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بن حسن اجلربيت : املؤلف  لرمحن  ا  عبد 

  كتاب تاريخ عجائب اآلثار يف التراجم واألخبار

  اجلزء األول بسم اهللا الرمحن الرحيم 
مم وحميي الرمم احلمد هللا القدمي األول الذي ال يزول ملكه وال يتحول خالق اخلالئق وعامل الذرات باحلقائق مفىن األ

ومعيد النعم ومبيد النقم وكاشف الغمم وصاحب اجلود والكرم ال إله اال هو كل شيء هالك اال وجهه له احلكم 
واليه ترجون واشهد ان ال اله اال اهللا تعاىل عما يشركون واشهد ان سيدنا حممدا عبده ورسوله اىل اخللق أمجعني 

 عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما تعاقبت الليايل وااليام وتداولت السنني املنزل عليه نبا القرون االولني صلى اهللا
  واالعوام 

وبعد فيقول الفقري عبد الرمحن بن حسن اجلربيت احلنفي غفر اهللا له ولوالديه واحسن اليهما واليه اين كنت سودت 
فيه مجعت فيها بعض الوقائع  أوراقا يف حوادث آخر القرن الثاين عشر وما يليه من أوائل الثالث عشر الذي حنن

امجالية وأخرى حمققة تفصيلية وغالبها حمن ادركناها وامور شاهدناها واستطردت يف ضمن ذلك سوابق مسعتها ومن 
افواه الشيخة تلقيتها وبعض تراجم االعيان املشهورين من العلماء واالمراء املعتربين وذكر ملع من أخبارهم 

  م ووفياهتم واحواهلم وبعض تواريخ مواليده
فاحببت مجع مشلها وتقييد شواردها يف أوراق متسقة النظام مرتبة على السنني واالعوام ليسهل على الطالب النبيه 

  املراجعة ويستفيد 

ما يرويه من املنفعة ويعترب املطلع على اخلطوب املاضية فيتأسى اذا حلقه مصاب ويتذكر حبوادث الدهر امنا يتذكر 
  اولو االلباب 

ا حوادث غريبة يف باهبا متنوعة يف عجائبها ومسيته عجائب اآلثار يف التراجم واالخبار وانا لنرجو ممن اطلع عليه فاهن
  وحل مبحل القبول لديه ان ال ينسانا من صاحل دعواته وان يغضى عما عثر عليه من هفواته 

م وعاداهتم وصنائعهم وانساهبم اعلم ان التاريخ علم يبحث فيه عن معرفة احوال الطوائف وبلداهنم ورسومه
ووفياهتم وموضوعه احوال األشخاص املاضية من االنبياء واالولياء والعلماء واحلكماء والشعراء وامللوك والسالطني 

وغريهم والغرض منه الوقوف علىاالحوال املاضية من حيث هي وكيكا كانت وفائدته العربة بتلك االحوال 
رب بالوقوف على تغلبات الزمن ليتحرز العاقل عن مثل احوال اهلالكني من االمم والتنصح هبا وحصول ملكة التجا

  املذكورة السالفني 
ويستجلب خيار افعاهلم ويتجنب سوء أقواهلم ويزهد يف الفاين وجيتهد يف طلب الباقى واول واضع له ىف االسالم 

ر انه ياتينا من قبل امري املؤمنني كتب عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه وذلك حني كتب ابو موسى االشعري اىل عم
ال ندري على ايها نعمل فقد قرأنا صكا حمله شعبان فما ندري أي الشعبانني أهو املاضي أم القابل وقيل رفع لعمر 
صك حمله شعبان فقال أي شعبان هذا هو الذي حنن فيه او الذي هو آت مث مجع وجوه الصحابة رضي اهللا عنهم 

  كثرت وما قسمناه غري مؤقت فكيف التوصل اىل ما يضبط به ذلك  وقال ان األموال قد
فقال له اهلرمزان وهو ملك االهواز وقد اسر عند فتوح فارس ومحل اىل عمر واسلم على يديه أن للعجم حسابا 



 يسمونه ماه روز ويسندونه اىل من غلب عليهم االكاسرة فعربوا لفظة ماه روز ميورخ ومصدره التاريخ واستعملوه
يف وجوه التصريف مث شرح هلم اهلرمزان كيفية استعمال ذلك فقال هلم عمر ضعوا للناس تارخيا يتعاملون عليه 

  وتصري اوقاهتم فيما يتعاطونه من املعامالت مضبوطة 
  فقال 

  ل له بعض من حضر من مسلمى اليهود ان لنا حسابا مثله مسندا اىل االسكندر فما ارتضاه اآلخرون ملا فيه من الطو
  وقال قوم نكتب على تاريخ الفرس 

  قيل ان توارخيهم غري مسندة اىل مبدأ معني بل كلما قام منهم ملك ابتدأوا التاريخ من لدن قيامه وطرحوا ما قبله 
فاتفقوا على ان جيعلوا تاريخ دولة االسالم من لدن هجرة النيب صلى اهللا عليه و سلم الن وقت اهلجرة مل خيتلف فيه 

  وقت والدته ووقت مبعثه صلى اهللا عليه و سلم  احد خبالف
  وكان للعرب يف القدمي من الزمان بارض اليمن واحلجاز تواريخ يتعارفوهنا خلفا عن سلف اىل زمن اهلجرة 

فلما هاجر صلى اهللا عليه و سلم من مكة اىل املدينة وظهر االسالم وغلت كلمة اهللا تعاىل اختذت هجرته مبدأ 
  ل سنة باسم احلادثة اليت وقعت فيها لتارخيها ومسيت ك

وتدرج ذلك اىل سنة عشرة من اهلجرة يف زمن عمر فكان اسم السنة االوىل سنة االذن بالرحيل من مكة اىل املدينة 
  والثانية سنة األمر اي بالقتال اىل آخره 

ج وكان حجهم وقت وقال اصحاب التواريخ ان العرب يف اجلاهلية كانت تستعمل شهور االهلة وتقصد مكة للح
  عاشر احلجة كما رمسه سيدنا ابراهيم عليه الصالة و السالم 

ولكن ملا كان ال يقع يف فصل واحد من فصول السنة بل خيتلف موقعه منها بسبب تفاضل ما بني السنة الشمسية 
ان يقع حجهم يف والقمرية ووقوع ايام احلج يف الصيف تارة ويف الشتاء اخرى وكذا يف الفصلني اآلخرين ارادوا 

زمان واحد ال يتغري وهو وقت ادراك الفواكه والغالل واعتدال الزمن يف احلر والربد ليسهل عليهم السفر ويتجروا 
  مبا معهم من البضائع واالرزاق مع قضاء مناسكهم 

ت لكم فشكوا ذلك اىل أمريهم وخطيبهم فقام يف املوسم عند اقبال العرب من كل مكان فخطب مث قال أنا أنشأ
يف هذه السنة شهرا ازيده فتكون السنة ثالثة عشر شهرا وكذلك افعل يف كل ثالث سنني او اقل حسبما يقتضيه 

  حساب وضعته ليأيت حجكم وقت ادراك الفواكه والغالل 

  فتقصدوننا مبا معكم منها 
ر اىل ربيع االول فوافقت العرب على ذلك ومضت اىل سبيلها فنسأ احملرم وجعله كبيسا واخره اىل صفر وصف

  وهكذا فوقع احلج يف السنة الثانية يف عاشر احملرم وهو ذو احلجة عندهم 
وبعد انقضاء سنتني او ثالثة وانتهاء نوبة الكبيس أي الشهر الذي كان يقع فيه احلج وانتقاله اىل الشهر الذي بعده 

السنة الفالنية الداخلة للشهر الذي بعده وهلذا قام فيهم خطيبا وتكلم مبا اردا مث قال انا جعلنا الشهر الفالين من 
  فسر النسىء بالتأخري كما فسر بالزيادة 

وكانوا يديرون النسىء على مجيع شهور السنة بالنوبة حىت يكون هلم مثال يف سنة حمرمان ويف اخرى صفران ومثل 
ن هذه السنة قد تكرر فيها اسم الشهر هذا بقية الشهور فاذا آلت النوبة اىل الشهر احملرم قام هلم خطيبا فينبئهم ا

احلرام فيحرم عليهم واحدا منها حبسب رأيه على مقتضى مصلحتهم فلما انتهت النوبة يف ايام النيب صلى اهللا عليه 



و سلم اىل ذي احلجة ومت دور النسىء على مجيع الشهور حج صلى اهللا عليه و سلم يف تلك السنة حجة الوداع 
اهلجرة ملوافقة احلج فيها عاشر احلجة وهلذا مل حيج صلى اهللا عليه و سلم يف السنة التاسعة  وهي السنة العاشرة من

  حني حج أبو بكر الصديق رضى اهللا عنه بالناس لوقوعه يف عاشر ذي القعدة 
  فلما حج صلى اهللا عليه و سلم حجة الوداع خطب وامر الناس مبا شاء اهللا تعاىل 

استدار كهيئته يوم خلق اهللا السموات واالرض يعين رجوع احلج اىل املوضع االول ومن مجلته اال ان الزمان قد 
كما كان يف زمن سيدنا ابراهيم صلوات اهللا تعاىل عليه مث تال قوله تعاىل ان عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا يف 

ا فيهن أنفسكم وقاتلوا كتاب اهللا يوم خلق السموات واالرض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فال تظلمو
املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اهللا مع املتقني امنا زيادة يف الكفر يضل به الذين كفروا حيلونه عاما 

  وحيرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم اهللا فيحلوا ما حرم اهللا زين هلم سوء اعماهلم واهللا ال يهدي القوم 

  الكافرين 
هذا احلساب وامر بقطعه واالستمرار بوقوع احلج يف أي زمان اتى من فصول السنة الشمسية ومنع العرب من 

فصارت سنوهم دائرة يف الفصول االربع واحلج واقع يف كل زمان منها كما كان يف زمن ابراهيم اخلليل عليه 
  السالم 

بل وقعت حجته ايضا يف ميقاهتا من مث كون حجة الصديق واقعة يف القعدة فهو قول طائفة من العلماء وقال آخرون 
  ذي احلجة وقد روي يف السنة ما يدل على ذلك واهللا اعلم باحلقائق 

وملا كان علم التاريخ علما شريفا فيه العظة واالعتبار وبه يقيس العاقل نفسه على من مضى من امثاله يف هذه الدار 
  تعاىل لقد كان يف قصصهم عربة الويل االلباب  وقد قص اهللا تعاىل اخبار االمم السالفة يف ام الكتاب فقال

وجاء من احاديث سيد املرسلني كثري من اخبار االمم املاضني كحديثه عن بين اسرائيل وما غريوه من التوراة 
  واالجنيل وغري ذلك من اخبار العجم والعرب مما يفضى مبتأمله اىل العجب 

  اد عقله وقد قال الشافعي رضي اهللا عنه من علم التاريخ ز
ومل تزل االمم املاضية من حني اوجد اهللا هذا النوع االنساين تعتين بتدوينه سلفا عن سلف وخلفا من بعد خلف اىل 

ان نبذه اهل عصرنا وأغفلوه وتركوه وأمهلوه وغدوه من شغل البظالني واساطري االولني ولعمري اهنم ملعذورون 
يف مثل هذه املنقبة فان الزمان قد انعكست احواله وتقلصت ظالله  وباالهم مشتغلون وال يرضون القالمهم املتعبة

  واخنرمت قواعده يف احلساب فال تضبط وقائعه يف دفتر وال كتاب 
واشغال الوقت يف غري فائدة ضياع وما مضى وفات ليس له استرجاع اال ان يكون مثل احلقري منزويا يف زوايا 

االشغال فيشغل نفسه يف اوقات من خلواته ويسلي وحدته بعد سيئات  اخلمول واالمهال منجمعا عما شغلوا به من
  الدهر وحسناته 

وفن التاريخ علم يندرج فيه علوم كثرية لواله ما ثبتت اصوهلا وال تشعبت فروعها منها طبقات القراء واملفسرين 
  واحملدثني وسري الصحابة 

طباء وأخبار االنبياء عليهم الصالة والسالم واخبار والتابعني وطبقات اجملتهدين وطبقات النجاة واحلكماء واال
املغازي وحكايات الصاحلني ومسامرة امللوك من القصص واالخبار واملواعظ والعرب واالمثال وغرائب االقاليم 

  وعجائب البلدان 



  ومنها كتب احملاضرات ومفاكهة اخللفاء وسلوان املطاع وحماضرات الراغب 
كثرية جدا ذكر منها يف مفتاح السعادة الفا وثلثمائة كتاب قال يف ترتيب العلوم وهذا وأما الكتب املصنفة فيه ف

حبسب ادراكه واستقصائه واال فهي تزيد على ذلك ألنه ما الف يف فن من الفنون مثل ما الف يف التواريخ وذلك 
اعتنائهم حبسب التطلع على سري  الجنذاب الطبع اليها والتطلع على ال امور املغيبات ولكثرة رغبة السالطني لزيادة

من تقدمهم من امللوك مع ما هلم من االحوال والسياسات وغري ذلك فمن الكتب املصنفة فيه تاريخ ابن كثري يف 
فال عائد صفو ... نساق اىل اآلجال والعني تنظر ... متر بنا االيام تترى وامنا ... عدة جملدات وهو القائل شعرا 

  ... وال زائل هذا املشيب املكدر ... الشباب الذي مضى 
وتاريخ الطربي وهو أبو جعفر حممد بن جرير الطربي مات سنة عشر وثالمثائة ببغداد وتاريخ ابن االثري اجلزري 

املسمى بالكامل ابتدأ فيه من اول الزمان اىل اواخر سنة مثان وعشرين وستمائة وله كتاب اخبار الصحابة يف ست 
  جملدات 

وزي وله املنتظم يف تواريخ االمم ومرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي يف أربعني جملدا وتاريخ ابن وتاريخ ابن اجل
  خلكان املسمى بوفيات االعيان وانباء ابناء الزمان وتواريخ املسعودي اخبار الزمان واالوسط ومروج الذهب 

املسمى دول االسالم وتورايخ السمعاين ومن اجل التواريخ تواريخ الذهيب الكبري واالوسط املسمى بالعري والصغري 
  منها ذيل تاريخ بغداد اليب بكر بن اخلطيب حنو مخسة عشر جملدا وتاريخ مرو يزيد على عشرين جملدا واالنساب يف 

حنو مثان جملدات وتواريخ العالمة ابن حجر العسقالين وتاريخ الصفدي وتواريخ السيوطي وتاريخ احلافظ ابن 
ني جملدا وتاريخ اليافعي وبستان التواريخ ست جملدات وتواريخ بغداد وتواريخ حلب عساكر يف سبعة ومخس

وتواريخ اصبهان للحافظ ايب نعيم وتاريخ بلخ وتاريخ االندلس واالحاطة يف اخبار غرناطة وتاريخ اليمن وتاريخ 
لكبري املقفى والسلوك يف دول مكة وتواريخ الشام وتاريخ املدينة املنورة وتواريخ احلافظ املقريزي وهي التاريخ ا

امللوك واملواعظ واالعتبار يف اخلطط واالثار وغري ذلك ونقل يف مؤلفاته امساء تواريخ مل نسمع بامسائها يف غري كتبه 
  مثل تاريخ ابن ايب طي واملسيحي وابن املأمون وابن زوالق والقضاعي 

منه بعض جملدات خبطه وهي ضخمة يف قالب الكامل  ومن التواريخ تاريخ العالمة العيين كي اربعني جملدا رأيت
ومنها تاريخ احلافظ السخاوي والضوء الالمع يف أهل القرن التاسع رتبه على حروف املعجم يف عدة جملدات 
وتاريخ العالمة ابن خلدون يف مثان جملدات ضخام ومقدمته جملد على حدة من أطلع عليها رأى حبرا متالطما 

  ائس جواهر املنطوق واملفهوم وتاريخ ابن دقاق بالعلوم مشحونا بنف
وكتب التواريخ اكثر من ان حتصى وذكر املسعودي مجلة كبرية منها وتارخيه لغاية سنة ثالث وثالثني وثالمثائة فما 

  ظنك مبا بعد ذلك 
وقاف قلت وهذه صارت امساء من غري مسميات فانا مل نر من ذلك إال بعض اجزاء بقيت يف بعض خزائن كتب اال

باملدارس مما تداولته ايدي الصحافيني وباعها القومة واملباشرون ونقلت اىل بالد املغرب والسودان مث ذهبت بقايا 
  البقايا يف الفنت واحلروب واخذ الفرنسيس ما وجدوه اىل بالدهم 

 بعض كراريس وملا عزمت على مجع ما كنت سودته اردت ان اوصله بشيء قبله فلم اجد بعد البحث والتفتيش اال
سودها بعض العامة من االجناد ركيكة التركيب خمتلة التهذيب والترتيب وقد اعتراها النقص من مواضع يف خالل 

  بعض الوقائع 
  وكنت ظفرت بتاريخ من تلك 



الفروع لكنه على نسق يف اجلملة مطبوع لشخص يقال له امحد حليب بن عبد الغين مبتدئا فيه من وقت متلك بين 
  للديار املصرية وينتهي كغريه ممن ذكرناه اىل مخسني ومائة وألف هجرية عثمان 

  مث ان ذلك الكتاب استعاره بعض االصحاب وزلت به القدم ووقع يف صندوق العدم 
ومن ذلك الوقت اىل وقتنا هذا مل يتقيد احد بتقييد ومل يسطر يف هذا الشأن شيئا يفيد فرجعنا اىل النقل من افواه 

نني وصكوك دفاتر الكتبة واملباشرين وما انتقش على احجار ترب املقبورين وذلك من اول القرن اىل الشيخة املس
السبعني وما بعدها اىل التسعني امور شاهدناها مث نسيناها وتذكرناها ومنها اىل وقتنا امور تعقلناها وقيدناها 

  ده من وقتنا اىل ذلك االوان وسطرناها اىل ان مت ما قصدنا باي وجه كان وانتظم ما أردنا استطرا
وسنورد ان شاء اهللا تعاىل ما ندركه من الوقائع حبسب االمكان واخللو من املوانع اىل ان يأيت امر اهللا وان مردنا اىل 

اهللا ومل اقصد جبمعه خدمة ذي جاه كبري او طاعة وزير او أمري ومل أداهن فيه دولة بنفاق أو مدح او ذم مباين 
  ساين أو غرض جسماين وانا استغفر اهللا من وصفي طريقا مل اسلكه وجتاريت برأس مال مل أملكه لألخالق مليل نف

  مقدمة 
اعلم ان اهللا تعاىل ملا خلق االرض ودحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها وبث فيها من كل دابة وقدر اقواهتا احوج 

ساكنهم الهنم ليسوا كسائر احليوانات اليت بعض الناس اىل بعض يف ترتيب معايشهم ومآكلهم وحتصيل مالبسهم وم
  حتصل ما حتتاج اليه بغري صنعة 

فان اهللا تعاىل خلق االنسان ضعيفا ال يستقل وحده بامر معاشه الحتياجه اىل غذاء ومسكن ولباس وسالح فجعلهم 
لى هذا القياس تتم سائر اهللا تعاىل يتعاضدون يتعاونون يف حتصيلها وترتيبها بان يزرع هذا الذاك وخيبز ذاك هلذا وع

  أمورهم ومصاحلهم وركز يف نفوسهم الظلم والعدل 
مث مست احلاجة بينهم ميزانا للعدالة وقانونا للسياسة توزن به حركاهتم وسكناهتم وترجع اليه طاعاهتم ومعامالهتم 

  مليزان فانزل اهللا كتابه باحلق وميزانه بالعدل كما قال تعاىل اهللا الذي انزل الكتاب باحلق وا
قال علماء التفسري املراد بالكتاب وامليزان العلم والعدل وكانت مباشرة هذا االمر من اهللا بنفسه من غري واسطة 

وسبب على خالف ترتيب اململكة وقانون احلكمة فاستخلف فيها من اآلدميني خالئف ووضع يف قلوهبم العلم 
دين مشروع وجتتمع كلمتهم على رأي متبوع ولو تنازعوا  والعدل ليحكموا هبما بني الناس حىت يصدر تدبريهم عن

  يف وضع الشريعة لفسد نظامهم واختل معاشهم 
  فمعىن اخلالفة هو ان ينوب احد مناب آخر يف 

التصرف واقفا على حدود اوامره ونواهيه وأما معىن العدالة فهي خلق يف النفس او صفة يف الذات تقتضي املساواة 
لشمول اثرها وعموم منفعتها كل شيء وامنا االنسان عادال ملا وهبه اهللا قسطا من عدله وجعله الهنا اكمل الفضائل 

سببا وواسطة اليصال فيض واستخلفه يف ارضه هبذه الصفة حىت حيكم بني الناس باحلق والعدل كما قال تعاىل يا 
  داود انا جعلناك خليفة يف االرض فاحكم بني الناس باحلق 

لقائمون بالقسط والعدالة يف طريق االستقامة ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه والعدالة تابعة وخالئف اهللا هم ا
  للعلم باوساط االمور املعرب عنها يف الشريعة بالصراط املستقيم 

ال  وقوله تعاىل ان ريب على صراط مستقيم اشارة اىل ان العدالة احلقيقة ليست اال هللا تعاىل فهو العادل احلقيقي الذي
  يعزب عنه مثقال ذرة يف االرض وال يف السماء ووضع كل شيء على مقتضى علمه الكامل وعدله الشامل 



وقوله صلى اهللا عليه و سلم بالعدل قامت السموات واالرض اشارة اىل عدل اهللا تعاىل الذي جعل لكل شيء قدرا 
  نظام هبذا التمام والكمال لو فرض فارض زائدا عليه او ناقصا عنه مل ينتظم الوجود على هذا ال

اصناف العدل من اخلالئق مخسة ورفع اهللا بعضهم فوق بعض درجات كما قال تعاىل وهو الذي جعلكم خالئف 
  االرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات 

االول االنبياء عليهم الصالة والسالم فهم ادالء االمة وعمد الدين ومعادن حكم الكتاب وأمناء اهللا يف خلقه هم 
لسرج املنرية على سبيل اهلدى ومحلة االمانة عن اهللا اىل خلقه باهلداية بعثهم اهللا رسال اىل قومهم وانزل معهم ا

الكتاب وامليزان وال يتعدون حدود ما أنزل اهللا اليهم من االوامر والزواجر ارشادا وهداية هلم حىت يقوم الناس 
اىل نور اليقظة واالميان وهم سبب جناهتم من دركات جهنم بالقسط واحلق وخيرجوهنم من ظلمات الكفر والطغيان 

  اىل درجات اجلنان 
  وميزان عدالة 

االنبياء عليهم الصالة والسالم الدين املشروع الذي وصاهم اهللا باقامته يف قوله تعاىل شرع لكم من الدين ما وصى 
  به نوحا 

 حركة وسكونا جار على هنج العدالة ما دام فكل امر من امور اخلالئق دنيا واخرى عاجال وآجال قوال وفعال
موزونا هبذا امليزان ومنحرف عنها بقدر احنرافه عنه وال تصح االقامة بالعدالة اال بالعلم وهو اتباع احكام الكتاب 

  والسنة 
دوا هبداهم الثاين العلماء الذين هم ورثة االنبياء فهم فهموا مقامات القدوة من االنبياء وان مل يعطوا درجاهتم واقت

واقتفوا آثارهم اذ هم احباب اهللا وصفوته من خلقه ومشرق نور حكمته فصدقوا مبا اتوا به وسروا على سبيلهم 
  وايدوا دعوهتم ونشروا حكمتهم كشفا وفهما ذوقا وحتقيقا اميانا وعلما بكمال املتابعة هلم ظاهرا وباطنا 

احلق برفع منار الشرع واقامة اعالم اهلدى واالسالم واحكام فال يزالون مواظبني على متهيد قواعد العدل واظهار 
مباين التقوى برعاية االحوط يف الفتوى تزهدا للرخص الهنم امناء هللا يف العامل وخالصة بين ادم خملصون يف مقام 
اهللا  العبودية جمتهدون يف اتباع احكام الشريعة عن باب احلبيب ال يربحون ومن خشية رهبم مشفقون مقبلون على

  تعاىل بطهارة االسرار وطائرون اليه باجنحة العلم واالنوار هم ابطال ميادين العظمة وبالبل بساتني العلم واملكاملة 
  اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وتلذذوا بنعيم املشاهدة وهلم عند رهبم ما يشتهون 

ل البعض من حب اجلاه واملال والرياسة واملنصب واحلسد واحلقد ال وما ظهر يف هذا الزمان من االختالل يف حا
يقدح يف حال اجلميع النه ال خيلو الزمان من حمقيهم وان كثر املبطلون ولكنهم اخفياء مستورون حتت قباب اخلمول 

  ال تكشف عن حاهلم يد الغرية االهلية واحلكمة االزلية 
لرمحن وهم مصابيح الغيوب مفاتيح اقفال القلوب وهم خالصة خاصة وهم آحاد االكوان وافراد الزمان وخلفاء ا

  اهللا من خلقه وما برحوا ابدا يف مقعد صدقه هبم يهتدي كل حريان ويرتوي كل ظمآن وذلك ان 

مطلع مشس مشارق انوارهم مقتبس من مشكاة النبوة املصطفوية ومعدن شجرة اسرارهم مؤيد بالكتاب والسنة ال 
  أفض اللهم علينا مما لديهم احصي ثناء عليهم 

الثالث امللوك ووالة االمور يراعون العدل واالنصاف بني الناس والرعايا توصال اىل نظام اململكة وتوسال اىل قوام 
السلطنة لسالمة الناس يف امواهلم وابداهنم وعمارة بلداهنم ولوال قهرهم وسطوهتم لتسلط القوي على الضعيف 



  والدينء على الشريف 
س اململكة واركاهنا وثبات احوال االمة وبنياهنا العدل واالنصاف سواء كانت الدولة اسالمية او غري اسالمية فرأ

  فهما اس كل مملكة وبنيان كل سعادة ومكرمة 
فان اهللا تعاىل امر بالعدل ومل تكتف به حىت اضاف اليه االحسان فقال تعاىل ان اهللا يأمر بالعدل واالحسان الن 

ت االشياء ودوامها وباجلور والظلم خراهبا وزواهلا فان الطباع البشرية جمبولة على حب االنتصاف من بالعدل ثبا
والظلم من شيم ... اخلصوم وعدم االنصاف هلم والظلم واجلور كامن يف النفوس ال يظهر اال بالقدرة كما قيل 

  ... ذا عفة فلعلة ال يظلم ... النفوس فان جتد 
فان [ وميزان العدالة مل يقدر مصل على صالته وال عامل على نشر علمه وال تاجر على سفره  فلوال قانون السياسة

قيل فما حد امللك العادل قلنا هو مما قال العلماء باهللا من عدل بني العباد وحتذر عن اجلور والفساد حسبما ذكره 
يرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و رضى الصويف يف كتابه املسمى بقالدة االرواح وسعادة االفراح عن أيب هر

  سلم عدل ساعة خري من عبادة سبعني سنة قيام ليلها وصيام هنارها 
ويف حديث آخر والذي نفس حممد بيده انه لريفع للملك العادل اىل السماء مثل عمل الرعية وكل صالة يصليها 

عابد وقام له بشكر كل شاكر فمن مل يعرف قدر  تعدل سبعني الف صالة وكأن امللك العادل قد عبد اهللا بعبادة كل
  هذه النعمة الكربى والسعادة 

العظمى واشتغل بظلمه وهواه خياف عليه بان جيعله اهللا من مجلة اعدائه وتعرض اىل اشد العذاب كما روي عن 
نه امام عادل وأن أبغض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه قال ان احب الناس اىل اهللا تعاىل يوم القيامة وأقرهبم م

  الناس اىل اهللا تعاىل واشدهم عذابا يوم القيامة امام جائر 
فمن عدل يف حكمه وكف عن ظلمه نصره احلق واطاعه اخللق وصفت له النعمى واقبلت عليه الدنيا فتهنأ بالعيش 

هللا تعاىل ما خلق واستغىن عن اجليش وملك القلوب وأمن احلروب وصارت طاعته فرضا وظلت رعيته جندا الن ا
  شيئا احلى مذاقا من العدل وال اروح اىل القلوب من االنصاف وال امر من اجلور وال أشنع من الظلم 

فالواجب على امللك وعلى والة االمور ان ال يقطع يف باب العدل اال بالكتاب والسنة النه يتصرف يف ملك اهللا 
ضرة ومستخلفا عن ذلك اجلناب املقدس وال يأمن من سطوات ربه وعباد اهللا بشريعة نبيه ورسوله نيابة عن تلك احل

وقهره فيما خيالف امره فينبغي ان حيترز عن اجلور واملخالفة والظلم واجلهل فانه احوج الناس اىل معرفة العلم 
 واتباع الكتاب والسنة وحفظ قانون الشرع والعدالة فانه منتصب ملصاحل العباد واصالح البالد وملتزم بفصل
خصوماهتم وقطع النزاع بينهم وهو حامي الشريعة باالسالم فال بد من معرفة احكامها والعلم حبالهلا وحرامها 

ليتوصل بذلك اىل ابراء ذمته وضبط مملكته وحفظ رعيته فيجتمع له مصلحة دينه ودنياه ومتتلىء القلوب مبحبته 
  االشياء يف حفظ اململكة العدل واالنصاف على الرعية  والدعاء له فيكون ذلك اقوم لعمود ملكه وأدوم لبقائه وابلغ

  وقيل حلكيم أميا افضل العدل ام الشجاعة فقال من عدل استغىن عن الشجاعة الن العدل اقوى جيش وأهنأ عيش 
 وقال الفضيل بن عياض النظر اىل وجه االمام العادل عبادة وان املقسطني عند اهللا على منابر من نور يوم القيامة عن

  ميني الرمحن 
  قال 



  سفيان الثوري صنفان اذا صلحا صلحت االمة واذا فسدا فسدت االمة امللوك والعلماء [ 
  ] وامللك العادل هو الذي يقضي بكتاب اهللا عز و جل ويشفق على الرعية شفقة الرجل على اهله 

ا وال ويل من أمر أميت شيئا فلم روى ابن يسار عن ابيه انه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول امي
  ينصح هلم وجيتهد كنصيحته وجهده لنفسه كبه اهللا على وجهه يوم القيامة يف النار 

الرابع اوساط الناس يراعون العدل يف معامالهتم وأروش جناياهتم باالنصاف فهم يكافؤون احلسنة باحلسنة والسيئة 
  مبثلها 

قواهم وضبط جوارحهم واخنراطهم يف سلك العدول الن كل فرد من اخلامس القائمون بسياسة نفوسهم وتعديل 
افراد االنسان مسؤول عن رعاية رعيته اليت هي جوارحه وقواه كما ورد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 

  كما قيل صاحب الدار مسؤول عن اهل بيته وحاشيته 
  تأثري يف البعيد قبل القريب بعيد وال تؤثر عدالة الشخص يف غريه ما مل تؤثر اوال يف نفسها اذ ال

وقوله تعاىل اتامرون الناس بالرب وتنسون انفسكم دليل على ذلك واالنسان متصف باخلالفة لقوله تعاىل 
  ويستخلفكم يف االرض فينظر كيف تعملون 

ملرء ان يكون وال تصح خالفة اهللا اال بطهارة النفس كما ان اشرف العبادات ال تصح اال بطهارة اجلسم فما اقبح با
  حسن جسمه باعتبار قبح نفسه كما قال حكيم جلاهل صبيح الوجه اما البيت فحسن واما ساكنه فقبيح 

وطهارة النفس شرط يف صحة اخلالفة وكمال العبادة وال يصح جنس النفس خلالفة اهللا تعاىل وال يكمل لعبادته 
  وعمارة ارضه اال من كان طاهر النفس قد ازيل رجسه وجنسه 

للنفس جناسة كما ان للبدن جناسة فنجاسة البدن ميكن ادراكها بالبصر وجناسة النفس ال تدرك اال بالبصرية كما ف
  اشار له بقوله تعاىل امنا املشركون جنس 

  فان اخلالفة هي الطاعة واالقتدار على قدر 

تخلق باخالق الربوبية ومن مل طاقة االنسان يف اكتساب الكماالت النفسية واالجتهاد باالخالص يف العبودية وال
  يكن طاهر النفس مل يكن طاهر الفعل 

  فكل اناء بالذي فيه ينضح 
  وهلذا قيل من طابت نفسه طاب عمله ومن خبثت نفسه خبث عمله 

وقيل يف قوله عليه الصالة و السالم ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب انه اشار بالبيت اىل القلب وبالكلب اىل النفس 
رة بالسوء او اىل الغضب واحلرص واحلسد وغريها من الصفات الذميمة الراسخة يف النفس ونبه بان نور اهللا ال االما

  يدخل القلب اذا كان فيه ذلك الكلب 
  واىل الطهارتني اشار بقوله تعاىل وثيابك فطهر والرجز فاهجر 

  لم والعبادة املوظفة اللذان مها سبب احلياة واما الذي تطهر به النفس حىت تصلح للخالفة وتستحق به ثوابه فهو الع

  توضيح 
  اعلم ان االنسان من حيث الصورة التخطيطية كصورة يف جدار وامنا فضيلته بالنطق والعلم 

وهلذا قيل ما االنسان لوال اللسان اال هبمة مهملة او صورة فبقوة العلم والنطق والفهم يضارع امللك وبقوة االكل 
  نكاح والغضب يشبه احليوان والشرب والشهوة وال



فمن صرف مهته كلها اىل تربية القوة الفكرية بالعلم والعمل فقد حلق بافق امللك فيسمى ملكا وربانيا كما قال تعاىل 
  ان هذا اال ملك كرمي 

 ومن صرف مهته كلها اىل تربية القوة الشهوانية باتباع اللذات البدنية ياكل كما تأكل االنعام فحقيق ان يلحق
بالبهائم اما غمرا كثور او شرها كخنزير او عقور ككلب او حقودا كجمل او متكربا كنمر او ذا حيلة ومكر 
كالثحلب او جيمع ذلك كله فيصري كشيطان مريد واىل ذلك االشارة بقوله تعاىل وجعل منهم القردة واخلنازير 

  وعبد الطاغوت 
  هو يف احلقيقة اال كبعض احليوان  وقد يكون كثري من الناس من صورته صورة انسان وليس

  هلم تصاوير مل يقرن هبن جحا ... مثل لبهائم جهال جل خالقهم ... قال اهللا تعاىل ان هم اال كاالنعام بل هم أضل 

  من نصايح الرشاد ملصاحل العباد 
الغتزار اعلم ان سبب هالك امللوك اطراح ذوي الفضائل واصطناع ذوي الرذائل واالستفاف بعظة الناصح وا

بتزكية املادح من نظر يف العواقب سلم من النوائب وزوال الدول اصطناع السفل ومن استغىن بعقله ضل ومن 
اكتفى برأيه زل ومن استشار ذوي االلباب سلك سبيل الصواب ومن استعان بذوي العقول فاز بدرك املامول من 

من خصب الزمان امللك يبقى على الكفر والعدل وال عدل يف سلطانه استغىن عن اعوانه عدل السلطان انفع للرعية 
  يبقى على اجلور واالميان 

ويقال حق على من ملكه اهللا على عباده وحكمه يف بالده ان يكون لنفسه مالكا وللهوى تاركا وللغيظ كاظما 
ذلك الزم وللظلم هاضما وللعدل يف حاليت الرضى والغضب مظهرا وللحق يف السر والعالنية مؤثرا واذا كان ك

  النفوس طاعته والقلوب حمبته واشرق بنور عدله زمانه وكثر على عدوه انصاره واعوانه 
فكله أبدا ... أنت الزمان فان عدلت ... بصالحه صلح اجلميع ... يا ايها امللك الذي ... ولقد صدق من قال 

  ... ربيع 
  تداؤه قرب هالكه وفناؤه وقال عمرو بن العاص ملك عادل خري من مطر وابل من كثر ظلمه واع

  فال حزن يدوم وال سرور ... رأيت الدهر خمتلفا يدور ... موعظة كل حمنة اىل زوال وكل نعمة اىل انتقال 

  ... فما بقي امللوك وال القصور ... وشيدت امللوك به قصورا 
  ... ولكل وقت دولة ورجال ... يبقى الثناء وتنفد االموال ... وقال املأمون 

  ت مهته كثرت قيمته من كرب
  ال تثق الدولة فاهنا ظل زائل وال تعتمد على النعمة فاهنا ضيف راحل 

  فان الدنيا ال تصفو لشارب وال تفي لصاحب 
كتب عمر بن عبدالعزيز اىل احلسن البصري أنصحين فكتب اليه ان الذي يصحبك ال ينصحك والذي ينصحك ال 

  يصحبك 
ه كيف الزمان فقال أنت الزمان ان صلحت صلح الزمان وان فسدت فسد وسأل معاوية االحنف بن قيس وقال ل

  الزمان 
آفة امللوك سوء السرية وآفة الوزراء خبث السريرة وآفة اجلند خمالفة القادة وآفة الرعية خمالفة السادة وآفة 

ورع وآفة القوي الرؤساء ضعف السياسة وآفة العلماء حب الرياسة وآفة القضاة شدة الطمع وآفة العدول قلة ال



استضعاف اخلصم وآفة اجلريء اضاعة احلزم وآفة املنعم قبح املن وآفة املذنب حسن الظن واخلالفة ال يصلحها اال 
  التقوى والرعية ال يصلحها اال العدل فمن جارت قضيته ضاعت رعيته ومن ضعفت سياسته بطلت رياسته 

  رعية ويقال شيئان اذا صلح احدمها صلح اآلخر السلطان وال
  ومن كالم بعض البلغاء خري امللوك من كفى وكف وعفا وعف 

قال وهب بن منبه اذا هم الوايل باجلور او عمل به ادخل اهللا النقص يف اهل مملكته حىت يف التجارات والزراعات 
ويف كل ويف كل شيء واذا هم باخلري او عمل به ادخل اهللا الربكة على اهل مملكته حىت يف التجارات والزراعات 

  شيء ويعم البالد والعباد 
ولنقبض عنان العبارات النقلية يف أرض االشارات العقلية املقتطفة من نظم السلوك يف مسامرة امللوك وغرر 

  اخلصائص وغرر النقائص وهو باب واسع كثري املنافع ومالك 

فليس بنافع ... باع طباع سوء اذا كان الط... االمر يف ذلك حسن القابلية وان تكون مرآة غري صدية كما قيل 
  ... أدب االديب 

وقيل ان االخالق وان كانت غريزية فانه ميكن تطبعها بالرياضة والتدريب والعادة والفرق بني الطبع والتطبع ان 
  الطبع جاذب مفتعل والتطبع جمذوب منفعل تتفق نتاجيهما مع التكلف ويفترق تأثريمها مع االسترسال 

من ال يقبل طبعه العادة احلسنة وال االخالق اجلميلة ونفسه مع ذلك تتشوق اىل املنقبة وتتأنف وقد يكون يف الناس 
  من املثلبة 

لكن سلطان طبعه يأىب عليه ويستعصي عن تكليف ما ندب اليه خيتار العطل منها على التحلي ويستبدل احلزن على 
ذلك ما قرره املتكلمون يف االخالق من ان الطبع فواهتا بالتسلي فال ينفعه التأنيب وال يردعه التأديب وسبب 

  املطبوع أملك للنفس اليت هي حمله الستيطانه اياها وكثرة اعانته هلا 
واما الذي جيمع الفضائل والرذائل فهو الذي تكون نفسه الناطقة متوسطة احلال بني اللؤم والكرم وقد تكتسب 

اد فرب طبع كرمي افسدته معاشرة االشرار وطبع لئيم اصلحته االخالق من معاشرة االخالء اما بالصالح او بالفس
  مصاحبة االخيار 

  وقد ورد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال املرء على دين خليله فلينظر احدكم من خيالل 
  وقال علي رضي اهللا عنه لولده احلسن االخ رقعة يف ثوبك فانظر مبن ترقعه 

لده يا بين احذر مقارنة ذوي الطباع املزدولة لئال تسرق طباعهم وأنت ال تشعر وقال بعض احلكماء يف وصيته لو
واما اذا كان اخلليل كرمي االخالق شريف االعراق حسن السرية طاهر السريرة فبه يف حماسن الشيم يقتدي وبنجم 

مع هذا فواجب على رشده يف طريق املكارم يهتدي واذا كان سيء االعمال خبيث االقوال كان املغتبط به كذلك و
  العاقل اللبيب والفطن االريب ان جيهد نفسه حىت حيوز الكمال بتهذيب خالئقه ويكتسي حلل 

  اجلمال بدماثة مشائله ومحيد طرائقه 
  وقال عمرو بن العاص املرء حيث جيعل نفسه ان رفعها ارتفعت وان وضعها اتضعت 

ارتدعت ومىت محلتها محلت وان أصلحتها صلحت  وقال بعض احلكماء النفس عزوف ونفور الوف مىت ردعتها
  وان افسدهتا فسدت 

  ... فان أطعمت تاقت واال تسلت ... وما النفس اال حيث جيعلها الفىت ... وقال الشاعر 



وقالوا من فاته حسب نفسه مل ينفعه حسب أبيه واملنهج القومي املوصل اىل الثناء اجلميل ان يستعمل االنسان فكرة 
ا ينتج عن االخالق احملمودة واملذمومة منه ومن غريه فيأخذ نفسه مبا استحسن منها واستملح ويصرفها ومتيزه فيم

  عما استهجن منها واستقبح فقد قيل كفاك تأديبا ترك ما كرهه الناس من غريك 
ان انشقاق اللهم حبرمة سيد االنام يسر لنا حسن اخلتام واصرف عنا سوء القضاء وانظر لنا بعني الرضاء وهذا او

  كمائم طلع الشماريخ عن زهر جممل التاريخ 

  اول خليفة يف االرض

  اول خليفة جعل يف االرض آدم عليه الصالة و السالم مبصداق قوله تعاىل اين جاعل يف االرض خليفة 
 مث توالت الرسل بعده لكنها مل تكن عامة الرسالة بل كل رسول ارسل اىل فرقة فهؤالء الرسل عليهم السالم

مقررون شرائع اهللا بني عباده وملزموهم بتوحيد وامتثال اوامره ونواهيه ليترتب على ذلك انتظام امور معاشهم يف 
الدنيا وفوزهم بالنعيم السرمدي اذا امتثلوا يف االخرى اىل ان جاء ختامهم الرسول االكرم سيدنا حممد صلى اهللا 

لى الدين كله وامره بالصدع واالعالن والتطهري من عبادة عليه و سلم ارسله اهللا باهلدي ودين احلق ليظهره ع
  االوثان 

وآمن به من آمن من الصحابة رضوان اهللا عليهم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزي معه اولئك هم 
  املفلحون 

مت ميقاته وقربت  ومل يزل هذا الدين القومي من حني بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم يزيد وينمو ويتعاىل ويسمو حىت
  من 

  النيب وفاته وانزل اهللا عليه اليوم اكملت لكم دينكم وامتمت عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينا 
وملا قبض صلى اهللا عليه و سلم قام باالمر بعده ابو بكر الصديق رضي اهللا عنه مث عمر رضي اهللا عنه مث عثمان 

ف له اخلالفة مبغالبة معاوية رضوان اهللا عليهم امجعني يف االمر ومبوت رضي اهللا عنه مث علي كرم اهللا وجهه ومل تص
علي رضي اهللا عنه متت مدة مدة اخلالفة اليت نص عليها النيب صلى اهللا عليه و سلم بقوله اخلالفة بعدي ثالثون سنة 

  مث تكون ملكا عضوضا 
  اخلراساين واظهاره دولة بين العباس  وخبالفة معاوية كان ابتداء دولة االمويني وانقرضت بظهور أيب مسلم

فكان اوهلم السفاح وظهرت دولتهم الظهور التام وبلغت القوة الزائدة والضخامة العظيمة مث اخذت يف االحنطاط 
بتغلب االتراك والديلم ومل تزل منحطة وليس للخلفاء يف آخر االمر اال االسم فقط حىت ظهرت فتنة التاتار اليت 

  ج هوالكو خان وملك بغداد وقتل اخلليفة املعتصم وهو آخر خلفاء بين العباس ببغداد ابادت العامل وخر

  ملوك مصر بعد ضعف اخلالفة العباسية

  ملوك مصر بعد ضعف اخلالفة العباسية 
ويف خالفة امري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه افتتحت الديار املصرية والبالد الشامية على يد عمرو بن 

ومل تزل يف النيابة ايام اخللفاء الراشدين ودولة بين اامية وبين العباس اىل ان ضعفت اخلالفة العباسية بعد قتل  العاص
  املتوكل بن املعتصم بن الرشيد سنة سبع واربعني ومائتني 



ور ابو وتغلب على النواعي كل متملك هلا فانفرد امحد بن طولون مبملكة مصر والشام مث دولة االخشيد وبعده كاف
  املسك 

وملا مات قدم جوهر القائد من قبل املعز الفاطمي من املغرب فملكها من غري ممانع واسس القاهرة وذلك يف سنة 
  احدى وستني وثلثمائة 

  وقد املعز اىل مصر جبنوده 

   وامواله ومعه رمم آبائه واجداده حممولة يف توابيت وسكن بالقصرين وادعى اخلالفة لنفسه دون العباسيني
واول ظهور امرهم يف سنة سبعني ومائتني فظهر عبداهللا بن عبيد امللقب باملهدي وهو جد بين عبيد احللفاء املصريني 
العبيديني الروافض باليمن واقام على ذلك اىل سنة مثان وسبعني فحج تلك السنة واجتمع بقبيلة من كنانة فأعجبهم 

بهم اىل املغرب فنما شأنه وشأن اوالده من بعده اىل ان حضر حاله فصحبهم اىل مصر ورأى منهم طاعة وقوة فصح
املعز لدين اهللا ابو متيم معد بن امسعيل بن القائم ابن املهدي اىل مصر وهو اوهلم فملكوا نيفا ومائتني من السنني اىل 

هر بالشام ان ضعف أمرهم يف ايام العاضد وسوء سياسة وزيره شاور فتملكت االفرنج بالد السواحل الشامية وظ
نور الدين حممود بن زنكي فاجتهد يف قتال االفرنج واستخالص ما استولوا عليه من بالد املسلمني وجهز أسد 

الدين شريكوه بعساكر الخذ مصر فحاصرها حنو شهرين فاستنجد العاضد باالفرنج فحضروا من دمياط فرحل اسد 
  الدين اىل الصعيد فجىب خراجه ورجع اىل الشام 

فرنج الديار املصرية يف جيش عظيم وملكوا بلبيس وكانت اذ ذاك مدينة حصينة ووقعت حروب بني وقصد اال
  الفريقني فكانت الغلبة فيها على املصريني وأحاطوا باالقليم برا وحبرا وضربوا على أهله الضرائب 

والنفوط فأوقدوا فيها النار مث ان الوزير شاور أشار حبرق الفسطاط فأمر الناس باجلالء عنها وأرسل عبيدة بالشعل 
فأحترقت عن آخرها واستمرت النار هباا أربعة ومخسني يوما وارسل اخلليفة العاضد يستنجد نور الدين وبعث اليه 
بشعور نسائه فأرسل اليه جندا كثيفا وعليهم أسد الدين شريكوه وابن أخيه صالح الدين يوسف فارحتل االفرنج 

الوزير شاور الذي أشار حبرق املدينة وصلبه وخلع العاضد على أسد الدين  عن البالد وقبض أسد الدين على
  الوزارة فلم يلبث ان مات بعد مخسة وستني يوما فوىل 

العاضد مكانه ابن اخيه صالح الدين وقلده االمور ولقبه امللك الناصر فبذل هللا مهته وأعمل حيلته واخذ يف إظهار 
  السنة واخفاء البدعة 

ى اخلليفة العاضد فابطن له فتنة أثارها يف جنده ليتوصل هبا اىل هزمية االكراد واخراجهم من بالده فثقل أمره عل
فتفاقم االمر وانشقت العصا ووقعت حروب بني الفريقني أبلى فيها الناصر يوسف واخوه مشس الدولة بالء حسنا 

يفة وحبس أقاربه وقتل أعيان دولته واجنلت احلروب عن نصرهتما فعند ذلك ملك الناصر القصر وضيق على اخلل
واحتوى على ما يف القصور من الذخائر واالموال والنفائس حبيث استمر البيع فيه عشر سنني غري ما اصطفاه 

  صالح الدين لنفسه 
وخطب للمستضيء العباسي مبصر وسري البشارة بذلك اىل بغداد ومات العاضد قهرا وأظهر الناصر يوسف 

طهر االقليم من البدع والتشييع والعقائد الفاسدة وأظهر عقائد أهل السنة واجلماعة وهي عقائد الشريعة احملمدية و
االشاعرة واملاتريدية وبعث اليه أبو حامد الغزايل بكتاب ألفه له يف العقائد فحمل الناس على العمل مبا فيه وحما من 

هيد انضم اليه ملك الشام وواصل اجلهاد وأخذ االقليم مستنكرات الشرع وأظهر اهلدي وملا تويف نور الدين الش



يف استخالص ما تغلب عليه الكفار من السواحل وبيت املقدس بعد ما أقام بيد االفرنج نيفا واحدى وتسعني سنة 
  وأزال ما أحدثه االفرنج من اآلثار والكنائس 

ملكه ومل يزل على ذلك اىل أن تويف  ومل يهدم القمامة اقتداء بعمر رضي اهللا عنه وافتتح الفتوحات الكثرية واتسع
  سنة تسع ومثانني ومخسمائة ومل يترك اال أربعني درمها وهو الذي انشأ قلعة اجلبل وسور القاهرة العظيم 

وكان املشد على عمائره هباء الدين قراقوش مث استمر االمر يف أوالده وأوالد أخيه امللك العادل وحضر االفرنج 
  مللك الكامل بن العادل وملكوا دمياط وهدموها فحارهبم أيضا اىل مصر يف ايام ا

شهورا حىت أجالهم وعمرت بعد ذلك دمياط هذه املوجودة يف غري مكاهنا وكانت تسمى باملنشية والكامل هذا هو 
ار الذي أنشأ قبة الشافعي رضي اهللا عنه عندما دفن جبواره موتاهم وأنشأ املدرسة الكاملية بني القصرين املعروفة بد

  احلديث 

  امللوك االيوبية

ويف أيام امللك الصاحل جنم الدين ايوب بن الكامل حضر االفرنج وملكوا دمياط وزحفوا اىل فارسكور واستمر 
امللك الصاحل حيارهبم أربعة عشر شهرا وهو مريض واحنصر جهة الشرق وانشأ املدينة املعروفة باملنصورة ومات هبا 

رب قائم وأخفت زوجته شجرة الدر موته ودبرت االمور حىت حضر ابنه توران شاه سنة سبع وأربعني وستمائة واحل
من حصن كيفا واهنزمت االفرنج واسر ملكهم ريدا وكانوا طائفة الفرنسيس وامللك الصاحل هذا هو أول من 

هم االفارس اشترى املماليك واختذ منهم جندا كثيفا وبىن هلم قلعة الروضة واسكنهم هبا ومساهم البحرية ومقدم
  أقطاي 

  وامللك الصاحل هو الذي بىن املدارس الصاحلية بني القصرين ودفن بقبة بنيت له جبانب املدرستني 
وملا اهنزم االفرنج ومات الصاحل ومتلك ابنه توران شاه استوحش من مماليك ابيه واستوحشوا منه فتعصبوا عليه 

ثة أشهر مث خلعت وهي آخر الدولة االيوبية ومدة واليتهم وقتلوه بفارسكور وقلدوا يف السلطنة شجرة الدر ثال
  احدى ومثانون سنة 

  امللوك التركية

  مث توىل سلطنة مصر عز الدين أيبك التركماين الصاحلي سنة مثان واربعني وستمائة وهو أول الدولة التركية مبصر 
  ظفر وتوىل امللك وملا قتل ولوا ابنه املظفر علي فلما وقعت حادثة التتار العظمى خلع امل

املظفر قطز وخرج بالعساكر املصرية حملاربة التتار فظهر عليهم وهزمهم ومل تقم هلم قائمة بعد ذلك بعد ان كانوا 
  ملكوا معظم املعمور من االرض وقهروا امللوك وقتلوا العباد وأخربوا البالد 

  البحر ويف سنة أربع ومخسني وستمائة ملكوا سائر بالد الروم بالسيف ويف 
فلما فرغوا من ذلك صميعه نزل هوالكوخان وهو ابن طولون بن جنكيز خان على بغداد وذلك سنة ست ومخسني 
وهي اذ ذاك كرسي مملكة االسالم ودار اخلالفة فملكها وقتلوا وهنبوا واسروا من هبا من مجهور املسلمني والفقهاء 

والصاحلني وفيها خليفة رب العاملني وامام املسلمني وابن عم سيد  والعلماء واالئمة والقراء واحملدثني واكابر االولياء



  املرسلني فقتلوه وأهله وأكابر دولته وجرى يف بغداد مامل يسمع مبثله يف اآلفاق 
مث ان هوالكوخان أمر بعد القتلى فبلغوا ألف ألف ومثامنائة ألف وزيادة مث تقدم التتار اىل بالد اجلزيرة واستولوا 

الرها وديار بكر يف سنة سبع ومخسني مث جاوزوا الفرات ونزلوا على حلب يف سنة مثان ومخسني على حران و
  وستمائة واستولوا عليها وأحرقوا املساجد وجرت الدماء يف االزقة وفعلوا ما مل يتقدم مثله 

تتار اىل دمشق مث وصلوا اىل دمشق وسلطاهنا الناصر يوسف بن أيوب فخرج هاربا وخرج معه أهل القدرة ودخل ال
وتسلموها باالمان مث غدروا هبم وتعدوها فوصلوا اىل نابلس مث اىل الكرك وبيت املقدس فخرج سلطان مصر جبيش 
الترك الذين هتاهبم االسود وتقل يف أعينهم أعداد اجلنود فالتقاهم عند عني جالوت فكسرهم وشردهم وولوا االدبار 

  وطمع الناس فيهم يتخطوهنم 
  ئر بالنصر فطار الناس فرحا ووصلت البشا

ودخل املظفر اىل دمشق مؤيدا منصورا واحبه اخللق حمبة عظيمة وساق بيربس خلف التتار اىل بالد حلب وطردهم 
  وكان السلطان وعد 

  حبلب مث رجع عن ذلك 
كل فتأثر بيربس وأضمر له الغدر وكذلك السلطان وأسر ذلك اىل بعض خواصه فأطلع بيربس فساروا اىل مصر و

  منهما حمترس من صاحبه فاتفق بيربس مع مجاعة من االمراء على قتل املظفر فقتلوه يف الطريق 

  امللك بيربس

ودخل بيربس مصر سلطانا وتلقب بامللك الظاهر وذلك سنة مثان ومخسني وستمائة وهو السلطان ركن الدين أبو 
وعندما استقر بالقلعة أبطل املظامل واملكوس ومجيع  الفتح بيربس البندقداري الصاحلي النجمي أحد املماليك البحرية

  املنكرات وجهز احلج بعد انقطاعه اثنيت عشرة سنة بسبب فتنة التتار وقتل اخلليفة ومنافقة أمري مكة مع التتار 
فلما وصلوا اىل مكة منعوهم من دخول احململ ومن كسوة الكعبة فقال أمري احململ المري مكة أما ختاف من امللك 

  لظاهر بيربس فقال دعه يأتيين على اخليل البلق ا
فلما رجع امري احململ وأخرب السلطان مبا قاله أمري مكة مجع له يف السنة الثانية أربعة عشر ألف فرس أبلق وجهزهم 
صحبة امري احلاج وخرج بعدهم على ثالث نوق عشاريات فوافاهم عند دخوهلم مكة وقد منعهم التتار وأمري مكة 

هم فنصرهم اهللا عليهم وقتل ملك التتار وأمري مكة طعنه السلطان بالرمح وقال له أنا امللك الظاهر جئتك فحاربو
  على اخليل البلق 

فوقع اىل االرض وركب السلطان فرسه ودخل اىل مكة وكسا البيت وعاد اىل مصر واستقر ملكه حىت مات 
بع عشرة سنة وشهران واثنا عشر يوما وحج سنة بدمشق سابع عشري احملرم سنة ست وسبعني وستمائة ومدته س

  سبع وستني وستمائة 
ولذلك خرب طويل ذكره العالمة القريزي يف ترمجته يف توارخيه ويف الذهب املسبوك فيمن حج من اخللفاء وامللوك 

  وكان من أعظم امللوك شهامة وصرامة وانقيادا للشرع وله فتوحات وعمارات مشهورة ومآثر 

رد اخلالفة لبين العباس وذلك انه ملا جرى ما جرى على بغداد وقتل اخلليفة وبقيت ممالك االسالم بال محيدة ومنها 
خالفة ثالث سنوات حضر شخص من أوالد اخللفاء الفارين يف الواقعة اىل عرب العراق ومعه عشرة من بين 



ضي القضاة تاج الدين بن بنت االعز مهارش فركب الظاهر للقائه ومعه القضاة واهل الدولة فأثبت نسبه على يد قا
مث بويع باخلالفة فبايعه السلطان وقاضي القضاة والشيخ عز الدين بن عبد السالم مث الكبار على مراتبهم ولقب 

باملستنصر وركب يوم اجلمعة وعليه السواد اىل جامع القلعة وخطب خطبة بليغة ذكر فيها شرف بين العباس ودعا 
 مث صلى بالناس ورسم بعمل خلعه خليفة اىل السلطان وكتب له تقليدا وقرىء بظاهر فيها للسلطان وللمسلمني

القاهرة حبضرة اجلمع وألبس اخلليفة السلطان اخللعة بيده وفوض اليه االمور وركب السلطان باخللعة والتقليد 
تابكيا واستادارا حممول على رأسه ودخل من باب النصر وزينت القاهرة واالمراء مشاة بني يديه ورتب له أ

وخازندارا وحاجبا وشرابيا وكاتبا وعني له خزانة ومجلة مماليك ومائة فرس وثالثني بغال وعشر قطارات مجال اىل 
  امثال ذلك 

مث إنه عزم على التوجه اىل العراق فخرج معه السلطان وشيعه اىل دمشق وجهز معه ملوك الشرق صاحب املوصل 
يه وعليهم ألف ألف دينار وستني ألف دينار وسافروا حىت جتاوزوا هيت وصاحب سنجار واجلزيرة وغرم عل

  فالقاهم التتار فحاربوهم فعدم اخلليفة ومل يعلم له خرب 
وبعد ايام حضر شخص آخر من بين العباس وكان أيضا خمتفيا عند بين خفاجة فتوصل مع العرب اىل دمشق وأقام 

ق فطلبه وكاتب السلطان يف شأنه فأرسل يستدعيه فأرسله مع عند االمري عيسى بن مهنا فأخرب به صاحب دمش
مجاعة من امراء العرب فلما وصل اىل القاهرة وجد املستنصر قد سبقه بثالثة ايام فلم ير ان يدخل اليها فرجع اىل 

  حلب فبايعه صاحبها 

  ورؤساؤها ومنهم عبد احلليم بن تيمية ومجع خلقا كثريا وقصد عانة ولقب باحلاكم 
ا خرج املستنصر وافاه بعانة فانقاد له هذا ودخل حتت طاعته وخاصته فلما قدم املستنصر قصد احلاكم الرحبة فلم

وجاء اىل عيسى ابن مهنا فكاتب امللك الظاهر فيه فطلبه فقدم اىل القاهرة ومعه ولده ومجاعته فأكرمه امللك الظاهر 
  كبري بالقلعة وبايعوه باخلالفة كما سبق للمستنصر وأنزله بالربج ال

  واستمرت اخلالفة مبصر وأقام احلاكم فيها نيفا وأربعني سنة وهذه من مناقب امللك الظاهر 
وملا مات امللك الظاهر توىل بعده ابنه امللك السعيد مث أخوه امللك العادل وكان صغريا واالمر لقالوون فخلعه 

النجمي جد امللوك القالوونية وهو صاحب اخلريات  واستبد بامللك ولقب بامللك املنصور قالوون االلفي الصاحلي
والبيمارستان املنصوري واملدرسة والقبة اليت دفن هبا وله فتوحات بسواحل البحر الرومي ومصافات مع التتار وغري 

  ذلك 
  توىل سنة مثان وسبعني وستمائة ومات أواخر مدته احدى عشرة سنة 

وون وكان بطال شجاعا ذا مهة علية ورياسة مرضية خانه امراؤه وتوىل بعده ابنه امللك االشرف خليل بن قال
وغدروه وقتلوه بترانة جهة البحرية سنة ثالث وتسعني وستمائة ونقل لتربته اليت أنشأها بالقرب من املشهد النفيسي 

  جبانب مدرسة اخيه الصاحل على بن قالوون 
  مات يف حياة ابيه وكان هو أكرب أوالده مرشحا للسلطنة 

ا مات االشرف توىل بعده اخوه امللك الناصر حممد بن قالوون االلفي الصاحلي النجمي اقيم يف السلطنة وعمره ومل
امللك العادل فثار االمري حسام الدين الجني املنصوري ) كنبغا ( تسع سنني فأقام سنة وخلع مبملوك ابيه زين الدين 

  طغى وكربى فقتاله وقتال ايضا نائب السلطنة على العادل وتسلطن عوضه مث ثار عليه 
  واستدعي الناصر من الكرك فقدم واعيد اىل السلطنة مرة ثانية فأقام عشر سنني ومخسة اشهر حمجورا عليه 



والقائم بتدبري الدولة االمريان بيربس اجلاشنكري وسالر نائب السلطنة فدبر لنفسه يف سنة مثان وسبعمائة واظهر أنه 
االمريان على ذلك وشرعا يف جتهيزه وكتب اىل دمشق والكرك برمي االقامات وألزم عرب  يريد احلج بعياله فوافقه

الشرقية حبمل الشعري فلما هتيأ لذلك احضر األمراء تقاد معهم اخليل واجلمال مث ركب اىل بركة احلاج وتعني معه 
  للسفر مجاعة من األمراء 

لربكة فرحل من ليلته وخرج اىل الصاحلية وعيد هبا وتوجه اىل وعاد بيربس وسالر من غري أن يترجال له عند نزوله با
الكرك فقدمها يف عاشر شوال ونزل بقلعتها وصرح بأنه قد ثىن عزمه عن احلج واختار االقامة بالكرك وترك 

السلطنة ليستريح وكتب اىل األمراء بذلك وسأل ان ينعم عليه بالكرك والشوبك واعاد من كان معه من االمراء 
هم اهلجن وعدهتا مخسمائة هجني واملال واجلمال ومجيع التقادم وامر نائب الكرك باملسري عنه وتسلطن بيربس وسلم

  اجلاشنكري وتلقب بامللك املظفر وكتب للناصر تقليدا بنيابة الكرك 
ج آل فعندما وصله التقليد مع آل ملك اظهر البشر وخطب باسم املظفر على منرب الكرك وانعم على الربيد احلا

ملك واعاده فلم يتركه املظفر واخذ يناكده ويطلب منه من معه من املماليك الذين اختارهم لالقامة عنده واخليول 
  اليت اخذها من القلعة واملال الذي اخذه من الكرك 

وهدده فحنق لذلك وكتب اىل نواب الشام يشكو ما هو فيه فاحثوه على القيام الخذ ملكه ووعدوه بالنصرة 
لذلك وسار اىل دمشق واتت النواب اليه وقدم اىل مصر وفر بيربس وطلع الناصر اىل القلعة يوم عيد الفطر  فتحرك

سنة تسع وسبعمائة فأقام يف امللك اثنتني وثالثني سنة وثالثة اشهر ومات يف ليلة اخلميس حادي عشري ذي احلجة 
سلطنته ثالث واربعون سنة ومثانية اشهر  سنة احدى واربعني وسبعمائة وعمره سبع ومخسون سنة وكسور ومدة

  وتسعة أيام 

وكان ملكا عظيما جليال كفؤا للسلطنة ذا دهاء حمبا للعدل والعمارة وطابت مدته وشاع ذكره وطار صيته يف 
  اآلفاق وهابته االسود وخطب له يف بالد بعيدة 

املصرية والشامية وراك البالد وهو الروك  ومن حماسنه انه ملا استبد بامللك اسقط مجيع املكوس من اعمال املمالك
الناصري املشهود وابطل الرشوة وعاقب عليها فال يتقلد املناصب اال مستحقها بعد التروي واالمتحان واتفاق 

  الرأي وال يقضي اال باحلق 
  فكانت أيامه سعيدة وأفعاله محيدة 

امه اكثر من النصف وكذلك القرى حبيث صارت ويف ايامه كثرت العمائر حىت يقال ان مصر والقاهرة زادا يف اي
كل بلدة من القرى القبلية والبحرية مدينة على انفرادها وله والمرائه مساجد ومدارس وتكايا مشهورة وحضر يف 

  أوائل دولته القان غازات جبنود التتار فخرج اليهم بعساكر مصر وهزمهم مرتني 
  ملعا فمن أراد االطالع عليها فعليه باملطوالت  وبعض مناقبه حتتاج اىل طول وحنن ال نذكر اال

ويف السرية الناصرية مؤلف خمصوص جملدان ضخمان ينقل عنه املؤرخون وللصفي احللي فيه مرثية رائية بليغة حنو 
  ستني بيتا 

  وملا مات دفن على والده بالقبة املنصورية بني القصرين 
منهم السلطان حسن صاحب اجلامع بسوق اخليل بالرميلة ومن  وتوىل من اوالده واوالد اوالده اثنا عشر سلطانا

شاهده عرف علو مهته بني امللوك وهو الذي ألف بامسه الشيخ بن أيب حجلة التلمساين كتبه العشرة اليت منها ديوان 
  الصبابة والسكردان وطوق احلمامة وحاطب ليل وقرع سن 



ر حممد وهو الذي امر االشراف بوضع العالمة اخلضراء يف ومنهم امللك االشرف شعبان بن حسني بن امللك الناص
  عمائمهم ويف ذلك يقول بعضهم 

يغين الشريف عن ... نور النبوة يف كرمي وجوههم ... ان العالمة شأن من مل يشهر ... جعلوا البناء النيب عالمة 
  ... الطراز االخضر 

حني غفلة وهنبوا امواهلا واسروا نساءها ووصل اخلرب اىل ويف ايام االشراف هذا قدمت االفرنج اىل األسكندرية على 
  مصر فتجهز االشرف وسار بعساكره فوجدهم قد ارحتلوا عنها وتركوها 

وهلذه الواقعة تاريخ اطلعت عليه يف جملدين ويقال ان الفرنساوي الذين يكون يف أذنه قرط امه اصلها من النساء 
  املأسورات يف تلك الواقعة 

ر عبث املماليك االجالب فأمر باخراجهم من مصر فتجمعوا وعصوا فحارهبم وقاتلهم فاهنزموا فقبض ويف ايامه كث
على كثري منهم فقتل منهم طائفة وغرق منهم طائفة ونفى منهم طائفة وبقى منهم مبصر طائفة التجأوا اىل بعض 

ن ومنهم صرغتمش واسند مرو آجلاي االمراء وهؤالء املماليك كانوا من مماليك يلبغا العمري مملوك السلطان حس
اليوسفي وهم كثريون خمتلفوا االجناس ومنهم من جنس اجلركس فلم يزالوا يف اختالف ومقت وهياج وحقد 

للدولة اىل أن حتيلوا وتراجعوا وتداخلوا يف الدولة فاستقر أمرهم على ان طائفة منهم سكنوا بالطباق ودخلوا يف 
ان ومنهم من بقي أمري عشرة ال غري ومنهم من انضم اىل املماليك السلطانية ومماليك مماليك االسياد أي أوالد السلط

  االمراء وكانوا أرذل مذكور يف االقليم املصري 
فلما عزم االشرف على احلج وأخذ يف أسباب ذلك انتهزوا عند ذلك الفرصة وكتموا امرهم ومكروا مكرهم 

هنم يثريون الفتنة مع السلطان يف العقبة وكذلك املقيمون مبصر وتواعدوا مع اصحاهبم الذين بصحبة السلطان ا
  يفعلون فعلهم حىت ينقضوا نظام الدولة ويزيلوا السلطان واالمراء 

  وملا خرج السلطان من مصر خرج يف اهبة عظيمة وجتمل زائد بعد ان 

ة ومنهم مجلة من اجللبان رتب االمور واستخلف مبصر وثغورها من يثق به واخذ بصحبته من ال يظن فيه اخليان
  وابقى منهم ومن غريهم مبصر كذلك وال ينفع احلذر من القدر 

فلما خرج السلطان وبعد عن مصر اثاروا الفتنة بعد ان استمالوا طائفة من املماليك السلطانية وفعلوا ما فعلوه 
 مع السلطان وثار ايضا اصحاهبم ونادوا مبوت السلطان وولوا ابنه ووقفوا مستعدين منتظرين فعل اصحاهبم الغائبني

على السلطان يف العقبة فاهنزم بعد امور طالبا اجمليء اىل مصر وصحبته االمراء الكبار وبعض املماليك وهنبت اخلزينة 
واحلج وذهب البعض اىل الشام والبعض اىل احلجاز والبعض اىل مصر صحبة حرمي السلطان وجرى ما هو مسطر 

اء واختفاء السلطان وخنقه ومتكن هؤالء االجالب من الدولة وهنبوا بيوت االموال يف الكتاب من ذبح االمر
وذخائر السلطان واقتسموا حماظيه وكذلك االمراء ووصل كل صعلوك منهم ملراتع امللوك وأزالوا عن الدولة 

االرض جيىب اليهم القالوونية وأخذوا النفسهم االمريات واملناصب وأصبح الذين كانوا باالمس اسفل الناس ملوك 
  مثرات كل شيء اجلراكسة 

مث وقعت فيهم حوادث وحروب اسفرت عن ظهور برقوق اجلركسي احد مماليك يلبغا العمري واستقراره امريا 
  كبريا 

وكان غاية يف الدهاء واملكر فلم يزل يدبر لنفسه حىت عزل بن االشرف واخذ السلطنة لنفسه وهو اول ملوك 



  اجلراكسة مبصر 
  شرف شعبان هذا وأوالده زالت دولة القالوونية وظهرت دولة اجلراكسة وباال

اوهلم برقوق وبعده ابنه فرج واستمر امللك فيهم ويف اوالدهم اىل االشرف قانصوه الغوري وابتداء دولتهم سنة 
  اربع ومثانني وسبعمائة وانقضاؤها سنة ثالث وعشرين وتسعمائة فتكون مدة دولتهم مائة سنة 

  ثالثني سنة وتسعة و
وسبب انقضائها فتنة السلطان سليم شاه ابن عثمان وقدومه اىل الديار املصرية فخرج اليه سلطان مصر قانصوه 

الغوري فالقاه عند مرج دابق حبلب وخامر عليه امراؤه خري بك والغزايل فخذلوه وفقدوه ومل يزل حىت متلك 
  السلطان سليم الديار املصرية والبالد الشامية 

ام خري بك نائبا هبا كما هو مسطر ومفصل يف تواريخ املتأخرين مثل مرج الزهور البن اياس وتاريخ القرماين واق
  وابن زقبل وغريهم 

وعادت مصر اىل النيابة كما كانت يف صدر االسالم وملا خلص له امر مصر عفا عمن بقي من ااجلراكسة وابنائهم 
ر مرتبات االوقاف واخلريات والعلوفات وغالل احلرمني واالنبار ورتب ومل يتعرض الوقاف السالطني املصرية بل قر

  لاليتام واملشايخ واملتقاعدين ومصارف القالع واملرابطني وابطل املظامل واملكوس واملغارم 
مث رجع اىل بالده واخذ معه اخلليفة العباسي وانقطعت اخلالفة واملبايعة واخذ صحبته ما انتقاه من ارباب الصنائع 

  اليت مل توجد يف بالده حبيث انه فقد من مصر نيف ومخسون صنعة 
وملا تويف توىل بعده ابنه املغازي السلطان سليمان عليه الرمحة والرضوان فاسس القواعد ومتم املقاصد ونظم املمالك 

مشحونة هبا  وأنار احلوالك ورفع منار الدين وامخد نريان الكافرين وسريته اجلميلة اغنت عن التعريف وترامجه
  التصانيف 

ومل تزل البالد منتظمة يف سلكهم ومنقادة حتت حكمهم من ذلك االوان الذي استولوا عليها فيه اىل هذا الوقت 
  الذي حنن فيه ووالة مصر نواهبم وحكامها امراؤهم 

واعظم من جاهد  وكانوا يف صدر دولتهم من خري من تقلد امور االمة بعد اخللفاء املهديني واشد من ذب عن الدين
  يف املشركني 

فلذلك اتسعت ممالكهم مبا فتحه اهللا على ايديهم وايدي نواهبم وملكوا احسن املعمور من االرض ودانت هلم 
  املمالك يف الطول والعرض 

  هذا مع عدم اغفاهلم االمر وحفظ النواحي والثغور واقامة الشعائر االسالمية والسنن احملمدية 

ل الدين وخدمة احلرمني الشريفني والتمسك يف االحكام والوقائع بالقوانني والشرائع فتحصنت وتعظيم العلماء واه
  دولتهم وطالت مدهتم وهابتهم امللوك وانقاد هلم املمالك واململوك 

ومما حيسن ايراده هنا ما حكاه االسحاقي يف تارخيه انه ملا توىل السلطان سليم ابن السلطان سليمان املذكور كان 
لده مصاحب يدعى مشسي باشا العجمي وال خيفي ما بني آل عثمان والعجم من العداوة احملكمة االساس فأقر لوا

السلطان سليم مشسي باشا العجمي مصاحبا على ما كان عليه ايام والده وكان مشسي باشا املذكور له مداخل 
ان يدخل شيئا منكرا يكون سببا عجيبة وحيل غريبة يلقيها يف قالب مرض ومصاحبة يسحر هبا العقول فقصد 

  خللخلة دولة آل عثمان وهو قبول الرشا من ارباب الوالة والعمال 



فلما متكن من مصاحبة السلطان قال له على سبيل العرض عبدكم فالن املعزول من منصب كذا وليس بيده منصب 
  ا االن قصده من فيض انعامكم عليه املنصب الفالين ويدفع اىل اخلزينة كذا وكذ

فلما مسع السلطان سليم ما ابداه مشسي باشا علم اهنا مكيدة منه وقصده ادخال السوء بيت آل عثمان فتغري مزاجه 
  وقال له يا رافضي مريد ان تدخل الرشوة بيت السلطنة حىت يكون ذلك سببا الزالتها 

يل ان السلطان سليم صغري السن وامر بقتله فتلطف به وقال له يابا دشاه ال تعجل هذه وصية والدك يل فانه قال 
ورمبا يكون عنده ميل للدنيا فاعرض عليه هذا االمر فإن جنح اليه فامنعه بلطف فان امتنع فقل له هذه وصية والدك 

  فدم عليها ودعا له بالثبات وخلص من القتل 
  فانظر يا اخي وتأمل فيما تضمنته هذه احلكاية من املعاين 

 ينطلق لساين وليس احلال مبجهول حىت يفصح عنه اللسان بالقول وقد اخر سين واقول بعد ذلك يضيق صدري وال
  العجز ان افتح فما افغري اهللا ابتغى حكما 

  ويف اثناء الدولة العثمانية ونواهبم وامرائهم املصرية ظهر يف عسكر 

يها اهل احلرف اللئام مصر سنة جاهلية وبدعة شيطانية زرعت فيهم النفاق واسست فيما بينهم الشقاق ووافقوا ف
يف قوهلم سعد وحرام وهو ان اجلند بأمجعهم اقتسموا قسمني واحتزبوا بأسرهم حزبني فرقة يقال هلا فقارية واخرى 

تدعى قامسية ولذلك اصل مذكور ويف بعض سري املتأخرين مسطور ال بأس بايراده يف املسامرة تتميما للغرض يف 
يم شاه ملا بلغ من ملك الديار املصرية مناه وقتل من قتل من اجلراكسة مناسبة املذاكرة وهو ان السلطان سل

وسامهم يف سوق املواكسة قال يوما لبعض جلسائه وخاصته واصدقائه يا هل ترى هل بقي احد من اجلراكسة نراه 
  وسؤال من جنس ذلك ومعناه 

طاعن يف السن كبري رزقه اهللا تعاىل فقال له خريبك نعم ايها امللك العظيم هنا رجل قدمي يسمى سودون االمري 
  بولدين شهمني بطلني ال يضاهيهما احد يف امليدان وال يناظرمها فارس من الفرسان 

فلما حصلت هذه القضية تنحى عن املفارشة بالكلية وحبس ولديه بالدار وسد ابوابه باالحجار وخالف العادة 
  واعتكف على العبادة 

  مقيم يف بيته وراحته وهو اىل االن مستمر على حالته 
فقال السلطان هذا واهللا رجل عاقل خبري كامل ينبغي لنا ان نذهب لزيارته ونقتبس من بركته واشارته قوموا بنا 

  مجلة نذهب اليه على غفلة لكي احتقق املقال واشاهده على أي حالة هو من االحوال 
جده جالسا على مسطبة االيوان وبني يديه مث ركب يف احلال ببعض الرجال اىل ان توصل اليه ودخل عليه فو

املصحف وهو يقرأ القرآن وعنده خدم واتباع وعبيد ومماليك انواع فعندما عرف انه السلطان بادر ملقابلته بغري 
توان وسلم عليه ومثل بني يديه فأمره باجللوس والطفه بالكالم املأنوس اىل ان أطمأن خاطره وسكنت ضمائره 

واجنماعه عن خلطته بعشريته فاجابه انه ملا رأى يف دولتهم اختالل االمور وترادف الظلم  فسأله عن سبب عزلته
  واجلور وان سلطاهنم مستقل برأيه فلم يضع اىل وزير وال عاقل مشري واقصى كبار 

دولته وقتل اكثرهم مبا امكنه من حيلته وقلد مماليكه الصغار مناصب االمراء الكبار ورخص هلم فيما يفعلون 
وتركهم وما يفترون فسعوا بالفساد وظلموا العباد وتعدوا على الرعية حىت يف املواريث الشرعية فاحنرفت عنه 
القلوب وابتهلوا اىل عالم الغيوب فعلمت ان امره يف ادبار وال بد لدولته من الدمار فتنحيت عن حال الغرور 



حبستهما عن مباشرة القتال خوفا عليهما ملا وتباعدت عن نار الشرور ومنعت ولدي من التداخل يف االهوال و
  اعلمه فيهما من االقدام فيصيبهما كغريمها من البالء العام 

  فان عموم البالء منصوص واتقاء الفنت بالرمحة خمصوص 
مث احضر ولديه املشار اليهما واخرجهما من حمبسهما فنظر اليهما السلطان فرأى فيهما خمايل الفرسان الشجعان 

ا فأجاباه بعبارة رقيقة والفاظ رشيقة ومل خيطئا يف كل ما سأهلما فيه ومل يتعديا يف اجلواب فضل التشبيه وخاطبهم
والتنبيه مث احضروا ما يناسب املقام من موائد الطعام فأكل وشرب ولذ وطاب وحصل له مزيد االنشراح وكمال 

  االرتياح 
عليه اخلان ايضا باالنعام والعطايا وامر بالتوقيع هلم حسب وقدم االمري سودون اىل السلطان تقادم وهدايا وتفضل 

  مطالبهم 
ورفع درجة منازهلم ومراتبهم وملا فرغ من تكرمه واحسانه ركب عائدا اىل مكانه وأصبح ثاين يوم ركب السلطان 

فلم يتأخر مع القوم وخرج اىل اخلال جبمع من املال وجلس ببعض القصور ونبه على مجيع اصناف العساكر باحلضور 
منهم أمري وال كبري وال صغري فطلب االمري سودون وولديه فحضروا بني يديه فقال هلم أتدرون مل طلبتكم ويف هذا 

  املكان مجعتكم 
فقالوا ال يعلم ما يف القلوب اال عالم الغيوب فقال اريد ان يركب قاسم واخوه ذو الفقار ويتراحما ويتسابقا باخليل 

  يف هذا النهار 
ال أمره املطاع الهنما صارا من اجلند واالتباع فنزال وركبا ورحما ولعبا واظهرا من انواع الفروسية الفنون حىت فامتث

  شخصت فيهما العيون وتعجب منهما 

  االتراك الهنم ليس هلم يف ذلك الوقت ادراك 
مها امارتان ونوه بذكرمها بني مث اشار اليهما فنزال عن فرسيهما وصعدا اىل اعلى املكان فخلع عليهما السلطان وقلد

  االقران وتقيدا بالركاب والزما يف الذهاب واالياب 
مث خرج يف اليوم الثاين وحضر االمراء والعسكر املتواين فامرهم ان ينقسموا بامجعهم قسمني وينحازوا باسرهم 

  فريقني قسم يكون رئيسهم ذا الفقار والثاين اخوه قاسم الكرار 
ر اكثر فرسان العثمانيني واىل قاسم اكثر الشجعان املصريني وميز الفقارية بلبس االبيض من واضاف اىل ذي الفقا

  الثياب وامر القامسية ان يتميزوا باالمحر يف امللبس والركاب 
وامرهم ان يركبوا يف امليدان على هيئة املتحاربني وصورة املتنابذين املتخاصمني فاذعنوا باالنقياد وعلوا على ظهور 

ياد وساروا باخليل واحندروا كالسيل وانعفوا متسابقني ورحموا متالحقني وتناوبوا يف النزال واندفعوا كاجلبال اجل
وساقوا يف الفجاج واثاروا العجاج ولعبوا بالرماح وتقابلوا بالصفاح وارتفعت االصوات وكثرت الصيحات 

ان يقع القتل والقتال فنودي فيهم عند  وزادت اهليازع وكثرت الزعازع وكاد اخلرق يتسع على الراقع وقرب
  ذلك باالنفصال 

  فمن ذلك اليوم افترق امراء مصر وعساكرها فرقتني واقتسموا هبذه امللعبة حزبني 
واستمر كل منهم على حمبة اللون الذي ظهر فيه وكره اللون اآلخر يف كل ما يتقبلون فيه حىت اواين املتناوالت 

  ارية مييلون اىل نصف سعد والعثمانيني والقامسية ال يألفون اىل نصف حرام واملصريني واملأكوالت واملشروبات والفق
وصار فيهم قاعدة ال يتطرقها اختالل وال ميكن االحنراف عنها حبال من االحوال ومل يزل االمر يفشو ويزيد ويتوارثه 



  السادة والعبيد حىت جتسم ومنا واهريقت فيه الدماء 
  اجماد وهدمت دور واحرقت قصور وسبيت احرار وقهرت اخيار فكم خربت بالد وقتلت 

  وقيل غري ذلك وان اصل القامسية ينسبون اىل قاسم بك الدفتر دار 

تابع مصطفى بك والفقارية نسبة اىل ذي الفقار بك الكبري واول ظهور ذلك من سنة مخسني والف واهللا اعلم 
  باحلقائق 

ه قاعة جلوس وتأنق يف حتسينها وعمل فيها ضيافة لذي الفقار بك أمري واتفق ان قاسم بك املذكور انشأ يف بيت
احلاج املذكور فاتى عنده وتغدى عنده بطائفة قليلة مث قال له ذو الفقار بك وانت ايضا تضيفين يف غد ومجع ذو 

ته واثنني الفقار مماليكه يف ذلك اليوم صناجق وامراء وااختيارية يف الوجاقات وحضر قاسم بك بعشرة من طائف
خواسك خلفه والسعادة والسراج فدخل عنده يف البيت واوصى ذو الفقار أن ال احد يدخل عليهما اال بطلب اىل 

  ان فرشوا السماط وجلس صحبته على السماط 
  فقال قاسم بك حىت الصناجق واالختيارية 

ن علي ويدعون يل وانت قاعتك تدعو فقال ذو الفقار اهنم يأكلون بعدنا هؤالء مجيعهم مماليكي عندما اموت يترمحو
  لك بالرمحة الكونك ضيعت املال يف املاء والطني 

فعند ذلك تنبه قاسم بك وشرع ينشيء اشراقات كذلك وكانت الفقارية موصوفة بالكثرة والكرم والقامسية بكثرة 
  املال والبخل 

يكون بريق الفقاري ابيض ومزاريقه برمانة وكان الذي يتميز به احد الفريقني من اآلخر اذا ركبوا يف املواكب ان 
  وبريق القامسية امحر ومزاريقه جبلبة 

  ومل يزل احلال على ذلك 
واستهل القرن الثاين عشر وامراء مصر فقارية وقامسية فالفقارية ذو الفقار بك ابراهيم بك امري احلاج ودرويش بك 

بك القرد وسليمان بك بارم ذيله ومرجان وامسعيل بك ومصطفى بك قزالر وامحد بك قزالر جبدة ويوسف 
جوزبك كان اصله قهوجي السلطان حممد قلدوه صنجقا فقاريا مبصر اجلميع تسعة وامري احلاج منهم والقامسية مراد 

  بك الدفتر دار ومملوكه ايواظ بك وابراهيم بك ابو شنب وقانصوه بك وامحد بك منوفية وعبد اهللا بك 
سليمان بن عثمان يف اوائل القرن حسن باشا السلحدار سنة تسع وتسعني والف ونواب مصر من طرف السلطان 

  وسنة مائة 

وواحد بعد االلف والسلطان يف ذلك الوقت السلطان سليمان بن ابراهيم خان وتقلد ابراهيم بك ابو شنب امارة 
  احلاج وامسعيل بك فتردار وذلك سنة تسع وتسعني 

الف حصلت واقعة عظيمة بني ابراهيم بك ابن ذي الفقار وبني العرب ويف اواخر احلجة سنة تسع وتسعني و
احلجازيني خلف جبل اجليوشي وقتلوا كثريا من العرب وهنبوا ارزاقهم ومواشيهم واحضر منهم اسرى كثرية 

لوا ووقفت الغرب يف طريق احلج تلك السنة بالشرفة فقتلوا من احلاج خلقا كثريا واخذوا حنو الف مجل بامحاهلا وقت
  خليل كتخدا احلج فعني عليهم مخسة امراء من الصناجق فوصلوا اىل العقبة وهرب العربان 

ويف ايامه سافر الفا شخص من العسكر والبسوا عليهم مصطفى بك طكوز جالن وسافروا اىل ادرنه يف غرة مجادي 
  األوىل سنة مائة والف 



ه اىل دير الطني على انه يتوجه اىل جرجا لتحصيل الغالل ويف رابع مجادي الثانية خنق الباشا كتخدا بعد ان ارسل
  وذلك لذنب نقمه عليه 

  ويف شعبان نقب احملابيس العرقانة وهرب املسجونون منها 
ويف ايامه غلت االسعار مع زيادة النيل وطلوعه يف اوانه على العادة مث عزل حسن باشا ونزل اىل بيت حممد بك 

  س بك قائمقام فكانت مدته هذه سنة واحدة وتسعة اشهر حاكم جرجا املقتول وتوىل قيطا
مث توىل امحد باشا وكان سابقا كتخدا ابراهيم باشا الذي مات مبصر وحضر امحد باشا من طريق الرب وطلع اىل 

القلعة يف سادس عشر احملرم سنة مائة واحدى والف ووصل اغا بطلب الفي عسكري وعليهم صنجق يكون عليهم 
  مصطفى بك حاكم جرجا سابقا وسافر يف منتصف مجادي اآلخرة  سر دار فعينوا

ويف هذا التاريخ سافرت جتريدة عظيمة اىل والية البحرية والبهنسا وعليهم صنجقان وتوجهوا يف ثاين عشر مجادي 
  اآلخرة وسافر ايضا 

اختيارية وحاربوا خلفهم امسعيل بك ومجيع الكشاف وكتخدا الباشا واغوات البلكات وكتخدا اجلاويشية وبعض 
ابن وايف وعربانه مرارا مث وقعت بينهم وقعة كبرية فهزم فيها االحزاب وولوا منهزمني حنو الغرق واما قيطاس بك 

وحسن اغا بليغا وكتخدا الباشا فاهنم صادفوا مجعا من العرب يف طريقهم فاخذوهم وهنبوا ماهلم وقطعوا منهم 
  رؤوساء مث حضر واىل مصر 

  انت وقعة ابن غالب شريف مكة وحماربته هبا مع حممد بك حاكم جدة فكانت اهلزمية على الشريف ويف انامهم ك
وتوىل السيد حمسن بن حسني بن زيد امارة مكة ونودي باالمان بعد حروب كثرية وزينت مكة ثالثة ايام بلياليها 

ني ومائة والف ودفن بالقرافة وذلك يف منتصف رجب ومرض امحد باشا وتويف ثاين عشر مجادي اآلخرة سنة اثنت
  فكانت مدته سنة واحدة وستة اشهر 

  ومن مآثره ترميم اجلامع املؤيدي وقد كان تداعى اىل السقوط فامر بالكشف عليه وعمره ورمه 
  ويف رابع عشر رجب تويف قيطاس بك الدفتر دار 

الباشا املتويل قائمقام بعد موت سيده ويف ثاين يوم حضر قانصوه بك تابع املتويف من سفره باخلزينة مكان كتخدا 
فألبس قانصوه بك دفتر دار مث ورد مرسوم بوالية علي كتخدا الباشا قائمقام واذن بالتصرف اىل آخر مسرى 

  فكانت مدة تصرفه اربعة وتسعني يوما 
حبته تترخان مث توىل علي باشا وحضر من البحر اىل القلعة يف ثاين عشرى رمضان سنة اثنتني ومائة والف وحضر ص

  واقام مبصر اىل ان توجه اىل احلج ورجع على طريق الشام 
ويف ثاين عشري القعدة حضر قرا سليمان من الديار الرومية ومعه مرسوم مضمونه اخلرب جبلوس السلطان امحد بن 

  السلطان ابراهيم فزينت مصر ثالثة ايام وضربت مدافع من القلعة 
والف ورد جناب من مكة واخرب بان الشريف سعد تغلب على حمسن وتوىل  ويف ثالث عشر صفر سنة ثالث ومائة

  امارة مكة فارسل الباشا عرضا اىل السلطنة بذلك 
  ويف ثامن ربيع 

اول ورد مرسوم مضمونه والية نظر الدشابش واحلرمني الربعة من الصناجق فتوىل ابراهيم بك ابن ذي الفقار امري 
ان ومراد بك الدفتر دار على احملمدية عوضا عن كتخدا مستحفظان وعبداهللا احلاج حاال عوضا عن اغات مستحفظ



بك على وقف اخلاصكية عوضا عن كتخدا العزب وامسعيل بك على اوقاف احلرمني عوضا عن باش جاويش 
  مستحفظان 

  فالبسهم علي باشا قفاطني على ذلك 
  بن زيد بوالية مكة وتوجه اىل احلجاز ويف مستهل رمضان من السنة حضر من الديار الرومية الشريف سعد 

  ويف شهر شوال سافر على كتخدا امحد باشا املنويف اىل الروم 
  ويف تارخيه تقلد امسعيل بك الدفتردارية عوضا عن مراد بك 

ويف ثالث عشر شوال قتل جلب خليل كتخدا مستحفظان بباهبم وحصلت يف باهبم فتنة اثارها كحك حممد 
من بلكهم ورجب كتخدا والبسومها الصنجقية يف ثالث عشرينه وابطل كجك حممد واخرجوا سليم افندي 

  احلمايات من مصر باتفاق السبع بلكات وابطلوا مجيع ما يتعلق بالعزب واالنكشارية من احلمايات بالثغور وغريها 
  وكتب بذلك بيورلدي ونادوا به يف الشوارع 

نقه بالقلعة ونزل اىل بيته حمموال يف تابوت وتغيب رجب كتخدا ويف غرة القعدة قبض الباشا على سليم افندي وخ
  مث استعفى من الصنجقية فرفعوها عنه وسافر اىل املدينة 

ويف ثامن عشر ربيع االول ورد مرسوم بتزيني االسواق مبصر وضواحيها مبولودين توأمني رزقهما السلطان امحد مسي 
  احدمها سليان واآلخر ابراهيم 

شعبان سافر حسني بك ابو يدك بألف نفر من العسكر الحقا بابراهيم بك ايب شنب وقد كان سافر ويف ثاين عشر 
  يف اواخر ربيع االول لقلعة كريد 

ويف ثاين عشري رمضان سنة مخس ومائة والف املوافق احلادي عشر بشنس هبت ريح شديدة وتراب اظلم منه اجلو 
لقيامة وسقطت املركب اليت على منارة جامع طولون وهدمت دور وكان الناس يف صالة اجلمعة فظن الناس اهنا ا

  كثرية 

  سنة ست ومائة والف

  وقصر مد النيل تلك تلك السنة وهبط بسرعة فشرقت االارضي ووقع الغالء والفناء 
ويف شهر احلجة سافر اناس من مكة اىل دار السلطنة وشكوا من ظلم الشريف سعد فعني إليه حممد بك نائب جده 

عيل باشا نائب الشام فوردا بصحبة احلاج فتحاربوا معه ونزعوه وهنب العسكر منزله وولوا الشريف عبداهللا بن وإمس
  هاشم على مكة مث بعد عود احلاج رجع سعد وتغلب وطرد عبداهللا بن هاشم 

  ويف هذه السنة وقعت مصاحلات يف املال املريي بسبب الري والشراقي 
  حضر الشريف امحد بن غالب امري مكة مطرودا من الشريف سعد ويف ثاين عشر مجادي اآلخرة 

  ويف ثامن عشري رجب سنة ألف ومائة وستة ورد اخلرب جبلوس السلطان مصطفى بن حممد 
ويف ثاين عشر شعبان طلع امحد بك مبوكب مسافر اباش على الف عسكري اىل انكروس وطلع بعده أيضا يف سابع 

  افظة رودس مبوكب اىل بوالق فأقام هبا ثالثة ايام مث سافر اىل االسكندرية عشرينه امسعيل بك بالف عسكري حمل
ويف رابع شعبان ورد مرسوم بضبط اموال نذير اغا وامسعيل اغا الطواشيني فسجنومها بباب مستحفظان وضبطوا 

  امواهلما وختموها 
باشا امتناع امللتزمني من دفع خراج  ويف خامس شوال اهنى ارباب االوقاف والعلماء واجملاورون باالزهر اىل علي



االوقاف وخراج الرزق املرصدة على املساجد وما يلزم من تعطيل الشعائر فأمر امللتزمني بدفع ما عليهم من غري 
  توقف فامتثلوا 

 ويف شوال ارسل الباشا اىل مراد بك الدفتردار بعمل مجعية يف بيته بسبب غالل االنبار فاجتمعوا وتشاوروا يف ذلك
  فوقع التوافق ان البالد الشرقي تبقى غالهلا اىل العام القابل واما الري فيدفع ملتزموها ما 

  عليهم 
واخذوا اوراقا بيعت بالثمن اشتراها امللتزمون من ارباب االستحقاق عن اجلراية مائة ومخسون نصفا وغلق 

  امللتزمون ما عليهم بشراء الوصوالت 
ن منفلوط بان الشريف فارس بن امسعيل التيتالوي قتل عبداهللا بن وايف شيخ عرب ويف ثاين عشر شوال ورد اخلرب م

  املغاربة 
ويف حادي عشر القعدة ورد اغا مبرسوم مببيع متاع نذير اغا وامسعيل اغا املعتقلني وضبط امثاهنا ما عدا اجلواهر 

واهلما واماناهتما وان يسجنا يف قلعة والذخائر اليت اختلسوها من السرايا فاهنا تبقى بأعياهنا وان يفحص عن ام
الينكجرية ففعل هبم ذلك وبلغ امثان املبيعات الفا واربعمائة كيس خالف اجلواهر والذخائر فاهنا جهزت مع االموال 

  صحبة اخلزينة على يد سليمان بك كاشف والية املنوفية 
ال ونساء وصبيانا وطلعوا اىل القلعة ويف منتصف احملرم سنة سبع ومائة والف اجتمع الفقراء والشحاذون رجا

  ووقفوا حبوش الديوان وصاحوا من اجلوع فلم جيبهم احد فرمجوا باالحجار 
فركب الوايل وطردهم فنزلوا اىل الرميلة وهنبوا حواصل الغلة اليت هبا ووكالة القمح وحاصل كتخدا الباشا وكان 

ء حىت بيع االردب القمح بستمائة نصف فضة والشعري مآلنا بالشعري والفول وكانت هذه احلادثة ابتداء الغال
  بثلثمائة والفول باربعمائة ومخسني واالرز بثمامنائة نصف فضة واما العدس فال يوجد 

وحصل شدة عظيمة مبصر واقاليمها وحضرت اهايل القرى واالرياف حىت امتألت منهم االزقة واشتد الكرب حىت 
وع وخلت القرى من اهاليها وخطف الفقراء اخلبز من االسواق ومن اكل الناس اجليف ومات الكثري من اجل

  االفران ومن على رؤوس اخلبازين 
  ويذهب الرجالن والثالثة مع طبق اخلبز حيرسونه من اخلطيف وبايديهم العصي حىت خيبزوه بالفرن مث يعودون به 

  واستمر االمر على ذلك اىل ان عزل علي باشا يف ثامن 

  سبع ومائة الف  عشري احملرم سنة
وورد مسلم امسعيل باشا من الشام وجعل ابراهيم بك أبا شنب قائمقام ونزل علي باشا اىل منزل امحد كتخدا 

العزب املطل على بركة الفيل فكانت مدته اربع سنوات وثالثة اشهر واياما مث توىل امساعيل باشا وحضر من الرب 
اخلميس سابع عشر صفر فلما استقر يف الوالية ورأى ما فيه الناس من  وطلع اىل القلعة باملوكب على العادة يف يوم

الكرب والغالء امر جبميع الفقراء والشحاذين بقراميدان فلما اجتمعوا امر بتوزيعهم على االمراء واالعيان كل 
والطعام صباحا  انسان على قدر حاله وقدرته واخذ لنفسه جانبا والعيان دولته جانبا وعني هلم ما يكفيهم من اخلبز

ومساء اىل ان انقضى الغالء واعقب ذلك وباء عظيم فامر الباشا بيت املال ان يكفن الفقراء والغرباء فصاروا 
حيملون املوتى من الطرقات ويذهبون هبم اىل مغسل السلطان عند سبيل املؤمن اىل ان انقضى امر الوباء وذلك 

  ء والتجار وغريهم وانقضى ذلك يف آخر شوال خالف من كفنه االغنياء واهل اخلري من االمرا



  وتويف فيه الشيخ زين العابدين البكري وابراهيم بك ابن ذي الفقار امري احلاج وغريمها 
وملا انقضى ذلك عمل الباشا مهما عظيما خلتان ولده ابراهيم بك وخنت معه الفني وثلثمائة وستة وثالثني غالما من 

  بكسوة كاملة ودينار اوالد الفقراء ورسم لكل غالم 
وورد مرسوم مبحاسبة علي باشا املنفصل فحوسب فطلع عليه ستمائة كيس فختموا منزله وباعوا موجوداته حىت 

  غلق ذلك 
  وورد امر بالزينة بسبب نصره فزينت املدينة وضواحيها ثالثة ايام 

وارباب املناصب وسافروا يف ويف رجب ورد مرسوم بطلب الفني من العسكر وامريهم مراد بك فلبس اخللع هو 
  حادي عشر شعبان 

  ويف سابع عشر رجب سنة سبع ومائة والف تقلد قيطاس بك تابع امري احلاج ذي 

الفقار بك الصنجقية عوضا عن ابن سيده ابراهيم بك وورد االفراج عن نذير آغا ورتب له مخسمائة عثماين ومخس 
  امسعيل اغا يف السجن جرايات وعشر عالئف يف ديوان مصر واستمر رفيقه 

  ويف رابع رجب ورد امحد بك من السفر ويف سابعه تقلد ايوب بك امارة احلج 
  ويف ثاين شعبان ورد امسعيل راجعا من السفر 

  ويف ثالث عشر ربيع االول سنة مثان ومائة والف ورد امر بتزيني اسواق مصر سرورا مبولود للسلطان ومسي حممودا 
  اد مراد بك وورد ايا اخلرب باستشه

  قتل ياسف اليهودي

  ويف ثالث عشر رمضان من السنة قامت العساكر على ياسف اليهودي 
  قتلوه وجروه من رجله وطرحوه يف الرميلة وقامت الرعايا فجمعوا حطبا واحرقوه وذلك يوم اجلمعة بعد الصالة 

ىل اسالمبول وسئل عن احوال مصر وسبب ذلك انه كان ملتزما بدار الضرب يف دولة علي باشا املنفصل مث طلب ا
فأملى امورا والتزم بتحصيل اخلزينة زيادة عن املعتاد وحسن مبكره احداث حمدثات وملا حضر مصر تلقته اليهود من 

  بوالق واطلعوه اىل الديوان وقرئت االوامر اليت حضر هبا ووافقه الباشا على اجرائها وتنفيذها 
غتنم الناس وتوجه التجار واعيان البلد اىل االمراء وراجعوهم يف ذلك واشهر النداء بذلك يف شوارع مصر فا

فركب االمراء والصناجق وطلعوا اىل القلعة وفاوضوا الباشا فجاد هبم مبا ال يرضيهم فقاموا عليه قومة واحدة 
العرقانة  وسألوه ان يسلمهم اليهودي فامتنع من تسليمه فاغلظوا عليه وصمموا على اخذه منه فأمرهم بوضعه يف

  وال يشوشوا عليه حىت ينظروا يف امره ففعلوا به كما امرهم 
فقامت اجلند على الباشا وطلبوا ان يسلمهم اليهودي املذكور ليقتلوه فامتنع فمضوا اىل السجن واخرجوه وفعلوا 

  به ما ذكر 
وقف منزل آل بيت املال ويف تارخيه احضر الباشا الشيخ حممد الزرقاين احد شهود احملكمة بسبب انه كتب حجة 

  فأمر حبلق حليته 

  وتشهريه على مجل يف االسواق واملنادي ينادي عليه هذا جزاء من يكتب احلجج الزور 
  مث امر بنفيه اىل جزيرة الطينة 



ويف صفر وردت سكة دينار عليها طرة فجمع الباشا االمراء واحضر امني الضرخبانة وسلمها له وامره ان يطبع هبا 
ن عيار الذهب اثنني وعشرين قرياطا والوزن كل مائة شريفي مائة ومخسة عشر درمها وسعر ايب طرة مائة وان يكو

  ومخسة عشر نصفا 
  ويف ذلك الشهر لبس عبدالرمحن بك على والية جرجا وتوجه اليها 

قلد مصطفى بك ويف ثاين عشر ربيع االول قامت العسكر املصرية وعزلوا الباشا فكانت مدة امسعيل باشا سنتني وت
قائمقام مصر اىل ان حضر حسني باشا من صيدا وطلع اىل القلعة يف موكب عظيم يف منتصف رجب سنة تسع 

  ومائة والف 
وورد مرسوم بطلب جتهيز الفي نفر من العسكر وعليهم يوسف بك املسلماين فقضى اشغاله وسافر يف تاسع عشر 

  رمضان 
ا اىل العادلية ليسافر وكان قد حاسبه حسني باشا فتأخر عليه مخسون ويف منتصف شهر ذي احلجة خرج امسعيل باش

  الف اردب دفع عنها مخسني كيسا وباع منزله وبالد البدرشني اليت كان قد وقفها وتوجه اىل بغداد 
ويف سنة عشر ومائة والف اخذ ارباب االستحقاقات اجلراية ولعالئف بثمن عن كل اردب قمح مخسة وعشرون 

  كل رادب شعري ستة عشر نصفا نصفا فضة و
ويف آخر مجادي الثانية ظهر رجل من اهل الفيوم يدعى بالعليمي قدم اىل القاهرة واقام بظهر القهوة املواجهة لسبيل 

املؤمن فاجتمع عليه كثري من العوام وادعوا فيه الوالية واقبلت عليه الناس من كل جهة واختلط النساء بالرجال 
  سد عظيمة وكان حيصل بسببه مفا

  فقامت عليه العسكر وقتلوه بالقلعة ودفن بناحية مشهد السيدة نفيسة رضي اهللا عنها 

ويف رابع عشر شوال كانت واقعة املغاربة من اهل تونس وفاس وذلك ان من عادهتم ان حيملوا كسوة الكعبة اليت 
نبا منها للتربك هبا ويضربون كل من رأوه حتمل كل سنة للبيت احلرام وميرون هبا يف وسط القاهرة وحتمل املغاربة جا

  يشرب الدخان يف طريق مرورهم 
فرأوا رجال من اتباع مصطفى كتخدا القازدغلي فكسروا انبوبته وتشاجروا معه وشجوا رأسه وكان يف مقدمتهم 

  طائفة منهم متسلحون وزاد التشاجر واتسعت القضية وقام عليهم اهل السوق 
قبض على اكثرهم ووضعهم يف احلديد وطلع هبم اىل الباشا واخربوه بالقضية فأمر وحضر اوده باشة البوابة ف

  بسجنهم بالعرقانة 
  فاستمروا حىت سافر احلج من مصر ومات منهم مجاعة يف السجن مث افرج عن باقيهم 

عيل باشا مث توىل قره حممد باشا وحضر اىل مصر منتصف ربيع الثاين سنة احدى عشرة ومائة والف وهو كتخدا امس
  املتقدم ذكره 

ويف ايامه سنة اربع عشرة حصلت حادثة الفضة املقصوصة والتسعرية وسيأيت اخلرب ذلك يف ترمجة علي اغا 
  مستحفظان 

ويف سنة مخس عشرة وردت االخبار بوفاة السلطان مصطفى وجلوس السلطان امحد بن حممد خان يف سابع عشر 
ئف الدكاكني الجل توسعة الطرق واالسواق ففعل ذلك مث امر بقطع االرض ربيع اآلخر منها وامر الباشا بقطع سقا

  ومتهيدها فحفروا حنو ذراع او اكثر من االسواق ففعل ذلك 
  مث امر بقطع االرض اىل ان كشفت اجلدران 



  ومكث حممد باشا واليا مبصر مخس سنوات اىل ان عزل يف شهر رجب سنة ست عشرة ومائة والف 
االربعني الذي جبوار باب قراميدان وانشأ فيه جامعا خبطبة وتكية لفقراء اخللوتية من االروام ومن مآثره تعمري 

واسكنهم هبا وانشأ جتاهها مطبخا ودار ضيافة للفقراء ويف علوها مكتبا لالطفال يقرأون فيه القرآن ورتب هلم ما 
  يكفيهم 

  ا مفروشا بالرخام امللون وجدد بستان الغوري وأنشأ فيما بينها وبني البستان املعروف بالغوري محاما فسيح

وغرس فيه االشجار ورمم قاعة الغوري اليت بالبستان وعمر جبوار املنزل سكن امرياخور وبىن مسطبة عظيمة برسم 
الباس القفاطني وتسليم احململ المري احلاج وارباب املناصب وعمر مسطبة يرمى عليها النشاب وانشأ احلمام البديع 

ان ونقل اليه من القلعة حوض رخام صحن قطعة واحدة انزلوه من السبع حدارات وعملوا به فسقيه يف بقراميد
وسط املسلخ وعمر بالقرافة مقام سيدي عيسى بن سيدي عبد القادر اجليالين وجعل به فقراء جماورين ورتب هلم ما 

سة عشر نفرا يقرأون القرآن كل يوم بعد يكفيهم وانشأ صهرجيا بداخل القلعة جبوار نوبة اجلاويشية ورتب فيها مخ
الشمس وهو الذي تسبب يف قتل عبدالرمحن بك حاكم جرجا حلزازة معه من اجل خمدومة امسعيل باشا وسيأيت تتمة 

  ذلك يف خربه عند ذكر ترمجته 
قربص مث وتوىل رامي حممد باشا وكان تويل الوزارة يف زمن السلطان مصطفى وانفصل عنها وجعل حمافظا جبزيرة 

  حضر منها واليا على مصر فطلع اىل القلعة يف يوم االثنني سادس شعبان سنة ست عشرة ومائة والف 
  ويف سبع عشرة تقلد قيطاس بك امارة احلج عوضا عن ايوب بك 

ويف تلك السنة توقف النيل عن الزيادة فضج لناس وابتهلوا بالدعاء وطلب االستسقاء واجتمعوا على جبل 
ريه من االماكن املعروفة باجابة الدعاء فاستجاب اهللا هلم يف حادي عشر توت وشذ ذلك من النوازل اجليوشي وغ

فروى بعض البالد وهبط سريعا فحصل الغالء وبلغ سعر االردب القمح مائتني واربعني فضة والفول كذلك 
بيع اللحم الضاين كل والعدس مائيت نصف فضة والشعري مائة نصف فضة واالرز اربعمائة نصف فضة االردب و

رطل بثالثة انصاف فضة واجلاموسي والبقري بنصفي فضة والسمن القنطار بستمائة نصف فضة والزيت بثلثمائة 
  ومخسني والدجاجة بثمانية انصاف 

وعلى هذا فقس والبيض كل ثالث بيضات بنصف والرطل الشمع الدهن بثمانية انصاف وكثر الشحاذون يف 
  االزقة 

عشرة مل يأت من اليمن وال من اهلند مراكب فشح القماش اهلندي وغال النب حىت بلغ القنطار الفني  ويف سنة مثان
  وسبعمائة ومخسني نصفا وغال الشاش فبيع الفرحات خان بأربعمائة نصف فضة واخلنكاري بسبعمائة نصف 

  ويف سادس رجب عزل حممد باشا وحضر مسلم علي باشا 
القلعة يف موكب عظيم وسكن مبنزل امحد كتخدا العزب سابقا املطل على بركة الفيل ويف تاسعه نزل حممد باشا من 

  بالقرب من محام السكران 
ووصل علي باشا من طريق البحر وذهبت اليه املالقاة على العادة وارسى بساحل بوالق يوم االثنني تاسع شعبان 

  وهو يف حنو الف ومائيت نفس خالف االتباع 
  ن سنة مثان عشرة ركب باملوكب وطلع اىل القلعة وضربوا املدافع لقدومه ويف ثاين عشر شعبا

ويف اواخر هذا الشهر وقعت فتنة بني العزب واملتفرقة وسببها ان شخصا من يلك العزب يسمى حممد افندي كاتب 



ل سردار صغري سابقا مث بعد عزله توىل خليفة يف ديوان املقابلة وحصل له هتمة عزل هبا من املقابلة مث عم
باالسكندرية على طائفة العرب وعمل كتخدا القبودان وركب يف املراكب واشيع انه غرق يف البحر فحلوا امسه 

  وماله من التعلقات يف بابه وغريه 
وبعد مدة حضر اىل مصر وطلع اىل الديوان وصحح امسه الذي يف العزب وجراياته وتعلقاته وبقي له بعض تعلقات 

ومل يساعده اهل بابه وأمهلوا امره فتغري خاطره منهم وذهب اىل بلك املتفرقة وانضم اليهم  مل يقدر على خالصها
  وسأهلم ان خيرجوه من العزب ويدخلوه فيهم وجعل يركب معهم كل يوم للديوان ومير على باب العزب 

انزلوه من على فرسه فبينما هو ذات يوم طالع اىل الديوان اذ وقف له مجاعة من العزب وقبضوا على جلام فرسه و
  وحبسوه يف باهبم 

  وبلغ اخلرب املتفرقة وهم يف الديوان وحضر حممد امني بيت املال يف العزب وكان يف ذلك 

  اليوم نائبا عن باش جاويش لتمرضه 
فعاتبه مجاعة التفرقة على ما فعله مجاعته فاغلظ عليهم يف اجلواب فقبضوا عليه من اطواقه وارادوا ضربه فدخل 

  هم املصلحون وخلصوه من ايديهم بين
فنزل اىل باب العزب وأخربهم مبا فعله املتفرقة فاجتمعت طائفة العزب ووقفوا على باهبم فلما مر عليهم اثنان من 
مجاعة املتفرقة نازلني اىل منازهلم ومها حممد االبدال وصاري علي فلما حاذياهم هجم عليهما طائفة العزب هجمة 

ا مؤملا وانزلومها عن اخليل وشجومها وهنبوا ما على اخليل من العدد واخذوا ما عليهما من واحدة وضربومها ضرب
  امللبوس 

فلما وصل اخلرب للمتفرقة اجتمعوا مع بقية الوجاقات وقعدوا يف باب الينكجرية واهنوا امرهم اىل االغوات 
التوافق على اخراج اربعة انفار الذين والصناجق واهل احلل والعقد واستمروا على ذلك ثالثة ايام اىل ان وقع 

كانوا سببا الشعال نار الفتنة ونفيهم من مصر وهم امحد كتخدا العزب وحممد امني بيت املال والشريف حممد باش 
  اوده باشه وحممد افندي قاضي اوغلي الذي كان الباعث على ذلك 
  فوافق على ذلك اجلميع وصمموا عليه فسفروهم اىل جهة الصعيد 

ثاين شهر احلجة عزل على اغا مستحفظان وتوىل عوضه رضوان اغا كتخدا اجلاوشية سابقا وركب بالشعار  ويف
  املعلوم وقطع ووصل وامر اهل االسواق ان يدفعوا االرطال يف دار الضرب بالدمغة السلطانية 

  وجعلوا على كل دمغة نصف فضة فتحصل من ذلك مال له صورة 
ع عشرة ومائة وألف تويف امسعيل بك الدفتردار وويل ايوب بك عوضه وهو الذي ويف سابع عشر احملرم سنة تس

  كان امري احلاج سابقا 
ويف سادس صفر ورد مرسوم من السلطان امحد بان يكون عيار الذهب اثنني وعشرين قرياطا وكانوا يقطعونه على 

  ستة عشر 
ميلكه من متاع وملبوس وغريه فحبس بقصر  ويف يوم اخلميس ورد امر حببس حممد باشا الرامي وبيع كامل ما

  يوسف صالح الدين 

  وابطال وايل البحر الذي يتوىل من باب العزب 
  وفيه وصل احلجاج وقد تاخروا اىل نصف صفر بسبب دخول مراكب اهلند وشراء ما هبا من االقمشة 



  ارباب الكلمة ويف شهر ربيع حبس مجاعة من اتباع الباشا وهم الكتخدا واخلازندار وغريهم من 
ويف ثامن عشر مجادي اآلخرة تقلد ابراهيم بك الدفتردارية عوضا عن ايوب بك مبوجب مرسوم سلطاين وفيه عزل 

  رضوان اغا مستحفظان وتوىل امحد اغا ابن بكري افندي عوضا عنه 
  هبا اىل ان سافر وفيه ورد امر بابطال نوبة حممد باشا ونفيه اىل جزيرة رودس فنزل من يومه اىل بوالق واقام 

ويف اوائل رجب ورد امر بعزل علي باشا وحبسه يف قصر يوسف واستخالص ما عليه من الديون اىل جتار 
  اسالمبول وجعل ابراهيم بك قائمقام وحبس علي باشا وبيعت موجوداته 

  هم اىل الطينة بدمياط وفيها وقعت فتنة بباب الينكجرية فعزلوا افرنج امحد باشا اوده باشا وحسني اوده باشا مث نفو
ووردت االخبار بوالية حسني باشا على مصر وقدومه اىل االسكندرية فقدم اىل مصر يف ثالث عشري شعبان سنة 

  تسع عشرة 
  وفيه سافر الشريف حيىي بن بركات اىل مكة مبرسوم سلطاين 

آ عند اغات اجلراكسة والتجأ وفيه فر افرنج امحد اوده باشا وحسني اغا من حبس الطينة ودخال مصر ليال فاختب
  حسني اىل باب التفكجبة 

  ويف خامس عشرينه طلع حسني باشا اىل القلعة باملوكب املعتاد على العادة 
ويف سادس عشرينه اجتمع الينكجرية بالباب باسلحتهم ملا بلغهم قدوم افرنج امحد اىل مصر وقالوا ال بد من نفيه 

  فة اجلراكسة وامتنعوا من التسليم فيه وقالوا ال بد من نقله من وجاقكم ورجوعه اىل الطينة فعاند يف ذلك طائ
  وساعدهم بقية البلكات ومل يوافق الينكجرية على ذلك 

  ومكثوا بباهبم يومني وليلتني وكذلك فعل كل من بلك ببابه 
على ان جيعلوه  فاجتمع كل العلماء واملشايخ على الصناجق واالعيان وخاطبوهم يف حسم الفتنة فوقع االتفاق

صاحب طبلخانة وارسلوا له القفاطني مع كتخدا الباشا وارباب الدرك واحضروه اىل جملس االغا وقرأوا عليه 
فرمان الصنجقية وان خالف يكون عليه خبالف ذلك فامتثل االمر ولبس الصنجقية وطلع من منزل اغات اجلراكسة 

  الطبلجانة يف غايته مبوكب عظيم اىل منزله ونزل له الصنجق السلطاين و
ومن احلوادث انه حضر كتخدا حسني باشا املذكور من طريق البحر باوامر منها حترير عيار الذهب على ثالثة 

وعشرين قرياطا وان يضربوا الزالطة والعثامنة اليت يقال هلا االخشاءة بدار الضرب واحضر معه سكة لذلك فامتنع 
  ار الذهب فقط املصريون من ذلك ووافقوا على تصحيح عي

  ويف شهر شوال حضر اغا مبرسوم ببيع موجودات علي باشا املسجون فباعوها باملزاد بالديوان 
ويف شهر احلجة ورد اغا بطلب خازندار ابراهيم بك الدفتردار وسببه انه اهنى اىل السلطان ان خليل اخلازندار 

انبه رجل من العثمانيني فاخذ القوس من يد املذكور اتاه رجل دالل بقوس فصار جيذهبا ويتصرف فيها وكان جب
خليل املذكور واراد جذهبا فلم يستطع فتعجب من قوة خليل املذكور واخذ منه القوس وسافر هبا اىل الديار الرومية 
ليمتحن هبا اهل ذلك الفن فلم يقدر احد على جذهبا واتصل خربها بالسلطان فطلبها جلذهبا فلم يستطع فتعجب من 

قال له الرجل ان مبصر مملوكا عند ابراهيم بك اوترها وصار جيذهبا حىت جتمع طرفاها وعنده ايضا مكحلة صعوبتها ف
  ثالثون درمها يرمى هبا اهلدف وهو رامح على ظهر احلصان فامر السلطان باحضاره فجهزه ابراهيم بك وارسله 

  سنة عشرين ومائة والف



  ع اىل الديوان ورد قبودان يسمى جامن خوجه رئيس املراكب وطل

ومعه بقية الرؤساء فلما اجتمع بالباشا ابرز له مرسوما بتجهيز علي باشا اىل الديار الرومية فجهز يف ثامن عشرينه 
  ونزل مبوكب فيه حسني باشا والصناجق واالغوات واتباعهم ونزل يف السفائن وسافر يف اوائل ربيع االول 

اهنوا اىل الباشا ان حممد بك حاكم جرجا انزل عربان املغاربة وامنهم ويف ثامن عشر شوال اجتمع عسكر بالديوان و
وهذا يؤدي اىل الفساد فعزلوه وولوا آخر امسه حممد من اتباع قيطاس بك جعلوه صنجقا والبسوه على جرجا وهو 

  الذي عرف بقطامش وستأيت اخباره 
اشا مبوكب حفل وطلع اىل القلعة وابرز ويف تاسع عشر شوال ورد حمسن زاده اخو كتخدا الوزير ادخله حسني ب

مرسوما بعزل ايواز بك وتولية حممد باشا حمسن زاده يف منصبه فانزله يف غيظ قراميدان اىل ان سافر صحبة احلاج 
  الشريف 

ومن احلوادث ان يف يوم االثنني رابع عشر القعدة سنة عشرين ومائة والف وقف مملوك لرجل يسمى حممد اغا 
ان قصاب بباب زويلة ليشتري منه حلما فتشاجر مع محار عثمان اوده باش البوابة فأعلم عثمان احلليب على دك

بذلك فارسل أعوانه وقبضوا على ذلك اململوك واحضروه اليه فأمر حببسه يف سجن الشرطة فلما بلغ حممد جاويش 
ضا يف الكالم وحصل بينهما سجن مملوكه حضر هو واوالده واتباعه اىل باب صاحب الشرطة خلالص مملكوه فتفاو

مشاجرة فقبض عثمان اوده باشا علي حممد جاويش املذكور وأودعه يف السجن وركب اىل باش اوده باشا وهو اذ 
ذاك سليمان ابن عبداهللا وطلع اىل كتخدا مستحفظان وعرض القصة فلم يرضوا له بذلك وامروه باطالقه فرجع 

   واخرج حممد جاويش ومملوكه من السجن وركب
ففي ثاين يوم احلادثة اجتمعت طائفة اجلاويشية مع طائفة املتغرفة والثالث بلكات االسباهية واالمراء والصناجق 

  واالغوات يف الديوان وطلبوا نفي عثمان أوده باشا املذكور فلم توافقهم الينكجرية 

الدعوى حبضرة الباشا والقاضي على ذلك فطلعوا اىل الديوان وطلبوا عثمان املذكور للدعوى عليه فحضر واقيمت 
فأمر القاضي حببس عثمان كما حبس حممد جاويش فلم يرض االخصام بذلك وقالوا ال بد من عزله ونفيه فلم 

توافقهم الينكجرية فطلب العسكر من الباشا أمرا بنفيه فتوقف يف ذلك فنزلوا مفغضبني واجتمعوا مبنزل كتخدا 
اناه اىل منزل كتخدا اجلاويشية صاحل اغا وأقاموا به ثالثة ايام ليال وهنارا اجلاويشية وأنزلوا مطبخهم من نوية خ

وامتنعوا من التوجه اىل الديوان مث اجتمع اهل البلكات وحتالفوا اهنم على قلب رجل واحد واتفقوا على نفي عثمان 
  هنم مل يعتربوهم اوده باشا مث اجتمعوا على الصناجق واتفقوا ان يكونوا معهم على طائفة الينكجرية ال

  وأرسل االسباهية مكاتبات النفارهم احملافظني مع الكشاف بالواليات يأمروهنم باحلضور 
  ويف ذلك اليوم عزل أوده باش البوابة وويل خالفة 

ويف يوم اجلمعة ثامن عشري الشهر حضر اىل طائفة الينكجرية من أخربهم ان العسكر يريدون قتاهلم فأرسلوا 
نفارهم ليحضروا اىل الباب بآلة احلرب فاجتمعوا وانزعج اهل االسواق وقفل غالبهم دكاكينهم مث القاجبية اىل ا

  اطمأنوا بعد ذلك وجلسوا يف دكاكينهم 
واستمر أهل الوجاقات الستة جيتمعون ويتشاورون يف أبواهبم ويف منزل حممد اغا املعروف بالشاطر ومنزل ابراهيم 

  اهنم كانوا جيتمعون بالباشا فقط بك الدفتردار واما الينكجرية ف
ويف يوم االحد رابع عشر ذي احلجة قدم حممد بك الذي كان بالصعيد يف جند كثيف واتباع كثرية وطلع اىل 



  ديوان مصر على عادة حكام الصعيد املعزولني ولبس اخللع السلطانية ونزل اىل بيته بالصليبة 
ابطال املظامل املتجددة مبصر وضواحيها وكتبوا ذلك يف قائمة  مث ان أهل الوجاقات الست اجتمعوا واتفقوا على

  واتفقوا ايضا ان من كان له وظيفة بدار الضرب واالنبار والتعريف بالبحرين او املذبح ال يكون له 

جامكية يف الديوان وال ينتسب لوجاق من الوجاقات وان ال حيتمي احد من اهل االسواق يف الوجاقات وان ينظر 
يف امورهم وحيرر موازينهم على العادة وان يركب معه نائب من باب القاضي مباشرا معه وان يتعرض احد  احملتسب

  للمراكب اليت ببحر النيل اليت حتمل غالل اإلنبار وأن حيمل الغالل املذكورة مجيع املراكب اليت ببحر النيل 
من بالد االمناء باسم االكل ال يؤخذ  وال ختتص مركب منها بباب من ابواب الوجاقات وان كل ما يدخل مصر

عليه عشر وان ال يباع شيء من قسم احليوانات والقهوة اىل جنس االفرنج وان ال يباع الرطل النب بازيد من سبعة 
  عشر نصفا فضة 

  وارسلوا القائمة املكتتبة اىل الباشا ليأخذوا عليها بيورلدي وينادى به يف االسواق 
لبيورلدي وملا بلغ االنكشارية ما فعل هؤالء اجتمعوا بباهبم وكتبوا قائمة نظري تلك القائمة فتوقف الباشا يف اعطاء ا

مبظامل اخلردة ومظامل اسبانية الواليات وغريها وارسلوها اىل الباشا فعرضها على أهل الوجاقات فلم يعتربوها وقالوا 
  البد من اجراء قائمتنا وابطال ما جيب ابطال منها من املظامل 

يف يوم األحد حادي عشري ذي احلجة اجتمع أهل الوجاقات ومعهم الصناجق بباب الغرب وقاضي العسكر و
ونقيب االشراف بالديوان عند الباشا وارسلوا اىل الباشا ان يكتب هلم بيورلدي بابطال ما سألوه فيه واملناداة به 

  وان مل يفعل ذلك انزلوه ونصبوا عوضه حاكما منهم 
الدولة فلما حتقق الباشا منهم ذلك كتب هلم ما سألوه وكتب هلم القاضي ايضا حجة على  وعرضوا ذلك على

  موجبة ونزل هبما احملتسب وصاحب الشرطة ونائب القاضي واغا من اتباع الباشا ونادوا بذلك يف الشوارع 
  اجنلت ويف غاية احلجة سنة عشرين كسف جرم الشمس يف الساعة الثامنة واستمر سبع عشرة درجة مث 

  سنة احدى وعشرين ومائة والف

  ويف يوم السبت رابع حمرم سنة احدى وعشرين ومائة الف اجتمع 

الينكجرية عند اغاهتم وحتالفوا اهنم على قلب رجل واحد واجتمع انفارهم مجيعا بالغيط املعروف خبمسني كتخدا 
  وحتالفوا كذلك 

فتردار وتصاحلوا على ان يكونوا كما كانوا عليه من املصافاة ويف سابعه اجتمع اهل الوجاقات مبنزل ابراهيم بك الد
  واحملبة بشرط ان ينفذوا مجيع ما كتب يف القائمة ونودي به وال يتعرضوا يف شيء منه فلم يستمر ذلك الصلح 

 ويف ليلة السبت حادي عشرة وقع يف اجلامع االزهر فتنة بعد موت الشيخ النشريت وسيأيت ذكرها يف ترمجة الشيخ
عبداهللا الشرباوي مث ان الينكجرية قالوا ال نوافق على نقل دار الضرب اىل الديوان حىت تكتبوا لنا حجة بان ذلك مل 
يكن خليانة صدرت منا وال ختوف عليها فامتنع اخصامهم من اعطاء حجة بذلك مث توافق اهل البلكات الست على 

مكاهنا رضوا به وان امر بنقلها نقلت فاجتمعوا هم ونقيب ان يعرضوا يف شأن ذلك اىل باب الدولة فان اقرها يف 
االشراف ومشايخ السجاجيد وكتبوا العرض املذكور ووضعوا عليه ختومهم ما عدا الينكجرية فاهنم امتنعوا من 
اخلتم مث امضوه من القاضي وأرسلوه من أنفار من البلكات واغا من طرف الباشا يف سادس عشري احملرم سنة 



  ين ومائة والف احدى وعشر
واما الينكجرية فاهنم اجتمعوا بباهبم وكتبوا عرضا من عند انفسهم اىل ارباب احلل والعقد من اهل وجاقهم بالديار 

الرومية وعينوا للسفرية على افندي كاتب مستحفظان سابقا وامحد جرجبي وجهزوهم للسفر فسافروا يف يوم 
  االثنني سابع عشرينه 

ول تقلد امارة احلاج قيطاس بك مقررا على العادة يف صبيحية املولد النبوي يف كل سنة ويف ثالث عشر ربيع اال
وكان أشيع ان بعض االمراء سعى على منصب امارة احلج فلما بلغ الينكجرية ذلك اجتمعوا بباهبم البسني 

ج خالف قيطاس سالحهم وجلسوا خارج الباب الكبري على طريق الديوان بناء على انه ان لبس شخص امارة احل
  بك ال ميكنوه من ذلك 

فلما رأى الصناجق واالمراء ذلك منهم خافوهم وقالوا هذه ايام حتصيل اخلزينة وخنشى وقوع امره من هؤالء 
اجلماعة يؤدي اىل تعطيل املال فاجتمع رأي الصناجق واهل الوجاقات الست على نفي ستة اشخاص من الينكجرية 

  رجوهنم من مصر اىل بالد التزامهم تسكينا للفتنة حىت يأيت جواب العرض الذين بيدهم احلل والعقد وخي
فلما بلغ الينكجرية ما دبروه اجتمعوا يف باهبم يف عددهم وعددهم فلم يلتفتوا اىل فعلهم وقالوا ال بد من نفيهم او 

  حماربتهم 
ذخرية واملدافع فحصل الهل البلد واجتمعوا كذلك يف ابواهبم واستعد الينكجرية يف باهبم وشحنوه باالسلحة وال

خوف وانزعاج وأغلقوا الدكاكني وذلك سابع عشر ربيع االول ونقل اجلاويشية مطبخهم من القلعة من النوبة اىل 
منزل كتخدا اجلاويشية وأقام طائفة الينكجرية منهم طوائف حمافظني على ابواب القلعة وباب امليدان والسحراء 

القرافة خوفا من ان العسكر يستميلون الباشا وينزلونه امليدان الهنم كانوا ارسلوا له الذي باملطبخ املوصل اىل 
كتخد اجلاويشية وطلبوا منه النزول اىل قراميدان ليتداعوا مع الينكجرية على بد قاضي العسكر فلم متكنهم 

ن عند عودهم من عند الينكجرية من ذلك وحصل لكتخدا اجلاويشية ومن معه مشبقة يف ذلك اليوم من املذكوري
  الباشا وما خلصوا اال بعد جهد عظيم 

ويف يوم اخلميس عشري ربيع االول اجتمع الصناجق والعسكر واختاروا حممد بك الذي كان بالصعيد حلصار 
القلعة من جهة القرافة على جبل اجليوشي باملدافع والعسكر ففعل ما أمروا به وخافت العسكر وقوع هنب باملدينة 

  مصطفى اغا أغات اجلراكسة يطوف يف اسواق البلد وشوارعها  فعينوا
  كما كان يفعل يف زمن عزل الباشا 

ويف يوم السبت ثاين عشرينه اجتمع االمراء الصناجق واالسباهية بالرذيلة وعينوا امحد بك املعروف بافرنج امحد 
  جر وباب الوزير اغات التفكجية ليحاصروا طائفة الينكجرية من باهبم املتوصل منه اىل احمل

  ومينعوا من يصل اليهم باالمداد 
واما الينكجرية الذين كانوا بالقاهرة فاجتمعوا بباب الشرطة واتفقوا على ان يدمهوا العسكر احملافظني بالباب 

  ويكشفوهم ويدخلوا اىل باب الينكجرية 
ت اجلبجية يف طائفة من االسباهية فلما بلغ الصناجق ذلك والعسكر عينوا ابراهيم الشهري بالوايل ومصطفى اغا

فنزلوا اىل باب زويلة وملا بلغ خربهم الينكجرية الذين كانوا جتمعوا يف باب الشرشة تفرقوا فجلس مصطفى اغا حمل 
جلوس االوده باشا وابراهيم بك يف حمل جلوس العسس وانتشرت طوائفهم يف نواحي باب زويلة واخلرق 



نوال فطلع يف صبحها نقيب اإلشراف واخللماء وقاضي العسكر وارباب االشاير واستمروا ليلة االحد على هذا امل
واجتمعوا بالشيخونيتني بالصليبة وكتبوا فتوى بان الينكجرية ان مل يسلموا يف نفي املطلوبني واال جاز حماربتهم 

عزائمهم وفشلوا وارسلوا الفتوى صحبة جوخدار من طرف القاضي اىل باب الينكجرية فلما قرأت عليهم تراخت 
عن احملاربة وسلموا يف نفي املطلوبني بشرط ضماهنم من القتل فضمنهم االمراء الصناجق وكتبوا هلم حجة بذلك 
فلما وصلتهم احلجة انزلوا االنفار الثمانية املطلوبني اىل امري اللواء ايواز بك ورضوان اغا فتوجها هبم اىل بوالق 

  ومن هناك سافروا اىل بالد الريف 
ويف يوم تاسع عشر ربيع اآلخر ورد امري زياده اخوز صغري من الديار الرومية وطلع اىل القلعة وابرز مرسومني فرثا 

بالديوان مبحضر اجلميع احدمها بابطال املظامل واحلمايات مبوجب القائمة املعروضة من العسكر ونفي عطاء اهللا 
ا جتارة القهوة على مراحبة العشرة اثين عشر بعد رأس املال املعروف ببوالق وامحد جليب بن يوسف اغا وان حياسبو

واملصاريف واالمر الثاين بنقل دار الضرب من قلعة الينكجرية اىل حوش الديوان وبناء قنطرة الالهون بالفيوم وان 
  حيسب ما يصرف عليهما من مال اخلزينة العامرة 

  ك الشهري بافرنج امحد بك واحلاقه بوجاق اجلميلة ويف يوم تارخيه برز أمر من الباشا برفع صنجقية امحد ب

ويف يوم السبت اجتمع اعيان مستحفظان مبنزل امحد كتخدا املعروف بشهر اغالن وارسلوا خلف افرنج امحد 
  وتصاحلوا معه وتعاهدوا على الصدق وان ال يغدرهم وال يغدروه 
االحد وطلع اىل باب مستحفظان يف جم غفري  ومضوا معه اىل الباب اجلملي واخذوا عرضه وركب احلمار يف يوم

  من االوده باشية وتقرر باش اوده باشا كما كان سابقا وعاد اىل منزله 
ويف غاية الشهر رجع االنفار الثمانية املنفيون واخرجوهم من وجاق الينكجرية ووزعوهم على اهل الوجاقات 

  باطالع االمراء الصناجق واالغواث 
ىل ارسل القاضي فأحضر مشايخ احلرف وعرفهم انه ورد أمر يتضمن ان ال يكون الحد من ويف اوائل مجادي االو

ارباب احلرف والصنائع عالقة وال نسبة يف احد الوجاقات السبع فأجابوه بان غالبهم عسكري وابن عسكري 
غافل عنه ومل يذكره وقاموا على غري امتثال مث بلغ القاضي اهنم امجعوا على ايقاع مكروة به فخافهم وترك ذلك وت

  بعد 
ويف هذه السنة أبطل الينكجرية ما كانوا يفعلونه من االجتماع باملقياس وعمل االمسطة واجلمعيات وغريها عند 

  تنظيفه 
ويف منتصف مجادي الثانية مت بناء دار الضرب اليت احدثوها حبوش الديوان وضرب هبا السكة وكان حملها قبل ذلك 

  ل البارود اىل حمل جبوارها معمل البارود ونقل معم
وفيه لبس ابراهيم بك ابو شنب أمريا على احلاج عوضا عن قيطاس بك وتوىل قيطاس بك دفتردارية مصر عوضا 

  عن ابراهيم بك مبوجب مرسوم ورد بذلك من االعتاب 
بة بان يكون ويف تاسع عشر رمضان ورد اخلرب بعزل حسني باشا ووالية ابراهيم باشا القبودان ووردت منه مكات

  حسني باشا نائبا عنه اىل حني حضوره ومل يفوض امر النيابة اىل احد من صناجق مصر كما هو املعتاد 

ويف شهر شوال املوافق لكيهك القبطي ترادفت االمطار وسالت االودية حىت زاد حبر النيل مبقدار مخسة اذرع وتغري 
االمطار تنزل وتسكب اىل غاية الشهر وكان ابتداؤها من غرة  لونه لكثرة ممازجة الطفل للماء يف االودية واستمرت



  رمضان 
ويف منتصف ذي القعدة نزل حسني باشا من القلعة مبوكب عظيم وأمامه الصناجق واالغوات اىل منزل االمري 

  يوسف اغا دار السعادة بسويقة عصفور ووصل ابراهيم باشا القبودان وطلع اىل القلعة يف منتصف احلجة 

  ثنتني وعشرين ومائة والفسنة ا

ويف منتصف حمرم سنة اثنني وعشرين ومائة والف اجتمع اهل البلكات السبعة بسبيل علي باشا جبوار االمام 
الشافعي واتفقوا على نفي ثالثة انفار من بينهم فنفوا يف يوم اخلميس من اختيارية اجلاويشية قاسم اغا وعلي افندي 

ة علي افندي احملاسبجي وسببه اهنم اهتموهم باهنم جيتمعون بالباشا يف كل وقت كاتب احلوالة ومن وجاق املتفرق
ويعرفونه باالحوال واهنم اغروه بقطع اجلوامك املكتتبة بامساء أوالد وعيال احمللول عنهم وان العسكر راجعوه يف 

 الوجاقات السبعة فمن نقل ذلك فلم يوافقهم على ذلك وايضا راجعه االختيارية املرة بعد املرة فقال ال اسلم اال
امسه فاين ال أعارضه فرضوا بذلك وأخذوه منه فرمانا فورد بعد ذلك سلحدار الوزير وعلى يده اوامر بابطال 

املرتبات وان من عاند يف ذلك يؤدبه احلاكم فاذعنوا بالطاعة فاراد الباشا نفي الثالثة أنفار من اختيارية العزب فلم 
  لعسكر على كتابة عرض باالستعطاف بابقاء ذلك وسافر به سبعة انفار من االبواب السبعة توافق العسكر مث اتفق ا

ويف يوم اخلميس غاية ربيع االول تقلد االمري ايواز بك امارة احلج عوضا عن ابراهيم بك لضعف مزاجه ووهن 
  قوته 

ية مرسوم قرىء بالديون مضمونه ان ويف اوائل مجادى االوىل سنة اثنتني وعشرين ومائة والف ورد من الديار الروم
وزن الفضة املصرية زائد يف الوزن عن وزن اسالمبول واالمر بقطع الزائد وان تضرب سكة اجلنزريل ظاهرة وحيرر 

  عياره على ثالثة وعشرين قرياطا 
  ويف ثاين رجب حصلت زلزلة يف الساعة الثامنة 

كما كانت ولكن ال يكتب بعد اليوم يف التذاكر أوالد وعيال وفيه ورد مرسوم بابقاء املرتبات اليت عرض يف شأهنا 
  وال ترتب على جهة وقف 

ويف خامس عشرة ورد عزل ابراهيم باشا ووالية خليل باشا واقامة ايوب بك قائمقام ونزل ابراهيم باشا من القلعة 
وكان بصيدا من اعمال اىل منزل عباس اغا بربكة الفيل فكانت مدته مثانية اشهر ووصل خليل باشا الكوسنج 

  الشام فقدم بالرب يوم الثالثاء عاشر شعبان سنة اثنتني وعشرين ومائة والف 
ويف ثاين عشر ذي القعدة ورد امر بطلب ثالثة آالف من العسكر املصري وعليهم صنجق لسفر املوسقو وكانت 

ذي الفقار بك فقلدوه الصنجقية  النوبة على حممد بك حاكم جاجا حاال فتعذر سفره فأقيم بدله امسعيل بك تابع
  وأمده حممد بك باربعني كيسا مصرية وجعله بدال عنه وألبس القفطان ثاين عشر احلجة 

  سنة ثالث وعشرين ومائة والف

ودخلت سنة ثالث وعشرين ومائة والف واستهل احملرم بيوم اخلميس املوافق الرابع عشر أمشري القبطي سابع شباط 
  انتقلت الشمس لربج احلوت  الرومي ويف ذلك اليوم

  وفيه نزل امسعيل بك مبوكب وشق يف وسط القاهرة اىل بوالق وسافر بالعسكر يف منتصف احملرم 



ويف يوم اجلمعة سادس عشرة اجتمع طائفة مصطفى كتخدا القزدغلي ومعه من أعيان الينكجرية مخسة عشر نفرا 
  اما يلبس الضلمة او يكون جرجبيا يف الوجاق وان مل واتفقوا اهنم ال يرضون افرنج امحد باش اوده باشاا ف

  يرض باحد االمرين خيرج املذكورون من الوجاق ويذهبون اىل أي وجاق شاؤوا 
وكان االجتماع بباب العزب وساعدهم على ذلك أرباب البلكات الستة وصمموا ايضا على رجوع الثمانية انفار 

الصناجق بينهم واالختيارية وصاروا جيتمعون تارة مبنزل قيطاس  الذين كانوا اخرجوهم من باب الينكجرية ومشت
بك الدفتردار وتارة مبنزل ابراهيم بك امري احلاج سابقا مث امجع رأي اجلميع على نقل الثمانية انفار املذكورين ومن 

الكتخدائية  انضم اليهم من الوجاقات اىل باب العزب وان خيرجوا انفارا كثرية من مصر منفيني منهم ثالثة من
وعشرة من اجلرجبية والباقي من الينكجرية وعرضوا يف شأن ذلك للباشا فاتفق االمر على ان من كان منهم مكتوبا 

  لسفر املوسقو فليذهب مع املسافرين ومن مل يكن مكتوبا فيعطى عرضه ويذهب اىل باب العزب 
يف السفر وما عداهم اعطوهم عرضهم وتفرقوا وحضر كاتب العزب والينكجرية يف املقابلة واخرجوا من كان امسه 

  عن ذلك 
  ووقع احلث على سفر من خرج امسه يف املسافرين وعدم اقامتهم مبصر وان يلحقوا باملسافرين بثغر االسكندرية 

  ويف ثالث عشر صفر قدم ركب احلاج صحبة امري احلاج ايواز بك 
واالمري سليمان جرجبي تابع القزدغلي سردار الصرة  وفيه اجتمع حسن جاويش القزدعلي الذي كان سردار القطار

وابراهيم جرجبي سردار جداوي وطلبوا عرضهم من باب مستحفظان فذهب اليهم اختيارية باهبم واستعطفوهم فلم 
يوافقوهم مث طلب موسى جرجبي تابع بن االمري مرزان ان خيرج ايضا من الوجاق وينقلوا امسه من اجلملية فلم 

اغا فذهب موسى جرجبي اىل ابراهيم بك وايواز بك وقيطاس بك وسأهلم ان يتشفعوا له يف ذلك  يوافقه رضوان
فلم يوافق رضوان أغا فاتفق رأيهم ان يعرضوا للباشا بأن يعزل رضوان اغا املذكور ويتوىل علي اغات الينكجرية 

  يم بك فامتنع سابقا وان يعزل سليمان كتخدا اجلاويشية ويوىل عوضه امسعيل أغا تابع ابراه

الباشا من ذلك وكان اختيارية اجلملية توافقوا مع االمراء الصناجق على عزل رضوان أغا فلما رأوا امتناع الباشا 
أخذوا الصندوق من منزل رضوان أغا واجتمعوا مبنزل باشجاويش واجتمع اهل كل وجاق بباهبم واستمروا على 

  ذلك اياما 
 العزب فاهنم اجتمعوا بباب العزب وقطعوا الطريق املوصلة اىل القلعة ومنعوا من واما الينكجرية الذين انتقلوا اىل

يريد الطلوع اىل باب الينكجرية من العسكر واالتباع ومل يبق يف الطريق املوصلة اىل القلعة اال باب املطبخ مث 
كشب السواقي اليت بعرب  توجهوا للسواقي الجل منع املاء عن القلعة فمنعهم العسكر من الوصول اليها فكسروا

اليسار وقطعوا االحبال والقواديس مث ان نفرا من انفار الينكجرية أراد الطلوع من طريق احملجر فضربوه وشجوا 
رأسه ومنعوه فمضى من طريق اجلبل ودخل من باب املطبخ واجتمع بافرنج امحد وبقية الينكجرية وعرفهم حاله 

ليل باشا وقاضي العسكر فقال هؤالء صاروا بغاة خارجني عن الطاعة فأخذه مجاعة منهم وعرضوا امره على خ
حيث فعلوا ذلك ومنعونا املاء والزاد أخافوا الناس وسلبوهم فقد جاز قتاهلم وحماربتهم وذلك سابع عشر صفر مث 

  ان امحد أوده باشا استأذن الباشا يف حماربة باب العزب وضرهبم باملدافع واملكاحل فأذن له يف ذلك 
ومن ذلك الوقت تعوق القاضي عن النزول وأخافوه واستمر مع الباشا اىل انقضاء الفتنة مدة سبعني يوما ورجع 
افرنج امحد وشرع يف احملاربة وضرب على باب العزب باملدافع وذلك من بعد الزوال اىل بعد العشاء وقتل من 



  طائفة العزب اربعة انفار باحملجر 
ع من االمراء الصناجق االمري ايواز بك امري احلاج واالمري ابراهيم ابو شنب وقانصوه مث يف صبيحة ذلك اليوم اجتم

بك وحممود بك وحممد بك تابع قيطاس بك الدفتردار واتفقوا على ان يلبسوا آلة احلرب ويذهبوا اىل الرميلة معونة 
  زله للعزب على الينكجرية فأخربوا ان أيوب بك ركب مدافع على طريق املارين على من

وعلى قلعة الكبش ورمبا اهنم اذا طلعوا اىل الرميلة يذهب ايوب بك وينهب منازهلم فامتنعوا من الركوب وجلسوا 
  يف منازهلم بسالحهم خوفا من طارق 

واستمر افرنج امحد حيارب ثالثة ايام بلياليها واجتمع على رضوان اغا طائفة من نفره وتذاكروا فيمن كان سببا 
  الثارة الفتنة 

فقالوا سليم جرجبي وحممد افندي بن طلق ويوسف افندي وامحد جرجبي تواىل فقالوا ال نرضى هؤالء االربعة بعد 
اليوم ان يكونوا اختيارية علينا مث ركبوا وتوجهوا اىل منزل قيطاس بك وارسلوا من كل بلك اثنني من االختيارية 

ظيم وكتبوا تذاكر لالربعة االختيارية املذكورين بأهنم اىل منزل ايوب بك يطلبون رضوان أغا فاركبوه يف موكب ع
  يلزمون بيوهتم وال يركبون الحد وال جيتمع هبم احد 

مث ركب رضوان أغا اىل منزل أيوب بك وتذاكروا يف الصلح وكتبوا تذكرة المحد باشا بابطال احلرب فأىب من 
ات اخلمس برفع احملاربة فأرسل الباشا اىل الصلح فكتبوا عرضا اىل الباشا عن لسان الصناجق وأغوات الوجاق

الينكجرية فامتثلوا امره وابطلوا احلرب وضرب املدافع مث ان الصناجق واالغوات أرسلوا يطلبون مجاعة من 
اختيارية الينكجرية ليتكلموا معهم يف الصلح فأجابوا اىل احلضور غري اهنم تعللوا اىل احلضور بانقطاع الطريق من 

ني باحملجر فأرسلوا اىل حسن كتخدا العزب فأرسل اليهم من احضرهم وخلت الطريق فاجتمع رأي العسكر املقيم
الينكجرية على ارسال حسن كتخدا سابقا وامحد بن مقز كتخدا سابقا ايضا فاجتمعوا بالعسكر والصناجق مبنزل 

لوا اىل باب الينكجرية فقالوا امسعيل بك وحضر معهم مجيع اهل احلل والعقد وتشاوروا يف امخاد هذه الفتنة وأرس
حنن ال نأىب الصلح بشرط ان هؤالء الثمانية الذين كانوا سببا الثارة هذه الفتنة ال يكونون يف باب العزب بل 

  يذهبون اىل وجاقاهتم االصلية وال يقيمون فيه وان يسلموا االمري حسن االمخيمي للباشا يفعل فيه رأيه 

ضوه فأرسل االمراء الصناجق كتخداهتم اىل افرنج امحد ومعهم اختيارية الوجاقات فأىب أهل باب العزب ذلك ومل ير
اخلمسة يشفعون عنده بان االنفار والثمانية يرجعون كما ذكرمت اىل وجاقاهتم ويعفون من النفي ومن طلب االمري 

اىل ان أخفى آثار ديار  حسن فلم يوافق افرنج امحد على ذلك وقال ان مل يرضوا بشرطي واال حاربتهم ليال وهنارا
العزب فتفرقوا على غري صلح مث اجتمع االمراء الصناجق واالغوات يف رابع شهر ربيع مبنزل ابراهيم بك بقناطر 

السباع وتذاكروا يف اجراء الصلح على كل حال وكتبوا حجة على أن من صدر منه بعد اليوم ما خيالف رضا 
  عا اجلماعة يكون خصم اجلماعة املذكورين مجي

وكلموا أيوب بك ان يرسل اىل افرنج امحد بصورة احلال وان مينع احملاربة اىل متام االمر املشروع فبطل احلرب حنو 
مخسة عشر يوما واخذ افرنج امحد مدة هذه االيام يف حتصني جوانب القلعة وعمل متاريس ونصب مدافع وتعبية 

مد بك حاكم الصعيد ونزل بالبساتني فأقام ثالثة ايام ذخرية وجبخانة مألوا الصهاريج وحضر يف اثناء ذلك حم
ودخل يف اليوم الرابع ومعه السواد االعظم من العرب واملغارية واهلوارة ونزل ببيت آق بردى بالرميلة وحارب من 
جامع السلطان حسن من منزل يوسف اغات اجلراكسة سابقا فلم يظفر وقتل من مجاعته حنو ثالثني نفرا وظهر عليه 



مد بك املعروف بالصغري تابع قيطاس بك من انضم اليه من اتباع ابراهيم بك وايواز بك ومماليكه وكانوا تترسوا حم
يف ناحية سوق السالح ووضعوا املتاريس يف شبابيك اجلامع وانتقل من حمله وذهب اىل طولون وتترس هناك وهجم 

صحبته ذو الفقار تابع أيوب بك فوقع بينهم مقتلة على طائفة العزب الذين كانوا بسبيل املؤمن على حني غفلة و
عظيمة من الفريقني فلم يطق العزب املقاومة فتركوا السبيل وذهبوا اىل باب العزب وربط حممد بك مجاعة من 

  عسكره يف مكاهنم 

عليه افرنج  مث ان الشيخ اخلليفي طلع اىل باب الينكجرية وتكلم مع امحد أوده باشا واالختيارية يف أمر الصلح فقام
امحد وأمسعه ما ال يليق وأرسل اىل الطبجية وأمرهم بضرب املدافع على حني غفلة فانزعج الناس وقاموا وقام الشيخ 
ومضى وأما سكان باب العزب فاهنم أخذوا ما امكنهم من أمتعتهم وتركوا منازهلم ونزلوا املدينة وتفرقوا يف حارات 

  القاهرة 
أغلقوا الوكائل واخلانات واالسواق ورحل غالب السكان القريبني من القلعة مثل وحصل عند الناس خوف شديد و

  جهة الرميلة واحلطابة واحملجر خوفا من هدم املنازل عليهم 
  وكان االمر كما ظنوه فان غالبها هدم من املدافع واحترق والذي سلم منها حرقه عسكر طوائف الينكجرية بالنار 

  ذلك ما عدا جملس الكتخدا فانه اهندم منه جانب وكذلك موضع االغا الغري ومل يصب باب العزب شيء من 
مث ان افرنج امحد توافق مع أيوب بك وعينوا عمر أغا جراكسة وأمحد أغا تفكجيان ورضوان أغا مجليان فقعدوا مبن 

ا الطريق على انضم اليهم باملدرسة بقوصون وجامع مزدادة بسويقة العزى وجامع قجماس بالدرب االمحر ليقطعو
العزب واختار افرنج امحد حنو تسعني نفرا من الينكجرية واعطى كل شخص دينارا طريل وأرسلهم بعد الغروب اىل 

االماكن املذكورة فاما رضوان أغا فانه تعلل واعتذر عن الركوب واما امحد أغا فانه توجه اىل احملل الذي عني له 
جلنابكية وأما الذين ربطوا جبامع مزدادة فلم يأهتم احد اىل الصباح فتحارب مع طائفة من الصناجق والعزب يف ا

  فأخذوا الفطور من الذاهبني به اىل باب العزب 
ويف أثناء ذلك نزل رجل أوده باشا من العزب من السلطان حسن يريد منزله فقبض عليه طائفة من االخصام 

ا بلغ العزب ذلك ارسلوا طائفة منهم اىل املقيمني جبامع وسلبوه ثيابه وتركوه بالقميص وارسلوه اىل افرنج امحد فلم
  مزدادة فدخلوا من بيت الشريف حيىي بن بركات ونقبوا 

  منزل عمر كتخدا مستحفظان اذ ذاك وما جبواره من املنازل اىل أن وصلوا منزل مراد كتخدا 
قيم جبامع قجماس فإنه وزع أتباعه فبمجرد ما رآهم العسكر الذين جبامع مزدادة فروا وأما عمر أغات جراكسة امل

  جهة باب زويلة وجهة التبانة فحصل الهل تلك اخلطة خوف شديد خصوصا من كان بيته بالشارع 
فأرسلت العزب صاحل جرجبي الرزاز جبملة من عسكر العزب ومن انضم اليهم من الينكجرية الذين انقلبوا اىل 

ري حسن جاويش تابع القزدغلي واالمري حسن جلب كتخدا العزب كأتباع االمري حسن باشجاويش سابقا واالم
ومجاعة حممد جاويش كدك فحاربوا مع من جبامع قجماس واستوىل صاحل جرجبي عليه وعلى املتاريس اليت بشبابيكه 

وملك االمري حسن جاويش تابع القزدغلي جامع املرداين وأقام به وحسن جاويش جلب أقام جبامع مع أصلم 
م بتلك االخطاط واالماكن فاطمأن الساكنون هبا وأما عمر أغا اجلراكسة فانه ملا فر من جامع وانتشرت طوائفه

قجماس ذهب اىل جامع املؤيد داخل زويلة مث ان حممد بك ارسل بطلبه فركب ومر على أمحد أغا التفكجية فأركبه 
بب اقامة امحد أغا معه وذهبا اىل حممد بك الصعيدي بالصليبية وحصل الهل خط قوصون خوف عظيم بس



بالسلمانية ورحل غالبهم من املنازل فلما رحل عنهم اطمأنوا وتراجعوا وحضرت طائفة من املتفرقة اىل حمل امحد أغا 
  التفكجية وعملوا متاريس على رأس عطفة احلطب ومكثوا هناك اياما قالئل مث رحلوا عنها 

لكوا ذلك املوضع وجلسوا به مث ان طائفة من املتفرقة فأتى علي كتخدا الساكن بالداودية بطائفة من العزب فتم
واالسباهية هجموا على منزل االمري قرا امسعيل كتخدا مستحفظان فدخلوا من بيت مصطفى بك بن ايواز ونقبوا 

احلائط بينه وبني منزل قرا امسعيل كتخدا فلما وصل اخلرب اىل العزب عينوا له بريقا من عسكر العزب ورئيسهم 
  جبي تابع ظامل علي كتخدا فلم ميكنه الدخول من جهة الباب فخرق صدر دكان وتوصل منه امحد جر

اىل منزل امحد افندي كاتب اجلراكسة سابقا مث نقبوا منه حمال توصلوا منه اىل منزل امسعيل كتخدا ودخلوا على 
احدة فألقوا ما بايديهم من طائفة البغاة فوجدوهم مشغولني يف هنب اثاث املنزل املذكور فهجموا عليهم هجمة و

السلب ورجعوا القهقرى اىل احملل الذي دخلوا منه من بيت مصطفى بك فتبعوهم وتقاتل الفريقان اىل ان كانت 
الدائرة على املتفرقة واالسباهية وهنب العزب منزل مصطفى بك لكونه مكن البغاة من الدخول اىل منزله ولكونه 

  كان مصادقا اليوب بك 
  جرجبي املذكور انتقل مبن معه من العسكر اىل قوصون ودخل جامع املاس وحتصن به  مث ان امحد

وكان حممد بك حاكم جرجا مير من هناك وميضي اىل الصليبة فانتهز أمحد جرجبي فرصة هو انه وجد منزل حسني 
بالبريقدار بعلو كتخدا اجلزايريل خاليا فدخل فيه فرأى داخله قصدا متصال مبنزل حممد كتخدا عزبان املعروف 

دهليز منزله وطبقاته تشرف على الشارع فكمن فيه هو وطائفة ممن معه ليغتال حممد بك اذا مر به واذا مبحمد بك 
قد خرج من عطفة احلطب مارا اىل جهة الصليبة فضربوه بالبندق فأصيب اربعة من طائفته فقتلوا فظن ان الرصاص 

على بابه واضرم النار فيه فاحترق اكثر املنزل وهنبوا ما فيه من اثاث  أتاه من منزل حممد كتخدا البريقدار فوقف
  ومتاع 

مث ان النار اتصلت باالماكن اجملاورة له واملواجهة فاحترقت البيوت والرباع والدكاكني اليت هناك من اجلهتني من 
ترق هنبته البغاة وخرجت النساء جامع املاس اىل تربة املظفر ميينا ومشاال وأفسدت ما هبا من االمتعة والذي مل حي

حواسر مكشفات الوجوه فأستوىل امحد جرجبي على جامع املاس وعلي كتخدا الساكن بالداودية أقام باملدرسة 
السليمانية وأما اطراف القاهرة فاهنا تعطلت من املارة وعلى اخلصوص طريق بوالق ومصر العتيقة والقرافة لكون 

يستعني به فحضر منهم طائفة وكذلك اخالط اهلوارة الذين حضروا من  أيوب بك ارسل اىل حبيب الدجوى
  الصعيد صحبة 

حممد بك فاحتاطوا باالطراف يسلبون اخللق واستاقوا مجال السقائني حىت كاد اهل مصر ميوتون عطشا وصار 
وه بك وعثمان العسكر فرقتني ايواز بك وقيطاس بك الدفتردار وابراهيم بك امري احلاج سابقا وحممد بك وقانص

بك بن سليمان بك وحممود بك وبلكات االسباهية الثالثة واجلاويشية والعزب عصبة واحدة وايوب بك وحممد 
بك الكبري وأغوات االسباهية من غري االنفار وحممد أغا متفرقة باشا وأهل بلكه وسليمان أغا كتخدا اجلاويشية 

د والباشا وقاضي العسكر اجلميع عصبة واحدة وأخذوا عندهم وبلك الينكجرية املقيمني بالقلعة صحبة افرنج امح
نقيب االشراف حبيلة واحتبسوه عندهم وأغلقوا مجيع أبواب القلعة ما عدا باب اجلبل وامتنع الناس من النزول من 

  القلعة والطلوع اليها من الباب املذكور 
وهنارا وبباب العزب خلق كثريون منتشرون واستمر افرنج أمحد ومن معه يضربون املدافع على باب العزب ليال 



حوله وما قاربه من احلارات ورتبوا هلم جوامك تصرف عليهم كل يوم فلما طال االمر اجتمع االمراء الصناجق 
جبامع بشتك بدرب اجلماميز واتفقوا على عزل الباشا واقامة قائمقام من االمراء فأقاموا قانصوه بك قائمقام نائبا 

لكات وهم االسباهية الثالثة فولوا على اجلملية ساحل أغا وعلى اجلراكسة مصطفى أغا وعلى ولوا اغوات الب
التفكجية حممد أغا بن ذي الفقار بك وامسعيل اغا جعلوه كتخدا اجلاويشية وعبدالرمحن أغا متفرقة باشا وقلدوا 

ذلك وبلغ اخلرب طائفة الينكجرية  الزعامة االمري حسن الذي كان زعيما وعزله الباشا بعبداهللا أغا فلما أحكموا
الذين بالقلعة توجهوا اىل خليل باشا واخربوه بالصورة فكتب الغوات البلكات الثالث ومتفرقة باشا يأمرهم 

  مبحاربة الصناجق ومن معهم لكوهنم بغاة خارجني على نائب السلطان 
طى لكل من كتب امسه مخسة دنانري مث اتفق مع افرنج امحد على اختاذ عسكر جديد يقال هلم سردن كجدي ويع

  ومخسة عثامنة فكتبوا 

  مثامنائة شخص وعلى كل مائة بريقدار ورئيس يقال له أغات السردن كجدي 
مث حممد بك الصعيدي اتفق مع افرنج امحد بان يهجم على طائفة العزب من طريق قراميدان ويكسر باب العزب 

  املتوصل منه اىل قراميدان ويهجم على العزب 
ووصل خرب ذلك اىل العزب فاستعدوا له وكمنوا قريبا من الباب املذكور فلما كان بعد العشاء االخرية هجموا 

على الباب املذكور وكان العزب أحضروا شيأ كثريا من حطب القرطم وطلوه بالزيت والقار والكربيت فلما 
وصار كالنهار مث ضربوهم بالبندق ففروا  تكامل عسكر حممد بك أوقدوا النار يف ذلك احلطب فأضاء هلم قراميدان

فصار كل من ظهر هلم ضربوه فقتلوا منهم طائفة كثرية وولوا منهزمني مث ان قانصوه بك صار يكتب بيورلديات 
وأوامر ويرسلها اىل حممد بك الصعيدي يأمره بالتوجه اىل واليته آمنا على نفسه وحتصيل ما عليه من االموال 

  ق السلطانية فأرعد وابر
مث ان مجاعة من العزب أخذوا حسن الوايل املوىل من طرف قائمقام مصر وذهبوا وصحبتهم مجاعة من اتباع االمراء 

الصناجق اىل باب الوايل ليملكوه فلما بلغ اخلرب عبداهللا أغا الوايل اخذ فرشه وفر اىل بيت ايوب بك وفر االود باشا 
توجهوا ملنزل عبداهللا الوايل لينهبوه فقام عليهم مجاعة من أتباع سليمان ايضا فلما مل جتد العزب أحدا يف بيت الوايل 

كتخدا اجلاويشية ومن جبوارهم من اجلند فهزموا العزب وقتلوا منهم رجال فأقام حسن الوايل بباب قيظاس بك 
ان ليتداعوا مع الدفتردار فلما اتسع اخلرق ارسل الباشا اىل ابراهيم بك وايواظ بك وقيطاس بك يطلبهم اىل الديو

الينكجرية فلما حضر تابع الباشا وقرأ عليهم الفرمان أجابوا بالسمع والطاعة واعتذروا عن الطلوع بانقطاع الطرق 
  من الينكجرية وترتيب املدافع ولوال ذلك لتوجهنا اليه 

  ع اىل خارج البلد فلما يئس الباشا منهم اتفق مع ايوب بك ومن انضم اليه من العسكر على حماربتهم وبرز اجلمي

فلما كان يوم االحد ثالث ربيع االول ارسلوا ايوب بك وحممد بك اىل العزبان ليأخذوا مجال السقائني ومحريهم 
ومنع املاء عن البلد فأخذوا مجيع ما وجدوه فعز املاء ووصل مثن القربة مخسة أنصاف فضة فأمر االمراء اآلخرون 

قصر العيين ويستخلصوا اجلمال ممن هنبهم فتوجهوا وجلسوا باملساطب طائفة من العسكر أن يركبوا اىل جهة 
  ينتظرون من مير عليهم باجلمال 

فلما بلغ حممد بك حضورهم هناك مع طائفة هوارة وهجموا عليهم وهم غري مستعدين فأندهشوا ودافعوا عن 
وفروا فقتلهم حممد بك وأرسل أنفسهم ساعة مث فروا وتأخر عنهم مجاعة مل جيدوا خيلهم لكون سواسهم أخذوها 



  رؤوسهم للباشا فانسر سرورا عظيما واعطى ذهبا كثريا 
فلما رجع املنهزمون اىل منزل قانصوه بك وايواظ بك مل يسهل عليهم ذلك واتفقوا على الربوز اليهم فركبوا يف 

قيا وحتاربا وتقاتال قتاال عظيما يوم االثنني رابع عشر ربيع الثاين وخرج الفريقان اىل جهة قصر العيين والروضة فتال
  جتندلت فيقاال بطل وقتل من اجلند خاصة زيادة عن االربعمائة نفر من الفريقني خالف العربان واهلوارة وغريهم 
وقصد ايواظ بك حممد بك الصعيدي فأهنزم اىل جهة اجملراة فساق خلفه وكان الصعيدي قد اجلس أنفارا فوق 

على ايواظ بك بالرصاص لريدوه فأصيب برصاصة يف صدره فسقط عن جواده  اجملراة مكيدة وحذرا فضربوا
  وتفرقت مجوعه واخذ االخصام رأسه 

وبينما القوم يف املعركة اذ ورد عليهم اخلرب مبوت ايواظ بك فانكسرت نفوسهم وذهبوا يف طلبه فوجدوه مقتوال 
  مقطوع الرأس فحمله أتباعه ورجع القوم اىل منازهلم 

رأس ايواظ بك وذهبوا هبا اىل حممد بك قال هذه رأس من قالوا رأس قليدهم ايواظ بك فأخذها وذهب  وملا قطعوا
  هبا عند أيوب بك ورضوان 

  فقال أيوب بك هذه رأس من قال رأس قليدهم 
  فبكى أيوب بك وقال حرم علينا عيش مصر 

  قال حممد بك هذا رأس قليدهم وراحت عليهم 
   أين اما تعلم ان ايواظ بك وراءه رجال وأوالد ومال قال له ايوب بك أنت ربيت يف

  وهذه الدعوة ليس للقامسية فيها جناية واالن جرى الدم فيطلبون ثأرهم ويصرفون ماال وال يكون اال ما يريده اهللا 
واظ بك وملا ذهبوا بالرأس اىل الباشا فرح فرحا شديدا وظن متام االمر له وملن معه واعطى ذهبا وبقاشيش ودفنوا اي

  وطلبوا من أيوب بك الرأس فأرسلها هلم بعد ما سلخها الباشا فدفنوها مع جثته 
مث ان ايوب بك كتب تذكرة وأرسلها اىل ابراهيم أبو شنب يعزيه يف ايواظ بك ويقول له ان شاء اهللا تعاىل بعد 

  ثالثة ايام نأخذ خاطر الباشا ويقع الصلح 
  الباشا دراهم يصرفوهنا ويرتبوا أمرهم وأرادوا بذلك التثبيط حىت يأخذوا من 

وام ما كان من امر اتباع ايواظ بك فركب يوسف اجلزار واخذ معه امسعيل بن ايواظ بك املتويف وامحد كاشف 
وذهبوا عند قانصوه بك فوجدوا عنده ابراهيم بك وامحد بك مملوكه وقيطاس بك وعثمان بك بارم ذيله وحممد بك 

  السني وعليهم احلزن والكآبة الصغري املعروف بقطامش ج
  فلما استقر هبم اجللوس بكى قيطاس بك فقال له يوسف اجلزار وما فائدة البكاء دبروا امركم 

  قالوا كيف العمل 
قال يوسف اجلزار هذه الواقعة ليس لنا فيها عالقة انتم فقارية يف بعضكم واننا اآلن اجنرحنا ومات منا واحد خلف 

 صنجقا وامري حاج وسر عسكر واعملوا ابن سيدي امسعيل صنجقا يفتح بيت ابيه وفيه الفا وخلف ماال اعملوين
الربكة واعطوين فرمانا من الذي جعلتموه قائمقام وحجة من نائب الشرع الذي اقمتموه ايضا على ان الذي 

  شاء من عباده سقطت عدالته يسقط عنه حلوان البالد وحنن نصرف احللوان على العسكر واهللا يعطي النصر ملن ي
ففعلوا ذلك وراضوا امورهم يف الثالثة ايام وهتيأ الفريقان للمبارزة وخرجوا يوم السبت تاسع عشر ربيع الثاين 

  وكان 



ايوب بك حصن منزله فاتفق رايهم على حماربة العسكر اجملتمعة اوال مث حماصرة املنزل فخرج ايوب بك على جهة 
ىل منازهلم فلما رأى طائفة العزب تطاول االمر وعدم التوصل اىل القلعة طولون ووقعت حروب وامور مث رجعوا ا

وامتناع من فيها وضرب املدافع عليهم ليال وهنارا امجع رأيهم على ان يولوا كتخدا على الينكجرية وجيلسوه بباب 
يأيت حتت البريق  الوايل بطائفة من العسكر وينادوا يف الشوارع بان كل من كانت له علوفة يف وجاقات مستحفظان

  بالبوابة ومن مل يأت بعد ثالثة ايام ينهب بيته 
ففعلوا ذلك وعملوا حسن جاويش قريب املرحوم جلب خليل كتخدا لكوهنا نوبته والبسه قانصوه بك قائمقام 
ا قفطانا وركب وامامه الوايل والبريق والعسكر واملنادي امامه ينادي مبا ذكر اىل ان نزل بيت الوايل واحضرو

  االودة باشا املتويل اذ ذاك واجلسوه حمله وطاف البلد بطائفته وكذلك العسكر 
ويف يوم اخلميس هجمت الينكجرية من البذرم على باب العزب ومعهم حممد بك الكبري وكتخدا الباشا وافرنج 

ني مآلنني بالرش امحد فعندما نزل اوهلم من البذرم وكان العزب قد اعدوا يف الزاوية اليت حتت قصر يوسف مدفع
  والفلوس اجلدد فضربوا عليهم فوقع حممد اغا سر كدك والبريقدار وانفار منهم فولوا منهزمني يطأ بعضهم بعضا 

  فاخذت العزب رؤوس املقتولني فارسلوها اىل قانصوه بك 
ىب ان يقبل ذلك مث ان قائمقام والصناجق اتفقوا على تولية علي اغا مستحفظان لضبطه واهتمامه فلما ارسلوا له ا

فتغيب من منزله فركب يوسف بك اجلزار وحممد بك الصغري وعثمان بك يف عدة كبرية ودخلوا على منزل علي 
اغا فلم جيدوه واخربوا باملكان الذي هو فيه فطلبوه فاتى بعد امتناع وختويف وتوجه معهم اىل قائمقام فالبسه قفطان 

  ين وعاد اىل منزله بالقفطان يقدمه العسكر مشاة بالسالح االغاوية يوم اخلميس رابع عشري ربيع الثا

  واملالزمون معلنني بالتكبري وبلفظ اجلاللة كما هي عادهتم يف املواكب 
ويف صبيحة ذلك اليوم عني قائمقام مبعرفة حسن كتخدا مستحفظان طائفة من العسكر اىل بوالق صحبة امحد 

  واغا من املتفرقة عوضا عن اغات الرسالة الذي هبا من جانب الباشا  جرجبي ليجلسوه يف التكية وصحبته وايل بوالق
  فاجلسوه يف منزله وهنبوا ما وجدوه ألغات الرسالة االول من فرش وامتعة وخيل وغري ذلك 

ويف صبيحة يوم السبت سادس عشريه خرج الفريقان اىل خارج القاهرة من باب قناطر السباع واجتمعوا بالقرب 
ومعهم املدافع وآالت احلرب فتحارب الفريقان من ضحوة النهار اىل العصر وقتل من الفريقني من  من قصر العيين

  دنا اجله وايوب بك وحممد بك بالقصر 
مث تراجع الفريقان اىل داخل البلد وتاخرت طائفة من العزب فأتى اليهم حممد بك الصعيدي واحتاط هبم وحاصرهم 

يوسف بك وحممد بك وعثمان بك فتقاتلوا مع حممد بك الصعيدي وهزموه  وبلغ اخلرب قانصوه بك فارسل اليهم
وتبعوه اىل قنطرة السد وقد كان ايوب بك داخل التكية اجملاورة لقصر العيين فلما رأى احلرب ركب جواده وجنا 

بوا بنفسه فبلغ يوسف بك انه بالتكية فقصدوه واحتاطوا بالقصر فاخربهم الدراويش بذهابه فلم يصدقوهم وهن
  القصر واخرجوه واحرقوه وعادوا اىل منازهلم 

ويف صبيحة يوم االحد ذهب يوسف بك اجلزار وهنب غيظ افرنج امحد الذي بطريق بوالق مث اجتمعوا يف حمل 
  احلرب وحتاربوا ومل يزالوا على ذلك ويف كل يوم يقتل منهم ناس كثري 

قائمقام وتنازعوا بسبب تطاول احلرب وامتداد االيام مث اتفقوا ويف ثاين مجادي االوىل اجتمع االمراء الصناجق مبنزل 
  على ان ينادوا يف املدينة بان من له اسم يف وجاق من الوجاقات السبعة ومل حيضر اىل بيت اغاته هنب ماله وقتل 

  وامهلوهم ثالثة ايام ونودي بذلك يف عصريتها 



نكجرية والكتخدائية واجلرجبية واالوده باشية والنفر باننا وكتب قائمقام بيورلدى اىل من يف القلعة من طائفة الي
امهلناكم ثالثة ايام فمن مل ينزل منكم بعدها ومل ميتثهل هنبنا داره وهدمناها وقتلنا من ظفرنا به ومن فر رفعنا امسه 

  من الدفتر فتالشى امرهم واختلفت كلمتهم 
وا طائفة كبرية من العسكر املشاة حملاصرة منزل ايوب بك ويف رابعه خرج االمراء واالغوات اىل حمل احلرب وارسل

فتحارب الفرسان اىل آخر النهار واما الرجالة فاهنم تسلقوا من منزل ابراهيم بك وتوصلوا اىل منزل عمر اغا 
ك اجلراكسة فتحاربوا مع من فيه اىل ان اخلوه ودخلوا فيه وشرعوا ليال يف نقب الربع املبين على علو منزل ايوب ب

  فنقبوه وكمنوا فيه 
فلما كان صبيحة يوم االحد خامس عشره محلوا محلة واحدة على منزل ايوب بك وضربوا البنادق فلم جيدوا من 
مينعهم بل فر كل من فيه وركب ايوب بك وخرج هاربا من باب اجلبل فلم يعلم اين توجه فملوا منزله وهنبوه مع 

دافع ويف قلعة الكبش فارسل له افرنج امحد بريقا وعساكر فلم يفده كونه كان مستعدا وركب يف اعايل منزله امل
ذلك شيئا وهنبوا ايضا منزل امحد اغا التفكجية بعدما قتلوه ببيت قائمقام وحلق من حلق بايوب بك وفر اجلميع اىل 

اغا ناظر جهة الشام وفر حممد بك اىل جهة الصعيد ووقع النهب يف بيوت من كان من حزهبم وهنبوا بيت يوسف 
الكسوة سابقا وبيت حممد اغا متفرقة باشا وبيت حممد بك الكبري واحرقوه وبيت امحد جرجبي القونيلي واحرقوا 

  بيت ايوب بك وما الصقه من الربع والدكاكني 
فلما حصل ذلك واجتمع العساكر مبنزل قائمقام باالسلحة وآالت احلرب وذلك سادس مجادى االوىل فارسلوا 

بل اجليوشي فركبوا مدافع على حمل الباشا ومدافع على قلعة املستحفظان واحاطوا بالقلعة من اسفل طائفة اىل ج
  وضربوا ستة مدافع على الباشا ورموا بنادق 

  فنصب الباشا بريقا ابيض يطلب 

  االمان وفر من كان داخل القلعة من العسكر 
ند ذلك هجمت العساكر اخلارجة على الباب فبعضهم نزل باحلبال من السور وبعضهم خرج من باب املطبخ فع

ودخلوا الديوان فارسل الباشا القاضي ونقيب االشراف يأخذان له امانا من الصناجق والعسكر فتلقومها واكرمومها 
وسألومها عن قصدمها فقاال هلم ان الباشا يقرئكم السالم ويقول لكم انا كنا اغتررنا هبؤالء الشياطني وقد فروا 

  علمونا مبطلوبكم فال خنالفكم املراد ان ت
فقالوا هلما اعلموه ان الصناجق واالمراء واالغوات والعسكر قد اتفقوا على عزله وان قانصوه بك قائمقام واما 

  الباشا فانه ينزل ويسكن يف املدينة اىل ان نعرض االمر على الدولة ويأتينا جواهبم 
ابه بالطاعة واستأمنهم على نفسه وماله واتباعه وركب من ساعته فارسل القاضي نائبه اىل الباشا يعرفه عن ذلك فاج

يف خوصه يقدمه قائمقام واغات مستحفظان عن ميينه واغات املتفرقة عن مشاله واختيارية الوجاقات من خلفه وامامه 
دخل بيت ونزل من باب امليدان وشق من الرميلة على الصليبة والعامة قد اصطفت بشافهونه بالسب واللعن اىل ان 

على اغا اخلازندار جبوار املظفر وهجم العسكر على باب مستحفظان فملكوه وهنبوا بعض اسباب حسني اغا 
  مستحفظان 

وخرج حسني اغا من باب املطبخ فلما رآه يوسف بك اشار اىل العسكر فقطعوه وقطعوا امسعيل افندي باحملجر 
زنداره ذو الفقار وقع يف عرض بلدية علي خازندار وكذلك عمر اغات اجلراكسة حبضرة امسعيل بن ايواظ وخا

وحسن كتخدا اجللفي فحمياه من القتل وذو الفقار هذا هو الذي قتل امسعيل بك بن ايواظ وصار امريا كما يأيت 



ذكر ذلك يف موضعه فقتلوه بباب العزب ونزل افرنج امحد وكجك امحد اوده باشا اىل احملجر متنكرين فعرفهما 
  جر فقبضوا عليهما وذهبوا هبما اىل باب العزب وقطعوا رؤوسهما وذهبوا هبما اىل بيت ايواز بك اجلالسون باحمل

  وطلع علي اغا اىل حمل حكمه وطلع حسن كتخدا من باب الوايل 

  وامامه العساكر باالسلحة اىل باب مستحفظان والبريق امامه 
خدا عزبان فاخذه وطلع به اىل الباب فخنقوه ونزل جاويش اىل امحد كتخدا برمقس فوجده يف بيت امسعيل كت

  واخذوه اىل منزله يف تابوت 
وركب علي اغا وامامه املالزمون بالبريشان فطاف البلد وامر بتنظيف االتربة واحجار املتاريس وبناء النقوب 

هبم وعدهتم والبس قائمقام اغوات البلكات السبع قفاطني وطلع الذين كانوا بباب العزب من الينكجرية اىل با
  ستمائة انسان 

ويف حادي عشر مجادى االوىل لبس يوسف بك اجلزار على امارة احلاج وحممود بك على السويس وعني يوسف 
  بك املذكور مصطفى اغات اجلراكسة للتجريدة على الشرقية 

الطوائف الذين ويف رابع عشره لبس حممد بك الصغري على والية الصعيد وخرج من بيته مبوكب اىل االثر وصحبته 
عينوا معه من السبع بلكات بسر دارياهتم وبيارقهم وعدهتم مخسمائة نفر منهم مائتان من الينكجرية والعزب 

وثلثمائة نفر من اخلمس بلكات اعطوا كل نفر من املائتني الف نصف فضة ترحيلة ولكل شخص من الثلثمائة الف 
ن حممد بك الكبري خرج مقبال وصحبته اهلوارة فخرج ومخسمائة نصف فضة وسافروا رابع مجادي اآلخرة وكا

وراءه يوسف بك اجلزار وعثمان بك بارم ذيله وحممد بك قطامش فوصلوا دير الطني فالقاهم شيخ الترابني 
فاخربهم انه مر من ناحية التبني نصف الليل فرجعوا اىل منازهلم وبلغهم يف حال رجوعهم ان خازندار رضوان اغا 

اويش بالتكية فقبضوا عليه وقطعوا دماغه ومل يزل حممد بك الصعيدي حىت وصل امخيم وصحبته ختلف عند الدر
  اهلوارة وقتل ما هبا من الكشاف وهنب البالد وفعل افعاال قبيحة 

مث ذهب اىل اسيوط وارسل اىل قامئمقام جرجا فتصرف يف مجيع تعلقاته وارسلها اليه نقودا ونزل خمتفيا اىل حبري 
  يابة نصف الليل ومل يزل سائرا اىل دمياط ونزل يف مركب افرجني وطلع اىل حلب ووصل ومر من ان

خربه اىل السردار فجمع السردارة والعسكر وحلقوه على الربج فلم يدركوه مث انه ركب من حلب وذهب اىل دار 
ايل وصلوا قبله وقابلوا السلطنة من الربوكان ايوب بك وحممد اغا متفرقة وكتخدا اجلاويشة سليمان اغا وحسن الو

  الوزير واعلموه بقصتهم وعرضوا عليه الفتوى وعرض الباشا والقاضي فاكرمهم وانزهلم يف مكان ورتب هلم تعيينا 
  مث اتاهم حممد بك وقابل معهم الوزير ايضا فخلع عليه وواله منصبا 

  واما رضوان اغا فانه ختلف ببالد الشام وحممد اغا الكور صحبته 
  عشر مجادى االوىل رجع يوسف بك ومصطفى اغا من الشرقية  ويف تاسع

ويف سابع مجادى اآلخرة تقلد حممد بك ابن امسعيل بك ابن ايواظ بك الصنجقية مث اهنم اجتمعوا يف بيت قائمقام 
وكتبوا عرضحال بصورة ما وقع وطلبوا ارسال باشا واليا على مصر وذكروا فيه ان اخلزنة تصل صحبة حممد بك 

يل وانقضت الفتنة وما حصل هبا من الوقائع اليت خلصنا بعضها وذكرناه على سبيل االختصار واستمر خليل الدا
باشا مبصر حىت حضر وايل باشا وحاسبوه وسافر يف ثامن عشر مجادى االوىل سنة اربع وعشرين ومائة والف 

  وكاننت ايام فنت وحروب وشرور 



  تولية وايل باشا على مصر

  ر وايل باشا فوصل اىل مصر وطلع اىل القلعة يف اواخر رجب سنة ثالث وعشرين ومائة والف مث توىل على مص
ويف شوال قلدوا امحد بك االعسر تابع ابراهيم بك صنجقية وزادوه كشوفية البحرية وكان قانصوه بك قائمقام 

حممد بك الصعيدي ورجعوا  قبل وصول الباشا رسم باخراج جتريدة اىل هوارة املفسدين الذين اتوا اىل مصر صحبة
صحبته واخربوا امخيم وقتلوا الكشاف وامري التجريدة حممد بك قطامش وصحبته الف عسكري واعطوا كل 

  عسكري 

ثالثة آالف نصف فضة من مال البهار سنة تارخيه وان يكون حممد بك حاكم جرجا عن سنة ثالث وعشرين واربعة 
ار مث طلب الوجه البلي اىل ان وصل اىل اسيوط فقبض على كل من وعشرين وقضى اشغاله وبرز خيامه اىل اآلث

وجده من طرف حممد بك الصعيدي وقتله ومنهم حسني اوده باشا ابن دقماق مث انتقل اىل منفلوط وهربت طوائف 
اىل  اهلوارة باهلها اىل اجلبل الغريب واتت اليه هوارة حبري صحبة االمري حسن فاخربوه مبا وقع هلم وساروا صحبته
جرجا فنزل بالصيوان وابرز فرمانا قرىء حبضرة اجلميع باهراق دم هوارة قبلي وامر بالركوب عليهم اىل اسنا 

وتسلط عليهم هوارة جتري وهنبوا مواشيهم واغنامهم ومتاعهم وطواحينهم واشتفوا منهم وكل من وجدوه منهم 
 أن هوارة قبلي التجأوا إىل إبراهيم بك أبو شنب قتلوه ومل يزل يف سريه حىت وصل قنا وقوص مث رجع إىل جرجا مث

والتمسوا منه ان ياخذ هلم مكتوبا من قيطاس بك باالمان ومكتوبا اىل حاكم الصعيد كذلك وفرمانا من الباشا 
مبوجب ذلك فارسل اىل قيطاس بك تذكرة صحبة امحد بك االعسر يترجى عنده فاجاب اىل ذلك وارسلوا به حممد 

  جوع التجريدة والعفو عن اهلوارة كاشف كتخدا وبر
ورجع حممد كاشف والتجريدة وصحبته التقادم واهلدايا وارسلوا اىل ابراهيم بك مركب غالل وخيوال مثمنة 

  واغناما 
ويف اواخر شوال ورد اغا من الدولة وعلى يده مرسومات منها حماسبة خليل باشا واستعجال اخلزينة وبيع بالد من 

  وكذلك امالكهم  قتل يف ايام الفتنة
تقل من ويف شهر رمضان قبل ذلك جلس جبامع املؤيد فكثر عليه اجلمع وازدحم املسجد واكثرهم اتراك مث ان

الوعظ وذكر ما يفعله اهل مصر بضرايح االولياء وايقاد الشموع والقناديل على قبور االولياء وتقبيل اعتاهبم وفعل 
  ذلك كفر جيب على الناس تركه وعلى والة االمور السعي 

  يف ابطال ذلك 
جيوز ذلك وال تطلع االنبياء  وذكر ايضا قول الشعراين يف طبقاته ان بعض االولياء اطلع على اللوح احملفوظ انه ال

  فضال عن االولياء على اللوح احملفوظ وانه ال جيوز ذلك وال تطلع االنبياء فضال عن والتكايا وجيب هدم ذلك 
  وذكر ايضا وقوف الفقراء بباب زويلة يف ليايل رمضان 

ن يقفون بالباب فقطعوا فلما مسع حزبه ذلك خرجوا بعد صالة التراويح ووقفوا بالنبابيت واالسلحة فهرب الذي
  اجلوخ واالكر املعلقة وهم يقولون اين االولياء 

فذهب بعض الناس اىل العلماء باالزهر واخربوهم بقول ذلك الواعظ وكتبوا فتوى واجاب عليها الشيخ امحد 
ء على اللوح النفراوي والشيخ امحد اخلليفي بأن كرامات االولياء ال تنقطع باملوت وأن انكاره على اطالع االوليا



  احملفوظ ال جيوز وجيب على احلاكم زجره عن ذلك 
واخذ بعض الناس تلك الفتوى ودفعها للواعظ وهو يف جملس وعظه فلما قرأها غضب وقال يا ايها الناس ان علماء 

بلدكم افتوا خبالف ما ذكرت لكم واين اريد ان اتكلم معهم واباحثهم يف جملس قاضي العسكر فهل منكم من 
  دين على ذلك وينصر احلق يساع

  فقال له اجلماعة حنن معك ال نفارقك 
فنزل عن الكرسي واجتمع عليه العامة زيادة عن الف نفس ومر هبم من وسط القاهرة اىل ان دخل بيت القاضي 

  قريب العصر فانزعج القاضي وسأهلم عن مرادهم فقدموا له الفتوى وطلب منه احضار املفتني والبحث معهما 
  القاضي اصرفوا هؤالء اجلموع مث حنضرهم ونسمع دعواكم فقال 

  فقالوا ما تقول يف هذه الفتوى قال باطلة 
  فطلبوا منه ان يكتب هلم حجة ببطالهنا 

  فقال ان الوقت قد ضاق والشهود ذهبوا اىل منازهلم وخرج الترمجان 
  فقال هلم فضربوه واختفى القاضي جبرمية 

م حجة حسب مرادهم مث اجتمع الناس يف يوم الثالثاء عشرينه وقت الظهر باملؤيد فما وسع النائب اال انه كتب هل
  لسماع الوعظ على عادهتم فلم حيضر 

  هلم الواعظ فاخذوا يسألون عن املانع من حضوره 
  فقال بعضهم اظن ان القاضي منعه من الوعظ 

  فقام رجل منهم وقال ايها الناس من اراد ان ينصر احلق فليقم معي 
بعه اجلم الغفري فمضى هبم اىل جملس القاضي فلما رآهم القاضي ومن يف احملكمة طارت عقوهلم من اخلوف وفر فت

  من هبا من الشهود ومل يبق اال القاضي فدخلوا عليه وقالوا له اين شيخنا فقال ال ادري 
لنا اخصامنا الذين افتوا بقتل  فقالوا له قم واركب معنا اىل الديوان ونكلم الباشا يف هذا االمر ونسأله ان حيضر

  شيخنا ونتباحث معهم فان اثبتوا دعواهم جنوا من ايدينا واال قتلناهم 
فركب القاضي معهم مكرها وتبعوه من خلفه وامامه اىل ان طلعوا اىل الديوان فسأله الباشا عن سبب حضوره يف 

  غري وقته 
الذين اتوا يب وعرفه قصتهم وما وقع منهم باالمس واليوم فقال انظر اىل هؤالء الذين مألوا الديوان واحلوش فهم 

  واهنم ضربوا الترمجان واخذوا مين حجة قهرا واتوا اليوم واركبوين قهرا 
  فارسل الباشا اىل كتخدا الينكجرية وكتخدا العزب وقال هلما اسألوا هؤالء عن مرادهم 

ا افتيا به عليه فاعطاهم الباشا بيورلديا على مرادهم فقالوا نريد احضار النفراوي واخلليفي ليبحثا مع شيخنا فيم
ونزلوا اىل املؤيد واتوا بالواعظ واصعدوه اىل الكرسي فصار يعظهم وحيرضهم على اجتماعهم يف غد باملؤيد 

  ويذهبون جبمعيتهم اىل القاضي وحضهم على االنتصار للدين وقمع الدجالني 
طاهم البيورلدي ارسل بيورلديا اىل ابراهيم بك وقيطاس بك بعرفهم ما وافترقوا على ذلك واما الباشا فانه ملا اع

حصل وما فعله العامة من سوء االدب وقصدهم حتريك الفنت وحتقرينا حنن والقاضي وقد عزمت انا والقاضي على 
  السفر من البلد 



مجعوا رايهم على ان ينظروا فلما قرأ االمراء ذلك مل يقر هلم قرار ومجعوا الصناجق واالغوات ببيت الدفتردار وا
  هذه العصبة من اي وجاق وخيرجوا من حقهم وينفي ذلك الواعظ من البلد 

  وأمروا االغا ان يركب ومن رآه منهم قبض عليه وان يدخل جامع املؤيد ويطرد من يسكنه من السفط 
منهم احدا وجعل يفحص  فلما كان صبيحة ذلك اليوم ركب االغا وارسل اجلاويشية اىل جامع املؤيد فلم جيدوا

  ويفتش على افراد املتعصبني فمن ظفر به ارسله اىل باب اغاته فضربوا بعضهم ونفوا بعضهم وسكنت الفتنة 

  سنة اربع وعشرين ومائة والف

ويف ثالث احملرم سنة اربع وعشرين ومائة والف ورد مرسوم سلطاين بطلب ثالثة آالف من العساكر املصرية اىل 
  الغزو 
  منه تشاجر رجل شريف مع تركي يف سوق البندقانيني فضرب التركي الشريف فقتله ومل يعلم اين ذهب ويف ثا

  فوضع االشراف املقتول يف تابوت وطلعوا به اىل الديوان واثبتوا القتل على القاتل 
ة فلما كان يوم عاشره قامت االشراف وقفلوا اسواق القاهرة وصاروا يرمجون اصحاب الدكاكني باحلجار

  ويأمروهنم بقفل الدكاكني وكل من لقوه من الرعية او من أمري يضربونه 
ومكثوا على ذلك يومهم واصبحوا كذلك يوم اجلمعة وارسلوا خربا لالشراف القاطنني بقرى مصر ليحضروا 
اعه واجتمعوا باملشهد احلسيين مث خرجوا وامامهم بريق وذهبوا اىل منزل قيطاس بك الدفتردار فخرج عليهم ابت

  بالسالح فطردوهم وهزموهم مث فقرة جديدة 
  فلما تفاقم أمرهم حتركت عليهم اغوات االسباهية الثالث واغات الينكجرية يف عددهم وعددهم وطافوا البلد 
فعند ذلك تفرقت اجلمعية ورجع كل اىل مكانه ونادوا باالمن واالمان وفتحت الدكاكني مث اجتمع راي االمراء 

  اكابر االشراف فتشفع فيهم املشايخ والعلماء فعفوا عنهم  على نفي طائفة من
  ويف هذا الشهر وقع ثلج بقرييت سرسنة وعشما من بالد املنوفية كل 

  قطعة منه مقدار نصف رطل واقل واكثر مث نزلت صاعقة احرقت مقدارا عظيما من زرع الناحية وقتلت اناسا 
تابع يوسف اغا من بوالق بالعسكر صحبة املعينني للغزو  ويف يوم اخلميس ثامن ربيع االول سافر مصطفى بك

وحضرت العساكر الذين كانوا يف سفر املوسقو صحبة سردارهم امسعيل بك وملا عادوا اىل اسالمبول بالنصر 
  وضعوا هلم على رؤوسهم ريشا يف عمائمهم مسة هلم 

  ش املسماة بالشلنجات ومات امريهم امسعيل بك باسالمبول ودخلوا مصر وعلى رؤوسهم تلك الري
  ويف ثاين عشرينه قبل الغروب خرجت فرتينة بريح عاصف اظلم منها اجلو وسقط منها بعض منازل 

ويف غرة ربيع الثاين ورد اغا ومعه مرسوم مضمونه حصول الصلح بني السلطنة واملوسقو ورجوع العسكر املصري 
كذلك التراقي من اجلوامك اليت تعطى للسردارية واصحاب وملا رجعوا اخذوا منهم ثلثي النفقة وتركوا هلم الثلث و

  الدركات 
ويف ثامن عشره ورد قاجبي باشا وعلى يده مرسوم بتقليد قيطاس بك الدفتردار امريا على احلاج عوضا عن يوسف 

  بك اجلزار وان يكون ابراهيم بك بشناق املعروف بايب شنب دفتردار 
ر بانشاء سفينتني ببحر القلزم حلمل غالل احلرمني وان جيهزوا اىل مكة مائة فامتثلوا ذلك ولبسوا اخللع ومرسوم آخ



  ومخسني كيسا من االموال السلطانية برسم عمارة العني على يد حممد بك ابن حسني باشا 
مث ان قيطاس بك اجتمع باالمراء وشكا اليهم احتياجه لدراهم يستعني هبا على لوازم احلاج ومهماته فعرضوا ذلك 

الباشا وطلبوا منه ان ميده خبمسني كيسا من مال اخلزينة ويعرض يف شأهنا بعد تسليمها اىل الدولة وان مل ميضوا  على
  ذلك حيصلوها من الوجاقات بدال عنها 

ويف يوم االربعاء وصل من طريق الشام باشا معني حملافظة جدة يسمى خليل باشا فدخل القاهرة يف كبكبة عظيمة 
ة يقال هلم سارجه سليمان ومجال حمملة باالثقال يقدمهم ثالثة بيارق وخرج ملالقاتة الباشا وعساكر رومية كثري

وقيطاس بك امري احلاج يف طائفة عظيمة من االمراء واالغوات والصناجق وقابلوه وانزلوه بالغيظ املعروف حبسن 
وا اىل املدينة يف موكب عظيم اىل ان بك ومدوا هناك مساطا عظيما حافال وقدموا له خيوال وساروا معه اىل ان دخل

انزلوه مبنزل املرحوم امسعيل بك املتويف يف سفر املوسقو جبوار احلنفي فلم يزل هناك حىت سافر يف اوائل رجب سنة 
  تارخيه وخرج مبوكب عظيم ايضا 

مش مث ورد ويف منتصف شعبان تقلد امحد بك االعسر على والية جرجا عوضا عن حممد بك الصغري املعروف بقطا
امر بتقليد امارة احلج حملمد بك قطامش عوضا عن سيده وطلع باحلج سنة اربع وعشرين ورجع سنة مخس وعشرين 

  وذلك من فعل قيطاس بك سرا وتقلد والية جرجا مصطفى بك قزالر 
اس تابع ويف يوم اخلميس عشرينه تقلد حممد بك املعروف جبركس تابع ابراهيم بك ايب شنب الصنجقية وكذلك قيط

  قيطاس بك امري احلاج 
  ويف عاشر شوال ورد عبد الباقي افندي وتوىل كتخدائية وايل باشا ومعه تقرير للباشا على والية مصر 

ويف ثالث عشر ذي القعدة ورد ايضا مرسوم صحبة اغا معني بطلب ثالثة االف من العسكر املصري لسفر املوسقو 
ضرة اجلميع فالبسوا حسني بك املعروف بشالق سردار عوضا عن عثمان لنقضهم املهادنة وقرىء ذلك بالديوان حب

  بك ابن سليمان بك بارم ذيله وقضى اشغاله وسافر يف اوائل احملرم 

  سنة مخس وعشرين ومائة والف

ورد ايضا اغا باستعجال اخلزينة ورجع احلجاج يف شهر صفر صحبة حممد بك قطامش وانتهت رياسة مصر اىل 
  د بك وحسن كتخدا النجديل وكور عبداهللا وابراهيم الصابوجني قيطاس بك وحمم

فسولت لقيطاس بك نفسه قطع بيت القامسية واخذ يدبر يف ذلك واغرى سامل بن حبيب فهجم على خيول امسعيل 
بك ابن ايواز بك يف الربيع وجم أذناب اخليول ومعارفها ما عدا اخليول اخلاص فاهنا كانت بدوار الوسية وذهب 

يأخذ منها شيئا وحضر يف صبحها امري اخور فاخربوه وكان عنده يوسف بك اجلزار فالطفة وسكن حدته واشار  ومل
عليه بتقليد حسن ايب دفية قائمقام الناحية ففعل ذلك وجرت له مع ابن حبيب امور ستذكر يف ترمجة ابن حبيب 

  فيما يأيت 
ي يذكر فيه ان عرب الضعفاء اخربوا الوادي وقطعوا مث انه كتب عرضحال ايضا على لسان االمري منصور اخلبري

  درب الفيوم 
  وارسل ذلك العرضحال صحبة قاصد يأمنه فختمه منصور وارسله اىل الباشا صحبة البكاري خفري القرافة 

فلما طلع قيطاس بك يف صبحها اىل الباشا واجتمع باقي االمراء وكان قيطاس بك رتب مع الباشا امرا سرا وأغراه 



طعمه يف القامسية وما يؤول اليه من حلوان بالد ابراهيم بك ويوسف بك وابن ايواظ بك واتباعهم فلما استقر وأ
جملسهم دخل البكاري بالعرضحال فاخذه كاتب الديوان وقرأه على امساع احلاضرين فاظهر الباشا احلدة وقال انا 

  لطريق أذهب هلؤالء املفاسيد الذين خيربون بالد السلطان ويقطعون ا
فقال ابراهيم بك اقل ما فينا خيرج من حقهم واحنط الكالم على ذهاب ابراهيم بك وامسعيل بك ويوسف بك 

  وقيطاس بك وعثمان بك وحممد بك قطامش 
  وكان قانصوه بك يف بين سويف يف الكشوفية وامحد بك االعسر يف اقليم البحرية فلما وقع االتفاق على ذلك 

ني ونزلوا فأرسلوا خيامهم ومطاخبهم اىل حتت ام خنان برب اجليزة وعدوا بعد العصر ونزلوا خلع عليهم الباشا قفاط
  خبيلهم 

واتفق قيطاس بك مع عثمان بك اهنم يعدون خلفهم بعد املغرب ويكونون اكلوا العشاء وعلوا على اخليول وعندما 
  باسلحتها ينزلون اىل الصيوان زياده يتركون اخليول ملجمة واملماليك والطوائف 

فاذا اتى الينا الثالثة صناجق نقتلهم مث نركب على طوائفهم وخيوهلم مربوطة فنقتل كل من وقع وخنلص ثار 
  الفقارية الذين قتلهم خال ابراهيم بك يف الطرانة 

فلما فعلوا ذلك وعدوا واوقدوا املشاعل وذلك وقت العشاء ونزلوا بالصيوان قال ابراهيم بك ليوسف بك 
  بك قوموا بنا نذهب عند قيطاس بك وامسعيل 

  قاال له انت فيك الكفاية 
  فذهب ابراهيم بك وهو ماش ومل خيطر بباله شيء من اخليانة 
  فلما دخل عندهم وسلم وجلس سأله قيطاس بك عن رفقائه 
  فقال اهنم جالسون حملهم فلم يتم ما ارادوه فيهم من اخليانة 

يامهما وقلعا سالحهما وخلعا جلامات اخليل وعلقا خمايل التنب ورجعا فعند ذلك قام حممد بك وعثمان بك اىل خ
اليهما فقال قيطاس بك البراهيم بك اركبوا انتم الثالثة يف غد وانصبوا عند وسيم وحنن نذهب اىل جهة سقارة 

  فنطرد العرب فيأتون اىل جهتكم فاركبوا عليهم 
  فأجابه اىل ذلك 

  ذلك وباتوا اىل الصباح مث قام وذهب اىل رفقائه فاخربهم ب
ويف الصباح محلوا وساروا اىل جهة وسيم كما اشار اليهم قيطاس بك فنزلت اليهم الزيدية بالفطور فسألوهم عن 

  العرب فقالوا هلم الوادي يف امن وامان حبمد اهللا ال عرب وال حرب وال شر 
مع نصف سعد وعرب بلي ويرسلهم مع واما قيطاس بك ومن معه فانه رجع اىل مصر وارسل اىل ابن حبيب بأن جي

ابنه سامل يدمهون اجلماعة بناحية وسيم ويقتلوهنم فتلكأ ابن حبيب يف مجع العربان لصداقة قدمية بينه وبني ابراهيم 
  بك وحضر هلم رجل من االجناد كان ختلف عنهم لعذر حصل له فأخربهم برجوع قيطاس بك ومن معه 

ك وامسعيل بك ونزلوا باجليزة عند ايب هريرة وصحبتهم خيالة الزيدية وباتوا اىل مصر فركب ابراهيم بك ويوسف ب
  هناك وعادوا يف الصباح اىل منازهلم ساملني 

  ويف هذه السنة حصل طاعون وكان ابتداؤه يف القاهرة يف غرة ربيع االول وتناقص يف اواخر مجادى اآلخرة 
جلزار قائمقام وخلع على ابن سيده امسعيل بك وملا حضر ووصل عابدين باشا اىل االسكندرية وتقلد يوسف بك ا



الباشا اىل احللى وطلع اىل العادلية واحضر االمراء تقادمهم وقدم له امسعيل بك تقدمة عظيمة واحبه الباشا واختص 
  به ومال قلبه اىل فرقة القامسية فقلدهم املناصب والكشوفيات 

اظ بك وعابدين باشا هذا هو الذي قتل قيطاس بك بقراميدان كما وحضر مرسوم بامارة احلج المسعيل بك ابن ايو
  يأيت خرب ذلك يف ترمجة قيطاس بك 

وهرب حممد بك قطامش تابعه بعد قتل سيده اىل بالد الروم واقام هناك مدة مث عاد اىل مصر وسيأيت خرب ذلك يف 
  ترمجته 

يل كاشف صناجق االربعة ايواظية وتقلد منهم ويف واليته تقلد عبداهللا كاشف وصاري علي وعلي األرمين وامسع
ايضا عبدالرمحن اغا وجله اغات مجلية وامسعيل اغا كتخدا وايواظ بك كتخدا جاويشية ومن اتباع ابراهيم بك ايب 
شنب قاسم الكبري وابراهيم فارسكور وقاسم الصغري وحممد جليب بن ابراهيم بك ايب شنب وجركس حممد الصغري 

  تقر احلال وطلع باحلج االمري امسعيل بك ابن ايواظ سنة سبع وعشرين و مخستهم صناجق واس

  سنة مثان وعشرين

  يف امن وامان وسخاء ورخاء سنة مثان وعشرين 
ويف سنة مثان وعشرين ورد اغا من اسالمبول وعلى يده مرسوم بطلب ثالثة آالف من العسكر املصري وعليهم 

  امري فادر وكانت النوبة على 

ركس الكبري فلما اجتمعوا بالديوان وقرىء املرسوم خلع الباشا على حممد بك جركس القفطان ونزل حممد بك ج
  اىل داره فطوى القفطان وارسله اىل سيده ابراهيم بك ويقول له عندك خاليف صناجق كثرية فاين قشالن 

ا وصوال بعشرة اكياس فتكدر خاطره مث ارسل اليه صحبة امحد بك االعسر عشرين كيسا فاستقلها فاعطاه ايض
على الطرانة فجهز حاله وركب اىل قصر احللى باملوكب واحضر عنده احلرمي فاقام اياما يف حظه وصفائه واالغا 

  املعني يستعجل السفر ويف كل يوم يأتيه فرمان من الباشا باالستعجال والذهاب وهو ال يبايل بذلك 
ما نزل اىل بيته ارسل اليه امحد بك االعسر وقاسم بك الكبري مث ان الباشا تكلم مع ابراهيم بك يف شأن ذلك فل

فاخرباه بتقريظ الباشا واالستعجال فقال يف جوابه جلوسي هنا احسن من اقاميت حتت الطرانة حىت يدفعوا يل 
  العشرة اكياس فال ارحتل حىت تأتيين العشرة اكياس 

قالته ورد إليه الوصول فما وسعه اال انه دفع ذلك ورمى هلم الوصول نرجع أمحد بك إىل إبراهيم بك وأخربه مب
  القدر اليه نقدا وقال سوف خيرب هذا بييت بعناده 

  فلما وصله ذلك نزل اىل املراكب وسافر 
  مث ورد مسلم علي باشا واخرب بواليته مصر 

  سنة تسع وعشرين ومائة والف

بيته وخلع على امحد بك االعسر وجعله امني  فاجتمعوا بالديوان وتقلد ابراهيم بك ابو شنب قائمقام ونزل اىل
  السماط 

ونزل عابدين باشا من القلعة عندما وصل اخلرب بوصول علي باشا اىل اسكندرية وسافرت اليه ارباب اخلدم 



  والعكاكيز وسافر عابدين باشا قبل حضور علي باشا مبصر 
ية مصر واالمور صاحلة والفنت ساكنة ورياسة وحضر علي باشا وطلع اىل القلعة على الرسم املعتاد واستقر يف وال

  مصر لالمري ابراهيم بك ايب شنب الكبري واالمري امسعيل بك ابن ايواظ بك وحممد كتخدا جدك 

مستحفظان وابراهيم جرجبي الصابوجني عزبان واتباع حسن جاويش القازدغلي وهم عثمان اوده باشا وسليمان 
  م من رؤساء باب العزب وباقي البلكات ومات االمري ابراهيم بك الكبري اوده باشا وتابع مصطفى كتخدا وخالفه

  سنة ثالثني

فاستقل بالرياسة امسعيل بك ابن ايواظ بك وسكن حممد بك ابن ابراهيم بك مبنزل ابيه ويف نفسه ما فيها من الغرية 
  واحلمد المسعيل بك ابن خشداش ابيه 

يده مرسوم بطلب ثالثة آالف من عسكر مصر وعليهم امري لسفر ويف اواخر سنة تسع وعشرين ورد قاجبي وعلى 
اجلهاد وكان الدور على منحمد بك ابن ايواظ اخي امسعيل بك فعلم اخوه انه خفيف العقل فال يستر نفسه يف 
  السفر فقلد امحد كاشف صنجقية وجعله امري العسكر وجعل مملوكه علي اهلندي كتخدا اليه وقضوا اشغاهلم 

ري والسدادرة باملوكب ونزلوا اىل بوالق وسافروا بعد ثالثة ايام وادركوا عسكر االورام وسافروا وركب االم
  صحبتهم سنة ثالثني 

وحضر حممد جركس من السفر يف سنة ثالثني فوجد سيده ابراهيم بك تويف وامري مصر امسعيل بك فتاقت نفسه 
وذي الفقار تابع عمر اغا وأصالن وقيالن ومن يلوذ هبم للرياسة فضم اليه مجاعة من الفقارية مثل حسني ابو يدك 

من امثاهلم واختذ هلم سراجا قبيحا يقال له الصيفي وكان الدفتردار يف ذلك الوقت امحد بك االعسر تابع ابراهيم 
  بك ايب شنب وكلما رأى حترك حممد بك جركس الثارة الفنت يهدي عليه ويالطفه ويطفيء ناريته 

ا قتل سيده عمر اغا واراد امسعيل بك قتله ايضا يف ذلك اليوم فوقع على خازندار حسن كتخدا وكان ذو الفقار مل
  اجللفي ومحاه من القتل واخرج له حسن كتخدا حصة يف قمن العروس باحمللول عن 

ي سيده وهي شركة امسعيل بك ابن ايواظ ومل يقدر حسن كتخدا ان يذاكر امسعيل بك يف فائظها لعلمه بكراهته لذ
  الفقار ويريد قتله 

فلما مات حسن كتخدا اجللفي وحضر حممد بك جركس من السفر انضم اليه ذو الفقار املذكور وخاطب يف شأنه 
امسعيل بك فلم يفد ومل يرض ان يعطيه شيئا من فائظه وتكرر هذا مرارا حىت ضاق خناق ذي الفار من الفشل 

  حاله وفاوضه يف اغتيال امسعيل بك فدخل على حممد بك جركس يف وقت خلوة وشكا اليه 
  فقال له افعل ما تريد 

فاخذ معه يف ثاين يوم اصالن وقيالن ومجاعة خيالة من الفقارية ووقفوا المسعيل بك يف طريق طريق الرميلة عند 
سوق الغلة وهو طالع اىل الديوان فمر امسعيل بك وصحبته يوسف بك اجلزار وامسعيل بك جرجا وصاري علي بك 

وا عليهم بالرصاص فلم يصب منهم اال رجل قواس ورمح امسعيل بك ومن بصحبته اىل باب القلعة ونزل هناك فرم
وكتب عرضحال ملخصه الشكوى من حممد بك جركس وانه قد مجع عنده املفسدين ويريد اثارة الفنت يف البلد 

  وارسله اىل الباشا صحبة يوسف بك 
  جاقات باحضار حممد بك جركس وان اىب فحاربوه واقتلوه فامر علي باشا بكتابة فرمان خطابا للو



فلما وصل اخلرب اىل جركس ركب مع املنضمني اليه فقارية وقامسية ووصل اىل الرميلة فصادف املوجهني اليه 
فحارهبم وحاربوه وقتل حسني بك ابو يدك وآخرون واهنزم جركس وتفرق من حوله ومل يتكمن من الوصول اىل 

  داره 
  طريق الناصرية ومل يزل سائرا حىت وصل اىل شربا ومل يبق صحبته سوى مملوكني  فذهب على

فالقاه مجاعة من عرب اجلزيرة فقبضوا عليهم واخذوا سالحهم واتوا هبم اىل بيت امسعيل بك ابن ايواظ بك وكان 
  عند امحد كتخدا امني البحرين والصابوجني فاشارا عليه بقتله فلم يرض 

   وخلع عليه فروة مسور واعطاه كسوة وذهبا ونفاه اىل جزيرة قربص وقال انه دخل بييت
  ورجع العسكر الذين كانوا بالسفر واستشهد امري العسكر 

امحد بك فقلدت الدولة علي كتخدا اهلندي صنجقا عوضا عن خمدومه امحد بك واعطوه نظر اخلاصكية قيد احلياة 
  واطلقوا له بالده من غري حلوان 

 مصر عمل له يوسف بك اجلزار مساطا باحللى مث ركب وطلع اىل القلعة وخلع الباشا على علي بك فلما وصلوا اىل
  اهلندي خلعة السالمة ونزل اىل بيت امسعيل بك وانعم عليه بتقاسيط بالد فائظها اثنا عشر كيسا 

  واستمر صنجقا وناظرا على اخلاصكية 
ق وهو ان سكان حارة اجلوابر تشاجروا مع بعض اجلمالة اتباع ويف هذه السنة اعين سنة ثالثني حصلت حادثة ببوال

اوسية امري احلاج فحضر اليهم امرياخور فضربوه ووصل اخلرب اىل االمري امسعيل بك فارسل اليهم اغات الينكجرية 
والوايل فضربوهم فركب الصنجق بطائفته وقتلوا منهم مجاعة وهرب باقيهم واخرجوا النساء مبتاعهن ومسروا 

  لدرب من اجلهتني ا
  وكانت حادثة مهولة واستمر الدرب مقفوال ومسمرا حنو سنتني 

  وفيها كان موسم سفر اخلزينة وامريها حممد بك ابن ابراهيم بك ابو شنب 
وكان وصل اليه الدور وخرج باملوكب وارباب املناصب والسدادرة وملا وصل اىل اسالمبول واجتمع بالوزير 

هم يف حق امسعيل بك ابن ايواظ وعرفهم انه ان استمر امره مبصر ادعى السلطنة هبا وطرد ورجال الدولة اوشى الي
  النواب فان االمراء وكبار الوجاقات والدفتردار وكتخدا اجلاويشية صاروا كلهم اتباعه ومماليكه ومماليك ابيه 

يف خدمة الدولة مثل جركس وعلي باشا املتويل ال خيرج عن مراده يف كل شيء ونفي وابعد كل من كان ناصحا 
  ومن يلوذ به وعمل للدولة اربعة آالف كيس على ازالة امسعيل بك والباشا وتولية وال آخر يكون صاحب شهامة 

  فاجابوه اىل ذلك 
وكان قبل خروجه من مصر اوصى قاسم بك الكبري على احضار حممد بك جركس فارسل اليه واحضره خفية 

  واختفى عنده 
  ة عينوا رجب باشا امري احلاج الشامي ورمسوا له عند مث ان اهل الدول

حضوره اىل مصر ان يقبض على علي باشا وحياسبه ويقتله مث حيتال على قتل امسعيل بك ابن ايواظ وعشريته ما عدا 
  علي بك اهلندي 

بقصر  ورجع حممد بك ابن ايب شنب اىل مصر وعمل دفتردار وحضر مسلم رجب باشا ومعه األمر حببس علي باشا
  يوسف قائمقامية اىل امحد بك األعسر 



وبعد ايام وصل اخلرب بوصول رجب باشا اىل العريش وسافرت له املالقاة وتقلد ابراهيم بك قارسكور امني السماط 
  وطلع امسعيل بك امريا باحلج 

  سنة احدى وثالثني

حضر رجب باشا إىل مصر  وهي سنة احدى وثالثون ومائة والف وذبك عند وصول رجب باشا إىل العريش مث
وعملوا له الشنك واملوكب على العادة فلما اسقر بالقلعة أحضر إليه ابن علي باشا وخازنداره وكاتب خزينته 

والروزناجمي وامرهم بعمل حسابه مث قطع راسه ظلما وسلخها وارسلها اىل الباب ودفن علي باشا مبقام ايب جعفر 
ه بعلي باشا املظلوم وامر بضبط مجيع خملفاته مث احضر له حممد جركس خفية الطحاوي بالقرافة ويعرف اىل االن قرب

  وامر االغا والوايل باملناداة عليه وكل من آواه يشنق على باب داره 
مث اختلى به وقال له كيف العمل والتدبري يف قتل ابن ايواظ بك ومجاعته فقال له الرأي يف ذلك ان ترسل اىل 

لوشاوشة فاهنم يرسلون يعرفونكم بذلك فارسلوا هلم عبداهللا بك وبعد عشرة ايام ارسلوا العرب يقفون يف طريق ا
يوسف بك اجلزار وحممد بك ابن ايواظ بك وامسعيل بك جرجا وعبدالرمحن اغا وجله اغات اجلملية فعندما يرحتلون 

امارة احلج اىل حممد بك ابن من الربكة يقتل امسعيل بك الدفتردار كتخدا اجلاويشية وعند ذلك انا اظهر ونقلد 
  امسعيل بك ونرسله بتجريدة اىل ابن ايواظ بك يقتلونه مع مجاعته وهذا 

  هو الرأي والتدبري 
ففعلوا ذلك ومل يتم بل اختفى امسعيل بك ودخل اىل مصر مث ظهر بعد ان دبر اموره وعزل رجب باشا وانزلوه اىل 

  ضحال بصورة الواقع وارسلوه اىل اسالمبول بيت مصطفى كتخدا عزبان وفسد تدبريه وكتبوا عر
  وسيأيت تتمة خرب ذلك يف ترمجة امسعيل بك 

  وكان رجب باشا اخذ من مال دار الضرب مائة وعشرين كيسا صرفها على التجريدة 

  سنة ثالث وثالثني

  وصل حممد باشا النشاجني سنة ثالث وثالثني 
شرين كيسا وقلد امارة احلج حملمد بك فطلع باحلج سنة ثالث فعندما استقر بالقلعة طلب من رجب باشا املائة وع

وسنة اربع وثالثني مث حضر مرسوم باالمان والعفو المسعيل بك ابن ايواظ بك وقرىء بالديوان وسافر رجب باشا 
وسكن احلال مع التنافر واحلقد الباطين الكامن يف نفس حممد بك جركس وابن استاذه حممد بك ايب شنب المسعيل 

ك ابن ايواظ وهو يسامح هلم ويتغافل عن افعاهلم وقبائحهم ويسوس اموره معهم وكل عقدة عقدوها مبكرهم ب
  حلها حبسن رايه وسياسته وجودة رايه 

وجرت بينه وبينهم امور ووقائع وخماصمات ومجعيات ومصاحلات يطول شرحها ذكرها امحد جليب عبد الغين يف 
  تارخيه الذي ضاع مين 

عيل بك ظاهرا عليهم حىت خانوه واغتالوه وقتلوه بالقلعة على حني غفلة على يد ذي الفقار تابع عمر ومل يزل امس
اغا وأصالن وقيالن ومن معهم وقتلوا معه امسعيل بك جرجا وعبداهللا اغا كتخدا اجلاويشية مث حتيلوا على قتل 

ست وثالثني ومائة والف يف ايام والية  عبداهللا بك وحممد بك ابن ايواظ وابراهيم بك ابن اجلزار وذلك يف سنة



  حممد باشا املذكور 
  وسيأيت تتمة ذلك يف ذكر ترامجهم وقلدوا ذا الفقار قاتل امسعيل بك الصنجقية وكشوفية املنوفية 

  وانضم اليه من كان خامال من الفقارية وبدأ امرهم يف الظهور 
و ابن امسعيل بك الكبري الفقاري وامسعيل بك الدايل فممن انضم اليه مصطفى بك يلفيه وحممد بك امري احلاج وه

وقيطاس بك االعور وامسعيل بك ابن سيده ومصطفى بك قزالر وخالفهم اختيارية واغوات من الوجاقلية ونظم 
اموره وقضى لوازمه واشغاله وجعل مصطفى افندي الدمياطي كاتب تركي وعزم على السفر اىل املنوفية وركب يف 

  ته من ذكر من الفقارية موكب حافل وصحب
وكان رجب كتخدا وحممد جاويش الداودية متوجهني اىل بيت حممد بك جركس وكانا خصيصني به وبيدمها باب 

  الينكجرية مع االقواسي وهلما الكلمة بالباب دون القازدغلية 
كس وتكدر مزاجهما فصادفا موكب ذي الفقار فوقفا ونظرا اىل الراكبني معه من الفقارية فتغري خاطرهم على جر

  وترمحا على امسعيل بك ابن ايواظ 
  وملا دخال على جركس نظر اليهما فرآمها منفعلني فسأهلما عن سبب انفعاهلما فاخرباه مبا راياه 

  وقاال ان دام هذا احلال قتلنا الفقارية فقال يكون خريا 
قف يف سالمل املقعد فعندما علم حبضورمها مث امر الصيفي بقتل اصالن وقيالن فوظب معه سراجا يثق به وامره ان ي

احدث الصيفي مشاجرة مع ذلك السراج وفزع عليه بالطبنجة فهرب السراج من امامه فجرى الصيفي خلفه 
فاخرج ذلك السراج طبنجته ايضا ورفع زنادها فقال له اصالن عيب فافرغها فيه وفرغ ايضا الصيفي طبنجته يف 

  جركس ومسح اخلدم الدم واخذوا خيوهلما وارسلوا املقتولني اىل بيوهتما يف تابوتني  قيالن وذلك بسالمل املقعد ببيت
مث ان حممد بك جركس طلع اىل القلعة وطلب من الباشا فرمانا بتجريدة يرسلها اىل ذي الفقار ومن معه من 

  لك فرمانا بقتله الفقارية فامتنع الباشا وقال رجل خاطر بنفسه مبعرفتكم واطالعكم كيف اين اعطيكم بعد ذ
  فقام جركس ونزل اىل بيته ومل يطلع بعد ذلك اىل الديوان وامهلوا الدواوين والباشا 

  فلما ضاق خناق الباشا ابرز 

مرسوما برفع صنجقية جركس وكتب فرمانات للمشايخ والوجاقلية بذلك ومينعهم من الذهاب اليه وبلغ اىل 
واجتمعوا بالرميلة وحوايل القلعة وعزلوا الباشا وانزلوه واسكنوه  جركس فتدارك االمر وعمل مجعيات ورتب امورا

يف بيت ابن الدايل وكان ذلك يف اواخر سنة سبع وثالثني فكانت مدته يف هذه املدة اربع سنوات وارسلوا له حممد 
براهيم بك بك ابن ايب شنب فخلع عليه وجعلوه قائمقام واخذوا منه فرمانا بالتجريدة على ذي الفقار وجعلوا ا

  فارسكور امري العسكر وكاشف املنوفية 
ووصل اخلرب اىل ذي الفقار بك مبا حصل من مصطفى بك بلغيه فوزع طوائفه يف البالد ودخل اىل مصر خفية اىل 
بيت امحد اوده باشا مطر باز فلما سافر ابراهيم بك بالتجريدة فلم جيده فضبط موجوداته وحتقق من املخربين انه 

صر وارسل اخلرب بذلك جلركس فامر هللوبة الوايل والصيفي بالفحص ولتفتيش عليه وارسلوا عرضحال دخل اىل م
  حمضرا مبا منقوه وبنزول الباشا 

وكان حممد باشا ارسل قبل ذلك مكاتبات لرجال الدولة مبا حصل بالتفصيل فلما وصل عرض املصريني عينوا علي 



وصحبته قبودان وقاجبي بطلب االربعة االف كيس اليت جعلها حممد بك باشا واليا جديدا اىل مصر بتدبري ومكيدة 
  ابن ايب شنب حلوانا على بالد الشواربية 

  بعض احلوادث يف تلك السنة

ومن احلوادث يف ايام حممد باشا ان يف اول اخلماسني طلع الناس على جري العادة يف ذلك الشتنشاق النسيم يف 
ء اىل االزبكية وذهب منهن طائفة اىل غيط االعجام جتاه قنطرة الدكة فحضر نواحي اخلالء وخرج سرب من النسا

اليهن مجاعة سراجون وبأيديهم السيوف من جهة اخلليج وهم سكارى وهجموا عليهن واخذوا ثياهبن وما عليهن 
  من احللي واحللل 

ا ما بقي وكملوا بقية النهب مث ان اخلفراء واوده باشة القنطرة حضروا اليهن بعد ذهاب اولئك السراجني فاخذو
ومجيع من كان هناك من النساء من االكابر ومن مجلة ما ضاع حزام جوهر وبشت جوهر قالوا ان احلزام قيمته 

  تسعة اكياس والبشت مخسة اكياس 
ومن مجلة من ان هناك آمنة اجلنكية وصحبتها امرأة من االكابر فعرومها واخذوا ما عليهما وكان هلا ولد صغري 

  على راسه طاقية عليها جواهر وبنادقة وزوجا أساور جوهر وخلخال ذهب بندقي قدمي وزنه اربعمائة مثقال و
ومن مجلة ما اخذوا لباس شبيكة من احلرير االصفر والقصب االصفر ويف كل عني من السبيكة لؤلؤة شريط خميش 

  اب يستترن هبا وذهنب والدكة كذلك واخذوا أزرهن وفرجياهتن وارسلن اىل بيوهتن فتاتني بثي
  وكانت هذه احلادثة من اشنع احلوادث 

مث ان يف ثاين يوم قدموا عرضحال اىل الباشا واخذوا على موجبه فرمانا اىل اغات الينكجرية على انه يتوجه 
 وصحبته الوايل واوده باشة البوابة فذهبوا اىل حمل الواقعة واحضروا اهل اخلطة فشهدوا على ان هذه الفعلة من

اخلفراء بيد اوده باشة مركز القنطرة وهو الذي ارسل السراجني واحلمارة فقبضوا على اخلفراء واالوده باشا 
وسئلوا فانكروا فحبس االوده باشا يف بابة واخلفراء يف العرقانة وامر الباشا الوايل بعقاهبم فلما رأوا آلة العذاب 

  اقروا ان ذلك من فعل االوده باشا 
 كثريا ونفوه اىل ايب قري ونادى االغا والوايل على النساء ال يذهنب اىل الغيطان بعد اليوم وال يركنب فاخذوا منه ماال

  احلمري 
ومنها انه ورد أغا من الديار الرومية يف سابع عشر ربيع اآلخرة سنة مخس وثالثني وعلى يده مرسوم بدفع ستني 

  ل احلرمني عوضا عن مركب غرقت قبل هذا التاريخ كيسا اىل باشة جدة ليشتروا هبا مركبا هنديا حلمل غال
وحضر صحبة ذلك االغا عظيم من جتار الشوام ومعه اتباعه ووصل اجلميع على خيل الربيد اىل ان وصلوا اىل بركة 

  احلاج 
  فنزلوا 

معهم ليأخذوا هلم راحة لكوهنم وصلوا ارض االمان وفارقهم االغا فنزل عليهم سامل بن حبيب فعراهم واخذ ما 
  وكذلك كل من صادفه يف الطريق 

ومن مجلة ذلك سبعون مجال لعبدالرمحن بك حمملة ذخرية من الوجلة اىل منزله وكذلك مجال عبداهللا بك ومجال 
  السقائني وحصل منهم ما ال خري فيه وكان صحبة سامل عرب اجلزيرة ومغاربه 



قيحاس بك ومجع عليه عربان القبائل وحاربه وقتل وسبب ذلك انه ملا طرد من دجوة وذهب اىل الصعيد فنزل اليه 
  اوالده فرجع من خلف اجلبل وقعد بالربكة وقطع الطريق 

فلما وصل اخلرب بذلك اىل مصر نزل اليه امري احلاج وكاشف القليوبية محزة بك تابع ابن ايواظ وعينوا صحبتهم 
وابن حبيب نازل يف املساطب اليت بعد  عرب الصواحلة وهم نصف حرام فنزل امري احللي باملسبك وجلس هناك

الربكة وناصب صيوان كاشف شرق اطفيح وكان هنبه وهو متوجه اىل قبلي فان الكاشف ملا اقبل عليه سامل رمح 
عليه وكان يف قلة فهزمه سامل واخذ صيوانه وهنب الوطاق واجلمال واخذ النقاقري ونزل الربكة وربط خيوله هو 

  ومن معه يف الغيطان 
  لوا ستة وثالثني فدان برسيم يف ليلة واحدة فاك

مث ان الباشا ارسل اىل امري احلاج بالرجوع وعينوا عبداهللا بك ومحزة بك وخليل اغا وارسل امسعيل بك صحبتهم 
مخسمائة جندي من اتباعه ومن البلكات ومعهم فرمان جلميع العرب بالتعمري يف اوطاهنم ما عدا سامل بن حبيب 

  ذ به وسافرت هلم التجريدة وارحتل ابن حبيب وسار اىل جهة غزة واخوته ومن يلو
  وهنبت التجريدة ما يف طريقهم من البالد وارسل اليهم الباشا فرمانا بالعود فرجعوا من غري طائل 

ومنها انه ورد شاهقتان ومها مركبان من ارض حوران مملؤتان قمح حنطة يف كل واحدة عشرة االف اردب بيعتا يف 
  وكان سعر الغلة غاليا مبصر لقصور النيل يف العام املاضي وتسامعت البالد بذلك دمياط 

  فهذا هو السبب يف ورود هذين املركبني 
ويف شهر ذي القعدة سنة مخس وثالثني ومائة والف تقلدا الصنجقية علي اغا االرمين الذي عرف بايب العزب 

  ل بذلك صناجق مصر اربعة وعشرين صنجقا وكذلك علي اغا صنجقية وامني العنرب وحاكم جرجا وكم
وكانوا يف املعتاد القدمي اثنني وعشرين وكتخدا الباشا وقبطان االسكندرية فتكرم اباشا بصنجقية كتخداه لعلى بك 

االرمين اكرما المسعيل بك ابن ايواظ بك فكمل بذلك عشرة من اتباع امسعيل بك وهم امسعيل بك الدفتردار 
حممد ومحزة بك وعلي بك اهلندي وصاري علي بك وابراهيم بك خازندار اجلزار وعبدالرمحن وعبداهللا بك واخوه 

بك وجله وعلي بك هذا املعروف بايب العزب وهو عاشرهم ومن بيت ايب شنب حممد بك ابنه وجركس الكبري 
تابع قانصوه  ومملوكه جركس الصغري وقاسم الكبري وقاسم الصغري واالعسر وابراهيم بك فارسكور وذو الفقار

ومصطفى بك القزالر وقيطاس بك تابع قيطاس بك الكبري وابن امسعيل بك الدفتردار وهو حممد بك وامحد بك 
  املسلماين ومرجان جور وابراهيم الوايل تتمة اربعة عشرة 

ة حممد وتقلد كشوفية الغربية حممد بن امسعيل بك والبحرية امحد بك االعسر وبين سويف قاسم بك الصغري واجليز
  بك ايب شنب الدفتردار والشرقية عبدالرمحن بك 

ولبس علي القليوبية خليل اغا بعد عزله من اغاوية اجلراكسة وتقلد قيطاس بك كشوفية املنوفية بعد عزله من 
 اغاوية التفكجية وتقلد حسني اغا ابن حممد اغا تابع البكري كشوفية الفيوم وابراهيم بك الوايل على اخلزينة والبس

  امسعيل بك حممد اغا ابن اشرف علي اغاوية اجلملية على ما هو عليه 
وكان اراد حممد بك تلبيس مصطفى اغا بلغيه فحصل بني حممد بك ابن ايب شنب وبني إمسعيل بك ابن ايواظ بك 

لغفار غم وكالم يف الديوان فلما رأى مصطفى اغا ذلك ما وسعه اال النزول من باب امليدان وتركهم والبس عبد ا
  افندي 



  اغاوية اجلراكسة ومصطفى اغا تابع عبدالرمحن بك اغات متفرقة 
وركب امسعيل بك بطائفته ونزل من باب اجلبل اىل قصره مبصر القدمية ونزل بن ايب شنب واالعسر وقاسم بك 

  وهم مملؤون من الغيظ 
للشريف حييي شريف مكة  ويف رجب قبل ذلك ورد اغا من الديار الرومية وعلى يده مرسوم وسيف وقفطان
  وتقرير للباشا على السنة واغاوية املتفرقة لعبد الغفار افندي ومل يسبق نظري ذلك 

وان اغاوية املتفرقة تايت من الديار الرومية وسبب ذلك ان حسن افندي والد عبد الغفار افندي كان عنده طواشي 
ابن سيده فالبسه الباشا القفطان على ذلك فحصل بسبب اهداه اىل السلطنة فأرسل ذلك االغا اغاوية املتفرقة اىل 

  ذلك فتنة يف الوجاق 
وسبب ذلك ان وجاقهم فرقتان ظاهرتان خبالف غريه والظاهر منهما ستة اشخاص من االختيارية وهم سليمان اغا 

مد اغا الشاطر وعلي اغا وعبدالرمحن اغا القاشقجي وخليل اغا وابراهيم كاتب املتفرقة سابقا وكبريهم حم
السنبالوين وهم من طرف حممد بك جركس لكن ملا ظهر امسعيل بك احنطت كلمتهم وظهرت كلمة الذين من 

  طرف امسعيل بك وهم امسعيل اغا ابن الدايل وامحد حليب بن حسني اغا استاذ الطالبية وايوب جليب 
على ان ميلكوا الباب فاجتمعوا بانفارهم  فلما توىل عبد الغفار اغاوية حلق اولئك احلقد واحلسد وتناجوا فيما بينهم

  وملكوا الباب فهرب عبد الغفار اغا اىل بيت إمسعيل بك وكان عنده اجلماعة اآلخرون 
فدخل عليهم عبد الغفار اغا واخربهم مبا حصل فاشار عليهم امسعيل بك ان يذهبوا اىل بيت امحد جليب وجيعلوه حمل 

  احلكم 
د اغا ابطال وباكري اغا تابع امسعيل بك الكبري ومصطفى اغا وكانوا منفيني من وارسل اولئك الطرف فطلبوا حمم

  باهبم اىل العزب وكانوا كرباءهم وخرجوا منهم يف واقعة جركس املتقدمة فآبوا من احلضور اليهم 
  فلما ابوا عليهم عملوا القاشقجي باش اختيار عوضا عن ابطال وعزلوا وولوا على 

امسعيل بك اىل الديوان وصحبته علي بك وامري احلاج واخربوا الباشا مبا حصل فارسل  مرادهم وطلع يف صبحها
اثنني اغوات ومن كل وجاق اثنني اختيارية لينظروا اخلرب ففزعوا عليهم فرجعوا واخربوا الباشا واالمراء فأرسل هلم 

  فرمانا بنفيهم اىل الكشيدة فأبوا وصمموا على عدم ذهاهبم اىل الكشيدة 
م االمراء عند الباشا اىل الغروب مث اهنم نزلوا ووعدوا الباشا اهنم يف غد يفصلون هذا االمر وان مل ميتثلوا واقا

  حاربناهم 
فلما كان يف ثاين يوم عملوا مجعية واتفقوا على توزيع الستة انفار على الست وجاقات وكتبوا من الباشا ست 

  ا يف الوجاقات فرمانات لكل فرد منهم فرمان فكان كذلك وتفرقو 
ونزل امسعيل بك ابن ايواظ ثالث عشر رجب سنة مخس وثالثني اىل بيته بعد اقامته يف باب العزب ثالثة ايام يف 
طائفته ومماليكه وصناجقه حبيث ان اوائل الطائفة دخلوا اىل البيت قبل ركوبه من باب العزب وكان خلفه حنو 

  راده املائتني بالطرابيش الكشف ومتم االمر على م
مث حتقق اخلرب فظهر له ان اصل هذه الفتنة من امسعيل اغا ابن الدايل فطلع يف ثاين يوم اىل الديوان والبس إمسعيل اغا 

اغاوية العزب واحضر حممد اغا ابطال وباكري أغا ومصطفى اغا من باب العزب وردهم اىل حملهم وعمل ابطال 
  باش اختيارا 

محزة بك املتوجهان اىل العزب ومعهما اربعامئة ومخسون راسا وسبعة من املقادم ويف ذلك اليوم حضر عبداهللا بك و



باحلياة فارسل اليهما امسعيل بك بأن يرمياا الرؤوس يف اخلانقاة ويقتال الذين باحلياة ويدخال اىل مصر بالليل ففعال 
  ذلك واهللا اعلم بغرضه يف ذلك 

عرضحال من مكة بان حيىي الشريف وعلي باشا وايل جدة وعسكر ويف ايامه ايضا يف شعبان سنة مخس وثالثني ورد 
  مصر الذين عينوا صحبة امحد بك املسلماين واهل مكة حتاربوا مع الشريف مبارك شريف مكة 

سابقا وكان معه سبعة االف من العرب اليمانية ووقع بينهم مقتلة عظيمة وسقط علي باشا من على ظهر جواده اال 
  انقذه جبواده اجلنيب فخلع على امحد خلعة مسور وسردارية مستحفظان ان امحد بك ادركه و

وكان ذلك يف عرفات وقتل من العرب زيادة عن الفني ومخسمائة ومن العسكر حنو اخلمسني ومن اتباع الباشا 
  كذلك 

ىي وقد ومات علي اغا سردار مجليان وكان الباشا قتل من االشراف اثين عشر شخصا وكانوا يف جرية الشريف حي
ابطل اجلرية مث اهنم رجعوا بعد املعركة اىل جدة واهنم جمتهدون يف مجع اللموم وقادمون علينا مبكة والقصد االهتمام 

والتعجيل بارسال قدر الف ومخسمائة عسكري وعليهم صنجق الن الذين عندنا عندما ينقضي احلج يذهبون اىل 
  بالدهم وتصري مكة خالية 

مبثل ذلك اىل الديار الرومية صحبة الشيخ جالل الدين ومفيت مكة فكتب الباشا واالمرااء وقد اخربناكم وارسلنا 
  بذلك ايضا وانتظروا اجلواب 

مث ورد الساعي واخرب بوصول علي باشا اىل سكندرية يف غليون البليك وحضر بعد يومني املسلم بقائم مقامية حملمد 
  ر حواله ورتب له تعيينات بك جركس فخلع عليه فروة مسور وانزله مبكان شه

  وسافرت املالقاة وارباب اخلدم واجلاويشية واملالزمون 
وقلد حممد بك خازنداره رضوان صنجقية وجعله امني السماط واخذ اخلاصكية من علي بك اهلندي واعطاها 

  لرضوان املذكور وابطل اخلط الشريف الذي بيده باخلاصكية قيد حياته 

  سنة مثان وثالثني

وركب اىل العادلية وخلع خلع القدوم وقدموا له التقادم وطلع  ١١٣٨لي باشا يف منتصف ربيع اول سنة ووصل ع
  اىل القلعة باملوكب املعتاد وضربوا له املدافع والشنك وسكن احلال 

  مث ان حممد باشا املنفصل 

وهنا ان حضرة الباشا ارسل تذكرة على لسان كتخداه خطابا ملصطفى بك بلغيه وعثمان جاويش القازدغلي مضم
يسلم عليكم ويقول لكم البد من التدبري يف ظهور ذي الفقار وقطع بيت ايب شنب حكم االمر السلطاين وحتصيل 

  االربعة آالف كيس احللوان املعني هبا القاجبي 
 فلما وصلت التذكرة اىل مصطفى بك احضر عثمان جاويش وعرضها عليه فقال هذا حيتاج اوال اىل بيت مفتوح

  جتتمع فيه الناس 
  فاتفقا على ضم علي بك اهلندي اليهما وهو جيمع طوائف الصناجق املقتولني ومماليكهم مث يدبرون تدبريهم بعد ذلك 

  فاحضروه وعرضوا عليه ذلك فاعتذر خبلويدة فقالوا له حنن نساعدك وكل ما تريده حيضر اليك 
ي بك اهلندي ليال مث ان علي بك اهلندي احضر مصطفى جليب واحضر امحد اوده باشا املطرباز ذا الفقار بك عند عل



بن ايواظ فاحضر كامل طوائف اخيه ومجاعة االمراء املقتولني وبلغ حممد بك جركس ان علي بك اهلندي عنده ملوم 
  وناس 

  فارسل له رجب كتخدا وحممد جاويش يأمره بتفريق اجلمعية ووعده برد نظر اخلاشكية اليه 
وجدا كثرة الناس واالزدحام واكال وشربا فقال له رجب كتخدا ايش هذا احلال وانت اعتقداهنا فلما وصال اليه 

  خلي ومجع الناس حيتاج اىل مال 
  فقال له وكيف افعل قال اطردهم 

  قال وكيف اطردهم وهم ما بني ابن استاذي وخشداشي وابن خشداشي حىت اين رهنت بلدا 
  نظر اخلاصكية واخلص لك البلد املرهونة فقال اقعد مع عائلتك وخدمك ونرد لك 

  قال يكون خريا 
وانصرفا من عنده ودخل علي بك فاخرب ذا الفقار بذلك فقال له ارسل ايل سليمان اغا ايب دفية يوسف جرجبي 

  الربكاوي 
  فارسل اليهما واحضرمها وادخلهما اليه وتشاوروا فيما يفعلونه 

  لعزب وبقتله ميلكون باب العزب فاتفقوا على قتل ابراهيم افندي كتخدا ا
  وعند ذلك يتم غرضنا 

  فاصبحوا بعدما دبروا امرهم مع الباشا املعزول والفقارية والشواربية وفرقوا الدراهم 
  فركب ابو دفية بعد الفجر واخذ يف طريقه 

  يوسف جرجبي الربكاوي ودخال على ابراهيم كتخدا عزبان فركب معهم اىل الباب 
ر واخذ صحبته سليمان كاشف ويوسف زوج هامن بنت ايواظ بك ويوسف الشراييب وحممد بن وتطليس ذو الفقا

  اجلزار وأتوا اىل الرميلة ينتظروهنم بعدما ربطوا احملالت واجلهات 
فعندما وصل ابراهيم كتخدا اىل الرميلة تقدم اليه سليمان كاشف ليسلم عليه وتبعه خازنداره ابن ايواظ وضربه 

  ورحموا اىل الباب فطردوا البكجية وملكوه  فسقط اىل االرض
وركب يف احلال حممد باشا وحضر اىل جامع احملمودية ونزل علي باشا اىل باب العزب واجتمعت كامل صناجق 
نصف سعد وقسموا املناصب مثل احلال القدمي امري احللي من الفقارية والدفتردار من القامسية ومتفرقة باشا من 

  اويشة من القامسية وحنو ذلك الفقارية وكتخدا اجل
  وقرأوا فاحتة على ذلك واغات الينكجرية ابو دفية 

ومصطفى فندي الدمياطي زعيم وكان القبودان اتى من االسكندرية ونزل يف قصر عثمان جاويش القازدغلي 
  بعسكره فأتى هبم وملك السلطان حسن وكرنك به مع ذي الفقار بك 

ندي دفتردار وعلى ذي الفقار صنجقيته كما كان وعلى علي كاشف قطامش وخلع حممد باشا على علي بك اهل
صنجقية وعلى سليمان كاشف صنجقية وحاكم جرجا وعلى مصطفى جليب ابن ايواظ صنجقية وعلى يوسف اغا 

  زوج هامن صنجقية وعلى يسف الشراييب صنجقية وسليمان ايب دفية أغات مستحفظان الدمياطي وايل 
ك امري احلاج سابقا ومصطفى بك بلغيه وامسعيل بك الدايل وقيطاس بك الكور وامسعيل بك وحضر اليهم حممد ب

  ابن قيطاس واقاموا يف احملمودية 
هذا ما كان من هؤالء واما حممد بك جركس فانه استعد ايضا وارسل اىل بيت قاسم بك عدة كبرية من االجناد 



ية هجمت عساكرهم على من بسبيل املؤمن بالبنادق ومدافع وعملوا متاريس عند درب احلمام وجامع احلصر
  والرصاص حىت اجلوهم وهزموهم وهربوا اىل جهة القلعة وسوق السالح 

  واكثرهم مل يدرك حصانه 
فلما وقع ذلك عملوا متاريسهم يف احلال عند مذبح اجلمال ورموا على من باحملمودية وهرب اجملتمعون بالرميلة 

  متاريس عند وكالة االشكنية وارتبك امر الفرقة االخرى وبىن طائفة جركس يف احلال 
مث ان يوسف جرجبي الربكاوي وكان حني ذاك من اخلاملني القشالنني وتقدم له الطلوع بالسفر سردار بريق رمى 

نفسه يف اهلالك وتسلق من باب العزب ونط احلائط والرصاص نازل وطلع عند حممد باشا والصناجق باحملمودية 
انا لكتخدا العزب يعطيه بريق سردن جشيت ومائة نفر وضمن هلم طرد الذين بسبيل املؤمن وملك بيت وطلب فرم

  قاسم بك وعند ذلك يسري البيارق على بيت جركس 
وشرط عليهم ان جيعلوه بعد ذلك كتخدا العزب فكعلوا ذلك ونزل مبن معه من باب امليدان وسار هبم من جانب 

ينفذ على تربة الرميلة فوقف هبم هناك وطوى البريق وهجم مبن معه على سبيل املؤمن  تكية امسعيل باشا وهناك باب
  بطلق رصاص متتابع وهم مهللون على حني غفلة 

فاجلوهم وفروا من مكاهنم اىل درب احلصرية وهم يف اقفيتهم حىت جاوزوا متاريسهم وملكوها منهم ودخلوا بيت 
  بك وصعدوا منارة جامع احلصرية ورموا بالبنادق على بيت قاسم بك قاسم بك واداروا املدافع على بيت قاسم 

فعند ذلك نزلت البيارق من االبواب وساروا اىل جهة الصليبة وطلع القبودان اىل قصر يوسف ورتب مدفعا على 
بيت جركس على الرحيل والفرار فخرج معه امحد بك االعسر وحممد بك جركس الصغري واركب مخسة من 

ى مخسة من اهلجن احململة باملال وذهبوا اىل جهة مصر القدمية وعدوا اىل الرب اآلخر وساروا وختلف منهم مماليكه عل
  مبصر حممد بك ابن ايب شنب وعمر بك امري احلاج ورضوان بك وعلى بك وابراهيم بك فارسكور 

  وطلع حممد باشا اىل القلعة ثانيا 

  ونزل علي باشا وسافر اىل منصبه بكريد 
ذو الفقار بك وقلد عثمان بك كاشف مملوكه صنجقية وهو عثمان بك الشهري الذي يأيت ذكره وارسلوه وترأس 

صحبة يوسف بك زوج هامن بنت ايواظ خلف حممد بك جركس ومعهم عساكر واغات البلكات فصاروا كل من 
  وجدوه من اتباع جركس باجليزة او خالفها يقتلونه 

رسلوه اىل حممد باشا فسجنه مع املعلم داود صاحب العيار بالعرقانة مث قتلومها ووقعوا بامحد افندي الروزناجمي فا
وقتلوا عمر بك امري احلاج وحممد بك ابن ايب شنب وجدوه ميتا باجلامع االزهر وعملوا رجب كتخدا سردار 

  جداوي واالقواسي ميق 
سهما وهنبوا بيوت املقتولني واهلربانني وخرجا اىل بركة احلاج ليذهبا اىل السويس فارسلوا من قتلهما واتى برؤو

  وبيت جركس الكبري ومن معه 
وبعد ايام رجع عثمان بك ويوسف بك والتجريدة فاخربوا ذا الفقار بك وعلي بك اهلندي اهنم وصلوا حوش ابن 

  عيسى سألوا العرب عن حممد بك جركس ومن معه فاخربوهم اهنم باتوا هناك 
  ىل اجلبل االخضر وركبوا من هناك اىل درفه مث اخذوا معهم دليال اوصلهم ا

  وكان هروب جركس وخروجه من مصر يوم السبت سابع مجادي االخرة سنة مثان وثالثني ومائة والف 



مث اهنم عملوا مجعية وكتبوا عرضحال مبا حصل واعطوه للقاجبي وسلموه الف كيس من اصل حلوان بالد امسعيل 
ب وابنه وامرأته ايضا وذلك خالف بالد حممد بك قطامش ورضوان اغا وكور بك ابن ايواظ امرائه وبالد ايب شن

حممد اغا كتخدا قيطامس بك وكتبوا ايضا مكاتبة اىل الوزير االعظم بطلب حممد بك قطامش تابع قيطاس بك 
اشا اىل الذي تقدم ذكره وهروبه اىل الروم بعد قتل سيده وختم عليه مجيع االمراء الصناجق واالغوات وأعطاه الب

قاجبي باشا فلما وصل اىل الدولة طلب الوزير حممد بك فلما حضر بني يديه قال له اهل مصر ارسلوا يطلبونك 
  اليهم مبصر 

  فاعتذر بقلة ذات يده وانه مديون 

فانعموا عليه بالدفتردارية والذهاب اىل مصر وكتبوا فرمانات لسائر اجلهات باهدار دم حممد بك جركس اينما 
  ه عاص ومفسد واهل شر وذلك حسب طلب املصريني وجد الن

مث ان حممد باشا وايل مصر خلع على مجاعة وقلدهم امريات فقلد مصطفى بن ايواظ صنجقية وحسن اغات اجلملية 
سابقا صنجقية وامسعيل بن الدايل صنجقية وحممد جليب بن يوسف بك اجلزار صنجقية وسليمان كاشف القالقي 

  جاقات والبلكات والسدادرة وغريهم صنجقية وذلك خالف الو
  وسكن احلال وانتهت الرياسة مبصر اىل ذي الفقار بك وعلي بك اهلندي 

وحضر حممد بك اىل مصر من الديار الرومية فلم يتمكن من الدفتردارية الن علي بك اهلندي تقلدها مبوجب 
  حك الشرط السابق وكل قليل يذاكر حممد بك ذا الفقار بك فيقول له طول رو

فاتفق ان علي بك املعروف بايب العذب ومصطفى بك بن ايواظ ويوسف بك اخلائن ويوسف بك الشراييب وعبداهللا 
اغا كتخدا اجلاويشية وسليمان اغا ابادفية والكل من فرقة القامسية كانوا جيتمعون يف كل ليلة عند واحد منهم 

  يعملون حظا ويشربون شرابا 
ايب العذب فلما اخذ الشراب من عقوهلم تأوه مصطفى بك ابن ايواظ وقال ميوت  فاجتمعوا يف ليلة عند علي بك

  العزيز اخي الكبري والصغري ويصري اهلندي مملوكنا سلطان مصر ونأكل من حتت يده والباشا يف قبضته 
  وكان النيل قريب الوفاء فقال علي بك انا اقتل الباشا يوم جرب البحر 

  الفقار وقال ابو دفية وانا اقتل ذا 
  وقال مصطفى بك وانا اقتل اهلندي 

وكل واحد من اجلماعة التزم بقتل واحد وقرأوا الفاحتة وكان معهم مملوك اصله من مماليك عبداهللا بك وملا قتل 
  سيده هرب اىل اهلند واقام يف خدمته اياما فلما تقلد مصطفى بك الصنجقية اخذه من علي بك اهلندي 

  ذهب اىل علي بك اهلندي واخربه  فلما مسع منهم ذلك القول
  فارسله اىل ذي الفقار فاخربه ايضا 

  فبعثه اىل الباشا فاخربه فلما كان يوم الديوان وطلع علي بك ابو 

  العذب قبض عليه الباشا وقتله حتت ديوان قايتباي واحاط بداره وهنب ما فيها وكان شيئا كثريا 
ى باقي اجلماعة فقبضوا على مصطفى بك ابن ايواط واركبوه محارا وارسل يف الوقت فرمانا اىل االغا بالقبض عل

  وصحبته مقدمه واحضروه اىل الباشا فامر بقتله وقتل معه مقدمه ايضا واختفى الباقون 
واخذ ذو الفقار فرمانا ينفي هامن بنت ابواظ بك وام حممد بك ابن ايب شنب وحمظيته علي بك فمانع عثمان جاويش 



  واستقبحه وضمن غائلتهن والزمهن ان ال خيرجن من بيوهتن ورتب هلن كفايتهن  القازدغلي يف ذلك
فلما حصل ذلك ضعف جانب القامسية وانفرد علي بك اهلندي وكان ذو الفقار ارسل اىل الشام فاحضر رضوان 

  اغا وحممد اغا الكور فجعلوا رضوان اغا اغات اجلملية وحممد بك اجلزار غائب باقليم املنوفية 
د ذلك اغتنموا الفرصة وحترك حممد بك قطامش يف طلب الدفتردارية فدبروا امرهم مع يوسف جرجبي عزبان فعن

الربكاوي ورضوان اغا وعثمان جاويش القازدغلي وقتلوا علي بك اهلندي وذا الفقار قانصوه وارسلوا اىل حممد 
دوا مصطفى افندي الدمياطي صنجقية وجعلوه بك اجلزار جتريدة وامريها امسعيل بك قيطاس وهو باقليم املنوفية وقل

  حاكم جرجا 
وقبضوا على سليمان بك ايب شنب وقضى امسعيل بك اشغاله وسافر بالتجريدة اىل املنوفية واخذ صحبته عربان 

  نصف سعد وساروا اىل حممد بك اجلزار 
ه هناك وحاربوه وحارهبم وقتل وان كلما وصله اخلرب اخذ ما يعز عليه وترك الوطاق وارحتل اىل جسر سدمية فلحقو

  بينهم اجناد وعرب ومحى نفسه اىل الليل 
مث اخذ معه مملكوين وبعض احتياجات ونزل يف مركب وسار اىل رشيد وترك اربعة وعشرين مملوكا فاخذوا اهلجن 

يطاس وساروا ليال مبحرين حىت جاوزوا وطاق امسعيل بك وختلف عنهم مملوك ماشي فذهب اىل وطاق امسعيل بك ق
  وعرفه مبكاهنم فارسل اليهم كتخداه بطائفة فردوهم واخذهم عنده فاقاموا يف خدمته 

  ومل 

حممد بك يف سريه حىت دخل اىل رشيد واختفى يف وكالة ووصل خربه اىل حسني جرجبي اخلشاب فقبض عليه وقتله 
  بعد ان استأذن يف ذلك وتقلد يف نظري ذلك الصنجقية وكشوفية البحرية 

  عني ومائة والفسنة ارب

ونزل بعد ذلك اىل البحرية مث حضر حممد بك جركس من غيبته ببالد االفرنج وطلع على درنه وارسل مركبه اليت 
وصل فيها اىل االسكندرية وحضر اليه امراؤه الذين تركهم قبل جهة قبلي فركب معهم ونزل اىل البحرية ليصل 

  االسكندرية 
  م جركس خيامه وخيوله ومجاله فصادف حسني بك اخلشاب ففر منه وغن

مث رجع ااىل الفيوم ونزل على بين سويف مث ذهب اىل القطيعة قرب جرجا واجتمع عليه القامسية املشردون فحاربه 
  حسني بك حاكم جرجا والسدادرة وقتل حسن بك وطائكته واستوىل على وطاقهم وعازفهم 

فرمانا بسفر جتريدة فسافر اليه عثمان بك وعلي بك  ووصلت اخباره اىل مصر فجمع ذو الفقار بك مجعية واخرج
  قطامش وعساكر فتالقوا معه بوادي البهنسا 

فكانت اهلزمية على التجريدة واستوىل حممد بك جركس ومن معه على عرضيهم وخيامهم وحال بينهم الليل ورجع 
  املهزومون اىل مصر 

ريدة اخرى فاحتاجوا اىل مصروف فطلبوا فرمانا من فجمع ذو الفقار االمراء واتفقوا على التشهيل واخراج جت
الباشا مببلغ ثلثمائة كيس من املريي عن السنة القابلة فامتنع عليهم فركبوا عليه وانزلوه وقلدوا حممد بك قطامش 



  قائمقام واخذوا منه فرمانا مبطلوهبم وجهزوا أمر التجريدة واهتموا فيها اهتماما زائد ورتبوا اشغاهلم 
  وجرت امور وحروب وقتل من مجاعة جركس سليمان بك مث وقعت اهلزمية على جركس وخرجوا 

  تولية باكري باشا وعزله

ووصل اىل مصر باكري باشا وذلك يف سنة اثنتني واربعني ومائة والف وطلع اىل القلعة فمكث اشهرا وعزله 
مجاعة القامسية املختفون باملدينة  العساكر يف أواخر السنة وحصل مبصر يف أيام هذه التجار يدضنك عظيم وثار

  ودبروا مكرهم ورئيسهم يف ذلك سليمان اغا ابو دفية 
  ودخل منهم طائفة على ذي الفقار بك وقت العشاء يف رمضان وقتلوه 

وكان حممد بك جركس جهة الشرق ينتظر موعدهم معه فقضى اهللا مبوت جركس خارج مصر وموت ذي الفقار 
  داخلها 

مبوت اآلخر وكان بينهما مخسة ايام وثارت اتباع ذي الفقار بالقامسية وظهروا عليهم وقتلوهم  ومل يشعر احدمها
  وشردوهم ومل يقم منهم قائم بعد ذلك اىل يومنا هذا 

وانقرضت دولة القامسية من الديار املصرية وظهرت دولة الفقارية وتفرع منها طائفة القازدغلية وسيأيت تتمة االخبار 
  هم يف وفياهتم عند ذكر ترامح

  وقد جعلت هذا فضال مستقال من اول القرن اىل سنة اثنتني واربعني ومائة والف اليت هي آخر دولة القامسية 

  ذكر من مات يف هذه السنني

من العلماء واالعاظم على سبيل االمجال حبسب االمكان فاين مل أعثر على شيء من تراجم املتقدمني من اهل هذا 
يئا مدونا يف ذلك اال ما حصلته من وفياهتم فقط وما وعيته يف ذهين واستنبطته من بعض أسانيدهم القرن ومل اجد ش

واجازات اشياخهم على حسب الطاقة وذلك من اول القرن اىل آخر سنة اثنتني واربعني ومائة الف وهي اول دولة 
  السلطان حممود بن عثمان 

الم واملسلمني وارث علوم سيد املرسلني الشيخ حممد اخلرشي املالكي وأوهلم االمام العالمة واحلرب الفهامة شيخ الس
  شارح خليل وغريه ويروى عن والده الشيخ عبداهللا اخلرشي وعن العالمة الشيخ ابراهيم 

اللقاين كالمها عن الشيخ سامل السنهوري املالكي عن النجم الغيطي عن شيخ االسالم زكريا االنصاري عن احلافظ 
  الين بسنده اىل اإلمام البخاري تويف سنة احدى ومائة والف بن حجر العسق

ومات الشيخ االمام مشس الدين حممد بن داود بن سليمان العناين نزيل اجلنبالطية أخذ عن علي احلليب صاحب 
  السرية والشهاب الغزي والشمس البابلي والشهاب اخلفاجي والربهان اللقاين وغريهم 

  ين واخلليفي والبديري وغريهم تويف سنة مثان وتسعني والف حدث عنه حسن بن علي الربها
ومات امام احملققني وعمدة املدققني صاحب التآليف العديدة والتصانيف املفيدة السيد امحد احلموي احلنفي ومن 

  تصانيفه شرح الكنز وحاشية الدرر والغرر والرسائل وغري ذلك 
الشيخ علي االجهوري والشيخ حممد ابن عالن والشيخ منصور  تويف ايضا يف تلك السنة رمحه اهللا ومن شيوخه

  الطوخي والشيخ امحد البشبيشي والشيخ خليل اللقاين وغريهم كالشيخ عبداهللا بن عيسى العلم الغزي 



ومات عالمة الفنون الشيخ مشس الدين حممد بن حممد بن حممد ابن امحد بن امري الدين حممد الضرير بن شرف 
سيين الشهري بالشرنبابلي شيخ مشايخ االزهر يف عصره كذا ذكر نسبه شيخنا السيد مرتضى نقال الدين حسني احل

عن سبطه العالمة حممد بن بدر الدين اخذ عن شيوخ عدة كالشيخ سلطان املزاحي والشيخ علي الشرباماسي 
ه الديوي تويف سنة اثنتني وأجازه البابلي واخذ عنه اليليدي وامللوي واجلوهري والشرباوي بواسطة الشيخ عبد رب

  ومائة والف 
ومات الشريف املعمر ابو اجلمال حممد بن عبد الكرمي اجلزائري روى عن ايب عثمان سعيد قدورة وايب الربكات 

  عبد القادر وايب الوفاء احلسن ابن مسعود البوسي وايب الغيث القشاشي واجازه البابلي واالجهوري 

حممد الزمزمي والشرباملسي والشهاب القيلوين والغنيمي والشهاب الشليب وحممد وحممد الزرقاين وعبدالعزيز بن 
حجازي الواعظ ومفيت تعز حممد احلبشي والتجم الغزي والقشاشي والشهاب السبكي واملزاحي تويف سنة اثنتني 

  ومائة والف 
عن والده وعن اخويه عبدالسالم وحممد ومات االمام العامل العالمة ابو االمداد خليل بن ابراهيم اللقاين املالكي اخذ 

اللقانيني والنور االجهوري والشرباماسي والشيخ عبداهللا اخلرشي والشمس البابلي وسلطان املزاحي والشيخ عامر 
الشرباوي والشهاب القليويب والشمس الشوبري الشافعي وامحد الشوبري احلنفي وعبد اجلواد اجلنبالطي ويس 

دواخلي وعلي النبتييت وعقد دروسا باملسجد احلرام واخذ هبا عن حممد بن عالن الصديقي العليمي الشامي وأمحد ال
  والقاضي تاج الدين املالكي وباملدينة عن الوجيه اخلياري وغرس الدين اخلليلي وأجازوه تويف سنة مخس ومائة والف 

الرحالة قرأ باملغرب على شيوخ منهم اخوه  ومات االمام ابو سامل عبداهللا بن حممد بن ايب بكر العياشي املغريب االمام
االكرب عبد الكرمي ابن حممد والعالمة ابو بكر بن يوسف الكتاين وامام املغرب سيدي عبد القادر الفاسي والعالمة 

أمحد بن موسى االبار ورحل اىل املشرق فقرأ مبصر على النور االجهوري والشهاب اخلفاجي وابراهيم املأموين وعلي 
لسي والشمس البابلي وسلطان املزاحي وعبداجلواد الطريين املالكي وجاور باحلرمني عدة سنني فأخذ عن الشربام

زين العابدين الطربي وعبد اهللا بن سعيد باقشري وعلي بن اجلمال وعبدالعزيز الزمزمي وعيسى الثعاليب والشيخ 
ة تسعني والف وله رحلة جملدات وذكر فيها انه ابراهيم الكردي وأجازوه ورجع اىل بالده وأقام هبا اىل ان تويف سن

  اجتمع بالشيخ حسن العجمي واجاز كل صاحبه 

ومات االمام احلجة عبدالباقي بن يوسف بن امحد بن حممد بن علوان الزرقاين املالكي الوفائي ولد سنة عشرين 
لسي وحضر يف دروس والف مبصر والزم النور االجهوري مدة وأخذ عن الشيخ يس احلمصي والنور الشربام

الشمس البابلي احلديثية وأجازه جل شيوخه وتلقى الذكر من ايب االكرام تويف سنة مخس واربعني والف وتصدر 
لالقراء باألزهر وله مؤلبفات منها شرح خمتصر خليل وغريه تويف يف رابع عشرين رمضان سنة تسع وتسعني والف 

  وصلى عليه اماما بالناس الشيخ حممد قوشي 
ات عامل القدس الشيخ عبدالرحيم بن ايب اللطف احلسيين احلنفي املقدسي قرأ مبكة على االمام زين العابدين بن وم

عبدالقادر الطربي ومبصر على الشيخ الشرباملسي والشمس البابلي والشمس الشوبري والفقه على الشهاب 
مشق على السيد حممد بن علي بن حممد الشوبري احلنفي وحسن الشرنباليل وعبدالكرمي احلموي الطرابلسي وبد

  احلسيين املقدسي الدمشقي تويف غريبا بأدرنة سنة اربع ومائة والف 
ومات االمام العالمة مشس الدين حممد بن قاسم بن امسعيل البقري املقرىء الشافعي الصويف الشناوي اخذ علم 



عن املزاحي والزيادي والشوبري وحممد املنياوي القراآت عن الشيخ عبدالرمحن اليمين واحلديث عن البابلي والفقه 
واحلديث ايضا عن النور احلليب والربهان اللقاين والطريقة عن عمه الشيخ موسى بن امسعيل البقري والشيخ 

عبدالرمحن احلليب االمحدي وغالب علماء مصر اما تلميذه او تلميذ تلميذه وألف واجاد وانفرد ومولده سنة مثاين 
  ويف يف رابع عشرى مجادى الثانية سنة احدى عشرة ومائة والف عن ثالث وتسعني سنة عشرة والف وت

ومات االديب الفاضل الشاعر ابو بكر بن حممود بن ايب بكر بن ايب الفضل العمري الدمشقي الشافعي الشهري 
  بالصفوري ولد بدمشق 

حلليب ومل يتمه ومجع ديوان شعره باسم ونشأ ورحل اىل مصر وتوطنها وأخذ هبا عن الشمس البابلي ونظم سرية ا
االستاذ حممد بن زين العابدين البكري وكان من املالزمني له تويف سنة اثنتني ومائة والف ودفن بتربة الشيخ فرج 

  خارج بوالق عند قصر االستاذ البكري 
ن بن ابراهيم بن عبد الرمحن ومات السيد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن امحد بن حممد كريشه بن عبد الرمح

السقاف ترمجة صاحب املشرع فقال ولد مبكة وترىب يف حجر والده وادرك شيخ االسالم عمر ابن عبد الرحيم 
البصري وصحب الشيخ حممد بن علوي وألبسه اخلرقة وكذا أبو بكر بن حسني العيدروس الضرير وزوجة ابنته 

   مكة وهبا تويف ليلة اجلمعة سنة اربع ومائة والف وأخذ عنه العلوم الشرعية وزار جده وعاد اىل
ومات االستاذ زين العابدين حممد بن حممد بن حممد ابن الشيخ ايب املكارم حممد ابيض الوجه البكري الصديقي ولد 

سنة ستني والف وكان تاريخ والدته أشرق االفق بزين العابدين تويف سنة سبع ومائة والف يف الفصل ودفن عند 
  فه جبوار االمام الشافعي رضي اهللا عنه اسال

ومات السند شيخ الشيوخ برهان الدين ابراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراين املدين ولد بشهران يف شوال 
سنة مخس وعشرين والف وأخذ العلم عن حممد شريف الكوراين الصديقي مث ارجتل اىل بغداد واقام هبا مدة مث دخل 

اىل احلرمني والقى عصا تسيارة باملدينة املنورة والزم الصيفي القشاشي ويه خترج وأجازه دمشق مث اىل مصر مث 
الشهاب اخلفاجي والشيخ سلطان والشمس البابلي وعبد اهللا بن سعيد الالهوري وابو احلسني علي بن مطري 

   احلكمي وقد أجاز ملن ادرك عصره وتويف ثامن عشرين مجادي االوىل سنة احدى ومائة والف
  ومات االمام العالمة برهان الدين ابراهيم بن مرعي الشربخييت املالكي 

تفقه على الشيخ االجهوري والشيخ يوسف الفيشي وله مؤلفات منها شرح خمتصر خليل يف جملدات وشرح على 
ىل رشيد العشماوية وشرح على االربعني النووية وشرح على الفية السرية للعراقي مات غريقا بالنيل وهو متوجه ا

  سنة ست ومائة والف 
ومات االستاذ ابو السعود بن صالح الدين الدجنيهي الدمياطي املولد واملنشأ الشافعي الفاضل البارع ولد سنة ألف 
ةوستني وجود القرآن على العالمة بن املسعودي ايب النور الدمياطي مث قدم مصر والزم دروس الشهاب البشبيشي 

  وتويف وهو راجع من احلج باملدينة يف أوائل احملرم سنة تسع ومائة والف  وجد يف االشتغال وقدم مكة
ومات االمام العالمة مفيت املسلمني الشيخ حسن بن علي بن حممد ابن عبدالرمحن اجلرييت احلنفي وهو جد الشيخ 

ملزاحي الوالد أخذ عن أشياخ عصره من اهل القرن احلادي عشر كالبابلي واالجهوري والزرقاين وسلطان ا
والشرباملسي والشهاب الشويري وتفقه على الشيخ حسن الشرنباليل الكبري والزمه مالزمة كلية وكتب تقاريره 

على نسخ الكتب اليت حضرها عليه ومنها كتاب االشباه والنظائر للعالمة بن جنيم وكتاب الدرر شرح الغرر 



ش مث جرد ما عليهما فصارا تأليفني مستقلني ومها ملالخسرو وكال النسختني خبطه االصلي وما عليهما من اهلوام
احلاشيتان املشهورتان على الدرر واالشباه للعالمة الشرنباليل وكلتا النسختني وما عليهما من اهلوامش موجودتان 

  عندي اىل اآلن خبط املترجم ومن تآليفه رسالة على البسملة 
ف تصدر بعده لالفادة والتدريس واالفتاء واقرأ ولده الشيخ وملا تويف االستاذ الشرنباليل يف سنة تسع وستني وأل

حسن وتقيد به حىت ترعرع ومتهر وتويف املترجم يف سنة ست وتسعني والف وترك اجلد ابراهيم صغريا فربته والدته 
  احلاجة مرمي بنت املرحوم الشيخ حممد املنزيل حىت بلغ رشده فزوجته ببنت عبد الوهاب افندي الدجلي 

قده عليها حبضرة كل من الشيخ مجال الدين يوسف ايب االرشاد ابن ويف والشيخ عبداحلي الشرنباليل وعقد ع
احلنفي وشهاب الدين امحد املرحومي والشيخ شهاب الدين امحد الربماوي والشيخ زين الدين ايب السعود الدجنيهي 

رمناوي وغريهم املثبتة امساؤهم يف حجة العقد الشافعي الدمياطي شيخ املدرسة املتبولية والشيخ مشس الدين حممد اال
يف كاغد كبري رومي حمرر ومسطر بالذهب وعليه لوحة مموهة بالذهب مؤرخة بغاية شعبان سنة مثان ومائة والف 

وهي حمفوظة عندي اىل االن بامضاء موسى افندي مبحكمة الصاحلية النجمية وبين هبا يف ربيع أول ومحلت منه 
ات احلد بعد والدة الوالد بشهر واحد وذلك يف سنة عشر ومائة والف وعمره ست عشرة سنة ال باملرحوم الوالد ف

  غري 
ومات االمام العالمة نور الدين حسن بن امحد بن العباس بن امحد ابن العباس بن أيب سعيد املكناسي ولد هبا سنة 

ألف وحضر دروس علي حممد بن امحد الف واثنتني ومخسني وقر الفاسي وكثريين وقدم مصر سنة اربع وسبعني و
الفاسي نزيل مكناس وحضر دروس سيدي عبد القادر الشرباملسي ومنصور الطوخي وامحد البشبيشي وحيىي 

الشهاوي وحج واجتمع على السيد عبد الرمحن احملجوب املكناسي وكانت له مشاركة يف سائر العلوم مات مبصر 
  سنة احدى ومائة والف 

العالمة ابراهيم ابن حممد بن شهاب الدين بن خالد الربماوي االزهري الشافعي االنصاري  ومات الشيخ االمام
االمحدي شيخ اجلامع االزهر قرأ على الشمس الشوبري واملزاحي والبابلي والشرباملسي مث الزم دروس الشهاب 

حممد بن خليل العجلوين  القليويب واختص به وتصدر بعده بالتدريس يف حمله تويف سنة ست ومائة والف روى عنه
  وعلي ابن علي املرحومي نزيل خما ورافقه املليحي يف دروس القليويب وترمجة واثىن عليه وله تآليف عديدة 

ومات عامل املغرب الشيخ االمام نور الدين حسن بن مسعود اليوسي قدم مكة حاجا سنة اثنتني ومائة والف وله 
  احدى عشرة ومائة والف  مؤلفات عديدة مشهورة تويف باملغرب سنة

ومات االمام العالمة شيخ الشيوخ شاهني بن منصور بن عامر ابن حسن األرمناوي احلنفي ولد ببلده سنة ثالثني 
والف وحفظ القرآن والكنز وااللفية والشاطبية والرجبية وغريها ورحل اىل االزهر فقرأ بالروايات على العالمة 

عي والزم يف الفقه العالمة امحد الشوبري وامحد املنشاوي احلنفيني وامحد الرفاعي املقرىء عبد الرمحن اليمين الشاف
ويس احلمصي وحممد املنزالوي وعمر الدفري والشهاب القليويب وعبد السالم اللقاين وابراهيم امليموين الشافعي 

يذ امحد بن قاسم العبادي وحسن الشرنباليل احلنفي ويف العلوم العقلية شيخ اإلسالم حممد الشهري بسيبويه تلم
والزمه كثريا وبشره باشياء حصلت له واخذ عن العالمة سري الدين الدروري والشيخ علي الشرباملسي 

والشمس البابلي وسلطان املزاحي واجازه جل شيوخه وتصدر لالقراء يف االزهر يف فنون عديدة وعنه اخذ مجع من 
  نفي وغريمها تويف سنة احدى ومائة والف االعيان كمحمد ابن حسن املال والسيد علي احل



ومات العالمة الشيخ امحد بن حسن البشتكي اخذ عن البناء وعن الشيخ حممد الشرنبابلي وتويف سنة عشر ومائة 
  والف 

ومات السيد الشريف عبد اهللا بن امحد بن عبد الرمحن بن امحد بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بلفقيه الترميي 
الفقيه احملدث اخذ عن مصطفى بن زين العابدين العيدروس والسيد حممد سعيد وعنه ولده عبد الرمحن االمام 

والسيد شيخ بن مصطفى العيدروس واخواه زين العابدين وجعفر تويف ببندر الشحريف آخر مجادى سنة اربع ومائة 
  والف 

فائي الشافعي ولد سنة اثنتني واربعني والف ومات خامتة احملدثني مبصر مشس السنة حممد بن منصور االطفيحي الو
واخذ عن ايب الضياء علي الشرباملسي وعن الشمس البابلي والشيخ سلطان املزاحي والشمس حممد عمر الشوبري 

  الصويف والشهاب امحد القليويب تويف سنة مخس عشرة ومائة والف تاسع عشر شوال 
بن عبد الشايف الشرنباليل احلنفي عالمة املتأخرين وقدوة احملققني  ومات امام احملققني الشيخ عبد احلي بن عبد احلق

ولد ببلده ونشأ هبا مث ارحتل اىل القاهرة واشتغل بالعلوم واخذ عن الشيخ حسن الشرنباليل والشهاب امحد 
م الشوبري وسلطان املزاحي والشمس البابلي وعلي الشرباملسي والشمس حممد العناين والسري حممد بن ابراهي

الدروري والسراج عمر بن عمر الزهري املعروف بالدفري وتفقه هبم والزم فضالء عصره يف احلديث واملعقول 
واخذ ايضا عن الشيخ العالمة يس بن زين الدين العليمي احلمصي والشيخ عبد املعطي البصري والشيخ حسني 

الفقه واحلديث وأكب عليهما آخرا  النماوي وابن خفاجي واجتهد وحصل واشتهر بالفضيلة والتحقيق وبرع يف
  واشتهر هبما وشارك يف النحو واالصول واملعاين والصرف والفرائض مشاركة تامة 

  وقصدته الفضالء وانتفعوا به وانتهت اليه رياسة مصر 
  تويف سنة سبع عشرة ومائة والف ودفن عند معبد السيدة نفيسة 

بن حسن بن امحد بن علي البهويت احلنبلي اخذ عن اشياخ وقته  ومات الشيخ االمام الفقيه الفرضي احليسوب صاحل
وكان عمدة يف مذهبه ويف املعقول واملنقول واحلديث وله عدة تصانيف وحواش وتعليقات وتقييدات مفيدة متداولة 

بايدي الطلبة اخذ عن الشيخ منصور البهويت احلنبلي وحممد اخللويت واخذ الفرائض عن الشيخ سلطان املزاحي 
  وحممد الدجلموين وهو من مشايخ الشيخ عبد اهللا الشرباوي والزم عمه 

  الشمس اخللوين واخذ احلديث عن الشيخ عامر الشرباوي وله الفية يف الفقه والفية يف الفرائض ونظم الكايف 
  تويف يوم اجلمعة ثامن وعشرين ربيع االول سنة احدى وعشرين ومائة والف 

ارس التونسي من ذرية سيدي حسن الششتري االندلسي وهو والد الشيخ حممد ابن ومات االمام العالمة حممد ف
حممد فارس من اكابر الصوفية كان حيفظ غالب ديوان جده اقام بدمياط مدة مث رجع إىل مصر ومات هبا سنة اربع 

  عشرة ومائة والف 
امحد بن علوان الزرقاين املالكي خامتة  ومات االمام العالمة الشيخ ابو عبد اهللا حممد بن عبد الباقي بن يوسف ابن

احملدثني مع كمال املشاركة وفصاحة العبارة يف باقي العلوم ولد مبصر سنة مخس ومخسني والف واخذ عن النور 
الشرباملسي وعن حافظ العصر البابلي وعن والده وحدث عنه العالمة السيد حممد بن حممد ابن حممد االندلسي 

مللوي واجلوهري والسيد زين الدين عبد احلي ابن زين العابدين بن احلسن البهنسي وعمر بن وعبد اهللا الشرباوي وا
حيىي بن مصطفى املالكي والبدر الربهاين وله املؤلفات النافعة كشرح املوطأ وشرح املواهب واختصر املقاصد احلسنة 



كان معيدا لدروس الشرباملسي وكان للسخاوي مث اختصر هذا املختصر يف حنو كراسني باشارة والده وعم نفعها و
يعتين بشأنه كثريا وكان اذا غاب يسأل عنه وال يفتتح درسه اال اذا حضر مع انه اصغر الطلبة فكان حمسودا لذلك 

  يف مجاعته وكان الشيخ يعتذر عن ذلك ويقول ان النيب صلى اهللا عليه و سلم اوصاين به 
  تويف سنة اثنتني وعشرين ومائة والف 

  لشيخ رضوان امام اجلامع االزهر يف غرة رمضان سنة مخس عشرة ومائة والف ومات ا
  ومات الشيخ اجملذوب امحد ابو شوشة خفري باب زويلة وكانت 

كراماته ظاهرة وكان يضضع يف فمه حنو املائة ابرة ويأكل ويشرب وهي يف فمه ال تعوقه عن االكل والشرب 
  مجادي اآلخرة سنة مخس عشرة ومائة والف والكالم مات يف يوم الثالثاء سابع عشري 

ومات السند العمدة الشيخ حسن ابو البقاء بن علي ابن حيىي بن عمر العجمي املكي احلنفي صاحب الفنون ولد 
سنة تسع واربعني والف كما وجدته خبط والده مبكة وهبا نشأ وحفظ القرآن وعدة متون واخذ عن الشيخ زين 

جلمال وعبد اهللا بن سعيد باقشري والسيد حممد صادق وحنيف الدين املرشدي والشمس العابدين الطربي وعلي بن ا
البابلي وباملدينة علي القشاشي ولبس منه اخلرقة واخذ عن مجع من الوافدين كعيسى اجلعفري وحممد بن حممد 

شيوخه وكتب اليه  العيثاوي الدمشقي وعبد القادر بن امحد الفضي الغزي وعبد اهللا بن ايب العياشي واجازه جل
باالجازة غالب مشايخ االقطار كالشيخ امحد العجلي وهو من املعمرين والشيخ علي الشرباملسي وعبد القادر 

الصفوري الدمشقي والسيد حممد بن كمال الدين بن محزة الدمشقي والشيخ عبد القادر الفاسي واعتىن باسانيد 
م كالشيخ عبد اخلالق الزجاجي احلنفي املكي وامحد بن حممد بن الشيوخ باحلرم وافاد وانتفع به مجاعة من االعال

علي املدرس املدين وتاج الدين الدهان احلنفي املكي وحممد بن الطيب بن حممد الفاسي والشيخ مصطفى بن فتح اهللا 
   احلموي تويف ظهر يوم اجلمعة ثالث شوال سنة ثالث عشرة ومائة والف بالطائف ودفن بالقرب من ابن عباس

  ومات السيد عبد اهللا االمام العالمة الشيخ امحد املرحومي الشافعي وذلك سنة اثنيت عشرة ومائة والف 
ومات االستاذ املعظم واملالذ املفخم صاحب النفحات واالشارات الشيخ يوسف بن عبد الوهاب ابو االرشاد 

  ثاين رجب سنة مثان وتسعني والف  الوفائي وهو الرابع عشر من خلفائهم توىل النجادة يوم وفاة والده يف

وسار سريا حسنا بكرم نفس وحشمة زائدة ومعروف وديانة اىل ان تويف يف حادي عشر احملرم سنة ثالث عشرة 
  ومائة والف ودفن حبوطة اسالفه رضي اهللا عنهم 

الرمحن بن حممد  ومات الفقيه حممد بن سامل احلضرمي العويف اخذ عن سليمان بن امحد النجار وعنه حممد بن عبد
  العيدروس تويف باهلند سنة احدى عشرة ومائة والف 

ومات االمام العالمة املفيد الشيخ امحد بن حممد املنفلوطي االصل القاهري االزهري املعروف بابن الفقي الشافعي 
قه والشهاب ولد سنة اربع وستني والف واخذ القراءات عن الشمس البقري والعربية عن الشهاب السندويب وبه تف

البشبيشي والزمه السنني العديدة يف علوم شىت وكذا اخذ عن النور الشرباملسي وحضر دروس الشهاب املرحومي 
وكان اماما عاملا بارعا ذكيا حلو التقرير رقيق العبارة جيد احلافظة يقرر العلوم الدقيقة بدون مطالعة مع طالقة 

ية علي االمشوين مل تكمل واخرى على شرح ايب شجاع للخطيب الوجه والبشاشة وطرح التكلف ومن تآليفه حاش
ورسالة يف بيان السنن واهليئات هل هي داخلة يف املاهية او خارجة عنها واخرى يف اشراط الساعة وشرح البدور 

  السافرة ومات قبل تبييضه فاختلسه بعض الناس وبيضة ونسبه لنفسه وكتمه 



  ثنني سابع عشري شوال سنة مثان عشرة ومائة والف تويف فجأة قيل مسموما صبيحة يوم اال
ومات االمام العامل العالمة الشيخ حممد النشريت املالكي وهو كان وصيا على املرحوم الشيخ الوالد بعد موت اجلد 

تويف يوم االحد بعد الظهر واخر دفنه اىل صبيحة يوم االثنني وصلي عليه باالزهر مبشهد حافل وحضر جنازته 
  واالمراء واالعيان وكان يوما مشهودا وذلك سنة عشرين ومائة والف  الصناجق

  ومات السيد ابو عبد اهللا امحد بن عبد الرمحن بن امحد بن حممد بن 

حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن امحد بن علي بن حممد بن امحد ابن الفقيه املقدم ولد بترمي واخذ عن امحد بن 
لرمحن بن علو بلفقيه وايب بكر بن عبد الرمحن ابن شهاب العيدروس والقاضي امحد بن عمر البييت والفقيه عبد ا

احلسني بلفقيه وامحد بن عمر عبديد وغريهم واجازوه ومتيز يف العلوم ومتهر ودرس وصنفذ يف الفقه والفرائض وممن 
طفى بن شيخ بن مصطفى روى عنه شيخ وجعفر وزين العابدين اوالد مصطفى بن زين العابدين بن العيدروس ومص

  العيدروس وغريهم تويف بالشحر سنة مثان عشرة ومائة والف 
  ومات االديب االريب الشيخ امحد الدلنجاوي شاعر وقته له ديوان يف جملد 

  ومات الشيخ العالمة املفيد سليمان اجلنزوري االزهري تويف سنة اربع وعشرين ومائة والف 
فى بن فتح اهللا احلموي احلنفي املكي اخذ عن العجمي والبابلي والنخلي ومات االمام احملدث االخباري مصط

والثعاليب والبصري والشرباملسي واملزاحي وحممد الشليب وابراهيم الكوراين وشاهني االرمناوي والشهاب امحد 
يات االعيان البشبيشي واكثر عن الشاميني وله رحلة اىل اليمن توسع فيها يف االخذ عن اهلها والف كتابا يف وف

مساه فوائد االرحتال ونتايج السفر يف اخبار اهل القرن احلادي عشر تويف سنة اربع وعشرين ومائة والف حدث عنه 
  السيد عمر بن عقيل العلوي 

  ومات السيد السند صاحب الكرامات واإلشارات السيد عبد الرمحن السقاف باعلوى نزيل املدينة 
شرع ولد بالديار احلضرمية ورحل اىل اهلند فأخذ هبا الطريقة النقشبندية عن قال الشيخ العيدروس يف ذيل امل

االكابر العارفني واشتغل هبا حىت الحت عليه انوارها وورد احلرمني فقطن باملدينة املنورة وهبا تزوج الشريفة العلوية 
  العيدروسية من ذرية 

شيخ حممد حياة السندي باشارة بعض الصاحلني وكان السيد عبد اهللا صاحب الرهط وممن اخذ عليه هبا الطريقة ال
املترجم خيرب عن نفسه انه مل يبق بيين وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجاب وانه مل يعط الطريقة النقشبندرية 
ه الحد اال باذن من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وانه اعطى سيف ايب بكر بن العيدروس االكرب الذي يشري الي
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  ومل يزل على طريقة محيدة حىت تويف هبا سنة اربع وعشرين ومائة والف 

فعي احد العلماء مصابيح ومات االمام اهلمام عمدة املسلمني واالسالم الشيخ عبد ربه بن امحد الديوي الضرير الشا
االسالم ولد ببلده ونشأ هبا مث ارحتل اىل دمياط وجاور باملدرسة املتبولية فحفظ القرآن وعدة متون منها البهجة 

الوردية واشتغل هناك على افاضلها كالشمس ابن ايب النور والزمه يف الفنون وتفقه به وقرأ عليه القرآن بالروايات 
به مث ارحتل اىل القاهرة فحضر عند الشهاب البشبيشي قليال مث الزم الشمس الشرنبابلي واخذ عنه الطريق وهتذب 

يف فنون اىل ان توجه اىل احلج فأمره باجللوس موضعه والتقييد جبماعته فتصدى لذلك وعم النفع وبرعت طلبته 
يرا ماهرا كثري االستحضار وقصدته الفضالء من اآلفاق وكان اماما فاضال فقيها حنويا فرضيا حيسوبا عروضيا حنر



غريب احلافظة صايف السريرة مشتغل الباطن باهللا مجيل الظاهر بالعلم تويف يوم السبت ثالث عشر ربيع اآلخرة 
ودفن يوم االحد بعد الصالة عليه باالزهر مبشهد حافل عظيم اجتمع فيه اخلاص والعام وذلك سنة ست وعشرين 

  ومائة والف 

  مدة اهلمام عبد الباقي القليويب سنة ثالث وعشرين ومائة والف ومات الشيخ االمام والع
ومات الشيخ العالمة ابو املواهب حممد بن الشيخ تقي الدين عبد الباقي ابن عبد القادر احلنبلي البعلي الدمشقي 

مقرئها  مفيت السادة احلنابلة بدمشق ولد هبا واخذ عن والده وعمن شاركه مث رحل اىل مصر وقرأ بالروايات على
الشيخ البقري والفقه على الشيخ حممد البهويت اخللويت واحلديث على الشمس البابلي والفنون على املزاحي 

والشرباملسي والعناين تويف يف شوال سنة ست وعشرين ومائة والف عن ثالث ومثانني سنة حدث عنه الشيخ ابو 
حممد ابن امحد احلنبلي والسيد مصطفى بن كمال  العباس امحد بن علي بن عمر الدمشقي كتابه وهو عال والشيخ

  الدين الصديقي وغريهم 
ومات االمام العالمة احملقق املعمر الشيخ سليمان بن امحد بن خضر اخلربتاوي الربهاين املالكي وهو والد الشيخ 

  داود اخلربتاوي اآليت ذكر ترمجته تويف سنة مخس وعشرين ومائة والف عن مائة وست عشرة سنة 
مات الشيخ االمام العامل العالمة الشيخ امحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوي شارح الرسالة وغريها ولد ببلدة و

نفرة ونشأ هبا مث حضر اىل القاهرة فتفقه يف مبادىء امره بالشهاب اللقاين مث الزم العالمة عبد الباقي الزرقاين 
خذ احلديث عنهما والزم الشيخ عبد املعطي البصري واخذ العربية والشمس حممد بن عبد اهللا اخلرشي وتفقه هبما وا

واملعقول عن الشيخ منصور الطوخي والشهاب البشبيشي واجتهد وتصدر وانتهت اليه الرياسة يف مذهبه مع كمال 
النورية  املعرفة واالتقان للعلوم العقلية ال سيما النحو واخذ االعيان وانتفعوا به ومن مؤلفاته شرح الرسالة وشرح

  وشرح اآلجرومية تويف سنة مخس وعشرين ومائة والف عن اثنتني ومثانني سنة 

ومات اإلمام العالمة الشهري الشيخ ابو العباس امحد بن حممد بن عطية ابن عامر بن نوار بن ايب اخلري املوساوي 
واقام مبنية موسى من اعمال الشهري باخلليفي الضرير اصله من الشرق وقدم جده ابو اخلري وكان صاحلا معتقدا 

املنوفية فحصل له هبا االقبال ورزق الذرية الصاحلة واستمروا هبا وولد الشيخ هبا ونشأ هبا وحفظ القرآن مث ارحتل 
اىل القاهرة واشتغل بالعلوم على فضالء عصره فتفقه على الشمس العناين والشيخ منصور الطوخي وهو الذي مساه 

سبة املوسوي فسأله عن اشهر اهل بلده فقال اشهرها من اولياء اهللا تعاىل سيدي عثمان باخلليفي ملا ثقل عليه ن
اخلليفي فنسبه اليه والزم الشهاب البشبيشي واخذ عنه فنونا وحضر دروس الشهاب السندويب والشمس 
ليا حنويا بيانيا الشرنبابلي وغريمها واجازه الشيخ العجمي واجتهد وبرع وحصل واتقن وتفنن وكان حمدثا فقيها اصو

متكلما عروضيا منطقيا آية يف الذكاء وحسن التعبري مع البشاشة وسعة الصدر وعدم امللل والسآمة وحالوة املنطق 
  وعذوبة االلفاظ انتفع به كثري من املشايخ 

 تويف يف عصر يوم االربعاء خامس عشر صفر ودفن صبيحة يوم اخلميس سادس عشره باجملاورين سنة سبع وعشرين
  ومائة والف عن ستة وستني سنة 

ومات االمام العمدة الفهامة الشيخ امحد التونسي املعروف بالدقدوسي احلنفي تويف فجأة بعد صالة العشاء ليلة 
  االحد سادس عشر احملرم سنة ثالث وثالثني ومائة والف 

  ومات يف تلك السنة ايضا الشيخ العالمة امحد الشريف املغريب املالكي 



شيخ العالمة شيخ اجلامع االزهر الشيخ حممد شنن املالكي وكان مليئا متمول اغىن اهل زمانه بني اقرانه ومات ال
وجعل الشيخ حممد اجلداوي وصيا على ولده سيدي موسى فلما بلغ رشده سلمه ماله فكان من صنف الذهب 

  البندقي اربعون الفا خالف اجلنزريل والطريل وانواع الفضة 

اع والوظائف واجلماكي والرزق واالطيان وغري ذلك بدده مجعية ولده موسى وبىن له دارا عظيمة واالمالك والضي
بشاطيء النيل ببوالق انفق عليها امواال عظيمة ومل يزل حىت مات مديونا يف سنة اثنتني وتسعني ومائة والف وترك 

د بك شنن اآليت ذكره تويف املترجم سنة ولدا مات بعده بقليل وكان للمترجم مماليك وعبيد وجوار ومن مماليكه امح
  ثالث وثالثني ومائة والف عن سبع وسبعني سنة 

  ومات العمدة العامل الشيخ امحد الوسيمي تويف سنة احدى وثالثني ومائة والف 
ومات اجلناب املكرم السيد حسن افندي نقيب السادة االشراف وكانت البيه وجده وعمه من قبله ومبوته 

  هم انقرضت دولت
واقيم يف منصب النقابة عوضه السيد مصطفى بن سيدي امحد الرفاعي قائمقام اىل حني ورود االمر تويف يوم اجلمعة 
تاسع عشر رجب سنة احدى وعشرين ومائة والف مث ورد يف شهر مجادى سنة اثنتني وعشرين ومائة والف السيد 

هو اذ ذاك باشجاويش االشراف وبات هناك فوجد يف عبد القادر نقيبا ونزل ببوالق مبنزل امحد جاويش اخلشاب و
صبحها مذبوحا يف فراشه وحبس باشجاويش بسبب ذلك بالقلعة ومل يظهر قاتله وتقلد النقابة حممد كتخدا عزبان 

  سابقا المتناع السيد مصطفى الرفاعي عن ذلك وواىف تارخيه ذبح عبد القادر 
علي بن زين العابدين املنويف البصري الشافعي ولد مبنف ونشأ هبا يتيما ومات العالمة الفقيه احملدث الشيخ منصور بن 

يف حجر والدته وكان بارا هبا فكانت تدعو له فحفظ القرآن وعدة متون مث ارحتل اىل القاهرة وجاور باالزهر وتفقه 
املسي يف العلوم بالشهابني البشبيشي والسندويب والشمس الشرنبابلي والزين منصور الطوخي والزم النور الشرب

  واخذ عنه احلديث وجد واجتهد وتفنن وبرع يف العلوم العقلية والنقلية 

وكان اليه املنتهى يف احلذق والذكاء وقوة االستحضار لدقائق العلوم سريع االدراك لعويصات املسائل على وجه 
  ذ عنه االبناء على اآلباء احلق نظم املوجهات وشرحها وانتفع به الفضالء وخترج به النبالء وافتخرت باالخ

  تويف حادي عشرين مجادى االوىل سنة مخس وثالثني ومائة والف وقد جاوز التسعني 
  ومات اإلمام العالمة شيخ الشيوخ الشيخ حممد الصغري املغريب سلخ رجب سنة مثان وثالثني ومائة والف 

الرضواين الذي حرره على طريق الدر  ومات االجل الفاضل العمدة العالمة رضوان افندي الفلكي صاحب الزيج
اليتيم البن اجملدي على اصول الرصد اجلديد السمرقندي وصاحب كتاب اسىن املواهب وغري ذلك تآليف 

وحسابيات وحتقيقات ال ميكن ضبطها لكثرهتا وكتب خبطه ما ينوف عن محل بعري مسودات وجداول حسابيات 
الناس مقبال على شأنه وكان يف ايامه حسن افندي الروزناجمي وغري ذلك وكان بسكن بوالق منجمعا عن خلطة 

وله رغبة وحمبة يف الفن فالتمس منه بعض آالت وكرات فاحضر الصناع وسبك عدة كرات من النحاس االصفر 
ونقش عليها الكواكب املرصوده وصورها ودوائر العروض وامليول وكتب عليهما طالها بالذهب وصرف عليها 

  ذلك يف سنة اثنيت عشرة او ثالث عشرة ومائة والف امواال كثرية و
واشتغل عليه اجلمايل يوسف مملوك حسن افندي املذكور وكالرجيه وتفرغ لذلك حىت اجنب ومتهر وصار من 

احملققني يف الفن واشتهر فضله يف حياة شيخه وبعده والف كتابا عظيما يف املنحرفات مجع فيه ما تفرق من حتقيقات 



ظهر ما يف مكنون دقائق االوضاع والرسومات واالشكال من القوة اىل الفعل وهو كتاب حافل نافع املتقدمني وا
نادر الوجود وله غري ذلك كثري ومن تآليف رضوان افندي املترجم النتيجة الكربى والصغرى ومها مشهورتان 

  متداولتان 

  قمر وغري ذلك بايدي الطلبة بآفاق االرض وطراز الدرر يف رؤية االهلة والعمل بال
  تويف يوم السبت ثالث عشري مجادي االوىل سنة اثنتني وعشرين ومائة والف 

ومات الشيخ الصاحل قطب الوقت املشهور بالكرامات معتقد ارباب الواليات الشيخ عبد اهللا النكاري الشافعي 
املغريب وكان حيكى عنه كرامات الشهري بالشرقاوي من قرية بالشرقية يقال هلا النكارية اخذ عن الشيخ عبد القادر 

  غريبة واحوال عجيبة 
وممن كان يعتقده الشيخ احلفين والشيخ عيسى الرباوي والشيخ علي الصعيدي وقد خص كل واحد باشارة ناهلا 

  كما قال له ومشلتهم بركته وانه توىل القبطانية وكان بينه وبني الشيخ حممد كشك مودة ومؤاخاة 
  مائة والف تويف سنة اربع وعشرين و

ومات الشيخ العمدة املنتقد الفاضل الشاعر البليغ الصاحل العفيف حسن البدري احلجازي االزهري وكان عاملا 
فصيحا مفوها متكلما منتقدا على اهل عصره وابناء مصره مسعت من الشيخ الوالد قال رايته مالزما لقراءة الكتب 

معتكفا على شأنه قانعا حباله وله يف الشعر طريقة بديعة وسليقة  الستة حتت الدكة القدمية منجمعا عن خلطة الناس
  منيعة على غريه رفيعة وقلما جتد يف نظمه حشوا او تكلمه 

وله ارجوزة يف التصوف حنو الف ومحسمائة بيت على طريق الصادح والباغم ضمنها أمثاال ونوادر وححكايات 
ار للنافع والضار وامجاع االياس من الوثوق بالناس شرح فيه وديوان على حروف املعجم مساه بامسني تنبيه االفك

حقيقة شرار اخلليفة من الناس املنحرفة طباعهم عن طريقة قومي القياس استشهدت بكثري من كالمه يف هذا اجملموع 
لة الوضع حبسب املناسبة ويف بعض الوقائع والتراجم وله مزدوجة مساها الدرة السنية يف االشكال املنطقية ونظم رسا

  للعالمة العضد ونظم لقطة العجالن يف تعريف النقيضني والضدين واخلالفني 

واملثلني ويف حكم املضارع صحيحا كان او معتال ورموز اجلامع الضغري وختم ديوانه باراجيز بديعة ضمنها نصايح 
  ونوادر وامثاال واستغاثات وتوسالت للقبول موصالت 

وجانب ... ولو أخالك من ام يرى وأب ... كن جار كلب وجار الشرة اجتنب  ...ومن كالمه يف قافية الباء 
ان كان ذا ... ومركبا شرس االخالق ال سيما ... واملرأة السوء لو معروفة النسب ... الدار ان ضاقت مرافقها 

  ... قصر او ابتر الذنب 
  وله غري ذلك كثري اقتصرنا منه على هذا البعض 

  ومائة والف رمحه اهللا  تويف سنة احدى وثالثني
ومات الشيخ االمام خامتة احملدثني الشيخ عبد اهللا بن سامل بن عيسى البصري منشئا املكي مولدا الشافعي مذهبا ولد 
يوم االربعاء رابع شعبان سنة مثان واربعني ومائة والف كما ذكره احلموي وحفظ القرآن واخذ عن علي بن اجلمال 

وعيسى اجلعفري وحممد بن حممد بن سليمان والشمس البابلي والشهاب البشبيشي  وعبد اهللا بن سعيد باقشري
وحيىي الشاوي وعلي بن عبد القادر الطربي والشمس حممد الشرنبابلي والربهان ابراهيم ابن حسن الكوراين 

ولية عن وحمدث الشام حممد بن علي الكاملي ولبس اخلرقة من يد السيد عبد الرمحن االدريسي واملسلسل باال



  الشهاب امحد ابن حممد بن عبد الغين الدمياطي 
وتويف يوم االثنني رابع رجب سنة اربع وثالثني ومائة والف عن اربع ومثانني سنة ودفن باملعالة مبقام الويل سيدي 

  عمر العرايب قدس سره 
امحد امللوي واجلوهري  حدث عنه شيوخ العصر ابن اخته السيد العالمة عمر ابن امحد بن عقيل العلوي والشهاب

وعالء الدين بن عبد الباقي املزجاجي الزبيدي والسيد عبد الرمحن بن السيد عبد الرمحن بن السيد اسلم احلسيين 
والشرباوي والشيخ الوالد حسن اجلربيت وعندي سنده واجارته له خبطة والسيد اجملدد حممد بن امسعيل الصنعاين 

  كتابة من صنعاء والسيد  املعروف بابن االمري ذي الشرفني

العالمة حسن بن عبد الرمحن باعيديد العلوي كتابة من املخنا والشيخ املعمر صبغة اهللا بن اهلداد احلنفي كتابة من 
خري آباد وحممد بن حسن ابن مهان الدمشقي كتابة من القسطنطينية والشهاب بن امحد بن عمر بن علي احلنفي 

عنه ايضا شيوخ املشايخ الشيخ املعمر حممد بن حيوة السندي نزيل املدينة كتابة من دمشق كلهم عنه وحدث 
املنورة والشيخ حممد طاهر الكوراين والشيخ حممد ابن امحد بن سعيد املكي والشيخ العالمة امسعيل بن حممد بن عبد 

الوهاب الطندتائي اهلادي بن عبد الغين العجلوين الدمشقي والشيخ عيد بن علي النمرسي الشافعي والشيخ عبد 
والشيخ امحد باعنتر نزيل الطائف والشهاب امحد بن مصطفى بن امحد االسكندرية وغريهم كذا يف املريب الكايلي 

  فيمن روى عن البابلي 
ومات الرجل الصاحل اجملذوب الصاحى احد صلحاء فقراء السادة اإلمحدية بدمياط الشيخ ربيع الشبيال كان صاحلا 

ألوقاته ورعا ناسكا حافظا ال وقاته مداوما على الصلوات والعبادات واالذكار دائم االقبال  ورعا ناسكا حافظا
على اهللا ال يرى اال يف طاعة اذا احرم يف الصالة يصفر لونه وتأخذه رعدة فإذا نطق بالتكبري خييل لك بان كبده قد 

  واعضائه ملا خلق الجله متزق وكان يتكسب حبمل االمتعة للناس باالجرة مع صرفه مجيع جوارحه 
  تويف سنة احدى وعشرين ومائة والف 

ومات الشيخ املقري الصويف حممد ابن سالمة بن عبد اجلواد الشافعي ابن العارف باهللا تعاىل الشيخ نور الدين 
ساكن الصخرية من اعمال فارسكور فارسكور الصخري الدمياطي املعروف بايب السعود بن ايب النور استاذ من 

بني طريقي اهل الباطن والظاهر من اهل عصره ولد بدمياط ونشأ هبا بني صلحائها وفضالئها فحفظ القرآن  مجع
واشتغل بالعلوم فتفقه بالشيخ حالل الدين الفارسكوري وتلقى املنهج تسع مرات يف تسع سنني عن العالمة 

  مصطفى التلباين واخذ الطريق عن مجع من اكمل العارفني مث ارحتل اىل 

لقاهرة فالزم الضياء املزاحي فتفقه به واخذ عنه فنونا وقرأ القارءات السبع والعشر عليه واخذ عن العالمة يس ا
  احلمصي فنونا واجتهد ودأب واتقن والف يف القراءات وغريها وعم النفع به واخذ عنه مجع من االفاضل 

  تويف سنة سبع عشرة ومائة والف 
م العالمة شهاب الدين امحد بن حممد النخلي الشافعي املكي ولد مبكة وهبا نشأ ومات احد االئمة املشاهري اإلما

واخذ عن علي بن اجلمال وعبد اهللا بن سعيد باقشري وعيسى الثعاليب وحممد بن سليمان والشمس البابلي وسليمان 
محد املفلجي الوفائي بن امحد الضيلي القرشي والسيد عبد الكرمي الكوراين احلسيين والشمس امليداين والشهاب ا

والشيخ شرف الدين موسى الدمشقي والشيخ ابراهيم احلليب الصابويت والشيخ عبد الرمحن العمادي وحممد بن 
  عالن البكري والصفي القشاشي والشيخ خري الدين الرملى واىب احلسن البازوري 



  تويف مبكة سنة ثالثني ومائة والف عن تسعني سنة 
محد والسيد عبد الرمحن ابن اسلم احلسيين والسيد عبد اهللا بن ابراهيم بن حسن احلنفي روى عنه السيد عمر بن ا

والشهاب امحد بن عمر بن علي الدمشقي وامللوي واجلوهري والشرباوي واحلنفي وحسن اجلربيت والسيد سليمان 
كداري والشهاب امحد بن بن حيىي بن عمر الزبيدي والسيد عبد اهللا ابن علي الغرايب وامسعيل بن عبد اهللا االس

  مصطفى الصباغ 
ومات الشيخ االمام ابو العز حممد بن شهاب امحد بن امحد بن حممد ابن العجمي الوفائي القاهري خامتة املسندين 

مبصر مسع على الشمس البابلي املسلسل باالولية وثالثيات البخاري ومجلة من الصحيح واجلامع الصغري وغري ذلك 
مكة املشرفة كما رأيت ذلك خبط والده الشهاب يف نص اجازته لنادرة العصر حممد بن  وذلك بعد عوده من

  سليمان املغريب 
  حدث عنه العالمة حممد بن امحد بن حجازي العشماوي والشيخ امحد بن 

  احلسن اخلالدي وابو العباس امللوي وابو علي املنطاوي وولده املعمر ابو العز امحد 
المة حممد بن علي الكاملي الدمشقي الشافعي الواعظ انتهى اليه الوعظ بدمشق وكان فصيحا ومات ابو عبد اهللا الع

  روى عن الشرباملسي وعبد العزيز بن حممد الزمزمي واملزاحي والبابلي والقشاشي وخري الدين الرملي 
روى عنه ابو تويف يف خامس عشر ذي القعدة سنة احدى وثالثني ومائة والف عن سبع وقيل عن تسع ومثانني 

  العباس امحد بن علي بن عمر العدوى وهو عال والشيخ حممد بن امحد احلنبلي 
ومات العالمة صاحب الفنون ابو احلسن بن عبد اهلادي السندي االثري شارح املسند والكتب الستة وشارح 

  الواردين اهلداية ولد بالسند وهبا نشأ وارجتل اىل احلرمني فسمع احلديث على البابلي وغريه من 
  وتويف باملدينة سنة ست وثالثني ومائة والف 

ومات االجل العمدة بقية السلف الشيخ عبدالعظيم بن شرف الدين بن زين العابدين بن حميي الدين بن ويل الدين 
ايب زرعة امحد بن يوسف بن زكريا بن حممد بن امحد بن زكريا االنصاري الشافعي االزهري من بيت العلم والرياسة 

جده زكريا شيخ االسالم عمر فوق املائة وولده يوسف اجلمال روى عن أبيه واحلافظ السخاوي والسيوطي 
والقلقشندي وحفيده حميي الدين روى عن جده وحفيده شرف الدين والد املترجم روى عن ابيه وعنه االئمة ابو 

بر وكان كثري االجتماع بالشيخ امحد حامد البديري وغريه نشأ املترجم يف عفاف وتقوى وصالح معظما عند االكا
بن عبد املنعم البكري ومن املالزمني له على طريقة صاحلة وجتارة راحبة حىت مات سنة ست وثالثني ومائة والف 

  وصلى عليه باالزهر ودفن عند آبائه 
اجلماعة ومات الشيخ العالمة حسن بن حسن بن عمار الشرنباليل احلنفي ابو حمفوظ حفيد ايب االخالص شيخ 

  ووالد الشيخ عبد الرمحن اآليت 

  ترمجته يف حمله كان فقيها فاضال حمققا ذا تؤدة يف البحث عارفا باالصول والفروع 
  تويف سنة تسع وثالثني ومائة والف 

ومات العمدة الفاضل السيد حممد النبتييت السقاف باعلوي وهو والد السيد جعفر اآليت ذكره احد السادة االفراد 
ة زمانه ولد باليمن ودخل احلرمني وهبا أخذ عن السيد عبد اهللا باحسني السقاف وكان يأخذه احلال فيطعن أعجوب

  نفسه بالسالح فال يؤثر فيه وكان يلبس الثياب الفاخرة ويتزيا بزي اشراف مكة 



  تويف مبكة سنة مخس وعشرين ومائة والف 
عمر بن شيخ ابن عبد اهللا بن عبد الرمحن السقاف ولد  ومات االجل االوحد السيد سامل بن عبد اهللا بن شيخ بن

جبدة سنة احدى وثالثني والف تقريبا مث رحل به والده اىل املدينة وهبا حفظ القرآن وغريه مث اىل مكة وهبا سكن 
واشتغل على علي بن اجلمال وعلى حممد بن أيب بكر الشليب يف سنة اثنتني وسبعني وألف اىل وقت تأليف الكتاب 

د يف حتصيل املكارم والفضائل حىت بلغ الغايات ولبس اخلرقة عن والده وعن احملبوب والزمه وصحبه مدة وله وج
  نظم حسن 

  تويف سنة ثالث وعشرين ومائة والف 
ومات احلسيب النسيب السيد حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد ابن عبد اهللا بن شيخ بن عبداهللا بن شيخ 

  ترمي وهبا نشأ وأخذ عن السيد عبد اهللا بافقيه وعن والده وعنه أخذ السيد شيخ العيدروس وغريه العيدروس ولد ب
  تويف ثامن عشر شوال سنة احدى وثالثني ومائة وألف 

ومات الشيخ االمام العامل العالمة حممد بن عبد الرمحن املغريب ناظم كتاب الشفا واملنظومة املسماة درة التيجان 
  واملرجان ولقطة اللؤلؤ 

  تويف سنة احدى واربعني ومائة والف 
ومات اإلمام العالمة والنحرير الفهامة الشيخ علي العقدي احلنفي ولد سنة سبع ومخسني والف أدرك الشمس 

  البابلي ومشلته اجازته وأخذ الفقه عن السيد احلموي وشاهني االرمناوي وعثمان النحراوي واملعقول 

علي الشرباملسي وحممد احلبار وعبد القادر الصفوري والزم عمه العالمة عيسى بن عن الشيخ سلطان املزاحي و
علي العقدي وتفقه به وبالربهان الوسيمي والشرف حيىي الشهاوي وعبد احلي الشرنباليل والزمه يف احلديث 

رنبابلي والعلوم العقلية أكابر عصره كالشهاب امحد بن عبد اللطيف اليشبيشي والشمس حممد بن حممد الش
والشهاب امحد بن علي السندويب وأخذ عنه الشمائل وغريها واجتهد وبرع واتقن وتفنن واشتهر بالعلم والفضائل 

وقصدته الطلبة من االقطار وانتفعوا به وكان كثري التالوة للقرآن وباجلملة فكان من حسنات الدهر ونادرة من 
  نوادر العصر 

  الثني ومائة والف عن ست وسبعني سنة وأشهر تويف يف شهر ربيع اآلخر سنة اربع وث
ومات االمام العالمة الشيخ حممد احلماقي الشافعي ولد سنة ثالث وسبعني وألف وتويف بنخل وهو متوجه اىل احلج 

  يف شهر القعدة سنة اربع وثالثني ومائة وألف 
ي املالكي شيخ اجلامع االزهر تفقه على ومات اإلمام احملدث العالمة والبحر الفهامة الشيخ ابراهيم بن موسى الفيوم

الشيخ حممد بن عبد اهللا اخلرشي قرأ عليه الرسالة وشرحها وكان معيدا له فهيما وتلبس باملشيخة بعد موت الشيخ 
حممد شنن ومولده سنة اثنتني وستني وألف أخذ عن الشرباملسي والزرقاين والشهاب امحد البشبيشي وغريهم 

اجلزايريل احلنفي واخذ احلديث عن حيىي الشاوي وعبد القادر الواطي وعبد الرمحن كالشيخ الغرقاوي وعلي 
  االجهوري والشيخ ابراهيم الربماوي والشيخ حممد الشرنبابلي وآخرين وله شرح على العزية يف جملدين 

  تويف سنة سبع وثالثني ومائة وألف عن مخس وسبعني سنة 
د الدادة الشراييب وكان انسانا كرمي االخالق طيب االعراق مجيل السمات ومات اجلناب املكرم واملالذ املفخم حمم

  حسن الصفات يسعى يف قضاء 



حوايج الناس ويؤاسي الفقراء وملا ثقل يف املرض قسم ماله بني اوالده وبني اخلواجا عبد اهللا بن اخلواجا حممد الكبري 
قسم املال بني الدادة وبني عبد اهللا واخيه امحد وكان املال  وبني ابن امحد اخي عبد اهللا كما فعل اخلواجا الكبري فانه

ستمائة كيس واملال الذي قسمه الدادة بني أوالده وبني عبد اهللا وابن أخيه وهم قاسم وامحد وحممد جرجبي وعبد 
الف  الرمحن والطيب وهؤالء اوالده لصلبه وعبد اهللا بن اخلواجا الكبري وابن اخيه الذي يقال له ابن املرحوم

واربعمائة ومثانون كيسا خالف خان احلمزاوي وغريه من االمالك وخالف الرهن الذي حتت يده من البالد وفائظها 
ستون كيسا والبالد املختصة به اربعون كيسا وذلك خالف اجلامكية والوكائل واحلمامات وثالث مراكب يف حبر 

لدادة يف االصل من اخلواجا حممد الكبري سنة احدى القلزم وكل ذلك احداث الدادة واصل املال الذي استلمه ا
عشرة ومائة والف تسعون كيسا ملا عجز عن البيع والشراء وملا فعل ذلك وقسم املال بني الدادة وبني عبد اهللا 
وأخيه بالثلث غضب عبداهللا وقال هو أخ لنا ثالث فقال أبو عبداهللا ال يقسم املال اال مناصفة له النصف ولك 

لنصف وهذا املوجود كله لسعد الدادة ومكسبه فاين ملا سلمته املال كان تسعني كيسا وها هو اآلن والخيك ا
  ستمائة كيس خالف ما حدث من البالد واحلصص والرهن واالمالك 

فكان كما قال وكان جاعال لعبد اهللا مرتبا يف كل يوم الف نصف فضة برسم الشربقة خالف املصروف والكساوي 
لعياله اىل ان مات يوم السبت سادس عشر رجب سنة سبع وثالثني ومائة والف وحضر جنازته مجيع له والوالده و

االمراء والعلماء وارباب السجاجيد والوجاقات السبعة والتجار واوالد البلد وكان مشهده عظيما حافال حبيث ان 
راكا سعيد احلركات وعلى قدر سعة اول املشهد داخل اىل اجلامع ونعشه عند العتبة الزرقاء وكان ذكيا فهيما د

  حاله وكثرة ايراده ومصرفه مل يتخذ كاتبا ويكتب وحيسب لنفسه 

ومات الشيخ االمام العامل العالمة مفرد الزمان ووحيد االوان حممد ابن حممد بن حممد الويل شهاب الدين امحد بن 
اويل الصاحل العارف بدير بن حممد بن يوسف  العالمة حسن بن العارف باهللا تعاىل علي بن الويل الصاحل سالمة بن

مشس الدين ابو حامد البديري احلسيين الشافعي الدمياطي مات جده بدير بن حممد سنة ستمائة ومخسني يف وادي 
النسور وحفيده حسن ممن اخذ عن شيخ االسالم زكريا االنصاري اخذ ابو حامد املترجم عن الشيخ الفقيه العالمة 

لي امام جامع البدري بالثغر وهو اول شيوخه قبل اجملاورة مث رحل اىل االزهر فاخذ عن النور ايب زين الدين السلس
الضياء علي بن حممد الشرباملسي الشافعي والشمس حممد بن داود العناين الشافعي قراءة على الثاين باجلنبالطية 

ن ويل الدين بن يوسف مجال الدين بن شيخ خارج مصر القاهرة وامام شرف الدين بن زين العابدين بن حمي الدين ب
االسالم زكريا االنصاري واحملدث املقري مشس الدين حممد بن قاسم البقري شيخ القراء واحلديث بصحن اجلامع 

االزهر والشيخ عبد املعطي الضرير املالكي ومشس الدين حممد اخلرشي والشيخ عطية القهوقي املالكي والشيخ 
لرزاق الطوخي الشافعي امام اجلامع االزهر والشيخ احملدث العالمة شهاب الدين ايب احملدث منصور بن عبد ا

العباس امحد بن حممد بن عبد الغين الدمياطي الشافعي النقشبندي واحملقق شهاب الدين امحد بن عبد اللطيف 
لي والعالمة الشيخ البشبيشي الشافعي وحيسوب زمانه حممود بن عبد اجلواد بن العالمة الشيخ عبد القادر احمل

سالمة الشربيين والعالمة املهندس احليسوب الفلكي رضوان افندي ابن عبد اهللا نزيل بوالق مث رحل اىل احلرمني 
فاخذ هبما عن االمام ايب العرفان ابراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراين يف سنة احدى وتسعني والف والسيدة 

الطربي يف سنة اثنتني وتسعني والف روى وحدث وافاد واجاد اخذ عنه  قريش واختها بنت االمام عبد القادر
  الشيخ 



حممد احلنفي وبه خترج واخوه اجلمال يوسف والشيخ العارف باهللا تعاىل السيد مصطفى بن كمال الدين البكري 
ابراهيم بن حممد وهو من اقرانه والفقيه النحوي االصويل حممد بن يوسف الدجنيهي الشافعي والعالمة عبد اهللا بن 

  بن البشبيشي الشافعي الدمياطي ومصطفى بن عبد السالم املنزيل 
  تويف املترجم ابو حامد بالثغر سنة اربعني ومائة والف 

ومات العالمة اهلمام حممد بن امحد بن عمر االسقاطي االزهري نزيل ادلب كان جل حتصيله مبصر على والده وبه 
له مشايخ آخرون ازهريون وحصل بينه وبني والده نزاع يف امر اوجب خروجه خترج وتفنن وصار له قدم راسخ و

اىل بر الشام فلما نزل ادلب تلقاه شيخ العلماء هبا امحد ابن حسني الكاملي فانزله عنده واكرمه غاية االكرام 
  ني ومائة والف وارشد الطلبة اليه فانتفعوا به جدا ومل يزل مفيدا على اكمل احلاالت حىت مات سنة تسع وثالث

ومات الشيخ العالمة الزاهد الياس بن ابراهيم الكوراين الشافعي ولد بكوران سنة احدى وثالثني والف واخذ العلم 
هبا عن عدة مشايخ وحج ودخل مصر والشام والقى هبا عصا التسيار عاكفا على اقراء العلوم العقلية والنقلية وكان 

لعصر كالشيخ امحد امللوي والشهاب امحد بن علي املنيين وله املؤلفات على غاية من الزهد وروى عنه شيوخ ا
  واحلواشي 

تويف بدمشق مبدرسة جامع العراس بعد العصر من يوم االربعاء الربع عشرة ليلة بقني من شعبان سنة مثان وثالثني 
  ومائة والف ودفن مبقربة باب الصغري بالقرب من قرب الشيخ نصر املقدسي رمحه اهللا 

مات االمام العامل العالمة احملدث ابو عبد اهللا حممد بن علي املعمر الكاملي الدمشقي الشافعي ولد سنة اربع و
واربعني والف واخذ العلم عن مجاعة كثريين وروى وحدث وانتهى اليه الوعظ بدمشق وكان فصيحا واذا عقد 

  جملس الوعظ حتت قبة النسر غصت اركاهنا االربعة بالناس 

ضره يف دروس اجلامع الصغري كثري من االفاضل وتزدحم عليه الناس العوام لعذوبة تقريره روى عنه ولده وكان حي
  عبد السالم وحممد بن امحد الطرطوسي والشيخ ابو العباس امحد املنيين 

  تويف يف منتصف القعدة سنة احدى وثالثني ومائة والف 
 الصالح عبد احلليم بن حيىي بن عبد الرمحن بن القطب ومات االستاذ بقية السلف الشيخ مصلح الدين بن ايب

  سيدي عبد الوهاب الشعراين قدس سره جلس على سجادة ابيه وجده وكان رجال صاحلا مهيبا جمذوبا 
تويف يوم الثالثاء تاسع ذي احلجة سنة ست وثالثني ومائة والف ومل يعقب اال ابنته وابن عمة له وهو سيدي عبد 

ده وابن اخت له من ابراهيم جرجبي باشجاويش اجلاويشية جعلوا لكل منهم الثلث يف الوقف الرمحن استخلف بع
  وحرر الفائظ اثين عشر كيسا 

ومات االستاذ اجملذوب الصاحي الشيخ امحد بن عبد الرزاق الروحي الضماطي الشناوي اجلمال كان والده مجاال 
بادة اىل ان حصل له جذبة ورمبا اعتراه استغراق وكان من من اتباع املشايخ الشناوية وحفظ القرآن بالذكر والع

  اكابر األولياء اصحاب الكرامات 
  تويف يف رمضان سنة اربع وعشرين ومائة والف 

ومات االستاذ العالمة امحد بن حممد بن امحد بن عبد الغين الدمياطي الشافعي الشهري بالبناء خامتة من قام باعباء 
يار املصرية ورئيس من قصد لرواية االحاديث النبوية ولد بدمياط ونشأ هبا وحفظ القرآن الطريقة النقشبندية بالد

واشتغل بالعلوم على علماء عصره مث ارحتل اىل القاهرة فالزم الشيخ سلطان املزاحي والنور الشرباملسي فاخذ 



وبري والشهاب القليويب عنهما القراءات وتفقه هبما ومسع عليهما احلديث وعلى النور االجهوري والشمس الش
  والشمس البابلي والربهان امليموين ومجاعة آخرين واشتغل بالفنون من الدقة والتحقيق غاية قل ان يدركها 

احد من امثاله مث ارحتل اىل احلجاز فاخذ احلديث عن الربهان الكوراين ورجع اىل دمياط وصنف كتابا يف القراءات 
عة عشر ابان فيه عن سعة اطالعه وزيادة اقتداره حىت ان الشيخ ابو النصر املنزيل مساه احتاف البشر بالقراءات االرب

يشهد بانه ادق من ابن قاسم العبادي واختصر السرية احللبية يف جملد والف كتابا يف اشراط الساعة مساه الذخائر 
اليمن فاجتمع بسيدي امحد  املهمات فيما جيب االميان به من املسموعات وارحتل ايضا اىل احلجاز وحج وذهب اىل

بن عجيل ببيت الفقيه فأخذ عنه حديث املصافحة من طريق املعمرين وتلقن منه الذكر على طريق النقشبندية وحل 
عليه اكسري نظره ومل يزل مالزما خلدمته اىل ان بلغ مبلغ الكمال من الرجال فاجازه وامره بالرجوع اىل بلده 

رجع واقام مرابطا بقرية قريبة من البحر املاحل تسمى بعزبة الربج واشتغل باهللا والتصدي للتسليك وتلقني الذكر ف
وتصدى لالرشاد والتسليك وقصد للزيارة والتربك واالخذ والرواية وعم النفع به ال سيما يف الطريقة النقشبندية 

  وكثرت تالمذته وظهرت بركته عليهم اىل ان صاروا ائمة يقتدى هبم ويتربك برؤيتهم 
 يزل يف اقبال على اهللا تعاىل وازدياد من اخلري اىل ان ارحتل اىل الديار احلجازية فحج ورجع اىل املدينة املنورة ومل

  فادركته املنية بعد شيل احلج بثالثة ايام يف احملرم سنة سبع عشرة ومائة والف ودفن بالبقيع مساء رمحه اهللا 
ري فلنقتصر على ذكر بعض املشهورين مما حيسن ايراده يف التبيني اذ واما من مات يف هذه االعوام من االمراء املشاه

يف ! االمر اعظم مما حييط به اجمليد فلنقتصر من احللى على ما حسن باجليد ما وصل علمه ايل وثبت خربه لدي إذ 
  ري وحدسي احواهلم متعذر والدواء من غري محية غري متيسر ومل اخترع شيئا من تلقاء نفسي واهللا مطلع على ام

مات االمري ذو الفقار بك تابع االمري حسن بك الفقاري توىل الصنجقية وامارة احلج يف يوم واحد وطلع باحلج 
  احدى عشرة مرة وتويف سنة اثنتني ومائة والف 

رب ومات ابنه االمري ابراهيم بك توىل االمارة بعد ابيه وطلع امريا على احلج سنة ثالث ومائة والف وحتارب مع الع
تلك السنة يف مضيق الشرفة فكانت معركة عظيمة وامتنع العرب من محل غالل احلرمني فركب عليهم هو 

ودرويش بك وكبس عليهم آخر الليل عند اجلبل االمحر وساقوا منهم حنو الف بعري وهنب بيوهتم واحضر اجلمال 
  اىل قراميدان واحضر ايضا بدنة اخرى شالوا معهم الغالل والقافلة 

 من طرفه ابراهيم اغا الصعيدي زعيم مصر اخاف الناس وصار له مسعة وهيبة وطلع باحلج بعد ذلك ثالث ووىل
  مرار يف امن وامان 

وتاقت نفسه للرئاسة وال يتم له ذلك اال مبلك باب مستحفظان وكان بيد القامسية فاعمل حيلة مبعاضدة حسن اغا 
رجب كتخدا مستحفظان وسليم افندي صناجق مث عملوا دعوة  بلغيه واغراء علي باشا وايل مصر حني ذاك فقلد

  على سليم بك املذكور احنط فيها االمر على حبسه وقتله 
فلما راى رجب بك ذلك ذهب اىل ابراهيم بك واستعفى من االمارة فقلدوه سردار جداوي وسافر من القلزم 

ل سليم بك املذكور ال عن وارث ضبط خملفاته وتويف مبكة وخلف ولدا امسه باكري حضر اىل مصر بعد ذلك وملا قت
الباشا لبيت املال واخذوا مجيع ما يف بيته الذي باالزبكية اجملاور لبيت الدادة ايب القاسم الشراييب وهو الذي اشتراه 

  القاضي مواهب ابو مدين جرجبي عزبان يف سنة اربع ومائة والف 
كجك حممد باش اوده باشا وصار له كلمة ومسعة ونفى مصطفى وقتلوا ايضا خليل كتخدا املعروف باجللب وقلدوا 



  كتخدا القازدغلي اىل ارض احلجاز 
  وصفا الوقت البراهيم بك وكجك حممد من طرفه يف باب مستحفظان فعزم على قطع بيت القامسية فاخرج ايواظ 

  بك اىل اقليم البحرية وقاسم بك اىل جهة بين سويف وامحد بك اىل املنوفية 
له اجلو وانفرد بالكلمة يف مصر وصار منزله بدرب اجلماميز مفتوحا ليال وهنارا لقضاء احلوايج مع مشاركة وخال 

االمري حسن اغا بلغيه مث انه عزم على قتل ابراهيم بك ايب شنب واتفق مع الباشا على ذلك حبجة املال والغالل اليت 
ان مات يف فصل الشحاتني سنة سبع ومائة والف وطلع  عليه فلم يتم ذلك ومل يزل املترجم امريا على احلج اىل

  باحلج مخس مرات 
ومات االمري امسعيل بك الكبري الفقاري تابع حسن بك الفقاري وصهر حسن اغا بلغيه توىل الدفتردارية ثالث 

ثانيا ومل  سنني وسبعة اشهر مث عزل وسافر أمريا على عسكر السفر إىل الروم ورجع إىل مصر واعيد إىل الدفتردارية
يزل حىت مات سنة تسع عشرة ومائة والف فجأة ليلة السبت تاسع عشري احملرم وكانت جنازته حافلة وخلف 

  ولده حممد بك توىل بعده االمارة وطلع باحلج سنة سبع وثالثني ومائة والف 
ياله توىل أغاوية ومات االمري حسن اغا بلغيه الفقاري اغات ككللويان واصله رومي اجلنس تابع حممد جاويش ف

العزب سنة مخس ومثاين والف مث عمل متفرقة باشا سنة تسع ومثانني والف مث عزل عنها وتقلد أغات ككللويان سنة 
ثالث وتسعني وألف وكان أمريا جليال ذا دهاء ورأي وكلمة مسموعة نافذة بارض مصر صاحب سطوة وشهامة 

واجلزئية اال بعد مراجعته ومشورته وكل من انفرد بالكلمة يف وحسن تدبري وال يكاد يتم امر من االمور الكلية 
مصر يكون مشاركا له وتزوج بابنه امسعيل بك الكبري املذكور آنفا وولد له منها ابنه حممد بك اآليت ذكره الذي 
ده توىل امارة احلج يف سنة وثالثني ومائة والف ومصطفى كتخدا القازدغلي جد القازدغلية كان اصله سراجا عن

  وهو الذي رقاه حىت صار اىل ما صار اليه 
  وتفرعت عنه شجرة القازدغلية وغالب امراء مصر 

وحكامها يرجعون يف النسبة اىل احد البيتني وهم بيت بلغيه وبيت رضوان بك صاحب العمارة املتوىف سنة مخس 
  وستني والف 

بك حاكم الغربية وهو صاحب السويقة  ومل يترك اوالدا بل ترك حسن بك امري احلاج املتقدم ذكره والجني
املنسوبة اليه وامحد بك اباظه وشعبان بك ابا سنة وقيطاس بك جركس وقانصوه بك وعلي بك الصغري ومحزة بك 

  هؤالء قتلوا بعده يف فتنة القامسية بالطرانة 
الفقار بك املاحي الكبري واما امراؤه الذين يقتلوا واستمروا امراء مبصر مدة طويلة فهم حممد بك حاكم جرجا وذو 

وكان رضوان بك هذا وافر احلرمة مسموع الكلمة توىل امارة احلج عدة سنني وكان رجال صاحلا مالزما للصوم 
والعبادة والذكر وهو الذي عمر القصبة املعروفة به خارج باب زويلة عند بيته ووقف وقفا على عتقائه وعلى 

  جهات بر وخريات وكان من الفقارية 
رضوان بك ابو الشوارب القامسي وهو سيد ايواظ بك فظهر بعد موت رضوان بك املذكور وانفرد بالكلمة  واما

مبصر مع مشاركة قاسم بك جركس وامحد بك بشناق الذي كان بقناشر السباع وهو قاتل الفقارية بالطراثة وهو 
  ايضا عم ابراهيم بك بشناق املعروف بايب شنب سيد حممد جركس اآليت ذكره 

ومات قاسم بك هذا سنة اثنتني وسبعني والف وهو دفتردار بعد عزله من امارة احلج وانفرد بعد رضوان بك ايب 



  الشوارب امحد بك 
مث مات رضوان بك عن ولده ازبك بك وانفرد امحد بك بشناق بامارة مصر حنو سبعة اشهر فطلع يوم عرفه يهين 

ناجر اواخر سنة اثنتني وسبعني والف ومل يزل حسن اغا بلغيه املترجم شيطان ابراهيم باشا بالعيد فغدره وقتلوه باخل
  حىت تويف سنة مخس عشرة ومائة والف على فراشه وعمره حنو تسعني سنة 

وملا مات حسن اغا انفرد بالكلمة بعده صهره امسعيل بك وخضعت له الرقاب مشاركة ابراهيم بك ايب شنب 
  بضعف 

  زدغلي تابع المري حسن اغا بلغيه اصله ومات االمري مصطفى كتخدا القا

رومي اجلنس حضر اىل مصر وخدم عند حسن اغا املذكور ورقاه ومل يزل حىت تقلد كتخدا مستحفظان فلما حصل 
ما تقدم وتقلد كجك حممد باش اوده باشا بالباب مخل ذكر مصطفى كتخدا ومخدت شهرته مث نفاه كجك حممد اىل 

إن ترجى حسن أمنا عند إبراهيم بك أمري احلاج وكجك حممد يف رجوعه فردوه اىل مصر احلجاز فأقام هبا سنتني إىل 
فأقام مع كجك حممد خامال فاغرى به رجال سجماين كان عنده بناحية طلخا يضرب نشابا فضرب كجك حممد من 

شى طرفه شباك اجلامع باحملجر فاصابه وملك مصطفى كتخدا باب مستحفظان ذلك اليوم ونفى وقتل وفرق من خي
  وصفا له الوقت اىل ان مات على فراشه سنة مخس عشرة ومائة والف 

  ومات كجك حممد املذكور باش اوده باشا وكان له مسعة وشهرة وحسن سياسة 
وملا قصر مد النيل يف سنة ست ومائة والف وشرقت البالد وكان القمح بستني نصفا فضة االردب فزاد سعره وبيع 

زل كجك حممد اىل بوالق وجلس بالتكية واحضر االمناء ومنعهم من الزيادة عن الستني باثنتني وسبعني فضة ن
وخوفهم وحذرهم واجلس باحلملة اثنني من القاجبية ويرسل محاره كل يومني او ثالثة مع احلمار ميشي به جهة 

  الساحل ويرجع فيظنون ان كجك حممد ببوالق فال مينكهم زيادة يف الغلة 
  ر بيع القمح يف ذلك اليوم مبائة نصف فضة ومل يزل يزيد حىت بلغ ستمائة نصف فضة فلما قتل كما ذك

ومما اتفق له ان بعض التجار بسوق الصاغة اراد احلج فجمع ما عنده من الذهبيات والفضيات واللؤلؤ واجلواهر 
ي مبوجب ومصاغ حرمية ووضعه يف صندوق واودعه عند صاحب له بسوق مرجوش يسمى اخلواجا علي الفيوم

قائمة اخذها معه مع مفتاح الصندوق وسافر اىل احلجاز وجاور هناك سنة ورجع مع احلجاج وحضر إليه احبابه 
  واصحابه للسالم عليه 

وانتظر صاحبه احلاج علي الفيومي فلم يأته فسأل عنه فقيل له انه طيب خبري فأخذ شيئا من التمر واللبان والليف 
  ووضعه يف 

  ودخل عليه ووضع بني يديه ذلك املنديل فقال له من انت فاين ال اعرفك قبل اليوم حىت هتاديين منديل وذهب اليه 
فقال له انا فالن صاحب الصندوق االمانة فجحد معرفته وانكر ذلك بالكلية ومل يكن بينه وبينه بينة تشهد بذلك 

  اذهب اىل كجك حممد اوده باشه فطار عقل اجلوهري وحتري يف امره وضاق صدره فأخرب بعض اصحابه فقال له 
  فذهب اليه واخربه بالفضة فأمره ان يدخل اىل املكان الداخل وال يأيت اليه حىت يطلبه وارسل اىل علي الفيومي 

فلما حضر اليه بش يف وجهه ورحب به وآنسه بالكالم احللو ورأى يف يده سبحة مرجان فأخذها من يده يقلبها 
ضرورة واعطاها خلادمه وقال له خذ خادم اخلواجا صحبتك واترك دابته هنا عند بعض ويلعب هبا مث قام كأنه يزيل 

اخلدم واذهب صحبة اخلادم اىل بيته وقف عند باب احلرمي واعطهم السبحة امارة وقل هلم انه اعترف بالصندوق 



  واالمانة 
لسه قال للخواجا بلغين ان كلما رأوا االمارة واخلادم مل يشكوا يف صحة ذلك وعندما رجع كجك حممد اىل جم

  رجال جواهرجي اودع عندك صندوقا امانة مث طلبه فأنكرته 
  فقال ال وحياة راسك ليس له اصل وكأين اشتبهت عليه او انه خرفان وذهالن وال اعرفه قبل ذلك وال يعرفين 

امتنع وجه الفيومي واسفر مث سكتوا واذا بتابع االوده واخلادم داخلني بالصندوق على محار فوضعوه بني ايديهما ف
  لونه فطلب االودة باشه صاحب الصندوق فحضر فقال له هذا صندوقك قال له نعم 

  قال له عندك قائمة مبا فيه قال معي 
  واخرجها من جيبه مع املفتاح فتناوهلا الكاتب وفتحوا الصندوق وقابلوا ما فيه على موجب القائمة فوجده بالتمام 

  ب فقال له خذ متاعك واذه
فأخذه وذهب اىل داره وهو يدعو له مث التفت اىل اخلواجا علي الفيومي وهو ميت يف جلده ينتظر ما يفعل به فقال 

  له صاحب االمانة اخذها وايش جلوسك فقام وهو ينفض غبار املوت وذهب 

دفه فضربه بالبندقية واتفق ان امحد البغدادي اقم مدة يرصد املترجم مير من عطفه النقيب ليضربه ويقتله اىل ان صا
من الشباك فلم تصبه وكسرت زاوية حجر واخربوه اهنا من يد البغداديل فاعرض عن ذلك وقال الرصاص مرصود 

  واحلي ماله قاتل 
وتقلد باش اوده باشه سنة مخس ومثانني والف فتحركت عليه طائفته وارادوا قتله فخرج من وجاقه اىل وجاق آخر 

تعصبني عليه وهم ذو الفقار كتخدا وشريف امحد باشجاويش باتفاق مع عابدي باشا وعمل شغله يف قتل كبار امل
املتويل اذ ذاك خفية فقتل الباشا الشريف امحد جاويش يف يوم اخلميس خامس احلجة سنة تسع ومثانني والف وهرب 

طندتا وقتله وارسل دماغه  ذو الفقار اىل طندتا فأرسلوا خلفه فرمانا خطابا المسعيل كاشف الغربية بقتله فركب اىل
وذلك بعد موت امحد جاويش بعشرة ايام ورجع كجك حممد اىل مكانه كما كان واستمر مسموع الكلمة ببابه اىل 

  ان ملك الباب جرجبي سليمان كتخدا مستحفظان يف سنة اربع وتسعني والف 
ض اكابر البلكات بشرط ان يرجع ونفى كجك حممد اىل بالد الروم مث رجع يف سنة مخس وتسعني والف بسعاية بع

اىل لبس الضلمة وال يقارش يف شيء فاستمر خامل الذكر اىل ان مات جرجبي سليمان على فراشه فعند ذلك ظهر 
امر املترجم وعمل باش اوده باشا كما كان ومل يزل اىل سنة سبع وتسعني والف فاستوحش من سليم افندي كاتب 

اىل وجاق مجليان وعمل جرجبي وسافر هجان باشا مث رجع اىل بابه سنة كبري مستحفظان ورجب كتخدا فانتقل 
تسع وتسعني والف كما كان مبعاضدة ابراهيم بك الفقاري واتفق معه على هالك سليم افندي ورجب كتخدا 

  فولومها الصنجقية وقتلومها كما ذكر 
نافذ احلرمة اىل ان قتل غيلة كما وكان سليم افندي املذكور قامسي النسبة واستمر كجك حممد مسموع الكلمة 

  ذكر يف طريق احملجر يف يوم اخلميس سابع احملرم سنة ست ومائة والف 

ومات االمري عبد اهللا بك بشناق الدفتردار توىل الدفتردارية سنة ثالث ومائة والف مث عزل عنها بعد مخسة اشهر 
وتوىل قائمقام عندما عزل حسن باشا السلحدار  وعشرين يوما وسافر امريا على العسكر اىل الروم ورجع اىل مصر

يف سنة اثنتني وذلك قبل سفره وحضر امحد باشا مث عزل بعد ذلك املترجم من الدفتردارية واستمر امريا اىل ان 
  مات سنة مخس عشرة ومائة والف على فراشه 



ومائة والف وكان وجيها ذا مال  ومات االمري سليمان بك االرمين املعروف ببارم ذيله توىل الصنجقية سنة اثنتني
وخدم ومماليك وتوىل كشوفيات املنوفية والغربية مرارا عديدة ومل يزل يف امارته اىل ان تويف على فراشه سنة احدى 
وعشرين ومائة والف وخلف ولدا يسمى عثمان جليب تقلد امارة والده بعده وكان مجيال وجيها حاذقا حيب مطالعة 

تقلد كشوفية املنوفية والغربية والبحرية وكان فارسا شجاعا ومل يزل حىت هرب مع من الكتب ونشد االشعار و
هرب يف واقعة حممد بك قطامش سنة سبع وعشرين ومائة والف فاختفى مبصر وهنب بيته واستمر خمفيا اىل ان مات 

  بالطاعون سنة ثالثني ومائة والف وخرجوا مبشهده جهارا ومات وعمره سبع وثالثون سنة 
ومات االمري محزة بك تابع يوسف بك جلب القرد تأمر بعد سيده سنة عشرة ومائة والف فمكث مخس سنوات 

  امريا مث سافر باخلزينة ومات بالطريق سنة ست عشرة ومائة والف 
ومات قبله سيده االمري يوسف بك القرد توىل الصنجقية سنة ثالث وسبعني والف وتوىل امارة احلج ومل يزل حىت 

  سنة عشر والف  تويف
ومات االمري رمضان بك توىل االمارة سنة سبع وسبعني والف وعمل قائمقام عندما عزل امحد باشا الدفتردار 

  وسبب ذلك انه ملا ورد امحد باشا املذكور واليا على مصر يف سنة ست ومثانني والف واشيع عنه بان 

لشام ويفتش على اجلوامك وغريها فاجتمع العسكر قصده احداث مظامل على البيوت والدكاكني والطواحني مثل ا
يف خامس احلجة بالرميلة وقاموا قومة واحدة وقطعوا عبد الفتاح افندي الشعراوي كاتب مقاطعة الغالل وهو نازل 

  من الديوان 
  لك وكان قبل تارخيه ذهب اىل الديار الرومية وحضر صحبته امحد باشا فاهتموه بانه هو الذي اغرى الباشا على ذ
وملا نزل االمراء وارباب الديوان قام عليهم العسكر والعامة وقالوا هلم ال بد من نزول الباشا واال طلعنا اليه 

  وقطعناه قطعا 
فطلعوا اىل الباشا فعرضوا عليه ذلك فامتنع وتكرر مراجعته والعسكر والناس يزيد اجتماعهم اىل قريب العصر فلم 

  بيت حاجي باشا بالصليبة وولوا رمضان بك هذا قائمقام  يسعه اال النزول بالقهر عنه اىل
فلم يزل حىت ورد عبد الرمحن باشا يف سادس مجادي اآلخرة من سنة سبع ومثانني والف ومل يزل املترجم امريا حىت 

  مرض ومات سنة ثالث عشرة ومائة والف 
  سنة مثان ومائة والف ومات االمري درويش بك الفالح توىل االمارة سنة مخس وتسعني والف ومات 

ومات االمري درويش بك جركس الفقاري وهو سيد ايوب بك توىل االمارة سنة مثان وتسعني والف ومات سنة 
  مخس ومائة والف 

ومات االمري كتخدا عزبان البريقدار وكان صاحب صولة وعز يف بابه وكلمة وشهرة مع مشاركة حممد كتخدا 
وبيته مفتوح وتسعى اليه االمراء واالعيان ويقضي حوائج الناس ويسعى يف البيقلي وكان املترجم شهري الذكر 

  اشغاهلم 
  وظهر يف ايامه امحد اوده باشه القيوجمي وظامل علي جاويش عزبان 

  مات املترجم ثالث عشري رمضان سنة سبع ومائة والف على فراشه مبنزله ناحية املظفر 
رمضان سنة مخس ومائة والف مبنزله بسوق السالح وعمره ولده  ومات ايضا حممد كتخدا البيقلي يف ثالث عشري

  بعد موته وهو يوسف كتخدا 



  عزبان وكالة سنة ست عشرة ومائة والف 
ومات االمري امحد جرجبي عزبان املعروف بالقيوجمي وسبب تسميته بالقيوجمي ان سيده حسن جرجبي كان اصله 

بذلك وكان سيده يف باب مستحفظان وامحد هذا عزبان وكان  صائغا ويقال له باللغة التركية قيوجمي فاشتهر
املشارك المحد جرجبي يف الكلمة على جاويش املعروف بظامل علي واىل اىل ان لبس ظامل علي كتخدا الباب سنة مثان 

ومائة والف ومضى عليه حنو سبعة اشهر فانتبذ امحد جرجبي وملك الباب على حني غفلة وانزل علي كتخدا اىل 
كشيدة فخاف على نفسه ظامل علي فالتجأ اىل وجاق تفكجيان فسعى اليه مجاعة منهم ومن اعيان مستحفظان ال

وردوه اىل بابه بان يكون اختياريا وضمنوه فيما حيدث منه فاستمر مع امحد كتخدا معززا اىل ان مات ظامل علي على 
الف وانفرد بالكلمة امحد كتخدا ومل يزل اىل ان فراشه مبنزله باجلبانية املالصق للحمام سنة مخس عشرة ومائة و

مات على فراشه مبنزله ببوالق سنة عشرين ومائة والف وكان سخيا يضرب بكرمه املثل وكان به بعض عرج 
  بفخذه االيسر بسبب سقطة سقطها من على احلمار وهو اوده باشا 
ل امسه عوض فحرفت باعوجاج التركية اىل ومات االمري الكبري املقدام ايواظ بك والد االمري امسعيل بك واص

ايواظ فان اللغة التركية ليس فيها الضاد فابدلت وحرفت مبا سهل على لساهنم حىت صارت ايواظ وهو جركس 
اجلنس قامسي تابع مراد بك الدفتردار القامسي الشهيد بالغزاة ومراد بك تابع ازبك بك امري احلاج سابقا ابن 

شهور املتقدم ذكره توىل االمارة عوضا عن سيده مراد بك الشهيد بالغزاة يف سنة سبع رضوان بك ايب الشوارب امل
  ومائة والف ويف سنة عشر ومائة والف 

ورد مرسوم من الدولة خطابا حلسني باشا وايل مصر اذ ذاك باالمر بالركوب على املتغلب عبد اهللا وايف املغريب جبهة 
  البالد  قبلي ومن معه من العربان واجالئهم عن

وحضرت مجاعة من امللتزمني والفالحني يشكون ويتظلمون من املذكورين فجمع حسني باشا االمراء واالغوات 
  وامرهم بالتهيؤ للسفر صحبته فقالوا حنن نتوجه مجيعا واما انت فتقيم بالقلعة الجل حتصيل االموال السلطانية 

وصحبته الف نفر من الوجاقات ويقرروا له على كل بلد مث وقع االتفاق على اخراج جتريدة وامريها ايواظ بك 
كبرية ثالثة آالف نصف فضة والصغرية الف ومخسمائة فأجاهبم اىل ذلك وجعلوا لكل نفر ثالثة آالف فضة ولالمري 

عشرة اكياس وخلع عليه الباشا قفطانا وخرج يف يوم السبت سابع عشر مجادي األخرة مبوكب عظيم ونزل بدير 
  الطني 
ت به واصبح متوجها اىل قبلي مث ورد منه يف حادي عشر رجب يذكر كثرة اجلموع ويطلب االمداد فعمل فبا

الباشا ديوانا ومجع االمراء واتفقوا على ارسال مخسة من االمراء الصناجق وهم ايوب بك امري احلاج حاال وامسعيل 
قوت زاده واغوات االسباهية الثالثة بك الدفتردار وابراهيم بك ابو شنب وسليمان بك قيطاس وامحد بك يا

  واتباعهم وانفارهم 
فتهيأوا وسافروا ونزلوا باجليزة واقاموا هبا اياما فورد اخلرب ان ايواظ بك حتارب مع العربان وهزمهم وفروا اىل 

  الوجه البحري من طريق اجلبل ورجع االمراء اىل مصر 
الفقار كاشف اجليزة وقتل منهم اربعة وسبعني رجال  ويف شوال نزلت مجاعة من العربان بكرداسة فكسبهم ذو

وطلع برؤوسهم اىل الديوان مث ورد اخلرب بان مجع ايب زيد بن وايف نزل بوادي الطرانة فاحتاط به قائمقام البحرية 
وقتل من معه من الرجال واحتاط باالموال واملواشي وملا بلغ بقية العربان ما حصل اليب زيد ضاقت هبم االرض 

روا اىل الواحات واقاموا هبا مدة حىت اخربوها واغلوها وانقطعت السيارة فاجلأهتم الضرورة اىل ان هبطوا يف فف



  صعيد مصر مبحاجر اجلعافرة بالقرب من اسنا وصحبتهم علي ابو شاهني شيخ النجمة 
  وحصل منهم الضرر فلما بلغ ذلك عبد الرمحن بك اغرى هبم عربان هوارة فاحتاطوا هبم 

بوهم واخذوا منهم مجلة كبرية من اجلمال وغريها ففروا فتبعهم خيل هوارة اىل حاجز منفلوط فتبعهم عبد وهن
  الرمحن بك ومن معه من الكشاف فاثخنوهم قتال وهنبا واخذوا منهم الفا وسبعمائة مجل بامحاهلا 

  وهرب من بقي 
الغرق وافترق منهم ابو شاهني بطائفة اىل والية اجليزة وما زالوا كلما هبطوا ارضا قاتلهم اهلها اىل ان نزلوا الفيوم ب

  فعني هلم الباشا جتريدة ذهبوا خلفهم اىل اجلسر االسود فوجدوهم عدوا اىل املنوفية 
واما ايواظ بك فانه من حني نزوله اىل الصعيد وهو جياهد وحيارب يف العربان حىت شتت مشلهم وفرق مجعهم 

اضعاف ذلك وحضر ايواظ بك اىل مصر ودخل يف موكب عظيم والرؤوس  فتلقاهم عبد الرمحن بك فأذاقهم
حممولة معه وطلعوا اىل القلعة وخلع عليه الباشا وعلى السدادرة اخللع السنية ونزلوا اىل منازهلم يف اهبة عظيمة 

  وتوىل كشوفية االقاليم الثالثة على ثالث سنوات ورجع اىل مصر 
احلجازية وعزل الشريف سعد وتولية الشريف عبد اهللا وامريها ايواظ بك وحضر مرسوم بسفر عسكر اىل البالد 

فخلع عليه الباشا وشهل له مجيع احتياجاته وبرز اىل العادلية وصحبته السدادرة وسار برا يف غري اوان احلج وملا 
س الشريف وصل اىل مكة مجع السدادرة القدم واجلدد وحاربوا الشريف سعدا وهزموه وملك دار السعادة واجل

عبد اهللا عوضه وقتل يف احلرابة رضوان اغا ولده وكان خازنداره واقام مبكة اىل ايام احلج اتى اليه مرسوم بانه 
  يكون حاكم جدة وكانت امارة جدة المراء مصر اقام جبدة وحاز منها شيئا كثريا 
  جه من مصر وكان الوكيل عنه مبصر يوسف جرجبي اجلزار عزبان ويرسل له الذخرية وما حيتا

وتوىل املترجم امارة احلج سنة اثنتني وعشرين وقتل يف تلك السنة وذلك انه اشتدت الفتنة بني العرب والينكجرية 
وحضر حممد بك حاكم الصعيد معينا للينكجرية وصحبته السواد األعظم من العسكر والعرب واملغاربة واهلوارة 

  يت فنزل بالبساتني مث دخل اىل مصر جبموعه نزل بب

آقرباي وحارب املتترسني جبامع السلطان حسن وكان به حممد بك الصغري وهو تابع قيطاس بك مع من انضم اليه 
  من اتباع ابراهيم بك وايواظ بك ومماليكه فكانت النصرة حملمد بك الصغري بعد امور وحروب 

  ل وهنب وخراب اماكن وانتقل حممد بك جرجا اىل جهة الصليبة ووقعت امور يطول شرحها مشهورة من قت
وطال االمر مث ان االمراء اجتمعوا جبامع بشتاك وحضر معهم طائفة من العلماء واالشراف واتفقوا على عزل خليل 

  باشا واقامة قانصوه بك قائمقام وولوا مناصب واغوت ووايل 
  معه على احلرب  ووصل اخلرب اىل الباشا ومن معه فحرض الينكجرية وفيهم افرنج امحد وحممد بك جرجا ومن

ووقعت حروب عظيمة بني الفريقني عدة ايام وصار قانصوه بك يرسل بيولديات وتنابيه وارسل اىل حممد بك جرجا 
يأمره بالتوجه اىل واليته وجيتهد يف حتصيل املال والغالل السلطانية فعندما وصل اليه البيورلدي قام وقعد واحتد 

  واشتد بينهم اجلالد والقتال 
االمراء والصناجق واالغوات عند قائمقام ورتبوا امورهم وذهبت طائفة حملاربة منزل ايوب بك اىل ان واجتمع 

  ملكوه بعد وقائع وهنبوه وخرج ايوب بك هاربا وكذلك منزل امحد اغا التفكجية بعد قتله 
اىل جهة الشام وخرج  وخرج ايضا حممد اغا الشاطر وعلي جليب الترمجان وعبد اهللا الوايل وحلقوا بأيوب بك وفروا



حممد بك الكبري اىل جهة قبلي وانتهبت مجيع بيوت اخلارجني وبيت حممد بك الكبري وامحد جرجبي القنيلي واحرقوا 
  بيت ايوب بك وما الصقه من البيوت واحلوانيت والرباع 

فوصل اخلرب اىل  ويف اثناء ذلك خروج من ذكر ايام اشتداد احلرب خرج حممد بك مبن معه اىل جهة قصر العيين
ايواظ بك فركب مع من معه ورفع القواس املزراق امام الصنجق فانشبك يف سكفة الباب وانكسر فقالوا للصنجق 

  كسر املزراق 
  قال وتطريوا من ذلك 

  فقال لعل مبويت ينصلح احلال 
  وطلب مزراقا آخر وسار اىل جهة القرب الطويل فظهر 

هنزم رجال حممد بك وفر هو ومن معه اىل السواق فطمع فيهم ايواظ بك ورمح حممد بك واهلوارة فتحاربوا معهم فا
خلفهم وكان حممد بك اجلس مجاعة سجمانية على السواقي ملنع من يطرد خلفهم عند االهنزام فرموا عليهم 

  رصاصا فأصيب ايواظ بك وسقط من على جواده 
روب املذكورين وعزل الباشا ودفن ايواظ بك وحصل بعد ذلك ما حصل من احلروب ونصرة القامسية والعزب وه

  بتربة ايب الشوارب وكان امريا خريا شهما حزن عليه كثري من الناس 
وخلف ولده السعيد البشهيد امسعيل بك الشهري السابق ذكره واآليت ترمجته وما وقع له والخيه حممد بك املعروف 

  نهم يوسف بك اجلزار وغريه باجملنون ومصطفى بك وخلف عدة من املماليك واالمراء وم
ومات االمري ايوب بك تابع درويش بك وهو كان ممن تسبب يف اثارة الفتننة املذكورة وتوىل كربها مع افرنج امحد 

وارسل اىل حممد بك جرجا فحضر اليه معينا ومعه من ذكر من اخالط العامل وحصل ما حصل واصله جركس 
د موت ابراهيم بك ذي الفقار سنة سبع ومائة والف وطلع باحلج عشر اجلنس ومن الفقارية توىل امارة احلج بع

مرات وعزل سنة سبع عشرة ومائة والف وتوىل الدفتردارية مث عزل عنها وقعت الفتنة وقهر فيها وخرج من مصر 
هاربا مع من هرب اىل جهة الشام وذهب اىل اسالمبول ومل يزل هبا حىت مات سنة اربع وعشرين ومائة والف 

يدا غريبا وحيدا بعد الذي رآه من العز واجلاه مبصر وخلف من االوالد الذكور االناث اثين عشر مل ينتج منهم طر
  احد عاشوا وماتوا فقراء الن ماله انتهب يف الفتنة 

ومات االمري قيطاس بك وهو مملوك ابراهيم بك ذي الفقار كرديل اجلنس توىل امارة احلج سنة سبع عشرة ومائة 
  ستمر فيها اىل سنة احدى وعشرين ومائة والف طلع باحلج مخس مرات مث عزل وتوىل والف وا

الدفتردارية واستمر فيها اىل سنة اربع وعشرين ومائة والف مث عزل عنها وتوىل امارة احلج سنة تارخيه مث عزل 
باشا وذلك انه ملا حضر  وتلبس بالدفتردارية واستمر فيها اىل ان قتل يف سنة ست وعشرين ومائة والف قتله عابدي

عابدي باشا اىل مصر وقدم له االمراء التقادم وقدم له امسعيل بك ابن ايواظ تقدمة عظيمة وكان اذ ذاك امني 
السماط فأحبه الباشا وسأل عمن تسبب يف قتل ابيه فقالوا هذه قضية ليس الحد فيها جنية وامنا قيطاس بك وايوب 

م فالتجأ قيطاس بك اىل املرحوم ايواظ بك اىل ان قتل بسببه وقتل ايضا بك من بيت واحد وكان ايوب بك اعظ
  كثري من رجاله 

  وبعدما بلغ مراده سعى يف هالكنا واراد قتلنا عند ام اخنان وسلط ابن حبيب على خيولنا يف املربع وجم اذناهبا 
  فقال الباشا يكون خريا 



دوا مناصب االقاليم للقامسية وتقلد عبد اهللا بك خازندار ايواظ وملا استقر الباشا وتقلد امسعيل بك امارة احلج وقل
  بك الصنجقية وارسلوا بقتل االمري حسن كاشف امخيم 

مث ان قيطاس بك ارسل كور عبد اهللا سرا اىل الباشا وكلمه يف ادارة الكشوفيات على الفقارية وعمل رشوة فقال 
لكشوفيات فاطمأن بذلك وشرع يف عمل عزومة للباشا بقصر له هذه السنة مضت ويف العام القابل نعطيكم مجيع ا

العيين فأجاب لذلك وذهب مع القاضي وابراهيم بك الدفتردار وارباب اخلدم وقدم هلم تقادم وخلع عليه الباشا 
  فروة مسور وركبوا اواخر النهار وذهبوا اىل منازهلم 

خلفر بسبيل عالم فحضر يف بعض االيام اىل ومضى على ذلك ايام وكان حممد بك قطامش تابع قيطاس بك يف ا
  الديوان حلاجة ودخل عند الباشا فقال له اين كنت ومل حتضر معنا عزومة سيدك 

  فقال انا يف اخلفر بسبيل عالم 
  فقال الباشا وسبيل عالم هذا بلد واالقلعة فعرفه انه مثل القلعة وحوله قصور لنزول االمراء 

  فقال الباشا احب ان ارى ذلك 
  فقال حبا وكرامة تشرفونا يوم السبت 

  فقال كذلك 

  شهل روحك ونأيت صحبة سيدك والقاضي من غري زيادة وادع انت من شئت 
  وقال الباشا لقيطاس بك تنزل يف صبح يوم السبت اىل قراميدان فتأتيين هناك ونركب صحبته 

  فقال كذلك 
  النصيحة وال تذهب اىل قراميدان  فأرسل ابراهيم ابو شنب تلك الليلة تذكرة لقيطاس بك اقبل

فلما قرأ التذكرة وأعرضها على كتخداه حممد اغا الكور فقال هذا عدو فال تأخذ منه نصحية فانه ال حيب قربك 
  من الباشا 

  ويف الصباح ركب يف قلة وذهب اىل قراميدان فوجد الباشا نزل وجلس بالكشك واوقف اتباعه وعسكره 
  الباشا من الشباك اطلع حىت يأيت القاضي ونركب سوية وخل الطوائف راكبني  فلما حضر قيطاس بك قال له

  فنزل وطلع وجلس فهجم عليه اتباع الباشا وقتلوه باخلناجر وقطعوا راسه ورموه لطائفته من الشباك 
  وركب الباشا يف احلال وطلع اىل القلعة 

ربوا حممد بك بقتل سيده فركب من ساعته وصحبته فشاله اتباعه وذهبوا اىل بيته وذهبت طائفة اىل سبيل عالم اخ
عثمان بك فاتوا صيوان قيطاس بك االعور وكان طالعا باخلزينة فعرفوه ان سيده قتله القامسية بيد الباشا وطلبوه 

يركب معهم ياخذون بثأره فأتى وقال انه قتل بأمر سلطاين واخلزنة يف تسليمي وانتم فيكم الربكة فساروا اىل بيت 
ذهم فوجدوا هناك حسن كتخدا النجديل وناصف كتخدا القازدغلي وكور عبد اهللا جاويش واحضروا راس استا

الصنجق مسلوخة وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه بسبيل املؤمن ودفنوه بالقرافة وكرنك حممد بك قطامش تابعه هو 
م وسيأيت خربه يف ترمجته واختفى وعثمان بك سليمان بك بارم ذيله ومل يتم له امر وهرب حممد بك اىل بالد الرو

عثمان بك يف بيت رجل مغريب حىت مات وكان ابراهيم بك ابو شنب يعرف مكانه ويرسل له مصروفا وثارت فتنة 
عظيمة بعد قتل قيطاس بك بني الينكجرية والعزب وهو ان حسن كتخدا النجديل وناصف كتخدا وكور عبد اهللا 

  جاويش اغراض 



تحفظان يف ذلك اليوم يف شهر رجب وقتلوا كتخدا الوقت شريف حسني وابراهيم باش قيطاس بك ملكوا باب مس
  اوده باشه املعروف بكدك وكانوا يتهمونه يف قتل قيطاس بك 

مث يف اواخر رمضان ملك باب مستحفظان حممد كتخدا كدك على حني غفلة ليأخذ ثار اخيه حسني وقتل حسن 
وانزلوا رممهما يف صبحها اىل بيوهتم وهرب كور عبد اهللا مث قبضوا عليه كتخدا النجديل وناصف كتخدا القازدغلي 

بعد ستة ايام واحضروه وهو راكب على حصان ويف عنقه جنزير وعلى راسه مالءة فطلع به حممد بك جركس اىل 
ة سبع الباشا فأمر به اىل حممد كدك بالباب فقتله وارسل رمته اىل بيته بسوق السالح وذلك يف غاية رمضان سن

  وعشرين ومائة والف 
ومات االمري عبد الرمحن بك وكان اصله كاشف الشرقية وكان مشهورا بالفروسية والشجاعة قلده االمارة امسعيل 

  باشا وايل مصر سنة سبع ومائة والف هو ويوسف بك املسلماين 
واملصاحلات فلما انقضى الفصل فانه ملا وقع الفصل يف تلك السنة وغنم الباشا امواال عظيمة من حلوان احملاليل 

عمل عرسا عظيما خلتان اوالده يف سنة مثان ومائة والف وهادنه االعيان واالمراء والتجار باهلدايا والتقادم وكان 
مهما عظيما استمر عدة ايام مل يتفق نظريه الحد من والة مصر نصبوا يف ديوان الغوري وقاتباي االمحال والقناديل 

لفاخرة والوسائد والطنافس وانواع الزينة ونصبوا اخليام على حوش الديوان وحوش السراية وفرشومها بالفرش ا
وعلقوا التعاليق هبا وخيام تركية واتصل ذلك بابواب القلعة التحتانية اىل الرميلة واحملجر ووقف ارباب العكاكيز 

االغا والوايل واحملتسب اجلميع وكتخدا اجلاوشية واغات املتفرقة واالمراء وباشجاويش الينكجرية والعزب و
مالزمون للخدمة ومالقاة املدعوين ويف اوسلعهم احلازم الزردخان وابو اليسر اجلنكي مالزم بديوان الغوري ليال 

  وهنارا وجنك اليهود بديوان قايتباي 

لناس على اختالف وارباب املالعيب والبهلوانيني واخليالة باحليشان وابواب القلعة مفتوحة ليال وهنارا واصناف ا
  طبقاهتم واجناسهم امراء واعيان وجتار واوالد بلد طالعني نازلني للفرجة ليال وهنارا 

وخنت مع اوالده عند انقضاء املهم مائيت غالم من اوالد الفقراء ورسم لكل غالم بكسوة ودراهم ودعوا يف اول 
وم االمراء والصناجق مث االغوات والوجاقلية يوم املشايخ والعلماء وثاين يوم ارباب السجاجيد والرق وثالث ي

واالختيارية واجلرجبية وواجب رعايات االبواب كل طائفة يوم خمصوص هبم مث التجار وخواجات الشرب والغورية 
مث القاقجية والعقادين والقوافني ومغاربة طيلون وارباب احلرف وجماوري االزهر والعميان بوسط حوش الديوان 

  غدوا وعشيا 
خلع اخللع والفراوي وانعم حبصص وعتامنة على ارباب الديوان واخلدم وكذلك كساوي للجنك وارباب مث 

  املالهي والبهلوانيني والطباخني واملزينني وانعامات وبقاشيش 
وملا مت وانقضى املهم قال الباشا البراهيم بك وحسن افندي وكانا خصيصني به اريد اقلد امارة صنجقني لشخصني 

  شراقني ويكونان شجاعني قادرين يكونان ا
  فوقع االتفاق على يوسف اغا املسلماين وعبد الرمحن اغا كاشف الشرقية 

هذا وكان ضرب هلباسو يد قبل تارخيه واشتهر بالشجاعة فخلع عليهما يف يوم واحد وعملوا هلما رنك وسعاة 
  ولبسا اخللع ونزلت هلما االطواغ والبيارق والتوبة وحضرت هلما التقادم واهلدايا 

مث ان الباشا انشأ له تكية يف قراميدان ووقف سبع بالد من اليت اخذها من احملاليل يف اقليم البحرية وهي امانة 
البدرشني وناحية الشنباب وناحية سقارة وناحية مائة رهينة ايب صرب الصدر وناحية شربامنت باجليزة وناحية ترسا 



وجعل الناظر على ذلك خازنداره وارخى حليته واعطاه قائظ وعتامنة يف دفتر وجعلها للتكية وسحابة بطريق احلجاز 
  العزب وقلده جرجبي حتت نظر امحد كتخدا القيوجمي وارسل كتخداه قرا حممد اغا اىل اسالمبول لتنفيذ 

  ذلك وسافر على الفور 
ري اخور فوصل اىل بوالق وعندما وصل اىل اسالمبول ارسل مقررا ملخدومه على سنة تسع ومائة والف صحبة ام

  ونزلت له املالقية وحضر اىل الديوان 
وبعد انفضاض الديوان دخل االمراء الكبار وهم ابراهيم بك ابو شنب وايواظ بك وقانصوه بك وامسعيل بك 

الدفتردار للتهنئة ومل يدخل حسن اغا بلغيه واالغوات وعبد الرمحن بك ويوسف بك وسليمان بارم ذيله وقيطاس 
حسني بك ابو يدك وكامل الفقارية فسأل الباشا عنهم فرآهم نزلوا فانقبض خاطره من الفقارية وقال البراهيم بك و

بك انا اكثر عتايب على اشراقي عبد الرمحن بك ويوسف بك وحيث اهنما فعال ذلك انا اطلب منهما حلوان 
  الصنجقية مثانية واربعني كيسا 

رجع وامر بكتابة فرمانني وارسلهما اىل االمريين املذكورين بطلب اربعة فالطفه ابراهيم بك وحسن افندي فلم ي
  وعشرين كيسا من كل امري 

  فقال عبد الرمحن بك انا مل اطلب هذه البلية حىت ياخذ مين عليها هذا القدر 
لوا شغلهم وملا حضر االغا املعني ليوسف بك تركه يف منزله وركب اىل عبد الرمحن بك معا اىل حسن اغا بلغيه وعم

  وعزلوا الباشا 
وكانوا ختيلوا منه الغدر هبم ونزل اىل بيت كان اشتراه من عتقي عثمان جرجبي مطل على بركة الفيل حبدرة طولون 

جبوار محام السكران مث باع املنزل والبالد اليت وقفها على التكية والسحابة وغلق الذي تأخر يف طرفه من املال 
  يل بعده والغالل حلسني باشا املتو

  وخرج اىل العادلية وسافر اىل بغداد 
  وتوىل عبد الرمحن بك على والية جرجا وحصل له امور مع عربان هوارة ذكر بعضه يف ترمجة ايواظ بك 

وانفصل عبد الرمحن بك من والية الصعيد وحضر اىل مصر ونزل عند اآلثار وارسل اىل الباشا املتويل تقادم وعبيدا 
ا يف ثاين يوم اىل قراميدان وحضر عبد الرمحن بك باتباعه ومماليكه وخلفه النوبة التركي فسلم واغوات ونزل الباش

  على الباشا وخلع عليه فروة مسور وركب اىل البيت الذي نزل فيه وهو بيت رضوان بك بالقصبة 

  املعروفة بالقوافني 
كره ويف نفسه من املترجم ما فيها بسبب وكان ذلك الباشا هو قرا حممد كتخدا امسعيل باشا املنفصل املتقدم ذ

  خمدومه فانه هو الذي سعى يف عزله وابطال وقفه وانسلخ من الفقارية وتنافس معهم وصار يقول انا قامسي 
فحقدوا عليه ذلك وسعوا يف عزله من جرجا وملا حضر اىل مصر تعصبوا عليه ووافق ذلك غرض الباشا لكراهته له 

  بسبب استاذه 
عبد الرمحن بك مبنزله حضرت اليه االمراء للسالم عليه ما عدا حسن اغا بلغيه ومصطفى كتخدا وملا استقر 
  القازدغلي 

مث بعد انقضاء ذلك ورجوع اهلوارة اىل بالدهم وعمارهم كتبوا قوائم مبا ذهب هلم من غالل وحناس ومثنوها بثلثمائة 
ائم اىل ابن احلصري ووكلوا وجاق الينكجرية يف كيس وجعلوا اآلخذ لذلك مجيعه عبد الرمحن بك وارسلوا القو



خالص ذلك من عبد الرمحن بك فعرض ذلك ابن احلصري على استاذه القازدغلي وحسن اغا بلغيه وكتبوا بذلك 
عرضحال وقدموه للباشا بعدما وضبوا ما أرادوا من الرابطة والتعصيب فارسل اليه الباشا يطلبه فامتنع من الطلوع 

  عني سلم على حضرة الباشا وسوف اطلع بعد الديوان اقابله وقال لالغا امل
فنزل اليه كتخدا اجلاويشية واغات املتفرقة وتكلموا معه بسبب ما تقدم فقال انا مل اكن وحدي كان معي 

غزسيمانية وعرب هوارة حبري وكشاف االمري حسن االمخيمي ملوم كثرية وكل من طال شيئا أخذه وسوف أتوجه 
ينة وأعرفهم بفعل ايوب بك وحسن اغا بلغيه والقازدغلي واضمن هلم فتوح مصر وقطع اجلبابرة للدولة باخلز

فالعفوه وعاجلوه على الطلوع فامتنع من الطلوع مع اجلمهور وقال أروح معهم اىل بيت القاضي ويقيموا بينتهم 
  واثباهتم وانا قادر ومليء وما انا حمتاج وال مفلس 

  قاله باحلرف الواحد  فرجعوا وعرفوا اجلمع مبا
  فقال الباشا للقاضي اكتب له مراسلة باحلضور واملرافعة 

  فكتب له وأرسلها القاضي صحبة جوخدار من طرفه 
  فلما وصل اليه قال انا لست 
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لتراجم واألخبار: كتاب  ا اآلثار يف    تاريخ عجائب 
بن حسن اجلربيت : املؤلف  لرمحن  ا  عبد 

بعاصي الشرع وال أترافع معهم اال يف بيت القاضي وال اطلع يف اجلمهور فرجع اجلوخدار باجلواب وكان فرغ 
  النهار فعند ذلك بيتوا امرهم واتفقوا على حماربته 

اضه وامحد أوده باشا البغداديل ووصله اخلرب بركوهبم عليه فضاق صدره وخرج واجتمع عند عبد الرمحن بك اغر
من منزله ماشيا واراد ان يذهب اىل اجلامع االزهر يقع على العلماء فلما وصل اىل باب زويلة حلقه امحد البغداديل 

  وحسن احلازندار فرده وقاال له اجلس يف بيتك وحنارهبم وعندنا العدة والعدد 
باح احتاطوا بداره ونزلت البيارق واملدافع والعسكر من كل جانب ورموا عليه من مجيع اجلهات وعند الص

ودخلت طائفة من العسكر اىل اجلامع املواجه للبيت وصعدوا اىل املنارة ورموا بالرصاص فاصيب امحد البغداديل 
مبوت حسن اخلازندار وكان حيبه  وحسن اخلازندار وماتا وكان الصنجق والطائفة عند النقيب باالسطبل فاخربوه

  فطلع اىل املقعد فاصيب ايضا ومات 
فعند ذلك احنلت عزائم الطائفة وأوالد اخلزنة فخرجوا من البيت مشاة مبا عليهم من الثياب ظنوهم من طوائف 

  الصناجق 
رأسه ورأس البغداديل  وملا رأى الذين يف النقب بطالن الرمي دخلوا وطلعوا اىل املقعد فوجدوا الصنجق ميتا فأخذوا

وطلعوا هبم للباشا وعربت العساكر اىل البيت هنبوه وأخذوا منه أمواال عظيمة وسبوا احلرمي وأخذوا كامل ما يف 
احلرمي من بنت الصنجق يظنوها جارية فخرجت امها تصرخ من خلفها فخلصها مصطفى جاويش القيصريل وطلع 

عثماين ومائتني ذهب أخذها وأمها مصطفى جاويش وزوجها لبعض مماليك  هبا اىل الباشا فانعم عليها خبمسة وثالثني
أبيها وكان قتل عبد الرمحن بك يف ثاين عشر ربيع االول سنة ثالث عشرة ومائة والف وأما يوسف بك فانه تويف 

  بالسفر ببالد الروم 
  ومات االمري علي أغا مستحفظان املشهور توىل أغاوية مستحفظان يف 

ائة والف ويف سنة اثنيت عشرة وثالث عشرة وأربع عشرة فشا امر الفضة املقاصيص والزيوف وقل سنة مثان وم
  وجود الديواين وان وجد اشتراه اليهود بسعر زائد وقصوه فتلف بسبب ذلك أموال الناس 

شأن ذلك فاجتمع اهل االسواق ودخلوا اجلامع االزهر وشكوا أمرهم للعلماء وألزموهم بالركوب اىل الديوان يف 
فكتبوا عرضحال وقدموه اىل حممد باشا فقرأه كاتب الديوان على رؤوس االشهاد فأمر الباشا بعمل مجعية يف بيت 

حسن أغا بابطال الفضة املقصوصة وظهور اجلدد وادارة دار الضرب وعمل تسعرية وضرب فضة وجدد حناس 
  غوات ونقيب االشراف وكبار العلماء ويكون ذلك حبضور كتخدائه وكامل االمراء الصناجق والقاضي واال

  وطلب جوابا كافيا وأعطاه ليد كتخدا اجلاويشية فأرسل التنابيه مع اجلاويشية تلك الليلة 
واجتمع اجلميع يف صبحها مبنزل حسن أغا بلغيه واتفقوا على ابطال املقاصيص وضرب فضة جديدة توزع على 

ف وان صرف الكلب بثالثة واربعني نصفا والريال خبمسني الصيارف ويستبدلون املقاصيص بالوزن من الصيار
  واالشريف بتسعني والطريل مبائة وقيدوا بتنفيذ ذلك على اغا املذكور وكذلك االسعار 

  وشرط عليهم ابطال 



  احلمايات وعدم معارضته يف شيء 
مني ويكون معه من وكل من مسك ميزانا فهو حتت حكمي وكذلك اخلصاصة وجتار النب والصابون ويركب باملالز

  كل وجاق جاويش بسبب انفار االبواب 
واخربوا الباشا مبا حصل وكتب القاضي حجة بذلك وكتب املشايخ عليها وكذلك الباشا واعطومها لعلي آغا فطلع 

اىل الباب واحضر شيخ اخلبازين وباقي مشايخ احلرف واحضر اردب قمح وطحنه وعمل معدله على الفضة 
اق جبديدين والنب بأثين عشر فضة الرطل والصابون بثالثة والسكر النبات بأثين عشر الرطل الديواين مخسة اور

واخلام خبمسة واملنعاد بستة واربعة جدد واملكرر الشفاف بثمانية فضة واربعة جدد والشمع االسكندري باربعة 
  عشر فضة 

واملرسل احلر بنصف فضة والقطر املنعاد والعسل الشهد بستة انصاف والسقر بثالثة واربعة جدد والسائل بنصفني 
بنصفني والقطر القناين بثالثة والسمن البقري بثالثة فضة واربعة واملزهر بنصفني وستة جدد واجلاموسي بنصفني 

وجديدين والزبد البقري بنصفني واربعة جدد والزبد اجلاموسي بنصفني وجديدين واللحم الضاين بنصفني واملاعز 
اجلاموسي بنصف وجديدين والزيت الطيب بنصفني وستة جدد والشريج بنصفني والزيت بنصف واربعة جدد و

احلار بنصف وستة جدد واجلنب الكشكبان بثالثة انصاف فضة والوادي بنصفني واربعة جدد واجلاموسي الطري 
واجلنب بنصف وأربعة جدد واجلنب املنصوري املغسول بنصف وستة جدد واحلالوم الطري بنصف وجديدين الرطل 
املصلوق بنصف واربعة جدد والشلفوطي والقربش بستة جدد الرطل والعيش العالمة مخسة اواق جبديدين 

  والكشكار ستة اواق جبديدين 
وحصل ذلك حبضرة مشايخ احلرف واملغارية وأرسل االغا بقفل الصاغة ومسبك النحاس وامر باحضار الذهب 

شيخ الصيارفة وامرهم باحضار الذهب والرياالت وقروش الكالب  والفضة املبتاعة والنحاس لدار الضرب واحضر
يضرفوهنا بفضة وجدد حناس وأعلمهم انه يركب ثالث يوم العيد ويشق باملدينة وكل من وجد حانوته خاليا من 

  الفضة واجلدد قتل صاحبه أو مسره 
  وكتب القائمة باالسعار وطلع هبا للباشا علم عليها 

شوال سنة اربع عشرة ومائة والف وعلى رأسه العمامة الديوانية املعروفة بالبريشانة وركب ثالث يوم من شهر 
وامامه القاجبية واملالزمون والوايل وامني االحتساب وأوده البوابة بطائفته والسبعة جاويشية خلفه ونائب القاضي يف 

هو ينادي على رأس كل حارة مقدمته وكيس جوخ مملوء عكاكيزشوم على كتف قواس واملشاعلي بيده القائمة و
  يقف مقدار نصف ساعة 

  وضرب يف ذلك اليوم اثنني قبانية وثالثة زياتني وجرار حلم خشن ومات الستة من الضرب ورسم على شيخ 

القبانية بان ال احد يزن يف بيت زيات مسنا وال جبنا وصار يتفقد الدراهم وحيرر االرطال والصنج ويسأل عن اسعار 
يقبل رشوة وكل من وجده على خالف الشرط سواء كان فالحا أو تاجرا او قبانيا بطحه وضربه املبيعات وال 

  باملساوق الشوم حىت يتلف او ميوت وغالبهم مل يعش بذلك وصار له هيبة عظيمة ووقار زائد 
ائت مل تستطع ومل يقف احد يف طريقه سواء كان خياال أو محارا أو قرابا اال وخيشاه حىت النساء يف البيوت وهو ف

امرأة ان تطل من طاقة واتفق ان امسعيل بك الدفتردار صادفه بالصليبة فلما رأى املقادم دخل درب امليضاة حىت مر 
  االغا فقيل له أنت صنجق ودفتردار وكيف انك تذهب من طريقه فقال كذا كتبنا على أنفسنا حىت يعترب خالفنا 



يل رضوان أغا كتخدا اجلاويشية سابقا وذلك أواخر سنة مثان عشرة وأقام يف هذه التولية ستة أشهر مث عزل وو
وعزل رضوان أغا يف مجادى االوىل سنة تسع عشرة ومائة والف وتوىل امحد اغا ابن باكري أفندي مث توىل يف ايام 

ثاين شهر الواقعة الكبرية يف اواخر ربيع الثاين سنة ثالث وعشرين ومائة والف ومل يزل حىت مات يف يوم اجلمعة 
شوال جبامع القلعة وذلك انه صلى اجلمعة والسنن بعدها وسجد يف ثاين ركعة فلم يرفع رأسه من السجود فلما 

  أبطأ حركوه فاذا هو ميت فغسلوه وكفنوه ودفنوه بتربة باب الوزير وذلك سنة ثالث وعشرين ومائة والف 
بقا الشهري بابن طسلق وركب بالبريشانة واهليئة وتوىل بعده يف اغاوية مستحفظان حممد افندي كاتب مجليان سا

  وذلك عقيب الفتنة الكبرية بنحو مخسة اشهر 
وملا مات علي اغا وتوىل هذا االغا عملوا تسعرية ايضا وجعلوا صرف الذهب البندقي مبائة ومخسة عشر نصف فضة 

ار وأوالد البلد من ركوب البغال والطريل مبائة والريال بستني والكلب خبمسة واربعني ونودى بذلك ومبنع التج
  واالكاديش ومنع من بيع الفضة بسوق الصاغة وان التباع االبرار الضرب وقفل دكاكني الصواغني 

ومات االمري الكبري ابراهيم بك املعروف بأيب شنب واصله مملوك مراد بك القامسي وخشداش ايواظ بك تقلد 
راء الكبار املعدودين توىل امارة احلج سنة تسع وتسعني والف االمارة والصنجقية مع ايواظ بك وكان من االم

  وطلع باحلج مرتني مث عزل عنها باستعفائه المور وقعت له مع العرب باغراء بعض أمراء مصر 
  وسافر أمريا على العسكر املعني يف فتح كريد يف غرة احملرم سنة اربع والف 

  ة من طوائفه النه كان حمسنا هلم ويعرفهم بالواحد وملا ركب باملوكب خرج امامه شيخ الشحاتني ومجل
  وكان اذا أعطى بعضهم نصفا يف جهة والقاه يف طريقه من جهة اخرى يقول له أخذت نصيبك يف احملل الفالين 
مث رجع اىل مصر يف شهر ذي احلجة وطلع اىل االسكندرية ووصل خرب قدومه اىل مصر فجمع الشحاتون من 

حصانا أزرق عملوا له سرجا مغرقا ورختاور كابا مطليا وعباء زركش ورمشة كلفة ذلك بعضهم دراهم واشتروا 
اثنان وعشرون الف فضة وملا وصل اىل احللي قدموه له فقبله منهم وركبه اىل داره وذهبت اليه االمراء واالعيان 

ري جبة وطاقية ومشلة وسلموا عليه وهنوه بالسالمة وخلع على شيخ الشحاتني ونقيبهم كل واحد جوخة ولكل فق
ولكل امرأة قميص ومالية فيومي وأغدق عليهم اغداقا زائدا وعمل هلم مساطا وكان املتعني بالرياسة يف ذلك الوقت 
ابراهيم بك ذو الفقار ويف عزمه قطع بيت القامسية فأخرج ايواظ بك اىل اقليم البحرية وقانصوه بك اىل بين سويف 

  وامحد بك اىل املنوفية 
حضر ابراهيم بك أبو شنب واستقر مبصر فأتفق ابراهيم بك ذو الفقار مع علي باشا املتويل اذ ذاك على قتله وملا 

حبجة املال والغالل املنكسرة عليه يف غيبته وقدرها اثنا عشر الف اردب واربعون كيسا صيفي وشتوي فأرسل اليه 
نذره من الطلوع فقال للمعلمني تسلم على الباشا الباشا معني بفرمان يطلبه وكان أتاه شخص من اتباع الباشا ا

  وبعد الديوان اطلع اقابله 
  ففات العصر ومل يطلع فارسل الباشا اىل درويش بك وكان خفريا مبصر القدمية وامره 

باجللوس عند باب السر الذي يطلع على زين العابدين واىل الوايل والعسس واوده باشا البوابة جيلس عند بيت 
  يب شنب ابراهيم ا

واشبع ذلك وضاق خناق ابراهيم بك ايب شنب واغتنم جريانه واهل حارته الحسانه يف حقهم وحضر اليه بعض 
  اصحابه يؤانسه مثل ابراهيم جرجبي الداودية وشعبان افندي كاتب مستحفظان سابقا وامحد افندي روزناجمي سابقا 



العشاء فأخربه ان مسلم امسعيل باشا امري احلاج فهم على ذلك واذا بسليمان الساعي داخل على الصنجق بعد 
الشامي ورد اىل العادلية وارسل مجاعة جوخدارية بقائمقامية اىل ابراهيم بك فأمر بدخوهلم عليه فدخلوا واعطوه 

  التذكرة فقرأها وعرف ما فيها فسري عنه الغم 
نة ست يف سنة سبع وكان الباشا أتى ويف التذكرة ان كان غدا أول توت ندخل واال بعد غد وكانت سنة تداخل س

له مقرر من السلطان امحد وتويف وتوىل السلطان مصطفى فعزل علي باشا عن مصر ووىل امسعيل باشا حاكم الشام 
  وارسل مسلمه بقائمقامية اىل ابراهيم بك فسأل الصنجق امحد افندي عن اول توت فأخربه ان غدا أول توت 

صان الفالين وعشرة طائفة واجلوخدارية ومشعلني واذهبوا اىل العادلية وأحضروا فقال المحد كاشف االعسر خذ احل
  باالغا قبل الفجر 

ففعلوا وحضروا به قبل الفجر بساعتني فخلع عليه فروة مسور وقال للمهنار دقوا النوبة قاصد مفرح فلما ضربت 
  عقله عارف انه ميت ويدق النوبة  النوبة مسعت اجلريان قالوا ال حول وال قوة اال باهللا ان الصنجق اختل

وملا طلع النهار وأكلوا الفطور وشربوا القهوة ركب الصنجق بكامل طوائفه وصحبته االغا وطلع اىل القلعة وجلس 
معه بديوان الغوري وحضر اليهم كتخدا الباشا فأطلعوه على املرسوم فدخل على الكتخدا فأخرب خمدومه بذلك 

  فقال ال اله اال اهللا 
  جب يف صنع اهللا مث قال هذا الرجل يأكل رؤوس اجلميع وتع

  ودخلوا اليه فخلع عليه وعلى املسلم ونزل اىل داره ووصل اخلرب اىل امسعيل بك الدفتردار فركب 

امسعيل بك اىل ابراهيم ذي الفقار أمري احلاج فركب معه بباقي االمراء وذهبوا اىل ابراهيم بك يهنوه وكذلك بقية 
  على حممد بك اباظة وجعله امني السماط  االعيان وخلع

مث عزل وتقلد امارة احلج مث أعيد اىل الدفتردارية يف  ١١٢١واستمر هبا اىل  ١١١٩وتوىل املترجم الدفتردارية سنة 
وعمره اثنان وتسعون سنة وخلف ولده حممد بك أمريا  ١١٣٠ومل يزل اىل ان مات بالطاعون سنة  ١١٢٧سنة 

  يأيت ذكره 
نج امحد اوده باشا مستحفظان الذي تسببت عنه الفتنة الكبرية واحلروب العظيمة اليت استمرت املدة ومات افر

  الطويلة والليايل العديدة 
وحاصلها على سبيل االختصار هو ان افرنج امحد أوده باشا املذكور ملا ظهر امره بعد موت مصطفى كتخدا 

زاد ظهور امر املترجم  ١١١٧ا مات مراد كتخدا يف سنة القازدغلي مع مشاركة مراد كتخدا وحسن كتخدا فلم
ونفذت كلمته على أقرانه وكان جبارا عنيدا فتعصب عليه طائفة وقبضوا عليه على حني غفلة وسجنوه بالقلعة 

وكان ممن تعصب عليه حسن كتخدا النجديل وناصف كتخدا ابن اخت القازدغلي وكور عبد اهللا مث أخرجوه من 
  مصر منفيا 

أياما ورجع بنفسه ودخل اىل مصر والتجأ اىل وجاق اجلملية وطلب غرضه من باب مستحفظان فلم يرضوا  فغاب
  بذلك وقالوا ال بد من خروجه اىل حمل ما كان 

ووقع بينهم التشاجر واتفقوا بعد جهد على عدم نفيه وان جيعلوه صنجقا فقلدوه ذلك على كره منه واستمر مدة 
  فلم يهنأ له عيش 

كره وانفق ما مجعه قبل ذلك فاتفق مع أيوب بك الفقاري وعصب الوجاقات ونفوا حسن كتخدا النجديل ومخل ذ
وناصف كتخدا وكور عبد اهللا باش أوده باشا وقرا امسعيل كتخدا ومصطفى كتخدا الشريف وامحد جرجبي تابع 



ن باب مستحفظان فأخرجوهم اىل باكري أفندي وابراهيم أوده باشا االكنجي وحسني اوده بلضا العنتريل اجلميع م
  قرى االرياف ورمى املترجم الصنجقية ورجع اىل بابه وركب احلمار 

  ثانيا وصار اوده باشا كما كان 
  وهذا مل يتفق نظريه ابدا وكان يقول عندما استقر صنجقا الذي مجعه احلمار اكله احلصان 

قدم ذكرهم حضروا اىل مصر باتفاق الوجاقات الستة وملا فعل ذلك زادت كلمته وعظمت شوكته مث ان املنفيني املت
ومل يتمكنوا من الرجوع اىل باهبم وذلك ان الوجاقات الستة وبعض االمراء الصناجق ارادوا رجوع املذكورين اىل 
باب مستحفظان وان افرنج امحد يلبس حكم قانوهنم او يعمل جرجبي وان كور عبد اهللا اوده باشا يرجع اىل بابه 

ش كما كان فعاند افرنج امحد وعضده ايوب بك وانضم اليهم من انضم من االختيارية والصناجق ويلبس با
واالغوات ووقع التفاقم والعناد وافترقت عساكر مصر وامراؤها فرقتني وجرى مامل يقع مثله يف احلروب والكروب 

  وخراب الدور 
  الينكجرية  وطالت مدة ذلك قريبا من ثالثة اشهر واجنلت عن ظهور العزب على

وقتل يف اثنائها االمري ايواظ بك مث كان ما ذكر بعضه آنفا يف ترمجة املرحوم ايواظ بك وغريه وهرب ايوب بك 
وحممد بك الصعيدي ومن تبعهم وهنبت دور اجلميع واحزاهبم وانتصر القامسية مث انزلوا الباشا بامان وهجمت 

ترجم وقطعوا رأسه ورؤوس من معه وفيهم حسن كتخدا العساكر على باب مستحفظان وملكوه وقبضوا على امل
وامسعيل افندي وعمر أغات اجلراكسية وذهبوا برؤوسهم اىل بيت قانصوه بك قائمقام مث طافوا هبا على بيوت 

االمراء مث وضعوها على اجسادهم بالرميلة مث ارسلوهم عند الغروب اىل منازهلم وذلك يف اوائل مجادى االوىل سنة 
صاحب القصر والغيظ املعروف به الذي كان بطريق بوالق وهنبه يف ايام الفتنة يوسف بك اجلزار  وهو ١١٢٣

وكان به شيء من الغالل واالبقار واالغنام واالرز واخليل واجلاموس والدجاج واالوز واحلمام حىت قلع أشجاره 
  وهدم حيطانه 

  وملا بلغ حممد بك الكبري ما فعله يوسف بك اجلزار يف 

افرنج امحد عمد هو ايضا اىل غيظ حسن كتخدا النجديل وفعل به مثل ما فعل يوسف بك بغيظ افرنج امحد غيظ 
  ووقع غري ذلك امور يطول شرحها 

ومات ببالد الروم ووصل خرب موته اىل مصر  ١١٢٢ومات حممد بك املعروف بالدايل وقد كان سافر باخلزينة سنة 
وكان جركسي اجلنس وعمل أغات  ١١٢٤ضا عنه بعد انقضاء الفتنة سنة فقلدوا ابنه امسعيل بك يف االمارة عو

  مث تقلد الصنجقية وسافر باخلزينة ومات بالديار الرومية كما ذكر  ١١١٣متفرقة مث اغات مجليان سنة 
ومات االمري حسن كتخدا عزبان اجللفي وكان انسانا خريا له بر ومعروف وصدقات واحسان للفقراء ومن مآثره 

سع املشهد احلسيين واشترى عدة اماكن مباله وأضافها اليه ووسعه وصنع له تابوتا من أبنوس مطعما بالصدف انه و
  مضببا بالفضة وجعل عليه سترا من احلرير املزركش باملخيش 

وملا متموا صناعته وضعه على قفص من جريد ومحله أربع رجال وعلى جوانبه أربع عساكر من الفضة مطليات 
ت امامه طائفة الرفاعية بطبوهلم واعالمهم وبني ايديهم املباخر الفضة وخبور العود والعنرب وقماقم ماء بالذهب ومش

  الورد يرشون منها على الناس وساروا هبذه اهليئة حىت وصلوا املشهد ووضعوا ذلك الستر على املقام 
  ظيم حافل وخرجوا جبنازته من بيته مبشهد ع ١١٢٤تويف يوم األربعاء تاسع شوال سنة 



وصلى عليه بسبيل املؤمن بالرميلة واجتمع مبشهده زيادة عن عشرة آالف انسان وكان حسن االعتقاد حمسنا 
  للفقراء واملساكني رمحه اهللا 

ومات االمري ابراهيم جرجبي الصابوجني عزبان وكان أسدا ضرغاما وبطال مقداما كان ظهوره يف سنة اثنتني 
الكلمة امحد كتخدا عزبان امني البحرين وحسن جرجبي عزبان اجللفي وعمل  وعشرين ومائة والف وشارك يف

  اكنجي أوده باشه فلما لبس حسن جرجبي اجللفي كتخدائية عزبان 

فزادت حرمته ونفذت مبصر كلمته وملا قتل قيطاس بك الفقاري يف  ١١٢٣ألبس املترجم باش أوده باشه وذلك يف 
دا امني البحرين فأنفرد بالكلمة يف بابه ابراهيم جرجبي الصابوجني املذكور مخدت مبوته كلمة امحد كتخ ١١٢٧سنة 

  وصار ركنا من اركان مصر العظيمة ومن ارباب احلل والعقد واملشورة وخصوصا يف دولة امسعيل بك ابن ايواظ 
شاه امراء مصر وادرك من العز واجلاه ونفاذ الكلمة وبعد الصيت واهليبة عند االكابر واالصاغر الغاية وكان خي

  وصناجقها ووجاقاهتا ومل يتقلد الكتخدائية مع جاللة قدره 
وسبب تسميته بالصابوجني انه كان متزوجا بابنة احلاج عبد اهللا الشامي الصابوجني لكونه كان ملتزما بوكالة 

زل يف سيادته اىل الصابون وكان له عزوة عظيمة ومماليك وابتاع ومنهم عثمان كتخدا الذي اشتهر ذكره بعده ومل ي
  وخلف ولدا يسمى حممدا قلدوه بعده جرجبيا سيأيت ذكره  ١١٣١ان مات على فراشه خامس شهر شوال سنة 

  وسعى له عثمان كاشف مملوك والده وخلص له البالد من غري حلوان وكان عثمان اذ ذاك جرجبيا بباب عزبان 
ري الكبري ايواظ بك تقلد االمارة والصنجقية يف سنة ومات االمري اجلليل يوسف بك املعروف باجلزار تابع االم

  ايام الواقعة الكبرية بعد موت أستاذه من قانصوه بك قائمقام اذ ذاك  ١١٢٣
  وكانت له اليد البيضاء يف اهلمة واالجتهاد والسعي الخذ ثار سيده والقيام الكلي يف خذالن املعاندين 

ين من قتل سيده وصحبته امسعيل بن استاذه واتباعهم وطلع اىل باب ومجع الناس ورتب االمور وركب يف اليوم الثا
العزب وفرق فيهم عشرة آالف دينار وارسل اىل البلكات اخلمسة مثل ذلك وجر املدافع وخرج مبن انضم اليه اىل 

  ميدان حممد بك الصعيدي وطائفته ومن بصحبته من اهلوارة حىت هزمهم واجالهم عن امليدان اىل السواقي 
  استمر خيرج اىل امليدان يف كل يوم ويكر ويفر ويدبر االمور وينفق و

االموال وينقب النقوب ويدبر احلروب حىت مت هلم االمر بعد وقائع وأمور ذكرنا بعضها يف والية خليل باشا ويف 
  بعض التراجم 

  باشا  عن عابدي ١١٢٦وتقلد املترجم امارة احلج وطلع به يف تلك السنة وتقلد قائمقامية يف 
وملا حقدوا على امسعيل بك بن سيده ودبروا على ازالته يف ايام رجب باشا وظهر جركس من اختفائه بعد ان 

اخرجوا املترجم ومن معه حبجة وقوف العرب وقتلوا من كان منهم مبصر وأخرجوا هلم جتريدة قام املترجم يف تدبري 
ا ووزع املماليك واالمتعة على ارباب املناصب االمر واختفى امسعيل بك ودخل منهم من دخل اىل مصر سر

والسدادرة وأشاع ذهاهبم اىل الشام مع الشريف حيىي وتصدر هو لالمر وكتم أموره ومل يزل يدبر على اظهار ابن 
سيده واستمال ارباب احلل والعقد وانفق األموال سرا وضم اليه من االخصام أعاظمهم وعقالءهم مثل امحد بك 

ك الكبري واتفق معهم على اظهار امسعيل بك واخيه امسعيل بك جرجا وعمل وليمة يف بيته مجع االعسر وقاسم ب
فيها حممد بك جركس وباقي ارباب احلل والعقد وأبرز هلم امسعيل بك ومن معه بعد املذاكرة واحلديث والتوطئة 

كما كان وتوىل الدفتردارية يف سنة  ومتموا أغراضهم وعزلوا الباشا وأنزلوه من القلعة وتأمر امسعيل بك وظهر أمره



بعد انفصاله من امارة احلج مث عزل عنها واستمر امري مسموع الكلمة وافر احلرمة اىل ان مات يف سنة  ١١٢٧
  ووقع له مع العرب عدة وقائع وقتل منهم الوفا فلذلك يسمى باجلزار  ١١٣٤

  وملا مات قلدوا مملوكه ابراهيم أغا الصنجقية عوضا عنه 
ت االمري اجلليل فانصوه بك القامسي تابع قيطاس بك الكبري الدفتردار الذي كان بقناطر السباع رباه سيده وما

فمات سيده بالسفر فقلدوه االمارة  ١١٢٦وأرخى حليته وجعله كتخداه وسافر معه اىل سفر اجلهاد يف سنة 
  والصنجقية بالديار الرومية عوضا عن سيده وحضر اىل 

  ة بين سويف مخس مرات وكشوفية البحرية ثالث مرات مصر وتقلد كشوفي
كما تقدم غري مرة كان هو أحد األعيان  ١١٢٣وملا حصلت الفتنة يف ايام خليل باشا كعب الشوم الكوسة 

الرؤساء املشار اليهم من فرقة القامسية فاجتمعوا وقلدوا املترجم قائمقام وعملوا ديواهنم ومجعيتم يف بيته حىت 
ة ونزل الباشا واستمر هو يتعاطى االحكام احدا وتسعني يوما حىت حضر وايل باشا اىل مصر فعزل انقضت الفتن

وقلدوا امرته وصنجقيته لتابعه االمري ذي الفقار أغا  ١١٢٧وكف بصره ومكث مبنزله حىت تويف على فراشه سنة 
  وتزوج بابنته وفتح بيت سيده واحيا مآثره من بعده 

املنفصل من كتخدائية اجلاويشية واصله جليب بن كتخدا ابري بك وهو من اشراقات ومات االمري امسعيل بك 
واستمر فيها سنتني ومخسة أشهر  ١١٣١وتوىل الدفتردارية سنة  ١١٢٨امسعيل بك بن ايواظ قلده الصنجقية سنة 

بك بن ايواظ وهو وقتله رجب باشا هو وامسعيل أغا كتخدا اجلاويشية يف وقت واحد عندما دبروا على قتل امسعيل 
راجع من احلج فأحتجوا بالعرب وأرسلوا يوسف بك اجلزار وحممد بك بن ايواظ وامسعيل بك وجله حملاربة العرب 

فلما بعدوا عن مصر طلع املترجم وصحبته امسعيل أغا كتخدا اجلاويشية وكان اصله كتخدا ايواظ بك الكبري 
  مد بك جركس فقتلومها يف سالمل ديوان الغوري غدرا باغراء حم

 ١١٣٣ويف ذلك الوقت ظهر جركس وركب حصان امسعيل بك املذكور ونزل اىل بيته وكان قتلهما يف أوائل سنة 
  وقتال ظلما وعدوانا رمحهما اهللا 

ومات االمري حسني بك املعروف بأيب يدك وأصله جرجي اجلنس تقلد االمارة والصنجقية سنة ثالث وثالثني ومائة 
  سليمان بك بارم ذيله وكان متزوجا بأبنته وكان معدودا من الفرسان والشجعان والف وكان مصاهر ل

اال انه كان قليل املال وملا قتل قيطاس بك الفقاري وهرب حممد بك تابعه املعروف بقطامش اىل الديار الرومية 
  بعد ما أقام يف االمارة اربعا وعشرين سنة  ١١٢٧اختفى املترجم مبصر وذلك يف سنة 

ر مع من ظهر يف الفتنة اليت حصلت بني حممد بك جركس وبني امسعيل بك بن ايواظ وكان املترجم من مث ظه
  اغراض جركس 

فلما هرب جركس هو ايضا فلحقه عبد اهللا بك صهر بن ايواظ وقتله بالريف وقطع رأسه فكان ظهوره سببا لقتله 
   ١١٣١وذلك يف سنة 

يدك وكان أصله أغات جراكسة مث تقلد الصنجقية وكشوفيات ومات االمري حسني بك أرنؤد املعروف بأيب 
استعفى من  ١١٢٩فلما رجع يف سنة  ١١٢٤االقاليم مرارا عديدة وسافر اىل الروم أمريا على السفر يف سنة 

  الصنجقية وسافر اىل احلجاز وجاور باملدينة املنورة 
  فكانت مدة امارته ثالثا وعشرين سنة 



  دفن بالبقيع  ١١٣٤اربع سنوات ومات هناك سنة واستمر جماورا باملدينة 
ومات االمري يوسف بك املسلماين وكان اصله اسرائيليا وأسلم وحسن اسالمه ولبس أغات جراكسة مث تقلد 

وتلبس كشوفية املنوفية مث امارة جدة ومشيخة احلرم  ١١٠٧كتخدا اجلاويشية وانفصل عنها وتقلد الصنجقية سنة 
  وجاور باحلجاز عامني 

وأقام  ١١٢٠مث رجع وسافر بالعسكر اىل الروم ورجع ساملا وأخذ مجرك دمياط وذهب اليها وأقام هبا اىل ان مات 
  يف الصنجقية اثنيت عشرة سنة وتسعة أشهر وترك ولدا يسمى حممد كتخدا عزبان 

فر باخلزينة مث سا ١١١٠ومات االمري محزة بك تابع يوسف بك جلب القرد تقلد االمارة عوضا عن سيده سنة 
   ١١١٦ومات بالطريق سنة 

  وتوىل امارة جرجا وحكم الصعيد مرتني  ١١١٧ومات االمري حممد بك الكبري الفقاري تقلد االمارة بعد سيده سنة 
  وكان من أخصاء أيوب 

م بك املتقدم ذكرمها يف الواقعة الكبرية وأرسل اليه ايوب بك يستنصر به فأجاب دعوته وحضر اىل مصر ومعه اجل
الغفري من العزبان واهلوارة واملغاربة وأجناس البوادي وحارب وقاتل داخل املدينة وخارجها كما تقدم ذكر ذلك 
غري مرة وكان بطال مهاما وأسدا ضرغاما ومل يزل حىت هرب مع ايواظ بك اىل بالد الروم فقلدوه الباشوية وعني 

   ١١٣٣يف سفر اجلهاد ومات سنة 
ملعروف بالشريف وهو بن االمري ايواظ بك اجلرجي مملوك حسني أغا وكان والده ايواظ ومات االمري مصطفى بك ا

وتزوج ببنت النقيب برهان الدين افندي فولد له منها املترجم فلذلك  ١٠٧٠بك املذكور توىل أغاوية العزب سنة 
وتوىل كشوفية  ١٠٨١وعزل عنها وتقلد الصنجقية سنة  ١٠٧٩عرف بالشريف وتقلد والده كتخدا اجلاويشية 

الغربية وتقلد قائمقام مصر وعزل ومل يزل امريا حىت مات على فراشه وترك ولده هذا املترجم وكان سنه حني مات 
والده اثنيت عشرة سنة فرباه رحيان اغا تابع والده مث مات رحيان اغا فعند ذلك اسرف مصطفى جليب واتلف اموال 

جاق املتفرقة وصار فيهم اختيارا اىل ان لبس سردارية املتفرقة يف سفر ابيه وكانت كثرية جدا وكان املترجم يف و
فمات صنجق اخلزينة درويش بك الفالح يف السفر بالروم فلبس صنجقية املذكور حكم  ١١٠٩اخلزينة سنة 

  وكان قليل املال  ١١٣٣القانون ورجع اىل مصر امريا واستمر يف امارته حىت مات سنة 
لدايل تابع االمري ايواظ بك الكبري القامسي تقلد الصنجقية يوم اخلميس سابع مجادى االوىل ومات االمري امحد بك ا

ولبس يف يومها قفطان االمارة على العسكر املسافر اىل بالد مورة بالروم عوضا عن خشداشة يوسف  ١١٢٧سنة 
مصر صنجقا وهو علي بك بك اجلزار وسافر بعد ستني يوما ومات هناك وتقلد عوضه مملوكه علي بك ورجع اىل 

  املعروف باهلندي 

ومات كل من االمري حسني كتخدا الينكجرية املعروف حبسني الشريف وابراهيم باش أوده باشا املعروف بكدك 
وثارت بعد ذلك  ١١٢٧وذلك انه ملا قتل قيطاس بك الفقاري بقراميدان على يد عابدي باشا يف شهر رجب سنة 

العزب وذلك ان حسن كتخدا النجديل وناصف كتخدا وكور عبد اهللا كانوا من عصبة الفتنة بني باب الينكجرية و
قيطاس بك فلما قتل خافوا على انفسهم فملكوا باب مستحفظان على حني غفلة وقتلوا املذكورين وكانوا 

  يتهموهنما باهنما تسببا يف قتل قيطاس بك 
القازدغلي وكور عبد اهللا وذلك انه ملا ملك  ومات ايضا كل من االمري حسن كتخدا النجديل وناصف كتخدا



املذكورون الباب وقتلوا حسني كتخدا الشريف وابراهيم الباش كما تقدم وذلك يف اواخر رجب وسكن احلال 
انتدب حممد كتخدا كدك ألخذ ثار اخيه وملك الباب على حني غفلة وذلك ليلة الثالثاء ثالث عشري رمضان 

ه وطائفة من باب العزب وقتل يف تلك الليلة حسن كتخدا النجديل وناصف كتخدا وتعصب معه طائفة من اهل باب
  وانزلومها اىل بيوهتما يف صبح تلك الليلة يف توابيت 

وهرب كور عبد اهللا فقبض عليه حممد بك جركس بعد ستة ايام وحضر به وهو راكب على احلصان ويف عنقه 
  احلديد ومغطى الرأس وطلع به اىل عابدي باشا 

  فلما مثل بني يديه سبه ووخبه وأمره بأخذه اىل بابه فأمر حممد كتخدا كدك حببسه بالقلعة 
  وقتل يف ذلك اليوم وأنزلوه اىل بيته بسوق السالح 

ومات ايضا حممد كتخدا كدك املذكور فانه اشتهر صيته بعد هذه احلوادث ونفذت كلمته ببابه ومل يزل حىت مات 
   ١١٣٢على فراشه يف شهر القعدة 

ومات االمري امحد بك املسلماين ويعرف ايضا باسكي نازي وكان اصله كاتب جراكسة وكان يسمى بامحد افندي 
  مث عمل باش اختيار جراكسة 

وحصل له عز عظيم وثروة وكثرة مال وكان أغىن الناس يف زمانه وكان بينه وبني امسعيل بك بن ايواظ وحشة 
  لتجأ اىل حممد بك جركس وكان بن ايواظ يكرهه ويريد قتله فا

فلما هرب جركس يف املرة االوىل اختفى امحد افندي املترجم وبيعت بالده ومتاعه فلما ظهر جركس ثانيا ظهر امحد 
وصار صنجقيا فقريا مث ورد مرسوم بان يتوجه املترجم اىل مكة الجراء الصلح  ١١٣٣افندي وعمل صنجقيا سنة 

فأرسلوه اىل والية جرجا  ١١٣٦ رجع اىل مصر ومكث هبا مدة اىل بني االشراف فتوجه ومكث هناك سنة مث
  ليشهل غالل املربي وكان ذلك حيلة عليه 

فلما توجه اىل جرجا أرسل حممد باشا فرمانا اىل سليمان كاشف خفية بقتله فذهب سليمان كاشف ليسلم عليه 
   ١١٣٦دي عشرى شهر القعدة سنة فغمز عليه بعض أتباعه فضربوه وقتلوه عند العرمة وقطعوا رأسه يف حا

ومات االمري علي كتخدا املعروف بالداودية مستحفظان وكان من اعيان باب الينكجرية وأصحاب الكلمة مع 
مشاركة مصطفى كتخدا الشريف وكان من االعيان املعدودين مبصر ومل يزل نافذ الكلمة وافر احلرمة اىل أن مات 

   ١١٣٣على فراشه يف مجادى االخرة سنة 
ومات االمري ابراهيم افندي كاتب كبري الشهري بشهر اوغالن مستحفظان وكان ايضا من االعيان املشهورين بباهبم 

مع مشاركة عثمان كتخدا اجلرجي تابع شاهني جرجبي وانفرد معه بالكلمة بعد مصطفى كتخدا الشريف ورجب 
  تقدم االشارة اىل ذلك كتخدا بشناق ملا خرجهما امسعيل بك بن ايواظ اىل الكشيدة كما 

فلما قتل امسعيل بك رجع مصطفى كتخدا الشريف ورجب كتخدا ثانيا اىل الباب واحنطت كلمة املترجم وعثمان 
كتخدا مث عزل ابراهيم افندي املذكور اىل دمياط وأهني ومكث هناك اشهر مث حضروه وجعلوه سردار جداوي 

   ١١٣٧وتوجه مع احلج ومات هناك يف سنة 

نبيه الفطن الذكي حسن افندي الروزناجمي الدمرداشي وكان باش قلفه الروزناجمه فلما حضر امسعيل باشا ومات ال
واليا على مصر يف سنة ست ومائة والف وكانت سنة تداخل فتكلم الباشا مع ابراهيم بك أيب شنب يف كسر 

ن الف عثماين اليت كانت عليهم اخلزينة وعرض عليه املرسوم السلطاين بتعويض كسر اخلزينة من اشغال العشري



وكان له ميل للعلوم واملعارف وخصوصا الرياضيات والفلكليات ويوسف الكالرجي الفلكي املاهر هو تابع املذكور 
  ومملوكه 

وقرأ على رضوان افندي صاحب االزياج واملعارف وكان كثري العناية برضوان افندي املذكور ورسم بامسه عدة 
طلية بالذهب واحضر املتفنني من ارباب الصنائع صنعوا له ما اراد مبباشرة وارشاد آالت وكرات من حناس م

رضوان افندي وصرف على ذلك امواال عظيمة وباقي اثر ذلك اىل اليوم مبصر وغريها ونقش عليها امسه واسم 
  وقبل ذلك وبعدها ومل يزل يف سيادته حىت تويف  ١١١٣رضوان افندي وذلك سنة 

فى بك القزالر املعروف باخلطاط تابع يوسف أغا القزالردار السعادة توىل االمارة الصنجقية يف ومات االمري مصط
قهرا عنه وتقلد مناصب عديدة مثل  ١١٠٩وتقلد قائمقامية بعد عزل امسعيل باشا وذلك سنة  ١٠٩٤سنة 

رية والقائمقامية اربع كشوفية جرجا وغريها مث تقلد الدفتردارية سنة ثالث وثالثني فكان بني لبسه الدفتردا
   ١١٤٢وعشرون سنة وبعد عزله من الدفتردارية مكث يف منزله صنجقيا بطاال اىل ان تويف سنة 

ومات االمري املعظم واملالذ املفخم االمري امسعيل بك بن االمري الكبري ايواظ بك القامسي من بيت العز والسيادة 
كان مجيل الذات والصفات وتقلد االمارة الصنجقية بعد موت واالمارة نشأ يف حجر والده يف صيانة ورفاهية و

والده الشهيد يف الفتنة الكبرية كما تقدم وكان هلا اهال وحمال وكان عمره اذ ذاك ست عشرة سنة وقد دب عذاره 
  ومسته النساء قشطة 

  بك 
واالجناد خاصة حنو السبعمائة فانه ملا اصيب والده يف املعركة بالرملة جتاه الروضة وقتل يف ذلك اليوم من الغز 

ودفن والده فلما اصبحوا ركب يوسف اجلزار تابع ايواظ بك وامحد كاشف واخذوا معهم املترجم وذهبوا اىل بيت 
قانصوه بك قائمقام فوجدوا عنده ابراهيم بك ابا شنب وامحد بك تابعه وقيطاس بك الفقاري وعثمان بك بارم 

يهم الكآبة واحلزن وصاروا مثل الغنم بال راع متحريين يف امرهم وما ذيله وحممد بك قطامش وهم جلوس وعل
يؤول اليه حاهلم فلما استقر هبم اجللوس نظر يوسف اجلزار اىل قيطاس بك فرآه يبكي فقال له الي شيء تبكي هذه 

حد وخلف ماال القضية ليس لنا فيها ذنب وال عالقة واصل الدعوى فيكم معشر الفقارية واآلن احنرجنا وقتل منا وا
ورجاال قلدوين الصنجقية وامري احلاج وسر عسكر وكذلك قلدوا ابن سيدي هذا صنجقية والده فيكون عوضا عنه 

ويفتح بيته واعطونا فرمانا وحجة من الذي جعلتموه نائب شرع باملعافاة من احللوان وحنن نصرف احللوان على 
  املقاتلني واهللا يعطي النصر ملن يشاء 

ورجع يوسف بك وصحبته امسعيل بك ومن معهم اىل بيت املرحوم ايواظ بك وقضوا اشغاهلم ورتبوا  ففعلوا ذلك
امورهم وركبوا يف صبحها اىل باب العزب واخذوا معهم االموال فانفقوا يف الست بلكات وغريهم من املقاتلني 

  يها بعد موت ايواظ بك ونظموا احواهلم يف الثالثة ايام اهلدنة اليت كانوا اتفقوا على رفع احلرب ف
وكان الفاعل لذلك ايوب بك وقصده حىت يرتب اموره يف الثالثة ايام مث يركب على بيت قانصوه بك ويهجم على 

  من فيه ولو فعل ذلك يف اليوم الذي قتل فيه ايواظ بك لتم هلم االمر ولكن ليقضي اهللا امرا كان مفعوال 
الجتهاد وبرزوا للحرب يف داخل املدينة وخارجها وعملوا املكايد ونصبوا ومل يرد اهللا هلم بذلك وأخذوا يف اجلد وا

  شباك املصايد وأنفقوا االموال ونقبوا النقوب حىت نصرهم اهللا على الفرقة االخرى وهم أيوب 



بك وحممد بك الصعيدي وافرنج امحد وباب الينكجرية ومن تبعهم وقتل من قتل وفر من فر وهنبت دورهم 
بالد وتشتتوا يف البالد البعيدة كما ذكر غري مرة واستقر احلال وسافر أمريا باحلج يف تلك السنة وشردوا يف ال

يوسف بك اجلزار واستقر املترجم مبصر وافر احلرمة حمتشم املكانة مشاركا البراهيم بك ايب شنب وقيطاس بك يف 
ا سرا وسلط حبيب وابنه سامل على االمر والرأي ويف نفس قيطاس بك ما فيها من حقد العصبية فصار يناكدمه

خيول امسعيل بك فجم اذناهبا ومعارفها كما ذكر مث نصب هلما وملن واالمها شباكا ومكايد ومل يظفره اهللا هبما ومل 
يزل على ذلك ومها يتغافالن ويغضيان عن مساويه اخلفية اىل ان حضر عابدي باشا وارسل قلد يوسف بك اجلزار 

  على ابن سيده امسعيل بك وجعله امني السماط  قائمقام وخلع يوسف بك
وملا وصل الباشا اىل العادلية وقدمت له االمراء التقادم وقدم له امسعيل بك املترجم تقدمة عظيمة وتقيد خبدمة 
السماط أحبه عابدي باشا ومال بكليته اليه مث انه اختلى معه ومع يوسف بك وسأهلما عن سبب موت والده 

من قدمي الزمان فرقتان وعرفاه احلال وان قيطامس بك وايوب بك بيت واحد ووقعت بينهما فأخرباه ان مصر 
خصومة وأيوب بك أكثر عزوة وجندا فوقع قيطامس بك على ايواظ بك والتجأ اليه فقام بنصرته وفاداه وأنفق 

يراع معنا مجيال ويف كل  بسببه امواال وجتندلت من رجاله أبطال اىل أن مات وقتل وبلغ قيطاس بك بنا ما بلغ فلم
  وقت ينصب لنا احلبائل وحيفر فينا الغوائل وحنن باهللا نستعني فقال الباشا يكون خريا 

وأضمر لقيطاس بك السوء ومل يزل حىت قتله كما ذكر بقراميدان وورد أمر بتقليد املترجم على احلج امريا وتقليد 
وتسلم أدوات احلج واجلمال وأرسل غالل احلرمني وبعث  ابراهيم بك الدفتردارية وألبسهما عابدي باشا اخللع

  القومانية والغالل اىل البنادر وأرسل أناسا وعينهم حلفر اآلبار املردومة وتنقية االحجار من طريق احلجاج 

وضم اليه مجاعة من الفقارية مثل حسني بك ايب يدك وذي الفقار معتوق عمر أغا بلغيه واصالن وقبالن وأمثاهلم 
وا حيفرون للمترجم وينصبون له الغوائل واتفقوا على غدره وخيانته ووقف له طائفة منهم بطريق الرميلة وهو واخذ

طالع اىل الديوان فرموا عليهم الرصاص فلم يصب منهم سوى رجل قواس ورمح امسعيل بك وأمراؤه اىل باب 
بك اجلزار مضمونه الشكوى من  القلعة ونزل بباب العزب وكتب عرضحال وأرسله اىل علي باشا صحبة يوسف

  حممد بك جركس وانه جامع عنده املفاسيد ويريدون اثارة الفنت يف البلد 
فكتب الباشا فرمانات اىل الوجاقات باحضار حممد بك جركس وان أيب فحاربوه وركب جركس باملنضمني اليه 

هبم بالرميلة وآل االمر اىل اهنزامه وتفرق وهم قامسية وفقارية وذلك بعد ابائه وعصيانه فصادف املتوجهني اليه فحار
من حوله ومل يتكمن من الوصول اىل داره وخرج هاربا من مصر وقبض عليه العربان وأحضروه اىل امسعيل بك 

أسريا عريانا يف أسوأ حال فكساه واكرمه والبسه فروة مسور واشار عليه امحد كتخدا امني البحرين وعلي كتخدا 
  افقهما على ذلك اجللفي بقتله فلم يو

  وقال انه دخل اىل بييت وحل يف ذمامي فال يصح ان اقتله مث نفاه اىل قربص 
وملا سافر حممد بك بن ايب شنب اىل اسالمبول باخلزينة يف تلك السنة وصى قاسم بك باالرسال اىل جركس 

واجتمع بالوزير االعظم واحضاره اىل مصر ففعل وحضر اىل مصر سرا واختفى عنده وملا وصل حممد بك باخلزينة 
دس اليه كالما يف حق املترجم وقال له ان أمهلتم أمره استوىل على املمالك املصرية وطرد الوالة ومنع اخلزينة فان 

االمراء والدفتردارية وكبار االمراء والوجاقات صاروا كلهم أتباعه ومساليكه ومماليك ابيه والذي ليس كذلك فهم 
   ال خيرج عن مراده يف كل ما يأمر به صنائعه وعلي باشا املتوىل

  وأخرج من مصر وأقصى كل ناصح يف خدمة الدولة مثل حممد بك جركس ومن يلوذ به وعمل للوزير 



أربعة آالف كيس على ازالة امسعيل بك والباشا وتولية خالفة ويكون صاحب شهامة وتدبري وكان ذلك يف دولة 
ب باشا امري احلاج الشامي ورمسوا له رسوما بامالء حممد بك أيب شنب السلطان امحد فأجابوه اىل ذلك وعينوا رج

  ملخصها قتل الباشا وامسعيل بك وعشريته ما عدا علي بك اهلندي 
وملا حضر رجب باشا اىل مصر وقد كان قاسم بك احضر حممد جركس واخفاه وكان امسعيل بك بن ايواظ طالعا 

باشا اىل العريش ووصل املسلم اىل مصر كان خروج امسعيل بك فاليوم الذي وصل فيه رجب  ١١٣١باحلج سنة 
باحلج من مصر وارسل رجب باشا مرسوما اىل امحد بك االعسر وجعله قائمقام وامره بانزال علي باشا اىل قصر 
يوسف واالحتفاظ به ففعلوا ذلك ووصل رجب باشا فأحضر علي باشا وخازنداره وكاتب خزينته والروزناجمي 

ل حسابه مث امر بقتله فقتلوه ظلما وسلخوا رأسه وأرسلها اىل الروم وضبط خملفاته ودبر معه أمر بن وامرهم بعم
  ايواظ 

وأما ما كان من امر الباشا وجركس ومن مبصرفانه فانه ملا سافر يوسف بك اجلزار ومن معه على الرسم املتقدم 
اجلاويشية وظهر حممد بك جركس ونزل من القلعة عملوا شغلهم وقتلوا امسعيل بك الدفتردار وامسعيل اغا كتخدا 

  اىل بيته وهو راكب ركوبة الدفتردار واستقر الباشا أمحد بك االعسر دفتردار 
وملا وصل املتوجهون اىل سطح العقبة نزل يوسف بك اجلزار وترك حممد بك بن ايواظ وامسعيل بك جرجا يف 

وقال له الي شيء جئت فقال أنا لست وحدي بل  السطح فلما دخل على الصنجق وسلم عليه اشتغل خاطره
  صحبيت اخوك حممد بك وامسعيل بك جرجا وعبد الرمحن أغا وجله 

فقال ال اله اال اهللا كيف انكم تتركون البلد وتأتون اما تعلموا ان لنا أعداء والعثمانية ليس هلم امان وال صاحب 
  ر وبعد ايام وصل مرسوم باالمان والرضا ويصيدون االرنب بالعجلة فأعدوا العدة وسافروا اىل مص

المسعيل بك ومجاعته وولوا على مصر حممد باشا من حيث أتى بعدما دفع املائة وعشرين كيسا اليت اخذها من دار 
الضرب وصرفها على جتريدة اجرود ومل يزل حممد بك جركس وحممد بك بن سيده ومن يلوذ هبم مصرين على 

يتغافل عنهم ويغضي عن مساويهم ويسامح زالهتم حىت غدروا به وقتلوه بالقلعة  حقدهم وعداوهتم للمترجم وهو
على حني غفلة وذلك انه مل يزل ذو الفقار تابع عمر اغا يطالب بفائظ حصته يف قمن العروس ويكلم جركس يشفع 

يطلع له عندي اىل له عند امسعيل بك فيقول له اطرد الصيفي من عندك وأرسل ايل بعد ذلك ذا الفقار ويأخذ الذي 
ان ضاق خناق ذي الفقار من الفشل واالعدام فطلع اىل كتخدا الباشا وشكا اليه حاله فقال له وما الذي تريد 

نفعله قال اريد ان اقتل ابن ايواظ عندما يأيت اىل هنا واعطوين صنجقية وعشرين كيسا فائظ من بالده وكشوفية 
  فأجابه اىل مطلوبه على شرط ان ال يدخلنا يف دمه  املنوفية فدخل الكتخدا واخرب خمدومه بذلك

فنزل ذو الفقار واخرب جركس مبا حصل وطلب ان يكون ذلك حبضوره هو وابراهيم بك فارسكور فأجابه اىل ذلك 
وملا اجتمعوا يف ثاين يوم عند كتخدا الباشا دخل ذو الفقار وقدم له عرضحال اىل امسعيل بك فاخذه وشرع يقرأ فيه 

ي الفقار سحب اخلنجر وضرب الصنجق به يف مدوده وكان معه قاسم بك الصغري واصالن وقبالن واذا بذ
وخالفهم مستعدين لذلك فعندما رأوه ضرب امسعيل بك سحبوا سيوفهم وضربوا ايضا امسعيل بك جرجا فقتلوه 

جثثهما اىل بيوهتما  فهرب صاري علي وكتخدا اجلاويشية مشاة اىل باب الينكجرية وقطعوا راس االمريين وشالوا
   ١١٣٦فغسلومها وكفنومها ودفنومها مبدفن ايب الشوارب الذي بطريق االزبكية عند غيظ الطواشي وذلك يف سنة 

  مث ارسلوا رأسيهما مسلوخني فدفنومها ايضا وانقضت دولة امسعيل بك ابن ايواظ 
  وكانت 



لطريق واوالد احلرام وله وقائع مع حبيب واوالده ايامه سعيدة وافعاله محيدة واالقليم يف امن وامان من قطاع ا
يطول شرحها وسيأيت استطراد بعضها يف ترمجة سويلم وكان صاحب عقل وتدبري وسياسة يف االحكام وفطانة 

ورياسة وفراسة يف االمور وله عدة عمائر ومآثر منها انه جدد سقف اجلامع االزهر وكان قد آل اىل السقوط وانشأ 
  هيم الدسوقي بدسوق وكذلك انشأ مسجد سيدي علي املليجي على الصفة اليت مها عليها اآلن مسجد سيدي ابرا

   ١١٣٥وملا متم بناء املسجد املليجي سافر اليه لرياه وذلك يف منتصف شهر شعبان سنة 
لسويس واملويلح ومن افاعيله اجلميلة كان يرسل غالل احلرمني يف اواهنا ويرسل القومانية اىل البنادر وجيعل يف بندر ا
  والينبع غالل سنة قابلة يف الشون تشحن السفائن وتسافر يف اواهنا ويرسل خالفها على هذا النسق 

وملا بلغ خرب موته الهل احلرمني حزنوا عليه وصلوا عليه صالة الغيبة عند الكعبة وكذلك اهل املدينة صلوا عليه بني 
  ن سنة وطلع امري باحلج ست مرات آخرها سنة ثالث وثالثني املنرب واملقام ومات وله من العمر مثان وعشرو

وكان منزله هو بيت يوسف بك بدرب اجلماميز اجملاور جلامع بشناك املطل على بركة الفيل وقد عمره وزخرفه 
بانواع الرخام امللون وصرف عليه امواال عظيمة وقد خرب وصار حيشانا ومساكن للفقراء وطريقا يسلك منها 

 الربكة ويسموهنا اخلرابة وملا مات مل خيلف سوى ابنة صغرية ماتت بعده مبدة يسرية ومحلني يف سريتني املارة اىل
ولدت احداهن ولدا ومسوه ايواظ عاش حنو سبعة اشهر ومات وولدت االخرى بنتا ماتت يف فصل كو دون البلوغ 

  فسبحان احلي الذي ال ميوت 
ازندار ايواظ بك الكبري وامره امسعيل بك وقلده صنجقا ومنصب ومات االمري امسعيل بك جرجا وكان اصله خ

  جرجا فلذلك لقب بذلك ومل يزل حىت قتل مع ابن سيده يف ساعة واحدة ودفن معه يف مدفن رضوان 

  بك ايب الشوارب 
املذكورون  ومات كل من االمري عبد اهللا بك واالمري حممد بك بن ايواظ واالمري ابراهيم بك تابع اجلزار قتل الثالثة

يف ليلة واحدة وذلك انه ملا قتل االمري امسعيل بك بن ايواظ بالقلعة بيد ذي الفقار مبماألة حممد بك جركس يف 
الباطن وعبد اهللا بك مل يكن حاضرا انضمت طوائف االمراء املقتولني ومماليكهم اىل عبد اهللا بك لكونه زوج اخت 

  بك الكبري  املرحوم امسعيل بك ومن خاصة مماليك ايواظ
وكان كتخداه يف حياته وقلده امسعيل بك االمارة والصنجقية وطلع امريا باحلج يف السنة املاضية اليت هي سنة مخس 

  وثالثني ورجع سنة ست وثالثني 
فلما وقع ذلك انضموا اليه لكونه أرأس املوجودين واعقلهم واقبلت عليه الناس يعزونه يف ابن سيده امسعيل بك 

ته بالناس وحتقق املبغضون انه ان استمر موجودا ظهر شأنه وانتقم منهم فاعملوا احليلة يف قتله وقتل وازدحم بي
  امرائهم 

وطلع يف ثاين يوم ذو الفقار قاتل املرحوم امسعيل بك اىل القلعة فخلع عليه الباشا وقلده االمرية والصنجقية 
  وكاشف اقليم املنوفية 

من كتخدا الباشا مضموهنا انه جيمع عنده عبد اهللا بك وحممد بك ابن ايواظ ونزل اىل بيت جركس ومعه تذكرة 
  وابراهيم بك اجلزار ويعمل احليلة يف قتلهم 

فكتب جركس تذكرة اىل عبد اهللا بك وارسلها صحبة كتخداه بطلبه للحضور عنده ليعمل معه تدبريا يف قتل قاتل 
بك بالتذكرة وجد البيت مملؤا بالناس والعساكر واالختيارية  املرحومني فلما حضر كتخدا جركس اىل بيت عبد اهللا

واجلرجبية وواجب رعاياه وعنده علي كتخدا اجللفي عزبان وحسن كتخدا حبانية تابع يوسف كتخدا تابع حممد 



كتخدا البيوقلي وغريهم نفر وطوائف كثرية فأعطاه التذكرة فقرأها مث قال لعلي بك اهلندي خذ حممد بك وابراهيم 
  بك واذهبوا اىل بيت حممد بك جركس وانظروا كالمه وارجعوا فاخربوين مبا يقول 

فركبوا وذهبوا عند جركس فدخلوا عليه فوجدوا عنده ذا الفقار بك وهو يتناجى معه سرا فادخلهم اىل تنهة 
اهللا بك واطلبه فان اجمللس وارسل يف احلال اىل كتخدا الباشا خيربه حبضور املذكورين عنده ويقول له أرسل إىل عبد

  طلع اليكم وعوقتموه ملكنا غرضنا يف باقي اجلماعة 
فارسل الكتخدا يقول جلركس ان ال يتعرض لعلي بك اهلندي الن السلطان اوصى عليه وكذلك صاري علي 

  اوصى عليه الباشا النه امني العنرب وناصح يف اخلدمة 
يعزيه يف العزيز ابن سيده ويطلبه للحضور عنده ليدبر معه وارسل يف احلال تذكرة اىل عبد اهللا بك ياخذ خاطره و

  امر هذه القضية وقتل قاتل املرحوم 
  فراج عليه ذلك الكالم والتمويه 

وركب يف احلال الجل نفاذ املقدور وقال لعلي كتخدا اجلس هنا وال تفارق حىت ارجع وطلع اىل القلعة ومعه 
خل على كتخدا الباشا فتلقاه بالبشاشة ورحب به وشاغله بالكالم عشرة من الطائفة ومملوكان والسعادة فقط ود

اىل العصر وعندما بلغ حممد بك جركس ركوب عبد اهللا بك وطلوعه اىل القلعة صرف علي بك اهلندي ووضع 
القبض على حممد بك ابن ايواظ وابراهيم بك اجلزار وربط خيوهلما باالسطبل وطردوا مجاعتهم وطوائفهم 

 يزل كتخدا الباشا يشاغل عبد اهللا بك وحيادثه ويالهيه اىل قبيل الغروب حىت قلق عبد اهللا بك وسراجينهم ومل
  واراد االنصراف فقال له كتخدا الباشا ال بد من مالقاتك الباشا وحمادثتك معه 

هذه الليلة  وقام يستأذن له ودخل ورجع اليه وقال له ان الباشا ال خيرج من احلرمي اال بعد الغروب وانت ضيفي يف
  الجل ما نتحادث مع الباشا يف الليل 

وحسن له ذلك وتركه اىل الصباح فطلع حممد بك جركس وابن سيده حممد بك ابن ايب شنب وذو الفقار بك 
وقاسم بك وابراهيم بك فرسكور وامحد بك االعسر الدفتردار فخلع الباشا على حممد بك امسعيل وقلده امري 

  دا احلاج وقلد عمر اغا كتخ

  جاويشية عوضا عن عبد اهللا اغا وقلد حممد اغا هللوبة وايل ونزلوا اىل بيوهتم 
  وطلعت طوائف عبد اهللا بك واتباعه وانتظروه حىت انقضى امر الديوان ومل ينزل 

بك فاستمروا يف انتظاره اىل بعد العصر مث سألوا عنه فقالوا هلم انه جالس مع الباشا يف التنهة فنزلوا وارسل حممد 
جركس هللوبة الوايل اىل بيت كتخدا الباشا فقعد به اىل بعد العشاء فدخلت اجلو خدارية اىل عبد اهللا بك فاخذوا 

ثيابه وما يف جيوبه وانزلوه وسلموه اىل الوايل فاركبه على ظهر كديش ونزل به من باب امليدان وساروا به اىل بيت 
بك ابن ايواظ وابراهيم بك اجلزار فاركبومها محارين وسار هبم  جركس فاوقفوه عند احلوض املرصود ونزلوا مبحمد

ابراهيم بك فارسكور والوايل على جزيرة اخليوعية وانزلوهم يف املركب وصحبتهم املشاعل فقتلوهم وسلخوا 
  رؤوسهم ورموهم اىل البحر ورجعوا وانقضى امرهم وتغيب حاهلم وما فعل هبم اياما 

   ١١٣٦الول سنة وكانت قتلتهم يف شهر ربيع ا
  ومات عبد اهللا بك وهو متقلد امارة احلج وعمره ست وثالثون سنة وكان حليما مسوح النفس صايف الباطن 

  ومات حممد بك ابن ايواظ بك وسنه ست وعشرون سنة وكان اصغر من اخيه املرحوم 



تقلد االمارة  ومات االمري قاسم بك الكبري وهو مملوك ابراهيم بك ايب شنب وخشداش حممد بك جركس
يف ايام عابدي باشا وملا هرب جركس وقبض عليه العربان  ١١٢٦والصنجقية بعد قتل قيطاس بك يف سنة 

واحضروه اىل امسعيل بك ونفاه اىل قربص اتفق حممد بك ابن ايب شنب مع قاسم بك سرا على احضاره اىل مصر 
ل امسعيل بك وارسل يف اخلفية واحضره اىل مصر وسافر حممد بك اىل الروم باخلزينة واشتغل شغله هناك على قت

  واخفاه حىت حضر رجب باشا وفعلوا ما تقدم 

  ذكره 
ومل يزل امريا ومتكلما مبصر حىت وقعت حادثة ظهور ذي الفقار بك واحملاربة الكبرية اليت خرج فيها جركس من 

دم وعندما علم جركس مبوته حضر مصر فقتل قاسم بك املذكور يف بيته اصيب برصاصة من منارة اجلامع كما تق
   ١١٣٨اليه واحلرب قائم وكشف وجهه فرآه ميتا وذلك سنة 

ومات االمري قاسم بك الصغري وهو ايضا من اتباع ابراهيم بك ايب شنب وكان فرعون هذه الطائفة يف دولة حممد 
ارب فيه ايضا ويف امسعيل بك جركس وهو من مجلة املتعصبني مع ذي الفقار على قتل امسعيل بك ابن ايواظ والض

   ١١٣٧بك جرجا ومل يزل حىت مات يف رمضان بوالية البهنسا سنة 
ومات حممد اغا متفرقة سنبالوين وكان اغات وجاق املتفرقة وصاحب وجاهة ومات مقتوال باغراء من حممد بك 

  جركس 
سليمان كاشف وخازندار ابن ايواظ ومات االمري ابراهيم افندي كتخدا العزب املذكور قتله سليمان اغا ابو دفية و

بالرميلة يف حادثة ظهور ذي الفقار كما تقدم ذكر ذلك يف ايام علي باشا وملكوا يف ذلك الوقت باب العزب 
وحضر حممد باشا وعلي باشا ووقعت احلروب مع حممد بك جركس حىت خرج من مصر وذلك سنة مثان وثالثني 

  وسيأيت تتمة ذلك يف ترمجة جركس 
المري عبد الرمحن بك ملتزم الوجلة وهو من اتباع ايواظ بك الكبري القامسي وامره ابنه امسعيل بك ابن ايواظ ومات ا

وقتل امسعيل بك يف غيابه فلما حضر اىل مصر خلع عليه حممد بك ابن ايب  ١١٣٥وقلده الصنجقية وسافر باخلزينة 
هاب والسفر اىل قبلي فقضى اشغاله وبرز خيامه اىل شنب الدفتردار قائمقام قفطان والية جرجا واستعجله يف الذ

  ناحية اآلثار وخرجت االمراء واالغوات واالختيارية والوجاقات ومشوا يف 

  موكبه على العادة ونزلوا بصيوانه وشربوا القهوة والشربات وودعوه ورجعوا اىل منازهلم 
غد مبتاعكم وانزلوا باملراكب ونسري على بركة اهللا مث أنه قال للطوائف واألتباع اذهبوا اىل منازلكم واحضروا بعد 

  تعاىل 
مث أنه تعشى هو ومماليكه وخواصه وعلق على اخليول واجلمال وركب وسار راجعا من خلف القلعة اىل جهة سبيل 

  عالم اىل الشرقية ومل يزل سائرا اىل ان وصل اىل بالد الشام ومنها اىل بالد الروم هذا ما كان من امره 
جركس فانه احضر علي بك وقاسم بك وعمر بك امري احلاج وامرهم بالركوب بعد العشاء بالطوائف واما 

ويأخذوا هلم راحة عند السواقي مث يركبوا بعد نصف الليل ويهامجوا وطاق عبد الرمحن بك وجلة على حني غفلة 
فاخذوها ورجعوا ومل يزل املترجم حىت  ويقتلوه ويأخذوا مجيع ما معه ففعلوا ذلك وساروا قرابة فلم جيدوا غري اخليام

وصل اىل اسالمبول واجتمع برجال الدولة فاسكنوه يف مكان واخذ مكتوبا من أغات دار السعادة خطابا اىل وكيله 
  مبصر يتصرف له يف حصصه مبوجب دفتر املستويف ويرسل له الفائظ كل سنة واستمر هناك اىل ان مات 



س واصله من مماليك يوسف بك القرد وكان معروفا بالفروسية بني مماليك ومات االمري الشهري حممد بك جرك
اخذه ابراهيم بك ابو شنب وارخى حليته وعمله قائمقام الطرانة  ١١٠٧املذكور فلما مات يوسف بك يف سنة 

يه فضم ال ١١٢٨وتوىل كشوفية البحرية عدة مرار مث امارة جرجا وسافر اىل الروم سر عسكر على السفر يف سنة 
املبغضني له من الفقارية وغريهم وتوافقوا على اغتياله ورصد له طائفة منهم ووقفوا له بالرميلة وضربوا عليه 

بالرصاص فنجاه اهللا من شرهم وطلع امسعيل بك وصناجقة اىل باب العزب وطلب جركس اىل الديوان ليتداعى معه 
من مصر فقبض عليه العربان واحضروه اسريا اىل  فعصي وامتنع وهتيأ للحرب والقتال فقوتل وهزم وخرج هاربا

  امسعيل بك فاشاروا عليه بقتله 

  فأىب وقال انه دخل حيا اىل بييت فال سبيل اىل قتله 
وانزله مبكان واحضر له الطبيب فداوى جراحته واكرمه واعطاه مالبس وخلع عليه فروة مسور والف دينار ونفاه 

  اىل قربص حسما للشر 
يف قلوب خشداشينه وحممد بك ابن ايب شنب ابن استاذهم واتفقوا على احضار جركس سرا اىل واستمر احلقد 

  مصر 
وسافر ابن ايب شنب باخلزينة اىل دار السلطنة فاغرى رجال الدولة ورشاهم وجعل هلم اربعة آالف كيس على ازالة 

  امسعيل بك وعشريته 
  ووقع ما تقدم ذكره يف والية رجب باشا 

 مصر يف صورة درويش عجمي واختفى عند قاسم بك ودبروا بعد ذلك ما دبروه من قتل وحضر جركس اىل
  الباشا وما تقدم ذكره يف ترمجة امسعيل بك 

  وجنا امسعيل بك ايضا من مكرهم وظهر عليهم وساحمهم يف كل ما صدر منهم مع قدرته على ازالتهم 
  وخانوه وقتلوه بالديوان وازالوا دولته  ومل يزالوا مضمرين له السوء حىت توافقوا على قتله غدرا

  وصفا 
وصفا عند ذلك الوقت حملمد بك جركس وعشريته فلم حيسن السري وطغى وجترب وسار يف الناس بالعسف واجلور 

واختذ له سراجا من اقبح خلق اهللا واظلمهم وهو الذي يقال له الصيفي ورخص له فيما يفعله وال يقبل فيه قول 
انا من جنسه وخدما وكلهم على طبقته يف الظلم والتعدي فكانوا يأخذون االشياء من الباعة وال احد واختذ له اعو

  يدفعون هلا مثنا ومن امتنع عليهم ضربوه بل وقتلوه وصاروا خيطفون النساء واالوالد 
لدولة وصاروا يدخلون بيوت التجار يف رمضان بالليل فال ينصرفون حىت ضاق صدر الباشا وابرز مرسوما من ا

برفع صنجقية حممد بك جركس وكتب فرامانات وارسلها اىل الوجاقات ومشايخ العلم والبكري وشيخ السادات 
  ونقيب االشراف باالخبار بذلك وباملنع من االجتماع عليه او دخول منزله 

  احلضور ووصل اخلرب اىل حممد بك جركس فكتب يف احلال تذاكر وارسلها اىل اختيارية الوجاقات واملشايخ ب

ساعة تارخيه لسؤال وجواب فذهب اليه االختيارية فاكرمهم واجلهم واجلسهم مث حضر املشايخ فلما تكامل اجمللس 
  اوقف طوائفه ومماليكه باالسلحة مث قال هلم تكونوا معي او اقتلكم مجيعا 

  فلم يسعهم اال اهنم قالوا له مجيعا حنن معك على ما تريد 
  زوله فقالوا حنن معك على ما ختتار فقال اريد عزل الباشا ون



مث اهنم كتبوا فتوى مضموهنا ما قولكم يف نائب السلطان اراد االفساد يف اململكة وتسليط البعض على البعض 
وحتريك الفنت الجل قتلهم واخذ امواهلم فماذا يلزم يف ذلك فكتب املشايخ بوجوب ازالته وعزله قمعا للفساد 

  وحقنا للدماء 
ى منهم وقام واخذ معه رجب كتخدا ومصطفى كتخدا وابراهيم كتخدا عزبان ودخل اىل داخل وترك فاخذ الفتو

اجلماعة يف املقعد واحلوش وعليهم احلرس وباتوا على ذلك من غري عشاء وال دثار فلما اصبح صباح يوم اجلمعة 
ن ارسل قاسم بك الكبري اىل ناحية عاشر القعدة ارسل امحد بك االعسر اىل الباشا يقول له انت تنزل او حتارب وكا

  اجلبل بنحو اخلمسمائة خيال فقال بل انزل وانظروا اىل مكانا انزل فيه 
ونزل يف ذلك اليوم قبل الصالة اىل بيت حممد اغا الدايل بقوصون ومل خيرج جركس من بيته وال احد من املعوقني 

  سوى قاسم بك وامحد بك 
ختم عليه املشايخ والوجاقات وكتبوا فيه انه باع غالل احلرمني وغالل مث انه كتب عرضا على موجب الفتوى و

االنبار وباع من غالل الدشائش واخلواسك مثانية وعشرين الف اردب وختم عليه القاضي ايضا وارسله صحبة ستة 
   ١١٣٧انفار من الوجاقلية يف غرة احلجة سنة 

مقام فصار يعمل الدواوين يف منزله ومل يطلع اىل القلعة اال يف وملا فعل ذلك اقام حممد بك الدفتردار ابن استاذه قائ
  يوم نزول اجلامكية 

وملا فعل جركس ذلك صفا له الوقت وعزل مملوكه حممد اغا الوايل وقلده الصنجقية ومساه جركس الصغري والبس 
  على اغا مملوكه ابن اخي قاسم بك الصغري 

د على احملرجمي مملوكه الصنجقية ايضا وكذلك امحد اخلازندار مملوك صنجقية عمه واعطاه بالده وماله وجواره وقل
  امحد بك االعسر وسليمان اغا مجيزة تابع امحد اغا الوكيل صناجق البسهم اجلميع قائمقام يف بيته 

ومل يتفق نظري ذلك وحضر جن علي باشا وطلع اىل القلعة فلم يقابله جركس اال يف قصر احللي وكمل له من 
  ثالثة عشر صنجقا واستولوا على مجيع املناصب والكشوفيات  االمراء

وملا تأمر ذو الفقار بعد قتل امسعيل بك انضم اليه كثري من الفقارية وسافر اىل املنوفية فاراد ان جيرد عليه وطلب من 
زل الباشا مث الباشا فرمانا بذاك فامتنع فتغري خاطره من الباشا واستوحش كل من اآلخر وحصل ما تقدم ذكره من ع

جرد علي ذي الفقار فاختفى ذو الفقار وتغيب مبصر اىل ان حضر علي باشا وايل جريد واستقر بالقلعة ودبروا يف 
  ظهور ذي الفقار كما تقدم يف خرب حممد باشا 

وخرج حممد بك جركس هاربا من مصر فنهبوا بيته وبيوت اتباعه وعشريته فاخرجوا من بيته شيئا ال حيد وال 
  حىت انه وجد به من صنف احلديد اكثر من الف قنطار ومن الغنم ازيد من االلف خروف  يوصف

  وبعدما احاطوا مبا فيه من املواشي واالمتعة وهنبوها هدموه واخذوا اخشابه وشبابيكه وابوابه 
  ومل ميض ذلك النهار حىت خرب عن آخره 

  ع سنوات فخرب مجيعه من الظهر اىل قبيل املغرب ومل يبق به مكان قائم االركان وقد اقام يعمر فيه حنو ارب
  وقتلوا كل من وجدوه من اتباعه واختفى منهم من اختفى ومن ظهر بعد ذلك قتلوه ايضا وهنبوا دياره 

واخرج خلفه ذو الفقار جتريدة فلم يدركوه وذهب من خلف اجلبل االخضر اىل درنه فصادف مركبا من مراكب 
اليكه وتفرق من كان معه من االمراء بالبالد القبلية وسافر املترجم اىل بالد االفرنج االفرنج فنزل فيها مع بعض مم

  فاكرموه وتشفعوا فيه عند العثماين بواسطة االجلي فقبلوا شفاعتهم فيه واخذوا له 



  يقبل  مرسوما بالعودة اىل مصر واخذها ان قدر على ذلك بعد ان عرضوا عليه الوالية والباشوية ببعض املمالك فلم
ومل يرض اال بالعودة اىل مصر فوصل اىل مالطة وانشأ له سفينة وشحنها باجلبخانة واآلالت واملدافع ورجع اىل درنة 

  فطلع من هناك وامر الرؤساء بالذهاب بالسفينة اىل ثغر اسكندرية 
بك اخلشاب فهرب  وحضر اليه بعض امرائه واتباعه املتفرقني فركب معهم وذهب اىل ناحية البحرية فصادف حسني

من وجهه فنهب محلته وخيامه وذهب اىل االسكندرية وكانت سفينته قد وصلت فاخذ ما فيها من املتاع واجلبخانة 
واآلالت ورجع اىل قبلي على حوش ابن عيسى واجتمع عليه الكثري من العربان وسار اىل الفيوم فهجم على دار 

ل ونزل على بين سويف وكان هناك علي بك املعروف بالوزير السعادة وهربت الصيارف فاخذ ما وجده من املا
فنزل اليه وقابله مث سار اىل القطيعة بالقرب من جرجا مث عرجا جهة الغرب قبلي جرجا وارسل اىل سليمان بك 

وطلبه للحضور اليه مبن عنده من القامسية فعدى اليه سليمان بك ومن معه وقابله واطلعه على ما بيده من املرسوم 
  واالمان والعفو 

وحضر اليه امحد بك االعسر وجركس الصغري فركب بصحبة اجلميع واحندر اىل جهة حبري فتعرض هلم حسن بك 
  والسدادرة وعسكر جرجا وحاربوهم فقتل حسن بك وطائفته ومل ينج منهم اال من دخل حتت بيارق العسكر 

اكب وسار مبن معه طالبني مصر ووصلت ونزل جركس بصيوان حسن بك وانزلوا مطاخبهم وعازقهم يف املر
اخبارهم اىل ذي الفقار بك فعمل مجعية واخذ فرمانا بسفر جتريدة وأمريها عثمان بك تابع ذي الفقار وعلي بك 

  قطامش وعساكر اسباهية وغريهم فقضوا اشغاهلم وعدوا اىل ام خنان وصحبتهم اخلبريي 
كس فتحاربوا معه يوما وليلة وكان مع جركس طائفة من وساروا اىل وادي البهنسا فتالقوا مع حممد بك جر

  الزيدية واهلوارة وعرب نصف 

حرام فكانت اهلزمية على التجريدة واستوىل حممد جركس ومن معه على عرضيهم وخيامهم وقتل منهم حنو مائة 
ا امركم واال دخلوا وسبعني جنديا وحال بينهم الليل ورجع املهزومون ملصر وقالوا لذي الفقار بك ان مل تتداركو

  عليكم البيوت 
فجمع ذو الفقار بك االمراء واتفقوا على تشهيل جتريدة اخرى واحتاجوا اىل مصروف فطلبوا من الباشا فرمانا 

مببلغ ثلثمائة كيس من املريي او من مال البهار على السنة القابلة فامتنع الباشا فركبوا عليه وعزلوه وانزلوه ولبسوا 
قائمقام واخذوا منه فرمانا وجهزوا امر التجريدة فاخرجوا فيها مدافع كبار واحضروا سامل بن  حممد بك قطامش

حبيب ومعه نصف سعد ونزل عثمان جاويش القازدغلي جبماعة جهة البدرشني وصحبته علي كتخدا اجللفي 
هم حروب ووقعت باملراكب ورتبوا امورهم واشغاهلم ووصل جركس ومن معه ناحية دهشور واملنشية ووقعت بين

  اهلزمية على جركس وقتل سليمان بك ونزلت القرابة املراكب وسارت اخليالة صحبة العرب مقبلني 
وسار عثمان جاويش القازدغلي خلف قرا مصطفى جاويش ليال وهنارا حىت ادركه عند ايب جرج فقبض عليه ومعه 

قطعوا رؤوسهم وارسلوا فرمانا برجوع التجريدة ثالثة واخذ ما وجده معه وانزهلم يف املركب واتى هبم اىل مصر و
  وحلوق الصنجقيني وأغات البلك واالسباهية وسامل بن حبيب جبركس أينما توجه 

فسافروا خلفه اياما مث عدى اىل جهة الشرق ومعه عرب خويلد واقام هناك ينتظر حركة القامسية مبصر وكانوا عدوا 
علي بك قطامش والعسكر وسامل بن حبيب فتالقوا معه ووقع بينهم معه سرا على قتل ذي الفقار بك فعدى اليه 

  مقتلة عظيمة اجنلت عن اهنزام جركس ومن معه حىت القوا بأنفسهم يف البحر 



وأما جركس فانه خلع جلام احلصان واراد ان يعدي به مبفرده اىل الرب االخر فانغرز احلصان يف روبة وحتتها املاء 
  خلصه فزلقت رجله وغرق عميق فنزل من على ظهره لي

جبانبه وكان بالقرب منه شادوف وعليه رجالن من الفالحني ينقالن املاء اىل املزرعة فنزال اليه فوجدا احلصان ميتا 
  وهو غاطس جبانبه ومل يعلما من هو فجراه من رجله وأخذا سالحه وزرخه وثيابه وما يف جيوبه ودفناه باجلزيرة 

ووضعاه فيه وكان علي بك جالسا جبنب البحر ومعه سامل بن حبيب فنظر سامل اىل ومر هبما قارب صياد فطلباه 
القارب وهو مقبل فقال ما هذا اال مسكة عظيمة واصلة الينا فأوقفوا القارب يف ناحية من الرب وتقدم أحد الشدافني 

انه فلعله من املطلوبني واال اىل الصنجق وباس يده فقال له ما خربك قال وجدنا جنديا من املهزومني وهو غرقان حبص
رميناه البحر فلما رآه عرفه ورجع اىل الصنجق فأمر باخراجه من القارب ووضع احد الرجلني يف احلديد وقال 

للثاين اذهب فآت بكامل ما أخذمتاه وانا أطلق لك رفيقك وأمر بسلخ رأسه وغسلوه وكفنوه ودفنوه ناحية شرونة 
  وارحتلوا وساروا اىل مصر 

القامسية الذين مبصر فعلوا فعلهم وقتلوا ذا الفقار بك وذلك يف أواخر رمضان والبلد يف كرب والقامسية وكان 
منتظرون قدوم جركس وأبواب املدينة مقفلة وعلى كل باب أمري من الصناجق والوجاقلية داثرون بالطوف يف 

  الشوارع وبأيديهم االسلحة 
ة وأرسل عرفهم مبا حصل خرج اليه عثمان بك ودخل صحبته مبوكب فلما وصل علي بك قطامش اىل اآلثار النبوي

  والرأس امامهم حممولة يف صينية فكان ذلك اليوم يوم سرور عند الفقارية وحزن عظيم عند القامسية 
فطلعوا بالرأس اىل القلعة فخلع عليهم الباشا اخللع السمور ونزلوا اىل منازهلم وأتتهم التقادم واهلدايا فكان بني 

  موت جركس وذي الفقار مخسة ايام ومل يشعر أحدمها مبوت اآلخر 
  مث تتبعوا القامسية وقتلوا منهم الوفا 

وهبذه احلوادث انقطعت دولة القامسية والسبب يف دمارهم حممد بك جركس املترجم وابن استاذه حممد بك بن أيب 
  شنب وسوء أفعاهلما وخبث 

اهللا واتباعه كذلك وخصوصا سراجه املعروف بالصيفي وطائفته وكانت  نياهتما فان جركس هذا كان من أظلم خلق
ايامه شر االيام وحصل منهم من انواع الفساد واالفساد ماال ميكن ضبطه وكان موته يف اواخر رمضان سنة 

١١٤٢   
مارة ومات االمري علي بك املعروف باهلندي وهو مملوك امحد بك تابع أيواظ بك الكبري جرجي اجلنس تقلد اال

والصنجقية بالديار الرومية وذلك انه ملا قلد امسعيل بك بن ايواظ استاذ امحد بك الصنجقية واالمارة على السفر اىل 
عوضا عن يوسف بك اجلزار جعل عليا هذا كتخداه فلما توجهوا اىل هناك وتالقوا يف  ١١٢٧بالد مورة يف سنة 

زام الروميني فكسروا الطابور واهنزم العدو واستشهد امحد مصاف احلرب هجم املصريون على طابور العدو بعد اهن
  بك امري العسكر املصري 

فلما رجعوا اىل اسالمبول ذكروا ذلك وحكوه لرجال الدولة فانعموا على علي اهلندي وأعطوه صنجقية استاذه 
معدودا يف االمراء امحد بك واعطوه مرسوما بنظر اخلاصكية قيد حياته زيادة على ذلك ورجع اىل مصر ومل يزل 

الكبار مدة دولة امسعيل بك ابن سيد استاذه حىت قتل امسعيل بك وأراد قتله حممد بك جركس هو وعلي بك 
االرمين املعروف بأيب العدبات فدافع عنهما حممد باشا وقال إن اهلندي منظور موالنا السلطان واألرمين أمني العنرب 



فاستمروا يف إمارهتما فلما استوحش جركس من ذي الفقار وجرد عليه  وناصح يف خبدمته وضمن عائلتهما الباشا
وهو يف كشوفية املنوفية هرب وحضر إىل مصر ودخل عند علي بك اهلندي املذكور فاخفاه عنده مخسة وستني يوما 

ل مث انتقل إىل مكان آخر واملترجم يكتم أمره فيه وجركس واتباعه يتجسسون ويفحصون عليه ليال وهنارا وعز
  جركس حممد باشا وحضر علي باشا ودبروا أمر وظهور ذي الفقار مع عثمان كتخدا القاذرغلي 

واحضروا اليهم املترجم وصدروه لذلك وأعانوه باملال وفتح بيته ومجع اليه االيواظية واخلاملني من عشريهتم وكتموا 
  امرهم وثاروا ثورة واحدة وأزالوا دولة جركس كما تقدم 

لفقار وتلقد علي بك اهلندي الدفتردارية مبوجب الشرط املتقدم وحضر حممد بك قطامش من الديار وظهر امر ذي ا
الرومية باستدعاء املصريني بتقليد الدفتردارية من الدولة فلم ميكنه املترجم منها حىت ضاقت نفسه منه ووجه عزمه 

 اىل ان حضر اململوك الواشي واخرب علي بك اىل ذي الفقار بك واحل عليه وهو يعده ومينيه ويأمره بالصرب والتأين
باجتماع مصطفى بك بن ايواظ وأيب العدب ومن معهم وذكر له ما قالوه يف حال نشوهتم فلم يتغافل عن ذلك 

  وقال لذلك اململوك اذهب اىل ذي الفقار بك فأخربه 
ان يظن مصافاة ذي الفقار له فذهب اليه فعرفه صورة احلال فأوقع هبم ما تقدم ذكره من قتلهم بيد الباشا وك

ويعتقد مراعاة حقه له وهبذه النكتة صار علي بك وحيدا فطمع فيه العدو واختلى حممد بك قطامش بذي الفقار بك 
وتذاكر معه امر الدفتردارية وعدم نزول علي بك عنها وقال ال بد من قتلي اياه فقال له ذو الفقار ال ادخل معك 

ال فان كنت وال بد فاعال فاذهب اىل يوسف كتخدا الربكاوي ورضوان أغا وعثمان يف دمه فان له يف عنقي مجي
  جاويش القازدغلي ودبر معهم ما تريد ولكن ان قتلتم اهلندي فالزم من قتل حممد بك اجلزار وذي الفقار قانصوه 

من قبل فقال ذو الفقار  فقال حممد قطامش ان ابن اجلزار له يف عنقي مجيل فانه صان بييت وحرميي يف غيايب كوالده
  بك وانا كذلك اقمت يف االختفاء مبنزل علي بك وبغريه باطالعه 

  واحنط االمر بينهم على اخليانة والغدر وذهب حممد بك فاجتمع بيوسف الربكاوي ومن ذكر وتوافقوا على ذلك 
خذ معه يف صحبها مخسة فاحضر يوسف كتخدا الربكاوي باش سراجينه وكلمه على قتل اهلندي ووعده باالكرام فأ

  انفار ووقف 

  هبم عند باب االعزب 
فلما اقبل علي بك يف طائفته ابتكر ذلك السراج مشاجرة مع بعض السراجني وتسابوا فقيل هلم اما تستحوا من 

الصنجق فأخرج ذلك السراج الطبنجة وضرهبا يف صدر الصنجق علي بك جواده اىل جهة احملجر وسار على باب 
اىل داره حبارة عابدين وحضر اليه طوائفه واغراضه واصحابه وامتأل البيت والشارع وباتوا تلك زويلة وذهب 

الليلة وعند الفجر ركب حممد بك قطامش وحضر عند ذي الفقار بك فركب معه اىل جامع السلطان حسن 
رسلوا من وحضر عندهم رضوان اغا وعثمان جاويش القازدغلي ويوسف كتخدا الربكاوي وباقي األغوات فا

طرفهم جاسوسا اىل بيت اهلندي فرجع وعرفهم مبن عنده فقال رضوان اغا انا أذهب اليه واحضره حبيلة اىل بيت 
  ذي الفقار بك ويأيت اغات مستحفظان فيأخذه اليكم 

  فركب رضوان اغا وارسلوا اىل ذي الفقار بك وقانصوه أتى عندهم ايضا 
وده شعلة نار فجلس معه وحادثه وخادعه وقال له بلغين ان ذو الفقار فلما دخل رضوان اغا على علي بك اهلندي 

بك يف بيتك مخسة وستني يوما وبينك وبينه عهد وميثاق فقم بنا اىل بيته وهو ينظر السراج الذي ضرب عليك 



  الطبنجة وينتقم منه ودع اجلماعة ينتظرونا اىل ان نعود اليهم 
في بعدم الذهاب فلم يسمع وركب يف قلة من اتباعه وصحبته مملوكان فطلب احلصان فاشار عليه علي كتخدا اجلل

فقط وذهب مع رضوان اغا فدخل معه بيت ذي الفقار بك وتركه وسار ليأيت اليه بذي الفقار بك ذهب اليهم 
  وعرفهم حصوله يف بيت ذي الفقار 

وا احلصان والكرك من عليه فارسلوا اليه اغات مستحفظان يف مجاعة كثرية فدخلوا بيت ذي الفقار بك واخذ
وقدموا له اكديشا عريانا فقام عثمان تابع صاحل كتخدا عزبان الرزاز واخذ كليما قدميا فوق االكديش وميل عليه 

  وقال له هذا جزاء من يقص جناحه بيده 
  واركبوه عليه وذهبوا به اىل السلطان حسن 

الفقار قانصوه وكان رجال وجيها وحليته بيضاء عظيمة  فلما رآه ذو الفقار بك قال خذوا هذا ايضا واشار اىل ذي
وعليه هيبة ووقار فسحبومها مشاة على اقدامهما اىل سبيل املؤمن وقطعوا رؤوسهما ووضعومها يف تابوتني وذهبوا 
 هبما اىل بيوهتما فما شعر اجلماعة اجلالسون يف بيت اهلندي اال وهم داخلون عليهم برمته فغسلوه وكفنوه ومشوا يف

  جنازته وذهبوا اىل منازهلم وانفض اجلميع 
  وركب ذو الفقار ومن معه وطلعوا اىل القلعة ومتموا اغراضهم 

وكان املترجم سليم الصدر وعنده احللم والعفة ومساحة النفس وتوىل كشوفية الغربية واملنوفية وبىن سويف ونظر 
  اخلاصكية بامر سلطاين قيد حياته 

وابن استاذه حممد بك ابن ايب شنب الدفتردارية نزعها منه فورد بذلك مرسوم من فلما ترأس حممد بك جركس 
الدولة بالتمكني للمترجم بنظر اخلاصكية والبسه حممد باشا قفطانا بذلك فلم ميتثل حممد بك ابن ايب شنب ومل ميكنه 

مد بك يطلب منه املفاتيح منها فورد بعد ذلك مرسوم كذلك بتمكني علي بك فلبسه علي باشا قفطانا وبعث اىل حم
  فوعده بذلك 

مث احضروها له بسعي رجب كتخدا وحممد جاويش الداودية فاعطاها اىل علي بك فركب بصحبة األغا املعني 
  ونائب القاضي ومن كل بلك واحد وفتحوا اخلاصكية فلم جيدوا فيها شيئا فاخذ حجة بذلك 

   ١١٤٠وكان موت املترجم يف اوائل سنة 
ذو الفقار بك قانصوه وهو تابع قانصوه بك الكبري االيواظي القامسي تقلد االمارة والصنجقية يف سابع  ومات االمري
  ولبس عدة مناصب كثرية مثل كشوفية بين سويف والبحرية  ١١٢٨شعبان سنة 

المور وملا حصلت احلوادث وقتل امسعيل بك ابن ايواظ اعتكف يف بيته والزم داره ومل يتداخل معهم يف شيء من ا
فلما تعصب ذو الفقار بك وحممد بك قطامش ومن معهم على قتل علي بك اهلندي وامخاد فرقة القامسية عزم على 

  قتل ذي الفقار قانصوه ايضا وارسل اليه واحضره اىل جامع السلطان حسن 

  وهو مل خيطر بباله اهنم يغدرونه ألجنماعه عنهم 
تقدمة وسحبوه اىل القتل فقال ذو الفقار بك خذوا هذا ايضا واشار فلما احضروا علي بك اهلندي على الصورة امل

  اىل املترجم حلزازة قدمية بينهما او لعلمه بانه من رؤساء القامسية وقاعدة من قواعدهم 
  فقال هلم وما ذنيب خذوا عين االمرية والبالد وال تقتلوين ظلما 

وقتلومها حتت سبيل املؤمن بالرميلة وكان انسانا عظيما فلم ميهلوه ومل يسمعوا لقوله فسحبوه ماشيا مع اهلندي 



  وجيها منور الشبيبة عظيم اللحية رمحه اهللا تعاىل 
بعد واقعة حممد بك  ١١٣٨ومات االمري حممد بك ابن يوسف بك اجلزار تقلد االمارة والصنجقية يف شعبان سنة 

  جركس وخروجه من مصر 
انصوه كان هو يف كشوفية املنوفية فعينوا له جتريدة وعليها امسعيل بك وملا قتل علي بك اهلندي وذو الفقار بك ق

قيطاس واخذ صحبته عربان نصف سعد وكان قد وصل اليه اخلرب فاخذ ما يعز عليه وترك الوطاق وارحتل اىل جسر 
  سدمية 

  فلحقوه هناك واحتاطوا به وحاربوه وحارهبم وقتل بينهم اجناد وعرب ومحى نفسه اىل الليل 
احضر مركبا فنزل فيها وصحبته مملوكان ال غري وفراش واخراج وذهب اىل رشيد وترك اربعة وعشرين مملوكا  مث

  خالف املقتولني 
  فاخذوا اهلجن وساروا ليال متحريين حىت جاوزوا وطاق امسعيل بك 

هم عنده وختلف منهم شخص فحضر اىل وطاق امسعيل بك قيطاس فاخربه فارحتل كتخداه بطائفة فردوهم واخذ
  فخدموه اىل ان مات 

ودخل حممد بك اجلزار ثغر رشيد فاختفى يف وكالة فنمي خربه اىل حسني جرجبي اخلشاب السردار فحضر اليه 
وقبض عليه وسجنه مع احد اململوكني وكان الثاين غائبا بالسوق فتغيب ومل يظهر اال بعد مدة وارخى جلنة وفتح له 

  د دكانا يبيع ويشتري ومل يعرفه اح
  وارسل حسني جرجبي اخلرب اىل مصر مع الساعي اىل ذي الفقار بك ويستأذن يف امره بشرط ان جيعلوه صنجقا 

   ١١٤٠ويعطوه كشوفية البحرية عن سنة 
  فأجيب اىل ذلك وارسلوا له فرمانا بقتل حممد بك اجلزار وقتل مملوكه وان يأيت هو اىل مصر ويعطوه مراده ومطلوبه 

  معني من طرف الباشا فقتلوا حممد بك ومعه مملوكه وسلخوا رؤوسهما ومع الفرمان اغا 
  ورجع هبما االغا املعني اىل مصر 

 ١١٢٧ومات االمري حممد بك ابن ابراهيم بك ايب شنب القامسي وتقلد االمارة والصنجقية يف حياة والده يف سنة 
رب من قناطر السباع وتوىل عدة كشوفيات باالقاليم وملا تويف والده انتقل اىل بيته الذي بالقرب من جامع اينال بالق

  يف ايام املرحوم امسعيل بك ابن ايواظ 
  وكان حيقده وحيسده ويكرهه باطنا هو ومماليك ابيه وخصوصا حممد بك جركس 

 وارادوا اغتياله واوقفوا له يف طريقه من يقتله وجناه اهللا منهم فظفر هبم واخرج جركس منفيا اىل قربص كما تقدم
وسافر حممد بك املترجم باخلزينة فاغرى به رجال الدولة واوشى يف حقه وحصل ما تقدم ذكره وايده اهللا عليهم 

  ايضا يف تلك املرة 
وملا قتل امسعيل بك واستقل حممد جركس فتقلد املترجم دفتردار وصار امريا كبريا يشار اليه ويرجع اليه يف مجيع 

نجي تقلد املترجم ايضا قائمقام وعمل الدواوين يف بيته ومل يطلع اىل القلعة كعادة االمور وملا عزلوا حممد باشا النش
  الوكالء والنواب وقلد املناصب واالمريات يف منزله وصار كأنه سلطان 

  وكان على نسق مملوك ابيه حممد جركس يف العسف وسوء التدبري وال خيرج احدمها عن مراد اآلخر 
  ادثة ظهور ذي الفقار وخرج حممد بك جركس ومن معه هاربني واختفى املترجم ومل يزل على ذلك حىت وقعت ح

  مث ان مجاعة من العامة وجدوه ميتا باجلامع االزهر 



ومات ايضا عمر بك امري احلاج تابع عبد الرمحن بك جرجا املتقدم ذكره انطوى اىل حممد بك جركس وامره 
  وجعله امري احلاج يف ايامه 

  ائظ كثري ومات يف واقعة جركس وكان غنيا وصاحب ف
ومات رضوان بك وهو من مماليك حممد بك جركس ويقال له رضوان اخلازندار قلده الصنجقية واخذ نظر 

  اخلاصكية من علي بك اهلندي واعطاها له 
  وتنافس بسببها مع جركس واجنمع كل منهما عن اآلخر مدة طويلة 

ور عند يوسف بك زوج هامن فاخرب عنه واخذه سليمان اغا وقتله وملا وقع جلركس ما وقع اختفى رضوان بك املذك
  فسمي لذلك يوسف اخلائن 

ومات االمري علي بك املعروف باالرمين ويعرف ايضا بالشامي وهو من اتباع ابن ايواظ وكان امني العنرب ويعرف 
بك تأمريه مل جيدوا له امرية وملا اراد امسعيل  ١١٣٥ايضا بايب العدب تقلد الصنجقية يف عشري شهر القعدة سنة 

  يف احمللول 
  فانعم عليه الباشا بصنجقية كتخداه رعاية خلاطر ابن ايواظ 

ومات ايضا مصطفى بك ابن ايواظ وهو اخو امسعيل بك تقلد االمارة والصنجقية ايام ظهور ذي الفقار كما تقدم 
رمين وقتله وامر بالقبض على باقي اجلماعة وصار من االمراء القامسية املعدودين فلما احضر الباشا علي بك اال

فقبضوا على مصطفى بك املذكور واحضروه على محار وصحبته املقدم تابعه فقتلومها حتت ديوان قايتباي بعد قتل 
  علي بك بيومني 

ومات االمري صاري علي بك ويقال له علي بك االصغر الن صاري مبعىن االصغر وهو من اتباع ايواظ بك تقلد 
ولبس كشوفية الغربية وملا قتل ابن استاذه امسعيل بك استعفى من  ١١٣٥ارة والصنجقية غاية شعبان سنة االم

الصنجقية وعمل جرجبيا بباب العزب واعتكف ببيته ومل يتداخل يف امر من االمور مث اعيد وسافر امريا بالعسكر اىل 
   ١١٤١الروم وتويف بدار السلطنة سنة 

  عزبان املعروف بامني البحرين وكان من  ومات االمري امحد كتخدا

  االعيان املشهورين نافذ الكلمة وافر احلرمة 
وكان بينه وبني االمري امسعيل بك ابن ايواظ وحشة وكان يكرههه فلما ظهر امسعيل بك مخدت كلمة املترجم 

  واستمر يف مخوله مث انضم اىل امسعيل بك وحتابب له وصار من اكرب اصدقائه 
  اوده باشه مث توىل الكتخدائية وعمل امني البحرين ثالث مرة وعمل باش 

  ومسعت كلمته ومني صيته فلما قتل امسعيل بك رجع اىل مخوله 
مث نفي اىل ايب قري مبعرفة اختيارية الباب وتعصب ابراهيم كتخدا افندي عليه وكان اذ ذاك ضعيف املزاج فارسلوا 

ائتني نفر فدخلوا عليه منزله بدرب السادات مطل على بركة الفيل له الفرمان صحبة كمشك جاويش ومعه حنو امل
  على حني غفلة واركبوه من ساعته وهم حوله اىل بوالق وارسلوه اىل ايب قري 

مث ارسلوا له فرمانا بالسفر اىل سفر العجم مع صاري علي وجعلوه سردار العزب ومع الفرمان القفطان وفيه االمر 
  من ايب قري اىل االسكندرية  له بان جيهز نفسه ويسافر

   ١١٤١تويف يف سنة 



ومات االمري علي قاسم وهو ابن اخي قاسم بك الصغري ويلقب بامللفق وملا مات قاسم بك بالبهنسا كما تقدم قلد 
  حممد بك جركس عليا هذا الصنجقية عوضا عن قاسم بك ونزل يف منصبه واعطاه فائظه 

من مصر هاربا وخرج معه من خرج واختفى املترجم فمني اختفى ببيت  ومل يزل امريا حىت خرج حممد بك جركس
  امرأة داللة يف كوم الشيخ سالمة ومات به 

ومات االمري رجب كتخدا سليمان االقواسي وذلك انه ملا انقضى امر جركس قلدوا رجب كتخدا سردار جداوي 
ليذهبا اىل السويس فخرج اليهما صنجق من  وجعلوا االقواسي ميق وجهزوا امورمها وامحاهلما وخرجا اىل الربكة

االمراء وصحبته جاويش من الباب فاتيامها آخر الليل وقتالمها وقطعا رؤوسهما وضبطا ما وجداه من متاعهما 
  وسلماه لبيت املال بالباب 

جركس  ومات االمري امحد افندي كاتب الروزنامة ابن حممد افندي التذكرجي خنقة حممد باشا النشنجي يف واقعة
وظهور ذي الفقار بك وملا خرج جركس من مصر هاربا خرج معه اىل وردان وكان جسيما فانقطع مع بعض 

املنقطعني واخذت ثياهبم العرب وقبضوا على من قبضوا عليه وفيهم امحد افندي الروزناجمي واتوا هبم اىل مصطفى 
  تابع رضوان اغا وكان يف الطرانة قائمقام 

اسا وارسل رؤوسهم وارسل امحد افندي باحلياة فحضرواا به اىل بيت الدفتردار وهو راكب فاخذهم وقتل منهم ان
على ظهر محار سوقي فارسله علي بك اهلندي الدفتردار ايل ذي الفقار مل يلتفت اليه ومل خياطبه وارسله اىل الباشا 

اىل كتخداه فبات عنده تلك الليلة مث  فمثل بني يديه وكان يوم ديوان وذلك بعد الواقعة خبمسة ايام فارسله الباشا
  ارسله اىل كتخدا مستحفظان فحبسه بالقلعة وخنقوه تلك الليلة وانزلوه اىل بيته فغسلوه وكفنوه ودفنوه 

ومات حممد جرجبي املرايب وكان ذا مال عريض وضبط موجودة الفي كيس ومل يعقب اوالدا اال اوالد سيده 
ال له عمر اغا بثالثني كيسا وآلخر بالفي دينار وآلخر بالف ولكل مملوك وزوجته بنت استاذه واوصى لشخص يق

  من مماليكه الف دينار وجملاوري االزهر مخسمائة دينار 
   ١١٣٨تويف يف عشرين رمضان سنة 

ومات املعلم داود صاحب عيار خنقه حممد باشا النشنجي بعد خروج حممد بك جركس فقبضوا عليه وحبسوه 
  وهو الذي ينسب اليه اجلدد الداودية  بالعرقانة وخنقوه

املاضية حضر من الديار الرومية امني ضرخبانة وصاحب عيار وصناع دار الضرب وصحبتهم سكة  ١١٣٧ويف سنة 
الفندقلي والنصف فندقلي وان يكون عياره ثالثة وعشرين قرياطا وصرف الفندقلي مائة واربعة وثالثون نصفا 

  شا املعلم داود وطلب منه سكة اجلنزريل واعطاه سكة الفندقلي وختم والنصف سبعة وستون فاحضر البا

  على سكة اجلنزريل يف كيس واودعها يف خزانة الديوان 
وعندما مسع داود هبذه االخبار قبل حضورهم اىل مصر تدارك امره وفرق علي الباشا وكتخدا الباشا وحممد بك 

  جركس واملتكلمني عشرين الف دينار 
رسوم بالديوان قالوا مسعنا واطعنا يف امر السكة واما صاحب عيار فان ال يتغري فقال الباشا كذلك فلما قرىء امل

  لكن يكون االغا ناظرا على الضرخبانة الجل اجراء املرسوم ومت االمر على ذلك 
بوا سكة فلما عزل الباشا اجتمع املوردون للذههب عند املعلم داود وكلموه يف اخراج سكة اجلنزريل الهنم ها

  الفندقلي وامتنعوا من جلب الذهب 



وتعطل الشغل فرشا قائمقام واخرج له سكة اجلنزريل وسلمها لداود فاخذها اىل داره باجليزة وعمل له فرمانا 
للذهب واحضر الصناع والذهب من التجار وضرب يف ستني يوما وليلة تسعمائة ومثانني الف جنزريل ونقص من 

  لحة وسدد ما عليه من مثن الذهب وقضى ديونه وكشوفية دار الضرب عياره قرياطا ودفع املص
فصارت الصيارف تتوقف فيه ويقولون ضرب اجليزة يعجز مخسة انصاف فضة فنقمها حممد باشا على داود فلما 

   ١١٣٨عاد اىل املنصب يف واقعة جركس وذي الفقار قبض عليه وقتله وذلك يف اواخر مجادي االخرة سنة 
 امحد بك االعسر وهو من مماليك ابراهيم بك ايب شنب القامسي تقلد االمارة والصنجقية يف عشرين ومات االمري
وتلبس بعده مناصب مثل جرجا والبحرية والدفتردارية وعزل عنها وهو خشداش جركس  ١١٢٣شهر شوال 

نزل عند ابن غازي وعضده وخرج معه من مصر وملا ذهب جركس اىل بالد االفرنج ختلف عنه واقام عند العرب و
  بناحية درنه 

فلما وصل احلاج املغريب ارسل معهم ثالثة من مماليكه وارسل معهم مكاتيب ومفاتيح اىل ولده وذكر له انه يتوجه 
  اىل رجل مساه له 

  فلما وصلت السفينة اليت نزلوا هبا اعلم القبطان سردار مستحفظان فقبض عليهم 

ربوا الباشا فاحضروا اىل الشرطة وامره باحضار ابن امحد بك االعسر وارسل خبربهم اىل باب مستحفظان فاخ
فاحضره فامر حببسه بالعرقانة فحبسوه وعاقبوه فاقر بان املال عند ابن درويش املزين وهو كان مزين ابراهيم بك 

مث نفوا بعد  ايب شنب فارسلوا اليه وهجموا عليه ليال وأخذوا كل ما يف داره ووجدوا عنده ثالثة صناديق لالعسر
ذلك ابن امحد بك اىل دمياط ومل يزل امحد بك ينتقل مرة عند عرب درنة ومرة عند اهلوارة بالصعيد وكذلك باقي 

   ١١٤٢مجاعة جركس وخشداشينه حىت رجع اليهم جركس وخرجت اليهم التجاريد وقتل يف احلرب سنة 
بعد هروب حممد بك جركس وواله جرجا ومات االمري مصطفى بك الدمياطي قلده الصنجقية ذو الفقار بك 

وكان يقال له مصطفى اهلندي فلما نزل اىل جرجا وكان هبا سليمان بك القامسي عدى سليمان بك اىل الرب الشرقي 
جتاهه وصار كل يوم بعمل نشانا ويضرب اجلرة فلم يتجاسر مصطفى بك على التعدية وكان غالب اتباع مصطفى 

املقتولني فراسلهم سليمان بك وراسلوه سرا مث اتفقوا على قتل مصطفى بك فقتلوه بك وطوائفه قامسية من اتباع 
  وغدروه ليال واخذوا خزانته وما امكنهم من متاعه وعدوا اىل سليمان بك وانضموا اليه 

  فلما اصبح مماليكه وخاصته وجدوا سيدهم مقتوال فغسلوه وكفنوه ودفنوه 
ما وصل اليه اجلواب ارسل اليه باحلضور مبخلفاته ومماليكه املشتروات وكتب كتخداه بذلك اىل ذي الفقار بك فل

ففعل ذلك وقلد عوضه حسن كاشف من اتباعه الصنجقية ووالية جرجا فارسل قائمقامه مث جهز اموره ونزل اىل 
  منصبه 

مث انتقل اىل  ومات سليمان بك القامسي املذكور آنفا وذلك انه ملا رجع حممد بك جركس وسار اىل ناحية القطيعة
  جهة الغرب قبلي جرجا فأرسل اىل املتجرم يطلب للحضور اليه مبن معه من القامسية فعدى اليه 

مبن ذكر وصحبته قرا مصطفى اوده باشا فقابلوه وارحتل معهم اىل حبري فربز اليهم حسن بك وقتل كما ذكر 
 حبري وخرجت اليهم التجاريد وامريها واستوىل جركس على صيوانه ومطاخبه وعازقه وارحتل جركس ومن معه اىل

  عثمان بك وعلي بك قطامش فتالقوا معهم بوادي البهنسا ووقعت بينهم احلروب 
وكان مع جركس طوائف الزيدية وخالفهم واجنلت احلرب عن هزمية املصريني واستوىل جركس ومن معه على 



ق علي بك ورجع املنهزمون اىل مصر خيامهم ونزل جركس يف وطاق عثمان بك وسليمان بك املترجم يف وطا
وزحف جركس ومن معة الىناحية دهشور وخرجت هلم التجريدة ونصبوا جتاههم فاصبح سليمان بك وهتيأ 

  للركوب واحملاربة فمنعه جركس وقال له هدا اليوم ليس لنا فيه حظ 
وقتل اناسا كثريا وشتتهم  فقال له كيف اصرب على القعاد والراية البيضاء امامي مث ركب وهجم على التجريدة

واحنازوا خلف املتاريس وردوه باملدافع وبرزوا اليهه مرتني وهزمهم ويف الثالثة اصيب جواده برصاصة يف فخذه 
فسقط اىل االرض فتحلقت به طوائفه ومماليكه وذهب بعض اخلدم ليأيت اليه مبركوب آخر وتابع االخصام الرمي 

  مملوك وآخر من الطوائف فأصيب هو والطائفة فوقعا  حىت تفرق من حوله ومل يبق معه سوى
فهجم عليه سامل بن حبيب واخذومها اىل الصيوان وقطعوا دماغهما ودفنومها عند الشيمي فلما وقع لسليمان بك ما 

  وقع ارحتل جركس وسار حنو اجلبل 
حفظان سابقا مث عمل ومات قرا مصطفى جاويش وكان اوده باشا فلبسه جركس الضلمة يف ايام رجب كتخدا مست

كجك جاويش ونزل جيمع عمائد الباب من الوجه القبلي فوقع مبصر ما وقع ممن حروب جركس وقتل رجب 
كتخدا واالقواسي فالتجأ اىل سليمان بك املذكور وعدى صحبة الشرق فلما وقعت احلروب وقتل سليمان بك 

  اجتمع اليه الطوائف 

قبلي فتبعه عثمان جاويش القازدغلي ليال وهنارا حىت حلقه وهو راسي حتت العرابة ونزل هبم املراكب وساروا اىل 
ايب جرج وكانت االجناد الذين بصحبته طلعوا جهة الشرق قرابة من عدم القومانية فقبضوا على مصطفى جاويش 

املذكور ومعه ثالثة من الغزهنب عثمان جاويش ما وجده يف املراكب وحضر اىل مصر فقطعوا رأس مصطفى 
  اويش املذكور ومن معه ج

ومات االمري ذو الفقار بك الفقاري وهو مملوك عمر اغا من اتباع بلغية قتل سيده املذكور بعد انفصال الفتنة 
  الكبرية 

ملا طلع االمري امسعيل بك اثر ذلك باب العزب وقتل حسن كتخدا برمق سرو أمر بقتل عمر اغا املذكور فقتلوه 
املترجم ايضا وكان اذ ذاك خازنداره فالتجا اىل علي خازندار حسن كتخدا اجللفي عند باب القلعة وامر بقتل 

وكان من بدله فحماه وخاصم استاذه من اجله وخلص له نصف قمن العروس وكانت الستاذه فاخرج له تقسيطها 
املترجم اىل واخذ النصف الثاين امسعيل بك من احمللول وتصرف يف كامل البلد ومات حسن كتخدا اجللفي فانطوى 

  حممد بك جركس وترجاه كي استخالص فائظة من امسعيل بك وكلمة بسببه مرارا فلم ينجع 
وكلما خاطبه يف امره قطب وجهه وقال له اما يكفيك اين تاركه حياء الجل خاطرك فان اردت قبول شفاعتك فيه 

فيسكت جركس وضاق احلال  اطرد الصيفي من بيتك وارسل ايل بعد ذلك املذكور حياسبين واعطيه الذي له
باملترجم من الفشل واالعدام فاستأذن جركس يف غدر ابن ايواظ فقال افعل ما تريد فوقف له مع نظرائه بالرميلة 

وضربوا عليه الرصاص فلم يصيبوه ووقع بسبب ذلك ما وقع جلركس واخرج من مصر ونفي اىل قربص كما تقدم 
هر امره ثانيا وعاد اىل طلب فائظة واالحلاح على جركس بذلك وتغيب املترجم فلم يظهر حىت رجع جركس وظ

  وهو يسوفه ويعده ومينيه ويعتذر له 

اىل ان ضاق خناقه وعاد اىل حالة الغدر االوىل وفعل ما تقدم من املخاطرة بنفسه وقتله البن ايواظ مبجلس كتخدا 
فعندها قلده الصنجقية وكشوفية املنوفية واخذ  الباشا وكان اذ ذاك من آحاد االجناد ومل يتقدم له امارة وال منصب



من فائظ امسعيل بك عشرين كيسا وانضم اليه الكثري من فرقة الفقارية وحقد عليه القامسية وحضر رجب كتخدا 
وحممد جاويش الداودية عند جركس وتذاكروا امر ذي الفقار واهنم نظروه وهو خارج باملوكب اىل كشوفية 

فقارية وامراؤهم راكبني فىموكبه مثل مصطفى بك بليغة وحممد بك امري احلاج وامسعيل بك املنوفية ومعة عصبة ال
الداىل وقيطاس بك االعور وامسعيل بك ابن سيده ومصطفى بك قزالر وغريهم وقاال له ان غفلنا عن هدا احلال 

حممد باشا فرمانا بالتجريد على  قتلتنا الفقاريه فحركا فيه محية اجلاهلية وقتال اصالن وقيالن بيد الصيفى وطلب من
  ذي الفقار فامتنع الباشا من ذلك وقال رجل خاطر بنفسه وفعل ما فعله باطالعكم فكيف اعطيكم فرمانا بقتله 
فتحامل جركس على الباشا وعزله وقلد حممد بك ابن استاذه قائمقام واخذ منه فرمانا وجهز التجريدة اىل ذي 

غيه اىل ذي الفقار خيربه مبا حصل ويأمره باالختفاء ففعل ذلك وحضر اىل مصر الفقار وكتب بذلك مصطفى بك بل
واختفى امحد أوده باشا املطر باز أياما وعند علي بك اهلندي زيادة عن شهرين وحصل له ما تقدم ذكره من حضور 

مد بك جركس علي باشا والقبطان وقيام االيواظية والفقارية وظهور ذي الفقار ووقوع احلرب بينهم وبني حم
  وخروجه من مصر وذهابه اىل بالد االفرنج ورجوعه وجتهيز ذي الفقار بك التجاريد اليه وهزمها وزحفه على مصر 
وقد كان اوقع بااليواظية يف غيبة جركس ما أوقعه من القتل والتشريد ما ذكرناه فلما قرب جركس من ارض مصر 

  وهم اذ ذاك خاملون ومتغيبون راسل القامسية سرا ومنهم سليمان اغا ابو دفية 

وخمتفون وذو الفقار بك خيص عنهم ويأمر الوايل واالغا واالوده باشة البوابة بالتجسس والتفتيش على كل من كان 
  من القامسية وخصوصا يعسوهبم سليمان آغا املذكور 

لفقار واجتهد وقرب ركاب جركس من مصر بعد ما كسر التجاريد وعدى اىل جهة الشرق واشتد الكرب بذي ا
يف حتصني املدينة واجلس امراءه وصناجقه على االبواب ويف النواحي واجلهات والزم ارباب الدرك واملقادم 

الطواف واحلرس وخصوصا بالليل وفتائل البندق مشعلة بالنار يف االزقة والشوارع والقامسية منتظرون الفرصة 
  والوثوب من داخل البلدة 

أغا أباد فيه الوثوب واعمال احليلة على قتل ذي الفقار بك باي وجه أمكن توافقوا فلما تراسل جركس سليمان 
فيما بينهم على وقت معني واجتمع ابو دفية وخليل اغا تابع حممد بك قطامش ومجعوا اليم ثالثني أود باشا من 

متفرقني جة باب اخلرق القامسية وأعطاهم الفا ومائيت جنزريل وان يضم كل واحد منهم اليه عشرة أنفار ويقفوا 
وجامع احلني وقت آذان العشاء ومجع ايل خليل أغا حنو سبعني نفرا من القامسية ولبسوا كمالبس أتباع أود باشة 

  البوابة ومن داخل ثيامب االسلحة وبايدمي النبابيت 
دفية وو مغطى الرأس ولبس خليل اغا هيئة االودة باشا وزيه وكان شبيا به يف الصورة وأخذوا معم سليمان اغا ابا

وبيده القرابينة ودخلوا اىل بيت ذي الفقار بك يف كبكبة وهم يقولون قبضنا على أيب دفية وكان املترجم جالسا 
باملقعد ومع احلاج قاسم الشراييب وآخرون وهو مشمر ذراعيه يريد الوضوء لصالة العشاء فلما وقفوا بني يديه 

ل أغا ها هو وكشفوا رأسه فاراد ان يكلمه ويوخبه فاطلق ابو دفية وقف على أقدامه وقال اين هو فقال خلي
القرابينة يف بطن الصنجق وأطلق باقي اجلماعة ما معهم من الطبنجات فانعقدت الدخنة باملقعد فنط قاسم الشراييب 

  ومن معه من املقعد اىل احلوش ونزلوا على 

ملقعد وعلي بك املعروف بالوزير قتلوه ايضا وهو داخل الفور فوجدوا سراجه املسمى بالشتوي فقتلوه يف سالمل ا
يظنوه مصطفى بك بلغيه واذا بعلي اخلازندار يقول باعلى صوته الصنجق طيب هاتوا السالح ومسعه اجلماعة 



  فكانت هذه الكلمة سببا لظهور الفقارية وانقراض القامسية اىل آخر الدهر 
ا قول اخلازندار ذلك اعتقدوا صحته وحتققوا فساد طبختهم وخرجوا على ومل يقم هلم بعدها قائم ابدا فاهنم ملا مسعو

وجوههم وتفرق مجعهم فذهب ابو دفية ويوسف بك الشراييب وخليل اغا فاختفوا مبكان يوسف بك زوج هامن بنت 
باب اخلرق يف ايواظ الذي هو خمتفي فيه وأربعة من اعياهنم اختفوا يف دار عند مطبخ االزهر واما اجلماعة اجملتمعون ب

انتظار اذان العشاء فما يشعرون اال بالكرشة يف الناس فتفرقوا واختفوا فلو قدر اهللا انه اجتمع الواصلون واجملتمعون 
  بباب اخلرق وهم حمرمون يف صالة التراويح لتم غرضهم وظهر شأن القامسية ولكن مل يرد اهللا بذلك 

فحضر اليه جبمعه واذا برجل سراج من العصبة املتقدمة حضر  مث ان علي اخلازندار ارسل اىل مصطفى بك بلغيه
اليهم وعرفهم بصورة الواقع ليأخذ بذلك وجاهة عندهم فحبسوه اىل طلوع النهار فحضر عثمان جاويش 

القازدغلي ويوسف كتخدا الربكاوي وعلي كتخدا اجللفي وحممد بك قطامش وخليل افندي جراكسة فغروا على 
اخلازندار حملمد بك قطامش دم الصنجق عندك فان القاتل الستاذنا مملوكك خليل اغا فقال انا اخلازندار فقال علي 

طارده من يوم عزل من اغاوية العزب ووقت ما جتدوه اقتلوه مث احضروا ذلك السراج بني ايديهم وسأله عثمان 
سلوا الصنجق وكفنوه وصلوا عليه جاويش فعرفه انه ينكجري فارسلوه اىل الباب ليقرروه على امساء اجملتمعني مث غ

  يف مصلى املؤمنني ودفنوه بالقرافة وطلعوا اىل القلعة وقلدوه الصنجقية وقلدوا ايضا صاحل 

  كاشف تابع حممد بك قطامش وعزلوا حممد بك من امارة احلج باستعفائه لعدم قدرته 
علي بك يف بيت حممد اغا تابع  وارسلوا اىل خشداشة عثمان بك فحضر من التجريدة وسكن ببيت استاذه وسكن

امسعيل باشا يف الشيخ الظالم وتزوج بزوجة سيده بعد ذلك وقطعوا فرمانا يف اليوم الذي تقلد فيه علي بك 
الصنجقية بقتل القامسية ومات حممد بك جركس بعد موت ذي الفقار كما ذكر وحضر برأسه علي بك قطامش 

  وذلك بعد موت ذي الفقار بك خبمسة ايام 
انقضت دولة القامسية وتتبعهم الفقارية بالقتل حىت افنوهم وكان موت ذي الفقار وجركس يف اواخر شهر رمضان و

وكان االمري ذو الفقار بك امريا جليال شجاعا بطال مهيبا كرمي االخالق مع قلة ايراده وعدم ظلمه  ١١٤٢سنة 
عيان والوجاقات ويرسل الهل العلم باالزهر وكان يرسل اليلكات والكساوي يف شهر رمضان جلميع االمراء واال

ستني كسوة ودراهم تفرق على الفقراء اجملاورين باالزهر ومن انشائه اجلنينة واحلوض بربكة احلاج والوكالة اليت 
  برأس اجلودرية ومل يتمها 

ن مماليك ومات االمري يوسف بك زوج هامن بنت ايواظ بك وتزوج هبا بعد موت عبد اهللا بك واصل يوسف بك م
ايواظ بك وقلده االمارة والصنجقية امسعيل بك وعرف باخلائن النه ملا هرب عنده رضوان بك خازندار جركس 

  اخرب عنه وخفر ذمة نفسه وسلمه اليهم فقتلوه فسماه اهل مصر اخلائن 
نهم اململوك وملا حصل ما تقدم ذكره من قصة اجتماعهم وحديثهم يف حال نشوهتم مبنزل علي بك االرمين ونقل ع

جملسهم اىل علي بك اهلندي وارسله علي بك اىل االمري ذي الفقار والباشا فنقل هلما ذلك وقتل الباشا علي بك 
االرمين ومصطفى بك ابن ايواظ فاختفى املترجم وباقي اجلماعة ومل يزل يف اختفائه اىل ان حضر رجل عطار اىل 

  اىل اجلزار  اغات مستحفظان واخربه عن رجل من الفقهاء يأيت

جبواره ويأخذ منه كل يوم زيادة عن عشرة أرطال من اللحم الضاين وكان من عادته ان ال يأخذ سوى رطلني 
ونصف يف يومني وال بد لذلك من سبب بان يكون عنده اناس من املطلوبني فركب االغا والوايل اىل ذلك البيت 



وليس بالبيت فراش وال متاع فطلعوا اىل أعلى املكان فوجدوا به امرأتني عجوزتني وعندهم حلل وقصاع ومعالق 
ونزلوا أسفله فلم جيدوا شيئا فنزل االغا وهو يشتم العطار واراد ضربه واذا بشخص من االجناد اراد ان يزيل 

ضرورة يف ناحية فالح له رأس انسان يف مكان متسفل مظلم فلما رأى ذلك اجلندي خبأ رأسه وانزوى اىل داخل 
ا فأوقدوا الطلق واذا بشخص صاعد من احملل وبيده سيف مسلول وهو يقول طريق فتكاثروا عليه فاخرب االغ

وقتلوه ونزلوا بالطلق اىل اسفل فوجدوا يوسف بك املترجم ومعه شخصان فقبضوا عليهم وانعم االغا علي العطار 
  د وأخذهم اىل الباشا فارسلهم اىل عثمان بك ذي الفقار فضربوا رقاهبم حتت املقع

ومات كل من االمري حممد بك جركس الصغري واخ حممد بك الكبري وذلك انه ملا انقضى امرحممد بك جركس 
الكبري اختفى املذكوران ودخال اىل مصر متنكرين واختفيا يف بيت رجل من اتباعهما خبطة القرب الطويل ومعهما 

  مملوكان 
الينكجرية فاخربه فارسل االغا والوايل واالوده باشا  فاخلى هلم البيت وباع اخليل وشال العدد واتى اىل اغات

وحضروا اليهم فرموا عليهم بالرصاص من اجلانبني وكامنوهم اىل الليل وحضر علي بك ومصطفى بك بلغيه فنقب 
عليهم مصطفى بك من بيت اىل بيت حىت وصل اليهم واوقد نارا من اسفل املكان الذي هم فيه فاحسوا بذلك فقرأ 

  وكني وهرب وقتل الثاين برصاصة وقبضوا على االثنني وقتلومها ودفنومها احد اململ
  ومات االمري خليل اغا تابع حممد بك قطامش اغات العزب سابقا وهو 

الذي انتدب العمل املتصف املتقدم ذكره وتزيا بزي اوده باشا البوابة ودخل اىل بيت االمري ذي الفقار وقت اذان 
  دفية وقتلوا ذا الفقار بك كما تقدم العشاء ومعه سليمان ابو 

مث كانت الدائرة عليهم واختفوا مث وقعوا خبازنداره باخلليج فقبضوا عليه وسجنوه وقرروه فأقر على سيده وغريه 
  فقبضوا على خليل اغا من املكان الذي كان خمتفيا فيه وكان بصحبته يوسف بك الشراييب وسليمان اغا ابو دفية 

  ابو دفية قوموا من هذا املكان فان قليب خيتلج  ففي ذلك الوقت قال
  فقال يوسف الشراييب وانا كذلك 

فتقنعا وخرجا واستمر خليل اغا يف حمله حىت وصلوا اليه يف ذلك اليوم وقتل كما ذكر واخذه االغا اىل بيت علي 
د وكذلك عثمان اغا الرزاز بك ذي الفقار فارسله اىل الباشا وارسله الباشا اىل عثمان بك فرمى دماغه حتت املقع

  وغريه 
واما ابو دفية فانه ملا تقنع هو ويوسف الشراييب وخرجا وتفرقا فذهب ابو دفية اىل بيت مقدمه ولبس زي بعض 
القواسة وركب فرسه ووضع له اوراقا يف عمامته وخرج يف وقت الفجر اىل جهة الشرقية وذهب مع القافلة اىل 

  اىل اسالمبول غزة مث اىل الشام وسافر منها 
  وخرج يف السفر وذهب اىل عند التترخان فاعطاه منصبا وعمله مرزة وتزوج بقونية ومل يزل هناك حىت مات 

  واما يوسف بك الشراييب فذهب اىل دار باالزبكية وخفى امره ومات بعد مدة ومل يعلم له خرب 
ايواظ اغاوية املتفرقة مبوجب مرسوم ورد من  ومات عبد الغفار اغا بن حسن افندي وقد تقدم انه تقلد يف ايام ابن

الدولة بذلك وسببه ان حسن افندي والده كان له يد وشهرة يف رجال الدولة وكان من يأيت منهم اىل مصر 
يترددون إليه يف منزله ويهادونه ويهاديهم فاتفق انه اهدى اىل السلطنة عبدا طواشيا فترقى هناك وارسل اىل ابن 

  بعد موت والده  ١١٣٥وية املتفرقة وذلك يف سنة سيده مرسوما باغا



والبسه الباشا قفطانا بذلك وعند ذلك من النوادر اليت مل يسبق نظريها ووقع بذلك فتنة يف البلكات تقدم االملاع 
  يذكر بعضها والتجأ املترجم اىل ابن ايواظ وهرب من الباب 

ة وقتلهم ورد مكتوب من كتخدا الوزير اىل عبد اهللا باشا وحلديث قتلة نبأ غريب وذلك انه يف اثناء تتبع القامسي
الكبوريل بالوصية على عبد الغفار اغا فقال الباشا لكتخدا اجلاويشية عندكم انسان يسمى عبد الغفار اغا قال له 

  نعم كان اغات متفرقة مث عمل اغات عزب وعزل 
  فقال ارسل اليه باحلضور 

  ك قطامش الدفتردار فقال ارسل اليه واطلبه للحضور فخرج كتخدا اجلاويشية واخرب حممد ب
وطلب الوايل فقال له اذا انقضى امر الديوان فأنزل اىل باب العزب واجلس هناك وانتظر عبد الغفار اغا وهو نازل 

  من عند الباشا فاركب وسر خلفه حىت يدخل اىل بيته فاعرب عليه واقطع رأسه 
ل اىل الباشا وصحبته كتخدا اجلاويشية وعرف الباشا عنه وتركه وخرج فلما احضر املترجم صحبة اجلاويش ودخ

وانقضى الديوان وحضر الغداء فاشار اىل عبد الغفار اغا فجلس واكل صحبته وحادثه الباشا فقال له انت لك 
صاحب يف الدولة قال نعم كان اليب صديق من أغوات عابدي باشا وكان شهر حوالة وبلغين انه االن كتخدا 

وزير وكان اشترى جارية ووضعها عندنا يف مكان فكان ينزل ويبيت عندنا وملا عزل عابدي باشا اخذها وسافر ال
  فهو اىل االن يودنا ويراسلنا بالسالم 

  فقال له الباشا انه ارسل يوصينا عليك فانظر ما تريد من احلوايج او املناصب 
  فقال ال اريد شيئا ويكفيين نظركم ودعاؤكم 

ر الباشا ونزل اىل داره فلما مر بباب العزب ركب الوايل ومشى يف اثره ومل يزل سائرا خلفه حىت دخل واخذ خاط
اىل البيت ونزل من على احلصان بسلم الركوبة وكان بيته بالناصرية فعند ذلك قبضوا عليه واخذوا عمامته وفروته 

  وثيابه وسحبوه اىل باب االسطبل فقطعوا رأسه واخذها الوايل 

احلصان واتى هبما اىل بيت حممد بك قطامش فصرخت والدته وزوجته وجواريه وتقنعن وطلعن اىل القلعة مع 
صارخات فقال الباشا ما خرب هذا احلرمي فقالت والدته حيث ان الباشا اراد قتله كان يفعل به ذلك بعيدا عنا 

ته مبا حصل فاغتم غما شديدا وطلب فتعجب الباشا وقام من جملسه وخرج اىل ديوان قايتباي واستخربهن فاخرب
الوايل وامر برجوع احلوايج والرأس واعطاهن كفنا ودراهم واعطى والدته فرمانا بكامل ما كان حتت تصرفه من 

  غري حلوان ونزلت االغوات والنساء فأخذوا الرأس والثياب وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه 
  له الباشا تقتلون االغوات يف بيوهتا من غري فرمان وملا طلع حممد بك قطامش اىل الديوان قال 

فقال مل نقتله اال بفرمان فانه كان من مجلة الثلثمائة املتعصبني على قتل اخينا ذي الفقار بك وعزل الباشا الوايل 
مماليك  وقلد خالفه يف الزعامة وكان املترجم آخر من قتل من القامسية املعروفني رمحه اهللا وكان عند املترجم سبعة

من مماليك حممد بك بن ايب شنب فبلغ خربهم حممد بك قطامش فارسل من اخذهم من عنده قبل كائنته بنحو مثانية 
  ايام 

  الفصل الثاين

  يف ذكر حوادث مصر ووالهتا وتراجم اعياهنا ووفياهتم ابتداء من سنة



وخلع السلطان امحد من السلطنة ووالية ووجهه ان هبذا التاريخ كان انقراض فرقة القامسية وظهور امر الفقارية 
السلطان حممود خان ووايل مصر اذ ذاك عبد اهللا باشا الكبوريل بباء معطشة فارسية نسبة اىل كبور بلدة بالروم 

وحضر اىل مصر يف السنة اخلالية وكان من ارباب الفضائل وله ديوان شعر جيد على حروف املعجم ومدحه شعراء 
االدب وكان انسانا خريا صاحلا منقادا اىل الشريعة ابطل املنكرات واخلمامري ومواقف مصر لفضله وميله اىل 

اخلواطىء والبوظعن بوالق وباب اللوق وطولون ومصر القدمية وجعل للوايل واملقدمني عوضا عن ذلك يف كل شهر 
  كيسا من كشوفيات الباشوات وكتب بذلك حجة شرعية وفيها لعن كل من تسبب يف رجوع ذلك 

  ووصل االمر بالزينة يف أيامه لتولية السلطان حممود وكان الوقت غري قابل لذلك فعملوا شنكا ومدافع بالقلعة 

  عزل عبداهللا باشا وتولية عثمان باشا احلليب

وعزل عبداهللا باشا املذكور اواخر سنة اربع واربعني ومائة والف وامراء مصر يف هذا التاريخ حممد بك قطامش 
بك قطامش وعثمان جاويش القازدغلي ويوسف كتخدا الربكاوي وعبداهللا كتخدا القازدغلي وسليمان وتابعه علي 

  كتخدا القازدغلي وحسن كتخدا القازدغلي وحممد كتخدا 

  الداودية وعلي بك ذو الفقار وعثمان بك ذو الفقار خشداشة 
ونزل عبداهللا  ١١٤٥من البصرة سنة  ووصل مسلم حممد باشا السلحدار فأخرب بوالية حممد باشا السلحدار وقدم

باشا اىل بيت شكريره واستمر حممد باشا واليا على مصر اىل سنة ست واربعني مث عزل وتوىل عثمان باشا احلليب 
ووصل املسلم بقائمقامية اىل علي بك ذي الفقار فطلع اىل الديوان ولبس القفطان من عثمان باشا ونزل اىل بيته 

نوه وخلع علي امسعيل بك أيب قلتج امني السماط ووصل عثمان باشا اىل العريش وتوجهت وحضر اليه األمراء وه
اليه املالقاة وارباب اخلدم وحضر اىل العادلية وعملوا له شنكا وطلع اىل القلعة وخلع اخللع وورد قاجبي باشا 

شرة انصاف وكذلك بالسكة وابطال سكة الذهب الفندقلي وضرب الزر حمبوب كامل وصرفه مائة نصف فضة وع
سكة النصف حمبوب وصرفه مخسة ومخسون وزاد يف الفندقلي املوجود بايدي الناس اثين عشر نصف فضة فصار 

  يصرف مبائة نصف وستة واربعني نصفا 
وحضر مرسوم ايضا بتعيني صنجق للوجه القبلي بتحرير النصارى واليهود وما عليهم من اجلزية يف كل بلد العال 

  وعشرون نصفا والوسط مائتان وسبعون والدون مائة اربعمائة نصف 
فتشاوروا فيمن ينزل بصحبته االغا والكاتب من االمراء الصناجق لتحرير بالد قبلي فقال حسني بك اخلشاب انا 

  مسافر مبنصب جرجا وينزل بصحبيت االغا املعني وانظروا من يذهب اىل حبري 
  الكاشف املتوىل عليه ومعه االغا والكاتب فاتفق الرأي على ذلك  فقال حممد بك قطامش كل اقليم يتقيد بتحريره

ويف أيامه عمل امسعيل بن حممد بك الدايل مهما لزواج ولده ودعا عثمان باشا اىل منزله الذي بربكة الفيل وعندما 
م وارباب حضر الباشا واستقر به اجللوس وضع بني يديه منديال فيه الف دينار برسم تفرقة البقاشيش على اخلد

   ١١٤٧املالعيب وقدم له تقادم خيول هدايا وجوادا مرختا وذلك يف شعبان سنة 

ومن احلوادث يف ايامة ان يف اوائل رمضان سنة تارخيه ظهر باجلامع االزهر رجل تكروري وادعى النبوة فاحضروه 
جربيل وعرج به اىل السماء ليلة بني يدي الشيخ امحد العماوي فسأله عن حاله فاخربه انه كان يف شربني فنزل عليه 

سبع وعشرين رجب وانه صلى باملالئكة ركعتني وأذن له جربيل وملا فرغ من الصالة اعطاه جربيل ورقة وقال له 



  انت نيب مرسل فأنزل وبلغ الرسالة واظهر املعجزات 
ضربه فضربوه وأخرجوه من فلما مسع الشيخ كالمه قال له أنت جمنون فقال لست مبجنون وامنا انا نيب مرسل فأمر ب

  اجلامع 
مث مسع به عثمان كتخدا فأحضره وسأله فقال مثل ما قاله للشيخ العماوي فأرسله اىل املارستان فاجتمع عليه الناس 

  والعامة رجاال ونساء مث اهنم أخفوه عن اعني الناس 
ثة أيام مث انه مجع العلماء يف منتصف شهر مث طلبه الباشا فسأله فأجابه مبثل كالمه االول فأمر حببسه يف العرقانة ثال

رمضان وسألوه فلم يتحول عن كالمه فأمروه بالتوبة فامتنع واصر على ما هو عليه فامر الباشا بقتله فقتلوه حبوش 
  الديوان وهو يقول فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل مث أنزلوه وألقوه بالرميلة ثالثة ايام 

  من احلوادث الغريبة

اشيع يف الناس مبصر بان القيامة قائمة يوم  ١١٤٧يامه ايضا يف يوم االربعاء رابع عشري احلجة آخر سنة يف ا
اجلمعة سادس عشري احلجة وفشا هذا الكالم يف الناس قاطبة حىت يف القرى واالرياف وودع الناس بعضهم بعضا 

املخاليع الغيطان واملنتزهات ويقول بعضهم ويقول االنسان لرفيقه بقي من عمرنا يومان وخرج الكثري من الناس و
  لبعض دعونا نعمل حظا ونودع الدنيا قبل ان تقوم القيامة 
  وطلع اهل اجليزة نساء ورجاال وصاروا يغتسلون يف البحر 

  ومن الناس من عاله احلزن وداخله الوهم ومنهم من صار يتوب من ذنوبه ويدعو ويبتهل ويصلي واعتقدوا 

  نفوسهم  ذلك ووقع صدقه يف
ومن قال هلم خالف ذلك أو قال هذا كذب ال يلتفتون لقوله ويقولون هذا صحيح وقاله فالن اليهودي وفالن 

  القبطي ومها يعرفان يف اجلفور والزايرجات وال يكذبان يف شيء يقوالنه 
خربه بذلك وقال وقد أخرب فالن منهم على خروج الريح الذي خرج يف يوم كذا وفالن ذهب اىل االمري الفالين وأ

له احبسين اىل يوم اجلمعة وان مل تقم القيامة فأقتلين وحنو ذلك من وساوسهم وكثر فيهم اهلرج واملرج اىل يوم 
  اجلمعة املعني املذكور 

  فلم يقع شيء 
ومضى يوم اجلمعة واصبح يوم السبت فانتقلوا يقولون فالن العامل قال ان سيدي امحد البدوي والدسوقي والشافعي 

  تشفعوا يف ذلك وقبل اهللا شفاعتهم 
  فيقول اآلخر اللهم انفعنا هبم فاننا يا اخي مل نشبع من الدنيا وشارعون نعمل حظا وحنو ذلك من اهلديانات 

  فكانت مدة واليته مبصر سنة واحدة ومخسة اشهر  ١١٤٨واقدم عثمان باشا يف والية مصر اىل سنة 

  والية باكري باشا

شا وهي واليته الثانية فقدم من جدة اىل السويس من القلزم النه كان واليا بعد انفصاله من مصر وتوىل بعده باكري با
وملا ركب باملوكب كان خلفه من اتباعه حنو الثالثني خياال ملبسه  ١١٤٧فقدم يوم السبت رابع عشرى شوال سنة 

امة يف وجهه من جهة فساد املعاملة وهي بالزروخ املذهبة وله من االوالد مخسة ركبوا امامه يف املوكب وصرخت الع



االخشا واملرادي واملقصوص والفندقلي فان االخشا صار بستة عشر جديد واملرادي باثىن عشر واملقصوص بثمانية 
جدد وصار صرف الفندقلي بثلثمائة نصف واجلنزريل مبائتني وغلت بسبب ذلك االسعار وصار الذي كان 

  لباشا لذلك باملقصوص بالديواين فلم يلتفت ا
ويف شهر القعدة ورد اغا وعلى يده مرسوم بطلب سفر ثالثة آالف عسكري حملافظة بغداد وان يكون العسكر من 

  اصحاب العتامنة وال 

يرسلوا عسكرا من فالحي القليوبية واجليزة والبحرية وشرق اطفيح واملنصورة فقلدوا امري السفر مصطفى بك 
ن بك الدايل باخلزينة وارحتل من العادلية يف منتصف شهر احلجة وكان خروجه اباظة حاكم جرجا سابقا وسافر حس

  باملوكب يف اوائل رجب 
فاقام خارج القاهرة حنو مخسة اشهر ومثانية عشر يوما وأوكب مصطفى بك مبوكب السفر يوم اخلميس خامس 

  احلجة وسافر يف احملرم سنة مثان واربعني 
اذان العصر خرجت ريح سوداء غريبة اظلمت منها الدنيا وحجبت نور ويف عاشر احلجة يوم االضحية قبل 

الشمس فغرق منها مراكب وسقطت اشجار ومن مجلتها شجرة مجيز عظيمة بناحية الشيخ فمر وهدمت دورا قدمية 
وشجرة اللبخة بديوان مصر القدمية مث اعقبها بعد العشاء مطرة عظيمة ووصل أيوب بك امري سفر العجم وطلع اىل 

  الديوان والبسه الباشا قفطان القدوم والسدادة واصحاب الدركات وكانت مدة غيابه سنتني وثالثة أشهر 
ويف ايامه ورد أغا وعلى يده مراسيم وأوامر منها ابطال مرتبات االوالد والعيال ومنها ابطال التوجيهات وان املال 

  يوان وال تنزل هبا االفندية اىل بيوهتم يقبض اىل الديوان ويصرف من الديوان وان الدفاتر تبقى بالد
  فلما قرىء ذلك قال القاضي امر السلطان ال خيالف وجيب اطاعته 

فقال الشيخ سليمان املنصوري يا قاضي االسالم هذه املرتبات فعل نائب السلطان وفعل النائب كفعل السلطان 
س وصار يباع ويشرى ورتبوه على خريات وهذا شيء جرت به العادة يف مدة امللوك املتقدمني وتداولته النا

ومساجد وأسبلة وال جيوز ابطال ذلك واذا بطل بطلت اخلريات وتعطلت الشعائر املرصد هلا ذلك فال جيوز الحد 
يؤمن باهللا ورسوله ابن يبطل ذلك وان أمر ويل االمر بابطاله ال يسلم له وخيالف امره الن ذلك خمالف للشرع وال 

  ما خيالف الشرع وال لنائبه  يسلم لالمام يف فعل

  ايضا 
فسكت القاضي فقال الباشا هذا حيتاج اىل املراجعة مث قال الشيخ سليمان وأما التوجيهات ففيها تنظيم وصالح 

وأمر يف حمله وانفض الديوان على ذلك وكتب الشيخ عبد اهللا الشرباوي عرضا يف شأن املرتبات من انشائه ولوال 
هذا اجملموع مث اهنم عملوا مصاحلة على تنفيذ ذلك فجعلوا على كل عثماين نصف جنزريل  خوف االطالة اسطرته يف

وحضروا املرتبات يف قائمقامية ابراهيم بك أيب شنب وابن درويش بك وقطامش وعلي بك الصغري تابع ذي الفقار 
 فقسموها بينهم وأرسلوا بك من سنة ثالثني فبلغت مثانية واربعني الف عثماين فكانت اربعة وعشرين الف جنزريل

اىل عثمان بك ورضوان بك الف جنزريل فأبيا من قبوهلا وقاال هذه دموع الفقراء واملساكني فال نأخذ منها شيئا فان 
  رجع رد اجلواب بالقبول كانت مظلمة وان جاء بعدم القبول كانت مظلمتني الطاعون 

ئق يأخذ على الرائق ومات به كثري من االعيان ووقع الطاعون املسمى بطاعون كو ويسمى ايضا الفصل العا
وغريهم حبيث مات من بيت عثمان كتخدا القازدغلي فقط مائة وعشرون نفسا وصارت الناس تدفن املوتى بالليل 



  يف املشاعل 
ووقع يف ايامه الفتنة اليت قتل فيها عدة من االمراء وسببها ان صاحل كاشف زوج هامن بنت ايواظ بك كان ملتجئا 

ىل عثمان بك ذي الفقار وتزوج ببنت ايواظ بك بعد يوسف بك اخلائن وكان من القامسية فحرضته على طلب ا
االمارة والصنجقية وتأخذ له فائظ عشرين كيسا وكلم عثمان بك يف شأن ذلك فوعده ببلوغ مراده وخاطب حممد 

له تريد ان تفتح بيتا للقامسية فيقتلونا  بك قيطاس املعروف بقطامش وهو اذ ذاك كبري القوم يف ذلك فلم جيبه وقال
  على غفلة هذا ال يكون ابدا ما دمت حيا 

  وكان عثمان بك املذكور أخذ كشوفية 

املنصورة فأنزل فيها صاحل كاشف قائمقام فلما كمل السنة ورجع حتركت اهلمة اىل طلب الصنجقية وعاود عثمان 
ى االمتناع فوقع على االغوات واالختيارية فلم جيب ومل بك يف اخلطاب وهو كذلك تكلم مع حممد بك فصمم عل

يرض ووافقه على االمتناع علي بك تابع املذكور وخليل افندي فذهب صاحل كاشف اىل عثمان كتخدا القازدغلي 
واتفق معه على قتل الثالثة وقال له اعمل تدبريا يف قتلهم فذهب اىل رضوان بك امري احلاج سابقا وسليمان بك 

  فاتفق معهما على قتل الثالثة يف بيت حممد بك الدفتردار باطالع باكري باشا  الفراش
  وعرفوا حممد بك بذلك فرضي وكتب فرمانا باجلمعية يف بيت الدفتردار بسبب احللوان واخلزينة 

فركبوا بعد العصر اىل بيت حممد بك قطامش وركبوا معه اىل بيت الدفتردار وصحبتهم علي بك وصاحل بك 
افندي وأغات اجلملية وعلي صاحل جرجبي واختيار من االسباهية ويوسف كتخدا الربكاوي وحضر عثمان  وخليل

بك ذو الفقار وعثمان كتخدا القازدغلي وامحد كتخدا اخلربطلي وكتخدا اجلاويشية وأغات املتفرقة وعلي جليب 
  الترمجان 

للكاتب اكتب كذا وكذا فطلع اىل خارج فلما تكاملت اجلمعية امر حممد بك قطامش بكتابة عرضحال وقال 
وصحبته كتخدا اجلاويشية ومتفرقة باشا وجلس يكتب يف العرض وقد قرب الغروب فارادوا االنصراف فوقف 

  الدفتردار وقال هاتوا شربات 
  وكان ذلك القول هو االشارة مع صاحل كاشف وعثمان كاشف ومملوك سليمان بك 

  عة بطرابيش وهم شاهرون السالح ففتحوا باب اخلزانة وخرج منها مجا
فوقف حممد بك قطامش على أقدامه وقال هي خونة فضربه الضارب بالقرابينة يف صدره ووقع الضرب وهاج 

اجمللس يف دخنة البارودة وظالم الوقت فلم يعلم القاتل من املقتول وعندما مسع كتخدا اجلاويشية اول ضربة وهو 
  وركب وعلي الترمجان القى بنفسه  جالس مع االفندي الكاتب نزل مسرعا

من شباك اجلنينة وعثمان بك ذو الفقار أصابه فقطع شاشه وقاووقه ودفعه صاحل كاشف فنجا بنفسه اىل اسفل 
وركب حصان بعض الطوائف وخرج من باب الربكة وأصيب باش اختيار مستحفظان الربيل جبراحة قوية فارسلوه 

  اىل منزله ومات بعد ثالثة أيام 
اوقدوا الشموع وتفقدوا املقتولني واذا هم حممد بك قطامش وعلي بك تابعه وصاحل بك وعثمان بك كتخدا مث 

القازدغلي وامحد كتخدا اخلربطلي ويوسف كتخدا الربكاوي وخليل افندي وأغات اجلملية وعلي صاحل جرجبي 
  واالسباهي تتمة عشرة وباش اختيار الذي مات بعد ذلك يف بيته 

ولني ثياهبم وقطعوا رؤوسهم واتوا هبم جامع السلطان حسن فوجدوه مغلوقا فاحرقوا ضرفة الباب الذي فعروا املقت



  جهة سوق السالح ووضعوا الرؤوس العشرة على البسطة ووضعوا عند كل رأس شيئا من التنب وظنوا اهنم غالبون 
ه دراهم يفرقها يف العسكر اجملتمعني وطلع صاحل كاشف اىل الباشا من باب امليدان فخلع عليه الصنجقية فطلب من

  اليه فقال له انزل الشغالك وأنا أرسل اليك ما تطلب 
فنزل اىل السلطان حسن فوجد حممد كتخدا الداودية حضر باتباعه ومجاعته هناك بظن اهنم غالبون وعندما بلغ 

كتخدا الوقت اذ ذاك امحد  اخلرب سليمان كتخدا اجللفي ركب يف مجاعة بعد املغرب وطلع اىل باب العزب وكان
كتخدا اشراق يوسف كتخدا الربكاوي فطرق الباب فقال التفكجية من هذا فعرفهم عن نفسه فقال الكتخدا قولوا 

  له أنت توليت الكتخدائية وتعرف القانون وان الباب ال يفتح بعد الغروب فان كان له حاجة يأيت يف الصباح 
الربكة وشاشه مقطوع مل يزل سائر اىل باب الينكجرية فوجده مآلن جاويشية وأما عثمان بك فانه ملا خرج من باب 

وواجب رعايا ونفر وطلع عندهم عمر جليب بن علي بك قطامش فأخذه حسن جاويش النجديل ومعه طائفة وطلع 
  به اىل الباشا بعد نزول صاحل كاشف فخلع عليه صنجقية أبيه 

  االمراء وحرقوا باب املسجد  وأعطاه فرمانا باخلروج من حق الذين قتلوا
ونزل فرد على كتخدا الوقت وصحبته حسن جاويش النجديل ومعهم بريق وأنفار وواجب رعايا من احملجر خلف 

  جامع احملمودية وبيت احلصري وزاوية الرفاعي 
طان فعلموا متريز على باب الدرب قبالة باب السل ١١٤٩وكانت ليلة مولده وهي اول مجعة يف شهر رجب سنة 

حسن وضربوا عليها بالرصاص وكذلك من باب العزب وبيت االغا وكان اغات العزب عبد اللطيف افندي 
  روزناجمي مصر سابقا 

واما صاحل بك فانه انتظر وعد الباشا فلم يرسل له شيئا فأخذ رضوان بك وعثمان كاشف ومملوك سليمان بك 
وحممد كتخدا الداودية ندم على ما فعل فركب جبماعته  واختفوا يف خان اخلليلي واختفى ايضا حممد بك امسعيل
  وذهب اىل بيت مصطفى بك الدمياطي فوجده مقفوال 

فطرق الباب فلم جيبه احد فذهب اىل بيت ابراهيم بك بلغيه ودخل هناك وملا بطل الرمي من السلطان حسن هجم 
ار فنهبوه وهنبوا ايضا بيت رضوان بك حسن جاويش فلم جيد به أحدا وملا طلع النهار ذهبوا اىل بيت الدفترد

  وذهبوا اىل سليمان بك قتلوه وقطعوا رأسه وهنبوا البيت وأتوا اىل الباب 
مث ان السبع وجاقات اجتمعوا يف بيت علي كتخدا اجللفي وقالوا له أنت بيت سر يوسف كتخدا الربكاوي وال 

لشاهد على ذلك جميء خشداشك سليمان كتخدا بعد يفعل شيئا اال باطالعك وعندك خرب بقتل أمرائنا واعياننا وا
املغرب بطائفته ميلك باب العزب فحلف باهللا العظيم مل يكن عنده خرب بشيء من ذلك وال مبجيء سليمان كتخدا 

  اىل الباب ولكن أي شيء جاء مبحمد كتخدا الداودية اىل السلطان حسن 
  بالد املقتولني وكتبوا عرض حمضر وسفروه صحبة سبعة أنفار  مث أهنم أنزلوا باكري باشا وعزلوه وطيبوا عليه حلوان

فحضر مصطفى اغا امري اخور كبري ومعه مرسوم من الدولة بضبط متروكات املقتولني فمكث مبصر شهرين مث ورد 
  امر بواليته على مصر وتوجيه باكري باشا اىل جده 

  تولية مصطفى باشا وسليمان باشا الشامي



   ١١٥٢قام واليا مبصر اىل سنة فتوىل مصطفى باشا فأ
وتوىل بعده سليمان باشا الشامي الشهري بابن العظم وملا استقر يف والية مصر أراد ايقاع فتنة بني االمراء فضم اليه 
عمر بك ابن علي بك قطامش فأرسل اليه من يأمنه على سره واتفق معه على قتل عثمان بك ذي الفقار وابراهيم 

  تخدا القازدغلي وعلي كتخدا اجللفي وهم اذ ذاك أصحاب الرياسة مبصر بك قطامش وعبد اهللا ك
ووعده نظري ذلك امارة مصر واحلاج وان يعطيه من بالدهم فائظ عشرين كيسا فجمع عمر بك خليل أغا وأمحد 
د كتخدا عزبان وإبراهيم جاويش قازذغلي واختلى هبم وعرفهم باملقصود وتكفل أمحد كتخدا بقتل علي جاويش بعب

  اهللا كتخدا 
  واذا انفرد ابراهيم بك اخذوه بعد ذلك حبيلة وقتلوه يف الديوان 

مث ان امحد كتخدا اغرى بعلي كتخدا االظ ابراهيم فقتل علي كتخدا عند بيت أقربي وهو طالع اىل الديوان وبلغ 
  كتخدا  اخلرب عثمان بك فتدارك االمر وفحص عن القضية حىت انكشف له سرها وعمل شغله وقتل امحد

وعندما قتل علي كتخدا ظن الباشا متام املقصد فاراد ان ميلك باب الينكجرية حبيلة وأرسل مائيت تفكجي ومعهم 
مطرجي وجوخدار وهم مستعدون باالسلحة فمنعهم التفكجية من العبور وطلب الكتخدا شخصني من أعياهنم 

  يسأهلما عن مرادهم 
  ا عالئقنا فقاال ان الباشا مقصر يف حقنا ومل يعطن

  فارسل معهم باش جاويش بالسالم على الباشا من االختيارية والوصية هبم فقبل ذلك ومل يتمكن من مراده 
  مث ان حسني بك اخلشاب طلع اىل باب العزب وحتيل يف نزول امحد كتخدا من الباب وملك هو الباب 

  واجتمعوا بعد ذلك وأمروا الباشا بالنزول اىل قصر يوسف 
  د فركب وأرا

ان يدخل اىل باب الينكجرية فرفعوا عليه البنادق فدخل اىل قصر يوسف فوجده خرابا فاخذ حسن جاويش 
النجديل خاطر الينكجرية على نزوله ببيت االغا وانتقل االغا اىل السرجي فأقام الباشا اىل ان نزل ببيت البريقدار 

   ١١٥٣سنة  وسافر بعد ذلك فكانت واليته على مصر اىل شهر مجادى االوىل

  تولية الوزير علي باشا

مث توىل بعده الوزير علي باشا حكيم أوغلي وهي توليته االوىل مبصر فدخل مصر يف شهر مجادى االوىل سنة ثالث 
ونزل سليمان باشا اىل بيت البريقدار وعمل علي باشا اول  ١١٥٤ومخسني ومكث اىل عاشر مجادى االوىل سنة 

  الغفري وقرىء مرسوم الوالية حبضرة اجلميع  ديوان بقراميدان حبضرة اجلم
مث قال الباشا أنا مل آت اىل مصر الجل اثارة فنت بني االمراء واغراء ناس على ناس وامنا أتيت العطي كل ذي حق 
حقه وحضرة السلطان اعطاين املقاطعات وأنا أنعمت هبا عليكم فال تتعبوين يف خالص املال والغالل وأخذ عليهم 

  حجة بذلك 
  وانفض اجمللس 

مث انه سلم على الشيخ البكري وقال له أنا بعد غد ضيفك مث ركب وطلع اىل السراية وأرسل اىل الشيخ البكري 
هدية وأغناما وسكرا وعسال ومربات ونزل اليه يف امليعاد وأمر ببناء رصيف اجلنينة اليت يف بيته وكان له فيه اعتقاد 



  ته منقولة عنه مشهورة عظيم لؤيا منامية رآها يف بعض سفرا
  وكانت أيامه امنا وأمانا والفنت ساكنة واالحوال مطمئنة 

  مث عزل ونزل اىل قصر عثمان كتخدا القازدغلي بني بوالق وقصر العيين 

  تولية حيىي باشا

ل هو مث توىل حيىي باشا ودخل اىل مصر وطلع اىل القلعة يف موكبه على العادة وطلع اليه علي باشا وسلم عليه ونز
  اآلخر وسلم على علي 

باشا بالقصر ودعاه عثمان بك ذو الفقار وعمل له وليمة يف بيته وقدم له تقادم كثرية وهدايا ومل يتفق نظري ذلك 
فيما تقدم ان الباشا نزل اىل بيت احد من االمراء يف دعوة وإمنا اإلمراء يعملون هلم الوالئم بالقصور ىف اخلالء مثل 

  قياس قصر العيىن او امل
   ١١٥٦واقام حيىي باشا ىف والية مصر اىل إن عزل ىف عشرين شهر رجب سنة 

  توليةحممد باشا اليدكشى

وتوىل بعده حممد باشا اليدكشى وحضر اىل مصر وطلع اىل القلعه ويف ايامة كتب فرمان بابطال شرب الدخان ىف 
  الشوارع وعلى الدكاكني وابواب البيوت 

ا بذلك وشددوا ىف االنكار والنكال مبن يفعل ذلك من عال او دون وصار االغا يشق ونزل االغا والواىل فنادو
  البلد ىف التبديل كل يوم ثالث مرات 

  وكل من راى ىف يده الة الدخان عاقبه ورمبا اطعمه احلجر الذى يوضع فيه الدخان بالنار وكذلك الوايل 
ن الشون ومل يكن بالشون اردب واحد فكتب الباشا وىف ايامه ايضا قامت العسكر بطلب جراياهتم وعالئفهم م

  فرمانا بعمل مجعية ىف بيت علي بك الدمياطى الدفتردار وينظروا الغالل ىف ذمة أي من كان خيلصوهنا منه 
فلما كان ىف ثاىن يوم اجتمعوا وحضر الروزناجمى وكاتب الغالل والقلقات واخربوة ان بذمة ابراهيم بك قطامش 

  ب واملذكور مل يكن ىف اجلمعيه وانتظروه فلم يات اربعني الف ارد
فارسلوا له كتخدا اجلاويشيه واغات املتفرقة فامتنع من احلضور يف اجلمهور وقال الذي له عندي حاجة يأيت عندي 

  قرجعوا واخربوهم مبا قال 
لك اثنني اختيارية فقال العسكر نذهب اليه وهندم بيته على دماغه فقام وكيل دار السعادة واخذ معه من كل ب

  وذهبوا اىل ابراهيم بك قطامش 
  فقال له الوكيل اي شيء هذا الكالم والعسكر قائمة علىاختيارهتا قال واملراد أى شيء وليس عندى غالل 

  قال له الوكيل جنعلها مثمنة 

  بقدر معلوم 
  فثمنوا القمح بستني نصف فضة االردب والشعري باربعني 

  حىت يأتيىن شيء من البالد فقال ابراهيم بك يصربوا 



  قال الوكيل العسكر اليصربوا وحيضل من ذلك امر كبري 
  فجمعوا ميلغ اليكون فبلغ مثانني كيسا فرهن عند الوكيل بلدين الجل معلوم 

وكتب بذلك متسك واخذ التقاسيط ورجع الوكيل اىل حمل اجلمعية واحضر مبلغ الدارهم وكل من كان عليه غالل 
  عر وهده كانت اول بدعة ظهرت ىف تثمني غالل االنبار للمستحقني اورد بذلك الس

   ١١٥٨واستمر حممد باشا ىف والية مصر حىت عزل سنة 

  تولية حممد باشا راغب

ووصل مسلم حممد باشا راغب وتقلد ابراهيم بك بلغيه قائمقام وخلع عليه حممد باشا القفطان وعلى حممد بك 
  امني السماط 

السكندري فأخرب بورود حضرة حممد باشا راغب اىل ثغر االسكندرية فنزل أرباب العكاكيز مث وردالساعى من ا
ملالقاته وحضروا صحبته اىل مصر وطلع اىل القلعة وحصل بينه وبني حسني بك اخلشاب حمبة ومودة وحلف له انه 

  ذلك  ال خيونه مث أسر اليه ان حضرة السلطان يريد قطع بيت القطاشة والدمايطة فأجاب اىل
واختلى بابراهيم جاويش وعرفه بذلك فقال له اجلاويش عندك توابع عثمان بك قرقاش وذو الفقار كاشف وهم 

  يقتلون خليل بك وعلي بك الدمياطي يف الديوان 
  فقال له حيتاج ان يكون صحبتهم أناس من طرفك واال فليس هلم جسارة على ذلك 

  بطلب شرهم النه من طريف فقال له أنا اتكلم مع عثمان أغا ايب يوسف 
فلما كان يوم الديوان وطلع حسني بك اخلشاب وقرقاش وذو الفقار ومجاعته وطلع علي بك الدمياطي وصحبته 
حممد بك وطلع يف اثرهم خليل بك أمري احلاج وعمر بك بالط جلسوا جبانب احملاسبة فحضر عثمان أغا أغات 

  عند  املتفرقة عند خليل بك فقال له ملاذا مل تدخل

  الباشا 
  فقال له قد تركناه لك 
  فقال كأين مل اعجبك 

واتسع بينهما الكالم فسحب ابو يوسف النمشة وضرب خليل بك واذا باجلماعة كذلك أسرعوا وضربوا عمر بك 
  بالط 

 قتلوه ودخلوا برأسيهما اىل الباشا فقام علي بك الدمياطي وحممد بك ونزال ماشيني ودخال اىل نوبة اجلاويشية
  فارسل الباشا لالختيارية يقول هلم اهنما مطلوبان للدولة 

  وأخذمها وقطع رأسيهما ايضا 
وكتبوا فرمانا اىل الصناجق واالغوات واختيارية السبع وجاقات بأن ينزلوا بالبيارق واملدافع اىل ابراهيم بك وعمر 

  بك وسليمان بك االلفي وكان سليمان بك دهشور مسافرا باخلزينة 
لبيارق واملدافع فضربوا أول مدفع من عند قنطرة سنقر فحمل الثالثة امحاهلم وخرجوا هبجنهم وعازقهم اىل فنزلت ا

جهة قبلي ودخل العساكر اىل بيت ابراهيم بك فنهبوه وكذلك بيت خليل بك وذهبوا اىل بيت علي بك فوجدوا 
امع االزهر ورفعوا صنجقية حممد بك فيه صنجقيا من الصناجق ملكة مبا فيه ومل يتعرضوا ليوسف بك ناظر اجل



  صنجق ستة وماتت سته ايضا وذهب اىل طندتا وعمل فقريا بضريح سيدي أمحد البدوي 
وملا رجع سليمان بك دهشور من الروم رفعوا صنجقيته وأمروه باالقامة برشيد وقلدوا عثمان كاشف صنجقية 

  اخلشاب دفتردارية مصر  وكذلك كجك أمحد كاشف وقلدوا حممد بك اباظة اشراق حسني بك
  وانقضت تلك الفتنة 

مث ان الباشا قال حلسني بك اخلشاب مرادي ان نعمل تدبريا يف قتل ابراهيم جاويش قازدغلي ورضوان كتخدا 
  اجللفي وتصري أنت مقدام مصر وعظيمها 

وذي الفقار  فاتفق معه على ذلك ومجع عنده علي بك جرجا وسليمان بك مملوك عثمان بك ذي الفقار وقرقاش
  كاشف ودار القال والقيل وسعت املنافقون وعلم ابراهيم جاويش ورضوان كتخدا ما يراد هبما 

  فحضر ابراهيم جاويش عند رضوان كتخدا وامتأل باب الينكجرية وباب العزب بالعسكر واالودة باشية 

رسلوا يطلبون فرمانا من الباشا واجتمعت الصناجق واالغوات االسبعة يف سبيل املؤمن واالسباهية بالرميلة وأ
  بالركوب على بيت حسني بك اخلشاب الذي مجع عنده املفاسيد أعدائنا وقصده قطعنا 

فلما طلع كتخدا اجلاويشية ومتفرقة باشا إىل راغب باشا وطلبوا منه فرمانا بذلك فقال الباشا رجل نفذ امر موالنا 
  ل كيف أعطيكم فرمانا بقتله الصلح أحسن ما يكون السلطان وخاطر بنفسه ومل ينكسر عليه مال وال غال

فرجعوا وردوا عليهم جبواب الباشا فأرسلوا له من كل بلك اثنني اختيارية بالعرضحال وقالوا هلم ان ايب قولوا له 
  ينزل ويوىل قائمقام وحنن نعرف خالصنا مع بعضنا 

ينزل علي شيخون اىل بيت حسني بك اخلشاب فنزل بكامل اتباعه من قراميدان وملا صار يف الرميلة اراد ان 
يكرنك معه فيه واذا بعزب املرابطني يف السلطان حسن ردوه بالنار فقتل اغا من اغواته فنزل اىل بيت آقربدي اىل 

بيت ذي عرجان جتاه املظفر فارسلوا له ابراهيم بك بلغيه صحبة كتخدا اجلاويشية خلع عليه قفطان القائمقامية 
  واخذوا منه فرمانا جبر املدافع والبيارق من ناحية الصليبية  ورجع اىل بيته

وسارت الصناجق يقدمهم عمر بك امري احلاج وحممد بك الدايل وابراهيم بك بلغيه ويوسف بك قطامش ومحزة 
بك وعثمان بك ابو سيف وامحد بك ابن كجك حممد وامسعيل بك جلفي وعثمان بك وامحد بك قازدغلية ورضوان 

  ر عثمان كتخدا قازدغلي واحتاطوا ببيت حسني بك اخلشاب وحممد بك أباظة من االربع جهات بك خازندا
فحارب بالبندق من الصبح اىل الظهر حىت وزع ما يعز عليه ومحل أثقاله وطلع من باب السر على زين العابدين 

  وذهب اىل جهة الصعيد فدخل العسكر اىل بيته 
  فلم جيدوا فيه شيء وال احلرمي 

ب ايضا ابراهيم بك قيطاس اىل الصعيد وعمر بك ابن علي بك وصحبته طائفة من الصناجق وهربوا اىل أرض وهر
  احلجاز وكان ذلك اواخر سنة 

  فكانت مدة حممد باشا راغب يف والية مصر سنتني ونصفا مث سار اىل الديار الرومية وتوىل الصدارة 
  الكتاب وسيأيت تتمة ترمجته يف سنة وفاته واهللا اعلم وكان انسانا عظيما عاملا حمققا وكان اصله رئيس 

  ذكر من مات يف هذه السنني من اعيان العلماء واالكابر والعظماء 
  مات االمام الكبري واالستاذ الشهري صاحب االسرار واالنوار الشيخ عبد الغىن بن امسعيل النابلسى احلنفى الصاحلى 

  ناقبة مفردة بالتأليف واحواله شهرية واوصافه وم ١٠٥٠ولد سنة 



ومن مؤلفاتة املقصود ىف وحدة الوجود وحتفة املسألة بشرح التحفه املرسلة واالصل للشيخ حممد فضل اهللا اهلندى 
والفتح الرباىن والفيض الرمحاىن وربع االفادات فىربع العيادات وهو مؤلف جليل ىف جملد ضخم ىف فقه احلنيفة 

وكب الصبح ىف ازالة القبح واحلديقة الندية ىف شرح الطريقة احملمدية واالفتح نادر الوجود والرحلة القدسية وك
امللكى واللمح امللكى وقطرالسماء ونظرة العلماء والفتح املدىن ىف النفس اليمىن وبدبعيتان احدامها مل يلتزم فيها 

  اسم النوع وشرحها والثانية التزمه فيها شرحها القلعى مع البديعيات العشر 
  عن ثالث وتسعني سنة  ١١٤٣رضي اهللا عنه سنة  تويف

ومات امام االئمة شيخ الشيوخ واستاذ االساتذة عمدة احملققني واملدققني احلسيب النسيب السيد علي بن علي 
اسكندر احلنفى السيواسى الضرير اخذ عن الشيخ امحد الشوبرى والشرنباليل والشيخ عثمان ابن عبداهللا التحريري 

  احلديث عن الشيخ البابلي والشرباملسي وغريهم  احلنفني وأخذ
وسبب تلقيبه باسكندرانه كان يقرأ دروسا جبامع اسكندر باشا بباب اخلرق وكان عجيبا يف احلفظ والذكاء وحدة 

  الفهم وحسن االلقاء وكان الشيخ العالمة حممد السجيين اذا مر حبلقة 

وكان كثري االكل ضخم البدن طويل القامة اليلبس زي  درسه خفض من مشيته ووقف قليال وأنصت حلسن تقريره
  الفقهاء بل يعتم عمامه لطيفة بعذبة مرخية وكان يقول عن نفسه أنا آكل كثريا واحفظ كثريا 

وسافر مرة اىل دار السلطنة وقرأ هناك دروسا واجتمع عليه احملققون حني ذاك وباحثوه وناقشوه واعترفوا بعمله 
والتكرمي وعاد اىل مصر ومل يزل ميلي ويفيد ويدرس ويعيد حىت تويف يف ذي القعدة سنة  وفضله وقوبل باالجالل

عن ثالث وسبعني سنة وكسور اخذ عنه كثري من االشياخ كالشيخ احلفين واخيه الشيخ يوسف والسيد  ١١٤٨
  البليدي والشيخ الدمياطي والشيخ الوالد والشيخ عمر الطحالوي وغريهم 

قهوة واتفق انه عمل مهما لزواج ابنه فهاداه الناس وبعث اليه عثمان كتخدا القازدغلي فردين وكان يقول حبرمة ال
فامر بطرحه يف الكنيف النه يرى حرمة االنتفاع بثمنه ايضا مثل اخلمر ودليله يف ذلك ما ذكر يف وصف مخرة اجلنة 

رب اخلمر بتركها وهذه العلة موجودة يف يف قوله تعاىل ال فيها غول وال هم عنها ينزفون بان الغول ما يعتري شا
  القهوة بتركها بال شك 

   ١١٤٦تويف اىل رمحة اهللا تعاىل سنة 
ومات االمام العالمة واحملقق الفهامة شيخ مشايخ العلم الشيخ حممد عبد العزيز الزيادي احلنفي البصري أخذ عن 

شمس احلفين والدمنهوري والشيخ الوالد الشيخ شاهني االرمناوي احلنفي عن العالمة البابلي واخذ عنه ال
   ١١٤٨والدمياطي وغريهم تويف يف اواخر ربيع االول سنة 

ومات الشيخ الفقيه العالمة املتقن املتفنن الشيخ عيسى بن عيسى السقطي احلنفي أخذ عن الشيخ ابراهيم بن عبد 
وعن الشيخ امحد ابن ابراهيم التونسي الفتاح بن أيب الفتح الدجلي الفرضي الشافعي وعن الشيخ امحد االهناسي 

احلنفي الشهري بالدوقدوسي وعن السيد علي ابن السيد علي احلسيين الشهري باسكندر والشيخ حممد بن عبد العزيز 
  بن 

ابراهيم الزيادي ثالثتهم عن الشيخ شاهني االرمناوي واخذ ايضا عن الشيخ العقدي والشيخ ابراهيم الشرنباليل 
الشيخ حسن الشرنباليل والشيخ عبد احلي الشرنباليل ثالثتهم عن الشيخ حسن الشرنباليل والشيخ حسن بن 

  الكبري 



   ١١٤٣تويف املترجم يف سنة 
ومات االستاذ العالمة شيخ املشايخ حممد السجيين الشافعي الضرير أخذ عن الشيخ الشرنبايل والزمه مالزمة كلية 

طبقته مثل الشيخ مطاوع السجيين وغريه وكان اماما عظيما فقيها وأخذ ايضا عن الشيخ عبد ربه الديوي واهل 
  حنويا أصوليا منطقيا أخذ عنه كثري من فضالء الوقت وعلمائهم 

   ١١٥٨تويف سنة 
ومات االمام العالمة والبحر الفهامة امام احملققني شيخ الشيوخ عبد الرؤوف بن حممد بن عبد اللطيف بن امحد بن 

خامتة حمققي العلماء وواسطة عقد نظام االولياء العظماء ولد ببشبيش من اعمال احمللة  علي البشبيشي الشافعي
الكربى واشتغل علي علمائها بعد ان حفظ القرآن والزم ويل اهللا تعاىل العارف باهللا الشيخ علي احمللي الشهري 

عارف حسن البدوي وغريه من باالقرع يف فنون من العلم واجتهد وحصل واتقن وتفنن وتفرد وتردد على الشيخ ال
وأخذ عن الشيخ حممد ابن  ١٠٨١صوفية عصره وتأدب هبم واكتسى من أنوارهم مث ارحتل اىل القاهرة سنة 

منصور االطفيحي والشيخ خليل اللقاين والزرقاين ومشس الدين حممد بن قاسم البقري وغريهم واشتهر علمه 
ة الثانية وتلقوا عنه املعقول واملنقول والزم عمه الشهاب يف وفضله ودرس وأفاد وانتفع به اهل عصره من الطبق

الكتب اليت كان يقرأها مع كمال التوحش والعزلة واالنقطاع اىل اهللا وعدم مسايرة احد من طلبة عمه والتكلم 
يد معهم بل كان الغالب عليه اجللوس يف حارة احلنابلة وفوق سطح اجلامع حىت كان يظن من ال يعرف حاله أنه بل

  ال يعرف شيئا اىل ان توجه عمه اىل 

  وجاور هناك فأرسل له بان يقرأ موضعه  ١٠٩٤الديار احلجازية حاجا سنة 
  فتقدم وجلس وتصدر لتقرير العلوم الدقيقة والنحو واملعاين والفقه 

ء عند الظمآن وانتفع ففتح اهللا له باب القبض فكان يأيت باملعاين الغريبة يف العبارات العجيبة وتقريره اشهى من املا
به غالب مدرسي االزهر وغالب علماء القطر الشامي ومل يزل على قدم االفادة ومالزمة االفتاء والتدريس واالمالء 

   ١١٤٣حىت تويف يف منتصف رجب سنة 
ومات االستاذ االمام صاحب االسرار وخامتة سلسلة الفخار الشيخ امحد بن عبد املنعم بن حممد ابو السرور 

كري الصديقي شيخ سجادة السادة البكرية مبصر اجازه ابو االحسان بن ناصر وغريه وكان للوزير علي باشا بن الب
احلكيم فيه اعتقاد عظيم كما تقدمت االشارة اىل ذلك وعندما ذهب االستاذ للسالم عليه تلقاه وقبل يديه وأقدامه 

  سفرة الفالنية ولعله الشيخ البكري كما أخربين عن نفسه وقال هذا الذي كنت رأيته يف عامل الرؤيا وقت كربنا يف ال
  فقيل له هو املشار اليه فاقبل بكليته عليه واستجازه يف الزيارة بعد الغد وأرسل اليه هدية سنية ونزل لزيارته مرارا 

  ودفن مبشهد اسالفه عند ضريح االمام الشافعي  ١١٥٣تويف سنة 
املتقنن املتفن املتبحر الشيخ حممد صالح الدين الربلسي املالكي الشهري بشليب  ومات االمام العالمة والعمدة الفهامة

اخذ عن الشيخ امحد النفراوي والشيخ عبد الباقي القليين والشيخ منصور املنويف وغريهم وروى عن البصري 
  والنخلي وعنه اخذ االشياخ املعتربون 

   ١١٥٤تويف ليلة اخلميس سابع عشر صفر سنة 
ام العامل العالمة والعمدة الفهامة أستاذ احملققني وصدر املدرسني الشيخ امحد بن امحد بن عيسى العماوي ومات االم

  املالكي اخذ عن الشيخ حممد الزرقاين والعالمة الشرباملسي والششخ حممد االطفيحي 



من خطة واجازته  والشيخ عبد الرؤوف البشبيشي والشيخ منصور املنويف والشيخ امحد النفراوي كما نقلت ذلك
للمغفور له عبد اهللا باشا كبوريل زاده وكان قد قرأ عليه صحيح البخاري ومسلم واملوطأ وسنن ايب داود وابن 

ماجه والنسائي والترمذي واملواهب قراءة لبعضها دارية ولبعضها رواية ولباقيها اجازة وألفية املصطلح من اوهلا اىل 
ها اجازة وألفيه املصطلح من اوهلا اىل آخرها العالمة الشرباملسي تصدر لالقراء اخرها دراية ولبعضها رواية ولباقي

واإلفادة يف حمله وانتفع به الطلبة وكان حلو التقرير فصيحا كثري االطالع مستحضرا لالصول والفروع واملناسبات 
عقولية كما هو مذكور يف والنوادر واملسائل والفوائد تلقى عنه غالب اشياخ العصر وحضروا دروسه الفقهية وامل

  ترامجهم 
  ومل يزل مواظبا ومالزما على االقراء واالفادة وامالء العلوم حىت وافاه االجل احملتوم 

وخلف بعده ابنه استاذنا االمام احملقق والتحرير املدقق بركة الوقت وبقية  ١١٥٥وتويف سابع مجادي االوىل من سنة 
  لنفع بوجوده وأطال عمره مع الصحة والعافية آمني السلف الشيخ عبد املنعم ادام اهللا ا

ومات االمام العالمة الوحيد والبحر اخلضم الفريد روض العلوم واملعارف وكنز االسرار واللطائف الشيخ حممد بن 
وم حممد الغالين الكثناوي الدانرانكوي السوداين كان اماما دراكا متقنا متفننا وله يد طوىل وباع واسع يف مجيع العل

  ومعرفة تامة بدقائق االسرار واالنوار 
تلقى العلوم واملعارف ببالده عن الشيخ االمام حممد ابن سليمان بن حممد النوايل الربناوي الباغرماوي واالستاذ 

  الشيخ حممد بندو والشيخ الكامل الشيخ هاشم حممد فودو ومعناه الكبري 
أت اكثر كتب االدب والزمته حضرا وسفرا حنو اربع سنوات قال وهو أول من حصل يل على يديه الفتح وعليه قر

  فأخذ عنه الصرف والنحو حىت أتقن ذلك وصار شيخه املذكور يلقبه بسيبويه 
  وكان يلقبه قبل 

ذلك بصاحب املقامات حلفظه هلا واستحضاره اللفاظها استحضارا شديدا حبيث اذا ذكرت كلمة يأيت مبا قبلها 
  بالبديهة وعدم الكلفة 

تلقى عن الشيخ حممد بند وعلم احلرف واالوفاق وعلم احلساب واملواقيت على اسلوب طريقة املغاربة والعلوم و
  السرية بانواعها احلرفية والوفقية وآالهتا احلسابية وامليقاتية 

عقائد وحصلت له منه املنفعة التامة قال وقرأت عليه االصول واملعاين والبيان واملنطق وألفية العراقي ومجيع 
  السنوسي الستة 

ومسع عليه البخاري وثالثة ارباع خمتصر الشيخ خليل من اول البيوع اىل آخر باب السلم ومن اول االجارة اىل 
آخر الكتاب وحنو الثلث من كتاب ملخص املقاصد وهو كتاب البن زكري معاصر الشيخ السنوسي يف الف بيت 

  ىل غري ذلك ومخسمائة بيت يف علم الكالم وأكثر تصانيفه ا
  قال ومسعت منه كثريا من الفوائد العجيبة واحلكايات الغريبة واالخبار والنوادر ومعرفة الرجال ومراتبهم وطبقاهتم 

ذكر ذلك يف برنامج شيوخه املذكورين وكان للمترجم مهة عالية ورغبة صادقة يف حتصيل العلوم املتوقف عليه 
ن اهللا علي به أين مل أقرأ قط من كتاب مستعار وامنا ادىن مرتبيت اذا حتصيل الكتب وكان يقول عن نفسه ان مما م

حاولت قراءة كتاب مل يكن موجودا عندي ان اكتب متنه موسع السطور القيد فيه ما أردته من شروحه او ما 
يت يف مسعته من تقريرات الشيخ عند قراءته واعالها ان اكتب شرحه وحاشيته بدليل انه لوال علو مهيت وصدق رغب

حتصيل العلوم ملا فارقت اهلي وانسي وطلقت راحيت وبدلتهما بغربيت ووحشيت وكربيت مع كون حايل مع اهلي يف 



  غاية الغبطة واالنتظام فبادرت يف اقتحام االخطار لكي ادرك االوطار 
جتمع به يف كاغ برن وملا استأذن شيخه يف الرحلة واحلج فمر يف رحلته بعدة ممالك واجتمع مبلوكها وعلمائها فمن ا

  الشيخ حممد كرعك واخذ عنه اشياء كثرية من علوم االسرار والرمل 

واقام هناك مخسة اشهر وعنده قرأ كتاب الوالية للكردي وهو كتاب جليل معترب يف علم الرمل وقرأ عليه هو 
  الرجراجي وبعض كتب من احلساب 

واربعني ومائة والف وجاور مبكة وابتدأ هناك بتأليف الدر  وله رحلة تتضمن ما حصل له يف تنقالته وحج سنة اثنتني
املنظوم وخالصة السر املكتوم يف علم الطالسم والنجوم وهو كتاب حافل رتبه على مقدمة ومخسة مقاصد وخامته 

وقسم املقاصد ابوابا وامت تبييضه مبصر احملروسة يف شهر رجب سنة ست واربعني ومن تأليفه كتاب هبجة اآلفاق 
يضاح اللبس واالغالق يف علم احلروف واالوفاق رتبه على مقدمة ومقصد وخامتة وجعل املقدمة ثالثة ابواب وا

  واملقصد مخسة ابواب وكل باب يشتمل على مقدمة وفصول ومباحث وخامتة 
وهو وله منظومة يف علم املنطق مساها منح القدوس وشرحها شرحا عظيما مساه ازالة العبوس عن وجه منح القدوس 

  جملد حافل حنو ستني كراسا 
  وله شرح بديع على كتاب الدر والترياق يف علم االفاق 

  ومن تآليفه بلوغ االرب من كالم العرب يف علم النحو وله غري ذلك 
مبنزل املرحوم الشيخ الوالد وجعله وصيا على تركته وكتبه وكان يسكن اوال بدرب االتراك  ١١٥٤تويف سنة 

علم االوفاق وعلم الكسر والبسط احلرفية والعددية ودفنه الوالد ببستان العلماء باجملاورين وهو الذي اخذ عنه 
  وبىن على قربه تركيبة وكتب عليها امسه وتارخيه 

ومات جامع الفضائل واحملاسن طاهر االعراق واالوصاف السيد علي افندي نقيب السادة االشراف ذكره الشيخ 
  واثىن عليه وكان خمتصا بصحبته  عبد اهللا االدكاوي يف جمموعته

وعاد اىل مصر ومل يزل على احسن حال حىت تويف يف الليلة الثامنة عشرة من شهر  ١١٤٧وحج مع املترجم سنة 
   ١١٥٣شوال سنة 

  ومات االستاذ العارف الشيخ ابو العباس امحد بن امحد العريب 

ايب سامل عبد اهللا بن سامل البصري املكي وايب العباس  االندلسي التلمساين االزهري املالكي اخذ احلديث عن االمام
امحد بن حممد النخلي املكي الشافعيني وغريمها من علماء احلرمني ومصر واملغرب اخذ عنه الشيخ ابو سامل احلفين 

  والسيد علي بن موسى املقدسي احلسيين وغريمها من علماء احلرمني ومصر واملغرب 
   ١١٥١وتويف سنة 
م العالمة والنحرير الفهامة مشس الدين حممد بن سالمة البصري االسكندري املكي البليغ املاهر اخذ العلم ومات االما

عن الشيخ خليل اللقاين والشهاب امحد السندويب والشيخ حممد اخلرشي والشيخ عبد الباقي الزرقاين والشربخييت 
بابلي واخذ ايضا عن الشيخ حيىي الشاوي واالبيذري وهو الشهاب امحد الذي روى عن الربهان اللقاين وال

  والشهاب امحد البشبيشي وله تأليفات عديدة منها تفسري القرآن العزيز نظما يف حنو عشر جملدات 
وقد اجاز الشيخ ابا العباس امحد بن علي العثماين واملي عليه نظما وذلك مبنزلة باجلانب الغريب من احلرم الشريف 

مد بن علي بن خليفة الغرياين التونسي وحسني ابن حسن االنطاكي املقري اجازه يف وعمر ابن امحد بن عقيل وحم



  امسعيل بن حممد العجلوين وغريهم يف الطائف و ١١٣١سنة 
   ١١٤٩تويف يف ذي احلجة سنة 

ومات الشيخ االمام العامل العالمة صاحب التآليف العديدة والتقريرات املفيدة ابو العباس امحد بن عمر الديريب 
الشيخ الشافعي االزهري اخذ عن عمه الشيخ علي الديريب قرأ عليه التحرير وابن قاسم وشرح الرحبية واخذ عن 

حممد القليويب اخلطيب وشرح التحرير والشيخ خالد علي اآلجرومية وعلى االزهرية وعن الشيخ ايب السرور 
امليداين والشيخ حممد الدنوشري املشهور باجلندي علم احلساب والفرائض واخذ عن الشيخ الشنشوري ومن 

حلنبلي والشيخ حممد النفراوي املالكي مشاخيه يونس بن الشيخ القليويب والشيخ علي السنبطي والشيخ صاحل ا
  واخوه 

الشيخ امحد النفراوي والشيخ خليل اللقاين والشيخ منصور الطوخي والشيخ ابراهيم الشربخييت والشيخ ابراهيم 
املرحومي والشيخ عامر السبكي والشيخ علي الشرباملسي والشيخ مشس الدين حممد احلموي والشيخ ابو بكر 

املرحومي والشيخ امحد السندويب والشيخ حممد البقري والشيخ منصور املنويف والشيخ عبد الدجلي والشيخ امحد 
املعطي املالكي والشيخ حممد اخلرشي والشيخ حممد النشريت والشيخ ابو احلسن البكري خطيب االزهر وانتشر 

  فضله وعلمه واشتهر صيته وافاد والف وصنف 
حة االنام وكتب حاشية عليه مع زيادة احكام وايضاح ما خفي فيه على بعض فمن تآليفه غاية املرام فيما يتعلق بانك

االنام وغاية املقصود ملن يتعاطى العقود على مذهب االئمة االربعة واخلتم الكبري على شرح التحرير املسمى فتح 
وختم على شرح املنهج  امللك الكرمي الوهاب خبتم شرح حترير تنقيح اللباب وغاية املراد ملن قصرت مهته من العبادة

مساه فتح امللك الباري بالكالم على آخر شرح املنهج للشيخ زكريا االنصاري وختم على شرح اخلطيب وعلى 
شرح ابن قاسم وكتابه املشهور املسمى فتح امللك اجمليد لنفع العبيد مجع فيه ما جربه وتلقاه من الفوائد الروحانية 

  والطبية وغريها 
له يف بابه وله رسالة على البسملة وحديث البداءة ورسالة تسمى حتفة املشتاق فيما يتعلق  وهو مؤلف ال نظري

بالسنانية ومساجد بوالق ورسالة تسمى حتفة االصفا فيما يتعلق بابوي املصطفى والقول املختار فيما يتعلق بابوي 
على كل خمالف عنيد وفتح امللك اجلواد  النيب املختار ومناسك حج على مذهب االمام الشافعي وحتفة املريد يف الرد

بتسهيل قسمة التركات على بعض العباد بالطريق املشهورة بني الفريضيني يف املسائل العائلة ورسالة يف سؤال 
امللكني وعذاب القرب ونعيمه والوقوف يف احملشر والشفاعة العظمى واربعون حديثا ومتام االنتفاع ملن ارادها من 

  لى شرح ابن قاسم االنام وجاشية ع

الغزي ورسالة تتعلق بالكواكب السبعة والساعات اجليدة وبضرب املنادل العلوية والسفلية واحضار عامر املكان 
  واستنطاقه وعزله ولوح احلياة واملمات وغري ذلك 

   ١١٥١تويف سابع عشرين شعبان سنة 
دهر الصاحل الزاهد الورع القانع الشيخ مصطفى ومات االمام العالمة والبحر الفهامة شيخ مشايخ العصر ونادرة ال

العزيزي الشافعي ذكره الشيخ حممد الكشناوي يف آخر بعض تآليفه بقوله وكان الفراغ من تأليفه يف شهر كذا سنة 
  ست واربعني وذلك يف ايام االستاذ زاهد العصر الفخر الرازي الشيخ مصطفى العزيزي وناهيك هبذه الشهادة 

لفظ الشيخ الوالد وغريه من مشايخ العصر من انه كان ازهد اهل زمانه يف الورع والتقشف يف ومسعت وصفه من 



  املأكل وامللبس والتواضع وحسن االخالق وال يرى لنفسه مقاما 
وكان معتقدا عند اخلاص والعام وتأيت االكابر واالعيان لزيارته ويرغبون يف مهاداته وبره فال يقبل من احد شيئا 

  كان مع قلة دنياه ال كثريا وال قليال واثاث بيته على قدر الضرورة واالحتياج كائنا ما 
وكان يقرأ دروسه مبدرسة السنانية اجملاورة حلارة سكنه خبط الصنادقية حبارة االزهر وحيضر دروسه كبار العلماء 

ضر من بيته ودخل اىل واملدرسني وال يرضىللناس بتقبيل يده ويكره ذلك فاذا تكامل حضور اجلماعة وحتلقوا ح
  حمل جلوسه بوسط احللقة فال يقوم لدخوله احد 

  وعندما جيلس يقرأ املقري واذا مت الدرس قام يف احلال وذهب اىل داره وهكذا كان دأبه 
  تويف سنة اربع ومخسني واقام عثمان بك ذا الفقار وصيا على ابنته 

مر بن حجازي السفطي اخلانكي الفلكي احليسوين اخذ ومات االمام العمدة املتقن الشيخ رمضان بن صاحل بن ع
عن رضوان افندي وعن العالمة الشيخ حممد الربمشسي وشارك اجلمال يوسف الكالرجي والشيخ الوالد وحسن 

  افندي قطة مسكني وغريهم واجتهد وحسب وحرر وكتب 

اجلديد وسهل طرقها بادق ما خبطة كثريا جدا وحسب احملكمات وقواعد املقومات على اصول الرصد السمرقندي 
يكون واذا نسخ شيئا من حتريراته رقم منها عدة نسخ يف دفعة واحدة فيكتب من كل نسخة صفحة حبيث يكمل 

  االربع نسخ او اخلمسة على ذلك النسق فيتم اجلميع يف دفعة واحدة 
س والسوادس وكتب منها وكان شديد احلرص على تصحيح االرقام وحل احمللوالت اخلمسة ودقائقها اىل اخلوام

  عدة نسخ خبطه وهو شيء يعسر نقله فضال عن حسابه وحتريره 
ومن تصانيفه نزهة النفس بتقومي الشمس باملركز والوسط فقط والعالمة باقرب طريق واسهل ما اخذ واحسن وجه 

ام حتت دقائق اخلاصة مع الدقة واالمن من اخلطا وحرر طريقة اخرى على طريق الدر اليتيم يدخل اليها بفاضل االي
  وخيرج منها املقوم بغاية التدقيق ملرتبة الثوالث يف صفحات كبرية متسعة يف قالب الكامل 

  واختصرها الشيخ الوالد يف قالب النصف وحيتاج اليها يف عمل الكسوفات واخلسوفات واالعمال الدقيقة يوما يوما 
 معرفة الدائر وفضله والسمت والكالم املعروف يف اعمال ومن تآليفه كفاية الطالب لعلم الوقت وبغية الراغب يف

الكسوف واخلسوف والدرجات الوريفة يف حترير قسي العصر االول وعصر ايب حنيفة وبغية الوطر يف املباشرة 
بالقمر ورسالة عظيمة يف حركات افالك السيارة وهيآهتا وحركاهتا وتركيب جداوهلا على التاريخ العريب على اصول 

د اجلديد وكشف الغياهب عن مشكالت اعمال الكواكب ومطالع البدور يف الضرب والقسمة واجلذور الرص
وحرك ثلثمائة وستة وثالثني كوكبا من الكواكب الثابتة املرصودة بالرصد اجلديد باالطوال واالبعاد ومطالع املمر 

ف الزالل يف معرفة استخراج قوس والقول احملكم يف معرفة كسوف النري االعظم ورش ١١٣٩ودرجاته الول سنة 
  مكث اهلالل بطريقي احلساب واجلدول 

  واما كتاباته وحسابياته يف اصول الظالل واستخراج 

السموت والدساتري فشيء ال ينحصر وال ميكن ضبطه لكثرته وكان له بالوالد وصلة شديدة وصحبة اكيدة وملا 
ربشعثا ويطبخ منه يف كل سنة قزانا كبريا مث ميأل منه قدورا حانت وفاته اقامة وصيا على خملفاته وكان يستعمل ال

ديدفنها يف الشعري ستة اشهر مث يستعمله بعد ذلك ويكون قد حان فراغ الطبخة االوىل وكان يأتيه من بلده اخلانكة 
لفهم مجيع لوازمه وذخرية داره من دقيق ومسن وعسل وجنب وغري ذلك وال يدخل لداره قمح اال ملؤنة الفراخ وع



  فقط واذا حضر عنده ضيوف وحان وقت الطعام قدم لكل فرد من احلاضرين دجاجة على حدته 
يوم اجلمعة ودفن جبوار تربة الشيخ البحريي كاتب القسمة  ١١٥٨ومل يزل حىت تويف ثاين عشر مجادي االوىل سنة 

  العسكرية جبوار حوش العالمة اخلطيب الشربيين 
  دي القسطموين ومات قاضي قضاة مصر صاحل افن

ودفن  ١١٥٥وهبامات سنة  ١١٥٤كان عاملا باالصول والفروع صويف املشرب يف التورع ويل قضاء مصر سنة 
  عند املشهد احلسيين 

   ١١٥١ومات السيد زين العابدين املنويف املكب احد السادة املشهورين بالعلم والفضل تويف سنة 
النموي احلسيين املكي احد اشراف آل مني كان صاحب صدارة  ومات اسيد الشريف محود بن عبد اهللا ابن عمرو

  ودولة واخالق رضية وحماسن مرضية حسن املذاكرة واملطارحة لطيف احملاضرة واحملاورة 
   ١١٥١تويف ايضا سنة 

ومات االجل الفاضل احملقق امحد افندي الواعظ الشريف التركي كان من اكابر العلماء امارا باملعروف وال خياف 
 اهللا لومة الئم وكان يقرأ الكتب الكبار ويباحث العلماء على طريق النظار ويعظ العامة جبامع املرداين فكانت يف

  الناس تزدحم عليه لعذوبة لفظه وحسن بيانه ورمبا 

حضره بعض االعيان من امراء مصر فيسبهم جهرا ويشري اىل مثاهلم ورمبا حنقوا منه وسلطوا عليه مجاعة من االتراك 
  يقتلوه فيخرج عليهم وحده فيغشى اهللا على ابصارهم ل

   ١١٦١مات يف حادي عشري احلجة سنة 
ومات القطب الكامل السيد عبد اهللا بن جعفر بن علوى مدهر باعلوى نزيل مكة ولد بالشحر وهبا نشأ ودخل 

واخذ عن والده واخيه احلرمني وتوجه اىل اهلندي ومكث يف دهلي مدة تقرب من عشرين عاما مث عاد اىل احلرمني 
  العالمة علوي وحممد بن امحد بن علي الستاري وابن عقيلة وآخرين 

  وعنه اخذ الشيخ السيد وشيخ والسيد عبد الرمحن العيدروس 
وله مؤلفات نفيسة منها كشف اسرار علوم املقربني وملح النور بباء اسم اهللا يتم السرور واشرق النور وسناه من 

هد سواه واالصل اربعة ابيات للقطب احلداد والآلىلء اجلوهرية على العقائد البنوفرية وشرح سر معىن اهللا ال نش
ديوان شيخ بن امسعيل الشحري والنفحة املهداة بانفاس العيدروس بن عبد اهللا وااليفا بترمجة العيدروس جعفر بن 

  مصطفى وديوان شعر ومراسالت عديدة وله كرامات شهرية 
   ١١٦٠تويف مبكة سنة 

ومات السيد االجل عبد اهللا بن مشهور بن علي بن ايب بكر العلوي احد السادة اصحاب الكرامات واالشراقات 
كان مشهورا برؤية اخلضر ادركه السيد عبد الرمحن العيدروس وترمجه يف ذيل املشرع واثىن عليه وذكر له بعض 

  كرامات 
   ١١٤٤تويف سنة 

مجال الدين يوسف بن عبد اهللا الكالرجي الفلكي تابع حسن افندي كاتب ومات االستاذ النجيب املاهر املتفنن 
  الروزنامة سابقا 

قرأ القرآن وجود اخلط وتوجهت مهته للعلوم الرياضية كاهليئة واهلندسة واحلساب والرسم فتقيد بالعالمة املاهر 
  رضوان افندي واخذ عنه واجتهد ومتهر 



ات وساعده على ادراك مأمولة ثروة خمدومه فاستنبط واخترع ما مل يسبق وصار له باع طويل يف احلسابيات والرمسي
به والف كتابا حافال يف الظالل ورسم املنحرفات والبسائط واملزاول واالسطحة مجع فيه ما تفرق يف غريه من 

يف منازل القمر  اوضاع املتقدمني باالشكال الرمسية والرباهني اهلندسية والتزم املثال بعد املقال والف كتابا ايضا
  وحملها وخواصها ومساها كنز الدرر يف احوال منازل القمر وغري ذلك 

  واجتمع عنده كتب وآالت نفيسة مل جتتمع عند غريه ومنها نسخة الزيج السمرقندي خبط العجم وغري ذلك 
   ١١٥٣تويف سنة 

السقاطي احلنفي املكىن بايب السعود تفقه ومات االمام العالمة والعمدة الفهامة مفيت املسلمني الشيخ امحد بن عمر ا
على الشيخ عبد احلي الشرنباليل والشيخ علي العقدي احلنفي البصري وحضر عليه املنار وشرحه البن فرشته وغريه 

والشيخ امحد النفراوي املالكي والشيخ حممد بن عبد الباقي الزرقاين والشيخ امحد ابن عبد الرزاق الروحي 
والشيخ امحد الشهري بالبناء وامحد بن حممد بن عطية الشرقاوي الشهري باخلليفي والشيخ امحد الدمياطي الشناوي 

بن حممد املنفلوطي الشافعي الشهري بابن الفقيه والشيخ عبد الرؤوف البشبيشي وغريهم كالشيخ عبد ربه الديوي 
ومهر يف العلوم وتصدر اللقاء  وحممد بن صالح الدين الدجنيهي والشيخ منصور املنويف والشيخ صاحل البهويت

   ١١٥٩الدروس الفقيهة واملعقولية وافاد وافىت والف واجاد وانتفع الناس بتآليفه ومل يزل ميلي ويفيد حىت تويف سنة 
ومات االستاذ الكبري والعلم الشهري صاحب الكرامات الساطعة واالنوار املشرقة الالمعة سيدي عبد اخلالق بن وفا 

اوانه وكان على قدم اسالفه وفيه فضيلة وميل للشعر وامتدحه الشعراء واجازهم اجلوائز السنية  قطب زمانه وفريد
  وكان حيب مساع اآلالت 

   ١١٦١تويف رمحه اهللا يف ثاين عشر ذي احلجة سنة 

ين ومات االستاذ شيخ الطريقة واحلقيقة قدرة السالكني ومريب املريدين االمام املسلك السيد مصطفى بن كمال الد
املذكور يف منظومة النسبة لسيدي عبد الغين النابلسي كما ذكره السيد الصديقي يف شرحه الكبري على ورده 

السحري البكري الصديقي اخللويت نشأ ببيت املقدس على اكرم االخالق واكملها رباه شيخه الشيخ عبد اللطيف 
صل وظهرت به يف افق الوجود مشس الفضل فربع احلليب وغذاه بلبان اهل املعرفة والتحقيق ففاق ذلك الفرع اال

فهما وعلما وابدع نثرا ونظما ورحل اىل جل االقطار لبلوغ اجل االوطار كما دأب على ذلك السلف ملا فيه من 
  اكتساب املعايل والشرف 

  ال وملا ارحتل اىل اسالمبول لبس فيها ثياب اخلمول ومكث فيها سنة مل يؤذن له بارحتال ومل يدر كيف احل
فلما كان آخر السنة قام ليلة فصلى على عادته من التهجد مث جلس لقراءة الورد السحري فاحب ان تكون 

روحانية النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك اجمللس مث روحانية خلفائه االربعة واالئمة االربعة واالقطاب االربعة 
  واملالئكة االربعة 

جل فشمر عن اذياله كأنه يتخطى اناسا يف اجمللس حىت انتهى اىل موضع فجلس فبينما هو يف اثنائه اذ دخل عليه ر
  فيه مث ملا ختم الورد قام ذلك الرجل فسلم عليه مث قال ماذا صنعت يا مصطفى فقال له ما صنعت شيئا 

  فقال له امل ترين اختطى الناس قال بلى امنا وقع يل اين احببت ان تكون روحانية من ذكرناهم حاضرة 
  قال له مل يتخلف احد ممن اردت حضوره وما اتيتك اال بدعوة واآلن أذن لك يف الرحيل ف

وحصل الفتح واملدد والرجل املذكور هو الويل الصويف السيد حممد التافاليت ومىت عرب السيد يف كتبه بالوالد فهو 
  السيد حممد املذكور وقد منحه علوما مجة 



رة وبغداد وما واالمها وحج مرات وتآليفه تقارب املائتني واحزابه واوراده ورحل ايضا اىل جبل لبنان واىل البص
  اكثر من ستني واجلها ورده السحري اذ هو باب الفتح وله عليه ثالثة شروح اكربها يف جملدين 

  وقد شاد اركان هذه الطريقة واقام 

  يدخل حتت حصر رسومها وابدى فرائدها واظهر فوائدها ومنحه اهللا من خزائن الغيب ما ال 
  قال الشيخ احلنفى انه مجع مناقب نفسه فىمؤلف حنو اربعني كراسا تسويدا ىف الكامل ومل يتم 

  وقد راى النىب صلى اهللا عليه و سلم ىف النوم وقال له من اين لك هذا املدد فقال منك يارسول اهللا 
ة املشرق فلم يرضها وكان اكرم من فأشار ان نعم ولقى اخلضر عليه السالم ثالث مرات وعرضت عليه قطباني

السيل وامضى ىف السر من السيف واوتى مفاتيح العلوم كلها حىت اذعن له اولياء عصره وحمققوه ىف مشارق 
االرض ومغارهبا واخد على على رؤساء اجلن العهود وعم مدده سائر الورود ومناقبه جتل عن التعداد وفيما اشرنا 

  اليه كفاية ملن اراد 
نه طريق السادة اخللوتية االستاذ احلفين وارحتل لزيارته واالخذ عنه اىل الديار الشامية كما سيأيت ذلك يف واخذ ع

ترمجته وحج سنة احدى وستني مث رجع اىل مصر وسكن بدار عند قبة املشهد احلسيين وتويف هبا يف ثاين عشر ربيع 
  بدمشق الشام  ودفن باجملاورين ومولده يف آخر املائة االلف ١١٦٢الثاين 

ومات العالمة الثبت احملقق احملرر املدقق الشيخ حممد الدفري الشافعي اخذ العلم عن االشياخ من الطبقة االوىل 
  وانتفع به فضالء كثريون منهم العالمة الشيخ حممد املصيلحي والشيخ عبد الباسط السنديوين وغريمها 

   ١١٦١تويف سنة 
دي امللقب باالنيس احد املهرة يف اخلط الضابط كتب على الشاكري وغريه واشتهر ومات االجل املكرم عبد اهللا افن

امره جدا وكان خمتصا بصحبة مري اللواء عثمان بك ذي الفقار امري احلاج وكتب عليه مجاعة ممن رأيناهم ومنهم 
   شيخ الكتبة مبصر اليوم حسن افندي موىل الوكيل املعروف بالرشدي وقد اجازه يف جملس حافل

   ١١٥٩تويف سنة 
  ومات االمام الفقيه احملدث شيخ الشيوخ املتقن املتفنن املتجر الشيخ 

امحد بن مصطفى بن امحد الزبريي املالكي االسكندري نزيل مصر وخامتة املسندين هبا الشهري بالصباغ ذكر يف ذكر 
شريت الزرقاين وامحد الغزاوي شيوخه انه اخذ عن ابراهيم بن عيسى البلقطري وعلي بن فياض والشيخ حممد الن

وابراهيم الفيومي وسليمان الشربخييت وحممد زيتونه التونسي نزيل االسكندرية وايب العز العجمي وامحد بن الفقيه 
والكبنكسي وحيىي الشاوي وعبد اهللا البقري وصاحل احلنبلي وعبد الوهاب الشنواين وعبد الباقي القليين وعلي 

ابراهيم الكتيب وامحد اخلليفي وحممد الصغري والوزراري وعبده الديوي وعبد القادر الرميلي وامحد السجيين و
  الواطي وامحد بن حممد الدرعي 

  ورحل اىل احلرمني فاخذ عن البصري والنخلي والسندي وحممد اسلم وتاج الدين القلعي ووالسيد سعد اهللا 
  به االنتفاع  وكان املترجم اماما عالمة سليم الباطن معمور الظاهر قد عم

روى عنه كثريون من الشيوخ وكان يذهب يف كل سنة اىل تغر االسكندرية فيقيم هبا شعبان ورمضان وشواال مث 
  ودفن بتربة بستان اجملاورين بالصحراء  ١١٦٢يرجع اىل مصر ميلي ويفيد ويدرس حىت تويف يف سنة 

  ذكر من مات يف هذه السنني من االمراء املشهورين واالعيان 



ات االمري علي بك ذو الفقار وهو مملوك ذي الفقار بك وخشداش عثمان بك وملا دخلوا على استاذه وقت م
العشاء وقتلوه كما تقدم كان هو إذ ذاك خازنداره كما تقدم فقال املترجم باعلى صوته الصنجق طيب هاتوا 

  السالح 
وعد ذلك من فطانته وثبات جأشه يف ذلك الوقت  فكانت هذه الكلمة سببا هلزمية القامسية وامخادهم اىل آخر الدهر

  واحلالة 
مث ارسل اىل مصطفى بك بلغيه فحضر عنده ومجع اليه حممد بك قطامش وارباب احلل والعقد وارسلوا اىل عثمان 

  بك فحضر من التجريدة ورتبوا 

  امورهم وقتلوا القامسية الذينن وجدوهم يف ذلك الوقت 
يف العقبة سنة سبع واربعني وكان امري احلاج رضوان بك ارسل اىل حممد بك  وملا وقف العرب بطريق احلجاج

قطامش فعرفه ذلك فاجتمع االمراء بالديوان وتشاوروا فيمن يذهب لقتال العرب فقال املترجم انا اذهب اليهم 
ن واخلص من حقهم وانقذ احلجاج منهم وال آخذ من الدولة شيئا بشرط ان اكون حاكم جرجا عن سنة مثا

واربعني فأجابوه اىل ذلك والبسه الباشا قفطانا وقضى اشغاله يف اسرع وقت وخرج يف طوائفه ومماليكه واتباع 
استاذه وتوجه اىل العقبة وحارب العرب حىت انزهلم من احللزونات واجالهم وطلع امري احلاج باحلجاج وساق هو 

  صحبتهم خلف العرب فقتل منهم مقتلة عظيمة وحلق احلجاج بنخل ودخل 
  وملا دخل ترت سافر اىل والية جرجا فاقام هبا اياما ومات هناك بالطاعون 

وامت االمري مصطفى بك بلغيه تابع حسن اغا بلغيه تقلد االمارة والصنجقية يف ايام امسعيل بك ابن ايواظ سنة 
 ان مات بالطاعون ومل يزل امريا متكلما وصدرا من صدور مصر اصحاب االمر والنهي واحلل والعقد اىل ١١٣٥

   ١١٤٨على فراشه سنة 
ومات ايضا رضوان اغا الفقاري وهو جرجي اجلنس تقلد اغاوية مستحفظان عندما عزل علي اغا املقدم ذكره يف 

وكان من اعيان املتكلمني مبصر وفر  ١١٢٠مث تقلد كتخدا اجلاويشية مث اغات مجلية يف سنة  ١١١٨اواخر سنة 
 الفتنة الكربى اىل بالد الروم مث رجع اىل مصر سنة مخس وثالثني باتفاق من اهل من مصر وهرب مع من هرب يف

  مصر بعدما بيعت بالده وماتت عياله ومات له ولدان 
  فمكث مبصر خامال اىل سنة ست وثالثني مث قلده امسعيل بك بن ايواظ آغاوية اجلملية فاستقر هبا حنو مخسني يوما 

سنة نفي املترجم اىل ايب قري خوفا من حصول الفنت فاقام هناك مث رجع اىل مصر وملا قتل امسعيل بك يف تلك ال
  واستمر هبا اىل 

   ١١٤٨ان مات يف الفصل سنة 
ومات كل من امسعيل بك قيطامس وامحد بك اشراق ذي الفقار بك الكبري وحسن بك وحسني بك كتخدا 

يه وافندي كبري عزبان وحسن جاويش بيت مال الدمياطي وامسعيل كتخدا تابع مراد كتخدا وخليل جاويش قباج
العزب وافندي صغري مستحفظان وامحد اوده باشا املطرباز وحممد اغا ابن تصلق اغات مستحفظان وحسن جليب بن 

  حسن جاويش خشداش عثمان كتخدا القازدغلي وغري ذلك مات اجلميع يف الفصل سنة مثان واربعني 
عمر اجلامع املعروف بالفاكهاين الذي خبط العقادين الرومي بعطفة خوش  ومات امحد كتخدا اخلربطلي وهو الذي

وقدم وصرف عليه من ماله مائة كيس واصله من بناء الفائز باهللا الفاطمي وكان امتامه يف حادي عشر شوال سنة 



ه ووصيا وكان املباشر على عمارته عثمان جليب شيخ طائفة العقادين الرومي وجعل مملوكه علي ناظر علي ١١٤٨
  على تركته 

مع من مات كما تقدم االملاع بذكر ذلك يف والية  ١١٤٩ومات املترجم يف واقعة بيت حممد بك الدفتردار سنة 
  باكري باشا 

  ومات االمري عثمان كتخدا القازدغلي تابع حسن جاويش القازدغلي والد عبد الرمحن كتخدا صاحب العماير 
يده وبعدها اىل ان تقلد الكتخدائية ببابه وصار من ارباب احلل والعقد تنقل يف مناصب الوجاقات يف ايام س

  واصحاب املشورة واشتهر ذكره ومنا صيته وخصوصا ملا تغلبت الدول وظهرت الفقارية 
وملا وقع الفصل يف سنة مثان واربعني ومات الكثري من اعيان مصر وامرائها غنم امواال كثرية من املصاحلات 

جلامع املعروف باالزبكية بالقرب من رصيف اخلشاب يف سنة سبع واربعني وحصلت الصالة فيه والتركات وعمر ا
  ووقع به ازدحام عظيم حىت ان عثمان بك ذا الفقار حضر للصالة يف ذلك اليوم متأخرا فلم جيد له حمال فيه فرجع 

  وصلى جبامع ازبك 
بالقلل لشرب من باملسجد من االعيان وعمل مساطا  ومألوا املزملة بشربات السكر وشرب منه عامة الناس وطافوا

عظيما يف بيت كتخداه سليمان كاشف برصيف اخلشاب وخلع ىف ذلك اليوم على حسن افندى ابن البواب 
اخلطيب والشيخ عمر الطهالوي املدرس وارباب الوظائف خلعا وفرق عل الفقراء دراهم كثرية وشرع ىف بناء 

مع والسبيل والكتاب وبىن زاوية العميان باالزهر ورحبة رواق االتراك والرواق ايضا احلمام جبواره بعد متام اجلا
  ورواق السليمانيه ورتب هلم مرتبات من وقفه وجعل مملوكه سليمان اجلوخدار ناظرا ووصيا والبسه الضلمة 

ببيت حممد بك ومل يزل عثمان كتخدا امريا ومتكلما مبصر وافر احلرمة مسموع الكلمة حىت قتل مع من قتل 
  الدفتردار مع ان اجلمعية كانت باطالعه ورأية ومل يكن مقصودا بالذات ىف القتل 

ومات االمري الكبري حممد بك قيطاس املعروف بقطاش وهو مملوك قيطاس بك جرجي اجلنس وقيطاس بك مملوك 
اة استاذه وتقلد امارة احلج ابراهيم بك ابن ذي الفقار بك تابع حسن بك الفقارى توىل االمارة والصنجقية فىحي

وملا قتل عابدى باشا استاذه  ١١٤٨و  ١١٤٦سنة مخس وعشرين وطلع باحلج مرتني وتقلد ايضا امارة احلج سنة 
كما تقدم ذكر ذلك عصى املترجم وكرنك ىف بيته هو وعثمان بك بارم ذيله وطلب بثار  ١١٢٦بقراميدان سنة 

لروم فاقام هناك اىل ان ظهر ذو الفقار ىف سنة مثان وثالثني وخرج جركس استاذه ومل يتم له امر وهرب اىل بالد ا
هاربا من مصر فارسل عند ذلك اهل مصر يستدعون املترجم ويطلبون من الدولة حضوره اىل مصر وارسلو اىل 

  مصر وانعموا عليه بالدفتردارية 
لد الدفتردارية وظهر امره ومنا ذكره وقلد وملا وصل اىل مصر مل يتمكن منها حىت قتل علي بك اهلندى فعند ذلك تق

  مملوكه علي صنجقا وكذلك اشراقه ابراهيم بك 
  وملا عزل باكري باشا تقلد املترجم قائمقامية 

  وذلك سنة ثالث واربعني 
وبعد قتل ذى الفقار بك صار املترجم اعظم االمراء املصرية وبيده النقض واالبرام واحلل والعقد وصناجقه علي 

سف بك وصاحل بك وابراهيم بك ومل يزل امريا مسموع الكلمة وافر احلرمة حىت قتل يف واقعة بيت بك ويو
  الدفتردار كما تقدم وقتل معه ايضا من امرائه علي بك وصاحل بك 



ومات معهم ايضا يوسف كتخدا الربكاوي وكان اصله جرجبيا بباب العزب وطلع سردار بريق يف سفر الروم مث 
قام خامال قليل احلظ من املال واجلاه فلما حصلت الواقعة اليت ظهر فيها ذو الفقار واجتمع حممد رجع اىل مصر فأ

باشا وعلي باشا واالمراء وحصرهم حممد بك جركس من جهات الرميلة من ناحية مصلى املؤمنني واحلصرية وتلك 
حبيث منعوهم املرور واخلروج النواحي وتابعوا رمي الرصاص على من باحملمودية وباب العزب والسلطان حسن 

والدخول وضاق احلال عليهم بسبب ذلك فعندها تسلق املترجم وخاطر بنفسه ونط من باب العزب إىل احملمودية 
والرصاص نازل من كل ناحية وطلع عند الباشا واالمراء وطلب فرمانا خطا بالكتخدا العزب بانه يفرد قايرب مبائة 

كر ويطرد الذين يف سبيل املؤمنني وهو ميلك بيت قاسم بك ويفتح الطريق نفر واوده باشه ويكون هو سر عس
  فاعطوه ذلك وفعل ما تقدم ذكره وملك بيت قاسم بك وجرى بعد ذلك ما جرى 

  وملا اجنلت القضية جعلوه كتخدا باب العزب وظهر شأنه من ذلك الوقت واشتهر ذكره وعظم صيته 
  ومل يزل حىت قتل يف واقعة بيت الدفتردار وكان كرمي النفس ليس للدنيا عنده قيمة 

ومات االمري قيطاس بك االعور وهو مملوك قيطاس بك الفقاري املتقدم ذكره تقلد االمارة يف ايام استاذه وملا قتل 
استاذه كان املترجم مسافرا باخلزينة ونازال بوطاقة بالعادلية وكان خشداشة حممد بك قطامش نازال بسبيل عالم 

  قتل استاذه ركب هو وعثمان بك بارم  فلما بلغه

ذيله وأتيا اليه وطلباه للقيام معهما يف طلب ثار استاذهم فلم يطاوعهما على ذلك وقال أنا معي خزينة السلطان 
  وهي يف ضماين فال أدعها وأذهب معكما يف االمر الفارغ وفيكم الربكة 

له امر وخرج بعد ذلك هاربا من مصر وحلق بقيامطس وذهب حممد بك وفعل ما فعله من الكرنكة يف داره ومل يتم 
بك املذكور وسافر معه اىل الديار الرومية واستمر هناك اىل ان رجع كما ذكر وعاد املترجم من سفر اخلزينة 

  فاستمر أمريا مبصر وتقلد امارة احلج سنة اثنتني واربعني وتويف مبىن ودفن هناك 
   ١١٢٤سن كتخدا اجللفي املتويف سنة ومات االمري علي كتخدا اجللفي تابع ح

تنقل يف االمارة بباب عزبان بعد سيده وتقلد الكتخدائية وصار من اعيان االمراء مبصر وارباب احلل والعقد وملا 
انقضت الفتنة الكبرية وطلع امسعيل بك بن ايواظ اىل باب العزب وقتل عمر اغا استاذ ذي الفقار بك وامر بقتل 

ر املذكور استجار باملترجم وكان بلديه وكان اذ ذاك خازندار عند سيده حسن كتخدا فأجاره خازنداره ذي الفقا
وأخذه يف صدره وخلص له حصة قمن العروس كما تقدم فلم يزل يراعي له ذلك حىت ان يوسف كتخدا الربكاوي 

كل شيء اطاوعك فيه اال  احنرف منه يف ايام امارة ذي الفقار وأراد غدره واسر بذلك اىل ذي الفقار بك فقال له
الغدر بعلي كتخدا فانه كان السبب يف حيايت وله يف عنقي ما ال انساه من املنن واملعروف وضمانه علي يف كل 

  شيء 
وقلده الكتخدائية وسبب تلقبهم هبذا اللقب هو ان حممد اغا مملوك بشري اغا القزالر استاذ حسن كتخدا كان 

رجي السنجلفي من قرية من قرى مصر تسمى سنجلف وكان متموال وله ابنة جيتمع به رجل يسمى منصور الزتاح
  تسمى خدجية فخطبها حممد اغا ململوكه حسن اغا استاذ املترجم وزوجها له وهي خدجية املعروفة بالست اجللفية 

  وسبب قتل املترجم ما ذكر 

ك ابن علي بك قطامش على قتل عثمان بك يف والية سليمان باشا بن العظم ملا أراد ايقاع الفتنة واتفق مع عمر ب
  ذي الفقار وابراهيم بك قطامش وعبد اهللا كتخدا القازدغلي واملترجم وهم املشار اليهم اذ ذاك يف رياسة مصر 



واتفق عمر بك مع خليل بك وامحد كتخدا عزبان الربكاوي وابراهيم جاويش القازدغلي وتكفل كل منهم بقتل 
كتخدا ممن تكفل بقتل املترجم فأحضر شخصا يقال له الظ ابراهيم من اتباع يوسف احد املذكورين فكان امحد 

كتخدا الربكاوي وأغراه بذلك فانتخب له مجاعة من جنسه ووقف هبم يف قبو السلطان حسن جتاه بيت آقربدي 
رسل ابراهيم ففعل ذلك ووقف مع من اختارهم باملكان املذكور ينتظر مرور علي كتخدا وهو طالع اىل الديوان وا
  جاويش انسانا من طرفه سرا يقول ال تركب يف هذا اليوم صحبة امحد كتخدا فانه عازم على قتلك 

وبعد ساعة حضر اليه امحد كتخدا فقام وتوضأ وقال لكاتبه التركي خذ من اخلازندار الفالين الف حمبوب ندفعها 
  فيما علينا من مال الصرة 

الباب وركب مع امحد كتخدا وابراهيم جاويش وخلفهم حسن كتخدا الرزاز فاخذها الكاتب يف كيس وسبقه اىل 
واتباعهم فلما وصلوا اىل املكان املعهود خرج الظ ابراهيم وتقدم اىل املترجم كانه يقبل يده فقبض على يده وضربه 

  بالطبنجة يف صدره فسقط اىل االرض واطلق باقي اجلماعة ما معهم من آالت النار 
  فرمح ابن امني البحرين وذهب اىل بيته وطلع امحد كتخدا وصحبته حسن كتخدا الرزاز اىل الباب  وعبقت الدخنة

وملا سقط علي كتخدا سحبوه اىل اخلرابة وفيه الروح فقطعوا راسه ووضعوها حتت مسطبة البوابة يف اخلرابة وطلعوا 
الكاتب وطرده واقترض من حسن  اىل الباب وعندما طلع امحد كتخدا واستقر بالباب اخذ االلف حمبوب من

  كتخدا املشهدي الف حمبوب ايضا وفرق ذلك على من الباب من أوده باشيه والنفر 
  ومن مآثر علي كتخدا املترجم القصر 

الكبري الذي بناحية الشيخ قمر املعروف بقصر اجللفي وكان يف السابق قصر صغريا يعرف بقصر القربصلي وأنشأ 
زيرة املعروفة بالفرشة جتاه رشيد الذي هدمه االمري صاحل املوجود اآلن زوج الست عائشة ايضا القصر الكبري باجل

  وبااع أنقاضه وله غري ذلك مآثر كثرية وخربات رمحه اهللا  ١٢٠٢اجللفية يف سنة 
  ومات امحد كتخدا املذكور قاتل علي كتخدا املذكور ويعرف بالربكاوي النه اشراق يوسف كتخدا الربكاوي 

قتله انه ملا مت ما ذكر ونزل امحد كتخدا من باب العزب بتمويهات حسني بك اخلشاب وملكه اتباع عثمان وخرب 
بك ندم على تفريطه ونزوله وعثمان بك يقول ال بد من قتل قاتل صاحيب ورفيق سيدي قبل طلوعي اىل احلج واال 

  ارسلت خاليف وأقمت مبصر وخلصت ثار املرحوم 
ن والرؤساء باهنم ال يقبلوه وطاف هو عليهم بطول الليل فلم يقبله منهم احد فضاقت الدنيا وارسل اىل مجيع االعيا

يف وجهه وتويف يف تلك الليلة حممد كتخدا الطويل فاجتمع االختيارية واالعيان ببيته حلضور مشهده فدخل عليهم 
  امحد كتخدا يف بيت املتويف وقال أنا يف عرض هذا امليت 

  املقعد واجلس به حىت نرجع من اجلنازة فقال له اطلع اىل 
فطلع اىل املقعد كما أشاروا اليه وجلس الظ ابراهيم باحلوش وصحبته اثنان من السراجني فلما خرجوا باجلنازة 

أغلقوا عليهم الباب من خارج وتركوا معهم مجاعة حرسجية وأقاموا مماليك امحد كتخدا يف بيته يضربون بالرصاص 
  طعوا الطريق وقتلوا رجال مغربيا وفراشا ومحارا على املارين حىت ق

فارسل عثمان بك اىل رضوان كتخدا يأمره بارسال جاويش ونفر وقاجبية بطلب حممد كتخدا من بيته ففعل ذلك 
فلما وصلوا اىل هناك ويقدمهم ابو مناخري فضة وجدوا رمي الرصاص فرجعوا ودخلوا من درب املغربلني وأرادوا 

  فه فأخربهم بعض الناس وقال هلم الذي مرادكم فيه ثقب البيت من خل



دخل بيت الطويل فاتوا اىل الباب فوجدوه مغلوقا من خارج فطلبوا حطبا وأرادوا ان حيرقوا الباب فخاف الذين 
أبقوهم يف البيت من النهب فقتلوا الظ ابراهيم ومن معه وطلعوا اىل امحد كتخدا فقتلوه ايضا وألقوه من الشباك 

على حوض الداودية فقطعوا رأسه واخذوها اىل رضوان كتخدا فأعطاهم البقاقيش وقطع رجل ذراعه وذهب املطل 
  هبا اىل الست اجللفية واخذ منها بقشيشا ايضا 

  ورجع من كان يف اجلنازة وفتحوا الباب وأخرجوا الظ ابراهيم ميتا ومن معه وقطعوه قطعا 
  راع حىت دفنوه بعد الغروب مث دفنوا معه الرأس والذراع واستمر امحد كتخدا مرميا من غري رأس وال ذ

ومات االمري سليمان جاويش تابع عثمان كتخدا القازدغلي الذي جعله ناظرا ووصيا وكان جوخداره وملا قتل 
سيده استوىل على تركته وبالده مث تزوج مبحظية استاذه الست شويكار الشهرية الذكر ومل يعط الوارث الذي هو 

  محن بن حسن جاويش استاذ عثمان كتخدا سوى فائظ اربعة اكياس ال غري عبد الر
وتواقع عبد الرمحن جاويش على اختيارية الباب فلم يساعده احد فحنق منهم واتسلخ من باهبم وذهب اىل باب 

  العزب وحلف انه ال يرجع اىل باب الينكجرية ما دام سليمان جاويش حيا 
املقتلة ببيت الدفتردار فانزعج وداخله الضعف ومرض القصبة مث انفصل من وكان املترجم صحبة استاذه وقت 

اجلاويشية وعمل سردار قطار سنة احدى ومخسني وركب يف املوكب وهو مريض وطلع اىل الربكة يف ختتروان 
اويشية وصحبته الطبيب فتويف بالربكة وامري احلاج اذ ذاك عثمان بك ذو الفقار وكان هناك سليمان أغا كتخدا اجل

وهو زوج ام عبد الرمحن جاويش فعرف الصنجق مبوت سليمان جاويش ووارثه عبد الرمحن جاويش واستأذنه يف 
احضاره وان يتقلد منصبه عوضه فأرسلوا اليه وأحضروه ليال وخلع عليه عثمان بك قفطان السردارية واخذ عرضه 

  من 

بالد باسم عبد الرمحن جاويش واتباعه وتسلم مفاتيح باب العزب وطيب سليمان اغا خاطر الباشا حبلوان وكتب ال
  اخلشاخني والصناديق والدفاتر من الكاتب وجاز شيئا كثريا وبريف قسمه وميينه 

  ومات االمري حممد بك بن امسعيل بك الدفتردار وقتل االمراء املتقدم ذكرهم يف بيته ووالدته بنت حسن اغا بلغيه 
انقلب التخت عليهم اختفى املترجم يف مكان مل يشعر به احد فمرضت والدته وخرب موته أنه ملا حصل ما حصل و

مرض املوت فلهجت بذكر ولدها فذهبوا اليه وقنعوه وأتوا به اليها من املكان احملتفي فيه بزي النساء فنظرت اليه 
  وتأوهت وماتت ورجع اىل مكانه 

ىل اغات الينكجرية واخربته بذلك فركب اىل وكانت عندهم امرأة بالنة فشاهدت ذلك وعرفت مكانه فذهبت ا
املكان الذي هو فيه يف التبديل وكبسوا البيت وقبضوا عليه وركبوه محارا وطلعوا به اىل القلعة فرموا عنقه وكانوا 

   ١١٤٩هنبوا بيته قبل ذلك يف أثر احلادثة وكان موته اواخر 
يمان بك فاهنم بعد احلادثة وقتل االمراء املذكورين ومات عثمان كاشف ورضوان بك امري احلاج سابقا ومملوكه سل

وانعكاس امر املذكورين اختفوا خبان النحاس يف خان اخلليلي وصحبتهم صاحل كاشف زوج بنت ايواظ الذي هو 
السبب يف ذلك فاستمروا يف اخفائهم مدة مث اهنم دبروا بينهم رأيا يف ظهورهم واتفقوا على ارسال عثمان كاشف 

م جاويش قازدغلي فغطى راسه بعد املغرب ودخل اىل بيت ابراهيم جاويش فلما رآه رحب به وسأله عن اىل ابراهي
مكاهنم فأخربه اهنم خبان النحاس وهم فالن وفالن يدعون لكم ويعرفون مهتكم وقصدهم الظهور على أي وجه 

  كان 



  م فقال له اصرب وقام كأنه يزيل ضرورة فقال له نعم ما فعلتم وآنسه بالكالم اىل بعد العشاء عندما اراد ان يقو
  فأرسل سراجا اىل حممد جاويش الطويل خيربه عن عثمان كاشف بانه عنده فأرسل اليه 

  طائفة وسراجني وقفوا له يف الطريق وقتلوه 
ووصل اخلرب اىل ولده ببيت ايب الشوارب فحضر اليه وواراه واخذ ولده املذكور ابراهيم جاويش وطلع يف صبحها 

 الباب فأخرب أغات مستحفظان فنزل وكبس خان النحاس وقبض على رضوان بك وصحبته ثالثة فأحضرهم اىل اىل
  الباشا فقطع رؤوسهم 

واما صاحل كاشف فانه قام وقت الفجر فدخل اىل احلمام فسمع باحلمام قتل عثمان كاشف يف حوض الداودية 
  ان اخلليلي فطلع من احلمام وهو مغطى الرأس وتأخر يف رجوعه اىل خ

مث مسع مبا وقع لرضوان بك ومن معه فضاقت الدنيا يف وجهه فذهب اىل بيته وعبأ خرج حوايج وما حيتاج اليه ومحل 
هجينا وأخذ صحبته خداما ومملوكا راكبا حصانا وركب وسار من حارة السقايني على طريق بوالق على الشرقية 

  بان غزة وكلما أمسى عليه الليل يبيت يف بلد حىت وصل عر
  مث ذهب يف طلوع الصيف اىل اسالمبول ونزل يف مكان 

مث ذهب عند دار السعادة وكان اصله من اتباع والد حممد بك الدفتردار فعرفه عن نفسه فقال له انت السبب يف 
خراب بيت ابن سيدي واستأذن يف قتله فقتلوه بني االبواب يف احملل الذي قتل فيه الصيفي سراج جركس فكان 

  رك هؤالء اجلماعة وطلبهم الظهور من االختفاء كالباحث على حتفه بظلفه حت
ومات االمري خليل بك قطامش امري احلاج سابقا تقلد االمارة والصنجقية سنة تسع واربعني باحلج امريا سنة مثان 

  ومخسني ومل حيصل يف امارته على احلجاج راحة وكذلك على غريهم 
بوالق ومن املراكب اىل املناخ من غري مثن ومنع عوائد العرب وصادر التجار يف  وكان اتباعه يأخذون التنب من

  امواهلم بطريق احلج 
وكانت اوالد خزنته ومماليكه اكثرهم عبيد سود يقفون يف حلزونات العقبة ويطلبون من احلجاج دراهم مثل 

  الشحاتني 
  وكان االمري بك ذو الفقار يكرهه 

للحجاج ما وقع يف امارته ووصلت االخبار اىل موالي عبد اهللا صاحب املغرب وتأخر  وال تعجبه احواله وملا وقع
بسبب ذلك الراكب عن احلج يف السنة االخرى ارسل مكتوبا اىل علماء مصر واكابرهن ينقم عليهم يف ذلك 

نصداع وضاقت ويقول فيه وان مما شاع مبغربنا والعياذ باهللا وذاع وانصدعت منه صدور اهل الدين والسنة اي ا
من اجله االرض على اخلالئق وحتمل من فيه اميان لذلك ما ليس بطائق من تعدى امري حجكم على عباد اهللا واظهار 

جرأته على زوار رسول اهللا فقد هنب املال وقتل الرجال وبذل اجملهود يف تعدية احلدود وبلغ يف خبثه الغاية وجاوز 
ة ما اعظمها ومن داهية دمهاء ما اجسمها فكيف يا امة حممد صلى اهللا عليه و يف ظلمه احلد والنهاية فياهلا من مصيب

سلم يهان او يضام حجاج بيت اهللا احلرام وزائرو نبينا عليه الصالة و السالم وبسببها تأخر الركب هذه السنة 
ا من اعياهنا ال هلنالك وافصحت لنا علماء الغرب بسقوطه ملا ثبت عندهم ذلك فياللعجب كيف بعلماء مصر ومن هب

  يقومون بتغيري هذا املنكر الفادح بشيوخها وشباهنا 
فهي واهللا معرة تلحقهم من اخلاص والعام اىل آخر ما قال فلما وصل اجلواب واطلع عليه الوزير حممد باشا راغب 



السالم أجاب عنه بأحسن جواب وأبدع فيما اودع من درر وغرر تسلب عقول اويل االلباب يقول فيه بعد صدر 
وسجع الكالم ينهي بعد ابالغ دعاء نبع من عني احملبة ومسا ومأل بساط ارض الود وطما ان كتابكم الذي خصصتم 
اخلطاب به اىل ذوي االفاضة اجللية النقية ساللة الطاهرة الفاخرة الصديقية اخواننا مشايخ السلسلة البكرية تشرفت 

مل أذهاننا درر مضامينه الكافية الرائقة اليت ادرجتم فيها ما ارتكبه امري انظارنا مبطالعة معانية الفائقة والتقطت انا
  احلاج السابق يف الديار املصرية يف حق قصاد بيت اهللا احلرام وزوار روضة النيب اهلامشي عليه افضل الصالة والسالم 

  فكل ما حررمتوه صدر من الشقي املذكور بل 

ع ال حيصد اال من جنس زرعه يف حزن االرض وسهله وال حييق املكر اكثر مما حتويه بطون السطور لكن الزار
السيء اال باهله الن الشقي املذكور ملا جتاسر اىل بعض املنكرات يف السنة االوىل محلناه اىل جهالته واكتفينا 

لفساد ومن بتهديدات تلني عروق رعونته وتكشف عيون هدايته فلم تفد يف السنة الثانية اال الزيادة يف العتو وا
  يضلل اهللا فما له من هاد 

وملا تيقنا ان التهديد بغري االيقاع كالضرب يف احلديد البارد أو كالسباخ ال يرويها جريان املاء الوارد مهمنا باسقائه 
 من محيم جراء افعاله الن كل أحد من الناس جمزى باعماله فوفقين اهللا تعاىل لقتل الشقي املذكور مع ثالثة من رفقائه
العاضدين له يف الشرور وطردنا بقيتهم بانواع اخلزي اىل الصحاري فهم حبول اهللا كاحليتان يف الرباري وولينا امارة 

  احلج من االمراء املصريني من وصف بني أقرانه باالنصاف والديانة وشهد له مبزيد احلماية والصيانة 
من مجاعة ركبوا غارب االغتراب بقصد زيارة البلد واحلمد هللا حق محده رفعت البلية من رقاب املسلمني خصوصا 

  االمني 
فان كان العائق من توجه الركب املغريب تسلط الغادر السالف فقد انقضى أوان غدره على ما شرحناه وصار كرماد 

اشتدت به الريح يف يوم عاصف واحلمد هللا على ما منحنا من نصرة املظلومني وأقدرنا على رغم أنوف الظاملني 
لى اهللا على سيدنا حممد خامت النبيني واملرسلني واحلمد هللا رب العاملني حتريرا يف سادس عشر احملرم افتتاح سنة وص

١١٦١   
واجاب ايضا االشياخ جبواب بليغ مطول اعرضت عن ذكره لطوله ومات خليل بك املذكور قتيال يف والية راغب 

تل معه ايضا عمر بك بالط وعلي بك الدمياطي وحممد بك قتله عثمان أغا ابو يوسف بالقلعة وق ١١٦٠باشا سنة 
قطامش الذي كان توىل الصنجقية وسافر باخلزينة سنة سبع ومخسني عوضا عن عمر بك ابن علي بك ونزلت 

  البيارق والعسكر واملدافع حملاربة ابراهيم بك وعمر بك سليمان 

لى وهنبوا بيوت املقتولني والفارين وبعض من هم بك القطامشة فخرجوا مبتاعهم وعازقهم وهجنهم من مصر اىل قب
  من عصبتهم 

ومات حممد بك املعروف باباظة وذلك انه ملا حصلت واقعة حسني بك اخلشاب وخروجه من مصر كما تقدم يف 
والية حممد باشا راغب حضر حممد بك املذكور اىل مصر وصحبته شخص آخر فدخال خفية واستقرا مبنزل بعض 

وجاق اجلاويشية فوصل خربه اىل ابراهيم جاويش فأرسل اليه اغات الينكجرية فرمى عليه بالرصاص االختيارية من 
  وحاربه 

وحضر ايضا بعض االمراء الصناجق فلم يزل حيارهبم حىت فرغ ما عنده من البارود فقبضوا عليه وقتلوه يف الداودية 
  ورموا رقبة بباب زويلة 



حلاج قاسم بن اخلواجا املرحوم احلاج حممد الدادة الشراييب من بيت اجملد ومات االجل االمثل املبجل اخلواجا ا
والسيادة واالمارة والتجارة وسبب موته انه نزلت بانثيية نازلة فاشاروا عليه بفصدها واحضروا له حجاما ففصده 

  فيها مبنزله الذي خلف جامع الغورية 
  مث ركب اىل منزله باالزبكية فبات به تلك الليلة 

ضر له املزين يف ثاين يوم ليغري له الفتيلة فوجد الفصد مل يصادف احملل فضربه بالريشة ثانيا فأصابت فرخ االنثيني وح
  ونزل منه دم كثري 

  فقال له قتلتين انج بنفسك 
فقبضوا على ذلك املزين وأحضروه اىل  ١١٤٧وتويف يف تلك الليلة وهي ليلة السبت ثاين عشر ربيع االخر سنة 

يدي امحد فأمرهم باطالقه فأطلقوه وجهزوا املتوىف وخرجوا جبنازته من بيته باالزبكية يف مشهد عظيم حضره اخيه س
العلماء وأرباب السجاجيد والصناجق واالغوات واالختيارية والكواخي حىت ان عثمان كتخدا القازدغلي مل يزل 

  ماشيا امام نعشه من البيت اىل املدفن باجملاورين 
  حسن بك املعروف بالوايل الذي سافر باخلزينة اىل الديار  ومات االمري

الرومية فتويف بعد وصوله اىل اسالمبول وتسليمه اخلزينة بثالثة ايام ودفن باسكدار وألبسوا حسن مملوكه امارته 
   ١١٤٨وذلك يف اوائل مجادى االوىل سنة 

وقد تقدم انه من ارباب  ١١٤٣مصر يف سنة ومات الوزير املكرم عبد اهللا باشا الكبوريل الذي كان واليا يف 
الفضائل وله ديوان وحتقيقات وكان له معرفة بالفنون واالدبيات والقراءات وتال القرآن على الشهاب االسقاطي 

  وأجازه وعلى حممد بن يوسف شيخ القراء بدار السلطنة 

  االمري عثمان بك ذو الفقار

ها اىل ان مات بالروم وانقطع امره من مصر فكأنه صار يف حكم من هو وان مل ميت لكنه خرج من مصر ومل يعد الي
  مات 

  وليس هو ممن يهمل ذكره أو يذكر يف غري موضعه النه عاش بعد خروجه من مصر نيفا وثالثني سنة 
وجلاللة شأنه جعل اهل مصر سنة خروجه منها تارخيا الخبارهم ووقائعهم ومواليدهم اىل اآلن من تاريخ مجع هذا 

فيقولون جرى كذا سنة خروج عثمان بك وولدت سنة خروج عثمان بك او بعده بكذا  ١٢٢٠تاب اعين سنة الك
  سنة او شهر 

بعد ظهور استاذه من اختفائه وخروج  ١١٣٨هو تابع االمري ذي الفقار تابع عمر اغا تقلد االمارة والصنجقية سنة 
جبركس وصحبته يوسف بك قطامش والتجريدة  حممد بك جركس من مصر فتقلد االمارة وخرج بالعسكر للحوق

  فوصلوا اىل حوش ابن عيسى وسألوا عنه فاخربهم العرب انه ذهب من خلف اجلبل االخضر اىل درنة 
فعاد بالعسكر اىل مصر وتقلد عدة مناصب وكشوفيات االقاليم يف حياة استاذه وملا رجع حممد بك جركس يف سنة 

وجرى ما تقدم ذكره من احلروب واالهنزام وخروجه صحبة علي بك قطامش اثنتني واربعني خرج اليه بالعسكر 
  وملا قتل سيده 



بيد خليل آغا وسليمان ايب دفية قبل صالة العشاء وجرى ما تقدم ارسلوا اليه وحضر من التجريدة وجلس ببيت 
ه علي قطامش استاذه وتقلد خشداشة على اخلازندار الصنجقية وتعضده به ومات حممد بك جركس ودخل براس

مث تفرغوا للقبض على القامسية فكان كلما قبضوا على امري منهم احضروه اىل حممد باشا فريسله اىل املترجم فيأمر 
برمي عنقه حتت املقعد حىت افنوا الطائفة القامسية قتال وطردا وتشتتوا يف البالد واختفوا يف النواحي والتجأ الكثري 

الصعيد ومنهم من فر اىل بالد الشام والروم ومل يعد اىل مصر حىت مات ومات منهم اىل اكابر اهلوارة ببالد 
  خشداشه علي بك بوالية جرجا سنة مثان واربعني فقلد عوضه مملوكه حسن الصنجقية 

وملا حصلت كائنة قتل االمراء االحد عشر ببيت الدفتردار وكان املترجم حاضرا يف ذلك اجمللس واصابه سيف 
ل وركب وخرج من باب الربكة وسار اىل باب الينكجرية واجتمع اليه االعيان من االختيارية فقطع عمامته فنز

واجلاويشية واحضروا عمر بن علي بك قطامش فقلدوه إمارة أبيه وضموا إليهم باب العزب وعملوا متاريس 
  لباشا وحاربوا اجملتمعني جبامع السلطان حسن حىت خذلوهم وتفرقوا واختفوا كما تقدم وعزلوا ا

وظهر امر املترجم بعد هذه الواقعة وانتهت اليه رياسة مصر وقلد امراء من اشراقاته وحضر اليه مرسوم من الدولة 
  باالمارة على احلج فطلع باحلج سنة احدى ومخسني ورجع سنة اثنتني ومخسني يف امن وامان وسخاء ورخاء 

صب املترجم ايضا لطلب ثآره وبذل مهته يف ذلك وعضد وملا حصلت الكائنة اليت قتل فيها علي كتخدا اجللفي تع
اتباعه وعزل الباشا املتويل وقلد رضوان كتخدائية العزب عوضا عن استاذه واحاط بامحد كتخدا قاتل املذكور حىت 
قتل هو والظ ابراهيم كما تقدم وقلد مملوكه سليمان كاشف الصنجقية وجعله امريا على احلج وسافر به سنة ثالث 

  ني ومخس

ورجع سنة اربع ومخسني يف امن وامان وطلع عمر بك ابن علي بك قطامش سنة اربع ومخسني ورجع سنة مخس 
  ومخسني 

  مث ورد امر للمترجم بامارة احلج سنة مخس ومخسني وذلك يف والية حيىي باشا 
ومل يتفق نظري ذلك فيما  ويف تلك السنة عمل املترجم وليمة ليحىي باشا يف بيته وحضر اليه وقدم له تقادم وهدايا

تقدم بان الباشا نزل اىل بيت احد من االمراء وامنا كانوا يعملون هلم الوالئم بالقصور خارج مصر مثل قصر العيين 
  او املقياس 

وطلع باحلج تلك السنة ورجع سنة ست ومخسني يف امن وامان وانتهت اليه الرياسة ومشخ على امراء مصر ونفذ 
عنهم وعمل يف بيته دواوين حلكومات العامة وانصاف املظلوم من الظامل وجعل حلكومات  احكامه عليهم قهرا

النساء ديوانا خاصا وال جيري احكامه اال على مقتضى الشريعة وال يقبل الرشوة ويعاقب عليها ويباشر امور احلسبة 
  بنفسه 

الفقارء ومنع احملتسب من اخذ وعمل معدل اخلبز وغريه حىت الشمع والفحم وحمقرات املبيعات شفقة على 
  الرشوات وهجج الشهود من احملاكم 

وكان يرسل اخلاصكية اتباعه يف التعايني حىت على االمراء ومل يعهد عليه انه صادر احدا يف ماله واخذ مصلحة على 
كتخدا مرياث ومات كثري من االغنياء وارباب االموال العظيمة مثل عثمان حسون وسليمان جاويش تابع عثمان 

  فلم تطمح نفسه لشيء من امواهلم 
وملا ورد االمر بابطال املرتبات وجعلوا على تنفيذها مصلحة للباشا وغريه افرزوا له قدرا امتنع من قبوله واقتدى به 

  رضوان بك وقال هذا من دموع الفقراء وان حصلت االجابة كانت مظلمة وان مل حتصل كانت مظلمتني 



سياسة ذكي الفطنة حيب اقامة احلق والعدل يف الرعية وهابته العرب وامنت الطرق وكان عايل اهلمة حسن ال
  والسبل الربية والبحرية يف ايامه وله حسن تدبري يف االمور طاهر الذيل شديد االغرية 

  ومل يأت بعد امسعيل بك ابن ايواظ يف امراء مصر من يشاهبه او 

ال كالما او عاند يف شيء ال يرجع عنه وكان ال جيالس اال ارباب يدانيه لوال ما كان فيه من حدة الطبيعة اذ ق
الفضائل مثل املرحوم الشيخ الوالد والسيد امحد النخال والشيخ عبد اهللا االدكاوي والشيخ يوسف الدجلي وسيدي 

ن يف مخسني مكي وقرأ على الشيخ الوالد حتفة امللوك يف املذهب واملقامات احلريرية وكتبها له خبطة التعليق احلس
جزأ لطافا كل مقامة على حدهتا والف الجله مناسك احلج املشهورة يف جزء لطيف وباجلملة فكان املترجم من خيار 

االمراء لوال ما كان فيه من احلدة حىت استوحشوا منه وحضر اليه يوما على باشجاويش اختيار مستحفظان 
  طلي شتمه واراد ان يضربه وغري ذلك الدرنديل يف قبضة فسبه وشتمه وكذلك علي جاويش اخلرب

  السبب يف كائنة عثمان بك وخروجه من مصر

مبدأ ذلك تغري خاطره من ابراهيم جاويش وتغري خاطر ابراهيم جاويش منه المور وحقد باطين ال ختلو عنه الرياسة 
  واالمارة يف املمالك 

الرمحن جاويش ابن حسن جاويش القازدغلي والثاين ان علي كاشف له حصة بناحية طحطا وباقي احلصة تعلق عبد 
فاجرها لعثمان بك ونزل علي كاشف فيها على حصته وحصة خمدومه فحضر اليه رجل واغراه على قتل محاد شيخ 

البلد وياخذ من اوالده مائة جنزريل وحصانا ويعمل واحدا منهم شيخا عوضا عن ابيه ففعل ذلك ووعده اىل ان 
 بالدراهم من االمني وضمنهم الذي كان السبب يف قتل ابيهم فحضر شخص يذهب منهم شخص اىل مصر ويأيت

منهم اىل مصر وطلب من االمني مائة جنزريل وحكى له ما وقع فاخذه واتى به اىل ابراهيم جاويش القازدغلي 
 غرضني وعرفه بالقصة وما فعل علي كاشف باغراء سامل شيخ البلد وانه ضمنهم ايضا يف املائة جنزريل وقد اتى يف

  متنع عنه علي كاشف وختلص ثاره من سامل 
  فركب ابراهيم جاويش واتى بيت عبد الرمحن جاويش وصحبته الولد فقص 

عليه القصة وفمهما مث اهنم ركبوا وذهبوا عند عثمان بك فوجدوا عنده عبد اهللا كتخدا القازدغلي وعلي كتخدا 
  اتينا يف سؤال قال الصنجق خري اجللفي فسلموا وجلسوا فقال ابراهيم جاويش حنن قد 

  فذكر القصة مث قال له ارسل اعزل علي كاشف وارسل خالفه 
فقال الصنجق صاحب قرياط يف الفرس يركب وهذا له حصة فال يصح اين اعزله وللحاكم اخلروج من حق 

  املفسود 
د الناس وسنتك فرغت وانا وتراددوا يف الكالم اىل ان احتد الصنجق وقال ابراهيم جاويش انت لك غريه على بال

  استأجرت احلصة 
  فقال له الصنجق انزل اعمل كاشفا فيها على سبيل اهلزل 

فقام ابراهيم جاويش منتورا وقام صحبته عبد الرمحن جاويش وذهبوا اىل بيت عمر بك فوجدوا عنده خليل اغا 
ني عثمان بك فقال امحد كتخدا قطامش وامحد كتخدا الربكاوي صنجق ستة فحكوا هلم القصة وما حصل بينهم وب

عزبان اجلمل واجلمال حاضران اكتب اجيار حصة اخيك عبد الرمحن جاويش وخذ على موجبها فرمانا بالتصرف 



  يف الناحية فاحضروا واحدا شاهدا وكتبوا االجيار 
براهيم جاويش وبلغ اخلرب عثمان بك فارسل كتخداه اىل الباشا يقول ال تعط فرمانا بالتصرف يف ناحية طحطا ال

فلما خرجت احلجة ارسلها للباشا صحبة باشجاويش فامتنع الباشا من اعطاء الفرمان فقامت نفس ابراهيم جاويش 
  من عثمان بك وعزم على غدره وقتله 

ودار على الصناجق والوجاقلية ومجع عنده انفارا فسعى علي كتخدا اجللفي وبذل جهده يف متهيد النائرة وارسل 
يش ابن محاد وقال له ملا تطلع البلد وزع كامل ما عندك وخليكم على ظهور اخليل وملا يأتيكم سامل ابراهيم جاو

  اقتلوه واخرجوا من البلد حىت ينزل كاشف من طريف ارسل لكم ورقة امان ارجعوا وعمروا 
وارسل ابراهيم فنزل الولد وفعل ما قاله له اجلاويش فوصل اخلرب على كاشف فركب خلفهم فلم حيصل منهم احدا 

  جاويش كاشفا من طرفه 

  بطائفة ومدافع ونقارية وورقة امان الوالد محاد 
ان القلوب ... واستمر علي كتخدا يسعى حىت اصلح بني الصنجق واجلاويش والذي يف القلب يف القلب كما قيل 

  ... مثل الزجاج كسرها ال جيرب ... اذا تنافر ودها 
ومة حضر اىل مصر قبل نزول الكاشف اجلديد وكانت هذه القضية اوائل سنة وملا اخذ اخلرب علي كاشف باخلص

  قبل واقعة بيت الدفتردار وقتل االمراء  ١١٤٩
واما النفرة اليت مل يندمل جرحها فهي دعوة برديس وفرشوط وهو ان شيخ العرب مهام رهن عند ابراهيم جاويش 

وع الفراغ مبضي امليعاد فارسل مهام اىل املترجم يستعري ناحية برديس حتت مبلغ معلوم الجل معلوم وشرط فيه وق
جاهه يف منع الفراغ بالناحية البراهيم جاويش فاخرب عثمان بك الباشا وقال له هوارة قبلي راهنون عند ابراهيم 

مانا يف جاويش بلدا وارسلوا يقولون ان اوقع فيها فراغه وارسل هلا كاشفا قتلناه وقطعنا اجلالب فانتم ال تعطونه فر
  بالد هوارة فاهنم يوقفون املال والغالل 

فلم يتمكن ابراهيم جاويش من عمل الفراغ ويطلب الدراهم فال يعطيه وطالت االيام وعثمان بك مستمر على 
عناده وابراهيم جاويش يتواقع على االمراء واالختيارية فلم ينفذ له غرض وحيتج عليه باشياء وشبه قوية وحسابات 

و ذلك اىل ان ضاق خناق ابراهيم جاويش فاجتمع على عمر بك وخليل بك واجنمعوا على رضوان وحواالت وحن
  كتخدا وكان انفصل من كتخدائية الباب فقالوا له اما ان تكون معنا واما ان ترفع يدك من عثمان بك 

منا ولوال هو مل يبق منا فلم يطاوع وقال هذا ال يكون وكيف اين افوت انسانا بذل جمهوده يف ختليص ثارنا من اخصا
  انسان 

  وكان وجاق العزب هلم صولة وخصوصا بعد الواقعة الكبرية وال يقع امر مبصر اال بيدهم ومعونتهم 
  فلما ايسوا منه قالوا له اذا كان 

كذلك فانت سياق عليه يف قضية اخينا ابراهيم جاويش فوعدهم بذلك وذهب اىل عثمان بك وكلمه يف خصوص 
  ذلك 
ذا شيء ال يكون وال يفرحون به فأحل عليه يف الكالم فنفر فيه وقال له اترك هذا الكالم واشار اىل وجهة فقال ه

باملذبة فاجنرح انفه فاخذ يف نفسه رضوان كتخدا واغتم وقال له حيث انك مل تقبل شفاعيت دونك واياهم وال 
  ادخل بينك وبينهم 



بذلك فركب يف الوقت واخذ صحبته حسن جاويش النجديل وركب اىل بيته وارسل اىل ابراهيم جاويش عرفه 
وذهبوا اىل عمر بك فوجدوا عنده خليل بك وحممد بك صنجق ستة فامجعوا امرهم واتفقوا على الركوب على 

عثمان بك يوم اخلميس على حني غفلة وهو طالع اىل الديوان فاكمنوا له يف الطريق فلما ركب يف صبح يوم 
بك ابو قلنج خرج عليه خليل بك ومن معه وهجم على عثمان بك شخص وضربه  اخلميس وصحبته امسعيل

بالسيف يف وجهه فزاغ عنه ومل يصب اال طرف انفه ولفت وجهه ودخل من العطفة النافذة اىل بيت مناو وراس 
ىل اخليمية وخاف من رجوعه على بيت ابراهيم جاويش ومر على قصبة رضوان على محام الوايل وهرب ابو قلنج ا

  بيت نقيب االشراف 
وبلغ اخلرب عبد اهللا كتخدا فركب يف احلال ليتدارك القضية ومينعه من الركوب فوجده قد ركب والقاه عند محام 

الوايل فرجع صحبته اىل البيت واذا بابراهيم جاويش وعلي جاويش الطويل وحسن جاويش النجديل جتمعوا ومعهم 
بيوت اتباعه واشراقاته واوقعوا فيها النهب واحرقوها بالنار وركبوا  عدة وافرة واحاطوا باجلهات وهجموا على

  املدافع يف رؤوس السويقة وضربوا بالرصاص من كل جهة وأخذوا ينقبون عليه البيت 
فلما رأى ذلك احلال امر بشد اهلجن وركب وخرج من البيت وتركه مبا فيه ومل يأخذ منه اال بعض نقود مع اعيان 

  ن وسط املدينة ومر على الغورية ودخل من مرجوش وخرج من باب احلديد وذهب اىل بوالق املماليك وطلع م

ونزل يف جامع الشيخ ايب العال ومل يذهب احد خلفه بل غم امره على غالب الناس وعند خروجه دخل العسكر اىل 
لسراجني وغريهم من ذلك بيته وهنبوه وسبوا احلرمي واجلواري واخرجوا منه ما جيل عن الوصف واغتىن كثري من ا

  اليوم وصاروا جتارا واكابر ومل يزالوا يف النهب حىت قلعوا الرخام واالخشاب واوقدوا النار 
وحضر اغات الينكجرية اواخر النهار واخرج العامل وقفل الباب واعطى املفتاح للوايل ليدفن القتلى ويطفيء النار 

  نيعا وأقامت النار وهم يطفئوهنا يومني وكان امرا ش
واما عثمان بك فانه ملا نزل مبسجد ايب العال وصحبته عبد اهللا كتخدا اقاما اىل بعد الغروب فارسل عبد اهللا كتخدا 
اىل داره فاحضر خياما وفراشا وقومانية وركبوا بعد الغروب وذهبوا اىل جهة قبلي من ناحية الشرق فلم يزاال اىل 

جرجا واجتمعت عليه طوائف القامسية اهلاربني الكائنني بشرق اوالد  ان وصال اىل اسيوط عند علي بك تابعه حاكم
  حيىي وغريهم 

واما ما كان من ابراهيم جاويش القازدغلي فانه جعل مملوكه عثمان اغات متفرقة وكذلك رضوان كتخدا جعل 
  مملوكه امسعيل اغات عزب وشرعوا يف تشهيل جتريدة وجعلوا خليل بك قطامش امري العسكر 

  ه بوالية جرجا اذا قبض على عثمان بك ووعدو
فجهزوا انفسهم ومجعوا االسباهية وسافروا اىل ان قربوا من ناحية اسيوط فارسلوا جواسيس لينظروا مقدار 

اجملتمعني فرجعوا واخربوا اهنم حنو مخسمائة جندي وعلي بك وسليمان وبشري كاشف وطوائفهم فاشاروا على 
  ومن معه فلم يرض وقال املتعدي مغلوب عثمان بك باهلجوم على خليل بك 

مث اهنم ارسلوا اىل ابراهيم جاويش يطلبون منه تقوية فاهنم يف عزوة كبرية فشرع يف جتهيز نفسه واخذ صحبته علي 
  جاويش الطويل وعلي جاويش اخلربطلي وكامل اتباعهم وانفارهم وسافروا اىل ان وصلوا عند خليل بك 

  فكر يف نفسه ساعة مث قال لعبد اهللا ووصل اخلرب اىل عثمان بك فت



  كتخدا القازدغلي انتم مل تفوتوا بعضكم 
واشار عليه بان يطلع اىل عند السردار وطلع عند السردار وعدى عثمان بك ومن معه وانعم على القامسية 

  الواصلني اليه ورجعوا اىل اماكنهم 
  عند عرب الطور مدة اياما وسار هو من جهة الشرق اىل السويس مث ذهب اىل الطور فاقام 

ووصل ابراهيم جاويش ومن معه اىل اسيوط فوجدوه قد ارحتل وحضر اليهم السردار فاخربهم بارحتال عثمان بك 
وختلف عبد اهللا كتخدا عنده فارسل اليه علي جاويش الطويل فاحضره اىل ابراهيم جاويش وعاتبه وارحتل يف ثاين 

   يوم خوفا من دخول عثمان بك اىل مصر
وملا وصل ابراهيم جاويش اىل مصر اتفقوا على نفي عبد اهللا كتخدا اىل دمياط فسافر اليها بكامل اتباعه مث هرب 

  اىل الشام وتويف هناك ورجعت اتباعه اىل مصر بعد وفاته 
 وملا وصل عثمان بك اىل السويس ارسل القبطان اخلرب بوروده البندر وصحبته سليمان بك وبشري كاشف بطوائفهم

واهنم اخذوا من البندر مسنا وعسال وجبنا ودقيقا وذهبوا اىل الطور فعملوا مجعية يف بيت ابراهيم بك قطامش 
واتفقوا على ارسال صنجقني ومها مصطفى بك جاهني وحممد بك قطامش وصحبتهما اغات بلوك واسباهية 

وجهزوا انفسهم واخذوا مدفعني  وكتخدا ابراهيم بك وكتخدا عمر بك وطلعوا اىل الباشا فخلع عليهم قفاطني
  وجبخانة وساروا 

ووصل اخلرب اىل عثمان بك فخاف على العرب وركب مبن معه واتى قرب اجرود فتالقى معهم هناك ووقعت بينهم 
معركة ابلى فيها علي بك وسليمان بك وبشري كاشف وقتل كتخدا ابراهيم بك وكان عثمان بك نازال بعيدا عن 

  وامرهم بالرجوع وارحتل اىل الطور  املعركة فارسل اليهم
واما التجريدة فاهنم قطعوا رؤوسا من العرب ودخلوا هبا مصر وكان عثمان بك ارسل مكاتبة سرا اىل حممد افندي 

كاتبه التركي يطلبه ان يأتيه اىل الطور فحضر حممد افندي املذكور اىل ابراهيم جاويش الذي احضر رجال بدويا 
  طوريا 

به هجينا وسار به اىل الطور فلما وصل اليه واجتمع به زين له الذهاب اىل اسالمبول وحسن له وسلمه له فارك
  ذلك وانه حيصل له بذلك وجاهة ورفعة وحيصل من بعد االمور امور 

فوافق على ذلك وعزم عليه وركب عثمان بك وحممد افندي ومعهم مجاعة عرب اوصلوهم اىل الشام ومنها ذهب 
ل علي بك وسليمان بك وبشري اغا اىل مصر وبعد مدة ظهر بشري اغا فارسله ابراهيم جاويش اىل اسالمبول ودخ

  قائمقام على امانة يف الصعيد 
وملا وصل املترجم اىل اسالمبول وقابل رجال االدولة اكرموه وانزلوه مبنزل متسع باتباعه وخدمة وعينوا له كفايته 

  من كل شيء 
ل مصر فاخربه فقال له من مجلة الكالم وما صنعت مع اخوانك حىت تعصبوا واجتمع بالسلطان وسأله عن احوا

عليك واخرجوك قال لكوين اقول احلق واقيم الشرع فعلوا معي ما فعلوه وهنبوا من بييت ما يزيد على الفي كيس 
  ومن وسايا البالد واخليار الشنرب الف كيس وحلوان بالدي الف كيس 

آالف كيس وعينوا بذلك قاجبي باشا ويكرمي سكزجليب الذي كان اجلي يف بالد  فامر بكتابة مرسوم وطلب اربعة
املوسكو وبالد فرنسيس وحضروا إىل مصر يف ايام حممد باشا الذي توىل بعد حيىي باشا املعروف باليدكشي وذلك 

  اواخر سنة سبع ومخسني 



والرعايا واألوسية واخليار الشنرب هنبته اتباعه  فلما قرىء ذلك املرسوم قالوا يف اجلواب اما البيت فقد هنبته العسكر
وخدمه والعرب والفالحون واما حلوان البالد فعندما يتحرر احلساب فيخصم منه الذي يف عهدته من املال 

السلطاين وما بقي ندفعه مثل العادة عن ثالث سنوات فقال هلم يكرمي سكزجليب حرروا مثن البالد واخليار الشنرب 
  ما عليه وما بقي اكتبوا به عرض حمضر ويذهب به قاجبي باشا ويرجع لكم باجلواب واخصموا منه 

  ففعلوا ذلك وذهب قاجبي باشا وصحبته امسعيل بك ابو قلتج خبزينة سنة ست ومخسني وملا عرض قاجبي باشا 

كتخدادي العرض حبضرة عثمان بك قال ليس يف جهيت هذا القدر ولكن ارسلوا يطلب الرزناجمي وامحد السكري 
وكاتيب يوسف وجيش فكتبوا فرمانا حبضور املذكورين وارسلوه صحبة جوخدار معني خطابا اىل حممد باشا ويكرمي 

  سكن جليب وذكروا فيه ان يكرمي سكزجليب حيضر بثلث احللوان بولصة 
  فلما وصل اجلوخدار مجع الباشا الصناجق واالغوات والبلكات وقرأ عليهم ذلك املرسوم 

 اجلواب ان من يوم هروب املترجم وخروجه من مصر مل نر كتخداه وال يوسف وجيش الكاتب واما فقالوا يف
الروزناجمي فهو حاضر ولكنه ال ميكنه النقص وال الزيادة الن حساب املربي حمرر يف املقاطعات واحلال ان ابن 

نده وجعله كتخدا وبعد مدة السكري كان ممن نافق على استاذه حىت وقع له ما وقع وأخذه ابراهيم جاويش ع
جعله متفرقة باشا مث قلده الصنجقية وهو امحد بك السكري استاذ حيىي كاشف استاذ علي كتخدا املوجود االن 

  الذي كان ساكنا بالسبع قاعات وهبا اشتهر 
بثلث احللوان  مث اهنم أكرموا سكز جليب وقدموا له التقادم وعملوا له عزائم ووالئم وهادوه هبدايا مث اعطوه بولصة

  وسافر من مصر مثنيا ومادحا يف القطامشة والدمايطة والقازدغلية 
مث اهنم ارسلوا عثمان بك اىل برصا فأقام هبا مدة سنني مث رجع اىل اسالمبول واستمر هبا اىل ان مات يف حدود سنة 

١١٩٠   
بك من اجرود اىل الشام وارتاحوا واما يوسف وجيش فالتجأ اىل عبد الرمحن كتخدا القازدغلي وملا سافر عثمان 

من قبله قلد ابراهيم جاويش عثمان اغات تابعه املتفرقة وجعله صنجقا وهو عثمان بك الذي عرف باجلرجاوي 
وهو اول امرائه وكذلك رضوان كتخدا اجللفي قلد تابعه امسعيل اغات العزب والصنجقية وعزلوا حيىي باشا وحضر 

  بعده حممد باشا اليدكشي 
   ١١٥٧ابراهيم بك بلغيه ورجع مريضا يف ختتروان سنة  ١١٥٦امارة احلج سنة  وتقلد

  وترك املترجم 

مبصر ولدين عاشا حلامها وبنتا تزوج هبا بعض االمراء واتفق انه سافر اىل اسالمبول يف بعض املهمات ومل يقدر على 
ويف اواخر أمره أقعد ومل يقدر على مواجهة صهره ومل يقدر أحد على ذكره له مطلقا لشدة غريته وحدة طبيعته 

  النهوض فكانوا حيملونه لركوب احلصان 
فاذا استوى راكبا أقوى من الشاب الصحيح ورمح وصفح وسابق ومل يزل باسالمبول حىت مات كما ذكر وكما 

  سيأيت يف تاريخ سنة وفاته 
العسكر املوجه اىل بالد العجم ومات مصطفى بك الدفتردار من اشراقات عثمان بك وذلك انه سافر أمريا على 

   ١١٥٥ومات هناك سنة 
  ومات باسالمبول ودفن هناك  ١١٥٦ومات ايضا امسعيل بك ابو قلنج وكان سافر ايضا باخلزينة عن سنة 



يف رجب بعد واقعة بيت حممد  ١١٤٩ومات االمري عمر بك بن علي بك قطامش تقلد االمارة والصنجقية سنة 
الده علي بك مع استاذ حممد بك اجتمع االمراء واالختيارية بباب الينكجرية وأحضروا بك الدفتردار وملا قتل و

  املترجم وطلعوا به اىل الباشا وقلدوه االمارة ليأخذ بثار أبيه وجرى ما جرى على اخصامهم 
ومل يزل حىت  ١١٥٥ورجع سنة  ١١٥٤وظهر شأن املترجم ومنا امره واشتهر صيته وتقلد امارة احلج سنة 

فخرج املترجم هاربا من مصر اىل الصعيد مث ذهب اىل  ١١٦٠لت كائنة قتل خليل بك ومن معه بالديوان سنة حص
  احلجاز ومات هناك 

ومات علي بك الدمياطي وحممد بك قتال يف اليوم الذي قتل فيه خليل بك قطامش وعمر بك بالط بالديوان يف 
ك املذكور من القطامشة وكان أغات مستحفظان فحصل دور القلعة يف والية حممد باشا راغب كما تقدم وحممد ب

السفر باخلزينة اىل عمر بك ابن علي بك املذكور فقلده الصنجقية وسافر باخلزينة عوضا عنه سنة سبع ومخسني 
  ومائة وألف 

م وكان ومات ابو مناخري فضة وذلك انه كان ببيت استاذه رضوان كتخدا يف ليايل مولد النيب صلى اهللا عليه و سل
جعله باش نفر عنده فأقام يتفرج اىل نصف الليل وأراد الذهاب اىل بيته فركب محاره وسار وخلفه عبده من طريق 

تربة االزبكية على قنطرة االمري حسني واذا جبماعة من اتباع الدمايطة ضربوه بالسالح وهرب العبد واخلدام وظنوا 
ا فيه الروح فحملوه على احلمار وساروا فالقاهم أوده باشة البوابة انه مات فتركوه مث رجعوا اليه بعد ساعة فوجدو

وهو من الدمايطة فوجد فيه الروح فكمل قتله فذهب العبد وعرف مجاعة رضوان كتخدا فحضر منهم طائفة 
  وشالوه ودفنوه يف صحبها 

   وأرسل رضوان كتحدا فعزل االوده باشة ووىل خالفه وذلك يف اواخر قبل واقعة الدمايطة
ومات علي كاشف قرقرش وهو من اتباع عثمان بك ذي الفقار املخفيني وذلك أن أوده باشة البوابة الذي توىل بعد 

عزل االوده باشه الذي كمل قتل ايب مناخري فضة سرج بعد املغرب وجلس عند قنطرة سنقر واذا بانسان جائز 
علي قرقاش فعرفوا عنه ابراهيم جاويش فأمر بالطريق وهو مغطى الرأس فقبضوا عليه ونظروا يف وجهه فوجدوه 

  الوايل بقتله 
  فقتله واهللا أعلم باحلقائق 

  يف ذكر حوادث مصر وتراجم اعياهنا ووالهتا

من ابتداء سنة اثنتني وستني ومائة والف اىل اواخر سنة ثالث وسبعني ومائة والف وذلك حبسب التيسري واالمكان 
  وماال يدرك كله ال يترك كله 

ملا عزل اجلناب املكرم حضرة حممد باشا راغب يف الواقعة اليت خرج فيها حسن بك اخلشاب وحممد بك  فنقول
  اباظة ونزل من القلعة 

  اىل بيت دوعزجان جتاه املظفر كما تقدم مث سافر يف اواخر سنة احدى وستني ومائة والف كما تقدم اىل ثغر رشيد 

  والية امحد باشا املعروف بكور وزير



ضرة اجلناب االفخم امحد باشا املعروف بكور وزير وسبب تلقبه بذلك انه كان بعينه بعض حول فطلع اىل ووصل ح
ثغر سكندرية ووصلت السعاة ببشائر قدومه فنزلت اليه املالقاة وارباب العكاكيز واصحاب اخلدم مثل كتخدا 

ف بالبحرية اذ ذاك حسن أغا كتخدا بك اجلاويشية وأغات املتفرقة والترمجان وكاتب احلوالة وغريهم وكان الكاش
  تابع عمر بك وتويف هناك 

فأرسل عمر بك لكتخداه حسن أغا املذكور عوضا عن خمدومه املتوىف حىت تتم السنة وخرج عمر بك من مصر 
واستمر املذكور بالبحرية اىل ان احضر امحد باشا املذكور اىل اسكندرية فحضر اليه وتقيد خبدمته ومجع اخليول 

كوب أغواته واتباعه واجلمال حلمل اثقاله وقدم له تقادم وعمل له السماط باملعدية حكم املعتاد وعرفه حباله لر
ووفاة استاذه وخروج سيدهم من مصر فخلع عليه الباشا صنجقية استاذه واعطاه بالده من غري حلوان وذلك قبل 

  وصول املالقاة 
تخدا اجلاويشية يقولون له ان املذكور رجل ضعيف وال يليق ووصل خرب ذلك اىل مصر فارسل املتكلمون اىل ك

بالصنجقية فقالوا للباشا ذلك فاغتاظ فسكتوا ووصل اىل رشيد واجتمع هناك براغب باشا وسافر يف املركب اليت 
فع وضربوا له املدا ١١٦٢حضر فيها امحد باشا وحضر اىل مصر وطلع باملوكب املعتاد اىل القلعة يف غرة احملرم سنة 

والشنك من ابراج الينكجرية وعمل الديوان وخلع اخللع على االمراء واالعيان واملشايخ وخلصت رياسة مصؤ 
  وأمارهتا اىل ابراهيم جاويش ورضوان كتخدا وقلد ابراهيم جاويش مملوكه علي أغا وهو 

  الذي عرف بالغزاوي صنجقيا وكذلك حسني أغا وهو الذي عرف بكشكش 
خدا امحد أغا خازنداره صنجقيا فصار لكل واحد منهما ثالثة صناجق وهم عثمان وعلي وكذلك قلد رضوان كت

  وحسني االبراهيمية وامسعيل وامحد وحممد الرضوانية 
  مث ان ابراهيم جاويش عمل كتخدا الوقت ثالثة اشهر وانفصل عنها 

ن سنتني وشرع يف عمل وحضر عبد الرمحن كتخدا القازدغلي من احلجاز وعمل كتخدا الوقت بباب مستحفظا
  اخلريات وبناء املساجد وأبطل اخلمامري 
  وسيأيت تتمة ذلك يف ترمجته سنة وفاته 

  وكان من ارباب الفضائل وله رغبة يف العلوم الرياضية  ١١٦٣واقام امحد باشا يف والية مصر اىل عاشر شوال سنة 
الوقت وهم الشيخ عبد اهللا الشرباوي شيخ اجلامع  وملا وصل اىل مصر واستقر بالقلعة وقابله صدور العلماء يف ذلك

االزهر ةوالشيخ سامل النفراوي والشيخ سليمان املنصوري فتكلم معهم وناقشهم وباحثهم مث تكلم معهم يف 
  الرياضيات فأحجموا وقالوا ال نعرف هذه العلوم فتعجب وسكت 
ويطلع يف كل يوم مجعة ويدخل عند الباشا  وكان الشيخ عبد اهللا الشرباوي له وظيفة اخلطابة جبامع السراية

ويتحدث معه ساعة ورمبا تغدى معه مث خيرج اىل املسجد ويأيت اىل الباشا يف خواصه فيخطب الشيخ ويدعو 
  للسلطان وللباشا ويصلي هبم ويرجع الباشا اىل جملسه وينزل الشيخ اىل داره 

الباشا حيادثه فقال له الباشا املسموع عندنا بالديار فطلع الشيخ على عادته يف يوم اجلمعة واستأذن ودخل عند 
الرومية ان مصر منبع الفضائل والعلوم وكنت يف غاية الشوق اىل اجمليء اليها فلما جئتها وجدهتا كما قيل تسمع 

  باملعيدي خري من ان تراه 
أعظم علمائها وقد سألتكم عن فقال له الشيخ هي يا موالنا كما مسعتم معدن العلوم واملعارف فقال وأين هي وأنتم 



  مطلويب من العلوم فلم اجد عندكم منها شيئا وغاية حتصيلكم الفقه واملعقول والوسائل ونبذمت املقاصد 
  فقال 

له حنن لسنا أعظم علمائها وامنا حنن املتصدرون خلدمتهم وقضاء حوائجهم عند ارباب الدولة واحلكام وغالب اهل 
العلوم الرياضية اال بقدر احلاجة املوصلة اىل علم الفرائض واملواريث كعلم احلساب االزهر ال يشتغلون بشيء من 

  والغبار 
فقال له وعلم الوقت كذلك من العلوم الشرعية بل هو من شروط صحة العبادة كالعلم بدخول الوقت واستقبال 

  القبلة وأوقات الصوم واالهلة وغري ذلك 
اذا قام به البعض سقط عن الباقني وهذه العلوم حتتاج اىل لوازم وشروط فقال نعم معرفة ذلك من فروض الكفاية 

وآالت وصناعات وأمور ذوقية كرقة الطبيعة وحسن الوضع واخلط والرسم والتشكيل واالمور العطاردية واهل 
  االزهر خبالف ذلك غالبهم فقراء واخالط جمتمعة من القرى واآلفاق فيندر فيهم القابلية لذلك 

  ن البعض فقال موجودون يف بيوهتم يسعى اليهم فقال وأي
  مث أخربه عن الشيخ الوالد وعرفه عنه وأطنب يف ذكره فقال التمس منكم ارساله عندي 

  فقال يا موالنا انه عظيم القدر وليس هو حتت امري 
  فقال وكيف الطريق اىل حضوره 

  قال تكتبون له ارسالية مع بعض خواصكم فال يسعه االمتناع 
  ذلك وطلع اليه ولىب دعوته وسر برؤياه واغتبط به كثريا  ففعل

وكان يتردد اليه يومني يف اجلمعة ومها السبت واالربعاء وأدرك منه مأموله وواصله بالرب واالكرام الزائد الكثري 
  والزم املطالعة عليه مدة واليته 

  وكان يقول لو مل أغنم من مصر اال اجتماعي هبذا االستاذ لكفاين 
ا اتفق له ملا طالع ربع الدستور واتقنه طالع بعده وسيلة الطالب يف استخراج االعمال باحلساب وهو مؤلف ومم

دقيق للعالمة املارديين فكان الباشا خيتلي بنفسه ويستخرج منه ما يستخرجه بالطرق احلسابية مث يستخرجه من 
  النجيب فيجده مطابقا 

ائل فاشتغل ذهنه وحتري فكره اىل ان حضر اليه االستاذ يف امليعاد فاطلعه على فاتفق له عدم املطابقة يف مسألة من املس
  ذلك وعن السبب 

  يف عدم املطابقة فكشف له علة ذلك بديها 
فلما اجنلى وجهها على مرآه عقله كاد يطري فرحا وحلف ان يقبل يده مث احضر له فروة من ملبوسه السمور باعها 

شتغل عليه برسم املزاول واملنحرفات حىت اتقنها ورسم على امسه عدة منحرفات على املرحوم بثمامنائة دينار مث ا
  الواح كبرية من الرخام صناعة وحفرا باالزمري كتابة ورمسا 

  والية عبد اهللا باشا

وصل اخلرب بوالية الشريف عبد اهللا باشا ووصل اىل اسكندرية ونزل امحد باشا اىل بيت البريقدار وسافرت املالقاة 
 ١١٦٦وطلع اىل القلعة فأقام يف والية مصر اىل سنة  ١١٦٤للباشا اجلديد مث وصل اىل مصر يف شهر رمضان سنة 



  مث عزل عن مصر وويل حلب فنزل اىل القصر بقبة العزب وهاداه االمراء مث سافر اىل منصبه 
شهرين وتويف يف خامس شهر شوال ووصل حممد باشا امني فطلع اىل القلعة وهو منحرف املزاج فأقام يف الوالية حنو 

  ودفن جبوار قبة االمام الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه  ١١٦٦سنة 

  قصد نصارى القبط احلج اىل بيت املقدس

ويف هذا التاريخ احضر بطرك االروام مرسوما سلطانيا مبنع طائفة النصارى الشوام من دخوهلم كنائس االفرنج وان 
  كيس  دخلوا فاهنم يدفعون للدولة الف

  فارسل ابراهيم كتخدا فأخذ اربعة قسوس من دير االفرنج وحبسهم وأخذ منهم مبلغا عظيما من املال 
  واستمر نصارى الشوام يدخلون كنائس االفرنج ولعلها من حتيالت ابراهيم كتخدا 

هم اذ ذاك ومن احلوادث ايضا يف حنو هذا التاريخ ان نصارى االقباط قصدوا احلج اىل بيت املقدس وكان كبري
  نوروز كاتب رضوان كتخدا فكلم الشيخ عبد اهللا الشرباوي يف ذلك وقدم له هدية والف دينار 

  فكتب له فتوى وجوابا ملخصه ان أهل الذمة ال مينعون من دياناهتم وزياراهتم 
واهي وختتروانات فلما مت هلم ما أرادوا شرعوا يف قضاء أشغاهلم وتشهيل أغراضهم وخرجوا يف هيئة واهبة وامحال وم

فيها نساؤهم واوالدهم ومعهم طبول وزمور ونصبوا هلم عرضيا عند قبة العزب واحضروا العربان ليسريوا يف 
  خفارهتم واعطوهم امواال وخلعا وكساوي وانعامات 

ته وشاع امر هذه القضية يف البلد واستنكرها الناس فحضر الشيخ عبداهللا الشرباوي اىل بيت الشيخ البكري كعاد
وكان علي افندي اخو سيدي بكري متمرضا فدخل اليه بعوده فقال له اي شيء هذا احلال يا شيخ االسالم على 

  سبيل التبكيت كيف ترضى وتفيت النصارى وتأذن هلم هبذه االفعال لكوهنم رشوك وهادوك 
  فقال مل يكن ذلك 

العام القابل بازيد من ذلك ويصنعون هلم  قال بل رشوك بالف دينار وهدية وعلى هذا تصري هلم سنة وخيرجون يف
  حممال ويقال حج النصارى وحج املسلمني وتصري سنة عليك وزرها اىل يوم القيامة 

فقام الشيخ وخرج من عنده مغتاظا وأذن للعامة يف اخلروج عليهم وهنب ما معهم وخرج كذلك معهم طائفة من 
لعصي واملساوق وهنبوا ما معهم وجرسوهم وهنبوا ايضا جماوري االزهر فاجتمعوا عليهم ورمجوهم وضربوهم با

الكنيسة القريبة من دمرداش وانعكس النصارى يف هذه احلادثة عكسة بليغة وراحت عليهم وذهب ما صرفوه 
  وانفقوه يف اهلباء 

  والية مصطفى باشا وعزله ووالية علي باشا اوغلي الثانية

واستمر واليا على مصر اىل ان ورد اخلرب  ١١٦٧بيع االول وحضر مصطفى باشا وطلع اىل القلعة ثالث عشر ر
ووالية حضرة الوزير املكرم علي باشا حكيم اوغلي وهي واليته  ١١٦٩بعزله يف اوائل شهر ربيع االول سنة 

  الثانية 
  وطلع اىل سكندرية ونزلت اليه املالقاة وارباب املناصب 



  والعكاكيز 
االثنني غرة شهر مجادى االوىل من السنة املذكورة وسار يف مصر سريته  مث حضر اىل مصر وطلع اىل القلعة يوم

املعهودة وسلك طريقته املشكورة احملمودة فاحيا مكارم االخالق وادر على رعيته االرزاق حبلم وبشر ريب عليهما 
  فكانا له طبعا وصدر رحب ال يضيق بنازله ذرعا 

   ١١٧١واستمر يف والية مصر اىل شهر رجب سنة 

  كر من مات يف هذه االعوام من العلماء واالعيانذ

مات االمام العالمة شيخ املشايخ مشس الدين الشيخ حممد القليين االزهري وكان له كرامات مشهورة ومآثر 
مذكورة منها انه كان ينفق من الغيب النه مل يكن له ايراد وال ملك وال وظيفة وال يتناول من احد شيئا وينفق 

شى الفقر واذا مشى يف السوق تعلق به الفقراء فيعطيهم الذهب والفضة واذا دخل احلمام دفع انفاق من ال خي
  االجرة عن كل من فيه 

   ١١٦٤تويف سنة 
ومات الشيخ االمام الفقيه احملدث املسند حممد بن امحد بن حيىي بن حجازي العشماوي الشافعي االزهري تفقه على 

ن عمر الديريب ومسع احلديث على الزرقاين وبعد وفاته أخذ الكتب الستة عن الشيخ عبده الديوي والشهاب امحد ب
  تلميذه الشهاب امحد بن عبد اللطيف املنزيل وانفرد بعلو االسناد واخذ عنه غالب فضالء العصر 

  ودفن بتربة اجملاورين  ١١٦٧تويف يوم االربعاء ثاين عشري مجادى االوىل سنة 
امل بن حممد النفراوي املالكي االزهري املفيت الضرير أخذ عن الشيخ العمدة امحد ومات الشيخ االمام العالمة س

النفراوي الفقه واخذ احلديث عن الشيخ حممد الزرقاين والشيخ حممد بن عالء الدين البابلي ببيته باالزبكية 
  والشرباملسي وغريهم وكان مشهورا مبعرفة فروع املذهب واستحضار الفروع الفقهية 

  حلقة درسه اعظم احللق  وكانت

  وعليه مهابة وجاللة 
   ١١٦٨تويف يوم اخلميس سادس عشر من شهر صفر سنة 

ومات الشيخ الفقيه املفيت العالمة سليمان بن مصطفى بن عمر بن الويل العارف الشيخ حممد املنري املنصوري احلنفي 
رة وقدم االزهر فأخذ عن شيوخ املذهب بالنقيطة احدى قرى املنصو ١٠٨٧احد الصدور املشار اليهم ولد سنة 

كشاهني االرمناوي وعبد احلي بن عبد احلق والشرنباليل وايب احلسن علي بن حممد العقدي وعمر الزهري وعثمان 
النحريري وقائد االبياري شارح الكنز فاتقن االصول ومهر يف الفروع ودارت عليه مشيخة احلنفية ورغب الناس 

  قدر عايل الذكر مسموع الكلمة مقبول الشفاعة يف فتاويه وكان جليل ال
   ١١٦٩تويف سنة 

ومات الشيخ االمام الفاضل الصاحل الشاعر االديب عمر بن حممد بن عبد اهللا احلسيين الشنواين من ولد القطب 
  شهاب الدين العراقي دفني شنوان قرأ على أفاضل عصره وتكمل يف الفنون والقى دروسا باالزهر 

   ١١٦٧سنة تويف يف رجب 
ومات االجل املكرم احلاج صاحل الفالح وهو استاذ االمراء املعروفني مبصر املشهورين جبماعة الفالح وينسون اىل 



  القازدغلية 
  وكان متموال ذا ثروة عظيمة وشيخ وأصله غالم يتيم فالح من قرية من قرى املنوفية يقال هلا الراهب 

ر عليه املال فرهن ولده عند امللتزم وهو علي كتخدا اجللفي ومعه صاحل وكان خادما لبعض اوالد شيخ البلد فانكس
هذا ومها غالمان صغريان فاقاما ببيت علي كتخدا حىت غلق أبوه ما عليه من املال واستلم ابنه لريجع به اىل بلده 

  لروح واحلركة فامتنع صاحل وألف املقام ببيت امللتزم واستمر به خيدم مع صبيان احلرمي وكان نبيها خفيف ا
ومل يزل يتنقل يف االطوار حىت صار من ارباب االموال واشترى املماليك والعبيد واجلواري ويزوجهم من بعضهم 

  ويشتري هلم الدور وااليراد 

ويدخلهم يف الوجاقات والبلكات باملصانعات والرشوات الرباب احلل والعقد واملتكلمني وتنقلوا حىت تلبسوا 
كتخدا آت واختيارية وأمراء طبلخانات وجاويشية وأوده باشية وغري ذلك حىت صار من مماليكه باملناصب اجلليلة 

ومماليكهم من يركب يف العذارات فقط حنو املائة وصار هلم بيوت واتباع ومماليك وشهرة عظيمة مبصر وكلمة نافذة 
  وعزوة كبرية 

ات يف سن السبعني ومل يبق يف فمه سن وكان وكان يركب محارا ويعتم عمة لطيفة على طربوش وخلفه خادمه وم
يقال له صاحل جليب واحلاج صاحل وباجلملة فكان من نوادر الزمن وكان يقرض ابراهيم كتخدا وأمراءه باملائة كيس 

وأكثر وكذلك غريهم وخيرج االموال بالربا والزيادة وبذلك احمقت دولتهم وزالت نعمهم يف أقرب وقت وآل 
  واوالدهم وبواقيهم لذهاب ما يف ايديهم وصاروا اتباعا واعوانا لالمراء املتأخرين  امرهم اىل البوارهم

ومات االمري ابراهيم كتخدا تابع سليمان كتخدا القازدغلي وسليمان هذا تابع مصطفى كتخدا الكبري القازدغلي 
 ١١٤٨ سنة وخشداش حسن جاويش استاذ عثمان كتخدا والد عبد الرمحن كتخدا املشهور لبس الضلمة يف

   ١١٥٣وعمل جاويشا وطلع سردار قطار يف احلج يف امارة عثمان بك ذي الفقار سنة 
ويف تلك السنة استوحش منه عثمان بك باطنا النه كان شديد املراس قوي الشكيمة وبعد رجوعه من احلج يف سنة 

لمته وكان ذا دهاء ومكر وحتيل منا ذكره وانتشر صيته ومل يزل من حينئذ ينمو أمره وتزيد صولته وتنفذ ك ١١٥٢
  ولني وقسوة ومساحة وسعة صدر وتؤدة وحزم واقدام ونظر يف العواقب 

ومل يزل يدبر على عثمان بك وضم اليه كتخداه امحد السكري ورضوان كتخدا اجللفي وخليل بك قطامش وعمر 
ج عثمان بك من مصر على بك بسبب منافسة معه على بالد هوارة كما تقدم حىت أوقع به على حني غفلة وخر

  الصورة املتقدمة 

فعند ذلك عظم شأنه وزادت سطوته واستكثر من شراء املماليك وقلد عثمان مملوكه الذي كان اغات متفرقة 
  صنجقا وهو اول صناجقه وهو الذي عرف باجلرجاوي 

ا مبغامرة حسني بك وملا قتل خليل بك قطامش وعمر بك بالط وعلي بك الدمياطي وحممد بك يف ايام راغب باش
اخلشاب مث حصلت ايضا كائنة اخلشاب وخروجه ومن معه من مصر وزالت دولة القطامشة والدمايطة واخلشابية 

وعزلوا راغب باشا يف اثناء ذلك كما تقدم فعند ذلك انتهت رئاسة مصر وسيادهتا للمترجم وقسيمه رضوان 
االمراء واالختيارية املوجودين مبصر وتقلد املترجم كتخدا اجللفي ونفذت كلمتهما وعلت سطوهتما على باقي 

  كتخدائية باب مستحفظان ثالثة اشهر مث انفصل عنها 
وذلك كما يقال الجل حرمة الوجاق وقلد مملوكية عليا وحسينا صنجقني وكذلك رضوان كتخدا كما سبق وصار 



  لكل واحد منهما ثالثة صناجق 
املريية وصرفها يف جهاهتا وكذلك العلوفات وغالل االنبار ومهمات احلج واشتعل املترجم باالحكام وقبض االموال 

واخلزينة ولوازم الدولة والوالة وقسيمة رضوان كتخدا مشتغل بلذاته ومنهمك على خالعاته وال يتداخل يف شيء 
كتخدا  مما ذكر واملترجم يرسل له االموال ويوايل بر اجلميع ويراعي خواطرهم وينفذ اغراضهم وعبد الرمحن

  مشتغل بالعمائر وفعل اخلريات وبناء املساجد 
واستكثر املترجم من شراء املماليك وقلدهم االمريات واملناصب وقلد امارة احلج ململوكه علي بك الكبري وطلع 

   ١١٦٧باحلج ورجع سنة 
هلم اىل البحر ومل ويف تلك السنة نزل على احلجاج سيل عظيم مبنزلة ظهر محار فأخذ معظم احلجاج جبماهلم وامحا

  يرجع من احلجاج اال القليل 
ومما حيكى عنه انه رأى يف منامه ان يديه مملوءتان عقارب فقصها على الشيخ الشرباوي فقال هؤالء مماليك يكونون 

  مثل العقارب ويسري شرهم وفسادهم جلميع الناس 
  فان العقرب لدغت النيب صلى 

 عليه و سلم لعن اهللا العقرب ال تدع نبيا وال غريه اال لدغته وكذا يكون اهللا عليه وسلم يف الصالة فقال صلى اهللا
  مماليكك 

وكان االمر كذلك وليس للمرجتم مآثر أخروية وال افعال خريية يدخرها ميعاده وخيفف عنه هبا ظلم خلقه وعباده 
ار دار رضوان كتخدا والدار بل كان معظم اجتهاده احلرص على الرياسة واالمارة وعمر داره اليت خبط قوصون جبو

  اليت بباب اخلرق وهي دار زوجته بنت البارودي والقصر املنسوب اليها أيضا مبصر القدمية 
والقصرالذي عند سبيل قيماز بالعادلية وزوج الكثري من مماليكه نساء االمراء الذين ماتوا وقتلوا وأسكنهم يف بيوهتم 

وقدم له تقادم وهدايا وادرك املترجم من العز  ١١٦٦ارة قوصون يف سنة وعمل وليمة ملصفي باشا وعزمه يف بيته حب
والعظمة ونفاذ الكلمة وحسن السياسة واستقرار االمور ما مل يدركه غريه مبصر ومل يزل يف سيادته حىت مات على 

   ١١٦٨فرشه يف شهر صفر سنة 
خدائية باب عزبان بعد قتل استاذه بعناية ومات بعده رضوان كتخدا اجللفي وهو مملوك علي كتخدا اجللفي تقلد كت

  عثمان بك ذي الفقار كما تقدم ومل يزل يراعي لعثمان بك حقه ومجيلة حىت اوقع بينهما ابراهيم كتخدا كما تقدم 
وملا استقرت االمور له ولقسيمه ترك له الرياسة يف االحكام واعتكف املترجم على لذاته وفسوقه وخالعاته ونزهاته 

قصور واماكن بالغ يف زخرفتها وتأنيقها وخصوصا داره اليت انشأها على بركة االزبكية واصلها بيت  وانشأ عدة
الدادة الشراييب وهي اليت على باهبا العامودان امللتفان املعروفة عند اوالد البلد بثالثة وليه وعقد على جمالسها العالية 

د والزجاج امللون وااللوان املفرحة والصنائع الدقيقة ووسع قبابا عجيبة الصنعة منقوشة بالذهب احمللول والالزور
قطعة اخلليج بظاهر قنطرة الدكة حبيث جعلها بركة عظيمة وبىن عليها قصرا مطال عليها وعلى اخلليج الناصري من 

  اجلهة االخرى 
  وكذلك 

روف بغيط املعدية وبوسطه انشأ يف صدر الربكة جملسا خارجا بعضه على عدة قناطر لطيفة وبعضه داخل الغيط املع
  حبرية متتلىء باملاء من اعلى ويصب منها اىل حوض من اسفل وجيري اىل البستان لسقي االشجار 



  وبىن قصرا آخر بداخل البستان مطال على اخلليج وعلى االعالق من ظاهره 
ملالح وتربج النساء فكان يتنقل يف تلك القصور وخصوصا يف ايام النيل ويتجاهر باملعاصي والراح والوجوه ا

  وخماليع اوالد البلد 
  وخرجوا عن احلد يف تلك االيام ومنع اصحاب الشرطة من التعرض للناس يف افاعيلهم 

فكانت مصر يف تلك االيام مراتع غزالن ومواطن حور وولدان كأمنا اهلها خلصوا من احلساب ورفع عنهم 
  التكليف واخلطاب 

لرميلة املعروف بباب العزب وعمل حوله هاتني البدنتني العظيمتني والزالقة على وهو الذي عمر باب القلعة الذي با
  هذه الصورة املوجودة اآلن 

وقصدته الشعراء ومدحوه بالقصائد واملقامات والتواشيح واعطاهم اجلوائز السنية وداعب بعضهم بعضا فكان 
الشيخ علي جربيل والسيد سليمان والسيد  يغري هذا هبذا ويضحك منهم ويباسطهم واختذ له جلساء وندماء منهم

محودة السديدي والشيخ معروف والشيخ مصطفى اللقيمي الدمياطي صاحب املدامة االرجوانية يف املدائح 
  الرضوانية وحممد افندي املدين 

سيد وامتدحه العالمة الشيخ يوسف احلفين بقصائد طنانة وللشيخ عمار القروي فيه مدحا يف املترجم ومداعبة لل
  محودة السديدي احملالوي 

ومل يزل رضوان كتخدا وقسيمة على امارة مصر ورئاستها حىت مات ابراهيم كتخدا كما تقدم فتداعى مبوته ركن 
املترجم ورفعت النيام رؤوسها وحتركت حفائظها ونفوسها وظهر شان عبد الرمحن كتخدا القازدغلي وراج سوق 

  دا ويغريهم وحيرضهم على اجللفية لكوهنم مواليه نفاقه واخذ يعضد مماليك ابراهيم كتخ
  فيخلص له هبم ملك مصر ويظن اهنم يراعون حق والئه وسيادته جده فكان االمر 

  عليه خبالف ذلك كما ستراه وهم كذلك يظهرون له االنقياد ويرجعون اىل رايه ومشورته ليتم هلم به املراد 
ايضا بالبلدة من االكابر واالختيارية واصحاب الوجاهة مثل حسن وكل من امراء ابراهيم كتخدا متطلع للرياسة 

كتخدا ايب شنب وعلي كتخدا اخلربطلي وحسن كتخدا الشعراوي وقرا حسن كتخدا وامسعيل كتخدا التبانة 
وعثمان اغا الوكيل وابراهيم كتخدا مناو وعلي اغا توكلي وعمر اغا متفرقة وعمر افندي حمرم اختيار جاويشان 

جاويش حيضان مصلي وخليل جاويش القازدغلي وبيت اهليامت وابراهيم اغا بن الساعي وبيت درب وخليل 
الشمسي وعمر جاويش الداودية ومصطفى افندي الشريف اختيارية متفرقة وبيت بلغيه وبيت قصبة رضوان وبيت 

خدا وذو الفقار جاويش الفالح وهم كثريون اختيارية واوده باشيه ومنهم امحد كتخدا وامسعيل كتخدا وعلي كت
وامسعيل جاويش وغريهم فأخذ اتباع ابراهيم كتخدا يدبرون يف اغتيال رضوان كتخدا وازالته وسعت فيهم عقارب 
الفنت فتنبه رضوان كتخدا لذلك فاتفق مع اغراضه وملك القلعة والبواب واحملمودية وجامع السلطان حسن وامجع 

نضم اليهم وكاد يتم له االمر فسعى عبد الرمحن كتخدا والختيارية يف اجراء اليه مجع كثري من امرائه وغريهم ومن ا
الصلح وطلع بعضهم اىل رضوان نصحهم النه كان سليم الصدر ففرق اجلمع ونزل اىل بيته الذي بقوصون 
 بيته فاغتنموا عند ذلك الفرصة وبيتوا امرهم ليال وملكوا القلعة واالبواب واجلهات واملترجم يف غفلته آمن يف

مطمئن من قبلهم وال يدري ما خىبء له فلم يشعر اال وهم يضربون عليه باملدافع وكان املزين حيلق له رأسه 
فسقطت على داره احللل فأمر باالستعداد وطلب من يركن اليهم فلم جيد احدا وجدهم قد أخذوا حوله الطرق 



به مملوكه صاحل الصغري برصاصة من خلف الباب والنواحي فحارب فيهم اىل قريب الظهر وخامر عليه اتباعه فضر
  املوصل 

  لبيت الراحة فاصابته يف ساقه وهرب مملوكه اىل االخصام وكانوا وعدوه بأمرية ان هو قتل سيده 
  فلما حضر اليهم وأخبهم مبا فعل أمر علي بك بقتله 

أمل من الضربة الهنا كسرت مث امر رضوان بك باخليول وركب يف خاصته وخرج من نقب نقبه يف ظهر البيت وت
عظم ساقه فسار اىل جهة البساتني وهو ال يصدق بالنجاة فلم يتبعه احد وهنبوا داره مث ركب وسار اىل جهة الصعيد 

  فمات بشرق اوالد حيىي ودفن هناك 
  فكانت مدته بعد قسيمه قريبا من ستة اشهر 

 احلجاز من ناحية القصري مث ذهبوا من احلجاز اىل وملا مات تفرقت صناجقه ومماليكه يف البالد وسافر بعضهم اىل
  بغداد واستوطنوها وتناسلوا وماتوا وانقضت دولتهما 

فكانت مدهتما حنو سبع سنوات ومصر يف تلك املدة هادية من الفنت والشرور واالقليم البحري والقبلي امن وامان 
ه رطله بنصفني واجلاموسي بنصف والسمن واالسعار رخية واالحوال مرضية واللحم الضاين اجملروم من عظم

البقري عشرته باربعني نصف فضة اللنب احلليب عشرته باربعة انصاف والرطل الصابون خبمسة انصاف والسكر 
املنعاد كذلك واملكرر قنطاره بالف نصف والعسل القطر قنطاره مبائة وعشرين نصفا واقل والرطل النب القهوة باثين 

من الصعيد يف املراكب الكبار ويصب على ساحل بوالق مثل عرم الغالل ويباع بالكيل  عشر نصفا والتمر جيلب
واالرداب واالرز اردبه باربعمائة نصف والعسل النحل قنطاره خبمسمائة نصف ومشع العسل رطله خبمسة وعشرين 

  وفسر على ذلك  نصفا ومشع الدهن باربعة انصاف والفحم قنطاره باربعني نصفا والبصل قنطاره بسبعة انصاف
وملا صرت يف سن التمييز رأيت  ١١٦٧يقول جامعة اين ادركت بقايا تلك االيام وذلك ان مولدي كان يف سنة 

االشياء على ما ذكر اال قليال وكنت امسع الناس يقولون الشيء الفالين زاد سعره عما كان يف سنة كذا وذلك يف 
  مبادىء دولة ابراهيم كتخدا 

 االمور وكانت مصر اذ ذاك حماسنها باهرة وفضائلها ظاهرة والعدائها قاهرة يعيش رغدا هبا وحدوث االختالل يف
  الفقري وتتسع للجليل واحلقري وكان الهل مصر سنن وطرائق يف مكارم االخالق ال توجد يف غريهم 

  ان يف كل بيت من بيوت مجيع االعيان مطبخني احدمها اسفل رجايل والثاين يف احلرمي 
يف بيوت االعيان السماط يف وقيت العشاء والغداء مستطيال يف املكان اخلارج مبذوال للناس وجيلس يصدره  فيوضع

  امري اجمللس وحوله الضيفان ومن دوهنم مماليكه واتباعه 
ويقف الفراشون يف وسطه يفرقون على اجلالسني ويقربون اليهم ما بعد عنهم من القاليا واحملمرات وال مينعون يف 

الطعام من يريد الدخول اصال ويرون ان ذلك من املعايب حىت ان بعض ذوي احلاجات عند االمراء اذا  وقت
حجبهم اخلدام انتظروا وقت الطعام ودخلوا فال مينعهم اخلدم يف ذلك الوقت فيدخل صاحب احلاجة ويأكل وينال 

لك ومل يذهب بعد الطعام عرف ان له غرضه من خماطبة االمري النه اذا نظر على مساطه شخصا مل يكن رآه قبل ذ
  حاجة 

  فيطلبه ويسأله عن حاجته فيقضيها له وان كان حمتاجا واساه بشيء 
وهلم عادات وصدقات يف ايام املواسم مثل ايام اول رجب واملعراج ونصف شعبان وليايل رمضان واالعياد 



ن من ذلك قصاعا كثرية ويفرقون منها على وعاشوراء واملولد الشريف يطبخون فيها االرز باللنب والزردة وميألو
  من يعرفونه من احملتاجني 

  وجيتمع يف كل بيت الكثري من الفقراء فيفرقون عليهم اخلبز ويأكلون حىت يشبعوا من ذلك اللنب والزردة 
ويعطوهنم بعد ذلك دراهم وهلم غري ذلك صدقات وصالت ملن يلوذ فيهم ويعرفون منه االحتجاج وذلك خالف ما 

  عمل ويفرق من الكعك احملشو بالسكر والعجمية والشريك على املدافن والترب يف اجلمع واملواسم ي
  وكذلك اهل القرى واالرياف فيهم من مكارم االخالق ماال يوجد يف غريهم 

  من اهل قرى االقاليم 
يف اكرامه وذبح له ذبيحة  فان اقل ما فيهم اذا نزل به ضيف ولو مل يعرفه اجتهد وبادر بقراه يف احلال وبذل وسعة

يف العشاء وذلك ما عدا مشايخ البالد واملشاهري من كبار العرب واملقادم فان هلم مضايف واستعدادات للضيوف 
  ومن ينزل عليهم من السفار واالجناد 

  وهلم مساميح واطيان يف نظري ذلك خلفا عن سلف اىل غري ذلك مما يطول شرحه ويعسر استقصاؤه 
  كتخدا مل يقم لوجاق العزب صوله  وميوت رضوان

ومات االجل املكرم واملالذ املفخم اخلواجا احلاج امحد بن حممد الشراييب وكان من اعيان التجار املشتهرين كاسالفه 
وبيتهم املشهور باالزبكية بيت اجملد والفخر والعز ومماليكهم واوالد مماليكهم من اعيان مصر جرجبية وامراء ومنهم 

  لشراييب يوسف بك ا
وكانوا يف غاية من الغىن والرفاهية والنظام ومكارم االخالق واالحسان للخاص والعام ويتردد اىل منزهلم العلماء 
والفضالء وجمالسهم مشحونة بكتب العلم النفيسة لالعارة والتغيري وانتفاع الطلبة وال يكتبون عليها وقفية وال 

  يدخلوهنا يف مواريثهم 
  روهنا باغلى مثن ويضعوهنا على الرفوف واخلزائن واخلورنقات ويف جمالسهم مجيعا ويرغبون فيها ويشت

فكل من دخل اىل بيتهم من اهل العلم اىل اي مكان يقصد االعارة او املراجعة وجد بغيته ومطلوبه يف اي علم كان 
مكانه رده وان مل يرده  من العلوم ولو مل يكن الطالب معروفا وال مينعون من يأخذ الكتاب بتمامه فان رده يف

واختص به او باعه ال يسأل عنه ورمبا بيع الكتاب عليهم واشتروه مرارا ويعتذرون عن اجلاين بضرورة االحتياج 
وخبزهم وطعامهم مشهور بغاية اجلودة واالتقان والكثرة وهو مبذول للقاصي والداين مع السعة واالستعداد 

  فهم واخالقهم مجيلة واوضاعهم منزهة عن كل نقص ورذيلة ومجيعهم مالكيو املذهب على طريقة اسال
  ومن 

اوضاعهم وطرائقهم اهنم ال يتزوجون االمن بعضهم البعض وال خترج من بيتهم امرأة اال للمقربة فاذا عملوا عرسا 
بالنساء  اوملوا الوالئم واطعموا الفقراء والقراء على نسق اعتادوه وتنزل العروس من حرمي ابيها اىل مكان زوجها

اخللص واملغاين واجلنك تزفها ليال بالشموع وباب البيت مغلوق عليهن وذلك عندما يكون الرجال يف صالة العشاء 
  باملسجد االزبكي املقابل لسكنهم وبيتهم يشتمل على اثين عشر مسكنا كل مسكن بيت متسع على حدته 

كان رضوان كتخدا يتفسح عند املترجم يف كثري من وكان االمراء مبصر يترددون اليهم كثريا من غري سبق دعوة و
االوقات مع الكمال واالحتشام وال يصحبة يف ذلك اجمللس اال اللطفاء من ندمائه واذا قصده الشعراء مبدح ال 

  يأتونه يف الغالب اال يف جملسه لينالوا فضيلتني وحيرزوا جائزتني 



يده الكاتب واملستويف واجلايب فيجمع لديه مجيع االيراد من وكان من سنتهم اهنم جيعلون عليهم كبريا منهم وحتت 
  االلتزام والعقار واجلامكية ويسدد املريي ويصرف لكل انسان راتبه على قدر حاله وقانون استحقاقه 

وكذلك لوازم الكساوي للرجال والنساء يف الشتاء والصيف ومصروف اجليب يف كل شهر وعند متام السنة يعمل 
  ما فضل عنده من املال ويقسمه على كل فرد بقدر استحقاقه وطبقته  احلساب وجيمع

واستمروا على هذا الرسم والترتيب مدة مديدة فلما مات كبارهم وقع بينهم االختالف واقتسوا االيراد واختص 
  كل فرد منهم بنصيبه يفعل به ما يشتهي 

هم فرحون وكان مسك ختامهم صديقنا واخانا وتفرق اجلمع وقلت الربكة وانعزل احملبون وصار كل حزب مبا لدي
  يف اهللا اللوذعي االريب والنادرة املفرد النجيب سيدي ابراهيم بن حممد بن الدادة الشراييب الغزايل 

كان رمحه اهللا تعاىل ملكي الصفات بسام الثنايات عذب املورد رحيب النادي واسع الصدر للحاضر والبادي قطعنا 
  الدهر قرة وعلى معه اوقاتا كانت لعني 

  مكتوب العمر عنوان املسرة 
وما زال يشتري متاع احلياة جبوهر عمره النفيس مواظبا على مذاكرة العلم وحضور التدريس حىت كدر املوت 

ورده وبدد احلسود بنوائبه عقده كما يأيت تتمة ذلك يف سنة وفاته وامنحت مبوته من بيتهم املآثر وتبدد بقية عقدهم 
  املتناثر 

  مات امحد جليب ابن األمري علي واألمري عثمان وتزوج مماليك القازدغلية نساءهم وسكنوا يف بيتهم و
   ١١٧١ومنهم سليمان اغا صاحل وتقلد الزعامة وصار بيتهم بيت الوايل وتويف سنة 

  وفاة السلطان حممود خان وتولية السلطان عثمان

انت مدته نيفا وعشرين سنة وهو آخر بين عثمان يف حسن ومات سلطان الزمان السلطان حممود خان العثماين وك
   ١١٦٨السرية والشهامة واحلرمة واستقامة االحوال واملآثر احلسنة تويف ثامن صفر سنة 

  وتوىل السلطان عثمان بن أمحد اصلح اهللا شأنه 
د ندماء االمري رضوان ومات النبيه النبيل والفقيه اجلليل والسيد االصيل السيد حممد املدعو محودة السديدي اح

كتخدا ولد باحمللة الكربى وهبا نشأ وحفظ القرآن واشتغل بطلب العلم فحصل مأموله يف الفقه واملعقول واملعاين 
والبيان والعروض وعاىن نظم الشعر وكان جيد القرحية حسن السليقة يف النظم والنثر واالنشاء وحضر اىل مصر 

وان كتخدا عزبان اجللفي املشار اليه وصار من خاصة ندمائه وامتدحه واخذ عن علمائها واجتمع باالمري رض
بقصائد كثرية طنانة وموشحات ومزدوجة بديعة واملقامة اليت داعب هبا الشيخ عمار القروي واردفها بقصيدة رائية 

  بليغة يف هجو املذور ساحمهما اهللا 
  االدكاوي وكل ذلك مذكور يف الفوائح اجلنائية جلامعه الشيخ عبد اهللا 

   ١١٦٣حج رمحه اهللا ومات وهو آريب باجرود سنة 

ومات االجل املكرم حممد جليب ابن ابراهيم جرجبي الصابوجني مقتوال وخربه انه ملا تويف ابوه واخذ بالده وبيتهم 
غريه  ومات ١١٤٧جتاه العتبة الزرقاء على بركة االزبكية فتوىف ايضا عثمان جرجبي الصابوجني مبنفلوط وذلك سنة 

كذلك من معاتيقهم وكان حممد جرجبي مثل والده بالباب ويلتجيء اىل يوسف كتخدا الربكاوي فلما مات 



الربكاوي خاف من علي كتخدا اجللفي فالتجأ اىل عبد اهللا كتخدا القازدغلي وعمل ينكجري فاراد ان يقلده اوده 
اربع ومخسني فسافر واستوىل على بالد عثمان  باشه ويلبسه الضلمة فقصد السفر اىل الوجه القبلي وذلك يف سنة

جرجبي ومعاتيقه وقام هناك وكان رذال جنيال طماعا شرها يف الدنيا وكان مماليكه يهربون منه وكانت اخته زوجا 
  لعمر أغا خازندار أبيه ومل يفتقدها بشيء 

ع ابراهيم كتخدا يف الظهور وكان وملا مات ابراهيم كتخدا اجللفي القازدغلي ورضوان كتخدا اجللفي بدأ أمر اتبا
املتعني باالمارة منهم عثمان بك اجلرجاوي وعلي بك الذي عرف بالغزاوي وحسني بك الذي عرف بكشكش 

  وهؤالء الثالثة تقلدوا الصنجقية واالمارة يف حياة استاذهم 
  وخليل بك الكبري  والذي تقلد االمارة منهم بعد موته حسني بك الذي عرف بالصابوجني وعلي بك بلوط قبان

  واما من تأمر منهم بعد قتل حسني بك الصابوجني فهم حسن بك جوجه وامسعيل بك ابو مدفع 
واما من تأمر بعد ذلك بعناية علي بك بلوط قبان عندما ظهر امره فهو امسعيل بك االخري الذي تزوج ببنت استاذه 

  وكان خازنداره وعلي بك السروجي 
وج رضوان كتخدا وزوال دولة اجللفية تعني بالرياسة منهم على اقرانه عثمان بك فلما استقر امرهم بعد خر

  اجلرجاوي فسار سريا عنيفا من غري تدبر وناكد زوجة سيدة بنت البارودي وصادرها يف بعض تعلقاهتا 

تحزبوا فشكت امرها اىل كبار االختيارية فخاطبوه يف شأهنا وكلمه حسن كتخدا ابو شنب فرد عليه ردا قبيحا ف
  عليه ونزعوه من الرياسة وقدموا حسني بك الصابوجني وجعلوه شيخ البلد 

  ومل يزل حىت حقد عليه خشداشينه وقتلوه 
وسنة  ١١٦٩وخرب موت حسني بك املذكور انه ملا مات ابراهيم كتخدا قلدوا املذكور امارة احلج وطلع سنة 

ليه وكان كرميا جوادا وجيها وكان مييل بطبعه اىل نصف مث تعني بالرياسة وصار هو كبري القوم واملشار ا ١١٧٠
حرام الن اصله من مماليك الصابوجني فهرب من بيته وهو صغري وذهب اىل ابراهيم جاويش فاشتراه من الصابوجني 

ورباه ورقاه مث زوجه بزوجة حممد جرجبي ابن ابراهيم الصابوجني وسكن بيتهم وعمره ووسعه وانشأ فيه قاعة 
  ذلك اشتهر بالصابوجني عظيمة فل

وملا رجع من احلجاز قلد عبد الرمحن اغا اغاوية مستحفظان وهو عبد الرمحن اغا املشهور يف شهر شعبان من سنة 
مث ان املترجم اخرج خشداشة علي  ١١٧٢وطلع باحلج يف تلك السنة حممد بك بن الدايل ورجع يف سنة  ١١٧١

نوسات واخرج خشداشة ايضا عثمان بك اجلرجاوي منفيا اىل اسيوط بك املعروف ببلوط قبان ونفاه اىل بلده ال
واراد نفي علي بك الغزاوي واخرجه اىل جهة العادلية فسعى فيه االختيارية بواسطة نسيبه علي كتخدا اخلربطلي 
 وحسن كتخدا ايب شنب فالزمه أن يقيم مبنزل صهره علي كتخدا املذكور بربكة الرطلي وال خيرج من البيت وال

جيتمع باحد من اقرانه وأرسل اىل خشداشة حسني بك املعروف بكشكش فاحضره من جرجا وكان حاكما بالوالية 
  فأمره باالقامة يف قصر العيين وال يدخل اىل املدينة 

مث ارسل اليه يأمره بالسفر اىل جهة البحرية وأحضروا اليه املراكب اليت يسافر فيها ويريد بذلك تفرق خشداشينه 
  هات مث يرسل اليهم ويقتلهم لينفرد باالمر والرياسة ويستقل مبلك مصر ويظهر يف اجل

  دولة نصف حرام وهو غرضه الباطين 
وضم اليه مجاعة من خشداشينه وتوافقوا معه على مقصد ظاهرا وهم حسن كاشف جوجه وقاسم كاشف وخليل 



  كاشف  كاشف جرجي وعلي اغا املنجي وامسعيل كاشف ابو مدفع وآخر يسمى حسن
وكانوا من اخصائه ومالزميه فاشتغل معهم حسني بك كشكش واستماهلم سرا واتفق معهم على اغتياله فحضروا 
عنده يف يوم اجلمعة على جري عادهتم وركبوا صحبته اىل القرافة فزاروا ضريح االمام الشافعي مث رجع صحبتهم 

  وضحك  اىل مصر القدمية فنزلوا بقصر الوكيل وباتوا صحبته يف انس
ويف الصباح حضر اليهم الفطور فأكلوه وشربوا القهوة وخرج املماليك ليأكلوا الفطور مع بعضهم وبقي هو مع 
اجلماعة وحده وكانوا طلبوا منه انعاما فكتب اىل كل واحد منهم وصوال بالف ريال والف اردب قمح وغالل 

عوه قطعا ونزلوا من القصر واغلقوه على املماليك ووضعوا االوراق يف جيوهبم مث سحبوا عليه السالح وقتلوه وقط
  والطائفة من خارج 

وركب حسن كاشف جوجه ركوبة حسني بك وكان موعدهم مع حسني بك كشكش عند اجملراة فانه ملا احضروا 
له مراكب السفر تلكأ يف النزول وكلما ارسل اليه حسني بك يستعجله بالسفر حيتج بسكون الريح او ينزل 

  ويعدي اىل الرب اآلخر ويوهم انه مسافر مث يرجع ليال ويتعلل بقضاء اشغاله باملراكب 
  واستمر على ذلك احلال ثالثة ايام حىت متم اغراضه وشغله مع اجلماعة ووعدهم باالمريات 

  ر واتفق معهم انه ينتظرهم عند اجملراة وهم يركبون مع حسني بك ويقتلونه يف الطريق ان مل يتمكنوا من قتله بالقص
فقدر اهللا اهنم قتلوه وركبوا حىت وصلوا اىل حسني بك كشكش فاخربوه بتمام االمر فركب معهم ودخلوا اىل مصر 

  وذهب كشكش اىل بيت حسني بك بالداودية وملكه مبا فيه وارسل باحضار خشداشيه املنفيني 
   وطلعوا اىل القلعة وعندما وصل اخلرب اىل علي بك الغزاوي بربكة الرطلي ركب يف احلال مع القاتلني

واخذوا يف طريقهم اكابر الوجاقلية ومنهم حسن كتخدا ابو شنب وهو من اغراض حسني بك املقتول وكان 
  مريضا باآلكلة يف فمه 

فلما دخلوا اليه وطلبوه نزل اليهم من احلرمي فاخربوه بقتلهم حسني بك فطلبوه للركوب معهم فاعتذر باملرض فلم 
وركب معهم اىل القلعة وولوا علي بك كبري البلد عوضا عن حسني بك املقتول وكان قتله يف يقبلوا عذره فتطيلس 

مث ان مماليكه وضعوا اعضاءه يف خرج ومحلوه على هجني ودخلوا به اىل املدينة فادخلوه اىل  ١١٧١شهر صفر سنة 
  بيت الشيخ الشرباوي بالرويعي فغسلوه وكفنوه ودفنوه بالقرافة 

ذكور بيت حسني بك الصابوجني الذي باالزبكية واحضروا علي بك من النوسات وعثمان بك وسكن علي بك امل
اجلرجاوي من اسيوط وقلدوا خليل كاشف صنجقية وامسعيل ابو مدفع كذلك وقاسم كاشف قلدوه الزعامة مث 

يم الثانية فكان قلدوا بعد اشهر حسن كاشف املعروف جبوجه صنجقية اميا وكان ذلك يف والية علي باشا ابن احلك
... فكانوها ولكن لالعادي ... واخوان ختذهتمو دروعا ... حال حسني بك املقتول مع قاتليه كما قال الشاعر 

  ... فكانوها ولكن يف فؤادي ... وخلتهمو سهاما صائبات 
صويل املتكلم واما من مات يف هذا التاريخ من االعيان خالف حسني بك املذكور فالشيخ االمام الفقيه احملدث اال

وهو  ١٠٩٢املاهر الشاعر االديب عبد اهللا بن حممد بن عامر بن شرف الدين الشرباوي الشافعي ولد تقريبا يف سنة 
من بيت العلم واجلاللة فجده عامر بن شرف الدين ترمجه االميين يف اخلالصة ووصفه باحلفظ والذكاء فاول من 

وتويف الشيخ  ١١٠٠ي وعمره اذ ذاك حنو مثان سنوات وذلك يف سنة مشلته اجازته سيدي حممد بن عبد اهللا اخلرش
  وتوىل بعده مشيخة االزهر الشيخ حممد النشريت  ١١٠١اخلرشي املالكي يف سابع عشرين احلجة سنة 



ووقع بعد موته فتنة باجلامع االزهر بسبب املشيخة والتدريس  ١١٢٠املالكي وتويف يف ثامن عشري احلجة سنة 
وافترق اجملاورون فرقتني تريد الشيخ امحد النفراوي واالخرى تريد الشيخ عبد الباقي القليين ومل يكن  باالقبغاوية

حاضرا مبصر فتعصب له مجاعة النشريت وارسلوا يستعجلونه للحضور فقبل حضوره تصدر الشيخ امحد النفراوي 
يه مجاعة النشريت وتعصبوا له فحضر مجاعة وحضر للدتريس باالقبغاوية فمنعه القاطنون هبا وحضر القليين فانضم ال

النفراوي اىل اجلامع ليال ومعهم بنادق واسلحة وضربوا بالبنادق يف اجلامع واخرجوا مجاعة القليين وكسروا باب 
  االقبغاوية واجلسوا النفراوي مكان النشريت 

اربوا مع مجاعة النفراوي فقتلوا منهم فاجتمعت مجاعة القليين يف يومها بعد العصر وكبسوا اجلامع وقفلوا أبوابه وتض
  حنو العشرة انفار واجنرح بينهم جرحى كثرية وانتهبت اخلزائن وتكسرت القناديل 

  وحضر الوايل فاخرج القتلى وتفرق اجملاورون ومل يبق باجلامع احد 
ف على املقتولني فلم ومل يصل فيه ذلك اليوم ويف ثاين يوم طلع الشيخ امحد النفراوي اىل الديوان ومعه حجة الكش

يلتفت الباشا اىل دعواه لعلمه بتعديه وامره بلزوم بيته وامر بنفي الشيخ حممد شنن اىل بلده اجلدية وقبضوا على من 
  كان بصحبته وحبسوهم يف العرقانة وكانوا اثىن عشر رجال 

  واستقر القليين يف املشيخة والتدريس 
  النفراوي قد مات وملا مات تقلد بعده الشيخ حممد شنن وكان 

  وملا مات الشيخ شنن تقلد املشيخة الشيخ ابراهيم ابن موسى الفيومي املالكي 
وملا مات يف سنة سبع وثالثني انتقلت املشيخة اىل الشافعية فتوالها الشيخ عبد اهللا السرباوي املترجم املذكور يف 

راهيم اللقاين والشهاب اخلليفي والشيخ حممد حياة كبار العلماء بعد ان متكن وحضر االشياخ كالشيخ خليل بن اب
  بن عبد الباقي الزرقاين والشيخ امحد النفراوي والشيخ منصور املنويف والشيخ صاحل احلنبلي والشيخ 

  حممد املغريب والشيخ عيد النمرسي 
حوال واالطوار ومسع االولية واوائل الكتب من الشيخ عبد اهللا بن سامل البصري ايام حجه ومل يزل يترقى يف اال

ويفيد وميلي ويدرس حىت صار اعظم االعاظم ذا جاه ومنزلة عند رجال الدولة واالمراء ونفذت كلمته وقبلت 
شفاعته وصار الهل العلم يف مدته رفعة مقام ومهابة عند اخلاص والعام واقبلت عليه االمراء وهادوه بانفس ما 

ب من الرويعي وكذلك ولده سيدي عامر عمر دارا جتاه دار عندهم وعمر دارا عظيمة على بركة االزبكية بالقر
  أبيه وصرف عليها امواال مجة 

وكان يقتين الظرائف والتحائف من كل شيء والكتب املكلفة النفسية باخلط احلسن وكان راتب مطبخ ولده 
العلم يف ايام مشيخة سيدي عامر يف كل يوم من اللحم الضاين راسني من الغنم السمان يذحبان يف بيته وكان طلبة 

  الشيخ عبد اهللا الشرباوي يف غاية االدب واالحترام 
ومن آثاره كتاب مفائح االلطاف يف مدائح االشراف وشرح الصدر يف غزوة بدر الفها باشارة علي باشا ابن احلكيم 

  وذكر يف اخرها نبذة من التاريخ ووالة مصر اىل وقت صاحب االشارة 
يات واشعار ومقاطيع مشهور بايدي الناس وغري ذلك كثري تويف يف صبيحة يوم اخلميس وله ديوان حيتوي على غزل

  وصلي عليه باالزهر يف مشهد حافل عن مثانني سنة تقريبا  ١١٧١سادس ذي احلجة ختام سنة 
ومات الشيخ االمام االحق بالتقدمي الفقيه احملدث الورع الشيخ حسن ابن علي بن امحد بن عبد اهللا الشافعي 

االزهري املنطاوي الشهري باملدابغي اخذ العلوم عن الشيخ منصور املنويف وعمر بن عبد السالم التطاوين والشيخ 



عيد النمرسي والشيخ حممد بن امحد الوزازي وحممد بن سعيد التنبكيت وغريهم خدم العلم ودرس باجلامع االزهر 
  جاع نافعة للطلبة وثالثة شروح وافىت والف واجاد منها حاشيته على شرح اخلطيب على ايب ش

على اآلجرومية وشرح الصيغة االمحدية وشرح الدالئل وشرح على حزب البحر وشرح حزب النووي شرحا 
  لطيفا 

واختصر شرح احلزب الكبري للبناين ورسالة يف القراءات العشر واخرى يف فضائل ليلة القدر واخرى يف املولد 
ملشهورة وحاشيته على شرح االربعني البن حجر واختصر سرية ابن امليت الشريف وحاشيته على مجع اجلوامع ا

وحاشية التحرير وحاشية علي االمشوين وشرح قصيدة املقري اليت اوهلا سبحان من قسم احلظوظ وحاشية على 
  الشيخ خالد وغري ذلك 

واستجاز له  ١١١٠نة ومات العالمة القدوة مشس الدين حممد بن الطيب بن حممد الشريف الفاسي ولد بفاس س
والده من ايب االسرار حسن ابن علي العجمي من مكة املشرفة وعمره اذ ذاك ثالث سنوات فدخل يف عموم اجازته 

  وتارخيه مغلق عن ستني عاما رمحه اهللا تعاىل  ١١٧٠وتويف باملدينة املنورة سنة 
الشرنويب الربهاين املالكي اخلربتاوي  ومات الشيخ داود بن سليمان بن امحد بن حممد بن عمر بن عامر بن خضر

وحضر على كبار اهل العصر كالشيخ حممد الزرقاين واخلرشي وطبقتهما وعاش حىت احلق  ١٠٨٠ولد سنة 
  االحفاد باالجداد وكان شيخا معمرا مسندا له عناية باحلديث 

   ١١٧٠تويف يف مجادى الثانية سنة 
يخ حممد بن علي اجلزائي القامسي الشهري بكشك ورد مصر ومات الشيخ القطب الصاحل العارف الواصل الش

صغريا وهبا نشأ وحج واخذ الطريقة عن سيدي امحد السوسي تلميذ سيدي قاسم وجعله خليفة القامسية مبصر فلو 
حظ باالنوار واالسرار مث دخل املغرب ليزور شيخه فوجده قد مات قبل وصوله بثالثة ايام واخربه تالمذة الشيخ 

يخ اخرب بوصول املترجم واودع له امانة فاخذها ورجع اىل مصر وجلس لالرشاد واخذ العهود ويقال إنه ان الش
   ١١٧٠توىل القبطانية تويف سنة 

ومات الشيخ الفاضل العالمة حممد بن امحد احلنفي االزهري الشهري بالصائم تفقه على سيدي علي العقدي والشيخ 
لسعود وغريهم وبرع يف معرفة فروع املذهب ودرس باالزهر ومبسجد احلنفي سليمان املنصوري والسيد حممد ايب ا

ومسجد حمرم يف انواع الفنون والزم الشيخ العقيقي كثريا مث اجتمع بالشيخ امحد العريان وجترد للذكر والسلوك 
كسرت فخرج وترك عالئق الدنيا ولبس زي الفقراء مث باع ما ملكت يداه وتوجه اىل السويس فركب يف سفينة فان

  جمردا يساتر العورة 
ومال اىل بعض خباء االعراب فاكرمته امرأة منهم وجلس عندها مدة خيدمها مث وصل اىل الينبع على هيئة رثة واوى 

  اىل جامعها 
واتفق له انه صعد ليلة من الليايل على املنارة وسبح على طريقة املصريني فسمعه الوزير اذ كان منزله قريبا من هناك 

ما اصبح طلبه وسأله فلم يظهر حاله سوى انه من الفقراء فانعم عليه ببعض مالبس وامره ان حيضر اىل داره كل فل
يوم للطعام ومضت على ذلك برهة اىل ان اتفق موت بعض مشايخ العربان وتشاجر اوالده بسبب قسمة التركة 

ر ان يكتب السؤال ويرسله مع اهلجان باجرة فاتوا اىل الينبع يستفتون فلم يكن هناك من يفك املشكل فراى الوزي
معينة اىل مكة يستفيت العلماء فاستقل اهلجان االجرة ونكص عن السفر ووقع التشاجر يف دفع الزيادة للهجان 



  وامتنع اكثرهم ووقعوا يف احلرية 
وص املذهب فلما راى املترجم ذلك طلب الدواة والقلم وذهب اىل خلوة له باملسجد فكتب اجلواب مفصال بنص

وختم عليها وناوله للوزير فلما قرأ تعجب واكرمه الوزير واجله ورفع منزلته وعني له من املال والكسوة وصار 
  يقرأ دروس الفقه واحلديث هناك حىت اشتهر امره واقبلت عليه الدنيا 

ليه مث ملا مل جيد بدا فلما امتأل كيسه واجنلى بؤسه وقرب ورود الركب املصري رأى الوزير تفلته من يده فقيد ع
  عاهده على انه حيج ويعود اليه فوصل مع الركب اىل مكة واكرم وعاد اىل 

وهو منسوب اىل سفط  ١١٧٠مصر ومل يزل على حالة مستقيمة حىت تويف عن فاجل فيه جلس فيه شهورا يف سنة 
  رمحه اهللا  الصائم احدى قرى مصر من اعمال الفشن بالصعيد االدىن ومل خيلف يف فضائله مثله

ومات االمام االديب املاهر املتفنن اعجوبة الزمان علي بن تاج الدين حممد ابن عبد احملسن بن حممد بن سامل القلعي 
احلنفي املكي ولد مبكة وترىب يف حجر ابيه يف غاية العز والسيادة والسعادة وقرأ عليه وعلى غريه من فضالء مكة 

فن االدب وغاص يف حبره فاستخرج منه الآلىلء واجلواهر وطارح االدباء يف واخذ عن الورادين اليها ومال اىل 
واجتمع بالشيخ عبد الغين النابلسي فاخذ عنه  ١١٤٢احملاضر فبان فضله وهبر برهانه ورحل اىل الشام يف سنة 

وحينئذ كمل وتوجه اىل الروم وعاد اىل مكة وقدم اىل مصر سنة ستني مث غاب عنها حنو عشر سنني مث ورد عليها 
شرحه على بديعيته وعلى بديعيتني لشيخه الشيخ عبد الغين وغريه ممن تقدم وهي عشر بديعيات وشرحه على 

بديعيته ثالث جملدات قرظ عليه غالب فضالء مصر كالشرباوي واالدكاوي واملرحومي ومن اهل احلجاز الشيخ 
ن احلكيم التئام زائد لكونه له قوة يد ومعرفة يف علم ابراهيم املنويف وكان للمترجم بالوزير املرحوم علي باشا اب

  الرمل وكان يف اول اجتماعه به يف الروم اخربه بامور فوقعت كما ذكر فازداد عنده مهابة وقبوال 
وملا توىل املذكور ثاين توليته وهي سنة سبعني قدم اليه من مكة من طريق البحر فاغدق عليه ما ال يوصف ونزل يف 

  من جامع ازبك خبط الصليبة وصار يركب يف موكب حافل تقليدا للوزير  منزل بالقرب
ورتب يف بيته كتخدا وخازندار واملصرف واحلاجب على عادة االمراء وكان فيه الكرم املفرط واحلياء واملروءة 

  وسعة الصدر يف اجازة الوافدين ماال وشعرا 
  الدكاوي له فيه عدة قصائد وجوزي جبوائز سنية ومدحه شعراء عصره مبدائح جليلة منهم الشيخ عبد اهللا ا

  وملا عزل خمدومه 

توجه معه اىل الروم فلما وىل اخلتام ثانيا زاد املترجم عنده اهبة حىت صار يف سدة السلطنة احد االعيان املشار اليهم 
  واختذ دارا واسعة فيها اربعون قصرا ووضع يف كل قصر جارية بلوازمها 

  ي اىل احدى مدن الروم سلب املترجم مجيع ما كان بيده ونفي اىل االسكندرية وملا عزل الوزير ونف
  شهيدا غريبا ومل خيلف بعده مثله  ١١٧٢فمكث هناك حىت مات يف سنة 

وله ديوان شعر ورسائل منها تكميل الفضل بعلم الرمل ومنت البديعية مساه الفرج يف مدح عايل الدرج اقترح فيها 
الع والتطريز والرث واالعتراف والعود والتعجيب والترهيب والتعريض وامثلة ذلك كله بانواع منها وسع االط

  موضحة يف شرحه على البديعية 
وملا تغريت دولة خمدومه وتغري وجه الزمان عاد روض انسه ذابل االفنان ذا احزان واشجان مل يطب له املكان 

  ودخل اسم عزه يف خرب كان وتويف يف حنو هذا التاريخ 



مات العمدة االجل النبيه الفصيح املفوه الشيخ يوسف بن عبد الوهاب الدجلي وهو اخو الشيخ حممد الدجلي و
كالمها ابنا خال املرحوم الوالد وكان انسانا حسنا ذا ثروة وحسن عشرة وكان من مجلة جلساء االمري عثمان بك 

اهد وكان منزله املشرف على النيل ببوالق مأوى ذي الفقار ولديه فضيلة ومناسبات وحيفظ كثريا من النوادر والشو
عن ولديه حسني وقاسم وابنة امسها فاطمة موجودة  ١١٧١اللطفاء والظرفاء ويقتين السراري واجلواري تويف سنة 

  يف االحياء اىل االن 
شهاب ومات الشيخ النبيه الصاحل علي بن خضر بن امحد العمروسي املالكي اخذ عن السيد حممد السلموين وال

النفراوي والشيخ حممد الزرقاين ودرس باجلامع االزهر وانتفع به الطلبة واختصر املختصر اخلليلي يف حنو الرابع مث 
   ١١٧٣شرحه وكان انسانا حسنا منجمعا عن الناس مقبال على شأنه تويف سنة 

يف وهو ابن اخي الشيخ عبد ومات االستاذ املبجل ذو املناقب احلميدة السيد مشس الدين حممد ابو االشراق بن و
خلفه يف املشيخة والتكلم وكان ذا اهبة ووقار حمتشما سليم الصدر كرمي  ١١٦١اخلالق وملا تويف عمه يف سنة 

  النفس بشوشا 
وصلي عليه باالزهر ومحل اىل الزاوية فدفن عند عمه وقام بعده يف اخلالفة  ١١٧١تويف سادس مجادى االوىل سنة 

  حممد ابو هادي ابن ويف رضي اهللا عنهم امجعني االستاذ جمد الدين 
ومات االمام العالمة الفريد الفقيه الفرضي احليسويب الشيخ حسني احمللي الشافعي كان وححيد دهرة وفريد عصره 

  فقها واصوال ومعقوال جيد االستحضار واحلفظ للفروع الفقيه 
اهلائم واجلرب واملقابلة واملساحة وحل االعداد فكان  واما يف علم احلساب اهلوائي والغباري والفرائض وشباك ابن

حبرا ال تشبهه البحار وال يدرك له قرار وله يف ذلك عدة تآليف ومنها شرح السخاوية وشرح النزهة والقلصاوي 
وكان يكتب تآليفه خبطه ويبيعها ملن يرغب فيها ويأخذ من الطالبني اجرة على تعليمهم فاذا جاء من يريد التعلم 

لب ان يقرأ عليه الكتاب الفالين تعزز عليه ومتنع ويساومه على ذلك بعد جهد عظيم وكان له حانوت جبوار وط
  باب االزهر يتكسب فيه ببيع املناكيب ملعرفة االوقات والكتب وتسفريها 

معتمد  والف كتابا حافال يف الفروع الفقيهة على مذهب االمام الشافعي وهو كتاب ضخم يف جملدين معترب مشهور
  االقوال يف االفتاء وله غري ذلك كثري 

وباجلملة فكان طودا راسخا تلقى عنه كثري من اشياخ العصر ومنهم شيخنا الشيخ حممد الشافعي اجلناحي املالكي 
  وغريه 

   ١١٧٠تويف سنة 
باهرة عبد ومات الشيخ االمام املعمر القطب احد مشايخ الطريق صاحب الكرامات الظاهرة واالنوار الساطعة ال

  الوهاب بن عبد السالم بن امحد 

ابن حجازي بن عبد القادر بن ايب العباس بن مدين بن ايب العباس بن عبد القادر بن ايب العباس بن شعيب بن حممد 
بن القطب سيدي عمر الرزوقي العفيفي املالكي الربهاين يتصل نسبة اىل القطب الكبري سيدي مرزوق الكفايف 

ترجم مبنية عفيف احدى قرى مصر ونشأ هبا على صالح وعفة وملا ترعرع قدم اىل مصر فحضر على املشهور ولد امل
شيخ املالكية يف عصره الشيخ سامل النفراوي اياما يف خمتصر الشيخ خليل واقبل على العبادة وقطن بالقاعة بالقرب 

جازه وعاد اىل مصر وحضر دروس من االزهر جبوار مدرسة السنانية وحج فلقي مبكة الشيخ ادريس اليماين فأ



  احلديث على االمام احملدث الشيخ امحد بن مصطفى االسكندري الشهري بالصباغ والزمه كثريا حىت عرف به 
واجازه موالي امحد التهامي حني ورد اىل مصر بطريقة االقطاب واالحزاب الشاذلية والسيد مصطفى البكري 

  باخللوتية 
  السيد حممد البليدي يف دروسه من ذلك تفسري البيضاوي بتمامه وملا تويف شيخه الصباغ الزم 

وروى عنه مجلة من افاضل عصره كالشيخ حممد الصبان والسيد حممد مرتضى والشيخ حممد بن امسعيل النفراوي 
 ومسعوا عليه صحيح مسلم باالشرفية وكان كثريا لزيارة ملشاهد االولياء متواضعا ال يرى لنفسه مقاما متحرزا يف

مأكله وملبسه ال ياكل اال ما يؤتى اليه من زرعه من بلده من العيش اليابس مع الدقة وكانت االمراء تأيت لزيارته 
  ويشمئز منهم ويفر منهم يف بعض االحيان 

  وكل من دخل عنده يقدم له ما تيسر من الزاد من خبزه الذي كان يأكل منه 
ومل يزل يترقى يف مدارج الوصول اىل احلق حىت تعلل اياما مبنزله الذي وانتفع به املريدون وكثروا يف البالد وجنبوا 

  بقصر الشوك 
فهدم  ١١٧٨ودفن سيدي عبد اهللا املنويف ونزل سيل عظيم وذلك يف سنة  ١١٧٢وتويف يف ثاين عشر صفر سنة 

   العلوة على ميني القبور وعامت االموات فاهندم قربه وامتأل باملاء فاجتمع اوالده ومريدوه وبنوا له قربا يف

تربة الشيخ املنويف ونقلوه اليه قريبا من عمارة السلطان قايتباي وبنوا على قربه قبة معقودة وعملوا له مقصورة 
  ومقاما من داخلها وعليه عمامة كبرية وصريوه مزارا عظيما يقصد للزيارة وخيتلط به الرجال والنساء 

تخدا اباظة وسوروا له رحبة متسعة مثل احلوش ملوقف الدواب من اخليل مث أنشأوا جبانبه قصرا عاليا عمره حممد ك
  واحلمري دثروا هبا قبورا كثرية هبا كثري من اكابر االولياء والعلماء واحملدثني وغريهم من املسلمني واملسلمات 

ينصبون خياما كثرية مث اهنم ابتدعوا له مومسا وعيدا يف كل سنة يدعون اليه الناس من البالد القبلية والبحرية ف
وصواوين ومطابخ وقهاوي وجيتمع العامل االكرب من اخالط الناس وخواصهم وعوامهم وفالحي االرياف وارباب 

املالهي واملالعب والغوازي والبغايا والقزادين واحلواة فيمألون الصحراء والبستان فيطأون القبور ويوقدون عليها 
لون ويتغوطون ويزنون ويلوطون ويلعبون ويرقصون ويضربون بالطبول النريان ويصبون عليها القاذورات ويبو

والزمور ليال وهنارا ويستمر ذلك حنو عشرة ايام او اكثر وجيتمع لذلك ايضا الفقهاء والعلماء وينصبون هلم خياما 
  ادة ايضا ويقتدي هبم االكابر من االمراء والتجار والعامة من غري انكار بل ويعتقدون ان ذلك قربة وعب

  ولو مل يكن كذلك النكره العلماء فضال عن كوهنم بفعلونه فاهللا يتوىل هدانا امجعني 
ومات الشيخ االجل املعظم سيدي حممد بكري امحد بن عبداملنعم ابن حممد بن ايب السرور حممد بن القطب ايب 

حممد بن امحد ابن حممد بن عوض  املكارم حممد ابيض الوجه ابن ايب احلسن حممد بن اجلالل عبد الرمحن بن امحد بن
بن حممد بن عبد اخلالق بن عبد املنعم بن حيىي بن احلسن بن موسى بن حيىي بن يعقوب بن جنم بن عيسى بن شعبان 

ابن عيسى بن داود بن حممد بن نوح بن طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن ابن ايب بكر الصديق وكان يقال له 
  سيدي ابو بكر البكري شيخ 

لسجادة مبصر واله ابوه اخلالفة يف حياته ملا تفرس فيه النجابة مع وجود اخوته الذين هم اعمامه وهم ابو املواهب ا
  وعبد اخلالق وحممد بن عبد املنعم 

  فسار يف املشيخة احسن سري وكان شيخا مهيبا ذا كلمة نافذة وحشمة زائدة تسعى اليه الوزراء واالعيان واالمراء 



د اهللا الشرباوي يأتيه يف كل يوم قبل الشروق جيلس معه مقدار ساعة زمانية مث يركب ويذهب اىل وكان الشيخ عب
  االزهر 

وملا مات خلفه ولده الشيخ سيد امحد وكان املترجم متزوجا بنت الشيخ احلنفي فاولدها سيدي خليال وهو املوجود 
ن علي افندي الذي احنصرت فيه املشيخة بعد وفاة اآلن تركه صغريا فترىب يف كفالة ابن عمه السيد حممد افندي اب

  ابن عمه الشيخ سيد امحد مضافة اىل نقابة السادة االشراف كما يأيت ذكر ذلك ان شاء اهللا 
   ١١٧١وكانت وفاة املترجم يف اواخر شهر صفر سنة 

  ومات ايضا يف هذه السنة السلطان عثمان خان العثماين 
ن وعزل علي باشا ابن احلكيم وحضر اىل مصر حممد سعيد باشا يف اواخر وتوىل السلطان مصطفى بن امحد خا

   ١١٧٣واستمر يف والية مصر اىل سنة  ١١٧١رجب سنة 
  ويف تلك السنة نزل مطر كثري سالت منه السيول 

ومات افضل النبالء وانبل الفضالء بلبل دوحة الفصاحة وغريدها من احنازت له بدائعها طريفها وتليدها املاجد 
االكرم مصطفى اسعد اللقيمي الدمياطي وهو احد االخوة االربعة وهم عمر وحممد وعثمان واملترجم اوالد املرحوم 
امحد بن حممد بن امحد بن صالح الدين اللقيمي الدمياطي الشافعي سبط العنبوسي وكلهم شعراء بلغاء تويف يف سنة 

١١٧٣   
الفاضل مشس الدين الشيخ حممد سعيد بن حممد احلنفي ومات اديب الزمان وشاعر العصر واالوان العالمة 

فطارح االدباء وزاحم مبناكبه الفضالء مث عاد اىل وطنه  ١١٤٤الدمشقي الشهري بالسمان ورد اىل مصر يف سنة 
وكان ذا حافظة وبراعة وحسن عشرة وصار بينه وبني الشيخ عبد اهللا  ١١٧٢وورد اىل مصر ايضا يف سنة 

  مطارحات االدكاوي حماضرات و

وذكره يف جمموعته واثىن عليه واورد له من شعره كثريا مث توجه اىل الشام وقد وافاه احلمام ودفن بالصاحلية سنة 
  ثالث وسبعني ومائة والف 

ومات الشيخ الصاحل الشاعر اللبيب الناظم الناثر الشيخ عامر االنبوطي الشافعي شاعر مفلق هجاء هليب شراره 
  لده يزور العلماء واالعيان حمرق كان يأيت من ب

  وكلما راى لشاعر قصيدة سائرة قلبها وزنا وقافية اىل اهلزل والطبيخ فكانوا يتحامون عن ذلك 
  وكان الشيخ الشرباوي يكرمه ويكسبه ويقول له يا شيخ عامر ال تزفر قصيديت الفالنية وهذه جائزتك 

  لكالمه ومن بعده الشيخ احلفين كان يكرمه ويغدق عليه ويستأنس 
وكان شيخا مسنا صلحا مكحل العينني دائما عجيبا يف هيئته ومن نظمه الفية الطعام على وزن الفية ابن مالك 

  ... امحد ريب لست بالقنوطي ... يقول عامر هو االنبوطي ... واوهلا 
الكبري امارة  ومات االمري الكبري عمر بك بن حسن بك رضوان وذلك انه ملا قلد ابراهيم كتخدا تابعه علي بك

ونزل عليهم السيل العظيم يظهر محار والقى احلجاج وامحاهلم اىل البحر  ١١٦٧احلج وطلع باحلجاج ورجع يف سنة 
ومل يرجع منهم اال القليل تشاوروا فيمن يقلدونه امارة احلج فاقتضى راي ابراهيم كتخدا تولية املترجم وقد صار 

  هيم كتخدا اما أن تطلع باحلج او تدفع مائيت كيس مساعدة مسنا هرما فاستعفى من ذلك فقال له ابرا
  فحضر عند ابراهيم كتخدا فرأى منه اجلد 

  فقال اذا كان وال بد فاين اصرفها واحج ولو اين اصرف الف كيس 



  مث توجه اىل القبلة وقال اللهم ال ترين وجه ابراهيم هذا بعد هذا اليوم اما اين اموت او هو ميوت 
  دعوته ومات ابراهيم كتخدا يف صفر قبل دخول احلجاج اىل مصر خبمسة ايام  فاستجاب اهللا

   ١١٧١وتويف عمر بك املذكور سنة 
  ومات الرجل الفاضل النبيه الذكي املتفنن املتقن الفريد االوسطي 

اهتا ابراهيم السكاكيين كان انسانا حسنا عطارديا يصنع السيوف والسكاكني وجييد سقيها وجالءها ويصنع قراب
ويسقطها بالذهب والفضة ويصنع املقاشط اجليدة الصناعة والسقي والتطعيم والربكارات للصنعة واقالم اجلدول 

  الدقيقة الصنعة املخرمة وغري ذلك 
وكان يكتب اخلط احلسن الدقيق بطريقة متسقة معروفة من دون اخلطوط ال ختفى وكتب خبطه ذلك كثريا مثل 

ورسائل كثرية يف الرياضيات والرمسيات وغري ذلك وباجلملة فقد كان فريدا يف ذاته  مقامات احلريري وكتب ادبية
  وصفاته وصناعته مل خيلف بعده مثله 

  تويف يف حدود هذا التاريخ وكان حانوته جتاه جامع املرداين بالقرب من درب الصياغ 
اعون املسمى بقارب شيحة الذي نزل مطر كثري سالت منه السيول واعقبه الط ١١٧١ويف تلك السنة اعين سنة 

  اخذ املليح واملليحة 
وكان قوة عمله يف  ١١٧٢مات به الكثري من الناس املعروفني وغريهم ما ال حيصى مث خف واخذ ينقر يف سنة 

  رجب وشعبان وولد للسلطان مصطفى مولود يف تلك السنة وورد االمر بالزينة يف تلك االيام 
املتويل اآلن وملا قتل حسني بك القازدغلي املعروف بالصابوجني وتعني يف الرياسة  وهذا املولود هو السلطان سليم

فبيت مع سليمان  ١١٧٣بعده علي بك الكبري واحضر خشداشينه املنفيني واستقر امرهم وتقلد امارة احلج سنة 
عهم على بك الشابوري وحسن كتخدا الشعراوي وخليل جاويش حيضان مصلي وامحد جاويش اجملنون واتفق م

قتل عبد الرمحن كتخدا يف غيبته واقام عوضه يف مشيخة البلد خليل بك الدفتردار فلما سافر استشعر عبد الرمحن 
كتخدا بذلك فشرع يف نفي اجلماعة املذكورين فاغرى هبم على ذلك بلوط قنب فنفى خليل جاويش حيضان مصلي 

ى حسن كتخدا الشعراوي وسليمان بك الشابوري وامحد جاويش اىل احلجاز من طريق السويس على البحر ونف
  مملوك خشداشه اىل فارسكور 

  فلما وصل علي بك وهو راجع باحلج اىل العقبة وصل اليه 

اخلرب فكتم ذلك وامر بعمل شنك يوهم من معه بان اهلجان اتاه خبرب سار ومل يزل سائرا اىل ان وصل اىل قلعة خنل 
كتخدا احلج والسدادرة وسلمهم احلجاج واحململ وركب يف خاصته وسار اىل فاحناز اىل القلعة ومجع الدويدار و

غزة وسار احلجاج من غري امري اىل ان وصلوا اىل أجرود فأقبل عليهم حسني بك كشكش ومن معه يريد قتل علي 
دولة بك فلم جيده فحضر باحلجاج ودخل باحململ اىل مصر واستمر علي بك بغزة حنو ثالثة شهر واكثر وكاتب ال

بواسطة باشة الشام فارسلوا اليه واحدا اغا ووعدوه ومنوه وحتيلوا عليه حىت استقصوا ما معه من املال واالقمشة 
  وغري ذلك 

  مث حضر اىل مصر بسعاية نسيبه علي كتخدا اخلربطلي واغرااضه ومات بعد وصوله اىل مصر بثمانية ايام 
  عليهم للسالم  يقال ان بعض خشداشينه شغله بالسم حني كان يطوف



  والية مصطفى باشا وامحد باشا كامل

ونزل اىل القبة متوجها اىل جدة  ١١٧٤ويف تلك السنة حضر مصطفى باشا واليا على مصر واستمر اىل اواخر سنة 
  فاقام هناك 

   ١١٧٤وحضر امحد باشا كامل املعروف بصبطالن يف اواخر سنة 
ار يركب وينزل ويكشف على االنبار والغالل فتعصبت عليه وكان ذا شهامة وقوة مراس فدقق يف االحكام وص

االمراء وعزلوه واصعدوا مصطفى باشا املعزول وعرضوا يف شأنه اىل الدولة وسافر بالعرض الشيخ عبد الباسط 
  السنديوين ووجه مصطفى باشا خازنداره اىل جدة وكيال عنه 

شا راغب فوجهوا امحد باشا املنفصل اىل والية قندية وملا وصل العرض اىل الدولة وكان الوزير اذ ذاك حممد با
ومصطفى باشا اىل حلب ووجهوا باكري باشا وايل حلب اىل مصر فحضر وطلع اىل القلعة واقام حنو شهرين ومات 

  وحضر حسن باشا يف اواخر  ١١٧٥ودفن بالقرافة سنة 

  سنة ست وسبعني مث عزل 
ك واستقر احلال وتقلد يف امارة احلج حسني بك كشكش وطلع وسيأيت تتمة ذل ١١٧٩وحضر محزة باشا يف سنة 

ووقف له العرب يف مضيق وحضر اليه كرباؤهم وطلبوا مطالبهم وعوائدهم فاحضر كاتبه الشيخ  ١١٧٤سنة 
  خليل كاتب الصرة والصراف وامرهم بدفع مطلوبات العرب 

فضرب عند ذلك مدفع الشهيل فقال هلم فذهبوا معه اىل خيمته واحضر املال وشرع الصراف يعد هلم الدراهم 
  حينئذ ال ميكن يف هذا الوقت فاصربوا حىت ينزل احلج يف احملطة حيصل املطلوب 

وسار احلج حىت خرج من ذلك املضيق اىل الوسع ورتب مماليكه وطوائفه وحضر العرب وفيهم كبريهم هزاع فامر 
يف وعشرون كبريا من مشايخ العربان املشهورين بقتلهم فنزلوا عليهم بالسيوف فقتلوهم عن آخرهم وفيهم ن

  خالف هزاع املذكور وامر بالرحيل وضربوا املدفع وسار احلج وتفرق قبائل العرب ونساؤهم يصرخون بطلب الثأر 
فتجمعت القبائل من كل جهة ووقفوا بطريق احلجاج ويف املضايق وهو يسوق عليهم من امام احلج وخلفه وحيارهبم 

  ليكه وطوائفه حىت وصل اىل مصر باحلج ساملا ومعه رؤوس العربان حمملة على اجلمال ويقاتلهم مبما
ودخل املدينة باحململ واحلجاج منصورا مؤيدا فاجتمع عليه االمراء من خشداشينه وغريهم وقال له علي بك بلوط 

هذه الفعلة اليت فعلتها قنب انك افسدت علينا العرب واخربت طريق احلج ومن يطلع باحلج يف العام القابل بعد 
  فقال انا الذي اسافر باحلج يف العام القابل ومين للعرب اصطفل 

فطلع ايضا يف السنة الثانية وجتمع عليه العرب ووقفوا يف كل طريق ومضيق وعلى رؤوس اجلبال واستعدوا له مبا 
ق عليهم من امام احلج ومن استطاعوا من الكثرة من كل جهة فصادمهم وقاتلهم وحار هبم وصار يكر ويفر وحيل

  خلفه حىت شردهم واخافهم وقتل منهم الكثري ومل يبال بكثرهتم مع ما هو فيه من القلة 

  فانه مل يكن معه اال حنو الثلثمائة مملوك خالف الطوائف واالجناد وعسكر املغاربة 
انكمشوا عن مالقاته وانكفوا وكان يربز حلرهبم حاسرا راسه مشهورا حسامه فيشتت مشلهم ويفرق مجعهم فهابوه و

  عن احلج 
  فلم تقم للعرب معه بعد ذلك قائمة 



ومل يتعرض له احد من العرب ذهابا وايابا  ١١٧٧ورجع سنة  ١١٧٦فحج اربع مرات امريا باحلج آخرها سنة 
  بعد ذلك 

الناس فكان خيرج وكذلك اخاف العربان الكائنني حوايل مصر ويقطعون الطريق على املسافرين والفالحي ويسلبون 
اليهم على حني غفلة فيقتلهم وينهب مواشيهم ويرجع بغنائمهم ورؤوسهم يف اشناف على اجلمال فارتدععوا 

  وانكفوا عن أفاعيلهم 
  وأمنت السبل وشاع ذكره بذلك 

 ويف هذه املدة ظهر شأن علي بك بلوط قنب واستفحل امره وقلد امسعيل بك الصنجقية وجعله اشراقه وزوجه هامن
  بنت سيده وعمل له مهما عظيما احتفل به للغاية بربكة الفيل 

فعملوا على معظم الربكة أخشابا مركبة على وجه املاء ميشي عليها الناس  ١١٧٤وكان ذلك يف أيام النيل سنة 
  للفرجة 

البياعون من واجتمع هبا ارباب املالهي واملالعيب وهبلوان احلبل وغريه من سائر االصناف والفرج واملتفرجون و
سائر االصناف واالنواع وعلقوا القنناديل والوقدات على مجيع البيوت احمليطة بالربكة وغالبها سكن االمراء 

  واالعيان اكثرهم خشداشني بعضهم البعض ومماليك ابراهيم كتخدا ايب العروس 
  ويف كل بيت منهم والئم وعزائم وضيافات ومساعات وآالت ومجعيات 

رح واملهم مدة شهر كامل والبلد مفتحة والناس تغدو وتروح ليال وهنارا للحظ والفرجة من مجيع واستمر هذا الف
  النواحي 

ووردت على علي بك اهلدايا والصالت من اخوانه االمراء واالعيان واالختيارية والوجاقلية والتجار واملباشرين 
  الناس مطمئنة واالقباط واالفرنج واالروام واليهود واملدينة عامرة باخلري و

  واملكاسب كثرية واالسعار رخية والقرى عامرة 
وحضرت مشايخ البلدان وأكابر العربان ومقادم االقاليم والبنادر باهلدايا واالغنام واجلواميس والسمن والعسل 

  وكل من االمراء االبراهيمية كأنه صاحب الفرح واملشار اليه من بينهم صاحب الفرح علي بيك 
شهر زفت العروس يف موكب عظيم شقوا به من وسط املدينة بانواع املالعيب والبهلوانات واجلنك وبعد متام ال

والطبول ومعظم االعيان واجلاويشية واملالزمني والسعاة واالغوات امام احلرميات وعليهم اخللع والتخاليق املثمنة 
  لركبدارية والعروس يف عربة وكذلك املهاترة والطبالون وغريهم من املقدمني واخلدم واجلاويشية وا

وكان اخلازندار لعلي بيك يف ذلك الوقت حممد بك ابو الذهب ماشيا جبانب العربة ويف يده عكاز ومن خلفها اوالد 
خزنات االمراء ملبسني بالزرد واخلود واللثامات الكشمريي مقلدين بالقسي والنشاب وبأيديهم املزاريق الطوال 

  ة والنفريات وخلف اجلميع النوبة التركي
  فمن ذلك الوقت اشتهر امر علي بك وشاع ذكره ومنا صيته وقلد ايضا علي بك املعروف بالسروجية 

وملا كان عبد الرمحن كتخدا ابن سيدهم ومركز دائرة دولتهم انضوى اىل مماألته ومال هو اآلخر اىل صداقته ليقوى 
  يريد متام االمر لنفسه به على ارباب الرياسة من اختيارية الوجاقات وكل منهما 

حىت ان عبد الرمحن كتخدا ملا اراد نفي اجلماعة املتقدم ذكرهم مع بعض املتكلمني وصوروا على امحد جاويش 
اجملنون ما يقتضي نفيه مث عرضوا ذلك على عبد الرمحن كتخدا فمانع يف ذلك واظهر الغيظ واصبح يف ثاين يوم 

  ادهتم اجتمع عنده االختيارية والصناجق على ع



فلما تكامل حضور اجلميع عني عبد الرمحن كتخدا غاديا اىل بيت علي بك وكذلك باقي االمراء واالختيارية وصار 
  اجلميع والديوان يف بيته من ذلك اليوم ولبس اخللعة من الباشا على ذلك 

  بنفي امحد جاويش وخليل  مث اهنم طلعوا ايضا يف ثاين يوم اىل الديوان واجتمعوا بباب الينكجرية وكتبوا عرضحال

  جاويش وسليمان بك الشابوري فقال عبد الرمحن كتخدا واكتبوا معهم حسن كتخدا الشعراوي ايضا 
  فكتبوه واخرجوا فرمانا بذلك ونفوهم كما ذكر واستمروا يف نفيهم 

دا جهة فارسكور وعمل امحد جاويش وقادا باحلرم املدين وخليل جاويش اقام ايضا باملدينة والشابوري وحسن كتخ
  والسرو ورأس اخلليج وأخذ علي بك ميهد لنفسه واستكثر من شراء املماليك وشرع يف مصادرة الناس 

ويتحيل على اخذ االموال من ارباب البيوت املدخرة واالعيان املستورين مع املالطفة وادخال الوهم على البعض 
  حنو ذلك مبثل مبثل النفي والتعرض اىل الفائظ ببعض املقنضيات و

  حادثة مساوية

ومن احلوادث السماوية ان يف يوم السبت تاسع عشر مجادى االوىل هبت ريح عظيمة شديدة نكباء غربية غرق 
  منها باالسكندرية ثالثة وثالثون مركبا يف مرسى املسلمني وثالثة مراكب يف مرسى النصارى 

  عدة اشجار  وضجت الناس وهاج البحر شديدا وتلف بالنيل بعض مراكب وسقطت
يف اهبة عظيمة وارخى مملوكه حممد  ١١٧٨ورجع يف اوائل سنة  ١١٧٧وطلع علي بك امريا باحلج يف سنة 

  اخلازندار حليته على زمزم 
  فلما رجع قلده الصنجقية وهو الذي عرف بايب الذهب 

  بشي صناجق ايضا مث قلد مملوكه ايوب اغا ورضوان قرابينه وابراهيم شالق بلغيه وذا الفقار وعلي بك احل
  وانقضت تلك السنة وامر علي بك يتزايد 

وشهلوا امور احلج على العادة وقبضوا املريي وصرفوا العلوفات واجلامكية والصرة وغالل احلرمني واالنبار وخرج 
  احململ على القانون املعتاد وامريه حسن بك رضوان 
  وملا رجعوا من الربكة بعد ارحتال احلج طلع علي بك 

شداشينه واغراضه وملكوا ابواب القلعة وكتبوا فرمانا واخرجوا عبد الرمحن كتخدا وعلي كتخدا اخلربطلي وخ
  وعمر جاويش الداودية ورضوان جرجبي الرزاز وغريهم منفيني 

فاما عبد الرمحن كتخدا فارسلوه اىل السويس ليذهب إىل احلجاز وعينوا للذهاب معه صاحل بك ليوصله إىل 
  السويس 

وا باقي اجلماعة اىل جهة حبري وارجتت مصر يف ذلك اليوم وخصوصا خلروج عبد الرمحن كتخدا فأنه كان ونف
اعظم اجلميع وكبريهم وابن سيدهم وله الصولة والكلمة والشهرة وبه ارتفع قدر الينكجرية على العزب وكان له 

  فتنة عظيمة يف ذلك اليوم  عزوة كبرية ومماليك واتباع وعساكر مغاربة وغريهم حىت ظن الناس وقوع
  فلم حيصل شيء من ذلك سوى ما نزل بالناس من البهتة والتعجب 

مث ارسل اىل صاحل بك فرمانا بنفيه اىل غزة فوصل اليه اجلاويش يف اليوم الذي نزل فيه عبد الرمحن كتخدا يف 
ونقلوه من غزة وحضروا به اىل  املركب وسافر وذهب صاحل بك اىل غزة فاقام هبا مدة قليلة مث ارسلوا له مجاعة



  ناحية حبري واجلسوه برشيد ورتب له علي بك ما يصرفه وجعل له فائظا يف كل سنة عشرة اكياس 
فاقام برشيد مدة فحضرت اخبار وصول الباشا اجلديد وهو محزة باشا اىل ثغر سكندرية فارسلوا اىل صاحل بك 

  يم هبا وذلك لئال جيتمع بالباشا مجاعة يغيبونه من رشيد ويذهبون به اىل دمياط يق
فلما وصلت اليه االخبار بذلك ركب جبماعته ليال وسار اىل جهة البحرية وذهب من خلف جبل الفيوم اىل جهة 
قبلى فوصل اىل منية ابن خصيب فاقام هبا واجتمع عليه اناس كثرية من الذين شردهم علي بك ونفاهم يف البالد 

له معرفة وصداقة مع شيخ العرب مهام واكابر اهلوارة واكثر البالد اجلارية يف التزامه وبىن له ابنية ومتاريس وكان 
  جهة قبلي 

  واجتمع عليه الكثري منهم وقدموا له التقادم والذخرية وما حيتاج اليه 

ووصل املوىل حفيد افندي القاضي وكان من العلماء االفاضل ويعرف بطرون افندي وكان مسنا هرما فجلس على 
كرسي جبامع املشهد اجلسيين ليملي درسا فاجتمع عليه الفقهاء االزهرية وخلطوا عليه وكان املتصدي لذلك ال

  الشيخ امحد بن يونس والشيخ عبد الرمحن الرباذعي فصار يقول هلم كلموين بآداب البحث أما قرأمت آداب البحث 
  لون عكسناه فزادوا يف املغالطة فما وسعه اال القيام فانصرفوا عنه وهم يقو

ويف شعبان من السنة املذكورة شرع القاضي املذكور يف عمل فرح خلتان ولده فارسل اليه علي بك هدية حافلة 
وكذلك باقي االمراء واالختيارية والتجار والعلماء حىت امتألت حواصل احملكمة باالرز والسمن والعسل والسكر 

طب الرومي واجتمع باحملكمة أرباب املالعيب واملالهي وكذلك امتأل املقعد بفروق النب ووسط احلوش باحل
  والبهلوانات وغريهم واستمر ذلك عدة أيام والناس تغدو وتروح للفرجة 

  وسعت العلماء واالمراء واالعيان والتجار لدعوته 
ذلك ويف يوم الزفة ارسل اليه علي بك ركوبته ومجيع اللوازم من اخليول واملماليك وشجر الدر والزرديات وك

طاقم الباشا من االغوات والسعاة واجلاويشية والنوبة التركية واركبوا الغالم بالزفة اىل بيت علي بك فالبسه فروة 
مسور ورجع اىل احملكمة باملوكب وخنت معه عدة غلمان وكان مهما مشهودا واحتد هذا القاضي بالشيخ الوالد 

قت وال موعد يف يوم شديد احلر فلما صعد اىل اعلى وتردد كل منهما على اآلخر كثريا وحضر مرة يف غري و
الدرج وكان كثريا فاستلقى من التعب على ظهره هلرمه فلما تروح وارتاح يف نفسه قال له الشيخ يا افندي الي 

  شيء تتعب نفسك أنا آتيك مىت شئت 
  فقال انا اعرف قدرك وانت تعرف قدري 

  وكان نائبه من االذكياء أيضا 
املذكورة واليا على مصر وطلع اىل القلعة عرضوا له امر صاحل بك وأنه قاطع  ١١٧٩باشا سنة  وملا حضر محزة

  الطريق ومانع وصول الغالل 

واملريي وأخذوا فرمانا بالتجريد عليه وتقلد حسني بك كشكش حاكم جرجا وامري التجريدة وشرعوا يف التشهيل 
لذهب وحسن بك االزبكاوي فالتطموا مع صاحل بك واخلروج فسافر حسني بك كشكش وصحبته حممد بك ابو ا

لطمة صغرية مث توجه وعدى اىل شرق أوالد حيىي وكان حسني بك شبكة مملوك حسني بك كشكش نفاه علي بك 
اىل قبلي فلما ذهب صاحل بك اىل قبلي انضم اليه وركب معه فلما توجه حسني بك بالتجريدة وعدى صاحل بك 

حضر اىل سيده حسني بك وانضم إليه كما كان ورجع حممد بك وحسن بك اىل شرق اوالد حيىي انفصل عنه و



مصر وختلف حسني بك عن احلضور يريد الذهاب اىل منصبه جبرجا وأقام يف املنية فارسل اليه علي بك فرمانا بنفيه 
لباب املوصل جلهة اىل جهة عينها له فلم يتمثل لذلك وركب يف مماليكه وأتباعه وامرائه وحضر اىل مصر ليال فوجد ا

قناطر السباع مغلوقا فطرقه فلم يفتحوه فكسره ودخل وذهب اىل بيته وبقي االمر بينهم على املساملة أياما فاراد 
علي بك أن يشغله بالسم بيد عبد اهللا احلكيم وقد كان طلب منه معجونا للباءة فوضع له السم يف املعجون 

  واعتذر فامر بقتله واحضره له فامره ان يأكل منه اوال فتلكأ 
وكان عبد اهللا احلكيم هذا نصرانيا روميا يلبس على رأسه قلبق مسور وكان وجيها مجيل الصورة فصيحا متكلما 

  يعرف التركية والعربية والرومية والطليانية 
ك وعلم حسني بك اهنا من عزمية علي بك فتأكدت بينهما الوحشة واضمر كل منهما لصاحبه السوء وتوافق علي ب

مع مجاعته على غدر حسني بك او اخراجه فوافقوه ظاهرا واشتغل حسني بك على اخراج علي بك وعصب 
خشداشينه وغريهم وركبوا عليه املدافع فكرنك يف بيته وانتظر حضور املتوافقني معه فلم يأته منهم أحد وحتقق 

  نفاقهم عليه 
  ن يأمره بالركوب والسفر فركب فعند ذلك أرسل اليهم يسأهلم عن مرادهم فحضر اليه منهم م

واقام بالعادلية ثالثة أيام  ١١٧٩واخرجوه منفيا اىل الشام ومعه مماليكه وأتباعه وذلك يف اواخر شهر رمضان سنة 
حىت عملوا حسابه وحساب أتباعه وهم حميطون هبم من كل جهة بالعسكر واملدافع حىت فرغوا من احلساب 

افروا اىل جهة غزة وكانت العادة فيمن ينفى من امراء مصر انه اذا خرج اىل واستخلصوا ما بقي على طرفهم مث س
خارج فعلوا معه ذلك وال يذهب حىت يويف مجيع ما يتأخر بذمته من مريي وخالفة وان مل يكن معه ما يويف ذلك باع 

  اساس داره ومتاعه وخيوله وال يذهب اال خالص الذمة 
بك وايوب بك ورضوان بك وذو الفقار بك وعبد اهللا أغا الوايل وامحد وسافر صحبة علي بك امراؤه وهم حممد 

  جاويش وسليمان جاويش وقيطاس كتخدا وباقي اتباعه 
واستقر خليل بك كبري البلد مع قسيمه حسني بك كشكش وباقي مجاعتهم وحسن بك جوجو وعزلوا عبد الرمحن 

ن اجلهة القبلية بأن صاحل بك رجع من شرق اوالد حيىي أغا وقلدوا قاسم أغا الوايل أغات مستحفظان وورد اخلرب م
  اىل املنية واستقر فيها وحصنها 

  فعند ذلك شرعوا يف تشهيل جتريدة وبرزوا اىل جهة البساتني 
ويف تلك االيام رجع علي بك ومن معه على حني غفلة ودخل اىل مصر فنزل ببيت حسني بك كشكش وحممد بك 

ايوب بك دخل منزل ابراهيم أغا الساعي فاجتمع االمراء باالثار وعملوا مشوره نزل عند عثمان بك اجلرجاوي و
  يف ذلك 

فاقتضى الرأي بان يرسلوه اىل جدة فاجتمع الرأي بان يعطوه النوسات ويذهب اليها فرضي بذلك وذهب اىل 
وكان هناك خليل  النوسات وأقام هبا وأرسلوا حممد بك وأيوب بك ورضوان بك اىل قبلي بناحية اسيوط وجهاهتا

بك االسيوطي فانضموا اليه وصادقوه وسفروا التجريدة اىل صاحل بك فهزمت فارسلوا له جتريدة اخرى وامريها 
حسن بك جوجو وكان منافقا فلم يقع بينهم اال بعض مناوشات ورجعوا أيضا كاهنم مهزومون وارسلوا له ثالث 

  ركبة 
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لتراجم واألخبار: كتاب  ا اآلثار يف    تاريخ عجائب 
بن حسن اجلربيت : املؤلف  لرمحن  ا  عبد 

فكانت احلرب بينهم سجاال ورجعوا كذلك بعد أن اصطلحوا مع صاحل بك ان يذهب اىل جرجا ويأخذ ما يكفيه 
  هو ومن معه وميكث هبا ويقوم بدفع املال والغالل 

   ١١٨٠وكان ذلك يف شهر مجادى االوىل سنة 
ويف ثاين شعبان منها اهتموا حسن بك االزبكاوي انه يراسل علي بك وعلي بك يراسله فقتلوه يف ذلك اليوم بقصر 
العيين ورمسوا بنفي خشداشينه وهم حسن بك أبو كرش وحممد بك املاوردي وسليمان أغا كتخدا اجلاويشية سيد 

القدمية وقد صار مسنا فسفروهم اىل جهة حبري وختيلوا الثالثة وهو زوج ام عبد الرمحن كتخدا وكان مقيما مبصر 
من اقامة علي بك بالنوسات فارسلوا له خليل بك السكران فاخذه وذهب به اىل السويس ليسافر اىل جدة من 

  القلزم وأحضر له املركب لينزل فيها 
ان معتاد الرسوم القدمية ان كبار ويف ثاين شهر شوال من السنة ركب االمراء اىل قراميدان ليهنئوا الباشا بالعيد وك

االمراء يركبون بعد الفجر من يوم العيد كذلك ارباب العكاكيز فيطلعون اىل القلعة وميشون امام الباشا من باب 
السراية اىل جامع الناصر بن قالوون فيصلون صالة العيد ويرجعون كذلك مث يقبلون اتكة ويهنئونه وينزلون اىل 

بعضا على رمسهم واصطالحهم وينزل الباشا يف ثاين يوم اىل الكشك بقراميدان وقد هيئت بيوهتم فيهىنء بعضهم 
جمالسه بالفرش واملساند والستائر واستعد فراشو الباشا بالتطلي والقهوة والشربات والقماقم واملباخر ورتبوا مجيع 

ن وجلس الباشا الكشك وحضرت االحتياجات واللوازم من الليل واصطفت اخلدم واجلاويشية والسعاة واملالزمو
أرباب العكاكيز واخلدم قبل كل أحد مث يأيت الدفتردار وأمري احلاج واالمراء الصناجق واالختيارية وكتخدا والعزب 

  أصحاب الوقت واملقادم واالوده باشية واليمقات واجلرجبية فيهنئون الباشا 

  فون ويعيدون عليه على قدر مراتبهم بالقانون والترتيب مث ينصر
فلما حضروا يف ذلك اليوم املذكور وهنا االمراء الصناجق الباشا وخرجوا اىل دهليز القصر يريدون النزول وقف 
هلم مجاعة وسحبوا السالح عليهم وضربوا عليهم بنادق فاصيب عثمان بك اجلرجاوي بسيف يف وجهه وحسني 

م واحتاط هبم مماليكهم ونط بك كشكش أصيب برصاصة نفذت من شقه وسحب اآلخرون سالحهم وسيوفه
  اكثرهم من حائط البستان ونفذوا من اجلهة االخرى وركبوا خيوهلم وهم ال يصدقون بالنجاة 
  واجنرح أيضا امسعيل بك ابو مدفع وحممود بك وقاسم أغا ولكن مل ميت منهم اال عثمان بك 

الباشا يأمرونه بالنزول فنزل اىل بيت امحد  وباتوا على ذلك فلما اصبحوا اجتمعوا وطلعوا اىل االبواب وارسلوا اىل
بك كشك بقوصون وعند نزوله ومروره بباب العزب وقف له حسني بك كشكش وأمسعه كالما قبيحا مث اهنم 
جعلوا خليل بك بلغيه قائمقام وقلدوا عبد الرمحن أغا مملوك عثمان بك صنجقا عوضا عن سيده ونسبت هذه 

من علي بك الذي بالنوسات ومراسالته اىل حسن بك جوجو فبيت مع انفار من  النكتة اىل محزة باشا وقيل اهنا
اجللفية وأخفاهم عنده مدة ايام وتواعدوا على ذلك اليوم وذهبوا اىل الكشك بقراميدان وكانوا حنو االربعني 

تفاق وفعلوا هذه فاختلفوا واتفقوا على ثاين يوم بدهليز بيت القاضي وتفرقوا اال أربعة منهم ثبتوا على ذلك اال
  الفعلة وبطل أمر العيد من قراميدان من ذلك اليوم 



وهتدم القصر وخرب وكذلك اجلنينة ماتت اشجارها وذهبت نضارهتا وملا حصلت هذه احلادثة أرسلوا محزة بك اىل 
ورجع اىل علي بك فوجده يف املركب الغاطس ينتظر اعتدال الريح للسفر فرده اىل الرب واركبه مبماليكه واتباعه 
  جهة مصر ومر من اجلبل وذهب اىل جهة شرق اطفيح مث اىل أسيوط بقبلي ورجع محزة بك اىل مصر 

  مث ان علي بك اجتمع 

عليه املنفيون وهوارة وخالفهم وأراد االنضمام اىل صاحل بك فنفر منه فلم يزل خيادعه وكان علي كتخدا اخلربطلي 
نه وبني صاحل بك هو وخليل بك االسيوطي وعثمان كتخدا الصابوجني هناك منفيا من قبله وجعله سفريا فيما بي
  فارسلهم فلم يزالوا به حىت جنح لقوهلم 

فعند ذلك ارسل اليه حممد بك ابو الذهب فلم يزل به حىت اخندع له واجتمع عليه بكفالة شيخ العرب مهام وحتالفا 
  وتعاقدا وتعاهدا على الكتاب والسيف 

  ق مع علي بك انه اذا مت هلم االمر اعطى لصاحل بك جهة قبلي قيد حياته وكتبوا بذلك حجة واتف
واتفقوا على ذلك باملواثيق االكيدة وأرسلوا بذلك اىل شيخ العرب مهام فانسر بذلك ورضي به مراعاة لصاحل بك 

جناد واهلوارة وأمدهم عند ذلك مهام بالعطايا واملال والرجال واجتمع عليهم املتفرقون واملشردون من الغز واال
  والشجعان وملوا مجوعا كثرية وحضروا اىل املنية وكان هبا خليل بك السكران 

فلما بلغه قدومهم ارحتل منها وحضر اىل مصر هاربا واستقر علي بك وصاحل بك ومجاعتهم باملنية وبنوا حوهلا 
  ن واملقبلني اسوارا وابراجا وركبوا عليها املادفع وقطعوا الطريق على املسارفني املبحري

وأرسل علي بك اىل ذي الفقار بك وكان باملنصورة وصحبته مجاعة كشاف فارحتلوا ليال وذهبوا اىل املنية فعمل 
االمراء مجعية وعزموا على تشهيل جتريدة وتكلموا وتشاوروا يف ذلك فتكلم الشيخ احلفناوي يف ذلك اجمللس 

أحد بتجريدة مطلقا وان فعلوا ذلك ال حيصل هلم خري ابدا وأفحمهم الكالم ومانع يف ذلك وحلف انه ال يسافر 
فقالوا انه هو الذي حيرك الشر ويريد االنفراد بنفسه ومماليكه وان مل نذهب اليه أتى هو الينا وفعل مراده فينا فقال 

  هلم الشيخ أنا أرسل اليه مكاتبة فال تتحركوا بشيء حىت يأيت رد اجلواب 
تب له الشيخ مكتوبا ووخبه فيه وزجره ونصحه ووعظه وأرسلوه اليه فلم يلبث الشيخ فلم يسعهم اال االمتثال فك

  بعد 

  هذا اجمللس اال أياما ومرض ورمى بالدم وتوىف اىل رمحة اهللا تعاىل 
  فيقال اهنم اشغلوه ومسوه ليتمكنوا من اغراضهم 

  والية حممد باشا راقم

ىل سكندرية فارسلوا له املالقاة وحضر اىل مصر وطلع اىل القلعة ويف أثناء ذلك ورد اخلرب بوصول حممد باشا راقم ا
   ١١٨١يف غرة ربيع الثاين سنة 

  ويف حادي عشر مجادى االوىل اجتمعوا بالديوان وقلدوا حسن بك رضوان دفتردار مصر 
ىل قبلي ويف خامس عشرة قلدوا خليل بك بلغيه امري احلاج وقاسم أغا صنجقا وكتبوا فرمانا بطلوع التجريدة ا

ولبس صاري عسكرها حسني بيك كشكش وشرعوا يف التشهيل واضطرهم احلال اىل مصادرة التجار وأحضر 
خليل بيك النواخيد وهم منال مصطفى وأمحد أغا امللطيلي وقرأ ابراهيم وكاتب البهار وطلب منهم مال البهار 



شهيل املطلوب ومجع املال من التجار وبرز معجال فاعتذروا فصرخ عليهم وسبهم فخرجوا من بني يديه وأخذوا يف ت
حسني بيك خيامه للسفر يف منتصف مجادى االوىل وخرج صحبته ستة من الصناجق وهم حسن بيك جوجو وخليل 

  بيك السكران وحسن بيك شبكة وامسعيل بيك أبو مدفع ومحزة بيك وقاسم بيك واسرعوا يف االرحتال 
ريدة اخرى وفيها ثالثة صناجق ووجاقلية وعسكر مغاربة وسافروا ويف عشرينه اخرج خلفهم ايضا خليل بك جت

ايضا يف يومها وبعد ثالثة ايام ورد اخلرب وقوع احلرب بينهم ببياضة جتاه بين سويف فكانت اهلزمية على حسني بك 
  ومن معه وقتل علي أغا امليجي وخالفه 

  يوم وقتل من ذلك الطرف ذو الفقار بك ورجع املهزومون يف ذلك ثاين 

االحد طلعوا اىل ابواب القلعة وطلبوا من الباشا فرمانا بالتجريدة على الكثرة وهو يوم السبت رابع عشرينه وهم 
  يف اسوأ حال 

واصبحوا يوم علي بك وصاحل بك ومن معهم وطلبوا مائيت كيس من املريي يصرفوها يف اللوازم فامتنع الباشا من 
لقادمني اىل غمازه وكان الوجاقلية وحسن بك جوجو ناصبني خيامهم جهة ذلك وحضر اخلرب يوم االثنني بوصول ا

البساتني فارحتلوا ليال وهربوا وختبل عقل خليل بك وحسني بك ومن معهما وحتريوا يف امرهم وحتققوا االدبار 
  والزوال وأرسل الباشا اىل الوجاقلية يقول هلم كل وجاق يالزم بابه 

احل بك ومن معهم اىل البساتني فازداد حتريهم وطلعوا اىل االبواب فوجدوها ويف سابع عشرينه حضر علي بك ص
مغلوقة فرجعوا اىل قراميدان وجلسوا هناك مث رجعوا وتسحب تلك الليلة كثري من االمراء واالجناد وخرجوا اىل 

ما وضم جهة علي بك وكان حسن بك املعروف جبوجو ينافق الطرفني ويراسل علي بك وصاحل بك سرا ويكاتبه
اليه بعض االمراء مثل قاسم بك خشداشه وامسعيل بك زوج هامن بنت سيدهم وعلي بك السروجي وجن علي وهو 

خشداش ابراهيم بك بلغية وكثري من اعيان الوجاقلية ويرسلون هلم االوراق يف داخل االقصاب اليت يشربون فيها 
  الدخان وحنو ذلك 

ىل هرب االمراء الذين مبصر وهو خليل بك شيخ البلد واتباعه وحسني ويف ليلة اخلميس تاسع عشرين مجادى االو
بك كشكش واتباعه وهم حنو عشرة صناجق وصحبتهم مماليكهم وأجنادهم عدة كثرية وأصبح يوم اخلميس فخرج 

االعيان وغريهم ملالقاة القادمني ودخل يف ذلك اليوم علي بك وصاحل بك وصناجقهم ومماليكهم واتباعهم ومجيع 
ن كان منفيا بالصعيد قبل ذلك من امراء ووجاقلية وغريهم وحضر صحبتهم علي كتخدا اخلربطلي وخليل بك م

  السيوطي وقلده علي بك 

  الصنجقية جمددا وضربت النوبة يف بيته مث أعطاه كشوفية الشرقية وسافر اليها 
لقادمني والذين ختلفوا عن الذاهبني مثل ويف يوم االحد ثاين مجادى الثانية طلع علي بك وصاحل بك وباقي االمراء ا

حسن بك جوجو وامسعيل بك زوج هامن وجن علي وعلي بك السروجي وقاسم بك واالختيارية والوجاقلية 
وغريهم اىل الديوان بالقلعة فخلع الباشا على علي بك واستقر يف مشيخة البلد كما كان وخلع علي صناجقه خلع 

كانوا ونزلوا اىل بيوهتم وثبت قدم علي بك يف امارة مصر ورئاستها يف هذه املرة االستمرار أيضا يف امارهتم كما 
وظهر بعد ذلك الظهور التام وملك الديار املصرية واالقطار احلجازية والبالد الشامية وقتل املتمردين وقطع 

طل الطرائق اليت كانت املعاندين وشتت مشل املنافقني و وخرق القواعد وخرم العوائد وأحزب البيوت القدمية وأب
مستقمية مث انه حضر سليمان أغا كتخدا اجلاويشية وصناجقه اىل مصر وعزم على نفي بعض االعيان واخراجهم من 



مصر فعلم انه ال يتمكن من اغراضه مع وجود حسن بك جوجو وامن ما دام حيا ال يصفو له احلال فأخذ يدبر على 
بك جوجو وعلي بك جن علي عند علي بك وجلسوا معه حصة من  قتله فبيت مع اتباعه على قتله فحضر حسن

الليل وقام ليذهب اىل بيته فركب وركب معه جن علي وحممد بك ابو الذهب وايوب بك ليذهبا ايضا اىل بيوهتما 
الحتاد الطريق فلما صاروا يف الطريق اليت عند بيت الشابوري خلف جامع قوصون سحبوا سيوفهم وضربوا حسن 

ه وقتلوا معه أيضا جن علي ورجعوا وأخربوا سيدهم علي بك وذلك ليلة الثالثاء ثامن شهر رجب من بك وقتلو
واصبح علي بك مالكا لالبواب ورسم بنفي قاسم بك وامسعيل بك ايب مدفع وعبد الرمحن بك  ١١٨١سنة 

  وامسعيل بك كتخدا عزبان وحممد كتخدا زنور ومصطفى جاويش تابع 

  لوك ابراهيم كتخدا وخليل جاويش درب احلجر مصطفى جاويش الكبري مم
ويف حادي عشر شهر شوال اخرج ايضا حنو الثالثني شخصا من االعيان ونفاهم يف البالد وفيهم مثانية عشر امريا 
من مجاعة الفالح وفيهم علي كتخدا وامحد كتخدا الفالح وابراهيم كتخدا مناو وسليمان أغا كتخدا جاووشان 

سن بك ابو كرش وحممد بك املاوردي وخالفهم مقادم وأوده باشية فنفى اجلميع اىل جهة قبلي الكبري وصناجقه ح
  وارسل سليمان أغا كتخدا اجلاويشية اىل السويس ليذهب اىل احلجاز من القلزم واستمر هناك اىل أن مات 

  يزل هبا اىل أن مات  وفيه قبض علي بك على الشيخ يوسف بن وحيش وضربه علقة قوية ونفاه اىل بلده جناج فلم
وكان من دهاة العامل وكان كاتبا عند عبد الرمحن كتخدا القازدغلي وله شهرة ومسعة يف السعي وقضاء الدعاوى 

  والشكاوى والتحيالت واملداهنات والتلبيسات وغري ذلك 
واهنم  ويف شهر احلجة وصلت اخبار عن حسني بك كشكش وخليل بك اهنم ملا وصلوا اىل غزة مجعوا مجوعا

  قادمون اىل مصر فشرع علي بك يف تشهيل جتريدة عظيمة وبرزوا وسافروا 
مث ورد اخلرب بعد ثالثة ايام اهنم عرجوا اىل جهة دمياط وهنبوا منها شيئا كثريا مث حضروا اىل املنصورة وهنبوا منها 

ر فتالقوا معهم عند الديزس كذلك فارسل علي بك يأمر التجريدة بالذهاب اليهم وأرسل هلم أيضا عسكرا من البح
  واجلراح من أعمال املنصورة عند مسنود فوقع بينهم وقعة عظيمة واهنزمت التجريدة وولوا راجعني 

وقتل يف هذه املعركة سليمان جرجبي باش اختيار مجليان وامحد جرجيب ظنان جراكسه وعمر أغا جاووشان أمني 
  تهم اىل دجوة الشون وكانوا صدور الوجاقات ومل يزالوا يف هزمي

  فلما وصل اخلرب بذلك اىل علي بك اهتم لذلك ونزل الباشا وخرج اىل 

قبة باب النصر خارج القاهرة ومجع الوجاقلية والعلماء وارباب السجاجيد وأمر الباشا بأن كل من كان وجاقيا او 
تشهيل جتريدة عظيمة أخرى عليه عتامنة يشهل نفسه ويطلع اىل التجريدة أو خيرج عنه بدال واجتهد علي بك يف 

وكبريها حممد بك ابو الذهب وسافروا يف أوائل احملرم واجتمعوا بالتجريدة االوىل وسار اجلميع خلف حسني بك 
وخليل بك ومن معهم وكانوا عدوا اىل بر الغربية بعد ان هزموا التجريدة فلو قدر اهللا اهنم ملا كسروا التجريدة 

  صاحل بك لدخلوا اىل مصر من غري مانع ولكن مل يرد اهللا تعاىل هلم ذلك ساقوا خلفهم كما فعل علي بك و
  وانقضت هذه السنني وما وقع هبا 

  من مات يف هذه االعوام من اكابر العلماء وأعاظم االمراء



مات الشيخ االمام الفقيه احملدث الشريف السيد حممد بن حممد البليدي املالكي االشعري االندلسي حضر دروس 
مث على اشياخ الوقت كالشيخ العزيزي  ١١١٠مشس الدين حممد بن قاسم البقري املقري الشافعي يف سنة  الشيخ

وامللوي والنفراوي ومتهر مث الزم الفقه واحلديث باملشهد احلسيين فراج امره واشتهر ذكره وعظمت حلقته وحسن 
اربة لعلة اجلنسية فهادوه وواسوه واشتروا له اعتقاد الناس فيه وانكبوا على تقبيل يده وزيارته وخصوصا جتار املغ

  بيتا بالعطفة املعروفة بدرب الشيشيين وفسطوا املنه على أنفسهم ودفعوه من ماهلم 
فلم يزل مقبال على شانه مالزما على طريقته مواطبا على امالء احلديث كصحيح البخاري ومسلم واملوطأ والشفاء 

  رين من رمضان سنة ست وسبعني ومائة والف والشمائل حىت تويف ليلة التاسع والعش
ومات االستاذ املعظم ذو املناقب العلية والسجايا املرضية بقية السلف السيد جمد الدين حممد أبو هادي بن ويف ولد 

  ومات والده وهو طفل فنشأ يتيما وخلف عمه يف املشيخة والتكلم واقبل على العلم  ١١٥١سنة 

د ووىل نقابة االشراف مبصر يف االثناء فساس فيها أحسن سياسة ومجع له بني طريف واملطالعة واالذكار واالورا
الرياسة وكان ابيض وسيما ذا مهابة اليهاب يف اهللا امارا باملعروف فاعال للخري تويف يوم اخلميس خامس ربيع االول 

عناق ودفن بزاويتهم وصلي عليه باالزهر يف مشهد عظيم حضره االكابر واالصاغر ومحل على اال ١١٧٦سنة 
  بالقرب من عمه رضي اهللا عنه وختلف بعده السيد شهاب الدين أمحد ابو االمداد 

ومات ايضا يف هذا الشهر والسنة الصدر االعظم املغفور له حممد باشا املعروف براغب وكان معدودا من أفاضل 
احباث يف املعقول واملنقول والفروع واالصول العلماء وأكابر احلكماء جامعا للرياستني حويا للفضيلتني وله تأليف و

ووقع له ما وقع مع اخلشاب والدمايطة كما تقدم ورجع اىل الديار  ١١٥٩وهو الذي حضر اىل مصر واليا يف سنة 
   ١١٧٦الرومية وتوىل الصدارة مث تويف اىل رمحة اهللا تعاىل يف رابع عشرين شهر رمضان سنة 

  كان من ارباب االحوال الصادقني واالولياء املستغفرين وأصله من الصعيد ومات الشيخ اجملذوب علي اهلواري 
  وكان يركب اخليول ويروضها وجييد ركوهبا ولذلك لقب باهلواري 

مث اقلع من ذلك واجنذب مرة واحدة وكان للناس فيه اعتقاد حسن وحكى عنه الكشف غري واحد ويدور يف 
  االسواق والناس يتربكون به 

وصلوا عليه باالزهر وازدحم الناس على  ١١٧٦لرميلة أصابته رصاصة من يد رومي فلتة يف سنة مات شهيدا با
  جنازته رمحه اهللا 

ومات الشيخ املسند عمر بن أمحد بن عقيل احلسيين املكي الشافعي الشهري باسقاف ابن أخت حافظ احلجاز عبد 
  آل باعلوي اهللا بن سامل البصري وأسقاف لقب جده االكرب عبد الرمحن من 

  وروى عن خالد املذكور وعن الشيخني العجمي والنخلي  ١١٠٢ولد مبكة سنة 

والشيخ تاج الدين املفيت وحسني بن عبد الرمحن اخلطيب وحممد عقبلة وادريس بن أمحد اليماين والشيخ عيد وعبد 
 ١١١٠د البناء بعناية خاله سنة الوهاب الطنتدائي ومصطفى ابن فتح اهللا احلنفي ومسع االولية عاليا عن الشهاب أمح

ومهر واجنب واشتهر صيته ومسع منه كبار الشيوخ وأجازهم كالشيخ الوالد والشيخ امحد اجلوهري وعندي اجازته 
 ١١٥٧للوالد خبطه وكذلك أجاز عبد اهللا بن سامل البصري والشيخ حممد عقيلة وحممد السندي وذلك مبكة سنة 

ى يف غالب مروياته ومسعت منه إنه اجتمع به باملدينة املنورة عند باب الرمحة احد وبه خترج شيخنا السيد حممد مرتض
ومسع منه  ١١٦٤والزمه مبكة سنة  ١١٦٣ابواب احلرم الشريف ومسع منه وأجازه اجازة عامة وذلك يف سنة 



يد باحلرم املكي يف أوائل الكتب الستة وأباح له كتب خاله يراجع فيها ما حيتاج اليه ومسع من لفظه املسلسل بالع
   ١١٧٤صحبة ساللة الصاحلني الشيخ عبد الرمحن املشرع وأجازمها تويف يف سنة 

ومات العمدة العالمة املفوه النبيه الفقيه الشيخ حممد العدوي احلنفي تفقه على كل من االسقاطي والسيد علي 
  الضرير والشيخ الزيادي وغريهم 

لوكي والعماوي وتصدر لالفادة واالقراء وكان ذا شكيمة وشجاعة نفس وحضر يف املعقول على أشياخ الوقف كامل
  وقوة جنان ومكارم أخالق 

   ١١٧٥تويف يف ثالث احلجة سنة 
ومات االمام العالمة الفقيه املتقن الشيخ حممد بن عبدالوهاب الدجلي احلنفي وهو ابن خال الوالد اشتغل بالعلوم 

اقتىن كتبا نفيسة يف الفقه ومجيعها خبط حسن وقابلها وصححها وكتب والفقه على أشياخ الوقت ودرس وأفىت و
  عليها خبطه احلسن وكانت مجيع كتبه الفقهية وغريها يف غاية اجلودة والصحة يضرب هبا املثل ويعتمد عليها اىل اآلن 

  وكان مالزما لالفادة واالفتاء والتدريس والنفع على حالة حسنة ودماثة 

   ١١٧٧يزل حىت تويف يف شهر رجب سنة  أخالق وحسن عشرة ومل
ومات الفقيه الصاحل اخلري الدين حسن بن سالمة الطييب املالكي نزيل ثغر رشيد تفقه على شيخه حممد بن عبد اهللا 
الزهريي وبه خترج وأجازه حممد بن عثمان الصايف الربلسي يف طريقة الربامهة وسيدي امحد ابن قاسم البويت حني 

  احلديث ودرس جبامع زغلول وأفىت ودرسه اكرب الدروس وكان لديه فوائد كثرية  ورد ثغر رشيد يف
   ١١٧٦تويف سنة 

ومات املفيت الفاضل النبيه زين الدين ابو املعايل حسن بن علي بن علي ابن منصور بن عامر بن ذئاب مشة الفوي 
من أمة اىل سيدي ابراهيم البسيوين ولد االصل املكي ينتهي نسبة اىل الويل الكامل سيدي حممد بن زين النحراوي و

وهبا تنشأ واخذ العلم عن الشيخ عطاء بن أمحد املصري والشيخ امحد االشبويل وغريمها من  ١١٤٢مبكة سنة 
الواردين باحلرمني وأتى اىل مصر فحضر دروس الشيخ احلفين وله انتسب وأجازه يف الطريقة الربهامية بلدية الشيخ 

اد وكان فصيحا بليغا ذكيا حاد الذهن جيد القرحية له سعة اطالع يف العلوم الغريبة ونظم منصور هدية وألف وأج
رائق مع سرعة االرجتال وقد مجع كالمه يف ديران هو على فضله عنوان وسكن يف اآلخر بوالق وهبا تويف ليلة 

   ١١٤٦اجلمعة رابع عشرين رمضان سنة 
شيخ خليل بن حممد املغريب االصل املالكي املصري أتى والده من املغرب ومات الشيخ االمام الفقيه احملدث احملقق ال

فتدير مصر وولده املترجم هبا نشأ على عفة وصالح وأقبل على حتصيل املعارف والعلوم فأدرك منها املروم وحضر 
فاق أقرانه يف دروس الشيخ امللوي والسيد البليدي وغريمها من فضالء الوقت اىل ان استكمل هالل معارفه وأبدر و

التحقيقات واشتهر وكان حسن االلقاء للعلوم حسن التقرير والتحرير حاد القرحية جيد الذهن اماما يف املعقوالت 
  وحالال للمشكالت وويل 

خزانة كتب املؤيد مدة فأصلح ما فسد منها ورم ما تشعث وانتفع به مجاعة كثريون من أهل عصرنا وله مؤلفات 
  لعشر منها شرح املقوالت ا

  بالري وهو منصرف من احلج  ١١٧٧تويف يوم اخلميس خامس عشرين احملرم سنة 
ومات السيد االديب الشاعر املفنن عمر بن علي الفتوشي التونسي ويعرف بابن الوكيل ورد مصر يف سنة أربع 



وتديرها مدة مث ورد  ومخسني فسمع الصحيح على الشيخ احلفين وأجازه يف ثاين احملرم منها مث توجه اىل االسكندرية
يف أثناء أربع وسبعني وكان ينشد كثريا من املقاطع لنفسه ولغريه والف رسالة يف الصالة على النيب صلى اهللا عليه و 
سلم خرج صيغها بالدور االعلى للشيخ االكرب وتوىل نيابة القضاء بالكاملية وكان انسانا حسنا لطيف احملاورة كثري 

  امللتقى مقبال على شأنه التودد واملراعاة بشوش 
   ١١٧٥تويف يف ثاين ذي احلجة 

ومات االستاذ الذاكر الشيخ حمفوظ الفوي تليذ سيدي حممد ابن يوسف من ورم يف رجليه يف غرة مجادى الثانية 
   ١١٧٨سنة 

  ودفن يومه قريبا من مشهد السيدة نفيسة رضي اهللا عنها 
د بن يوسف بن عيسى الدجنيهي الشافعي بدمياط يف سادس شعبان ومات العامل الفقيه احملدث االصويل الشيخ حمم

   ١١٧٨سنة 
ودفن  ١١٧٩ومات اجلناب املكرم الصاحل املنفصل عن مشيخة احلرم النبوي عبد الرمحن آغا يف ثامن شوال سنة 

  جبوار املشهد النفيسي 
 ١١٧٧فجأة يف ثامن مجادى االوىل سنة  ومات اجلناب املكرم حمب الفقراء واملساكني االمري ابراهيم أوده باشه غامل

  ودفن مبقربهتم عند السادة املالكية 
   ١١٧٨ومات ايضا العمدة الشيخ عبد الفتاح املرحومي باالزبكية يف تاسع شوال سنة 

ومات االجل املكرم احلاج حسن فخر الدين النابلسي عن سن عالية وكان من ارباب االموال رابع عشرين مجادى 
   ١١٧٨االوىل سنة 

ومات االمري االجل احملترم صاحب اخلريات واحملبب اىل الصاحلات علي بن عبد اهللا موىل بشري آغا دار السعادة ويل 
  وكالة دار السعادة فباشر فيها حبشمة وافرة وشهامة باهرة 

ه يف البدائع وكان منزله مورد الوافدين من اآلفاق مظهر التجليات االشراق مع ميله اىل الفنون الغريبة وكمال
  العجيبة من حسن اخلط وجودة الرمي واتقان الفروسية 

ومدحته الشعراء وأحبته العلماء والقت اليه الرياسة قيادها فاصلح ما وهن من اركاهنا وازال فسادها ولقد عزل 
اعارهتا وكان عن منصبه ومل يأفل بدر كماله واستمر ناموس حشمته باقيا على حاله واقتىن كتبا نفيسة وكان مسوحا ب

من مجلتها الربهان القاطع للتربيزي يف اللغة الفارسية على هيئة القاموس وسفينة الراغب وهي جمموعة جامعة 
  للفوائد الغريبة ومنها كشف الظنون يف امساء الكتب والفنون ملصطفى خليفة وهو كتاب عجيب 

املؤمن ودفن بالقرافة بالقرب من االمام وصلى عليه بسبيل  ١١٧٦تويف يوم االثنني ثامن عشر شهر صفر سنة 
  الشافعي ومل خيلف بعده مثله يف املروءة والكرم رمحه اهللا تعاىل وقد رثاه الشعراء مبراث كثرية 

ومات االمام العامل العالمة واملدقق الفهامة الشيخ يوسف شقيق االستاذ مشس الدين احلفين اخذ العلم عن مشايخ 
عن أخيه والزمه ودرس وافاد وافىت والف ونظم الشعر الفائق الرائق وله ديوان شعر عصره مشاركا الخيه وتلقى 

مشهور وكتب حاشية عظيمة على االمشوين وهي مشهورة يتنافس فيها الفضالء وحاشية على خمتصر السعد وحاشية 
قاسم وشرح  على شرح اخلزرجية لشيخ االسالم وحاشية على مجع اجلوامع مل تكمل وحاشية على الناصر وابن

  شرح االزهرية ملؤلفها وشرح على 



  شرح السعد لعقائد النسفي وحاشية اخليايل عليه 
   ١١٧٨تويف يف شهر صفر سنة 

ومات االمام الفصيح املفرد االديب املاهر الناظم الناثر الشيخ علي ابن اخلرب بن علي املرحومي الشافعي خطيب 
  جامع احلبشلي 

   ١١٧٨لقعدة سنة تويف ليلة اجلمعة سادس ذي ا
ومات االمام العالمة السيد ابراهيم بن حممد ايب السعود بن علي بن علي احلسيين احلنفي ولد مبصر وقرأ الكثري 

على والده وبه خترج يف الفنون ومهر يف الفقه واجنب وغاص يف معرفة فروع املذهب وكانت فتاوية يف حياة والده 
كاالت العقيمة مذكورة موصوفة رحل يف صحبة والده اىل املنصورة مسددة معروفة ويده الطوىل يف حل االش

فمدحهما القاضي عبد اهللا بن مرعي املكي واثىن عليهما مبا هو مثبت يف ترمجته ولو عاش املترجم لتم به مجال 
  املذهب 

   ١١٧٩تويف يوم االحد سابع عشر مجادى اآلخرة سنة 
شيخ حممد بن عيسى ابن يوسف الدمياطي الشافعي أخذ املعقول عن ومات الفقيه الزاهد الورع العامل املسلك ال

السيد على الضرير والشيخ العزيزي والشيخ ابراهيم الفيومي والفقه أيضا عنهما وعن الشيخ العياشي والشيخ 
لف امللوي واحلفين وطبقتهم واجتمع بالسيد مصطفى البكري واخذ عنه الطريقة اخللوتية ولقنه االمساء بشروطها وا

حاشية على املنهج ونسبها لشيخه السيد مصطفى العزيزي وله حاشية على سلم االخضري يف املنطق وحاشية علي 
  السنوسية وغري ذلك 

وكانت جنازته حافلة وصلى عليه باالزهر ودفن ببستان اجملاورين وبنوا على قربه  ١١٧٨تويف يف ثامن رمضان سنة 
  م اجلمعة يقرأون عنده القرآن ويذكرون واستمروا على ذلك مدة سنني سقيفة جيتمع حتتها تالمذته يف صبح يو

  ومات االمام العالمة الناسك الشيخ امحد بن حممد السحيمي الشافعي 

نزيل قلعة اجلبل حضر دروس االشياخ والزم الشيخ عيسى الرباوي وبه انتفع وتصدر للتدريس جبامع سيدي سارية 
به الناس جيال بعد جيل وعمر بالقرب من منزله زاوية وحفر ساقية بذل عليها بعض  واحيا اهللا به تلك البقعة وانتفع

  االمراء باشارته ماال حفيال فنبع املاء وعد ذلك من كراماته فاهنم كانوا قبل ذلك يتعبون من قلة املاء كثريا 
جلوهرة وجعله متنا وشرحه وشغل الناس بالذكر والعلم واملراقبة وصنف التصانيف املفيدة يف علم التوحيد على ا

مزجا وهي غاية يف باهبا وله حال مع اهللا وتؤثر عنه كرامات اعتىن بعض اصحابه جبمعها واشتهر بينهم انه كان 
  يعرف االسم االعظم وباجلملة فلم يكن يف عصره من يدانيه يف الصالح واخلري وحسن السلوك على قدم السلف 

   ١١٧٨تويف ثامن شعبان سنة 
  ب الوزير ودفن ببا

ومات االمام العالمة مشس الدين ابو عبد اهللا حممد بن امحد بن صاحل ابن امحد بن علي بن االستاذ ايب السعود 
اجلارحي الشافعي ويقال له السعودي نسبة اىل جده املذكور حضر دروس الشيخ مصطفى العزيزي وغريه من 

  فضالء الوقت 
مسكنه يف باب احلديد احد ابواب مصر وحضر السيد البليدي يف تفسري وكان اماما حمققا له باع يف العلوم وكان 

  البيضاوي وكان الشيخ يعتمده يف اكثر ما يقول ويعترف بفضله وحيسن الثناء عليه 
   ١١٧٩تويف يف شعبان سنة 



اشي ولد ومات السيد االجل احملترم فخر اعيان االشراف املعترب بن السيد حممد بن حسني احلسيين العاديل الدمرد
مبصر قبل القرن بقليل وادرك الشيوخ ومتول واثرى وصار له صيت وجاه وكان بيته باالزبكية ويرد عليه العلماء 

  والفضالء وكان وحيدا يف شأنه وكلمته مقبولة عند االمراء واالكابر 
  وملا توىل الشيخ ابو هادي الوفائي رمحه اهللا تعاىل كان يتردد اىل جملسه كثريا 

   ١١٧٨ة تويف سن

ومات الشيخ الفاضل الناسك الكاتب املاهر البليغ سليمان بن عبد اهللا الرومي االصل املصري موىل املرحوم علي 
بك الدمياطي جود اخلط على حسن افندي الضيائي واجنب ومتيز فيه واجيز وكتب خبطه الفائق كثريا من الرسائل 

انية الجتماع االحباب وكان حسن املذاكرة لطيف الشمائل واالحزاب واالوراد وكانت له خلوة باملدرسة السليم
  حلو الفاكهة حيفظ كثريا من االناشيد واملناسبات 

   ١١٧٩تويف سنة 
ومات السيد العامل االديب املاهر الناظم الناثر حممد بن رضوان السيوطي الشهري بابن الصالحي ولد باسيوط على 

ت شهري هناك وملا ترعرع ورد مصر وحصل العلوم وحضر دروس رأس االربعني ونشأ هناك وامه شريفة من بي
الشيخ حممد احلفين والزمه وانتسب اليه فالحظته لوناره ولبسته اسراره ومال اىل فن االدب فأخذ منه باحلظ االوفر 

  وخطه يف غاية اجلودة والصحة 
وص فيه على غرائب املعاين وكتب نسخة من القاموس وهي يف غاية احلسن واالتقان والضبط وله شعر عذب يغ

  ورمبا يبتكر ما مل يسبق اليه 
  رمحه اهللا  ١١٨٠وتوجه بآخر امره اىل بلده وبه تويف سنة 

ومات االمام الصويف العارف الناسك الشيخ حممد سعيد بن أيب بكر بن عبد الرحيم بن مهنا احلسيين البغدادي ولد 
شيخ عبد العزيز بن امحد الرحيب وحسن ابن مصطفى القادري مبحلة ايب النجيب من بغداد وهبا نشأ واخذ عن ال

  وآخرين وحج وقطن املدينة مدة واجازه الشيخ حممد حيوة السندي والشيخ حسن الكوراين 
   ١١٧١ورد مصر سنة 

فنزل بقصر الشوك قرب املشهد احلسيين وكان له يف كالم القوم عالفان اىل الغاية يورده على طريقة غريبة حبيث 
يف ذهن السامع ويلتذ به وكان يذهب لزيارته االجالء من االشياخ مثل شيخنا السيد علي املقدسي والسيد  يرسخ

  حممد مرتضى والشيخ العفيفي وباجلملة فكان من 

اعاجيب دهره وكان الشيخ العفيفي ينوه بشأنه ويقول يف حقه انه من رجال احلضرة وانه ممن يرى النيب صلى اهللا 
  نا عليه و سلم عيا

  وتوجه اىل الديار الرومية مث عاد اىل املدينة مث ورد ايضا اىل مصر بعد ذلك ونزل قرب اجلامع االزهر 
  مث توجه اىل الديار الرومية وقطن هبا 

وظهرت له هناك الكرامات وطار صيته وعلت كلمته وصار له اتباع ومريدون ومل يزل هناك على حالة حسنة حىت 
  اواخر الثمانني وخلف ولده من بعده رمحه اهللا تعاىل وساحمه  وافاه االجل احملتوم يف

ومات الفقيه الصاحل العالمة الفرضي احليسويب الشيخ امحد بن امحد السبالوي الشافعي االزهري الشهري برزة كان 
الكتبيني اماما عاملا مواظبا على تدريس الفقه واملعقول باجلامع االزهر وكان حيترف بيع الكتب وله حانوت بسوق 



مع الصالح والورع والديانة مالزما على قراءة ابن قاسم باالزهر كل يوم بعد الظهر اخذ عن االشياخ املتقدمني 
  وانتفع به الطلبة وكان انسانا حسنا هبي الشكل عظيم اللحية منور الشيبة معتنيا بشأنه مقبال على ربه 

   ١١٨٠تويف سنة 
نجيب الفقيه حسن افندي ابن حسن الضيائي املصري اجملود املكتب ولد كما ومات االجل املكرم الفاضل النبيه ال

يف منتصف مجادى الثانية واشتغل بالعلم على اعيان عصره واشتغل باخلط وجوده على  ١٠٩٢وجد خبطه سنة 
  مشايخ هذا الفن يف طريقيت احلمدية وابن الصائغ 

وصاحل احلمامي واما طريقة ابن الصائغ فعلى الشيخ حممد اما الطريقة احلمدية فعلى سليمان الشاكري واجلزائري 
بن عبد املعطي السمالوي فالشاكري واحلمامي جودا على عمر افندي وهو على درويش علي وهو على خالد 
افندي وهو على درويش حممد شيخ املشايخ محد اهللا بن بري علي املعروف بابن الشيخ االماسي واما السمالوي 

  بن حممد بن عمار وهو على والده وهو على حيىي املرصفي وهو على فجود على حممد ا

  امسعيل املكتب وهو على حممد الومسي وهو على ايب الفضل االعرج وهو على ابن الصائغ بسنده 
وكان شيخا مهيبا هبي الشكل منور الشيبة شديد االجنماع عن الناس وله معرفة يف علم املوسيقى واالوزان 

  والعروض 
عاشر الشيخ حممد الطائي كثريا ويذاكره يف العلوم واملعارف ويكتب غالب تقاريره على ما يكتبه بيده من وكان ي

  الرسائل واملرقعات وقد اجاز يف اخلط الناس كثريا وجيتمع يف جمالس الكتبة مع صرامة وشهامة وعزة نفس 
   ١١٨٠تويف يف منتصف ذي احلجة سنة 
االذكياء وافراد الدهر البحاث يف املعضالت الفتاح للمقفالت الشيخ عبد الكرمي ومات االمام العامل احد العلماء 

بن علي املسريي الشافعي املعروف بالزيات ملالزمته شيخه سليمان الزيات حضر دروس فضالء الوقت وانضوى اىل 
  ملى الشيخ سليمان الزيات والزمه حىت صار معيدا الدروسة ومهر واجنب وتضلع يف الفنون ودرس وا

وكان اوحد زمانه يف املعقوالت والزم اخريا دروس الشيخ احلفين وتلقن منه العهد مث ارسله الشيخ اىل بالد الصعيد 
النه جاءه كتاب من احد مشايخ اهلوارة ممن يعتقد يف الشيخ بان يرسل اليهم احد تالمذته ينفع الناس بالناحية فكان 

ا وصل اىل ساحل هبجورة تلقته الناس بالقبول التام وعني له منزل واسع هو املعني هلذا املهم فالبسه واجازه ومل
  وحشم وخدم واقطعوا له جانبا من االرض ليزرعها 

فقطن بالبهجورة واعتىن به امريها شيخ العرب امسعيل بن عبد اهللا فدرس وافىت وقطع العهود واقام جملس الذكر 
لك عقارات ومواشي وعبيدا وزروعات مث تقلبت االحوال وراج امره وراش جناحه ونفع وشفع واثرى جدا ومت

  بالصعيد واوذي املترجم واخذ ما بيده من االراضي وزحرحت حاله فأتى اىل مصر فلم جيد من يعينه لوفاة شيخه 
   ١١٨١مث عاد ومل حيصل على طائل وما زال بالبهجورة حىت مات يف اواخر سنة 

د الوقت وشيخ الشيوخ الشيخ امحد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر ومات االمام العالمة املتقن املعمر مسن
وامه  ١٠٨٨اجملريي امللوي الشافعي االزهري ولد كما اخرب من لفظه يف فجر يوم اخلميس ثاين شهر رمضان سنة 

آمنة بنت عامر بن حسن بن حسن بن علي بن سيف الدين ابن سليمان بن صاحل بن القطب علي املغراوي احلسين 
عتىن من صغره بالعلوم عناية كبرية واخذ عن الكبار من اوىل االسناد واحلق االحفاد باالجداد فمن شيوخه ا

الشهاب امحد بن الفقيه والشيخ منصور املنويف والشيخ عبد الرؤوف البشبيشي والشيخ حممد بن منصور االطفيحي 



اوي وابو العز حممد بن العجمي والشيخ عبد والشهاب اخلليفي والشيخ عيد النمرسي والشيخ عبد الوهاب الطندت
ربه الديوي والشيخ رضوان الطوخي والشيخ عبد اجلواد وخاله ابو جابر علي بن فامر االيتاوي وابو الفيض علي 

بن ابراهيم البوتيجي وابو االنس حممد بن عبد الرمحن املليجي هؤالء من الشافعية ومن املالكية حممد بن عبد الرمحن 
الورزازي والشيخ حممد الزرقاين والشيخ عمر بن عبد السالم التطواين والشيخ امحد اهلشتوكي والشيخ بن امحد 

حممد بن عبد اهللا السجلماسي والشيخ امحد النفراوي والشيخ عبد اهللا الكنكسي وابن ايب زكري وسليمان احلصيين 
   ١١٢٢باسكندر ورحل اىل احلرمني سنة والشربخييت ومن احلنفية السيد علي بن علي احلسيين الضرير الشهري 

فسمع علي البصري والنخلي االولية واوائل الكتب الستة واجازه والشيخ حممد طاهر الكوراين واجازه الشيخ 
ادريس ليماين ومنال الياسي الكوراين ودخل حتت اجازة الشيخ ابراهيم الكوراين يف العموم وعاد اىل مصر وهو امام 

حل املشكالت املعول عليه يف املعقوالت واملنقوالت قرأ املنهج مرارا وكذا غالب الكتب وانتفع  وقته املشار اليه يف
  به الناس طبقة بعد طبقة وجيال بعد جيل 

  وكان حتريره اقوى من تقريره 
  وله رضي 

ى اهللا نعه مؤلفات كثرية منها شرحان على منت السلم كبري وصغري وشرحان كذلك على السمرقندية وشرح عل
اليامسينية وشرح االجرومية ونظم النسب وشرحها وشرح عقيدة الغمري وعقود الدرر على شرح ديباجة املختصر 

  أمته باملشهد احلسيين سنة ثالث وعشرين 
ونظم املوجهات وشرحها وتعريب رسالة منال عصام يف اجملاز وجمموع صيغ صلوات على النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم 
  قبولة متدولة بايدي الطلبة ويدرسها االشياخ ومؤلفاته مشهورة م

وتعلل مدة وانقطع لذلك يف منزله وهو ملقى على الفراش ومع ذلك يقرأ عليه كل يوم اوقات خمتلفة انواع العلوم 
وترد عليه الناس من اآلفاق ويقرأون عليه ويستجيزونه فيجيزهم وميلي عليهم ويفيدهم ومنهم من يأتيه للزيارة 

لب الدعاء فيمدهم بأنفاسه ويدعو هلم وكان ممتع احلواس واقام على هذه احلالة حنو الثالثني سنة حىت والتربك وط
   ١١٨١تويف يف منتصف شهر ربيع االول سنة 

ومات الشيخ االمام الصاحل عبد احلي بن احلسن بن زين العابدين احلسيين البهنسي املالكي نزيل بوالق ولد 
 مصر فأخذ عن الشيخ خليل اللقاين والشيخ حممد النشريت والشيخ حممد الزرقاين وقدم اىل ١٠٨٣بالبهنسا سنة 

والشيخ حممد االطفيحي والشيخ حممد الغمري والشيخ عبد اهللا الكنكسي والشيخ حممد بن سيف والشيخ حممد 
   ١١١٣اخلرشي وحج سنة 

اذلية والسيد حممد بن علي العلوي يف والف فأخذ عن البصري والتخلي واجازه السيد حممد التهامي بالطريقة الش
االمحدية والشيخ حممد شويخ يف الشناوية وحضر دروس احملدث الشيخ علي الطولوين ودرس باجلامع اخلطريي 

  ببوالق وافاد الطلبة وكان شيخا هبيا معمرا منور الشيبة منجمعا عن الناس زاهدا قانعا بالكفاف 
  مبنزلة ببوالق وصلي عليه  ١١٨١ة تويف ليلة االثنني حادي عشري شعبان سن

  باجلامع الكبري يف مشهد حافل ومحل على االعناق اىل مدافن اخللفاء قرب مشهد السيدة نفيسة فدفن هبا رمحه اهللا 
ومات الشيخ امام السنة ومقتدى االمة عبد اخلالق بن ايب بكر بن الزين ابن الصديق بن الزين بن حممد بن حممد بن 



حممد بن حممد بن ايب القاسم النمري االشعري املزجاجي الزبيدي احلنفي من بيت العلم والتصوف عبد الرمحن بن 
جده االعلى حممد بن حممد بن ايب القاسم صاحب الشيخ امسعيل اجلربيت قطب اليمن وحفيده عبد الرمحن بن حممد 

ل باملزجاجة وهي قرية اسفل زبيد خليفة جده يف التسليك والتربية وهو الذي تدير زبيد باهلة وعياله وكان قب
  خربت اآلن 

ولد املترجم سنة ألف ومائة بزبيد وحفظ القرآن وبعض املتون وملا ترعرع اخذ عن االمام املسند الشيخ عالء الدين 
املزجاجي والسيد عبد الفتاح بن امسعيل اخلاص والشيخ علي املرحومي نزيل خما واجازه من مكة الشيخ حسن 

والده وبعناية قريبه الشيخ علي بن علي املزجاجي نزيل مكة ووفد اىل احلرمني فأخذ مبكة عن الشيخ  العجمي بعناية
  حممد عقيلة 

روى عنه الكتب الستة ومحل عنه املسلسالت بشرطها والبسه وحكمه وحضر على الشيخ عبد الكرمي الالهوري 
تغىن عنه طالب وحضر دروس الشيخ عبد املنعم يف الفقه واالصول وكان حيثه على قراءة االخسكييت ويقول ال يس

ابن تاج الدين القلعي وحممد بن حسن العجمي وحممد بن سعيد التنبكيت وباملدينة عن الشيخ حممد طاهر الكردي 
مسع منه اوائل الكتب الستة والشيخ حممد حياة السدي الزمه يف مساع الكتب الستة وعاد اىل زبيد فاقبل على 

ومسع عليه شيخنا السيد حممد مرتضى الصحيحني وسنن النسائي كله بقراءته عليه يف عني الرضا  التدريس واالفادة
موضح بالنخل خارج زبيد كان ميكث فيه ايام خراف النخل والكنز واملنار كالمها للنسفي ومسلسالت شيخه بن 

  عقلية وهي مخسة واربعون مسلسال 
  ومسع عليه ايضا 

رسه العامة واخلاصة والبسه اخلرقة ونقبه وحكمه بعد ان صحبه وتأدب به وبه خترج املسلسل بيوم العيد والزم د
  شيخنا املذكور 

  كذا ذكر يف ترمجته 
   ١١٨١قال ويف اخرى توجه اىل احلرمني فمات مبكة يف ذي احلجة سنة 

الوي املالكي ومات الشيخ االمام الثبت العالمة الفقيه احملدث الشيخ عمر بن علي ابن حيىي بن مصطفى الطح
االزهري تفقه على الشيخ سامل النفراوي وحضر دروس الشيخ منصور املنويف والشهاب بن الفقيه والشيخ حممد 

الصغري الورزازي والشيخ امحد امللوي والشرباوي والبليدي ومسع احلديث عن الشهابني امحد البابلي والشيخ امحد 
سي ومتهر يف الفنون ودرس باجلامع االزهر وباملشهد احلسيين العماوي وايب احلسن علي بن امحد احلريشي الفا

واشتهر امره وطار صيته واشري اليه بالتقدم يف العلوم وتوجه اىل دار السلطنة يف مهم اقتضى المراء مصر فقوبل 
عززا باالجابة والقى هناك دروسا يف احلديث يف آيا صوفية وتلقى عنه اكابر العلماء هناك يف ذلك الوقت وصرف م

   ١١٤٧مقضيا حوائجه وذلك يف سنة 
وملا متم عثمان كتخدا القزدغلي بناء مسجده باالزبكية يف تلك السنة تعني املترجم للتدريس فيه وذلك قبل سفره 

اىل الديار الرومية وكان مشهورا يف حسن التقرير وعذوبة البيان وجودة االلقاء وقرأ املوطأ وغريه باملشهد احلسيين 
  از االشياخ وكان يطلع يف كل مجعة اىل املرحوم محزة باشا مرة فيسمع عليه احلديث وافاد وأج

وكان للناس فيه اعتقاد حسن وعليه هيبة ووقار وسكون ولكالمه وقع يف القلوب تويف ليلة اخلميس حادي عشر 
  وصلي عليه بصباحه يف االزهر يف مشهد حافل ودفن باجملاورين رمحه اهللا  ١١٨١صفر سنة 



ات الوجيه الصاحل الشيخ عبد الوهاب بن زين الدين بن عبد الوهاب بن نور الدين بن بايزيد بن امحد بن القطب وم
  مشس الدين بن أيب 

املفاخر حممد بن داود التشربيين الشافعي وهو احد االخوة الثالثة وهو اكربهم توىل النظر واملشيخة مبقام جده بعد 
ا املآثر بعدما اندرست وعمر الزاوية واكرم الوافدين واقام حلقة الذكر كل يوم ابيه فسار فيها سريا مليحا واحي

وليلة باملسجد ويغدق على املنشدين وورد مصر مرارا منها صحبة والده ومنها بعد وفاته والف بامسه شيخنا السيد 
آخره اتى اىل مصر ملقتضى مرتضى رسالة يف الطريقة االوسية مساها عقيلة االتراب يف سند الطريقة واالحزاب ويف 

  ومرض ثالثة ايام 
   ١١٨١وتويف ليلة االحد غرة ذي القعدة سنة 

ومات الشيخ االمام العالمة اهلمام أوحد أهل زمانه علما وعمال ومن أدرك ما مل تدركه االول املشهود له بالكمال 
حلفاوي الشافعي اخللويت وهو شريف والتحقيق واجملمع على تقدمه يف كل فريق مشس امللة والدين حممد بن سامل ا

حسيين من جهة ام أبيه وهي السيدة ترك ابنة السيد سامل بن حممد بن علي بن عبد الكرمي بن السيد برطع املدفون 
بربكة احلاج وينتهي نسبه اىل االمام احلسني رضي اهللا عنه وكان والده مستوفيا عند بعض االمراء مبصر وكان غاية 

ى راس املائة ببلده حفنا بالقصر قرية من اعمال بلبيس وهبا نشأ والنسبة اليها حفناوي وحفين من العفاف ولد عل
وحفنوي وغلبت عليه النسبة حىت صار ال يذكر اال هبا وقرأ هبا القرآن اىل سورة الشعراء مث حجزه ابوه باشارة 

رآن مث اشتغل حبفظ املتون فحفظ الشيخ عبد الرؤوف البشبيشي وعمره اربع عشرة سنة بالقاهرة فكمل حفظ الق
  الفية ابن مالك والسلم واجلوهرة والرحبية وابا شجاع وغري ذلك 

واخذ العلم عن علماء عصره واجتهد والزم دروسهم حىت متهر واقرأ ودرس وأفاد يف حياة اشياخه واجازوه 
تصر السعد وغري ذلك من كتب الفقه باالفتاء والتدريس فاقرا الكتب الدقيقة كاالمشوين ومجع اجلوامع واملنهج وخم

  واملنطق واالصول واحلديث 

والكالم عام اثنتني وعشرين واشياخه الذين اخذ عنهم وخترج عليهم الشيخ امحد اخلليفي والشيخ حممد الديريب 
والشيخ عبد الرؤوف البشبيشي والشيخ امحد امللوى والشيخ حممد السجاعي والشيخ يوسف امللوي والشيخ عبده 

ديوي والشيخ حممد الصغري ومن اجل شيوخه الذين خترج بالسند عنهم الشيخ حممد البديري الدمياطي الشهري ال
بابن املبت اخذ عنه التفسري واحلديث واملسندات واملسلسالت واالحياء لإلمام الغزايل وصحيح البخاري ومسلم 

عي واملعجم الكبري للطرياين واملعجم االوسط وسنن ايب داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه واملوطأ ومسند الشاف
  والصغري له أيضا وصحيح ابن حيان واملستدرك للنيسابوري واحللية للحافظ ايب نعيم وغري ذلك 

وشهد له معاصروه بالتقدم يف العلوم وحني جلس لالفادة الزمه جل طلبة العلم ومن هبم يسمو املعقول واملنقول 
لعيش والنفقة فاشترى دواة وأقالما واوراقا واشتغل بنسخ الكتب فشق عليه ذلك وكان إذ ذاك يف شدة من ضيق ا

  خوفا من انقطاعه عن العلم 
وكان يتردد اىل زاوية سيدي شاهني اخللويت بسفح اجلبل وميكث فيها الليايل متحنثا واقبل على العلم وعقد 

عليه وكذلك مجع اجلوامع واالمشوين وخمتصر الدروس وختم اخلتوم حبضرة مجع العلماء وقرأ املنهاج مرات وكتب 
السعد وحاشية حفيده علبه كتب عليها وقرأها غري مرة وكان الشيخ العالمة مصطفى العزيزي اذا رفع اليه سؤال 

  يرسله اليه 



واشتغل بعلم العروض حىت برع فيه وعاىل النظم والنثر وخترج عليه غالب اهل عصره وطبقته ومن دوهنم كأخيه 
ة الشيخ يوسف والشيخ امسعيل الغنيمي صاحب التآليف البديعة والتحريرات الرفيعة املتوىف سنة احدى العالم

وستني وشيخ الشيوخ الشيخ علي الغدوي والشيخ حممد الغيالين والشيخ حممد الزهار نزيل احمللة الكربى وغريهم 
  كما هو يف تراجم املذكورين منهم 
  يسأله احد ملهابته وجاللته فمن تآليفه املشهورة وكان على جمالسه هيبة ووقار وال 

حاشية على شرح رسالة العضد للسعد وعلى الشنشوري يف الفرائض وعلى شرح اهلمزية البن حجر وعلى خمتصر 
  السعد وعلى شرح السمرقندي لليامسينية يف اجلرب واملقابلة وله تصانيف أخر مشهورة 

قدر وال قيمة مجيل السجايا مهاب الشكل عظيم اللحية أبيضها كان على وكان كرمي الطبع جدا وليس للدنيا عنده 
  وجهه قنديال من النور 

وكان كرمي العني على احدامها نقطة واكثر الناس ال يعلمون ذلك جلاللته ومهابته وكان يف احللم على جانب عظيم 
اليه واظهار احملبة ولو أطال عليه ومن مكارم آخالقه اصغاؤه لكالم كل متكلم ولو من اخلزعبالت مع انبساطه 

ومن رآه مدعيا شيئا سلم له يف دعواه ومن مكارم اخالقه انه لو سأله انسان اعز حاجة عليه اعطاها له كائنة ما 
كانت وجيد لذلك انسا وانشراحا وال يعلق أمله بشيء من الدنيا وله صدقات وصالت اخفية وظاهرة وكان راتب 

حنو االردب والطاحون دائمة الدوران وكذلك دق النب وشربات السكر وال ينقطع وورد  بيته من اخلبز يف كل يوم
  الورادين ليال وهنارا وجيتمع على مائدته االربعون واخلمسون والستون ويصرف على بيوت اتباعه واملنتسبني اليه 

  صده واآلخرة وجده وشاع ذكره يف أقطار األرض واقبل عليه الوافدون بالطول والعرض وهادته امللوك وق
  وكان رزقه فيضا اهليا 

وللشيخ رضي اهللا عنه مناقب ومكاشفات وكرامات وبشارات وخوارق عادات يطول شرحها ذكرها الشيخ حسن 
املكي املعروف بشمه يف كتابه الذي مجعه يف خصوص االستاذ وكذلك العالمة الشيخ حممد الدمنهوري املعروف 

  لشيخ ومدائحه وغري ذلك باهللباوي له مؤلف يف مناقب ا

  وصل يف ذكر أخذ العهد بطريق اخللوتية

  وهي نسبة اىل سيدي حممد اخللويت احد اهل السلسلة ويعرفون 

أيضا بالقرباشلية نسبة اىل سيدي علي افندي قره باش احد رجاهلا ايضا وهذا هو االسم اخلاص املميز هلم عن 
قد هنجوا هنج اجلنيد فرقوا ... واخللوتية الكرام فرق ...  االلفية غريهم من اخللوتية ولذلك قال السيد البكري يف

  ... من قد دعوا بالقربا شليه ... وخريهم طريقنا العلية ... 
وهي طريقة مؤيدة بالشريعة الغراء واحلنفية السمحاء ليس فيها تكليف مبا ال يطاق وكانت خري الطرق الن ذكرها 

  فضل ما يقول العبد كما يف احلديث الشريف اخلاص هبا ال اله اال اهللا وهي أ
وكان املترجم رضي اهللا عنه اشتغل بالسلوك وطريق القوم بعد الثالثني فاخذ على رجل يقال له الشيخ امحد الشاذيل 

فاجتمع عليه  ١١٣٣املغريب املعروف باملقري فتلقى منه بعض أحزاب واوراد مث قدم السيد البكري من الشام سنة 
طة بعض تالمذة السيد وهو السيد عبد اهللا السلفييت فسلم عليه وجلس فجعل السيد ينظر اليه وهو الشيخ بواس

كذلك ينظر اليه فحصل بينهما االرتباط القليب مث قام وجلس بني يدي السيد بعد االستئذان وكانت عادة السيد اذا 



اشارة اىل كمال االرتباط فأخذ عليه العهد  اتاه مريد امره اوال باالستخارة قبل ذلك اال هو فلم يأمره هبا وذلك
  حاال مث اشتغل بالذكر واجملاهدة 

فرأى يف منامه يف بعض الليايل السيد البكري والشيخ امحد الشاذيل املذكور جالسني والشيخ محد يعاتبه على دخوله 
  يف الطريق ويعاتب أيضا السيد فقال له السيد هل لك معه حاجة قال نعم يل معه أمانة 

  واذا جبريدة خضراء بيد السيد فقال له هذه امانتك قال نعم 
  فكسرها نصفني ورماها للشاذيل وقال له خذ امانتك مث انتبه 

  فاخرب السيد فقال له هذا اتصال بنا وانفصال عنه 
  وهذه النسبة الباطنية اليت صار هبا سلمان الفارسي وصهيب من أهل البيت 

  لى لسان وقال ابن الفارض يف التائيه ع

  ... فلي فيه معىن شاهد باألبوة ... واين وان كنت ابن آدم صورة ... الصادق صلى اهللا عليه و سلم 
فان آدم له أب من حيث النسبة الظاهرة وهو أب آلدم من حيث النسبة الباطنة النه نائب عنه يف االرسال ومنبأ 

ولذلك ملا توسل به قبلت توبته وزادت حمبته ومل جيعل مهر  خبده يف االنزال ومل يستمد من احلضرة العلية اال بواسطته
  حواء سوى الصالة والسالم عليه كما ورد ذلك كله وهو من املعلوم ضرورة 

  فظهر هبذا ان هذه النسبة أعظم من تلك لترتب الثمرة عليها 
  مث سار يف طريقة القوم امت سري حىت لقنه االستاذ االسم الثاين والثالث 

خذ عليه العهد مل يقع منه يف حق الشيخ اال كمال االدب والصدق التام وهو الذي قدمه وبه ساد أهل ومن حني أ
  عصره 

فمن ذلك انه كان ال يتكلم يف جملسه أصال اال اذا سأله فانه جييبه على قدر السؤال ومل يزل يستعمل ذلك معه حىت 
ه انه ملا رأى اقبال الناس عليه وتوجههم اليه قال له اذن له بالتكلم يف جملسه يف بعض رحالته اىل القاهرة وسبب

  انبسط اىل الناس واستقبلهم الن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من محر النعم 
  ومما اتفق له ان شيخه املذكور قال له مرة تعال الليلة مع اجلماعة واذكروا عندنا يف البيت 

وذهب حافيا واملطر يسكب عليه وهو خيوض يف الوحل فقال  فلما دخل الليل نزل شتاء ومطر شديد فلم يتخلف
  له كيف جئت يف هذه احلالة 

  فقال يا سيدي امرمتونا باجمليء ومل تقيدوه بعذر وايضا ال عذر واحلالة هذه ال مكان اجمليء وان كنت حافيا 
  فقال له احسنت هذا أول قدم يف الكمال اىل غري ذلك 

فعاله قدمه على خلفائه وأوالده حسن والئه ودعاه باالخ الصادق ومنحه  وملا علم الشيخ صدق حاله وحسن
اسرارا واراه عيون احلقائق وكيفية تلقني الذكر واخذ العهد كما وجد خبط االستاذ يظهر ثبت عبد اهللا بن سامل 

  البصري ما نصه 

العهود على طريقة السادة  هذه صورة أخذ العهد ارسلها اليه السيد البكري الصديقي اخللويت حني أذنه باخذ
  اخللوتية 

ونص ما كتب كيفية املبايعة للنفس الطائعة ان جيلس املريد بني يدي االستاذ ويلصق ركبته بركبته والشيخ مستقبل 
القبلة ويقرأ الفاحتة ويضع يده اليمىن يف يده مسلما له نفسه مستمدا من امداده ويقول له قل معي استغفر اهللا 



ات ويتعوذ ويقرأ آية التحرمي يا ايها الذين آمنوا توبوا اىل اهللا توبة نصوحا اىل قدير مث يقرأ آية العظيم ثالث مر
املبايعة اليت يف الفتح ليزول اإلشتباه وهي إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا اقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه و 

عو اهللا لنفسه ولآلخذ بالتوفيق ويوصيه بالقيام باوراد الطريق سلم اىل قوله تعاىل عظيما مث يقرأ فاحتة الكتاب ويد
والدوام على ذوق اهل هذا الفريق وعرض اخلواطر وقص الرؤيات العواطر واذا وقعت االشارة بتلقني االسم الثاين 

  لقنه ليبلغ االماين 
سر االمسى ويف الرابع توحيد وفتح له باب توحيد االفعال اذ ال غريه فعال ويف الثالث توحيد االمساء ليشهد ال

الصفات ليدرجه اىل اعلى الصفات ويف اخلامس توحيد الذات ليحظى باوفر اللذات ويف السادس والسابع يكمل له 
  التوابع 

  ونسأل اهللا تعاىل اهلداية والرعاية والعناية والدراية واحلمد هللا رب العاملني انتهى 
  هذا ما كتب خبطه الشريف 

  بظهر الثبت املذكور ما نصه قال ورأيت أيضا 
مث رأيت يف الفتوحات االهلية يف نفع ارواح الذوات االنسانية وهو كتاب حنو كراس لشيخ االسالم زكريا 

االنصاري ما نصه اذا اراد الشيخ ان ياخذ العهد على املريد فليتطهر وليأمره بالتطهر من احلدث واخلبث ليتهيا 
 الطريق ويتوجه اىل اهللا تعاىل ويسأله القبول هلما ويتوسل اليه يف ذلك مبحمد لقبول ما يلقيه اليه من الشروط يف

صلى اهللا عليه و سلم النه الواسطة بينه وبني خلفه ويضع يده اليمىن على يد املريد اليمىن بان يضع رحته على 
  راحته ويقبض اهبامه باصابعه ويتعوذ 

اهللا العظيم الذي ال اله اال هو احلي القيوم واتوب اليه وصلى اهللا ويبسمل مث يقول احلمد هللا رب العاملني استغفر 
  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ويقول املريد بعده مثل ما قال 

مث يقول اللهم اين اشهدك وأشهد مالئكتك وأنبياءك ورسلك وأولياءك اين قد قبلته شيخنا يف اهللا ومرشدا وداعيا 
إين اشهدك واشهد مالئكتك وأنبياءك إين قد قبلته ولدا يف اهللا فاقبله واقبل عليه وكن له  إليه مث يقول الشيخ اللهم

  وال تكن عليه 
مث يدعو كأن يقول اللهم اصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا وارشدنا وارشد بنا اللهم ارنا احلق حقا واهلمنا اتباعه 

ا كل قاطع بقطعنا عنك وال تقطعنا عنك وال تشغلنا بغريك عنك وارنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه اللهم اقطع عن
  انتهى 

قلت واملراتب السبعة اليت اشار اليها السيد يف الكيفية املتقدمة هي مراتب االمساء السبعة وللنفس يف كل مرتبة منها 
اهللا وتسمى النفس فيه  مرتبة باسم خاص دال عليها االسم االول ال اله اال اهللا وتسمى النفس فيه أمارة والثاين

لوامة والثالث هو وتسمى النفس فيه ملهمة والرابع حق وهو اول قدم حيله املريد من الوالية كما مرت االشارة اليه 
وتسمى النفس فيه مطمئنة اخلامس حي وتسمى النفس فيه راضية والسا دس قيوم وتسمى النفس فيه مرضية 

  و غاية التلقني والسابع قهار وتسمى النفس فيه كاملة وه
وكلها ما عدا االول منها تلقن يف االذن اليمىن اال السابع ففي اليسري وتلقينها حبسب ما يراه الشيخ من احوال 

  املريدين افعال واقوال وعامل مثال 
واعلم ان سلسلة القوم هذه يف كيفية اخذ العهد والتلقني مروية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يرويه عن 

  ربيل وهو يرويه عن اهللا عز و جل ج



ويف بعض الروايات روايته عن رؤساء املالئكة االربع والنيب صلى اهللا عليه و سلم لقن عليا رضي اهللا عنه وصورة 
  ذلك كما يف رحيان القلوب يف التوصل اىل احملبوب لسيدي 

اهللا دلين على اقرب الطرق اىل اهللا يوسف العجمي ان عليا سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول 
  تعاىل 

  فقال يا علي عليك مبداومة ذكر اهللا يف اخللوات 
  فقال علي رضي اهللا عنه هذا فضيلة الذكر وكل الناس ذاكرون 

  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا علي ال تقوم الساعة وعلى وجه االرض من يقول اهللا 
  هللا فقال علي كيف اذكر يا رسول ا

  قال غمض عينيك وامسع مين ثالث مرات مث قل انت ثالث مرات وانا امسع 
فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال اله اال اهللا ثالث مرات مغمضا عينيه رافعا صوته وعلي يسمع مث قال علي ال اله 

  اال اهللا ثالث مرات مغمضا عينيه رافعا صوته والنيب صلى اهللا عليه و سلم يسمع 
  لقن علي احلسن البصري رضي اهللا عنهما على الصحيح عند اهل السلسلة االخيار من احملدثني مث 

قال اجلاحظ السيوطي الراجح ان البصري اخذ عن علي ومثله عن الضياء املقدسي ومن املقرر يف االصول أن 
هو لقن معروفا الكرخي وهو املثبت مقدم على النايف مث لقن احلسن البصري حبيبا العجمي وهو لقن داود الطائي و

لقن سريا السقطي وهو لقن أبا القاسم سيد الطائفتني اجلنيد البغدادي وعنه تفرقت سائر الطرق املشهورة يف 
  االسالم 

مث لقن اجلنيد ممشاد الدينوري وهو لقن حممد الدينوري وهو لقن القاضي وجيه الدين وهو لقن عمر البكري وهو 
ي وهو لقن قطب الدين االهبري وهو لقن حممد النجاشي وهو لقن شهاب الدين لقن ابا النجيب السهرورد

الشريازي وهو لقن جالل الدين التربيزي وهو لقن إبراهيم الكيالين وهو لقن اخي حممد اخللويت واليه نسبة اهل 
لقن صدر الدين الطريق وهو لقن بري عمر اخللويت وهو لقن اخي بريام اخللويت وهو لقن عز الدين اخللويت وهو 

اخليايل وهو لقن حيىي الشرواين صاحب ورد الستار وهو لقن بري حممد االرزجناين وهو لقن جليب سلطان املشهور 
  جبليب خليفة وهو لقن خري التوقادي وهو لقن 

شعبان القسطموين وهو لقن امسعيل اجلورومي وهو املدفون يف باب الصغري يف بيت املقدس عند مرقد سيدي بالل 
احلبشي وهو لقن سيدي علي افندي قره باش اي اسود الرأس باللغة التركية واليه نسبة طريقنا كما مر وهو لقن 
مصطفى افندي ولده وخلفاؤه كما قال السيد الصديقي اربعمائة ونيف واربعون خليفة وهو لقن عبد اللطيف بن 

مصطفى بن كمال الدين البكري الصديقي وهو حسام الدين احلليب وهو لقن مشس الطريقة وبرهان احلقيقة السيد 
لقن قطب رحاها ومقصد سرها وجنواها شيخنا الشيخ حممد احلفناوي وهو لقن وخلف اشياخا كثرية منهم بركة 

املسلمني وكهف الواصلني الصويف الصائم القائم العابد الزاهد الشيخ حممد السمنودي املعروف باملنري شيخ القراء 
  فقهاء واملتكلمني واحملدثني وصدر ال

من مناقبه احلميدة صيام الدهر مع عدم التكلف لذلك وقيام الليل يقرأ يف كل ركعة ثلث القرآن ورمبا نصفه او 
مجيعه يف كل ركعة هذا ورده دائما صيفا وشتاء فىت وشيخا يافعا ومنها تواضعه ومخوله وعدم رؤية نفسه ويربأ من 

  ته يف وفاته ان تنسب اليه منقبة وسيأيت باقي ترمج



ومنهم عالمة وقته واوانه الويل الصويف الشيخ حسن الشيبيين مث القوى طلب العلم وبرع فيه وفاق على أقرانه مث 
جذبته ايدي العناية اىل الشيخ فاخذ عليه العهد ولقنه امساء الطريق السبعة على حسب سلوكه يف سريه ثنم البسه 

لتسليك وصار خليفة حمضا فادار جمالس الذكر ودعا الناس اليها من سائر التاج واجازه باخذ العهود والتلقني وا
  االقطار وفتح اهللا عليه باب العرفان حىت صار ينطق باسرار القرآن 

ومنهم العامل النحرير الصويف الصاحل السلك الراجح الشيخ حممد السنهوري مث الفوى طلب العلم حىت صار من 
  لتأكيد والتأسيس مث دعته سعادة حضرة القوم فسلك مع اهل االفتاء والتدريس وانتصب ل

اجملاهدة وحسن السرية على يد االستاذ حىت لقنه االمساء السبعة والبسه التاج واقامة خليفة يهدي القوم منهاج مث 
وجود اذن له يف التوجه اىل بلده فتوجه اليها وريب هبا املريدين وادار جمالس االذكار بتلك البقاع وعم به يف ال

  االنتفاع 
ومنهم البحر الزاخر حائز مراتب املفاخر الويل الرباين والصويف يف العامل االنساين الشيخ حممد الزعريي اشتغل 

بالعلم حىت برع وصار قدوة لكل مفتدي وجذوة ملن ال يهتدي مث سلك على يد االستاذ فاخذ عليه العهد ولقنه 
  بسه التاج واجازه بالتلقني والتسليك االمساء على حسب سريه وسلوكه مث خلفه وال

ومنهم احلرب العالمة والبحر الفهامة شيخ االفتاء والتدريس الشيخ خضر رسالن اشتغل على الشيخ مدة مديدة 
والزمه شديدة واخذ عليه العهد يف طريق اخللوتية حىت تلقن االمساء والبسه الشيخ التاج وصار خليفة جمازا باخذ 

  العهود والتسليك 
منهم الشيخ الصويف الويل صاحب الكرامات وااليادي واملكرمات شيخنا الشيخ حممود الكردي اخذ على الشيخ و

العهد والطريق ولقنه االمساء فكان حممود اإلفعال معروفاة بالكمال مث البسه التاج وصار خليفة واجازه بالتلقني 
  والتسليك فارشد الناس وازال عن قلوهبم الوسواس 

الربكة يعتقده اخلاص والعام كثري الرؤية لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومن كراماته انه مىت اراد  وهو مشهور
  رؤية النيب صلى اهللا عليه و سلم رآه 

وله مكاشفات عجبية نفعنا اهللا حببه وال حجبنا عن قربه وهو الذي قام لالرشاد والتسليك بعد انتقال شيخه وسلك 
ن بعده منهم الشيخ الصاحل الصويف والشيخ حممد السقاط والشيخ العالمة شيخ االسالم على يده كثري وخلفوه م

  واملسلمني موالنا الشيخ عبد اهللا الشرقاوي شيخ اجلامع االزهر اآلن واإلمام االوحد 

ح الشيخ حممد بدير الذي هو اآلن بالقدس الشريف واملشار اليه يف التسليك بتلك الديار والشيخ الصاحل الناج
ابراهيم احلليب احلنفي والسيد االجل العالمة والرحالة الفهامة السيد عبد القادر الطرابلسي احلنفي والشيخ االمام 

  العمدة اهلمام الشيخ عمر البابلي وغريهم ادام اهللا النفع بوجودهم 
  املترجم أطال اهللا بقاءه  ومنهم العامل االملعي الفهامة بقية السلف واخلليفة ونعم اخللف الشيخ حممد سبط االستاذ

  ومنهم الشيخ الفهامة االديب االريب واللوذعي النجيب الشيخ حممد البلناوي الشهري بالدمنهوري الشافعي 
ومنهم الشيخ الصويف القدوة الشيخ امحد الغزايل تلقن منه االمساء وختلف عنه والبسه التاج وأجازه بالتلقني 

  والتسليك 
شيخ امحد القحايف االنصاري اخذ العهد وانتظم يف سلك اهل الطريق وتلقن االمساء وصار ومنهم العامل العامل ال

  خليفة جمازا فارشد الناس وافتتح جمالس االذكار 



ومنهم تاج امللة وانسان عني اجملد من غري علة ذو النسب الباذخ والشرف الرفيع الشانح السيد علي القناوي تلقن 
  ليفة حقا وجمازا بالتلقني والتسليك فادار جمالس االذكار واشرقت به االنوار االمساء والبس التاج وصار خ

ومنهم العالمة العامل والفهامة الواصل الفاضل الشيخ سليمان املنويف نزيل طندتا وارشده وخلفه والبسه التاج 
  واجازه فسلك وأرشد وله أحوال عجيبة 

  تا ايضا لقنه وخلفه والبسه التاج فدعا الناس القوم منهاج ومنهم الصويف الصاحل الشيخ حسن السخاوي نزيل طند
  ومنهم عالمة االنام الشيخ حممد الرشيدي امللقب بشعري لقنه وخلفه واجازه فكثر نفعه 

ومنهم العالمة االوحد ومن على مثله اخلناصر تعقد الشيخ يوسف الرشيدي امللقب بالشيال رحل ايضا اليه فتلقن 
ىت صار خليفة والبسه التاج وأجازه بالتلقني والتسليك ورجع اىل بالده باوفر زاد وادار منه وسلك على يديه ح

  جمالس الذكر واكثر املراقبة والفكر حىت كثرت اتباعه وعم انتفاعه 
ومنهم العمدة املقدم اهلمام الناسك السالك الشيخ حممد الشهري بالسقالقنه واجازه بالتلقني والتسليك فكثر نفعه 

  نعه وطاب ص
ومنهم فريد دهره وعامل عصره معدن الفضل والكمال قطب اجلمال واجلالل الشيخ باكري افندي لقنه والبسه التاج 

  وأجازه بالتلقني والتسليك 
ومنهم بدر الطريق ومشس افق التحقيق العامل العالمة والصويف الفهامة الشيخ حممد الفشين لقنه وخلفه والبسه التاج 

  وسلك وفاق يف سائر اآلفاق وتقدم يف اخلالف والوفاق فاخذ العهود ولقن 
ومنهم العامل العامل والشهم املاهر الكامل الشيخ عبد الكرمي املسريي الشهري بالزيات تلقن العهد واالمساء حسب 

  سلوكه وسريه واجيز باخذ العهود والتلقني والتسليك فزاد نورا على نور وحيب بلذة الطاعة واحلبور 
الفروع واالصول اجلامع بني املعقول واملنقول عالمة الزمان واحلامل يف وقته لواء العرفان الشيخ امحد  ومنهم شيخ

العدوي امللقب بدر دير جذبته العناية اىل نادي اهلداية فجاء اىل الشيخ وطلب منه تلقني الذكر فلقنه وسار أحسن 
والتسليك مع اجملاهدة والعمل املرضي وسيأيت يف سري وسلك احسن سلوك حىت صار خليفة باخذ العهود والتلقني 

  وفياهتم تتمة ترامجهم رضي اهللا عنهم 
  ومنهم أيضا الشيخ العالمة الويل الصويف الشيخ حممد الرشيدي الشهري باملعصراوي 

لتلقني ومنهم االمام اجلامع والويل الصويف النافع موالي امحد الصقلي املغريب تلقن وختلفه وأجيز باخذ العهود وا
  والتسليك 

  ومنهم االجمد العامل بعمله واملزدري السحر بفهمه الشيخ سليمان البتراوي مث االنصاري 
ومنهم الصاحل العامل الفهامة العابد الزاهد الشيخ امسعيل اليمين تلقن وسلك مع التقى والعفاف واملالزمة الشديدة 

  واخلدمة االكيدة وحسن اجملاهدة 
ل واللوذعي الفاضل مؤلف اجملموع الشيخ حسن بن علي املكي املعروف بشمه الناظم الناثر ومنهم النحرير الكام

  احلاوي اخلري املتكاثر وغري هؤالء ممن مل نعرف كثري 

  يف ذكر رحلة االستاذ املترجم اىل بيت املقدس



ذه الطريقة إمنا كان شغله وهو انه ملا اذن له السيد البكري بأخذ العهود وتلقني الذكر مل يقع له تسليك أحد يف ه
وتوجهه كله اىل العلم واقرائه لكن ذلك جبسمه واما قلبه فلم يكن اال عند شيخه السيد الصديقي ومل يزل كذلك 

  اىل عام تسع واربعني 
يضركم لو كان عندكم ... أخذمت فؤادي وهو بعضى فما الذي ... فحن جسمه اىل زيارة شيخه وانشد لسان حاله 

  ... الكل 
رسل اليه السيد يدعوه لزيارته فهام إذ فهم رمز اشارته وتعلقت نفسه بالرحيل فترك االقراء والتدريس وتقشف فا

  وسافر اىل أن وصل بالقرب من بيت املقدس 
فقيل له اذا دخلت بيت املقدس فادخل من الباب الفالين وصل ركعتني وزر حمل كذا فقال هلم انا جئت قاصدا 

  اصدا اال أستاذي فال أدخل اال من بابه وال أصلي اال يف بيته بيت املقدس وما جئت ق
فعجبوا له فبلغ السيد كالمه فكان سببا القباله عليه وامداده مث سار حىت دخل بيت املقدس فتوجه اىل بيت االستاذ 

  فقابله بالرحب والسعة وأفرد له مكانا مث أخذ يف اجملاهدة من الصالة والصوم والذكر 

لوة قال فبينما انا جالس يف اخللوة اذا بداع يدعوين اليه فجئت اليه فوجدت بني يديه مائدة فقال انت والعزلة واخل
صائم قلت نعم فقال كل فامتثلت امره واكلت فقال امسع ما اقول لك ان كان مرادك صوما وصالة وجهادا او 

تك مبا تروم من اجملاهدة وامنا يكون ذلك رياضة فليكن ذلك يف بلدك واما عندنا فال تشتغل بغرينا وال تقيد اوقا
حبسب االستطاعة وكل واشرب وانبسط قال فامتثلت اشارته ومكثت عنده اربعة اشهر كأهنا ساعة غري اين مل 

افارقه قط خلوة وجلوة ومنحه يف هذه املدة االسرار وخلع عليه خلع القبول وتوجه بتاج العرفان واشهد مشاهد 
رق له فرق الفرق الثاين فحاز من التداين اسرار املثاين مث ملا انقضت املدة واراد العود اىل اجلمع االول والثاين وف

القاهرة ودعه وما ودعه وسافر حىت وصل اىل غزة فبلغ خربه امري تلك القرية وكانت الطريق خميفة فوجه مع قافلة 
الوا الهل القافلة ال ختافوا فلسنا من قطاع ببريقني من العسكر فساروا فلقيهم يف أثناء الطريق اعراب فخاوفوهم فق

الطريق وان كنا منهم فال نقدر نكلمكم وهذا معكم واشاروا اىل الشيخ ومل يزالوا سائرين حىت انتهوا اىل مكان يف 
اثناء الطريق بعد جماوزة العريش بنحو يومني فقيل هلم ان طريقكم هذا غري مأمون اخلطر مث تشاوروا فقال هلم 

ك املكان حنن نسري معكم ونسلك بكم طريقا غري هذا لكن اجعلوا لنا قدرا من الدراهم نأخذه منكم اذا اعراب ذل
وصلتم اىل بلبيس فتوقف الركب أمجعه فقال االستاذ انا ادفع لكم هذا القدر هنالك فقالوا ال سبيل اىل ذلك كيف 

ضمنت اهل القافلة فقبل ذلك فاتفق الرأي على تدفع انت وليس لك يف القفل شيء واهللا ما نأخذ منك شيئا اال ان 
دفع الدراهم من ارباب التجارات بضمانة الشيخ فضمنهم وساروا حىت وصلوا اىل بلبيس مث منها اىل القاهرة 

  فسرت به أمت سرور وأقبل عليه الناس من حينئذ أمت قبول ودانت لطاعته الرقاب واخذ العهود على العامل 

الليل والنهار واحيا طريق القوم بعد دروسها وأنقذ من ورطة اجلهل مهجا من عي نفوسها وادار جمالس االذكار ب
فبلغ هدية االقطار كلها وصار يف كثري من قرى مصر نقيب وخليفة وتالمذة واتباع يذكرون اهللا تعاىل ومل يزل امره 

  يف ازدياد وانتشار حىت بلغ سائر اقطار االرض 
والرجال يذكرون اهللا تعاىل بطريقته وصار خليفة الوقت وقطبه ومل يبق ويل من اهل  وسار الكبار والصغار والنساء

عصره اال اذعن له وحني تصدى للتسليك واخذ العهود اقبل عليه الناس من كل فج وكان يف بدء االمر ال 
خرب شيخه السيد يأخذون اال باالستخارة واالستشارة وكتابة امسائهم وحنو ذلك فكثر الناس عليه وكثر الطلب فأ



الصديقي بذلك فقال له ال متنع احدا يأخذ عنك ولو نصرانيا من غري شرط واسلم على يديه خلق كثري من 
النصارى واول من اخذ عنه الطريق وسلك على يديه الويل الصويف العامل العالمة املرشد الشيخ امحد البناء الفوي مث 

عليه وميدحه ويراسله نظما ونثرا ويترمجه باالخ ولوال رآه قسيما له  تاله من ذكر وغريهم وكان استاذه السيد يثين
يف احلال ما صدر عنه ذلك املقال حىت انه قال له يوما اين اخشى من دعائكم يل باالخ النه خالف عادة االشياخ 

  مع املريدين فقال له ال ختش من شيء وامتدحه اشياخه ومعاصروه وتالمذته 
ودفن يوم االحد بعد ان صلي  ١١٨١السبت قبل الظهر سابع عشري ربيع االول سنة  تويف رضي اهللا عنه يوم

عليه يف االزهر يف مشهد عظيم جدا وكان يوم هول كبري وكان بني وفاته ووفاة االستاذ امللوي ثالثة عشر يوما 
غب ان وجوده امان ومن ذلك التاريخ ابتدأ نزول البالء واختالل احوال الديار املصرية وظهر مصداق قول الرا

على اهل مصر من نزول البالء وهذا من املشاهد احملسوس وذلك انه مل يكن يف الناس من يصدع باحلق ويأمر 
باملعروف وينهى عن املنكر ويقيم اهلدى فسد نظام العامل وتنافرت القلوب ومىت تنافرت القلوب نزل البالء ومن 

  املعلوم املقرر ان صالح 

مللوك وصالح امللوك تابع لصالح العلماء وفساد الالزم بفساد امللزوم فما بالك بفقده والرحى ال االمة بالعلماء وا
تدور بدون قطبها وقد كان رمحه اهللا قطب رحى الديار املصرية وال يتم امر من امور الدولة وغريها اال باطالعه 

وصاحل بك واستأذنوه فمنعهم من ذلك واذنه وملا شرع األمراء القائمون مبصر يف اخراج التجاريد لعلي بك 
وزجرهم وشنع عليهم ومل يأذن بذلك كما تقدم وعلموا انه ال يتم قصدهم بدون ذاك فاشغلوا االستاذ ومسوه فعند 
ذلك مل جيدوا مانعا وال رادعا وأخرجوا التجاريد وآل االمر خلذالهنم وهالكهم والتمثيل هبم وملك علي بك وفعل 

ادعا أيضا ونزل البالء حينئذ بالبالد املصرية والشامية واحلجازية ومل يزل يتضاعف حىت عم ما بدا له فلم جيد ر
الدنيا وأقطار االرض فهذا هو السر الظاهري وهو ال شك تابع للباطين وهو القيام حبق وراثه النبوة وكمال املتابعة 

هنم امناء اهللا يف العامل وخالصة بين آدم اولئك ومتهيد القواعد واقامة اعالم اهلدى واالسالم واحكام مباين التقوى ال
  هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 

ومات مشس الكمال ابو حممد الشيخ عبد الوهاب بن زين الدين بن عبد الوهاب بن الشيخ نور بن بايزيد شهاب 
ونقلوا جسده اىل شريني ودفن عند جده الدين امحد بن القطب سيدي حممد بن أيب املفاخر داود الشربيين مبصر 

ساحمه اهللا وجتاوز عن سيآته وتوىل بعده يف خالفتهم أخوه الشيخ حممد وهلما أخ ثالث امسه علي وكانت وفاة 
   ١١٨١املترجم ليلة االحد غرة ذي القعدة سنة 

مد بن موسى العبيدي الفارسي ومات الشيخ االمام العالمة املتقن املتفنن الفقيه االصويل النحوي الشيخ حممد بن حم
الشافعي واصله من فارسكور أخذ عن الشيخ علي قايتباي والشيخ الدفري والبشبيشي والنفراوي وكان آية يف 

  املعارف والزهد والورع والتصوف وكان 

لقى يلقي دروسا جبامع قوصون على طريقة الشيخ العزيزي والدمياطي وبآخراته توجه اىل احلجاز وجاور به سنة وا
  هناك دروسا وانتفع به مجاعة ومات مبكة وكان له مشهد عظيم ودفن عند السيدة خدجية رضي اهللا عنها 

ومات الشيخ االمام العالمة مفيد الطالبني الشيخ امحد ابو عامر النفراوي املالكي أخذ الفقه عن الشيخ سامل 
مللوي واحلفين والشيخ عيسى الرباوي وبرع يف النفراوي والشيخ البليدي والطحالوي واملعقول عنهم وعن الشيخ ا

املعقول واملنقول ودرس وافاد وانتفع به الطلبة وكان درسه حافال وله حظوة يف كثرة الطلبة والتالميذ تويف سنة 



١١٨١   
ومات االمري حسن بك جوجو وجن علي بك ومها من مماليك ابراهيم كتخدا وكان حسن مذبذبا ومنافقا بني 

يل هؤالء ظاهرا وينافق اآلخرين سرا وتعصب مع حسني بك وخليل بك حىت أخرجوا علي بك اىل خشداشينه يوا
النوسات مث صار يراسله سرا ويعلمه باحواهلم وأسرارهم اىل أن حتول اىل قبلي وانضم اىل صاحل بك فأخذ يستميل 

داخل افصاب الدخان وغريها وهو  متكلمي الوجاقلية اىل أن كانوا يكتبون الغراضهم بقبلي ويرسلون املكاتبات يف
مع من مبصر يف احلركات والسكنات اىل أن حضر علي بك وصاحل بك وكان هو ناصبا وطاقة معهم جهة البساتني 

فلما أرادوا االرحتال استمر مكانه وختلف عنهم وبقي مع علي بك مبصر يشار اليه ويرى لنفسه املنة عليه ورمبا 
ي بك انه ال يتمكن من اغراضه ومتهيد االمر لنفسه ما دام حسن بك موجودا فكتم حدثته باالمارة دونه وحتقق عل

  امره واخذ يدبر على قتله 
فبيت مع اتباعه حممد بك وايوب بك وخشداشينهم وتوافقوا على اغتياله فلما كان ليلة الثالثاء ثامن من شهر 

من الليل مث ركبا فركب صحبتهما رجب حضر حسن بك املذكور وكذا خشداشه جن علي بك ومسرا معه حصة 
  حممد 

  بك وايوب بك ومماليكهما واغتالومها يف اثناء الطريق كما تقدم 
ومات االمري رضوان جرجبي الرزاز وأصله مملوك حسن كتخدا ابن االمري خليل أغا وأصل خليل أغا هذا شاب 

املعروفة بسويقة الجني وهو بيت عبد تركي خردجي يبيع اخلردة دخل يوما من بيت الجني بك الذي عند السويقة 
الرمحن أغا املتخرب اآلن وكان ينفذ من اجلهتني فرآه الجني بك فمال قلبه اليه ونظر فيه بالفراسة خمايل النجابة 

فدعاه للمقام عنده يف خدمته فأجاب لذلك واستمر يف خدمته مدة وترقى عنده مث عينه لسد جسر شرمساح 
هد يف سده على ما ينبغي فنزل اليه وساعدته العناية حىت سده وأحكمه ورجع مث عينه ووعده باالكرام ان هو اجت

جليب اخلراج وكان ال حيصل له اخلراج اال باملشقة وتبقى البواقي على البواقي القدمية يف كل سنة فلما نزل وكان يف 
وال باول وشطب مجيع ذلك من غري اوان حصاد االرز فوزن من املزارعني شعري االرز من املال اجلديد والبواقي ا

ضرر وال أذية ومجعه وخزنه واتفق انه غال مثنه يف تلك السنة غلوا زائدا عن املعتاد فباعه مببلغ عظيم ورجع لسيده 
بصناديق املال فقال ال أخذ اال حقي واما الربح فهو لك فأخذ قدر ماله واعطاه الباقي فذهب واشترى ملخدومه 

له فلم يقبلها وردها اليه وأعطى له البيت الذي بلتبانة ونزل له عن طصفة وكفرها ومنية  جارية مليحة واهداها
متامه وصار من االمراء املعدودين فولد خلليل هذا حسن كتخدا ومصطفى كتخدا كانا أمريين كبريين معدودين 

سن حسني جرجبي املعروف مبصر ومماليكه صاحل كتخدا وعبد اهللا جرجبي وابراهيم جرجبي وغريهم ومن مماليكه ح
  بالفحل ورضوان جرجبي هذا املترجم وغريمها أكثر من املائة أمري 

وكان رضوان جرجبي هذا من االمراء اخلريين الدينني له مكارم أخالق وبر ومعروف وملا نفي علي بك عبد الرمحن 
  كتخدا نفاه أيضا وأخرجه من مصر 

  مث ان علي بك ذهب 

دا اجلاويشية فعاتبه على نفي رضوان جرجبي فقال له علي بك تعاتبين على نفي رضوان يوما عند سليمان أغا كتخ
جرجبي وال تعاتبين على نفي ابنك عبد الرمحن كتخدا فقال ابين املذكور منافق يسعى يف اثارة الفنت ويلقي بني الناس 



نياه فقال نرده الجل خاطرك وخاطره فهو يستاهل واما هذا فهو انسان طيب وما علمنا عليه ما تشينه يف دينه وال د
  ورده ومل يزل يف سيادته حىت مات على فراشه سادس مجادى االوىل يف هذه السنة واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

  سنة اثنتني ومثانني ومائة والف

رهم وهم حسني استهل شهر احملرم بيوم االربعاء يف ثانية سافرت التجريدة املعينة اىل حبري بسبب االمراء املتقدم ذك
بك وخليل بك ومن معهم وقد بذل جهده علي بك حىت شهل أمرها ولوازمها يف أسرع وقت وسافرت يوم 

  اخلميس وأمريها وسر عسكرها حممد بك ابو الذهب 
فلما وصلوا اىل ناحية دجوة وجدوهم عدوا اىل مسجد اخلضر فعدوا خلفهم فوجدوهم ذهبوا اىل طندتا وكرنكوا 

 هناك واحاطوا بالبلدة من كل جهة ووقع احلرب بينهم يف منتصف شهر احملرم فلم يزل احلرب قائما هبا فتبعوهم اىل
بني الفريقني حىت فرغ ما عندهم من اجلبخانة والبارود فعند ذلك أرسلوا اىل حممد بك وطلبوا منه االمان فأعطاهم 

  االمان وارتفع احلرب من بني الفريقني 
والتزم هلم باجراء الصلح بينهم وبني خمدومه علي بك فاخندعوا له وصدقوه واحنلت وكاتبهم حممد بك وخادعهم 
  عزائمهم واختلفت آراؤهم 

وسكن احلال تلك الليلة مث ان حممد بك أرسل يف ثاين يوم اىل حسني بك يستدعيه ليعمل معه مشورة فحضر عنده 
  مبفرده وصحبته خليل بك السكران تابعة فقط 

لسه ودخلوا اليه فلم جيدوه فعندما استقر هبما اجللوس دخل عليهما مجاعة وقتلومها وحضر يف فلما وصلوا اىل جم
  أثرمها 

حسن بك شبكة ومل يعلم ما جرى لسيده فلما قرب من املكان أحس قلبه بالشر فاراد الرجوع فعاقه رجل سائس 
ما علم بذلك خليل بك الكبري يسمى مرزوق وضربه بنبوت فوقع اىل االرض فلحقه بعض اجلند واحتز رأسه فل

ومن معه ذهبوا اىل ضريح سيدي أمحد البدوي والتجأوا اىل قربه واشتد هبم اخلوف وعلموا اهنم الحقون باخواهنم 
فلما فعلوا ذلك مل يقتلوهم وأرسل حممد بك يستشري سيده يف أمر خليل بك ومن معه فأمر بنفيه اىل ثغر سكندرية 

  وخنقوه بعد ذلك هبا 
حممد بك وصاحل بك والتجريدة ودخلوا املدينة من باب النصر يف موكب عظيم وامامهم الرؤوس حممولة يف ورجع 

صوان من فضة وعدهتا ستة رؤوس وهي رأس حسني بك وخليل بك السكران وحسن بك شبكة ومحزة بك 
  وامسعيل بك أيب مدفع سليمان أغا الوايل وذلك يوم اجلمعة سابع عشر احملرم 

لثالثاء رابع عشر صفر حضر جناب احلج واطمأن الناس ويف يوم اجلمعة سابع عشره وصل احلجاج ويف يوم ا
بالسالمة ودخلوا املدينة وامري احلاج خليل بك بلغيه وسر الناس بسالمة احلجاج وكانوا يظنون تعبهم بسبب هذه 

  احلركات والوقائع 
ونفى بعضهم اىل الصعيد وبعضهم اىل احلجاز ويف ثامن عشر صفر اخرج علي بك مجلة من االمراء من مصر 

وارسل البعض اىل الفيوم وفيهم حممد كتخدا تابع عبد اهللا كتخدا وقرا حسن كتخدا وعبد اهللا كتخدا تابع مصطفى 
باش اختيار مستحفظان وسليمان جاويش وحممد كتخدا اجلرديل وحسن افندي الباقرجي وبعض أوده باشية وعلي 

  شريف مجليان جرجبي وعلي افندي ال



  وفيه صرف علي بك مواجب اجلامكية 
وفيه ارسل علي بك وقبض على أوالد سعد اخلادم بضريح سيدي امحد البدوي وصادرهم وأخذ منهم امواال 

  عظيمة ال يقدر قدرها 

 وأخرجهم من البلدة ومنعهم من سكناها ومن خدمة املقام االمحدي وأرسل احلاج حسن عبد املعطي وقيده بالسدنة
عوضا عن املذكورين وشرع يف بناء اجلامع والقبة والسبيل والقيسارية العظيمة وأبطل منها مظامل أوالد اخلادم 

  واحلمل والنشالني واحلرمية والعيارين وضمان البغايا واخلواطيء وغري ذلك 
لدولة وفيه وصلت ويف تاسع شهر ربيع االول حضر قاجبي من الديار الرومية مبرسوم وقفطان وسيف لعلي بك من ا

  االخبار مبوت خليل بك الكبري بثغر سكندرية خمنوقا 
  ويف يوم السبت ثاين عشرة نزل الباشا اىل بيت علي بك باستدعائه فتغدى عنده وقدم له تقادم وهدايا 

بك ويف يوم االحد ثامن عشر ربيع االخر اجتمع االمراء مبنزل علي بك على العادة وفيهم صاحل بك وقد كان علي 
بيت مع اتباعه على قتل صاحل بك فلما انقضى اجمللس وركب صاحل بك ركب معه حممد بك وايوب بك ورضوان 
بك وامحد بك بشناق املعروف باجلرار وحسن بك العبداوي وعلي بك الطنطاوي واحدق اجلميع بصاحل بك ومن 

ارق بسويقة عصفور تأخر حممد بك ومن خلفهم اجلند واملماليك والطوائف فلما وصلوا اىل مضيق الطريق عند املف
معه عن صاحل بك قليال واحدث له حممد بك محاقة مع سائسه وسحب سيفه من غمده سريعا وضرب صاحل بك 

وسحب اآلخرون سيوفهم ما عدا امحد بك بشناق وكملوا قتلته ووقع طرحيا على االرض ورمح اجلماعة الضاربون 
ليك صاحل بك واتباعه ما نزل بسيدهم خرجوا على وجوههم وملا استقر وطوائفهم اىل القلعة وعندما رأوا مما

اجلماعة القاتلون بالقلعة وجلسوا مع بعضهم يتحدثون عاتبوا أمحد بك بشناق يف عدم ضربه معهم صاحل بك وقالوا 
  له ملاذا مل جترد سيفك وتضرب مثلنا فقل بل ضربت معكم فكذبوه 

ال ان سيفي ال خيرج من غمده الجل الفرجة مث ستوا وأخذ يف نفسه منهم فقال له بعضهم أرنا سيفك فامتنع وق
وعلم اهنم سيخربون سيدهم بذلك فال يأمن غائلته وذلك ان امحد بك هذا مل يكن مملوكا لعلي بك وامنا كان اصله 

   ١١٦٩من بالد بشناق حضر اىل مصر يف مجلة اتباع علي باشا احلكيم عندما كان واليا على مصر يف سنة 
   ١١٧١فاقام يف خدمته اىل سنة 

وتلبس صاحل بك بامارة احلج يف ذلك التاريخ فاستأذن امحد بك املذكور علي باشا يف احلج واذن له فحج مع صاحل 
بك واكرمه واحبه والبسه زي املصريني ورجع صحبته وتنقلت به االحوال وخدم عند عبداهللا بك علي مث خدم عند 

  فروسيته فرقاه يف املناصب حىت قلده الصنجقية وصار من االمراء املعدودين علي بك فأعجبه شجاعته و
فلم يزل يراعي منة صاحل السابقة عليه فلما عزم علي بك على خيانة صاحل بك السابقة وغدره خصصه بالذكر 

بك وحذره  وأوصاه ان يكون اول ضارب فيه ملا يعلمه يف من العصبية له فقيل له ان امحد بك اسر ذلك اىل صاحل
غدر علي بك اياه فلم يصدقه ملا بينهما من العهود واالميان واملواثيق ومل حيصل منه ما يوجب ذلك ومل يعارضه يف 

  شيء ومل ينكر عليه فعال 
فلما اختلى صاحل بك بعلي بك اشار البه مبا بلغه فحلف له علي بك بان ذلك نفاق من املخرب ومل يعلم من هو فلما 

أى مراقبة اجلماعة له ومناقشتهم له عند استقرارهم بالقلعة ختيل وداخله الوهم وحتقق يف ظنه حصل ما حصل ور
جتسم القضية فلما نزلوا من القلعة وانصرفوا اىل منازهلم تفكر تلك الليلة وخرج من مصر وذهب اىل االسكندرية 



مبنزل علي بيك وركوبه سألوا عنه  وأوصى حرميه بكتمان امره ما امكنهم حىت يتباعد عن مصر فلما تأخر حضوره
  فقيل له انه متوعك فحضر اليه يف ثاين يوم حممد بيك ليعوده وطلب الدخول اليه فلم ميكنهم منعه فدخل اىل حمل 

مبيته فلم جيده يف فراشه فسأل عنه حرميه فقالوا ال نعلم له حمال ومل يأذن الحد بالدخول عليه وفتشوا عليه فلم 
بيك عبد الرمحن آغا وامره بالتفتيش عليه وقتله فاحاط بالبيت وفتش عليه يف البيت واخلطة فلم جيدوه وارسل علي 

جيده وهو قد كان هرب ليلة الواقعة يف صورة جزائريل مغريب وقصقص حليته وسعى مبفرده اىل شلقان وسافر اىل 
جدوه نزل بالقبطانة واحتمى هبا حبري ووصل السعاة خبربه لعلي بيك بانه باالسكندرية فارسل بالقبض عليه فو

وكان من امره ما كان بعد ذلك كما سيأيت وهو امحد باشا اجلزار الشهري الذكر الذي متلك عكا وتوىل الشام 
  وامارة احلج الشامي وطار صيته يف املمالك 

زيرة وايوب وفيه عني علي بيك جتريدة على سويلم بن حبيب وعرب اجلزيرة فنزل حممد بيك بتجريدة اىل عرب اجل
بيك اىل سويلم فلما ذهب ايوب بيك اىل دجوة فلم جيد هبا احدا وكان سويلم بائتا يف سند هنور وباقي احلبابية 

  متفرقني يف البالد فلما وصله اخلرب ركب من سند هنور وهرب مبن معه اىل البحرية والتجأ اىل اهلنادي 
واحتج عليه بسبب واقعة حسني بيك وخليل بيك ملا اتيا اىل  وهنبوا دوائره ومواشيه وحضروا باملنهوبات اىل مصر

دجوة بعد واقعة الديرس واجلراح قدم هلم التقادم وساعدهم بالكلف والذبائح وحنو ذلك والغرض الباطين اجتهاده 
  يف ازالة اصحاب املظاهر كائنا ما كان 

منفيا وكذلك يوسف كتخدا مملوكه ونفي  ويف يوم االثنني تاسع عشرة امر علي بك باخراج علي كتخدا اخلربطلي
حسن افندي درب الشمسي واخوته اىل السويس ليذهبوا اىل احلجاز وسليمان كتخدا اجللفي وعثمان كتخدا 

  عزبان املنفوخ وكان خليل بك االسيوطي بالشرقية فلما مسع بقتل صاحل بك هرب اىل غزة 
  لقلعة وقلد ويف يوم االحد خامس مجادى االوىل طلع علي بك اىل ا

ثالثة صناجق من اتباعه وكذلك وجاقلية وقلد ايوب بك تابعه والية جرجا وحسن بك رضوان امري حج وقلد 
  الوايل ويف مجادى اآلخرة قلد إمسعيل بك الدفتروارية وصرف املواجب يف ذلك اليوم 

فاجتمعوا بالديوان  ويف منتصف شهر رجب وصل آغا من الديار الرومية وعلى يده مرسوم بطلب عسكر للسفر
وقرأوا املرسوم وكان علي بك احضر سليمان بك الشابوري من نفيه بناحية املنصورة وكان منفيا هناك من سنة 

١١٧٢   
ويف يوم الثالثاء عملوا الديوان بالقلعة ولبسوا سليمان بك الشابوري امري السفر املوجه اىل الروم واخذوا يف 

بتجريدة ومعه مجلة من الصناجق واملقاتلني ملنابذة شيخ العرب مهام فلما قربوا  تشهيله وسافر حممد بك ابو الذهب
من بالده ترددت بيتهم الرسل واصطلحوا معه على أن يكون لشيخ العرب مهام من حدود برديس وال يتعدى 

  محكه ملا بعدها 
عن برديس ايضا انعاما منه  واتفقوا على ذلك مث بلغ شيخ العرب انه ولد حملمد بك مولود فارسل له بالتجاوز

  للمولود ورجع حممد بك ومن معه اىل مصر 
وفيه قبض علي بك على الشيخ امحد الكتيب املعروف بالسقط وضربه علقة قوية وامر بنفيه اىل قربص فلما نزل اىل 

املذكور البحر الرومي ذهب الىا اسالمبول وصاهر حسن افندي قطه مسكني النجم واقام هناك اىل أن مات وكان 
  من دهاة العامل يسعى يف القضايا والدعاوى حيىي الباطل ويبطل احلق حبسن سبكه وتداخله 



ويف سابع عشرة حصلت قلقة من جهة وايل مصر حممد باشا وكان اراد ان حيدث حركة فوشي به كتخداه عبد اهللا 
أمروه بالنزول فنزل من باب امليدان بك اىل علي بك فاصبحوا وملكوا االبواب والرميلة واحملجر وحوايل القلعة و

  اىل بيت امحد بك كشك واجلسوا عنده احلرسجية 

  ويف يوم االحد غرة شعبان تقلد علي بك قائمقامية عوضا عن الباشا 
ويف يوم اخلميس أرسل علي بك عبد الرمحن اغا مستحفظان اىل رجل من االجناد يسمى امسعيل اغا من القامسية 

  عيل هذا منفيا جهة حبري وحضر اىل مصر قبل ذلك وأقام ببيته جهة الصليبة وامره بقتله وكان امس
وكان مشهورا بالشجاعة والفروسية واالقدام فلما وصل االغا حذاء بيته وطلبه ونظر اىل االغا واقفا باتباعه ينتظره 

فامتنع من النزول واغلق بابه  علم انه يطلبه ليقتله كغريه النه تقدم قتله الناس كثرية على هذا النسق بأمر علي بك
  ومل يكن عنده احد سوى زوجته وهي ايضا جارية تركية 

وعمر بندقيته وقرابينته وضرب عليهم فلم يستطيعوا العبور اليه من الباب وصارت زوجته تعمر له وهو يضرب 
  حىت قتل منهم أناسا واجنرح كذلك واستمر على ذلك يومني وهو حيارب وحده 

وقتلوا من اتباعه وهو ممتنع عليهم اىل ان فرغ منه البارود والرصاص ونادوه باالمان فصدقهم ونزل  وتكاثروا عليه
  من الدرج فوقف له شخص وضربه وهو نازل من الدرج وتكاثروا عليه وقتلوه وقطعوا رأسه ظلما رمحه اهللا تعاىل 

  ويف تاسع عشره صرفت املواجب على الناس والفقراء 
  رج موكب السفر املوجه اىل الروم يف جتمل زائد ويف ثامن عشرينه خ

ويف عاشر رمضان قبض علي بك على املعلم اسحق اليهودي معلم الديوان ببوالق وأخذ منه اربعني الف حمبوب 
ذهب وضربه حىت مات وكذلك صادر اناسا كثرية يف امواهلم من التجار مثل العشويب والكمني وغريمها وهو الذي 

  وسلب االموال من مبادي ظهوره واقتدى به من بعده ابتدع املصادرات 
ويف شوال هيأ علي بك هدية حافلة وخيوال مصرية جيادا وارسلها اىل اسالمبول للسلطان ورجال الدولة وكان 

  املتسفر بذلك ابراهيم 

ات ملا يعتقده أغا سراج باشا وكتب مكاتبات اىل الدولة ورجاهلا والتمس من الشيخ الوالد أن يكتب له ايضا مكاتب
من قبول كالمه واشارته عندهم ومضمون ذلك الشكوى من عثمان بك بن العظم وايل الشام وطلب عزله عنها 
بسبب انضمام بعض املصريني املطرودين اليه ومعاونته هلم وطلب منه ان يرسل من طرفه اناسا خمصوصني فأرسل 

  ا مع اهلدية وغرضه بذلك وضع قدمه بالقطر الشامي ايضا الشيخ عبد الرمحن العريشي وحممد افندي الربديل فسافرو
ويف ثاين عشر ذي القعدة رسم بنفي مجاعة من االمراء ايضا وفيهم ابراهيم اغا الساعي اختيارية متفرقة وامسعيل 

افندي جاويشان وخليل أغا باش جاويشان مجليان وباشجاويش تفكجيان وحممد افندي جراكسة ورضوان 
سل منهم اىل دمياط ورشيد واسكندرية وقبلي وأخذ منهم دراهم قبل خروجهم واستوىل على والزعفراين فار

بالدهم وفرقها يف اتباعه وكانت هذه طريقته فيمن خيرجه يستصفي امواهلم أوال مث خيرجهم ويأخذ بالدهم 
ا جدك وابنه حممدا اىل واقطاعهم فيفرقها على مماليكه واتباعه الذين يؤمرهم يف مكاهنم ونفى ايضا ابراهيم كتخد

  رشيد وكان ابراهيم هذا كتخدا مث عزله وواله احلسبة فلما نفاه وىل مكانه يف احلسبة مصطفى اغا واهللا اعلم 

  من مات يف هذه السنة



ومات االمام الفقيه احملدث االصويل املتكلم شيخ االسالم وعمدة االنام الشيخ امحد بن احلسن بن عبد الكرمي بن 
وسف بن كرمي الدين الكرميي احلالدي الشافعي االزهري الشهري باجلوهري وامنا قيل له اجلوهري الن حممد بن ي

واشتغل بالعلم وجد يف حتصيله حىت فاق أهل عصره  ١٠٩٦والده كان يبيع اجلوهر فعرف به ولد مبصر سنة 
   ودرس باالزهر وأفىت حنو ستني سنة مشاخيه كثريون منهم الشهاب امحد بن الفقيه

ورضوان الطوخي امام اجلامع االزهر والشيخ منصور املنويف والشهاب أمحد اخلليلي والشيخ عبد ربه الديوي 
والشيخ عبد الرؤوف البشبيشي والشيخ حممد ابو العز العجمي والشيخ حممد االطفيحي والشيخ عبد اجلواد 

الشيخ سليمان احلصيين والشيخ عبداهللا و! املخلي الشافعيون والشيخ حممد السجلماسي والشيخ أمحد الننراوي 
الكنكسي الشيخ حممد الصغري الورزازي وابن زكري والشيخ امحد اهلشتوكي والشيخ سليمان الشربخييت والسيد 

فسمع من  ١١٢٠عبد القادر املغريب وحممد القسطنطيين وحممد النشريت املالكيون ورحل اىل احلرمني يف سنة 
ومحل يف هذه الرحالت علوما مجة اجازه موالي الطيب بن  ١١٣٠مث يف سنة  ١١٢٤البصري والنخلي يف سنة 

موالي عبد اهللا الشريف احلسيين وجعله خليفة مبصر وله شيوخ كثريون غري من ذكرت وقد وجدت يف بعض 
 اجازاته تفصيل ما مسعه من شيوحه ما نصه على البصري والنخلي أوائل الكتب الستة واالجازة العامة مع حديث
الرمحة بشرطه وعلى االطفيحي بعض كتب الفقه واحلديث والتصوف واالجازة العامة وعلى السجلماسي يف سنة 

الكربى للسنوسي وخمتصرة املنطقي وشرحه وبعض تلخيص القزويين وأول البخاري اىل كتاب الغسل  ١١٢٦
الصحيح بطرفيه وشرح العقائد  وبعض احلكم العطائية وأجازه علي بن زكري أوائل الستة وأجازه وعلى الكنكسي

للسعد وعقائد السنوسي وشروحها وشرح التسهيل البن مالك اىل آخره وشرح االلفية للمكوي واملطول بتمامه 
وشرح التلخيص وعلى اهلشتوكي االجازة بسائرها وعلى النفراوي شرح التلخيص مرارا وشرح الفية املصطلح 

يخ االسالم مرارا وشرح التحرير وشرح القية ابن اهلائم وشرح وشرح الورقات وعلي الديوي شرح املنهج لش
  التلخيص وشرح ابن عقيل على االلفية وشرح اجلزرية وعلى املنويف مجع اجلوامع وشرحه للمحلى وشرح التلخيص 

وعلى ابن الفقيه شرح التحرير وشرح اخلضيب مرارا وشرح العقائد النسفية وشرح التلخيص واخلبيصي وعلى 
شرح اخلطيب وابن قاسم مرارا وشرح اجلوهرة لعبد السالم وعلي اخلليفي البخاري وشرح التلخيص  الطوخي

واالمشوين والعصام وشرح الورقات وعلي احلصيين شرح الكربى للسنوسي بتمامه وعلى الشربخييت شرح الرحبية 
وشرح خمتصر السنوسي  وشرح االجرومية وغريمها وعلى الورزازي شرح الكربى بتمامه مرارا وشرح الصغرى

والتفسري وغريه وعلي البشبيشي املنهج مرارا ومجع اجلوامع مرارا والتلخيص والفية املصطلح والشمائل وشرح 
  التحرير لزكريا وغريه هذا نص ما وجدته خبطه 

وأبو واجتمع بالقطب سيدي امحد بن ناصر فأجازه لفظا وكتابه وممن أجازه أبو املواهب البكري وامحد البناء 
السعود الدجنيهي وعبد احلي الشرنباليل وحممد بن عبد الرمحن املليجي ويف احلرمني عمر بن عبد الكرمي اخللخايل 

حضر دروسه ومسع منه املسلسل باالولية بشرطه وتوجه بآخرته احلرمني باهله وعياله وألقى الدروس وانتفع به 
 منزله يزار ويتربك به وله تآليف منها منقذة العبيد عن ربقة الواردون مث عاد اىل مصر فاجنمع عن الناس وانقطع يف

التقليد يف التوحيد وحاشية علي عبد السالم ورسالة يف االولية وأخرى يف حياة االنبياء يف قبورهم وأخرى يف 
مع الغرائق وغريها وكانت وفاته وقت الغروب يوم االربعاء ثامن مجادى االوىل وجهز بصباحه وصلي عليه باجلا

  االزهر مبشهد حافل ودفن بالزاوية القادرية داخل درب مشس الدولة رمحه اهللا 



ومات االمام العالمة واحلرب الفهامة الفقيه الدراكة االصويل النحوي شيخ االسالم وعمدة ذوي االفهام الشيخ 
  عيسى بن امحد بن عيسى بن حممد الزبريي الرباوي الشافعي االزهري ورد اجلامع وهو 

 فقرأ العلم على مشايخ وقته وتفقه على الشيخ مصطفى العزيزي وابن الفقيه وحضر دروس امللوي صغري
واجلوهري والبشرباوي واجنب وشهد له بالفضل أهل عصره وقرأ الدروس يف الفقه واحدقت به الطلبة واتسعت 

الفقه وجودة تقريره وانتفع به  حلقته واشتهر حبفظ الفروع الفقهية حىت لقب بالشافعي الصغري لكثرة استحضاره يف
طلبة العصر طبقة بعد طبقة وصاروا مدرسني وروى احلديث عن الشيخ حممد الدفري وكان حسن االعتقاد يف 

  الشيخ عبد الوهاب العفيفي ويف سائر الصلحاء 
جملد يذكر وله مؤلفات مقبولة منها حاشية على شرح اجلوهرة يف التوحيد وشرح على اجلامع الصغري للسيوطي يف 

يف كل حديث ما يتعلق بالفقه خاصة وال زال ميلي ويفيد ويدرس ويعيد حىت تويف سحر ليلة االثنني رابع رجب 
وجهز يف صباحه وصلي عليه باالزهر مبشهد حافل ودفن باجملاورين وبين على قربه مزار ومقام واستقر مكانه يف 

  وره تالمذة ابيه رمحه اهللا التصدر والتدريس ابنه العالمة الشيخ امحد والزم حض
ومات االمام العالمة الفقيه واللوذعي الذكي النبيه عمدة احملققني ومفيت املسلمني حسن بن نور الدين املقدسي 

احلنفي االزهري تفقه على شيخ وقته الشيخ سليمان املنصوري والشيخ حممد عبد العزيزي الزيادي وحضر دروس 
ي الضرير وامللوي واجلوهري واحلفين والبليدي وغريهم ودرس باجلامع االزهر الشيخ مصطفى العزيزي والسيد عل

يف حياة شيوخه وملا بىن االمري عثمان كتخدا مسجده باالزبكية جعله خطيبا واماما به وسكن يف منزل قرب اجلامع 
بد الرمحن كتخدا وراج أمره وملا شعر فتوى احلنفية مبوت الشيخ سليمان املنصوري جعل شيخ احلنفية بعناية ع

  وكان له به الفة مث ابتىن منزال نفيسا مشرفا على بركة االزبكية مبساعدة بعض االمراء واشتهر امره ودرس بعدة 

أماكن كالصرغقشية املشروطة لشيخ احلنفية واملدرسة احملمودية والشيخ مطهر وغريها والف متنا يف فقه املذهب 
با نفيسة بديعة االمثال وكان عنده ذوق والفة ولطافة وأخالق مهذبة تويف ذكر فيه الراجح من االقوال واقتىن كت
  يوم اجلمعة ثامن عشر مجادى اآلخرة 

ومات االمام العالمة احد أذكياء العصر وجنباء الدهر الشيخ حممد ابن بدر الدين الشافعي سبط الشمس الشرنبابلي 
وقته كالشيخ عبد ربه الديوي والشيخ مصطفى  ولد قبل القرن بقليل وأجازه جده وحضر بنفسه على شيوخ

العزيزي وسيدي عبد اهللا الكنكسي والسيد علي احلنفي والشيخ امللوي يف آخرين وباحث وناصل والف وأفاد 
ولزمه سليقة يف الشعر جيدة وكالمه موجود بني ايدي الناس وله ميل لعلم اللغة ومعرفة باالنساب غري انه كان 

يخ حمي الدين ابن عريب قدس اهللا سره والف عدة رسائل يف الرد عليه وكان يباحث بعض اهل كثري الوقيعة يف الش
العلم فيما يتعلق بذلك فينصحونه ومينعونه من الكالم يف ذلك فيعترف تارة وينكر أخرى وال يثبت على اعترافه 

ه بالنار واحترقت تلك الرسالة من مجلة وبلغين انه الف مرة رسالة يف الرد عليه يف ليلة من الليايل ونام فاحترق منزل
ما احترق من الكتب ومع ذلك فلم يرجع عما كان عليه من التعصب ورمبا تعصب ملذهبه فيتكلم يف بعض مسائل 

مع احلنفية ويرتب عليها أسئلة ويغض عنهم وملا كان عليه مما ذكر مل خيل حاله عن ضيق وهيئته عن رثاثة تويف 
  اح السنة وصلي عليه باالزهر ودفن بالقرافة عند جده المه رمحه اهللا تعاىل املترجم يف احملرم افتت

ومات اجلناب االجمد واملالذ االوحد حامل لواء علم اجملد وناشره وجالب متاع الفضل وتاجره السيد أمحد بن 



وكل منهم قد توىل امسعيل بن حممد أبو االمداد سبط بين الويف والده وجده من أمراء مصر وكذا اخوه البيه حممد 
  االمارة واملترجم أمه هي ابنة االستاذ سيدي 

عبد اخلالق بن ويف ولد مبصر ونشأ يف حجر أبويه يف عفاف وحشمة وأهبة وأحبه الناس ملكان جده المه املشار اليه 
ايب هادي  مث توىل اخلالفة الوفائية بعد وفاة السيد ١١٦٨مع جذب فيه وصالح وتوىل نقابة السادة االشراف سنة 

فنزل عن النقابة للسيد حممد افندي الصديقي وقنع خبالفة بيتهم وكان انسانا حسنا هبيا ذا تؤدة ووقار وفيه قابلية 
الدراك االمور الدقيقة واالعمال الرياضية وهو الذي محل الشيخ مصطفى اخلياط الفلكي على حساب حركة 

ومطالعها ملا بعد الرصد اجلديد اىل تاريخ وقته وهي من مآثره الكواكب الثابتة وأطواهلا وعروضها ودرجات ممرها 
مستمرة املنفعة ملدة من السنني واقتىن كثريا من اآلالت اهلندسية االدوات الرمسية رغب فيها وحصلها باالمثان الغالية 

املطل على الشارع وهو الذي أنشأ املكان اللطيف املرتفع بدارهم اجملاور للقاعة الكبرية املعروفة بأم االفراح 
املسلوك وما به من الرواشن املطلة على حوش املنزل والطريق وما به من اخلزائن واخلورنقات والرفارف والشرفات 

برحاب اجدادهم يوم  ١١٧٧والرفوف الدقيقة الصنعة وغري ذلك وهو الذي كىن الفقري بايب العزم وذلك يف سنة 
رم سنة تارخيه وصلي عليه باجلامع االزهر مبشهد حافل ودفن بتربة اجدادهم املولد النبوي املعتاد وتويف يف سابع احمل

  نفعنا اهللا هبم وامدنا من أمدادهم 
وتوىل اخلالفة بعده مسك ختامهم ومهبط وحي اسرارهم نادرة الدهر وغرة وجه العصر االمام العالمة واللوذعي 

حممد ابو االنوار نسأل اهللا حلضرته طول البقاء ودوام  الفهامة من مصابيح فضله مشارق االنوار السيد مشس الدين
  العز واالرتقاء آمني 

ومات االمام العالمة الفقيه النبيه شيخ االسالم وعمدة االنام الشيخ عبد الرؤوف بن حممد بن عبد الرمحن بن امحد 
  السجيين الشافعي االزهري شيخ االزهر وكنيته ابو اجلود اخذ عن عمه الشمس السجيين 

والزمه وبه خترج وبعد وفاته درس املنهج موضعه وتوىل مشيخة االزهر بعد الشيخ احلفين وسار فيها بشهامة 
وصرامة اال انه مل تطل مدته وتويف رابع عشر شوال وصلي عليه باالزهر ودفن جبوار عمه باعلى البستان واتفق انه 

 كانت سببا الشتهار ذكره مبصر وذلك ان شخصا وقعت له حادثة قبل واليته على مشيخة اجلامع مبدة وهي اليت
من جتار خان اخلليلي تشاجر مع رجل خادم فضربه ذلك اخلادم وفر من امامه فتبعه هو وآخرون من ابناء جنسه 

فدخل اىل بيت الشيخ املترجم فاضل خلفه وضربه برصاصة فاصابت شخصا من اقارب الشيخ يسمى السيد امحد 
ه فامتنع عليهم وتعصب معه اهل خطته وابناء جنسه فاهتم الشيخ عبد الرؤوف ومجع فمات وهرب الضارب فطلبو

املشايخ والقاضي وحضر اليهم مجاعة من امراء الوجاقلية وانضم اليهم الكثري من العامة وثارت فتنة أغلق الناس 
ة وحضر اهل بوالق فيها االسواق واحلوانيت واعتصم اهل خان اخلليلي بدائرهتم واحاط الناس هبم من كل جه

واهل مصر القدمية وقتل بني الفريقني عدة اشخاص واستمر احلال على ذلك اسبوعا مث حضر علي بك ايضا وذلك 
يف مبادي امره قبل خروجه منفيا واجتمعوا باحملكمة الكربى وامتأل حوش القاضي بالغوغاء والعامة واحنط االمر 

  مان وفتح احلوانيت والبيع والشراء وسكن احلال على الصلح وانفض اجلمع ونودي يف صبحها باال
ومات الشيخ الصاحل اخلري اجلواد امحد بن صالح الدين الدجنيهي الدمياطي شيخ املتبولية والناظر على اوقافها كان 
رجال رئيسا حمتشما صاحب احسان وبر ومكارم اخالق وكان ظال ظليال على الثغر يأوي اليه الواردون فيكرمهم 



هم بالطالقة والبشر التام مع االعانة واالنعام ومنزله جممع لالحباب ومورد الئتناس االصحاب وتويف يوم ويواجه
  السبت ثاين عشر ذي احلجة عن مثانني سنة تقريبا 

ومات االمام الفاضل احد املتصدرين جبامع بن طولون الشيخ امحد ابن امحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عامر 
الشافعي كان له معرفة يف الفقه واملعقول واالدب بلغين انه كان خيرب عن نفسه انه حيفظ اثين عشر  العطاشي الفيومي

الف بيت من شواهد العربية وغريها وادرك االشياخ املتقدمني واخذ عنهم وكان انسانا حسنا منور الوجه والسيبة 
  ة تقريبا غفر اهللا له ولديه فوائد ونوادر مات يف سادس مجادى الثانية عن نيف ومثانني سن

ومات االمري خليل بك القازدغلي اصله من مماليك ابراهيم كتخدا القازدغلي وتقلد االمارة والصنجقية بعد موت 
سيده وبعد قتل حسني بك املعروف بالصابوجني وظهر شأنه يف أيام علي بك الغزاوي وتقلد الدفتردارية وملا سافر 

وسبعني جعله وكيال عنه يف رياسة البلد ومشيختها وحصل ما حصل من علي بك امريا باحلج يف سنة ثالث 
تعصبهم على علي بك وهروبه اىل غزة كما تقدم وتقلبت االحوال فلما نفي علي بك جن يف املرة الثانية كان هو 
 املتعني لالمارة مع مشاركة حسني بك كشكش فلما وصل علي بك وصاحل بك على الصورة املتقدمة هرب املترجم
مع حسني بك وباقي مجاعتهم اىل جهة الشام ورجعوا يف صورة هائلة وجرد عليهم علي بك وكانت الغلبة هلم على 

  املصريني فلم جيسراو على اهلجوم كما فعل علي بك وصاحل بك 
فلو قدر اهللا هلم ذلك كان هو الرأي فجهز علي بك على الفور جتريدة عظيمة وعليهم حممد بك ابو الذهب 

ينه فخرجوا اليهم وعدوا خلفهم وحلقوهم اىل طندتا فحاصروهم هبا وحصل ما حصل من قتل حسني بك وخشداش
  ومن معه والتجأ املترجم اىل ضريح سيدي امحد البلدوي فلم يقتلوه اكراما لصاحب الضريح 

 ارسل بقتله فقتلوه وارسل حممد بك خيرب خمدومه ويستشريه يف أمره فارسل اليه بتأمينه وارساله اىل ثغر سكندرية مث
  بالثغر خنقا ودفن هناك 

  وكان امريا جليال ذا عقل ورياسة واما الظلم فهو قدر مشترك يف اجلميع 

ومات ايضا االمري حسني بك كشكش القازدغلي وهو ايضا من مماليك ابراهيم كتخدا وهو احد من تآمر يف حياة 
ورجع  ١١٧٦قلد امارة احلج اربع مرات آخرها سنة استاذه وكان بطال شجاعا مقداما مشهورا بالفروسية وت

ووقع له مع العرب ما تقدم االملاع به يف احلوادث السابقة واخافهم وهابوه حىت كانوا خيوفون  ١١٧٧اوائل سنة 
  بذكره اطفاهلم وكذلك عربان االقاليم املصرية 

زاح واخلدعة واذا مل جيد من ميازحه يف وكان امسر جهوري الصوت عظيم اللحية خيالطها الشيب مييل طبعه اىل امل
  حال ركوبه وسريه مازح سواسه وخدمه وضاحكهم 

  ومسعته مرة يقول لبعضهم مثال سائرا وحنو ذلك 
  وكان له ابن يسمى فيض اهللا كرمي العني فكان يكىن به 

ا معه مملوكه حسن قتل املترجم بطندتا واتى برأسه اىل مصر كما تقدم ودفن هناك وقربه ظاهر مشهور ودفن ايض
  بيك شبكة وخليل بيك السكران وكانا ايضا يشبهان سيدمها يف الشجاعة واخلالعة 

ومات االمري الكبري الشهري صاحل بك القامسي وأصله مملوك مصطفى بك املعروف بالفرد وملا مات سيده تقلد 
كما تقدم يف والية علي  ١١٧٢االمارة عوضه وجيش عليه خشداشينه واشتهر ذكره وتقلد امارة احلج يف سنة 

باشا احلكيم وسار أحسن سري ولبسته الرياسة واالمارة والتزم ببالد أسياده واقطاعاهتم القبلية هو وخشداشينه 



واتباعهم وصار هلم مناء عظيم وامتزجوا هبوارة الصعيد وطباعهم ولغتهم ووكله شيخ العرب مهام يف اموره مبصر 
  للكبش ومل يكن هلا نظري مبصر  وأنشأ داره العظيمة املواجهة

وملا منا أمر علي بك ونفي عبد الرمحن كتخدا اىل السويس كان املترجم هو املتسفر عليه وأرسل خلفه فرمانا بنفيه 
اىل غزة مث نقل منها اىل رشيد مث ذهب من هناك اىل الصعيد من ناحية البحرية واقام باملنية وحتصن هبا وجرى ما 

  اربني اليه وخروج جرى من توجيه احمل

علي بك منفيا وذهابه اىل قبلي وانضمامه اىل املذكور كما تقدم بعد االميان والعهود واملواثيق وحضوره معه اىل 
مصر على الصورة املذكورة آنفا وقد ركن اليه وصدق مواثيقه ومل خيرج عن مزاجه وال ما يأمر به مثقال ذرة 

معهما مع حممد بك كما ذكر آنفا كل ذلك يف مرضاة علي بك  وباشر قتال حسني بك كشكش وخليل بك ومن
  وحسن ظنه فيه ووفائه بعهده اىل ان غدر به وخانه وقتله كما ذكر 

  وخرجت عشريته وأتباه من مصر على وجوههم منهم من ذهب اىل الصعيد ومنهم من ذهب اىل جهة حبري 
ري ويكره الظلم سليم الصدر ليس فيه حقد وال يتطلع ملا يف وكان أمريا جليال مهيبا لني العريكة مييل بطبعه اىل اخل

أيدي الناس والفالحني ويغلق ما عليه وعلى أتباعه وخشداشينه من املال والغالل املريية كيال وعينا سنة بسنة وقورا 
ياء من حمتشما كثري احلياء وكانت احدى ثناياه مقلوعة فاذا تكلم مع أحد جعل طرف سبابته على فمه ليسترها ح

  ظهورها حىت صار ذلك عادة له 
وملا بلغ شيخ العرب مهام موته اغتم عليه غما شديدا وكان حيبه حمبة اكيدة وجعله وكيله يف مجيع مهماته وبعلقاته 

  مبصر ويسدد له ما عليه من االموال املريية والغالل 
ذوه يف تابوت اىل داره وغسلوه وكفنوه وملا قتل االمري صاحل بك أقام مرميا جتاه الفرن الذي هناك حصة مث أخ

  ودفنوه بالقرافة رمحه اهللا 
ومات وحيد دهره يف املفاخر وفريد عصره يف املآثر خنبة الساللة اهلامشية وطراز العصابة املصطفوية السيد جعفر بن 

ي وأجيز حممد البييت السقاف باعلوي احلسيين أديب جزيرة احلجاز ولد مبكة وهبا أخذ عن النخلي والبصر
  بالتدريس فدرس وأفاد 

واجتمع إذ ذاك بالسيد عبد الرمحن العيدروس وكل منهما أخذ عن صاحبه وتنقلت به االحوال فويل كتابة الينبع مث 
  وزارة املدينة وصار اماما يف االدب يشار اليه بالبنان وكالمه العذب يتناقله الركبان وله ديوان شعر مجعه لنفسه 

  وغزليات كلها غرر حمشوة بالبالغة تدل على غزارة علمه وسعة اطالعه وله مدائح وقصائد 
  تويف هبذه السنة باملدينة املنورة 

  سنة ثالث ومثانني ومائة والف

فيها يف احملرم أخرج علي بك عثمان اغا الوكيل من مصر منفيا اىل جهة الشام وكذلك امحد أغا اغات اجلوايل 
  وأغات الضرخبانة اىل جهة الروم 

وكان أمحد أغا هذا رجال عظيما ذا غنية كبرية وثروة زائدة فصادره علي بك يف ماله وامره باخلروج من مصر 
فاحضر املطربازية والداللني والتجار وأخرج متاعه وذخائره وباعها بسوق املزاد بينهم فبيع موجوده من أمتعة 

  ويتحسر مث سافر اىل جهة االسكندرية  وثياب وجواهر وحتف واسلحة وكتب واشياء نفيسة وهو ينظر اليها



وفيها تويف حممد باشا الذي كان بقصر عبد الرمحن كتخدا بشاطيء النيل ولعله مات مسموعا ودفن بالقرافة 
  الصغرى عند مدافن الباشوات بالقرب من االمام الشافعي 

  ونزل احلج ودخل اىل مصر مع امري احلاج خليل بك بلغيا يف امن وأمان 
  شا من طريق الرب وطلع االمراء اىل العادلية ملالقاته ونصبوا خيامهم ودخل باملوكب وذلك يف شهر صفر ووصل با

  وفيها أرسل علي بك جتريدة اىل سويلم بن حبيب واهلنادي بالبحرية مث نقل منها اىل احمللة الكربى فاقام سنني 
 وباش التجربدة امسعيل بك وذلك ان ابن حبيب وفيها ارسل علي بك جتريدة اىل سويلم بن حبيب واهلنادي بالبحرب

ملا رحل من دجوة وذهب اىل البحرية وانضم اىل عرب اهلنادي وكان املتويل على كشوفية البحرية عبداهللا بك تابع 
علي بك فحاربوه وحارهبم حىت قتل عبد اهللا بك املذكور يف املعركة وهنبوا متاعة ووطاقه وكان امحد بك بشناق ملا 

  ن مصر هاربا بعد قتل صاحل بك كما تقدم ذهب اىل الروم فصادف خرج م

هناك مجاعة من اهلربانني ومنهم حيىي السكري وعلي أغا املعمار وعلي بك امللط وغريهم وزيفوا بسبب املغرضني 
  لعلي بك بدار السلطنة فنزلوا يف مركبني اىل درنة فوصلوها متفرقني 

علي املعمار وامللط فركبوا عندما وصلوا اىل درنة وذهبوا اىل الصعيد فاليت وصلت اوال هبا حيىي السكري و
  ووصلت املركب األخرى بعد أيام وهبا أمحد بك بشناق فطلع اىل عند اهلنادي 

فلما وصل امسعيل بك ومن معة بالتجريدة فتحاربوا مع احلبايبة واهلنادي ومعهم أمحد بك بشناق ثالثة أيام وكان 
ال يف خيمة صغرية عند امرأة بدوية بعيدا عن املعركة فذهب بعض العرب وعرف االمراء سويلم بن حبيب منعز

  مبكانة فكبسوه وقتلوه وقطعوا رأسة ورفعوها على رمح واشتهر ذلك 
فارتفع احلرب من بني الفريقني وتفرق اهلنادي وعرب اجلزيرة والصواحلة وغريهم وراحت كسرة على اجلميع ومل 

  ك اليوم يقم هلم قائم من ذل
  وتغيب أمحد بك بشناق فلم يظهر اال بعد مدة ببالد الشام 

وفيها تقلد أيوب بك على منصب جرجا وخرج مسافرا ومعه عدة كبرية من العساكر واالجناد فوصلوا اىل قرب 
مد اسيوط فوردت االخبار باجتماع االمراء املنفيني ومتلكهم اسيوط وحتصنهم هبا وكان من أمرهم انه ملا ذهب حم

بك أبو الذهب اىل جهة قبلي ملنابذة شيخ العرب مهام كما تقدم وجرى بينهما الصلح على ان يكون هلمام من 
  حدود برديس ومت االمر على ذلك بشرط ان تطرد املصريني الذين عندك وال تبقي منهم احدا بدائرتك 

فان فعلتم ذلك كان لكم هبا قوة  فجمعهم وأخربهم بذلك وقال هلم اذهبوا اىل اسيوط واملكوها قبل كل شيء
ومنعة وأنا امدكم بعد ذلك باملال والرجال فاستصوبوا رأيه وبادروا وذهبوا اىل اسيوط وكان هبا عبد الرمحن 

  كاشف من طرف علي بك وذو الفقار كاشف 

اىل البوابة ومعهم وقد كانوا حصنوا البلدة وجهاهتا وبنوا كرانك والبوابة وركب عليها املدافع فتحيل ليال وزحفوا 
اخناخ وأحطاب جعلوا فيها الكربيت والزيت وأشعلوها وأحرقوا الباب وهجموا على البلدة فلم يكن له هبم طاقة 

لكثرهتم وهم مجاعة صاحل بك وباقي القامسية ومجاعة اخلشاب ومجاعة الفالح ومجاعة مناو وحيىي السكري وسليمان 
وحممد بك املاوردي وعبد الرمحن كاشف من خشداشني صاحل  اجللفي وحسن كاشف ترك وحسن بك ابو كرش

بك وكان من الشجعان وحممد كتخدا اجللفي وعلي بك امللط تابع خليل بك ومجاعة كشكش وغريهم ومعهم كبار 
  اهلوارة واهايل الصعيد 



اهيم بلغيا فملكوا اسيوط وحتصنوا هبا وهرب من كان فيها ووردت االخبار بذلك اىل علي بك فعني للسفر ابر
وحممد بك أبا شنب وعلي بك الطنطاوي ومن كل وجاق مجاعة وعساكر ومغاربة وأرسل اىل خليل بك القامسي 
املعروف باالسيوطي فاحضره من غزة وطلع هو وابراهيم بك تابع حممد بك بعساكر أيضا وعزل الباشا وأنزله 

الذهب ورضوان بك وعدة من االمراء والصناجق  وحبسه ببيت ايواظ يك عند الزير املعلق مث سافر حممد بك ابو
  وضم اليهم ما مجعه وجلبه من العساكر املختلفة االجناس من دالة ودروز ومتاولة وشوام 

وسافر اجلميع برا وحبرا حىت وصلوا اىل أيوب بك وهو يرسل خلفهم يف كل يوم باالمداد واجلبخانات والذخرية 
قرب اسيوط ونصبوا عرضيهم عند جزيرة منقباط وحتققوا وصول حممد  والبقسماط وذهب اجلميع اىل أن وصلوا

  بك ومن معه وفرحوا بذلك الهنم كانوا رأوا يف زايرجات الرمل سقوطه يف املعركة 
مث أمجعوا رأيهم على ان يدمهوهم آخر الليل فركبوا يف ساعة معلومة وسار هبم الدليل يف طوق اجلبل وقصدوا 

  ناحية كذا من العرضي فتاه وضل هبم الدليل حىت جتاوزوا النزول من حمل كذا على 

املكان املقصود بساعتني واخذوا جهة العرضى فوجدوه قبليهم بذلك املقدار وعلموا فوات القصد وان القوم مىت 
علموا حصوهلم خلفهم ملكوا البلدة من غري مانع قبل رجوعهم من املكان الذي اتوا منه فما وسعهم اال الذهاب 

  هم ومصادمتهم على أي وجه كان فلم يصلوهم اال بعد طلوع النهار الي
وتبقظ القوم واستعدوا هلم فالتطموا معهم وهم قليلون بالنسبة اليهم ووقع العرب واشتد اجلالد وبذلوا جهدهم يف 

  احلرب ويصرخ الكثري منهم بقوله اين حممد بك فربز اليهم حممد بك أبو شنب وهو يقول أنا حممد بك 
قصدوه وقاتلوه وقاتلهم حىت قتل وسقط جواد حيىي السكري فلم يزل يقاتل ويدافع حصة طويلة حىت تكاثروا ف

  علية وقتلوة وعبد الرمحن كاشف القامسي حيارب مبدفع يضربة وهو على كتفة 
  واجنلت احلرب عن هزميتهم ونصرة املصريني عليهم وذلك عند جبانة اسيوط 

  اىل كبار اهلوارة وملك املصريون اسيوط ودفنوا القتلى وحممد بك أبا شنب  فتشتتوا يف اجلهات وانضموا
  واغتم حممد بك ابو الذهب ملوته وفرح لوقوع الزايرجة عليه ومفاداته لة ألنه كان يعلم ذلك أيضا 

  وأقاموا بأسيوط اياما مث ارحتلوا اىل قبلي بقصد حماربة مهام واهلوارة 
نضم اليهم من األمراء املهزومني فراسل حممد بك امسعيل أبا عبد اهللا وهو ابن عم مهام واجتمع كبار اهلوارة مع من ا

واستماله ومناه وواعده برياسة بالد الصعيد عوضا عن شيخ العرب مهام حىت ركن اىل قوله وصدق متويهاته 
  وتقاعس وتثبط عن القتال وخذل طوائفه 

م خرج من فرشوط وبعد عنها مسافة ثالثة ايام ومات مكمودا وملا بلغ شيخ العرب مهام ما حصل ورأى فشل القو
مقهورا ووصل حممد بك ومن معه اىل فرشوط فلم جيدوا مانعا فملكوها وهنبوا واخذوا مجيع ما كان بدوائر مهام 

  وأقاربة واتباعه من ذخائر وأموال وغالل 
  وزالت دولة شيخ العرب مهام من بالد الصعيد من ذلك التاريخ كاهنا 

  مل يكن ورجع األمراء اىل مصر وحممد بك أبو الذهب وصحبته درويش ابن شيخ العرب مهام 
فانه ملا مات أبوه وانكسر ظهر القوم مبوته وعلموا اهنم ال جناح هلم بعده أشاروا على ابنه مبقابلة حممد بك وانفصلوا 

  عنه وتفرقوا يف اجلهات 
  وم ومنهم من ذهب اىل الشام فمنهم من ذهب اىل درنه ومنهم من ذهب اىل الر



وقابل درويش بن مهام حممد بك وحضر صحبته اىل مصر وأسكنه يف مكان بالرحبة املقابلة لبيته وصار يركب 
  ويذهب لزيارة املشاهد ويتفرج على مصر ويتفرج عليه الناس ويعدون خلفه وأمامه لينظروا ذاته 

صورة مث ان علي بك أعطاه بالد فرشوط والوقف بشفاعة وكان وجيها طويال أبيض اللون اسود اللحية مجيل ال
  حممد بك 

وذهب اىل وطنه فلم حيسن السري والتدبري وأخذ امره يف االحنالل وحاله يف االضمحالل وارسل من طالبه باالموال 
  والذخائر فاخذوا ما وجدوه 

يما به حىت خرج حممد بك من مصر وحضر اىل مصر والتجأ اىل حممد بك فاكرمه وانزله مبنزل جبواره فلم يزل مق
  مغاضبا الستاذه فلحق به اىل الصعيد وخلص االقليم املصري حبري 

وقبلي اىل علي بك وأتباعه فشرع يف قتل املنفيني الذين أخرجهم اىل البنادر مثل دمياط ورشيد واالسكندرية 
ربطلي برشيد ومحزة بك تابع خليل واملنصورة فكان يرسل اليهم وخينقهم واحدا بعد واحد فخنق علي كتخدا اخل

بك بزفتا وقتلوا معه سليمان أغا الوايل وإمسعيل بك أبا مدفع باملنصورة وعثمان بك تابع خليل بك هرب اىل 
مركب البيليك فحماه وذهب اىل اسالمبول ومات هناك ونفى أيضا مجاعة واخرجهم من مصر وفيهم سليمان 

   كتخدا املشهدي وابراهيم أفندي مجليان
  ومات الباشا املنفصل بالبيت الذي نزل فيه وحلق مبن قبله 

ومما اتفق ان علي بك صلى اجلمعة يف اوائل شهر رمضان جبامع الداودية فخطب الشيخ عبد ربه ودعا للسلطان مث 
  دعا لعلي بك 

  فلما 

ليه البله والصالح انقضت الصالة وقام علي بك يريد االنصراف احضر اخلطيب وكان رجال من اهل العلم يغلب ع
  فقال له من امرك بالدعاء بامسي على املنرب أقيل لك اين سلطان فقال نعم انت سلطان وانا ادعو لك 

فاظهر الغيظ وامر بضربه فبطحوه وضربوه بالعصي فقام بعد ذلك متأملا من الضرب وركب محارا وذهب اىل داره 
  واستسمحه مث ان علي بك ارسل اليه يف ثاين يوم بدراهم وكسوة 

  من مات يف هذه السنة من العلماء واالمراء

مات االمام الويل الصاحل املعتقد اجملذوب العامل العامل الشيخ علي ابن حجازي بن حممد البيومي الشافعي اخللويت مث 
حفظ القرآن يف صغره وطلب العلم وحضر دروس االشياخ ومسع احلديث  ١١٠٨االمحدي ولد تقريبا سنة 

ت على عمر بن عبد السالم التطاوين وتلقن اخللوتية من السيد حسني الدمرداشي العاديل وسلك هبا مدة واملسلسال
  مث اخذ طريق االمحدية عن مجاعة مث حصل له جذب ومالت اليه القلوب وصار للناس فيه اعتقاد عظيم 

ومريدون وكان يسكن احلسينية واجنذبت اليه االرواح ومشى كثري من اخللق على طريقته واذكاره وصار له اتباع 
ويعقد حلق الذكر يف مسجد الظاهر خارج احلسينية وكان يقيم به هو ومجاعته لقربه من بيته وكان ذا واردات 

  وفيوضات واحواله غريبة 
والف كتبا عديدة منها شرح اجلامع الصغري وشرح احلكم البن عطاء اهللا السكندري وشرح االنسان الكامل 

وشرح االربعني  ١١٤٤فات يف طريق القوم خصوصا يف طريق اخللوتية الدمرداشية الفه سنة للجيلي وله مؤل



النووية ورسالة يف احلدود وشرح على الصيغة االمحدية وشرح على الصيغة املطلسمة وله كالم عال يف التصوف 
  ضاء واذا تكلم افصح يف البيان واتى مبا يبهر االعيالن وكان يلبس قميصا ابيض وطاقية بي

ويعتم عليها بقطعة مشلة محراء ال يزيد على ذلك شتاء وصيفا وكان ال خيرج من بيته اال يف كل اسبوع مرة لزيارة 
املشهد احلسيين وهو على بغلة واتباعه بني يديه وخلفه يعلنون بالتوحيد والذكر ورمبا جلس شهورا ال جيتمع باحد 

  من الناس 
  وكانت له كرامات ظاهرة 

عقد الذكر باملشهد احلسيين يف كل يوم ثالثاء ويأيت جبماعته على الصفة املذكورة ويذكرون يف الصحن وملا كان ي
اىل الضحوة الكربى قامت عليه العلماء وانكروا ما حيصل من التلوث يف اجلامع من اقدام مجاعته اذ غالبهم كانوا 

طة بعض االمراء فانربى هلم الشيخ الشرباوي يأتون حفاة ويرفعون اصواهتم بالشدة وكاد ان يتم هلم منعه بواس
وكان شديد احلب يف اجملاذيب وانتصر له وقال للباشا واالمراء هذا الرجل من كبار العلماء واالولياء فال ينبغي 

  التعرض له 
وقرر  وحينئذ امره الشيخ بان يعقد درسا باجلامع االزهر فقرأ يف الطيربسية االربعني النووية وحضره غالب العلماء

  هلم ما هبر عقوهلم فسكتوا عنه ومخدت نار الفتنة 
ومن كالمه يف آخر رسالة اخللوتية ما نصه فمن منن اهللا علي وكرمه أين رأيت الشيخ دمرداش يف السماء وقال يل 

السنني ال ختف يف الدنيا وال يف اآلخرة وكنت ارى النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اخللوة يف املولد فقال يل يف بعض 
ال ختف يف الدنيا وال يف اآلخرة ورأيته يقول اليب بكر رضي اهللا عنه اسع بنا نطل على زاوية الشيخ دمرداش وجاءا 

حىت دخال يف اخللوة ووقفا عندي وأنا اقول اهللا اهللا وحصل يل يف اخللوة وهم يف رؤية النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  مد يدك اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فهو حاضر عندي فرأيت الشيخ الكبري يقول يل عند ضرحيه 

ورأيته يف خلوة الكردي يعين الشيخ شرف الدين املدفون باحلسينية بني اليقظة والنوم وأنا جالس فانتبهت فرأيت 
  النور قد مأل احملل فخرجت منها هائما فحاشين بعض من كان يف احملل فوقفت عند الشيخ ومل أقدر 

   اخللوة من اهليبة اىل آخر الليل على العود اىل
  وتبسم يف وجهي مرة واعطاين خامتا وقال يل والذي نفسي بيده يف غد يظهر ما كان مين وما كان منك 

ومن كراماته انه كان يتوب العصاة من قطاع الطريق ويردهم عن حاهلم فيصريون مريدين له وذا مسعته من الثقات 
تارة يربطهم بسلسلة عظيمة من حديد يف عمدان مسجد الظاهر وتارة بالشوق ومنهم من صار من السالكني وكان 

  يف رقبتهم يؤدهبم مبا يقتضيه رأيه 
  وكان اذا ركب ساروا خلفه باالسلحة والعصي وكانت عليه مهابة امللوك 

جلس بعد  واذا ورد املشهد احلسيين يغلب عليه الوجد يف الذكر حىت يصري كالوحش النافر يف غاية القوة فاذا
  الذكر تراه يف غاية الضعف 

  وكان اجلالس يرى وجهه تارة كالوحش وتارة كالعجل وتارة كالغزال 
وملا كان مبصر مصطفى باشا مال اليه واعتقده وزاره فقال له انك ستطلب اىل الصدارة يف الوقت الفالين فكان كما 

  قال له الشيخ 
د املعروف به باحلسينية وسبيال وكتابا وقمة وبداخلها مدفن للشيخ فلما ويل الصدارة بعث اىل مصر وبىن له املسج



علي على يد االمري عثمان أغا وكيل دار السعادة وملا مات خرجوا جبنازته وصلي عليه باالزهر يف مشهد عظيم 
  ودفن بالقرب الذي بين له بداخل القبة باملسجد املذكور 

غة بعنانه والويل الصويف من صفا فصويف الشيخ حسن الشيبيين مث ومات عالمة وقته واوانه اآلخذ من كمية البال
الفوي رحل من بلدته فوة اىل اجلامع االزهر فطلب العلم وأخذ عن الشيخ الديريب فجعله ممليا عليه يف الدرس حىت 

نفسه باجمليء قرأ االمشوين واملختصر وحنو ذلك واخرب عن نفسه كان مالزما لويل من أولياء اهللا تعاىل فحني تعلقت 
  اىل اجلامع االزهر توجه مع هذا الويل لزيارة ثغر دمياط 

مث اشتغل بالفقه وغريه من أصول ومنطق ومعان وبيان وتفسري وحديث وغري ذلك حىت فاق على أقرانه وصار 
  عالمة زمانه 

  مث اخذ عن الشيخ احلفين الطريق 

واجازه باخذ العهود والتلقني والتسليك وصار خليفة  وتلقن االمساء وسار على حسب سلوكه وسريه والبسه التاج
حمضا فادار جمالس االذكار ودعا الناس اليها يف سائر االقطار وفتح اهللا عليه باب العرفان حىت صار ينطق باسرار 

  القرآن ويتكلم يف احلقائق 
من هو كمحيي الدين ابن  نقل عن الشيخ احلفين انه ورد عليه منه مكتوب فقال احلمد هللا الذي جعل يف اتباعه

  العريب 
  تويف رمحه اهللا تعاىل يف هذه السنة وخلف ولده السيد امحد موجود يف االحياء بارك اهللا فيه 

وممن أخذ عنه صاحبنا العمدة العالمة الصاحل السيد علي املعروف بزيادة الرشيدي وهو خليفة اخللوتية اآلن بثغر 
  رشيد نفع اهللا به 
جل الفريد الكاتب املاهر املنشيء البليغ اجمليد حممد أفندي بن امسعيل السكندري العارف بااللسنة ومات اجلناب املب

الثالثة العربية والفارسية والتركية وكان لديه حماورات ولطائف ادبية وميل شديد اىل علم اللغة وحبث عن االدوات 
سن حظ ووفور حظ ومهابة عند االمراء وقبول عند املتعلقة به ورسائله يف االلسن الثالثة غاية يف الفصاحة مع ح

اخلواص ووالده كان اسرائيليا فاسلم وحسن اسالمه وتوىل مناصب جليلة بالثغر وله هناك شهرة فولد هذا هناك 
وهذبه وادبه حىت صار اىل ما صار واستقر مبصر وما زالت له امالك هناك وقرابة رايته يأيت لزيارة الشيخ الوالد وقد 

  وتناهى يف السن وابقى الدهر يف زواياه خبايا مستحسنة  اكتهل
ورأيت خبط يده كتاب هبارستان ملوالنا جامي قد احسن يف كتابته واتقن يف سياقه وجمموعا فيه النوادر من اشعار 

  االلسن الثالثة 
  وباجلملة مل يكن يف عصره من يدانية يف الفنون اليت كان جتمل هبا 

عبد اهللا االدكاري يف بضاعة االريب واثىن على حماسنه وكانت بينهما الفة تامة ومصافاة  وقد ذكره االديب الشيخ
  ومصادقة وحماورات ادبية 

  فان املترجم كان أوحد عصره ووحيد مصره مل يدانيه يف جمموعة 

احلمام يف يوم  الفضائل احد ومل يزل محيد املسغى مجيل السرية هبيا وقورا مهيبا عند االمراء والوزراء حىت وافاه
  اجلمعة حادي عشر احملرم من السنة 

ومات االستاذ العارف سيدي علي بن العريب بن علي العريب الفاسي املصري الشهري بالسقاط ولد بفاس وقرأ على 



ب والده وعلى العالمة حممد ابن أمحد بن العريب بن احلاج الفاسي مسع منه االحياء مجيعا بقراءة ولد عمه النبيه الكات
ايب عبد اهللا حممد بن الطيب بن حممد بن علي السقاط وعلى ولده ايب العباس امحد بن حممد العريب ابن احلاج وعلى 

سيدي حممد بن عبد السالم البناين كتب العربية واملعقول والبيان وملا ورد مصر حاجا الزمه فقرأ عليه بلفظه من 
زهر وكثريا من املسلسالت والكتب اليت تضمنتها فهرست ابن الصحيح اىل الزكاة والشمايل بطرفيه باجلامع اال

وجاور مبكة فسمع على البصري  ١١٤٣غازي قراءة حبث وتفهيم واجازه حينئذ باواسط مجادى الثانية سنة 
الصحيح كامال ومسلما بفوت ومجيع املوطأ رواية حيىي بن حيىي وذلك خلف املقام املالكي عند باب ابراهيم واجازه 

لنخلي اوائل الكتب الستة واجازه وعاد اىل مصر فقرأ على الشيخ ابراهيم الفيومي اوائل البخاري وعلى وعلى ا
امحد بن امحد الغرقاوي واجازه وعلى عمر بن عبد السالم التطاوين مجيع الصحيح وقطعة من البيضاوي جبامع 

ى االسودين وشابكه وصافحه وناوله السبحة ومجيع املنح البادية يف االسانيد العالية واضافه عل ١١٣٦الغوري سنة 
واجازه بسائر السلسالت وعلى حممد القسطنطيين رسالة ابن ايب زيد برواق املغاربة وعلى حممد بن زكري شرحه 
على احلكم جبامع الغوري وعلى سيدي حممد الزرقاين كتاب املوطأ من باب العتق اىل آخره واجازه به يوم ختمه 

   ١١١٣ة وذلك ثامن شعبان سن
   ١١٦٠وروى حديث الرمحة عن سيدي السيد مصطفى البكري يف سنة 

واجازه ابن امليت يف العموم واجتمع به شيخنا السيد مرتضى يف منزل السيد علي املقدسي كان قد اتى اليه ملقابلة 
انسانا مستأنسا بالوحدة املنح البادية على نسخته وشاركهما يف املقابلة واحبه وباسطه وشافهه باإلجازة العامة وكان 

ودفن  ١١٨٣منجمعا عن الناس حمبا لالنفراد غامضا خمفيا وال زال كذلك حىت تويف يف آواخر مجادى االوىل سنة 
  بالزاوية بالقرب من الفحامني 

ومات اجلناب االجل والكهف االظل اجلليل املعظم واملالذ املفخم االصيلي امللكي ملجأ الفقراء واالمراء وحمط 
ال الفضالء والكرباء شيخ العرب االمري شرف الدولة مهام بن يوسف بن امحد بن حممد بن مهام بن صبيح بن رج

سيبيه اهلوراي عظيم بالد الصعيد ومن كان خريه وبره يعم القريب والبعيد وقد مجع فيه من الكمال ما ليس فيه 
تسيار واخباره غنية عن البيان مسطرة يف صحف لغريه مثال تنزل حبرم سعادته قوافل االسفار وتلقى عنده عصى ال

االمكان منها انه اذا نزل بساحته الوفود والضيفان تلقاهم اخلدم وانزلوهم يف اماكن معدة المثاهلم واحضروا هلم 
االحتياجات واللوازم من السكر ومشع العسل واالواين وغري ذلك مث مرتب االطعمة يف الغداء والعشاء والفطور يف 

  واملربيات واحللوى مدة اقامتهم ملن يعرف ومن ال يعرف  الصباح
فان أقاموا على ذلك شهورا ال خيتل نظامهم وال ينقص راتبهم واال قضوا اشغاهلم على امت مرادهم وزادهم اكراما 

  وانصرفوا شاكرين وان كان الوافد ممن يرجتى الرب واالحسان اكرمه واعطاه وبلغه اضعاف ما يترجاه 
  من كان يذهب اليه يف كل سنة ويرجع بكفاية عامة وهذا شأنه يف كل من كان من الناس  ومن الناس

وأما اذا كان الوافد عليه من اهل الفضائل او ذوي البيوت قابلة مبزيد االحترام وحياة جبزيل االنعام وكان ينعم 
  باجلواري والعبيد والسكر والغالل والثمر والسمن والعسل واذا 

  ن ورآه مرة وغاب عنه سنني مث نظره وخاطبه عرفه وتذكره وال ينساه ورد عليه انسا
  وحاله فيما ذكر من الضيفان والوافدين واملسترفدين أمر مستمر على الدوام ال ينقطع أبدا 

وكان الفراشون واخلدم يهيئون أمر الفطور من طلوع الفجر فال يفرغون من ذلك اال ضحوة النهار مث يشرعون يف 



  ء من الضحوة الكربى اىل قريب العصر مث يبتدئون يف أمر العشاء وهكذا أمر الغدا
وعنده من اجلواري والسراري واملماليك والعبيد شيء كثري ويطلب يف كل سنة دفتر االرقاء ويسأل عن مقدار من 

وانقبض  مات منهم فان وجده مخسمائة أو أربعمائة استبش وانشرح وان وجده ثلثمائة او اقل او حنو ذلك اغتم
خاطره ورأى ان رمبا كانت يف اعظم من ذلك وكان له برسم زراعة قصب السكر وشركة فقط اثنا عشر ألف ثور 

  وهذا خبالف املعد للحرث ودراس الغالل والسواقي والطواحني واجلواميس واالبقار احلالبة وغري ذلك 
عد وال حيد وكان االنسان الغريب اذا رأى واما شون الغالل وحواصل السكر والتمر بأنواعه والعجوة فشيء ال ي

شون الغالل من البعد ظنها مزارع مرتفعة لطول مكث الغالل وكثرهتا فينزل عليها ماء املطر وخيتلط بالتراب فتنبت 
وتصري خضرا كأهنا مزروعة وكان عنده من األجناد والقواسة واكثرهم من بقايا القامسية انضموا اليه وانتسبوا له 

وافرة وتزوجوا وتوالدوا وختلقوا باخالق تلك البالد ولغاهتم وله دواوين وعدة كتبة من األقباط وهم عدة 
واملستوفيني واحملاسبني ال يبطل شغلهم وال حساهبم وال كتابتهم ليال وهنارا وجيلس معهم حصة من الليل اىل الثلث 

   االخري مبجلسه الداخل حباسب وميلي ويأمر بكتابة مراسيم ومكاتبات
  ال يعزب عن فكره شيء قل والجل مث يدخل اىل احلرمي فينام حصة لطيفة مث يقوم اىل الصالة 

  واذا جلس جملسا عاما وضع جبانبه فنجانا فيه قطنة وماء ورد فاذا قرب 

  منه بعض االجالف وحتادثوا معه وانصرفوا مسح بتلك القطنة عينيه ومشها بانفه حذرا من رائحتهم وصناهنم 
  صالت واغداقات وغالل يرسلها للعلماء وارباب املظاهر مبصر يف كل سنة  وكان له

وكان ظال ظليال بارض مصر وملا ارحتل لزيارته شيخنا السيد حممد مرتضى وعرف فضله اكرمه اكراما كثريا وانعم 
  عليه بغالل وسكر وجوار وعبيد وكذلك كان فعله مع امثاله من أهل العلم واملزايا 

شأنه حىت ظهر امر علي بك وحصل ما تقدم شرحه من وقائعه من خشداشينه وذهابه اىل الصعيد ومل يزل هذا 
وصلحه مع صاحل بك وانضمامه اليه وكان املترجم صديقا لصاحل بك وعشريته فامدمها باملال والرجال مراعاة 

لصعيد واعلموه مبا اوقعه لسعي صاحل بك حىت مت هلما االمر وغدر علي بك بصاحل بك وخرجت رجاله واتباعه اىل ا
  هبم علي بك فاغتم على فقد صاحل بك غما شديدا 

ومحله ذلك على ان اشار عليهم بذهاهبم اىل اسيوط ومتلكهم اياها فاهنا باب الصعيد فذهبوا اليها مع مجلة املنفيني 
واستوحش منه  من مصر واملطرودين كما تقدم وامدهم شيخ العرب املترجم حىت ملكوها واخرجوا من كان هبا

علي بك بسبب ذلك وتابع ارسال التجاريد وقدر اهللا خبذالن القبايل ورجوعهم اىل قبلي على تلك الصورة فعند 
ذلك علم مهام انه مل يبق مطلوبا هلم سواه وخصوصا مع ما وقع من فشل كبار اهلوارة وآقاربه ونفاقهم عليه فلم 

من اخلريات وذهب اىل جهة اسنا فمات يف ثامن شعبان من السنة  يسعه اال االرحتال من فرشوط وتركها مبا فيها
  ودفن يف بلدة تسمى قمولة فقضى عليه هبا رمحه اهللا 

  وخلف من االوالد الذكور ثالثة وهم درويش وشاهني وعبد الكرمي 
ا عليه مبقابلة وملا مات انكسرت نفوس االمراء مث ان اكابر اهلوارة قدموا ابنه درويشا لكونه اكرب اخوته واشارو

  حممد بك ففعل 
  واما االمراء فنهم من اخذ أمانا من حممد بك وقابله وانضم اليه ومنهم من ذهب اىل ناحية 



  درنه ونزل البحر وسافر اىل الشام والروم ومنهم من انزوى اىل اهلوارة بالصعيد 
  مكرما اىل بالده وحضر درويش صحبة حممد بك اىل مصر وقابل علي بك واعطاه بالد فرشوط ورجع 

فلم حيسن السري ومل يفلح واول ما بدأ يف احكامه انه صار يقبض على خدم ابيه واتباعه ويعاقبهم ويسلب امواهلم 
وقبض على رجل يسمى زعيتر وكيل البصل املرتب ملطابخ أبيه فأخذ منه أمواال عظيمة يف عدة ايام على مرار اخذ 

البندقي أربعني الفا وكذلك من يصنع الربد للجواري السود والعبيد  منه يف دفعة من الدفعات من جنس الذهب
وذلك خالف وكالء الغالل واالقصاب والسكر والسمن والعسل والتمر والشمع والزيت والنب والشركاء يف 

  املزارع 
ه باالموال ووصلت اخباره بذلك اىل علي بك فعني عليه امحد كتخدا وسافر اليه بعدة من االجناد واملماليك وطالب

حىت قبض منه مقادير عظيمة ورجع هبا اىل خمدومه واقتدى به بعد ذلك حممد بك يف أيام امارته واخذ منه مجلة 
وكذلك اتباعه من بعده حىت اخرجوا ما يف دورهم من املتاع واالواين والنحاس قناطري مقنطرة مث تتبعوا احلفر الجل 

س ونبشوها واخربوها وحضر درويش املذكور بآخرة اىل مصر جاليا عن استخراج اخلبايا حىت هدموا الدور واجملال
  وطنه ومل يزل هبا حىت مات كآحاد الناس 

  واستمر شاهني وعبد الكرمي يزرعان بارض الوقف اسوة املزارعني ويتعيشون حىت ماتا 
  عى حممدا ايام الفرنسيس المور نقمها عليه وخلف ولدا يد ١٢١٤فاما شاهني فقتله مراد بك يف سنة 

واما عبد الكرمي فانه مات على فراشه قريبا من ذلك التاريخ وترك ولدا يدعى مهاما دون البلوغ يوصف بالنجابة 
  حسبما نقل الينا من السفار 

وكاتبين وكاتبته يف بعض املقتضيات ورأيت ابن عمه حممد املكذور حني اتى اىل مصر بعد ذهاب الفرنسيس وتردد 
  من يرث االرض ومن عليها وهو خري الوارثني  عندي مرارا وسبحان

ومات اجلناب الكبري واملقدام الشهري من سرت بذكره الركبان وطار صيته بكل مكان الفارس الضرغام النجيب 
شيخ العرب سويلم بن حبيب من اكابر عظماء مشايخ العرب بالقليوبية ومسكنهم دجوة على شاطيء البحر وهو 

حبيب بن امحد وليس هلم اصل مذكور يف قبائل العرب وامنا اشتهروا بالفروسية كبري نصف سعد مثل أبيه 
  والشجاعة 

وحبيب هذا اصله من شطب قرية قريبة من اسيوط وملا مات حبيب خلف ولديه ساملا وسويلما وكان سامل أكرب من 
ت جنوده وفرسانه ورحاله اخيه وهو الذي توىل الرياسة بعد ابيه واشتهر بالفروسية وعظم امره وطار صيته وكثر

وخيوله واطاعته مجيع املقادم وكبار القبائل ونفذت كلمته فيهم وعظمت صولته عليهم وامتثلوا امره وهنيه وال 
  يفعلون شيئا بدون اشارته ومشورته 

  صار له خفارة الربين الشرقي والغريب من ابتداء بوالق اىل رشيد ودمياط 
  بالف خيال  وكان هو وفرسه مقوما على انفراده

  وكان ظهور حبيب هذا يف اوائل القرن 
واتفق له والبنه سامل هذا وقائع وامور مع امسعيل بك ابن ايواظ وغريه ال بأس يذكر بعضها يف ترمجته منها ان يف 

ارسل حبيب ولده ساملا اىل خيول االمري امسعيل بك ابن ايواظ وهجم عليها باملربع وجم معارفها  ١١٢٥سنة 
  ا وتركها وذهب ومل ياخذ منها شيئا واذناهب

  وذلك باغراء بعض الناس مثل قيطاس بك وخالفه 



  وكانت اخليول بالغيط جهة القليوبية 
وحضر امريا خور واخرب خمدومه فاغتاظ لذلك وعزم على الركوب عليه فالطفه يوسف بك اجلزار حىت سكن 

مشهور بالشجاعة وجعلوه قائمقام االمانة فسافر  غيظه مث احضر حسنا ابا دفية زعيم مصر سابقا من القامسية
  جببخانة ومدفعني وصحبته طوائف ورجال وامره بان يطلب شر حبيب وان قدر على قتله فليفعل 

وكتب مكاتبات للنواحي بان يكونوا مطيعني للمذكور فلم يزل حىت نزل يف غيط برسيم عند ساقية خراب وعمل 
  هناك متراسا 

ا بلباد واقام رصد خيالة بالطريق واذا بسامل بن حبيب ركب يف عبيده ورجاله متوجهني اىل ووضع املدفعني وغطامه
اجلزيرة فنزل بطريقه بغيط االوسية فحضر اخليالة الرصد اىل االمري حسن ايب دفية واخربوه فركب برجاله وابقى 

يرمون باملدفعني سواء ففعلوا ذلك  عند املدافع عشرة من السجمانية واوصاهم باهنم اذا اهنزموا من القوم فاهنم
بعدما القاهم ورمى منهم رجاال ووقع منهم ايضا عند رمي املدافع والرصاص ثالثة عشر خياال واخذوا منهم حنو 

  ستة قالئع 
ورجع سامل بن حبيب مبن بقي من طائفته اىل ابيه وعرفه مبا وقع له مع االمري حسن ايب دفية فارسل اىل عرب 

  منهم فرسانا كثرية وكذلك من اقليم املنوفية وركب اجلميع قاصدين مناوشته  اجلزيرة فاحضر
ووصلته أخبار ذلك فركب مبن معه وفعل كاألول وركب مبحرا وانعطف عليهم وحارهبم فرمى منهم فرسانا 

  فاهنزموا امامه 
ل املدافع فرموا هبم فوقف مكانه فرجعت عليه العرب والعبيد فاهنزم امامهم فرحموا خلفه طمعا منهم حىت وص

  واتبعوهم بطلق الرصاص فولوا هاربني وسقط من عرب اجلزيرة وغريها عدة فرسان 
واخذوا منهم خيوال وسالحا وحضرت نساؤهم ورفعوا القتلى ورجع سامل اىل ابيه وعرفه مبا جرى عليهم من 

واظ وتولد من ذلك انه وجه علينا حرقهم وقتل فرساهنم فارسل حبيب اىل قيطاس بك يقول له انك اغريتنا بابن اي
  قائمقامه حرقنا بالنار وقتل منا اجاويد 

فأرسل اليه مكاتبة خطابا للقصاصني مبعاونته ومساعدته فحضر اليه منهم عدة فرسان ضاريب نار ومجع اليه عربان 
وارسل اوالده خبيول اجلزيرة وخيالة كثرية من املنوفية وركب حبيب واوالده ومجوعه اىل جسر الناحية ونزل هناك 

  يطلبون شر ايب دفية 
واذا ركب عليهم اهنزموا امامه حىت يصلوا اىل حمل رباطهم باجلسر ففعلوا ذلك اىل ان وصلوا اىل اجلسر فضربت 

  القصاصة بنادقهم طلقا واحدا فرموا حنو ثالثني جنديا من الكبار والذي ما اصيب يف بدنه 

زم االمري حسن ابو دفية مبن بقي معه اىل دار االوسية فاخذت العرب اصيب حصانه وردت عليهم اخليول واهن
اخليول الشاردة وعروا الغز ورموهم يف مقطع من اجلسر وارسل العبيد اتوابا جلراريف وجرفوا عليهم التراب من 

  غري غسل وال تكفني 
قع هلم مع حبيب واوالده ورجع اىل بلده وخلص ثأره وزيادة وحضرت االجناد اىل مصر واخربوا الصنجق مبا و

فعزل االمري حسن ابا دفية من قائمقاميته ووىل خالفه واخذ فرمانا بضرب حبيب واوالده وركب عليهم من الرب 
  والبحر ووصلت النذيرة اىل حبيب فرمى مدافع ايب دفية البحر ووضع النحاس يف اشناف والقاها ايضا يف البحر 

احضر ستة قناديل وعمرها بعدما عاير فتائلها وزهنا بامليزان عيارا واحدا  وقيل ان حبيب قبل هذه الواقعة بايام



وكتب على كل قنديل ورقة بامسه واسم اخيه واوالده واسم ابن ايواظ واسرجها دفعة واحدة فانطفأ الذي بامسه 
  اوال مث انطفأ قنديل ابن ايواظ مث قناديل اخيه واوالده شيئا بعد شيء 

  ة ابن ايواظ فقال انا اموت يف دول
وملا وصل اليه اخلرب حبركة ابن ايواظ وركوبه عليه فركب باخيه واوالده وخرجوا هاربني ووصل ابن ايواظ اىل 
دجوة ورحموا على دواويرهم ورموا الرصاص وكانت املراكب وصلت اىل الرب الغريب جتاه دجوة ورسوا هناك 

  وموعدهم مساع البنادق 
  قي وطلعوا اليه فعند ذلك عدوا اىل الرب الشر

فامر ابن ايواظ هبدم دواوير احلبايبة فهدموها بالقزم والفؤوس وانشأ كفرا بعيدا عن البحر بساقيه وحوض دواب 
  وجامع وميضاة وطاحونني ومجع اهل البلد فعمروا مساكنهم يف الكفر ومسوه كفر الغلبة 

وال واغناما وجواميس وامتعة وفرشا واخشابا ورجع االمري امسعيل بك اىل مصر واخذ الغز واالجناد ابقارا وعج
  شيئا كثريا ووسقوه يف املراكب وحضروا به من الرب ايضا اىل مصر 

  وكتب مكاتبات اىل سائر القبائل من العربان بتحذيرهم من قبوهلم حبيبا 

مل يزل هبا حىت واوالده وان ال ينجمع عليه احد وال يأويه فلم يسعهم اال اهنم ذهبوا عند عرب غزة فاكرموهم و
مات وحضر سامل ابنه بعد ذلك اىل قليوب ببيت الشواريب شيخ الناحية سرا واخذله مكاتبة من ابراهيم بك ايب 

شنب خطابا اىل ابن وايف املغريب بأن يوطن اوالد حبيب عنده حىت يأخذ هلم اجازة من استاذهم فارسل احضر عمه 
ا عند ابن وايف شيخ املغاربة فرحب هبم وضرب هلم بيوت شعر واخاه سويلما وعدوا اىل اجلبل الغريب وسارو

فمات ابراهيم بك ابو شنب وكان يؤاسي اوالد حبيب ويرسل هلم وصوالت بغالل  ١١٣٠واقاموا هبا اىل سنة 
  يأخذوهنا من بالده القبلية 

لوع ابن ايواظ فلما مات يف الفصل ضاقت معيشتهم فحضر سامل بن حبيب من عند ابن وايف خفية وذلك قبل ط
باحلج سنة احدى وثالثني ودخل بيت السيد حممد دمرداش وسلم عليه وعرفه بنفسه فرحب به وشكا له حال 
غربته وبات عنده تلك الليلة واخذه يف الصباح اىل ابن ايواظ فدخل عليه وقبل يده ووقف فقال السيد حممد 

  للصنجق عرفت هذا الذي قبل يدك 
  قال ال 

  أذناب خيولك  قال هذا الذي جم
  قال سامل 

  قال لبيك 
  قال اتيت بييت ومل ختف قال له نعم اتيت بكفين اما ان تنتقم واما ان تعفو فأننا ضقنا من الغربة وها انا بني يديك 

  فقال له مرحبا بك احضر اهلك وعيالك وعمر يف الكفر واتق اهللا تعاىل وعليكم االمان 
  ارسل به عبده وامر له بكسوة وشال وكتب له أمانا و

وركب سامل وذهب عند ابراهيم الشواريب بقليوب فاقام عنده حىت وصل العبد باالمان اىل عمه واخيه يف بين 
سويف فحملوا وركبوا وساروا اىل قليوب ونزلوا بدار اوسية الكفر حىت بنوا هلم دواوير واماكن ومساكن واتتهم 

  ايا والتقادم العرنبية ومشايخ البالد ومقادمها للسالم واهلد
  فاقام على ذلك حىت توىل حممد بك ابن امسعيل بك امري احلاج فأخذ منه اجازة بعمار البلد الذي على البحر 



واستقام حال سامل  ١١٣٤وشرع يف تعمري الدور العظيمة والبساتني والسواقي واملعاصر واجلوامع وذلك سنة 
ونفذت كلمته بالبالد البحرية من بوالق اىل البغازين واشتهر ذكره وعظم صيته واستوىل على خفارة الربين 

وصارت املراكب والرؤساء حتت حكمة وضرب عليها الضرائب والعوائد الشهرية والسنوية وانشأ الدواوير 
الواسعة والبستان الكبري بشاطيء النيل وكان عظيما جدا وعليه عدة سواق وغرس به اصناف النخيل واالشجار 

  اره وفاكهته وعنبه جتتين بطول السنة واحضر هلا اخلولة من الشام ورشيد وغري ذلك املتنوعة فكانت مث
وملا وقعت الوقائع بني ذي الفقار بك وحممد بك جركس املتقدم ذكرها وحضر جركس مبن معه من اللموم اىل 

وعبيده اىل قرب املنشية وخرجت اليه عساكر مصر وارسلوا اىل سامل بن حبيب فجمع العربان وحضر بفرسانه 
ناحية الشيمي وحارب مع األجناد املصرية حىت قتل سليمان بك يف املعركة ووىل جركس ورجعت التجريدة وتبعه 

سامل بن حبيب واألسباهية وذهبوا خلفه فعدى الشرق فعدوا خلفه وطلعت جتريدة اخرى من مصر فتالقوا معهم 
نت اهلزمية على جركس وحصل ما حصل من وقوع وحتاربوا مع حممد بك جركس فكانت بينهم وقعة عظيمة فكا

جركس يف الروبة وموته ودفنوه بناحية شرونه كما تقدم ورجع سامل بن حبيب مبا غنمه يف تلك الوقائع اىل بلده 
وخلف ولدا يسمى عليا اشتهر ايضا  ١١٥١واشتهر امره واشترى السراري البيض ومل يزل حىت تويف سنة 

عة وملا مات سامل ترأس عوضه أخوه سويلم يف مشيخة نصف سعد فسار بشهامة بالفروسية والنجابة والشجا
واشتهر ذكره وعظم صيته يف االقليم املصري زيادة عن أخيه سامل ووسع الدواوير واجملالس وملا سافر االمري عثمان 

  بك الفقاري باحلج ورجع سنة احدى ومخسني املذكورة فارسل 

ه اآلخر التقادم مث ان االمري عثمان بك تغري خاطره على سويلم لسبب من هدية اىل سويلم املذكور وارسل ل
االسباب فركب عليه على حني غفلة ليال وتعاىل به الدليل ونزل على دجوة طلوع الشمس وكان اجلاسوس سبق 

لما اليهم وعرفهم بركوب الصنجق عليهم فخرجوا من الدور ووقفوا على ظهور خيوهلم بالغيط بعيدا عن البلد ف
  حضر الصنجق ورمح على دورهم ورمى الطوائف بالرصاص فلم جيدوا أحدا 

فلم يتعرض لنهب شيء ومنع الغز والطوائف عن اخذ شيء وبلغ خرب ركوب الصنجق عمر بك رضوان وابراهيم 
 بك فركبا خلفه حىت وصال اليه وسلما عليه فعرفهما انه مل جيدهم بالبلد فركب عمر بك وأخذ صحبته مملوكني

فقط وسار حنو الغيط فرآهم واقفني على ظهور اخليل فلما عاينوه وعرفوه نزلوا عن اخليل وسلموا عليه فقال هلم 
الي شيء هتربون من استاذكم وعرفهم انه اتى بقصد النزهة وأحضر صحبته علي بن سامل فقابل به االمري وقبل يده 

   اكتفى اجلميع ورجع اىل دواره وأحضر اشياء كثرية من انواع املآكل حىت
وعزموا عليهم تلك الليلة فبات الصنجق وباقي االمراء وذبح هلم اغناما كثرية وعجلني جاموس وتعشى اجلميع 

واخرجوا هلم يف الصباح شيئا كثريا من انواع الفطورات مث قدم هلم خيوال صافنات وركبوا ورجعوا اىل منازهلم وملا 
غب باشا وكان سويلم مركونا عليه فجمع سويلم عرب بلي وضرب هرب ابراهيم بك قطامش يف ايام حممد را

ناحية شربا املعدية فوصل اخلرب اىل ابراهيم جاويش القازدغلي فأخذ فرمانا بضرب ناحية دجوة واخلروج من حق 
اوالد حبيب فعني عليم ثالثة صناجق وهم عثمان بك ابو يوسف وامحد بك كشك وآخر ووصلتهم النذيرة بذلك 

دبشهم وحرميهم يف البالد وركبوا خيوهلم ونزلوا يف الغيط ونزلت هلم التجريدة ومعهم اجلبخانة واحملاربون فوزعوا 
  وهجموا على البلد فوجدوها خالية 

  وملا رأى احلبايبة كثرة التجريدة فوسعوا وذهبوا اىل ناحية 



بانه ينادي يف البالد عليهم ومل يدع اجلبل الشرقي وارسل ابراهيم جاويش اىل عثمان بك ايب سيف امري التجريدة 
احدا منهم ينزل الريف فركب عثمان بك وطاف بالبالد يتجسس عليهم وظفر هلم بقومانية وذخرية ذاهبة اليهم 
من الريف على اجلمال فحجزها واخذها وذلك مرتني ورجع عثمان بك ومن معه اىل مصر وصحبتهم ما وجدوه 

وعسل واخشاب وهدموا جانبا من بيوهتم وكان علي بن سامل مل يذهب مع للحبايبة يف البالد من مواش وسكر 
سويلم اىل اجليل بل اخذ عياله وذهب عند اوالد فودة فلما مسع بالتقريظ على اصحاب الدرك فأتى اىل مصر 

ودخل اىل بيت ابراهيم جاويش وعرفه بنفسه وطلب منه االمان فعفا عنه بشرط ان ال يقرب دجوة ويسكن يف اي 
بلد شاء يزرع مثل الناس مث ان سويلما ومن معه ارسلوا اىل حسني بك اخلشاب بان يأخذ هلم امانا من ابراهيم 

جاويش ففعل وقبل شفاعة حسني بك بشرط ابطال محاية املراكب واذية بالد الناس ويكفيهم اخلفارة اليت اخذوها 
يف واستقر سويلم كما كان بدجوة وبىن له دورا بالقوة واستخلص هلم املواشي اليت كان مجعها عثمان بك ابو س

عظيما ومقاعد مرتفعة شاهقة يف العلو حيمل سقوفها عدة اعمدة وعليها بوائك مقوصرة ترى من مسافة بعيدة يف 
الرب والبحر وهبا عدة جمالس وخمادع ولواوين وفسحات علوية وسفلية ومجيعه مفروش بالبالط الكدان وبىن بداخل 

جدا ومصلى وبداخل حوش الدوار مساطب ومنايف الجناس الناس اآلفاقية وغريهم وبىن حتت ذلك الدوار مس
ذلك الدوار بشاطيء النيل رصيفا متينا ومساطب جيلس عليها يف بعض االوقات وانشأ عدة مراكب تسمى 

صرخ اخلرجات وهلا شرفات وقلوع عظيمة وعليها رجال غالظ شداد فاذا مرت هبم سفينة صاعدة أو حادرة 
  عليها أولئك الرجال قائلني الربفان امتثلوا وحضروا وأخذوا منهم ما أحبوه من محل السفينة وبضائع التجار وان 

تلكأوا يف احلضور قاطعوا عليهم باخلرجات يف أسرع وقت وأحضروهم صاغرين وأخذوا منهم أضعاف ما كان 
راض وركائز واناس من االمراء وأعواهنم مبصر يؤخذ منهم لو حضروا طائعني من أول االمر وكان له قواعد واغ

ويهاديهم فيذبون عنه وال يسمعون فيه شكوى وله عدة من العبيد السود التجارية الفرسان مالزمني له مع يراسلهم 
كل واحد حرمدان مقلدية مآلن بالدنانري الذهب وكان ال يبيت يف داره ويأيت يف الغالب بعد الثلث االخري فيدخل 

ه عدة من الكتبة ويتقدم اليه ارباب احلاجات ما بني اىل حرميه جصة مث خيرج بعد الفجر فيعمل ديوانا وحيضر بني يدي
مشايخ بالد واجناد وملتزمني وعرب وفالحني وغري ذلك واجلميع وقوف بني يديه والكتاب يكتبون االوراق 
واملراسالت اىل النواحي وغالب بالد القليوبية والشرقية حتت محايته ومحاية أقاربه وأوالده وهلم فيها الشركاء 

الدواوير الواسعة املعروفة هبم واملميزة عن غريها بالعظم والضخامة وال يقدر ملتزم وال قائمقام على والزروع و
تنفيذ امر مع فالحيه اال باشارته أو باشارة من البلد يف محايته من اقاربه وكذلك مشايخ البالد مع استاذيهم وكان 

باييب وشال حباييب ومركوب حباييب اىل غري ذلك هلم طرائق واوضاع يف املالبس واملطاعم فيقول الناس سرج ح
وكان مع شدة مراسه وقوة بأسه يكرم الضيفان وحيب العلماء وارباب الفضائل ويأنس هبم ويتكلم معهم يف املسائل 

ويؤاسيهم ويهاديهم وخصوصا ارباب املظاهر وكان انسانا حسنا وجيها حمتشما مقتصرا على حاله وشأنه مالزما 
وراد واملذاكرة وحيب اهل الفضل والصالح ويتربك هبم وبدعائهم وترددنا عليه وتردد الينا مبصر على قراءة اال

كثريا وبلونا منه خريا وحسن عشرة وكان معه أخوه شيخ العرب حممد علي مثل حاله ويزيد عنه االجنماع عن 
ر فيحاء وكان حسن اخللق واخللق وله الناس لغري ما يعنيه ويعانيه يف خاصة نفسه وكان ابومها على نزل بقليوب بدا

  حشم واتباع 



كثرية وله هيبة عندهم وكان طيب السرية فصيحا مفوها يف حفظه أشعار ونوادر ولديه معرفة وكان يفهم املعىن 
  وحيقق االلفاظ ويطالع الكتب ومقامات احلريري وحنو ذلك 

يك امحد كتخدا اخلربطلي الذي جدد جامع ومات االمري املبجل علي كتخدا مستحفظان اخلربطلي وهو من ممال
واصله من بناء الفائز باهللا  ١١٤٨الفاكهاين الذي خبط العقادين وصرف عليه من ماله مائة كيس وذلك يف سنة 

الفاطمي وكان امتامه يف حادي عشر شوال من السنة املذكورة وكان املباشر على عمارته عثمان جليب شيخ طائفة 
تلك السنة ألبس مملوكه املترجم على أودة باشه الضلمة وجعله ناظرا ووصيا ومات سيده يف العقادين الرومي ويف 

واقعة حممد بك الدفتردار يف مجلة االحد عشر امريا املتقدم بياهنم وعمل جاويش يف الباب مث عمل كتخدا واشتهر 
دا اجللفي بامارة مصر وزوج ذكره بعد انقضاء دولة عثمان بك الغفاري واستقالل ابراهيم كتخدا ورضوان كتخ

ابنته لعلي بك الغزاوي وعمل هلا فرحا عظيما بربكة الرطلي عدة ايام كانت من مقترحات مصر وبعد انقضاء ايام 
الفرح زفت العروس يف زفة عظيمة اجتمع العامل من الرجال والنساء والصبيان للفرجة عليها ودخل هبا علي بك 

املشهور وانشأ علي كتخدا املترجم داره العظيمة برأس عطفة خشقدم جهة املذكور وولد له منها حسن جليب 
الباطنية وداره املطلة على بركة الرطلي والقصر على اخلليج الناصري والقباب املعروفة به وغري ذلك ونفاه علي 

وبني صاحل بك بك اىل جهة قبلي كما تقدم فلما ذهب علي بك اىل قبلي صاحله وانضوى اليه وكان هو السفري بينه 
يف الصلح وبذل جهده يف ذلك هو وخليل بك االسيوطي حىت أمتوه على الوجه املتقدم وحضر صحبته علي بك اىل 

  مصر وسكن بداره وأقبلت عليه الناس وقصدوه يف الدعاوى والشكاوى وامن جانب علي بك واعتقد صداقته 

رشيد مث ارسل من خنقه هناك وكان امريا جليال وجيها وظن انه قلده منته فلم يلبث اال أياما واخرجه منفيا اىل 
  مجيل الصورة واسع العينني أبيض اللحية ضخما مهاب الشكل هبي الطلعة ودفن هناك 

ومات االمري حممد بك ابو شنب وهو من مماليك علي بك وقتل يف معركة اسيوط كما تقدم ودفن هناك وكان من 
  الشجعان املعروفني 

  ومائة والفسنة اربع ومثانني 

فيها ورد على علي بك الشريف عبد اهللا من اشراف مكة وكان من أمره انه وقع بينه وبني ابن عمه الشريف امحد 
اخي الشريف مساعد منازعة يف امارة مكة بعد وفاة الشريف مساعد فتغلب عليه الشريف امحد واستقل باالمارة 

استنجد به فكتب له مكاتبات لعلي بك باملعونة والوصية وخرج الشريف عبد اهللا هاربا وذهب اىل ملك الروم و
والقيام معه وحضر اىل مصر بتلك املكاتبات يف السنة املاضية وكان علي بك مشتغال بتمهيد القطر املصري ووافق 
ذلك غرضه الباطين وهو طمعه يف االستيالء على املمالك فانزله يف مكان وأكرمه ورتب له كفايته واقام مبصر حىت 
متم اغراضه بالقطر وخلص له قبلي وحبري وقتل من قتله وأخرج من أخرجه فالتفت عند ذلك اىل مقاصده البعيده 

وامر بتجهيز الذخائر واالقامات وعمل البقسماط الكثري حىت مألوا منه املخازن ببوالق ومصر القدمية والقصور 
مع باقي االحتياجات واللوازم من الدقيق والسمن والزيت  الربانية وبيوت االمراء املنايف اخلالية مث عبوا ذلك وارسل

والعسل والسكر واالجبان يف الرب والبحر واستكتب اصناف العساكر اتراكا ومغاربة وشواما ومتاولة ودروزا 
  وحضارمة وميانية وسودانا وحبوشا ودالة وغري ذلك وارسل منهم طوائف يف املقدمات 



تهم اجلبخانات واملدافع وآالت احلرب وخرجت التجريدة يف شهر صفر بعد واملشاة أنزلوهم من القلزم وصحب
دخول احلجاج يف جتمل زائد ومهيأ عظيم وساري عسكرها حممد بك ابو الذهب وصحبته حسن بك ومصطفى بك 

  وخالفهم 
عرب الينبع ويف ثاين عشرين ربيع االول وردت االخبار من االقطار احلجازية بوقوع حرابة عظيمة بني املصريني و

وخالفهم من قبائل العربان واالشراف ووقعت اهلزمية على املذكورين وقتل وزير الينبع املتويل من طرف شريف 
  مكة وقتل معه خالئق كثرية 

ويف تاسع شهر ربيع االخر وصل جناب اىل مصر من الديار احلجازية وأخرب بدخول حممد بك ومن معه اىل مكة 
جه هاربا وهنب املصريني دار الشريف ومن يلوذ به واخذوا منها أشياء كثرية من امتعة واهنزام الشريف امحد وخرو

وجواهر واموال هلا قدر وجلس الشريف عبد اهللا يف امارة مكة ونزل حسن بك اىل بندر جدة وتوىل امارهتا عوضا 
مبكة مث عزل على املسري  عن الباشا الذي توالها من طرف ملك الروم ولذلك عرف باجلداوي واقام حممد بك اياما

والرجوع اىل مصر ووصلت االخبار والبشائر بذلك وأرسلت اليه املالقاة بالعقبة وخالفها فلما ورد اخلرب بوصوله 
اىل العقبة وخرجت االمراء اىل بركة احلاج والدار احلمراء النتظار قدومه فوصل يف اوائل شهر رجب ودخل اىل 

  ت اليه العلماء واالعيان للسالم وقصدته الشعراء بالقصائد والتهاين مصر يف ثامنه يف موكب عظيم وأت
ويف منصف رجب املذكور عزل علي بك عبد الرمحن اغا مستحفظان وقلد عوضه سليم اغا الوايل وقلد عوض 

  الوايل موسى أغا من اتباعه وأمر عبد الرمحن اغا بالسفر اىل ناحية غزة وهي اول حركاته اىل جهة 

ره بقتل سليط شيخ عربان غزة فلم يتحيل عليه حىت قتله هو واخوته وأوالده وكان سليط هذا من الشام وأم
  العصاة العتاة له سري وأخبار 

وفيه زاد اهتمام علي بك بالتحرك على جهة الشام واستكثر من مجع طوائف العساكر وعمل البقسماط والبارود 
وأمريها امسعيل بك وصحبته علي بك الطنطاوي وعلي بك  والذخائر واملؤن وآالت احلرب وامر بسفر جتريدة

احلبشي فربزوا اىل جهة العادلية وخرجوا مبا معهم من طوائف العسكر واملماليك واالمحال واخليام واجلبخانات 
 والعربات والضوبة وقرب املاء الكثرية على اجلمال والكرارات واملطابخ والطبول والرمور والنقاقري وغري ذلك فلما

  تكامل خروجهم اقاموا باالدلية اياما حىت قضوا لوازمهم وارحتلوا وسافروا اىل جهة الشام 
ويف حادي عشرينة برزت جتريدة اخرى وعليها سليمان بك وعمر كاشف ومحلة كثرية من العساكر فنزلوا من 

  طريق البحر على دمياط 
  رابات بينهم وبني حكام الشام وأوالد العظم ويف عاشر شهر القعدة وردت اخبار من جهة الشام واشيع وقوع ح

  ويف منصفه خرجت جتريدة اخرى وسافرت على طريق الرب على النسق 
ويف سابع عشره طلب علي بك حسن اغا تابع الوكيل والروزناجمي وباش قلفة وامسعيل اغا الزعيم وآخرون 

  وصادروهم يف حنو اربعمائة كيس بعد ما عوفهم اياما 
ل علي بك دراهم على القرى وقرر على كل بلد مائة ريال وثالمثائة ريال حق طريق فضجت الناس ويف اواخره عم

  من ذلك وطلب من النصارى القبط مائة الف ريال ومن اليهود اربعني الفا وقبضت مجيعها يف اسرع وقت 

  من مات يف هذه السنة



الشيخ عبد اهللا بن عبد اهللا بن سالمة االدكاوي مات الشيخ العمدة الفاضل الكامل االديب املاهر الناظم الناثر 
كما اخرب من لفظه وهبا حفظ  ١١٠٤املصري الشافعي الشهري باملؤذن ولد بادكو وهي قرية قرب رشيد سنة 

القران وورد اىل مصر فحضر دروس علماء عصره وادرك الطبقة االوىل واشتهر بفن االدب وانضوى اىل فخر 
افندي برهان زاده نقيب الساده االشراف فأنزله عنده يف اكرام واحتفل به وكفاه  االدباء يف عصره السيد على

املؤنة من كل وجه وصار يعاطيه كؤوس اآلداب ويصافيه مبطارحة أشهى من ارتشاف الرضاب وحج بصحبته بيت 
يل الفنون االدبية وعاد اىل مصر واقبل على حتص ١١٤٧اهللا احلرام وزار قرب نبيه عليه الصالة و السالم وذلك سنة 

فنظم ونثر ومهر وهبر ورحل اىل رشيد وفوة واالسكندرية مرارا واجتمع على اعيان كل منها وطارحهم ومدحهم 
ويف سنة تسع ومثانني من نظمه بيتني خبطه يف جدار جامع بن نصر اهللا بقوة تاريخ كتابتهما سنة مخس واربعني وبعد 

ل وتنقلت به االحوال وصار يتأسف على ما سلف من عيشه املاضي يف وفاة السيد النقيب تزوج وصار صاحب عيا
ظل ذلك السيد قدس سره فلجأ اىل أستاذ عصره الشيخ الشرباوي والزمه واعتىن به وصار ال ينفك عنه ومدحه 

بغرر قصائده وكان يعترف بفضله وحيترمه وملا تويف انتقل اىل شيخ وقته الشمس احلفين فالزمه سفرا وحضرا 
حه بغرر قصائده فحصلت له العناية واالعانة وواساه مبا به حصلت الكفاية والصيانة وله تصانيف كلها غرر ومد

ونظم نظامه عقود الدرر فمنها الدرة الفريدة واملنح الربانية يف تفسري آيات احلكم العرفانية والقصيدة للزدية يف 
ت سعاد للسيوطي والفوائح اجلنانية يف املدائح الرضوانية مدح خري الربية ألفها لعلي باشا اجلكيم وخمتصر شرح بان

  مجع فيها اشعار 

املادحني للمذكور مث أورد خامتتها ماله من االمداح فيه نظما ونثرا وهداية املتهومني يف كذب املنجمني والنزهة 
ة عشر التزم يف كل بيت الزهية بتضمني الرحبية نقلها من الفرائض اىل الغزل وعقود الدرر يف أوزان االحبر الست

منها االقتباسات الشريفة والدر الثمني يف حماسن التضمني وبضاعة االريب يف شعر الغريب وذيلها بذيل حيكي دمية 
القصر وله املقامة التصحيفية واملقامة القمذية يف اجملون وله ختميس بانت سعاد صدرها خبطبة بديعة وجعلها تأليفا 

على حروف التهجي وغري ذلك وقد كتب خبطه الفائق كثريا من الكتب الكبار ودواوين مستقال وديوانه املشهور 
االشعار وكل عدة اشياء من غرائب االسفار رأيت من ذلك كثريا وقاعدة خطه بني اهل مصر مشهورة ال ختفى 

وكتب على  ورأيت مما كتب كثريا فمن الدواوين ديوان حسان رضي اهللا عنه رأيته خبطه وقد أبدع يف تنميقه
حواشيه شرح االلفاظ الغريبة ونزهة االلباب اجلامع لفنون اآلداب وله مطارحات لطيفة مع شعراء عصره 

والواردين على مصر ومل يزل على حاله حىت صار أوحد زمانه وفريد عصره وأوانه وملا تويف االستاذ احلفين اضمحل 
وتعلل مدة ايام حىت وافاه احلمام يف هنار اخلميس  حاله ولعب بلباله واعترته االمراض ونصب روض عزه وغاض

خامس مجادى االوىل من السنة واخرج بصباحه وصلى عليه باالزهر ودفن باجملاورين فسرب تربة الشيخ احلفين ويف 
سنة ثالث وسبعني ومائة والف ملا اختلفت خدام املشهد النفيسي وكبريهم اذ ذاك الشيخ عبد اللطيف يف امر العنز 

اهنم أظهروا عنزا صغرية مدرة زعموا ان مجاعة من االسرى ببالد االفرنج توسلوا بالسيدة نفيسة واحضروا  وذلك
تلك العنز وعزموا على ذحبها يف ليلة جيتمعون فيها يذكرون ويدعون ويتوسلون يف خالصهم وجناهتم من االسر 

  لليلة فرأى رؤيا هالته فاطلع عليم الكافر فزجوهم وسبهم ومنعهم من ذبح العنز وبات تلك ا

فلما اصبح اعتقهم واطلقهم واعطاهم دراهم وصرفهم مكرمني ونزلوا يف مركب وحضروا اىل مصر وصحبتهم 
تلك العنز وذهبوا اىل املشهد النفيسي بتلك العنز وذكروا يف تلك العنز غري ذلك من اختالقهم وخورهم كقوهلم 



فوق املنارة ومسعوها تتكلم أو ان السيدة تكلمت واوصت عليها  اهنم يوم كذا اصبحوا فوجدوها عند املقام او
ومسع الشيخ املذكور كالمها من داخل القرب وابرزها للناس واجلسها جبانبه ويقول للناس ما يقوله من الكذب 
وأتوا واخلرافات اليت يستجلب هبا الدنيا وتسامع الناس بذلك فأقبل الرجال والنساء من كل فج لزيارة تلك العنزة 

اليها بالندور واهلدايا وعرفهم اهنا ال تأكل اال قلب اللوز والفستق وتشرب ماء الورد والسكر املكرر وحنو ذلك 
فأتوه باصناف ذلك بالقناطري وعمل النساء للعنز القالئد الذهب واالطواق واحللي وحنو ذلك وافتتنوا هبا وشاع 

لى قدر مقامهن من النذور واهلدايا وذهنب لزيارهتا ومشاهدهتا خربها يف بيوت االمراء وأكابر النساء وارسلن ع
وازدمحن عليها فارسل عبد الرمحن كتخدا اىل الشيخ عبد اللطيف املذكور والتمس منه حضوره اليه بتلك العنز 
م ليتربك هبا هو وحرميه فركب املذكور بغلته وتلك العنز يف حجره ومعه طبول وزمور وبيارق ومشايخ وحوله اجلس

الغفري من الناس ودخل هبا بيت االمري املذكور على تلك الصورة وصعد هبا اىل جملسه وعنده الكثري من االمراء 
واالعيان فزارها ومتلس هبا مث أمر بادخاهلا اىل احلرمي ليتربكن هبا وقد كان أوصى الكالرجي قبل حضوره بذحبها 

خلوها اىل املطبخ وذحبوها وطبخها قيمة وحضر الغداء وتلك وطبخها فلما أخذوها ليذهبوا هبا اىل جهة احلرمي اد
العنز يف ضمنه فوضعوها بني ايديهم واكلوا منها والشيخ عبد اللطيف كذلك صار يأكل منها والكتخدا يقول كل 

  يا شيخ عبد اللطيف من هذا للرميس السيمن فيأكل منها ويقول واهللا انه طيب ومستو ونفيس وهو ال يعلم 

وهم يتغامزون ويضحكون فلما فرغوا من االكل وشربوا القهوة وطلب الشيخ العنز فعرفه االمري اهنا هي  انه عنزه
اليت كانت بني يديه يف الصحن وأكلها فبهت فبكته االمري ووخبه وامره باالنصراف وان يوضع جلد العنز على 

ه من اوصله حمله على تلك الصورة ومل يزل عمامته ويذهب به كما جاء جبمعيته وبني يديه الطبول واالشاير ووكل ب
املترجم حىت تلعل باالمراض واالسقام واضمحل منه اجلسم والقوى باآلالم حىت وافاه احلمام يف يوم اخلميس 

خامس مجادى االوىل من السنة رمحه اهللا وابنه العالمة السيد امحد املعروف بكتيكت مفيت الشافعية بثغر سكندرية 
  تيب توفيا بعده بسنني والشيخ صاحل الصحاف موجود مع االحياء أعانه اهللا على وقته والسيد هالل الك

ومات االمام الفصيح البارع الفقيه الشيخ جعفر بن حسن بن عبد الكرمي ابن حممد بن رسول احلسيين الربزجني 
ازه السيد مصطفى البكري املدين مفيت الشافعية هبا ولد باملدينة وأخذ عن والده والشيخ حممد حيوة السندي وأج

وكان يقرأ دروس الفقه داخل باب السالم وكان عجيبا يف حسن االلقاء والتقرير ومعرفة فروع املذهب توىل 
االفتاء واخلطابة مدة تزيد على عشرين سنة كان قواال باحلق امارا باملعروف واجتمع به الشيخ سليمان بن حيىي 

يه وله مؤلفات منها الرب العاجل باجابة الشيخ حممد غافل والقبض اللطيف شيخ املشايخ وذكره يف رحلته وأثىن عل
باجابة نائب الشرع الشريف وفتح الرمحن على أجوبة السيد رمضان تويف يف شهور هذه السنة قيل مسموما واهللا 

  اعلم 
العريان كان من ارباب ومات الويل العارف احد اجملاذيب الصادقني االستاذ الشيخ امحد ابن حسن النشريت الشهري ب

االحوال والكرامات ولد يف اول القرن وكان اول امره الصحو مث غلب عليه السكر فأدركه احملو وكانت له يف 
  بدايته امور غريبة وكان كل من دخل عليه زائرا 

ال يقرأ وال  يضربه باجلريد وكان مالزما للحج يف كل سنة ويذهب اىل موالد سيدي امحد البدوي املعتادة وكان اميا
يكتب واذا قرأ قارىء بني يديه وغلط يقول له قف فانك غلطت وكان رجال جالليا يلبس الثياب اخلشنة وهي جبة 
صوف وعمامة صوف محراء يعتم هبا على لبدة من صوف ويركب بغلة سريعة العدو وملبسه دائما على هذه الصفة 



وتأيت االمراء واالعيان لزيارته والتربك به ويأخذ منهم دراهم  شتاء وصيفا وكان شهري الذكر يعتقده اخلاصة والعامة
كثرية ينفقها على الفقراء اجملتمعني عليه وانشأ مسجده جتاه الزاهد جوار داره وبىن جبواره صهرجيا وعمل لنفسه 

كان ال مدفنا وكذلك الهله وأقاربه واتباعه واحتد به شيخنا السيد أمحد العروسي واختص به اختصاصا زائدا ف
يفارقه سفرا وال حضرا وزوجه احدى بناته وهي ام أوالده وبشره مبشيخة اجلامع االزهر والرئاسة فعادت عليه 

بركته وحتققت بشارته وكان مشهورا باالستشراف على اخلواطر تويف رمحه اهللا يف منتصف ربيع االول وصلى عليه 
  اهللا به وبعباده الصاحلني باالزهر ودفن بقربه الذي اعده لنفسه يف مسجده نفعنا 

ومات الفقيه الصاحل الشيخ علي بن امحد بن عبد اللطيف البشبيشي الشافعي روى عن ابيه عن البابلي تويف يف غاية 
  ربيع الثاين من السنة 

 ومات الشيخ املبجل الصاحل املفضل الدرويش الشيخ امحد املولوي شيخ املولوية بتكية املظفر وكان انسانا حسنا ال
باس به مقبال على شأنه منجمعا عن خلطة كثري من الناس اال حبسب الدواعي تويف يف سابع عشرين ربيع اآلخر من 

  السنة ومل خيلف بعده مثله 
ومات املقدام اخلري الكرمي صاحب اهلمة العالية واملروءة التامة مشس الدين محودة شيخ ناحية برمة باملنوفية اخذ عن 

  ثري االعتقاد فيه واالكرام له والتباعه وله حب يف اهل اخلري واعتقاد الشيخ احلفين وكان ك

  يف اهل الصالح ويكرم الوافدين والضيفان 
  وكان مجيل الصورة طويال مهيبا حسن امللبس واملركب 

تويف يوم اخلميس حادي عشر رجب من السنة وخلف اوالدا منهم حممد احلفين الذي مساه على اسم الشيخ حملبته 
  وامحد ومشس الدين  فيه

ومات بقية السلف ونتيجة اخللف الشيخ امحد سبط االستاذ الشيخ عبد الوهاب الشعراين وشيخ السجادة كان 
  انسانا حسنا وقورا مالكا منهج االحتشام والكمال منجما عن خلطة الناس اال بقدر احلاجة 

مراهقا توىل بعده على السجادة مع مشاركة تويف يوم السبت ثامن صفر من السنة وخلف ولده سيدي عبد الرمحن 
  قريبة الشيخ امحد الذي تزوج بوالدته 

ومات االمام العالمة الفقيه الصاحل الناسك صائم الدهر الشيخ حممد الشوبري احلنفي تفقه على الشيخ االسقاطي 
حسنا وجيها ال يتداخل والشيخ سعودي وبعد وفاة املذكورين الزم الشيخ الوالد وتلقى عنه كثريا وكان انسانا 

فيما ال يعنيه مقبال على شأنه صائم الدهر ومالزما لداره بعد حضور درسه وكان بيته بقنطرة االمري حسني مطال 
  على اخلليج 

  سنة مخس ومثانني ومائة والف

اخرج علي بك جتريدة عظيمة وسر عسكرها وامريها حممد بك ابو الذهب وايوب بك ورضوان بك وغريهم 
ارباب مناصب ومماليكهم وطوائفهم واتباعهم وعساكر كثرية من املغاربة والترك واهلنود واليمانية واملتاولة كشاف و

وخرجوا يف جتمل زائد واستعداد عظيم ومهيأ كبري ومعهم الطبول والزمور والذخائر واالمحال واخليام واملطابخ 
وأجناس العامل الوفا مؤلفة وكذلك أنزلوا  والكرارات واملدافع واجليخانات ومدافع الزنبلك على اجلمال

  االحتياجات واالثقال وشحنوا هبا السفن 



  وسافرت من طريق دمياط يف البحر 
فلما وصلوا اىل الديار الشامية فحاصروا يافا وضيقوا عليها حىت ملكوها بعد أيام كثرية مث توجهوا اىل باقي املدن 

تلوهم وفروا من وجوههم واستولوا على املماليك الشامية اىل حد والقرى وحارهبم النواب والوالة وهزموهم وق
حلب ووردت البشائر بذلك فنودي بالزينة فزينت مصر وبوالق ومصر العتيقة زينة عظيمة ثالثة أيام بلياليها 

 وتفاخروا يف ذلك اىل الغاية وعملت وقدات وامحال قناديل ومشوع باالسواق وسائر اجلهات وعملوا والئم ومغاين
  وآالت وطبوال وشنكا وحراقات وغري ذلك وذلك يف شهر ربيع اول من السنة 

وتعاظم علي بك يف نفسه ومل يكتف فارسل اىل حممد بك يأمره بتقليد االمراء واملناصب والواليات على البالد اليت 
وهو يتابع اليه ارسال افتتحوها وملكوها وان يستمر يف سريه ويتعدى احلدود ويستويل على املماليك اىل حيث شاء 

  االمدادات واللوازم واالحتياجات 
  وال يثنون عناهنم عما يامرهم به 

فعند ذلك مجع حممد بك امراءه وخشداشينه الكبار يف خلوة وعرض عليهم االوامر فضاقت نفوسهم وسئموا 
  احلرب والقتال والغربة وذلك ما يف نفس حممد بك أيضا 

ما الذي تقوله والرأي لك فانت كبرينا وحنن حتت أمرك واشارتك وال خنالفك فيما تأمر مث قال هلم ما تقولون قالوا و
  به 

  فقال رمبا يكون رأيي خمالفا المر استاذنا 
قالوا ولو خمالفا المره فنحن مجيعا ال خنرج عن امرك واشارتك فقال ال أقول لكم شيئا حىت نتحالف مجيعا ونتعاهد 

  على الرأي الذي يكون بيننا 
  ففعلوا ذلك وتعاهدوا وحلفوا على السيف والكتاب 

مث انه قال هلم ان أستاذكم يريد ان تقطعوا اعماركم يف الغربة واحلرب واالسفار والبعد عن االوطان وكلما فرغنا 
من شيء فتح علينا غريه فرأيي ان نكون على قلب رجل واحد ونرجع اىل مصر وال نذهب اىل جهة من اجلهات 

  ن خدمتنا وان كان يريد غري ذلك من املماليك يويل وقد فرغنا م

  امراء غرينا ويرسلهم اىل ما يريد وحنن يكفينا هذا القدر ونرتاح يف بيوتنا وعند عيالنا 
  فقالوا مجيعا وحنن على رايك 

واصبحوا راحلني وطالبني اىل مصر فحضروا يف أواخر شهر رجب على خالف مراد خمدومهم وبقي االمر على 
  وت السك

  مث ان علي بك قلد ايوب بك امارة جرجا وقضى اشغاله وسافر اىل الصعيد بطائفته واتباعه 
وانقضى شهر شعبان ورمضان وعلي بك مصمم على رجوع حممد بك اىل جهة الشام وذلك مصمم على خالف 

  ذلك 
  وبدت بينهما الوحشة الباطنية 

الطنطاوي وخالفه واتفق معهم على غدر حممد بك فلما كان ليلة رابع شهر شوال بيت علي بك مع علي بك 
فركبوا عليه ليال واحاطوا بداره ووقفت له العساكر باالسلحة يف الطرق فركب يف خاصته وخرج من بينهم وذهب 

  اىل ناحية البساتني وارحتل اىل الصعيد 
د حيىي وقدموا له فحضر اليه بعض االمراء أصحاب املناصب وعلي كاشف تابع سليمان افندي كاشف شرق أوال



  ما معهم من اخليام واملال واالحتياجات 
ومل يزل يف سريه حىت وصل اىل جرجا واجتمع عليه أيوب بك خشداشه وأظهر به املصافاة واملؤاخاة وقدم له هدايا 
وخيوال وخياما فلم يلبث اال وقد أحضر عيون حممد بك الذين أرصدهم بالطريق رجال ومعه مكاتبة من علي بك 

  طابا اليوب بك يأمره ويستحثه على عمل احليلة وقتل حممد بك باي وجه أمكنه ويعده امارته وبالده وغري ذلك خ
فلما قرأ املراسلة وفهم مضموهنا أكرم الرجل وقال له تذهب اليه بالكتاب وأثىن جبوابه ولك مزيد االكرام فذهب 

ب وأعطاه اجلواب وذكر فيه أنه جمتهد يف تتميم ذلك الساعي واوصل الكتاب اىل أيوب بك وطلب منه رد اجلوا
  الغرض ومترقب حصول الفرصة 

  فحضر به اىل حممد بك 
فعند ذلك استعد حممد بك وحتقق خيانته ونفاقه فاتفق مع خاصته وامرائه باالستعداد والوثوب وانه اذا حضر اليه 

  أيوب بك أخذ أرباب املناصب نظراءهم وحتفظوا عليهم 
  فلما حضر يف 

صبحها أيوب بك جلس معه يف خلوة وأخذ كل من اخلازندار والكتخدا واجلوخدار والسلحدار نظراءهم من مجاعة 
حممد بك مث قال حممد بك خياطب أيوب بك يا هل ترى حنن مستمرون على االخوة واملصافاة والصداقة والعهد 

  واليمني الذي تعاقدنا عليه بالشام قال نعم وزيادة 
  ك وخان اليمني ونقض العهد قال يقطع لسانه الذي حلف به ويده اليت وضعها على املصحف قال ومن نكث ذل

  فعند ذلك قال له بلغين أنه أتاك كتاب من أستاذنا علي بك 
  فجمد ذلك فقال لعل ذلك صحيح وكتبت له اجلواب أيضا 

  ك أو أرد له جوابا قال مل يكن ذلك ابدا ولو اتاين منه جواب ألطلعتك عليه وال يصح اين أكتمه عن
  فعند ذلك أخرج له اجلواب من جيبه وأحضر اليه ذلك الرسول فسقط يف يده وأخذ ينتنصل ببادر العذر 

فعند ذلك قال له حينئذ ال تصح مرافقتك معي وقم فأذهب اىل سيدك وأمر بالقبض عليه وأنزلوه اىل املركب 
  وأحاط بوطاقه وأسبابه وتفرقت عنه مجوعه 

يدا يف قبضته أحضر عبد الرمحن أغا وكان إذ ذاك بناحية قبلي وانضم اىل حممد بك فقال له اذهب اىل فلما صار وح
  أيوب بك واقطع يده ولسانه كما حكم على نفسه بذلك 

فأخذ معه املشاعلي وحضر اليه يف السفينة وقطعوا ميينه مث شبكوا يف لسانه سنارة وجذبوه ليقطعوه فتخلص منهم 
   البحر فغرق ومات والقى بنفسه اىل

  وكان قصد حممد بك أن يفعل به ذلك ويرسله على هذه الصورة اىل سيده مبصر 
  مث اهنم أخرجوه وغسلوه وكفنوه ودفنوه 

فعندما وقع ذلك أقبلت االمراء واالجناد املتفرقون باالقاليم على حممد بك وحتققوا عند ذلك اخلالف بينه وبني 
  ضور اليه ويظنون خالف ذلك سيده وقد كانوا متجمعني عن احل

وحضر اليه مجيع املنايف وأتباع القامسية واهلوارة الذين شردهم علي بك وسلب نعمتهم فانعم عليهم واكرمهم 
  وتلقاهم بالبشاشة واحملبة واعتذر هلم وواساهم وقلدهم اخلدم 



  واملناصب وهم أيضا تقيدوا خبدمته وبذلوا جهدهم يف طاعته 
ك اىل مصر وحضر اليه كثري من مماليك أيوب بك واتباعه سوى من انضم منهم والتجأ اىل ووصلت االخبار بذل

حممد بك واتباعه فعند ذلك نزل بعلي بك من القهر والغيظ املكظوم ما ال يوصف وشرع يف تشهيل جتريدة عظيمة 
واجتهد يف تنجيز أمرها يف وأمريها وسر عسكرها امسعيل بك واحتفل هبا احتفاال كثريا وامر جبمع أصناف العساكر 

  أسرع وقت وسافروا برا وحبرا يف اواخر ذي القعدة 
فلما التقى اجلمعان خامر امسعيل بك وانضم مبن معه من اجلموع اىل حممد بك وصاروا حزبا واحدا ورجع الذين مل 

  مييلوا وهم القليل اىل مصر 
ل وكاد ميوت من الغيظ والقهر وقلد سبع صناجق فعند ذلك اشتد االمر بعلي بك والحت على دولته لوائح الزوا

والكل مزلقون ومساهم أهل مصر السبع بنات وهم مصطفى بك وحسن بك ومراد بك ومحزة بك وحيىي بك 
وخليل بك كوسه ومصطفى بك اود باشه وعمل هلم برقا وداقما ولوازم وطبلخانات يف يومني وضم اليهم عساكر 

فسه اىل جهة البساتني وشرع يف تشهيل جتريدة أخرى وأمريها علي بك الطنطاوي وطوائف ومماليك وأتباعا وبرز بن
  وأخرج اجلبخانات واملدافع الكثرية وأمر بعمل متاريش من البحر اىل جهة اجلبل وانقضت السنة 

  من مات يف هذه السنة ممن له ذكر

ن عمارة الشاوري املالكي مفيت فرشوط مات االمام الفقيه الصاحل اخلري الشيخ علي بن صاحل ابن موسى بن امحد ب
قرأ باالزهر العلوم والزم العالمة الشيخ علي العدوي وتفقه عليه ومسع احلديث من الشيخ أمحد ابن مصطفى 

السكندري وغريه ورجع اىل فرشوط فويل افتاء املالكية هبا فسار فيها سريا مقتصدا وملا ورد عليه الشيخ ابن الطيب 
ى عنه شيئا من الكتب وأجازه وكان لشيخ العرب مهام بن يوسف يف حقه عناية شديدة وصحبة راجعا من الروم تلق

  أكيدة وكانت شفاعات العلماء مقبولة 

  عنده بعناية ولذلك راج امره واشتهر ذكره وطار صيته 
  وكان حسن املذاكرة واحملاورة حمتشما يف نفسه جممال يف مالبسه وجيها معتربا يف االعني 

خنا السيد حممد مرتضى بامسه نشق الغوايل من املرويات العوايل وذلك ايام رحلته اىل فرشوط ونزوله عنده والف شي
ورفع من شأنه عند شيخ العرب واكرمه اكراما كثريا وملا تغريت احوال الصعيد قدم اىل مصر مع ابن خمدومه وما 

  ما وهو مالزم للفراش فزار وعاد زال هبا حىت توجه اىل طندتا وكان يعتريه حصر البول فيجلس ايا
تويف يوم دخوله اىل بوالق هنار الثالثاء ثالث عشر شعبان من السنة وكان يوما مطري اذا رعد وبرق فوصل خربه اىل 

اجلامع االزهر فخرج اليه الشيخ علي الصعيدي وكثري من العلماء وختلف من ختلف لذلك العذر فجهزوه هناك 
هر وأراد الشيخ الصعيدي دفنه يف مدفن عبد الرمحن كتخدا لصعوبة الذهاب به اىل القرافة وكفنوه وأتوا به اىل االز

  مث دفنوه باجملاورين جبانب تربة الشيخ الصعيدي اليت دفن فيها 
ومات الفقية الفاضل العالمة الشيخ علي بن عبد الرمحن بن سليمان ابن عيسى بن سليمان اخلطيب اجلدميي 

هري الشهري باخلرائطي ولد يف اول القرن اجلامع االزهر فحضر دروس جامعة من فضالء العدوي املالكي االز
العصر والزم بلدية الشيخ علي الصعيدي مالزمة كلية ودرس باالزهر ونفع الطلبة وكان انسانا حسنا منور الشيبة 

ت اشتغاله به وحيب ذا خلق حسن وتودد وبشساشة ومروءة كاملة له ميل تام يف علم احلديث ويتأسف على فوا



  كالم السلف ويتأمل يف معانيه مع سالمة االعتقاد وكثرة االخالص 
   ١١٨٥تويف عشية يوم االربعاء ثاين احملرم افتتاح سنة 

ومات االمام العالمة الفاضل احملقق الدراك املتفنن الشيخ حممد ابن امسعيل بن حممد بن إمسعيل بن خضر النقراوي 
  ن اهل العلم والصالح والزهد عن جانب عظيم وعمر كثريا حىت جاوز املائة املالكي وكان والده م

   ١١٧٨واحنىن ظهره وتويف سنة 
ترىب املترجم يف حجر ابيه وحفظ القران واملتون وحضر دروس الشيخ سامل النقراوي والشيخ خليل املالكي وغريمها 

ن جيد احلافظة قوي الفهم والغوص على وتفقه وحضر املعقول على كثري من الفضالء ومهر واجنب درس وكا
عويصات املسائل ودقائق العلوم مستحضرا للمسائل الفقهية والعقلية وملا بلغ املنتهى يف العلوم املشهورة تاقت نفسه 

والتمس منه مطالعته عليه فأجابه اىل ذلك  ١١٧١للعلوم احلكمية والرياضية فاحضره والده للشيخ الوالد سنة 
  مره اذ ذاك نيفا وعشرين سنة ورحب به وكان ع

وملا رأى ما فيه من الذكاء والنجابة والقوة االستعدادية واجلد يف الطلب اغتبط به كثريا وصرف اليه مهته وأقبل 
عليه بكليته وأعطاه مفتاح خزانة باملنزل يضع فيها كتبه ومتاعه واشترى له محارا ورتب له مصروفا وكسوة والزمه 

ايابا حىت اشتهر بنسبته اليه فكان يرسله يف مهماته واسراره اىل اكابر مصر واعياهنا مثل علي بك ليال وهنارا ذهابا و
وعبد الرمحن كتخدا وغريمها فيحسن اخلطاب واجلواب مع احلشمة وحسن املخاطبة مع معرفتهم بفضله وعلمه 

  وكانوا يكرمونه 
كان ال يذهب اىل داره اال يف النادر بعد حصة من ومدحهم بقصائد مل أعثر على شيء منها لالمهال وطول العهد ف

الليل ويرجع يف الفجر وينزل إىل اجلامع بعد طلوع النهار فيقرأ درسني مث يعود يف الصخوة الكربى فيقيم اىل العصر 
  فيذهب اىل اجلامع فيقرأ درسا يف املعقول مث يعود 

  وهكذا كان دأبه اىل أن مات 
واهلندسة وهداية احلكمة وشرحها القاضي زاده واجلغميين واملبادي والغابات واملقاصد تلقى عنه فن امليقات واهليئة 

يف أقل زمن مع التحقيق والتدقيق وحضر عليه املطول واملواقف والزيلعي يف الفقه برواق اجلربت باالزهر وغري 
  وأقبلت عليه روحانيته  ذلك كل ذلك بقراءته وعاىن علم االوفاق وتلقاه عن الشيخ املرحوم حىت أدرك أسراره

  وأجازه امللوي واجلوهري 

واحلنفي والعفيفي وغريهم وملا نفي علي بك اىل النوسات أرسل اىل الشيخ فطلب منه أشياء يرسلها اليه مع املترجم 
فأرسله اليه وأقام عنده أياما ورجع من غري أن يعلم أحد بذهابه ورجوعه وكان يكتب اخلط اجليد وجوده على 

  أمحد حجاج املعروف بايب العز الشيخ 
وكتب خبطه كثريا وألف حاشيه على شرح العصام على السمرقندية وأجوبة عن االسئلة اخلمسة اليت أوردها الشيخ 
أمحد الدمنهوري على علماء العصر وأعطاها اىل علي بك وقال له أعطها للعلماء الذين يترددون عليك جييبوين عنها 

ماء فاعطاها علي بك للشيخ الوالد وأخربه مبقابلة الشيخ الدمنهوري فقال له هذه وان ان كانوا يزعمون اهنم عل
  كانت من عويصات املسائل جييب عنها ولدنا الشيخ حممد النقراوي 

  واخلسة االسئلة املذكورة االول يف ابطال اجلزء الذي ال يتجزأ 
  ناه ا الثاين يف قول ابن سينا ذات اهللا نفس الوجود املطلق ما مع



  الثالث يف قول أيب منصور املاتريدي معرفة اهللا واجبة بالعقل مع ان اجملهول من كل وجه يستحيل طلبه 
  الرابع يف قول الربجلي ان من مات من املسلمني لسنا نتحقق موته على االسالم 

  اخلامس يف اإلستثناء يف الكلمة املشرقة هل هو متصل أو منفصل 
على مطارح االنظار دلت على رسوخه وسعة اطالعه وغوصه ومعرفته بدقائق كالم  فأجاب عنها بأجوبة منطوية

  أذكياء احلكماء واملتكلمني وفضالء االشعرية واملاتريدية 
وعاىن الرسم فرسم عدة بسائط ومنحرفات وحسب كثريا من االصول والدساتري وتصدى لتعليم الطلبة الذين 

ريبة وكتب شرحا على منت نور االيضاح يف الفقه احلنفي باسم االمري عبد كانوا يردون من اآلفاق لطلب العلوم الغ
الرمحن كتخدا وله رسالة مساها الطراز املذهب يف بيان معىن املذهب وهي عبارة عن جواب على سؤال ورد من ثغر 

 ١١٨١ سنة سكندرية نظما وكان له سليقة جيدة يف النثر والنظم وملا ورد اىل مصر حممد أفندي سعيد قاضيا يف
  امتدحه بقصيدة بليغة مل أعثر 

عليها وكان به حدة طبيعة وهي اليت كانت سببا ملوته وهو انه حصل بينه وبني الشيخ البجرمي منافسة فشكاه اىل 
الشيخ الدمنهوري وهو إذ ذاك الشيخ اجلامع فارسل اليه فلما حضر عنده يف جملسه باالزهر فتحامل عليه فقام من 

  فيه القهر ومرض أياما وتويف يف شهر مجادى الثانية من السنة  عنده وقد أثر
  واغتم عليه الشيخ املرحومي غما شديدا وتأثر لفراقه وحزن ملوته وتوعك أياما بسبب ذلك 

ومات االمام الفقيه العالمة املفيت الشيخ ابراهيم بن الشيخ عبد اهللا الشرقاوي الشافعي تفقه على علماء عصره 
شياخ املتقدمني كامللوي واحلفين والرباوي والشيخ أمحد رزة والشيخ عطية االجهوري وأجنب يف وحضر دروس اال

االصول والفروع الفقهية وتصدر ودرس وانقطع واالفتاء والقضاء بني املتخاصمني من اهل القرى لالفادة واكثرهم 
  من أهل بالده وكان ال يفارق حمل درسه باالزهر من الشروق اىل الغروب 

  انفرد باالفتاء مدة طويلة على مذهبه وقلما يرى فتوى وليس عليها جوابه و
  ومل يزل هذا دأبه حىت تعلل أياما وتويف ثالث ربيع الثاين من السنة 

ومات أحد أذكياء العصر وجنباء الدهر من مجع متفرقات الفضائل وحاز أنواع الفواضل الصاحل الرحلة الشيخ علي 
وكان ينتمي اىل الشرف وزاحم العلماء مبناكبه  ١١٠٠روف بابن الترمجان ولد باجلزائر سنة بن حممد اجلزائريل املع

يف حتصيل انواع العلوم واجازه الشيخ سيدي حممد املنور التلمساين رمحه اهللا ودخل الروم مرارا وحظي بارباب 
ه ال يستغىن عن اجلماع يف كل يوم الدولة واتى اىل مصر وابتىن هبا دارا حسنة قرب االزهر وكان خيرب عن نفسه ان

  فلذلك ما كان خيلو عن امرأة او اثنتني حىت يف أسفاره 
  وملا ورد االمري امحد اغا امينا على دار الضرب مبصر احملروسة الذي صار فيما بعد 

ساهنم قليال باشا كان خمتصا بصحبته ال يفارقه ليال وال هنارا وله عليه اغداقات مجيلة وهو حسن العشرة يعرف يف ل
وتوجه اىل دار السلطنة وكانت اذ ذاك حركة السفر اىل اجلهاد كتب هذا عرضحاال اىل السلطان مصطفى صورته 

  ان من قرأ استغاثة ايب مدين الغوت يف صف اجلهاد حصلت النصرة 
تربكا  وقدمه اىل السلطان فاستحسن ان يكون صاحب هذا العرض هو الذي يتوجه بنفسه ويقرأ هذه االستغاثة

ففاجاءه االمر من حيث ال حيتسب واخذ يف احلال وكتب مع اجملاهدين وتوجه رغما عن انفه ووصل اىل معسكر 
املسلمني وصار يقرأ فقدر اهللا اهلزمية على املسلمني لسوء تدبري امراء العسكر فاسر مع من اسر وذهب به اىل بالد 



شتغال الناس مبا هو اهم حىت تويف هناك شهيدا غريبا يف هذه موسقو وبقي اسريا مده ومل يغثه احد خبالصه منهم ال
  السنة رمحه اهللا 

ومات الشيخ الصاحل العالمة علي الفيومي املالكي شيخ رواق أهل بالده حضر دروس الشيخ ابراهيم الفيومي 
  ع طويل وشيخنا الشيخ علي الصعيدي ودرس برواقهم وكان سريع االدراك متني الفهم له يف على الكالم با

  وتزوج ابنة الشيخ امحد احلماقي احلنفي وتويف ثاين شهر رمضان من السنة ودفن باجملاورين 
ومات الشيخ الفاضل الصاحل علي الشيبين الشافعي نزيل جرجا قرأ على مجاعة من مشايخ عصره وتكمل يف العربية 

  ون فأحبوه وسكن عندهم مدة مث سكن جرجا والفقه وتوجه اىل الصعيد فخالط أوالد متام من اهلوارة يف بيج القرم
وكان يتردد أحيانا اىل مصر وكان كثري االجتماع بصهرنا علي أفندي درويش املكتب وكان حيكي يل عنه أشياء 

  كثرية من مآثره من الصالح والعلم وحسن املعاشرة ومعرفة التجويد ووجوه القراءات 
  وكان  فلما تغريت أحوال الصعيد اتى املترجم اىل مصر

  حسن املذاكرة واملرافقة مع مداومة الذكر وتالوة القرآن غالبا 
تويف تاسع عشر رمضان يف بيت بعض احبابه بعلة البطن وصلى عليه الشيخ امحد بن حممد الراشدي ودفن 

  باجملاورين 
فعي املعروف بكاتب ومات العمدة الفاضل اللغوي املاهر املنشىء االديب الشيخ عبد اهللا ابن منصور التلباين الشا

تقريبا وأدرك الطبقة االوىل من  ١٠٩٨املقاطعة وهو بن أخت الشيخ املعمر أمحد بن شعبان الزعبلي ولد سنة 
  الشيوخ العزيزي والعشماوي والنفراوى 

 وكانت له معرفة تامة بعلم اللغة والقراءة واقتىن كتبا نفيسة يف سائر الفنون وكان مسوحا باعارهتا الهلها وكان
  يعرف مظنات املسائل يف الكتب 

وكان االشياخ جيلونه ويعرفونه مقامه وملا دخل الشيخ ابن الطيب أحبه واغتبط به وبصحبته وحصل حاشيته على 
القاموس يف جملدين حافلني استكتابا وقرظ على شرح البديعية لعلي بن تاج الدين القلعي ذكر فيه من نوع وسع 

  االطالع له 
اته املنون يف ثالث عشرين شعبان من السنة وصلي عليه باجلامع االزهر ودفن شرقي مقام سيدي ومل يزل حىت فأج

  عبد اهللا املتويف باجملاورين رمحه اهللا 
  ومات االمري اجلليل ابراهيم افندي اهليامت مجليان مطعونا يف هنار االربع ثالث عشرين احملرم من السنة 

  سنة ست ومثانني ومائة وألف

احملرم خرج علي بك اىل جهة البساتني كما تقدم يف أواخر العام املاضي وعمل متاريس ونصب عليها املدافع فيها يف 
من البحر اىل اجلبل واجتهد يف تشهيل جتريدة وأمريها علي بك الطنطاوي وصحبته باقي االمراء الذين قلدهم 

  ومن معهما والعسكر فعدوا يف منتصفه حملاربة حممد بك أيب الذهب وامسعيل بك 
  وكانوا سائرين يريدون مصر فتالقوا 

معهم عند بياضة ووقعت بينهم معركة قوية ظهر فيها فضل القامسية وخصوصا أباع صاحل بك وعلي أغا املعمار 
ووقعت اهلزمية على عسكر علي بك وساق خلفهم القبايل مسافة فمانعوا عن أنفسهم وعدوا على دير الطني وكان 



فلما حصل ما حصل اشتد القهر باملذكور وحتري يف أمره وأظهر التجلد وأمر باالستعداد وترتيب علي بك مقيما به 
  املدافع وأقام اىل آخر النهار وتفرق عنه غالب عساكره من املغاربة وغريهم 

وحضر حممد بك اىل الرب املقابل لعلي بك ونصب صيوانه وخيامه جتاهه فتفكر علي بك يف أمره وركب عند 
  وسار اىل جهة مصر ودخل من باب القرافة وطلع اىل باب العزب فأقام به حصة من الليل  الغروب

  وأشيع باملدينة ان مراده احملاصرة بالقلعة 
مث انه ركب اىل داره ومحل محوله وأمواله وخرج من مصر وذهب اىل جهة الشام وذلك ليلة اخلامس والعشرين من 

  باقي صناجقه ومماليكه وأتباعه وطوائفه شهر احملرم وصحبته علي بك الطنطاوي و
فلما أصبح يوم اخلميس سادس عشرينه عدى حممد بك اىل بر مصر وأوقدوا النار يف ذلك اليوم يف الدير بعد ما 
هنبوه ودخل حممد بك اىل مصر وصار أمريها ونادى أصحاب الشرطة على اتباعه بان ال أحد ياؤيهم وال يتاويهم 

  ني يوما فكاننت مدة غيبته سبع
وأرسل عبد الرمحن اغا مستحفظان اىل عبد اهللا كتخدا الباشا فذهب اليه بداره وقبض عليه وقطع رأسه ونادى 

بابطال املعاملة اليت ضرهبا املذكور بيد رزق النصراين وهي قروش مفرد وجموز وقطع صغار تصرف بعشرة أنصاف 
  ومخسة انصاف ونصف قرش 
  مة علي بك وكان أكثرها حناسا وعليها عال

  وأما من مات يف هذه السنة من العظماء 
فمات السيد االمام العالمة الفقيه احملدث الفهامة احلسيب النسيب السيد علي بن موسى بن مصطفى بن حممد بن 

  مشس الدين بن 

ن عبد احلفيظ حمب الدين بن كرمي الدين بن هباء الدين داود بن سليمان بن مشس الدين ابن هباء الدين داود الكبري ب
بن أيب الوفاء حممد البدري ابن أيب احلسن علي بن شهاب الدين أمحد بن هباء الدين داود بن عبد احلافظ ابن حممد 

بن بدر ساكن وادي النسور بن يوسف بن بدران بن يعقوب بن مطر بن زكي الدين سامل بن حممد بن حممد بن زيد 
االمام زيد الشهيد ابن االمام علي زين العابدين ابن السيد الشهيد بن حسن بن السيد عريض املرتضى االكرب ابن 

االمام احلسني ابن االمام علي بن أيب طالب احلسيين املقدسي األزهري املصري ويعرف بابن النقيب ألن جدوده 
االعرج  بيت املقدس وهبا نشأ وقرأ القرآن على الشيخ مصطفى ١١٢٥تولوا النقابة ببيت املقدس ولد تقريبا سنة 

املصري والشيخ موسى كبيبة علي عود وحممد بن نسبة الفضلي املكي وأخذ العلم عن عم أمه صاحب الكرامات 
حسني العلمي نزيل لد وأيب بكر بن أمحد العلمي مفيت القدس والشيخ عبد املعطي اخلليلي ووصل اىل الشام فحضر 

خ عبد الغين النابلسي واجتمع على الشيخ صاحل البشريي دروس الشيخ أمحد املتييت والشيخ امسعيل العجلوين والشي
  اآلخذ عن اخلضر عليه السالم وعامر ابن نعري وأمحد القطناين ومصطفى بن عمر والدمشقي 

وكان من االبدال وأمحد النحالوي وكان من أرباب الكشف وحممد بن عمرية الدمشقي وعمران الدمشقي وزيد 
اوي ورضوان الزاوى وأمحد الصفدي اجملذوب والشيخ مصطفى بن سوار ودخل اليعبداوي وخليفة بن علي اليعبد

محاة فأخذ عن القطب السيد يس القادري وحلب فأخذ هبا عن أمحد البين وعبد الرمحن السمان كالمها من تالميذ 
املقدس  الشيخ أمحد الكتيب وعن الشيخ حممد بن هالل الرامهداين والشيخ عبد الكرمي الشربايت وعاد اىل بيت

فاجتمع بالشيخ عبد الغين النابلسي أيضا وبالسيد مصطفى البكري حبلب حني كان راجعا من بغداد فأخذ عنه 
  الطريقة ورغبة 



يف مصر فوردها وحضر على الشمس السجيين ومصطفى العزيزي والسيد علي الضرير احلفين وأمحد بن مصطفى 
ي وأمحد العماوي وشيخ املذهب سليمان املنصوري وأجازه الصباغ والشهابني امللوي واجلوهري والشمس احلنف

سيدي يوسف بن ناصر الدرعي وأمحد العريب وأمحد بن عبد اللطيف زروق وسيدي حممد العياشي االطروش 
والشيخ ابن الطيب يف آخرين ورأس يف املذهب ومتهر يف الفنون ودرس باملشهد احلسيين يف التفسري والفقه 

  وطار صيته  واحلديث واشتهر أمره
وكان فقيها يف املذهب بارعا يف معرفة فنونه عارفا بأصوله وفروعه ويستنبط االحكام جبودة ذهنه وحسن حافظته 

  ويكتب على الفتاوى برائق لفظه 
وكانت له يف النثر طريقة غريبة ال يتكلف يف االسجاع واذا سئل عن مسألة كتب عليها اجلواب أحسن من الروض 

  وأغزر من الوبل ساعده نوء النعام جاد به الغمام 
ويكتب يف الترسل على سجية بادرة وفكرة على السرعة صاددة وكان ذا جود وسخاء وكرم ومرؤة ووفاء ال 

يدخل يف يده شىء من متاع الدنيا اال وبذله لسائليه وأغدق به على معتفيه وكان منزله الذي قرب املشهد احلسيين 
وافدين مع رغبته يف اخليل املنسوبة وحسن معرفته النساهبا وعزوه الرباهبا وكان مورد اآلملني وحمطا لرجال ال

اصطبله دائما ال خيلو من اثنني أو ثالثة يركب عليها يف شرائها ملعرفته بالفروسية يف رمي السهام واستعمال السالح 
  واللعب بالرماح وغري ذلك 

ه اىل ربط اخليول انتقل اىل منزل واسع باحلسينية يف طرف البلد وملا ضاق عليه منزله لكثرة الوفاد عليه ولكثرة ميل
  بناء على ان االطراف مساكن االشراف فسكنه وعمر فيه ويف الزاوية اليت قرب بيته وصرف عليها ماال كثريا 

ه استخار اهللا تعاىل يف التوجه اىل دار السلطنة المور اوجبت رحلته اليها منها انه ركبت علي ١١٧٧ويف سنة 
  الديون وكثر مطالبوها وضاق 

صدره من عدم مساعدة الوقت له وكان اذ ذاك حمل تدريسه باملشهد احلسيين وعزم عبد الرمحن كتخدا على هدمة 
وانشائه على هذه الصورة ورأي أن هذه البطالة تستمر أشهرا فوجد فرصة وتوجه اليها وقرأ دروسا يف احلديث يف 

ث وأقبلت عليه الناس أفواجا للتلقي واحبته االمراء وأرباب الدولة وصارت له عدة جوامع واشتهر هناك باحملد
  هناك وجاهة 

اال انه كان يف درسه ينتقل تارة اىل الرد العنيف على أرباب االموال واالكابر وملوك الزمان وينسبهم اىل اجلور 
  بلد وكان قد تزوج هناك فعاد اىل مصر والعدوان واحنرافهم عن احلق فوشي به احلاسدون فربز االمر خبروجه من ال

  فلما وصل اىل بوالق ذهب اليه مجاعة من الفضالء واستقبلوه 
ومل يترك عادته املألوفة من اكرام الضيوف وبذل  ١١٨٣واستقر يف منزله وعاد اىل دروسه يف املشهد وذلك سنة 

مية واذا خرج اىل اخلالء أو بعض املعروف وكان ال يصرب على اجلماع وعنده ثالث نسوة شامية ومصرية ورو
  املنتزهات أخذ صحبته من يريدها منهن ونصب هلا خيمة وألف االغتسال مدة اقامته يوما أو يومني أو اكثر 

واتفق له يف آخر أمره انه ذهب عند حممد بك أيب الذهب وكان يف ضائقة فحادثه االمري على سبيل املباسطة وقال 
قال مل يبق باسالمبول وال مبصر خري وال يكرمون االشرار اخللق وأما أهل العلم له كيف رأيت أهل اسالمبول ف
  واالشراف فاهنم ميوتون جوعا 

ففهم االمري تعريضه وامر له مبائة الف نصف فضة من الضرخبانة فقضى منها بعض ديونه وأنفق باقيها على الفقراء 
  رجال يهوديا فقصده مبشتر قيل انه مسموم فكان سببا ملوته  وعاش بعدها أربعني يوما وتعلل خبراج أياما واحضروا له



وتويف عصر يوم االحد سادس شهر شعبان من السنة وجهز يف صبح يوم االثنني وصلى عليه باالزهر يف مشهد 
  حافل ودفن مبقربة باب النصر على أكمة هناك 

  وملا أحضر له الناس من االعيان 

ع اال يف كفنه فاخذوا من كل كفن قطعة وكفنوه يف جمموع ذلك جربا عدة أكفان وكل منهم يريد أن ال يوض
  خلواطرهم 

  وأعطى االمري حممد بك الخيه موالنا السيد بدر الدين عندما أخربه مبوته مخسمائة ريال لتجهيزه ولوازمه 
املشهد وجلس مكانه يف الدار أخوه السيد بدر املذكور وتصدره مكانه المالء درس احلديث النبوي مبسجد 

احلسيين وأقبلت عليه الناس واالعيان ومشى على قدم أخيه وسار سريا حسنا وجرى على نسقه وطبيعته يف مكارم 
االخالق واطعام الطعام واكرام الضيفان والتردد اىل االعيان واالمراء والسعي يف حوائج الناس والتصدي الهل 

عنهم ومدافعة املتعدى عليهم ولو من االمراء  حارته وخطته يف دعاويهم وفصل خصوماهتم وصلحهم والذب
واحلكام يف شكاويهم وتشاجرهم وقضاياهم حىت صار مرجعا وملجأ هلم يف أمورهم ومقاصدهم وصار له وجاهة 

  ومنزلة يف قلوهبم وخيشون جانبه وصولته عليهم 
ة ورتب به اماما وخطيبا وخادما مث انه هدم الزاوية وما جبانبها وأنشأها مسجدا نفيسا لطيفا وعمل به منربا وخطب

وجعل جبانبه ميضاه ومصلى لطيفة يسلك اليهما من باب مستقل وهبا كراسي راحة وأنشأ جبانب املسجد دارا 
نفيسة وانتقل اليها بعياله وترك الدار اليت كانت سكنه مع اخيه الهنا كانت باالجرة وبىن الخيه ضرحيا بداخل ذلك 

   ١٢٠٥ة املسجد ونقله اليه وذلك سن
واستيالء الفرنسيس على الديار املصرية وقيام سكان اجلهة الشرقية من أهلى  ١٢١٣فلما كانت احلوداث يف سنة 

البلد وهي القومة االوىل اليت قتل فيها دبوي قائمقام حتركت يف السيد بدر الدين املذكور احلمية ومجع مجوعه من 
  ة االفرنج ومقاتلتهم وبذل جهده يف ذلك اهل احلسينية واجلهات الربانية وانتبذ حملارب

فلما ظهر االفرنج على املسلمني مل يسع املذكور االقامة وخرج فارا اىل جهة البالد الشامية وبيت املقدس وفحص 
  عنه االفرنج وبثوا خلفه اجلواسيس 

ملسجد وصارت يف ضمن فلم يدركوه فعند ذلك هنبوا داره ودمهوا منها طرفا وكل ختريبها أوباش الناحية وخربوا ا
االماكن اليت خرهبا الفرنسيس هبدم ما حول السور من االبنية مث يف الواقعة الكبرية الثانية عندما حضر الوزير 

  والعساكر الرومية ورجعوا بعد نقض الصلح بدون طائل كما يأيت تفصيل ذلك 
دهم ورجع املذكور اىل مصر وشاهد ما حصل فلما حضروا ثانيا مبعونة االنكليز ومت االمر وسافر الفرنسيس اىل بال

لداره ومسجده من التخريب أخذ يف اسباب تعمريمها وجتديدمها حىت أعادمها أحسن مما كانا عليه قبل ذلك وسكن 
قاطن هبا وحمله جممع مشل احملبني وحمط رحال القاصدين بارك  ١٢٢٠هبا وهو اآلن بتاريخ كتابة هذا اجملموع سنة 

  اهللا فيه 
الفقيه املفنن العالمة الشيخ علي ين مشس الدين بن حممد بن زهران بن علي الشافعي الرشيدي الشهري ومات 

باخلضري ولد بالثغر سنة أربع وعشرين وأمه آمنة بنت احلاج عامر بن أمحد العراقي وأمها صاحلة بنت الشريف 
اخلالصة وسبيل السعادة واملنهج اىل الشريف احلاج علي زعيتر أحد أعيان التجار برشيد حفظ املترجم الزبد و

الديات واجلزرية واجلوهرة ومسع على الشيخ يوسف القشاشي اجلزرية وابن عقيل والقطر وعلى الشيخ عبد اهللا بن 



مرعي الشافعي يف شوال سنة احدى واربعني مجع اجلوامع واملنهج وألقى منه دروسا حبضرته وخمتصر السعد واللقاين 
نه عبد السالم واملناوي على الشمائل والبخاري وابن حجر على االربعني واملواهب وعلى على جوهرته وشرح اب

الشمس حممد بن عمر الزهريى معظم البخارى دراية واملواهب وابن عقيل واالمشوين على اخلالصة ومجع اجلوامع 
  ذا وقع القول فكلمه بعد موته واملصنف على أم الرباهني ونصف النفراوي على الرسالة والبيضاوي اىل قوله تعاىل وا

  ويف سنة مثان وثالثني وفد على الثغر الشيخ عطية االجهوري فقرأ 

عليه العصام يف االستعارات مع احلفيد وعلى الشيخ حممد االدكاوي شرح السيوطي على اخلالصة والشنشوري 
فجاور ثالث سنوات فسمع على  على الرحبية والتحرير لشيخ االسالم مث قدم اجلامع االزهر سنة ثالث وأربعني

الشيخ مصطفى العزيزي شرح املنهج مرتني واخلطيب والشمائل واجازه باالفتاء والتدريس يف رجب سنة ست 
وأربعني وكان به بارا رحيما شفوقا مبنزلة الوالد حىت بعد الوفاة وجرت له معه وقائع كثرية تدل على حسن توجهه 

  له دون غريه من الطلبة 
السيد علي احلنفي الضرير االمشوين ومجع اجلوامع واملغين وبعض املنفرجة والقسطالين على البخاري ومسع على 

وتصريف العزى على الشمس حممد الدجلي املغين كله قراءة حبث واخلطيب ومجع اجلوامع وعلى الشيخ علي 
 وخمتصر السعد وألفية املصطلح قايتباي اخلطيب فقط وعلى الشيخ احلفين اخلطيب واملنهج ومجع اجلوامع واالمشوين

ومعراج الغيطي وعلى أخيه الشيخ يوسف االمشوين واملختصر ورسالة الوضع وعلى الشيخ عطية االجهوري املنهج 
واملختصر والسلم وعلى أمحد الشرباملسي الشافعي املختصر والتجرير وبعض العصام ومنظومة يف أقسام احلديث 

الشمائل وموضع من املنهج وأجازه الشيخ الشرباوي بالكتب الستة بعد أن  الضعيف وعلى الشيخ حممد السجيين
مسع عليه بعضا منها ورجع عن فتواه مرتني يف وقفني وعلى الشيخ أمحد بن سابق الزعبلي املنهج كله مرتني وعلى 

املكودى الشيخ أمحد املكودى كربى السنوسي وبعض خمتصره دراية وعلى الشيخ حممد املنور التلمساين شيخ 
  املذكور أم الرباهني دراية وعلى الشيخ أمحد العماوي املالكي بعض سنن أيب داود ومجع اجلوامع واملغين واالزهرية 

وملا رجع اىل الثغر الزم الشيخ مشس الدين الغوى خطيب جامع احمللي فسرد عليه معظم منت الزبد واملنهج وشرحه 
  والشنشورى ومنت العباب وهو 

  وبطريق تركيب الفتاوى أسئلة وأجوبة  الذي عرفه به
  وكان يقول ال بد للمبتلي باالفتاء من العباب لوضوحه واستيعابه 

  وأجازه الشيخ شليب الربلسي والشيخ عبد الدائم بن أمحد املالكي وأمحد بن أمحد بن قاسم الوين 
للشبشريى أجاد فيها كل االجادة  وله مؤلفات جليلة منها شرح لقطة العجالن وحاشية على شرح االربعني النووية

  وقد رأيت كال منهما بالثغر عند ولده السيد أمحد تويف يف خامس عشرين شعبان من السنة 
ومات الشاب الصاحل والنجيب االريب الفاحل العالمة املستعد النبيه الذكي الشيخ حممد بن عبد الواحد بن عبد 

ار والثروة مبصر نشأ يف عفة وصالح وحفظ القرآن واملتون وحبب اخلالق البناين أبوه وجده وعمه من أعيان التج
اليه طلب العلم فتقشف لذلك وجترد والزم احلضور والطلب ودأب واجتهد يف التحصيل وسهر الليل وكان له 
حافظة جيدة وفهم حاد وقوة استعدادية وقابلية فأدرك يف الزمن اليسري ما مل يدركه غريه يف الزمن الكثري والزم 
شيخنا الشيخ حممد اجلناحي املعروف بالشافعي مالزمة كلية وتلقى عنه غالب حتصيله يف الفقه واملعقول واملنطق 
واالستعارات واملعاين والبيان والفرائض واحلساب وشباك ابن اهلامث وغري ذلك وحضر دروس الشيخ الصعيدي 



وم وحضره أشياخ العصر وشهدوا بفضله والدردير وغريهم حىت مهر وأجنب ودرس واشتهر بالفضل وعمل اخلت
وغزارة علمه وانتظم يف عداد أكابر احملصلني واملفيدين واملستفيدين ومل يزل هذا حاله حىت وافاه احلمام وامنحق 

بدره عند التمام ومات مطعونا يف هذه السنة وهو مقتبل الشبيبة مل جياوز الثالثني عوضه اهللا اجلنة وهو ابن عم االمام 
  ة الشيخ مصطفى بن حممد بن عبد اخلالق من أعيان العلماء املشاهري مبصر اآلن بارك اهللا فيه العالم

  ومات الفقيه الفاضل احملقق الشيخ أمحد بن أمحد احلمامي الشافعي 

االزهري ولد مبصر واشتغل بالعلم من صغره ومال بكليته اليه وحبب اليه جمالسة أهله فالزم الشيخ عيسى الرباوى 
مهر وتفقه عليه وحضر دروس الشمس احلفين والشيخ علي الصعيدي وغريمها واجازوه وحج يف سنة مخس حىت 

ومثانني مرافقا لشيخنا الشيخ مصطفى الطائي ورجعا اىل مصر وتصدر للتدريس واالفتاء يف حياة شيوخه ودرس 
  وأفاد 

تفع به مجاعة وله حاشية على الشيخ عبد وكان أكثر مالزمته لزاوية الشيخ اخلضرى ويقرأ درسا بالصرغتمشية وان
  السالم مفيدة وأخرى على اجلامع الصغري للسيوطي مل تتم وكان ذا صالح وورع وخشية من اهللا وسكون ووقار 

  تويف يوم االربعاء تاسع ربيع االول من السنة ودفن ثاين يوم مبشهد عظيم بالقرب من السادة املالكية 
ملعمر الشيخ علي بن حممد بن حممد بن أمحد بن عبد القدوس ابن القطب مشس الدين ومات االمام الصويف العارف ا

حممد الشناوي الروحي االمحدي املعروف ببندق ولد قبل القرن وأخذ عن عميه حممد العامل وعلي املصرى ومها عن 
حلة روح وهو عمهما الشمس حممد بن عبد القدوس الشهري بالدناطي عن ابن عمه الشهاب اخلامي ومسكنهم مب

  شيخ مشايخ االمحدية يف عصره 
وانتهت اليه الرياسة يف زمنه وعاش كثريا حىت جاوز املائة ممتعا باحلواس وكان له خلوة يف سطح منزله وهلا كوة 
مستقبلة طندتا بني يديها فضاء واسع يرى منها آثار طندتا وهو مستقبل القبلة يف حال جلوسه ونومه ونظره اىل 

  تلك الكوة 
  وأخربين أوالده انه هكذا هو مستمر على هذه الطريقة من مدة طويلة 

تويف يف أوائل مجادى االوىل من السنة واجتمع مبشهده غالب أهل البالد من املشايخ واالعيان والصلحاء من اآلفاق 
  فه مبحلة روح والسيد حممد جماهد االمحدي والشيخ حممد املوجه والسيد أمحد تقي الدين وغريهم ودفن عند أسال

ومات االمري خليل بك ابن ابراهيم بك بلفيا تقلد االمارة والصنجقية بعد موت والده وفتح بيتهم وأحيا ما آثرهم 
وكان أهال لالمارة وحمال للرئاسة وتقلد امارة احلج يف سنة احدى ومثانني ورجع يف أمن وسخاء وطلع أيضا يف 

  أخوه عبد الرمحن أغا بلفيا السنة الثانية ومات باحلجاز ورجع باحلج 
ومات االجل املكرم الرئيس حممد تابع املرحوم حممد أوده باشه طبال مستحفظان ميسو اجلداوى وهو زوج اجلدة 

وقطن هبا ببندر جدة وأولدها حسينا وحممدا وتويف سنة  ١١١٤أم املرحوم الولد تزوج هبا بعد موت اجلد يف سنة 
ن وأخيهما حممود من أبيهما وعتقائه ومنهم املترجم قرباه ابن سيدة وهو العم أربع ومخسني عن ولديه املذكوري

حسني فأجنب وعاىن التجارة ورئاسة املراكب الكبار ببحر القلزم حىت صار من أعيان النواخيد الكبار واشتهر صيته 
جلوارى وصار له دارمبصر وذكره وكثر ماله وبىن دارا مبصر جبوار املدارس الصاحلية واشترى املماليك والعبيد وا

  وجبدة ومل يزل حىت تويف بالشام وهو راجع اىل مصر ووصل نعيه يف سابع عشرين ربيع الثاين رمحه اهللا 
ومات اخلواجا الصاحل املعمر احلاج حممد بن عبد العزيز البندارى وكان انسانا حسنا وهو الذي عمر العمارة 



  واملساكن بطندتا واشتهرت به 
  ربيع أول بعد تعلل رمحه اهللا تعاىل تويف يف غرة 

  سنة سبع ومثانني ومائة وألف

فيها تواترت االخبار واالرجافات مبجيء علي بك من البالد الشامية جبنود الشام وأوالد الظاهر عمر فتهيأ حممد 
ة العظم بك للقائه وبرز خيامه اىل جهة العادلية ونصب الصيوان الكبري هناك وهو صيوان صاحل بك وهو يف غاي

  واالتساع والعلو واالرتفاع ومجيعه بدوائره من جوخ 

  صاية وبطانته باالطلس االمحر وطالئعه وعساكره من حناس أصفر مموه بالذهب 
فأقام يومني حىت تكامل خروج العسكر ووصل اخلرب بوصول علي بك جبنوده اىل الصاحلية فارحتل حممد بك يف 

اربا فكانت اهلزمية على علي بك واصابته جراحة يف وجهه فسقط عن جواده خامس شهر صفر فالتقيا بالصاحلية وحت
  فاحتاطوا به ومحلوه اىل خميم حممد بك وخرج اليه وتلقاه وقبل يده ومحله من حتت ابطه حىت أجلسه بصيوانه 

 وقتل علي بك الطنطاوي وسليمان كتخدا وعمر جاويش وغريهم وذلك يوم اجلمعة ثامن شهر ضفر ووصل خرب
ذلك اىل مصر يف صبح يوم السبت وحضروا اىل مصر وأنزل حممد بك أستاذه يف منزله الكائن باالزبكية بدرب 

  عبد احلق وأجرى عليه االطباء ملداواة جراحاته 
  ويف خامس عشر صفر وصل احلجاج ودخلوا اىل مصر وأمري احلج ابراهيم بك حممد 

بسبعة أيام قيل انه سم يف جراحاته فغسل وكفن ودفنوه عند  ويف تلك الليلة تويف االمري علي بك بعد وصوله
  اسالفه بالقرافة 

ويف سابع عشر ربيع االول وصل الوزير خليل باشا وايل مصر واطلع اىل القلعة يف موكب عظيم وذلك يوم 
  اخلميس تاسع عشرة وضربوا له مدافع وشنكا من االبراج 

  لع اخللع وكان وصوله من طريق دمياط فعمل الديوان وخ
ومات يف هذه السنة الشيخ االمام الصاحل العالمة املفيد الشيخ أمحد ابن الشيخ شهاب الدين أمحد بن احلسن 

وهبا نشأ ومسع الكثري من والده ومن شيخ الكل الشهاب امللوى  ١١٣٢اجلوهرى اخلادىل الشافعي ولد مبصر سنة 
  وآخرين 

سنة وكان انسنا حسنا ذا مودة وبر وشهامة ومروءة تامة واخالق  وتصدر يف حياة أبيه للتدريس وحج معه وجاور
  لطيفة 

  تويف بعد ان تعلل أياما يف حادي عشري ربيع االول وصلي 

  عليه باجلامع االزهر مبشهد حافل ودفن مع والده بالزاوية القادرية بدرب مشس الدولة 
بن القطب الكامل السيد حممد مراد احلسيين  ومات املبجل املفضل االمام العارف صاحب املعارف علي بن حممد

البخاري االصل الدمشقي احلنفي ويعرف باملرادى نسبة جلده املذكور ولد بدمشق وأخذ عن أبيه وغريه من العلماء 
كعلي بن صادق الداغستاين وغريه وكان انسانا عظيم الشأن ساطع الربهان طيب االعراق كرمي االخالق منزله 

ط رجال الواردين وهو والد خليل أفندي املفيت بدمشق نزل عنده السيد العيدروس فأكرمه مأوى القاصدين وحم
  وبره ومل يزل حىت تويف يف هذه السنة 



  وتويف بعده بشهرين أيضا أخوه حسني أفندي املرادى رمحهما اهللا 
سين االدريسي املنويف ومات املاهر االديب الشاعر الكاتب املنشىء الشيخ ابراهيم بن حممد سعيد بن جعفر احل

املكي الشافعي ولد يف آخر القرن احلادى عشر مبكة وأخذ عن كبار العلماء كالبصرى والنخلي وتاج الدين القلعي 
والعجمي مث من الطبقة اليت تليه مثل علي السخاوى وابن عقيلة يف آخرين من الواردين على احلرمني من آفاق 

براهيم الكوراين له وله شعر نفيس وقد مجع يف ديوان وبينه وبني السيد جعفر البالد واعلى ما عنده اجازة الشيخ ا
البيثي والسيد العيدروس خماطبات وحماورات ودخل اهلند بسفارة صاحب مكة فأكرم وعاد اىل مكة وويل كتابة 

رمبا شرع يف السر مللكها وكان يكاتب رجال الدولة على لسانه على إختالف طبقاهتم وكان قلمه كلسانه سياال و
كتابة سورة من القرآن وهو يتلو سورة أخرى بقدرها فال يغلط يف كتابته وال يف قراءته حىت تتما معا وهذا من 

  أعجب ما مسعت 
  وكان له مهارة ومعرفة يف علم الطب واما انشاآته فاليها املنتهي يف العذوبة وتناسب القوايف 

  جمار وال يطاوله مطاول وأما يف نظمه فهو فريد عصره ال جياريه فيه 

ومات البارع املقرىء اجملود احملدث الشيخ عبد القادر بن خليل بن عبد اهللا الرومي املدين املعروف بكدك زاده ولد 
وهبا نشأ وحفظ القرآن وجوده على شيخ القراء مشس الدين حممد السجاعي نزيل املدينة تلميذ  ١١٤٠باملدينة سنة 

بية واشتغل بالعلم على علماء بلده والواردين عليه مسع اكثر كتب احلديث على البقرى الكبري وحفظ الشاط
الشيخني ابن الطيب وحممد حياة بقراءته عليهما يف االكثر والزم الشيخ ابن الطيب مالزمة كلية حىت صار معيدا 

دم اىل احملراب يف لدروسه وكان حسن النغمة طيب االداء ويل اخلطابة واالمامة بالروضة املطهرة وكان اذا تق
الصلوات اجلهرية تزدحم عليه اخللق لسماع القرآن منه مث ورد اىل مصر فأدرك الشيخ املعمر داود بن سلمان 

وحضر الشيخ امللوى واجلوهرى واحلفين والبليدى ومحل  ١١٦٨اخلربتاى فتلقى منه أشياء واجازه وذلك يف سنة 
اىل املدينة فلم يقر له هبا قرار مث أتى اىل مصر ودار على الشيوخ  عنهم الكثري وتزوج مث توجه اىل الروم مث عاد

البقية ثانيا وأخذ عنهم وأحبه السيد امسعل بن مصطفى الكماخي وصار جيلس عنده أياما يف منزله املالصق جلامع 
وراج أمره  قوصون فشرع يف أخذ خطابته له فاشترى له الوظيفة فخطب به على طريقة املدينة وازدمحت عليه الناس

وتزوج مث توجه اىل الروم وباع الوظيفة واخنلع عما كان عليه وجلس هناك مدة ومسع السلطان قراءته يف بعض 
املواضع يف حالة التبديل فأحب أن يكون اماما لديه وكاد أن يتم فاحس امام السلطان بذلك فدعاه اىل منزله وسقاه 

ك خرج فارا فعاد اىل مصر واشتغل باحلديث وشرع يف عمل شيئا مما يفسد الصوت حسدا عليه فلما أحس بذل
  املعجم لشيوخه الذين أدركهم يف بلده ويف رحالته اىل البالد 

ودخل حلب فاجتمع بالشيخ أيب املواهب القادرى وقرأ عليه شيئا من الصحيح وأجازه واخذ عن السيد املعمر 
  ابراهيم بن حممد الطرابلسي النقيب ومن 

( مللقي ودخل طرابلس الشام وأخذ االجازة من الشيخ عبد القادر الشكعاوي ودخل خادم درويش مصطفى ا
فاجتمع بالشيخ املعروف مبفيت خادم ورام ان يسمع منه اآلولية فلم جيد عنده اسنادا وامنا هو ) احدى قرى الروم 

واهتم يف مجع رجاله ومتهر  من أهل املعقول فقط ورجع اىل مصر فاجتمع بشيخنا السيد مرتضى وتلقى عنه احلديث
يف االسناد ومجع من ذلك شيئا كثريا يف مسودات خبطه مث عاد اىل احلرمين ومنهما اىل ارض اليمن فاجتمع مبن بقي 

من الشيوخ وأخذ عنهم ودخل صنعاء ومدح كال من الوزير واالمام بقصيدة فأكرم هبا واجتمع على علمائها وتلقى 



أمحد قاطن أحد علمائها حماورات مث دخل كوكيان فاجتمع على فريد عصره السيد عنهم وصار بينه وبني الشيخ 
عبد القادر بن أمحد احلسين من بيت االئمة ودخل شبام فأجتمع على السيد ابراهيم بن عيسى احلسين واللحية 

 طول غيبته وعاد اىل مصر بالفوائد الغزار ومبا محل يف ١١٨٥فأجتمع هبا على الشيخ عيسى زريق وذلك يف سنة 
من النوادر واالسرار ويف هذه اخلطرات اليت ذكرت دخل الصعيد من طريق القصري واجتمع على مشايخ عربان 

اهلوارة ومدحهم بقصائد طنانة وأكرموه وله ديوان مجع فيه شعره وما مدح به اآلكابر واالولياء وكان عنده مسودة 
ن والصعيد فقد حتصل له يف هذه السفرات كالم كثري مفرق مل خبطه وهذا قبل أن يسافر اىل الشام والروم واليم

يلحقه بالديوان وكان كلما نزل يف موضع ينشيء فيه قصيدة غريبة يف باهبا وكان يغوص على املعاين بفكرة الثاقب 
غ فيستخرجها ويكسوها حلة االلفاظ ويربزها أعجوبة تلعب بالعقول وتعمل عمل الشمول فلله دره من بليغ مل يبل

معاصروه شأوه ولو اقام يف موضع كغريه الطلع ضياه ولكنه الف الغربة وهانت عنده الكربة فلم ينال خبشن وال 
  لني ومل يكترث بصعب وال هني وأجازه الشيخ حممد السفاريين أجازه طويلة يف مخسة 

  كراريس فيها فوائد مجة 
هناك قليال وزار املشاهد الكرام ومراقد االنبياء  ومل يزل تتنقل به االحوال حىت سافر اىل القدس الشريف فمكث

عليهم الصالة والسالم مث ارحتل اىل نابلس فنزل يف دار السيد موسى التميمي وهو اذ ذاك قاضي البلد فأكرمه 
  وآواه واحترمه 

تبه وما مجعه ومرض اياما وانتقل اىل رمحة اهللا تعاىل يف سلخ مجادى الثانية منها ووصل نعيه اىل مصر وكانت معه ك
يف سفره من شعره والعجم الذي مجعه يف الشيوخ واالجراء واالماين اليت حصلها وضاع ذلك مجيعه وهللا يف خلقه ما 

  أراد 
ومات العمدة الشاب الصاحل الشيخ حممد بن حسن اجلزايريل مث املدين احلنفي االزهري ولد مبكة اذ كان والده 

به اىل مصر فالزم الشيخ حسن املقدسي مفيت احلنفية مالزمة كلية وانضوى يتجر باحلرمني يف حدود الستني وقدم 
اليه فقرأ عليه املتون الفقهية ودرجه يف أدىن زمن اىل معرفة طرق الفتوى حىت كان معيدا لدروسه وكاتبا لسؤاالته 

  ورمبا كتب على الفتوى بأذن شيخه 
لبيلي والشيخ حممد االمري وغريمها من مشايخ الوقت ويف أثناء حضر يف املعقول على الشيخ الصعيدي والشيخ ا

وحصل طرفا من العلوم وصارت له الشهرة يف اجلملة وأعطاه شيخه تدريس احلديث بالصرغتمشية فكان يف كل 
  مجعة يقرأ فيه البخاري وزوجه امرأة موسرة هلا بيت باالزبكية 
ومل يزل حىت مات يف عنفوان شبابه يف هذه السنة  وبعد وفاة شيخه تصدر للالقراء يف حمله وصار ممن يشار اليه

  ويقال ان زوجته مسته 
ومات االمري الكبري علي بك الشهري صاحب الوقائع املذكورة واحلوادث املشهورة وهو مملوك ابراهيم كتخدا تابع 

وكان  ١١٦٨سليمان جاويش تابع مصطفى كتخدا القازدغلي تقلد االمارة والصنجقية بعد موت استاذه يف سنة 
  قوي املراس شديد الشكيمة عظيم اهلمة ال يرضى لنفسه 

بدون السلطنة العظمى والرياسة الكربى ال مييل لسوى اجلد وال حيب اللهو وال املزح وال اهلزل وحيب معايل االمور 
  من صغره 

فالن وممانعة فالن فقال واتفق ان بعض والة االمور تشاوروا يف تقليده االمارة فنقل اليه جملسهم وذكر له مساعدة 



  انا ال اتقلد االمارة اال بسيفي ال مبعونة أحد 
ومل يزل يرقى يف مدارج الصعود حىت عظم شأنه وانتشر صيته ومنا ذكره وكان يلقب جبن علي ولقب أيضا ببلوط 

اليه قبان وانضم اىل عبد الرمحن كتخدا واظهر له خلوص احملبة واغثر هو ايضا به وظن صحة خلوصه فركن 
  وعضده وساعده ونوه بشأنه ليقوى به على نظرائه من االختيارية واملتكلمني 

واتفق انه وقع بني أمحد جاويش اجملنون تابعه وبني أهل وجاقة حادثة نقموا عليه فيها وأوجبوا عليه النفي حبسب 
يسلم هلم يف نفي أمحد  قوانينهم واصطالحهم واعرضوا االمر على عبد الرمحن كتخدا استاذه فعارض يف ذلك ومل

جاويش ورأى ذلك نقصا يف حقه فتلطف به بعضهم وترجوا يف اخراجه ولو اىل ناحية ترسا باجليزة أياما قليلة 
  مراعاة وحرمة للوجاق فلم يرض وحنق واحتد 

به اجلميع بقوهلم فلما كان يف اليوم الثاين واجتمع عليه االمراء واالعيان على عادهتم قال هلم أيها االمراء من انا اجا
  أنت استاذنا وابن استاذنا وصاحب والئنا 

  قال اذا أمرت فيكم بامر تنفذوه وتطيعوه قالوا نعم 
قال علي بك هذا يكون أمرينا وشيخ بلدنا ومن بعد هذا اليوم يكون الديوان واجلمعية بداره وانا أول من اطاعه 

  وآخر من عصى عليه 
الطاعة وأصبح راكبا اىل بيت علي بك وحتول الديوان واجلمعية اليه من ذلك فلم يسعهم اال قبول ذلك بالسمع و

اليوم واستفحل أمره ومل ميض على ذلك اال مدة يسرية حىت أخرج أمحد جاويش املذكور وحسن كتخدا الشعرواي 
 بك وسليمان بك الشابوري كما تقدم مث غدر به أيضا واخرجه اىل احلجاز من طريق السويس وأرسل معه صاحل

  ليوصله اىل ساحل 

القلزم فلما شيعه هناك أرسل بنفي صاحل بك اىل غزة مث رد اىل رشيد ومنها ذهب اىل منية ابن خصيب وحتصن هبا 
وجرد عليه املترجم التجاريد ومل يزل ممتنعا هبا حىت تعصب على املترجم خشداشينه واخرجوه منفيا اىل النوسات مث 

بك األزبكاوى مث منها اىل اجلهة القبلية بعد قتل عثمان بك اجلرجاوى وانضم  وجهوه اىل السويس بعد قتل حسن
اىل صاحل بك وتعاقد معه وحضر معه اىل مصر وقتل الرؤساء من أقرانه مث غدر بصاحل بك أيضا كما تقدم جممل 

أصال وافىن باقيهم ذلك مث نفى باقي األعيان وفرق مجعهم يف القرى والبلدان وتتبعهم خنقا وقتال وأبادهم فرعا و
بالتشريد وجلوا عن أوطاهنم اىل كل مكان بعيد واستأصل كبار خشداشينة وقبيلته واقصى صغارهم عن ساحته 

  وسدته 
واخرب البيوت القدمية واخرم القوانني اجلسيمة والعوائد املرتبة والرواتب اليت من سالف الدهر كانت منظمة وقتل 

ار العربان والبوادي وعرب اجلزيرة واهلنادي واعاظم الشجعان ومقادم الرجال واستصفى األموال وحارب كب
البلدان وشتت مشلهم وفرق مجعهم واستكثر من شراء املماليك ومجع العسكر من سائر األجناس واستخلص بالد 

ان مث جرد الصعيد وقهر رجاهلا الصناديد ومل يزل ميهد لنفسه حىت خلص له وألتباعه األقليم من األسكندرية اىل أسو
عساكره اىل البالد احلجازية ونفذ اغراضه هبا مث التفت اىل البالد الشامية وتابع إرسال البعوث والسرايا والتجاريد 

اليها وقتل عظماءها وكرباءها ووالهتا واستولت اتباعه على البالد الشامية حىت أهنم أقاموا يف حصار يافا أربعة 
درية ودمياط وحصنها بعساكره ومنع ورود الوالة العثمانيني وكان يطلع اشهر حىت ملكوها وعمر قالع االسكن

كتب االخبار والتواريخ وسري امللوك املصرية ويقول لبعض خاصته ان ملوك مصر كانوا مثلنا مماليك االكراد مثل 
  السلطان بيربس والسلطان قالوون وأوالدهم وكذلك ملوك اجلراكسة وهم مماليك بين 



  م كانوا كذلك وهؤالء العثمانية أخذوها بالتغلب ونفاق أهلها قالون اىل آخره
وينوه ويشري مبثل هذا القول مبا يف ضمريه وسريرته ولو مل خينه مملوكه حممد بك لرد االمور اىل أصوهلا وكان ال 

عبد اهللا جيالس اال أهل الوقار واحلشمة واملسنني مثل حممد افندي كاتب كبري الينكجرية ومصطفى افندي توكلي و
كتخدا حممد باشا الراقم ومرتضى أغا وأمحد افندي جيالسونه بالنوبة يف اوقات خمصوصة مع غاية التحرز يف اخلطاب 

واملسامرة بوجيز القول وكاتب انشائه العريب الشيخ حممد اهللباوي الدمنهوري وكاتبه الرومى مصطفى افندي 
علماء املرحوم الوالد والشيخ أمحد الدمنهوري والشيخ على االشقر ونعمان افندي وهو منجمه أيضا وجيل من ال

العدوى والشيخ أمحد احلماقي وكاتبه القبطي املعلم رزق بلغ يف ايامه من العظمة ما مل يبلغه قبطي فيما رأينا ومن 
فسدين مسقاته كرع املعلم ابراهيم اجلوهرى وأدرك ما أدركه بعده يف ايام حممد بك واتباعه من بعده وتتبع امل

والذين يتداخلون يف القضايا والدعاوى ويتحيلون على ابطال احلقوق بأخذ الرشوات واجلعاالت وعاقبهم بالضرب 
  الشديد واالهانة والقتل والنفي اىل البالد البعيدة 

والقرى ومل يراع يف ذلك أحدا سواء كان متعمما أو فقيها أو قاضيا أو كاتبا أو غري ذلك مبصر أو غريها من البناذر 
وكذلك املفسدون وقطاع الطريق من العرب وأهل احلوف والزم أرباب االدراك واملقادم حبفظ نواحيهم وما يف 

حوزهم وحدودهم وعاقب الكبار جبناية الصغار فأمنت السبل وانكفت أوالد احلرام وانكمشوا عن قبائحهم 
ومعه محل الدراهم والدنانري اىل أي جهة ويبيت  وايذائهم حبيث ان الشخص كان يسافر مبفرده ليال راكبا أو ماشيا

  يف الغيط أو الربية آمنا مطمئنا ال يرى مكروها أبدا 
وكان عظيم اهليبة اتفق الناس ماتوا فرقا من هيبته وكثريا من كان تأخذه الرعدة مبجرد املثول بني يديه فيقول له 

  هون 

بصدده وكان صحيح الفراسة شديد احلذق يفهم ملخص  عليك ويالطفه حىت ترجع له نفسه مث خياطبه فيما طلبه
الدعوى الطويلة بني املتخاصمني وال حيتاج يف التفهيم اىل ترمجان أو من يقرأ له الصكوك والوثائق بل يقرأها ويفهم 

  مضموهنا مث ميضيها أو ميزقها 
 امرائه ومل يزل منفردا يف وألبس سراجينه قواويق فتلى بالفاء من جوخ أصفر متييزا هلم عن غريهم من سراجني

سلطنة مصر ال يشاركه مشارك يف رأيه وال يف احكامه وامرؤها وحكامها مماليكه وأتباعه فلم يقنع مبا أعطاه مواله 
وخوله من ملك حبريها وقبليها الذي افتخرت به امللوك والفراعنة على غريها من امللوك وشرهت نفسه وغرته أمانيه 

وسعة اململكة وكلف امراءه االسفار وفتح البالد حىت ضاقت أنفسهم ومشوا احلروب والغربة وتطلبت نفسه الزيادة 
والبعد عن الوطن فخالف عليه كبري امرائه حممد بك ورجع بعد فتح البالد الشامية بدون استئذان منه واستوحش 

ه وخامر معه وكانت وكانت كل من اآلخر فوثب عليه وفر منه اىل الصعيد وكان ما كان من رجوعه مبن انضم الي
  الغلبة له على خمدومه وفر منه اىل الشام وجند اجلنود وقصد العود ململكته وحمل سيادته فوصل اىل الصاحلية 

وخرج اليه حممد بك وتالقيا واصيب املترجم جبراحة يف وجهه واخذ أسريا وقتل من قتل من امرائه ورجع حممد بك 
 ختت فأنزلوه يف داره بدرب عبد احلق فأقام سبعة أيام ومات واهللا أعلم بكيفية وصحبته خمدومه املذكور حمموال يف

  موته 
  وكان ذلك يف منتصف شهر صفر من السنة 

فغسل وكفن وخرجوا جبنازته وصلى عليه مبصلى املؤمنني يف مشهد حافل ودفن بتربة استاذه ابراهيم كتخدا 



  مشهور هناك وبواجهته سبيل يعلوه قصر مفتح اجلوانب  بالقرافة الصغرى جبوار االمام الشافعي ومدفنهم
  ومن مآثره العمارة العظيمة بطندتا وهي املسجد اجلامع والقبة على مقام سيدي أمحد 

البدوي رضى اهللا عنه واملكاتب وامليضأة الكبرية واحلنفيات وكراسي الراحة املتسعة واملنارتان العظيمتان والسبيل 
رية العظيمة النافذة من اجلهتني وما هبا من احلوانيت للتجار ومسيت هناك بالغورية لنزول جتار املواجه للقبة والقيسا

أهل الغورية مبصر يف حاونيتها أيام مواسم املوالد املعتادة لبيع االقمشة والطرابيش والعصائب وكان املشد على تلك 
اله سدانة الضريح عوضا عن أوالد سعد العمارة املعلم حسن عبد املعطي وكان من الرجال أصحاب اهلمم وو

اخلادم لسوء سريهتم وظلمهم فنكبهم املترجم واخذ ما امكنه أخذه من ماهلم وهو شيء كثري وأنفقه يف هذه العمارة 
ووقف عليها أوقافا ورتب باملسجد عدة من الفقهاء واملدرسني والطلبة واجملاورين وجعل هلم خبزا وجرايات 

د أيضا قبة االمام الشافعي رضي اهللا عنه وكشف ما عليها من الرصاص القدمي من أيام وشوربة يف كل يوم وجد
امللك الكامل االيويب يف القرن اخلامس وقد تشعت وصدىء لطول الزمان فجدد ما حتته من خشب القبة البايل بغريه 

  سامري العظيمة وهو عمل كثري من اخلشب النقي احلديث مث جعلوا عليه صفائح الرصاص املسبوك اجلديد املثبت بامل
  وجدد نقوش القبة من داخل بالذهب والالزورد واالصباغ وكتب بافريزها تارخيا منظوما صاحل افندى 

وهدم أيضا امليضاة اليت كانت من عمارة عبد الرمحن كتخدا وكانت صغرية مثمنة االركان ووسعها وعمل عوضها 
سعة وجبانبها حنفية وبزابيز يصب منها املاء وحول امليضاة كراسي راحة هذه امليضأة الكبرية وهي مربعة مستطيلة مت

  حبيضان متسعة جتري مياهها اىل بعضها وماؤها شديد امللوحة 
ومن انشائه أيضا العمارة العظيمة اليت أنشأها بشاطىء النيل ببوالق حيث دكك احلطب حتت ربع اخلرنوب وهي 

ك منها من جيري اىل قبلي وبالعكس وخانا عظيما يعلوه مساكن من اجلهتني عبارة عن قيسارية عظمية بباين بني يسل
  وخبارجه حوانيت وشونه غالل حيث جمرى النيل ومسجد متوسط 

فحفروا اساس مجيع هذه العمارة حىت بلغوا املاء مث بنوا هلا خنازير مثل املنارات من االحجار والدبش واملؤن 
رت على االرض الصحيحة مث ردموا ذلك اخلندق احملتوي على تلك اخلنازير وغاصوا هبا يف ذلك اخلندق حىت استق

باملؤن والحجار واستعلوا عليه بعد ذلك بالبناء احملكم باحلجر النحيت وعقدوا العقود والقواصر واالعمدة 
  واالخشاب املتينة 

  وكان العمل يف ذلك سنة مخس ومثانني 
  ومات املترجم قبل امتامها وبناء أعاليها 

وكانت هذه العمارة من أشام العمائر الن النيل احنسر بسببها عن ساحل بوالق وبطل تياره واندفع اىل ناحية انبابة 
ومل تزل االرض تعلو واالتربة تزيد فيما بني زاوية تلك العمارة اىل شون الغالل ويزيد منوها يف كل سنة حىت صار ال 

  يركبها املاء اال يف سنني الغرق 
مر وبىن الناس دورا وقهاري يف حبري العمارة وسبحوا اىل جهة قرب املاء مغربني والقوا أتربة العمائر مث فحش اال

وما حيفرونه حول ذلك واقتدى هبم الترابة وغريهم ومل جيدوا مانعا وال رادعا وكلما فعلوا ذلك هرب املاء وضعف 
  من رؤيتها  جريانه وربت االرض وعلت وزادت حىت صارت كيمانا تنقبض النفوس

  ومتتلىء املنافس من عجاجها وخصوصا يف وقت اهلجري 
  بعد ان كانت نزهة للناظرين 



ولقد ادركنا فيمل قبل ذلك تيارا لنيل يندفع من ناحية بوالق التكرور اىل تلك اجلهة ومير بقوته حتت جدران الدور 
لسنانية وربع اخلرنوب اىل اجليعانية والوكائل القبلية وساحل الشون ووكالة االبزار وخضرة البصل وجامع ا

وينعطف اىل قصر احللي والشيخ فرج صيفا وشتاء وال يعوقه عائق وال يقدر أحد أن يرمي بساحل النيل شيئاا من 
التراب فان اطلع احلاكم على ذلك نكل به أو خبفري تلك الناحية وهذا شيء قد تودع منه ومن امثاله وأخر من 

ت والتفقد لالمور اجلزئية اليت يترتب بزيادهتا الضرر العام عبد الرمحن أغا مستحفظان فانه أدركنا فيه هذا االلتفا
  كان حيذو طريق احلكام السالفني اىل 

ان ضعفت شوكته بتآمر االصاغر وقيد حكمه بعد االطالق وترك هذا االمر ونسي مبوته وتقليد االغاشم وتضاعف 
الق سدت بتراكم االتربة اليت يلقيها أهل االطارف خارج الدروب وال احلال حىت ان بعض الطرق املوصلة اىل بو

جيدون من مينعهم أو يردعهم وقدرت علو االرض بسبب هذه العمارة زيادة عن أربع قامات فاننا كنا نعد درج 
قيطون وكالة االبزاريني من ناحية البحر عندما كنا ساكنني هبا قبل هذه العمارة نيفا وعشرين درجة وكذلك سلم 

  بيت الشيخ عبد اهللا القمري وقد غابت مجيعها حتت االرض وغطتها االتربة وهللا عاقبة االمور 
ومن إنشاء املترجم داره املطلة على بركة االزبكية بدرب عبد احلق اليت هبا واحلوض والساقية والطاحون جبوارها 

  وهي االن مسكن الست نفيسة 
ريته لو مجعت من مبدأ أمره اىل اخره لكان جملدات وقد ذكرنا فيما تقدم ملعا وباجلملة فأخبار املترجم ووقائعه وس

من ذلك حبسب االقتضاء مما استحضره الذهن القاصر والفكر املشوش الفاتر بتراكم اهلموم وكثرة الغموم وتزايد 
نجم بعد االفول او احملن واخطالط الفنت واختالل الدول وارتفاع السفل ولعل العود خيضر بعد الذبول ويقطع ال

زمن نعلل فيه ... زمن كاحالم تقضى بعده ... يبسم الدهر بعد كشارة أنيابه أو يلحظنا من نظره املتغايب يف أيابه 
  ... باألحالم 

  وهللا يف خلقه من قدمي الزمان عادة وانتظار الفرج عبادة نسأله انقشاع املصائب وحسن العواقب 
فكانت مدة سلطنته ست عشرة  ١١٧١ى بن امحد خان توىل السلطنة يف سنة ومات سلطان الزمان السلطان مصطف

  سنة وكانت له عناية ومعرفة بالعلوم الرياضية والنجومية ويكرم أرباب املعارف 
وكان يراسل املرحوم الوالد والشيخ أمحد الدمنهوري ويهاديهما ويرسل اليهما الصالت والكتب وأرسل مرة اىل 

  كتب مكلفة من الشيخ الوالد ثالثة 

خزانته وهي كتاب القهستاين الكبري وفتاوى انقروي ونور العني يف اصالح جامع الفصولني كالمها يف الفقه احلنفي 
  وله مؤلف يف الفن دقيق ينسب اليه 

  وتوىل بعده السطان عبد احلميد خان جعل اهللا ايامه سعيدة 
عي بك املذكور وكان من الشجعان املعروفني والفرسان ومات االمري علي بك الشهري بالطنطاوي وهو من مماليك 

املشهورين ومل ينافق على سيده مع املنافقني ومل ميرق مع املارقني ومل يزل مع خمدومه فيما وجهه اليه حىت قتل 
  بالصاحلية بني يديه 

ا منور الوجه والشيبة ومات الرئيس املبجل االمري امساعيل افندي الروزناجمي رئيس الكتبة مبصر وكان انسانا حسن
ضابطا حمررا خريا أصيب بوجع عينيه فوعده احلاج سليمان احلكاك بشيء من الكحل وأودعه يف ورقه وضعها يف 
طي عمامته وكان هبا ورقة أخرى فيها شيء من السليماين مل يتذكرها وهو أبيض والكحل أيضا ابيض فلما حضر 



امته وأعطاها له وأمره أن يكتحل منها وقت النوم يظنها إهنا ورقة عندما خرج الورقة اليت هبا السليماين من عم
  الكحل مث انصرف اىل داره 

فلما نزع عمامته وقتا النوم رأى ورقة الكحل وتذكر عند ذلك االخرى فلم ميكنه الذهاب والتدارك ليال لبعد 
حلال واستمر مكفوفا اىل ان مات املكان وفوات الوقت واملسكني صلى العشاء واكتحل من الورقة فزال بصره يف ا

سحر ليلة االحد سادس عشر ذي احلجة من آخر السنة وصلي عليه من الغد بسبيل املؤمنني ودفن بقربه الذي 
  أعده لنفسه بالقرب من بن أيب مجرة عوضه اهللا اجلنة 

يا حباله قانعا مبعيشته ومات الرجل الصاحل االمري مراد أغا تابع قيطاس بك القطامشي وكان منجمعا عن الناس راض
  مالزما على حضور اجلماعة والصلوات يف املسجد 

  تويف يوم االربعاء سابع عشرين شوال وصلي عليه مبصلى أيوب بك ودفن بالقرافة عند الطحاوي 

ومات االمري حسن كتخدا مستحفظان القازدغلي امللقب بقرا وكان من االمراء الكبار أصحاب احلل والعقد مبصر 
زمن السابق وانقطع يف بيته عن املقارشة والتداخل يف االمور وكان مريضا مبرض االكلة يف فمه ولذلك تركه يف ال

علي بك وامهله حىت مات يوم الثالثاء ثالث عشر ذي القعدة من السنة عن ذلك املرض وورم يف رجليه أيضا ودفن 
  يف يومه ذلك بالقرافة 

وان علي بك خنقه خليل باشا بالقلعة يف سابع عشرين مجادى االوىل ومات أيضا مصطفى أفندي االشقر كاتب دي
مبوجب مرسوم من الدولة حضر بطلب رأسه ورأس عبداهللا كتخذا ونعمان أفندي ومرتضي أغا فوجد حممد بك 

امضى االمر يف عبد اهللا كتخدا وقطع رأسه يف منزله بيد عبد الرمحن أغا ونعمان افندي ذهب اىل احلجاز اثر موت 
علي بك وكذلك مرتضى أغا اختفى وتغيب وذهب من مصر ومل يعلم له مكان واستمر املترجم فطلبه الباشا فلما 

  حضر اليه أمر خبنقه فخنقوه وسلخوا رأسه ودفنوه بالقرافة وأخذ موجوداته الباشا اىل املريى 
مث املصري املكتب امللقب بالوهيب  ومات االجل املبجل اجمليد الضابط املاهر امسعيل بن عبد الرمحن الرومي االصل

شيخ اخلطاطني مبصر كتب اخلط وجوده على شيخ عصره السيد حممد النورى وبرع واجتهد واشتغل قليال بالعلم 
  وكتب بيده املصاحف مرارا 

م واما نسخ الدالئل واالحزاب واالوراد السبعة فمما ال حيصى كثرة وكان انسانا حسنا بشوشا حمبا للناس فيه مكار
  االخالق وطيب النفس كتب عليه غالب من مبصر من أهل الكتابة وكان صاحب نقش ومهة عالية 

وكان يلي منصب سيده يف اخلدمة العسكرية وكتب عدة ألواح كبار وتوجه هبا باشارة بعض امراء مصر اىل املدينة 
  املنورة 

  دمة املنيفة سرورا وشرفا فعلقها يف املواجهة الشريفة بيده ونال هبذه الزيارة الشريفة واخل
  وملا كانت سنة 

أتى االمر من صاحب الدولة بتوجيه بعض عساكر مصرية تقوية للمجهادين فكان هو من مجلة املعينني فيهم رئيسا 
  يف طائفتهم فتوجه اىل االسكندرية وركب منها اىل الروم وابلى يف تلك السفرة بالء حسنا 

ىل مصر وقد وهنت قواه واعترته االمراض وزاد شكواه وهو مع ذلك يكتب وبعد مدة اذن هلم باالنصراف فعاد ا
  ويفيد وجييز ويعيد وحيضر جمالس أهل اخلط على عادته 



وجلس مالزما لفراشه مدة حىت وافاه احلمام ليلة االحد سادس عشر ذي احلجة فجهز وصلى عليه مبشهد حافل يف 
  اشي يف قرب كان أعده لنفسه منذ مدة ومل خيلف بعده مثله رمحه اهللا مصلى املؤمنني ودفن عند ابن أيب مجرة قرب العي

  سنة مثان ومثانني ومائة وألف

استهلت ووايل مصر خليل باشا حمجور عليه ليس له يف الوالية اال االسم والعالمة على االوراق والتصرف الكلي 
واشرافاته والوقت يف هدوء وسكون وامن لالمري الكبري حممد بك أيب الذهب واالمراء واعيان الدولة مماليكه 

ماالدهر يف حال ... واالحكام يف اجلملة مرضية واالسعار رخية ويف الناس بقية وستائر احلياء عليهم مرخية شعر 
  ... ولكنه مستجمع لو ثوب ... السكون بساكن 

فضله وحمرر دقائق املنطوق  ومات يف هذه السنة االمام العالمة والتحرير الفهامة حامل لواء العلوم على كاهل
واملفهوم بتحريره ونقله من تكلحت حبربه عيون الفتوى وتشنفت املسامع مبا عنه يروى وارتفع من حضيض التقليد 

اىل ذرا الفضائل وسابق يف حلبة العلوم فحاز قصب الفواضل الروض النضري الذي ليس له يف سائر العلوم نظري 
ري عمدة االنام وفيلسوف االسالم سيدى ووالدي بدر امللة أيب التدائي حسن بن وهو يف فقه النعمان اجلامع الكب

  برهان الدين ابراهيم ابن 

الشيخ العالمة حسن ابن الشيخ نور الدين علي بن الوايل الصاحل مشس الدين حممد بن الشيخ زين الدين عبد 
يلع باراضي احلبشة حتت حكم اخلطي ملك احلبشة الرمحن الزيلعي اجلربيت العقيلي احلنفي وبالد اجلربت هي بالد الز

وهم عدة بالد معروفة تسكنها هذه الطائفة وهم املسلمون بذلك االقليم ويتمذهبون مبذهب احلنفي والشافعي ال 
غري وينسبون اىل سيدنا اسلم بن عقيل بن أيب طالب وكان امريهم يف عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم النجاشي 

آمن به ومل يره وصلى عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم صالة الغيبة كما هو مشهور يف كتب املشهور الذي 
االحاديث وهم قوم يغلب عليهم التقشف والصالح ويأتون من بالدهم بقصد احلج واجملاورة يف طلب العلم 

صر وللحافظ املقريزي مؤلف وحيجون مشاة وهلم رواق باملدينة املنورة ورواق مبكة املشرفة ورواق باجلامع االزهر مب
  يف أخبار بالدهم وتفصيل احواهلم ونسبهم 

ومنهم القطب الكبري واملعتقد الشهري الشيخ امسعيل بن سودكني اجلربيت تلميذ الشيخ ابن العريب ويسمى قطب 
ظاهر برقوق اليمن والشيخ عبد اهللا الذي ترمجه احلافظ السيوطي يف حسن احملاضرة وهو الذي كان يعتقده امللك ال

واوصى عند موته بأن يدفن حتت قدمه بالصحراء ومنهم الويل العارف الشيخ علي اجلربيت الذي كان يعتقده 
السلطان االشرف قايتباي وارحتل اىل حبرية ادكو فيما بني رشيد واالسكندرية وبىن هناك مسجدا عظيما ووقف 

ة وهو موجود اىل اآلن عامر بذكر اهللا والصالة وهو عليه عدة أماكن وقيعان وأنوال حياكة وبساتني وخنيل كثري
  حتت نظر الفقري اال أن غالب اماكنه زحفت عليها الرمال وطمستها وغابت حتتها وفيه اىل اآلن بقية صاحلة 

وبىن ايضا مسجدا شرقي عمارة السلطان قايتباي ودفن به وقد خرب وانطمست معامله ومل يبق اال مدفنه وحوله 
  من غري باب وال سقف وقربه ظاهر مكشوف يزار وللناس فيه اعتقاد عظيم حائط منهدم 

ومن كراماته اليت أكرمه اهللا هبا انه يرى على قربه يف بعض الليايل املظلمة نور مثل القنديل املستنري يري ذلك سكان 
ربه يف احلوطة ويتركوهنا العمارة وغريهم وهو أمر مشهور ومنها أن السفار وقوافل االعراب ينزلون بأمحاهلم حول ق

من غري حارس ليايل وأياما آمنني فال يتعدى عليها سارق البتة ويعتقدون العطب للجاين يف بدنه أو ماله وهو أمر 



  مشهور ايضا مقرر يف اذهاهنم اىل اآلن 
ثمان احلنفي ومنهم االمام احلجة اجملتهد الفقيه االصويل اجلديل صاحب التصحيح والترجيح فخر الدين أيب عمر وع

الزيلعي شارح الكنز املسمى بتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق املدفون حبوطة سيدي عقبة بن عامر اجلهين والشيخ 
الزيلعي الشافعي املدفون بالقرافة الكربى وغري هؤالء كثري ببالدهم وبأرض احلجاز ومصر والقصد بذلك التعريف 

  لتعارفوا أن اكرمكم عند اهللا اتقاكم  بالنسبة قال تعاىل وجعلناكم شعوبا وقبائل
والنجاشي أول من آمن بالنيب صلى اهللا عليه و سلم من امللوك ومل يره وأسلم على يد ابن عمه جعفر بن أيب طالب 
وزوجه أم حبيبة رضي اهللا عنها وجهزها من عنده وأرسلها للنيب صلى اهللا عليه و سلم من احلبشة اىل املدينة ومن 

على أخبار النجاشي رضي اهللا عنه مع النيب صلى اهللا عليه و سلم وهداياه اىل النيب صلى اهللا عليه و  أراد االطالع
سلم وهدايا النيب اليه وبعض أخبار احلبشة وما رد فيهم من اآليات االحاديث واالثار فلينظر يف كتاب الطراز 

د اهللا البخاري خطيب املدينة املنورة ورفع شأن املنقوش يف حماسن احلبوش لالمام العالمة عالء الدين حممد بن عب
احلبشان للعالمة جالل الدين السيوطي وتنوير الغبش يف فضائلي السودان واحلبش البن اجلوزي ويف تفسري البغوى 

اخرج أبو داود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ملا مات النجاشي كنا حندث انه ال يزال يرى على قربه نور ويف 
  روش يف من عرف امسه من الصحابة احلبوش ومن عبيدة صلى اهللا عليه و سلم أزهار الع

ومنهم أحد كبار اجملاهدين واملهاجرين بالل بن رباح مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وموىل أيب بكر الصديق 
ل اهللا صلى اهللا وهو أول من اذن يف االسالم وأول من ثوب يف الفجر كما يف االوائل للسيوطي وكان خازن رسو

عليه و سلم على بيت املال كما يف هتذيب االمساء واللغات وكان يبدل الشني بالسني فقال رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم يف شأنه شني بالل سني عندي وعند اهللا 

  وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول كان أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا يعىن بالال 
 من كبار الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عمر واسامة بن زيد وجابر وأبو وروى عنه كثري

  سعيد اخلدري وكعب بن عرفجة والرباء ابن عازب وغريهم ومجاعة من التابعني رضي اهللا عنهم امجعني 
احلبشة االحرار فكثريون  ومنهم شقران بضم الشني املعجمة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واما خدامه من

  وكذلك الصحابيات من امائه واهل بيته 
ومنهم ام امين ذات اهلجرتني وهي مرضعته وحاضنته وحليمة السعدية وثويبة وبركة جارية ام حبيبة وبريرة موالة 

  عائشة رصى اهللا عنها وتبعة جارية ام هاىنء بنت ايب طالب وغفرة وسعرية كذلك عبيد الصحابة 
جع بكسر امليم وفتح اجليم موىل عمر بن اخلطاب وهو اول من استشهد ببدر وكان من املهاجرين االولني ومنهم مه

وعده النيب صلى اهللا عليه و سلم من سادات اهل اجلنة وقال يف شأنه يوم قتل سيد الشهداء مهجع وهو اول من 
  يدعى اىل باب اجلنة من هذه االمة 

امين احلبشي املكي والد عبد الواحد ابن امين وبسار موىل املغرية بن شعبة ومنهم اسلم موىل عمر بن اخلطاب و
اخرج احلسن بن حممد اخلالل يف كرامات االولياء عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال دخلت على النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم فقال يل يا أبا هريرة يدخل علي الساعة 

  دفع اهللا عز و جل عن أهل االرض هبم االذى من هذا الباب رجل من اجل السبعة الذين ي
  فاذا حبشى قد طلع من ذلك الباب أقرع أجدع على رأسه جرة فيها ماء 



  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا ابا هريرة هو هذا 
  مث قال مرحبا بيسار ثالث مرات وكان يرش املسجد ويكنسه ومات يف عهده صلى اهللا عليه و سلم 

بة االحرار من اجليوش االخيار الذين كانوا خيدمون الرسول واصحابه واهل بيته فكثريون جدا ال ميكن واما الصحا
استيعاهبم يف هذا االستطراد ضبطا وعددا وكذلك ابناء احلبشات من قريش من الصحابة والتابعني وأهل البيت 

بشان مثل صفوان ابن امية بن خلف الطاهرين واخللفاء العباسيني ومن ولد بأرض احلبشة من الصحابة من احل
اجلمحي وعمرو ابن العاص وغريمها مثل عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب وهو أول مولود يف االسالم بأرض احلبشة 

باالتفاق وكان يسمى حبر اجلود وأخباره يف السخاء والكرم مشهورة واحلرث بن حاطب الصحايب وحممد بن 
وش أخالق لطيفة ومشائل ظريفة وفيهم احلذق والفطانة ولطافة الطباع وصفاء حاطب وعمرو بن أيب سلمة ويف اجلي

القلوب لكوهنم من جنس لقمان احلكيم وهم أجناس منهم السحريت واالحمرى وهم أحسن أجناس احلبوش 
مة املوصوفني بالصباحة واملالحة والفصاحة والسماحة والنعومة يف اخلد والرشاقة يف القد وهللا در الشيخ العال

فتبسمت عن در ثغر جوهري ... حبشية سألتها عن جنسها ... القاضي عبد الرب ابن الشحنة احلنفي حيث يقول 
  ... قالت فما تبغيه جنسى أحمرى ... فطفقت أسأل عن نعومة ما خفى ... 

عموم  واالحمرية تفوق على السحرتية باللطف والظرف والسحرتية تفوق على االحمرية بالشدة والعنف فبينهما
  وخصوص مطلق وقيل ان النجاشي منهم رضى اهللا عنه ويقال ان بين أرفدة الذين لعبوا حبراهبم 

بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفازوا خبطابه أعين قوله هلم دونكم يا بين ارفدة منهم ويقرب من هذين 
  قتر ونوع آخر يسمى ازاره النوعني نوعان آخران نوع الدموات وبلني ونوعان آخران ومها قمو و

  عود وانعطاف

ان الشيخ عبد الرمحن وهو اجلد السابع جلامعه واليه ينتهي علمنا باالجداد هو الذي ارحتل من بالده ووصل الينا 
  خربه سلفا عن خلف فقدم من طريق البحر اىل جدة وانتقل اىل مكة فجاور هبا 

هبا سنتني ولقي من لقي باحلرمني من االشياخ وتلقى عنهم مث رجع  وحج مرارا وذهب أيضا اىل املدينة املنورة فجاور
اىل جدة وحضر اىل مصر من طريق القلزم فدخل اىل اجلامع االزهر يف أوائل العاشر وجاور بالرواق والزم حضور 

  االشياخ واجتهد يف التحصيل وتوىل شيخا على الرواق والتكلم على طائفته وتزوج وولد له 
ولده الشيخ مشس الدين حممد ونشأ على قدم الصالح واالشتغال بطلب العلم وتوىل مشيخة فلما مات خلف 

الرواق كوالده واجنب وقرأ دروسا يف الفقه واملعقول بالرواق وكان على غاية من الصالح ومالزمة اجلماعة 
جل االشتغال باملطالعة اول الليل والسنن وال يبيت عند عياله ليلة أو ليلتني يف اجلمعة وغالب لياليه يبيتها بالرواق ال

  على السهارة والتهجد آخره 
ومما اتفق له وعد من كراماته أن السراج انطفأ يف بعض الليايل الشتوية فايقظ النقيب ليسرج له سراجا فقام من 

اليه نومه متكرها وأخذ قنديال وذهب ليسرجه فلما عاد به وقرب من الرواق رأى نورا فستر ذلك القنديل ونظر 
من بعد لينظر من أين أتاه االسراج فوجده يطالع يف الكراس وهو يف يده اليسار وسبابة يده اليمىن رافعها وهي 

  تضىء مثل الشمعة املستنرية ويطالع يف نورها 



مث دخل النقيب بالقنديل فاختفى ذلك الضوء وعلم الشيخ ذلك من النقيب فعاتبه على التجسس وأشار اليه 
  مل يعش الشيخ بعد ذلك اال قليال بكتمان سره و

  وتويف اىل رمحة اهللا تعاىل 
وخلف ابنه الشيخ علي فنشأ أيضا على قدم اسالفه يف مالزمة العلم والعمل وصار له شهرة وتزوج بزينب بنت 
المام االمام العالمة القاضي عبد الرمحن اجلويين ومل يزل مواظبا على شأنه وطريقة اسالفه حىت تويف وخلف ولديه ا

وأخاه الشبخ عبد الرمحن ومات يف حياة أخيه سنة  ١٠٩٧العالمة الشيخ حسن الذي تقدم ذكر جترمته املتويف سنة 
  وكان لزينب اجلوينية اماكن جارية يف ملكها وقفتها على ولدي زوجها املذكورين  ١٠٨٦

بنت الشيخ العمدة الضابط حممد بن وملا تويف الشيخ حسن أعقب اجلد ابراهيم وضيعا فكفلته والدته احلاجة مرمي 
عمر املنزيل االنصاري فنشأ أيضا نشوءا صاحلا حىت بلغ احللم فزوجوه بستيتة بنت عبد الوهاب أفندي الدجلي يف 

وبىن هبا يف تلك السنة ومحلت باملترجم وولدته يف سنة عشر ومائة وألف ومات والده وعمره شهر  ١١٠٨سنة 
شرة سنة فربته والدته بكفالة جدته أم أبيه املذكورة وصاية االمام العالمة الشيخ واحد وسن والده اذ ذاك ست ع

حممد النشريت وقرروه يف مشيخة الرواق كأسالفه واملتكلم عند الوصي املذكور فترىب يف حجورهم حىت ترعرع 
ئق يف الفقه ومنت وحفظ القرآن وعمره عشر سنني واشتغل حبفظ املتون فحفظ االلفية واجلوهرة ومنت كنز الدقا

  السلم والرحبية ومنظومة ابن الشحنة يف الفرائض وغري ذلك 
واتفق له يف أثناء ذلك وهو ابن ثالث عشرة سنة أنه مر مع خادمه بطريق االزهر فنظر شيخ مقبل منور الوجه 

نه وعرف أنه ابن والشيبة وعليه جاللة ووقار طاعن يف السن والناس يزدمحون على تقبيل يده ويتربكون به فسأل ع
الشيخ الشرنباليل فتقدم اليه ليقبل يده كغريه فنظر اليه الشيخ وتومسه وقبض على يده وقال من يكون هذا الغالم 

  ومن أبوه فعرفوه عنه فتبسم وقال عرفته بالشبه 
تصل مث وقف وقال امسع يا ولدي أنا قرأت على جدك وهو قرأ على والدي وأحب أن تقرأ علي شيئا وأجيزك وت

  بيننا سلسلة 

  االسناد وتلحق االحفاد باالجداد 
فامتثل اشارته والزم احلضور عنده يف كل يوم وقرأ عليه منت نور االيضاح تأليف والده يف العبادات وكتب له 

االجازة ونصها احلمد هللا الذي أنعم على عبده بتوفيقه وأرشده اىل سواء طريقه وأذاقه حالوة التفقه يف دينه ومتام 
حتقيقه وأشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال سريك له املنعم بلطائف االنعام وعظيمه ودقيقه وأشهد أن سيدنا وسيدنا 
حممد صلى اهللا عليه و سلم عبده ورسوله اهلادي اىل اخلري الكامل واجلرب الشامل فأصبح كل أحد مغمورا يف حبر 

  وعلى آله االطهار وصحابته االخيار فضله وجوده حمفوظا من كيد الشيطان وجنوده وتعويقه 
وبعد فقد حضر لدى الولد النجيب املوفق اللبيب الفطن املاهر الذكي الباهر سليل العلماء االعالم نتيجة الفضالء 

العظام نور الدين حسن بن برهان الدين ابراهيم بن العالمة مفيت املسلمني وامام احملققني الشيخ حسن اجلربيت احلنفي 
اسالفه وبارك فيه وقرأ على منت نور االيضاح من أوله اىل آخره تأليف والدي املندرج اىل رمحة اهللا تعاىل  رحم اهللا

سيدي وسندى االمام العالمة الشيخ حسن ابن عمار الشرنباليل وأجزته أن يروى ذلك عين ومجيع ما جيوز يل 
اهللا عنه كما تلقى ذلك هو عن الشيخ علي روايته اجازة عامة كما أجازين به وتفقه ايب حنيفة النعمان رضى 

املقدسي شارح نظم الكنز عن العالمة الشليب شارح الكنز عن القاضي عبد الرب بن الشحنة عن احملقق الكمال بن 



اهلمام عن سراج الدين قارىء اهلداية عن عالء الدين السريامي عن السيد جالل الدين شارح اهلداية عن عالء 
ز البخاري عن حافظ الدين صاحب الكنز عن مشس األئمة الكردري عن برهان الدين صاحب الدين بن عبد العزي

اهلداية عن فخر اإلسالم البزدوى عن مشس االئمة السرخسي عن مشس االئمة احللواين عن القاضي ابن علي 
  يب حفص النسفي عن االمام حممد بن الفضل البخاري عن عبد اهللا السند موين عن االمري عبد اهللا بن أ

البخاري عن أبيه املذكور عن االمام حممد بن احلسن الشيباين عن االمام أيب يوسف عن االمام االعظم أيب حنيفة 
النعمان بن ثابت رضى اهللا عنه عن االمام محاد بن سليمان عن ابراهيم النخعي عن االمام علقمة عن عبد اهللا بن 

  الوحي جربيل عليه السالم عن اهللا عز و جل  مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أمني
واوصى الولد االعز بالتقوى ومراقبة اهللا يف السر والنجوى واهللا تعاىل يوقفه وينفع به وبعلومه ويهدينا واياه ملا كان 

  عليه السلف الصاحل يف اسساس الدين ورسومه 
وتويف الشيخ  ١١٢٣ثالث ربيع االول من سنة  قال ذلك الفقري اىل اهللا تعاىل حسن بن حسن الشرنباليل احلنفي يف

  يف آخر تلك السنة وقد جاوز التسعني 
واشتغل املترجم واجتهد يف طلب العلوم وحضر اشياخ العصر وتفقه على االمام العالمة السيد علي السيواسي 

رح املنار البن جنيم الضرير وحضر عليه شرح الكنز للعيين والدر املختار وكتاب االشباه والنظائر البن جنيم وش
وشرح املنار البن فرشتة وشرح التحرير للكمال بن اهلمام وشرح مجع اجلوامع وخمتصر السعد وعلى العالمة الشيخ 
أمحد التونسي املعروف بالدقدوسي احلنفي شرح الكنز للعالمة الزيلعي والدرر ملالخسرو والسيد علي السراجية يف 

 الفرائض والشنشورى على الرحبية والتلخيص ومنت احلكم وشرح التحفة الفرائض وشرح منظومة بن الشحنة يف
وعلى الشيخ علي العقدي احلنفي مال مسكني على الكنز ومنت اهلداية والسراجية واملنار والنزهة يف علم الغبار 

تح القدير واحلكم والقلصادى ومنظومة ابن اهلائم وعلى الفقيه حممد بن عبد العزيز الزيادى احلنفي ملتقى االحبر وف
البن عطاء والقدورى وعقود اجلمان يف املعاين والبيان وايساغوجي وعلى الشيخ الفقيد احملدث الشهاب امحد بن 
مصطفى االسكندري الشهري بالصياغ شرح الكربى وام الرباهني وشرح العقائد واملواقف وشرح املقاصد للسعد 

  ودراية واالربعني  والكشاف والبيضاوى والشمائل والصحيحني رواية

النووية واملشارق والقطب على الشمسية واملواهب اللدنية وشرح النخبة وعلى الشيخ منصور املنويف شرح ابن 
عقيل على االلفية والشيخ خالد على اآلجرومية واالزهرية والتوضيح وشرح تصريف العزى وشرح التلمسانية 

ية وعلى الشيخ عيد النمرسي شرح الورقات والسمرقندية واخلبيصي على التهذيب وشيخ االسالم على اخلزرج
وآداب البحث والعضدية والعصام على السمرقندية وعلم اجلرب واملقابلة والعروض واعمال املناسخات 

والكسورات واالعداد الصم والغربال واملساحة واحلساب وعلى الشيخ شليب الربانسي تلخيص املفتاح واملطول 
حممد السجيين الضرير املكودى على االلفية والفاكهي وشرح الشذور ومالجامي وشرح  والتجريد وعلى الشيخ

خمتصر ابن احلاجب واملطول وعلى الشيخ امحد العمادى شرح اجلوهرة لعبد السالم والسكتاين على الصغرى 
دابغي وشرح خمتصر السنوسي والكايف ونوادر االصول واجلامع الصغري وشرح املقاصد وعلى الشيخ حسن امل

االمشوين على االلفية وشرح املراح وقواعد االعراب واملغىن وعلى الشيخ امللوى شرحه على السلم وشرح معراج 
الغيظي وأوضح املسالك وأوائل الكتب الستة واملسلسالت واملسندات وحضر ايضا دروس الشيخ عبد الرؤف 

أهل عصره وباحث وناضل ودرس بالرواق يف البشبيشي وأبو العز العجمي وغريمها وجد يف التحصيل حىت فاق 



  الفقه واملعقول وبالسنانية ببوالق 
وكان جلدته أم أبيه مكان مشرف على النيل بربع اخلرنوب عندما كان النيل مالصقا لسدته فساكنها مدة فكان 

ية فيملي هناك درسا يغدو اىل اجلامع مث يعود اىل بوالق وله حاصل بربع اخلرنوب جيلس فيه حصة مث يعود اىل السنان
مث احترق ذلك املنزل مبا فيه وتلف فيه اشياء كثرية من املتاع والصيين القدمي فانتقلت اىل مصر وكانوا يذهبون اىل 

مكان هلا مبصر العتيقة يف ايام النيل بقصد النزهة وهي اليت أعانته على حتصيل العلوم اشتغاله بالعلم كان يعاين 
  التجارة 

واملشاركة واملضاربة واملقايضة وكانت جدته ذات غنية وثروة وهلا أمالك وعقارات ووقفت عليه  والبيع والشراء
أماكن ومنها الوكالة بالصنادقية واحلوانيت جبوارها وبالغورية ومرجوش ومنزل جبوار املدرسة االقبغاوية ورتبت يف 

وكالة املذكورة وربعة تقرأ يف كل يوم وختمات وقفها عدة خريات ومكتب القراء أيتام املسلمني باحلانوت املواجه لل
يف ليايل املواسم وقصعيت تريد يف كل ليلة من ليايل رمضان وثالث جواميس تفرق على الفقهاء وااليتام والفقراء يف 

  عيد االضحية 
م بابنته وتزوج جبدته املذكورة بعد موت جده االمري علي أغا باش اخيتار متفرقة املعروف بالطورى وتزوج املترج
وله حكم قالع الطور والسويس واملويلح وكانت اذ ذاك عامرة وهبا املرابطون ويصرف عليهم العلوفات 

  واالحتياجات 
وملا مات علي أغا املذكور سنة سبع وثالثني تقلد ذلك بعده املترجم مدة مع كونه يف عداد العلماء وريب معتوقية 

عد مدة طويلة وأرسل خادما له يسعى سليمان احلصايف جرجبيا على قلعة عثمان وعليا ومل يزاال يف كنفه حىت مات ب
املويلح فقتلوه هناك فتكدر لذلك وترك هذا االمر وأعرض عنه وأقبل على شأنه من االشتغال وماتت زوجته بنت 

مد وهم االمري علي أغا املذكور يف حياة ابيها فتزوج ببنت رمضان جليب بن يوسف املعروف باخلشاب تابع كور حم
بيت جمد وثروة ببوالق وهلم امالك وعقارات وأوقاف ومن ذلك وكالة الكتان وربع وحوانيت جتاه جامع 

الزردكاش وبيت كبري بساحل النيل وآخره جتاه جامع مزره جرجبي وهو سكن رمضان جليب املذكور وكان انسانا 
  حسنا رقيق احلاشية وفيه فضيلة وسليفة جيدة 

 ١١٨٢واستمرت ابنته يف عصمة املترجم حىت ماتت يف احملرم سنة  ١١٣٩ذكور سنة ومات رمضان جليب امل
  وعمرها ستون سنة 

  وكانت من الصاحلات اخلريات املصونات وحجت صحبته يف سنة احدى ومخسني وكانت به بارة وله مطيعة 
  ومن مجلة برهالة وطاعتها أهنا كانت تشتري له من 

هن باحللي واملالبس وتقدمهن اليه وتعتقد حصول االجر والثواب هلا بذلك وكان السراري احلسان من ماهلا وتنظم
  يتزوج عليها كثريا من احلرائر ويشتري اجلوارى فال تتأثر من ذلك وال حيصل عندها ما حيصل يف النساء من الغرية 

ليب مبكة الوصي بان يشترى ومن الوقائع الغريبة انه ملا حج املترجم يف سنة ست ومخسني واجتمع به الشيخ عمر احل
جارية بيضاء تكون بكرا دون البلوغ وصفتها كذا وكذا فلما عاد من احلج طلب من اليسرجية اجلوارى لينقى 

منهن املطلوب فلم يزل حىت وقع على الغرض فاشتراها وأدخلها عند زوجته املذكورة حىت يرسلها مع من أوصاه 
  بارساهلا صحبته 

ربها بذلك لتعمل هلم ما جيب من الزوادة وحنو ذلك فقالت له اين أحببت هذه الوصية فلما حضر وقت السفر أخ



حبا شديدا وال أقدر على فراقها وليس يل أوالد وقد جعلتها مثل ابنيت واجلارية بكت ايضا وقالت ال أفارق سيديت 
  وال اذهب من عندها أبدا 

  أنت غريها ففعل فقال وكيف يكون العمل قالت ادفع مثنها من عندى واشتر 
مث اهنا اعتقتها وعقدت له عليها وجهزهتا وفرشت هلا مكانا على حدهتا وبىن هبا يف سنة مخس وستني وكانت ال تقدر 

  على فراقها ساعة مع كوهنا صارت ضرهتا وولدت له أوالدا 
نهار فنظرت اىل موالهتا فلما كان يف سنة اثنني ومثانني املذكورة مرضت اجلارية فمرضت فقامت اجلارية يف ضحوة ال

وكانت يف حالة غطوسها فبكت وزاد هبا احلال وماتت تلك الليلة فأضجعوها جبانبها فاستيقظت موالهتا آخر الليل 
وحبستها بيدها وصارت تقول ان قليب حيدثين اهنا ماتت ورأيت يف منامي ماا يدل على ذلك فلما حتققت ذلك 

ا وصارت تبكي وتنتحب حىت طلع النهار وشرعوا يف تشهيلها وجتهيزها قامت وجلست وهي تقول ال حياة يل بعده
وغسلوها بني يديها وشالوا جنازهتا ورجعت اىل فراشها ودخلت يف سكرات املوت وماتت آخر النهار وخرجوا 

  جبنازهتا أيضا يف اليوم الثاين 
  وهذا من أعجب ما شاهدته 

  ورأيته ووعيته وكان سين اذ ذاك أربع عشرة سنة 
واشتغل املترجم يف أيام اشتغاله بتجويد اخلط فكتب على عبد اهللا أفندي االنيس وحسن أفندي الضيائي طريقة 

الثلث والنسخ حىت أحكم ذلك وأجازه الكتبة وأذنوه ان يكتب االذن على اصطالحهم مث جود يف التعليق على 
خطه طريقته ومشى عليها وكتب الديواين  أمحد أفندي اهلندى النقاش لفصوص اخلوامت حىت أحكم ذلك وغلب على

والقرمة وحفظ الشاهدى واللسان الفارسى والتركي حىت ان كثريا من االعاجم واالتراك يعتقدون ان أصله من 
  بالدهم لفصاحته يف التكلم بلساهنم ولغتهم 

لسبط املارديين واجمليب ويف سنة اربع واربعني اشتغل بالرياضيات فقرأ على الشيخ حممد النجاحي رقائق احلقائق ل
  واملقنطر ونتيجة الالدقي والرضوانية والدرالبن اجملدى ومنحرفات السبط واىل هنا انتهت معرفة الشيخ النجاحي 

وعند ذلك انفتح له الباب وانكشف عنه احلجاب وعرف السمت واألرتفاع والتقاسم واألرباع وامليل الثاين 
أرباب املعارف وكل من كان من حبر الفن غارف وحل الرموز وفتح  واألول واألصل احلقيقي واملعدل وخالط

الكنوز واستخرج نتائج الدر اليتيم والتعديل والتقومي وحقق اشكال الوسايط يف املنحرفات والبسائط والزيج 
ال واحمللوالت وحركات التداوير والنطاقات والتسهيل والتقريب واحلل والتركيب والسهام والظالل ودقائق األعم

وانتهت اليه الرياسة يف الصناعة واذعنت له أهل املعرفة بالطاعة وسلم له عطارد ومجشيد الراصد وناظره املشترى 
وشهد له الطوسي واألهبري وتبوأ من ذلك العلم مكانا عليا وزاحم مبنكبه العيوق والثريا وقدم القدوة العالمة 

ضلعا من العلوم الرياضية واملعارف احلكمية والفلسفية فنزل واحلكيم الفهامة الشيخ حسام الدين اهلندي وكان مت
مبسجد يف مصر القدمية واجتمع عليه بعض الطلبة مثل الشيخ الومسي والشيخ أمحد الدمنهوري وتلقوا عنه أشياء يف 

  اهليئة فبلغ خربه املترجم 

حىت نقله اىل داره وافرد له مكانا فذهب اليه لالخذ عنه فاغتبط به الشيخ وأحبه وأقبل بكليته عليه فلم يزل به 
وأكرم نزله وقام باوده وطالع عليه اجلغميين وقاضي زاده عليه والتبصرة والتذكرة وهداية احلكمة ألثري الدين 

األهبري وما عليها من املواد والشروح مثل السيد واملبيدي قراءة حبث وحتقيق وأشكال التأسيس يف اهلندسة وحترير 



  ت واملبادي والغايات واألكر وعلم األرمتاطيقي وجغرافيا وعلم املساحة وغري ذلك اقليدس واملتوسطا
مث أراد أن يلقنه على الصنعة األهلية وكان من الواصلني فيها فغالطه عن ذلك وأبت نفسه األشتغال بسوى العلوم 

صلي يف كل شيء ومل يزل املهذبة للنفس وكان حيكي عنه امورا وعبارات واشارات تشعر بأنه كان من الكمل الوا
  عنده حىت عزم على الرحلة وسافر اىل بالده 

وقدم اىل مصر األمام العالمة الشيخ حممد الغالين الكشناوى وسكن بدرب األتراك فأجتمع عليه املترجم وتلقى عنه 
خمس اخلايل علم األوفاق وقرأ عليه شرح منظومة اجلزنائية للقوصاين والدر والترياق واملرجانية يف خصوص امل

الوسط واألصول والضوابط والوفق املئيين وعلم التكسري للحروف وغري ذلك وسافر الشيخ اىل احلج وجاور هناك 
فلما رجع أنزله عنده وصحبته زوجته وجواره وعبيده وكمل عنده غالب مؤلفاته ومل يزل حىت مات كما تقدم ذكر 

ي وعبداهللا بن سامل البصري وعمر بن أمحد ابن عقيل املكي ذلك يف ترمجته ولقي املترجم يف حجاته الشيخ النخل
والشيخ حممد حياة السندي الكوراين وأبو احلسن السندى والسيد حممد السقاف وغريهم وتلقى عنهم واجازوه 

  وتلقوا هم أيضا عنه ولقنه الشيخ أبو احلسن السندى طريق السادة النقشبندية واألمساء األدريسية 
الشيخ عمر ابن أمحد بن عقيل ومن خطه نقلت بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا وكفى وسالم  وهذه صورة اجازة
  على عباده الذين 

اصطفى خصوصا أفضل أنبيائه وعترته الطاهرين وصحابته أمجعني وبعد فان مما تطابقت عليه النصوص وتوافقت 
هدى سيد األنبياء املوجب حملبة ذي اآلالء  عليه ألسنة العموم واخلصوص أن الباحث عن ألسنة الغراء ألتباع

والنعماء هو الفائز بالقدح املعلى واملرفوع اىل املقام األعلى ومن املعلوم أنه مل يبق يف زماننا ما يتداول منها اال التعلل 
متنه  برسوم األسناد بعد انتقال أهل املنزل والناد فذو اهلمة هو الذي يثابر على حتصيل أعاله وينافس يف فهم

ويفحص عن معناه ويناقش يف رجاله الذين عليهم مغناه اال وهو الشيخ األجل الراقي بعزمه املتني من العلم والعمل 
اىل أعلى حمل سيدنا واستاذنا الشيخ حسن املرحوم ابراهيم بن الشيخ حسن اجلربيت أمده اهللا باملدد األهلي فطلب من 

األمتثال قلت سائال التوفيق يف االول والفعال أجزت موالنا الشيخ حسن  هذا الفقري أن أجيزه فلما مل أجد بدا من
املذكور املنوه بذكره أعلى السطور أجزل اهللا تعاىل له االجور ما جيوز يل وعين روايته من مقروء ومسموع وأصول 

زين بذلك شيوخ وفروع بشرطه املعترب من تقوى اهللا والصيانة وضبط االلفاظ وسري الرجال والديانة حسبما أجا
أكابر عدة هم يف الشدائد عدة ومنهم بل من أجلهم سيدي وجدى المي بعد أن قرأت عليه جانبا كبريا من كتب 

احلديث وغريه قراءة حتقيق وتدقيق وغريه من الشيوخ أهل التوفيق وقد مسع موالنا الشيخ حسن مىن أوائل 
ه واملوطأ فلريوعين اجملاز املذكور مىت شاء مما اتصلت يب البخارى ومسلم وأيب داود والنسائي والترمذى وابن ماج

روايته مىت أراد رفع سند أو كتاب ملن هو من أهل الدراية وهو دام أنسه وزكا قدسه يف غنية عن ذلك ولكن 
  جرت العادة بأخذ االكابر عن االصاغر تكثريا لسوادنا فهي سنة االوائل واالواخر 

رة النفع هبذه الصيغة اللهم صل على سيدنا حممد وآله كما ال هناية لكمالك وعد وكذلك اجرت له بالصالة املشهو
  كماله حسبما أجازين هبا مالنا الشيخ طاهر 

ابن املال ابراهيم الكوراين عن شيخه الشيخ حسن املنويف مفيت احلنفية باملدينة سابقا عن شيخه موالنا الشيخ علي 
أن يصلي هبا بني املغرب والعشاء بال عدد معني وباملواظبة عليها يظهر  الشرباملسي عن بعض اجالء شيوخه وأمره

نتائج فتحها خصوصا ملبتغى هذا العلم اجملد يف طلبه من ذويه نفعه اهللا تعاىل بالعلم وجعله من أهليه وقد أجزت 



ءهتا واقرائها خلل صادق الشيخ املذكور ضاعف اهللا تعاىل له االجور باالمساء االربعينية االدريسية السهروردية بقرا
ان وجد كما أجازين بذلك مجلة من الشيوخ وقد اتصل سندي هبا أيضا عن موالنا وسيدنا االجمد موالنا الشيخ امحد 

بن حممد النخلي أنزل عليه شآبيب الرمحة والغفران الواحد العلي وهو يرويها عن الشيخ حجازي الديريب عن 
مي الشناوي وأجازه شيخه أيضا بشرحها للشيخ عثمان النحراوى قال الشيخ شهاب الدين أمحد بن علي اخلا

الشيخ عثمان أجازين باالمساء االدريسية العظام الشيخ كمال الدين السوداين وهو يرويها عن شيخه أيب املواهب 
مد الغوث أمحد الشناوى عن السيد صبغة اهللا أمحد عن السيد وجيه الدين العلوى عن احلاج محيد الشهري بالشيخ حم

عن احلاج حصور عن أيب الفتح هدية اهللا سريمست عن الشيخ قاضن الستارى عن الشيخ ركن الدين صينوورى 
عن الشيخ يابوتاج الدين عن السيد جالل الدين البخارى عن الشيخ ركن الدين أيب الفتح عن الشيخ صدر الدين 

الشيوخ شهاب الدين السهروردى عن سيدي وجيه أيب الفضل عن الشيخ أيب الربكات هباء الدين زكريا عن شيخ 
الدين املعروف بعمويه عن الشيخ أمحد اسود الدينوري عن الشيخ ممشاد الدينوري عن الشيخ أيب القاسم اجلنيد 

البغدادى عن خاله سرى السقطى عن الشيخ معروف الكرخي عن الشيخ داود الطائي عن الشيخ حبيب العجمي 
  صري عن امام املشارق واملغارب سيدنا علي بن ايب طالب عن عن سيد التابعني حسن الب

سيدنا وموالنا سيد اخللق حبيب احلق عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله النيب الرسول احلاوى جلميع الكماالت 
احلق  االصلية والفرعية اجلامع لكل الصفات السنية واملراتب العلية املبعوث لكل اخللق املتخصص بالقرب من العامل

سيد الكونني والثقلني والفريقني من عرب ومن عجم حممد صلى اهللا عليه و سلم قال ذلك بفمه وكتبه بقلمه أسري 
ذنبه عمر بن أمحد بن عقيل السقاف باعلوى حفيد موالنا الشيخ عبد اهللا ابن سامل البصري عفا اهللا تعاىل عنهم 

يل ومشاخيي يف الدين ومجيع أقاريب من صاحل الدعوات يف أمجعني سائال من الشيخ املذكور ان ال ينساين وأصو
خلواته وجلواته وحركاته وسكناته وأوصيه مبا أوصي به نفسي وسائر املسلمني من مالزمة التقوى وكمال 

االستعداد واتباع سبيل اهلدى والرشاد واسأل اهللا تعاىل الكرمي املنان أن يوفقين واياه واملسلمني لصاحل القول 
وجينبنا اخلطأ والزلل وجيعلنا من العلماء العاملني واهلداة الراشدين وان مييتنا على سنة سيد املرسلني صلى  والعمل

  اهللا عليه و سلم وعلى آله وصحابته أمجعني يف كل وقت وحني 
وللمترجم أشياخ غري هؤالء كثريون اجتمع هبم وتلقى عنهم وشاركهم وشاركوه مثل علي أفندي الداغستاين 

شيخ عبد ربه سليمان بن أمحد الفشتايل الفاسي والشيخ عبد اللطيف الشامي واجلمال يوسف الكالرجي وال
والشيخ رمضان اخلوانكي والشيخ حممد النشيلي والشيخ عمر احلليب والشيخ حسني عبد الشكور املكي والشيخ 

اخلالق بن ويف وكان خصيصا به  ابراهيم الزمزمي وحسن أفندي قطعة مسكني وامحد افندي الكرتلي واالستاذ عبد
واجازه باالحزاب وهو الذي كناه بأيب التداين وألبسه التاج الوفائي والسيد مصطفى العيدروس وولده السيد عبد 
الرمحن والسيد عبد اهللا العيدروسي والشيخ علي بندق الشناوى االمحدى وكثري من املشايخ االزهرية مثل السيد 

  االسقاطي والشيخ امحد اجلوهرى والشيخ أمحد  حممد البنوفرى والشيخ عمر

الدجلي بن خال املترجم والشيخ أمحد الراشدى والشيخ ابراهيم احلليب صاحب حاشية الدر والسيد سعودى حمشي 
مال مسكني وغريهم من اآلكابر واالخيار وأهل االسرار واالنوار حىت كمل يف املعارف والفنون ورمقته باالجالل 

أنه على علماء الزمان ومتيز بني االقران واذعنت له أهل االذواق وشاع ذكره يف اآلفاق ووفدت العيون وعال ش
عليه الطالب البلدانية والواردون من النواحي اآلفاقية وأتوا اليه من كل فج يسعون مليقاته ولزموا الطواف بكعبة 



ومنهم من يواظب على االعتكاف بساحته فضله والوقوف بعرفاته فمنهم من ينفر بعد امتام نسكه وبلوغ امنيته 
وكان رمحه اهللا عذب املورد للطالبني طلق احمليا للورادين يكرم كل من أم محاه ويبلغ الراجي مناه واملقتفى جدواه 
والراغب أقصى مرماه مع البشاشة والطالقة وسعة الصدر والرياقة وعدم رؤية املنة على احملتدى ومساحمة اجلاهل 

حسن االخالق والصفات اليت سجدت هلا اخلناصر كأهنا آيات سجدات وكانت ذاته جامعة للفضائل واملعتدى مع 
والفواضل منزهة عن النقائص والرذائل وقورا حمتشما مهيبا يف االعني معظما يف النفوس حمبوبا للقلوب ال يعادى 

يء من االشياء وأما مكارم االخالق أحدا وال خياصم على الدنيا فلذلك ال جتد من يكرهه وال من ينقم عليه يف ش
واحللم والصفح والتواضع والقناعة وشرف النفس وكظم الغيظ واالنبساط اىل اجلليل واحلقري كل ذلك سجيته 

وطبعه من غري تكلف لذلك وال يرى لنفسه مقاما أصال وال يعرف التصنع يف االمور وال دعوى علم وال معرفة وال 
وال يرضى التعاظم وال تقبيل اليد وله منزلة عظيمة يف قلوب اآلكابر واالمراء  مشيخة على التالميذ والطلبة

والوزراء واالعيان ويسعون اليه ويذهب اليهم لبعض املقتضيات والشفاعات ويرسل اليهم فال يردون شفاعته وال 
  ياخ ملعرفته يتوانون يف حاجة يتكلم فيها وله عندهم حمبة ومنزلة يف قلوهبم زيادة عن نظرائه من االش

بلساهنم ولغتهم واصطالحهم ورغبتهم فيما يعلمونه فيه من املزايا واالسرار واملعارف املختص هبا دون غريه 
وخصوصا أكابر العثمانيني والوزراء وأهل العلوم والفضالء منهم مثل علي باشا ابن احلكيم وراغب باشا وأمحد 

  ديل باشا الكور وغريهم ويأتون اليه أحيانا يف التب
وأكرموه وهادوه كل ذلك مع العفة والعزة وعدم التطلع لشيء من أسباب الدنيا بوظيفة أو مرتب أو فائظ أو حنو 

  ذلك 
وكان بينه وبني االمري عثمان بك ذي الفقار صحبة وحمبة وحج يف أيام امارته على احلج مرافقا له ثالث مرات من 

له اليه على سبيل اهلدية وكان منزل سكنه الذي بالصنادقية ضيقا ماله وصلب حاله ومل يصله منه سوى ما كان يرس
من أسفل وكثري الدرج فعاجله ابراهيم كتخدا على أن يشترى له أو يبين له دارا واسعة فلم يقبل وكذلك عبد 
نزل الرمحن كتخدا وكان له ثالثة مساكن أحدها هذا املنزل بالقرب من االزهر وآخر باالبزارية بشاطىء النيل وم

  زوجته القدمية جتاه جامع مرزه 
ويف كل منزل زوجة وسرار وخدم فكان ينتقل فيها مع أصحابه وتالمذته وكان يقتين املماليك والعبيد واجلوارى 
البيض واحلبوش والسود ومات له من االوالد نيف وأربعون ولدا ذكورا واناثا كلهم دون البلوغ ومل يعش له من 

ن يرى االشتغال بغري العلم من العبثيات واذا أتاه طالب فرح به وأقبل عليه ورغبه وأكرمه االوالد سوى احلقري وكا
وخصوصا اذا كان غريبا ورمبا دعاه للمحاورة عنده وصار من مجلة عياله ومنهم من أقام عشرين عاما قياما ونياما 

  ال يتكلف اىل شىء من أمر معاشه حىت غسل ثيابه من غري ملل وال ضجر 
عليه كثري من علماء وقته احملققني طبقة بعد طبقة مثل الشيخ امحد الراشدى والشيخ ابراهيم احلليب والشيخ  واجنب

مصطفى أيب االتقان اخلياط والسيد قاسم التونسي والشيخ العالمة امحد العروسي والشيخ ابراهيم الصيحاين املغريب 
  والطبقة االخرية اليت ادركناها مثل الشيخ ايب احلسن 

  القلعي والشيخ عبد الرمحن البناين 
وأما املالزمون له فهم الشيخ حممد ابن امسعيل النفراوي والشيخ حممد الصبان والشيخ حممد عرفة الدسوقي والشيخ 

حممد االمري والشيخ حممد الشافعي اجلناجي املالكي والشيخ مصطفى الريس البوالقي والشيخ حممد الشوبري 



يشي والشيخ حممد الفرماوى وهؤالء كانوا املختصني به املالزمني عنده ليال وهنارا والشيخ عبد الرمحن العر
وخصوصا الشيخ حممد النفراوى والصبان وحممود أفندي النيشي والفرماوى والشيخ حممد االمري والشيخ حممد 

دروسهما وكان يباسط عرفة فاهنم كانوا مبنزلة أوالده خصوصا االولني فاهنما كانا ال يقارفانه اال وقت اقراء 
اخصاءه منهم وميازحهم ويروحهم باملناسبات واالدبيات والنوادر واالبيات الشعرية واملواليات واجملونيات 

واحلكايات اللطيفة والنكات الظريفة وينتقلون صحبته يف منازل بوالق ومواطن النزهة فيقطعون االوقات ويشغلوهنا 
  ت املسائل وأخرى للمفاكهة واملباسطة والنوادر االدبية حصة يف مدارسة العلم وأخرى يف مطارحا

ومن املالزمني على الترداد عليه واالخذ عنه الشيخ حممد اجلوهرى والشيخ سامل القريواين وحممد أفندي مفيت 
  اجلزائر والسيد حممد الدمرداش وولداه السيد عثمان والسيد حممد 

تلقى شرح الزيلعي على الكنز يف الفقه احلنفي وكثريا من املسائل وممن تلقى عنه شيخ الشيوخ الشيخ علي العدوى 
  احلكمية 

وملا قرأ كتاب املواقف فكان يناقشه يف بعض املسائل حمققو الطلبة فيتوقف يف تصويرها هلم فيقوم من حلقته ويقول 
  هلم اصربوا مكانكم حىت اذهب اىل من هو أعرف مين بذلك وأعود اليكم 

فيصورها له بأسهل عبارة ويقوم يف احلال فريجع اىل درسه وحيققها هلم وهذا من أعظم الديانة  ويأيت اىل املترجم
  واالنصاف 

وقد تكرر منه ذلك غري مرة وكان يقول عنه مل نر ومل نسمع من توغل يف علم احلكمة والفلسفة وزاد اميانه اال هو 
  رحم اهللا اجلميع 

  وممن تلقى عنه من أشياخ 

الشيخ حممد املصليحي والعالمة الشيخ حسن اجلداوي والشيخ حممد املسودى والشيخ أمحد بن العصر العالمة 
يونس والشيخ حممد اهللباوى والشيخ أمحد السجاعي الزمه كثريا وأخذ عنه يف اهليئة والفلكيات واهلداية وألف يف 

  ذلك متونا وشروحا وحواشي 
وم والشام وداغستان واملغاربة واحلجازيني فال حيصون واجل وأما من تلقى عنه من اآلفاقيني وأهايل بالد الر

  احلجازيني الشيخ ابراهيم الزمزمي 
وأما ما اجتمع عنده وما اقتناه من الكتب يف سائر العلوم فكثري جدا قلما اجتمع ما يقارهبا يف الكثرة عند غريه من 

  العلماء أو غريهم 
ان السبب يف اتالف اكثرها وخترميها وضياعها حىت انه كان أعد حمال وكان مسوحا باعارهتا وتغيريها للطلبة وذلك ك

يف املنزل ووضع فيه نسخا من الكتب املستعملة اليت يتداول علماء االزهر قراءهتا للطلبة مثل االمشوين وابن عقيل 
دهدى والشيخ خالد وشروحه واالزهرية وشروحها والشذور وكذلك من كتب التوحيد مثل شروح اجلوهرة واهل

وشرح السنوسية والكربى والصغرى وكتب املنطق واالستعارات واملعاين وكذلك كتب احلديث والتفسري والفقه 
يف املذاهب وغري ذلك فكانوا يأتون اىل ذلك املكان ويأخذون ويغريون وينقلون من غري استئذان فمنهم من يأخذ 

منهم من يسافر ويتركها عند غريه ومنهم من يهمل الكتاب وال يرده ومنهم من يهمل التغيري فتضيع الكراريس و
آخر الكتاب ويتفق ان االثنني والثالثة يشتركون يف الكتاب الواحد والنسخة الواحدة وال بد من حصول التلف 

  من أحدهم وال بد من حصول الضياع والتلف يف كل سنة وخصوصا يف اواخر الكتب عندما تفتر مهمهم 
  ع معوجو االوضاع وأكثر الناس منحرفو الطبا



واقتىن أيضا كتبا نفيسة خالف املتداولة وأرسل اليه السلطان مصطفى نسخا من خزائنه وكذلك اكابر الدولة 
  بالروم ومصر وباشة تونس واجلزائر واجتمع لديه من كتب االعاجم مثل الكلستان وديوان حافظ 

وهبا من التشاويه والتصاوير البديعة الصنعة  وشاه نامه وتواريخ العجم وكليله ودمنه ويوسف زليخا وغري ذلك
الغريبة الشكل وكذلك اآلالت الفلكية من الكرات النحاس اليت كان اعتىن بوضعها حسن افندي الروزناجمي بيد 

  رضوان افندى الفلكي كما تقدم يف ترمجتها 
رتفاعية واملياالت وحبق وملا مات حسن أفندي املذكور اشترى مجيعها من تركته وكذلك غريها من اآلالت اال

االرصاد واالسطرالبات واالرباع والعدد اهلندسية وأدوات غالب الصنائع مثل التجارين واخلراطني واحلدادين 
والسمكرية واجمللدين والنقاشني والصواغ وآالت الرسم والتقاسيم وجيتمع به كل متقن وعارف يف صناعته مثل 

عابدين أفندي الساعايت وعلي افندي رضوان وكان من ارباب املعارف حسن أفندي الساعايت وكان ساكنا عنده و
يف كل شيء وحممد افندى االسكندراين والشيخ حممد االقفايل وابراهيم السكاكيين والشيخ حممد الزبداين وكان 

ليه طالب فريدا يف صناعة التراكيب والتقاطري واستخراج املياه واالدهان وغري هؤالء ممن رأيت ومن مل أر وحضر ا
من االفرنج وقراوا عليه علم اهلندسة وذلك سنة تسع ومخسني وأهدوا له من صنائعهم وآالهتم اشياء نفيسة وذهبوا 

اىل بالدهم ونشروا هبا ذلك العلم من ذلك الوقت وأخرجوه من القوة اىل الفعل واستخرجوا به الصنائع البديعة 
  اه وغري ذلك مثل طواحني اهلواء وجر االثقال واستنباط املي

ويف أيام اشتغاله بالرسم رسم ما ال حيصى من املنحرفات واملزاول على الرخامات والبالط الكذان ونصبها يف اماكن 
  كثرية ومساجد شهرية مثل االزهر واالشرفية وقوصون ومشهد االمام الشافعي والسادات 

خرى عظيمة بسطح اجلامع بقى منها قطعة وكسر ويف اآلثار منها ثالثة واحدة باعلى القصر وأخرى على البوابة وأ
باقيها فراشو االمراء الذين كانوا ينزلون هناك للنزاهة ليمسحوا هبا صواين االطعمة الصفر وكذلك بورد ان 

  بالتماس مصطفى أغا الورداين 

الزمون عنده ترك وكذلك حبوش مدفن الرزازين بالتماس رضوان جرجيب الرزاز رمحه اهللا وملا متهر اآلخذون عنه وامل
االشتغال بذلك واحال الطالب عليهم فاذا كان الطالب من أبناء العرب تقيد بتلميذه الشيخ حممد ابن امسعيل 

  النفراوى وان كان من االعاجم واالتراك تقيد مبحمود افندي النيشي 
سائل اخلالقية وانكب عليه واشتغل هو مبدارسة الفقه واقرائه ومراجعة الفتاوى والتحرى يف الفروع الفقهية وامل

  الناس يستفتونه يف وقائعهم ودعاويهم 
وتقرر يف اذهاهنم حترية احلق والنصوص حىت ان القضاة ال يثقون اال بفتواه دون غريه وتقيد للمراجعة عنده الشيخ 

  عبد الرمحن العريشي فانفتحت قرحيته وراج أمره وترشح بعده لالفتاء 
أليف اال يف بعض التحقيقات املهمة منها نزهة العينني يف زاكاة املعدنني ورفع االشكال وكان املترجم ال يعتين بالت

بظهور العشر يف العشر يف غالب االشكال واالقوال املعربة عن أحوال االشربة وكشف اللثام عن وجوه خمدرات 
كم على الغائب وبلوغ النصف االول من ذوى االرحام والوشي اجململ يف النسب احململ والقول الصائب يف احل

اآلمال يف كيفية االستقبال واجلداول البهية برياض اخلزرجية يف علم العروض واصالح االسفار عن وجوه بعض 
خمدرات الدر املختار ومآخذ الضبط يف اعتراض الشرط على الشرط والنسمات الفيحية على الرسالة الفتحية 

قائق احلقائق واخصر املختصرات على ربع املقنطرات والثمرات والعجالة على أعدل آلة وحقائق الدقائق على د



اجملنية من أبواب الفتحية واملفصحة فيما يتعلق باالسطحة والدر الثمني يف علم املوازين وحاشية على شرح فاضي 
زادة على اجلغميين مل تكمل وحاشية على الدر املختار مل تكمل ومناسك احلج وغري ذلك جواش وتقييدات على 

  العصام واحلفيد واملطول واملواقف واهلداية يف احلكمة والربزجني على قاضي زاده وأمثلة وبراهني هندسية شىت 
  وماله من الرسومات املخترعة 

واآلالت النافعة املبتدعة ومنها اآللة املربعة ملعرفة اجلهات والسمت واالحنرافات باسهل ماخذو أقرب طريق 
  الدرجة والدائرة التارخيية وبركار 

واتفق انه يف سنة اثنتني وسبعني وقع اخللل يف املوازين والقبابني وجهل أمر وضعها ورمسها وبعد حتديدها ورحيها 
ومشيلها واستخراج رمامينها وظهر فيها اخلطأ واختلفت مقادير املوزونات وترتب على ذلك ضياع احلقوق وتالف 

ليه فعند ذلك حتركت مهة املترجم لتصحيح ذلك وأحضر االموال وفسد على الصناع تقليدهم الذى درجوا ع
الصناع لذلك من احلدادين والسباكني وحرر املثاقيل والصنج الكبار والصغار والقرسطونات ورمسها بطريق 

االستخراج على أصل العلم العملي والوضع اهلندسي وصرف على ذلك أمواال من عنده ابتغاء لوجه اهللا مث أحضر 
والوزانني مثل الشيخ علي خليل والسيد منصور والشيخ علي حسن والشيخ حسن ربيع وغريهم وبني كبار القبانية 

هلم ما هم عليه من اخلطأ وعرفهم طريق الصواب يف ذلك وأطلعهم على سر الوضع والصنعة ومكنوهنا واحضروا 
قيدوا بصناعة ذلك االسطى العدد وأصلحوا منها ما ميكن اصالحه وابطلوا ما تقدم وضعه وفسدت لقمه ومراكزه و

  مراد احلداد وحممد ابن عثمان حىت حتررت املوازين وانضبط امرها وانصلح شأهنا 
وسرت يف الناس العدالة الشرعية املأمورين باقامتها واستمر العمل يف ذلك أشهرا وهذا هو السبب احلامل له على 

  واحلكمة املشار اليها بقوله تعاىل يؤيت احلكمة من يشاء تصنيف الكتاب املذكور وهذا هو مثرة العلم ونتيجة املعرفة 
وكان  ١١٧٥وملا وصل اىل مصر الشيخ ابراهيم بن أيب الربكات العباسي البغدادي الشهري بابن السويدى يف سنة 

اكرمه اماما فاضال فصيحا مفوها ينظم الشعر باالمالء ارجتاال يف أي قافية من أى حبر من غري تكلف فأنزله املترجم و
  واغتبط به وصار يتنقل صحبته مع اجلماعة مبنازل بوالق واملنتزهات 

  واتفق انه مترض أياما فأقام مبنزل بوالق 

املشرف على النيل فقيد به من يعوله وخيدمه ويعلل مزاجه فكان كلما اختلى بنفسه وهبت عليه النسمات الشمالية 
شابه وحيطانه فكتب حنو العشرين قصيدة على مواقف عديدة والنفحات البحرية أخذ القلم ببنانه ونقش على أخ

  كلها مدائح يف املذكور والرياض والزهور والكوثر والسلسبيل وجريان النيل وتركت حباهلا وذهبت كغريها 
  ويف سنة تسع وسبعني تويف ولده أخي اليب أبو الفالح علي وقد بلغ من العمر اثنيت عشرة سنة 

واحنرف مزاجه وتوالت عليه النوازل وأوجاع املفاصل وترك الذهاب اىل بوالق وغريها  فحزن عليه وانقبض خاطره
  ونقل العيال من هناك والزم البيت الذي بالصنادقية واقتصر عليه وفتر عن احلركة اال يف النادر 

ديانة والتحرى وصار ميلي الدروس باملنزل ويكتب على الفتاوى ويراجع املسائل الشرعية والقضايا احلكمية مع ال
واملراجعة واإلستنباط والقياس الصحيح ومراعاة األصول والقواعد ومطارحات التحقيقات والفوائد وتلقي 

الوافدين وإكرام الواردين وإطعام الطعام وتبليغ القاصد املرام ومراعاة األقارب واألجانب مع البشاشة ولني اجلانب 
اب والرفاق وخيدم بنفسه جالسه وال ميل معهم ايناسه وال يبخل وسعة الصدر وحسن االخالق مع اخلالن واالصح

  باملوجود وال يتكلف املفقود وال يتصنع يف أحواله وال يتمشدق يف أقواله ويالحظ السنة يف أفعاله 



ومن أخالقه انه كان جيلس بآخر اجمللس على اى هيئة كان بعمامة وبدوهنا ويلبس أى شيء كان ويتحزم ولو بكنار 
أو قطعة خرقة او شال كشمريى أو حمزم وال ينام على فراش ممهد بل ينام كيفما اتفق وكان أكثر نومه وهو  اجلوخ

جالس وله مع اهللا جانب كبري كثري الذكر دائم املراقبة والفكر ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي ما تيسر من 
وجيلس كذلك اىل طلوع الشمس فيضطجع قليال  النوافل والوتر مث يشتغل بالذكر حىت يطلع الفجر فيصلي الصبح

  أو ينام وهو جالس مستندا وهذا دأبه 

  على الدوام 
وحياذر الرياء ما أمكن وكان يصوم رجب وشعبان ورمضان وال يقول اين صائم ورمبا ذهب اىل بعض االعيان أو 

لشرب وكذلك االكل ويضايع ذلك دعي اىل وليمة فيأتون اليه بالقهوة والشربات فال يرد ذلك بل يأخذها ويوهم ا
  باملؤانسة واملباسطة مع صاحب املكان واجلالسني 

وكان مع مسايرته للناس وبشاشته وخماطبته هلم على قدر عقوهلم عظيم اهليبة يف نفوسهم وقورا حمتشما ذا جالل 
  ومجال 

دهليز اجلامع يداخلين منه ومسعت مرة شيخنا سيدي الشيخ حممودا الكردى يقول أنا عندما كنت أراه داخال يف 
هيبة عظيمة وأدخل اىل رواقنا وانظر اليه من داخل واسأل اجملاورين عنه فيقولون يل هذا الشيخ اجلربيت فأتعجب ملا 

يداخلين من هيبته دون غريه من االشياخ فلما تكرر على ذلك أخربت االستاذ احلفين فتبسم وقال يل نعم انه 
  صاحب اسرار 
امة ضخم الكراديس ابيض اللون عظيم اللحية منور الشيبة واسع العينني غزير شعر احلاجبني وجيه وكان مربوع الق

  الطلعة يهابه كل من يراه ويود أنه ال يصرف نظره عن مجيل حمياه 
ومل يزل على طريقته املفيدة وأفعاله احلميدة اىل أن آذنت مشسه بالزوال وغربت بعد ما طلعت من مشرق االقبال 

اثين عشر يوما باهليضة الصفراوية فكان كلما تناول شيئا قذفته معدته عندما يريد االضطجاع اىل ان اقتصر  وتعلل
  على املشروبات فقط وهو مع ذلك ال يصلي اال من قيام 

ومل يغب عن حواسه وكان ذكره يف هذه املدة يقرأ الصمدية مرة مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه و سلم بالصيغة 
وسية كذلك مث االسم العشرين من االمساء االدريسية وهو يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه هكذا السن

كان دأبه ليال وهنارا حىت توىف يوم الثالثاء قبيل الزوال غرة شهر صفر من السنة وجهز يف صبحة يوم االربعاء 
  اء جبوار الشمس البابلي واخلطيب وصلي عليه باالزهر مبشهد حافل جدا ودفن عند اسالفه بتربة الصحر

  الشربيين ومات وله من العمر سبع وسبعون سنة 
ومات االمام العالمة الفقيه املعمر الشيخ امحد بن حممد احلماقي احلنفي كان أبوه من كبار علماء الشافعية فتحنف 

وتصدر رضي اهللا عنه لرؤيا هذا بأذن االمام الشافعي والشيخ امحد البنوفرى والشيخ سليمان املنصورى وغريهم 
رآها وكان خيرب هبا من لفظه وتلقى عن أئمة عصره كالشيخ أمحد الدقدوسي والشيخ علي العقدي وحممد عبد 

العزيز الزيادى والشيخ امحد البنوفرى والشيخ سليمان املنصورى وغريهم وتصدر لالقراء والتدريس باجلامع االزهر 
  نفية بعد موت الشيخ حسن املقدسي مدة سنني مث توىل مشيخة افتاء احل

وكان انسانا حسنا دمث االخالق حسن العشرة صايف الطوية عارفا بفروع املذهب لني اجلانب ال يتحاشى اجللوس 
يف االسواق والقهاوى وكان اخوانه من أهل العلم ينقمون عليه يف ذلك فال يبايل باعتراضهم ومل يزل حىت تويف يف 



  عشرى صفر من السنة رمحه اهللا سحر ليلة اجلمعة خامس 
ومات االمام الفقيه العالمة احملدث الفرضي االصويل الورع الزاهد الصاحل الشيخ أمحد بن حممد بن حممد بن شاهني 

وهبا نشأ وحفظ القرآن وجوده وقدم االزهر  ١١١٨الراشدى الشافعي االزهري ولد بالراشدية قرية بالغربية سنة 
العزيزى والشيخ مصطفى العشماوى وأخذ احلساب والفرائض عن الشيخ حممد الغمرى فتفقه على الشيخ مصطفى 

ومسع الكتب الستة على الشيخ عيد النمرسي بطرفيها وبعضها على الشيخ عبد الوهاب الطندتاوى وسيدى حممد 
  الصغري وله شيوخ كثريون 

الطبقة االوىل ومل يزل حمافظا على وده ورافق الشيخ الوالد وعاشره مدة طويلة وتلقى عنه وهو احد اصحابه من 
  وتردده ومؤانسته ويتذكر االزمان السالفة وااليام املاضية وله شيوخ كثريون 

وكان من مجلة حمفوظاته البهجة الوردية وقد انفرد يف عصره بذلك واعتىن بالكتب الستة كتابة ومقابلة وتصحيحا 
  وكان حسن التالوة للقرآن حلو االداء مع معرفته 

باصول املوسيقي ولذلك ناطت به رغبة االمراء فصلى اماما باالمري حممد بك ابن امسعيل بك مع كمال العفة 
والوقار واالجنماع عن الناس حىت ان كثري منهم يود أن يسمع منه حزبا من القرآن فال ميكنه ذلك مث اقلع عن ذلك 

ملنهاج مرارا وكان يتقنه وحيل مشكالته بكمال التؤدة واقبل على افادة الناس فقرأ املنهج مرارا وابن حجر على ا
والسكينة فاستمر مدة يقرأ دروسه مبدرسة السنانية قرب االزهر مث انتقل اىل زاوية قرب املشهد احلسيين وكان 
تقرير مثل سالسل الذهب يف حسن السبك وقد انتفع به كثري من االعالم وملا بىن املرحوم حممد بك ابو الذهب 

ة جتاه اجلامع االزهر يف هذه السنة راوده ان يكون خطيبا هبا فامتنع فاحل عليه وارسل له صرة فيها دنانري هلا املدرس
صورة فأىب ان يقبل ذلك ورده فاحل عليه فلما اكثر عليه خطب هبا أول مجعة وألبسه فروة مسور وأعطاه صرة فيها 

بلغين انه طلب من اهللا ان ال خيطب بعد ذلك فانقطع يف منزله  دنانري فقبلها كرها ورجع اىل منزله حمموما يقال فيما
مريضا اىل أن تويف ليلة الثالثاء ثاين شوال من السنة وجهز ثاين يوم وصلى عليه باالزهر يف مشهد حافل ودفن 

  بالقرافة الصغرى جتاه قبة أيب جعفر الطمحاوى ومل خيلف بعده يف مجع الفضائل مثله 
ن منور الوجه والشيبة ناتىء اجلبهة وال يلبس زى الفقهاء وال العمامة الكبرية بل يلبس وكان صفته حنيف البد

  قاووقا لطيفا فتلي ويركب بغلة وعليها سلخ شاة أزرق 
وأخذ كتبه االمري حممد بك ووقفها يف كتبخانته اليت جعلها مبدرسته وكان هلا جرم وكلها صحيحة خمدومة وسرق 

  غالبها 
 سعد بن حممد بن عبد اهللا الشنواين حصل يف مباديه شيئا كثريا من العلوم ومال اىل فن االدب ومات الشيخ الصاحل

فمهر فيه وتنزل قاضيا يف حمكمة باب الشعرية مبصر وكان انسانا حسنا بينه وبني الفضالء خماطبات وحماورات 
  وشعره حسن مقبول وله قصائد ومدائح يف االولياء وغريهم 

ثر على شيء منها وجدد له شيخنا السيد مرتضى نسبة اىل الشيخ شهاب الدين العراقي دفني أحسن فيها ومل أع
  شنوان 

  تويف يوم السبت خامس مجادى الثانية من السنة وقد جاوز السبعني رمحه اهللا 
رج ومات العالمة الفقيه الصاحل الدين الشيخ علي بن حسن املالكي االزهري قرأ على الشيخ على العدوى وبه خت
وحضر غريه من االشياخ ومهر يف الفقه واملعقول وألقى دروسا باالزهر ونفع الطلبة وكان مالزما على قراءة 



الكتب النافعة للمبتدئني مثل أيب احلسن وابن تركي والعشماوية يف الفقه ويف النحو الشيخ خالد واالزهرية 
  ى اهللا والشذور وحلقة درسه عظيمة جدا وكان لسانه أبدا متحركا بذكر

  تويف ليلة اخلميس منتصف ربيع االول من السنة ودفن باجملاورين 
ومات الشيخ االمام احملدث البارع الزاهد الصويف حممد بن أمحد ابن سامل ابو عبد اهللا السفارييت النابلسي احلنبلي 

س واشتغل بالعلم قليال تقريبا بسفارين وقرأ القرآن يف سنة احدى وثالثني يف نابل ١١١٤ولد كما وجد خبطه سنة 
وارحتل اىل دمشق سنة ثالث وثالثني ومكث هبا قدر مخس سنوات فقرأ هبا على الشيخ عبد القادر التغليب دليل 

الطالب للشيخ مرعي احلنبلي من أوله اىل آخره قراءة حتقيق واالقناع للشيخ موسى احلجازي وحضره يف اجلامع 
ا كان يقرأ عليه يف سائر أنواع العلوم وذاكره يف عدة مباحث من شرحه الصغري للسيوطي بني العشائني وغريه مم

على الدليل فمنها ما رجع عنها ومنها ما مل يرجع لوجود االصول اليت نقل منها وكان يكرمه ويقدمه على غريه 
الشيخ عبد وأجازه مبا يف ضمن ثبته الذي خرجه له الشيخ حممد بن عبد الرمحن الغزى يف سنة مخس وثالثني وعلى 

الغين النابلسي االربعني النووية وثالثيات البخارى واالمام أمحد وحضر دروسه يف تفسري القاضي وتفسريه الذي 
  صنفه يف علم التصوف وأجازه عموما بسائر ما جيوز له ومبصنفاته كلها 

ارى وحضر دروسه العامة وكتب له اجازة مطولة وذكر فيها مصنفاته وعلى الشيخ عبد الرمحن اجمللد ثالثيات البخ
وأجازه وعلى الشيخ عبد السالم ابن حممد الكاملي بعض كتب احلديث وشيئا من رسائل اخوان الصفا وعلى مال 

الياس الكورايت كتب املعقول وعلى الشيخ امسعيل بن حممد العجلوين الصحيح بطرفيه مع مراجعة شروحه املوجودة 
ة أقامته بدمشق وثالثيات البخارى وبعض ثالثيات أمحد وشيئا من يف كل رجب وشعبان ورمضان من كل سنة مد

اجلامع الصغري شرحه للمناوى والعلقمي وشيئا من اجلامع الكبري وبعضا من كتاب االحياء مع مراجعة ختريج 
أحاديثه للزين العراقي واالندلسية يف العروض مع مطالعة بعض شروحها وبعضا من شرح شذور الذهب وشرح 

لوضع مع حاشيته اليت ألفها وحاشية مال الياس وأجازه بكل ذلك ومبا جيوز له روايته وعلى الشيخ أمحد بن رسالة ا
علي املنيين شرح مجع اجلوامع للمحلى وشرح الكافية ملال جامي وشرح القطر للفاكهي وحضر دروسه للصحيح 

مطولة كتبها خبطه وعلى الشيخ وشرحه على منظومة اخلصائص الصغرى للسيوطي وقد أجازه بكل ذلك أجازة 
حممد بن عبد الرمحن الغزى بعضا من شرح ألفية العراقي لزكريا وأول سنن أيب داود وعلى قريبه الشيخ امحد الغزى 

غالب الصحيح باجلامع االموى حبضرة مجلة من كبار شيوخ املذاهب االربعة وعلى الشيخ مصطفى بن سوار أول 
يت الشام املسلسل باالولية وثالثيات البخارى وبعض ثالثيات أمحد وحج سنة صحيح مسلم وعلى حامد أفندي مف

مثان وأربعني فسمع باملدينة على الشيخ حممد حياة املسلسل باالولية وأوائل الكتب الستة وتفقه على شيخ املذهب 
ي والشيخ مصطفى بن عبد احلق اللبدى وطه بن أمحد اللبدى ومصطفى بن يوسف الكرمي وعبد الرحيم الكرم

  املعمر السيد هاشم احلنبلي والشيخ حممد السلقيين وغريهم ومن شيوخه الشيخ 

حممد اخلليلي مسع عليه اشياء والشيخ عبد اهللا البصروى مسع عليه ثالثيات أمحد مع املقابلة باالصل املصحح والشيخ 
فالزمه وقرأ عليه مصنفاته وأجازه مبا  حممد الدقاق أدركه باملدينة وقرأ عليه أشياء واجتمع بالسيد مصطفى البكرى

له وكتب له بذلك وله شيوخ اخر غري من ذكرت وله مؤلفات منها شرح عمدة االحكام للحافظ عبد الغين يف 
جملدين وشرح ثالثيات أمحد يف جملد ضخم وشرح نونية الصرصرى احلنبلي مساه معارج االنوار يف سرية النيب 

لنيب املصطفى وغذاء االلباب يف شرح منظومة اآلداب والبحور الزاخرة يف علوم اآلخرة املختار وحبر الوفا يف سرية ا



وشرح الدرة املضية يف اعتقاد الفرقة االثرية ولوائح االنوار السنية يف شرح منظومة أيب بكر بن أيب داود احلائية 
دعة قواال باحلق مقبال على شأنه مداوما وكان املترجم شيخا ذا شيبة منورة مهيبا مجيل الشكل ناصرا للسنة قامعا للب

على قيام الليل يف املسجد مالزما على نشر علوم احلديث حمبا يف أهله وال زال ميلي ويفيد وجييز من سنة مثان 
وأربعني اىل أن تويف يوم االثنني ثامن شوال من هذه السنة بنابلس وجهز وصلي عليه باجلامع الكبري ودفن باملقربة 

  وكثر االسف عليه ومل خيلف بعده مثله رمحه اهللا رمحة واسعة الزاركنية 
ومات العمدة املبجل الفاضل الشيخ امحد بن حممد بن عبد السالم الشريف املغريب االصل املصرى املولد وكان والده 

م امليقات شيخا على رواق املغاربة باجلامع االزهر ومن شيوخ الشيخ امحد الدمنهوري وولده هذا كان له معرفة بعل
ومشاركة حسنة وفيه صداقة ود وحسن عشرة مع االخوان ومكارم اخالق ويدعو الناس والعلماء يف املولد النبوي 
اىل بيته باالزبكية ويقدم هلم املوائد واحللوى وشراب السكر وكان لديه فوائد ومآثر حسنة تويف سابع ربيع االول 

  من السنة وقد جاوز السبعني رمحه اهللا 

العمدة الفاضل الشيخ زين الدين قاسم العبادي احلنفي تفقه على الشيخ سليمان املنصورى والشيخ أمحد بن ومات 
عمر االسقاطي اىل أن صار يقرأ درسا يف املذهب ومل يزل مالزما شأنه حىت تويف ثالث عشر احلجة من السنة وقد 

  ناهز الثمانني رمحه اهللا 
املوقت جبامع قوصون وكان يعرف بالطويل وكان انسانا صاحلا ناسكا ورعا ومات العمدة املعمر الشيخ عبد اهللا 

  تويف فجأة يف احلمام ثاين عشر احلجة عن سبع ومثانني سنة 
ومات العمدة الفاضل االديب املاهر الشيخ علي بن امحد بن عبد الرمحن ابن حممد بن عامر العطشي الفيومي 

له مذاكرة حسنة وحضر على الشيخ احلفين وغريه وكان نعم الرجل  الشافعي وهو أخو الشيخ امحد العطشي وكان
  تويف يف مجادى اآلخرة 

ومات السيد الشريف املعمر حممد بن حسن بن حممد احلسين الوفائي باش جاويش السادة االشراف أخذ عن 
مد أيب هادى الشيخ املعمر يوسف الطولوين وكان حيكي عنه حكايات مستحسنة وغرائب وكان متقيدا بالسيد حم

  الوفائي يف أيام نقابته على االشراف ولديه فضيلة وفوائد تويف يف هذه السنة عن حنو مثانني سنة 
ومات الشيخ الصاحل سليمان بن داود بن سليمان بن أمحد اخلربتاوي وكان من أهل املروءة والدين تويف ثامن 

  عشرى احملرم من السنة يف عشر الثمانني 
رم االمري أمحد أغا البارودي وهو من مماليك ابراهيم كتخدا القازدغلي وتزوج بأبنته اليت من بنت ومات اجلناب املك

البارودي وسكن معها يف بيتهم املشهور خارج باب سعادة واخلرق وولد له منها أوالد ذكور واناث ومنهم صاحبنا 
  ابراهيم جليب وعلي ومصطفى وهو أستاذ حممد أغا اآليت ذكره ذكره 

  د املترجم يف أيام علي بك مناصب جليلة مثل تقل
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لتراجم واألخبار: كتاب  ا اآلثار يف    تاريخ عجائب 
بن حسن اجلربيت : املؤلف  لرمحن  ا  عبد 

أغاوية املتفرقة وكتخدا اجلاويشية وكان انسانا حسنا صايف الباطن ال مييل طبعه لسوى عمل اخلري وحيب أهل العلم 
يف كل مجعة مع غاية االدب  وممارستهم وكان له ميل عظيم واعتقاد حسن يف املرحوم الشيخ الوالد ويزوره

واالمتثال ومما شاهدته من كمال أدبه وشدة اعتقاده وحبه أنه صادفه مرة بالطريق وهو إذ ذاك كتخدا اجلاويشية 
وهو راكب يف أهبته وأتباعه والشيخ راكب على بغلته فعندما رآه ترجل ونزل عن جواده وقبل يده فأنكر عليه فعله 

س منه أن يقيد به بعض الطلبة ليقرئه شيئا من الفقه والدين فقيد به الشيخ عبد واستعظمه واستحى منه والتم
الرمحن العريشي فكان يذهب اليه ويطالع له القدورى وغريه وكان يكرمه ويواسيه ومل يزل على حسن حالته حىت 

ب االهبة ويلبس كساء تويف يف سابع مجادى االوىل من السنة وكان له يف منزله خلوة ينفرد فيها بنفسه وخيلع ثيا
  صوف أمحر على بدنه ويأخذ سبحة كبرية يذكر ربه عليها 

ومات االمري الصاحل خليل أغا مملوك االمري عثمان بك الكبري تابع ذي الفقار وهو استاذ االمري علي خليل تويف ببلد 
فغسل وكفن ودفن بالقرافة له بالفيوم وجيء به ميتا يف عشية هنار السبت حادى عشرين مجادى الثانية من السنة 

  وكان انسانا دينا خريا حمبا للعلماء والصلحاء 
ومات االمري امسعيل أفندي تابع املرحوم الشريف حممد أغا كاتب البيورلدى وكان انسانا خريا صاحلا تويف يوم 

  االحد ثاين عشرين مجادى الثانية 
بالقدس وابن نقبائها عن تسعني سنة تقريبا ووىل  ومات السيد املعمر الشريف عبد اللطيف أفندي نقيب االشراف

  بعده أكرب أوالده السيد عبد اهللا أفندي رمحه اهللا 
ومات االمري املبجل حممد أفندي جاوجان ميسو وكان حافظ لكتاب اهللا موفقا وفيه فضيلة وفصاحة وحيب العلماء 

  واالشراف وحيسن اليهم 

  عليه باالزهر ودفن باجملاورين  تويف ليلة االثنني عشرين ربيع االول وصلى
  ومات االمري مصطفى بك الصيداوى تابع االمري علي بك القازدغلي 

وكان سبب موته انه خرج اىل اخلالء جهة قصر العيين وركض جواده فسقط عنه ومات لوقته ومحل اىل منزله 
  بدرب احلجر وجهز وكفن ودفن بالقرافة وذلك يف منتصف ربيع االول من السنة 

  مات االمري علي أغا ابو قوره من مجاعة الوكيل سادس عشر ربيع االول سنة تارخيه و
  ومات االمري حممد أفندي الزاملي كاتب قلم الغربية وكان صاحب بشاشة وتودد وحسن اخالق 
   ١٢٠٢تويف يف رابع عشرين صفر من السنة وخلف ولده حسن أفندي قلفة الغربية اآليت ذكره يف سنة 

  اجا املكرم احلاج حممد عرفات الغزاوي التاجر وهو والد عبد اهللا ومصطفى ومات اخلو
  تويف يوم الثالثاء ثامن صفر من السنة واهللا تعاىل أعلم 

  سنة تسع ومثمانني ومائة وألف



فيها عزم حممد بك أبو الذهب على السفر والتوجه اىل البالد الشامية بقصد حمابة الظاهر عمر واستخالص ما بيده 
البالد فربز خيامه اىل العادلية وفرق االموال والتراحيل على االمراء والعساكر واملماليك واستعد لذلك  من

استعدادا عظيما يف البحر والرب وأنزل باملراكب الذخرية واجلبخانة واملدافع والقنابل واملدفع الكبري املسمى بأبو 
  مايلة الذى كان سبكه يف العام املاضي 

وعساكره يف أوائل احملرم وأخذ صحبته مراد بك وابراهيم بك طنان وامسعيل بك تابع امسعيل بك وسافر جبموعه 
الكبري ال غري وترك مبصر ابراهيم بك وجعله عوضا عنه يف امارة مصر وامسعيل بك وباقي االمراء والباشا الذي 

  بالقلعة وهو مصطفى باشا 

  النابلسي وارباب العكاكيز واخلدم والوجاقلية 
مل يزل يف سريه حىت وصل اىل جهة غزة وارجتت البالد لوروده ومل يقف أحد يف وجهه وحتصن أهل يافا هبا و

وكذلك الظاهر عمر حتصن بعكا فلما وصل اىل يافا حاصرها وضيق على أهلها وامتنعوا هم ايضا عليه وحاربوه من 
ة أيام وليايل فكانوا يصعدون اىل أعلى السور داخل وحارهبم من خارج ورمى عليهم باملدافع واملكاحل والقنابر عد

  ويسبون املصريني وأمريهم سبا قبيحا 
فلم يزالوا باحلرب عليها حىت نقبوا أسوارها وهجموا عليها من كل ناحية وملكوها عنوة وهنبوها وقبضوا على 

   أهلها وربطوهم يف احلبال واجلنازير وسبوا النساء والصبيان وقتلوا منهم مقتلة عظيمة
مث مجعوا االسرى خارج البلد ودوروا فيهم السيف وقتلوهم عن آخرهم ومل مييزوا بني الشريف والنصراين 

واليهودي والعامل واجلاهل والعامي والسوقي وال بني الظامل واملظلوم ورمبا عوقب من ال جىن وبنوا من رؤوس القتلى 
لزوابع مث ارحتل عنها طالبا عكا فلما بلغ الظاهر عمر عدة صوامع ووجوهها بارزة تنسف عليها االتربة والرياح وا

ما وقع بيافا اشتد خوفه وخرج من عكا هاربا وتركها وحصوهنا فوصل اليها حممد بك ودخلها من غري مانع 
وأذعنت له باقي البالد ودخلوا حتت طاعته وخافوا سطوته وداخل حممد بك من الغرور والفرح ماال مزيد عليه وما 

  املوت واهلالك  آل به اىل
وأرسل بالبشائر اىل مصر واالمراء بالزينة فنودى بذلك وزينت مصر وبوالق والقاهرة وخارجها زينة عظيمة وعمل 

  هبا وقدات وشنكات وحراقات وأفراح ثالثة أيام بلياليها وذلك يف أوائل ربيع الثاين 
اخلرب وينمو ويزيد ويتناقل ويتأكد حىت  فعند انقضاء ذلك ورد اخلرب مبوت حممد بك واستمر يف كل يوم يفشو

وردت السعاة بتصحيح ذلك وشاع يف الناس وصاروا يتعجبون ويتلون قوله تعاىل حىت اذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم 
  بغتة فاذا هم مبلسون 

خا علي بيك وذلك انه ملا مت له االمر وملك البالد املصرية والشامية واذعن اجلميع لطاعته وقد ارسل امسعيل أغا ا
الغزاوى اىل اسالمبول يطلب امرية مصر والشام وأرسل صحبته أمواال وهدايا فأجيب اىل ذلك وأعطوه التقاليد 
واخللع والربق والداقم وأرسل له املراسالت والبشائر بتمام االمر فوافاه ذلك يوم دخوله عكا فامتأل فرحا وحم 

  ليلة الرابع ثامن ربيع الثاين بدنه يف احلال فأقام حمموما ثالثة أيام ومات 
وواىف خرب موته امسعيل آغا عندما هتيأ ونزل يف املراكب يريد املسري اىل خمدومه فانتقض االمر وردت التقاليد وباقي 

  االشياء 
وملا مت له أمر يافا وعكا وباقي البالد والثغور فرح االمراء واالجناد الذين بصحبته برجوعهم اىل مصر وصاروا 



  ني للرحيل والرجوع اىل االوطان متشوق
فاجتمعوا اليه يف اليوم الذي نزل به ما نزل يف ليلته فتبني هلم من كالمه عدم العود وانه يريد تقليدهم املناصب 

واالحكام بالديار الشامية وبالد السواحل وأمرهم بارسال املكاتبات اىل بيوهتم وعياهلم بالبشارات مبا فتح اهللا عليهم 
  ح هلم ويطمنوهم ويطلبوا احتياجاهتم ولوازمهم احملتاجني اليها من مصر وما سيفت

فعند ذلك اغتموا وعلموا اهنم ال براح هلم وان أمله غري هذا وذهب كل اىل خميمه يفكر يف أمره قال الناقل وأقمنا 
صه وال يذكرون ذلك اال على ذلك الثالثة ايام اليت مترض فيها وأكثرنا ال يعلم مبرضه وال يدخل اليه اال بعض خوا

  بقوهلم يف اليوم الثالث انه منحرف املزاج 
فلما كان يف صبح الليلة اليت مات هبا نظرنا اىل صيوانه وقد اهندم ركنه وأوالد اخلزنة يف حركة مث زاد احلال 

ن وجردوا على بعضهم السالح بسبب املال وظهر أمر موته وارتبك العرضي وحضر مراد بيك فصدهم وكفهم ع
بعضهم ومجع كرباءهم وتشاوروا يف أمرهم وأرضى خواطرهم خوفا من وقوع الفشل فيهم وتشتتهم يف بالد الغربة 

  وطمع الشاميني ومشاتتهم فيهم 
  واتفق رأيهم على الرحيل وأخذوا رمة سيدهم صحبتهم 

وه فغسلوه وكفنوه ولفوه وملا حتقق عندهم اهنم ان دفنوه هناك يف بعض املواضع أخرجه أهل البالد ونبشوه وأحرق
  يف املشمعات ووضعوه يف عربة وارحتلوا به طالبني الديار املصرية 

  فوصلوا يف ستة عشر يوما ليلة الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاين أواخر النهار فأرداوا دفنه بالقرافة 
لليوان الصغري الشرقي وبنوه ليال وحضر الشيخ الصعيدي فأشار بدفنه يف مدرسته جتاه االزهر فحفروا له قربا يف ا

وملا أصبح النهار عملوا له مشهدا وخرجوا جبنازته من بيته الذي بقوصون ومشى امامه املشايخ والعلماء واالمراء 
ومجيع االحزاب واالوراد وأطفال املكاتب وأمام نعشه جمامر العنرب والعود سترا على رائحته ونتنه حىت وصلوا به 

  عنده ختمات وقراءات وصدقات عدة ليال وأيام حنو أربعني يوما  اىل مدفنه وعملوا
واستقرأ تباعه امراء ورئيسهم ابراهيم بيك ومراد بيك وباقيهم الذين أمرهم يف حياته ومات عنهم يوسف بيك 

وامحد بيك الكالرجي ومصطفى بيك الكبري وأيوب بيك الكبري وذو الفقار بيك وحممد بيك طبال ورضوان بيك 
ين تأمروا بعده أيوب بك الدفتردار وسليمان بيك االغا وابراهيم بيك الوايل وأيوب بيك الصغري وقاسم بيك والذ

  املوسقو وعثمان بيك الشرقاوى ومراد بيك الصغري وسليم بيك أبو دياب والجني بيك وسيأيت ذكر أخبارهم 

  من مات يف هذه السنة من االعيان

الم عامل العلماء االعالم امام احملققني وعمدة املدققني الشيخ علي بن أمحد بن مات االمام اهلمام شيخ مشايخ االس
ويقال له أيضا املنفيسي الن  ١١١٢مكرم اهللا الصعيدى العدوى املالكي ولد ببين عدى كما أخرب عن نفسه سنة 

لسي والشيخ سامل أصوله منها وقدم اىل مصر وحضر دروس املشايخ كالشيخ عبد الوهاب امللوى والشيخ شليب الرب
  النفراوى 

والشيخ عبد اهللا املغريب والسيد حممد السلموين ثالثتهم عن اخلرشي وأقرانه وكسيدي حممد الصغري والشيخ ابراهيم 
الفيومي وحممد بن زكريا والشيخ حممد السجبيين والشيخ ابراهيم شعيب املالكي والشيخ أمحد امللوى والشيخ امحد 

نمرسي والشيخ مصطفى العزيزى والشيخ حممد العشماوى والشيخ حممد ابن يوسف الديريب والشيخ عيد ال



والشيخ أمحد االسقاطي والبقرى والعماوى والسيد علي السيواسي واملدابغي والدفرى والبليدى واحلفين وآخرين 
  وبآخرة تلقن الطريقة االمحدية عن الشيخ على بن حممد الشناوى ودرس باالزهر وغريه 

اهللا يف أصحابه طبقة بعد طبقة كما هو مشاهد وكان حيكي عن نفسه أنه طاملا كان يبيت باجلوع يف مبدأ وقد بارك 
  اشتغاله بالعلم وكان ال يقدر على مثن الورق ومع ذلك ان وجد شيئا تصدق به 

على  وقد تكررت له بشارات حسنة مناما ويقظة وله مؤلفات دالة على فضله منها حاشية على ابن تركي وأخرى
الزرقاين على العزية وأخرى على شرح أيب احلسن على الرسالة يف جملدين ضخمني وأخرى على اخلرشي وأخرى 
على شرح الزرقاين على املختصر وأخرى على اهلدهدى على الصغرى وحاشيتان على عبد السالم على اجلوهرة 

لى بسملة شيخ االسالم وأخرى كربى وصغرى وأخرى على االخضرى على السلم وأخرى على بن عبد احلق ع
  على شرح شيخ االسالم على الفية املصطلح للعراقي وغري ذلك 

وكان قبل ظهوره مل تكن املالكية تعرف احلواشي على شروح كتبهم الفقهية فهو أول من خدم تلك الكتب هبا وله 
نباليل وكان رمحه اهللا شديد شرح على خطبة كتاب امداد الفتاح على نور االيضاح يف مذهب احلنفية للشيخ الشر

الشكمية يف الدين يصدع باحلق ويأمر باملعروف واقامة الشريعة وحيب االجتهاد يف طلب العلم ويكره سفاسف 
  االمور وينهى عن شرب الدخان ومينع من شربه حبضرته وحبضرة اهل العلم 

  تعظيما هلم 
  عليه وكسر آلته ولو كانت يف يد كبري االمراء  واذا دخل منزل من منازل االمراء ورأى من يشرب الدخان شنع

وشاع عنه ذلك وعرف يف مجيع اخلاص والعام وتركوه حبضرته فكانوا عندما يرونه مقبال منن بعيد نبه بعضهم بعضا 
ورفعوا شبكاهتم وأقصاهبم واخفوها عنه وان رأى شيئا منها أنكر عليهم ووخبهم وعنفهم وزجرهم حىت ان علي بك 

مارته كان اذا دخل عليه يف حاجة أو شفاعة أخربوه قبل وصوله اىل جملسه فريفع الشبك من يده وخيفوه يف أيام ا
  من وجهه وذلك مع عتوه وجتربه وتكربه 

واتفق انه دخل عليه يف بعض االوقات فتلقاه على عادته وقبل يده وجلس فسكت االمري مفكرا يف أمر من االمور 
احلدة وقال خماطبا له باللغة الصعيدية يامني يامني هو غضبك ورضاك على حد  فظن الشيخ اعراضه عنه فأخذته
  سواء بل غضبك خري من رضاك 

  وكرر ذلك وقام قائما وهو يأخذ خباطره ويقول انا مل أغضب من شيء ويستعطفه 
  فلم جيبه ومل جيلس ثانيا وخرج ذاهبا 

  بقضائها  مث سأل علي بك عن القضية اليت أتى بسببها فأخربوه فأمر
واستمر الشيخ منقطعا عن الدخول اليه مدة حىت ركب يف ليلة من ليايل رمضان مع الشيخ الوالد يف حاجة عند 

بعض االمراء ومرا ببيت علي بك فقال له ادخل بنا نسلم عليه فقال يا شيخنا أنا ال ادخل فقال ال بد من دخولك 
  معي 

  ليلة سرورا كثريا فلم تسعه خمالفته وانسر بذلك علي بك تلك ال
وملا مات علي بك واستقل حممد بك أبو الذهب بامارة مصر كان جيل من شأنه وحيبه وال يرد شفاعته يف شيء أبدا 
وكل من تعسر عليه قضاء حاجة ذهب اىل الشيخ وأهنى اليه قصته فيكتبها مع غريها يف قائمة حىت متتلىء الورقة مث 

ة فعندما يستقر يف اجللوس خيرج القائمة من جيبه ويقص ما فيها من القصص يذهب اىل االمري بعد يومني أو ثالث
  والدعاوى واحدة بعد واحدة ويأمره بقضاء كل منها واالمري ال خيالفه وال ينقبض 



  خاطره يف شيء من ذلك 
ابتدأ هبا البخارى وملا بىن االمري املذكور مدرسته كان املترجم هو املتعني يف التدريس هبا داخل القبة على الكرسي و

  وحضره كبار املدرسني فيها وغريهم ومل يترك درسه باالزهر وال بالربديكية 
وكان يقرأ قبل ذلك مبسجد الغريب عند باب الربقية يف وظيفة جعلها له االمري عبد الرمحن كتخدا وكذلك وظيفة 

  بعد اجلمعة جبامع مرزه ببوالق 
عة وشرف النفس وعدم التصنع والتقوى وال يركب اال احلمار ويؤاسي وكان على قدم السلف يف االشتغال والقنا

  أهله واقاربه ويرسل اىل فقرائهم ببلده الصالت واالكسية والبز والطرح للنساء والعصائب واملداسات وغري ذلك 
لسنة وصلي ومل يزل مواظبا على االقراء واالفادة حىت مترض خبراج يف ظهره اياما قليلة وتويف يف عاشر رجب من ا

عليه باالزهر مبشهد عظيم ودفن بالبستان بالقرافة الكربى رمحه اهللا ومل خيلف بعده مثله ومل أعثر على شيء من 
  مراثيه 

ومات االمام العالمة الفقيه الصاحل الشيخ امحد بن عيسى بن امحد ابن عيسى بن حممد الزبريى الرباوى الشافعي 
تون وتفقه على والده وغريه وحضر املعقول ومتهر وأجنب ودرس يف حياة ولد مبصر وهبا نشأ وحفظ القرآن وامل

والده وبعد وفاته تصدر للتدريس يف حمله وحضره طلبة أبيه واتسعت حلقة درسه مثل أبيه واشتهر ذكره وانتظم يف 
  عداد العلماء 

  وكان نعم الرجل شهامة وصرامة وفيه صداقة وحب لالخوان 
اء ثالث شهر ربيع االول فجأة اذ كان ذهب للزيارة املعتادة وجيء به اىل مصر فغسل يف بيته تويف بطندتا ليلة االربع

  وكفن وصلي عليه باجلامع االزهر ودفن بتربة والده باجملاورين 
ومات االمام الفاضل املسن الشيخ أمحد بن رجب بن حممد البقرى الشافعي املقرى حضر دروس كل من الشيخ 

  الزم االول كثريا فسمع منه البخاري بطرفيه والسرية الشامية كلها وكتب املدابغي واحلفين و

خبطه الكثري من الكتب الكبار وكان سريع الفهم وافر العلم كثري التالوة للقرآن مواظبا على قيام الليل سفرا 
الرجل كان متانة وحضرا وحيفظ أورادا كثرية واحزابا وجييز هبا وكان حيفظ غالب السرية ويسردها من حفظه ونعم 

  ومهابة 
  تويف وهو متوجه اىل احلج يف منزله النخل آخر يوم من شوال من السنة ودفن هناك 

ومات عامل املدينة ورئيسها الشيخ حممد بن عبد الكرمي السمان ولد باملدينة ونشأ يف حجر والده واشتغل يسريا 
بيه باالكرام وعقد حلقة الذكر باملشهد اجلسيين فتلقته تالمذة أ ١١٧٤بالعلم وأرسله والده اىل مصر يف سنة 
  وأقبلت عليه الناس مث توجه اىل املدينة 

  وملا تويف والده أقيم شيخا يف حمله ومل يزل على طريقته حىت مات يف رابع احلجة من السنة عن مثانني سنة 
تلقى عن أشياخ عصره ودرس وأفاد  ومات العالمة املعمر الصاحل الشيخ امحد اخلليلي الشامي أحد املدرسني باالزهر

  وكان به انتفاع للطلبة تام عام وألف اعراب اآلجرومية وغريه 
  تويف يف عاشر صفر من السنة 

ومات االمري الكبري حممد بك أبو الذهب تابع علي بك الشهري اشتراه استاذه يف سنة مخس وسبعني فأقام مع أوالد 
بك خازندار فلما أمر امسعيل بك قلده اخلازندارية مكانه وطلع مع خمدومه  اخلزنة أياما قليلة وكان اذ ذاك امسعيل

  اىل احلج ورجع أوائل سنة مثان وسبعني وتامر يف تلك السنة وتقلد الصنجقية وعرف بأيب الذهب 



ب وسبب تلقبه بذلك انه ملا لبس اخللعة بالقلعة صار يفرق البقاشيش ذهبا ويف حال ركوبه ومروره جعل ينثر الذه
على الفقراء واجلعيدية حىت دخل اىل منزله فعرف بذلك النه مل يتقدم نظريه لغريه ممن تقلد االمريات واشتهر عنه 

هذا اللقب وشاع ومسع عن نفسه شهرته بذلك فكان ال يضع يف جيبه اال الذهب وال يعطي اال الذهب ويقول أناا 
  أبو الذهب فال أمسك 

  اال الذهب 
يل ونوه خمدومه بذكره وعينه يف املهمات الكبرية والوقائع الشهرية وكان سعيد احلركات وعظم شأنه يف زمن قل

مؤيد العزمات مل يعهد عليه اخلذالن يف مصاف قط وقد تقدمت أخباره ووقائعه يف أيام استاذه علي بك وبعده 
ه يف الزمن الكثري وتقلدوا واستكثر من شراء املماليك والعبيد حىت اجتمع عنده يف الزمن القليل ماال يتفق لغري

  املناصب واالمريات 
فلما متهدت البالد بسعده املقرون ببأس استاذ خالف عليه وضم املشردين وغمرهم باالحسان واستمال بواقي 

أركان الدولة واستلني اجلميع جانبه وجنحوا اليه وأحبوه وأعانوه وتعصبوا له وقاتلوا بني يديه حىت أراحوا علي بك 
ربا من مصر اىل الشام واستقر املترجم مبصر وساس االمور وقلد املناصب وجىب االموال والغالل وراسل وخرج ها

الدولة العثمانية واظهر هلم الطاعة وقلد مملوكه ابراهيم بك امارة احلج تلك السنة وصرف العالئف وعوائد العربان 
جيش اجليوش فلم يهتم املترجم لذلك وكاد وأرسل الغالل للحرمني والصرر وحترك علي بك للرجوع اىل مصر و

له كيدا بان مجع القرانصة والذين يظن فيهم النفاق وأسر اليهم ان يراسلوا علي بك ويستعجلوه يف احلضور ويثقوا 
  مساوىء للمترجم ومنفرات ويعدوه باملخامرة معه والقيام بنصرته مىت حضر وأرسلوها اليه بالشريطة السرية 

عتقد صحته وأرسل إليهم باجلوابات وأعادوا له الرسالة كذلك باطالع خمدومهم واشارته فعند فراج عليه ذلك وا
ذلك قوى عزم علي بك على احلضور وأقبل جبنوده اىل جهة الديار املصرية فخرج اليه املترجم والقاه بالصاحلية 

  وأحضره أسريا كما تقدم 
ن قبله ومجع باقي االمراء املطرودين واملشردين وأكرمهم ومات بعد أيام قليلة وانقضى أمره وارتاح املترجم م

واستخدمهم وواساهم واستوزرهم وقلدهم املناصب ورد اليهم بالدهم وعوائدهم واستعبدهم باالحسان والعطايا 
  واستبدهلم العز بعد الذل واهلوان وراحة االوطان بعد الغربة والتشريد واهلجاج 

  يف البلدان 
النواحي من الشرور والتجاريد وهابته العربان وقطاع الطريق وأوالد احلرام وأمنت السبل  فثبتت دولته وارتاحت

  وسلكت الطرق بالقوافل والبضائع ووصلت اجمللوبات من اجلهات القبلية والبحرية بالتجارات واملبيعات 
لة املرسومات واخلطابات وحضر وايل مصر خليل باشا وطلع اىل القلعة على العادة القدمية وحضر للمترجم من الدو

  ووصل اليه سيف وخلعة فلبس ذلك يف الديوان يف أهبة عظيمة وعظم شأنه وانفرد بامارة مصر 
  واستقام أمره وأمهل أمر اتباع استاذه علي بك وأقام أكثرهم مبصر بطاال 

واتب وكاتب الدولة وحضر اىل مصر مصطفى باشا النابلسي من أوالد العضم والتجأ اليه فأكرم نزله ورتب له الر
  وصاحل عليه وطلب له والية مصر فأجيب اىل ذلك ووصلت اليه التقاليد والداقم يف ربيع الثاين سنة مثان ومثانني 

  ووجه خليل باشا اىل والية جدة وسافر من القلزم يف مجادى الثانية وتويف هناك ويف اواخر سنة سبع ومثانني 
ع االزهر وكان حملها رباع متخربة فاشتراها من ارباهبا وهدمها وأمر ببنائها على شرع يف بناء مدرسته اليت جتاه اجلام



  هذه الصفة وهي على أرنيك جامع السنانية الكائن بشاطىء النيل ببوالق 
فرتب لنقل االتربة ومحل اجلري والرماد والطني عدة كبرية من قطارات البغال وكذلك اجلمال لشيل االحجار 

حد على مجل وطحنوا هلا اجلبس احللواين املصيص ورموا أساسها يف أوائل شهر احلجة ختام العظيمة كل حجر وا
السنة املذكورة وملا مت عقد قبتها العظيمة وما حوهلا من القباب املعقودة على اللواوين وبيضوها ونقشوا داخل القبة 

نوع وعمل بظاهرها فسحة مفروشة بااللوان واالصباغ وعمل هلا شبابيك عظيمة كلها من النحاس االصفر املص
بالرخام املرمر وبوسطها حنفية وحوهلا مساكن ملتصوفة االتراك وبداخلها عدة كراسي راحة وكذلك بدورها 

  العلوى وباسفل من ذلك ميضاة عظيمة متتلىء باملاء من نوفرة بوسطها تصب يف صحن 

ويفيض منه فيمأل امليضاة وحول امليضاة عدة كراسي  كبري من الرخام املصنوع نقلوه اليها من بعض االماكن القدمية
راحة وأنشأ ساقية لذلك فحفروها وخرج ماؤها حلوا فعد ذلك ايضا من سعده مع ان مجيع اآلبار والسواقي اليت 
بتلك اخلطة ماؤها يف غاية امللوحة وأنشأ سفل ذلك صهرجيا عظيما ميأل يف كل سنة من ماء النيل وحوضا عظيما 

اب وعمل بأعلى امليضاة ثالثة أماكن برسم جلوس املفتني الثالثة جيلسون هبا حصة من النهار الفادة لسقي الدو
الناس بعد امالء الدروس وقرر فيها الشيخ أمحد الدردير مفيت املالكية والشيخ عبد الرمحن العريشي مفيت احلنفية 

  والشيخ حسن الكفراوي مفيت الشافعية 
ها باحلصر ومن فوقها االبسطة الرومي من داخل وخارج حىت فرجات الشبابيك ومساكن وملا مت البناء فرشت مجيع

  الطباق 
وملا استقر جلوس املفتني املذكورين بالثالثة اماكن اليت اعدت هلم أضرهبم الرائحة الصاعدة اليهم من املراحيض اليت 

ا وتقرر يف خطابتها الشيخ أمحد الراشدى من أسفل واعلموا االمري بذلك فأمر بابطاهلا وبنوا خالفها بعيدا عنه
وغالب املدرسني باالزهر مثل الشيخ علي الصعيدي مدرس البخارى والشيخ أمحد الدردير والشيخ حممد االمري 

والشيخ عبد الرمحن العريشي والشيخ حسن الكفراوى والشيخ أمحد يونس والشيخ أمحد السمنودى والشيخ علي 
للبان والشيخ حممد احلفناوى والشيخ حممد الطحالوى والشيخ حسن اجلداوى والشيخ الشنويهي والشيخ عبد اهللا ا

أيب احلسن القلعي والشيخ البيلي والشيخ حممد احلريرى والشيخ منصور املنصورى والشيخ أمحد جاد اهللا والشيخ 
  حممد املصيلحي ودرسا ليحىي أفندي شيخ االتراك 

وظيفة التوقيت الشيخ حممد الصبان وجعل هباى خزانة كتب حممد أفندى  وتقرر السيد عباس اماما راتبا هبا ويف
  حافظ وينوب عنه الشيخ حممد الشافعي اجلناحي ورتب للمدرسني الكبار يف كل يوم مائة ومخسني 

نصفا فضة وملن دوهنم مخسون وكذلك للطلبة منهم من له عشرة انصاف يف كل يوم ومنهم من له أكثر وأقل 
  راهم أرداب من الرب يف كل سنة ويقدر عدد الد

وملا انتهى أمرها وصلى هبا اجلمعة يف شهر شعبان سنة مثان ومثانني حضر االمري املذكور واجتمع املشايخ والطلبة 
وأرباب الوظائف وصلوا هبا اجلمعة وبعد انقضاء الصالة جلس الشيخ الصعيدي على الكرسي وأملى حديث من 

  بىن اهللا له بيت يف اجلنة  بين هللا مسجدا ولو كفحص قطاة
فلما انقضى ذلك أحضرت اخللع والفراوى فالبس الشيخ الصعيدى والشيخ الراشدى اخلطيب واملفتني الثالثة 
فراوى مسور وباقي املدرسني فراوى نافا بيضاء وانعم يف ذلك اليوم على اخلدمة واملؤذنني وفرق عليهم الذهب 

والطلبة وحتاسدوا وتفاتنوا ووقف على ذلك امانة قويسنا وغريها واحلوانيت والبقاشيش وتنافس الفقهاء واالشياخ 



اليت أسفل املدرسة ومل يصرف ذلك اال سنة واحدة فان املترجم سافر يف أوائل سنة تسع ومثانني اىل البالد الشامية 
ا امانة قويسنا املوقوفة فربد كما تقدم ومات هناك ورجعوا برمته وتآمر اتباعه وتقامسوا البالد فيما بينهم ومن مجلته

أمر املدرسة وعوضوا عن ذلك الوكالة اليت أنشأها علي بك ببوالق ملصرف أجرة اخلدمة وعليق االثوار بعد ما 
أضعفوا املعاليم ونقصوها ووزعوا عليهم ذلك االيراد القليل ومل يزل احلال يتناقص ويضعف حىت بطل منها غالب 

لتوقيت واالذان بل والصالة يف أكثر االوقات وأخلق فرشها وبسطها وعتقت وبليت الوظائف واخلدم اىل ان بطل ا
وسرق بعضها وأغلق أحد أبواهبا املواجه للقبوة املوصل للمشهد احلسيين بل أغلقت مجيعها شهورا مع كون االمراء 

الطمع والتفاخر والتنافس  أصحاب احلل والعقد اتباع الواقف ومماليكه لكن ملا فقدت منهم القابلية واستوىل عليهم
  والتغاضي خوف الفشل وتفرق الكلمة من االحنراف عن االوضاع ظهر اخللل يف كل شيء حىت يف االمور 

  املوجبة لنظام دولتهم واقامة ناموسهم كما يتضح ذلك فيما بعد 
ا وعزما وحكما وباجلملة فان املترجم كان آخر من أدركنا من االمراء املصريني شهامة وصرامة وسعدا وخرم

ومساحة وحلما وكان قريبا للخري حيب العلماء والصلحاء ومييل بطبعه اليهم ويعتقد فيهم ويعظمهم وينصت 
لكالمهم ويعطيهم العطايا اجلزيلة ويكره املخالفني للدين ومل يشتهر عنه شيء من املوبقات واحملرمات وال ما يشينه 

لصورة أبيض اللون معتدل القامة والبدن مسترسل اللحية مهاب الشكل يف دينه أو خيل مبروءته هبي الطلعة مجيل ا
وقورا حمتشما قليل الكالم وااللتفات ليس مبهدا وال خوار وال عجول مبجال يف ركوبه وجلوسه يباشر االحكام 

  بنفسه ولوال ما فعله آخرا من االسراف يف قتل أهل يافا باشارة وزرائه لكانت حسناته أكثر من سيآته 
مل يتفق المري مثله يف كثرة املماليك وظهور شأهنم يف املدة اليسرية وعظم أمرهم بعده واحنرفت طباعهم عن قبول و

العدالة ومالوا اىل طرق اجلهالة واشتروا املماليك فنشؤا على طرائقهم وزادوا عن سوابقهم وألفوا املظامل وظنوها 
  الفور اىل ان حصل ما حصل ونزل هبم وبالناس ما نزل مغامن ومتادوا على اجلور وتالحقوا يف البغي على 

  وسيتلى عليك من ذلك أنباء وأخبار وما حل باالقليم بسببهم من اخلراب والدمار واهللا تعاىل أعلم 

  سنة تسعني ومائة وألف

بري كان سلطان العصر فيها السلطان عبد احلميد بن أمحد خان العثماين ووايل مصر الوزير حممد باشا عزت الك
وأمراؤها ابراهيم بيك ومراد بيك مملوكا حممد بيك أيب الذهب وخشداشينهما أيوب بيك الكبري ويوسف بيك أمري 
احلاج ومصطفى بيك الكبري وأمحد بيك الكالرجي وأيوب بيك الصغري وحممد بيك طبل وحسن بيك سوق السالح 

  وذو الفقار 

شرقاوى وخليل بيك االبراهيمي ومن البيوت القدمية بيك والجني بيك ومصطفى بيك الصغري وعثمان بيك ال
حسن بيك قصبة رضوان ورضوان بيك بلفيا وابراهيم بيك طبان وعبد الرمحن بيك عثمان اجلرجاوى وسليمان 

بيك الشابورى وبقايا اختيارية الوجاقات مثل أمحد باشجاويش اآرنؤد وامحد جاويش اجملنون وامسعيل أفندى اخللويت 
ديسي وحسن أفندى درب الشمسي وعبد الرمحن أغا جمرم وحممد أغا حمرم وأمحد كتخدا املعروف وسليمان الرب

بوزير وأمحد كتخدا الفالح وباقي مجاعة الفالح وابراهيم كتخدا مناو وغريهم واالمرا والنهي لالمراء احملمدية 
قسيمة مراد بيك وامسعيل بيك الكبري املتقدم ذكرهم وكبريهم وشيخ البلد ابراهيم بيك وال ينفذ أمر بدون اطالع 

متنزه ومنعكف يف بيته وقانع بايراده وبالده ومنزو عن التداخل فيهم من موت سيدهم وعمر داره اليت باالزبكية 



  وأقام هبا 
  وفيها يف يوم اخلميس سابع شهر صفر وصل احلج اىل مصر ودخل الركب وأمري احلاج يوسف بيك 

قع حريق باالزبكية وذلك يف نصف الليل خبطة الساكت احترق فيها عدة بيوت عظام ويف ليلة اجلمعة تاسع صفر و
وكان شيئا مهوال مث اهنا عمرت يف أقرب وقت والذي مل يقدر على العمارة باع أرضه فاشتراها القادر وعمرها 

واحلاج حممود فعمر رضوان بيك بلفيا دارا عظيمة وكذلك اخلواجا السيد عمر غراب والسيد أمحد عبد السالم 
  حمرم حبيث انه مل يأت النيل القابل اال وهي أحسن وأهبج مما كانت عليه 

وفيها سقط ربع بسوق الغورية ومات فيه عدة كثرية من الناس حتت الردم مث ان عبد الرمحن أغا مستحفظان اخذ 
  ن بوكالة الزيت تلك االماكن من أرباهبا شراء وأنشأ احلوانيت والربع علوها والوكالة املعروفة اآل

  والبوابة اليت يسلك منها من السوق 
وفيها حضر مجاعة من اهلنود ومعهم فيل صغري ذهبوا به اىل قصر العيين وادخلوه باالسطبل الكبري وهرع الناس 
للفرجة عليه ووقف اخلدم على ابواب القصر يأخذون من املتفرجني دراهم وكذلك سواسة اهلنود مجعوا بسببه 

ة وصار الناس يأتون اليه بالكعك وقصب السكر ويتفرجون على مصه يف القصب وتناوله خبرطومه دراهم كثري
وكان اهلنود خباطبونه بلساهنم ويفهم كالمهم واذا احضروه بني يدي كبري كلموه فيربك على يديه ويشري بالسالم 

  خبرطومه 
طنان ونفاه اىل احمللة الكبرية وفرق بالده  وفيها يف شهر رمضان تعصب مراد بيك وتغري خاطره على ابراهيم بيك

  على من أحب ومل يبق له اال القليل 
وفيها شرع االمري امسعيل بك يف عمل مهم لزواج ابنه وهي من زوجته هامن بنت سيدهم ابراهيم كتخدا الذي كان 

ائل شهر ذي احلجة وكان تزوجها يف سنة أربع وسبعني باملهم املذكور يف حوادث تلك السنة وكان ذلك املهم يف او
قبل هذا املهم حصل بينه وبني مراد بك منازعة وخماصمة وسببها ان مراد بك اراد ان يأخذ من امسعيل بك السرور 

وراس اخلليج فوقع بينهما مشاحنة وخماصمة كاد يتولد منها فتنة فسعى يف الصلح بينهما ابراهيم بك فاصطلحا 
يف عمل الفرح فاجتمعوا يوم العقد يف وليمة عظيمة ووقف مراد بك وفرق على غل وشرع يف اثر ذلك امسعيل بك 

احملارم واملناديل على احلاضرين وهو يطوف بنفسه على اقدامه وعمل املهم اياما كثرية ونزل حممد باشا عزت 
قاته باستدعاء اىل بيت امسعيل بك وعندما وصل اىل حارة قوصول نزل االمراء باسرهم مشاة على اقدامهم ملال

  فمشوا مجيعا امامه على اقدامهم وبأيديهم املباخر والقماقم ومل 

يزالوا كذلك حىت طلع اىل اجمللس ووقفوا يف خدمته مثل املماليك حىت انقضى الطعام والشربات وقدموا له اهلدايا 
يم أغا الذي صنجقه والتقادم واخليول الكثرية املسمومة وملا انقضت ايام الوالئم زفوا العروس اىل زوجها ابراه

إمسعيل بك وهو خازنداره ومملوكه ويسمونه قشطة وكانت هذه الزفة من املواكب اجلليلة ومشى فيها الفيل وعليه 
  خلعة جوخ امحر فكان ذلك من النوادر 

ومات يف هذه السنة الفقية املتفنن العالمة الشيخ امحد بن حممد ابن حممد السجاعي الشافعي الزهرى ولد 
عية قرب احمللة وقدم االزهر صغريا فحضر دروس الشيخ العزيزي والشيخ حممد السجيين والشيخ عبده بالسجا

الديوى والسيد علي الضرير فقهر ودرس وأفىت وألف وكان مالزما على زيارة قبور االولياء وحييي الليايل بقراءة 
الشيخ االوحد امحد اآليت ذكره يف تاريخ القرآن مع صالح وديانة ووالية وجذب وله مع اهللا حال غريب وهو والد 



  موته 
  تويف املترجم رمحه اهللا تعاىل يف عصر يوم االربعاء ثامن عشرين ذي القعدة 

ومات الشيخ االمام الفقية العالمة الشيخ عطية بن عطية االجهورى الشافعي الربهاين الضرير ولد بأجهور الورد 
لعشماوى والشيخ مصطفى العزيزى وتفقه عليها وعلى غريمها احدى قرى مصر وقدم مصر فحضر دروس الشيخ ا

واتقن يف االصول ومسع احلديث ومهر يف اآلالت وأجنب ودرس املنهج والتحرير مرارا وكذا مجع اجلوامع مبسجد 
الشيخ مطهر وله يف أسباب النزول مؤلف حسن يف بابه جامع ملا تشتت من أبوابه وحاشية على اجلاللني مفيدة 

حاشية على شرح الزرفاين على البيقونية يف مصطلح احلديث وغري ذلك وقد حضر عليه غالب علماء وكذلك 
مصر املوجودين واعترفوا بفضله وأجنبوا بربكته وكان يتأىن يف تقريره ويكرر االلقاء مرارا مراعاة للمستملني الذين 

  يكتبون ما يقوله وملا بىن 

املعروف اآلن بالشيخ مطهر الذي كان أصله مدرسة للحنفية وكانت تعرف املرحوم عبد الرمحن كتخدا هذا اجلامع 
  بالسيوفيني بىن للمترجم بيتا بدهليزها وسكن فيه بعياله وأوالده 

  تويف يف أواخر رمضان 
ومات الشيخ الفاضل النجيب أمحد بن حممد بن العجمي الشافعي كان شابا فهيما دراكا ذا حفظ جيد حضر على 

حصل املعقول واملنقول وأدرك جانبا من العلوم واملعارف ودرس وأملي ولو عاش النتظم يف سلك علماء العصر و
  أعاظم العلماء ولكن اخترمته املنية يف يوم االثنني حادي عشرين مجادى اآلخرة 

محر ومات الشيخ الصاحل الورع الناسك أمحد بن نور الدين املقدسي احلنفي امام جامع قجماس وخطيبه بالدرب اال
وهو أخو الشيخ حسن املقدسي مفيت السادة احلنفية شارك أخاه الشيخ حسنا املذكور يف شيوخه واشتغل بالعلم 

  وكان شيخا وقورا هبى الشكل مقبال على شأنه منجمعا عن الناس 
  تويف ليلة االثنني سادس عشر ربيع االول 

حلنفي ولد بغزة وهبا نشأ وقرأ بعض املتون على ومات الفقيه الفاضل الشيخ ابراهيم بن خليل الصيحاين الغزى ا
فضالء بلده وورد اجلامع االزهر فحضر الدروس والزم املرحوم الوالد حسنا اجلربيت وتلقى عنه الفقه وبعض العلوم 
 الغريبة مث عاد اىل غزة وتوىل االفتاء باملذهب وكان يرسل اىل الوالد يف كل سنة جانبا من املوز املر يف غلق مقدار

عشرين رطال فنخرج دهنه ونرفعه يف الزجاج لنفع الناس يف الدهن ومعاجلات بعض االمراض واجلروحات ومل يزل 
  على ذلك حىت ارحتل اىل دمشق وتوىل أمانة الفتوى بعد الشيخ عبد الشافعي فسار أحسن سري 

  وتويف هبا يف هذه السنة يف عشر التسعني رمحه اهللا 
  الشيخ علي بن حممد بن نصر بن هيكل  ومات الفقيه الفاضل الصاحل

ابن جامع الشنويهي تفقه على مجاعة من فضالء العصر وكان حيضر درس احلديث يف كل مجعة على السيد البليدى 
ودرس باالزهر وانتفع به الطلبة وكان مشهورا مبعرفة الفروع الفقهية وكان درسه حافال جدا وله حظ يف كثرة 

يقون من حلقة درسه فيطردونه من املقصورة فيخرج اىل الصحن فتمأل حلقة درسه الطلبة وكان االشياخ يتضا
صحن اجلامع ويف بعض االحيان ينتقل اىل مدرسة السنانية جبماعته وكان خيطب جبامع االشرفية بالوراقني وخطبته 

وكان خيرب عن  لطيفة خمتصرة وقرأ املنهج مرارا وكان شديد الشكيمة على هنج السلف االول ال يعرف التصنع
نفسه انه كان كثري الرؤيا للنيب صلى اهللا عليه و سلم انه ملا تنزل مدرسا يف احملمدية من مجلة اجلماعة انقطع عنه 



  ذلك وكان يبكي ويتأسف لذلك 
  تويف يف ثامن عشر شعبان وأملى نسبه على الدكة اىل سيدنا علي رضي اهللا عنه 

الفقارى باسالمبول يف هذه السنة وكان مدة غربته بربصا واسالمبول نيفا ومات االمري الكبري الشهري عثمان بك 
وأربعا وثالثني سنة وقد تقدم ذكره وذكر مبدأ أمره وظهوره وسبب خروجه من مصر ما يغىن عن اعادة بعضه وهو 

ليدهم فيقولون أمر مشهور واىل اآلن بني الناس مذكور حىت اهنم جعلوا سنة خروجه تارخيا يؤرخون به وفياهتم وموا
  ولد فالن سنة خروج عثمان بك ومات فالن بعد خروج عثمان بك بسنة أو شهر مثال 

ومات االمري عبد الرمحن كتخدا وهو بن حسن جاويش القازدغلي أستاذ سليمان جاويش أستاذ ابراهيم كتخدا 
  موىل مجيع االمراء املصريني املوجودين اآلن 

نه ملا مات عثمان كتخدا القازدغلي واستوىل سليمان جاويش اجلوخدار على وخربه ومبدأ اقبال الدنيا عليه ا
موجوده ومل يعط املترجم الذي هو ابن سيد أستاذه شيئا ومل جيد من ينصفه يف ايصال حقه من طائفة باب الينكجرية 

انه ال يرجع حسدا منهم وميال الهوائهم واغراضهم فحنق منهم وخرج من باهبم وانتقل اىل وجاق العزب وحلف 
  اىل 

وجاق الينكجرية ما دام سليمان جاويش اجلوخدار حيا وبر يف قسمه فانه ملا مات سليمان جاويش بربكة احلاج سنة 
كما تقدم بادر سليمان كتخدا اجلاويشية زوج أم عبد الرمحن كتخدا واستأذن عثمان بك يف تقليد عبد  ١١٥٢

يش النه وارثه ومواله وأحضروه ليال وقلدوه ذلك وأحضر الرمحن جاويش السردارية عوضا عن سليمان جاو
الكاتب والدفاتر وتسلم مفاتيح اخلشخانات والتركة بأمجعها وكان شيئا جيل عن الوصف وكذلك تقاسيط البالد 

ومل تطمع نفس عثمان بك لشيء من ذلك وأخذ املترجم غرضه من باب العزب ورجع اىل باب الينكجرية ومنا امره 
وحج صحبة عثمان بك يف سنة مخس ومخسني وأقام هناك اىل سنة احدى وستني فحضر مع احلجاج من حينئذ 

وتوىل كتخدا الوقت سنتني وشرع يف بناء املساجد وعمل اخلريات وابطال املنكرات فأبطل مخامري حارة اليهود 
ظرف وأحسن املباين وأنشأ فأول عماراته بعد رجوعه السبيل والكتاب الذي يعلوه بني القصرين وجاء يف غاية ال

جامع املغاربة وعمل عند بابه سبيال وكتابا وميضاة تفتح بطول النهار وأنشأ جتاه باب الفتوح مسجدا ظريفا مبنارة 
وصهريج وكتاب ومدفن السيدة السطوحية وأنشأ بالقرب من تربة الزبكية سقاية وحوضا لسقي الدواب ويعلوه 

الدشطوطي كذلك وأنشأ وزاد يف مقصورة اجلامع االزهر مقدار النصف  كتاب ويف احلطابة كذلك وعند جامع
طوال وعرضا يشتمل على مخسني عامودا من الرخام حتمل مثلها من البوائك املقوصرة املرتفعة املتسعة من احلجر 

مة وبىن املنحوت وسقف اعالها باخلشب النفي وبىن به حمرابا جديدا ومنربا وأنشأ له بابا عظيما جهة حارة كتا
باعاله مكتبا بقناطر معقودة على أعمدة أعمدة من الرخام لتعليم االيتام من أطفال املسلمني القرآن وبداخله رحبة 
متسعة وصهريج عظيم وسقاية لشرب العطاش املارين وعمل لنفسه مدفنا بتلك الرحبة وعليه قبة معقودة وتركيبة 

  من رخام بديعة الصنعة وهبا أيضا 

مبجاورى الصعائدة لطلب العلم يسلك اليه من تلك الرحبة بدرج يصعد منه اىل الرواق وبه مرافق رواق خمصوص 
ومنافع ومطبخ وخمادع وخزائن كتب وبىن جبانب ذلك الباب منارة وأنشأ بابا آخر جهة مطبخ اجلامع وعليه منارة 

  ايضا 
بغاوية املقابلة هلا من داخل الباب الكبري الذى وبىن املدرسة الطيربسية وأنشأها نشوأ جديدا وجعلها مع مدرسة اآلق



أنشأه خارجهما جهة القبو املوصل للمشهد احلسيين وخان اجلراكسة وهو عبارة عن بابني عظيمني كل باب 
مبصراعني وعلى ميينهما منارة وفوقه مكتب ايضا وبداخله على ميني السالك بظاهر الطيربسية ميضاة وأنشأ هلا ساقية 

املاء اليها وبداخل باب امليضاة درج يصعد منه للمنارة ورواق البغداديني واهلنود فجاء هذا الباب  خلصوص اجراء
وما بداخله من الطيربسية واآلقبغاوية واالورقة من أحسن املباين يف العظم والوجاهة والفخامة وعمل عند باب القبة 

ا االنصاري فيما بني املسجد ودهليز القبة وفرش الصهريج واملقصورة الكبرية اليت هبا ضريح شيخ االسالم زكري
طريق القبة بالرخام امللون يسلك اليه الدهليز طويل متسع وعليه بوابة كبرية من داخل الدهليز الرباين وعلى 

  لدهليز الربااين من كلتا اجلهتني بوابتان 
وجعل لزيارة النساء طريقا خبالف وعمر أيضا املشهد النفيسي ومسجده وبىن الصهريج على هذه اهليئة املوجودة 

  طريق الرجال 
وبىن أيضا مشهد السيدة زينب بقناطر السباع ومشهد السيدة سكينة خبط اخلليفة واملشهد املعروف بالسيدة عائشة 

بالقرب من باب القرافة والسيدة فاطمة والسيدة رقية واجلامع والرباط حبارة عابدين وكذلك مشهد أيب السعود 
  ى الصفة اليت هو عليها اآلن ومسجد شرف الدين الكردى باحلسينية اجلارحي عل

  ومسجدا خبط املوسكى وبىن للشيخ احلفين دارا جبوار ذلك املسجد وينفذ اليه من داخل 
  وعمر املدرسة السيوفية املعروفة بالشيخ مطهر خبطبات الزهومة وبىن 

  لوالدته هبا مدفنا 
ة وصهرجيا وجدد املارستان املنصورى وهدم أعلى القبة الكبرية املنصورية وأنشأ خارج باب القرافة حوضا وسقاي

والقبة اليت كانت بأعلى الفسحة من خارج ومل يعد عمارهتما بل سقف قبة املدفن فقط وترك االخرى مكشوفة 
هات وقفه فلم ورتب له خريات وأخبازا زيادة على البقايا القدمية وملا عزم على ترميمه وعمارته أراد ان حيتاط جب

جيد له كتاب وقف وال دفترا وكانت كتب أوقافه ودفاتره يف داخل خزانة املكتب فاحترقت مبا فيها من كتب العلم 
واملصاحف ونسخ الوقفيات والدفاتر ووقفه يشتمل على وقف امللك املنصور قالون الكبري االصلي ووقف ولده 

عيل بل وغري ذلك من مرتبات امللوك من أوالدهم مث أنه وجد امللك الناصر حممد ووقف بن الناصر أيب الفدا امس
دفترا من دفاتر الشطب املستجدة عند بعض املباشرين وذلك بعد الفحص والتفتيش فاستدل به على بعض اجلهات 

  احملتكرة 
  وللمترجم عمائر كثرية وقناطر وجسور يف بالد االرياف وبالد احلجاز حني كان جماورا هناك 

اطر بطندتا يف الطريق املوصلة اىل حملة مرحوم والقنطرة اجلديدة املوصلة اىل حارة عابدين من ناحية اخللويت وبىن القن
على اخلليج وقنطرة بناحية املوسكى ورتب للعميان الفقراء االكسية الصوف املسماة بالزعابيط فيفرق عليهم مجلة 

اره أفواجا يف أيام معلومة ويعودون مسرورين بتلك كثرية من ذلك عند دخول الشتاء يف كل سنة فيأتون اىل د
الكساوى وكذلك املؤذنون يفرق عليهم مجلة من االجرامات الطولونية يرتدون هبا وقت التسبيح يف ليايل الشتاء 

وكذلك يفرق مجلة من احلرب احملالوى والرب الصعيدى واملاليات واالخفاف والبوابيج القيصريل على النساء 
الرامل وخيرج عند بيته يف ليايل رمضان وقت االفطار عدة من القصاع الكبار اململوءة بالثريد املسقي الفقريات وا

مبرق اللحم والسمن للفقراء اجملتمعني ويفرق عليهم النقيب هرب اللحم النضيج فيعطى لكل فقري جعله وحصته يف 
  يده 



  ضة برسم سحوره اىل غري ذلك وعندما يفرغون من االكل يعطى لكل واحد منهم رغيفني ونصفي ف
ومن عمائره القصر الكبري املعروف به بشاطىء النيل فيما بني بوالق ومصر القدمية وكان قصرا عظيما من االبنية 

بيد الشيخ علي بن حسن مباشرا لوقف وبيعت أنقاضه وأخشابه ومات املباشر  ١٢٠٥امللوكية وقد هدم يف سنة 
  ر املذكور بعد ذلك بنحو ثالثة أشه

ومن عمائره أيضا دار سكنه حبارة عابدين وكانت من الدور العظيمة احملكمة الوضع واالتقان ال مياثلها دار مبصر يف 
حسنها وزخرفة جمالسها وما هبا من النقوش والرخام والقيشاين والذهب املموه والالزورد وأنواع االصباغ وبديع 

بداخله قاعة متسعة مربعة االركان بوسطها فسقية مفروشة بالرخام  الصنعة والتأنق والبهجة وغرس هبا بستانا بديعا
البديع الصنعة وأركاهنا مركبة على أعمدة من الرخام االبيض وغري ذلك من العمارات حىت اشتهر ذكره بذلك 
ة ومسى بصاحب اخلريات والعمائر يف مصر والشام والروم وعدة املساجد اليت أنشأها وجددها وأقيمت فيها اخلطب
واجلمعة واجلماعة مثانية عشر مسجدا وذلك خالف الزوايا واالسبلة والسقايات واملكاتب واالحواض والقناطر 

  واملربوط للنساء الفقريات واملنقطعات 
وكان له يف هندسة االبنية وحسن وضع العمائر ملكة يقتدر هبا على ما يروعه من الوضع من غري مباشرة وال 

  مشاهدة 
من املآثر اال ما أنشأ باجلامع االزهر من الزيادة والعمارة اليت تقصر عنها مهم امللوك لكفاه ذلك ولو مل يكن له 

وأيضا املشهد احلسيين ومسجده والزيين والنفيسي وضم لوقفه ثالث قرى من بالد االرز بناحية رشيد وهي تفينة 
ريات وطعام الفقراء واملنقطعني وزاد يف ودييب وحصة كتامة وجعل ايرادها وما يتحصل من غلة أرزها ملصارف اخل

طعام اجملاورين باالزهر ومطبخهم اهلريسة يف يومي االثنني واخلميس وقد تعطل غالب ذلك يف هذا التاريخ الذى 
  بسبب استيالء اخلراب وتوايل احملن وتعطل االسباب  ١٢٢٠حنن فيه لغاية سنة 

  ومل يزل 

فأقام باحلجاز  ١١٧٨رجه منفيا اىل احلجاز وذلك يف أوائل شهر القعدة هذا شأنه اىل ان استفحل أمر علي بك وأخ
اثنيت عشرة سنة فلما سافر يوسف بك أمريا باحلاج يف السنة املاضية صمم على احضاره صحبته اىل مصر فأحضره 

ته وقد استوىل عليه العي واهلرم وكرب الغربة فدخل اىل بي ١١٩٠يف ختتروان وذلك يف سابع شهر صفر سنة 
مريضا فأقام احد عشر يوما ومات فغسلوه وكفنوه وخرجوا جبنازته يف مشهد حافل حضره العلماء واالمراء 

والتجار ومؤذنو املساجد وأوالد املكاتب اليت أنشأها ورتب هلم فيها الكساوى واملعاليم يف كل سنة وصلوا عليه 
  قبلي باالزهر ودفن مبدفنه الذى أعده لنفسه باالزهر عند الباب ال

  ومل خيلف بعده مثله رمحه اهللا 
ومن مساويه قبول الرشا والتحيل على مصادرة بعض االغنياء يف امواهلم واقتدى به يف ذلك غريه حىت صارت سنة 
مقررة وطريقة مسلوكة ليست منكرة وكذلك املصاحلة على تركات االغنياء اليت هلا وارث ومن سيآته العظيمة اليت 

ررها وعم االقليم خراهبا وتعدى إىل مجيع الدنيا هباهبا معاضدته لعلي بك ليقوى به على طار شررها وتضاعف ض
أرباب الرئاسة فلم يزل يلقي بينهم الفنت ويغرى بعضهم على بعض ويسلط عليهم علي بك املذكور حىت أضعف 

وكلب بنابه عليه شوكات االقوياء وأكد العداوة بني االصفياء واشتد ساعد علي بك فعند ذلك التفت اليه 
واخرجه من مصر وأبعده عن وطنه فلم جيد عند ذلك من يدافع عنه وأقام هذه املدة يف مكة غريبا وحيدا وأخرج 

  أيضا يف اليوم الذي أخرجه فيه نيفا وعشرين امريا من االختيارية كما تقدم 



الذي حنن فيه كما سيتلى عليك  فعند ذلك خال لعلي بك وخشداشينه اجلو فماضوا وأفرخوا وامتد شرهم اىل اآلن
بعضه فهو الذي كان السبب بتقدير اهللا تعاىل يف ظهور أمرهم فلو مل يكن له من املساوىء اال هذه لكفاه وملا رجع 

  من احلجاز متمرضا ذهب اليه ابراهيم بك ومراد بك وباقي خشداشينهم 

كم واضبطوا أمركم وال تداخلوا االعادى ليعودوه ومل يكن رآهم قبل ذلك فكان من وصيته هلم كونوا مع بعض
  بينكم 

وهذا بدل عن قوله أوصيكم بتقوى اهللا تعاىل وجتنبوا الظلم وافعلوا اخلري فان الدنيا زائلة وانظروا حايل ومايل أو حنو 
ة ذلك هكذا أخربين من كان حاضرا يف ذلك الوقت وكان سليط اللسان ويتصنع احلماقة فغفر اهللا لنا وله رأيته مر

وانا اذ ذاك يف سن التمييز قبل ان ينفي اىل احلجاز وهو ماش يف جنازة مربوع القامة أبيض اللون مسترسل اللحية 
  ويغلب عليها البياض مترفها يف ملبسه معجبا بنفسه يشار اليه بالبنان 

 )  

  سنة احدى وتسعني ومائة وألف

 (  
مية بطلب عساكر لسفر العجم فأجتمع االمراء وتشاوروا يف فيها يف أوائل شهر ربيع االول ورد أغا من الديار الرو

  ذلك فاتفق رأيهم على احضار ابراهيم بك طنان فأحضروه من احمللة وقلدوه امارة ذلك 
وفيها يف أوائل شهر مجادى االوىل وقعت حادثة يف طائفة املغاربة اجملاورين باجلامع االزهر وذلك انه آل اليهم مكان 

اليد ذلك والتجأ اىل بعض االمراء وكتبوا فتوى يف شأن ذلك واختلفوا يف ثبوت الوقف موقوف وحجد واضع 
باالشاعة مث أقاموا الدعاوى يف احملكمة وثبت احلق للمغاربة ووقع بينهم منازعات وعزلوا شيخهم وولوا آخر وكان 

ه اخلصم يوسف بك فلما ترافعوا املندفع يف اخلصومة واللسانة شيخا منهم يسمى الشيخ عباس واالمري امللتجىء الي
وظهر احلق على خالف غرض االمري حنق لذلك ونسبهم اىل ارتكاب الباطل فأرسل من طرفه من يقبض على 

الشيخ عباس املذكور من بني اجملاورين فطردوا املعينني وشتموهم وأخربوا الشيخ أمحد الدردير فكتب مراسلة اىل 
  ومعاندة احلكم الشرعي  يوسف بك تتضمن عدم تعرضه الهل العلم

وأرسلها صحبة الشيخ عبد الرمحن الفرنوى وآخرين فعندما وصلوا اليه وأعطوه التذكرة هنرهم وأمر بالقبض عليهم 
  وسجنهم باحلبس 

ووصل اخلرب اىل الشيخ الدردير وأهل اجلامع فأجتمعوا يف صبحها وأبطلوا الدروس واالذان والصلوات وقفلوا 
  املشايخ بالقبلة القدمية وطلع الصغار على املنارات يكثرون الصياح والدعاء على االمراء أبواب اجلامع وجلس 

وأغلق أهل االسواق القريبة احلوانيت وبلغ االمراء ذلك فأرسلوا اىل يوسف بك فأطلق املسجونني وأرسل ابراهيم 
ونزل هناك ونادى باالمان وأمر بفتح بك من طرفه ابراهيم أغابيت املال فلم يأخذ جوابا وحضر االغا اىل الغورية 

احلوانيت فبلغ جماورى املغاربة ذلك فذهب اليه طائفة منهم وتبعهم بعض العوام وبأيديهم العصي واملسلوق وضربوا 
اتباع اآلغا ورمجوه باالحجار فركب عليهم وأشهر فيهم السالح هو ومماليكه فقتل من جماورى املغاربة ثالثة انفار 

  ذلك ومن العامة واجنرح منهم ك
وذهب األمنا ورجع الفريق اآلخر وبقي املهرج اىل ثاين يوم فحضر امسعيل بك والشيخ السادات وعلي أغا كتخدا 



اجلاويشية وحسن أغا اغات املتفرقة والترمجان وحسن أفندي كاتب حوالة وغريهم فنزلوا االشرفية وأرسلوا اىل 
  طلوب أهل اجلامع تذكرة بانفضاض اجلمع ومتام امل

وكان ذلك عند الغروب فلم يرضوا مبجرد الوعد وطلبوا اجلامكية واجلراية فركبوا ورجعوا وأصبح يوم األربعاء 
واحلال على ما هو عليه وإمسعيل بك مظهر اإلهتمام لنصرة أهل االزهر فحضر مع الشيخ السادات وجلسوا 

السندويب ملخصها ان امسعيل بك تكفل بقضاء باجلامع املؤيدى وأرسلوا للمشايخ تذكرة صحبة الشيخ ابراهيم 
أشغال املشايخ وقضاء حواجيهم وقبول فتواهم وصرف مجاكيهم وجراياهتم وذلك بضمان الشيخ السادات له فلما 

  حضر الشيخ ابراهيم بالتذكرة وقرأها الشيخ عبد الرمحن العريشي جهارا وهو 

  قائم على أقدامه 
غط وترددت االرساليات والذهاب واجمليء بطول النهار مث اصطلحوا وفتحوا فلما مسعوها أكثروا من اهلرج والل

  اجلامع يف آخر النهار وأرسلوا هلم يف يوم اخلميس جانبا من دراهم اجلامكية 
ومن مجلة ما اشترطوه يف الصلح عدم مرور االغا والوايل واحملتسب من حارة االزهر وغري ذلك شروط مل ينفذ منها 

  شيء 
  هيم بك ناظرا على اجلامع عوضا عن االغا وأرسل من طرفه جنديا للمطبخ وسكن االضطراب وعمل ابرا

وبعد مضي أربعة من هذه احلادثة مر االغا وبعده الوايل كذلك فارسل املشايخ اىل ابراهيم بك خيربوه فقال ان 
  الطريق مير هبا الرب والفاجر وال يستغين احلكام عن املرور 

ضر مراد بك شخصا يقال له سليمان كاشف من أتباع يوسف بك وضربه علقة بالنبابيت ويف أوائله أيضا أح
  لسبب من االسباب فحقدها عليه يوسف بك واستوحش من طرفه 

ويف ثاين عشر مجادى الثانية قبض االغا على انسان شريف من أوالد البلد يسمى حسن املدابغي وضربه حىت مات 
  ج على االغا بالغورية يوم فتنة اجلامع وكان انسانا ال بأس به وسبب ذلك أنه كان يف مجلة من خر

ويف ليلة اجلمعة رابع عشر جامدى الثانية خرج امسعيل بك جهة العادلية مغضبا وسبب ذلك ان مراد بك زاد يف 
العسف والتعدى خصوصا يف طرف امسعيل بك وابراهيم بك يسعى بينهما يف الصلح واجتمعوا يف آخر جملس عند 

راهيم بك فتكلم امسعيل بك كالما مفحما وقال انا تارك لكم مصر وامارهتا وجاعلكم مثل أوالدى وال أريد اال اب
  املعيشة وراحة السر وأنتم ال تراعون يل حقا وأمثال ذلك من الكالم 

ظ لذلك فحضر يف هذه االيام اىل امسعيل بك مركب غالل فأرسل مراد بك وأخذ ما فيها وعلم ان امسعيل بك يغتا
  مث اتفق مع بعض اغراضه اهنم يركبون من الغد اىل امسعيل بك ويدخلون عليه يف بيته ويقتلونه فعلم امسعيل 

بك بذلك فركب يف الصباح وخرج اىل العادلية بعد أن عزل بيته وحرميه ليال وجلس باالشبكية وركب مراد بك 
راهيم بك طلع اىل قصر العيين فذهب اىل مراد بك وملا ذاهبا اىل امسعيل بك فوجده قد خرج اىل االشبكية وكان اب

أشيع خروج امسعيل بك ركب يوسف بك وخرج اليه وتبعه حممد بك طبل وحسن بك وابراهيم بك طنان وذو 
  الفقار بك وغريهم 

ووصل اخلرب اىل ابراهيم بك ومراد بك ومن انضم اليهم فركبوا وحضروا اىل القلعة وملكوا االبواب وامتألت 
لرميلة وامليدان بعساكرهم وصحبتهم أمحد بك الكالرجي والجني بك وأيوب بك ورضوان بك وخليل بك ا

ومصطفى بك واضطربت املدينة وأغلق الناس الدكاكني واستمروا على ذلك يوم السبت ويوم االحد ويوم االثنني 



من معهما وهم امسعيل اغا أخو ويوم الثالثاء وتسحب من أهل القلعة مجاعة خرجوا اىل امسعيل بك ويوسف بك و
علي بك الغزاوى وأخوه سليم أغا وعبد الرمحن اغا اغات الينكجرية سابقا فأرسل اهل القلعة ابراهيم اغا الوايل 

  فجلس بباب النصر واغلق الباب ونزل الباشا اىل باب العزب 
اب النصر وفتحوا الباب وطردوا فحضر قاسم كتخدا عزبان أمني البحرين وعبد الرمحن أغا وصحبتهم مجاعة اىل ب

الوايل وذلك يف يوم االثنني وملكوا باب النصر فأرسلوا اليهم طائفة من عسكر املغاربة فضربوا عليهم بالرصاص 
ومحل عليهم اآلخرون فشتتوهم ورجعوا اىل خلف وقتل من املغاربة انفارا واجنرح منهم كذلك وانتشر الربانيون 

طائفة اىل جهة بوالق وفيهم حممد بك طبل فوجدوا طائفة من الكشاف واالجناد حوايل جهات مصر وذهب منهم 
حضروا اىل بوالق الجل العليق والتنب فوقعت بينهم وقعة فأهنزموا اىل قصر عبد الرمحن كتخدا وأخذ اولئك العليق 

فأرسل أيوب أغا ورجع  والتنب وطلع منهم طائفة اىل اجلبل واشتد احلال وعظمت الفتنة فأراد الباشا اجراء الصلح
  جبواب عدم رضاهم بالصلح مث ارسل اليهم أمحد 

  جاويش اجملنون فذهب ومل يرجع والتف عليهم فأرسل الباشا ولده وكتخداه سعيد بك مرارا 
مث دخل يف يوم االربعاء عبد الرمحن أغا من باب النصر وشق من وسط املدينة وامامه املنادى ينادى على الناس برفع 

هم من احلوانيت فرفع الناس بواقي بضائعهم من الدكاكني ومل يزل سائرا حىت وصل اىل باب زويلة ونزل بضائع
جبامع املؤيد وجلس به مقدار ساعتني ورتب عسكرا هناك على السقائف واالسبلة مث ركب راجعا وعاد وصحبته 

لدرب االمحر اىل جامع املرداين ابراهيم بك الطناين ومعهم عدة اجناد وعساكر وخرجوا من باب زويلة اىل ا
فجلسوا عنده اىل بعد الظهر مث زحفوا اىل التبانة اىل قرب احملجر وعملوا هناك متاريس ورتبوا هبا مجاعة وكذلك 

ناحية سويقة العزى فنزل اليهم مجاعة من القلعة وتراموا بالرصاص وقطعوا الطرق على من بالقلعة إىل بعد العصر 
رعني فحمل عليهم عسكر املغاربة فوقع منهم أربعة خيالة واجنرح الجني بك فحملوه اىل بيته فنزل اليهم خيالة مد

يف شنف وقتل أنفار من عسكر املغاربة ووىل القلعاوية اىل جهة القلعة وبعد الغروب انفصل عنهم عسكر املغاربة 
ى من بالقلعة ودخل عليهم الليل ونكسوا أعالمهم وحضروا عند أجناسهم والتفوا عليهم والحت لوائح اخلذالن عل

  وانكف الفريقان 
وأصبح يوم اخلميس فدخل الكثري من الربانيني اىل املدينة شيئا فشيئا وربطوا يف مجيع اجلهات حىت احنصروا بالقلعة 

وأخذوا ينقبون عليهم فلما شاهدوا الغلب فيهم نزلوا من باب امليدان وذهبوا جهة البساتني اىل الصعيد فتخلف 
هم أمحد بك الكالرجي وأيوب بك وابراهيم بك أوده باشه والجني بك جمروح وخرج املتخلفون اىل امسعيل بك عن

  ويوسف بك وطلبوا منهما االمان وانضموا اليهم 
وعندما أشيع نزول ابراهيم بك ومراد بك من القلعة هجم املرابطون باحملجر وسوق السالح على الرميلة وهنبوا 

  لذى هبا وبامليدان حىت مجال الباشا وخيول الدالة خيامهم وعازقهم ا

وذلك يوم اخلميس قبل العصر بنصف ساعة فدخل امسعيل بك ويوسف بك بعد العصر من ذلك اليوم من باب 
  النصر وتوجهوا اىل بيوهتم وأصبح يوم اجلمعة فشق عبد الرمحن أغا ونادى باالمان والبيع والشراء وراق احلال 

حد ثاين عشرين مجادى الثانية طلعوا اىل الديوان فخلع الباشا على امسعيل بك ويوسف بك خلعيت وملا كان يوم اال
مسور واستقر امسعيل بك شيخ البلد ومدبر الدولة وقلدوا حسن بك اجلداوى صنجقا كما كان وكانت الصنجقية 

لدوا امسعيل أغا أخا مرفوعة عنه من موت سيده علي بك وكذلك رضوان بك قرابة علي بك قلدوه صنجقية وق



علي بك الغزاوى صنجقية أيضا وسكن ببيت إبراهيم بك الكبري وقلدوا سليمان كاشف من اتباع يوسف بك وهو 
الذى كان ضربه علقة مراد بك بالنبوت كما تقدم صنجقية ولقبه الناس أبا نبوت وقلدوا أيضا سليم كاشف من 

  أغاوية مستحفظان كما كان وحممد كاشف واىل الشرطة  اتباع امسعيل بك صنجقية وقلدوا عبد الرمحن أغا
ويف عشية ذلك اليوم انزلوا سليمان أغا مستحفظان اىل بوالق وانزلوه يف مكرب منفيا اىل دمياط بعدما صودر يف 

  حنو اربعني ألف ريال 
ار مستحفظان ويف يوم الثالثاء خامس عشرينه انزلوا ايضا سليمان كتخدا مستحفظان وعثمان كتخدا باش اختي

  املعروف يأيب مساوق واالمري عبد اهللا أغا وانزلوهم اىل املراكب مث حصل عنهم العفو فردوهم اىل بيوهتم 
ويف ذلك اليوم طلعوا اىل الديوان فقلدوا ذا الفقار بك دفتردار عوضا عن رضوان بك بلفيا وذلك باشارة يوسف 

  اد أن يسلب نعمته فمنعه عنه امسعيل بك بك لكونه كان مع مراد بك وابراهيم بك حىت انه ار
  ويف يوم االربعاء ثاين شهر رجب حضر عند يوسف بك حسن بك 

اجلداوى وصحبته امسعيل بك الصغري وهو اخو علي بك الغزاوى وسليم بك االمساعيلي وعبد الرمحن بك العلوى 
ان جالسا على الدكة املرتفعة عن فجلسوا معه ساعة لطيفة باملقعد املطل على الربكة فجلس حسن بك امامه وك

املرتبة وجلس حتت مشاله على املرتبة امسعيل بك الصغري وسليم بك وعبد الرمحن بك استمر واقفا وحادثوه يف شىء 
وتناجوا مع بعضهم وتأخر عنهم الواقفون من املماليك واالجناد فسحب عبد الرمحن بك النمشاة وضرب هبا 

داس على ملوطة امسعيل بك فوقع على ظهره فنزلوا عليه بالسيوف وضربوا يف يوسف بك فأراد ان يهم قائما ف
وجوه الواقفني طلق بارود فهربوا اىل خلف الضاربون من القيطون وركبوا وذهبوا اىل امسعيل بك فركب يف تلك 

ركب من هناك الساعة وطلع اىل القلعة وأرسل امسعيل كتخدا عزبان اىل الباشا وكان بقصر العيين بقصد التنزه ف
وطلع اىل القلعة وجلس بباب العزب صحبة امسعيل بك فلما بلغ االمراء الذين هم خشداشني يوسف بك ركبوا 

وخرجوا من املدينة وذهبوا اىل قبلي وهم امحد بك الكالرجي وذو الفقار بك ورضوان بك اجلرجاوى فركب 
بيته ونصب له مدافع واىب من اخلروج النه صار  خلفهم طائفة فلم يدركوهم وارسلوا اىل حممد بك طبل فكرنك يف

  من املذبذبني 
فلما وقع منه ذلك ذهب اليه حسن بك سوق السالح وأخذه باالمان اىل امسعيل بك بعدما نزل اىل بيته فأمره ان 

جهة  يأخذه عنده يف بيته فلما اصبح استأذنه يف زيارة االمام الشافعي فأذن له فركب اىل جهة القرافة وذهب اىل
  الصعيد 

  وانقضت الفتنة ودفن يوسف بك 
ويف يوم اخلميس طلعوا اىل الديوان فخلع الباشا على امسعيل بك الكبري فروة مسور وأقره على مشيخة البلد وقلدوا 

حسن بك قصبة رضوان امارة احلج عوضا عن يوسف بك وقلدوا عبد الرمحن بك العلوى صنجقا كما كان 
  دار وامسعيل بك الذى زوجه ابنته وقلدوا ابراهيم أغا خازن

صنجقية وتلقب بابراهيم بك قشطة وسكن ببيت حممد بك وقلدوا حسني أغا خازندار امسعيل بك سابقا صنجقية 
أيضا وسكن ببيت أمحد بك الكالرجي وقلدوا كاشفني أيضا المسعيل بك يسمى كل واحد منهما بعثمان صنجقني 

سكن حممد بك طبل وهو على بركة الفيل حيث جامع أزبك اليوسفي  وسكن أحدمها ببيت مصطفى بك الذى كان
وهو الذى يسمى بعثمان بك طبل وعثمان الثاين وهو الذي لقب بقفا الثور وسكن ببيت ذى الفقار املقابل لبيت 



بلفيا وقلدوا علي أغا جوخدار امسعيل بك صنجقية أيضا وسكن ببيت مراد بك عند الكبش وهو ببيت صاحل بك 
  ري وكان يسكنه سليمان بك أبو نبوت اليوسفي الكب

وأما بيت يوسف بك فسكن به سليم بك وقلدوا يوسف آغا من اتباع إمسعيل بك واليا ونفوا أيوب بك وسليمان 
  بك اىل املنصورة 

م ويف صبحها يوم اجلمعة رابع شهر رجب الفرد املوافق لرابع مسرى القبطي نودى بوفاء النيل ونزل الباشا صبح يو
  السبت وكسر السد على العادة وجرى املاء يف اخلليج وعاد الباشا اىل القلعة 

ويف سابعة اتفقوا على ارسال جتريدة اىل الصعيد وسر عسكرها إمسعيل بك الصغري وعينوا للتوجه صحبته حسن 
اشا وحسن بك بك اجلداوي وابراهيم بك الطناين وسليم بك الطناين وسليم بك االمسعيلي وابراهيم بك أوده ب

الشرقاوى املعروف بسوق السالح وقاسم كتخدا عزبان وعلي أغا املعمار وكان غائبا باملنية فلما قبل اجلماعة 
ختلص وترك أحواله وغالمه وحضر اىل مصر وصحبته طائفة من اهلوارة والعربان فلما حضر أرادوا أن يقلدوه 

لبوا طلبا عظيما وصرف الباشا ألف كيس من اخلزينة صنجقية فأمتنع من ذلك وشرعوا يف تشهيل التجريدة وط
  لنفقة العسكر وخلعوا على اهلوارة ومشايخ العربان ووعدوهم باخلري 

  وفيه جاءت االخبار بان علي بك السروجي ساق خلف حممد بك طبل فلحقه عند مكان جتاه 

بوا ما معه وعروه وسلموه لكاشف هناك البدرشني واحتاط به العربان وقتلوا مماليكه وشرد من جنا منهم وتفرق وهن
من اتباع امسعيل بك فوقع يف عرضه وعرض مشايخ البلد فألبسوه حوائج وهربوه وصحبته اثنان من االجناد فلما 

حضر علي بك السروجي أخربه العرب مبا حصل فأخذ ذلك الكاشف وحضر صحبته اىل امسعيل بك فضرب 
  الكاشف عقلة ونفاه 
ا عن ذي الفقار بك بان العرب عروه أيضا فهرب فلحقوه وأرادوا قتله فألقى نفسه يف البحر وفيه ورد اخلرب أيض

  بفرسه وغرق ومات 
  ويف يوم االثنني رابع عشر رجب برزت عساكر التجريدة اىل جهة البساتني 

  ويف يوم اخلميس خرج أيضا غالب االمراء وبرزوا خيامهم 
  جريدة برا وحبرا ويف يوم اجلمعة ثامن عشر رجب سافرت الت

ويف يوم السبت سادس عشرين رجب وصلت االخبار بان التجريدة تالقت مع االمراء القبايل ووقع بينهم معركة 
  قوية فكانت اهلزمية على التجرية 

فلما وصلت هذه االخبار اضطرب إمسعيل بك وختبل غزله وكذلك أمراؤه ودخل يف يومها االجناد مشتتني 
ة يوم اجلمعة يف بياضة من أعمال الشرق فكبسوهم على حني غفلة وقت الفجر فركب علي مهزومني وكانت الوقع

أغا املعمار وقاسم كتخدا عزبان وابراهيم بك طنان فحاربوا جهدهم فأصيب علي اغا وقاسم كتخدا ووقعت 
بالسيف  خيوهلما وذلك بعد أن ساق علي أغا وصحبته رضوان اغا طنان وقصد مراد بك وضربه رضوان يف وجهه

  فلمحه خليل بك كوسه االبراهيمي وضرب علي أغا بالقرابينة فأصابته يف عنقه ووقع فرسه وسقط ميتا 
فلما قتل هذان االمريان ويل ابراهيم بك طنان فأهنزم بقية االمراء النه مل يكن فيهم أشجع من هؤالء الثالثة وباقيهم 

  ليس له دربة يف احلرب وسر عسكر مقصوب 



اط االمراء القبليون خبيامهم ومحالهتم ومراكبهم مبا فيها وكانت نيفا ومخسمائة مركب وكان كبري ومريض واحت
العسكر يف قنجة صغرية فلما عاين الكسرة أسرع يف االحندار وكذلك بعض االمراء احندروا معه وباقيهم وصلوا يف 

  ريدة الرب على هيئة شنيعة وكان امسعيل بك مبصر القدمية ينتظر امراء التج
فلما حصل ذلك نزل الباشا يف يوم االحد وخرج اىل اآلثار وجلس مع الصنجق ونادوا بالنفري العام فخرج القاضي 

  واملشايخ والتجار وأرباب الصنائع واملغاربة وأهل احلارات والعصب وغلقت االسواق 
اهنم حيتاجون اىل مصروف ومأكل وخرج الناس يف يوم االثنني حىت مألوا الفضاء فلما عاين ذلك امسعيل بك وعلم 

وأكثرهم فقراء وذلك غاية ال تدرك أشار على جتار املغاربة وااللضاشات باملكث ورجع بقية العامة وأرباب احلرف 
ومشايخ االشاير والفقراء من اهل الزوايا والبيوت ووصل القبليون اىل حلوان وطمعوا يف أخذ مصر بعد الكسرة 

  قبل االستعداد ثانيا 
يوم االثنني أرسل امسعيل بك عدة من االجناد وأصحبهم عسكر املغاربة ومعهم اجلبخانة واملدافع فنصبوا  ويف

املتاريس ما بني التبني وحلوان جتاه االخصام وركب يف ليلتها امسعيل بك وامراؤه وأجناده وأحضر الباشا قليون 
 البحر يشتمل ذلك القليون على مخسة رومي من دمياط ورئيسه يسمى حسن الغاوى مشهور مبعرفة احلرب يف

وعشرين مدفعا فأقلع به ليال جتاه العسكر وارتفع حىت جتاوز مراكبهم وضرب باملدافع على وطاقهم يف الرب وعلى 
مراكبهم يف البحر وساق مجيع املراكب مبا فيها ووقع املصاف واشتد اجلالد بني الفريقني فكان بينهم وقعة قوية 

ئك رضوان بك اجلرجاوى وخليل بك كوسه االبراهيمي وخازنداره وكشاف وأجناد ووقعت وقتل فيها من أول
  على القبايل اهلزمية ومل يظهر مراد بك يف هذه املعركة بسبب جراحته 

  مث هجموا على وطاقهم وخيامهم وهنبوها ونزل حممد بك طبل بفرسه اىل البحر وغرق ومات 
  ورجع ابراهيم بك ومراد 

  ومصطفى بك وأمحد بك الكالرجي وأتباعهم وذهبوا اىل قبلى وساقوا خلفهم فلم يدركوهم بك وهو جمروح 
ودخل امسعيل بك واالمراء واالجناد والعسكر اىل مصر منصورين مؤيدين وكانت هذه النصرة خبالف املظنون 

  وكان رجوعهم يوم االربعاء غرة شهر شعبان 
مجلة من املماليك وكان هذا الكاشف مأسورا عند القبايل فلما ويف ليلة السبت رابع شعبان حضر كاشف وصحبته 

اهنزموا أذنوا له بالرجوع اىل بيته وانضم اليه عدة مماليك ماتت أسيادهم فلما حضروا عند امسعيل بك فرقهم على 
  االمراء 

  فنوه بالقرافة ويف سابعه أحضروا رمة علي أغا املعمار اىل بيته فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه يف مشهد حافل ود
  وفيه تقلد حسن بك اجلداوى والية جرجا وجاءت االخبار بان القبليني استقروا بشرق أوالد حيىي 

ويف آخر شعبان سافر حسن بك اجلداوى اىل جرجا وصحبته كشاف الواليات وحكام االقاليم فضج لنزوهلم 
  ساحل البحر بسبب أخذهم املراكب 

مولودا يشبه خلقة الفيل مثل وجهه وآذانه وله نابان خارجان من فمه وأبوه ويف منتصف شهر رمضان ولدت امرأة 
رجل مجال وامرأته ملا رأت الفيل وكانت يف أشهر وحامها نقلت شبهه يف ولدها وأخذه الناس يتفرجون عليه يف 

  البيوت واالزقة 
يف آخر الليل واحتاطوا ويف يوم اجلمعة تاسع عشرين شهر رمضان ركب أمراء امسعيل بك وصناجقه وعساكره 

ببيت امسعيل بك الصغري أخي علي بك الغزاوى فركب يف مماليكه وخاصته وخرج من البيت فوجدوا الطرق كلها 



مسدودة بالعسكر واالجناد فدخل من عطفة الفرن يريد الفرار وخرج على جهة قنطرة عمر شاه فوجد العسكر 
  واالجناد أمامه وخلفه 

هم من عطفة اىل عطفة حىت وصل اىل عطفة البيدق وأصيب بسيف على عاتقه وسقطت فصار يقاتلهم ويتخلص من
عمامته وصار مكشوف الرأس اىل أن وصل اىل جتاه درب عبد احلق باالزبكية فالقاه عثمان بك أحد صناجق 
امسعيل بك فرده وسقط واحتاطوا به فنزل على دكان يف أسوأ حال مكشوف الرأس والدم خارج من كركه 

بوا رأسه بعمامة رجل مجال وأخذه عثمان بك اىل بيته وتركه وذهب اىل سيدة فأخربه فخلع عليه فروة وفرسا فعص
مرختا وأرسلوا اليه الوايل فخنقه ووضعوه يف تابوت وأرسلوه اىل بيته الصغري فبات به ميتا وأخرجوه يف صبحها يف 

  مشهد ودفنوه 
  أحكامه وأوامره وكلما أبرم شيئا عارضه فيه  وكان امسعيل بك قد استوحش منه وظهر عليه يف

وازدحم الناس على بيته وأقبلت اليه أرباب اخلصومات والدعاوى وصار له عزوة كبرية وانضم اليه كشاف 
واختيارية وحدثته نفسه باالنفراد وختيل منه امسعيل بك فتركه وما يفعله واظهر انه مرمود يف عينيه وانقطع باحلرمي 

مضان مث سافر يف اواخره يف النيل لزيارة سيدى امحد البدوى مث رجع وبيت مع اتباعه ومن يثق به من اول شهر ر
  وقاموا عليه وقتلوه كما ذكر 

وملا انقضى امره شرع امسعيل بك يف ابعاد ونفي من كان يلوذ به وينتمي اليه فأنزلوا ابراهيم بك بلفيا وحممد اغا 
شاف اىل بوالق وأراد قتل اخيه سليم آغا املعروف بتمرلنك فأقتدى نفسه الترمجان وعلي كتخدا الفالح وبعض ك

  بثالثني ألف ريال مث نفوه ثالث شوال ونفى ابراهيم بك بلفيا اىل احمللة 
  ويف تلك االيام قرر امسعيل بك على كل بلد من القرى ثلثمائة ريال وهي أول سيآته 

  مل وأمري احلاج حسن بك رضوان ويف يوم االحد ثاين عشرين شوال عملوا موكب احمل

  ويف يوم اخلميس رابع ذي القعدة تقلد عبد الرمحن بك عثمان صنجقية وكانت مرفوعة عنه وكذلك علي بك 
ويف يوم االثنني ثامنه سافرت جتريدة جلهة الصعيد لالمراء القبايل الهنم تقووا واستولوا على البالد وقبضوا اخلراج 

حسن بك أمري الصعيد مقيم وليس فيه قدرة على مقاومتهم ومنعوا ورود الغالل حىت وملكوا من جرجا اىل فوق و
غال سعرها فعينوا هلم التجريدة وسر عسكرها رضوان بك وعلي اجلوخدار وسليم بك وابراهيم بك طنان وحسن 

  بك سوق السالح 
لى التوجه اىل قبلي بنفسه ويف يوم االحد حادى عشرين القعدة خرج امسعيل بك اىل ناحية دير الطني وعزم ع

وأرسل الباشا فرماتات لسائر االمراء والوجاقلية وأمرهم مجيعا فخرجوا مجعيا ونصبوا وطاقاهتم عند املعادى ونزل 
  الباشا وجلس بقصر العيين وطلبوا طلبا عظيما 

ا ورضوان بك بلفيا ويف يوم اجلمعة عدى امسعيل بك اىل الرب الثاين وترك مبصر عبد الرمحن اغا مستحفظان كتخد
وعثمان بك طبل وابراهيم بك قشطة صهره وحسني بك ومقادم االبواب حلفظ البلد فكان املقادم يدورون 

  بالطوف يف اجلهات ليال وهنارا مع هدوء سر الناس وسكون احلال يف مدة غياب اجلميع 
باهنم وصلوا اىل املنية فلم  ويف سادس شهر احلجة وصلت مكاتبات من امسعيل بك ومن االمراء الذين بصحبته
  جيدوا هبا أحدا من القبليني واهنم يف أسيوط ومعهم امسعيل أبو علي من كبار اهلوارة 

ويف سابع عشرة حضر الوجاقلية الذين بالتجريدة وحضر ايضا أيوب اغا وكان عند القبايل فحضر عند امسعيل بك 



له وأرسله صحبة الوجاقلية وسبب رجوع الوجاقلية ملا رأى  بامان واستأذنه يف التوجه اىل بيته لريى عياله فأذن
  امسعيل بك بعد االمراء وأراد ان يذهب خلفهم فأمرهم بالرجوع للتخفيف وانقضت هذه السنة 

  من مات يف هذه السنة من االعيان

ل نشأ مات الشريف الصاحل املرشد الواصل السيد حممد هاشم االسيوطي ولد بأسيوط وبيتهم يعرف ببيت فاض
ببلده على قدم اخلري والصالح وحضر دروس الشيخ حسن اجلديرى مث ورد اىل مصر فحضر دروس كل من الشيخ 

حممد البليدى والشيخ حممد الشماوى والشيخ عطية االجهورى وأخذ الطريق على الشيخ عبد الوهاب العفيفي 
  مسجد الشيخ مطهر وكان منقطعا للعبادة متقشفا متواضعا وكان غالب جلوسه باالشرفية و

وكان ال يزاحم الناس وال يداخلهم يف احوال دنياهم وهلم فيه اعتقاد عظيم ويذهبون لزيارته ويقتبسون من اشارته 
  واستخارته ويتربكون بأجازته يف االوراد واالمساء 

لبعد عن الناس ويسافر لزيارة سيدى أمحد البدوى مث يعود اىل خلوته ورمبا مكث عند بعض اصدقائه اياما بقصد ا
  عندما يعلمون استقراره باخللوة ويزدمحون على زيارته وكان نعم الرجل مستا وورعا 
  تويف يف سابع شعبان يف بيته باالزبكية وصلوا عليه باالزهر ودفن باجملاورين رمحه اهللا 

لعويف املالكي الزم ومات الشيخ االمام االديب الفاضل الفقيه أحد العلماء االعالم الشيخ حممد بن ابراهيم ا
  الشمس احلفين وأخاه الشيخ يوسف وحضر دروس الشيخ علي العدوى والشيخ عيسى الرباوى وأفىت ودرس 
وكان شافعي املذهب فسعى فيه مجاعة عند الشيخ احلفين فأحضره وأثبت عليه خبطه ما نقل عنه فتوعده فلحق 

املا حمصال حباثا متفننا غري عسر البديهة شاعرا ماجنا بالشيخ علي العدوى وانتقل ملذهب مالك وكان رمحه اهللا ع
  خليعا ومع ذلك كانت حلقة درسه تزيد على الثلثمائة يف االزهر 

مات رمحه اهللا مفلوجا وحني أصابه املرض رجع اىل مذهب الشافعي وقرأ ابن قاسم مبسجد قريب من منزله وحيمله 
  الطلبة اىل املسجد فيقرأ وهو 

نه بالفاجل مع ما كان فيه من الفصاحة أوال مث برىء يسريا ومل يلبث أن عاوده املرض وتويف اىل رمحة يتلعثم لتعقد لسا
  اهللا تعاىل 

ومات االديب املاهر الشيخ رمضان بن حممد املنصورى االمحدى الشهري باحلمامي سبط آل الباز ولد باملنصورة وقرأ 
د املنصورى الشاعر فرقاه يف الشعر وهذبه وبه خترج وورد اىل املتون على مشايخ بلده وانزوى اىل شيخ االدب حمم

  مصر مرارا ومسعنا من قصائده وكالمه الكثري وله قصائد سنية يف املدائح االمحدية تنشد يف اجلموع 
وبينه وبني االديب قاسم وعبد القادر املدين حماورات ومداعبات واخرب انه ورد احلرمني من مدة ومدح كال من 

  والوزير وأكابر االعيان بقصائد طنانة كان ينشد منها مجلة مستكثرة مما يدل على سعة باعه يف الفصاحة الشريف 
ومل يزل فقريا مملقا يشكو الزمان واهليه ويذم جين بنيه وبآخرة تزوج امرأة موسرة مبصر وتوجه هبا اىل مكة فأتاه 

  احلمام وهو يف ثغر جدة يف سنة تارخيه 
بك الكبري وهو من امراء حممد بك الذهب أقره يف سنة ست ومثانني وزوجه باخته وشرع يف ومات االمري يوسف 

بناء ولده على بركة الفيل داخل درب احلمام جتاه جامع املاس وكان يسلك اليها من هذا الدرب ومن طرق الشيخ 
با وجعلها طريقا واسعة الظالم وكان هذا الدرب كثري العطف ضيق املسالك فأخذ بيوته بعضها شراء وبعضها غص



  وعليها بوابة عظيمة 
واراد ان جيعل امام باب داره رحبة متسعة فعارضه جامع خري بك حديد فعزم على هدمه ونقله اىل آخر الرحبة 

  واستمر يعمر يف تلك الدار حنو مخس سنوات 
ال عظيمة فكان يبين اجلهة واخذ بيت الداودية الذى جبواره وهدمه مجيعه وادخله فيها وصرف يف تلك الدار اموا

منها حىت يتمها بعد تبليطها وترخيمها بالرخام الدقي اخلردة احملكم الصنعة والسقوف واالخشاب والرواشن له 
  شيطانه فيهدمها اىل آخرها ويبنيها ثانيا على وضع آخر 

بأسرها على املوانة يف مثن وهكذا كان دأبه واتفق انه ورد اليه من بالده القبلية مثانون الف اردب غالل فوزعها 
  اجلبس واجلري واالحجار واالخشاب واحلديد وغري ذلك 

وكان فيه حدة زائدة وختليط يف االمور واحلركات وال يستقر باجمللس بل يقوم ويقعد ويصرخ ويروق حاله يف بعض 
  االوقات فيظهر فيه بعض انسانية مث يتغري ويتعكر من ادىن شيء 

وتوىل امارة احلج ازداد عتوا وعسفا واحنرافا خصوصا مع طائفة الفقهاء واملتعممني المور  وملا مات سيده حممد بك
نقمها عليهم منها ان شيخا يسمى الشيخ امحد صادومة وكان رجال مسنا ذا شيبة وهيبة واصله من مسنود وله 

بهم مشافهة ويظهرهم شهرة عظيمة وباع طويل يف الروحانيات وحتريك اجلمادات والسميات ويكلم اجلن وخياط
للعيان كما اخربين عنه من شاهده وللناس اختالف يف شأنه وكان للشيخ الكفراوى به التئام وعشرة وحمبة اكيدة 
واعتقاد عظيم وخيرب عنه انه من االولياء وارباب االحوال واملكاشفات بل يقول انه هو الفرد اجلامع ونوه بشأنه 

  لذهب فراج حال كل منهما باآلخر عند االمراء وخصوصا حممد بك أبا ا
فاتفق ان االمري املذكور اختلى مبحظيته فرأى على سوأهتا كتابة فسأهلا عن ذلك وهتددها بالقتل فأخربته ان املرأة 
الفالنية ذهبت هبا اىل هذا الشيخ وهو الذى كتب هلا ذلك ليحببها اىل سيدها فنزل يف احلال وأرسل فقبض على 

ور وأمر بقتله والقائه يف البحر ففعلوا به ذلك وأرسل اىل داره فاحتاط مبا فيها فأخرجوا منها الشيخ صادومة املذك
أشياء كثرية ومتاثيل ومنها متثال من قطيفة على هيئة الذكر فأحضروا له تلك االشياء فصار يريها للجالسني عنده 

لوسادة فيأخذه بيده ويشري ملن جيلس معه واملترددين عليه من االمراء وغريهم ووضع ذلك التمثال جبانبه على ا
ويتعجبون ويضحكون وعزل الشيخ حسن الكفراوى من افتاء الشافعية ورفع عنه وظيفة احملمدية وأحضر الشيخ 

  أمحد بن يوسف اخلليفي وخلع عليه وألبسه فروة وقرره يف ذلك عوضا 

  عن الشيخ الكفراوى 
بد الوهاب العفيفي طلق على زوج بنت أخيه يف غيابه على يد واتفق أيضا ان الشيخ عبد الباقي ابن الشيخ ع

الشيخ حسن اجلداوى املالكي على قاعدة مذهبه وزوجها من آخر وحضر زوجها من الفيوم وذهب اىل ذلك االمري 
وشكا له الشيخ عبد الباقي يف فطلبه فوجده غائبا يف منية عفيف فأرسل اليه اعوانا أهانوه وقبضوا عليه ووضعوا 

  حلديد يف رقبته ورجليه وأحضروه يف صورة منكرة وحبسه يف حاصل أرباب اجلرائم من الفالحني ا
فركب الشيخ علي الصعيدي العدوى والشيخ اجلداوى ومجاعة كثرية من املتعممني وذهبوا اليه وخاطبه الشيخ 

لق زوجها اذا غاب عنها الصعيدي فقال له هذا قول يف مذهب املالكية معمول به فقال من يقول ان املرأة تط
  وعندها ما تنفقه وما تصرفه ووكيله يعطيها ما تطلبه مث يأيت من غيبته فيجدها مع غريه 

  فقالوا له حنن أعلم باالحكام الشرعية 



  فقال لو رأيت الشيخ الذي فسخ النكاح 
  فقال الشيخ اجلداوى أنا الذي فسخت النكاح على قاعدة مذهيب 

  قال واهللا أكسر رأسك فقام على أقدامه وصرخ و
فصرخ عليه الشيخ علي الصعيدي وسبه وقال له لعنك اهللا ولعن اليسرجي الذي جاء بك ومن باعك ومن اشتراك 

  ومن جعلك امريا 
فتوسط بينهم احلاضرون من االمراء يسكنون حدته وحدهتم وأحضروا الشيخ عبد الباقي من احلبس فأخذوه 

  وخرجوا وهم يسبونه وهو يسمعهم 
اتفق أيضا ان الشيخ عبد الرمحن العريشي ملا تويف صهره الشيخ أمحد املعروف بالسقط وجعله القاضي وصيا على و

اوالده وتركته وكان عليه ديون كثرية اثبتها ارباهبا باحملكمة واستوفوها واخذ عليهم صكوكا بذلك ذهبت زوجة 
لشيخ عبد الرمحن انتهب مرياث زوجها وتواطا املتويف اىل يوسف بك بعد ذلك بنحو ست سنوات وذكرت له ان ا

مع ارباب الديون وقامسهم فيما اخذوه فأحضر الشيخ عبد الرمحن وكان اذ ذاك مفيت احلنفية وطالبه بأحضار 
  املخلفات او قيمتها فعرفه انه وزعها 

القسام فلم يقبل على ارباب الديون وقسم الباقي بني الورثة وانقضى امرها وابرز له الصكوك واحلجج ودفتر 
  وفاحته يف عدة جمالس وهو مصر على قوله وطلبه للتركة 

  مث احضره يوما وجبسه عند اخلازندار فركب شيخ السادات اليه وكلمه يف امره وطلبه من حمبسه 
فلما علم الشيخ عبد الرمحن حضور شيخ السادات هناك رمى عمامته وفراجته وتطور وصرخ وخرج يعدو مسرعا 

احلوش صارخا بأعلى صوته وهو مكشوف الرأس فلما عاينه يوسف بك وهو يفعل ذلك احتد اآلخر ونزل اىل 
وكان جالسا مع شيخ السادات يف املقعد املطل على احلوش فقام على اقدامه وصار يصرخ على خدمه ويقول 

اليه تابعه الشيخ امسكوه اقتلوه وحنو ذلك وشيخ السادات يقول له اى شيء هذا الفعل اجلس يا مبارك وارسل 
ابراهيم السندويب فنزل اليه والبسه عمامته وفراجته ونزل الشيخ فركب وأخذه صحبته اىل داره وتالفوا القضية 
وسكتوها مث حصل منه ما حصل يف الدعوى املتقدمة وما ترتب عليها من الفتنة وقفل اجلامع وقتل االنفس وثقل 

فر أمريا باحلج يف السنة املاضية قصد مراد بك اغتياله أو نفيه عند أمره على مراد بك واضمر له السوء فلما سا
رجوعه باحلج واتفق مع أمرائه وضايع القضية وسافر اىل جهة الغريبة واملنوفية وعسف يف البالد ويريد أن جيعل 

  عوده على نصف الشهر يف أوان رجوع احلج 
رحلتني يف مرحلة حىت وصل حمترسا يف سابع صفر ووصل اخلرب اىل يوسف بك فأستعجل احلضور فصار جيعل كل م

حضور مراد بك من سرحته وعندما قرب وصول مراد بك اىل دخول مصر ركب يوسف بك يف مماليكه وطوائفه 
وعدده وخرج اىل خارج البلد فسعى ابراهيم بك بينهما وصاحلهما واستمرت بينهما املنافرة القلبية من حينئذ اىل 

  اىل امسعيل بك مث قتله امسعيل بك بيد حسن بك وامسعيل بك الصغري كما تقدم أن حصل ما حصل وانضم 

ومات االمري أغا املعمار وهو من مماليك مصطفى بك املعروف بالقرد وخشداش صاحل بك الكبري وكان من االبطال 
به من االلتزام ويدفع املعروفني والشجعان املعدودين فلما قتل كبريهم صاحل بك استمر يف بالد قبلي على ما يتعلق 

ما عليه من املال والغالل اىل أن استوحش حممد بك أبو الذهب من سيده علي بك وخرج اىل الصعيد وقتل 
خشداشه أيوب بك وحتقق االجانب بذلك صحة العداوة فأقبلوا على حممد بك من كل جانب برجاهلم وأمواهلم 



ى الصوت شهما يصدع بالكالم فأنس به حممد بك ومنهم علي أغا املذكور وكان ضخما عظيم اخللقة جهور
واكرمه واجتهد هو يف نصرته ومناصحته ومجع اليه االمراء واالجناد املنفيني واملطرودين الذين شتتهم علي بك 

وقتل أسيادهم وكبار اهلوارة الذين قهرهم علي بك أيضا واستوىل على بالدهم مثل أوالدهم وأوالد نصري واوالد 
  أيب علي وايب عبد اهللا وغريهم وحضر معه اجلميع اىل جهة مصر كما تقدم  وايف وامسعيل

وملا وصلوا اىل جتاه التبني وأبرج هلم علي بك التجريدة وأمريها علي بك الطنطاوى خرج علي اغا هذا اىل احلرب 
متينة حمددة هو ومن معه وبأيديهم مساوق غالظ قصرية وهلا جلب حديد ويف طرفها أزيد من قبضة هبا مسامري 

الرؤوس اىل خارج يضربون هبا خوذة الفارس ضربة واحدة فتنخسف يف دماغه وكانت هذه من مبتكرات املترجم 
  حىت أنه مسى بأيب اجللب 

وملا خلصت امارة مصر اىل حممد بك جعل كتخداه امسعيل أغا أخا علي بك الغزاوى املذكور فنقم عليه امورا 
ع عليه وجعله كتخداه فسار يف الناس سريا حسنا ويقضي حوائج الناس من غري فأمهله وأحضر علي أغا هذا وخل

تطلع اىل شيء ويقول احلق ولو على خمدومه وكان خمدومه أيضا حيبه ويرجع اىل رأيه يف االمور ملا حتققه فيه من 
ل بكليته اليهم مع املناصحة وعدم امليل اىل هوى النفس وعرض الدنيا وكان جيب أهل العلم والفضل والقرآن وميي

  لني اجلانب والتواضع وعدم االنفة 
  وملا 

أنشأ حممد بك مدرسته احملمدية جتاه االزهر وقرر فيها الدروس كان حيضر معنا املترجم على شيخنا الشيخ علي 
ايج العدوى يف صحيح البخارى مع املالزمة واختذ لنفسه خلوة باملدرسة املذكورة يستريح فيها وتأتيه أرباب احلو

فيقضي هلم أشغاهلم وكان يلم حبضرة الشيخ حممد حفيد االستاذ احلفين وحيبه وأخذ عنه طريق السادة اخللوتية 
وحضر دروسه مع املودة وحسن العشرة وحيضر ختوم دروس املشايخ ويقرأ عشرا من القرآن بأعلى صوته عند متام 

  املترجم يف السنة املاضية يف هيئة جليلة وآثار مجيلة  اجمللس ومملوكه حسن أغا الذى زوجه ابنته واشتهر بعده وحج
  وتويف يف وقعة بياضة قتيال كما تقدم 

ومات االمري امسعيل بك الصغري وهو اخو علي بك الغزاوى وهم مخسة أخوة علي بك وامسعيل بك هذا وسليم أمنا 
مبول مماليك عند بشري أغا القزالر املعروف بتمرلنك وعثمان وأمحد وملا تأمر علي بك كان اخوته االربعة باسال

واعتقهم وتسامعوا بامارة أخيهم مبصر فحضر اليه امسعيل وأمحد وسليم واستمر عثمان باسالمبول وأقام امسعيل 
وسليم وأمحد مبصر وعمل امسعيل كتخدا عند أخيه علي بك وعمل سليم خازندار عند ابراهيم كتخدا أياما مث 

  كونه أجنبيا منهم وصار هلم امرة وبيوت والتزام قامت عليه مماليكه وعزلوه ل
وتزوج امسعيل هبامن ابنة رضوان كتخدا اجللفي وهي املسماة بفاطمة هامن وذلك أن رضوان كتخدا كان عقد هلا 

على مملوكه علي أغا الذي قلده الصنجقية ومل يدخل هبا وملا خرج رضوان كتخدا وخرج معه علي املذكور فيمن 
وذهب اىل بغداد أرسل يطلبها اليه من مصر وارسل هلا مع وكيله عشرة آالف دينار واشياء فلم خرج كما تقدم 

يسلموا يف ارساهلا وكتبوا فتوى بفسخ النكاح على قاعدة مذهب مالك وتزوجها امسعيل أغا هذا وظهر ذكره هبا 
  وسكن هبا يف دار أبيها العظيمة باالزبكية وصار من أرباب الوجاهة 

  ل حممد بك أبو الذهب مبلك مصر فلما استق



بعد سيده استوزره وجعله كتخداه مدة واراد أن يتزوج بالست سلن حمظية رضوان كتخدا وكان تزوج هبا أخوه 
علي بك ومات عنها فصرفه خمدومه حممد بك ابو الذهب وعرفه اهنا رمبا امتنعت عليه مراعاة هلا مث ابنة سيدها 

كتخدا اجلاويشية اجملاور لسكنها بدرب السادات وارسل اليها علي أغا فلم  فركب حممد بك واتى عند علي أغا
ميكنها االمتناع فعقد عليها وماتت هامن بعد ذلك وباع بيت االزبكية ملخدومه حممد بك وبىن داره اجملاورة لبيت 

ت املرحوم من الصابوجني وصرف عليها امواال كثرية واضاف اليها البيت الذى عند باب اهلواء املعروف ببي
  الشرايبية 

  وسكنها مدة وزوجه حممد بك سرية من سراريه أيضا مث باع تلك الدار اليوب بك الكبري وسكنها 
وملا سافر حممد بك اىل الشام وحماربة الظاهر عمر ارسل املترجم من هناك اىل اسالمبول هبدايا واموال للدولة 

   ومكاتبات بطلب والية مصر والشام وأجيب اىل ذلك
وكتب له التقليد واعطوه رقم الوزارة ومت االمر وأراد املسري بذلك اىل حممد بك فورد اخلرب مبوته فبطل ذلك ورجع 

املترجم اىل مصر وأقام هبا يف ثروة اىل أن حصلت الوحشة بني امسعيل بك ويوسف بك واجلماعة احملمدية وكانت 
المور ونوه بشأنه وأومهه انه يريد تفويض االمور اليه ملا يعلمه الغلبة عليهم فقلده امسعيل بك الصنجقية وقدمه يف ا

فيه من العقل والرئاسة فاغتر بذلك وباشر قتل يوسف بك هو وحسن بك اجلداوى كما تقدم وظن ان الوقت صفا 
  له 

كما ذكر  فأندفع يف الرئاسة وازدمحت الرؤوس عليه واخذ يف النقض واالبرام فعاجله امسعيل بك وأحاطوا به وقتلوه
وكان ذا دهاء ومعرفة وفيه صالبة وقوة جنان وخرم مع التواضع وهتذيب االخالق وكان حيب أهل العلم ويكره 

النصارى كراهة شديدة وتصدى الذيتهم ايام كتخدائية حملمد بك وكتب يف حقهم فتاوى بنقضهم العهد وخروجهم 
  هللا عنه ونادى عليهم ومنعهم عن طرائفهم اليت أخذ عليهم هبا من ايام سيدنا عمر رضي ا

من ركوب احلمري ولبسهم املالبس الفاخرة وشرائهم اجلوارى والعبيد واستخدامهم املسلمني وتقنع نسائهم بالرباقع 
  البيض وحنو ذلك 

وكذلك فعل معهم مثل ذلك عندما تلبس بالصنجقية وكان له اعتقاد عظيم يف الشيخ حممد اجلوهرى ويسعى 
  شغاله وحواجيه وكان ال بأس به بكليته يف قضاء ا

ومات االمري قاسم كتخدا عزبان وكان من مماليك حممد بك أيب الذهب وتقلد كتخدائية العزب وأمني البحرين 
  وكان بطال شجاعا موصوفا ومال عن خشداشيته كراهة منه الفعاهلم حىت خرج اىل حماربتهم وقتل غفر اهللا له 

  سنة اثنتني وتسعني ومائة والف

يوم اخلميس سابع احملرم حضر امسعيل كتخدا عزبان وبعض صناجق امسعيل بك ويف يوم السبت تاسعه وصل  يف
امسعيل بك وعدى من معادى اخلبريى ودخل اىل مصر وذهب اىل بيته وكثر اهلرج يف الناس بسبب حضوره ومن 

  وصل قبله على هذه الصورة 
م رضوان بك وعبد الرمحن بك وسليمان كتخدا وتبعهم مث تبني االمر بأن حسن بك اجلداوى وخشداشينه وه

حسن بك سوق السالح وامحد بك شنن ومجاعة الفالح بأسرهم وكشاف ومماليك واجناد ومغاربة خامر اجلميع 
على امسعيل بك والتفوا على ابراهيم بك ومراد بك ومن معهم فعند ذلك ركب امسعيل بك مبن معه وطلب مصر 



  وهو يف اشد ما يكون من القهر والغيظ  حىت وصلها يف أسرع وقت
  وأصبح يوم االربعاء فأرسل امسعيل بك ومنع املعادى من التعدية 

ويف يوم االثنني طلعوا اىل القلعة وعملوا ديوانا عند الباشا وحضر املوجودون من االمراء والوجاقلية واملشايخ 
   بيوهتم وشرعوا يف توزيع امتعتهم وتشاوروا يف هذا الشأن فلم يستقر الرأى على شيء ونزلوا اىل

وتعزيل بيوهتم واضطربت احواهلم وطلب امسعيل بك جتار اليها واملباشرين وطلب منهم دراهم سلفة فدخل عليه 
  اخلبريى واخربه بان اجلماعة القبليني وصلت اوائلهم اىل البساتني وبعضهم وصل اىل بر اجليزة بالرب اآلخر 

يل وخرجوا من مصر شيئا فشيئا من بعد العصر اىل رابع ساعة من الليل ونزلوا بالعادلية فلما حتقق ذلك أمر بالتحم
وذلك ليلة الثالثاء رابع عشر احملرم وهم امسعيل بك وصناجقه ابراهيم بك قشطة وحسني بك وعثمان بك طبل 

شه وعبد الرمحن اغا وعثمان بك قفا الثور وعلي بك اجلوخدار وسليم بك وابراهيم بك طنان وابراهيم أوده با
  مستحفظان وامسعيل كتخدا عزبان ويوسف اغا الوايل وغريهم وباتت الناس يف وجل 

واصبح يوم الثالثاء واشيع خروجهم ووقع النهب يف بيوهتم وركبوا يف صبح ذلك اليوم وذهبوا اىل جهة الشام 
ياما مبا فيها من ايام سفره اىل قبلي فكانت مدة امارة امسعيل بك واتباعه على مصر يف هذه املرة ستة اشهر وا

  وجوعه 
وعدى مراد بك ومصطفى بك وآخرون يف ذلك اليوم وكذلك ابراهيم اغا الوايل الذى كان يف ايامهم وشق املدينة 
ونادى باالمان وارسل ابراهيم بك يطلب من الباشا فرمانا باالذن بالدخول فكتب هلم الباشا فرمانا وأرسله صحبة 

  ئه وهو سعيد بك ولده وكتخدا
فدخل بقية االمراء يوم االربعاء ما عدا ابراهيم بك فانه بات بقصر العيين ودخل يوم اخلميس اىل داره وصحبته 

  امسعيل ابو علي كبري من كبار اهلوارة 
  ويف يوم االحد ثامن عشرة طلعوا اىل الديوان وقابلوا الباشا وخلع عليهم القدوم ونزلوا اىل بيوهتم 

اخلميس حادى عشرينه طلعوا ايضا اىل الديوان فخلع الباشا على ابراهيم بك واستقر يف مشيخة البلد كما  ويف يوم
كان واستقر امحد بك شنن صنجقا كما كان وتقلد عثمان اغا خازندار ابراهيم بك صنجقية وهو الذى عرف 

  باالشقر وقلدوا مصطفى كاشف املنوفية صنجقية ايضا وعلي كاشف 

  ظان وموسى اغا من مجاعة علي بك واليا كما كان ايام سيده أغات مستحف
ويف أواخره وردت اخبار بان امسعيل بك ومن معه وصلوا اىل غزة واستقر املذكورون مبصر علوية وحممدية والعلوية 

ر وال شاخمة على احملمدية ويرون املنة النفسهم عليهم والفضيلة هلم مبخامرهتم معهم ولوال ذلك ما دخلوا اىل مص
  ميكن احملمدية التصرف يف شيء اال بأذهنم ورأيهم حبيث صاروا كاحملجوز عليهم ال يأكلون اال ما فضل عنهم 

ويف يوم اخلميس ثامن من مجادى االوىل حضر اىل مصر ابراهيم بك أوده باشه من غزة مفارقا المسعيل بك وقد كان 
لس يف بيته وختيل منه رضوان بك وقصد نفيه فالتجأ اىل أرسل قبل وصوله يستأذن يف احلضور فأذنوا له وحضر وج

  مراد بك وانضم اليه 
فلما كان يوم السبت سابع عشر مجادى االوىل ركب مراد بك وخرج اىل مرمى النشاب منتفخا من القهر مفكرا 

ن بك القيام يف أمره مع العلوية فحضر اليه عبد الرمحن بك وعلي بك احلبشي من العلوية فعندما أراد عبد الرمح
  عاجله مراد بك ومن معه وقتلوه وفر علي بك احلبشي وغطى رأسه بفوقانيته وانزوى يف شجر اجلميز فلم يروه 



  فلما ذهبوا ركب وسار مسرعا حىت دخل على حسن بك اجلداوى يف بيته وركب مراد بك وذهب اىل بيته 
خدا وموسى اغا الوايل وحسن بك رضوان واجتمع على حسن بك اغراضه وعشريته وأمحد بك شنن وسليمان كت

امري احلاج وحسن بك سوق السالح وابراهيم بك بلفيا وكرنكوا يف بيت حسن بك اجلداوى بالداودية وعملوا 
  متاريس يف ناحية باب زويلة وناحية باب اخلرق والسروجية والقنطرة اجلديدة 

ومصطفى بك الصغري وأمحد بك الكالرجي  واجتمع على مراد بك خشداشينه وعشريته وهم مصطفى بك الكبري
وركب ابراهيم بك من قبة العزب وطلع اىل القلعة وملك االبواب وضرب املدافع على بيت حسن بك اجلداوى 

  ووقع احلرب بينهم بطول هنار يوم السبت وغلقت االسواق واحلوانيت 

ة واحلارات رصاص ومدافع وقرابني وباتوا على ذلك ليلة االحد ويوم االحد والضرب من الفريقني يف االزق
  ويزحفون على بعضهم تارة ويتأخرون اخرى وينقبون البيوت على بعضهم 

  فحصل الضرر للبيوت الواقعة يف حيزهم من النهب واحلرق والقتل 
 مث ان احملمدية تسلق منهم طائفة من اخلليج وطلعوا من عند جامع احلني من بني املتاريس وفتحوا بيت عبد الرمحن

أغا من ظاهرة وملكوه وركبوا عليه املدافع وضربوا على بيت اجلداوى فعند ذلك عاين العلوية الغلب فركبوا 
وخرجوا من باب زويلة اىل باب النصر واحملمدية خلفهم شاهرين السيوف خيجون باخليل فلما خرجوا اىل اخلالء 

اهيم بك بلفيا املعروف بشالق وغريهم اجناد التقوا معهم فقتل حسن بك رضوان أمري احلاج وأمحد بك شنن وابر
وكشاف ومماليك وفر حسن بك اجلداوى ورضوان بك وكان ذلك وقت القائلة من يوم االحد وكان يوما شديد 

  احلر 
  ومل يقتل أحد من احملمديني سوى مصطفى بك الكبري اصابته رصاصة يف كتفه انقطع بسببها أياما مث شفى 

هربا يف طائفة قليلة وخرج عليهما العربان فقاتلومها قتاال شديدا وتفرقا من بعضهما وأما حسن بك ورضوان بك ف
  وختلص رضوان بك وذهب يف خاصته اىل شيبني الكوم 

وأما حسن بك اجلداوى فلم تزل العرب حتاوره حىت أضعفوه وتفرق من حوله وشيخ العرب سعد صحصاح يتبعه 
احلصان يف مبلة كتان فقبضوا عليه وأخذوا سالحه وعروه وكتفوه  مث حلق عليه رتعة شيخ عرب بلي فتقنطر به

وصفعه رتيمة على قفاه ووجهه مث سحبوه بينهم ماشيا على اقدامه وهو حاف وأرسلوا اىل االمراء مبصر خيربوهنم 
سه بالقبض عليه وكان السيد ابراهيم شيخ بلقس ملا بلغه ذلك ركب اليه وخلصه من تلك احلالة وفك كتافه وألب

  ثيابا وأعطاه دراهم ودنانري 
فلما بلغ اخلرب ابراهيم بك ومراد بك أرسلوا له كاشفا فلما حضر اليه وواجهه الطفه مث دخل اىل مصر وسار اىل 

  بوالق ودخل اىل بيت الشيخ 

على أمحد الدمنهوري فركب مجاعة كثرية من احملمدية وذهبوا اىل بوالق وطلبوه فامتنع من اجابتهم فلم جيسروا 
أخذه قهرا من بيت الشيخ فداخله الوهم وطلع اىل السطح ونط اىل سطح آخر ومل يزل حىت نزل بالقرب من 
وكالة الكتان فصادف بعض املماليك فضربه وأخذ حصانه وركبه وذهب راحما مبفرده واشيع هروبه فركبت 

ىل اخلالء فدخل املدينة وذهب اىل بيت االجناد وحلقوا عليه الطرق فصار يقاتل من يدركه ومل جيد طريقا مسلوكا ا
ابراهيم بك فوجده جالسا مع مراد بك فاستجار بابراهيم بك فأجاره وأمنه ومكث يف بيته مخسة أيام وهو كاملختل 

  يف عقله مما قاساه من معاينة املوت مرارا 



  دى االوىل يف حمفة مث رمسوا له أن يذهب اىل جدة وأرسلوه اىل السويس يف يوم االربعاء ثامن عشرين مجا
فلما انزل باملركب أمر الريس أن يذهب به اىل القصري فامتنع فأراد قتله فذهب باملركب اىل القصري فطلع اىل 

الصعيد وأما حسن بك سوق السالح فانه التجأ اىل حرمي ابراهيم بك وعلي بك احلبشي وسليمان كتخدا دخال اىل 
ك ذهب اىل بيته لكونه كان بطاال فلم يداخله الرعب كغريه وهرب مقام سيدي عبد الوهاب الشعراين ومحزة ب

  موسى أغا الوايل اىل شربا 
مث أهنم رمسوا بنفي علي بك احلبشي وحسن بك وسليمان كتخدا اىل رشيد وأحضروا موسى أغا الوايل اىل بيته 

هبا قصرا على البحر وجلس فيه بشفاعة علي أغا مستحفظان وأرسلوا لرضوان بك االذن باالقامة يف شيبني وبىن له 
  وانقضت هذه احلادثة الشنيعة 

ويف يوم اخلميس غاية مجادى االوىل عملوا ديوانا بالقلعة وقلدوا ايوب بك الكبري صنجقية وكان امسعيل بك رفعها 
ته فلم عنه ونفاه اىل دمياط مث نقله اىل طندتا فلما رجع خداشينه مع العلوية طلبوه اىل مصر وأرادوا رد صنجقي

  يرض حسن بك اجلداوى فأقام مبصر معزوال حىت 

  وقعت هذه احلادثة فرجع كما كان 
وقلدوا أيوب بك كاشف خازندار حممد بك أيب الذهب كما كان صنجقية أيضا وعرف بك الصعيد وقلدوا 

مواكبهم اىل سليمان بك أبا نبوت صنجقية أيضا كما كان وقلدوا ابراهيم أغا الوايل سابقا صنجقية وركبوا يف 
  بيوهتم وضربت هلم الطبلخانات 

ويف يوم اخلميس سابع مجادى الثانية طلعوا اىل الديوان وقلدوا سليمان أغا مستحفظان سابقا صنجقية وقلدوا حيىي 
أغا خازندار مراد بك صنجقية أيضا وقلدوا على أغا خازندار ابراهيم بك صنجقية أيضا وهو الذى عرف بعلي بك 

  أباظة 
حضر اىل مصر سليمان كتخدا الشراييب كتخدا امسعيل بك وعلى يده مكاتبة من امسعيل بك مضموهنا يريد وفيه 

االذن يالتوجه اىل أمخيم أو اىل السرور رأس اخلليج يقيم هناك ويبقى ابراهيم بك قشطة مبصر رهينة ويكون وكيله 
ا املشايخ والقاضي وعرضوا عليهم تلك يف تعلقاته وقبض فائظه والصلح أحسن وأوىل فعملوا ديوانا واحضرو

املكاتبة وتشاوروا يف ذلك فاحنط الرأى بان يرسلوا له جوابا بالسفر اىل جدة من السويس ويطلقوا له يف كل سنة 
اربعني كيسا وستة آالف اردب غالل وحبوب وان يرسل ابراهيم بك صهره كما قال اىل مصر ويكون وكيال عنه 

ضرون اىل مصر باالمان ويقيمون برشيد ودمياط واملنصورة وحنو ذلك وارسلوا املكاتبة ومن بصحبته من االمراء حي
  صحبة سليم كاشف مترلنك اخي امسعيل بك املقتول وآخرين 

وفيه رمسوا بنفي ابراهيم بك أوده باشه وسليمان كتخدا الشراييب وكان اشيع تقليد ابراهيم بك الصنجقية يف ذلك 
يف الصباح عند ابراهيم بك فلما دخل رأى عنده مراد بك فاختليا معه فأخرج ابراهيم بك اليوم وهتيأ لذلك وحضر 

  من جيبه مكتوبا مسكوه عليه من امسعيل 

بك خطابا له مضمونه انه بلغنا ما صنعت يف ايقاع الفتنة بني اجلماعة وهالك الطائفة اخلائنة وفيه ان يأخذ من 
  لى جهات كناها له وربنا جيمعنا يف خري الرجل املعهود كذا من النقود يوزعها ع

  فلما تناوله من ابراهيم بك وقرأه قال يف اجلواب كل منكم ال جيهل مكايد امسعيل بك وانكر ذلك بالكلية 
  فلم يقبلوا عذره ومل يصدقوه وقام وذهب اىل بيته 



نفوه اىل رشيد وكذلك نفوا فأرسلوا خلفه حممد كتخدا اباظة فأخذه وصحبته مملوكني فقط ونزل به اىل بوالق و
  سليمان كتخدا الشراييب واحتاطوا مبوجود ابراهيم بك 

ويف يوم االثنني حادى عشر مجادى الثانية وصل ابراهيم باشا وايل جدة وذهب اىل العادلية وجلس هناك بالقصر 
  مجادى الثانية  حىت شهلوه وسفروه اىل السويس بعد ما ذهبوا اليه وودعوه وكان سفره يوم االحد سابع عشر

  ويف ذلك اليوم حضر مجاعة من االجناد من ناحية غزة من الذين كانوا بصحبة امسعيل بك 
ويف يوم الثالثاء تاسع عشرة ركب االمراء وطلعوا اىل باب الينكجرية والعزب وارسلوا اىل الباشا كتخدا اجلاويشية 

أمرونه بالنزول اىل بيت حسن بك اجلداوى وهو بيت واغات املتفرقة والترمجان وكاتب حوالة وبعض االختيارية ي
  الداودية 

فلما قالوا له ذلك طلعوا اىل حوش الديوان واجتمعوا به حىت امتأل منهم فارتعب الباشا منهم فركب من ساعته 
ثة ونزل من القلعة اىل بيت الداودية واحضروا اجلمال وعزلوا متاعه يف ذلك اليوم فكانت مدة واليته سنتني وثال

  أشهر 
  ويف يوم اجلمعة حادى عشرين شهر رجب املوافق لعاشر مسري القبطي كان وفاء النيل املبارك 

ويف يوم االثنني ثاين عشرين شهر شعبان حضر من اخرب ان مجاعة من االجناد حضروا من ناحية غزة وصحبتهم عبد 
  الرمحن اغا مستحفظان 

لي وختلف عنهم عبد الرمحن أغا يف حلوان لغرض من االغراض على اهلجن ومروا من خلف اجلرة وذهبوا اىل قب
ينتظره من مصر فركب من ساعته مراد بك يف عدة وذهبوا اىل حلوان ليال على حني غفلة واحتاطوا هبا وبدار 

االوسية وقبضوا على عبد الرمحن اغا وقطعوا رأسه ورجع مراد بك وشق املدينة والرأس أمامه على رمح مث 
  ه اىل بيته الصغري بالكعكيني وغسلوه وكفنوه وخرجوا جبنازته وصلوا عليه باملارداين أحضروا جثت

  مث احلقوا به الرأس يف الرميلة ودفنوه بالقرافة 
  ومضى أمره وزاد النيل يف هذه السنة زيادة مفرطة حىت انقطعت الطرقات من كل ناحية واستمر اىل آخر توت 

من شيبني الكوم وذهب اىل قبلي فلما فعل ذلك عينوا ابراهيم بك الوايل  ويف اواخر رمضان هرب رضوان بك على
فنزل اىل رشيد وقبض على علي بك احلبشي وسليمان كتخدا وقتلهما وأما ابراهيم بك أوده باشه فهرب اىل 

  القبطان واستجار به 
ن الربكة يف يوم الثالثاء ويف تاسع عشر شوال خرج احململ واحلجاج صحبة أمري احلاج رضوان بك بلفيا وسافر م

  سابع عشرين شوال 
  وفيه جاءت االخبار بورود امسعيل باشا وايل مصر اىل سكندرية 

  ويف يوم اخلميس تاسع عشرين شوال ركب حممد باشا عزت من الداودية وذهب اىل قصر العيين ليسافر 
   ويف يوم االثنني ثالث ذى القعدة نزل الباشا يف املراكب وسافر اىل حبرى

ويف منتصف شهر القعدة املذكور نزل أرباب العكاكيز وهم علي أغا كتخدا جاوجان واغات املتفرقة والترمجان 
  وكاتب حوالة وأرباب اخلدم وسافروا ملالقاة الباشا اجلديد 

  من مات يف هذه السنة من أعيان العلماء واملشاهري



وان أمحد ابن عبد املنعم بن يوسف بن صيام الدمنهورى مات الشيخ االمام العالمة املتفنن اوحد الزمان وفريد اال
وقدم االزهر وهو صغري يتيم مل يكلفه أحد فاشتغل بالعلم وجال  ١١٠١املذاهيب االزهرى ولد بدمنهور الغريبة سنة 

فىت يف حتصيله واجتهد يف تكميله وأجازه علماء املذاهب االربعة وكانت له حافظة ومعرفة يف فنون غريبة وتآليف وأ
على املذاهب االربعة ولكن مل ينتفع بعلمه وال بتصانيفه لبخله يف بذله الهله ولغري أهله ورمبا يبيح يف بعض االحيان 
لبعض الغرباء فوائد نافعة وكان له دروس يف املشهد احلسيين يف رمضان خيلطها باحلكايات ومبا وقع له حىت يذهب 

  الوقت 
ة الشيخ احلفين وهابته االمراء لكونه كان قواال للحق إمارا باملعروف مسحا مبا وويل مشيخة اجلامع االزهر بعد وفا

  عنده من الدنيا 
وقصدته امللوك من االطراف وهادته هبدايا فاخرة وسائر والة مصر من طرف الدولة كانوا حيترمونه وكان شهري 

  الصيت عظيم اهليبة منجمعا عن اجملالس واجلمعيات 
  كب املصرى واتى رئيس مكة وعلماؤها لزيارته وعاد اىل مصر مع الر ١١٧٧وحج سنة 

وتويف يوم االحد عاشر شهر رجب من السنة املذكورة وكان مسكنه ببوالق وصلي عليه باالزهر مبشهد حافل جدا 
  وقرىء نسبه اىل أيب حممد البطل الغازى ودفن بالبستان وكان آخر من أدركنا من املتقدمني 

احملقق والفهامة املدقق شيخنا الشيخ مصطفى ابن حممد بن يونس الطائي احلنفي ولد مبصر سنة  ومات االمام العالمة
وتفقه على والده وبه خترج وبعد وفاة والده تصدر يف مواضعه ودرس وافىت وكان اماما ثبتا متقنا  ١١٣٨

 تدل على رسوخه وكتب مستحضرا مشاركا يف العلوم والرياضيات فرضيا حيسوبا وله مؤلفات كثرية يف فنون شىت
  شرحا على الشمائل 

  وحاشية على االمشوين اجاد فيها وكان رأسا يف العلوم واملعارف تويف يف هذه السنة رمحه اهللا تعاىل 
ومات سيدي ابو مفلح امحد بن ايب الفوز بن الشهاب أمحد بن أيب العز حممد بن العجمي ويعرف بالشيشيين وكان 

ت الوقائية وكان انسانا حسنا هبيا ذا تودد ومرؤة وعنده كتب جيدة يعري منها ملن يثق به كاتب الكين مبنزل السادا
  للمطالعة واملراجعة 

  تويف يوم السبت آخر احملرم 
ومات شيخنا االمام القطب وجيه الدين أبو املراحم عبد الرمحن احلسيين العلوى العيدروسي الترميي نزيل مصر ولد 

ووالده مصطفى بن شيخ بن علي زين العابدين ابن عبد اهللا بن  ١١٣٥اء تاسع صفر سنة بعد الغروب ليلة الثالث
شيخ بن عبد اهللا بن شيخ بن القطب االكرب عبد اهللا العيدروس بن أيب بكر السكران بن القطب عبد الرمحن 

مد بن علي بن علوى السقاف ابن حممد موىل الدويلة بن علي بن علوى بن حممد مقدم التربة بترمي ابن علي بن حم
بن حممد بن علوى بن عبد اهللا بن أمحد العراقي بن عيسى النقيب بن حممد بن علي بن جعفر الصادق بن حممد ابن 
علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب وأمه فاطمة ابنة عبد اهللا الباهر ابن مصطفى بن زين العابدين العيدروس نشأ 

أجازه والده وجده وألبساه اخلرقة وصافحاه وتفقه على السيد وجيه على عفة وصالح يف حجر والده وجده و
  الدين عبد الرمحن بن عبد اهللا بلفقيه وأجازه مبروياته 

توجه صحبة والده اىل اهلند فنزال بندر الشحر واجتمع بالسيد عبد اهللا بن عمر احملضار العيدروس  ١١٥٣ويف سنة 
رقة وأجازه اجازة مطلقة مع والده ووصال بندر سورت واجتمع فتلقن منه الذكر وصافحه وشابكه وألبسه اخل



بأخيه السيد عبد اهللا الباصر وزارا من هبا من القرابة واالولياء ودخال مدينة بروج فزارا حمضار اهلند السيد أمحد بن 
  الشيخ العيدروس 

  وذلك ليلة النصف من شعبان سنة واحد وستني 
  ترمي وترك املترجم عند أخيه وخاله زين العابدين ابن العيدروس  مث رجعا اىل سورت وتوجه والده اىل

ويف أثنناء ذلك رجع اىل بالد جادة وظهرت له يف هذه السفرة كرامات عدة مث رجع اىل سورت وأخذ اذ ذاك من 
 السيد مصطفى ابن عمر العيدروس واحلسني بن عبد الرمحن بن حممد العيدروس والسيد حممد فضل اهللا العيدروس

اجازة السالسل والطرق وألبسه اخلرقة وحممد فاخر العباسي والسيد غالم علي احلسيين والسيد غالم حيدر 
احلسيين والبارع احملدث حافظ يوسف السوريت والعالمة عزيز اهللا اهلندى والعالمة غياث الدين الكوكيب وغريهم 

ه منها اىل مكة للحج وكانت الوقفة هنار وركب من سورت اىل اليمن فدخل ترمي وجدد العهد بذوى رمحه وتوج
  اجلمعة 

مث زار جده صلى اهللا عليه و سلم وأخذ هناك عن الشيخ حممد حياة السندى وأيب احلسن السندى وابراهيم بن 
قيض اهللا السندى والسيد جعفر بن حممد البييت وحممد الداغستاين ورجع اىل مكة فأخذ عن الشيخ السند السيد 

بن الطيب وعبد اهللا ابن سهل وعبد اهللا بن سليمان ما جرمي وعبد اهللا بن جعفر مدهور وحممد عمر بن أمحد وا
باقشري مث ذهب اىل الطائف وزار احلرب بن عباس ومدحه بقصائد واجتمع اذ ذاك بالشيخ السيد عبد اهللا مريغين 

  وصار بينهما الود الذى ال يوصف 
صر فنزل اىل جدة وركب منها اىل السويس ومصر هرعت اليه اكابر ويف سنة مثان ومخسني أذن له بالتوجه اىل م

مصر من العلماء والصلحاء وأرباب السجاجيد واالمراء وصارت له معهم املطارحات واملذاكرات ما هو مذكور يف 
رحلته ومجع حواسه لنشر الفضائل واخالها عن السوى وهرعت اليه الفضالء لالخذ والتلقي وتلقي هو عن كل 

لشيخ امللوى واجلوهرى واحلفين واخيه يوسف وهم تلقوا عنه تربكا وصار أوحد وقته حاال وقاال مع تنويه من ا
  الفضالء به وخضعت له أكابر االمراء على اختالف طبقاهتم 

  وصار مقبول الشفاعة عندهم ال ترد رسائله وال يرد سائله وطار صيته يف املشرق واملغرب 
له رحالت اىل الصعيد االعلى واىل طندتا واىل دمياط واىل رشيد واسكندرية وفوة  ويف اثناء هذه املدة تعددت

  وديروط واجتمع بالسيد علي الشاذيل وكل منهما أخذ عن صاحبه 
  وزار سيدى ابراهيم الدسوقي وله يف كل هؤالء قصائد طنانة 

ندى املرادى وهرعت اليه علماء مث سافر اىل الشام فتوجه اىل غزة ونابلس ونزل بدمشق ببيت اجلناب حسني اف
الشام وأدباؤها وخاطبوه مبدائح واجتمع بالوزير عثمان باشا يف ليلة مولد النيب صلى اهللا عليه و سلم يف بيت السيد 

علي افندى املرادى مث رجع اىل بيت املقدس وزار وعاد اىل مصر وتوجه اىل الصعيد مث عاد اىل مصر وزار السيد 
  دمياط البدوى مث ذهب اىل 

كعادته يف كل مرة مث رجع اىل مصر مث توجه اىل رشيد مث االسكندرية ومنها اىل اسالمبول فحصل له هبا غاية احلظ 
والقبول ومدح بقصائد وهرعت اليه الناس أفواجا ورتب له يف جوايل مصر كل يوم قرشان ومل ميكث هبا اال حنو 

  اىل قربص مث اىل دمياط وذلك غاية شعبان سنة تسعني  أربعني يوما وركب منها اىل بريوت مث اىل صيدا مث
  مث دخل املنصورة وبات هبا ليلة مث دخل مصر يف سابع عشر رمضان 



وكان مدة مكثه يف اهلند عشرة أعوام وحج سبع عشرة مرة منها ثالث باجلمعة وسفره من احلجاز اىل مصر ثالث 
  مرات وللصعيد ست مرات ولدمياط مثان مرات 

يعلو ويرقى اىل ان تويف ليلة الثالثاء ثاين عشر حمرم من هذه السنة وخرجوا جبنازته من بيته الذى حتت قلعة ومل يزل 
الكبش مبشهد حافل وصلي عليه باجلامع االزهر وقرىء نسبه على الدكة وصلي عليه اماما الشيخ أمحد الدردير 

رات كثرية رمبا يأيت ذكرها يف تراجم العصريني ومل ودفن مبقام ويل اهللا العتريس جتاه مشهد السيدة زينب ورثي مب
  خيلف بعده مثله رمحه اهللا 

  ومات الوجيه املبجل عبد السالم أفندى بن أمحد االزرجاين مدرس 

احملمودية كان اماما فاضال حمققا له معرفة باالصول قرأ العلوم ببالده وأتقن يف املعقول واملنقول وقدم مصر ومكث 
ل بناء املدرسة احملمودية باحلبانية تقرر مدرسا فيها وكان يقرأ فيها الدرر ملنالخسرو وتفسري هبا مدة وملا كم

  البيضاوي ويورد احباثا نفيسة 
وكان يف لسانه جبسة ويف تقريره عسر وبأخرة توىل امامتها وتكلف يف حفظ بعض القرآن وجوده على الشيخ عبد 

سا بالقرب من اخللويت وكان له تعلق بالرياضيات وقرأ على املرحوم الرمحن االجهوري املقرىء وابتىن منزال نفي
  الوالد أشياء من ذلك واقتىن آالت فلكية نفيسة بيعت يف تركته 

مات بعد أن تعلل باحلصبة اياما يف يوم الثالثاء سادس مجادى االوىل من السنة ومل خيلف بعده يف احملمودية مثله 
  محه اهللا وجاهة وصرامة واحتشاما وفضيلة ر

ومات االمام العالمة واحلرب الفهامة الشيخ أمحد بن عيسى بن أمحد ابن عيسى بن حممد الزبريى الشافعي الرباوى 
ولد مبصر وهبا نشأ وقرأ الكثريى على والده وبه تفقه وحضر دروس مشايخ الوقت يف املعقول واملنقول ومتهروا 

  جنب وعد من ارباب الفضائل 
جلس مكانه باجلامع االزهر واجتمع عليه طلبة أبيه وغريهم واستمرت حلقة درس والده على ما وملا تويف والده أ

  هي عليها من العظم واجلاللة والرونق وافادة الطلبة وكان نعم الرجل صالحا وصرامة 
االزهر تويف بطندتا يف ليلة االربعاء ثالث شهر ربيع االول فجأة وجيء به اىل مصر فغسل يف بيته وصلي عليه ب

  ودفن عند والده بتربة اجملاورين رمحه اهللا 
ومات الوجيه املبجل بقية السلف سيدى عامر بن الشيخ عبد اهللا الشرباوى ترىب يف عز ودالل وسيادة ورفاهية 

وكان نبيال اال انه مل يلتفت اىل حتصيل املعارف والعلوم ومع ذلك كان يقتين الكتب النفيسة ويبذل فيها الرغائب 
  تكتب عدة كتب خبط املرحوم الشيخ حسن الشغراوى املكتب وهو يف غاية احلسن والنورانية واس

  ومن ذلك مقامات احلريرى 

وشروحها للزمزمي وغريه وجلدها وذهبها ونقشوا امسه يف البصمات املطبوعة يف نقش اجللود بالذهب وعندى 
ت فلكية وارباع وبسائط وغري ذلك واعتىن بعض على هذه الصورة ورسم بامسه الشيخ حممد النشيلي عدة آال

بتحريرها واتقاهنا وأعطاه يف نظري ذلك فوق مأموله وحوى من كل شيء أظرفه وأحسنه من ان الذى يرى ذاته يظنه 
  غليظ الطبع 

  تويف رمحه اهللا يوم اجلمعة تاسع عشرين احملرم من السنة 
صفر ابن حممد بن أمني املدين احلنفي نزيل مكة واملدرس ومات العالمة الفقيه الفاضل الشيخ حممد سعيد بن حممد 



حبرمها تفقه على مجاعة من فضالء مكة ومسع احلديث على الشيخ حممد بن عقيلة والشيخ تاج الدين القلعي 
وطبقتهما وباملدينة على الشيخ أيب احلسن السندى الكبري وغريه وكان حسن التقرير ملا ميليه يف دروسه حضره 

  يدروس يف بعض دروسه وأثىن عليه السيد الع
  ويف آخر عمره كف بصره حزنا على فقد ولده 

  وكان من جنباء عصره أرسله اىل الروم وكان زوجا البنة الشيخ ابن الطيب فغرق يف البحر 
ورد مصر مث توجه اىل الروم على طريق حلب فقرأ هناك شيئا من احلديث وحضره علماؤها  ١١٧٤ويف أثناء سنة 

الشيخ السيد أمحد بن حممد احللوى وذكره يف مجلة شيوخه واثىن عليه ورجع اىل احلرمني وقطن باملدينة ومنهم 
  املنورة 

  ومن مؤلفاته االربعة أهنار يف مدح النيب املختار صلى اهللا عليه و سلم وله قصيدة مدح هبا الشيخ العيدروس 
دينة املنورة وذاكره بالعهد القدمي فهش له وبش واستجاز وملا حج الشيخ أمحد احللوى يف سنة تسعني اجتمع به بامل

  منه ثانيا فأجازه ومل يزل على حاله املرضية من عبادة وافادة حىت تويف يف هذه السنة رمحه اهللا تعاىل 
ومات االمري عبد الرمحن أغا أغات مستحفظان وهو من مماليك ابراهيم كتخدا وتقلد االغاوية يف سنة سبعني كما 

  واستمر فيها اىل تقدم 

  سنة تسع وسبعني 
فلما نفي علي بك النفية االخرية عزله خليل بك وحسني بك وقلدوا عوضه قاسم أغا فلما رجع علي بك واله ثانيا 
وتقلد قاسم أغا صنجقا فاستمر فيها اىل سنة ثالث ومثانني فعزله وقلد عوضه سليم أغا الوايل وقلد موسى أغا واليا 

  ذكور وكالمها من مماليكه عوضا عن سليم امل
  وأرسل املترجم اىل غزة حاكما وأمره أن يتحيل على سليط 

  ويقتله 
وكان رجال ذا سطوة عظيمة وفجور فلم يزل يعمل احليلة عليه حىت قتله يف داره وأرسل برأسه اىل علي بك مبصر 

وحشة بني حممد بك وسيده وهي أول نكتة متت لعلي بك بالشام وهبا طمع يف استخالص الشام فلما حصلت ال
  علي بك انضوى اىل حممد بك 

  فلما استبد باالمر قلده أيضا االغاوية فاستمر فيها مدته 
وملا مات حممد بك احنرف عليه مراد بك وعزله ووىل عوضه سليمان أغا وذلك يف سنة تسعني وملا وقعت املنافرة 

واجتهد يف نصرهتما وصار يكر ويفر وجيمع الناس بني امسعيل بك واحملمدية انضم اىل امسعيل بك ويوسف بك 
ويعمل املتاريس ويعضد املتاريس ويعمل احليل واملخادعات ويذهب وجييء الليل والنهار حىت مت االمر وهرب 

ابراهيم بك ومراد بك واستقر امسعيل بك ويوسف بك فقلداه االغاوية أيضا فاستمر فيها مدته فلما خرج امسعيل 
  اربا للمحمديني تركه فاستقل بأحكامها وكذلك مدة غياب حممد بك بالشام بك اىل الصعيد حم

فلما خان العلوية امسعيل بك وانضموا اىل احملمدية ورجع امسعيل بك على تلك الصورة كما ذكر خرج معه اىل 
وا اىل أن وصلوا الشام اىل ان تفرق أمرهم فأراد التحول اىل جهة قبلي فأنضم معه كثري من االجناد واملماليك وسار

قريبا من العادلية فأرسل مملوكا له أسود ليأتيه بلوازم من داره ويأتيه حبلوان فانه ينتظره هناك وحلوان كانت يف 
التزامه وعدى مع اجلماعة من خلف اجلبل ونزلوا حبلوان وركبوا وساروا وختلف هو عنهم للقضاء املقدر ينتظر 

  خادمه فبات 



  هناك 
أخرب مراد بك فأرسل الرصد لذلك العبد وركب هو يف احلال وأتاه الرصد بالعبد يف طريق وحضر بعض العرب و

ذهابه فأستخربه فأعلمه باحلقيقة بعد التنكر فسار مستعجال اىل ان أتى حلوان واحتاط هبا وهجمت طوائفه على 
مكشوف الرأس والسوأتني دوار االوسية وأخذوه قبضا باليد وعروه ثيابه حىت السراويل وسحبوه بينهم عريانا 

وأحضروه بني يدي مراد بك فلما وقعت عينيه عليه أمر بقطع يديه وسلموه لسواس اخليل يصفعونه ويضربونه على 
وجهه مث قطعوا رقبته حزا بسكني ويقولون له انظر قرص الربغوث يذكرونه قوله ملن كان يقتله ال ختف يا ولدى امنا 

  قتول على سبيل املالطفة هي كقرصة الربغوث ليسكن روع امل
  فكانوا يقولون ذلك على سبيل التبكيت 

ودخل مراد بك يف صبحها برأسه امامه على رمح ودفن كما ذكر ومل يأت بعده يف منصبه من يدانيه يف سياسة 
االحكام والقضايا والتحيالت على املتهومني حىت يقروا بذنوهبم وكان نقمة اهللا على املعاكيس وخصوصا اخلدم 

  األتراك املعروفني باملسراجني 
واتفق له يف مبادى واليته انه تكرر منه اذيتهم فشكوا منه اىل حسني بك املقتول فخاطبه يف شأهنم فقال له هؤالء 

أقبح خلق اهللا وأضرهم على املسلمني وأكثرهم نصارى ويعملون أنفسهم مسلمني وخيدمونكم ليتوصلوا بذلك اىل 
  يف قويل أعطين اذنا بالكشف عليهم ال ميز املختون من غريه  ايذاء املسلمني وان شككت

  فقال له الصنجق 
  افعل ما بدا لك 

فلما كان يف ثاين يوم هرب معظم سراجني الصنجق ومل يتخلف منهم اال من كان مسلما وخمتونا وهو القليل 
  ك وحممد بك فتعجب حسني بك من فطانته ومن ذلك الوقت مل يعارضه يف شيء يفعله وكذلك علي ب

وملا خالف حممد بك على سيده وانفصل عنه وذهب اىل قبلي وانضم اليه خشداشة أيوب بك وتعاقدا وحتالفا على 
  املصحف والسيف ونكث ايوب بك العهدوقضى حممد بك عليه بقطع يده ولسانه ارسل اليه عبد الرمحن 

ه اجلالد وصار يقول للجالد ارفق بسيدي وال أغا هذا ففعل به ذلك وملا حضر اليه ليمثل به ودخل اليه وصحبت
  نؤمله وحنو ذلك 

وملا ملك حممد بك ودخل مصر أرسله اىل عبد اهللا بك كتخدا الباشا الذى خامر على سيده وانضم اىل علي بك 
  فذهب اليه وقيض عليه ورمى عنقه يف وسط بيته ورجع برأسه اىل خمدومه وباشر احلسبة مدة مع االغاوية 

وقة حيبونه وتوىل ناظرا على اجلامع االزهر مدة وكان حيب العلماء ويتأدب مع أهل العلم ويقبل شفاعاهتم وكان الس
  وله دهقنة وتبصر يف االمور وعنده قوة فراسة وشدة حزم حىت غلب القضاء على حزمة عفا اهللا عنه 

اهم فهو خشداش حممد بك ايب ومات االمري عبد الرمحن بك وهو من مماليك علي بك وصناجقة الذين أمرهم ورق
  الذهب وحسن بك اجلداوي وأيوب بك ورضوان بك وغريهم 

وكان موصوفا بالشجاعة واالقدام فلما انقضت أيام علي بك وظهر أمر حممد بك مخل ذكره مع خشدشينه اىل أن 
اله مع كونه ظاهر حصلت احلادثة بني احملمديني وامسعيل بك فرد هلم امرياهتم اال عبد الرمحن هذا فبقى على ح

  الذكر 
  فلما كان يوم قتل يوسف بك وكان هو أول ضارب فيه 

وهرب يف ذلك اليوم من بقى من احملمدية وأخرج باقيهم منفيني ردوا له صنجقيته كما كان مث طلع مع خشداشينه 



  حملاربتهم بقبلي مث والسوا على امسعيل بك وانضموا اليهم ودخلوا معهم اىل مصر كما ذكر 
وقع بينهم التحاقد والتزاحم على انفاذ االمر والنهي وكان اعظم املتحاقدين عليهم مراد بك وهم له كذلك  مث

وختيل الفريقان من بعضهم البعض ودخل احملمدية اخلوف الشديد من الطلوية اىل أن صاروا ال يستقرون يف بيوهتم 
  فالزموا اخلروج اىل خارج املدينة واملبيت بالقصور 

  راهيم بك واتباعه اىل جهة العادلية ومراد بك واتباعه اىل جهة مصر القدمية وخرج اب
  فلما كان يوم السبت سابع عشر مجادى االوىل اصبح مراد بك منتفخ االوداج من القهر فاختلى مع من 

  يركن اليهم من خاصته وقال هلم اين عازم يف هذا اليوم على طلب الشر مع اجلماعة 
  وقالوا وكيف نفعل 

قال نذهب اىل مرمى النشاب وال بد أن يأتينا منهم من يأيت فكل من حضر عندنا منهم قتلناه ويكون ما يكون بعد 
  ذلك 

مث ركب ونزل مبصاطب النشاب وجلس ساعة فحضر اليه عبد الرمحن بك املذكور وعلي بك احلبشي فجلسا معه 
ك ففطن له سلحدار عبد الرمحن بك فغمز سيده حصة ومراد بك يكرر التباعه االشارة بضرهبما وهم يهابون ذل

برجله فهم بالقيام فابتدره مراد بك وسحب بالته وضربه يف رأسه فسحب اآلخر بالته واراد ان يضربه فألقى بنفسه 
  من فوق املصطبة اىل اسفل وعاجل أتباع عبد الرمحن بك وقتلوه 
 شجر اجلميز وركب يف احلال مراد بك ومجع ويف وقت الكبكبة غطى علي بك احلبشي رأسه جبوخته واختفى يف

عشريته وأرسل اىل ابراهيم بك فحضر من القبة اىل القلعة وكان ما ذكر واستمر عبد الرمحن بك مرميا باملصطبة 
  حىت حضر اليه اتباعه وشالوه ودفنوه بالقرافة 

حصل بينه وبني ابن سيده وحشة ومات االمري أمحد بك شنن واصله مملوك الشيخ حممد شنن املالكي شيخ االزهر ف
ففارقه ودخل يف سلك اجلندية وخدم علي بك واحبه ورقاه وأمره اىل أن قلده كتخدا اجلاويشية فلم يزل منسوبا 

  اليه ومنضما اىل اتباعه 
وتقلد الصنجقية وصاهره حسن بك اجلداوى وتزوج بأبنته وبىن هلا البيت بدرب سعادة ومل يزل حىت قتل يف هذه 

  عة وكان فيه لني جانب ظاهري ويعظم اهل العلم ويظهر هلم احملبة والتواضع الواق
ومات االمري ابراهيم بك طنان وهو من مماليك حسن افندي مملوك ابراهيم أفندي املسلماين وكانوا عدة وعزوة 

  معروفني ومشهورين يف البيوت القدمية ومنهم مصطفى جرجبي وأمحد جرجبي 
  انتسبوا اليه وخرجوا مع حممد بك عندما ذهب حملاربة خليل بك  مث ملا ظهر أمر علي بك

وحسني بك كشكش ومن معهم بناحية املنصورة فوقع يف املقتلة امحد جرجبي املذكور وأعجب هبم حممد بك يف تلك 
  الواقعة فأحبهم وضمهم اليه والزموه يف األسفار واحلروبات 

خرجوا معه كذلك ومات مصطفى جرجبي على فراشه مبصر أيام وملا خالف علي سيده علي بك وهرب اىل الصعيد 
  علي بك وصار كبريهم واملشار اليه فيهم ابراهيم جرجبي 

فلما حممد بك وتعني يف رياسة مصر قلده صنجقا ونوه بشأنه وانعم عليه واعطاه بالدا مضافة اىل بالده منها 
  سندبيس ومنية حلفة وباقي االمانة 

الحني ال يرمحهم وله مقدم من أقبح خليقة اهللا من منية حلفة فيغرى بالفالحني ويسجنهم وكان عسوفا ظاملا الف



  ويعذهبم ويستخلص ملخدومه منهم االموال ظلما وعداونا 
فلما حصلت تلك احلادثة وهرب ابراهيم بك املذكور مع امسعيل بك اجتمع الفالحون على ذلك املقدم وقتلوه 

  وحرقوه بالنار 
بك هذا مالزما على زيارة ضرائح االولياء يف كل مجعة يركب بعد صالة الصبح اىل القرافة ويزور وكان ابراهيم 

قبور البستان وقبور اسالفه مث يذهب اىل زيارة الشافعي وخيرج منه ماشيا فيزور الليث وما جاوزمها من املشاهد 
وابن ايب مجرة وغري ذلك وكان هذا دأبه يف  املعروفة كيحىي الشييه والسادات الثعالبة والعز وابن حجر وابن مجاعة

  كل مجعة 
وملا وقعت احلوادث خرج مع امسعيل بك اىل غزة فلما سافر امسعيل بك ونزل البحر ختلف عنه ومات ببعض ضياع 

  الشام وظهر له مبصر ودائع اموال هلا صورة 
بلفيا بن ابراهيم بك وعبد الرمحن أغا  ومات االمري ابراهيم بك بلفيا املعروف بشالق وهو مملوك عبد الرمحن أغا

  هذا هو أخو خليل بك 
  وكان علي بك ضمه اليه وأعجبه شجاعته فقلده صنجقا وصار من مجلة صناجقه وامرائه وحمسوبا منهم 

  فلما حصلت هذه احلادثة كان فيهم وقتل معهم 
رضوان تقلد الصنجقية بعد موت ومات االمري الكبري حسن بك رضوان أمري احلاج وهو مملوك عمر بك بن حسني 

  سيده وجلس يف بيته 

وطلع امريا باحلج سنة مثان وسبعني وتسع وسبعني وعمل دفتردار مصر مث عزل عنها وطلع باحلج يف سنة احدى 
  ومثانني وسنة اثنتني ومثانني وقلد رضوان بك مملوكه صنجقا 

ومثانني مث رده مث نفاه مع سيده بعد رجوعه من  فلما متلك علي بك نفى رضوان بك هذا فيمن نفاهم يف سنة واحد
احلج يف سنة ثالث ومثانني اىل مسجد وصيف مث نقل اىل احمللة الكربى فأقام هبا اىل سنة احدى وتسعني فكانت مدة 

  اقامته باحمللة حنو مثان سنني 
ما انضم العلوية اىل فلما متلك امسعيل بك احضره اىل مصر وقلده امارة احلج سنة واحد وتسعني كما ذكر فل

احملمدية ورجعوا اىل مصر وهرب امسعيل بك مبن معه اىل الشام مل خيرج معه وبقي مبصر لكونه ليس من قبيلتهم 
وانضوى اىل العلوية كغريه لظنهم جناحهم فوقع هلم ما وقع وقتل مع امحد بك شنن بشري او أوتوا هبما اىل بيوهتما 

فن حسن بك املذكور عليه رمحة اهللا وكان أمريا جليال مهذبا كرمي االخالق وكل منهما ملفوف يف قطعة خيمة ود
لني اجلانب حيب اهل الصالح والعلم وعاشر باحمللة صاحبنا الفاضل اللبيب االديب الشيخ مشس الدين السمربائي 

بلده اال لزيارة عياله  الفرغلي واحبه واغتبط به كثريا واكرمه وحجزه عنده مدة اقامته باحمللة ومنعه عن الذهاب اىل
  فقط يف بعض االحيان مث يعود اليه سريعا ويستوحش لغيابه عنه فكان ال يأتنس اال به 

  وللشيخ مشس الدين فيه مدائح ومقامات وقصائد 

  سنة ثالث وتسعني والف

ور وركب يف يوم السبت خامس احملرم وصل اىل مصر امسعيل باشا وايل مصر وبات برب انبابة ليلة السبت املذك
  االمراء يف صبحها وقابلوه 



  ورجعوا وعدى اآلخر وركب اىل العادلية وجلس بالقصر وتوىل أمر السماط مصطفى بك الصغري 
ويف يوم الثالثاء من احملرم ركب الباشا باملوكب ودخل من باب النصر وشق القاهرة وطلع اىل القلعة وعملوا له 

  اىل البحر وسفره من الشام اىل الروم وغاب أمره  شنكا ومدافع ووصل اخلرب بنزول امسعيل بك
ويف أواخر شهر ربيع االول وقعت حادثة باجلامع االزهر بني طائفة الشوام وطائفة االتراك بني املغرب والعشاء 
فهجم الشوام على االتراك وضربوهم فقتلوا منهم شخصا وجرحوا منهم مجاعة فلما أصبحوا ذهب االتراك اىل 

أخربوه بذلك فطلب الشيخ عبد الرمحن العريشي مفيت احلنفية واملتكلم على طائفة الشوام وسأله عن ابراهيم بك و
ذلك فأخربه عن أمساء مجاعة وكتبهم يف ورقة وعرفه ان القاتلني تغيبوا وهربوا ومىت ظهروا أحضرهم اليه وملا توجه 

فأرسل اىل الشيخ امحد العروسي شيخ االزهر من عنده تفحص ابراهيم بك عن مسميات االمساء فلم جيد هلم حقيقة 
وأحضر بقية املشايخ وطلب الشيخ عبد الرمحن فتغيب ومل جيدوه فاغتاظ ابراهيم بك ومراد بك وعزلوه عن االفتاء 

وأحضروا الشيخ حممد احلريرى وألبسوه خلعة ليكون مفيت احلنفية عوضا عن الشيخ عبد الرمحن وحثوا خلفه 
لبلدة منفيا فشفع فيه شيخ السادات وهرب طائفة الشوام بأمجعهم ومسر االغا رواقهم ونادوا بالطلب ليخرجوه من ا

  عليهم 
واستمر االمر على ذلك اياما مث منعوا اجملادلة والطربية من دخول الرواق ويقطع من خبزهم مائة رغيف تعطى 

الرواق ومرض الشيخ العريشي من قهره لالتراك دية املقتول وكتب بذلك حمضر باتفاق املشايخ واالمراء وفتحوا 
  وتويف رابع مجادى االوىل 

  ويف أواخر شهر مجادى الثانية تويف الشيخ حممد عبادة املالكي 

وفيهه جاءت االخبار بان حسن بك ورضوان بك قوى أمرهم ومجعوا مجوعا وحضروا اىل دجرجا والتف عليهم 
د بك وسافر قبله أيوب بك الصغري مث سافر هو أيضا فلما قربوا أوالد مهام واجلعافرة وامسعيل ابو علي فتجهز مرا

من دجرجا وىل القبايل وصعدوا اىل فوق فأقام مراد بك يف دجرجا اىل أوائل رجب وقبض على امسعيل أيب علي 
  وقتله وهنب ماله وعبيده وفرق بالده على كشافه ومجاعته 

 الركب وفشا يف الناس قاطبة حىت االطفال وهو ويف منتصف شهر رجب ظهر مبصر وضواحيها مرض مسوه بأيب
عبارة عن محى ومقدار شدته ثالثة أيام وقد يزيد على ذلك وينقص حبسب اختالف االمزجة وحيدث وجعا يف 

املفاصل والركب واالطراف ويوقف حركة االصابع وبعض ورم ويبقى أثره اكثر من شهر ويأيت الشخص على 
  النسان دماغه وركبه ويذهب بالعرق واحلمام وهو من احلوادث الغريبة غفلة فيسخن البدن ويضرب على ا

  ويف عشرين رجب وصل مراد بك من ناحية قبلي وصحبته منهوبات وأبقار وأغنام كثرية 
ويف يوم اجلمعة ثاين عشرينه املوافق لثاين شهر مسرى القبطي وفا النيل املبارك مث زاد يف ليلتها زيادة كثرية حىت عال 

السد وجرى املاء يف اخلليج بنفسه وأصبح الناس فوجدوا اخلليج جاريا وفيه املراكب فلم حتصل اجلمعية ومل على 
  ينزل الباشا على العادة 

ويف أواخر شهر شعبان وصل اىل مصر قاجبي باشا وبيده أوامر بعزل امسعيل باشا عن مصر ويتوجه اىل جدة وان 
  فرمان آخر بطلب اخلزينة ابراهيم باشا وايل جدة يأيت اىل مصر و

  ويف شهر شوال وصلت االخبار مبوت علي بك السروجي وحسن بك سوق السالح بغزة 



ويف يوم اخلميس ثامن عشر شوال عمل موكب احململ وخرج احلجاج وأمري احلاج مراد بك وخرج يف موكب 
ع االموال وطلب عظيم وطلب كثري وتفاخر وماجت مصر وهاجت يف أيام خروج احلج بسبب االطالب ومج

اجلمال والبغال واحلمري وغصبوا بغال الناس ومن وجدوه راكبا على بغلة أنزلوه عنها وأخذوها منه قهرا فان كان 
  من الناس املعتربين أعطوه مثنها واال فال وغلت أسعارها جدا ومل يعهد حج مثل هذه السنة يف كل شيء 

صحبة مراد بك اربع صناجق وهم عبد الرمحن بك عثمان  وسافر فيه خالئق كثرية من سائر االجناس وسافر
  وسليمان بك الشابورى وعلي بك املالطي وذو الفقار بك وأمراء واغوات وغري ذلك أكابر كثرية وأعيان وجتار 

وفيه حضر واحد أغا وعلى يده تقرير المسعيل باشا على مصر كما كان وكان ملا أتاه العزل نزل من القلعة يف غرة 
  وصام رمضان يف مصر العتيقة  رمضان

وملا انقضى رمضان حتول اىل العادلية ليتوجه اىل السويس ويذهب اىل جدة حسب االوامر السابقة فقدر اهللا مبوت 
  ابراهيم باشا وحضر التقرير له بالوالية ثانيا فركب يف يوم االثنني سادس القعدة وطلع اىل القلعة من باب اجلبل 

  من االعيانمن مات يف هذه السنة 

مات الشيخ الفقيه االمام الفاضل شيخنا الشيخ عبد الرمحن بن عمر العريشي احلنفي االزهرى ولد بقلعة العريش 
من اعمال غزة وهبا نشأ وحفظ بعض املتون وملا مر عليه الشيخ العرف السيد منصور السرميين يف بلده وجده 

ذه صحبته يف صورة معني يف اخلدمة وورد معه مصر فكان متيقظا نبيها وفيه قوة استعدادية وحافظة جيدة فأخ
  مالزما له ال يفارقه وأذن له باحلضور يف االزهر فكان حيضر دروس الشيخ أمحد البيلي وغريه يف النحو واملعقول 

  وملا توجه السيد املشار اليه اىل البالد تركه 

عليه غالب الكتب املستعملة يف املذهب وحضر  ليشتغل بالعلم فالزم الشيخ أمحد السليماين مالزمة جيدة وحضر
  دروس الشيخ الصعيدى والشيخ احلفين ولقنه الذكر وأجازه والبسه التاج اخللويت 

مث اجتمع باملرحوم الوالد حسن اجلربيت والزمه كلية ودرجة يف الفتوى ومراجعة االصول والفروع وأعانه على ذلك 
نق ونوه بشأنه وعرفه الناس وتوىل مشيخة رواق الشوام وبه خترج احلقري وجد ان الكتب الغريبة عند املرحوم فترو

  يف الفقه 
فأول ما حضرت عليه منت نور االيضاح للعالمة الشرنباليل مث منت الكنز وشرحه ملال مسكني والدر املختار شرح 

  تنوير االبصار ومقدار النصف من الدرر وشرح السيد علي السراجية يف الفرائض 
قوة حافظة وجودة فهم وحسن ناطقة فيقرر ما يطالعه من املواد عن ظهر قلبه من حفظه بفصاحة من غري  وكان له

  تلعثم وال تركيز 
وحج يف سنة تسع وسبعني من القلزم منفردا متقشفا وأدرك باحلرمني االخيار وعاد إىل مصر وحصلت له جذبة يف 

وى اىل الزوايا واملساجد ويلقي دروسا من الشفاء وطرق سنة ست ومثانني وترك عياله وانسلخ عن حاله وصار يأ
  القوم وكالم سيدي حمي الدين والغزايل 

مث تراجع قليال وعاد اىل حالته االوىل وملا تويف مفيت احلنفية الشيخ أمحد احلماقي تعني املترجم يف االفتاء وعظم صيته 
هر وهي اليت كانت سكن الشيخ احلفين يف السابق ومتيز على أقرانه واشترى دارا حسنة بالقرب من اجلامع االز

  وتعرف بدار القطرسي 



وتردد االكابر واالعيان اليه وانكبت عليه اصحاب الدعاوى واملستفتون وصار له خدم واتباع وفراشون وغري 
  ذلك 

مصر  وسافر اىل اسالمبول بعد موت االمري حممد بك لقضاء بعض االغراض وقرأ هناك كتاب الشفاء ورجع اىل
وكان كرمي النفس مسحا مبا يف يده حيب اطعام الطعام ويعمل عزائم لالمراء وخيلع عليهم اخللع وملا زاد احنطاط 

  الشيخ أمحد الدمنهورى وتبني قرب وفاته وفراغ اجله تاقت نفس املترجم 

طريقة فحضر مع شيخ ملشيخة االزهر اذ هي أعظم مناصب العلماء فاحب االستيالء عليها والتوصل اليها بكيفية و
البلد ابراهيم بك اىل اجلامع االزهر ومجع الفقهاء واملشايخ وعرفهم ان الشيخ أمحد الدمنهورى اقامه وكيال عنه 

وبعد ايام تويف الشيخ الدمنهورى فتعني هو للمشيخة بتلك الطريقة وساعده استمالة االمراء وكبار االشياخ 
معهم يف تلك االيام وكاد يتم االمر فأنتدب لنقض ذلك بعض الشافعية والشيخ أبو االنوار السادات وما مهده 

اخلاملني وذهبوا اىل الشيخ حممد اجلوهرى وساعدهم وركب معهم اىل بيت الشيخ البكرى ومجعوا عليهم مجلة من 
أكابر الشافعية مثل الشيخ أمحد العروسي والشيخ امحد السمنودى والشيخ حسن الكفراوى وغريهم وكتبوا 

رضحال اىل االمراء مضمونه ان مشيخة االزهر من مناصب الشافعية وليس للحنفية فيها قدمي عهد أبدا وخصوصا ع
  اذا كان آفاقيا وليس من أهل البلدة 

فان الشيخ عبد الرمحن كذلك وموجود يف العلماء الشافعية من هو أهل لذلك يف العلم والسن واهنم اتفقوا على ان 
شيخ أمحد العروسي وختم احلاضرون على ذلك العرضحال وأرسلوه اىل ابراهيم بك ومراد يكون املتعني لذلك ال

بك فتوقفوا وأبوا وثارت فيهم العصبية وشددوا يف عدم النقض ورجع اجلواب للمشايخ بذلك فقاموا على ساق 
  م الشافعي وباتوا به وشدد الشيخ حممد اجلوهري يف ذلك وركبوا بأمجعهم وخرجوا اىل القرافة وجلسوا جبامع االما

وكان ذلك ليلة اجلمعة واجتماع الناس للزيارة فهرعت الناس واجتمع الكثري من العامة ينظرون فيما يؤول اليه هذا 
االمر وكان لالمراء اعتقاد وميل للشيخ حممد بن اجلوهرى وكذلك نساؤهم وأغواهتم بسبب تعففه عنهم وعدم 

  عن مجيع املتعممني  دخول بيوهتم ورد صالهتم ومتيزه بذلك
فسعى أكثرهم يف انفاذ غرضه وراجعوا مراد بك وأومهوه حصول العطب له وهلم أو ثوران فتنة يف البلد وحضر 

  اليهم علي 

أغا كتخدا اجلاويشة وحاججهم وحاججوه مث قام وتوجه وحضر مراد بك أيضا للزيارة فكلمه الشيخ حممد وقال ال 
سي وهو يكون شيخا على الشافعية وذاك شيخا على احلنفية كما ان الشيخ أمحد بد من فروة تلبسها للشيخ العرو

  الدردير شيخ املالكية والبلد بلد االمام الشافعي وقد جئنا اليه وهو يأمرك بذلك وان خالفت خيشى عليك 
ب فما وسعه اال أنه أحضر فروة وألبسها للشيخ العروسي عند باب املقصورة وركب مراد بك متوجها ورك

املشايخ وبينهم الشيخ العروسي وذهبوا اىل ابراهيم بك ومل يكن االمراء رأوا الشيخ العروسي وال عرفوه قبل ذلك 
  فجلسوا مقدار مسافة شرب القهوة وقاموا متوجهني ومل يتكلم ابراهيم بك بكلمة 

  س وأخذ شأنه يف الظهور فذهب الشيخ العروسي اىل بيته وهو بيت نسيبه الشيخ أمحد العريان واجتمع عليه النا
واحتد العريشي وذهب اىل الشيخ السادات واالمراء فألبسوه فروة أيضا فتفاقم االمر وصاروا حزبني وتعصب 
للمترجم طائفة الشوام للجنسية وطائفة املغاربة النضمام شيخهم الشيخ أيب احلسن القلعي معه من أول االمر 

م ووقفوا ملنعهم من دخول اجلامع وابن اجلوهرى يسوس القضية وتوعدوا من كان مع الفرقة االخرى وحذروه



ويستميل االمراء وكبار املشايخ الذين كانوا مع العريشي مثل الشيخ الدردير والشيخ أمحد يونس وغريهم واستمر 
ك األمر على ذلك حنو سبعة أشهر اىل ان اسعفت العروسي العناية ووقعت احلادثة املذكورة بني الشوام واالترا

واحتد االمراء االتراك للجنسية وأكدوا يف طلب احملاققة وتصدى العريشي للشوام املذب عنهم وحصل منه ما 
  حصل الجل خالصهم 

فعند ذلك انطلقت عليه االلسن وأصبح الصديق عدوا واحنرف عنه االمراء وطلبوه فاختفى وعني لطلبه الوايل 
  واتباع الشرطة وعزلوه من االفتاء أيضا 

  االغا وصحبته الشيخ العروسي اىل اجلامع للقبض على الشوام فأختفوا وفروا وغابوا عن االعني فأغلقوا وحضر 

رواقهم ومسروه أياما مث اصطلحوا على الكيفية املذكورة آنفا وظهر العروسي من ذلك اليوم وثبتت مشيخته 
ل يف أمر فعند ذلك اختلى بنفسه وأقبل ورياسته ومخل العريشي وأمروه بلزوم بيته وال يقارش يف شيء وال يتداخ

على العبادة والذكر وقراءة القرآن ونزلت له نزلة يف أنثييه من القهر فأشاروا عليه بالفصد وفصدوه فازداد تأمله 
وتويف ليلة اخلميس سابع مجادى االوىل من السنة وجهز بصباحه وصلي عليه باالزهر يف مشهد حافل وحضره مراد 

مراء وعلي أغا كتخدا اجلاويشية ودفن برحاب السادة الوقائية وذلك بعد احلادثة بتسعة وثالثني بك وكثري من اال
  يوما رمحه اهللا تعاىل 

ومن آثاره رسالة ألفها يف سر الكىن باسم السيد أيب االنوار بن ويف أجاد فيها ووصلت اىل زبيد وكتب عليها 
  يخ العروسي والشيخ الصبان وله غري ذلك الشيخ عبد اخلالق بن الزين حاشية وقرظ عليها الش

ومات الشريف السيد قاسم بن حممد التونسي كان اماما يف الفنون وله يد طوىل يف العلوم اخلارجة مثل الطب 
واحلرف وكان معه وظيفة تدريس الطب بالبيمارستان املنصورى وتوىل مشيخة رواق املغاربة مرتني واالوىل استمر 

دة حصلت الفنت مث عزل عنها وأعاد الدروس يف مدرسة السيوفيني املعروفة اآلن بالشيخ مطهر فيها مدة ويف تلك امل
وله تقريظ على املدائح الرضوانية مجع الشيخ االكاوى أحسن فيها وكان ذا شهامة وصرامة يف الدين صعبا يف خلقه 

ك من طرف بعض االمراء وحتزبت ورمبا أهان بعض طائفة النصارى عند معارضتهم له يف الطريق وأهني بسبب ذل
  له العلماء وكادت ان تكون فتنة عظيمة ولكن اهللا سلم 

تويف بعد ان تعلل كثريا وهو متويل مشيخة رواقهم وهي املرة الثانية وكان له باع يف النظم والنثر فممنها مدائحه يف 
  جلنانية االمري رضوان كتخدا اجللفي له فيه عدة قصائد فرائد مذكورة يف الفوائح ا

ومات االمام الفهامة االملعي االديب واللوذعي النجيب الشيخ حممد هلباوى الشهري بالدمنهورى اشتغل بالعلم حىت 
صار اماما يقتدى به مث اشتغل بالطريق وتلقن االمساء وأخذت عليه العهود وصار خليفة جمازا بالتلقني والتسليك 

  وحصل به النفع 
وها أديبا شاعرا له باع طويل يف النظم والنثر واالنشاء وملا متلك علي بك بعد موت وكان فقيها دراكا فصيحا مف

شيخه احلفين طلبه اليه وجعله كاتب انشائه ومراسالته وأكرمه اكراما كثريا ومدحة بقصائد ومل يزل منضويا اليه 
  مدة دولته 

ابن جربيل بن كامل بن حسن بن عبد ومات السيد قاسم بن حممد بن حممد علي بن أمحد بن عامر بن عبد اهللا 
الرمحن بن عثمان بن رمضان بن شعبان ابن أمحد بن رمضان بن حممد بن القطب أيب احلسن علي بن حممد ابن أيب 

تراب علي بن أيب عبد اهللا احلسني بن ابراهيم بن حممد بن أمحد ابن حممد بن حممد بن أيب جعفر حممد بن احلسن بن 



باج بن ابراهيم بن احلسن املثين بن احلسن السبط بن علي بن أيب طالب أحد االشراف احلسن بن امسعيل الدي
الصحيحي النسب مبصر فجده أبو جعفر يعرف بالثج لثجثجة يف لسانه وحفيده احلسني بن ابراهيم يعرف بأبن بنت 

الد السيدين اجلليلني الروبدى وحفيده علي بن حممد مدفون بالصعيد يف بلد يقال له دمشاو باشم واملترجم هو و
امسعيل وابراهيم املتقدم ذكرمها صحح هذا النسب شيخنا السيد حممد مرتضى كما ترى وكان محام البابا يف ملكه 
مما خلفه له سلقه فكان جيلس فيه وكان شيخا مهيبا معمرا منور الشيبة كرمي االخالق متعففا مقبال على شأنه رمحه 

  اهللا تعاىل 
ف الصويف الزاهد أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن علي ابن سعيد بن حم الكتاين السوسي مث ومات االمام العار

التونسي ولد بتونس ونشأ يف حجر والده يف عفة وصالح وعفاف وديانة وقرأ عليه وعلى شيخ اجلماعة سيدى 
  حممد الغرباوى وعلى آخرين وتكمل يف العلوم واملعارف مع صفاء 

د خاطره وكمال حافظته وكان والده حيبه ويعتمد على ما يقوله يف حترير نقله ويصرح ذهنه وسرعة ادراكه وتوق
  بذلك يف اثناء درسه 

وقد بلغ املترجم من الصالح والتقوى اىل الغاية واشتهر أمره يف بالد افريقية اشتهارا كليا حىت أحبه الصغري والكبري 
ن حمله اال لزيارة ويل أو يف العيدين لزيارة والده وكان وكان منفردا عن الناس منقبضا عن جمالسهم فال خيرج ع

املرحوم علي باشا وايل تونس فيه اعتقاد عظيم وعرض عليه الدنيا مرارا فلم يقبلها وعرضت عليه تولية املدارس 
اليت كانت بيد والده فأعرض عنها وتركها ملن يتوالها وعكف نفسه على مذاكرة العلوم مع خواص أصحابه 

الكتب الغريبة واجتمع عنده منها شيء كثري وكان يرسل يف كل سنة قائمة اىل شيخنا السيد مرتضى  ومطالعة
  فيشتري له مطلوبه وكان يكاتبه ويراسله كثريا 

ومات الفقيه االديب املاهر أمحد بن عبد اهللا بن سالمة االدكاوى نزيل االسكندرية وأمه شريفة من ذرية السيد 
الربلس كان حسن احملاورة ولديه فضل وحيفظ كثريا من االشياء منها املقامات احلريرية عيسى بن جنم خفري حبر 

  وغريها من دواوين الشعر 
وناب عن القضاء يف الثغر مدة وكان يتردد اىل مصر احيانا ومجع عدة دواوين شعرية من املتقدمني واملتأخرين حنو 

  املائتني وطالع كثريا منها مما مل ميلكه 
  على حالة مرضية حىت تويف بالثغر سنة تارخيه ومل يزل 

ومات الشيخ الصاحل املعمر خالد أفندى بن يوسف الديار بكريل الواعظ كان يعظ االتراك مبكة على الكرسي مث 
ورد مصر والزم حضور االشياخ مبصر والوعظ لالتراك وحضر معنا كثريا على شيخنا السيد حممد مرتضى يف 

ويف االمايل والشمائل يف جامع أيب حممود احلنفي وأخرب انه دخل  ١١٩٠ون يف سنة دروس الصحيح جبامع شيج
  دمشق وحضر دروس الشيخ امسعيل العجلوين وأجازه وأدرك جلة االشياخ بديار 

  بكر والرها وازروم 
ع يف وكان رجال صاحلا منكسرا وله مرأى حسنة وال زال على طريقته يف احلب واملالزمة حىت مرض أياما وانقط

  بيته ومات يف رابع مجادى االوىل 
ومات الشيخ الفقيه الكامل والنجيب الفاضل أحد العلماء االعالم واوحد فضالء االنام الشيخ حممد بن عبادة بن 

وجاور  ١١٦٤برى العدوى ينتهي نسبه اىل علي علي أيب صاحل املدفون بالعلوة يف بين عدي قدم اىل مصر سنة 



مث حضر شيوخ الوقت والزم دروس علماء العصر ومهر يف الفنون وتفقه على علماء مذهبه باالزهر وحفظ املتون 
من املالكية مثل الشيخ علي العدوى والشيخ عمر الطحالوى والشيخ خليل والشيخ الدردير والبيلي وأخذ 

معىن وصار من املعقوالت عن شيخه الشيخ علي العدوى الصعيدى وغريه والزمه مالزمة كلية وانتسب اليه حسا و
جنباء تالمذته ودرس الكتب الكبار يف الفقه واملعقول ونوه الشيخ بفضله وأمر الطلبة باالخذ عنه وصار له باع 

  طويل وذهن وقاد وقلم سيال وفصاحة يف اللسان والتقرير وصواب يف التحرير وقوة استعداد واستحضار وسليفة 
تداولة بأيدى الطلبة نافعة وحاشية على مولد النيب صلى اهللا ومن تآليفه حاشية على شذور الذهب البن هشام م

عليه و سلم للغيطي وابن حجر واهلدهدى وحاشية على شرح بن مجاعة يف مصطلح احلديث وحاشية عجيبة على 
مجع اجلوامع وعلى السعد والقطب وعلى ايب احلسن وحاشية على شرح اخلرشي وعلى فضائل رمضان وكتابة 

  ات والرسالة العضدية وعلى آداب البحث واالستعارات حمررة على الورق
ومل يزل ميلي ويقرىء ويفيد وحيرر وجييد حىت وافاه احلمام وتويف يف أواخر ششهر مجادى الثانية من السنة بعد ان 
 تعلل بعلة االستسقاء سنني وكان يقرأ ليايل املواسم مثل نصف شعبان واملعراج وفضائل رمضان وغري ذلك نيابة عن

  شيخه الشيخ 

  علي الصعيدى العدوى وجيتمع بدرسه اجلم الكثري من طلبة العلم والعامة رمحه اهللا 
ومات االمري علي بك السروجي وهو من مماليك ابراهيم كتخدا واشرافات علي بك أمره وقلده الصنجقية بعد 

  موت سيدهم ولقب بالسروجي لكونه كان ساكنا خبط السروجية 
هو وأيوب بك مملوكه ركب معهما اىل بيت خليل بك بلفيا وخطب لعلي بك هذا اخت خليل وملا أمره علي بك 

بك وهي ابنة ابراهيم بلفيا الكبري وعقد عقده عليها مث خطب اليوب بك ابنة خليل بك وعقد لالخرى على أيوب 
د أن جهزمها مبا يليق بك يف ذلك اجمللس وشربوا الشربات وفرقوا احملارم واهلدايا وانصرفوا وعملوا العرس بع

  بأمثاهلما وزفوا واحدة بعد أخرى اىل الزوج 
وملا حصلت الوحشة بني احملمدية وامسعيل بك انضم اىل امسعيل بك لكونه خشداشه وخرج اىل الشام صحبته فلما 

  سافر امسعيل بك اىل الديار الرومية ختلف املترجم مع من ختلف ومات ببعض ضياع الشام كما ذكر 
يضا االمري حسن بك املعروف بسوق السالح لسكنه يف تلك اخلطة ببيت الست البدوية وأصله مملوك ومات أ

صفية جارية الشيخ أيب املواهب البكرى وكان بن أخيها فأشترته واستمر يف خدمة الشيخ أيب املواهب اىل أن مات 
القبلية فأقام هبا اىل أن خالف حممد  فسلك يف طريق االجناد وخدم علي بك اىل أن جعله كاشفا يف جهة من اجلهات

بك على سيده علي بك وذهب اىل قبلي واجتمعت عليه الكشاف واالجناد وكان حسن هذا من مجلة من حضر 
  اليه مباله ونواله وخيامه وحضر حممد بك اىل مصر وملكها من سيده علي بك 

ناصب وصنجقه ومل يزل يف االمارة مدة حممد ومل يزل حسن هذا يف خدمة حممد بك أيب الذهب فرقاه يف اخلدم وامل
  بك وأتباعه اىل أن خرج مع من خرج صحبة امسعيل بك ومات ببعض ضياع الشام واهللا املوفق 

  سنة أربع وتسعني ومائة وألف

فيها يف يوم اخلميس حادى عشر صفر دخل احلجاج اىل مصر وامري احلاج مراد بك ووقف هلم االعريان يف الصفرة 
وحصروا احلجاج بني اجلبال وحاربوهم حنو عشر ساعات ومات كثري من الناس والغزو االجناد وهنبت  واجلديدة



  بضائع وأمحال كثرية وكذلك من اجلمال والدواب والعرب بأعلى اجلبال واحلج أسفل كل ذلك واحلج سائر 
ز وأمروه بالنزول من القلعة ويف يوم اخلميس ثالث شهر رجب اجتمع األمراء وارسلوا اىل الباشا أرباب العكاكي

معزوال فركب يف احلال ونزل اىل مصر العتيقة ونقلوا عزاله ومتاعه يف ذلك اليوم واستلموا منه الضرخبانة وعمل 
  ابراهيم بك قائمقام مصر 

ن فكانت مدة والية امسعيل باشا يف هذه املرة مثانية أشهر تنقص ثالثة أيام وكان أصله رئيس الكتاب باسالمبول م
  أرباب األقالم 

  وكان مراد بك هذا أصله من مماليكه فباعه لبعض التجار يف معارضة وحضر اىل مصر ومل يزل حىت صار أمريها 
وحضر سيده هذا يف أيام امارته وهو الذي عزله من واليته ولكن كان يتأدب معه ويهابه كثريا ويذكر سيادة عليه 

قد خرج له خراج فعاجله بالقطع فعجزت العروق وقصرت فاعوج عنقه وكان هذا الباشا أعوج العنق للغاية وكان 
وصارت حليته عند صدره وال يقدر على األلتفات اال بكليته اال أنه كان رئيسا عاقال صاحب طبيعة وحيب املؤانسة 

  واملسامرة 
خذ عليه العهد وملا حضر اىل مصر ومسع باوصاف شيخنا الشيخ حممود الكردى أحبه واعتقده وأرسل له هدية وأ

  بواسطة صديقنا نعمان افندى وكان به آنسا وقلده أمني الضرخبانة 
  وملا أخذ العهد على الشيخ اقلع عن استعمال الربش والقاه بظروفه وقلل من استعمال الدخان 

  وكان عنده 

هبا أصناف الزهور أصناف الطيور املليحة األصوات وعمل بستانا لطيفا يف الفسحة اليت كانت بداخل السراية زرع 
والغراس والورود واليامسني والفل وبوسطه قبة على أعمدة لطيفة من الرخام وحوهلا حاجز من السلك النحاس 

الرفيع االصفر وبداخلها كثري من عصافري القنارية وعمل هلم أوكارا يأوون اليها ويطريون صاعدين هابطني بداخل 
لعذبة وذلك خالف ما يف االقفاص املعلقة يف اجملالس وتلك االقفاص كلها القبة ويطرب الصواهتم اللطيفة وانغامهم ا

  بديعة الشكل والصنعة 
  وملا أنزلوه على هذه الصورة انتهب اخلدم تلك الطيور واالقفاص وصاروا يبيعوهنا يف أسواق املدينة على الناس 

بارك وكسر السد يف صبحها يوم السبت ويف يوم اجلمعة عاشر شعبان املوافق لسابع مسرى القبطي أوىف النيل امل
  حبضرة ابراهيم بك قائمقام مصر واالمراء 

ويف أواخر شعبان شرع االمراء يف جتهيز جتريدة وسفرها اىل جهة قبلي الستفحال امر حسن بك ورضوان بك فانه 
ي بك اجلوخدار انضم اليهم كثري من االجناد وغريهم وذب اليهم مجاعة امسعيل بك وهم ابراهيم بك قشطة وعل

خلف اجلبل فعندما حتققوا ذلك أخذوا يف جتهيز جتريدة وأمريها مراد بك وصحبته  وحسني بك وسليم بك من
سليمان بك ابو نبوت وعثمان بك االشقر والجني بك وحيىي بك وطلبوا االحتياجات واللوازم وحصل منهم 

يامهم اىل الضرر وطلب مراد بك االموال من التجار وغريهم مصادرة ومجعوا املراكب وعطلوا االسباب وبرزوا خب
  جهة البساتني 

وفيه حضر من الديار الرومية أمري اخور وعلى يده تقرير المسعيل باشا على السنة اجلديدة فوجده معزوال وأنزلوه 
  يف بيت بسويقه العزى 

  ويف يوم اخلميس عشرين شوال وكان خروج احململ واحلجاج صحبة أمري احلج مصطفى بك الصغري 



  من مات يف هذه السنة

السيد االجل الوجيه الفاضل السيد حممد بن عثمان بن حممد بن عبد الرحيم بن حممد بن عبد الرحيم بن مات 
مصطفى بن القطب الكبري سيدى حممد دمرداش اخللويت ولد بزاوية جدة ونشأ هبا وملا تويف والده السيد عثمان 

  اضل اليه على عادة اسالفه جلس مكانه يف خالفتهم وسار سريا حسنا مع االهبة والوقار وتردد االف
وكان يعاين طلب العلم مع الرفاهية وبعض اخلالعة والزم املرحوم الوالد هو وأوالده السيد عثمان والسيد حممد 
املتويل اال آن يف مطالعة الفقه احلنفي وغريه يف كل يوم باملنزل وحيضرون أيضا باالزهر وعلى االشياخ املترددين 

يخ حممد االمري والشيخ حممد العروسي والشيخ حممد بن امسعيل النفراوى والشيخ حممد عليهم بالزاوية مثل الش
  عرفة الدسوقي وغريهم وكان انسانا حسن العشرة واملودة 

  تويف يف رابع عشر رمضان من السنة ودفن بزاويتهم عند اسالفهم 
شيخ مصطفى املعروف بالريس البوالقي احلنفي ومات الفقيه النبيه املتقن املتفنن االصويل النحوى املعقويل اجلديل ال

كان يف االصل شافعي املذهب مث حتنف وتفقه على الشيخ االسقاطي والسيد سعودى والدجلي وحضر املعقوالت 
على الشيخ علي الصعيدي والشيخ علي قايتباى واالسكندراين وكان مالزما للسيد سعودى فلما تويف الزم ولده 

أيامه فلما مات الزم الشيخ الوالد حسن اجلربيت مالزمة كلية يف املدينة وبوالق وكان حيبه السيد ابراهيم ومل تطل 
لنجابته واستحضاره ونوه بشأنه والحظه بأنظاره واخذ له تدريس احلنفية جبامع السنانية وجامع الواسطي وعاونه يف 

ها وصار بيته مثل احملكمة يف القضايا امور من االحكام العامة ببوالق حىت اشتهر ذكره هبا وعظم شأنه عند أهل
  والدعاوى 

  واملناكحات واخلصومات وكان فيه شهامة وقوة جنان وصالبة رمحه اهللا تعاىل وعفا عنه 
ومات الوايل الصاحل الفاضل الشيخ عبد اهللا بن حممد بن حسني السندى نزيل املدينة املنورة املشهور جبمعة حضر 

وغريه من الواردين وجاور باملدينة حنوا من أربعني سنة وانتفع به طلبة املدينة دروس الشيخ حممد حياة السندى 
  واشتهرت بركنه 

  فكل من قرأ عليه شيئا فتح اهللا عليه وصار من العلماء وكان ذا كرم ومروءة وحياء وشفقة تويف يف هذه السنة 
كتب اخلطاط امللقب بالشكرى جود اخلط ومات الشيخ الصاحل الوجيه امحد بن عبد اهللا الرومي االصل املصري امل

على مجاعة من املشاهري ومهر فيه حىت برع وأجيز وأجاز على طريقتهم ونسخ بيده عدة مصاحف ودالئل اخلريات 
وغري ذلك وانتفع به الناس انتفاعا عاما واشتهر خطه يف اآلفاق واجاز جلماعة وكان وجيها منور الشيبة يلوح عليه 

  ى نظيف الثياب حسن االخالق مهذبا متواضعا سيما الصالح والتقو
  تويف عشية يوم االربعاء ثالث مجادى االوىل من السنة وصلي عليه باالزهر ودفن بالقرافة رمحه اهللا تعاىل 

  سنة مخس وتسعني ومائة والف

يت حىت مات وأمر يف منتصف احملرم قبض ابراهيم بك على ابراهيم أغا ببيت املال املعروف باملسلماين وضربه بالنباب
بالقائه يف حبر النيل فالقوه وأخرجه عياله بعد أيام من عند شرب افاتوا به اىل بيته وغسلوه وكفنوه ودفنوه ومل يعلم 

  لذلك سبب 
ويف يوم السبت سادس عشر صفر نزل احلجاج ودخلوا اىل مصر صحبة احململ وامري احلاج مصطفى بك يف يوم 



  الثالثاء تاسع عشرة 
  ءت االخباريات امسعيل بك وصل من الديار الرومية اىل ادرنه وفيه جا

  وطلع من هناك ومل يزل يتحيل حىت خلص اىل الصعيد وانضم اىل حسن بك ورضوان بك وباقي اجلماعة 
ويف اواخر شهر صفر وصلت االخبار من ناحية قبلي بان مراد بك خنق ابراهيم بك أوده باشا قيل انه اهتمه 

  عيل بك وحبس مجاعة آخرين خالفه مبكاتبات اىل امس
  وفيه وصلت االخبار بورود باشا اىل ثغر سكندرية واليا على مصر وهو حممد باشا ملك 

ويف سادس مجادى االوىل وصل مراد بك ومن معه اىل مصر وصحبته ابراهيم بك قشطة صهر امسعيل بك وسليم 
أحضر هؤالء صحبته رهائن واعطى المسعيل بك بك أحد صناجق امسعيل بك بعد ما عقد الصلح بينه وبينهم و

امخيم واعماهلا وحسن بك قنا وقوص واعماهلا ورضوان بك اسنا وملا مت الصلح بينه وبينهم على ذلك أرسل هلم 
هدايا وتقادم وأحضر صحبته من ذكر فكانت مدة غيابه مثانية أشهر وأياما ومل يقع بينهم مناوشات وال حرب بل 

  دمه ويتأخرون بتأخره حىت مت ما مت كانوا يتقدمون بتق
ويف منتصف شهر مجادى االوىل سافر علي أغا كتخدا اجلاويشية وأغات املتفرقة والترمجان وباقي أرباب اخلدم 

  ملالقاة الباشا 
ويف غرة شهر رجب وصل الباشا اىل بر انبابه وبات هناك وعدت االمراء يف صبحها للسالم عليه مث ركب اىل 

  العادلية 
يف يوم االثنني ركب الباشا باملوكب من العادلية ودخل باب النصر وشق من وسط املدينة وطلع اىل القلعة وضربوا و

  له املدافع من باب الينكجرية وكان وجيها جليال منور الوجه والشيبة 
  اخللع املعتادة  ويف يوم اخلميس عملوا الديوان وحضر االمراء واملشايخ وقرىء التقليد حبضرهتم وخلع على اجلميع

ويف يوم االحد املبارك ليلة النصف من شعبان املوافق الول مسرى القبطي كان وفاء النيل املبارك ونزل الباشا 
  وكسروا السد حبضرته على العادة صبح يوم االثنني 

  من مات يف هذه السنة من االئمة واالعيان

وقدوة السالكني صاحب الكرامات الظاهرة واالشارات  تويف شيخنا االمام العارف كعبة كل ناسك عمدة الواصلني
الباهرة شيخنا وأستاذننا الشيخ حممود الكردي اخللويت حضر اىل مصر متجردا جماهدا جمتهدا يف الوصول اىل مواله 

زاهدا كل ما سوأه فأخذ العهد وتلقن الذكر من االستاذ مشس الدين احلفين وقطع االمساء وتنزلت عليه االسرار 
  عت على غرته االنوار وأفيض على نفسه القدسية انواع العلوم املدنية وسط

وله رسالة يف احلكم ذكر ان سبب تأليفه هلا انه رأى الشيخ حمي الدين العريب رضي اهللا عنه يف املنام أعطاه مفتاحا 
  وقال له افتح اخلزانة 

  فاستيقظ وهي تدور على لسانه ويرد على قلبه انه يكتبها 
كلما صرفت الوارد عين عاد ايل فعلمت أنه أمر اهلي فكتبتها يف حملة يسرية من غري تكلف كأمنا هي متلي  قال فكنت

على لساين من قليب وقد شرحها خليفته شيخ االسالم واملسلمني سيدي الشيخ عبد اهللا الشرقاوي شيخ اجلامع 
اها فلم يغادر صغرية وال كبرية اال أحصاها االزهر شرحا لطيفا جامعا مانعا استخرج به من كنوز معانيها ما اخف



وشرحها أيضا أحد خلفائه االستاذ العالمة السيد عبد القادر بن عبد اللطيف الرافعي البيارى العمرى احلنفي 
الطرابلسي شكر اهللا صنيعهما ذكر يف اوهلا ترمجة االستاذ كما مسعه من لفظه ان مولده ببلدة صاقص من بالد 

اهدة وهو ابن مخسة عشرة سنة صائم الدهر حميي الليل كله يف مسجد ببلدته معروف حىت كوران ونشأ يف اجمل
  اشتهر أمره وقصده الناس بالزيارة فهجر ذلك املكان وصار 

  يأوى اخلراب خارج بلدته حبيث ال يشعر به أحد 
ار ملا جيده يف ليله من املواهب وأخربين غري مرة انه كان ال يغمه بالليل اال مساع صوت الديكة النذارها بطلوع النه

  واالسرار 
  وكان جل نومه يف النهار وكثريا ما كان جيتمع باخلضر عليه السالم فرياه مبجرد ما ينام فيذكر اهللا معه حىت يستيقظ 

  وكان ال يفتر عن ذكر اهللا ال نوما وال يقظة 
لعه فلما طالعته محدت اهللا تعاىل على توفيقه وقال مرة مجيع ما يف كتب احياء العلوم للغزايل عملت به قبل ان أطا

  اياى وتوليته تعليمي من غري معلم 
وكان كثري التقشف من الدنيا يأكل خبز الشعري ويف بيته يصنع خاص دقيق الرب وكثريا ما كان يلومه أخوه على 

  ذلك وكان أخوه الكبري كثري اللوم له على ما يفعله من جماهداته وتقشفاته 
الده ترك ما خيصه من ارثه هلم وكان والده كثري املال واخلري وعليق دوابه يف كل ليلة اكثر من نصف وملا مات و

  غرارة من الشعري 
وملا صار عمره مثان عشرة سنة رأى يف منامه الشيخ حممد احلفناوى فقيل له هذا شيخك فتعلق قلبه به وقصده 

لوتية وسلك على يديه بعد ان كان على طريقة القصريى بالرحلة حىت قدم مصر واجتمع به وأخذ عنه الطريق اخل
  رضي اهللا عنه 

وقال له يف مبدأ أمره يا سيدي اين أسلك على يديك ولكن ال أقدر على ترك أوراد الشيخ علي القصريى فأقرأ 
  اوراده واسلك طريقتك 

صدقه من املذكور فالزمه مدة  فأجابه الشيخ اىل ذلك ومل يشدد عليه يف ترك أوراد الشيخ القصريى ملا عرفه من
طويلة ولقنه امساء الطريقة السبعة يف قطع مقاماهتا وكتب له اجازة عظيمة شهد له فيها بالكمال والترقي يف مقامات 

  الرجال وأذن له باالرشاد وتربية املريدين 
ول لغالب مجاعته عليكم فكان الشيخ يف آخر أمره اذا أراد أحد ان يأخذ عنه الطريق يرسله اىل الشيخ حممود ويق

  بالشيخ حممود فاين لوال اعلم من نفوسكم ما أعلم المرتكم كلكم باالخذ عنه واالنقياد اليه 
  وملا قدم شيخ شيخه السيد مصطفى البكرى الزمه وأخذ 

د عنه كثريا من علم احلقائق وكان كثري احلب فيه فلما رآه ال يقرأ أوراد الطريقة اخللوتية ويقتصر على أورا
القصريى عاتبه يف ذلك وقال له أيليق بك ان تسلك على ايدينا وتقرأ أوراد غرينا اما ان تقرأ أورادنا واما ان 

  تتركنا 
فقال يا سيدي أنتم جعلكم اهللا رمحة للعاملني وأنا اخاف من الشيخ القصريى ان تركت أوراده وشيء الزمته يف 

  صغرى ال أحب ان اتركه يف كربى 
  البكرى استخر اهللا وانظر ماذا ترى لعل اهللا يشرح صدرك  فقال له السيد



قال فاستخرت اهللا العظيم ومنت فرأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم والقصريى عن ميينه والسيد البكرى عن يساره 
وانا جتاههم فقال القصريى للرسول صلى اهللا عليه و سلم يا رسول اهللا أليست طريقيت على طريقتك اليست 

ي مقتبسة من أنوارك فلم يأمر السيد البكرى هذا بترك أورادى فقال السيد البكرى يا رسول اهللا رجل سلك اوراد
على أيدينا وتولينا تربيته أحيسن منه ان يقرأ أوراد غرينا ويهجر أورادنا فقال الرسول عليه السالم هلما اعمال فيه 

ال له السيد معىن القرعة انشراح صدرك انظره واعمل به القرعة واستيقظ الشيخ من منامه فأخرب السيد البكرى فق
قال الشيخ رضي اهللا عنه مث بعد ليلة وأكثر رأيت سيدى أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه يف املنام وهو يقول يل يا 
حممود خليك مع ولدى السيد مصطفى ورأى ورد سحر الذى ألفه املذكور مكتوبا بني السماء واالرض بالنور 

كل حرف منه مثل اجلبل فشرح اهللا بعد ذلك صدره والزم أوراد السيد البكرى وأخذ من أوراد القصريى اجملسم 
  ما استطاع 

وأخرب رضي اهللا عنه انه رأى حضرة الرسول صلى اهللا عليه و سلم يف بعض املرائي وكان مجع الفقراء يف ليلة 
من الدنيا فورد على قلبه وارد زهد ففرق ما كان معه مباركة وذكر اهللا تعاىل هبم اىل الفجر وكان معه شىء قليل 

على املذكورين ويف أثناء ذلك صرخ من بني اجلاعة صارخ يقول اهللا حبال قوى فلما فرغوا قال للشيخ يا سيدى 
  مسعت هاتفا 

اهللا عليه يقول يا شيخ حممود ليلتك قبلت عند اهللا تعاىل قال مث اين بعدما صليت الفجر منت فرأيت رسول اهللا صلى 
و سلم قال يل يا شيخ حممود ليلتك قبلت عند اهللا تعاىل وهات يدك حىت أجازيك فأخذ صلى اهللا عليه و سلم بيد 
الشيخ والسيد البكرى حاضر باجمللس فأخذ يده ووضع يده الشريفة بني يديهما وقال أريد ان أخاوى بينك وبني 

أخيه فأستيقظ فرحا بذلك فلم يلبث اال يسريا ورسول السيد  السيد البكرى وأختاوى معكما الناجي منا يأخذ بيد
البكرى يطلبه فتوضأ وذهب اىل زيارته وكان من عادته انه يزوره كل يوم وال يدخل عليه اال على طهارة فلما رآه 

السيد قال له ما أبطاك اليوم عن زيارتنا فقال له يا سيدي سهرنا البارحة الليل كله فنمت فتأخرت عنكم فقال له 
هل من بشارة أو اشارة فقلت يا سيدى البشارة عندكم فقال قل ما رأيت قال متعجبت من ذلك وقلت يا سيدي 
رأيت كذا وكذا فقال يا مال حممود منامك حق وهذه مبشرة لنا ولك فانه صلى اهللا عليه و سلم ناج قطعا وحنن 

  بربكته ناجون ومناقبه رضي اهللا عنه كثرية ال حتصر 
ري املرأى لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قل ما متر به ليلة اال ويراه فيها وكثريا ما يرى رب العزة يف وكان كث

  املنام ورآه مرة يقول له يا حممود اين احبك وأحب من حيبك فكان رضي اهللا عنه يقول من أحبين دخل اجلنة 
قالت عائشة رضي اهللا عنها يف جنابه صلى اهللا عليه و  وقد أذن يل أن اتكلم بذلك واما جماهداته فالدمية املدرار كما

  سلم كان عمله دمية وأيكم يستطيع عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وبلغ من جماهداته رضي اهللا عنه انه ملا ضعف عن القيام يف الصالة لعدم متاسكه بنفسه صنع له خشبة قائمة يستند 

عن الفرض ومل يدع صالة الليل والوظائف اليت عليه مرتبة يف حال من  عليها ومل يدع صالة النقل قائما فضال
االحوال وكان ال ينام من الليل اال قليال وكان رمبا ميضي عليه الليل وهو يبكي ورمبا متر عليه الليلة كلها وهو 

  يردد 

  آية من كتاب اهللا تعاىل 
االطعمة وكان غالب أكله الرز بالزيت وتارة وكثريا ما كان يقتصر على اخلبز والزيت ويؤكل يف بيته خواص 



  بالسمن البقرى وقل ما تراه يف خلوته أو مع اصحابه اال وهو مشغول يف وظائف اوراد 
وقال يل مرة رمبا أكون مع أوالدى أالعبهم وأضاحكهم وقليب يف العامل العلوى يف السماء الدنيا أو الثانية او الثالثة 

  ض على قلبه معرفة احلق سبحانه وتعاىل فيجعل يبكي وال يشعر به جليسه او العرش وكثريا ما كان تفي
وقلت يوما للعارف باهللا تعاىل خليفته سيدى حممد بدير القدسي من كرامات االستاذ انه ال يسمع شيئا من العلم اال 

نه ال يسمع شيئا حفظه وال يزول من ذهنه ولو بعد حني فقال يل رضي اهللا عنه بل الذي يعد من كرامات الشيخ ا
  من العلم النافع اال ويعمل به يف نفسه ويداوم عليه 

فقلت صدقت هذا واهللا حاله وكنت مرة أمسعته رياض الرياحني لليافعي فلما أكملته قال يل مبحضر من أصحابه هل 
اخلري موجود  يوجد اآلن مثل هؤالء الرجال املذكورين يف هذا الكتاب تكون هلم الكرامات فقال له بعض احلاضرين

يا سيدى يف أمة الرسول عليه الصالة و السالم فقال الشيخ قد وقع يل يف الطريق أبلغ من ذلك واحكي لكم عما 
وقع يل يف ليليت هذه كنت قاعدا أقرأ يف أورادي فعطشت وكان الزمن مصيفا والوقت حارا وأم االوالد نائمة 

طر حىت رأيت اهلواء قد جتسم يل ماء حىت صرت كأين يف غدير فكرهت ان اوقظها شفقة عليها فما استتم هذا اخلا
من املاء وما زال يعلو حىت وصل اىل فمي فشربت ماء مل أشرب مثله مث انه هبط حىت مل يبق قطرة ماء ومل يبتل مين 

  شيء 
ه وكان اذا وبردت ليلة يف ليايل الشتاء بردا شديدا وأنا قاعد أقرأ يف وردى وقد سقط عين حرامي الذي أتغطى ب

سقط عنه غطاؤه ال يستطيع أن يرفعه بيده لضعف يده قال فأردت ان أوقظ أم االوالد فأخذتين الشفقة عليها فما 
  مت هذا اخلاطر حىت رأيت كانونا عظيما مآلنا من اجلمر وضع بني يدى وبقى 

فقربت أصبعي منها  عندي حىت دىفء بدين وغلب وهج النار علي فقلت يف سرى هذه النار حسية أم هي خيال
  فلذعتين فعلمت أهنا كرامة من اهللا تعاىل مث رفعت 

واحلاصل ان مناقبه رضي اهللا عنه ال تكاد تنحصر وكان لكالمه وقع يف النفوس عظيم اذا تكلم كأمنا كلماته 
ال خرزات نظمن يف جيد حسناء ال ينطق اال حبكمة أو موعظة أو مسائل دينية او حكاية تتضمن جوابا عن سؤ

يسأله بعض احلاضرين بقلبه وال تكاد تسمع يف جملسه ذكر أحد بسوء وكان كثري الشفقة والرمحة على خلق اهللا ال 
سيما أرباب الذنوب واملعاصي كثري التواضع كثري االحسان للفقراء واملساكني ال ميسك من الدنيا شيئا مجيع ما 

  يأيتة ينفقة يف طاعة اهللا 
دينار قط آخذا بالورع يف مجيع أموره ليس له هم اال أمور اآلخرة ال يهتم لشأن الدنيا ما امسك بيده درمها وال 

أقبلت أو أدبرت كفاه اهللا مؤنة الدنيا عنده خادم يقبض ما يأيت له من الدنيا ويصرف عليه فال يزيد ذلك على 
تكب صغرية قط ولالستاذ حاجته وال ينقص شيئا قال السيد شارح الرسالة خدمته حنو عشر سنوات ما رأيته ار

رضي اهللا عنه رسالة مساها السلوك البناء امللوك وهي صورة مكتوب من امالئه أرسله اىل رجل من أعيان املغرب 
يقال له ابن الظريف وكان الشيخ رضي اهللا عنه ارسل له جوابا عن مكاتبة أرسلها فأرسل مراسلة أخرى والتمس 

ملى تلك املراسلة فبلغت حنو ستة كراريس وصارت كتابا عظيم النفع اجلواب ويكون متضمنا بعض النصائح فأ
سارت به الركبان وانتفع به القاصي والداين وكتب عليه كثري من العلماء وكانت وفاة االستاذ رضي اهللا عنه ثالث 

ه السيد احملرم من هذه السنة وتوىل غسله الشيخ سليمان اجلمل وصلي عليه باالزهر ودفن بالصحراء جبوار شيخ
  مصطفى البكرى رضي اهللا عنهما 

  ومات االديب املاهر واللبيب الشاعر الشيخ علي بن عنتر الرشيدى كان 



متضلعا فصيحا مفوها له موشحات ومقاطيع كثرية ونظم البحور الستة عشر كلها باالقتباس منها قوله يف الطويل 
وال ... فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ... كئيب بضده وال تبدلن وعد ال... أطلت اجلفا فأمسح بوصلك يا رشا ... 

  ... حتسنب اهللا خملف وعده 
فاعالتن فاعلن ... دع هواه فالغرام جنون ... يف مديد اهلجر قال اللواحي ... وقال يف املديد ومنه االكتفاء 

  ... واصطرب عن حبه قلت كونوا ... فاعالتن 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن ... روض غدا يف وجنتيه نضريا ... يت يف كملت حماسن منييت فهد... وقال يف الرجز 

  ... وكفى بربك هاديا ونصريا ... 
مستفعلن مستفعلن ... مسى الورى أضحيت صبا هائما ... ارجزفاين يف هوى حلو اللما ... وقال يف الرجر 

  ... ان قل صربى قال صربى وما ... مستفعلن 
ويبقى وجه ... مفاعلنت مفاعلنت فعولن ... فكل متيم فان وبايل ... عيت صل يا غزايل بوافر لو... وقال يف الوافر 

  ... ربك ذو اجلالل 
مستفعلن فاعلن ... وقلت جديل بوصل منك يا أملي ... بسطت يف شادن حلو اللما غزىل ... وقال يف البسيط 

  ... فقال يل خلق االنسان من عجل ... مستفعلن فعلن 
قل هو ... فاعالتن فاعالتن فاعلن ... مذبدا اهلندى من أهدا به ... قد رملت الوصف فيه قائال ...  وقال يف الرمل
  الرمحن آمنا به 

فاعالتن مستفعلن فاعالتن ... وامل كاس الوصال يل ياندميي ... خفف اهلجر عن فؤاد كليم ... وقال يف اخلفيف 
  ... وتوكل على العزيز الرحيم ... 

  مشهور ومل يزل حىت مات بالثغر يف ربيع االول من السنة  وله ديوان شعر
ومات الشيخ الصاحل الدين بقية السلف ونتيجة احللف الشيخ أمحد ابن حممد بن أمحد بن عبد املنعم بن أيب السرور 

والبكرى الشافعي شيخ سجادة البكرية مبصر كان صاحب مهة ومروءة وديانة وعفاف وحمبة وانصاف وتوىل بعد 
ه أبيه فسار سريا وسطا مع صفاء الباطن وكان الغالب عليه اجلذب والصالح والسلوك على طريق أهل الفالح موت

مع أوراد وأذكار يشتغل هبا تويف يوم السبت ثاين عشر ربيع الثاين من السنة وصلي عليه باجلامع االزهر مبشهد 
  حافل ودفن اسالفه قرب مقام االمام الشافعي رضي اهللا عنه 

ت االمام الفصيح املعتقد الشهري الذكر الشيخ ابراهيم بن حممد ابن عبد السالم الرئيس الزمزمي املكي الشافعي وما
ومسع من ابن عقيلة وعمر بن امحد بن عقيل والشيخ سامل البصري  ١١١٠مؤقت حرم اهللا االمني ولد مبكة سنة 

الشبويل اجلامع الصغري وغريه واخذ عن السيد والشيخ عطاء اهللا املصري وابن الطيب وحضر على الشيخ أمحد ا
عبد اهللا مريغين ومن الواردين من أطراف البالد كالشيخ عبد اهللا الشرباوى والشيخ عمر الدعوجي والشيخ أمحد 

اجلوهرى واجازه شيخنا السيد عبد الرمحن العيدروس بالذكر على طريقة السادة النقشبندية وألف بأمسه رسالة 
التعليم ملتبع ملة ابراهيم ذكر فيها سنده وأجازه السيد مصطفى البكرى يف اخللوتية وجعله خليفته يف مساها البيان و

  فتح جمالس الذكر ويف 

ورد سحر والزم املرحوم الوالد حسن اجلربيت سنة جماورته مبمكة وهي سنة مخس ومخسني مالزمة كلية وأخذ عنه 
 ذلك ومهر يف ذلك واقتىن كتبا نفيسة يف سائر العلوم بددها علم الفلك واالوفاق واالستخراجات والرسم وغري



  أوالده من بعده وباعوها بأخبس االمثان 
وكان عنده من مجلة كتبه زيج الراصد الغيبك السمرقندى نسخة شريفة خبط العجم يف غاية اجلودة والصحة 

ك النسخة وكنت كثريا ما أمسع من واالتقان وعليها تقييدات وحتريرات وفوائد شريفة ال يسمح الدهر مبثل تل
املرحوم الوالد ذكرها ومدحتها ونسخة الوالد مكتوب عليها خبط رستم شاه ما نصه قد اشترينا هذا الكتاب يف دار 

  سلطنة هراة بأثىن عشر ألف دينار 
  وحتت ذلك امسه وختمه 

ب يشتريها من مجلتها الزيج فلما كان يف سنة ست وتسعني ورد علينا بعض احلجاج اجلزائرية وسألين عن كت
املذكور وأرغبين يف زيادة الثمن فلم تسمح نفسي بشيء من ذلك مث سافر اىل احلج ورجع وأتاين ومع خادمه رزمة 

كبرية فوضعها بني أيدينا وفتحها وأخرج منها نسخة الزيج املذكورة وفرجين عليها وقال أيهما أحسن نسختك اليت 
  ضننت هبا أو هذه 

ها قبل ذلك فرأيتها شقيقتها وتزيد عنها يف احلسن بصغر حجمها وكثرة التقييدات هبامشها وطيارات وكنت مل أر
كثرية بداخلها يف املسائل املعضلة مثل التسيريات واالنتهاءات والنمودارات وغري ذلك ومجيعها حبسن اخلط 

ع فقلت له كيف وصلت اىل هذه اليتيمة والوضع فرأيتها املخدرة اليت كشف عنها القناع وامنا هي املعشوقة بالسما
  وما مقدار ما دفعته فيها من املهر والقيمة 

فأخربين انه اشتراها من ابن الشيخ بعشرين رياال وكتاب اجملسطي وكتاب التبصرة وشرح التذكرة ونسخة البارع 
كلها مبثل ذلك الثمن يف غاية اجلودة وزيج ابن الشاطر وغري ذلك من الكتب اليت ال توجد يف خزائن امللوك و

  البخس 
  فقضيت أسفا واخذ اجلميع مع ما أخذ وذهب اىل بالده 

  وهكذا حال 

الدنيا ومل يزل املترجم على حالة محيدة واشتهر أمره يف اآلفاق وعرف بالصالح والفضل وأتته اهلدايا واملراسالت 
  من السنة  من مجيع االطراف واجلهات حىت حلق بربه عز و جل سابع عشر ربيع االول

ومات الشيخ الفاضل الصاحل أمحد بن حممد الباقاين الشافعي النابلسي مسع االولية من حممد بن حممد اخلليلي ورافق 
الشيخ السفاريين يف بعض شيوخه من اهل البلد وأجازه السيد مصطفى البكرى يف الورد والطريقة ورد مصر أيام 

ذاكرة حسنة وورع وصالح وعبادة وانتفع به الطلبة يف بالده مث عاد تولية املرحوم مصطفى باشا طوقان وكان له م
  اىل بالده فتويف يف ثالث مجادى الثانية 

ومات االجل املفوه الشريف الفاضل السيد حسني بن شرف الدين ابن زين العابدين بن عالء الدين بن شرف 
عبد اهللا بن أمحد ايب ثور ابن عبد اهللا بن الدين بن موسى بن يعقوب ابن شرف الدين بن يوسف بن شرف الدين بن 

حممد بن عبد اجلبار الثورى املقدسي احلنفي جده االعلى أمحد بن عبد اهللا دخل حني فتح بيت املقدس راكبا على 
ثور فعرف بأيب ثور وأقطعه امللك العزيز عثمان بن يوسف بن ايوب ديرمار يقوص وبه دفن وذلك يف سنة مخسمائة 

وجده االدىن زين العابدين أمه الشريفة راضية بنت السيد حمب الدين حممد بن كرمي الدين عبد  وأربعة وتسعني
الكرمي ابن داود بن سليمان بن حممد بن داود بن عبد احلافظ بن أيب الوفاء حممد بن يوسف بن بدران بن يعقوب 

ا جاء حلفيده املترجم الشرف وهي بن مطر بن السيد زكي الدين سامل احلسيين الوفائي البدرى املقدسي ومن هن



أخت اجلد الرابع للسيد علي املقدسي ويعرف املترجم أيضا بالعسيلي وكأنه من طرف االمهات ولد ببيت املقدس 
  وهبا نشأ وقرأ شيئا من املبادىء مث ارحتل اىل دمشق فحضر دروس الشيخ امسعيل العجلوين 

اده فمهر فيه وكتب خبطه اشياء ودخل مصر ونزل يف رواق والزمه وأجازه مبروياته وجود اخلط على مستعد ز
الشوام باالزهر واقبل على حتصيل العلم واملعارف فحضر دروس مشايخ الوقت كالشرباوى واحلفين واجلوهرى 

والزم السيد البليدى واستكتب حاشية على البيضاوى وسافر اىل احلرمني وجاور هبما وأخذ عن الشيخ حممد حياة 
الطيب مث قدم مصر وتوجه منها لدار ملك الروم وأدرك هبا بعض ما يروم وعاشر االكابر وعرف  والشيخ ابن

وانضوى اىل الشيخ  ١١٧٢اللسان وصار منظورا اليه عند االعيان مث قدم مصر مع بعض أمراء الدولة يف أثناء سنة 
ره بالعلم واحتد معه حىت صار مشارا السيد حممد أيب هادى بن وفا وكان صغري السن فألفه وأحبه وادبه وصار يذاك

  اليه يف االمور معوال عليه يف املهمات 
وملا توىل نقابة السادة االشراف مضافة اىل خالفة الوفائية كان هو كالكتخدا له يف أحواله معتمدا عليه يف أفعاله 

واالحوال اىل أن تويف  وأقواله وداوم على ذلك برهة من الزمان وهو نافذ الكلمة مسموع املقال حسن احلركات
الشيخ املشار اليه فضاقت مصر عليه فتوجه اىل دار السلطة وقطنها واختذها دارا وسكنها وأقبل على االفادة ونشر 

  العلوم باالعادة 
وبلغين انه كتب يف تلك االيام شرحا على بعض متون الفقه يف مذهب االمام وصار مرجع اخلواص والعوام مقبوال 

أرباب الدولة حىت وافاه احلمام يف هذه السنة رمحه اهللا وكان اودع مجلة من كتبه مبصر فأرسل بوقفها بالشفاعة عند 
  برواق الشوام فوضعوها يف خزانة لنفع الطلبة 

ومات الفقيه العالمة الصاحل املعمر الشيخ عبد اهللا بن خزام أبو الطوع الفيومي وغريه وقدم اجلامع االزهر فأخذ عن 
وهو احد من يشار اليه يف بلده بالفضل وتوىل االفتاء فسار بغاية التحرى وبلغين من تواضعه انه كان فضالء عصره 

  يأيت اليه احد العوام فيقول له حاجيت يف بلد 

  كذا فقم معي تقضيها 
ء فيطيعه ويذهب معه امليلني والثالثة ويقضيها وقد تكرر ذلك منه وكان له يف كل يوم صدقات اخلبز على الفقرا

واملساكني يفرقها عليهم بيده وال يشمئز وكانت له معرفة تامة يف علم املذهب وغريه من الفنون الغريبة كالفلك 
  واهليئة وامليقات وعند آالت لذلك 

  وكان انسانا حسنا جامعا الدوات الفضائل 
  تويف يوم اجلمعة حادى عشر ربيع الثاين من السنة ومل خيلف بعده مثله 

لصاحل الشيخ علي بن حممد احلباك الشافعي الشاذيل تفقه على الشيخ عيسى الرباوى وبه خترج ومات الفاضل ا
وأخذ الطريقة الشاذلية عن الشيخ حممد كشك واليه انتسب وملا تويف جعل شيخا على املريدين وسار فيهم سريا 

  مليحا 
ورة طارحا للنكات متواضعا وقد صارت وكان يصلي اماما بزاوية بقلعة اجلبل وكان شيخا حسن العشرة لطيف اجملا

  له مريديون وأتباع خاصة غري أتباع شيخه تويف يف يوم االثنني ثالث عشرين شعبان من السنة 
  ومات من االمراء االمري ابراهيم بك أوده باشه خنقه مراد بك عفا اهللا عنه واملسلمني 



  سنة ست وتسعني ومائة والف

القاليم البحرية وطاف البالد بالشرقية وطلب منهم امواال وفرض عليهم فيها يف صفر نزل مراد بك وسرح با
مقادير من املال عظيمة وكلفا وحق طرق معينني وغري ذلك ماال يوصف مث نزل اىل الغربية وفعل هبا كذلك مث اىل 

  املنوفية 
لعة اىل قصر العيين واقام ويف منتصف شعبان ورد اغا بطلب حممد باشا ملك اىل الباب ليتوىل الصدارة فنزل من الق

  بقية شهر شعبان ونزل يف غرة رمضان وسافر اىل سكندرية 
  فكانت مدة واليته ثالثة عشر 

  شهرا ونصفا 
وهاداه االمراء ومل حياسبوه على شيء ونزل يف غاية االعزاز واالكرام وكان من افاضل العلماء متضلعا من سائر 

مرة واخبار التورايخ وحكايات الصاحلني وكالم القوم وكان طاعنا يف السن الفنون وحيب املذاكرة واملباحثة واملسا
منور الشيبة متواضعا وحضر الباشا اجلديد يف اواسط رمضان ونزل اليه املالقاة وحضر اىل مصر يف عاشر شوال 

لى خالف وطلعوه قصر العيين فبات به وركب باملوكب يف صبحها ومر من جهة الصليبة وطلع اىل القلعة وذلك ع
  العادة 

وفيه جاءت االخبار على أيدى السفار الواصلني من اسالمبول بانه وقع هبا حريق عظيم مل يسمع مبثله واحترق منها 
حنو الثالثة ارباع واحترق خلق كثري يف ضمن احلريق وكان أمرا مهوال وبعد ذلك حصل هبا فتنة أيضا ونفوا الوزير 

  عزت حممد باشا وبعض رجال الدولة 
ويف ليلة السبت ثامن عشر القعدة هرب سليم بيك وابراهيم بيك قشطة وتبعهم مجاعة كثرية حنو الثمانني فخرجوا 

ليال على اهلجن وجرائد اخليل وذهبوا اىل الصعيد وأصبح اخلرب شائعا بذلك فأرتبك ابراهيم بيك ومراد بيك ونادى 
  االغا والوايل بترك الناس املشي من بعد العشاء 

  يف يف هذه السنة من االعيانمن تو

تويف االستاذ الوجيه العظيم السيد حممد افندى البكرى الصديقي نقيب السادة االشراف بالديار املصرية كان وجيها 
مبجال حمتشما سار يف نقابة االشراف سريا حسنا مع االمارة وسلوك االنصاف وعدم االعتساف وملا تويف ابن عمه 

البكرية توالها بعده بأمجاع اخلاص والعام مضافة لنقابة االشراف فحاز املنصبني وكمل الشيخ امحد شيخ السجادة 
  له الشرفان 

  ومل يقم يف ذلك اال حنو سنة ونصف 
  وتويف يوم السبت عاشر شعبان فحضر مراد بيك اىل منزله وخلع على ولده السيد حممد 

االشراف وجهز وكفن وخرجوا جبنازته من بيتهم  افندى ما كان على والده من مشيخة السجادة البكرية ونقابة
  باالزبكية وصلوا عليه باجلامع االزهر يف مشهد حافل ودفن مبشهد اجداده بالقرافة 

ومات الشريف العفيف الويف الصديق حممد بن زين بأحسن مجل الليل احلسيين باعلوى الترميي االصل نزيل احلرمني 
طيب السمد الشيخ باعبود فلوحظ بأنظاره وكان حيترمه ويعترف مبقامه سكن هبما مدة واتصل خبدمة الشيخ الق



وحيكي عن بعض مكاشفاته ووارداته وصحب كال من القطب السيد عبد اهللا مدهر وعارفة وقتها الشريفة فاطمة 
ن على العلوية والشيخ حممد ابن عبد الكرمي السمان والشيخ عبد اهللا مريغين ومجاعة كثريين من السادة والواردي

  احلرمني من االفاضل وله حماورة لطيفة ولديه حمفوظة ومعرفة بدقائق علم الطب وسليقة يف التصوف 
هو عائد من الروم واجتمع بافاضلها وعاشر شيخنا السيد حممد مرتضى وأفاده وأرشده  ١١٨١ورد اىل مصر سنة 

  الحترام اىل امور مهمة وسافر صحبته لزيارة الشهداء بدمياط والقاه أهلها با
مث توجه اىل احلرمني الشريفني واقام هناك واجتمع به الشيخ حممد اجلوهرى وآخاه يف الصحبة وكان مع ما أعطى 
  من الفضائل يتجر بالبضائع اهلندية ويتعلل مبا يتحصل منها وبآخرة سافر اىل الديار اهلندية وهبا تويف يف هذه السنة 

لرحلة الدراكة بقية السلف الورع الصاحل الزاهد الشيخ موسى بن داود ومات العمدة الفاضل واللوذعي الكامل ا
الشيخوين احلنفي امام جامع شيبون وخطيبه وخازن كتبه وكان انسانا حسنا عظيم النفس منور الشيبة ضخم البدن 

ه اليت مجعها فقيها مستحضرا املناسبات مهذب النفس لني اجلانب تقيا معتقدا وملا توقف االمري أمحد باشجاويش كتب
  وضعها خبزانة كتب الوقف حتت يد املترجم العتقاده فيه الديانة والصيانة رمحهما اهللا تعاىل 

  سنة سبع وتسعني ومائة والف

فيها تسحب ايضا مجاعة من الكشاف واملماليك وذهبوا اىل قبلي فشرعوا يف جتهيز جتريدة وعزم مراد بك على 
االموال فقبضوا على كثري من مساتري الناس والتجار واملتسببني وحبسوهم السفر وأخذ يف جتهيز اللوازم فطلب 

  وصادروهم يف امواهلم وسلبوا ما بأيديهم 
  فجمعوا من املال ما جاوز احلد وال يدخل حتت العد 

ويف منتصف ربيع اآلخر برز مراد بك للسفر وأخرج خيامه اىل جهة البساتني وخرج صحبته االمري الجني بك 
بك الشرقاوى وعثمان بك االشقر وسليمان بك أبو نبوت وكشافهم ومماليكهم وطوائفهم وسافروا بعد وعثمان 

  ايام 
ويف أواخر مجادى الثانية وردت االخبار بان رضوان بيك قرابة علي بك حضر اىل مراد بك وانضم اليه فلما فعل 

يضا اىل مصر يف منتصف شهر رجب ذلك انكسرت قلوب اآلخرين واخنذلوا ورجعوا القهقرى ورجع مراد بك أ
  وترك هناك مصطفى بك وعثمان بك الشرقاوى وعثمان بك االشقر 

ويف يوم اخلميس سادس عشرين رجب اتفق مراد بك وابراهيم بك على نفي مجاعة من خشداشينهم وهم ابراهيم 
رة فأىب وامتنع من بك الوايل وأيوب بك الصغري وسليمان بك االغا ورمسوا اليوب بك أن يذهب اىل املنصو

اخلروج فذهب اليه حسن كتخدا اجلربان كتخدا مراد بك واحتال عليه فركب وخرج اىل غيظ مهمشة مث سافر 
  اىل املنصورة 

واما ابراهيم بك الوايل فركب بطوائفه ومماليكه وعدى اىل بر اجليزة فركب خلفه علي بك اباظة والجني بك 
وا خلفه فأدركوه عند االهرام فأحتالوا عليه وردوه اىل قصر العيين مث وحجزوا هجنه ومجاله عند املعادى وعد

  سفروه اىل ناحية السرو 

  ورأس اخلليج 
واما سليمان بك فانه كان غائبا بأقليم الغربية واملنوفية جيمع من الفالحني فردا وأمواال ومظامل فلما بلغه اخلرب رجع 



الذهاب اىل احمللة الكربى فركب جبماعته واتباعه فوصل اىل مسجد اىل منوف فحضر اليه املعينون لنفيه وأمروه ب
  اخلضر فاجتمع بأخيه ابراهيم بك الوايل هناك فأخذه صحبته وذهبا اىل جهة البحرية 

ويف يوم االحد غاية شهر رجب طلع االمراء اىل الديوان وقلدوا مخسة من اغوات الكشاف صناجق وهم عبد 
سابقا وقاسم أغا كاشف املنوفية سابقا وعرف باملوسقو وهو من مماليك حممد بك الرمحن خازندار ابراهيم بك 

واشراق ابراهيم بك وحسني كاشف وعرف بالشفت مبعىن اليهودى وعثمان كاشف ومصطفى كاشف السلحدار 
  وهؤالء الثالثة من طرف مراد بك 

مسه حممد باشا السلحدار واليا على مصر ويف شهر شعبان وردت االخبار من ثغر سكندرية بوصول باشا اىل الثغر وا
  فنزل الباشا القدمي من القلعة اىل القصر بشاطىء النيل 

  ويف أواخر شعبان وصل سلحدار الباشا اجلديد خبلعة قائمقامية البراهيم بك 
 وفيه وصلت االخبار بأن سليمان بك وابراهيم بك رجعوا من ناحية البحرية اىل طندتا وجلسوا هناك وأرسلوا

  جوابات اىل االمراء مبصر بذلك واهنم يطلبون أن يعينوا هلم ما يتعيشون به 
وفيه أرسلوا خلعة اىل عثمان بك الشرقاوى بان يستقر حاكما جبرجا زطلبوا مصطفى بك وسليمان بك أبا نبوت 

  وعثمان بك االشقر للحضور اىل مصر فحضروا واستقر عثمان بك الشرقاوى جبرجا 
ب سليمان بك االغا وابراهيم بك الوايل من طندتا وعدوا اىل شرقية بلبيس ومروا من خلف ويف غرة رمضان هر

  اجلبل وذهبوا اىل جهة الصعيد 

  رجع علي كتخدا وحيىي كتخدا وسليمان بك اىل مصر باحلملة واجلمال وبعض مماليك وأجناد 
وتواترت األخبار بأهنم اجتمعوا مع  ويف أواخر رمضان هرب أيضا أيوب بك من املنصورة وذهب اىل الصعيد أيضا

بعضهم واتفقوا على العصيان فأرسلوا هلم حممد كتخدا أباظة وامحد اغا مجليان وطلبوهم اىل الصلح ويعينون هلم 
أماكن يقيمون هبا ويرسلون هلم احتياجاهتم فأتوا ذلك فطلبوا عثمان بك الشرقاوى ومصطفى بك للحضور فامتنعا 

ال نصلح اال ان رجع اخواننا رجعنا معهم ويردون هلم امرياهتم وبالدهم وبيوهتم ويعطلوا من أيضا وقاال ال حنضر و
  صنجوقه وامروه عوضهم 

فلما حضر اجلواب بذلك شرعوا يف جتهيز جتريدة وأخذوا يفتشون أماكن االمراء املذكورين فأخذوا ما وجدوه 
وعثمان بك الشرقاوى منهم الدايل ابراهيم وغريه  مبنزل مصطفى بك واهتموا أناسا بأمانات وودائع ملصطفى بك

  فجمعوا هبذه النكتة أمواال كثرية حقا وباطال 
ويف يوم اخلميس عشرين شهر شوال كان خروج احململ واحلجاج وأمري احلاج مصطفى بك الكبري وملا انقضى أمر 

من أرباهبا وعطلوا أسباب التجار احلج برزوا للتجريدة وأمريها ابراهيم بك الكبري ومجعوا املراكب وحجزوها 
واملسافرين ومجعوا االموال كما تقدم من املصادرات وامللتزمني والفالحني وغري ذلك وكان أمرا مهوال أيضا وبعد 

  أيام وصل اخلرب بان ابراهيم بك ضمنهم للصلح واصطلح معهم وانه واصل صحبتهم مجيعا 
بعده اجلماعة ودخلوا اىل مصر وسكنوا يف بيوت صغار ما ويف سادس عشر ذى القعدة حضر ابراهيم بك ووصل 

عدا عثمان بك ومصطفى بك فاهنم نزلوا يف بيوهتم وحضر صحبتهم أيضا علي بك وحسني بك االمساعيلية فلم 
  يعجب مراد بك ما فعله ابراهيم بك ولكن اسره يف نفسه ومل يظهره 



اىل أحد من القادمني وسكن احلال على ذلك أياما وركب للسالم على ابراهيم بك فقط يف اخلالء ومل يذهب 
وشرع ابراهيم بك يف اجراء الصلح وصفاء اخلاطر بينهم وبني مراد بك وأمرهم بالذهاب اليه فذهبوا اليه وسلموا 
عليه مث ركب هو اآلخر اليهم ما عدا الثالثة املعزولني وكل ذلك وهو ينقل يف متاع بيته وتعزيل ما فيه مث إنه ركب 

يوم اجلمعة وعدى اىل جزيرة الذهب وتبعه كشافه وطوائفه وأرسل اىل بوالق واخذ منها االرز والغلة والشعري  يف
والبقسماط وغري ذلك فأرسل له ابراهيم بك الجني بك وسليمان بك أبا نبوت لريدوه عن ذلك فنهرهم وطردهم 

  وأتباعه ومحلته من الرب والبحر  فرجعوا مث انه عدى اىل ناحية الشرق وذهب اىل قبلي وتبعه اغراضه
ويف هذه السنة قصر مد النيل واهنبط قبل الصليبة بسرعة فشرقت االراضي القبلية والبحرية وعزت الغالل بسبب 
ذلك وبسبب هنب االمراء وانقطاع الوارد من اجلهة القبلية وشطح سعر القمح اىل عشرة رياالت االردب واشتد 

  جوع الفقراء 
اىل بين سويف وأقام هناك وقطع الطريق على املسافرين وهنبوا كل ما مر هبم يف املراكب الصاعدة ووصل مراد بك 

  واهلابطة 

  من مات يف هذه السنة من االعيان

تويف الفقيه النبيه العمدة الفاضل حاوى أنواع الفضائل الشيخ أمحد ابن الشيخ الصاحل شهاب الدين أمحد بن حممد 
ي ولد مبصر ونشأ هبا وقرأ على والده وعلى كثري من مشايخ الوقت وتصدر للتدريس يف السجاعي الشافعي االزهر

حياة أبيه وبعد موته يف مواضعه وصار من اعيان العلماء وشارك يف كل علم ومتيز بالعلوم الغربية والزم الوالد 
  وأخذ عنه علم احلكمة واهلداية وشرحها للقاضي زاده قراءة حبث وحتقيق 

ولقط اجلواهر واجمليب واملقنطر وشرح اشكال التأسيس وغري ذلك وله يف تلك الفنون تعاليق ورسائل واجلغميين 
  مفيدة وله براعة يف التأليف ومعرفة باللغة وحافظة يف الفقه 

ومن تأليفه شرح على دالئل اخلريات كاحلاشية مفيد وشرح على امساء اهللا احلسىن قرظ عليه الشيخ عبد اهللا 
محه اهللا تعاىل هذا وكان ممن منحه اهللا أسرارها وأظهر أنوارها فأوضح من معانيها ما خفي ومنح طالهبا االدكاوى ر

كنزا يتنافس يف مثله انبل الفضالء وافضل النبالء امحد االسم حممود الصفات على الفعل حسن القول والذات جنل 
تقصر عن تعداد حماسنه ولو طولت باعي موالنا  العلم العالمة العمدة الفهامة كعبة االفضال وقبلة االجالل من

الشيخ امحد السجاعي حفظ اهللا عليه جنله الرشيد واراه منه ما يسر القريب والبعيد وحني حملت عيين ما كتب مما 
حقه ان يرقم بدل احلرب بالذهب عوذته باهللا من عني كل حسود وعملت انه ان شاء اهللا تعاىل سيسود وتطأ امخصه 

  سود اعناق اال
ومسع املترجم معنا كثريا على شيخنا السيد حممد مرتضى من االمايل وعدة جمالس من البخارى وجزء بن شاهد 

  اجليش والعوايل املروية عن امحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر املسماة بسلسلة الذهب وغري ذلك 
ال كل يوم يا اهللا يا جبار يا قهار يا شديد البطش ثلثمائة ومن فوائد املترجم انه رأى يف املنام قائال يقول له من ق

  وستني مرة أمن من الطاعون 
تويف ليلة االثنني سادس عشر صفر من السنة بعد ان تعلل باالستسقاء وصلي عليه بالغد باجلامع االزهر ودفن عند 

  أبيه بالبستان رمحه اهللا تعاىل 



يدي امحد بن علي ابن مجيل اجلعفرى اجلزويل السوسي من ولد ومات الشيخ الصاحل الناسك الصويف الزاهد س
فحج ورجع وقرأ معنا  ١١٨٢جعفر الطيار ولد بالسوس واشتغل بالعلم قليال على علماء بالده مث ورد اىل مصر يف 

  على الشيخ الوالد كثريا من الرياضيات مع مشاركة 

 وردا مع ابيهما يف تلك السنة للحج والشيخ سيدى حممد وسيدى أيب بكر ولدى الشيخ التاودى بن سودة حني
سامل القريواين مث غلب عليه اجلذب فساح وذهب اىل الروم جماهدا وأصيب جبراحات يف بدنه وعوجل حىت برأ وتعلم 

  اللغة التركية وعرضت عليه الدنيا فلم يقبلها والغالب عليه اخفاء احلال 
وأقام هبا مع كمال العفة والديانة وسالمة الباطن واالجنماع عن وورد اىل مصر يف سنة احدى وتسعني وتزوج مبصر 

الناس مع صفاء اخلاطر والذوق املتني وامليل اىل كتب الشيخ االكرب والشعراين وزيارة القرافتني يف كل مجعة على 
  قدميه 

   أحببت لقاء اهللا تعاىل تويف يف ثالث ربيع االول من السنة ودفن بالقرافة رمحه اهللا تعاىل
ومات العمدة العالمة واحلرب الفهامة قدوة املتصدرين وخنبة املفهمني النبيه املتفنن الشيخ حممد بن ابراهيم بن يوسف 

وحفظ القرآن وتفقه على الشيخ املدابغي  ١١٥٤اهليتمي السجيين الشافعي االزهري الشهري بأيب االرشاد ولد سنة 
الشيخ الصعيدي وغريه وأجاز أشياخ العصر وافىت ودرس وتوىل والرباوى والشيخ عبداهللا السجيين وحضر دروس 

مشيخة رواق الشراقوة باالزهر بعد وفاة خاله الشيخ عبدالرؤوف واشتهر ذكره وانتظم يف عداد املشايخ املشار 
شية اليهم باالزهر ويف اجلمعيات واجملالس عند االمراء ونظار االزهر ويف االخبار وله مؤلفات يف الفنون وكتب حا

على اخلطيب على أيب شجاع اال أهنا مل تكمل ورسائل يف مستصعبات املسائل باملنهج وصنف رسالة تتعلق بنداء 
  املؤمنني بعضهم بعضا يف اجلنة 

  تويف يف أواخر القعدة 
لعلماء ومات االمام اهلمام العالمة املقدام املتقن املتفنن املفيد الشيخ يوسف الشهري برزة الشافعي االزهرى أحد ا

احملصلني واالجالء املفيدين تفقه على الشيخ العالمة الشيخ أمحد رزة واليه انتسب وبه اشتهر وحضر على كل من 
  الشيخ احلفناوى والشيخ أمحد البجرمي والشيخ عيسى 

شمة الرباوى ودرس الفقه واملعقول باالزهر وأفاد وأفىت وصار يف عداد املتصدرين املشار اليهم مع االجنماع واحل
  والكمال والرئاسة وحسن احلال ومل يتداخل كغريه يف االمور املخلة 
  ومل يزل مقبال على شأنه حىت تويف يف عاشر مجادى االوىل من السنة 

ومات الشيخ الصاحل الورع علي بن عبد اهللا موىل االمري بشري جلبه مواله من بالد الروم وحبب اليه السلوك فالزم 
كلية وأخذ عنه الطريق وحضر دروسه ومسع الصحيح على السيد مرتضى بتمامة يف منزله الشيخ احلفين مالزمة 

بدرب امليضاة بالصليبة وكذلك مسلم وأبو داود وغري ذلك من االجزاء احلديثة ومسلسالت بن عقيلة بشروطها 
  وغالبها بقراءة السيد حسني الشيخوين 

ة مكرما حمسنا خريا له بر وصدقات خفية تويف يف يوم االحد وكان انسانا حلو املعاشرة كثري التودد لطيف الصحب
تاسع عشرين رجب بعد ان تعلل بالفتق عن كرب وصلي عليه بسبيل املؤمنني ودفن بالقرب من شيخنا حممود 

  الكردى بالصحراء 
  ىل وكان منور الوجه والشيبة وعليه جاللة ووقار وهيبة يلوح عليه سيما الصالح والتقوى رمحه اهللا تعا



ومات الشيخ الصاحل عيسى بن أمحد القهاوى الوقاد باملشهد احلسيين وخادم النعال باملوضع املذكور كان رجال 
مسنا سخيا مبا ميلك مطعاما للواردين من الغرباء املنقطعني وأدرك مجاعة من الصاحلني وكان حيكي لنا عليهم امورا 

  حسن وللناس فيه اعتقاد عظيم غريبة وله مع اهللا حال ويف فهم كالم القوم وذوق 
ويف أخرة أعجزة اهلرم والقعود فتوجه اىل طندتا يف آخر ربيع الثاين ومكث هناك برحاب سيدي امحد البدوى اىل 
أن تويف يوم االربعاء ثاين عشر مجادى الثانية ودفن عند مقام الويل الصاحل سيدي عز الدين خارج البلد يف موضع 

  هد لنفسه فلم يتفق دفنه فيه كان أعده السيد حممد جما

ومات العالمة الفاضل احملدث الصويف الشيخ أمحد بن أمحد بن امحد ابن مجعة البجريمي الشافعي قرأ على أبيه 
وحضر درس العشماوى والعزيزى واجلوهرى والشيخ أمحد سابق واحلفين وآخرون ودرس واكب على اقراء 

يسكن يف خانقاه سعيد السعداء مع سكون االخالق واالجنماع عن  احلديث وألف يف الفن وانتفع به الناس وكان
الناس ومالزمة حمله وال زال يفيد ويسمع حىت وافاه احلمام يف يوم اجلمعة ثاين رمضان وكانت جنازته خفيفة 

  الشتغال الناس بالصيام وكان خيرب عن والده ان جنازته كانت خفيفة رمحه اهللا 
سى جليب بن حممود بن عثمان ابن مرتضى القفطاجني احلنفي املصرى ولد مبصر ومات الفاضل املبجل سيدى عي

ونشأ صاحلا يف عفاف وصالح وديانة ومالزمة حلضور دروس االشياخ وتفقه على فضالء وقته مثل الشيخ الوالد 
قتىن كتبا والشيخ حسن املقدسي وأخذ العربية والكالم عن الشيخ حممد االمري والشيخ أمحد البيلي وغريمها وا

نفيسة وكان منزله موردا للفضالء وكان يعزم عليهم ويعمل هلم الضيافات يف كل عام ببستان خارج مصر يعرف 
  ببستان القفطاجني ورثه عن آبائه وكان نعم الرجل مودة وصيانة رمحه اهللا تعاىل وساحمه 

  سنة مثان وتسعني ومائة والف

  خصيب مغضبا وجلس هناك فيها يف احملرم سافر مراد بك اىل منية بن 
وفيه حضر اىل مصر حممد باشا وايل مصر فأنزلوه بقصر عبد الرمحن كتخدا بشاطىء النيل فأقام به يومني مث عملوا 

  له موكبا وطلع اىل القلعة من حتت الربع على الدرب األمحر 
رى والشيخ أيب االنوار شيخ ويف منتصفه اتفق رأى ابراهيم بك واالمراء الذين معه على ارسال حممد افندى البك

  السادات والشيخ أمحد 

العروسي شيخ االزهر اىل مراد بك ليأخذوا خاطره ويطلبوه للصلح مع خشداشينه ويرجع اليهم ويقبلوا شروطه ما 
  عدا اخراج احد من خشداشينهم 

هروبا خوفا على نفسه  فلما سافروا اليه وواجهوه وكلموه يف الصلح تعلل باعذار واخرب انه مل خيرج من مصر اال
فانه حتقق عنده توافقهم على غدره فان ضمنتهم وحلفتم يل باالميان انه ال حيصل يل منهم ضرر وافقتكم على 

  الصلح واال فدعوين بعيدا عنهم 
فقالوا له لسنا نطلع على القلوب حىت حنلف ونضمن ولكن الذى نظنه ونعتقده عدم وقوع ذلك بينكم النكم اخوة 

الراحة فيكم وبراحتكم ترتاح الناس وتأمن السبل فأظهر االمتثال ووعد باحلضور بعد ايام وقال هلم اذا  ومقصودنا
وصلتم اىل بين سويف ترسلون يل عثمان بك الشرقاوى وأيوب بك الدفتردار الشترط عليهم شروطي فان قبلوها 

  توجهت معهم واال عرفت خالصي معهم 



  فروا وحضروا اىل مصر يف ليلة اجلمعة ثالث عشرين شهر صفر وانفصلوا عنه على ذلك وودعوه وسا
  ويف ذلك اليوم وصل احلجاج اىل مصر ودخل أمري احلج مصطفى بك باحململ يف يوم االحد 

ويف يوم السبت مستهل ربيع االول خرج االمراء اىل ناحية معادي اخلبري وحضر مراد بك اىل بر اجليزة وصحبته 
ناد والعربان والغوغاء من أهل الصعيد واهلوارة ونصبوا خيامهم ووطاقهم قبالتهم يف الرب مجع كبري من الغز واالج

اآلخر فأرسل اليه ابراهيم بك عبد الرمحن بك عثمان وسليمان بك الشابورى وآخرين يف مركب فلما عدوا اليه مل 
لويت يف مراكب أخرى ليتوجهوا يأذن هلم يف مقابلته وطردهم ونزل ايضا كتخدا الباشا وصحبته امسعيل افندى اخل

اليه ايضا جلريان الصلح فلما توسطوا البحر ووافق رجوع االولني ضربوا عليهم باملدافع فكادت تغرق هبم السفن 
  ورجعوا وهم ال يصدقون بالنجاة 

  فلما رأى ذلك ابراهيم بك ونظر امتناعه 

  ظري فعاهلم عن الصلح وضربه باملدافع امر هو اآلخر بضرب املدافع عليهم ن
وكثر الرمي بينهم من اجلهتني على بعضهم البعض وامتنع كل من الفريقني عن التعدية اىل اجلهة االخرى وحجزوا 

  املعادى من الطرفني 
واستمر احلال بينهم على ذلك من أول الشهر اىل عشرين منه واشتد الكرب والضنك على الناس وأهل البالد 

ية برا وحبرا وكثر تعدى املفسدين وغلت االسعار وشح وجود الغالل وزادت وانقطعت الطرق القبلية والبحر
  أسعارها 

ويف تلك املدة كثر عبث املفسدين وأفحش مجاعة مراد بك يف النهب والسلب يف بر اجليزة وأكلوا الزروعات ومل 
الناس حصول يتركوا على وجه االرض عودا اخضر وعني لقبض االموال من اجلهات وغرامات الفالحنب وظن 

  الظفر ملراد بك واشتد خوف االمراء مبصر منه 
وحتدث الناس بعزم ابراهيم بك على اهلروب فلما كان ليلة اخلميس املذكور أرسل ابراهيم بك املذكور مخسة من 

الصناجق وهم سليمان بك االغا وسليمان ابو نبوت وعثمان بك االشقر وابراهيم بك الواىل وايوب بك فعدوا اىل 
رب اآلخر بالقرب من أنبابه ليال وساروا مشاة فصادفوا طابورا فضربوا عليهم بالبندق فاهنزموا منهم وملكوا ال

مكاهنم وذلك بالقرب من بوالق التكرور كل ذلك والرمى باملدافع متصل من عرضى ابراهيم بك مث عدى خلفهم 
على العرضى باملدفعني فلم جيبهم احدا  مجاعة اخرى ومعهم مدفعان وتقدموا قليال من عرضى مراد بك وضربوا

  فباتوا على ذلك وهم على غاية من احلذر واخلوف 
وتتابع هبم طوائفهم وخيوهلم فلما ظهر نور النهار نظروا فوجدوا العرضى خاليا وليس بة احد وارحتل مراد بك ليال 

ة وهنب اوباشة املراكب الىت كانت وترك بعض اثقالة ومدافعة فذهبوا اىل العرضى وأخذوا ما وجدوه وجلسوا مكان
  حمجوزة للناس 

وعدى ابراهيم بك وتتابعوا ىف التعدية وركبوا خلفهم اىل الشيمى فلم جيدوا احدا فأقاموا هناك السبت واالثنني 
  والثالثاء ورجع ابراهيم بك 

  وبقية االمراء اىل مصر ودخلوا بيوهتم 
يقع بينهم مصاف وال مقاتلة وهرب مراد بك وذهب مبن معة وانقضت هذة الفتنة الكذابة على غري طائل ومل 

  يهلكون الزرع حصادا ويسعون ىف االرض فسادا 



ويف أواخر شهر مجادى االوىل اتفق رأى ابراهيم بك على طلب الصلح مع مراد بك فسافر لذلك الجني بك وعلي 
ك وسليمان بك وابراهيم بك أغا كتخدا جاووجان وسبب ذلك ان عثمان بك الشرقاوى وأيوب بك ومصطفى ب

الوايل حتزبوا مع بعضهم واخذوا ينقضون على ابراهيم بك الكبري واستخفوا بشأنه وقعدوا له كل مرصد وختيل 
منهم وحتزر وجرت مشاجرة بني أيوب بك أغا كتخدا جاوجان حبضرة ابراهيم بك وسبه وشتمه وأمسك عمامته 

عليك فاغتاظ ابراهيم بك لذلك وكتمه يف نفسه وعز عليه علي أغا وحل قوالنه وقال له ليس هذا املنصب خملدا 
النه كان بينه وبينه حمبة أكيدة وال يقدر على فراقه فشرع يف اجراء الصلح بينه وبني مراد بك فاجتمع اليه االمراء 

ويكون كواحد وتكلموا معه فقال نصطلح مع أخينا أوىل من التشاحن ونزيل الغل بيننا الجل راحتنا وراحة الناس 
  منا وان حصل منه خلل أكون انا وأنتم عليه 

وحتالفوا على ذلك وسافر الجني بك وعلي أغا وبعد أيام حضر حسن كتخدا اجلريان كتخدا مراد بك اىل مصر 
واجتمع بابراهيم بك ورجع ثانيا وارسل ابراهيم بك صحبته ولده مرزوق بك طفال ومعه الدادة واملرضعة فلما 

  مراد بك أجاب بالصلح وقدم ملرزوق بك هدية وتقادم ومن مجلتها بقرة والبنتها رأسان وصلوا اىل 
ويف عاشر رجب حضر مرزوق بك وصحبته حسن كتخدا اجلريان فأوصله اىل أبيه ورجع ثانيا اىل مراد بك وشاع 

وا على ذلك اخلرب بقدوم مراد بك وعمل مصطفى بك وليمة وعزم من بصحبته واحضر هلم آالت الطرب واستمر
  اىل آخر النهار 

ويف ثاين يوم اجتمعوا عند ابراهيم بك وقالوا له كيف يكون قدوم مراد بك ولعله ال يستقيم حاله معنا فقال هلم 
  حىت يأيت فان استقام معنا فيها واال اكون انا وأنتم عليه 

  فتحالفوا وتعاهدوا واكدوا املواثيق 
غمازة فركب ابراهيم بك على حني غفلة وقت القائلة يف مجاعته وطائفته  فلما كان يوم اجلمعة وصل مراد بك اىل

وخرج اىل ناحية البساتني ورجع من الليل وطلع اىل القلعة وملك االبواب ومدرسة السلطان حسن والرميلة 
نهم من والصليبة والتبانة وأرسل اىل األمراء اخلمسة يأمرهم باخلروج من مصر وعني هلم اماكن يذهبون اليها فم

يذهب اىل دمياط ومنهم من يذهب اىل املنصورة وفارسكور فامتنعوا من اخلروج واتفقوا على الكرنكة واخلالف مث 
مل جيدوا هلم خالصا بسبب ان ابراهيم بك ملك القلعة وجهاهتا ومراد بك واصل يوم تارخيه وصحبته السواد 

يتهم اىل ناحية القليوبية ووصل مراد بك لزيارة االمام االعظم من العساكر والعربان مث اهنم ركبوا وخرجوا جبمع
الشافعي فعندما بلغه خرب خروجهم ذهب من فوره من خلف القلعة ونزل على الصحراء واسرع يف السري حىت 

وصل اىل قناطر ايب املنجا ونزل هناك وارسل خلفهم مجاعة فلحقوهم عند شربا شهاب وادركهم مراد بك والتطموا 
مراد بك بفرسه فلحقوه واركبوه غريه فعند ذلك وىل راجعا واجنرح بينهم مجاعة قالئل واصيب  معهم فتقنطر

سليمان بك برصاصة نفذت من كتفه ومل ميت ورجع مراد بك ومن معه اىل مصر على غري طائل وذهب االمراء 
يدهلم على الطريق  اخلمسة املذكورون وعدوا على وردان وكان بصحبتهم رجل من كبار العرب يقال له طرهونة

املوصلة اىل جهة قبلي فسار هبم يف طريق مقفرة ليس هبا ماء وال حشيش يوما وليلة حىت كادوا يهلكون من العطش 
وتأخر عنهم اناس من طوائفهم وانقطعوا عنهم شيئا فشيئا اىل ان وصلوا اىل ناحية سقارة فرأوا أنفسهم بالقرب من 

   االهرام فضاق خناقهم وظنوا الوقوع



فأحضروا اهلجن وارادوا الركوب عليها واهلروب ويتركوا اثقاهلم فقامت عليهم طوائفهم وقالوا هلم كيف تذهبون 
  وتتركونا مشتتني 

  وصار كل من قدر على خطف شيء أخذه وهرب فسكنوا عن الركوب وانتقلوا من مكاهنم اىل مكان آخر 
اد بك وكان بالروضة فاعلمه اخلرب فأرسل مجاعة اىل ويف وقت الكبكبة ركب مملوك من مماليكهم وحضر اىل مر

املوضع الذى ذكره له فلم جيدوا أحدا فرجعوا واغتم اهل مصر لذهاهبم اىل جهة قبلي ملا يترتب على ذلك من 
  التعب وقطع اجلالب مع وجود القحط والغالء 

  وبات الناس يف غم شديد 
اخلرب بالقبض عليهم وكان من أمرهم اهنم ملا وصلوا اىل ناحية فلما طلع هنار يوم االربعاء حادى عشرين رجب شاع 

االهرام ووجدوا أنفسهم مقابلني البلد أحضروا الدليل وقالوا له انظر لنا طريقا تسلك منه فركب لينظر يف الطريق 
ثقاهلم وذهب اىل مراد بك وأخربه مبكاهنم فأرسل هلم مجاعة فلما نظروهم مقبلني عليهم ركبوا اهلجن وتركوا ا

وولوا هاربني وكانوا كمنوا هلم كمينا فخرج عليهم ذلك الكمني ومسكوا بزمامهم من غري رفع سالح وال قتال 
وحضروا هبم اىل مراد بك جبزيرة الذهب فباتوا عنده وملا أصبح النهار أحضر هلم مراد بك مراكب وأنزل كل امري 

جهة حبرى فذهبوا بعثمان بك وأيوب بك اىل املنصورة يف مركب وصحبته مخسة مماليك وبعض خدام وسافروا اىل 
  ومصطفى بك اىل فارسكور وابراهيم بك الوايل اىل طندتا واما سليمان بك فاستمر ببوالق التكرور حىت برأ جرحه 
 ويف منتصف شهر رمضان اتفق االمراء املنفيون على الرهوب اىل قبلي فأرسلوا اىل ابراهيم بك الوايل ليأيت اليهم من

طندتا وكذلك اىل مصطفى بك من فارسكور وتواعدوا على يوم معلوم بينهم فحضر ابراهيم بك اىل عثمان بك 
  وايوب بك خفية يف املنصورة وأما مصطفى بك فإنه نزل يف املراكب وعدى اىل الرب الشرقي بعد الغروب وركب 

خرازة وأخذ صحبته رجال يسمى  وسافر فركب خلفه رجل يسمى طه شيخ فارسكور وكان بينه وبني مصطفى بك
االشقر يف حنو ثلثمائة فارس وعدوا خلفه فلحقوه آخر الليل والطريق ضيقة بني البحر واالرز املزروع فلم ميكنهم 

  اهلروب وال القتال 
فأراد الصنجق ان يذهب مبفرده فدخل يف االرز بفرسه فانغرز يف الطني فقبضوا عليه هو ومجاعته فعروهم وأخذوا 

  ان معهم وساقوهم مشاة اىل البحر وانزلوهم املراكب وردوهم اىل مكاهنم حمتفظني عليهم ما ك
  وارسلوا اخلرب اىل مصر بذلك 

واما اجلماعة الذين يف املنصورة فاهنم انتظروا مصطفى بك يف امليعاد فلم يأهتم ووصلهم اخلرب مبا وقع له فركب 
ملنصورة فلما قربوا من مصر سبقتهم الرسل اىل سليمان بك عثمان بك وابراهيم بك وساروا وختلف ايوب بك ا

فركب من اجليزة وذهب اليهما وذهبوا اىل قبلي وارسل مراد بك حممد كاشف االلفي وايوب كاشف فأخذا 
  مصطفى بك من فارسكور وتوجها به اىل ثغر سكندرية وسجنوه بالربج الكبري 

  وعرف من اجل ذلك باالسكندراين 
ك اىل مصر واسكنوه يف بيت صغري وبعد ايام ردوه اىل بيته الكبري وردوا له الصنجقية ايضا يف واحضروا ايوب ب

  منتصف شوال 
ويف يوم االثنني سادس شهر شوال املوافق التاسع عشر مسرى القبطي كان وفاء النيل املبارك ونزل الباشا يوم 

  الثالثاء يف عربة وكسر السد على العادة 
دى عشرين شوال كان خروج احململ صحبة امري احلاج مصطفى بك الكبري يف موكب حقري جدا ويف يوم االثنني حا



بالنسبة للمواكب املتقدمة مث ذهب اىل الربكة يف يوم اخلميس وقد كان تأخر له مبلغ من مال الصرة وخالفها 
ل عليه امري احلاج فطلب ذلك من ابراهيم بك فأحاله على مراد بك من املريى الذى طرفه وطرف اتباعه واحا

  وركب من الربكة راجعا اىل مصر وتركه واياه فلم يسع مراد بك اال الدفع وتشهيل احلج وعاد اىل مصر 

وخرج اىل قصره بالروضة وارسل اىل اجلماعة الذين بالوجه القبلي فلما علم ابراهيم بك بذلك ارسل اليه يستعطفه 
  ء ونظر ابراهيم بك فلم جيد عنده احدا من خشداشينه وترددت بينهما الرسل من العصر اىل بعد العشا

واجتمه واكلهم على مراد بك فضاق صدره وركب اىل الرميلة فوقف هبا ساعة حىت أرسل احلملة صحبة عثمان 
بك األشقر وعلي بك أباظة وصرب حىت ساروا وتقدموا عليه مسافة مث سار حنو اجلبل وذهب اىل قبلي وصحبته علي 

اويشية وعلي أغا مستحفظان واحملتسب وصناجقه االربعة فلما بلغ مراد بك ركوبه وذهابه ركب اغا كتخدا اجل
خلفهم حصة من الليل مث رجع اىل مصر واصبح منفردا هبا وقلد قائد اغا اغات مستحفظان وصاحل اغا الوايل القدمي 

اشف االلفي ليحضر وجعله كتخدا اجلاويشية وحسن اغا كتخدا ومصطفى بك حمتسب وأرسل اىل حممد ك
مصطفى بك من حمبسه بثغر اسكندرية ونادى باالمان يف البلد وزيادة وزن اخلبز وأمر باخراج الغالل املخزونة 

  لتباع على الناس 
  ويف ليلة الثالثاء خامس القعدة حضر مصطفى بك ونزل يف بيته امريا وصنجقا على عادته كما كان 

  األلفي صنجقا مصطفى كاشف وصنجقا االمخيمي صنجقا أيضا وفيه قلد مراد بك مملوكه حممد كاشف 
ويف يوم االحد سابع عشر القعدة حضر عثمان بك الشرقاوى وسليمان بك االغا وابراهيم بك الوايل وسليمان بك 

  أبو نبوت وكان مراد بك أرسل يستدعيهم كما تقدم 
  فلما حضروا اىل مصر سكنوا بيوهتم كما كانوا على امارهتم 

اواخره وصل واحد أغا من الدولة وبيده مقرر للباشا على السنة اجلديدة فطلب الباشا االمراء لقراءاته عليهم ويف 
  فلم يطلع منهم أحد وامهل ذلك مراد بك ومل يلتفت اليه 

ويف يوم اجلمعة رابع عشر احلجة رسم مراد بك بنفي رضوان بك قرابة علي بك الكبري الذى كان خامر على 
وحسن بك اجلداوى وحضر مصر صحبة مراد بك كما تقدم وانضم اليه وصار من خاصته فلما خرج  امسعيل بك

ابراهيم بك من مصر اشيع انه يريد صلحه مع امسعيل بك وحسن بك بك فصار رضوان بك كاجلملة املعترضة 
  فرسم مراد بك بنفيه فسافر من ليلته اىل االسكندرية 

د بك اىل الباشا وأمره بالنزول فأنزلوه اىل قصر العيين معزوال وتوىل مراد ويف يوم السبت خامس عشرة أرسل مرا
بك قائم مقام وعلق الستور على بابه فكانت والية هذا الباشا احد عشر شهرا سوى اخلمسة أشهر اليت أقامها بثغر 

  سكندرية وكانت أيامه كلها شدائد وحمنا وغالء 
اء الصلح بينه وبني ابراهيم بك فأرسل له سليمان بك االغا والشيخ ويف أواخر شهر احلجة شرع مراد بك يف اجر

  أمحد الدردير ومرزوق بك ولده فتهيأوا وسافروا يف يوم السبت ثامن عشرينه 
وانقضت هذه السنة كاليت قبلها يف الشدة والغالء وقصور النيل والفنت املستمرة وتواتر املصادرات واملظامل من 

هم يف النواحي جليب االموال من القرى والبلدان واحداث أنواع املظامل ويسموهنا مال اجلهات االمراء وانتشار أتباع
ودفع املظامل والفردة حىت أهلكوا الفالحني وضاق ذرعهم واشتد كرهبم وطفشوا من بالدهم فحولوا الطلب على 

ودورهم ومواشيهم بسبب ذلك مع ما هم  امللتزمني وبعثوا هلم املعينني يف بيوهتم فاحتاج مساتري الناس لبيع أمتعتهم



فيه من املصادرات اخلارجة عن ذلك وتتبع من يشم فيه رائحة الغىن فيؤخذ وحيبس ويكلف بطلب اضعاف ما يقدر 
  عليه وتواىل طلب السلف من جتار النب والبهار عن املكوسات املستقيلة 

عار مث مدوا أيديهم اىل املواريث فاذا مات امليت وملا حتقق التجار عدم الرد استعوضوا خساراهتم من زيادة االس
  أحاطوا مبوجوده 

  سواء كان له وارث أوال 
وصار بيت املال من مجلة املناصب اليت يتوالها شرار الناس جبملة من املال يقوم بدفعه يف كل شهر وال يعارض فيما 

  يفعل يف اجلزئيات وأما الكليات فيختص هبا االمري 
يوصف من أنواع البالء اال من تداركه اهللا برمحته او اختلس شيئا من حقه فان اشتهروا عليه فحل بالناس ماال 

  عوقب على استخراجه 
وفسدت النيات وتغريت القلوب ونفرت الطباع وكثر احلسد واحلقد يف الناس لبعضهم البعض فيتتبع الشخص 

وعربدت أوالد احلرام وفقد االمن ومنعت  عورات اخيه ويديل به اىل الظلم حىت خرب االقليم وانقطعت الطرق
السبل اال باخلفارة وركوب الغرر وجلت الفالحون من بالدهم من الشراقي والظلم وانتشروا يف املدينة بنسائهم 

وأوالدهم يصيحون من اجلوع ويأكلون ما يتساقط يف الطرقات من قشور البطيخ وغريه فال جيد الزبال شيئا يكنسه 
احلال حىت أكلوا امليتات من اخليل واحلمري واجلمال فاذا خرج محار ميت تزامحوا عليه وقطعوه  من ذلك واشتد هبم

  وأخذوه ومنهم من يأكله نيئا من شدة اجلوع ومات الكثري من الفقراء باجلوع 
صار مسر هذا والغالء مستمر واالسعار يف الشدة وعز الدرهم والدينار من أيدى الناس وقل التعامل اال فيما يؤكل و

الناس وحديثهم يف اجملالس ذكر املآكل والقمح والسمن وحنو ذلك الغري ولوال لطف اهللا تعاىل وجميء الغالل من 
  نواحي الشام والروم هللكت أهل مصر من اجلوع 

 وبلغ االردب من القمح ألفا وثلثمائة نصف فضة والفول والشعري قريبا من ذلك وأما بقية احلبوب واالبزار فقل ان
  توجد 

واستمر ساحل الغلة خاليا من الغالل بطول السنة والشون كذلك مقفولة وارزاق الناس وعالئفهم مقطوعة وضاع 
  الناس بني صلحهم وغبنهم وخروج طائفة ورجوع االخرى ومن خرج اىل جهة قبض أمواهلا وغالهلا 

  وإذا سئل املستقر يف شيء تعلل مبا ذكر 
  الغالب اهنا حيل على سلب االموال والبالد  وحمصل هذه االفاعيل حبسب الظن

  وفخاخ ينصبوهنا ليصيدوا هبا امسعيل بك 
ويف أواخره وصلت مكاتبة من الديار احلجازية عن الشريف سرور ووكالء التجار خطابا لالمراء والعلماء بسبب 

ملكوسات عن احلد فلما منع غالل احلرمني وغالل املتجر وحضور املراكب مصربة باالتربة والشكوى من زيادة ا
  حضرت قرىء بعضها وتغوفل عنها وبقي االمر على ذلك 

  رجع خلرب العجلة اليت هلا رأسان

وهو انه ملا أرسل ابراهيم بك ولده مرزوق بك غالما صغريا ملصاحلة االمري مراد بك واعطاه هدية ومن مجلتها بقرة 
بت بصحبة أخينا وصديقنا موالنا السيد امسعيل وخلفها عجلة برأسني وحضر هبما اىل مصر وشاع خربها فذه



الوهيب الشهري باخلشاب فوصلنا اىل بيت ام مرزوق بك الذى حبارة عابدين ودخلنا اىل اسطبل مع بعض السواس 
فرأينا بقرة مصفرة اللون مبياض وابنتها خلفها سوداء وهلا رأسان كاملتا االعضاء وهي تأكل بفم احدى الرأسني 

  أس الثانية فتعجبنا من عجيب صنع اهللا وبديع خلقته فكانت من العجائب الغريبة املؤرخة وتشتر بفم الر

  من مات يف هذه السنة من أعيان الناس

مات الشيخ الفقيه الصاحل املشارك الشيخ درويش بن حممد بن حممد ابن عبد السالم البوتيجي احلنفي نزيل مصر 
لشيخ سليمان املنصورى والشيخ حممد الدجلي وغريهم ومتيز يف حضر دروس كل من الشيخ حممد ايب السعود وا

  معرفة فروع الفقه وافىت ودرس وكان انسانا حسنا ال بأس به تويف يف هذه السنة 
ومات العمدة العالمة والرحلة الفهامة املفوه املتكلم املتفقه النحوى االصويل الشيخ عبد اهللا بن أمحد املعروف 

  رى احد باللبان الشافعي االزه

املتصدرين يف العلماء االزهرية حضر أشياخ الوقت كامللوى واجلوهري واحلفين والصعيدي والعشماوي والدفرى 
ومتهر يف الفقه واملعقول وقرأ الدروس وختم اخلتوم وتنزل اياما عند االمري ابراهيم كتخذا القازدغلي واشتهر ذكره 

كان فصيحا ملسانا مفوها خيشى من سالطة لسانه يف اجملالس يف الناس وعند االمراء بسبب ذلك وحتمل حاله و
  العلمية والعرفية 

وسافر مرة اىل اسالمبول يف بعض االرساليات وذلك سنة ست ومثانني عندما خرج علي بك من مصر ودخل حممد 
  بك وكان بصحبة أمحد باشجاويش أرنؤد 

املغريب وبنانه قرية من قرى منستري بافريقية ورد اىل مصر ومات االمام العالمة الشيخ عبد الرمحن جاد اهللا البناين 
وجاور باجلامع االزهر وحضر دروس الشيخ الصعيدي والشيخ يوسف احلفين والسيد حممد البليدى وغريهم من 

أشياخ العصر ومهر يف املعقول وألف حاشية على مجع اجلوامع اختصر فيها سياق بن قاسم وانتفع هبا الطلبة ودرس 
املغاربة وأخذ احلديث عن الشيخ أمحد االسكندرى وغريه وتوىل مشيخة رواقهم مرارا بعد عزل السيد قاسم  برواق

  التونسي وبعد عزل الشيخ أيب احلسن القلعي فسار فيها سريا حسنا 
  ومل يتزوج حىت مات 

  ومن آثاره ما كتبه على املقامة التصحيفية للشيخ عبد اهللا االدكاوى 
  على التدريس ونفع الطلبة حىت تعلل أياما وتويف ليلة الثالثاء ختام شهر صفر ومل يزل مواظبا 

ومات الشيخ الفاضل العالمة عبد الرمحن بن حسن بن عمر االجهورى املالكي املقرى سبط القطب اخلضريى أخذ 
حممد وعن الشيخ عبد ربه ابن  ١١٥٦علم االداء عن كل من الشيخ حممد بن علي السراجي اجازة يف سنة 

السجاعي اجازة يف سنة أربع ومخسني وعن مشس الدين السجاعي فس سنة ثالث ومخسني وعن عبد اهللا بن حممد 
  بن يوسف القسطنطيين جود عليه اىل قوله املفلحون بطريقة الشاطبية والتيسري بقلعة اجلبل حني 

شهاب االسقاطي وآخرين وأخذ ورد مصر حاجا يف سنة ثالث ومخسني وعلى الشيخ أمحد بن السماح البقرى وال
العلوم عن الشرباوى والعماوى والسجيين والشهاب النفراوى وعبد الوهاب الطندتاوى والشمس احلفين وأخيه 
الشيخ يوسف والشيخ امللوى ومسع احلديث من الشيخ حممد الدفرى والشيخ أمحد االسكندراين وحممد بن حممد 

لية وكذا يوسف بن ناصر واجازه السيد مصطفى البكرى يف اخللوتية الدقاق واجازه اجلوهرى يف االحزاب الشاذ



واالوراد السرية ودخل الشام فسمع االولية على الشيخ امسعيل العجلوين ومسع عليه احلديث وأخذ فن القراءات 
على الشيخ مصطفى اخلليجي ومكث هناك مدة ودخل حلب فسمع من مجاعة وعاد اىل مصر فحضر على السيد 

  يف تفسري البيضاوى باالزهر وباالشرفية وكان السيد يعتين به ويعرف مقامه  البليدى
وله سليقة تامة يف الشعر وله مؤلفات منها امللتاذ يف االربعة الشواذ ورسالة يف وصف أعضاء احملجوب نظما ونثرا 

  صره وشرح تشنيف السمع ببعض لطائف الوضع للشيخ العيدروس شرحني كاملني قرظ عليهما علماء ع
وال زال ميلي ويفيد ويدرس وجييد ودرس باالزهر مدة يف أنواع الفنون واتقن العربية واالصول والقراءات وشارك 
يف غريها وعني للتدريس يف السنانية ببوالق فكان يقرأ فيها اجلامع الصغري ويكتب على أطراف النسخة من تقاريره 

  املبتكرة ما لو مجع لكان شرحا حسنا 
  رجم رمحه اهللا تعاىل يف سابع عشرين رجب وتويف املت

ومات االجل املبجل والعمدة املفضل احلسيب النسيب السيد حممد ابن امحد بن عبد اللطيف بن حممد بن تاج 
العارفني بن أمحد بن عمر ابن أيب بكر بن حممد بن أمحد بن علي بن حسني بن حممد بن شرشيق بن حممد ابن عبد 

احلسيين اجليلي املصرى ويعرف بأبن بنت اجليزى من بيت العز والسيادة والكرامة واجملادة العزيز بن عبد القادر 
  جدهم تاج العارفني 

توىل الكتابة بباب النقابة وال زالت يف ولده مضافة ملشيخة السادة القادرية ومنزهلم بالسبع قاعات ظاهر املوسكي 
 أدرك منه حظا وافرا وصار له ملكة يقتدر هبا على استحضار مشهور بالثروة والعز وكان املترجم اشتغل بالعلم حىت

النكات واملسائل والفروع وكان ذا وجاهة وهيبة واحتشام واجنماع عن الناس وهلم منزل بربكة جناق يذهبون اليه 
  الق يف ايام النيل وبعض االحيان للنزاهة تويف رمحه اهللا تعاىل يف هذه السنة وتوىل منصبه أخوه السيد عبد اخل

ومات السيد الفاضل السالك على بن عمر بن حممد بن علي بن امحد ابن عبد اهللا بن حسن بن امحد بن يوسف بن 
ابراهيم بن امحد ابن ايب بكر بن سليمان بن يعقوب بن حممد بن القطب سيدى عبد الرحيم القناوى الشريف 

مث حبب اليه السياحة فورد احلرمني وركب من جدة  احلسيين ولد بقنا وقدم مصر وتلقن الطريقة عن االستاذ احلفين
اىل سورت ومنها اىل البصرة وبغداد وزار من هبما من املشاهد الكرام مث دخل املشهد فزار امري املؤنني علي بن ايب 
طالب رضي اهللا عنه مث دخل جراسان ومنها اىل غزنني وكابل وقندهار واجتمع بالسلطان امحد شاه فأكرمه واجزل 

العطاء مث عاد اىل احلرمني وركب من هناك اىل حبر سيالن فوصل اىل بنارس واجتمع بسلطاهنا وذهب اىل بالد له 
جاوة مث رجع اىل احلرمني مث سار اىل اليمن ودخل صنعاء واجتمع بأمامها ودخل زبيد واجتمع مبشاخيها واخذ عنهم 

مث عاد اىل احلرمني مث اىل مصر وذلك سنة اثنتني  واستأنسوا به وصار يعقد هلم حلق الذكر على طريقته وأكرموه
  ومثانني وكانت مدة غيبته حنو عشرين سنة 

مث توجه يف آخر هذه السنة اىل الصعيد واجتمع بشيخ العرب مهام رمحه اهللا تعاىل فأكرمه اكراما زائدا ودخل قنا 
   من فزار جده ووصل رمحة ومكث هناك شهورا مث رجع اىل مصر وتوجه اىل احلرمني

القلزم وسافر اىل اليمن وطلع اىل صنعاء مث عاد اىل كوكبان وكان امامها اذ ذاك العالمة السيد ابراهيم بن امحد 
احلسيين وانتظم حاله وراج أمره وشاع ذكره وتلقن منه الطريقة مجاعة من أهل زبيد واستمال حبسن مذاكرته 

  ومداراته طائغة من الزيدية ببلدة تسمى زمرمر 
بلدة باليمن باجلبال وهم ال يعرفون الذكر وال يقولون بطرق الصوفية فلم يزل هبم حىت أحبوه واقام حلقة وهي 



  الذكر عندهم وأكرموه مث رجع من هناك اىل جدة وركب من القلزم اىل السويس 
كنت أمسع ووصل مصر سنة اربع وتسعني فنزل باجلمالية فذهبت اليه بصحبته شيخنا السيد مرتضى وسلمنا عليه و

به ومل أره قبل ذلك اليوم فرأيت منه كمال املودة وحسن املعاشرة ومتام املروءة وطيب املفاكهة ومسعت منه أخبار 
رحلته االخرية وترددنا عليه وتردد علينا كثريا وكان ينزل يف بعض االحيان اىل بوالق ويقيم أياما بزاوية علي بك 

شيخ بدوى اهليتمي وحضر اىل منزيل ببوالق مرارا باستدعاء وبدون يصحبة العالمة الشيخ مصطفى الصاوى وال
استدعاء مث تزوج مبصر واتى اليه ولده السيد مصطفى من البالد زائرا وما زال على حاله يف عبادة وحسن توجه 

ليلة  اىل اهللا مع طيب معاشرة ومالزمة االذكار صحبة العلماء االخيار حىت مترض بعلة االستسقاء مدة حىت تويف
  الثالثاء غرة مجادى االوىل من السنة وصلي عليه باالزهر ودفن بالقرافة بني يدى شيخه احلفين 

  وكان ابنه غائبا فحضر بعد مدة من موته فلم حيصل من مرياثه اال شيئا نزرا وذهب ما مجعه يف سفر اهللا حيث ذهب 
شراف بن ابراهيم كتخدا تفكجيان بن مصطفى ومات الوجيه النبيل واجليلي االصيل السيد حسني باشيجاويش اال

افندى اخلطاط كان انسانا حسنا جامعا للفضائل واللطف واملزايا واقتىن كتبا كثرية يف الفنون وخصوصا يف التاريخ 
  وكان مألوف الطباع ودودا شريف النفس 

  مهذب االخالق فلم خيلف بعده مثله رمحه اهللا تعاىل 
ة وأصله من مماليك حممد جرجبي الصابوجني وملا مات سيده كما تقدم تركه صغريا ومات االمري حممد كتخدا أباظ

فخدم ببيتهم مث عند حسني بك املقتول ومل يزل ينمو ويترقى يف اخلدم حىت تقلد كتخدائية حممد بك أيب الذهب 
وة مماليك واتباع حىت فسار فيها بشهامة وصرامة ومل يزل مبجال بعده يف أيام مماليكه معدودا من االمراء وله عز

  تعلل ومات يف هذه السنة 
ومات التاجر اخلري الصدوق الصاحل احلاج عمر بن عبد الوهاب الطرابلسي االصل الدمياطي سكن دمياط مدة وهو 
يتجر واختص بالشيخ احلفين فكان يأيت اليه يف كل عام يزوره ويراسله باهلدايا ويكرم من يأيت من طرفه وكان منزله 

لوافدين من كل جهة ويقوم بواجب اكرامهم وكان من عادته انه ال يأكل مع الضيوف قط امنا خيدم عليهم مأوى ا
  ما داموا يأكلون مث يأكل مع اخلدم وهذا من كمال التواضع واملروءة 

واذا قرب شهر رمضان وفد عليه كثري من جماورى رواق الشوام باالزهر وغريه فيقيمون عنده حىت ينقضي شهر 
  وم يف االكرام مث يصلهم بعد ذلك بنفقة وكساوى ويعودون من عنده جمبورين الص

ويف سنة ثالث ومثانني حصلت له قضية مع بعض اهل الذمة التجار بالثغر فتطاول عليه الذمي وسبه فحضر اىل 
لد فكتب عليه مصر وأخرب الشيخ احلفين فكتبوا له سؤاال يف فتوى وكتب عليه الشيخ جوابا وأرسله اىل الشيخ الوا

جوابا وأطنب فيه ونقل من الفتاوى اخلريية جوابا عن سؤال رفع للشيخ خري الدين الرملي يف مثل هذه احلادثة 
حبرق الذمي وحنو ذلك وحضر ذلك النصراين يف اثر حضور احلاج عمر خوفا على نفسه وكان اذ ذاك شوكة 

رى مبصر بعد ان حتققوا حصول االنتقام وفتنوهم باملال االسالم قوية فأشتغل مع مجاعة الشيخ مبعونة كبار النصا
  فأدخلوا على 

الشيخ شكوكا وسبكوا الدعوى يف قالب آخر وذلك انه مل يسبه بااللفاظ اليت ادعاها احلاج عمر وانه بعد التسابب 
به الشيخ  صاحله وساحمه وغريوا صورة السؤال االول بذلك واحضروه اىل الوالد فامتنع من الكتابة عليه فعاد

حسن الكفراوى فحلف ال يكتب عليه ثانيا ابدا وتغري خاطر احلاج عمر من طرف الشيخ واختل اعتقاده فيه 



  وسافر اىل دمياط ومل يبلغ قصده من النصراين ومات الشيخ بعد هذه احلادثة بقليل 
ملعلم ابراهيم اجلوهرى فعملوا وانتهت رياسة مصر اىل علي بك وارتفع شأن النصارى يف ايامه بكاتبه املعلم رزق وا

على نفي املترجم من دمياط فأرسلوا له من قبض عليه يف شهر رمضان وهنبوا امواله من حواصله وداره ووضعوا يف 
رقبته ورجليه القيد وانزلوه مهانا عريانا مع نسائه واوالده يف مركب وارسلوه اىل طرابلس الشام فاستمر هبا اىل ان 

استقل بامارة مصر حممد بك وأظهر امليل اىل نصرة االسالم فكلم السيد جنم الدين الغزى زالت دولة علي بك و
حممد بك يف شأن رجوعه اىل دمياط فكان ان جييب لذلك وكنت حاضرا يف ذلك اجمللس واملعلم خماييل اجلمل 

ن املفسدين بالثغر ويكون واملعلم يوسف بيطار وقوف أسفل السدلة يغمزان االمري باالشارة يف عدم االجابة النه م
  السبب يف تعطيل اجلمارك فسوف السيد جنم الدين بعد أن كان قرب من االجابة 

فلما تغريت الدولة وتنوسيت القضية وصار احلاج عمر كأنه مل يكن شيئا مذكورا رجع اىل الثغر وورد علينا مصر 
واستمر به حىت تويف يف السنة وكان له مع اهللا وقد تقهقر حاله وذهبت نضارته وصار شيخا هرما مث رجع اىل الثغر 

  حال يداوم على االذكار ويكثر من صالة التطوع وال يشتغل اال مبا يهمه رمحه اهللا تعاىل 
ومات االمري اجلليل ابراهيم كتخدا الربكاوى وأصله مملوك يوسف كتخدا عزبان الربكاوى نشأ يف سيادة سيده 

  وتوىل يف مناصب وجاقهم 

  رآن يف صغره وجود اخلط وحبب اليه العلم وأهله وقرأ الق
وملا مات سيده كان هو املتعني يف رئاسة بيتهم دون خشداشينه لرئاسته وشهامته ففتح بيت سيده وانضم اليه 

  خشداشينه واتباعه واشترى املماليك ودرهبم يف اآلداب والقراءة وجتويد اخلط وأدرك حماسن الزمن املاضي 
لفضالء وأهل املعارف واملزايا واخلطاطني واقتىن كتبا كثرية جدا يف كل فن وعلم حىت ان الكتاب وكان بيته مأوى ا

املعدوم اذا احتيج اليه ال يوجد اال عنده ويعري للناس ما يرومونه من الكتب لالنتفاع يف املطالعة والنقل وبآخره 
عة وصالة النوافل اىل ان تويف يف هذه السنة اعتكف يف بيته والزم حاله وقطع أوقاته يف تالوة القرآن واملطال

  وتربدت كتبه وذخائره رمحه اهللا تعاىل 

  سنة تسع وتسعني ومائة وألف

  استهل العام بيوم االثنني فكان الفال باملنطق واخذت االشياء يف االحنالل قليال 
الشيخ الدردير وسليمان بك ويف سابعه جاءت االخبار بان اجلماعة املتوجهني البراهيم بك يف شأن الصلح وهم 

اآلغا ومرزوق جليب اجتمعوا بابراهيم فتكلموا معه يف شأن ذلك فأجاب بشروط منها ان يكون هو على عادته امري 
  البلد وعلى أغا كتخدا اجلاويشية على منصبه 

واب الرسالة فلما وصل الرسول باملكاتبة مجع مراد بك االمراء وعرفهم ذلك فأجابوا بالسمع والطاعة وكتبوا ج
  وارسلوها صحبه الذى حضر هبا 

  وسافر ايضا امحد بك الكالرجي وسليم اغا امني البحرين يف حادى عشرة 
ويف عشرينه وصلت االخبار بان ابراهيم بك نقض الصلح الذى حصل وقيل أن صلحه كان مداهنة الغراض ال 

  تتم له بدون ذلك فلما متت احتج باشياء اخر ونقض ذلك 



  صفر حضر الشيخ الدردير واخرب مبا ذكر وان سليمان بك وسليم اغا استمروا معه  ويف سادس
ويف منتصفه وصل احلجاج مع امري احلاج مصطفى بك وحصل للحجاج يف هذه السنة مشقة عظيمة من الغالء 

ة وازكى السالم وقيام العربان بسبب عوائدهم القدمية واجلديدة ومل يزوروا املدينة املنورة على صاحبها افضل الصال
  ملنع السبل وهلك عامل كثري من الناس والبهائم من اجلوع وانقطع منهم جانب عظيم 

ومنهم من نزل يف املراكب اىل القلزم وحضر من السويس اىل القصري ومل يبق اال امري احلج واتباعه ووقفت العربان 
  ن آخرهم ومل ينج منهم اال حنو عشرة انفار حلجاج املغاربة يف سطح العقبة وحصروهم هناك وهنبوهم وقتلوهم ع

ويف اثناء نزول احلج وخروج االمراء ملالقاة امري احلج هرب ابراهيم بك الوايل وهو اخو سليمان بك االغا وذهب 
  اىل اخيه باملنية وذهب صحبته من كان مبصر من اتباع اخيه وسكن احلال اياما 

يوب بك الصغري بسبب جتديد الصلح فلما وصلوا اىل بين سويف ويف اواخر شهر صفر سافر ايوب بك الكبري وا
حضر اليهم سليمان بك االغا وعثمان بك االشقر باستدعاء منهم مث اجاب ابراهيم بك اىل الصلح ورجعوا مجيعا 

  اىل املنية 
ثمان بك ويف اوائل ربيع االول حضر حسن اغا بيت املال مبكاتبات بذلك ويف اثر ذلك حضر ايوب بك الصغري وع

  االشقر فقابال مراد بك وقدم مراد بك لعثمان بك تقادم مث رجع ايوب بك اىل املنية ثانيا 
ويف يوم االثنني رابع ربيع الثاين وصل ابراهيم بك الكبري ومن معه من االمراء اىل معادى اخلبريى بالرب الغريب فعدى 

عليه ورجعوا اىل مصر وعدى يف أثرهم ابراهيم بك مث اليه مراد بك وباقي االمراء والوجاقلية واملشايخ وسلموا 
  حضر ابراهيم بك يف يوم الثالثاء اىل مصر 

  ودخل اىل بيته وحضر اليه يف عصريتها مراد بك يف بيته وجلس معه حصة طويلة 
ويف يوم االحد عاشره عمل الديوان وحضرت البراهيم بك اخللع من الباشا فلبسها حبضرة مراد بك واالمراء 

املشايخ وعند ذلك قام مراد بك وقبل يده وكذلك بقية االمراء وتقلد علي أغا كتخدا اجلاويشية كما كان وتقلد و
علي أغا اغات مستحفظان كما كان فاغتاظ لذلك قائد أغا الذي كان واله مراد بك وحصل له قلق عظيم وصار 

  يردوا اىل منصيب واال قتلت علي أغا يترامى على االمراء ويقع عليهم يف رجوع منصبه وصار يقول ان مل 
وصمم ابراهيم بك على عدم عزل علي أغا واستوحش علي أغا وخاف على نفسه من قائد أغا مث ان ابراهيم بك 

  قال ان عزل علي أغا ال يتوالها قائد أغا أبدا 
  مث اهنم لبسوا سليما أغا امني البحرين وقطع منها امل قائد أغا وما وسعه اال السكوت 

ويف منتصف مجادى اآلخرة خرج عثمان بك املذكور مبماليكه وأجناده مسافرا اىل الصعيد بنفسه ومل يسمع لقوهلم 
  ومل يلبس تقليدا لذلك على العادة فأرسلوا له مجاعة لريدوه فأىب من الرجوع 

  وفيه كثر املوت بالطاعون وكذلك احلميات ونسي الناس أمر الغالء 
بك أباظة االبراهيمي فأنزعج عليه ابراهيم بك وكان االمراء خرجوا بأمجعهم اىل ناحية  ويف يوم اخلميس مات علي

  قصر العيين ومصر القدمية خوفا من ذلك 
  فلما مات علي بك وكثري من مماليكهم داخلهم الرعب ورجعوا اىل بيوهتم 

راهيم بك اىل بيته أيضا وكان ويف يوم االحد طلعوا اىل القلعة وخلعوا علي الجني وجعلوه حاكم جرجا ورجع اب
  ابراهيم بك اذ ذاك قائمقام 



  وفيه مات أيضا سليمان بك ابو نبوت بالطاعون 
  ويف منتصف رجب خف أمر الطاعون 

ويف منتصف شعبان ورد اخلرب بوصول باش مصر اجلديد اىل ثغر سكندرية وكذلك باش جدة ووقع قبل ورودمها 
لد وأغات القلعة والسردار بسبب قتيل من أهل البلد قتله بعض أتباع السردار بأيام فتنة باالسكندرية بني أهل الب

فثار العامة وقبضوا على السردار وأهانوه وجرسوه على محار وحلقوا نصف حليته وطافوا به البلد وهو مشكوف 
  الرأس وهم يضربونه ويصعفونه بالنعاالت 

اعة اىل ابراهيم بك وطلبوا منه االعانة على أخصامهم وفيه أيضا وقعت فتنة بني عربان البحرية وحضر منهم مج
فكلم مراد بك يف ذلك فركب مراد بك وأخذهم صحبته ونزل اىل البحرية فتواطأ معه االخصام ورشوه سرا 

فركب ليال وهجم على املستعينني به وهم يف غفلة مطمئنني فقتل منهم مجاعة كثرية وهنب مواشيهم وابلهم 
   مصر بالغنائم واغنامهم مث رجع اىل

ويف غاية شعبان حضر باشة جدة اىل ساحل بوالق فركب علي أغا كتخدا اجلاويشية وارباب العكاكيز وقابلوه 
  وركبوا صحبته اىل العادلية ليسافر اىل السويس 

  ويف غرة رمضان ثارت فقراء اجملاورين والقاطنني باالزهر وقفلوا أبواب اجلامع ومنعوا منه الصلوات 
لك يوم اجلمعة فلم يصل فيه ذلك اليوم وكذلك أغلقوا مدرسة حممد بك اجملاورة له ومسجد املشهد وكان ذ

احلسيين وخرج العميان واجملاورون يرحمون باالسواق وخيطفون ما جيدونه من اخلبز وغريه وتبعهم يف ذلك اجلعيدية 
  وأراذل السوقة 

لى ذلك اىل بعد العشاء فحضر سليم أغا أغات وسبب ذلك قطع رواتبهم واخبازهم املعتادة واستمروا ع
مستحفظان اىل مدرسة االشرفية وأرسل اىل مشايخ االروقة واملشار اليهم يف السفاهة وتكلم معهم ووعددهم 

  والتزم هلم باجراء رواتبهم فقبلوا منه ذلك وفتحوا املساجد 

النيل املبارك وكانت زيادته كلها يف هذه  ويف يوم االحد ثامن شهر شوال املوافق لتاسع مسرى القبطي كان وفاء
التسعة ايام فقط ومل يزد قبل ذلك واستمر بطول شهر أبيب وماؤه أخضر فلما كان أول شهر مسرى زاد يف ليلة 
واحدة أكثر من ثالثة أذرع واستمرت دفعات الزيادة حىت اوىف أذرع الوفاء يوم التاسع وفيه وقع جسر حبر أيب 

عينوا له أمريا فأخذ معه مجلة أخشاب ونزل وصحبته ابن ايب الشوارب شيخ قليوب ومجعوا املنجا بالقلوبية ف
الفالحني ودقوا له أوتاد عظيمة وغرقوا به حنو مخسة مراكب واستمروا يف معاجلة سده مدة أيام فلم ينجع من ذلك 

  شيء وكذلك وقع ببحر مويس 
  احلجاج وذلك ثاين عشر شوال ويف يوم اخلميس خرج أمني احلاج مصطفى بك باحململ و

ويف يوم االثنني ثامن عشر القعدة سافر كتخدا اجلاويشية وصحبته أرباب اخلدم اىل االسكندرية ملالقاة الباشا واهللا 
  تعاىل اعلم 

  من مات يف هذه السنة ممن له ذكر

بن حسن بن حممد بن أمحد مجال  مات الشيخ االمام العارف املتفنن املقرىء اجملود الضابط املاهر املعمر الشيخ حممد
 ١٠٩٩الدين بن بدر الدين الشافعي االمحدى مث اخللويت السمنودى االزهرى املعروف باملنري ولد بسمنود سنة 



وحفظ القرآن وبعض املتون وقدم اجلامع االزهر وعمره عشرون سنة فجود القرآن على االمام املقرىء علي بن 
م الشيخ مشس الدين حممد السجيمي والشيخ علي أيب الصفا الشنواين ومسع حمسن الرملي وتفقه على مجاعة منه

وأجازه كذلك الشيخ  ١١٣٢احلديث على أيب حامد البديرى وايب عبد اهللا حممد بن حممد اخلليلي وأجازه يف سنة 
  حممد عقيلة يف آخرين وأخذ الطريقة ببلده على سيدى 

د مصطفى البكرى فلقنه طريقة اخللوتية وانضوى اىل الشيخ مشس علي زنفل االمحدى وملا ورد مصر اجتمع بالسي
الدين حممد احلفين فقصر نظره عليه واستقام به عهده فأحياه ونور قلبه واستفاض منه فلم يكن ينتسب يف التصوف 

  اال اليه 
 املائة وهو وحصل مجلة من الفنون الغريبة كالزايرجة واالوفاق على عدة من الرجال وكان ينزل وفق املائة يف

املعروف باملئيين ويتنافس االمراء وامللوك الخذه منه وأحدث فيه طرقا غريبة غري ما ذكره أهل الفن وقد قرأ القرآن 
  مدة وانتفع به الطلبة وقرأ احلديث 

  وكان سنده عاليا فتنبه بعض الطلبة يف االواخر فأكثروا االخذ عنه 
اذا قرأ عليه الكتاب الذى يطلب االجازة فيه بثمامه وال يرى االجازة وكان صعبا يف االجازة ال جييز أحدا اال 

املطلقة وال املراسلة حىت ان مجاعة من اهايل البالد البعيدة أرسلوا يطلبون منه االجازة فلم يرض بذلك وهذه 
  الطريقة يف مثل هذه االزمان عسرة جدا 

شهرته يف اآلفاق وأتته اهلدايا من الروم والشام والعراق  ويف أواخره انتهى اليه الشأن وأشري اليه بالبنان وذهبت
وكف بصره وانقطع اىل الذكر والتدريس يف منزله بالقرب من قننطرة ملوسكى داخل العطفة بسويقة الصاحب 
والزم الصوم حنو ستني عاما ووفدت عليه الناس من كل جهة وعمر حىت احلق االحفاد باالجداد واجاز وخلف 

جازات نظما على هيئة اجازات الصوفية لتالمذهتم يف الطريق ومل يزل يبدى ويعيد ويعقد حلق الذكر ورمبا كتب اال
ويفيد اىل ان وافاه االجل احملتوم يف هذه السنة وجهز وكفن وصلي عليه باالزهر يف مشهد حافل وأعيد اىل الزاوية 

  املالصقة ملنزله وكثر عليه االسف 
صاحل علي بن علي بن علي بن علي ابن مطاوع العزيزى الشافعي االزهرى أدرك ومات الشيخ اإلمام الفاضل ال

  الطبقة االوىل من املشايخ كالشيخ مصطفى العزيزى والشيخ حممد السحيمي والدفرى وامللوى 

واضراهبم وتفقه ودرس باجلامع االزهر وانتفع به الطلبة وقرأ دروسا مبشهد مشس الدين احلنفي وكان يسكن يف 
  ويأيت كل يوم اىل مصر اللقاء الدروس  بوالق

  وكان انسانا حسنا صبورا حمتسبا فصيحا مفوها له اعتقاد يف اهل اهللا 
  تويف تاسع ربيع الثاين سنة تسع وتسعني هذه 

ومات االمام الصاحل الناسك اجملود السيد علي بن حممد الغوصي البدرى الرفاعي املعروف بالقراء وهو والد صاحبنا 
السيد حسن البدرى ولد مبصر وحفظ القرآن وجوده على شيخ القراء شهاب الدين أمحد بن عمر  العالمة

  االسقاطي وبه خترج واقرأ القرآن بالسبعة كثريا باجلامع االزهر وبرواق االروام وانتفع به الطلبة طبقة بعد طبقة 
  وكان لع معرفة ببعض االسرار والروحانيات وغري ذلك 

فضل املبجل علي بن عبد اهللا الرومي االصل موىل درويش أغا املعروف اآلن مبحرم افندى باش ومات االختيار امل
اختيار وجاق اجلاويشية كان لكونه خدم عنده وهو صغري اشتغل باخلط وجوده على املرحوم حسن الضيائي وعبد 



يف منزل املرحوم علي أغا وكيل  اهللا االنبس وادرك الطبقة منهم ومهر فيه واجنب ومل يكونا اجازاه فعمل له جملسا
دار السعادة واجتمع فيه ارباب الفن من اخلطاطني واجازه حسن افندى الرشدى موىل علي أغا املشار اليه وكان 

  يوما مشهودا 
واجتمع باحلرمني على االفاضل وتلقى منهم اشياء وعاد اىل  ١١٧١ولقب بدرويش وكتب خبطه كثريا وحج سنة 

صره حممد بن عمر اخلوانكي أحد تالمذة الشهاب اخلفاجي فتعلق بعناية باالدب وصار يف مصر واجتمع بأديب ع
حمفوظيته مجلة من أشعاره وقصائده ومجلة من قصائد االرجاين ومجلة من املقامات احلريرية وعين حبفظ القرآن 

  فحفظه على كربه وتعب فيه وحفظ أمساء أهل بدر وكان دائما يتلوها 
  ا السيد حممد مرتضى شرح الصدر يف شرح أمساء اهل بدر يف عشرين كراسا والتفتيش يف والجله ألف شيخن

  معىن لفظ درويش كراسا 
والزم املذكور منذ قدم مصر ومسع عليه جمالس من الصحيح واملسلسل باالسودين وبالعيد والشمائل واالمايل 

بيبته يف أواخر سنة مخس وتسعني برغبة منه وجود عليه شيخنا املذكور يف اخلط وقد صاهرت املترجم وتزوجت بر
وهي أم الولد خليل فتح اهللا عليه وملا حصلت النسابة واملصاهرة حولته بعياله اىل منزيل لتعب الوقت وتعطيل 

  أسباب املعايش 
ما تيسر  وملا عاشرته بلوت منه خريا ودينا وصالحا وكان ال ينام من الليل اال قليال ويتبتل اىل مواله تبتيال فيصلي

من النوافل مث يكمل بتالوة القرآن املرتلة مع التدبر ملعاين اآليات املنزلة وكان حسن السمت نظيف الثياب عظيم 
الشيبة منور الوجه وجيه الطلعة مهيب الشكل سليم الطوية مقبول الروحانية مالزما على حضور اجلماعة حريصا 

  على ادراك الفضائل 
نيف وتسعني سنة ومل هتن قواه ومل يسقط له سن ويكسر اللوز باسنانه ودفناه جبوار االمام تويف يف مجادى االوىل عن 

  ايب جعفر الطحاوى النه كان ناظرا عليه رمحه اهللا 
ومات االستاذ الفاضل واملستعد الكامل ذو النفحات واالشارات السيد علي بن عبد اهللا بن أمحد العلوى احلنفي 

  ا ووالده أصله من توقاد وولد سبط آل عمر صاحبنا ومرشدن
وعاىن الفنون ومهر واجنب يف كل شيء عاناه يف أقل زمن حبيث انه اذا توجهت مهته لعلم  ١١٧٣هو يف مصر سنة 

من العلوم الصعبة وطالع فيه أدركه وأظهر خمبئاته ومثراته وألف فيه وأظهر عجائب أسراره ومعانيه يف زمن قليل 
قوى احلافظة حيفظ كل شيء مسعه أومر عليه ببصره والزم يف مبتدأ أمره شيخنا السيد وكان حاد الذهن جدا دراكا 

حممد مرتضى كثريا وقرأ عليه الفصيح لثعلب وفقه اللغة للثعاليب وأدب الكاتب البن قتيبة يف جمالس دراية ومسع منه 
اثىن عشر جملسا يف رمضان سنة كثريا من شرحه على القاموس وكتب عنه بيده اجزاء كثرية وقرأ عليه الصحيح يف 

  مثان ومثانني ومسع عليه 

أيضا الصحيح مرة ثانية مشاركا مع اجلماعة مناوبة يف القراءة يف أربع جمالس ومدة القراءة من طلوع الشمس اىل 
بعد كل عصر وصحيح مسلم يف ستة جمالس مناوبة مبنزل الشيخ خبان الصاغة وكتب االمايل والطباق وضبط 

قلد خط الصالح الصفدى يف وضعه فأدركه وقرأ عليه أيضا املقامات احلريرية ورسائل يف التصريف وغري االمساء و
  ذلك مما ال يدخل حتت الضبط لكثرته 

  ومسع املسلسل بالعيد وباالسودين التمر واملاء 



ء نبيط بن شريط ومسع عليه أوائل الكتب الستة واملعاجم واملسانيد يف سنة تسعني مبنهل شيخه مع اجلماعة وجز
االشجعي وبلدانيات السلفي وبلدانيات بن عساكر واحاديث عاشوراء ختريج املنذرى واحاديث يوم عرفة ختريج 
بن فهد وعوايل بن مالك وثالثيات البخارى والدارمي وجزأ فيه أخبار الصبيان واخللعيات بتمامها وهي عشرون 

خنا السيد العيدروس وقربه وادناه والزمه وقرأ عليه أشياء من جزءا وعرف املترجم العايل من النازل واجتمع بشي
كتب الصوفية ومال اليه وصار ينطق بالشعر وأقبل على االدب والتصوف وال زال كذلك حىت صار يتكلم بكالم 

  عال 
الوفق والف كتابا يف علم االوفاق يف كراريس لطيفة على نسق عجيب مفيد وامتزج بالروحانية حىت اين رأيته ينزل 

يف الكاغد ويضعه على راحة كفه فريتعش ويلتف ببعضه مث ينبسط بنفسه كما كان واذا أخذه غريه ووضعه على 
  مثل وضعه ال يتحرك ابدا 

ومارس يف علم الرمل اياما فأدرك منتهاه واستخرج منه ماال يستخرج املمارس فيه سنني من الضمري واملدة وغري 
  ا خلص فيه قواعده من غري مشقة ذلك يف أسرع وقت وألف فيه كتاب

  ومارس يف الفلكيات مع سليمان أفندى كنباذ وصنف فيه ويف غريه 
وبآخرة اجنمع عن خلطة الناس واقبل على ربه وكان قد تزوج بامرأة وكانت تؤذيه وتشتمه ورمبا كانت تضربه 

  اء وهو صابر عليها مقبل على شأنه وألف أورادا واحزابا وامساء على طريقة االمس

السهروردية عجيبة املشرب بنفس عال غريب وصار يتكلم بكالم ال يطرق االمساع نظريه ومل يزل على ذلك حىت 
تعلل وحلق بربه وتويف يف سادس ربيع االول من السنة وأعقب ولدا من تلك املرأة اليت كان تزوج هبا وباجلملة 

  واالنصاف انه كان من آيات اهللا الباهرة 
  بتربة علي أغا صاحل رضي اهللا عنا وعنه ورمحنا أمجعني ودفن بالقرافة 

ومات الشيخ الفقيه الدراكة العالمة السيد سليمان بن طه بن ايب العباس احلريثي الشافعي املقرى الشهري باالكراشي 
وهي قرية شرقي مصر وحفظ القرآن وقدم اجلامع االزهر وطلب العلم وحضر االشياخ وجود القرآن على الشيخ 

طفى العزيزى خادم النعال مبشهد الشيدة سكينة واعاده بالعشر على الشيخ عبد الرمحن االجهوزى املقرى مص
واجازه يف حمفل عظيم يف جامع أملاس ومسع وحضر دروس فضالء وقته ومهر يف فقه املذهب ودرس يف جامع املاس 

بالعيد وباحملبة وبالقسم وبقراءة الفاحتة  وغريه ومسع من شيخنا السيد مرتضى املسلسل وباالولية بشرطه واملسلسل
يف نفس واحد وبااللباس والتحكيم ومسع الصيحني بطرفيهما يف مجاعة جبامع شيخون بالصليبة ومسع اجزاء 

  البلدانيات للحافظ أيب طاهر السلفي وجزء النيل وجزء يوم عرفة ويوم عاشوراء وغري ذلك 
  وله تآليف ومجعيات ورسائل يف علوم شىت 

ملا اجتمع بشيخنا املذكور ورأى مالزمة السيد علي املترجم آنفا به يف أكثر أوقاته ونظر جنابته وما فيه من قوة و
الفهم واالستعداد المه على مالزمته للسيد وانقطاعه عن بقية العلوم وقال له هذا شيء سهل ميكن حتصيله يف زمن 

غل بعض الزمن بتحصيل املعقوالت وغريها فان مثلك ال قليل وقد قرأت وحصلت ما فيه الكفاية واالوىل ان تش
  يقتصر على فن من الفنون واالقتصار ضياع 

فقبل منه واشتغل عليه وعلى غريه وانقطع بسبب االشتغال عن كثرة الترداد على الشيخ كعادته وعلم ذلك 
  فأحنرف على كل منهما 



  نقطاع الكلي وباخلصوص على السيد علي وصعب عليه جدا وأدى ذلك اىل اال
وملا مات الشيخ العزيزى تنزل املترجم يف مشيخة القراء مبقام السيدة نفيسة رضي اهللا عنها وكان انسانا حسنا 

جامعا للفضائل وحضر معنا اهلداية يف فقه احلنفية على شيخنا املرحوم العالمة الشيخ مصطفى الطائي احلنفي وكان 
  اىل ان وافاه احلمام يف هذه السنة رمحه اهللا يناقش يف بعض املسائل املخالفة ملذهبه 

ومات أوحد الفضالء وأعظم النبالء العالمة احملقق والفهامة املدقق الفقيه النبيه االصويل املعقويل املنطقي الشيخ أبو 
وكان لديه استعداد وقابلية وحضر  ١١٥٤احلسن بن عمر القلعي ابن علي املغريب املالكي قدم اىل مصر يف سنة 

شياخ الوقت مثل البليدى وامللوى واجلوهرى واحلفين والشيخ الصعيدى واحتد بالشيخ الوالد وزوجه زوجة مملوكه ا
مصطفى بعد وفاته وهي خدجية معتوقة املرحوم اخلواجا املعروف مبدينة واقامت معه حنو االربعني سنة حىت كرب سنها 

راغب واليا على مصر اجتمع به ومارسه وأحبه وشرح  وهرمت وتسرى عليها مرتني وملا حضر املرحوم حممد باشا
رسالته اليت ألفها يف علم العروض والقوايف وملا عزل راغب وذهب اىل دار السلطنة وتوىل الصدارة سافر اليه 

املترجم فأجله وأكرمه ورتب له جامكية بالضرخبانة مبصر ورجع اىل مصر وتوىل مشيخة رواق املغاربة ثالث مرات 
  صرامة زائدة بشهامة و

وسبب عزله يف املرة الوسطى ان بعض املغاربة تشاجر مع الشيخ علي الشنويهي وانتصر هو للمغاربة حلمية اجلنسية 
وهنر الشيخ علي فذهب الشيخ علي واشتكاه اىل علي بك يف ايام امارته فأحضره علي بك فتطاول على الشيخ 

ى وجهه يف اجلامع فكذبه املترجم فحلف الشيخ علي باهللا على علي حبضرة االمري وادعى الشيخ علي بانه لطمه عل
ذلك فقال له املترجم احلف بالطالق فاغتاظ منه االمري علي بك وصرفهما وارسل يف احلال واحضر الشيخ عبد 

  الرمحن 

ان وافر البناين وواله مشيخة الرواق وعزل الشيخ أبا احلسن وانكسف باله لذلك مث اعيد بعد مدة اىل املشيخة وك
احلرمة نافذ الكلمة معدودا من املشايخ الكبار مهاب الشكل منور الشيبة مترفها يف ملبسه ومأكله يعلوه حشمة 
وجاللة ووقار اذا مر راكبا او ماشيا قام الناس اليه وبادروا اىل تقبيل يده حىت صار ذلك هلم عادة وطبيعة الزمة 

  يرون وجوهبا عليهم 
دات وحواش نافعة منها حاشية على االخضرى على سلمه وحاشية على رسالة العالمة وللمترجم تأليفات وتقيي

حممد أفندى الكرماين يف علم الكالم يف غاية الدقة تدل على رسوخه يف علم املنطق واجلدل واملعاين والبيان 
ذيل الفوائد وفرائد  واملعقوالت وشرح على ديباجه شرح العقيدة املسماة بأم الرباهني لالمام السنوسي وله كتاب

الزوائد على كتاب الفوائد والصالة والعوائد وخواص اآليات واجملريات اليت تلقاها من أفواه االشياخ وكتاب يف 
  خواص سورة يس وغري ذلك 

  وأخذ عن املرحوم الوالد كثريا من احلكميات واملواقف واهلداية لالهبرى واهليئة واهلندسة 
عليه وزيارته يف اجلمعة مرتني أو ثالثة ويراعي له حق املشيخة والصحبة يف حياته وبعدها ومل يزل مواظبا على تردده 

  وكان سليم الباطن مع ما فيه من احلدة اىل أن تويف يف ربيع االول من هذه السنة رمحه اهللا 
ندويب الرفاعي نزيل ومات الشيخ املعتقد عبد اهللا بن ابراهيم بن أخي الشيخ الكبري املعروف باملوايف الشافعي الس

وحفظ القرآن وبعض املتون وقدم املنصورة فمكث حتت حيازة عمه  ١١٤٠املنصورة ولد ببلدة منية سندوب سنة 
يف عفة وصالح وحضر دروس الشيخ أمحد اجلايل وأخيه حممد اجلايل وانتفع هبما يف فقه املذهب فلما تويف عمه يف 



 أنشأها عمه يف مؤخر اجلامع الكبري باملنصورة وسلك على هنجه يف سنة احدى وستني اجلس مكانه يف زاويته اليت
  أحياء الليايل بالذكر وتالوة القرآن وكان خيتم يف كل يوم وليلة مرة ورىب التالميذ وصارت 

له شهرة زائدة مع االجنماع عن الناس ال يقوم الحد وال يدخل دار احد وفيه االستئناس وعنده فوائد يذاكر هبا 
  دائما باملطالعة واملذاكرة واعتقده اخلاص والعام  ويشتغل

وملا سافرنا اىل دمياط سنة تسع ومثانني وجزنا باملنصورة وطلعناها ذهبنا اىل جامعها الكبري ودخلنا اليه يف حجرته 
فوجدته جالسا على فراش عال مبفرده جبانب ضريح عمه وهو رجل نري بشوش فرحب بنا وفرح بقدومنا وأحضر 

قا فيه قراقيش وكعك وشريك وخبز يابس ولنب وبوسطة دقة وجنب فأكلنا ما تيسر وسقانا قهوة يف فنجان لنا طب
  كبري وحتدث معنا ساعة ودعا لنا خبري وودعناه وسافرنا يف الوقت 

  ومل أره غري هذه املرة 
  وهو انسان حسن جامع للفضائل تويف يف السنة ومل خيلف بعده مثله 

لعالمة الفقيه النبيه السيد مصطفى بن أمحد ابن حممد البنوفرى احلنفي أخذ الفقه عن والده ومات السيد االمام ا
وعن السيد حممد ايب السعود والشيخ حممد الدجلي والشيخ الزيادى وغريهم وحضر املعقول على علماء العصر 

 يكن له حظ يف الطلبة فكان كالشيخ عيسى الرباوى وغريه ودرس يف حمل والده بالقرب من رواق الشوام اال انه مل
يأيت كل يوم اجلامع وجيلس وحده ساعة مث يقوم ويذهب اىل بيته بسويقة العزى وكان ال يعرف التصنع وفيه جذب 

  ويعود املرضى كثري االغنياء والفقراء تويف يف السنة رمحه اهللا 
خ الفقيه النحوى االصويل املعقويل املنطقي ومات العالمة املتقن والفهامة املتفنن احد االعالم الرواسخ وشيخ املشاي

ذو املعاين والبيان وحالل املشكالت باتقان الصاحل لقانع الورع الزاهد الشيخ حممد ابن حممد بن حممد بن حممد بن 
مصطفى بن خاطر الفرماوى االزهرى الشافعي البهويت نسبة اىل قبيلة البهتة جهة الشرق ولد مبصر رباه والده 

  ن واملتون وحضر على أشياخ العصر امللوى واجلوهرى والطحالوى وحفظ القرآ

والرباوى والبليدى والصعيدى والشيخ علي قايتباى واملدابغي واالجهورى وأجنب يف الفقه واملعقول ودرس وأفاد 
  الطلبة واشتهر بالفتوح على كل من أخذ عنه حىت صار له املشيخة على غالب أهل العلم من الطبقة الثانية 

وكان مهذب النفس جدا لني اجلانب متواضعا منكسر النفس ال يرى لنفسه مقاما جيلس حيث ينتهي به اجمللس وال 
  يتداخل فيما ال يعنيه مقبال على شأنه مالزما على االشتغال واالفادة واملطالعة 

المشوين وقت الظهر وابن ومما اتفق له انه قرأ البخارى واملنهج صبيحة النهار والقطب على الشمسية يف الضحوة وا
عقيل بعد العصر والشنشورى بعد املغرب كل ذلك يف آن واحد وحيضره يف ذلك جل االفاضل وهذا مل يتفق لغريه 
من أقرانه ومل يزل على حالته حىت تويف يف آخر يوم من رجب من السنة وخلف ولده العمدة الفاضل الصاحل الشيخ 

  فادة ومالزمة االقراء أعانه اهللا على وقته ونفع به مصطفى على قدم والده واسالفه من اال
ومات الشيخ االمام العالمة والنحرير الفهامة حممد بن عبد ربه ابن علي العزيزى الشهري بأبن الست ولد سنة 

مبصر وسبب تسميته بأبن الست أن والدته كانت سرية رومية اشتراها أبوه وأولدها اياه وكان قد تزوج  ١١١٨
رية فلم يلدن اال االناث حىت قيل انه ولد له حنو مثانني بنتا فأشترى أم ولده هذا فولدته ذكرا ومل تلد غريه حبرائر كث

ففرح به كثريا ورباه يف عز ورفاهية وقرأ القرآن مع الشيخ علي العدوى يف مكتب واحد فلذلك اعتشر باملالكية 
  وصار مالكي املذهب 



االمام الشافعي رضي اهللا عنه فرأى الشافعي يف املنام وأشار عليه بعدم االنتقال  وملا ترعرع أراد االنتقال اىل مذهب
فاستمر مالكي املذهب وتفقه على الشيخ سامل النفراوى واللقاين والشرباملسي ومسع على الشيخ عبد ابن علي 

واملسلسل باملصافحة النمرسي املسلسل باالولية وأوائل الكتب الستة وسنن النسائي الصغرى املسماة باجملتيب 
  واملشابكة والسبحة وغري 

ذلك وأخذ عليه أيضا مال عصام على السمرقندية وشرح رسالة الوضع وشرح اجلزرية لشيخ االسالم وأوائل 
تفسري القاضي البيضاوى مع البحث والتدقيق وأجازه مبا جيوز له وعنه روايته بشرطه وأخذ املعقول عن الشيخ أمحد 

ده الديوى والشيخ االطفيحي واخلليفي وأخذ طريق الشاذلية عن الشيخ أمحد اجلوهرى والشيخ امللوى والشيخ عب
  امللوى ومها اخذاها عن سيدى عبد اهللا بن حممد املغريب القصرى الكنكسي 

وكان املترجم على قدم السلف ال يتداخل يف أمور الدنيا وال يتفاخر يف ملبس وال يركب دابة وال يدخل بيت أمري 
   يشتغل بغري العلم ومدارسته ويشهد له معاصروه بالفضل واتقان العلوم والديانة وال

ومسعت منه املسلسل باالولية وأجازين مبسموعاته ومروياته وتلقيت عنه دائرة الشاذيل وأجازين بوضعها ورمسها 
   ١١٩٠ونقطة مركزها كل ذلك يف جملس واحد مبنزيل ببوالق بشاطىء النيل سنة 

  ين ويودين ويقول يل أنت ابن خاليت لكون والديت ووالدته من السرارى وكان جييئ
وصنف حاشية على الزرقاين على العزية وهي مستعملة بأيدى الطلبة وديباجة وخامته على أيب احلسن على الرسالة 

لى وخامتة على شرح اخلرشي وديباجة على أيساغوجي يف املنطق وحاشية علي احلفيد على العصام وتكملة ع
العشماوية وشرحا على آية الكرسي وشرحا على احلوضية يف التوحيد ومل يزل مقبال على شأنه وحاله حىت تويف يف 

  هذه السنة عن أربع ومثانني سنة رمحه اهللا تعاىل 
ومات السيد االجل املبجل السيد أمحد بن عبد الفتاح بن طه ابن عبد الرزاق احلسيين احلموى القادرى ولد أبوه 

يد عبد الفتاح حبماه وارحتل بكرمييه رقية وفاطمة ابنة السيد طه فزوج االوىل باحد أعيان مصر بن حسني الس
الشمسي وهي أم أوالده حسن وحسني وعثمان وحممود ورضوان وتزوجت السيدة فاطمة بعلي أفندى البكرى 

  أخي سيدى 

حممد أفندى االخري وأقام والده السيد عبد  بكرى الصديقي فأولدها حممد أفندى نقيب السادة االشراف وهو والد
الفتاح مبصر مدة وتنزل يف بعض املناصب مث توجه اىل ملك الروم فأكرمه ووجه له بعناية بعض االعيان نقابة 

االشارف مبصر وحضر اىل مصر وقرىء املرسوم الوارد بذلك وكاد أن يتم له االمر فلم ميكن من ذلك بتقوية بعض 
ليه حيث توجه من مصر اىل الروم خفية ومل يأخذ منهم عرضا وجعل له شيء معلوم من بيت االمراء وحنقوا ع

  النقابة وبقي ممنوعا عنها 
وكان سيدا حمتشما فصيح اللسان هبي الشكل وتزوج ببنت سيدى مكي الوارثي وولد له منها السيد أمحد املترجم 

خبط الساكت وكان انسانا حسنا مترفها يف مأكله وملبسه  وترىب يف العز والرفاهية ببيتهم املعروف هبم باالزبكية
  منجمعا عن الناس اال ملقتضيات ال بد له منها 

  تويف رمحه اهللا يف هذه السنة ومل يعقب 
ومات الشيخ الصاحل املاهر املوفق علي بن خليل شيخ القبان مبصر وكان ماهرا يف علم احلساب وممعرفة املوازين 

لقبان ودقائقه وصناعته وملا عين املرحوم الوالد أمر املوازين وتصحيحها وحتريرها يف سنة والقرسطون املعروف با



اثنتني وسبعني وصنف يف ذلك العقد الثمني فيما يتعلق باملوازين طالعه عليه وتلقاه عنه مع مشاركة الشيخ حسن بن 
  ربيع البوالقي واتقنا ذلك ومتيزا به دون أهل فنهما 

نا بشوشا منور الشيبة ولديه آداب ونوادر ومناسبات وحج مرارا او أثرى ومتول مث تقهقر حاله وكان املترجم انسا
  ولزم بيته اىل ان تويف يف هذا العام ومل خيلف بعده مثله 

ومات الشريف احلسيب النسيب السيد مصطفى بن السيد عبد الرمحن العيدروس وهو مقتبل الشيبية وصلي عليه 
  ده مبقام العتريس جتاه مشهد السيدة زينب وكانت وفاته رابع عشرين ربيع باالزهر ودفن عند وال

  االول من السنة رمحه اهللا 

  سنة مائتني وألف

كان اول احملرم يوم اجلمعة ويف ذلك اليوم وصل الباشا اجلديد اىل برانبابة وامسه حممد باشا يكن فبات ليلة اجلمعة 
ا عليه على العادة وعدوا به اىل قصر العيين فجلس هناك اىل يوم االثنني هناك ويف الصباح ذهب اليه االمراء وسلمو

  رابعه وركب باملوكب وشق من الصليبة وطلع اىل القلعة واستبشر الناس بقدومه 
ويف يوم اخلميس ثاين عشر صفر حضر مبشر احلاج مبكاتيب العقبة وأخرب أن احلجاج مل يزوروا املدينة أيضا يف هذه 

عام املاضي بسبب طمع أمري احلاج يف عدم دفع العوائد للعربان وصرة املدينة وأن أمحد باشا أمري احلاج السنة مثل ال
الشامي اكد عليه يف الذهاب وأنعم عليه جبملة من املال والعليق والذخرية فاعتل بان االمراء مبصر مل يوفوا له 

  امتناعه العوائد وال الصرة يف العام املاضي وهذا العام واستمر على 
وحضر الشريف سرور شريف مكة وكلمه حبضرة أمحد باشا وقال اذا كان كذلك فنكتب عرض حمضر وخنرب 

  السلطان بتقصري االمراء وتضع عليه خطك وختمك وللسلطان النظر بعد ذلك 
خرج فأجاب اىل ذلك ووضع خطه وختمه وحضر اليهم اجلاويش يف صبحها فخلعوا عليه كالعادة ورجع باملالقاة و

  االمراء يف ثاين يوم اىل خارج بامجعهم ونصبوا خيامهم 
ويف يوم االثنني وصل احلجاج ودخلوا اىل مصر ونزل أمري احلج باجلنبالطية بباب النصر ومل ينزل باحلصوة اوال على 

  العادة وركب يف يوم الثالثاء ودخل باحململ مبوكب دون املعتاد وسلم احململ اىل الباشا 
ربعاء اجتمع االمراء ببيت ابراهيم بك وأحضروا مصطفى بك أمري احلج وتشاجر معه ابراهيم بك ومراد ويف يوم اال

  بك بسبب هذه الفعلة 

  وكتابة العرضحال وادعوا انه تسلم مجيع احلمائل وطلبوا منه حساب ذلك واستمروا على ذلك اىل قرب املساء 
ويف صبحها حضر ابراهيم بك عند مراد بك وأخذ أمري احلاج  مث ان مراد بك أخذ أمري احلاج اىل بيته فبات عنده

اىل بيته ووضعه يف مكان حمجورا عليه وأمر الكتاب حبسابه فحاسبوه فاستقر يف طرفه مائة الف ريال وثالثة آالف 
  وذلك خالف ما على طرفه من املريى 

حبسه حىت تويف ما استقر بذمته فاستمر أياما  ويف يوم اجلمعة طلع ابراهيم بك اىل القلعة واخرب الباشا مبا حصل وانه
  وصاحل وذهب اىل بيته مكرما 

ويف ذلك اليوم بعد صالة اجلمعة ضج جماورو االزهر بسبب أخبازهم وقفلوا ابواب اجلامع فحضر اليهم سليم أغا 
شيء فأغلقوه ثانيا  والتزم هلم باجراء رواتبهم بكرة تارخيه فسكنوا وفتحوا اجلامع وانتظروا ثاين يوم فلم يأهتم



وصعدوا على املنارات يصيحون فحضر سليم أغا بعد العصر وجنز هلم بعض املطلوبات وأجرى هلم اجلراية أناما مث 
  انقطع ذلك وتكرر الغلق والفتح مرارا 

ويف ليلة خروج االمراء اىل مالقاة احلجاج ركب مصطفى بك االسكندرى وأمحد بك الكالرجي وذهبا اىل جهة 
  د والتفا على عثمان بك الشرقاوى والجني بك وتقامسوا اجلهات والبالد وافحشوا يف ظلم العباد الصعي

ويف منتصف ربيع االول شرع مراد بك يف السفر اىل جهة حبرى بقصد القبض على رسالن والنجار قطاع الطريق 
هم باحضارمها فأعتذروا اليه فسافر ومسع حبضوره املذكوران فهربا فأحضر بن حبيب وابن محد وابن فودة وألزم

  فحبسهم مث أطلقهم على مال وذلك بيت القصيد وأخذ منهم رهائن مث سار اىل طملوها وطالب أهلها برسالن 

مث هنب القرية وسلب أموال أهلها وسىب نساءهم وأوالدهم مث أمر هبدمها وحرقها عن آخرها ومل يزل ناصبا وطاقه 
قا وجرفها باجلراريف حىت حموا أثرها وسووها باالرض وفرق كشافه يف مدة عليها حىت أتى على آخرها هدما وحر

اقامته عليها يف البالد واجلهات جليب االموال وقرر على القرى ما سولته له نفسه ومنع من الشفاعة وبث املعينني 
ر وكل ذلك طلبا لطلب الكلف اخلارجة عن املعقول فاذا استوفوها طلبوا حق طرقهم فاذا استوفوها طلبوا املقر

حثيثا واال أحرقوا البلدة وهنبوها عن آخرها ومل يزل يف سريه على هذا النسق حىت وصل اىل رشيد فقرر على أهلها 
مجلة كبرية من املال وعلى التجار وبياعي االرز فهرب غالب أهلها وعني على اسكندرية صاحل أغا كتخدا 

ريال وطلب من أهل البلد مائة ألف ريال وأمر هبدم الكنائس فلما اجلاويشية سابقا وقرر له حق طريقه محسة آالف 
وصل اىل اسكندرية هربت جتارها اىل املراكب وكذلك غالب النصارى فلم جيد اال قنصل املوسقو فقال أنا أدفع 

لكم املطلوب بشرط ان يكون مبوجب فرمان من الباشا أحاسب به سلطانكم فانكف عن ذلك وصاحلوه على كراء 
  قه ورجع وارحتل مراد بك من رشيد طري

وملا وصل اىل مجيجون هدمها عن آخرها وهدم أيضا كفرد سوق واستمر هو ومن معه يعبثون باالقاليم والبالد حىت 
  أخربوها واتلفوا الزروعات اىل غرة مجادى االوىل 

ه باملنوفية والغربية واما فوصلت االخبار بقدومه اىل زنكلون مث ثىن عنانه وعرج على جهة الشرق يفعل هبا فعل
صناجقه الذين تركهم مبصر فاهنم تسلطوا على مصادرات الناس يف أمواهلم وخصوصا حسني بك املعروف بشفت 

  مبعىن يهودى فانه تسلط على هجم البيوت وهنبها بأدىن شبهة 
لى دار شخص ويف عصرية يوم اخلميس املذكور ركب حسني بك املذكور جبنوده وذهب اىل احلسينية وهجم ع

  يسمى امحد سامل اجلزار 

  متويل رياسة دراويش الشيخ البيومي وهنبه حىت مصاغ النساء والفراش ورجع والناس تنظر اليه 
ويف عصريتها أرسل مجاعة من سراجينه بطلب اخلواجا حممود ابن حسن حمرم فالطفهم وارضاهم بدراهم وركب اىل 

ويشية فتلطفوا به وأخذوا خاطره وصرفوه عنه وعىب له اخلواجا هدية ابراهيم بك فأرسل له كتخداه وكتخدا اجلا
  بعد ذلك وقدمها اليه 

ويف صبحها يوم اجلمعة ثارت مجاعة من اهايل احلسينية بسبب ما حصل يف أمسه من حسني بك وحضروا اىل اجلامع 
هم نبابيت ومساوق وذهبوا اىل االزهر ومعهم طبول والتف عليهم مجاعة كثرية من اوباش العامة واجلعيدية وبأيدي

الشيخ الدردير فوافقهم وساعدهم بالكالم وقال هلم انا معكم فخرجوا من نواحي اجلامع وقفلوا أبوابه وطلع منهم 
  طائفة على أعلى املنارات يصيحون ويضربون بالطبول وانتشروا باالسواق يف حالة منكرة واغلقوا احلوانيت 



جنمع أهايل االطراف واحلارات وبوالق ومصر القدمية وأركب معكم وننهب بيوهتم  وقال هلم الشيخ الدردير يف غد
كما ينهبون بيوتنا ومنوت شهداء أو ينصرنا اهللا عليهم فلما كان بعد املغرب حضر سليم أغا مستحفظان وحممد 

لموا معه وخافوا من كتخدا ارنؤد اجللفي كتخدا ابراهيم بك وجلسوا يف الغورية مث ذهبوا اىل الشيخ الدردير وتك
  تضاعف احلال وقالوا للشيخ اكتب لنا قائمة باملنهوبات ونأيت هبا من حمل ما تكون 

واتفقوا على ذلك وقرأوا الفاحتة وانصرفوا وركب الشيخ يف صبحها اىل ابراهيم بك وأرسل اىل حسني بك 
  اد بك ينهب وأنا أهنب كذلك فأحضره باجمللس وكلمه يف ذلك فقال يف اجلواب كلنا هنابون أنت تنهب ومر

  وانفض اجمللس وبردت القضية 
  ويف عقبها بأيام قليلة حضر من ناحية قبلي سفينة وهبا متر ومسن 

وخالفه فأرسل سليمان بك االغا وأخذ ما فيها مجيعه وادعى إن له عند أوالد وايف ماال منكسرا ومل يكن ذلك 
جماورى الصعايدة وغريهم فتعصب جماورو الصعايدة وأبطلوا دروس  الوالد وايف وامنا هو جلماعة يتسببون فيه من

املدرسني وركب الشيخ الدردير والشيخ العروسي والشيخ حممد املصيلحي وآخرون وذهبوا اىل بيت ابراهيم بك 
  وتكلموا معه حبضرة سليمان بك كالما كثريا مفحما 

يمته من أصل مايل عندهم فقالوا هذا مل يكن هلم وامنا فاحتج سليمان بك بأن ذلك متاع أوالد وايف وأنا أخذته بق
  هؤالء ربابه ناس فقراء فان كان لك عند أوالد وايف شيء فخذه منهم فرد بعضه وذهب بعضه 

ويف يوم اجلمعة عاشر مجادى االوىل قدم مراد بك من ناحية الشرق ودخل يف ليلتها من املنهوبات من اجلمال 
  يس وغري ذلك كثري جيل عن احلصر واالغنام واالبقار واجلوام

وفيه سافر أيوب بك اىل ناحية قبلي ملصاحلة االمراء الغضاب وهم مصطفى بك وأمحد بك الكالرجي وعثمان بك 
  الشرقاوى والجني بك الهنم بلغوا قصدهم من البالد وظلم العباد 

  ويف منتصف مجادى الثانية حضر عثمان بك الشرقاوى من ناحية قبلي 
  عم مراد بك على بعض كشافه بفردة دراهم على بالد املنوفية كل بلد مائة ومخسون رياال وفيه أن

وفيه اجتمع الناس بطندتا لعمل مولد سيدى أمحد البدوى املعتاد املعروف مبولد الشرنبابلية وحضر كاشف الغربية 
امري احلاج فحصل منه عسف وجعل واملنوفية على جارى العادة وكاشف الغربية من طرف ابراهيم بك الوايل املوىل 

  على كل مجل يباع يف سوق املولد نصف ريال فرانسة فاغار اعوان الكاشف على بعض االشراف وأخذوا مجاهلم 

وكان ذلك يف آخر أيام املولد فذهبوا اىل الشيخ الدردير وكان هناك بقصد الزيارة وشكوا اليه ما حل هبم فأمر 
فامتنع اجلماعة من خماطبة ذلك الكاشف فركب الشيخ بنفسه وتبعه مجاعة كثرية  الشيخ بعض اتباعه بالذهاب اليه

  من العامة 
فلما وصل اىل خيمة كتخدا الكاشف دعاه فحضر اليه والشيخ راكب على بغلته فكلمه ووخبه وقال له أنتم ما 

  ختافون من اهللا 
ة الناس وضربه بنبوت فلما عاين خدامه ففي أثناء كالم الشيخ لكتخدا الكاشف هجم على الكتخدا رجل من عام

ضرب سيدهم هجموا على العامة بنبابيتهم وعصيهم وقبضوا على السيد أمحد الصايف تابع الشيخ وضربوه عدة 
  نبابيت 

وهاجت الناس على بعضهم ووقع النهب يف اخليم ويف البلد وهنبت عدة دكاكني وأسرع الشيخ يف الرجوع إىل حمله 



ك وركب كاشف املنوفية وهو من مجاعة ابراهيم بك الكبري وحضر اىل كاشف الغربية وأخذه وراق احلال بعد ذل
  وحضر به اىل الشيخ وأخذوا خباطره وصاحلوه ونادوا باالمان 

وانفض املولد ورجع الناس اىل اوطاهنم وكذلك الشيخ الدردير فلما استقر مبنزله حضر اليه ابراهيم بك الوايل 
  ذلك براهيم بك الكبري وكتخدا اجلاويشية وأخذ خباطره أيضا وك

ويف سابع عشرة ركب حسني بك الشفت وقت القائلة وحضر اىل بيت صغري بسوق املاطيني وصحبته امرأة فصعد 
اليه ونقب يف حائط وأخرج منه برمة مملوءة ذهبا فأخذها وذهب وخرب ذلك ان هذا البيت كان لرجل زيات يف 

هذه الدنانري فوضعها يف برمة من الفخار وافرج هلا نقبا يف كتف احلائط ووضعها فيه السنني اخلالية فاجتمع لديه 
  وبىن عليها وسواها باجلبس 

وكانت هذه املرأة ابنة صغرية تنظر اليه ومات ذلك الرجل وبيعت الدار بعد مدة ووقفها الذى اشتراها وتداولت 
  س باالجرة ومضى االعوام وآل البيت اىل وقف املشهد احلسيين وسكنه النا

على ذلك حنو االربعني عاما وتلك املرأة تتخيل ذلك يف ذهنها وتكتمه وال ميكنها الوصول اىل ذلك املكان بنفسها 
وقلت ذات يدها واحتاجت فذهبت اىل حرمي حسني بك املذكور وعرفتهن القضية واخرب االمري بذلك فقال لعل 

  ى بعض الساكنني أخذها فقالت ال يعرفها أحد غري
فأرسل اىل ساكن الدار واحضره وقال له أخل دارك يف غد وانتظرين وال تفزع من شيء ففعل الرجل وحضر 
الصنجق وصحبته املرأة فارته املوضع فنقبوه وأخرجوا منه تلك الربمة وأعطي صاحب املكان احسانا وركب 

خ عبد الباقي أبو قليطة ليال وصاحب املكان يتعجب وركب أيضا قبل ذلك وذهب اىل بيت رجل يقال له الشي
وأخذ منه صندوقا مودعا عنده امانة لنصر ابن شديد البدوى شيخ عرب احلويطات يقال ان فيه شيئا كثريا من 

الذهب العني وغريه وهجم ايضا على بيت بالقرب من املشهد احلسيين يف وقت القائلة وكان ذلك البيت مقفوال 
وأخذه منه عشرة اكياس مملوءة ذهبا وخرج وأغلق الباب كما كان وركب وصاحبه غائب فخلع الباب وطلع اليه 

  هو ومماليكه واالكياس يف أحضاهنم على قرابيس سروج اخليل وهو جبملتهم حيمل كيسا امامه والناس تنظرهم 
ة ويف هذا الشهر ثقب الشطار حاصال يف وكالة املسايرة اليت بباب الشعرية وكان بظاهر احلاصل املذكور قهو

متخربة فتسلق اليها بعض احلرامية ونقبوا احلاصل وأخذوا منه صندوقا يف داخله اثنا عشر ألف بندقي عنها ثالثون 
ألف ريال يف ذلك الوقت وفيه من غري جنس البندقي ايضا ذهب ودراهم وثياب حرير وطرح النساء احملالوى اليت 

  يقال هلا احلرب 
اطرى واآلخر خملاليت بتعريف اخلفراء بعد حبسهم ومعاقبتهم فأخذوا منهما وبعد أيام قبضوا على رجلني أحدمها فط

  شيئا واستمرا حمبوسني 
  ويف عشرينه حضر أيوب بك والجني بك وأمحد بك من ناحية قبلي 

  ودخلوا بيوهتم باملنهوبات واملواشي وتأخر مصطفى بك 
ال واتربة مع غيم مطبق وأظلم منها اجلو ويف يوم الثالثاء سابع عشرينه هبت رياح عاصفة جنوبية نسفت رما

  واستمرت من الظهر اىل الغروب 
  ويف يوم اخلميس تاسع عشرينه حضر مصطفى بك أيضا 

ويف غرة شهر رجب عزم مراد بك على التوجه اىل سد خليج منوف املعروف بالفرعونية وكان منذ سنني مل حيبس 



  اط وتعطلت مزارع االرز واندفع اليه الشرقي حىت هتور وشرق بسببه حبر دمي
وفيه وصلت االخبار من ثغر االسكندرية بانه ورد اليها مركب البيليك وذلك على خالف العادة وذلك ان مراكب 

البيليكات ال خترج اال بعد روز خضر مث حضره عقيبة أيضا قليون آخر وفيه امحد باشا وايل جدة مث تعقبهما آخر 
  وشرعوا يف عملها بقسهاطا فكثر اللغط مبصر بسبب ذلك  وفيه غالل كثرية نقلوها اىل الثغر

ويف عاشره ورد ططرى من الرب وقاجبي من البحر ومعهما مكاتبات قرئت بالديوان يوم اخلميس ثاين عشرة مضموهنا 
  نة طلب اخلزائن املنكسرة وتشهيل مرتبات احلرمني من الغالل والصرر يف السنني املاضية واللوم على عدم زيارة املدي

  وفيه احلث والوعد والوعيد واالمر بصرف العلوفات وغالل االنبار 
  وفيه املهلة ثالثون يوما 

فكثر لغط الناس والقال والقيل واشيع ورود مراكب أخر اىل ثغر سكندرية وأن حسن باشا القبطان واصل أيضا يف 
  أثر ذلك وصحبته عساكر حماربون 

نه هرب ليال مث ان ابراهيم بك أرسل يستحث مراد بك يف احلضور من وفيه حضر معلم ديوان االسكندرية قيل ا
سد الفرعونية مث بعث اليه علي أغا كتخدا جاووجان واملعلم ابراهيم اجلوهرى وسليمان اغا احلنفي وحسن كتخدا 

ء ومل يتم اجلربان وحسن افندي شقبون كاتب احلوالة سابقا وأفندى الديوان حاال فأحضروه اىل مصر يف يوم الثالثا
  سد الترعة 

بعد ان غرق فيها عدة مراكب ومراسي حديد وأخشاب أخذوها من أرباهبا من غري مثن وفرد على البالد االموال 
  وقبض أكثرها وذهب ذلك مجيعه من غري فائدة 

  مث ان االمراء عملوا مجعيات وديوانا ببيت ابراهيم بك وتشاوروا يف تنجيز االوامر 
ت الغالل وارتفع القمح من السواحل والعرصات وغال سعره وقل وجوده حىت امتنع بيع ويف أثناء ذلك تشحط

  اخلبز من االسواق واغلقت الطواجني 
فنزل سليم اغا وهجم املخازن واخرج الغالل وضرب القماحني واملتسببني ومنعهم من زيادة االسعار فظهر القمح 

  واخلبز باالسواق وراق احلال وسكنت االقاويل 
  هذا الشهر أعين شهر رجب حصلت عدة حريقات منها حريقتان يف ليلة واحدة  ويف

  احدامها باالزبكية واخرى خبطتنا بالصنادقية 
وظهرت النار من دكان رجل صناديقي وهي مشحونة باالخشاب والصناديق املدهونة عند خان اجلالية فرعت النار 

دور وذلك بعد حصة من الليل وهاج الناس والسكان يف االخشاب ووجت يف ساعة واحدة وتعلقت بشبابيك ال
  وأسرعوا باهلدم وصب املياه وأحضر الوايل القصارين حىت طفئت 

وفيه أيضا من احلوادث املستهجنة أن امرأة تعلقت برجل من اجملاذيب يقال له الشيخ علي البكرى مشهور ومعتقد 
  انا يلبس قميصا وطاقية عند العوام وهو رجل طويل حليق اللحية ميشي عريانا واحي

وميشي حافيا فصارت هذه املرأة متشي خلفه أينما توجه وهي بازارها وختلط يف ألفاظها وتدخل معه اىل البيوت 
وتطلع احلرميات واعتقدها النساء وهادوها بالدراهم واملالبس وأشاعوا ان الشيخ حلظها وجذهبا وصارت من 

ت عليها الشربة فكشفت وجهها ولبست مالبس كالرجال والزمته أينما االولياء مث ارتقت يف درجات اجلذب وثقل
توجه ويتبعهما االطفال والصغار وهوام العوام ومنهم من اقتدى هبما ايضا ونزع ثيابه وختجل يف مشيه وقالوا انه 

  اعترض على الشيخ واملرأة فجذبه الشيخ ايضا 



  وأن الشيخ ملسه فصار من االولياء 
خلفهم أوباش الناس والصغار وصاروا خيطفون اشياء من االسواق ويصري هلم يف مرورهم ضجة وزاد احلال وكثر 

عظيمة واذا جلس الشيخ يف مكان وقف اجلميع وازدحم الناس للفرجة عليه وتصعد املرأة على دكان أو علوة 
ون هبا وبعضهم يضحك وتتكلم بفاحش القول ساعة بالعريب ومرة بالتركي والناس تنصت هلا ويقبلون يدها ويتربك
  ومنهم من يقول اهللا اهللا وبعضهم يقول دستور يا أسيادى وبعضهم يقول ال تعترض بشيء 

فمر الشيخ يف بعض االوقات على مثل هذه الصورة والضجة ودخلوا من باب بيت القاضي الذى من ناحية بني 
الشيخ وادخله اىل داره ومعه املرأة القصرين وبتلك العكفة سكن بعض االجناد يقال له جعفر كاشف فقبض على 

وباقي اجملاذيب فأجلسه وأحضر له شيئا يأكله وطرد الناس عنه وأدخل املرأة واجملاذيب اىل احلبس وأطلق الشيخ 
حلال سبيله وأخرج املرأة واجملاذيب فضرهبم وعزرهم مث أرسل املرأة اىل املارستان وربطها عند اجملانني وأطلق باقي 

  ان استغاثوا وتابوا ولبسوا ثياهبم وطارت الشربة من رؤوسهم وأصبح الناس يتحدثون بقصتهم  اجملاذيب بعد
واستمرت املرأة حمبوسة باملارستان حىت حدثت احلوادث فخرجت وصارت شيخة على انفرادها ويعتقدها الناس 

  والنساء ومجعت عليها اجلمعيات وموالد واشباه ذلك 
  امية حبصول طاعون عظيم يف بالدهم حصل عندهم ايضا قحط وغالء يف االسعار وفيه ورد اخلرب من الديار الش

ويف يوم الثالثاء ثاين شهر شعبان ركب سليم أغا يف عصريته اىل جامع السلطان حسن بن قالون الذى بسوق 
وا السالح وأحضر معه فعلة وفتح باب املسجد املسدود وهو الباب الكبري الذى من ناحية سوق السالح فهدم

  الدكاكني اليت حدثت أسفله والبناء الذى بصدر الباب وكان 

مدة سده يف هذه املرة احدى ومخسني سنة وكان سببها املقتلة اليت قتل فيها االحد عشر امريا ببيت حممد بك 
  الدفتردار يف سنة تسع وأربعني وتقدم ذكرها يف أول التاريخ 

يف شأنه واعلمه حبصول املشقة على الناس املصلني يف الدخول اليه وسبب فتحه ان بعض اهل اخلطة تذاكر مع االغا 
من باب الرميلة ورمبا فاهتم حضور اجلماعة يف مسافة الذهاب وان االسباب اليت سد الباب من أجلها قد زالت 
ا وانقضت ونسيت فاستأذن سليم أغا ابراهيم بك ومراد بك يف فتحه فأذنا له ففتحه وصنع له بابا جديدا عظيم

وبىن له سالمل ومصاطب واحضر نظاره وأمرهم بالصرف عليه ويأيت هو يف كل يوم يباشر العمل بنفسه وعمروا ما 
  تشعث منه ونظفوا حيطانه ورخامه وظهر بعد اخلفاء وازدحم الناس للصالة فيه وأتوا اليه من االماكن البعيدة 

  ويف يوم اجلمعة خامسة تويف مصطفى بك املرادى اجملنون 
   عشرين شعبان كثر االرجاف مبجيء مراكب االسكندرية وعساكر وغري ذلك ويف

ويف يوم السبت خامس رمضان حضر واحد أغا من الديار الرومية وعلى يده مكاتبة باحلث على املطلوبات املتقدم 
بك للباشا ليس  ذكرها فطلع االمراء اىل القلعة ليال واجتمعوا بالباشا وتكلموا مع بعضهم كالما كثريا وقال مراد

لكم عندنا اال حساب أمهلونا اىل بعد رمضان وحاسبنا على مجيع ما هو يف طرفنا نورده وأرسل اىل من وصل 
  االسكندرية يرجعون اىل حيث كانوا واال فال نشهل حجا وال صرة وال ندفع شيئا 
رضحال من الوجاقلية واملشايخ وهذا آخر الكالم كل ذلك وابراهيم بك يالطف كال منهما مث اتفقوا على كتابة ع

ويذكر فيه اهنم أقلعوا وتابوا ورجعوا عن املخالفة والظلم والطريق اليت ارتكبوها وعليهم القيام باللوازم وقرروا 
  على أنفسهم مصلحة يقومون بدفعها لقبطان باشا والوزير 



   وباشة جدة وقدرها ثلثمائة ومخسون كيسا وقاموا على ذلك ونزلوا اىل بيوهتم
ويف ليلة االثنني مجع ابراهيم بك املشايخ وأخربهم بذلك االتفاق وشرعوا يف كتابة العرضحاالت أحدها للدولة 

  وآخر لقبطان باشا باملهلة حىت يأيت اجلواب وآخر لباشة جدة الذى يف االسكندرية 
ورود مراكب أخرى ويف صبحها وردت مكاتبة من أمحد باشا اجلزار خيرب فيها باحلركة والتحذير واخبار ب

  باسكندرية ومراكب وصلت اىل دمياط فزار اللغط والقال والقيل 
وفيه ركب سليم أغا مستحفظان ونادى يف االسواق على االروام والقليوجنية واالتراك باهنم يسافرون اىل بالدهم 

  ومن وجد منهم بعد ثالثة أيام قتل 
جني بك ومصطفى بك السلحدار اىل رشيد الجل احملافظة وفيه اتفق رأى ابراهيم بك ومراد بك اهنم يرسلون ال

  واالتفاق مع عرب اهلنادى ويطلبون أمحد باشا وايل جدة ليأيت اىل مصر ويذهب اىل منصبه 
  فسافر وايف ليلة اخلميس عاشر رمضان 

لعا اىل القلعة ويف تلك الليلة ركب ابراهيم بك بعد االفطار وذهب اىل مراد بك وجلس معه ساعة مث ركبا مجيعا وط
وطلع أيضا املشايخ باستدعاء من االمراء وهم الشيخ البكرى والشيخ السادات والشيخ العروسي والشيخ الدردير 

  والشيخ احلريرى وقابلوا الباشا وعرضوا عليه العرضحاالت 
كان من وكان املنشي لبعضها الشيخ مصطفى الصاوى وغريه فأعجبهم انشاء الشيخ مصطفى وامروا بتغيري ما 

  انشاء غريه 
واخنضع مراد بك يف تلك الليلة للباشا جدا وقبل أتكه وركبتيه ويقول له يا سلطامن حنن يف عرضك يف تسكني هذا 

  االمر ودفعه عنا ونقوم مبا علينا ونرتب االمور وننظم االحوال على القوانني القدمية 
  فقال الباشا ومن يضمنكم ويتكفل 

  مث ضماين على املشايخ واالختيارية  بكم قال أنا الضامن لذلك
ويف ليلة االحد ثالث عشرة وصلت االخبار بوصول حسن باشا القبطان اىل ثغر االسكندرية وكان وصوله يوم 

  اخلميس عاشره قبل العصر وصحبته عدة مراكب فزاد االضطراب وكثر اللغط 
احد أغا ودفعوا لكل فرد منهم ألف ريال فتمموا أمر العرضحاالت وأرسلوها صحبة سلحدار الباشا والططرى وو

  وسافروا من يومهم 
وفيه وردت االخبار بان مشايخ عرب اهلنادى والبحرية ذهبوا اىل االسكندرية وقابلوا أمحد باشا اجلداوى فألبسهم 

  خلعا وأعطاهم دراهم وكذلك أهل دمنهور 
زهر وخدمة االضرحة واملشايخ املفتني وفيه حضر صدقات من موالى حممد صاحب املغرب ففرقت على فقراء اال

  والشيخ البكرى والشيخ السادات والعمريني على يد الباشا مبوجب قائمة ومكاتبة 
ويف يوم الثالثاء حضر مصطفى جرجبي باش سراجني مراد بك سابقا وسردار ثغر رشيد حاال وكان السبب يف 

من العسكر فطلع اىل بيت السردار املذكور حضوره انه حضرت اىل رشيد أحد القباطني وصحبته عدة وافرة 
وأعطاه مكاتبة من حسن باشا خطابا لالمراء مبصر وامره بالتوجه هبا فحضر بتلك املكاتبة مضموهنا التطمني ببعض 

  ألفاظ 
وفيه اتفق رأى االمراء على ارسال مجاعة من العلماء والوجاقلية اىل حسن باشا فتعني لذلك الشيخ أمحد العروسي 

يخ حممد االمري والشيخ حممد احلريري ومن الوجاقلية امسعيل افندى اخللويت وابراهيم أغا الورداين وذهب والش



صحبتهم أيضا سليمان بك الشابورى وارسلوا صحبتهم مائة فرد بن ومائة قنطار سكر وعشر بقج ثياب هندية 
ن على اهنم جيتمعون به ويكلمونه وتفاصيل وعودا وعنربا وغري ذلك فسافروا يف يوم اجلمعة ثامن عشر رمضا

  ويسألونه عن مراده ومقصده ويذكرون 

له امتثاهلم وطاعتهم وعدم خمالفتهم ورجوعهم عما سلف من افاعيلهم ويذكرونه حال الرعية وما توجبه الفنت من 
  الضرر والتلف 

خلع عليه خلعة مسور ويف يوم السبت حضر تفكجي باشا من طرف حسن باشا وذهب اىل ابراهيم بك وأفطر معه و
وأعطاه مكاتبات وكان صحبته حممد أفندى حافظ من طرف ابراهيم بك ارسله االمراء قبل بأيام عندما بلغهم خرب 

القادمني ليستوعب االحوال مث ان ذلك التفكجي جلس مع ابراهيم بك حصة من الليل وذهب اىل حمله وحضر 
طلعا اىل الباشا يف سادس ساعة من الليل مث نزال وسافر علي أغا كتخدا اجلاويشية فركب مع ابراهيم بك و

  التفكجي يف صبحها وصحبته احلافظ 
وكان فيما جاء به ذلك التفكجي طلب ابراهيم بك أمري احلاج فلم يرض بالذهاب وكان الجني بك ومصطفى بك 

وا وردان فضجت أهايل البالد ملا سافرا للمحافظة بعد التوبة بيومني فعلوا أفاعيلهم بالبالد وطلبوا الكلف وحرق
وذهبوا اىل عرضي حسن باشا وشكوا ما نزل هبم فأخذ خبواطرهم وكتب هلم فرمانا برفع اخلراج عنهم سنتني 

  وأرسل مع ذلك التفكجي العتاب واللوم يف شأن ذلك 
رباب اجلرائم ويف تلك الليلة ذهب سليم أغا اىل ناحية باب الشعرية وقبض على احلافظ اسحق وأخذه على صورة أ

  من أسافل الناس وذهب به اىل بوالق فلحقه مصطفى بك االسكندراين ورده 
ويف يوم االثنني وصلت االخبار بورود حسن باشا اىل ثغر رشيد يوم االربعاء سادس عشرة وانه كتب عدة فرمانات 

الفرمانات ثالثون نصفا فضة ال غري بالعريب وارسلها اىل مشايخ البالد وأكابر العربان واملقادم وحق طريق املعينني ب
وذلك من نوع اخلداع والتحيل وجذب القلوب ومثل قوهلم اهنم يقرروا مال الفدان سبعة أنصاف ونصف نصف 

  حىت كادت الناس تطري من الفرح وخصوصا الفالحني ملا مسعوا ذلك 
  وانه 

  يرفع الظلم وميشي على قانون دفتر السلطان سليمان وغري ذلك 
  ناس جيهلون أحكامهم فمالت مجيع القلوب اليهم واحنرفت عن االمراء املصرية ومتنوا سرعة زواهلم وكان ال

وصورة ذلك الفرمان وهو الذي أرسل اىل أوالد حبيب من مجلة ما أرسل صدر هذا الفرمان الشريف الواجب 
اصر املظلوم على من ظلم موالنا القبول والتشريف من ديوان حضرة الوزير املعظم والدستور املكرم عايل اهلمم ون

العزيز غازى حسن باشا ساري عسكر السفر البحري املنصور حاال ودونامنة مهايون أيدت سيادته السنية وزادت 
رتبته العلية اىل مشايخ العرب أوالد حبيب بناحية دجوة وفقهم اهللا تعاىل نعرفكم انه بلغ حضرة موالنا السلطان 

قطر املصرى من اجلور والظلم للفقراء وكافة الناس وان سبب هذا خائنون الدين ابراهيم نصره اهللا ما هو واقع بال
بك ومراد بك واتباعها فتعينا خبط شريف من حضرة موالنا السلطان أيده اهللا بعساكر منصورة حبرا لدفع الظلم 

من حضرة موالنا السلطان واليقاع االنتقام من املذكورين وتعني عليهم عساكر منصورة برا يسارى عسكر عليهم 
نصره اهللا وقد وصلنا اىل ثغر اسكندرية مث اىل رشيد يف سادس عشر رمضان فحررنا لكم هذا الفرمان لتحضروا 

تقابلونا وترجعوا اىل أوطانكم جمبورين مسرورين ان شاء اهللا تعاىل فحني وصوله اليكم تعملوا به وتعتمدوه واحلذر 



  اكم مث احلذر من املخالفة وقد عرفن
مث ان االمراء زاد قلقهم واجتمعوا يف ليلتها ببيت ابراهيم بك وعملوا بينهم مشورة يف هذا االمر الذى دمههم 

وحتققوا اتساع اخلرق والنيل آخذ يف الزيادة فعند ذلك جتاهروا باملخالفة وعزموا على احملاربة واتفق الرأى على 
فوة ومينعون الطريق ويرسلون اىل حسن باشا مكاتبات بتحرير  تشهيل جتريدة وأمريها مراد بك فيذهبون اىل جهة

  احلساب والقيام بغالق املطلوب ويرجع من حيث أتى 
  فان امتثل واال حاربناه وهذا آخر الكالم 

  مث مجعوا املراكب وعبوا 

ار اىل اماكن هلم الذخرية والبقسماط وذلك كله يف يوم الثالثاء واالربعاء ونقلوا عزاهلم ومتاعهم من البيوت الكب
صغار جهة املشهد احلسيين والشنواين واالزهر وعطلوا القناديل والتعاليق املعدة ملهرجان رمضان وزاد االرجاف 

  وكثر اللغط والحت عليهم لوائح اخلذالن ورخص أسعار الغالل بسبب بيعهم الغالل املخزونة عندهم 
املسافرون معه اىل ناحية بوالق وبرزوا خيامهم وعدوا يف ويف يوم اخلميس رابع عشرينه خرج مراد بك واالمراء 

  ليلتها اىل برانبابة ونصبوا وطاقهم هناك 
وتعني للسفر صحبة مراد بك مصطفى بك الداوودية الذى عرف باالسكندراين وحممد بك االلفي وحسني بك 

ابراهيم بك بعد املغرب  الشفت وحيىي بك وسليمان بك االغا وعثمان بك الشرقاوى وعثمان بك االشقر وركب
وذهب اليهم وأخذ خباطرهم ورجع فأقاموا يف برانبابة يوم اجلمعة حىت تكامل خروج العسكر وأخذ مراد بك ما 
احتاجه من مالئل احلج مجاال وبقسماطا وغريه حىت الذى قبض من مال الصرة وأرسلوا يف ليلتها على أغا كتخدا 

باشا وطلبوا منه الدراهم اليت كانوا استخلصوها من مصطفى بك أمري احلاج اجلاويشية وسليمان أغا احلنفي اىل ال
  وأودهوها عند الباشا فدفعها هلم بتمامها 

ويف يوم السبت سادس عشرينه سافر مراد بك من برانبابة وأصحب ليكون سفريا بينه وبني قبطان باشا ويف ليلة 
  ق مبراد بك اإلثنني ثامن عشرينه مسافر مصطفى بك الكبري أيضا وحل

ويف ليلة الثالثاء حضر املشايخ ومن معهم من ثغر رشيد فوصلوا اىل بوالق بعد العشاء وباتوا هناك وذهبوا اىل 
  بيوهتم يف الصباح 

فأخربوا اهنم اجتمعوا على حسن باشا ثالث مرات االوىل للسالم فقابلهم باالجالل والتعظيم وأمر هلم مبكان نزلوا 
  فيهم من فيه ورتب هلم ما يك

الطعام املهيأ يف االفطار والسحور ودعاهم يف ثاين يوم وكلمهم كلمات قليلة وقال له الشيخ العروسي يا موالنا 
  رعية مصر قوم ضعاف وبيوت االمراء خمتلطة ببيوت الناس 

 عندى وانا فقال ال ختشوا من شيء فان أول ما أوصاين موالنا السلطان أوصاين بالرعية وقال ان الرعية وداعة اهللا
  استودعتك ما أودعنيه اهللا تعاىل 

فدعوا له خبري مث قال كيف ترضون أن ميلككم مملوكان كافران وترضوهنم حكاما عليكم يسومونكم العذاب 
  والظلم ملاذا مل جتتمعوا عليهم وخترجوهم من بينكم 

  د واحدة فأجابه امسعيل أفندى اخللويت بقوله يا سلطامن هؤالء عصبة شديد والباس وي
  فغضب من قوله وهنره وقال ختوفين ببأسهم فاستدرك وقال امنا أعين بذلك انفسنا الهنم بظلم أضعفوا الناس 



  مث أمرهم باالنصراف 
واجتمعوا عليه مرة ثالثة بعد صالة اجلمعة فأستأذنوه يف السفر مث تركهم يومني وكتب هلم مكاتبات وسلمها ليد 

  االنصراف فودعوه وساروا وأخفيت تلك املكاتبات سليمان بك الشابورى وأمرهم ب
ويف غاية رمضان أرسل الباشا عدة أوراق اىل افراد املشايخ وذكر اهنا وردت من صدر الدولة وأما العرضحاالت 

اليت أرسلوها صحبة السلحدار والططرى فاهنما ملا وصال اىل اسكندرية واطلع عليها حسن باشا حجزها ومنع 
  المبول وقال أنا دستور مكرم واالمر مفوض ايل يف أمر مصر املراسلة اىل اس

وسأل السلحدار عن االوراق اليت من صدر الدولة هل أرسلها الباشا اىل أرباهبا فأخربه انه خاف من اظارها فاشتد 
  غضبه على الباشا وسبه بقوله خائن منافق 

  ما تقدم فلما رجع السلحدار يف تارخيه واخرب الباشا فعند ذلك ارسلها ك
ويف ثاين شوال اشيع مراد بك ملك مدينة فوة وهرب من هبا من العسكر ووقع بينهم مقتلة عظيمة وانه اخذ 

  املراكب اليت وجدها على ساحلها مث ظهر صحة ذلك 

ويف يوم السبت نزلت الكسوة من القلعة على العادة اىل املشهد احلسيين وركب ابراهيم بك الكبري وابراهيم بك 
احلاج اىل قراميدان ونزل الباشا كذلك واكد على امري احلاج يف التشهيل فأعتذر اليه بتعطيل االسباب فوعده امري 

  باملساعدة 
ويف يوم االحد اشاعوا اشاعة مثل االوىل مصطنعة واظهروا البشر والسرور وركب ابراهيم بك يف ذلك اليوم 

  وسي والشيخ الدردير وصار حيكي هلم وذهب اىل الشيخ البكرى وعيد عليه مث اىل الشيخ العر
وتصاغر يف نفسه جدا واوصاهم على احملافظة وكف الرعية عن امر حيدثوه او قومة او حركة يف مثل هذا الوقت 
فانه كأنه خياف ذلك جدا وخصوصا ملا اشيع امر الفرمانات اليت ارسلها الباشا للمشايخ وتسامع هبا الناس ويف 

بيت الشيخ البكرى حصلت زعجة عظيمة بربكة األزبكية وسببها أن مملوكا أسود وقت ركوب ابراهيم بك من 
ضرب رجال من زراع امللقاتى فجرحه فوقع الصياح من رفقائه واجتمع عليهم خلق كثري من االوباش وزاد احلال 

  يب حىت امتألت الربكة من املخلوقات وكل منهم يسأل عن اخلرب من اآلخر وخيتلقون انواعا من االكاذ
فلما رجع ابراهيم بك اىل داره ارسل من طرد الناس وفحصوا عن اصل القضية وفتشوا على الضارب فلم جيدوه 

  فأخذوا املضروب فطيبوا خاطره واعطوه دراهم 
وفيه ارسل مراد بك بطلب ذخرية وبقسماط وركب ايوب بك الصغري وذهب اىل مصر العتيقة وعثمان بك 

مجلة مدافع ومنها الغضبان وابو مايلة وكان ايوب هذا متمرضا مدة شهور ومنقطعا يف الطنريجي اىل بوالق ونزلوا 
  احلرمي فغرق وشفي يف ساعة واحدة 

ويف يوم االثنني كان مولد السيد امحد البدوى ببوالق وكراء مشايخ االشاير املراكب ليسافروا فيها فأخذوها 
  بأمجعها الجل الذخرية واملدافع 

  منها مجلة ووسقوها وارسلوا 
ويف ليلة الثالثاء حضرت مراكب من مراكب الغائبني وفيها مماليك وجماريح واجناد واخربوا بكسرة مراد بك ومن 

معه واصبح اخلرب شائعا يف املدينة وثبت ذلك ورجعت املراكب مبا فيها واخربوا عما وقع وهو انه ملا وصل مراد 
ن بك الشرقاوى وااللفي اىل الرب الشرقي فحصل بينهم اختالف بك اىل الرمحانية عدى سليمان بك االغا وعثما



  وغضب بعضهم ورجع القهقرى فكان ذلك اول الفشل 
مث تقدموا اىل حملة العلويني فأخلوا منها االورام فدخلوا اليها وملكوها وارسلوا اىل مراد بك يطلبون منه االمداد 

حنن ال نفارقك ومنوت حتت اقدامك فحنق منهم وارسل عوضهم فأمر بعض االمراء بالتعدية اليهم فامتنعوا وقالوا 
مجاعة من العرب مث ركبوا وقصدوا ان يتقدموا اىل فوة فوجدوا امامهم طائفة من العسكر ناصبني متاريس فلم 

ميكنهم التقدم لوعر الطريق وضيق اجلسر وكثرة القىن ومزارع االرز فتراموا بالبنادق فرمح سليمان بك فعثر بقناة 
وسقط فحصلت فيهم ضجة وظنوها كسرة فرجعوا القهقرى ودخل الرعب يف قلوهبم ورجعت عليهم العرب 

  ينهبوهنم 
فعدوا اىل الرب اآلخر وكان مراد بك مستقرا يف مكان توصل اليه من طريق ضيقة التسع اال الفارس مبفرده فاشاروا 

  ت عليه باالنتقال من ذلك املكان وداخلهم اخلوف وختيلوا ختيال
وما زالوا يف نقض وابرام اىل الليل مث أمر باالحتال فحملوا محالهتم ورجعوا القهقرى وما زالوا يف سريهم وأشيع 

  فيهم االهنزام وتطايرت االخبار بالكسرة وتيقن الناس ان هذا أمر اهلي ليس بفعل فاعل 
ب على محار بعض املكارية فازدمحوا ويف ذلك اليوم حصلت كرشة من ناحية الصاغة وسببها عبد مملوك أراد الركو

  عليه احلمارة ورحموا خلفه فصارت كرشة ورحمت الصغار فاغلقوا الدكاكني باالشرفية 

  والغورية والعقادين وغري ذلك مث تبني ان ال شيء ففتح الناس الدكاكني 
ىل باب العزب واراد ويف ذلك اليوم حضر أناس من املماليك جماريح وزاد االرجاف فنزل الباشا وقت الغروب ا

  ابراهيم بك ان ميلك أبواب القلعة فلم يتمكن من ذلك 
وأرسل الباشا فطلب القاضي واملشايخ فطلع البعض وتأخر البعض إىل الصباح وبات السيد عند الباشا ذكرها بعد 

ايخ فلما أصبح ذلك الباشا حلسن باشا وشكره عليها واحبه وذهب للسالم عليه عند قدومه دون غريه من بقية املش
هنار االربعاء طلعوا بأمجعهم وكذلك مجاعة الوجاقلية ونصب الباشا البريق على باب العزب ونزل جاويش 

مستحفظان وجاويش العزب وامامهم القاجبية واملناداة على االلضاشات وغريهم وكل من كان طائعا هللا وللسلطان 
واهل خان اخلليلي وعامة الناس وظهرت الناس املخفيون  يأيت حتت البريق فطلع عليه مجيع االلضاشات والتجار

واملستضعفون والذين أحنلهم الدهر والذى مل جيد ثياب زيه استعار ثيابا وسالحا حىت امتألت الرميلة وقراميدان من 
اخلالئق وأرسل حممد باشا يستحث حسن باشا يف سرعة القدوم وخيربه مبا حصل وكان قصد حسن باشا التأخر 

  سافر احلاج وتأيت العساكر الربية فاقتضى احلال ولزم االمر يف عدم التأخر حىت ي
وأما ابراهيم بك فانه اشتغل يف نقل عزاله ومتاعه بطول الليل يف بيوته الصغار فلم يترك اال فرش جملسه الذى هو 

  جالس فيه مث انه جلس ساعة وركب اىل قصر العيين وجلس به 
فانه طلع اىل باب العزب وطلب االمان فأرسل له الباشا فرمانا باالمان واذن له يف وأما ابراهيم بك أمري احلج 

الدخول وكذلك حضر أيوب بك الكبري وأيوب بك الصغري وكتخدا اجلاويشية وسليمان بك الشابورى وعبد 
الغز واالجناد الرمحن بك وعثمان وأمحد جاويش اجملنون وحممد كتخدا أزنور وحممد كتخدا اباظة ومجاعة كثرية من 

وكذلك رضوان بك بلغيا فكان كل من حضر لطلب االمان فان كان من االمراء الكبار فانه يقف عند الباب 
  ويطرقه ويطلب االمان ويستمر 



واقفا حىت يأتيه فرمان االمان ويؤذن له يف الدخول من غري سالح وان كان من االصاغر فانه يستمر بالرميلة أو 
  ى املساطب قراميدان أو جيلس عل

فلما تكامل حضور اجلميع أبرز الباشا خطا شريفا وقرأه عليهم وفيه املأمورات املتقدم ذكرها وطلب ابراهيم بك 
  ومراد بك فقط وتأمني كل من يطلب االمان 

واستمر امري احلج على منصبه مث انه خلع على حسن كاشف تابع حسن بك قصبة رضوان وقلده أغاة مستحفظان 
مد كتخدا أزثور وقلده الزعامة وقلد حممد كتخدا اباظة أمني احتساب ونزلوا اىل املدينة ونادوا وخلع على حم

باالمان والبيع والشراء وكذلك نزل األمراء إىل دورهم ما عدا إبراهيم بك أمري احلاج فإن الباشا عوقه عنده ذلك 
  اليوم 

االجابة وقت الطلب ومل يتأخر اال احملافظون على وكذلك اذنوا للناس بالتوجه اىل اماكنهم بشرط االستعداد و
  االبواب 

واما مراد بك فانه حضر اىل برانبابة واستمر هناك ذلك اليوم مث ذهب يف الليل اىل جزيرة الذهب وركب ابراهيم 
  بك ليال وذهب اىل اآلثار 

  ويف عصر ذلك اليوم نزل اآلغا ونبه على الناس بالطلوع اىل االبواب 
ليمان بك االغا وطلب االمان فأعطوه فرمان االمان وذهب اىل بيته وأصبح يوم اخلميس فنزلت وفيه حضر س

القاجبية ونبهت على الناس بالطلوع فطلعوا واجتمعت اخلالئق زيادة على اليوم االول وحضر أهايل بوالق ونزل 
  االغا فنادى باالمن واالمان 

اد بك سابقا وذهب اىل سيده وكان من مجلة من أخذ فرمانا ويف ذلك اليوم قبل العصر ركب عثمان خازندار مر
  باالمان فلما نزل اىل داره أخذ ما حيتاجه وذهب فلما بلغ الباشا هروبه اغتاظ من فعله 

مث ان الباشا ختيل من ابراهيم بك امري احلاج فأمره بالنزول اىل بيته فنزل اىل جامع السلطان حسن وجلس به فأرسل 
  اب اىل منزله له الباشا بالذه

  فذهب 
ويف صباح ثاين يوم ركب سليمان بك وأيوب بك الكبري والصغري وخرجوا اىل مضرب النشاب وركب ابراهيم 

بك أمري احلاج وذهب اىل بوالق واحب ان يأخذ اجلمال من املناخ فمنعه عسكر املغاربة مث ذهب عند رفقائه 
ا بالعودة فطردوا الرسول ومزقوا الفرمان وأقاموا باملصاطب مبضرب النشاب فلما بلغ الباشا ذلك أرسل هلم فرمان

حىت اجتمعت عليهم طوائفهم وركبوا وحلقوا بأخواهنم فلما حصل ذلك اضطربت البلد وتومهوا صعودهم على 
اجلبل باملدافع ويضربوا على القلعة وغري ذلك من التومهات وركب قائد أغا بعد صالة اجلمعة وعلي أغا خازندار 

بك سابقا وصحبتهم مجلة من املماليك والعسكر وهم بالطرابيش وبيدهم مكاحل البندق والقرابينات وفتائلها مراد 
موقودة فوصلوا اىل الرميلة فضربوا عليهم مدفعني فرجعوا اىل ناحية الصليبة ونزلوا اىل باب زويلة ومروا على 

م املناداة أمان واطمئنان حكم ما رسم ابراهيم بك الغورية واالشرفية وبني القصرين وطلعوا من باب النصر وامامه
ومراد بك وحكم الباشا بطال فلما مسع الناس ذلك ورأوه على تلك الصورة انزعجوا واغلقوا الدكاكني املفتوحة 

  وهاجت الناس وحاصوا حيصة عظيمة وكثر فيهم للغط 
سن وأرسل االغا فنادى على االلضاشات وملا بلغ الباشا هروب املذكورين حصن القلعة واحملمودية والسلطان ح

  بالطلوع اىل القلعة 



ويف تلك الليلة ضرب املنسر كفر الطماعني وهنبوا منه عدة أماكن وقتل بينهم اشخاص وانقطعت الطرق حىت اىل 
  بوالق ومصر القدمية وصارت التعرية من عند رصيف اخلشاب 

ملناخ أيضا وأرادوا أخذ اجلمال فمنعهم املغاربة وقيل ويف يوم السبت ركب ابراهيم بك وحسني بك وأتوا اىل ا
  أخذوا منهم مجلة وعربدوا يف ذلك اليوم عربدة عظيمة من كل ناحية وارسل الباشا قبل املغرب فطلب 
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لتراجم واألخبار: كتاب  ا اآلثار يف    تاريخ عجائب 
بن حسن اجلربيت : املؤلف  لرمحن  ا  عبد 

جتار املغاربة فأجتمعوا وطلعوا بعد العشاء وباتوا بالسبيل الذى يف رأس الرميلة وشدد الباشا يف اجتماع االلضاشات 
اجلوع وعدم النفقة فطلب أغات  ومن ينتسب للوجاقات فقيل له ان منهم من ال ميلك قوت يومه وسبب تفرقهم

  مستحفظان وأعطاه أربعة آالف ريال لينفقها فيهم 
وفيه عدى مراد بك من جزيرة الذهب اىل اآلثار وكان ابراهيم بك ركب اىل حلوان وضرهبا وأحرقها بسبب ان 

فحضر اليه واصطلح أهل حلوان هنبوا مركبا من مراكبه وملا عدى مراد بك اىل الرب الشرقي أرسل اىل ابراهيم بك 
معه الن ابراهيم بك كان مغتاظا منه بسبب سفرته وكسرته فان ذلك كان على غري مراد ابراهيم بك وكان قصده 
اهنم يستمرون جمتمعني ومنضمني واذا وصل القبطان اخلوا من وجهه ان مل يقدروا على دفعه أو مصاحلته وتركوا له 

  بعد ذلك باى طريق كان البلد ومصريه الرجوع اىل بالده فيعودون 
وكان ذلك هو الرأى فلم ميتثل مراد بك وأخذ يف أسباب اخلروج واحملاربةة ومل حيصل من ذلك اال ضياع املال 

  والفشل واالهنزام الذى ال حقيقة له وكان الكائن 
ومحري الفالحني  وملا اصطلحا تفرقت طوائفهما يعبثون يف اجلهات وخبطفون ما جيدونه يف طريقهم من مجال السقائني

وبعضهم جلس يف مرمى النشاب وبعضهم جهة بوالق وهنبوا حنو عشرين مركبا كانت راسية عند الشيخ عثمان 
  وأخذوا ما كان فيها من الغالل والسمن واالغنام والتمر والعسل والزيت 

ومتفرقني ودخل  ويف يوم االحد حادى عشرة زاد تنطيطهم وهجومهم على البلد من كل ناحية ويدخلون احزابا
قائد أغا وأتى اىل بيته الذى كان سكن فيه وسكنه بعده حسن أغا املتويل وهو بيت قصبة رضوان فوجد بابه مغلوقا 

فأراد كسره بالبلط فأعياه وخاف من طارق فذهب اىل باب آخر من ناحية القربية فضرب عليه احلراس بنادق 
  هذه الفعال اىل بعد الظهر من ذلك اليوم فرجع بقهره خيطف كل ما صادفه ومل يزالوا على 

واشتد الكرب وضاق خناق الناس وتعطلت أسباهبم ووقع الصياح يف أطراف احلارات من احلرامية والسراق 
واملناسر هنارا واالغا والوأيل واحملتسب مقيمون بالقلعة ال جيسرون على النزول منها اىل املدينة وتوقع كل الناس 

  ها هنب البلد من أوباش
وكل ذلك واملآكل موجودة والغالل معرمة كثرية بالرقع ورخصت أسعارها واالخباز كثرية وكذلك أنواع الكعك 

والفطري وأشيع وصول مراكب القبطان اىل شلقان ففرح الناس وطلعوا املنارات واالسطحة العالية ينظرون اىل 
  البحر فلم يروا شيئا 

ن بعد العصر مسع صوت مدافع على بعد ومدافع ضربت من القلعة ففرحوا فأشتد االنتظار وزاغت االبصار فلما كا
واستبشروا وحصل بعض االطمئنان وصعدوا ايضا على املنارات فرأوا عدة مراكب ونقاير وصلت اىل قرب ساحل 
بوالق ففرح الناس وحصل فيهم ضجيج وكان مراد بك ومجاعة من صناجقة وامرائه قد ذهبوا اىل بوالق وشرعوا 

عمل متاريس جهة السبتية واحضروا مجلة مدافع على عجل ومجعوا االخشاب وحطب الذرة وافرادا وغريها  يف
  فوردت مراكب االروام قبل امتامهم ذلك فتركوا العمل وركبوا يف الوقت ورجعوا 

  وضجت الناس وصرخت الصبيان وزغرتت النساء وكسروا عجل املدافع 



ة اىل املشايخ والوجاقات يتوسلون هبم يف الصلح واهنم يتوبون ويعودون اىل ويف هذا اليوم أرسل االمراء مكاتب
الطاعة فقرئت تلك املكاتبات حبضرة الباشا فقال الباشا سبحان اهللا كم يتوبون ويعودون ولكن اكتبوا هلم جوابا 

  معلقا على حضور قبطان باشا 
  فكتبوه وأرسلوه 

اشا القبطان اىل ساحل بوالق وضربوا مدافع لقدومه واستبشر الناس ويف وقت العشاء من ليلة االثنني وصل حسن ب
  وفرحوا وظنوا انه مهدى الزمان فبات يف مراكبه اىل الصباح يوم االثنني ثاين عشر شوال وطلع 

بعض اتباعه اىل القلعة وقابلوا الباشا مث ان حسن باشا ركب من بوالق وحضر اىل مصر من ناحية باب اخلرق 
ت ابراهيم بك وجلس فيه وصحبته اتباعه وعسكره وخلفه الشيخ االترم املغريب ومعه طائفة من ودخل اىل بي

  املغاربة فدخل هبم اىل بيت حيىي بك 
وراق احلال وفتحت أبواب القلعة واطمأن الناس ونزل من بالقلعة اىل دورهم وشاع اخلرب بذهاب االمراء املصرية 

هم عدة مراكب وفيها طائفة من العسكر واستولوا على مراكب من اىل جهة قبلي من خلف اجلبل فسافر خلف
مراكبهم وأرسلوها اىل ساحل بوالق وأنقذ حسن باشا رسال اىل امسعيل بك وحسن بك اجلداوى يطلبهما للحضور 

  اىل مصر 
هم فلما وفيه خرجت مجاعة من العسكر ففتحوا عدة بيوت من بيوت االمراء وهنبوها وتبعهم يف ذلك اجلعيدية وغري

  بلغ القبطان ذلك أرسل اىل الوايل واآلغا وامرهم مبنع ذلك وقتل من يفعله ولو من أتباعه 
  مث ركب بنفسه وطاف البلد وقتل حنو ستة أشخاص من العسكر وغريهم وجد معهم منهوبات فأنكفوا عن النهب 

زهر وذهب اىل املشهد احلسيين مث نزل على باب زويلة وشق من الغورية ودخل من عطفة اخلراطني على باب اال
فزاره ونظر اىل الكسوة مث ركب وذهب اىل بيت الشيخ البكرى باالزبكية فجلس عنده ساعة وأمر بتسمري بيت 

  ابراهيم بك الذى باالزبكية وبيت أيوب بك الكبري وبيت مراد بك 
  ختلى معه ساعة مث ذهب اىل بوالق ورجع بعد الغروب اىل املنزل وحضر عنده حممد باشا خمفيا وا

ويف يوم الثالثاء ذهب اليه مشايخ االزهر وسلموا عليه وكذلك التجار وشكوا اليه ظلم االمراء فوعدهم خبري 
  واعتذر اليهم باشتغاله مبهمات احلج وضيق الوقت وتعطل أسبابه 

  وفيه عمل الباشا الديوان وقلد حسن أغا مستحفظان صنجقية وخلع 

لي صنجقية كما كان يف أيام سيده امسعيل بك وخلع على غيطاس كاشف تابع على علي بك جركس االمساعي
صاحل بك صنجقيه وخلع على قاسم كاشف تابع أيب صنجقية أيضا وخلع على مراد كاشف تابع حسن بك 

االزبكاوى صنجقية وخلع على حممد كاشف تابع حسني بك كشكش صنجقية وقلد حممد أغا ارنؤد الوايل أغات 
لد موسى أغا الوايل تابع علي بك اغات تفكجية وخلع على باكري أغا تابع حممود بك وجعله أغات اجلمليان وق

مستحفظان وخلع على عثمان أغا اجللفي وقلده الزعامة عوضا عن حممد آغا وملا تكامل لبسهم التفت اليهم الباشا 
دخلوا بيوت االمراء الصناجق اال ونصحهم وحذرهم وقال للوجاقلية الزموا طرائقكم وقوانينكم القدمية وال ت

  ملقتضى واكتبوا قوائمكم بتعلقاتكم وعوائدكم أمضيها لكم 
مث قاموا وانصرفوا اىل بيوهتم ونزل اآلغا وامامه املناداة بالتركي والعربيب باالمان على اتباع االمراء املتوارين 

  ا لئال يتعصوا النفسهم وال تتحد أغراضهم واملخفيني وكل ذلك تدبري وترتيب االختيارية وقلدوا من كل بيت أمري



وفيه أرسل حسن باشا إىل نواب القضاء وأمرهم ان يذهبوا اىل بيوت االمراء ويكتبوا ما جيدونه من متروكاهتم 
  ويودعوه يف مكان من البيت وخيتمون عيه ففعلوا ذلك 

  القلعة  ويف تلك الليلة وردت مخس مراكب رومية وضربوا مدافع وأجيبوا مبثلها من
ويف يوم االربعاء ركب حسن باشا وذهب اىل بوالق وهو بزى الدالة وعلى رأسه هيئة قلبق من جلد السمور 

والبس عباءة بطراز ذهب وكان قبل ذلك يركب هبيئته املعتادة وهي هيئة القباطني وهي فوقانية جوخ صاية بدالية 
يف وسطه سكينة كبرية وبيده خمصرة لطيفة هيئة حرير على صدره وعلى رأسه طربوش كبري يعمم بشال أمحر و

  حربة بطرفها 

  مشعب حديد على رسم اجلاللة 
وفيه نادى االغا على كل من كان سراجا بطاال أو فالحا أو قواسا بطاال يسافر اىل بلده ومن وجد بعد ثالثة أيام 

  يستحق العقوبة 
وال يستخدموا املسلمني وال يشتروا اجلوارى والعبيد وفيه أيضا نودى على طائفة النصارى بان ال يركبوا الدواب 

  ومن كان عنده شيء من ذلك باعه أو أعتقه وان يلزموا زيهم االصلي من شد الزنار والزنوط 
وفيه ارسل حسن باشا اىل القاضي وأمره بالكشف عن مجيع ما أوقفه املعلم ابراهيم اجلوهرى على الديور والكنائس 

  واملقصود من ذلك كله استجالب الدراهم واملصاحل من أطيان ورزق وأمالك 
  ويف يوم اخلميس نودى على طائفة النصارى باالمان وعدم التعرض هلم بااليذاء وسببه تسلط العامة والصغار عليهم 

وفيه كثر تعدى العساكر على أهل احلرف كالقهوجية واحلمامية واملزينني واخلياطني وغريهم فيأيت احدهم اىل 
أو القهوجي أو اخلياط ويقلع سالحه ويعلقه ويرسم ركنه يف ورقة أو على باب دكان وكأنه صريه شريكه  احلمامي

ويف محايته ويذهب حيث شاء أو جيلس مىت شاء مث حياسبه ويقامسه يف املكسب وهذه عادهتم اذا ملكوا بلدة ذهب 
ا فثقل على أهل البلدة هذه الفعلة لتكلفهم كل دى حرفة اىل حرفته اليت كان حيترفها يف بلده ويشارك البلدى فيه

  ماال ألفوه وال عرفوه 
  وفيه أجلسوا عى أبواب املدينة رجال أوده باشا ومعه طائفة من العسكر حنو الثالثني أو العشرين 

وفيه اعين يوم اخلميس املوافق لسادس مسرى القبطي نودى بوفاء النيل فأرسل حسن باشا يف صبح يوم اجلمعة 
والوايل فكسر السد على حني غفلة وجرى املاء يف اخلليج ومل يعمل له موسم وال مهرجان مثل العادة  كتخداه

  بسبب القلقة وعدم انتظام االحوال واخلوف من هجوم االمراء 

  املصرية فاهنم مقيمني جهة حلوان 
بون اىل االبواب ترفع اىل وفيه نودى بتوقري االشراف واحترامهم ورفع شكواهم اىل نقيب االشراف وكذلك املنسو

  وجاقة وان كان من أوالد البلد فاىل الشرع الشريف 
وفيه مرت مجاعة من العسكر على سوق الغورية فخطفوا من الدكاكني امتعة واقمشة فهاجت أهل الدكاكني 

نفار منهم والناس املارون وأغلقوا احلوانيت وثارت كرشة اىل باب زويلة وصادف مرور الوايل فقبض على ثالثة أ
  واستخلص ما بأيديهم وهرب الباقون وكان الوايل واالغا كل منهما صحبته ضابطان من جنس العسكر 

  وفيه نودى مبنع القواسة وأسافل الناس من لبس الشيالن الكشمريى والتختم أيضا 
باشا فضربت  وفيه وصلت مراكب القباطني الواردين من جهة دمياط اىل ساحل بوالق وفيهم امسعيل كتخدا حسن



  هلم مدافع من القلعة 
وفيه قبضوا على ثالثة من العسكر أفسدوا بالنساء بناحية الرميلة فرفعوا أمرهم وأمر اخلطافني اىل القبطان فأمر 

  بقتلهم فضربوا اعناق ثالثة منهم بالرميلة وثالثة يف جهات متفرقة 
يشاركه أو أخذ شيئا بغري حق فليمسك ويضرب وفيه نودى بأبطال شركة العسكر الهل احلرف ومن أتاه عسكرى 

وتوثق أكتافه ويؤتى به اىل احلاكم وحضر الوايل وصحبته اجلاويش وقبض على من وجده منهم باحلمامات 
  والقهاوى وطردهم وزجرهم وذلك بسبب تشكي الناس فلما حصل ذلك اطمأنوا وارتاحوا منهم 

  وفيه عدى االمراء اىل الرب الغريب 
  سبت خلعوا على حممد بك تابع اجلرف وجعلوه كاشفا على البحرية ويف يوم ال

وفيه جاء اخلرب عن االمراء ان مجاعة من العرب حنو االلف اتفقوا اهنم يكبسون عليهم ليال ويقتلوهنم وينهبوهنم 
فلما فذهب رجل من العرب واخربهم بذلك االتفاق فأخلوا من خيامهم وركبوا خيوهلم وكمنوا مبرآى من وطاقهم 

جاءت العربان وجدوا اخليام خالية فأشتغلوا بالنهب فكبس عليهم االمراء من كمينهم فلم ينج من العرب اال من 
  طال عمره 

  وفيه نودى على طائفة النساء ان ال جيلسن على حوانيت الصياغ وال يف االسواق اال بقدر احلاجة 
اج ومساه حسن باشا حممدا كراهة يف اسم مراد بك فصار ويف يوم االحد عملوا الديوان وقلدوا مراد بك أمري احل

يكتب يف االمضاء حممد بك حسن وكان هذا اليوم هو ثاين يوم ميعاد خروج احململ من مصر فان معتادة يف هذه 
  العصور سابع عشر شوال 

 حد دمياط ورشيد ويف يوم الثالثاء كتبت فرمانات لشيخ العرب أمحد بن حبيب خبفر الربين واملوارد من بوالق اىل
  على عادة اسالفه وكان ذلك مرفوعا عنهم من أيام علي بك ونودى له بذلك على ساحل بوالق 

وفيه أخرجت خبايا وودائع لالمراء من بيوهتم الصغار هلم والتباعهم وختم ايضا على أماكن وتركت على ما فيها 
سوهم ليدلوا على االماكن اليت يف العطف ووقع التفتيش والفحص على غريها وطلبوا اخلفراء فجمعوهم وحب

واحلارات وطلبت زوجة ابراهيم بك وحبست يف بيت كتخدا اجلاويشية هي وضرهتا ام مرزوق بك حىت صاحلا 
جبملة من املال واملصاغ خالف ما أخذ من املستودعات عند الناس وطولبت زليخا زوجة ابراهيم بك بالتاج اجلوهر 

  فاختفت وطلب من السيد البكرى ودائع مراد بك فسلمها  وغريه وطلبت زوجة مراد بك
ويف يوم اخلميس عمل الباشا ديوانا وخلع على علي آغا كتخدا اجلاويشية وقلده صنجيقا ودفتردار وشيخ البلد 

  ومشري الدولة فصار 

له كتخدا اجلاويشية صاحب احلل والعقد واليه املرجع يف مجيع االمور الكلية واجلزئية وقلد حممد أغا الترمجان وجع
عوضا عن املذكور وخلع على سليمان بك الشابورى وقلده صنجقا كما كان أيضا يف الدهور السالفة وخلع على 
حممد كتخدا ابن اباظة احملتسب وجعله ترمجانا عوضا عن حممد أغا الترمجان وخلع على أمحد أمنا بن ميالد وجعله 

  حمتسبا عوضا عن بن اباظه 
ة ركب املشايخ اىل حسن باشا وتشفعوا عنده يف زوجة ابراهيم بك وذلك باشارة علي بك الدفتردار ويف يوم اجلمع

فأجاهبم بقوله تدفع ما على زوجها للسلطان وختلص أزواجهن هلم مدة سنني ينهبون البالد ويأكلون أموال السلطان 
دفعن ما على ازواجهن تركت سبيلهن  والرعية وقد خرجوا من مصر على خيوهلم وتركوا االموال عند النساء فان



  واال اذقناهن العذاب 
  وانفض اجمللس وقاموا وذهبوا 

  وفيه ورد اخلرب عن االمراء اهنم ذهبوا اىل اسيوط واقاموا هبا 
ويف يوم السبت حصل التشديد والتفتيش والفحص عن الودائع ونودى يف االسواق بان كل من عنده وديعة او 

  اخلارجني وال يظهر وال يقر عليه يف مدة ثالثة ايام قتل من غري معاودة ان ظهر بعد ذلك شيء من متاع االمراء 
وفيه طلب حسن باشا من التجار املسلمني واالفرنج واالقباط دراهم سلفة لتشهيل لوازم احلج وكتب هلم وثائق 

  وأجلهم ثالثني يوما ففردوها على افرادهم حبسب حال كل تاجر ومجعوها 
  كائنة على بن عياد املغريب ببوالق وقتله امسعيل كتخدا حسن باشا  وفيه حصلت

  وفيه نادوا على النساء باملنع من النزول يف مراكب اخلليج واالزبكية وبركة الرطلي 

وفيه كتبوا مكاتبات من حسن باشا وحممد باشا الوايل واملشايخ والوجاقات خطابا المسعيل بك وحسن بك 
  حضور اىل مصر اجلداوى باستعجاهلم لل

ويف يوم االحد خامس عشرينه نودى على النساء ان ال خيرجن اىل االسواق ومن خرجت بعد اليوم شنقت فلم 
  ينتهني 

وفيه أحضر حسن باشا املطربازية واليسرجية واخرج جوارى ابراهيم بك وباقي االمراء بيضا وسودا وحبوشا 
  ا بأخبس االمثان على العثمانية وعسكرهم ويف ذلك عربة ملن يعترب ونودى عليهن بالبيع واملزاد يف حوش البيت فبيعو

ويف يوم االثنني أحضروا أيضا عدة جوار من بيوت االمراء ومن مستودعات كن مودعات وأخذوا جوارى عثمان 
بك الشرقاوى من بيته وحمظيته اليت يف بيته الذى عند جيضان املصلى فأخرجوها بيد القلبوجنية وكذلك جوارى 

ايوب بك الصغري وما يف بيوت سليمان اغا احلنفي من جوار وامتعة وكذلك بيوت غريه من االمراء واحاطوا بعدة 
بيوت بدرب امليضاة بالصليبة وطيلون ودرب احلمام وحارا املغاربة وغريهم يف عدة اخطاط فيها ودائع وأغالل 

ن باشا فأمر ببيعهن وكذلك امر ببيع اوالد فأخذوا بعضها وختموا على باقيها وأحضروا اجلوارى بني يدى حس
ابراهيم بك مرزوق وعديله والتشديد على زوجاته مث ان شيخ السادات ركب اىل الشيخ أمحد الدردير وأرسلوا اىل 
الشيخ أمحد العروسي والشيخ حممد احلريرى فحضروا وتشاوروا يف هذا االمر مث ركبوا وطلعوا اىل القلعة وكلموا 

  بوا منه أن يتكلم مع قبطان باشا فقال هلم ليس يل قدرة على منعه ولكن اذهبوا اليه واشفعوا عنده حممد باشا وطل
فالتمسوا منه املساعدة فأجاهبم وقال اسبقوين وأنا أكون يف اثركم فلما دخلوا على القبطان وحضر أيضا حممد باشا 

  سررنا بقدومك وخاطبوه يف شأن ذلك وكان املخاطب له شيخ السادات فقال له انا 

اىل مصر ملا ظنناه فيك من االنصاف والعدل وان موالنا السلطان أرسلك اىل مصر القامة الشريعة ومنع الظلم 
وهذا الفعل ال جيوز وال حيل بيع االحرار وأمهات االوالد وحنو ذلك من الكالم فاغتاظ وأحضر افندى ديوانه وقال 

ه مبعارضتهم الوامره مث التفت اليهم وقال أنا أسافر من عندكم اكتب أمساء هؤالء الرسل اىل السلطان واخرب
والسلطان يرسل لكم خاليف فتنظروا فعله أما كفاكم أين يف كل يوم أقتل من عساكرى طائفة على أيسر شيء 

  مراعاة وشفقة ولو كان غريي لنظرمت فعل العسكر يف البيوت واالسواق والناس 
  اجب علينا قول احلق فقالوا له امنا حنن شافعون والو

  وقاموا من عنده وخرجوا وتغري خاطره من ذلك الوقت على شيخ السادات 



وفيه قبض امسعيل كتخدا حسن باشا على احلاج سليمان بن ساسي التاجر ومجاعة من طيلون وألزمه خبمسمائة 
وا فيه اىل أن قررها كيس فولول واعتذر بعجزه عن ذلك فلم يقبل ولطمه على وجهه وشدد عليه فراجعوه وتشفع

مائة كيس فحلف انه ال ميلك اال ثلثمائة فرق بن وليس له غريها فأرسل وختم عليها يف حواصلها واستمر يف 
االعتقال حىت غلق املائة كيس على نفسه منها مخسون ومثلها على الطولونية وسبب ذلك حادثة ابن عياد الهنم 

  أوالد بالده 
ه كان خروج احململ صحبة أمري احلاج حممد بك املبدول باملوكب على العادة ما عدا ويف يوم الثالثاء سابع عشرين

طائفة الينكجرية والعزب خوفا من اختالط العثمانية هبم وحضر حسن باشا القبطان اىل مدرسة الغورية الجل 
  الفرجة واملشاهدة ومل يزل جالسا حىت مر املوكب واحململ 

كانت تقف الطائفة منهم حتت الشباك ويقرأون الفاحتة فريسل هلم ألف نصف فضة وملا مرت عليه طوائف االشاير ف
  يف قرطاس وملا انقضى امر ذلك ركب جبماعة قليلة وازدمحت الناس للفرجة عليه وكان البسا على 

هيئة ملوك العجم وعلى رأسه تاج من ذهب مزرد خمروط الشكل وعليه عصابة لطيفة من حرير مرصعة باجلوهر 
  ذوائب على آذانه وحواجبه وعليه عباءة لطخ قصب أصفر  وهلا

ويف يوم االربعاء نودى على النصارى واليهود بان يغريوا أمساءهم اليت على أمساء االنبياء كأبراهيم وموسى وعيسى 
ويوسف واسحق وأن حيضروا مجيع ما عندهم من اجلوارى والعبيد وان مل يفعلوا وقع التفتيش على ذلك يف دورهم 

واماكنهم فصاحلوا على ذلك مبال فحصل العفو وأذنوا هلم يف أن يبيعوا ما عندهم من اجلوارى والعبيد ويقبضوا 
  امثاهنم النفسهم وال يستخدموا املسلمني فأخرجوا ما عندهم وباعوا بعضه وأودعوه عند معارفهم من املسلمني 

  وفيه حضر مبشر بتقرير الباشا على السنة اجلديدة 
  القاضي اجلديد اىل بوالق  وفيه حضر

ويف يوم اخلميس أرسل حسن باشا القبطان مجلة من العسكر البحرية وصحبتهم امسعيل كتخدا اىل عرب البحرية 
لكوهنم خامروا مع املصرلية ووقع اخللف بينهم وبني قبيلتهم مث حضروا مع أخصامهم بني يدى القبطان واصطلحوا 

الفرقة االوىل واستنجدوا حبسن باشا فأرسل هلم امسعيل كتخدا بطائفة من مث نكثوا وحتاربوا مع بعضهم فحضر 
  العسكر يف املراكب فهربوا ورجع امسعيل كتخدا ومن معه على الفور 

ويف يوم اجلمعة غاية شوال وصلت العساكر الربية صحبة عابدى باشا ودرويش باشا اىل بركة احلج وكان أمري 
  ومل يذهبوا اىل الربكة على العادة بسبب قدوم هؤالء احلاج مقيما باحلجاج بالعادلية 

ويف يوم السبت غرة القعدة ارحتل احلجاج من العادلية وحضر عابدى باشا ودرويش باشا اىل العادلية وخرج حسن 
  باشا اىل مالقاهتم ودخلت طوائف عساكرمها اىل املدينة وهم هبيئات خمتلفة وأشكال منكرة وراكبون 

أمثال دواب الطواحني وعلى ظهورها لبابيد شبه الرباذع متصلة بكفل االكديش وبعضهم خيوال واكاديش ك
بطراطري سود طوال شبه الدالة والبعض معمم ببوشية ملونة مفشولة على طربوش واسع كبري خميط عليه قطعة 

حمزمني  قماش البسها يف دماغه والطربوش مقلوب على قفاء مثل حزمة الرباطيش وهم البسون زنوط وبشوت
  عليها وصورهم بشعة وعقائدهم خمتلفة وأشكاهلم شىت وأجناسهم متفرقة ما بني اكراد والوند ودروز وشوام 
  ولكن مل حيصل منهم ايذاء الحد واذا اشتروا شيئا أخذوه باملصلحة فياتوا باخليام عند سبيل قيماز تلك الليلة 

ىل البساتني من خارج البلد فمروا بالصحراء وباب الوزير ويف يوم االحد ركب عابدى باشا ودرويش باشا وذهبوا ا



  وأجروا عليهم الرواتب من اخلبز واللحم واالرز والسمن وغريه 
وفيه نودى على النصارى بأحضار ما عندهم من اجلوارى والعبيد ساعة تارخيه مث نزلت العساكر وهجمت على 

ضروهم اىل القبطان فأخرجوهم اىل املزاد وباعوهم بيوت النصارى واستخرجوا ما فيها فكان شيئا كثريا وأح
واشترى غالبهم العسكر وصاروا يبيعوهنم على الناس باملراحبة فاذا أراد انسان ان يشترى جارية ذهب اىل بيت 

الباشا وطلب مطلوبة فيعرض عليه اجلوارى من مكان عند باب احلرمي فاذا أعجبته جارية أو أكثر حضر صاحبها 
فيخربه برأس ماله ويقول له وأنا آخذ مكسي كذا فال يزيد وال ينقص فان أعجبه الثمن دفعه واال  الذى اشتراها
  تركها وذهب 

  مث وقع التشديد على ذلك واحضروا الداللني والنخاسني القدم واجلدد واستدلوا منهم على املبيوعات 
  عوها يف البيوت وغريها وفيه القبطان املهندسني ليستخرب منهم عن اخلبايا والدفائن اليت صن

وفيه يوم االثنني أمر القبطان االمراء والصناجق والوجاقلية ان يذهبوا للسالم على عابدى باشا ودرويش باشا 
  فذهب الصناجق أوال بسائر 

  أتباعهم وطوائفهم وتالهم الوجاقلية فسلموا ورجعوا من البساتني وكالمها يف مجع كثري 
عابدى عند القبطان وسلم عليه مث طلع اىل القلعة وسلم على حممد باشا املتويل مث نزل  ويف يوم الثالثاء رابعه حضر
  وخرج اىل خميمه بالبساتني 

وفيه قرر على بيوت النصارى الذين خرجوا بصحبة االمراء املصرية مبلغ دراهم جمموع متفرقها مخسة وسبعون 
  الف ريال 

رهم وما هو يف ملكهم وان يكتب مجيع ذلك يف قوائم ويقرر عليها وفيه أمر أيضا باحصاء بيوت مجيع النصارى ودو
  أجرة مثلها يف العام وان يكشف يف السجل على ما هو جار يف امالكهم 

مث قرر عليهم أيضا مخسمائة كيس فوزعوها على أفرادهم فحصل لفقرائهم الضرر الزائد وقيل اهنم حسبوا هلم 
  كل رأس أربعون رياال  اجلوارى املأخوذة منهم من اصل ذلك على

  وقرر أيضا على كل شخص دينارا جزية العال كالدون وذلك خارج عن اجلزية الديوانية املقررة 
ويف يوم اخلميس عمل حممد باشا ديوانا وخلع على مصطفى اغا تابع حسن أغا تابع عثمان أغا وكيل دار السعادة 

  شاغرة من أيام علي بك سابقا وقلده وكيل دار السعادة كأستاذ أستاذه وكانت 
وفيه أيضا مسحوا يف مجرك البهار والسلخانة لباب الينكجرية كما كان قدميا وكان ذلك مرفوعا عنهم من أيام ظهور 

  علي بك 
  وفيه انتقل عابدى باشا ودرويش باشا من ناحية البساتني اىل قصر العيين بشاطىء النيل وجلسوا هناك 

فة اليت كان اقترضها من التجار فدفع ما لالفرنج وجانبا لتجار املغاربة ووعدهم وفيه دفع قبطان بعض دراهم السل
  بغالق الباقي 

  وفيه قبض القبطان على راهب من رهبان النصارى واستخلص منه 

  صندوقا من ودائع النصارى 
دة منهما وفيه أيضا قبض على شخص من االجناد من بيته خبشقدم واخرجوا من داره زلعتني مسدودتني كل واح

  يرفعها مثانية من الرجال العتالني باآللة ال يعلم ما فيها 



  ويف يوم اجلمعة عمل شيخ السادات عزومة حلسن باشا عند تربة أجداده بالقرافة 
وفيه حضر قاصد من طرف امسعيل بك وعلى يده مكاتبات من املذكور خيرب فيها بانه وصل اىل دجرجا وقصده 

فظة يف تلك اجلهة حىت تسافر العسكر فاذا التقوا مع االمراء وكسروهم وهزموهم يكون هو االقامة هناك الجل احملا
  ومن معه يف أقفيتهم وقت احلرب ومانعا عند اهلزمية 

ويف يوم السبت قبض القبطان على املعلم واصف وحبسه وضربه وطالبه باالموال وواصف هذا أحد الكتاب 
املصاريف وعنده نسخ من دفاتر الروزنامة وحيفظ الكليات واجلزئيات وال املباشرين املشهورين ويعرف االيراد و

  خيفى عن ذهنه شيء من ذلك ويعرف التركي 
ويف يوم االحد تاسعه قبض على بعض نساء املعلم ابراهيم اجلوهرى من بيت حسن أغا كتخدا علي بك امني 

  فضة وسروجا وغري ذلك احتساب سابقا فأقرت على خبايا اخرجوا منها أمتعة وأواين ذهب و
ويف يوم االثنني حصلت مجعية باحملكمة بسبب مجرك البهار وذلك ان ابراهيم بك شيخ البلد اخذ من التجار يف العام 

املاضي مبلغا كبريا من حساب الباشا وذلك قبل حضوره من ثغر سكندرية فلما حضر دفعوا له البواقي وحاسبهم 
وه اىل حضور املراكب فلما حضرت املراكب يف أوائل شهر رمضان من هذه وطالبهم بذلك املبلغ فماطلوا ووعد

السنة أحضرهم وطالبهم فلم يزالوا يستوفونه ويعتذرون له وذلك خوفا من ابراهيم بك ويعيدون القول على 
  ابراهيم بك فيقول هلم ال تفضحوين 

خربوه ان ابراهيم بك يطلب ذلك ويقول ويالطفهم ويداهنهم كما هي عادته والباشا يطالبهم فلما ضاق خناقهم أ
أنا حمتاج لذلك يف هذا الوقت ووالدى الباشا ميهل وانا أحاسبه به بعد ذلك ومل خيربوه أنه أخذه فلم يرض ومل يقبل 

وصار يرسل اىل ابراهيم بك يشكو له من التجار ومطلهم فريسل إبراهيم بك مع رسوله معينني من سراجينه يقولون 
مطلوبات الباشا فاذا حضر اليه التجار متلق هلم ويقول اشتروا حلييت واشتروين فلم يزل التجار يف  للتجار ادفعوا

حرية بينهما وقصد ابراهيم بك ان التجار يدفعون ذلك القدر ثانيا اىل الباشا وهم يثاقلونه خوفا من ان يقهرهم يف 
  الدفع 

  م بك واخوانه فبقي االمر على السكوت مث حصلت احلركات املذكورة وحضور القبطان وخروج ابراهي
فلما راق احلال واطمأن الباشا أرسل يطالب التجار باملبلغ وهو أربعة وأربعون الف ريال فرانسة فعند ذلك 

أفصحوا له عن حقيقة االمر واهنم دفعوا ذلك البراهيم بك قبل حضوره اىل مصر فاشتد غيظه وقال ومن أمركم 
  ن أخذ عوائدى على الكامل بذلك وال يلزموين وال بد م

مث اهنم ذهبوا اىل حسن باشا واستجاروا به فأمرهم أن يترافعوا اىل الشرع فأجتمعوا يوم االحد يف احملكمة واقام 
الباشا من جهته وكيال وأرسله صحبة أنفار من الوجاقلية واجتمعت التجار حىت مألوا احملكمة وطلبوا حضور 

لس بغري متام مث حضر التجار يف ثاين يوم وحضر العلماء ومل حيضر وكيل الباشا مث العلماء فلم حيضروا وانفض اجمل
ابرز التجار رجعة خبتم ابراهيم بك وتسلمه املبلغ مؤرخة يف ثاين عشر شعبان ايام قائمقاميته ووكالته عن الباشا 

براهيم بك أن يكون قائما مقامه وابرزوا فتاوى أيضا وسئل العلماء فأجابوهم بقوهلم حيث ان الباشا أرسل فرمانا ال
ووكيال عنه اىل حني حضوره فيكون فعل الوكيل كاالصيل وختلص ذمة التجار وليس للباشا مطالبتهم ومطالبته 

  على ابراهيم بك على ان ذلك ليس حقا شرعيا 
  وكتب القاضي 



  اعالما بذلك وأرسله اىل الباشا وانفض اجمللس على دماغ الباشا 
  تعني للسفر عدة من العساكر البحرية يف املراكب وحلقت باملراكب السابقة  ويف يوم اخلميس

ويف يوم اجلمعة حضر أمحد باشا وايل جدة الذى كان مقيما بثغر االسكندرية اىل ثغر بوالق فذهب ملالقاته على بك 
  هناك بالقصر الدفتردار وكتخدا اجلاويشية وأرباب اخلدم فركب صحبتهم وتوجه اىل ناحية العادلية وجلس 

ويف يوم السبت حضر حسن باشا وعابدى باشا ودرويش باشا اىل بيت الشيخ البكرى باالزبكية باستدعاء وجلسوا 
  هناك اىل العصر وقدم هلم تقادم وهدايا وحضروا اليه يف مراكب من اخلليج 

حممد بك أيب الذهب ويف يوم االحد احضروا عند حسن باشا رجال من االجناد يسمى رشوان كاشف من مماليك 
  فأمر برمي عنقه ففعلوا به ذلك وعلقوا رأسه قبالة باب البيت 

قيل ان سبب ذلك انه كان جبرجا أيام احلركة فلما خرج رفقاؤه حضر اىل مصر وطلب االمان فأمنوه ومل يزل مبصر 
وأحضروه اىل حسن اىل هذا الوقت فحدثته نفسه باهلروب اىل قبلي فركب جواده وخرج فقبض عليه احملافظون 

  باشا فأمر برمي عنقه وقيل ان السبب غري ذلك 
وفيه وصلت مراسلة من كبري العساكر البحرية واخربوا اهنم وقع بينهم وبني االمراء القبايل لطمة ورموا على 

الفريقني  بعضهم مدافع وقنابر من املراكب فانتقل املصريون من مكاهنم وترافعوا جهة اجلبانة وصار البلد حائال بني
  وساحل أسيوط طرد ال حيمل املراكب ومن الناحية االخرى جزيرة تعوقهم عن التقرب اليهم 

  وصوروا صورة ذلك وهيئته يف كاغد الجل املشاهدة وارسلوها مع الرسول 
  وفيه عمل الديوان بالقلعة وتقلد قاسم بك أبو سيف والية جرجا وسارى 

شا ودرويش باشا ومعهم من الصناجق ايضا علي بك جركس االمسعيلي عسكر التجريدة املعينة صحبة عابدى با
  وغيطاس بك الصاحلي وحممد بك كشكش ومن الوجاقلية مخسمائة نفر وأخذوا يف التجهيز والسفر 

ويف يوم االثنني سابع عشر حضر اىل ساحل بوالق آغا من الديار الرومية وهو أمري اخور وعلى يده مثاالت وخلع 
الرسالة باالخبار احلاصلة وخروج االمراء فركب أغات مستحفظان ومن له عادة بالركوب ملالقاته وهو جواب عن 

وطلع حسن باشا وعابدى باشا وأمحد باشا اجلداوى ودرويش باشا واالمراء والصناجق والوجاقات والقاضي 
غوات وهم حيملون بقجا على واملشايخ واجتمعوا بالقلعة وحضر االغا من بوالق باملوكب والنوبة خلفه وبقية اال

أيديهم واملكاتبات يف اكياس حرير على صدورهم وملا دخلوا باب الديوان قام الباشوات واالمراء على أقدامهم 
وتلقوهم مث بدأوا بقراءة املرسوم املخاطب به حسن باشا فقرأوه ومضمونه التبجيل والتعظيم حلسن باشا وحسن 

  اسة والوصية على الرعية وصرف العالئف والغالل الثناء عليه مبا فعله من حسن السي
وفيه ذكر امسعيل بك وحسن بك والتحريض والتأكيد على القتل واالنتقام من العصاة وملا فرغوا من قراءة ذلك 

أخرجوا اخللعة املخصوصة به فلبسها وهي فروة مسور وقفطان أصفر مقصب مفرق االكمام فلبسه من فوق وسيف 
قرأوا املرسوم الثاين وهو خطاب حملمد باشا يكن املتويل ومعه اخلطاب للقاضي والعلماء واالمراء جموهر تقلد به مث 

  والوجاقلية والثناء على اجلميع والنسق املتقدم يف املرسوم السابق 
مث لبس اخللعة املخصوصة به وهي فروة وقفطان مث قرأوا املرسوم الثالث وهو خطاب المحد باشا وايل جده مبثل 

  ك ولبس خلعته أيضا وهي فروة وقفطان ذل
  مث قرىء املرسوم الرابع وفيه اخلطاب لعابدى باشا ومضمونه ما تقدم ولبس أيضا خلعته وفروته 

  مث قرىء املرسوم اخلامس ومضمونه اخلطاب 



لدرويش باشا وذكر ما تقدم ولبس خلعته وهي فروة على بنش النه بطوخني مث مرسوم باخلطاب لعلي بك 
  ردار ومضمونه الثناء عليه من عدم التأخر عن االجابة والنسق الدفت

  مث فرمان ثان وهو خطاب المري احلاج والوصية بتعلقات احلج 
فما فرغوا من ذلك اال بعد الظهر مث ضربوا مدافع كثرية ودخلوا اىل داخل وجلسوا مع بعضهم ساعة مث ركبوا 

  ونزلوا اىل أماكنهم 
  كبرية مل تعهد قبل ذلك ومل يتفق انه اجتمع يف ديوان مخسة باشوات يف آن واحد  وكان ديوانا عظيما ومجعية

ويف يوم االربعاء تاسع عشره عمل الباشا ديوانا وخلع على باكري آغا مستحفظان وقلده صنجقا وخلع على عثمان 
  أغا الوايل وقلده اغات مستحفظان عوضا عن باكري أغا 

مسعيل كاشف من اتباع كشكش وقلده واليا عوضا عن عثمان أغا املذكور وأقر ويف يوم اخلميس خلع الباشا على ا
امحد افندى الصفائي يف وظيفته روزناجمي افندى على عادته وكانوا عزموا على عزله وأرادوا نصب غريه فلم يتهيأ 

  ذلك 
ق أوالد حيىي وفيه وصل ابراهيم كاشف من طرف امسعيل بك وحسن بك واخرب بقدومهما وأهنما وصال اىل شر

وأرسال يستأذنان يف املقام هناك باجلمعية حىت تصل العساكر املعينة فيكونوا معهم فلم جيبه حسن باشا اىل ذلك 
  وحثه على احلضور فيقابله مث يتوجه من مصر ثانيا 

سيوط على رأس مث أجيب اىل املقام حىت تأتيهم العساكر وأخرب أيضا ان االمراء القبليني مل يزالوا مقيمني بساحل أ
اجملرور وبنوا هناك متاريس ونصبوا مدافع وأن املراكب راسية جتاههم وال تستطيع السري يف ذلك اجملرور اال باللبان 

  لقوة التيار ومواجهة الريح للمراكب 
وفيه استعفى علي بك جركس االمساعيلي من السفر فأعفي وعني عوضه حسن بك رضوان وانفق حسن باشا على 

  اعطى لكل أمري مخسة العسكر ف

عشر ألف ريال وللوجاقلية سبعة عشر الف ريال وأنفق عابدى باشا يف عسكره النفقة ايضا فاعطى لكل عسكرى 
مخسة عشر قرشا فغضبت طائفة الدالة واجتمعوا بأسرهم وخرجوا اىل العادلية يريدون الرجوع اىل بالدهم وحصل 

  يت ومل يعرفوا ما اخلرب يف وقت خروجهم زعجة يف الناس واغلقت احلوان
وملا بلغ حسن باشا خربهم ركب بعسكره وخرج يريد قتلهم وخرج معه املصريون وركب عابدى باشا ايضا وحلق 
به عند قصر قامياز وكان هناك امحد باشا اجلداوى فنزل اليه ايضا واجتمعوا اليه واستعطفوا خاطره وسكنوا غضبه 

  وزادوا هلم يف نفقتهم وجعلوا لكل نفر اربعني قرشا وردوهم اىل الطاعة  وارسلوا اىل مجاعة الدالة فأسترضوهم
  ورجع حسن باشا وعابدى باشا اىل اماكنهم قبيل الغروب 

  ويف صبح ذلك اليوم سافر امسعيل كتخدا بطائفة من العسكر يف البحر اىل جهة قبلي 
خلارجني فأخرجوا من بيت ايوب بك الكبري وفيه اعين يوم اخلميس اخرجوا مجلة غالل من حواصل بيوت االمراء ا

  وبيت امحد اغا اجلملية وسليمان بك االغا وغريهم 
وفيه ايضا اخذت عدة ودائع من عدة اماكن وتشاجر رجل جندى مع خادمه وضربه وطرده ومل يدفع له اجرته 

لذهب من ودائع الغائبني فذهب ذلك اخلادم اىل حسن باشا ورفع اليه قصته وذكر له ان عنده صندوقا مملوءا من ا
  فأرسل صحبته طائفة من العسكر فدهلم على مكانه فأخرجوه ومحلوه اىل حسن باشا وامثال ذلك 

ويف يوم اجلمعة فتحوا بيت املعلم ابراهيم اجلوهرى وباعوا ما فيه وكان شيئا كثريا من فرش ومصاغ واوان وغري 



  ذلك 
  اخرجوا خيامهما اىل البساتني قاصدين السفر ويف يوم السبت برز عابدى باشا ودرويش باشا و

  وفيه ركب علي بك الدفتردار وذهب اىل بوالق وفتح احلواصل واخرج منها الغالل الجل البقسماط والعليق 
  ويف يوم االحد نودى على الغز واالجناد واالتباع البطالني ان خيدموا عند االمراء 

شا واخرجوا خيامهما اىل البساتني واخرج االمراء الصناجق خيامهم ويف يوم االثنني سافر عابدى باشا ودرويش با
  ونصبوا مكان املرحتلني 

وفيه حضر باشا من ناحية الشام وهو امري كبري من امراء شني اغلي وصحبته حنو الف عسكري فنزل هبم بالعادلية 
  يومه ذلك 

  اىل ناحية البساتني من نواحي باب الوزير ويف يوم الثالثاء دخلت عساكر املذكور اىل القاهرة وأمريهم توجه 
  ويف يوم اخلميس سافر أمري شني اغلي بعساكره اىل جهة قبلي 

ويف يوم السبت ثامن عشرين القعدة نودى بفرمان مبنع زفاف االطفال للختان يف يوم اجلمعة بالطبول وسبب ذلك 
طيب يف اخلطبة واذا بضجة عظيمة وطبول ان حسن باشا صلى جبامع املؤيد الذى بباب زويلة فعند ما شرع اخل

  مزعجة فقال الباشا ما هذا فأخربوه بذلك فأمر مبنع ذلك يف مثل هذا الوقت 
  ويف غرة احلجة اشيعت أخبار وروايات ووقائع بني الفريقني وان مجاعة من القبايل حضروا بأمان عند امسعيل بك 

اهللا افندى رئيس الكتاب فتوجه اىل حسن باشا فتلقاه ويف يوم الثالثاء ثاين شهر احلجة حضر اىل مصر فيض 
باالجالل والتعظيم وقابله من أول اجمللس مث طلع اىل القلعة وقابل حممد باشا أيضا مث نزل اىل دار أعدت له مث انتقل 

  اىل دار بالقلعة عند قصر يوسف 
فركب من بوالق اىل العادلية وخرج اليه ويف يوم اخلميس حضر اغا وعلى يده تقرير حملمد باشا على السنة اجلديدة 

  ارباب اخلدم والدفتردار 

  واغات مستحفظات وأغات العزب والوجاقلية ودخل مبوكب عظيم من باب النصر وشق القاهرة وطلع اىل القلعة 
ويف يوم السبت نودى بان من كانت له دعوة وانقضت حكومتها يف االيام السابقة التعاد وال تسمع ثانيا وسبب 

  ذلك تسلط الناس على بعضهم يف التداعي 
  وفيه ردت السلفة اليت كانت أخذت من جتار املغاربة وهي آخر السلف املدفوعة 

ويف يوم االربعاء عاشر احلجة كان عيد النحر وفيه وردت أخبار من اجلهة القبلية بوقوع مقتلة عظيمة بني الفريقني 
شف وسليمان كاشف مث احنازت العسكر اىل املراكب ورجع وقتل من املصرلية عمر كاشف الشرقية وحسن كا

االمراء اىل وطاقهم فأغنم حسن باشا لتمادى أمرهم وكان يرجو انقضاءه قبل دخول الشتاء ويأخذ رؤسهم ويرجع 
 هبم اىل سلطانه قبل هبوط النيل لسري املراكب الرومية حىت انه منع من فتح الترع اليت من عادهتا الفتح بعد الصليب

  كبحر أيب املنجاومويس والفريقني خوفا من نقض املاء فتتعوق املراكب الكبار 
وفيه حضر واحد ططرى وعلى يده مرسوم فطلب حسن باشا حممد باشا املتويل فنزل اليه ومجع الديوان عنده فقرأ 

جوداهتم واالنتقام عليهم ذلك املرسوم وحاصله احلث والتشديد واالجتهاد يف قتل العصاة والفحص عن أمواهلم ومو
  ممن تكون عنده وديعة وال يظهرها وعدم التفريط يف ذلك وطلب حلوان عن البالد فائظ ثالث سنوات 

ويف اواخر احلجة ارسل عابدى باشا مكاتبة حضرت له من االمراء القبايل وهي جواب عن رسالتهم وهي باللغة 



واملشركني والظلمة والعصاة واننا حبمد اهللا تعاىل التركية وحاصل ما فهمته من ذلك انكم ختاطبونا بالكفرة 
  موحدون واسالمنا صحيح وحججنا ببيت اهللا احلرام وتكفري 

املؤمن كفر ولسنا عصاة وال خمالفني وما خرجنا من مصر عجزا وال جبنا عن احلرب اال طاعة للسلطان ولنائبه فانه 
ه يسعى لنا يف الصلح فخرجنا الجل ذلك ومل نرض باشهار أمرنا باخلروج حىت تسكن الفنت وحقنا للدماء ووعدنا ان

السالح يف وجوهكم وتركنا بيوتنا وحرمينا يف عرض السلطان ففعلتم هبم ما فعلتم وهنبتم اموالنا وبيوتنا وهتكتم 
حىت  اعراضنا وبعتم اوالدنا واحرارنا وامهات اوالدنا وهذا الفعل ما مسعنا ببه وال يف بالد الكفر وما كفاكم ذلك

ارسلتم خلفنا العساكر خيرجونا عن بالد اهللا وهتددونا بكثرتكم وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بأذن اهللا وان 
  عساكر مصر أمرها يف احلرب والشجاعة مشهور يف سائر االقاليم وااليام بيننا 

ولوا عليها مثل بالد القرم وكان االوىل لكم االجتهاد واهلمة يف خالص البالد اليت غصبها منكم الكفار واست
  والودن وامسعيل بك وغري ذلك 

  وامثال هذا القول وختشني الكالم تارة وتليينه اخرى ويف ضمن ذلك آيات واحاديث وضرب امثال وغري ذلك 
فأجاهبم عابدى باشا ونقض عليهم ونسب كاتبهم اىل اجلهل بصناعة االنشاء وغري ذلك مما يطول شرحه وانقضت 

  وما وقع هبا من احلوادث الغريبة هذه السنة 

  من مات يف هذه السنة

تويف الشيخ العالمة احملقق والفهامة املدقق شيخنا الشيخ حممد ابن موسى اجلناجي املعروف الشافعي وهو مالكي 
املذهب احد العلماء املعدودين واجلهابذة املشهورين تلقى عن مشايخ عصره والزم الشيخ الصعيدى مالزمة كلية 

ار مقرئه ومعيدا لدروسه وأخذ عن الشيخ خليل املغريب والسيد البليدى وحضر على الشيخ يوسف احلفين وص
وامللوى ومتهر يف املعقول واملنقول ودرس الكتب املشهورة الدقيقة مثل املغين البن هشام واالمشوين والفاكهي 

  ب واجلرب واملقابلة وشباك بن اهلائم والسعد وغري ذلك واخذ علم الصرف عن بعض علماء االروام وعلم احلسا

عن الشيخ حسني احملالوى واشتهر فضله يف ذلك والف فيها رسائل وله يف حتويل النقود بعضها اىل بعض رسالة 
نفيسة تدل على براعته وغوصه يف علم احلساب وكان له دقائق وجودة استحضار يف استخراج اجملهوالت واعمال 

ت وغري ذلك من قسمة املواريث واملناسخات واالعداد الصم واحلل واملوازين ما الكسورات والقسمة واجلذورا
  انفرد به عن نظائره 

وكتب على نسخة اخلرشي اليت يف حوزه حواشي وهوامش مما تلقاه وخلصه من التقارير اليت مسعها من افواه اشياخه 
ة رسائل يف فنون شىت وكتب حاشية على ما لو جرد لكان حاشية ضخمة يف غاية الدقة وكذلك باقي كتبه وله عد

  شرح العقائد ومات قبل امتامها كتب منها نيفا ومثانني كراسا 
وتلقى عنه كثري من اعيان علماء العصر والزموا املطالعة عليه مثل العالمة الشيخ حممد االمري والعالمة الشيخ حممد 

م الوالد سنة ست وسبعني واستمر مواظبا لنا يف كل عرفة الدسوقي واملرحوم الشيخ حممد البناين واجتمع باملرحو
يوم وواظب الفقري يف اقرائي القرآن وحفظه فأحفظين من شورى اىل مرمي وينسخ للوالد ما يريد من الكتب 

  الصغرية احلجم 
ومل يزل على حاله معنا يف احلب واملودة وحسن العشرة اىل آخر يوم من عمره وحضرت عليه يف مبادى احلضور 



لوى على السلم وشرح السمرقندية يف االستعارات والفاكهي على القطر يف دروس حافلة باالزهر والسخاوية امل
والنزهة يف احلساب خاصة باملنزل وكان مهذب االخالق جدا متواضعا ال يعرف الكرب وال التصنع اصال ويلبس اى 

ويشترى الربسيم وحيمله عليه ويركب فوقه  شيء كان من الثياب الناعمة واخلشنة ويذهب حبماره اىل جهة بوالق
  وحيمل طبق العجني اىل الفرن على رأسه ويذهب يف حوائج اخوانه 

وملا بىن حممد بك ابو الذهب مسجده جتاه االزهر تقرر يف وظيفة خزن الكتب نيابة عن حممد افندى حافظ مضافة 
  اىل وظيفة تدريس مع املشايخ املقررين فالزم 

وب عنه اخوه الشيخ حسن يف غيابه وكان اخوه هذا ينسخ اجزاء القرآن خبط حسن يف غاية السرعة التقييد هبا وين
  ويتحدث مع الناس وهو يكتب من حفظه وال يغلط 

ومل يزل املترجم ميلي ويفيد ويبدى ويعيد مقبال على شأنه ملحوظا بني أقرانه حىت وافاه احلمام يف سابع عشرين 
  طعونا وصلي عليه باالزهر يف مشهد حافل ودفن بتربة اجملاورين مجادى الثانية من السنة م

ومات االمام الفاضل احملدث الفقيه البارع السيد حممد بن أمحد ابن حممد أفضل صفي الدين أبو الفضل احلسيين 
 وقرأ على فضالء عصره وتكمل يف املعقول واملنقول وورد اىل اليمن ١١٦٠الشهري بالبخارى ولد تقريبا سنة 

حاجا يف سنة ثالث وسبعني فسمع بالنجائي السيد عبد الرمحن ابن أمحد باعيديد وذاكر معه يف الفقه واحلديث مث 
ورد زبيد فأدرك الشيخ املسند حممد بن عالء الدين املزجاجي فسمع منه أشياء وكذلك من السيد سليمان بن حيىي 

السمان فأحب طريقته والزمه مالزمة كلية واجازه فيها  وغريمها مث حج وزار واجتمع بالشيخ حممد ابن عبد الكرمي
  وورد الينبع فجلس فيه مدة وأحبه أهله 

واجتمع بعلمائها وذاكر بانصاف وتؤده وكمال معرفة ومل يصف له الوقت فتوجه اىل  ١١٨٢وورد مصر سنة 
مصر سنة سبع ومثانني  الصعيد فمكث يف نواحي جرجا مدة وقرأ عليه هناك بعض االفراد يف أشياء مث رجع اىل

  وسافر منها اىل بيت املقدس فأكرم هبا وزار اخلليل وأحبه اهل بلده فزوجوه 
مث أتى اىل مصر سنة مثان ومثانني واجتمعت حواسه يف اجلملة مث ذهب اىل نابلس واجتمع بالشيخ السفاريين فسمع 

ان يلقيه هلم بأحسن تقرير مع التأييد ودفع ما يرد عليه أشياء وأجازه وأحبه وكان املترجم قد اتقن معتقد احلنابلة فك
  على أقواهلم من االشكاالت حبسن بيان والبلد أكثر أهله حنابلة فرفعوا شأنه وعظم عندهم مقداره 

  مث ورده مصر سنة تسعني واجتمع 

وكان يأيت اىل بشيخنا السيد مرتضى ملعرفة سابقة بينهما وكان ذلك يف مبادى طنطنة شيخنا املذكور فنوه بشأنه 
درسه بشيخون فيجلسه جبانبه ويأمر احلاضرين باالخذ عنه وجيله ويعظمه فراج أمره بذلك فأقام مبصر سنة يف وكالة 

باجلمالية واشتهر ذكره عند كثري من االعيان بسبب مدح شيخنا املذكور فيه وحثهم على اكرامه فهادوه باملالبس 
رعوا اليه وزودوه بالدراهم واللوازم وأداوت السفر وشيعوه باالكرام وغريها مث عزل على السفر اىل نابلس فه

  وسافر اىل نابلس مث اىل دمشق وأخذ عنه علماؤها واحترموه واعترفوا بفضله 
وكان انسانا جمموع الفضائل رأسا يف فن احلديث يعرف فيه معرفة جيدة ال نعلم من يدانيه يف هذا العصر يعد 

الع على متعلقاته مع ما عنده من جودة احلفظ والفهم السريع وادراك املعاين الغريبة شيخنا املذكور واسع االط
  وحسن االيراد للمسائل الفقهية واحلديثية 

مث عاد اىل نابلس وسافر بأهله اىل اخلليل فأراد ان يسكن هبا فلم يصف له الوقت ومل ينتظم له حال لضيق معاش 



هبا تويف سحر ليلة االحد سابع عشرين رمضان من السنة مطعونا بعد ان تعلل اهل البلد فعاد اىل نابلس يف شعبان و
يوما وليلة ودفن بالزاركية قرب الشيخ السفاريين وتأسف عليه الناس وحزنوا عليه جدا وانقطع الفن من تلك 

  ث البالد مبوته رمحه اهللا وعوض يف شبابه اجلنة ومل خيلف اال ابنة صغرية وله مؤلفات يف فن احلدي
ومات العمدة املبجل الفقيه الوجيه واحلرب اللوذعي النبيه السيد جنم الدين بن صاحل بن أمحد بن حممد بن صاحل بن 

حممد بن عبد اهللا التمرتاشي الغزى احلنفي قدم اىل مصر يف حدود الستني وحضر على مشايخ الوقت وتفقه وقرأ يف 
بأسباب الدنيا وتعاطى بعض التجارات وسافر اىل اسالمبول  املعقوالت واملنقوالت وتضلع ببعض العلوم مث شغف

  وتداخل يف سلك القضاء ورجع اىل مصر ومعه نيابة قضاء أبيار باملنوفية 

ومرسومات بنظارات أوقاف فأقام بأبيار قاضيا بضع وعشر سنني وهو يشترى نيابتها كل دور وابتدع فيها الكشف 
اليت بالوالية وحساب الواضعني أيديهم على ارزاقها وأطياهنا حىت مجع من على االوقاف القدمية واملساجد اخلربة 

ذلك أمواال مث رجع اىل مصر واشترى دارا عظيمة بدرب قرمز بني القصرين واشترى املماليك والعبيد واجلوارى 
نوير االبصار وترونق حاله واشتهر أمره وركب اخليول املسومة وصار يف عدادا لوجها وكان حيمل معه دائما منت ت

  يراجع فيه املسائل ويكتب على هامشه الوقائع والنوادر الفقهية 
مث توىل نيابة القضاء مبصر يف سنة ست ومثانني فأزدادت وجاهته وانتشر صيته وابتكر يف نيابته أمورا منها حتليف 

  الشهود وغري ذلك مث سافر اىل اسالمبول يف سنة اثنتني وتسعني وعاد 
تسع وتسعني واجتمع هناك حبسن باشا ووشى اليه أمر مصر وسهل له امرها وامراءها حىت جسره  مث سافر يف سنة

على القدوم اليها وحضر صحبته اىل ثغر اسكندرية وكان بينه وبني نعمان افندى قاضي الثغر كراهة باطنية فوشى 
عمان افندى فهرب منه اىل به عند حسن باشا حىت عزله من وظيفة القضاء وقلدهم للمترجم وكاد ان يبطش بن

  رشيد ومل يلبث املترجم أن أصابه الفاجل ومات سابع عشرين رمضان عن نيف وتسعني سنة 
ونقم عليه بعد ذلك حسن باشا أمورا وعلم براءة نعمان أفندى مما نسبه اليه وأحضر نعمان أفندى وأكرمه ورد له 

  اىل اسالمبول وجعله منجم باشا منصبه وأجله وأكرمه وصاحبه مدة اقامته مبصر ورجع معه 
وكانت له يد طوىل يف علم النجامة مث نفاه بعد ذلك اىل اماصيه بسبب توسطه مع صاحل أغا لالمراء املصريني كما 

  ذكر يف موضعه 
وخلف املترجم ابنه صاحل جليب املوجود اآلن ومملوكه علي أفندى الذى كان يتوىل نيابات القضاء يف احمللة ومنوف 

  ا وغريمه
  ومات الشيخ الصاحل امحد بن عيسى بن عبد الصمد بن امحد بن فتيح 

ابن حجازى القطب السيد علي تقي الدين دفني رأس اخلليج بن فتح ابن عبد العزيز بن عيسى بن جنم خفري حبر 
بعض الربلس احلسيين اخلليجي االمحدى الربهاين الشريف الشهري بأيب حامد ولد برأس اخلليج وحفظ القرآن و

املتون مث حبب اليه السلوك يف طريق اهللا تعاىل فترك العالئق واجنمع عن الناس واختار السياحة مع مالزمته لزيارة 
  املشاهد واالولياء واحلضور يف موالدهم املعتادة 

  وكان االغلب يف سياحته سواحل حبر الربلس ما بني رشيد ودمياط على قدم التجريد 
شارات واجتمع فيها باكابر أهل اهللا تعاىل وكان حيكي عنهم أمورا غريبة من خوارق ووقعت له يف أثناء ذلك ا

العادات وأقام مدة يطوى الصيام ويالزم القيام واجتمع يف سياحته ببالد الشرق على صلحاء ذلك العصر ورافق 



والد كل من القطبني السيد حممد ابن جماهد يف غالب حاالته فكانا كالروح يف جسد وله مكارم اخالق ينفق يف م
السيد البدوى والسيد الدسوقي أمواال هائلة ويفرق يف تلك االيام على الواردين ما حيتاجون اليه من املآكل 

واملشارب وكان كلما ورد اىل مصر يزور السادة العلماء ويتلقى عنهم وهم حيبونه ويعتقدون فيه منهم الشيخ 
له شيخنا السيد مرتضى مزيد اختصاص وألف بأمسه رسالة املناشي  الدمياطي ومشس الدين احلنفي وغريمها وكان

والصفني وشرح له خطبة الشيخ حممد البحريى الربهاين على تفسري سورة يونس وبأمسه أيضا كتب له تفسريا 
مستقال على سورة يونس على لسان القوم وصل فيه اىل قوله تعاىل واجعلوا بيتكم قبلة وذلك يف أيام سياحته معه 

  وكمله بعد ذلك 
ورد اىل مصر المر اقتضى فنزل يف املشهد احلسيين وفرش له على الدكة وجلس معه مدة ومترض  ١١٩٩ويف سنة 

  اشهرا بورم يف رجليه حىت كان يف اول احملرم من هذه السنة زاد به احلال فعزم على الذهاب اىل فوة 
  واله بسالم وذلك يف يوم عاشوراء فلما نزل اىل بوالق وركب السفينة وافاه احلمام وأجاب م

  وذهب به اتباعه اىل فوة بوصية منه وغسل هناك ودفن بزاوية قرب بيته وعمل عليه مقام يزار 
ومات الشيخ الفاضل النبيه اللوذعي الذكي املفوه الناظم الشاعر اللبيب الشيخ حممد املعروف بشبانه كان من 

اخ العصر فأجنب وعاىن علم العروض ونظم الشعر وأجاد القوايف نوادر الوقت اشتغل باملعقول وحضر على أشي
  وداعب أهل عصره من الشعراء وغريهم واشتهر بينهم وأذعنوا لفضله اال ان سليقته يف اهلجو أجود من املدح 
ه وبني ومات االجل املركم امحد بن عياد املغريب اجلريب كان من أعيان اهل تونس وتوىل هبا الدواوين واثرى فوقع بين

امسعيل كتخدا محودة باشة تونس أمور أوجبت جالءه عنها فنزل يف مركب بأهله وأوالده وماله وحضر اىل 
اسكندرية فلما علم به القبطان اراد القبض عليه وأخذ أمواله فشفع فيه نعمان افندى قاضي الثغر وكان له حمبة مع 

نار يف نظري شفاعته كما اخربين بذلك نعمان افندى القبطان فأفرج عنه فأهدى بن عياد لنعمان أفندى الف دي
  املذكور 

مث حضر اىل مصر وسكن بوالق بشاطيء النيل جبوار دارنا اليت كانت لنا هناك وذلك يف سنة اثنتني وتسعني ومعه 
 ابنه صغريا وحنو اثنيت عشرة سرية من السرارى احلسان طوال االجسام وهن البسات مالبس اجلزائر هبيئة بديعة

  تفنت الناسك وكذلك عدة من الغلمان املماليك كأمنا أفرغ اجلميع يف قالب اجلمال وهم اجلميع بذلك الزى 
وصحبته أيضا صناديق كثرية وحتائف وامتعة فأقام بذلك املكان منجمعا عن الناس ال خيرج من البيت قط وال خيالط 

ه يأتونه يف النادر فأقام حنو مثان سنوات ومات اكثر أحدا من أهل البلدة وال يعاشر اال بعض افراد من أبناء جنس
جواريه ومماليكه وعبيده وخرج بعده من تونس امسعيل كتخدا ايضا فارا من محوده باشا ابن علي باشا وحضر اىل 

  مصر وحج ورجع اىل اسالمبول واتصل حبسن باشا 

  والزمه فاستوزره وجعله كتخدا 
ه بن عياد تقدمة وهدية فقبلها وحضر أيضا يف أثره امسعيل كتخداه فلما حضر حسن باشا اىل مصر أرسل الي

املذكور فأغراه به ملا يف نفسه منه من سابق العداوة والظلم كمني يف النفس القوة نظهره والضعف خيفيه فأرسل 
فأىب ان  حسن باشا يطلب ابن عياد للحضور اليه بامان فاعتذر وامتنع فسكت عنه اياما مث ارسل يستقرض منه ماال

يدفع شيئا ورد الرسل أقبح رد فرجعوا وأخربوا امسعيل كتخدا وكان خبان الشراييب بسبب املطلوب من التجار 
فحنق لذلك وحترك كامن قلبه من العداوة السابقة وركب يف احلال وذهب اىل بوالق ودخل اىل بيته وناداه فأجابه 



  وقال له أما كفاك اين تركت لك تونس حىت أتيتين اىل هنا بأحسن اجلواب وأىب ان ينزل اليه وامتنع يف حرميه 
وضرب عليه بنادق الرصاص فقتل من أتباعه شخصني فهجم عليه امسعيل كتخدا وطلعوا اليه وتكاثروا عليه وقتلوه 

وقطع رأسه وأراد قتل ولده أيضا فوقعت عليه أمه فتركوه وأخرجوا جثته خارج الزقاق فألقوها يف طريق املارة 
   ٢خرجوا نساءه وخدمه واحتاطوا بالبيت وختموا عليه وا

  سنةأحدى ومائتني وألف 
يف يوم االثنني سابع احملرم حضر امسعيل بك يف جتريدة إىل مصر فركب مبفرده وهو ملثم مبنديل وحضر عند حسن 

ليه فروة مسور وقام باشا وقابله وهو أول اجتماعه به وجلس معه مقدار درجتني ال غري واستأذنه يف القيام فخلع ع
وذهب إىل بيت مملوكه علي بك جركس وهو بيت ايوب بك الصغري الذي يف احلبانية وكان السبب يف حضوره 
على هذه الصورة انه يف يوم اخلميس ثالث احملرم التقوا مع األمراء القبليني واتفقوا معهم عند املنشية فكان بينهم 

ة وأبلى فيها املصريون البحرية والقبلية مع بعضهم وتنحت عنهم العساكر وقعة عظيمة وقتل من الفريقني مجلة كبري
العمثانية ناحية وهجمت القبايل وألقوا بأنفسهم يف نار احلرب وطلب كل غرمي غرميه مث اندفعت العثمانية مع 

دخلت البحرية وظهر من شجاعة عابدي باشا ما حتدث به الفريقان يف شجاعته وأصيب امسعيل بك برشة رصاص 
يف فمه وطلعت من خده فوىل منهزما والقى نفسه يف البحر وركب يف قنجة وحضر إىل مصر على الفور ومل يدر 
ماذا جرى بعده فلما حضر على هذه الصورة وأشيع وقوع الكسرة واهلزمية على التجريدة اضطربت األقاويل 

  واختلفت الروايات وكثرت األكاذيب وارتج العثمانيون 

  اشا الرسل الحضار العساكر اليت باالسكندرية وكذلك ارسل إىل بالد الروم وأرسل حسن ب
ويف يوم السبت ثاين عشرة حضر حسن بك اجلداوي ومجاعة من الرجاقات والعساكر فذهب حسن بك إىل حسن 

ضر باشا وقابله وقد أصيب بسيف على يده فخلع عليه فروة مث ذهب إىل بيته القدمي وهو بيت الداودية وكذلك ح
بقية االمراء الصناجق وأصيب قاسم بك بضربة جرحت أنفه وكذلك حضر عابدي باشا وطلع إىل قصر العيين 

  وأقام به 
وفيه حضر ططرى وعلى يده مرسوم بعزل حممد باشا عن والية مصر ووالية عابدي باشا مكانه وان حممد باشا 

اشا يف نقل عزاله إىل بوالق فتحدث الناس ان يتوجه إىل والية ديار بكر عوضا عن عابدي باشا فشرع عابدي ب
  ذلك من فعل حسن باشا الن بينهما أمورا باطنية 

ويف يوم االثنني عمل حسن باشا ديوانا يف بيته اجتمع فيه مجيع االمراء والصناجق واملشايخ وألبس إمسعيل بك خلعة 
وا من جملسه وهم كاظمون لغيظهم هذا وجعله شيخ البلد وكبريها وألبس حسن بك خلعة وقلده أمري احلاج فخرج

وامسعيل بك متململ من جرحه والسيد عثمان احلمامي يعاجله وأخرج من عنقه ست عشرة زردة من زرد الزرخ 
فان الرصاص ملا أصابه منعه الزرخ من الغوص يف اجلسد فغاص نفس الزرد فأخرجه السيد عثمان بااللة واحدة بعد 

   عاجله باالدهان واملراهم حىت برىء يف ايام قليلة واحدة بغاية املشقة واالمل مث
وفيه حضر إىل امسعيل بك رجل بدوي وأخرب ان اجلماعة القبليني زحفوا إىل جيري ووصلت أوائلهم إلىبين سويف 
وأخرب أنه مات منهم مصطفى بك الداودية ومصطفى بك السلحدار وعلي أغا خازندار مراد بك سابقا وحنو مخسة 

  من الكشاف وان نفوسهم قويت على احلرب عشر امريا 
  ويف يوم الثالثاء حضر امسعيل أغا كمشيش وكان ممن ختلف يف األسر 



عند القلبني فأفرجوا عنه وأرسلوا معه مكاتبة يذكرون فيها طلب الصلح وتوبتهم السابقة واستعدادهم للحرب إن 
  مل جيابوا يف ذلك 

  عة وذهب إىل بوالق ويف يوم األربعاء نزل حممد باشا من القل
ويف يوم اخلميس نودي على النفر وااللضاشات واالجناد واملماليك بان يتبع كل شخص متبوعه وبابه ومن وجد 

  بعد ثالثة أيام بطاال ومل يكن معه ورقة يستحق العقوبة وكذلك حضور الغائبني باألرياف 
ة اليت بقيت يف النيل ومجلة نقاير وصعد هبم إىل وفيه أخذ أمحد القبطان املعروف حبماجمي أوغلي املراكب الرومي

ناحية دير الطني قريبا من التبني وشرعوا يف عمل متاريس وحفر خنادق هناك ونقلوا مجلة مدافع ايضا وكان أشيع 
طلوع عابدي باشا إىل القلعة يف ذلك اليوم فلم يطلع وحضر عند حسن باشا وتكلم معه كالما كثريا وقال كيف 

طن يف هذا الوقت واالعداء زاحفون على البالد وأوالد أخي قتلوا يف حرهبم وال أطلع حىت آخذ بثأرهم أطلع وأتسل
  أو أموت مث قام من عنده ورجع إىل قصر العيين 

وفيه سافر عمر كاشف الشعراوي ملالقاة احلجاج اىل القلزم وحضرت مكاتيب اجلبل على العادة القدمية وأخربوا 
  باالمن والراحة 

  يوم اجلمعة خرج رضوان بك بلغيا وسليمان الشابوري وعبد الرمحن بك عثمان وبرزوا خيامهم ناحية البساتني  ويف
وفيه عمل حسن باشا ديوانا وخلع على ثالثة أشخاص من امراء حسن بك اجلداوي وقلدهم صناجق وهم شاهني 

  وعلي وعثمان 
  وف بأيب سعدة وفيه حضر إىل مصر ذو الفقار اخلشاب كاشف الفيوم املعر

ويف يوم السبت خرج غالب األمراء إىل ناحية البساتني وورد اخلرب عن القبليني اهنم مل يزالوا مقيمني يف ناحية بين 
  سويف 

وفيه أنفق حسن باشا ثلث النفقة على العسكر فأعطى امسعيل بك عشرين ألف دينار وحسن بك مخسة عشر ألفا 
  ولكل صنجق عشرة آالف 

  جاق أربعة االف فاستقل الينكجرية حصتهم وكتبوا هلم عرضحال يطلبون الزيادة يف نفقتهم ولكل طائفة و
وفيه طلب حسن باشا دراهم سلفة من التجار فوزعوها على أفرادهم فحصل لفقرائهم الضرر وهرب أكثرهم 

احلمري وكبسوا وأغلقوا حوانيتهم وحواصلهم فصاروا يسمروهنا وكذلك البيوت وطلبوا ايضا اخليول والبغال و
  البيوت واالماكن الستخراجها وعزت اخليول جدا وغلت أمثاهنا 

ويف يوم االثنني قبض حسن باشا على امسعيل اغا كمشيش املتقدم ذكره وأمره بقتله وأخرجوه من بني يديه وعلى 
تيب سرا خطابا رأسه دفية فشفع فيه الوجاقلية فعفا عنه من القتل وسجنوه وسبب ذلك أنه أحضر صحبته عدة مكا

  لبعض أنفار فظهروا على ذلك فوقع له ما وقع 
وفيه عمل حسن باشا ديوانا عظيما مجع فيه األمراء واالعيان وقرأوا مكاتبات أرسلها القبليون يطلبون الصلح 
واالمان ويذكرون العابدي باشا ما هنب له يف املعركة وأن يرسل قائمة بذلك ويردون له ما ضاع بتمامه فقال 

ابدي باشا حلسن بك اجلداوي ما تقول يف هذا الكالم قال أقول ال نأخذه إال بالسيف كما أخذوه منا بالسيف ع
وانفض الديوان ووقع االتفاق على ان يكتبوا هلم جوابا عن رسالتهم ملخصة إن كان قصدهم الصلح واالمان 

خذ هلم حضرة القبطان أمانا شافيا من موالنا وقبول التوبة فاهنم جيابون إىل ذلك وحيضر إبراهيم بك ومراد بك ويأ
السلطان اينما يريدون يف غري األقليم املصري يتعيشون فيها بعياهلم واوالدهم وما شاؤوا من مماليكهم واتباعهم واما 



بقية االمراء فإن شاؤوا حضروا إىل مصر وأقاموا هبا وكانوا من مجلة عسكر السلطان وان شاؤوا عينوا هلم أماكن 
  اجلهات القبلية يقيمون هبا وان أبوا ذلك فليستعدوا للحرب والقتال  من

ويف يوم الثالثاء قبض حسن باشا على عمر كاشف الذي سكنه بالشيخ الظالم وعلي حممد أغا البارودي وأمر 
  حببسهما عند امسعيل بك وسبب 

  ذلك املكاتبات اليت تقدم ذكرها مع امسعيل آغا كمشيش 
  سافر حممد آفندي مكتوجبي حسن باشا باملكاتبة إىل القبليني ويف يوم األربعاء 

ويف يوم اخليس نزل االغا واجلاويشية ونادوا على مجيع االلضاشات بالذهاب إىل بوالق ليسافروا يف املراكب صحبة 
الوجاقلية وكل من بات يف بيته إستحق العقوبة وطاف االغا عليهم خيرجهم من أماكنهم ويقف على اخلانات 

ويسأل على من هبا منهم ويأمرهم باخلروج فأغلق الناس حوانيتهم وبطل سوق خان اخلليلي يف ذلك اليوم وخرج 
منهم مجاعة ذهبوا إىل بوالق ومنهم من طلع إىل االبواب حسب االمر وحصل لفقرائهم كرب شديد لكوهنم مل 

دواهبم وطعامهم البقسماط واالرز والعدس  يأخذوا نفقة بل رمسوا هلم اهنم يأكلون على مساط بلكهم ويعلقون على
ال غري وذلك لعزة اللحم وعدم وجوده فان اللحم الضاين باملدينة بثالثة عشر نصف فضة ان وجد واجلاموسي 

  بثمانية انصاف وزاد سعر الغلة بعد االحنطاط وكذلك السمن والزيت 
جلماعة وصحبته علي أغا مستحفظان جبواب ويف يوم االحد سابع عشرينه حضر حممد افندي املكتوجبي من عند ا

الرسالة السابق ذكرها فأخرب أهنم ممتثلون جلميع ما يؤمرون به ما عدا السفر إىل غري مصر فان فراق الوطن صعب 
ويذكر عنهم انه مل يشق عليهم شيء أعظم من متكن أخصامهم من البالد أعين امسعيل بك وحسن بك وذلك هو 

لقدوم واحملاربة فإن مل يقبل منهم ذلك فالقصد ان يربز حلرهبم أخصامهم دون العساكر السبب احلامل هلم على ا
العثمانية فتكون الغلبة لنا او علينا فان كانت علينا وظفروا بنا استحقوا االمارة دوننا وان كانت لنا وظفرنا هبم 

نا شروطكم فقمنا هبا قياما ال نتحول عنه فاالمر لكم بعد ذلك ان شئتم قبلتم توبتنا ورددمت لنا مناصبنا وشرطتم علي
  ابدا ما بقينا وأن شئتم وجهتمونا 

إىل أي جهة امتثلنا ذلك فلما ذكرا ذلك حلسن باشا قال لعلي أغا أنا ما جئت إىل مصر ال عمل هلم على قدر 
بال عصياهنم وكتب لعلي عقوهلم وامنا السلطان امرين مبا أمرت به فان كانوا مطيعني فليمتثلوا األمر واال فسيلقون و

أغا جوابا بذلك وخلع عليه فروة مسور وسافر من وقته ورجع إىل أصحابه وصحبته شخص من طرف الباشا وملا 
ذهب إليهم حممد افندي املكتوجبي انعموا عليه واكرموه واعطاه مراد بك خاصة ألف ريال فجعل يثين عليهم 

  وميدح مكارم اخالقهم 
وله يوم اخلميس فيه حضرت خزينة حسن باشا من ثغر اسكندرية فدفع باقي النفقة واستهل شهر صفر اخلري ا

  للعسكر واالمراء 
وفيه وصل اخلرب ان االمراء القبايل زحفوا إىل حبري ووصلت اوائلهم إىل بر اجليزة وآخرهم بالرقق وفردوا الكلف 

  على بالد اجليزة 
روا بقلة املوجود بأيديهم وأغنياؤهم جلوا إىل احلجاز ومل وفيه طلب إمساعيل بك دراهم سلفة من التجار فاعتذ

  يدفعوا له شيئا وادعى على جتار النب مببلغ دراهم باقي حساب من مدته السابقة فصاحلوه عنها بأربعة آالف دينار 
ا أو امريا أو ويف يوم اجلمعة نودى على احملمدية املقيمني مبصر أهنم يذهبون إىل امسعيل بك ويقابلونه سواء كان جندي



مملوكا ومن تأخر استحق العقوبة وقبض على أنفار منهم وسجنوا بالقلعة وختم على دورهم من مجلتهم جعفر 
  كاشف الساكن عند بيت القاضي من ناحية بني القصرين 

 ويف تلك الليلة أعين ليلة االحد وقعت حادثة لشخص من االجناد يقال له امسعيل كاشف أبو الشراميط بيته يف
عطفة خبط اخليمية قتله مماليكه وسبب ذلك على ما مسعنا تقصريه يف حقهم ويف تصرفه عدة حصص جارية يف 

التزامه فكتب تقاسيطها بتمامها باسم زوجته ومل يكتب هلم شيئا من ذلك وكان جبارا ظاملا معدودا يف مجلة كشاف 
  وقابله فطرده وأمره مراد بك فلما حصلت املناداة على احملمدية ذهب إىل امسعيل بك 

بلزوم بيته وأن ال خيرج منه فذهب إىل بتيه وارسل إىل امسعيل بك حصانني بعددمها أحدمها مركوبه والثاين الحد 
مماليكه وأرسل معهما درعني على سبيل التقدمة واهلدية ليستميل خاطره وكان مملوكه صاحب احلصان غائبا يف 

فأخربه خشداشه بصورة احلال فدخل إىل سيده وسأله فنهره وشتمه فخرج  شغل فلما حضر مل جيد اجلواد فسأل عنه
مقهورا وجلس يتحدث مع رفيقه فقالوا لبعضهم هذا الرجل سيدنا ال نرى منه إال االذى وال نرى منه احسانا 
خلوا والحالوة لسان كذلك احلصص كتبها لزوجته ومل يفعل معنا خريا عاجال وال آجال ومحلهم الغيظ على اهنم د

عليه بعد العشاء وقتلوه فصرخت زوجته من أعلى ونزلت إليهم فقتلوها ايضا هي وجاريتها فسمعت اجلريان وكثر 
العائط وحضر الوايل فوقف اململوكان وضربا عليه بنادق الرصاص ونقبا بيوت اجلريان ونطا منها فلم يزل حىت 

  ني الناس بذلك قبض عليهما وقتلهما على رأس العطفة وأصبح اخلرب شائعا ب
ويف يوم األحد املذكور حضر جناب احلج وأخرب ان العرب وقفت للحجاج يف طريق املدينة وحاربوهم سبعة أيام 

واجنرح امري احلاج وقتل غالب أتباعه وخازنداره ومن احلجاج حنو الثلث وهنبوا غالب محوهلم بسبب عوائدهم 
  القدمية 

ادى يقول أن إبراهيم بك ومراد بك مطرودا السلطان ومن كان خمتفيا او غائبا ويف يوم االثنني شق االغا وأمامه املن
  وأراد الظهور أو احلضور فليظهر أو حيضر وعليه االمان وال بأس عليه ومن خالف فال يلومن اال نفسه 

اهنم اخرجوا أثقاهلم وفيه انتقل عساكر القليوجنية وعدوا إىل الرب الغريب ونصبوا هناك متاريس وأما األمراء القبليون ف
  من املراكب وطلعوها بأمجعها إىل الرب وتركوا املراكب ذهبت إىل حال سبيلها واحنازوا مجيعا 

  عند األهرام 
ويف يوم الثالثاء نودي على مجيع االلضاشات باخلروج إىل الوطاق وكذلك املقيمون بالقلعة فتكدر الناس لذلك 

س الفقهاء واجملاورين وسبب ذلك عدم قدرهتم على اخلروج من غري واختفوا يف الدور ولبس كثري منهم مالب
مصرف فإذا خرج فقري احلال ال جيد ما يأكله وال ما ينفقه عياله يف غيبته وال يفيده إال مقاساة اجلوع والربد والغربة 

  واملشقة 
العري واجلوع  ويف يوم االحد حادي عشره نزل احلجاج ودخلوا مصر على حني غفلة وهم يف أسوأ حال من

وهنبت مجيع أمحال أمري احلاج وأمحال التجار ومجاهلم وأثقاهلم وأمتعتهم واسر العرب مجيع النساء باالمحال وكان أمرا 
شنيعا جدا مث ان احلجاج استغاثوا بأمحد باشا اجلزار أمري احلاج الشامي فتكلم مع العرب يف أمر النساء فأحضروهن 

ن وأجلسوهن مجيعا يف مكان وخرجت الناس افواجا فكل من وجد امرأته أو أخته أو عرايا ليس عليهن إال القمصا
أمه او بنته وعرفها اشتراها ممن هي يف اسره وصارت املرأة من نساء العرب تسوق االربعة من اجلمال واخلمسة 

إىل املدينة ارسل إىل العرب  بامحاهلا فال جتد مانعا وسبب ذلك كله رعونة أمري احلاج فأنه ملا اراد أن يتوجه باحلجاج



فحضر إليه مجاعة من أكابرهم فدفع هلم عوائد سنتني وقسط البواقي على السنني املستقبلة مبوجب الفرمان وحجز 
عنده اربعة أشخاص رهائن فبدا له أن كواهم بالنار يف وجوههم فبلغ ذلك أصحاهبم فقعدوا للحجاج يف الطريق 

ريق أخرى فوجدهم رابطني فيها ايضا فقاتلوه قتاال هينا ففر هاربا وترك احلجاج فبلغ أمري احلاج ذلك فذهب من ط
والعرب فنهبوا محلته وقتلوا مماليكه ومل يبق معه إال القليل فهرب مبن بقي معه واختفى عن احلجاج ثالثة أيام ومل يره 

  طال عمره وسلم نفسه او افتداها أحد وفعلت العرب يف احلجاج ما فعلوه واخذوا ما أخذوه فلم ينج منهم إال من 

  إىل غري ذلك وأخذوا احململ ايضا ومل يردوه 
ويف يوم االثنني ثاين عشرة هجمت القبليون على املتاريس وأرادوا ان ميلكوها يف غفلة آخر الليل لعلمهم ان 

ر احلجاج ركب من االمراء والباشا ذهبوا إىل مصر واشتغلوا باحلجاج وكان حسن باشا ذلك اليوم ملا بلغه حضو
فوره وذهب إىل العادلية فقابل أمري احلاج ورجع من ليلته إىل الوطاق فلما هجموا على املتاريس كان املتترسون 

مستيقظني فضربوا عليهم املدافع من الرب والبحر من الفجر إىل شروق الشمس فرجعوا إىل مكاهنم من غري طائل مث 
  ضربوا عليهم ورجعوا هجموا ايضا يوم الثالثاء بعد الظهر ف

ويف يوم االربعاء ركب االمراء القبليون ومحلوا أمحاهلم وصعدوا إىل دهشور وجلسوا هناك وحضر منهم مجاعة من 
  االجناد بأمان وانضموا إىل البحريني 

ت ويف أواخره امر حسن باشا مبحاسبة حممد باشا املعزول فذهب إليه ارباب اخلدم والعكاكيز واختيارية الوجاقا
واالفندية وذهبوا إليه ببوالق وحتاسبوا معه ودققوا عليه يف احلساب فطلع عليه ألف ومائتان ومخسة وعشرون كيسا 
فطلب أن خيصم منها باقي عوائده اليت بذمم االمراء وغريهم فعرفوا حسن باشا عن ذلك فلم يقبل وقال ان كان له 

يت طلعت عليه فإين حمتاج إىل ذلك يف املصاريف الالزمة شيء عند أحد يأخذه منه وال بد من احضار الدراهم ال
للعسكر فشددوا عليه يف الطلب فضاق خناقه واعتذر وبكي وكتب على نفسه متسكا بذلك واستوحشا من 

بعضهما فسعى فيض اهللا أفندي الرئيس بينهما يف ازالة ذلك مث ذهب حممد باشا إىل حسن باشا واجتمع معه يف قصر 
  اآلثار 
ضرت مكاتبة من القبايل يطلبون األمان وأن يعينوا هلم أماكن يف اجلهة القبلية يقيمون هبا ويعيشون هناك وفيه ح

  فأجيبوا إىل ذلك وخيتاروا 

مكانا يريدونه بشرط أن يكونوا مجاعة قليلة وحيضر باقي األمراء والعسكر إىل مصر باالمان فلم يرضوا باالفتراق 
  ألول واستقروا ناحية بين سويف ورجعت عنهم عرب اهلنادي وفارقوهم ومل جيابوا إال مبثل اجلواب ا

واستهل ربيع األول بيوم اجلمعة فيه حضر ططرى من الدولة وعلى يده مثال حلسن باشا بان يقيم مبصر وال خيرج 
  مع العساكر بل يستمر حمافظا يف املدينة فتحقق الناس اقامته عدم سفره 

كفلك فشرعوا يف عمله على ساحل بوالق جتاه الديوان وهو عبارة عن متريز  وفيه شرع حسن باشا يف عمل شر
مصنوع من أخشاب ممتدة على مقصات من خشب وهي قطع مفصالت جيمعها أغربة من جديد وعلى تلك 

املدادات عدة حراب حديد مستمرة عليها حمددة األطراف وبني كل مقصني سفل األخشاب املمتدة مدفع موضوع 
طة من اخلشب ومساحة ذلك حنو اربعمائة ومخسني ذراعا وهو يوضع على هيئات خمتلفة مربعا ومدورا على شبه بس

  والعسكر من داخله متحصنني به وإذا هجمت عليه اخليول رشقت هبا تلك احلرب 
 ويف يوم االثنني رابعه ركبت طوائف العسكر والوجاقات ومروا بنظامهم من حتت قصر اآلثار وحسن باشا ينظرهم



  فأعجبه نظامهم وترتيبهم وحسن زيهم مث تتابعوا يف التعدية 
  ويف ليلة اخلميس رابع عشرة كسف جرم القمر مجيعه وكان ابتداؤه من رابع ساعة إىل ثامن ساعة من الليل 

ويف منتصفة حضرت عساكر من االضات مثل قربس وقرمان وغري ذلك وجاء اخلرب عن االمراء القبايل اهنم وصلوا 
سيوط وختلف عنهم مجلة من املماليك واالتباع يف نواحي املنية وغريها فمنهم من حضر إىل مصر ومنهم من إىل أ

  اختفى يف البالد 

وفيه اشتكت الناس من غالء االسعار وتكلم الشيخ العروسي مع حسن باشا بسبب ذلك وقال له يف زمن العصاة 
حلمد هللا هذا االمر ارتفع من مصر بوجودكم وما عرفنا موجب كان االمراء ينهبون ويأخذون االشياء من غري مثن وا

الغالء أي شيء فقال أنا ال اعرف اصطالح بالدكم وتشاور مع االختيارية يف شأن ذلك فوقع االتفاق على عمل 
ا مجيعة يف باب الينكجرية واحضار االغا واحملتسب واملعلمني ويعملون تسعرية وينادون هبا ومن خالف او احتكر شيئ

قتل فلما كان يوم السبت سادس عشرة اجتمعوا يف باب مستحفظان وحضر الشيخ العروسي ايضا واتفقوا على 
تسعرية يف اخلبز واللحم والسمن وغري ذلك وركب االغا وجبنبه احملتبسب ونادوا يف االسواق فجعلوا اللحم الضاين 

سلي بثمانية عشر والزبد بأربعة عشر واخلبز بثمانية انصاف وكان بعشرة واجلاموسي ستة بعد سبعة والسمن امل
عشر آواق بنصف فضة وهكذا فعزت االشياء وقل وجود اللحم وإذا وجد كان يف غاية الرداء مع ما فيه من 

  العظم والكبد والفشة والكرشة 
علوية  ويف أواخره وصل اخلرب بان رضوان بك قرابة علي بك الكبري املنافق وعلي بك امللط وعثمان بك ومجاعة

حضروا إىل عرضي التجريدة وأخذوا األمان من امسعيل بك وعابدي باشا واهنم قادمون إىل مصر وإن القبايل 
  استقروا بوادي طحطأ مكاهنم االول الذي قاتلوا فيه 

  شهر ربيع الثاين يف يوم اخلميس خامسه وصل املذكور إىل مصر وقابلوا حسن باشا وتوجهوا إىل بيوهتم 
حد ثامنه ضربوا مدافع كثرية وقت الضحى وكان أشيع يف أمسه ان التجريدة نصرت وقتل من القبايل ويف يوم اال

اناس كثرية فلما مسعت الناس تلك املدافع ظنوا حتقيق ذلك وكثرت االكاذيب واالقاويل مث تبني ان ال شيء واهنا 
  بسبب رجوع بعض مراكب رومية من ناحية الفشن بسبب 

  عادهتم اهنم إذا وصلوا للمرساة ضربوا مدافع فيجابوا مبثلها قلة ماء النيل ومن 
ويف منتصفه حضر حممد كتخدا االشقر بسبب جتهيز ذخرية ولوازم ومصاريف فهيئت وأرسلت وكذلك قبل ذلك 
مرارا كثرية وأخرب ان التجريدة وصلت إىل دجرجا وإن القبايل ارحتلوا منها وصعدوا إىل قوق وتباعدوا عن البلد 

  ست ساعات مث انقطعت األخبار  حنو
  واستهل شهر مجادى األوىل فيه زاد قلق حسن باشا بسبب تأخر اجلوابات وطول املدة 

وفيه عني حسن باشا على حممد باشا برشيد وشدد عليه يف طلب الدراهم وضايقوه حىت باع امتعته وحواجيه وغلق 
يه من الكرب ومل يفده من فعائله ومهته اليت فعلها مبصر ما عليه وتوفيت زوجته فحزن عليها حزنا شديدا مع ماهو ف

عند قدوم حسن باشا شيء وجازاه بعد ذلك بأقبح اجملازاة فأنه لوال أفاعيله ومتويهاته وأكاذيبه ما متكن حسن باشا 
ارية من دخول مصر فأنه كان يعظم األمر على األمراء املصريني ويهول هتويالت كثرية عليهم وعلى املشايخ واختي

الوجاقات ويقول اياكم والعناد وإياكم ان توقعوا حربا فانكم ختربون بالدكم وتكونون سببا يف هالك أهلها فأنه 
بلغين أنه تعني مع حسن باشا كذا كذا الفا من اجلنس الفالين وكذا كذا ألفا من جنس العسكر الفالين واهنم 



الرب الواصلة من اجلهة الشامية ومعهم مثانون ألف ثور  متأخرون يف احلضور عنه حتت االحتياج وكذلك يف عساكر
ومائة ألف جاموس برسم جر املدافع ويف املدافع ما يصحبه مخسون ثورا وحنو ذلك حىت ادخل عليهم الوهم وظنوا 
صدقة واحنلت عرا الناس عنهم وخصوصا مبا منا هم به من اقامة العدل ومنع الظلم واجلور وغري ذلك حىت جذب 

  لعامل وحتولوا عن االمراء ومتنوا زواهلم يف أسرع وقت وهيج الناس وأثارهم قبل وصول حسن قلوب ا

  باشا وملك القلعة ومهد له األمور فجزاه بعد متكنه باخلذالن والعزل واحلساب والتدقيق وغري ذلك 
ع احلرب بني الفريقني ويف يوم االربعا ثالثه ورد جناب وصحبته مكتوب من عابدي باشا إىل حسن باشا وأخرب بوقو

يف يوم اجلمعة ثامن عشرين اآلخر عند األمري ضرار وكانت اهلزمية على القبايل ولكن بعد أن كسروا اجلردة مرتني 
وهجموا على شركفلك فضربوا عليهم من داخله باملدافع والبنادق وقتل الجني بك عند شركفلك وقتل الكثري من 

ومات من املصاحبني للعسكر ذو الفقار اخلشاب ومجاعة من الوجاقلية  عرب اهلنادى وقبض على كبريهم اسريا
منهم على جرجبي املشهدي وكانت احلرب بينهم حنو ست ساعات وكانت وقعة عظيمة وقتل من الفريقني ماال 

حيصى وكان حضور هذا النحاب علىالفور من غري حتقيق فلما ورد ذلك سر الباشا سرورا كثريا وأمر بعمل شنك 
بوا مدافع كثرية من قصر العيين والقلعة وضربوا النوبة السلطانية يف برج القلعة وكذلك نوبة حسن باشا حتت فضر

  القصر وأرسل املبشرين إىل األعيان كالشيخ البكري والشيخ السادات وأكابر الوجاقات وحضروا مجيعا للتهنئة 
بتلك الواقعة وان القبايل صعدوا بعد اهلزمية إىل  ويف سادسة حضرت عدة مكاتبات من امراء التجريد فأخربوا فيها

عقبة اهلو على جرائد اخليل فلم يصعدوا خلفهم لصعوبة املسلك على األمجال واالثقال واهنم منتظرون حضور 
مراكبهم وما فيها من الذخرية فيحملوا المحال ويسريون بأمجعهم خلفهم من الطريق املستقيم اليت توصل إىل خلف 

  خربوا ايضا اهنم استولوا على محالهتم ومتاعهم حىت بيع اجلمل وعليه النقاقري خبمسة ريال وحنو ذلك العقبة وا

  من احلوادث يف هذه األيام

وقوع املوت الذريع يف االبقار حىت صارت تتساقط يف الطرقات ومات البن بسيوين غازي بناحية سنديون خاصة 
  مائة وستون ثورا وقس على ذلك 

لب الباشا حوضا ليعمله حنفية فأخربه احلاضرون وعرفوه باحلوض الذي حتت الكبش املعروف ويف عاشره ط
باحلوض املرصود فأمر بأحضاره فأرسلوا إليه الرجال واحلمالني وأرادوا رفعه من مكانه فأزدمحت عليه الناس من 

كنزا وهو مرصود على شيء من  الرجال والنساء ملا تسامعوا بذلك لينظروا ما شاع وثبت يف أذهاهنم من ان حتته
العجائب او حنو ذلك وان الباشا يريد الكشف عن امره فلما حصل ذلك االزدحام ووجده احلمالون ثقيال جدا 
وهم ال يعرفون صناعة جر االثقال وحركوه عن مكانه يسريا وبلغ الباشا ما حصل من ازدحام العامة امر بتركه 

هم كل مذهب فمنهم من يقول اهنم ملا حركوه وأرادوا جره رجع بنفسه فتركوه ومضوا فذهب العامة يف أكاذيب
  ثانيا ومنهم من يقول غري ذلك من السخافات 

ويف يوم الثالثاء سادس عشرة وصل نيف وثالثون رأسا من قتلى القبليني فألقوهم عند باب القلعة بالرميلة على 
  فيهم راس عزوز كتخدا عزبان  سرير من جريد النخل وأبقوهم ثالثة ايام مث دفنوهم ووجد

ويف ذلك اليوم امر الباشا بشنق رجلني من الغيطانية تشاجرا مع طائفة من العسكر وضرباهم وأخذا سالحهم 
ورفعت الشكوى إىل الباشا فأمر بشنق الغيطانية ظلما على الشجرة اليت عند القنطرة فيما بني طريق مصر القدمية 



  وطريق الناصرية 
ني ثاين عشرينه نظر أصحاب الدرك عدة هجانة مرت من ناحية اجلبل معهم أمتعة وثياب مرسلة إىل ويف يوم االثن

  القبايل من نسائهم فركبوا 

خلفهم فلم يدركوهم واشاعوا اهنم قبضوا عليهم من غري اصل ووصل خربهم حسن باشا فاغتاظ من االغا والوايل 
علوا ذلك وقبضوا على االغوات الطواشية والسقائني وحصلت وأمرمها بالذهاب إىل بيوهتم ويسمروهنا عليهن فف

ضجة يف البلد بني الظهر والعصر بسبب ذلك وفرت زوجة إبراهيم بك إىل بيت شيخ السادات مث أن رضوان بك 
قرابة علي بك تشفع يف تسمري البيوت فقبلت شفاعته وأرسل ملعادي اخلبريي واجليزة ومنعهم من التعدية وحجزهم 

   الشرقي إىل الرب
ويف يوم الثالثاء وردت جنابة وعلى أيديهم مكاتبات من عابدي باشا خيرب فيها بأن حيىي بك وحسن كتخدا اجلربان 
حضرا اليه بأمان وخلع عليهم فراوي وصحبتهم عدة من الكشاف واملماليك وذلك بعد أن وصلوا اىل اسنا وان 

  رون القبايل ذهبوا إىل ناحية ابرمي فتخلف عنهم املذكو
ويف يوم اخلميس سادس عشرينه حضر امسعيل القبطان وكان بصحبته محاجمي أوغلي وأخرب ان العسكر العثمانية 

ملكوا أسوان وأن األمراء القبايل ذهبوا اىل ابرمي واهنم يف أسوأ حال من العري واجلوع وغالب مماليكهم البسون 
منهم من حضر اىل عابدي باشا بأمان ومنهم من تشتت يف الزعابيط مثل الفالحني وختلف عنهم كثري من اتباعهم ف

  البالد ومنهم من قتله الفالحون وغري ذلك من املبالغات 
ويف يوم االثنني خلع حسن باشا علي رضوان بك العلوي وقلده كشوفية الغربية وقلد علي بك امللط كشوفية 

  طندتا الجل خفارة مولد السيد أمحد البدوي  املنوفية وقرر هلما على كل بلد اربعة آالف نصف قضة ونزال إىل
ويف هذا الشهر عمت البلوى مبوت االبقار والثريان يف سائر االقليم البحري ووصل إىل مصر حىت اهنا صارت 

  تتساقط يف الطرقات وغيطان املرعى وجافت االرض منه فمنها ما يدركونه بالذبح ومنها ما ميوت 

ته حىت صار يباع مبصر آخر النهار كل رطلني بنصف فضة مع كونه مسينا غري ورخص سعر اللحم البقري جدا لكثر
هزيل وعافته الناس وبعضهم كان خياف من أكله وأما األرياف فكان يباع فيها باالمحال وبيعت البقرة مبا خلعها 

واللنب واالجبان بدينار وكثر عويل الفالحني وبكاؤهم على البهائم وعرفوا مبوهتا قدر نعمتها وغال سعر السمن 
  بسبب ذلك لقلتها 

  شهر مجادى اآلخرة استهل بيوم االربعاء وكان ذلك يوم النوروز السلطاين وانتقال الشمس لربج احلمل 
ويف يوم االثنني سافر محاجمي اوغلي باجلوابات إىل اجلهة القبلية وفيها االمر حبضور عابدي باشا وامسعيل بك وباقي 

  ن بك وحممد بك املبدول وحيىي بك يقيمون باسنا حمافظني االمراء إىل مصر وان حس
ويف يوم اخلميس سادس عشره نودي على النساء أن ال خيرجن إىل موسم اخلماسني املعروف عند القبط بشم 

  النسيم وذلك يوم االثنني صبيحة عيدهم 
لى النساء يف عدم خروجهن إىل ويف عشرينه نودي بأبطال املعامله بالذهب الفندقلي اجلديد واستمرت املناداة ع

االسواق وسبب ذلك وقائعهن مع العسكر منها اهنم وجدوا ببيت يوسف بك سكن محاجمي اوغلي حنو سبعني امرأة 
مقتولة ومدفونة باالسطبالت ومن النساء من لعبت على العسكر وأخذت ثيابه وأمثال ذلك فنودي عليهن بسبب 

ات والدايات وبياعات الغزل والقطن والكتان مث حصل االطالق وسوحمن يف ذلك فتضرر احملترفات منهن مثل البالن



  اخلروج 
ويف خامس عشرينه حضرت جنابة من قبلي وحضر ايضا محاجمي اوغلي وأخربوا ان الباشا واالمراء وصلوا إىل 

  دجرجا 
اوغلي وحبسه  شهر رجب الفرد استهل بيوم اخلميس فيه قبض حسن باشا على امحد قبودان املعروف حبماجمي

  وحبس ايضا تابعه عثمان 

  التوقتلي كان يسعى معه يف اخلبائث وكذلك رجل يقال له مصطفى خوجة 
ويف يوم اخلميس سابعه نودي على النساء اهنن إذا خرجن حلاجة خيرجن يف كماهلن وال يلبسن احلربات الصندل وال 

لية وذلك من مبتدعات نساء القازدغلية وذلك أهنن اإلفرجني وال يربطن على رؤوسهن العمائم املعروفة بالقازدغ
يربطن الشاشيات امللونة املعروفة باملدورات وجيعلنها شبه الكعك وميلنها على جباههن معقوصات بطريقة معلومة 
هلن وصار هلن نساء يتولني صناعة ذلك بأجرة على قدر مقام صاحبتها ومنهن من تعطي الصانعة لذلك دينارا أو 

  قل وفعل ذلك مجيع النساء حىت اجلواري السود أكثر أو ا
ويف يوم االحد حادي عشرة حضر عابدي باشا وامسعيل بك وعلي بك الدفتردار ورضوان بك بلفيا وحسن بك 

رضوان وحممد بك كشكش وعبد الرمحن بك عثمان وسليمان بك الشابوري وباقي الوجاقلية إىل مصر وذهبوا إىل 
  القدمية  بيوهتم وبات الباشا يف مصر

ويف صبحها يوم االثنني ركب عابدي باشا وطلع إىل القلعة من غري موكب وطلع من جهة الصليبة وذلك قبل آذان 
الظهر بنحو مخس درجات فلما استقر هبا ضربوا له مدافع من االبراج وبعد انقضاء املدافع ارعدت السماء رعودا 

عشرين برموده القبطي وتاسع عشر نيسان الرومي وأما حسن متتابعة إىل العصر وأمطرت مطرا غزيرا وذلك رابع 
بك اجلداوي فانه ختلف بقنا هو واتباعه وكذلك عثمان بك وسليم بك االمساعيلي باسنا وعلي بك جركس بارمنت 

وعثمان بك وشاهني بك احلسيين وحيىي بك باكري بك وحممد بك املبذول كذلك ختلفوا متفرقني يف البنادر الجل 
ة وقاسم بك أبو سيف يف منصبه بدجرجا وأراد الباشا وامسعيل بك ان يبقوا طائفة من الوجاقلية ومعهم طائفة احملافظ

  من العسكر فأبوا وقالوا حىت نذهب إىل مصر ونعدل حالنا وبعد ذلك نأيت 

ل بك اىل ويف ذلك اليوم وصل اخلرب بان القبايل رجعوا إىل اسوان وشرعوا يف التعدية إىل أسنا فأرسل امسعي
االختيارية فحضروا عنده بعد العصر وتكلموا يف شأن ذلك حبضرة علي بك ايضا وكذلك اجتمعوا يف صبحها يوم 

  الثالثاء وانفصل اجملسر كاالول 
  ويف أواخره وصل اخلرب اهنم زحفوا إىل حبرى وان حسن بك تأخر عنهم 

ا وان حسن بك واالمراء وصدوا يف التأخر إىل املنية شهر شعبان املكرم يف اوائله جاء اخلرب اهنم وصلوا إىل دجرج
وعملت مجعيات ودواوين بسبب ذلك وشرعوا يف طلوع جتريدة مث وقع االختالف بني الباشا واالمراء واستقر 

األمر بينهم يف الرأي أن يراسلوهم يف الصلح واهنم يقيمون يف البالد اليت كانت بيد امسعيل بك وحسن بك 
الكبري والصغري وعثمان بك االشقر وعثمان بك املرادي يكونوا مبصر رهائن وكتبوا بذلك  ويرسلوا أيوب بك

  مكاتبات وأرسلوها صحبة حممد افندي املكتوجبي وسليمان كاشف قنبور والشيخ سليمان الفيومي 
لها وكتب برفعها وفيه قررت املظامل على البالد وهي املعروفة برفع املظامل وكان حسن باشا عندما قدم إىل مصر أبط

فرمانات إىل البالد فلما حضر امسعيل بك حسن له اعادهتا فأعيدت ومسوها التحرير وكتب هبا فرمانات وعينت هبا 



املعينون وتفرقوا يف اجلهات واالقاليم بطلبها مع ما يتبعها من الكلف وحق الطرق وغريها فدهى الفالحون وأهل 
يه من موت البهائم وهياف الزرع وسالطة الفريان الكثرية على غيطان الغلة القرى هبذه الداهية ثانيا على ما هم ف

واملقاثي وغريها وما هم فيه من تكلف املشاق الطارىء عليهم ايضا بسبب موت البهائم يف الدراس وادارة السواقي 
ا بسبب ذلك إىل الغاية بأيديهم وعوافيهم أو باحلمري أو اخليل أو اجلمال ملن عنده مقدرة على شرائها وغلت أمثاهن

  فتغريت قلوب اخللق مجيعا على حسن باشا وخاب ظنهم فيه ومتنوا زواله وفشا شر مجاعته وعساكره 

  القليوجنية يف الناس وزاد فسقهم وشرهم وطمعهم وانتهكوا حرمةاملصر وأهله إىل الغاية 
خدائية مستحفظان رضوان جاويش تابعه ويف خامسه يوم االربعاء تويف أمحد كتخدا اجملنون وقلدوا مكانه يف كت

  عوضا عنه 
وفيه قتل عثمان التوقتلي بالرميلة رفيق محاجمي اوغلي بعد ان عوقب بانواع العذاب مدة حبسه واستصفيت منه 

  مجيع االموال اليت كان ميلكها واختلسها ودل على غريها محاجمي اوغلي واستمر محاجمي اوغلي يف الترسيم 
  ج متوجه إىل قبلي ومعه دراهم وامتعة وغري ذلك فأخذت منه ورمي عنقه ظلما بالرميلة وفيه قبض على سرا

واستهل شعر رمضان املعظم بيوم االحد فيه اختصرت االمراء من وقدة القناديل يف البيوت عن العادة وعىب امسعيل 
لفة االجناس وأربعة آالف بك هدية جليلة وأرسلها اىل حسن باشا وهي سبع فروق ومخسون تفصيلة هندي عال خمت

تصفية دنانري نقد مطروقة ومجلة من خبور العود والعنرب وغري ذلك فأعطى للشيالني على سبيل االنعام أربعة عشر 
  قرشا رومية عنها مخسمائة وستون نصفا فضة 

ما وقع يف ويف يوم الثالثاء عاشره حضر احململ صحبة رجل من االشراف وذلك انه ملا وقع للحجاج من العربان 
العام املاضي وهنبوا احلجاج وأخذوا احململ بقي عندهم إىل أن جيش عليهم الشريف سرور وحارهبم وقاتلهم قتاال 

شديدا وأفىن منهم خالئق ال حتصى واستخلص منهم احململ وأرسله إىل مصر صحبة ذلك الشريف وقيل ان 
يال فرانسة فلما حضر خرج إىل مالقاته االشاير الشريف الذي حضر به هو الذي افتداه من العرب باربعمائة ر

واحململدارية وارباب الوظائف ودخلوا به من باب النصر وامامه االشاير والطبول والزمور وذلك الشريف راكب 
  امامه ايضا 

ويف ذلك اليوم بعد اذان العصر بساعتني وقعت حادثة مهولة مزعجة خيط البندقانيني وذلك ان رجال عطارا يسمى 
محد ميالد وحانوته جتاه خان البهار اشترى جانب بارود انكليزي من الفرنج يف برميلني وبطة ووضعها يف داخل أ

احلانوت فحضر إليه مجاعة من اهل الينبع وساوموه على جانب بارود وطلبوا منه شيئا الريوه وجيربوه فأحضر البطة 
على قطعة كاغد واحضروا قطعة يدك وطريوا ذلك وصب منها شيئا يف املنقد الذي يعد فيه الدراهم ووضعوه 

البارود عن الكاغد فأعجبهم ومن خصوصية البارود االنكليزي إذا وضع منه شيء على كاغد وطري فالنار ال تؤثر 
يف الكاغد مث رموا بالقطعة اليدك على مصطبة احلانوت وشرع يزن هلم وهم يضعونه يف ظرفهم ويتساقط فيما بني 

ناحية اليدك وهم ال يشعرون فاشتعلت تلك احلبات واتصلت مبا يف أيديهم ذلك من حباته و انتشر بعضها إلى
وبالبطة ففرقعت مثل املدفع العظيم واتصلت النار بذينك الربميلني كذلك فارتفع عقد احلانوت وما جاوره مبا على 

نارا وسقطت مبن فيها من السكان على تلك العقود من االبنية والبيوت والربع والطباق يف اهلواء والتهبت بأمجعها 
من كان اسفلها من الناس الواقفني واملارين وصارت كوما يظن من مل يكن رآه قبل ذلك انه له مائة عام وذلك كله 

يف طرفة عني حبيث ان الواقف يف ذلك السوق او املار مل ميكنه الفرار والبعيد أصيب يف بعض أعضائه اما من النار 



السوق يف ذلك الوقت مزدمحا بالناس خصوصا وعصرية رمضان وذلك السوق مشتمل على غالب او الردم وكان 
حوائج الناس وبه حوانيت العطارين والزياتني والقبانية والصيارف وبياعي الكنافة والقطائف والبطيخ والعبدالوي 

ولة يأتون يف تلك احلصة ودكاكني املزينني والقهاوي وغالب جريان تلك اجلهة وسكان السبع قاعات ومشس الد
وجيلسون على احلوانيت الجل التسلي واحلاصل ان كل من كان حاصال بتلك البقعة يف ذلك الوقت سواء كان 

  عاليا او متسفال او مارا او واقفا حلاجة او جالسا اصيب البتة وكان ذلك 

شبه اجللل فلما اشتعل  العطار يبيع غالب االصناف من رصاص وقصدير وحناس وكحل وكربيت وعنده موازين
ذلك البارود صارت تلك اجللل وقطع الرصاص والكحل واملغناطيس تتطاير مثل جلل املدافع حىت أحرقت واجهة 

الربع املقابل هلا وكان خان البهار مقفوال متخربا وبابه كبري مسماري فصدمه بعض اجللل وكسر واشتعل بالنار 
عت ضجة عظيمة وكل من كان قريبا وسلم أسرع يطلب الفرار والنجاة واتصل بالطباق اليت تعلو ذلك اخلان ووق

وما يدري أي شيء القضية فلما وقعت تلك الضجة وصرخت النساء من كل جهة وانزعجت الناس انزعاجا 
شديدا وارجتت االرض واتصلت الرجة إىل نواحي األزهر واملشهد احلسيين ظنوها زلزلة وشرع جتار خان احلمزاوي 

ضائعهم من احلواصل فان النار تطايرت اليه من ظاهره وحضراالغا والوايل فتسلم االغا جهة احلمزاوي يف نقل ب
وتسلم الوايل جهة مشس الدولة وتتبعوا النار حىت أمخدوها وختموا على دكاكني الناس اليت بذلك خلط وارسلوا 

النساء مث أفرجوا عنهم بأمرامسعيل بك  ختموا بيت امحد ميالد الذي خرجت النار من حانوته بعد ان أخرجوا منه
وأحضروا يف صبحها حنو املائتني فاعل وشرعوا يف نبش األتربة وإخراج القتلى وأخذ ما جيدونه من االسباب 

واالمتعة وما يف داخل احلوانيت من البضائع والنقود وما سقط من الدور من فرش وأوان ومصاغ النساء وغري 
يت اليت مل يصبها اهلدم فتحوها وأخذوا ما فيها وأصحاهبا ينظرون ومن طلب شيئا من ذلك شيئا كثريا حىت احلوان

متاعه يقال له هو عندنا حىت تثبته هذا إذا كان صاحبه ممن خياطب ويصغى إليه وقيامه قائمة ومن يقرأ ومن يسمع 
لة كافية وأما القتلى فإن ووقفت اتباعهم بالنبابيت من كل جهة يطرودن الناس وال ميكنون احدا من أخذ شيء مج

من كان يف السوق او قريبا من تلك احلانوت والنار فإنه احترق ومن كان يف العلو من الطباق اهنرس ومنهم من 
  احترق بعضه واهنرس باقيه وإذا ظهر وكان عليه شيء أو معه شيء أخذوه وان كانت امرأة 

أخذهم إال بدراهم يأخذوهنا وكأمنا فتح هلم باب الغنيمة  جردوها وأخدوا حليها ومصاغها مث ال ميكنون أقارهبم من
وملا كشفوا عن أمحد ميالد وحانوته وجدوه متزق واحترق وصار قطعا مثل الفحم فجمعوا منه ست قطع وأخذوا 

شيئا كثريا من حانوته ودراهم وودائع كانت أسفل احلانوت مل تصبها النار وكتم عليها الردم والتراب وكذلك 
جل زيات اهندم على صاحبه فكشفوا عنه وأخرجوه ميتا وأخذوا من حانوته مبلغ دراهم وكذلك من بيت حانوت ر

صباغ احلرير جبوار احلمزاوي اهندمت داره ايضا وأخذوا ما فيها ومن مجلتها صندوق ضمنه دراهم هلا صورة وحنو 
وبلغت القتلى اليت أخرجت نيفا عن  ذلك واستمر احلال على ذلك اربعة ايام يف حفر ونبش واخراج قتلى وجنائز

مائة نفس وذلك خالف من بقي حتت الردم منهم امام الزاوية اجملاورة لذلك فأهنا اخنسفت ايضا على اإلمام وبقى 
حتت الردم ومل جيدوا بقية اعضاء امحد ميالد وفقدوا دماغه فجمعوا اعضاءه ووضعوها يف كيس قماش ودفنوه 

هتني وتركوها كما هي مدة ايام ونظفت وعمرت بعد ذلك فكانت هذه احلادثة من وسدوا على تلك اخلطة من اجل
  أعظم احلوادث املزعجة 

ويف يوم اخلميس حضر الرسل من عند القبليني وحضر أيوب بك الكبري رهينة عن املماليك احملمدية وعثمان بك 



اشا وقابلوه وكذلك قابلوا عابدي باشا الطنربجي عن مراد بك وعبد الرمحن بك عن إبراهيم بك فذهبوا إىل حسن ب
مث اجتمع األمراء عند حسن باشا وتكلموا يف شأن هؤالء اجلماعة وقالوا هؤالء ليسوا املطلوبني ومل يأت اال أيوب 

مل يأت عثمان بك األشقر وأيوب بك الصغري فاتفق الرأي على أعادة اجلواب فكتبوا  ٤بك الكبري من املطلوبني و 
  أرسلوها صحبة سلحدار حسن باشا جوابات اخرى و

  ويف هذا الشهر اخذت القرصان ثالثة غاليني وفيها اناس من اتباع 

الدولة وأعياهنا ووصل اخلرب بوقوع حريق عظيم ببندر جدة وتويف امحد باشا واليها وعىب علي بك الدفتردار 
لصنادق واالمراء حىت حلرميهم كساوى لألمراء فأرسل إىل امسعيل بك وحسن بك اجلداوي ورضوان بك وباقي ا

  وأتباعهم وارسل ايضا لطائفة الفقهاء وفتح السفر جلهة املوسقو وتقليد باكري قبطان باشا قائمقام عن حسن باشا 
ويف منتصفه وقعت حادثة بثغر بوالق بني طائفة الفليوجنية والفالحني باعة البطيخ وذلك ان شخصا قليوجنيا ساوم 

مثنها فامتنع وتشاجر معه فوكزه العسكري بسكني فزعق الفالح على شيعته وزعق االخر على بطيخة وأعطاه دون 
على رفقائه فاجتمع الفريقان ووقع بينهم مقتله كبرية قتل فيها من الفالحني حنو ثالثني انسانا ومن القليوجنية حنو 

  أربعة 
ط وادىن االعلى مخسة وعشرون الف ويف يوم األحد ثاين عشرينه قررت تفريدة على بالد االرياف أعلى وأوس

  نصف فضة واألوسط سبعة عشر ألف واالدىن تسعة آالف وذلك خالف ما يتبعها من الكلف وحق الطرق 
وفيه رفعوا خفارة البحرين عن بن حبيب وكذلك املوارد والتزم هبا رضوان بك على مخسني كيسا يقوم هبا يف كل 

ينه وبني بن حبيب فأنه ملا توىل املنوفية ومر على دجوة أرسل له بن سنة لطرف املريي وسبب ذلك منافسة وقعت ب
حبيب تقدمة فاستقلها مث أرسل إليه بعد ارحتاله من الناحية يطلب منه مجاال وأشياء فامتنع بن حبيب فأرسل يطلبه 

من مقابلته وأضمر له يف ليقابله فلم يذهب إليه واعتذر وملا رجع نزل اليه ابنه علي بالضيافة فعاتبه علىامتناع أبيه 
نفسه وتكلم معه حسن باشا يف رفع ذلك عنهم والتزم بالقدر املذكور وطريقة العثمانية امليل إىل الدنيا بأي وجه 

  كان فأخرج فرمانا بذلك 
ويف ثاين شوال برزت االمراء املعينون جلمع الفردة وهم سليم بك االمساعيلي للغربية وشاهني بك احلسيين ألقليم 

  نصورة علي بك امل

احلسيين القليم املنوفية وحممد بك كشكش للشرقية وعثمان بك احلسيين للجيزة وعثمان كاشف اإلمساعيلي للفيوم 
  ويوسف كاشف االمساعيلي للبهنسا وأمحد كاشف للجيزة 

ك اهنم أرسلوا ويف ثامنة حضر سلحدار الباشا وسليمان كاشف قنبور املسافران باجلوابات إىل األمراء القبليني وذل
بطلب بالد أخرى زيادة على ما عينوا هلم وقالوا ان هذه البالد ال تكفينا فأمر هلم حسن باشا خبمسة بالد اخرى 
فقال امسعيل بك اطلبوا منهم حلواهنا فقال امسعيل كاشف قنبور اجعلوا ما أخذ من بيوهتم يف نظري احللوان فقال 

  كذلك 
راسلة من الشريف سرور خيرب فيها بعصيان عرب جرب وغريهم وقعودهم ويف عاشره حضر قاصد من احلجاز مب

  على الطريق ومنعهم السبيل 
وحيتاج أن أمري احلاج يكون يف قوة واستعداد وان احلرب قائمة بينهم وبني الشريف وخرج إليهم يف حنو مخسة 

كية البكتاشية وخربها ان هذه التكية عشر الفا ويف منتصفه كمل عمارة التكية اجملاورة لقصر العيين املعروفة بت



موقوفة على طائفة من االعجام املعروفني بالبكتاشية وكانت قد تالشى أمرها وآلت إىل اخلراب وصارت يف غاية 
من القذارة ومات شيخها وتنازع مشيختها رجل أصله من سراجني مراد بك وغالم يدعي أنه من ذرية مشاخيها 

ذلك الرجل النتسابه إىل االمراء وسافر إىل اسكندرية فصادف جميء حسن باشا املقبورين فغلب على الغالم 
واجتمع به وهو هبيئة الدراويش وهم مييلون لذلك النوع وصار من اخصائه لكونه من أهل عقيدته وحضر صحبته 

اصب إىل مصر وصار له ذكر وشهرة ويقال له الدرويش صاحل فشرع يف تعمري التكية املذكورة من رشوات من
املكوس اليت توسط الرباهبا مع حسن باشا فعمرها وبىن اسوارها وأسوار الغيطان املوقوفة عليها احمليطة هبا وأنشأ هبا 

  صهرجيا يف فسحة القبة ورتب هلا تراتيب ومطبخا وأنشأ خارجها مصلى 

وركبوا بعد العصر باسم حسن باشا فلما مت ذلك عمل وليمة ودعا مجيع األمراء فحصل عندهم وسوسة واعتدوا 
جبميع مماليكهم واتباعهم وهم باالسلحة متحذرين فمد هلم مساطا وجلسوا عليه واومهوا األكل لظنهم الطعام 

مسموما وقاموا وتفرقوا يف خارج القصر واملراكب وعمل شنك وحرافة نفوط وبارود ظنوا غرابته مث ركبوا يف 
  حصة من الليل وذهبوا إىل بيوهتم 

يس رابع عشرينه خرج احململ وأمري احلجاج غيطاس بك يف موكب حمتقر بدون الينكجرية والعزب ويف يوم اخلم
  مثل العام املاضي فخرجوا إىل احلصوة وأقاموا هناك ومل يذهبوا إىل الربكة 

شهر ويف يوم الثالثاء غايته ارحتل احلجاج من احلصوة إىل الربكة بعد العصر وارحتلوا يف ضحوة يوم األربعاء غرة 
  القعدة 

شهر القعدة احلرام يف ثالثه يوم اجلمعة املوافق لثالث عشر مسرى القبطي أو يف النيل املبارك أذرعه ونودى بذلك 
وعمل الشنك وركب حسن باشا يف صبحها وكسروا السد حبضرته وجرى املاء يف اخلليج ومل حيضر عابدي باشا 

  ملرضه 
وا من بيوت أسيادهم منفردين ابدا فترك ذلك يف مجلة املتروكات ويف سادسه نودى على املماليك ان ال يركب

وتزوج املماليك وصار هلم بيوت وخدم ويركبون ويغدون ويروحون ويشربون الدخان وهم راكبون يف الشارع 
األعظم ويف أيديهم شبكات الدخان من غري انكار وهم يف الرق وال خيطر بباهلم خروجهم عن االدب لعدم انكار 

هم وترخيصهم هلم يف االمور فإذا مات بعض األعيان بادر أحد املماليك إىل سيده األمري صاحب الشوكة أسياد
وقبل يده وطلب منه ان ينعم عليه بزوجة امليت فيجيبه إىل ذلك مث تراه ركب يف الوقت والساعة ذهب إىل بيت 

اته وحازه وملكه مبا فيه وأقام مبجلس املتويف ولو قبل خروج جنازته ونزل يف البيت وجلس فيه وتصرف يف تعلق
  الرجال ينتظر انقضاء العدة ويأمر وينهي 

ويطلب الغداء والعشاء والفطور والقهوة والشربات من احلرمي ويتصرف تصرف املالك ورمبا وافق ذلك غرض 
فيصبح امريا من  املرأة فإذا رأته شابا مليحا قويا وكان زوجهااملقبور خبالف ذلك أظهرت له املخبآت واملدخرات

غري تأمر وتتعدد عنده اخليول واخلدام والفراشون واالصحاب ويركب ويذهب وجييء إىل بيت سيده ويف حاجاته 
وغري ذلك فجرى يوما مبجلس حسن باشا ذكر ركوب املماليك على انفرادهم يف االسواق حبضرة بعض االختيارية 

أيناها وتربينا عليها فقال الباشا اكتبوا فرمانا مبنع ذلك ففعلوا ذلك فقالوا انه قلة ادب وخالف العادة القدمية اليت ر
  ونادوا به من قبيل الشغل الفارغ 

  ويف سابعه ثقل عابدي باشا يف املرض وأشيع موته 



  ويف حادي عشره حضر حسني بك املعروف بشفت من قبلي يف مجلة الرهائن وقابل الباشا وأقام مبصر 
اشا من مرضه وشرعوا يف طلب املال الشتوي فضج امللتزمون وتكلم الوجاقلية يف ويف منتصفه عويف عابدي ب

الديوان وقالوا من أين لنا ما ندفعه وما صدقنا خبالص املظامل والصيفي والفردة ومل يبق عندنا وال عند الفالحني شيء 
امكية وفرح الناس بذلك مث تبني له أعطونا اجلامكية مث ندفعها لكم يف املال الشتوي فاحنط الرأي على كتابة رجع اجل

ال احد يأخذ رجعة إال بقدر ما عليه من املريي وان زاد له شيء يبقى له وديعة بالدفتر وان مل يكن له جامكية يدفع 
ما عليه نقدا فصار بعض امللتزمني يأيت بأمساء برانية وينسبها لنفسه الجل غالق املطلوب منه فاتضحت تلك النسبة 

الدفتر مث منعوا كتابة الرجع وصار االفندية يكشفون على الدفاتر وميلون ويسددون بأنفسهم فمن زاد له  له مبراجعة
  شيء تبقى بالدفتر ومن زاد عليه شيء طلب منه 

ويف عشرينه ذهب األمراء إىل حسن باشا وهم امسعيل بك وحسن بك وعلي وباقي األمراء فتكلم معهم بسبب 
   األموال اليت جعلها عليهم

واملريي املطلوب منهم ومن اتباعهم وقال هلم انا مسافر بعد االضحى وال بد من تشهيل املطلوب فاعتذروا وطلبوا 
املهلة فشنع عليهم ووخبهم بالكالم التركي ومن مجلة ما قال هلم أنتم وجوهكم مثل احليط وأمثال ذلك فخرجوا من 

بك وملا ذهب امسعيل بك إىل بيته طلب أمراءه وشنع عليهم  عنده وهم يف غاية من القهر وكان ذلك باغراء امسعيل
  كما شنع عليه الباشا وحلف ان كل من تبقى عليه شيء ولو ألف درهم سلمه للباشا يقطع رأسه 

ويف يوم اخلميس غايته طلعوا عند عابدي باشا فطالبهم باملريي ايضا وشنع عليهم وخصوصا قاسم بك أباسيف 
  فعوا ما عليهم وحلف انه حيبسهم حىت يد

  واستهل شهر ذي احلجة احلرام بيوم اجلمعة وفيه حضر االغا وعلى يده مقرر لعابدي باشا على السنة اجلديدة 
وفيه ايضا قوى عزم حسن باشا على السفر إىل بالد الروم وأعطى المسعيل بك مجلة مدافع وقنابر وآالت حرب 

  يقيمون مبصر  وصنع له قليونا صغريا وقرر ألفا ومخسمائة عسكري
ويف يوم اخلميس رابع عشرة عمل حسن باشا ديوانا بالقصر وحضر عنده عابدي باشا واملشايخ وسائر االمراء 

بسبب قراءة مراسيم حضرت من الدولة فقرأوا منها ثالثة وفيها طلب حسن باشا إىل الديار الرومية بسبب حركة 
استولوا على ما بقي من بالد القرم وغريهم والثاين فيه ذكر العفو السفر إىل اجلهاد وان املوسقو زحفوا على البالد و

عن إبراهيم بك ومراد بك من القتل وأن يقيم ابراهيم بك بقنا ومراد بك باسنا وال أذن هلم يف دخول مصر مجلة 
  كافية 

  ذلك  وفيه نودي على صرف الريال الفرانسة مبائة نصف فضة وكان وصل إىل مائة وعشرة فتضرر الناس من
  ويف يوم اجلمعة ثاين عشرينه ركب اآلمراء باسرهم لوداع حسن باشا 

وكان يف عزمه النزول يف املراكب بعد صالة اجلمعة فلما تكاملوا عنده قبض على الرهائن وهم عثمان بك املرادي 
جلربان املعروف بالطنربجي وحسني بك شفت وعبد الرمحن بك االبراهيمي مث أمر بالقبض على حسن كتخدا ا

وسليمان كاشف قنبور فهرب حسن كتخدا وساق جواده فتبعه مجاعة من العسكر فلم يزل راحما وهم خلفه حىت 
دخل بيت حسن بك اجلداوي ودخل إىل باب احلرمي وكان حسن بك بالقصر فرجع العسكر واخربوا الباشا حبضرة 

وه فأرسلوا واحضروه ووضعوه صحبة امسعيل بك فطلب حسن بك وسأله امسعيل بك فقال ان كان يف بييت خذ
  املقيدين 



ويف يوم السبت ثالث عشرينه سافر حسن باشا من مصر وأخذ معه الرهائن وسافر صحبته ابراهيم بك قشطة 
ليشيعه إىل رشيد وزار يف طريقه سيدي امحد البدوي بطندتا ومل حيصل من جميئه إىل مصر وذهابه منها إال الضرر ومل 

ع مظلمة بل تقررت به املظامل واحلوادث فاهنم كانوا يفعلوهنا قبل ذلك مثل السرقة وخيافون من يبطل بدعة ومل يرف
إشاعتها وبلوغ خربها إىل الدولة فينكرون عليهم ذلك وخابت فيه االمال والظنون وهلك بقدومه إليها مث اليت 

طل رفع املظامل مث أعاده بإشارة إمسعيل بك ومساه عليها مدار نظام العامل وزاد يف املظامل التحرير النه كان عندما قدم أب
التحرير فجعله مظلمة زائدة وبقى يقال رفع املظامل والتحرير فصار يقبض من البالد خالف أموال اخلراج عدة أقالم 

منها املضاف والرباين وعوائد الكشوفية والفرد املتعددة ورفع املظامل والتحرير ومال اجلهاد وغري ذلك ولو مات 
  حسن باشا باالسكندرية او رشيد هللك عليه أهل االقليم اسفا وبنوا على قربه مزارا وقبة وضرحيا يقصده للزيارة 

  من مات يف هذه السنة من االعيان

  تويف االمام العامل العالمة أوحد وقته يف الفنون العقلية والنقلية شيخ 

بن أيب حامد العدوي املالكي األزهري اخللويت الشهري أهل اإلسالم وبركة االنام الشيخ أمحد بن حممد بن امحد 
وحفظ القرآن وجوده وحبب اليه طلب العلم فورد  ١١٢٧بالدردير ولد ببين عدي كما اخرب عن نفسه سنة 

اجلامع االزهر وحضر دروس العلماء ومسع االويل عن الشيخ حممد الدقري بشرطه واحلديث على كل من الشيخ 
ين احلفين وبه خترج يف طريق القوم وتفقه على الشيخ علي الصعيدي والزمه يف جل درسه امحد الصباغ ومشس الد

حىت اجنب وتلقن الذكر وطريق اخللوتيه من الشيخ احلفين وصار من اكرب خلفائه كما تقدم وأفىت يف حياة شيوخه 
وغريمها ولكن جل  مع كمال الصيانة والزهد والعفة والديانة وحضر بعض دروس الشيخني امللوي واجلوهري

اعتماده وانتسابه على الشيخني احلفين والصعيدي وكان سليم الباطن مهذب النفس كرمي االخالق وذكر لنا عن 
لقبه ان قبيلة من العرب نزلت ببلده كبريهم يدعى هبذا اللقب فولد جده عند ذلك فلقب بلقبه تفاؤال لشهرته وله 

صة ما ذكره االجهوري والزرقاين واقتصر فيه على الراجح من مؤلفات منها شرح خمتصر خليل أورد فيه خال
االقوال ومنت يف فقه املذهب مساه أقرب املسالك ملذهب مالك ورسالة يف متشاهبات القرآن ونظم اخلريدة السنية يف 

لويت التوحيد وشرحها وحتفة االخوان يف آداب أهل العرفان يف التصوف وله شرح على ورد الشيخ كرمي الدين اخل
وشرح مقدمة نظم التوحيد للسيد حممد كمال الدين البكري ورسالة يف املعاين والبيان ورسالة أفرد فيها طريقة 

حفص ورسالة يف املولد الشريف ورسالة يف شرح قول الوفائية يا موالي يا واحد يا موالي يا دائم يا علي يا حكيم 
للشيخ البيلي وشرح على رسالة يف التوحيد من كالم وشرح على مسائل كل صالة بطلت على االمام واالصل 

دمرداش ورسالة يف االستعارات الثالث وشرح على آداب البحث ورسالة يف شرح صالة السيد امحد البدوي 
  وشرح على الشمائل مل يكمل ورسالة يف صلوات شريف امسها املورد البارق يف الصالة على أفضل 

مساء احلسىن وجمموع ذكر فيه أسانيد الشيوخ ورسالة جعلها شرحا على رسالة اخلالئق والتوجه االسين بنظم اال
قاضي مصر عبد اهللا افندي املعروف بططر زاده يف قوله تعاىل يوم يأيت بعض آيات ربك اآلية وله غري ذلك وملا تويف 

شيخا على طائفة الرواق الشيخ علي الصعيدي تعني املترجم شيخا على املالكية ومفتيا وناظرا على وقف الصعايدة و
بل شيخا على اهل مصر بأسرها يف وقته حسا ومعىن فأنه كان رمحه اهللا يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويصدع 

باحلق وال يأخذه يف اهللا لومة الئم وله يف السعي على اخلري يد بضياء تعلل أياما ولزم الفراش مدة حىت تويف يف 



سنة وصلى عليه باالزهر مبشهد عظيم حافل ودفن بزاويته اليت أنشأها خبط سادس شهر ربيع االول من هذه ال
الكعكبيني جبوار ضريح سيدي حيىي بن عقب وعندما أسسها ارسل إيل وطلب مين أن احرر له حائط احملراب على 

زهر القبلة فكان كذلك وسبب انشائه للزاوية ان موالي حممد سلطان املغرب كان له صالت يرسلها لعلماء األ
وخدمة اآلضرحة وأهل احلرمني يف بعض السنني وتكرر منه ذلك فأرسل على عادته يف سنة مثان وتسعني مبلغا 

وللشيخ املترجم قدرا معينا له صورة وكان ملوالي حممد ولد ختلف بعد احلج وأقام مبصر مدة حىت نفذ ما عنده من 
فامتنع عليه وشاع خرب ذلك يف الناس وأرباب الصالت النفقة فلما وصلت تلك الصلة أراد أخذها ممن هي يف يده 

وذهبوا إىل الشيخ حبصته فسأل عن قضية بن السلطان فأخربوه عنها وعن قصده وانه مل يتمكن من ذلك فقال واهللا 
هذا ال جيوز وكيف اننا نتفكه يف مال الرجل وحنن أجانب وولده يتلظى من العدم هو أوىل مين وأحق أعطوه قسمي 

ذلك وملا رجع رسول ابيه اخرب السلطان والده مبا فعل الشيخ الدردير فشكره على فعله وأثىن عليه واعتقد  فأعطاه
صالحه وأرسل له يف ثاين عام عشرة امثال الصلة املتقدمة جمازاة للحسنة فقبلها االستاذ وحج منها وملا رجع من 

  احلج بىن هذه الزاوية مما بقى ودفن هبا رمحه 

  لف بعده مثله اهللا ومل خي
ومات الشيخ االمام العالمة املتفنن املتقن املعمر الضرير الشيخ حممد املصيلحي الشافعي أحد العلماء أدرك الطبقة 

االوىل وأخذ عن شيوخ الوقت وأدرك الشيخ حممد شنن املالكي وأخذ عنه وأجازه الشيخ مصطفى العزيزي 
فين والدفري والشيخ علي قايتباي والشيخ حسن املدابغي والشيخ عبد ربه الديوي والشيخ امحد امللوي واحل

وناضل ودرس وأفاد وأقر وانتفع عليه الطلبة وملا مات الشيخ امحد الدمنهوري وانقرض أشياخ الطبقة األوىل نوه 
بذكره واشتهر صيته وحف به تالمذته وغريهم ونصبوه شبكة لصيدهم وآلة القتناصهم وأخذوه إىل بيوت االمراء 

اجاهتم وعرضوا به املتصدرين من االشياخ يف الرياسة ويرى أحقيته هلا لسنة وأقدميته وملا مات الشيخ امحد يف ح
الدمنهوري وتقدم الشيخ امحد العروسي يف مشيخة األزهر كان املترجم غائبا يف احلج فلما رجع وكان األمر قد مت 

حركونه للمناقضة واملناكدة حىت انه تعدى على للعروسي أخذه محية املعاصرة وأكثرها من اغراء من حوله في
تدريس الصالحية جبوار مقام االمام الشافعي املشروطة لشيخ األزهر بعد صالة اجلمعة فلم ينازعه الشيخ امحد 

العروسي وتركها له حسما للشر وخوفا من ثوران الفنت والتزم له االغضاء واملساحمة يف غالب األطوار ومل يظهر 
ا يعانوه أصال حىت غلب عليهم حبلمه وحسن مسايرته حىت انه ملا تويف املترجم ورجع إليه تدريس االلتفات مل

الصالحية مل يباشر التصدر يف الوظيفة بلى قرر فيها تلميده العالمة الشيخ مصطفى الصاوي وأجلسه وحضر افتتاحه 
ن هذه السنة وصلى عليه باألزهر يف فيها وذلك من حسن الرأي وجودة السياسة تويف املترجم ثاين عشر شوال م

مشهد حافل ودفن باجملاورين ومات اإلمام العالمة واللوذعي الفهامة لسان املتكلمني واستاذ احملققني الفقيه النبيه 
املستحضر األصويل املنطقي الفرضي احليسوب الشيخ عبد الباسط السنديوين الشافعي تفقه على أشياخ العصر 

  املتقدمني وأجازه 

كابر احملدثني والزم الشيخ حممد الدفري وبه خترج يف الفقه وغريه وأجنب ودرس وأفاد وأفىن يف حياة شيوخه وكان أ
حسن االلقاء جيد احلافظة ميلي دروسه عن ظهر قلبه وحافظته عجيب االستحضار للفروع الفقهية والعقلية والنقلية 

كلة يف املناسخة فتصدى لتحريرها وقسمتها مجاعة من ومما شاهدته من استحضاره انه وردت فتوى يف مسالة مش
األفاضل ومنهم الشيخ حممد الشافعي اجلناجي وناهيك به يف هذا الفن وتعبوا فيها يوما وليلة حىت حرروها على 



الوجه املرضي مث قالوا دعنا نكتبها يف سؤال على بياض ونرسلها للمتصدرين لألفتاء وننظر ماذا يقولون يف اجلواب 
و باملهلة ففعلوا ذلك وأرسلوها للشيخ املترجم مع بعض الناس وهو ال يعلم بشيء مما عانوه فغاب الرسول مدة ول

لطيفة وحضر باجلواب على الوجه الذي تعب فيه اجلماعة يوما وليلة فقضعوا عجبا من جودة استحضاره وحدة 
ق انه تنازع مع عجوز يف فدان ونصف طني ذهنه وقوة فهمه اال انه كان قليل الورع عن بعض سفاسف االمور اتف

مدة سنني وأهني بسببها مرارا يف ايام مشيخة الشيخ عبد اهللا الشرباوي والشيخ احلفين ورأيته مرة يتداعى معها عند 
شيخنا الشيخ امحد العروسي فنهاه الشيخ العروسي عنها والمه فلم ينته ومل يزل ينازعها وتنازعه إىل ان مات وغري 

ر يستحي من ذكرها يف حق مثله وبذلك قلت وجاهته بني نظرائه تويف يف أول مجادى اآلخرة من السنة ذلك أمو
  وصلي عليه باألزهر ودفن بتربة اجملاورين رمحه اهللا وغفر لنا وله 

ومات الشيخ الفاضل الصاحل اجملذوب صاحب االحوال حممد ابن أيب بكر بن حممد املغريب الطرابلسي الشهري 
ولد بقربه انكوان من اعمال طرابلس يف حدود سنة مخس وأربعني وهبا نشأ وتنتسب جدوده إىل خدمة الويل  باالثرم

الصاحل الشهري سيدي امحد زروق قدس سره وغلب عليه اجلذب يف مبادىء امره وحفظ مجلة من كالم الشيخ 
  س املشار إليه ومن كالم غريه وكان مبدأ أمره فيما اخربنا انه توجه إىل تون

برسم التجارة فاجتمع على رجل من الصاحلني هناك والزمه فلما قربت وفاته اوصى اليه مبلبوس بدنه فلما تويف مجع 
احلاضرين واراد بيعه فأشار إليه بعض أهل الشأن أن يضن به وال يبيعه فتنافس فيه الشارون وتزايدوا فدفع الدراهم 

ل قطب وقته فلبسه الوجد يف احلال وظهرت له امور هناك واشتهر امره من عنده يف مثنه وابقاه وكان املتويف فيما قي
وحصلت له شهرة تامة مث عاد إىل االسكندرية  ١١٨٥واتى إىل االسكندرية فسكنها مدة مث ورد مصر يف اثناء سنة 

ن وادي فقطنها مدة مث عاد إىل مصر وهو مع ذلك ينجر يف الغنم واثرى بسبب ذلك ومتول وكانت االغنام جتلب م
برقة فيشارك عليها مشايخ عرب اوالد علي وغريهم ورمبا ذبح بنفسه بالثغر فيفرق اللحم على الناس ويأخذ منهم 

مثن ذلك وكان مشهورا بأطعام الطعام والتوسع فيه يف كل وقت ورمبا وردت عليه مجاعة مستكثرة فيقريهم يف 
  احلال وتنقل له يف ذلك أمور 
ا الشأن ال بد للداخل عليه من تقدمي مأكول بني يديه وهادته اكابر االمراء والتجار وملا ورد مصر كان على هذ

هبدايا فاخرة سنية وكان يلبس احسن املالبس ورمبا لبس احلرير املقصب يقطع منها ثيابا واسعة االكمام فيلبسها 
شرب وانكبت عليه نساء ويظهر يف كل طور يف ملبس آخر غري الذي لبسه اوال ورمبا احضر بني يديه آالت ال

البلد فتوجه اليه مبجموع ذلك نوع مالم اال ان اهل الفضل كانوا حيترمونه ويقرون بفضله وينقلون عنه اخبارا 
حسنة وكان فيه فصاحة زايدة وحفظ لكالم القوم وذوق للفهم ومناسبات للمجلس وله اشراف على اخلواطر 

كندرية ومكث هناك اىل ان ورد حسن باشا فقدم معه وصحبته طائفة فيتكلم عليها فيصادف الواقع مث عاد إىل االس
من عسكر املغاربة وملا دخل مصر أقبلت عليه االعيان وعلت كلمته وزادت وجاهته واتته اهلدايا وكانت شفاعته ال 

ني مجاعة ترد عند الوزراء وملا كان آخر مجادى األوىل من هذه السنة توجه إىل كرداسة اليقاع صلح بني العرب وب
  من القافلة املتوجهة إىل طرابلس فمكث عندهم يف العزائم واالكرامات مدة من االيام مث 

رجع وكان وقتا شديد احلر فخلع ثيابه فأخذه الربد والرعدة يف احلال ومرض حنو مثانية ايام حىت تويف هنار الثالثاء 
ودفن حتت جدار قبة اإلمام الشافعي يف مدافن  ثالث مجادى الثانية وجهز وكفن وصلي عليه مبشهد حافل باألزهر

الرزازين وحزنت عليه الناس كثريا وقد رآه اصحابه بعد موته يف منامات عدة تدل على حسن حاله يف الربزخ رمحه 



  اهللا 
 ومات اإلمام العالمة والفاضل الفهامة صفوة النبالء ونتيجة الفضالء الشيخ امحد بن امحد بن حممد السحيمي احلنفي
القلعاوي تفقه على والده وعلى الشيخ امحد احلماقي وحضر معنا على شيخنا الشيخ مصطفى الطائي اهلداية واجنب 
ودرس يف فقه املذهب واملعقول مع احلشمة والديانة ومكارم األخالق والصيانة تويف سادس عشر شوال ودفن عند 

  والده بباب الوزير 
د عبد اخلالق بن امحد ابن عبد اللطيف بن حممد تاج العارفني املنتهي ومات األجل العمدة الشريف الصاحل السي

نسبه إىل سيدي عبد القادر احلسين اجليلي املصري ويعرف بابن بنت اجليزي وهو اخو السيد حممد اجليزي املتويف 
احسن السري قبل ذلك من بيت الثروة والعز والسيادة توىل بعد اخيه الكتابة ببيت النقابة ومشيخة القادرية و

والسلوك مع الوقار واحلشمة وكان انسانا حسنا كثري احلياء متجمعا عن الناس مقبال عن شأنه وفيه رقة طبع مع 
  االخالق املهذبة والتواضع للناس واالنكسار رمحه اهللا 

والصالح  ومات األمري الصاحل املبجل امحد جاويش أرنؤد باش اختيار وجاق التفكجية وكان من أهل اخلري والدين
عظيم اللحية منور الشيبة مبجال عند أعاظم الدولة يندفع يف نصرة احلق واالمر باملعروف والنهي عن املنكر 

ويسمعون لقوله وينصتون لكالمه ويتقونه وحيترمونه جلاللته ونزهته عن اآلغراض وكان حيب أهل الفضائل وحيضر 
  ب كثريا إىل سوق دروس العلماء ويزورهم ويقتبس من أنوار علومهم ويذه

لكتبيني ويشتري الكتب ويوقفها على طلبة العلم واقتىن كتبا نفيسة ووقفها مجيعها يف حال حياته ووضعها خبزانة 
الكتب جبامع شيخون العمري بالصليبة حتت يد الشيخ موسى الشيخوين احلنفي ومسع على شيخنا السيد مرتضى 

والثالثيات وغري ذلك وباجلملة فكان من خيار من أدركنا من صحيح البخاري ومسلم وأشياء كثرية والشمائل 
  جنسه ومل خيلف بعده مثله تويف يف ثامن شوال من السنة وقد ناهز التسعني 

ومات االمري املبجل امحد كتخدا املعروف باجملنون احد األمراء املعروفني والقراصنة املشهورين وهو من مماليك 
وى إىل عبد الرمحن كتخدا وانتسب إليه وعرف به وأدرك احلوادث والفنت سليمان جاويش القازدغلي مث انض

التليدة والطارفة ونفى من نفى يف أمارة علي بك الغزاوي يف سنة ثالث وسبعني إىل حبري مث إىل احلجاز وأقام 
و الذهب إىل مصر باملدينة املنورة حنو اثنيت عشرة سنة وقادا باحلرم املدين مث رجع إىل الشام وأحضره حممد بك اب

واكرمه ورد اليه بالده وأحبه واختص به وكان يسامره ويأنس حبديثه ونكاته فانه كان خيلط اهلزل باجلد ويأيت 
باملضحكات يف خالل املقبضات فلذلك مسي باجملنون وكان بلد ترسا باجليزة جارية يف التزامه وعمر هبا قصرا وانشأ 

األشجار والنخيل والرياحني وجيلب من مثاره إىل مصر للبيع واهلدايا ويرغب جبانبه بستانا عظيما زرع فيه أصناف 
فيها الناس جلودهتا وحسنها عن غريها وكذلك أنشأ بستانا جبزيرة املقياس يف غاية احلسن وبىن جبانبه قصرا يذهب 

اضافه إىل أوقافه وبىن إليه يف بعض االحيان وملا حضر حسن باشا إىل مصر ورأى هذا البستان اعجبه فاخذه لنفسه و
املترجم ايضا داره اليت بالقرب من املوسكي داخل درب سعادة ودارا على اخلليج املرخم اسكن فيه بعض سراريه 

وكان له عزوة ومماليك ومقدمون واتباع وإبراهيم بك اوده باشه من مماليكه ورضوان كتخدا الذي توىل بعده 
قة يقال له املقدم فوده له شأن وصوله مبصر وشهرة يف القضايا والدعاوى كتخدا الباب وكان مقدمة يف املدد الساب
  ومل يزل طول املدد السابقة جاويشا فلما 



كان آخر مدة حسن باشا قلدوه كتخدا مستحفظان ومل يزل معروفا مشهورا يف أعيان مصر إىل ان تويف يف خامس 
  شعبان من السنة 

هو مملوك سليمان اغا كتخدا اجلاويشية زوج ام عبد الرمحن كتخدا ومات األمري اجلليل حممد بك املاوردي و
وخشداشينه حسن بك األزبكاوي الذي قتل باملساطب كما تقدم وحسن بك املعروف بأيب كرش فكان الثالثة 
امراء جيلسون بديوان الباشا وسيدهم كتخدا اجلاويشية واقف يف خدمته على أقدامه ومرت له حمن يف تنقالته 

ه إىل البالد عندمامتلك علي بك وخرج املترجم منفيا وهاربا من مصر مع من خرج وباشر احلروب باسيوط ورحالت
وذهب اىل الشام وغريها لكن مل احتقق وقائعه ومل يزل حىت حضر اىل مصر يف أيام ايب الذهب وقد صار ذا شيبة 

يف هذه السنة وكان ال بأس به وتقلد يف وتزوج ببنت الشيخ العناين وأقام ببيتهم بسوق اخلشب خامال حىت مات 
  املدد السابقة اغاوية مستحفظان مث الصنجقية ونظارة اجلامع األزهر 

  سنة اثنتني ومائتني والف

استهل احملرم بيوم السبت فيه عزل احملتسب وتوىل آخر يسمى يوسف اغا اخلربتاوي وتوىل عثمان بك طبل 
ل بك الكبري يف امارة مصر وصار بيده العقد واحلل واالبرام والنقض اإلمساعيلي على دجرجا وفيها انفرد امسعي

واستوزر حممد اغا البارودي وجعله كتخداه واستمر امسعيل كتخدا حسن باشا مبصر لقبض بواقي املطلوبات 
  وسكن ببيت حسن كتخدا اجلربان بباب اللوق 

  اغا البارودي وصادره يف مخسني كيسا  وفيه قبض امسعيل بك على احلاج سليمان بن ساسي وحبسه ببيت حممد
  ويف خامسه طلب امسعيل بك دراهم قرضة مبلغا كبريا فوزعوا منها 

جانبا على جتار النب والبهار وجانبا على الذين يقرضون النب باملراحبة للمضطرين وجانبا على نصارى القبط وعلى 
املتسببني يف الغالل بالسواحل والرقع وكذلك بياعو  األروام والشوام وعلى طوائف املغاربة بطولون والغورية وعلى

القطن والبطانة والقماش واملنجدون واليهود وغري ذلك فانزعج الناس وأغلقوا وكائل النب والغورية ودكاكني 
  امليدان 

ويف يوم السبت خامس عشره اجتمع مجلة من الطوائف املذكورة وحضروا إىل اجلامع األزهر وضجوا واستغاثوا من 
هذا النازل وحضر الشيخ العروسي فقاموا يف وجهه وأرادوا قفل أبواب اجلامع فمنعهم من ذلك فصاحوا عليه 

وسبوه وسحبوه بينهم إىل جهة رواق الشوام فمنع عنه اجملاورون وأدخلوه إىل الرواق ودافعوا عنه الناس وقفلوا 
امسعيل بك بسبب ذلك وأرسلوه صحبة الشيخ عليه باب الرواق وصحبته طائفة من املتعممني وكتبوا عرضا إىل 

سليمان الفيومي وانتظروه حىت رجع إليهم ومعه تذكرة من امسعيل بك مضموهنا االمان والعفو عن الطوائف 
  املذكورة 

وفيها ان هذا املطلوب امنا هو على سبيل القرض والسلفة من القادر على ذلك فلما قرئت عليهم التذكرة قالوا 
ندما ينفض اجلمع وتفتح الدكاكني يأخذونا واحدا بعد واحد مث قام الشيخ وركب وحوله اجلم هذه خمادعة وع

الغفري والغوغاء وبعض اجملاورين يدفع الناس عنه بالعصي والعامة يصيحون عليه ويسمعونه الكالم غري الالئق اىل ان 
احلال فحنق امسعيل بك وظن اهنا مفتعلة من  وصل إىل باب زويلة فنزل جبامع املؤيد وأرسل إىل امسعيل بك خيربه هبذا

الشيخ وانه هو الذي أغراهم على هذه األفعال فأجابه الرسل وحلفوا له برباءته من ذلك وليس قصده اال اخلالص 



منهم فقال أنا ارسلت اليهم باالمان ودعوهم ينفضوا وما أحد يطالبهم بشيء فانفضوا وتفرقوا ومضى على ذلك 
أهل الصاغة واجلواهرجية والنحاسني وطالبوهم باملقرر واملوزع عليهم فلم جيدوا بدا من الدفع مث  يوما فأرسلوا إىل

  طالبوا وكالة اجلالية وتطرق احلال إىل باقي 

  الناس حىت بياعي الفسيخ وجمموع ذلك حنو اثنني وسبعني حرفة 
برسالة إىل األمراء القبايل وأخرب  ويف منتصفه حضر علي كاشف من جهة قبلي وقد كان سافر بعد سفر حسن باشا

  أهنم مستقرون يف اماكنهم ومل يتحركوا 
ويف يوم اخلميس سادس عشرينه سافر أمري القلزم مبالقاة احلاج وكان من عادته السفر يف أول الشهر ومل حيضر يف 

به فلما استقر حيىي بك هذه السنة جناب اجلبل وأخذوا من بالد أمري احلج بلدين وأخذوا ايضا بيته الذي كان سكن 
  مبصر أخذه وسكنه لكونه زوج بنت صاحل بك وهو بيت أبيها وهو أحق به 

مث استهل شهر صفر اخلري وفيه كملت القيسارية اليت عمرها امسعيل بك جبانب السبيل الذي بسويقة الجني فأنشأ 
ء سيده إبراهيم كتخدا وملا أمتها نقل هبا أحدى وعشرين حانوتا وقهوة وجعلها مربعة األركان وهذا السبيل من انشا

إليها سوق درب اجلماميز بعد العصر وانتقل اليه الداللون والناس والقماشون يف عصرية يوم الثالثاء ثانية ويطل 
سوق درب اجلماميز من ذلك اليوم وليس المسعيل بك من احملاسن إال نقل هذا السوق من تلك اجلهة ووضعه يف 

  فى هذه اجلهة كما ال خي
  وفيه اشتد العسف يف الرعية بسبب طلب السلفة وتعدى احلال إىل بياع املخلل والصوفان وتضرر الفقراء من ذلك 

  ويف سابعه سافر حممد باشا وإىل جدة إىل السويس 
ويف يوم السبت ثالث عشره طلع امسعيل بك واالمراء إىل الديوان بالقلعة وأخرج قوائم مزاد البالد اليت تأخر على 

ملتزميها املريي فتصدر لشرائها كتخدا حممد اغا البارودي فاشترى حنو سبعني بلدا ويف احلقيقة هي راجعة إىل 
خمدومه يفرقها على من يشاء من أغراضه فشرع اوال يف طلب الشتوي وزاد على من أخذ البالد سنة ونصفا مث 

ونصف اخرى وطلب املال الصيفي ايضا  ادعى ان حسن باشا أخذ سنة من احللوان ودخلت يف حسابه وطلب سنة
  فعجزت امللتزمون ففعل هذه الفعلة 

  وأخرج قوائم مزادهم إىل الديوان واستخلصها من ملتزميها 
ويف تلك الليلة حضرت مجاعة من كشاف النواحي القبلية واخربوا ان األمراء القبايل حضرو إىل أسيوط وأوائلهم 

كشاف وغريهم وحضروا إىل مصر فلما حتققت هذه االخبار طلع يف تعدي منفلوط فهرب من كان هناك من ال
صبحها إمساعيل بك إىل الديوان واجتمع األمراء والوجاقلية واملشايخ فتكلم امسعيل بك وقال يا أسيادنا يا مشايخ 

د فهل الواجب يا امراء يا وجاقلية أن اجلماعة القبليني نقضوا عهد السلطان وانتقلوا من اماكنهم وزحفوا على البال
قتاهلم ودفعهم فقالوا نعم فقال ان املخالفني إذا نقضوا عهد السلطان ولزم احلال إىل قتاهلم يصرف على املقاتلني من 
العسكر من خزينة السلطان وليس هنا خزينة فكل منكم يقاتل عن نفسه فأجابه امسعيل افندي اخللويت وقال وحنن 

ا كلنا شحاتني ال منلك شيئا فقال له الباشا هذا الكالم ال يناسب وال أي شيء تبقى عندنا حتىنصرفه وقد صرن
ينبغي أنك تكسر قلوب العسكر مبثل هذاالكالم واألوىل ان تقول هلم أنا وأنتم شيء واحد ان جعت جوعوا معي 

م وان شبعت اشبعوا معي مث احنط الرأي بينهم على أن يكتبوا عرضا للدولة واالخبار عن نقضهم وعرضا هل
بالتحذير مث كتبوا فرمانات جلميع الغز واالجناد الغائبني باألرياف باحلضور وبكى امسعيل بك باجمللس وهننه يف بكائه 



مث كتبوا مكاتبة من الباشا ومن الوجاقلية واملشايخ وأرسلوها صحبة واحد من طرف الباشا وسراج من طرف 
  بالرجوع من السويس إىل مصر بأمر من الدولة امساعيل بك وأرسلوا إىل حممد باشا املسافر إىل جدة 

  ويف ذلك اليوم أعين يوم احلد رابع عشرة حضر جاويش احلاج من العقبة 
ويف يوم األربع سابع عشرة نبهوا على مماليك األمراء القبليني وكشافهم الكائنني مبصر باالجتماع واحلضور فأرسل 

صناجق وغريهم فجمعهم يف مكان يف بيته ومن كان غائبا يف كل من كان مستخدماص عنده مجاعة من األمراء وال
حاجة أرسلوا إليه وأحضروه فلما تكاملوا أخذوا خيوهلم وأسلحتهم وأبقوهم يف الترسيم واما علي بك الدفتردار 

  فأنه مل يسلم 

  فيمن عنده وكان منقطعا يف احلرمي لصداع برأسه ووجع يف عينيه من مدة شهرين 
ان نزول احلجاج ودخوهلم إىل مصر وكانوا أغلقوا أبواب مصر وأجلسوا عليها حرسجية فلم ويف يوم اجلمعة ك

يدخل احلجاج إال من باب النصر فقط فتضرر الناس من االزدحام يف ذلك الباب وارتاح احلجاج يف هذا العام ومل 
  حيصل هلم تعب وزاروا الدينة الشريفة 

مهما املناداة على كل من كان خمتفيا من اتباع األمراء القبليني ومماليكهم وفيه نزل االغا وصحبته كتخدا الباشا وأما
  بالظهور ويطلعوا يقابلوا الباشا وكل من ظهر عنده أحد بعد ثالث ايام فانه يستأهل الذي جيري عليه 

  ويف صبحها يوم السبت دخل أمري احلاج غيطاس بك وصحبته احململ 
من البالد والقرى فجعلوا على كل بلد مائة دينار وعشرة خالف ما يتبع وفيه شرع امسعيل بك يف طلب تفريدة 

  ذلك من الكلف وحق الطرق وغري ذلك وعني لقبضها خازنداره وغريه 
ويف تاسع عشره قبضوا على مجاعة من املماليك واالجناد وهم الذين كانوا يف الترسيم وأنزلوهم يف مراكب 

الربج ومنهم مجاعة بأيب قري وكان علي بك توقف يف تسليم املنتسبني اليه وأرسلوهم إىل ثغر اسكندرية وحبسوهم ب
  فلم يزل به امسعيل بك حىت سلم فيهم 

ويف عشرينه قبضوا على بواقيهم وأنزلوهم املراكب ايضا وبعضهم أنزله عريانا ليس عليه سوى القميص والصديري 
و ذلك ومل تزل احلرسجية مقيمني عل االبواب وحصل واللباس وطاقية أو طربوش معمم عليه مبحرمة أو منديل وحن

منهم الضرر للناس والرعية واملتسببني والفالحني الواردين من القرى باجلنب والسمن والتنب وحنو ذلك وكل من 
  أراد العبور من باب منعوه من الدخول حىت يأخذوا منه دراهم ولو كان بنفسه 

مامه الوايل وأوده باشة البوابة وامامهم املناداة على مجيع االلضاشات ويف يوم األحد ثامن عشرينه نزل االغا وا
املنتسبني إىل الوجاقات باهنم يأخذوا هلم أوراقا من ابواهبم وكل من وجد وليس معه ورقة بعد ثالثة أيام حيصل له 

  مزيد من الضرر وبيد املنادي فرمان من الباشا 
ج على شركفلك الذي صنعه ومت شغله وقد زاد يف صنعته عما فعله وفيه ركب امسعيل بك ونزل إىل بوالق ليتفر

حسن باشا بان ركبه على عجل جيروه وزاد يف اتقانه وسبك جلال كثرية للمدافع فلما رآه أعجبه وشرع أيضا يف 
  عمل شركفلكني اثنني وجهز ذخرية عظيمة من بقسيماط وغريه 

سالة لألمراء القلبيني وهو الذي من طرف الباشا وصحبته آخر ويف يوم االثنني حضر الرسول الذي كان توجه بالر
من طرف امسعيل بك وعلى يدمها جوابان احدمها خطاب للباشا والثاين خطاب للمشايخ فاجتمعوا بالديوان يف 

صبحها يوم الثالثاء وقرأوا اجلوابات وملخصها انكم نسبتونا لنقض العهد واحلال ان النقض حصل منكم بتسفري 



نا الرهائن وذهاهبم مع قبطان باشا إىل الروم وما فعلتم يف بيوتنا وحرمينا وملا حصل ذلك احتد البعض منا أخوان
وزحفوا إىل حبري فركبنا خلفهم نردهم فلم ميتثلوا فأقمنا معهم فلما قرأوا ذلك حبضرة اجلمع اقتضى الرأي كتابة 

  اب واالعتذار وارسلوها وأخذوا يف االهتمام والتشهيل مراسلة أخرى من الباشا واملشايخ وفيها املالطفة يف اخلط
واستهل شهر ربيع األول بيوم االربعاء ويف ثانيه ركب اآلغا وشق االسواق وصار يقف على الوكائل واخلانات 

ويفتش على االلضاشات ودخل سوق خان اخلليلي ونبه على افرادهم وقال هلم يف غد احضر يف التبديل وكل من 
   ورقة جدك فعلت به وفعلت وقطعت أذنيه أو أنفه وجدته من غري

وفيه عزل امحد افندي الصفائي الروزناجمي من الروزنامة ملرضه وتقلد امحد افندي املعروف بأيب كلية قلفة االنبار 
  روزناجمي عوضا عنه 

  ويف سادسه ارسلوا جبوابات الرسالة الشيخ امحد بن يونس وكتبوا 

  ادة على ما بأيديهم من البالد واحلال ان اجلميع بأيديهم هلم ايضا مسهود وبرديس وزي
ويف يوم الثالثاء حضر عابدي باشا وامسعيل بك إىل بيت الشيخ البكري باستدعاء بسبب املولد النبوي فلما استقر 

ناداة هبم اجللوس التفت الباشا إىل جهة حارة النصارى وسأل عنها فقيل له أهنا بيوت النصارى فأمر هبدمها وبامل
عليهم باملنع من ركوب احلمري فسمعوا يف املصاحلة ومتت على مخسة وثالثني ألف ريال منها على الشوام سبعة عشر 

  ألفا وباقيها على الكتبه 
واستهل شهر ربيع الثاين بيوم اجلمعة فيه كتب الباشا فرمانا على موجب الفتوى ونزل به آغات مستحفظان ونادى 

  ه على مجيع الوجاقلية باتباع ابواهبم وحضور الغائبني منهم واالستعداد للخروج به جهارا وكذلك التنبي
ويف ثالثه انفق امسعيل بك على االمراء الصناجق وارسل هلم الترحيله فأرسل إىل حسن بك اجلداوي مثانية عشر 

ادلية فركب إليه ألف ريال فغضب عليها وردها ووبخ حممدا كتخدا البارودي وركب مغضبا وخرج إىل نواحي الع
يف صبحها امسعيل بك وعلي بك الدفتردار وصاحلاه وزاد له يف الدراهم حىت رضي وتكلم مع امسعيل بك يف 

  تشديده على الرعية وااللضاشات 
ويف يوم اخلميس ثامنه سافر امام الباشا وعلي كاشف من طرف امسعيل بك جبوابات لألمراء القبليني حاصلها اما 

نهم على موجب االتفاق والصلح بشرط ان تدفعوا مريي البالد اليت تعديتم عليها وإال فنحن ايضا الرجوع إىل اماك
ننقض الصلح بيننا وبينكم مث وصل اخلرب بان إبراهيم بك ارحتل من طحطا غرة الشهر وحضر إىل املنية عند قسيمة 

  مراد 

مراء الذين بصحبته مث وقع التراخي يف امر بك وان مراد بك فرق البالد من حبري املنية على اتباعه واتباع أ
  التجريدة وحصل التواين واالمهال والترك وخرجت اخليول إىل املرعى 

ويف يوم اجلمعة سادس عشرة نزل عابدي باشا إىل بوالق وركب إليه امسعيل بك وبقية االمراء وامامه مدافع 
الث غاليني إىل مصر القدمية وضربوا مدافعها مث الزنبلك على اجلمال فتفرج على الشركفلكات وسريوا امامه الث

  عاد وطلع إىل القلعة 
ويف يوم الثالثاء عزل امحد افندي أبو كلبة من الروزنامة وتقلدها عثمان افندي العباسي على رشوة دفعها وضاع 

  على أمحد افندي ما دفعه من الرشوة 
وأخربا ان ابراهيم بك حضر عند مراد بك باملنية  ويف يوم األربعاء حادي عشرينه حضر امام الباشا وعلي كاشف



وان مجاعة من صناجقهم وامرائهم وصلوا إىل بين سويف وحبريها واهنم قالوا يف اجلواب اننا تركنا هلم اجلهة البحرية 
ونعقد وأخذنا اجلهة القبلية فان قاتلونا عليها قاتلناهم وان انكفوا عنا فلسنا واصلني اليهم وال طالبني منهم مصر 

الصلح على ذلك فريسلوا لنا بعض املشايخ واالختيارية نتوافق معهم على أمر حيسن السكوت عليه فعملوا ديوانا 
اجتمع به اجلميع وحتالفوا واتفقوا على ارسال جواب صحبه قاصد من طرف الباشا مضمونه اهنم يرسلون من 

  ما التوافق ونرسل صحبتهما ما أشاروا به جهتهم أمريين كبريين فيهما الكفاءة لفصل اخلطاب ليحصل معه
ويف يوم االثنني حضر واحد بشلي وعلى يده مكاتبات من حسن باشاخطابا إىل الباشا وامسعيل بك وعلي بك 
وحسن بك ورضوان بك وامسعيل كتخدا والشيخ البكري وأخرب بوصول عسكر ارنؤدا إىل ثغر االسكندرية 

  وعليهم كبري ومعه هدية اىل األمراء 
ويف يوم اخلميس طلع االمراء إىل الديوان وتكلموا من جهة النفقة فقال قاسم بك أما أنا فال يكفيين مخسون ألف 

  ريال فقال له إمسعيل 

بك فعلى هذا أمثالك وحيتاج حسن بك ورضوان بك وعلي بك كل واحد مائة ألف فالزم اننا نرسل اىل السلطان 
علي بك وقال أنا صرفت على التجريدة األوىل وشهلت أربع باشاوات  يرسل لكم خزائنه حىت تكفيكم فرد عليه

واالمراء واالجناد وأنت من مجلتهم وما صادرت احدا يف نصف فضة فاغتاظ امسعيل بك وقال اعمل كبري البلد 
لس وافعل مثل ما فعلت وانا اعطيك املال الذي حتت يدي الذي مجعته من الناس خذه واصرفه مبعرفتك وقام من اجمل

  منتورا فرده الباشا واختلى به وبعلي بك وحسن بك ورضوان بك ساعة زمانيةوتشاوروا مع بعضهم مث قاموا ونزلوا 
واستهل شهر مجادى االوىل بيوم السبت فيه حضر ططرى وبيده مرسومات فاجتمعوا بالديوان وقرأوها أحدها 

يمني باالماكن اليت عينها هلم حسن باشا فال تتعرضوا بطلب مشاق ويدك والثاين بسبب اجلماعة القبليني ان كانوا مق
هلم وان كانوا زحفوا وتعدوا ونقضوا فأخرجوا إليهم وقاتلوهم وان احتجتم عساكر أرسلنا لكم والثالث مقرر 

لعابدي باشا على السنة اجلديدة والرابع بالوصية على الفقراء وغالل احلرمني واالنبار واجلامكية وأمثال ذلك من 
  الم الفارغ الك

  وفيه ورد اخلرب مبوت حممد باشا يكن املفصل من والية مصر 
ويف يوم االثنني ثالثه حضر املرسل من اجلهة القبلية وصحبته صاحل اغا الوايل جبوابات حاصلها اهنم يطلبون من 

اليكهم الذين طحطا اىل قبلي ويطلبون حرميهم وان يردوا هلن ما أخذوه من بالدهن وكذلك يطلبون أتباعهم ومم
ارسلوهم إىل االسكندرية فأن أجيبوا إىل ذلك ال يتعدون بعدها على شيء أصال فلما قرئت املكاتبة حبضرة اجلمع يف 

الديوان قال امسعيل بك للباشا ال ميكن ذلك وال يتصور ابدا واال افعلوا ما بدالكم وال عالقة يل وال أكتب فرمانا 
ما أعطاهم حسن باشا وال بد من دفعهم املريي مث كتبوا هلم جوابا وسافر به  فأين أخاف على نفسي ان زدهتم على

  صاحل أغا املذكور وآخرمن طرف امسعيل بك 
  ويف يوم السبت ثامنه وقع بني أهل بوالق وبني العسكر معركة بسبب 

ن فاجتمع مجع افسادهم وتعديهم وفسقهم مع النساء وأذية السوقة وأصحاب احلوانيت وخطفهم االشياء بدون مث
من اهل بوالق وخرجوا إىل خارج البلدة يريدون الذهاب إىل الباشا يشكون ما نزل هبم من البالء فلما علم عسكر 
القليوجنية ذلك اجتمعوا بأسلحتهم وحضروا اليهم وقاتلوهم واهنزم القليوجنية فنزل االغا وتالىف األمر وأخذ خباطر 

  خبهم على أفعاهلم العامة وسكن الفتنة وخاطب العسكر وو



ويف يوم االثنني سابع عشرة حضر صاحل آغا جبواب وأخرب بصلح االمراء القبليني على ان يكون هلم من اسيوط وما 
فوقها ويقوموا بدفع مريى البالد وغالهلا وال يتعدوا بعد ذلك واهنم يطلبون اناسا من كبار الوجاقات والعلماء ليقع 

وانا وأحضر االمراء واملشايخ واتفقوا على ارسال الشيخ حممد االمري وامسعيل افندي الصلح بأيديهم فعمل الباشا دي
  اخللويت وآخرين وسافروا يف يوم االربعاء تاسع عشره 

  ويف خامس عشرينه هبت رياح عاصفة جنوبية حارة واستمرت اثين عشر يوما 
  االمراء القبليني حضروا إىل بين سويف واستهل شهر مجادى الثاين بيوم االحد فيه ورد اخلرب بان مجاعة من 

ويف ثالثه وصل اخلرب بان مراد بك حضر ايضا إىل بين سويف يف حنو االربعني فشرع املصريون يف التشهيل 
  واالهتمام وأخرجوا خيامهم ووطاقهم إىل ناحية البساتني 

من زحف اجلماعة اىل حبرى وطلبوه  ويف يوم اخلميس طلع االمراء إىل الباشا وتكلموا معه واخربوه مبا ثبت عندهم
للنزول صحبتهم فقال هلم حىت ترجع الرسل باجلواب أو نرسل هلم جوابا آخر وننظر جواهبم فامتثلوا إىل رأيه 
فكتب مكتوبا مضمونه انكم طلبتم الصلح مرارا واجبناكم مبا طلبتم وأعطيناكم ما سألتم مث بلغنا انكم زحفتم 

رفنا أي شيء هذا احلال والقصد أنكم تعرفون عن قصدكم وكيفية حضوركم ان ورجعتم اىل بين سويف فما ع
  كنتم نقضتم الصلح واال ال فترجعوا اىل 

  ما حددناه لكم وما وقع عليه االتفاق وأرسله صحبة مرسل من طرفه 
  ويف يوم اجلمعة سحبوا الشركفلكات من بوالق وذهبوا هبا إىل الوطاق 

يس عند طراو املعصرة وكذلك يف بر اجليزة ومجع البنائني والفعلة والرجال وأمر وشرع امسعيل بك يف عمل متار
  حبفر خندق وبين ابراجا من حجر وحيطانا لنصب املدافع واملتاريس يف الربين 

ويف يوم اخلميس ثاين عشرة حضر الشيخ حممد االمري ومن بصحبته واخربوا اهنم تركوا ابراهيم بك ومراد بك يف 
ربعة من االمراء وهم سليمان بك االغا وابراهيم بك لوايل وأيوب بك الصغري وعثمان الشرقاوي بين سويف وأ

بزاوية املصلوب وحاصل جواهبم ان يكن صلح فليكن كامال ونقعد معهم بالبلد عند عيالنا ونصري كلنا اخوة ونقيم 
ستعدوا للقاء وهذا آخر اجلواب والسالم ثأرنا يف ثأرهم ودمنا يف دمهم وعفا اهللا عما سلف فان مل يرضوا بذلك فلي

وأرسلوا جوابات مبعىن ذلك إىل املشايخ وعلى اهنم يسعون يف الصلح أو خيرجوا هلم على اخليل كما هي عادة 
  املصريني يف احلروب 

ويف هذه االيام حصل وقف حال وضيق يف املعايش وانقطاع للطرق وعدم أمن وقوف العربان ومنع السبل وتعطيل 
ب وعسر يف االسفار برا وحبرا فاقتضى رأي الشيخ العروسي أنه جيتمع مع املشايخ ويركبون اىل الباشا أسبا

ويتكلمون معه يف شأن هذا احلال فاستشعر امسعيل بك بذلك فدبج امرا وصور حضور ططرى من الدوله وعلى 
أوا عليهم ذلك الفرمان ومضمونه يده مرسوم فأرسل الباشا يف عصر يوم اجلمعة للمشايخ والوجاقلية ومجعهم وقر

احلث واالمر والتشديد على حماربة االمراء القبايل وطردهم وابعادهم فلما فرغوا من ذلك تكلم الشيخ العروسي 
قال خربونا عن حاصل هذا الكالم فاننا ال نعرف بالتركي فأخربوه فقال ومن املانع لكم من اخلروج وقد ضاق 

ن الناس أن يصل إىل حبر النيل وقربه املاء خبمسة عشر نصف فضة وحضره امسعيل بك احلال بالناس وال يقدر أحد م
  مشتغل ببناء حيطان ومتاريس وهذه ليست طريقة 



املصريني يف احلروب بل طريقتهم املصادمة وانفصال احلرب يف ساعة اما غالب او مغلوب وأما هذا احلال فانه 
ووقف احلال فقال الباشا انا ما قلت لكم هذا الكالم اوال وثانيا هيا يستدعي طوال وذلك يقتضي اخلراب والتعطيل 

  شهلوا أحوالكم ونبهوا على اخلروج يوم االثنني وانا قبلكم 
ويف ليلة االثنني حضر شخصان من الططر ودخال من باب النصر وأظهرا اهنما وصال من الديار الرومية على طريق 

خبار حبضور عساكر برية وعليهم باشا كبري وذلك ايضا ال أصل ونودى الشام وعلى يدمها مرسومات حاصلهما اال
يف ذلك اليوم باخلروج اىل املتاريس وكل من خرج يطلع اوال اىل القلعة ويأخذ نفقة من باب مستحفظان وقدرها 

  مخسة عشر رياال فطلع منهم محلة واخذوا نفقاهتم وخرجوا اىل املتاريس باجليزة 
مس عشرينه وردت مكاتبات من الديار احلجازية واخربوا فيها بوفا الشريف سرور شريف مكة ويف يوم االربعاء خا

  ووالية أخيه الشريف غالب 
  ويف ليلة االحد تاسع عشرينه مات ابراهيم بك قشطة صهر امسعيل بك مطعونا 

قيل انه غرقه ببحر وفيه عزل امسعيل بك املعلم يوسف كساب اجلمركي بديوان بوالق ونفاه اىل بالد االفرنج و
  النيل وقلد مكانه خماييل كحيل على عشرين الف ريال دفعها 

  واستهل شهر رجب بيوم الثالثاء 
ويف كل يوم ينادي املنادى باخلروج ويهدد من ختلف واستمروا متترسني بالربين وبعض االمراء ناحية طرا وبعضهم 

ضاق احلال بالناس وتعطلت االسفار وانقطع اجلالب من  مبصر القدمية يف خالعاهتم وبعضهم باجليزة كذلك اىل ان
قبلي وحبري وارسل امسعيل بك اىل عرب البحرية واهلنادي فحضروا جبمعهم واخالطهم وانتشروا يف اجلهة الغربية 

  من رشيد إىل اجليزة ينهبون البالد ويأكلون الزروعات ويضربون املراكب 

م واحد من بلد النجيلة نيفا وثلثمائة انسان وكذلك فعل عرب الشرق يف البحر ويقتلون الناس حىت قتلوا يف يو
واجلزيرة بالرب الشرقي وكذلك رسالن وباشا النجار باملنوفية فتعطل السري برا وحبرا ولو باخلفارة حىت ان االنسان 

  خياف أن يذهب من املدينة اىل بوالق او خارج باب النصر 
وفيه قتل محزة كاشف املعروف بالدويدار رجال نصرانيا روميا صائغا اهتمه  ويف يوم السبت خامسه هنب سوق انبابة

مع حرميه فقبض عليه وعذبه اياما وقلع عينيه واسنانه وقطع انفه وشفتيه واطرافه حىت مات بعد ان استاذن فيه 
لك حسن بك اجلداوي وعندما قبض عليه ارسل حسن بك وهنب باقي حانوته من جوهر ومصاغ الناس وغري ذ

  وطلق الزوجة بعد ان اراد قتلها فهربت عند الست نفيسة زوجة مراد بك 
ويف يوم االحد أخذ امسعيل بك فرمانا من الباشا بفردة على البالد لسليم بك امري احلاج ليستعني هبا على احلج 

  وقرر على كل بلدة مائة ريال ومجال 
بقصر العيين فأظهر هلم أمسعيل بك الفرمان وعرفهم احتياج ويف يوم الثالثاء اجتمع االمراء والوجاقلية واملشايخ 

  احلال لذلك فقام االختيارية واغلظوا عليه ومانعوا يف ذلك 
ويف يوم اخلميس سابع عشرة وصل حنو االلف من عسكر االرنؤد اىل ساحل بوالق وعليهم كبري يسمى امسعيل 

  ته ومدوا له مساطا عند مكان احللي القدمي باشا فخرج امسعيل بك وحسن بك وعلي بك ورضوان بك ملالقا
ويف يوم اجلمعة ثامن عشرة امطرت السماء من بعد الفجر اىل العشاء واطبق الغيم قبل الغروب وارعد رعدا قويا 

وابرق برقا ساطعا مث خرجت فرتونة نكباء شرقية مشالية واستمر الربق واملطر يتسلسل غالب الليل وكان ذلك 
  وخامس عشر نيسان وخامس درجة من برج الثور فسبحان الفعال ملا يريد سابع عشر برمودة 



ويف يوم االحد عشرينه كان عيد النصارى وفيه تقررت الفرد املذكورة وسافر لقبضها سليم بك امني احلج ومل يفد 
س بأيدي من قيام الوجاقلية وسعيهم يف ابطاهلا شيء فإهنم ملا عارضوا يف ذلك فتح عليهم طلب املساعدة ولي

  امللتزمني شيء يدفعونه فقال إذا كان كذلك فاننا نقبضها من البالد فلم يسعهم إال االجابة 
ويف يوم االثنني حضر إىل ثغر بوالق اغا اسود وعلى يده مقرر لعابدي باشا وخلعه لشريف مكة فطلع عابدي باشا 

خ والقاضي وقرأوا املقرر ووصل صحبة االغا املذكور إىل القلعة وعمل ديوانا يف يوم الثالثاء واجتمع االمراء واملشاي
ألف قرش رومي أرسلها حضرة السلطان تفرق على طلبه العلم باالزهر ويقرأون له صحيح البخاري ويدعون له 

  بالنصر 
ويف يوم االربعاء قتل امسعيل باشا كبري االرنؤد رئيس عسكره وكان خيشاه وخياف من سطوته قيل انه اراد أن يأخذ 

لعسكر ويذهب هبم إىل االمراء القبليني رغبة يف كثرة عطائهم فطالبه بنفقة وأحل عليه وقال له ان مل تعطهم هربوا ا
حيث شاؤوا فحضر عنده وفاوضه يف ذلك فالطفه وأكرمه واختلى به واغتاله وقطع رأسه وألقاها من الشباك 

  جلماعته 
لبة وأخربوا الباشا ان االلف قرش ال تكفي طائفة من اجملاورين ويف يوم اجلمعة كتبوا قائمة امساء اجملاورين والط

فزادها ثالثة آالف قرش من عنده فوزعوها حبسب احلال أعلى وأوسط وآدىن فخص االعلى عشرون قرشا 
واالوسط عشرة واالدىن اربعة وكذلك طوائف االروقة حبسب الكثرة والقلة مث احضروا اجزاء البخاري وقرأوا 

  ادة أمر الطاعون والكروب املختلفة وصادف ذلك زي
ويف يوم االثنني ثامن عشرينه تويف صاحبنا حسن افندي قلفة الغربية وتقلد عوضه صهره مصطفى افندي ميسو 

  كاتب اليومية 
  وفيه تويف ايضا خليل افندي البغدادي الشطرجني 

الغريب مث رجعوا يف ثانيه مث عدى البعض  واستهل شهر شعبان بيوم االربعاء فيه عدى بعض االمراء خبيامهم اىل الرب
  ورجع البعض وكل 

ذلك أيهامات بالسفر ومتويهات من امسعيل بك ويف احلقيقة قصده عدم احلركة وضاقت أنفس املقيمني باملتاريس 
  وقلقوا من طول املدة وتفرق غالبهم ودخلوا املدينة 

ند حيدر بك وكان قد ذهب إىل سالمبول هبدية اىل ويف خامسه حضر إىل مصر رجل هندي قيل انه وزير سلطان اهل
السلطان عبد احلميد ومن مجلتها منرب وقبلة مصنوعان من العود الفاقلي صنعة بديعة ومها قطع مفصالت جيمعها 
شناكل وأغربة من فضة وذهب وسرير يسع ستة انفار وطائران يتكلمان باللغة اهلندية خالف الببغا املشهور وانه 

داد يستعني على حرب اعدائه االنكليز اجملاورين لبالده فأعطاه مرسومات إىل اجلهات باألذن ملن يسري طلب منه ام
معه فسار اىل االسكندرية مث حضر اىل مصر وسكن ببوالق وهو رجل كاملقعد جيلس على كرسي من فضة وحيمل 

س كان وكل من دخل فيهم برسم على االعناق وقد مات العساكر اليت كانت معه ويريد اختاذ غريها من أي جن
اخلدمة ومسوه بعالمة يف جبهته التزول فنفرت الناس من ذلك ومالبسهم مثل مالبس االفرنج واكثرها من شيث 

  هندي مقمطة على اجسامهم وعلى رأسهم شقات افرجنية 
  تاريس ويف ليلة اجلمعة سابع عشره خرج االمراء بعد الغروب وأشيع وصول القبليني وهجومهم على امل

  ويف صبحها حصلت زعجة وضجة وهرب الناس من القرافتني ونودى باخلروج فلم خيرج احد مث برد هذا االمر 
ويف تلك الليلة ضربوا اعناق مخسة اشخاص من اتباع الشرطة يقال هلم البصاصون وسبب ذلك اهنم اخذوا عمله 



  واخفوها من حاكمهم واختصوا هبا دونه ومل يشركوه معهم 
  بع عشرينه مات حممد اغا مستحفظان املعروف باملتيم ويف سا

ويف يوم االربعاء تاسع عشرينه كسفت الشمس وقت الضحوة الكربى وكان املنكسف منها حنو الثالثة ارباع 
  وأظلم اجلو اال يسريا مث اجنلى ذلك عن الزوال 

  واستهل شهر رمضان بيوم اجلمعة ووافق ذلك اول بؤنة القبطي 
دوا امسعيل بك خازندار امسعيل بك الذي كان زوجه باحدى زوجات امحد كتخدا اجملنون أغات ويف ثالثه قل

  مستحفظان وقلدوا خازندار حسن بك اجلداوي واليا عوضا عن امسعيل اغا اجلزايريل لعزله 
إىل  ويف ثاين عشرة حضر إبراهيم كاشف من اسالمبول وكان امسعيل بك ارسله هبدية اىل الدولة فأوصلها ورجع

مصر جبوابات القبول وانه ملا وصل اىل اسالمبول وجد حسن باشا نزل اىل املراكب مسافرا اىل بالد املوسقو وبينه 
وبني اسالمبول حنو اربع ساعات فذهب اليه وقابله ورجع معه يف شكتربة اىل اسالمبول وطلع اهلدية حبضرته وقد 

مصر وخرج من فيها وحصل هناك هرج عظيم بسبب ذلك  كان أشيع هناك بأن ابراهيم بك ومراد بك دخال اىل
  إبراهيم كاشف هذا باهلدية حصل عندهم اطمئنان وحتققوا منه عدم صحة ذلك اخلرب فلما وصل 

ويف رابع عشرينه هنب العرب قافلة التجار واحلجاج الواصلة من السويس وفيها شيء كثري جدا من اموال التجار 
ك خالف أمتعة واحلجاج وهنب فيها للتجار خاصة ستة االف مجل ما بني قماش وهبار وبن وأقمشة وبضائع وذل

احلجاج وسلبوهم حىت مالبس أبداهنم وأسروا النساء وأخذوا ما عليهن مث باعوهن آلصحاهبن عرايا وحصل لكثري 
من الناس وغالب التجار الضرر الزائد ومنهم من كان مجيع ماله هبذه القافلة فذهب مجيعه ورجع عريانا أو قتل 

  وترك مرميا 
غاربة احلجاج النازلني بشاطىء النيل ببوالق بني عسكر القليوجنية مقاتلة ويف خامس عشرينه وقع بني طائف امل

وسبب ذلك ان املغاربة نظروا بالقرب منهم مجاعة من القليوجنية املتقيدين بقليون امسعيل بك ومعهم نساء يتعاطون 
اهنم يتباعدون عنهم املنكرات الشرعية فكلمهم املغاربة وهنوهم عن فعل القبيح وخصوصا يف مثل هذا الشهر او 

فضربوا عليهم طبنجات فثار عليهم املغاربة فهرب الفليوجنية إىل مراكبهم فنط املغاربة خلفهم واشتبكوا معهم 
  ومسكوا من مسكوه وذحبوا من ذحبوه 

ورموه إىل البحر وقطعوا حبال املراكب ورموا صواريها وحصلت زعجة يف بوالق تلك الليلة واغلقوا الدكاكني 
من القليوجنية حنو العشرين ومن املغاربة دون ذلك فلما بلغ امسعيل بك ذلك اغتاظ وأرسل اىل املغاربة يأمرهم وقتل 

باالنتقال من مكاهنم فانتقلوا إىل القاهرة وسكنوا باخلانات فلما كان ثاين يوم نزل االغا والوايل وناديا يف االسواق 
ناحية العادلية وال يقيموا بالبلد وكل من آواهم يستأهل ما جيري عليه على املغاربة احلجاج باخلروج من املدينة إىل 

فامتنعوا من اخلروج وقالوا كيف خنرج إىل العادلية ومنوت فيها عطشا وذهب منهم طائفة اىل امسعيل كتخدا حسن 
ث منهم بعد باشا فأرسل إىل امسعيل بك بالروضة يترجى عنده فيهم فامتنع ومل يقبل الشفاعة وحلف ان كل من مك

ثالثة ايام قتله فتجمعوا احزابا واشتروا أسلحة وذهب منهم طائفة اىل الشيخ العروسي والشيخ حممد بن اجلوهري 
  فتكلموا مع امسعيل بك فنادى عليهم باالمان 

  ويف أواخره ورد خرب من دمياط بان النصارى اخذوا من على ثغر دمياط اثين عشر مركبا 
لسبت يف رابعه حضر سليم بك من سرحته ويف خامسه ارسل اآلغا بعض اتباعه بطلب واستهل شهر شوال بيوم ا



شخصني من عسكر القليوجنية من ناحية بني السوربن بسبب شكوى رفعت اليه فيهما فضرب احدمها أحد املعينني 
  فقتله فقبضوا عليه ورموا عنقه ايضا جبانبه 

 مصر وهم من العيايدة وقابلوا امسعيل بك وصاحلوه على مال وفيه حضر طائفة العربان الذين هنبوا القافلة إىل
وكذلك الباشا واتفقوا على شيل ذخرية أمري احلاج وخلع عليهم وملا هنبت القافلة اجتمع االكابر والتجار وذهبوا 
 اىل امسعيل بك وشكوا اليه ما نزل هبم فوخبهم وأظهر الشماتة فيهم وصارت يده ترتعش الغيظ وخرجوا من بني

  يديه آيسني واحلاضرون يلطفون له القول ويأخذون خباطره وهو ال ينجلي عنه الغيظ 
  ويف يوم السبت ثامنه نزلوا بكسوة الكعبة من القلعة اىل املشهد احلسيين على العادة 

ويف ليلة الثالثاء حادي عشره يف ثالث ساعة من الليل حصلت زعجة عظيمة وركب مجيع االمراء وخرجوا اىل 
تاريس وأشيع أن االمراء القبليني عدوا اىل جهة الشرق وركب الوايل واالغا وساروا يفتحون الدروب بالعتاالت امل

وخيرجون االجناد من بيوهتم اىل العرضي وباتوا بقية الليل يف كركبة عظيمة وأصبح الناس هاجيني واملناداة متتابعة 
ن الناس هجوم القبليني ودخوهلم املدينة فلما كان أواخر على الناس وااللضاشات واالجناد والعسكر باخلروج وظ

النهار حصلت سكتة وأصبحت القضية باردة وظهران بعضهم عدي إىل الشرق وقصدوا اهلجوم على املتاريس يف 
غفلة من الليل فسبق العني باخلرب فوقع ما ذكر فلما حصل ذلك رجعوا اىل بياضة وشرعوا يف بناء متاريس مث تركوا 

  ترفعوا اىل فوق ومل يزل املصريون مقيمني بطرا ما عدا امسعيل بك فانه رجع بعد يومني الجل تشهيل احلاج ذلك و
  مث استهل شهر القعدة بيوم االثنني يف ذلك اليوم رمسوا بنفي سليمان بك الشابوري اىل املنصورة وتقامسوا بالده 

  ا ومل يبق هبا اال املرابطون قبل ذلك وفيه رجع االمراء من املتاريس اىل مصر القدمية كما كانو
ويف يوم الثالثاء ثار مجاعة الشرام وبعض املغاربة باألزهر على الشيخ العروسي بسبب اجلراية وقفلوا يف وجهه باب 

اجلامع وهو خارج يريد الذهاب بعد كالم وصياح ومنعوه من اخلروج فرجع اىل رواق املغاربة وجلس به اىل 
م وركب إىل بيته ومل يفتحوا اجلامع واصبحوا فخرجوا اىل السوق وأمروا الناس بغلق الغروب مث ختلص منه

الدكاكني وذهب الشيخ اىل امسعيل بك وتكلم معه فقال له انت الذي تأمرهم بذلك وتريدون حتريك الفنت علينا 
املتعممني اىل الباشا  ومنكم أناس يذهبون اىل أخصامنا ويعودون فتربأ من ذلك فلم يقبل وذهب ايضا وصحبته بعض

حبضرة امسعيل بك فقال الباشا مثل ذلك وطلب الذين يثريون الفنت من اجملاورين ليؤد هبم وينفيهم فمانعوا يف ذلك 
  مث 

ذهبوا اىل علي بك الدفتردار وهو الناظر على اجلامع فتال يف القضية وصاحل امسعيل بك واجروا هلم االخبار بعد 
  دم وامتنع الشيخ العروسي من دخول اجلامع أياما وقرأ درسه بالصاحلية مشقة وكالم من جنس ماتق

ويف يوم االحد رابع عشره املوافق لثالث عشر مسرى القبطي أوىف النيل أذرعه وركب الباشا يف صبحها وكسر 
  سد اخلليج 

هبا النه ويف عشرينه انفتح سد ترعة مويس فأحضر امسعيل بك عمر كاشف الشعراوي وهو الذي كان تكفل 
كاشف الشرقية والمه ونسبه للتقصري يف متكينها والزمه بسدها فاعتذر بعدم االمكان وخصوصا وقد عزل من 

املنصب وأعوانه صاروا مع الكاشف اجلديد فاغتاظ منه وأمر بقتله فاستجار برضوان كتخدا مستحفظان فشفع فيه 
  واخذه عنده وسعى يف جرميته وصاحل عليه 

ته حضر قليونان روميان اىل حبر النيل ببوالق يشتمل احدمها على احد وعشرين مدفعا والثاين اقل شهر احلجة يف غر



  منه اشترامها امسعيل بك 
  وفيه زاد سعر الغلة ضعف الثمن بسبب انقطاع اجلالب 

  ويف رابع عشرة عمل الباشا ديوانا بقصر العيين وتشاوروا يف خروج جتريدة وشاع اخلرب بزحف القبليني 
ويف يوم االربعاء سادس عشرة عمل الباشا ديوانا بقصر العيين مجع به سائر االمراء والوجاقلية واملشايخ بسبب 

شخص اجلي حضر مبكاتبات من قرال املوسقو وحلضوره نبأ ينبغي ذكره كما نقل الينا وهو ان قرال املوسقو ملا بلغه 
اىل امراء مصر على يد القنصل املقيم بثغر سكندرية حيذرهم حركة العثمنلي يف ابتداء االمر على مصر ارسل مكاتبة 

من ذلك وحيضهم على حتصني الثغر ومنع حسن باشا من العبور فحضر القنصل اىل مصر واختلى هبم واطلعهم على 
ذلك فامهلوه ومل يلتفتوا اليه ورجع من غري رد جواب وورد حسن باشا فعند ذلك انتبهوا وطلبوا القنصل فلم 

  وجرى ما جرى وخرجوا اىل قبلي وكاتبوا القنصل فاعاد جيدوه 

الرسالة اىل قراله وركب هجانا واجتمع هبم ورجع وصادف وقوع الواقعة باملنشية يف السنة املاضية وكانت اهلزمية 
على املصريني وشاع اخلرب يف اجلهات بعودهم وقد كان ارسل لنجدهتم عسكرا من قبله ومراكب ومكاتبات صحبة 

الجلي فحضر اىل ثغر دمياط يف أواخر رمضان فرأى انعكاس االمر فعربد بالثغر وأخذ عدة نقاير كما ذكر هذا ا
ورجع اىل مرساه أقام هبا وكاتب قراله وعرفه صورة احلال وان من مبصر اآلن من جنسهم ايضا وان العثمنلي مل 

اليهم وأرسلها صحبة هذااالجلي وحضر اىل يزل مقهورا معهم فأمجع رأيه على مكاتبة املستقرين وامدادهم فكتب 
دمياط وأنقذ اخلرب سرا بوصوله وطلب احلضور بنفسه فاعلموا الباشا بذلك سرا وأرسلوا اليه باحلضور فلما وصل 
اىل شلقان خرج اليه امسعيل بك يف تطريدة كان مل يشعر به أحد وأعد له منزال ببوالق وحضر به ليال وأنزله بذلك 

مع به صحبة علي بك وحسن بك ورضوان بك وقرأوا املكاتبات بينهم فوصل اليهم عند ذلك مجاعة القناق مث اجت
من اتباع الباشا وطلبوا ذلك االجلي عند الباشا وذلك باشارة خفية بينهم وبني الباشا فركبوا معه اىل قصر العيين 

املوا أخرج الباشا تلك املراسالت وقرئت يف وأرسل الباشا يف تلك الليلة التنابيه حلضور الديوان يف صبحها فلما تك
اجمللس والترمجان يفسرها بالعريب وملخصها خطاب اىل االمراء املصرية انه بلغنا صنع بن عثمان اخلائن الغدار معكم 
ووقوع الفنت فيكم وقصده ان بعضكم يقتل بعضا مث ال يبقى على من يبقى منكم وميلك بالدكم ويفعل هبا عوائده 

واجلور واخلراب فانه ال يضع قدمه يف قطر اال ويعمه الدمار اخلراب فتيقظوا النفسكم واطردوا من حل  من الظلم
ببالدكم من العثمانية وارفعوا بنديرتنا واختاروا لكم رؤساء منكم وحصنوا ثغوركم وامنعوا من يصل اليكم منهم 

انصبوا من طرفكم حكاما بالبالد الشامية اال من كان بسبب التجارة وال ختشوه يف شيء فنحن نكفيكم مؤنته و
كما كانت يف السابق ويكون لنا أمر بالد الساحل والواصل لكم كذا وكذا مركبا وهبا كذا من العسكر واملقاتلني 

  وعندنا من املال والرجال 

وم صحبة ما تطلبون وزيادة على ما تظنون فلما قرىء ذلك اتفقوا على ارساهلا اىل الدولة فأرسلت يف ذلك الي
  مكاتبة من الباشا واالمراء وانزلوا ذلك االليب يف مكان بالقلعة مكرما 

ويف يوم االثنني وجهوا مخسة من املراكب الرومية اىل جهة قبلي وابقوا اثنني وارسلوا هبا عثمان بك طبل اإلمساعيلي 
  وعساكر رومية واهللا أعلم وانقضت هذه السنة 

  من مات يف هذه السنة ممن له ذكر



مات االمام العالمة احد املتصدرين واوحد العلماء املتبحرين حالل املشكالت وصاحب التحقيقات الشيخ حسن 
وهي قرية قرب رشيد وهبا نشأ وقدم اجلامع  ١١٢٨بن غالب اجلداوي املالكي االزهري ولد باجلدية يف سنة 

ملالكية يف عصره السيد حممد بن حممد األزهر فتفقه على بلدية الشيخ مشس الدين حممد اجلداوي وعلى افقه ا
السلموين وحضر على الشيخ علي خضر العمروسي وعلى السيد حممد البليدي والشيخ علي الصعيدي أخذ عنهم 
الفنون باالتقان ومهر فيها حىت عد من االعيان ودرس يف حياة شيوخه وأفىت وهو شيخ هبي الصور طاهر السريرة 

العارضة يفيد الناس بتقريره الفائق وحيل املشكالت بذهنه الرائق وحلقة درسه حسن السرية فصيح اللهجة شديد 
عليها اخلفر وما يلقيه كأنه نثار جواهر ودرر وله مؤلفات وتقييدات وحواش وكان له وظيفة اخلطابة جبامع مرزه 

هبا اياما وجيتمع عليه  جرجبي ببوالق ووظيفة تدريس بالسنانية ايضا وينزل اىل بلده اجلدية يف كل سنة مرة ويقيم
أهل الناحية ويهادونه ويفصلون على يديه قضاياهم ودعاويهم وأنكحتهم ومواريثهم ويؤخرون وقائعهم احلادثة 

بطول السنة اىل حضوره وال يثقون اال بقوله مث يرجع اىل مصر مبا اجتمع لديه من االرز والسمن والعسل والقمح 
ع احلشمة والعفة تويف بعد أن تعلل أشهرا يف أواخر شهر ذي احلجة وجهز وغري ذلك ما يكفي عياله اىل قابل م

  وصلي عليه باالزهر مبشهد 

  حافل ودفن عند شيخه الشيخ حممد اجلداوي يف قرب اعده لنفسه رمحه اهللا تعاىل 
كفر الشيخ  ومات االمام العامل العالمة الفقيه احملدث النحوي الشيخ حسن الكفراوي الشافعي األزهري ولد ببلده

حجازي بالقرب من احمللة الكربى فقرأ القرآن وحفظ املتون باحمللة مث حضر اىل مصر وحضر شيوخ الوقت مثل 
الشيخ امحد السجاعي والشيخ عمر الطحالوي والشيخ حممد احلفين والشيخ علي الصعيدي ومهر يف الفقه 

 وتداخل يف القضايا والدعاوي وفصل واملعقول وتصدر ودرس وأفىت واشتهر ذكره والزم االستاذ احلفين
اخلصومات بني املتنازعني وأقبل عليه الناس باهلدايا واجلعاالت ومنا امره وراش جناحه وجتمل باملالبس وركوب 

البغال وأحدق به االتباع واشترى بيت الشيخ عمر الطحالوي حبارة الشنواين بعد موت ابنه سيدي علي فزادت 
وأطعم الطعام واستعمل مكارم االخالق مث تزوج ببنت املعلم درع اجلزار باحلسينية شهرته ووفدت عليه الناس 

وسكن هبا فجيش عليه أهل الناحية وأولو النجدة والزعارة والشطارة وصار له هبم جندة ومنعة على من خيالفه او 
وأحبه وحضر جمالس دروسه يف يعانده ولو من احلكام وتردد اىل االمري حممد بك أيب الذهب قبل استقالله باالمارة 

شهر رمضان باملشهد احلسيين فلما استبد باالمر مل يزل يراعي له حق الصحبة ويقبل شفاعته يف املهمات ويدخل 
عليه من غري استئذان يف أي وقت اراد فزادت شهرته ونفذت احكامه وقضاياه واختذ سكنا على بركة جناق ايضا 

تعني فيه بوظيفة رئاسة التدريس واالفتاء ومشيخة الشافعية وثالث ثالثة املفتني وملا بىن حممد بك جامعه كان هو امل
الذين قررهم االمري املذكور وقصر عليهم االفتاء وهم الشيخ امحد الدردير املالكي والشيخ عبد الرمحن العريشي 

تكية اليت جعلها لطلبة االتراك احلنفي واملترجم وفرض هلم أمكنة جيلسون فيها أنشأها هلم بظاهر املبيضاة جبوار ال
باجلامع املذكور حصة من النهار يف ضحوة كل يوم لالفتاء بعد القائهم دروس الفقه ورتب هلم ما يكفيهم وشرط 

  عليهم 

عدم قبول الرشا واجلعاالت فاستمروا على ذلك أيام حياة االمري واجتمع املترجم بالشيخ صادومه املشعوذ الذي 
يوسف بك ونوه بشأنه عند االمراء والناس وأبرزه هلم يف قالب الوالية وجيعل شعوذته وسيمياه  تقدم ذكره يف ترمجة

من قبيل اخلوارق والكرامات اىل أن اتضح امره ليوسف بك فتحامل عليه وعلى قرينه الشيخ املترجم من أجله ومل 



لقاه يف حبر النيل وعزل املترجم من يتمكن من أيذائهما يف حياة سيده فلما مات سيده قبض على الشيخ صادومة وأ
وظيفة احملمدية واالفتاء وقلد ذلك الشيخ أمحد بن يونس اخلليفي وانكسف باله ومخد مشعال ظهروه بني أقرانه اال 

قليال حىت هلك يوسف بك قبل متام احلول ونسيت القضية وبطل امر الوظيفة والتكية وتراجع حاله ال كاالول 
مترض شهورا وتعلل وذلك يف عشرين شعبان من السنة وصلي عليه باالزهر يف مشهد حافل ووافاه احلمام بعد ان 

ودفن بتربة اجملاورين ومن مؤلفاته اعراب اآلجرومية وهو مؤلف نافع مشهور بني الطلبة وكان قوي البأس شديد 
كم والسياسة وحيب املراس عظيم اهلمة والشكيمة ثابت اجلنان عند العظائم يغلب على طبعه حب الرياسة واحل

احلركة بالليل والنهار وميل السكون والقرار وذلك مما يورث اخللل ويوقع يف الزلل فان العلم إذا مل يقرن بالعمل 
ويصاحبه اخلوف والوجل وجيمل بالتقوى ويزين بالعفاف وحيلى باتباع احلق واالنصاف اوقع صاحبه يف اخلذالن 

  وصريه مثلة بني االقران 
العالمة املتفنن البحاث املتقن ابو العباس املغريب اصله من الصحراء من عمالة اجلزائر دخل مصر  ومات الشيخ

صغريا فحضر دروس الشيخ علي الصعيدي فتفقه عليه والزمه ومهر يف اآلالت والفنون وأذن له يف التدريس فصار 
وجاور باحلرمني  ١١٨٢ئل وحج سنة يقرىء الطلبة يف رواقهم وراج امره لفصاحته وجوده حفظه ومتيز يف الفضا

سنة واجتمع بالشيخ ايب احلسن السندي والزمه يف دروسه وباحثه وعادا اىل مصر وكان حيسن الثناء على املشار 
  اليه واشتهر امره وصارت له يف 

يف الرواق كلمة واحترمه علماء مذهبه لفضله وسالطة لسانه وبعد موت شيخه عظم امره حىت اشري له باملشيخة 
الرواق وتعصب له مجاعة فلم يتم له االمر ونزل له السيد عمر افندي االسيوطي عن نظر اجلوهرية فقطع معاليم 

  املستحقني وكان حمجاجا عظيم املراس يتقي شره تويف ليلة االربعاء حادي عشرين شعبان غفر اهللا لنا وله 
الشيخ موسى البشبيشي الشافعي االزهري نشأ  ومات االمام الفقيه العالمة النحوي املنطقي الفرضي احليسوب

باجلامع االزهر من صغره وحفظ القرآن واملتون وحضر دروس االشياخ كالصعيدي والدردير واملصيلحي والصبان 
والشتويهي ومهر واجنب وصار من الفضالء املعدودين ودرس يف الفقه واملعقول واستفاد وافاد والزم حضور شيخا 

كتب فيحضر وميلي ويستفيد ويفيد وكان مهذبا يف نفسه متواضعا مقتصدا يف ملبسه ومأكله العروسي يف غالب ال
عفوفا قانعا خفيف الروح ال ميل من جمالسته ومفاكهته ومل يزل منقطعا للعلم واإلفادة ليال وهنارا مقبال على شأنه 

  حىت تويف رمحه تعاىل حادي عشر شعبان مطعونا 
عي اللبيب املتقن املتفنن الشيخ حممد ابن علي بن عبد اهللا بن امحد املعروف بالشافعي ومات العالمة االديب واللوذ

ونشأ يف قراءة القرآن وطلب العلم وقدم إىل مصر سنة أحدى  ١١٥٢املغريب التونسي نزيل مصر ولد بتونس سنة 
م دروس الشيخ علي وسبعني وجاور باألزهر برواق املغاربة وحضر علماء العصر يف الفقه واملعقوالت والز

الصعيدي وايب احلسن القلعي التونسي شيخ الرواق وعاشر اللطفاء والنجباء من أهل مصر وختلق بأخالقهم وطالع 
كتب التاريخ واالدب وصار له ملكة يف استحضار املناسبات الغريبة والنكات وتزوج وتزيا بزي اوالد البلد وحتلى 

   يف يوم اجلمعة ثالث شعبان من السنة بذوقهم ونظم الشعر احلسن تويف رمحة اهللا
ومات صاحبنا الشاب الصاحل العفيف املوفق الشيخ مصطفى بن جاد ولد مبصر ونشأ بالصحراء بعمارة السلطان 

  قايتباي ورغب يف صناعة 



 جتليد الكتب وتذهيبها فعاىن ذلك ومارسه عند االسطى امحد الدقدوسي حىت مهر فيها وفاق استاذه وادرك دقائق
الصنعة والتذهيبات والنقوشات بالذهب احمللول والفضة واالصباغ امللونة والرسم واجلداول واالطباع وغري ذلك 

وانفرد بدقيق الصنعة بعد موت الصناع الكبار مثل الدقدوسي وعثمان افندي بن عبد اهللا عتيق املرحوم الوالد 
لطباع مألوف االوضاع ودودا مشفقا عفوفا والشيخ حممد الشناوي وكان لطيف الذات خفيف الروح حمبوب ا

صاحلا مالزما على االذكار واالوراد مواطبا على استعمال اسم لطيف العدة الكربى يف كل ليلة على الدوام صيفا 
وشتاء سفرا وحضرا حىت الحت عليه أنوار االسم الشريف وظهرت فيه اسراره وروحانيته وصار له ذوق صحيح 

وأخذ على شيخنا الشيخ حممود الكردي طريق السادة اخللوتية وتلقن عنه الذكر وكشف صريح ومراء واضحة 
واالسم االول وواظب على ورد العصر ايام حياة االستاذ ومل يزل مقبال على شأنه قانعا بصناعته ويستنسخ بعض 

لل أشهرا رمحه اهللا الكتب ويبيعها لريبح فيها اىل ان وافاه احلمام وتويف سابع شهر القعدة من السنة بعد ان تع
وعوضنا فيه خريا فإنه كان يب رؤوفا وعلي شفوقا وال يصرب عين يوما كامال مع حسن العشرة واملودة واحملبة ال 

لغرض من االغراض ومل أر بعده مثله وخلف بعده أوالده الثالثة وهم الشيخ صاحل وهو الكبري وامحد بدوي 
االوقاف مبصر وجايب احملاسبة وله شهرة ووجاهة يف الناس وحسن والشيخ صاحل املذكور هو االن عمدة مباشري 

  حال عشرة وسري حسن وفقه اهللا واعانه على وقته 
ومات ايضا الصنو الفريد واللوذعي الوحيد والكاتب اجمليد والنادرة املفيد اخونا يف اهللا خليل افندي البغدادي ولد 

يف نعمة ورفاهية وكان والده من أعيان بغداد وعظمائها مال  ببغداد دار السالم وترىب يف حجر والده ونشأ هبا
وثروة عظيمة وبينه وبني حاكمها عثمان باشا معاشرة وخلطة ومعاملة فلما وصل الطاغية طهماز إىل تلك الناحية 

  وحصل منه ما حصل يف بغداد وفر منه حاكمها املذكور قبض على والد املترجم واهتمه 

وهنب داره واستصفى أمواله ونواله وأهلك حتت عقوبته وخرج اهله وعياله وأوالده فارين بأموال الباشا وذخائره 
من بغداد على وجوهم وفيهم املترجم وكان إذ ذاك أصغر اخوته فتفرقوا يف البالد وحضر املترجم بعد مدة من 

وجود اخلط على االنيس الواقعة مع بعض التجار اىل مصر واستوطنها وعاشر أهلها وأحبه الناس للطفه ومزاياه 
والضيائي والكشري ومهر فيه وكان جييد لعب الشطرنج وال يباريه فيه أحد مع اخلفة والسرعة وقل من يتناقل معه 

فيه بالكامل بل كان يناقل غالب احلذاق بدون الفرزان أو أحد الرخني ومل أر من ناقلة بالكامل اال الشيخ سالمة 
يان واالكابر وأكرموه وواسوه مثل عبد الرمحن بك عثمان وسليمان بك الكتيب وبذلك رغب يف صحبته الع

الشابوري وسليمان جرجبي الربديسي وكان غالب مبيته عنده ومل يزل ينتقل عند االعيان باستدعاء ورغبة منهم فيه 
سن العطار مع اخلفة واطراح الكلفة وحسن العشرة ويأوي اىل طبقته ومل يتأهل ويغسل ثيابه عند رفيقه السيد ح

باالشرفية وبآخرة عاشر االمري مراد بك واختص به وأحبه فكان جيود له اخلط ويناقله يف الشطرنج واغدق عليه 
ووااله بالرب فراج حاله واشترى كتبا وواسى اخوانه وكان كرمي النفس جدا جيود وما لديه قليل وال يبقى على 

ده وبعد وباع ما اقتناه من الكتب وغريها وصرف مثنها يف درهم وال دينار وملا خرج مراد بك من مصر حزن لفق
بره ولوازمه وعبه دائما مآلن باملآكل اجلافة مثل التمر والكعك والفاكهة يأكل منها ويفرق يف مروره على االطفال 

والفقراء والكالب وكان بشوشا ضحوك السن دائما منشرحا يسلي احملزون ويضحك املغبون وحيب اجلمال وال 
ر املكتوبة عن وقتها اينما كان ويزور الصلحاء والعلماء وحيضر يف بعض االحيان دروسهم ويتلقى عنهم يؤخ

املسائل الفقهية وحيب مساع االحلان واجتماع االخوان ويعرف اللسان التركي ودخل بيت البارودي كعادته 



 وساحمه فلقد كانت افاعيله وطباعه فأصيب بالطاعون وتعلل ليلتني وتويف حادي عشرين رجب سنة تارخيه رمحه اهللا
  تدل على جودة أصله وطيب أعراقه وأصوله 

ومات اجلناب االوحد والنجيب املفرد الفصيح اللبيب والنادرة االريب السيد ابراهيم بن امحد بن يوسف بن 
لفة الشهر تفقه مصطفى بن حممد امني الدين ابن علي سعد الدين بن حممد امني الدين احلسين الشافعي املعروف بق

على شيخ والده السيد عبد الرمحن الشيخوين إذ كان امام والده وتدرج يف معرفة االقالم والكتابة فلما تويف والده 
توىل مكانه اخوه االكرب يوسف يف كتابة قلم الشهر فلما شاخ وكرب سلمه اىل اخيه املترجم فسار فيه احسن سري 

لفنون واخذ طريق الشاذلية واالحزاب واالذكار على الشيخ حممد كشك واقتىن كتبا نفيسة ومتهر يف غرائب ا
وكان يربه ويالحظه مبراعاته وانتسب اليه وحضر الصحيح وغريه على شيخنا السيد مرتضى ومسع عليه كثريا من 

كرم مفرط االجزاء احلديثية يف منزله بالركبيني وباالزبكية يف مواسم النيل وكان مهيبا وجيها ذا شهامة ومروءة و
وجتمل فاخر عمله فوق مهته مسوحا بالعطاء متوكال تويف صبح يوم االربعاء غاية شهر شعبان بعد ان تعلل سبعة ايام 

وجهز وصلي عليه مبصلى شيخون ودفن على والده قرب السيدة نفيسة وخلف ولديه النجيبني املفردين حسن 
  حفظ عليهما أوالدمها واصلح لنا وهلم االيام افندي وقاسم افندي ابقامها اهللا وأحيا هبما املآثر و

ومات االمام العالمة واجلهبذ الفهامة الفقيه النبيه االصويل املعقويل الورع الصاحل الشيخ حممد الفيومي الشهري 
بالعقاد احد اعيان العلماء النجباء الفضالء تفقه على أشياخ العصر والزم الشيخ الصعيدي املالكي ومهر وأجنب 

وانتفع به الطلبة يف املعقول واملنقول وألف وافاد وكان انسانا حسنا مجيل االخالق مهذب النفس متواضعا ودرس 
مشهورا بالعلم والفضل والصالح مل يزل مقبال على شأنه حمبوبا للنفوس حىت تعلل بالربقوقية بالصحراء وتويف هبا 

  ودفن هناك بوصية منه رمحه اهللا 
م واملالذ املفخم انيس اجلليس والنادرة الرئيس حسن افندي بن حممد افندي املعروف ومات صاحبنا اجلناب املكر

  بالزامك قلف الغربية ومن له يف ابناء جنسه أحسن منقبة ومزية ترىب يف حجر والده ومهر 

منهال  يف صناعته وملا تويف والده خلفه من بعده وفاقه يف هزله وجده وعاشر ارباب الفضائل واللطفاء وصار منزله
للواردين ومربعا للوافدين فيتلقى من يرد اليه بالبشر والطالقة ويبذل جهده يف قضاء حاجة من له به ادىن عالقة 
فاشتهر ذكره وعظم امره وورد اليه اخلاص والعام حىت امراء االلوف العظام فيواسي اجلميع ويسكرهم بكأس 

ياسة قطعنا معه اوقاتا كانت يف جبهة العمر غرة ولعني الدهر لطفه املريع مع احلشمة والرياسة وحسن املسامرة والس
مسرة وقرة ويف هذا العام قصد احلج اىل بيت اهللا احلرام وقضى بعض اللوازم واالشغال واشترى اخليش وادوات 

  االمحال فوافاه احلمام وارحتل اىل دار السالم بسالم وذلك يف اواخر رجب بالطاعون رمحه اهللا 
ناب العايل واللوذعي الغايل والرياستني واملزيتني والفضيلتني االمري امحد افندي الروزناجمي املعروف ومات ايضا اجل

بالصفائي تقلد وظيفة الروزنامة بديوان مصر عندما كف بصر امسعيل افندي فكان هلا اهال وسار فيها سريا حسنا 
فقه واملعقول على اشياخ الوقت قبل ذلك بشهامة وصرامة ورياسة وكان حيفظ القرآن حفظا جيدا وحضر يف ال

وكان حيفظ منت االلفية البن مالك ويعرف معانيها وحيفظ كثريا من املتون ويباحث ويناضل من غري ادعاء للمعرفة 
والعاملية فتراه امريا مع االمراء ورئيسا مع الرؤساء وعاملا مع العلماء وكاتبا مع الكتاب وولداه سليمان افندي 

ة مثان وتسعني وعثمان افندي املتويف بعده يف الفصل سنة مخس ومائتني ووالدهتما املصونة خدجية من املتويف سن
أقارب املرحوم الوالد وكانا رحيانتني جنيبني ذكيني مفردين اعقب سليمان حممد افندي وتويف يف سنة ست عشرة 



وجود ايضا أال انه بعيد الشبه من ابيه وهو مقتبل الشبيبه وحسن افندي املوجود االن وأعقب عثمان امحد وهو م
وعمه واوالد عمه وجده وجدته واما ابن عمه حسن افندي فهو ناجب ذكي بارك اهللا فيه وملا تعلل املترجم وانقطع 

  عن النزول والركوب وحضور الدواوين قلدوا عوضه امحد افندي املعروف بأيب كلبة على مال دفعه فأقام 

ات امحد افندي فسمى عثمان افندي العباسي على املنصب وتقلده على رشوة هلا قدر يف املنصب دون الشهرين وم
وذهب على امحد افندي ابو كلبة ما دفعه يف اهلباء وكانت وفاة امحد افندي الصفائي املترجم يف عشرين خلت من 

  ربيع الثاين من السنة 
حباسية وهذه الوظيفة تلقاها بالوراثة عن أبيه ومات العمدة املفرد والنجيب االوحد حممد افندي كاتب الرزق األ

وجده وعرفوا اصطالحها واتقنوا أمرها وكان حممد افندي هذا ال يغرب عن ذهنه شيء يسأل عنه من اراضي 
الرزق بالبالد القبلية والبحرية مع اتساع دفاترها وكثرهتا ويعرف مظناهتا ومن احنلت عنه ومن انتقلت اليه مع 

الصيانة والرفق بالفقراء يف عوائد الكتابة وكان على قدم اخلري والصالح مقتصدا يف معيشته قانعا الضبط والتحرير و
بوظيفته ال يتفاخر يف ملبس وال مركب ويركب دائما احلمار وخلفه خادمه حيمل له كيس الدفتر إذا طلع اىل 

زل هذا حاله حىت تعلل اياما وتويف الديوان مع السكون واحلشمة وكان جييد حفظ القرآن بالقراءات العشر ومل ي
اىل رمحة اهللا تعاىل ثامن ربيع الثاين وتقرر يف الوظيفة عوضه ابن ابنه الشاب الصاحل محوده افندي فسار كاسالفه 
سريا حسنا وقام بأعباء الوظيفة حسا ومعىن اال انه عاجله احلمام واخنسف بدره قبل التمام وتويف بعد جده بنحو 

  وظيفة وابتذلت كغريها وهكذا عادة الدنيا سنتني وشغرت ال
ومات اجلناب السامي والغيث اهلاطل اهلامي ذو املناقب السنية واالفعال املرضية والسجايا املنيفة واالخالق الشريفة 

السيد السند حامي االقطار احلجازية والبالد التهامية والنجدية الشريف السيد سرور أمري مكة توىل االحكام 
و احدى عشرة سنة وكانت مدة واليته قريبا من أربع عشرة سنة وساس االحكام احسن سياسة وسار وعمره حن

فيها بعدالة ورآسة وأمن تلك االقطار امنا ال مزيد عليه ومات ويف حمبسه نيف وأربعمائة من العربان الرهائن وكان 
  نكر ويعس ويتفقد مجيع االمور الكلية ال يغفل حلظة عن النظر والتدبري يف مملكته ويباشر االمور بنفسه ويت

واجلزئية وال ينام الليل قط فيدور ثلثي الليل ويطوف حول الكعبة الثلث االخري ومل يزل يتنقل ويطوف حىت يصلي 
الصبح مث يتوجه اىل داره فينام اىل الضحوة مث جيلس للنظر يف االحكام وال تأخذه يف اهللا لومة الئم ويقيم احلدود 

رب الناس اليه فعمرت تلك النواحي وأمنت السبل وخافته العربان واوالد احلرام فكان املسافر يسري ولو على اق
مبفرده ليال يف خفارته وباجلملة فكانت أفعاله محيدة وايامه سعيدة مل يأت قبله مثله فيما نعلم ومل خيلفه اال مذمم وملا 

   مات توىل بعده أخوه الشريف غالب وفقه اهللا وأصلح شأنه

  مث دخلت سنة ثالث ومائتني وألف

فكان ابتداؤها احملرم يوم اخلميس وفيه زاد اجتهاد امسعيل بك يف البناء عند طرا وأنشأ هناك قلعة حبافة البحر وجعل 
هبا مساكن وخمازن حواصل وأنشأ حيطانا وابراجا وكرانك وابنية ممتدة من القلعة اىل اجلبل واخرج اليها اجلبخانة 

  غري ذلك والذخرية و
  ويف تاسعه سافر عثمان كتخدا عزبان اىل اسالمبول بعرضحال بطلب عسكر وأذن باقتطاع مصاريف من اخلزينة 

ويف رابع عشرينه سافر امسعيل باشا باش االرنؤد جبماعته وحلقوا بالغاليني واجلماعة القبليون متترسون بناحية 



متراس فوجدوهم مالكني مزم اجلبل فوقفوا عند اول الصول وعاملون سبعة متاريس واملراكب وصلت اىل اول 
متراس ومدافعهم تصيب املراكب ومدافع املراكب ال تصيبهم وهم متمنعون بأنفسهم إىل فوق واخنرقت املراكب 

عدة مرار وطلع مرة من أهل املراكب مجاعة أرادوا الكبس على املتراس االول فخرج عليهم كمني من خلف 
فقتل من طائفة املغاربة مجاعة وهرب الباقون ونصبت رؤوس القتلى على مزاريق لرياها اهل مزرعة الذرة املزروع 

  املراكب 

ويف سادس عشرينه سافر ايضا عثمان بك احلسين وامتنع ذهاب السفار واياهبم اىل اجلهة القبلية وانقطع الوارد 
غري نقص اىل آخر شهر بابه القبطي وروى  وشطح سعر الغلة وبلغ النيل غايته يف الزيادة واستمر على االراضي من

  مجيع االراضي 
ويف سابع عشرينه حضر سراج من عند القبليني وعلى يده مكاتبات بطلب صلح وعلى اهنم يرجعون إىل البالد اليت 

عينها هلم حسن باشا ويقومون بدفع املال والغالل للمريي ويطلقون السبل للمسافرين والتجار فأهنم سئموا من 
املدة وهلم مدة شهور منتظرين اللقاء مع اخصامهم فلم خيرجوا اليهم فال يكونون سببا لقطع ارزاق الفقراء طول 

واملساكني فكتبوا هلم أجوبة لالجابة ملطلوهبم بشرط ارسال رهائن وهم عثمان بك الشرقاوي وابراهيم بك الوايل 
  بته واحد بشلي من طرف الباشا وحممد بك االلفي ومصطفى بك الكبري ورجع الرسول باجلواب وصح

  شهر صفر

  يف غرته حضر مجاعة جماريح 
ويف ثانيه حضر املرسال الذي توجه بالرسالة وصحبته سليمان كاشف من مجاعة القبليني والبشلي وآخر من طرف 

بته امسعيل باشا االرنؤدي وأحربوا ان اجلماعة مل يرضوا بارسال رهائن مث أرسلوا هلم على كاشف اجليزة وصح
رضوان كتخدا باب التفكجية وتلطفوا معهم على أن يرسلوا عثمان بك الشرقاوي وأيوب بك فامتنعوا من ذلك 

وقالوا من مجلة كالمهم لعلمكم تظنون ان طلبنا يف الصلح عجزا واننا حمصورون وتقولون بينكم يف مصر اهنم 
لكوا االتساع وإذا قصدنا ذلك أي شيء مينعنا يف يريدون بطلب الصلح التحليل على التعدية اىل الرب الغريب حىت مي

أي وقت شئنا وحيث كان االمر كذلك فنحن ال نرضى اال من حد أسيوط وال نرسل رهائن وال نتجاوز حملنا فلما 
  رجع اجلواب بذلك يف سابعه أرسل الباشا فرمانا إىل امسعيل باشا مبحاربتهم فربزا اليهم بعساكره 

راكب ومحلوا عليهم محلة واحدة وذلك يوم اجلمعة ثامنه فاخلوا هلم وملكوا منهم متراسني ومجيع العسكر اليت بامل
فخرج عليهم كمني بعد أن أظهروا اهلزمية فقتل من العسكر مجلة كبرية مث وقع احلرب بينهم يوم السبت ويوم 

الفريقني يعمل احليل االحد واستمرت املدافع تضرب بينهم من اجلهتني واحلرب قائم بينهم سجاال وكل من 
  وينصب الشباك على اآلخر ويكمن ليال فيجد الرصد ومل ينفصل بينهم احلرب على شيء 

ويف منتصفه شرع امسعيل بك يف عمل تفريدة على البالد فقرروا على االعلى عشرين ألف فضة واألوسط مخسة 
ديوان ذلك يف بيت علي بك  عشر واالدىن مخسة آالف وذلك خالف حق الطرق وما يتبعها من الكلف وعمل

  الدفتردار حبضرة الوجاقلية وكتبت دفاترها وأوراقها يف مدة ثالثة أيام 
واستهل شهر ربيع االول واحلال على ما هو عليه وحضر مرسوم من القبليني بطلب الصلح ويطلبون من حد 

شارة المسعيل كتخدا حسن اسيوط إىل فوق شرقا وغربا وال يرسلون رهائن ووصل ساع من ثغر اسكندرية بالب



باشا بوالية مصر وان الريق والداقم وصل والبقجي والكتخدا وارباب املناصب وصلوا اىل الثغر فردهم الريح 
عندما قربوا من املرساة إىل جهة قربص فشرع عابدي باشا يف نقل متاعه من القلعة وملا حضراملرسول بطلب الصلح 

   رضي املصرلية بذلك واعادوه باجلواب
ويف رابعه حشر امحد أغا اغات اجلملية املعروف بشويكار لتقرير ذلك فعمل عابدي باشا ديوانا اجتمع فيه االمراء 
واملشايخ واالختيارية وتكلم امحد أغا وقال نأخذ من أسيوط اىل قبلي شرقا وغربا بشرط ان ندفع مريي البالد من 

غالل واالسباب وكذلك أنتم ال متنعون عنا الواردين املال والغالل ونطلق سراح املراكب واملسافرين بال
باالحتياجات اال ما كان من آلة احلرب فلكم منعه وبعد أن يتقرر بيننا وبينكم الصلح نكتب عرض حمضر منا 

ومنكم اىل الدولة وننظر ما يكون اجلواب فان حضر اجلواب بالعفو لنا أو تعيني أماكن لنا ال خنالف ذلك وال تتعدى 
  مر السلطانية االوا

بشرط أن ترسلوا لنا الفرمان الذي يأيت بعينه نطلع عليه فأجيبوا اىل ذلك كله ورجع امحد اغا باجلواب صبيحة 
ذلك اليوم صحبة عبداهللا جاويش وشهر حوالة والشيخ بدوي من طرف املشايخ وحضر يف أثر ذلك مراكب غالل 

انقشاعهم مث وصلت االخبار بان القبليني شرعوا يف عمل واحنلت االسعار وتواجدت الغالل بالرقع وكثرت بعد 
جسر على البحر من مراكب مرصوصة ممتدة من الرب الشرقي إىل الرب الغريب وثبتوه ومسروه مبسامري وباطات وثقلوه 
مبراس واحجار مركوزة بقرار البحر وأظهروا أن ذلك ألجل التعدية ورجعت املراكب وصحبتها العسكر احملاربون 

  عيل باشا االرنؤدي وعثمان بك احلسين والقليوجنية وغريهم وأشيع تقرير الصلح وصحته وامس
ويف عاشره أخرب بعض الناس قاضي العسكر ان مبدفن السلطان الغوري بداخل خزانة يف القبة آثار النيب صلى اهللا 

ر تلك اآلثار وعمل هلا عليه و سلم وهي قطعة من قميصه وقطعةعصا وميل فاحضر مباشر الوقف وطلب منه احضا
صندوقا ووضعها يف داخل بقجة وضمخها بالطيب ووضعها على كرسي ورفعها على رأس بعض االتباع وركب 

القاضي والنائب وصحبته بعض املتعممني مشاة بني يديه جيهرون بالصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت 
  رفعوها يف مكاهنا باخلزانة وصلوا هبا اىل املدفن ووضعوها يف داخل الصندوق و

ويف يوم االثنني سابع عشرة حضر شهر حوالة وعبد اهللا جاويش وأخربوا باهنم ملا وصلوا إىل اجلماعة تركوهم ستة 
ايام حىت متموا شغل اجلسر وعدوا عليه الرب الغريب مث طلبوهم فعدوا اليهم وتكلموا معهم وقالوا هلم ان عابدي باشا 

هذه الصورة وتكفل لنا بكامل األمور ولكن بلغنا يف هذه االيام انه معزول من الوالية وكيف  قرر معنا الصلح على
يكون معزوال ونعقد معه صلحا هذا ال يكون إال إذا حضر اليه مقرر أو توىل غريه يكون الكالم معه وكتبوا له 

  ارتفعت الغالل ثانية جوابات بذلك ورجع به اجلماعة املرسلون وأشيع عدم التمام فاضطربت االمور و

  وغال سعرها وشح اخلبز من االسواق 
ويف يوم االربعاء تاسع عشرة عمل الباشا ديوانا مجع فيه االمراء واملشايخ واالختيارية والقاضي فتكلم الباشا وقال 

نصارى إذا تعاقدوا انظروا يا ناس هؤالء اجلماعة ما عرفنا هلم حال وال دينا وال قاعدة وال عهدا وال عقدا أنا رأينا ال
على شيء ال ينقضوه وال خيتلوا عنه بدقيقة وهؤالء اجلماعة كل يوم هلم صلح ونقض وتالعب واننا اجبناهم اىل ما 

طلبوا وأعطيناهم هذه اململكة العظيمة وهي من ابتداء اسيوط إىل منتهى النيل شرقا وغربا مث اهنم نكثوا ذلك 
انا معزوال فان الذي يتوىل بعدي ال ينقض فعلى وال يبطله ويقولون يف  وأرسلوا حيتجون حبجة باردة وإذا كنت

جواهبم حنن عصاة وقطاع طريق وحيث اقروا على أنفسهم بذلك وجب قتاهلم ام ال فقال القاضي واملشايخ جيب 



ل هلم قتاهلم مبجرد عصياهنم وخروجهم عن طاعة السلطان فقال إذا كان االمر كذلك فإين اكتب هلم مكاتبة وأقو
اما ان ترجعوا وتستقروا على ما وقع عليه الصلح واما أن أجهز لكم عساكر وانفق عليهم من أموالكم وال أحد 

يعارضين فيما افعله وأال تركت لكم بلدتكم وسافرت منها ولو من غري أمر الدولة فقالوا مجيعا حنن ال خنالف االمر 
كن نساءهم وحرميهم يف الوكائل وأبيع تعلقاهتم وبالدهم فقال أضع القبض على نسائهم واوالدهم ودورهم وأس

وما متلكه نساؤهم وامجع ذلك مجيعه وأنفقه على العسكر وان مل يكف ذلك متمته من مايل فقالوا مسعنا وأطعنا 
  وكتبوا مكاتبة خطابا هلم بذلك وختم عليها الباشا واالمراء وأرسلوها 

ادى يف األسواق بأن كل من كان عنده وديعة لالمراء القبليني يردها ويف يوم االحد ثالث عشرينه نزل االغا ون
  الرباهبا فان ظهر بعد ثالثة ايام عند أحد شيء استحق العقوبة وكل ذلك تدبري امسعيل بك 

ويف يوم الثالثاء حضر هجان وباش سراجني ابراهيم بك وأخرب ان اجلماعة عزموا على االرحتال والرجوع وفك 
  باشا ديوانا يف صبحها وذكروا املراسلة وضمن الباشا غائلتهم وضمن املشايخ غائلة اجلسر فعمل ال

امسعيل بك وكتبوا حمضرا بذلك وختموا عليه وارسلوه صحبة مصطفى كتخدا باش اختيار عزبان وحتقق رفع 
  اجلسر وورود بعض املراكب واحنلت االسعار قليال 

  واستهل شهر ربيع الثاين

ت اىل بيته الذي عمره جبوار املشهد احلسيين وشرع يف عمل املولد واعتىن بذلك ونادوا على فيه حضر شيخ السادا
الناس بفتح احلوانيت بالليل ووقود القناديل من باب زويلة اىل بني القصرين وأحدثوا سيارات وأشاير ومواكب 

  وامحال قناديل ومشاعل وطبوال وزمورا واستمر ذلك مخسة عشر يوما وليلة 
وم اجلمعة حضر عابدي باشا باستدعاء الشيخ له فتغدى ببيت الشيخ وصلى اجلمعة باملسجد وخلع على ويف ي

  الشيخ وعلى اخلطيب مث ركب إىل قصر العيين 
ويف ذلك اليوم وصل ططرى من الديار الرومية وعلى يده مرسومات فعملوا يف صبحها ديوانا بقصر العيين وقرئت 

تقرير العابدي باشا على والية مصر والثاين األمر واحلث على حرب األمراء املرسومات فكان مضمون احدها 
القبليني وإبعادهم من القطر املصري والثالث بطلب االفرجني املرهون اىل الديار الرومية فلما قرىء ذلك عمل 

يه املبشر عابدي باشا شنكا ومدافع من القصر واملراكب والقلعة وانكسف بال امسعيل كتخدا بعد ان حضر ال
باملنصب واظهر البشر والعظمة وانفذ املبشرين ليال اىل االعيان ومل يصرب اىل طلوع النهار حىت انه ارسل اىل حممد 
افندي البكري املبشر يف خامس ساعة من الليل واعطاه مائة دينار وحضر اليه االمراء والعلماء يف صبحها للتهنئة 

  ي باشا عزاله وحرميه إىل القلعة وثبت ذلك عند اخلاص والعام ونقل عابد
ويف يوم اجلمعة ثاين عشرة رجع مصطفى كتخدا من ناحية قبلي وبيده جوابات وأخرب أن ابراهيم بك الكبري ترفع 

  إىل قبلي وصحبته ابراهيم بك 

  الوايل وسليمان بك االغا وأيوب بك وملخص اجلوابات اهنم طالبون من حد املنية 
  ه عمل الباشا ديوانا حضره املشايخ واالمراء فلم حيصل سوى سفر االفرجني ويف يوم االحد رابع عشر

ويف أواخره حضر سراج باشا ابراهيم بك وبيده جوابات يطلبون من حد منفلوط فأجيبوا اىل ذلك وكتبت هلم 
  جوابات بذلك وسافر السراج املذكور 



  واستهل شهر مجادى االوىل

  يف غرته قلدوا غيطاس بك امارة احلج 
ويف ثالثه وصل ططريون من الرب على طريق دمياط مبكاتبات مضموهنا والية امسعيل كتخدا حسن باشا على مصر 
واخربوا ان حسن باشا دخل اىل اسالمبول يف ربيع االول ونقض ما أبرمه وكيل عابدي باشا والبس قاجبي كتخدا 

 وتعني قاجبي الوالية وخرج من اسالمبول بعد امسعيل املذكور حبكم نيابته عنه قفطان املنصب ثالث ربيع الثاين
خروج الططر بيومني وحضر الططر يف مدة ثالث وعشرين يوما فلما وصل الططر سر امسعيل كتخدا سرورا عظيما 

  وانقذ املبشرين اىل بيوت االعيان 
بك اىل الشرقية وعلي بك وفيه ورد اخلرب بانتقال االمراء القبليني إىل املنية وسافر رضوان بك اىل املوفية وقاسم 

  احلسين اىل الغربية 
ويف عشرينه مجع امسعيل بك االمراء والوجاقلية وقال هلم ايا اخواننا ان حسن باشا أرسل يطلب مين باقي احللوان 

فمن كان عنده بقية فليحضر هبا ويدفعها فأحضروا حسن أفندي شقبون أفندي الديوان وحسبوا الذي طرف 
فبلغ ثلثمائة ومخسني كيساوطلع على طرف حسن بك واتباعه حنو اربعمائة كيس وعلى طرف امسعيل بك ومجاعته 

علي بك الدفتردار مائة وستون كيسا وكانوا أرسلوا اىل علي بك فلم يأت فقال هلم حسن بك أي شيء هذا 
  العجب واالغراض بالد علي بك فارسكور وبأرنبال 

كالم فقام من بينهم امسعيل بك ونزل وركب إىل جزيرة الذهب وسرس الليانة حلواهنم قليل وزاد اللغط وال
وكذلك حسن بك خرج اىل قبة العزب وعلي بك ذهب اىل قصر اجللفي بالشيخ قمر واصبح علي بك وركب اىل 

الباشا مث رجع اىل بيته مث ان علي بك قال ال بد من حترير حسايب وما تعاطيته وما صرفته من أيام حسن باشا اىل 
وما صرفته على أمري احلج تلك السنة وادعي امري احلج الذي هو حممد بك املبدول ببواقي ووقع على وقتنا 

اجلداوي فاجتمعو ببيت رضوان كتخدا تابع اجملنون وحضر حسن كتخدا علي بك وكيال عن خمدومه ومصطفى اغا 
ن كيسا وطلع له بواق يف الوكيل وكيال عن امسعيل بك وحرروا احلساب فطلع على طرف علي بك ثالثة وعشرو

  البالد نيف واربعون كيسا 

  شهر مجادى االخرة

فيه حضر فرمان من الدولة بنفي اربع اغوات وهم عريف أغا وعلي اغا وادريس اغا وامسعيل اغا فحنق لذلك 
  جوهر اغا دار السعادة وشرع يف كتابه مرافعة 

  ارة ويف عاشره وصل فرمان المسعيل كتخدا وخوطب فيه بلفظ الوز
ويف يوم االحد عمل امسعيل باشا املذكور ديوانا يف بتيه باالزبكية وحضر االمراء واملشايخ وقرأوا املكاتبة وفيها 

االمر حبساب عابدي باشا وبعد انفضاض الديوان امر الروزناجمي واالفندية بالذهاب اىل عابدي باشا وحترير حساب 
ة امسعيل باشا وما اخذه زيادة عن عوائده وأخذ منه الضرخبانة الستة اشهر من أول توت اىل برمهات الهنا مد
  وسلمها اىل خازنداره وقطعوا راتبه من املذبح 

ويف عصريتها ارسل اىل الوجاقلية واالختيارية فلما حضروا قال هلم امسعيل باشا بلغين انكم مجعتم مثامنائة كيس فما 
  على العسكر فقال الي شيء قالوا  صنعتم هبا فقالوا دفعناها اىل عابدي باشا وصرفها



لقتل العدو قال والعدو قتل قالوا ال قال حينئذ إذا احتاج احلال ورجع العدو اطلب منكم كذلك قدرها قالوا ومن 
  اين لنا ذلك قال إذا اطلبوها منه واحفظوها عندكم يف باب مستحفظان لوقت االحتياج 

فلوط وبىن له هبا داراوصحبته ايوب بك واما مراد بك وبقية وفيه تواترت االخبار باستقرار ابراهيم بك مبن
  الصناجق فاهنم ترفعوا إىل فوق 

ويف يوم االثنني حضر حسن كتخدا اجلربان من الروم وكان امسعيل بك ارسل يتشفع يف حضوره بسعاية حممد اغا 
مملوك سليمان اغا كتخدا  البارودي وعلى انه مل يكن من هذه القبيلة النه مملوك حسن بك ايب كرش وحسن بك

اجلاويشية وملا حضر اخرب ان االمراء الرهائن ارسلوهم اىل شنق قلعة منفيني بسبب مكاتبات وردت من االمراء 
القباىل اىل بعض متكلمني الدولة مثل القزالر وخالفه بالسعي هلم يف طلب العفو فلما حضر حسن باشا وبلغه ذلك 

  منزله واعزاز وهلم رواتب وجاميكة لكل شخص مخسمائة قرش يف الشهر نفاهم واسقط رواتبهم وكانوا يف 
ويف عشرينه حترر حساب عابدي باشا فطلع المسعيل باشا حنو ستمائة كيس فتجاوز له عن نصفها ودفع له ثلثمائة 

وه كيس وطلع عليه لطرف املريي حنوها أخذوا هبا عليه وثيقة وساحمه االمراء من حساهبم معه وهادوه وأكرم
  وقدموا له تقادم وأخذ يف أسباب االرحتال والسفر وبرز خيامه اىل بركة احلج 

  ويف اواخره ورد اخلرب مع السعاة بوصول االطواخ المسعيل باشا والريق والداقم اىل ثغر االسكندرية 

  شهر رجب الفرد احلرام استهل بيوم السبت

ريق الشام اىل ديار بكر ليجمع العساكر اىل قتال املوسقو يف ثالثه يوم االثنني سافر عابدي باشا من الرب على ط
وذهب من مصر بأموال عظيمة وسافر صحبته امسعيل باشا االرنؤدي وابقى امسعيل باشا من عسكر القليوجنية 

  واالنؤدية من اختارهم خلدمته واضافهم اليه 

نك وحراقة بربكة االزبكية وحضر ويف عاشره وصلت االطواخ والداقم اىل الباشا فابتهج لذلك وأمر بعمل ش
االمراء اىل هناك ونصبوا صواري وتعاليق وعملوا حراقة ووقدة ليلتني مث ركب الباشا يف صبح يوم اجلمعة وذهب 

اىل مقام االمام الشافعي فزاره ورجع اىل قبة العزب خارج باب النصر ونودى يف ليلتها على املوكب فلما كان 
رج االمراء والوجاقلية والعساكر الرومية واملصرلية واجتمع الناس للفرجة صبح يوم السبت خامس عشره خ

وانتظم املوكب امامه وركب بالشعار القدمي وعلى رأسه الطلخان والقفطان االطلس وامامه السعاة واجلاويشية 
مهم القدمي املعتاد واملالزمون وخلفه النوبة التركية وركب امامه مجيع األمراء بالشعار والبيلشانات بزينتهم ونظا

وشق القاهرة يف موكب عظيم وملا طلع اىل القلعة ضرب له املدافع من االبراج وكان ذلك اليوم متراكم الغيوم 
وسح املطر من وقت ركوبه اىل وقت جلوسه بالقلعة حىت ابتلت مالبسه ومالبس االمراء والعسكر وحوائجهم وهم 

  ة القبطي مستبشرون بذلك وكان ذلك اليوم خامس برمود
ويف يوم الثالثاء عمل الديوان وطلع االمراء واملشايخ وطلع اجلم الكثري من الفقهاء ظانني وطامعني يف اخللع فلما 

قرىء التقرير يف الديوان الداخل خلع على الشيخ العروسي والشيخ البكري والشيخ احلريري والشيخ األمري 
ىل املشايخ احلاضرين وقال تفضلوا يا أسيادنا حصلت الربكة فقاموا واالمراء الكبار فقط مث ان امسعيل بك التفت ا

  وخرجوا 
ويف يوم اخلميس عشرينه امر الباشا احملتسب بعمل تسعرية وتنقيص االسعار فنقضوا سعر اللحم نصفه فضة وجعلوا 



ل سعر االردب الضاين بستة انصاف واجلاموسي خبمسة فشح وجوده باالسواق وصاروا يبيعونه خفية بالزيادة ونز
  الغلة اىل ثالثة ريال ونصف بعد تسعة ونصف 

ويف يوم اخلميس ثامن عشرينه ورد مرسوم من الدولة فعمل الباشا الديوان يف ذلك وقرأوه وفيه األمر بقراءة 
  صحيح البخاري باالزهر 

دن املسلمني وكذلك والدعاء بالنصر للسلطان على املوسقو فاهنم تغلبوا واستولوا على قالع ومدن عظيمة من م
يدعون له بعد االذان يف كل وقت وأمر الباشا بتقرير عشرة من املشايخ من املذاهب الثالثة يقرأون البخاري يف كل 

يوم ورتب هلم يف كل يوم مائتني نصف فضة لكل مدرس عشرون نصفا من الضرخبانة ووعدهم بتقريرها هلم على 
  الدوام بفرمان 

  ض حيطان اجلامع االزهر بالنورة واملغرة وفيه شرع الباشا يف تبيي
ويف يوم االحد حضر الشيخ العروسي واملشايخ وجلسوا يف القبلة القدمية جلوسا عاما وقرأوا اجزاء من البخارى 

واستداموا على ذلك بقية اجلمعة وقرر امسعيل بك ايضا عشرة من الفقهاء كذلك يقرأون ايضا البخاري نظري 
  صناع وشرعوا يف البياض والدهان وجالء االعمدة وبطل ذلك الترتيب لعشرة االوىل وحضر ال

  شهر شعبان املكرم

يف ثانيه نودي بأبطال التعامل بالزيوف املغشوشة والذهب الناقص وان الصيارفة يتخدون هلم مقصات يقطعون هبا 
قراريط يكون بطاال وال  الدراهم الفضة املنحسة وكذلك الذهب املغشوش اخلارج وإذا كان الدينار ينقص ثالثة

يتعامل به وامنا يباع لليهود املوردين بسعر املصاغ اىل دار الضرب ليعاد جديدا فلم ميتثل الناس هلذا االمر ومل 
يوافقوا عليه واستمروا على التعامل بذلك يف املبيعات وغريها الن غالب الذهب على هذا النقص واكثر وإذا بيع 

  قريبا من النصف فلم يسهل هبم ذلك ومشوا على ما هم عليه مصطلحون فيما بينهم على سعر املصاغ خسروا فيه 
ويف أوائله ايضا تواترت االخبار مبوت السلطان عبد احلميد حادي عشر رجب وجلوس ابن أخيه السلطان مصطفى 

سافرين دراهم مكانه وهو السلطان سليم خان وعمره حنو الثالثني سنة وورد يف أثر االشاعة صحبة التجار وامل
  وعليها امسه وطرته ودعى له يف اخلطبة اول مجعة يف شعبان املذكور 

ويف يوم الثالثاء تاسعه حضر علي بك الدفتردار من ناحية دجوة وسبب ذهابه اليها ان اوالد حبيب قتلوا عبد 
ذلك على علي بك العلي بك مبنية عفيف بسبب حادثة هناك وكان ذلك العبد موصوفا بالشجاعة والفروسية فعز 

فأخذ فرمانا من الباشا بركوبه على أوالد حبيب وختريب بلدهم ونزل اليهم وصحبته باكري بك وحممد بك املبدول 
وعندما علم احلبايبة بذلك وزعوا متاعهم وارحتلوا من البلد وذهبوا اىل اجلزيرة فلما وصل علي بك ومن معه اىل 

فأمروا هبدمها فهدموا جمالسهم ومقاعدهم وأوقدوا فيها النار وعملوا  دجوة مل جيدوا احدا ووجدوا دورهم خالية
فردة على أهل البلد وما حوهلا من البالد وطلبوا منهم كلفا وحق طرق وتفحصوا على ودائعهم وامانتهم وغالهلم 

هم مث يف جرية البالد مثل طحلة وغريها فأخذوها وأحاطوا بزرعهم وما وجدوه بالنواحي من هبائمهم ومواشي
  تداركوا أمرهم وصاحلوه بسعي الوسائط بدراهم ودفعوها ورجعوا اىل وطنهم ولكن بعد خراهبا وهدمها 

  وفيه ارسل الباشا سلحداره خبطاب لالمراء القبايل يطلب منهم الغالل واملال املريي حكم االتفاق 



  واستهل شهر رمضان وشوال

خلطبة باسم السلطان سليم شاه فعمل الباشا ديوانا وقرأ املرسوم يف رابعه وصل اىل مصر أغا معني باجراء السكة وا
الوارد بذلك حبضرة اجلمع والسبب يف تأخريه هلذا الوقت االهتمام بأمر السفر واشتغال رجال الدولة بالعزل 
ان باشا والتولية وورد اخلرب ايضا بعزل حسن باشامن رياسة البحر اىل رياسة الرب وتقلدا الصدارة وتوىل عوضه قبط

  حسني اجلرديل وأخربوا ايضا بقتل بستحي باشا 
  ويف أوائله أيضا فتحوا مريي سنة مخسة مقدمة بعجلة 

ويف أواخره حضر عثمان كتخدا عزبان من الديار الرومية وبيده أوامر وفيها احلث على حماربة االمراء القبايل 
  واخلطاب للوجاقلية وباقي االمراء 

  ك باملساعدة واالذن هلم بصرف ما يلزم صرفه من اخلزينة مع تشهيل اخلزينة للدولة بان يكونوا مع امسعيل ب
ويف عاشره وصل ططري وعلى يده اوامر منها حسن عيار املعاملة من الذهب والفضة وأن يكون عيار الذهب 

الناس  املصري تسعة عشر قرياطا ويصرف مبائة وعشرين نصفا بنقص أربعة انصاف عن الواقع يف الصرف بني
والسالمبويل مبائة وأربعني وينقص عشر والفندقلي مبائتني بنقص مخسة والريال الفرانسة مبائة بنقص مخسة ايضا 

واملغريب خبمسةوتسعني بنقص مخسة ايضا وهو املعروف بأيب مدفع والبندقي مبائتني وعشر بنقص مخسة عشر فنزل 
  م االغا والوايل ونادى بذلك فخسر الناس حصة من أمواهل

  ويف غايته خرج أمري احلاج غيطاس بك باحململ وركب احلجاج 
ويف منتصف شهر القعدة املوافق لعاشر مسرى القبطي أو يف النيل املبارك اذرع الوفاء ونزل الباشا اىل فم اخلليج 

اهلاليل  وكسر السد حبضرته على العادة وانقضى هذا العام حبوادثه وحصل يف هذه السنة االزدالف وتداخل العام
يف اخلراجي ففتحوا طلب املال اخلراجي القابل قبل أوانه لضرورة االحتياج وضيق الوار بتعطيل اجلهة القبلية 

واستيالء االمراء اخلارجني عليها ووجه امسعيل بك الطلب من أول السنة بباقي احللوان الذي قرره حسن باشا مث 
ة بالفرد املتوالية املقرر على البالد من امللتزمني ووجه على الناس قباح املال الشتوي مث الصيفي ويف اثناء ذلك املطالب

الرسل واملعينني من السراجني والدالة وعسكر القليوجنية فيدمهون االنسان ويدخلون عليه يف بيته مثل التجريدة 
باالكرام فال  اخلمسة والعشرة بأيديهم البنادق واالسلحة بوجوه عابسة فيشاغلهم ويالطفهم ويلني خواطرهم

يزدادون اال قسوة وفظاظة فيعدهم على وقت آخر فيسمعونه قبيح القول ويشتطون يف أجرة طريقهم ورمبا مل جيدوا 
صاحب الدار أو يكون مسافرا فيدخلون الدار وليس فيها اال النساء وحيصل منهم ماال خري فيه من اهلجوم عليهن 

  ورمبا نططن من احليطان او هربن 

اجلريان وسافر رضوان بك قرابة علي بك الكبري اىل املنوفية وانزل هبا كل بلية وعسف بالقرى عسفا اىل بيوت 
عينفا قبيحا بأخذ البلص والتساوين وطلب الكلف اخلارجة عن املعقول إىل ان وصل اىل رشيد مث رجع الى مولد 

وكذلك قاسم بك بالشرقية وعلي بك  السيد البدوي بطندتا مث عاد ويف كل مرة من مروره يستأنف العسف واجلور
احلسين بالغربية وقلد امسعيل بك مصطفى كاشف املرابط بقلعة طرا فعسف باملسافرين الذاهبني وااليبني اىل جهة 

قبلي فال متر عليه سفينة صاعدة او منحدرة اال طلبها اليه وأمر باخراج ما فيها وتفتيشها حبجة أخذهم االحتياجات 
من الثياب وغريها او ارساهلم اشياء او دراهم لبيوهتم فان وجد بالسفينة شيئا من ذلك هنب ما فيها  لألمراء القبليني



من مال املسافرين واملتسببني وأخذه عن آخره وقبض عليهم وعلى الريس وحبسهم ونكل هبم وال يطلقهم اال 
يطلقهم اال مبال يأخذه منهم وحتقق مبصلحة وان مل جيد شيئا فيه شبهة أخذ من السفينة ما اختاره وحجزهم فال 

الناس فعله فصانعوه ابتداء تقية لشره وحفظا ملاهلم ومتاعهم فكان الذي يريد السفر اىل قبلي بتجارة او متاع يذهب 
اليه ببعض الوسائط ويصاحله مبا يطيب به خاطره ومير بسالم فال يعرض له وكذلك الواصلون من قبلي يأتون 

ة ويطلع اليه الريس واملسافرون فيصاحلونه وعلم الناس هذه القاعدة واتبعوها وارتاحوا عليها طائعني إىل حتت القلع
يف اجلملة واستعوضوا اخلسارة من غلو االمثان وكذلك فعل نساء سائر االمراء القبليني وهادينه وارشونه عن 

يه ما يرمن ارساله وهو يرسله مبعرفته ارساهلن اىل ازواجهن من املالبس واالمتعة سراحىت كانوا يف االخر يرسلن ال
وتأيت اجوبتهم على يده اىل بيوهتن خفية واختذ له يدا ومجيال وطوقهم منته بذلك وشاع يف بالد االرنؤد وجبال 
الروملي رغبة امسعيل بك يف العساكر فوفدوا عليه باشكاهلم املختلفة وطباعهم املنحرفة وعدم أدياهنم وانعكاس 

  هم طائفة باجليزة وطائفة ببوالق وطائفة مبصر العتيقة أوضاعهم فأسكن من

واجرى عليهم النفقات والعلوفات وجلب له الياسريجية املماليك فاشترى منهم عدة وافرة منهم عدة وافرة 
وأكثرهم عزق ومشنبون واجناس غري معهودة واستعملهم من أول وهلة يف الفروسية ومل يدرهبم يف آداب وال 

كتاب كل ذلك حرصا على مقاومة االعداء وتكثري اجليش وتابع ارسال اهلدايا واالموال والتحف معرفة دين وال 
اىل الدولة واحضر السروجية والصواع والعقادين فصنعوا ستة سروج للسلطان واوالده وذلك قبل موت السلطان 

والقربوص مرصعة  عبد احلميد على طريقه وضع سروج املصريني بعبايات مزركشة وهي مع السرج والقصعة
باجلواهر والربوق والذهب والركابات واللجامات والبالمات والشماريخ والسالسل كلها من الذهب البندقي 
الكسر والرأس والرمشات كلها من احلرير املصنوع باملخيش وسلوك الذهب ومشاريخ املرجان والزمرد ومجيع 

ادن صناعة بديعة كلفة مثينة أقاموا يف صناعة ذلك عدة أيام الشراريب من القصب املخيش وهبا تعاليق املرجان واملع
ببيت حممد اغا البارودي واشترى كثريا من االواين والقدور الصيين االسكي معدن ومألها بأنواع الشربات 
املصنوع من السكر املكرر كشراب البنفسج والورد واحلماض والصندل املطيب باملسك والعنرب وماءالورد 

هلندية مثل مريب القرنفل وجوزبوا والبسباسة والزجنبيل والكابلي وأرسل ذلك مع اخلزينة بالبحر صحبة واملربيات ا
عثمان كتخدا عزبان ومعها عدة خيول من اجلياد واقمشة هندية وعود وعنرب وظرائف وارزوبن وأفاويه وماء الورد 

ذلك ومل نسمع به ومل نره يف تاريخ فان هناية  املكرر وغري ذلك ومل يتفق الحد فيما تقدم من أمراء مصر أرسل مثل
ما رأينا ان االشربة يضعوهنا يف ظروف من الفخار اليت قيمة الظرف منها مخسة انصاف او عشرة حىت الذي يأيت من 

  اسالمبول خلصوص السلطان واما هذه فأقل ما فيها يساوي مائة دينار واكثر من ذلك 
احليسوب الفلكي ابو االتقان الشيخ مصطفى اخلياط صناعة ادرك الطبقة االوىل ومات يف هذه السنة العالمة املاهر 

  من ارباب الفن مثل 

رضوان افندي ويوسف الكالرجي والشيخ حممد النشيلي والكرتلي والشيخ رمضان اخلوانكي والشيخ حممد 
 وحل األزياج والتحاويل الغمري والشيخ الوالد حسن اجلربيت واخذ عنهم وتلقى منهم ومهر يف احلساب والتقومي

واحلل والتركيب وحتاويل السنني وتداخل التواريخ اخلمسة واستخراج بعضها من بعض وتواقيعها وكبائسها 
وبسائطها وموامسها ودالئل االحكام واملناظرات ومظنات الكسوف واخلسوف واستخراج اوقاهتا ودقائقها مع 

ه اشياخه ومعاصروه باالتقان واملعرفة وانفرد بعد اشياخه ووفد الضبط والتحرير وصحة احلدس وعدم اخلطأ واقر ل



عليه طالب الفن وتلقوا عنه واجنبوا واجلهم عصرينا وشيخنا العالمة املتقن الشيخ عثمان ابن سامل الورداين اطال 
ني ومائة والف اهللا بقاءه ونفع به والزم املترجم املرحوم الوالد مدة مديدة وتلقى عنه وحج معه يف سنة ثالث ومخس

ومسعته يقول عنه الشيخ مصطفى فريد عصره يف احلسابيات والشيخ حممد النشيلي يف الرمسيات وحسن افندي قطه 
مسكني يف دالئل االحكام وكان يستخرج يف كل عام دستور السنة من مقومات السيارة ومواقع التواريخ وتواقيع 

فع العامة وينقل منها نسخا كثرية يتناوهلا خلاص والعام يعلمون القبط واملواسم واالهلة ويعرب السنة الشمسية لن
منها االهلة واوائل الشهور العربية والقبطية والرومية والعربانية والتواقيع واملواسم وحتاويل الربوج وغري ذلك 

ئة والف فأجابه إىل والتمس منه االستاذ سيدي ابو االمداد امحد بن وفا حتريك الكواكب الثابته لغاية سنة مثانني وما
ذلك واشتغل به أشهرا حىت أمت حساب أطوهلا وعروضها وجهاهتا ودرجات ممرها ومطالع غروهبا وشروقها 

وتوسطها وأبعادها ومواضعها بأفق عرض مصر بغاية التحقيق والتدقيق على أصول الرصد اجلديد السمرقندي وقام 
  ه بذلك واجازه على ذلك اجازة سنية له االستاذ باوده ومصرفه ولوازم عياله مدة اشتغال

ومات سلطان الزمان السلطان عبد احلميد بن امحد خان وتوىل بعده ابن أخيه السلطان سليم بن مصطفى وفقه اهللا 
  تعاىل آمني 

  ودخلت سنة اربع ومائتني والف

الوزي وكانت تغل يف احملرم وصلت االخبار بأن املوسقو أغاروا على عدة قالع ومسالك اسالمية منها جهات ا
  على اسالمبول كالصعيد على مصر وان اسالمبول واقع هبا غالء عظيم 

ويف أواخره حضر واحد أغا وبيده مرسومات بسبب االمراء القبليني باهنم ان كانوا تعدوا اجلهات اليت صاحلوا 
ميتثلوا خيرجوا اليهم ويقاتلوهم عليها حسن باشا ومل يدفعوا املال وال الغالل فالزم من حماربتهم ومقاتلتهم وان مل 

فان السلطان اقسم باهللا أنه يزيل الفريقني وال يقبل عذرهم يف التأخري فقرأوا تلك املرسومات يف الديوان مث 
  أرسلوها مع مكاتبات صحبة واحد مصريل وآخر من طرف االغا القادم هبا واخر من طرف الباشا 

من االمراء القبليني ملخصها أهنم مل يتعدوا ما حددوه مع حسن باشا اال ويف أوائل ربيع االول رجع الرسل جبوابات 
بأوامر من عابدي باشا فأنه حدد لنا من منفلوط مث امسعيل بك بىن حاجزا وقالعا وأسوارا بطرا وذلك دليل وقرينة 

مزية لالمراء الكائنني  على أن ما وراء ذلك يكون لنا وانه اختص باالقاليم البحرية وترك لنا االقاليم القبلية وال
مبصر علينا فانه جيمعنا واياهم أصل واحد وجنس واحد وان كنا ظلمة فهم أظلم منا واما الغالل واملال فأننا أرسلنا 
هلم جانب غالل فلم ترجع املراكب اليت ارسلناها ثانيا فريسلوا لنا مراكب وحنن نبيعها ونرسلها وذكروا ايضا أهنم 

ا اجلاويشية سابقا إىل اسالمبول وحنن يف انتظار رجوعه باجلواب فعند رجوعه يكون العمل ارسلوا صاحل أغا كتخد
  مبقتضى ما يأيت به من املرسومات وال خنالف أمر السلطان 

ويف شهر مجادى االوىل وردت اخبار بعزل وزير الدولة وشيخ االسالم وأغات الينكجرية ونفيهم وان حسن باشا 
ر وانه حمصور مبكان يقال له امسعيل الن املوسقو أغاروا على ما وراء امسعيل واخذوا ما توىل الصدارة وهو بالسف

بعده من البالد مث انه هادن املوسقو وصاحلهم على مخسة أشهر اىل خروج الشتاء وأن السلطان أحضر االمراء 
املرادي وسليمان كاشف وأما  املصرلية الرهائن املنفيني بقلعة ليميا وهم عبد الرمحن بك االبراهيمي وعثمان بك

حسني بك فانه مات بليميا وملا حضروا انزلوهم يف قناقات وعني هلم رواتب وحيضرهم السلطان يف بعض االحيان 



اىل امليدان ويعملوا رماحة باخليول وهو ينظر اليهم ويعجبه ذلك ويعطيهم انعاما وورد اخلرب ايضا أن صاحل أغا 
االمراء القبايل ومت االمر بواسطة نعمان افندي منجم باشا وحممود بك وأرسلوا وصل إىل اسالمبول فصاحل على 

باالوراق اىل حسن باشا فحنق لذلك ومل ميضه واحنرف علي نعمان افندي وحممود بك وأمر بعزهلما من مناصبهما 
من اسالمبول وشاط ونفيهما واخراجهما من دار السلطنة فنفى نعمان افندي الىاماسيه وحممود بك إىل جهة قريبة 

  طبيخهم وسافر صاحل اغا من اسالمبول 
  ويف شهر شعبان ورد اخلرب مبوت حسن باشا وكان موته يف منتصف رجب وكأنه مات مقهورا من املوسقو 

  ويف ثاين عشر رمضان حصل زلزلة لطيفة يف ساس ساعة من الليل 
كانت حلسن باشا مبصر فتسلموها ممن كانت حتت وفيه ايضا وصل ثالثة اشخاص من الديار الرومية فأخذوا ودائع 

  أيديهم ورجعوا 
  ويف ليلة اجلمعة ثالث عشر شوال قبل الفجر احترق بيت امسعيل بك عن آخره 

ويف خامس عشرينه عزل حسن كتخدا احملتسب من احلسبة وقلدوها رضوان أغا حمرم من وجاق اجلاويشية فأهنى 
  حسن أغا انه كان متكفال 

مع األزهر فان كان املتويل يتكفل هبا مثله استمر فيها واال ردوا له املنصب وهو يقوم هبا للمجاورين كما جبراية اجلا
كان فلما قالوا لرضوان اغا ذلك فلم يسمعه اال القيام بذلك وهي دسيسة شيطانية ال أصل فان اخبار اجلامع 

سن اغا كتخداه يصل ويقطع من أي جهة أراد األزهر هلا جهات بعضها معطل والناظر عليه علي بك الدفتردار وح
من املريي او من خالفه فدس هذه الدسيسة يريد هبا تعجيز املتويل لريجع اليه املنصب ومعلوم ان املتويل مل يتقلد 
ذلك اال برشوة دفعها ويلزم من نزوله عنها ضياع غرامته وجرسته بني اقرانه فما وسعه اال القيام بذلك وفردها 

احلسبة اليت يأخذها من السوقة ويدفعها للخباز يصنع هبا خبزا للمجاورين واملنقطعني يف طلب العلم  على مظامل
ليكون قوهتم وطعامهم من الظلم والسحت املكرر وذلك حنو مخسة آالف نصف فضة يف كل يوم واشتهر ذلك 

  الضرورات تبيح احملظورات وعلمه العلماء واجملاوزون وغريهم ورمبا طالبوه باملنكسر أو اعتذروا بقوهلم 
ويف ليلة السبت ثالث شهر احلجة املوافق لعاشر مسرى القبطي أو يف النيل أذرعه وكسر السد حبضرة الباشا 

  واالمراء على العادة وجرى املاء يف اخلليج 
زبوا احزابا وفيه وقعت واقعة بني عسكر القليوجنية واالرنؤدية بسوق السالح وقتل بينهم مجاعة من الفريقني مث حت

فكان كل من واجه حزبا من الطائفة االخرى او انفرد ببعض منها قتلوه ووقع بينهم ماال خري فيه وداخل الناس 
اخلوف من ذلك فيكون االنسان مارا بالطريق فال يشعر اال وكرشه وطائفة مقبلة وبأيديهم البنادق والرصاص وهم 

من الطرق واستمر هذا االمر بينهم حنو مخسة ايام مث ادرك  قاصدون طائفة من أخصامهم بلغهم اهنم يف طريق
  القضية امسعيل بك وصاحلهم 

ويف أواخره حضر مجاعة من األرنؤد اىل بيت حممد أغا البارودي وقبضوا منه مبلغ دراهم من علوفتهم ونزلوا عند 
  اخلليج املرخم وازدمحوا 

  ل تسعة وطلع من طلع يف أسوأ حال يف املركب فانقلبت هبم وغرق منهم حنو ستة انفار وقي

  ذكر من مات يف هذه السنة



ومات يف هذه السنة العالمة الرحلة الفهامة الفقيه احملدث املفسر احملقق املتبحر الصويف الصاحل الشيخ سليمان بن 
 عمر بن منصور العجيلي الشافعي األزهري املعروف باجلمل ويعرف أبوه وجده بشننت ولد مبنية عجيل أحدى

قرى الغربية وورد مصر والزم الشيخ احلفين فشملته بركته وأخذ عنه طريق اخللوتية ولقنه االمساء وأذن له 
واستخلفه وتفقه عليه وعلى غريه من فضالء العصر مثل للشيخ عطية االجهوري والزم دروسه كثريا واشتهر 

املسجد املالصق ملنزله على اخلليج ودرس بالصالح وعفة النفس ونوه الشيخ احلفين بشأنه وجعله اماما وخطيبا ب
باالشرفيه واملشهد احلسيين يف الفقه واحلديث والتفسري وكثرت عليه الطلبة وضبطت من امالئه وتقريراته وقرأ 

املواهب والشمائل وصحيح البخاري وتفسري اجلاللني باملشهد احلسيين بني املغرب والعشاء وحضره أكرب الطلبة ومل 
امره تقشف يف ملبسه ولبس كساء صوف وعمامة صوف وطيلسانا كذلك واشتهر بالزهد  يتزوج ويف آخر

  والصالح ويتردد كثريا لزيارات املشايخ واالولياء ومل يزل على حاله حىت تويف يف حادي عشر القعدة من السنة 
بن عمر بن ناجي بن  ومات االمام الفاضل العالمة الصاحل املتجرد القانع الصويف الشيخ علي ابن عمر بن امحد

فنيش العوين امليهي الشافعي الضرير نزيل طندتا ولد بامليه إحدى قرى مصر وأول من قدمها جده فنيش وكان 
جمذوبا من بين العونة العرب املشهورين بالبحرية فتزوج هبا وحفظ املترجم القرآن وقدم اجلامع االزهر وجوده على 

  عصره ونزل طندتا فتديرها ودرس العلم بعض القراء واشتغل بالعلم على مشايخ 

باملسجد اجملاور وللمقام االمحدي وانتفع به الطلبة وآل به اآلمر اىل أن صار شيخ العلماء هناك وتعلم عليه غالب 
من بالبلد علم التجويد وهو فقيه جمود ماهر حسن التقرير جيد احلافظة حيفظ كثريا من النقول الغريبة وفيه أنس 

ف وانكسار وورد مصر يف احملرم من هذه السنة مث عاد اىل طندتا وتويف يف ثاين عشر ربيع االول من وتواضع وتقش
  السنة ومل يتعلل كثريا ودفن جبانب قرب سيدي مرزوق من اوالد غازي يف مقام مبىن عليه رمحه اهللا تعاىل 

بيه النبيل واللوذعي اجلليل قاسم بن ومات الفاضل النحرير الذي وقف االدب عند بابه والذت اربابه باعتابه الن
عطاء اهللا املصري االديب ولد مبصر وهبا نشأ وقرأ يف الفنون على بعض أهل عصره وحفظ امللحة وااللفية وغريمها 

واشتهر بفن االدب والتوشيح والزجل وكان يعرف اوال بالزجال ايضا التقانه فيه وصار وحيد عصره يف هذه 
حد مع ما لديه من االرجتال يف الشعر مع غاية احلسن وأما يف فن التاريخ فاليه املنتهى مع الفنون حبيث ال جياريه أ

  السالسة والتناسب وعدم التكلف فيه 
ومات اخلواجا املعظم والناخودة املكرم احلاج امحد أغا بن مال مصطفى امللطيلي كان من أعيان التجار املشهورين 

يف بابه عدة الحبابه ومن يلوز جبنابه وينتمي لسدته وأعتابه حمتشما يف نفسه  وأرباب أهل الوجاهة املعتربين عمدة
  مبجال بني أبناء جنسه تويف يوم االربعاء ثاين عشرين القعدة ومل خيلف بعده مثله 

ومات صاحبنا النبيه املفوه الفصيح املتكلم الكاتب املنشيء حسني ابن حممد املعروف بدرب الشمسي وهو أحد 
افندي من بيت اجملد والرياسة والشرف والفضيلة وكان من نوادر العصر يف لفصاحة واستحضار  أخوة حسن

املسائل الغربية والنكات والفوائد الفقهية والطبية وعنده حرص على صيد الشوارد وأدرك مبصر أوقاتا ولذات يف 
  م اىل احلجاز االيام السابقة قبل أن خيرجهم علي بك من مصر يف سنة اثنتني ومثانني ونفيه

وبعد رجوعهم يف سنة سبع ومثانني ولكن دون ذلك ومل يزل يرفل يف حلل السيادة حىت تعلل حنو عشرين يوما 
وتويف يف شهر رمضان من السنة وصلى عليه مبصلى ايوب بك ودفن عند اسالفه وخلفه من بعده ابنه حسن جرجبي 

  املوجود االن بارك اهللا فيه ورحم سلفه 



املفضل واملالد املبجل الشيخ عبد اجلواد بن حممد ابن عبد اجلواد األنصاري اجلرجاوي اخلري املكرم  ومات العمدة
اجلواد من بيت الثروة والفضل جدوده مالكية فتحنف كان من أهل املآثر يف اكرام الضيوف والوافدين وله حسن 

يتلو القرآن واالحزاب ووردة مصر مرارا ويف  توجه مع اهللا تعاىل وأوراد وأذكار وقيام الليل يسهر غالب ليله وهو
آخره انتقل اليها بعياله واشترى منزال واسعا حبارة كتامة املعروفة اآلن بالعينية وصار يتردد يف دروس العلماء مع 
  اكرامهم له مث توجه اىل الصعيد ليصلح بني مجاعة من عرب العسريات فقتلوه غيلة يف هذه السنة رمحه اهللا تعاىل 

ات االمري املبجل صاحل فندي كاتب وجاق التفجية وهو من مماليك ابراهيم كتخدا القازدغلي نشأ من صغره يف وم
صالح وعفة وحبب اليه القراءة وجتويد اخلط فجوده على حسن افندي الضيائي واالنيس وغريمها حىت مهر فيه 

ى ذوي الفضائل واملعارف وله اعتقاد حسن وأجازوه على طريقتهم واصطالحهم واقتىن كتبا كثرية وكان منزله مأو
وحب يف املرحوم الوالد وال ينقطع عن زيارته يف كل مجعة مرة او مرتني وكان مترهفا يف مأكله وملبسه معتربا يف 
ذاته وجيها منور الوجه والشيبة له من امسه نصيب وعنده حزم ومماليكه أمحد ومصطفى مترض حنو سنة وعجز عن 

يركب محارا عاليا ويستند على اتباعه ومل يزل حىت تويف يف هذه السنة رمحه اهللا تعاىل وأنقضت ركوب اخليل وصار 
  هذه السنة 

  واستهلت سنة مخس ومائتني وألف

يف حادي عشر احملرم ورد أغا وعلى يده تقرير المسعيل باشا على السنة اجلديدة فعملوا له موكبا وطلع إىل القلعة 
  ع وضربوا له مدافع وقرىء املقرر حبضرة اجلم

  ويف ذلك اليوم قبض امسعيل بك على املعلم يوسف كساب معلم الدواوين وأمر بتغريقه يف حبر النيل 
ويف صبحها نفوا صاحلا أغا أغات االرنؤد قيل ان السبب يف ذلك انه تواطأ مع االمراء القبايل بواسطة املعلم يوسف 

لقالع اليت بناحية طرا واجليزة وعملوا له مبلغا من املال التزم به الذمي املذكور على انه ميلكهم املراكب الرومية وا
  يوسف وكتب على نفسه متسكا بذلك 

وفيه كثر تعدى أمحد أغا الوايل علىأهل احلسينية وتكرر قبضه وايذاؤه الناس منهم باحلبس والضرب واخذ املال 
انه بطلب أمحد سامل اجلزار شيخ طائفة البيومية وله بل وهنب بعض البيوت وأرسل يف يوم اجلمعة ثاين عشرينه أعو

كلمة وصولة بتلك الدائرة وأرادوا القبض عليه فثارت طوائفه على أتباع الوايل ومنعوه منهم وحتركت محيتهم عند 
ذلك وجتمعوا وانضم اليهم مجع كثري من أهل تلك النواحي وغريها وأغلقوا األسواق والدكاكني وحضروا اىل 

الزهر ومعهم طبول وقفلوا ابواب اجلامع وصعدوا على املنارات وهم يصرخون ويصيحون ويضربون على اجلامع ا
الطبول وأبطلوا الدروس فقال هلم الشيخ العروسي أنا أذهب اىل امسعيل بك يف هذا الوقت وأكلمه يف عزل الوايل 

بل هو من مجاعة حسن بك اجلداوي  وختلص منهم بذلك وذهب إىل امسعيل بك فاعتذر بأن الوايل ليس من مجاعته
  وأمر بعض اتباعه بالذهاب اليه واخباره جبمع الناس واملشايخ وطلبهم عزل الوايل فلم يرض بذلك 

وقال ان كان أنا أعزل الوايل تابعي يعزل هو االخر االغا تابعه ويعزل رضوان كتخدا اجملنون من املقاطعة ويرفع 
ليوجنية واالرنؤد وترددت بينهم الرسل بذلك مث ركب حسن بك وخرج مصطفى كاشف من طرا ويطرد عسكر الق

اىل ناحية العادلية مثل املغضب وصار أمحد أغا الوايل يركب جبماعة كثرية ويشق من املدينة ليغيظ العامة وكذلك 
ان مث جيمع من العامة خالئق كثرية ووقع بينه وبينهم بعض مناوشات يف مروره واجنرح بينهم مجاعة وقتل شخص



ركب املشايخ وذهبوا اىل بيت حممد افندي البكري وحضر هناك امسعيل بك وطيب خاطرهم والتزم هلم بعزل 
الوايل ومر الوايل يف ذلك الوقت على بيت الشيخ البكري وكثري من العامة جمتمع هناك ففزع فيهم بالسيف وفرق 

اء الناس ومشوا طوائف يأمرون بغلق الدكاكني مجعهم وسار من بينهم وذهب يف طريقه مث زاد احلال وكثرت غوغ
واجتمع باألزهر الكثري منهم واستمرت هذه القضية اىل يوم الثالثاء ثالث صفر مث طلع امسعيل بك واالمراء اىل 

القلعة واصطلحوا على عزل الوايل واآلغا وجعلومها صنجقني وقلدوا خالفهما االغا من طرف امسعيل بك والوايل 
ك ونزل الوايل اجلديد من الديوان إىل االزهر وقابل املشايخ احلاضرين واسترضاهم مث ركب اىل من طرف حسن ب

  بيته وانفض اجلمع وكأهنا طلعت بأيديهم والذي كان راكب محارا ركب فرسا 
ويف ليلة اجلمعة خامس شهر صفر غيمت السماء غيما مطبقا وسحت امطار غزيرة كأفواه القرب مع رعد شديد 

برق متتابع متصل قوي اللمعان خيطف باالبصار مستدمي االشتعال واستمر ذلك بطول ليلة اجلمعة ويوم الصوت و
اجلمعة واالمطار نازلة حىت سقطت الدور القدمية على الناس ونزلت السيول من اجلبل حىت مألت الصحراء وخارج 

 املدينة فحصل هلم غاية املشقة باب النصر وهدمت التراب وخسف القبور وصادف ذلك اليوم دخول احلجاج اىل
  وأخذ السيل صيوان أمري احلاج مبا فيه واحندر به من احلصوة 

اىل بركة احلج وكذلك خيام االمراء وغريهم وسالت السيول من باب النصر ودخلت البلد وامتألت الوكائل باملياه 
بركة عظيمة متالطمة باالمواج وكذلك جامع احلاكم وقتلت اناس يف حواصل اخلانات وصار خارج باب النصر 

  واهندم من دور احلسينية أكثر من النصف وكان امرا مهوال جدا 
وفيه حصل ايضا كائنة عبد الوهاب افندي بشناق الواعظ وذلك انه مات رجل من البشانقة من أهل بلده وكان قد 

حية االسكندرية فسافر املذكور اىل جعله وصيا على تركته فاستوىل عليها واستأصلها وكان للرجل املتويف شركة بنا
االسكندرية وحاز باقي التركة ايضا ورجع اىل مصر وحضر الوارث وطالبه بتركة مورثه فأظهر له شيئا نزرا فذهب 
الوارث اىل القاضي فدعاه القاضي وكلمه يف ذلك فقال له انا وصي خمتار وأنا مصدق وليس عندي عندي خالف 

انه يدعى عليك بكذا وكذا وعنده اثبات ذلك وطال بينهما الكالم وتطاول على  ما سلمته له فقال له القاضي
القاضي واستجهله فطلع القاضي اىل الباشا وشكا له فأمر باحضاره فحضر يف مجع الديوان وناقشوه فلم يتزلزل عن 

ضوا عليه وجروه عناده اىل أن نسب الكل اىل االحنراف عن احلق فحنق الباشا منه وأمر برفعه من اجمللس فقب
وضربوه ورموا بتاجه اىل األرض وحبسوه يف مكان وصادف ايضا ورود مكتوب من ناحية املدينة من مفتيها كان 
أرسله املذكور اليه لسبب من االسباب وذكر فيه الباشا بقوله التعيس احلريب وكذلك االمراء بنحو ذلك فأرسله 

ك حقدا منه عليه لكراهة خفية بينهما سابقة وأوصلة امسعيل بك املفيت وأعاده على يد بعض الناس اىل امسعيل ب
ايضا اىل الباشا فازداد غيظا وأرعد وابرق وأحضر بشناق افندي من حمبسه وقت القائلة وأراه ذلك املكتوب فسقط 

نوه يف يده واعتذر فلطمه على وجهه ونتف حليته وأراد أن يضربه خبنجره فشفع فيه أكابر أتباعه مث أخذوه وسج
وامر مبحاسبته على ما أخذه من التركة فحوسب وطولب وبقي باحلبس حىت ويف ما طلع عليه وشفع فيه علي بك 

  الدفتردار وخلصه من الترسيم 

ويف أواخر صفر قلدوا أمحد بك الوايل املذكور كشوفية الدقهلية وعثمان بك احلسين الغربية وشاهني بك شرقي 
صار مجاعة أمحد بك واتباعه عند سفرهم خيطفون دواب الناس من االسواق بلبيس وعلي بك جركس املنوفية و

  وخيول الطواحني وملا سرحوا يف البالد حصل منهم ماال خري فيه من ظلم الفالحني مما هو معلوم من أفعاهلم 



ليه قطع ويف شهر ربيع االول كمل بناء بيت امسعيل بك وبياضه وأمته على هيئة متقنة وترتيب يف الوضع ونقل ا
االعمدة العظام اليت كانت ملقاة يف مكان اجلامع الناصري الذي عند فم اخلليج وجعلها يف جدرانه وبىن به مقعدا 

عظيما متسعا ليس له مثيل يف مقاعد بيوت االمراء يف ضخامته وعظمه وهو يف جهة الربكة وغرس جبانبه بستانا 
  عظيما وظن ان الوقت قد صفا له 

ادى االوىل أشيع يف الناس ان يف ليل السابع والعشرين نصف الليل حيصل زلزلة عظيمة وتستمر ويف اواخر شهر مج
سبع ساعات ونسوا هذا القول إىل أخبار بعض الفلكيني من غري أصل واعتقده اخلاصة فضال عن العامة وصمموا 

الصحراء واىل االماكن  على حصوله من غري دليل هلم على ذلك فلما كانت تلك الليلة خرج غالب الناس إىل
املتسعة مثل بركةاالزبكية والفيل وخالفهما ونزلوا يف املراكب ومل يبق يف بيته إال من ثبته اهللا وباتوا ينتظرون ذلك 

  إىل الصباح فلم حيصل شيء وأصبحوا يتضاحكون على بعضهم 
  وفيه ابتدأ أمر الطاعون وداخل الناس منه وهم عظيم 

بك عثمان وجعلوه صنجق اخلزينة وشرعوا يف تشهيله واجتهد امسعيل بك يف سفر اخلزينة وفيه قلدوا عبد الرمحن 
على اهليئة القدمية ولبس املناصب والسدادة وأرباب اخلدم وقد بطل هذا الترتيب والنظام من نيف وثالثني سنة 

  اهللا بذل وعاجله الرجز فأراد امسعيل بك اعادته ليكون له بذلك منقبة ووجاهة عند دولة بين عثمان فلم يرد 

ويف شهر رجب زاد أمر الطاعون وقوى عمله بطول شهر رجب وشعبان وخرج عن حد الكثرة ومات به ماال 
حيصى من االطفال والشبان واجلواري والعبيد واملماليك واالجناد والكشاف واالمراء ومن امراء االلوف الصناجق 

املشار اليه وعسكر القليوجنية واالرنؤد الكائنون ببوالق ومصر حنو اثىن عشر صنجقا ومنهم امسعيل بك الكبري 
القدمية واجليزة حىت كانوا جيفرون حفر املن باجليزة بالقرب من مسجد أيب هريرة ويلقوهنم فيها وكان خيرج من 

واحلمالني بيت االمري يف املشهد الواحد اخلمسة والستة والعشرة وازدمحوا على احلوانيت يف طلب العدد واملغسلني 
ويقف يف انتظار املغسل او املغسلة اخلمسة والعشرة ويتضاربون على ذلك ومل يبق للناس شغل إال املوت وأسبابه 
فال جتد اال مريضا أو ميتا او عائدا او معزيا أو مشيعا أو راجعا من صالة جنازة أو دفن او مشغوال يف جتهيز ميت 

اجلنائز من املساجد واملصليات وال يصلي اال على اربعة او مخسة او  او باكيا على نفسه موهوما وال تبطل صالة
ثالثة وندر جدا من يشتكي وال ميوت وندر ايضا ظهور الطعن ومل يكن حبمي بل يكون االنسان جالسا فريتعش من 

وكان شبيها  الربد فيدثر فال يفيق اال خملطا أو ميوت من هناره او ثاين يوم ورمبا زاد او نقص او كان خبالف ذلك
بفصل البقر الذي تقدم واستمر عمله اىل اوائل رمضان مث ارتفع ومل يقع بعد ذلك إال قليال نادرا ومات االغا 

والوايل يف اثناء ذلك فولوا خالفهما فماتا بعد ثالثة ايام فولوا خالفهما فماتا ايضا واتفق ان املرياث انتقل ثالث 
بك تنازع الرياسة حسن بك اجلداوي وعلي بك الدفتردار مث اتفقوا على  مرات يف مجعة واحدة وملا مات امسعيل

تامري عثمان بك طبل تابع امسعيل بك على مشيخة البلد وسكن ببيت سيده وقلدوا حسن بك قصبة رضوان أمري 
دوا أمراء حاج مث اهنم اظهروا اخلوف والتوبة واالقالع وابطإل احلوادث واملظامل وزيادات املكوس ونادوا بذلك وقل

  عوضا عن املقبورين من مماليكهم 

ويف غرة رمضان حضر ططرى وعلى يده مرسوم بعزل امسعيل باشا ولن يتوجه اىل املوره وان باشة املوره حممد باشا 
الذي كان جبدة يف العام املاضي املعروف بعزت هو واىل مصر فعملوا الديوان وقرئت املرسومات فقال االمراء ال 

من بلدنا وأنت أحسن لنا من الغريب الذي ال نعرفه فقال وكيف يكون العمل وال ميكن املخالفة  نرضى بذهابك



فقالوا نكتب عرضحال اىل الدولة ونرجو متام ذلك فقال ال يتم ذلك فان املتويل كأنكم به وصل اىل االسكندرية 
امسعيل بك خوفا من حضور معني  وعزم على النزول صبح تارخيه مث اهنم اتفقوا على كتابه عرضحال بسبب تركة

  بسبب ذلك وعني للسفرية الشيخ حممد األمري 
ويف يوم اخلميس خامس عشر رمضان نزل الباشا من القلعة اىل بوالق وقصد السفر على الفور وطلب املراكب 

وحياسب على ما  وأنزل هبا متاعة ويرقه فلما رأوا منه العجلة وعدم التأين وقصدهم تأخريه اىل حضور الباشا اجلديد
دخل يف جهته فاجتمعوا عليه صحبة االختيارية وكلموه يف الثاين فعارضهم وعاندهم وصمم على السفر من الغد 

فاغلظوا عليه يف القول وقالوا له هذا غري مناسب يقال ان الباشا أخذ مال مصر وهرب فقال وأي شيء أخذته 
كالم فيه وال بد من التاين حىت نعمل احلساب فقال أنا ابقى منكم قالوا له ال بد من عمل حساب فإن احلساب ال 

عندكم الكتخدا فحاسبوه نيابة عين والذي يطلع لكم يف طريف خذوه منه فلم يرضوا بذلك فقال أنا ال بد من 
سفري أما اليوم أو غدا فقاموا من عنده على غري رضا وأرسلوا الوايل واالغا يناديان على ساحل البحر على 

كب بان كل من سافر بشيء من متاع الباشا أو بأحد من اتباعه يستاهل الذي جيري عليه وطردوا النواتية من املرا
  املراكب ومل يتركوا يف كل مركب اال شخصا واحدا نوتيا فقط وتركوا عند بيت الباشا مجاعة حراسا 

ومعه خلعة القائمقامية لعثمان بك وفيه حضر خازندار الباشا اجلديد وأخرب بوصول خمدومه اىل ثغر االسكندرية 
  طبل ومكاتبة اىل االمراء 

بعدم سفر املالقة وأربا اخلدم على العادة واخرب انه واصل اىل رسيد يف البحر بالنقاير فنزل ملالقاته اغات املتفرقة 
  فقط 

  وفيه رفعوا مصطفى كاشف من طرا وعملوه كتخدا عثمان بك شيخ البلده 
  محن بك االبراهيمي حضر من طريق الشام ومر من خلف اجلبل وذهب اىل سيده بالصعيد وفيه أشيع بان عبد الر

ويف غرة شوال يوم اجلمعة وليلة السبت حضر الباشا اجلديد اىل ساحل بوالق فعملوا له اسقالة وركب االمراء 
ني رابعة يف موكب وعدوا اىل برأنبابة وسلموا عليه وعدي صحبتهم وركب اىل قصر العيين واوكب يف يوم االثن

  اقل من العادة بكثري اىل القلعة من ناحية الصليبة وضربوا له مدافع من القلعة 
ويف ذلك اليوم سافر الشيخ حممد االمري بالعرضحال وكانوا آخروا سفره اىل أن وصل الباشا اجلديد وغريه بعد ان 

للباشا املتويل مائتا كيس من ابتداء منصبه وهو عرضوا عليه األمر مث اهنم عملوا حساب الباشا املعزول فطلع عليه 
سابع عشر رجب ولالمراء مبلغ ايضا فسدد ذلك بعضه أوراق وبعضه نقد وبعضه أمتعة وأذنوا له بالسفر فشرع 
يف نزول متاعه باملراكب بطول يوم اخلميس واجلمعة وأراد أن يسافر يوم السبت ففي تلك الليلة وصل بشلي من 

م فعمل الباشا يف صبحها ديوانا حضر فيه املشايخ واالمراء وأبرز الباشا املرسوم فكان مضمونه الروم وبيده مرسو
حماسبة الباشا املعزول من ابتداء شهر توت واستخالص ما تاداه من ابتداء املدة فعند ذلك ارسلوا ثانيا وحجروا 

  وذلك يف سادس عشره  عليه ونكتوا عزاله من املراكب وحبسوا النواتية ونادوا عليه ثاين مرة
وفيه تواردت االخبار بأن االمراء القبايل حتركوا اىل احلضور اىل مصر فانه ملا حصل ما حصل من موت امسعيل بك 

واالمراء حضر مراد بك من اسيوط اىل املنية وانتشر باقي االمراء يف املقدمة وعدي بعضهم اىل الشرق ووصلت 
  م بك فأنه مل يزل مقيما اوائلهم اىل كفر العياط وأما ابراهي



مبنفلوط ومنتظرا ارحتال احلجاج مث يسري اىل جهة مصر فأرسلوا علي بك اجلديد اىل طرا عوضا عن مصطفى 
   ٢كاشف وأرسلوا صاحل بك اىل اجليزة وأخذوا يف االهتمام 

احلج ودعوا هم نقص  وفيه حفر خندق من البحر اىل املتاريس وفردوا فالحني على البالد للحفر مع اشتغاهلم بأمور
  مال الصرة وتعطيل اجلامكية املضافة لدفتر احلرمني وتوجيه املعينني من القليوجنية على امللتزمني 

ويف يوم االحد رابع عشرينه حضر السيد عمر افندي مكرم االسيوطي مبكاتبة من االمراء القبليني خطابا إىل شيخ 
  البلد واملشايخ وللباشا سرا 

  يل باشا املنفصل من بوالق بعد أن ادى ما عليه وفيه سافر امسع
  ويف يوم االثنني خامس عشرنيه خرج احململ صحبة أمري احلاج حسن بك قصبة رضوان 

ويف يوم الثالثاء اجتمعوا بالديوان عند الباشا وقرئت املكاتبات الواصلة عن االمراء القبليني فكان حاصلها أننا يف 
ا والصفح عن االمور السالفة فأىب املرحوم امسعيل بك ومل يطمئن لطرفنا وكل شيء السابق طلبنا الصلح مع أخوانن

نصيب واالمور مرهونة بأوقاهتا واالن اشتقنا اىل عيالنا وأوطاننا وقد طالت علينا الغربة وعزمنا على احلضور اىل 
محن بك بالعفو والرضا مصر علىوجه الصلح وبيدنا ايضا مرسوم من موالنا السلطان وصل الينا صحبة عبد الر

واملاضي ال يعاد وحنن أوالد اليوم وأن اسيادنا املشايخ يضمنون غائلتنا فلما قرئت تلك املكاتبة التفت الباشا اىل 
املشايخ العروسي ان كان التفاقم بينهم وبني أمرائنا املصرية املوجودين اآلن فاننا نترجى عندهم وان كان ذلك 

ر لنائب موالنا السلطان مث اتفق الرأي على كتابة جواب حاصله ان الذي يطلب الصلح بينهم وبني السلطان فاالم
يقدم الرسالة بذلك قبل قدومه وهو مبكانه وذكرمت انكم تائبون وقد تقدم منكم هذا القول مرارا ومل نر له أثرا فان 

  شرط التوبة رد املظامل وأنتم مل تفعلوا ذلك ومل ترسلوا ما عليكم من املريي 

يف هذه املدة فان كان االمر كذلك فترجعوا اىل اماكنكم وترسلوا املال والغالل ونرسل عرضحال اىل الدولة باالذن 
لكم فان االمراء الذين مبصر مل يدخلوا بسيفهم وال بقوهتم وامنا السلطان هو الذي أخرجكم وأدخلهم وإذا حصل 

وعلم على ذلك اجلواب الباشا واملشايخ وسلموه اىل السيد الرضا فال مانع لكم من ذلك فأننا اجلميع حتت األمر 
عمر وسافر به يف يوم الثالثاء املذكور مث اشتغلوا مبهمات احلج وادعوا نقص مال الصرة ستني كيسا ففردوها على 
التجار ودكاكني الغورية وارحتل احلاج من احلصوة وصحبته الركب الفاسي وذلك يوم السبت غايته وبات بالربكة 

  وارحتل يوم االحد غرة ذي القعدة 
ويف ذلك اليوم عملوا الديوان بالقلعة ورمسوا بنفي من كان مقيما مبصر من مجاعة القبليني فنفوا أيوب بك الكبري 

وحسن كتخدا اجلربان اىل طندتا وكتبوا فرمانا خبروج الغريب وفرمانا آخر باالمن واالمان واخذمها الوايل واالغا 
صبحها يف شوارع البلد ونبهوا على تعمري الدروب وقفل ابواب االطراف وأجلسوا عند كل  ونادوا بذلك يف

  مركز حراسا 
  ويف يوم اخلميس نزل االغا وامامه املناداة بفرمان على االجناد والطوائف واملماليك باخلروج اىل اخلالء 

وباقي االمراء اهلالكني بالطاعون فأنزلوه وفيه وصل قاصد من الديار الرومية وهو اغا معني بطلب تركة امسعيل بك 
  ببيت الزعفراين وكرروا املناداة باخلروج اىل ناحية طراوكل من تاجر بعد الظهر يستحق العقوبة 

ويف تلك الليلة وقت املغرب طلع االمراء اىل الباشا وأشاروا عليه بالنزول والتوجه اىل ناحية طرا فنزل يف صبحها 
ا أشاروا عليه وكذلك خرج االمراء وطاف االغا والوايل بالشوارع ومها يناديان على وخرج اىل ناحية طرا كم



االلضاشات املنتسبني اىل الوجاقات بالصعود اىل القلعة والباقي باخلروج اىل متاريس اجليزة وطلع االوده باشا 
  االختيارية وجلسوا يف االبواب 

التخرمي من وراء اجلبل اىل جهة للعادلية فخرج امحد بك وصاحل ويف يوم السبت أشيع ان االمراء القبليني يريدون 
بك تابع رضوان بك اىل جهة العادلية وأقاموا هناك للمحافظة بتلك اجلهة وأرسلوا ايضا اىل غرب العائذ فحضروا 

  ايضا هناك 
  وفيه وصل القبليون اىل حلوان ونصبوا وطاقهم هناك وأخذ املصريون حذرهم من خلف متاريس طرا 

ويف يوم الثالثاء توجه املشايخ اىل ناحية طرا وسلموا على الباشا واالمراء ورجعوا وذلك باشارة االمراء ليشاع عند 
  االخصام ان الرعية واملشايخ معهم وبقي االمر على ذلك اىل يوم الثالثاء التايل 

مة الكافة باخلروج يف صبح يوم اخلميس ويف صبح يوم االربعاء نزل االغا والوايل وامامهم املناداة علىالرعية والعا
صحبة املشايخ وال يتأخر احد وحضر الشيخ العروسي اىل بيت الشيخ البكري وعملوا هناك مجيعة وخرج االغا من 
هناك ينادي يف الناس ووقع اهلرج واملرج وأصبح يوم اخلميس فلم خيرج أحد من الناس ووقع اهلرج واملرج وأصبح 

أحد من الناس وأشيع ان االمراء القبليني نزلوا اثقاهلم يف املراكب ومتنعوا اىل قبلي ويقولون يوم اخلميس فلم خيرج 
ان قصدهم الرجوع وبقي األمر عل السكوت بطول النهار والناس يف هبتة واالمراء متخيلون من بعضهم البعض 

ل خمامرة عثمان بك طبل وال وكل من علي بك الدفتردار وحسن بك اجلداوي يسيء الظن باآلخر ومل خيطر بالبا
الباشا فإن عثمان بك تابع امسعيل بك اخلصم الكبري وقد تعني عوضه يف امارة مصر ومشيختها والباشا مل يكن من 

الفريقني فلما كان الليل حتول الباشا واالمراء وخرجوا اىل ناحية العادلية وأخرجوا شركفلك صحبتهم ومجلة مدافع 
من عمل ذلك اال ضحوة النهار من يوم اجلمعة وهم واقفون على اخليول فلم يشعروا  وعملوا متاريس فما فرغوا

اال واالمراء القبايل نازلون من اجلبل خبيوهلم ورجاهلم لكنهم يف غاية من اجلهد واملشقة فلما نزلوا وجدوا اجلماعة 
  واملتاريس امامهم فتشاور املصريون مع بعضهم 

ان بك على ذلك وثبطهم عن االقدام ورجعوا مجيع احلملة اىل مصر ووقفوا على يف اهلجوم عليهم فلم يوافق عثم
جرائد اخليل فتمنع القبليون وتباعدوا عنهم ونزلوا عند سبيل عالم يأخذون هلم راحة حىت يتكاملوا فلما تكاملوا 

ك حممد ونصبوا خيامهم واستراحوا اىل العصر ركب مصطفى كاشف صهر حسن كتخدا علي بك وهو من ممالي
بك االلفي وصحبته حنو مخسة مماليك وذهب اىل سيده مث ركب حممد بك املبدول ايضا باتباعه وذهب اىل مراد بك 
النه يف االصل من اتباعه مث ركب مصطفى كاشف الغزاري وهو اخو عثمان بك طبل شيخ البلد وذهب ايضا اليهم 

ن احلضور اال بعد العشاء االخرية حىت انفرد عن حسن واستوثق الخيه فكتب له إبراهيم بك باحلضور فلم يتمكن م
بك وعلي بك فلما فعل ذلك وفارقهما سقط يف أيديهما وغشى على علي بك مث أفاق وركب مع حسن بك 
وصناجقه وهم عثمان بك وشاهني بك وسليم بك املعروف بالدمرجي الذي تآمر عوضا عن علي بك احلبشي 

ر عوضا عن رضوان بك العلوي وعلي بك الذي تآمر عوضا عن سليم وحممد بك كشكش وصاحل بك الذي تآم
بك االمساعيلي وذهب اجلميع من خلف القلعة على طريق طرا وذهبوا اىل قبلي حيث كانت اخصامهم فسبحان 
مقلب االحوال وملا حضر عثمان بك وقابل ابراهيم بك ارسله مع ولده مرزوق بك اىل مراد بك فقابله ايضا مث 

هم الوجاقلية واالختيارية وقابلوهم وسلموا عليهم وشرع اتباعهم يف دخول مصر بطول ليلة السبت حضرت الي
حادي عشرين شهر القعدة وملا طلع النهار دخلت أتباعهم باحلمالت واجلمال شيء كثري جدا مث دخل ابراهيم 



ن بك واالغا واخوه ابراهيم بك وشق املدينة ومعه صناجقة ومماليكه وأكثرهم البسون الدروع مث دخل بعده سليما
الوايل مث عثمان بك الشرقاوي وامحد بك الكالرجي وأيوب بك الدفتردار ومصطفى بك الكبري وعلي أغا وسليم 

  أغا وقائد أغا وعثمان بك االشقر االبراهيمي وعبد الرمحن بك الذي كان باسالمبول وقاسم بك 

خل من على طريق الصحراء ونزل على الرميلة وصحبته عثمان املوسقو وكشافهم واغواهتم واما مراد بك فانه د
بك االمساعيلي شيخ البلد وامراؤه وهم حممد بك االلفي وعثمان بك الطنربجي الذي كان باسالمبول ايضا 

وكشافهم واغواهتم واستمر اجنرارهم اىل بعد الظهر خالف من كان متاخرا او منقطعا فلم يتم دخوهلم اال يف ثاين 
ما مصطفى أغا الوكيل فانه التجأ اىل الباشا وكذلك مصطفى كاشف طرا فأخذمها الباشا صحبته وطلعا اىل يوم وأ

القلعة ودخل االمراء اىل بيوهتم وباتوا هبا ونسوا الذي جرى وأكثر البيوت كان هبا االمراء اهلالكون بالطاعون وبقي 
عامرة باحلرمي واجلواري واخلدم فتزوجوهن وجددوا هبا نساؤهم ومات غالب نساء الغائبني فلما رجعوا وجدوها 

فراشهم وعملوا اعراسهم ومن مل يكن له بيت دخل ما أحب من البيوت وأخذه مبا فيه من غري مانع وجلس يف 
  جمالس الرجال وانتظر متام العدة ان كان بقي منها شيء واورثهم اهللا ارضهم وديارهم وأمواهلم وأزواجهم 

سليم أغا ونادى على طائفة القليوجنية واالرنؤذ والشوام بالسفر وال يتأخر أحد وكل من ويف يوم االحد ركب 
وجد بعد ثالثة أيام استحق ما ينزل به مث ان املماليك صاروا كل من صادفوه منهم أو رأوه أهانوه وأخذوا سالحه 

بوالق يف املراكب وصار أوالد  فاجتمع منهم طائفة وذهبوا اىل الباشا فأرسل معهم شخصا من الدالة أنزهلم اىل
البلد والصغار يسخرون هبم ويصفرون عليهم بطول الطريق وسكن مراد بك ببيت امسعيل بك وكأنه كان يبنيه من 

  أجله 
  ويف يوم االثنني ايضا طاف األغا وهو ينادي على القليوجنية واالرنؤد 

الباشا وكانوا يروه ومل يرهم قبل ذلك اليوم فخلع  ويف يوم اخلميس سادس عشرينه صعد االمراء اىل القلعة وقابلوا
عليهم اخللع ونزلوا من عنده وشرعوا يف جتهيز جتريدة اىل اهلاربني ألهنم حجزوا ما وجدوه من مراكبهم وأمتعتهم 

  وكتب الباشا عرضحال يف ليلة دخوهلم وأرسله صحبة 

بك الويل وعثمان بك املرادي متقلدا امارة الصعيد  واحد ططرى اىل الدولة حبقيقة احلال وعينوا التجريدة ابراهيم
وعثمان بك االشقر واحضر مراد بك حسن كتخدا علي بك بأمان وقابله وقيده بتشهيل التجريدة وعمل 

البقسماط ومصروف البيت من اللحم واخلبز والسمن وغري ذلك ووجه عليه املطالب حىت صرف ما مجعه وحواه 
واستدان ومل يزل حىت مات بقهره وقلدوا علي أغا مستحفظان سابقا وجعلوه كتخدا وباع متاعه وأمالكه ورهنها 

  اجلاويشية 
ويف حادي عشرين شهر احلجة املوافق لسابع عشر مسرى القبطي أويف النيل أذرعه ونزل الباشا اىل قصر السد 

ليج مث توقفت الزيادة ومل وحضر القاضي واالمراء وكسر السد حبضرهتم وعملوا الشنك املعتاد وجرىاملاء يف اخل
يزد بعد الوفاء اال شيئا قليال مث نقص واستمر يزيد قليال وينقص اىل الصليب فضجت الناس وتشحطت الغالل 

  وزاد سعرها وانكبوا على الشراء والحت الوائح الغالء 
  وا بالد أمري احلاج وفيه ايضا شرع االمراء يف التعدي على أخذ البالد من ارباهبا من الوجاقلية وغريهم وأخذ

وفيه صاحل الباشا االمراء على مصطفى أغا الوكيل وأخلوا له داره وقد كان سكن هبا عثمان بك االشقر فاخاله له 



ابراهيم بك ونزل من القلعة اليه والزم ابراهيم بك مالزمة كلية وكذلك مصطفى كاشف الذي كان يطرا الزم 
  مراد بك واختص به وصار جليسه وندميه 

  ن مات يف هذه السنة من االعيانم

ومات شيخنا علم االعالم والساحر الالعب باالفهام الذي جاب يف اللغة واحلديث كل فج وخاض من العلم كل 
جل املذلل له سبل الكالم الشاهد له الورق واالقالم ذو املعرفة واملعروف وهو العلم املوصوف العمدة الفهامة 

  ث اللغوي النحوي االصويل الناظم الناثر والرحلة النسابة الفقيه احملد

الشيخ ابو القبض السيد حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق الشهري مبرتضى احلسيين الزبيدي احلنفي هكذا ذكر 
عن نفسه ونسبه ولد سنة مخس واربعني ومائة وألف كما مسعته من لفظه ورايته خبطه ونشأ ببالده وارحتل يف طلب 

را واجتمع بالشيخ عبد اهللا السندي والشيخ عمر بن امحد بن عقيل املكي وعبد اهللا السقاف واملسند العلم وحج مرا
حممد ابن عالء الدين املزجاجي وسليمان بن حيىي وابن الطيب واجتمع بالسيد عبد الرمحن العيدروس مبكة وبالشيخ 

به اىل اليمن ورجوعه يف سنة ست وستني فقرأ عبد اهللا مريغين الطائفي يف سنة ثالث وستني ونزل بالطائف بعد ذها
على الشيخ عبد اهللا يف الفقه وكثريا من مؤلفاته واجازه وقرأ على الشيخ عبد الرمحن العيدروس خمتصر السعد 

والزمه مالزمة كلية والبسه اخلرقة واجازه مبروياته ومسموعاته قال وهوالذي شوقين اىل دخول مصر مبا وصفه يل 
مرائها وادبائها وما فيها من املشاهد الكرام فاشتاقت نفسي لرؤياها وحضرت مع الركب وكان الذي من علمائها وا

كان وقرأ عليه طرفا من االحياء واجازه مبروياته مث ورد اىل مصر يف تاسع سفر سنة سبع وستني ومائة والف وسكن 
ماء مصر وحضر دروس اشياخ الوقت خبان الصاغة وأول من عشرة وأخذ عنه السيد علي املقدسي احلنفي من عل

كالشيخ امحد امللوي واجلوهري واحلفين والبليدي والصعيدي واملدابغي وغريهم وتلقي عنهم واجازوه وشهدوا 
بعلمه وفضله وجودة حفظه واعتىن بشأنه امسعيل كتخدا عزبان ووااله بره حىت راج امره وترونق حاله واشتهر 

بس الفاخرة وركب اخليول املسومة وسافر اىل الصعيد ثالث مرات واجتمع ذكره عند اخلاص والعام ولبس املال
بأكابره وأعيانه وعلمائه واكرمه شيخ العرب مهام وامسعيل ابو عبد اهللا وابو علي واوالده نصري واوالد وايف وهادوه 

مة مرارا حني كانت وبروه وكذلك ارحتل اىل اجلهات البحرية مثل دمياط ورشيد واملنصورة وباقي البنادر العظي
  مزينة بأهلها عامره بأكابرها واكرمه اجلميع واجتمع بأكابر النواحي 

وأرباب العلم والسلوك وتلقى عنهم وأجازوه وأجازهم وصنف عدة رحالت يف انتقاالته يف البالد القبلية والبحرية 
ه سيدنا السيد أبو االنوار بن حتتوي على لطائف وحماورات ومدائح نظما نثرا لو مجعت كانت جملدا ضخما وكنا

وفا بايب الفيض وذلك يوم الثالثاء سابع عشر شعبان سنة اثنتني ومثانني ومائة وألف وذلك برحاب ساداتنا بين الوفا 
يوم زيارة املولد املعتاد مث تزوج وسكن بعطفة الغسال مع بقاء سكنه بوكالة الصاغة وشرع يف شرح القاموس حىت 

 حنو اربعة عشر جملدا ومساه تاج العروس وملا أكمله أومل وليمة حافلة مجع فيها طالب العلم أمته يف عدة سنني يف
واشياخ الوقت بغيط املعدية وذلك يف سنة احدى ومثانني ومائة وألف وأطلعهم عليه واغتبطوا به وشهدوا بفضله 

رظ عليه شيخ الكل يف عصره الشيخ وسعة اطالعه ورسوخه يف علم اللغة وكتبوا عليه تقاريظهم نثرا ونظما فمن ق
علي الصعيدي والشيخ امحد الدردير والسيد عبد الرمحن العيدروس والشيخ حممد االمري والشيخ حسن اجلداوي 
والشيخ امحد البيلي والشيخ عطية االجهوري والشيخ عيسى الرباوي والشيخ حممد الزيات والشيخ حممد عبادة 



هلواري والشيخ أبو االنوار السادات والشيخ علي القناوي والشيخ علي والشيخ حممد العويف والشيخ حسن ا
خرائط والشيخ عبد القادر بن خليل املدين والشيخ حممد املكي والسيد علي القدسي والشيخ عبد الرمحن مفيت 
دي جرجا والشيخ علي الشاوري والشيخ حممد اخلربتاوي والشيخ عبد الرمحن املقرى والشيخ حممد سعيد البغدا

الشهري بالسويدي وهو آخر من قرظ عليه وكنت إذ ذاك حاضرا وكتبه نظما ارجتاال وذلك يف منتصف مجادى 
  الثانية سنة اربع وتسعني ومائة وألف 

وملا أنشأ حممد بك أبو الذهب جامعه املعروف به بالقرب من االزهر وعمل فيه خزانة للكتب واشترى مجلة من 
  ه شرح القاموس هذا وعرفوه انه إذا وضع باخلزانة كمل نظامها وانفردت الكتب ووضعها هبا أهنوا الي

بذلك دون غريها ورغبوه يف ذلك فطلبه وعوضه عنه مائة الف درهم فضة ووضعه فيها ومل يزل املترجم خيدم العلم 
اريج االحاديث ويرقى يف درج املعايل وحيرص على مجع الفنون اليت أغفلها املتأخرون كعلم االنسان واالسانيد وخت

واتصال طرائق احملدثني املتأخرين باملتقدمني وألف يف ذلك كتبا ورسائل ومنظومات وأراجيز مجة مث انتقل اىل منزل 
بسويقة الالال جتاه جامع حمرم افندي بالقرب من مسجد مشس الدين احلنفي وذلك يف اوائل سنة تسع ومثانني ومائة 

ة باالكابر واالعيان فاحدقوا به وحتبب اليهم واستأنسوا به وواسوه وهادوه والف وكانت تلك اخلطة اذ ذاك عامر
وهو يظهر هلم الغىن والتعفف ويعظهم ويفيدهم بفوائد ومتائم ورقي وجييزهم بقراءة أوراد واحزاب فأقبلوا عليه من 

لعلماء املصريني وشكلهم كل جهة واتوا اىل زيارته من كل ناحية ورغبوا يف معاشرته لكونه غريبا وعلى غري صورة ا
ويعرف باللغة التركية والفارسية بل وبعض لسان الكرج فأجنذبت قلوهبم اليه وتناقلوا خربه وحديثه مث شرع يف 

امالء احلديث على طريق السلف يف ذكر االسانيد والرواة املخرجني من حفظه على طرق خمتلفة وكل من قدم عليه 
ة وهو حديث الرمحة برواته وخمرجيه ويكتب له سندا بذلك واجازة ومساع ميلي عليه احلديث املسلسل باالولي

احلاضرين فيعجبون من ذلك مث ان بعض علماء االزهر ذهبوا اليه وطلبوا منه اجازة فقال هلم ال بد من قراءة اوائل 
يف صحيح  الكتب واتفقوا على االجتماع جبامع شيخون بالصليبة االثنني واخلميس تباعدا عن الناس فشرعوا

البخاري بقراءة السيد حسني الشيخوين واجتمع عليهم بعض اهل اخلطة والشيخ موسى الشيخوين امام املسجد 
وخازن الكتب وهو رجل كبري معترب عند أهل اخلطة وغريها وتناقل يف الناس سعى علماء االزهر مثل الشيخ امحد 

غريهم لالخذ عنه فازداد شأنه وعظم قدره واجتمع السجاعي والشيخ مصطفى الطائي والشيخ سليمان االكراشي و
  عليه اهل تلك النواحي وغريها من العامة واالكابر واالعيان 

والتمسوا منه تبيني املعاين فانتقل من الرواية اىل الدراية وصار درسا عظيما فعند ذلك انقطع عن حضوره اكثر 
عة بعد قراءة شيء من الصحيح حديثا من املسلسالت او االزهرية وقد استغىن عنهم هو ايضا وصار ميلي على اجلما

فضائل االعمال ويسرد رجال سنده ورواته من حفظه ويتبعه بأبيات من الشعر كذلك فيتعجبون من ذلك لكوهنم مل 
يعهدوها فيما سبق يف املدرسني املصريني وافتتح درسا آخر يف مسجد احلنفي وقرأ الشمائل يف غري االيام املعهودة 

العصر فازدادت شهرته واقبلت الناس من كل ناحية لسماعه ومشاهدة ذاته لكوهنا على خالف هيئة املصريني  بعد
وزيهم ودعاه كثري من االعيان اىل بيوهتم وعملوا من اجله والئم فاخرة فيذهب اليهم مع خواص الطلبة واملقرىء 

كثالثيات البخاري او الدارمي او بعض املسلسالت  واملستملي وكاتب االمساء فيقرأ هلم شيئا من االجزاء احلديثية
حبضور اجلماعة وصاحب املنزل واصحابه واحبابه واوالده وبناته ونسائه من خلف الستائر وبني ايديهم جمامر 
البخور بالعنرب والعود مدة القراءة مث خيتمون ذلك بالصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم على النسق املعتاد 



كاتب امساء احلاضرين والسامعني حىت النساء والصبيان والبنات واليوم والتاريخ ويكتب الشيخ حتت ويكتب ال
  ذلك صحيح ذلك وهذه كانت طريقة احملدثني يف الزمن السابق كما رأيناه يف الكتب القدمية 

وبسكنه القدمي  يقول احلقرياين كنت مشاهدا وحاضرا يف غالب هذه اجملالس والدروس وجمالس اخر خاصة مبنزله
خبان الصاغة ومبنزلنا بالصنادقية وبوالق واماكن اخر كنا نذهب اليها للنزاهة مثل غيط املعدية واالزبكية وغري ذلك 

فكنا نشغل غالب االوقات بسرد االجزاء احلديثية وغريها وهو كثري بثبوت املسموعات على النسخ ويف اوراق 
ض االمراء الكبار مثل مصطفى بك االسكندراين وايوب بك الدفتردار كثرية موجودة اىل االن واجنذب اليه بع

  فسعوا اىل منزله وترددوا حلضور جمالس دروسه 

وواصلوه باهلدايا اجلزيلة والغالل واشترى اجلواري وعمل االطعمة للضيوف واكرم الواردين والوافدين من االفاق 
رومية اىل مصر ومسع به فحضر اليه والتمس منه االجازة البعيدة وحضر عبد الرزاق افندي الرئيس من الديار ال

وقراء مقامات احلريري فكان يذهب اليه بعد فراغه من درس شيخون ويطالع له ما تيسر من املقامات ويفهمه 
معانيها اللغوية وملا حضر حممد باشا عزت الكبري رفع شأنه عنده واصعده إليه وخلع عليه فروة مسور ورتب له تعيينا 

كالره لكفايته من حلم ومسن وارز وحطب وخرب ورتب له علوفة جزيلة بدفتر احلرمني والسائرة وغالال من  من
االنبار واهنى الىالدولة شانه فأتاه مرسوم مبرتب جزيل بالضرخبانة وقدره مائة ومخسون نصفا فضة يف كل يوم 

اىل الدولة يف سنة اربع وتسعني فأجاب  وذلك يف سنة احدى وتسعني ومائة والف فعظم امره وانتشر صيته وطلب
مث امتنع وترادفت عليه املراسالت من اكابر الدولة وواصلوه باهلدايا والتحف واالمتعة الثمينة يف صناديق وطار 
ذكره يف االفق وكاتبه ملوك النواحي من الترك واحلجاز واهلند واليمن والشام والبصرة والعراق وملوك املغرب 

واجلزائر والبالد البعيدة وكثرت عليه الوفود من كل ناحية وترادفت عليه منهم اهلدايا والصالت  والسودان وفزان
واالشياء الغريبة وارسلوا اليه من اغنام فزان وهي عجيبة اخللقة عظيمة اجلثة يشبه رأسها راس العجل وارسلها اىل 

يور الببغا واجلواري والعبيد والطواشية فكان اوالد السلطان عبد احلميد فوقع هلم موقعا وكذلك ارسلوا له من ط
يرسل من طرائف الناحية اىل الناحية املستغرب ذلك عندها ويأتيه يف مقابلتها اضعافها واتاه من طرائف اهلند 

وصنعاء اليمن وبالد سرت وغريها اشياء نفيسة وماء الكادي واملربيات والعود والعنرب والعطرشاه باالرطال وصار 
ل املغرب شهرة عظيمة ومنزلة كبرية واعتقاد زائد ورمبا اعتقدوا فيه القطبانية العظمى حىت ان احدمها اذا له عند اه

  ورد اىل مصر حاجا ومل يزره ومل يصله بشيء ال يكون حجه كامال فإذا ورد عليه احدهم سأله 

عن ذاك بلطف ورقة فاذا  عن امسه ولقبه وبلده وخطته وصناعته واوالده وحفظ ذلك او كتبه ويستخرب من هذا
ورد عليه قادم من قابل سأله عن امسه وبلده فيقول له فالن من بلدة كذا فال خيلو ما أن يكون عرفه من غريه سابقا 
او عرف جاره او قريبه فيقول له فالن طبيب فيقول نعم سيدي مث يسأله عن اخيه فالن وولده فالن وزوجته وابنته 

وما جاورها فيقوم ذلك املغريب ويقعد ويقبل االرض تارة ويسجد تارة ويعتقد أن ذلك  ويشري له باسم حارته وداره
من باب الكشف الصريح فتراهم يف ايام طلوع احلج ونزوله مزدمحني على بابه من الصباح اىل الغروب وكل من 

يأتيه مبراسالت وصالت دخل منهم قدم بني يدي جنواه شيئا ما فضة او مترا او مشعا على قدر فقره وغناه وبعضهم 
من أهل بالده وعلمائها وأعياهنا ويلتمسون منه االجوبة فمن ظفر منم بقطعة ورقة ولو مبقدار األمنلة فكأمنا ظفر 

حبسن اخلامتة وحفظها معه كالتميمة ويرى انه قد قبل حجه واال فقد باء باخليبة والندامة وتوجه عليه اللوم من أهل 
وم ميعاده وقس على ذلك ما مل يقل وشرع يف شرح كتاب احياء العلوم للغزايل وبيض بالده ودامت حسرته اىل ي



منه اجزاء وأرسل منها اىل الروم والشام والغرب ليشتهر مثل شرح القاموس ويرغب يف طلبه واستنساخه وماتت 
رقية وعمل على  زوجته يف سنة ست وتسعني فحزن عليها حزنا كثريا ودفنها عند املشهد املعروف مبشهد السيدة

قربها مقاما ومقصورا وستورا وفرشا وقناديل والزم قربها اياما كثرية وجتتمع عنده الناس والقراء واملنشدون ويعمل 
هلم االطعمة والثريد والكسكسو والقهوة والشربات واشترى مكانا جبوار املقربة املذكورة وعمره بيتا صغريا وفرشه 

  وقصده الشعراء باملراثي فيقبل منهم ذلك وجييزهم عليه  واسكن به امها ويبيت به احيانا
مث تزوج بعدها بأخرى وهي اليت مات عنها واحرزت ما مجعه من مال وغريه وملا بلغ ماال مزيد عليه من الشهرة 

  وبعد الصيت وعظم القدر واجلاه عند اخلاص والعام وكثرت عليه الوفود من سائر االقطار واقبلت عليه 

افريها من كل ناحية لزم داره واحتجب عن اصحابه الذين كان يلم هبم قبل ذلك اال يف النادر لغرض من الدنيا حبذ
االغراض وترك الدروس واالقراء واعتكف بداخل احلرمي واغلق الباب ورد اهلدايا اليت تأتيه من اكابر املصريني 

الرب وامحاال من االرز والسمن والعسل والزيت ظاهره وارسل اليه مرة ايوب بك الدفتردار مع جنله مخسني اربا من 
ومخسمائة ريال نقود وبقج كساوى أقمشة هندية وجوخا وغري ذلك فردها وكان ذلك يف رمضان وكذلك 

مصطفى بك االسكندراين وغريمها وحضر اليه فاحتجب عنهما ومل خيرج اليهما ورجعا من غري أن يواجهاه وملا 
ها اىل مصر مل يذهب اليه بل حضر هو لزيارته وخلع عليه فروة تليق به وقدم حضر حسن باشاالصور اليت حضر في

له حصانا معدودا مرختا بسرج وعباءة قيمته ألف دينار أعده وهياه قبل ذلك وكانت شفاعته عنده ال ترد وان 
سه ونفذ ما فيها يف ارسل اليه ارسالية يف شيء تلقاها بالقبول واالجالل وقبل الورقة قبل أن يقرأها ووضعها على رأ

احلال وارسل مرة اىل امحد باشا اجلزار مكتوبا وذكر له يف انه املهدي املنتظر وسيكون له شأن عظيم فوقع عنده 
مبوقع الصدق مليل النفوس اىل االماين ووضع ذلك املكتوب يف حجابه املقلد به مع االحراز والتمائم فكان يسر 

املعارف يف اجلفور والزايرجات ويعتقد صحته بال شك ومن قدم عليه من  بذلك اىل بعض من يرد عليه ممن يدعى
جهة مصر وامجع سأله عن املترجم فأن أخربه وعرفه انه اجتمع به وأخذ عنه وذكره باملدح والثناء احبه واكرمه 

ائل واجزل صلته وإن وقع منه خالف ذلك قطب منه وأقصاه عنه وابعده ومنع عنه بره ولو كان من اهل الفض
واشتهر ذلك عنه عند من عرف منه ذلك بالفراسة ومل يزل على حسن اعتقاده يف املترجم حىت انقضى حنبهما واتفق 

ان موالي حممدا سلطان املغرب رمحه اهللا وصله بصالت قبل اجنماعه االخري وتزهده وهو يقبلها ويقابلها باحلمد 
  هلا قدر فردها وتورع عن قبوهلا وضاعت والثناء والدعاء فأرسل له يف سنة احدى ومائتني صلة 

ومل ترجع اىل السلطان وعلم السلطان ذلك من جوابه فأرسل اليه مكتوبا قرأته وكان عندي مث ضاع يف االوراق 
ومضمونه العتاب والتوبيخ يف رد الصلة ويقول له انك رددت الصلة اليت ارسلناها اليك من بيت مال املسلمني 

كنت فرقتها على الفقراء واحملتاجني فيكون لنا ولك اجر ذلك اال انك رددهتا وضاعت وليتك حيث تورعت عنها 
ويلومه ايضا على شرحه كتاب االحياء ويقول له كان ينبغي ان تشغل وقتك بشيء نافع غري ذلك ويذكر وجه 

املصنفات خالف شرح  لومه له يف ذلك وما قاله العلماء وكالما مفحما خمتصرا مفيدا رمحه اهللا تعاىل وللمترجم من
القاموس وشرح االحياء تأليفات كثرية منها كتاب اجلواهر املنيفة يف اصول ادلة مذهب االمام ايب حنيفة رضي اهللا 

عنه مما وافق فيه االئمة الستة وهو كتاب نفيس حافل رتبه ترتيب كتب احلديث من تقدمي ما روى عنه يف 
تب الفقه والنفحة القدسية بواسطة البضعة العيدروسية مجع فيه أسانيد االعتقاديات مث يف العمليات على ترتيب ك

العيدروس وهي يف حنو عشرة كراريس والعقد الثمني يف طرق االلباس والتلقني وحكمة االشراق اىل كتاب االفاق 



يش يف وشرح الصدر يف شرح امساء اهل بدر يف عشرين كراسا ألفها لعلي افندي درويش وألف بأمسه ايضا التفت
معىن لفظ درويش ورسائل كثرية جدا منها رفع نقاب اخلفا عمن انتمى اىل وفا واىب الوفا وبلغة االريب يف مصطلح 

آثار احلبيب واعالم االعالم مبناسك حج بيت اهللا احلرام وزهر االكمام املنشق عن جيوب االملام بشرح صيغة 
فوة زالل صيغ القطب البكري ورشف سالف الرحيق يف سيدي عبد السالم ورشفة املدام املختوم البكري من ص

نسب حضرة الصديق والقول املثبوت يف حتقيق لفظ التابوت وتنسيق قالئد املنن يف حتقيق كالم الشاذيل ايب احلسن 
ولقط الالىل من اجلوهر الغايل وهي يف اسانيد االستاذ احلفين وكتب له اجازته عليها يف سنة سبع وستني وذلك سنة 

  ومه اىل مصر والنوافح املسكية علىالفوائح الكشكية وجزء يف قد

حديث نعم االدام اخلل وهدية االخوان يف شجرة الدخان ومنح الفيوضات الوفية فيما يف سورة الرمحن من اسرار 
من الصفة االهلية واحتاف سيد احلي بسالسل بين طي وبذل اجملهود يف ختريج حديث شيبيت هود واملرىب الكابلي في

روى عن الشمس البابلي واملقاعد العندية يف املشاهد النقشبندية ورسالة يف املناشي والصفني وشرح على خطبة 
الشيخ حممد البحريي الربهاين على تفسري سورة يونس وتفسري على سورة يونس مستقل على لسان القوم وشرح 

اوله فكمله للشيخ امحد البكري ومقامة على حزب الرب الشاذيل وتكملة على شرح حزب البكري الفاكهي من 
مساها اسعاف االشراف وارجوزة يف الفقه نظمها باسم الشيخ حسن بن عبد اللطيف احلسين املقدسي وحديقة 

الصفا يف والدي املصطفى وقرظ عليها الشيخ حسن املدابغي ورسالة يف طبقات احلفاظ ورسالة يف حتقيق قول أيب 
ام اىل آخره وعقيلة االتراب يف سند الطريقة واالحزاب صنفها للشيخ عبد الوهاب احلسن الشاذيل وليس من الكر

الشربيين والتعليقة على مسلسالت ابن عقيلة واملنح العلية يف الطريقة النقشبندية واالنتصار لوالدي النيب املختار 
الشكوى لعامل السر  وألفية السند ومناقب اصحاب احلديث وكشف اللثام عن آداب االميان واالسالم ورفع

والتزجوى وترويح القلوب بذكر ملوك بين أيوب ورفع الكلل عن العلل ورسالة مساها قلنسوة التاج الفها باسم 
االستاذ العالمة الصاحل الشيخ حممد بن بدير املقدسي وذلك ملا اكمل شرح القاموس املسمى بتاج العروس فأرسل 

يف سنة اثنتني ومثانني ليطلع عليها شيخه الشيخ عطية االجهوري  اليه كراريس من اوله حني كان مبصر وذلك
ويكتب عليها تقريظا ففعل ذلك وكتب اليه يستجيزه فكتب اليه اسانيده العالية يف كراسة ومساها قلنسوة التاج 
 وأصيب بالطاعون يف شهر شعبان وذلك انه صلى اجلمعة يف مسجد الكردي املواجه لداره فطعن بعد ما فرغ من

  الصالة ودخل اىل البيت واعتقل لسانه تلك الليلة وتويف يوم االحد فأخفت زوجته وأقارهبا موته 

حىت نقلوا االشياء النفيسة واملال والذخائر واالمتعة والكتب املكلفة مث اشاعوا موته يوم االثنني فحضر عثمان بك 
وصيا خمتارا وعثمان بك ناظرا بسبب ان زوج طبل االمساعيلي ورضوان كتخدا اجملنون وادعى ان املتويف أقامه 

اخت الزوجة من اتباع اجملنون يقال له حسني أغا فلما حضروا وصحبتهما مصطفى افندي صادق اخذوا ما أحبوه 
وانتقوه من اجمللس اخلارج وخرجوا جبنازته وصلوا عليه ودفن بقرب أعده لنفسه ذلك اليوم الشتغال الناس بأمر 

ومن علم منهم وذهب جبانب زوجته باملشهد املعروف بالسيدة رقية ومل يعلم مبوته أهل األزهر  الطاعون وبعد اخلطة
مل يدرك اجلنازة ومات رضوان كتخدا يف أثر ذلك واشتغل عثمان بك باالمارة ملوت سيده ايضا وامهل امر تركته 

هم ونسى أمره شهورا حىت تغريت الدولة فأحرزت زوجته وأقارهبا متروكاته ونقلوا االشياء الثمينة والنفيسة اىل درا
ومتلك االمراء املصريون الذين كانوا باجلهة القبلية وتزوجت زوجته برجل من االجناد من اتباعهم فعند ذلك فتحوا 

التركة بوصاية الزوجة من طرف القاضي خوفا من ظهور وارث وأظهروا ما انتفوه مما انتقوه من الثياب وبعض 



دشتات وباعوها حبضره اجلمع فبلغت نيفا ومائة ألف نصف فضة فأخذ منها بيت املال شيئا االمتعة والكتب وال
واحرز الباقي مع االول وكانت خملفاته شيئا كثريا جدا أخربين املرحوم حسن احلريري وكان من خاصته وممن يسعى 

ه فوجده راقدا معتقل اللسان يف خدمته ومهماته انه حضر اليه يف يوم السبت وطلب الدخول لعيادته فأدخلوه الي
وزوجته واصهاره يف كبكبة واجتهاد يف اخراج ما يف داخل اخلبايا والصناديق اىل الليوان ورأيت كوما عظيما من 

االقمشة اهلندية واملقصبات والكشمريي والفراء من غري تفصيل حنو احلملني وأشياء يف ظروف وأكياس ال أعلم ما 
من ساعات العبب الثمينة مبددا على بساط للقاعة وهي بغالفات بالدها قال فجلست فيها قال ورأيت عدد كثريا 

  عند رأسه 

حصة وأمسكت يده ففتح عينيه ونظر ايل وأشار كاملستفهم عما هم فيه مث غمض عينيه وذهب يف غطوسه فقمت 
 والكافوري املصنوع واخلام عنه قال ورأيت يف الفسحة اليت امام القاعة قدرا كثريا من مشع العسل الكبري والصغري

  وغري ذلك مما مل اره ومل التفت اليه ومل يترك ابنا وال ابنة ومل يرثه احد من الشعراء 
وكان صفته ربعة حنيف البدن ذهيب اللون متناسب االعضاء معتدل اللحية قد وخطه الشيب يف اكثرها مترفها يف 

وهلا عذبة مرخية على قفاه وله حبكه وشراريب حرير طوهلا ملبسه ويعتم مثل اهل مكة عمامة منحرفة بشاش ابيض 
قريب من فتر وطرفها االخر داخل طي العمامة وبعض اطرافه ظاهر وكان لطيف الذات حسن الصفات بشوشا 

بسوماوقورا حمتشما مستحضرا للنوادر واملناسبات ذكيا لوذعيا فطنا املعيا روض فضله نضري وماله يف سعة احلفظ 
  هللا مثواه قصور اجلنان وضرحيه مطاف وفود الرمحة والغفران نظري جعل ا

ومات االمام العالمة واحلرب املدفق الفهامة ذو الفضائل اجلمة والتحقيقات املهمة الذكي األملعي النحوي املعقويل 
الشيخ الفقيه النبيه الشيخ عمر لبابلي الشافعي االزهري تفقه على علماء العصر وحضر الشيخ عيسى الرباوي و

الصعيدي والشيخ امحد البيلي والشيخ عبد الباسط السنديوين ومتهر يف العلوم وقرأ الدروس وأخذ طريق اخللوتية 
على شيخنا الشيخ حممود الكردي ولقنه االمساء والزمه يف جمالسه وأوراده مالزمة كلية ولوحظ بأنظاره وتزوج 

انت مثرية فترونق حاله وجتمل باملالبس وعرفته الناس بزوجة الشيخ امحد اخي الشيخ حسن املقدسي احلنفي وك
وماتت زوجته املذكورة ال عن عصبة فحاز مرياثها والتزم حبصة كانت هلا بقرية يقال هلا دار البقر فعند ذلك 

اتسعت عليه الدنيا وسكن دارا واسعة واقتىن اجلواري واخلدم ومواشي وابقارا واغناما واستأجر ارضا قريبة يزرعها 
  الربسيم تغدو اليها املواشي وتروح كل يوم من ايام الربيع مث ب

تزوج ببنت شيخه الشيخ حممود بعد وفاته واقام منعما معها يف رفاهية من العيش مع مالزمته لالقراء واالفادة اىل ان 
االخالق لني ادركه االجل احملتوم وتويف يف هذه السنة بالطاعون وكان انسانا حسنا جم الفرائد ولفوائد مهذب 

  الطباع حسن املعاشرة مجيل االوصاف رمحه اهللا تعاىل 
ومات العمدة الفاضل الواعظ عبد الوهاب بن احلسن البوسنوى السراى املعروف ببشناق افندي قدم مصر سنة 
 تسع وستني ومائة والف ووعظ مبساجدها واكرمه االمراء للجنسية مث توجه اىل احلرمني وقطن مبكة ورتب له شيء
معلوم على الوعظ والتدريس ومكث مدة مث حصلت فتنة بني االشراف واالتراك فنهب بيته وخرج هاربا اىل مصر 
فالتجأ اىل علمائها فكتبوا له عرضا اىل الدولة مبعرفة ماجرى عليه فعني له شيء يف نظري ما ذهب من متاعه وتوجه 

رئيس مكة لسالقة لسانه واستطالته يف كل من دب ودرج  اىل احلرمني فلم يقر له مبكة قرار ومل ميكنه االتزاج مع
فتوجه اىل الروم ومكث هبا اياما حىت حصل لنفسه شيئا من معلوم آخر فأتى اىل مكة وصار يطلع على الكرسي 



ويتكلم على عادته يف احلط على اشراف مكة وذمهم والتشنيع عليهم وعلى اتباعهم وذكر مساويهم وظلمهم فأمر 
خلروج منها اىل املدينة فخرج اليها وقد حنق غيظا على الشريف فلما استقر باملدينة لف عليه بعض شريف مكة با

االوباش ومن ليس له ميل اىل الشريف فصار يطلع على الكرسي ويستطيل بلسانه عليه ويسبه جهرا وغره مرافقة 
واخرجوا الوزير الذي هو من طرف اولئك معه وان الشريف ال يقدر أن يأيت هلم حبركة فتعصبوا وزادوا نفورا 

الشريف وكاتبوا اىل الدولة برفع يد الشريف عن املدينة مطلقا وانه ال حيكم فيهم ابدا وامنا يكون احلاكم شيخ 
احلرم فقط وارسلوا بالعرض مفيت املدينة فكتب هلم على مقتضى طلبهم خطابا اىل أمري احلاج الشامي واىل الشريف 

تنبه هلذه احلادثة وعرف ان اصلها من أنفار باملدينة أحدهم املترجم واستعد للقاء أمري  وملا أحس الشريف بذلك
  احلاج بعسكر جرار 

على خالف عادته ورام مناواته ان برز منه شيء خالف ما عهد منه فلما رأى أمري احلاج ذلك احلال كتم ما عنده 
 اذا رجع اىل املدينة تنمر وتشمر وكاد أن يأكل وانكر أن يكون عنده شيء من االوامر يف حقه ومضى لنسكه حىت

على يده من التندم واحلسرة وذهب اىل الشام وملا خلت مكة من احلجاج جرد الشريف عسكرا على العرب 
فقاتلوه وصرب معهم حىت ظفر هبم ودخل املدينة فجأة ومل يكن ذلك خيطر بباهلم قط فما وسعهم اال اهنم خرجوا 

هم انه ما اتى اال لزيارة جده عليه الصالة و السالم وليس له غرض سواه فاطمأنوا بقوله وشق للقائه فآنسهم واخرب
سوق املدينة بعسكره وعبيده حىت دخل من باب السالم ومتلى من الزيارة واقبلت عليه ارباب الوظائف مسلمني 

انوا حيفرون وراءه فاختفى باقيهم فأكرمهم وكساهم فلما أنس منهم الغفلة امر بأمساك مجاعة من املفسدين الذين ك
وتسللوا وهرب منهم خفية بالليل مجاعة وكان املترجم احد من اختفى يف بيته ثالثة ايام مث غري هيئه وخرج حىت اتى 
مصر ومشى على طريقته يف الوعظ وعقد له جملسا باملشهد احلسيين وخالط االمراء وحضر درسه االمري يوسف بك 

ة ودعاه اىل بيته واكرمه وتردد اليه كثريا وكان جيله ويرفع منزلته ويسمع كالمه وينصت اىل ومال اليه والبسه فرو
قوله ولديه بعض معرفة بالعلم على طريقة بالدهم واستمر مبصر وسكن حبارة الروم ورتب له بالضرخبانة مائة 

وقع مع امسعيل باشا بسبب  ونصف فضة يف كل يوم ملصروفه وصار له وجاهة عند ابناء جنسه اىل ان وقع له ما
الوصاية على التركة كما مر ذلك آنفا وحط من قدره واهانه وحبسه حنو ثالثة اشهر مث افرج عنه بشفاعة علي بك 

  الدفتردار وانزوى خامال يف داره اىل ان مات يف اوائل شعبان بالطاعون ساحمه اهللا تعاىل 
وحاوي اللطائف االمري حسن افندي بن عبد اهللا امللقب ومات اجلناب املكرم املبجل املعظم جامع املعارف 

  بالرشيدي الرومي االصل موىل املرحوم علي اغا بشري دار السعادة املكتب املصري اشتراه سيده صغريا 

وهذبه ودربه وشغله باخلط فاجتهد فيه وجوده على عبد اهللا االنيس وكان ليوم اجازته حمفل نفيس مجع فيه املرؤس 
زوجه ابنته وجعله خليفته ومل يزل يف حال حياة سيده معتكفا على املشق والتسويد معتنيا بالتحرير  والرئيس مث

والتجويد اىل ان فاق اهل عصره يف اجلودة يف الفن ومجيع كل مستحسن وملا تويف شيخ املكتبني املرحوم امسعيل 
ب االخالق ومتام املروءة وحسن تلقي الوهيب جعل املترجم شيخا باتفاق منهم ملا اعطى من مكارم الشيم وطي

الواردين ومجيل الثناء عليه من اهل الدين والف من اجله شيخنا السيد حممد مرتضى كتاب حكمة االشراق اىل 
كتاب االفاق مجع فيه ما يتعلق بفنهم مع ذكر أسانيدهم وهو غريب يف بابه يستوقف الراتع يف مريع هضابه ومل يزل 

عة اخلطاطني والكتاب وعميدهم الذي يشار اليه عند االرباب نسخ بيده عدة مصاحف شيخا ومتكلما على مجا
وأحزاب واما نسخ الدالئل فكثرهتا ال تدخل حتت احلساب اىل ان طافت به املنية طواف الوداع ونثرت عقد ذلك 



  االجتماع ومبوته انقرض نظام هذا الفن 
العصر وقرة عني الدهر عثمان بن حممد بن حسني الشمسي وهو  ومات صاحبنا االديب املاهر والنبيه الباهر نادرة

أحد االخوة االربعة أكثرهم معرفة وأغزرهم ادبا واغوصهم يف استخراج الدقائق واستنتاج الرقائق وامهم مجيعا 
نون الشريفة رقية بنت السيد طه احلموي احلسيين ولد املترجم مبصر ورىب يف حجر ابويه وتعلق من صغره مبعرفة الف

الغريبة فنال طرفا منها حسنا يليق عند املذاكرة وعرف الفرائض واستخرج منها طرقا غريبة يف استحقاق املواريث 
يف قسم الغرماء يف شبابيك وله سليقة شعرية مقبولة وله معرفة باللغة جيدة يطالع كتبها وحيل عقدها ويسأل عن 

رائض الدين وأمساء أهل بدر وغري ذلك وباجلملة انه غرائب الفن ويغوص بذهنه على كل مستحسن ولقد نظم ف
كان من حماسن الزمان تويف رمحة اهللا يف اواخر شعبان مطعونا وخلف ولديه حممد جرجبي وحسن جرجبي احيامها اهللا 

  حياة طيبة 

ادة جده ومات االجل املبجل بقية السلف ونتيجة اخللف الوجيه الصاحل النبيه الشيخ عبد الرمحن بن امحد شيخ سج
سيدي عبد الوهاب الشعراين مات ابوه امحد يف سنة اربع ومثانني وتركه صغريا دون البلوغ فكفلته امه فتوىل 

السجادة الشيخ امحد من اقاربه وتزوج بأمه وسكن بدارهم وملا شب املرجتم وترشد اشترك معه باملناصفة مث تويف 
وصالح وحسن حال ومعاشرة ومودة وعمر البيت حسا  الشيخ امحد املذكور فاستقل بذلك ونشأ يف عز وعفاف

ومعىن واحيا مآثر اجداده واسالفه وكان شديد احلياء واحلشمة والتواضع واالنكسار واخلشية واحللم والتؤدة 
ومكارم االخالق وملا مت كماله بدا زواله واخترمته يف شبابه يد االجل فقطعت مشس عمره منطقة االمل وخلف ابنا 

  ى سيدي قامسا بارك اهللا فيه صغريا يسم
ومات اعز االخوان واخص االصدقاء واخلالن النجيب الصاحل واالريب الناجح شقيق النفس والروح وصحبته باب 
اخلري والفتوح املتفنن النبيه سيدي ابراهيم بن حممد الغزايل بن حممد الدادة الشراييب من اجل اهل بيت الثروة واجملد 

مسك ختامهم ومبوته انقرض بقية نظامهم وقد تقدم استطراد بعض اوصافه يف ترمجة  والعز والكرم وهو كان
املرحوم سيدي امحد رفيق املرحوم رضوان كتخدا اجللفي ومنها حرصه على فعل اخلري ومكارم االخالق وتقيد الزاد 

املنقطعني ومواساهتم ومعونتهم ليوم املعاد والصدقات اخلفية واالفعال املرضية اليت منها تفقد طلبة العلم الفقراء و
وكان يشتري املصاحف واأللواح الكثرية ويفرقها بيد من يثق به على مكاتب اطفال املسلمني الفقراء معونة هلم 
على حفظ القرآن وميأل االسبلة للعطاش وال يقبل من فالحينه زيادة على املال املقرر ويعاون فقراءهم ويقرضهم 

ة وغريها وحيسب هلم هدايا هم من اصل املال وكان يتفقه على العالمة الشيخ حممد التقاوي واحتياجات الزراع
  العقاد املالكي وحيضر دروسه يف كل يوم وبعد وفاته الزم حضور الشيخ عبد العليم الفيومي 

ته وكان ينفق عليه وعلى عياله ويكسوهم ومل يزل مسح السجية بسام الثنية اىل ان بغته الطاعون حاال وكان مو
ارجتاال فنضبت جداوله واستراحت حساده وعواذله وكان اهللا حسنة يف صحائف االيام والليايل وروضة تنبت 

  الشكر يف رياض املعايل 
  فلو بعت يوما منه بالدهر كله لفكرت دهرا ثانيا يف ارجتاعه 

ليح الصفات مقبول ومات ايضا من بيتهم االجل املكرم امحد حليب بن االمري علي وكان شابا لطيف الذات م
  الطباع مهذب االوضاع 

ومات ايضا من بيتهم االمري عثمان بن عبد اهللا معتوق املرحوم حممد جرجبي وان من اكابر بيتهم وبقية السلف من 



  طبقتهم ذا وجاهة وعقل وحشمة وجاللة قدر 
  ايضا ومات ايضا من بيتهم االمري رضوان صهر امحد جليب املذكور وكان انسانا ال بأس به 

  ومات من بيتهم عدد كثري من النساء والصبيان واجلواري يف تلك االيام املبددة منهم ومن غريهم عقد النظام 
ومات الصنو الفريد والعقد النضيد الذكي النبيه من ليس له يف الفضل شبيه صاحبنا االكرم وعزيزنا االفخم 

مصطفى يف حجر والدهم يف رفاهية وعز وملا مات والدهم ابراهيم جليب بن امحد اغا البارودي نشأ مع اخويه علي و
يف سنة اثنتني ومثانني ومائة والف تزوجت والدهتم وهي ابنة ابراهيم كتخدا القزادغلي مبحمد خازندار زوجها وهو 

حممد اغا الذي اشتهر ذكره بعد ذلك فكفل اوالد سيده املذكورين وفتح بيتهم وعاىن املترجم حتصيل الفضائل 
العلم والزم حضور الدروس باالزهر يف كل يوم وتقيد حبضور الفقه على السيد امحد الطحطاوي والشيخ  وطلب

امحد اخلانيوشي ويف املعقول على الشيخ حممد اخلشين والشيخ علي الطحان حىت ادرك من ذلك احلظ االوفر وصار 
  العقلية وترونق بالفضائل وحتلى بالفواضل له ملكة يقتدر هبا على استحضار ما حيتاج اليه من املسائل النقلية و

  اىل ان اقتنصه يف ليل شبابه صياد املنية وضرب سورا بينه وبني االمنية 
ومات ايضا بعده بيومني اخوه سيدي علي وكان مجيل اخلصائل مليح الشمائل رقيق الطباع يشنف حبسن الفاظه 

  االمساع اخترمته املنية وحالت بساحة شبابه الرزية 
ت الصاحب االمثل واالجل االفضل حاوي املزايا املنزه عن النقائص والرزايا عبد الرمحن افندي بن امحد وما

املعروف باهللوايت كاتب كبري باب تفكشيان من أعيان أرباب االقالم بديوان مصر كان اشتغل بطلب العلم والزم 
اهل ضناعته مع حسن االخالق ومجيل الطباع حضور االشياخ وحصل يف املعقول واملنقول ما متيز به عن غريه من 

وحضر علي الشيخ مصطفى الطائي كتاب اهلداية يف الفقه مشاركا لنا وأخذ ايضا احلديث عن السيد مرتضى ومسع 
معنا عليه كثريا من االجزاء واملسلسالت والصحيحني وغري ذلك وألف حاشية على مراقي الفالح واقتىن كتبا 

ل مع عدم االدعاء وهتذيب النفس والسكون والتؤدة واالمارة والسيادة اىل أن أجاب نفيسة وكان يباحث ويناض
الداعي ونعته النواعي واضمحل حال ابيه بعده وركبته الديون وجفاه االخدان واجملنون وصار حبالة يرثى هلا 

  الشامت ويبكي حزنا عليه من يسمع ذكره من الناعت اىل ان تويف بعد بنحو سنتني 
مري املبجل والنبيه املفضل علي بن عبد اهللا الرومي االصل موىل االمري امحد كتخدا صاحل اشتراه سيده ومات اال

صغريا فترىب يف احلرمي وأقرأه القرآن وبعض متون الفقه وتعلم الفروسة ورمى السهام وترقى حىت عمل خازندار 
  عنده 

هم العلم مث أعتقه وأنزله حاكما يف بعض ضياعه مث وكان بيته موردا لالفاضل فكان يكرمهم وحيترمهم ويتعلم من
رقاه اىل ان عمله رئيسا يف باب املتفرقة وتوجه امريا على طائفته صحبة اخلزينة اىل االبواب السلطانية مع شهامة 

وصرامة مث عاد اىل مصر وكان ممن يعتقد يف شيخنا السيد علي املقدسي وجيتمع به كثريا وكان له حافظة جيدة يف 
  ستخراج الفروع ا

واتقن فني رمي النشاب اىل ان صار استاذا فيه وانفرد يف وقته يف صنعة القسى والسهام والدهانات فلم يلحقه اهل 
عصره واضر بعينيه وعاجلها كثريا فلم يفده فصرب واحتسب ومع ذلك فريد عليه اهل فنه ويسألونه فيه ويعتمدون 

اتاه وهو يف هذه الضرارة رجل من اهل الروم امسه حسن فانزله يف بيته  على قوله وجييد القسى تركيبا وشدا ولقد
وعلمه هذه الصنعة حىت فاق يف زمن قليل اقرانه وسلم له اهل عصره ومسع املترجم على شيخنا املذكور اكثر 



زله املطل الصحيح بقراءة كل من الشريفني الفاضلني سليمان بن طه االكراشي وعلي بن عبد اهللا بن امحد وذلك مبن
على بركة الفيل وكذلك مسع عليه املسلسل بالعيد بشرطه وحديثني مسلسلني بيوم عاشوراء ختريج السيد املذكور 
أو أشياء أخر ضبطت عند كاتب االمساء وأخذ االجازة من الشيخ امسعيل بن أيب املواهب اجلليب وكان عنده نفيسة 

  يف كل فن رمحه اهللا 
الظريف الذي حيكي بادبه سنا امللك وابن العفيف حممد بن احلسن بن عبد اهللا  ومات الشاب اللطيف املهذب

الطيب ابوه موىل للقاسم الشراييب مات أبوه يف حداثته وكان مولد سنة اربع وستني ومائة والف وكفله صهره 
لم فنال منه ما سليمان بن حممد الكاتب احد كتاب املقاطعة بالديوان ونشأ يف الرفاهية والنعم وعاىن طلب الع

اخرجه من ربقة اجلهل وتعلق بالعروض واخذه عنه الشيخ حممد بن ابراهيم العويف املالكي فربع فيه ونظم الشعر اال 
  انه كان يعرض شعره للذم بالتزامه فيه ماال يلزم تويف يف غرة شعبان من السنة 

الفاضل الناظم الناثر سيدي عثمان بن امحد  ومات الصنو الفريد والنادرة الوحيد النبيه اللبيب واملفرد العجيب
الصفائي املصري تقدم ذكره يف ترمجة والده امحد افندي كاتب الروزنامة بديوان مصر ونشأ هو يف ظل النعمة 

والرفاهية وقرأ النحو املنطق على كل من الشيخ علي الطحان والشيخ مصطفى املرحومي حىت مهر فيهما وكان 
  يباحث ويناضل 

اهل العلم يف املسائل العقلية والنقلية وقرأ علم العروض واتقن نظم الشعر ومجع الظروف وكان فيه نوع ويناقش 
من اخلالعة واللهو وله وله ختميس على الربدة واشعار كثرية ومل يزل رافال يف حلل السعادة حىت حلت بساحة 

بطندتا يف شهر رجب وقد ناهز االربعني  شبابه الشهادة وتويف مطعونا مبليج وهو ذاهب ملوسم املولد االمحدي
  وحضروا به اىل مصر حمموال على بعري فغسل وكفن ودفن عند والده رمحه اهللا 

ومات اخلواجا املعظم والتاجر املكرم السيد امحد ابن السيد عبد السالم املغريب الفاسي نشأ يف حجر والده وترىب يف 
باع واشترى وشارك وعامل واشتهر ذكره وعرف بني التجار ومات العز والرفاهية حىت كرب وترشد واخذ واعطى و

ابوه واستقر مكانه يف التجارة عرفته الناس زيادة عن ابيه وصار يسافر اىل احلجاز يف كل سنة مقوما مثل ابيه وبىن 
بكية داره ووسعها واضاف اليها دكة احلسبة اليت جبوار الفحامني وانشأ دارا عظيمة ايضا خبط الساكت باالز

وانضوى اليه السيد امحد احملروقي واحبه واحتد به احتادا كليا وكان له اخ من ابيه باحلجاز يعرف بالعرايشي من 
اكابر التجار ووكالئهم املشهورين ذو ثروة عظيمة فتويف وصادف وصول املترجم حينئذ اىل احلجاز فوضع يده 

عبيده ورجع اىل مصر واتسع حاله زيادة على ما كان على ماله ودفاتره وشركاته وتزوج بزوجته واخذ جواره و
عليه وعظم صيته وصار عظيم التجار وشاه النبدر وسلم قياده وزمامه يف االخذ والعطاء وحساب الشركاء اىل 

السيد امحد احملروقي وارتاح اليه حلذقه ونباهته وجنابته وسعادة جده ومل يزل على ذلك حىت اخترمته املنية وحالت 
بني االمنية وتويف يف شعبان مطعونا وغسل وكفن وصلى عليه باملشهد احلسيين يف مشهد حافل بعد العشاء بينه و

االخرية يف املشاغل ودفن عند ابيه بزاوية العريب بالقرب من الفحامني والتجأ السيد امحد احملروقي اىل حممد اغا 
  ضه يف كل شيء وتزوج بزوجاته وسكن داره البارودي كتخدا امسعيل بك فسعى اليه واقره مكانه واقامه عو

واستوىل على حواصله وبضائعه وامواله ومنا امره من حينئذ وأخذ واعطى ووهب وصانع االمراء واصحاب احلل 
وإذا السعادة الحظتك ... والعقد حىت وصل اىل ما وصل اليه وادرك ما مل يدركه غريه فيما مسعنا وراينا كما قيل 

  ... خاوف كلهن امان من فامل... عيوهنا 



ومات االمري الكبري امسعيل بك وأصله من مماليك ابراهيم كتخدا وانضوى اىل علي بك بلوط قبان فجعله اشراقه 
وأقره ونوه بشأنه وقلده الصنجقية بعد موت سيدهم وزوجه هبامن ابنة ابراهيم كتخدا وعمل هلما مهما عظيما بربكة 

عني كما تقدم ذكر ذلك وكان من املهمات اجلسيمة واملواسم العظيمة اليت مل الفيل شهرا كامال يف سنة اربع وسب
يتفق نظريها بعده مبصر ومل يزل منظورا اليه يف االمارة مدة علي بك وأرسله يف سرياته واعتمده يف مهماته وبعثه اىل 

يزل يتبعه ويرصده حىت قتله سويلم بن حبيب بتجريدة فلم يزل حياربه حىت هزمه وفر اىل البحرية فلحقه هناك ومل 
  وحضر برأسه اىل خمدومه وذلك يف أواخر سنة اثنتني ومثانني ومائة وألف 

وسافر اىل الشام صحبة حممد بك ايب الذهب ملقاتلة عثمان باشا ابن العظم وأغاروا على البالد الشامية وحاربوا يافا 
ضر غالب مواقف احلروب مع حممد بك ومستقال اربعة اشهر حىت ملكوها وسافر قبل ذلك يف جتاويد الصعيد وح

اىل ان بدت الوحشة بني حممد بك وسيده علي بك وخرج مع حممد بك اىل الصعيد وجرى بينهما الدم بقتله أيوب 
بك فأخرج اليه علي بك جردة عظيمة احتفل هبا احتفاال زائدا وأمريها املترجم فلما التقى اجلمعان القى عصاه 

انضم مبن معه اىل حممد بك فشد عضده وخان خمدومه وحصل ما حصل من تقلبهم واستيالئهم وخامر على مواله و
كما ذكر واستمر مع حممد بك يراعي حرمته ويقدمه على نفسه وال يربم أمرا اال بعد مشاورته ومراجعته وتقلد 

  ه للتصدر الدفتردارية وامريا على احلج سنتني بشهامة وسري حسن وملا مات حممد بك مل تطمح نفس

يف الرياسة واالمارة بل تركها التباعه وقنع حباله واقطاعه ولزم داره اليت عمرها باالزبكية فناكدوه وطمعوا فيما 
لديه وقصد مراد بك اغتياله فخرج اىل خارج وتبعه املغرضون له ويوسف بك وغريه وحصل ما هو مسطر 

لصغري مبساعدة العلوية مث غدروا به حىت آل االمر به اىل ومشروح يف حمله من متلكه وقتله يوسف بك وإمسعيل بك ا
اخلروج اىل البالد الشامية وافتراق مجعه مث سافر اىل الروم مع بعض أتباعه ومماليكه وذهب منه غالب ما اجتمع لديه 

مها مث ركب من االموال وذهب اىل اسالمبول فأقام هبا مدة مث نفوه اىل شنق قلعة وخرج منها حبيلة حتيلها على حاك
البحر اىل درنة ووصل خرب ذلك اىل االمراء مبصر فخرج مراد بك ليقطع عليه الطريق املوصلة اىل قبلي وارصد له 
عيونا ينتظرونه بالطريق واقام على ذلك شهورا فلم يقفوا له على خرب وهو يتنقل عند العربان حىت انه اختفى عند 

حتيل وارسل من القى اىل مراد بك انه مر من اجلهة الفالنية مبعرفة الرصد  بعضهم نيفا واربعني يوما يف مغارة مث انه
املقيمني فحنق مراد بك وركب يف احلال ليقطع عليه الطريق وتفرق اجلمع من ذلك املكان فعند ذلك اجتاز امسعيل 

د بك يف هناية بك ذلك املوضع وعداه يف زي بعض العربان وخلص اىل القضاء املوصل للبالد القبلية وذهب مرا
مشواره فلم ير اثرا لذلك اخلرب فرجع اىل املكان الذي عرفوه سلوكه فوجد املرابطني على ماهم عليه من التيقظ اىل 

ان حتقق عنده انه حتيل بذلك ومر وقت ارحتال مراد بك من ذلك املوضع فرجع خبفي حنني ومل يزل حىت كان ما 
ورجع اىل مصر ومتلكها واستقل بامارهتا بعد ثغر به تسع سنني كان ووصل حسن باشا على الصورة املتقدمة 

ومقاساته الشدائد وظن ان الوقت قد صفا له واستكثر من شراء املماليك واحترقت داره وبناها احسن مما كانت 
ه ملا عليه وحصن املدينة وسورها من عند طرا واجليزة وحصنها حتصينا عظيما من اجلبل اىل البحر من اجلهتني حىت ان

  اصيب بالطاعون احضر امراءه وقال لعثمان بك طبل حبضرهتم 

أنت كبري القوم الباقية فافتح عينك وشد حيلك فاين حصنت لكم البلد وصريهتا حبيث لو ملكتها امرأة مل يقدر 
 عليها عدو ومترض يومني ومات يف الثالث سادس عشر شعبان من السنة وكان أمريا جليال كفؤا لالمارة جهوري

الصوت عظيم اهلمة بعيد الغور كبري التدبري حيب الصلحاء والعلماء ويتادب معهم ويواسيهم ويقبل شفاعتهم 



ويكرمهم وله فيهم اعتقاد عظيم حسن وملا مات غسل وكفن وصلي عليه يف مصلى املؤمنني ودفن بتربة علي بك 
ومل يفلح بعده خليفته عثمان بك واضاع  مع سيدمها ابراهيم كتخدا بالقرب من ضريح االمام الشافعي بالقرافة

  مملكته وسلمها الخصامه وأخصام سيده 
ومات االمري رضوان بك وهو ابن اخت علي بك الكبري امره وقلده الصنجقية وجعله من االمراء الكبار فلما مات 

ي مدة ايام حممد خاله واستقل باململكة حممد بك انزوى وارتفعت عنه االمرية واقام بطاال هو وحسن بك اجلداو
بك فلما مات حممد بك وظهر باالمارة ابراهيم بك ومراد بك مل يزل على مخوله اىل ان وقع التفاقم بينهم وبني 

امسعيل بك فانضم هو وحسن بك اىل امسعيل بك وساعداه فرد هلما امرياهتما ونوه بشأهنما مث نافقا عليه وخذاله 
لسبب يف غربته املدة الطويلة كما ذكر مث وقع هلما ما وقع مع احملمدية وذهبا عندما سافر معهما اىل قبلي وكانا مها ا

اىل اجلهة القبلية وأقاما هناك فلما رجع امسعيل بك من غيبته انضم اليهما ثانيا ومل يزل معهما وافترق منهما املترجم 
مان واستمر مبصر حىت حضر وحضر اىل مصر وانضم اىل احملمدية وملا حضر حسن باشا وخرج معهم رجع ثانيا با

امسعيل بك وحسن بك فأقام معهم امريا ومتكلما وتصادق مع علي بك كتخدا اجلاويشية وعقد معه املؤاخاة ونزل 
مرارا اىل االقاليم وعسف بالبالد وملا سافر حسن باشا وخالهلما اجلو فجر وجترب وصار خيطف الناس وحيبسهم 

  من الفقراء ومل يزل هذا شأنه حىت اطفا صرصر املوت شعلته وحل بساحته  ويصادرهم يف امواهلم تعدى شره لكثري

  الطاعون ومل يفلته وأراح اهللا منه العباد وكان أشقر خبيثا 
ومات االمري االصيل رضوان بك بن خليل بن ابراهيم بك بلفيا من بيت اجملد والعز والسيادة والرياسة وبيتهم من 

مبصر ومل يكن مبصر بيت عريق يف االمارة والسيادة اال بيتهم وبيت قصبة رضوان  البيوت اجللية القدمية الشهرية
ومجيع امراء مصر تنتهي سلسلتهم اليهما وبيت القازغلية أصل منشتهم ومغرس سيادهتم من بيت بلفيا كما تقدم 

د مصطفى الن ابراهيم بك بلفيا جد املترجم مملوك مصطفى بك ومصطفى بك مملوك حسن اغا بلغيا وهو سي
كتخدا القازدغلي ومصطفى هذا كان سراجا عند حسن اغا ورقاه وأمره حىت جعله كتخدا باب مستحفظان ومنا 

امره وعظم شأنه وباض وأفرخ فجميع طائفة القازدغلية تنتهي نسبتهم اليه كما ذكر ذلك غري مرة وملا تويف خليل 
على احلج وترك اخاه عبد الرمحن اغا وولده رضوان هذا  بك والد املترجم يف سنة مخس ومثانني باحلجاز يف امارته

ورجع باحلج عبد الرمحن اغا املذكور وبعد استقرارهم اجتمعت اعيان بيتهم وأرادوا تقليد عبد الرمحن أغا صنجقا 
عوضا عن أخيه فأىب ذلك فاتفقوا على تقليد ابن أخيه رضوان املذكور فكان كذلك وقلدوه االمارة وفتح بيتهم 

 ١١٩٢يا مآثرهم وانضم اليه أتباعهم وسار سريا حسنا بعقل ورياسة لوال لثغة يف لسانه وتقلد امري احلج سنة وأح
وكان كفؤا هلا وطلع ورجع يف أمن وراحة ورخاء ومل يزل يف سيادته حىت تويف يف هذه السنة واضمحل بيتهم مبوته 

م وانطفأت انوارهم وبطلت خرياهتم ومخدت وماتت أعياهنم وعظماؤهم وخرب البيت بالكلية وامنحت آثاره
حركاهتم ومن مجلة ما رأيته من خرياهتم يف ايام رضوان بك هذا مائة قارىء من احلفظة يقرأون القرآن كل يوم يف 

  االوقات اخلمسة يف كل وقت عشرون قارئا وقس على ذلك 
ويش القازدغلي فهو خشداش حسن ومات االمري سليمان بك املعروف بالشابوري وأصله من مماليك سليمان كا

  كتخدا الشعراوي تقلد 

االمارة والصنجقية سنة تسع وستني ونفى مع حسن كتخدا املذكور وامحد جاويش اجملنون كما تقدم يف سنة ثالث 
وسبعني فلما كانات ايام علي بك وورد من الديار الرومية طلب االمداد من مصر للغز وارسل علي بك فاحضر 



ه امارة السفر فخرج بالعسكر يف موكب على العادة القدمية وسافر هبم اىل الديار الرومية وذلك سنة املترجم وقلد
ثالث ومثانني ورجع بعد مدة واقام بطاال حمترما مرعي اجلانب ينافق كبار الدولة وانضم اىل مراد بك فكان جيالسه 

تآمرين فلما استقر امسعيل بك يف امارة مصر ويسامره ويكرمه املذكور فلما حضر حسن باشا كان هو من مجلة امل
اعتىن به وقدمه ونظمه يف عداد االمراء لكرب سنه واقدميته وكان رجال سليم الباطن ال بأس به تويف بالطاعون يف 

  هذه السنة 
زة ومات االمري اجلليل عبد الرمحن بك عثمان وهو مملوك عثمان بك اجلرجاوي الذي قتل يف واقعة قراميدان ايام مح
باشا سنة تسع وسبعني كما تقدم فقلدوا عبد الرمحن هذا عوضه يف الصنجقية فكان كفؤا هلا وكان متزوجا ببنت 
اخلواجا عثمان حسون التاجر العظيم املشهور املتويف يف ايام االمري عثمان بك ذي الفقار وخلف منها ولده حسن 

وب الطباع مجيل الصورة وجيه الطلعة وكان حممد بك بك وكان املترجم حسن السرية سليم الباطن والعقيدة حمب
ابو الطهب حيبه وجيله ويعظمه ويقبل قوله وال يرد شفاعته وكان مييل بطبعه اىل املعارف وحيب اهل العلم والفضائل 
ه وجييد لعب الشطرنج ومن مآثره انه عمر جامع أيب هريرة الذي باجليزة على الصفة اليت هو عليها اآلن وبىن جبانب

قصرا وذلك يف سنة مثان ومثانني وملا أمته وبيضه عمل به وليمة عظيمة ومجع علماء الزهر على كرسي وأملى حديث 
من بىن هللا مسجدا حبضرة اجلمع وكان شيخنا السيد حممد مرتضى حاضرا وباقي العلماء واملشايخ واحلقري يف 

  ا اىل القصر ومدت مجلتهم وكنت حررت له احملراب على احنراف القبلة مث انتقلن

االمسطة وبعدها الشربات والطيب وكان يوما سلطانيا تويف رمحه اهللا يف شعبان مبنزله الذي بقيسون جوار بيت 
  الشابوري ودفن عند سيده بالقرافة 

ومات يف اثره ولده حسن بك املذكور وكان فطنا جنيبا ويكتب اخلط اجليد ومييل بطبعه اىل الفضائل ودويها منزها 
  ا ال يعنيه من النقائص والرذائل عوض اهللا شبابه اجلنة عم

ومات االمري سليم بك االمساعيلي من مماليك امسعيل بك قلده األمارة يف سنة احدى وتسعني وخرج مع سيده اىل 
 الشام مث رجع اىل مصر بعد سفر سيده اىل الروم وأقام هبا بطاال يف بيته جبوار املشهد احلسيين ببعض خدم قليلة

ويذهب اىل املسجد يف االوقات اخلمسة فيصلى مع اجلماعة ويتنفل كثريا ومل يزل على ذلك حىت رجع سيده اىل 
مصر فرد له امارته ورجع اىل داره الكبرية وتقلد امارة احلج يف سنة اثنتني ونزل اىل اقليم املنوفية ومجع املال 

 امارته حىت تويف بالطاعون يف هذه السنة وكان طواال واجلمال ورجع وطلع باحلج وعاد يف أمن وأمان ومل يزل يف
  جسيما خريه أقرب من شره 

ومات االمري علي بك املعروف جبركس االمساعيلي وهو من مماليك امسعيل بك ايضا وقلده االمارة يف مدته السابقة 
لكعكني وكان لطيفا واسكنه ببيت صاحل بك الذي بالكبش وملا تغرب سيده حضر اىل مصر واقام خامال وسكن با

مهذبا خفيف الروح ضحوك السن حيب العلماء والصلحاء ويتأدب معهم ويكرمهم وملا مات خشداشة ابراهيم بك 
  قشطة تزوج بعده بزوجته بنت امسعيل بك ومل يزل حىت تويف بعد سيده بأيام قليلة 
ف اوال بغيطاس كاشف تقلد ومات االمري غيطاس بك وهو من بيت صاحل بك تابع مصطفى بك القرد وكان يعر

  فسار فيها سريا حسنا وطلع باحلد ورجع مستورا  ١٢٠١االمارة يف سنة مائتني وتوىل امارة احلج يف سنة 

واستمر امريا اىل ان مات على فراشه بالطاعون يف بيته خبط باب اللوق فقلدوا بعده مملوكه صاحل امارته وهو 
م امريا جليال حمتشما قليل التبسم من رآه ظنه متكرب السكون جاشه وكان موجود اىل االن يف االحياء وكان املترج



  ال بأس به يف اجلملة 
ومات االمري علي بك احلسين وهو من مماليك حسن بك اجلداوي قلده االمارة يف ايام حسن باشا وتزوج بزوجة 

االنقياد قليل العناد تويف يف مصطفى بك الداودية املعروف باالسكندراين وكان لطيف الذات مجيل الطباع سهل 
  رجب من السنة بالطاعون ودفن باملشهد احلسيين مبدفن القضاة ووجدت عليه زوجته وجدا كثريا 

ومات االمري رضوان كتخدا وهو من مماليك امحد كتخدا اجملنون تنقل يف املناصب حىت تويل كتخدائية الباب حبشمة 
يف امارة مصر نوه بشأنه واحبه وصار يف تلك االيام احد املتكلمني وشهامة وعقل وسكون وملا استقل امسعيل بك 

املشار اليهم يف االمر والنهي ونفاذ الكلمة والرياسة وكان قريبا اىل اخلري واشتهر اكثر من سيده وصار له اوالد 
خر شهر شعبان وعزوة واتباع ومماليك وبىن الكرب اوالده دارا بدرب سعادة وسكن هو يف بيت استاذه تويف يف اوا

  وكذلك اوالده وجواريه ومماليكه وخربت بيوهتم يف أقل من شهر 
ومات االمري عثمان آغا مستحفظان اجللفي وأصله من مماليك رضوان كتخدا اجللفي وترىب عند خليل بك شيخ 

مث عزل عنها  البلد القازدغلي ومل يزل يتنقل يف خدم االمراء ومعاشرهتم حىت تقلد االغاوية يف أيام امسعيل بك
وتوالها ثانيا اياما قليلة ومات ايضا بالطاعون وخلف شيئا كثريا من املال والنوال أخذه مجيعه حسن بك اجلداوي 
النه كان منضوبا اليه ويف طريقتهم اهنم يرثون من يكون منتسبا اليهم او جارا هلم وكان انسانا ال بأس به وحمضره 

   االخبار والنوادر مع ما فيه من نوع البالدة خري وحيب اقتناء للكتب واملسامرة يف
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ومات االمري املبجل حسن افندي شقبون كاتب احلوالة وأصله مملوك امحد افندي مملوك مصطفى افندي شقبون نشأ 
ط االعاجم والفارسية واخلطوط يف الرياسة وخدمة الوزراء واالكابر وحاز شيئا كثريا من الكتب النفيسة واليت خب

التعليق املكلفة واملذهبة واملصورة مثل كليلة ودمنة وشاهنامة وديوان حافظ والتواريخ اليت من هذا القبيل املصور 
هبا صور امللوك البديعة الصنعة واالتقان الغالية الثمن النادرة الوجود وكان قريبا اىل اخلري حمتشما يف نفسه تويف 

  ن وتبددت كتبه وذخائره ايضا بالطاعو
ومات االمري حممد آغا البارودي وهو مملوك امحد أغا مملوك ابراهيم كتخدا القازدغلي رباه سيده وجعله خازنداره 

وعقد له على ابنته فلما تويف سيده يف سنة مثان ومثانني طلقها وتزوج بزوجة سيد هامن بنت ابراهيم كتخدا من 
ابراهيم وعلي ومصطفى الذين تقدم ذكرهم واليت كان عقد عليها كانت من غريها  الست البارودية وهي أم أوالده

فتزوجها حسن كاشف من اتباعهم تنبه املترجم وتداخل يف االمراء واالكابر وانضوى اىل حسن كتخدا اجلربان 
ن حسن كتخدا عندما كان كتخدا مراد بك فقلده يف اخلدم والقضايا وأعجبه سياسته وحسن سعيه فارتاح اليه وكا

املذكور تعتريه النوازل فينقطع بسببها أياما مبنزله فينوب عنه املترجم يف الكتخدائية عند مراد بك فيحسن اخلدمة 
والسياسة وتنميق االمور ويستجلب له املصاحل فأحبه وأعجب به وقلده االمور اجلسيمة وجعله أمني الشون فعند 

انفتح بيته وقصدته الناس وتردد إليه األعيان يف قضاء احلوائج ووقفت ذلك اشتهر ذكره ومنا امره واتسع حاله و
ببابه احلجاب واختذ له ندماء وجلساء من اللطفاء واوالد البلد جيلس معهم حصة من الليل ينادمونه ويسامرونه 

م ولده ويضاحكونه ويشرب معهم وماتت زوجته ابنة سيد سيده من بنت البارودي فزوجه مراد بك أكرب حماظية ا
أيوب وأتت اىل بيته جبهاز عظيم وصار بذلك صهرا ملراد بك وزادت شهرته ورفعته فلما حصلت احلوادث ووصل 

  حسن باشا وخرج مراد بك من مصر فلم خيرج 

معه واستمر مبصر وقبض عليه امسعيل بك وحبسه مع عمر كاشف ببيته مث نقلهما اىل القلعة بباب مستحفظان مدة 
حىت صاحل عن نفسه وأفرج عنه وتقيد خبدمة امسعيل بك وتداخل معه حىت نصبه يف كتخدائيته  فلم يزل املترجم

واحبه واحتوى على عقله فسلم اليه قياده يف مجيع اشغاله وارتاح اليه وجعله أمني الشون والضرخبانة وغريمها فعظم 
بيت اليه االموال وصار االيراد اليه شانه وارتفع قدره وطار صيته باألقاليم املصرية وكثر االزدحام ببابه وج

واملصرف من يده فيصرف مجاكي العسكر ولوازم الدولة وهداياها ومصاريف العمائر والتجاريد واحتياجات أمري 
احلاج وغري ذلك بتؤدة وزياقة وحسن طريقة من غري جلبةوال عسف وال شعور الحد من الناس بشيء من ذلك 

بطلبه أو فعله وجده حاضرا ومل يشتغل امراء احلاج يف زمن امسعيل بك بشيء  وكل شيء سأل عنه خمدومه أو اشار
من لوازم احلج بل كان هو يقضي مجيع اللوازم من اجلمال واالرحال والقرب واخليش والعليق والذخرية اليت تسافر 

ا يف اماكن بعيدة عن يف البحر والرب وعوائد العرب وكساويهم واهلجن والبغال وارباب الصيت وغري ذلك ليالوهنار
داره حتت ايدي مباشريه الذين وظفهم وأقامهم يف ذلك حبيث اذا اقتضى الحدهم شيئا أتاه وأسر له يف أذنه فيوجهه 

بطرف كلمة وال يشعر احد من اجلالسني معه بشيء وإذا كان وقت خروج احململ فال يرى امري احلاج اال مجيع 
مت ما يكون وأكمله وزوج ابنة سيده خلازنداره علي أغا وعمل هلما مهما احتياجاته ولوازمه حاضرة مهيأة على أ



عظيما عدة ايام وحضر امسعيل بك واالمراء واالعيان وأرسلوا إليه اهلدايا العظيمة وكذلك مجيع التجار والنصارى 
والنقوط عملوا والكتاب القبط ومشايخ البلدان وبعد متام ايام العرس ولياليه بالسماعات واآلالت واملالعيب 

للعروس زفة هبيئة مل يسبق نظريها ومشى مجيع اربا احلرف وأرباب الصنائع مع كل طائفة عربة وفيها هيئة صناعتهم 
  ومن يشتغل فيها مثل القهوجي بآلته وكانونه واحللواين والفطاطري واحلباك والقزاز 

ب املالهي والتماءاملغنيني وغريهم كل طائفة يف بنوله حىت مبيض النحاس واحليطان واملعاجيين وبياعني البز واربا
عربة وكان جمموعها نيفا وسبعني حرفة وذلك خالف املالعيب والبهالوين والرقاصني واجلنك مث املوكب وبعده 

االغوات واحلرمي واملالزمون والسعاة واجلاويشية وبعدها عربة العروس من صناعة االفرنج بديعة الشكل وبعدها 
ة وامللبسون الزروخ وبعدهم النوبة التركية والنفريات وكانت زفة غريبة الوضع مل ينفق مثلها بعدها مماليك اخلزن

وبلغ املترجم يف هذه االيام من العظمة ما مل يبلغه أحد من نظرائه وكان إذا توجهت مهته اىل أي شيء امته على 
كائنة ما كانت من غري شيء فلما مات خمدومه الوجه الذي يريده ويقبل الرشوة واذا أحب انسانا قضى له اشغاله 

امسعيل بك وتعني يف االمارة بعده عثمان بك طبل استوزره ايضا وسلمه قيادة يف مجيع أموره وهو الذي أشار عليه 
مبماالته االمراء القبليني عندما تضايق خناقه من حسن بك اجلداوي ومناكدته له فكاتبهم سرا بسفارته وأطمعهم يف 

  ومتكينهم من مصر ومات املترجم يف اثناء ذلك يف غرة رمضان وذلك بعد امسعيل بك بأربعة عشر يوما احلضور 
ومات الصنو الوجيه والفريد النبيه حممد افندي بن سليمان افندي ابن عبد الرمحن افندي بن مصطفى افندي 

العلم وعاىن اجلزئيات والرياضيات  ككليويان ويقال هلا يف اللغة العامية مجليان نشأ يف عفة وصالح وخري وطلب
والزم الشيخ املرحوم الوالد وقرأ عليه كثري من احلسابيات الفلكيات واهليئة والتقومي ومهر يف ذلك وانتظم يف عدد 

ارباب املعارف واشترى كتبا كثرية يف الفن واستكتب وكتب خبطه احلسن واقتىن االالت واملستظرقات وحسب 
عشرة اعوام مستقبلة بأهلتها وتوارخيها وتواقيعها ورسم كثريا من االالت الغريبة  وقوم الدساتري السنوية

واملنحرفات وكان شغله وحسابه يف غاية الضبط والصحة واحلسن وكان لطيف الذات مهذب االخالق قليل 
  االدعاء مجيل الصحبة وقورا مات ايضا بالطاعون 

  يف شعبان وتبددت كتبه وآالته 
الشقيق واحملب الشفيق النجيب االريب االمري رضوان الطويل وهو من مماليك علي كتخدا  ومات ايضا اخلدن

الطويل وكان من هذا القبيل متولعا من صغره هبذا الفن وقرأ على الشيخ املتقن الشيخ عثمان الورداين وغريه 
برية والصغرية واملزاول وأجنب وحسب ورسم واشتغل فكره بذلك ليال هنارا ورسم االرباع الصحيحة املتقنة الك

واملنحرفات وغري ذلك من اآلالت املبتكرة والرمسيات الدقيقة واتسع باعه يف ذلك واشتهر ذكره اىل ان قطعت يد 
  االجل نواره واطفأت رياح املنية انواره 

عيان االختيارية ومات اجلناب املكرم واالختيار املعظم االمري امسعيل افندي اخللويت اختيار جاويشان كان رجال من أ
يف وقته معروفا صاحب حشمة ووقار ومعرفة بالسياسة وأمور الرياسة ومل يزل حىت تويف يف شهر شعبان سنة 

  بالطاعون  ١٢٠٥
ومات ايضا اجلناب املكرم حممد افندي باشقلفة وهو مملوك يوسف افندي باشقلفة وخشداش حممد افندي ثاين قلفة 

لذات مجيل الصفات تقلد كتابة هذا القلم عندما تلبس السيد حممد باشقلفة وعبد الرمحن افندي وكان مليح با
  بكتابة الروزنامة فسار فيها سريا حسنا ومحدت مساعيه اىل ان وافاه احلمام وسارت نواعيه 



ومات ايضا النبيه اللطيف واملفرد العفيف امحد افندي الوزان بالضرخبانة وكان انسانا حسنا مجيل االوضاع مترهف 
  الطباع حمتشما وقورا ودودا حمبوبا جلميع الناس 

  سنة ست ومائتني والف

استهل شهر حمرم بيوم االربعاء وفيه عينوا صاحل آغا كتخدا اجلاويشية اىل السفر اىل الديار الرومية وصحبته هدية 
  وشربات وأشياء وصاحل أمنا هذا هو الذي بعثوه قبل ذلك الجراء الصلح على يد نعمان افندي 

وحممود بك وكاد ان يتم ذلك وأفسد ذلك حسن باشا ونفى نعمان افندي بذلك السبب وذلك قبل موت حسن 
باشا بأربعة ايام فلما رجعوا اىل مصر يف هذه املرة عينوه ايضا للآلرسالية لسابقته ومعرفته باالوضاع وكان صاحل 

لما كان خامس احملرم ركب االمراء لوداعه اغا هذا عندما حضروا اىل مصر سكن ببيت البارودي وتزوج بزوجته ف
  ونزل من مصر القدمية 

وفيه هبط النيل ونزل مرة واحدة وذلك يف ايام الصليب ووقف جريان اخلليج والترع وشرقت االراضي فلم يرو 
وغال منها اال القليل جدا فارتفعت الغالل من السواحل والرقع وضجت الناس وايقنوا بالقحط وايسوا من رمحة اهللا 

سعر الغلة من ريالني اىل ستة وضجت الفقراء وعيطوا على احلكام فصار االغا يركب اىل الرقع والسواحل ويضرب 
املتسببني يف الغلة ويسمرهم يف آذاهنم مث صار ابراهيم بك يركب اىل بوالق ويقف بالساحل وسعر الغلة بأربعة ريال 

لك مراد بك كرر الركوب والتحريج على عدم الزيادة االردب ومنعهم من الزيادة على ذلك فلم ينجع وكذ
فيظهرون االمتثال وقت مرورهم فإذا التفتوا عنهم باعوا مبرادهم وذلك مع كثرة ورود الغالل ودخول املراكب 

  وغالبها لألمراء وينقلوهنا اىل املخازن والبيوت 
فعملوا الديوان عند الباشا وقرأوا املرسوم ويف أوائل صفر وصل قاصد وعلى يده مرسوم بالعفو والرضا عن االمراء 

وصورة ما بىن عليه ذلك انه ملا حضر السيد عمر افندي مبكاتبتهم السابقة اىل الباشا يترجون وساطته يف اجراء 
الصلح أرسل مكاتبة يف خصوص ذلك من عنده وذكر فيها ان من مبصر من االمراء ال طاقة هلم هبم وال يقدرون 

واهنم واصلون وداخلون على كل حال فكان هذا املرسوم جوابا عن ذلك وقبول شفاعة الباشا  على منعهم ودفعهم
  واالذن هلم بالدخول بشرط التوبة والصلح بينهم وبني اخواهنم فلما فرغوا من قراءة ذلك ضربوا شنكا ومدافع 

عه مرسومات خطابا للباشا ويف يوم الثالثاء ثاين عشر صفر حضر الشيخ االمري الىمصر من الديار الرومية وم
  واالمراء فركب املشايخ وال قوه من 

بوالق وتوجه اىل بيته ومل يأت للسالم عليه احد من االمراء وانعمت عليه الدولة بألف قرش ومرتب بالضرخبانة 
  قرش يف كل يوم وقرأ هنا البخاري عند اآلثار الشريفة بقصد النصرة 

وي باالزبكية وحضر مراد بك اىل هناك واصطلح مع حممد افندي البكري ويف شهر ربيع االول عمل املولد النب
وكان منحرفا عنه بسبب وديعته اليت كان اودعها عنده واخذها حسن باشا فلما حضر اىل مصر وضع يده على 

قرية وكان اشتراها االفندي من حسن جليب بن علي بك الغزاوي وطلب من حسن جليب مثن القرية الذي قبضه من 
شيخ ليستويف بذلك بعض حقه وطال النزاع بينهما بسب ذلك مث اصطلحا على قدر قبضه مراد بك منهما ال

  وحضر مراد بك اىل الشيخ يف املولد وعمل له وليمة واستمر عنده حصة من الليل وخلع على الشيخ فروة مسور 
  لبالد وفيه عملوا ديوانا عند الباشا وكتبوا عرضحال بتعطيل املريي بسبب شراقي ا



  وفيه سافر حممد بك االلفي اىل جهة شرقية بلبيس 
وفيه حضر ابراهيم بك اىل مسجد استاذه للكشف عليه وعلى اخلزانة وعلى ما فيها من الكتب والزم احلضور اليه 

ثالثة ايام واخذ مفتاح اخلزانة من حممد افندي حافظ وسلمه لندميه حممد اجلراحي واعاد هلا بعض وقفها املرصد 
  ليها بعد ان كانت آلت اىل اخلراب ومل يبق هبا غري البواب امام الباب ع

ويف شهر ربيع الثاين قرروا تفريدة على جتار الغورية وطيلون وخان اخلليلي وقبضوا على انفار انزلوهم اىل التكية 
اكد بعضهم بعضا وهرب ببوالق ليال يف املشاغل مث ردوهم ووزع كبار التجار ما تقرر عليهم من فقرائهم بقوائم ون

  كثري منهم فسمروا دورهم وحوانيتهم وكذلك فعلوا بكثري من مساتري الناس والوجاقلية وضج اخلالئق من ذلك 
  ويف مستهل مجادى االوىل كتبوا فرمانا بقبض مال الشراقي ونودي به 

ع ببعض االراضي اليت طشها يف النواحي وانقضى شهر كيهك القبطي ومل ينزل من السماء قطرة ماء فحرثوا املزرو
املاء وتولدت فيها الدودة وكثرت الفريان جدا حىت اكلت الثمار من اعلى االشجار والذي سلم من الدودة من 

الزرع اكله الفار ومل حيصل فيه هذه السنة ربيع للبهائم اال يف النادر جدا ورضي الناس بالعليق فلم جيد والتنب وبلغ 
االصفر الشبيه بالكناسة الذي يساوي مخسة انصاف قبل ذلك مائة نصف مث انقطع مرور  محل احلمار من قصل التنب

الفالحني بالكلية بسبب خطف السواس واتباع االجناد فصار يباع عند العالفني من خلف الضبة كل حفان تسفني 
  اىل غري ذلك 

  وفيه حضر صاحل اغا من الديار الرومية 
  كاتبات اىل الدولة ورجاهلا ويف شهر شوال سافر ايضا هبدية وم

ويف شهر القعدة وردت االخبار بعزل الصدر االعظم يوسف باشا وتولية حممد باشا ملكا وكان صاحل اغا قد وصل 
  اىل االسكندرية فغريوا املكاتبات وارسلوها اليه 

   وفيه حضر اغا بتقرير لوايل مصر على السنة اجلديدة وطلع مبكب اىل القلعة وعملوا له شنكا
ويف اواخر شهر احلجة شرع ابراهيم بك يف زواج ابنته عديلة هامن لالمري ابراهيم بك املعروف بالوايل امري احلج 
سابقا وعمر هلا بيتا خمصوصا جبوار بيت الشيخ السادات وتغالوا يف عمل اجلهاز واحللي واجلواهر وغري ذلك من 

كة الفيل ونصبوا صواري امام البيوت الكبار وعلقوا فيها االواين والفضيات والذهبيات وشرعوا يف عمل الفرح برب
القناديل ونصب املالعيب واملالهي أرباب املالعيب وفردت التفاريد على البالد وحضرت اهلدايا والتقادم من 

االمراء واالكابر والتجار ودعا ابراهيم بك الباشا فنزل من القلعة وحضر صحبته خلع وفرا ومصاغ للعروس من 
  وقدم له ابراهيم بك تسعة عشر من اخليل منها عشرة معددة وسجة لؤلؤ وأقمشة  جوهر

هندية وشبقات دخان جموهره وعملوا الزقة يف رابع احملرم يوم اخلميس وخرجت من بيت أبيها يف عربة غريبة 
ار مشاة الشكل صناعة اإلفرنج يف هيئة كمال من غري مالعيب وال خزعبالت واالمراء والكشاف وأعيان التج

  أمامها 
وفيه حضر عثمان بك الشرقاوي وصحبته رهائن حسن بك اجلداوي وهم شاهني بك وسكن يف مكان صغري 

  وآخرون 
  وفيه وصلت االخبار بان علي بك انفصل من حسن بك ومن معه وسافر على جهة القصري وذهب اىل جدة 



  واما من مات يف هذه السنة

ارقه وسقاه من مورده النمري عذبه ورائقه ال يدرك حبر وصفه االغراق وال مات االمام الذي ملعت أفق الفضل بو
تلحقه حركات االفكار ولو كان هلا يف مضمار الفضل السباق العامل النحرير واللوذعي الشهري شيخنا العالمة أبو 

لعلم وحضر العرفان الشيخ حممد بن علي الصبان الشافعي ولد مبصر وحفظ القرآن واملتون واجتهد يف طلب ا
اشياخ عصره وجهابذة مصره وشيوخه فحضر على الشيخ امللوي شرحه الصغري على السلم وشرح الشيخ عبد 
السالم على جوهرة التوحيد وشرح املكودي على االلفية وشرح الشيخ خالد على قواعد االعراب وحضر على 

مد العشماوي الشفا للقاضي عياض الشيخ حسن املدابغي صحيح البخاري بقراءته لكثري منه وعلى الشيخ حم
وجامع الترمذي وسنن ايب داود وعلى الشيخ امحد اجلوهري شرح ام الرباهني ملصنفها بقراءته لكثري منها وعلى 
الشيخ السيد البليدي وصحيح مسلم وشرح العقائد النسفية للسعد التفتازاين وتفسري البيضاوي وشرح رسالة 

اهللا الشرباوي تفسري البيضاوي وتفسري اجلاللني وشرح اجلوهرة للشيخ عبد  الوضع للسمرقندي وعلى الشيخ عبد
  السالم وعلى الشيخ حممد احلفناوي صحيح البخاري واجلامع الصغري وشرح املنهج والشنشوري على 

الرجيبه ومعراج النجم الغيطي وشرح اخلزرجية لشيخ االسالم وعلى الشيخ حسن اجلربيت التصريح على التوضيح 
ملطول ومنت اجلغميين يف علم اهليئة وشرح الشريف احلسيين علىهداية احلكمة قال وقد أخذت عنه يف امليقات وا

وما يتعلق به وقرأت فيه رسائل عديدة وحضرت عليه يف كتب مذهب احلنفية كالدر املختار على تنوير االبصار 
مرتني بقراءته الكثر وشرح مجع اجلوامع  وشرح مال مسكني على الكنز وعلى الشيخ عطية االجهوري شرح املنهج

للمحلى وشرح التلخيص الصغري للسعد وشرح االمشوين على االلفية وشرح السلم للشيخ امللوي وشرح اجلزرية 
لشيخ االسالم والعصام على السمرقندية وشرح أم الرباهني للحفصى وشرح االجرومية لرحيان اغا وعلى الشيخ 

ى التلخص وشرح القطب على الشمسية وشرح شيخ االسالم على ألفية املصطلح على العدوى خمتصر السعد عل
بقراءته الكثره وشرح بن عبد احلق على البسملة لشيخ االسالم ومنت احلكم البن عطاء اهللا رمحهم اهللا تعاىل أمجعني 

العفيفي املرزوقي وقد  قال وتلقيت طريق القوم وتلقني الذكر على منهج السادة الشاذلية على االستاذ عبد الوهاب
الزمته املدة الطويلة وانتفعت مبدده ظاهرا وباطنا قال وتلقيت طريق ساداتنا آل وفا سقانا اهللا من رحيق شراهبم 
كؤوس الصفا عن مثرة رياض خلفهم ونتيجة أنوار شرفهم على االكابر واالصاغر ومطمح انظار أوىل االبصار 

ابن وفا نفحنا اهللا واياه بنفحات جده املصطفى وهو الذي كناين على طريقة والبصائر أيب االنوار حممد السادات 
اسالفه بأيب العرفان وكتب يل سنده عن حاله السيد مشس الدين أيب االشراق عن عمه السيد أيب اخلري عبد اخلالق 

د حبىي أيب عن أخيه السيد ايب االرشاد يوسف عن والده الشيخ أيب التخصيص عبد الوهاب عن ولد عمه السي
اللطف اىل آخر السند هكذا نقلته من خط املترجم رمحه اهللا تعاىل ومل يزل املترجم خيدم العمل ويدأب يف حتصيله 

  حىت متهر يف العلوم العقلية والنقلية وقرأ الكتب املعتربة يف حياة اشياخه ورىب التالميذ 

له بني العلماء مبصر والشام وكان خصيصا باملرحوم واشتهر بالتحقيق والتدقيق واملناظرة واجلدل وشاع ذكره وفض
الشيخ الوالد اجتمع به من سنة سبعني ومائة وألف ومل يزل مالزما له مع اجلماعة ليال وهنارا واكتسب من اخالقه 
ه ولطائفة وكذلك بعد وفاته مل يزل على حبه ومودته مع احلقري وانضوى اىل استاذنا السيد أيب االنوار بن وفا والزم
مالزمة كلية وآشرقت عليه أنواره والحت عليه مكارمه وأسراره ومن تآليفه حاشيته على االمشوين اليت سارت هبا 



الركبان وشهد بدفنها أهل الفضائل والعرفان وحاشية على شرح العصام على السمرقندية وحاشية على شرح 
بيت ومنظومة يف علم العروض وشرحها ونظم امللوى على السلم ورسالة يف علم البيان ورسالة عظيمة يف آل ال

امساء أهل بدر وحاشية على آداب البحث ومنظومة يف مصطلح احلديث ستمائة بيت ومثلثات يف اللغة ورسالة يف 
اهليئة وحاشية على السعد يف املعاين والبيان ورسالتان على البسملة صغرى وكربى ورسالة يف مفعل ومنظومة يف 

سلم وكان يف مبدأ أمره وعنفوان عمره معانقا للخمول واالمالق متكال على مواله الرزاق ضبط رواة البخاري وم
يستجدي مع العفة ويستدر من غري كلفة وتنزل اياما يف وظيفة التوقيت بالصالحية بضريح االمام الشافعي رضي 

بك ابو الذهب مسجده جتاه اهللا عنه عندما جدده عبد الرمحن كتخدا وسكن هناك مدة مث ترك ذلك وملا بىن حممد 
االزهر تنزل املترجم ايضا يف وظيفة توقيتها وعمر له مكانا بسطحها سكن فيه بعياله فلما اضمحل امر وقفة تركه 

واشترى له منزال صغريا حبارة الشنواين وسكن به وملا حضر عبد اهللا افندي القاضي املعروف بططر زاده وكان 
باملترجم والشيخ حممد اجلناجي واجتمعا به اعجب هبما وشهد بفضلهما  متضلعا من العلوم واملعارف ومسع

واكرمهما وكذلك سليمان افندي الرئيس فعند ذلك راج امر املترجم واثرى حاله باملالبس وركب البغال وتعرف 
  ايضا بامسعيل كتخدا حسن باشا وتردد اليه قبل واليته فلما اتته الوالية مبصر زاد يف اكرامه واواله 

بره ورتب له كفاتيه يف كل يوم بالضرخبانة واجلزية وخرجا من كالره من حلم ومسن وارز وخبز وغري ذلك وأعطاه 
كساوى وفراء واقبلت عليه الدنيا وازداد وجاهة وشهرة عمل فرحا وزوج ابنه سيدي علي فأقبل عليه الناس 

بس ابنه فروة يوم الزفاف وكذا ارسل اليه طبلخانته باهلدايا وسعوا لدعوته وانعم عليه الباشا بدراهم هلا صورة وال
وجاويشيته وسعاته فزفوا العروس وكان ذلك يف مبادىء ظهور الطاعون يف العام املاضي وتوعك الشيخ املترجم 

بعد ذلك بالسعال وقصبة الرئة حىت دعاه داعي االكام وفجأة احلمام ليلة الثالثاء من شهر مجادى االوىل من السنة 
عليه باآلزهر يف مشهد حافل ودفن بالبستان تغمده اهللا بالرمحة والرضوان وخلف ولده الفاضل الصاحل وصلى 

  الشيخ علي بارك اهللا فيه 
ومات السيد السند االمام الفهامة املعتمد فريد عصره ووحيد شامه ومصره الوارد من زالل املعارف على معينها 

قينها السيد العالمة ايب املودة حممد خليل بن السيد العارف املرحوم علي املؤيد باحكام شريعة جده حىت ابان صبح ي
بن السيد حممد بن القطب العارف باهللا تعاىل السيد حممد مراد بن علي احلسيين احلنفي الدمشقي اعاد اهللا علينا من 

لسعادة واملترجم وان مل نره بركاته علومهم يف الدنيا واالخرة من بيت العلم واجلاللة والسيادة والعز والرياسة وا
لكن مسعنا خربه ووردت علينا منه مكاتبات ووشى طروسة احملربات وتناقل الينا اوصافه اجلميلة ومكارم اخالقه 
اجلليلة وكان شامة الشام وغرة الليايل وايام اورق عوده بالشام وامثر ونشأ هبا يف حجر والده والدهر ابيض وقرأ 

الديركي املصري وطالع يف العلوم واالدبيات واللغة التركية واالنشاء والتوقيع ومهر  القرآن على الشيخ سليمان
واجنب واجتمعت فيه احملاسن احلسية واملزايا املعنوية مع الطف خلق يسعى اللطف لينظر اليه ورقيق حماسن يقف 

روايتني وملا تويف والده املرحوم الكمال متحريا لديه وانا وان مل يقع يل عليه نظر بالعني فسماع االخبار احدى ال
  تنصب مكانه مفيت احلنفية بالديار الشامية ونقيب 

االشراف بامجاع اخلاص والعام وسار فيها احسن سري وزين مبآثره العلوم النفلية وملك بنقد ذهنه جواهرها السنية 
وااليام فال تزال تصدح ورق فكانت تتيه به على سائر البقاع بقاع الشام ويفتخر به عصره على مجيع الليايل 

الفصاحة يف ناديها وتسري الركبان مبا فيه من احملاسن رائحها وغاديها ونور فضله باد وموائده ممدودة لكل حاضر 



وباد وكان رمحه اهللا مغرما بصيد الشوارد وقيد االوابد واستعالم االخبار ومجع االثار وتراجم العصريني على طريق 
البلدان البعيدة ووصلهم باهلدايا والرغائب العديدة والتمس من كل مجع تراجم اهل بالده  املؤرخني وراسل فضالء

واخبار اعيان اهل القرن الثاين عشر حيسب وسع مهته واجتهاده وكان هو السبب االعظم الداعي جلمع هذا 
أجابه لطلبته ووعده التاريخ على هذا النسق فانه كان راسل شيخنا السيد حممد مرتضى والتمس منه حنو ذلك ف

بأمنيته فعند ذلك تابعه باملراسالت واحتفه بالصالت املترادفات وشرع شيخنا املرحوم يف مجع املطلوب مبعونة الفقري 
ومل يذكر السبب احلامل على ذلك ومجع احلقري ايضا ما تيسر مجعه وذهبت به يوما وعنده بعض الشاميني فأطلعته 

وطارحته يف حنو ذلك مبسمع من اجملالس ومل يلبث السيد اال قليال واجاب الداعي  عليه فسر بذلك كثريا وطار حىت
وتنوسي هذا االمر شهورا ووصل نعي السيد اىل املترجم والصورة الواقعة وكانت اوراق السيد خمتوما عليها فعند 

ما مجعه السيد من اوراقه ذلك ارسل ايل كتابا وقرنه هبدية على يد السيد حممد التاجر القباقييب يستدعي حتصيل 
وضم ما مجعه الفقري وما تيسر ضمه ايضا وارساله وانتقل املترجم بعد ذلك المور اوجبت رحلته منها اىل حلب 
الشهباء كما ذكر يل ذلك يف مراساالته يف سنة مخس ومائتني وألف وهناك عصفت رياح املنية بروضه اخلصيب 

ر واحضر بأمر امللك املقتدر ال زال جدثه روضة من رياض اجلنان وهصرت يد الردي يانع غصنه الرطيب فاحتض
  وال برح جمرى جلداول الرمحة والرضوان وذلك يف اواخر صفر من هذه السنة وهو مقتبل الشبيبة ومل خيلف بعده يف 

  الفضائل واملكارم مثله 
دا من له يف املعايل ارومة ويف مغارس ومات االمام املفوه من غذى بلبان الفضل وليدا وعدلبيد اذا قيس بفصاحته بلي

الفضل جرثومة احلسني ابن النور علي بن عبد الشكور احلنفي الطائفي احلريري الفقه واالنشاء ويعرف باملتقي من 
اوالد الشيخ علي املتقي مبوب اجلامع الصغري من اكرب أصحاب الشيخ السيد عبد اهللا مريغين ولد بالطائف هبا نشأ 

ون العرفانية وتدرج يف املواهب االحسانية واحبه السيد عبد اهللا وتعلق بأذياله وشرب من صفو وتكمل يف الفن
االوهام وأخذ باحلرمني عن عدة علماء كرام وشارك يف العلوم ونافس يف املنطوق واملفهوم اال انه غلب عليه 

كيدة وحمبة عتيدة وحماورات التصوف وعرف منه ما فيه الكمال والتصرف وبينه وبني شيخنا العيدروس مودة أ
وسكن ببيت الشيخ حمسن علي اخلليج وكان  ١١٧٤ومذاكرات ومالطفات ومصافاة وقد ورد علينا مصر يف سنة 

يأتيه السيد العيدروس والسيد مرتضى وغريهم فأعاد روض االنس نضريا وماء املصافاة منريا ودخل الشام وحلب 
امسعيل املواهيب فقد عده من شيوخه واثىن عليه ودخل بالد الروم وانعم وهبا أخذ عن مجاعة يف أشياء منهم السيد 

  باملروم وعاد اىل احلرمني وقوض عن االسفار اخليام 
وللسيد العيدروس قصيدة بائية ارسلها له وهي بليغة مطولة وغري ذلك مطارحات كثرية وللمترجم مؤلفات حسان 

 تعرف بالصالتية عجيبة وشرحها مزجا كأصلها علىلسان القوم وكلها على ذوق أهل العرفان منها املنظومة اليت
وملا حج الشيخ التاودي بن سودة كتبها عنه ووصل هبا املغرب ونوه بشأهنا حىت كتبت منها عدة نسخ ونوه بشأن 
صاحبها حىت عني له سلطان املغرب بصرة يف كل سنة تصل اليه مع الركب والناس يف املترجم خمتلفون فمنهم من 

صفه بالرباعة والكمال واولئك الذين رأوا كالمه فبهرهم نظامه ومنهم من يصفه باحللول عن ربقة االنقياد ويرميه ي
  باحللول واالحتاذ وهو ان شاء اهللا تعاىل مربأ مما نسب اليه وملا اجتمع به العالمة 

اله قال اختربته حق االختبار فلم حممد بن يعقوب بن الفاضل الشمشاري ونزل يف منزله فكان أنيسا له يف سائر احو
اجد له اال لسانا وهو مثار وبعد اشهر تربم عن مالزمته واختذ له حجرة يف احلرم وعزل نفسه عنه فالتزم وحكى يل 



من اموره اشياء غريبة واملترجم معذور فان ساداتنا املغاربة ليس هلم حتمل يف مساع كالم مثل كالمه الهنم الفوا 
 يدخل على اذهاهنم نوادر اهل العرفان وال تسوروا حصوهنا املنيعة والهل الروم فيه اعتقاد مجيل ظاهر الشريعة ومل

ومواهبهم تصل اليه يف كل قليل وكان له ولد يسمى جعفرا ورد علينا مصر يف سنة مخس ومثانني واقام معنا برهة 
ض املنتزهات اذ ذاك ومل يزل حىت اخترمته يغدو الينا ويبيت ويروح لزيارة بعض احباب ابيه مبصر ويذهب معنا لبع

  املنية ساحمه اهللا ومل خيلف بعده مثله 

  سنة سبع ومائتني وألف

استهل احملرم بيوم اخلميس واالمر يف شدة من الغالء وتتابع املظامل وخراب البالد وشتات اهلها وانتشارهم باملدينة 
ويصيحون ليال وهنارا من اجلوع وميوت من الناس يف كل  حىت ملؤا االسواق واالزقة رجاال ونساء واطفاال يبكون

  يوم مجلة كثرية من اجلوع 
وفيه ايضا هبط النيل قبل الصليب بعشرة ايام وكان ناقصا عن ميعاد الري حنو ذراعني فارجتت االحوال وانقطعت 

ارتفعت الغالل من االمال وكان الناس ينتظرون الفرج بزيادة النيل فلما نقص انقطع املهم واشتد كرهبم و
السواحل والعرصات وغلت اسعارها عما كانت وبلغ االردب مثانية عشر رياال والشعري خبمسة عشر رياال والفول 

بثالثة عشر رياال وكذلك باقي احلبوب وصارت االوقية من اخلبز بنصف فضة مث اشتد احلال حىت بيع ربع الويبة 
على الغلة فال جيدوهنا ومل يبق للناس شغل وال حكاية وال مسر بالليل بريال وآل االمر اىل ان صار الناس يفتشون 

والنهار يف جمالس االعيان وغريهم اال مذاكرة القمح والفول واالكل وحنو ذلك وشحت النفوس واحتجب املساتري 
  وكثر الصياح والعويل ليال وهنارا فال 

محارا وفرس تزامحوا عليه واكلوه نيا ولو كان منتنا تكاد تقع االرجل االعلى خالئق مطروحني باالزقة واذا وقع 
حىت صاروا يأكلون االطفال وملا انكشف املاء وزرع الناس الربسيم ونبت اكلته الدودة وكذلك الغلة فقلب 

اصحاب املقدرة االرض وحرثوها وسقوها باملاء من السواقم والنطاالت والشواديف واشتروا هلا التقاوى بأقصى 
ا فأكله الدود ايضا ومل ينزل من السماء قطرة وال اندية وال صقيع بل كان يف اوائل كيهلك القيم وزرعوه

  شرودات واهوية حارة ثقيلة ومل يبق باالرياف اال القليل من الفالحني وعمهم املوت واجلالء 
خلع احداها ويف اواخر شهر ربيع االول حضر صاحل اغا من الديار الرومية وعلى يده مرسومات بالعفو وثالث 

للباشا واالخريان البراهيم بك ومراد بك فاجتمعوا بالديوان وقرأوا املرسومات وضربوا مدافع واحضر صحبته 
  صاحل آغا وكالة دار السعادة وانتزعها من مصطفى اغا واستوىل على مالبلها 

ذرة فنزل السعر وفيه وصلت غالل رومية وكثرت بالساحل فحصل للناس اطمئنان وسكون ووافق ذلك حصاد ال
اىل اربعة عشر رياال االردب واما التنب فال يكاد يوجد وإذا وجد منه شيء فال يقدر من يشتريه على ايصاله لداره 
او دابته بل يبادر خلطفه السواس واتباع االجناد يف الطريق واذا مسعوا واستشعروا بشيء منه يف مكان كبسوا عليه 

اب قصب الذرة الناشف ويشرح الكثري من الفقراء والشحاذين يف نواحي واخذوه قهرا فكان غالب مؤنة الدو
اجلسور فيجمعون ما ميكنهم مجعه من احلشيش اليابس والنجيل الناشف ويأتون به ويطوفون به االسواق ويبيعونه 
  هرا بأغلى االمثان ويتضارب على شرائه الناس وان صادفهم السواس والقواسة خطفوه من على رؤوسهم واخذوه ق



وفيه وصلت االخبار بان علي بك الدفتردار ملا سافر من القصري طلع على املويلح وركب من هناك مع العرب اىل 
  غزة وارسل سرا اىل مصر وطلب رجال نصرانيا من اتباعه فذهب اليه صحبة اهلجان مبطلوبات وبعض 

صوله فأرسل ملالقاته خيال ورجاال فذهب اليه احتياجات وملا وصل اىل جهة غزة أرسل اىل امحد باشا اجلزار يعلمه بو
وصحبته حنو الثالثني نفرا ال غري فلما وصل اىل قرب عكا خرج اليه امحد باشا والقاه ووجهه اىل حيفا ورتب هلم 

هبا رواتب وأما مراد بك فانه خرج اىل بر اجليزة من اول السنة وجلس يف قصر امسعيل بك الذي عمره هناك 
انة وآالت حرب وبارود وجلل وقنابر وطلب الصناع واحلدادين وشرع يف انشاء مراكب واشتغل بعمل جبخ

وغاليني رومية وزاد يف بناء القصر ووسعه وانشأ به بستانا عظيما وغري ذلك وسافر عثمان بك الشرقاوي اىل ثغر 
  االسكندرية وجىب االموال يف طريقه من البالد 

  خر وخامس كيهك القبطي امطرت السماء مطرا متوسطا وفرح به الناس ويف يوم االربعاء سابع عشرين ربيع اال
ويف يوم السبت غرة مجادى االوىل عدى مراد بك من بر اجليزة فدخل اىل بيته واخربوا عن عثمان بك الشرقاوي 

  انه رجع اىل رشيد مث يف رابعه حضر املذكور اىل مصر 
امرائهم اىل جهة العادلية فأقاموا أياما قليلة مث ذهب مراد بك  ويف ليلة اخلميس خرج مراد بك وابراهيم بك وباقي

اىل ناحية ابو زعبل وكذلك ابراهيم بك الوايل وصحبته مجاعة من االمراء اىل ناحية اجلزيرة يف وقت خروجهم هنب 
ل اتباعهم ما صادفوه من الدواب وصاروا يكبسون الوكائل اليت بباب الشعرية ويأخذون ما جيدونه من مجا

الفالحني السفارة ومحريهم هنبا فأما مراد بك فانه ملا وصل اىل ابو زعبل وجد هناك طائفة من عرب الصواحلة يف 
خيشهم الجنية هلم فنهبهم وأخذ اغنامهم ومواشيهم وقتل منهم حنو مخسة وعشرين شخصا ما بني غلمان وشيوخ 

رر عليهم غرامة احد عشر الف ريال ومل يقبل فيهم واقام هناك يوما وقبض على مشايخ البلد أىب زعبل وحبسهم وق
  شفاعة استاذهم وشتمه وضربه بالعصا واما عرب اجلزيرة فأهنم ارحتلوا من اماكنهم 

  ويف شهر شعبان وقع االهتمام بسد خليج الفرعونية بسبب احتراق 

ر املاحل وصار البحر الغريب البحر الشرقي ونضوب مائه وظهرت بالنيل كيمان رمل هايلة من حد املقياس اىل البح
سلسلول جدول ختوضه االوالد الصغار وال مير به اال صغار القوارب وانقطع اجلالب من مجيع النواحي اال ما حتمله 

املراكب الصغار باضعاف االجرة وتعطلت دواوين املكوس فأرسلوا اىل سد الترعة رجال مسلماين وصحبته مجاعة 
العظيمة ورتبوا عمل السد قريبا من كفر اخلضرة وركبوا آالت يف املراكب ودقوا من االفرنج وأحضروا االخشاب 

ثالث صفوف خوابري من أخشاب طوال فلما أمتوا ذلك كانت الصناع فرغت من تطبيق الواح يف غاية الثخن شبه 
علىما  البوابات العظام وهي مسمرة مبسامري عظيمة ملحومة بالرصاص وصفائح احلديد مثقوبة بثقوب مقاسة

يوازيها من جنوش منجوشة باخلوابري املركوزة يف املاء فاذا نزلوا ببوابة آحلموها بتلك اخلوابري وتبعتهم الرجال 
باجلوايب اململوأة باحلصا والرمل من امام ومن خلف وتبع ذلك الرجال الكثرية بغلقان االتربة والطني ففعلوا ذلك 

حصل الفتور يف العمل بسبب ان املباشر على ذلك أرسل ملراد بك باحلضور حىت قارب التمام ومل يبق اال اليسري مث 
ليكون امتامها حبضرته وخيلع عليه ويعطيه ما وعده به من االنعام فلم حيضر مراد بك وغلبهم املاء وتلف جانب من 

العمل وانفض العمل وكان أيوب بك الصغري حاضرا ويف نفسه ان ال يتم ذلك الجل بالده فأصبح مرحتال وتركوا 
اجلمع وقد أقام العمل يف ذلك من اوائل شعبان اىل اواسط شوال مث نزل اليها مجاعة آخرون وطبوا مجلة مراكب 

موسوقة باالحجار وشرعوا يف عمل سد املكان القدمي عن فم الترعة ودقوا ايضا خوابري كثرية وألقوا احجارا عظيمة 



فهم القطاعون فشرعوا يف هدم االبنية القدمية واجلوامع اليت وفرغت االحجار فأرسلوا بطلب غريها فلم تسع
بساحل النيل وقلعوا احجار الطواحني اليت بالبالد القريبة من العمل واستمروا على ذلك حىت قويت الزيادة ومل يتم 

  العمل ورجعوا كاالول وذهب يف ذلك من االموال والغرامات والسخرات وتلف من املراكب 

  يد ما ال حيد وال يعد واالخشاب واحلد
ويف اوائل شوال ورد اخلرب بان علي بك سافر من عند امحد باشا اىل اسالمبول صحبة قبجي معني فلما قرب من 

  اسالمبول ارسلوا من وجهه اىل برصا ليقيم هبا ورتبوا له كفايته يف كل شهر مخسمائة قرش رومي 

  من مات يف هذه السنة ممن له ذكر

العارف القطب عفيف الدين ابو السيادة عبد اهللا ابن ابراهيم بن حسن بن حممد امني بن علي مات السيد االمام 
مريغين بن حسن بن مري خوردابن حيدر بن حسن بن عبد اهللا بن علي بن حسن بن امحد بن علي بن ابراهيم ابن 

بن علي بن عثمان بن علي  حيىي بن عيسى بن ايب بكر بن علي بن حممد بن امسعيل ابن مريخورد البخاري بن عمر
املتقي بن احلسن بن علي اهلادي ابن حممداجلوار احلسيين املتقي املكي الطائفي احلنفي امللقب باحملجوب ولد مبكة وهبا 

نشأ وحضر يف مباديه دروس بعض علمائها كالشيخ النخلي وغريه واجتمع بقطب زمانه السيد يوسف املهديل 
عارف فانتسب اليه والزمه حىت رقاه وبعد وفاته جذبته عناية احلق وارته من وكان أذ ذاك أوحد عصره يف امل

املقامات ماال عني رأت وال اذن مسعت وال خطر على قلب بشر فحينئذ انقطعت الوسايط وسقطت الوسائل فكان 
به مبكة يف  اويسيا تلقيه من حضر جده صلى اهللا عليه و سلم كما اشار اىل ذلك شيخنا السيد مرتضى عندما اجتمع

وأطلعه على نسبه الشريف وأخرجه اليه من صندوق قال وطلبت منه االجازة واسناد كتب احلديث  ١١٦٣سنة 
فقال غىن عنه قال فعلمت انه أويسي املقام ومدده من جده عليه الصالة و السالم وانتقل اىل الطائف بأهله وعياله 

مفاخرة كثرية وكراماته كالشمس يف كبد السماء وكالبدر يف سنة ست وستني وشرف تلك املشاهد ومآثر شهرية و
يف غيهب الظلماء وأحوله يف احتجابه عن الناس مشهورة وأخباره يف زهده عن الدنيا على ألسنة الناس مذكورة 

  ومن مؤلفاته كتاب فرائض 

اقب وله ديوانان وواجبات االسالم لعامة املؤمنني والكوكب الثاقب وشرحه ومساه رفع احلاجب عن الكوكب الث
متضمنان لشعره احدمها املسمى بالعقد املنظم على حروف املعجم والثاين عقد اجلواهر يف نظم املفاخر ومنها املعجم 
الوجيز يف أحاديث النيب العزيز صلى اهللا عليه و سلم اختصره من اجلامع وذيله وكنوز احلقائق والبدر املنري وهو يف 

مة سيدي حممد اجلوهري وقرأه دروسا ومنها شرح صيغة القطب بن مشيش ممزوجا اربعة كراريس وقد شرحه العال
  وهو من غرائب الكالم ومنها مشارق االنوار يف الصالة والسالم على النيب املختار تويف رضي اهللا عنه يف هذه السنة 

املكتب اخلطاط ويعرف  ومات الشيخ الفاضل الصاحل امحد بن يوسف الشنواين املصري الشافعي املكين بأيب العز
ايضا حبجاج وأمه الشريفة خاصكية ابنة القاضي جليب بن امحد العراقي من ذرية القطب شهاب الدين العراقي دفني 

شنوان الغرف باملنوفية حفظ القرآن وجوده على الشيخ املقرى حجازي بن غنام تلميذ الزميلي وجود اخلط 
ومهر فيه وأجيز فنسخ بيده كثريا من املصاحف ونسخ الدالئل  املنسوب على الشيخ امحد بن امسعيل االفقم

والكتب الكبار منها االحياء للغزايل واالمثال للميداين وانتفع الناس به طبقة بعد طبقة ويف غضون ذلك تردد على 
مد مجلة من الشيوخ كالشهابني امللوي واجلوهري وأخذ عنهما أشياء والشمس احلفين والشيخ حسن املدابغي وحم



بن النعمان الطائي يف آخرين وأحبوه وجاور باحلرم سنة مث عاد اىل مصر والزم معنا كثريا على شيخنا السيد 
مرتضى يف حضور احلديث فسمع البخارى بطرفيه ومسلما بطرفيه وسنن أيب داود اىل قريب ثلثيه وغالب الشمائل 

عيم من اوله اىل مناقب العشرة وأجزاء كثرية حبدودها للترمذي وثالثيات البخاري وثالثيات الدرامي واحللية اليب ن
  يف ضمن اجازته باسانيدها وكان نعم الرجل صحبة وديانة وحفظا للنوادر من االشعار 

واحلكايات وأصيب املترجم بكرميتيه عوضه اهللا دار الثواب من غري سابقة عذاب وال عتاب تويف سابع عشرين 
  مجادى االوىل من السنة 

ام الفقيه احملدث البارع املتبحر عالم املغرب الشيخ ابو عبد اهللا حممد بن الطالب بن سودة املري الفاسي ومات االم
وأخذ عن ايب عبد اهللا حممد بن عبد السالم بناين الناصري شارع االكتفاء والشفاء  ١١٢٨التاودي ولد بفاس سنة 

السجلماسي قرأ عليهما املوطا وغريها والشهاب امحد بن والمية الزقاق وغريها والشهاب امحد بن عبد العزيزاهلاليل 
مبارك السجلماسي اللمطي قرأ عليه املنطق والكالم والبيان واألصول والتفسري واحلديث وكان يف أكثرها هو 

القارىء بني يديه مدة مديدة وأذن له يف اقراء الصحيح يف حياته فألقى دروسا بني يديه وكان يوده ويسر به ويقدمه 
لى سائر الطلبة وملا تويف ليلة اجلمعة تاسع عشر مجادى االوىل سنة مخس ومخسني ومائة والف بالطاعون تزاحم ذو ع

الوجاهات فيمن يلحده يف قربه فكان الشيخ هو املتويل لذلك دون غريه وتلك كرامة له ورضوا بذلك قال وكلمته 
سيدي عبد العزيز الدباغ ان الناس قالوا يل جعلناك يف  يوما يف شأن احلج متمنيا له ذلك فقال يل مشريا اىل شيخه

حق فال خترج من هذه البلدة وأنت ستحج واعطيك الف دينار وألف مثقال ان شاء اهللا تعاىل قال ومل تك نفسي 
حتدثين باحلج يومئذ ومل خيطر ببال ومنهم الفقيه املتواضع صاحب التآليف ابو عبد اهللا حممد ابن قاسم جسوس الزمه 

مدة وقرأ عليه كتبا منها رسالة بن أيب زيد وخمتصر خليل ثالث ختمات مع مطالعه شروح وحواش واحلكم 
والشمائل ومجيع الصحيح من غري فوت شيء منه ومنهم حافظ املذهب الفقيه القاضي ابو البقاء يعيش بن الزغاوي 

كان منزله بالدوخ يف اطراف  ١١٥٠نة الشاوي قرأ عليه رجز بن عاصم والمية الزقاق وطرفا من الصحيح تويف س
املدينة فنزل به اللصوص ليال فدافع عن حرميه وقاتلهم حىت قتل شهيدا رمحه اهللا ومنهم قاضي اجلماعة ومفيت االنام 

  أبو العباس 

ري امحد بن امحد الشدادي احلسين قرأ عليه املختصر اخلليلي من اوله اىل الوديعة او العارية ومسع عليه بعض التفس
من اوله ومنهم الفقيه الزاهد القاضي ابو عبد اهللا حممد بن امحد التماق قرأ عليه رسالة ابن أيب زيد واحلكم والتفسري 

من اوله اىل سورة النساء ومنهم االمام الناسك الزاهد ابو عبد اهللا حممد بن جلون قرأ عليه االجرومية وختم عليه 
له اىل اليمني ومل يكن له نظري يف الضبط واالتقان والتحرير وهو اول شيخ االلفية مرتني واملختصر اخلليلي من او

اخذ عليه وذلك قبل البلوغ وكان اذا قام من دروسه عرض على نفسه ماقاله فيجده ال يدع منه حرفا واحدا 
ظه يف اثنائه ومنهم سيبويه زمانه ابو عبد اهللا سيدي حممد ابن احلسن اجلندوز قرأ عليه االلفية فكان ميلي من حف

الشروح واحلواشي وشروح الكافية والتسهيل والرضي واملعىن والشواهد وغري ذلك مما يستجاد ويستغرب وقرأ 
عليه السلم والتلخيص ومن انصافه انه ملا قرب اواخره بلغه ان الشيخ بن مبارك يريد ان يقرأه فقام مع مجاعة 

ه باحلق ومنهم ابو العباس امحد بن عالل الوجاري قرأ عليه وذهب اليه ليسمع منه وهذا من حسن انصافه واعتراف
االلفية بلفظة ثالث مرات وشيئا من التسهيل واملغىن وقد ذكر له بعض الشيوخ عن ابن هشام انه قرأ االلفية الف 

رجم مرة فقال له بعض من مسعه وكم قرأهتا قال اما املائة فجزهتا فهؤالء عشرة شيوخ كذا خلصتها من اجازة املت



للشيخ امحد ابن علي بن عبد الوهاب بن احلاج الفاسي يف تاسع مجادى الثانية سنة ثالث والف وحج املترجم فقدم 
وعقد درسا حافال باجلامع االزهر برواق املغاربة فقرأ املوطأ بتمامه  ١١٨٢مصر سنة احدى ومثانني ورجع سنة 

فاد ومسع عليه الكثري اوائل الكتب الستة والشمائل وحضره غالب املوجودين من العلماء واجاد يف تقريره وا
واحلكم وغريها واجاز ولقي مبكة ابا زبد عبد الرمحن بن اسلم اليمين وابا حممد حسني بن عبد الشكور صاحب 

  الشيخ عبد اهللا املريغين والشيخ ابراهيم الزمزمي وغريهم وباملدينة 

حلسن السندي وعبد اهللا جعفر اهلندي وغريهم واجازوه واجازهم ابا عبد اهللا حممد بن عبد الكرمي السمان وابا ا
وعاد اىل مصر واجتمع بفاضلها كاجلوهري والصعيدي وحسن اجلربيت والطحالوي والسيد العيدروس والشيخ 

حممود الكردي وعيسى الرباوي والبيومي والعربان وعطية األجهوري وكان صحبته ولداه سيدي حممد وهو االكرب 
بكر خايل العذار مجيل الصورة وتردد على الشيخ الوالد كثريا وتلقى عنه بعض الرياضيات وترك عنده  وسيدي أبو

ولديه املذكورين مدة اقامته مبصر فكنا نطالع معهما سوية صحبة الشيخ سامل القريواين والشيخ امحد السوسي 
ء خيط املساترة ونراجع الشيخ فيما ونسهر غالب الليل نراعي املطالع واملغارب وممرات الكواكب بالسطح حذا

يشكل علينا فهمه وهو معنا يف ناحية اخرى واوقفت سيدي ابا بكر على طريق رسم ربع الدائرة املقنطر واجمليب 
ومن تآليف املترجم حاشية قوله وارخه اىل آخره ابتداء التاريخ من الزاي من  ١١٩٣تويف سيدي حممد بفاس سنة 
ائة على قاعدة املغاربة اال انه يزيد واحدا عن سنة الوفاة فلعله مات سنة اربع وتسعني زج مع حساب السنني بثالمث

ومائة والف كما يظهر ذلك حبساب التاريخ على البخاري يف اربع جملدات وحاشية على الزرقاين شارح خليل 
يف القضاء  وشرحان على االربعني النووية ومناسك حج وشرح اجلامع لسيدي خليل وشرح حتفة بن عاصم

واالحكام واملنحة الثابتة يف الصالة الفائتة وفتح املتعال فيما ينتظم منه بيت املال وحاشية علي بن جزي املفسر 
وحاشية على البيضاوي مل تكمل وشرح املشارق للصاغاين ومنظومة فيما خيتص بالنساء وكلفه سلطان املغرب خطة 

ويه مسددة واحكامه مؤيدة مع غاية التحرز والصيانة واالتقان فقبلها كرها وكانت فتا ١٢٠٣القضاء يف سنة 
وباجلملة فكان عني االعيان يف عصره ومصره شهري الذكر وافر احلرمة مهيب الصورة يغلب دالله على مجاله قليل 

  التبسم وملا تويف موالي حممد سلطان املغرب ووقع االختالف واالضطراب 

على رأى املترجم فاختار املوىل سليمان وبايعه على االمر بشرط السري على بني اوالده اجتمع اخلاصة والعامة 
اخلالفة الشرعية والسنن احملمدية وبايعه الكافة بعده على ذلك وعلى نصره الدين وترك البدع واملظامل واملكوس 

ده ابنه سيدي ابو بكر واحملارم وكان كذلك ومل يزل املترجم على طريقته احلميدة حىت تويف يف هذه السنة وتويف بع
  يف سنة عشر ومائتني والف 

ومات االمام العالمة والوجيه الفهامة الشيخ امحد بن حممد بن جاد اهللا ابن حممد اخلناين املالكي الربهاين وجده 
االخري يعرف بأيب شوشة وله مقام بزار بام خنان باجليزة نشأ يف طلب العلم وحضر أشياخ الوقت والزم السيد 

دي وصار معيدا لدروسه باالزهر واالشرفية وانتفع مبالزمته له انتفاعا كليا وانتسب اليه وأجازه اجازة مطولة البلي
خبطه ونوه بشأنه فلما تويف شيخه املذكور تصدر القراء احلديث مكانه باملشهد احلسيين واجتمع عليه الناس وحضره 

اعتقدوا صالحه وحتبب اليهم وواسوه بالصالة والزكوات من كان مالزما حلضور شيخه من جتار املغاربة وغريهم و
النذور وواظب االقراء باالزهر ايضا وزيارة مشاهد االولياء واحياء لياليها بقراءة القرآن والذكر ويقوم دائما من 
عت الثلث االخري من الليل ويذهب اىل املشهد احلسيين ويصلي الصبح بغلس يف مجاعة وزاد اعتقاد الناس فيه واتس



دنياه مع املداومة على استجالهبا وامسكاها وبآخرة اشترى دارا عظيمة حبارة كنامة املعروفة االن بالعينية بالقرب 
من االزهر وانتقل اليها وسكنها وكان خيرج لزيارة قبور اجملاورين يف كل يوم مجعة قبل الشمس فنزل العرب يف 

سيما فسقط من على بغلته على خربته فانكسر زره ومحل اىل بعض اجلمع اىل بني الكيمان فأراد اهلروب وكان ج
داره وعاجل نفسه شهورا حىت عويف قليال ومل يزل تعاوده االمراض حىت تويف رمحه اهللا وما رأيته قط اال وهو يتلو 

  قرآنا أو يطالع كتابا ساحمه اهللا تعاىل 

بن امحد بن خضر اخلربتاوي املالكي االزهري قرأ ومات االمام الفاضل الصاحل النجيب املفوه الناجح الشيخ حممد ا
على والده وحضر دروس شيخنا الشيخ علي العدوي الصعيدي وبه خترج واجنب يف العلوم وله سليقة جيدة يف 

النثر والنظم وحصل كتبا نفيسة املقدار زيادة على الذي ورثه من والده وله حمبة يف آل البيت ومدائح كثرية وهو 
رح القاموس لشيخنا السيد حممد مرتضى تقريظا بديعا ومل يزل املترجم مقبال على شأنه مواظبا على ممن قرظ على ش

  دروسه حىت تويف يف هذه السنة رمحه اهللا 
ومات االجل الصاحل الناسك املسلك العارف الشيخ حممد بن عبد احلافظ افندي ابو ذاكر اخللويت احلنفي اخذ 

والشيخ احلفين وحضر الفقه على العالمة الشيخ حممد الدجلي والشيخ امحد الطريق عن السيد مصطفى البكري 
وانقطع يف بيته احدى وعشرين سنة  ١١٨١احلماقي وادرك االسقاطي واملنصوري ومل يتزوج قط وكف بصره سنة 

انة وبابه مبفرده وليس عنده قريب وال غريب وال جارية وال عبد وال من خيدمه يف شيء مطلقا وبيته متسع جهة التب
مفتوح دائما وعنده االغنام والدجاج واالوز والبط واجلميع مطلوقون يف احلوش وهو يباشر علفهم واطعامهم 

وسقيهم املاء بنفسه ويطبخ طعامه بنفسه وكذلك يغسل ثيابه واشتهر يف الناس بان اجلن ختدمه وليس ببعيد النه 
الطلبة لالخذ عنه والتلقي منه وكان له يد طويل يف كل شيء  كان من اهل املعارف واالسرار ويأيت اليه الكثري من

ومشاركة جيدة يف العلوم واملعارف واالمساء والروحانيات واالوفاق واستحضار تام يف كل ما يسأل عنه وعنده 
بنت  عدة كثرية من السنانري ويعرفها بالواحد بأمسائها وأنساهبا وألواهنا ويقول هذه حتفة بنت بستانه وهذه كمونة

  يامسني وهذه فالنة أخت فالنة اىل غري ذلك تويف رمحه اهللا تعاىل يف شهر شوال من هذه السنة 
ومات االمام العالمة والرحلة الفهامة املعمر املتقدم الشيخ مصطفى املرحومي الشافعي ولد مبحلة املرحوم باملنوفية 

  وقرأ القرآن وحفظه 

الشياخ املتقدمني كالدفري واملدابغي والشيخ علي قايتباي وامللوي وجوده وحضر اىل مصر املتون وتفقه على ا
واحلفين وغريهم ومهر يف املعقول واملنقول وأملى الدروس باالزهر وجامع أزبك وانتفع به الناس كان يتردد اىل 

ات بيوت بعض االعيان وحيبونه ويكرمونه ويستفيدون من فوائده ونوادره وكان له حافظة واستحضار للمناسب
  واالشعار واللطائف ال ميل حديث ومفاكهته تويف يف هذه السنة رمحه اهللا 

ومات االمام العالمة الفقيه النحوي االصويل اجلديل النحرير الفصيح املتقن املتفنن الشيخ علي الشهري بالطحان 
وبه وبه خترج االزهري املصري حضر شيوخ العصر والزم الشيخ امللوي واجلوهري وكان معيد الدروس االخري

وكان يقرأ الكتب ويقرر الدروس بدون مطالعة اال انه كان يغلب عليه امللل والسآمة وحب البطالة غالب ايامه وال 
يتعفف عن الدنيا من أي وجه كان ويطلبها وان قلت وكانت سليقته جيدة يف النثر والنظم وله منظومة يف الفقه 

كربى وصغرى ومنظومة يف املنطق ومنظومتان يف التوحيد كربى وصغرى ومنظومة يف املنطق ومنظومتان يف التوحيد 
ومنظومة يف العروض ومنظومة يف البان ومنظومة يف الطب وله الميتان على حماكات المية بن الوردي كربى امللوي 



  على السمرقندية تويف يف اواخر شعبان من السنة 
الشيخ يوسف ابن عبداهللا بن منصور السنبالويين الشهري برزه  ومات االمام العالمة النبيه الوجيه الفاضل املستعد

الشافعي تفقه على بلدية الشيخ امحد رزة وحضر دروس الشيخ احلفين والشيخ الرباوي والشيخ عطية والشيخ 
الصعيدي وغريهم من االشياخ وأجنب ودرس وأفاد والزم االقراء وكان انسانا وجيها حمتشما ساكن اجلاش وقورا 

لشكل قانعا حباله ال يتداخل كغريه يف أمور الدنيا جممل املالبس ال يزيد على ركوب احلمار يف بعض االحيان هبي ا
  لبعض االمور الضرورية ومل يزل حىت تعلل وتويف يف هذه السنة رمحه اهللا تعاىل 

  ومات العالمة املفيد املفوه اجمليد الشيخ عبد الرمحن بن علي بن االمام 

لرؤوف البشبيشي نشأ يف حجر والده وحفظ القرآن وحضر االشياخ وتفقه يف مذهب ابيه وجده وهم العالمة عبد ا
شافعيون واجتمع بالشيخ الوالد والزمه مالزمة كلية وحضر عليه يف مذهب أيب حنيفة وحفظ كثريا من الفروع 

جاء وكان به بعض رعوته فانتقل الغريبة يف املذهب والرياضيات وأقراين يف حال الصغر شيئا من القرآن وحروف اهل
اىل مذهب أيب حنيفة واخرب الوالد بذلك يظن سروره يف انتقاله فالمه على فعله واحنط قدره عنده من ذلك الوقت 

واملق حاله وتكدر باله وسافر بآخرة اىل دمياط واقام هبا مدة يفيت على  ١١٨٧وذلك بعد موت والده يف سنة 
لشغور الثغر عن مثله مث قدم مصر المر عرض له فأقام مبصر واراد بيع داره  مذهب احلنفية وراج أمره هناك

ليصرف مثنها يف شؤونه فلم جيد من يشتريها بالثمن املرغوب وكان انسانا حسنا يذاكر بفوائد مع حسن املعرفة 
  وهو جالس  وصحة الذهن ورمبا تعلق ببعض فنون غريبة ولذا قل حظه رمحه اهللا يف هذه السنة وحيدا يف داره

ومات اجملذوب املعتقد السيد علي البكري أقام سنينا متجردا وميشي يف االسواق عريانا وخيلط يف كالمه وبيده 
نبوت طويل يصحبه معه يف غالب اوقاته وقد تقدم ذكره وذكر املرأة اليت تبعته املعروفة بالشيخة أمونة وكان حيلق 

 ختليطاته ويوجهون ألفاظه ويؤولوهنا على حسب أغراضهم ومقتضيات حليته وللناس فيه اعتقاد عظيم وينصتون اىل
احوهلم ووقائعهم وكان له أخ من مساتري الناس فحجر عليه ومنعه من اخلروج وألبسه ثيابا ورغب الناس يف زيارته 

يه اهلدايا وذكر مكاشفاته وخوارق كراماته فأقبل الناس عليه من كل ناحية وترددوا لزيارته من كل جهة وأتوا ال
والنذور وجروا على عوائدهم يف التقليد وازدحم عليه اخلالئق وخصوصا النساء فراج بذلك أمر أخيه واتسعت 

دنياه ونصبه شبكة لصيده ومنعه من حلق حليته فنبتت وعظمت ومسن بدنه وعظم جسمه من كثرة االكل والراحة 
  وقد كان قبل ذلك عريانا شقيانا يبيت غالب لياليه 

وع طاويا من غري اكل باالزقة يف الشتا والصيف وقيد به من خيدمه ويراعيه يف منامه ويقظته وقضاء حاجته وال باجل
يزال حيدث نفسه وخيلط يف الفاظه وكالمه وتارة يضحك وتارة يشتم وال بد من مصادفة بعض االلفاظ ملا يف نفس 

ا يف نفوسهم وخطرات قلوهبم وحيتمل ان يكون بعض الزائرين وذوي احلاجات فيعدون ذلك كشفا واطالعا على م
كذلك فانه كان من البله اجملاذيب املستغرقني يف شهود حاهلم وسبب نسبتهم هذه اهنم كانوا يسكنون بسويقة 

البكري ال اهنم من البكرية ومل يزل هذه حالة حىت تويف يف هذه السنة واجتمع الناس ملشهده من كل ناحية ودفنوه 
 بالقرب من جامع الرويعي يف قطعة من املسجد وعملوا على قربه مقصورة ومقاما يقصد للزيارة مبسجد الشراييب

واجتمع عند مدفنه يف ليال وميعادات قراء ومنشدون وازدحم عند أصناف اخلالئق وخيتلط النساء بالرجال ومات 
  اخوه ايضا بعده بنحو سنتني 

ونشأ يف حجر  ١١٧٤ادق افندي الالزجي احلنفي ولد سنة ومات الوجيه املكرم والنبيه املفخم مصطفى بن ص



والده وحفظ القرآن وبعض املتون يف صغره وحفظ يف صغره وحفظ الربجلي والشاهدي ومهر يف اللغة التركية 
وتفقه على ابيه وقرأ عليه علم الصرف وحضر على بعض االشياخ والزم الشيخ حممد الفرماوي واخد عنه النحو 

ر السعد وغريه برواق اجلريت باالزهر مث تصدر لالفادة واملطالعة لطلبة االتراك اجملاورين برواق وقرأ عليه خمتص
األورام ولبس له تاجا وفراجة وعمل له جملس وعظ على كرسي باجلامع املؤيدي وذلك قبل نبات حليته وكان 

ذاته كثري من الناس من ابناء  وسيما جسيما هبي الطلعة أبيض اللون رايب البدن فاجتمع لسماع وعظه ومشاهدة
العرب واالتراك واالمراء واالجناد فيقرر هلم بالعريب والتركي بفصاحة وطالقة لسان وممن كان حيضره علي أغا 

مستحفظان وهام فيه واحبه وصار يتردد اليه كثريا ويذهب هو ايضا اىل داره كثريا وكان والده متوليا على وقف 
  اخلرق فكان اسكند ومشيخة التكية بباب 

هو املتكلم على ذلك عوضا عن أبيه واتفق انه حاسب املباشر على ذلك وهو الشيخ امحد الصفطة وطالبه مبا تأخر 
عليه فما طلبه فأغرى به علي أغا املذكور فطلب الشيخ امحد املذكور ونكل به وشهره وعلقه على شباك السبيل 

ة عليه يوما كامال مث اطلقه فاشتهر أمر املترجم وهابه الناس واكثر بباب اخلرق بقاووقه وهيئته واجتمع الناس للفرج
من الترداد اىل بيوت االمراء وعظموه وأحبوه وأكرموه الحتاد اجلنسية وارتباط احليثية وملا تويف مصطفى افندي 

الرواق شيخ رواقهم انتبذ هو لطلب املشيخة وذهب اىل مراد بك فألبسه فروة على مشيخة الرواق فتعصب اهل 
وأبو مشيخته عليهم حلداثة سنه واجتعوا وذهبوا اىل مراد بك فزجرهم وهنرهم وطردهم فرجعوا بقهرهم وسكتوا 
واستمر شيخا عليهم يأيت اىل الرواق يف كل يوم ويقرأ هلم الدرس كما كان من قبله واشتهر ذكره وعظمت حليته 

وقف رواقهم ودعا اليه االعيان واالكابر وعمل هلم وصار ذا وجاهة عظيمة وسكن دارا عظيمة جهة التبانة من 
والئم وقدم هلم التقادم واهلدايا واحتفل به مصطفى أغا الوكيل وسعى له يف اشغاله وكاتب الدولة يف شأنه فأرسلوا 
له مرتبا بالضرخبانة وقدره مائة ومخسون نصفا يف كل يوم واتسع حاله واقبلت عليه الدنيا من كل جهة ومات ابوه 

يف سنة اربع ومائتني وألف وكان ذا مكنة وحرص فأحرز خملفاته ايضا وباع تركته وكان سليط اللسان يف حق 
الناس فاتفق انه ملا حضر حسن باشا اىل مصر فحضر مرة اىل زيارة املشهد احلسيين وجلس مع الشيخ السادات 

باشا فأخربه الشيخ السادات عن  والشيخ البكري فدخل عليهم املترجم فجلس هنيهة مث قام فسأل عنه حسن
احواله وتكلمه يف حق الناس فأمر بنفيه فأنزعج عليه والده مث ذهب الىحسن باشا وكلمه فرق له ورحم شيبته 
وامر برد ابنه فرجع من ليلته ومل يزل يسعى ويتحيل حىت احضر حسن باشا اىل داره وجدد معه صداقة وصحبة 

   فوعته وفورته حىت غار ماء حياته وانغلق عن الفتح باب قربه حىت كان أن يأخذه صحبته ومل يزل يف

  عند مماته وهو مقتبل الشبيبة يف هذه السنة 
ومات الشيخ احملترم املبجل الشيخ امحد بن االمام العالمة سامل النفراوي املالكي نشأ يف حجر والده يف رفاهية وتنعم 

الشرباوي وحاز له وظائف والده وتعلقاته وأجلسه لالقراء يف ورياسة وملا مات والده تعصب له الشيخ عبد اهللا 
مكان درس أبيه وأمر مجاعة ابيه باحلضور عليه وكان الشيخ علي الصعيدي من اكرب طلبة ابيه فتطلع للجلوس يف 
حمله وكان أهال لذلك فعارضه الشيخ الشرباوي وأقصاه وصدر ولده لذلك مع قلة بضاعته ولتغة يف لسانه فحقد 

ك يف نفسه الشيخ الصعيدي سنينا وكان املترجم ذا دهاء ومكر وتصدي للقضايا والدعاوي واختذ له أعوانا ذل
واشتهر ذكره وعد من الكبار وترددت اليه االمراء واالعيان وصار ذا صولة وهيبة وملا ظهر شأن علي بك كان 

كان يأيت اليه بداره اليت باجليزة فلما مات يرعى له حقه وحالته اليت وجده عليها ويقبل شفاعته ويكرمه حىت انه 



علي بك وانتقلت الرياسة اىل حممد بك وكان له عناية بالشيخ الصعيدي ويسمع لقوله وكان السيد حممد بدوي بن 
فتيح القباين مباشر املشهد احلسيين يعلم كراهة الشيخ الصعيدي الباطنية للمترجم فريصد الوقت الذي حيضر يف 

عند االمري ويفتح مذاكرته والتكلم يف حقه فيساعده الشيخ ويظهر املكمون يف نفسه من املترجم  الشيخ الصعيدي
ويذكرون مساويه وقبائحه وما بيده من الوظائف بغري حق وما حتت نظارته من االوقاف املتخربة حىت اوغروا صدر 

وأهانه فعند ذلك تسلطت عليه االلسن  االمري عليه فنزع منه وظائفه وفرقها على من اشاروا عليه بتقليده اياها
وكثرت فيه الشكاوي وجتاسر عليه االنذال وتطاول عليه االرذال وهدموابيته الذي باجليزة النه كان تعدى يف بنائه 
وأخذ قطعة من الطريق اليت يسلك منها الناس فعند ذلك مخل ذكره وبرد امره واستمر على ذلك حىت تويف يف هذه 

  ه وساحمه مبنه وكرمه السنة غفر اهللا ل

  سنة مثان ومائتني وألف

فيها أوىف النيل أذرعه يف سادس عشر احملرم املوافق لثامن عشر مسرى القبطي وأول برج السنبلة وفيها احنلت 
االسعار وبورك يف رمي الغالل حىت ان الفدان الواحد زكا بقدر مخسة أفدنة وبلغ النيل اىل الزيادة املتوسطة وثبت 

  بابه ومشل املاء غالب االرض بسبب التفات الناس لسد اجملارى وحفر الترع واصالح اجلسور  اىل أول
ويف اوائل شهر صفر وصل قاجبي من الديار الرومية بطلب مال املصاحلة واحللوان فانزلوه يف دار وهادوه ورتبوا له 

  مصروفا 
يذهب اليهم يف هذه السنة مالقاة بالوش وال  ومن احلوادث ان الناس انتظروا جاويش احلاج وتشوفوا حلضوره ومل

باالزمل وأرسل ابراهيم بك هجانا يستخرب عن احلجاج فذهب ورجع ليلة الثالث والعشرين من شهر صفر وأخرب ان 
العرب جتمعوا على احلج من سائر النواحي عند مغاير شعيب وهنبوا احلجاج وكسروا احململ واحرقوه وقتلوا غالب 

بة معهم وأخذوا أمحاهلم ودواهبم وهنبوا أثقاهلم واجنرح أمري احلج وأصابه ثالث رصاصات وغاب احلجاج واملغار
خربه ثالثة ايام مث أحضره العرب وهو عريان يف أسوأ حال وأخذوا النساء بأمجاهلن والذي تبقى منهم أدخلوه اىل 

غم واحلزن تلك الليلة ماال مزيد عليه مث أهنم قلعة العقبة وتركهم اهلجان هبا من غري ماء وال زاد فنزر بالناس من ال
عينوا حممد بك االلفي وعثمان بك االشقر ليسافرا بسبب ذلك فخرجا يف يوم اخلميس سابع عشرين صفر وخطف 
اتباعهم يف ذلك اليوم ما صادفوه من اجلمال والبغال واحلمري وقرب السقائني اليت تنقل املاء من اخلليج وهنبوا اخلرب 

  ابني واملخابر والكعك والعيش من الباعة ويف يوم خروجهم من الطو

وصل مجاعة من احلجاج ودخلوا يف أسوأ حال من العري واجلوع والتعب فلما وصلوا اىل خنل تالقوا مع باقي 
احلجاج عل مثل ذلك ووجدوا أمري احلاج ذهب اىل غزة وصحبته مجاعة من احلجاج وأرسل يطلب االمان ومل 

ة يف هذه السنة وأرسل من صرة املدينة اثنني وثالثني ألف ريال مع عرب حرب ضاع يف هذه احلادثة يزوروا املدين
من االموال واحملزوم شيء كثري جدا واخربوا ان مواسم هذا العام كان من أعظم املواسم مل يتفق مثله من مدة 

  مديدة 
  من وصل منهم قبل ذلك ويف يوم االثنني غرة ربيع االول دخل باقي احلجاج على مثل حالة 

ويف صبحها يوم الثالثاء عملوا الديوان بالقلعة واجتمع االمراء والوجاقلية واملشايخ وقرىء املرسوم الذي حضر 
بصحبة االغا فكان مضمونه طلب احللوان واخلزينة وقدر ذلك تسعة االف واربعمائة كيس وعشرة االف ومخسة 



   من غري تأخري واربعون نصفا فضة تسلم ليد االغا املعني
وفيه عملوا على زوجات أمري احلاج ثالثني الف ريال وأرسلوا اىل بيت حسن كاشف املعمار فأخذوا ما فيه من 

الغالل وغريها النه قتل يف معركة العرب مع احلجاج وألبسوا زوجته اخلامت قهرا عنها ليزوجوها ململوك من مماليك 
على زوجها وجدا عظيما وارسلت مجاعة الحضار رمته من قربه الذي  مراد بك وهي بنت علي اغا املعمار ووجدت

  دفن فيه يف صندوق على هيئة تابوت 
وفيه شرع االمراء يف عمل تفريدة على البالد بسبب االموال املطلوبة وقرروها عال وهو اربعمائة ريال ووسط 

  منهم  ثلثمائة والدون مائة ومخسون وكتبوا اوراقها على امللتزمني ليحصلوها
ويف يوم اخلميس سافر حسن كتخدا ايوب بك بامان لعثمان بك ليحضره من غزة ووصل املتسفرون جبثة حسن 

  كاشف املعمار 

  ويف عشرين مجادى االوىل وصل عثمان بك طبل االمساعيلي امري احلاج اىل مصر مكسوف البال ودخل اىل بيته 
ليتوجه اىل احلجاز فاعتىن االمراء بشأنه وارسلوا له مالقاة  وفيه حضر الصدر االعظم يوسف باشا اىل االسكندرية

وتقادم وهدايا وفرشوا له قصر العيين ووصل اىل مصر وطلع من املراكب اىل قصر العيين واسلوا له تقادم وضيافات 
رجني مث حضروا للسالم عليه يف زمحة وكبكبة فخلع على ابراهيم بك ومراد بك خلعا مثينة وقدم هلما حصانني بس

مرختني مث نزل له الباشا املنويل بعد يومني وسلم عليه ورجع اىل القلعة واقاموا خلفارته عبد الرمحن بك االبراهيمي 
  جلس بالقصر املواجه لقصر العيين وقد ختيلوا من حضوره وظنوا ظنونا 

ملتويل فجلس عنده اىل بعد ويف يوم االحد ثالث مجادى الثانية طلع يوسف باشا اىل القلعة باستدعاء من الباشا ا
الظهر ونزل يف موكب حافل اىل حمله بقصر العيين وارسل له ابراهيم بك ومراد بك مع كتخدائهم هدية وهي 

مخسمائة أردب قمح ومائة اردب ارز وتعبيات اقمشة هندية وغري ذلك واقام بالقصر اياما وقضوا أشغاله وهيؤا له 
واسط مجادى الثانية وذهب اىل السويس ليسافر اىل جدة من القلزم اللوازم واملراكب بالسويس وركب يف ا

  * وانقضت هذه السنة وحوادثها واستهلت االخرى 

  من مات فيها من االعيان ومن سارت بذكرهم الركبان

مات نادرة الدهر وغرة وجه العصر انسان عني االقاليم فريد عقد اجملد النظيم جامع الفضائل واحملاسن ومظهر اسم 
لظاهر والباطن من لبس رداء النجابة يف صباه والح عنوان املكارم على صحائف عاله ومل تقصر عليه أثواب جمده ا

اليت ورثها عن ابيه وجده احلسيب النسيب والنجيب االريب السيد حممد افندي البكري الصديقي شيخ سجادة 
  لده املنصبني وورث عنه السادة البكرية ونقيب السادة االشراف مبصر احملمية تقلد بعد وا

السيادتني فسار فيهم سرية امللوك ونثر فرائد املكارم من أسالك السلوك فجوده حدث عن البحر وال حرج وبراعة 
منطقه تلتج سلب االلباب واملهج مع حسن منظر تتزاحم عليه وفود االبصار وفيض نوال تضطرب لغريهتا منه 

ب به االمثال واخبار غنية عن البيان مسطرة يف صحف االمكان زمانه البحار وقد اجتمع فيه من الكمال ما تضر
كأنه عروس الفلك فكم قال له الدهر اما الكمال فلك ومل يزل كذلك اىل ان آذنت مشسه بالزوال وغربت بعد ما 

يع طلعت من مشرق االقبال وقطفت زهرة شبابه وقد سقتها دموع احبابه وكانت وفاته ليلة اجلمعة ثامن عشر رب
الثاين وخرجوا جبنازته من بيتهم باالزبكية وصلى عليه باالزهر يف مشهد حافل ودفن عند اجداده جبوار االمام 



الشافعي رضي اهللا عنه وباجلملة فهو كان مسك اخلتام قلما تسمح مبثله االيام وملا مات توىل سجادة اخلالفة البكرية 
  السيد عمر افندي االسيوطي  ابن خاله سيدي الشيخ خليل افندي وتقلد النقابة

ومات عالمة العلوم واملعارف وروضة االداب الوريقة وظلها الوارف جامع املزايا واملناقب شهاب الفضل الثاقب 
االمام العالمة الشيخ امحد ابن موسى بن داود ابو الصالح العروسي الشافعي االزهري ولد سنة ثالث وثالثني 

لى الشيخ امحد امللوي الصحيح باملشهد احلسيين وعلى الشيخ عبد اهللا الشرباوي ومائة والف وقدم االزهر فسمع ع
الصحيح والبضاوي واجلاللني وعلى السيد البليدي البيضاوي يف األشرفية وعلى الشمس احلفين الصيح مع شرحه 

كل من الشرباوي للقسطالين وخمتصر بن ايب مجرة والشمائل وابن حجر على االربعني واجلامع الصغري وتفقه على 
والعزيزي واحلفين والشيخ علي قايتباي االطفيجي والشيخ حسن املدابغي والشيخ سابق والشيخ عيسى الرباوي 

والشيخ عطية االجهوري وتلقى بقية الفنون عن الشيخ علي الصعيدي الزمه السنني العديدة وكان معيدا لدروسه 
  ومسع عليه الصحيح جبامع مرزة ببوالق 

لشيخ ابن الطيب الشمائل ملا ورد مصر متوجها اىل الروم وحضر دروس الشيخ يوسف احلفين والشيخ ومسع من ا
ابراهيم احلليب وابراهيم بن حممد الدجلي والزم الشيخ الوالد وأخذ عنه وقرأ عليه يف الرياضيات واجلرب واملقابلة 

ايةوقاضي زادة وغري ذلك وتلقن الذكر وكتاب الرقائق للسبط وقوللي زاده على اجمليب وكفاية القنوع واهلد
والطريقة عن السيد مصطفى البكري والزمه كثري واجتمع بعد ذلك على ويل عصره الشيخ امحد العربان فأحبه 

والزمه واعتىن به الشيخ وزوجه احدى بناته وبشره بانه سيسود ويكون شيخ اجلامع االزهر فظهر ذلك بعد وفاته 
امحد الدمنهوري واختلفوا يف تعيني الشيخ فوقعت االشارة عليه واجتمعوا مبقام االمام  مبدة ملا تويف شيخنا الشيخ

الشافعي رضي اهللا عنه كما تقدم واختاروه هلذه اخلطة العظيمة فكان كذلك واستمر شيخ اجلامع على االطالق 
ة واحملبة االكيدة ومسعت من ورئيسهم باالتفاق يدرس ويعيد وميلي ويفيد ومل يزل يراعي للحقري حق الصحبة القدمي

فوائده كثريا والزمت دروسه يف املغين البن هشام بتمامه وشرح مجع اجلوامع للجالل احمللي واملطول وعصام على 
السمرقندية وشرح رسالة الوضع وشرح الورقات وغري ذلك وكان رقيق الطباع مليح االوضاع لطيفا مهذبا اذا 

ن لطفه ما ينعش ويسر ومل تزل كؤوس فضله على الطلبة جملوة حىت ورد موارد حتدث نفت الدر واذا لقيته لقيت م
املوت ودعاه اهللا تعاىل جبوار اجلنان وتلقاه جدثه بروح رمحة ورضوان وذلك يف حادي عشرين شعبان وصلى عليه 

فه شرح على نظم باالزهر يف مشهد حافل ودفن مبدفن صهره الشيخ العريان تغمده اهللا بالرمحة والرضوان ومن تآلي
التنوير يف اسقاط التدبري الشيخ امللوي وهو نظم وحاشية على امللوي على السمرقندية وغري ذلك وخلف أوالده 
االربعة كلهم فضالء أذكياء نبالء أحدهم الذي تعني بالتدريس يف حمله باالزهر العالمة اللوذعي والفهامة االملعي 

  لفاضل املتقن شهاب الدين السيد أمحد وأخوه الذكي مشس الدين السيد حممد واخوه النبيه ا

  اللبيب والفهيم النجيب السيد عبد الرمحن والنبيه الصاحل واملفرد الناجح السيد مصطفى بارك اهللا فيهم 
ومات اخلواجة املعظم واملالذ املفخم حائز رتب الكمال وجامع مزايا االفضال سيدي اجلامع حممود بن حمرم اصل 

لفيوم واستوطن مصر وتعاطى التجارة وسافر اىل احلجاز مرارا واتسعت دنياه وولد له املترجم فترىب يف والده من ا
العز والرفاهية وملا ترعرع وبلغ رشده وخالط الناس وشارك وباع واشترى وأخذ واعطى ظهرت فيه جنابة وسعادة 

ر فاشتهر ذكره ونسا امره وشاع خربه حىت كان اذا مسك التراب صار ذهبا فاجنمع والده وسلم له قياد االمو
بالديار املصرية واحلجازية والشامية والرومية وعرف بالصدق واالمانة والنصح فاذعنت له الشركاء والوكالء 



ووثقوا بقوله ورأيه واحبه االمراء املصرية وتداخل فيهم بعقل وحشمة وحسن سري وفطانة ومدارات وتؤدة وسياسة 
االمور اجلسيمة وعمر داره ووسعها واحتفها وخرفها وأنشأ هبا قاعة عظيمة وامامها  ولطف وادب وحسن ختلص يف

فسحة مليحة الشكل وحول القاعة بستان بديع املثال وهي مطلة عليه من اجلهتني وزوج ولده سيدي امحد املوجود 
وعمر مسجدا جبوار بيته بالقرب  االن وعمل له مهما عظيما دعا اليه االكابر واالعيان والتجار وتفاخر فيه اىل الغاية

من حبس الرحبة فجاء يف غاية االتقان واحلسن والبهجة ووقف عليه بعض جهات ورتب فيه وظائف وتدريسا 
وباجلملة كان انسانا حسنا وقورا حمتشما مجيل الطباع مليح االوضاع ظاهر العفاف كامل االوصاف حج يف هذه 

ج يف امارة عثمان بك الشرقاوي على احلج يف امحال جمملة وهيئة زائدة السنة من القلزم ورجع يف الربمع احلجا
  مكملة فصادفتهم شوبة فقضى عليه فيها ودفن باخليوف ومل خيلف يف بابه مثله رمحه اهللا 

ومات االمري حسن كاشف املعمار واصله مملوك حممود بك واعطاه لعلي اغا املعمار اخذه صغريا ورباه ودربه يف 
  جه ابنته وعمل لزواجهما االمور وزو

مهما ووالئم وملا مات سيده قام مقامه وفتح بيته ووضع يده على تعلقاته وبالده ومنا امره وانتظم يف سلك االمراء 
احملمدية لكونه يف االصل مملوك حممد بك وخشداشهم وكان رئيسا عاقال ساكن اجلاش مجيل الصورة واسع العينني 

نة وخرجت عليهم العرب ركب وقاتلهم حىت مات شهيدا ودفن مبغاير شعيب وهنب أحورمها وملا حج يف هذه الس
متاعه وامحاله وحزنت عليه زوجته الست حفيظة ابنة علي أغا حزنا شديدا وارسلت مع العرب ونقلته اىل مصر 

  ودفنته عند ابيها بالقرافة وزوجته املذكورة هي االن زوجة لسليمان بك املرادي 
ني بك احلسين وقد تقدم انه كان حضر اىل مصر رهينة وسكن ببيت بالقرب من املوسكي وهو ومات االمري شاه

مملوك حسن بك اجلداوي امره ايام حسن باشا وسكن ببيت مصطفى بك الكبري الذي على بركة الفيل املعروف 
دوم احملمديني سابقا بشكر فره وصار من مجلة االمراء املعدودين وملا مات امسعيل بك وحصل ما تقدم من ق

وخروجهم فحضر املترجم صحبة عثمان بك الشرقاوي رهينة عن سيده واقام مبصر وكان سبب موته ان انسانا 
كلمه عن اصول الصبغة اليت تنبت بالغيطان وهلا مثر يشبه عنب الديب يف عناقيد يصبغ منه القراشون مياه القناديل 

ا أسهله اسهاال مفرطا ومل يذكر له املسكن لذلك ولعله كان جيهله يف املواسم واالفراح وان من اكل من اصوهلا شيئ
فأرسل من اتى له بشي منها من البستان واكل منه فحصل هل اسهال مفرط حىت غاب عن حسه ومات وتسكني 
  فعلها اذا بلغت غايتها ان ميتص شيئا من الليمون املاحل فاهنا تسكن يف احلال ويفيق الشخص كان مل يكن به شيء 

ومات االمري امحد بك الوايل بقبلي وهو ايضا مملوك حسن بك اجلداوي وقد تقدم ذكره ووقائعه مع اهل احلسينية 
  وغريهم يف ايام زعامته 

  سنة تسع ومائيت والف

مل يقع هبا شيء من احلوادث اخلارجية سوى جور االمراء وتتابع مظاملهم واختد مراد بك اجليزة سكنا وزاد يف 
ىل على غالب بالد اجليزة بعضها بالثمن القليل وبعضها غصبا وبعضها معاوضه واختذ صاحل اغا ايضا عمارته واستو

  له دار جبانبه وعمرها وسكنها حبرميه ليكون قريبا من مراد بك 
النيل أذرعه وكسر السد يف صبحها حبضرة الباشا  ويف سابع عشرين احملرم املوافق لعشرين شهر مسرى القبطي أوفى

  اء وجرى املاء يف اخلليج واالمر



ويف شهر صفر ورد اخلرب بوصول صاحل باشا واىل مصر اىل اسكندرية واخذ حممد باشا يف اهبة السفر ونزل وسافر 
  اىل جهة اسكندرية 

  ويف عشرين شهر ربيع االول وصل صاحل باشا اىل مصر وطلع القلعة 
ا عزت املنفصل عن مصر وورد عليه التقليد وهو ويف اواخره ورد اخلرب بوصول تقليد الصدارة اىل حممد باش

باسكندرية وكان صاحل أغا الوكيل ذهب صحبته ليشيعه اىل اسكندرية فأنعم اليه بفرمان مرتب على الضرخبانة 
  باسم حرميه ألف نصف فضة يف كل يوم 

  ر بابه القبطي ويف ليلة السبت خامس عشر ربيع الثاين أمطرت السماء مطرا غزيرا قبل الفجر وكان ذلك آخ
ويف شهر احلجة وقع به من احلوادث ان الشيخ الشرقاوي له حصفة يف قرية بشرقية بلبيس حضر اليه اهلها وشكوا 
من حممد بك االلفي وذكروا ان اتباعه حضروا اليهم وظلموهم وطلبوا منهم ماال قدرة هلم عليه واستغاثوا بالشيخ 

فلوا ابواب اجلامع وذلك بعد ما خاطب مراد بك وابراهيم بك فلم فاغتاظ وحضر اىل االزهر ومجع املشايخ وق
يبديا شيئا ففعل ذلك يف ثاين يوم وقفلوا اجلامع وامروا الناس بغلق االسواق واحلوانيت مث ركبوا يف ثاين يوم 
من  واجتمع عليهم خلق كثري من العامة وتبعوهم وذهبوا اىل بيت الشيخ السادات وازحم الناس على بيت الشيخ

  جهة الباب والربكة 

حبيث يراهم ابراهيم بك وقد بلغه اجتماعهم فبعث من قبله ايوب بك الدفتردار فحضر اليهم وسلم عليهم ووقف 
بني يديهم وسأهلم عن مرادهم فقالوا له نريد العدل ورفع الظلم واجلور واقامة الشرع وابطال احلوادث واملكوسات 

ال ميكن االجابة اىل هذا كله فاننا ان فعلنا ذلك ضاقت علينا املعايش والنفقات  اليت ابتدعتموها واحدثتموها فقال
فقيل له هذا ليس بعذر عند اهللا وال عند الناس وما الباعث على االكثار من النفقات وشراء املماليك واالمري يكون 

لس وركب املشايخ اىل اجلامع امريا باالعطاء ال باألخذ فقال حىت ابلغ وانصرف ومل يعد هلم جبواب وانفض اجمل
االزهر واجتمع اهل االطراف من العامة والرعية وباتوا باملسجد وارسل ابراهيم بك اىل املشايخ بعضدهم ويقول 
هلم انا معكم وهذه االمور على غري خاطري ومرادي وارسل اىل مراد بك خييفه عاقبة ذلك فبعث مراد بك يقول 

شيئني ديوان بوالق وطلبكم املنكسر من اجلامكية ونبطل ما عدا ذلك من احلوادث  اجيبكم اىل مجيع ما ذكرمتوه اال
والظلم وندفع لكم جامكية سنة تارخيه اثالثا مث طلب أربعة من املشايخ عينهم بأمسائهم فذهبوا اليه باجليزة فالطفهم 

لليلة ويف اليوم الثالث حضر والتمس منهم السعي يف الصلح على ما ذكر ورجعوا من عنده وباتوا على ذلك تلك ا
الباشا اىل منزل ابراهيم بك واجتمع االمراء هناك وارسلوا اىل املشايخ فحضر الشيخ السادات والسيد النقيب 
والشيخ الشرقاوي والشيخ البكري والشيخ االمري وكان املرسل اليهم رضوان كتخدا ابراهيم بك فذهبوا معه 

الكالم بينهم وطال احلديث واحنط االمر علىاهنم تابوا ورجعوا والتزموا مبا  ومنعوا العامة من السعي خلفهم ودار
شرطه العلماء عليهم وانعقد الصلح على ان يدفعوا سبعمائة ومخسني كيسا موزعة وعلى ان يرسلوا غالل احلرمني 

كوس ما عدا ديوان ويصرفوا غالل الشون واموال الرزق ويبطلوا رفع املظامل احملدثة والكشوفيات والتفاريد وامل
  بوالق وان يكفوا اتباعهم عن امتداد أيديهم اىل اموال الناس ويرسلوا صرة احلرمني 

واملوائد املقررة من قدمي الزمان ويسريوا يف الناس سرية حسنة وكان القاضي حاضر باجمللس فكتب حجة عليهم 
اد بك فختم عليها ايضا واجنلت الفتنة ورجع بذلك وفر من عليها الباشا وختم عليها ابراهيم بك وأرسلها اىل مر

املشايخ وحول كل واحد منهم وامامه وخلفه مجلةعظيمة من العامة وهم ينادون حسب ما رسم ساداتنا العلماء بأن 



مجيع املظامل واحلوادث واملكوس بطالة من مملكة الديار املصرية وفرح الناس وظنوا صحته وفتحت االسواق وسكن 
حنو شهر مث عاد كل ما كان مما ذكر وزيادة ونزل عقيب ذلك مراد بك اىل دمياط وضرب عليها  احلال على ذلك

  الضرائب العظيمة وغري ذلك 
ومات االمام العالمة والرحلة الفهامة بقية احملققني وعمدة املدققني الشيخ املعمر شهاب الدين امحد بن حممد بن عبد 

العلم والصالح والرشد والفالح واصلهم من مسنود ولد هو باحمللة  الوهاب السمنودي احمللي الشافعي من بيت
وقدم اجلامع االزهر وحضر على الشمس السجيين والعزيزي وامللوي والشرباوي وتكمل يف الفنون الغريبة وتلقى 

ىل عن السيد علىالضرير والشيخ حممد الغالين الكشناوي مشاركا للشيخ الوالد والشيخ ابراهيم احلليب وعاد ا
احمللة فدرس يف اجلامع الكبري مدة مث اتى اىل مصر بأهله وعياله ومكث هبا وأقرأ باجلامع األزهر درسا وتردد اىل 

االكابر واالمراء واجلوه وقرأ يف احملمدية بعد موت الشنويهي يف املنهج وانضوى اىل الشيخ ايب االنوار السادات 
الشكل لطيف الطباع عليه رونق وجالل مجيل احملادثة حسن اهليئة تويف ويأيت اليه يف كل يوم وكان انسانا حسنا هبي 

بعد ان تعلل دون شهر عن مائة وست عشرة سنة كامل احلواس اذا قام هنض هنوض الشباب ودفن ببستان 
  اجملاورين وكان يتكتم سين عمره رمحه اهللا 

قني النحوي املنطقي اجلديل االصويل الشيخ امحد ومات االمام العالمة واللوذعي الفهامة رئيس احملققني وعمدة املدق
  بن يونس اخلليفي الشافعي 

كما مسعته من لفظه وقرأ القرآن وحفظ املتون وحضر كل  ١١٣١االزهري من قرابة الشهاب اخلليفي ولد سنة 
فراوي من الشرباوي واحلفين واخيه الشيخ يوسف والسيد البليدي والشيخ حممد الدقري والدمنهوري وسامل الن

والطحالوي والصعيدي ومسع احلديث على الشهابني امللوي واجلوهري ودرس وأفاد باجلامع االزهر وتقلد وظيفة 
االفتاء باحملمدية عندما احنرف يوسف بك على الشيخ حسن الكفراوي كما تقدم فأختذ الشيخ امحد ابا سالمة امينا 

ؤلفات منها حاشية على شرح شيخ االسالم على منت على فتاويه جلودة استحضاره يف الفروع الفقهية وله م
السمرقندية يف آداب البحث وآخرى على شرح امللوي يف االستعارات واخرى على شرح املذكور على السلم يف 

املنطق واخرى على شرح شيخ االسالم على آداب البحث واخرى على شرح الشمسية يف املنطق واخرى على 
ملقابلة وشرح على امساء التراجم ورسالة متعلقة باالحباث اخلمسة اليت اوردها الشيخ منت اليامسينية يف اجلري وا

الدمنهوري والزم الشيخ الوالد مدة وتلقى عنه بعض العلوم الغريبة وكملها بعد وفاته على تلميذه حممود افندي 
احلسان من اجلدعان والشبان فإذا النيشي وكان جيد التقرير غاية يف التحرير ومييل بطبعه اىل ذوي الوسامة والصور 

رجع من درسه خلع زي العلماء ولبس زي العامة وجلس باالسواق وخالط الرفاق وميشي كثريا بني املغرب 
والعشاء باخلفيفة نواحي داره جهة السيارج وغريها ويرى يف بعض االحيان على تلك الصورة يف االوقات املذكورة 

اىل جهة قبلي يف سفارة بني االمراء ايام عابدي باشا ومل يزل على ذلك اىل ان  يف نواح بعيدة عن داره وسافر مرة
  تويف يف اوائل رجب من هذه السنة ساحمه اهللا 

ومات العمدة اجلليل والنبيه النبيل العالمة الفقيه املفوه الشريف الضرير السيد عبد الرمحن بن بكار الصفا قسى 
  ره ودخل كرسي مملكة الروم فاكرم وانسلخ عن هيئة املغاربة ولبس نزيل مصر قرأ يف بالده على علماء عص

مالبس املشارقة مثل التاج والفراجة وغريها واثرى وقدم اىل مصر وألقى دروسا باملشهد احلسيين وتأهل وولد له 
ناء جنسه ولد به فضيلة وجنابة واحتد بشيخ السادات الوقائية السيد أيب االنوار فراج حاله وزادت شوكته علىأب



وتردد اىل االمراء وأشري اليه ودرس كتاب الغرر يف مذهب احلنفية وتوىل مشيخة رواق املغاربة بعد وفاة الشيخ 
عبد الرمحن البناين وسار فيها أحسن سرية مع شهامة وصرامة وفصاحة لفظ يف االلقاء وكان جيد البحث مليح 

يس فيه عربدة وال فظاظة ومييل بطبعه اىل احلظ واخلالعة ومساع املفاكهة واحملادثة واستحضار اللطائف واملناسبات ل
  االحلان واآلآلت املطربة تويف رمحه اهللا يف هذه السنة وتوىل بعده على مشيخة رواقهم الشيخ سامل بن مسعود 
محدي ومات الفقيه العالمة الصاحل الصويف الشيخ امحد بن امحد السماليجي الشافعي االمحدي املدرس باملقام اال

بطندتاء ولد ببلده مساليج باملنوفية وحفظ القرآن وحضر اىل مصر وحضر على الشيخ عطية االجهوري والشيخ 
عيسى الرباوي والشيخ حممد اخلشين والشيخ امحد الدردير ورجع اىل طندتاء فاختذها سكنا وأقام هبا يقرى دروسا 

اهايل البالد فراج امره واشتهر ذكره بتلك النواحي  ويفيد الطلبة ويفيت على مذهبه ويقضي بني املتنازعني من
ووثقوا بفتياه وقوله واتوه افواجا مبكانه املسمى بالصف فوق باب املسجد املواجه لبيت اخلليفة وتزوج بأمرأة مجيلة 

فلما الصورةمن بلد الفرعونية وولد منها ولد مساه امحد كأمنا أفرغ يف قالب اجلمال واودع بعينيه السحر احلالل 
ترعرع حفظ القرآن واملتون وحضر على ابيه يف الفقه والفنون وكان جنيبا جيد احلافظة حيفظ كل شيء مسعه من 

يف ايام زيارة سيدي امحد  ١١٨٩مرة واحدة ونظم الشعر من غري قراءة شيء يف علم العروض اول ما رأيته يف سنة 
بسحر احلاظة وملا بلغ زوجه والده بزوجتني يف سنة البدوي فحضر ايل وسلم علي وآنسين حبسن الفاظه وجذبين 

  واحدة ومل يزل جيتهد ويشتغل حىت مهر 

واجنب ودرس جلماعة من الطلبة وحضر اىل مصر مع والده مرارا وتردد علينا واجتمع بنا كثريا يف مواسم املوالد 
سنة ثالث ومائتني وخلف ولدا صغريا  املعتادة اىل ان اخترمته يف شبابه املنية وحالت بينه وبني االمنية وذلك يف

  استأنس به جده املترجم وصرب على فقد ابنه وترحم وتويف هو ايضا يف هذه السنة رمحهما اهللا تعاىل 
ومات االجل املعظم واملالذ املفخم االمري حسني بن السيد حممد الشهري بدرب الشمس القادري وابوه حممد افندي 

و ابن حسني افندي باش اختيار تفكجيان تابع املرحوم حسن جورجبي تابع كاتب صغري بوجاق التفكجيان وه
املرحوم رضوان بك الكبري الشهري صاحب العمارة وملا مات والد املتجرم اجتمع االختيارية وقلدوا ابنه املذكور 

ه وفتح بيت منصب والده يف بابه وكان اذ ذاك مقتبل الشبيبة وذلك يف سنة ثالث وستني ومائة والف ونوه بشأن
أبيه وعد يف االعيان واشتهر ذكره وكان جنيبا نبيها ومل يزل حىت صار من ارباب احلل والعقد واصحاب املشورة 

وملا استقل علي بك بأمارة مصر اخرجه هو واخوته من مصر ونفاهم اىل بالد احلجاز فأقاموا هبا سبع سنوات اىل ان 
رد اليهم بالدهم فاستمروا مبصر ال كاحلالة االوىل مع الوجاهة استقل حممد بك باالمارة فأحضرهم واكرمهم و

واحلرمة الوافرة وكان انسانا حسنا فطنا يعرف مواقع الكالم ويكره الظلم وهو اىل اخلري أقرب واقتىن كتبا كثرية 
لوفاة أوصى نفيسة يف الفنون وخصوصا يف الطب والعلوم الغريبة ويسمح باعارهتا ملن يكون أهال هلا وملا حضرته ا

ان ال خيرجوا جنازته على الصورة املعتادة مبصر بل حيضرها مائة شخص من القادرية ميشون امامه يف املشهد وهم 
  يقرأون الصمدية سر االغري وأوصى هلم بقدر معلوم من الدراهم فكان كذلك 

ام حسن باشا وسار فيها سريا ومات االمري حممد أغا بن حممد كتخدا أباظة وقد تقدم انه كان توىل احلسبة يف اي
  بشهامة واخاف السوقة وعاقبهم وزجرهم واتفق انه وزن جانبا من اللحم وجده مع من اشتراه 

ناقصا واخربه عن جزاره فذهب اليه وكملها بقطعة من جسد اجلزار مث انفصل عن ذلك وعمل كتخدا عند رضوان 
  مراء االكابر اىل ان تويف يف هذه السنة بيك اىل ان مات رضوان بك ومل يزل معدودا يف عداد اال



ومات العمدة الصاحل الورع الصويف الضرير الشيخ حممد السقاط اخللويت املغريب االصل خليفة شيخنا الشيخ حممود 
الكردي حضر اىل مصر وجاور باالزهر وحضر على االشياخ يف فقه مذهبه ويف املعقول واخذ الطريق على شيخنا 

ور ولقنه االمساء على طريق اخللوتية واالوراد واالذكار وانسلخ من زي املغاربة وألبسه الشيخ الشيخ حممود املذك
التاج وسلك سلوكا تاما والزم الشيخ مالزمة كلية حبيث انه ال يفارق منزله يف غالب أوقاته والحت عليه االنوار 

خه اىل رمحة اهللا تعاىل صار هو خليفته باالمجاع وحتلى حبلل االبرار وأذن له الشيخ بالتلقني والتسليك وملا انتقل شي
من غري نزاع وجلس يف بيته وانقطع للعبادة واجتمع على اجلماعة يف ورد العصر والعشاء ولقن الذكر للمريدين 

وسلك الطريق للطالبني واجنذبت القلوب اليه واشتهر ذكره واقبلت عليه الناس ومل يزل علي حسن حاله حىت تويف 
  شهر ربيع االول وصلي عليه باالزهر يف مشهد حافل يف منتصف 

ومات الذمي املعلم ابراهيم اجلوهري رئيس الكتبة االقباط مبصر وأدرك يف هذه الدولة مبصر من العظمة ونفاذ 
الكلمة وعظم الصيت والشهرة مع طول املدة مبصر ما مل يسبق ملثله من ابناء جنسه فيما نعلم وأول ظهوره من ايام 

م رزق كاتب علي بك الكبري وملا مات علي بك واملعلم رزق ظهر أمر املترجم ومنا ذكره يف ايام حممد بك فلما املعل
انقضت ايام حممد بك وترأس ابراهيم بك قلده مجيع االمور فكان هو املشار اليه يف الكليات واجلزئيات حىت دفاتر 

ة والصيارف من حتت يده واشارته وكان من دهاقني العامل الروزنامة واملريي ومجيع االيراد واملنصرف ومجيع الكتب
  ودهاهتم ال يعزب عن دهنه شيء من دقائق االمور ويداري كل انسان مبا يليق 

به من املداراة وحيايب ويهادي ويواسي ويفعل ما يوجب اجنذاب القلوب واحملبةويهادي ويبعث اهلدايا العظيمة 
رمضان يرسل اىل غالب ارباب املظاهر ومن دوهنم الشموع واهلدايا  والشموع اىل بيوت االمراء وعند دخول

واالرز والسكر والكساوى وعمرت يف ايامه الكنائس وديور النصارى وأوقف عليها االوقاف اجللية واالطيان 
لعيين ورتب هلا املرتبات العظيمة واالرزاق الدارة والغالل وحزن ابراهيم بك ملوته وخرج يف ذلك اليوم اىل قصر ا

  حىت شاهد جنازته وهم ذاهبون به اىل املقربة وتأسف على فقده تأسفا زائد وكان ذلك يف شهر القعدة من السنة 

  سنة عشرة ومائتني وألف

  مل يقع هبا شيء من احلوادت اليت يعتين بتقييدها سوى مثل ما تقدم من جور االمراء واملظامل 
  ل اىل قصر العيين ليسافر فأقام هناك اياما وسافر اىل اسكندرية وفيها يف غرة شهر احلجة عزل صاحل باشا ونز

ومات هبا االمام العالمة املفيد الفهامة عمدة احملققني واملدققني الصاحل الورع املهذب الشيخ عبد الرمحن النحراوي 
نقول والزم االجهوري الشهري مبقرىء الشيخ عطية خدم العلم وحضر فضالء الوقت ودرس ومتهر يف املعقول وامل

الشيخ عطية االجهوري مالزمة كلية وأعاد الدروس بني ديه واشتهر باملقرىء وباالجهوري لشدة نسبته اىل الشيخ 
املذكور ودرس باجلامع االزهر وأفاد الطلبة وأخذ طريق اخللوتية عن الشيخ احلفين ولقنه االذكار وألبسه اخلرقة 

يد حفظ القرآن بالقراءات ويالزم املبيت يف ضريح االمام الشافعي يف والتاج وأجازه بالتلقني والتسليك وكان جي
كل ليلة سبت يقرأ مع احلفظة بطول الليل وكان انسانا حسنا متواضعا ال يرى لنفسه مقاما حيمل طبق اخلبز على 

  به  رأسه ويذهب به اىل الفران ويعود به اىل عياله فان اتفق ان احد رآه ممن يعرفه محله عنه واال ذهب

ووقف بني يدي الفران حىت يأتيه الدور وخيبزه له وكان كرمي النفس جدا جيود وما لديه قليل ومل يزل مقبال على 
  شأنه وطريقته حىت نزلت به الباردة وبطل شقه واستمر على ذلك حنو السنة وتويف اىل رمحة اهللا تعاىل غفر اهللا له 



الفاضل ومن ليس له يف الفضل مناضل الشيخ حسن بن سامل اهلواري  ومات العمدة العالمة والرحلة الفهامة الفقيه
املالكي احد طلبة شيخنا الشيخ الصعيدي الزمه يف دروسه العامة وحصل جبده ما به ناموس جاهه أقامه وبعد وفاة 
فته شيخه وىل مشيخة رواق الصعايدة وساس فيهم أحسن سياسة بشهامة زائدة مع مالزمته للدروس وتكلمه يف طائ

مع الرئيس واملرؤوس وكان فيه صالبة زائدة وقوة جنان وشدة جتارى واشترى خرابة بسوق القشاشني بالقرب من 
االزهر وعمرها دارا لسكنه وتعدى حدوده وحاف على أماكن جريانه وهدم مكتب املدرسة السنانية وكان 

جر النحيت عجيبة الصنعة يف الربوز مكتباص عظيما ذا واجتهني وعامودين وأربع بوائك وزاوية جداره من احل
واالتقان فهدمه وأدخله يف بنائه من غري حتاش او خشية لوم خملوق أو خوف خالق واوقف اعوانه من الصعايدة 

املنتسبني للمجاورة وطلب العلم يسخرون من مير هبم من محري الترابني ومجال األعيان املارين عليهم فيستعملوهنا يف 
جل التربك اما قهرا او حماباة ويأذ من مياسري الناس والسوقة دراهم على سبيل القرض الذي ال نقل تراب الشيخ ال

يرد وكذلك املؤن حىت متمها على هذه الصورة وسكن فيها واحدق به اجلالوزة من الطلبة يغدون ويروحون يف 
يهم ضربوه واهانوه ولو اخلصومات والدعاوى ويأخذون اجلعاالت والرشوات من احملق واملبطل ومن خالف عل

عظيما من غري مياالة وال حياء ومن اشتد عليهم اجتمعوا عليه من كل فج حىت بوابني الوكائل وسكان الطباق 
وباعة النشوق وينسب الكل اىل االزهر ومن عذهلم او المهم كفروه ونسبوه اىل الظلم والتعدي واالستهزاء بأهل 

  العلم والشريعة وزاد احلال 

من رؤساء اجلماعة شيخا على انفراده جيلس يف ناحية ببعض احلوانيت يقضي ويأمر وينهى وفحش االمر وصار كل 
  اىل ان نادى عليهم حاكم الشرطة فانكفوا ومرض شيخهم بالتشيخ شهورا وتويف يف هذه السنة رمحه اهللا تعاىل 

صري الشهري بالشامي ولد مبصر وتفقه على ومات االمام الفقيه العالمة والفاضل والفهامة عثمان بن حممد احلنفي امل
علماء مذهبه كالسيد حممد أيب السعود والشيخ سليمان املنصوري والشيخ حسن املقدسي والشيخ الوالد واتقن 
االالت ودرس الفقه يف عدة مواضع وباالزهر وانتفع به الناس وقرأ كتاب امللتقي جبامع قوصون وكان له حافظه 

روع وال ميسك بيده كراسا عند القراءة ويلقى التقرير عن ظهر قلب مع حسن السبك جيدة واستحضار يف الف
وألف متنا مفيدا يف املذهب مث حج وزار قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم وقطن باملدينة وطلب عياله يف ثاين عام 

اهل املدينة وتزوج وولد له  وباع ما يتعلق به وجترد على اجملاورة والزم قراء احلديث والفقه بدار اهلجرة وأحبه
  أوالد مث تزوج بآخرى ومل يزل على ذلك حىت تويف اىل رمحه اهللا تعاىل يف هذه السنة 

ومات العمدة الفاضل املفوه النبيه املناضل احلافظ اجملود االديب املاهر صاحبنا الشيخ مشس الدين بن عبد اهللا بن 
اىل سربباى قرية بالغربية قرب طندتا وهبا ولد ونسبة يرجع اىل فتح الفرغلي احملمدي الشافعي السربيائي نسبة 

القطب سيدي الفرغلي احملمدي من ولد سيدنا حممد بن احلنفية صاحب ايب تيج من قرى الصعيد تفقه على علماء 
فنال  عصره وأجنب يف املعارف والفهوم وعاىن الفنون فأدرك من كل فن احلظ االوفر ومال اىل فن امليقات والتقاومي

من ذلك ما يرومه وألف يف ذلك وصنف زجيا خمتصار دل على سعة باعه ورسوخه يف الفن ومعرفة القواعد 
واالصول ودقائق احلساب وهنج مسلك االدب والتاريخ والشعر ففاق فيه االقران ومدح االعيان وصاحبناه 

  وساجلناه كثريا عندما كان يأتينا مصر وبطندتا 

كان طودا راسخا وحبرا زاخرا مع دماسة االخالق وطيب االعراق ولني العريكة وحسن العشرة يف املوالد املعتادة ف
ولطف الشمائل والطباع وكان يلي نيابة القضاء ببلده وباجلملة فكان عدمي النظري يف اقرانه مل ار من يدانيه يف 



وذكر فيه سنده عن  ١١٧٧ة آلفه سنة أوصافه اجلميلة وله مصنفات كثرية منها الضوابط اجلليلة يف االسانيد العلي
الشيخ نور الدين ايب احلسن سيدي علي بن الشيخ العالمة أيب عبد اهللا سيدي حممد العريب الفاسي املغريب الشهري 

بالسقاط وسليقته يف الشعر عذبة رائقة كالمه بديع مقبول يف سائر انواعه من املدح والرثاء والتشبيب والغزل 
زل وله ديوان مجع فيه أمداحه صلى اهللا عليه و سلم مساه عقود القرائد تويف املترجم يف شهر واحلماسة واجلد واهل

  ربيع االول من السنة ببلده ودفن هناك رمحه اهللا تعال 

  سنة أحدى عشرة واثنيت عشرة ومائتني والف

بطون الطروس سوى ما تقدمت مل يقع فيهما من احلوادث اليت تتشوف هلا النفوس او تشتاق اليها اخلواطر فتقيد يف 
اليه االشارة من أسباب نزول النوازل وموجبات ترادف البالء املتراسل ووقوع االنذارات الفلكية وااليات املخوفة 

السماوية وكلها اسباب عادية وعالمات من غري ان ينسب لتلك االثار تأثريات فبالنظر يف ملكوت السموات 
ن فمن اعظم ذلك حصول اخلسوف الكلي يف منتصف شهر احلجة ختام سنة واالرض يستدلون وبالنجم هم يهتدو

اثنيت عشرة بطالع مشرق اجلوزاء املنسوب اليه اقليم مصر وحضر طائفة الفرنسيس اثر ذلك يف اوائل السنة التالية 
  كما سيأيت خرب ذلك مفصال ان شاء اهللا تعاىل 

  من مات يف هذين العامني ممن له ذكر وشهرة

  دة العالمة والفقيه الفهامة الشيخ علي بن حممد االشبويل مات العم

الشافعي كان والده أحد العدول باحملكمة الكربى وكان ذا ثروة وشهرة وملا كرب ولده املترجم حفظ القرآن واملتون 
واشتغل بالعلم وحضر الدروس وتفقه على أشياخ الوقت والزم الشيخ عيسى الرباوي ومتهر يف املعقول واجنب 

وتصدر ودرس وانتظم يف سلك الفضالء والنبالء وصار له ذكر وشهرة ووجاهة ومات والده فاحرز طريفه وتالده 
وكان البيه دار حبارة كتامة املعروفة بالعينية بقرب االزهر وأخرى عظيمة بقناطر السباع على اخلليج واخرى 

ساء مع مالزمته لالقراء واالفادة وحدثته نفسه بشاطى النيل باجليزة فكان ينتقل يف تلك الدور ويتزوج حسان الن
مبشيخة االزهر وكان بيده عدة وظائف وتداريس مثل جامع اآلثار والنظامية ومل يباشرها اال نادرا ويقبض معلوماهتا 

   ١١١١املرتب هلا ومل يزل حىت تعلل وتويف سنة 
ابن حممد بن حممد بن علي احلسين الرويدي ومات االديب املاهر الصاحل اجلليس االنيس السيد ابراهيم بن قاسم 

وحفظ القرآن وجوده على الشيخ احلجازي  ١١٢٧املكتب املكين بأيب الفتح ولد مبصر كما أحرب عن نفسه سنة 
غنام وجود اخلط على الشيخ امحد بن امسعيل االفقم على الطريقة احملمدية فمهر فيه وأجازه فكتب خبطه احلسن 

حف واالحزاب والدالئل واالدعية والقطع وأشري اليه بالرياسة يف الفن وكان انسانا حسنا الفائق كثريا من املصا
متمشدقا حيفظ كثريا من نوادر االشعار وغرائب احلكايات وعجائب املناسبات وروايتها على أحسن اسلوب وأبلغ 

ه فيها أهل عصره منها صحة مطلوب ومسعت كثريا من انشاده مل يعلق بذهين منها شيء وقد تفرد مبحاسن مل يشارك
  الوضع وتكمله على أصوله بغاية التحرير تويف ستة احدى عشرة رمحه اهللا تعاىل 

ومات النبيه االريب والفاضل النجيب الناظم الناثر املفوه امسعيل افندي بن خليل بن علي بن حممد بن عبد اهللا 



نعا حباله يتكسب بالكتابة وحسن اخلط وقد كان الشهري بالظهوري املصري احلنفي املكتب كان انسانا حسنا قا
  جوده واتقنه على أمحد افندي الشكري وكتب خبطه احلسن 

كثريا من الكتب والسبع املنجيات ودالئل اخلريات واملصاحف وكان له حاصل يبيع به بن القهوة بوكالة البقل 
ود وينظم الشعر وله مدائح وقصائد بقرب خان اخلليلي وله معرفة جيدة بعلم املوسيقى واالحلان وضرب الع

   ١٢١١موشحات تويف رمحه اهللا تعاىل سنة 
ومات االجل االمثل والوجيه االوحد املبجل حسني افندي قلفة الشرقية والده االمري عبد اهللا من مماليك داود 

كتاب الروزنامة  صاحب عيار وترىب املترجم عند حممد افندي الربقوقي وزوجه ابنته وعاىن قلم الكتابة واصطالح
ومهر يف ذلك فلما تويف حممد افندي كتابة الروزنامة قلده قلف الشرقية ومل تطل مدة حممد افندي ومات بعد 

شهرين فاستوىل املترجم على تعلقاته وراج امره واشترى بيتا جهة الشيخ الظالم وانتقل اليه وسكن به وساس اموره 
تىن السراري واجلواري واملماليك والعبيد وكان انسانا ال بأس به مجيل واشتهر ذكره وانتظم يف عداد االعيان واق

االخالق حسن العشرة مع الرفاق مهذب الطباع لني العريكة واقفا على حدود الشريعة ال يتداخل فيما ال يعنيه 
   ١٢١١مليح الصورة والسرية تويف رمحه اهللا ايضا سنة 

اهلامشية وطراز العصابة املطلبية الفصيح املفوه السيد حسني بن عبد ومات العمدة النبيه الفهامة بضعة الساللة 
الرمحن بن الشيخ حممد بن امحد بن امحد بن محادة املنزالوي الشافعي خطيب جامع املشهد احلسيين وأم ابيه السيد 

فين واجلوهري عبد الرمحن السيدة فاطمة بنت السيد حممد العمري ومنها اتاه الشرف حضر على الشيخ امللوي واحل
واملدابغي والشيخ علي قايتباي والشيخ البسيوين والشيخ خليل املغريب وأخذ ايضا عن سيدي حممد اجلوهري 

الصغري والشيخ عبد اهللا امام مسجد العشراين والشيخ سعودي الساكن بسوق اخلشب وتضلع بالعلوم واملعارف 
ب وينظم الشعر اجليد والنثر البليغ وانشأ اخلطب وصار له ملكة وحافظة ولسانة واقتدار تام واستحضار غري

  البديعة وغالب 

خطبه اليت كان خيطب هبا باملشهد احلسيين من انشائه على طريقة مل يسبق اليها وانضوى اىل الشيخ ايب االنوار 
مبدائح  السادات ومشلته انواره ومكارمه ويصلى به يف بعض االحيان وخيطب بزاويتهم ايام املواسم ويأيت فيهما

  السادات وما تقتضيه املناسبات تويف يف منتصف شهر شعبان من السنة غفر اهللا لنا وله 

  سنة ثالث عشرة ومائتني وألف

وهي اول سين املالحم العظيمة واحلوادث اجلسيمة والوقائع النازلة والنوازل اهلائلة وتضاعف الشرور وترادف 
املطبوع وانقالب املوضوع وتتابع االهوال واختالف احوال وفساد  االمور وتوايل احملن واختالل الزمن وانعكاس

  التدبري وحصول التدمري وعموم اخلراب وتواتر االسباب وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 
يف يوم االحد العاشر من شهر حمرم احلرام من هذه السنة وردت مكاتبات على يد السعاة من ثغر االسكندرية 

ا ان يف يوم اخلميس ثامنه حضر اىل الثغر عشرة مراكب من مراكب االنكليز ووقفت على البعد حبيث ومضموهن
يراها أهل الثغر وبعد قليل حضر مخسة عشر مركبا ايضا فانتظر أهل الثغر ما يريدون وإذا بقارب صغري واصل من 

ذاك فيها واملشار اليه باالبرام والنقض  عندهم وفيه عشرة انفار فوصلوا الرب واجتمعوا بكبار البلد والرئيس إذ
السيد حممد كرمي اآليت ذكره فكلموهم واستخربوهم عن غرضهم فأخربوا اهنم انكليز حضروا للتفتيش على 



الفرنسيس الهنم خرجوا بعمارة عظيمة يريدون جهة من اجلهات وال ندري أين قصدهم فرمبا دمهوكم فال تقدرون 
عهم فلم يقبل السيد حممد كرمي منهم هذا ا لقول وظن اهنا مكيدة وجاوبوهم بكالم علىدفعهم وال تتمكنوا من من

خشن فقالت رسل االنكليز حنن نقف مبراكبنا يف البحر حمافظني على الثغر ال حنتاج منكم اال االمداد باملاء والزاد 
  بثمنه فلم جييبوهم لذلك 

عليها سبيل فاذهبوا عنا فعندها عادت رسل االنكليز وقالوا هذه بالد السلطان وليس للفرنسيني وال لغريهم 
واقلعوا يف البحر ليمتاروا من غري االسكندرية وليقضى اهللا امرا كان مفعوال مث ان أهل الثغر ارسلوا اىل كاشف 
البحرية ليجمع العربان ويايت معهم للمحافظة بالثغر فلما قرئت املكاتبات مبصر حصل هبا اللغط الكثري من الناس 

  وحتدثوا بذلك فيما بينهم وكثرت املقاالت واالراجيف 
مث ورد يف ثالث يوم بعد ورود املكاتيب االول مكاتبات مضموهنا ان املراكب اليت وردت الثغر عادت راجعة 
فاطمأن الناس وسكن القيل والقال واما االمراء فلم يهتموا بشيء من ذلك ومل يكترثوا به اعتمادا على قوهتم 

  ه اذا جاءت مجيع االفرنج ال يقفون يف مقابتلهم واهنم يدوسوهنم خبيوهلم وزعمهم ان
فلما كان يوم االربعاء العشرون من الشهر املذكور وردت مكاتبات من الثغر ومن رشيد ودمنهور بان يف يوم 

القنصل االثنني ثامن عشره وردت مراكب وعمارات للفرنسيني كثرية فارسوا يف البحر وارسلوا مجاعة يطلبون 
وبعض اهل البلد فلما نزلوا اليهم عوقوهم عندهم فلما دخل الليل حتولت منهم مراكب اىل جهة العجمي وطلعوا 

اىل الرب ومعهم آالت احلرب والعساكر فلم يشعر اهل الثغر وقت الصباح اال وهم كاجلراد املنتشر حول البلد 
تمعة وكاشف البحرية فلم يستطيعوا مدافعتهم وال امكنهم فعندها خرج اهل الثغر وما انظم اليهم من العربان اجمل

ممانعتهم ومل يثبتوا حلرهبم واهنزم الكاشف ومن معه من العربان ورجع أهل الثغر اىل التترس يف البيوت واحليطان 
ودخلت االفرنج البلد وانبث فيها الكثري من ذلك العدد كل ذلك واهل البلد هلم بالرمي يدافعون عن انفسهم 

أهليهم يقاتلون وميانعون فلما أعياهم احلال وعلموا اهنم مأخوذون بكل حال وليس مث عندهم للقتال استعداد خللو و
  االبراج من آالت احلرب والبارود وكثرة العدو وغلبيته طلب أهل الثغر االمان فآمنوهم ورفعوا عنهم القتال 

رفع بنديراته عليها وطلب أعيان الثغر فحضروا بني يديه ومن حصوهنم انزلوهم ونادى الفرنسيس باالمان يف البلد و
فالزمهم جبمع السالح واحضاره اليه وان يضعوا اجلوكار يف صدورهم فوق ملبوسهم واجلوكار ثالث قطع من 

جوخ او حرير او غري ذلك مستديرة يف قدر الريال سوداء ومحراء وبيضاء توضع بعضها فوق بعض حبيث تكون 
اليت حتتها حىت تظهر االلوان الثالثة كالدوائر احمليط بعضها ببعض وملا وردت هذه االخبار مصر كل دائرة اقل من 

حصل للناس انزعاج وعول اكثرهم على الفرار واهلجاج وأما ما كان من حال االمراء مبصر فان إبراهيم بك ركب 
باقي االمراء والعلماء والقاضي  اىل قصر العيين وحضر عنده مراد بك من اجليزة النه كان مقيما هبا واجتمع

وتكلموا يف شأن هذا االمر احلادث اىل اسالمبول وان مراد بك جيهز العساكر وخيرج ملالقاهتم وحرهبم وانفض 
اجمللس على ذلك وكتبوا املكاتبة وارسلها بكر باشا مع رسوله على طريق الربلياتية بالترياق من العراق وأخذوا يف 

ء اللوازم واملهمات يف مدة مخسة ايام فصاروا يصادرون الناس ويأخذون أغلب ما حيتاجون االستعداد للثغر وقضا
اليه بدون مثن مث ارحتل مراد بك بعد صالة اجلمعة وبرز خيامه ووطاقه اىل اجلسر االسود فمكث به يومني حىت 

مقيمني معه باجليزة وأخذ تكامل العسكر وصناجقه وعلي باشا الطرابلسي وناصف باشا فاهنم كانوا من اخصائه و
معه عدة كثرية من املدافع والبارود وسار من الرب مع العساكر اخليالة وأما الرجال وهم االلداشات القلينجية 



واالروام واملغاربة فاهنم ساروا يف البحر مع الغاليني الصغار اليت أنشأها االمري املذكور وملا ارحتل من اجلسر االسود 
بعمل سلسلة من احلديد يف غاية الثخن واملتانة وطوهلا مائة ذراع وثالثون ذراعا لتنصب على  ارسل اىل مصر يأمر

البغاز عند برج مغيزل من الرب اىل الرب لتمنع مراكب الفرنسيني من العبور لبحر النيل وذلك باشارة علي باشا وان 
  يعمل عندها جسر من املراكب وينصب عليها متاريس ومدافع ظنا منهم 

االفرنج ال يقدرون على حماربتهم يف الرب واهنم يعربون يف املراكب ويقاتلوهنم وهم يف املراكب واهنم يصابروهنم  ان
ويطاولوهنم يف القتال حىت تأتيهم النجدة وكان االمر خبالف ذلك فان الفرنسيس عندما ملكوا االسكندرية ساروا 

مراد بك واحلركة بدت الوحشة يف االسواق وكثر اهلرج بني  على طريق الرب الغريب من غري ممانع ويف اثناء خروج
الناس واالرجاف وانقطعت الطرق واخذت احلرامية يف كل ليلة تطرق اطراف البلد وانقطع مشي الناس من املرور 

يف الطرق واالسواق من املغرب فنادى االغا والوايل بفتح االسواق والقهاوي ليال وتعليق القناديل على البيوت 
  الدكاكني وذلك المرين االول ذهاب الوحشة من القلوب وحصول االستئناس والثاين اخلوف من الدخيل يف البلد و

ويف يوم االثنني وردت االخبار بان الفرنسيس وصلوا اىل دمنهور ورشيد وخرج معظم أهل تلك البالد على 
العقالء وقد كانت الفرنسيس حني فلوهلم  وجوههم فذهبوا اىل فوة نواحيها والبعض طلب االمان وأقام ببلده وهم

باالسكندرية كتبوا مرسوما وطبعوه وأرسلوا منه نسخا اىل البالد اليت يقدمون عليها تطمينا هلم ووصل هذا 
املكتوب مع مجلة من االسارى الذين وجدوهم مبالطة وحضروا صحبتهم وحضر منهم مجلة اىل بوالق وذلك قبل 

مني ومعهم منه عدة نسخ منهم مغاربة وفيهم جواسيس وهم على شكلهم من كفار وصول الفرنسيس بيوم او بيو
  مالطه ويعرفون باللغات 

وصورة ذلك املكتوب بسم اهللا الرمحن الرحيم ال اله اال اهللا ال ولد له وال شريك له يف ملكه من طرف الفرنساوية 
ش الفرنساوية بونابارته يعرف أهايل مصر مجيعهم ان املبىن على أساس احلرية والتسوية السر عسكر الكبري أمري اجليو

من زمان مديد الصناجق الذين يتسلطون يف البالد املصرية يتعاملون بالذل واالحتقار يف حق امللة الفرنساوية 
ويظلمون جتارها بانواع االيذاء والتعدي فحضر االن ساعة عقوبتهم وأخرنا من مدة عصور طويلة هذه الزمرة 

  جمللوبني من بالد االبازة واجلراكسة يفسدون املماليك ا

يف االقليم احلسن االحسن الذي ال يوجد يف كرة االرض كلها فاما رب العاملني القادر على كل شيء فأنه قد حكم 
على انقضاء دولتهم يا أيها املصريون قد قيل لكم انين ما نزلت هبذا الطرق اال بقصد ازالة دينكم فذلك كذب 

دقوه وقولوا للمفترين انين ما قدمت اليكم اال الخلص حقكم من يد الظاملني وانين اكثر من املماليك صريح فال تص
اعبد اهللا سبحانه وتعاىل واحترم نبيه والقرآن العظيم وقولوا ايضا هلم ان مجيع الناس متساوون عند اهللا وان الشيء 

املماليك والعقل والفضائل تضارب فماذا مييزهم  الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط وبني
عن غريهم حىت يستوجبوا ان يتملكوا مصر وحدهم وخيتصوا بكل شيء أحسن فيها من اجلواري احلسان واخليل 

العتاق واملساكن املفرحة فان كانت االرض املصرية التزاما للماليك فلريونا احلجة اليت كتبها اهللا هلم ولكن رب 
ف وعادل وحليم ولكن بعونه تعاىل من االن فصاعدا ال ييأس احد من اهايل مصر عن الدخول يف العاملني رؤو

املناصب الساميةوعن اكتساب املراتب العالية فالعلماء والفضالء والعقالء بينهم سيدبرون االمور وبذلك يصلح 
اسعة واملتجر املتكاثر وما أزال ذلك حال االمة كلها وسابقا كان يف االراضي املصرية املدن العظيمة واخللجان الو

كله اال الظلم والطمع من املماليك أيها املشايخ والقضاة واالئمة واجلرجبية واعيان البلد قولوا المتكم ان 



الفرنساوية هم ايضا مسلمون خملصون واثبات ذلك اهنم قد نزلوا يف رومية الكربى وخربوا فيها كرسي الباب 
ارى على حماربة االسالم مث قصدوا جزيرة مالطة وطرودا منها الكوا للرية الذين كانوا الذي كان دائما حيث النص

يزعمون ان اهللا تعاىل يطلب منهم مقاتلة املسلمني ومع ذلك الفرنساوية يف كل وقت من االوقات صاروا حمبني 
ك امتنعوا من اطاعة السلطان خملصني حلضرة السلطان العثماين وأعداء اعدائه أدام اهللا ملكه ومع ذلك أن املمالي

  غري ممتثلني المره فما أطاعوا أصال اال لطمع انفسهم طوىب مث طوىب الهايل مصر الذين يتفقون معنا بال تأخري فيصلح 

حلهم وتعلو مراتبهم طوىب ايضا للذين يقعدون يف مساكنهم غري مائلني الحد من الفريقني املتحاربني فإذا عرفونا 
الينا بكل قلب لكن الويل مث الويل للذين يعتمدون على املماليك يف حماربتنا فال جيدون بعد ذلك باالكثر تسارعوا 

  طريقا اىل اخلالص وال يبقى منهم أثر 
املادة االوىل مجيع القرى الواقعة يف دائرة قريبة بثالث ساعات من املواضع اليت مير هبا عسكر الفرنساوية فواجب 

من عندها وكالء كيما يعرف املشار اليه اهنم أطاعوا واهنم نصبوا علم الفرنساوية عليها ان ترسل للسر عسكر 
  الذي هو ابيض وكحلي وامحر 

  املادة الثانية كل قرية تقوم على العسكر الفرنساوي حترق بالنار 
  ه املادة الثالثة كل قرية تطيع العسكر الفرنساوي ايضا تنصب صنجاق السلطان العثماين حمبنا دام بقاؤ

املادة الرابعة املشايخ يف كل بلد خيتمون حاال مجيع االرزاق والبيوت واالمالك اليت تتبع املماليك وعليهم االجتهاد 
  التام لئال يضيع أدىن شيء منها 

املادة اخلامسة الواجب على املشايخ والعلماء والقضاة االئمة اهنم يالزمون وظائفهم وعلى كل احد من اهايل 
بقى يف مسكنه مطمئنا وكذلك تكون الصالة قائمة يف اجلوامع على العادة واملصريون بأمجعهم ينبغي ان البلدان ان ي

يشكروا اهللا سبحانه وتعاىل النقضاء دولة املماليك قائلني بصوت عايل ادام اهللا اجالل السلطان العسكر الفرنساوي 
  لعن اهللا املماليك وأصلح حال االمة املصرية 

من اقامه اجلمهور الفرنساوي يعين يف آخر شهر حمرم  ١٢١٣شهر سيدور سنة  ١٣اسكندرية يف حتريرا مبعسكر 
  سنة هجرية اه حبروفه 

  ويف يوم اخلميس الثاين والعشرين من الشهر وردت االخبار بان الفرنسيس وصلوا اىل نواحي فوة مث اىل الرمحانية 
وردت االخبار بأن يف يوم اجلمعة التاسع والعشرين  ويف يوم االحد غرة شهر صفر ١٢١٣واستهل شهر صفر سنة 

  من شهر حمرم التقى العسكر 

املصري مع الفرنسيس فلم تكن اال ساعة واهنزم مراد بك ومن معه ومل يقع قتال صحيح وامنا هي مناوشة من 
جلبخانة واآلالت طالئع العسكرين حبيث مل يقتل اال القليل من الفريقني واحترقت مراكب مراد بك مبا فيها من ا

احلربية واحترق هبا رئيس الطبجية خليل الكردل وكان قد قاتل يف البحر قتاال عجيبا فقدر اهللا ان علقت نار بالقلع 
وسقط منها نار اىل البارود فاشتعلت مجيعها بالنار واحترقت املركب مبا فيه من احملاربني وكبريهم وتطايروا يف اهلواء 

داخله الرعب ووىل منهزم وترك االثقال واملدافع وتبعته عساكره ونزلت املشاة يف فلما عاين ذلك مراد بك 
املراكب ورجعوا طالبني مصر ووصلت االخبار بذلك اىل مصر فاشتد انزعاج الناس وركب ابراهيم بك اىل ساحل 

م على عمل متاريس بوالق وحضر الباشا والعلماء ورؤوس الناس وأعملوا رأيهم يف هذا احلادث العظيم فاتفق رأيه
من بوالق اىل شربا ويتوىل االقامة ببوالق ابراهيم بك وكشافه ومماليكه وقد كانت العلماء عند توجه مراد بك 



جتتمع باالزهر كل يوم ويقرأو البخارى وغريه من الدعوات وكذلك مشايخ فقراء األمحدية والرفاعية والربامهة 
ارباب االشاير ويعملون هلم جمالس باالزهر وكذلك اطفال املكاتب والقادرية والسعدية وغريهم من الطوائف و
  ويذكرون االسم اللطيف وغري من االمساء 

ويف يوم االثنني حضر مراد بك اىل برانبابة وشرع يف عمل متاريس هناك ممتدة اىل بشتيل وتوىل ذلك هو وصناجقة 
نفسه هو وعلي باشا الطرابلسي ونصوح باشا وامراؤه ومجاعة من خشداشينه واحتفل يف ترتيب ذلك وتنظيمه ب

واحضروا املراكب الكبار والغاليني اليت أنشأها باجليزة واوقفها على ساحل انبابة وشحنها بالعساكر واملدافع فصار 
الرب الغريب والشرقي مملوئني باملدافع والعساكر واملتاريس واخليالة واملشاة ومع ذلك فقلوب االمراء مل تطمئن بذلك 

  اهنم من حني وصول اخلرب هلم من االسكندرية شرعوا يف نقل امتعتهم من البيوت الكبار املشهورة املعروفة ف

اىل البيوت الصغار اليت ال يعرفها احدوا ستمروا طول الليايل ينقلون االمتعة ويوزعوهنا عند معارفهم وثقاهتم 
المحال واستحضار دواب للشيل وادوات االرحتال وأرسلوا البعض منها لبالد االرياف وأخذوا ايضا يف تشهيل ا

فلما رأى اهل البلدة منهم ذلك داخلهم اخلوف الكثري والفزع واستعد االغنياء واولوا املقدرة للهروب ولوال ان 
  االمراء منعوهم من ذلك وزجروهم وهددوا من اراد النقلة ملا بقى مبصر منهم احد 

م وخروج الناس للمتاريس وكرروا املناداة بذلك كل يوم فاغلق الناس الدكاكني ويف يوم الثالثاء نادوا بالنفري العا
واالسواق وخرج اجلميع لرب بوالق قكانت كل طائفة من طوائف أهل الصناعات جيمعون الدراهم من بعضهم 
 وينصبون هلم خياما او جيلسون يف مكان خرب او مسجد ويرتبون هلم فيما يصرف عليهم ما حيتاجون له من

الدراهم اليت مجعوها من بعضهم وبعض الناس يتطوع باالنفاق على البعض اآلخر ومنهم من جيهز مجاعة من املغاربة 
والشوام بالسالح واالكل وغري ذلك حبيث ان مجيع الناس بذلوا وسعهم وفعلوا ما يف قوهتم وطاقتهم ومسحت 

ه ولكن مل يسعفهم الدهر وخرجت الفقراء نفوسهم بانفاق أمواهلم فلم يشح يف ذلك الوقت احد بشيء ميلك
وارباب االشاير بالطبول والزمور واعالم والكاسات وهم يضجون ويصيحون ويذكرن باذكار خمتلفة وصعد السيد 
عمر افندي نقيب االشراف اىل القلعة فأنزل منها بريقا كبريا مسته العامة البريق النبوي فنشره بني يديه من القلعة اىل 

مه وحوله الوف من العامة بالنبابيت والعصي يهللون ويكربون ويكثرون من الصياح ومعهم الطبول بوالق واما
والزمور وغري ذلك وأما مصر فاهنا باقية خالية الطرق ال جتد هبا احدا سوى النساء يف البيوت والصغار وضعفاء 

واالسواق مصفرة والطرق جمفرة من  الرجال الذين ال يقدرون على احلركة فاهنم مستترون مع النساء يف بيوهتم
عدم الكنس والرش وغال سعر البارود والرصاص حبيث بيع الرطل البارود بستني نصفا والرصاص بتسعني وغال 

  جنس انواع السالح 

وقل وجوده وخرج معظم الرعايا بالنبابيت والعصي واملساوق وجلس مشايخ العلماء بزاوية علي بك ببوالق 
   اهللا بالنصر واقام غريهم من الرعايا البعض بالبيوت والبعض بالزوايا والبعض باخليام يدعون ويبتهلون اىل

وحمصل األمر أن مجيع من مبصر من الرجال حتول اىل بوالق وأقام هبا من حني نصب ابراهيم بك العرضي هناك اىل 
اىل بيوهتم يبيتون هبا مث يصيحون  وقت اهلزمية سوى القليل من الناس الذي ال جيدون هلم مكانا وال ماوى فريجعون

اىل بوالق وأرسل ابراهيم بك اىل العربان اجملاورة ملصر ورسم هلم أن يكونوا يف املقدمة بنواحي شربا وما واالها 
وكذلك اجتمع عند مراد بك الكثري من عرب البحرية واجليزة والصعيد واخلبريية والقيعان وأوالد علي واهلنادي 

م يتزايد اجلمع ويعظم اهلول ويضيق احلال بالفقراء الذين حيصلون أقواهتم يوما فيوما لتعطيل وغريهم ويف كل يو



االسباب واجتماع الناس كلهم يف صعيد واحد وانقطعت الطرق وتعدى الناس بعضهم على بعض لعدم التفات 
  احلكام واشتغاهلم مبا دمههم 

عضا وينهب بعضهم بعضا وكذلك العرب غارت على وأما بالد االرياف فاهنا قامت على ساق يقتل بعضهم ب
االطراف والنواحي وصار قطر مصر من أوله اىل آخره يف قتل وهنب واخافة طريق وقيام شر واغارة على االموال 
وافساد املزارع وغري ذلك من انواع الفساد الذي ال حيصى وطلب أمراء مصر التجار من االفرنج مبصر فحبسوا 

ضهم بأماكن االمراء وصاروا يفتشون يف حمالت االفرنج على االسلحة وغريها وكذلك يفتشون بعضهم بالقلعة وبع
بيوت النصارى الشوام واالقباط واالروام والكنائس واالديرة على االسلحة والعامة ال ترضى اال ان يقتلوا 

ة مث يف كل يوم تكثر االشاعة النصارى واليهود فيمنعهم احلكام عنهم ولوال ذلك املنع لقتلتهم العامة وقت الفتن
بقرب الفرنسيس اىل مصر وختتلف الناس يف اجلهة اليت يقصدون اجمليء منها فمنهم من يقول اهنم واصلون من الرب 

الغريب ومنهم من يقول بل يأتون من الشرقي ومنهم من يقول بل يأتون من اجلهتني هذا وليس الحد من امراء 
  طليعة تناوشهم بالقتال قبل  العساكر مهة ان يبعث جاسوسا أو

دخوهلم وقرهبم ووصوهلم اىل فناء املصر بل كل من ابراهيم بك ومراد بك مجع عسكره ومكث مكانه ال ينتقل عنه 
  ينتظر ما يفعل هبم وليس مث قلعة وال حصن وال معقل وهذا من سوء التدبري وامهال أمر العدو 

س اىل اجلسر االسود واصبح يوم السبت فوصلوا اىل أم دينار وملا كان يوم اجلمعة سادس الشهر وصل الفرنسي
فعندها اجتمع العامل العظيم من اجلند والرعايا والفالحني اجملاورة بالدهم ملصر ولكن االجناد متنافرة قلوهبم منحلة 

تقرون عزائمهم خمتلفة آراؤهم حريصون على حياهتم وتنعمهم ورفاهيتهم خمتالون يف رئيسهم مغترون جبمعهم حم
شأن عدوهم مرتبكون يف رويتهم مغمورون يف غفلتهم وهذا كله من أسباب ما وقع من خذالهنم وهزميتهم وقد 

كان الظن بالفرنسيس ان يأتوا من الربين بل أشيع يف عرضي ابراهيم بك اهنم قادمون من اجلهتني فلم يأتوا اال من 
  الرب الغريب 

عساكر اليت بالرب الغريب وتقدموا اىل ناحية بشتيل بلد جماورة النبابة فتالقوا وملا كان وقت القائلة ركب مجاعة من ال
مع مقدمة الفرنسيس فكروا عليهم باخليول فضرهبم الفرنسيس ببنادقهم املتتابعة الرمي وابلى الفريقان وقتل أيوب 

وتبعهم طابور من بك الدفتردار وعبد اهللا كاشف اجلرف وعدة كثري من كشاف حممد بك االلفي ومماليكهم 
االفرنج يف حنو الستة آالف وكبريه ويزه الذي وىل علي الصعيد بعد متلكهم وأما بونابارته الكبري فإنه مل يشاهد 

الواقعة بل حضر بعد اهلزمية وكان بعيدا عن هؤالء بكثري وملا قرب طابور الفرنسيس من متاريس مراد بك ترامى 
اربون البحرية وحضر عدة وافرة من عساكر االرنؤد من دمياط وطلعوا اىل الفريقان باملدافع وكذلك العساكر احمل

انبابة وانضموا اىل املشاة وقاتلوا معهم يف املتاريس فلما غاين ومسع عسكر الرب الشرقي القتال ضج العامة والغوغاء 
وحنو ذلك وكأهنم  من الرعية واخالط الناس بالصياح ورفع االصوات بقوهلم يا رب ويا لطيف ويا رجال اهللا

  يقاتلون وحياربون بصياحهم وجلبتهم فكان 

العقالء من الناس يصرخون عليهم ويأمروهنم بترك ذلك ويقولون هلم ان الرسول والصحابة واجملاهدين امنا كانوا 
يقاتلون بالسيف واحلراب وضرب الرقاب ال برفع االصوات والصراخ النباح فال يستمعون وال يرجعون عما هم 

ه ومن يقرأ ومن يسمع وركب طائفة كبرية من االمراء واالجناد من العرض الشرقي ومنهم ابراهيم بك الوايل في
وشرعوا يف التعدية اىل الرب الغريب يف املراكب فتزامحوا على املعادي لكون التعدية من حمل واحد واملراكب قليلة 



احملاربني هذا والريح النكباء اشتد هبوهبا وأمواج البحر يف جدا فلم يصلوا اىل الرب االخر حىت وقعت اهلزمية به على 
قوة اضطراهبا والرمال يعلو غبارها وتنسفها الريح يف وجوه املصريني فال يقدر أحد ان يفتح عينيه من شدة الغبار 

  وكون الريح من ناحية العدو وذلك من أعظم أسباب اهلزمية كما هو منصوص عليه 
م لقتال مراد بك انقسم على كيفية معلومة عندهم يف احلرب وتقارب من املتاريس حبيث مث ان الطابور الذي تقد

صار حميطا بالعسكر من خلفة وامامه ودق طبوله وأرسل بنادقه املتتالية واملدافع واشتد هبوب الريح وانعقد الغبار 
خيل للناس ان االرض تزلزلت  وأظلمت الدنيا دخان البارود وغبار الرياح وصمت االمساع من توايل الضرب حبيث

والسماء عليها سقطت واستمر احلرب والقتال حنو ثالث أرباع ساعة مث كانت هذه اهلزمية على العسكر الغريب 
فغرق الكثري من اخليالة يف البحر الحاطة العدو هبم وظالم الدنيا والبعض وقع اسريا يف أيدي الفرنسيني وملكوا 

ه اىل اجليزة فصعد اىل قصره وقضى بعض أشغاله يف حنو ربع ساعة مث ركب وذهب املتاريس وفر مراد بك ومن مع
اىل اجلهة القبلية وبقيت القتلى والثياب واالمتعة واالسلحة والفرس ملقاة على االرض بربانبابة حتت االرجل وكان 

فاما سليمان بك فنجا وغرق من مجلة من ألقى نفسه يف البحر سليمان بك املعروف باالغا وأخوه ابراهيم بك الوايل 
  ابراهيم بك الصغري وهو صهر ابراهيم بك الكبري وملا اهنزم العسكر الغريب حول 

الفرنسيس املدافع والبنادق على الرب الشرقي وضربوها وحتقق أهل الرب اآلخر اهلزمية فقامت فيهم ضجة عظيمة 
ا وتركوا مجيع االثقال واخليام كما هي مل يأخذوا وركب يف احلال ابراهيم بك والباشا واالمراء والعسكر والرعاي

منها شيئا فأما ابراهيم بك والباشاواالمراء فساروا اىل جهاةالعادلية وأما الرعايا فهاجوا وماجوا ذاهبني اىل جهة 
املدينة ودخلوها افواجا افواجا وهم مجيعا يف غاية اخلوف والفزع وترقب اهلالك وهم يضجون بالعويل والنحيب 

يبتهلون اىل اهللا من شهر هذا اليوم العصيب والنساء يصرخن بأعلى اصواهتن من البيوت وقد كان ذلك قبل و
الغروب فلما استقر ابراهيم بك بالعادلية أرسل يأخذ حرميه وكذلك من كان معه من االمراء فاركبوا النساء 

لبعض ماش كاجلواري واخلدم واستمر بعضهن على اخليول وبعضهن على البغال والبعض على احلمري واجلمال وا
معظم الناس طول الليل خارجني من مصر البعض حبرميه والبعض ينجو بنفسه وال يسأل احد عن أحد بل كل واحد 

مشغول بنفسه عن ابيه وابنه فخرج تلك الليلة معظم أهل مصر البعض لبالد الصعيد والبعض جلهة الشرق وهم 
ه ال يقدر على احلركه ممتثال للقضاء متوقعا للمكروه وذلك لعدم قدرته وقلة ذاته االكثر وأقام مبصر كل خماطر بنفس

يده وما ينفقه على محل عياله واطفاله ويصرفه عليهم يف الغربة فاستسلم للمقدور وهللا عاقبة االمور والذي أزعج 
الق واحرقوها وكذلك اجليزة قلوب الناس باالكثر ان يف عشاء تلك الليلة شاع يف الناس ان االفرنج عدوا اىل بو

وان اوهلم وصل اىل باب احلديد حيرقون ويقتلون ويفجرون بالنساء وكان السبب يف هذه االشاعة ان بعض 
القلينجية من عسكر مراد بك الذي كان يف الغليون مبرسي انبابة ملا حتقق الكسرة أضرم النار يف الغليون الذي هو 

يزة أمر باجنرار الغليون الكبري من قبالة قصره ليصحبه معه اىل جهة قبلي فيه وكذلك مراد بك ملا رحل من اجل
  فمشوا به قليال ووقف لقلة املاء يف الطني وكان به 

عدة وافرة من آالت احلرب واجلبخانة فأمر حبرقه ايضا فصعد هليب النار من جهة اجليزة بوالق ظنوا بل أيقنوا اهنم 
يادة عما هم فيه من الفزع والروع واجلزع وخرج اعيان الناس وافندية أحرقوا البلدين فماجوا واضطربوا ز

الوجاقات واكابرهم ونقيب االشراف وبعض املشايخ القادرين فلما عاين العامة والرعية ذلك اشتد ضجرهم 
وخوفهم وحتركت عزائمهم للهروب واللحاق هبم واحلال ان اجلميع ال يدرون أي جهة يسلكون وأي طريق 



أي حمل يستقرون فتالحقوا وتسابقوا وخرجوا من كل حدب ينسلون وبيع احلمار االعرج او البغل يذهبون و
الضعيف باضعاف مثنه وخرج اكثرهم ماشيا او حامل متاعه على رأسه وزوجته حاملة طفلها ومن قدر عل مركوب 

هلم على اكتافهن يبكني أركب زوجته او ابنته ومشى هو على اقدامه وخرج غالب النساء ماشيات حاسرات وأطفا
يف ظلمة الليل واستمروا على ذلك بطول ليلة االحد وصبحها وأخذ كل انسان ما قدر على محله من مال ومتاع 

فلما خرجوا من أبواب البلد وتوسطوا الفالة تلقتهم العربان والفالحون فأخذوا متاعهم ولباسهم وأمحاهلم حبيث مل 
ته أو يسد جوعته فكان ما أخذته العرب شيئا كثريا يفوق احلصر حبيث ان يتركوا ملن صادفوه ما يستر به عور

االموال والذخائر اليت خرجت من مصر يف تلك الليلة أضعاف ما بقي فيها بال شك الن معظم االموال عند االمراء 
والذي  واالعيان وحرميهم وقد أخذوه صحبتهم وغالب مساتري الناس واصحاب املقدرة أخرجوا ايضا ما عندهم

أقعده العجز وكان عنده ما يعز عليه من مال أو مصاغ أعطاه جلاره او صديقه الراحل ومثل ذلك أمانات وودائع 
احلجاج من املغاربة واملسافرين فذهب ذلك مجيعه ورمبا قتلوا من قدروا عليه أو دافع عن نفسه ومتاعه وسلبوا ثياب 

يان فمنهم من رجع من قريب وهم الذين تأخروا يف اخلروج النساء وفضحوهن وهتكوهن وفيهم اخلوندات واالع
  وبلغهم ما حصل للسابقني ومنهم من جازف متكال عل كثرته 

وعزوته وخفارته فسلم او عطب وكانت ليل وصباحها يف غاية الشناعة جرى فيها ما مل يتفق مثله يف مصر وال مسعنا 
عا وملا أصبح يوم االحد املذكور واملقيمون ال يدرون ما يفعل هبم مبا شابه بعضه يف تواريخ املتقدمني فما راء كمن مس

ومتوقعون حلول الفرنسيس ووقوع املكروه ورجع الكثري من الفارين وهم يف أسوأ حال من العري والفزع فتبني 
العلماء ان االفرنج مل يعدو اىل الرب الشرقي وان احلريق كان يف املراكب املتقدم ذكرها فاجتمع يف االزهر بعض 

واملشايخ وتشاوروا فاتفق رأيهم على أن يرسلوا مراسلة اىل االفرنج ينتظروا ما يكون من جواهبم ففعلوا ذلك 
وأرسلوها صحبة شخص مغريب يعرف لغتهم وآخر صحبته فغابا وعادا فاخربا اهنما قابال كبري القوم وأعطياه 

دهم فقال على لسان الترمجان وأين عظماؤكم ومشاخيكم الرسالة فقرأها عليه ترمجانة ومضموهنا االستفهام عن قص
مل تأخروا عن احلضور الينا لنرتب هلم ما يكون فيه الراحة وظمنهم وبش يف وجوههم فقالوا نريد أمانا منكم فقال 
أرسلنا لكم سابقا يعنون الكتاب املذكور فقالوا وايضا الجل اطمئنان الناس فكتبوا هلم ورقة اخرى مضموهنا من 

عسكر اجليزة خطاب الهل مصر اننا أرسلنا لكم يف السابق كتابا فيه الكفاية وذكرنا لكم اننا حضرنا إال بقصد م
ازالة املماليك الذين يستعملون الفرنساوية بالذل واالحتقار وأخذ مال التجار ومال السلطان وملا حضرنا اىل الرب 

بعضهم وأسرنا بعضهم وحنن يف طلبهم حىت مل يبق احد منهم الغريب خرجوا الينا فقابلناهم مبا يستحقونه وقتلنا 
بالقطر املصري وأما املشايخ والعلماء وأصحاب املرتبات والرعية فيكونوا مطمئنني ويف مساكنهم مرتاحني إىل آخر 

الء ما ذكرته مث قال هلم ال بد ان املشايخ والشرجبية يأتون الينا لنرتب هلم ديوانا ننتخبه من سبعة اشخاص عق
يدبرون االمور وملا رجع اجلواب بذلك اطمأن الناس وركب الشيخ مصطفى الصاوي والشيخ سليمان الفيومي 

  وآخرون اىل اجليزة فتلقاهم وضحك 

هلم وقال أنتم املشايخ الكبار فاعلموه ان املشايخ الكبار خافوا وهربوا فقال الي شيء يهربون اكتبوا هلم باحلضور 
ل راحتكم وراحة الرعية واجراء الشريعة فكتبوا منه عدة مكاتبات باحلضور واالمان مث ونعمل لكم ديوانا الج

انفصلوا من معسكرهم بعد العشاء وحضروا اىل مصر واطمأن برجوعهم الناس وكانوا يف وجل وخوف على 
ن انضم اليهم غياهبم وأصبحوا فأرسلوا االمان اىل املشايخ فحضر الشيخ السادات والشيخ الشرقاوي واملشايخ وم



من الناس الفارين من ناحيةاملطرية وأما عمر افندي نقيب االشراف فانه مل يطمئن ومل حيضر وكذلك الروزناجمي 
واالفندية ويف ذلك اليوم اجتمعت اجلعيدية واوباش الناس وهنبوا بيت ابراهيم بك ومراد بك اللذين خبطة قوصون 

المراء وأخذوا ما فيها من فرش وحناس وامتعة وغري ذلك وباعوه وأحرقومها وهنبوا ايضا عدة بيوت من بيوت ا
  بأخبس األمثان 

ويف يوم الثالثاء عدت الفرنساوية اىل بر مصر وسكن بونابارته ببيت حممد بك االلفي باالزبكية خبط الساكت الذي 
ش الفاخرة وعند متامه أنشأه االمري املذكور يف السنة املاضية وزخرفه وصرف عليه امواال عظمية وفرشه بالفر

وسكناه فيه حصلت هذه احلاثة فأخلوه وتركوه مبا فيه فكأنه امنا كان يبنيه المري الفرنسيس وكذلك حصل يف بيت 
حسن كاشف جركس بالناصرية وملا عدى كبريهم وسكن باالزبكية كما ذكر استمر غالبهم بالرب اآلخر ومل يدخل 

سواق من غري سالح وال تعديل صاروا يضاحكون الناس ويشترون ما حيتاجون املدينة اال القليل منهم ومشوا يف اال
اليه بأغلى مثن فيأخذ أحدهم الدجاجة ويعطي صاحبها يف مثنها ريال فرانسة ويأخذ البيضة بنصف فضة قياسا على 

بالكعك وأنواع اسعار بالدهم وأمثان بضائعهم فلما رأى منهم العامة ذلك أنسوا هبم وأطمأنوا هلم وخرجوا اليهم 
الفطري واخلبز والبيض والدجاج وانواع املأكوالت وغري ذلك مثل السكر والصابون والدخان والنب وصاروا يبيعون 

  عليهم 

  مبا أحبوا من االسعار وفتح غالب السوقة احلوانيت والقهاوي 
عسكر فلما استقر هبم ويف يوم اخلميس ثالث عشر صفر ارسلوا بطلب املشايخ والوجاقلية عند قائمقام صارى 

  اجللوس خاطبوهم وتشاوروا معهم يف تعيني عشرة انفار من املشايخ للديوان وفصل احلكومات 
فوقع االتفاق على الشيخ عبد اهللا الشرقاوي والشيخ خليل البكري والشيخ مصطفى الصاوي والشيخ سليمان 

الدمنهوري والشيخ امحد العريشي والشيخ الفيومي والشيخ حممد املهدي والشيخ موسى السرسي والشيخ مصطفى 
يوسف الشربخييت والشيخ حممد الدواخلي وحضر ذلك اجمللس ايضا مصطفى كتخدا بكر باشا والقاضي وقلدوا 

حممد اغا املسلماين أغات مستحفظان وعلي أغا الشعراوي واىل الشرطة وحسن اغا حمرم امني احتساب وذلك 
ممتنني من تقليد املناصب جلنس املماليك فعرفوهم ان سوقة مصر ال خيافون اال من  باشارة أرباب الديوان فاهنم كانوا

االتراك وال حيكمهم سواهم وهؤالء املذكورون من بقايا البيوت القدمية الذين ال يتجاسرون على الظلم كغريهم 
انوا وكالء الفرنساوي وقلدوا ذا الفقار كتخدا حممد بك كتخدا بونابارته ومن ارباب املشورة اخلواجا موسى ك

  ووكيل الديوان حنا بينو 
وفيه اجتمع أرباب الديوان عند رئيسه فذكر هلم ما وقع من هنب البيوت فقالوا له هذا فعل اجلعيدية وأوباش الناس 
فقال ألي شيء يفعلون ذلك وقد أوصيناكم حبفظ البيوت واخلتم عليها فقالوا هذا أمر ال قدرة لنا على منعه وامنا 

ك من وظيفة احلكام فأمروا االغا والوايل ان ينادوا باالمان وفتح الدكاكني واالسواق واملنع من النهب فلم ذل
يسمعوا ومل ومل ينتهوا واستمر غالب الدكاكني واالسواق معطلة والناس غري مطمئنني وفتح الفرنسيس بعض 

وتركوها مفتوحة فعند ما خيرجون منها يدخلها  البيوت املغلوقة اليت لالمراء ودخلوها وأخذوا منها اشياء وخرجوا
  طائفة اجلعيدية ويستأصلون ما فيها واستمروا على ذلك عدة ايام مث 

اهنم تتبعوا بيوت االمراء وأتباعهم وختموا على بعضها وسكنوا بعضها فكان الذي خياف على داره من مجاعة 
  أو يأخذ له ورقة من الفرنسيس خبطهم يلصقها على داره  الوجاقلية او من اهل البلد يعلق له بنديرة على باب داره



وفيه قلدوا برطلمني النصراين الرومي وهو الذي تسميه العامة فرط الرمان كتخدا مستحفظان وركب مبوكب من 
بيت صارى عسكر وامامه عدة من طوائف االجناد والبطالني مشاة بني يده وعلى رأسه حشيشة من احلرير امللون 

فروة بزعادة وبني يديه اخلدم باحلراب املفضضة ورتب له بيوك باشي وقلقات عينوا هلم مراكز باخطاط وهو البس 
البلد جيلسون هبا وسكن املذكور ببيت حيىي كاشف الكبري حبارة عابدين اخذه مبا فيه من فر ومتاع وجواري وغري 

ن من الطبجية عند حممد بك االلفي وله ذلك واملذكور من أسافل نصارى االروام العسكرية القاطنني مبصر وكا
حانوت خبط املوسكي يبيع فيه القوارير الزجاج ايام البطالة وقلدوا ايضا شخصا افرجنيا وجعلوه أمني البحرين واخر 

جعلوه اغات الرسالة وجعلوا الديوان ببيت قائد اغا باالزبكية قرب الرويعي وسكن به رئيس الديوان وسكن 
ببيت ابراهيم بك الوايل املطل على بركة الفيل وسكن شيخ البلد ببيت ابراهيم بك الكبري روتوي قائمقام مصر 

وسكن جملون ببيت مراد بك على رصيف اخلشاب وسكن بوسليك مدير احلدود ببيت الشيخ البكري القدمي 
ينة شيئا فشيئا وجيتمع عنده النصارى القبط كل يوم طلبوا الدفاتر من الكتبة مث ان عساكرهم صارت تدخل املد

حىت امتألت منها الطرقات وسكنوا يف البيوت ولكن مل يشوشوا على أحد ويأخذون املشتروات بزيادة عن مثنها 
ففجر السوقة وصغروا اقراص اخلبز وطحنوه بترابه وفتح الناس عدة دكاكني جبواره ساكنهم يبيعون فيها اصناف 

للحوم والفراخ احملمرة وغري ذلك وفتح نصارى االورام عدة املأكوالت مثل الفطري والكعك والسمك املقلي وا
  دكاكني لبيع انواع 

االشربة ومخامري وقهاوي وفتح بعض االفرنج البلديني بيوتا يصنع فيها انواع االطعمة واالشربة على طرائفهم يف 
بخه الطباخون بالدهم فيشتري االغنام والدجاج واخلضارات واالمساك والعسل والسكر ومجيع اللوازم ويط

ويصنعون انواع االطعمة واحلالوت ويعمل على بابه عالمة لذلك يعرفوهنا بينهم فاذا مرت طائفة بذلك املكان تريد 
االكل دخلوا اىل ذلك املكان وهو يشتمل على عدة جمالس دون واعلى وعلى كل جملس عالمته ومقدار الدراهم 

ن من اجملالس ويف وسطه دكة من اخلشب وهي اخلوان اليت يوضع اليت يدفعها الداخل فيه فيدخلون اىل ما يريدو
عليها الطعام وحوهلا كراسي فيجلسون عليها ويأتيهم الفراشون بالطعام على قوانينهم فيأكلون ويشربون على نسق 

  ال يتعدونه وبعد فراغ حاجتهم يدفعون ما وجب عليهم من غري نقص وال زيادة ويذهبون حلاهلم 
اب الديوان يف أسرى املماليك فقبلوا شفاعتهم وأطلقوهم فدخل الكثري منهم اىل اجلامع االزهر وهم وفيه تشفع أرب

يف أسوأ حال وعليهم الثياب الزرق املقطعة فمكثوا به يأكلون من صدقات الفقراء اجملاورين به ويتكففون املارين 
  ويف ذلك عربة للمعتربين 

دراهم سلفة وهي مقدار مخسمائة ألف ريال من التجار املسلمني  ويف يوم السبت اجتمعوا بالديوان وطلبوا
  والنصارى القبط والشوام وجتار االفرنج ايضا فسالوا التخفيف فلم جيابوا فاخذوا يف حتصيلها 

وفيه نادوا من أخذ شيئا من هنب البيوت حيضر به اىل بيت قائمقام وان مل يفعل وظهر بعد ذلك حصل له مزيد 
ايضا على نساء االمراء باالمان واهنن يسكن بيوهتن وان كان عندهن شيء من متاع أزواجهن يظهرنه الضرر ونادوا 

فان مل يكن عندهن شيء من متاع أزواجهن يصاحلن على أنفسهن ويأمن يف دورهن فظهرت الست نفيسة زوجة 
  عشرون مراد بيك وصاحلت عن نفسها واتباعها من نساء االمراء والكشاف مببلغ قدره مائة و

ألف ريال فرانسا وأخذت يف حتصيل ذلك من نفسها وغريه ووجهوا عليها الطلب وكذلك بقية النساء بالوسائط 
املتداخلني يف ذلك كنصارى الشوام واالفرنج البلدين وغريهم فصاروا يعملون عليهن ارصاهات وختويفات 



فجمعوا بذلك امواال كثرية وكتبوا للغائبني اوراقا وكذلك مصاحلات على الغز واالجناد املختفني والغائبني والفارين 
  باالمان بعد املصاحله وخيتم على تلك االوراق املتقيدون بالديوان 

ويف يوم االحد طلبوا اخليول واجلمال والسالح فكان شيئا كثريا وكذلك االبقار واالثوار فحصل فيها ايضا 
 بسوق السالح وغريه واخذوا ما وجدوه فيها من مصاحلات واشاعوا التفتيش على ذلك وكسروا عدة دكاكني

االسلحة هذا ويف كل يوم ينقلون على اجلمال واحلمري من االمتعة والفرش والصناديق والسروج وغري ذلك مما ال 
حيصى ويستخرجون اخلبايا والودائع ويطلبون البنائني واملهندسني واخلدام الذين يعرفون بيوت اسيادهم بل يذهبون 

  ويدلوهنم على اماكن اخلبايا ومواضع الدفائن ليصري هلم بذلك قربة ووجاهة ووسيلة ينالون هبا غراضهم  بانفسهم
وفيه قبضوا على شيخ اجلعيدية ومعه آخر وبندقوا عليهما بالرصاص بربكة االزبكية مث على اخرين ايضا بالرميلة 

  اخلهم اخلوف ودل على بعضهم البعض وأحضر النهابون أشياء كثرية من االمتعة اليت هنبوها عند ما د
ويف يوم الثالثاء طلبوا أهل احلرف من التجار باالسواق وقرروا عليهم دراهم على سبيل القرض والسلفة مبلغا 
يعجزون عنه واجلوا هلا اجال مقداره ستون يوما فضحوا واستغاثوا وذهبوا اىل اجلامع االزهر واملشهد احلسيين 

  وا هلم ولطفوها اىل نصف املطلوب ووسعوا هلم يف ايام املهلة وتشفعوا باملشايخ فتكلم
وفيه شرعوا يف تكسري ابواب الدروب والبوابات النافذة وخرج عدة من عساكرهم خيلعون ويقلعون ابواب 

  الدروب والعطف واحلارات 

فساد خميلة فاستمروا على ذلك عدة ايام وداخل الناس من ذلك وهم وخوف شديد وظنوا ظنونا وحصل عندهم 
ووسوسة جتسمت يف نفوسهم بالفاظ نطقوا هبا وتصوروا حقيقتها وتناقلوها فيما بينهم كقوهلم ان عساكر 

الفرنسيس عازمون على قتل املسلمني وهم يف صالة اجلمعة ومنهم من يقول غري ذلك وذلك بعد ان كان حصل 
  تتان انكمش الناس ثانيا وارجتفت قلوهبم عندهم بعض اطمئنان وفتحوا بعض الدكاكني فلما حصلت هاتان النك

ويف عشرينه حضرت مكاتب احلجاج من العقبة فذهب ارباب الديوان اىل باش العسكر واعلموه بذلك وطلبوا منه 
امانا المري احلاج فامتنع وقال ال أعطيه ذلك أال بشرط أن يأيت يف قلة وال يدخل معه مماليك كثرية وال عسكر فقالوا 

احلجاج فقال هلم انا ارسل هلم اربعة آالف من العسكر يوصولوهنم اىل مصر فكتبوا المري احلاج  له ومن يوصل
مكاتبة باملالطفة وانه حيضر باحلجاج اىل الدار احلمراء وبعد ذلك حيصل اخلري فلم تصل اليهم اجلوابات حىت كاتبهم 

موا هناك اياما وكان ابراهيم بك ومن معه ابراهيم بك يطلبهم للحضور اىل جهة بلبيس فتوجهوا على بلبيس وأقا
  ارحتل من بلبيس اىل املنصورة وأرسلوا احلرمي اىل القرين 

ويف ثالث عشرينه خرجت طائفة من العسكر الفرنساوي اىل جهة العادلية وصار يف كل يوم تذهب طائفة بعد 
ه وكانت أوائلهم وصلت اىل اخلانكة اخرى ويذهبون اىل جهة الشرق فلما كان ليل االربعاء خرج كبريهم بونابارت

وأىب زعبل وطلبوا كلفة من أيب زعبل فامتنعوا فقاتلوهم وضربوهم وكسروهم وهنبوا البلدة وأحرقوها وارحتلوا اىل 
بلبيس وأما احلجاج فاهنم نزلوا ببلبيس واكترت حجاج الفالحني مع العرب فأوصلوهم اىل بالدهم بالغربية 

وغريها وكذلك فعل الكثري من احلجاج فتفرقوا يف البالد حبرميهم ومنهم من أقام ببلبيس واما واملنوفية والقليبوجنية 
  امري 

  احلاج صاحل بك فأنه حلق بإبراهيم بك وصحبته مجاعة من التجار وغريهم 
ويف ثامن عشرنيه ملك الفرنساوية مدينة بلبيس من غري قتال وهبا من بقي من احلجاج فلم يشوشوا عليهم 



لوها اىل مصر وصحبتهم طائفة من عساكرهم ومعهم طبل فلما كان ليلة االحد غايته جاء الرائد اىل االمراء وأرس
باملنصورة وأخربهم بوصول االفرنج وقرهبم منهم فركبوا نصف الليل وترفعوا اىل جهة القرين وتركوا التجار 

فقوا معهم على اهنم حيملوهنم اىل القرين واصحاب االثقال فلما طلع النهار حضر إليهم مجاعة من العربان وات
وحلفوا هلم وعاهدوهم على اهنم ال خيونوهنم فلما توسطوا هبم الطريق نقضوا عهدهم وخانوهم وهنبوا محوهلم 

وتقامسوا متاعهم وعروهم من ثياهبم وفيهم كبري التجار السيد امحد احملروقي وكان ما خيصه حنو ثلثمائة ألف ريال 
متجرا من مجيع األصناف احلجازية وصنعت العرب معهم ماال خري فيه وحلقهم عسكر الفرنساوية فرانسة نقودا و

فذهب السيد امحد احملروقي اىل صارى عسكر وواجهه وصحبته مجاعة من العرب املنافقني فشكا له ما حل به 
بلد القرين وقال له عرفين  وباخوانه فالمهم على تنقلهم وركوهنم اىل املماليك والعرب مث قبض على يب خشبة شيخ

عن مكان املنهوبات فقال أرسل معي مجاعة اىل القرين فأرسل معه مجاعة دهلم على بعض االمحال فأخذها االفرنج 
ورفعوها مث تبعوه اىل حمل آخر فأومههم انه يدخل وخيرج اليهم امحاال كذلك فدخل وخرج من مكان آخر وذهب 

ف مجل ال غري وقالوا هذا الذي وجدناه والرجل فر من أيدينا فقال صارى هاربا فرجع اولئك العسكر جبمل ونص
عسكر ال بد من حتصيل ذلك فطلبوا منه االذن يف التوجه اىل مصر فأصحب معهم عدة من عسكره أوصلوهم اىل 

ضا مصر وامامهم طبل وهم يف أسوأ حال وصحبتهم ايضا مجاعة من النساء الاليت كن خرجن ليلة احلادثة وهن أي
  يف اسوأ حالة تسكب عند مشاهدهتن العربات 

   ١٢١٣واستهل شهر ربيع االول بيوم االثنني سنة 
يف ثانيه وصل الفرنساويه اىل نواحي القرين وكان ابراهيم بك ومن معه وصلوا اىل الصاحلية وأودعوا ماهلم 

ة مبكان احلملة فركب صارى وحرميهم هناك وضمنوا عليها العربان وبعض اجلند فأخرب بعض العرب الفرنساوي
عسكر واخذ معه اخليالة وقصد االغارة على احلملة وعلى ابراهيم بك بذلك ايضا فركب هو وصاحل بك وعدة من 
االمراء واملماليك وحتاربوا معهم ساعة أشرف فيها الفرنسيس على اهلزمية لكوهنم على اخليول واذا باخلرب وصل اىل 

لى احلملة يقصدون هنبها فعند ذلك فر مبن معه على أثره وتركوا قتال الفرنسيس ابراهيم بك بان العرب مالوا ع
وحلقوا بالعرب وجلوهم عن متاعهم وقتلوا منهم عدة وارحتلوا اىل قطيا ورجع صارى عسكر اىل مصر وترك عدة 

  من عساكره متفرقني يف البالد فدخل مصر ليال وذلك ليل اخلميس رابعه 
املوافق لثالث عشر مسرى القبطي كان وفاء الفيل املبارك فأمر صارى عسكر باالستعداد ويف يوم اجلمعة خامسه 

وتزيني العقبة كالعادة وكذلك زينوا عدة مراكب وغاليني ونادوا على الناس باخلروج اىل النزهة يف النيل واملقياس 
الديوان وأصحاب املشورة  والروضة على عادهتم وأرسل صحارى عسكر اوراقا لكتخدا الباشا والقاضي وأرباب

واملتولني للمناصب وغريهم باحلضور يف صبحها وركب صحبتهم مبوكبه وزينته وعساكره وطبوله وزموره اىل قصر 
قنطرة السد وكسروا اجلسر حبضرهتم وعملوا شنك مدافع ونفوطا حىت جرى املاء يف اخلليج وركب وهم صحبته 

ج منهم أحد تلك الليلة للتنزه يف املراكب على العادة سوى النصارى حىت رجع اىل داره وأما أهل البلد فلم خير
  الشوام والقبط واألروام واالفرنج البلديني ونسائهم وقليل من الناس البطالني حضروا يف صبحها 

  وفيه تواترت االخبار حبضور عدة مراكب من االنكليز اىل ثغر 

ة باملينا وكانت أشيعت هذه االخبار قبل وحتدث الناس هبا االسكندرية واهنم حاربوا مراكب الفرنساوية الراسي
فصعب ذلك على الفرنساوية واتفق ان بعض النصارى الشوام نقل عن رجل شريف يسمى السيد امحد الزر ومن 



أعيان التجار بوكالة الصابون أنه حتدث بذلك فأمروا باحضاره وذكروا له ذلك فقال أنا حكيت ما مسعته من فالن 
 فأحضروه ايضا وامروا بقطع لسانيهما أو يدفع كل واحد منهما مائة ريال فرانسة نكاال هلما وزجرا عن النصراين

الفضول فيما ال يعنيهما فتشفغ املشايخ فلم يقبلوا فقال بعضهم أطلقومها وحنن نأتيكم بالدراهم فلم يرضوا فأرسل 
ا قبضها الوكيل ردها ثانيا اليه وقال فرقها على الشيخ مصطفى الصاوي وأحضر مائيت ريال ودفعها يف احلضرة فلم

الفقراء كما أشار وردها اىل صاحبها فانكف الناس عن التكلم يف شأن ذلك والواقع ان االنكليز حضروا يف أثرهم 
اىل الثغر وحاربوا مراكبهم فنالوا منهم واحرقوا لقايق الكبري املسمى بنصف الدنيا وكان به أمواهلم وذخائرهم 

مصفحا بالنحاس االصفر واستمر االنكليز مبراكبهم مبيناء االسكندرية يغدون ويروحون يرصدون الفرنسيس وكان 
ويف ذلك اليوم سافر عدة من عساكرهم اىل حبري واىل الشرقية وملا جرى املاء يف اخلليج منعوا دخول املاء اىل بركة 

  اليت فيها االزبكية وسدوا قنطرة الدكة بسبب وطاقهم ومدافعهم وآلتهم 
وفيه سأل صارى عسكر عن املولد النبوي وملاذا مل يعملوه كعادهتم فاعتذر الشيخ البكري بتعطيل االمور وتوقف 
االحوال فلم يقبل وقال ال بد من ذلك وأعطى له ثلثمائة ريال فرانسا معاونة وامر بتعلق تعاليق واحبال وقناديل 

ينهم وضربوا طبوهلم ودبادهبم وأرسل الطبلخانة الكبرية اىل بيت الشيخ واجتمع الفرنساوية يوم املولد ولعبوا مياد
البكري واستمروا يضربوهنا بطول النهار والليل بالربكة حتت داره وهي عبارة عن طبالت كبار مثل طبالت النوبة 

  التركية وعدة آالت ومزامري خملفة 

  تصعد يف اهلواء  االصوات مطربة وعملوا يف الليل حراقة نفوط خمتلفة وسواريخ
ويف ذلك اليوم ألبس الشيخ خليل البكري فروة وتقلد نقابة االشراف ونودي يف املدينة بان كل من كان له دعوى 

  على شريف فلريفعها اىل النقيب 
  وفيه ورد اخلرب بأن ابراهيم بك واالمراء املصرية استقروا بغزة 

اىل جهة الصعيد وكبريهم ديزة وصحبتهم يعقوب  ويف خامس عشرة سافر عدة كبرية من عسكر الفرنساوية
  القبطي ليعرفهم االمور ويطلعهم على املخباءات 

وفيه حضر القاصد الذي كان أرسله كبري الفرنساوية مبكاتبات وهدية اىل أمحد باشا اجلزار بعكا وذلك عند 
ز ونزلوا من ثغر دمياط يف سفينة استقرارهم مبصر وصحبته أنفار من النصارى الشوام يف صفة جتار ومعهم جانب أر

من سفائن أمحد باشا فلما وصلوا اىل عكا وعلم هبا امحد باشا أمر بذلك الفرنساوي فنقلوه اىل بعض التقارير ومل 
  يواجهه ومل يأخذ منه شيئا وأمره بالرجوع من حيث أتى وعوق عنده نصارى الشوام الذين كانوا بصحبته 

ساوية اىل بيت رضوان كاشف بباب الشعرية وصحبتهم ترمجان ومهندس وفيه حضر مجاعة من عسكر الفرن
فانزعجت زوجته وكانت قبل ذلك بأيام صاحلت على نفسها وبيتها بألف ريال وثلثمائة ريال وأخذت منهم ورقة 
 ألصقتها على باب دارها وردت ماكانت وزعته من املال واملتاع عند معارفها وأطمأنت فلما حضر اليها اجلماعة

املذكورون قالوا هلا بلغ صارى عسكران عندك اسلحة ومالبس للمماليك فانكرت ذلك فقالوا الزم من التفتيش 
فقالت دونكم فطلعوا اىل مكان وفتحوا خمبأة فوجدوا هبا أربعة وعشرين شرواال وبلكات وأمتعة وغري ذلك 

والبنادق وصناديق بارود وغري ذلك ووجدوا يف أسفلها خمبأة أخرى هبا عدة كثرية من الطبنجات واالسلحة 
  فاستخرجوا مجيع ذلك مث نزلوا اىل حتت السالمل 



وفجروا االرض وأخرجوا منها دراهم كثرية وحجاب ذهب يف داخله دنانري مث أنزلوا صاحبة الدار ومعها جارية 
بالدار من فرش وأمتعة  بيضاء وأخذومها مع اجلواري السود وذهبوا هبن فأقمن عندهم ثالثة ايام وهنبوا ما وجدوه

مث قرروا عليها أربعة آالف ريال آخرى قامت بدفعها وأطلقوها رجعت اىل دارها وبسبب هذه احلادثة شددوا يف 
طلب االسلحة ونادوا بذلك واهنم بعد ثالثة ايام يفتشون البيوت وقال الناس ان هذه حيلة على هنب البيوت مث 

  بطي منافسة فذهب وأغرى هبا ودل على ذلك بطل ذلك وحصل بينها وبني مباشرها الق
ويف عشرينه قلدوا مصطفى بك كتخدا الباشا على امارة احلاج فحضروا اىل احملكمة عند القاضي ولبس هناك 

  اخللعة حبضرة مشايخ الديوان والتزم بونابارته بتسهيل مهمات احلج وعمل حمال جديدا 
حصصهم فطلبوا منهم حلوانا فلم يرتضوا بذلك فواعدهم وفيه سأل أصحاب احلصص االلتزام يف التصرف يف 

  لتمام التحرير واالمالء وقالوا كل من كان له التزام وتقسيط ناطق بامسه حيضره وميليه ففعلوا ذلك يف عدة أيام 
لك وفيه قدروا فرضة من املال على القرى والبالد ونشروا بذلك أوراقا وذكروا فيها اهنا حتسب من املال وقيدوا بذ

  الصيارف من القبط 
وفيه طلب صارى عسكر بونابارته املشايخ فلما استقروا عنده هنض بونابارته من اجمللس ورجع وبيده طيلسانات 

ملونة بثالثة الوان كل طيلسان ثالثة عروض أبيض وأمحر وكحلي فوضع منها واحدا على كتف الشيخ الشرقاوي 
زلوا يف البالد مثل احلكام حيبسون ويضربون ويشددون يف الطلب فرمى به اىل االرض واستعفى وتغري مزاجه ون

وانتفع لونه واحتد طبعه فقال الترمجان يا مشايخ انتم صرمت أحبابا لصارى عسكر وهو يقصد تعظيمكم وتشريفكم 
  بزيه وعالمته فان متيزمت بذلك عظمتكم العساكر والناس وصار لكم منزلة يف قوهلم فقالوا 

يع عند اهللا وعند اخواننا من املسلمني فاغتاظ لذلك وتكلم بلسانه وبلغ عنه بعض املترمجني انه قال له لكن قدرنا يض
عن الشيخ الشرقاوي انه ال يصلح للرياسة وحنو ذلك فالطفه بقية اجلماعة واستعفوه من ذلك فقال ان مل يكن ذلك 

وردة فقالوا أمهلونا حىت نتروى يف ذلك فالزم من وضعكم اجلوكار يف صدروكم وهي العالمة اليت يقال هلا ال
  واتفقوا على اثين عشر يوما 

له وضاحكه ويف ذلك الوقت حضر الشيخ السادات باستدعاء فصادفهم منصرفني فلما استقر به اجللوس بش 
صارى عسكر والطفه يف القول الذي يعربه الترمجان واهدى له خامت املاس وكلفه احلضور يف الغد عنده وأحضر له 

  جوكار أوثقه بفراجته فسكت وسايره وقام وانصرف فلما خرج من عنده رفعه على ان ذلك ال خيل بالدين 
مات املذكورة املعروفة بالوردة وهي اشارة الطاعة ويف ذلك اليوم نادى مجاعة القلقات على الناس بوضع العال

واحملبة فانف غالب الناس من وضعها وبعضهم رأى ان ذلك ال خيل بالدين اذ هو مكره ورمبا ترتب على عدم 
االمتثال الضرر فوضعها مث يف عصر ذلك اليوم نادوا بابطاهلا من العامة والزموا بعض االعيان ومن يريد الدخول 

من احلاجات بوضعها فكانوا يضعوهنا اذا حضرا عندهم ويرفعوهنا اذا انفصلوا عنهم وذلك ايام قليلة  عندهم حلاجة
  وحصل ما يأيت ذكره فتركت 

ويف اواخره كان انتقال الشمس لربج امليزان وهو االعتدال اخلريفي فشرع الفرنساويه يف عمل عيدهم بربكة 
ر ببالدهم فجعلوا ذلك اليوم عيدا وتارخيا فنقلوا اخشابا وحفروا حفرا االزبكية وذلك اليوم كان ابتداء قيام اجلمهو

وأقاموا بوسط بركة االزبكية صاريا عظيما بآلة وبناء وردموا حوله ترابا كثريا عاليا مبقدار قامة وعملوا يف أعاله 
ه باحلمرة اجلزعة وعملوا قالبا من اخلشب حمددا العلى مربع االكان ولبسوا باقيه على مست القالب قماشا ختينا طلو

  اسفله قاعدة نقشوا عليها 



تصاوير سواد يف بياض ووضعوا قبالة باب اهلواء بالربكة شبه بوابة كبرية عالية من خشب مقفص وكسوها بالقماش 
املدهون مثل لون الصاري ويف أعلى القوصرة طالء ابيض وبه تصاوير باألسود مصور فيه مثل حرب املماليك 

م وهم يف شبه املنهزمني بعضهم واقع على بعض وبعضهم متلفت اىل خلف وعلى موازاة ذلك من اجلهة املصرية معه
االخرى بناحية قنطرة الدكة اليت يدخل منها املاء اىل الربكة مثال بوابة اخرى على غري شكلها الجل حراقة البارود 

الدائرة متسعة حميطة مبعظم قضاء الربكة حبيث  وأقاموا أخشابا كثرية منتصبة مصطفة منها اىل البوابة االخرى شبه
صار عامود الصاري الكبري املنتصف املذكور يف املركز وربطوا بني تلك االخشاب حباال ممتدة وعلقوا هبا صفني من 

  القناديل وبني ذلك متاثيل حلراقة البارود ايضا وأقاموا يف عمل ذلك عدة أيام 
فيه وردت االخبار بان مراد بك ومن معه ملا بلغه ورود  ١٢١٣اء سنة واستهل شهر ربيع الثاين بيوم االربع

الفرنسيس عليهم رجعوا اىل جهة الفيوم وان عثمان بك االشقر عدى اىل الرب الشرقي وذهب من خلف اجلبل اىل 
الغزو استاذه ابراهيم بك بغزة وخرج مجاعة من الفرنساوية اىل جهة الشرق ومعهم عدة مجال وأمحال فخرج عليهم 

  العرب الذين يصحبوهنم فأخذوا منهم عدة مجال بامحاهلا ومل يلحقوهم 
ويف ثالثه حضرت مكاتبة من ابراهيم بك خطابا للمشايخ وغريهم مضموهنا انكم تكونون مطمئنني وحمافظني على 

كم فلما انفسكم والرعية وان حضرة موالنا السلطان وجه لنا عساكر وان شاء اهللا تعاىل عن قريب حنضر عند
وردت تلك املكاتبة وقد كان سأل عنها بونابارته فأرسلوها له وقرئت عليه فقال املماليك كذابون ووافق ايضا انه 
حضر آغا رومي وكان معوقا باالسكندرية فمر بالشارع وذهب لزيارة املشهد احلسيين فشاهده الناس فاستغربوا 

  ن عند السلطان جبواب للفرنسيس يأمرهم باخلروج من مصر هيئته وفرحوا برؤيته وقالوا هذا رسول احلي حضر م

واختلفت رواياهتم وآراؤهم واخبارهم وجتمعوا باملشهد احلسيين وتبع بعضهم بعضا وصادف ذلك ان بونابارته يف 
ذلك الوقت بلغه مما نقل وتناقل بني الناس انه ورد مكتوب اىل املشايخ ايضا وأخفوه فركب من فوره وحضر اىل 

الشيخ السادات باملشهد احلسيين وكان الوقت بعد الظهر فدخل على حني غفلة ومل يكن تقدم له جميء وهو بيت 
يف كبكبة وخيول كثرية وعساكر فانزعج الشيخ وكان منحرف املزاج ونزل اليه وهو ال يعرف السبب يف جميئه يف 

قال ال علم يل بذلك ومل يكن بلغه اخلرب مثل هذا الوقت على هذه الصورة فعندما شاهده سأله عن ذلك املكتوب ف
مث جلس مقدار ساعة وركب ومر بعسكره وطوافيه من باب املشهد والناس قد كثر ازدحامهم باجلامع واخلطة وهم 

يلغطون وخيلطون فلما نظروه وشاهد هو مجيعتهم داخله امر من ذلك فصاحوا بامجعهم وقالوا بصوت عال الفاحتة 
من معه عن ازدحامهم فلطفوا له القول وقالوا له اهنم يدعون لك وذهب اىل داره فشخص اليهم وصار يسأل 

  وكانت نكتة غريبة وساعة اتفاقية عجيبة كاد ينشأ منها فتنة 
وفيه شرعوا يف خلع البوابات والدروب غري النافذة ايضا ونقلوا اجلميع اىل بركة االزبكية عند رصيف اخلشاب 

نصفني ويرفعوهنا بالعتالني اىل هناك فاجتمع من ذلك شيء كثري جدا وامتأل من رصيف والبوابة الكبرية يقطعوهنا 
  اخلشاب اىل قريب وسط الربكة 

ويف يوم السبت حادي عشرة كان يوم عيدهم املوعود به فضربوا يف صبيحته مدافع كثرية ووضعوا على كل قائم 
تمعت عساكرهم بالربكة اخليالة والرجالة واصطفوا من اخلشب بنديرة من بنديراهتم امللونة وضربوا طبوهلم واج

صفوفا علىطرائقهم املعروفة بينهم ودعوا املشايخ وأعيان املسلمني والقبطة والشوام فاجتمعوا ببيت صارى عسكر 
بونابارته وجلسوا حصة من النهار ولبسوا يف ذلك اليوم مالبس االفتخار ولبس املعلم جرجس اجلوهري كركه 

  اكتافها  بطرز قصب على



اىل أكمامها وعلى صدره مشسات قصب بازرار وكذلك فلتيوس وتعمموا بالعمائم الكشمريي وركبوا البغال 
الفارهة وأظهروا البشر والسرور يف ذلك اليوم اىل الغاية مث نزل عظماؤهم وصحبتهم املشايخ والقاضي وكتخدا 

ربكة وقد كانوا فرشوا يف أسفله بسطا كثرية مث ان الباشا فركبوا وذهبوا عند الصاري الكبري املوضوع بوسط ال
العساكر لعبوا ميداهنم وعملوا هيئة حرهبم وضربوا البنادق واملدافع فلما انقضى ذلك اصطفت العساكر صفوفا 

حول ذلك الصاري وقرأ عليهم كبري قسوسهم ورقة بلغتهم ال يدري معناها االهم وكأهنا كالوصية أو النصيحة أو 
اموا وانفض اجلمع ورجع صارى عسكر اىل داره فمد مساطا عظيما للحاضرين فلما كان عند الغروب الوعظ مث ق

أوقدوا مجيع القناديل اليت على احلبال والتماثيل واالمحال اليت على البيوت وعند العشاء عملوا حراقة بارود 
لليل واستمرت القناديل موقدة حىت وسواريخ ونفوط وشبه سواقي ودواليب من قار ومدافع كثرية حنو ساعتني من ا

طلع النهار مث فكوا احلبال والتعاليق والتماثيل املصنوعة وبقيت البوابة املقابلة لباب اهلواء والصاري الكبري وحتته 
  مجاعة مالزمون االقامة عنده ليال وهنار من عساكرهم ألنه شعارهم واشارة اىل قيام دولتهم يف زعمهم 

كب كبريهم اىل بر اجليزة وسفر عساكر اىل اجلهة اليت هبا مراد بك وكذلك اىل جهة الشرقية ويف ثاين ليلة منه ر
ومعهم مدافع على عجل وفيه ارسل دبوي قائممقام اىل الست نفيسة وطلب منها احضار زوجة عثمان بك 

رسي وقصدوا الطنربجي فأرسلت اىل املشايخ تستغيث هبم فحضر اليها الشيخ حممد املهدي والشيخ موسى الس
منعها فلم ميكنهم فذهبوا صحبتها ونظروا يف قصتها والسبب يف طلبها اهنم وجدوا رجال فراشا معه جانب دخان 
وبعض ثياب فقبضوا عليه وقرروه فأخرب انه تابعها واهنا أعطته ذلك ووعدته بالرجوع اليها لتسلمه شبكي دخان 

  و السبب يف طلبها وفروة ومخسمائة حمبوب ليوصل ذلك اىل سيده فهذا ه

فقالوا وأين الفراش فبعثوا الحضاره وسألوها فانكرت ذلك باملرة فانتظروا حضور الفراش اىل بعد الغروب فلم 
حيضر فقال هلم املشايخ دعوها تذهب اىل بيتها ويف غد تأيت وحتقق هذه القضية فقال دبوى نونو ومعناه بلغتهم النفي 

هي وحنن نبيت عوضا عنها فلم يرض ايضا وعاجلوا يف ذلك بقدر طاقتهم فلما أي ال تذهب فقالوا له دعها تذهب 
أيسوا تركوها ومضوا فباتت عندها يف ناحية من البيت وصحبتها مجاعة من النساء املسلمات والنساء االفرجنيات 

الكبري  فلما اصبح النهار ركب املشايخ اىل كتخدا الباشا والقاضي فركبا معا وذهبا اىل بيت صاري عسكر
فاحضرها وسلمها اىل القاضي ومل يثبت عليها شيء من هذه الدعوة وقرروا عليها ثالثة آالف ريال فرانسة وذهبت 

  اىل بيت هلا جماور لبيت القاضي وأقامت فيه لتكون يف محايته 
فيل ويأخذ مثنها ويف يوم اخلميس نادوا يف االسواق بان كل من كان عنده بغلة يدهب هبا اىل بيت قائمقام بربكة ال

واذا مل حيضرها بنفسه تؤخذ منه قهرا ويدفع ثلثمائة ريال فرانسا وكان احضرها باختياره يأخذ يف مثنها مخسني رياال 
قلت قيمتها او كثرت فغنم صاحب اخلسيس وخسر صاحب النفيس مث ترك ذلك وفيه نادوا بوقود قناديل سهارى 

ديل وعلى كل ثالثة دكاكني قنديل وان يالزموا الكنس والرش بالطرق واالسواق وان يكون على كل دار قن
  وتنظيف الطرق من العفوشات والقاذورات 

وفيه نادوا على االغراب من املغاربة وغريهم واخلدامني والبطالني ليسافروا اىل بالدهم وكل من وجد بعد ثالثة ايام 
أربعة وعشرين ساعة فذهبت مجاعة من املغاربة اىل  يستأهل الذي جيري عليه وكرروا املناداة بذلك وأجلوهم بعدها

صارى عسكر وقالوا له ارنا طريقا للذهاب فان طريق الربغري مسلوكة واالنكليز واقفون بطريق البحر مينعون 
  املسافرين وال نقدر على املقام يف االسكندرية من الغالء وعدم املاء هبا فتركهم 



ملعمار قبطان السويس وسافر معه انفار ببريق فرنساوي فخرج عليهم العربان يف وفيه جعلوا ابراهيم اغات املتفرقة ا
الطريق فنهبوهم وقتلوا ابراهيم اغا املذكور ومن بصحبته ومل يسلم منهم اال القليل وفيه أمهل آمر الديوان الذي 

  لم يطلبوا حيضره املشايخ ببيت قائد آغا فاستمروا آياما يذهبون فلم يأهتم أحد فتركوا الذهاب ف
وفيه شرعوا يف ترتيب ديوان آخر ومسوه حمكمة القضايا وكتبوا يف شأن ذلك طومارا وشرطوا فيه شروطا ورتبوا 

فيه ستة أنفار من النصارى القبط وستة أنفار من جتار املسلمني وجعلوا قاضيه الكبري ملطى القبطي الذي كان كاتبا 
يا يف امور التجار والعامة واملواريث والدعاوي وجعلوا لذلك الديوان عند ايوب بك الدفتردار وفوضوا اليهم القضا

قواعد واركانا من البدع السيئة وكتبوا نسخا من ذلك كثرية ارسلوا منها اىل االعيان ولصقوا منها نسخا يف 
مفارق الطرق ورؤوس العطف وابواب املساجد وشرطوا يف ضمنه شروطا ويف ضمن تلك الشروط شروطا اخرى 

عبريات سخيفة يفهم منها املراد بعد التأمل الكثري لعدم معرفتهم قوانني التراكيب العربية وحمصله التحيل على أخذ بت
االموال كقوهلم بان أصحاب االمالك يأتون حبججهم ومتسكاهتم الشاهدة هلم بالتمليك فإذا احضروها وبينوا وجه 

يكتفي بذلك بل يؤمر بالكشف عليها يف السجالت ويدفع على متلكهم هلا اما بالبيع أو االنتقال هلم باالرث ال 
ذلك الكشف دراهم بقدر عينوه يف ذلك الطومار فان وجد متسكه مقيدا بالسجل طلب منه بعد ذلك الثبوت 

ويدفع على ذلك االشهاد بعد ثبوته وقبوله قدرا آخر ويأخذ بذلك تصحيحا ويكتب له بعد ذلك متكني وينظر بعد 
ويدفع على كل مائة اثنني فان مل يكن له حجة او كانت ومل تكن مقيدة بالسجل أو مقيدة ومل يثبت  ذلك يف قيمته

ذلك التقييد فاهنا تضبط لديوان اجلمهور وتصري من حقوقهم وهذا شيء متعذر وذلك ان الناس امنا وضعوا أيديهم 
  على أمالكهم اما بالشراء أو بايلولتهاهلم من مورهتم او حنو 

ة قريبة او بعيدة العهد او حبجج اسالفهم ومورثيهم فاذا طولبوا باثبات مضموهنا تعسر أو تعذر حلادث ذلك حبج
املوت او االسفار او رمبا حضرت الشهود فلم تقبل فان قبلت فعل به ما ذكر ومن مجلة الشروط مقررات على 

امليت يشاورون عليه ويدفعون معلوما لذلك املواريث واملوتى ومقاديرها متنوعة يف القلة والكثرة كقوهلم اذا مات 
ويفتحون تركته بعد أربع وعشرين ساعة فإذا بقيت اكثر من ذلك ضبطت للديوان ايضا وال حق فيها للورثة وان 
فتحت على الرسم بأذن الديوان يدفع على ذلك االذن مقررا أو كذلك على ثبوت الوراثة مث عليهم بعد قبض ما 

دعي دينا على امليت يثبته بديوان احلشريات ويدفع على اثباته مقرر او يأخذ له ورقة خيصهم مقرر وكذلك من ي
يستلم هبا دينه فاذا استلمه رفع مقررا ايضا ومثل ذلك يف الرزق واالطيان بشروط وانواع وكيفية اخرى غري ذلك 

يات واملسافر كذلك ال يسافر واهلبات واملبايعات والدعاوي واملنازعات واملشاجرات واالشهادات اجلزئيات والكل
اال بورقة ويدفع عليها قدرا وكذلك املولود اذا ولد ويقال له اثبات احلياة وكذلك املؤاجرات وقبض أجر االمالك 

  وغري ذلك 
وفيه نادى أصحاب الدرك على العامة بترك الفضول والكالم يف أمور الدولة فإذا مر عليهم مجاعة من العسكر 

  ن ال يسخرون هبم وال يصفقون عليهم كما هي عادهتم جمروحون او منهزمو
وفيه هنبوا أمتعة عسكر القلينجية الذين كانوا عسكر عند االمراء فأخذوا مكانا بوكالة علي بساحل بوالق 

  وباجلمالية واخذوا متاعهم ومتاع شركائهم حمتجني باهنم قاتلوا مع املماليك وهربوا معهم 
يف الذي كان سردارا بدمياط من طرف االمراء املصريني وكان سابقا كتخدا وفيه أحضروا حممد كتخدا اباس

  حسن بك اجلداوي فلما حضر حبسوه يف القلعة وحبسوا معه فراشا البراهيم بك 
  وفيه أمروا سكان القلعة باخلروج من منازهلم والنزول اىل املدينة 



مواضع وهدموا هبا ابنية كثرية وشرعوا يف بناء حيطان ليسكنوا هبا فنزلوا وأصعدوا اىل القلعة مدافع ركزوها بعدة 
وكرانك واسوار وهدموا أبنية عالية واعلوا مواضع متخفضة وبنوا على بدنات باب العزب بالرميلة وغريوا معاملها 

وأبدلوا حماسنها وحموا ما كان هبا من معامل السالطني وآثار احلكماء والعظماء وما كان يف االبواب العظام من 
االسلحة والدرق والبلط واحلوادث واحلرب اهلندية وأكر الفداوية وهدموا قصر يوسف صالح الدين وحماسن 

  امللوك والسالطني ذوات األركان الشاهقة واالعمدة الباسقة 
  وفيه عينت عساكر اىل مراد بك وذهبوا اليه ببجر يوسف جهة الفيوم 

ر مع نصراين او يهودي يشهد احد اخلصمني على االخر ويف يوم اخلميس سادس عشرة نودي بان كل من تشاج
  ويطلبه لبيت صارى عسكر 

وفيه قتلوا شخصني وطافوا برؤسهما و هم ينادون عليهما ويقولون هذا جزاء من يأيت مبكاتيب من عند املماليك او 
  يذهب اليهم مبكاتيب 

ساكن كتربة االزبكية والرويعي وال يدفنون املوتى وفيه نبهوا على الناس باملنع من دفن املوتى بالترب القريبة من امل
اال يف القرافات البعيدة والذي ليس له تربة بالقرافة يدفن ميته يف ترب املماليك وإذا دفنوا يبالغون يف تسفيل احلفر 

كل ذلك  ونادوا ايضا بنشر الثياب واالمتعة والفرش باالسطحة عدة أيام وتبخري البيوت بالبخورات املذهبة للعفونة
للخوف من حصول الطاعون وعدوه ويقولون ان العفونة تنحبس باغوار االرض فاذا دخل الشتاء وبردت االغوار 
بسريان النيل واالمطار والرطوبات خرج ما كان منحبسا باالرض من االخبرة الفاسدة فيتعفن اهلواء فيحصل الوباء 

ار عنه فريسلون من جهتهم حكيما للكشف عليه ان كان والطاعون ومن قوهلم ايضا ان مرض مريض البد من االخب
  مرضه بالطاعون او بغريه مث يرون رأيهم فيه 

  ويف يوم السبت ثامن عشره ذهبت مجاعة من القواسة الذين خيدمون 

ع الفرنساوية وشرعوا يف هدم التراكيب املبنية على املقابر بتربة االزبكية ومتهيدها باالرض فشاع اخلرب بذلك وتسام
أصحاب الترب بتلك البقعة فخرجوا من كل حدب ينسلون وأكثرهم النساء الساكنات حبارات املدابغ وباب 

اللوق وكرم الشيخ سالمة والفوالة واملناصرة وقنطرة االمري حسني وقلعة الكالب اىل أن صاروا كاجلراد املنتشر 
فنزل هلم املترمجون واعتذروا بان صارى  وهلم صياح وضجيج واجتمعوا باالزبكية ووقفوا حتت بيت صارى عسكر

  عسكر العلم له بذلك اهلدم ومل يأمر به وامنا أمر مبنع الدفن فقط فرجعوا اىل أماكنهم ورفع اهلدم عنهم 
وفيه كتبوا من املشايخ كتابا لريسلوه اىل السلطان وآخر اىل شريف مكة مث اهنم بصموا منه عدة نسخ ولصقوها 

ته ملخصا بعد الصدر وذكر ورودهم وقتاهلم مع املماليك وهروهبم وان مجاعة من العلماء بالطرق واملفارق وصور
ذهبت اليهم بالرب الغريب فأمنوهم وكذلك الرعية دون املماليك وذكروا فيه اهنم من اخصاء السلطان العثماين 

اقية مبعىن الكالم السابق من وأعداء اعدائه وان السكة واخلطبة بأمسه وشعائر االسالم مقامة على ما هي عليه وب
قوهلم اهنم مسلمون واهنم حمترمون القرآن والنيب واهنم اوصلوا احلجاج املتشتتني واكرموهم وأركبوا املاشي 

واطعموا اجليعان وسقوا العطشان واعتنوا بيوم الزينة يوم جرب البحر وعملوا له شأنا ورونقا استجال بالسرور 
م الصدقة على الفقراء وكذلك اعتنوا باملولد النبوي وأنفقوا امواال يف شأن انتظامه وتفق املؤمنني وانفقوا أمواال برس

راينا ورأيهم على لبس حضرة اجلناب احملترم مصطفى أغا كتخدا بكر باشا وايل مصر حاال فاستحسنا ذلك لبقاء 
  مكم بذلك والسالم علقة الدولة العلية وهم ايضا جمتهدون يف امتام مهمات احلرمني وأمرونا أن نعل



وفيه وقعت حادثة جزئية من مجلة اجلزئيات وهو ان رجال صريفيا جبوار حارة اجلوانية وقع من لفظه انه قال السيد 
  امحد البدوي بالشرق والسيد ابراهيم الدسوقي بالغرب يقتالن كل من مير عليهما من النصارى 

وامسعه قبيح القول ووقع بينهما التشاجر فقام النصراين  وكان هذا الكالم مبحضر النصارى الشوام فجاوبه بعضهم
وذهب اىل دبوى وأخربه بالقصة فأرسل وقبض على ذلك الصرييف وحبسه ومسر حانوته وختم على داره وتشفع فيه 

املشايخ عدة مرار فأطلقوه بعد يومني وأرسلوه اىل بيت الشيخ البكري ليؤدب هناك بالضرب او يدفع مخسمائة 
  نسة فضرب مائة سوط وأطلق سبيله وكذلك أفرجوا عن بقية املسجونني ريال فرا

ويف يوم االثنني طاف أصحاب الدرك على االخطاط والوكائل فكتبوا أمساءها وأمساء البوابني وامروهم ان ال 
  يسكنوا احدا من االغراب وال يطلقوا احدا بال أذن من اغات مستحفظان 

سيين وكان من العزم تركه يف هذا العام فدس بعض املنافقني دسيسة عند الفرنسيس ويف يوم الثالثاء عمل املولد احل
وذلك انه وقعت املذاكرة بان من املعتاد أن يعمل املولد احلسيين بعد مولد النيب فقال بونابارته ومل مل يعملوه فقال 

ادات ذلك فشرع يف عمله ذلك املنافق غرض الشيخ السادات عدم عمله اال أذا حضر املسلمون فبلغ شيخ الس
  عل سبيل االختصار وحضر صارى عسكر وشاهد الوقدة ورجع اىل داره بعد العشاء 

وفيه حضر علماء االسكندرية واعياهنا وكذلك رشيد ودمياط وبقية البنادر باستدعاء صارى عسكر ليحضروا 
  الديوان الشارعني فيه لترتيب النظام الذي سبقت االشارة اليه 

ايضا مجاعة من الفرنسيس اىل جهة مراد بك ومن معه التقوا معهم وتراموا ساعة مث اهنزموا عنهم وفيه سافر 
واطمعوهم يف أنفسهم فتتبعوهم اىل اسفل جبل الالهون مث خرجوا عليهم على مثل حاهلم رجاال وتراموا معهم 

  رية واكمنوا هلم وثبتوا معهم وظهر عليهم املصريون وقتل من الفرنساوية مقتلة كب
  وفيه سقطت البوابة املصنوعة بربكة االزبكية املقابلة لباب اهلواء اليت 

كانوا وضعوها يف يوم عيدهم وقد تقدم شرحها ووصفها وسبب سقوطها اهنم ملا منعوا املاء من دخوله 
  للربكةوسدوا القنطرة كما تقدم عال املاء يف أرض الربكة وختلخلت االرض فسقطت تلك البوابة 

م اجلمعة رابع عشرينه نبهوا على املشايخ واالعيان التجار ومن حضر من االقطار باحلضور اىل الديوان العام ويف يو
وحمكمة النظام بكرة تارخيه وذلك ببيت مرزوق بك حبارة عابدين فلما أصبح يوم السبت أعادوا التنبيه حبضورهم 

ملصرية والذين حضروا من الثغور والبالد وحضر الوجاقات بالديوان القدمي ببيت قائد أغا باالزبكية فتوجه املشايخ ا
وأعيان التجار ونصارى القبط والشوام ومديروا الديوان من الفرنسيس وغريهم مجعا موفورا فلما استقر هبم 
اجللوس شرع ملطى القبطي الذي عملوه قاضي يف قراءة فرمان الشروط ويف املناقشة فابتدر كبري املدبرين يف 

ار آخر وناوله للترمجان فنشره وقرأه وملخصه ومضمونه االخبار بان قطر مصر هو املركز الوحيد وانه اخراج طوم
اخصب البالد وكان جيلب اليه املتاجر من البالد البعيدة وان العلوم والصنائع والقراءة والكتابة اليت يعرفها الناس 

ه الصفات طمعت االمم يف متلكه فملكه أهل يف الدنيا أخذت عن أجداد أهل مصر االول ولكون قطر مصر هبذ
بابل وملكه اليونانيون والعرب والترك االن اال ان دولة الترك شددت يف خرابه الهنا اذا حصلت الثمرة قطعت 
عروقها فلذلك مل يبقوا بأيدي الناس اال القدر اليسري وصار الناس الجل ذلك خمتفني حتت حجاب الفقر وقاية 

هم مث ان طائفة الفرنساوية بعدما متهد امرهم وبعد صيتهم بقيامهم بأمور احلروب اشتاقت النفسهم من سوء ظلم
أنفسهم الستخالص مصر مما هي فيه واراحة أهلها من تغلب هذه الدولة املفعمة جهال وغباوة فقدموا وحصل هلم 



نظيم امور مصر واجراء النصرة ومع ذلك مل يتعرضوا الحد من الناس ومل يعاملوا الناس بقسوة وان غرضهم ت
خلجاهنا اليت دثرت ويصري هلا طريقان طريق اىل البحر االسود وطريق اىل البحر االمحر فيزداد خصبها وريعها ومنع 

  القوى من ظلم الضعيف وغري ذلك استجال 

حملضرة من باخلواطر أهلها وابقاء للذكر احلسن فاملناسب من اهلها ترك الشغب واخالص املودة وان هذه الطوائف ا
االقاليم يترتب على حضورها أمور جليلة الهنم اهل خربة وعقل فيسألون عن امور ضرورية وجييبون عنها فينتج 
لصارى عسكر من ذلك ما يليق صنعه اىل آخر ما سطروه من الكالم قلت ومل يعجبين يف هذا التركيب اال قوله 

عرضوا الحد اىل آخر العبارة مث قال الترمجان نريد منكم املفعمة جهال وغباوة بعد قوله بعد ذلك ومع ذلك مل يت
مشايخ أن ختتاروا شخصا منكم يكون كبريا ورئيسا عليكم ممتثلثني أمره واشارته فقال بعض احلاضرين الشيخ 

الشرقاوي فقال نونو وإمنا ذلك يكون بالقرعة فعملوا قرعة باوراق فطلع االكثر على الشيخ الشرقاوي فقال حينئذ 
ن الشيخ عبد اهللا الشرقاوي هو الرئيس فما مت هذا االمر حىت زالت الشمس فأدنوا هلم يف الذهاب وألزموهم يكو

  باحلضور يف كل يوم 
وفيه وقعت كائنة احلاج حممد بن قيمو املغريب التاجر الطرابلسي وهو انه كان بينه وبني بعض نصارى الشوام 

س انه ذو مال وانه شريك عبد اهللا املغريب تابع مراد بك فأرسلوا بطلبه املترمجني منافسة فاهنى اىل عظماء الفرنسي
فذهب اىل بيت الشيخ عبد اهللا الشرقاوي لنسابة بينهما فقال الشيخ للقواسة املرسلني بعد سؤاهلم عن سبب طلبهم 

لزمناه بدفعه له فقالوا لدعوة ليست شرعية فقال هلم يف غدا حضروا خصمه ويتداعى معه فان توجه احلق عليه ا
فرجعت الرسل وتغيب الرجل خلوفه فبعد مضي مقدار حنو ساعة حضر حنو اخلمسني عسكريا من الفرنسيس اىل 

بيت الشيخ وطالبوه به فأخربهم انه هرب فلم يقبلوا عذره واحلوا يف طلبه ووقفوا ببنادقهم وأرهبوا فركب املهدي 
الرجل فقال والي شيء يهرب فقالوا من خوفه فقال لوال  والدواخلي اىل صاري عسكر وأخربوه بالقضية وهبروب

ان جرمه كبري ملا هرب وأنتم غيبتموه وأظهر احلنق والغيظ فالطفاه واستعطفا خاطر الترمجان فكلمه وسكن غيظه مث 
  سأل عن منزله وخمزنه فأخرباه عنهما فقال نذهب معكما من خيتم 

عن الغروب وختموا على خمزنه ومنزله فلما أصبح النهار فلم  عليهما حىت يظهر يف غد فاطمأنوا لذلك ورجعوا
  يظهر الرجل فأخذوا ما وجدوه فيهما من البضائع واالمانات 

ويف يوم االحد ذهبوا اىل الديوان وعملوا مثل عملهم االول حىت متموا أمساء املنتخبني بديوان مصر من الثغور 
  لسلمني وذلك الترتيب غري ترتيب الديوان السابق واملشايخ والوجاقلية والقبط والشوام وجتار امل

ويف يوم االثنني اجتمعوا بالديوان ونادى املنادي يف ذلك اليوم باالسواق على الناس باحضارهم حجج امالكهم اىل 
ع الديوان واملهلة ثالثون يوما فان تأخر عن الثالثني يضاعف املقرر ومهلة البالد ستون يوما وملا تكامل اجلميع شر

ملطي يف قراءة املنشور وتعداد ما به من الشروط مسطور وذكر من ذلك أشياء منها أمر احملاكم والقضايا الشرعية 
وحجج العقارات وأمر املواريث وتناقشوا يف ذلك حصة من الزمن وكتبوا هذه االربعة أشياء أرباب ديوان اخلاصة 

ه الراحة هلم وللرعية مث يعرضون مادبروه يوم اخلميس يدبرون رأيهم يف ذلك وينظرون املناسب واالحسن وما في
  وما بني ذلك له مهلة وانفض اجمللس 

م واجتمعوا بالديوان ومعهم ماخلصوه واستأصلوه يف  ١٢١٣واستهل شهر مجادى االوىل يوم اخلميس املوعود سنة 
وهم عن كيفية ذلك ومثل ذلك ما عليه اجلملة فاما أمر احملاكم والقضايا فاالوىل ابقاؤها على ترتيبها ونظامها وعرف



أمر حماكم البالد فاستحسنوا ذلك اال أهنم قالوا حيتاج اىل ضبط احملاصيل وتقريرها على أمر ال يتعداه القضاة وال 
نواهبم فقرروا ذلك وهو انه اذا كان عشرة آالف فما دوهنا يكون على كل الف ثالثون نصفا واذا كان املبلغ مائة 

لف مخسة عشر فان زاد على ذلك فعشرة واتفقوا على تقرير القضاة ونواهبم على ذلك وأما حجج يكون على اال
العقارات فأنه امر شاق طويل الذيل فاملناسب فيه واالوىل ان جيعلوا عليها دراهم من بادىء الرأي ليسهل حتصيلها 

  اسب وحيسن عليها السكوت ويكون احملصول أعلى وأدىن وأوسط وبينوا القدر املن

بتفصيل االماكن وكتبوه وابقوه حىت يرى اآلخرون رأيهم فيه وانفض الديوان ويف ذلك اليوم نودي يف االسواق 
بنشر الثياب واالمتعة مخسة عشر يوما وقيدوا على مشايخ االخطاط واحلارات والقلقات بالفحص والتفتيش فعينوا 

صعد املرأة اىل أعلى الدار وختربهم عن صحة نشرهم لكل حارة امرأة ورجلني يدخلون البيوت للكشف عن ذلك فت
الثياب مث يذهبون بعد التأكد على أهل املنزل والتحذير من ترك الفعل وكل ذلك لذهاب العفونة املوجبة للطاعون 

  وكتبوا بذلك أرواقا لصقوهم حبيطان االسواق على عادهتم يف ذلك 
تيب والفقهاء والعميان واملؤذنني وأرباب الوظائف واملستحقني وفيه حضر اىل بيت البكري جم غفري من اوالد الكتا

من الزمين واملرضي باملرستان املنصوري واوقاف عبد الرمحن كتخدا وشكوا من قطع رواتبهم وخبزهم الن 
االوقاف تعطل ايرادها واستوىل على نظارهتا النصارى القبط والشوام وجعلوا ذلك مغنما هلم فواعدهم على 

ديوان وينهوا شكواهم ويتشفع هلم فذهبوا راجعني وفيه قدمت مراكب من جهة الصعيد وفيها عدة من حضورهم ال
  العسكر جمروحني 

  وفيه وضعوا على التالل احمليطة مبصر ببارق بيضا فأكثر الناس من اللغط ومل يعلموا سبب ذلك 
واريث فقال ملطي مشايخ أخربونا عما ويف يوم االحد اجتمعوا يف الديوان واخذوا فيما هم فيه فذكروا أمر امل

تصنعونه يف قسمة املواريث فأخربه بفروض املواريث الشرعية فقال ومن أين لكم ذلك فقالوا من القرآن وتلوا 
عليهم بعض آيات املواريث فقال االفرنج حنن عندنا ال نورث الولد ونورث البنت ونفعل كذا وكذا حبسب حتسني 

لى التكسب من البنت فقال ميخائيل كحيل الشامي وهو من أهل الديوان ايضا حنن عقوهلم الن الولد أقدر ع
والقبط يقسم لنا مواريثنا املسلمون مث التمسوا من املشايخ أن يكتبوا هلم كيفية القسمة ودليلها فسايروهم 

  ووعدوهم بذلك وانفضوا ويف ذلك اليوم عزلوا حممد أغا 

خدا أمري احلاج واستقروا مبصطفى أغا تابع عبد الرمحن أغا مستحفظان املسلماين أغات مستحفظان وجعلوه كت
  سابقا عوضا عنه ونودي بذلك 

ويف يوم االثنني عملوا هلم ديوانا وكتبوا هلم كيفية قسمة املواريث وفروض القسمة الشرعية وحصص الورثة 
  واآليات املتعلقة بذلك فاستحسنوا ذلك 

عملوا الديوان واحضروا قائمة مقررات االمالك والعقار فجعلوا على االعلى  ويف يوم السبت عاشر مجادى االوىل
مثانية فرانسة واالوسط ستة واالدىن ثالثة وما كان أجرته أقل من ريال يف الشهر فهو معاىف وأما الوكائل واخلانات 

خلمسة والرواج واالتساع واحلمامات واملعاصر والسيارج واحلوانيت فمنها ما جعلوا عليه ثالثني وأربعني حبسب ا
وكتبوا بذلك مناشري على عادهتم وألصقوها باملفارق والطرق وأرسلوا منها نسخا لالعيان وعينوا املهندسني ومعهم 
اشخاص لتمييز االعلى من االدىن وشرعوا يف الضبط واالحصاء وطافوا ببعض اجلهات لتحرير القوائم وضبط امساء 

س كثر لغطهم واستعظموا ذلك والبعض استسلم للقضاء فانتبذ مجاعة من العامة أرباهبا وملا أشيع ذلك يف النا



وتناجوا يف ذلك ووافقهم على ذلك بعض املتعممني الذي مل ينظر يف عواقب االمور ومل يتفكر أنه يف القبضة مأسور 
ني وعلى اجلهاد فتجمع الكثري من الغوغاء من غري رئيس يسوسهم وال قائد يقودهم وأصبحوا يوم االحد متحزب

عازمني وأبرزوا ما كانوا أخفوه من السالح وآالت احلرب والكفاء وحضر السيد بدر وصحبته حشرات احلسينية 
وزعر احلارات الربانية وهلم صياح عظيم وهول جسيم ويقولون بصياح يف الكالم نصر اهللا دين االسالم فذهبوا اىل 

كلتهم حنو االلف واالكثر فخاف القاضي العاقبة وأغلق أبوابه بيت قاضي العسكر وجتمعوا وتبعهم ممن على شا
واوقف حجابه فرمجوه باحلجارة والطوب وطلب اهلرب فلم ميكنه اهلروب وكذلك اجتمع باألزهر العامل االكرب ويف 

  ذلك الوقت حضر دبوى بطائفة من فرسانه وعساكره وشجعانه فمر بشارع الغورية وعطف على خط 

اىل بيت القاضي فوجد ذلك الزحام فخاف وخرج من بني القصرين وباب الزهومة وتلك الصنادقية وذهب 
االخطاط باخلالئق مزحومة فبادروا اليه وضربوه واثخنوا جراحاته وقتل الكثري من فرسانه وابطاله وشجعانه فعند 

عظم اخطاط ذلك أخذ املسلمون حذرهم وخرجوا يهرعون ومن كل حدب ينسلون ومسكوا االطراف الدائرة مب
القاهرة كباب الفتوح وباب النصر والربقية اىل باب زويلة وباب الشعرية وجهة البندقانيني وما حاذاها ومل يتعد 
جهة سواها وهدموا مساطب احلوانيت وجعلوا احجارها متاريس للكرنكة لتعوق هجوم العدو يف وقت املعركة 

الربانية والنواحي الفوقانية فلم يفزع منهم فازع ومل  ووقف دون كل متراس مجع عظيم من الناس واما اجلهات
يتحرك منهم أحد ومل يسارع وكذلك شذ عن الوفاق مصر العتيقة وبوالق وعذرهم االكرب قرهبم من مساكن 

العسكر ومل تزل طائفة احملاربني يف االزقة متترسني فوصل مجاعة من الفرنساوية وظهروا من ناحية املناخلية وبندقوا 
متراس الشوائني وبه مجاعة من مغاربة الفحامني فقاتلوهم حىت أجلوهم وعن املناخلية أزالوهم عند ذلك زاد على 

احلال وكثر الرجف والزلزال وخرجت العامة عن احلد وبالغوا يف القضية بالعكس والطرد وامتدت أيديهم اىل 
رى الشوام واالروام وما جاورهم من بيوت النهب واخلطف والسلب فهجموا على حارة اجلوانية وهنبوا دور النصا

املسلمني على التمام وأخذوا الودائع واالمانات وسبوا النساء والبنات وكذلك هنبوا خان املاليات وما به من 
االمتعة واملوجودات وأكثروا من املعايب ومل يفكروا يف العواقب وباتوا تلك الليلة سهرانني وعلى هذا احلل 

رنج فاهنم اصبحوا مستعدين وعلى تالل الربقية والقلعة واقفني وأحضروا مجيع اآلالت من املدافع مستمرين وأما االف
والقنابر والبنبان ووقفوا مستحضرين والمر كبريهم منتظرين وكان كبري الفرنسيس أرسل اىل املشايخ مراسلة فلم 

حلال ضعفني حىت مضى وقت العصر وزاد جييبوه عنها ومل من املطاولة هذا والرمي متتابع من اجلهتني وتضاعف ا
  القهر واحلصر فعند ذلك ضربوا باملدافع والبنبات 

على البيوت واحلارات وتعمدوا باخلصوص باجلامع االزهر وجروا عليه املدافع والقنرب وكذلك ما جاوره من اماكن 
مرهم عاينوه نادوا يا سالم من احملاربني كسوق الغورية والفحامني فلما سقط عليهم ذلك ورأوه ومل يكونوا يف ع

هذه اآلالم يا خفي االلطاف جننا مما خناف وهربوا من كل سوق ودخلوا يف الشقوق وتتابع الرمي من القلعة 
والكيمان حىت تزعزعت االركان وهدمت يف مرورها حيطان الدور وسقطت يف بعض القصور ونزلت يف البيوت 

ما عظم هذا اخلطب وزاد احلال والكرب ركب املشايخ اىل كبري والوكائل وأصمت اآلذان بصوهتا اهلائل فل
الفرنسيس لريفع عنهم هذا النازل ومينع عسكره من الرمي املتراسل ويكفهم كما تكف املسلمون عن القتال 

واحلرب خدعة وسجال فلما ذهبوا اليه واجتمعوا عليه عاتبهم يف التأخري وأهتمهم يف التقصري فاعتذروا اليه فقبل 
ذرهم وأمر برفع الرمي عنهم وقاموا من عنده وهم ينادون باالمان يف املسالك وتسامع الناس بذلك فردت فيهم ع



احلرارة وتسابقوا لبعضهم بالبشارة واطمأنت منهم القلوب وكان الوقت قبل الغروب وانقضى النهار وأقبل الليل 
الربانية فاهنم مل يزالوا مستمرين وعلى الرمي  وغلب على الظن ان القضية هلاذيل وأما أهل احلسينية والعطوف

والقتال مالزمني ولكن خاهنم املقصود وفرغ منهم البارود واالفرنج اثخنوهم بالرمي املتتابع بالقنابر واملدافع اىل ان 
مضى من الليل حنو ثالث ساعات وفرغت من عندهم االدوات فعجزوا عن ذلك وانصرفوا وكف عنهم القوم 

عد هجعة من الليل دخل االفرنج املدينة كالسيل ومروا يف االزقة والشوارع ال جيدون هلم ممانع كأهنم واحنرفوا وب
الشياطني أو جند ابليس وهدموا ما وجدوه من املتاريس ودخل طائفة من باب الربقية ومشوا اىل الغورية وكروا 

وتراسلوا ارساال ركبانا ورجاال مث دخلوا اىل  ورجعوا وترددوا ما هجعوا وعلموا باليقني ان ال دافع هلم وال كمني
اجلامع االزهر وهم راكبون اخليول وبينهم املشاة كالوعول وتفرقوا بصحته ومقصورته وربطوا خيوهلم بقبلته وعاثوا 

  باالورقة واحلارات 

اع واالواين وكسروا القناديل والسهارات وهشموا خزائن الطلبة واجملاورين والكتبة وهنبوا ما وجدوه من املت
والقصاع والودائع واملخبآت بالدواليب واخلزانات ودشتوا الكتب واملصاحف وعلى االرض طرحوها وبأرجلهم 
ونعاهلم داسوها وأحدثوا فيه وتغوطوا وبالوا ومتخطوا وشربوا الشراب وكسروا أوانيه وألقوها بصحنه ونواحيه 

الثالثاء فأصطف منهم خرب بباب اجلامع فكل من حضر وكل من صادفوه به عروه ومن ثيابه أخرجوه وأصبح يوم 
للصال يراهم فيكر راجعا ويسارع وتفرقت طوائفهم بتلك النواحي افواجا واختذوا السعي والطواف هبا منهاجا 

وأحاطوا هبا احاطة السوار وهنبوا بعض الديار حبجة التفتيش على النهب وآلة السالح والضرب وخرجت سكان 
ن وللنجاة بأنفسهم طالبون وانتهكت حرمة تلك البقعة بعد ان كانت أشرف البقاع ويرغب تلك اجلهة يهرعو

الناس يف سكناها ويودعون عند أهلها ما خيافون عليه الضياع والفرنساوية ال ميرون هبا اال يف النادر وحيترموهنا عن 
ري القياس املرفوع مث ترددوا يف غريها يف الباطن والظاهر فانقلب هبذه احلركة منها املوضوع واخنفض على غ

االسواق ووقفوا صفوفا مئينا والوفا فان مر هبم أحد فتشوه وأخذوا ما معه ورمبا قتلوه ورفعوا القتلى واملطروحني 
من االفرنج واملسلمني ووقف مجاعة من الفرنسيس ونظفوا مراكز املتاريس وإزالة ما هبا من االتربة واالحجار 

 ناحية لتصري طرق املرور خالية وحتزبت نصارى الشوام ومجاعة ايضا من االروام الذين املتراكمة ووضعوها يف
انتهبت دورهم باحلارة اجلوانية ليشكوا لكبري الفرنسيس ماحلقهم من الرزية واغتنموا الفرصة يف املسلمني وأظهروا 

ب وما قصدهم املسلمون وهنبوا ما ما هو بقلوهبم كمني وضربوا فيهم املضارب وكأهنم شاركوا االفرنج يف النوائ
لديهم اال لكوهنم منسوبني اليهم مع أن املسلمني الذين جاوروهم هنبهم الذعر ايضا وسلبوهم وكذلك خان 
املاليات املعلوم الذي عند باب حارة الروم فيه بضائع املسلمني وودائع الغائبني فسكت املصاب على غصته 

م ال تسمع دعواه وال يلتفت اىل شكواه وانتدب برطلمني للعسس على من واستعوض اهللا يف قضيته النه ان تكل
  محل السالح 

أو اختلس وبث اعوانه يف اجلهات يتجسسون يف الطرقات فيقبضون على الناس حبسب اغراضهم وما ينهبه 
ويسري وهم  النصارى من أبغاضهم فيحكم فيهم مبراده ويعمل برأيه واجتهاده ويأخذ منهم الكثري ويركب يف موكبه

موثوقون بني يديه باحلبال ويسحبهم االعوان بالقهر والنكال فيودعوهنم السجونات ويطالبوهنم باملنهوبات 
ويقرروهنم بالعقاب والضرب ويسألوهنم عن السالح وآالت احلرب ويدل بعضهم على بعض فيضعون على املدلول 

جترب يف افعاله وطغى وكثري من الناس ذحبوهم ويف حبر عليهم ايضا القبض وكذلك فعل مثل ما فعله اللعني االغا و



النيل قذفوهم ومات يف هذين اليومني وما بعدمها أمم كثرية ال حيصى عددها اال اهللا وطال بالكفرة بغيهم وعنادهم 
ونالوا من املسلمني قصدهم ومرادهم واصبح يوم االربع فركب فيه املشايخ أمجع وذهبوا لبيت صارى عسكر 

وخاطبوه يف العفو والطفوه والتمسوا منه أمانا كافيا وعفوا ينادون به باللغتني شافيا لتطمئن بذلك قلوب  وقابلوه
الرعية ويسكن روعهم من هذه الرزية فوعدهم وعدا مشوبا بالتسويف وطالبهم بالتبيني والتعريف عمن تسبب من 

عن تلك املقاصد فقال على لسان الترمجان حنن  املتعممني يف اثارة العوام وحرضهم على اخلالف والقيام فغالطوه
نعرفهم بالواحد فترجوا عنده يف اخراج العسكر من اجلامع األزهر فأجاهبم لذلك السؤال وأمر باخراجهم يف احلال 
وأبقوا منهم السبعني اسكنوهم يف اخلطة كالضابطني ليكونوا لالمور كالراصدين وباالحكام متقيدين مث اهنم فحصوا 

تهمني يف اثارة الفتنة فطلبوا الشيخ سليمان اجلوسقي شيخ طائفة العميان والشيخ امحد الشرقاوي والشيخ على امل
عبد الوهاب الشرباوي والشيخ يوسف املصيلحي والشيخ امسعيل الرباوي وحبسوهم ببيت البكري وأما السيد بدر 

تردد املشايخ لتخليص اجلماعة املعوقني املقدسي فانه تغيب وسافر اىل جهة الشام وفحصوا عليه فلم جيدوه و
فغولطوا واهتم ايضا ابراهيم افندي كاتب البهار بانه مجع له مجعا من الشطار وأعطاهم االسلحة واملساوق وكان 

  عنده عدة من املماليك املخفيني 

  والرجال املعدودين فقبضوا عليه وحبسوه ببيت االغا 
دات وباقي املشايخ اىل بيت صار عسكر الفرنسيس وتشفعوا عنده يف ويف يوم االحد ثامن عشرة توجه شيخ السا

  اجلماعة املسجونني ببيت االغا وقائمقام والقلعة فقيل هلم وسعوا بالكم وال تستعجلوا فقاموا وانصرفوا 
ة وفيه نادوا يف االسواق باالمان وال احد يشوش على أحد مع استمرار القبض على الناس وكبس البيوت بادىن شبه

  ورد بعضهم االمتعة اليت هنبت للنصارى 
وفيه توسط عمر القلقجي ملغاربة الفحامني ومجع منهم ومن غريهم عدة وافرة وعرضهم على صارى عسكر فأختار 
منهم الشباب وأويل القوة وأعطاهم سالحا وآالت حرب ورتبهم عسكرا ورئيسهم عمر املذكور وخرجوا وامامهم 

كر املغاربة وسافروا اىل جهة حبرى بسبب ان بعض البالد قام على عسكر الفرنساوية الطبل الشامي على عادة عس
وقت الفتنة وقاتلوهم وضربوا ايضا مركبني هبا عدة من عساكرهم فحاربوهم وقاتلوهم فلما ذهب اولئك املغاربة 

وهبائمه وكان شيئا كثريا  سكنوا الفتنة وضربوا عشما وقتلوا كبريها املسمى بأبن شعري وهنبوا داره ومتاعه وماله
جدا واحضروا اخوته وأوالده وقتلوهم ومل يتركوا منهم سوى ولد صغري جعلوه شيخا عوضا عن ابيهم وسكن 

العسكر املغريب بدار عند باب سعادة ورتبوا له من الفرنسيس مجاعة يأتون اليهم يف كل يوم ويدربوهنم على كيفية 
صافاهتم فيقف املعلم واملتعلمون مقابلون له صفا وبأيديهم بنادقهم فيشري اليهم حرهبم وقانوهنم ومعىن أشاراهتم يف م

بألفاظ بلغتهم كان يقول مردبوش فريفعوهنا قابضني بأكفهم على أسافلها مث يقول مرش فيمشون صفوفا اىل غري 
  ذلك 

 جهة الشرق فلم يدركهم وفيه سافر برطلمني اىل ناحية سرياقوس ومعه مجلة من العسكر بسبب الناس الفارين اىل
  وأخذ من يف البالد وعسف يف حتصيها ورجع بعد أيام 

ويف يوم االربعاء خاطب الشيخ حممد املهدي صارى عسكر يف أمر ابراهيم افندي كاتب البهار وتلطف به مبعونة 
منه قائمة كشف بوسليك املعروف مبدير احلدود وهو عبارة عن الروزناجمي ونقله من بيت االغا الىداره وطلبوا 

  عما يتعلق باملماليك بدفتر البهار 



  ويف يوم اخلميس سافر عدة من املراكب حنو االربعني هبا عسكر الفرنسيس اىل جهة حبرى 
ويف ليلة السبت رابع عشرينه حضر هجان من ناحية الشام وعلىيده مكاتبات وهي صورة فرمان وعليه طرة 

كر باشا اىل كتخدائه مصطفى بك ومكتوب من ابراهيم بك خطابا ومكتوب من أمحد باشا اجلزار وآخر من ب
للمشايخ وذلك كله بالعريب ومضمون ذلك بعد براعة االستهالل واآليات القرآنية واالحاديث واالثار املتعلقة 
 باجلهاد ولعن طائفة االفرنج واحلط عليهم وذكر عقيدهتم الفاسدة وكذهبم وحنيلهم وكذلك قية املكاتبات مبعىن

ذلك فأخذها مصطفى بك كتخدا وذهب هبا اىل صارى عسكر فلما اطلع عليها قال هذا تزوير من ابراهيم بك 
ليوقع بيننا وبينكم العداوة واملشاحنة وأما امحد باشا فهو رجل فضويل مل يكن واليا بالشام وال مصر الن وايل الشام 

الذي هو اآلن وايل الشام فانا أعلم بذلك وسيأيت بعد أيام  ابراهيم باشا واما وايل مصر فهو عبد اهللا باشا بن العظم
وايل ويقيم معه كما كانت املماليك مع الوالة وورد خرب ايضا بانفصال حممد باشا عزت عن الصدارة وعزل كذلك 

نواحي أنفار من رجال الدولة ويف مدة هذه االيام بطل االجتماع بالديوان املعتاد وأخذوا يف االهتمام يف حتصني ال
واجلهات وبنوا ابنية على التلول احمليطة بالبلد ووضعوا هبا عدة مدافع وقنابر وهدموا اماكن باجليزة وحصنوها 
حتصينا زائدا وكذلك مصر العتيقة ونواحي شربا وهدموا عدة مساجد منها املساجد اجملاورة لقنطرة انبابة الرمة 

يج الناصري بباب البحر وقطعوا خنيال كثرية واشجار اجليزة اليت ومسجد املقس املعروف االن باوالد عنان على اخلل
  عند أيب هريرة قطعوها وحفروا هناك خنادق كثرية وغري 

ذلك وقطعوا خنيل جهة احللي وبوالق وخربوا دورا كثرية وكسروا شبابيكها وأبواهبا وأخذوا أخشاهبا الحتياج 
  العمل والوقود وغري ذلك 
عة من عسكر الفرنسيس اىل بيت البكري نصف الليل وطلبوا املشايخ احملبوسني عند ويف ليلة االحد حضر مجا

صارى عسكر ليتحدث معهم فلما صاروا خارج الدار وجدوا عدة كثرية يف انتظارهم فقبضوا عليهم وذهبوا هبم 
ىل مكانه فلما اىل بيت قائمقام بدرب اجلماميز وهو الذي كان به دبوىا قائمقام املقتول وسكنه بعده الذي تو

وصلوا هبم هناك عروهم من ثياهبم وصعدوا هبم اىل القلعة فسجنوهم اىل الصباح فأخرجوهم وقتلوهم بالبنادق 
وألقوهم من السور خلف القلعة وتغيب حاهلم عن أكثر الناس أياما ويف ذلك اليوم ركب بعض املشايخ اىل مصطفى 

ارى عسكر ويشفع معهم يف اجلماعة املذكورين ظنا منهم اهنم بك كتخدا الباشا وكلموه يف أن يذهب معهم اىل ص
يف قيد احلياة فركب معهم اليه وكلموه يف ذلك فقال هلم الترمجان أصربوا ما هذا وقته وتركهم وقام ليذهب يف 

  بعض أشغاله فنهض اجلماعة ايضا وركبوا اىل دورهم 
ة االزهر فتخيل الناس منهم املكروه ووقعت فيهم ويف يوم الثالثاء حضر عدة من عسكر الفرنسيس ووقفوا حبار

كرشة وأغلقوا الدكاكني وتسابقوا اىل اهلروب وذهبوا اىل البيوت واملساجد واختلفت اراؤهم ورأوا يف ذلك اقضية 
حبسب ختمينهم وظنهم وفساد خميلهم فذهب بعض املشايخ اىل صارى عسكر واخربوه بذلك وختوف الناس فأرسل 

الذهاب فذهبوا وتراجع الناس وفتحوا الدكاكني ومر االغا والوايل وبرطلمني ينادون باالمان وسكن اليهم وأمرهم ب
احلال وقيل ان بعض كربائهم حضر عند القلق الساكن باملشهد وجلس عنده حصة هؤالء كانوا اتباعه ووقفوا 

  املشايخ املذكورين وهو االرجح ينتظرونه ولعل ذلك قصدا للتخويف واالرهاب خشية من قيام فتنة ملا اشيع قتل 
وفيه كتبوا اوراقا والصقوها باالسواق تتضمن العفو والتحذير من اثارة الفتنة وان من قتل من املسلمني يف نظري من 

  قتل من الفرنسيس 



وت وفيه شرعوا يف احصاء االمالك واملطالبة باملقرر فلم يعارض يف ذلك معارض ومل يتفوه بكلمة والذي مل يرض بالت
  يرضى حبطبه 

وفيه ايضا قلعوا ابواب الدروب واحلارات الصغرية الغري النافذة وهي اليت كانت تركت وسومح اصحاهبا وبرطلوا 
عليها وصاحلوا عليها قبل احلادثة وبرطلوا القلقات والوسايط على ابقائها وكذلك دروب احلسينية فلما انقضت 

ا اىل ما مجعوه من البوابات باالزبكية مث كسروا مجيعها وفصلوا اخشاهبا هذه احلادثة ارجتعوا عليها وقلعوها ونقلوه
ورفعوا بعضها على العربات الىحيث اعماهلم بالنواحي واجلهات وباعوا بعضها حطبا للوقود وكذلك ما هبا من 

  احلديد وغريه 
فكسروا القناديل وفتحوا  ويف ليلة اخلميس هجم املنسر على بوابة سوق طولون وكسروها وعربوا منها اىل السوق

  ثالثة حوانيت وأخذوا ما هبا من متاع املغاربة التجار وقتلوا القلق الذي هناك وخرجوا بدون مدافع وال منازع 
ويف يوم اخلميس املذكور ذهب املشايخ اىل صارى عسكر وتشفعوا يف ابن اجلوسقي شيخ العميان الذي قتل ابوه 

  يه واطلقوه وكان معوقا ببيت البكري فشفعهم ف
   ١٢١٣واستهل شهر مجادى الثانية بيوم السبت سنة 

  فيه كتبوا عدة اوراق على لسان املشايخ وارسلوها اىل البالد والصقوا منها نسخا باالسواق والشوارع 
من  وصورهتا نصيحة من كافة علماء االسالم مبصر احملروسة نعوذ باهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن ونربأ اىل اهللا

الساعني يف االرض بالفساد نعرف اهل مصر احملروسة من طرف اجلعيدية واشرار الناس حركوا الشرور بني الرعية 
وبني العساكر الفرنساوية بعدما كانوا اصحابا واحبابا لسوية وترتب على ذلك قتل مجلة من املسلمني وهنبت بعض 

بب شفاعتنا عند أمري اجليوش يونابارته وارتفعت هذه البيوت ولكن حصلت الطاف اهللا اخلفية وسكنت الفتنة بس
  البلية النه رجل كامل العقل 

عنده رمحة وشفقة على املسلمني وحمبة اىل الفقراء واملساكني ولواله لكانت العساكر احرقت مجيع املدينة وهنبت 
فسدين وال تسمعوا كالم املنافقني مجيع االموال وقتلوا كامل اهل مصر فعليكم ان ال حتركوا الفنت وال تطيعوا أمر امل

وال تتبعوا االشرار وال تكونوا من اخلاسرين سفهاء العقول الذين ال يقرأون العواقب الجل ان حتفظوا أوطانكم 
وتطمئنوا على عيالكم وأديانكم فان اهللا سبحانه وتعاىل يؤتى ملكه من يشاء وحيكم ما يريد وختربكم ان كل من 

فتنة قتلوا من آخرهم وأراح اهللا منهم العباد والبالد ونصيحتنا لكم ان ال تلقوا بأيديكم اىل تسبب يف حتريك هذه ال
  التهلكة واشتغلوا باسباب معايشكم وأمور دينكم وادفعوا اخلراج الذي عليكم الدين النصيحة والسالم 

ا هبا مجاعتكم املتباعدين منهم وفيه امروا بقية السكان على بركة االزبكية وما حوهلا بالنقلة من البيوت ليسكنو
يكون الكل يف حومة واحدة وذلك ملا داخلهم من املسلمني حىت ان الشخص منهم صار ال ميشي بدون سالح بعد 
ان كانوا من حني دخوهلم البلد ال ميشون به أصال اال لغرض والذي مل يكن معه سالح يأخذ بيده عصا أو سوطا أو 

سلمني وحتذروا منهم وانكف املسلمون عن اخلروج واملرور باالسواق من الغروب اىل حنو ذلك وتنافر قلوهبم من امل
طلوع النهار ومن مجلة من انتقل من الدرب االمحر اىل االزبكية كفريل املسمى بأيب خشبة وهو ميشي هبا بدون معني 

وكان من مجلة املشار ويصعد الدرج ويهبط منها أسرع من الصحيح ويركب الفرس ويرحمه وهو على هذه احلالة 
اليهم فيهم واملدبر المور القالع وصفوف احلروب وهلم به عناية عظيمة واهتمام زائد كان يسكن ببيت مصطفى 
كاشف طرا ويف وقت احلادثة هجمت على الدار العامة وهنبوها وقتلوا منها بعض الفرنساوية وفر الباقون فأخربوا 



رة وقف بعضهم خارج الدار بعد أن طردوا املزدمحني بباهبا وضربوهم من بالقلعة الكبرية فنزل منهم عدة واف
  بالبندق ودخل الباقون فقتلوا من وجدوه هبا من املسلمني وكانوا مجلة كثرية وكان بتلك الدار شيء كثري 

م النظري من آالت الصنائع والنظارات الغربية واالالت الفلكية واهلندسية والعلوم الرياضية وغري ذلك مما هو معدو
كل آلة ال قيمة هلا عند من يعرف صنعتها ومنفعتها فبدد ذلك كله العامة وكسروه قطعا وصعب ذلك على 

الفرنسيس جدا وقاموا مدة طويلة يفحصون عن تلك االآلت وجيعلون ملن يأتيهم هبا عظيم اجلعاالت وممن قتل يف 
  وقعة هذه الدار الشيخ حممد الزهار 

  براهيم افندي كاتب البهار وتوجه اىل بيته ويف خامسة افرجوا عن ا
ويف ثامنه قتلوا اربعة أنفار من القبط منهم اثنان من النجارين قيل اهنم سكروا يف اخلمارة ومروا يف سكرهم وفتحوا 

  بعض الدكاكني وسرقوا منها أشياء وقد تكرر منهم ذلك عدة مرار فاغتاظ لذلك القبطة 
منها نسخا للبالد والصقوا منها باالخطاط واالسواق ذلك على لسان املشايخ ايضا وفيه كتبوا عدة اوراق وأرسلوا 

  ولكن تزيد صورهتا عن االوىل 
وصورهتا نصيحة من علماء االسالم مبصر احملروسة خنربكم يا أهل املدائن واالمصار من املؤمنني ويا سكان االرياف 

دولة املماليك أرسلوا عدة مكاتبات وخماطبات اىل سائر  من العربان والفالحني أن ابراهيم بك ومراد بك وبقية
االقاليم املصرية الجل حتريك الفتنة بني املخلوقات وادعوا أهنا من حضرة موالنا السلطان ومن بعض وزراءه 
بالكذب والبهتان وبسبب ذلك حصل هلم شدة الغم والكرب الزائد واغتاظوا غيظا شديدا من علماء مصر 

يوافقوهم على اخلروج معهم ويتركوا عياهلم وأوطاهنم فارادوا أن يوقعوا الفتنة والشر بني الرعية  ورعاياها حيث مل
والعسكر الفرنساوية الجل خراب البالد وهالك كامل الرعية وذلك لشدة ما حصل هلم من الكرب الزائد بذهاب 

 باهنا من حضرة سلطان السالطني دولتهم وحرماهنم من مملكة مصر احملمية ولو كانوا يف هذه االوراق صادقني
ألرسلها جهارا مع اغوات معينني وخنربكم ان الطائفة الفرنساوية باخلصوص عن بقية الطوائف االفرجنية دائما حيبون 

  املسلمني وملتهم ويبغضون املشركني وطبيعتهم أحباب ملوالنا السلطان قائمون بنصرته 

حيبون من وااله ويبغضون من عاداه ولذلك بني الفرنساوية  وأصدقاء له مالزمون ملودته وعشرته ومعونته
واملوسكوف غاية العداوة الشديدة من اجل عداوة املسكوف القبيحة الرديئة والطائفة الفرنساوية يعاونون حضرة 

ركوا السلطان على أخذ بالدهم ان شاء اهللا تعاىل وال يبقون منهم بقية فننصحكم ايها االقاليم املصرية انكم ال حت
الفنت وال الشرور بني الربية وال تعارضوا العساكر الفرنساوية بشيء من أنواع األذية فيحصل لكم الضرر واهلالك 
وال تسمعوا كالم املفسني وال تطيعوا أمر املسرفني الذين يفسدون يف االرض وال يصلحون فتصبحوا على ما فعلتم 

مل امللتزمني لتكونوا بأوطانكم ساملني وعلى أموالكم وعيالكم نادمي وامنا عليكم دفع اخلراج املطلوب منكم لكا
آمنني مطمئنني الن حضرة صارى عسكر الكبري أمري اجليوش بونابارته اتفق معنا على انه ال ينازع أحد يف دين 

زيل ما االسالم وال يعارضنا فيما شرعه اهللا من االحكام ويرفع عن الرعية سائر املظامل ويقتر على أخذ اخلراج وي
أحدثه الظلمة من املغارم فال تعلقوا آمالكم بابراهيم ومراد وراجعوا اىل موالكم مالك امللك وخالق العباد فقد قال 

نبيه ورسوله االكرم الفتنة نائمة لعن اهللا من أيقظها بني االمم عليه افضل الصالة والسالم ويف ثالث عشره قتلوا 
  يتحقق السبب يف قتلهما  شخصني عند باب زويلة أحدمها يهودي مل

وفيه اخرجوا من بيت نسيب ابراهيم كتخدا صناديق ضمنها مصاغ وجواهر وأواين ذهب وفضة وأمتعة ومالبس 



  كثرية 
ويف خامس عشرة حضر مجاعة من الفرنساوية بباب زويلة وفتحوا بعض دكاكني السكرية وأخذوا منها سكرا 

  وضاع على أصحابه 
ه صندوقان وديعة اليوب بك الدفتردار فطلبوه وأمروه باحضارمها فأحضرمها بعد االنكار وفيه دلوا على انسان عند

  واحلجد عدة مرار فوجدوا ضمنهما أسلحة جواهر وسبح لؤلؤ وخناجر جموهرة وغري ذلك 
  ويف عشرينه كتبوا عدة أوراق مطبوعة وألصقوها باالسواق مضموهنا 

طري مركبا بربكة االزبكية يف اهلواء حبيلة فرنساوية فكثر لغط الناس يف أن يف يوم اجلمعة حادي عشرينه قصدنا أن ن
هذا كعادهتم فلما كان ذلك اليوم قبل العصر جتمع الناس والكثري من االفرنج لريوا تلك العجيبة وكنت جبملتهم 

بال ويف وسطه فرأيت قماشا على هيئة االدية على عمود قامت وهو ملون امحر وأبيض وأزرق على مثل دائرة الغر
مسرجة هبا فتيلة مغموسة ببعض االدهان وتلك املسرجة مصلوبة بسلوك من حديد منها اىل الدائرة وهي مشدودة 
ببكر واحبال واطراف االحبال بأيدي اناس قائمني باسطحة البيوت القريبة منها فلما كان بعد العصر بنحو ساعة 

ش ومأله فانتفخ وصار مثل البكرة وطلب الدخان الصعود اىل أوقدوا تلك الفتيلة فصعد دخاهنا اىل ذلك القما
مركزه فلم جيد منفذا فجذهبا معه اىل العلو فجذهبا بتلك االحبال مساعدة هلا حىت ارتفعت عن االرض فقطعوا تلك 
 احلبال فصعدت اىل اجلو مع اهلواء ومشت هنيهة لطيفة مث سقطت طارهتا الفتيلة وسقط ايضا ذلك القماش وتناثر

منها أوراق كثرية من نسخ االوراق املبصومة فلما حصل هلا ذلك انكسف طبعهم لسقوطها ومل يتبني صحة ما قالوه 
من اهنا على هيئة مركب تسري يف البالد البعيدة لكشف االخبار وارسال املراسالت بل ظهر اهنا مثل الطيارة اليت 

  يعملها الفراشون باملواسم واالفراح 
طاف منهم أنفار باالسواق ومعهم مقاطف هبا حلوم مسمومة فأطعموها للكالب فمات منها مجلة ويف تلك الليلة 

كثرية فلما طلع النهار وجد الناس الكالب مرمية وطرحى باالسواق وهي موتى فأستأجروا هلا من أخرجها اىل 
تنبحهم وتعدو خلفهم  الكيمان وسبب ذلك اهنم ملا كانوا ميرون باالسواق يف الليل وهم سكوت كانت الكالب

  ففعلوا هبا ذلك وارتاحوا هم والناس منها 
ويف خامس عشرينه سافر عدة عساكر اىل جهة مراد بك وكذلك اىل جهة كرداسة بسبب العربان وكذلك اىل 

  السويس الصاحلية وأخذوا مجال 

  رة انصاف فضة السقائني برواياها ومحريهم ولكن يعطوهنم أجرهتم فشح املاء وغال وبلفت القرية عش
وفيه ظفروا بعدة ودائع وخبايا بأماكن متعددة هبا صناديق وأمتعة وأسلحة وأواين صيين وأواين حناس قناطري وغري 

  ذلك وانقضى هذا الشهر وما حصل به من احلوادث الكلية واجلزئية اليت ال ميكن ضبطها لكثرهتا 
على هيئة خمصوصة منتزهة جيتمع هبا النساء والرجال للهو  منها اهنم أحدثوا بغيط النويب اجملاور لالزبكية ابنية

  واخلالعة يف أوقات خمصوصة وجعلوا على كل من يدخل اليه قدرا خمصوصا يدفعه أو يكون مأذونا وبيده ورقة 
 ومنها أهنم هدموا وبنوا باملقياس والروضة وهدموا اماكن باجليزة ومهدوا التل اجملاور لقنطرة الليمون وجعلوا يف
اعاله طاحونا تدور يف اهلواء عجيبة وتطحن االرادب من الرب وهي بأربعة أحجار وطاحونا أخرى بالروضة جتاه 

مساطب النشاب وهدموا اجلامع اجملاور لقنطرة الدكة وشرعوا يف ردم جهات حوايل بركة االزبكية وهدموا 
الماكن املقابلة هلا من اجلهة االخرى االماكن املقابلة لبيت صارى عسكر حىت جعلوها رحبة متسعة وهدموا ا



واجلنائن اليت خلف ذلك وقطعوا اشجارها وردموا مكاهنا باالتربة املمهدة على خط معتدل من اجلهتني مبتدأ من 
حد ببيت صارى عسكر اىل قنطرة املغريب وجددوا القنطرة املذكورة وكانت آلت اىل السقوط وفعلوا بعدها كذلك 

ث صار جسرا عظيما ممتدا ممهدا مستويا على خط مستقم من االزبكية اىل بوالق قسمني على الوضع والنسق حبي
قسم اىل طريق أيب العال وقسم يذهب اىل جهة التبانة وساحل النيل وبطريقة الطريق املسلوكة الواصلة من طريق أيب 

اىل منتهاه خندقني وغرسوا جبانبه العالء وجامع اخلطريي اىل ناحية املدابغ وحفروا يف جانيب ذلك اجلسر من مبدئه 
اشجارا وسيسبانا واحدثوا طريقا اخرى فيما بني باب احلديد وباب العدوى عند املكان املعروف بالشيخ شعيب 

  حيث معمل الفواخري وردموا جسر ممتدا ممهدا مستطيال يبتدي 

 ذلك من االبنية والغيطان واالشجار من احلد املذكور وينتهي اىل جهة املذبح خارج احلسينية وازلوا ما يتخلل بني
والتلول وقطعوا جانبا كبريا من التل الكبري اجملاور لقنطرة احلاجب وردموا يف طريقهم قطعة من خليج بركة الرطلي 

وقطعوا اشجار بستان كاتب البهار املقابل جلسر بركة الرطلي واشجار اجلسر ايضا واالبنية اليت بني باب احلديد 
بظاهر جامع املقس وساروا على املنخفض حبيث صارت طريقا ممتدة من االزبكية اىل جهة قبة النصر  والرحبة اليت

املعروفة بقبة العزب جهة العادلية على خط مستقيم من اجلهتني وقيدوا بذلك انفارا منهم يتعاهدون تلك الطرق 
البغال واحلمري وفعلوا هذا الشغل ويصلحون ما خيرج منها عن قالب االعتدال بكثرة الدروس وحوافر اخليول و

الكبري والفعل العظيم يف أقرب زمن ومل يسخروا احدا يف العمل بل كانوا يعطون الرجال زيادة عن اجرهتم املعتادة 
وسرعة العمل باآلالت القريبة املأخذ السهلة التناول  ٢ويصرفوهنم من بعد الظهرية ويستعينون يف االشغال 

  ة الكلفة املساعدة يف العمل وقل
كانوا جيعلون بدل الغلقان والقصاع عربات صغرية ويداها ممتدتان من خلف ميلؤها الفاعل ترابا او طينا او احجارا 
من مقدمها بسهولة حبيث تسع مقدار مخسة غلقان مث يقبض بيديه على خشبتيها املذكورتني ويدفعها امامه فتجرى 

ليها باحدى يديه ويفرغ ما فيها من غري تعب وال مشق وكذلك هلم على عجلتها بأدىن مساعدة اىل حمل العمل فيم
فؤوس وقزم حمكمة الصنعة متقنة الوضع وغالب الصناع من جنسهم وال يقطعون االحجار واالخشاب اال بالطرق 

جا اهلندسية على الزوايا القائمة واخلطوط املستقيمة وجعلوا جامع الظاهر بيربس خارج احلسينية قلعة ومنارته بر
ووضعوا علىأسواره مدافع واسكنوا به مجاعة من العسكر وبنوا يف داخله عدة مساكن تسكنها العسكر املقيمة به 

  وكان هذا اجلامع معطل الشعائر من مدة مدة طويلة وباع نظاره منه أنقاضا وعمدا كثرية 
  ومنها أهنم احدثوا على التل املعروف بتل العقارب الناصرية ابنية وكرانك 

  براجا ووضعوا فيها عدة من آالت احلرب والعساكر املرابطني فيه وا
وهدموا عدة دور من دور االمراء وأخدوا أنقاضها ورخامها البنيتهم وافردوا للمدبرين والفلكيني وأهل املعرفة 

الناصرية  والعلوم الرياضية كاهلندسة واهليئة والنقوشات والرسومات واملصورين والكتبة واحلساب واملنشئني حارة
حيث الدرب اجلديد وما به من البيوت مثل بيت قاسم بك وأمري احلاج املعروف بأيب يوسف وبيت حسن كاشف 
جركس القدمي واجلديد الذي أنشأه وشيده وزخرفه وصرف عليه امواال عظيمة من مظامل العبادة وعند متام بياضه 

كبرية من كتبهم وعليها خزان ومباشرون حيفظوهنا  وفرشه حدثت هذه احلادثة ففر مع الفارين وتركه فيه مجلة
وحيضروهنا للطلبة ومن يريد املراجعة فرياجعون فيها مرادهم فتجتمع الطلبة منهم كل يوم قبل الظهر بساعتني 

وجيلسون يف فسحة املكان املقابلة ملخازن الكتب على كراسي منصوبة موازية لتختاة عريضة مستطيلة فيطلب من 



عة ما يشاء منها فيحضرها له اخلازن فيتصفحون ويراجعون ويكتبون حىت أسافلهم من العساكر واذا يريد املراج
حضر اليهم بعض املسلمني ممن يريد الفرجة ال مينعونه الدخول اىل أعز اماكنهم ويتلقونه بالبشاشة والضحك 

ا للنظر يف املعارف بذلوا له مودته وأظهار السرور مبجيئه اليهم وخصوصا أذا رأوا فيه قابلية أو معرفة او تطلع
وحمبتهم وحيضرون له أنواع الكتب املطبوع هبا واالقاليم واحليوانات والطيور والنباتات وتواريخ القدماء وسري 
االمم وقصص االنبياء بتصاويرهم وآياهتم ومعجزاهتم وحوادث اممهم مما حيري االفكار ولقد ذهبت اليهم مرارا 

ن مجلة ما رأيته كتاب كبري يشتمل على سرية النيب صلى اهللا عليه و سلم ومصورون به واطلعوين على ذلك فم
صورته الشريفة على قدر مبلغ علمهم واجتهادهم وهو قائم على قدميه ناظرا اىل السماء كاملرهب للخليقة وبيده 

صفحة اخرى صورة  اليمىن السيف ويف اليسرى الكتاب وحوله الصحابة رضي اهللا عنهم بأيديهم السيوف ويف
  اخللفاء الراشدين ويف االخرى صورة املعراج والرباق وهو صلى اهللا عليه و سلم راكب عليه 

من صخوره بيت املقدس وصورة بيت املقدس واحلرم املكي واملدين وكذلك صورة االئمة اجملتهدين وبقي اخللفاء 
يف وجامع السلطان حممد وهيئة املولد النبوي ومجعية والسالطني ومثال اسالمبول وما هبا من املساجد العظام كأياصو

اصناف الناس لذلك السلطان سليمان وهيئة صالة اجلمعة فيه وأىب ايوب االنصاري وهيئة صالة اجلنازة فيه وصور 
البلدان والسواحل والبحار واالهرام وبرايب الصعيد والصور واالشكال واالفالم املرسومة وما خيتص بكل بلد من 

س احليوان والطيور والنبات واالعشاب وعلوم الطب والتشريح واهلندسيات وجر االثقال وكثري من الكتب أجنا
االسالمية مترجم بلغتهم ورأيت عندهم كتاب الشفاء للقاضي عياض ويعربون عنه بقوهلم شفاء شريف والربدة 

ورا من القرآن وهلم تطلع زائد للعلوم للبوصريي وحيفظون مجلة من أبياهتا وترمجوها بلغتهم ورأيت بعضهم حيفظ س
وأكثرها الرياضة ومعرفة اللغات واجتهاد كبري يف معرفة اللغة واملنطق ويدأبون يف ذلك الليل والنهار وعندهم كتب 

مفردة ألنواع اللغات وتصاريفهما واشتقاقاهتا حبيث يسهل عليهم نقل ما يريدون من أي لغة كانت اىل لغتهم يف 
توت الفلكي وتالمذته يف مكاهنم املختص هبا اآلالت الفلكية الغريبة املتقنة الصنعة وآالت  أقرب وقت وعند

االرتفاعات البديعة العجيبة التركيب الغالية الثمن املصنوعة من الصفر املموه وهي تركب برارمي مصنوعة حمكمة 
كبت صارت آلة كبري أخذت قدرا كل آلة عدة قطع تركب مع بعضها البعض برباطات وبرارمي لطيفة حبيث اذا ر

من الفراغ وهبا نظارات وثقوب ينفذ النظر منها اىل املرئي واذا احنل تركيبها وضعت يف ظرف صغري وكذلك 
نظارات للنظر يف الكواكب وارصادها ومعرفة مقاديرها واجرامها وارتفاعاهتا واتصاالهتا ومناظرهتا وأنواع املنكابات 

 الدقائق الغريبة الشكل الغالية الثمن وغري ذلك وأفردوا جلماعة منهم بيت ابراهيم والساعات اليت تسري بثواين
كتخدا السنارى وهم املصورون لكل شيء ومنهم ارجيو املصور وهو يصور صور اآلدميني تصويرا يظن من يراه انه 

  بارز 

ئرة وكذلك غريهم من االعيان يف الفراغ جبسم يكاد ينطق حىت انه صور صورة املشايخ كل واحد على حدته يف دا
وعلقوا ذلك يف بعض جمالس صارى عسكر وآخر يف مكان اخر يصور احليوانات واحلشرات واخر يصور االمساك 

واحليتان بانواعها وأمسائها ويأخذون احليوان او احلوت الغريب الذي ال يوجد ببالدهم فيضعون جسمه بذاته يف ماء 
  ه وهيئته ال يتغري وال يبلى ولو بقي زمنا طويال مصنوع حافظ للجسم فيبقى على حالت

وكذلك أفردوا اماكن للمهندسني وصناع الدقائق وسكن احلكيم رويا ببيت ذي الفقار كتخدا جبوار ذلك ووضع 
آالته ومساحقه وأهوانه يف ناحية وركب له تنانري وكوانني لتقطري املياه واالدهان واستخراج االمالح وقدورا 



ت وجعل له مكانا أسفل واعلى وهبما رفوف عليها القدور اململوءة بالتراكيب واملعاجني والزجاجات عظيمة وبراما
  املتنوعة وهبا كذلك عدة من االطباء واجلراحيية 

وأفردوا مكانا يف بيت حسن كاشف جركس لصناعة احلكمة والطب الكيماوي وبنوا فيه تنانري مهندمة وآالت 
صاعيد االرواح وتقاطري املياه وخالصات املفردات وأمالح االرمدة املستخرجة من تقاطري عجيبة الوضع واالت ت

االعشاب والنباتات واستخراج املياه اجلالءة واحلاللة وحول املكان الداخل قوارير وأوان من الزجاج البلوري 
  املختلف االشكال واهليئات على الرفوف والسدالت وبداخلها انواع املستخرجات 

ما رأيته يف ذلك املكان ان بعض املتقيدين لذلك أخذ زجاجة من الزجاجات املوضوع فيها بعض املياه ومن أغرب 
املستخرجة فصب منها شيئا يف كأس مث صب عليها شيئا من زجاجة اخرى فعال املآن وصعد منه دخان ملون حىت 

اه بأيدينا ونظرناه مث فعل كذلك انقطع وجف مايف الكأس وصار حجرا أصفر فقلبه على الربجات حجرا يابسا أخذن
مبياه أخرى فجمد حجرا أزرق وباخرى فجمد حجرا أمحر ياقوتيا وأخذ مرة شيئا قليال حدا من غبار أبيض ووضعه 

  على السندال وضربه باملطرقة بلطف 

فخرج له صوت هائل كصوت القرابانة انزعجنا منه فضحكوا منا واخذ مرة زجاجة فارغة مستطيلة يف مقدار 
الشرب ضيقة القسم فغمسها يف ماء قراح موضوع يف صندوق من اخلشب مصفح الداخل بالرصاص وأدخل معها 

اخرى على غري هيئتها وأنزهلما يف املاء وأصعدمها حبركة احنبس هبا اهلواء يف أحدمها وآتى آخر بفتيلة مشتعلة وأبرز 
فخرج ما فيها من اهلواء احملبوس وفرقع بصوت هائل  ذلك فم الزجاجة من املاء وقرب اآلخر الشعلة اليها يف احلال

ايضا وغري ذلك امور كثرية وبراهني حكمية تتولد من اجتماع العناصر ومالقاة الطبائع ومثل الفلكة املستديرة اليت 
يديرون هبا الزجاج فيتولد من حركتها شرر يطري مبالقاة ادىن شيء كثيف ويظهر له صوت وطقطقة واذا مسك 

شخص ولو خيطا لطيفا متصالهبا وملس آخر الزجاجة الدائرة او ما قرب منها بيده االخرى ارتج بدنه  عالقتها
وارتعد جسمه وطقطقت عظام أكتافه وسواعده يف احلال برجة سريعة ومن ملس هذا الالمس او شيئا من ثيابه او 

ل وتراكيب غريبة ينتج منها نتائج ال شيئا متصال به حصل له ذلك ولو كانوا ألفا أو أكثر وهلم فيه امور وأ وا
  يسعها عقول امثالنا 

وأفردوا ايضا مكنا للنجارين وصناع االآلت واالخشاب وطواحني اهلواء والعربات واللوازم هلم يف اشغاهلم 
وهندساهتم وارباب صنعائهم ومكانا آخر للحدادين وبنوا فيه كوانني عظاما وعليها منافيخ كبار خيرج منها اهلواء 
متصال كثريا حبيث جيذبه النافخ من أعلى حبركة لطيفة وصنعوا السندانات واملطارق العظام لصناعات اآلالت من 
احلديد واملخارط وركبوا خمارط عظيمة خلرط القلوزات احلديد العظيمة وهلم فلكات مثقلة يديرها الرجال للمعلم 

معلق مثقوب وفيه ماء يقطر على حمل اخلرط لتربيد النارية  اخلراط للحديد باالقالم املتينة اجلافية وعليها حق صغري
احلادثة من االصطكاك وباعلى هذه االمكنة صناع االمور الدقيقة مثل الربكارات وآالت الساعات واآلالت 

  اهلندسية املتقنة وغري ذلك 

  شهر رجب سنة

ن مجاعة حسني بك املعروف بشفت استهل بيوم االحد يف ثالثه قتلوا شخص من االجناد يقال له مصطفى كاشف م
وكان قد فر مع الفارين مث رجع من غري استئذان وأقام أياما مستترا ببيت الشيخ سليمان الفيومي فسلمه ملصطفى 



أغا مستحفظان ليأخذ له أمانا فأخرب الفرنسيس بشأنه وأغراهم عليه فأمروه بقتله فقطع رأسه وطافوا هبا ينادون 
  من يدخل اىل مصر بغري أذن الفرنسيس عليها بقوهلم هذا جزاء 

ويف يوم اخلميس حضر كبري الفرنسيس الذي بناحية قليوب وصحبته سليمان الشواريب شيخ الناحية وكبريها فلما 
حضر حبسوه بالقلعة قبل اهنم عثروا له على مكتوب ارسله وقت الفتنة السابقة اىل سر ياقوس لينهض أهل تلك 

م باحلضور وقت ان يرى الغلبة على الفرنسيس وملا حبسوه وحبسوا معه اربعة من االجناد النواحي يف القيام ويأمره
  ايضا 

  وفيه احدثوا مرمارا يضربونه يف كل يوم وقت الزوال الن ذلك الوقت عندهم ابتداء اليوم 
معة ثالث عشره ويف يوم االربعاء عاشره نادوا يف االسواق بان من أراد أن يشتري فرسا أو محارا فليحضر يوم اجل

ببوالق ويشتري من الفرنساويه ما أحب من ذلك وكتبوا بذلك اوراقا وألصقوها باالسواق واالزقة وهي مطوعة 
وعليها الصورة ونصها فليكن معلوما عند كافة الرعايا املصرية ان يف يوم اجلمعة ثالثة عشر من شهر رجب الساعة 

لفرنساوية فالجل هذا املشتري كل من اراد ان يقتىن خيال فمنحنا له اثنني يباع يف بوالق مجلة خيل من املشيخة ا
  االجازة انه يقتىن كما يريد ويشاء 

ويف يوم االثنني سادس عشره سافر صارى عسكر بونابارته اىل السويس وأخذ صحبته السيد امحد احملروقي 
املصورين وجرجس اجلوهري والطون أبو وابراهيم افندي كاتب البهار وأخذ معه ايضا بعض املدبرين واملهندسني و

طاقية وغريهم وعدة كثرية من عساكر اخليالة واملشاة وبعض مدافع وعربات وختتروان وعدة مجال حلمل الذخرية 
  واملاء والقومانية 

وفيه شرعوا يف ترتيب الديوان على تنظيم اخر وعينوا له ستني نفرا منهم اربعة عشر يقال هلم خصوص وهم الذين 
رون دائما ويقال هلم الديوان اخلصوصي والديوان الدميومي والباقي حبسب االقتضاء واالربعة عشر هم من حيض

املشايخ الشرقاوي واملهدي والصاوي والبكري والفيومي ومن التجار احملروقي وامحد حمرم ومن النصارى القبطة 
نكليزي وبودين وموسى كافر الفرنساوي لطف اهللا املصري ومن الشوام يوسف فرحات وخماييل كحيل ورواحة اال

ومعهم وكالء ومباشرون من الفرنسيس ومترمجون وأما العمومي فأكثره مشايخ حرف وكتبوا بذلك طومارا كبريا 
بصموا منه نسخا كثرية وأرسلوا منها نسخا كثرية لالعيان وألصقوا منها باالسواق على العادة وأرسلوا اللذين 

امسائهم شبه التقارير وصورة صدر ذلك الطومار املكتتب يف شأن ذلك وقد أوردت ذلك عينوا بالديوان أوراقا ب
وان كان فيه بعض طول لالطالع على ما فيه من التمويهات على العقول والتسلق على دعوى اخلواص من البشر 

ونابارته كبري بفاسد التخيالت اليت تنادى على بطالهنا بديهة العقل فضال عن النظر وهي مقولة على لسان ب
  الفرنسيس ونصه 

بسم اهللا الرمحن الرحيم من امري اجليوش الفرنساويه خطابا اىل كافة أهايل مصر اخلاص والعام نعلمكم ان بعض 
الناس الضالني العقول اخلليني من املعرفة وادراك العواقب سابقا اوقعوا الفتنة والشرور بني القاطنني مبصر فأهلكهم 

يتهم القبيحة والباري سبحانه وتعاىل أمرين بالشفقة والرمحة على العباد فامتثلث أمره وصرت هللا بسبب فعلهم ون
رحيما بكم شفوقا عليكم ولكن كان حصل عندي غيظ وغم شديد حبسب حتريك هذه الفتنة بينكم والجل ذلك 

خاطرنا اىل ترتيب أبطلت الديوان الذي كنت رتبته لنظام البلد وصالح اموالكم من مدة شهرين واالن توجه 
الديوان كما كان الن حسن احوالكم ومعاملتكم يف املدة املذكورة انسانا ذنوب االشرار وأهل الفتنة اليت وقعت 

  سابقا أيها العلماء واالشراف أعلم وأمتكم ومعاشر رعيتكم بان الذي يعاديين وخياصمين امنا خصامه 



ا ينجيه مين يف هذا العامل وال ينجو من بني يدي اهللا ملعارضته من ضالل عقله وفساد فكرة فال جيد ملجأ وال خملص
ملقادير اهللا سبحانه وتعاىل والعاقل يعرف ان ما فعلناه بتقدير اهللا تعاىل وارادته وقضائه ومن يشك يف ذلك فهو امحق 

ن على يدي وقدر يف واعمى البصرية واعلموا ايضا امتكم ان اهللا قدر يف االزل هالك اعداء االسالم وتكسري الصلبا
اآلزل أين اجيء من املغرب اىل أرض مصر هلالك الذين ظلموا فيها واجراء االمر الذي امرت به وال يشك العاقل 
ان هذا كله بتقدير اهللا وارادته وقضائه واعلموا ايضا أمتكم ان القرآن لعظيم صرح يف ايات كثرية بوقوع الذي 

يف املستقبل وكالم اهللا يف كتابه صدق وحق ال يتخلف اذا تقرر هذا  حصل واشار يف ايات اخرى اىل امور تقع
وثبتت هذه املقاالت يف آذانكم فلترجع أمتكم مجيعا اىل صفاء النية واخالص الطوية فان منهم من ميتنع عن الغي 

ني وما ختفي واظهار عداويت خوفا من سالحي وشدة سطويت ومل يعلموا ان اهللا مطلع على السرائر يعلم خائنه االع
الصدور والذي يفعل ذلك يكون معارضا الحكام اهللا ومنافقا وعليه اللعنة والنقمة من اهللا غالم الغيوب واعلموا 
ايضا اين أقدر على اظهار ما يف نفس كل أحد منكم النين أعرف احوال الشخص وما انطوى عليه مبجرد ما اراه 

أيت وقت ويوم يظهر لكم باملعاينة ان كل ما فعلته وحكمت به وان كنت ال اتكلم وال انطق بالذي عنده ولكن ي
فهو حكم اهلي ال يرد وان اجتهاد االنسان غاية جهده ما مينعه عن قضاء اهللا الذي قدره وأجراه على يدي فطوىب 

  للذين يسارعون يف احتادهم ومهتهم مع صفاء النية واخالص السريرة والسالم 
مي شهرته تدفع اليهم نظري تقيدهم مبصاحل العامة والدعاوى وما يترتب عليه النظام ورتبوا الرباب الديوان الدميو

  بينهم وبني املسلمني 
  ويف ثامن عشرة طافوا على الطواحني واختاروا من كل طاحون فرسا اخذوها 

  ويف رابع عشرينه حضر السيد احملروقي وكاتب البهار من السويس 

يس فأستأذونه يف ذهاهبم اىل مصر فأذن هلم وأرسل معهم مخسني عسكريا وكان سارى عسكر ذهب اىل ناحية بلب
ليوصلوهم اىل مصر فلما حضروا حكوا أن أهل السويس ملا بلغهم جميء الفرنساوية هربوا وأخلوا البلدة فذهبوا اىل 

متعة وغري ذلك الطور وذهب البعض اىل العرب بالبادية فنهب الفرنسيس ما وجدوه بالبندر من النب واملتاجر واال
وهدموا الدور وكسروا االخشاب وخوايب املاء فلما حضر كبريهم وكان متأخرا عنهم كلمه التجار الذاهبون معه 

وأعلموه أن هذا الفعل غري صاحل فاسترد من العسكر بعض الذي أخذوه ووعدهم باسترجاع الباق أو دفع مثنه 
بان حضرا اىل قريب من السويس هبما بن ومتاجر فغرقت مبصر وأن يكتبوا قائمة باملنهوبات مث انه وجد مرك

احدامها فنزلت طائفة من الفرنسيس يف مراكب صغار وذهبوا اليها يف الغاطس وأخرجوها بآالت ركبوها 
واصطنعوها من علم جر االثقال ويف مدة اقامته بالسويس صار يركب ويتأمل يف النواحي وجهات ساحل البحر 

ن معه من االدم يف هذه السفرة ثالثة طيور دجاج حممرة ملفوفة يف ورق وليس معه طباخ وال والرب ليال وهنارا وكا
فراش وال فرش وال خيمة وكل شخص من عسكره معه رغيف كبري مرشوق يف طرف خربته يتزود منه ويشرب 

  من سقاء لطيف من صفيح معلق يف عنقه 
ة بلبيس ومعهم عدة من العربان حنو الثالثني نفرا ويف يوم السبت حضر عدة من العسكر الفرنساوية من ناحي

موثقون باحلبال وأسروا ايضا عدة من اوالدهم ذكورا واناثا ودخلوا هبم اىل مصر يزفوهنم بالطبول أمامهم ومعهم 
  ايضا ثالثة محول من محول التجار وبعض مجال مما كان هنب منهم عند رجوعهم من احلج 

ارى عسكر من ناحية بلبيس اىل مصر ليال وأحضر معه عدة عربان وعبد الرمحن ويف ليلة االثنني غايته حضر س



أباظة أخو سليمان أباظة شيخ العيايدة وخالفه رهائن وضربوا أبو زعبل واملنري وأخذوا مواشيهم وحضروا هبم اىل 
  القاهرة وخلفهم اصحاهبم رجاال ونساء وصغارا ويف 

اريب شيخ قليوب ومعه ايضا ثالثة رجال يقال هلم عرب الشرقية ذلك اليوم قتلوا شيخ العرب سليمان الشو
فأنزلوهم من القلعة اىل الرميلة على يد االغا وقطعوا رؤوسهم ومحلوا جثة الشواريب مع رأسه يف تابوت وأخذه 

  اتباعه يف بلده قليوب ليدفن هناك عند اسالفه وانقضى هذا الشهر وحوادثه اجلزئية والكلية 
لة السابع والعشرين منه أتت مجاعة اىل دار الشيخ حممد ابن اجلوهري الكائن باالزبكية بالقرب من منها ان يف لي

باب اهلواء فخلعوا الشباك املطل على الربكة ودخلوا منه وصعدوا اىل أعلى الدار وكان هبا ثالثة من النساء 
رمي بل كانوا قد انتقلوا اىل دار أخرى ملا اخلدامات وابنة خدامة ايضا وبواب الدار ومل يكن رب الدار هبا وال احل

سكن معظم العسكر باالزبكية فاستيقظ النساء وصرخن فضربوهن وقتلوا منهن امرأة واختفت البنت يف جهة 
وعاثوا يف الدار وأخذوا متاعا ومصاغا ونزلوا واستيقظ البواب فأختفى خوفا منهم فلما طلع النهار وشاع اخلرب 

ا فلم يقع كالم يف شأن ذلك فلما قدم من سفره ركب مشايخ الديوان وأخربوه فاغتم وكان سارى عسكر غائب
  لذلك وأظهر الغيظ وذم فاعل ذلك ملا فيه من العار الذي يلحقه واهتم يف الفحص عمن فعل ذلك وقتله 

يل ووجدوا ومنها كثرة تعدي القلقات وتشديدهم على وقود القناديل باالزقة هم من أهل البلد واذا مروا بالل
قنديال اطفاه اهلواء وفرغ زيته مسروا احلانوت او الدار اليت هو عليها وال يقلعون املسمار حىت يصاحلهم صاحبها 
على ما احبوه من الدراهم ورمبا تعمدوا كسر القناديل الجل ذلك واتفق ان املطراطفا عدة قناديل بسوق أمري 

فابتل الورق وسال املاء فأطفأ القنديل فسمروا حوانيت السوق  اجليوش بسبب كوهنا يف ظروف من الورق واجلرير
واصبح اهلها صاحلوا عليها ووقع مثل ذلك يف طرق عديدة فجمعوا يف ذلك اليوم مجلة من الدراهم وامثال ذلك 

حىت يف االزقة والعطف الغري النافذة حىت كان الناس ليس هلم شغل اال القناديل وتفقد حاهلا وخصوصا يف ليل 
  الشتاء الطويل 

  شهر شعبان املعظم سنة

استهل بيوم الثالثاء فيه قتلوا ثالثة انفار من الفرنسيس وبندقوا عليهم بالرصاص بامليدان حتت القلعة قيل اهنم من 
  املتسلقني على الدور 

عسكر وفيه اخرب السفار بان مراد بك ومن معه ترفعوا اىل قبلي ووصلوا اىل عقبة اهلواء وكلما قرب منهم 
  الفرنساوية انتقلوا وقبلوا ولقد داخلهم من الفرنساوية خوف شديد ومل يقع بينهم مالقاة وال قتال 

وفيه قدمت رباعة حتمل النب الذي حضر من السويس باملركب الداو يصحبه مجاعة من الفرنساوية خلفارهتا من 
  قطاع الطريق 

باملشهد احلسيين على أهل تلك اخلطة وما جاورها بفتح  ويف يوم االحد سادسه نادى القبطان الفرنساوي الساكن
احلوانيت واالسواق الجل مولد احلسني وشد يف ذلك ووعد من اغلق حانوته بتسمريه وتغرميه عشرة ريال فراسنة 

مكافأة له على ذلك وكان السبب يف ذلك واالصل فيه ان هذا املولد ابتدعه السيد بدوي بن فتيح مباشر وقف 
ان قد اعتراه مرض احلب االفرجني فنذر على نفسه هذا املولد أن شفاه اهللا تعاىل فحصلت له بعض افاقة املشهد فك

فابتدأ به وأوقد يف املسجد والقبة قناديل وبعض مشوع ورتب فقهاء يقرأون القرآن بالنهار مدارسة واخرين باملسجد 



يهم كثري من اهل البدع كجماعة العفيفي والسمان يقرأون بالليل دالئل اخلريات للجذويل مث زاد احلال وانضم ال
والعريب والعيسوية فمنهم من يتحلق ويذكر اجلاللة وحيرفها وينشد له املنشدون القصائد واملواالت ومنهم من يقول 

أبياتا من بردة املديح للبوصريي وجياوهبم آخرون مقابلون هلم بصيغة صالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم وأما 
عيسوية فهم مجاعة من املغاربة وما دخل فيهم من أهل االهواء ينسبون اىل شيخ من اهل املغرب يقال له سيدي ال

حممد بن عيسى وطريقتهم اهنم جيلسون قبالة بعضهم صفني ويقولون كالما معوجا بلغتهم بنغم وطريقة مشوا عليها 
  وبني أيديهم طبول ودفوف يضربون عليها على 

شديدا مع ارتفاع اصواهتم وتقف مجاعة اخرى قبالة الذين يضربون بالدفوف فيضعون اكتافهم يف قدر النغم ضربا 
اكتاف بعض ال خيرج واحد عن اآلخر ويلتوون وينتصبون ويرتفعون وينخفضون ويضربون االرض بأرجلهم كل 

وة وهذه احلركات وااليقاعات ذلك مع احلركة العنيفة والقوة الزائدة حبيث ال يقوم هذا املقام اال كل من عرف بالق
على منط الضرب بالدفوف فيقع باملسجد دوى عظيم وضجات من هؤالء ومن غريهم من مجاعة الفقراء كل احد 

له طريقة وكيفية تباين االخرى هذا مع ما ينضم اىل ذلك من مجع العوام وحتلقهم باملسجد للحديث واهلذيان وكثرة 
ت اىل حسبان الغلمان الذين حيضرون للتفرج والسعي خلفهم واالفتتان هبم اللغط واحلكايات واالضاحيك والتلف

ورمى قشور اللب واملكسرات واملأكوالت يف املسجد وطواف الباعة باملأكوالت علىالناس فيه وسقاة املاء فيصري 
ال باهللا العلي املسجد مبا اجتمع فيه من هذه القاذورات والعفوش ملتحقا باالسواق املمتهنة وال حول وال قوة ا

العظيم مث زاد احلال على ذلك بقدوم مجاعة االشاير من احلارات البعيدة والقريبة وبني أيديهم مناور القناديل 
واجلوامع العظيمة اليت حتملها الرجال والشموع والطبول والزمور ويتكلمون بكالم حمرف يظنون انه ذكر 

ترضهم اىل االعتزال واخلروج والزندقة وغالبهم السوقة وأهل وتوسالت يثابون عليها وينسبون من يلومهم او يع
احلرف السافلة ومن ال ميلك قوت ليلته فتجد أحدهم جيتهد بقوة سعيه ويبيع متاعه او يستدين اجلملة من الدراهم 

ع ليلته ويصرفها يف وقود القناديل وأجرة الطبالة والزمارة وكل جيتمع عليه ما هو من أمثاله من احلرافيش مث يقط
تلك سهرانا ويصبح داخيا كسالنا ويظن انه بات يتعبد ويذكر ويتهجد واستمر هذا املولد أكثر من عشر سنني ومل 
يزدد الناذر لذلك اال مرضا ومقتا واستجلب خدمة الضريح ماالح هلم من خساف العقول مثل الشمع والدراهم 

ت هذه احلادثة مبصر ترك هذا املولد يف مجلة املتروكات مث واختذوا ذلك حبالة الكل أموال الناس بالباطل فلما حصل
  حصلت الفتنة اليت حصلت وسكن هذا الفرنساوي 

يف خط املشهد احلسيين لضبط تلك اجلهة وفيه مسايرة ومداهنة فصار يظهر احملبة للمسلمني ويالطفهم ويدخل 
م وأبطل وقوف عسكره بالسالح كعادهتم يف بيوت اجلريان ويقبل شفاعة املتشفعني وجيل الفقهاء ويعظمهم ويكرمه

غري هذه اجلهة وكذلك منع ما يفعله القلقات من أنواع التشديد على الناس يف مثل القناديل فأطمأن به أهل اخلطة 
وتراجعوا للبكور اىل الصالة يف املساجد بعد ختوفهم من العسكر الذي رتب معهم وتركهم التبكري فلما أنسوا به 

ه رجعوا لعادهتم ومشوا بالليل ايضا بدون فزع وخوف وترمجانه على مثل طريقته وهو رجل شريف وعرفوا اخالق
من أهل حلب كان اسريا مبالطة فاستخلصه الفرنسيس يف مجلة من استخلصوه من أسرىمالطة وقدم معهم مصر 

شريف املذكور ليكون فيه فلما أجلس هذا الضبط اخلط كان ترمجانه يهوديا فأحتال بعض أعيان اجلهة ورتب هذا ال
راحة للناس ففتح له قهوة باخلط بالقرب من دار خمدومه ومجع الناس للجلوس فيها والسهر حصة من الليل وامرهم 

بعدم غلق احلوانيت مقدارا من الليل كعادهتم القدمية فأستأنسوا باالجتماعات والتسلي واخلالعات وعم ذلك 



ة الن أكثرهم مطبوع على اجملون واخلالعة وتلك هي طبيعة الفرنساوية جهات تلك اخلطة ووافق ذلك هوى العام
فصاروا جيتمعون عنده للسمر واحلديث واللعب واملمازحة وحيضر معهم ذلك الضابط ومعه زوجته وهي من اوالد 

ان وحسنوا البلد املخلوعني ايضا فانساق احلديث لذكر هذا املولد الشهري وما يقع يف لياليه من اجلمعيات واملهرج
  له اعادته فوافقهم على ذلك وأمر باملناداة وفتح احلوانيت ووقود القناديل وشدد يف ذلك 

ويف يوم االربعاء كتبوا أوراقا بتطيري طيارة بربكة االزبكية مثل اليت سبق ذكرها وفسدت فاجتمعت الناس لذلك 
قية وسقطت ولو ساعدها الريح وغابت وقت الظهر وطريوها وصعدت اىل االعلى ومرت اىل أن وصلت تالل الرب

  عن االعني لتمت احليلة وقالوا اهنا سافرت اىل البالد البعيدة بزعمهم 

  وفيه سافر اخلواجة جملون اىل الصعيد واليا على جرجا لتحرير البالد وقبض االموال والغالل املتأخرة بالنواحي للعز 
رجنيات وصناديق قيل اهنم ارسلوها اىل الطور وصحبتهم عدة وفيه سافرت قافلة هبا امحال كثرية ومواش ونساء اف

  من العسكر 
ويف يوم اخلميس عاشره حضر طائفة من العسكر الفرنساوي اىل وكالة ذي الفقار باجلمالية ففتحوا طبقة كانت 
الوكالة لكتخدا علي باشا الطرابلسي وأخذوا ما وجدوه هبا من االمتعة وختموا عدة حواصل وطباق بذلك اخلان وب

اجلديدة وغريها للمسافرين واهلاربني والقليوجنية وضبطوا ما هبا وقبضوا على مجاعة من االتراك والقليوجنية التجار 
وسجنوهم بالقلعة وصاروا يفتشون على من بقى منهم بالقاهرة وبوالق خصوصا الكرتلية الذين كانوا عسكرا ملراد 

يوجنية الذين كانوا مع مراد بك وبعضهم كان مبصر فأدخلوهم يف بك وأخذوا الكثري من نصارى االروام والقل
  عسكرهم وزيوهم بزيهم وأعطوهم اسلحة وانتظموا يف سلكهم 

وفيه تواترت االخبار ان علي باشا ونصوح باشا فارقا مراد بك وذهبا من خلف اجلبل على اهلجن اىل جهة الشام 
  رجب  وصحبتهم مجاعة ابراهيم بك وكان ذهاهبم يف اواخر

وفيه نادوا بأبطال القناديل اليت توقد يف الليل على البيوت والدكاكني وان يوقدوا عوضها يف وسط السوق جمامع 
يف كل جممع اربع قناديل بني كل جممع ثالثون ذراعا ويقوم بذلك االغنياء دون الفقراء وال عالقة للقلقات يف ذلك 

  ربة ففرح بذلك فقراء الناس وانفرجت عنهم هذه الك
  وفيه نادوا ايضا ان كل من كان له دعوى شرعية او ظالمة فليذهب اىل العلماء والقاضي 

وفيه ذهب طائفة من العسكر وضربوا عرب الكوامل ورجعوا مبنهوباهتم من الغنم واملعز والدجاج واالوز واحلمري 
  وغري ذلك 

والبنة املرحوم حممد افندي البكري  وفيه حضر رجل من ناحية غزة يطلب امانا للست فاطمة زوجة مراد بك
  وزوجها االمري ذي الفقار وخشداشينه 

واخلطاب للشيخ خليل البكري فعرض ذلك على ساري عسكر وترجى عنده فكتب له امان حبضورهم وارسل هلم 
ظم بغزة نفقة وكان ذلك حيلة منهم لتأتيهم النفقة وبعض االحتياجات واخرب ذلك الرسول ان عبد اهللا باشا ابن الع

  وابراهيم بك ومن معه خارج البلد وهم يف ضيق وحصر وحيز عنهم داخل البلد 
وفيه ذهب عدة من العسكر الفرنساوية اىل قطبا وشرعوا يف بناء ابنية هناك واشيع سفر ساري عسكر اىل جهة 

  الشام واالغارة عليها 
شهر من شهورهم وعملوا تلك الليلة حراقة ويف ليل االحد ثالث عشرة كان انتقال الشمس لربج الدلو وهو اول 



  بارود وسواريخ كما هي عادهتم عند كل انتقال الشمس من برج اىل برج 
ويف يوم االثنني رابع عشره نادى احملتسب على اللحم الضاين بسبعة انصاف الرطل وكان بثمانية واللحم اجلاموسي 

  خبمسة وكان بستة 
ب العيايدة نواحي اخلانكة وقتلوا منهم طائفة وهنبوهم ووجدوا من وفيه ذهب طائفة من العسكر وضربوا عر

منهوبات الناس وأمتعة عسكر الفرنساوية واسلحتهم مجلة فأخذوا ذلك مع ما أخذوه وأحضروا معهم بعض رجال 
ونساء حبسوهم بالقلعة وفيه ذهب عدة من العسكر اىل صنافري واجهور الورد وقرنفيل وكفر منصور وبالد اخرى 

لتفتيش على العرب فأخذوا ما وجدوه للعرب من هبائم وغريها والذي عصى عليهم ضربوه وهنبوه ايضا وهنبوا ل
مجاال وهبائم ممن مل يعص ايضا ودخلوا بذلك املدينة فصاروا يبيعون البقرة بريالني وثالثة والنعجة وابنها بريال 

  فاشترى غالب ذلك نصارى القبط 
عة حنو التسعني نفرا وغالبهم من املماليك الذين وجدوهم هاربني يف البالد والذين عس ويف يوم السبت قتلوا بالقل

  عليهم اخلبيث االغا وبرطلمني والقلقات ووجدوهم خمتفني يف البيوت 
وفيه قبضوا على مخسة أنفار من اليهود وأمرأتني فألقوا اجلميع يف حبر النيل وفيه نادوا بان كل من اشترى شيئا من 

  ت العرب اليت منهوبا

  هنبتها العسكر حيضره لبيت صارى عسكر 
وفيه كثر االهتمام واحلركة بسفر الفرنسيس اىل جهة الشام وطلبوا وهيؤا مجلة من اهلجن وأحضروا مجال عرب 
الترابني ليحملوا عليها الذخرية والدقيق والعليق والبقسماط مث رمسوا على االهايل عدة كبرية من احلمري وكذلك 

من البغال فطلب شيخ احلمارة وأمر جبمع ذلك وكذلك الركبداريه أمرهم جبمع البغال فاختفى غالب أصحاب عدة 
احلمري وخاف الناس على محريهم فأمتنع خروج السقائني الذين ينقلون املاء بالقرب على احلمري وسقائني اجلمال 

  والربامسية فحصل للناس ضيق بسبب ذلك 
  ينه كتبوا أرواقا ولصقوها باالسواق على العادة ونصها ويف يوم االثنني حادي عشر

احلمد هللا وحده وهذا خطاب اىل مجيع اهل مصر من خاص وعام من حمفل الديوان اخلصوصي من عقالء االنام 
علماء االسالم والوجاقات والتجار الفخام نعلمكم معاشر اهل مصر ان حضرة ساري عسكر الكبري بونابارته أمري 

رنساوية صفح الصفح الكلي عن كامل الناس والرعية بسبب ما حصل من أراذل أهل البلد واجلعيدية اجليوش الف
من الفتنة والشر مع العساكر الفرنساوية وعفا عفوا شامال وأعاد الديوان اخلصوصي يف بيت قائد اغا باالزبكية 

ال كان انتخبهم مبوجب فرمان ورتبه من اربعة عشر شخصا اصحاب معرفة واتقان خرجوا بالقرعة من ستني رج
وذلك الجل قضايا حوايج الرعايا وحصول الراحة الهل مصر من خاص وعام وتنظيمها على أكمل نظام واحكام 

كل ذلك من كمال عقله وحسن تدبريه ومزيد حبه مبصر وشفقته على سكاهنا من صغري القوم قبل كبريه رتبهم 
من الظامل وقد اقتص من عسكره الذين اساؤا مبنزل الشيخ حممد  باملنزل املذكور كل يوم الجل خالص املظلوم

اجلوهري وقتل منهم اثنني بقراميدان وأنزل طائفة منهم عن مقامهم العايل اىل أدىن مقام الن اخليانة ليست من عادة 
  الفرنسيس خصوصا مع النساء االرامل فان ذلك قبيح عندهم 

ة على رجل نصراين مكاس النه بلغه انه زاد املظامل يف اجلمرك مبصر ال يفعله اال كل خسيس ووضع القبض بالقلع
القدمية على الناس ففعل ذلك حبسن تدبريه ليمتنع غريه من الظلم ومراده رفع الظلم عن كامل اخللق ويفتح اخلليج 



ضائع من املوصل من حبر النيل اىل حبر السويس لتخف اجرة احلمل من مصر اىل قطر احلجاز االفخم وحتفظ الب
اللصوص وقطاع الطريق وتكثر عليهم أسباب التجارة من اهلند واليمن وكل فج عميق فاشتغلوا بأمر دينكم 

واسباب دنياكم واتركوا الفتنة والشرور وال تطيعوا شيطانكم وهواكم وعليكم بالرضا بقضاء اهللا وحسن 
اهللا واياكم التوفيق والتسليم ومن كانت له  االستقامة الجل خالصكم من اسباب العطب والوقوع يف الندامة رزقنا

حاجة فليأت اىل الديوان بقلب سليم اال من كان له دعوى شرعية فليتوجه اىل قاضي العسكر املتويل مبصر احملمية 
  خبط السكرية والسالم عن أفضل الرسل على الدوام 

  وحلمريهم وفيه أرسلوا الوايل لينبه على السقائني بنقل املاء وعدم التعرض هلم 
ويف ليلة االربعاء ثالث عشرينه خرج عدة كبرية من العسكر وطلب كبري الفرنساوية بونابارته ان يأخذ معه 

مصطفى بك كتخدا الباشا املتويل أمري احلاج ويأخذ ايضا قاضي العسكر جبمقشي زاده وأربعة أنفار من املتعممني 
  يضا من التجار والوجاقلية ونصارى القبط والشوام وهم الفيومي والصاوي والعريشي والدواخلي ومجاعة ا

  ويف سادس عشرينه نادوا للناس باالمان وفتح االسواق ليال يف رمضان حكم املعتاد 
وفيه انتقل قائمقام من بيته املطل على بركة الفيل وهو بيت ابراهيم بك الوايل وسكن بيت أيوب بك الكبري املطل 

  م اىل بركة االزبكية على بركة الفيل وانتقلوا مجيعه
وفيه أعرض حسن أغا حمرم احملتسب لسارى عسكر امر ركوبه املعتاد الثبات هالل رمضان فرسم له بذلك على 

  العادة القدمية فاحتفل لذلك 

احملتسب احتفاال زائدا وعمل وليمة عظيمة يف بيته أربعة ايام اوهلا السبت وآخرها الثالثاء دعا يف اول يوم العلماء 
فقهاء واملشايخ والوجاقلية وغريهم ويف ثاين التجار واالعيان وكذلك ثالث يوم ورابع يوم دعا ايضا أكابر وال

الفرنساوية وأصاغرهم وركب يوم الثالثاء باالهبة الكاملة زيادة عن العادة وامامه مشايخ احلرف بطبوهلم وزمورهم 
حلاج وسارى عسكر بونابارته مث رجع بعد الغروب اىل وشق القاهرة على الرسم املعتاد ومر على قائمقام وامري ا

بيت القاضي بني القصرين فانبتوا هالل رمضان ليلة االربعاء مث ركب من هناك باملوكب وامامه املشاغل الكثرية 
والطبول والزمور والنقاقري واملناداة بالصوم وخلفه عدة خيالة عارية رؤسهم وشعورهم مرخية على أقفيتهم بشكل 

  مهو ل وانقضى شهر شعبان وحوادثه  بشيع
فمنها ان اهل مصر جروا على عادهتم يف بدعهم اليت كانوا عليها وانكمشوا عن بعضها واحتشموها خوفا من 

الفرنسيس فلما تدرجوا فيها وأطلق هلم الفرنساوية القيد ورخصوا هلم وسايروهم رجعوا اليها واهنمكوا يف عمل 
ضيتها واهنا قربة تنجيهم بزعمهم من املهالك وتقرهبم اىل اهللا زلفى يف املسالك فرحموا مواليد االضرحة اليت يرون فر

يف غفالهتم مع ماهم فيه من االسر وكساد غالب البضائع وغلوها وانقطاع االخبار ومنع اجلالب ووقوف االنكليز 
ة من البحر الرومي وانقطع يف البحر وشدة حجزهم على الصادر والوارد حىت غلت اسعار مجيع االصناف اجمللوب

أثر كثري من رباب الصنائع اليت كسدت لعدم طالهبا واحتاجوا اىل التكسب باحلرف الدنيئة كبيع الفطري وقلي 
السمك وطبخ االطعمة واملأكوالت واالكل يف الدكاكني واحداث عدة قهاوى وأما ارباب احلرف الدنيئة الكاسدة 

االزقة خصوصا جهات العسكر مزدمحة باحلمري اليت تكرى للتردد يف  فأكثرهم عمل محارا مكاريا حىت صارت
شوارع مصر فان للفرنسيس بذلك عناية عظيمة ومغاالة يف االجرة حبيث ان الكثري منهم يظل طول النهار فوق 

  ظهر احلمار بدون حاجة سوى ان جيري 



وهنا يف املشي واالسراع وهم يغنون به مسرعا يف الشارع وكذلك جتتمع اجلماعة منهم ويركبون احلمري وجيهد
ويضحكون ويصيحون ويتمسخرون ويشاركهم املكارية يف ذلك كما ان هلم العناية وبذل االموال والتردد اىل 

  حانات الراح والتغايل يف شراء الفواكه والبوأطي واالقداح 
احلد ال خيرجون من منازهلم  ومن طبعهم يف الشرب اهنم يتعاطون حلد النشوة وترويح النفس فان زادوا عن ذلك

  ومن سكر وخرج اىل السوق ووقع منه أمر خمل عاقبوه وعزروه 
ومنها ترفع أسافل النصارى من القبط والشوام واالروام واليهود وركوهبم اخليول وتقلدهم بالسيوف بسبب 

مبا كسبت ايديهم وما خدمتهم للفرنسيس ومشيهم اخليالء وجتاهرهم بفاحش القول واستذالهلم املسلمني كل ذلك 
ربك بظالم للعبيد واحلال احلال واملركوز يف الطبع ما زال والبعض استهوته الشياطني ومرق والعياذ باهللا من الدين 

  وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم 
كة واملدينة ومنها تواتر االخبار من ابتداء شهر رجب بان رجال مغربيا يقال له الشيخ الكيالين كان جماورا مب

والطائف فلما وردت اخبار الفرنسيس اىل احلجاز واهنم ملكوا الديار املصرية انزعج اهل احلجاز ويدعوهم اىل 
اجلهادوحيرضهم على نصرة احلق والدين وقرأ باحلرم كتابا مؤلفا يف معىن ذلك فاتعظ مجلة من الناس وبذلوا امواهلم 

دين وركبوا البحر اىل القصري مع ما انضم اليهم من أهل ينبع وخالفه فورد وانفسهم واجتمع حنو الستمائة من اجملاه
اخلرب يف اواخره انه انضم اليهم مجلة من اهل الصعيد وبعض اتراك ومغاربة ممن كان خرج معهم مع غز مصر عند 

هوارة الصعيد وقعة انبابة وركب الغز معهم ايضا وحاربوا الفرنسيس فلم تثبت الغز كعادهتم واهنزموا وتبعهم 
واملتجمعة من القرى وثبت احلجازيون مث انكفوا لقلتهم وذلك بناحية جرجا وهرب الغز واملماليك اىل ناحية اسنا 

  وصحبتهم حسن بك اجلداوي 

وعثمان بك حسن تابعه ووقع بني أهل احلجاز والفرنسيس بعض حروب غري هذه املرة بعدة مواضع وينفصل 
  الفريقان بدون طائل 

ان الفرنسيس عملوا كرنتيلة جبزيرة بوالق وبنوا هناك بناء فيحجزون هبا القادمني من السفار اياما معدودة  ومنها
كل جهة من اجلهات القبلية لذلك وضجوا باحلرم وجردوا الكعبة وان هذا الشيخ صار يعط الناس والبحرية 

  حبسبها واهللا اعلم 
   ١٢١٣ مث استهل شهر رمضان املعظم بيوم االربعاء سنة

وفيه أخذ بونابارته يف االهتمام بالسفر اىل جهة الشام وجهزوا طلبا كثريا وصاروا يف كل يوم خيرج منهم طائفة بعد 
  طائفة 

ويف يوم السبت عمل ساري عسكر ديوانا واحضر املشايخ والوجاقات وتكلم معهم يف أمر خروجه للسفر واهنم 
قيهم اىل اقصى الصعيد واهنم متوجهون اىل الفرقة االخرى بناحية غزة قتلوا املماليك الفارين بالصعيد واجلوا با

فيقطعوهنم وميهدون البالد الشامية الجل سلوك الطريق ومشى القوافل والتجارات برا وحبرا لعمار القطر وصالح 
كم ضبط البلد االحوال واننا نغيب عنكم شهرا مث نعود وعند عودنا نرتب النظام يف البلد والشرائع وغري ذلك فعلي

والرعية يف مدة غيابنا ونبهوا مشايخ االخطاط واحلارات كل كبري يضبط طائفته خوفا من الفنت مع العسكر املقيمني 
مبصر فالتزموا له بذلك وكتبوا له اوراقا مطبوعة على العادة يف معىن ذلك وألصقوها بالطرق ويف ذلك اليوم خرج 

املعينون للسفر اىل جهة العادلية وخرج ايضا عدة كبرية من عسكرهم  القاضي ومصطفى كتخدا الباشا واملشايخ
ومعهم امحال كثرية حىت االسرة والفرش واحلصر وعدة مواهي وحمفات للنساء واجلواري البيض والسود واحلبوش 



  الاليت أخذوها من بيوت االمراء وتزيا اكثرهن بزي نسائهم االفرجنيات وغري ذلك 
ركب ساري عسكر الفرنسيس وخرج ايضا اىل العادلية وذلك يف الساعة الرابعة بطالع ويف يوم االحد خامسه 

  احلمل وفيه القمر يف تربيع 

زحل وابقى مبصر عدة من العسكر بالقلعة واالبراج اليت بنوها على التلول وقائمقام وبوسليك وساري عسكر وبزة 
ل واحد معه عسكر يف جهة من اجلهات وأخذ معه جبملة من العسكر يف الصعيد وكذلك سوارى عسكر االقاليم ك

املديرين واصحاب املشورة واملترمجني وأرباب الصنائع منهم كاحلدادين والنجارين ومهندسي احلروب وكبريهم أبو 
  خشبة مبصر مث تراسل املتخلفون يف اخلروج كل يوم خترج منهم مجاعة 

ارى الشوام وعرفوهم ان املسلمني قاصدون الوثوب على ويف يوم الثالثاء سابعه انتدب للنميمة ثالث من النص
الفرنسيس يف يوم اخلميس تاسعه فأرسل قائمقام خلف املهدي واالغا فأحضرمها وذكر هلما ذلك فقاال له هذا 

كذب ال أصل له وامنا هذه منيمة من النصارى كراهة منهم يف املسلمني ففحص عمن اختلق ذلك فوجدهم ثالثة من 
وام فقبضوا عليهم وسجنوهم بالقلعة حىت مضى يوم اخلميس فلم يظهر صحة ما نقلوه فأبقاهم يف النصارى الش

االعتقال مث ان نصارى الشوام رجعوا اىل عادهتم القدمية يف لبس العمائم السود والزرق وتركوا لبس العمائم البيض 
ونبهوا ايضا باملنادة يف أول رمضان  والشيالن الكشمريي امللونة واملشجرات وذلك مبنع الفرنسيس هلم من ذلك

بأن نصارى البلد ميشون على عادهتم مع املسلمني اوال وال يتجاهرون باالكل وال يشربون الدخان وال شيئا من 
ذلك مبرآى منهم كل ذلك لالستجالب خواطر الرعية حىت ان بعض الرعية من الفقهاء مر على بعض النصارى 

عليه ردا شنيعا فنزل ذلك املتعمم وضرب النصراين واجتمع عليه الناس وحضر وهو يشرب الدخان فانتهزه فرد 
حاكم اخلطة فرفعهما اىل قائمقام فسأل من النصارى احلاضرين عن عادهتم يف ذلك فأخربوه ان من عادهتم القدمية 

رب النصراين وترك انه اذا استهل شهر رمضان ال يأكلون وال يشربون يف االسواق وال مبرأى من املسلمني ابدا فض
  املتعمم لسبيله 

ويف تاسع عشرينه أحضروا مراد أغا تابع سليمان بك االغا ومعه آخر من االجناد من ناحية قبلي فأصعدومها القلعة 
  قبل قتلهما 

ويف خامس عشرينه ورد اخلرب بان الفرنساويه ملكوا قلعة العريش وطاف رجل من اتباع الشرطة ينادي يف االسواق 
رنساوية ملكوا قلعة العريش وأسروا عدة من املماليك ويف غد يعملون شنكا ويضربون مدافع فاذا مسعتم ان الف

ذلك فال تفزعوا فلما اصبح يوم االحد حضر املماليك املذكورة وهم مثانية عشر مملوكا وأربعة من الكشاف وهم 
يس وأمامهم طبلهم وخرج بعض الناس راكبون احلمري ومتقلدون بأسلحتهم ومعهم حنو املائة من عسكر الفرنس

فشاهدهم وملا وصلوا اىل خارج القاهرة حيث اجلامع الظاهري خرج االغا وبرطلمني بطوافيهما ينتظراهنم ومعهم 
طبول وبيارق وطوائف ومشوا معهم اىل االزبكية من الطريق اليت أحدثوها ودخلوا هبم اىل بيت قائمقام فأخذوا 

ىل بيوهتم وفيهم أمحد كاشف تابع عثمان بن االشقر وآخر يقال له حسن كاشف سالحهم وأطلقوهم فذهبوا ا
الدويدار وكاشفان اخران ومها يوسف كاشف الرومي وامسعيل كاشف تابع امحد كاشف املذكور وكان من خربهم 

انوا يف اهنم كانوا مقيمني بقلعة العريش وصحبتهم حنو الف عسكري مغاربة وأرنؤد فحضر هلم الفرنسيس الذين ك
املقدمة يف أواخر شعبان فأحاطوا بالقلعة وحاربوهم من داخلها ونالوا منهم ما نالوه مث حضر اليهم سارى عسكر 
جبموعه بعد ايام واحلوا يف حصارهم فارسل من بالعريش اىل غزة فطلب جندة فأرسلوا هلم حنو السبعمائة وعليهم 



 القلعة لتحلق الفرنساوية هبا وأحاطتهم حوهلا فنزلوا قريبا من قاسم بك امني البحرين فلم يتمكنوا من الوصول اىل
القلعة فكبستهم عسكر الفرنسيس بالليل فأستشهد قاسم بك وغريه واهنزم الباقون ومل يزل أهل القلعة حياربون 

وذلك بعد ويقاتلون حىت فرغ ما عندهم من البارود والذخرية فطلبوا عند ذلك االمان فأمنوهم ومن القلعة انزلوهم 
أربعة عشر يوما فلما نزلوا على أماهنم ارسلوهم اىل مصر مع الوصية هبم وختلية سبيلهم فحضروا اىل مصر كما 

  ذكر واخذوا سالحهم وخلوا سبيلهم وصاروا يترددون عليهم ويعظموهنم ويالطفوهنم ويفرجوهنم على صنائعهم 

فبعضهم انضاف اليهم وأعطوهم جامكية وعلوفة وجعلوهم وأحواهلم وأما العسكر الذين كانوا معهم بقلعة العريش 
بالقلعة مع عسكر من الفرنسيس والبعض مل يرض بذلك فأخذوا سالحهم وأطلقوهم اىل حال سبيلهم وذهب 

الفرنسيس اىل ناحية غزة ويف ذلك اليوم بعد الظهرعملوا الشنك املوعود به وضربوا عدة مدافع بالقلعة واالزبكية 
الفرح والسرور باالسواق والدور واوملوا يف بيوهتم الوالئم وغريوا املالبس والعمائم وجتمعوا للهو  وأظهر النصارى

  واخلالعة وزادوا يف القبح والشناعة 
ويف يوم االربعاء تديف امحد كاشف املذكور فجأة ويف عصر ذلك اليم حضر مجاعة من الفرنسيس حنو اخلمسة 

ؤوسهم عمائم بيض والبسون برانس بيضا على اكتافهم فذهبوا اىل بيت والعشرين وهم راكبون اهلجن وعلى ر
قائمقام باالزبكية فلما اصبح يوم اخلميس عملوا الديوان وقرأوا املكاتبة اليت حضرت مع اهلجانة حاصلها ان 

  الفرنسيس اخذوا غزة وخان يونس وأخبار خمتلفة 
وكانوا أرسلوا حرميهم واثقاهلم اىل جبل نابلس وقيل بل  منها اهنم وجدوا ابراهيم بك ومن معه ارحتلوا من هناك

حتاربوا معهم واهنزموا ويف ذلك اليوم بعد العصر بنحو عشرين درجة حضر عدة من الفرنسيس ومعهم كبري منهم 
وهم راكبون اخليول وعدة من املشاة وفيهم مجاعة البسون عمائم بيضا ومجاعة ايضا بربانيط ومعهم نفري ينفخ فيه 

يدهم بيارق وهي اليت كانت عند املسلمني على قلعة العريش اىل أن وصلوا اىل اجلامع األزهر فأصطفوا رجاال وب
وركبانا بباب اجلامع وطلبوا لشيخ الشرقاوي فسلموه تلك البيارق وأمروه برفعها ونصبها على منارات اجلامع 

ني عند كل هالل بريقني وعلى منارة اخرى بريقا ثالثا االزهر فنصبوا برييقني ملونني علىاملنارة الكبرية ذات اهلالل
وعند دفعهم ذلك ضربوا عدة مدافع من القلعة هبجة وسرورا وكان ذلك ليلة عيد الفطر فلما كان عند الغروب 
  ضربوا عدة مدافع ايضا اعالما بالعيد وبعد العشاء االخري طاف اصحاب الشرطة ونادوا باالمان وخبروج الناس 

م لزيارة القبور بالقرافتني واالجتماع لصالة العيد وان يلبسوا احسن ثياهبم وملا ملكوا العريش كتبوا على عادهت
  اوراقا وأرسلوها اىل البالد ونصها فرمان عام موجه من امري اجليوش اىل اهايل الشام قاطبة 

اىل حضرة املفتني والعلماء وكافة بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني من طرف بونابارته امري اجليوش الفرنساوية 
اهايل نواحي غزة والرملة ويافا حفظهم اهللا تعاىل بعد السالم نعرفكم اننا حررنا لكم هذه السطور نعلمكم اننا 

حضرنا يف هذا الطرف لقصد طرد املماليك وعسكر اجلزار عنكم واىل أي سبب حضور عسكر اجلزار وتعديه على 
ت من حكمه واىل أي سبب ايضا ارسل عساكره اىل قلعة العريش بذلك هجم على بالد يافا وغزة اليت ما كان

اراضي مصر فال شك كان مراده اجراء احلروب معنا وحنن حضرنا لنحاربه فاما انتم يا أهايل االطراف املشار اليها 
ا من كان خارجا فلم نقصد لكم أذية وال أدىن ضرر فأنتم استمروا يف حملكم ووطنكم مطمئنني ومرتاحني وأخربو

عن حمله ووطنه أن يرجع ويقيم يف حمله ووطنه ومن قبلنا عليكم مث عليهم االمان الكايف واحلماية التامة وال أحد 
يتعرض لكم يف مالكم وما متلكه يدكم وقصدنا ان القضاة يالزمون خدمهم ووظائفهم على ما كانوا عليه وعلى 



ربا واجلوامع عامرة بالصالة وزيارة املؤمنني اذ كل خري يأيت من اهللا اخلصوص ان دين االسالم مل يزل معتزا ومعت
تعاىل وهو يعطي النصر ملن يشاء وال خيفاكم ان مجيع ما تأمر به الناس ضدنا فيغدو باطال وال نفع هلم به الن كل ما 

دا اننا نقمع أعداءنا نضع به يدنا ال بد من متامه باخلري والذي يتظاهر بالغدر يهلك ومن كل ما حصل تفهمون جي
  ونعضد من حيبنا وعلى اخلصوص من كوننا متصفني بالرمحة والشفقة على الفقراء واملساكني 

وملا أخذوا غزة أرسلوا طومارا بصورة الواقعة وبصموه نسخا وقرىء بالديوان وألصقوا نسخة املطبوعة باالسواق 
  وصورته 

املني خنرب اهل مصر وأقاليمها انه حضر فرمان مكتوب من غزة من بسم اهللا الرمحن الرحيم وال عدوان اال على الظ
  حضرة اجلنرال اسكندر 

برتبه خطابا اىل حضرة سارى عسكر دوجا وكيل اجليوش مبصر خيربه فيه بان العساكر الفرنساوية باتوا ليلة تسعة 
كشفوا قبل الظهر بساعة عشر شهر رمضان يف خان يونس ويف فجر تلك الليلة توجهوا سائرين اىل ناحية غزة ف

عسكر املماليك وعسكر اجلزار جالسني جتاه غزة فتوجه اليهم اجلنرال مرارا مع عساكر الفرنساوية من خيالة 
ومشاة مراده اغتيال عسكر املماليك وعسكر اجلزار فلما انتبهوا له فروا هاربني ووقع بينه وبني أطراف العساكر 

 شخصان من الفرنساوية مات عسكري واحد ومات من عسكر املماليك بعض مضاربة يسرية مل ينجرح فيها اال
واجلزار ناس قالئل وحني تشاغل سارى عسكر مراد باملضاربة واملقاتلة دخل حضرة سارى عسكر كلهرب الذي 
كان حاكما باالسكندرية وكان ساكنا باالزبكية اىل بندر غزة وملكها من غري معارض له ووجدوا فيها حواصل 

بالذخائر من بقسماط وشعري وأربعمائة قنطار بارود واثين عشر مدفعا وحاصال كبريا مملوا باخليام الكثرية  مشحونة
وجلال وبنبات مهيئآت حمضرات كصنعة االفرنج هذا ما وقع مللكهم لغزة وقد اخربناكم على ما وقع يف كيفية ملك 

ا يف احكام موالكم الذي خلقكم وسواكم والسالم العريش سابقا فاستقيموا عباد اهللا وارضوا بقضاء اله وتأدبو
  ختام 

وانقضى شهر رمضان ووقع به قبل ورود هذه االخبار من السكون والطمأنينة وخلوا الطرقات من العسكر وعدم 
مرور املتخلفني منهم اال يف النادر واختفائهم بالليل مجلة كافية وانفتاح االسواق والدكاكني والذهاب واجمليء 

االخوان ليال واملشي على العادة بالفوانيس ودوهنا واجتماع الناس للسهر يف الدور والقهاوي ووقود  وزيارة
املساجد صالة التراويح وطواف املسحرين والسلي بالرواية والنقول وترجي املأمول واحنالل االسعار فيما عدا 

  اجمللوبات من االقطار 
اس واملشايخ والتجار لالفطار والسحور ويعملون هلم الوالئم ويقدمون ومنها ان الفرنساوية صاروا يدعون أعيان الن

  هلم املوائد على نظام 

املسلمني وعادهتم وبتويل أمر ذلك الطباخون والفراشون من املسلمني تطمينا خلواطرهم ويذهبون هم ايضا 
وحيذون حذوهم ووقع منهم وحيضرون عندهم املوائد وياكلون معهم يف وقت االفطار ويشاهدون ترتيبهم ونظامهم 

  من املسايرة للناس وخفض اجلانب ما يتعجب منه واهللا اعمل 

  شهر شوال سنة



استهل بيوم اجلمعة ويف صبح ذلك اليوم ضربوا عدة مدافع لشنك العيد واجتمع الناس لصالة العيد يف املساجد 
ثانية فلما سلم اعاد الصالة بعد ما شنع عليه واالزهر واتفق ان امام اجلامع االزهر نسي قراءة الفاحتة يف الركعة ال

اجلماعة وخرج الرجال والنساء لزيارة القبور فانتبذ بعض احلرافيش نواحي تربة باب النصر وأسرع يف مشيه وهو 
يقول نزلت عليكم العرب يا ناس فهاجت الناس وانزعجت النساء ورحمت اجلعيدية واحلرافيش وخطفوا ثياب 

ادفوه من عمائم الرجال وغري ذلك واتصل ذلك بتربة اجملاورين وباب الوزير والقرافة حىت النساء وأزرهن وما ص
ان بعض النساء مات حتت االرجل ومل يكن هلذا الكالم صحة وامنا ذلك من خمترعا االوباش لينالوا اغراضهم من 

  اخلطف بذلك 
  جاملهم الناس باملدارة ايضا وفيه ركب أكابر الفرنسيس وطافوا على أعيان البلد وهنوهم بالعيد و

ويف اوائله وردت االخبار بان االمراء املصرية القبليني تفرقوا من بعضهم فذهب مراد بك وآخرون اىل نواحي 
  إبراهيم بك ومنهم من ذهب اىل ناحية اسوان وااللفي عدي جبماعته اىل الرب الشرقي 

مرضا وكان بصحبته الصاوي والفيومي متخلفني ويف خامسه قدم الشيخ حممد الدواخلي من ناحية القرين مت
بالقرين وسبب ختلفهم ان كبري الفرنسيس ملا ارحتل من الصاحلية أرسل اىل كتخدا الباشا والقاضي واجلماعة الذين 

بصحبتهم يأمرهم باحلضور اىل الصاحلية الهنم كانوا يباعدون عنه مرحلة فلما ارادوا ذلك بلغهم وقوف العرب 
  وا من املرور فذهبوا اىل العرين فأقاموا هناك واختذ عسكر الفرنسيس بالطريق فخاف

مجاهلم فأقاموا مبكاهنم فتقلق هؤالء الثالثة وخافوا سوء العاقبة ففارقوهم وذهبوا للقرين وختلف عنهم الفيومي فأقام 
  مع كتخدا الباشا والقاضي فحصل للدواخلي توعك فحضر اىل مصر وبقي رفيقاه يف حرية 

سابعه احضر االغا رجال ورمى عنقه عند باب زويلة وشنق امرأة علىشباك السبيل جتاه الباب والسبب يف ويف 
ذلك ان الفرنساوي حاكم خط اخلليفة وجهة الركيبة ويسى دلوى احضر باعة الغالل بالرميلة وصادرهم ومنعهم 

شيخ البلد وشكوا اليه وكان االمري ذو  من دفع معتاد الوايل فاجتمعوا وذهبوا اىل كبري الفرنسيس الذي يقال له
الفقار حاضرا وهو يسكن تلك اجلهة فعضدهم وعرف شيخ البلد عن شكواهم فأرسل شيخ البلد اىل دلوى فأنتهره 

وأمره برد ما أخذه فأخربه اتباعه ان ذا الفقار هو الذي عضدهم وأهنى شكواهم اىل كبريهم فقام دلوى املذكور 
بيته وسبه وشتمه بلغته وفزع عليه ليضربه فلما خرج من عنده قام ودهب اىل كبريهم  ودخل على ذي الفقار يف

واخربه بفعل دلوى معه فأمر باحضاره وحبسه بالقلعة مث أخرب بعض الناس شيخ البلد ان العرض الذي وقع من 
الرميلة تأتيه باشكاهلا هو دلوى لباعة الغلة امنا هو باغراء خادمة وعرفه ان خادمه املذكور مولع بأمرأة رقاصة من 

واضرابه وترقص هلم تلك املرأة يف القهوة اليت خبطهم ليال وهنارا وتبيت معهم يف البيت ويصبحون على حاهلم فلما 
  حبس أمريهم اختفوا فدلوا على الرجل واملرأة فقبضوا عليهما وفعلوا هبما ما ذكر وال بأس مبا حصل 

واق مبوكب كسوة الكعبة املشرفة من قراميدان والتنبيه باجتماع الوجاقات ويف ثامنه يوم اجلمعة نودى يف االس
وأرباب االشاير وخالفهم على العادة يف عمل املوكب فلما أصبح يوم السبت اجتمع الناس يف االسواق وطريق 

اير بطبوهلم املرور وجلسوا للفرجة فمروا بذلك وامامها الوايل احملتسب وعليهم القفاطني والبينشات ومجيع االش
وزمورهم وكاساهتم مث برطلمني كتخدا مستحفظان وامامه نفر الينكجرية من املسلمني حنو املائتني او اكثر وعدة 

  كثرية من نصارى االروام باالسلحة واملالزمني 



بالرباقع وهو البس فروة عظيمة مث مواكب القلقات مث موكب ناظر الكسوة وهو تابع مصطفى كتخدا الباشا 
ه النوبة التركية فكانت هذه الركبة من أغرب املواكب واعجب العجائب ملا اشتملت عليه من اختالف وخلف

االشكال وتنوع االمثال واجتماع امللل وارتفاع السفل وكثرة احلشرات وعجائب املخلوقات واجتماع االضداد 
  لى خالف العادة من نسجها بالقلعة وخمالفة الوضع املعتاد وكان نسيج الكسوة بدار مصطفى كتخدا املذكور وهو ع

ويف يوم االربعا ثالث عشرة حضر عدة من الفرنسيس وهم راكبون اهلجن ومعهم عدة بيارق وأعالم بعد املهر 
وأخربوا ان الفرنسيس ملكوا قلعة يافا وبيدهم مكاتبة من سارى عسكرهم باالخبار عما وقع فلما كان يوم 

عليهم تلك املراسلة بعد تعريبها وترصيفها علىهذه الكيفية وهي عن لسان  اخلميس واجتمع أرباب الديوان فقرأ
  رؤساء الديوان اىل الكافة وذلك بالزامهم وأمرهم بذلك 

وصورهتا بسم اهللا الرمحن الرحيم سبحان مالك امللك يفعل يف ملكه ما يريد سبحان احلكم العدل الفاعل املختار 
 سبحانه وتعاىل مجهور الفرنساوية لبندر يافا من االقطار الشامية نعرف ذي البطش الشديد هذه صورة متليك اهللا

أهل مصر واقاليمها من سائر الربية ان العساكر الفرنساوية انتقلوا من غزة ثالث عشرين رمضان ووصلوا اىل 
ائلني الفرار الرملة يف اخلامس والعشرين منه يف أمن واطمئنان فشاهدوا عسكر امحد باشا اجلزار هاربني بسرعة ق

الفرار مث ان الفرنساوية وجدوا يف الرملة ومدينة لد مقدار كبري من خمازن البقسماط والشعري ورأوا فيها ألفا 
ومخسمائة قربة جمهزة جهزها اجلزار يسري هبا اىل اقليم مصر مسكن الفقراء واملساكني ومراده ان يتوجه اليها باشرار 

اهللا تفسد املكر واحليل قاصدا سفك دماء الناس مثل عوائده الشامية وجتربه  العربان من سطح اجلبل ولكن تقادير
  وظلمه مشهور النه تربية املماليك الظلمة املصرية ومل يعلم من خسافة عقله وسوء تدبريه ان االمر هللا كل شيء 

راضي الشامية بقضائه وتدبريه ويف سادس عشرين شهر رمضان وصلت مقدمات الفرنساوية اىل بندر يافا من اال
واحاطوا هبا وحاصروها من اجلهة الشرقية والغربية وأرسلوا اىل حاكمها وحتيل اجلزار أن يسلمهم القلعة قبل أن 
حيل به ويعسكره الدمار فمن خسافة رأيه وسوء تدبريه سعى يف هالكه وتدمريه ومل يرد هلم جواب وخالف قانون 

  احلرب والصواب 
س والعشرين تكاملت العساكر الفرنساوية على حماصرة يافا وصاروا كلهم جمتمعني ويف أواخر ذلك اليوم الساد

وانقسموا على ثالثة طوابري الطابور االول توجه على طريق عكا بعيدا عن يافا ربع ساعات ويف السابع والعشرين 
اريس أمينة من الشهر املذكور أمر حضرة ساري عسكر الكبري حبفر خنادق حول السور الجل ان يعملوا مت

  وحصارات متقنة حصينه النه وجد سور يافا مآلنا باملدافع الكثرية ومشحونة بعسكر اجلزار الغزيرة 
ويف تاسع عشرين الشهر ملا قرب حفر اخلندق اىل السور مقدار مائة ومخسني خطوة امر حضرة سارى عسكر 

 باحكام وتأسيس وامر بنصب مدافع اخر جبانب املشار اليه ان ينصب املدافع على املتاريس وان يضعوا اهوان القنرب
البحر ملنع اخلارجني اليهم من مراكب املينا النه وجد يف املينا بعض مراكب اعدها عسكر اجلزار للهروب وال ينفع 

اهلروب من القدر املكتوب وملا رأت عساكر اجلزار الكائنون بالقلعة احملاصرون ان عسكر الفرنساوية قالئل يف رأى 
 للناظرين ملداراة الفرنساوية يف اخلنادق وخلف املتاريس غرهم الطمع فخرجوا هلم من القلعة مسرعني العني

مهرولني وظنوا اهنم يغلبون الفرنساوية فهجم عليهم الفرنسيس وقتلوا منهم مجلة كثرية يف تلك الواقعة واجلؤهم 
  للدخول ثانيا يف القلعة 

ند سارى عسكر شفقة قلبية وخاف على اهل يافا من عسكره اذا ويف يوم اخلميس غاية شهر رمضان حصل ع
  دخلوا بالقهر واالكراه فأرسل اليهم مكتوبا من رسول مضمونه ال اله اال اهللا وحده ال شريك له 



بسم اهللا الرمحن الرحيم من حضرة ساري عسكر اسكندر برتية كتخدا العسكر الفرنساوي الىحضرة حاكم يافا 
ري عسكر الكبري بونابارته امرنا ان نعرفك يف هذا الكتاب أن سبب حضوره اىل هذا الطرف خنربكم ان حضرة سا

اخراج عسكر اجلزار فقط من هذه البلدة النه تعدى بارسال عسكره اىل العريش ومرابطته فيها واحلال اهنا من 
رضه فقد تعدى على ملك غريه اقليم مصر اليت أنعم اهللا هبا علينا فال يناسبه االقامة بالعريش الهنا ليس من أ

ونعرفكم يا أهل يافا ان بندركم حاصرناه من مجيع اطرافه وجهاته وربطناه بأنواع احلرب وآالت املدافع الكثرية 
واجللل والقنابر ويف مقدرا ساعتني ينقلب سوركم وتبطل آالتكم وحروبكم وخنبكرم أن حضرة ساري عسكر 

ا بالضعفاء من الرعية خاف عليكم من سطوة عسكره احملاربني اذا دخلوا املشار اليه ملزيد رمحته وشفقته خصوص
عليكم بالقهر اهلكوكم امجعني فلزمنا أننا نرسل لكم هذا اخلطاب أمانا كافيا ألهل البلد واالغراب والجل ذلك 

ب الكتاب اخر ضرب املدافع والقنابر الصاعدة عنكم ساعة فلكية واحدة واين لكم ملن الناصحني وهذا آخر جوا
فجعلوا جوابنا حبس الرسول خمالفني للقوانني احلربية والشريعة املطهرة احملمدية وحاال يف الوقت والساعة هيج 
سارى عسكر واشتد غضبه على اجلماعة وأمر بابتداء ضرب املدافع والقنابر املوجب للتدمري وبعد مضي زمان 

انقلب عسكر اجلزار يف وبال وتنكيس ويف وقت الظهر من هذا يسري تعطلت مدافع يافا املقابلة ملدافع املتاريس و
اليوم اخنرق سور يافا وارتج له القوم ونقب من اجلهة اليت ضرب فيها املدافع من شدة النار وال راد لقضاء اهللا وال 

مدافع ويف احلال أمر حضرة ساري عسكر باهلجوم عليهم ويف أقل من ساعة ملكت الفرنساوية مجيع البندر 
  االبراج ودار السيف يف احملاربني واشتد حبر احلرب وهاج وحصل النهب فيها تلك الليلة و

ويف يوم اجلمعة غرة شوال وقع الصفح اجلميل من حضر ساري عسكر الكبري ورق قلبه على أهل مصر من غين 
  وفقري الذين كانوا يف يافا وأعطاهم 

ر اهل دمشق وحلب برجوعهم اىل أوطاهنم ساملني الجل أن االمان وأمرهم برجوعهم اىل بلدهم مكرمني وكذلك ام
يعرفوا مقدار شفقته ومزيد رأفته ورمحته يعفو عند املقدرة ويصفح وقت املعذرة مع متكينه ومزيد اتقانه وحتصينه يف 

هذه الواقعة قتل اكثر من اربعة االف من عسكر اجلزار بالسيف والبندق ملا وقع منهم من االحنراف وأما 
رنساوية فلم يقتل منهم اال القليل واجملروحون منهم ليسوا بكثري وسبب ذلك سلوكهم اىل القلعة من طريق امينة الف

خافية عن العيون وأخذوا ذخائر كثرية وأمواال غزيرة واخذوا املراكب اليت يف املينة واكتسبوا امتعة غالية مثينة 
مع مقادير اهللا ان آالت احلرب ال تنفع فاستقيموا عباد اهللا ووجدوا يف القلعة اكثر من مثانني مدفع ومل يعلموا 

وارضوا بقضاء اهللا وال تعترضوا على احكام اهللا وعليكم بتقوى اهللا واعلمو ان املك هللا يؤتيه من يشاء والسالم 
  عليكم ورمحة اهللا 

املدة القليلة ولكن املقضي  فلما حتقق الناس هذا اخلرب تعجبوا وكانوا يظنون بل يتيقنون استحالة ذلك خصوصا يف
  كائن 

ويف يوم اجلمعة خامس عشرة شق مجاعة من اتباع الشرطة يف االسواق واحلمامات والقهاوي ونبهوا على الناس 
بترك الفضول والكالم واللغط يف حق الفرنسيس ويقولون هلم من كان يؤمن باهللا ورسوله واليوم اآلخر فلينته 

مما يهيج العداوة وعرفوهم انه ان بلغ احلاكم من املتجسسني عن أحد تكلم يف  ويترك الكالم يف ذلك فان ذلك
  ذلك عوقب أو قتل فلم ينتهوا ورمبا قبض على البعض وعاقبوه بالضرب والتغرمي 

ويف ذلك اليوم كان التحويل الربيعي وانتقال الشمس لربج احلمل وهو اول شهر من شهورهم فعملوا ليلة السبت 
سواريخ وجتمعوا بدار اخلالعة نساء ورجاال وتراقصوا وتسابقوا وأوقدوا سراجا ومشوعا وغري ذلك شنكا وحراقة و



  وأظهر االقباط والشوام مزيد الفرح والسرور 
ويف يوم السبت املذكور ارسلوا االعالم والبيارق اليت أحضروها من قلعة يافا وعدهتا ثالثة عشر وفيها من له طالئع 

   فضة كبار اىل اجلامع

االزهر وكانوا انزلوا اعالم قلعة العريش قبل ذلك بيوم من أعلى املنارات وأرسلوا بدهلا اعالم يافا وعملوا هلا موكبا 
بطائفة من العسكر بقدمهم طبلهم وخلفهم االغا جبماعته وطائفته واحملتسب ومدبروا الديوان وخلفهم طبل آخر 

من العسكر حيملون البنادق على اكتافهم كالطائفة االوىل  يضربون عليه بأزعاج شديد وخلف ذلك الطبل مجاعة
وبعدهم عدة من العسكر على رؤوسهم عمائم بيض حيملون تلك االعالم الكبار والبيارق املذكورة وخلفهم مجاعة 
 خيالة من كبار العسكر وآخرون راكبون على محري املكارية فلما وصلوا اىل باب اجلامع االزهر رتبوا تلك االعالم

وضعوها على أعلى الباب الكبري فوق املكتب منشورة وبعضها على الباب االخر من اجلهة االخرى عند حارة 
  كتامة املعروفة االن بالعينية ومل يصعدوا منها عل املنارات كما صنعوا يف اعالم العريش 
ق أحداها بسبب مرض ويف يوم االحد سابع عشره رتبوا أوامر وكتبوها يف أوراق مبصومة والصقوها باالسوا

الطاعون واخرى بسبب الضيوف االغراب ومضمون االوىل بتقاسيمه ومقاالته خطابا الهل مصر وبالق ومصر 
القدمية ونواحيها انكم متتثلون هذه االوامر وحتافظون عليها وال ختالفوها وكل من خالفها وقع له مزيد من االنتقام 

افظة من تشويش الكبة وكل من تيقنتم أو ظننتم او تومهتم او شككتم والعقاب االليم والقصاص العظيم وهي احمل
فيه ذلك يف حمل من احملالت أو بيت أو وكالة أو ربع يلزمهم ويتحتم عليكم ان تعملوا كرنتيلة وجيب قفل ذلك 

خيرب شيخ املكان ويلزم شيخ احلارة او السوق الذي فيه ذلك ان خيرب حاال قلق الفرنساوية حاكم ذلك اخلط القلق 
البلد قائمقام مصر وأقاليمها ويكون ذلك فورا وكذلك كل ملة من سكان مصر وأقاليمها وجوانبها واالطباء اذا 
حتققوا وعلموا حصول ذلك املرض يتوجه كل طبيب اىل قائمقام وخيربه ليأمر مبا هو مناسب للصيانة واحلفظ من 

شايخ احلارات وقلقات اجلهات ومل خيرب هبذا املرض التشويش وكل من كان عنده خرب من كبار االخطاط او م
  يعاقب مبا يراه قائمقام وجيازى 

مشايخ احلارات مبائة كرباج جزاء للتقصري وملزوم ايضا من اصابه هذا التشويش او حصل يف بيته لغريه من عائلته 
بب انتقاله وكل رئيس ملة يف او عشريته وانتقل من بيته اىل آخر ان يكون قصاصة املوت وهو اجلاين على نفسه بس

خط اذا مل خيرب بالكبة الواقعة يف خطه او مبن مات هبا ايضا حاال فوريا كان عقاب ذلك الرئيس وقصاصة املوت 
واملغسل ان كان رجال او امرأة اذا رأى امليت انه مات بالكبة اوشك يف موته ومل خيرب قبل مضي اربع وعشرين 

هذه االوامر الضرورية بلزوم اغات الينكجرية وحكام البلد الفرنساوية ساعة كان جزاؤه وقصاصةاملوت و
واالسالمية تنبيه الرعية واستيقاظهم هلا فاهنا امور خمفية وكل من خالف حصل له مزيد من االنتقام من قائمقام 

املخالفة  وعلى القلقات البحث والتفتيش عن هذه العلة الردية الجل الصيانة واحلفظ الهل البلد واحلذر من
  والسالم 

ومضمون الثانية اخلطاب السابق من سارى عسكر دوجا الوكيل وحاكم البلد دسين قائمقام يلزم املدبرين بالديوان 
اهنم يشهرون االوامر وينتبهوا هلا وكل من خالف حيصل له مزيد االنتقام وهو انه يتحتم ويلزم صاحب كل مخارة او 

ضيف او مسافر أو قادم من بلدة او اقليم ان يعرف عنه حاال حاكم البلد وال وكالة او بيت الذي يدخل يف حمله 
يتأخر عن االخبار اال مدة اربعة وعشرين ساعة يعرفه عن مكانه الذي قدم منه وعن سبب قدومه وعن مدة سفره 



ن واحلذر مث احلذر ومن أي طائفة او ضيفا او تاجرا أو زائرا أو غرميا خماصما ال بد لصاحب املكان من ايضاح البيا
من التلبيس واخليانة واذا مل يقع تعريف عن كامل ما ذكر يف شأن القادم بعد االربعة وعشرين ساعة باظهار امسه 

  وبلده وسبب قدومه يكون صاحب املكان متعديا ومذنبا وموالسا مع املماليك 
غرامة عشرين رياال فرانسة يف املرة االوىل وخنربكم معاشر الرعايا وأرباب اخلمامري والوكائل ان تكونوا ملزومني ب

  وأما يف املرة الثانية فان الغرامة تضاعف ثالث مرات وخنربكم ان االمر هبذه االحكام مشترك 

  بينكم وبني الفرنسيس الفاحتني للخمامري والبيوت والوكائل والسالم 
 امري احلاج وهو انه ملا ارحتل مع سارى وفيه اجتمعوا الديوان وتفاوضوا يف شأن مصطفى بك كتخدا الباشا املوىل

عسكر وصحبته القاضي واملشايخ الذين عينوا للسفر والوجاقلية والتجار وافترق منهم عند بلبيس وتقدم هو اىل 
الصاحلية مث اهنم انتقلوا اىل العرين فحضر مجاعة من العساكر املسافرين فاحتاجوا اىل اجلمال فأخذوا مجاهلم فلما 

عسكر اىل وطنه أرسل يستدعيهم اىل احلضور فلم جيدوا ما حيملون عليه متاعهم وبلغهم أن الطريق واصل سارى 
خميفة من العرب فلم ميكنهم اللحاق به فأقاموا بالعرين بالعني املهملة عدة أيام وأمهل أمرهم سارى عسكر مث ان 

م وذهبوا اىل القرين بالقاف وحصل الشيخ الصاوي والعريشي والدواخلي وآخرين خافوا عاقبة االمر ففارقوه
للدواخلي توعك وتشويش فحضر اىل مصر كما تقدم ذكر ذلك وانتقل مصطفى بك املذكور والقاضي وصحبتهم 
الشيخ الفيومي وآخرون من التجار والوجاقلية اىل كفور جنم وأقاموا هناك أياما واتفق ان الصاوي أرسل اىل داره 

تراقهم من اجلماعة اهنم رأوا من كتخدا الباشا امور غري الئقة فلماحضر ذلك مكتوبا وذكر يف ضمنه ان سبب اف
املكتوب طلبه الفرنساوية املقيمني يف مصر وقرأوه وحبثوا عن االمور الالئقة فأوهلا بعض املشايخ انه قصر يف حقهم 

عليه اجلبايل وبعض العرب  واالعتناء بشأهنم فسكتوا وأخذوا يف التفحص فظهر هلم خيانته وخمامرته عليهم واجتمع
العصاة واكرمهم وخلع عليهم وانتقل بصحبتهم اىل منية غمر ودقدوس وبالد الوقف وجعل يقبض منهم االموال 
وحني كانوا علىالبحر مر هبم مراكب حتمل املرية والدقيق اىل الفرنسيس بدمياط فقاطعوا عليهم وأخذوا منهم ما 

وان فحكوا على ما وقع هلم معه فأثبتوا خيانة مصطفى بك املذكور وعصيانه معهم قهرا وأحضروا املراكبية بالدي
وأرسلوا هجانا باعالم سارى عسكرهم بذلك فرجع اليهم باجلواب يأمرهم فيه بان يرسلو له عسكرا ويرسلوا اىل 

  داره مجاعة ويقبضون عليه وخيتمون على داره وحيبسون مجاعته 
  عليه عسكرا وأرسلوا اىل داره ويف يوم االحد رابع عشرينه عينوا 

مجاعة ومعهم وكالء فقبضوا على كتخدائه الذي كان ناظرا على الكسوة وعلى ابن اخيه ومن معهم وأودعوهم 
السجن باجليزة وضبطوا موجوداته وما تركه خمدومه بكر باشا بقائمة واودعوا ذلك مبكان بالقلعة فوجدوا غالب 

اخليل والسروج وغريها شيئا كثريا وجدوا بعض خيول ومجال اخذوها ايضا امتعة الباشا وبرقة ومالبسه وعىب 
فانقبض خواطر الناس لذلك فاهنم كانوا مستأنسني بوجوده ووجود القاضي ويتوسلون بشفاعتهما عند الفرنسيس 

اىل مصر وكلمتهما عندهم مقبولة وأوامرمها مسموعة مث اهنم ارسلوا أمانا للمشايخ الوجاقلية والتجار باحلضور 
  مكرمني وال بأس عليهم 

وفيه ورد اخلرب بان السيد عمر افندي نقيب االشراف حضر اىل دمياط وصحبته مجاعة من افندية الروزنامة الفارين 
مثل عثمان افندي العباسي وحسن افندي كاتب اشهر وحممد افندي ثاين قلفة وباش جاجرت والشيخ قاسم املصلي 

عة يافا فلما حاصرها الفرنساوية وملكوا القلعة والبلد مل يتعرضوا للمصريني وطلبهم وغريهم وذلك اهنم كانوا بقل



  اليه وعاتبهم على نقلهم وخروجهم من مصر وألبسهم مالبس وأنزهلم يف مركب وأرسلهم اىل دمياط من البحر 
اىل بيت الوكيل ويأخذون  ويف يوم االثنني نادوا يف االسواق على املماليك والغز واالجناد االغراب بأهنم حيضرون

هلم ارواقا بعد معرفتهم والتضمني على أنفسهم ومن وجد من غري وثيقة يف يده بعد ذلك يستاهل الذي جيري عليه 
  وسبب ذلك اشاعة دخول الكثري منهم اىل مصر خفية بصفة الفالحني 

بحر من السويس صحبة الكسوة ويف يوم الثالثاء نادوا يف االسواق والشوارع بأن من اراد احلج فليحج يف ال
  والصرة وذلك بعد ان عملوا مشورة يف ذلك 

وفيه حضر امام كتخدا الباشا ومعه مكتوب فيه الثناء على الفرنساوية وشكر صنيعهم واعتنائهم بعملهم موكب 
  الكسوة والدعاء هلم وانه مستمر 

بصحبة الكسوة واحلجاج فان الوقت ضاق  علىمودته وحمبته معهم ويطلب منهم االجازة باحلضور اىل مصر ليسافر
ودخل أوان السفر للحج ويف آخر املكتوب وان بلغكم من املنافقني عنا شيء فهو كذب ومنيمة فال تصدقوه فقرىء 

كتابه بالديوان فلما فهمه الفرنسيس كذبوه ومل يصغوا اليه وقالوا ان خيانته ثبتت عندنا فال ينفعه هذا االعتذار مث 
ابا وارسلوه صحبة امامه مضمونه ان كان صادقا يف مقالته فليذهب اىل جهة سارى عسكر بالشام كتبوا له جو

وامهلوه ست ساعات بعد وصول اجلواب اليه وان تأخر زيادة عليها كان كاذبا يف مقالته وأمروا العسكر مبحاربته 
  والقبض عليه 

ربكم ان امري احلاج رفعوه عن سفره باحلاج بسبب ما وفيه كتبوا اوراقا ونادوا هبا يف الشوارع وهي يا أهل مصر خن
حصل منه وان اهل مصر علماء ووجاقات ورعايا مل خيالطوه يف هذا االمر ومل ينسب هلم شيء فاحلمد هللا الذي برأ 
اهل مصر من هذه الفتنة وهم حاضرون ساملون غامنون ما عليهم سوء ومن كان مراده احلج يؤهل نفسه ويسافر 

ة والكسوة يف البحر واملراكب حاضرة واملعينون احملافظون من اهل مصر صحبة احلاج حاضرون يكون صحبة الصر
  يف علمكم ان تكونوا مطمئنني واتركوا كالم احلشاشني 

ويف يوم السبت غايته حضر املشايخ والوجاقات والتجار ما خال القاضي فانه مل حيضر وختلف مع مصطفى كتخدا 
جتدد به من احلوادث اليت منها ان الفرنساوية عملوا جسرا من مراكب مصطفة وعليها  وانقضى هذا الشهر وما

  اخشاب مسمرة من بر مصر بالقرب العيين اىل الروضة اىل اجليزة 
ومنها ان توت الفلكي رسم يف فسحة دارهم العليا ببيت حسن كاشف جركس خطوط البسيطة ملعرفة فضل الدائر 

  لنصف النهار على البالط 

ملفروش بطول الفسحة ووضع هلا بدل الشاخص دائرة مثقوبة بثقب عديدة يف اعلى الرفوف مقابلة لعرض الشمس ا
ينزل الشعاع من تلك الثقب ومير على اخلطوط املرسومة املقسومة ويعرف منه الباقي للزوال ومدارات الربوج 

لة باحلائط االعلى على حوش املكان شهرا شهرا وعلى كل برج صورته ليعلم منه درجة الشمس ورسم ايضا مزو
االسفل املشترك بني الدارين بشاخص على طريق وضع املنحرفات واملزاول ولكن لساعات قبل الزوال وبعده 

خالف الطريق املعروفة عندنا بوقت العصر وفضل دائر الغروب وقوس الشفق والفجر ومست القبلة وتقسيم الدرج 
بادة وهم ال حيتاجون اىل ذلك فلم يعانوه ورسم ايضا بسيطة على مربعة من وامثال ذلك الجل حتقيق اوقات الع

حناس أصفر منزلة خبطوط عديدة يف قاعدة عامود قصري طوله اقل من قامة قامي بوسط اجلنينه وشاخصها مثلث من 
ا باخلط الثلث حديد مير ظل طرفه على اخلطوط املتقاطعة وهي متقنة الرسم والصناعة وحوهلا معاريفها واسم واضعه



  العريب اجملود حفرا يف النحاس وفيها تنازيل الفضة على طريق اوضاع العجم وغري ذلك 
ومنها اهنم ملا سخطوا على كتخدا الباشا وقبضوا على اتباعه وسجنوهم وفيهم كتخداه الذي كان ناظرا على 

 املعروف باخلشاب احد العدول باحملكمة الكسوة فقيدوا يف النظر على مباشرة امتامها صاحبنا السيد امسعيل الوهيب
فنقلها لبيت أيوب جاويش جبوار مشهد السيدة زينب ومتموها هناك واظهروا ايضا االهتمام بتحصيل مال الصرة 

  وشرعوا يف حترير دفتر االرسالية خاصة 

  واستهل شهر القعدة بيوم االحد سنة

كاتبة مضموهنا اهنم اخذوا حيفا وبعدها ركبوا على يف سادسه يوم اجلمعة حضرت هجانة من الفرنسيس ومعهم م
عكا وضربوا عليها وهدموا جانبا من سورها واهنم بعد اربعة وعشرين ساعة ميلكوهنا واهنم استعجلوا يف ارسال 

  هذه اهلجانة لطول املدة واالنتظار لئال حيصل 

  الصحاهبم القلق فكونوا مطمئنني وبعد سبعة ايام حنضر عندكم السالم 
فيه حضرت مغاربة حجاج اىل بر اجليزة فتحدث الناس وكثر لغطهم وتقولوا باهنم عشرون ألفا حضروا لينقذوا و

مصر من الفرنسيس فأرسل الفرنسيس للكشف عليهم فوجدوهم طائفة من خاليا وقرى فاس مثل الفالحني فآذنوا 
نسيس ووشى اليهم اهنم قدموا حملاربتهم هلم يف تعدية بعض أنفار منهم لقضاء أشغاهلم فحضر شخص منهم اىل الفر

واجلهاد فيهم واهنم اشتروا خيال وسالحا وقصدهم اثارة فتنة فأرسل الفرنسيس اليهم مجاعة ينظرون يف أمرهم 
فذهبوا اليهم وتكلموا معهم ومع كبريهم وعن الذي نقل عنهم فقالوا امنا جئنا بقصد احلج ال لغريه مث رجعوا 

ة فعملوا الديوان يف صبحها وأحضروه وكذلك أحضروا الرجل الذي وشى عليهم فتكلموا وصحبتهم كبري املغارب
مع كبري املغاربة وسألوه وناقشوه فقال انا مل نأت اال بقصد احلج فقيل له والي شيء تشترون االسلحة واخليول 

وتقولون اجلهاد افضل من  فقال نعم الزم لنا ذلك ضرورة فقيل له انه نقل عنكم انكم تريدون حماربة الفرنساوية
احلج فقال هذا كالم ال أصل له فقيل له ان الناقل لذلك رجل منكم فقال ان هذا رجل حرامي أمسكناه بالسرقة 
وضربناه فحمله احلقد على ذلك وان هذه البالد ليست لنا وال لسلطاننا حىت نقاتل عليها وال يصح ان نقاتلكم 

 نصف قنطار وبارود مث اتفقوا معه على أن جيمعوا سالحهم ويقيم كبريهم هبذه الشرذمة القليلة وليس معنا اال
عندهم رهينة حىت يعدي مجاعته ويسافروا ويلحقهم بعد يومني بالسالح فأجاهبم اىل ذلك فشكروه وأهدوا له هدية 

لبحر وميشوا فلما كان يوم السبت خرجت عدة من العسكر اىل بوالق ومعهم مدفعان ليقفوا للمغاربة حىت يعدوا ا
معهم اىل العادلية فلما رأى الناس خروج العسكر واملدافع فزعوا يف املدينة وبوالق ورحموا كعادهتم يف كرشاهتم 

وصياحهم وأشاعوا ان الفرنسيس خرجت لقتال املغاربة وأغلقوا غالب االسواق والدكاكني وأمثال ذلك من 
  ين يوم ومشى معهم عسكر الفرنسيس ختيالهتم فلم يعد املغاربة ذلك اليوم وعدوا يف ثا

  اىل العادلية وهم يضربون الطبول وامامهم مدفع وخلفهم مدفع مع مجلة من العساكر 
ويف يوم الثالثاء عاشره سافر عدة من عسكر الفرنسيس اىل عرب اجلزيرة فان مصطفى بك كتخدا الباشا ذهب 

  اليهم والتجأ هلم فعينوا عليهم تلك العساكر 
ربعاء فرجوا عن مجاعة من القليوجنية وغريهم الذين كانوا حمبوسني بالقلعة وفيهم املعلم نقوال النصراين ويف يوم اال

  االرمين الذي كان رئيس مركب مراد بك احلربية اليت أنشأها باجليزة وأسكنوه ببيت حسن كتخدا بباب الشعرية 



االمان وخلعوا عليه وسفروا معه قافلة دقيق  وفيه حضر بن شديد شيخ عرب احلويطات بأمان وكان عاصيا فأعطوه
  وبقسماط العسكر بالشام 

  ويف يوم السبت حادي عشرينه حضر جملون من الناحية القبلية وصحبته اموال البالد والغنائم من هبائم وخالفها 
  مد بيك االلفي وفيه عملوا كرنتيلة عند العادلية ملن يأيت من بر الشام من العسكر اىل ناحية شرق اطفيح بسبب حم

وفيه حضر الذين كانوا ذهبوا اىل عرب اجلزيرة فضربوهم ونالوا منهم بعض النيل وأما مصطفى بك فلم تعلم عنه 
  حقيقة حال قيل انه ذهب اىل الشام 

ويف خامس عشرينه وصلت مراسلة من املذكور خطابا للمشايخ مضموهنا اهنم يعرفون أكابر الفرنسيس انه متوجه 
عسكرهم بالشام ويرجون االفراج عن قريبه وكتخدائه ويتحفظون على االمتعة اليت أخذوها فاهنا من اىل ساري 

متعلقات الدولة فلما أطلعوهم على تلك املكاتبة قالوا ال ميكن االفراج عن املذكورين حىت تتحقق انه ذهب اىل 
  ه سارى عسكر ويأتينا منه خطاب يف شأنه فانه من اجلائز انه يكذب يف قول

وفيه ثبت ان حممد بك االلفي مر من خلف اجلبل وذهب اىل عرب اجلزيرة ومعه من مجاعته حنو املائة وقيل أكثر 
  والتف عليه الكثري من 

  الغز واملاليك املشردين بتلك النواحي وقدم له العربان التقادم والكف فارسل له الفرنسيس عدة من العسكر 
ومارا قرىء بالديوان وطبع منه عدة نسخ وألصقت باالسواق على العادة ويف سابع عشرينه خلص الفرنساوية ط

وكان الناس أكثروا من اللغط بسبب انقطاع االخبار عن الفرنسيس احملاصرين لعكا والروايات عمن بالصعيد 
  والكيالين واالشراف الذين معه وغري ذلك 

م وال عدوان اال على الظاملني خنرب أهل مصر أمجعني وصورهتا من حمفل الديوان الكبري مبصر بسم اهللا الرمحن الرحي
أنه حضر جواب من عكا من حضرة ساري عسكر الكبري خطابا منه اىل حضرة ساري عسكر الوكيل بثغر دمياط 

تارخيه تاسع القعدة سنة تارخيه خيرب فيه اننا أرسلنا لكم نقريتني لدمياط االوىل ارسلناها يف مخسة وعشرين شواال 
يف مثانية وعشرين منه أخربناكم فيهما عن مطلوبنا ارسال جانب جليل وذخائر اىل عساكرنا احملافظني يف  والثانية

غزة ويافا الجل زيادة احملافظة والصيانة واما من قبل العرضي فان اجللل عندنا كثرية والذخائر واملآكل واملشارب 
مما رمته االعداء فكأن اعداءنا أعانونا وختربكم اننا عملنا  واخلريات غزيرة حىت اهنا زادت عندنا اجللل بكثرة مجعناها

لغما مقدار عمقه ثالثون قدما وسرنا به حىت قربناه اىل السور اجلواين مبسافة حنو مثانية عشر قدما وقد قربت 
عند وصول عساكرنا من اجلهة اليت حتارب فيها حىت صار بينهم وبني السور مثانية واربعون قدما مبشيئة اهللا تعاىل 

كتابنا اليكم وقبل امتام قراءته عليكم نكون ظافرين مبلك قلعة عكا امجعني فاننا هتيأنا اىل دخوهلا يأتيكم خرب ذلك 
بعد هذا الكتاب واما بقية اقليم الشام وما يلي عكا من البالد فاهنم لنا طائعون وباالعتناء ومزيد احملبة راغبون 

ا افواجا باهلدايا الكثرية واحلب اجلسيم من القلب السليم وهذا من فضل اهللا يأتوننا بكل خري عظيم وحيضرون لن
علينا ومن شدة بغضهم اجلزار باشا وخنربكم ايضا ان اجلنرال يونوت انتصر على أربعة االف مقاتل حضروا من 

  الشام خيالة ومشاة 

قع منهم حنو ستمائة نفس ما بني فقابلتهم بثلثمائة عسكري مشاة من عسكرنا فكسروا التجريدة املذكورة واو
مقتول وجمروح وأخذ منهم مخسة بيارق وهذا أمر عجيب مل يقع نظريه يف احلروب ان ثلثمائة نفس هتزم حنو اربعة 

آالف نفس فعلمنا ان النصرة من عند اهللا ال بالقلة وال بالكثرة هذا اخر كتاب سارى عسكر الكبري اىل وكيله 



ان حضرة الوكيل سارع عسكر دوجا الوكيل مبصر احملروسة خيربنا بصورة هذا املكتوب بدمياط وارسل الينا بالديو
ويأمرنا اننا نلزم الرعايا من اهل مصر واالرياف ان يلزموا االدب واالنصاف ويتركوا الكذب واخلراف فان كالم 

مصر واهل االرياف  احلشاشني يوقع الضرر للناس املعتربين فان حضرة سارى عسكر دوجا الوكيل بلغة ان اهل
يتكلمون بكالم ال أصل له من قبل االشراف واحلال ان االشراف الذين يذكروهنم ويكذبون عليهم جاءت اخبارهم 

من حضرة سارى عسكر الصعيد خيرب الوكيل دوجا بان االشراف املذكورين الذين صحبة الكيالين قد مزقوا كل 
الصعيد شيء خيالف املراد وسلم من الفنت والعناد فأنتم يا أهل مصر ممزق واهنزموا وتفرقوا فلم يكن االن يف بالد 

ويا أهل االرياف اتركوا االمور اليت توقعكم يف اهلالك والتالف وامسكوا ادبكم قبل ان حيل بكم الدمار ويلحقكم 
وقضاه فان العاقل الندم والعار واالوىل للعاقل اشتغاله بأمر دينه ودنياه وان يترك الكذب وان يسلم الحكام اهللا 

يقرأ العواقب وعلى نفسه حياسب هذا شأن اهل الكمال يتركون القيل والقال ويشتغلون باصالح االحوال 
  ويرجعون اىل الكبري املتعال والسالم 

ويف هذا الشهر كتبوا اوراقا بأوامر ونصها من حمفل الديوان العمومي اىل مجيع سكان مصر وبوالق ومصر القدمية 
أملنا وميزنا ان الواسطة االقرب واالمين لتلطيف او ملنع اخلطر الضروري وهو تشويش الطاعون عدم اننا قد ت

املخالطة مع النساء املشهورات الهنن الواسطة االوىل للتشويش املذكور فالجل ذلك حتمنا ورتبنا ومنعنا اىل مدة 
  ما او روميا ثالثني يوما من تارخيه اعاله جلميع الناس ان كان فرنساويا او مسل

او نصرانيا او يهوديا من أي ملة كان كل من ادخل اىل مصر او بوالق او مصر القدمية النساء املشهورات ان كان 
يف بيوت العسكر او كل من كان داخل املدينة فيكون قصاصه باملوت كذلك من قبل النساء والبنات املشهورات 

   بالعسكر ان دخلن من انفسهن ايضا يقاصصن باملوت
ومن حوادث هذا الشهر انه حضر اىل القلزم مركبان انكليزيان وقيل أربعة ووقفوا قبالة السويس وضربوا مدافع 

ففر أناس من سكان السويس اىل مصر واخربوا بذلك واهنم صادفوا بعض داوات حتمل النب التجارة فحجزوها 
  ومنعوها من الدخول اىل السويس 
يقال هلم عرب الغز جاءوا وضربوا دمنهور وقتلوا عدة من الفرنسيس وعاثوا يف ومنها ان طائفة من عرب البحرية 

نواحي تلك البالد حىت وصلوا اىل الرمحانية ورشيد وهم يقتلون من جيدونه من الفرنسيس وغريهم وينهبون البالد 
  والزروعات 

الد حىت انه حضر منهم مجلة اىل مصر ومنها ان الكيالين املذكور آنفا تويف رمحه اهللا تعاىل وتفرقت طائفته يف الب
وكان أكثر من خيامر عليهم اهل بالد الصعيد فيومهوهنم معاونتهم وعند احلروب يتخلون عنهم وبعض البالد 

  يضيفون ويسلط عليهم الفرنسيس فيقبضون عليهم 
حال رجوعهم بين ومنها انه حضر اىل مصر االكثر من عسكر الفرنسيس الذين كانوا باجلهة القبلية وضربوا يف 

عدي بلدة من بالد الصعيد مشهورة وكان اهلها ممتنعني عليهم يف دفع املال والكلف ويرون يف انفسهم الكثرة 
والقوة واملنعة فخرجوا عليهم وقاتلوهم فملك عليهم الفرنسيس تال عاليا وضربوا عليهم باملدافع فأتلفوهم واحرقوا 

هم وهنبهم وأخذوا شيئا كثريا وأمواال عظيمة وودائع جسيمة للغز وغريهم جروهنم مث كبسوا عليهم وأسرفوا يف قتل
  من مساتري اهل البالد القبلية لظن منعتهم وكذلك فعلوا بامليمون 

  واستهل شهر ذي احلجة بيوم الثالثاء سنة



  يف ثانيه خرج حنو االلف من عسكر الفرنسيس للمحافظة على البالد 

ك على االلفي وكذلك جتمع الكثري من الفرنسيس وذهبوا اىل جهة دمنهور وفعلوا الشرقية لتجمع العرب واملمالي
هبا ما فعلوا يف بين عدي من القتل والنهب لكوهنم عصوا عليهم بسبب انه ورد عليهم رجل مغريب يدعى املهدوية 

هم اىل اجلهاد فاجتمع ويدعو الناس وحيرضهم على اجلهاد وصحبته حنو الثمانني نفرا فكان يكاتب اهل البالد ويدعو
عليه اهل البحرية وغريهم وحضورا اىل دمنهور وقاتلوا من هبا من الفرنساوية واستمر اياما كثرية جتتمع عليه اهل 

  تلك النواحي وتفترق واملغريب املذكور تارة يغرب وتارة يشرق 
  ل اىل اجلزيرة وفيه اشيع ان االلفي حضر اىل بالد الشرقية وقاتل من هبا من الفرنسيس مث ارحت

ويف سابعه حضر مجاعة من فرنسيس الشام اىل الكرنتيلة بالعادلية وفيهم جماريح واخرب عنهم بعضهم ان احلرب مل 
تزل قائمة بينهم وبني أمحد باشا بعكا وان مهندس حروهبم املعروف بأيب خشبة عند العامة وامسه كفرللي مات 

هم وكان له معرفة بتدبري احلروب ومكايد القتال واقدام عند املصاف مع وحزنوا ملوته النه كان من دهاهتم وشياطين
  ما ينضم لذلك من معرفة االبنية وكيفية وضعها وكيفية اخذ القالع وحماصرهتا 

ويف يوم االربعاء كان عبد النحر وكان حقه يوم اخلميس وعند الغروب من تل الليلة ضربوا مدافع من القلعة 
عند الشروق ومل يقع يف ذلك العيد اضحية على العادة لعدم املواشي لكوهنا حمجوزة يف اعالما بالعيد وكذلك 

  الكرنتيلة والناس يف شغل عن ذلك 
ومن احلوادث يف ذلك اليوم ان رجال روميا من باعة الرقيق عنده غالم مملوك ساكن يف طبقة بوكالة ذي الفقار 

ذلك الغالم متقلدا بسالح ومتزيبا مبثل مالبس القليوجنية فقال  باجلمالية خرج لصالة العيد ورجع اىل طبقته فوجد
له من أين لك هذا اللباس فقال من عند جارنا فالن العسكري فأمره بنزع ذلك فلم يستمع له ومل ينزعها فشتمه 

  ولطمه على وجهه فخرج من الطبقة وحدثته نفسه بقتل سيده ورجع يريد ذلك 

عليه حلضور ذلك الضيف فوقف خارج الباب ورآه سيده فعرف من عينه  فوجد عند سيده ضيفا فلم يتجاسر
الغدر فلما قام ذلك الضيف قام معه وخرج واغلق الباب على الغالم فصعد الغالم على السطح وتسلق اىل سطح 

نسيس آخر مث تدىل حببل اىل اسفل اخلان وخرج اىل السوق وسيفه مسلول بيده ويقول اجلهاد يا مسلمني اذحبوا الفر
وحنو ذلك من الكالم ومر اىل جهة الغورية فصادف ثالثة اشخاص من الفرنسيس فقتل منهم شخصا وهرب االثنان 
ورجع على اثره والناس يعدون خلفه من بعد اىل ان وصل اىل درب باجلمالية غري نافذ فدخله وعرب اىل دار وجدها 

ة وظنوا ظنونا أخر وبادروا اىل القالع وحضرت منهم مفتوحة ورهبا واقف على باهبا والفرنسيس جتمع منهم طائف
طائفة من القلق يسألون عن ذلك املمولك وهاجت العامة ورحمت الصغار وأغلق بعض الناس حوانيتهم مث مل تزل 
الفرنسيس تسأل عن ذلك اململوك والناس يقولون هلم ذهب من هنا حىت وصلوا اىل ذلك الدرب فدخلوه فلما 

ه وتدىل ببئر يف تلك الدار فدخلوا الدار وأخرجوه من البئر واخذوه وسكنت الفتنة فسألوه عن أحس هبم نزع ثياب
أمره وما السبب يف فعله ذلك فقال انه يوم االضحية فاحببت ان أضحي على الفرنسيس وسألوه عن السالح فقال 

ذوا بعض مجاعة من اهل اخلان انه سالحي فحبسوه لينظروا يف أمره وطلبوا سيده فوجدوه عند الشيخ املهدي وأخ
مث أطلقوهم بدون ضرر وأخذوا سيده من عند املهدي وحبسوه وحضر االغا وبرطلمني اىل اخلان بعد العشاء 
وطلبوا البواب واخلاجني واجلريان وصعدوا اىل الطباق وفتشوا على السالح حىت قلعوا البالط فلم جيدوا شيئا 

د بن حممود حمرم فخرجوا وأخذوا معهم اخلاجني وجريان الطبقة ومجلة أنفار وأرادوا فتح احلواصل فمنعهم السيد امح



  وحبسوهم ايضا وقتلوا اململوك يف ثاين يوم واستمر اجلماعة يف احلبس اىل أن أطلقوهم بعد ايام عديدة من احلادثة 
  ويف ذلك اليوم ايضا مر نصراين من الشوام على املشهد احلسيين وهو 

ه ترمجان ضابط اخلطة ويسمى السيد عبد اهللا فأمره بالنزول اجالال للمشهد على العادة فامتنع راكب على محار فرآ
فانتهزه وضربه والقاه على االرض فذهب ذلك النصراين اىل الفرنسيس وشكا اليهم السيد عبد اهللا املذكور 

املشهد واحضر من شهد له  فأحضروه وحبسوه فشفع فيه خمدومه فلم يطلقوه وادعى النصراين انه كان بعيدا عن
بذلك وان السيد عبد اهللا متهور يف فعله وادعى انه ضاع له وقت ضربه دراهم كانت يف جيبه واستمر الترمجان 

  حمبوسا حىت دفع تلك الدراهم وهي ستة آالف درهم 
برطلمني وفيه ارسل فرنسيس مصر اىل رئيس الشام مرية على مجال العرب حنو الثمامنائة مجل وذهب صحبتها 

  وطائفة من العسكر فأوصلوها اىل بلبيس ورجعوا بعد يومني 
وفيه حضر اىل السويس تسعة داوات هبا بن وهبار وبضائع جتارية وفيها لشريف مكة حنو مخسمائة فرق بن وكانت 

أخذوا االنكليز منعتهم احلضور فكاتبهم الشريف فأطلقوهم بعد ان حددوا عليهم أياما مسافة التنقيل والشحنة و
منهم عشورا وسامح الفرنسيس بن الشريف من العشور النه أرسل هلم مكاتبة بسبب ذلك وهدية قبل وصول 
  املراكب اىل السويس بنحو عشرين يوما وطبعوا صورهتا يف أوراق وألصقوها باالسواق وهي خطاب لبوسليك 

  من مات يف هذه السنة من االعيان ومن له ذكر يف الناس 
عمدة الفقيه العالمة احملقق الفهامة املتقن املتفنن املتجر عني أعيان الفضالء االزهرية الشيخ امحد بن مات االمام ال

موسى بن امحد بن حممد البيلي العدوي املالكي ولد ببين عدي سنة احدى وأربعني ومائة والف وهبا نشأ فقرأ القرآن 
ة حىت متهر يف العلوم وهبر فضله يف اخلصوص والعموم وقدم اجلامع االزهر والزم الشيخ علي الصعيدي مالزمة كلي

وكان له قرحية جيدة وحافظة غريبة ميلي يف تقريره خالصة ما ذكره أرباب احلواشي مع حسن سبك والطلبة 
  يكتبون ذلك بني يديه وقد مجع من تقاريره 
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لتراجم واألخبار: كتاب  ا اآلثار يف    تاريخ عجائب 
بن حسن اجلربيت : املؤلف  لرمحن  ا  عبد 

على عدة كتب كان يقرأها حىت صارت جملدات وانتفع هبا الطلبة انتفاعا عاما ودرس يف حياة شيخه سنينا عديدة 
اف زائد وتؤدة ومروءة وتوجه واشتهر بالفتوح وكان الشيخ الصعيدي يأمر الطلبة حبضوره ومالزمته وكان فيه اتص

اىل احلق ولديه اسرار ومعارف وفوائد ومتائم وعلم بتنزيل االوفاق والوفق املئيين العددي واحلريف وطرائق تنزيله 
بالتطويق واملربعات وغري ذلك وملا تويف الشيخ حممد حسن جلس موضعه للتدريس باشارة من أهل الباطن وملا تويف 

 مشيخة رواق الصعايدة وله مؤلفات منها مسائل كل صالة بطلت على االمام وغري ذلك الشيخ امحد الدردير ويل
ومل يزل على حالته وافادته ومالزمه ودروسه واجلماعة حىت تويف يف هذه السنة ودفن يف تربة اجملاورين رمحه اهللا 

  تعاىل عليه 
فعي االزهري قرأ على والده وتفقه واجنب ومل ومات العالمة الفاضل الفقيه الشيخ امحد بن ابراهيم الشرقاوي الشا

يزل مالزما لدروسه حىت تويف والده فتصدر للتدريس يف حمله واجتمعت عليه طلبة ابيه وغريهم والزم مكانه 
باالزهر طول النهار ميلي ويفيد ويفيت على مذهبه ويأيت اليه الفالحون من جيزة بالدهم بقضاياهم وخصوماهتم 

يهم ويكتب هلم الفتاوي يف الدعاوي اليت حيتاجون فيها اىل املرافعة عند القاضي ورمبا زجر وانكحتهم فيقضي بن
املعاند منهم وضربه وشتمه ويستمعون لقوله وميتثلون الحكامه ورمبا اتوه هبدايا ودراهم واشتهر ذكره وكان 

س املتقدمة ومات مع من قتل بيد جسيما عظيم اللحية فصيح اللسان ومل يزل على حالته حىت اهتم يف فتنة الفرنسي
  الفرنساوية بالقلعة ومل يعلم له قرب 

ومات الشيخ االمام العمدة الفقيه الصاحل القانع الشيخ عبد الوهاب الشرباوي الشافعي االزهري تفقه على أشياخ 
قراء العصر وحضر دروس الشيخ عبد اهللا الشرباوي واحلفين والرباوي وعطية االجهوري وغريهم وتصدر لال

والتدريس واالفادة باجلوهرية وباملشهد احلسيين وحيضر درسه فيه اجلم الغفري من العامة ويستفيدون منه ويقرأ به 
  كتب احلديث كالبخارى ومسلم وكان حسن االلقاء سلس التقرير جيد احلافظة مجيل 

وقتل بالقلعة شهيدا بيد الفرنسيس يف السرية مقبال على شأنه ومل يزل مالزما على حالته حىت اهتم يف اثارة الفتنة 
  اواخر مجادى االوىل من السنة ومل يعلم له قرب 

ومات الشاب الصاحل والنبيه الفاحل الفاضل الفقيه الشيخ يوسف املصيلحي الشافعي االزهري حفظ القرآن واملتون 
محد العروسي وحضر وحضر دروس اشياخ العصر كالشيخ الصعيدي والرباوي والشيخ عطية االجوري والشيخ ا

الكثري على الشيخ حممد املصيلحي وأجنب وأملى دروسا جبامع الكردي بسويقة الالال وكان مهذب النفس لطيف 
الذات حلو الناطقة مقبول الطلعة خفيف الروح ومل يزل مالزما على حاله حىت اهتم ايضا يف حادثة الفرنسيس وقتل 

  مع من قتل شهيدا بالقلعة 
شهري الشيخ سليمان اجلوسقي شيخ طائفة العميان بزاويتهم املعروفة االن بالشنواين توىل شيخا على ومات العمدة ال

العميان املذكورين بعد وفاة الشيخ الشرباوي وسار فيهم بشهامة وصرامة وجربوت ومجع جباههم امواال عظيمة 
ج كشوفاهتا وحتاويلها على امللتزمني وعقارات فكان يشتري غالل املستحقني املعطلة باالبعاد بدون الطفيف وخير

ويطالبهم هبا كيال وعينا ومن عصى عليه ارسل اليه اجليوش الكثرية من العميان فال جيد بدا من الدفع وان كانت 



غالله معطلة صاحلة مبا أحب من الثمن وله أعوان يرسلهم اىل امللتزمني باجلهة القبلية يأتون اليه بالسفن املشحونة 
ملعاوضات من السمن والعسل والسكر والزيت وغري ذلك ويبيعها يف سين الغلوات بالسواحل والرقع بالغالل وا

بأقصى القيمة ويطحن منها على طواحينه دقيقا ويبيع خالصته يف البطط حبارة اليهود ويعجن خنالته خبزا لفقراء 
طراف النهار باالسواق واالزقة وتغنيهم العميان يتقوتون به مع ما جيمعونه من الشحاذة يف طوافهم آناء الليل وأ

باملدائح اخلرافات وقراءة القرآن يف البيوت ومساطب الشوارع وغري ذلك ومن مات منهم ورثة الشيخ املترجم 
  املذكور وأحرز لنفسه ما مجعه ذلك امليت وفيهم من وجد له املوجود العظيم وال جيد له معارضا يف ذلك 

عليه يف شيء فأرسل اليه من أحضره موثوقا مكشوف الرأس مضروبا بالنعاالت على واتفق ان الشيخ احلفين نقم 
دماغه وقفاه من بيته اىل بيت الشيخ باملوسكي بني مأل العامل وملا انقضت تلك السنون وأهلها صار املترجم من 

مر الشيخ بكذا وصار أعيان الصدور املشار اليهم يف اجملالس ختشى سطوته وتسمع كلمته ويقال قال الشيخ كذا وأ
يلبس املالبس والفراوي ويركب البغال واتباعه حمدقة به وتزوج الكثري من النساء الغنيات اجلميالت واشتر 

السراري البيض واحلبش والسود وكان يفرض االكابر املقادير الكثرية من املال ليكون له عليهم الفضل واملنة ومل 
س على تولية كرب أثارة الفتنة اليت أصابته وغريه وقتل فيمن قتل بالقلعة ومل يزل حىت محله التفاخر يف زمن الفرنسي

يعلم له قرب وكان ابنه معوقا ببيت البكري فلما علم مبوته قلق وكاد خيرج من عقله خوفا على ما يعلم مكانه من 
باه فحجزه القومه عليهم مال أبيه حىت خلص يف ثاين يوم بشفاعة املشايخ ومل يكن مقصودا بالذات بل حضر ليعود أ

  زيادة يف االحتياط 
ومات االجل املفوه العمدة الشيخ امسعيل الرباوي بن امحد الرباوي الشافعي االزهري وهو ابن اخي الشيخ عيسى 

الرباوي الشهري الذكر تصدر بعد وفاة والده يف مكانه وكان قليل البضاعة اال انه تغلب عليه النباهة واللسانة 
التداخل وذلك هو الذي أوقعه يف حبائل الفرنساوية وقتل مع من قتل شهيدا ومل يعلم له قرب غفر اهللا لنا والسالطة و

  وله 
ومات الوجيه االجل االمثل السيد حممد كرمي وخربه انه كان يف اول أمره قبانيا يزن البضائع يف حانوت بالثغر 

اىل الناس حبسن التودد ويستجلب خواطر حواشي الدولة وعنده خفة يف احلركة وتودد يف املعاشرة فلم يزل يتقرب 
وغريهم من جتار املسلمني والنصارى ومن له وجاهة وشهرة يف ابناء جنسه حىت أحبه الناس واشتهر ذكره يف ثغر 

االسكندرية ورشيد ومصر واتصل بصاحل بك حىت كان وكيال بدار السعادة وله الكلمة النافذة يف ثغر رشيد 
  حيها واسترق أهلها وقلد ومتلكها وضوا

أمرها لعثمان خجا فاحتد ومبخدومه السيد حممد املذكور واتصل مبراد بك بعد صاحل أغا فتقرب اليه ووافق منه 
الغرض ورفع شأنه على اقرانه وقلده أمر الديوان واجلمارك بالثغر ونفذت كلمته واحكامه وتصدر لغالب االمور 

ات التجار خصوصا من اإلفرنج ووقع بينه وبني السيد شهبة احلادثة اليت وزاد يف املكوسات واجلمارك ومصادر
أوجبت له االختفاء بالصهريج وموته فيه فلما حضر الفرنسيس ونزلوا االسكندرية قبضوا على السيد حممد املذكور 

ا مطالعته وطالبوه باملال وضيقوا عليه وحبسوه يف مركب وملا حضروا اىل مصر وطلعوا اىل قصر مراد بك وفيه
بأخبارهم وباحلث واالجتهاد على حرهبم وهتوين أمرهم وتنقيصهم فاشتد غيظهم عليه فأرسلوا وأحضروه اىل مصر 

وحبسوه فتشفع فيه ارباب الديوان عدة مرار فلم ميكن اىل ان كانت ليلة اخلميس فحضر اليه جملون وقال له 
ه واجله اثنيت عشرة ساعة وان مل حيضر ذلك القدر واال املطلوب منك كذا وكذا من املال وذكر له قدرا يعجز عن



يقتل بعد مضيها فلما اصبح ارسل اىل املشايخ واىل السيد امحد احملروقي فحضر اليه بعضهم فترجاهم وتداخل 
عليهم واستغاث وصار يقول هلم اشتروين يا مسلمون وليس بيدهم ما يفتدونه به وكل انسان مشغول بنفسه 

يبه وذلك يف مبادىء امرهم فلما كان قريب الظهر وقد انقضى االجل اركبوه محارا واحتاط به ومتوقع لشيء يص
عدة من العسكر وبأيديهم السيوف املسلولة ويقدمهم طبل يضربون عليه وشقوا به الصليبة اىل ان ذهبوا اىل الرميلة 

طعوا رأسه ورفعوها على نربت وطافوا هبا وكتفوه وربطوه مشبوحا وضربوا عليه بالبنادق كعادهتم فيمن يقتلونه مث ق
جبهات الرميلة واملنادى يقول هذا جزاء من خيالف الفرنسيس مث ان اتباعه اخذوا رأسه ودفنوها مع جثته وانقضى 

  أمره وذلك يوم اخلميس خامس عشرى ربيع االول 
لذهب وتقلد الزعامة بعد موت ومات االمري ابراهيم بك الصغري املعروف بالوايل وهو من مماليك حممد بك أيب ا

  استاذه مث تقلد االمارة 

وهو اخو سليمان بك املعروف باالغا وعندما كان هو واليا كان  ١١٩٢والصنجقية يف أواخر مجادى االوىل سنة 
أخوه أغات مستحفظان واحكام مصر والشرطة بينهما ويف سنة سبع وتسعني تعصب مراد بك وابراهيم بك على 

ه منفيا هو واخوه سليمان بك وأيوب بك الدفتردار وملا أمروه باخلروج ركب يف طوائفه ومماليكه املترجم واخرجو
وعدى اىل بر اجليزة فركب خلفه علي بك اباظه والجني بك وحلقوا محلته عند املعادى فحجزوها وأخذوها وأخذوا 

صر العيين مث سفروه اىل ناحية السرو هجنه ومتاعه وعدوا خلفه فأدركوه عند االهرام فأحتالوا عليه وردوه اىل ق
ورأس اخلليج فأقام هبا اياما وكان أخوه سليمان بك باملنوفية فلما أرسلوا بنفيه اىل احمللة ركب بطوائفه وحضر اىل 
مسجد اخلضريي وحضر اليه أخوه املترجم وركبا معا وذهبا اىل جهة البحرية مث ذهبا اىل طندتا مث ذهبا اىل شرقية 

توجها من خلف اجلبل اىل جهة قبلي وكان أيوب بك املنصورة فلحق هبما ايضا كان بالصعيد عثمان بك بلبيس مث 
الشرقاوي ومصطفى بك فالتفا عليهما وعصى اجلميع وارسل مراد بك وابراهيم بك حممد كتخدا اباظة وامحد اغا 

جع اىل مصر اال بصحبة اخواننا واال شويكار اىل عثمان بك ومصطفى بك يطلباهنما اىل احلضور فأبيا وقاال ال نر
فنحن معهم أينما كانوا ورجع املذكوران بذلك اجلواب فجهزوا هلم جتريدة وسافر هبا ابراهيم بك الكبري وضمهم 
وصاحلهم وحضر بصحبة اجلميع اىل مصر فحنق مراد بك ومل يزل حىت خرج مغضبا اىل اجليزة مث ذهب اىل قبلي 

من ارسال الرسل ومصاحلة مراد بك ورجوعه واخراج املذكورين ثانيا فخرجوا اىل وجرى بينهما ما تقدم ذكره 
ناحية القليوبية وخرج مراد بك خلفهم مث رجعوهم اىل جهة االهرام وقبض مراد بك عليهم ونفيهم اىل جهة حبرى 

خروج مراد بك  وأرسل املترجم اىل طندتا مث ذهبوا اىل قبلي خال مصطفى بك وايوب بك مث رجعوا اىل مصر بعد
  اىل قبلي واستمر امرهم على ما ذكر حىت ورد حسن باشا وخرج اجلميع وجرى ما تقدم ذكره وتوىل املترجم امارة 

احلاج ومل يسافر به وملا رجعوا اىل مصر بعد الطاعون وموت امسعيل بك ورجب بك صاهره ابراهيم بك الكثري 
ته حىت حضر الفرنساوية ووصلوا اىل بر انبابة ومات هو يف ذلك وزوجه ابنته كما تقدم ومل يزل يف سيادته وامار

  اليوم غريقا ومل تظهر رمته وذلك يوم السبت سابع صفر من السنة 
ومات االمري علي بك الدفتردار املعروف بكتخدا اجلاويشية وأصله مملوك سليمان افندي من خشداشني كتخدا 

االمارة ورضي حباله وقنع بالكفاف ورغب يف معاشرة العلماء  ابراهيم القازدغلي وكان سيده املذكور رغب عن
والصلحاء ويف االجنماع عن ابناء جنسه والتداخل يف شؤوهنم وكان يأيت يف كل يوم اىل اجلامع االزهر وحيضر 

ر دروس العلماء ويستفيد من فوائدهم والزم دروس الشيخ أمحد السليماين من الفقه احلنفي اىل ان مات فتقيد حبضو



تلميذه الشيخ امحد الغزي كذلك واقترن يف حضوره بالشيخ عبد الرمحن العريشي وكان اذ ذاك مقتبل الشبيبة 
جمردا عن العالئق فكان يعيد معه الدروس فاحتد به ملا رأى فيه من النجابة فجذبه اىل داره وكساه وواساه واستمر 

عليه وكان هو مبدأ زواجه ومل يزل مالزما حىت تويف  يطالع معه يف الفقه ويعيد معه الدروس ليال وزوجه واغدق
فتزوج املترجم بزوجة سيده واستمر هو وخشداشه االمري أمحد مبنزل  ١١٧٥سليمان افندي املذكور يف سنة 

استاذمها وتتوق نفس املترجم للترفع واالمارة فتردد اىل بيوت االمراء كغريه من االجناد فقلده علي بك الكبري 
فتقلدها بشهامة وقتل البغاة واخاف الناحية ومجع منها أمواال واستمر  ١١٨٢اوالد حيىي يف سنة  كشوفية شرق

حاكمها هبا اىل ان خالف حممد بك أبو الذهب على سيده علي بك وخرج من مصر اىل اجلهة القبلية فلما وصل اىل 
فسر به حممد بك وقربه وادناه ومل يزل  الناحية كان املترجم أول من اقبل عليه بنفسه وما معه من املال واخليام

مالزما لركابه حىت جرى ما جرىومتلك حممد بك الديار املصرية فقلده اغاويه املتفرقة اياما قليلة مث خريه يف تقليده 
  الصنجقية أو 

ن كتخدا اجلاويشية فقال له حىت استخري يف ذلك وحضر اىل املرحوم الشيخ الوالد وذكر له ذلك فأشار عليه با
يتقلد كتخدا اجلاويشية فانه منصب جليل واسع االيراد وليس على صاحبه تعب وال مشقة غفر وال سفر جتاريد 

وال كثرة مصايف فكان كذلك وذلك يف سنة ست ومثانني وسكن ببيت سليمان اغا كتخدا اجلاويشية بدرب 
االمراء ومل يزل على ذلك اىل ان مات اجلماميز على بركة الفيل ومنا امره واتسع حاله واشتهر وانتظم يف عداد 

حممد بك فاستقل بأمارة مصر ابراهيم بك ومراد بك فكان املترجم ثالثهما واحتد بابراهيم بك احتادا عظيما حىت 
كان ابراهيم بك ال يقدر على مفارقته ساعة زمانية وصار معه كاالخ الشقيق والصاحب الشفيق وصار يف قبول 

ذة يف مجيع االمور ومل يزل على ذلك حىت حضر حسن باشا بالصورة املتقدمة وخرج ووجاهة عظيمة وكلمة ناف
ابراهيم بك ومراد بك وباقي االمراء فتخلف عنهم املترجم وقد كان راسل حسن باشا سرا فلما استقر حسن باشا 

المور الكلية واجلزئية اقبل عليه وسلمه مقاليد االمور وقلده الصنجقية واضاف اليه الدفتردارية وفوض اليه مجيع ا
فاحنصرت فيه رياسة مصر وصار عزيزها وامريها ووزيرها وقائدها جيوشها وال يتم امر اال عن مشورته ورأيه 

واجتمعت ببيته الدواوين وقلد االمريات واملناصب كما خيتار وقرب وادىن وابعد واقصى من خيتار واشتهر ذكره يف 
يد مراد كاشف الصنجقية وامارة احلاج ومسوه حممد بك املبدول كراهة يف اقليم مصر والشام والروم واشار بتقل

اسم مراد واشتهر باملبدول وجنزله لوازم احلاج والصرة يف أيام قليلة وسافر باحلاج على النسق املعتاد وشهل ايضا 
  التجاريد والعساكر خلف االمراء املطرودين واستمر مطلق التصرف يف مملكة مصر بقية السنة 

وملا استهل رمضان ارسل جلميع االمراء واالعيان البلكات والكساوي هلم وحلرميهم ومماليكهم باالمحال وكذلك اىل 
  العلماء واملشايخ حىت الفقهاء اخلاملني احملتاجني وظن ان الوقت قد صفا له ومل يزل على ذلك 

شداشينه أخذ يناكد املترجم حىت استقر امسعيل بك وسافر حسن باشا وظهر له امر حسن بك اجلداوي وخ
ويعارضه يف مجيع اموره وهو يسامح له يف كل ما يتعرض له فيه ويساير حاله بينهم ويكظم غيظه ويكتم قهره وهو 

مع ذلك وافر احلرمة واعتراه صداع يف راسه وشقيقة زال أمله هبا ووجعه أشهرا وأتلف احدى عينيه وعوىف قليال 
ون مبصر سنة مخس ومات ابن له مراهق احزنه موته وكذلك ماتت زوجته واكثر واستمر على ذلك حىت وقع الطاع

جواريه ومماليكه ومات امسعيل بك وامراؤه ومماليكه ورضوان بك العلوي وبقي هو وحسن بك اجلاوي فتجاذبا 
نه يصلح لذلك االمارة ومل يرض احدمها باالخر فوقع االتفاق على تأمري عثمان بك طبل تابع امسعيل بك ظنا منهما ا



وانه ال مياىلء االعداء فكان االمر خبالف ذلك وكره االمارة هو ايضا ملناكدة حسن بك له وراسل االمراء القبليني 
سرا حىت حضر واعلى الصورة املتقدمة وقصد حسن بك وعلي بك االستعداد حلرهبم وخرجوا اىل ناحية طرا 

هلما انه يدير احليل واملكايد ومل يعلما ضمريه ومل خيطر بباهلما وال  وتأهبوا ملبارزهتم وصار عمثان بك يثبطهما ويظهر
غريمها خيانته بل كان كل منهما يظن باآلخر حىت حصل ما تقدم ذكره يف حمله وفر املترجم وحسن بك اىل ناحية 

ارسل بعض قبلي فاستمر هناك مدة مث انفصل عن حسن بك وسافر من القصري اىل حبر القلزم وطلع اىل املويلح و
ثقاته فأخذ بعض االحتياجات سرا وذهب من هناك اىل الشام واجتمع بأمحد باشا اجلزار ونزل حبيفا واقام هبا مدة 
راسل الدولة يف امره فطلبوه ايهم فلما قرب من اسالمبول ارسلوا اليه من أخذه وذهب به اىل برصا فأقام هناك 

د مث احضروه يف حادثة الفرنسيس واعطوه مراسيم اىل ابراهيم باشا وعينوا له كفايته يف كل شهر وولد له هناك اوال
سارى عسكر يف ذلك الوقت فلما وصل بريوت راسل امحد باشا واراد االجتماع به علم امحد باشا ما بيد من 
  باشا املرسومات اىل ابراهيم باشا فتنكر له واحنرف طبعه منه وارسل اليه يأمره بالرحيل وصادف ذلك عزل ابراهيم 

فارحتل مقهورا اىل نابلس فمات هناك بقهره وحضر من بقى من مماليكه اىل مصر وسكنوا بداره اليت هبا مملوكه 
عثمان كاشف وابنته اليت تركها مبصر صغرية وقد كربت وتأهلت للزواج فتزوج هبا خازنداره الذي حضر وهو 

  اآلن مقيم معها صحبة خشداشينه ببيتها الذي بدرب احلجر 
ان املترجم امريا ال بأس به مييل اىل فعل اخلري حسن االعتقاد وحيب اهل العلم والفضائل ويعظمهم ويكرمهم وك

  ويقبل شفاعاهتم وفيه رقة طبع وميل للخالعة والتجاهر غفر اهللا له وساحمه 
استاذه وقد  ومات ايضا االمري ايوب بك الدفتردار وهو من مماليك حممد بك توىل االمارة والصنجقية بعد موت

تقدم ذكره غري مرة وكان ذا دهاء ومكر ويتظاهر باالنتصار للحق وحب االشراف والعلماء ويشتري املصاحف 
والكتب وحيب املسامرة واملذاكرة وسري املتقدمني ويواظب على الصالة يف اجلماعة ويقضي حوائج السائلني 

ق بيده ويتعلل كثري مبرض البواسري ومسعت من والقاصدين بشهامة وصرامة وصدع للمعاند خصوصا اذا كان احل
  لفظه رؤيا رآها قبل ورود الفرنسيس بنحو شهرين تدل على ذلك وعلى موته يف حرهبم 

وملا حصل ذلك وحضروا اىل بر انبابة عدى املترجم قبل بيومني وصار يقول انا بعت نفسي يف سبيل اهللا فلما التقى 
ى ركعتني وركب يف مماليكه وقال اللهم اين نويت اجلهاد يف سبيلك واقتحم اجلمعان لبس سالحه بعد ما توضأ وصل

مصاف الفرنساوية والقى نفسه يف نارهم واستشهد يف ذلك اليوم وهي منقبة اختص هبا دون اقرانه بل ودون 
  غريهم من مجيع أهل مصر 

ايب الذهب وتوىل زعامة مصر بعد  ومات االمري صاحل بك أمري احلاج يف تلك السنة وهو ايضا من مماليك حممد بك
ابراهيم بك الوايل واحسن فيها السرية ومل يتشك منه احد ومل يتعرض الحد بأذية وتقلد ايضا كتخدا اجلاويشية 
عندما خرج ابراهيم بك مغاضبا ملراد بك وكان خصيصا به فلما اصطلحا ورجع ابراهيم بك وعلي اغا كتخدا 

  اجلاويشية 

كان واستمر املنترجم بطاال لكنه وافر احلرمة معدودا يف االعيان وملا خرجوا من مصر يف تقلد على منصبه كما 
حادثة حسن باشا ارسله خشداشينه اىل الروم وكاد يتم هلم االمر فقبض عليه حسن باشاوكان اذ ذاك بالعرضي يف 

وهي ام ايوب اليت كانت السفر وملا رجعوا اىل مصر بعد موت امسعيل بك سكن ببيت البارودي وتزوج بزوجته 
سرية مراد بك مث سافر ثانيا اىل الروم مبراسلة وهدية وقضى اشغاله ورجع بالوكالة واخذ بيت احلبانية من مصطفى 



اغا وعزله من وكالة دار السعادة وسكن بالبيت واختص مبراد بك اختصاصا زائدا وبىن له دار جبانبه باجليزة وصار 
االعظم يف املهمات وكان فصيح اللسان مهذب الطبع يفهم باالشارة يظن من يراه انه ال يفارقه قط وصار هو بابه 

من اوالد العرب لطالقة لسانه وفصاحة كالمه ومييل بطبعه اىل اخلالعة ومساع االحلان واالوتار ويعرف طرقها 
موره ولوازمه على ما ومتم اشغاله وأ ١٢١٢ويباشر الضرب عليها بيده مث وىل الصنجقية وتقلد امارة احلج سنة 

ينبغي وطلع باحلج يف تلك السنة يف أهبة عظيمة على القانون القدمي يف أمن وأمان ورخاء وسخاء وراج موسم 
  التجار يف تلك السنة اىل الغاية 

ويف أيام غيابه باحلج وصل الفرنساوية اىل القطر املصري وطار اليهم اخلرب بسطح العقبة وارسلوا من مصر مكاتبة 
ألمان وحضوره باحلج يف طائفة قليلة فأرسل اليهم ابراهيم بك يطلبهم اىل بلبيس فعرج املترجم باحلاج اىل بلبيس با

وجرى ما تقدم ذكره ومل يزل حىت مات بالديار الشامية وبعد مدة أرسلت زوجته فأحضرت رمته ودفنتها مبصر 
  بتربة اجملاورين 

يه العالمة السيد مصطفى الدمنهوري الشافعي تفقه على أشياخ العصر ومات العمدة الفاضل والنحرير الكامل الفق
ومتهر يف املعقوالت والزم الشيخ عبد اهللا الشرقاوي مالزمة كلية واشتهر بنسبته اليه وملا وىل مشيخة االزهر صار 

ن عاقال ذكيا املترجم عنده هو صاحب احلل والعقد يف القضايا واملهمات واملراسالت عند االكابر واالعيان وكا
  وفيه ملكة واستحضار جيد للفروع الفقهية وكان يكتب على الفتاوى على لسان 

شيخه املذكور ويتحرى الصواب وعبارت سلسلة جيدة وكان له شغف بكتب التاريخ وسري املتقدمني واقتىن كتبا 
لك ومل يزل حىت ركب يف ذلك مثل كتاب السلوك واخلطط للمقريزي واجزا من تاريخ العيين والسخاوي وغري ذ

يوما بغلته وذهب لبعض أشغاله فلما كان خبطبة املوسكي قابله خيال فرنساوي خيج فرسه فجفلت بغلة السيد 
مصطفى املذكور والقته من على ظهرها اىل االرض وصادف حافر فرس الفرنساوي أذنه فرض صماخه فلم ينطق 

  ه رمحه اهللا ومل يتحرك فرفعوه يف تابوت اىل منزله ومات من ليلت
ومات عبد اهللا كاشف اجلرف وهو عبد امسعيل كاشف اجلرف تابع عثمان بك ذي الفقار الكبري وكان معروفا 
بالشجاعة واالقدام كسيده وأدرك مبصر إمارة وسيادة ونفاذ كلمة واشترى املماليك الكثرية واخليول املسومة 

ر دارا عظيمة داخل الدرب احملروق ومل يزل حىت قتل يوم واجلواري والعبيد وعنده عدة من االجناد والطوائف وعم
  السبت تاسع صفر حبرب الفرنساوية بأنبابة وكان جسيما أسود ذا شهامة وفروسية مشهورة وجربوت 

  مث دخلت سنة اربع عشر ومائتني وألف

دافع لقدومهم فلما كان استهل شهر احملرم بيوم االربعاء فيه حضر مجاعة من الفرنسيس اىل العادلية فضربوا مخسة م
يف ثاين يوم عملوا الديوان وأبرزوا مكتوبا مترمجا ونسخته صورة جواب من العرضي قدام عكا ويف سابع عشرين 

من بونابارته سارى عسكر أمري اجليوش الفرنساوية اىل حمفل ديوان  ١٢١٣فريبال املوافق حلادي عشر شهر احلجة 
مصر فاين بغاية العجلة حبضوري لطرفكم نسافر بعد ثالثة أيام متضي من  مصر خنربكم عن سفره من بر الشام اىل

تارخيه ونصل عندكم بعد مخسة عشر يوما وجائب معي مجلة حمابيس بكثرة وبيارق وحمقت سراية اجلزار وسور عكا 
واجلزار  وبالقنرب هدمت البلد ما أبقيت فيها حجرا على حجر ومجيع سكاهنا اهنزموا من البلد اىل طريق البحر

  جمروح 



ودخل جبماعته داخل برج من ناحية البحر وجرحه يبلغ خلطر املوت ومن مجلة ثالثني مركبا موسوقة عساكر الذين 
حضروا يساعدون اجلزار ثالثة غرقت من كثرة مدافع مراكبنا واخذنا منها أربعة موقره مدافع والذي أخذ هذه 

ل والغالب منهم عدم واين بغاية الشوق اىل مشاهدتكم الين بشوف االربعة فرقاطه من بتوعنا والباقي تلف وتبهد
انكم عملتم غاية جهدكم من كل قلبكم لكن مجلة فالتية دائرون بالفتنة الجل ما حيركون الشر يف وقت دخويل 
كل هذا يزول مثل ما يزول الغيم عند شروق الشمس ومنتوره مات من تشويش هذا الرجل صعب علينا جدا 

منتوره هذا ترمجان سارى عكسر وكان لبيبا متبحرا ويعرف باللغات التركية والعربية والرومية والطلبياين والسالم و
والفرنساوي وملا عجز الفرنساوية عن أخذ عكا وعزموا على الرجوع اىل مصر ارسل بونابارته مكاتبة اىل 

  اصرة عكا مخسة عشر سببا الفرنساوية املقيمني مبصر يقول فيها ان االمر املوجب لالنتقال عن حم
  االول اإلقامة جتاه البلدة وعدم احلرب ستة ايام اىل ان جاءت االنكليز وحصنوا عكا باصطالح االفرنج 

  الثاين الستة مراكب اليت توجهت من االسكندرية فيها املدافع الكبار أخذها االنكليز قدام يافا 
  سون وستون عسكريا الثالث الطعون الذي وقع يف العسكر وميوت كل يوم مخ

  الرابع عدم املرية خلراب البالد قريب عكا 
  اخلامس وقعة مراد بك مع الفرنساوية يف الصعيد مات فيها مقدار ثلثمائة فرنساوي 

  السادس بلغنا توجه اهل احلجاز صحبة اجليالين لناحية الصعيد 
  ملغرب السابع املغريب حممد الذي صار له جيش كبري وادعى انه من سالطني ا

  الثامن ورود االنكليز جتاه االسكندرية ودمياط 

  التاسع ورود عمارة املوسقو قدام رودس 
  العاشر ورود خرب نقض الصلح بني الفرنساوية والنيمساء 

احلادي عشر ورود جواب مكتوب منا لتيبو احد ملوك اهلند كنا ارسلناه قبل توجهنا لعكا وتيبوا هذا هو الذي 
مبول باهلدية اليت من مجلتها طائران يتكلمان باهلندية والسرير واملنرب من خشب العود وطلب كان حضر اىل اسال

منه االمداد واملعاونة على االنكليز احملاربني له يف بالده فوعدوه ومنوه وكتبوا له أوراقا واوامر وحضر اىل مصر 
يف حوادث تلك السنة وهو رجل كان ايام السلطان عبد احلميد وقد سبقت االشارة اليه  ١٢٠٢وذلك يف سنة 

مقعدا حتمله اتباعه يف ختت لطيف بديع الصنعة على اعناقهم مث انه توجه اىل بالد فرنسا واجتمع بسلطاهنا وذلك 
قبل حضوره اىل مصر واتفق معه على أمر يف السر مل يطلع عليه أحد غريمها ورجع اىل بالده على طريق القلزم فلما 

ر كاتبه كبريهم بذلك السر النه اطلع عليه عند قيام اجلمهور ومتلكه خزانة كتب السلطان مث قدم الفرنساوية ملص
ان تيبوا املذكور بقي يف حرب االنكليز اىل ان ظفروا به يف هذه السنة وقتلوه وثالثة من اوالده فهذا ملخص معىن 

  السبب 
وىل امرها غريه يلزم نقضها ويطول االمر الثاين عشر موت كفرللي الذي عملت املتاريس مبقتضى رأيه واذا ت

  وكفرللي هذا هو املعروف بايب خشبة املهندس 
  الثالث عشرة مساع ان رجال يقال له مصطفى باشا أخذه االنكليز من اسالمبول ومرادهم أن يرموه على بر مصر 

  ينزل يف مراكبهم ويهرب معهم الرابع عشر ان اجلزار أنزل ثقله مبراكب االنكليز وعزم على انه عندما متلك البلد 
  اخلامس عشر لزوم وحماصرة عكا ثالثة شهور أو أربعة وهو مضر لكل ما ذكرناه من االسباب انتهى 

  ويف يوم الثالثاء سابعه حضر مجاعة ايضا من العسكر بأثقاهلم وحضرت 



ناس باخلروج ملالقاته مبوجب مكاتبة من كبري الفرنساوية انه وصل اىل الصاحلية وأرسل دوجا الوكيل ونبه على ال
  ورقة حضرت من عنده يأمر بذلك 

فلما كان ليلة اجلمعة عاشره أرسلوا اىل املشايخ والوجاقات وغريهم فاجتمعوا باالزبكية وقت الفجر باملشاعل 
ودقت الطبول وحضر احلكام والقلقات مبواكب وطبول وزمور ونوبات تركية وطبول شامية ومالزمون وجاويشية 

ذلك وحضر الوكيل وقائمقام وأكابر عساكرهم وركبوا مجيعا بالترتيب من االزبكية اىل أن خرجوا اىل  وغري
العادلية فقابلوا سارى عسكر بونابارته هناك وسلموا عليه ودخل معهم اىل مصر من باب النصر مبوكب هائل 

س ساعات من النهار اىل ان وصل اىل بعساكرهم وطبوهلم وزمورهم وخيوهلم وعرباهتم ونسائهم وأطفاهلم يف حنو مخ
داره باالزبكية وانفض اجلمع وضربوا عدة مدافع عند دخوهلم املدينة وقد تغريت ألوان العسكر القادمني واصفرت 
ألواهنم وقاسوا مشقة عظيمة من احلر والتعب وأقاموا على حصار عكا أربعة وستني يوما حربا مستقيما ليال وهنارا 

  عسكره بالء حسنا وشهد له اخلصم وأبلى أمحد باشا و
وفيه قبضوا على امسعيل القلق اخلربطلي وهو املتويل كتخدا العزب وكان ساكنا خبط اجلمالية وأخذوا سالحه 

واصعدوه اىل القلعة وحبسوه والسبب يف ذلك انه عمل تل الليلة وليمة ودعا أحبابه وأصدقاءه وأحضر هلم آالت 
ول الليل فلما كان اخر الليل غلب عليهم السهر والسكر فناموا اىل ضحوة النهار اللهو والطرب وبات سهرانا بط

وتأخر عن املالقاة فلما أفاق ركب والقاهم عند باب النصر فنقموا عليه بذلك وفعلوا معه ما ذكر وملا وصل سارى 
العبني واحلواة والقرادين عسكر الفرنساوية اىل داره باالزبكية جتمع هناك أرباب املالهي والبهالوين وطوائف امل

والنساء الراقصات واخلالبيض ونصبوا أراجيح مثل ايام االعياد واملواسم واستمروا على ذلك ثالثة ايام ويف كل 
يوم من تلك االيام يعملون شنكا وحراقات ومدافع وسواريخ مث انفض اجلمع بعد ما أعطاهم سارى عسكر دراهم 

  وبقاشيش 

تان قائمقام وتوىل عوضه دوجا الذي كان وكيال عن سارى عسكر وهتيأ املعزول للسفر ويف يوم االحد عزلوا دس
  اىل جهة حبرى وأصبح مسافرا وصحبته حنو اآللف من العسكر وسافر ايضا منهم طائفة اىل جهة البحرية 

  وفيه طلبوا من طوائف النصارى دراهم سلفة مقدار مائة وعشرين ألف ريال 
اىل زوجات حسن بك اجلداوي وختموا على دورهن ومتاعهن وطالبوهن باملال وذلك ويف خامس عشرة أرسلوا 

لسبب ان حسن بك التف على مراد بك وصار يقاتل الفرنسيس معه وقد كانت الفرنسيس كاتبت حسن بك 
ه ذلك وأمتته وأقرته عل ما بيده من البالد وان ال خيالف ويقاتل مع االخصام فلم يقبل منهم ذلك فلما وقع لنسائ

  ذهنب اىل الشيخ حممد املهدي ووقعن عليه فصاحل عليهم مببلغ ثالثة آالف فرانسة 
ويف تاسع عشرة هلك خماييل كحيل النصراين الشامي وهو من رجال الديوان اخلصوصي فجأة وذلك لقهره وغمه 

أن أمحد باشا اجلزار قبض وسبب ذلك أهنم قرروا عليه يف السلفة ستة آالف ريال فرانسة وأخذ يف حتصيلها مث بلغه 
على شريكه بالشام واستصفى ما وجده عنده من املال فورد عليه اخلرب وهو جالس يتحدث مع اخوانه حصة من 

  الليل فخرجت روحه يف احلال 
وفيه كتبوا أوراقا وطبعوها والصقوها باالسواق وذلك بعد ان رجعوا من الشام واستقروا وهي من ترصيف وتنميق 

  ء بعض الفصحا
وصورهتا من حمفل الديوان اخلصوصي مبحروسة مصر خطابا القاليم مصر الشرقية والغربية واملنوفية والقليوبية 
واجليزة والبحرية النصيحة من االميان قال تعاىل يف حمكم القرآن وال تتبعوا خطوات الشيطان وقال تعاىل وهو 



فني الذين يفسدون يف االرض وال يصلحون فعلى العاقل اصدق القائلني يف الكتاب املكنون وال تطيعوا أمر املسر
  يتدبر يف االمور قبل أن يقع يف احملذور خنربكم معاشر 

املؤمنني انكم ال تسمعوا كالم الكاذبني فتصبحوا على ما فعلتم نادمني وقد حضر اىل حمروسة مصر احملمية امري 
نزل بعسكره يف العادلية سليما من العطب واالسقام ودخل اجليوش الفرنساوية حضرة بونابارته حمب امللة احملمدية و

اىل مصر من باب النصر يوم اجلمعة يف موكب عظيم وشنك جليل فخيم وصحبته العلماء والوجاقات السلطانية 
وأرباب االقالم الديوانية وأعيان التجار املصرية وكان يوما عظيما مشهودا وخرجت اهل مصر ملالقاته فوجدوه 

 االول بذاته وصفاته وظهر هلم ان الناس يكذبون عليه شرح اهللا صدره لالسالم والذي أشاع عنه وهو االمري
االخبار الكاذبة العربان الفاجرة والغز اهلاربة ومرادهم هبذه االشاعة هالك الرعية وتدمري اهل امللة االسالمية 

لتهم من شدة ظلمهم ان بطش ربك لشديد وقد وتعطيل االموال الديوانية ال حيبون راحة العبيد وقد أزال اهللا دو
بلغنا ان االلفي توجه اىل الشرقية مع بعض اجملرمني من عربان بلى والعيايدة الفجرة املفسدين يسعون يف االرض 

بالفساد وينهبون أموال املسلمني ان ربك لباملرصاد ويزورون على الفالحني املكاتيب الكاذبة ويدعون ان عساكر 
ة واحلال اهنا ليست حباضرة فال أصل هلذا اخلرب وال صحة هلذا األثر وامنا مرادهم وقوع الناس يف السلطان حاضر

اهلالك والضرر مثل ما كان يفعل ابراهيم بك يف غزة حيث كان ويرسل فرمانات بالكذب والبهتان ويدعى اهنا من 
قعون يف املصائب وأهل الصعيد طردوا طرف السلطان ويصدقه أهل االرياف خسفاء العقول وال يقرأون العواقب في

الغز من بالدهم خوفا على أنفسهم وهالك عياهلم وأوالدهم فان اجملرم يؤخد مع اجلريان وقد غضب اهللا على 
الظلمة ونعوذ باهللا من غضب الديان فكان اهل الصعيد احسن عقال من اهل حبرى بسبب هذا الرأي السديد 

هبذا االسم لكثرة قتله االنفس وال يفرق بني االخبار واالشرار وقد مجع الطموش  وخنربكم ان امحد باشا اجلزار مسوه
الكثرية من العسكر والغز والعرب واسافل العشرية وكان مراده االستيالء على مصر وأقاليمها واحبوا اجتماعهم 

  عليه الجل اخذ امواهلا 

تار وقد كان ارسل بعض هذه العساكر اىل قلعة وهتك حرميها ولكن مل تساعده األقدار واهللا يفعل ما يشاء وخي
العريش ومراده ان يصل اىل قطيا فتوجه حضرة سارى عسكر امري اجليوش الفرنساوية وكسر عسكر اجلزار الذين 

كانوا يف العريش ونادوا الفرار الفرار بعدما حصل بعسكرهم القتل والدمار وكانوا حنو ثالثة آالف وملك قلعة 
وهرب من كان فيها وفروا وملا دخل غزة نادى يف رعيتها باالمان وامر باقامة الشعائر االسالمية العريش واخذ غزة 

واكرام العلماء والتجار واالعيان مث انتقل اىل الرملة واخذ ما فيها من بقسماط وارز وشعري وقرب اكثر من الفي 
حاصرها ثالثة ايام مث اخذها واخذ ما فيها من قربة كبار كان قد جهزها اجلزار لذهابه اىل مصر مث توجه اىل يافا و

ذخائر اجلزار بالتمام ومن حنوسات اهلها اهنم مل يرضوا بأمانة ومل يدخلوا حتت طاعته واحسانه فدور فيهم السيف 
من شدة غيظه وقوة بأسه وسلطانه وقتل منهم حنو اربعة آالف او يزيدون بعدما هدم سورها واكرم من كان هبا من 

واطعمهم وكساهم وجهزهم يف املراكب اىل مصر وغفرهم بعسكره خوفا عليهم من العربان واجزل اهل مصر 
عطاياهم وكان يف يافا حنو مخسة آالف من عسكر اجلزار هلكوا مجيعا وبعضهم ما جناه اال الفرار مث توجه من يافا 

ة بالد من بالدهم وما قدر كان مث اىل جبل نابلس فكسر من كان فيه من العساكر مبكان يقال له فاقوم وحرق مخس
اخرب سور عكا وهدم قلعة اجلزار اليت كانت حصينة مل يبق فيها حجر على حجر حىت انه يقال كان هناك مدينة 
وقد كان بين حصارها وشيد بنياهنا يف حنو عشرين من السنني وظلم يف بنياهنا عباد اهللا وهكذا عاقبة بنيان الظاملني 



بالد اجلزار من كل ناحية كسرهم كسرة شنيعة فهل ترى هلم من باقية نزل عليهم كصاعقة من  وملا توجه اليه أهل
  السماء مث توجه راجعا اىل مصر احملروسة الجل شيئني 

  االول انه وعدنا برجوعه الينا بعد أربعة أشهر والوعد عند احلردين 
  كون والسبب الثاين انه بلغه ان بعض املفسدين من الغز والعربان حير

يف غيابه الفنت والشرور يف بعض االقاليم والبلدان فلما حضر سكنت الفتنة وزالت االشرار والفجرة من الرعية 
وحبه ملصر واقليمها شيء عجيب ورغبته يف اخلري الهلها ونيلها بفكره وتدبريه املصيب ويرغب ان جيعل فيها 

من االسارى من خاص وعام ومجلة مدافع وبيارق احسن التحف والصناعة وملا حضر من الشام أحضر معه مجلة 
اغتنمها يف احلروب من االعداء واالخصام فالويل كل الويل ملن عاداه واخلري كل اخلري ملن وااله فسلموا يا عباد اهللا 

وارضوا بتقدير اهللا وامتثلوا الحكام اهللا وال تسعوا يف سفك دمائكم وهتك عيالكم وال تتسببوا يف هنب أموالكم 
ال تسمعوا كالم الغز اهلربانني الكاذبني وال تقولوا ان يف الفتنة اعاله كلمة الدين حاشا اهللا مل يكن فيها اال اخلذالن و

وقتل االنفس وذل أمة النيب عليه الصالة و السالم والغز والعربان يطمعوكم ويغروكم الجل أن يضروكم 
روا هاربني منهم كأهنم جند ابليس وملا حضر سارى عسكر فينهبوكم واذا كانوا يف بلد وقدمت عليهم الفرنسيس ف

اىل مصر أخرب أهل الديوان من خاص وعام انه حيب دين االسالم ويعظم النيب عليه الصالة و السالم وحيترم القرآن 
د ويقرأ منه كل يوم باتقان وأمر بأقامة شعائر املساجد االسالمية واجراء خريات االوقاف السلطانية واعطى عوائ

الوجاقلية وسعى يف حصول اقوات الرعية فانظروا هذه االلطاف واملزية بربكة نبينا اشرف الربية وعرفنا ان مراده 
ان يبين لنا مسجدا عظيما مبصر ال نظري له يف االقطار وانه يدخل يف دين النيب املختار عليه افضل الصالة وامت 

  السالم انتهى حبروفه 
وعودهم من الشام بان سارى عسكر يونابارته مات حبرب عكا وتناقله الناس واهنم  وكان أشيع مبصر قبل جميئهم

ولو اخالفه فهذا هو السبب يف قوهلم يف ذلك الطومار وقد حضر سليما من العطب فوجدوه هو االمري االول بذاته 
  وصفاته اىل آخر السياق املتقدم 

ضوا على مال زاده ابن قاضي العسكر وهنبوا بعضا من ويف ثاين عشرينه أرسل سارى عسكر مجاعة من العسكر وقب
  ثيابه وكتبه وطلعوا به 

اىل القلعة فانزعج عليه عياله وحرميه ووالدته انزعاجا شديدا ويف صبحها اجتمع أرباب الديوان بالديوان وحضر 
ه وانه وجه اليهم ورقة من كبري الفرنسيس قرئت عليهم مضموهنا أن سارى عسكر قبض على ابن القاضي وعزل

اليكم أن تقترعوا وختتاروا شيخا من العلماء يكون من أهل مصر ومولودا هبا يتوىل القضاء ويقضي باالحكام 
الشرعية كما كانت امللوك املصرية يولون القضاء برأى العلماء للعلماء فلما مسعوا ذلك أجاب احلاضرون بقوهلم 

القاضي فإنه انسان غريب ومن أوالد الناس الصدور وان كان اننا مجيعا نتشفع ونترجى عنده يف العفو عن ابن 
والده وافق كتخدا الباشا يف فعله فولده مقيم حتت أمانكم واملرجو انطالقه وعوده اىل مكانه فان والدته وجدته 

وعياله يف وجد وحزن عظيم عليه وسارى عسكر من اهل الشفقة والرمحة وتكلم الشيخ السادات بنحو ذلك وزاد 
القول بان قال وايضا انكم تقولون دائما ان الفرنساوية احباب العثمانية وهذا ابن القاضي من طرف العثملي يف 

فهذا الفعل مما يسيء الظن بالفرنساوية ويكذب قوهلم وخصوصا عند العامة فاجاب الوكيل بعدما ترجم له الترمجان 
اختيار قاض خالفه واال تكونوا خمالفني ويلحقكم بقوله ال بأس بالشفاعة ولكن بعد تنفيذ امر سارى عسكر يف 



الضرر باملخالفة فامتثلوا وعملوا القرعة فطلعت االكثرية باسم الشيخ امحد العريشي احلنفي مث كتبوا عرضحال 
بصورة اجمللس والشفاعة وكتب عليه احلاضرون وذهب به الوكيل اىل سارى عسكر وعرفه مبا حصل ومبا تكلم به 

فتغري خاطره عليه وأمر باحضاره آخر النهار فلما حضر المه وعاتبه فتكلم بينهما الشيخ حممد  الشيخ السادات
املهدي ووكيل الديوان الفرنساوي بالديوان حىت سكن غيظه وامره باالنصراف اىل منزله بعد ان عوقه حصة من 

ه اىل بيت سارى عسكر ومعهم الليل فلما اصبح يوم اجلمعة عملوا مجعية يف منزل دوجا قائمقام وركبوا صحبت
الشيخ امحد العريشي فألبسه فروة مثمنة وركبوا مجيعا اىل احملكمة الكبرية بني القصرين ووعدهم باالفراج عن ابن 

  القاضي بعد اربع وعشرين ساعة 

جوا عنه وقد كانت عياله انتقلوا من خوفهم اىل دار السيد امحد احملروقي وجلسوا عنده وملا كان يف ثاين يوم افر
  ونزل اىل عياله وصحبته أرباب الديوان واالغا ومشوا معه يف وسط املدينة لرياه الناس ويبطل القيل والقال 

ويف تلك الليلة قتلوا شخصني احدمها علي جاويش رئيس الريالة الذي كان باالسكندرية عند حضور الفرنسيس 
  يطلقوهنما فحبسومها آخرا فلم يطلقومها حىت قتلومها  والثاين قبطان آخره فلم يزاال مبصر حيبسوهنما أياما مث

  ويف صبيحة ذلك اليوم قتلوا شخصني ايضا من االتراك بالرميلة 
  وفيه افرجوا عن زوجات حسن بك اجلداوي 

  ويف ثامن عشرينه مجعوا الوجاقلية وكتبوا أمساءهم 
تباع ايوب بك الكبري وآخر يسمى ابو ويف تاسع عشرينه قبضوا على ثالثة انفار أحدهم يسمى حسن كاشف من ا

كلس والثالث رجل تاجر من جتار خان اخلليلي يسمى حسني مملوك الدايل ابراهيم فسجنوهم بالقلعة فتشفع الشيخ 
  السادات يف حسني التاجر املذكور فأطلقوه على مخسة آالف فرانسة 

  واستهل شهر صفر اخلري بيوم اجلمعة سنة

كتخدا الباشا وكان حمبوسا باجليزة مث نقل اىل القلعة مع كتخدا قريبة فانطلق وبقي فيه افرجوا عن بعض قرابة 
  االخر 

ويف يوم االحد ثالثه حضر السيد عمر افندي نقيب االشراف سابقا من دمياط اىل مصر وكان مقيما هناك من بعد 
باسي وحسن افندي كاتب الشهر واقعة يافا ونزل مع الذين انزلوهم من يافا اىل البحر وفيهم عثمان افندي الع

واخوه قاسم افندي وامحد افندي عرفة والسيد يوسف العباسي واحلاج قاسم املصلي وغريهم فمنهم من عوق 
بالكرنتيلة ومنهم من حضر من الربخفية فحضر بعض االعيان ملالقاة السيد عمر وركبوا معه بعد ان مكث هنيهة 

  ل اىل بزاوية علي بك اليت بساحل بوالق حىت وص

داره وتوجه ثاين يوم مع املهدي وقابل سارى عسكر فبش له ووعده خبري ورد اليه بعض تعلقاته واستمر مقيما 
  بداره والناس تغدو وتروح اليه على العادة 

ويف رابعة حضر ايضا حسن كتخدا اجلربان بامان وكان بصحبته عثمان بك الشرقاوي وفيه اشيع ان مراد بك 
  بحرية فرار من الفرنسيس الذين بالصعيد ذهب اىل ناحية ال

  ويف خامسة قتلوا عبد اهللا آغا امري يافا وكان اخذ اسريا وحبس مث قتل 
  وفيه قتل ايضا يوسف جرجبي ابو كلس ورفيقه حسن كاشف 



ويف سادسه عمل الشيخ حممد املهدي وليمة عرس لزواج احد أوالده ودعا سارى عسكر وأعيان الفرنساوية 
  ده وذهبوا فتعشوا عن

وفيه أحضروا اربعة عشر مملوكا اسرى واصعدوهم اىل القلعة قيل اهنم كانوا الحقني مبراد بك بالبحرية فآوو اىل قبة 
يستظلون هبا وتركوا خيوهلم مع السواس فنزل عليهم طائفة من العرب فأخذوا اخليول فمروا مشاة فدل الفالحون 

آووا اىل بلده وطلبوا منهم غرامة فصاحلوهم فلم يرضوا بذلك عليهم عسكر الفرنسيس فمسكوهم وقيل اهنم 
بدون ما طلبوا فوعدوهم بالدفع من الغد وكانوا أكثر من ذلك وفيهم كاشف من مجاعة عثمان بك الطنربجي 

  فذهب الفالحون اىل الفرنسيس واعلموهم مبكاهنم فحضروا اليهم ليال وفر من فر منهم وقتل من قتل وأسر الباقي 
الكاشف فيسمى عثمان التجأ اىل كبري الفرنسيس فحماه واخذه عنده وأحضروا االسرى اىل مصر وعليهم  وأما

  ثياب زرق وزعابيط وعلى رؤوسهم عراقي من لباد وغريه وأصعدوهم اىل القلعة وقتلوا منهم يف ثاين ليلة أشخاصا 
ويف ذلك اليوم قتلوا أيضا حنو العشرة من  ويف تاسعه احضروا ايضا ستة اشخاص من املماليك واصعدوهم اىل القلعة

  االسرى احملابيس 
ويف يوم االحد عاشره ركب يف عصريته سارى عسكر وعدى اىل بر اجليزة وتبعته العساكر ومل يعلم سبب ذلك وملا 

  صاروا باجليزة ضربوا 

نيا اىل الصعيد وشاع جنع البطران ودهشور بسبب نزول مراد بك عندهم ويف هذا اليوم ظهر ان مراد بك رجع ثا
اخلرب ايضا ان عثمان بك الشرقاوي وسليمان اغا الوايل وآخرين مروا من خلف اجلبل وذهبوا اىل ناحية الشرق 
فخرج عليهم مجاعة من العسكر وفيهم برطلمني يين الرومي رئيس عسكر االروام ومعهم عدة وافرة من اخالط 

وبعض فرنساوية فأدركوهم بالقرب من بلبيس واتوهم من خالف العسكر اروام وقبط واملماليك املنضمة اليهم 
الطريق املسلوكة فدمهوهم على حني غفلة وكان عثمان بك يغتسل فلما احسوا هبم بادروا للفرار وركبوا وركب 

عثمان بك بقميص واحد على جسده وطاقية فوق رأسه وهربوا وتركوا ثياهبم ومتاعهم ومحلتهم وقدور الطعام على 
ومل ميت منهم اال مملوكان واسروا منهم اثنني ووجدوا على فراش عثمان بك مكاتبة من ابراهيم بك يستدعيهم  النار

  اىل احلضور اليه بالشام 
ويف ليلة االثنني حادي عشره وردت اخبار ومكاتيب مع السعاة لبعض الناس من االسكندرية وايب قري واخربوا بانه 

ىل أيب قري فتبني ان حركة الفرنساوية وتعديتهم اىل الرب الغريب بسبب ذلك وردت مراكب فيها عسكر عثمانية ا
واخذوا صحبتهم جرجس اجلوهري ويف ضحوة اليوم الثاين عدى الكثري من العسكر ايضا واهتم حنا بينو املتويل 

ملا عدى على حبر بوالق جبمع املراكب وشحنها بالقومانية والذخرية وداخل الفرنساوية من ذلك وهم كبري و
كبريهم اىل بر اجليزة أقام يوم االثنني عند االهرام حىت جتمعت العساكر وبعث باملقدمة وركب هو يف يوم الثالثاء 
ثاين عشره وأرسل مكتوبا اىل ارباب الديوان بالسالم عليهم والوصية باحملافظة وضبط البلد والرعية كما فعلوا يف 

  غيبته السابقة 
 بأن عثمان خجا وصل اىل قلعة أيب قري صحبة السيد مصطفى باشا فضربوا على القلعة ويف سادس عشره ورد اخلرب

وقاتلوا من هبا من الفرنساوية وملكوها وأسروا من بقي هبا وعثمان خجا هذا هو الذي كان متواليا امارة رشيد من 
  طرف صاحل بك وحج معه ورجع صحبته اىل الشام فلما 



الرومية وحضر صحبة مصطفى باشااملذكور فلما حتققت هذه االخبار كثر اللغط يف  تويف صاحل بك سافر اىل الديار
الناس وأظهروا البشر وجتاهروا بلعن النصارى واتفق انه تشاجر بعض املسلمني حبارة الربابرة بالقرب من كوم 

ام نشتقي منكم وكالم الشيخ سالمة مع بعض نصارى السوام فقال املسلم للنصراين ان شاء اهللا تعاىل بعد أربعة اي
من هذا املعىن فذهب ذلك النصراين اىل الفرنسيس مع عصبة من جنسه واخربوهم بالقصة وزادوا وحرفوا 

وعرفوهم ان قصد املسلمني اثارة فتنة فأرسل قائممقام اىل الشيخ املهدي وتكلم معه يف شأن ذلك وحاججه 
كثريا ونفى الريبة وكذب أقوال االخصام وشدد يف تربئة وأصبحوا فأجتمعوا بالديوان فقام املهدي خطيبا وتكلم 

املسلمني عما نسب اليهم وبالغ يف احلطيطة واالنتقاص من جانب النصارى وهذا املقام من مقاماته احملمودة مث مجعوا 
  مشايخ االخطاط واحلارات 

واحد تزيد عن املاءة  ويف ثامن عشره وردت أخبار وعدة مكاتيب لكثري من االعيان ولتجار وكلها على نسق
مضموهنا بأن املسلمني وعسكر العثمانيني ومن معهم ملكوا االسكندرية يف ثالث ساعة من يوم السبت سادس عشر 
صفر فصار الناس حيكي بعضهم لبعض ويقول البعض أنا قرأت املكتوب الواصل اىل فالن التاجر ويقول اآلخر مثل 

من فعل هذه الفعلة واختلق هذه النكتة ولعلها من فعل بعض النصارى  ذلك ومل يكن لذلك أصل وال صحة ومل يعلم
  البلديني ليوقعوا هبا فتنة يف الناس ينشأ منها القتل فيهم واالذية هلم وسبحان اهللا عالم الغيوب 

لوا ويف ليلة االربعاء عشرينه اشيع أن الفرنساوية حتاربوا مع العساكر الواردين على ايب قري وظهروا عليهم وقت
الكثري منهم وهنبوهم وملكوا منهم قلعة أيب قري وأخذوا مصطفى باشا أسريا وكذلك عثمان خجا وغريمها واخرب 
الفرنسيس انه حضرت هلم مكاتبة بذلك من اكابرهم فلما طلع النهار ضربوا مدافع كثرية من قلعة اجلبل وباقي 

  لة االربعاء حراقة باالزبكية القالع احمليطة وبصحن االزبكية وعملوا يف ليلتها أعين لي

  من نفوط وبارود وسواريخ تصعد يف اهلواء 
ويف يوم اخلميس ثامن عشرينه وصلت عدة مراكب وهبا اسرى وعساكر جرحى وكذلك يوم اجلمعة تاسع عشرينه 

  حضرت مكاتبة من الفرنسيس حبكاية احلالة اليت وقعت مل اقف على صورهتا 

  سنة واستهل ربيع االول بيوم السبت

  يف ثانيه وصلت مراكب من حبري وفيها جرحى من الفرنساوية 
وفيه قبضوا على احلاج مصطفى البشتيلي الزيات من اعيان اهايل بوالق وحبسوه ببيت قائممقام والسبب يف ذلك 

ى ان مجاعة من جريانه وشوا عنه بانه يدخل بعض حواصله الذي يف وكالته عدة فدور مملوءة بالبارود فكبسوا عل
  احلواصل فوجدوا هبا ذلك أخرب الواشي فأخذوها وقبضوا عليه وحبسوه كما ذكر مث نقلوه اىل القلعة 

  ويف سادسه حضر ايضا مجلة من العسكر وكثر لغط الناس على عادهتم يف رواية االخبار 
لشامي عبد اهللا وفيه حضرت حجاج املغاربة ووصلوا صحبة احلج الشامي وأخربوا اهنم حجوا صحبته وأمري احلاج ا

  باشا ابن العظم 
ويف ليلة االحد تاسعه حضر سارى عسكر الفرنساوية بونابارته ودخل اىل داره باالزبكية وحضر صحبته عدة اناس 

من اسرى املسلمني وشاع اخلرب حبضوره فذهب كثري من الناس اىل االزبكية ليتحققوا اخلرب على جليته فشاهدوا 
جامع االسرى وهم وقوف يف وسط ال ربكة لرياهم الناس مث اهنم صرفوهم بعد حصة من النهار فأرسلوا بعضهم الى



الظاهر خارج احلسينية واصعدوا باقيهم اىل القلعة وأما مصطفى باشا سارى عسكر فاهنم مل يقدموا به ملصر بل 
ذهب للسالم عليه املشايخ ارسلوه اىل اجليزة مكرما وابقوا عثمان خجا باالسكندرية وملا استقر بونابارته يف منزله 

واالعيان وسلموا عليه فلما استقر هبم اجمللس قال هلم على لسان الترمجان ان سارى عسكر يقول لكم انه ملا سافر 
اىل الشام كانت حالتكم طيبة يف غيابه وأما يف هذه املرة فليس كذلك النكم كنتم تظنون أن الفرنسيس ال يرجعون 

  فرحانني ومستبشرين وكنتم بل ميوتون عن آخرهم فكنتم 

تعارضوا االغا يف احكامه وان املهدي والصاوي ما هم بونوأى ليسوا بطيبني وحنو ذلك وسبب كالمه هذا احلكاية 
املتقدمة اليت حبسوا بسببها مشايخ احلارات فان االغا اخلبيث كان يريد ان يقتل يف كل يوم اناسا بادىن سبب فكان 

ويتكلمان معه يف الديوان ويوخبانه وخيوفانه سوء العاقبة وهو يرسل اىل سارى عسكر املهدي والصاوي يعارضانه 
فيطالعه باالخبار يشكو منهما فلما حضر عاتبهم يف شأن ذلك فالطفوه حىت اجنلى خاطره وأخذ حيدثهم على ما 

  وقع له من القادمني اىل أيب قري والنصر عليهم وغري ذلك 
عمل املولد النبوي باالزبكية ودعا الشيخ خليل البكري سارى عسكر الكبري مع ويف يوم الثالثاء حادي عشره 

مجاعة من أعياهنم وتعشوا عنده وضربوا بربكة االزبكية مدافع وعملوا حراقة وسواريخ ونادوا يف ذلك اليوم بالزينة 
س احضروا عثمان خجا وفتح االسواق والدكاكني ليال واسراج قناديل واصطناع مهرجان وورد اخلرب بان الفرنسي

ونقلوه من االسكندرية اىل رشيد فدخلوا به البلد وهو مكشوف الرأس حايف القدمني وطافوا به البلد يزفونه 
  بطبوهلم حىت وصلوا به اىل داره فقطعوا رأسه حتتها مث رفعوا رأسه وعلقوها من شباك داره لرياها من مير بالسوق 

يس سافر اىل جهة حبري ومل يعلم أحد أي جهة يريد وسئل بعض اكابرهم ويف ثالث عشره أشيع بان كبري الفرنس
فأخرب ان سارى عسكر املنوفية دعاه لضيافته مبنوف حني كان متوجها اىل ناحية ايب قري ووعده بالعود اليه بعد 

  وصوله اىل مصر وراج ذلك على الناس وظنوا صحته 
  خر الليل وخفى امره على الناس وملا كان يوم االثنني سادس عشره خرج مسافرا من آ

ويف يوم االثنني رابع عشرينه املوافق التاسع مسرى القبطي كان وفاء النيل املبارك فنودى بوفائه على العادة وخرج 
  النصارى البلدية من القبطة والشوم واالروام وتأهبوا للخالعة والقصف والتفرج واللهو والطرب 

ر العتيقة والروضة واكثروا املراكب ونزلوا فيها وصحبتهم اآلالت واملغاين وذهبوا تلك الليلة اىل بوالق ومص
وخرجوا يف تلك الليلة عن طورهم ورفضوا احلشمة وسلكوا مسلك االمراء سابقا من النزول يف املراكب الكثرية 

حماكاة املقاذيف وصحبتهم نساؤهم وقحاهبم وشراهبم وجتاهروا بكل قبيح من الضحك والسخرية والكفريات و
املسلمني وبعضهم تزيابزي امراء مصر ولبس سالحاوتشبه هبم وحاكى الفاظهم على سبيل االستهزاء والسخرية 

وغري ذلك واجرى الفرنساوية املراكب املزينة وعليها البيارق وفيها انواع الطبول واملزامري يف البحر ووقع يف تلك 
عاصي والفسوق ماال يكيف وال يوصف وسلك بعض غوغاء الليلة بالبحر وسواحله من الفواحش والتجاهر بامل

العامة وأسافل العالم ورعاعهم مسالك تسفل اخلالعة ورذالة الرقاعة بدون ان ينكر احد على احد من احلكام او 
  غريهم بل كل انسان يفعل ما تشتهيه نفسه وما خيطر بباله وان مل يكن من امثاله 

حها من رمي املدافع والسواريخ من املراكب والسواحل وباتوا يضربون انواع واكثر الفرنسيس يف تلك الليلة وصبا
الطبول واملزامري ويف الصباح ركب دوجا قائممقام وصحبته اكابر الفرنسيس واكابر اهل مصر وحضروا اىل قصر 

كب لضرب السد وجلسوا به واصطفت العساكر برب الروضة وبر مصر القدمية باسلحتهم وطبوهلم وبعضهم يف املرا



  املدافع املتتالية اىل ان انكسر السد وجرى املاء يف اخلليج فانصرفوا 
  ويف خامس عشرينه طلبوا من كل طاحون من الطواحني فرسا 

ويف سادس عشرينه كتبوااوراقا والصقوها باالسواق مضموهنا ان الناس يذهبون اىل بوالق يوم التاسع والعشرين 
  احبوا من اخليل ليحضروا سوق اخليل ويشتروا ما 

وفيه الصقوا اوراقا ايضا مضموهنا بأن من كان عليه مال مريي ملزوم بغالقه ومن مل يغلق ما عليه بعد مضي عشرين 
  يوما عوقب مبا يليق به ونادوا مبوجب ذلك باالسواق 

مار شيء من ويف سابع عشرينه كتبوا اوراقا ايضا مضموهنا انقضاء سنة مؤاجرات اقالم املكوس ومن اراد استث
  ذلك فليحضر اىل الديوان وياخذ ما يريد باملزاد 

وفيه افرج عن االنفار اليت قدم هبا الفرنساوية من غزة وحبست بالقلعة على مصلحة مخسة وسبعني كيسا دفعوا 
بعضها وضمنهم اهل وكالة الصابون يف البعض الباقي فانزلوهم من القلعة على هذا االتفاق بشرط ان ال يسافر 

  نهم احد اال بعد غالق ما عليه م
ويف ثامن عشرينه تشفع ارباب الديوان يف اهل يافا املسجونني بالقلعة ايضا فوقع التوافق معهم على االفراج عنهم 

مبصلحة مائة كيس فاجتمع الرؤساء والتجار وترووا واشتوروا يف جملس خاص بينهم فاتفق احلال على تقسيطها 
ا مخسة وعشرون كيسا فدفع التجار مخسة وعشرين كيسا وافرج عنهم من القلعة وتاجيلها يف كل عشرين يوم

  واجلوا الباقي على الشرح املذكور 
وفيه ورد من بونابارته سارى عسكر الفرنساوية كتاب من االسكندرية خطا باالهل مصر وسكاهنا فأحضر قائممقام 

يوم اجلمعة حادي عشرين الشهر املذكور اىل بالد  دوجا الرؤساء املصرية وقرأ عليهم الكتاب مضمونه انه سافر
الفرنساوية الجل راحة اهل مصر وتسليك البحر فيغيب حنو ثالثة أشهر ويقدم مع عساكره فإنه بلغه خروج 

عمارهتم ليصفوا له ملك مصر ويقطع دابر املفسدين وان املوىل على أهل مصر وعلى رياسة الفرنساوية مجيعا كلهرب 
اط فتحري الناس وتعجبوا يف كيفية سفره ونزوله البحر مع وجود مراكب االنكليز ووقوفهم سارى عسكر دمي

بالثغر ورصدهم الفرنساوية من وقت قدومهم الديار املصرية صيفا وشتاء ولكيفية خلوصة وذهابه أنباء وحيل مل 
  أقف على حقيقتها 

يوم فضربوا لقدومه املدافع من مجيع القالع ويف يوم السبت تاسع عشرينه قدم سارى عسكر كلهرب صبيحة ذلك ال
  وتلقته كبار الفرنساوية وأصاغرهم وذهب اىل بيت بونابارته الذي كان ساكنا به وهو بيت االلفي 

باالزبكية وسكن مكانه ويف ذلك اليوم قدمت طائفة من العسكر من جهة الشرقية وصحبتهم منهوبات كثرية من 
ومعهم حنو السبعني من الرجال والصغار وبعض النساء وهم موثقون باحلبال بلد عصت عليهم فضربوها وهنبوها 

  فسجنوهم بالقلعة 
وفيه ذهب أكابر البلد من املشايخ واالعيان ملقابلة سارى عسكر اجلديد للسالم عليه فلم جيتمعوا به ذلك اليوم 

ة وال طالقة وجه مثل بونابارته فإن كان ووعدوا اىل الغد فانصرفوا وحضروا يف ثاين يوم فقابلوه فلم يروا منه بشاش
  بشوشا ويباسط اجللساء ويضحك معهم 

  واستهل شهر ربيع الثاين بيوم االحد سنة



يف اوائله ابتدأوا يف عمل مولد املشهد احلسيين وقهروا الناس وكرروا املناداة بفتح احلوانيت والسهر ووقود 
  ين عشرة القناديل عشر ليال متوالية آخرها ليلة اخلميس ثا

 ١٢١٢وفيه طلب سارى عسكر اجلديد من نصارى القبط مائة ومخسني الف ريال فرانسة يف مقابلة بواقي سنة 
  وشرعوا يف حتصيلها 

ويف يوم اجلمعة سادسه ركب سارى عسكر اجلديد من االزبكية ومشى يف وسط املدينة يف موكب حافل حىت صعد 
س وبأيديهم النبابيت وهم يامرون الناس بالقيام والوقوف على االقدام اىل القلعة وكان امامه حنو اخلمسمائة قوا

ملروره وكان صحبته عدة كثرية من خياله االفرنج وبأيديهم السيوف املسلولة والوايل واالغا وبرطلمني مبواكبهم 
فقهاء فلم وكذلك القلقات والوجاقلية وكل من كان موىل من جهتهم ومنضما اليهم ماعدا رؤساء الديوان من ال

يطبلوهم للحضور وال للمشي يف ذلك املوكب وملا صعد اىل القلعة ضربوا له عدة مدافع وتفرج على القلعة مث نزل 
  بذلك املوكب اىل داره 

ويف يوم السبت سابعه ركب اغاة الينكجرية يف اهبة عظيمة وجربوت وامامه عدة من عسكر الفرنسيس وامامه 
  عسكر خطابا لالغا ان مجيع الدعاوى والقضايا العامية ال تعمل  املنادى يقول حكم مارسم سارى

  اال ببيت االغا وكل من تعدى من الرعايا او وقع منه قلة ادب يستأهل ما جيري عليه 
وفيه ركب سارى عسكر الكبري يف موكب دون االول ووصل اىل بيت رئيس الديوان الشيخ عبد اهللا الشرقاوي مث 

  رجع اىل داره 
االحد ثامنه عمل سارى عسكر وليمة يف بيته ودعا االعيان والتجار واملشايخ فتعشوا عنده مث انصرفوا اىل  ويف يوم
  دورهم 

ويف يوم الثالثاء عاشره وكان آخر املولد احلسيين وحضر سارى عسكر الفرنساوية مع اعياهنم اىل بيت شيخ 
تسب وعدة كبري من عسكرهم وبيدهم السيوف السادات بعد العصر يف موكب عظيم وأمامه االغا والوايل واحمل

  املسلولة فتعشوا هناك وركبوا بعد املغرب وشاهدوا وقود القناديل 
ويف سادس عشرة نودى بنشر احلوائج وكتبوا بذلك اوراقا والصقوها باالسواق وشددوا يف ذلك بالتفتيش والنظر 

فرنساوية وامرأة ايضا للكشف على اماكن جبماعة من طرف مشايخ احلارات ومع كل منهم عسكرى من طرف ال
النساء فكان الناس يأنفون من ذلك ويستثقلونه ويستعظمونه وحتدثهم أوهامهم بأمور يتخيلوهنا كقوهلم امنا يريدون 

  بذلك االطالع على أماكن الناس ومتاعهم مع أنه مل يكن شيء سوى التخوف من العفونة والوباء 
سيد علي البكري املدفون جبامع الشراييب باالزبكية بالقرب من الرويعي وأمروا ويف عشرينه نودى بعمل مولد ال

الناس بوقود قناديل باالزقة يف تلك اجلهات وأذنوا هلم بالذهاب واجمليء ليال وهنارا من غري حرج وقد تقدم ذكر 
والسوأتني غالبا وله بعض خرب هذا السيد وانه كان رجال من البله وكان ميشي باالسواق عريانا مكشوف الرأس 

أخ صاحب دهاء ومكر ال يلتئم به واستمر على ذلك مدة سنني مث بدا الخيه يف أمر ملا رأى من ميل الناس الخيه 
  واعتقادهم فيه كما هي عادة أهل مصر يف أمثاله فحجر عليه ومنعه من اخلروج من البيت وألبسه ثيابا وأظهر للناس 

بانية وحنو ذلك فأقبلت الرجال والنساء على زيارته والتربك به ومساع الفاظه انه اذن له بذلك وانه توىل القط
واالنصات اىل ختليطاته وتأويلها مبا يف نفوسهم وطفق أخوه املذكور يرغبهم ويبث هلم يف كراماته وانه يطلع على 

بعضا واقبلوا عليه باهلدايا خطرات القلوب واملغيبات وينطق مبا يف النفوس فاهنمكوا على الترداد اليه وقلد بعضهم 



والنذور واالمدادات الواسعة من كل شيء وخصوصا من نساء االمراء واالكابر وراج حال أخيه واتسعت امواله 
ونفقت سلعته وصادت شبكته ومسن الشيخ من كثرة االكل والدسومة والفراغ والراحة حىت صار مثل البو العظيم 

سبع بعد املائتني كما تقدم فدفنوه مبعرفة أخيه يف قطعة حجر عليها من هذا فلم يزل على ذلك اىل أن مات يف سنة 
املسجد من غري مباالة وال مانع وعمل عليه مقصورة ومقاما وواظب عنده باملقرئني واملداحني وأرباب االشاير 

وجوههم واملنشدين بذكر كراماته وأوصافه يف قصائدهم ومدحهم وحنو ذلك ويتواجدون ويتصارخون وميرغون 
على شباكه وأعتابه ويغرفون بأيديهم من اهلواء احمليط به ويضعونه يف أعباهبم وصار ذلك املسجد جممعا وموعدا 

فلما حضر الفرنساوية اىل مصر تشاغل عنه الناس وامهل شانه يف مجلة املهمالت وترك مع املتروكات فلما فتح امر 
ملا رأوا فيه من اخلروج عن الشرائع واجتماع النساء واتباع املوالد واجلمعيات ورخص الفرنساوية ذلك للناس 

  الشهوات والتالهي وفعل احملرمات أعيد هذا املولد مع مجلة ما أعيد 

  واستهل شهر مجادى االوىل بيوم اجلمعة سنة

بفتح فيه اهتم الفرنسيس بعمل عيدهم املعتاد وهو عند االعتدال اخلريفي وانتقال الشمس لربج امليزان فنادوا 
االسواق والدكاكني ووقود القناديل وشددوا يف ذلك وعملوا عزائم ووالئم واطعمة ثالثة ايام آخرها يوم االثنني 

ومل يعملوه على هيئة العام املاضي من االجتماع باالزبكية عند الصارى العظيم املنتصب والكيفية املذكورة الن ذلك 
  يوم االحد نبهوا على االمراء  الصارى سقط وامتآلت الربكة باملاء فلما كان

واالعيان بالبكور اىل بيت سارى عسكر فاجتمع اجلمع يف صبح يوم االثنني فركب سارى سكر معهم يف موكب 
كبري وذهبوا اىل قصر العيين فمكثوا هناك حصة وعرضت عليهم العساكر مجيعها على اختالف انواعها من خيالة 

لعبهم يف ميدان احلرب وخلع سارى عسكر على الشيخ الشرقاوي  ورجالة وهم بأسلحتهم وزينتهم ولعبوا
والقاضي واغاة الينكجرية خلع مسور مث رجع اىل منازهلم مث نودى يف مجيع االسواق بوقود اربع قناديل على كل 
اكب دكان يف تلك الليلة ومن مل يفعل ذلك عوقب مث عملوا باالزبكية حراقة نفوط ومدافع وسواريخ ولعبوا يف املر

  طول ليلهم 
ويف سابعه بعد عيد الصليب نقص ماء النيل وكان من اول زيادته قاصرا عن العادة وزيادته شحيحة فضج الناس 
وانكبوا على شراء الغلة وازدمحوا يف الرقع والسواحل وطلب باعة الغلة الزيادة يف السعر فجمع الفرنساوية كل 

وفوهم وقالوا هلم هذه الغلة املوجودة االن امنا هي زراعة العام من كان له مدخل يف جتارة الغالل وزجروهم وخ
فال خترج زراعته اال يف العام املستقبل فانزجروا وباعوا بالسعر احلاضر وقد كاد يقع الغالء  ٢املاضي واما هذا العام 

  العظيم لوال الطاف اهللا ورمحته ونعمه العميمة الشاملة حصلت 
الفرنساوية اىل مراد بك بناحية الفيوم وعليهم كبري فوقع بينهم وبينه امور مل احتقق وفيه ارسلوا مجلة عساكر من 

تفصيلها وترددت بينه وبني سارى عسكر الرسل واملراسالت ووقع بينه وبينهم اهلدنة واملهاداة واصطلح معهم على 
عساكر عثمانية جهة الشام  شروط منها تقليده امارة الصعيد حتت حكمهم ويف هذا الشهر كثرت االشاعة باجتماع

فكثر اهتمام الفرنساوية باخراج اجلبخانات واملدافع وآالت احلرب والقومانية والعساكر وحتصني الصاحلية والفرين 
  وبلبيس 

  واستهل شهر رجب بيوم اجلمعة سنة



ته نصوح باشا وفيه كثرت االقوال وتواترت االخبار بوصول الوزير االعظم يوسف باشا اىل الديار الشامية وصحب
وعثمان أغا كتخدا الدولة وحسني اغا نزله امني ومصطفى افندي الدفتردار وباقي رجال الدولة وعسفوا يف البالد 

الشامية وضربوا عليهم الضرائب العظيمة وجبوا االموال وفعلوا ماال خري فيه من الظلم وقتل االنفس بسبب 
بار بوصوهلم اىل غزة العريش واهنم حاصروا قلعة العريش استخالص االموال فلما كان يف منتصفه وردت االخ

وقاتلوا من هبا من عسكر الفرنساوية حىت ملكوها يف تاسع عشره واحتووا على ماكان فيها من الذخرية واجلبخانة 
وآالت احلرب وصعد مصطفى باشا الذي باشر اخذ القلعة مع مجلة من العسكر وبعض االجناد املصرية وضربت 

حصل هلم الفرح العظيم فاتفق انه وقعت نار على مكان اجلبخانة والبارود املخزون بالقلعة وكان شيئا كثريا النوبة و
فاشتعلت وطارت القلعة مبن فيها واحترقوا وماتوا وفيهم الباشا املذكور ومن معه وحممد اغا ارنؤد اجللفي وغريه 

نزل عليهم من النار واالحجار املتطايرة يف اسرع وقت وملا من املصرلية ومات كثري ممن كان خارجا عنها وبقرهبا مما 
حتقق الفرنساوية اخذ العريش وان عساكر العثمانيني زاحفة اىل جهة الصاحلية هنيأ سارى عسكر الفرنساوية واستعد 
 للخروج والسفر يف اسرع وقت وخرج بعساكره وجنوده اىل الصاحلية وقد كان قبل أخذ العثمانيني قلعة العريش

ارسل الفرنساوية اىل سينت كبري االنكليز مراسالت ليتوسط بينهم وبني العثمانيني مث ورد فرمان من حضرة الوزير 
قبل وصوله جلهة العريش خطابا اىل مجهور الفرنساوية باستدعاء رجلني من رؤسائهم وعقالئهم ليتشاور معهم 

شترطونه بينهم فوجهوا اليه من طرفهم بوسليك رئيس ويتفق معهم على أمر يكون فيه املصلحة للفريقني على ما سي
الكتاب وديزه سارى عسكر الصعيد فنزلوا يف البحر على دمياط وطالت مدة غياهبم وبعث كلهرب سارى عسكر 

  رسال من طرفه الستفسار االخبار 

  واستهل شهر شعبان املعظم سنة

سلوا هلما اخليول وما حيتاجان اليه وحضرا اىل مصر فورد اخلرب بقدومهما يف اثنني وعشرين فيه اىل الصاحلية فار
وشاع أمر الصلح وحضر من طرف العثمانيني رئيس الكتاب والدفتردار لتقرير الصلح وجنح كل من الفريقني اىل 

ذلك ملا فيه من كف احلرب وحقن الدماء وأظهر الفرنساوية اخلداع واخلضوع حىت مت عقد الصلح على اثنني 
ت وطبعت يف طومار كبري وورد اخلرب بذلك اىل مصر وفرح الناس بذلك فرحاشديدا وأرسل وعشرين شرطا رمس

  سارى عسكر الفرنساوية مكاتبة بصورة احلال اىل دوجا قائممقام فجمع اهل الديوان وقرأ عليهم ذلك 
على االعيان  وملا ورد ذلك الطومار املتضمن لعقد الصلح والشروط وعربوه وطبعوا منه نسخا كثرية فرقوا منها

  وألصقوا منها باالسواق والشوارع 
وصورته مبا فيه من الفصول والشروط باحلرف الواحد ما عدا ترمجة االسطر اليت باللغة الفرنساوية وهذه صورة 

الشروط الواقعة خللو مصر ما بني حضرة اجلنرال ديزة متفرقة وحضرة بسليغ مدير احلدود العام نواب سرى 
رب املفوضني بكامل السلطان وجناب سامي املقام مصطفى رشيد افندي دفتردار ومصطفى العسكر العام كله

راسيسه أفندي رئيس كتاب الوكالء املفوضني بكامل السلطان عن جناب حضرة الوزير سامي املقام ان للجيش 
ام املضر الذي الفرنساوي مبصر عندما قصد ان يوضح ما يف نفسه من وفور الشوق حلقن الدماء ويرى هناية اخلص

قد حصل ما بني املشيخة الفرنساوية والباب العايل فقد ارتضى ان يسلم خبلو االقليم املصري حبسب هذه الشروط 
  اآليت ذكرها يأمل ان هبذا التسليم ميكن أن يتجه ذلك اىل الصلح العام يف بالد املغرب قاطبة 



ة والعزال باالمتعة اىل االسكندرية ورشيد وابو قري الشرط االول أن اجليش الفرنساوي يلزمه ان يتنحى باالسلح
  الجل ان يتوجه وينتقل باملركب اىل فرانسا ان كان ذلك يف مراكبهم اخلاص هبم ام يف 

تلك اليت يقتضي للباب العايل ان يقدمها هلم بقدر الكفاية والجل جتهيز املراكب املذكورة بأقرب نوال فقد وقع 
حد من تقرير هذه الشروط يتوجه اىل قلعة اسكندرية نائب من قبل الباب العايل االتفاق من بعد مضي شهر وا

  وصحبته مخسون نفرا 
الشرط الثاين فال يدعن املهلة وتوقيف احلرب مبدة ثالثة اشهر باالقليم املصري وذلك من عهد امضاء شروط 

جتهيزها من قبل الباب العايل حتضر  االتفاق هذه واذا صادف االمر ان هذه املهلة متضي قبل ان املراكب الواجب
جاهزة فاملهلة املذكورة يقتضي مطاولتها اىل ان ينجز الرحيل على التمام والكمال ومن الواضح انه ال بد عن 

اصراف الوسايط املمكنة من قبيل الفريقني لكي ال حيصل ما ميكن وقوعه من التجسس ان كان ذلك من اجليش من 
  املهلة قد حصل االتفاق هبا الجل راحتهم اهل البالد اذا كانت هذه 

الشرط الثالث فرحيل اجليش الفرنساوي يقتضي تدبريه بيد الوكالء القادمني هلذه الغاية من قبل الباب االعلى 
وسرى العسكر كلهرب واذا حصل خصام ما بني الوكالء املذكورين بوقت الرحيل يف هذا الصدد فلينتخب من قبل 

جل لينهى املخاصمات املذكورة حبسب قواعد السياسة البحرية السالكون عليها ببالد حضرة سيد هنى مسيت ر
  االنكليز 

الشرط الرابع قطية والصاحلية ال بد عن خلومها عن اجليش الفرنساوية يف ثامن يوم وأعظم ما يكون يف عاشر يوم 
يوما واما دمياط وبلبيس من بعد  من امضاء شروط االتفاق هذه ومدينة املنصورة يكون خلوها من بعد مخسة عشر

عشرين يوما واما السويس فيكون خلوه ستة ايام قبل مدينه مصر واما احملالت الكائنة يف اجلهة الشرقية من حبر 
النيل فيكون خلوها يف اليوم العاشر والدلطا أي االقليم البحرية يكون خلوها مخسة عشر يوما من بعد خلو مصر 

لق هبا تستمر بيد الفرنسيس اىل حد خلو مدينة مصر ولكن من حيث اهنا ال بد ان تستمر بيد واجلهة الغربية وما يتع
  الفرنساوية اىل ان يكون احندار العسكر من جهات 

الصعيد فجهة الغربية وتعلقاهتا كما ذكر فممكن انه ال يتيسر خلوها اال من بعد انقضاء وقت املهلة املعني اذا مل 
  يعاد واحملالت اليت تترك من اجليش فتسلم اىل الباب االعلى كما هي يف حاهلا اآلن ميكن خلوها قبل هذا امل

الشرط اخلامس مث ان مدينة مصر ان امكن ذلك يكون خلوها بعد اربعني يوما واكثر ما يكون مبدة مخسة واربعني 
  يوما من وقت امضاء الشروط املذكورة 

ان الباب االعلى يصرف كل اعتناء يف ان اجليش الفرنساوي  الشرط السادس انه لقد وقع االتفاق صرحيا على
املوجود يف اجلهة الغربية من حبر النيل عندما يقصد التنحي بكامل ماله من السالح والعزال لنحو معسكرهم التصري 
 عليه مشقة وال أحد يشوش عليه ان كان ذلك مما يتعلق بشخص كل واحد منهم او بامتعته او بكرامته وذلك اما

  من اهايل البالد واما من جهة العسكر السلطاين العثملي 
الشرط السابع وحفظا المتام الشرط املذكور اعاله ومالحظة ملنع ما ميكن وقوعه من اخلصام واملعاداة فال بد عن 

  استعمال الوسائط يف ان عسكر االسالم يكون دائما متباعدا عن العسكر الفرنساوي 
امضاء هذه الشروط فكل من كان من االسالم ام من باقي الطوائف من رعايا البلم الشرط الثامن فمن تقرير و

االعلى بدون متييز االشخاص اولئك الواقع عليها الضبط ام الذين واقع عليهم الترسيم ببالد فرانسا أو حتت أمر 



امل البلدان واالساكل من الفرنساوية مبصر يعطى هلم االطالق والتعلق ومبثل ذلك فكل الفرنساوية املسجونني يف ك
مملكة العثملي وكذلك كامل االشخاص من اميا طائفة كانت اولئك الذين كانوا يف تعلق خدمة املراسالت 

  والقناصل الفرنساوية ال بد عن انعتاقهم 
الصحاهبا  الشرط التاسع فترجيع االموال واالمالك املتعلقة بسكان البالد والرعايا من الفريقني أم دفع مبالغ امثاهنا

  فيكون الشروع به حاال من بعد خلو مصر والتدبري يف ذلك يكون بيد الوكالء يف اسالمبول 

  املقامني بوجه خاص من الفريقني هلذا املقصد 
الشرط العاشر فال حيصل التشويش الحد من سكان االقليم املصري من أي ملة كانت وذلك ال يف اشخاصهم وال 

  كن ان يكون قد حصل من االحتاد ما بينهم وبني الفرنساوية من اقامتهم بارض مصر يف امواهلم نظرا اىل ما مي
الشرط احلادي عشر وال بد ان يعطى للجيش الفرنساوي ان كان من قبل الباب االعلى او من قبل اململكتني 

ريق ومبثل ذلك السفن املرتبطني معه اعين هبا مملكة انكلترة ومملكة املسكوب فرمانات االذن وأوراق احملافظة بالط
  الالزمة لرجوع اجليش املذكور باالمن واالمان اىل بالد فرانسا 

الشرط الثاين عشر وعند نزول اجليش الفرنساوي املذكور الكائن مبصر االن فالباب االعلى وباقي املمالك املتحدة 
فرانسا ال حيصل عليهم شيء قط  معه يعاهدون بأمجعهم اهنم من وقت ينزلون باملراكب اىل حني وصوهلم اىل أراضي

مما يكدرهم وبنظري ذلك فحضرة اجلنرال كلهرب سرى العسكر العام يعاهد من قبله وصحبته اجليش الفرنساوي 
الكائن مبصر بانه ال يصدر منهم مما يؤول اىل املعاداة على االطالق ما دامت املدة املذكورة وذلك ال ضد العمارة 

ب االعلى وباقي املمالك املرتبطة معه وكذلك ان السفن اليت يسافر هبا اجليش املشار وال ضد بلدة من بلدان البا
  اليه ليس هلا أن ترى يف حد من احلدود اال بتلك اليت ختتص باراضي فرانسا ما مل يكن ذلك يف حادث ما ضروري 

يالحظ خلو االقليم املصري الشرط الثالث عشر ونتيجة ما قد وقع االتفاق عليه من االمهال املشترط أعاله مبا 
فاجلهات الواقع بينهم هذا االشتراط قد اتفقوا على انه اذا حضر يف حد هذه املدة املذكورة مركب من بالد فرانسا 
بدون معرفة غاليني املمالك املتحدة ودخل مبينا اسكندرية فالزم عن سفره حاال وذلك من بعد ان يكون قد حتوج 

  ع اىل فرانسا وذلك بسندات أوراق االذن من قبل املمالك باملاء والزاد الالزم ويرج

املتحدة واذا صادف االمران مركبا من هذه املراكب حيتاج اىل الترقيع فهذه ال غري يباح هلا االقامة اىل أن ينتهي 
  وافقها اصالحها املذكور ويف احلال من مث تتوجه اىل بالد فرانسا نظري اليت قد تقدم القول عنها عند أول ريح ي

الشرط الرابع عشر وقد يستطيع حضرة اجلنرال كلهرب سرى العسكر العام أن يرسل خربا اىل آرباب االحكام 
الفرنساوية يف احلال ومن يصحب هذا اخلرب ال بد أن تعطى له اوراق االذن باالطالق كما يقتضي ليسهل هبذه 

  الواسطة وصول اخلرب اىل اصحاب احلكم بفرانسا 
س عشر واذا قد اتضح ان اجليش الفرنساوي حيتاج اىل املعاش اليومي ما دامت الثالثة اشهر املعينة الشرط اخلام

خللو االقليم املصري وكذلك ملعاش الثالثة االشهر االخرى اليت يكون مبتدأها من يوم نزوهلم باملراكب فقد وقع 
والشعري والتنب وذلك مبوجب القائمة اليت االتفاق على انه يقدم له مقدار ما يلزمه من القمح واللحم واالرز 

تقدمت االن من وكالء اجلمهور الفرنساوي ان كان ذلك مما خيص اقامتهم او ما يالحظ سفرم والذي يكون قد 
أخذه اجليش املذكور مقدار ما كان من شؤونه وذلك من بعد امضاء هذه الشروط فينخصم مما قد لزم ذاته بتقدمته 

  الباب االعلى 



السادس عشر مث ان اجليش الفرنساوي منذ ابتدأ وقوع امضاء هذه الشروط املذكورة ليس له ان يفرد على الشرط 
البالد فردة ما من الفرائد قطعا باالقليم املصري ال بل وبالعكس فانه خيلى للباب االعلى كامل فر املال وغريه مما 

جن واجلبخانة واملدافع وغري ذلك مما يتعلق هبم ميكن توجيه قبضه وذلك اىل حني سفرهم ومبثل ذلك اجلمال واهل
وال يريدون أن حيملوه معهم ونظري ذلك شون الغالل الوارد نعلهم من حتت املال واخريا خمازن اخلراج فهذه كلها 

ال بد عن الفحص عنها وتسعريها من اناس وكالء موجهني من قبل الباب االعلى هلذه الغاية ومن أمني البحر 
وبرفقة الوكالء املتصرفني بأمر اجلنرال كلهرب سرى العسكر وهذه االمتعة ال بد عن قبوهلا من وكالء االنكليزي 

  الباب األعلى املتقدم 

ذكرهم مبوجب ما وقع عليه السعر اىل حد قدر مبلغ ثالثة آالف كيس اليت تقتضي للجيش الفرنساوي املذكور 
ت االسعار يف هذه االمتعة املذكورة ال توازي املبلغ املرقوم أعاله لسهولة انتقاله عاجال ونزوله باملراكب واذا كان

فاخلسيس والنقص يف ذلك ال بد عن دفعه بالتمام من قبل الباب االعلى على جهة السلفة تلك اليت يلزم بوفائها 
لعسكر العام ارباب االحكام الفرنساوية بأرواق التمسكات املدفوعة من الوكالء املعنني من اجلنرال كلهرب سرى ا

  لقبض واستالم املبلغ املذكور 
الشرط السابع عشر مث أنه اذا كانت تقتضي للجيش الفرنساوي بعض مصاريف خللوهم مصر فال بد ان نقبض 
وذلك من بعد تقرير متسك الشروط املذكورة القدر احملدد اعاله بالوجه اآليت ذكره أعين فمن بعد مضي مخسة 

غالق الثالثني يوما مخسمائة كيس اخرىوبتمام االربعني يوما ثلثمائة كيس اخرى عشر يوما مخسمائة كيس ويف 
وعند متام اخلمسني يوما ثلثمائة كيس شرحه وعند غالق الستني يوما ثلثمائة كيس أخرى ويف السبعني يوما ثلثمائة 

ة كيس أخرى وكل هذه كيس أخرى وعند متام الثمانني يوما ثلثمائة كيس اخرى وعند غالق التسعني يوما مخسمائ
االكياس املذكورة هي عن كل كيس مخسمائة غرش عثملي ويكون قبضها على سبيل السلفة من يد الوكالء املعينني 

هلذه الغاية من قبل الباب االعلى ولكي يسهل اجراء العمل مبا وقع االعتماد عليه فالباب االعلىمن بعد وضع 
  اال الوكالء اىل مدينة مصر واىل بقية البالد املستمر هبا اجليش االمضاء علىالنسختني من الفريقني يوجه ح

الشرط الثامن عشر مث ان فرد املال الذي يكون قد قبضه الفرنساوية من بعد تاريخ حترير الشروط املذكورة وقبل 
آالف كيس  أن يكون قد اشتهر هذا االتفاق يف اجلهات املختلفة باالقليم املصري فقد ختصم من قدر مبلغ الثالثة

  املتقدم القول عنها 
الشرط التاسع عشر مث انه لكي يسهل خلو احملالت سريعا فالنزول يف املراكب الفرنساوية املختصة باحلمولة 

  واملوجودة يف املني باالقليم 

ري املصري مباح به ما دامت مدة الثالثة اشهر املذكورة املعينة للمهلة وذلك من دمياط ورشيد حىت اىل االسكند
  ومن اسكندرية حىت اىل رشيد ودمياط 

الشرط العشرون فمن حيث انه للطمأن الكلي يف جهات البالد الغربية يقتضي االحتراس الكلي ملنع الوبا الطاعوين 
عن انه يتصل هناك فال يباح وال لشخص من املرضى او من اولئك الذين مشكوك هبم برائحة من هذا الداء 

كب بل ان املرضى بعلة الطاعون او بعلة اخرى اينما كانت تلك اليت بسببها ال يقتضي ان الطاعوين ان ينزل باملرا
يسمح بسفرهم مبدة خلو االقليم املصري الواقع عليها االتفاق يستمرون يف بيمارستان املرضى حيث هم اآلن حتت 

الذين جياوروهنم بالقرب منهم اىل امان جناب الوزير االعظم عايل الشأن ويعاجلوهنم االطباء من الفرنساوية اولئك 



ان يتم شفاهم يسمح هلم بالرحيل الشيء الذي ال بد عن اقتضاء االستعجال به بأسرع ما ميكن وحيصل هلم ويبدو 
وحنوه ما ذكر يف الشرطني احلادي عشر والثاين عشر من هذا االتفاق نظري ما جيري على باقي اجليش مث ان امري 

ده يف ابراز االوامر االشد صرامة لرؤساء العساكر النازلة باملراكب بان ال يسمحوا هلم اجليش الفرنساوي يبذل جه
بالنزول مبينا خالف املني اليت تتعني هلم من رؤساء االطباء تلك املني اليت يتيسر هلم هبا ان يقضوا أيام الكارنتينة 

  بأوفر السهولة من حيث اهنا من جمرى العادة وال بد عنها 
ادي والعشرون فكل ما ميكن حدوثه من املشاكل اليت تكون جمهولة ومل ميكن االطالع عليها يف هذه الشرط احل

الشروط فال بد عن جنازها بوجه االستحباب ما بني الوكالء املعينني هلذا لقصد من قبل اجلناب الوزير االعظم عايل 
  سراع باخللو الشأن وحضرة اجلنرال كلهرب سرى العسكر العام بوجه يسهل وحيصل اال

الشرط الثاين والعشرون وهذه الشروط ال تعد صحيحة اال من بعد اقرار الفريقني وتبديل النسخ وذلك مبدة مثانية 
  أيام ومن بعد حصول هذا 

  االقرار ال بد عن حفظ هذه الشروط احلفظ اليقني من الفريقني كليهما 
ت املداولة حبد العريش يف شهر يلويوز سنة مثان من اقامة صح وثبت وتقرر خبتوماتنا اخلاصة بنا باملعسكر حيث وقع

هجرية املمضني اجلنرال متفرقة ذره البلدي  ١٢٢٤املشيخة الفرنساوية ويف رابع عشرين شهر شعبان هاللية سنة 
بوسيهلغ املفوضني بكامل سلطانه اجلنرال كلهرب وجناب سامي مقام مصطفى رشيد أفندي دفتردار ومصطفى 

دي رئيس الكتاب املفوضني بكامل سلطان جناب الوزير االعظم عايل الشأن منقولة عن النسخة راسيسه افن
االصلية املوافقة لتلك املوجهة بالفرنساويةاىل الوكالء العثملي بدال من اليت قد وجهوها باللغة التركية ممضي درزه 

ة اليت بقيت حمفوظة بيد الوزير االعظم انين وبوسيهلغ تقرير اجلنرال سرى العسكر العام حمرر يف آخر السنة التركي
انا الواضع امسي ادناه اجلنرال سري العسكر العام أمري اجليش الفرنساوية باالقليم املصري اثبت واقرر شروط 

االتفاق املذكور اعاله للحصول على اجرائه بالعمل بالنوع والصورة ان كان من الالزم ان اتيقن بان االثنني 
ملشروحة اىل االن هي موافقة على التدقيق باللغة الفرنساوية املمضي عليها من الوكالء اصحاب وعشرين شرطا ا

والية الوزير االعظم واملقررة من جناب عايل الشأن الترمجة اليت ال بد عن االعتماد بأجرائها كل مرة ان كان 
  لسبب أم آلخر ممكن حصول بعض االختالفات ومن مث فتقلد بعض املشاكل 

وجرى مبحل العسكر العام بالصاحلية يف ثامن شهر بلويوز سنة مثان من املشيخة ممضي كلهرب عن نسخة صح 
صحيحة اجلنرال متفرقة راس صاحب ختام يف اجليش الفرنساوية ممضى داماس انتهى حبروفه وما فيه من خطأ او 

غري منه سوى ما يف تواريخ االشهر والسنني حتريف فهو طبق االصل املطبوع باملطبعة الفرنساوية باللغة العربية ومل أ
  باالرقام اهلندية واهللا أعلم 

  استهل شهر رمضان املعظم بيوم االحد سنة

يف ثانيه حضر سارى عسكر الفرنساوية كلهرب اىل ناحية العادلية وصحبته اغا من رجال الدولة العثمانية يسمى 
ب يأمره بأن يتلقاه وينزله يف بيته ويكرمه اكراما زائدا فلما حممد اغا فأرسل سارى عسكر اىل حسن اغا جنايت احملتس

كان بعد العشاء دخل ذلك االغا اىل مصر يف موكب فحصل للناس ضجة عظيمة وازدمحوا على مشاهدهتم له 
والفرجة عليه وارتفعت اصواهتم وعال ضجيجهم وركبوا على مصاطب الدكاكني والسقائف وانطلقت النساء 



طيقان واختلفت آراؤهم يف ذلك القادم ومل يعلموا ما هو فدخل من باب النصر وشق القاهر ومل والزغاريت من ال
يزل سائرا حىت وصل اىل بيت حسن اغا بسويقة الالال فنزل هناك فلما استقر به اجللوس ازدحم الناس واالعيان 

وانا ومجع العلماء والوجاقلية واعيان للسالم عليه وملشاهدته باملشاعل والفوانيس فلما كان صبح تلك الليلة عمل دي
الناس وكبار النصارى من االقباط والشوام فلما تكاملوا ابرز هلم فرمانا من الوزير فقرىء عليهم باجمللس فدل 
مضمونه على انه اغات اجلمارك أي املكوس مبصر بوالق ومصر القدمية وفيه التحكري على مجيع الواردات من 

بالثمن الذي يسعره هو مبعرفة احملتسب ويودعه يف املخازن وابرز فرمانا آخر قرى  اصناف االقوات فيشتريها
باجمللس مضمونه ان الوزير اقام مصطفى باشا الذي كان اسر بأيب قري وكيال عنه وقائممقام مبصر اىل حني حضوره 

  ة لترحيل الفرنساوية وان السيد أمحد احملروقي كبري التجار ملزوم ومقيد بتحصيل الثالثة آالف كيس املعين
وانفض اجمللس على ذلك وأخذ السيد امحد احملروقي يف حتصيل ذلك القدر من الناس وفرضوه عل التجار وأهل 

االسواق واحلرف وشرعوا يف حتكري االقوات فغلت أسعارها وضاقت مؤن الناس ودهى الناس من أول احكامهم 
  وسات وحمكر االقوات وأول مطلوهبم مصادرة الناس وأخذ املال هباتني الداهيتني وكان أول قادم منهم أمري املك

منهم وتغرميهم واجتهد السيد امحد احلروقي يف توزيع ذلك ومجعه يف ايام قليلة فكان كل من توجه عليه مقدار من 
 ذلك اجتهد يف حتصيله واخرجه عن طيف قلب وانشراح خاطر وبادر بالدفع من غري تأخري لعلمه ان ذلك لترحيل
الفرنساوية ويقول سنه مباركة ويوم سعيد بذهاب الكالب الكفرة كل ذلك مبشاهدة الفرنسيس ومسمعهم وهم 

  حيقدون ذلك عليهم وحضر مصطفى باشا من اجليزة وسكن ببيت عبد الرمحن كتخدا حبارة عابدين 
والكلف من االقاليم وأرسل اىل وارسل الوزير فرامانات اىل البالد وعني املعينني واملباشرين بطلب املال والغالل 

البنادر وجعل يف كل بندر امريا ووكيال جلمع الغالل واملطلوبات من الذخرية ومجعها باحلواصل وال خيفي ما حيصل 
يف ضمن ذلك من اجلزئيات اليت سيتضح بعضها فيما بعد وأما الرعايا ومهج الناس من اهل مصر فاهنم استوىل 

للفرنسيس بعني االحتقار وأنزلوهم عن درجة االعتبار وكشفوا نقاب احلياء معهم عليهم سلطان الغفلة ونظروا 
بالكلية وتطاولوا عليهم بالسبب واللعن والسخرية ومل يفكروا يف عواقب االمور ومل يتركوا معهم للصلح مكانا 

يقولون كالما مقفى حىت ان فقهاء املكاتب كانوا جيمعون االطفال وميشون هبم فرقا وطوائف حسبة وهم جيهرون و
بأعلى أصواهتم بلعن النصارى وأعواهنم وافراد رؤسائهم كقوهلم اهللا ينصر السلطان ويهلك فرط الرمان وحنو ذلك 
وظنوا فروغ القضية ومل ميلكوا النفسهم صربا حىت تنقضي االيام املشروطة على ان ذلك مل يثمر اال احلقد والعداوة 

  وجبت ما حصل بعد ذلك من وقوع العذاب البئيس اليت تأسست يف قلوب الفرنسيس وأ
وقال الشعيب من مجلة كالم وصادفنا فتنة مل نكن فيها بررة أتقياء وال فجرة أقوياء وأخذ الفرنساوية يف اهبة الرحيل 
وشرعوا يف مبيع امتعتهم وما فضل عن سالحهم ودواهبم وسلموا غالب الثغور والقالع كالصلحية وبلبيس ودمياط 

  يس مث ان العثمانني تدرجوا يف دخول والسو

مصر وصار يف كل يوم يدخل منهم مجاعة بعد مجاعة واخذوا يشاركون الناس يف صناعاهتم وحرفهم مثل القهوجية 
واحلمامية واخلياطني واملزينني وغريهم فاجتمع العامة واصحاب احلرف اىل مصطفى باشا قائمقام وشكوا اليه فلم 

  من سنن عساكرهم وطرائفهم القبيحة  يلتفت لشكواهم الن ذلك
وورود اخلرب بوصول حضرة الوزير اىل بلبيس وصحبته االمراء املصرية وارسلوا اىل مراد بك ومن معه باحلضور اىل 
العرضي فأجاب باالعتذار عن احلضور النه يف الصعيد فلم يقبلوا عذره فأكدوا عليه باحلضور فاستأذن الفرنساوية 



يف املقابلة وكان سفريه يف ذلك عثمان بك الربديسي مث انه حضر وقابل الوزير بصحبة ابراهيم  سرا فاستأذنوا له
بك وخلع عليهما ورجع مراد بك فخيم جهة العادلية وحضر حسن أغا نزله أمني ودخل مصر واخلى الفرنساوية 

ثمانيني ومل يلتفتوا لتحصينها وال قلعة اجلبل وباقي القالع اليت احدثوها ونزلوا منها فلم يطلع اليها احد من الع
ربطها بالعساكر واجلبخانة واعرضوا عن احملاذرة وركبهم الغرور الجل نفاذ املقدور وحضر ايضا غالب املصريني 

الفارين من مصر وقت جميء الفرنساوية اليها من االغوات والوجاقلية واالفندية والكتبة مثل ابراهيم افندي 
غريمها بنسائهم وأوالدهم يظنون فروغ القضية والذي خافوا منه وقعوا فيه كما ستراه الروزناجمي وثاين قلفة و

وأرسل ابراهيم بك اىل السيد امحد احملروقي يطلب كساوى وثيابا وطرابيش وسراويل للمماليك وخلاصة نفسه 
احتياجاهتم وترتيباهتم فأرسل اليه مطلوبه وأخرجت هلم اخليام والتراتيب والنظام وهيأت نساء االمراء واالجناد 

وجروا على عادهتم يف الثغاىل والزمت اخلدم والفراشون الغدو والرواح اىل خيم ساداهتم وهم راكبون البغال 
والرهونات واحلمري الفارهة ويف حجورهم تعايب الثياب والبقج املزركشة بالذهب والفضة وكذلك اخلدم الذين 

مة وعليها االغطية احلرير والوشي امللون وهم يتغنون برفع أصواهتم حيملون اخلوانات وطبايل االطبخة واالطع
  ويتجاوبون بكالم وسخريات ولعن للنصارى 

  البلدية والفرنسيس مبرآى منهم ومسمع اىل غري ذلك مما حيرك احلفائظ ويوغر الصدور 
علماء والتجار واالعيان املصرية وملا استقر الوزير مبدينة بلبيس وذلك يف الثاين والعشرين من شهر رمضان استأذن ال

مصطفى باشا يف التوجه للسالم فاستأذن مث اذن هلم فذهبوا ايضا اىل سارى عسكر كلهرب واستأذنوه فأذن هلم ايضا 
فذهبوا عند ذلك للسالم عليه فوصلوا اىل نصوح باشا وايل مصر وسلموا عليه وباتوا بوطاقه فلما وصلوا اليه 

ن أمسائهم وكذلك عن التجار واكابر النصارى مث خلع عليهم خلعا وانصرفوا من عنده واستقر هبم اجللوس سأل ع
فطافوا على اكابر الدولة بالعرضي وكذلك على االمراء املصرية ورجعوا اىل مصر ودخلوها وعليهم تلك اخللع 

  اىل املطرية  وصحبتهم قاضي العسكر وهو البس قبوط اسود ووصل نصوح باشا واالمراء اىل جهة اخلانكاه مث
وفيه حضر درويش باشا وايل الصعيد اىل خارج القاهرة جهة الشيخ قمر فمكث اياما مث توجه اىل قبلي وصحبته 
  حنو املائة نفر وكذلك ذهبت طائفة اىل السويس واىل دمياط واملنصورة وانبثوا يف البالد ودخلوا مصر شيئا فشيئا 

  واستهل شهر شوال سنة

بني عسكر الفرنساوية والعثمانية وهي اول احلوادث اليت حصلت بينهم وهو ان مجاعة من  يف سابعه وقعت حادثة
عسكر العثمانية تشاجروا مع مجاعة من عسكر الفرنساوية فقتل بينهم شخص فرنساوي ووقعت يف الناس زعجة 

ا واجتمعوا هناك ووقع وكرشة واغلقوا احلوانيت وعمل العثمانية متاريس وتترسوا هبا بناحية اجلمالية وما وااله
بينهم مناوشة قتل فيها اشخاص قليلة من الفريقني وكادت تكون فتنة وباتوا ليلتهم عازمني على احلرب فتوسطت 

بينهم كرباء العسكر يف متهيد ذلك وازالوا املتاريس وانكف الفريقان وحبث مصطفى باشا عمن اثار الفتنة وهم ستة 
  سكر الفرنساوية فلم يطب خاطره انفار فقتلهم وارسلهم اىل سارى ع

بذلك وقال ال بد من خروج عسكرهم اىل عرضيهم حىت تنقضي االيام املشروطة واذا دخل منهم احد اىل املدينة ال 
يدخلون اال بطريقة وبدون سالح فعند ذلك أمر مصطفى باشا خبروج الداخلني من العساكر وال يبقى منهم احد 

ج باب النصر فاذا اراد احد من العسكر او من اعيان العثمانية الدخول اىل املدينة ووقف مجاعة من الفرنساوية خار



فعند وصوله اليهم ينزل عندهم وينزع ما عليه من السالح ويدخل وصحبته شخص او شخصان موكالن به ميشيان 
يلبسه وميضي اىل امامه حىت يقضي شغله ويرجع فاذا وصل اىل الفرنساوية املالزمني خارج البلد اعطوه سالحه ف

  اصحابه فكان هذا شأهنم 
ويف منتصفه توجه مجاعة من اعيان الفرنساوية اىل االسكندرية مبتاعهم واثقاهلم وفيهم قائممقام وديزه سارى عسكر 
الصعيد وبوسليك رئيس الكتاب ومدير احلدود ونزل مجاعة منهم اىل البحر يريدون السفر اىل بالدهم فتعرض هلم 

دون معاكستهم فأرسلوا اىل سارى عسكر مبصر وعرفوه احلال فأرسل بذلك اىل الوزير فأجابه جبواب مل االنكليز يري
يرتضه واصبح زاحفا اىل سطح اخلانكاه وكان ذلك آخر ايام املهلة املتفق عليها يف دخول الوزير اىل مصر وخروج 

ايام املهلة فأجيبوا اىل ذلك ووصل االمراء املصرية الفرنساوية منها فلما رأوا ذلك طلبوا مثانية ايام اجلة زيادة على 
وعرضي نصوح باشا ومجلة من العساكر العثمانية اىل ناحية املطرية ونصبوا خيامهم ووطاقهم هناك مث ان الفرنساوية 
 جعلوا الثمانية ايام املذكورة ظرفا جلمع عساكرهم وطوائفهم من البالد القبلية والبحرية ونصبوا وطاقهم بساحل

البحر متصال باطراف مصر ممتدا من مصر القدمية اىل شربا وترددوا اىل نواحي القالع وهي مل يكن هبا احد وشرعوا 
واجتهدوا يف رد اجلبخانة والذخرية وآالت احلرب والبارود واجللل واملدافع والبنب على العربات ليال وهنارا 

يشاهدون ذلك وال يقولون شيئا والبعض يقول ان  والناس يتعجبون من ذلك ومصطفى باشا قائممقام ومن معه
  الوزير أرسل اليهم وأمرهم برد ذلك كما كان وحنو 

ذلك من اخلرافات اليت ال تروج على الفطن ويقال ان الفرنساوية أرسل اليهم بعض اصدقائهم من االنكليز 
ظاهر البحر فلما حصل منهم معهم ما وعرفوهم ان الوزير اتفع مع االنكليز على االحاطة بالفرنساوية اذا صاروا ب

سبقت االشارة اليه حتققوا ذلك وارسلوا ليوسف باشا بذلك فلم جيبهم جبواب شاف وعجل بالرحيل والقدوم اىل 
ناحية مصر وقد كان الفرنساوية عندما تراسلوا وترددوا جهة والعرضي تفرسوا يف عرضي العثمانيني وعساكرهم 

وا ضعفهم عن مقاومتهم فلما حصل ما ذكر تأهبوا للمقاومة واحملاربة وردوا آالهتم وأوضاعهم وحتققوا حاهلم وعلم
اىل القالع فلما متموا أمر ذلك وحصنوا اجلهات وأبقوا من ابقوه وقيدوه هبا من عساكرهم واستوثقوا من ذلك 

ل املدينة منهم اال من كان خرجوا بأمجعهم اىل ظاهر املدينة جهة قبة النصر وانتشروا يف تلك النواحي ومل يبق بداخ
  بداخل القالع وأشخاص ببيت االلفي باالزبكية وبعض بيوت االزبكية وغلب على ظن الناس أهنم برزوا للرحيل 

ويف العشرين منه طلبوا مصطفى باشا وحسن أغا نزله امني فلما حضرا اليهم أرسلومها للجيزة فلما كان اليوم 
عسكر كلهرب قبل طلوع الفجر بعساكره وصحبتهم املدافع وآالت الثالث والعشرين من شوال ركب سارى 

احلرب وقسم عساكره طوابري فمنهم من توجه اىل عرضي الوزير ومنهم من مال على جهة املطرية فضربوا عليهم 
فلم يسعهم اال اجلالء والفرار وتركوا خيامهم ووطاقهم وركب نصوح باشا ومن كان معه وطلبوا جهة مصر 

رنساوية وحلقوا بالذاهبني من اخواهنم اىل جهة العرضي فلما قاربوه ارسلوا اىل الوزير يأمرونه بالرحيل فتركهم الف
بعد أربع ساعات فلم يسعه اال االرحتال والفرنساوية يف أثره وغالب عساكره مفرقون ومنتشرون يف البالد والقرى 

  والنواحي جلمع املال ومقررات الفرض وظلم الفقراء 
مصر فاهنم ملا مسعوا صوت املدافع كثر فيهم اللغط والقيل والقال ومل يدركو حقيقة احلال فهاجوا ورحموا  وأما أهل

  اىل أطارف البلد وقتلوا أشخاصا من الفرنساوية صادفوهم خارجني من البلد ليذهبوا اىل أصحاهبم 



حيث كان عرضي  وذهبت شرذمة من عامة أهل مصر فانتهبت اخلشب وبعض ما وجدوه من حناس وغريه
الفرنساويةوخرج السيد عمر افندي نقيب االشراف والسيد امحد احملروقي وانضم اليهم اتراك خان اخلليلي 

واملغاربة الذين مبصر وكذلك حسني أغا شنت أخو ايوب بك الصغري وتبعهم كثري من عامة اهل البلد وجتمعوا على 
بيت والعصي والقليل معه السالح وكذلك حتزب كثري من التلول خارج باب النصر وبأيدي الكثري منهم النبا

طوائف العامة واالوباش واحلشرات وجعلوا يطوفون باالزقة وأطارف البلد وهلم صياح وضجيج وجتاوب بكلمات 
يقفوهنا من اختراعاهتم وخرافاهتم وقاموا على ساق وخرج الكثري منهم اىل خارج البلدة على تلك الصورة فلما 

حضر بعض االجناد املصريني ودخلوا مصر وفيهم اجملاريح وطفق الناس يسألوهنم فلم خيربوهم بشيء  تضحى النهار
جلهلهم ايضا حقيقة احلال مث مل يزل احلال كذلك اىل أن دخل وقت العصر فوصل مجع عظيم من العامة ممن كان 

رى وخلفهم سليم أغا مث اخرى خارج البلدة وهلم صياح وجلبة على الشرح املتقدم وخلفهم ابراهيم بك مث اخ
كذلك وخلفهم عثمان كتخدا الدولة مث نصوح باشا ومعه عدة وافرة من عساكرهم وصحبتهم السيد عمر النقيب 

والسيد أمحد احملروقي وحسن بك اجلداوي وعثمان بك املرادي وعثمان بك االشقر وعثمان بك الشرقاوي 
املعروف بالسنارى وصحبتهم مماليكهم واتباعهم فدخلوا من باب  وعثمان أغا اخلازندار وابراهيم كتخدا مراد بك

النصر وباب الفتوح ومروا على اجلمالية حىت وصلوا اىل وكالة ذي الفقار فقال نصوح باشا عند ذلك للعامة اقتلوا 
ن من النصارى وجاهدوا فيهم فعندما مسعوا منه ذلك القول صاحوا وهاجوا ورفعوا أصواهتم ومروا مسرعني يقتلو

يصادفونه من نصارى القبط والشوام وغريهم فذهبت طائفة اىل حارات النصارى وبيوهتم اليت بناحية بني الصورين 
وباب الشعرية وجهة املوسكي فصاروا يكبسون الدور ويقتلون من يصادفونه من الرجال والنساء والصبيان 

  بت وينهبون ويأسرون حىت اتصل ذلك باملسلمني اجملاورين هلم فتحز

النصارى واحترسوا ومجع كل منهم ما قدر عليه من العسكر الفرنساوي واالروام وقد كانوا قبل ذلك حمترسني 
وعندهم االسلحة والبارود واملقاتلون لظنهم وقوع هذا االمر فوقع احلرب بني الفريقني وصارت النصارى تقاتل 

الزقة من العامة والعسكر وحيامون عن أنفسهم وترمى بالبندق والقرابني من طبقات الدور على اجملتمعني با
واالخرون يرمون من اسفل ويكبسون الدور ويتسورون عليها وبات نصوح باشا وكتخدا الدولة وابراهيم بك 

وبعض من صناجق مصر والكشاف واالتباع وطوائف من العسكر خبط اجلمالية بوكالة اجلمالية بوكالة ذي الفقار 
اىل املطرية وأحضروا منها ثالثة مدافع فوجدوها مسدودة الفالية فعاجلوها حىت فتحوها  فلما أصبح الصباح ارسلوا

وقام ناصف باشا ومشر عن ساعديه وشد وسطه ومشى وصحيته االمراء املصرية على أقدامهم وجروا امامهم الثالثة 
من عساكر الفرنساوية  مدافع وسحبوها اىل االزبكية وضربوا منها على بيت االلفي وكان به اشخاص مرابطون

فضربوهم ايضا باملدافع والبنادق واستمر احلرب بني الفريقني اىل آخر النهار فسكن احلرب وباتوا ينادون بالسهر 
ويف هذا اليوم وضع أهل مصر والعسكر متاريس باالطراف كلها وجبهة االزبكية وشرعوا يف بناء بعض جهات 

طاقة وبات الناس يف هذه الليلة خلف املتاريس فلما اظلم الليل اطلق السور واجتهدوا يف حتصني البلد بقدر ال
الفرنساوية املدافع والبنب على البلد من القالع ووالوا الضرب باخلصوص على خط اجلمالية لكون املعظم جمتمعا 

م عن املقاومة هبا فلما عاين ذلك اجلميع امجع رأى الكرباء والرؤساء على اخلروج من البلد يف تلك الليلة لعجزه
وعدم آالت احلرب عزة االقوات والقالع بيد الفرنساوية ومصر ال ميكن حماصرهتا التساعها وكثرة اهلها ورمبا 
مطال احلال فال جيدون األقوات الن غالب قوت اهلها جيلب من قراها يف كل يوم ورمبا امتنع وصول ذلك اذا 



الناس بذلك فتجهز املعظم للخروج وغصت خطة اجلمالية وما  جتسمت الفتنة فاتفقوا على اخلروج بالليل وتسامح
  واالها من االخطاط بازدحام الناس الذين يريدون اخلروج من املدينة 

وركب بعضهم بعضا وازدمحت تلك النواحي باحلمري والبغال واخليول واهلجن احململة باالثقال وباتوا على تلك 
ب واملشقة واالنزعاج واخلوف ماال يوصف وتسامع اهل خان اخلليلي الصورة ووقع للناس يف هذه الليلة من الكر

من االلداشات وبعض مغاربة الفجامني والغورية ذلك فجاءوا للجمالية وشنعوا على من يريد اخلروج وعضدهم 
 طائفة عساكر الينكجرية وعمدوا اىل خيول االمراء فحبسوها ببيت القاضي والوكائل واغلقوا باب النصر وبات يف
تلك الليلة معظم الناس على مساطب احلوانيت وبعض االعيان يف بيوت اصحاهبم باجلمالية ويف ازقة احلارات ايضا 

  وكل متهيء للخروج 
فلما حصل ذلك واصبح يوم السبت فتهيأ كرباء العساكر والعساكر ومعظم أهل مصر ماعدا الضعيف الذي القوه 

سكن الكثري يف البيوت اخلالية والبعض خلف املتاريس واخذوا عدة له للحرب وذهب املعظم اىل جهة االزبكية و
مدافع زيادة عن الثالثة املتقدمة وجدت مدفونة يف بعض بيوت االمراء واحضروا من حوانيت العطارين من 

املثقالت اليت يزنون هبا البضائع من حديد واحجار استعملوها عوضا عن اجللل للمدافع وصاروا يضربون هبا بيت 
ارى عسكر باالزبكية واستمر عثمان كتخدا بوكالة ذي الفقار باجلمالية وكان كل من قبض على نصراين س

ويهودي او فرنساوي اخذه وذهب به اىل اجلمالية حيث عثمان كتخدا ويأخذ عليه البقشيش فيحبس البعض حىت 
البقشيش وكذلك كل من قطع راسا يظهر امره ويقتل البعض ظلما ورمبا قتل العامة من قتلوه واتوا برأسه الجل 

من رؤوس الفرنساوية يذهب هبا اما لنصوح باشا باالزبكية واما العثمان كتخدا باجلمالية ويأخذوا يف مقابلة ذلك 
الدراهم وبعد ايام اغلقوا باب القرافة وباب الربقية وباقي االبواب اليت يف اطراف البلد وزاد الناس يف اصطناع 

راس وجلس عثمان بك االشقر عند متاريس باب اللوق وناحية املدابغ وعثمان بك طبل عند املتاريس ويف االحت
  متاريس احملجر وحممد بك املبدول عند الشيخ رحيان وحممد كاشف ايوب ومجاعة ايوب 

بك الكبري والصغري عند الناصرية ومصطفى بك الكبري بقناطر السباع وسليمان كاشف احملمودي عند سوق 
والد القرافة والعامة وزعر احلسينية والعطوف عند باب النصر مع طائفة من الينكجرية وباب احلديد السالح وا

وباب القرافة ومجاعة خان اخلليلي واجلمالية عند باب الربقية املعروف اآلن بالغريب وباجلملة كل من كان يف حارة 
مصر والعساكر كلها واقفة باطراف البلد عند  من اطراف البلد انضم اىل العسكر الذي جبهته حبيث صار مجيع اهل

االبواب واملتاريس واالسوار وبعض عساكر من العثمانية وما انضم اليهم من اهل مصر املتسلحني مكثت باجلمالية 
اذا جاء صارخ من جهة من اجلهات بطائفة من هؤالء وصار مجيع اهل مصر اما باالزقة ليال وهنارا وهو من ال ميكنه 

اما باالطراف وراء املتاريس وهو من عنده اقدام ومتكن من احلرب ومل ينم احد ببيته سوى الضعيف القتال و
واجلبان واخلائف وناصف باشا وابراهيم بك ومجاعاهتم وعسكر من الينكجرية واالرنؤد والدالة وغريهم جهة 

زرقا وانشأ عثمان كتخدا معمال للبارود االزبكية ناحية باب اهلواء والرحبة الواسعة اليت عند جامع ازبك والعتبة ال
ببيت قائد اغا خبط اخلرنفش واحضر القندفجية والعرجبية واحلدادين والسباكني النشاء مدافع وبنبات واصالح 

املدافع اليت وجدوها يف بعض البيوت وعمل العجل والعربات واجللل وغري ذلك من املهمات اجلزئيه واحضروا هلم 
االخشاب وفروع االشجار واحلديد ومجعوا اىل ذلك احلدادين والنجارين والسباكني وارباب ما حيتاجون اليه من 

الصنائع الذين يعرفون ذلك فصار هذا كله يصنع ببيت القاضي واخلان الذي جبانبه والرحبة اليت عند بيت القاضي 



أحضروا املدافع الكائنة باملطرية من جهة املشهد احلسيين واهتم لذلك اهتماما زائدا وانفق امواال مجة وارسلوا ف
فكانوا كلما ادخلوا مدفعا ادخلوه جبمع عظيم من االوباش واحلرافيش واالطفال وهلم صياح ونباح وجتاوب 

بكلمات مثل قوهلم اهللا ينصر السلطان ويهلك فرط الرمان وغري ذلك وحضر حممد بك االلفي يف ثاين يوم وتترس 
  بناحية السويقة 

بد احلق وعطفه البيدق وصحبته طوائفه ومماليكه واشخاص من العثمانية وبذل اهلمة وظهرت منه اليت عند درب ع
ومن مماليكه شجاعة وكذلك كشافة وخصوصا امسعيل كاشف املعروف بأيب قطية فانه مل يزل حيارب ويزحف حىت 

اغا شويكار وتترس ملك ناحية رصيف اخلشاب وبيت مراد بك الذي اصله بيت حسن بك االزبكاوي وبيت امحد 
فيهما وحسن بك اجلداوي تترس بناحية الرويعي ورمبا فارق متراسه يف بعض الليايل لنصرة جهة اخرى وحضر 

ايضا رجل مغريب يقال انه الذي كان حيارب الفرنسيس جبهة البحرية سابقا والتف عليه طائفة من املغاربة البلدية 
الين الذي تقدم ذكره وفعل ذلك الرجل املغريب امورا تنكر عليه الن ومجاعة من احلجازية ممن كان قدم صحبة اجلي

غالب ما وقع من النهب وقتل من ال جيوز قتله يكون صدوره عنه فكان يتجسس على البيوت اليت هبا الفرنسيس 
ساء والنصارى فيكبس عليهم ومعه مجع من العوام والعسكر فيقتلون من جيدونه منهم وينهبون الدار ويسحبون الن
ويسلبون ما عليهم من احللي والثياب ومنهم من قطع رأس البنية الصغرية طمعا فيما على رأسها وشعرها من 

الذهب وتتبع الناس عورات بعضهم البعض وما دعتهم اليه حظوظ أنفسهم وحقدهم وضغائنهم واهتم الشيخ خليل 
فة من العسكر مع بعض اوباش العامة وهنبوا البكري بأنه يوايل الفرنسيس ويرسل اليهم االطعمة فهجم عليه طائ

داره وسجنوه مع اوالده وحرميه واحضروه اىل اجلمالية وهو ماش على اقدامه ورأسه مكشوفة وحصلت له اهانة 
بالغة ومسع من العامة كالما مؤملا وشتما فلما مثلوه بني يدي عثمان كتخدا هالة ذلك واغتم غما شديدا ووعده خبري 

خذه سيدي امحد بن حممود حمرم التاجر مع حرميه اىل داره اكرمهم وكساهم واقاموا عنده حىت وطيب خاطره وا
انقضت احلادثة وباشر السيد امحد احملروقي وباقي التجار ومساتري الناس الكلف والنفقات واملآكل واملشارب 

علوا ما يف وسعهم وطاقتهم وكذلك مجيع اهل مصر كل انسان مسح بنفسه وجبميع ما ميلكه وأعان بعضهم بعضا وف
  من املعونة 

وأما الفرنساوية فاهنم حتصنوا بالقالع احمليطة بالبلد وبيت االلفي وما وااله من البيوت اخلاصة هبم وبيوت القبطة 
اجملاورين هلم واستمر الناس بعد دخول الباشا واالمراء ومن معهم من العسكر اىل مصر اياما قليلة وهم يدخلون 

ن باب الفتوح وباب العدوى وأهل االرياف القريبة تأيت باملرية واالحتياجات من السمن واجلنب واللنب وخيرجون م
والغلة والتنب والغنم فيبيعونه على اهل مصر مث يرجعون اىل بالدهم كل ذلك ومل يعلم احد حقيقة حال الفرنساوية 

لوزير فأنه ملا ارحتل بالعرضي ختلف عنه ببلبيس املتوجهني مع كبريهم للحرب واختلفت الروايات واالخبار وأما ا
مجلة من العسكر وأما عثمان بك حسن وسليم بك أبو دياب ومن معهما فأهنما تقاتال مع الفرنساوية مث رجعا اىل 
بلبيس فحاصروا من هبا وكان عثمان بك وسليم بك وعلي باشا الطرابلسي وبعض وجاقلية خرجوا منها وذهبوا 

ي فحارب الفرنساوية من بلبيس من العسكر ومل يكن هلم هبم طاقة فطلبوا االمان فأمنوهم وأخذوا اىل ناحية العرض
سالحهم واخرجوهم حيث شاؤا فذهبوا اشتاتا يف االرياف يتكففون الناس ويأوون اىل املساجد اخلربة ومات 

وتكلموا مع الوزير واوجعوه  اكثرهم من العرى واجلوع مث ملا حلق عثمان بك ومن معه بالعرضي ناحية الصاحلية
بالكالم فاعتذر اليهم باعذار ومنها عدم االستعداد للحرب وتركه معظم اجلبخانة واملدافع الكبار بالعريش اتكاال 



على امر الصلح الواقع بني الفريقني وظنه غفلة الفرنساوية عما دبره عليهم مع النكليز فقال له عثمان بك ارسل 
هنا فخاطب العسكر وبذل هلم الرغائب فامتنعوا ومل ميتثل منهم اال املطيع واملتطوع وهم حنو  معنا العساكر وانتظرنا

االلف وعادوا على أثرهم ومجعوا منهم من كان مشتتا ومنتشرا يف البالد ورجعوا يريدون حماربة الفرنساوية فنزلوا 
من ذكر منهم فضاربوهم بالنبابيت بوهدة بالقرب من القرين لكوهنم نظروه يف قلة من عسكره وعلمهم بقرب 

واحلجارة وأصيب سرج سارى عسكر بنبوت فانكسر وسقط ترمجانة اىل االرض وتسامع املسلمون فركبوا 
  لنجدهتم واستصرخ 

الفرنساوية عساكرهم فلحقوا هبم ووقع احلرب بني الفريقني حىت حال بينهما الليل فانكف الفريقان واحناز كل 
الليل واشتد الظالم احاط العسكر الفرنساوي بعساكر املسلمني فاصبح املسلمون وقد رأوا فريق ناحية فلما دخل 

احاطة العسكر هبم من كل جانب فركبت اخليالة وتبعتهم املشاة واخترقوا تلك الدائرة وسلم منهم من سلم وعطب 
اما مراد بك فان مبجرد ما من عطب ورجعوا على اثرهم اىل الصاحلية فعند ذلك ارحتل الوزير ورجع اىل الشام و

عاين هجوم الفرنسيس على الباش واالمراء باملطرية وكان هو بناحية اجلبل ركب من ساعته هو ومن معه ومروا من 
سفح اجلبل وذهب اىل ناحية دير الطني ينتظر ما حيصل من االمور واقام مطمئنا على نفسه واعتزل الفريقني واستمر 

حاصل خرب الشرقيني وملا حتقق الباشا واالمراء الذين احنصروا مبصر ذلك اخفوه  على صلحه مع الفرنساوية هذا
بينهم واشاعوا خالفة لئال تنحل عزائم الناس عن القتال وتضعف نفوسهم واستمر الباشا يظهر كتابة املراسالت 

ليهم وتسرى يف غفلتهم وارسال السعاة يف طلب النجدة واملعونة ورمبا افتعلوا اجوبة فزوروها على الناس فتزوج ع
ويقولون للناس يف كل وقت ان حضرة الصدر االعظم جمتهد يف حماربة الفرنسيس ويف غد او بعد غد يقوم 

بالعساكر واجلنود بعد قطع العدو وعند حضوره ووصوله حيصل متام الفتح وهتدم العساكر القالع وتقلبها على من 
ريح العباد واجتهدوا فيما انتم فيه وتابعوا املناداة على الناس يبقى من الفرنساوية وبعد ذلك ينظم البالد وي

والعسكر باللسان العريب والتركي بالتحريض واالجتهاد واحلرص على لصرب والقتال ومالقاة العدو وحنو ذلك 
ووصل طائفة من عسكر الفرنساوية ورجعوا من عرضيهم جندة الصحاهبم الذين مبصر فقويت هبم نفوس الكائنني 

صر ووقفت منهم طائفة خارج باب النصر وخارج باب احلسينية وهنبوا زاوية الدمرداش وما حوهلا كقبة الغوري مب
واملنيل وحضر حنو مخسمائة من عسكر االرنؤد وهم الذين كان الوزير وجههم اىل القرى لقبض الكلف والفرض 

  فلما قربوا من مصر عارضهم عسكر الفرنساوية الواقفة على التلول 

خلارجة فحاموا ودافعوا عن انفسهم وخلصوا منهم ودخلوا اىل مصر وفرح الناس لقدومهم وضجت القلعة ا
حبضورهم واشتدت قواهم واتفقوا ان يقولوا للناس اذا سئلوا اهنم حاضرون مددا وسيأيت يف اثرهم عشرون الفا 

مصطفى البشتيلي وامثاله وهيجوا  وعليهم كبري وحنو ذلك واما بوالق فاهنا قامت على ساق واحد وحتزم احلاج
العامة وهيأوا عصيهم واسلحتهم ورحموا وصفحوا واول ما بدؤا به اهنم ذهبوا اىل وطاق الفرنسيس الذي تركوه 
بساحل البحر وعنده حرسية منهم فقلتوا من ادركون منهم وهنبوا مجيع ما فيه من خيام ومتاع وغريه ورجعوا اىل 

والودائع اليت للفرنساوية واخذوا ما احبوا منها وعملوا كرانك حوايل البلد ومتاريس  البلد وفتحوا خمازن الغالل
واستعدوا للحرب واجلهاد وقوى يف رأسهم العناد واستطالوا على من كان ساكنا ببوالق من نصارى القبط 

كان من امر سارى والشوام فأوقعوا هبم بعض النهب ورمبا قتل منهم اشخاص هذا ما كان من امر هؤالء واما ما 
عسكر الفرنساوية ومن معه فانه ملا استوثق هبزمية والوزير وعدم عوده وجناته بنفسه مل يزل خلفه حىت بعد عن 



الصاحلية فأبقى هبا بعضا من عسكر الفرنسيس حمافظني وكذلك بالقرين وبليس ورجع اىل مصر وقد بلغت االخبار 
الرعية فلم يزل حىت وصل اىل داره باالزبكية واحاطت العساكر  مبا حصل من دخول ناصف باشا واالمراء وقيام

الفرنساوية باملدينة وبوالق من خارج ومنعوا الداخل من الدخول واخلارج من اخلروج وذلك بعد مثانية ايام من 
م ابتداء احلركة وقطعوا اجلالب عن البلدين واحاطوا هبا احاطة السوار باملعصم فكانت مجاعة من املفوضني هل

احملصورين داخل املدينة كبعض القبطة ونصارى الشوام وغريهم يهربون اليهم ويتسلقون من االسوار واحليطان 
حبرميهم واوالدهم فعند ذلك اشتد احلرب وعظم الكرب واكثروا من الرمي املتتابع باملكاحل واملدافع واكثروا 

صوصا البنبات الكبار على الدوام واالستمرار آناء وأوصلوا وقع القنابر والبنبات من اعايل التلول والقلعات خ
  الليل واطراف النهار يف الغدو والبكور 

واالسحار وعدمت االقوات وغلت اسعار املبيعات وعزت املأكوت وفقدت احلبوب والغالت وارتفع وجود اخلبز 
د حيفظون ما جيدونه بأيدي من االسواق وامتنع الطوافون به على االطباق وصارت العساكر الذين مع الناس بالبل

الناس من املأكل واملشارب وغال سعر املاء املأخوذ من اآلبار او االسبلة حىت بلغ سعر القربة نيفا وستني نصفا واما 
البحر فال يكاد يصل اليه احد وتكفل التجار ومساتري الناس واالعيان بكلف العساكر املقيمني باملتاريس اجملاورة هلم 

السادات بكلفة الذين عند قناطر السباع وهم مصطفى بك ومن معه من العساكر واما اكابر القبط  فألزموا الشيخ
مثل جرجس اجلوهري وفلتيوس وملطي فاهنم طلبوا االمان من املتكلمني من املسلمني لكوهنم احنصروا يف دورهم 

فحضروا وقابلوا الباشا والكتخدا  وهم يف وسطهم وخافوا على هنب دورهم اذا خرجوا فارين فارسلوا اليهم االمان
واالمراء وأعانوهم باملال واللوازم وأما يعقوب فانه كرنك يف داره بالدرب الواسع جهة الرويعي واستعد استعدادا 
كبريا بالسالح والعسكر احملاربني وحتصن بقلعته اليت كان شيدها بعد الواقعة االوىل فكان معظم حرب حسن بك 

ناداة يف كل وقت بالعريب والتركي على الناس باجلهاد واحملافظة على املتاريس واهنم مصطفى اجلداوي معه هذا وامل
أغا مستحفظان مبواالته للفرنساوية وانه عنده يف بيته مجاعة من الفرنسيس فهجمت العساكر على داره بدرب 

البعض وهرب البعض على محية احلجر فوجدوا انفارا قليلة من الفرنسيس فقاتلوا وحاموا عن أنفسهم وقتل منهم 
حىت خلصوا اىل الناصرية وأما االغا فأهنم قبضوا عليه واحضروه بني يدي عثمان كتخدا مث تسلمه االنكشارية 
وخنقوه ليال بالوكالة اليت عند باب النصر ورموا جيفته على مزبلة خارج البلد واستقر عوضه شاهني كاشف 

اس وكرر املناداة ومنعهم من دخول الدور وكل من وجده داخل داره الساكن باخلرنفش فاجتهد وشدد على الن
مقته وضربه فكان الناس يبيتون باالزقة واالسواق حىت االمراء واالعيان وهلكت البهائم من اجلوع لعدم وجود 

  العلف من التني والفول والشعري والدريس 

ثون رياال وأكثر مبائة نصف فضة او ريال واحدا واقل حبيث صار ينادي على احلمار او البغل املعدد اجلذى قيمته ثال
وال يوجد من يشتريه ويف كل يوم يتضاعف احلال وتعظم االهوال وزحف املسلمون على جهة رصيف اخلشاب 

وترامى الفريقان باملدافع والنريان حىت احترق ما بينهم من الدور وكان امسعيل كاشف االلفي حتصن ببيت أمحد أغا 
كان بيته وقد كان الفرنساوية جعلوا به لعما بالبارود املدفون فاشتعل ذلك اللغم ورفع ما فوقه من  شويكار الذي

االبنية والناس وطاروا يف اهلواء واحترقوا عن آخرهم وفيهم امسعيل كاشف املذكور واهندم مجيع ما هناك من الدور 
يوت اليت من عند بني املفارق بقرب جامع عثمان واملباين العظيمة والقصور املطلة على الربكة واحترق مجيع الب

كتخدا اىل رصيف اخلشاب واخلطة املعروفة بالساكت بأمجعها اىل الرحبة املقابلة لبيت االلفي سكن سارى عسكر 



الفرنساوية وكذلك خطة الفوالة بأسرها وكذلك خط الروبعي بالسباط العظيمني وما يف ضمن ذلك من البيوت اىل 
رى وصارت كلها تالال وخرائب كأهنا مل تكن مغين صبابات وال مواطن أنس ونزاهات وقد جنت حد حارة النصا

عليها ايدي الزمان وطوارق احلدثان حىت تبدلت حماسنها وأفقرت مساكنها وهكذا عقىب سوء ما عملوا فتلك 
  بيوهتم خاوية مبا ظلموا 

جناد اليت عنده فأرسل يعتذر عن احلضور ويقول انه وارسلوا اىل مراد بك يطلبونه للحضور او يرسل االمراء واال
حمافظ عل اجلهة اليت هو فيه فأرسلوا اليه باالرسال واالستكشاف عن امر الوزير فأرسل خيرب أنه ارسل هجانا اىل 
تم الشرق من حنو عشرة ايام واىل اآلن مل حيضر وان الفرنساوية اذا ظفروا بالعثمانية ال يقتلوهنم وال يضربوهنم وان

كذلك معهم فأقبلوا نصحي واطلبوا الصلح معهم واخرجوا ساملني فلما بلغهم تلك الرسالة حنق حسن بك 
اجلداوي وعثمان بك االشقر وغريهم وسفهوا رأية وقالوا كيف يصح هذا األمر وقد دخلنا اىل البلد وملكناها 

  فكيف خنرج منها طائعني وحنو ذلك هذا مما ال يكون ابدا فأشار 

يم بك برجوع الربديسي وصحبته عثمان بك االشقر ليقول االشقر ملراد بك ما يقوله فلما اجتمع به ورجع مل ابراه
يرجع على ما كان عليه حال ذهابه وفترت مهته وجنح لراي مراد بك واستمر احلال على ما هو عليه من اشتعال 

كن من القالع واهلدم واحلرق وصراخ النساء نريان احلرب وشدة البالء والكرب ووقوع البنبات على الدور واملسا
من البيوت والصغار من اخلوف واجلزع واهللع مع القحط وفقد املآكل واملشارب وغلق احلوانيت والطوابني 

واملخابز ووقوف حال الناس من البيع والشراء وتفليس الناس وعدم وجدان ما ينفقونه ان وجدوا شيئا واستمر 
لبنادق والنريان ليال وهنارا حىت كان الناس ال يهنأ هلم نوم وال راحة وال جلوس حلظة ضرب املدافع والقنابر وا

لطيفة من الزمن ومقامهم دائما ابدا باالزقة واالسواق وكأمنا على رؤوس اجلميع الطري واما النساء والصبيان 
  فمقامهم بأسفل احلواصل والعقودات حتت طباق االبنية اىل غري ذلك 

ك فرضوا على الناس من اهل االسواق وغريهم مائة كيس فردوها على بعض الناس كالسادات ويف اثناء ذل
والصارى وصار مؤونة غالب الناس االرز ويطبخونه بالعسل وباللنب ويبيعون ذلك يف طشوت واوان باالسواق ويف 

نهم بعض املتاريس كل ساعة هتجم العساكر الفرنساوية على جهة من اجلهات وحياربون الذين هبا وميلكون م
فيصيحون على بعضهم باملناداة يتسامع الناس ويصرخون على بعضهم البعض ويقولون عليكم باجلهة الفالنية احلقوا 

اخوانكم املسلمني فريحمون اىل تلك اخلطة واملتاريس حىت جيلوهم عنها وينتقلون اىل غريها فيفعلون كذلك وكان 
اجلداوي فإنه كان عند ما يبلغه زحف الفرنساوية على جهة من اجلهات املتحمل لغالب هذه املدافعات حسن بك 

يبادر هو ومن معه للذهاب لنصرة تلك اجلهة ورأى الناس من اقدامه وشجاعته وصربه على جمالدة العدو ليال وهنارا 
ورئيس  ما ينىبء عن فضيل نفس وقوة قلب ومسو مهة وقل ان وقع حرب يف جهة من اجلهات اال وهو مدير رحاها

  كماهتا هذا واالغا والوايل يكررون املناداة وكذلك املشايخ والفقهاء والسيد امحد 

احملروقي والسيد عمر النقيب ميرون كل وقت ويأمرون الناس بالقتال وحيرضوهنم على اجلهاد وكذلك بعض 
ماال يسطر يف كتاب ومل يكن العثمانية يطوفون مع اتباع الشرطة وينادون باللغة التركية مثل ذلك وجرىعلى الناس 

الحد يف حساب وال ميكن الوقوف على كلياته فضال عن جزئياته منها عدم النوم ليال وهنارا وعدم الطمأنينة وغلو 
االقوات وفقد الكثري منها خصوصا االدهان وتوقع اهلالك كل حلظة والتكليف مبا ال يطاق ومغالبة اجلهالء على 

الرؤساء وهتور العامة ولفط احلرافيش وغري ذلك مما ال ميكن حصره ومل يزل احلال  العقالء وتطاول السفهاء على



على هذا املنوال اىل حنو عشرة ايام وكل هذا والرسل من قبل الفرنساوية وهم عثمان بك الربديسي تارة ومصطفى 
كر العثمانية من كاشف ورستم تارة اخرى واالثنان من اتباع مراد بك يترددون يف شأن الصلح وخروج العسا

مصر والتهديد حبرقها وهدمها اذا مل يتم هذا الغرض واستمروا على هذا العناد مث نصب الفرنساوية يف وسط الربكة 
فساطا لطيفا وأقاموا عليه علما وأبطلوا الرمي تلك الليلة وأرسلوا رسوال من قبلهم اىل الباشا والكتخدا واالمراء 

 شأن هذا االمر فأرسلوا الشرقاوي واملهدي والسرسي والفيومي وغريهم فلما يطلبون املشايخ يتكلمون معهم يف
وصلوا اىل سارى عسكر وجلسوا خاطبهم على لسان الترمجان مبا حاصله أن سارى عسكر قد أمن اهل مصر أمانا 

ى شافيا وان الباشا والكتخدا ومن معهما من العساكر العثمانية خيرجون من مصر ويلحقون بالعرضي وعل
الفرنساوية القيام مبا حيتاجون اليه من املؤونة والذخرية حىت يصلوا اىل معسكرهم وأما االجناد املصرية الداخلة 

معهم فمن اراد منهم املقام مبصر من املماليك والغز الداخلني معهم فليقم وله االكرام ومن اراد اخلروج فليخرج 
يأخذه الكتخدا فليأخذه وعلينا ان نداويهم حىت يربأوا ومن واجلرحى من العثملي جيردون من سالحهم وان كان 

اقام بعد الربء منهم فعلينا مؤونته ومن اراد اخلروج بعد برئه فليخرج وعلى اهل مصر االمان فاهنم رعيتنا وتوافقوا 
  على ذلك وتراضوا عليه وملا كان 

شيء تفعلون هذا الفعل وهذه احملاربات  الغد وشاع امر املوادعة واستفيض أمر الصلح على هذا قالوا هلم ألي
والوزير وىل مهزوما ورجع هاربا وال ميكن عوده يف هذا احلني اال أن يكون بعد ستة أشهر فاعتذروا له بأن هذا من 
فعل ناصف باشا وكتخدا الدولة وابراهيم بك ومن معهم فاهنم هم الذين اثاروا الفتنة وهيجوا الرعايا ومنوا الناس 

لكاذبة والعامة ال عقول هلم فقالوا هلم بعد كالم طويل قولوا هلم يتركون القتال وخيرجون فيلحقون االماين ا
بوزيرهم فاهنم ال طاقة هلم على حربنا ويكونون سببا هلالك الرعية وحرق البلدين مصر وبوالق فقالوا له خنشى اهنم 

تنتقمون منا ومن الرعايا بعد ذلك فقالو ال اذا امتثلوا وجنحوا للموادعة وخرجوا وذهبوا اىل سارى عسكرهم 
نفعل ذلك فاهنم اذا رضوا ومنعوا احلرب اجتمعنا معكم واياهم وعقدنا صلحا وال نطالبكم بشيء والذي قتل منا 
يف نظري الذي قتل منكم وزودناهم واعطيناهم ما حيتاجون من خيل ومجال وأصبحنا معهم من يوصلهم اىل مأمنهم 

ر أحدا بعد ذلك فلما رجع املشايخ هبذا الكالم ومسعه االنكشارية والناس قاموا عليهم وسبوهم من عسكرنا وال نض
وشتموهم وضربوا الشرقاوي والسرسي ورموا عمائهم وأمسعوهم قبيح الكالم وصاروا يقولون هؤالء املشايخ 

كلم السفلة والغوغاء من ارتدوا وعملوا فرنسيس ومرادهم خذرن املسلمني واهنم اخذوا دراهم من الفرنسيس وت
امثال هذا الفضول وتشدد يف ذلك الرجل املغريب امللتف عليه اخالط العامل ونادى من عند نفسه الصلح منقوض 

وعليكم باجلهاد ومن تأخر عنه ضرب عنقه وكان السادات ببيت الصارى فتحري واحتال بان خرج وامامه شخص 
سه من العامة ووافق ذلك اغراض العامة لعدم ادراكهم لعواقب االمور ينادى بقوله الزموا املتاريس ليقي بذلك نف

فألتفوا عليه وتعضد كل باآلخر وان غرضه هو يف دوام الفتنة فان هبا يتوصل ملا يريد من النهب والسلب والتصور 
يف املأكل مع  بصورة االمارة باجتماع االوغاد عليه وتكفل الناس له باملأكل واملشرب هو ومن انضم اليه واشتطاط

  فقد الناس ال دون ما يؤكل حىت انه 

كان اذا نزل جهة من جهات املدينة الظهار انه يريد املعونة او احلرس فيقدمون له بالطعام فيقول ال آكل اال الفراخ 
ويظهر أنه صائم فيكلف أهل تلك اجلهة انواع املشتقات والتكلفات بتعنته يف هذه الشدة بطلب أفحش املأكوالت 
وما هو مفقود مث هو مع ذلك ال يغين شيئا بل اذا دهم العدو تلك اجلهة اليت هو فيها فارقها وانتقل لغريها وهكذا 



كان ديدنه مث هو ليس ممن له يف مصر ما خياف عليه من مسكن أو اهل أو مال أو غري ذلك بل كما قيل ال ناقيت 
اجلهات والتحق بالريف أو غريه وحينئذ يكون كآحاد فيها والمجلي فإذا قدر ما قدر ختلص مع حزبه اىل بعض 

الناس ويرجع حلالته االوىل وتبطل اهليئة االجتماعية اليت جعلها جللب الدنيا فخا منصوبا وخمرق هبا على سخاف 
العقول وإخفاء االحالم وهكذا حال الفنت تكثر فيها الدجاجلة ولو أن نيته ممحضة خلصوص اجلهاد لكانت شواهد 

ه اظهر من نار على علم او اقتحم كغريه ممن مسعنا عنهم من املخلصني يف اجلهات ويف بيع انفسهم يف مرضاة عالنيت
رب العباد لظا اهليجاء ومل يتعنت على الفقراء ومل جيعل مهته يف السلب مصروفة وحال سلوكه عند الناس ليست 

  ... على الناس تعلم  وان خاهلا ختفى... ومهما تكن عند امرىء من خليقة ... معروفة 
وباجلملة فكان هذا الرجل سببا يف هتدم أغلب املنازل باالزبكية ومن مجلةما رميت به مصر من البالء وكان ممن 
ينادى به عليه حني اشيع امر الصلح وتكلم به االشياخ الصلح منقوض وعليكم باجلهاد ومن تأخر ضرب عنقه 

ين حيث كان يف البلد مثل الباشا والكتخدا واالمراء املصرية فما قدر وهذا منه افتيات وفضول ودخول فيما ال يع
هذا االهوج حىت ينقض صلحا أو يربمه وأي شيء يكون هو حىت ينادي او ينصب نفسه بدو ان ينصبه احد لذلك 

أغراضهم لكنها الفنت يستنسر هبا البغات سيما عند هيجان العامة وثوران الرعاع والغوغاء اذ كان ذلك مما يوافق 
عل ان املشايخ مل يأمروا بشيء ومل يذكروا صلحا وال غريه امنا بلغوا صورة اجمللس الذي طلبوا الجله حلضرة 

  الكتخدا فبمجرد ذلك قامت عليهم 

العامة هذا املقام وسبوهم وشتموهم بل وضربوهم وبعضهم رموا بعمامته اىل االرض وامسعوهم قبيح الكالم وفعلوا 
صاروا يقولون لوال ان الكفرة املالعني تبني هلم الغلب والعجز ما طلبوا املصاحلة واملوادعة وأن معهم ما فعلوا و

بارودهم وذخريهتم فرغت وحنو ذلك من الظنون الفاسدة ومل يردوا عليهم جوابا بل ضربوا باملدافع والبنادق 
هم الباشا والكتخدا يقوالن هلم ان فأرسلوا ايضا رسال يسالوهنم عن اجلواب الذي توجه به املشايخ فأرسل الي

العساكر مل يرضوا بذلك ويقولون ال نرجع عن حرهبم حىت نظفر هبم أو منوت عن خرنا وليس يف قدرتنا قهرهم 
على الصلح فأرسل الفرنساوية جواب ذلك يف ورق يقولون يف ضمنها قد عجبنا من قولكم ان العساكر مل ترض 

لى جيش وال ينفذ أمره فيهم وحنو لك وأرسلوا ايضا رسوال اىل أهل بوالق بالصلح وكيف يكون االمري أمريا ع
يطلبوهنم للصلح وترك احلرب وحيذروهنم عاقبة ذلك فلم يرضوا وصمموا على العناد فكرروا عليهم املراسلة وهم 

من سارى ال يزدادون اال خمالفة وشغبا فأرسلوا يف خامس مرة فرنساويا يقول أمان أمان سواسوا وبيده ورق 
عسكر فأنزلوه من على فرسه وقتلوه وظن كامل أهل مصر اهنم امنا يطلبون صلحهم عن عجز وضعف واشعلوا 

نريان القتال وجدوا يف احلرب من غري انفصال والفرنساوية مل يقصروا كذلك وراسلوا رمي املدافع والقنابر 
ن ان فيه الصواب وهو ان يرفعوا على هالالت والبندق املتكاثر وحضر االلفي اىل عثمان كتخدا برأي ابتدعه ظ

املنارات اعالما هنارا ويوقدون عليها القناديل ليال لريى ذلك العسكر القادم فيهتدي ويعلمون ان البلد بيد املسلمني 
  واهنم منصورون وكذلك صنع معهم أهل بوالق وذلك لغلبة ظن الناس ان هناك عسكرا قادمني لنجدهتم 

الباعث على ذلك نصرهتم فصمموا على ذلك للحرب واستمر هذا احلال بني الفريقني اىل يوم  وظن اهل بوالق ان
  اخلميس ثاين عشرينه 

املوافق لعاشر برموده القبطي وسادس نيسان الرومي فغيمت السماء غيما كثيفا وارعدت رعدا مزعجا عنيفا 
توحلت مجيع السكك والطرقات فاشتغل الناس وامطرت مطرا غزيرا وسيلت سيال كثريا فسالت املياه يف اجلهات و



بتجفيف املياه واالوحال ولطخت االمراء والعساكر بسراويلهم ومراكيبهم بالطني والفرنساوية هجموا على مصر 
وبوالق من كل ناحية ومل يبالوا باألمطار الهنم يف خارج االفنية وهي ال تتأثر باملياه كداخل االنية وعندهم 

ظ واخلفة يف مالبسهم وما على رؤوسهم وكذلك اسلحتهم وعددهم وصنائعهم خبالف املسلمني االستعداد والتحف
فلما حصل ذلك اغتنموا الفرصة وهجموا على البلدين من كل ناحية وعملوا فتائل مغمسة بالزيت والقطران 

يقوى هلبها باملاء وكان وكعكات غليظة ملوية على اعناقهم معمولة بالنفط واملياه املصنوعة املقطرة اليت تشتعل و
معظم كبستهم من ناحية احلديد وكوم ايب الريش وجهة بركة الرطلي وقنطرة احلاجب وجهة احلسينية والرميلة 

فكانوا يرمون املدافع والبنبات من قلعة جامع الظاهر وقلعة قنطرة الليمون ويهجمون ايضا وامامهم املدافع وطائفة 
يرمون بالبندق املتتابع وطائفة بأيديهم الفتائل والكعكات املشتعلة بالنريان  خلفهم بواردية يقال هلم السلطات

يلهبون هبا السقائف وضرف احلوانيت وشبابيك الدور ويزحفون على هذه الصورة شيئا فشيئا واملسلمون ايضا 
ذلك اليوم والليلة  بذلوا جهدهم وقاتلوا بشدة مهتهم وعزمهم وحتول االغا واكثر الناس اىل تلك اجلهة وزلزلوا يف

زلزاال شديدا وهاجت العامة وصرخت النساء والصبيان ونطوا من احليطان والنريان تأخذ املتوسطني بني الفئتني من 
كل جهة هذا واالمطار تسح حصة من النهار وكذلك بالليل من ليلة اجلمعة وكذلك الرعد والربق وعثمان بك 

ملرادى ومصطفى كاشف رستم يذهبون وجييئون من الفرنسيس اىل االشقر االبراهيمي وعثمان بك الربديسي ا
  املسلمني ومن الفرنسيس اليهم ويسعون يف الصلح بني الفريقني 

مث اهنم هجموا عل بوالق من ناحية البحر ومن ناحية بوابة ايب العال بالطريقة املذكورة بعضها وقاتل اهل بوالق 
الفرنسيس عليهم وحصروهم من كل جهة وقتلوا منهم باحلرق جهدهم ورموا بأنفسهم يف النريان حىت غلب 

والقتل وبلوا بالنهب والسلب وملكوا بوالق وفعلو بأهلها ما يشيب من هوله النواصي وصارت القتلى مطروحة يف 
الطرقات واالزقة واحترقت االبنية والدور والقصور وخصوصا البيوت والرباع املطلة على البحر وكذلك االطارف 

كثري من الناس عند ما أيقنوا بالغلبة فنجوا بأنفسهم اىل اجلهة القبلية مث احاطوا بالبلد ومنعوا من خيرج منها  وهرب
واستولوا على اخلانات والوكائل واحلواصل والودائع والبضائع وملكوا الدور وما هبا من االمتعة واالموال والنساء 

سكر والكتان والقطن واالباريز واالرز واالدهان واالصناف واخلوندات والصبيان والبنات وخمازن الغالل وال
العطرية وما التسعه السطور وال حييط به كتاب وال منشور والذي وجدوه منعكفا يف داره أو طبقته ومل يقاتل ومل 
 جيدوا عنده سالحا هنبوا متاعه وعروه من ثيابه ومضوا وتركوه حيا وأصبح من بقي من ضعفاء اهل بوالق واهلها

واعياهنا الذين مل يقاتلوا فقراء ال ميلكون ما يستر عوراهتم وذلك يوم اجلمعة ثالث عشرينه وكان حممد الطويل 
كاتب الفرنساوية اخذ منهم أمانا لنفسه وأوهم اصحابه أنه حيارب معهم ويف وقت هجوم العساكر انفصل اليهم 

ء فحبسوا البشتيلي بالقلعة والباقي ببيت سارى واختفى البشتيلي فدلوا عليه وقبضوا على وكيله وعلى لرؤسا
عسكر وضيقوا عليهم حىت منعوهم البول ويف اليوم الثالث اطلقوهم ومجعوا عصبة البشتيلي من العامة وسلموهم 

البشتيلي وأمروهم ان يقتلوه بأيديهم لدعواهم انه هو الذي كان حيرك الفتنة ومينعهم الصلح وانه كاتب عثمان 
قال فيه ان الكلب دعانا للصلح فأبينا منه وأرسله مع رجل ليوصله اىل الكتخدا فوقع يف يد سارى  كتخدا مبكتوب

  عسكر كلهرب فحركه ذلك على أخذ بوالق وفعله فيها الذي 

فعله وقوبل على ذلك بان اسلم اىل عصبته وأمروا ان يطوفوا به البلد مث يقتلوه ففعلو ذلك وقتلوه بالنبابيت وألزم 
ق بان يرتبوا ديوانا لفصل االحكام وقيدوا فيه تسعة من رؤسائهم مث بعد مضي يومني الزموا بغرامة مائيت أهل بوال



ألف ريال وأما املدينة فلم يزل احلال هبا على النسق املتقدم من احلرب والكرب والنهب والسلب اىل سادس 
وعدم الراحة حلظة من الليل والنهار مع ما عشرينه حىت ضاق خناق الناس من استمرار االنزعاج واحلريق والسهر 

هم فيه من عدم القوت حىت هلكت الناس وخصوصا الفقراء والدواب وايذاء عسكر العثمانلي للرعية وخطفهم ما 
جيدونه معهم حىت متنوا زواهلم ورجوع الفرنسيس على حالتهم اليت كانوا عليها واحلال كل وقت يف الزيادة وأمر 

عدم املري واملدد والفرنساوية بالعكس ويف كل يوم يزحفون اىل قدام واملسلمون اىل وراء املسلمني يف ضعف ل
فدخلوا من ناحية باب احلديد وناحية كوم ايب الريش وقنطرة احلاجب وتلك النواحي وهم حيرقون بالفتائل والنريان 

  ب احلديد اىل قرب باب الشعرية املوقدة وميلكون املتاريس اىل ان وصلوا من ناحية قنطرة احلرويب وناحية با
وكان شاهني أغا هناك عند املتاريس فأصابته جراحه فقام من مكانه ورجع القهقري فعند رجوعه وقعت اهلزمية 

  ورجع الناس يدوسون بعضهم البعض 
ن وملك الفرنساوية كوم ايب الريش وصاروا حياربون من كوم ايب الريش وهم يف العلو واملسلمون اسفل منهم وا

احملروقي زور كتابا على لسان الوزير وجاء به رجل يقول انه اختفى يف طريق خفية ونط من السور وان الوزير يقدم 
بعد يومني او ثالثة وانه تركه بالصاحلية وان ذلك كذب ال اصل له وان يكتب جوابا عن فرمان كتبوه على لسان 

  ة املشايخ والتجار وارسلوه اىل الوزير يف اثناء الواقع
  هذا والربديسي ومصطفى كاشف واالشقر يسعون يف أمر الصلح اىل 

ان متوه على كف احلرب وان الفرنساوية ميهلون العثمانية واالمراء ثالثة ايام حىت يقضوا اشغاهلم ويذهبون حيث 
امخدوا النريان اتوا وجعلوا اخلليج حدا بني الفريقني ال يتعدى احد من الفريقني بر اخلليج اآلخر وابطلوا احلرب و

وتركوا القتال واخذ العثمانية واالمراء والعسكر يف أهبة الرحيل وقضاء اشغاهلم وزودهم الفرنساوية واعطوهم 
دراهم ومجاال وغري ذلك وكتبوا بعقد الصلح فرمانا مضمونه اهنم يعوقون عندهم عثمان بك الربديسي وعثمان بك 

ونون بصحبة عثمان كتخدا حىت يصل اىل الصاحلية وان يوصلهم سارى االشقر ويرسلون ثالثة انفار من اعياهلم يك
عسكر داماس بثلثمائة من العسكر خوفا عليهم من العرب وان من جاء منهم من جهة يرجع اليها ومن اراد 

اخلروج من أهل مصر معكم فليخرج ما عدا عثمان بك االشقر فانه اذا رجع الثالثة مع الفرنساوية يذهب مع 
ي اىل مراد بك بالصعيد وأرسلوا الثالثة مع الفرنساوية يذهب مع الربديسي اىل مراد بك بالصعيد وأرسلوا الربديس

الثالثة املذكورين اىل وكالة ذي الفقار باجلمالية وأجلسوهم مبسجد اجلمايل صحبة نصوح باشا اخلان ومنع نصوح 
حلسينية وطلب حماربة الفرنسيس فحضر اهل باشا العامة من اهلجوم على املسجد وركب املغريب فتوجه اىل ا

احلسينية اىل عثمان كتخدا يستأذنونه يف موافقة ذلك املغريب أو منعه فأمر مبنعه وكفهم عن القتال وركب احملروقي 
عند ذلك ومر بسوق اخلشب وقدامه املناداة بان ال صلح ولزوم املتاريس مث فتح باب الوكالة وخرج منها عسكر 

  يف العامة ففرو وسكن احلال  بالعصي فهاجوا

  واستهل شهر ذي احلجة بيوم اجلمعة سنة

فيه خرج العثمانية وعساكره وابراهيم بك وامراؤه ومماليكه وااللفي واجناده ومعهم السيد عمر مكرم النقيب 
داوي والسيد امحد احملروقي الشاه بندر وكثريون من اهل مصر ركبانا ومشاة اىل الصاحلية وكذلك حسن بك اجل

  واجناده واما عثمان بك حسن ومن معه فرجعوا 



صحبة الوزير فلم يسع ابراهيم بك وحسن بك ترك مجاعتهما خلفهما وذهاهبم بأنفسهم اىل قبلي بل رجعا 
جبماعتهما على اثرمها وذاقوا وبال أمرهم وانكشف الغبار عن تعسة املسلمني وخيبة امل الذاهبني واملتخلفني وما 

من هذه العمارة وما جرى من الغارة اال اخلراب والسخام واهلباب فكانت مدة احلرب واحلصر مبا استفاد الناس 
فيها من الثالثة ايام اهلدنة سبعة وثالثني يوما وقع هبا من احلروب والكروب واالنزعاج والشتات واهلياج وخراب 

الحرار وخصوصا ما أوقع الفرنساوية الدور وعظائم االمور وقتل الرجال وهنب االموال وتسلط االشرار وهتك ا
بالناس بعد ذلك مما سيتلى عليك بعضه وخرب يف هذه الواقعة عدة جهات من أخطاط مصر اجلليلة مثل جهة 

االزبكية الشرقية من حد جامع عثمان والفوالة وحارة كتخدا رصيف اخلشاب وخطة الساكت اىل بيت سارى 
اب اهلواء اىل حارة النصارى من اجلهة القبلية وأما بركة الرطلي وما عسكر بالقرب من قنطرة الدكة وكذلك جهة ب

حوهلا من الدور واملنتزهات والبساتني فاهنا صارت كلها تالال وخرائب وكيمان اتربة وقد كانت هذه الربكة من 
تعرف  اجل منتزهات مصر قدميا وحديثا وبالقرب منها املقصف املعروف بدهليز امللك والربنج واجلسر وكانت

بربكة الطوابني مث عرفت بربكة احلاجب منسوبة لالمري بكتمر احلاجب من امراء امللك الناصر حممد بن قالوون النه 
هو الذي احتفرها واجرى اليها املاء من اخلليج الناصري وبىن القنطرة املنسوبة اليه وعمر عليها الدور واملناظر وبىن 

دورا هبية وكان هذا اجلسر من أجل املنتزهات وقد خربت منازله يف القرن على اجلسر الفاصل بينها وبني اخلليج 
  العاشر يف واقعة السلطان سليم خان مع الغوري وصار حمله بستانا عظيما قطع اشجاره وغالب خنيلة الفرنساوية 

والدور ومما خترب ايضا حارة املقس من قبل سوق اخلشب اىل باب احلديد ومجيع مايف ضمن ذلك من احلارات 
  صارت كلها خرائب متهدمة 

حمترقة تسكب عند مشاهدهتا العربات ويتذكر هبا ما يتلى يف حق الظاملني من اآليات فتلك بيوهتم خاوية مبا ظلموا 
ان يف ذلك الية لقوم يعقلون وقال تعاىل وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم مل تسكن من بعدهم 

لوارثني وما كان ربك مهلك القرى حىت يبعث يف أمها رسوال يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي اال قليال وكنا حنن ا
  القرى اال واهلها ظاملون 

  وقال تعاىل واذا اردنا ان هنلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمريا 
حلقد ينظرون واستولوا على ما كان اصطنعه واعده العثمانية ودخل الفرنساوية اىل املدينة يسعون واىل الناس بعني ا

من املدافع والقنابر والبارود وآالت احلرب مجيعها وقيل اهنم حاسبوهم على كلفته ومصاريفه وقبضوا ذلك من 
  الفرنساوية 

يه وجلسوا وركب املشايخ واالعيان عصر ذلك اليوم وذهبوا اىل كبري الفرنسيس فلما وصلوا اىل داره ودخلوا عل
ساعة ابرز اليهم ورقة مكتوب فيها النصرة هللا الذي يريد ان املنصور يعمل بالشفقة والرمحة مع الناس وبناء على 

ذلك سارى عسكر العام يريد ان ينعم بالعفو العام واخلاص على أهل مصر وعلى اهل بر مصر ولو كانوا خيالطون 
  نائعهم مث نبه عليه حبضورهم اىل قبة النصر بكرة تارخيه العثملي يف احلروب واهنم يشتغلون مبعايشهم وص

مث قاموا من عنده وشقوا املدينة وطافوا باالسواق وبني ايديهم املناداة للرعية باالطمئنان واالمان فلما اصبح ذلك 
ام اليوم ركبت املشايخ والوجاقلية وذهبوا اىل خارج باب النصر وخرج ايضا القلقات والنصارى القبط والشو

وغريهم فلما تكامل حضور اجلميع رتبوا موكبا وسادوا ودخلوا من باب النصر وقدامهم مجاعة من القواسة يأمرون 
  الناس بالقيام وبعض فرنساوية راكبني خيال وبأيديهم سيوف مسلولة ينهرون الناس 



من ابتداء سري املوكب اىل ويأمروهنم بالوقوف على اقدامهم ومن تباطأ يف القيام أهانوه فاستمرت الناس وقوفا 
انتهائه مث تال الطائفة اآلمرة للناس بالوقوف مجع كثري من اخليالة الفرنساوية بأيديهم سيوف مسلولة وكلهم البسون 

جوخا أمحر وعلى رؤوسهم طراطري من الفراوي على غري هيئة خيالتهم ومشاهتم مث تتاىل بعد هؤالء طوائف 
رهم واختالف اشكاهلم واجناسهم ومالبسهم من خيالة ورجالة مث االعيان واملشايخ العساكر ببوقاهتم وطبوهلم وزمو

والوجاقلية واتباعهم اىل ان قدم سارى عسكر الفرنساوية وخلف ظهره عثمان بك الربديسي وعثمان بك االشقر 
  وخلفهم طوائف من خيالة الفرنسيس 

ايام آخرها يوم الثالثاء مع السهر ووقود القناديل ليال مث  وملا انقضى امر املوكب نادوا بالزينة فزينت البلد ثالثة
  دعاهم يف يوم االربعاء وعمل هلم مساطا عظيما على طريقة املصرلية 

وقلدوا يف ذلك اليوم حممد اغا الطناين اغات مستحفظان وركب ونادى باالمان واعطواالبكري بيت عثمان كاشف 
ن به وشرع يف تنظيمه وفرشه ولبسوه يف ذلك اليوم فروة مسور فقاموا كتخدا احلج وهو بيت البارودي الثاين فسك

  من عنده فرحني مطمئنني مستبشرين 
فلما كان يوم اخلميس سابعه ذهب اىل مراد بك جبزيرة الذهب باستدعاء فمد هلم امسطة عظيمة وانبسط معنم 

طاه ما كان ارسله درويش باشا معونة وافتخر افتخارا زائدا واهدى اىل بعضهم هدايا جليلة وتقادم عظيمة واع
للباشا واالمراء من االغنام وغريها وكانت حنو االربعة آالف رأس وولوه امارة الصعيد من جرجا اىل اسنا ورجع 

  عائدا اىل داره باالزبكية 
آهتم فلما كان يف صبحها يوم اجلمعة ثامنه بكروا بالذهاب اىل بيت سارى عسكر ولبسوا افخر ثياهبم واحسن هي

  وطمع كل واحد منهم وظن ان سارى عسكر يقلده يف هذا اليوم اجل املناصب او رمبا حصل التغيري 

والتبديل يف أهل الديوان فيكون يف الديوان اخلصوصي فلما استقر هبم اجللوس يف الديوان اخلارج امهلوا حصة 
ا اىل الدخول فيه فدخلوا وجلسوا حصة مثل طويلة مل يؤذن هلم ومل خياطبهم أحد مث فتح باب اجمللس الداخل وطلبو

االوىل مث خرج اليهم سارى عسكر وصحبته الترمجان ومجاعة من اعياهنم فوضع له كرسي يف وسط اجمللس وجلس 
عليه ووقف الترمجان واصحابه حواليه واصطف الوجاقلية واحلكام من ناحية واعيان النصارى والتجار من ناحية 

ديسي ايضا حاضران وكلم سارى عسكر الترمجان كالما طويال بلغتهم حىت فرغ فالتفت وعثمان بك االشقر والرب
الترمجان اىل اجلماعة وشرع يفسر هلم مقالة سارى عسكر ويترجم عنها بالعريب واجلماعة يسمعون فكان ملخص 

رة فانه قاهلا ذلك القول ان سارى عسكر يطلب منكم عشرة آالف الف اىل اخر العبارة االتية واما هذه العبا
املهدي فقط اننا ملا حضرنا اىل بلدكم هذه نظرنا ان اهل العلم هم اعقل الناس والناس هبم يقتدون والمرهم ميتثلون 
مث انكم اظهرمت لنا احملبة واملودة وصدقنا ظاهر حالكم فاصطفيناكم وميزناكم على غريكم واخترناكم لتدبري االمور 

وان وغمرناكم باالحسان وخفضنا لكم جناح الطاعة وجعلناكم مسموعني القول وصالح اجلمهور فرتبنا لكم الدي
مقبولني الشفاعة وأومهتونا أن الرعية لكم ينقادون والمركم وهنيكم يرجعون فلما حضر العثملي فرحتم لقدومهم 

كم عرفتمونا اننا وقمتم لنصرهتم وثبت عند ذلك نفاقكم لنا فقالوا له حنن ما قمنا مع العثملي اال عن أمركم الن
صرنا يف حكم العثملي من ثاين شهر رمضان وان البالد واالموال صارت له وخصوصا وهو سلطاننا القدمي وسلطان 

املسلمني وما شعرنا اال حبدوث هذا احلادث بينكم وبينهم على حني غفلة ووجدنا انفسنا يف وسطهم فلم ميكننا 
ب مث اجاهبم بقوله والي شيء مل متنعوا الرعية عما فعلوه من قيامهم التخلف عنهم فرد عليهم الترمجان ذلك اجلوا

  وحماربتهم بنا فقالو ال ميكننا ذلك خصوصا 



وقد تقووا علينا بغرينا ومسعتم ما فعلوه معنا من ضربنا وهبدلتنا عندما أشرنا عليهم بالصلح وترك القتال فقال هلم 
سكني الفتنة وال غري ذلك فما فائدة رياستكم وايش يكون نفعكم واذا كان االمر كما ذكرمت وال خيرج من يدكم ت

اال الضرر النكم اذا حضر اخصامنا قمتم معهم وكنتم واياهم علينا واذا ذهبوا رجعتم الينا معتذرين فكان جزاؤكم 
ان نفعل معكم كما فعلنا مع أهل بوالق من قتلكم عن آخركم وحرق بلدكم وسيب حرميكم وأوالدكم ولكن 

اننا أعطيناكم االمان فال تنقض اماننا وال نقتلكم وامنا نأخذ منكم االموال فاملطلوب منكم عشرة آالف الف  حيث
فرنك عن كل فرنك مثاينة وعشرون فضة يكون فيها ألف ألف فرانسة عنها مخس عشرة خزنة رومي بثالث عشرة 

ت خاصة من ذلك مخسمائة ومخسة وثالثون خزنة مصري منها مخسمائة الف فرانسة على مائتني على الشيخ السادا
الفا والشيخ حممد بن اجلوهري مخسون ألفا وأخيه الشيخ فتوح مخسون الفا والشيخ مصطفى الصاوي مخسون ألفا 
والشيخ العناين مائتان ومخسون الفا تقتطعها من ذلك نظري هنب دور الفارين مع العثملي مثل احملروقي والسيد عمر 

 وما بقى تدبرون رايكم فيه وتوزعونه على أهل البلد وتتركون عندنا منكم مخسة عشر مكرم وحسني أغا شنت
شخصا انظروا من يكون فيكم رهينة عندنا حىت تغلقوا ذلك املبلغ وقام من فوره ودخل مع اصحابه اىل داخل 

  وأغلق بينه وبينهم الباب 
ت اجلماعة وامتقعت وجوههم ونظروا اىل ووقف احلرس على الباب االخر مينعون من خيرج من اجلالسني فبه

بعضهم البعض وحتريت أفكارهم ومل خيرج عن هذا االمر اال البكري واملهدي لكون البكري حصل له ما حصل يف 
صحائفهم واملهدي حرق بيته مبرأى منهم وكان قبل ذلك نقل مجيع ما فيه بداره باخلرنفش ومل يترك به اال بعض 

ض اخلدم وكان يستعمل املداهنة وينافق الطرفني بصناعته وعادته ومل تزل اجلماعة يف احلصر ومل يكن به غري بع
  حريهتم وسكرهتم ومتىن كل منهم انه مل 

يكن شيئا مذكورا ومل يزالوا على ذلك احلال اىل قرب العصر حىت بال اكثرهم على ثيابه وبعضهم شرشر ببوله من 
ط ويقعون يف عرضهم فالذي احنشر فيهم ومل يكن معدودا من شباك املكان وصاروا يدخلون على نصارى القب

  الرؤساء أخرجوه حبجة او سبب وبعضهم ترك مداسه وخرج حافيا وما صدق خبالص نفسه 
هذا والنصارى واملهدي يتشاورون يف تقسيم ذلك وتوزيعه وتدبريه وترتيبه يف قوائم حىت وزعوها على امللتزمني 

والقردتية واملخمظني والتجار وأهل الغورية وخان اخلليلي والصاغة والنحاسني  وأصحاب احلرف حىت على احلواة
والداللني والقبانية وقضاة احملاكم وغريهم كل طائفة مبلغ له صورة مثل ثالثني ألف فرانسا واربعني ألفا وكذلك 

ن واملزينون ومجيع الصنائع بياعون التنباك والدخان والصابون واخلردجية والعطارون والزياتون والشواؤن واجلزارو
واحلرف وعملوا على اجرة االمالك والعقار والدور اجرة سنة كاملة مث اهنم استأذنوا للمشايخ اخلالص يتوجه حيث 

اراد واملشبوك يلزمون به مجاعة من العسكر حىت يغلق املطلوب منه فأما الصاوي وفتوح بن اجلوهري فحبسومها 
لم جيدوه وداره احترقت فاضافوا غرامته على غرامة الشيخ السادات كملت هبا مائة ببيت قائممقام والعناين هرب ف

ومخسون الف فراسنة وانفض اجمللس على ذلك وركب سارى عسكر من يومه ذلك وذهب اىل اجليزة ووكل 
المور يعقوب القبطي يفعل يف املسلمني ما يشاء وقائممقام واخلازندار لرد اجلوابات وقبض ما يتحصل وتدبري ا

والرهونات ونزل الشيخ السادات وركب اىل داره فذهب معه عشرة من العسكر وجلسوا على باب داره فلما 
مضت حصة من الليل حضر اليه مقدار عشرة من العسكر ايضا فأركبوه وطلعوا به اىل القلعة وحبسوه يف مكان 

القتل فال نقتله لشفاعتك واما املال فال بد من  فارسل اىل عثمان بك الربديسي وتداخل عليه فشفع فيه فقالوا له اما
  دفعه وال بد من حبسه وعقوبته حىت يدفعه وقبضوا على فراشه ومقدمه 



وحبسومها مث انزلوه اىل بيت قائممقام فمكث به يومني مث اصعدوه اىل القلعة ثانيا وحبسوه يف حاصل ينام على 
ك يومني مث طلب زين الفقار كتخدا فطلع اليه هو وبرطلمان التراب ويتوسد حبجر وضربوه تلك الليلة فاقام كذل

فقال هلم انزلوين اىل داري حىت اسعى وابيع متاعي واشهل حايل فاستأذنوا له وانزلوه اىل داره فأحضر ما وجده من 
ت الدراهم فكانت تسعة آالف ريال معاملة عنها ستة االف ريال فرانسة مث قوموا ما وجدوه من املصاغ والفضيا

والفراوي واملالبس وغري ذلك بأخبس الثمن فبلغ ذلك مخسة عشر الف فرانسة فبلغ املدفوع بالنقدية واملقومات 
احدا وعشرين الف فرانسة واحملافظون عليه من العسكر مالزمونه وال يتركونه يطلع اىل حرميه وال اىل غريه وكان 

ودات جاسوا خالل الدار يفتشون وحيفرون االرض على وزع حرميه وابنه اىل مكان آخر وبعد ان فرغوا من املوج
اخلبايا حىت فتحوا الكنيفات ونزلوا فيها فلم جيدوا شيئا مث نقلوه اىل بيت قائممقام ماشيا وصاروا يضربونه مخسة 

 عشر عصا يف الصباح ومثلها يف الليل وطلبوا زوجته وابنه فلم جيدومها فأحضروا حممد السندويب تابعه وقرروه حىت
عاين املوت حىت عرفهم مبكاهنما فاحضرومها واودعوا ابنه عند اغات االنكشارية وحبسوا زوجته معه فكانوا 
يضربونه حبضرهتا وهي تبكي وتصيح وذلك زيادة يف االنكاء مث ان املشايخ وهم الشرقاوي والفيومي واملهدي 

فنقلوها اىل بيت الفيومي وبقي الشيخ على حاله والشيخ حممد االمري وزين الفقار كتخدا تشفعوا يف نقلها من عنده 
واخذوا مقدمه وفراشه وحبسومها وتغيب اكثر اتباعه واختفوا مث وقعت املراجعة والشفاعة يف غرامة الشيخ فتوح 

  اجلوهري والصاوي فاضعفوها وجعلوها على كل واحد منها مخسة عشر الف فرانسة ورد الباقي على القردة العامة 
حممد ابن اجلوهري فانه اختفى فلم جيدوه فنهبوا داره ودار نسيبه املعروف بالشويخ مث انه توسل واما الشيخ 

  بالست نفيسة زوجة مراد بك 

فأرسلت اىل مراد بك وهو بالقرب من الفشن فأرسل من عنده كاشفا وتشفع فيه فقبلوا شفاعته ورفعوها عنه 
لفردة العامة ومجيع املال يعقوب القبطي وتكفل بذلك وعمل وردوها ايضا على الفردة العامة مث اهنم وكلوا با

الديوان لذلك ببيت البارودي والزموا االغا بعدة طوائف كتبوها يف قائمة بأمساء ارباهبا واعطوه عسكرا وامره 
بتحصيلها من ارباهبا وكذلك علي اغا الوايل الشعراوي وحسن اغا احملتسب وعلي كتخدا سليمان بك فنهبوا على 

لناس بذلك وبثوا االعوان بطلب الناس وحبسهم وضرهبم فدهى الناس هبذه النازلة اليت مل يصابوا مبثلها وال ما ا
  يقارهبا 

ومضى عيد النحر ومل يلتفت اليه أحد بل ومل يشعروا به ونزل هبم من البالء والذل ما ال يوصف فان احد الناس 
ائع أو احلرف فيلزمه دفع ما وزع عليه يف حرفته أو يف حرفتني غنيا كان او فقريا ال بد وان يكون من ذوي الصن

وأجرة داره أيضا سنة كاملة فكان يأيت على الشخص غرامتان أو ثالثة وحنو ذلك وفرغت الدراهم من عند الناس 
 واحتاج كل اىل القرض فلم جيد الدائن من يدينه لشغل كل فرد بشأنه ومصيبته فلزمهم بيع املتاع فلم يوجد من

يشتري واذا أعطوهم ذلك ال يقبلونه فضاق خناق الناس ومتنوا املوت فلم جيدوه مث وقع الترجي يف قبول املصاغات 
والفضيات فأحضر الناس ما عندهم فيقوم بأخبس االمثان واما اثاثات البيوت من فرش وحناس وملبوس فال يوجد من 

مطلقا سوى مخسة انفار من املسلمني وهم الشرقاوي يأخذه وامروا جبمع البغال ومنعوا املسلمني من ركوهبا 
واملهدي والفيومي واالمري وابن حمرم والنصارى املترمجني وخالفهم ال حرج عليهم ويف كل وقت وحني يشتد 
الطلب وتنبث املعينون والعسكر يف طلب الناس وهجم الدور وجرجرة الناس حىت النساء من أكابر وأصاغر 

م والذي مل جيدوه لكونه فر وهرب يقبضون على قريبة او حرميه او ينهبون داره فان مل وهبدلتهم وحبسهم وضرهب
  جيدوا شيئا 



  جنسه واهل حرفته ردوا غرامته على ابناء 
وتطاولت النصارى من القبط والنصارى الشوام على املسلمني بالسب والضرب ونالوا منهم اغراضهم واظهروا 
حقدهم ومل يبقوا للصلح مكانا وصرحوا بانقضاء ملة املسلمني وايام املوحدين هذا والكتبة واملهندسون والبناؤن 

  كائل واحلمامات ويكتبون امساء ارباهبا وقيمتها يطوفون وحيررون اجر االماكن والعقارات والو
وخرجت الناس من املدينة وجلوا عنها وهربوا اىل القرى واالرياف وكان ممن خرج من مصر صاحبنا النبيه العالمة 

  الشيخ حسن املشار اليه فيما تقدم فتوجه جلهة الصعيد واقام باسيوط فاقام هبا حنو مثانية عشر شهرا 
ارين رجع اىل مصر لضيق القرى وعدم ما يتعيشون به فيها وانزعاج الريف بقطاع الطريق والعرب مث ان اكثر الف

واملناسر بالليل والنهار والقتل فيما بينهم وتعدى القوى على الضعيف واستمرت الطرق حمفرة واالسواق معفرة 
ق عاطلة واملطالب عظيمة واملصائب واحلوانيت مقفولة والعقول خمبولة والنفوس مطبوقة والغرامات نازلة واالرزا

عميمة والعكوسات مقصودة والشفاعات مردودة واذا أراد االنسان ان يفر اىل ابعد مكان وينجو بنفسه ويرضى 
بغري أبناء جنسه ال جيد طريقا للذهاب وخصوصا من املالعني االعراب الذين هم أقبح االجناس وأعظم بالء حميط 

م واخلطب جسيم وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم وكذلك أخذ ربك اذا أخذ بالناس وباجلملة فاالمر عظي
  القرى وهي ظاملة ان اخذه أليم شديد 

ويف عشرينه انتقلوا بديوان الفردة من بيت البارودي اىل بيت القيسريل بامليدان ووقع التشديد يف الطلب واالنتقام 
  من احلوادث العظام بأقليم مصر والشام والروم والبيت احلرام بأدىن سبب وانقضى هذا العام وما جرى فيه 

  فمنها وهو أعظمها تعطيل الثغور ومنع املسافرين برا وحبرا ووقوف 

  االنكليز بثغر االسكندرية ودمياط مينعون الصادر والوارد وختطوا ايضا مبراكبهم اىل حبر القلزم 
 مل يرجع احململ بل كان مودوعا بالقدس فلما حضر العساكر ومنها انقطاع احلج املصري يف هذا العام ايضا حىت

  االسالمية احضروه صحبتهم اىل بلبيس 
  فيقال ان السيد بذرا ورجع به اىل جبل اخلليل 

ومنها وقوف العرب وقطاع الطريق جبميع اجلهات القبلية والبحرية والشرقية والغربية واملنوفية والقليوبية والدقهلية 
فمنعوا السبيل ولو باخلفارة وقطعوا طريق السفار وهنبوا املارين من ابناء السبيل والتجار وتسلطوا  وسائر النواحي

على القرى والفالحني وأهايل البالد واحلرف بالعري واخلطف للمتاع واملواشي من البقر والغنم واجلمال واحلمري 
هائمهم اىل خارج القرية للرعي أو للسقي لترصد وافساد املزارع ورعيها حىت كان اهل البالد الميكنهم اخلروج بب

العرب لذلك ووثب اهل القرى على بعضهم بالعرب فداخلوهم وتطاولوا عليهم وضربوا عليهم الضرائب وتلبسوا 
بانواع الشرور واستعان بعضهم على بعض وقوى القوى على الضعيف وطمعت العرب يف أهل البالد وطلبوهم 

ة الكاذبة وآن وقت احلصاد فاضطروا ملساملتهم لقلة الضم فلما انقضت حروب الفرنسيس بالثارات والعوائد القدمي
نزلوا اىل البالد واحتجوا عليهم مبصادقتهم العرب فضربوهم وهنبوهم وسبوهم وطالبوهم باملغارم والكلف الشاقة 

هلك القرى بظلم واهلها فاذا انقضوا وانتقلوا عنهم رجعت العرب على اثرهم وهكذا كان حاهلم وما ان ربك لي
  مصلحون 

ومنها ان النيل قصر مدة يف هذه السنة فشرقت البالد وارحتل اهل البحرية اىل املنوفية والغربية فاستحسن رحيل 
  عربان البحرية النه بقي هلم يف احلي خنيل 

  ومنها انه ملا حضرت العثمانية وشاع امر الصلح وخضوع الفرنساوية 



رنسيس الىاملوفية وطلبوا من اهلها كلفة لرحيلهم فلما مروا باحمللة الكبرية تعصب اهلها هلم نزل طائفة من الف
واجتمعوا اىل قاضيها وخرجوا حلرهبم فاكمن الفرنسيس هلم وضربوا عليهم طلقا باملدافع والبنادق فقتلوا منهم نيفا 

لعمر وكذلك اهل طنتداء عند وستمائة انسان ومنهم القاضي وغريه ومل ينج منهم اال من فر وكان طويل ا
حضورهم اليهم وصل اليهم رجل من اجلزارين املنتسبني للعثمانية من جهة الشرق لزيارة سيدي امحد البدوي وهو 

راكب على فرس وحوله حنو اخلمسة انفار وكان بعض الفرنسيس بداخل البلدة يقضون بعض اشغاهلم فصاحت 
هلم نصر اهللا دين االسالم وهاجوا وماجوا ولقلقت النساء بالسنتهن السوقة والبياعون عند رؤية ذلك الرجل بقو

وصاحت الصبيان وسخروا بالفرنسيس وتراموا مبا على رؤوسهم وضربوهم وجرحوهم وطردوهم فتسحبوا من 
عندهم فغابوا ثالثة أيام ورجعوا جبميع عسكرهم ومعهم اآلالت من املدافع فاحتاطوا بالبلدة وضربوا عليهم مدفعا 

رحتوا له مث هجموا عليهم ودخلوا اليهم وبايديهم السيوف املسلولة ويقدمهم طبلهم وطلبوا خدمة الضريح الذين ا
يقال هلم أوالد اخلادم وهم ملتزموا البلدة واكابرها ومتهمون بكثرة االموال من قدمي الزمان وكانوا قبل ذلك بنحو 

مخسة عشر الف ريال فرانسة حبجة مساملتهم للعرب فلما ثالثة أشهر قبضوا عليهم باغراء القبط وأخذوا منهم 
وصلوا اىل دورهم طلبوهم فلم ميكنهم التغيب خوفا على هنب الدور وغري ذلك فظهروا هلم فأخذوهم اىل خارج 
البلد وقيدوهم وأقاموا حنو مخسة ايام خارجها يأخذون يف كل يوم ستمائة ريال سوى االغنام والكلف مث ارحتلوا 

  املذكورين صحبتهم اىل منوف وحبسوهم اياما مث نقلوهم اىل اجليزة أيام احلرابة مبصر وأخذوا 
فلما انقضت تلك االيام وسرحوا يف البالد نزلت طائفة اىل طنتداء وهم بصحبتهم وقرروا عليهم أحدا ومخسني 

  الف ريال فرانسة وعلى اهل 

واطلقوا بعضهم وحجزوا املسمى مبصطفى اخلادم النه البلدة كذلك بل أزيد واقاموا حول البلد حمافظني عليهم 
صاحب االكثر يف الوظيفة وااللتزام وطالبوه باملال ويف كل وقت ينوعون عليه العقاب والعذاب والضرب حىت 

على كفوف يديه ورجليه ويربطونه يف الشمس يف قوة احلر والوقت مصيف وهو رجل جسيم كبري الكرش 
 اخذوا خليفة املقام ايضا وذهبوا به اىل منوف مث ردوه وولوه رئاسة مجع الدراهم فخرجت له نفاخات يف جسده مث

املطلوبة من البلد فوزعت على الدور واحلوانيت واملعاصر وغري ذلك واستمروا على ذلك اىل انقضاء العام حىت 
ى فاهنم رجعوا عليها اخذوا عساكر املقام وكانت من ذهب خالص زنتها حنو مخسة االف مثقال واما احمللة الكرب

وقرروا عليها نيفا ومائة الف ريال فرانسة واخذوا يف حتصيلها وتوزيعها وهجموا دورها وتتبع املياسري من اهلها 
كل ذلك مع استمرار طلب الكلف الشاقة يف كل يوم منها ومن طنتدا والتعنت عليهم وتسلط طوائف الكشوفية 

من الفرنسيس بل ومن العرب فاهنم معظم البالد ايضا فاهنم هم الذين يعرفون التابعني هلم الذين هم اقبح يف الظلم 
  دسائس اهل البالد ويشيعون احوهلم ويتجسسون على عوراهتم ويغرون هبم 

واستمروا على ذلك ايضا ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واالرض ولكن كذبوا 
  بون فأخذناهم مبا كانوا يكس

ومنها انه ملا وقع الصلح بني العثمانية والفرنساوية ارسل الوزير فرمانات للثغور باطالق االسافيل وحضور املراكب 
والتجار بالبضائع وغريها اىل ثغر االسكندرية وصحبتها ثالثة غاليني سلطانية وسفن مشحونة بالذخرية حلضرة 

لثغر أقاموا البنديرات وضربوا مدافع للشنك فطمعهم الفرنساوية الوزير ولوازم العسكر العثماين فلما قربوا من ا
وأظهروا هلم املساملة وأظهروا هلم بنديرة العثماين فدخلوا اىل املينا ورموا مراسيم ووقعوا يف فخ الفرنسيس فأستولوا 

  على اجلميع وأخذوا مدافعهم وسالحهم وحبسوا 



تسببني من البحرية والنصارى االروام وهم عدة وافرة أعطوهم سالحا القبابطني وأعيان التجار وأخذوا املالحني وامل
وزيوهم بزيهم واضافوهم اىل عسكرهم وارسلوهم اىل مصر فكانوا اقبح مذكور يف تسلطهم على ايذاء املسلمني 

مث اخرجوا شحنة املراكب من بضائع ومييش وحازوه بأمجعه النفسهم وبقى االمر على ذلك وكان ذلك يف اواسط 
  شهر القعدة 

ومنها انه بعد نقض الصلح ارسل الفرنسيس عسكرا اىل متسلم السويس الذي كان توالها من طرف العثمانية 
فتعصب معه اهل البندر فحاربوهم فغلبهم الفرنسيس وقتلوهم عن آخرهم وهنبوا البندر وما فيه من النب والبهار 

  حبواصل التجار وغري ذلك 
ه للصعيد بعد انقضاء الصلح اخذ ما مجعه درويس باشا من الصعيد من اغنام وخيول ومنها ان مراد بك عند توجه

ومرية وكان شيئا كثريا فتسلم اجلميع منه وعدى درويش باشا اىل اجلهة الشرقية متوجها اىل الشام وارسل مراد 
  بك مجيع ذلك للفرنساوية مبصر 

على املخازن والغالل اليت كان مجعها العثمانية من البالد  ومنها ايضا انه بعد انقضاء احملاربة واستيالء الفرنسيس
الشرقية وبعض البال الغربية والقليوبية وكذلك الشعري واالتبان طلب الفرنساوية مثل ذلك من البالد وقرروا على 

سوى النواحي غالال وشعريا وفوال وتبنا وزادوا خيال ومجاال فوقع على كل اقليم زيادة عن الف فرس والف مجل 
ما يدفع مصاحلة على قبوهلا للوسائط وهو وحنو مثنا او ازيد وكذلك التعنت يف نقض الغالل وغربلتها وغري ذلك 

وكل ذلك بارشاد القبطة وطوائف البالد الهنم هم الذين تقلدوا املناصب اجلليلة وتقامسوا االقاليم والتزموا هلم 
بسر االقليم مثل االمري والعساكر والفرنساوية وهو يف أهبة  جبمع االموال ونزل كل كبري منهم اىل أقليم واقام

عظيمة وصحبته الكتبة والصيارف واالتباع واالجناد من الغز البطالة وغريهم واخليام واخلدم والفراشون 
  والطباخون واحلجاب وتقاد بني يديه اجلنائب والبغال 

احلراب املفضضة واملذهبة واالسلحة الكاملة واجلمال والرهونات واخليول املسومة والقواسة واملقدمون وبأيديهم 
احلاملة ويرسل اىل واليات االقليم من جهته املستوفني من القبط ايضا مبنزلة الكشاف ومعهم العسكر من 

الفرنساوية والطوائف اجلاويشية والصارفني واملقدمني على الشرح املذكور فينزلون على البالد والقرى ويطلبون 
لف الشاقة بالعسف ويؤجلوهنم بالساعات فان مضت ومل يوفوهم املطلوب حل هبم ما حل من احلرق املال والك

والنهب والسلب والسيب وخصوصا اذا فر مشايخ البلدة من خوفهم وعدم قدرهتم واال قبضوا عليهم وضربوهم 
نكال وخاف من بقي باملقارع والكسارات على مفاصلم وركبهم وسحبوهم معهم يف احلبال واذاقوهم انواع ال

فصانعوهم واتباعهم بالرباطيل والرشوات وانضم اليهم االسافل من القبط واالراطل من املنافقني وتقربوا اليهم مبا 
يستميلون قلوهبم به وما يستجلبونه هلم من املنافع واملظامل وأجهدوا انفسهم يف التشفي من بعضهم وما يوجب احلقد 

  ىل غري ذلك مما يتعذر ضبطه وما كنا مهلكي القرى اال واهلها ظاملون والتحاسد الكامن يف قلوهبم ا

  من مات يف هذه السنة

ممن له ذكر مات االمام الفاضل الصاحل العالمة الشيخ عبد العليم ابن حممد بن حممد بن عثمان املالكي األزهري 
حيح واملوطأ والشمائل واجلامع الضرير حضر دروس الشيخ علي الصعيدي رواية ودراية فسمع عليه مجلة من الص

الصغري ومسلسالت بن عقيلة وروى عن كل من امللوى واجلوهري والبلدي والسقاط واملنري والدردير والتاودي 



بن سودة حني حج ودرس وأفاد وكل من البكائني عند ذكر اهللا سريع الدمعة كثري اخلشية وكان يعرف أشياء يف 
الصبيان مث ترك ذلك لرؤيا منامية رآها واخربين هبا تويف يف هذه السنة ودفن  الرقي واخلواص وفوائد القرينة وام

  ببستان اجملاورين 

ومات العمدة الفاضل والنبيه الكامل صاحبنا العالمة الوجيه الشيخ شامل امحد بن رمضان بن مسعود الطرابلسي 
 وجاور باالزهر وكان فيه استعداد املقرى االزهري حضر من بلده طرابلس الغرب اىل مصر يف سنة احدى وتسعني

وحضر دروس الشيخ أمحد الدردير والبيلي والشيخ ايب احلسن الغلقي ومسع على شيخنا السيد مرتضى املسلسل 
باالولية وغري املسلسل ايضا واخذ منه االجازة يف سنة اثنتني وتسعني وملا مات اخلواجا حسن البناين من جتار املغاربة 

ج بزوجته بنت الغرياين وسكن بدارها الواسعة بالكعكبني وجتمل باملالبس وتودد للناس حبسن فتوصل اىل ان تزو
املعاشرة ومكارم االخالق وكان مسوح النفس جدا دمت الطباع واالخالق مجيل العشرة وملا عزل السيد عبد 

توىل مشيخة الرواق بشهامة الرمحن السفاقسي الضرير من مشيخة رواقهم كان املترجم هو املتعني لذلك دون غريه ف
وكرم ونوه بذكره وزادت شهرته وكان وجيها طويل القامة هبى الطلعة بشوشا وملا حصلت واقعة الفرنسيس خرج 

  تلك الليلة مع الفارين وذهب اىل بيت املقدس وتويف هناك يف هذه السنة 
فن على التحقيق يدري بدر أضاء يف ومات السيد االفضل والسند االكمل املقرى بن املقرى والفهامة الذي بكل 

مساء العرفان وعارف وضح دقائق املشكالت باتقان فلله دره من فاضل أبرز درر اللطائف من كنوزها وكشف عن 
خمدرات الفهوم لثامها فأظهر االنفس من نفيسها واالعز من عزيزها فال غرو فانه بذلك حقيق كيف ال وما ذكر من 

عالمة الشريف احلسن بن علي البدري العوضي ريب يف حجر ابيه وحفظ القرآن واملتون بعض صفاته اليت به تليق ال
وأخذ عن أبيه علم القراءات واتقن القراءات االربعة عشر بعد ان اتقن العربية والفقه وباقي العلوم وحضر أشياخ 

ور بأيدي الناس وامتدح الوقت ومتهر وأجنب وقرأ الدروس ونظم الشعر اجليد وشهد له الفضالء وله ديوان مشه
  االعيان وبينه بني الصالحي وقاسم ابن عطاء اهللا مطارحات ذكرنا منها طرفا يف ترمجتهما وله ايضا تآليف 

وتقييدات وحتقيقات ورسائل يف فنون شىت ورسالة بليغة يف قوله تعاىل استكربت أم كنت من العالني وكان الباعث 
ني الشيخ امحد يونس اخلليفي يف تفسري اآلية مبجلس علي بك الدفتردار فظهر له على تأليفها مناقشة حصلت بينه وب

هبا على الشيخ املذكور واجاره االمري املذكور بان رتب له تدريسا باملشهد احلسيين ورتب له معلوما بوقته وقدره 
بان من هذه كل يوم عشرة انصاف فضة يستغلها من جانب الوقف يف كل شهر واستمر بقبضها حىت مات يف شع

  السنة رمحه اهللا ومل خيلف بعده مثله يف الفضائل واملعارف 

  مث دخلت سنة مخس عشر ومائتني والف

كان ابتداء احملرم يوم االحد يف خامسه اصعدوا الشيخ السادات اىل القلعة وكان أرسل اىل كبار القبط بان يسعوا 
 بد من تشهيل قدر نصف الباقي اوال وال ميكن غري يف قضيته ورهن حصصه ويغلق الذي عليه فردوا عليه بانه ال

ذلك واما احلصص فليست يف تصرفه وملا تكرر ارساله للنصارى وغريهم نقلوهم اىل القلعة ومنعوه االجتماع 
  بالناس وهي املرة الثالثة 

ه العساكر وفيه اشيع حضور مراكب وغاليني من ناحية الروم اىل ثغر سكندرية وسافر سارى عسكر كلهرب وصحبت
  الفرنساوية فغاب اياما مث عاد اىل مصر ومل يظهر هلذا اخلرب اثر 



وفيه طلبوا عسكر من القبط فجمعوا منهم طائفة وزيوهم بزيهم وقيدوا هبم من يعلمهم كيفية حرهبم ويدرهبم على 
  لعسكر ذلك وارسلوا اىل الصعيد فجمعوا من شباهنم حنو االلفني واحضروهم اىل مصر واضافوهم اىل ا

ويف حادي عشرينه اعادوا الشيخ امحد العريشي اىل القضاء كما كان وعملوا له موكبا وركب معه أعيان 
  الفرنسيس وسوارى عساكرهم بطبوهلم وزمورهم واملشايخ والتجار واالعيان وجبانبه قائممقام عبد اهللا 

  مة الكربى بعد ان شقوا به املدينة منو الذي كان سارى عسكر برشيد فلم يزالوا معه حىت اوصلوه اىل احملك
ويف ذلك اليوم اعين يوم السبت وقعت نادرة عجيبة وهو ان سارى عسكر كلهرب كان مع كبري املهندسني يسريان 

بداخل البستان الذي بداره باالزبكية فدخل عليه شخص حليب وقصده فاشار اليه بالرجوع وقال له ما فيش 
اجة وهو مضطر يف قضائها فلما دنا منه مد اليه يده اليسار كأنه يريد تقبيل يده وكررها فلم يرجع وأومهه ان له ح

فمد اليه اآلخر يده فقبض عليه وضربه خبنجر كان اعده يف يده اليمىن أربع ضربات متوالية فشق بطنه وسقط اىل 
خارج الباب  االرض صارخا فصاح رفيقه املهندس فذهب اليه وضربه ايضا ضربات وهرب فسمع العسكر الذين

صرخة املهندس فدخلوا مسرعني فوجدوا كلهرب مطروحا وبه بعض الرمق ومل جيدوا القاتل فانزعجوا وضربوا 
طبلهم وخرجوا مسرعني وجروا من كل ناحية يفتشون على القاتل واجتمع رؤساؤهم وارسلوا العساكر اىل 

مروا املدافع وحرروا القنابر وقالوا ال بد من قتل احلصون والقالع وظنوا اهنا من فعل اهل مصر فاحتاطوا بالبلد وع
اهل مصر عن آخرهم ووقعت هوجة عظيمة يف الناس وكرشة وشدة انزعاج واكثرهم ال يدري حقيقة احلال ومل 
يزالوا يفتشون على ذلك القاتل حىت وجدوه منزويا يف البستان اجملاور لبيت سارى عسكر ملعروف بغيط مصباح 

فقبضوا عليه فوجدوه شاميا فاحضروه وسألوه عن امسه وعمره وبلده فوجدوه حلبيا وامسه جبانب حائط منهدم 
سليمان فسألوه عن حمل ماواه فأخربهم انه يأوي ويبيت باجلامع االزهر فسألوه عن معارفه ورفقائه وهل اخرب احد 

يام او الشهور وعن صنعته بفعله وهل شاركه احد يف رأيه واقره عل فعله او هناه عن ذلك وكم له مبصر من اال
وملته وعاقبوه حىت اخربهم حبقيقة احلال فعند ذلك علموا برباءة اهل مصر من ذلك وتركوا ما كانوا عزموا عليه 

  من حماربة اهل البلد وقد كانوا ارسلوا اشخاصا من ثقاهتم تفرقوا يف اجلهات 

لمهم بذلك ورأوهم يسألون من الفرنسيس عن والنواحي يتفرسون يف الناس فلم جيدوا فيهم قرائن دالة على ع
اخلرب فتحققوا من ذلك برائتهم من ذلك مث اهنم أمروا باحضار الشيخ عبد اهللا الشرقاوي والشيخ امحد العريشي 

القاضي وأعلموهم بذلك وعوقوهم اىل نصف الليل والزموهم بأحضار اجلماعة الذين ذكرهم القاتل وانه أخربهم 
هم االغا وحضروا اىل اجلامع االزهر وطلبوا اجلماعة فوجدوا ثالثة منهم ومل جيدوا الرابع بفعله فركبوا وصحبت

فأخذهم االغا وحبسهم ببيت قائممقام باالزبكية مث اهنم رتبوا صورة حماكمة على طريقتهم يف دعاوى القصاص 
لكونه مل خيربه بعزمه وقصده وحكموا بقتل الثالثة أنفار املذكورين مع القاتل وأطلقوا مصطفى افندي البوصلي 

فقتلوا الثالثة املذكورين لكونه اخربهم بأنه عازم على قصده صبح تارخيه ومل خيربوا عنه الفرنسيس فكأهنم شاركوه 
يف الفعل وانقضت احلكومة على ذلك وألقوا يف شأن ذلك أرواقا ذكروا فيها صورة الواقعة وكيفيتها وطبعوا منها 

ثالث الفرنساوية والتركية والعربية وقد كنت أعرضت عن ذكرها لطوهلا وركاكة تركيبها نسخا كثرية باللغات ال
لقصورهم يف اللغة مث رايت كثريا من الناس تتشوق نفسه اىل االطالع عليها لتضمينها خرب الواقعة وكيفية احلكومة 

ال يتدينون بدين وكيف وقد جتارى وملا فيها من االعتبار وضبط االحكام من هؤالء الطائفة الذين حيكمون العقل و
على كبريهم ويعسو هبم رجل آفاقي أهوج وغدره وقبضوا عليه وقرروه ومل يعجلوا بقتله وقتل من أخرب عنهم 



مبجرد االقرار بعد ان عثروا عليه ووجدوا معه آلة القتل مضمخة بدم سارى عسكرهم وأمريهم بل رتبوا حكومة 
ليه السؤال واالستفهام مرة بالقول ومرة بالعقوبة مث أحضروا من اخرب عنهم وحماكمة وأحضروا القاتل وكرروا ع

وسألوهم على انفرادهم وجممعني مث نفذوا احلكومة فيهم مبا اقتضاه التحكيم وأطلقوا مصطفى افندي البوصلي 
  أيناه اخلطاط حيث مل يلزمه حكم ومل يتوجه عليه قصاص كما يفهم مجيع ذلك من فحوى املسطور خبالف ما ر

بعد ذلك من افعال اوباش العساكر الذين يدعون االسالم ويزعمون اهنم جماهدون وقتلهم االنفس وجتاريهم على 
  هدم البنية االنسانية مبجرد شهواهتم احليوانية مما سيتلى عليك بعضه بعد 

  وصورة ترمجة االوراق املذكورة

اخلامس والعشرين من شهر برريال من السنة الثامنة بيان شرح االطالع على جسم سارى عسكر العام كلهرب يوم 
من انتشار اجلمهور الفرنساوي حنن الواضعون امساءنا وخطنا فيه باش حكيم واجلراحيي من اول مرتبة الذي صار 
مرتبة باش جراحيي يف غيبته انتهينا حصة ساعتني بعد الظهر اىل بيت سارى عسكر العام يف االزبكية مبدينة مصر 

ب روحتنا هو اننا مسعنا دقة الطبل وغاغة الناس اليت كانت ختربان سارى عسكر العام كلهرب انغدر وقتل وكان سب
وصلنا له فرأيناه يف اخر نفس فحصنا عن جروحاته فتحقق لنا انه قد انضرب بسالح مدبب وله حد وجروحاته 

ل جنب السوة الثالث يف الذراع الشمال كانت اربعة االول منها حتت البز يف الشقة اليمىن الثاين اوطى من االو
نافذ من شقة لشقة والرابع يف اخلد اليمني فهذا حررنا البيان بالشرح يف حضور الدفنزادر سارتلون الذي وضع امسه 

فيه كمثلنا الجل ان يسلم البيان املذكور اىل سارى عسكر مدير اجليوش حتريرا يف سراية سارى عسكر العام يف 
عد الظهر بامضاء باش حكيم وخط اجلراحيي من اول مرتبة كازابيانكا والدفتردار سارتلون شرح النهار والسنة ب

جروحات الستوين بروتاين املهندس هنار تارخيه مخسة وعشرين من شهر برريال السنة الثامنة من انتشار اجلمهور 
اش حكيم وجراحيي من اول مرتبة الذي الفرنساوي يف الساعة الثالثة بعد الظهر حنن الواضعون امساءنا وخطنا فيه ب

صار مرتبة باش جراحيي يف غيبته انطلبنا من الدفتردار سارتلون اننا نعمل بيان شرح جروحات الستوين بروتاين 
املهندس وعضو من اعضاء مدرسة العلماء يف بر مصر الذي انغدر هو ايضا يف جنب سارى عسكر العام كلهرب 

  ر بسالح مدبب وله مدبر اجليوش ومضروب ستة امرا

حد وهذا بيان اجلروحات االول يف جنب الصدغ الثاين يف الكف يف عظمة االصبع اخلنصر الثالث بني الضلوع 
الشمالية اخلامس يف الشدق الشمايل والسادس يف الصدر من الشقة الشمالية وشق حنو العرق مث اىل تأييد ذلك 

تلون حتريرا يف سراية سارى عسكر مدير اجليوش يف اليوم والشهر وضعنا امساءنا وخطنا فيه برفقة الدفتردار سار
  والساعة املرقومة اعاله بامضاء باش حكيم وخط اجلراحيي من اول مرتبة كازابيانكا والدفتردار سارتلون عن 

  اول فحص سليمان احلليب

رنساوي يف بيت سارى عسكر هنار تارخيه مخسة وعشرين يف شهر برريال من السنة الثامنة من انتشار اجلمهور الف
داماس مدبر اجليوش واحد فسيال من مالزمني بيت سارى عسكر العام حضر وبيده ماسك راجل من اهل البلد 

مدعيا ان هذا هو الذي قتل سارى عسكر العام كلهرب املنهوم املذكور انعرف من الستوين بروتاين املهندس الذي 



  نضرب برفقته باخلنجر ذاته واجنرح بعض جروحات كان مع سارى عسكر حني انغدر ألنه ايضا ا
ثانيا املتهوم املذكور انشاف بني مجاعة سارى عسكر من حد اجليزة وانوجد خمىب يف اجلنينة اليت حصل فيها القتل 

ويف اجلنينة نفسها انوجد اخلنجر الذي به اجنرح سارى عسكر وبعض حوائج ايضا بتوع املتهوم فحاال بدىء 
ارى عسكر منو الذي هو اقدم اقرانه يف العسكر وتسلم يف مدينة مصر والفحص املذكور صار الفحص حبضور س

بواسطة اخلواجا براشويش كامت سر وترمجان سارى عسكر العام وحمرر من يد الدفتردار سارتلون الذي احضره 
  سارى عسكر منو الجل ذلك املتهوم املذكور 

نه يسمى سليمان والدة بر الشام وعمره اربعة وعشرون سنة مث سئل عن امسه وعمره ومسكنه وصنعته فجاوب ا
  صنعته كاتب عريب وكانت سكنته يف حلب 

  سئل كم زمان له يف مصر فجاوب انه بقي له مخسة اشهر وانه حضر يف قافلة وشيخها يسمى سليمان بورجيي 
وثالث سنني اخرى يف مكة سئل عن ملته فجاوب انه من ملة حممد وانه كان سابقا سكن ثالث سنني يف مصر 

  واملدينة 
  سئل هل يعرف الوزير االعظم وهل له مدة ما شافه فجاوب انه ابن عرب ومثله ليس يعرف الوزير االعظم 

وسئل عن معارفه يف مدينة مصر فجاوب انه مل يعرف احدا واكثر قعاده يف اجلامع االزهر ومجلة ناس تعرفه واكثرهم 
  يشهدون يف مشيه الطيب 

  هل راح صباح تارخيه اجليزة فجاوب نعم وانه كان قاصد ينشبك كاتب عند أحد ولكن ما قسم له نصيب سئل 
  سئل عن الناس الذين كتب هلم أمس فجاوب ان كلهم سافروا 

سئل كيف ميكن انه مل يعرف احد من الذين كتب هلم يف االيام املاضية وكيف يكونون كلهم سافروا فجاوب انه 
  كان يكتب هلم وان غري ممكن ان يتفكر امساهم ليس يعرف الذين 

سئل من هو اآلخر يف الذين كتب هلم فجاوب انه يسمى حممد مغر السويسي بياع عرقسوس وانه ما كتب الحد 
  يف اجليزة 

  سئل ثانيا عن سبب روحته للجيزة فجاوب دائما انه كان قاصدا ان ينشبك كاتبا 
وب انه ما امنسك يف اجلنينة بل يف عارض الطريق فذاك الوقت سئل كيف مسكوه يف جنينة سارى عسكر فجا

انقال له انه ما ينجيك اال الصحيح الن عسكر املالزمني مسكوه يف اجلنينة ويف احملل ذاته انوجدت السكينة ويف 
الوقت انعرضت عليه فجاوب صحيح انه كان يف اجلنينة ولكن ماكان مستخيب بل قاعد الن اخليالة كانت ماسكة 

  الطرق وما كان يقدر ان يروح للمدينة وان ما كان عنده سكينة ومل يعرف ان كان هذا موجود يف اجلنينة 

  سئل الي سبب كان تابع سارى عسكر من الصبح فجاوب انه كان مراده فقط يشوفه 
ارى سئل هل يعرف حنة قماش خضرة اليت باينة مقطوعة من لبسه وكانت انوجدت يف احملل الذي انغدر فيه س

  عسكر فجاوب بان هذه ما هي تعلقه 
سئل ان كان حتدث مع احد يف اجليزة ويف أي حمل نام فجاوب انه ما تكلم مع ناس اال الجل مشترى بعض مصاحل 
وانه نام يف اجليزة يف جامع فاشاروا له على جروحاته اليت ظاهرة يف دماغه وقيل له ان هذه اجلروحات بينت انه هو 

كر الن ايضا الستوين بروتاين الذي كان معه عرفه وضربه كم عصاية الذين جرحوه فجاوب الذي غدر سارى عس
  انه ما اجنرح اال ساعة ما مسكوه 



سئل هل كان حتدث هنار تارخيه مع حسني كاشف او مع ممالكيه فجاوب انه ما شافهم وال كلمهم فلما أن كان 
بونه حكم عوائد البالد فحاال انضرب حلد انه طلب العفو املتهوم مل يصدق يف جواباته امر سارى عسكر اهنم يضر

  ووعد انه يقر بالصحيح فارتفع عنه الضرب وانفكت له سواعده وصار حيكي من اول وجديد كما هو مشروح 
  سئل كم يوم له يف مدينة مصر فجاوب انه له واحد وثالثني يوما وانه حضر من غزة يف ستة ايام على هجني 

  من غزة فجاوب الجل ان يقتل سارى عسكر العام سئل الي سبب حضر 
سئل من الذي ارسله الجل ان يفعل هذا االمر فجاوب انه ارسل من طرف اغات الينكجرية وانه حني رجع 

عساكر العثملي من مصر اىل بر الشام ارسلوا اىل حلب بطلب شخص يكون قادرا على قتل سارى عسكر العام 
على هذه املادة ان يقدموه يف الوجاقات ويعطوه دراهم والجل ذلك هو تقدم الفرنساوي ووعدوا لكل من يقدر 

  وعرض روحه هلذا 
  سئل من هم الناس الذين تصدروا له يف هذه املادة يف بر مصر وهل 

سارر احدا على نيته فجاوب ان ما احد تصدر له وانه راح سكن يف اجلامع االزهر وهناك شاف السيد حممد الغزي 
الوايل والشيخ عبد اهللا الغزي والسيد عبد القادر الغزي الذين ساكنون يف اجلامع املذكور فبلغهم على  والسيد امحد

مراده فهم أشاروا عليه انه يرجع عن ذلك الن غري ممكن ان يطلع من يده وميوت فرط وان كان الزم يشخصوا 
شغل املذكور وان امس تارخيه قال هلم انه واحدا غريه يف قضاء هذه املادة مث انه كل يوم كان يتكلم معهم يف ال

رائح يقضي مقصوده ويقتل سارى عسكر وانه توجه اىل اجليزة حىت ينظر ان كان يطلع من يده وان هناك قابل 
النواتية بنوع قنجة سارى عسكر فاستخرب عليه منهم ان كان خيرج برا فسالوه ايش طالب منه فقال هلم ان 

انه كل ليلة ينزل يف جنينة مث صباح تارخيه شاف سارى عسكر معديا للمقياس  مقصوده يتحدث معه فقالوا له
وبعده ماشي اىل املدينة فتبعه حلني ما غدره هذا الفحص صار من حضرة سارى عسكر منو حبضور باقي سوارى 

اليوم  العساكر الكبار ومالزمني ببيت سارى عسكر العام مث اخنتم بامضاء سارى منو والدفتردار سارتلون يف
والشهر والسنة احملررة اعاله مث انقرا على املتهوم وهو ايضا خط يده وامسه بالعريب سليمان امضاء سارى عسكر 

عبد اهللا منو امضاء سارى عسكر داماس امضاء اجلنرال والتني امضاء اجلنرال موراند امضاء اجلنرال مارتينه امضاء 
ن امضاء الترمجان لو ما كان امضاء الترمجان حنا روكه امضاء دفتر دار البحر لروا امضاء الدفتردار سارتلو

  داميانوس براشويش كامت السر وترمجان سارى عسكر العام 

  فحص الثالثة مشايخ

املتهمني هنار تارخيه مخسة وعشرين يف شهر برريال السنة الثامنة من انتشار اجلمهور الفرنساوي يف الساعة الثامنة 
ل سارى عسكر العام منو امري اجليوش الفرنساوية السيد عبد اهللا الغزي وحممد الغزي بعد الظهر حضروا يف منز

  والسيد امحد الوايل وهم الثالثة متهومني يف قتل 

سارى عسكر العام كلهرب فسارى عسكر منو أمر بفحصهم فبدىء ذلك حاال يف حضور بعض سوارى العساكر 
رمجان كما يذكر ادناه السيد عبد اهللا الغزي هو الذي سئل اوال اجملتمعني لذلك وبواسطة الستوين لوما كا الت

  لوحده 
سئل عن امسه وعن مسكنه وصنعته فجاوب انه يسمى السيد عبد اهللا الغزي والدة غزة ومسكنه يف مصر يف اجلامع 



  االزهر وهناك كان كاره مقرىء القرآن وانه مل يعرف كم عمره ولكن ختمينه جييء ثالثني سنة 
كانت سكنته يف اجلامع االزهر هل يعرف مجيع الغرباء الذين يدخلونه فجاوب انه ساكن ليل وهنار ويعرف  سئل ان

  الغرباء الذين فيه 
سئل هل يعرف رجال حضر من بر الشام من مدة شهر فجاوب ان من مدة مخسني يوم ما شاف احدا حضر من بر 

ة ثالثني يوما قال انه يعرفك والظاهر انك مل تكلم الشام فقيل له ان رجال من طرف عرضي الوزير حضر من مد
بالصدق فجاوب انه ملهى دائما يف وظيفته وانه ما شاف احدا من بر الشام بل مسع أن قافلة كانت وصلت من 
ناحية الشرق فقيل له ايضا ان ناسا حضروا من بر السام يقولون اهنم تكلموا معه ويعرفون فجاوب ان هذا غري 

  ابلوه مع الذي فنت عليه ممكن واهنم يق
سئل هل يعرف واحد امسه سليمان كاتب عريب حضر من حلب من مدة ثالثني يوما فجاوب ال فقيل له ان هذا 

الرجل حيقق انه شافه وانه أخربه ببعض أشياء الزمة فجاوب انه ما شافه وان هذا الرجل كذاب وانه يريد ان ميوت 
ر نده اىل حممد الغزي الذي هو ايضا متهوم يف قتل سارى عسكر ان كان ما حيكي الصحيح فحاال سارى عسك

  وبدىء الفحص كما يذكر 
سئل عن امسه وعمره ومسكنه وصنعته فجاوب انه يسمى الشيخ حممد الغزي وعمره حنو مخسة وعشرين سنة والدة 

  اجلامع غزة وسكن مبصر يف اجلامع االزهر مث صنعته مقرىء القرآن من مدة مخس سنني وما خيرج من 

  االلكي يشتري ما يأكل 
سئل هل يعرف الغرباء الذين جييئون يسكنون يف اجلامع فجاوب ان يف بعض االوقات حيضر ناس غرباء واما البواب 

  فهوالذي يقارشهم ومن قبله ينام بعض ليايل يف اجلامع والبعض يف بيت الشيخ الشرقاوي 
من مدة ثالثني يوما فجاوب انه مل يعرفه وانه غري ممكن ان سئل هل يعرف رجال يسمى سليمان حضر من بر الشام 

  يشوف كل الناس الن اجلامع كبري قوي 
سئل انه حيكي على الذي تكلم به معه سليمان فان املذكور حيقق انه تكلم معه يف اجلامع فجاوب انه يعرفه من مدة 

  يعرف ان كان رجع ام ال  ثالث سنني وانه كان عند خرب انه راح مكةواما من بعده ما شافه ومل
سئل هل السيد عبد اهللا العزي يعرفه ايضا فجاوب نعم فقيل له حمقق ان امس تارخيه سليمان املذكور حتدث معه 

حصة طيبة وان الشواهد موجودة فجاوب ان هذا صحيح سئل الي سبب كان بدأ يقول انه ما شافه فجاوب ان 
  ختمينه ما قال هذا وان املترمجني غلطوا 

ئل هل سليمان املذكور مابلغه عن شيء مذنب قوى وحتقيا لذلك معلوم عندنا انه كان قصده حيوشه فجاوب انه س
مل يعرف هذا االمر وان سلميان املذكور راح وجاء كام مرة اىل مصر وبقي له هنا مقدار شهر فقيل له انه موجود 

سكر العام وانه اراد أن مينعه فجاوب انه ما بلغه شواهد ان سليمان املذكور كان أخربه ان مراده لن يغدر سارى ع
عن هذا االمر بل امس تارخيه قال له انه رائح وميكن ان ما بقي يرجع فبعده احضرنا عبد اهللا الغزي الجل يتفحص 

  ثانيا كما يذكر ادناه 
له يف مصر واحد سئل الي سبب قال انه مل يعرف سليمان احلليب حني سألوه عنه حبيث ان موجودة شواهد ان هذا 

  وثالثون يوما وانه تقابل واياه مجلة مرار وحتدث معه اكثر االيام فجاوب حقا انه مل يعرفه 
  سئل هل يعرف واحد يسمى حممد الغزي الذي هو مثله مقرى القرآن 



  يف جامع االزهر فجاوب نعم 
ؤال وان هذا الوقت حبيث اهنم سئل السيد عبد اهللا املذكور الي سبب انكر ذلك فجاوب اهنم خلبطوا عليه الس

سالوه عن سليمان الذي من حلب فيقر انه يعرفه فقيل له انه معلوم عندنا انه شافه مرارا كثرية وحتدث معه فجاوب 
  انه بقي له ثالثة ايام ما شافه 

كان بلغه  سئل هل انه ما قصد مينعه عن قتل سارى عسكر العام فجاوب انه ما قال له ابدا على هذا االمر وانه لو
  منه ذلك كان منعه بكل قدرته 

سئل ألي سبب ما حيكى الصحيح حبيث انه موجودة عليه شواهد فجاوب انه غري ممكن يوجد عليه شواهد وانه ما 
  شاف سليمان املذكور اال الجل ان يسلموا على بعض حني تقابلوا 

عد ذلك اخروا االثنني املذكورين سئل هل سليمان ما أخربه ابدا عن سبب جميئه اىل مصر فجاوب حاشا فب
  واحضروا السيد امحد الوايل الذي هو متهوم وسئل كما يذكر 

سئل عن امسه وعمره ومسكنه وصنعته فجاوب انه يسمى السيد امحد الوايل والدة غزة وصنعته مقرى القرآن يف 
  اجلامع االزهر من مدة عشر سنني ومل يعرف كم عمره 

يدخلون يف اجلامع فجاوب ان وظيفته يقرأ وال ينتبه اىل الغرباء فقيل له ان بعض  سئل هل يعرف الغرباء الذين
  الغرباء الذين حضروا هناك عن قريب يقولون اهنم شافوه يف اجلامع فجاوب انه ما شاف احدا 

 سئل هل شاف رجال حضر من بر الشام من طرف الوزير وهذا الرجل قال انه يعرفه فجاوب ال وان كانوا يقدروا
  حيضروا هذا الرجل حىت يقابله 

سئل هل يعرف سليمان احلليب فجاوب انه يعرف واحدا يسمى سليمان الذي كان يروح يقرأ عند واحد افندي 
  وكان طالب انه يستقيم يف اجلامع وان هذا الرجل قال انه من حلب ومن مدة عشرين يوما كان شافه وبعدها 

  افا وان عساكره ما كان عندهم دراهم وكانوا يفوتوه ما قابله مث كان قال له ان الوزير يف ي
  سئل هل هذا الرجل املذكور ما هو حتت محايته فجاوب انه مل يعرفه طيبا حىت يضمنه 

سئل هل االثنان االخران املتهومان معارفه وهل ان الثالثة حتدثوا سواء عن قريب ام امس تارخيه مع سليمان 
سليمان املذكور كان حضر لزيارة اجلامع وانه وضع يف اجلامع مجلة اوراق  املذكور فجاوب ال بل انه يعرف ان
  مضموهنا انه كان قوي متعبد خلالقه 

  سئل هل املذكور امس ايضا ما وضع اوراقا يف اجلامع فجاوب ان ما عنده خرب بذلك 
له ان مراده يفعل شيء  سئل هل ما منع سليمان عن فعل ذنب بليغ فجاوب انه ايدا ما حدثه هبذا الشيء ولكن قال

  جنون وانه عمل كل جهده حىت يرجعه 
سئل ايش هو اجلنان الذي قاصد يعمله وحدثه عليه فجاوب انه قال له انه كان مراده يغازي يف سبيل اهللا وان هذه 

ة ما احد املغازاة هي قتل واحد نصراين وليكن ما اخربه بامسه وانه قصد مينعه بقوله ان ربنا اعطى القوة للفرنساوي
يقدر مينعهم حكم البالد فبعد هذا املتهوم املذكور انشال حملله وهذا الفحص حتتم حبضور سوارى العساكر اجملموعني 

بامضاء سارى عسكر منو والدفتردار سارتلون الذي هو ذاته حرر هذا الفحص بأمر سارى عسكر منو مث بعد 
حتريرا يف اليوم والشهر والسنة احملرر اعاله ثالث امضاآت  قراءته على املتهومني وضعوا امساءهم وخطهم بالعريب

بالعريب امضاء سارى عسكر منو امضاء الدفتردار سارتلون امضاء الترمجان لو ما كا سارى عسكر العام منو امري 
  اجليوش الفرنساوية يف مصر 



العام كلهرب يف اليوم اخلامس  املادة االوىل أن ينشأ ديوان قضاة الجل أن يشرعوا على الذين غدروا سارى عسكر
  والعشرين من شهر برريال 

املادة الثانية القضاة املذكورون يكونوا تسعة وهم سارى عسكر رينيه سارى عسكر فرياند سارى عسكر روبني 
اجلنرال موراند رئيس املعمار بربراند الوكيل رجينيه دفتردار البحر لرو والدفتردار سارتلون يف وظيفة مبلغ 

  يل لبهر يف وظيفة وكيل اجلمهور والوك
  املادة الثالثة القضاة املذكورون ينظر هلم كامت سر 

املادة الرابعة القضاةاملذكورين مفوضون االمر يف الكشف والتفتيش وحوش كل من يريدوا حىت اهنم يطلعوا على 
  الذين هلم حصة يف الذنب املذكور او يكون عندهم خربة 

  ذكورون يتفقوا على العذاب الالئق اىل موت القاتل ورفقائه املادة اخلامسة القضاة امل
املادة السادسة القضاة املذكورون جيتمعوا من هنار تارخيه الذي هو السادس والعشرون من شهر برريال حلد خالص 

  الشريعة املذكورة امضاء سارى عسكر منو وهذه نسخة من االصل امضاء اجلنرال رنة كتخدا مدبر اجليوش 

  اجتماع القضاة يف السنة الثامنة من انتشار اجلمهور الفرنساويشرح 

يف اليوم السادس والعشرين من شهر برريال حكم أمر سارى عسكر العام منو أمري اجليوش الفرنساوي احملرر يف 
ينه هنار تارخيه اجتمعوا يف بيت ساري عسكر رينيه املذكور وساري عسكر وبني ودفتردار البحر لو واجلنرال مارت
عوضا عن سارى عسكر فرياند حكم أمر سارى عسكر منو مث اجلنرال موراند ورئيس العسكر جرجه ورئيس 

العمارة برتراند ورئيس املدافع فاورو الوكيل رجيه والدفتردار سارتلون يف رتبة مبلغ والوكيل اهبر يف وظيفة وكيل 
نغدر امس تارخيه القضاة املذكورون اجتمعوا مع اجلمهور الجل قضاء شريعة قتل سارى عسكر العام كلهرب الذي ا

  شيخهم سارى عسكر رينيه وعلى قرار أمر سارى عسكر منو املشروح 

أعاله وحكم املادة الثالثة احملررة فيه استخصوا كامت السرهلم الوكيل بينه الذي حلف كما هي العوائد ولزم وظيفته 
بلغ الدفتردار سارتلون يف التفتيش واحلبس لكل من اكتشفوا مث القضاة املذكورون وكلوا سارى عسكر رينيه وامل

عليه حكم ما هو حمرر يف املادة الرابعة احملررة اعاله وهذا لكي يظهروا رفقاء القاتل مث ان السكينة اليت وجدت مع 
ه يف القاتل حني امنسك تبقى عند كامت السر الجل يظهرها يف الوقت الذي يلزم مث وعدوا اجمللس لصباح تارخي

الساعة الرابعة قبل الظهر مث حرروا خط يدهم مع كامت السر امضاء الوكيل رجنيه امضاء رئيس املعمار بريراند 
امضاء رئيس املدافع فاور امضاء رئيس العسكر جرجه امضاء اجلنرال موراند امضاء اجلنرال مارتينه امضاء دفتردار 

كر رينيه امضاء كامت السر بينه اقرار الشهود هنار تارخيه يف البحر لرو امضاء سارى عسكر روبني امضاء سارى عس
ستة وعشرين شهر برريال السنة الثامنة من انتشار اجلمهور الفرنساوي حنن الواضعون امساءنا فيه الدفتردار 

  سارتلون املسمى من حضرة سارى عسكر العام منو أمري اجليوش ويف وظيفة مبلغ حكم االمر الذي خرج من طرفه 
نتشار القضاة يف شرع القاتلني سارى عسكر العام كلهرب والسيتوين بينه املسمى من القضاة املذكورين يف مرتبة ا

كامت السر انه حضر بني يدنا يوسف برين عسكرى خيال من الطبجية املالزمني بيت سارى عسكر العام وقال لنا 
وم يف غدر سارى عسكر العام واهنم وجدوه يف هو ورفيقه خيال ايضا يسمى روبرت مسكوا املسلم سليمان املته

اجلنينة اليت معمول فيها احلمامان الفرنساويان امللتزقان جبنينة سارى عسكر واهنم رأوه خمبأ بني حيطان اجلنينة 



املهدودة وان احليطان املذكورة كانت ملغمطة بدم يف بعض نواحي وان سليمان املذكور كان ايضا ملغمطا بدم 
يف هذه احلالة وان بعده التزموا يضربوه بالسيف الجل ميشوه مث برين املذكور قال بعد حوشة سليمان  واهنم مسكوه

  بساعة يف املوضع ذاته الذي 

كان خمبأ فيه شاف سكينة بدمها وانه سلم السكينة يف بيت سارى عسكر العام فقربنا اليه اقراره هذا وسألناه هل 
كل الذي فعله وعاينه مث حرر خط يده معنا امضاء برين اخليال امضاء  فيه شيء زائد أم ناقص فجاوب ان هذا

سارتلون امضاء كامت السر بينه مث حرر ايضا بني أيدينا الشاهد الثاين وهو السيتوين روبرت اخليال أحد الطبجية 
الفرنساويان  املالزمني وقال انه حني كان يفتش على الذي قتل سارى عسكر دخل يف اجلنينة اليت فيها احلمامان

لزق جنينة سارى عسكر العام وهناك شاف برفقة برين املذكور سليمان احلليب مستخىب يف ركن حيطان مهدودة 
وكان ملغمط دم ويف رأسه شرموطة زرقاء وان يف هذه احلالة عرفت ان هذا هو القاتل وان احليطان اليت كان فات 

ه وهم وان بعد حوشته بساعة شاف برفقة السيتوين برين يف عليها كانت ايضا ملغمطة دم وان حني مسكوه بان من
املوضع ذاته سكينة بدمها واهنم سلموها يف بيت سارى عسكر العام والسكينة املذكورة كانت خمبية حتت االرض 
فقرأنا عليه اقراره هذا مث سألناه ان كان ما فيه زائد ام ناقص فجاوب ان هذا هو الذي فعله وشافه مث حرر خط 

ه معنا حرر مبدينة مصر يف النهار والشهر والساعة احملررة أعاله امضاء روبرت اخليال امضاء سارتلون امضاء يد
كامت السر بينه انا الدفتردار سارتلون املبلغ رحت اىل بيت السيتوين بروتاين النه كان راقدا بسبب جروحاته مث 

ين املهندس وعضو من أعضاء مدرسة العلم يف بر مصر انين استلمت منه التبليغ اآليت أدناه انا حنا قسطنطني بروتا
كنت أمتشور حتت التكعيبة الكبرية اليت يف جنينة سارى عسكر وتطل على بركة االزبكية وكنت برفقة سارى 

عسكر العام فنظرت رجال البسا عثملي خارج من مبتدأ التكعيبة من جنب الساقية فانا كنت بعيد كام خطوة عن 
نادى على الغفراء فانتبهت الجل أشوف السرية رأيت ان الرجل املذكور يضرب سارى عسكر سارى عسكر ا

بالسيكنة ذاهتا كام مرة فارمتيت على االرض ويف الوقت مسعت سارى عسكر يصرخ ثانيا فهميت ورحت قريبا من 
  سارى عسكر فرايت الرجل 

ا وعدت نظرت شيا غري انين اعرف طبيب اننا يضربه فهو ضربين ثانيا كام سكينة اليت رمتين وغيبت صوايب وم
قعدنا مقدار ستة دقائق قبل ما أحد يسعفنا فبعده قريت هذا اإلقرار على السيتوين بروتاين وسألته هل فيه زائد ام 

ناقص فجاوب ان هذا الذي فعله وعاينه مث حرر خط يده معنا إمضاء بروتاين امضاء سارتلون امضاء كامت السربينه 
ن بروتاين بعد ما ختم الورقة أعاله قال ان مقصوده يضيف عليها ان بعد غدر سارى عسكر بزمان قليل والسيتوي

حني شاف سليمان احلليب الذي هو ذاته الذي كان ضرب سارى عسكر وبعده ضربه سليمان املذكور كام سكينة 
زائد وال ناقص مث ختمها معنا أمضاء غيبت صوابه فقرينا عليه ايضا هذه االضافة فجاوب اهنا حاوية احلق وما فيها 

بروتاين سارتلون امضاء كامت السر بينه هنار تارخيه سنة وعشرين يف شهر برريال السنة الثامنة من انتشار اجلمهور 
الفرنساوي انا الواضع امسي فيه مبلغ القضاة املأمور يف شرع قتلة سارى عسكر العام كلهرب ذهبت اىل مساعدين 

ور الجل ان امسع اقرارهم مث كان معي كامت السر بينه وهم قالوا لنا كما يذكر أدناه السيتوين سارى عسكر املذك
فورتونه دهوج ابن اربعة وعشرين سنة فسيال يف طابور اخليالة ومساعد عند سارى عسكر كلهرب قال انه يف اليوم 

كية يشوف بيته الذي كان داير فيه اخلامس والعشرين من شهر برريال كان سارى عسكر العام حني حضر اىل االزب
العمارة وانه شاف رجال بعمة خضراء ودلق وحش وكان دائما تابع سارى عسكر حني كان دائر يتفرج على 



احملالت وانه هو وخالفه حسبوا هذا الرجل من مجلة الفعلة فما أحد سأله ولكن حني نزل سارى عسكر من بيته اىل 
ى عسكر داماس السيتوين دهوج شاف الرجل املذكور مدسوس بني مجاعة سارى اجلنينة الجل ينفذ اىل جنينة سار

عسكر فنهره وطرده برا فبعد ساعتني حني انغدر سارى عسكر السيتوين دهوج املذكور عرف دلق اخلائن النه 
  كان رماه جنب سارى عسكر وبعده حني امنسك الرجل 

ىء هذا املضمون على السيتوين دهوج املذكور الجل بيان هل فعرفه انه هو الذي قبل بشويه طرده من اجلنينة مث قر
يوجد شيء خالفه يزيد ام ينقص فجاوب ان هذا احلق حكم ما عاين وفعل مث حرر خط يده مع كامت السر حتريرا 

  يف اليوم والشهر والسنة واحملررة أعاله امضاء السيتوين دهوج امضاء سارتلون امضاء بينه كامت السر 

  يمان احلليبثاين فحص سل

هنار تارخيه سنة وعشرين من شهر برريال السنة الثامنة من انتشار اجلمهور الفرنساوي حنن الواضعون امساءنا فيه 
الدفتردار سارتلون برتبة مبلغ والوكيل بينه يف رتبة كامت سر القضاة املنقامني اىل شرع كل من هو متهوم يف غدر 

حلليب الجل نساله من اول وجديد عن صورة غدر وقتل سارى عسكر سارى عسكر العام كلهرب احضر سليمان ا
  وهذا صار بواسطة السيتوين براشويش كامت سر وترمجان سارى عسكر العام كما يذكر ادناه 

سئل املذكور عن قصة سارى عسكر فجاوب انه حضر من غزة مع قافلة حاملة صابون ودخان وانه كان راكب 
خائفة ان تنزل مبصر توجهت اىل ريف يسمى الغيظة يف ناحية االلفية وهناك هجني وحبيث ان القافلة كانت 

استكرى محارا من واحد فالح وحضر ملصر ولكن مل يعرف الفالح صاحب احلمار مث ان امحد اغا وياسني اغا من 
ابق اغوات الينكجرية حبلب وكلوه يف قتل سارى عسكر العام بسبب انه يعرف مصر طيب حبيث انه سكن فيها س

ثالث سنوات واهنم كانوا وصوه أنه يروح ويسكن يف اجلامع االزهر وأن ال يعطي سره الحد كليا بل يوعي لروحه 
ويكب الفرصة يف قضاء شفله الهنا دعوة حتب السر والنباهة مث يعمل كل جهده حىت يقتل سارى عسكر لكن حني 

نه لو كان ما قال هلم فما كانوا يسكنونه يف اجلامع وصل اىل مصر التزم يسارر االربعة مشايخ الذين أخرب عنهم ال
  وانه كان كل يوم يتحدث معهم يف هذا االمر وان املشايخ املذكورين 

قصدوا يغريوا عقله عن هذا الفعل بقوهلم انه ما يقدر عليه وهو ما دعاهم ملساعدته النه كان يعرفه بليدين وان 
ر قابل احدهم الذي هو حممد الغزى فعرفه ان مقصوده ان يتوجه اىل اليوم الذي قصد التوجه فيه ليقتل سارى عسك

اجليزة ليفعل هذا الغدر وان ختمينه انه مثل اجملنون من حني اراد ان يقضي هذا االمر النه لو كان له عقل ما حضر 
عرب وضعوا من غزة هلذا االمر وان االوراق اليت وضعها هي بعض آيات من القرآن النه عوائد الكتبة اوالد ال

ذلك يف اجلامع وانه ما أخذ دراهم من احد يف مصر الن االغوات كانوا أعطوا له كفايته وان االفندي الذي كان 
يروح يقرأ عنده يسمى مصطفى افندي وكان يقرأ عليه هنار االثنني واخلميس تبع العادة ولكن ما اخربه بسر خوفا 

ن صحيح انه قال هلم كل شيء الهنم من اوالد بالده مث حقق هلم انه ان ينشهر واما من قبل االربعة مشايخ املذكوري
  ناوى ان يغازى يف سبيل اهللا 

سئل اين كان هو حني رجع الوزير من بر مصر يف ابتداء شهر جرمنيال املوافق لشهر االسالم ذي القعدة فجاوب 
  انه كان يف القدس حاجج من حني كان الوزير اخذ العريش 

د اغا الذي يقول انه عرض عليه مادة قتل سارى عسكر ويف أي يوم قال له ذلك فجاوب انه سئل اين شاف امح



حني انكسر الوزير رجع اىل العريش وغزة يف أواخر شوال او يف اوائل شهر ذي القعدة املوافق لشهر جرمنيال 
ة من حني اخذ العريش الفرنساوي وان امحد اغا املذكور هو من مجلة اغوات الوزير ولكن كان رسم عليه يف غز

وحني رجع ارسله اىل القدس يف بيت املتسلم مث انه يوم وصوله توجه سلم عليه يف بيت املتسلم وشكا له من 
ابراهيم باشا متسلم حلب الذي كان يظلم اباه الذي يسمى احلاج حممد امني بياع مسن وحططوه غرامات زائدة 

 وقع بعرضه بشأن ذلك مث انه رجع عند امحد اغا ثاين يوم وان ومن اجلملة واحدة قبل سفر الوزير من الشام مث
االغا يف وقتها قال له انه حمب ابراهيم باشا وانه ما يقصر ويوصيه يف راحة ابيه ولكن بشرط انه يروح يقتل امري 

  اجليوش الفرنساوية 

غزة الجل ان يعطي له مصروفه  مث يف ثالث ورابع يوم كرر عليه ايضا هذا السؤال وحاال ارسله اىل ياسني اغا يف
وانه من بعد هذا الكالم بأربعة ايام سافر من القدس اىل اخلليل وهناك قعد كام يوم وما وصله وال مكتوب من امحد 

  اغا واما امحد اغا املذكور كان ارسل خداما اىل غزة الجل خيرب ياسني اغا بالذي اتفقوا عليه 
  ين يوما سئل كام يوم قعد يف اخلليل فجاوب عشر

سئل الي سبب قعد عشرين يوما يف اخلليل وهل يف هذه املدة ما وصله مكاتيب من االثنني االغوات فجاوب ان 
السكة كانت مالنة عرب وأنه خائف منهم فالتزم يستنظر سفر القافلة اليت سافر برفقتها وانه كان يف غزة يف اواخر 

  اوي شهر ذي القعدة املوافق لغرة شهر فلوريال الفرنس
سئل ايش عمل يف غزة وآيش قال له ياسني اغا فجاوب ان ثاين يوم وصوله راح شاف االغا واملذكور قال له انه 
يعرف الشغل الذي هو سبب مشواره هذا وانه اسكنه يف اجلامع الكبري وهناك مرار عديدة كان يروح يشوفه ليال 

عن ابيه وانه دائما جيعل نظره عليه يف كل ما يلزمه مث  وهنارا ويتحدث معه يف هذا االمر ووعده انه يرفع الغرائم
بلغه عن كل الذي كان الزم يفعله كما شرح اعاله وهذا صار سرا بينهم مث اعطى له اربعني قرشا ملصروف السفر 
وبعد عشرة ايام سافر من غزة راكب هجني ووصل هنا بعد ستة ايام كما عرف سابقا وان سفره من غزة كان يف 

هر ذي احلجة املوافق اىل نصف شهر فلوريال الفرنساوي فبقى باين أنه حني غدر سارى عسكر كان له اوائل ش
  واحد وثالثون يوما يف مدينة مصر 

  سئل هل يعرف اخلنجر امللغمط دم الذي قتل به سارى عسكر فجاوب نعم يعرفه 
هم فجاوب انه ما احد اعطاه له وامنا سئل من اين احضر هذا اخلنجر وهل أحد من االغوات اعطاه له أم احد خالف

  حبيث انه كان قصد قتل سارى عسكر توجه اىل سوق غزة واشترى اول سالح شافه 

سئل هل ان امحد أغا او ياسني اغا ما حدثاه اصال عن الوزير وعشموه بشيء من طرفه ان كان يقدر يقتل سارى 
  ما يلزمه ان كان خيرج هذا الشيء من يده عسكر فجاوب ال بل اهنم ذاهتم وعدوه اهنم يساعدوه يف كل 

سئل هل ان الوزير نادى يف تلك النواحي بقتل الفرنساوية فجاوب انه ال يعلم بل يعرف ان الوزير كان ارسل 
  طاهر باشا الجل يعني الذين كانوا مبصر وانه رجع حني شاف العثملي مقبلني لرب الشام من مصر 

الرسالية فجاوب ان ختمينه هكذا الن هذا الكالم قد حصل سرا ما بينه سئل هل هو فقط الذي توكل يف هذه ا
  وبني االغوات 

سئل كيف كان يعمل حىت انه كان يعرف االغوات بالذي فعله فجاوب انه كان قصده يروح هو بنفسه خيربهم او 
بلغ وكامت السر يرسل هلم حاال ساعي فبعد خالص الفحص املذكور انقرأ على املتهوم وهو حرر خط يده مع امل



  والترمجان حرر مبصر يف اليوم والشهر والسنة واحملررة اعاله أمضاء سليمان احلليب بالعريب امضاء كامت السر بينه 
مقابلة املتهمني مع بعضهم هنار تارخيه ستة وعشرين من شهر برريال السنة الثامنة من انتشار اجلمهور الفرنساوي انا 

ة املنقامني لشرع كل من هو متهوم يف قتل سارى عسكر العام كلهرب أحضرنا الشيخ الواضع امسي فيه مبلغ القضا
حممد الغزي الجل جتدد فحصه ونقابله مع سليمان احلليب قاتل سارى عسكر وهلذا كان موجود معنا السيتوين بينه 

  كامت سر القضاة املذكورين وصار كما يذكر ادناه 
  احلليب املوجود ههنا فجاوب نعم  سئل الشيخ حممد الغزي هل يعرف سليمان

  سئل سليمان احلليب هل يعرف الشيخ حممد الغزي املوجود ههنا فجاوب نعم 
سئل حممد الغزي هل ان سليمان احلليب ما قال له من قيمة واحد وثالثني يوما انه حضر من بر الشام من طرف امحد 

  اغا وياسني االغا الجل يقتل سارى 

ماحدثه يف هذا الشغل حىت انه يف آخر يوم قال له انه رائح اىل اجليزة حىت يغدر سارى  عسكر العام وهو كل يوم
عسكر فجاوب ان هذا ما له اصل لكن حني شافوا بعضا وقع بينهم سالم فقط ومن قبل آخر يوم الذي نوى فيه 

ه ما خيرب بالصحيح الن سليمان على الرواح اىل اجليزة جاب له ورق وحرب وقال له انه ما يرجع اال غدا فقيل ان
سليمان حيقق انه اخربه هبذه السرية كل يوم وان عشية قبل غدر سارى عسكر كان قال له انه رائح لقضاء هذا 

  االمر فجاوب ان هذا الرجل يكذب 
سئل هل كان يروح مرارا عديدة يبيت عند الشيخ الشرقاوي وهل يف االيام االخرية ما راح بات عنده فجاوب ان 

دخول الفرنساوية ما راح ابدا بات عنده واما قبل دخول الفرنساوية كان يبيت عنده بعض مرار فقيل له  من حني
انه ما حيكي الصحيح الن يف فحص امس قال انه كان يروح مرارا عديدة يبيت عند الشيخ الشرقاوي فجاوب انه 

  ما قال ذلك 
بانه كل يوم كان خيربه على نيته يف قتل سارى عسكر سئل سليمان احلليب هل يقدر يثبت على الشيخ حممد احلاضر 

وخصوصا عشية النهار الذي صباحه صار القتل فجاوب نعم وانه ما قال اال الصحيح وان الشيخ حممد الغزى ما 
كان يقر باحلق امرنا بضربه كعادة البلد فحاال انضرب حلد انه طلب العفو ووعد انه حيكي على كل شيء فارتفع 

  عنه الضرب 
سئل هل سليمان اخربه على ضمريه يف قتل سارى عسكر فجاوب ان سليمان كان قال له انه حضر من غزة الجل 
انه يغازي يف سبيل اهللا بقتل الكفرة الفرنساوية وانه منعه عن ذلك بقوله انه حيصل له من ذلك ضرر وما عرفه انه 

  وصباحها قتله مراده يغدر سارى عسكر اال الليلة اليت راح فيها اىل اجليزة 
سئل الي سبب ما حضر أخربنا على سليمان املذكور فجاوب انه ابدا ما كان يصدق ان واحدا مثل هذا يقدر على 

  قتل سارى عسكر والذي الوزير بذاته ما قدر عليه 

سئل هل اخرب بالذي قال له عليه سليمان الحد من املدينة وخصوصا اىل الشيخ الشرقاوي فجاوب انه ما اخرب 
  حدا بذلك وحىت اذا وضعوه حتت القتل ما يقول بذلك أ

سئل هل يعرف احدا خالف سليمان حضر الجل غدر الفرنساوية واين هم قاعدين فجاوب انه ما يعرف وان 
  سليمان ما قال له على احد 

قاصد قتله سئل سليمان املذكور انه يشهر رفقاءه فجاوب انه مل يعرف احد يف مصر وان ختمينه ما فيه غريه الذي 



الفرنساوية فبعد هذا صرفنا حممد الغزي املذكور حلبسه وابقينا سليمان الجل نقابله مع السيد امحد الوايل الذي 
  حاال احضرناه الجل ذلك 

  سئل هل يعرف سليمان احلليب املوجود ههنا فجاوب نعم 
  نعم سئل ايضا سليمان هل يعرف السيد امحد الوايل املوجود ههنا فجاوب هو ايضا 

سئل السيد امحد الوالي هل ان سليمان ما أخربه على نيته يف قتل سارى عسكر وخصوصا يف العشية اليت قصد هبا 
التوجه لذلك فجاوب ان سليمان حني وصل من مدة ثالثني يوما كان قال له انه حضر حىت يغازي يف الكفرة وانه 

  سرية سارى عسكر  نصحه عن ذلك بقوله ان هذا شيء غري مناسب وما أخربه على
سئل سليمان املذكور انه يبني هل حدثه امحد الوايل يف قتل سارى عسكر وكم يوم له ما حدثه فجاوب ان يف أوائل 
وصوله قال له انه حضر بقصد الغزو يف الكفار وان السيد امحد ما رضي له بذلك مث بعد ستة ايام اخربه على نيته 

ه بذلك وقبل الغدر بأربعة أيام ما كان قابله فقيل للسيد امحد الوايل انه مل يف قتل سارى عسكر ومن بعدما عاد حدث
يصدق يف قوله النه ينكر ان سليمان ما أخربه بأنه كان ناوي بقتل سارى عسكر فجاوب االن ملا فكره سليمان 

  افتكر انه اخربه 
  سئل الي سبب ما اشهر سليمان املذكور فجاوب انه ما اشهره لسببني 

  انه كان خيمن انه يكذب والثاين ما كان مستعنيه يف فعل مادة مثل هذه االول 
سئل هل سليمان ما عرفه برفقائه وهل هو ما حتدث مع احد بذلك وخصوصا مع شيخ اجلامع الذي هو ملزوم خيرب 

  بكل ما جيري فجاوب ان سليمان ما قال له على رفقائه وهو ما اخرب بذلك احدا وال ايضا شيخ اجلامع 
ئل هل يعرف االمر الذي خرج من سارى عسكر العام بأن كل من شاف عثملي يف البلد خيرب عنه فجاوب انه ما س

  درى بذلك 
سئل هل سكن سليمان باجلامع لسبب انه قال له على مراده يف قتل سارى عسكر فجاوب ال الن كل أهل االسالم 

  تقدر تسكن يف اجلامع 
ا كانوا يريدوا يسكنوه لوال انه قال هلم على سبب جميه ملصر فجاوب ان كامل سئل سليمان هل انه ما قال بأهنم م

الغرباء الزم خيربوا عن سبب حضورهم واما هو يقول احلق ان ما احد من املشايخ ارتضى على مقصوده فبعد هذا 
  الذي احضرناه يف احلال ارسلنا السيد امحد الوايل اىل حبسه وبقي سليمان احلليب الجل مقابلة السيد عبد اهللا الغزي 

  سئل سليمان هل يعرف السيد عبد اهللا الغزي املوجود ههنا فجاوب نعم 
سئل السيد عبد اهللا الغزي هل ما بلغه نية سليمان يف قتل سارى عسكر فجاوب واقر ان يوم حضور سليمان عرفه 

  ك انه حضر يغازي يف الكفرة وانه مراده يقتل سارى عسكر وانه قصد مينعه عن ذل
سئل الي سبب ما شكاه فجاوب انه كان يظن ان سليمان املذكور يتوجه عند املشايخ الكبار وان املذكورين كانوا 

  مينعوه ولكن من االن صار خيرب بالذين حيضرون هبذه النية 
  سئل هل يعرف ان سليمان اخرب احدا خالفه يف مصر فجاوب ان ما عنده علم بذلك 

ناس خالف سليمان متوكلني يف قتل الفرنساوية فجاوب ان ما عنده خرب وان  سئل هل يعرف ان موجود مبصر
  ختمينه مل يوجد احد 

فبعد ذلك انقرأ هذا الفحص على االربعة املتهومني وهم سليمان احلليب وحممد الغزىوالسيد امحد الوالي والسيد 



فأربعتهم جاوبوا المث حرروا خط يدهم  عبد اهللا الغزى وسألوهم هل جواباهتم هذه صحيحة والفيها زائد وال ناقص
معنا بالعريب برفقة االثنني املترمجني وكامت السر حرر مبدينة مصر يف اليوم والشهر والسنة احملررة اعاله امضاء 

املتهومني بالعريب امضاء الترمجان لو ما كان امضاء دمياسومر برا شويش كامت السر وترمجان سارى عسكر العام 
سارتلون امضاء كامت السر بينه بعد خالص الفحص املشروح اعاله انا املبلغ سارتلون سالت االربعة امضاء املبلغ 

املتهومني املذكورين اهنم خيتاروا هلم واحدا ليتكلم عنهم قدام القضاة وحيامي عنهم واملذكورون قالوا ان ما هم 
   ذلك عارفون من خيتاروا فأورينا هلم الترمجان لوماكا الجل ميشي هلم يف

  بيان فحص مصطفى افندي

هنار تارخيه ستة وعشرين شهر برريال السنة الثامنة من انتشار اجلمهور الفرنساوي أنا املبلغ سارتلون وبينه كامت سر 
القضاة املنتشرين لشرع كل من كان له جرة يف قتل سارى عسكر العام كلهرب أحضرنا مصطفى افندي لكي 

  تفحص منه على الذي قد حصل 
ل عن امسه وعمره ومسكنه وصنعته فجاوب بانه يسمى مصطفى أفندي والدة برصة يف بر أناضول وعمره واحد سئ

  ومثانون سنة وساكن يف مصر مث صنعته معلم كتاب 
سئل هل من مدة شهر شاف سليمان احلليب فجاوب ان هذا الرجل مشدود من مدة ثالث سنني وانه من مدة 

  وبات ليلة ومن حيث انه رجل فقري قال له يروح يفتش له على حمل غريه عشرة أو عشرين يوما حضر عنده 
  سئل هل سليمان املذكور ما أخربه أنه حضر من بر الشام حىت يقتل 

  سارى عسكر العام فجاوب ال بل حضر عنده ليسلم عليه فقط لكونه معلمة من قدمي 
ما استخرب عن ذلك فجاوب ان كل  سئل هل سليمان ما عرفه عن سبب حضوره هلذا الطرف وهل هو نفسه

  اجتهاده كان يف انه يصرفه من عنده حبيث انه رجل فقري بل سأله عن سبب حضوره فأخربه الجل يتقن القراءة 
سئل هل يعرف بان سليمان راح عند ناس من البلد وخصوصا عند أحد من املشايخ الكبار فجاوب انه ال يعرف 

  مل يقدر خيرج كثريا من بيته بسبب ضعفه وكربه شيئا النه ما شافه اال قليال وانه 
  سئل هل انه ما يعلم القرآن اال مشاديده فجاوب نعم 

  سئل هل ان القرآن يرضي باملغازاة ويأمر بقتل الكفرة فجاوب انه ما يعرف ايش هي املغازاة اليت القرآن ينيب عنها 
اله دعوة يف هذه االشياء بل انه يعرف ان القرآن سئل هل يعمل مشاديده هذه األشياء فجاوب واحد اختيار مثله م

  ينيب عن املغازاة وان كل من قتل كافرا يكسب اجرا 
  سئل هل علم هذا الغرض لسليمان فجاوب انه ما علمه اال الكتابة فقط 

سئل هل عنده خرب ان أمس تارخيه رجل مسلم قتل سارى عسكر الفرنساوية الذي ما هو من ملته وهل مبوجب 
القرآن هذا الرجل فعل طيب ومقبول عند النيب حممد فجاوب ان القاتل يقتل واما هو يظن ان شرف  تعليم

الفرنساوية هو من شرف االسالم واذا كان القرآن يقول غريه شيا هو ما له عالقة فحاال قدمنا سليمان املذكور 
بلغه عن نيته فجاوب انه ما شافه وقابلناه مبصطفى أفندي مث سالناه هل شاف مصطفى أفندي مرارا كثرية وهل 

  سوى مرة واحدة الجل انه يسلم عليه حبيث انه معلمه القدمي 
  ومبا انه رجل اختيار وضعيف قوي ما رأى مناسب خيربه عن ضمريه 



سئل هل هو من ملة املغازين وهل ان املشايخ مسحوا له يف قتل الكفار يف مصر ليكتب له أجر ويقبل عند النيب حممد 
  انه ما فتح سرية املغازاة  فجاوب

  اال اىل االربعة مشايخ فقط الذين مساهم 
سئل هل انه ما حتدث مع الشيخ الشرقاوي فجاوب انه ما شاف هذا الشيخ النه ما هو من ملته بسبب ان الشيخ 

احلق الشرقاوي شافعي وهو حنفي فبعد هذا قرينا على سليمان ومصطفى افندي اقرارهم هذا فجاوبوا ان هذا هو 
وما عندهم ما يزيدوا وال ينقصوا مث حرروا خط يدهم برفقة الترمجان وحنن حرر مبصر يف اليوم والشهر والسنة 

  واحملررة اعاله امضاء االثنني املتهومني بالعريب امضاء لوماكا الترمجان امضاء سارتلون امضاء كامت السر بينه 
من شهر برريال السنة الثامنة من اقامة اجلمهور الفرنساوي عن هذه الرواية املنقولة يف اليوم السابع والعشرين 

الوكيل سارتلون حبضور جممع القضاة املفوضني حملاكمة قاتل سارى عسكر العام كلهرب وايضا حملاكمة شركاء القاتل 
اخلسران الذي املذكور يا ايها القضاة ان املناحة العامة واحلزن العظيم الذي حنن مشتملون هبما اآلن خيربان بعظم 

حصل االن بعسكرنا الن سارى عسكرنا يف وسط نصراته ومماجده ارتفع بغتة من بيننا حتديد قاتل رذيل ومن يد 
مستأجره من كرباء ذوي اخليانة والغرية اخلبيثة واالن أنا معني ومأمور الستدعاء االنتقام للمقتول وذلك مبوجب 

نع املخلوقات لكن دعوين ولو حلظة خالطا فيض دموع عيين الشريعة من القاتل املسفور وشركائه كمثل أش
وحسرايت بدموعكم ولوعاتكم اليت سببها هذا املفدى االسيف واملكرم املنيف فقليب احتسب جدا اهتياجه لتأدية 

وقوعها تلك اجلزية ملستحقها فوظيفيت كأهنا ليست يف الرؤية اال املا بتغريق املهيب مباء هذه املصنوعة الشنيعة اليت ب
ارتبكت مسعتم االن قراءة اعالم وفحص املتهمني وباقي املكتوبات عما جرى منهم وقط ما ظهر سيئة أظهر من هذه 

السيئة اليت أنتم حماكمون فيها من صفة الغدارين ببيان الشهود واقرار القاتل وشركائه واحلاصل كل شيء متحد 
أنا راوي لكم سرعة االعمال جاهد نفسي أن ظفرت ملنع غضيب  ورامي الضياء املهيب ملناورة ذا القتل الكريه اين

  منهم منها فلتعلم 

بالد الروم والدنيا بكماهلا ان الوزير االعظم سلطنة العثمانية ورؤساء جنود جنود عسكرها رذلوا أنفسهم حىت 
عوا اىل عيوب ارسلوا قتال معدوم العرض اىل اجلريء واال جنب كلهرب الذي ال استطاعوا بتقهريه وكذلك ض

مغلوبيتهم اجملرم الظامل بالذي ترأسوا قبل السماء واالرض تذكروا مجلتكم تلك الدول العثمانية احملاربني من 
اسالمبول ومن أقاصي أرض الروم وأناضول واصلني منذ ثالثة شهور بواسطة الوزير لتسخري وضبط بر مصر 

م مانعوا اجراءها والوزير أرق بر مصر وبر الشام مبناداته وطالبني ختليتها مبوجب الشروط الذي مبتفقيتهم بذاهت
مستدعي هبا قتل عام الفرنساوية وعلى اخلصوص هو عطشان النتقامه لقتل سر عسكرهم ويف حلظة الذين هم اهايل 

مصر حمتفني باغويات الوزير كانوا حمرومني شفقات ومكارم نصريهم ويف دقيقة الذين هم اسارى وجمروحني 
هم مقبولني ومرعبني يف دور ضيوفنا وضعفائنا تقيد الوزير بكل وجوه بتكميل سوء غفارته تلوه منذ زمان  العثملية

طويل واستخدم لذلك أغا مغضوبا منه ووعد له اعادة لطفه وحفظ رأسه الذي كان باخلطر ان كان يرتضي بذا 
يش وذهب للقدس بعد اهنزام الوزير يف الصنع الشنيع وهذا املغوى هو امحد اغا احملبوس بغزة منذ ما ضبط العر

أوائل شهر جرمينال املاضي واالغا املرقوم حمبوس هناك بدار متسلم البلد ويف ذلك امللجأ فهو مفتكر باجراء السوء 
اخلبيث الذي يستثقل التقدير الفهيم وال معه تدبري سيما هو عامل شيء الجراء انتقام الوزير وسليمان احلليب شب 

أربعة وعشرون سنة وقد كان بال ريب متدنس باخلطايا ظهر عند ذا االغا يوم وصوله القدس وبترجى  جمنون وعمره



صيانته حلراسة أبيه تاجر حبلب من اذيات ابراهيم باشا واىل حلب يرجع له سليمان يوم غدره فقد كان استفتش 
اء القرآن وانه هو االن بالقدس االغا عن احتيال اصل وفصل ذا الشب اجملنون وعلم انه مشتغل جبامع بني قر

للزيارة وانه قد حج سابقا باحلرمني وان العته النسكي هو منصوب يف اعلى رأسه املضطرب من زيغاته وجهاالته 
  بكمالة 

اسالمه وباعتمده ان املسمى منه جهاد وهتليك الغري املؤمنني فمما اهنى وأيقن ان هذا هواالميان ومن ذلك االن 
أمحد اغا يف بني ما نوى منه فوعد له محايته وانعامه ويف احلال ارسله اىل ياسني اغا ضابط مقدار من مارما بقي تردد 

جيوش الوزير بغزة وبعثه بعد أيام ملعاملته واقبضه الدراهم الالزمة له وسليمان قد امتأل من خباثته وسلك بالطرق 
ة لذهاب البادية وكل مستعجل ووصل غزة يف فمكث واحد وعشرين يوم يف بلد اخلليل جيربون منتظر فيه قبيل

اوائل شهر فلوريال املاضي وياسني اغا مسكنه باجلامع الستحكام غريته واجملنون يواجهه مرارا وتكرارا بالنهار 
والليل مدة عشرة أياما مكثه بغزة يعلمه وبعد ما اعطاه أربعني غرشا أسديا ركبه بعقبيه اهلجني الذي وصل مصر 

وممنت خبنجر دخل بأواسط شهر فلوريال اىل مصر اليت قد سكنها سابقا ثالث سنني وسكن مبوجب  بعد ستة ايام
تربياته باجلامع الكبري ويتحضر فيه للسيئة اليت هو مبعوث هلا ويستدعي الرب تعاىل باملناداة وكتب املناجاة وتعليقها 

ين قرأ والقرآن مثله وهم مثل مولودين برب الشام بالسور مكانه باجلامع املذكور عاله وتأنس مع االربعة مشايخ الذ
وسليمان أخربهم بسبب مراسلته وكان كل ساعة معهم متؤامرين به لكن ممنوعني بصعوبة وخمطرات الوحدة حممد 

الغزي والسيد امحد الوايل وعبد اهللا الغزي وعبد القادر الغزي هم معتمدين سليمان بارهتان ما نواه وال عاملوا شيء 
عته او لبيانه وعن مداومة سكوهنم به صاروا مساحمني ومشتركني يف قبحة القاتل هو منتظر واحد وثالثني يوم ملمان

معدودة مبصر فعقبة جزم توجهه اىل اجليزة وبذاك اليوم اعقد سره اىل الشركاء املذكورين اعاله وكان كل شيء 
عسكر من اجليزة متوجها مصر وسليمان طوى  صار سهل جزم القاتل مبصنوعته الشنيعة وبيوم الغدوة طلع السر

الطرق وحلقه هلقدو حىت لزم ان يطروده مرارا خمتلفة لكن هو املكار عقيب غدرا تعداه ويف يوم اخلامس والعشرين 
  من شهرنا اجلاري وصل واختفى يف جنينة السر عسكر لتقبيل يده فالسر عسكر ال أيب عن قيافة 

له يده ضربه سليمان خبنجرة ثالث جروح وقصد الستوين بروتاين الذي هو  فقره ويف حال ما السر عسكر ترك
رئيس املعمار ومصاحب العرفاء وجاهد حلماية السر عسكر لكن ما نفع جسارته فهو بذاته وقع ايضا جمروح عن يد 

يف احلرب القاتل املسفور بستة جروحات وبقي ال مستطيع شيء وهكذا وقع بال صيانة وهو الذي كان من االماجد 
وخماطرات الغزا وهو اول الذين مضوا برياسة عسكر دولة اجلمهور الفرنساوي املنصور الرهن الرهني وهو فتح 
ثانيا بر مصر حينئذ هبجوم سحائب من العثمانية فكيف اقتدر واضم الوجع العميق اجلملة اىل دموع االجناد اىل 

املماجدة باملناحة ومواهلة العسكر انتم مجيعا تنعوه واحملاسنات لوعات الرؤساء ومجيع اجلنرالية أصحابه باجملاهدة و
تستأهله وتنبغي له القاتل سليمان ما قدر يهرب من مغاشاة اجليوش غضوبني له الدم ظاهر يف ثيابه وخنجره 

واضطرابه ووحشة وجهه وحاله كشفوا جرمه وهو بالذات مقر بذنبه بلسانه ومسمى شركاه وهو كمادح نفسه 
الكريه صنع يديه وهو مستريح جبواباته للمسائل وينظر حماضر سياسات عذابه بعني رفيعة والرفاهية هي الثمر للقتل 

احملصول من العصمة والتفاوه فكيف تظهر بوجوه اآلمثني ومساحمينهم شركاء سليمان االثيم كانوا مرهتنني سره 
ا سليمان هو مستعدد بذا االمث وقالوا باطال ايضا للقتل الذي حصل من غفلتهم وسكوهتم قالوا باطال اهنم ما صدقو

ان لو كانوا صدقوا ذا اجملنون كانوا يف احلال شايعني خيانته لكن االعمال شهود تزور وتنيبء اهنم قابلوا القاتل وما 



غريوا له نية اال خوف مهلكتهم ومصممني هتلكة غريهم وال هم مستعذرين وجها من الوجوه ال حكى هلم شيء من 
صطفى افندي مبا ان ال ظهر شيء عند ذاك الشيب يثبت معاقرته بشكل العذاب الالئق للمذنبني هو حتت م

اصطفاكم مبوجب االمر من الذي أنتم مأمورن بعقيبه حملاكمة السيئني وأظن ان يليق ان تصنعوا هلم من العذابات 
ن سألتوين أجبت انه يستحق اخلوزقة وان قبل العادية ببالد مصر ولكن عظمة االمث تستدعي ان يصري عذابه مهيبا فا

  كل شيء حترق 

يد ذا الرجل االثيم وانه هو ميوت بتعذيبه ويبقى جسده ملأكول الطيور وجبهة املساحمني له يستحقون املوت لكن بغري 
بقصد عقوبة كما قلت لكم ونبهت فليعلم الوزير والعملية الظاملني حتت امره حد جزاء اآلمثني الذين ارتكبوا 

انتقامهم لعدم املروءة اهنم عدموا من عسكرنا واحد مقدام سبب دائمي دموعنا ولوعتنا االبدية فال حيسبوا وال 
يأملوا بأقالل جزائنا امنا خليفة السر عسكر املرحوم هو رجل قد شهر شجاعة ومضى قدماه بصفاء ضمري منري وهو 

املنصور وهو يهدينا بالنصرة وأما اولئك املعدومون القلب والعرض مشار اليه بالبنان ملعرفة بتدبري اجلنود واجلمهور 
فال امحرت وجوههم بانتقامهم واهنزامهم باق مث عدم اعتبارهم بالتواريخ ال بد أهنم باقني بالرذالة ال نفع هلم قدام 

  العامل اال اكتساب خجالتهم ولعدم املباالة حاال كشفتها هلم اثبت حماكمات كما يأيت بياهنا 
اوال أن سليمان احلليب مثبت امسه الكريه بقتل السرعسكر كلهرب فلهذا هو يكون مدحوضا بتحريق يده اليمىن 

  وبتحريقه حىت ميوت فوق خازوقه وجيفته باقية فيه ملأكوالت الطيور 
شركاء هلذا  ثانيا ان الثالثة مشايخ املسمني حممد الغزى وعبد اهللا الغزي وامحد الغزي يكونون متبينني منكم اهنم

  القاتل فلذلك يكونون مدحوضني بقطع رؤسهم 
  ثالثا ان الشيخ عبد القادر الغزي يكون مدحوضا بذلك العذاب 

  رابعا ان اجراء عذاهبم يصري بعودة اجملتمعني لدفن السر عسكر وامام العسكر وناس البلد لذاك الفعل موجودين فيه 
  ته وهو مطلوق اىل مانرى خامسا ان مصطفى افندي تبني غري مثبوت مساحم

سادسا ان ذا االعالم وبيناته وما جرى بطبع يف مخس نسخ ويؤول من لسان الفرنساوي بالعريب والتركي لتلزيقها 
  مبحالت بالد بر مصر بكماهلا مبوجب املأمور حرر مبصر القاهرة يف اليوم السابع وعشرين من 

  ور ممضى سارتلون شهرنا برريال سنة مثانية من اقامة اجلمهور املنص

  الفتوى اخلارجة من طرف ديوان القضاة املنتشرين بأمر سارى عسكر العام منو

  امري اجليوش الفرنساوية يف مصر 
الجل شرعية كل من له جرة يف غدر وقتل سارى عسكر العام كلهرب يف السنة الثامنة من انتشار اجلمهور 

ال اجتمعوا يف بيت سارى عسكر رينيه املذكور وسارى الفرنساوي ويف اليوم السابع وعشرين من شهر برري
عسكر روبني ودفتردار البحرلرو واجلنرال مارتينه واجلنرال مورانه ورئيس العسكر جوجه ورئيس املدافع فاور 

ورئيس املسار برترنه والوكيل رجينه والدفتردار سارتلون يف رتبة مبلغ والوكيل لبهر يف رتبة وكيل اجلمهور 
ينه يف رتبة كامت السر وهذا ما صار حكم أمر سارى عسكر العام منو أمري اجليوش الفرنساوية الذي والوكيل ب

صدر أمس وأقام القضاة املذكورين لكي يشرعوا على الذي قتل سارى عسكر العام كلهرب يف اليوم اخلامس 
وسارى عسكر رينيه الذي هو  والعشرين من الشهر ولكي حيكموا عليه مبعرفتهم فحني اجتمعوا القضاة املذكورون



شيخهم أمر بقراءة االمر املذكور أعاله اخلارج من يد سارى عسكر منو مث بعده املبلغ قرأ كامل الفحص والتفتيش 
الذي صدر منه يف حق املتهومني وهم سليمان احلليب والسيد عبد القادر الغزي وحممد الغزي وعبد اهللا الغزي وامحد 

عد قراءة ذلك أمر سارى عسكر رينيه حبضور املتهومني املذكورين قدام القضاة وهم من الوايل ومصطفى أفندي فب
غري قيد وال رباط حبضور وكيلهم واالبواب مفتحة قدام كامل املوجودين فحني حضروا سارى عسكر رينيه وكامل 

بالذي كانوا قالوه حني  القضاة سألوهم مجلة سؤاالت وهذا بواسطة اخلواجا براشويش الترمجان فهم ما جاوبوا آال
انفحصوا فسارى عسكر رينيه ساهلم أيضا ان كان مرادهم يقولوا شيأ مناسبا لتربئتهم فاجاوبوه بشيء فحاال سارى 

عسكر املذكور أمر بردهم اىل احلبس مع اخلفراء عليهم مث ان سارى عسكر رينيه التفت اىل القضاة وساهلم ايش 
  ر رأيهم يف عدم حديث املتهومني وأم

خبروج كامل الناس من الديوان وقفل احملل عليهم ألجل يستشارو بعضهم من غري ان احدا يسمعهم مث انوضع اول 
  سؤال وقال 

سليمان احلليب ابن أربعة وعشرين سنة وساكن حبلب منهم بقتل سارى عسكر العام وجرح السيتوين بروتاين 
وعشرين من الشهر اجلاري فهل هو مذنب فالقضاة  املهندس وهذا صار يف جنينة سارى عسكر العام يف مخسة

  املذكورون ردوا كل واحد منهم لوحده واجلميع بقول واحد ان سليمان احلليب مذنب 
السؤال الثاين السيد عبد القادر الغزى مقرى قرآن يف اجلامع االزهر والدة غزة وساكن يف مصر متهوم انه بلغه 

  غ ذلك وقصد اهلروب فهل هو مذنب فالقضاة جاوبوا متاما انه مذنب بالسر يف غدر سارى عسكر العام وما بل
مث وضع السؤال الثالث وقال حممد الغزى ابن مخسة وعشرين سنة والدة غزة وساكن يف مصر مقرى قرآن يف 

 اجلامع االزهر متهوم انه بلغه بالسر يف غدر سارى عسكر وانه حني ذلك الغادر كان نوى الرواح لقضاء فعله بلغه
  أيضا وهو ما عرف أحدا بذلك فهل هو مذنب فالقضاة جاوبوا متاما انه مذنب 

السؤال الرابع عبد اهللا الغزى ابن ثالثني سنة والدة عزة ومقرى قرآن يف اجلامع االزهر متهوم انه كان يعرف يف 
  غدر سارى عسكر وانه ما بلغ أحدا بذلك فهو هو مذنب فالقضاة جاوبوا متاما انه مذنب 

ؤال اخلامس امحد الوايل والدة غزة مقرى قرآن يف جامع االزهر متهوم أن عنده خرب يف غدر سارى عسكر وانه الس
  ما بلغ أحدا بذلك فهل هو مذنب فالقضاة جاوبوا متاما انه مذنب 

السؤال السادس مصطفى أفندي والدة برصة يف براناضول عمره واحد ومثانني سنة ساكن يف مصر معلم كتاب ما 
  ده خرب بغدر سارى عسكر فهل هو مذنب فالقضاة متاما جاوبوا بانه غري مذنب وأمروا باطالقه عن

فبعد ذلك القاضي وكيل اجلمهور طلب اهنم يفتوا باملوت على املذنبني املشروحني أعاله فالقضاة تشاوروا مع 
مادة من االمر الذي اخرجه  بعضهم ليعتمدوا على جنس عذاب الئق ملوت املذنبني أعاله مث بدؤا بقراءة خامس

امس سارى عسكر منو بسبب ذل والذي مبوجبه أقامهم قضاة يف فحص وموت كل من كان له جرة يف غدر وقتل 
سارى عسكر العام كلهرب مث اتفقوا مجيعهم ان يعذبوا املذنبني ويكون الئق للذنب الذي صدر وأفتوا ان سليمان 

يبقى على اخلازوق حلني تأكل رمته الطيور وهذا يكون فوق التل الذي برا احلليب حترق يده اليمني وبعده يتخوزق و
قاسم بك ويسمى تل العقارب وبعد دفن سارى عسكر العام كلهرب وقدام كامل العسكر وأهل البلد املوجودين يف 

ون حالل املشهد مث افتوا مبوت السيد عبد الغادر الغزى مذنب ايضا كما ذكر اعاله وكل ما حتكم يده عليه يك
للجمهور الفرنساوي مث هذه الفتوى الشرعية تكتب وتوضع فوق البيت الذي خمتص بوضع رأسه وأيضا افتوا على 



حممد الغزى وعبد اهللا وأمحد الوايل ان تقطع رؤسهم وتوضع على نبابيت وجسمهم حيرق بالنار وهذا يصري يف احملل 
جيري فيه شيء هذه الشريعة والفتوى الزم ان ينطبعا باللغة  املعني اعاله ويكون ذلك قدام سليمان احلليب قبل أن

التركية والعربية والفرنساوية من كل لغة قدر مخسمائة نسخة لكي يرسلوا ويعلقوا يف احملالت الالزمة واملبلغ يكن 
خط يدهم مشهل يف هذه الفتوى حتريرا يف مدينة مصر يف اليوم والشهر والسنة احملررة اعاله مث ان القضاة حطوا 

بامسائهم برفقة كامت السر ممضى يف اصله مث هذه الشريعة والفتوى انقرت وتفسرت على املذنبني بواسطة السيتوين 
لو ما كان الترمجان قبل قصاصهم فهم جاوبوا ان ما عندهم شيء يزيدوا وال ينقصوا على الذي أقروا به يف االول 

ريال حكم االتفاق وقبل نصف النهار بساعة واحدة حرر مبصر يف فحاال قضوا امرهم يف مثانية وعشرين من شهر بر
  مثانية وعشرين برريال السنة الثامنة من انتشار اجلمهور الفرنساوي مث ختموا باصله الدفتردار سارتلون وكامت 

 السر بينه وهذه نسخة من االصل امضاء بينه كامت السر آه وهذا آخر ما كتبوه يف خصوص هذه القضية ورمسوه
وطبعوه باحلرف الواحد ومل اغري شيئا مما رقم اذ لست ممن حيرف الكلم وما فيه من حتريف فهو كما يف االصل واهللا 

  اعلم واحكم 
وملا فرغوا من ذلك اشتغلوا بامر عسكرهم املقتول وذلك بعد موته بثالثة ايام كما ذكر ونصبوا مكانه عبد اهللا 

وهي ليلة الثالثاء خامس عشرين احملرم يف املدينة بالكنس والرش يف جهات جاك منو ونادوا ليلة الرابع من قتلته 
حكام الشرطة فلما اصبحوا اجتمع عساكرهم واكابرهم وطائفة عينها القبط والشوام وخرجوا مبوكب مشهده 

ركبانا ومشاة وقد وضعوه يف صندوق من رصاص مسنم الغطاء ووضعوا ذلك الصندوق على عربة وعليه برنيطته 
سيفه واخلنجر الذي قتل به وهو مغموس بدمه وعملوا على العربة اربعة بيارق صغار يف اركاهنا معمولة بشعر و

أسود ويضربون بطبوهلم بغري الطريقة املعتادة وعلى الطبول خرق سود والعسكر بايديهم البنادق وهي منكسة اىل 
الصندوق بالقطيفة السوداء وعليها قصب اسفل وكل شخص منهم معصب ذراعه خبرقة حرير سوداء ولبسوا ذلك 

خميش وضربوا عند خروج اجلنازة مدافع وبنادق كثرية وخرجوا من بيت االزبكية على باب اخلرق اىل درب 
اجلماميز اىل جهة الناصرية فلما وصلوا اىل تل العقارب حيث القلعة اليت بنوها هناك ضربوا عدة مدافع وكانوا 

الثة املذكورين فأمضوا فيهم ما قدر عليهم مث ساروا باجلنازة اىل أن وصلوا باب قصر أحضروا سليمان احلليب والث
العيين فرفعوا ذلك الصندوق ووضعوه على علوة من التراب يوسط ختشيبة صنعوها وأعدوها لذلك وعملوا حوهلا 

ادقهما مالزمان ليال داربزين وفوقه كساء ابيض وزرعوا حوله اعواد سرو ووقف عند باهبا شخصان من العسكر ببن
وهنارا يتناوبان املالزمة على الدوام وانقضى أمره واستقر عوضه يف السر عسكرية قائممقام عبد اهللا جاك منو وهو 

  الذي كان متوليا على رشيد من قدومهم وقد كان أظهر انه 

ثاين يوم حضر قائممقام  اسلم تسمى بعبداهللا وتزوج بامرأة مسلمة وقلدوا عوضه يف قائمقامية بليار فلما أصبح
  واالغا اىل االزهر ودخال اليه وشقا يف جهاته وأروقته وزواياه حبضرة املشايخ 

ويف يوم اخلميس حضر سارى عسكر عبد اهللا جاك منو وقائمقام لو االغا وطافوا به ايضا وأرادوا حفر أماكن 
امتعتهم منه هو نقل كتبهم واخالء االروقة  للتفتيش على السالح وحنو ذلك مث ذهبوا فشرعت اجملاورون به يف نقل

ونقلوا الكتب املوقوفة هبا اىل اماكن خارجة عن اجلامع وكتبوا أمساء اجملاورين يف ورقة وامروهم ان ال يبيت عندهم 
غريب وال يؤوا اليهم آفاقيا مطلقا وأخرجوا منه اجملاورين من طائفة الترك مث ان الشيخ الشرقاوي واملهدي 

توجهوا يف عصريتها عند كبري الفرنسيس منو واستأذنوه يف قفل اجلامع وتسمريه فقال بعض القبطة والصاوي 



احلاضرين لالشياخ هذا ال يصح وال يتفق فحنق عليه الشيخ الشرقاوي وقال اكفونا شر دسائسكم ياقبطة وقصد 
خل فرمبا دس العدو من يبيت به املشايخ من ذلك منع الريبة بالكلية فان لالزهر سعة ال ميكن االحاطة مبن يد

واحتج بذلك على اجناز غرضه ونيل مراده من املسلمني والفقهاء وال ميكن االحتراس من ذلك فاذن كبري 
  الفرنسيس بذلك ملا فيه من موافقة غرضه باطنا فلما اصبحوا قفلوه ومسروا أبوابه من سائر اجلهات 

عندهم من االسلحة فأحضروا ما أحضروه فشددوا عليهم يف ذلك  ويف غايته مجعوا الوجاقلية وأمروهم باحضار ما
فقالوا مل يكن عندنا غري الذي احضرناه فقالوا وأين الذي كنا نرى ملعانه عند متاريسكم فقالوا تلك اسلحة العساكر 

  العثمانية واالجناد املصرية وقد سافروا هبا 

  واستهل شهر صفر بيوم الثالثاء سنة

ض االعيان من املشايخ وغريهم اىل بالد االرياف بعياهلم وحرميهم وبعضهم حبث حرميه واقام هو يف اوائله سافر بع
  مسافر الشيخ حممد احلريري وصحب معه حرمي الشيخ السحيمي وصهره الشيخ املهدي فلما 

فرنسيس رآهم الناس عزم الكثري منهم على الرحلة واكثروا املراكب واجلمال وغري ذلك فلما اشيع ذلك كتب ال
أوراقا ونادوا يف االسواق بعدم انتقال الناس ورجوع املسافرين ومن مل يرجع بعد مخسة عشر يوما هنبت داره فرجع 
أكثر الناس ممن سافر او عزم على السفر اال من اخذ له ورقة باالذن من مشاهري الناس احتج بعذر كائن يف خدمة 

  هلم او قبض خراج أو مال أو غالل من التزامه 
وفيه قرروا فردة أخرى وقدرها أربعة ماليني وقدر املليون مائة وستة ومثانون الف فرانسة وكان الناس ما صدقوا 
قرب متام الفردة االوىل بعد ما قاسوا من الشدائد ما ال يوصف ومات اكثرهم يف احلبوس وحتت العقوبة وهرب 

لداهية أيضا فقرروا على العقار والدور مائيت الف الكثري منهم وخرجوا على وجوههم اىل البالد مث دهوا هبذه ا
فرانسة وعلى امللتزمني مائة وستني ألفا وعلى التجار مائيت ألف وعلى ارباب احلرف املستورين ستني ألفا واسقطوا 

يف نظري املنهوبات مائة ألف وقسموا البلدة مثانية اخطاط وجعلوا على كل خطة منها مخسةوعشرين ألف ريال 
بقبض ذلك مشايخ احلارات واالمري الساكن بتلك اخلطة مثل احملتسب جبهة احلنفي وعمر شاه وسويقة ووكلوا 

السباعني ودرب احلجر ومثل ذي الفقار كتخدا جهة املشهد احلسيين وخان اخلليلي والغورية والصنادقية 
بيوت فشرعوا يف توزيع واالشرفيةوحسن كاشف جهة الصليبة واخلليفة وما يف ضمن كل من اجلهات والعطف وال

ذلك على الدور الساكنة وغري الساكنة وقسموها عال وأوسط ودون وجعلوا العال ستني رياال والوسط اربعني 
والدون عشرين ويدفع املستأجر قدر ما يدفع املالك والدار اليت جيدوهنا مغلقة وصاحبها غائب عنها ياخذون ما 

  عليها من جرياهنا 
وا عن الشيخ السادات ونزل اىل بيته بعد ان غلق الذي تقرر عليه واستولوا على حصصه ويف سادس عشرينه أفرج

  وأقطاعه وقطعوا مرتباته وكذلك 

جهات حرميه واحلصص املوقوفة على زاوية أسالفه وشرطوا عليه عدم االجتماع بالناس وأن ال يركب بدون اذن 
  منهم ويقتصد يف أمور معاشه ويقلل اتباعه 

  ول سنةشهر ربيع اال



فيه نادوا على الناس اخلارجني من مصر من خوف الفردة وغريها بان من مل حيضر من بعد اثنني وثالثني يوما من 
وقت املناداة هنبت داره واحيط مبوجوده وكان من املذنبني واشتد االمر بالناس وضاقت منافسهم وتابعوا هنب 

سمع كلمته واحتجب سارى عسكر عن الناس وامتنع من الدور بأدىن شبهة وال شفيع تقبل شفاعته أو متكلم ت
مقابلة املسلمني وكذلك عظماء اجلنراالت واحنرفت طباعهم عن املسلمني زيادة عن أول واستوحشوا منهم ونزل 
بالرعية الذل واهلوان وتطاولت عليهم الفرنساوية وأعواهنم وأنصارهم من نصارى البلد االقباط والشوام واالروام 

حىت صاروا يامروهنم بالقيام اليهم عند مرورهم مث شددوا يف ذلك حىت كان اذا مر بعض عظمائهم  باالهانة
بالشارع ومل يقم اليه بعض الناس على أقدامه رجعت اليه االعوان وقبضوا عليه وأصعدوه اىل احلبس بالقلعة 

  وضربوه واستمر عدة أيام يف االعتقال مث يطلق بشفاعة بعض االعيان 
زلوا مصطفى باشا من احلبس وأهدوا اليه هدايا وأمتعة وأرسلوه اىل دمياط فأقام هبا أياما وتويف اىل رمحة اهللا وفيه أن
  تعاىل 

  شهر ربيع الثاين سنة

فيه اشتد أمر املطالبة باملال وعني لذلك رجل نصراين قبطي يسمى شكر اهللا فنزل بالناس منه ماال يوصف فكان 
طلب املال وصحبته العسكر من الفرنساوية والفعلة وبأيديهم القزم فيأمرهم هبدم يدخل اىل دار أي شخص كان ل

الدار ان مل يدفعوا له املقرر وقت تارخيه من غري تأخري اىل غري ذلك وخصوصا ما فعله ببوالق فانه كان حيبس 
  ل كذلك الرجال مع النساء ويدخن عليهم بالقطن واملشاق وينوع عليهم العذاب مث رجع اىل مصر يفع

وفيه اغلقوا مجيع الوكائل واخلانات على حني غفلة يف يوم واحد وختموا على مجيعها مث كانوا يفتحوهنا وينهبون ما 
فيها من مجيع البضائع واالقمشة والعطر والدخان خانا بعد خان فاذا فتحوا حاصال من احلواصل قوموا ما فيه مبا 

قى هلم شيء أخذوه من حاصل جاره وان زاد له شيء أحالوه علىجاره احبوا باخبس االمثان وحسبوا غرامته فان ب
االخر كذلك وهكذا ونقلوا البضائع على اجلمال واحلمري والبغال وأصحاهبا تنظر وقلوهبم تنقطع حسرة على ماهلم 

در على واذا فتحوا خمزنا دخله امناؤهم ووكالؤهم فيأخذون من الودائع اخلفيفة أو الدراهم وصاحب احملل ال يق
  التكلم بل رمبا هرب أو كان غائبا 

وفيه حرروا دفاتر العشور وأحصوا مجيع االشياء اجلليلة واحلقرية ورتبوها بدفاتر وجعلوها اقالما يتقلدها من يقوم 
بدفع ماهلا احملرر وجعلوا جامع أزبك الذي باالزبكية سوقا ملزاد ذلك بكيفية بطول شرحها وأقاموا على ذلك أياما 

  ة جيتمعون لذلك يف كل يوم ويشترك االثنان فاكثر يف القلم الواحد ويف االقالم املتعددة كثري
وفيه كثر اهلدم يف الدور وخصوصا يف دور االمراء ومن فر من الناس وكذلك كثر االهتمام بتعمري القالع 

اصل اجلبخانات حىت ببالد وحتصينها وانشاء قالع يف عدة جهات وبنوا هبا املخازن واملساكن وصهاريج املاء وحو
  الصعيد القبلية 

  واستهل شهر مجادى االوىل سنة

واالمور من أنواع ذلك تتضاعف والظلومات تتكاثف وشرعوا يف هدم اخطاط احلسينية وخارج باب الفتوح وباب 
وا دارا النصر من احلارات والدور والبيوت واملساكن واملساجد واحلمامات واحلوانيت واالضرحة فكانوا اذا دمه



وركبوها للهدم ال ميكنون أهلها من نقل متاعهم وال أخذ شيء من أنقاض دارهم فينهبوهنا ويهدموهنا وينقلون 
  االنقاض النافعة من االخشاب والبالط اىل حيث عمارهتم وأبنيتهم وما بقى يبيعون منه ما أحبوا 

الفعلة حزما ويبيعونه على الناس باغلى االمثان بأخبس االمثان ولوقود النريان وما بقى من كسارات اخلشب حيزمه 
لعدم حطب الوقود ويباشر غالب هذه االفاعيل النصارى البلدية فهدم للناس من االمالك والعقار ماال يقدر قدره 

وذلك مع مطالبتهم مبا قرر على أمالكهم ودورهم من الفردة فيجتمع على الشخص الواحد النهب واهلدم 
حد وبعد أن يدفع ما على داره أو عقاره وماصدق أنه غلق ما عليه اال وقد دمهوه باهلدم واملطالبة يف آن وا

فيستغيث فال يغاث فترى الناس سكارى وحيارى مث بعد ذلك كله يطالب باملنكسر من الفردة وذلك أهنم ملا قسموا 
لك برأيهم ومقتضى أغراضهم االخطاط كما تقدم وتوىل ذلك أمري اخلطة وشيخ احلارة والكتبة واالعوان وزعوا ذ

فاول ما جيتمعون بديواهنم يشرع الكتبة يف كتابة التنابيه وهي اوراق صغار باسم الشخص والقدر املقرر عليه وعلى 
عقاره حبسب اجتهادهم ورأيهم وعلى هامشها كراء طريق املعينني ويعطون لكل واحد من اولئك القراسة عدة من 

نسان عينيه ما يشعر اال واملعني واقف بابه وبيده ذلك التنبيه فيوعدوه حىت ينظر يف تلك االوراق فقبل ان يفتح اال
حاله فال حيد بدا من دفع حق الطريق فما هو اال ان يفارقه حىت يأتيه املعني الثاين بتنبيه آخر فيفعل معه كاالول 

صوته وشتم حرميه أو خادمه  وهكذا على عدد الساعات فإن مل يوجد املطلوب وقف ذلك القواس على داره ورفع
فيسعى الشخص جهده حىت يغلق ما تقرر عليه بشفاعة ذي وجاهة أو نصراين وما يظن انه خلص اال والطلب 

الحقه ايضا مبعني وتنبيه فيقول ما هذا فيقال له ان الفردة مل تكمل وبقى منها كذا وكذا وجعلنا على العشرة مخسة 
ريى الشخص أن ال بد من ذلك فما هو اال أن خلص ايضا االوكرة أخرى او ثالثة أو ما سولت هلم أنفسهم ف

وهكذا أمرا مستمرا ومثل ذلك ما قرر على امللتزمني فكانت هذه الكسورات من أعظم الدواهي املقلقة ونكسات 
  احلمى املطبعة 

  ويف خامسة كان عيد الصليب وهو انتقال الشمس لربج امليزان واالعتدال 

سنة الفرنسيس وهي السنة التاسعة من تاريخ قيامهم ويسمى عندهم هذا الشهر وتدميري وذلك  اخلريفي وهو أول
يوم عيدهم السنوي فنادوا بالزينة بالنهار والوقدة بالليل وعملوا شنكات ومدافع وحراقات ووقدات باالزبكية 

اب النصر وعملوا مصافهم والقالع وخرجوا صبح ذلك اليوم مبواكبهم وعساكرهم وطبوهلم وزمورهم اىل خارج ب
  فقرىء عليهم كالم بلغتهم على عادهتم وكأنه مواعظ حربية مث رجعوا بعد الظهر 

ويف هذه السنة زاد النيل زيادة مفرطة مل يعهد مثلها فيما رأينا حىت انقطعت الطرقات وغرقت البلدان وطف املاء 
قطت عدة دور من املطلة على اخلليج ومكث من بركة الفيل وسال اىل درب الشمسي وكذلك حارة الناصرية وس

  زائدا اىل آخر توت 

  واستهل شهر مجادى الثانية سنة

فيه قرروا على مشايخ البلدان مقررات يقومون بدفعها يف كل سنة أعلى وأواسط وأدىن فاالعلى وهو ما كانت 
ة ريال واالدىن مائة ومخسون بلده ألف فدان فأكثر مخسمائة ريال واألوسط وهو ما كانت مخسمائة فأزيد ثلثمائ

رياال وجعلوا الشيخ سليمان الفيومي وكيال يف ذلك فيكون عبارة عن شيخ املشايخ وعليه حساب ذلك وهو من 
حتت يد الوكيل الفرنساوي الذي يقال له يريدون فلما شاع ذلك ضجت مشايخ البالد الن منهم من ال ميلك 



يان وزادت يف اخلراج واستملوا البالد والكفور من القبطة فأملوها عشاءه فاتفقوا على أن وزعوا ذلك على االط
  عليهم حىت الكفور اليت خربت من مدة سنني بل مسوا امساء من غري مسميات 

وفيه شرعوا يف ترتيب الديوان على نسق غري االول من تسعة أنفار فيه خصوصي وعمومي على ما سبق شرحه بل 
مري والشيخ الصاوي وكاتبه والشيخ موسى السرسي والشيخ تسعة رؤساء هو ديوان واحد مركب من الشيخ األ

هم الشيخ الشرقاوي رئيس الديوان واملهدي كاتب السر خليل البكري والسيد علي الرشيدي نسيب سارى 
  عسكر والشيخ الفيومي 

اتب عريب وقاسم والقاضي الشيخ امسعيل الزرقاين وكاتب سلسلة التاريخ السيد امسعيل اخلشاب والشيخ علي ك
افندي كاتب رومي وترمجان كبري القس رفائيل وترمجان صغري الياس فخر الشامي والوكيل الكمثارى فوريه ويقال 

له مدير سياسة االحكام الشرعية ومقدم ومخسة قواسه متعممني ال غري وليس فيهم قبطي وال وجاقلي وال شامي 
الذي حبارة عابدين وكان يسكنه برطلمان فانتقل منه اىل بيت  وال غري ذلك وليس واختاروا لذلك بيت رشوان بك

اجللفي باخلرنفش وعمر وبيض وفرشت قاعة احلرمي مبجلس الديوان فرشا فاخرا وعينوا عشر جلسات يف كل شهر 
ت وانتقل اليها فوريه وسكنها بأتباعه واعدوا للمترمجني والكتبة من الفرنساوية مكانا خاصا جيلسون به يف غري وق

الديوان على الدوام لترمجة اوراق الوقائع وغريها وجعلوا هلا خزائن للسجالت وفتحوا ايضا جبانبها دارا نفذوها 
اليها وشرعوا يف تعمريها وتأنيقها ومسوها مبحكمة املتجر واخذوا يرتبون انفارا من جتار املسلمني والنصارى جيلسون 

  ار والكبري على ذلك كله فوريه ومل يتم ذلك املكان الثاين هبا للنظر يف القضايا املتعلقة بقوانني التج
ويف خامس عشره شرعوا يف جلسة الديوان وصورته انه اذا تكامل حضور املشايخ خيرج اليهم الوكيل فوريه 

وصحبته املترمجون فيقومون له فيجلس معهم ويقف الترمجان الكبري رفائيل وجيتمع ارباب الدعاوي فيقفون خلف 
عند آخر الديوان وهو من خشب مقفص وله باب كذلك وعنده اجلاويش مينع الداخلني خالف ارباب احلاجز 

احلوائج ويدخلهم بالترتيب االسق فاالسبق فيحكي صاحب الدعوة قضية فيترمجها له الترمجان فان كانت من 
قاضي الكبري باحملكمة ان احتاج القضايا الشرعية فإما ان يتمها قاضي الديوان مبا يراه العلماء أو يرسلوها اىل ال

احلال فيها اىل كتابة حجج او كشف من السجل وان كانت من غري جنس القضايا الشرعية كأمور االلتزام أو حنو 
  ذلك يقول الوكيل ليس هذا من شغل 

 الديوان فان أحل على أرباب الديوان يف ذلك يقول اكتبوا عرضا لسارى عسكر فيكتب الكاتب العريب والسيد
امسعيل يكتب عنده يف سجله كل ما قال املدعي واملدعى عليه وما وقع يف ذلك من املناقشة ورمبا تكلم قاضي 

الديوان يف بعض ما يتعلق باالمور الشرعية ومدة اجللسة من قبيل الظهر بنحو ثالث ساعات اىل االذان أو بعده 
عة أربعة عشر ألف فضة يف كل شهر عن كل بقليل حبسب االقتضاء ورتبوا لكل شخص من مشايخ الديوان التس

يوم أربعمائة نصف فضة وللقاضي واملقيد والكاتب العريب واملترمجني وباقي اخلدم مقادير متفاوتة تكفيهم وتغنيهم 
عن االرتشاء ويف اول جلسة من ذلك اليوم عملت املقارعة لرئيس الديوان وكاتب السر فطلعت للشرقاوي 

ذلك اجلاويشية والترمجان وكتبت تذكرة من أهل الديوان خطأ بالسارى عسكر خيربونه واملهدي على عادهتما وك
فيها مبا حصل من تنظيم الديوان وترتيبه وسر الناس بذلك لظنهم انه انفتح هلم باب الفرج هبذا لديوان وملا كانت 

  اجللسة الثانية ازدحم الديوان بكثرة الناس وأتوا اليه من كل فج يشكون 
  ث عشرينه أمروا جبمع الشحاذين أي السؤال مبكان وينفق عليهم نظار االوقاف ويف ثال



وفيه ايضا أمروا بضبط ايراد االوقاف ومجعوا املباشرين لذلك وكذلك الرزق االحباسية واالطيان املرصدة على 
  مصاحل املساجد والزوايا وأرسلوا بذلك اىل حكام البالد واالقاليم 

الديوان مستغيث بأهله وأن قلق الفرنسيس قبض على ولده وحبسه عند قائممقام وهو ويف غايته حضر رجل اىل 
رجل زيات وسبب ذلك ان امرأة جاءت اليه لتشتري مسنا فقال هلا مل يكن عندي مسن فكررت عليه حىت حنق منها 

ك وانوف فقالت له كأنك تدخره حىت تبيعه على العثملي تريد بذلك السخرية فقال هلا نعم رغما عن انف
  الفرنسيس فنقل عنه مقالته غالم كان معها حىت أهنوه اىل قائممقام فأحضره وحبسه ويقول أبوه اخاف 

أن يقتلوه فقال الوكيل ال ال يقتل مبجرد هذا القول وكن مطمئنا فان الفرنساوية ال يظلمون كل هذا الظلم فلما 
  ذنبهم وذهبوا كيوم مضى كان يف اليوم الثاين قتل ذلك الرجل ومعه اربعة ال يدري 

  واستهل شهر رجب الفرج سنة

والطلب والنهب واهلدم مستمر ومتزايد وأبرزوا أوامر ايضا بتقرير مليون على الصنائع واحلرف يقومون بدفعه يف 
كل سنة قدره مائة الف وستة ومثانون ألف ريال فرانسة ويكون الدفع على ثالث مرات كل أربعة أشهر يدفع من 

لثلث وهو اثنان وستون ألف فرانسة فدهى الناس وحتريت افكارهم واختلطت اذهاهنم وزادت وساوسهم املقرر ا
واشيع ان يعقوب القبطي تكفل بقبض ذلك من املسلمني ويقلد يف ذلك شكر اهللا واضرابه من شيطاين اقباط 

قصده توزيعها حبسب الفردة النصارى واختلفت الروايات فقيل ان قصده ان جيعلها على العقار والدور وقيل بل 
وذلك عشرها الن الفردة كانت عشرة ماليني فالذي دفع عشرة يقوم بدفع واحد على الدوام والستمرار مث قيدوا 

لذلك رجال فرنساويا يقال له دناويل ومسوه مدبر احلرف فجمع احلرف وفرض عليهم كل عشرة اربعة فمن دفع 
يف ذلك بأن هذا غري املنقول فقال هذا باعتبار من خرج من البلد ومن مل عشرة يف الفردة يدفع اربعة اآلن فعورض 

يدخل يف هذه الفردة كاملشايخ والفارين فان الذي جعل عليهم أضيف على من بقي فاجتمع التجاروتشاورا فيما 
نقطاع بينهم يف شأن ذلك فرأوا ان هذا شيء ال طاقة للناس به من وجوه االول وقف احلال وكساد البضائع وا

االسفار وقلت ذات اليد وذهاب البقية اليت كانت يف ايدي الناس يف الفرد والدواهي املتتابعة الثاين ان املوكلني 
بالفردة السابقة وزعوا على التجار واملتسببني وكل من كان له اسم يف الدفتر من مدة سنني مث ذهب ما يف يده 

من ذلك وكلفوه به وكتب امسه يف دفتر الدافعني ويلزمه ما وافتقر حاله وخال حانوته وكيسه فالزموه بشقص 
يلزمهم وليس ذلك يف االمكان الثالث أن احلرفة اليت دفعت مثال ثالثني الفا يلزمها ثالثة آالف يف السنة على الرأي 

  االول وعلى الثاين 

زموا بذلك املليون فيفر اثنا عشر الفا وقد قل عددهم وغلقت اكثر حوانيتهم لفقرهم وهجاجهم وخصوصا اذا أل
  الباقي ويبقى من ال ميكنه الفرار وال قدرة للبعض مبا يلزم الكل 

وفيه أمر الوكيل بتحرير قائمة تتضمن امساء الذين تقلدوا قضاء البالد من طرف القاضي والذين مل يتقلدوا وأخرب 
بد من استئناف واليات القضاة حىت  أن السر يف ذلك أن مناصب االحكام الشرعية استقر النظر فيها له وانه ال

قاضي مصر بالقرعة من ابتداء سنة الفرنساوية ويكتب ملن تطلع له القرعة تقليد من سارى عسكر الكبري فكتبت له 
  القائمة كما أشار 

  ويف رابعه قتل مجاعة بالرميلة وغريها ونودى عليهم هذا جزاء من يتداخل يف الفرنسيس والعثملي 



القرعة على طهابل زاد تكرارها ثالث مرات لقاضي مصر واستقرت للعريشي على ما هو عليه  ويف سادسه عملت
  وخرج له التقليد بعد مدة طويلة 

ويف ثامنه قتل غالم وجارية بباب الشعرية ونودي عليهما هذا جزاء من خان وغش وسعى بالفساد فيقال اهنما كانا 
  خيدمان فرنساويا فدسا له مسا وقتاله 

سعه حضر مجاعة من الوجاقلية اىل الديوان وهم يوسف باشا جاويش وحممد اغا سليم كاتب اجلاويشية وعلي ويف تا
أغا حيىي باشجاويش اجلراكسة ومصطفى اغا ابطال ومصطفى كتخدا الرزاز وذكروا اهنم كانوا تعهدوا بباقي 

وا لذلك قدرا من النب خبمسة وثالثني الفردة املطلوبة من امللتزمني وقدرها مخسة وعشرين ألف ريال وقد استدان
ألف ريال فرانسة ليوفوا ما عليهم من الديوان واهنم أرسلوا اىل حصصهم يطالبون الفالحني مباعليهم من اخلراج 

فامتنع الفالحون من الدفع وأخربوا ان الفرنساوية خرجوا عليهم ومنعوهم من دفع املال للملتزمني فكتب هلم 
  ارسل اىل سارى عسكر ومل يرجع جوابه عرض حال يف شأن ذلك و

  ويف رابع عشره صنع اجلرنال بليار املعروف بقائم مقام عزومة ملشايخ 

الدويان والوجاقلية وأعيان التجار وأكابر نصارى القبط والشوام ومد هلم امسطة حافلة وتعشوا عنده مث ذهبوا اىل 
  بيوهتم 

ني يدي احلاكم ينادى عليهما هذا جزاء من يبيع االحرار وذلك ويف ثاين عشرينه طيف بأمرأتني يف شوارع مصر ب
  اهنما باعتا امراة لبعض نصارى االروام بتسعة رياالت 

وفيه طلب اخلواجة الفرنسيسي املعروف مبوسى كافو من الوجاقلية بقية الفردة املتقدم ذكرها فأجابوا بأن سبب 
الفرنساوية وعدم حتصيلهم املال من بالدهم مث احيلوا بعد  عجزهم عن غالقها توقف الفالحني عن دفع املال بأمر

  كالم طويل على استيفاء اخلازندار الن ذلك من وظائفه ال من وظائف الديوان 
ويف سابع عشرنيه حضر الوجاقلية ومعهم بعض االعيان وحرميات ملتزمان يستغيثون بأرباب الديوان ويقولون انه 

ون وضع أيديهم على مجيع االلتزام املفروج عنه الذي دفعوا حلوانه ومغارمه وال بلغنا ان مجهور الفرنساوية يريد
يرفع أيدي امللتزمني عن التصرف يف االلتزام مجلة كافيةوقد كان قبل ذلك أهنى امللتزمون الذين مل يفرجوا هلم عن 

دهم واما النتظارهم الفرج حصصهم اما لفرارهم وعودهم باالمان واما لقصر أيديهم عن احللوان واما لشراقي بال
وعود العثمانيني فيتكرر عليهم حللوان واملغارم فلما طال املطال وضاق حال الناس عرضوا أمرهم وطلبوا من 
مراحم الفرنساوية االفراج عن بعض ما كان بأيديهم ليتعيشوا به ووقع يف ذلك حبث طويل ومناقشات يطول 

املفروج عنه ايضا ونزع ايدي املسلمني بالكلية وانه يستشفعون بأهل شرحها مث ما كفى حىت بلغهم أن القصد نزع 
الديوان عند سارى عسكر بان يبقى عليهم التزامهم يتعيشون به ويقضون ديوهنم اليت استدانوها يف احللوان ومغارم 

ل الشيخ الفردة فقال فوريه الوكيل هل بلغكم ذلك من طريق صحيح فقالوا نعم بلغنا من بعض الفرنساوية وقا
  خليل البكري وانا مسعته من اخلازندار وقال 

الشيخ املهدي مثل ذلك واهنم يريدون تعويضهم من أطيان اجلمهور فقال امللتزمون ان بيدنا الفرمانات والتمسكات 
 من سلفكم بونابارته ومن السالطني السابقني ونواهبم وقائمون بدفع اخلراج واهنم ورثوا ذلك عن آبائهم وأسالفهم
وأسيادهم واذا اخذ منهم االلتزام اضطروا اىل اخلروج من البلد واهلجاج وخراب دورهم ويصبحون صعاليك وال 

يأمتنهم الناس وطالب البحث يف ذلك والوكيل مع هذا كله ينكر وقوع ذلك مرة ويناقش اخرى اىل أن انتهى 



 حاكم سياسة الشريعة ال مدبر أمر البالد نعم الكالم بقوله له ان هذا الكالم يف هذا وأمثاله ليس من وظيفيت فإين
  من وظيفيت املعاونة والنصح فقط 

ويف خامس عشرينه اتفق ان مجاعة من أوالد البلد خرجوا اىل النزهة جهة الشيخ قمر ومعهم مجاعة اآلتية يغنون 
ضوا عليهم وحبسوهم ويضحكون فنزل اليهم مجاعة من العسكر الفرنساوية املقيمني بالقلعة خارج احلسينية وقب

وأرسلوا شخصا منهم اىل شيخ البلد بليار وأخربوه مبكاهنم ليستفسر عن شأهنم فلقيه مث رده اىل القلعة الظاهرية 
تانيا فبات عند اصحابه مث طلبهم يف ثاين يوم فذهبوا وصحبتهم مجاعة من العسكر بالبندق حترسهم فقابلوه ومن 

   عليهم باالطالق وذهبوا اىل منازهلم
وفيه منعوا االغا والوايل واحملتسب من عوائدهم على احلرف واملتسببني فاهنا اندرجت يف أقالم العشور ورتبوا هلم 

  جامكية من صندوق اجلمهور يقبضوهنا يف كل شهر 

  واستهل شهر شعبان سنة

هذه االكذوبة وان فيه أجيب امللتزمون بابقاء التزامهم عليهم وأنكروا ما قيل يف رفع أيديهم وعوتب من صدق 
  كانت صدرت من اخلازندار فامنا كانت على سبيل اهلزل او يكون التحريف من الترمجان أو الناقل 

وفيه حضر التجار اىل الديوان وذكروا أمر املليون وان قصدهم أن جيعلوه موزعا على الرؤوس وال ميكن غري ذلك 
  وطال الكالم والبحث 

ض ذلك لرأي عقالء املسلمني واهنم جيتمعون ويدبرون ويعملون رأيهم يف ذلك شأن ذلك مث احنط االمر على تفوي
بشرط أن ال يتداخل معهم يف هذا االمر نصراين أو قبطي وهم الضامنون لتحصيله بشرط عدم الظلم وأن ال جيعلوا 

لناس وقدرهتم على النساء وال الصبيان وال الفقهاء وال اخلدامني شيئا وكذلك الفقراء ويراعي يف ذلك حال ا
وصناعتهم ومكاسبهم مث قالوا نرجو ان تضيفوا الينا بوالق ومصر القدمية فلم جيابوا اىل ذلك لكوهنم جعلومها 

  مستقلني وقرروا عليهما قدرا آخر خالف الذي قرروه على مصر 
مية وأخرجوا من وفيه خلصوا عرضا ولطفوا فيه العبارة لسارى عسكر فأجيبوا اىل طلبهم ما عدا بوالق ومصر القد

أرباب احلرف الصيارفة والكيالني والقبانية وجعلوا عليهم مبفردهم ستني الف ريال خالف ما يأيت عليهم من املليون 
ايضا يقومون بدفعها يف كل سنة والسر يف ختصيص الثالث حرف املذكورة دون غريها أن صناعتهم من غري رأس 

  مال 
كاشف خلف جامع الغورية وتقيد لذلك السيد امحد الزرو وأمحد بن حممود وفيه افدروا ديوانا لذلك ببيت داود 

حمرم وابراهيم أفندي كاتب البهار وطائفة من الكتبة وشرعوا يف حترير دفاتر بامساء الناس وصناعاهتم وجعلوها 
  طبقات فيقولون فالن من منرة عشرة أو مخسة أو ثالثة او اثنني أو واحد ومشوا على هذا االصطالح 

  وفيه أبطلوا عشور احلرير الذي يتوجه من دمياط اىل احمللة الكربى 
وفيه أرسل سارى عسكر يسأل املشايخ عن الذين يدورون يف االسواق ويكشفون عوراهتم ويصيحون ويصرخون 
 ويدعون الوالية وتعتقدهم العامة وال يصلون صالة املسلمني وال يصومون هذا جائز عندكم يف دينكم أو هو حمرم
فأجابوه بأن ذلك حرام وخمالف لديننا وشرعنا وسنتنا فشكرهم على ذلك وأمر احلكام مبنعهم والقبض على من 

  يرونه كذلك فان كان جمنونا ربط باملارستان أو غري جمنون فإما أن يرجع عن حالته 



ن لكل واحد نسخة وفيه أرسل رئيس االطباء الفرنساوي نسخا من رسالة ألفها يف عالج اجلدري الرباب الديوا
على سبيل احملبة واهلدية ليتناقلها الناس ويستعملوا ما اشار اليه فيها من العالجات هلذا الداء العضال فقبلوا منه 

  ذلك وأرسلوا له جوابا شكر له على ذلك وهي رسالة ال بأس هبا يف باهبا 
سباع فتوجه بسبب الكشف عليها ويف حادي عشره وجدت امرأة مقتولة بغيط عمر كاشف بالقرب من قناطر ال

رسول القاضي واالغا وأخذوا الغيطانية وحبسوهم وكان بصحبتهم ايضا القبطان احلاكم باخلط ومل يظهر القاتل مث 
  أطلقوا الغيطانية بعد أيام 

و وفيه كمل املكان الذي أنشؤوه باالزبكية عند املكان املعروف بباب اهلواء وهو املسمى يف لغتهم بالكمرى وه
عبارة عن حمل جيتمعون به كل عشر ليال ليلة واحدة يتفرجون به على مالعيب يلعبها مجاعة منهم بقصد التسلي 

  واملالهي مقدار أربع ساعات من الليل وذلك بلغتهم وال يدخل أحد اليه اال بورقة معلومة وهيئة خمصوصة 
ن ان يذكر ملشايخ الديوان ان قصده ضبط ويف سادس عشرة ذكروا يف الديوان أن سارى عسكر امر وكيل الديوا

واحصاء من ميوت ومن يولد من املسلمني وأخربهم ان سارى عسكر بونابارته كان يف عزمه ذلك وان يقيد له من 
يتصدى لذلك ويرتبه ويدبره ويعمل له جامكية وافرة فلم يتم مرامه واالن يريد تتميم ذلك ويطلب منهم التدبري يف 

ر هلم ان يف ذلك حكما وفوائد منها ضبط االنساب ومعرفة االعمار فقال بعض احلاضرين ذلك وكيف يكون وذك
وفيه معرفة انقضاء عدة االزواج ايضا مث اتفق الرأي على ان يعلموا بذلك قلقات احلارات واخطاط وهم يقيدون 

وابل وما يف معىن ذلك على مشايخ احلارات واالخطاط بالتفحص عن ذلك من خدمة املوتى واملغسلني والنساء الق
  مث ذكر الوكيل ان سارى عسكر ولد له مولود 

فينبغي أن تكتبوا له هتنئة بذلك املولود الذي ولد له من املرأة املسلمة الرشيدية وجوابا عن هذا الرأي فكتبوا ذلك 
  يف ورقة كبرية وأوصلها اليه الوكيل فوريه 

على فهدم جانبا من بوائك اجلامع ونصفها االسفل مال على ويف غايته سقطت منارة جامع قوصون سقط نصفها اال
االماكن املقابلة له بعطفة الدرب النافذ لدرب االغوات وبقي مسندا كذلك قطعة واحدة اىل يومنا هذا واظن ان 

  سقوطها من فعل الفرنسيس بالبارود 

  واستهل شهر رمضان سنة

ومشايخ احلرف بالطبول والزمور عل العادة وأطلقوا له  ثبت هالله ليلة اجلمعة وعملت الرؤية وركب احملتسب
  مخسني ألف درهم لذلك نظري عوائده اليت كان يصرفها يف لوازم الركبة 

ويف خامسه وقع السؤال والفحص عن كسوة الكعبة اليت كانت صنعت على يد مصطفى أغا كتخدا الباشا 
ب الناظم الناثر السيد امسعيل الشهري باخلشاب وكملت مبباسرة حضرة صاحبنا العمدة الفاضل االريب االدي

ووضعت يف مكاهنا املعتاد باملسجد احلسيين وأمهل امرها اىل حد تارخيه ورمبا تلف بعضها من رطوبة املكان وخرير 
السقف من املطر فقال الوكيل ان سارى عسكر قصده التوجه بصحبتكم يوم اخلميس قبل الظهر بنصف ساعة اىل 

 ويكشف عنها فان وجد هبا خلال أصلعه مث يعيدها كما كانت وبعد ذلك يشرع يف ارساهلا اىل املسجد احلسيين
مكاهنا مبكة وتكسى هبا الكعبة على اسم املشيخة الفرنساوية فقالوا له شأنكم وما تريدون وقرىء يف اجمللس فرمان 

  مبضمون ذلك 



نسا بوقوع الصلح بينهم وبني أهل اجلزائر وتونس ويف ذلك اليوم قرىء فرمان مضمونه انه وردت مكاتبات من فرا
بشروط ممضاة مرضية وقد أطلقوا األذن للتجار من اهل اجلهتني بالسفر للتجارة فمن سافر له احلماية والصيانة يف 

  ذهابه وايابه وقامته باسم دولة اجلمهور الفرنساوية 

  اىل آخره ومل يظهر لذلك أثر 
عريشي بقضاء مصر ووصل ايضا تقليد القضاء بدمياط المحد أفندي عبد القادر وفيه قرىء تقليد الشيخ امحد ال

وأبيار للعالمة الشيخ رضوان جنا وحملة مرحوم للشيخ عبد الرمحن طاهر الرشيدي وذلك على موجب القرعة 
أرسل السابقة من مدة شهرين أو اكثر وقرى ذلك بالديوان ومل حيصل بعد ذلك غريهم فلما كان صبح ذلك اليوم 

شيخ البلد بليار اىل العريشي ومشايخ الديوان والوجاقلية فلما تكاملوا خلع على القاضي العريشي فروة مسور 
بواليته القضاء وركب بصحبته اجلميع ومجلة من العساكر الفرناسوية وشيخ البلد جبانبه ومشوا من وسط املدينة اىل 

نهار وقرىء تقليده حبضرة اجلميع ووكيل الديوان فوريه مث أن وصلوا احملكمة بني القصرين فجلسوا ساعة من ال
  رجعوا اىل منازهلم 

ويف يوم اخلميس املوعود بذكره توجه الوكيل ومشايخ الديوان اىل املشهد احلسيين النتظار حضور سارى عسكر 
حضر ونزل  الفرنسيس بسبب الكشف على الكسوة وازدحم الناس زيادة على عاهتم يف االزدحام يف رمضان فلما

عن فرسه عند الباب وأراد العبور للمسجد رأى ذلك االزدحام فهاب الدخول وخاف من العبور وسأل ممن معه 
عن سبب هذا االزدحام فقالوا له هذه عادة الناس يف هنار رمضان يزدمحون دائما على هذه الصورة يف املسجد ولو 

ثانيا وكر راجعا وقال نأيت يف يوم آخر وانصرف حصل منكم تنبيه كنا أخرجناهم قبل حضوركم فركب فرسه 
  حيث جاء وانصرفوا 

ويف ليلة السبت تاسعه حصلت كائنة سيدي حممود وأخيه سيدي حممد املعروف بايب دفية وذلك ان سيدي حممود 
تني املذكور كان بينه وبني علي باشا الطرابلسي صداقة وحمبة ايام اقامته باجليزة وحج صحبته يف سنة تسع ومائ

  وألف فلما وقعت حادثة الفرنساوية وخرج علي باشا 

املذكور مع من خرج اىل الشام ووردت العساكر العثمانية صحبة يوسف باشا الوزير يف العام املاضي وصحبته علي 
استشاره  باشا املذكور وله به مزيد الوصلة والعناية واملرجع يف املشورة خلربته باالقطار املصرية ومعرفته أهايل البالد

يف شخص يعرفه يكون عينا مبصر لرياسله ويطالعه باالخبار فأشار عليه مبحمود افندي املذكور فكانوا يراسلونه 
ويطالعهم باالخبار سرا فلما قدموا اىل مصر يف السنة املاضية وجرى ما جرى من نقض الصلح ورجوع الوزير ومل 

د احملروقي ايضا والن علي باشا ارحتل اىل الديار الرومية يزل سيدي حممود تأتيه املراسالت بواسطة السيد امح
فيطالعهم كذلك باالخبار مع شدة احلذر خوفا من سطوة الفرنساوية وجتسس عيوهنم املقيدة لذلك فكان يذهب 

القاصد ويرد له اجلواب فلما كان يف التاريخ ورد عليه رسول ومعه جواب وأربعة أوراق مكتوبة باللغة الفرنساوية 
وفيها االمر بتوزيعها ووضعها يف أماكن معينة حيث سكن الفرنساوية فوزع اثنني وقصد وضع الثالثة يف موضع 
مجعيتهم فلم ميكنه ذلك اال ليال فأعطاها خادمة وأمره أن يشكها مبسمار يف حائط ذلك املكان وهو بالقرب من 

ه بعض الفرنسيس من أعلى الدار فنزل اليه وأخذ احلمام املعروف حبمام الكالب ففعل وتلكأ يف الذهاب فأطلع علي
الورقة وقبضوا على ذلك اخلادم وصادف ذلك مرور حسن القلق وهو يتوقع نكتة تكون له هبا الوجاهة عند 

الفرنساوية فأغتنم هذه الفرصة وقبض على اخلادم مع الفرنساوية وسيده ينظر اليه من بعيد وعلم انه وقع يف خطب 



الفرار فرفع اىل داره وتناجى مع أخيه وأستشاره فيما وقع فيه وكيف يكون العمل فأشار عليه  ال ينجيه منه اال
باالختفاء ويستمر أخوه باملنزل مستهدفا للقضاء وليكون وقاية على منزله وعرضه وليس هو مقصودا بالذات فكان 

يدي حممد أفندي ومن كان معه كذلك وتغيب سيدي حممود وأصبح الطلب قاصده فلما مل جيده قبضوا على أخيه س
  بالبيت وهو الشيخ خليل املنري وقرابته امسعيل حليب ونسيبه الربنوسي والسقاء وشيخ 

حارهتم وحبسوهم ببيت قائممقام وهم سبعة أنفار باخلادم املقبوض عليه اوال واوقفوا حرسا بدراهم واجتهدوا يف 
رفقائه اياما فلما مل يقفوا له على خرب أحاطوا بالدار الفحص عن سيدي حممود وتكرار السؤال عليه من أخيه و

وهنبوا ما فيها وصحبتهم اخلادم يدهلم على املتاع واملخبأت مث أصعدوهم اىل القلعة وضيقوا عليهم وأرسلوا خلف 
الشواريب شيخ قليوب ومن كان ينتقل عندهم وألزموهم بأحضاره فانكروه وجحدوه مث أطلقوا خادمه بعد أن 

سني رياال فرانسة وجعلوا له ألفان إن دهلم عليه وقيدوا به عينا يتبعه أينما توجه فأستمر أياما يغدو ويروح أعطوه مخ
يف مظناته مل يقع له على خرب فردوه اىل السجن ثانيا عند أصحابه ومل يزالوا حىت فرج اهللا عنهم وأما املطلوب فوقع 

أصحابه ومعارفه من العربان وغريهم وتنكروا منه ومل يزل حىت له مزيد املشقة يف مدة اختفائه وتربأ منه غالب 
استقر عند شيخ العرب موسى أيب حالوة وأوالده بناحية أمييه بالقليوبية باطالع الشواريب فأكرموه وواسوه وأخفوا 

  أمره ومل يزل مقيما عندهم يف غاية االكرام حىت فرج اهللا عنه 
للحضور بسبب الكشف على الكسوة استوفو خازندار اجلمهور وفوريه وملا كان يوم اخلميس رابع عشره تقيد 

وكيل الديوان فحضر صحبتهم املشايخ والقاضي واالغا والوايل واحملتسب بعدما أخلى املسجد من الناس وأحضروا 
الثة خدامني الكسوة االقدمني وحلوارباطاهتا وكشفوا عليها فوجدوا هبا بعض خلل فأمروا بإصالحه ورمسوا لذلك ث

آالف فضة وكذلك رمسوا للخدمة الذين خيدموهنا ألف نصف فضة وخلدمة الضريح ألف نصف مث ركبوا اىل منازهلم 
  مث طويت ووضعت يف مكاهنا بعد اصالحها 

ويف رابع عشرينه ضربت مدافع كثرية بسبب ورود مركبني عظيمني من فرانسا فيهما عساكر وآالت حرب 
لى بالد النيمسا وحارهبم وحاصرهم وضايقهم واهنم نزلوا على حكمه وبقى االمر بينهم واخبار بأن بونابارته أغار ع

  وبينه على شروط الصلح وانه استغىن عن هذه االشياء املرسلة 

وسيأيت يف أثرهم مركبان آخران فيهما أخبار متام الصلح ويستدل بذلك على أن مملكة مصر صارت يف حكم 
  ا هكذا قالوا يف ورقة بالديوان الفرنسيس ال يشركهم غريهم فيه

  واستهل شهر شوال سنة

فيه بدا أمر الطاعون فانزعج الفرنساوية من ذلك وجردوا جمالسهم من الفرش وكنسوها وغسلوها وشرعوا يف 
  عمل كرنتينات وحمافظات 

بأمر الكرنتينه  ويف ثامنه قال وكيل الديوان للمشايخ ان حضرة سارى عسكر بعث اىل كتابا معناه ايضاح ما يتعلق
ويرى رأيكم يف ذلك وهل توافقون على رأي الفرنساوي أم ختالفون فقالوا حىت تنظر ما هو املقصود فقال حضرة 
أرباب الديوان جيب عليهم أن يعملوا الطريق الذي يكون سببا النقطاع هذه العلة فاننا نبغي هلم ولغريهم اخلري فإن 

ورمبا استعملنا القصاص ولو باملوت عند املخالفة ومن الذي يتغافل عما يكون أجابوا فذاك واال فليزموا ولو قهرا 
سببا لقطع هذا الداء فان رأينا قدانعقد على ذلك وجيب أن يتفق معنا أرباب الديوان الن حفظ الصحة واجب ولذا 



حنن فيه من ذلك نرى كثريا من الناس وال سيما املتشرعون يستعمل الطبيب عند املرض وغايته حفظ الصحة وما 
ونذكر لكم أن بالد الغرب قد اعتمدوا فعل الكرنتينة اآلن فعلماء القاهرة أوىل بأن ال يتأخروا عن استعمال 

الوسائط اذ قد ربطت االسباب باملسببات فقيل له وما الذي تأمرون به أن يفعل فقال هو احلذر ال غري وهو الغاية 
اال يدخل فيه أحد وال خيرج منه أحد مع ما يترتب على ذلك من القوانني  والنتيجة وهو انه اذا دخل الطاعون بيتا

املختصة به وخدمة املريض وعالجه وسيوضح لكم ذلك فيما بعد يعين أن تذعنوا للطاعة وعدم املخالفة وظل 
 البحث واملناقشة يف ذلك بني أرباب الديوان والوكيل وانفض اجمللس على ان الوكيل سيفاوض سارى عسكر يف

ذلك مث يدبرون أمرا وطريقة يكون فيها الراحة للناس البلدية والفرنساوية فان ذلك فيه مشقة على أهل البلد لعدم 
  الفتهم 

  هلذه االمور 
  ويف ثالث عشرة ضربت عدة مدافع من القالع ال يدري سببها 

  ق واالسواق ويف رابع عشر قرىء فرمان من سارى عسكر بالديوان وألصقت منه نسخ يف مفارق الطر
ونصه بعد البسملة واحلمدلة من عبد اهللا جاك منوسر عسكر أمري عام جيوش دولة مجهور الفرنساوية بالشرق 

ومظاهر حكومتها برب مصر حاال اىل كامل االهايل كبري وصغري غين وفقري املقيمني حاال مبحروسة مصر ومبلكة مصر 
ون اال على االضرار بالناس واضراركم يظهرون يف وسط املدينة الناس الذين هم من االشقياء واملفسدين وال يفتش

بينكم أخبارا رديئة تزويرا لتخويفكم وختويف اململكةوكل ذلك كذب وافتراء فامنا حنن خنربكم مجيعا ان كال من 
لرديئة االهايل املذكورة من أي طائفة وملة كان الذي يثبت عليه باالشها أو النشر من نفسه بينكم تلك االخبار ا

املكذوبة ختويفا لكم واضالال بالناس ففي احلال ذلك الرجل ميسك وترمى رقبته بوسط واحدة طرق مصر ويا أهايل 
مصر انتبهوا وتذكروا هذه الكلمات وكونوا مسترحني البال ومترفهني احلال امنا دولة اجلمهور الفرنساوي حاضرة 

صاة والسالم على من اتبع اهلدى والصدق واالستقامة حترير حلمايتكم وصيانتكم ولكن ناظر كذلك اىل تعذيب الع
  يف شهر وافتور سنة تسع املوافق حلادي عشر شهر شوال انتهى 

فعلم الناس من ذلك الفرمان ورودشىء وحصول شيء على حد كاد املرتاب أن يقول خذين وليس للناس ذكر وال 
ل لكل فرد اال بتحصيل ما فرض عليه ولعل ذلك بسبب فكر اال يف بواقي الفردة وما لزمهم يف املليون وال شغ

االوراق الواصلة على يد سيدي حممود أيب دفية باللغة الفرنساوية اليت تقدم ذكرها واشتهر ايضا أنه وردت عليهم 
أخبار بوصول مراكب انكليز جهة أيب قري ويف ذلك اجمللس سئل الوكيل عن ضرب املدافع الي شيء فقال البد 

  علمكم ببعض ذلك يف هذا اجمللس وهو ان وان أحيط 

الفرنساوية كانت حتارب القرانات واآلن وقع صلح بينهم وبني القرانات ما عدا االنكليز فإنه اآلن مضيق عليه 
ورمبا كان ذلك سببا لرضاه بالدخول يف الصلح وقد خرج من فرانسا عمارة رمبا توجهت على اهلند ورمبا أهنم 

صل لسارى عسكر أمر من املشيخة بوصول مراكب املوسقو اليت حتمل الذخائر اىل يقدمون اىل مصر وقد و
الفرنساوية وأن ميكنهم من دخول اسكندرية وقد خرج سنة غاليني من فرانسا اىل حبر اهلند فرمبا قدموا بعد ذلك 

ن كانت مجيع اىل جهة السويس وبورود هذه االخبار تعني خلوص مصر اىل مجهور الفرنساوية ويف سالف الزما
القرانات اليت باجلهة الشمالية ضدا للفرنساوية وقد زالت االن هذه الضدية ومىت انقضى أمر احلرب عمت الرمحة 
والرأفة والنظر باملالطفة للرعية والذي أوجب االغتصاب والعسف امنا هو احلرب ولو دامت املساملة ملا وقع شيء 



العفو والصفح وما مضى البعاد فارمحوا واعفوا عما سلف فقال الوكيل من هذا فقال بعض أهل الديوان سنة امللوك 
  قد وقع االمتحان ومل يبق اال السلم واملساحمة 

وفيه قبضوا على القلق املعروف بعمر أغا وهو أغات املغاربة املرتبة عندهم عسكرا وعلى شخصني آخرين يدعى 
بب ذلك انه حضر اىل مصطفى جليب مكتوب من أحدمها علي جليب واالخر مصطفى جليب وسجنا بالقلعة وس

نسبيه جبهة الشام يطلب منه بعض حوائج فقرىء ذلك املكتوب حبضرة عمر القلق ورفيقه االخر فوشي هبم رجل 
قواس فقبضوا على اجلميع وكان مصطفى جليب املذكور سكن ببيته حممد افندي ثاين قلفة فدخلوا يفتشون عليه يف 

وا به حممد أفندي املذكور وأزعجوه وأحاط به عدة من العسكر ومل ميكنوه من القيام من الدار فلم جيدوه فالزم
جملسه وال من اجتماعه بأحد وبعد ان وجدوا ذلك االنسان مل يفرجوا عن حممد أفندي بل استمر معهم يف الترسيم 

غاية الكرب واملشقة حىت ان  ووجدوا مكانا بالدار به أسلحة وأمتعة فنهبوه وانتهبت الدار واحلارة وحصل عندهم
  بعض جريان ذلك احملل كرب عنده اخلوف وغلب عليه الوهم فمات 

فجأة رمحه اهللا مث فرج اهللا عن حممد افندي بعد ثالثة ايام وأطلق عمر القلق لظهور براءته ومل يكن له جرم غري العلم 
علي جليب ومصطفى جليب يف احلبس  والسكوت وانتقل حممد افندي من تلك الدار وما صدق خبالصة مها وبقي
  ويف سابع عشره استفيضت االخبار بوصول مراكب اىل أيب قري كما تقدم 

  ويف ثامن عشره خرج مجلة من العسكر الفرنساوية وسافروا اىل اجلهة البحرية برا وحبرا 
ن حرب ولكن وردت ويف عشرينه اجتمع اهل الديوان فيه على العادة فبدأ الوكيل يقول انه كان يظن انه يكو

اخبار ان املراكب اليت حضرت اىل اسكندرية وهي حنو مائة وعشرين مركبا قد رجعت فقيل له وما هذه املراكب 
فقال مراكب فيها طائفة من االنكليز وصحبتهم مجاعة من االروام ليس فيها مراكب كبار اال قليل جدا وباقيها 

قد كان وجه اليكم فرمانا يف شأن ذلك قبل أن يتبني األمر  صغار حتمل الذخرية مث قال ان حضرة سارى عسكر
وهو وان كان قد فات موضعه من حيث انه كان يظن ان هناك حرب ولكن من حيث كونه قد برز اىل الوجود 

فينبغي أن يتلى على مسامعكم مث أمر رفائيل الترمجان بقراءته ونصه من عبد اهللا جاك منو سر عسكر أمري عام 
مجهور الفرنساوية بالشرق ومظاهر حكومتها برب مصر حاال اىل مجيع الكبري والصغري االغنياء والفقراء جيوش دولة 

املشايخ والعلماء ومجيعهم الذين يتبعون الدين احلق واحلاصل جلميع اهايل بر مصر سلمهم اهللا مبقام السر عسكر 
الفرنساوية واحد وال ينقسم مث كتب حتت ذلك الكبري مبصر يف أربعة عشر شهر ونتور سنة تسع من قيام اجلمهور 

البسملة ولفظ اجلاللة وحتته ان اهللا هو هادي اجلنود ويعطي النصرة ملن يشاء والسيف الصقيل يف يد مالكه يسابق 
دائما الفرنساوية ويضمحل أعداؤهم ان االنكليزية الذين يظلمون كل جنس للشريف كل املواضع فهم ظهروا يف 

  نوا يتجرؤا يضعوا أرجلهم يف الرب فريتدوا يف السواحل وأن كا

احلال على اعقاهبم يف البحر والعثمانيني متحركني كهؤالء االنكليزية يعلمون ايضا بعض حركات فان كان يقدموا 
ففي احلال يرتدوا وينقلعوا يف غبار وعفار البادية فأنتم يا أهايل مملكة وحمروسة مصراين أنا أخربكم ان كان تسلكوا 

 طريق اخلائفني اهللا وتبقوا مسترحيني يف بيوتكم ومقيمني كما كنتم يف أشغالكم وأغراضكم فحينئذ ال خوف يف
عليكم ولكن ان كان واحد منكم يسلك للفساد واضاللكم بالعداوة ضد دولة اجلمهور الفرنساوي فأقسمت باهللا 

وا يف كل املواقع حني حماصرة مصر االخرية العظيم وبرسوله الكرمي ان رأس ذلك املفسد ترمي تلك الساعة فتذكر
وجرى دماء آبائكم ونسائكم وأوالدكم يف كل مملكة مصر وخصوصا حمروسة مصر وخواصكم انتهبوا حتت 



الغارات وطرحوا علكيم فردة قوية غري املعتاد فأدخلوا يف عقولكم واذهانكم كل ما قلت لكم اآلن والسالم على 
  يل مث الويل على كل من يبعد من طريق اخلري ممضي خالص الفؤاد عبد اهللا جاك منو كل من هو يف طريق اخلري فالو

ويف ذلك اليوم عملوا شنكا وضربوا عدة مدافع من القالع فارتاع الناس لذلك واضطربوا شديدا فسئل من 
  الفرنسيس فأخربوا ان ذلك سرور بقدوم مركبني من فرانسة اىل اسكندرية 

ع مبجلس الديوان بني الوكيل واملشايخ مفاوضة ومناقشة وذلك أنه ملا أشيع خرب ورود ويف ذلك اليوم ايضا وق
املراكب اىل أيب قري شحت الغالل وارتفعت من الرقع على العادة وزادت أمثاهنا فتفاوضوا يف شأن ذلك وأنه ال بد 

احل وملا قرىء الفرمان املذكور من االعتناء من احلكام وزجر الباعة وطواف احملتسب وشيخ البلد على الرقع والسو
قال بعض احلاضرين العقالء ال يسعون يف الفساد واذا حتركت فتنة لزموا بيوهتم فقال الوكيل ينبغي للعقالء 

والمثالكم نصيحة املفسدين فان البالء يعم املفسد وغريه فقال بعضهم هذا ليس جبيد بل العقاب ال يكون اال على 
  مبا كسبت رهينة وقال آخر من أهل اجمللس املذنب قال تعاىل كل نفس 

وال تزروا وزرة وزر أخرى فقال الوكيل املفسدون فيما وقدم هاجوا الفتنة فعمت العقوبة واملدافع والبنبات ال عقل 
هلا حىت متري بني املفسد واملصلح فانه ال تقرأ القرآن وقال اخر املخلص نيته ختلصه فقال الوكيل ان املصلح من 

حه الرعية فإن صالحه يف حد ذاته خيصه فقط والثاين أكثر نفعا وطال البحث واملناقشة يف حنو ذلك فلما يشمل صال
كان عصر ذلك اليوم ورد فرمان من سارى عسكر اىل وكيل الديوان فأرسل خلف الشيخ امسعيل الزرقاين 

ه وهو مبىن على جواب املناقشة فاستدعاه وسلمه اليه وأمره أن يطوف به على مشايخ الديوان يف بيوهتم فيقرؤ
املذكورة وصورته بعد البسملة واجلاللة من عبد اهللا جاك منو سر عسكر أمري عام جيوش دولة مجهور الفرنساوية 

بالشرق ومظاهر حكومتها برب مصر حاال اىل كافة املشايخ والعلماء الكرام املقيمني مبحفل الديوان املنيف مبحروسة 
فضائلهم وأهلمهم احلكمة الواجبة الجراء فرائضهم نرسل حلضراتكم يا مشايخ ويا علماء مصر أدام اهللا تعاىل 

الكرام نداء جديد خطابا اىل مجيع أهايل مملكة مصر وخصوصا أهل حمروسة مصر وال شبهة يل يف تقييدكم لتنبيههم 
نا رجال دولة اجلمهور بكل ما هو حمرر فيها وغري ذلك تذكروا ان هذا التنبيه هو غرضكم امنا حضراتكم هه

الفرنساوي فيبقى يف عقولكم وأذهانكم كل وما وقع حني قصاص مصر االخرية تفهموا بناء على ذلك كيف هو 
واجب اىل أمنيتكم وراحتكم ضبط اخلالئق النه ان كان يصري أصغر احلركات فال بدا ثقلها يقع على رؤسكم وغري 

كملت املصاحلة مع امرباطور النيمسا وان قيصر الروسيا بيزو أقام ذلك ورد لنا يف احلال اخبار من فرانسا انه 
  احملاربة ضد دولة العثمانية والسالم 

وملا أصبح ثاين يوم اجتمع املشايخ ببيت الشيخ عبد اهللا الشرقاوي وحضر االغا والوايل واحملتسب وأحضروا 
دوهنم وأن ال يغفلوا أمر عامتهم  مشايخ احلارات وكرباء االخطاط ونصحوهم وأنذروهم وأمروهم بضبط من

  وحذروهم وخوفوهم العاقبة وما يترتب على قيام املفسدين وجهل 

اجلاهلني واهنم هم املأخوذون بذلك كما أن من فوقهم مأخوذ عنهم فالعاقل يشتغل مبا يعنيه على انه مل يبق يف الناس 
فيه باجلد واالجتهاد وبث املعينني من القواسة اال رسوم هافتة وانفصلوا على ذلك هذا وديوان املليون يعملون 

والفرنساوية يف املطالبة بالثلث والكسرة الباقية من الفردة والتشديد يف أمر الكرنتينة وازعاج الناس من ذلك 
وخوفهم من حصول الطاعون وأشاعوا فيما بينهم أن من أصابه هذا الداء يف مكان كشفوا عليه فان كان مريضا 

خذوا ذلك املصاب اىل الكرنتينة عندهم وانقطع خربه عن أهله اال أن كان له أجل باق ويشفى من بذلك الداء أ



ذلك ويعود اليهم صحيحا واال فال يراه أهله بعد ذلك أصال وال يدري خربه النه اذا مات أخذه املوكلون 
حد وال خيرج منها مدة أربعة أيام بالكرنتينة ودفنوه بثيابه يف حفرة وردموا عليه التراب وأما داره فال يدخلها أ

وحيرقون ثيابه اليت ختتص به ويقف على بابه حرس فان مر احد وملس الباب أو احلد احملدود قبضوا عليه وأدخلوه 
الدار وكرتنوه وان مات الشخص يف بيته وظهر انه مطعون مجعوا ثيابه وفرشه وأحرقوها وغسله الغاسل ومحله 

ن غري مشهد وامامه ناس متنع املارين من التقرب منه فان قرب منه أحد كرتنوه يف احلمالون ال غري وأخرجوه م
احلال وبعد دفنه يكرتنون على كل من باشره بغسل أو محل أو دفن فال خيرجون اال خلدمة أخرىمثلها بشري 

والتوهم وقوع المساس فهال الناس هذا الفعل واستبشعوه وأخذوا يف اهلرب واخلروج من مصر اىل االرياف لذلك 
  الفتنة بورود أخبار املراكب اىل أيب قري وحتذر الفرنساوية واستعدادهم وتأهبهم ونقل أمتعتهم اىل القلعة 

ويف تاسع عشرة خرجت عساكر كثري حبموهلم وفرشهم وذهبوا اىل جهة الشرق وأشيع حضور عرضي العثمانية 
  ووصوهلم اىل العريش صحبة يوسف باشا الوزير 

  وا الشيخ السادات اىل القلعة من غري أهانة وفيه أصعد

ويف يوم الثالثاء رابع عشرينه قبضوا ايضا على حسن اغا احملتسب وأصعدوه اىل القلعة ايضا بشخص خيدمه 
فحبسوه بالربج الكبري فأما الشيخ السادات فسأل املوكل به عن ذنبه وجرمه املوجب حلبسه فقال مل يكن اال احلذر 

فنت يف البلد واهاجه العامة لبغضك الفرنسيس ملا سبق لك منهم من االيذاء وأما احملتسب فإن من اثارة تلك ال
الشيخ البكري والسيد امحد الزرو ذهبا اىل قائمقام واىل سارى عسكر وتكلما يف شأنه فأجاهبما بان هذا مل يكن من 

ع فيه فقال اننا حمتاجون اليه الجل شغلكما وقيل للسيد امحد انك رجل تاجروذاك أمري وليس من جنسك حىت تشف
مساعدته معنا يف قبض املليون وال نعرف له ذنبا يوجب حبسه النه ناصح يف خدمة الفرنسيس فقاال على لسان 

الترمجان اهللا يعلم ذنبه وسارى عسكر وهو ايضا يعلم ذلك من نفسه وملا سجنوه مل يقلدوا مكانه غريه فكان 
م امليزان ونوبة احلسبة وفيه نادوا يف االسواق باالمان وعدم االنزعاج من أمر كتخداه يركب مع االغا وأمامه

الكرنتينه وان من مات الحترق اال ثيابه اليت على بدنه ال غري وكان أشيع يف الناس ما تقدم وزادوا على ذلك حرق 
ن هذا املشاع يف الناس الدار اليت ميوت فيها ايضا وأن قصدهم ايضا عمل كرنتينه على البلد بتمامها فحصل م

  كرب عظيم ووهم جسيم فنودي بذلك ليسكن روع الناس 
ويف يوم اخلميس سادس عشرينه ارسل كبري الفرنسيس وطلب رؤساء الديوان والتجار فحضروا اىل منزله فأعلمهم 

يكون نظرهم  أنه مسافر اىل حبري وترك مبصر قائمقام بليار ومجلة من العسكر والكتبة واملهندسني وأوصاهم بأن
على البلد وكان يف العزم حبسهم رهينة فاستشار يف ذلك فاقتضى رأيهم تأخري ذلك وركب من فوره مسافرا ومل 
يرجع من هذه السفرة اىل مصر وحضر اجلماعة اىل الديوان واجتمعوا بالوكيل فوريه فأخربهم أنه حضر اىل ناحية 

  الطية وأخرى نابلطية وطلعوا اىل قطعة ارض رخوة بني أيب قري طائفة من االنكليز وصحبتهم طائفة من امل

  سلسولني من املاء وان الفرنساوية حميطون هبم من كل جهة 
ويف سابع عشرينه رجعت العساكر اليت كانت توجهت اىل جهة الشرق حبموهلم وأثقاهلم وصحبتهم سارى عسكر 

أخربوا عنهم مل يزالوا سائرين حىت وصلوا اىل  الشرقية رينه فسافروا من يومهم وحلقوا بكبريهم برا وحبرا أو
الصاحلية وأرسلوا هجانة اىل العريش فلم جيدوا أحدا فكروا راجعني وأشاعوا أن اجلهة الشرقية مل يأت اليها أحد 

مطلقا وأصل اخلرب أن سارى عسكر رينه كاشف القليوبية والشرقية أخربه بعض عربان املويلح باهنم شاهدوا 



ية ترددت بالقلزم فأرسل خبرب ذلك اىل سارى عسكر منو ويقول له يف ضمن ذلك ويشري عليه بأن مراكب انكليز
يتوجه صحبة جانب من العسكر وحيصن نواحي االسكندرية خوفا من ورود االنكليز تلك الناحية وان رينه يتكفل 

نكليز ال يأتون من هذه الناحية له مبن يرد اىل ناحية الشرق وأكد عليه يف ذلك فأجابه سارى عسكر بقوله ان اال
واهنم يأتون من ساحل الشام ويأمره باالرحتال والذهاب اىل الصاحلية يرابط فيها فتواين يف احلركة وأرسل اليه ثانيا 
مبعىن اجلواب االول وحيثه على حتصني ثغور االسكندرية وترددت بينهما املراسالت يف ذلك ومضت ايام فيما بني 

لفرنساوية بورود مراكب االنكليز وتردادها جتاه االسكندرية مث رجوعها فكتب سارى عسكر ذلك فورد اخلرب ل
منو يقول لرينه اهنم تراؤا ليومهوا بأن قصدهم ورود االسكندرية مث غابوا واهنم رجعوا ليطلعوا بناحية الطينة 

وكتب اليه كتابا يقول فيه اهنم ال ويستحثه على الرحلة والذهاب اىل الصاحلية فلم يسعه اال االمتثال واالرحتال 
يريدون اال ثغر االسكندرية وامنا مل يسعفهم الريح فال تغتر برجوعهم وانه رحل امتثاال لالمر ويشري عليه هو ايضا 
بعدم تأخره عن الذهاب اىل االسكندرية ويقبل اشارته فلم يستمع وتأخر عن ذلك ورحل رينه اىل جهة الربكة ومل 

   انتقل اىل الزوامل مث اىل بلبيس ويف كل يوم ووقت يرسل يستعجل الذهاب مث

اليه سارى عسكر منو ويأمره بالذهاب اىل الصاحلية وهو يتلكأ يف الرحيل مث أرسل له آخرا يقول له انه وردت 
 علينا أخبار بأن يوسف باشا الوزير متحرك اىل القدوم وحيتم عليه يف الرحيل اىل الصاحلية فعند ذلك مجع رينه

سوارى عسكره وعرض عليهم ذلك وسفه رأيه وان هذا اخلرب ال اصل له وانا اعلم اننا ال نصل اىل الصاحلية حىت 
يأيت اخلرب خبالف ذلك ويأتينا االمر بالرجوع والذهاب اىل االسكندرية فال نستفيد اال التعب واملشقة وارحتل مبن 

م واذا مبراسلة سارى عسكر منو اىل رينه خيربه بان االنكليز معه من غري استعجال فوصلوا اىل القرين يف ثالثة ايا
وصلوا اىل أيب قري وطلعوا اىل الرب وحتاربوا مع أمري االسكندرية ومن معه من الفرنساوية وظهروا عليهم ويستعجله 

ابة يف الرجوع والذهاب اىل االسكندرية فقال رينه هذا ما كنت أمخنه وأظنه وارحتل راجعا وعدي على برانب
  بعساكره وتقدم سارى عسكر منو وسبقه اىل االسكندرية 

  شهر القعدة سنة

  يف ثالثه أمر وكيل الديوان أرباب الديوان بان يكتبوا السارى عسكر مكتوبا بالسالم ففعلوا ما أمروا به 
به  ويف سادسه تويف حممد أغا مستحفظان مطعونا مرض يوم السبت وتويف ليلة االحد فوضعوه يف نعش وخرج

احلمالون ال غري وامامه الطرادون ومل يعملوا له مشهدا وال مجاعة وكرتنوا داره واغلقوها على من فيها ومل يقلدوا 
عواضه احدا بل اذنوا لعبد العال أن يركب عوضا عنه وذلك مبعونة نصر اهللا النصراين ترمجان قائممقام فاستقر عبد 

ذلك من مجلة النوادر والعرب فان عبد العال هذا كان من اسافل  العال املذكور أغات مستحفظان وحمتسبا فكان
العامة وكان أجرب البعض نصارى الشوام خبان احلمزاوي خيدمه مث توسط مبصطفى اغا السابق بسبب معرفته 

للنصارى املترمجني حىت تقدم بوساطته وقلدوه االغاوية فجعله كتخداه ومشريه فلما توىل حممد آغا تقيد معه كما 
  كان مع مصطفى آغا 

ولكن دون احلالة اليت كان عليها مع ذلك لصالحية حممد أغا املقتول فلما تويف يف هذا الوقت ترك لعبد العال أمر 
  املنصب الشغال الفرنساوية مبا هو االهم من انفتاح احلروب والطاعون وغري ذلك 

حية غزة وان جواسيسهم وصلوا اىل العريش وقدمت ويف يوم الثالثاء تاسعه اشيع يف الناس وصول العثمانيني اىل نا



اهلجانة اىل الفرنساوية باخلرب فلما كان عشاء تلك الليلة طلبوا املشايخ اىل الديوان فلما تكامل حضورهم حضر 
فورية الوكيل وصحبته آخر من الفرنسيس من طرف قائمقام فتكلم فوريه كالما كثريا ليزيل عنهم الوهم 

قول كقوله انه حيب املسلمني ومييل بطبعه اليهم وخصوصا العلماء وأهل الفضائل ويفرح ويؤانسهم يزخرف ال
لفرحهم ويغتم لغمهم وال حيب هلم اال اخلري وسياسة االحكام تقتضي بعض االمور املخالفة للمزاج وان سارى 

فره قصد ان يعوق املشايخ عسكر قبل ذهابه رسم هلم رسوما وأمرهم بأجرائها واملشي عليها يف أوقاهتا وانه عند س
واعيان الناس ويتركهم يف الترسيم رهينة عن املسلمني فلما ظهر له وحتقق ان الذين وردوا اىل أيب قري ليسوا من 

املسلمني وامنا هم انكليزية ونابلطية واعداء للفرنساوية وللمسلمني ايضا وليسوا من ملتهم حىت يتعصبوا من أجلهم 
شا الوزير وعساكر العثمانية حتركوا اىل هذا الطرف فلزم االمر لتعويق بعض االعيان وذلك واآلن بلغنا أن يوسف با

من قوانني احلروب عندنا بل وعندكم وال يكون عندكم تكدر وال هم بسبب ذلك فليس اال االعزاز واالكرام 
انتهى الكالم وانقضى أينما كنتم والوكيل دائما نظره معهم وال يغفل عن تعليل مزاجهم يف كل وقت ويوم مث 

اجمللسن على تعويق أربعة اشخاص من املشايخ وهم الشيخ الشرقاوي والشيخ املهدي والشيخ الصاوي والشيخ 
الفيومي فأصعدوهم اىل القلعة يف الساعة الرابعة من الليل مكرمني وأجلسوهم جبامع سارية ونقلوا اىل مكاهنم 

  االربعة الباقية من أعضاء  الشيخ السادات فاستمر معهم باملسجد وأمروا

الديوان وهم البكرى واالمري والسرسى وكاتبه ان يكون نظرهم على البلد وجيتمعون بشيخ البلد وال ينقطعون عنه 
وان املشايخ احملجوزين ال خوف عليهم وال ضرروهم معززون مكرمون وأطلقوا لكل شيخ منهم خادما يطلع اليه 

ج اليه من منزله والذي يريد من احباهبم وأصحاهبم زيارهتم يأخذ له ورقة باالذن وينزل ليقضي له أشغاله وما حيتا
من قائمقام ويطلع هبا فال مينع وكذلك اصعدوا ابراهيم أفندي كاتب البهارا وأمحد ابن حممود حمرم وحسني قرا 

لي كتخدا ابراهيم ويوسف باشجاويش تفكجيان وعلي كتخدا حيىي آغات اجلراكسة ومصطفى آغا ابطال وع
النجديل وحممد افندي سليم ومصطفى أفندي مجليان ورضوان كاشف الشعراوي وغريهم وأمروا املشايخ الباقية 
والذين مل حيبسوا بتقيدهم ونظرهم اىل البلد والعامة واهنم يترددون على بليار قائمقام ويعلمونه باالمور اليت ينشأ 

طالبة بثلثه وكذلك كسرة الفردة ونفس اهللا عن الناس وكذلك عنها الشرور والفنت وأمهل ديوان املليون وامل
تسوهل يف أمر الكرنتينة واجازة االموات وعدم الكشف عليهم وتصديق الناس مبا خيربون به يف مرض من ميوت 
وذلك لكثرة اشغاهلم وحركاهتم وحتصنهم ونقل متاعهم وصناديقهم وفرشهم وذخائرهم اىل القلعة الكبرية على 

  واحلمري ليال وهنارا والطاعون متعلق فيهم وميوت منهم العدة الكثرية يف كل يوم  اجلمال
ويف حادي عشرة افرجوا عن الشيخ سليمان الفيومي وأنزلوه من القلعة ليكون مع من مل حيبس وأمرهم الوكيل 

ون مع بعضهم وال يرد بالتقيد واحلضور اىل الديوان على عادهتم وال يهملونه فكانوا حيضرون وجيلسون حصة يتحدث
عليهم اال القليل من الدعاوي مث ينصرفون اىل منازهلم وكذلك أمروا الشيخ أمحد العريشي القاضي بان حيضر 

  وجيلس من غري سابقة له بذلك وذلك حفظا للناموس ال غري 
  ويف ثالث عشرة نقل الكمثارى فوريه الوكيل متاعه اىل القلعة 

ىل الشيخ سليمان الفيومي تذكرة يأمره فيها بأن ينقل فراش اجمللس ويودعه يف مكان وصعد اليها فلم ينزل وارسل ا
بداره ففعل ما أمره به ومل يتركوا به اال احلصر وامر حبضور ارباب الديوان على عادهتم فكانوا يفرشون سجاجيدهم 

  وجيلسون عليها حصة اجللوس مث ينصرفون 



ن الربج اىل جامع سارية صحبة املشايخ وكذلك فوريه الوكيل جعل ويف رابع عشره نقلوا حسن آغا احملتسب م
سكنه اجلامع املذكور وأظهر ان قصده مؤانستهم وليس اال لضيق مساكن القلعة وازدحام الفرنسيس وكثرة ما 

نقلوه اليها من االمتعة والذخائر والفالل واالحطاب مع ما هدموه من أماكنها حىت اهنم سدوا ابواب امليدان 
  جعلوه من مجلة حقوقها فكانوا ينزلون اليه ويصعدون منه من باب السبع حدرات و

ويف تاسع عشره ورد مكتوب من كبري الفرنسيس من ناحية اسكندرية مؤرخ بثالث عشر القعدة وهو جواب عن 
ام جيوش املكتوب املرسل اليه السابق ذكره وصورته بعد الصدر املعتاد من عبد اهللا جاك منو سر عسكر أمري ع

الفرنساوية بالشرق ومظاهر حكومتها برب مصر حاال اىل كامل املشايخ والعلماء الكرام املقيمني بالديوان املنيف 
مبحروسة مصر أدام اهللا فضائلهم ورد لنا مكتوبكم العزيز ورأينا بكامل السرور كل ما فصلتم لنا به وثبت من 

فرنساوية ودمتم حضراتكم وكافة أهايل مصر باحلمية مفهومنا صدق ودادكم لنا ولعساكر دولة مجهور ال
واالستقامة املوعودة ومعلوم على فضائلكم أن اهللا يهدي كال فما النصر اال منه ووضعت عليه اعتمادي وما توفيقي 

اال به وبرسوله الكرمي عليه السالم الدائم وان ابتغيت النصرة فما هو اال لسهول خريايت اىل بر مصر وسكان 
  ها وخري أمور اهلها واهللا تعاىل يكون دائما معكم ويكرم وجوهكم بالسالمة واليت

وفيه مسع ونقل عن بعض الفرنسيس انه وقع احلرب بني الفرنساوية واالنكليزية وكانت اهلزمية على الفرنساوية 
  وقتل بينهم مقتلة كبرية 

عسكر رينه وداماص ورابه منهما ما رابه  واحنازوا اىل داخل االسكندرية ووقع بينهم االختالف واهنم منوسارى
وكان سببا هلزميته فيما يظن ويعتقد فقبض عليهما وعزهلما من امارهتما وذلك أن رينه وداماص ملا ذهبا على الصورة 

املتقدمة ونظر رينه وأرسل من كشف على متاريس االنكليز فوجدها يف غاية الوضع واالتقان فأجتمعوا للمشورة 
بروا بينهم أمر احملاربة فرأى سارى عسكر منو رأيه فلم يعجب رينه ذلك الرأي وان فعلنا ذلك على عادهتم ود

وقعت الغلبة علينا وامنا الرأي عندي كذا وكذا ووافقه على ذلك داماص وكثري من عقالئم فلم يرض بذلك منو 
ت عليهم اهلزمية وقتل منهم يف وقال انا سارى عسكر وقد رأيت رايي فلم يسعهم خمالفته وفعلوا ما أمر به فوقع

تلك الليلة مخسة عشر ألفا وتنحى رينه وداماص ناحية ومل يدخال يف احلرب بعسكرمها فاغتاظ منه ونسبهما للخيانة 
واملخامرة عليه وتسفيههم لرايه وأكذ ذلك عنده اهنما ملا حضرا اىل االسكندرية أخذا معهما أثقاهلما وما كان هلما 

بة االمر وسوء رأى كبريمها فاشتد انكاره عليهما وعزل عنهما العسكر وحبسهما مث اطلقهما مبصر لعلمهما عاق
ونزال اىل املراكب مع عدة من اكابرهم وسافر اىل بالدمها وان منو أرسل اىل بونابارته خيرب عن ورود االنكليز 

عن الواقع وردوهم من اثناء  ويستنجده فأرسل اليه عسكرا فصادفوا اجلماعة املذكورين يف الطريق فأخربوهم
الطريق وقد أشاروا لذلك يف بعض مكاتباهتم واخرب ايضا املخربون ان االنكليز اطلقوا حبوس املياه امللحة حىت 

اغرقت طرق االسكندرية وصارت مجيعها جلة ماء ومل يبق هلم طريق مسلوك اال من جهة العجمي اىل الربية وأن 
  الباب الغريب  االنكليز تترسو اقباهلم من جهة

وفيه ورد اخلرب بأن حسني باشا القبطان ورد بعساكره جهة أيب قري وطلع عسكره من املراكب اىل الرب وقويت 
  القرائن الدالة على صحة هذه االخبار وظهرت لوائح ذلك الفرنسيس مع شدة جتلدهم وكتمان 

  امرهم وتنميق كالمهم 
ب وبنوه فضاق خناق الناس بسبب اخلروج اىل القرافة باالموات فكان وفيه سدوا باب الربقية املعروف بباب الغري



الذي مدفنه ببستان اجملاورين خيرج جبنازته من باب النصر وميرون هبا من خلف السور املسافة الطويلة حىت ينتهوا 
شايخ اىل مدفنهم فحصل للناس مشقة شديدة وخصوصا مع كثرة االموات فكلم يوم االحد حادى عشرينه بعض امل
قائمقام يف شان ذلك فأرسل اىل قبطان احلنطة ففتح بابا صغريا من حائط السور جهة كفر الطماعني على قدر 

  النعش واحلمالني واملشاة 
ويف ثاين عشرينه سافر مجاعة من أعيان الفرنساوية اىل جهة حبرى وهم استوف اخلازندار العام ومدبر احلدود وفوريه 

مدبر امالك اجلمهور وبرنار وكيل دار الدرب وريج خازندار دار الضرب والبرت رئيس وكيل الديوان وشنانيلو 
مدرسة املكتب وحافظ سجالهتم وكتبهم واخذوا معهم طائفة من رؤساء القبط وفيهم جرجس اجلوهري وأشيع يف 

  الناس بأن سفرمها لتقرير الصلح وليس كذلك 
ال له جريار وحضر يوم اجلمعة سادس عشرينه بصحبة كاتب ويف ثالث عشرينه توكل حبضور الديوان كمثارى يق

سلسلة التاريخ حمبنا الفاضل العمدة السيد امسعيل املعروف باخلشاب وحضرة قاسم افندي امني الدين كاتب 
الديوان فلما استقر به اجللوس أخرب أنه ورد كتاب من كبريهم جاك منو باللغة الفرنساوية مضمونه انه مقيم 

  هو مؤرخ بعشرين القعدة ومثل ذلك من الكالم الفارغ بسكندرية و
وفيه قدم ثالثة أنفار من العرب صحبة مجاعة من الفرنسيس وذهبوا هبم اىل بيت قائمقام فاستفسر منهم فاختل 

  كالمهم وتبني كذهبم فأمر حببسهم 
شارع املدينة ومنعوا وفيه حضر مجاعة من الفرنسيس من جهة الشرق ومعهم دواب كثرية وآالت حرب ومروا يف 

  الناس من شرب الدخان 

خوفا على البارود من النار ومل يعلم سبب قدومهم مث تبني اهنم الذين كانوا حمافظني بالصاحلية وبعد أيام حضر ايضا 
  الذين كانوا بالقرين وكذلك الذين كانوا ببلبيس وناحية الشرق شيئا بعد شيء 

  شهر ذي احلجة احلرام سنة

جتماع بالديوان وأخرب الوكيل ان كبريهم قد بعث أخبارا باالمس منها انه قد مات مجاعة من كرباء فيه حصل اال
االنكليز وان اكثر عساكرهم مريضون مبرض الزحري والرمد ورمبا حيصل الصلح عن قريب ويرجعون اىل بالدهم 

أل عن أحوال البلد وسكون الرعية وان العطش مضاررهم وبعثوا عدة مراكب لتأتيهم باملاء فتعذر عليهم ذلك مث س
والغالل واألقوات فأجيب بأن البلد مطمئنة والرعية ساكنة والغالل موجودة فقال ال بد من اعتنائكم جبميع هذه 

  االمور املوجبة للراحة 
ىت وفيه أشيع ان االنكليز ومن معهم من العثمانية ملكوا ثغر رشيد وابراجها وحاربوا من كان هبا من الفرنسيس ح

  اجلوهم عنها ودخلوها 
ويف ذلك اليوم قبضوا على نيف وستني من مغاربة الفحامني وطولون والغورية ونفوهم وذلك من فعل عبد العال 

  اآلغا 
وفيه أمر بليار قائمقام بركوب احد املشايخ صحبة عبد العال وميرون بشوارع املدينة فكان يركب معه مرة الشيخ 

  يمان الفيومي وذلك لتطمئن الرعية حممد االمري ومرة الشيخ سل
ويف سادسه قرىء مكتوب زعموا أنه حضر من سارى عسكر منو من جهة االسكندرية وصورته بعد البسملة 



واجلاللة والصدر املعتاد اىل حضرات كافة املشايخ والعلماء الكرام املستشارين مبحفل الديوان املنيف مبحروسه 
النصرة اال من اهللا وبشفاعة رسوله الكرمي عليه السالم الدائم العساكر الفرنساوية  مصر أدام اهللا تعاىل فضائلهم وما

واالنكليزية مها اىل هذا االن حصريان قبلهما فحصنا أطرافنا مبتاريس وخنادق ال تغلب وال هتجن وغري ذلك يلزم 
  خنرب حضراتكم لتهدية متشياتكم والجل انتظامها 

بواسطة مرسله اىل حضرة السلطان سليم أذعن االمر اىل عساكره الجل ما  ان سلطان الروسية احملمية اعلن
يتجانبوا ويتراووا وخيلو من بر مصر مجيعا واال البد من سلطان الروسيات اجلمعية االقامة باحملاربة مبعية مائة ألف 

خطابه اىل عساكره عسكرية ضد العثمانية وضد قسطنطينية فبناء على ذلك أرسل السلطان سليم أوامره بفرمانه 
لتخلية بر مصر ولكامل من بالرب املذكور لكي ومث ولكن ذهب االنكليزية كفا لالرتشاء بعض من مقدار العسكر 

العثمانية وبتقدمي امتثاهلم اىل أوامر سلطاهنم فاعلنوا وأخربوا كل ذلك أىل أهايل مصر فانتظموا كما كنتم دائما 
انة دولة اجلمهور الفرنساوية واهللا تعاىل يدمي فضائلكم عن االهلام باخلري باخلري واعتمدوا واعتنوا حبماية وصي

والسالمات حرر يف اخلامس والعشرين من شهر جرمينيال سنة تسعة املوافق لثالثة ذي احلجة سنة ألف ومائتني 
لذي محل هذا ومخسة عشر وكتب بألفاظه وحروفه من خط منشئه لوما كالترمجان مث قال الترمجان ان الفرنساوي ا

الكتاب نقل يل عن سر عسكر انه ناشر لكم ألوية الشكر على قيامكم بوظائفكم فدوموا على ذلك فأجيب السمع 
والطاعة مت ان بعض احلاضرين من املشايخ أخرب بأن رجال من املنوفية يقال له موسى خالد كان الفرنساوية أحسنوا 

ية أفسد يف البالد وقطع الطريق وال يتمكن أحد من أهل هذه اجلهة اليه وقدموه على أقرانه فلما خرجوا من املنوف
أن خيرج من بلده لتحصيل معاشه وانه قبض على الشيخ عابدين القاضي وصادره يف حنو ثالثة آالف ريال وكذلك 

ابة صادر كثريا من أغنياء منوف وغريها وأخذ أمواهلم فقال الوكيل ستسكن الفتنة ويعاقب املفسدون مث أمر بكت
مكاتيب ممضاة من مشايخ الديوان خطابا للتجار واملتسببني وملشايخ البالد يأمروهنم بارسال الغالل واالقوات اىل 

  مصر فكتبوا للمحلة الكربى منوف واملنصورة والفشن وبين سويف 
  وفيه كتبوا جوابا من مشايخ الديوان لكبري الفرنسيس جوابا عن 
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لتراجم واألخبار: كتاب  ا اآلثار يف    تاريخ عجائب 
بن حسن اجلربيت : املؤلف  لرمحن  ا  عبد 

  املكتوب املذكور آنفا 
وفيه ذكر قائمقام بليار لبعض الرؤساء انه اذا رجع سارى عسكر منصورا ودامت أهل البلد على طاعتهم 

  وسكوهنم رفع عنهم نصف املليون والظلم 
  حمرم التاجر بتوسل والدته بقائمقام بليار على مصلحة الفني ريال فرانسة  ويف عاشره افرجوا عن ابن

  وفيه خرج عبد العال اىل ناحية أيب زعبل ورجع ومعه ثالثة أشخاص من الفالحني ضرب عنق أحدهم 
ويف ثاين عشرة قبض عبد العال على أناس من الغورية والصاغة ومرجوش وغريهم وألزمهم مبال وسئل عن ذلك 

  مل أفعله من قبل نفسي بل عن أمر من الفرنسيس  فقال
وفيه حفروا خندقا عند تالل الربقية فكان الذين خيرجون باالموات يصعدون هبم من فوق التل مث ينزلون وميرون 
عل سقالة من اخلشب على اخلندق احملفور فحصل للناس غاية املشقة واتفق ان ميتا سقط من على رقاب احلمالني 

  أسفل التل وتدحرج اىل 
وفيه ورد اخلرب مبوت مراد بك بالوجه القبلي بالطاعون وكان موته رابع الشهر ودفن بسوهاج عند الشيخ العارف 

وأقيم عزاؤه عند زوجته الست نفيسة وبنت له قربا مبدفن على بك وامسعيل بك بالقرافة بالقرب من قبة االمام 
 ترك ذلك وبطل وكان الفرنساوية عند ما اصطلح معهم وأعطوه الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه وأشيع نقله اليه مث

امارة الصعيد رتبوا لزوجته املذكورة يف كل شهر مائة ألف فضة واستمرت تقبض ذلك حىت أخرج الفرنساوية 
جوابات اىل االمراء املرادية يعزوهنم يف استاذهم وتقريرا اىل عثمان بك اجلوخدار املعروف بالطنربجي بان يكون 

  مريا ورئيسا على خشداشينه وعوضا عن مراد بك ويستمرون على امريتهم وطاعتهم أ
  وفيه حضرت جوابات املراسالت اليت أرسلت اىل البالد بسبب 

الغالل واالقوات بان املتسببني والتجار أجابوا بالسمع والطاعة غري ان املانع هلم قطاع الطريق وتعدى العرب 
لدان مغلوقة حبيث ال ميكن اخلروج منها فاذا أمنت الطرق حضر املطلوب وكالم هذا ومنعهم السبيل وان أبواب الب

معناه وأما الساعي املرسل اىل املنصورة فانه رجع من اثناء الطريق ومل ميكنه الوصول اليها الن العساكر القادمة قد 
  دخلوها وصارت يف حكمهم 

غا ابطال بالقلعة فلما ظهر فيه ذلك رفعوه بطريق مهانة وفيه أي يف هذا الشهر زاد أمر الطاعون وطعن مصطفى أ
وأنزلوه اىل الكرنتينه بباب العزب وألقوه هبا مث تكلم يف شأنه ارباب الديوان فانزلوه اىل داره فمات هبا وكذلك 
 وقع حلسني قرأ ابراهيم التاجر وعلى كتخدا النجديل وذلك يف اوائله ويف كل يوم ميوت من الفرنسيس الكائنني
بالقلعة الثالثون واالربعون وينزلون هبم من كرنتينة القلعة على االخشاب مثل االبواب كل ثالثة أو أربعة سواء 

حيملهم احلمالون وامامهم اثنان من الفرنسيس مينعون الناس ويباعدوهنم عن القرب منهم اىل أن خيرجوا هبم من باب 
ن ويهيلون عليهم التراب حىت يعلوهم مث يلقون صفا آخر القرافة فيلقوهم يف حفر عميقة قد اعدها احلفارو

ويغطوهنم بالتراب وهكذا حىت متتلىء احلفرة ويبقى بينها وبني االرض حنو الذراع فيكبسوهنا بالتراب واالحجار 
وحيفرون أخرى غريها كذلك فيكون يف احلفرة الواحد اثنا عشر وستة عشر وأكثر فوق بعضهم البعض وبينهم 



رموهنم بثياهبم وأغطيتهم وتواسيمهم اليت يف أرجلهم وذلك املكان الذي يدفنون به يف العلوة الكائنة التراب وي
  خارج مزار القادرية بني الطريقني املوصلني اىل جهة مزار االمام الشافعي رضي اهللا عنه 
شريهم برفع نصف املليون وفيه اهنى مشايخ الديوان تعرض عبد العال ملصادرة الناس وطلب املال بعد تأمينهم وتب

  عنهم فأجيبوا بأن ذلك على سبيل القرض لتعطل املال املريي واحتياج العسكر اىل النفقة وقيل 

هلم ايضا ان كان ميكنكم ان تكتبوا اىل البالد بدفع املريي رفعنا الطلب عن الناس فقالوا هذا غري ممكن حلصول 
ف العرب هبا وعدم االنتظام وامنا القصد املالطفة والرفق فان وظيفتنا البالد يف حيازة القادمني وقطع الطريق من وقو

  النصح والوساطة يف اخلري 
ويف يوم اخلميس سادس احلجة حضر استوف اخلازندار وجرجس اجلوهري ومن معهما من القبطة وغريهم ما عدا 

عيان من الغد فلما كان يف الفرنسيس الذين ذهبوا معهم فارسلت اوراق حبضور مشايخ الديوان والتجار واال
صبحها حصلت اجلمعية واحضر اخلازندار والوكيل وعبد العال وعلى أغا الوايل وبعض التجار كالسيد امحد الزرو 

واحلاج عبد اهللا التاودي شيخ الغورية واحلاج عمر امللطيلي التاجر خبان اخلليلي وحممود حسن وكليمان الترمجان 
ان بقوله ان سارى عسكر الكبري منو يقرئكم السالم ويثىن عليكم كثريا وسينجلى فتكلم استوف وترجم عنه الترمج

هذا احلادث ان شاء اهللا تعاىل ويقدم يف خري ويرى أهل مصر ما يسرهم وقد هلك من االنكليز خلق كثري وباقيهم 
من جوعهم وعطشهم أكثرهم مرمودون االعني ومبرض الزحري وجاءت طائفة منهم اىل الفرنساوية وانضموا اليهم 

ولتعلموا أن الفرنساوية مل يسلموا يف رشيد قهرا عنهم بل تركوها قصدا وكذلك أخلينا دمياط الجل ان يطمعوا 
ويدخلوا اىل البالد وتتفرق عساكرهم فتتمكن عند ذلك من اسئصاهلم وخنربكم انه قد وردت اىل اسكندرية مركب 

لقرانات ما عدا االنكليز فأهنم مل يدخلوا يف الصلح وقصدهم عدم من فرانسا وأخربت ان الصلح قد مت مع كامل ا
سكون احلرب والفنت ليستولوا على أموال الناس واعلموا ان املشايخ احملبوسني بالقلعة وغريهم ال بأس عليهم وامنا 

ها القصد من تعويفهم وحبسهم رفع الفنت واخلوف عليهم وشريعة الفرنساوية اقتضت ذلك وال ميكن خمالفت
وخمالفتها كمخالفة القرآن العظيم عندكم وقد بلغنا ان السلطان العثملي أرسل اىل عسكره بالكف عن الفرنساوية 

  والرجوع 

عن قتاهلم فخالف عليه بعض السفهاء منهم وخرجوا عن طاعته وأقاموا احلرب بدون اذنه فأجابه بعض احلاضرين 
ة عندنا أحسن حاال من االنكليز الننا قد عرفنا أخالقهم ونعلم بقوله ان القصد حصول الراحة والصلح والفرنساوي

أن االنكليز امنا يريدون بانضمامهم اىل العثملية تنفيذ أغراضهم فقط فاهنم يدلون العثملي ويغرونه حىت يوقعوه يف 
ليهم فالزم أن املهالك مث يتركوه كما فعلوا سابقا مث قال اخلازندار ان الفرنساوية ال حيبون الكذب ومل يعهد ع

تصدقوا كل ما أخربوكم به فقال بعض احلاضرين امنا يكذب احلشاشون والفرنساوية ال يأكلون احلشيش مث قال 
اخلازندار ان وقع من أهل مصر فشل أو فساد عوقبوا أكثر من عام اول واعلموا أن الفرنساوية ال يتركون الديار 

دهم وداخله يف حكمهم وعلى الفرض والتقدير اذا غلبوا على مصر املصرية وال خيرجون منها أبدا الهنا صارت بال
فاهنم خيرجون منها اىل الصعيد مث يرجعون اليها ثانيا وال خيطر يف بالكم قلة عساكرهم فاهنم على قلب رجل واحد 

ضيات مث واذا اجتمعوا كانوا كثريا وطال الكالم يف مثل هذه التمويهات واخلرافات وأجوبة احلاضرين حبسب املقت
قال اخلازندار القصد منكم معاونة الفرنساوية ومساعدهتم وغالق نصف املليون ولشفع بعد ذلك عند سارى 
عسكر يف فوات النصف الثاين حكم ما عرفكم قائمقام بليار فاجتهدوا يف غالقه من االغنياء واتركوا الفقراء 



عجيل فان االمر الزم الجل نفقه العسكر مث قال هلم فأجابوا يف آخر الكالم بالسمع والطاعة فقال لكن ينبغي الت
ينبغي ان تكتبوا جوابا بالسارى عسكر تعرفونه فيه عن راحة اهل البلد وسكون احلال وقيامكم بوظائفكم وهو ان 

  شاء اهللا حيضر اليكم عن قريب وانفض اجمللس وكتب اجلواب املأمورية وارسل 
  دي جبملة من العساكر االرنؤدية اىل أيب زعبل وفيه ورد اخلرب بوصول طاهر باشا االرنؤ

وفيه خرج عدة من عساكر الفرنساوية وضربوا أربع قرى من الريف بعلة مواالة العرب وقطاع الطريق فنهبوهم 
  وحضروا اىل مصر مبتاعهم ومواشيهم 

مللتزمني وقدره اثنا عشر ألف وفيه ارسل بليار قائمقام يطلب من الوجاقلية بقية ما عليهم من املال املتأخر من فردة ا
ريال وان تأخروا عن الدفع احاط العسكر بيوهتم ونقلهم اىل أضيق احلبوس بل واستعملهم يف شيل االحجار 

فاعتذروا بضيق ذات يدهم وحبسهم فتصدر اليهم السيد امحد الزرو وتشفع عند قائمقام بأن يقوموا بدفع أربعة 
من القلعة لتحصيل ذلك فأجابه وأنزل علي أغا حيىي اغات اجلراكسة ويوسف آالف ريال ويؤجلوا بالباقي وينزلوا 

باشجاويش اىل بيت عبد العال وحبسهم مبكان بداره وحبس معهم مصطفى كتخدا الرزار فكان يتهددهم ويرسل 
د العال هذا اليهم أعوانه يقولون هلم شهلوا ما عليكم واال ضربكم االغا بالكرابيج فسبحان الفعال ملا يريد فان عب

  الذي يتهددهم رمبا كان ال يقدر على الوصول اىل الوقوف بني يدي بعض اتباعهم فضال عنهم 
وفيه أحاط الفرنسيس مبنزل حسن أغا لوكيل املتويف قبل تارخيه وذلك بسبب انه وجد ببيته غالم فرنساوي خمتف 

  مل خيرب به أسلم وحلق رأسه وقبضوا على أحد خشداشينه وحبسوه لكونه علم ذلك و
وفيه حضرت رسل من طرف عرضي الوزير لقائمقام بليار فاجتمعوا به وخال هبم ووجههم من ليلتهم فلما حصلت 

  اجلمعية بالديوان سئل الوكيل عن ذلك فقال نعم اهنم أرسلوا يطلبون الصلح 
  ويف ثامن عشره أفرجوا عن ابراهيم افندي كاتب البهار ليساعد يف قبض نصف املليون 

يف رابع عشرينه قبضوا على أيب القاسم املغريب شيخ رواق املغاربة وحبسوه بالقلعة بسبب انه كان يتكلم يف بعض و
  اجملالس ويقول أنا شيخ املغاربة وأحكم عليهم ويتباهى مبثل هذا القول فنقل عنه ذلك إىل 

سوه وكذلك حبسوا حممد افندي عبد العال والفرنسيس وظنوا صحة قوله وانه رمبا أثار فتنة فقبضا عليه وحب
  يوسف ثاين قلفه وآخر يقال له عبيد السكري 

ويف خامس عشرينه أبرزوا مكتوبا وزعموا انه حضر من سارى عسكرهم وقرىء بالديوان وصورته بعد الصدر 
ئلهم ورد لنا خطابا اىل كافة العلماء واملشايخ الكرام مبحفل الديوان املنيف مبحروسة مصر حاال أدام اهللا تعاىل فضا

مكتوبكم وانشرح قليب من كل ما شهدمت لنا فيه بانه يثبت عقلكم السليم وصدقكم وتقييد قلوبكم يف طارق 
الدستور فدوموا مهتدين هبذه امللكة وال بد لفضائلكم من دولة مجهورنا كامل الوفاء من حسن رضا واطمئنان 

ة القونصل أوهلا بونابارته وعلى اخلصوص من عليكم منها ومن طرف عمدة أصحاب اجلراءة والشجاعة حضر
طرفنا وكان ضد اوامري ان الستويان فوريه الذي كنت وضعته قرب فضائلكم ترك ذلك املوضع وتوجه اىل 

اسكندرية وما تلك الفعلة اال من نقص جسارته يف ذي الوقعة فبدلناه جنب فضائلكم بالستويان جريار رجل واجب 
ه وخصوصا الجل غريته وجسارته فلذلك هو كسب اعتمادي فاعتمدوا اىل كل ما االستوصاء الجل عرضه وفضل

هو قائل بفضائلكم من جانبنا ومبنه وعونه تعاىل عن قريب نواجهكم مبصر خبري وسالمة ودوموا حسب تدبرياتكم 
حبرمة سيد  لتنظيم البلد ومماسكة الطاعة بني االمة احلامدة والسياسة بني غريهم وكذلك نرجو من رب االجناد



العباد ان تشدوا قلوبكم توكال له الن عوننا امسه العظيم حرر يف ثالثة عشر فلوريال سنة تسعة موافقا لثمانية عشر 
  ذي احلجة سنة ألف ومائتني ومخسة عشر ممضي عبد اهللا جاك منو انتهى بالفاظه وحروفه 

  ويف سادس عشرينه أعادوا فرش الديوان بأمر الوكيل جريار 
  أفرجوا عن حممد كاشف سليم الشعراوي بشفاعة حسني كاشف وسافر اىل جهة الصعيد وفيه 

ويف ثامن عشرينه وردت االخبار بوصول ركاب الوزير يوسف باشا اىل مدينة بلبيس وذلك يوم اجلمعة رابع 
  عشرينه 

 كل شهر مائة الف وفيه أخرب وكيل الديوان ان سارى عسكر ارسل كتابا اىل الست نفيسة بالتعزية ورتب هلا يف
نصف وأربعني وانقضت هذه السنة حبوادثها وما حصل فيها فمنها تواىل اهلدم واخلراب وتغيري املعامل وتنويع املظامل 

وعم اخلراب خطة احلسينية خارج باب الفتوح واخلرويب فهدموا تلك االخطاط واجلهات واحلارات والدروب 
والتكايا وبركة جناق وما هبا من الدور والقصور املزخرفة وجامع واحلمامات واملساجد واملزارات والزوايا 

اجلنبالطية العظيم بباب النصر وما كان به من القباب العظام املعقودة من احلجر املنحوت املربعة االركان الشبيهة 
وس اىل باب باالهرام واملنارة العظيمة ذات اهلاللني واتصل هدم خارج باب النصر خبارج باب الفتوح وباب الق

احلديد حىت بقي ذلك كله خرابا متصال واحدا وبقي سور املدينة االصلي ظاهرا مكشوفا فعمروه ورموا ماتشعث 
منه وأوصلوا بعضه ببعض بالبناء ورفعوا بنيانه يف العلو وعملوا عند كل باب كرانك وبدنات عظاما وأبوابا داخلة 

صوصة وركزوا عند كل باب عدة من العسكر مقيمني وخارجه وأخشابا مغروسة باالرض مشبكة بكيفيه خم
ومالزمني ليال وهنارا مث سدوا باب الفتوح بالبناء وكذلك باب الربقية وباب احملروق وأنشؤا عدة قالع فوق التالل 

الربقية ورتبوا فيها العساكر وآالت احلرب والذخرية وصهاريج املاء وذلك من حد باب النصر اىل باب الوزير 
الصوة طوال فمهدوا أعايل التالل وأصلحوا طرقها وجعلوا هلا مزالق واحندارات لسهولة الصعود واهلبوط  وناحية

بقياسات وحتريرات هندسية على زوايا قائمة ومنفرجة وبنوا تلك القالع مبقادير بني أبعادها وهدموا أبنية رأس 
ن املدارس القدمية املشيدة والقباب املرتفعة الصوة حيث احلطابة وباب الوزير حتت القلعة الكبرية وما بذلك م

  وهدموا أعايل املدرسة النظامية ومنارهتا وكانت يف غاية من 

احلسن وجعلوها قلعة ونبشوا ما هبا من القبور فوجدوا املوتى يف توابيت من اخلشب فظنوا داخلها دراهم فكسروا 
وها اىل خارج فاجتمع أهل تلك اجلهة ومحلوها وعملوا هلا بعضها فوجدوا هبا عظام املوتى فأنزلوا تلك التوابيت وألق

مشهدا جبمع من الناس ودفنوها داخل التكية اجملاورة لباب املدرج وجعلوا تلك املدرسة قلعة أيضا بعد أن هدموا 
منارهتا أيضا وكذلك هدموا مدرسة القانبية واجلامع املعروف بالسبع سالطني وجامع اجلركسي وجامع خوند بركة 

الناصرية خارج باب الربقية وكذلك أبنية باب القرافة ومدارسها ومساجدها وسدوا الباب وعملوا اجلامع الناصري 
املالصق له قلعة بعد أن هدموا منارته وقبابه وسدوا أبواب امليدان من ناحية الرميلة وناحية عرب اليسار وأوصلوا 

لعة وكذلك عدة قالع متصلة باجملراة اليت كانت تنقل املاء اىل سهور باب القرافة جبامع الزمر وجعلوا ذلك اجلامع ق
القلعة الكبرية وسدوا عيوهنا وبواكيها وجعلوها سورا بذاهتا ومل يبقوا منها اال قوصرة واحدة من ناحية الطيب جهة 

كس من اخلارج مصر القدمية جعلوها بابا ومسلكا وعليها الكرنك والغفر والعسكر املالزمني االقامة هبا ولقبض امل
والداخل وسدوا اجلهة املسلوكة من ناحية قنطرة السد حباجز خشب مقفص وعليه باب يقفل مقفص أيضا وعليه 

  حوسجية مالزمون القيام عليه وذلك حيث سواقي اجملراة اليت كانت تنقل املاء اىل القلعة وحفروا خلف ذلك خندقا 



صون بناحية ثغر االسكندرية ورشيد ودمياط وبالد الصعيد فشيء وأما ما أنشؤه وعمروه من االبراج والقالع واحل
  كثري جدا وذلك كله يف زمن قليل 

ومنها ختريب دور االزبكية وردم رصيفاهتا باالتربة وتبديل اوضاعها وهدم خطة قنطرة املوسكي وما جاورها من 
  ث جامع أزبك وما كان يف ضمن أول القنطرة املقابلة للحمام اىل البوابة املعروفة بالعتبة الزرقاء حي

ذلك من الدور واحلوانيت والوكائل وكوم الشيخ سالمة فيسلك املار من على القنطرة يف رحبة متسعة تنتهي اىل 
رحبة اجلامع االزبكي وهدموا بيت الصابوجني ووصلوه جبسر عريض ممتد ممهد حىت ينتهي اىل قنطرة الدكة ويف 

اىل جهة اليسار عند بيت االلفي حيث سكن سارى عسكر ممتد ذلك متوسط ذلك اجلسر ينعطف جسر آخر 
اجلسر اىل قنطرة املغريب ومنها ميتد اىل بوالق على خط مستقيم اىل ساحل البحر حيث موردة التنب والشون ووزعوا 

من  حبافتيه السيسبان واالشجار وكذلك برصيفات االزبكية وهدموا املسجد اجملاور لقنطرة الدكة مع ما جاوره
االبنية والغيطان وعملوا هناك بوابة وكرنكا وعسكرا مالمني االقامة والوقوف ليال وهنارا وذلك عند مسكن بليار 

قائمقام وهي دار جرجس اجلوهري وما جاوره وكان يف عزمهم ايصال ما انتهوا الىهدمه بقنطرة املوسكي اىل 
املهدوم بناحية االشرفية مث اىل خان اخلليلي اىل اسطبل صور باب الربقية ويهدمون من حد محام املوسكي حىت يتصل 

الطارمة العروفة اآلن بالشنواين اىل ناحية كفر الطماعني اىل الربقية وجيعلون ذلك طريقا واحدا متسعا وحبافتيه 
 احلوانيت واخلانات وهبا أعمدة وأشجار وتكاعيب وتعاريش وبساتني من أوهلا الىآخرها من حد باب الربقية اىل

بوالق فلما انتهوا يف اهلدم اىل قنطرة املوسكي تركوا اهلدم ونادوا باملهلة ثالثة أشهر وشرعوا يف أبنية حوائط حبافيت 
القنطرة ومعاطف ومزالق اىل حارة االفرنج وحارة النباقة وذلك باحلجر النحت املتقن الوضع وكذلك عمروا قناطر 

الشكل مثل قنطرة السد والقنطرة اليت بني أراضي الناصرية وطريق  اخلليج املتهدمة داخل مصر وخارجها على ذلك
مصر القدمية وقنطرة الليمون وقنطرة قدبدار وقنطرة االوز وغري ذلك مث فاجأهم حادث الطاعون ووصول القادمني 

راء فتركوا ذلك واشتغلوا بأمور التحصني وسيأيت تتمة ذلك ومنها توايل خراب بركة الفيل وخصوصا بيوت االم
  اليت كانت هبا وأخذوا أخشاهبا لعمارة القالع ووقود النريان والبيع 

وكذلك ما كان هبا من الرصاص واحلديد والرخام وكانت هذه الربكة من مجلة حماسن مصر وفيها يقول أبو سعيد 
النجوم وعادة االندلسي وقد ذكر القاهرة وأعجبين يف ظاهرها بركة الفيل الهنا دائرة كالبدر واملناظر فوقها ك

  السلطان أن يركب فيها بالليل ويسرج أصحاب املناظر على قدر مهمهم وقدرهتم فيكون بذلك هلا منظر عجيب 
وخترب ايضا جامع الرويعي وجعلوه مخارة وبعض جامع عثمان كتخدا القزد علي الذي بالقرب من رصيف 

وجامع البنهاوي والطرطوشي والعدوى اخلشاب وجامع خري بك حديد الذي بدرب احلمام بقرب بركة الفيل 
وهدموا جامع عبد الرمحن كتخدا املقابل لباب الفتوح حىت مل يبق به اال بعض اجلدران وجعلوا جامع أزبك سوقا 

  لبيع أقالم املكوس 
عامود ومنها أهنم غريوا معامل املقياس وبدلوا أوضاعه وهدموا قبته العالية والقصر البديع الشاهق والقاعة اليت هبا 

املقياس وبنوها على شكل آخر ال بأس به لكنه مل يتم وهي على ذلك باقية اىل اآلن ورفعوا قاعدة العامود العليا 
  ذراعا وجعلوا تلك الزيادة من قطعة رخام مربعة ورمسوا عليها من جهاهتا االربع قراريط الذراع 

رها مظهرين ان القصد بذلك توسيع االزقة ملرور ومنها اهنم هدموا مساطب احلوانيت اليت بالشوارع ورفعوا أحجا
العربات الكبرية اليت ينقلون عليها املتاع واحتياجات البناء من االحجار واجلبس واجلري وغريه واملعىن اخلفي الشايف 



خوفا من التترس هبا عند حدوث الفنت كما تقدم وكانوا وصلوا يف هدم املساطب اىل باب زويلة ومن اجلهة 
اىل عطفه مرجوش فهدموا مساطب خط قناطر السباع والصليبة ودرب اجلماميز وباب سعادة وباب االخرى 

اخلرق اىل آخر باب الشعرية ولو طال احلال هلدموا مساطب العقادين والغورية والصاغة والنحاسني اىل آخر باب 
داخل فجوات احلوانيت مثل النصر وباب الفتوح فحصل الرباب احلوانيت غاية الضيق لذلك وصاروا جيلسون يف 

  الفريان يف الشقوق وبعض الزوايا واجلوامع 

والرباع اليت درجها خارج عن مست حائط البناء ملا هدموا درجة وبسطته بقي باب مدخله معلقا فكانوا يتوصدون 
  اليه بدرج من اخلشب مصنوع يضعونه وقت احلاجة ويرفعونه بعدها وذلك عمل كثري 

وخروج غالبهن عن احلشمة واحلياء وهو انه ملا حضر الفرنسيس اىل مصر ومع البعض منهم ومنها تربج النساء 
نساؤهم كانوا ميشون يف الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات الوجوه البسات الفستانات واملناديل احلرير امللونة 

سوقوهنا سوقا عنيفا مع ويسدلن على مناكبهن الطرح الكشمريي واملزركشات الصبوغة ويركنب اخليول واحلمري وي
الضحك والقهقهة ومداعبة املكارية معهم وحرافيش العامة فمالت اليهم نفوس أهل االهواء من النساء االسافل 

والفواحش فتداخلن معهم خلضوعهم للنساء وبذل االموال هلن وكان ذلك التداخل اوال مع بعض احتشام وخشية 
االخرية مبصر وحاربت الفرنسيس بوالق وفتكوا يف أهلها وغنموا أمواهلا عار ومبالغة يف اخفائه فلما وقعت الفتنة 

وأخذوا ما استحسنوه من النساء والبنات صرن مأسورات عندهم فزيوهن بزي نسائهم وأجروهن على طريقتهن يف 
وملا حل  كامل االحوال فخلع أكثرهن نقاب احلياء بالكلية وتداخل مع أولئك املأسورات غريهم من النساء الفواجر

بأهل البالد من الذل واهلوان وسلب االموال واجتماع اخلريات يف حور الفرنسيس ومن واالهم وشدة رغبتهم يف 
النساء وخضوعهن له وموافقة مرادهن وعدم خمالفة هواهن ولو شتمته او ضربته بتاسومتها فطرحن احلشمة والوقار 

هلن مليل النفوس اىل الشهوات وخصوصا عقول القاصرات واملباالة واالعتبار واستملن نظراءهن واختلسن عقو
وخطب الكثري منهم بنات االعيان وتزوجوهن رغبة يف سلطاهنم ونواهلم فيظهر حالة العهد االسالم وينطق 

بالشهادتني النه ليس له عقيدة خيشى فسادها وصار مع حكام االخطاط منهم النساء املسلمات متزيبات بريهم 
  خطاط للنظر يف أمور الرعية واالحكام العادية واالمر والنهي واملناداة ومشوا معهم يف اال

ومتشي املرأة بنفسها او معها بعض أتراهبا واضيافها على مثل شكلها وأمامها القواسة واخلدم وبأيديهم العصي 
  يفرجون هلن الناس مثل مامير احلاكم ويأمرن وينهني يف االحكام 

ذرعه ودخل املاء اىل اخلليج وجرت يف السفن وقع عند ذلك من تربج النساء واختالطهن ومنها انه ملا أوىف النيل أ
بالفرنسيس ومصاحبتهم هلن يف املراكب واملرقص والغناء والشرب يف النهار والليل يف الفوانيس والشموع املوقدة 

سفن يكثرون من اهلزل وعليهن املالبس الفاخرة واحللي واجلواهر املرصعة وصحبتهم آالت الطرب ومالحو ال
واجملون ويتجاوبون برفع الصوت يف حتريك املقاديف بسخيف موضوعاهتم وكتائف مطبوعاهتم وخصوصا اذا دبت 

احلشيشة يف رؤسهم وحتكمت يف عقوهلم فيصرخون ويطبلون ويرقصون ويزمرون ويتجاوبون مبحاكاة ألفاظ 
  الفرنساوية يف غنائهم وتقليد كالمهم شيء كثري 

جلواري السود فاهنن ملا علمن رغبة القوم يف مطلق االنثى ذهن اليهم أفواجا فرادى وأواجا فنططن احليطان وأما ا
  وتسلقن اليهم من الطيقان ودلوهم على خمبآت أسيادهن وخبايا أمواهلم ومتاعهم وغري ذلك 

ان القبط وحلق حلاهم ومنها أن يعقوب القبطي ملا تظاهر مع الفرنساوية وجعلوه سارى عسكر القبطة مجع شب



وزياهم بزي مشابه لعسكر الفرنساوية مميزين عنهم بقبع يلبسونه على رؤوسهم مشابه لشكل الربنيطة وعليه قطعة 
فروة سوداء من جلد الغنم يف غاية البشاعة مع ما يضاف اليها من قبح صورهم وسواد أجسامهم وزفارة أبداهنم 

لصعيد وهدم االماكن اجملاورة حلارة النصارى اليت هو ساكن هبا خلف وصريهم عسكره وعزوته ومجعهم من أقصى ا
اجلامع االمحر وبىن له قلعة وسورها بسور عظيم وابراج وباب كبري حييط به بدنات عظام وكذلك بىن ابراجا يف 

هيئة سور  ظاهر احلارة جهة بركة االزبكية ويف مجيع السور احمليط واالبراج طيقانا للمدافع وبنادق الرصاص على
  مصر الذي رمه 

الفرنساوية ورتب على باب القلعة اخلارج والداخل عدة من العسكر املالزمني للوقوف ليال وهنارا وبأيديهم البنادق 
على طريقة الفرنساوية ومنها قطعهم االشجار والنخيل من مجيع البساتني واجلنائن الكائنة مبصر وبوالق ومصر 

لعيين وخارج احلسينية وبساتني بركة الرطلي وأرض الطبالة وبساتني اخلليج بل ومجيع القدمية والروضة وجهة قصر ا
القطر املصري كالشرقية والغربية واملنوفية ورشيد ودمياط كل ذلك الحتياجات عمل القالع وحتصني االسوار يف 

ذ أخشاهبا أيضا مع شدة مجيع اجلهات وعمل العجل والعربات واملتاريس ووقود النار وكذلك املراكب والسفن وأخ
االحتياج اليها وعدم انشاء الناس سفنا جديدة لفقرهم وعدم اخلشب والزفت والقار واحلديد وباقي اللوازم حىت 
اهنم حال حلوهلم الديار املصرية وسكنهم باالزبكية كسروا مجيع القنج واالغربةاليت كانت موجودة حتت االعيان 

الفيل وبسبب ذلك شحت البضائع وغلت االسعار وتعطلت االسباب وضاقت بقصد التنزه وكذلك ما كان بربكة 
  املعايش وتضاعفت أجر محل التجارات يف السفن لقلتها 

ومنها هدم القباب واملدافن الكائنة بالقرافة حتت القلعة خوفا من تترس احملاربني هبا فكانوا يهدمون ذلك بالبارود 
جزائه من قوة البارود واحنباسه يف االرض فيسمع له صوت عظيم ودوي على طريقة اللغم فيسقط املكان جبميع ا

فهدموا شيئا كثريا على هذه الصورة وكذلك ازالوا جانبا كبريا من اجلبل املقطم بالبارود من اجلهة احملاذية للقلعة 
  خوفا من متكن اخلصم منها والرمي على القلعة 

ا يف هذه السنني حىت غرقت االراضي وحوصرت البالد وتعطلت الطرق ومنها زيادة النيل املفرطة اليت مل يعهد مثله
فصارت االرض كلها جلة ماء وغرق غالب البالد اليت على السواحل فتهدم من دورها شيء كثري وأما املدينة فإن 

  شاه املاء جرى من جهة الناصرية اىل الطريق املسلوكة وطفح من بركة الفيل اىل درب الشمسي وطريق قنطرة عمر 

ومنها استمرار انقطاع الطرق واسباب املتاجر وغلو البضائع اجمللوبة من البالد الرومية والشامية واهلندية واحلجازية 
واملغرب حىت غلت اسعار مجيع االصناف وانتهى سعر كل شيء اىل عشرة امثاله وزيادة على ذلك فبلغ الرطل 

وقس على ذلك وأما االشياء البلدية فاهنا كثرية موجودة وغالبها  الصابون اىل مثانني نصفا واللوزة الواحدة بنصفني
يباع رخيصا مثل السمن والعسل النحل واالرز والغالل وخصوصا االرز فانه بيع يف ايامهم خبمسمائة نصف فضة 

االردب وكانت النصارى باعة العسل النحل يطوفون به يف بالليص حمملة على احلمري ينادون عليه يف االزقة 
  بأرخص االمثان 

ومنها وقوع الطاعون مبصر والشام وكان معظم عمله ببالد الصعيد أخربين صاحبنا العالمة الشيخ حسن املعروف 
بالعطار املصري نزيل اسيوط مكاتبة ونصه ونعرفكم يا سيدي انه قد وقع يف قطر الصعيد طاعون مل يعهد ومل تسمع 

هذا البالء يف مجيع البالد شرقاوغربا وشاهدنا منه العجائب يف  مبثله وخصوصا ما وقع منه باسيوط وقد انتشر
أطواره وأحواله وذلك أنه اباد معظم اهل البالد وكان اكثره يف الرجال سيما الشبان والعظماء وكل ذي منقبة 



 وفضيلة واغلقت االسواق وعزت االكفان وصار املعظم من الناس بني ميت ومشيع ومريض وعائد حىت ان االنسان
ال يدري مبوت صاحبه أو قريبه اال بعد ايام ويتعطل امليت يف بيته من أجل جتهيزه فال يوجد النعش وال املغسل وال 
من حيمل امليت اال بعد املشقة الشديدة وان اكرب كبري اذا مات ال يكاد ميشي معه مازاد على عشرة انفار تكترى 

اب احلرف ولقد مكثت شهرا بدون حلق رأسي لعدم احلالق وماتت العلماء والقراء وامللتزمون والرؤساء وأرب
وكان مبدأ هذا االمر من شعبان وأخذ يف الزيادة يف شهر ذي القعدة واحلجة حىت بلغ النهاية القصوى فكان ميوت 

  كل يوم من اسيوط خاصة زيادة على الستمائة وصار االنسان اذا خرج من بيته ال يرى اال جنازة أو مريضا 

 بتجهيز ميت وال يسمع اال نائحة او باكية وتعطلت املساجد من االذان واالمامة ملوت أرباب الوظائف أو مشتغال
واشتغال من بقى منهم باملشي اما اجلنائز والسبح والسهر وتعطيل الزرع من احلصاد ونشف على وجه االرض 

الناس هذا مع سعي العرب يف البالد وأبادته الرياح لعدم وجدان من حيصده وعلى التخمني أنه مات الثلثان من 
بالفساد والتخويف بسبب خلو البالد من الناس واحلكام اىل أن قال ولو شئت ان اشرح لك يا سيدي ما حصل من 

  أمر الطاعون ملألت الصحف مع عدم االيفاء وتارخيه ثامن عشرين احلجة سنة تارخيه 

  من مات يف هذه السنة من االعيان

والذكي اللوذعي من عجنت طينته مباء املعارف وتآخت طبيعته مع العوارف العمدة العالمة  مات االمام االملعي
والنحرير الفهامة فريد عصره ووحيد دهره الشيخ حممد بن أمحد بن حسن بن عبد الكرمي اخلالدي الشافعي الشهري 

ومخسني ومائة وألف ونشأ  بابن اجلوهري وهو أحد االخوة الثالثة وأصغرهم ويعرف هو بالصغري ولد سنة احدى
يف حجر والده يف عفة وصون وعفاف وقرأ عليه وعلى أخيه االكرب الشيخ أمحد ابن امحد وعلي الشيخ خليل املغريب 
والشيخ حممد الفرماوي وغريهم من فضالء الوقت وأجازه الشيخ حممد امللوي مبا يف فهرسته وحضر دروس الشيخ 

غري ذلك فالزمه وبه خترج يف االلقاء وحضر الشيخ علي الصعيدي والرباوي عطية االجهوري يف االصول والفقه و
وتلقى عن الشيخ الوالد حسن اجلربيت كثريا من العلوم والزم التردد عليه واالخذ منه مع اجلماعة ومنفردا وكان 

يخ السيد عبد اهللا حيبه ومييل اليه ويقبل بكليته عليه وحج مع والده يف سنة مثان وستني وجاور معه فاجتمع بالش
املريغين صاحب الطائف واقتبس من أنواره واجتىن من مثاره وكان آية يف الفهم والذكاء والغوص واالقتدار على 

  حل املشكالت وأقرأ الكتب وألقى الدروس باالشرفية وأظهر التعفف واالجنماع عن خلطة الناس 

م فأحبه الناس وصار له أتباع وحمبون وساعده على ذلك والذهاب والترداد اىل بيوت االعيان والتزهد عما بأيديه
الغىن والثروة وشهرة والده واقبال الناس عليه ومدحتهم له وترغيبهم يف زيادته وتزوج ببنت اخلواجا الكرميي 

وسكن بدارها اجملاورة لبيت والده باالزبكية واختذ له مكانا خاصا مبنزل والده جيلس فيه يف اوقات وكل من حضر 
د أبيه يف حال انقطاعه من االكابر أو من غريهم للزيارة أو للتلقي يأمره بزيارة ابنه املترجم والتلقي عنه وطلبهم عن

الدعاء منه وحيكى هلم عنه مزايا وكرامات ومكاشفات وجماهدات وزهديات فازداد اعتقاد الناس فيه وعاشر 
يهم وترددوا عليه ويبيتون عنده ويطمعهم ويكرمهم العلماء والفضالء من أهل عصره ومشاخيه وقرنائه وتردد عل

ويتنزه معهم يف أيام النيل مع احلشمة والكمال وجمانبة االمور املخلة باملروأة وملا مات أخوه الكبري الشيخ أمحد وقد 
شهد كان تصدر بعد والده يف اقراء الدروس امجع اخلاص والعام على تقدم املترجم يف اقراء الدروس يف االزهر وامل

احلسيين يف رمضان فامتنع من ذلك وواظب على حالة اجنماعه وطريقته وامالئه الدروس باالشرفية وحج يف سنة 



سبع ومثانني ومائة وألف وجاور سنة وعقد دروسا باحلرم وانتفع به الطلبة مث عاد اىل وطنه وزاد يف االجنماع 
ه ورد هداباهم مرة بعد أخرى وأظهر الغين عنهم والتحجب عن الناس يف أكثر االوقات فعظمت رغبة الناس في

فازداد ميل الناس اليه وجبلت قلوهبم على حبه واعتقاده وتردد االمراء وسعوا لزيارته أفواجا ورمبا احتجب عن 
مالقاهتم وقلد بعضهم بعضا يف السعي ومل يعهد عليه أنه دخل بيت امري قط أو أكل من طعام أحد قط اال بعض 

دمني وكانت شفاعته ال ترد عند االمراء واالعيان مع الشكيمة والصدع باالمر واملناصحة يف وجوههم أشياخه املتق
اذا أتوا اليه وازدادت شهرته وطار صيته ووفدت عليه الوفود من احلجاز والغرب واهلند والشام والروم وقصدوا 

  أمراء  زيارته والتربك به وحج ايضا يف سنة تسع وتسعني ملا حصلت الفتنة بني

مصر فسافر بأهله وعياله وقصد اجملاورة فجاور سنة واقرأ هناك دروسا واشترى كتبا نفيسة مث عاد اىل مصر 
واستمر على حالته يف اجنماعه وحتجبه عن الناس بل بالغ يف ذلك ويقرىء وميلي الدروس باالشرفية وأحيانا 

تويف الشيخ أمحد الدمنهوري وتولىمشيخة االزهر الشيخ  بروايتهم بدرب مشس الدولة وأحيانا مبنزله باالزبكية وملا
عبد الرمحن العريشي احلنفي باتفاق االمراء واملتصدرين من الفقهاء وهاجت حفائظ الشافعية ذهبوا اليه وطلبوه 

للمشيخة فأىب ذلك ووعدهم بالقيام لنصرهتم وتولية من يريدونه فأجتمعوا ببيت الشيخ البكري واختاروا الشيخ 
د العروسي لذلك وأرسلوا اىل االمراء فلم يوافقوا على ذلك فركب املترجم بصحبة اجلمع اىل ضريح االمام أمح

الشافعي ومل يزل حىت نقض ما أبرمه العلماء واالمراء ورد املشيخة اىل الشافعية وتوىل الشيخ أمحد العمروسي ومت له 
امحد العروسي كان املترجم غائبا عن مصر يف زيارة سيدي االمر كما تقدم ذلك يف ترمجة العريشي وملا تويف الشيخ 

أمحد البدوي فأمهل االمر حىت حضر وتوىل الشيخ عبد اهللا الشرقاوي باشارته ومل يزل وافر احلرمة معتقدا عند 
اخلاص والعام حىت حضر الفرنساوية واختلت االمور وشارك الناس يف تلقي البالء وذهب ما كان له بأيدي التجار 

ب بيته وكتبه اليت مجعها وتراكمت عليه اهلموم واالمراض وحصل له اختالط ومل يزل حىت تويف يوم االحد وهن
حادي عشرين شهر القعدة سنة تارخيه حبارة برجوان وصلى عليه باالزهر يف مشهد حافل ودفن عند والده وأخيه 

فريد يف العصر ذهنه وقاد ونظمه مستجاد بزاوية القادرية بدرب مشس الدولة وباجلملة فكان من حماسن مصر وال
  وكان رقيق الطبع لطيف الذات مترفها يف مأكله وملبسه 

ومات االجل االمثل العمدة الوجيه السيد عبد الفتاح بن أمحد ابن احلسن اجلوهري أخو املترجم املذكور وهو أسن 
  يف حجر ابيه  منه واصغر من اخيه الشيخ امحد ولد سنة احدى واربعني ومائة والف ونشأ

وحضر الشيخ امللوي وبعض دروس ابيه وغريه ومل يكن معتنيا بالعلم ومل يلبس زي الفقهاء وكان يعاين التجارة 
ويشارك ويضارب وحياسب ويكاتب فلما تويف اخوه االكرب الشيخ أمحد وامتنع اخوه االصغر الشيخ حممد من 

جم حفظا للناموس وبقاء لصورة العلم املوروث فعند ذلك التصدر لالقراء يف حمله اتفق احلال على تقدم املتر
تزيابزي الفقهاء ولبس التا والفراجة الواسعة واقبل على مطالعة العلم وخالط أهله وصار يطالع ويذاكر وأقرأ 

دروس احلديث باملشهد احلسيين يف رمضان مع قلة بضاعته وذلك مبعونة الشيخ مصطفى بن الشيخ حممد الفرماوي 
طالع الدرس الذي ميليه من الغد ويتلقى عنه مناقشات الطلبة وثبت على ذلك حىت ثبتت املشيخة وتقررت فكان ي

العاملية كل ذلك مع معاناته التجارة وتردد اىل احلرمني واثرى واقنت كتبا نفيسة وعروضا وحشما واشترى املماليك 
الفرنساوية وصادروه وأخذوا منه مخسة عشر  والعبيد واجلواري واالمالك وااللتزام ومل يزل حىت حصلت حوادث

الف فرانسة وداخله من ذلك كرب وانفعال زائد فسافر اىل بلدة جارية يف التزامه يقال هلا كوم النجار فأقام هبا 



أشهرا مث ذهب اىل شيبني الكوم بلدة أقاربه وأقام هبا اىل ان مات يف هذه السنة وذلك بعد وفاة أخيه الشيخ حممد 
  سة ايام ودفن هناك رمحه اهللا تعاىل بنحو مخ

ومات االمام العالمة الثقة اهلمام النحرير الذي ليس له يف فضله نظري أبو حممد أمحد بن سالمة الشافعي املعروف 
بأيب سالمة اشتغل بالعلم وحضر العلوم النقلية والنحوية واملنطقية وتفقه على كثري من علماء الطبقة االوىل كالشيخ 

باي واحلفين والرباوي وامللوي وغريهم وتبحر يف االصول والفروع وكان مستحضرا للفروع الفقهية علي قايت
واملسائل الغامضة يف املذاهب االربع ويغوص بذهنه وقياسه يف االصول الغريبة ومطالعة كتب االصول القدمية اليت 

يعولون يف الدقائق عله اال ان الدهر مل يصافه امهلها املتأخرون وكان الفضالء يرجعون يف ذلك اليه ويعتمدون قوله و
  على 

عادته وعاش يف مخول وضيق وخشونة ملبس وفقد رفاهية حبيث ان من يراه ال يعرف لرثائه ثيابه وكان مهذبا حسن 
املعاشرة مجيل اخللق والنادرة مطبوعا فيه صالح وتواضع ونزل مؤقتا يف مسجد عبد الرمحن كتخدا الذي أنشأه جتاه 

الفتوح مبعلوم قدره مثانية انصاف يتعيش هبا مع ما برد عليه من بعض الفقهاء والعامة الذين حيتاجون اليه يف  باب
مراجعة املسائل والفتاوي فلما خرب املسجد املذكور يف حادثة الفرنسيس وجهات اوقافه انقطع عنه ذلك املعلوم 

يف يوم االحد حادي عشرين مجادى اآلخرة من السنة  وكان ذا عائلة ومع ذلك ال يسأل شيأ وال يظهر فاقة تويف
  عن مخس وسبعني سنة تقريبا رمحه اهللا 

ومات االمري مراد بك حممد مات بسهاج قادما اىل مصر باستدعاء الفرنسيس ودفن هبا عند الشيخ العارف وكان 
علي بك وعلي بك مملوك  موته رابع شهر احلجة كما تقدم وهو من مماليك حممد بك أيب الذهب وحممد بك مملوك

ابراهيم كتخدا الفازدغلي اشترى حممد بك مراد بك املذكور يف سنة اثنتني ومثانني ومائة وألف وذلك يف اليوم 
الذي قتل فيه صاحل بك الكبري فاقام يف الرق أياما قليل أعقه وأمره وأنعم عليه باالقطاعات اجلليلة وقدمه على 

  االمري صاحل بك وسكن داره العظيمة خبط الكبش  أقرانه وتزوج بالست فاطمة زوجة
وملا مات علي بك تزوج بسريته ايضا وهي ألست نفيسة الشهرية الذكر باخلري وملا انفرد حممد بك بأمارة مصر 
كان هو وابراهيم بك اكرب امرائه املشار اليهما دون غريمها فلما سافر حممد بك اىل الديار الشامية حماربا للظاهر 

قام عوضه يف امارة مصر ابراهيم بك وأخذ صحبته مراد بك وباقي أمرائه فلما مات حممد بك بعكا اجتمع عمر أ
أمراؤه على رأى مماليكه يف رآسه مراد بك فتقدم وقدمه عليهم ومحلوا جثة سيدهم وحضروا بأمجعهم اىل مصر 

  اهيم بك ورضى اجلميع بتقدمه ورياسته فاتفق راي اجلميع على امارة من استخلفه سيدهم وقدمه دون غريه وهو ابر

لوفور عقله وسكون جاشه فاستقر مبشيخة مصر ورياستها ونائب نواهبا ووزرائها وعكف مراد بك علي لذاته 
وشهواته وقضى أكثر زمانه خارج املدينة مرة بقصره الذي أنشأه بالروضة وأخرى جبزيرة الذهب وأخرى بقصر 

مشاركته البراهيم بك يف االحكام والنقض واإلبرام وااليراد واالصدار ومقامسة قامياز جهة العادلية كل ذلك مع 
االموال والدواوين وتقليد مماليكه وأتباعه الواليات واملناصب واخذ يف بذل االموال وانفاقها على امرائه وأتباعه 

ليمان بك الشابوري فانضم اليه بعض امراء على بك وغريهم ممن مات أسيادهم كعلي بك املعروف بامللط وس
وعبد الرمحن بك عثمان فأكرمهم وواساهم ورخص ملماليكه يف هفواهتم وساحمهم يف زالهتم وحظى عنه كل جريء 

غشوم عسوف ذميم ظلوم فانقلبت أوضاعهم وتبدلت طباعهم وشرهت نفوسهم وعلت رؤسهم فتناظروا 
لى ما يف يده واشتهر بالكرم والعطاء فقصده وتفاخروا وطمعوا يف أستاذهم ومشخت آنافهم عليه وأغاروا حىت ع



  الراغبون وامتدحه الشعراء والغاوون وأخذا الشيء من غري حقه واعطاه لغري مستحقه 
مث ملا ضاف عليه املسالك ورأى أن رضا العامل غاية ال تدرك أخذ يتحجب عن الناس فعظم فيه اهلاجس والوسواس 

هور والطيش والتورط يف االقدام مع عدم الشجاعة ومل يعهد اليه انه وكان يغلب على طبعه اخلوف واجلنب مع الت
  انتصر يف حرب باشرها أبدا علىما فيه من االدعاء والغرور والكرب واخليالء والصلف والظلم واجلور 

وملا قدم حسن باشا اىل مصر وخرج املترجم مع خشداشينه وعشريته هاربني اىل الصعيد حىت انقضت ايام حسن 
وامسعيل بك ومن كان معه ورجعوا ثانيا بعد أربع سنني وشيء من الشهور من غري عقد وال حرب تعاظم يف باشا 

نفسه جدا واختص مبساكن امسعيل بك وجعل اقامته بقصر اجليزة وزاد يف بنائه وتنميقه وبىن حتته رصيفا حمكما 
  م واستخلص وأنشأ بداخله بستانا عظيما نقل اليه أصناف النخيل واالشجار والكرو

غالب بالد اقليم اجليزة لنفسه شراء ومعاوضة وغصبا وعمر ايضا قصر جزيرة الذهب وجعل هبا بستانا عظيما 
وكذلك قصر ترسا وبستان اجملنون وصار يتنقل يف تلك القصور والبساتني ويركب للصيد يف غالب أوقاته واقتىن 

تلفة االجناس فكان عنده باجليزة من ذلك شيء كثري جدا املواشي من االبقار واجلواميس احلالبة واالغنام املخ
وعمل له ترسخانة عظيمة وطلب صناع آالت احلر ب من املدافع والقنابر والبنب واجللل واملكاحل واختذ هبا ايضا 

معامل البارود خالف املعامل اليت يف البلد وأخذ مجيع احلدادين والسباكني والنجارين فجمع احلديد اجمللوب 
رصاص والفحم احلطب حىت شحت مجيع هذه االدوات لكونه كان يأخذ كل ما وجده منها وكذلك حطب وال

القرطم والترمس والذرة حلرق قمام اجلري واجلبس للعمارة وأوقف االعوان يف كل جهة حيجزون املراكب اليت تأيت 
يأخذون اجلعاالت على ما يسمحون من البالد باالحطاب يأخذوهنا وجيمعوهنا للطلب ويبيعون النفسهم ما أحبوا و

به أو يطلقونه الربابه بالوسائط والشفاعات واحضر أناسا من القليوجنية ونصارى االروام وصناع املراكب فانشؤا 
له عدة حربية وغاليني وجعلوا هبا مدافع وآالت حرب على هيئة مراكب الروم صرف عليها أمواال عظيمة ورتب 

م اجلماكي واالرزاق الكثرية وجعل عليهم رئيسا كبريا رجال نصرانيا وهو الذي يقال هبا عساكر وحبرية وأدر عليه
له نقوال بىن له دارا عظيمة باجليزة وأخرى مبصر وله عزوة وأتباع من نصارى األروام املرتبني عسكرا وكان نقوال 

خلفه قواسة يوسعون له املذكور يركب اخليل ويلبس املالبس الفاخرة وميشي يف شوارع مصر راكبا وامامه و
الطريق يف مروره على هيئة ركوب االمراء كل ذلك خطرات من وساوسه ال يدري أحد الي شيء هذا االهتمام 

وألي حاجة انفاق هذا املال يف اخلشب واحلديد واعطاؤه لنصارى االروام واختلفت آراء الناس يف ذلك فمن قائل 
  لعثمانية كما تقدم يف قضية حسن باشا والبعض يظن خالف ذلك ان ذلك خوفا من خشداشينه وقائل من خمافة ا

وليس غري الوهم والتخيل الفاسد واخلوف شيء وبقيت آالت احلرب مجيعها والبارود حبواصله واجللل والبنيات 
حىت أخذ مجيعه الفرنسيس فيقال انه كان حبواصل الترسخانة من جنس اجللل احد عشر ألف جلة كذا نقل عن 

  رسخانة أخذ مجيع ذلك الفرنسيس يوم استيالئهم على اجليزة والقصر معلم الت
ومما اتفق انه وقعت مشاجرة يف بعض نصارى االروام القليوجنية وبعض السوقة مبصر القدمية فتعصب النصارى على 

ه أهل البلد وحاربوهم وقتلوا منهم نيفا وعشرين رجال وانتهت الشكوى اىل االمري فطلب كبريهم فعصى علي
وامتنع من مقابلته وعمر مدافع املراكب ووجهها جهة قصره فلم يسعه اال التغافل وراحت على من راح واستوزر 
رجال بربريا وهو املسمى بابراهيم كتخدا السنارى وجعله كتخداه ومشريه وبلغ من العظمة ونفوذ الكلمة باقليم 

اقتىن املماليك احلسان والسرارى البيض واحلبوش واخلدم مصر ما مل يبلغه أعظم أمري هبا وبىن له دارا بالناصرية و



وتعلم اللغة التركية واالوضاع الشيطانية واختص ذلك السنارى أيضا ببعض رعاع الناس وجعله كتخدا يأمتر بأمره 
ه ويتوصل به أعاظم الناس يف قضاء أشغاهلم وملا حصل ملراد بك االقامة باجليزة واختار السكن هبا وزين له شيطان

العزلة عن خشداشينه وأقرانه وترك البراهيم بك أمر االحكام والدواوين ومقتضيات نواب السلطنة العثمانية مع 
كونه ال ينفذ أمرا دون رأيه ومشورته واحتجب هو عن االجتماع بالناس بالكلية حىت عن االمراء الكبار من أقرانه 

ان هو عبارة عنه ورمبا نقض القضايا اليت انربم أمرها عند كان السفري وبينهم وبينهم ابراهيم كتخدا املذكور فك
ابراهيم بك أو غريه بنفسه او عن لسان خمدومه وأقام املترجم على عزلته بالرب الغريب حنو الست سنوات متوالية 

ووصل اىل اليعدى اىل الرب الشرقي أبدا وال حيضر الديوان وال يتردد اىل االقران واذا حضر الباشا املوىل على مصر 
  بر انبابة ركب وسلم عليه مع االمراء ورجع اىل قصره 

فال يراه بعد ذلك ابدا وتعاظم يف نفسه وتكرب على اقرانه وأبناء جنسه فتزامحت على سدته الطالب وتكالبت على 
تحي جيفته الكالب فانزوى من نبشهم وتوارى من هنشهم فاذا بلغه قدوم من خيتشيه أو وصول من يرجتيه وكان يس

من رده او خيشى عاقبة صده ركب يف احلال وصعد اىل اجلبال ورمبا وصلة الغرمي على غفلة فيجده قد مشع الفتلة 
فان صادفه واجتمع عليه اعطاه ما يف يديه أو وعده باخلري أو وهبه ملك الغري فما يشعر امليسور اال ولقمته قد 

  اختطفتها النسور 
كوسات والبهار فيحول عليهم احلواالت ويتابع ملماليكه ختم الوصوالت مث أخذ يعبث بدواوين االعشار وامل

فتجاذب هو وابراهيم بك ذلك االيراد وتعارضت أوراقهما وخافا يف املعتاد مث اصطلحا على أن تكون له الدواوين 
فانفرد كل البحرية ولقسيمه ما يرد من االصناف احلجازية وما انضاف اىل قلم البهار وحسب يف دفاتر التجار 

منهما بوظيفته وفعل هبا من االجحاف ما سطر يف صحيفته فاحدث املترجم ديوانا خاصا بنفر رشيد على الغالل اليت 
حتمل اىل بالد االفرنج ومسوه ديوان البدعة وأذن ببيع الغالل ملن حيملها اىل بالد االفرنج أو غريها وجعل على كل 

رجل سراج من أعوانه املوصوفني باجلور وسكن برشيد وبقيت له هبا  اردب دينارا خالف الرباين والتزم بذلك
وجاهة وكلمة نافذة فجمع من ذلك امواال وايرادا عظيما وكانت هذه البدعة السيئة من أعظم اسباب قوة 

الفرنسيس وطمعهم يف االقليم املصري مع ما أضيف اىل ذلك من أخذ أمواهلم وهنب جتاراهتم وبضاعاهتم من غري 
واقتدى به أمراؤه وتناظروا يف ذلك وفعل كل منهم ما وصلت اليه مهته واستخرجته فطنته واختص بالسيد  مثن

حممد كرمي االسكندري ورفع شأنه بني أقرانه فمهد له االمور بالثغر به وأجرى أحكامه به وفتح له باب املصادرات 
مني وأجناس االفرنج حىت جتسمت العداوة بني والغرامات ودله على خمبآت االمور وأخذ أموال التجار من املسل

  املصريني والفرنسيس وكان 

هو من اعظم االسباب يف متلك الفرنسيس للثغر كما ذكر ذلك يف قتلته وذلك انه ملا خرجت من مراكب 
 الفرنساوية وعمارهتم ال يدري احد الي جهة يقصدون تبعهم طائفة االنكليز اىل االسكندرية فلم جيدوهم وكانوا

ذهبوا اوال اىل جهة مالطه فوقف االنكليز قبالة االسكندرية وأرسلوا قاصدهم اىل الثغر يسالون عن خرب الفرنساوية 
فردهم املذكور ردا عنيفا فاخربوه اخلرب على جليته واهنم اخصامهم وعلموا خبروجهم فاقتفوا أثرهم ونريد منكم أن 

لبحر فال منكنهم من العبور اىل ثغركم فلم يقبل منهم ومل يأذن يف تعطونا املاء والزاد بثمنه ونقف هلم على ظهر ا
تزويدهم فذهبوا ليتزدوا من بعض الثغور فما هو اال أن غابوا يف البحر حنو االربعة أيام اال والفرنسيس قد حضروا 

  وكان ما كان 



جلامع العتيق وذلك انه ملا ومما سولت به نفس املترجم بارشاد بعض الفقهاء عمارة جامع عمرو ابن العاص وهو ا
خرب هذا اجلامع خبراب مدينة الفسطاط وبقيت تالال وكيمانا وخصوصا ما قرب من ذلك اجلامع ومل يبق هبا بعض 

العمار اال ما كان من االماكن اليت على ساحل النيل وخربت يف دولة القزدغلية وأيام حسن باشا ملا سكنتها 
عض أماكن جهة دار النحاس وفم اخلليج يسكنها اتباع االمراء ونصارى املكوس عساكره ومل يبق بساحل النيل اال ب

وهبا بعض مساجد صغار يصلى هبا السواحلية والنواتية وسكان تلك اخلطة من القهوجية والباعة واجلامع العتيق ال 
مجعة يف رمضان يصل اليه أحد لبعده وحصوله بني االتربة والكيمان وكان فيما أدركنا الناس يصلون به آخر 

فتجتمع به الناس على سبيل التسلي من القاهرة ومصر وبوالق وبعض االمراء ايضا واالعيان وجيتمع بصحبته 
أرباب املالهي من احلواة والقراداتية وأهل املالعيب والنساء الراقصات املعروفات بالغوازي فبطل ذلك ايضا من 

ه واعمدته وميل شقته اليمىن بل وسقوطها بعد ذلك فحسن ببال حنو ثالثني سنة هلدمه وخراب ماحوله وسقوط سقف
  املترجم هذه وجتديده بارشاد بعض 

الفقهاء لريقع به دينه اخللق فاهتم لذلك وقيد به ندميه احلاج قاسم املعروف باملصلي فجعله مباشرا على عمارته 
ام أركانه وشيد بنيانه نصب اعمدته وصرف عليه امواال عظيمة أخذها من غري حلها ووضعها يف غري حملها وأق

وكمل زخرفته وبين به منارتني وجدد مجيع سقفه باخلشب النقي وبيضه مجيعه فتم على أحسن ما يكون وفرشه 
باحلصر الفيومي وعلق به القناديل وحصلت به اجلمعية آخر مجعة برمضان سنة اثنيت عشرة ومائتني والف فحضر 

 الناس وعامتهم وبعد انقضاء الصالة عقد له الشيخ عبد اهللا الشرقاوي جملسا االمراء واالعيان واملشايخ واكرب
وأملى حديث من بين هللا مسجدا وآية امنا يعمر مساجد اهللا وعند فراغه ألبس فروة من السمور وكذلك اخلطيب 

خشابه حىت فلما حضرت الفرنساوية يف العام القابل جرى عليه ما جرى على غريه من اهلدم والتخريب وأخذ أ
اصبح بلقعا أشوه مما كان فياليتها مل تتصدق وباجلملة فمناقب املترجم ال حتصى وأوصافه ال تستقصى وهو كان من 

أعظم االسباب يف خراب االقليم املصري مبا جتدد منه ومن مماليكه واتباعه من اجلور والتهور ومساحمته هلم فلعل 
  اهلم يزول بزواله 

داوي مملوك علي بك وهو من خشداشني حممد بك أيب الذهب مات بغزة بالطاعون ومات االمري حسن بك اجل
وكان من الشجعان املوصوفني واالبطال املعروفني وملا انفرد علي بك مبملكة مصر واله امارة جدة فلذلك لقب 

ته ولذلك خري باجلداوي وذلك سنة اربع ومثانني ومائة والف وابتلى فيها بأمور ظهرت هبا شجاعته وعرفت فروسي
يطول شرحه وملا حصلت الوحشة بني امسعيل بك واحملمديني كان املترجم ممن نافق معه وعضده هو وخشداشينه 

رضوان بك وعبد الرمحن بك وكانت هلم الغلبة ومنا أمره عند ذلك وظهر شأنه بعد ان كان مخل ذكره وهو الذي 
مث خامر على امسعيل بك وانقلب مع احملمديني عندما خرج جتاسر على قتل يوسف بك يف بيته بني مماليكه وعزوته 

  حملاربتهم بالصعيد فخادعوه وراسلوه 

وانضم اليهم مبن معه ورجعوا اىل مصر وفر امسعيل بك مبن معه اىل الشام واستقر هو وخداشينه يف مملكة مصر 
فرصة مع التهور املوجب لتحذر مشاركني هلم مظهرين عليهم الشمم طامعني يف خلوص االمر هلم متوقعني هبم ال

اآلخرين منهم اىل ان استعجلوا اشعال نار احلرب فجرى ما جرى بينهم من احلروب واحملاصرة باملدينة واجنلت عن 
خذالهنم وهزميتهم وظهور احملمديني عليهم وقتل هبا عدة من أعياهنم ومواليهم ومن انضم اليهم ورمبا عوقب من ال 

 حمله وفر املترجم مع بعض من بقى من عشريته اىل القليوجنية فقبض عليه وأتى به اتى جناية له كما سطر ذلك يف



مصر ففر اىل بوالق مبفرده والتجأ اىل بيت الشيخ الدمنهوري فأحاط به العساكر فنط من سطح الدار وخلص اىل 
تريد أخذه وتتالحق به  الزقاق وسيفه مشهور يف يده فصادف جنديا فقتله وأخذ فرسه فركبه وفر والعساكر خلفه

من كل جهة وهو يراوغهم ويقاتلهم حىت خلص اىل بيت ابراهيم بك فأمنه واتفقوا على ارساله اىل جدة فلما أقلع 
به يف القلزم أمر رئيس املركب ان يذهب به اىل القصري وخوفه القتل ان مل يفعل فذهب به اىل القصري فتوجه منها 

اشينه ومماليكه فتالقوا به واستقر أمرهم هبا بعد وقائع يطول شرحها فأقام نيفا اىل اسنا وعلمت به عشريته وخشد
وعشر سنني حىت رجع اليهم امسعيل بك بعد غيبته الطويلة وانضم اليهم واصطلح معهم اىل أن كان ما كان من 

ن بك واتباعهم وصول حسن باشا اىل الديار املصرية واخراج احملمديني وادخاله للمذكور مع امسعيل بك ورضوا
وتأمريهم مبصر واستقرارهم هبا بعد رجوع حسن باشا اىل بالده ووقوع الطاعون الذي مات به امسعيل بك 

ورضوان بك وغريهم من االمراء فاستقل مبن بقي من االمراء وفعل معهم من التهور واحلمق الشر ما أوجب هلم 
فلم يسعه ومن معه اال الفرار ورضى ذاك لنفسه بالذل بغض النعيم واحلياة معه وخامر عليه من كان يأمن اليه 

  والعار ودخلت احملمديون اىل مصر احملميةواستقر هو كما 

كان باجلهة القبلي فأقام على ذلك سبع سنني وبعض أشهر اىل ان وقعت حادثة الفرنسيس واستولوا على االقليم 
من الصلح ونقضه واحنصر املترجم مع من  املصري وحضرت العساكر بصحبة الوزير يوسف باشا ووقع ما وقع

احنصر باملدينة من املصرلية والعثمانية فقاتل وجاهد وأبلى بالء حسنا شهد له بالشجاعة واالقدام كل من العثمانية 
والفرنساوية واملصرلية فلما انفصل االمر وخرجوا اىل اجلهة الشامية مل يزل حمرصا ومرابطا وجمتهدا حىت مات 

هذه السنة وفاز بالشهادتني وقدم على كرمي يغفر الذنوب مجيعا انه هو الغفور الرحيم وامراؤه  بالطاعون يف
  املوجودون االن عثمان بك املعروف باحلسيين وامحد بك امره الوزير عوضا عن استاذه 

مع سيده  ومات االمري عثمان بك املعروف بطبل وهو من مماليك امسعيل بك أمره يف سنة اثنتني وتسعني مث خرج
وتغرب معه يف غيبته الطويلة فلما رجع اىل مصر يف أيام حسن باشا توىل امارة احلج يف سنة مخس ومائتني والف 

وكان سيده يقدمه على أقرانه ويظن به النجاح وملا طعن وعلم انه مفارق الدنيا أحضره وأوصاه وحذره من اعدائه 
متلكها بنت عمياء فلما مات سيده تشوق لإلمارة حسن بك  وقال له اين حصنت لك مصر وسورهتا وصيترها حبيث

اجلداوي وعلي بك الدفتردار فلم يرض كل منهما باالخر وختوفا من بعضهما فاتفق رأيهما على تأمري عثمان بك 
املذكور كبريا عوضا عن سيده وسكن داره وعقدوا الدواوين عنده فنزل عن امارة احلج حلسن بك تابع حسن بك 

ان واشتغل هو بأمور الدولة ومشيخة مصر فلم يفلح وخامر مع أخصامه وأخصام سيده والتف عليهم قصبة رضو
سرا وصدق متويهاهتم وخذل نفسه ودولته وذلك غيظا من حسن بك كما سبقت اليه االشارة وكل من حسن بك 

ع السابقة واحنراف طبع وعثمان بك اجلداوي وعلي بك الدفتردار يتخوف نفاق صاحبه لتكرر ذلك منهما يف الوقائ
  كل عن صداقة اآلخر الباطنية ومل 

خيطر بباهلما بل وال ببال أحد من اجملانني فضال عن العقالء ركون املشار اليه اىل أعدائه وأعداء سيده العداوة 
صه املوروثة فكانا كلما شرعا يف تدبري شيء من مكايد احلرب تبطهما واقعدمها ومها يظنان نصحه ويعتقدان خلو

ومعرفته ولكونه تعلم سياسة احلروب من سيده لكثرة جتاربه وسياحته ومل يعلما أنه ميهد لنفسه طريقا مع االعداء اىل 
ان كان ماكان من مساعدته هلم بالتغافل والتقاعد حىت حتولوا اىل اجلهة الشرقية خلص اليهم مبن انضم اليه من 

فسه العدائه فأظهروا له احملبة وولوه امارة احلج حكم عهدهم بذلك عشريته فلم يسع الباقني اال اهلرب واسلم هو ن



وأن تكون له امارة احلج ما دام حيا فخرج يف تلك السنة امريا على احلج اعىن سنة ست ومائتني والف وكذلك 
 سنة سبع وهنب احلج يف تلك السنة وفر املترجم اىل غزة فصودرت زوجاته واقتسمت اقطاعه ورجع بعد حني اىل

مصر وأمهل أمره واقام بطاال واستمر كآحاد الطائفة من االجناد ويغدو ويروح اليهم ويرجو رفدهم اىل ان حدثت 
حادثة الفرنسيس فخرج مع من خرج اىل الشام ومل يزل هناك حىت مات بالطاعون يف السنة املذكورة وكان دائما 

  يقول عند تذكره الدولة والنعيم ذلك تقدير العزيز العليم 
ومات االمري عثمان بك املعروف بالشرقاوي وهو من مماليك حممد بك أيب الذهب ايضا الكبار وتأمر يف أيامه 
وعرف بالشرقاوي لكونه تول الشرقية ووقع منه ظلم وجربوت بعد موت أستاذه وصادر كثريا من الناس يف 

 يزل يف امارته حىت مات يف الشام أمواهلم مث انكف عن ذلك وزعم ان ذلك كان باغراء مقدمة فشهره وقتله ومل
  بالطاعون 

ومات ايوب بك الكبري وهو ايضا من مماليك حممد بك وكان من خيارهم يغلب عليه حب اخلري والسكون ويدفع 
احلق الربابه وتأمر على احلج وشكرت سريته واقتىن كتبا نفيسة واستكتب الكثري من املصاحف والكتب باخلطوط 

  جلانب مهذب النفس حبب أهل املنسوبة وكان لني ا

الفضائل ذا ثروة عزوة وعفة ال يعرف اال اجلد وجيتنب اهلزل ويلوم ويعترض على خشداشينه يف أفعاهلم وال يعجبه 
سولكهم وال يهمل حقا توجه عليه واذا ساوم شيئا وقال له البائع هذا بعشرة يقول له بل هو خبمسة مثال وهذا 

ماهلا أو بزيادة قليلة ويرضي البائع بذلك ويقبض الثمن يف اجمللس وهكذا كان شانه  مثنها حاال وقد يكون ذلك رأس
  وطريقته 

ومات االمري مصطفى بك الكبري وهو ايضا من مماليك حممد بك توىل الصعيد وامارة احلج عدة مرار وكان فظا 
العرب وشحه بعوائدهم وقلة اعتنائه غليظا متموال خبيال شحيحا ويف امارته على احلج ترك زيارة املدينة خلوفه من 

  بشعائر الدين وانتقد ذلك على املصريني من الدولة وغريها وكان ذلك من أعظم ما اجترحه من القبائح 
ومات االمري سليمان بك املعروف باالغا تويف بأسيوط بالطاعون وهو ايضا من مماليك حممد بك الكبري وهو أخو 

ابراهيم بك الكبري وهو الذي مات غريقا يف وقعة الفرنسيس االوىل بانبابة مدبرا  ابراهيم بك املعروف بالوايل صهر
فارا فسقط يف البحر وغرق وكان هو وأخوه املترجم قبل تقلدمها الصنجقية أحدمها وايل الشرطة واآلخر آغات 

عة وخصوصا جبهة قبلي مستحفظان فلم يزاال يلقبان بذلك حىت ماتا وكان املترجم حمبا جلمع املال وله أفطاع واس
ويف آخر أمره استوطن اسيوط الهنا كانت يف اقطاعه وبىن هبا قصرا عظيما وانشأ بعض بساتني وسواقي واقتىن 
أبقارا وأغناما كثرية ومما اتفق له انه جز صوف االغنام وكانت اكثر من عشرة آالف مث وزعه على الفالحني 

على القزازين فنسجوه اكسيه مث مجع التجار وباعه عليهم بزيادة عن  وسخرهم يف غزله بعد أن وزنه عليهم مث وزعه
  السعر احلاضر فبلغ ذلك مبلغا عظيما 

ومات االمري قائد أغا وهو من مماليك حممد بك ايضا وكان يلقب أيام كشوفيته بقائد نار لظلمه وجتربه ووىل أغات 
  مستحفظان يف سنة مثان 

كان يتنكر ويتزيا باشكال خمتلفة ويتجسس على الناس وذلك أيام خروج وتسعني ومائة وألف فأخاف العامة و
ابراهيم بك اىل قبلي ووحشته من مراد بك وانفراد مراد بك بأمارة مصر فلما تصاحلا ورجع ابراهيم بك رد 
نصيب االغاوية لعلي أغا فحنق املترجم لذلك وقلق قلقا عظيما وترامى على االمراء وصار يقول ان مل يردوا يل م



قتلت علي أغا او قتلت نفسي فلما حصل منه ذلك عزلوا علي أغا وقلدوا سليم آغا امني البحرين أغاوية 
مستحفظان ومل يبلغ غرضه ومل ترض نفسه باخلمول وأكثر عنده من االعوان واالتباع فيحضرون بني يديه 

 يديه العدة الوافرة من القواسة الشكاوى والدعاوى ويضرب الناس وحيبسهم ويصادرهم يف أمواهلم ويركب وبني
واخلدم حيملون بني يديه احلراب والقرابني والبنادق وخلفه الكثري من االجناد واملماليك واختذ له جلساء وندماء 

يباسطونه ويضاحكونه ومل يزل كذلك حىت خرج مع عشريته اىل الصعيد عند حضور حسن باشا فاستوىل على كثري 
وا يف أواخر سنة مخس بعد املائتني سكن دار جوهر أغا دار السعادة سابقا باخلرنقش من حصص االقطاع فلما رجع

وقد كان مات يف الطاعون وتزوج سريته قهرا واستكثر من املماليك واجلند وتاقت نفسه لالمارة وتشوف اىل 
ه وندماؤه ال خياطبونه الصنجقية وسخط على زمانه واالمراء الذين مل يلبوا دعوته ومل يبلغوه أمنيته وصارت جلساؤ

اال باالمارة ويقولون له يا بك ويكره من خياطبه بدون ذلك وكان له من االوالد الذكور اثنا عشر ولدا لصلبه 
يركبون اخليول ماتوا يف حياته وكان له أخ من أقبح خلق اهللا يف الظلم اختذ له اعوانا واتباعا وليس عنده ما يكفيهم 

بباب الشعرية من قمح وتنب وشعري وغري ذلك وال يدفع له مثنا هلك قبله بنحو ست  فكان خيطف كل ما مر خبطته
سنني بناحية قبلي وأتوا جبيفته اىل مصر مقرفصا ودفن مبدفن أخيه بتربة اجملاورين ومن مجلة أفاعيله القبيحة انه كان 

  جم أخوه على حالته حىت خرج جير سيفه ويضرب رقاب احلمري ويزعم انه يقطعها يف ضربة واحدة ومل يزل املتر

من مصر عند جميء الفرنسيس وعاد بصحبة عرضي العثملي ومات قاسم بك مع من مات من االمراء والصناجق 
بالشام فقلده الوزير الصنجيقة فيمن تقلد وأدرك أمنيته فأقام قليال وهلك فيمن هلك بالطاعون فكان كما قال 

  فلما أن رآه عمي  القائل كاملتمين أن يرى فلقا من الصباح
ومات ايضا حسن كاشف املعروف جبركس وهو ايضا من مماليك حممد بك واشراق عثمان بك الشرقاوي وكان 
من الفراعنة وهو الذي عمر الدار العظيمة بالناصرية وصرف عليها امواال عظيمة فما هو اال ان متمم بناءها ومل 

واملدبرون وأهل احلكمة واملهندسون فلذلك صينت من  يكمل بياضها حىت وصلت الفرنسيس فسكنها الفلكيون
اخلراب كما وقع بغريها من الدور لكون عسكرهم مل يسكنوا هبا وتقلد املذكور الصنجقية بالشام ايضا مث هلك 

  بالطاعون 
ومات االمري حسن كتخدا املعروف باجلربان بالشام ايضا وأصله من مماليك حسن بك االزبكاوي وكان ممتهنا يف 

املماليك فسموه باجلربان لذلك فلما قتل استاذه بقى هو ال ميلك شيئا فجلس حبانوت جهة االزبكية يبيع فيها تنباكا 
وصابونا مث سافر اىل املنصورة فأقام هبا مدة حتت قصر حممود جرجبي مث رجع اىل مصر يف أيام دولة علي بك وتنقلت 

بلي فلما حصلت الوحشة بني علي بك وحممد بك وخرج حممد بك به االحوال فأنعم عليه علي بك بامرية بناحية ق
من مصر اىل قبلي خرج اليه املترجم والقاه وقدم بني يديه ما كان عنده من اخليام والريق واخليول وانضم اليه ومل 

ليه يزل حىت متلك حممد بك واستوزر امسعيل أغا اجللفي وكان يبغض املترجم المور بينهما فلم يزل حىت أوغر ع
صدر خمدومه وادى به احلال اىل االقصاء والبعد اىل ان انضم اىل مراد بك وتقرب منه وكان مفوها لينا مشاركا قد 

حنكته االيام والتجارب فجعله كتخدا ووزيره واشتهر ذكره وعمر دارا بناحية باب اللوق بالقرب من غيظ 
  واحتجب  الطواشي وصار من االعيان املعدودين وقصدته ارباب احلاجات

يف غالب االوقات واحتد به حممد اغا البارودي فقربه من مراد بك وبلغ اىل ما بلغ معه وكان يعترى املترجم مرض 
  شبيه بالصرع ينقطع به اياما عن السعي والركوب ومل يزل حىت مات مع من مات بالشام 



ن لني اجلانب قليل االذى اال انه كان ومات االمري قاسم بك املعروف باملوسقو وكان من مماليك ابراهيم بك وكا
شيخا ال يدفع حقا توجه عليه وملا مات خشداشه حسن بك الطحطاوي تزوج بزوجته وشرع يف بناء السبيل اجملاور 

لبيته حبارة قوصون بالقرب من الداودية فما قرب امتامه اال وقد قدمت الفرنسيس ملصر فخربوه وشعثوا بنيانه 
عواميده وبقى على حالته مثل ما فعلوه بدور تلك اخلطة وغريها ومات ايضا املترجم وخرقوا حيطانه وأخذوا 

  بالشام 
ومات علي آغا كتخدا اجلاويشية وهو من مماليك الدمياطي ونسب اىل حممد بك وأخيه ابراهيم بك ورقاه واختص 

وتسعني فخرج مع ابراهيم بك  به وواله آغات مستحفظان يف سنة اثنتني وتسعني ومائة وألف مل يزل اىل سنة مثان
اىل املنية عندما تغاضب مع مراد بك فلما تصاحلا قلد االغاوية كما كان فحنق قائد آغا وكان ما كان من عزله 

ووالية سليم اغا كما سبق االملاع بذلك عند ذكر قائد أغا مث تقلد كتخدا اجلاويشية يف سنة ست ومائتني وألف ومل 
ع من خرج يف حادثة الفرنسيس وكان ذا مال وثروة مع مزيد شح وخبل واشترى دار يزل متقلدا ذلك حتىخرج م

عبد الرمحن كتخدا القازدغلي العظيمة اليت حبارة عابدين وسكنها وليس له ن املآثر اال السبيل والكتاب الذي أنشأه 
سيس وهو باق اىل يومنا هذا جبوار داره االخرى بدرب احلجر وهو من أحسن املباين وقد محاه اهللا من ختريب الفرن

  ببهجته ورونقه 
ومات االمري حيىي كاشف الكبري وهو من مماليك ابراهيم بك االقدمني وكان لطيف الطباع حسن االوضاع وعنده 

  ذوق وتودد عطارديا حيب الرسومات والنقوش والتصاوير واالشكال ودقائق الصناعات والكتب 

لنوادر واالمثال واهتم يف بناء السبيل اجملاور لداره خبطة عابدين فرسم شكله املشتملة على ذلك مثل كليلة ودمنه وا
قبل الشروع فيه يف قرطاس مبعونة االسطا حسن اخلياط مث سافر اىل االسكندرية وأحضر ما حيتاجه من الرخام 

واملرمخني واالعمدة املرمر الكبرية والصغرية وأنواع االخشاب وحفر اساسه واحكم وضعه واستدعى الصناع 
فتانقوا يف صناعته ونقش رخامه على الرسم الذي رمسه هلم كل ذلك باحلفر باآلالت يف الرخام وموهوه بالذهب فما 

هو اال ان ارتفع بنيانه وتشيدت اركانه وظهر للعيان حسن قالبه وكاد يتم ما قصده من حسن مآربه حىت وقعت 
على حالته اىل اآلن وملا خرج سكن داره برطلمني واستخرج  حادثة الفرنسيس فخرج مع من خرج قبل امتامه وبقى

  خمباة بني داره والسبيل فيها ذخائره ومتاعه فاوصلها للفرنسيس 
ومات االمري رشوان كاشف وهو من مماليك مراد بك وكان له أقطاع بالفيوم فكان معظم اقامته هبا فاحتكر الورد 

خليش واجتر يف هذه البضائع مبراده واختياره وحتكم يف االقليم حتكم وما خيرج من مائه واخلل املتخذ من العنب وا
  املالك يف امالكهم وعبيدهم وذلك قوة واقتدار 

ومات االمري سليم كاشف باسيوط مطعونا وهو من مماليك عثمان بك املعروف باجلرجاوي من البيوت القدمية 
وألف بالطاعون الذي مات به امسعيل بك وخالفه  وخشداش عبد الرمحن بك عثمان املتويف يف سنة مخس ومائتني

وتزوج ابنته بعد موته وكان ملتزما حبصة من اسيوط وشرق الناصري واستوطن باسيوط وبىن هبا دارا عظيمة وعدة 
دور صغار وانشأ هبا عدة بساتني وغرس هبا وبشرق الناصري اشجارا كثرية وعمر عدة قناطر وحفر ترعا وصنع 

مفاوز الطرق وانشأ دارا مبصر باملناخلية بسوق االمناطيني واشترى دارا جليلة كانت لسليمان جسورا واسبلة يف 
بك املعروف بايب نبوت حبارة عابدين وعمرها وزخرفها وانشأ باسيوط جامعا عظيما ومكتبا فما هو اال أن أكمل 

  بنيانه حىت قدمت الفرنسيس 



لفرنسيس وامنوه أخذ يف اصالح ما تشعث من البناء وتقيم العمارة فاختدوه سجنا يسجنون به مث ملا قابل املذكور ا
ومل يساعده الوقت اذ ذاك لقلة االخشاب وآالت البناء فاشتغل بذلك على قدر طاقته فلما فرغ البناء وقارب 

لعظيمة التمام ومل يبق اال اليسري وقع الطاعون باسيوط فمات واملسجد باق على ما هو عليه اآلن وهو من املباين ا
املزخرفة على هيئة مساجد مصر وكان املذكور ذا بأس وشدة واقدام وشجاعةوهتور مشابه حلسن بك اجلداوي يف 
هذه الفعال وموائده مبسوطة وطعامه مبذول وداره باسيوط مقصدا للوارد والقاصد والصادر من االمراء وغريهم 

راس االشجار واقتناء االنعام وكان متزوجا بثالث وله اغداقات وصدقات وانواع من الرب وحمبة يف العمارة وغ
زوجات احداهن ابنة سيده عثمان بك توفيت بعصمته والثانية ابنة خشداشه عبد الرمحن املذكور آنفا والثالثةزوجة 

علي كاشف املعروف جبمال الدين وكان ذا بأس وله صولة وظلم وجتاوز على سفك الدماء فبذلك خافته عرب 
لقرى وقاتل العرب مرارا وقتل منهم الكثري وبسكناه باسيوط كثرت عمارهتا وأمنت طرقها برا وحبرا الناحية وأهل ا

واستوطنها الكثري من الناس حلمايتهم وعدم صولة احد على أهلها وله مهاداة مع االمراء املصرية وأرباب احلل 
لسود والطواشية وغري ذلك وله عدة مماليك والعقد هبا واملتكلمني عندهم فريسل اليهم الغالل والعبيد واجلوراي ا

بيض وسود أعتق كثريا من مجلتهم عزيرتا االمري أمحد كاشف املعروف بالشعراوي رقيق حواشي الطبع مهذب 
  االخالق ذو فروسية يف ركوب اخليل وحمبة يف العلماء واللطفاء وهو من مجلة حماسن سيده 

ك تابع حسني بك كشكش كالمها بالشام ومات غري هؤالء ممن مل ومات كل من االمري باكري بك واالمري حممد ب
  حتضرين امساؤهم 

  واستهلت سنة ست عشرة ومائتني وألف بيوم اخلميس

  وباستهالهلا خف امر الطاعون ويف ليلة اجلمعة تلك ارسل عبد العال 

به اىل القلعة وحبسه عند املشايخ االغا احضر الشيخ حممد االمري ليال اىل منزله فبيته عنده وملا أصبح النهار طلع 
جبامع سارية والسبب يف ذلك ان ولد الشيخ املذكور كان من مجلة من يستحث الناس على قتال الفرنسيس يف 

الواقعة السابقة مبصر فلما انقضت هرب اىل جهة حبرىثم حضر بعد مدة اىل مصر فأقام اياما مث رجع اىل قوة بأذن 
احلركة وحتذروا شدة التحذر وآخذوا الناس بأدىن شبهة وتقرب اليهم املنافقون من الفرنسيس فلما حصلت هذه 

بالتجسس واالغراء ذكر بعضهم ذلك لقائمقام وادخل يف مسامعه ان ابن الشيخ املذكور ذهب اىل عرضي الوزير 
مقيم بفوة فقال  والتف عليهم فأرسل قائممقام اىل الشيخ قبل تارخيه فلما حضر سأله عن ولده املذكور فأخربه ان

له مل يكن هناك وامنا هو عند القادمني قال له مل يكن ذلك وان شئتم أرسلت اليه باحلضور فقال له ارسل اليه 
وأحضره فقام من عنده على ذلك وأمهله مثانية ايام مدة مسافة الذهاب واجمليء مث خاطبه على لسان وكيل الديوان 

واعتذر بعدم أمن الطريق فلما انقضى اليومان أمروا عبد العال بطلبه  ايضا حبضوره أو حضور اجلواب بعد يومني
  واصعاده اىل القلعة ففعل 

وفيه حضر مجلة من عساكر الفرنساوية من جهة حبري وتواترت االخبار بوصول القادمني من االنكليز والعثمانية 
عطف وغريه وذلك يوم السبت خامس عشرين اىل الرمحانية ومتلكهم القلعة وما بالقرب منها من احلصون الكائنة بال

  احلجة 
وفيه حضرت زوجة سارى عسكر كبري الفرنسيس بصحبة أخيها السيد علي الرشيدي أحد أعضاء الديوان وكان 



خرج هبا من رشيد حني ما ملكها القادمون ونزل هبا يف مركب وأرسى هبا قبالة الرمحانية فلما حصلت واقعة 
ضر هبا اىل مصر بعد مشقة وخوف من العربان وقطاع الطريق وغري ذلك فأقامت هي الرمحانية وأخذت قلعتها ح

  وأخوها 

  ببيت االلفي باالزبكية حنو ثالثة ايام مث صعدا اىل القلعة 
وفيه قربت العساكر القادمة من اجلهة الشرقية وحضرت طوالعهم اىل القليوبية واملنري واخلانكة الخذ الكلف 

للقائهم وامر العساكر باخلروج من أول الليل مث خرج هو يف آخر الليل فلما كان يوم االحد فتأهب قائمقام بليار 
رابعه رجع قائمقام ومن معه ووقع بينه وبينهم مناوشة فلم يثبت الفرنسيس لقلتهم ورجعوا مهزومني وكتموا امرهم 

  ومل يذكروا شيئا 
هروا الرفق بالناس والسرور هبم لعدم قيامهم عند ويف خامسه رفعوا الطلب عن الناس بباقي نصف املليون وأظ

  خروجهم للحرب وخلوا البلدة منهم وكانوا يظنون منهم غري ذلك 
وفيه أخذت مجلة من عدد الطواحني وأصعدت اىل القلعة واكثروا من نقل املاء والدقيق واالقوات اليها وكذلك 

االسوار والبيوت من االمتعة والفرش واالسرة ومحلوه اليها البارود والكربيت واجللل والقنابر والبنب ونقلوا ما يف 
  ومل يبقوا بالقالع الصغار اال مهمات احلرب 

وفيه طلبوا الزياتني وألزموهم مبائيت قنطار شريج ومسروا مجلة من حوانيتهم وخرج مجاعة من اجلزارين لشراء الغنم 
منعوهم من العود بالغنم والبقر وكذلك منعوا الفالحني من القرى القريبة فقبض عليهم عسارك العثمانية القادمة و

الذين جيلبون املرية واالقوات اىل املدينة فانقطع الوارد من اجلهات البحرية والقليوبية وعزت االقوات وشحح 
اللحم والسمن جدا واغلقت حوانيت اجلزارين واجتهد الفرنساوية يف وضع متاريس خارج البلد من اجلهة الشرقية 

بحرية وحفروا خنادق وطلبوا الفعلة للعمل فكانوا يقبضون على كل من وجدوه ويسوقوهنم للعمل وكذلك وال
فعلوا جبهة القرافة والقوا االحجار العظيمة واملراكب ببحر انبابة لتمنع املراكب من العبور وابتدؤا املتاريس البحرية 

  أمحد اىل السبتية من باب احلديد ممدودة اىل قنطرة الليمون اىل قصر افرنج 

  اىل جمرى البحر 
ويف ثامنه بعث قائمقام بليار فأحضر التجار وعظماء الناس وساهلم عن سبب غلق احلوانيت فقالوا له من وقف 

احلال والكساد اجلالء واملوت فقال هلم من كان موجودا حاضرا فألزموه بفتح حانوته واال فاخربوين عنه ونزلت 
  نيت والبيع والشراء احلكام فنادت بفتح احلوا

ويف عاشره شرعوا يف هدم جانب من اجليزة من اجلهة البحرية وقربت عساكر االنكليز القادمة من الرب الغريب اىل 
  البلد املسماة بنادر عند رأس ترعة الفرعونية 

من االنكليز  وفيه تواترت االخبار بأن العساكر الشرقية وصلت أوائلها اىل بنها وطحال بساحل النيل وان طائفة
رجعوا اىل جهة االسكندرية وان احلرب قائم هبا وأن الفرنساوية حمصورون بداخل االسكندرية واالنكليز ومن 

معهم من العساكر حياربون من خارج وهي يف غاية املنعة والتحصني وان االنكليز بعد قدومهم وطلوعهم اىل الرب 
ن املياه السائلة من البحر املاحل منه اىل اجلسر املقطوع حىت سالت وحماربتهم هلم املرات السابقة أطلقوا احلبوس ع

املياه وعمت االراضي احمليطة باالسكندرية وأغرقت اطيانا كثرية وبالدا ومزارع واهنم قعدوا يف االماكن اليت ميكن 
  الفرنسيس النفوذ منها حبيث اهنم قطعوا عليهم الطرق من كل ناحية 



ة من القلعة مبتاعها واختفت مبصر فأحضر الفرنسيس حكام الشرطة والزموهم باحضارها ويف ثاين عشرة نزلت امرأ
وهذه املرأة امسها هوى كانت زوجة لبعض االمراء الكشاف مث اهنا خرجت عن طورها وتزوجت نقوال وأقامت معه 

عها حممول على محار مدة فلما حدثت هذه احلوادث مجعت ثياهبا واحتالت حىت نزلت من القلعة هي على محار ومتا
  آخر فنزلت عند بعض العطف واعطت املكارية االجرة وصرفتهم من خارج 

واختف فلما وقع عليها التفتيش وأحضروا املكارية قالوا النعلم غري املكان الذي أنزلناها به وأعطتنا االجرة عنده 
مث احضروا مشايخ احلارات  فشددوا على املكارية ومنعوهم من السروح وقبضوا على أهل احلارة وحبسوهم

وشددوا عليهم وعلى سكان الدور واعلموهم انه ان وجدت املرأة يف حارة من احلارات ومل خيربوا عنها هنبوا مجيع 
دور احلارة وعاقبوا سكاهنا فحصل للناس غاية الضجر والقلق بسبب اختفائها وتفتيش أصحاب الشرطة وخصوصا 

ي النساء ويدخل البيوت حبجة التفتيش عليها فيزعج ارباب البيوت والنساء عبد العال فانه كان يتنكر ويلبس ز
  ويأخذ منهن مصاحل ومصاغا ويفعل ماال خري فيه وال خيشى خالقا وال خملوقا 

ويف خامس عشره قبضوا على ألطون ايب طاقية النصراين القبطي وحبسوه بالقلعة والزموه مببلغ دراهم تأخرت عليه 
  من حساب البالد 

  ويف سادس عشره أفرجوا عن حممد أفندي يوسف ونزل اىل بيته وكذلك الشيخ مصطفىالصاوي ملرضه 
وفيه انقضت دعوة هتمة الشيخ خليل البكري وحمصلها ان خادم مملوكه ذهب عن لسان اململوك اىل بليار قائمقام 

ر باالمان وكان هذا باغراء عبد وأخربه انه وصل اىل استاذه الشيخ خليل البكري املذكور فرمان من عرضي الوزي
العال ليوقعه يف الوبال وحيرك عليه الفرنسيس حلزازة بينه وبينه فلما حضر الشيخ خليل على عادته عند قائمقام 

سأله عن ذلك فجحده فأحضروا اخلادم الذي بلغ ذلك فصدق على ذلك واسند اىل اململوك سيده فأحضروا 
وأين الفرمان فقال قرأه وقطعه فقال الفرنساوية وكيف يقطعه هذا دليل الكذب  اململوك وسألوه فقال نعم فقالوا له

النه ال يصح أن يتلقاه بالقبول مث يقطعه فقيل له ومن أتى به قال فالن فألزموا الشيخ بأحضار ذلك الرجل وحبس 
  اململوك عند عبد العال يومني وحضر الرجل فسألوه فجمد ومل يثبت عليه وظهر 

واخلادم فعند ذلك طلب الشيخ غالمه فقال قائمقام ان قصاصه يف شريعتنا ان يقطع لسانه فتشفع فيه  كذب الغالم
  سيده وأخذه بعد أمور وكالم قبيح قاله الغالم يف حق سيده 

وفيه حضر حسني كاشف اليهودي اىل قائمقام واخربه ان االمراء الذين بالصعيد خرجوا عن طاعة الفرنساوية 
اليت أرسلوها هلم بعد موت مراد بك واهنم مروا وتوجهوا اىل حبري من الرب الغريب وعثمان بك  وردوا مكاتبتهم

االشقر ذهب من خلف اجلبل اىل جهة الشرق فلما حصل ذلك ركب قائمقام وذهب للست نفيسة وأمنها وطيب 
  عليهم مبا فعله رجاهلن خاطرها وأخربها اهنا يف أمان هي ومجيع نساء االمراء والكشاف واالجناد وال مؤاخذة 

ويف عشرينه توكل رجل قبطي يقال له عبد اهللا من طرف يعقوب جبمع طائفة من الناس لعمل املتاريس فتعدى على 
بعض االعيان وأنزهلم من على دواهبم وعسف وضرب بعض الناس على وجهه حىت أسأل دمه فتشكى الناس من 

فأمر بالقبض على ذلك القبطي وحبسه بالقلعة مث فردوا على كل ذلك القبطي وأهنوا شكواهم اىل بليار قائمقام 
  حارة رجلني يأيت هبما شيخ احلارة وتدفع هلما اجرة من شيخ احلارة 

  وفيه وردت االخبار بان الوزير وصل دجوة 
  ويف يوم االثنني مسع عدة مدافع على بعد وقت الضحوة 



تمعوا بالديوان وحضر الوكيل والترمجان وطلبهم للحضور اىل ويف ذلك اليوم قبل العصر طلبوا مشايخ الديوان فاج
قائمقام فلما حصلوا عنده قال هلم على لسان الترمجان خنربكم أن اخلصم قد قرب منا ونرجوكم أن تكونوا على 

عهدكم مع الفرنساوية وأن تنصحوا أهل البلد والرعية بان يكونوا مستمرين على سكوهنم وهدوهم وال يتداخلوا 
الشر والشغب فان الرعية مبنزلة الولد وأنتم مبنزلة الوالد والواجب على الوالد نصح ولده وتأديبه وتدريبه على يف 

  الطريق املستقيم اليت يكون 

فيها اخلري والصالح فإهنم ان داموا على اهلدو حصل هلم اخلري وجنوا من كل شر وان حصل منهم خالف ذلك 
وهنبت أمواهلم ومتاعهم ويتمت اوالدهم وسبيت نساؤهم والزموا باألموال نزلت عليهم النار وأحرقت دورهم 

والفرد اليت ال طاقة هلم هبا فقد رأيتم ما حصل يف الوقائع السابقة فأحذروا من ذلك فإهنم ال يدرون العاقبة وال 
ابوه بالسمع والطاعة نكلفكم املساعدة لنا وال املعاونة حلرب عدونا وامنا نطلب منكم السكون واهلدو ال غري فأج

وقوهلم كذلك وقرىء عليهم ورقة مبعىن ذلك وأمروا االغا واصحاب الشرطة باملناداة على الناس بذلك وأهنم رمبا 
مسعوا ضرب مدافع جهة اجليزة فال ينزعجوا من ذلك فانه شنك وعيد لبعض أكابرهم وأن جيتمع من الغد بالديوان 

يخ احلارات ويتلى عليهم ذلك فلما كان ضحوة يوم الثالثاء اجتمعوا كما االعيان والتجار وكبار االخطاط ومشا
  ذكر وحصلت الوصية والتحذير وانتهى اجمللس وذهبوا اىل حمالهتم 

  ويف ذلك اليوم اشيع حضور الوزير اىل شلقان وكذلك عساكر االنكليز بالناحية الغربية وصلوا اىل أول الوراريق 
املشايخ والوكيل بالديوان على العادة وحضر استوف اخلازندار وترجم عنه رفاييل ويف يوم اجلمعة غايته اجتمع 

بقوله انه يثىن على كل من القاضي والشيخ امسعيل الزرقاين باعتنائهما فيما يتعلق بأمر املواريث وبيت املال واملصاحل 
من ذلك والقصد اإلعتناء ايضا بأمر على التركات املختومة الن الفرنساوية مل يبق هلم من االيراد اال ما يتحصل 

البالد واحلصص اليت احنلت مبوت أرباهبا فالزم ايضا من املصاحلة واحللوان واملهلة يف ذلك مثانية ايام فمن مل يصاحل 
على االلتزام الذي له فيه شبهة يف تلك املدة ضبطت حصته وال يقبل له عذر بعد ذلك واعلموا أن أرض مصر 

ساوية فالزم من اعتقادكم ذلك وأركزوه يف أذهانكم كما تعتقدون وحدانية اهللا تعاىل وال استقر ملكها للفرن
  يغرنكم هؤالء القادمون 

وقرهبم فانه ال خيرج من أيديهم شيء أبدا وهؤالء االنكليز ناس خوارج حرامية وصناعتهم القاء العداوة والفنت 
خللص للعثملي فلم يزالوا حىت اوقعوا بينه وبينهم العداوة والعثملي مغترهبم فان الفرنساوية كانت من االحباب ا

والشرور وان بالدهم ضيقة وجزيرهتم صغرية ولو كان بينهم وبني الفرنساوية طريق مسلوك من الرب ال متحى أثرهم 
ونسى ذكرهم من زمان مديد وتأملوا يف شأهنم وأي شيء خرج من أيديهم فإن هلم ثالثة أشهر من حني طلوعهم 

الرب واىل اآلن مل يصلوا الينا والفرنسيس عند قدومهم وصلوا يف مثانية عشر يوما فلو كان فيهم مهة او شجاعة  اىل
لوصلوا مثل وصولنا وكالم كثري من هذا النمط يف معىن ذلك من حبر الغفلة مث ذكر البكري والسيد امحد الزر وأنه 

نانة يذكر فيه أنه حضر اىل اسكندرية مراكب حضر مكتوب من رشيد على يد رجل حناوي الخر من منية ك
وعمارة من فرانسا وان االنكليز رجعت اليهم وان احلرب قائمة بينهم على ظهر البحر فقال اخلازندار ميكن ذلك 
وليس ببعيد مث نقلوا ذلك اىل بليار قائمقام فطلب الرجل الراوي لذلك فأحضر الزرو رجال شرقاويا حلف هلم انه 

  ه من الرجل الواصل اىل منية كنانة من رشيد مسع ذلك بأذن



  شهر صفر اخلري سنة استهل بيوم السبت

ويف ذلك اليوم قبل املغرب مشى عبد العال االغا وشق يف شوارع املدينة وبني يديه منادى يقول االمن واالمان على 
وال تنزعجوا فانه حضرت بشارة مجيع الرعايا ويف غد تضرب مدافع وشنك من الفال يف الساعة الرابعة فال ختافوا 

بوصول بونابارته بعمارة عظيمة اىل االسكندرية وان االنكليز رجعوا القهقرى فلما أصبح يوم االحد يف الساعة 
الرابعة من الشروق ضربت عدة مدافع وتابعوا ضرهبا من مجيع القالع وصعد أناس اىل املنارات ونظروا بالنظارات 

  جلهة الغربية وصلوا اىل آخر الورايق وأول انبابة ونصبوا فشاهدوا عساكر االنكليز با

خيامهم أسفل انبابة وعند وصوهلم اىل مضارهبم ضربوا عدة مدافع فلما مسعها الفرنساوية ضرب االخرون تلك 
املدافع اليت ذكروا اهنا شنك وأما العساكر الشرقية فوصلت اوائلهم اىل منية االمراء املعروفة مبنية السريج 

ملراكب فيما بينها من الربين بكثرة فعند ذلك عزت االقوات وشبحت زيادة على قلتها وخصوصا السمن واجلنب وا
واالشياء اجمللوبة من الريف ومل يبق طريق مسلوكة اىل املدينة اال من جهة باب القرافة وما جيلب من جهة البساتني 

زدحم عليه النساء والرجال باملقاطف فيسمع هلم ضجة من القمح والتنب فيأيت ذلك اىل عرضة الغلة بالرميلة وي
عظيمة وشح اللحم ايضا وغال سعره لقلة املواشي واالغنام فوصل سعر الرطل تسعة أنصاف والسمن مخسة وثالثني 

نصفا والبصل باربعمائة فضة القنطار والرطل الصابون بثمانني فضة والشريج عشرين نصفا وأما الزيت فال يوجد 
ت االبزار جدا واتفق اىل قصة غريبة وهو اين احتجت اىل بعض أنيسون فأرسلت خادمي اىل االبزارية على البتة وغل

العادة يشتري يل منه بدرهم فلم جيده وقيل له انه ال يوجد اال عند فالن وهو يبيع األوقية بثالثة عشر نصفا مث اتاين 
دب فوجدته يبلغ مخسمائة ريال أو قريبا من ذلك منه باوقيتني بعد جهد يف حتصيله فحسب على ذلك سعر االر

  فكان ذلك من النوادر الغريبة 
ويف يوم االثنني ثالثه حصلت اجلمعية بالديوان وحضر التجار ومشايخ احلارات واالغا وحضر مكتوب من بليار 

باالسكندرية صحبة قائمقام خطابا باالرباب الديوان واحلاضرين يذكر فيه أنه حضر اليه مكتوب من كبريهم منوبا 
هجانة فرنسيس وصلوا اليهم من طريق الربية مضمونة أنه طيب خبري واالقوات كثرية عندهم يأيت هبا العربان اليهم 
وبلغهم خرب وصول عمارة مراكب الفرنساوية اىل حبر اخلزز واهنا من قريب تصل االسكندرية وأن العمارة حاربت 

  منها فكونوا مطمئنني اخلاطر من طرفنا ودوموا على هدوكم  بالد االنكليز واستولت على شقة كبرية

وسكونكم الىآخر ما فيه من التمويهات وكل ذلك لسكون الناس وخوفا من قيامهم يف هذه احلالة وكان وصول 
  هذا املكتوب بعد نيف وأربعني يوما من انقطاع اخبار يف اسكندرية وال أصل لذلك 

 ذكروا أنه وجد معه مكتوب من بعض النساء مرسل اىل بعض أزواجهن ويف ذلك اليوم قتل عبد العال رجال
  بالعرضي قتل ذلك الرجل بباب زويلة ونودي عليه هذا جزاء من ينقل االخبار اىل العثملي واالنكليز 

وفيه وصلت العساكر الشرقية اىل العادلية وامتد العرضي منها اىل قبلي منية السريج وكذلك الغريبة اىل انبابة 
ونصبوا خيامهم بالربين واملراكب بينهم يف النيل وضربوا عدة مدافع وخرج عدة من الفرنساوية خيالة فتراحموا 

معهم وأطلقوا بنادق مث انفصلوا بعد حصة من الليل ورجع كل اىل مأمنه واستمر هذا احلال على هذا املنوال يقع 
بوا من قبة النصر وسكن ابراهيم بك زاوية الشيخ بينهم يف كل يوم ويف سادسه زحفت العساكر الشرقية حىت قر

دمرداش وحضر مجاعة من العسكر وأشرفوا على اجلزارين من حائط املذبح وطلبوا شيخ اجلزارين ووجدوا ثالثة 



انفار من الفرنسيس فضربوا عليهم بنادق فأصيب أحدهم يف رجله فأخذوه وهرب االثنان واصيب جزار يهودي 
اربة على بعد وقتل بعض قتلى وأسر بعض اسرى ومل يزل الضرب بينهم اىل قريب العصر ووقع بني الفريقني مض

  والفرنسيس يرمون من القلعة الظاهرية وقلعة جنم الدين والتل وال يتباعدون عن حصوهنم 
  ويف سابعه وقعت مضاربة بني الفريقني ببنادق ومدافع من الصباح اىل العصر ايضا 

  احملروقي بدجوة وكان مريضا هبا وامتنع الوارد من اجلهة البحرية بالكلية  وفيه أشبع موت السيد أمحد
  وفيه قبضوا على رجل شبه خدام ظنوه جاسوسا فاحضروه عند قائمقام 

فسألوه فلم يقر بشيء فضربوه عدة مرار حىت ذهل عقله وصار كاملختل وكرروا عليه الضرب والعقاب وضربوه 
  سه حىت قيل أهنم ضربوه حنو ستة آالف كرباج وهو على حاله مث أودعوه احلبس بالكرابيج على كفوفه ووجهه ورأ

وفيه اطلقوا حمبوسا يقال له الشيخ سليمان محزة الكاتب وكان حمبوسا بالقلعة من مدة اشهر فطلق على مصلحة 
  الفي ريال 

عثمانية اىل احلسينة وجلسوا ويف ثامنه وقعت مضاربة أيضا بطول النهار ودخل حنو مخسة وعشرين نفرا من عسكر ال
على مساطب القهوة واكلوا كعكا وخبزا وفوال مصلوقا وشربوا قهوة مث انصرفوا اىل مضرهبم وأخذ الفرنساوية 
عسكريا من اتباع حممد باشا واىل غزة والقدس املعروف بأيب مرق فحبسوه ببيت قائمقام وأغلقوا يف ذلك اليوم 

  باب النصر وباب العدوي 
ت عساكر الرب الغريب اىل حتت اجليزة فحضر يف صبحها بىن وأخرب قائمقام فركب من ساعته وعدى اىل وفيه زحف

بر اجليزة فسمع الضرب ايضا من ناحية اجليزة ومسعت طبول االمراء ونقاقريهم واستمر االمر اىل يوم الثالثاء 
اىل قبلي منها ومنعوا املعادي من تعدية حادي عشره فبطل الضرب يف وقت الزوال وملا حصلوا جهة اجليزة انتشروا 

الرب الشرقي فانقطع اجلالب من الناحية القبلية أيضا فامتنع وصول الغالل واالقوات والبطيخ والعجور واخلضروات 
واخليار والسمن واجلنب واملواشي فعزت االقوات وغلت االسعار يف االشياء املوجودة منها جدا واجتمع الناس 

رميلة يريدون شراء الغلة فلم جيدوها فكثر ضجيجهم وخرج االكثر منهم مبقاطفهم اىل جهة بعرصة الغلة بال
البساتني ورجع الباقون من غري شيء فاحضر عبد العال القبانية وألزمهم باحضار السمن وضرب البعض منهم 

  فا وامتنع وجود اللحم فاحضروا له يف يومني أربعة عشر رطال بعد اجلهد يف حتصيلها وبيعت الدجاجة بأربعني نص

من االسواق واستمر االمر على ذلك االربعاء واخلميس واملضاربة بني الفريقني ساكنة وأشيع وقوع املساملة 
  واملراسلة بينهما واملتوسط يف ذلك االنكليز وحسني قبطان باشا فانسر الناس وسكن جاشهم لسكون احلرب 

راة ومل يعلم سبب ذلك مث فتحومها عند الصباح من يوم اجلمعة ورفعوا ويف ذلك اليوم اغلقوا باب القرافة وباب اجمل
  عشور الغلة 

ويف يوم االثنني سابع عشرة أطلقوا احملبوسني بالقلعة من أسرى العثمانية وأعطوا كل شخص مقطع قماش ومخسة 
راب واالحجار وضيق عشر قرشا وأرسلوهم اىل عرضي الوزير وكان بلغ هبم اجلهد من اخلدمة والفعالة وشيل الت

  احلبس واجلوع ومات الكثري منهم وكذلك أفرجوا عن مجلة من العربات والفالحني 
ويف ليلة االثنني املذكور مسع صوت مدفع بعد الغروب عند قلعة جامع الظاهر خارج احلسينية مث مسع منها اذان 

عالها واملسلمون على أسوارها فعلموا بتسليمها العشاء والفجر فلما أضاء النهار نظر الناس فاذا البريق العثماين بأ
وكان ذلك املدفع اشارة اىل ذلك ففرح الناس وحتققوا أمر املساملة وأشيع االفراج عن الرهائن من املشايخ وغريهم 



وباقي احملبوسني يف الصباح واكثر الفرنساوية من النقل والبيع يف أمتعتهم وخيوهلم وحناسهم وجواريهم وعبيدهم 
  ء أشغاهلم وقضا

  ويف ذلك اليوم أنزلوا عدة مدافع من القلعة وكذلك من قلعة باب الربقية وأمتعة وفرش وبارود 
ويف يوم الثالثاء عمل الديوان وحضر الوكيل واعلن بوقوع الصلح واملساملة ووعد ان يف اجللسة اآلتية يأيت اليهم 

  فرمان الصلح وما اشتمل عليه من الشروط ويسمعونه جهارا 
  ويف ذلك اليوم اكثر اهتمام الفرنساوية بنقل االمتعة من القلعة الكبرية 

  وباقي القالع بقوة السعي 
وفيه أفرجوا عن حممد جليب ايب دفية وامسعيل القلق وحممد شيخ احلارة بباب اللوق والربنوسي نسيب ايب دفية 

  والشيخ خليل املنرب وآخرين تكملة مثانية نفار ونزلوا اىل بيوهتم 
وفيه سافر عثمان بك الربديسي اىل الصعيد وعلى يده فرمانات للبالد باالمن واالمان وسوق املراكب بالغالل 

  واالقوات اىل مصر ويالقي سنة آالف من عسكر االنكليز حضروا من القلزم اىل القصري 
  وفيه شنق الفرنساوية شخصا منهم على شجرة بربكة االزبكية قيل انه سرق 

لفرنساوية اىل الوزير وطلبوا منه مجاال ينقلون عليها متاعهم فأمر هلم بارسال مائيت مجل وقيل اربعمائة وفيه أرسل ا
  مساعدة هلم وفيها من مجال طاهر باشا وابراهيم بك 

ويف يوم اخلميس عشرينه أفرجوا عن بقية املسجونني واملشايخ وهم شيخ السادات والشيخ الشرقاوي والشيخ 
مد املهدي وحسن أغا احملتسب ورضوان كاشف الشعرواي وغريهم فنزلوا اىل بيت قائمقام االمري والشيخ حم

  وقابلوه وشكروه فقال للمشايخ ان شئتم اذهبوا فسلموا على الوزير فاىن كلمته ووصيته عليكم 
هة الغربية وفيه حضر الوزير ومن معه من العساكر اىل ناحية شربا وكذلك االنكليز وصحبتهم قبطان باشا اىل اجل

والعساكر جتاههم ونصبوا اجلسر فيما بينهم اعلى البحر وهو من مراكب مرصوصة مثل جسر اجليزة بل يزيد عنه 
  يف االتقان بكونه من الواح يف غاية الثخن وله درابزين من اجلهتني ايضا وهو عمل االنكليز 

رطان من شروط الصلح اليت تتعلق بالعامة ونصها وفيه ألصقوا أوراقا بالطرق املكتوبة بالعريب والفرنساوي وفيها ش
  مث انه أراد اهللا تعاىل بالصلح ما بني عسكر الفرنساوية وعساكر االنكليز وعساكرالعثمانية 

ولكن مع هذا الصلح انفسكم واديانكم ومتاعكم ما ا د يقارشكم ورؤوس عساكر الثالثة جيوش قد اشترطوا هبذا 
ل واحد من أهايل مصر احملروسة من كل ملة كانت الذي يريد ان يسافر مع كما ترونه الشرط الثاين عشر ك

الفرنساوية يكون مطلق االرادة وبعد سفره كامل ما يبقى عياله ومصاحله ما احد يعارضهم الشرط الثالث عشر ال 
ن كانوا خبدمة احد من اهايل مصر احملروسة من كل ملة كانت يكون قلقا من قبل نفسه وال من قبل متاعه مجيع الذي

اجلمهور الفرنساوي مبدة اقامة اجلمهور مبصر ولكن الواجب أن يطيعوا الشريعة مث يا أهايل مصر وأقاليمها مجيع 
امللل أنتم ناظرون حلد آخر درجة اجلمهور الفرنساوي ناظر لكم ولراحتكم فيلزم أنتم ايضا تسلكون يف الطريق 

  الذي يفعل كل شيء وعليه امضاء بليار قائمقام املستقيمة وتفتكرون ان اهللا جل جالله هو 
ويف يوم اجلمعة عملوا الديوان وحضر املشايخ والوكيل فقال الوكيل بلغكم بقية الشروط الثالثة عشر فقالوا ال 
فأبرز ورقة من كمه بالقلم الفرنساوي فشرع يقرؤها والترمجان يفسرها وهي تتضمن االحد عشر شرطا الباقية 

الفرنساوي يلزم أن خيلوا القالع ومصر ويتوجهوا على الرب مبتاعهم اىل رشيد وينزلوا يف مراكب  فقال ان اجليش



ويتوجهوا اىل بالدهم وهذا الرحيل ينبغي أن يسرع به وأقل ما يكون يف مخسني يوما وأن يساق اجليش من طريق 
من نفقة ومؤنة ومجال ومراكب واحملل  خمتصر وسر عسكر االنكليز واملساعد يلزم أن يقوما هلم جبميع ما حيتاجونه

الذي يبدأ منه السعي يكون بالتراضي بني اجلمهور واالنكليز واملساعد وكامل االمتعة واالثقال تتوجه من البحر 
ومعهم جيش من الفرنساوي الجل احلراسة وال بد من كون املؤنة اليت تترتب هلم كاملؤنة اليت كانوا يعطوهنا هم 

  ؤسائهم وعلى رؤوساء عساكر االنكليز وحضره العثملي القيام بنفقة اجلميع جليش االنكليز ور

واحلكام املتقيدون بذلك حيضرون هلم املراكب ليسفروهم اىل فرانسا من جهة البحر احمليط وان يقدم كل من 
معهم مراكب  حضرة العثملي واالنكليز اربعة مراكب للعليق والعلف للخيل اليت يأخذوهنا يف املراكب وأن يسريوا

للمحافظة عليهم اىل أن يصلوا اىل فرانسا وان الفرنساوية ال يدخلون مينة اال مينة فرانسا واالمناء والوكالء 
يقدمون هلم ما حيتاجون اليه نظرا لكفاية عساكرهم واملدبرون واالمناء والوكالء واملهندسون الفرنساوية 

ولو اليت شروها من مصر وكل من أهل االقليم املصري أذا أراد يستصحبون معهم ما حيتاجونه من أوراقهم وكتبهم 
التوجه معهم فهو مطلق السراح مع االمن على متاعه وعياله وكذلك من داخل الفرنساوية من أي ملة كانت فال 
معارضة له اال ان جيري على أحواله السابقة وجرحى الفرنساوية يتخلفون مبصر ويعاجلهم احلكماء وينفق عليهم 

ضرة العثملي واذا عوفوا توجهوا اىل فرانسا بالشروط املتقدم ذكرها وحكام العثملي يتعهدون من مبصر منهم وال ح
بد من حاكمني من طرف اجليشني يتوجهان مبركبني اىل طولون فريسلون خربا اىل فرانسا ليطلعوا حكامها على 

اوية فال بد أن يقام شخصان حاكمان من الصلح وسائر الرسوم وكل جدال وخصام صدر بني شخصني من الفرنس
الطائفتني ليتكلما يف الصلح وال يقع يف ذلك نقض عهد الصلح وعلى كل طائفة معني من العثملي والفرنساوي ان 
تسلم ما عندها من االسرى وال بد من رهائن من كل طائفة واحد كبري يكون عند الطائفة االخرى حىت يتوصلوا 

لوكيل وقد علمنا بالشروط وما ندري ماذا يكون فقيل له هذه شروط عليها عالمة القبول اىل فرانسا اه مث قال ا
وهذا الصلح رمحة للجميع وسيكون الصلح العام فقال الوكيل اين ارجو ان يكون هذا الصلح اخلصوصي مبدأ 

  للصلح العمومي 
قية املعروف بالغريب فصار احلرسجية وفيه كثر خروج الناس ودخوهلم من االتباع والباعة واملتنكرين من نقب الرب

  من الفرنساوية يأخذون 

من الداخل اخلارج دراهم وال مينعوهنم فلما علم الناس بذلك كثر ازدحامهم فلما أصبحوا منعوهم فدخلوا 
وخرجوا من باب القرافة فلم مينعهم الواقفون به من الفرنسيس بل كانوا يفتشون البعض ومينعون البعض وكل 

ا من أفعال الطموش وسوء أخالقهم وتوالد الشر بسببهم وقد دخل بعضهم أكابر االنكليز وصحبتهم ذلك حذر
فرنساوية يفرجوهنم على البلدة واالسواق وكذلك دخل بعض أكابر العثمانية فزاروا قرب االمام الشافعي واملشهد 

  احلسيين والشيخ عبد الوهاب الشعراوي والفرنساوية ينتظروهنم بالباب 
 ليلة االثنني رابع عشرينه نادوا يف االسواق برمي مدافع يف صبحه وذلك لنقل رمة كلهرب فال يرتاع الناس من ويف

ذلك فلما كان يف صبح ذلك اليوم اطلقوا مدافع كثرية ساعة نبش القرب بالقرب من قصر العيين واخرجوا 
  الصندوق الرصاص املوضوع فيه رمته لياخذوه معهم اىل بالدهم 

ارسلوا اوراقا ورسال لالجتماع بالديوان وهو آخر الدواوين فاجتمع املشايخ والتجار وبعض الوجاقلية  وفيه
واستوف اخلازندار والوكيل والترمجان فلما استقر هبم اجللوس أخرج الوكيل كتابا خمتوما وأخرب أن ذلك الكتاب 



يوان ففضه وناوله للترمجان فقرأه واحلاضرون من سارى عسكر منو بعث به اىل مشايخ الديوان مث ناوله لرئيس الد
ويسمعون وصورته بعد البسملة واجلاللة والصدر خنربكم أنا علمنا بكثرة االنبساط انكم هتتدون بكثرة احلكمة 

واالنصاف يف املوضع الذي أنتم مستمرون فيه وان مل تقدروا لتنظيم أهايل البلد باهلدى والطاعة املوجبة منه حلكومة 
اوي فاهللا تعاىل بسعادة رسوله الكرمي عليه السالم الدائم ينعم عليكم يف الدارين عوض خرياتكم وأخربنا الفرنس

املقدام اجلسور بونابارته املشهور عن كل ما فعلتم حاكما ونافعا بوصايا الجلكم سارة رضي واستراح لتلك الفعال 
  اجليدة وعرفين ايضا أنه عن قريب 

ع مكاتيبكم اليه قدمتم االن خبري اهلدى وبقوته تعاىل نرى فضائلكم عن قريب ونواجه يرسل لكم بذاته جواب مجي
سكان حمروسة مصر كما هو مأمولنا لكن يسركم ان اجلمهور املنصور غلب يف أقاليم الروم مجيع اعدائه وبعون اهللا 

ار هذا الذي وضعناه هادي كل شيء سيغلب كذلك العدا يف مصر واعتمدوا بأكثر االعتماد على الستويان جري
قربكم النه هو رجل مشهور بالعدل واالستقامة ونوجه اىل مهمكم النصيحة اىل زوجتنا الكرمية السيدة زبيدة 

وولدنا العزيز سليمان مراد أن كليهما حاال كائنان يف حصننا يف مصر اخل وذكر كثريا من امثال هذه اخلرافات 
رأها بنفسه حىت فرغ منها مث قرأ ترمجتها بالعريب الترمجان رفاييل والتمويهات مث اخرج ورقة بالفرنساوي وق

ومضموهنا حصول الصلح ومتويهات وهلسيات ليس يف ذكرها فائدة وملا انتهى من قراءهتا ابرز ايضا استوف 
  اخلازندار ورقة وقرأها بالفرنساوي مث قرأ ترمجتها بالعريب الترمجان وهي يف معىن االوىل 

خرجوا للسالم على الوزير يوسف باشا الذي يقال له الصدر االعظم والسالم على القادمني معه وركب املشايخ و
ايضا من اعيان دولتهم واالمراء املصرية وكانوا عزموا على الذهاب يف الصباح فعوقوا لبعد الديوان وأما الشيخ 

ية الهنم مستمرون على منع الناس من السادات فانه خرج للسالم من أول النهار وكتب هلم قائمقام أوراقا للحرسج
الدخول واخلروج وأبواب البلد مغلقة وكان خروجهم من طريق بوالق فلما وصلوا اىل العرضي سلموا على 

ابراهيم بك وتوجه معهم اىل الوزير فلما وصلوا اىل الصيوان أمروهم برفع الطياسانا اليت على أكتافهم وتقدموا 
فجلسوا ساعة لطيفة وخرجوا من عنده وسلموا ايضا على حممد باشا املعروف بأيب  للسالم عليه فلم يقم لقدومهم

  مرق وعلي احملروقي والسيد عمر مكرم وباتوا تلك الليلة بالعرضي مث عادوا اىل بيوهتم 

  ويف ثاين يوم عدوا اىل الرب الغريب وسلموا على قبطان باشا ورجعوا اىل منازهلم 
الكابر القبط فخرجوا ايضا وسلموا ورجعوا اىل دورهم وأما يعقوب فأنه خرج مبتاعه  وفيه أرسل ابراهيم بك أمانا

وعازقه وعدي اىل الروضة وكذلك مجع اليه عسكر القبط وهرب الكثري منهم واختفى واجتمعت نساؤهم وأهلهم 
أصحاب صنائع ما بني جنار وذهبوا اىل قائمقام وبكوا وولولوا وترجوه يف ابقائهم عند عياهلم واوالدهم فإهنم فقراء و

  وبناء وصائغ وغري ذلك فوعدهم انه يرسل اىل يعقوب انه ال يقهر منهم من ال يريد الذهاب والسفر معه 
وفيه ذهب بليار قائمقام وصحبته ثالثة انفار من عظماء الفرنسيس اىل العرضي وقابلوا الوزير فخلع عليهم 

  وكساهم فراوى مسور ورجعوا 
ء تاسع عشره خرج املسافرون مع الفرنساوية اىل الروضة واجليزة مبتاعهم وحرميهم وهم مجاعة ويف يوم االربعا

كثرية من القبط وجتار االفرنج واملترمجني وبعض مسلمني ممن تداخل معهم وخاف على نفسه بالتخلف وكثري من 
طلق زوجته وباع متاعه  نصارى الشوام واالروام مثل يين وبرطلمني ويوسف احلموي وعبد العال االغا ايضا

وفراشه وما ثقل عليه محله من طقم وسالح وغريه فكان اذا باع شيئا يرسل خلف املشتري ويلزمه باحضار مثنه يف 



  احلال قهرا ومل يصحب معه اال ما خف محل وغال مثنه 
ره ستة وثالثون وفيه حضر وكيل الديوان اىل الديوان وأحضر مجاعة من التجار وباع هلم فراش اجمللس بثمن قد

  ألف فضة على ذمة السيد أمحد الزرو 
  ويف ذلك اليوم ايضا فتحوا باب اجلامع االزهر وشرعوا يف كنسه وتنظيفه 

ويف ذلك اليوم وما بعده دخل بعض االجنليز ومروا بأسواق املدينة يتفرجون وصحبتهم اثنان أو واحد من 
  الفرنسيس يعرفوهنم الطرق 

  حتال الفرنساوية ونزوهلم من القالع وتسليمهم احلصون من الغد وقت الزوال وأشيع يف ذلك اليوم ار
فلما أصبح يوم اخلميس ومضى وقت الزوال مل حيصل ذلك فاختلفت الروايات فمن الناس من يقول ينزلون يوم 

كالمهم ووطء اجلمعة ومنهم من يقول اهنم أخذوا مهلة ليوم االثنني وبات الناس يسمعون لغط العساكر العثمانية و
نعاالهتم فنظروا فاذا الفرنساوية خرجوا بأمجعهم ليال وأخلوا القلعة الكبرية وباقي القالع واحلصون واملتاريخ وذهبوا 

اىل اجليزة والروضة وقصر العيين ومل يبق منهم شبح يلوح باملدينة وبوالق ومصر العتيقة واالزبكية ففرح الناس 
خلري وصاروا يتلقوهنم ويسلمون عليهم ويباركون لقدومهم والنساء يلقلقن كعادهتم بالقادمني وظنوا فيهم ا

بالسنتهن من الطيقان ويف االسواق وقام للناس جلبة وصياح وجتمع الصغار واالطفال كعادهتم ورفعوا اصواهتم 
لقوا ايضا من بقوهلم نصر اهللا السلطان وحنو ذلك وهؤالء الداخلون ودخلوا من نقل الغريب املثقوب يف السور وتس

ناحية العطوف والقرافة وأما باب النصر والعدوى فهما على حاهلما مغلوقان مل يأذنوا بفتحهما خوفا من تزاحم 
العسكر ودخوهلم املدينة دفعة واحدة فيقع فيهم الفشل والضرر بالناس وباب الفتوح مسدود بالبناء فلما تضحي 

واجلس هبما مجاعة من النيكجرية ودخل الكثري من العساكر مشاة النهار حضر قيب قول وفتح باب النصر والعدوى 
وركبانا اجناسا خمتلفة ودخلت بلوكات الينكجرية وطافوا باالسواق ووضعوا نشاناهتم وزنكهم على القهاوى 

واحلوانيت واحلمامات فامتعض أهل االسواق من ذلك وكثر اخلبز واللحم والسمن والشريج باالسواق وتواجدت 
  ع واحنلت االسعار وكثرت الفاكهة مثل العنب واخلوخ والبطيخ وتعاطي بيع غالبها االتراك واالرنؤد البضائ

فكانوا يتلقون من جيلبها من الفالحني بالبحر الرب ويشتروهنا منهم باالسعار الرخيصة ويبيعوهنا على أهل املدينة 
الرومية واليميش من البندق واللوز واجلوز  وبوالق بأغلى االمثان ووصلت مراكب من جهة حبري وفيها البضائع

  والزبيب والتني والزيتون الرومي 
فلما كان قبل صالة اجلمعة واذا جباويشية وعساكر وأغوات وتال ذلك حضره يوسف باشا الصدر فشق من وسط 

ادات اىل دره املدينة وتوجه اىل املسجد احلسيين فصلى فيه اجلمعة وزار املشهد احلسيين ودعاه حضرة الشيخ الس
اجملاورة للمشهد فأجابه فدخل معه وجلس هنيهة مث ذهب اىل اجلامع االزهر فتفرج عليه وطاف مبقصورته وأروقته 

وجلس ساعة لطيفة وأنعم على الكناسني واخلدمة بدراهم وكذلك خدمة املسجد احلسيين مث ركب راجعا اىل وطاقة 
قت شنكا وضربوا مدافع كثرية من العرضي والقلعة ودخل قلقات بناحية احللي بشاطيء النيل وعملوا يف ذلك الو

الينكجرية وجلسوا برؤوس العطف واحلارات وكل طائفة عندها بريق ونادوا باالمان البيع والشراء وطلب اولئك 
القلقات من أهل االخطاط املآكل واملشارب والقهوات والزموهم بذلك واحناز الفرنساوية اىل جهة قصر العيين 

لروضة واجليزة اىل حد قلعة الناصرية وفم اخلليج وعليها بنديراهتم ووقف حرسهم عند حدهم مينعون من يأوى وا
اىل جهتهم من العثمانية فال مير العثماين اال اىل اجلهة املوصلة اىل بوالق واما اذا كان من اهل البلد فيمر حيث أراد 



رب عساكره ما قرب منهم من االبنية والسواقي واملتريز الذي ويف مدة اقامة املشار اليه بساحل احللى ببوالق خ
صنعه الفرنساوية من حد باب احلديد اىل البحر وأخذوا ما بذلك من االفالق الكثرية املتهدمة واألخشاب املنجرة 

  واملطابخ املرصوصة فوق املتريز وحتته ويف اخلندق فخربوا ذلك مجيعه يف هذه املدة القليلة وذلك الجل وجود النار 
  ويف يوم السبت دخل قيب قول وهو املسمى عند املصريني كتخدا 

  الينكجرية وشق املدينة وأمر مبحو نشانات االنكشارية من احلوانيت ومل يترك اال القهاوي 

  واستهل شهر ربيع االول بيوم االحد سنة

صري ودخل الكثري من العساكر فيه ركب أغات الينكجرية الكبري العثملي وشق املدينة وخلفه سليم آغا امل
واالجناداملصرية مبتاعهم وعازقهم وامحاهلم وطلبوا البيوت وسكنوها ودخل حممد باشا املعروف بأيب مرق الغزي 

وهو املرشح لوالية مصر وسكن ببيت اهليامت بالقرب من مشهد االستاذ احلنفي وأرسل اىل املشايخ وكبار احلارات 
  ت اخلالية باالخطاط وطلب منهم التعريف عن البيو

ويف يوم الثالثاء ثالثه حضر حسني باشا القبطان من اجليزة ودخل املدينة وتوجه اىل املشهد احلسيين فزاره وذبح به 
مخس جواميس وسبعة كباش واقتسمتها خدمة الضريح وحلق تاج املقام باربعةشيالن كشمريي وأخذ قياس املقام 

  لى الفقراء حنو ألفي حمبوب ذهب اسالمبويل ليصنع له سترا جديدا وفرق عليهم وع
ويف ذلك اليوم وقعت حادثة وهو أن شخصا من العسكر باجلمالية شرب من العرقسوسي شربة عرقسوس ومل يدفع 

له مثنها فكلم العرقسوسي القلق االنكشاري فأحضره وأمره بدفع مثنها وهنره وأراد ضربه فاستل ذلك العسكري 
كم فقتله وهرب اىل حارة اجلوانية ودخل اىل دار وامتنع فيها وصار يضرب بالرصاص الطبنجة وضرب ذلك احلا

على كل من قصده فقتل مخسة أنفار ومر شخصان من االرنؤد بتلك اخلطة فقتلهما االنكشارية لكون الغرمي أرنؤديا 
لوه ومات تسعة أشخاص من جنسهما فلما أعياهم أمره حرقوا عليه الدار فخرج هاربا من النار فقبضوا عليه وقت

  يف شربة عرقسوس 
ووقع يف ذلك اليوم ايضا ان شخصني من القليوجنية دخال اىل دار رجل نصراين فأخذا من بيته بقعتني من الثياب 

  وخرجا فوجدا شخصني 

مارين من الفالحني فسخرامها يف محل البقجتني فخرج النصراين وشكا اىل القلق فأمر بالقبض على الشخصني 
كريني فتخلصا وهربا بعد ان اجنرح احدمها واخذوا الشخصني املسخرين فقطعوا رؤسهما ظلما وعدوانا العس

  وذلك من مبادي قبائحهم 
ويف يوم االربعاء رابعه ارحتل الفرنساوية واخلوا قصر العيين والروضة واجليزة واحندروا اىل حبري الوراريق وارحتل 

اخلمسة آالف من عسكر االرنؤد ومن االمراء املصرية عثمان بك االشقر  معهم قبطان باشا ومعظم االنكليز وحنو
ومراد الصغري وامحد بك الكالرجي وامحد بك حسن فكانت مدة الفرنساوية وحتكمهم بالديار املصرية ثالث 
سنة  سنوات واحدا وعشرين يوما فأهنم ملكوا برانبابة واجليزة وكسرو االمراء املصرية يوم السبت تاسع شهر صفر

ثالث عشرة ومائتني وألف وكان انتقاهلم ونزوهلم من القالع وخلو املدينة منهم واخنالعهم عن التصرف والتحكم 
ليلة اجلمعة احلادي والعشرين من شهر صفر سنة ست عشرة ومائتني وألف فسبحان من ال يزول ملكه وال يتحول 

  سلطانه 



ف وصحبته السيد أمحد احملروقي شاه بندر التجار مبصر ويف ذلك اليوم حضر السيد عمر افندي نقيب االشرا
  وعليهما خلعتا مسور وتوجها اىل دورمها 

وفيه نبهوا على موكب حضرة الوزير يوسف باشا من الغد فلما أصبح يوم اخلميس خامسه اجتمع الناس من مجيع 
دور املطلة على الشارع الطوائف وسائر االجناس وهرع الناس للفرجة وخرجت البنت من خدرها واكتروا ال

باغلى االمثان وجلس الناس على السفائف واحلوانيت صفوفا واجنر املوكب من اول النهار اىل قريب الظهر ودخل 
من باب النصر وشق من وسط املدينة وأمامه العساكر املختلفة من االرنؤد وارط الينكجرية والعساكر الشامية 

  جنية وطاهر باشا باشة االرنؤد وابراهيم باشا وايل حلب وحممد باشا وايل واالمراء املصرلية واملغاربة والقليو

مصر الكتبة ورئيس الكتاب وكتخدا الدولة واالغوات الكبار بالطبول والنقرزانات وقاضي العسكر ونواب القضاء 
اجلاويشية والسعاة والعلماء املصرية ومشايخ التكايا والدراويش واقبل املشار اليه وأمامه املالزمون بالرباقع و

واجلوخدارية وعليه كرك صوف سنجاين مطرز خمبش وعلى رأسه شلنج بفصوص املاس وخلفه اثنان عن ميينه 
ومشاله ينثرون دراهم الفضة البيضاء ضرخبانة اسالمبول على املتفرجني من النساء والرجال وخلفه ايضا العدة 

الرنؤد وموكب اخلازندار وخلفه النوبة التركية املختصة به مث الوافرة من أكابر اتابعه وبعدهم الكثري من عسكر ا
املدافع وعربات اجلبخانات وعملوا وقت املوكب شنكا ضربوا فيه مدافع كثرية فكان ذلك اليوم يوما مشهودا 
ومومسا وهبجة وعيدا عمت املسلمني فيه املسرات ونزلت يف قلوب الكافرين احلسرات ودقت البشائر وقرت 

وأمروا بوقود املنارات سبع ليال متواليات فلله احلمد واملنة على هذه النعمة ونرجو من فضله أن يصلح النواظر 
فساد القلوب ويوفق أويل االمر للخري والعدل املطلوب ويلهمهم سلوك سواء السبيل القومي ويهديهم اىل الصراط 

 آمني وممن قدم بصحبة ركاب املشار اليه من املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني
أكابر دولتهم ابراهيم باشا وايل حلب وابراهيم باشا املعروف بأيب مرق وخليل أفندي الرجائي الدفتر دار وحممود 

أفندي رئيس الكتاب وشريف أغا نزله أمني وحممد أغا جيجي باشا الشهري بطوسون ووقع االختيار بأن يكون سكن 
  ببيت رشوان بك حبارة عابدين جتاه بيت عبد الرمحن كتخدا القازدغلي  املشار اليه

ويف يوم اجلمعة نودي بابطال كلف القلفات وابطال شرك العسكر الرباب احلرف اال من شارك برضاه ومساحة 
  نفسه فلم ميتثلوا لذلك واستمر أكثرهم على الطلب من الناس 

  ذية لنصراين وال ويف يوم االحد نودي بأن ال أحد يتعرض باال

يهودي سواء كان قبطيا او روميا او شاميا فاهنم من رعايا السلطان واملاضي ال يعاد والعجيب ان بعض نصارى 
االروام الذين كانوا بعسكر الفرنسيس تزيوا بزي العثمانية وتسلحوا باالسلحة واليطقانات ودخلوا يف ضمنهم 

يف الطرقات بالضرب والسب باللغة التركية ويقولون يف ضمن سبهم ومشخوا باآنافهم وتعرضوا باالذية للمسلمني 
  للمسلم فرنسيس كافر وال مييزهم اال الفطن احلاذق أو يكون له هبم معرفة سابقة 

وفيه ارسلوا هجانا اىل احلجاز ومعه فرمان خبرب الفتح والنصر وارجتال الفرنساوية من ارض مصر ودخول العثمانية 
  لشركائهم بارسال املتاجر اىل مصر  ومكاتبات من التجار

وفيه ارسلوا فرمانا ايضا اىل االقاليم املصرية والقرى بعدم دفع املال اىل امللتزمني وال يدفعون شيا اال بفرمان من 
  الوزير 

ويف يوم االثنني قتلوا شخصا بالرميلة يسمى حجاجا كان متوىل االحكام ببوالق أيام الفرنسيس وجار وعسف وقتل 



  آخر يقال انه أخوه  معه
  وفيه ايضا اشخاصا باالزبكية وجهات مصر 

وفيه ركب الوزير بثياب التخفيف وشق املدينة وتامل يف االسواق وأمر مبنع العسكر من اجللوس على حوانيت 
 الباعة وأرباب الصنائع ومشاركتهم يف ارزاقهم مث توجه اىل املشهد احلسيين فزاره مث عرب اىل دار السيد أمحد

احملروقي وشرفه دخبوله اليه فجلس ساعة مث ركب وأعطى أتباعه عشرين دينارا وذكر له أنه إمنا قصد حبضوره إليه 
تشريفه وتشريف أقرانه وتكون له منقبة وذلك على ممر االزمان وأما العسكر فلم ميتثلوا ذلك االمر اال اياما قليلة 

  ظماء ووقع بسبب ذلك شكاوي ومشاكالت ومرافعات عند الع
ويف يوم الثالثاء وصل قاصد من دار السلطنة وعلى يده شال شريف من حضرة اهلنكار السلطان سليم خان خطابا 

  حلضرة الوزير ومعه خنجر 

  مرصع بفصوص املاس وهو جواب عن رسالته بدخوله بلبيس 
م االربعاء كررت املناداة وفيه نودى بتزيني االسواق من العد تعظيما ليوم املولد النبوي الشريف فلما اصبح يو

واالمر بالكنس والرش فحصل االعتناء وبدل الناس جهدهم وزينوا حوانيتهم بالشقق احلرير والزردخان والتفاصيل 
اهلندية مع ختوفهم من العسكر وركب املشار اليه عصر ذلك اليوم وشق املدينة وشاهد الشوارع وعند املساء 

ملساجد وحصل اجلمع بتكية الكلشين على العادة وتردد الناس ليال للفرجة أوقدوا املصابيح والشموع ومنارات ا
وعملوا مغاين ومزامري يف عدة جهات وقراءة قرآن وضجت الصغار يف االسواق وعم ذلك سائر اخطاط املدينة 

بكري الن العامرة ومصر وبوالق وكان من املعتاد القدمي أن ال يعتين بذلك اال جبهة االزبكية حيث سكن الشيخ ال
  عمل املولد من وظائفه وبوالق فقط 

ويف يوم اخلميس ثاين عشره سافر سليمان أغا وكيل دار السعادة وصحبته عدة هجانة اىل ناحية الشام الحضار 
  احململ الشريف وحرميات االمراء اىل مصر 

  ومن بعد  وفيه افتتحوا ديوان مزاد االعشار واملكوس وذلك ببيت الدفتردار وهللا االمر من قبل
وفيه حضر اليسرجي الذي جلب مملوك الشيخ البكري الذي تقدم ذكره اىل بيت القاضي واحضرو الشيخ خليال 
البكري وادعى عليه انه قهره يف أخذ اململوك بالفرنسيس وأخذه منه بدون القيمة وانه ان أحضره على ذمة مراد 

ململوك من املذكور وقد كان أعتقه وعقد له عل ابنته فأبطلوا بك وطال بينهما النزاع وآل االمر بينهما اىل انتزاع ا
العتق وفسخوا النكاح وأخذ اململوك عثمان بك الطنربجي املرادي ودفع للشيخ درامهه وجلالبة باقي الثمن وجترع 

  فراقه 
  ويف يوم اجلمعة ركب الوزير وحضر اىل اجلامع االزهر وصلى به 

ويف ذلك اليوم احترق جامع قايتباي الكائن بالروضة املعروف جبامع  اجلمعة وخلع علي اخلطيب فرجيه صوف
السيوطي والسبب يف ذلك ان الفرنسيس كانوا يصنعون البارود باجلنينة اجملاورة للجامع فجعلوا ذلك اجلامع خمزنا 

ل فالح ملا يصنعونه فبقى ذلك باملسجد وذهب الفرنسيس وتركوه كما هووجانب كربيت يف اخناخ ايضا فدخل رج
ومعه غالم وبيده قصبة يشرب هبا الدخان وكأنه فتح ماعونا من ظروف البارود ليأخذ منه شيئا ونسي املسكني 

القصبة بيده فأصابت البارود فاشتعل مجيعه وخرج له صوت هائل ودخان عظيم واحترق املسجد واستمرت النار 
  يف سقفه بطول النهار واحترق الرجل والغالم 



خامس عشره اشيع بانه كتب فرمان على النصارى اهنم ال يلبسون امللونات ويقتصرون على لبس  ويف يوم االحد
االزرق واالسود فقط فبمجرد االشاعة ومساع ذلك ترصد مجاعة القلقات ملن مير عليهم من النصارى ومن مل جيدوه 

وليس القصد من اولئك القلقات  بثياب ملونة يأخذوا طربوشه ومداسه االمحر ويتركوا له الطاقية والشد االزرق
االنتصار للدين بل استغناء السلب واخذ الثياب مث ان النصارى صرخوا اىل عظمائهم فأهنوا شكواهم فنودي بعدم 

  التعرض هلم وان كل فريق ميشي على طريقته املعتادة 
والزمهم باحضارها من ويف يوم الثنني طلب الوزير من التجار مائة كيس وعشرة اكياس سلفة من عشور البهار 

الغد فاجتمع املستعدون جلمع الفردة يف أيام الفرنساوية كالسيد أمحد الزرو وكاتب البهار وأرادوا توزيعها على 
احملترفني كعادهتم فاجتمع أرباب احلرف الدنيئة وذهبوا اىل بيت الوزير والدفتردار واستغاثوا وبكوا فرفعوا عنهم 

   الطلب وألزموا هبا املياسري
  وفيه قلدوا حممد آغا تابع قاسم بك موسقو االبراهيمي وجعلوه واليا عوضا عن علي آغا الشعراوي 

ويف ثامن عشرينه املوافق لثالث مسرى القبطي كان وفاء النيل املبارك وركب حممد باشا املعروف بأيب مرق املرشح 
فرق العوائد وخلع اخللع ونثر الذهب لوالية مصر يف صبحها اىل قنطرة السد وكسروا جسر اخلليج حبضرته و

  والفضة 
وفيه عزل الوزير القاضي وهو قاضي العرضي الذي كان واله الوزير قاضي العسكر مبصر نائبا عمن يؤل اليه 

القضاء باسالمبول فلما توىل ذلك حصل منه تعنت يف االحكام وطمع فاحش وضيق على نواب القضاء باحملاكم 
ومل جيرهم على عوائدهم وأراد ان يفتح بابا يف االمالك والعقار ويقول اهنا صارت كلها ومنعهم من مساع الدعاوي 

ملكا للسلطان الن مصر قد ملكها احلربيون وبفتحها صارت ملكا للسلطان فيحتاج أن أرباهبا يشتروهنا من املريي 
مث حتامل عليه بعض أهل الدولة ثانيا ووقع بينه وبني الفقهاء املصرية مباحثات ومناقشات وفتاوي وظهروا عليه 

وشكوه اىل الوزير فعزله وقلد مكانه قدسي افندي نقيب االشراف حبلب سابقا ونقل املعزول متاعه من احملكمة 
  فكانت مدة واليته مخسة عشر يوما 

ل والغالل ويف ذلك اليوم ايضا خلع الوزير على االمري حممد بك االلفي فروة مسور وقلده امارة الصعيد ولريسل املا
ويضبط مواريث من مات بالصعيد بالطاعون فربز خيامه من يومه اىل ناحية اآلثار وأسكن داره باالزبكية رئيس 

  افندي 
  ويف يوم اجلمعة حضر الوزير اىل جامع املؤيد وصلى به اجلمعة 

يد بقبض فردة وفيه قبضوا على عرفة بن املسرى وحبس ببيت الوزير بسبب أخيه ابراهيم كان شيخ مرجوش وتق
الفرنسيس مث ذهب اىل احمللة وتويف هبا فغمزوا على أخيه عرفة املذكور وقبضوا عليه وحبسوه وأرسلوا فرمانا اىل 

  احمللة بضبط ماله وما يتعلق به وبأخيه عند شركائهما مث هنبوا ببيت املذكور 

مع الفرنسيس مبعينني من طرف الوزير  ويف يوم الثالثاء رابع عشرينه طلبت ابنة الشيخ البكري وكانت ممن تربج
فحضروا اىل دار أمها باجلودرية بعد املغرب وأحضروها ووالدها فسألوها عما كانت تفعله فقالت اين تبت من ذلك 

فقالوا لوالدها ما تقول أنت فقال أقول اين بريء منها فكسروا رقبتها وكذلك املرأة اليت تسمى هوى اليت كانت 
ان مث اقامت بالقلعة وهربت مبتاعها وطلبها الفرنساوية وفتش عليها عبد العال وهجم بسببها تزوجت نقوال القبط

عدة أماكن كما تقدم ذكر ذلك فلما دخلت املسلمون وحضر زوجها مع من حضر وهو امسعيل كاشف املعروف 



ك اليوم ايضا ومعهاجاريتها بالشامي أمنها وطمنها وأقامت معه أياما فأستأذن الوزير يف قتلها فأذنه فخنقها يف ذل
  البيضاء أم ولده وقتلوا ايضا امرأتني من اشباههن 

ويف يوم االربعاء أرسلوا طائفة معينني من طرف حممد باشا أيب مرق اىل أخي الشواريب شيخ قليوب فأحضروه على 
وه وصاحل عليه غري صورة ماشيا مكتوفا مسحوبا مضروبا من قليوب اىل مصر فحبسوه ببيت الوزير مث حضر أخ

بعشرة أكياس قام بدفعها وأطلق قيل ان السبب يف ذلك ان مجاعة من اتباع حممد باشا ذهبوا اىل قليوب وطلبوا تبنا 
فطردهم الساكن وأعطاهم دراهم ذهبوا عنه وتركوه وان عاند سبوه وضربوه وشتمهم وردهم من غري شيء وقيل 

  هم قدمي ان ذلك باغراء ابن احملروقي لضغني بينه وبين
  ويف آخره حترر ديوان العشور فكان املتحصل ستة عشر ألف كيس 

وفيه تشاجر طائفة من الينكجرية مع طائفة من االنكليز باجليزة وقتل بينهما أشخاص فنودى على الينكجرية ومنعوا 
  من التعدى اىل بر اجليزة 

ت وتسلطوا على الناس بطلب الكلف ورتبوا وفيه كثر اشتغال طائفة العسكر بالبيع والشراء يف اصناف املأكوال
  على السوقة وأرباب احلوانيت دراهم يأخذوهنا منهم يف كل يوم ويأخذون من خلابز اخلبز من غري مثن وكذلك 

يشربون القهوة من القهاوي وحيتكرون ما يريدون من االصناف ويبيعوهنا بأغلى االمثان وال يسرى عليهم حكم 
لى الناس باالذية بأدىن سبب وتعرضوا للسكان يف منازهلم فتأيت منهم الطائفة ويدخلون احملتسب وكذلك تسلطوا ع

الدار ويأمرون أهلها باخلروج ليسكنوها فإن الطفهم الساكن واعطاهم دراهم ذهبوا عنهم وتركوه وان عاند سبوه 
نكم اجملاهدين الذين حاربوا وضربوه ولو عظيما وان شكا اىل كبريهم قوبل بالتبكيت ويقال له أال تفسحون الخوا

عنكم وانقذوكم من الكفار الذين كانوا يسومونكم سوء العذاب ويأخذون أموالكم ويفجرون بنسائكم وينهبون 
بيوتكم وهم ضيوفكم أياما قليلة فما يسع املسكني اال ان يكلفهم مبا قدر عليه وان أسعفته العناية وانصرفوا عنه 

ن سكنوا دارا أخربوها وأما الفلقات والينكجرية الذين تقيدوا حبارات النصارى فاهنم باي وجه فيأيت اليه خالفهم وا
كلفوهم اضعاف ما كلفوا به املسلمني ويطلبون منهم بعد كلف املأكل واللوازم مصروف اجليب وأجرة احلمام 

نهم ما لزمهم وغري ذلك وتسلطت عليهم املسلمون بالدعاوى والشكاوى على أيدي أولئك القلقات فيخلصون م
بأدىن شبهة وال يعطون املدعي اال القليل من ذلك واملدعي يكتفي مبا حصل له من التشفي والظفر بعدوه واذا 

تداعي شخص على شخص أو أمرأة مع زوجها ذهب معهم اتباع القلق اىل احملكمة ان كانت الدعوى شرعية فاذا 
  لق على قدر حتمل الدعوى متت الدعوى أخذ القاضي حمصولة ويأخذ مثله اتباع الق

  واستهل شهر ربيع الثاين بيوم الثالثاء سنة

فيه افرج عن عرفة بن املسريي وصوحل عليه خبمسة عشر كيسا وكتب له فرمان برد منهوباته وعدم التعرض 
  لتعلقاته باحمللة 

ربوا ابراهيم بك فقال االمر عام ويف يوم االربعاء ثانيه أمر الوزير الوجاقلية بلبس القواويق على عادهتم القدمية فأخ
لنا ولكم أولكم فقط فقالوا ال ندرى فسأل ابراهيم بك الوزير املشار اليه فقال له بل ذلك عام فلما كان يوم 

  اجلمعة حادي عشره لبس الوجاقلية واالمراء املصرية 



المراء الصناجق وحضروا يف زيهم من القواويق املختلفة االشكال على عادهتم القدمية حسب االمر بذلك وكذلك ا
يوم اجلمعة بديوان الوزير ونظر اليهم وأعجب هبيآهتم واستحسن زيهم ودعا هلم واثىن عليهم وأمرهم أن يستمروا 
على هيئتهم وذلك على ما هم فيه من التفليس وغالبهم ال ميلك عشاء ليلته فضال عن كونه يقتين حصانا وشنشارا 

  غىن للمظهر عنها وخدما ولوازم ال بد منها وال 
  وفيه حضرت مجاعة من عسكر القبط الذين كانوا ذهبوا بصحبة الفرنساوية فتخلفوا عنهم ورجعوا اىل مصر 

وفيه أرسلوا تنابيه للملتزمني بطلب بواقي مال سنة ثالث عشرة واربع عشرة فأعتذروا بأهنم ممنوعون من التصرف 
  فمن اين يدفعون البواقي 
  ا على العساكر املتداخلة يف الينكجرية وغريهم بالسفر ويف يوم اخلميس نبهو

وفيه كتبت فرمانات باللغة العربية بترصيف صاحبنا العالمة السيد امسعيل الوهيب املعروف باخلشاب وأرسلت اىل 
منه البالد الشرقية واملنوفية والغربية مضموهنا الكف عن أذية النصارى واليهود أهل الذمة وعدم التعرض هلم ويف ض

  آيات قرآنية وأحاديث نبوية واالعتذار عنهم بان احلامل هلم على تداخلهم مع الفرنساوية صيانة اعراضهم وأمواهلم 
ويف يوم اجلمعة احضروا رمة زوجة ابراهيم بك عملوا هلا قربا جبانب أخيها حممد بك أيب الذهب مبدرسته املقابلة 

  للجامع االزهر ودفنوها به 
مسه ورد اخلرب بوفاة امحد بك حسن أحد االمراء الذين توجهوا صحبة حسني باشا القبطان ويف يوم السبت خا

والفرنساوية وكان القبطان وجهه اىل عرب اهلنادي الذين حيملون املرية اىل الفرنسيس احملصورين بأسكندرية وضم 
  جع اىل خميمه ومات من اليه عدة من العسكر فحارهبم وقاتلهم عدة مرار فأصابته رصاصة دخلت يف جوفه فر

  ليلته وكان يضاهي سيده يف الشجاعة والفروسية 
وفيه اطلعوا للملتزمني التصرف يف سنة مخس عشرة ليقضوا ما هلم وما عليهم من البواقي ومال املريي واملضاف 

باجلباية  ويدفعوا مجيع ذلك اىل اخلزينة بأوراق خمتومة من ابراهيم بك وعثمان بك والقصد من ذلك اطمئناهنم
والرجاء بالتصرف يف املستقبل ووعدهم بذلك سنة تارخيه بعد دفعهم احللوان مع ان الفرنساوية ملا استقر أمرهم 

مبصر ونظروا يف االموال املريية واخلراج فوجدوا والة االمور يقبضون سنة معجلة ونظروا يف الدفاتر القدمية 
قبض أثالثا مع املراعاة يف ري االراضي وعدمه فاختاروا واالصلح واطلعوا على العوائد السالفة ورأوا ذلك كان ي

يف أسباب العمار وقالوا ليس من االنصاف املطالبة باخلراج قبل الزراعة بسنة وامهلوا وتركوا سنة مخس عشرة فلم 
رواحهم مع عدم يطالبوا امللتزمني باالموال املريية وال الفالحني باخلراج فتنفست الفالحون وراج حاهلم وتراجعت ا

  تكليفهم كثرة املغارم والكلف وحق طرق املعينني وحنو ذلك 
ويف يوم الثالثاء ثامنه وصلت قافلة شامية وهبا بضائع وصابون ودخان وحضر السيد بدر الدين املقدسي واحلاج 

  سعودي احلناوي وآخرون وتراجع سعر الصابون والقناديل اخلليلي والدخان 
  الفرنساوية ونزوهلم املراكب من ساحل أيب قري وفيه ورد اخلرب بسفر 

ويف يوم االحد حبس حسن آغا حمرم املنفصل عن احلسبة وطولب مبائيت كيس وذلك معتاد احلسبة يف الثالث 
سنوات اليت توالها أيام الفرنساوية فانه ملا تقلد أمر احلسبة يف أيامهم منعوه من أخذ العوائد واملشاهرات من السوقة 

له مرتبا يف كل يوم يأخذه من االموال الديوانية نظري خدمته وكذلك أتباعه وطالبوه ايضا بأربعة آالف وجعلوا 
قرش كان اعطاها له نزله امني عند حضورهم يف العام املاضي ملشتروات الذخرية مث نقض الصلح عقيب ذلك 

  وخرجوا من مصر وبقيت بذمته فأخرب أن 



ه واعطوه ورقة بوصول ذلك اليهم فلم يقبلوا منه ذلك وبقي معتقال وادعوا عليه الفرنساوية علموا هبا وأخذوها من
ايضا بتركة االغا الذي كان نزيله ومات عنده واحتوى على موجوده فأخرب ايضا ان الفرنسيس اخذوا منه ذلك 

  ايضا واعطوه سندا فلم يقبلوا منه ذلك واستمر حمبوسا 
أن أهل البلدة ال يصاهرون العساكر العثمانية وال يزوجوهنم النساء وكان ويف يوم االثنني رابع عشره نودي على 

هذا االمر كثر بينهم وبني أهل البلد واكثرهم النساء الاليت دون مع الفرنساوية وملا حضر العثمانية حتجنب وتنقنب 
هور الغالية وتوسطن هلن اشباهن من الرجال والنساء وحسنوهن للطالب ورغبوا فيهن اخلطاب فأمهروهن امل

وانزوهلن املناصب العالية ويف ذلك اليوم ايضا نودي على أهل الذمة باالمن واالمان وأن املطلوب منهم جزية أربع 
  سنوات 

  وفيه قبض على جرجبي موسى اجليزاوي وعمل عليه عشرون كيسا 
  مببلغ دراهم وفيه قبض حممد باشا ابو مرق على مقدمه مصطفى الطارايت وضربه علقة وحبسه وألزمه 

وفيه سافر االنكليزية الذين باجليزة والروضة اىل جهة االسكندرية وأشيع أن احلرب قائمة بني العساكر والفرنسيس 
االسكندرانية من يوم االثنني سابعه فطلبوا املراكب حىت شح وجودها وضاق احلال باملسافرين واستمر طلبهم 

  من العساكر االسالمية بالسفر ونزوهلم عدة ايام وكذلك نبهوا على الكثري 
ويف يوم اخلميس نقضت االوامر بتصرف امللتزمني يف البالد وقيدت صيارف من نصارى القبط بالنزول اىل البالد 

  لقبض االموال يف غري أواهنا لطرف الدولة 
  ويف يوم اجلمعة ثامن عشره لبس االمراء الكبار القواويق على رؤوسهم 

  رايت املعتقل املتقدم ذكره مخسة عشر وفيه قبض من مصطفى الطا

ألف ريال ومل يزل معتقال وقيل انه غمز عليه فوجد له يف مكان صندوقات ضمنهما ذهب نقدعني ومصطفى هذا 
كان كالرجيا عند قائد أغا حني كان مبصر فلما خرج االمراء مقدما عند بونابارته مث عند كلهرب فلما وقعت الفتنة 

لقبطي وتويل أمر الفردة ومجع املال تقيد خبدمته وتوىل أمر اعتقال املسلمني وحبسهم السابقة وظهر يعقوب ا
وعقوبتهم وضرهبم فكان جيلس على الكرسي وقت القائلة ويأمر اعوانه بإحضار افراد احملبوسني من التجار وأوالد 

له على حتصيله فيعتذر خبلو يده الناس فيمثل بني يديه ويطالبه بأحضار ما فرض عليه مما ال طاقة له به وال قدرة 
ويترجى امهاله فيزجره ويسبه ويأمر بضربه فيبطحونه ويضرب بني يديه ويرده اىل السجن بعد أن يأمر أعوانه أن 

  يذهب اىل داره وصحبته اجلماعة من عسكر الفرنسيس ويهجمون على حرميه وأمثال ذلك 
ر االسالمية واالجنليزية متاريس الفرنساوية وأخذهم ويف يوم االحد وردت أخبار من اسكندرية بتملك العساك

املتاريس اليت جهة العجمي وباب رشيد وجانبا من اسكندرية القدمية وختطت املراكب وعربت اىل املينة وأن 
الفرنساوية احنصروا داخل االبراج واخذ منهم حنو املائة وسبعني أسريا وقتل منهم عدة وافرة ووقعت بني الفريقني 

عظيمة مل يقع نظريها وقتل الكثري من عسكر قبطان باشا وكذلك من االجنليز مث اجنلت احلرب عما ذكر فلما  مقتلة
  ور اخلرب بذلك ضربوا عدة مدافع وسر الناس بذلك 

وفيه ورد اخلرب بوصول سليمان صاحل اىل بلبيس وصحبته احململ واحلرميات وأحضر معه رمة سيده صاحل بك 
  افة فخرج أناس ملالقاهتم وأخذوا معهم محري مكارية لركوب النساء وهدبه ليدفنها مبصر بالقر

ويف يوم االثنني وصل سليمان أغا اىل بركة احلاج وصحبته احململ ونساء االمراء القادمني من الشام ومعه ايضا رمة 
  اء صاحل بك ليدفنها بقرافة مصر فخرج الناس ملالقاهتم وأخذوا معهم محري مكارية لركوب النس



وهديات ونودي يف عصريته بعمل موكب من الغد وطاف أالى جاويش بزيه املعتاد وخلفه القاجبية وهم ينادون 
يارن االى فلما اصبح يوم الثالثاء ثاين عشرينه عمل املوكب واجنر االالى ودخل احململ من باب النصر وشقوا به 

يين واالسواق مزينة وعلى احلوانيت الشقق احلرير من الشارع االعظم وصادف ذلك اليوم يوم مولد املشهد احلس
والزردخات والتفاصيل وتعاليق القناديل ومشى يف املوكب رسوم الوجاقلية واالوده باشية واكثر االمراء واملشايخ 

والعلماء ونقيب االشراف ونبه على مجيع االشراف تلك الليلة باحلضور يف صبح ذلك اليوم للمشي يف ذلك 
كل من كان له عمامة خضراء يكربون ويهللون فكانوا عدداكثريا وكل من وجدوه بالطريق وعلى املوكب فمشى 

رأسه خضار جذبوه وسحبوه قهرا وامروه باملشي وان أىب ضربوه وسبوه وبكتوه بقوهلم ألست من املسلمني 
وصياحهم فلم وكذلك جتمع ارباب االشاير ومشوا على عادهتم بطبوهلم وزمورهم وخباطهم وخرقهم وخورهم 

يزالوا حىت وصلوا اىل قراميدان وتسلم احململ حممد باشا ابومرق من سليمان أغا الذي وصل به ولكونه عوضا عن 
  سيده أمري احلاج صاحل بك مث صعدوا به اىل القلعة وأودعوه هناك وعملت وقدة وشنك تلك الليلة 

احململ منه لضيق باب االستثنا الثاين الذي جدده ويف ذلك اليوم شرعوا يف فتح باب الفتوح وكان القصد ادخال 
الفرنساوية عند باب النصر فلم يتأت ذلك ملتانة البناء واستمروا ثالثة أيام يهدمون يف البناء الذي على الباب من 
داخل فلم ميكن ودفنوا صاحل بك بتربة اعدت له بقرافة اجملاورين والعجب ان الناس من القدمي يتمنون أن يقربوا 

  باالرض املقدسة لكوهنا عش االنبياء والصديقني وهؤالء الثالثة بالعكس فما هو اال لتطهريها منهم 
وفيه ورد خرب باسكندرية بانقضاء احلرب وطلب الفرنسيس الصلح بعد وقوع الغلبة عليهم وهزميتهم وأخذ منهم 

  عدة اسرى واحنصروا يف 

  اخلميس سابع عشرينه االبراج فأمنوهم وأجلوهم مخسة أيام آخرها يوم 
  وفيه الزموا حسن أغا احملتسب بالنقلة من داره وهو يف احلبس فأرسل اىل حرميه واتباعه فانتقلوا اىل مكان آخر 

وفيه ورد اخلرب ايضا بورود عثمان كتخدا الدولة الذي كان مبصر يف العام السابق وباشر احلروب مبصر وصحبته 
  آخر يقال له شريف افندي 

عشرينه قدم حممد افندي املعروف بشريف افندي الدفتردار وقدم بصحبته عثمان كتخدا الدولة وسكن  ويف سادس
  شريف افندي بدرب اجلماميز وسكن الكتخدا مبنزل حسن أغا احملتسب سابقا بسويقة الالال 

دة بعد وقوع ويف غايته عمل شنك ومدافع كثري وذلك لوصول خرب بتسليم االسكندرية وسبب تأخرهم اىل هذه امل
الصلح انتظار االمر باالنتقال من بونابارته وذلك انه ملا وقع الصلح املتقدم أرسل سارى عسكر منو تطريدة اىل 

فرانسا باخلرب اىل بونابارته وانتظر اجلواب فورد عليه االمر باالنتقال واحلضور فعند ذلك نزلوا متاعهم اىل املراكب 
  وسافروا اىل بالدهم 

  الوىل استهل بيوم اخلميس سنةشهر مجادى ا

فيه قرئت فرمانات صحبة عثمان كتخدا وفيها التنويه بذكر أعيان الكتبة االقباط والوصية هبم مثل جرجس 
  اجلوهري واصف وملطي ومقدمهم يف حترير االموال املريية 

مبراده واستعفائه وطلبه وفيه أنفصل موالنا السيد حممد املعروف بقدسي افندي عن القضاء وسافر ذلك اليوم وذلك 



  وتقلد القضاء عوضه عبد اهللا افندي قاضي املريي وكاتب اجلمرك وحضر يف ذلك اليوم اىل احملكمة 
  ويف يوم السبت ثالثه أفرج عن حسن أغا احملتسب بشفاعة عثمان 

  كتخدا وحسن أغا وكيل قبطان باشا من غري شيء وتوجه اىل دار جبوار داره 
الفالحون وامللتزمون والوجاقلية ببيت الوزير بسبب االلتزام واملنع من التصرف وحضور وفيه جتمع النساء و

الفالحني للضيق عليهم بطلب املال اىل ملتزميهم ومطالبتهم اياهم مبا قبضوه منهم فلما اجتمعوا وصرخوا سأل 
جهوا االمر اىل الدفتردار الوزير عن ذلك فأخربوه فأمر بكتابة فرمان باالطالق واالذن للملتزمني بالتصرف وو

فكتب عليه مث اىل الروزناجمي كذلك مث توجهوا اىل دفتردار الدولة فتوقف وبقى االمر زجاجا اياما وذلك ان القوم 
  يريدون امورا مبطونة يف نفوسهم واطماعا مركوزة يف طباعهم 

اسعه سرورا بتسليم االسكندرية فزينت املدينة ويف يوم االثنني نودي بالزينة ثالثة ايام اوهلا االربعاء وآخرها اجلمعة ت
وعملت الوقدات باالسواق واملغاين للفرجة ليال وهنارا وكل ليلة يعمل شنك نفوط وسواريخ وبارود بربكة الغرابني 

  املطل عليها بيت الوزير 
ن مزارات املسلمني وفيه حضر حنو ستة انفار من اعيان االنكليز وصحبتهم مجاعة من العثمانية يفرجوهنم على مواط

  فدخلوا اىل املشهد احلسيين وغريه مبداساهتم فتفرجوا وخرجوا 
وفيه حتاسب السيد أمحد احملروقي مع السيد أمحد الزرو على شركة بينهما فتأخر علي الزرو أحد وعشرون كيسا 

الناس باستمرار الزينة فألزمه باحضارها وحبسه بسجن قواس باشا وأمره بالتضييق عليه وملا اصبح يوم السبت لغط 
سبعة ايام وانتظروا االذن يف رفع التعاليق فلم يؤذن هلم بشيء فاستمروا طول النهار يف اختالف وحل وربط مث اذن 
هلم قبيل الغروب برفعها بعدما عمروا القناديل وكان الناس يبيتون سهارى باحلوانيت والقلقات يطوفون باالسواق 

  اج فمن وجدوه نائما نبهوه بإزع

ويف يوم االثنني ثاين عشره ووقع من طوائف العسكر عربدة باالسواق وختطفوا امتعة الناس ومن باعة املآكل 
كالشواء والفطري والبطيخ والبلح فأنزعجت الناس ورفعوا متاعهم من احلوانيت واخلوا منها واغلقوها فحضر 

بب يف ذلك تأخري عالئفهم وذلك أن من عادهتم اليهم بعض أكابرهم وراطنهم فانكفوا وراق احلال وتبني ان الس
القبيحة انه اذا تأخرت عنهم عالئفهم فعلوا مثل ذلك بالرعية وأثاروا الشرور فعند ذلك يطلبون خواطرهم 

  ويعدوهنم أو يدفعون هلم 
وفيه ورد اخلرب بتولية حممد باشا خسرو على مصر وهو كتخدا حسني باشا القبودان فألبس الوزير وكيله 

لعةعوضا عنه واشيع عزل حممد باشا أيب مرق وسفره اىل بالده وحضر السفار أيضا من جهة رشيد واسكندرية خ
واخربوا بان الفرنساوية مل يزالوا باسكندرية وبنديراهتم على االبراج وان القبطان ومن معه مل يدخلوها وامنا يدخلها 

ن من شيختهم وما أشيع قبل ذلك فال أصل له وأما الطائفة معهم االنكليزية واهنم ينتظرون اىل اآلن اجلواب واالذ
  االخرى اليت سافرت من مصر فإهنم نزلوا وسافروا على وفق الشرط من أيب قري كما تقدم 

ويف يوم اخلميس ثاين عشرينه وردت مكاتبة من قبطان باشا بطلب عثمان بك املرادي وعثمان بك الربديسي 
  سالمة تابعه وآخرين فسافروا يف يوم السبت رابع عشرينه  وابراهيم كتخدا السناري واحلاج

ويف ليلة السبت املذكور قتلوا شخصا يسمى مصطفى الصرييف من خط الصاغة قطعوا رأسه حتت داره عند حانوته 
وسبب ذلك انه كان يتداخل يف نصارى القبط والذين يتعاطون الفرد ويوزعوهنا وتوىل فردة أهل الصاغة وسوق 



جتاهر بأمور نقمت عليه وأضر اشخاصا وأغرى به فحبس اياما مث قتل بأمر الوزير وترك مرميا ثالث ليال السالح و
مث دفن ويف صبيحة قتله طاف املشاعلي باخلطة ودوائرها مثل اجلمالية والضيية والنحاسني وباب الزهومة وخان 

  اخلليلي فجىب من أرباب 

شرة وعند شيله جيب القلقات ايضا ما يزيد على املائة قرش وذلك احلوانيت دراهم ما بني مخسة انصاف فضة وع
  من مجلة عوائدهم القبيحة 

وفيه هرب السيد امحد الزرو فلم يعلم له خرب وذلك بعد ما أطلق بضمانة السيد أسعد وابن حمرم فكتب الوزير عدة 
به اال بعد أربعة أيام ملا داخله من فرمانات وارسلها صحبة هجانة اىل جهة الشام وختموا على دوره ومل يعلم هرو

  اخلوف بقتل الصرييف املذكور 
ويف يوم اخلميس تاسع عشرنيه عقد ابراهيم بك الكبري عقد ابنته عديلة هامن اليت كانت حتت ابراهيم بك الصغري 

لى صداق املعروف بالوايل الذي غرق بواقعة الفرنسيس بانبابة على االمري سليمان كاشف مملوك زوجها االول ع
  ألفني ريال وحضر العقد الشيخ السادات والسيد عمر النقيب والفيومي وبعض االعيان 

ويف يوم اجلمعة غايته قتل شخص أيضا بسوق السالح وهو من ناحية املنصورة وجيب املشاعلية والقلقات دراهم من 
 منها االرتباك يف أمر حصص أرباب احلوانيت مثل ذلك املذكور فيما تقدم وانقضى هذا الشهر وحوادثها اليت

االلتزام واملزاد يف احمللول وعدم الراحة واالستقرار على شيء يرتاح الناس عليه ومثل ذلك الرزق االحباسية 
واالوقاف وحضر شخص توىل النظر والتفتيش على مجيع االوقاف املصرية السلطانية وغريها وبيده دفاتر ذلك 

اتب احملاسبة وبث املعينني الحضار النظار بني يديه وحساهبم على االيراد فجمع املباشرين واستمالهم وكذلك ك
واملصرف واظهر انه يريد بذلك تعمري املساجد الكائنة بالقرى املصرية وانضمت اليه االغوات وطلب كل من كان 

اال حتصيل  له ادىن عالقة بذلك واستمروا على ذلك بطول السنة مث انكشف االمر وظهر ان املراد من ذلك ليس
  الدراهم فقط وأخذ املصاحلات والرشوات بقدر االمكان بعد 

التعنت يف التحرير والتعلل بأثبات املدعي يف االيراد واملصرف خصوصا اذا كان الشخص ضعيفا وليس من أرباب 
منه ايراد ثالث  الوجاهة واملتجوهني أو بينه وبني الكتبة حزازة باطنية مث حيررون دفترا وحيررون الفائظ مث يطلبون

سنوات أو اربعة ومل يزل حىت يصاحل على نفسه مبا أمكنه مث خيتمون له ذلك الدفتر ويتركونه وما يدين ان شاء عمر 
وان شاء اخر فان انتهت اليهم بعد ذلك شكوى يف ناظر وقف سبقت له مصاحلة ال تسمع شكوى الشاكي وال 

  يلتفت اليها ويفعلون هذا الفعل يف كل سنة 
نها زيادة النيل الزيادة املفرطة عن املعتاد وعن العام املاضي ايضا حىت غطى الذراع زاده الفرنساوية على عامود وم

املقياس فان الفرنساوية ملا غريوا معامل املقياس رفعوا اخلشبة املركبة على العامود وزادوا فوق العامود قطعة رخام 
قسوم باربعة وعشرين قرياطا وركبوا عليها اخلشبة فسترها املاء ايضا مربعة مهندمة وجعلوا ارتفاعها مقدار ذراع م

ودخل املاء بيوت اجليزة ومصر القدمية وغرقت الروضة ومل يقع يف هذا النيل حظوظ وال نزهة للناس كعادهتم يف 
راف الربك واخللجان واملراكب وذلك الشتغال الناس باهلموم املتوالية وخصوصا اخلوف من اذى العسكر واحن

طباعهم وأوضاعهم وعدم املراكب وختريب الفرنسيس أماكن النزاهة وقطع االشجار وتلف املقاصف اليت كانت 
جتلس هبا أوالد البلد مثل دهليز امللك واجلسر والرصيف وغري ذلك مثل الكازروين واملغريب وناحية قنطرة السد 

  وقصر العيين والقصور 



املرادي حصل عنده وحشة من قبطان باشا فحضر اىل ناحية االهرام باجليزة  ومنها ان حممد بك املعروف باملنفوخ
وطلب احلضور عند الوزير يستجري به فذهب اليه خشداشه عثمان بك الربديسي وحادثه وأشار عليه بالرجوع اىل 

  هبا أمحد بك  جهة القبطان فأقام أياما مث رجع اىل ناحية اسكندرية والسبب يف ذلك ما حصل يف الواقعة اليت قتل

احلسيين قيل ان ذلك بنفاقه عليه واتضح ذلك للقبطان واحضرت العرب مراسلته اليهم بذلك فاحنرف عليه 
  القبطان فلما علم ذلك داخله اخلوف مث ارسل اليه االمراء والقبطان أمانا فرجع بعد أيام 

هبم من اجلور واملظامل والتقارير والضرائب  ومنها حضور اجلمع الكثري من أهايل الصعيد هروبا من االلفي وما أوقعه
والغرائم وحضر ايضا الشيخ عبد املنعم اجلرجاوي والشيخ العارف وخالفهم يتشكون مما أنزله على بالدهم وطلب 

متروكات االموات وأحضر ورثتهم وأوالده وأطفاهلم ومن توسط أو ضبط أو تعاطي شيئا من القضاة والفقهاء 
بهم وطلب استئصال ما بأيديهم وحنو ذلك كل ذلك بأمن من الدولة وغري ذلك معني وحبسهم وعاقبهم وطال

فحضورا فصاحلوا على تركة سليم كاشف باثنني وعشرين ألف ريال بعد ان ختموا على دوره بعد أن أزعجوا 
  حرميه وعياله ونطوا من احليطان مث حضروا اىل مصر وأمثال ذلك 

للعامة وأرباب احلرف فيأيت الشخص منهم وجيلس على بعض احلوانيت مث يقوم ومنها كثرة تعدى العسكر باالذية 
فيدعي ضياع كيسه أو سقوط شيء منه وان أمكنه اختالس شيء فعل أو يبدلون الدنانري الزيوف الناقصة النقص 

رفوا دراهم الفاحش بالدراهم الفضة قهرا أو يالقشون النساء يف جمامع االسواق من غري احتشام وال حياء واذا ص
أو أبدلوها اختلسوا منها وانتشروا يف القرى والبلدان ففعلوا كل قبيح فتذهب اجلماعة منهم اىل القرية وبيدهم 
ورقة مكتوب باللغة التركية ويومهوهنم اهنم حضروا اليهم بأوامر ما برفع الظلم عنهم أو ما يبتدعونه من الكالم 

يقبضون على مشايخ القرية ويلزموهنم بالكلف الفاحشة وخيطفون املزور ويطلبون حق طريقهم مبلغا عظيما و
االغنام ويهجمون على النساء وغري ذلك مما ال حييط به العلم فطفشت الفالحون وحضر أكثرهم اىل املدينة حىت 

  امتألت الطرق واالزقة منهم أو يركب العسكري محار املكارى قهرا وخيرج به اىل جهة اخلالء فيقتل املكارى 

ويذهب باحلمار فيبيعه بساحة احلمري واذا انفردوا بشخص أو بشخصني خارج املدينة أخذوا درامههم او شلحوهم 
ثياهبم أو قتلوهم بعد ذلك وتسلطوا على الناس بالسب والشتم وجيعلوهنم كفرة وفرنسيس وغري ذلك ومتىن أكثر 

  الناس وخصوصا الفالحني أحكام الفرنساوية 
بب يف املبيعات وسائر اصناف املأكوالت واخلضارات ويبيعوهنا مبا أحبوا من االسعار وال ومنها أن أكثرهم تس

يسرى عليهم حكم احملتسب وال غريه وكذلك من توىل منهم رياسة حرفة من احلرف كاملعمارجية أو غريهم قبض 
ه هو التفات لشيء من أهل احلرفة معلوم اربع سنوات وتركهم وما يدينون فيسعرون كل صنف مبرادهم وليس ل

سوى ما يأخذه من دراهم الشكاوى فعال بسبب ذلك اجلبس واجلري وأجر الفعلة والبنائني خصوصا وقد احتاج 
الناس لبناء ما هدمه الفرنسيس وما خترب يف احلروب مبصر وبوالق وجهات خارج البلد حىت وصل االردب 

وأجرة البناء أربعني فضة والفاعل عشرين وأما اجلبس اىل مائة وعشرين نصف فضة واجلري خبمسني نصف فضة 
الغلة فرخصية وكذلك باقي احلبوب بكثرهتا مع ان الرغيف ثالثة آواق بنصف ملا ذكر من عدم االلتفات اىل 

  االحكام والتسعريات 

  واستهلت مجادى الثانية بيوم السبت سنة



دة املاء وقوته فتحللت رباطاته وانتزعت فيه تفكك اجلسر الكبري املنصوب من الروضة اىل اجليزة وذلك من ش
  مراسيه وانتشرت أخشابه وتفرقت سفنه واحندرت اىل حبري 
  ويف ليلة االحد ثانية حصلت زلزلة يف ثالث ساعة من الليل 

ويف يوم االثنني ثالثه قطعوا رأس مصطفى املقدم املعروف بالطارايت بني املفارق بباب الشعريةوذلك بعد حبسه أياما 
ة وضربه وعقابه حىت تورمت أقدامه وطاف مع املعينني عدة ايام يتداين بواقي ما قرر عليه ودخل دارا نافذة عديد

  وأجلس املالزمني له بباهبا وهم ال يعلمون 

بنفوذها وأوهم انه يريد التداين من صاحب الدار ونفذ من اجلهة االخرى واختفى يف بعض الزوايا فاستعوقه 
الدار فلم جيدوه وعلموا بنفوذها فقبضوا على خدمة الدار وضربوهم فلم جيدوا عندهم علما اجلماعة ودخلوا اىل 

منه فأطلقوهم وأوقعوا عليه الفحص والتفتيش فرآه شخص ممن صادره يف ايام الفردة فصادفه يف صبحها خارج 
عد القبض عليه بثالثة أيام باب القرافة فقبض عليه وأحضره بني يدي مجاعة القلق فدل عليه فقبضوا عليه وقتلوه ب

وتركوه مرميا حتت االرجل وسط الطريق وكثرة االزدحام ثالث ليال وفعلوا عادهتم يف جيب الدراهم من تلك 
  اخلطة 

وفيه ورد فرمان من حممد باشا وايل مصر بأن يتأهبوا ملوكبه على القانون القدمي فكتبوا تنابيه للوجاقلية واالجناد 
  بالتهيء للموكب 

يوم الثالثاء وصل مشس الدين بك أمرياخور كبري ومرجان أغا دار السعادة فأرسلوا تنابيه اىل الوجاقلية  ويف
واالمراء واملشايخ وحممد باشا وابراهيم باشا فاجتمعوا ببيت الوزير وحضر املذكوران بعد الظهر فخرج الوزير 

وقبله وأحضرا له بقجة بداخلها خلعة مسور  والقامها من اجمللس اخلارج فسلماه كيسا بداخله خط شريف فأخذه
عظيمة فلبسها وسيفا تقلد به وشلنج جوهر وضعه على رأسه ودخل صحبتهما اىل القاعة حيث اجلمع ففتح الكيس 

وأخرج منه الفرمان ففتحه واخرج منه ورقة صغرية فسلمها لرئيس افندي فقرأها باللغة التركية والقوم قيام على 
خلطاب حلضرة الوزير احلاج يوسف باشا وحسني باشا القبطان والباشات واالمراء والعساكر اقدامهم مضموهنا ا

واجملاهدين والثناء عليهم والشكر لصنيعهم وما فتحه اهللا على يديهم واخراجهم الفرنسيس وحنو ذلك مث وعظ 
اهيم باشا وحممد باشا وطاهر بعض االفندية بكلمات معتادة ودعوا للسلطان والوزير والعساكر االسالمية وتقدم ابر

  باشا وباقي االمراء فقبلوا ذيل اخللعة وانصرفوا وضربوا مدافع كثرية 

من القلعة يف ذلك الوقت ويف ذلك اليوم ألبس الوزير االمراء والبالت فراوى وخلعا وشلنجات ذهب على 
  رؤوسهم 

  نسان ال بأس به وفيه حضرت اطواخ بوالية جدة حملمد باشا توسون اغات اجلبجية وهو ا
وفيه حضر القاضي اجلديد من الروم ووصل اىل بوالق وهو صاحب املنصب فأقام ثالثة أيام وصحبته عياله وحرميه 
  فلما كان يوم السبت ثامنه حضر مبوكبه اىل احملكمة وذهب اليه االعيان يف صبحها وسلموا عليه وله مسيس بالعلم 

ر الديوان وحضر عنده االمراء فقبض على ابراهيم بك الكبري وباقي ويف يوم الثالثاء حادي عشره عمل الوزي
االمراء الصناجق وحبسهم وارسل طاهر باشا بطائفة من العسكر االرنؤد اىل حممد بك االلفي بالصعيد وكان اشيع 

اهلرب هروبه اىل جهات الواحات وذهبت طائفة اىل سليم بك أيب دياب وكان مقيما باملنيل فلما أخذ اخلرب طلب 
وترك محلته فلما حضرت العسكر اليه فلم جيدوه فنهبوا القرية واخذوا مجاله وهي حنو السبعني وهجنه وهي نيف 



وثالثون هجينا وذهبت اليه طائفة بناحية طرا فقاتلهم ووقع بينهم بعض قتلى وجماريح مث هرب اىل جهة قبلي من 
اجلهات وخارج البلد يقبضون على من يصادفونه من على احلاجز ووقفت طائفة العسكر واالرنؤد باالخطاط و

املماليك واالجناد ونودي يف ذلك اليوم باالمن واالمان على الرعية والوجاقلية وأطلق الوزير مرزوق بك ورضوان 
كتخدا ابراهيم بك وسليمان أغا كتخداه املسمى باحلنفي وأحاطت العسكر باالمراء املعتقلني واختفى باقيهم 

م وبالتوعد ملن أخفاهم أو آواهم وباتوا بليلة كانت أسوأ عليهم من ليلة كسرهتم وهزميتهم من ونودي عليه
الفرنسيس وخاب أملهم وضاع تعبهم وطمعهم وكان يف ظنهم ان العثملي يرجع اىل بالده ويترك هلم مصر 

  ويعودون اىل حالتهم االوىل يتصرفون يف االقاليم كيفما شاؤا 

تبني ان سليم بك ابا دياب ذهب اىل عند االنكليز والتجأ اليهم باجليزة وألبس لوزير سليمان  فاستمروا يف احلبس مث
  آغا تابع صاحل آغا زي العثمانيني وجعله سلخور وأمره أن يتهيأ ليسافر اىل اسالمبول يف عرض الدولة 

  عاء من الباشا وايل مصر ويف يوم االثنني سابع عشره سافر امسعيل افندي شقبون كاتب حوالة اىل رشيد باستد
وورد اخلرب بوصول كسوة للكعبة من حضرة السلطان فلما كان يوم االربعاء حضر واحد افندي وآخرون 

 وصحبتهم الكسوة فنادوا مبرورها يف صبحها يوم اخلميس فلما أصبح يوم اخلميس املذكور ركب االعيان واملشايخ
واالشاير وعثمان كتخدا املنوه بذكره المارة احلج ومجع اجلاويشية والعساكر القاضي ونقيب االشراف وأعيان 
الفقهاء وذهبوا اىل بوالق وأحضورها وهم امامها وفردوا قطع احلزام املصنوع من املخيش ثالث قطع واخلمسة 

والكتابة غليظة جموفة متقنة وباقي الكسوة يف  مطوية وكذلك الربقع ومقام اخلليل كل ذلك مصنوع باملخيش العال
سحاحري على اجلمال وعليها أغطية جوخ أخضر ففرح الناس بذلك وكان يوما مشهودا وأخرب من حضر أنه عند 

ماوصل اخلرب بفتح مصر أمر حضرة السلطان بعملها فصنعت يف ثالثني يوما وعند فراغها أمرهم بالسري هبا ليال 
  فعندما حلوا املراسي اعتدل الريح مبشيئة اهللا تعاىل وحضروا اىل اسكندرية يف أحد عشر يوما وكان الريح خمالفا 

وفيه وردت االخبار بان حسني باشا القبطان مل يزل يتحيل وينصب الفخاخ لالمراء الذين عنده وهم حمترزون منه 
رزون وهو يالطفهم ويبش يف وجوههم وخائفون من الوقوع يف حباله فكانوا ال يأتون اليه اال وهم متسلحون وحمت

اىل ان كان اليوم املوعود به عزم عليهم يف الغليون الكبري الذي يقال له ازج عنرييل فلما طلعوا اىل الغليون وجلسوا 
فلم جيدوا القبودان فأحسوا بالشر وقيل انه كان بصحبتهم فحضر اليه رسول وأخربه انه حضر معه ثالثة من 

  م لريى تلك السعاة مبكاتبة فقا

املراسلة فما هو اال أن حضر اليهم بعض االمراء وأعلمهم أنه ورد خط شريف باستدعائهم اىل حضرة موالنا 
السلطان وأمرهم بنزع السالح فأبوا وهنض حممد بك املنفوخ وسل سيفه وضرب ذلك الكبري فقتله فما وسع البقية 

اكر وقصدوا الفرار فقتل عثمان بك املرادي الكبري وعثمان بك اال أهنم فعلوا كفعله وقاتلوا من بالغليون من العس
االشقر ومراد بك الصغري وعلي بك أيوب وحممد بك املنفوخ وحممد بك احلسيين الذي قامر عوضا عن أمحد بك 
ز احلسيين وابراهيم كتخدا السناري وقبض على الكثري منهم وأنزلوهم املراكب وفر البقية جمروحني اىل عند االنكلي

وكانوا واقعني عليهم من ابتداء االمر فاغتاظ االنكليز واحنازوا اىل اسكندرية وطرودا من هبا من العثمانيني وأغلقوا 
أبواب االبراج وحضر منهم عدة وافرة وهم طوابري بالسالح واملدافع واحتاطوا بقبطان باشا من الرب والبحر فتهيأ 

بعساكره حلرهبم فقال مل يكن بيننا وبينكم حرب واستمر جالسا يف  عساكره حلرهبم فمنعهم فطلب االجنليز بروزه
صيوانه فحضر اليه كبري االجنليز وتكلم معه كثريا وصمم على أخذ بقية االمراء املسجونني فاطلقهم له فتسلمهم 



عساكر وأخذ أيضا املقتولني ونقل عرضى االمراء من حمطتهم اىل جهة االسكندرية وعملوا مشهد للقتلى مشى به 
االجنليز على طريقتهم يف مويت عظمائهم ووصل اخلرب اىل من باجليزة من االنكليز وذلك ثاين يوم من قبض الوزير 

  على االمراء ففعلو كفعلهم وأخذوا حذرهم وضربوا بعض مدافع ليال وشرعوا يف ترتيب آلة احلرب 
 القلعة وصعد معه مجلةمن العسكر وشرعوا ويف ذلك اليوم طلع حممد باشا توسون وايل جدة الساكن بيت طرا اىل

يف نقل قمح ودقيق وقومانية وملؤا الصهاريج وشاع ذلك بني الناس فارتاعوا وداخلهم الوسواس من ذلك 
  واستمروا ينقلون اىل القلعة مدافع وبارود او آالت حرب 

  فروة وشلنجا  ويف يوم االثنني رابع عشرينه حضر كبري االجنليز الذي باجليزة فالبسه الوزير

  ويف ذلك اليوم خلع الوزير على عثمان أغا املعروف بقيب كتخدا وقلده على امارة احلج 
ويف ذلك اليوم وقع بني عسكر املغاربة واالنكشارية فتنة ووقفوا قبالة بعضهم ما بني الغورية والفحامني وأغلقت 

 يزالوا على ذلك حىت حضر أغات انكشارية الناس حوانيتهم بسوق الغورية والعقادين والصاغة والنحاسني ومل
  وسكنت الفتنة بني الفريقني 

ويف اخلميس سابع عشرينه مروا بزفة عروس بسوق النحاسني وهبا بعض انكشارية فحصلت فيهم ضجة ووقع فيه 
فشل فخطفوا ما على العروس وبعض النساء من املصاغ املزينات به ويف أثناء ذلك مر شخص مغريب فضربه 

ي رومي ببارودة فسقط ميتا عند االشرفية فبلغ ذلك عسكر املغاربة فأخذوا سالحهم وسلوا سيوفهم عسكر
وهاجت محاقتهم وطلعوا يرحمون من كل جهة وهم يضربون البندق ويصرخون فاغلقت الناس احلوانيت وهرب 

ت الظهر اىل الغروب مث قلق االشرفية جبماعته وكذلك قلق الصنادقية وفزعت الناس ومل يزالوا على ذلك من وق
حال بينهم الليل وقتل املغاربة أربعة أشخاص وأصبحوا حمترسني من بعضهم فحضر آغات االنكشارية على ختوف 

وجلس بسبيل الغورية وحضر الكثري من عقالء االنكشارية واقاموا بالغورية وحوايل جهة الكعكبني والشوائني 
اليوم ورجعت القلقات اىل مراكزها وبردت القضية وكأهنم  حيث سكن املغاربة واستمر السوق مغلقا ذلك

  اصطلحوا وراحت على من راح 
وانقضى هذا الشهر حبوادثه اليت منها استمرار نقل االدوات اىل القلعة وكذلك مراكز باقي القالع مع اهنم حربوا 

  أكثرها 
  ن ينفردون به من الناس يف أيام قليلة ومنها زيادة تعدى العسكر على السوقة واحملترفني والنساء واخذ ثياب م

  ومنها استمرار مكث النيل على االرض وعدم هبوطه حىت دخل شهر 

هاتور وفات أوان الزراعة وعدم تصرف امللتزمني وهجاج الفالحني من االرياف ملا نزل هبم من جور العسكر 
  رار بذهاهبم اىل بالدهم وعسفهم يف البالد حىت امتألت املدينة من الفالحني ونودي عليهم عدة م

ومنها ان الوزير امر املصرلية بتغيري زيهم وان يلبسوا زي العثمانية فلبس ارباب االقالم واالفندية والقلقات 
القواويق اخلضر والعنتريات وضيقوا اكمامهم ولبس مصطفى أغا وكيل دار السعادة سابقا وسليمان أغا تابع صاحل 

  أغا وخالفهما 

  الفرد سنة واستهل شهر رجب



  سافر سليمان أغا تابع صاحل أغا اىل اسالمبول 
وفيه أمر الوزير االمراء احملبوسني بان يكتبوا كتابا اىل االنكليز باهنم اتباع السلطان وحتت طاعته وامره ان شاء 

ننا وبينه أبقاهم يف أمارهتم وان شاء قلدهم مناصب يف واليات اخرى وان شاء طلبهم يذهبون اليه فال دخل لكم بي
وكالم يف معىن ذلك فارسلوا يقولون ان هذا الكالم ال عربة به فأهنم مسجونون وحتت امركم ومكتوب املقهور 
املكره ال يعمل به فان كان وال بد فأرسلوهم الينا لتخاطبهم ونعلم ضمريهم وحقيقة حاهلم فلما كان ليلة االثنني 

هم أن قصده ارساهلم اىل بر اجليزة عند االجنليز ليتفسحوا ذلك تاسعه احضر الوزير ابراهيم بك واالمراء وأعلم
اليوم وخيربوهم اهنم مطيعون للسلطان وحتت أوامره وأن املراسلة اليت ارسلوها عن طيب قلب امنهم وليسوا 

مكرهني يف ذلك فأظهر ابراهيم بك القنع عن الذهاب وانه ال غرض له يف الذهاب اىل خمالفني الدين فجزم عليه 
ووعده خريا وعاهدهم وحلفهم فنزلوا وركبوا من عنده يف الصباح وما صدقوا باخلالص وعدوا اىل اجليزة وذهبوا 

اىل عند االجنليز فتبعهم أتباعهم ومماليكهم يرحمون اليهم ويلقحون هبم فاقاموا هناك ومل يرجعوا فانتظر الوزير 
عهدهم فامتنع ابراهيم بك وتكلم مبا يف ضمريه من رجوعهم مخسة أيام وأرسل اليهم يدعوهم اىل الرجوع حكم 

  قهره 

  من الوزير وخبانته له 
ويف يوم السبت عملوا مجعية ببيت الشيخ السادات واجتمع املشايخ والوجاقلية وذلك بأمر من الوزير وأرسل اليهم 

ليسوا خمالفني وال عاصني  مكاتبة ويف ضمنها النصيحة والرجوع اىل الطاعة فأرسلوا يف جواب الرسالة يقولون اهنم
واهنم مطيعون ألمر الدولة وامنا تاخرهم بسبب خوفهم وخصوصا ما وقع الخواهنم باسكندرية واهنم مل يذهبوا اىل 

عند االجنليز لعلمهم اهنم عسكر السلطان ومن املساعدين له على اعدائه ومىت ظهر هلم أمر يرتاحون فيه رجعوا اىل 
  م الطاعة وحنو ذلك من الكال

ويف يوم اجلمعة سابع عشرينه حضر عابدي بك نسيب موالنا الوزير فخرج اليه غالب أعيان العثمانية واجلاويشية 
وطاهر باشا وعسكر االرنؤد وتلقوه ودخل حبموله يف موكب جليل وكان حضرة الوزير حاصال عنده توعك 

  وغالب أوقاته حمتجب عن مالقاة الناس 
باشا من ساحل ايب قري اىل الديار الرومية يف منتصف الشهر وأما حممد باشا الوايل على وفيه ورد اخلرب بسفر قبطان 

  مصر فانه مل يزل مقيما بأيب قري وحضر خازنداره وسكن ببيت البكري باالزبكية 

  واستهل شهر شعبان بيوم الثالثاء سنة

ق وأرسل ناسا يعلمون حبضوره فلم فيه حضر يوسف افندي وبيده مرسوم بواليته على نقابة االشراف فبات ببوال
خيرج ملالقاته أحد مث ان بعض الناس أحضر اليه فرسا فركبه يف ثاين يوم وحضر اىل مصر وأشاع انه متوىل نقابة 

االشراف ومشيخة املدارس احلبانية وخرب ذلك االنسان انه كان يبيع اخلردة واليميش حبانوت خبان اخلليلي وهو من 
يتعاطون الوعظ واالقراء باللغة التركية فمات شيخ رواق االروام باالزهر فاشتاقت نفسه  متصوفة االتراك الذي

  للمشيخة عل الرواق املذكور فتوالها مبعونة بعض سفهائهم فنقم عليه الطائفة أمورا واختالسات من الوقف 

عظيم وحقد على حسني  فتعصبوا عليه وعزلوه وولوا السيد حسني افندي املوىل االن فحنق من ذلك وداخله قهر
أفندي املذكور واضمر له يف نفسه املكروه فدعاه يوما اىل داره ودس له مسا يف شرابه فنجاه اهللا من ذلك وشربت 



ابنة يوسف افندي الداعي تلك الكاسة املسمومة غلطا وماتت وشاع ذلك وتواترت حكايته بني الناس ورجع كيده 
  عليه وذاق وبال أمره 

 اسالمبول وأقام هناك مدة اقامة الفرنسيس مبصر ومل يزل يتحيل ويتداخل يف بعض حواشي الدولة مث انه سافر اىل
وعرض بطلب النقابة ومشيخة احلبانية فاعطوه ذلك لعدم علمهم بشأنه وظنهم أنه اهل لذلك بقوله هلم انه كان 

شراف وقالوا ال يكون هذا حاكما شيخا على االزهر ومعرفته بالعلم فلما حصل مبصر وظهر أمره جتمعت أعيان اال
وال نقيبا علينا أبدا تنوقل خربه وظهر حاله الكابر الدولة وحضرة الصدر االعظم فلم يصغوا اليه ومل يسعفوه وأمهل 

  أمره وهكذا شأن رؤساء الدولة أدام اهللا بقاءهم اذا تبني هلم الصواب يف قضية ال يعدلون اىل خالفه 

  من احلوادث

اب القاهرة بعض من نصارى القبط ومعهم بعض من العسكر فصاروا يأخذون دراهم من كل من أنه تقيد بأبو
وجدوا معه شيأ سواء كان داخال او خارجا حبسب اجتهادهم وكذلك ما جيلب من االرياف وزاد تعديهم فعم 

كذا وكذا من  الضرر وعظم اخلطب وغلت االسعار وكل من ورد بشيء يبيعه يشتط يف مثنه وحيتج بأنه دفع عليه
دراهم املكس فال يسع املشتري أال التسليم لقوله والتصديق له وقبول عذره والسبب يف ذلك ان الذين تقيدوا 

بديوان العشور بساحل بوالق دس عليهم بعض املتقيدين معهم من االقباط بأن كثريا من املتاجر اليت يؤخذ عليها 
ون هبا يف أوقات الغفلة حتاشيا عن دفع ما عليها وبذلك ال جيتمع املال العشور يذهب هبا أرباهبا من طريق الرب ويدخل

  املقرر بالديوان فيلزم أن 

يتقيد بكل باب من يترقب لذلك ويرصده ويأخذ ما خيص الديوان من ذلك فأذن كرباء الديوان بذلك فانفتح هلم 
ضائح وأظهروا ما يف نفوسهم من القبائح بذلك الباب فوجلوه ومل حيسبوا للعاقبة من حساب وزادوا يف اجلور والف

فساءت الظنون واستغاثت املستغيثون وأكثر سخاف االحالم مما ال طائل حتته من الكالم اىل ان زاد التشكي وأهنى 
  اآلمر اىل الوزير فأمر بأبطال ذلك واجنلت تلك الغمة 

  ي فأطلق هلم االمر برفعه عنهم وفيه ايضا عرض طائفة القبانية وتشكوا مما رتب عليهم من اجلمرك السنو
  وفيه قبضوا على رجل من املفسدين باقليم املوفية يقال له راضي النجار واحضروه اىل مصر وقطعت رأسه بالرميلة 

  ويف مخسه نزل حممد باشا توسون وايل جدة من القلعة يف موكب وتوجه اىل العادلية قاصدا السفر اىل جدة 
ا على ثالثة من النصارى االروام املتزيني بزي العساكر االنكشارية ويعملون القبائح ويف يوم االربعاء تاسعه قبضو

  بالرعية فرموا رقاهبم احدهم بالدرب االمحر والثاين بسوق السالح عند الرفاعي والثالث بالرميلة 
أمر من الوزير ويف يوم اخلميس عاشره ايضا قطعوا رأس على جليب تابع حسني أغاشنن بباب اخلرق بني املفارق ب

والسبب يف ذلك أن املرحوم يوسف باشا املذكور الكبري املتويف باملدينة املنورة على ساكنها أفضل الصالة والسالم 
كان أودع عند حسني أغاشنن وديعة فلما ملك الفرنسيس مصر وجرى ما جرى من ورود العرضي والصلح 

فتجاوزوا احلد وأغروا ببعضهم وتتبعوا العورات وكشفوا ونقضه فاعتقد قصار العقول ان االمر انتهى للفرنسيس 
عن املستورات ودلوا الفرنسيس على املخبآت وتقربوا اليهم بكل ما وصلت اليه مهتهم وراجت به سلعتهم 

  واملسكني املقتول مديدة اىل بعض ودائع سيده فاختلس منها وتوسع يف نفسه 



س وحواشيهم فاستخفوا عقله فاستفسروا منه فأخربهم بالوقائع وركب اخليول واختذ له خدما وتداخل مع الفرنسي
واخلبايا فاستخرجوها ونقلوها وكانت شيأ كثريا جدا وأظهر أن ذلك مل يكن بواسطته ليواري ما اختلسه لنفسه 

ويكون له عذر يف ذلك فلما حضر له سيده صحبة العرضي ذهب اليه ومتلق له وربط يف رقبته منديال فامهل أمره 
 هذاالوقت حىت اطمأن خاطره مث انه أخرب بقصته الوزير لعلمه أنه سيطالب بوديعة يوسف باشا فأمره بأن يرفع اىل

قصته اىل القاضي ويثبت تلك الدعوى لتربأ ساحته عند الدولة ففعل مث أمر الوزير بقتل علي جليب املذكور فقتل 
  وترك من ميا ثالثة أيام بلياليها 

استهل بيوم االربعاء ومل يعمل فيه شنك الرؤيا على العادة خوفا من عربدة  ١٢١٦ شهر رمضان املعظم سنة
العساكر واحملتسب كان غائبا فركب كتخداه بدال عنه مبوكبه فقط ومل يركب معه مشايخ احلرف فذهب اىل 

  احملكمة وثبت اهلالل تلك الليلة ونودى بالصوم من الغد 
لسفر اىل البالد الشامية فربز خيامه اىل خارج باب النصر وخرج هو يف ثالثه وفيه أمر الوزير حممد باشا العريب با

  وسافر وأشيع سفر الوزير أيضا وذلك بعد أن حضرت أجوبة من الباب االعلى 
  ويف ثالثه ارحتل حممد باشا املذكور 

صالحه لسكن وايل ويف خامسه انتقل رئيس افندي من بيت االلفي وسكن يف بيت امسعيل بك وشرعوا يف تعمريه وا
  مصر 

  ويف ثاين عشره وصل حممد باشا وايل مصر اىل شلقان 
  ويف ثالث عشره ضربت عدة مدافع من اجليزة صباحا ومساء فقيل انه حضر ستة قناصل اىل اجليزة 

ويف خامس عشره حضر القناصل املذكورون اىل بيت الوزير وقابلوه فخلع عليهم خلعا ورجعوا اىل أماكنهم يف 
  زة ويف ذلك اليوم وصل حممد باشا وايل مصر إىل جهة بوالق ونصب اجلي

وطافه بالقرب من املكان املعروف باحللي مث انتقل اىل جهة قبة النصر فلما كان يوم اجلمعة سابع عشره وصل اىل 
ر حلصوله مبصر املدينه من باب النصر يف موكبه وطوائفه على غري اهليئة املعتادة ومل يلبس الطلخان تادبا مع الوزي

  فتوجه اىل بيت الوزير وأفطر معه 
ويف تلك الليلة عزل خليل افندي الرجائي من دفتردارية الدولة وقلد عوضه حسن افندي باش حماسب وسببه ان 

الوزير طلب خلعا ليخلعها على وايل مصر وقناصل االنكليز فتأخر حضورها فخنق وسأل عن سبب تأخري املطلوب 
خلازندار قال حىت استأذن الدفتردار فحنق الوزير وأمر حببس اخلازندار وعزل الدفتردار وهرب فقال الرسول ان ا

  السفري الذي كان بينهما 
وفيه انتقل االمراء املصرلية املرادية من اجليزة اىل جزيرة الذهب ونصبوا وطاقهم هبا وأرسلوا ما كان عندهم من 

عثمان بك احلسيين وحممد بك املبدول وقاسم بك ابو سيف باجليزة احلرمي اىل دورهم مبصر واستمر ابراهيم بك و
ومل يعلم حقيقة حاهلم مث يف ثاين يوم حلق ابراهيم بك وباقي اجلماعة باالخرين وخرج اليهم طلبهم ومتاعهم 
قاسم  واغراضهم فلما كان ليلة االثنني تاسع عشره ركبوا ليال بامجعهم اىل الصعيد من اجلهة الغربية وختلف عنهم

  بك أبو سيف ملرضه وكذلك ختلف عنهم حممد آغا آغات املتفرقة وآخرون 
  ويف عشرينه نودي باالمان على املماليك واتباعهم ومن ختلف عنهم أو انقطع منهم وكذلك يف ثاين يوم 

  وفيه قلد حممد باشا وايل مصر حسن أغا وألبسه على جرحا 



روف بالزربة من الكتخدائية وهو من املصرلية وواله كشوفية الغربية ويف ثامن عشرينه عزل الباشا حممد أغا املع
  وتقلد عوضه يف الكتخدائية يوسف أغا امني الضرخبانة سابقا وتقلد كشوفية املنوفية وتقلد كشوفية القليوبية 

ة بعد أن ويف ليلة االربعاء تاسع عشرينه ذهب يوسف افندي اىل عند وايل مصر فقلده نقابة األشراف وألبسه فرو
  كان امهل امره 

  وفيه عزل أغات االنكشارية وتوىل آخر عوضه من العثمانية ونزل املعزول اىل بوالق ليسافر اىل جهة الصعيد 

  شهر شوال سنة

استهل بيوم اخلميس يف ثالثه يوم السبت خرج جاليش الوزير اىل قبة النصر ونودى خبروج العساكر ويكون آخر 
عوا يف اخلروج بأمحاهلم ودواهبم فلما كان يوم االثنني خامسه خرج الوزير على حني غفلة خروجهم يوم االثنني فشر

اىل قبة النصر وتتابع خروج االثقال واالمحال والعساكر وحصل منهم يف الناس عربدة وأذية وأخذ بعضهم من 
رجل وقال اعطين حقي عطارين القصر ثالثة ارطال بن مثنها مائة وعشرون نصفا فرمى له عشرين نصفا فصرح ال

فضربه وقتله فأغلق الناس احلوانيت وانكفوا يف دورهم فاستمرت مجيع حوانيت البلدة مغلوقة حىت سافرت 
العساكر وانتقلت من قبة النصر والزم حضرة حممد باشا وايل مصر وطاهر باشا على املرور والطواف بالشوارع 

  حلصل من العسكر ماال خري فيه بالتبديل وثياب التخفيف ليال وهنارا ولوال ذلك 
وفيه كتبت فرمانات والصقت بالشوارع ومفارق الطرق مضموهنا بأن ال احد يتعرض بأذية لغريه وكل من كان له 
دعوى أو شكية فلريفع قصته اىل الباشا وكل انسان ميشي يف زيه وقانونه القدمي ويالزموا على الصلوات باجلماعة 

ليال على البيوت واملساجد والوكائل واخلانات اليت بالشوارع وال مير أحد من العسكر يف املساجد ويوقدوا قناديل 
من بعد الغروب والذي ميشي بعد الغروب من أهل البلد يكون معه فانوس أو سراج ويبيعون ويشترون باحلظ 

ى احملدثة مجيعها واملصلحة وال أحد خيفي عنده أحد من عسكر العرضي والذي يبقى منهم بيده يعاقب وان القهاو
  تغلق وال يفتح اال القهاوي القدمية الكبار وال يبيت أحد 

من العسكر يف قهوة وال يبيعون املسكرات وال يشتروهنا اال الكفرة سرا وأمثال ذلك فانربت القلوب بتلك 
  الفرمانات واسشتبشروا بالعدل 

بب االمراء املصرلية اهلربانني وقرر هلم وفيه خرجت عساكر وسافرت اىل جهة قبلي وعدهتم ستة آالف وذلك بس
  بأن من اتى برأس صنجق فله ألف دينار أو كاشف فله ثلثمائة او جندي او مملوك فله مائة 

ويف يوم السبت ركب الوزير من قبة النصر وارحتل العرضي اىل اخلانكة وعند ركوبه حضر اليه السيد عمر افندي 
م صررا وقرؤا له الفاحتة وركب وخرج ايضا يف ذلك اليوم بقية املشايخ النقيب وبعض املتعممني لوداعه فأعطاه

  وذهبوا اىل اخلانكة ايضا وودعوه ورجعوا 
ويف يوم االثنني ثاين عشره أحضر الباشا حممد أغا الوايل وسليم أغا احملتسب وأمر برمي رقاهبما فقطعوا رأس الوايل 

واء وختم على دورمها يف تلك الساعة وشاع خرب ذلك يف البلد حتت بيت الباشا على اجلسر واحملتسب عند باب اهل
فارتاع الناس لذلك واستعظموه وداخل اخلوف أهل احلرف مثل اجلزارين واخلبازين وغريهم وعلقوا اللحم الكثري 

ذلك حبوانيتهم وباعوه بتسعة انصاف بعد أن كانوا يبيعونه باحد عشر مع قلته واحتكاره وكانوا نبهوا عليهم قبل 
  فلم يستمعوا 



ويف صبحها يوم الثالثاء قلد علي اغا الشعراوي الزعامة عوضا عن حممد آغا املقتول وزين الفقار كتخدا امني 
احتساب عوضا عن سليم آغا أرنؤد املقتول ايضا واجتمعوا ببيت القاضي وحضر أرباب احلرف وعملوا قائمة 

لوا اللحم الضاين بثمانية انصاف واملاعز بسبعة واجلاموسي بستة تسعرية جلميع املبيعات من املأكوالت وغريها فعم
وان ال يباع فيه شيء من السقط مثل الكبدة والقلب وغري ذلك والسمن املسلى مبائة ومثانني نصفا العشرة أرطال 

اوات تباع بعد أن كانت بثلثمائة واربعني والزبد العشرة مبائة وستني بعد ان كانت مبائتني واربعني ومجيع اخلضر
  بالرطل حىت الفجل والليمون واجلنب الذي خبريه بثالثة انصاف بعد عشرة 

واخلبز رطل بنصف فضة وكذلك مجيع االشياء العطرية واالقمشة العشرة احد عشر والراوية املاء بعشرة انصاف 
طلوا الرطل الزيايت الذي بعد عشرين وغري ذلك ورمسوا بان الرطل يف االوزان مطلقا يكون قباين اثين عشر وقية واب

يوزن به االدهان واالجبان واخلضراوات وهو أربعة عشر وقية فلم يستمر من هذه االوامر بعد ذلك سوى نقص 
االرطال وملا برزت هذه الرسوم هرع الناس لشراء اللحم واملاكوالت حىت فرغ اخلبز من االفران وشق احملتسب 

م وعلق فيها اخلبز وكذلك اجلزارون خزمهم وعلق يف آنافهم اللحم فقبض على مجاعة من اخلبازين وخزم آنافه
واكثر حضرة الباشا وعظماء أتباعه من التجسس وتبديل الشكل وامللبوس واملرور واملشي يف االزقة واالسواق حىت 

هتم أخافوا الناس وانكف العسكر عن االذية ولزموا االدب ومشى كل واحد يف طريقته ودربه ومشت النساء كعاد
  يف االسواق لقضاء أشغاهلم فلم يتعرض هلم أحد من العسكر كما كانوا يفعلون 

  ويف يوم اخلميس خامس عشره ارحتل الوزير من بلبيس 
ويف يوم السبت سابع عشره سافر خليل افندي الرجائي الدفتردار املعزول يف البحر من طريق دمياط وانتقل شريف 

  ان هبا االول وهي دار البارودي بباب اخلرق أفندي الدفتردار اىل الدار اليت ك
ويف يوم االثنني تاسع عشره كان موكب امري احلاج عثمان بك وصحبته احململ على العادة وخرج يف أهبة ورونق 

وانسرت القلوب يف ذلك اليوم اىل لقائه وجنز له مجيع اللوازم مثل الصرة وعوائد العربان وغري ذلك وكان املتقيد 
  وجبميع اللوازم حضرة شريف افندي الدفتردار  بتشهيل ذلك

ويف يوم الثالثاء سابع عشرينه شنقوا ثالثة أنفار يف جهات خمتلفة تزيوا بزي العسكر يقال اهنم من الفرنسيس 
  افتقدوهم من العسكر املتوجه اىل احلج 

  ويف ذلك اليوم عمل حضرة الباشا ديوانا وأرسل اجلاويشية اىل مجيع 

لماء وخلع عليهم خلعا سنية زيادة على العادة اكثر من سبعني خلعة وكذلك على الوجاقلية واالفندية املشايخ والع
وجرب خاطر اجلميع وكانت العادة يف هذا التلبيس أن يكون عند قدومه والسبب يف تأخريه هلذا الوقت تعويق 

  حضور املراكب اليت هبا تلك اخللع 
  مري احلاج بالركب من احلصوة اىل الربكة ويف يوم اخلميس تاسع عشرينه انتقل ا

وفيه ركب حضرة حممد باشا اىل االمام الشافعي فزاره وانعم على اخلدمة بستني الف فضة والبسهم خلعا وفرق 
دنانري ودراهم كثرية يف غري حملها وكذلك يوم اجلمعة ركب وتوجه اىل املشهد احلسيين فصلى اجلمعة وخلع على 

يب وكبري اخلدمة فراوى وفرق دراهم كثرية يف طريقه ورجع من ناحية اجلمالية وكان يف االمام الراتب واخلط
  موكب جليل على الغاية 

وفيه أمر املشار اليه بنصب عدة مشانق عند ابواب املدينة برسم الباعة واملتسببني واخلبازين وغريهم وأكثر أرباب 



من الباعة على حوانيتهم وخزموهم من آنافهم فرخص الدرك من املرور والتجسس والتخويف وعلقوا عدة اناس 
السعر وكثرت البضائع اواملأكوالت وحصل االمن يف الطرق وانكفت العربان وقطاع الطريق فحضرت الفالحون 
من البالد وكثر السمن واجلنب واالغنام وكرب العيش وكثر وجوده واحنط سعر السمن عن التسعرية عشرين نصفا 

وهاب الناس هذا الباشا وخافوه وصاروا يترمنون به يف البالد واالرياف ويغنون بذكره حىت  لكثرته وهللا احلمد
الصبيان يف االسواق ويقولون سيدي يا حممد باشا يا صاحب الذهب االصفر وغري ذلك وكان يف مبدأ أمره يظنه 

  الظمآن ماء 

  شهر القعدة سنة

  الواصلة من السويس استهل بيوم السبت فيه هنبت العربان قافلة التجار 
ويف ثانيه حضر السيد امحد الزرو اخلليلي التاجر بوكالة الصابون بديوان الباشا وتداعى على مجاعة من التجار وثبت 

  له عليهم عشرة آالف 

  ريال فأمر الباشا بسجنهم 
عة من العسكر وقطعوا ويف رابعه يوم الثالثاء حضر السيد امحد املذكور اىل بيت الباشا فأمر بقتله فقبض عليه مجا

رأسه عند املشنقة حيث قنطرة املغريب على قارعة الطريق وختموا على موجوده واخذ الباشا ما ثبت له على 
احملبوسني والسبب يف ذلك ا بعضهم أوشى اىل الباشا انه كان حبب الفرنسيس ومييل اليهم ويساملهم وعند خروجهم 

  بأمان من الوزير  هرب اىل الطور خوفا من العثمانية مث حضر
ويف يوم اجلمعة حضر املشار اليه اىل اجلامع االزهر باملوكب فصلى به اجلمعة وخلع على اخلطسب فروة مسور وفرق 
ونثر دراهم ودنانري على الناس يف ذهابه وايابه وتقيد قيب كتخداه وامسعيل افندي شقبون بتوزيع دراهم على الطلبة 

  والفقراء ففرقوا فيهم حنو مخسة أكياس واجملاورين باالروقة والعميان 
وفيه عمل الشيخ عبد اهللا الشرقاوي وليمة لزواج ابنه ودعا حضرة املشار اليه فحضر يف يوم االحد ثانيه وحضر 
ايضا شريف أفندي وعثمان كتخدا الدولة فتغدوا عنده وأنعم على ولد الشيخ خبمسة اكياس رومية والبسه فروة 

والفراشني والقراء دنانري ودراهيم بكثرة وكذلك دفع عثمان كتخدا وشريف افندي كل مسور وفرق على اخلدم 
  واحد منهم كيسا وانصرفوا 

ويف يوم االربعاء خامسه حضر الباشا حممد أغات املعروف بالوسيع اغات املغاربة وأمر بقتله فقطعوا رأسه على 
  وكتبت يف ورقة وضعت عند رأسه  اجلسر بربكة االزبكية قبالة بيت الباشا المور نقمها عليه

  ويف يوم اخلميس سادسه تويف قاسم بك ابو سيف على فراشه 
ويف منتصفه وردت االخبار من اجلهة البحرية بضياع حنو اخلمسني مركبا حلت مراسيها من ثغر اسكندرية مشحونة 

قوا بذلك فصادفتهم فرتونة خرجت مبتاجر وبضائع وكانت معوقة بكرنتينة االنكليز فلما اذنوا هلم بالسراح فما صد
  عليهم فضاعوا بأمجعهم وال حول وال قوة اال 

  باهللا العلي العظيم 
وفيه طلب الباشا املشايخ وتكلم معهم يف شأن الشيخ خليل البكري وعزله عن وظيفته وسال رايهم يف ذلك فقالوا 

د عزله عنها من غري ضرر عليه بل اعطيه له الرأي حلضرتكم فقال ان الشيخ خليال ال يصلح لسجادة الصديق واري



اقطاعا لنفقته والقصد أن تروا رايكم فيمن يصلح لذلك ومن يستحق فطلبوا املهلة اىل غد واحنط الرأي بعد 
اختالف كبري على تقليد ذلك حملمد سعد من أوالد جالل الدين فلما حضروا يف اليوم الثاين اخربوه بذلك وانه 

قال ان الفقر ليس بعيب فأحضروه وألبسه فروة مسور واركبه فرسا بعباءة مزركشة وأنعم يستحقها اال انه فقري ف
عليه بثمانني ألف درهم وكان من الفقراء احملتاجني للدرهم الفرد وملا ذهب للسالم على الشيخ السادات خلع ايضا 

  فروة مسور عليه 
ى الصاوي الشافعي وكان عاملا جنيبا وشاعرا لبيبا وقد ويف يوم االثنني رابع عشرينه تويف إىل رمحة اهللا الشيخ مصطف

  ناهز الستني 
  وفيه جهزت عدة من العسكر اىل قبلي 

وفيه نودي بان خراج الفدان مائة وعشرون نصفا وكذلك نودي برفع عوائد القاضي واالفندي اليت كانت تؤخذ 
قطاع وكتبوا بذلك أوراقا وألصقت باالسواق ويف على اثبات اجلامكية واجلراية والرفق بعوائد تقاسيط االلتزام واال

آخرها ال ظلم اليوم أي مما تقرر قبل اليوم فان الفدان بلغ يف بعض القرى مبصاريفه ومغارمه أربعة آالف نصف 
فضة واما بدعة القاضي وعوائد التقاسيط فزادت عن أيام الوزير وزاد على ذلك امهال االوراق ببيت الباشا الجل 

هرين وأربعة حىت يسام صاحبها وحتفى أقدامه من كثرة الذهاب واجمليء ومقاساة الذل من اخلدم واالتباع العالمة ش
  ورفع التفتيش والرشوة على التعجيل أو يتركها ورمبا ضاعت بعد طول املدة فيحتاج اىل استئناف العمل 

  شهر ذي احلجة احلرام سنة

الكشاف القبايل من اتباع ابراهيم بك الوايل اىل مصر بامان  استهل بيوم االحد يف رابعه حضر مخسة اشخاص من
  فقابلوا حضرة وايل مصر وأنعم عليهم وألبسهم خلعا 

وفيه أنعم على خدامهم وفيه عمل االنكليز كرنتينة باجليزة ومنعوا من يدخلها ومن خيرج منها وذلك لتوهم وقوع 
  د البحرية وأما املدينة ففيها بعض تنقري لطاعون وورود االخبار بكثرته يف جهة قبلي وبعض البال

ويف يوم االثنني تاسعه كان يوم الوقوف بعرفة وعملوا يف ذلك اليوم شنكا ومدافع وحضرت أغنام وعجول كثرية 
لالضحية حىت امتألت منها الطرقات وازدمحت الناس وافراد العسكر على الشراء وغيمت السماء يف ذلك اليوم 

ىت توحلت االزقة ونودي بفتح احلوانيت والقهاوي واملزينني ليال واظهار الفرح والسرور وأمطرت مطرا كثريا ح
واظهار هبجة العيد واستمر ضرب املدافع يف االوقات اخلمسة ونودي أيضا باملواظبة على االجتماع للصلوات يف 

 يبيعون ماءها وأشيع سفر املساجد وحضور اجلمعة من قبل الصالة بنصف ساعة وان يسقوا العطاش من االسبلة وال
  االنكليز وسفر عثمان كتخدا الدولة وتشهيل اخلزينة 

ويف خامس عشره حضر قاصد من الديار الرومية مبكاتبات وتقرير نقابة االشراف للسيد عمر وعزل يوسف افندي 
ور مث حضر اىل فلما كان يف صبحها يوم االحد ركب السيد عمر املذكور وتوجه اىل عند الباشا فألبسه خلعة مس

  عند الدفتردار كذلك وكانت مدة والية يوسف افندي املعزول شهرين ونصفا 
ويف يوم االربعاء ثامن عشره خرج أمحد آغا خورشيد امري االسكندرية اىل بوالق قاصدا السفر اىل منصبه وركب 

يوم بان ال أحد يواري أحدا من الباشا لوداعه يف عصريته وضربوا عدة مدافع من بوالق وبرانبابة ونودي يف ذلك ال
  االنكليز أو خيبيه وكل من فعل ذلك عوقب 



ويف خامس عشرينه قبضوا على امراة سرقت امتعة من محام وشنقوها عند باب زويله وانقضت هذه السنة وما جتدد 
ى اخلريات هبا من احلوادث اليت من مجلتها ان شريف أفندي الدفتردار أحدث على الرزق االحباسية املرصدة عل

واملساجد وغريها مال محاية على كل فدان عشرة أنصاف فضة وأقل واكثر يف مجيع األراضي املصرية القبلية 
والبحرية وحرروا بذلك دفاتر فكل من كان حتت يده شيء من ذلك قل أو كثر يكتب له عرضحال ويذهب به اىل 

ه يطلب قيوده من حمله اليت تثبت دعواه مث يذهب بذلك ديوان الدفتردار فيعلم عليه عالمته وهي قوله قيد مبعىن ان
العرضحال اىل كاتب الرزق فيكشف عليها يف الدفاتر املختصة باالقليم الذي فيه االرصاد مبوجب االذن بتلك 
العالمة فيكتب له ذلك حتتها بعد أن يأخذ منه دراهم ويطيب خاطره حبسب كثرة الطني وقلته وحال الطالب 

مته فريجع به اىل الدفتردار فيكتب حتته عالمة غري االوىل فيذهب به اىل كاتب املريي فيطالبه حينئذ ويكتب حتته عال
بسنداته وحجج تصرفه ومن أين وصل اليه ذلك فان سهلت عليه الدنيا ودفع له ما ارضاه كتب له حتت ذلك 

بوت كل دقيقة يراها يف سنداته عبارة بالتركي لثبوت ذلك واال نعنت على الطالب بضروب من العلل وكلفة بث
وعطل شغله فما يسع ذلك الشخص اال بذل مهته يف تتميم غرضه بأي وجه كان اما أن يستدين أو يبيع ثيابه 

ويدفع ما لزمه فان ترك ذلك وأمهله بعد اطالعهم عليه حلوه عنه ورفعوه وكتبوه ملن يدفع حلوانه ثالث سنوات أو 
ن هو املعول عليه بعد ويقيد بالدفاتر ويبطل اسم االول وما بيده من الوقفيات أكثر وكتبوا له سندا جديدا يكو

واحلجج واالفراجات القدمية ولو كانت عن اسالفه مث يرجع كذلك اىل الدفتردار فيكتب له عالمة لكتابة االعالم 
فيه اسم الدفتردار ويأخذ فيذهب به اىل االعالجمي فيكتب له عبارة ايضا يف معىن ما تقدم وخيتم حتتها خبتم كبري 

  على ذلك دراهم ايضا وبعد ذلك يرجع اىل الدفتردار فيقرر ما يقرره عليها من املال الذي يقال له مال احلماية مث 

يذهب هبا اىل بيت الباشا ليصحح عليها بعالمته ويطول عند ذلك انتظاره لذلك ويتفق امهاهلا الشهرين والثالثة عند 
دو ويروح يف كل يوم حىت حتفى قدماه وال يسهل به تركها بعدما قاساه من التعب وصرفه الفرماجني وصاحبها يغ

من الدراهم فاذا متت عالمتها دفع أيضا املعتاد الذي على ذلك ورجع هبا اىل بيت الدفتردار فعند ذلك يطلبون منه 
ايضا وهو شيء له صورة ايضا  ما تقرر عليها فيدفعه عن تلك السنة مث يكتبون له سندا جديدا ويطالب مبصروفه

  فال جيد بدا من دفعه وال يزال كذلك يغدو ويروح مدة ايام حىت يتم له املراد 
ومنها املعروف باجلامكية ومرتبات الغالل باالنبار وذلك ان من مجلة االسباب يف رواج حال أهل مصر املتوسطني 

ومها اجلامكية والغالل اليت يقال هلا اجلرايات رتبها  وغناهم ومدار حال معاشهم وايرادهم يف السابق هذان الشيآن
امللوك السالفة من االموال املريية للعساكر املنتسبة للوجاقات واملرابطني بالقالع الكائنة حوايل االقليم ومنها ما هو 

ليس هلم  لاليتام واملشايخ واملتقاعدين وحنوهم وكانت من ارواج اإليراد الهل مصر وخصوصا أهل الطبقة الذين
اقطاع وال زراعات وال جتارات كأهل العلم ومساتري اوالد البلد واالرامل وحنوهم وثبت وتقرر ايرادها وصرفها يف 
كل ثالثة أشهر من اول القرن العاشر اىل أواخر الثاين عشر حبيث تقرر يف االذهان عدم اختالهلا أصال وملا صارت 

لفراغ وتغالوا يف أمثاهنا ورغبوا فيها وخصوصا لسالمتها من عوارض اهلدم هبذه املثابة تناقلوها بالبيع والشراء وا
والبناء كما يف العقار واوقفوها وأرصدوها ورتبوها عل جهات اخلريات والصهاريج واملكاتب ومصاحل املساجد 

االحوال  ونفقات أهل احلرمني وبني أهل املقدس وأفىت العلماء بصحة وقفها لعلة عدم تطرق اخللل فلما اختلت
وحدثت الفنت وطمع احلكام والوالة يف االموال املريية ضعف شأهنا ورخص سعرها واحنط قدرها وافتقر ارباهبا ومل 

  تزل يف االحنطاط والتسفل حىت بيع االصل وااليراد بالغني الفاحش جدا 



س شريف افندي وتعطل بسبب ذلك متعلقاهتا ومل يزل حاهلا يف اضطراب اىل أن وصل هؤالء القادمون وجل
الدفتردار املذكور ورأى الناس فيه خمايل اخلري ملا شاهدوه فيه من البشاشة واظهار الرفق واملكارم غرض الناس عليه 

شأن العلوفة املذكورة والغالل فلم ميانع يف ذلك وكتب االذن على االوراق كعادته وذهب هبا أرباهبا اىل ديوان 
اش حماسب وهو من العثمانيني عارض يف حساهبا وقال ان العثماين اسم الكتبة وكبريهم ويسمى حسن أفندي ب

لواحد االقجة وصرفه عندنا بالروم كل ثالث أقجات بنصف فضة وما يف دفاتركم يزيد يف احلساب الثلث فعورض 
مل يزل وقيل له ان االقجة املصري كل اثنني بنصف خبالف اصطالح الروم وهذا أمر تداولنا عليه من قدمي الزمان و

حىت فقد ذلك املشروع ومشوا على فقد الثالث ورضى الناس بذل لظنهم رواج الباقي وعند استقرار االمر بذلك 
أخذوا يتعنتون على الناس يف الثبوت وقد كان الناس اصطلحوا يف اكثرها عند فراغها على عدم تغيري االمساء اليت 

ا املشتري بتمسك البيع فقط ويترك سند االصل مبا فيه من رقمت هبا وخصوصا بعد ضعفها فيبيعها البائع ويأخذه
االسم القدمي عنده أو تكون باسم الشخص وميوت وتبقى عند اوالده فجعلوا معظمها هبذه الصورة وأخذوه 
ألنفسهم وأعطوا منه الغراضهم بعد رفع الثلث االصل وثلث االيراد وضاعت على ارباهبا مع كوهنم فقراء 

وراق الغالل وجعلوها بدراهم عن كل اردب مخسون نصفا غال أو رخص وزادوا يف القيود اليت وكذلك فعلوا يف أ
تكتب على العرضحاالت املصطلحني عليها بأن يكتب عليها أيضا قاضي العسكر بعد حساهبم مقدار العلوفة 

حيلة على أخذ والغالل ويأخذ على كل عثماين نصفني أو أقل أو اكثر وعلى كل اردب قرشا روميا وكل ذلك 
املال بطريق شيطاين وحرروا ما حرروه ودفعوا للناس حيلة ما دفعوه حرروه ودفعوا للناس ما دفعوه مقسطا على 

  اجلمع والشهور ورضوا بذلك وفرحوا به لظنهم دوامة واستعوضوا اهللا فيما ذهب هلم وختموا الدفتر على مقدرا ما 

هب يف احمللول وملا انقضت هذه السنة االخرى وافتتح الناس عرض عليهم وما ظهر بعد ذلك ال يعمل به ويذ
الطلب قيل هلم ان الذي اخذمتوه هو عن السنة القابلة وقد قبضتموها معجلة وعزل شريف افندي الدفترادر يف 

  أثرها ووصل خليل أفندي الرجائي واضطربت االحوال ومل ينفع القيل والقال كما يأيت 

  من مات يف هذه السنة

لشيخ العمدة االمام خامتة العلماء االعالم ومسك ختام اجلهابذة ذوي االفهام ومن افتخر به عصره على مات ا
االعصار وصاح بلبل فصاحته يف االمصار يتيمة الدهر وشامة وجه اهل العصر العامل احملقق والتحرير املدقق بديع 

الباهر الشيخ مصطفى بن أمحد املعروف بالصاوي الزمان والتاج املرصع على رؤوس االقران الناظم الناثر الفصيح 
والده كان من أعيان التجار مبصر وأصل مرباهم بالسويس بساحل القلزم وصاوى نسبة اىل بلدة بشرقية بلبيس 

مسى الصوة وهي على غري القياس وهي بلدة والده مث انتقل منها اىل السويس وكان يبيع هبا املاء وولد له هبا املترجم 
به اىل مصر وسكن حبارة احلسينية مدة وأتى بولده املترجم اىل اجلامع االزهر واشتغل بالقراءة فحفظ القرآن فارحتل 

واملتون واشتغل بالعلم وحضر دروس االشياخ والزم الشيخ عيسى الرباوي وخترج به ومهر وأجنب وأقرأ الدروس 
يق حواشي الطبع مشارا اليه يف االفراد وختم اخلتوم وشهد له الفضالء وكان لطيف الذات مليح الصفات رق

واجلمع مهذب االخالق مجيل االعراق وحاله وفضله كثري ومل يزل يقرر ويفيد وميلي ويعيد حىت قطفت يد االجل 
  نواره واطفأت رياح املنية انواره 

راه ورباه واعتقه ومات االمري عثمان بك االسقر االبراهيمي وهو من مماليك ابراهيم بك الكبري املوجود اآلن اشت



وعرف باالشقر اشقرته وملا انتقل اسناده اىل بيت  ١١٢٩وجعله خازنداره مدة مث قلده االمارة والصنجقية يف سنة 
  سيده حممد بك بعطفة قوصون سكن مكانه بدرب 

د القبلية اجلماميز وصار له مماليك واتباع وانتظم يف عداد االمراء وخرج مع سيده يف احلوادث وتغرب معه يف البال
وعاد يف أمن وأمان وملا حصلت حادثة الفرنسيس كان هو مع من كان بالرب  ١٢١٠وطلع امريا باحلج يف سنة 

الغريب وذهب اىل الصعيد مث مر من خلف اجلبل وحلق باستاذه برب الشام ومل يزل حىت رجع مع استاذه واالمراء 
باشا القبودان فقتل مع من قتل بأيب قري ودفن باالسكندرية  بصحبة عرضي الوزير يف املرة الثانية مث سافر مع حسني

  وكان ذا حشمة وسكون وحسن عشرة مع مافيه من الشح 
ومات االمري عثمان بك اجلوخدار املعروف بالطنربجي املرادي وهو من مماليك مراد بك اشتراه ورباه ورقاه وقلده 

زايريل اىل مصر وخرج مع سيده وباقي االمراء من وملا وصل حسن باشا اجل ١١٩٧االمارة والصنجقية يف سنة 
مصر على الصورة املتقدمة ووقع بينهم ما وقع من احلروب واملهادنة حضر هو وحسني بك املعروف بشفت وعبد 

الرمحن بك االبراهيمي اىل مصر رهائن وملا سافر حسن باشا اىل الروم أخذهم صحبته باغراء امسعيل بك فأقاموا 
اىل ليميا فاستمروا هبا ومات هبا حسني بك خشداشه املذكور مث رجع املترجم وعبد الرمحن بك بعد  هناك مث نفوهم

وقوع الطاعون وموت امسعيل بك واتباعهما اىل مصر فلم يزالوا حىت حصل ما حصل من ورود الفرنسيس وموت 
شارة خشداشه حممد بك االلفي مراد بك يف آخريات أيامهم فوقع اختيار املرادية على تأمريه عوضا عن سيده با

وانتقل بعشريته اىل اجلهة البحرية وانضموا اىل عرضي الوزير ووصلوا اىل مصر فكان هو وابراهيم بك االلفي ثاين 
اثنني يركبان معا وينزالن معا ومل يزل حىت سافر القبودان بعدما مكر مكره مع الوزير سرا على خيانة املصريني 

ن بك الربديسي فسافرا امتثاال لالمر فأوقع هبما ما تقدم وقتل املترجم وجنا الربديسي فأرسل يستدعيه هو وعثما
  ودفن باالسكندرية وكان أمري ال بأس به وجيه الشكل عظيم اللحية ساكن 

  اجلأش فيه تؤدة وعقل وسبب تلقبه بالطنربجي أنه كان يف عنفوان أمره مولعا بسماع اآلالت وضرب الطنبور 
مراد بك املعروف بالصغري وهو من مماليك حممد بك أيب الذهب وانتمى اىل سليمان بك اآلغا واستمر ومات االمري 

مالزما له ومنسوبا اليه مدة أعوام وكان يعرف مبراد كاشف وله ايراد واسع ومماليك مث تقلد االمارة والصنجقية يف 
أمحد بك احلسين مع القبودان وقتل فزادت وجاهته ومل يزل كذلك حىت سافر مع عثمان بك االشقر و ١٢٠٦

  كذلك بأيب قري ودفن باالسكندرية 
ومات االمري قاسم بك أبو سيف وهو مملوك عثمان بك أيب سيف الذي سافر باخلزينة ومات بالروم وذلك سنة 

وهي آخر خزينة رأيناها سافرت اىل اسالمبول على الوضع القدمي وعثمان بك هذا مملوك عثمان بك أيب  ١١٨٠
يف الذي كان من مجلة القاتلني لعلي بك الدمياطي وخليل بك قطامش وحممد بك قطامش يف والية راغب باشا س

كما تقدم وخدم املترجم مراد بك وكان يعرف بقاسم كاشف أيب سيف وكان له اقطاع والتزام وايراد واشتهر 
ة وكان له ملكة وفكرة يف هندسة البناء ذكره يف أيام مراد بك وبين داره اليت بالناصرية وانفق عليها أمواال مج

واستأجر قطعة عظيمة من أراضي الربكة الناصرية اجتاه داره من وقف املولوية وسورها بالبناء وبىن يف داخلها قصرا 
مزخرفا برحبة متسعة وقسم تلك االرض بتقاسيم للمزارع وحوهلا طرق ممهدة مستطيلة وجمار للمياه اليت تصل اليها 

ل وجمار أخرى عالية مبنية باملؤن واخلافقي من داخلها جتري فيها املياه من السواقي وحييط بذلك مجعية أيام الني
اشجار الصفصاف املتدانية القطاف وبداخل تلك الربكة املنقسمة النخيل واالشجار ومزارع املقاثىء والربسيم 



ارجائها ومساحاهتا وجعل السواقي يف ناحية  والغلة وغريها يسرح فيها النظر من سائر جهاهتا وتنشرح النفوس يف
  جتتمع مياهها يف حوض وبأسفله أنابيب تتدفق منها املياه اىل حوض اسفل منه وعنده 

جملس ومساطب للجلوس وجترى منه املياه اىل اجملارى املخفقة املرتفعة ومنها تنصب من مصبات من حجر اىل 
رع وعند كل مصب منها حمل للجلوس وعليه اشجار تظله أحواض أسفل منها صغار وجترى اىل مساقي املزا

وبوسطه ايضا ساقية بفوهتني جتري منها املياه ايضا والقصر يشرف على ذلك كله وحول رحبة القصر وطرق 
املمشاة كروم العنب والتكاعيب واباح للناس الدخول اليها والتنزه يف رياضها والتفسح يف غياضها والسروح يف 

يف ظالهلا ومساها حديقة الصفصاف واالس ملن يريد احلظو واالئتناس ونقش ذلك يف لوح من الرخام  خالهلا والتفيؤ
ومسرة يف اصل شجرة يقرؤها الداخلون اليها فأقبل الناس على الذهاب اليها للنزاهة ووردوا عليها من كل جهة 

 واباريق واجتمع هبا اخلاص والعام وعملوا فيها قهاوي ومساقي ومفارش واختاخا يفرشها القهوجية للعامة وقلال
وصار هبا مغان وآالت وغواين ومطربات والكل يرى بعضهم بعضا وجعل هبا كراسي للجلوس وكنيفات لقضاء 
احلاجة وجعل للقصر فرشا ومساند ولوازم وخمادع لنفسه وملن يأيت اليه بقصد النزاهة من أعيان االمراء واآلكابر 

اجون لسوى الطعام فيأيت اليهم من دورهم وزاد هبا احلال حىت امتنع من الدخول اليها أهل فيبيتون به الليايل وال حيت
احلياء واحلشمة وأنشأ جتاهها أيضا على يسار السالك اىل طريق اخلالء بستانا آخر علىخالف وضعها واخربين 

حسن باشا اجلزايريل اىل مصر  املترجم ايضا من لفظه أنه انشأ بستانا بناحية قبلي اعجب وأغرب من ذلك وملا حضر
فعظمت  ١٢٠١وخرج منها أمراؤها ختلف املترجم عن خمدومه واستقر مبصر فقلدوه االمارة والصنجقية يف سنة 

امرته وزادت شهرته وتقلد امارة احلج مرتني وملا أوقع العثمانية باالمراء املصرلية ما أوقعوه وانفصلوا من حبس 
باجليزة مث انتقلوا اىل جزيرة الذهب وارحتلوا منها اىل قبلي ختلف عنهم املترجم ملرض  الوزير وانضموا اىل االنكليز

  اعتراه وحضر اىل مصر والزم الفراش ومل يزل حىت مات يف يوم اخلميس سادس القعدة من السنة 

  وكان خيضب حليته بالسواد مدة سنني رمحه اهللا 
ابرة نقلة وكان بوابا يف مدينة املنصور وفيه نباهة فتداخل يف ومات ابراهيم كتخدا السناري االسود وأصله من بر

الغز القاطنني هناك مثل الشابوري وغريه بكتابة الرقي وضرب الرمل وحنو ذلك ولبس ثيابا بيضاء مث تعاشر مع 
بعضهم وركب فرسا وانتقل اىل الصعيد مع من اختلط هبم وتداخل يف اتباع مصطفى بك الكبري ومل يزل حىت 

شر باالمري املذكور وتعلم اللغة التركية فأستعمله يف مراسالته وقضاياه فنقل فتنة ومنيمة بني االمراء فاراد مراد اعت
بك قتله فألتجا اىل حسني بك وخدمه مدة مث حتيل والتجأ اىل مراد بك وعاشره وأحبه والزمه يف الغربة واالسفار 

بىن داره اليت بالناصرية وصرف عليها امواال واشترى املماليك واشتهر ذكره وكثر ماله وصار له التزام وايراد و
احلسان والسراري البيض وتداخل يف القضايا واملهمات العظيمة واالمور اجلسيمة وصار من أعظم االعيان املشار 

الكبار اليهم مبصر ومنى ذكره وعظم شأنه وباشر بنفسه االمور من غري مشورة االمراء فكان حيل ما يعقده االمراء 
وملا حتجب خمدومه بقصر اجليزة كان املترجم لسان حاله يف االمر والنهي وبيده مقاليد االشياء الكلية واجلزئية وال 

حيجب عن مالقاة خمدومه يف أي وقت شاء فينهى اليه ما يريد تنفيذه حبسب غرضه واتتخذ له اتباعا وخدما يقضون 
ب احلاجات ويصانعهم الناس حىت االكابر ويسعون اىل دورهم القضايا ويسعون يف املهمات ويتوسطون الربا

وصاروا من أرباب الوجاهات والثروات ومل يزل ظاهر االمر نامي الذكر حىت وقعت احلوادث وسافر الفرنانساوية 



ودخل العثمانية ورجع قبودان باشا اىل أيب قري فأرسل يطلبه يف مجلة من استدعاهم اليه وقتل مع من قتل ودفن 
  االسكندرية ب

  حمرم احلرام ابتداء سنة ألف ومائتني وسبع عشره هجرية

  استهل بيوم االثنني فيه تواترت االخبار حبصول الصلح العمومي بني القرانات مجيعا ورفع احلروب فيما بينهم 

قبائل من وفيه ترادفت االخبار بأمر عبد الوهاب وظهور شأنه من مدة ثالث سنوات من ناحيةجند ودخل يف عقيدته 
العرب كثرية وبث دعاته يف أقاليم االرض ويزعم انه يدعو اىل كتاب اهللا سبحانه وتعاىل وسنة رسوله ويأمر بترك 

  البدع اليت ارتكبها الناس ومشوا عليها اىل غري ذلك 
اخلزينة وفيه سافر عثمان كتخدا الدولة اىل الديار الرومية ونزل اىل بوالق وضربوا له عدة مدافع وأخذ صحبته 

  وسافر معه خمتار افندي ابن شريف افندي دفتردار مصر 
  ويف هذه االيام حصلت امطار متتابعة وغيام ورعود وبروق عدة أيام وذلك يف اواسط نيسان الرومي 

ويف ذلك اليوم نبهوا على الوجاقات والعساكر باحلضور من الغد اىل الديوان لقبض اجلامكية فلما كان يف صبحها 
الثاء نصبوا صيوانا كبريا بربكة االزبكية وحضر العساكر الوجاقلية بترتيبهم ونزل الباشا مبوكبه اىل ذلك يوم الث

الصيوان وهو البس على رأسه الطلخان والقعطان األطلس وهو شعار الوزارة ووضعوا االكياس وخطفوها على 
  العادة القدمية فكان وقتا مشهودا 
 االنكليز من االسكندرية ونصبوا وطاقهم بربانبابة فلما كان يوم االربعاء يوم ويف يوم الثالثاء تاسعه حضر كبري

عاشوراء عدي كبري االنكليز ومعه عدة من أكابرهم فتهيأ ملالقاته الباشا واصطفت العساكر عند بيت الباشا ووصل 
دية مث نزلوا وركبوا ورجعوا اىل االنكلز اىل االزبكية وطلعوا اىل عند الباشا وقابلوه فخلع عليهم وقدم هلم خيال وه

وطاقهم وعند ركوهبم ضربوا هلم عدة مدافع فلم يعجب الباشا ضرهبا فأمر الطبجية لكوهنم مل يضربوها على نسق 
  واحد 

وفيه وردت االخبار بأن االنكليز أخلوا القالع باالسكندرية وسلموها المحد بك خورشيد وذلك يوم االثنني ثامنه 
  ه ايضا وحصل الفرج للناس وانطلق سبيل املسافرين برا وحبرا وأخذ الباشا يف وأبطلوا الكرنتين

االهتمام بتشهيل االنكليز املسافرين اىل السويس والقصري وما حيتاجون اليه من اجلمال واالدوات ومجيع ما يلزم وملا 
ة فلما كان يوم اجلمعة ثالث حضر االنكليز اىل عند الباشا فدعوه اىل احلضور اىل عندهم فوعدهم على يوم اجلمع

عشره ركب الباشا وصحبته طاهر باشا يف حنو اخلمسني وعدي اىل اجليزة بعد الظهر ووقفت عساكر االنكليز 
صفوفا رجاال وركبانا وبأيديهم البنادق والسيوف واظهروا زينتهم وأهبتهم وذلك عندهم من التعظيم للقادم فنزل 

وفا بدهليز القصر وحمل اجللوس فجلس عندهم ساعة زمانية وأهدوا له الباشا ودخل القصر فوجدهم كذلك صف
هدايا وتقادم وعند قيامه ورجوعه ضربوا له عدة مدافع على قدر ما ضرب هلم هو عند حضورهم اليه فلقد أخربين 
 بعض خواصهم ان الباشا ضرب هلم سبعة عشر مدفعا ولقد عددت ما ضربه االنكليز للباشا فكان كذلك وأخربين

حسني بك وكيل قبطان باشا وكان بصحبة الباشا عند ذهابه اىل االنكليز قال كنا يف حنو اخلمسني واالنكليز يف حنو 
اخلمسة آالف فلو قبضوا علينا يف ذلك الوقت مللكوا االقليم من غري ممانع فسبحان املنجي من املهالك واذا تأمل 

والكرامة لدين االسالم حيث سخر الطائفة الذين هم اعداء للملة  العاقل يف هذه القضية يرى فيها أعظم االعتبارات



هذه الدفع تلك الطائفة ومساعدة املسلمني عليهم وذلك مصداق احلديث الشريف وقوله صلى اهللا عليه و سلم ان 
ز حىت اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر فسبحان القادر الفعال واستمرت طائفة كبرية باالسكندرية من االنكلي

  يريد اهللا 

  ويف ذلك اليوم سافرت املالقاة للحجاج بالوش

وفيه وصلت مكاتبات من أهل القدس ويافا واخلليل يشكون ظلم حممد باشا ايب مرق وانه احدث عليهم مظامل 
وتفاريد ويستغيثون برجال الدولة وكذلك عرضوا أمرهم ألمحد باشا اجلزار وحضر الكثري من أهل غزة ويافا 

  ل والرملة هروبا من املذكور ويف ضمن املكاتبات انه حفر قبور واخللي

املسلمني واالشارف والشهداء بيافا ونبشهم ورمى عظامهم وشرع يبىن يف تلك اجلبانة سورا يتحصن به واذن 
للنصارى ببناء دير عظيم هلم ومكنهم ايضا من مغارة السيدة مرمي بالقدس وأخذ منهم ماال عظيما على ذلك وفعل 

  من امثال هذه الفعال اشياء كثرية 
وفيه حضر مجاعة من العسكر القبايل وصحبتهم أربعة رؤس من املصرلية وفيهم رأس على كاشف ايب دياب 

وتواترت االخبار بوقوع معركة بني العثمانية واملصرلية وكانت الغلبة على العثمانية وقتل منهم الكثري وذلك عند 
لفي وصحبته طائفة من الفرنسيس وجتمع عليهم عدة من عسكر الفرنساوية ارمنت وراس عصبة املصرلية اال

والعثمانية طمعا يف بذهلم وان عثمان بك حسن انفرد عنهم وارسل يطلب امانا ليحضر فأرسلوا له امانا فحضر اىل 
  باشة الصعيد وخلع عبيه فروة مسور وقدم له خيال وهدية 

ايل جدة وكذلك خازنداره ويف يوم السبت رابع عشره شرع االنكليز وفيه ورد اخلرب مبوت حممد باشا توسون و
املتوجهون اىل جهة السويس يف تعدية الرب الشرقي ونصبوا وطاقهم عند جزيرة بدران وبعضهم جهة العادلية 

 وذهبت طائفة منهم جهة الرب الغريب متوجهني اىل القصري واستمروا يعدون عدة أيام وحيضر أكابرهم عند الباشا
  ويركبون فريمون هلم مدافع حال ركوهبم اىل اماكنهم 

ويف يوم االثنني ثاين عشرينه عدى حسني بك وكيل القبطان اىل اجليزة وتسلمها من االنكليز واقام هبا وسكن 
  بالقصر 

ويف خامس عشرينه وصل اىل ساحل بوالق اغا وعلى يده مثاالت واوامر وحضر ايضا عساكر رومية فأرسلوا عدة 
م اىل اجليزة فركب ذلك االغا يف موكب من بوالق اىل بيت الباشا فخلع عليه وقدم له تقدمه وضربوا له عدة منه

  مدافع 
  وفيه حضر ططرى من ناحية قبلي باالخبار مبا حصل بني العثمانية واملصرلية وطلب جبخانة ولوازمها 

 والبحر فأحاطوا بيافا وقطعوا عنها اجلالب وفيه وصلت االخبار بان امحد باشا ارسل عسكر اىل ايب مرق من الرب
  واستمروا على حصاره 

وفيه اختذ الباشا عسكرا من طائفة التكرور الذين يأتون اىل مصر بقصد احلج فعرضهم واختار منهم مجلة وطلبوا 
ل اخلياطني ففصلوا هلم قناطيش قصارا من جوخ امحر والبسة من جوخ ازرق وصدريات ومجيعها ضيقة مقمطة مث

مالبس الفرنسيس وعلى رؤوسهم طراطري محر واعطوهم سالحا وبنادق وأسكنوهم بقلعة اجلامع الظهري خارج 
احلسينية وجعلوا عليهم كبريا يركب فرسا ويلبس فروة مسور ومجع الباشا ايضا العبيد السود وأخذهم من أسيادهم 



وجعلهم فرقتني صغارا وكبارا واختارهم  بالقهر وجعلهم طائفة مستقلة وألبسهم شبه ما تقدم وأركبهم خيال
للركوب اذا خرج اىل اخلالء وعليهم كبري يعلمهم هيئة اصطاف الفرنسيس وكيفية أوضاعهم واالشارات مبرش 
واردبوش وكذلك طلب املماليك وعصب ما وجده منهم من أسيادهم واختص هبم وألبسهم شبه لبس املماليك 

ام وبلكات وشراويل وادخل فيهم ما وجده من الفرنسيس وجعل هلم كبريا املصرلية وعمائم شبه البحرية االرو
ايضا من الفرنسيس يعلمهم الكر والفر والرمي بالبنادق ويف بعض االحيان يلبسون زرديات وخودا وبأيديهم 

  السيوف املسلولة ومسوا ذلك كله النظام اجلديد 

  واستهل شهر صفر اخلري بيوم االربعاء سنة

سعيد اغا وكيل دار السعادة وهو فحل امسر فحضر عند الباشا فقابله وخلع عليه وقدم له تقدمة  يف ثانيه وصل
  وضربوا له عدة مدافع ايضا 

ويف يوم اخلميس تاسعه عمل الباشا ديوانا وحضر القاضي والعلماء واالعيان وقرأوا خطا شريفا حضر بصحبة 
  وكيل دار السعادة بانه ناظر اوقاف احلرمني 

  وم االثنني ثالث عشره قتل الباشا ثالثة اشخاص من النصارى ويف ي

املشاهري وهم ألطون ابو طاقية وابراهيم زيدان وبركات معلم الديوان سابقا ويف احلال ارسل الدفتردار فختم على 
ألطون  دورهم وامالكهم وشرعوا يف نقل ذلك اىل بيت الدفتردار على اجلمال ليباع يف املزاد فبدأوا باحضار تركة

ايب طاقية فوجد له موجود كثري من ثياب وامتعة ومصاغ وجواهر وغريها وجوار سود وحبوش وساعات واستمر 
  سوق املزاد يف ذلك عدة ايام 

وفيه تواترت االخبار بان بونابارته خرج بعمارة كبرية ليحارب اجلزائر وانه انضم اىل طائفة الفرنسيس االسبانيول 
البحر وكثر اللغط بسبب ذلك وامتنع سفر املراكب ورجع االنكليز اىل قالع االسكندرية  والنامرطان وتفرقوا يف

  واستمرت هذه االشاعة مدة ايام مث ظهر عدم صحة هذه االخبار وان ذلك من اختالفات االنكليز 
ربوا ويف يوم اخلميس سابع عشره حضر جاويش وصحبته مكاتبات احلجاج من العقبة وضربوا حلضوره مدافع واخ

باالمن والرخاء والراحة ذهابا وايابا ومشوا من الطريق السلطاين وتلقتهم العربان وفرحوا هبم فلما كان يوم االثنني 
  وصل احلجاج ودخلوا اىل مصر 

  ويف صبحها دخل امري احلج وصحبته احململ 
كاشف ملالقاة عثمان بك ويف يوم اخلميس ثالث عشرينه سافر حسني اغا شنن وزين الفقار كتخدا وصحبتهما على 

  حسن وأخلوا له دار عبد الرمحن كتخدا حبارة عابدين 
ويف يوم الثالثاء ثامن عشرينه حضر عثمان بك حسن فارسل اليه الباشا اعيان اتباعه من االغوات وغريهم 
عدت له واجلنائب فحضر بصحبتهم وقابل حضرة الباشا وخلع عليه خلعة وقدم له تقدمة وذهب اىل الدار اليت ا

وحضر صحبته صاحل بك غيطاء وخالفه من االمراء البطالني ومعهم حنو املائتني من الغز واملماليك سكن كل من 
  االمراء والكشاف يف 

مساكن ازواجهم فكانوا يركبون يف كل يوم اىل بيت عثمان بك ويذهبون صحبته اىل ديوان الباشا ورتب له مخسة 
  وعشرين كيسا يف كل شهر 



  هر ربيع االول بيوم اخلميس سنةواستهل ش

فيه شرعوا يف عمل املولد النبوي وعملوا صوارى ووقدة قبالة بيت الباشا وبيت الدفتردار والشيخ البكري ونصبوا 
خياما يف وسط الربكة ونودي يف يوم اخلميس ثامنه بتزيني البلد وفتح االسواق واحلوانيت والسهر بالليل ثالث ليال 

  معة وآخرها االحد ليلة املولد الشريف فكان كذلك اوهلا صبح يوم اجل
ويف ليلة املولد حضر الباشا اىل بيت الدفتردار باستدعاء وتعشى هناك واحتفل لذلك الدفتردار وعمل له حراقة 

  نفوط وسواريخ حصة من الليل 
اهلوارة والعربان ووصلوا وفيه وصلت االخبار بكثرة عربدة االمراء القباىل وجتمع عليهم الكثري من غوغاء اخلوف و

اىل غريب اسيوط وخافتهم العساكر العثمانية وداخلهم الرعب منهم وحتصن كل فريق يف اجلهة اليت هو فيها 
وانكمشوا عن اإلقدام عليهم وهابوا لقاءهم مع ما هم عليه من الظلم والفجور والفسق بأهل الريف والعسف هبم 

لك هو السبب الداعي لنفور اهل الريف منهم وانضامهم اىل املصرلية وطلبهم الكلف الشاقة والقتل واحلرق وذ
ومن مجلة افاعيلهم اليت ضيقت املنافس واحرجت الصدور حىت اعاظم الدولة حجزهم املراكب ومنعهم السفار 
حىت تعطلت االسباب وامتنع حضور الغالل من اجلهة القبلية وخلت عرصات الغلة والسواحل من الغالل مع 

يف بالد الصعيد ولوال تشديد الباشا يف عدم زيادة سعر الغلة لغلت اسعارها وامر بان ال يدخلوا اىل الشون  كثرهتا
واحلواصل شيئا من الغلة بل يباع ما يرد على الفقراء حىت يكتفوا ويف كل وقت يرسلون اوراقا وفرمانات اىل 

  العساكر باطالق املراكب فال ميتثلون 

االثنان املركب اليت حتمل االلف اردب ويربطوهنا بساحل اجلهة اليت هم هبا وتستمر كذلك وحيجز الواحد منهم او 
من غري منفعة ورمبا مرت هبم شرعوا يف تسفري عساكر ايضا وسارى عسكرهم طاهر باشا واخذ يف املراكب 

ب فريمي ما هبا من املشحونة بالغلة فيأخذون منها النواتية والريس يستخدمونه يف مركبهم ويأخذ غريهم املرك
الغالل على بعض السواحل ان مل جيدوا من يشتريه ويأخذون املراكب فريبطوهنا عندهم وامثال ذلك مما تقصر عنه 

العبارة وملا تواترت هذه االخبار عن االمراء القبايل التشهيل والسفر فلما كان يوم اخلميس خامس عشره عدى اىل 
  الرب الغريب وتبعته العساكر 

لك اليوم حضرت مكاتبة من االمراء القبايل ملخصها أن االرض ضاقت عليهم واضطرهم احلال والضيق ويف ذ
وفراق الوطن اىل ما كان منهم واهنم يف طاعة اهللا والسلطان ومل يقع منهم ما يوجب ابعادهم وطردهم وقتلهم فأهنم 

بضد اجلزاء وال يهون بالنفس الذل واالقبال خدموا وجاهدوا وقاتلوا مع العثمانية وأبلوا مع الفرنساوية فجوزوا 
على املوت فأما أن تعطونا جهة نتعيش فيها أو ترسلوا لنا أهلنا وعيالنا وتشهلوا لنا مراكب على ساحل القصري 

فنسافر فيها اىل جهة احلجاز او تعينوا لنا جهة نقيم هبا حنو مخسة اشهر مسافة ما خناطب الدولة يف أمرنا ويرجع لنا 
اب ونعمل مبقتضى ذلك فان مل جتيبونا لشيء من ذلك فيكون ذنب اخلالئق يف رقابكم ال رقابنا وورد اخلرب اجلو

عنهم اهنم رجعوا القهقرى اىل قبلي فلما حضرت تلك املكاتبة فاشتوروا يف ذلك وكتبوا هلم جوابا بامضاء الباشا 
في والربديسي وابادياب فال ميكن أن يؤذن هلم بشيء والدفتردار واملشايخ حاصله االمان ملا عدا ابراهيم بك واالل

حىت يرسلوا اىل الدولة ويأيت االذن مبا تقتضيه االراء وأما بقيتهم فلهم االمان واالذن باحلضور اىل مصر وهلم 
  االعزاز واالكرام ويسكنون فيما أحبوا من البيوت ويرتب هلم ما يكفيهم 



وقع لعثمان بك حسن فاهنم رتبوا له مخسة وعشرين كيسا يف كل شهر  من التراتيب وااللتزام وغري ذلك مثل ما
ومكنوه مما طلبه من خصوص االلتزام ورفعوها عمن كان أخذها باحللوان وهذه اول قضية شنيعة ظهرت بقدومهم 

  واستمر طاهر باشا مقيما بالرب الغريب 
س على طرف املريي وأنشا به الباشا طيارة يف ويف هذا الشهر كمل تنميم عمارة املقياس على ما كان عمره الفرنسي

علوه عوضا عن الطيارة القدمية اليت هدمها الفرنسيس وأنشأ ايصا مصطبة يف مرمى النشاب بالناصرية وجعل فيها 
  كشكا لطيفا مزينا باالصباغ ودرابزين حول املصطبة املذكورة 

  ومن احلوادث بسكندرية

له قليون مهر الدار الدولة فأرسى باملينة الغربية وطلع منه قبطان وبعض حضر قليون وفيه جتار وبزرجانية يقال 
التجار اىل البلدة وأقام حنو يومني او ثالثة فطلع رجل نصراين وأخرب االنكليز انه مات به رجل بالطاعون ومات قبله 

وأحرقوا املراكب مبا فيها  ثالثة ايضا فطلبوا القبطان فهرب فأرسلوا اىل املركب وأحضروا اليازجي وحتققوا القضية
وأشهروا اليازجي وعروه من ثيابه وسحبوه بينهم يف االسواق وكلما مروا به على مجاعة من العثمانية جمتمعني على 

  مصاطب القهاوي بطحوه بني أيديهم وضربوه ضربا شديدا ومل يزالوا يفعلون به ذلك حىت قتلوه 
مظامل ومكوسا على الباعة واحملترفني فذهب بعض االنكليز ووقع ايضا ان خورشيد حاكم االسكندرية أحدث 

يشتري مسكا فطلب السماك منه زيادة يف الثمن عن املعتاد فقال له االنكليزي الي شيء تطلب زيادة عن العادة 
فعرفه مبا أحدث عليهم من املكس فرجع االنكليزي وأخرب كرباءة فتحققوا القضية وأحضروا املنادي وأمروه 

  اة بأبطال ما أحدثه العثمانية من املكوس واملظامل فخرج املنادي وقال حسبما رسم الوزير باملناد

حممد باشا وخورشيد أغا بان مجيع احلوادث احملدثة بطاله فسمعوه يقول ذلك فأحضروه وضربوه ضربا شديدا 
  وعزروه على ذلك القول وقالوا له قل يف مناداتك حسبما رسم سارى عسكر االنكليز 

قع ايضا ان مجاعة من العسكر ارادوا القبض على امرأة من النساء الاليت يصاحنب االنكليز فمنعها منهم عسكر وو
االنكليز فتضاربوا معهم فقتل من االنكليز اثنان فاجتمع االنكليز وأرسلوا اىل خورشيد بان خيرج اىل خارج البلدة 

سكنوه يف دار بالبلد ومنعوا عسكره من محل السالح مطلقا وحيارهبم فامتنع من ذلك فأمروه بالنزول من القلعة وا
  مثل االنكليزية واستمروا على ذلك 

  واستهل شهر ربيع سنة

فيه حضر أمحد أغا شويكار من عند القبايل وحممد كاشف صحبته من مجاعة االلفي ومعهم مكاتبات وأشيع طلبهم 
سافروا يف أواسطه ومل يظهر كيفية ما حصل وبطل سفر  الصلح فأقاموا عدة ايام حمجوبني عن االجتماع بالناس مث

  طاهر باشا اىل اجلهة القبلية ورجع اىل داره بعد أيام من رجوعهم 
  وفيه عمل مولد املشهد احلسيين ودعا شيخ السادات الباشا يف خامسه وتعشى هناك ورجع اىل داره 

ريا يف ذلك اليوم ببيت الباشا وعمل له ليلة باملشهد وفيه تقلد السيد أمحد احملروقي امني الضرخبانة وفرق ذهبا كث
احلسيين ودعا الباشا والدفتردار وأعيان الدولة والعلماء وأومل هلم وليمة عظيمة وأوقد باملسجد وقدة كبرية وقدم 

  للباشا تقدمة ويف صبحها أرسل مع ولده هدية وتعبية أقمشة نفيسه فخلع عليه الباشا فروة مسور 



الشهر شرع الباشا يف هدم االماكن اجملاورة ملنزله اليت هتدمت واحترقت يف واقعة الفرنسيس ليبنيها ويف غرة هذا 
  مساكن للعساكر 

املختصة به وتسمى عندهم بالقشلة وذلك من قبالة منزله من املكان املعروف بالساكت اىل جامع عثمان كتخدا 
فردة على البالد أعلى وأوسط وأدىن وأرسلوا  حيث رصيف اخلشاب واهتم لذلك اهتماما عظيما ورسم بعمل

املعينني لقبض ذلك من البالد مع ما الفالحون فيه من الظلم واجلور من العساكر واملباشرين وحق الطرق وفرد 
  االنكليز 

ويف منتصفه كملت عمارة مشهد السيدة زينب بقناطر السباع وكان من خربه ان هذا املشهد كان أنشأه وعمره 
فلم يزل على ذلك اىل ان ظهر به خلل ومال  ١١٧٤ن كتخدا القازدغلي يف مجلة عمائره وذلك يف سنة عبد الرمح

شقه فانتدب لعمارته عثمان بك املعروف بالطنربجي املرادي يف سنة اثنيت عشرة ومائتني وألف فهدمه وكشف 
لت حادثة الفرنسيس وجرى ما أنقاضه وشرع يف بنائه وأقام جدرانه ونصبوا اعمدته وأرادوا عقد قناطره فحص

جرى فبقى على حالته اىل أن خرج الفرنسيس من ارض مصر وحضرت الدولة العثمانية فعرض خدمة الضريح اىل 
الوزير يوسف باشا فأمر بامتامه واكماله على طرف املريي مث وقع التراخي يف ذلك اىل ان استقر قدم حممد باشا يف 

اكماله وتنميمه وتسقيفه وتقيد ملباشرة ذلك ذو الفقار كتخدا فتم على أحسن والية مصر فأهتم لذلك فشرعوا يف 
ما كان واحدثوا به حنفية وفسحة وزخرفوه بالنقوشات واالصباغ وملا كان يوم اجلمعة رابع عشره حصلت به 

مري املالكي اجلمعية وحضر الباشا الدفتردار واملشايخ وصلوا به اجلمعة وبعد انقضاء الصالة عقد الشيخ حممد اال
درس وظيفته وأملى امنا يعمر مساجد اهللا االية واالحاديث املتعلقة بذلك ومث اجمللس وخلع عليه الباشا بعد ذلك 

  خلعة وكذا االمام 
وفيه نصب للباشا خيمة عند بيته بقرب اهلدم جيلس هبا حصة كل يوم ملباشرة العمل ورمبا باشر بنفسه ونقل بعض 

  الغوات واجلوخدارية بادروا اىل الشيل ونقل التراب بالغلقان فلما أشيع ذلك االنقاض فلما عاينه ا

حضر طاهر باشا واعيان العساكر فنقلوا ايضا وطلبوا املساعدة وحضر طائفة من ناحية الرميلة وعرب اليسار 
املساعدة  ومعهم طبول وزمور فسأل عن ذلك فقال له احملتسب ذو الفقار هؤالء طائفة من طوائفي حضروا الجل

فشكرهم على ذلك وأمرهم بالذهاب فبقى منهم طائفة وأخذوا يف شيل التراب باالغالق ساعة والطبول تضرب 
هلم فانسر الباشا من ذلك وحسن القرناء للباشا املساعدة وان الناس حتب ذلك فرتبوا ذلك وأحضروا قوائم ارباب 

ضور فأول ما بدأوا بالنصارى االقباط فحضروا ويقدمهم احلرف اليت كتبت ايام فرد الفرنسيس ونبهوا عليهم باحل
رؤساؤهم جرجس اجلوهري وواصف وفلتيوس ومعهم طبول وزمور واحضر هلم ايضا مهتار باشا النوبة التركية 
وانواع اآلالت واملغنني حىت الربامكة بالرباب فاشتغلوا حنو ثالث ساعات ويف ثاين يوم حضر منهم ايضا كذلك 

  طائفة 
انقضت طوائف االقباط حضر النصارى الشوام واالروام مث طلبوا ارباب احلرف من املسلمني فكان جيتمع وملا 

الطائفتان والثالثة وحيضرون معهم عدة من الفعلة يستأجروهنم وحيضرون اىل العمل ويقدمهم الطبول والزمور 
من نوبات تركية وطبول شامية ونقاقري واجملرية وذلك خالف ما رتبه مهتار باشا فيصري بذلك ضجة عظيمة خمتلطة 

كشوفية ودبادب حربية وآالت موسيقية وطبالت بلدية وربابات برامكية كل ذلك يف الشمس والغبار والعفار 
وزادوا يف الطنبور نغمة وهي اهنم بعد ان يفرغوا من الشغل ويأذنوا هلم بالذهاب يلزموهنم بدراهم يقبضها مهتار 



أولئك الطبالني والزمارين فيعطيهم النزر اليسري ويأخذ لنفسه الباقي وذلك حبسب رمسه باشا برسم البقشيش على 
واختياره فيأيت على الطائفة املائة قرش واخلمسون قرشا وحنو ذلك فريكب يف ثاين يوم ويذهب اىل خطتهم ويلزمهم 

  م بني يديها هدية أو جعالة باحضار الذي قرره عليهم فيجمعونه من بعضهم ويدفعونه واذا حضرت طائفة ومل تقد

طولوا عليهم املدة واتعبوهم وهنروهم واستحثوهم يف الشغل ولو كانوا من ذوي احلرف املعتربة كما وقع لتجار 
الغورية واحلريرية واذا قدموا بني ايديهم شيئا خففوا عليهم واكرموهم ومنعوا اعياهنم وشيوخهم من الشغل 

هلم اآلالت واملغاين فضربت بني ايديهم كما وقع ذلك لليهود واستمر هذا  واجلسوهم خبيمة مهتار باشا واحضر
العمل بقية الشهر املاضي اىل وقتنا هذا فاجتمع على الناس عشرة اشياء من الرذالة وهي السخرة واملعونة واجرة 

معاشهم وعاشرها الفعلة والذل ومهنة العمل وتقطيع الثياب ودفع الدراهم ومشاتة االعداء من النصارى وتعطيل 
  اجرة احلمام 

ويف يوم االربعاء ثاين عشره املوافق لسادس مسرى القبطي كان وفاء النيل املبارك وكسر السد يف صبحها يوم 
اخلميس حبضرة الباشا والقاضي والشنك املعتاد وجرى املاء يف اخلليج ومل يطف مثل العادة ومنعوا دخول السفن 

  بسبب اذية العساكر العثمانية واملراكب املعدة للنزهة وذلك 
ويف منتصفه حضر قصاد من الططر وعلى يدهم مكاتبات من الدولة بوقوع الصلح العام من الدولة والقرانات 

وعثمان باشا ومن معه من املخالفني على الدولة ومن جهة الروملي فعملوا شنكا ومدافع ثالثة ايام تضرب يف كل 
راقا بذلك والصقوها يف مفارق الطرق باالسواق وقد تقدم مثل ذلك واظنه وقت من االوقات اخلمسة وكتبوا او

  من املختلقات 
ويف اواخره حضر حرمي الباشا من اجلهة الرومية ومها اثنتان احدامها معتوقة ام السلطان واالخرى معتوقة اخته 

عمره قبل حضورهن زوجة قبطان باشا وصحبتهما عدة سراري فاسكنهن ببيت الشيخ خليل البكري وقد كان 
وزخرفه ودهنوه بانواع الصباغات والنقوش وفرشوه بالفرش الفاخرة وفرش احملروقي مكانا وكذلك جرجس 

اجلوهري فرش مكانا وامحد بن حمرم واعتنوا بذلك اعتناء زائدا حىت ان جرجس فرش بساطا من الكشمري وغري 
  ذلك وعمل وليمة العقد وعقد على الثنتني يف آن 

رة القاضي واملشايخ واهدوا لكل من احلاضرين بقجة من ظرائف االقمشة اهلندية والرومية وعملوا شنكا واحد حبض
  وحراقة باالزبكية عدة ليال 

  واستهل شهر مجادى االوىل بيوم االثنني سنة

االزبكية يف يوم االثنني ثامنه شنقوا ثالثة من عساكر االروام احدهم بباب زويلة والثاين بباب اخلرق والثالث ب
  بالقرب من جامع عثمان كتخدا وقتلوا ايضا شخصا بالنحاسني 

  ويف يوم الثالثاء تاسعه عمل الباشا ديوانا وفرق اجلامكية على الوجاقلية 
وفيه وردت االخبار بوقوع حادثة بني االمراء القبايل والعثمانية وذلك ان شخصا من العثمانية يقال له أجدر 

ام أراد أن يكبس عليهم على حني غفلة ليكون له ذكر ومنقبة يف أقرانه فركب يف حنو موصوفا بالشجاعة واالقد
االلف من العسكر املعدودين وكانوا يف طرف اجلبل بالقرب من اهلو فسبق العني اىل االمراء وأخربهم بذلك فلما 

العثمانية بنادقهم طلقا واحدا توسطوا سطح اجلبل واذا باملصرلية أقبلت عليهم يف ثالثة طوابري فأحاطوا هبم فضرب 



ال غري ونظروا واذا هبم يف وسطهم وحتت سيوفهم ففتكوا فيهم وحصدوهم ومل ينج منهم اال القليل وأخذ كبريهم 
أجدر املذكور أسريا واجنلت احلرب بينهم وأحضروا أجدر بني يدي االلفي فقال له الي شيء مسوك أجدر فقال 

صرت من اتباعك فقال لكن حيتاج اىل تطرميك واخراج مسك أوال وأمر به  االجدر معناه االفعى العظيم وقد
  فأخذوه وقلعوا اسنانه مث قتلوه وأخذوا مجيع ما كان معهم ومن مجلة ذلك أربعة مدافع كبار 

  وفيه قلدوا أمحد كاشف سليم امارة اسيوط وعزل أمريها مقدار بك العثماين بسبب شكوى اهل النواحي من ظلمه 
صفه تواترت االخبار برجوع االمراء القبايل اىل حبري واهنم وصلوا اىل بين عدي فنهبوا غالهلا ومواشيها ويف منت

  وقبضوا امواهلا وأعطوهم وصوالت خبتمهم وكذلك احلواوشة وما جاور ذلك من البالد فشرع 

  العثمانية مبصر يف تشهيل جريدة وعساكر 
اك واالرنؤد فأحضروا مشايخ احلارات وأمروهم باخالء البيوت وفيه حضرت ايضا عساكر كثرية من هبود االتر

لسكناهم فأزعجوا الكثري من الناس وأخرجوهم من دورهم بالقهر فحصل للناس غاية الضرر وضاق احلال بالناس 
ك وكلما سكنت منهم طائفة بدار أخربوها وأحرقوا أخشاهبا وطيقاهنا وأبواهبا وانتقلوا اىل غريها فيفعلون هبا كذل

ومن تكلم أو دافع عن داره وبخ بالكالم وقيل له عجب كنتم تسكنون الفرنسيس وختلون هلم الدور وأمثال ذلك 
من الكالم القبيح الذي ال أصل له وملا شرعوا يف تشهيل التجريدة حصلت منهم أمور وأذية يف الناس كثرية فمنها 

ر وشددوا عليهم يف ذلك فقيل اهنم ملا مجعوها أعطوهم أهنم طلبوا احلمارة املكارية وأمروهم باحضار ستمائة محا
أمثاهنا يف كل محار مخسة رياالت بعدته وجلامه مع أن فيها ما قيمته مخسون رياال خالف عدته مث ما كفاهم ذلك بل 

ت صاروا خيطفون محري الناس من اوالد البلد بالقهر وكذلك محري السقائني اليت تنقل املاء من اخلليج حىت امتنع
السقاؤن بالكلية وبلغ مثن القربة الكتايف من اخلليج عشرة انصاف فضة وتعدى باخلطف ايضا من ليس مبسافر 

فكانوا ينزلون الناس من على محريهم ويذهبون هبا اىل الساحة ويبيعوهنا والبعض تبعهم واشترى محاره بالثمن فخىب 
العسكر وينصتون بآذاهنم على باب الدار ويتبعون هنيق  مجيع الناس محريهم يف داخل الدور فكان يأيت اجلماعة من

احلمري وبعض شياطينهم يقف على الدار ويقول زر ويكررها فينهق احلمار فيعلمون به ويطلبونه من البيت فأما 
  اخذوه او افتداه صاحبه ببما ارادوه وغري ذلك 

اىل داره وحضرت اليه الدعاوي فأخذ  وفيه حضر قاضي سكندرية اىل مصر وذلك أنه ملا حضر من اسالمبول طلع
منهم احملصول على الرسم املعتاد فأرسل اليه االجنليز والموه على عدم حضوره اليهم وقت قدومه وقالوا له ان 

  أقمت هنا بتقليدنا اياك فال نأخذ من أحد شيئا ونرتب لك 

  ثالثة قروش يف كل يوم واال فأذهب حيث شئت فحضر اىل مصر بذلك السبب 

  ر مجادى الثانية سنةشه

يف خامسه سافرت العساكر اىل االمراء القبايل وسافر ايضا عثمان بك احلسين وباقي العساكر املعزولني وأمري 
العساكر العثمانية حممد علي سرششمه وكان الباشا أرسل ابراهيم كاشف الشرقية جبواب اليهم فرجع يف ثامنه 

وقدم له حصانني وحاصل تلك الرسالة كما تقدم االمان جلميع االمراء جبواب الرسالة وأعطاه االلفي ألفي ريال 
املصرلية واهنم حيضرون اىل مصر ويقيمون هبا وهلم ما يرضيهم من الفائظ وغريه ما عدا االربعة االمراء وهم ابراهيم 

ليهم ويعطيهم بك وااللفي والربديسي وأبا دياب فاهنم مطلوبون اىل حضرة السلطان يتوجهون اليه مع االمن ع



مناصب وواليات كما حيبون فان مل يرضوا بذلك فيأخذوا اقطاع اسنا ويقيمون هبا فلما وصل ابراهيم اغا املذكور 
اىل أسيوط وأرسل اليهم ارسلوا اليه أمحد آغا شويكار وحممد كاشف االلفي فانتظروه خارج اجلبانة فخرج اليهم 

بوطاق بات به فلما اصبح الصباح طلبوه اىل ديواهنم فحضر  والقوه وأخذوه وصحبتهم اىل عرضيهم وأنزلوه
ووقفت عساكرهم صفوفا ببنادقهم وفيهم كثري على هيئة اصطفاف الفرنسيس وعملوا له شنكا ومدافع مث اعطاهم 
ذا املكاتبة حبضرة اجلميع فقرؤها مث تكلم االلفي وقال أما قولكم نذهب اىل اسالمبول ونقابل السلطان ينعم علينا فه

مما ال ميكن وان كان مراده أن ينعم علينا فاننا يف بالده وانعامه ال يتقيد حبضورنا بني يديه واما بقية اخواننا فهم 
باخليار ان شاؤا أقاموا معنا واال ذهبوا وكل انسان امري نفسه واما كون حضرة الباشا يعطينا اقطاع اسنا فال يكفينا 

الصعيد ونقوم بدفع خراجه فان مل يرضوا بذلك فان االرض هللا وحنن خلق اهللا  هذا وامنا يكفينا من اسيوط اىل آخر
  نذهب حيث شئنا ونأكل من رزق اهللا ما يكفينا ومن أتى الينا حاربناه حىت يكون 

من امرنا ما يكون مث استقروا بقنطرة الالهون وكسروا القنطرة وشرعوا يف قبض اموال من بالد الفيوم فلما رجع 
اشف بذلك اجلواب ركب الباشا يف صبحها اىل اآلثار واستعجل العسكر بالذهاب فعدوا اىل الرب الغريب ابراهيم ك

  وتأخر عنهم عثمان بك احلسين والغز املصرلية وباتوا بطرا 
وفيه شنق الباشا رجال طبجيا يف املشنقة اليت عند قنطرة املغريب مث ان عثمان بك ارسل اىل الباشا يطلب حسني اغا 

ومصطفى اغا الوكيل ليتفاوض معهما يف كالم فأرسل له ابراهيم اغا كاشف الشرقية فأعطاه اخللعة اليت خلعها  شنن
عليه الباشا ودراهم الترحيلة وقال له سلم علي افندينا واخربه اين جاهدت الفرنسيس وبلوت معهم مث اين حضرت 

ي وعدا وانا ال اقاتل اخواين املسلمني واختم عملي بامان طائعا فلم اجاز ومل حيصل ما كنت اؤمله ومل يوفوا مع
بذلك وال اقيم مبصر آكل الصدقة وامنا اذهب سائحا يف بالد اهللا وكان يف ظن عثمان بك انه اذا اتى اىل مصر على 

  هذه الصورة جيعله الباشا امري البلد أو امري احلاج 
جهة قبلي فاستعفى من ذلك فأمر بقتله فشفع فيه يوسف وفيه امر الباشا حممد كتخدا املعروف بالزربة بالسفر اىل 

كتخدا الباشا وقال ان له حرمة وقد كان يف السابق كتخدا الفندينا وال يناسب قتله على هذه الصورة فأمر بسفره 
اىل جهة البحرية حمافظا فسافر من يومه واما عثمان بك فانه ركب وذهب اىل جهة قبلي مشرقا على غري الرسم 

ذلك يف الناس ولغطوابه فلما حتقق العثمانية ذلك رمسوا الطوائف العسكر أن يقيموا منهم طوائف بالقالع واشيع 
اليت على التلول ونصبوا عليها بيارق واوقفوا حراسا على ابواب املدينة مينعون من خيرج من املدينة من الغز اخلياله 

  ورقة من كتخدا الباشا واملصرلية فمن خرج اىل بوالق او غريها فال خيرج اال ب
  ويف ليلة اجلمعة عاشره أمر الباشا بكبس بيوت االمراء احلسنية وهنب ما هبا من اخليول واجلمال والسالح 

وفيه حضر اغات التبديل اىل بيت اخلربطلي بعطفة خشقدم وبه مجاعة من عسكر املغاربة فكبس عليهم وقبض على 
م عساكره وسحبوهم واخذوا ما وجدوه يف جيوهبم على هيئة مجاعة منهم وكتفهم وكشف رؤسهم وأحاطت هب

شنيعة ومروا هبم على الغورية مث على النحاسني وباب الشعرية حىت انتهوا هبم اىل االزبكية على حارة النصارى 
ودخلوا هبم بيت الباشا وهم ال يعلمون هلم ذنبا فلما مثلوا بني يدي كتخدا الباشا ذكر هلم أن جبوارهم دير 

نصارى وأهنم فتحوا طاقا صغريا يطل على الدير فقالوا ال علم لنا بذلك وأخربوا ان مجاعة من االرنؤد ساكنون لل
معهم بأعلى الدار فيحتمل أن ذلك من فعلهم فأرسلوا من كشف على ذلك فوجدوه كما قال املغاربة فأطلقوهم 

  امههم ومتاعهم واالمر هللا وحده بعد هذه اجلرسة الشنيعة ومرورهم هبم اىل حارة النصارى وأخذ در



وفيه أشيع مرور مجاعة من الغز القبايل على جهة اجليزة اىل جهة سكندرية وكذلك مجاعة من االجنليز من سكندرية 
  اىل قبلي 

وفيه تداعي مصطفى خادم مقام سيدي أمحد البدوي مع نسيبه سعد بسبب مرياث اخته فقال مصطفى أنا أحاسبه 
فقال سعد انا استخرج منه مائيت ألف ريال بشرط أن تعوقوه هنا وتعطوين خادمه ومجاعة  علىخمسني ألف ريال

من العسكر ففعلوا ذلك وعوقوه ببيت السيد عمر النقيب وتسلم سعد خادمه والعسكر وذهب هبم اىل طندتا 
دومة باالتربة واخرجوا فعاقبوا اخلادم فاقر على مكان اخرجوا منه ستة وثالثني ألف ريال فرانسه مث فتحوا بئر مر

منها رياالت فرانسه وانصافا وارباعا وفضة عددية كلها خملوطة باالتربة وقد ركبها الصدأ والسواد فأحضروها 
وجلوها يف قاعة اليهود ومل يزالوا يستخرجون حىت غلقوا مائة وسبعة ومثانني ألف وسبعمائة وكسورا وآخر االمر 

ل العفو ورجع العسكر واخذوا كراء طريقهم وأخذوا من اوالد عمه عشرة اخرجوا خبيئة ال يعلم قدرها مث حص
  اكياس 

  ويف يوم السبت حادي عشره كان آخر التسخري يف نقل التراب من 

العمارة وكان آخر ذلك طائفة اخلردة من الغياش والقرادتية وارباب املالعيب وبطل الزمر والطبل واستمر الفعلة 
  املاء بادىن حفر لكون ان ذلك يف وقت النيل والربكة مالئة باملاء حول ذلك  يف حفر االساس ورشح عليهم

  ويف خامس عشره خرجت عساكر ودالة ايضا وسافروا اىل قبلي 
ويف ثالث عشرينه سافر عساكر يف حنو االربعني مركبا اىل جهة البحرية بسبب عرب بىن على فأهنم عانوا بالبحرية 

  ودمنهور 

  يةومن احلوادث السماو

ان يف تلك الليلة وهي ليلة االربعاء ثاين عشرينه امحرت السماء بالسحاب عند غروب الشمس محرة مشوبة بصفرة 
مث اجنلت وظهر يف اثرها برق من ناحية اجلنوب يف سحاب قليل متقطع وازداد وتتابع من غري فاصل حىت كان مثل 

لث ساعة من الليل مث حتول اىل جهة املغرب وتتابع لكن شعلة النفط املتوقدة املتوجة باهلواء واستمر ذلك اىل ثا
بفاصل على طريقة الربق املعتاد واستمر اىل خامس ساعة مث أخذ يف االضمحالل وبقي أثره غالب الليل وكان ذلك 

ليلة سادس عشرين درجة من برج امليزان وحادي عشر بابه القبطي وثامن تشرين اول الرومي ولعل ذلك من 
  نذرة حبادث من احلوادث املالحم امل

وفيه ورد اخلرب بورود مركب من فرانسا وهبا اجلي وقنصل وصحبتهما عدة فرنسيس فعمل هلم االنكليز شنكا 
ومدافع باالسكندرية فلما كان ليلة الثالثاء ثامن عشرينه وصل ذلك االجلي وصحبته مخسة من اكابر الفرنسيس اىل 

ازنداره وصحبته عدة عساكر خيالة وبأيديهم السيوف املسلولة فقابلوهم ساحل بوالق فأرسل الباشا ملالقاهتم خ
وضربوا هلم مدافع من بوالق واجليزة واالزبكية وركبوا اىل دار أعدت هلم حبارة البنادقة وحضروا يف صبحها اىل 

وكان فيهم جبري  عند الباشا وقابلوه وقدم هلم خيال معدة واهدى هلم هدايا وصاروا يركبون يف هيئة وأهبة معتربة
  ترمجان بونابارته 



وفيه وردت االخبار بأن الغز القبايل هنبوا بالد الفيوم وقبضوا أمواهلا وهنبوا غالهلا ومواشيها وحرقوا البالد اليت 
عصت عليهم وقتلوا ناسها حىت قتلوا من بلدة واحدة مائة ومخسني نفرا واما العثمانية الكائنون بالفيوم فاهنم 

  بلدة عملوا هلم متاريس باملدينة وأقاموا داخلها حتصنوا بال

  شهر رجب الفرد سنة

استهل بيوم اجلمعة فيه رموا اساس عمارة الباشا وكان طلب من الفلكيني ان خيتاروا له وقتا لوضع االساس ففعلوا 
  ذلك وكان بعد اثين عشر يوما من يوم تارخيه فأستبعده وأمر برمي االساس يف اليوم املذكور 

  ب النجم يفعل ما يشاءور

  وفيه احضروا أربعة رؤس فوضعت عند باب الباشا زعموا أهنم من قتلى الغز املصرلية 
ويف خامسه يوم الثالثاء سافر االجلي الفرنساوي وأصحابه فنزلوا اىل بوالق وامامهم مماليك الباشا بزينتهم وهم 

لعبيد املختصة بالباشا وعلى رؤسهم طراطري محر البسون الزروخ واخلود وبايديهم السيوف املسلولة وخلفهم ا
وبايديهم البنادق على كواهلهم فلم يزالوا صحبتهم حىت نزلوا ببيت راشتوا ببوالق مث رجعوا مث نزلوا املراكب اىل 

  دمياط وضربوا هلم مدافع عند تعوميهم السفن 
جليزة وطلبوا منها الكلف حىت وصلوا اىل وفيه أشيع انتشار االمراء القبايل اىل جهة حبري وحضروا اىل اقليم ا

  وردان 
وفيه حضر حممد كتخدا املعروف بالزربة الذي كان كتخدا الباشا وتقدم أنه كان أمره بالسفر اىل قبلي فأمتنع وأذن 

له بالسفر اىل البحرية حمافظا فلما تقدم طوائف االمراء اىل حبري فمر منهم مجاعة قليلة على حممد كتخدا الزربة 
ملذكورة فلم يتعرض هلم مع قدرته على تعويقهم فبلغ الباشا ذلك فحقدها عليه وأرسل اليه وطلبه اىل احلضور ا

  فحضر فلما كان يوم السبت تاسعه طلبه الباشا يف بكرة النهار فلما أحضر أمر بقتله فنزل به العسكر 

ثمان كتخدا فاستمر مرميا عريانا اىل قبيل الظهر مث ورموا رقبته عند باب الباشا مث نقلوه اىل بني املفارق قبالة محام ع
شالوه اىل بيته وغسلوه يف حوش البيت سكنه ودفنوه وعند موته ارسل الدفتردار فختم على داره واخرج حرميه 

  ويف ثاين يوم أحضروا تركته ومتاعه وباعوا ذلك ببيت الدفتردار 
عزل شريف أفندي الدفتردار ووالية خليل افندي الرجائي وفيه وردت مكاتبات من الديار الرومية وفيها اخلرب ب

املنفصل عن الدفتردارية عام أول فحزن الناس لذلك حزنا عظيما فأن أهل مصر مل يروا راحة من وقت دخول 
العثمانية اىل مصر بل من حنو أربعني سنة سوى هذه السنة اليت باشرها هو فأنه أرضى خواطر الصغري قبل الكبري 

قبل الغين وصرف اجلامكية وغالل االنبار عينا وكيال وكان كثري الصدقات وحيب فعل اخلري واملعروف والفقري 
وكان مهذبا يف نفسه بشوشا متواضعا وهو الذي أرسل يطلب االستعفاء من الدفتردارية ملا رأى من اختالل أحكام 

  الباشا 
بابة وعدى معه الكثري من العسكر ونصب العرضى ويف يوم االثنني حادي عشره عدى يوسف كتخدا الباشا اىل بران

بربانبابة على ساحل البحر وأشيع وصول االمراء اىل ناحية اجلسر االسود وقطعوا اجلسر الجل تصفية املياه 
واحندارها من امللق الجل مشى احلافر مث رجعوا اىل ناحية املنصورية وبشتيل واستمر خروج العساكر والعثمانية اليت 



قبلي اىل برانبابة وهم كاجلراد املنتشر ونصبوا وطاقهم ظاهر انبابة واستمر خروج العساكر والطلب  كانت جهة
ونقل البقساط واجلبخانة على اجلمال واحلمري ليال وهنارا وأخذوا املراكب ووسقوها معهم يف البحر وغصبوا ما 

الفضاء حبيث يظن الرائي هلم اهنم مىت وجدوه من السفن قهرا وانتشرت عساكرهم وخيامهم بربانبابة حىت ملؤا 
  تالقوا مع الغز املصرلية اخذوهم حتت اقدامهم لكثرهتم واستعدادهم حبيث كان اوائل العرضي عند الوراريق 

  وآخرهم بالقرب من بوالق التكر ورطوال مث ان االمراء رجعوا اىل ناحية وردان والطرانة 
برانبابة وحلوا اخليام ويف ثاين يوم خرجت عساكر خالفهم  ويف يوم اجلمعة خامس عشره انتقل العرضي من

  ونصبت مكاهنم وسافروا وخرج خالفهم وهكذا دأهبم يف كل يوم خترج طائفة بعد اخرى 
وفيه رسم الباشا بالف اردب فتح انعام تفرق على طلبة العلم اجملاورين واالروقة باجلامع االزهر ففرقت حبسب 

يعطي ومينع ال ... واهنا خطرات من وساوسه ... ام بالف اردب اخرى فعل هبا كذلك االغراض وانعم ايضا بعد أي
  ... خبال وال كرما 

  ويف يوم االحد سابع عشره وصلت مجاعة ططر واخربوا بتقليد شريف حممد افندي الدفتردار والية جدة 
وخرجت عساكره ونصبت  ويف يوم الثالثاء تاسع عشره خرج طاهر باشا ونصب وطاقه جهة انبابة للمحافظة

  وطاقاهتم برب انبابة ايضا متباعدين عن بعضهم البعض واستمروا على ذلك 
ويف يوم اجلمعة ثاين عشرينه حضر رجل من طرف الدولة يقال له حجان وهو رجل عظيم من ارباب االقالم وعلى 

بعد صالة اجلمعة وقرىء عليهم يده فرمان فأرسل الباشا اىل شريف افندي الدفتردار والقاضي واملشايخ ومجعهم 
ذلك الفرمان وهو خطاب اىل حضرة الباشا وملخصه اننا اخترناك لوالية مصر لكونك ربيت بالسراية وملانعلمه 

منك من العقل والسياسة والشجاعة وارسلنا اليك عساكر كثرية وامرناك بقتال اخلائنني واخراج االربعة انفار من 
عليهم من القتل وتقليدهم ما خيتارونه من املناصب يف غري اقليم مصر واكرامهم غاية االقليم املصري بشرط االمان 

االكرام ان امتثلوا االوامر السلطانية واطلقنا لك التصرف يف االموال املريية لنفقة العسكر واللوازم وما عرفنا 
ميتثلوا وكل من انضم اليهم كان موجب تأخري امرهم هلذا الوقت فان كان لقلة العساكر أرسلنا اليك كذلك ان مل 

  مثلهم 

  ومن شذ عنهم وطلب األمان فهو مقبول وعليه االمان اىل آخر ما ذكر من ذلك املعىن 
  ويف يوم السبت ثالث عشرينه كتبت اوراق مبعىن ذلك وألصقت بالطرقات 

راضي دمنهور وقتل من ويف خامس عشرينه تواترت االخبار بوقوع معركة بني العثمانيني واالمراء املصرلية بأ
العساكر العثمانية مقتلة عظيمة وكانت الغلبة للمصرليني وانتصروا على العثمانيني وصورة ذلك انه ملا تراءى 

اجلمعان واصطفت عساكر العثمانيني الرجالة ببنادقهم واصطفت اخليالة خبيوهلم وكان االلفي بطائفة من االجناد حنو 
مجاعة من االنكليز فلما رأوهم جمتمعني حلرهبم قال هلم االنكليز ماذا تصنعون قالوا  الثالمثائة قريبا منهم وصحبتهم

نصدمهم وحنارهبم قال االنكليز انظر واما تقولون ان عساكرهم املوجهني اليكم اربعة عشر الفا وانتم قليلون 
تل منهم من قتل فأهنزم الباقون قالواالنصر بيد اهللا فقالوا دونكم فساقوا اليهم خيوهلم واقتحموا اىل اخليالة فق

وتركوا الرجالة خلفهم مث كروا على الرجالة فلم يتحركوا بشيء وطلبوا االمان فساقوا منهم حنو السبعمائة مثل 
االغنام واخذوا اجلبخانة واملدافع وغالب احلملة واالنكليز وقوف على علة ينظرون اىل الفريقني بالنظارات فلما 



يف تشهيل عساكر ومدافع وعدوا اىل بر انبابة ونصبوا وطاقهم هناك وانتقل ظاهر باشا اىل  حتقق الباشا ذلك اهتم
  ناحية اجليزة 

  استهل شهر شعبان بيوم السبت سنة فيه شرعوا يف عمل متاريس جهة اجليزة

  وقبضوا على أناس كثرية من ساحل مصر القدمية ليسخروهم يف العمل 
ريح ومجع الباشا النجارين واحلدادين وشرع يف عمل شركفلك فاشتغلوا فه ليال وفيه حضر الكثري من العساكر اجملا

  وهنارا حىت متموه يف مخسة أيام ومحلوه على اجلمال وأنزلوه املراكب وسفروه اىل دمنهور 

يف سادسه ويف عاشره كتبوا عدة اوراق وختم عليها املشايخ لريسلوها اىل البالد خطأ باملشايخ البالدوالعربان 
مضموهنا معىن ما تقدم وكتبوا كذلك نسخا وألصقت باالسواق وذلك باشارة بعض قرناء الباشا املصرلية وهي 

مبعىن التحذير والتخويف ملن يسامل االمراء املصرلية وخصوصا املغضوب عليهم مطرودين السلطنة للعصاة اىل آخر 
  معىن ما تقدم 

حل واحلواصل ورخص سعرها حىت بيع القمح مبائة وعشرين ويف هذه االيام كثرت الغالل حىت غصت هبا السوا
نصفا االردب واستمرت الغالل معرمة يف السواحل وال يوجد من يشتريها وكان شريف افندي الدفتردار أنشأ 

اربعة مراكب كبار لغالل املريي وملا حصلت النصرة للمصرلية على العثمانية خصوصا هذه املرة مع كثرهتم وقوهتم 
هم ضبغوا فيهم واحتكروها ووقفوا على سواحل النيل مينعون الصادر والوارد منهم ومن غريهم وأما واستعداد

  الباشا فأنه سخط على العساكر وصار يلعنهم ويشتمهم يف غياهبم وحضورهم 
وفيه حضرت مجاعة من اشراف مكة وعلمائها هروبا من الوهابيني وقصدهم السفر اىل اسالمبول خيربون الدولة 

ام الوهابيني ويستنجدون هبم لينقذوهم منهم ويبادروا لنصرهم عليهم فذهبوا اىل بيت الباشا والدفتردار وأكابر بقي
  البلد وصاروا حيكون ويشكون وتنقل الناس أخبارهم وحكاياهتم 

  استهل شره رمضان املعظم سنة

الل وكان غيما مطبقا فلزم امتام عملت الرؤية ليلة االحد وركب احملتسب ومشايخ احلرف على العادة ومل ير اهل
عدة شعبان ثالثني يوما فأنتدب مجاعة ليلة االحد وشهدوا اهنم رأوا هالل شعبان ليلة اجلمعة فقبله القاضي وحكم 

  به تلك الليلة على ان ليلة اجلمعة اليت شهدوا برؤيته فيها مل يكن 

عة املذكورة بامجاع احلساب والدساتري املصرية للهالل وجودالبتة وكان االجتماع يف سادس ساعة من ليلة اجلم
والرومية على انه مل ير اهلالل ليلة السبت االحد يد البصر يف غاية العمر والعجب وشهر رجب كان أوله اجلمعة 
وكان عسر الرؤية ايضا وان الشاهد بذلك مل يتفوه به اال تلك الليلة فلو كانت شهادته صحية الشاعها يف أول 

  ع ليل النصف اليت هي من املواسم االسالمية يف حملها حيث كان حريصا على اقامة شعائر االسالم الشهر ليوق
  وفيه حضرت مجاعة من اشراف مكة وغريها 

ويف خامس عشرينه حضر خليل افندي الرجائي الدفتردار يف قلة من اتباعه وترك أثقاله باملراكب وركب من مدينة 
قوف مجاعة من االمراء املصرلية ناحية النجيلة يقطعون الطريق على املارين يف فوة وحضر على الرب وذلك بسبب و



  املراكب وملا حضر نزل ببيت امسعيل بك باالزبكية 
ويف غايته وقع ما هو أشنع مما وقع يف غرته وذلك ان ليلة االثنني غايته كان بالسماء غيم مطبق ومطر ورعد وبرق 

ملساجد وصلى الناس التراويح واستمر احلال اىل سابع ساعة من الليل واذا متواتر وأوقدت قناديل املنارات وا
مبدافع كثرية وشنك من القلعة واالزبكية ولغط الناس بالعيد وذكروا ان مجاعة حضروا من دمنهور البحرية وشهدوا 

يف قبول شهادهتم  اهنم رأوا هالل رمضان ليلة السبت فذهبوا اىل بيت الباشا فأرسلهم اىل القاضي فتوقف القاضي
فذهبوا اىل الشيخ الشرقاوي فقبلهم وايدهم وردهم اىل القاضي والزمه بقبول شهادهتم فكتبوا بذلك اعالما اىل 

الباشا وقضوا بتمام عدة رمضان بيوم االحد ويكون غرة شوال صبحها يوم االثنني واصبح الناس يف امر مريج منهم 
جعلوا رجب مثانية وعشرين يوما وشعبان تسعة وعشرين وكذلك رمضان  الصائم ومنهم املفطر فلزم من ذلك اهنم

  واالمر هللا وحده 

  شهر شوال سنة

  كان اوله احلقيقي يوم الثالثاء وجزم غالب الناس املفطرين بقضاء يوم االثنني 
  ويف خامسه وصلت اثقال خليل افندي الرجائي الدفتردار 

احلرف فوزعت وقبضت على يد امحد احملروقي وهي اول حادثة  وفيه طلبوا الف كيس سلعة من التجار وارباب
  وقعت بقدوم الدفتردار 

ويف يوم اخلميس عاشره نصب جاليش شريف باشا املعرب عنه بالطوخ عند بيته باالزبكية وضربت له النوبة التركية 
  واهدى له الباشا خياما كثرية وطقما ولوازم 

امري احلاج باملوكب واحململ املعتاد اىل احلصوة وكان ركب احلجاج يف  ويف يوم االثنني ثاين عشرينه كان خروج
هذه السنة عاملا عظيما وحضر الكثري من حجاج املغاربة من البحر وكذلك عامل كثري من الصعيد وقرى مصر 

  البحرية واالروام وغري ذلك 
بركة الشيخ قمر فأقام به  ويف يوم اخلميس خامس عشرينه خرج شريف باشا يف موكب جليل ونصب وطاقه عند

  اىل ان يسافر اىل جدة من القلزم وانتقل خليل افندي الرجائي الدفتردار اىل دار شريف باشا باالزبكية 
ويف غايته حضر أوالد الشريف سرور شريف مكة هروبا من الوهابيني ليستنجدوا بالدولة فنزلوا ببيت احملروقي 

  ف باشا وايل جدة بعدما قابلوا حممد باشا وايل مصر وشري

  شهر ذي القعدة احلرام سنة

استهل بيوم االربعاء فيه تقدم الناس بطلب اجلامكية فأمرهم الدفتردار بكتابة عرضحاالت فثقل عليهم ذلك فقالوا 
اننا كتبنا عرضحاالت يف السنة املاضية وأخذنا سنداتنا من الدفتردار املنفصل ودفع لنا سنة ستة عشر فقيل هلم انه 

  لكم سنة معجلة واحلساب ال يكون اال من يوم التوجيه  دفع

  فضجوا من ذلك وكثر لغط الناس بسبب ذلك واكثروا من التشكي من الدفتردار 
ويف سادسه اجتمع الكثري من النساء باجلامع األزهر وصاحوا باملشايخ وأبطلوا دروسهم فاجتمعوا بقبلته مث ركبوا 

يف ذلك وبقي االمر وهم يف كل يوم حيضرون وكثر اجتماعهم باألزهر وباب اىل الباشا فوعدهم خبري حىت ينظر 



الباشا فلم حيصل هلم فائدة من ذلك سوى أن رسم هلم مبواجب اخر سنة تارخيه معجلة ومل يقبضوا منها اال ما قل 
  بسبب تتابع الشرور واحلوادث 

  اىل السويس  ويف حادي عشره يوم السبت ارحتل شريف باشا اىل بركة احلج متوجها
وفيه ارحتل حجاج املغاربة وكانوا كثريين فسافر اغنياؤهم والكثري من فقرائهم من طريق الرب وآخرون من السويس 

  على القلزم 
ويف رابع عشره حضر ططريات اىل الباشا وعلى يدهم شاالت شريفة وبشارة بتقرير على السنة اجلديدة وزيد له 

  لية يف الوزارة فضربوا شنكا ومدافع متوالية يومني تشريف تترخانية ومعناه مرتبة عا
وفيه اشيع انتقال االمراء املصرلية من جهة البحرية وقبلوا اىل ناحية اجلسر االسود وأشيع ايضا ان مجاعة منهم نزلوا 

 بصحبة مجاعة من االنكليز اىل البحر قاصدين التوجه اىل اسالمبول وانتقل كتخدا بك خلفهم بعساكره ولكن مل
  يتجاسروا على االقدام عليهم 

وفيه وصلت االخبار من اجلهات الشامية هبروب حممد باشا أيب مرق من يافا واستيالء عساكر امحد باشا اجلزار 
  عليها وذلك بعد حصاره فيها سنة وأكثر 

نهم ومن ويف رابع عشره حضر كتخدا الباشا وتقدم االمراء املصرلية اىل جهة قبلي حىت عدوا اجليزة وحصل م
  العساكر العثمانية الضرر الكثري يف مرورهم على البالد من التفاريد والكلف ورعى الزروع وقطع الطرق 

برا وحبرا وكان آغات اجلو اىل القبلية وهو جنيب افندي كتخدا الدفتردار وصحبته ارباب مناصب عدوا اىل اجليزة 
هم وهجموا عليهم وقتلوا منهم من وجدوه وهرب الباقون متوجهني اىل الصعيد ونصبوا خيامهم برب اجليزة فصادفو

فاستولوا على خيامهم ووطاقهم وكذلك كتخدا الدفتردار خرج اىل مصر القدمية متوجها اىل الصعيد لقبض الغالل 
  واالموال فاستمر مكانه وتأخر لعدم املراكب وخوفا من املذكورين 

  لقلزم يوم اخلميس سادس عشره وفيه ورد اخلرب بنزول شريف باشا اىل املراكب با
ويف يوم االربعاء ثاين عشرينه طلبوا ايضا مخسة آالف كيس سلفة من التجار ثالثة آالف كيس ومن امللتزمني ألفا 
كيس وشرعوا يف توزيعها فأنزعج الناس واغلق أهل الغورية حوانيتهم وكذا خالفهم وهرب أهل وكالة الصابون 

كثر الناس مثل السكرية واهل مرجوش وخالفهم فطلبهم املعينون ولزموا بيوهتم اىل الشام على اهلجن واختفى ا
ومسروا مطابخ السكر وكذلك عملوا فردة على البالد أعلى وأوسط وأدىن اال على مخسمائة ريال واالوسط ثلثمائة 

  واالدىن مائة ومخسون 
 يوم السبت حادي عشره ونزل بصحبتهم وفيه حتقق اخلرب بنزول طائفة االنكليز وسفرهم من ثغر االسكندرية يف

  حممد بك االلفي وصحبته مجاعة من اتباعه 
ويف خامس عشرينه حضر أمحد باشا وايل دمياط وكانوا أرسلوا له طوخا ثالثا وأنه حيضر ويتوجه حملافظة مكة 

فظة من الوهابيني وكذلك قلدوا آخر باشاوية املدينة يسمى أمحد باشا وضعوا هلما عسكرا يسافرون صحبتهم للمحا
  وأخذوا يف التشهيل 

ويف هذه االيام كثر تشكي العسكر من عدم اجلامكية والنفقة فأنه اجتمع هلم جامكية حنو سبعة أشهر وقد قطع 
  عليهم الباشا رواتبهم وخرجهم لقلة االيراد وكثرة املطلوبات وكراهته هلم فصار كرباؤهم يترددون 



 كان يهرب من بيته غالب االيام وأشيع باملدينة قيام العسكر واهنم قاصدون ويكثرون من مطالبة الدفتردار حىت
هنب امتعة الناس فنقل أهل الغورية وخالفهم بضائعهم من احلوانيت وامتنع الكثري منهم من فتح احلوانيت وخافهم 

ا قتلوه وكذلك أكثروا الناس حىت يف املرور وخصوصا أوقات املساء فكانوا اذا انفردوا بأحد شلحوه من ثيابه ورمب
  من خطف النساء واملردان 

ويف ليلة الثالثاء ثامن عشرينه كان انتقال الشمس لربج احلمل وأول فصل الربيع ويف تلك الليلة هبت رياح مشالية 
شرقية هبوبا شديدا مزعجا واستمرت بطول الليل ويف آخر الليل قبل الفجر اشتد هبوهبا مث سكنت عند الشروق 

ك الليلة دار باحلبالة بالرميلة ومات هبا حنو ثالثة أشخاص وداران أيضا بطولون وغري ذلك حيطان وسقط تل
  وأطارف أماكن قدمية مث حتولت الريح غربية قوية واستمرت عدة أيام ومعها غيم ومطر 

  ا اىل اجلهة القبلية وفيه وصل االمراء املصرلية اىل الفيوم فأخذوا كلفا ودراهم كثرية فردوها على البالد مث سافرو
وفيه ورد اخلرب بأن املراكب اليت هبا ذخرية أمري احلاج بالقلزم املتوجهة اىل الينبع واملويلح غرقت مبا فيها ومركب 

  اجلميعي من مجلتها 
وفيه حضر مصطفى بينباشا الذي كان ايام الوزير مبصر اىل بلبيس وهو موجه بطلب مبلغ دراهم فأقام ببلبيس حىت 

  ها له مث ذهب اىل دمياط وصحبته حنو االربعمائة من االرنؤد ليسافر من البحر أرسلو
وفيه توجه احملروقي والكثري من الناس لزيارة سيدي أمحد البدوي ملولد الشرنباللية وأخذ معه عدة كثرية من 

دلوا على مكان العسكر خوفا من العربان ووصل اليه فرمان بطلب دراهم من أوالد اخلادم ومن أوالد البلد ف
  ملصطفى اخلادم فأستخرجوا منه ستة آالف ريال وطلبوا من كل واحد من اوالد عمه مثلها 

  شهر ذي احلجة احلرام سنة

استهل بيوم اجلمعة يف يوم االثنني رابعه قتلوا شخصا عسكريا نصرانيا عند باب اخلرق قتله آغات التبديل بسبب 
ن هو ورفيقان له وخيطفون من مير هبم من النساء يف النهار اىل ان قبض انه كان يقف عند باب داره حبارة عابدي

  عليه وهرب رفيقاه 
  وفيه ايضا أخرجوا من دار حبارة خشقدم قتلى كثرية نساء ورجاال من فعل العسكر 

  وفيه عدي ابراهيم باشا اىل بر اجليزة 
ء القبايل مكاتبة على يد الشيخ سليمان ويف يوم االحد عاشره كان عيد االضحى يف ذلك اليوم حضر من االمرا

الفيومي خطابا للمشايخ فأخذها خبتمها وذهب هبا اىل الباشا ففتحها واطلع على ما فيها مث طلب املشايخ فحضروا 
  اليه وقت العصر 

 ويف يوم اجلمعة خامس عشره حضرت مكاتبات من الديار احلجازية خيربون فيها عن الوهابيني اهنم حضروا اىل جهة
الطائف فخرج اليهم شريف مكة الشريف غالب فحارهبم فهزموه فرجع اىل الطائف وأحرق داره اليت هبا وخرج 
هاربا اىل مكة فحضر الوهابيون اىل البلدة وكبريهم املضايفي نسيب الشريف وكان قد حصل بينه وبني الشريف 

كر املوجه حملاربة الشريف ففعل فحاربوا وحشة فذهب مع الوهابيني وطلب من مسعود الوهايب أن يؤمره على العس
الطائف وحارهبم أهلها ثالثة أيام حىت غلبوا فأخذ البلدة الوهابيون واستولوا عليها عنوة وقتلوا الرجال وأسروا 

  النساء واالطفال وهذا دأهبم مع من حيارهبم 
لسورين عند القنطرة اجلديدة ويف ذلك اليوم مر أربعة أنفار من العسكر وأخذوا غالما لرجل حالق خبط بني ا



فعارضهم االوسطى احلالق يف أخذ الغالم فضربوا احلالق وقتلوه مث ذهبوا بالغالم اىل دارهم باخلطة فقامت يف 
  الناس ضجة وكرشة وحضر اغات التبديل فطلبهم فكرنكوا بالدار 

على ذلك اىل ثاين يوم فركب الباشا يف  وضربوا عليه البنادق من الطيقان فقتلوا من اتباعه مثانية أنفار ومل يزالوا
التبديل ومر من هناك وأمر بالقبض عليهم فنقبوا عليهم من خلف الدار وقبضوا عليهم بعد ما قتلوا وجرحوا 

آخرين فشنقوهم ووجدوا بالدار مكانا خربا اخرجوا منه زيادة عن ستني امرأة مقتولة وفيهن من وجدوها وطفلها 
  مذبوح معها يف حضنها 

فيه حضر علي آغا الوايل اىل بيت امحد آغا شويكار بضرب سعادة واخرج منه قتلى كثرية وامثال ذلك شيء و
  كثري 

ويف خامس عشره ايضا امر الباشا الوجاقلية ان خيرجوا جهة العادلية الجل اخلفر من العربان فاهنم فحش امرهم 
ق بوالق وغري ذلك فلما كان يف ثاين يوم ركب وجتاسروا يف التعرية واخلطف حىت عل نواحي املدينة بل وطري

الوجاقلية بأهبتهم وبيارقهم وحضروا اىل بيت الباشا وخرجوا من هناك اىل وطاقهم الذي أعدوه ألنفسهم خارج 
  القاهرة وشرعوا ايضا يف تعمري قصر من القصور اخلارجة اليت خربت أيام الفرنسيس 

كورين وصحبتهم عدة من العسكر اىل جهة عرب اجلزيرة بسبب اغارة ويف تاسع عشره سافر مجاعة الوجاقلية املذ
موسى خالد ومن معه على البالد وقطع الطرق فالقاهم املذكور وحارهبم وهزمهم اىل وردان وذهب هو اىل جهة 

  البحرية 
لكنيسة اليت حبارة ويف رابع عشرينه يوم االحد كان عيد النصارى الكبري يف ليلتها وهي ليلة االثنني وقع احلريق يف ا

الروم ويف صبحها شاع ذلك فركب اليها أغات االنكشارية والوايل وأحضروا السقائني والفعلة الذين يعملون يف 
عمارة الباشا حىت أخذوا الناس اجملتمعة بسوق املؤيد باالمناطيني وحضر الباشا ايضا يف التبديل واجتهدوا يف اطفائها 

  ين يوم واحترق هبا أشياء كثرية وذخائر وأمتعة وهنبت أشياء باملاء واهلدم حىت طفئت يف ثا
  وفيه وردت اخبار بان االمراء املصرلية وصلوا اىل منية بن خصيب 

فأرسلوا اىل حاكمها بان ينتقل منها ويعدى هو ومن معه من العسكر اىل الرب الشرقي حىت اهنم يقيمون هبا اياما 
م وحصنوا البلدة وزادوا يف عمل املتاريس وحاكمها املذكور سليم كاشف ويقضون اشغاهلم مث يرحلون فأبوا عليه

تابع عثمان بك الطنربجي املرادي املقتول فانه سامل العثمانيني وانضم اليهم فألبسوه حاكما على املنية واضافوا اليه 
فلما أجاهبم باالمتناع  عساكر فذهب اليها ومل يزل جمتهدا يف عمل متاريس ومدافع حىت ظن انه صار يف منعة عظيمة

حضروا اىل البلدة وحارهبم اشد احملاربة مدة أربعة ايام بلياليها حىت غلبوا عليهم ودخلوا البلدة وأطلقوا فيها النار 
وقتلوا أهلها وما هبا من العسكر ومل ينج منهم اال من ألقى نفسه يف البحر وعام اىل الرب االخر أو كان قد هرب قبل 

كاشف فاهنم قبضوا عليه حيا وأخذوه أسريا اىل ابراهيم بك فوخبه وأمر بضربه فضربوه علقة ذلك وأما سليم 
  بالنبابيت 

وفيه وصلت هجانة من شريف باشا مبكاتبة للباشا والدفتردار خيرب فيها انه وصل اىل الينبع وهو عازم على الركوب 
  ىل جده من هناك على الرب ليدرك احلج ويترك أثقاله تتوجه يف املركب ا

ويف غايته وصل سلحدار الباشا وصحبته أغات املقرر الذي تقدمت بشارته فلما وصلوا اىل بوالق أرسل الباشا يف 
صبحها اليهم فركبوا يف موكب اىل بيت الباشا وضربوا هلم مدافع وحضر املشايخ والقاضي واالعيان والوجاقات 



  احلث واالمر مبحاربة املخالفني فقرىء عليهم ذلك وفيه االمر بتشهيل غالل للحرمني و
  وفيه بعثوا حنو ألف من العسكر اىل جهة اسيوط للمحافظة فساروا على اهلجن من الرب الشرقي 

وفيه ارسلوا أوراقا اىل التجار وأرباب احلرف بطلب باقي الفردة وهو القدر الذي كان تشفع فيه احملروقي وأخذوا 
  يف حتصيله 

  هبا من احلوادث الكلية اليت ذكر بعضها وانقضت هذه السنة وما وقع 

وأما اجلزئية فال ميكن االحاطة ببعضها فضال عن كلها لكثرهتا واختالف جهاهتا واشتغال البال عن تتبع حقائقها 
ونسيان الغائب باالشتع والقبيح باالقبح فمن الكلية اليت عم الضرر هبا زيادة املكوس أضعاف املعتاد يف كل ثغر 

ا ومنها توايل الفرد والسلف واملظامل على أهل املدينة واالرياف وحق طرق املعينني وكلفهم اخلارجة عن ذهابا واياب
احلد واملعقول بأدىن شكوى ولو بالباطل فبمجرد ما يأيت الشاكي بعرضحال شكواه يكتب له ورقة ويعني هبا 

بمجرد وصوله اىل املشكى بصورة عسكري أو اثنان أو اكثر حبسب اختيار الشاكي وطلبه للتشفي من خصمه ف
منكرة وسالح كثري متقلد به فال يكون له شغل اال طلب خدمته وال يسأل عن الدعوى وال عن صورهتا ويطلب 

طلبا خارجا عن املعقول كألف قرش يف دعوى عشرة قروش وخصوصا اذا كانت الشكوى على فالح يف قرية 
تكليفهم الذبائح والفطور مبا يشترطونه ويقترحونه عليهم فيحصل أشنع من ذلك من اقامتهم عندهم وطلبهم و

ورمبا يذهب الشخص الذي يكون بينه وبني آخر عداوة قدمية أو مشاحنة أو دعوى قضى عليه فيها حبرق من زمان 
طويل فيقدم له عرضحال ويعني له مباشرا بفرمان ويذهب هو فال يظهر ويذهب املعني يف شغله واملشكي ال يرى 

وال يدري من اين جاءته هذه املصيبة وميكن أنه من بعد خالصه من امر املباشر حيضر اىل بيت الباشا الشاكي 
ويفحص عن خصمه ويعرفه فينهى دعواه ويظهر حجته بانه على احلق وان خصمه على الباطل فيقال له عني على 

على اهللا ورجع فضاق ذرع  خصمك أيضا فأن أجاب اىل ذلك رسم له بفرمان ومعني آخر كذلك واال ترك أجره
الناس من هذه احلال وكرهوا هذه االوضاع ورمبا قتل الفالحون املعينني وهربوا من بالدهم وجلوا عن أوطاهنم 

خوف الغائلة ومل يزل هذا دأهبم حىت نفرت منهم القلوب وكرهتهم النفوس ومتنوا هلم الغوائل وعصت أهل 
لموا خيانتهم فخانوهم ومكالبتهم فكالبوهم وانتمى عربان اجلهة النواحي وعربدت العربان وقطعوا الطرق وع

  القبلية اىل االمراء 

املصرلية وساعدوهم عليهم وملا احندر االمراء اىل جهة حبري انضمت اليهم مجيع قبائل اجلهة العربية واهلنادي 
لالمراء والعربان زادت  وعرب البحرية وخالفهم فلما وقعت احلروب بني االمراء والعثمانيني وكانت الغلبة

جسارهتم عليهم ورصدوا هلم الغوائل وقطعوا عليهم وعلى املسافرين الطرق حبرا وبرا فمن ظفروا به ومانعهم هنبوا 
متاعه وقتلوه واال سلبوه وتركوه فحش االمر جدا قبلي وحبري حىت وقف حال الناس ورضوا عن احكام 

واحملتسب وعمل قائمة تسعرية للمبيعات وان يكون الرطل اثنيت عشرة الفرنسيس ومنها ان الباشا ملا قتل الوايل 
أوقية يف مجيع االوزان وأبطلوا الرطل الزيايت الذي يوزن به السمن واجلنب والعسل واللحم وغري ذلك وهو أربع 

رات على عشرة أوقية مل ينفذ من تلك االوامر شيء سوى نقص االرطال ومل يزل ذو الفقار حمتسبا حىت رتب املقر
املتسببني زيادة عن القانون االصلي وجعل منها قسط اخلزينة الباشا وللكتخدا وخالفهما ورجعت االمور يف 

االسعار أقبح وأغلى مما كانت عليه يف كل شيء واستمر الرطل اثنيت عشرة أوقية ال غري وكثر ورود الغالل أيام 
نها ان الفضة االنصاف العددية صاروا يأخذوهنا من دار النيل ورخص سعرها والرغيف على مقدار رغيف الغالء وم



الضرب أول بأول ويرسلوهنا اىل الروم والشام بزيادة الصرف وال ينزل اىل الصيارف منها اال القليل حىت شحت 
بأيدي الناس جدا ووقف حاهلم يف شراء لوازم البيوت وحمقرات االمور ويدور االسانن بالريال او احملبوب أو اجملر 

وهو يف يده طول النهار فال جيد مصارفته وأغلقت غالب الصيارف حوانيتهم بسبب ذلك وبسبب أذية العسكر 
فأهنم يأتون اليهم ويلزموهنم باملصارفة فيقول له الصرييف ليس عندي فضة فال يقبل عذره ويفزع عليه بيطقانه أو 

ا يف الوزن ال يستقيم يف نقصه وال يأخذ اال صرفه بارودته وان وجد عنده املصارفة وكان احملبوب أو البندقي ناقص
  كامال واذا اشترى شيئا من سوقي أعطاه بندقيا وطلب باقيه ومل يكن عند البائع باقيه أخذ 

الذي اشتراه والبندقي وذهب وال يقدر املسبب على استخالص حقه منه وان وجد معه باقي املصارفة وأخذ ذلك 
ناقصا وهو الغالب ال يقدر الصرييف أن يذكر نقصه فان قال انه ينقص كذا فزع  البندقي ونقد عند الصراف وكان

  عليه وسبه وبعضهم أدخل اصبعه يف عني الصراف وامثال ذلك 
ومنها شحة املراكب حىت أن املسافر ميكث االيام الكثرية ينتظر مركبا فال جيد ورمبا اخذوها بعد متام وسقها فنكتوه 

مراء املصرلية ومن انضم اليهم تعرضوا هلا وهنبوا ما هبا من الشحنة وأخذوا املركب واخذوها وان مرت على اال
  واستمر هذا احلال على الدوام فكان ذلك من اعظم اسباب التعطيل ايضا 

ومنها تسلط العسكر على خطف الناس وسلبهم وقتلهم وخصوصا يف اواخر هذه السنة حىت امتنعت الناس من 
اال ان يكونوا يف عزوة ومنعة وقوة وال تكاد ترى شخصا مير يف االسواق السلطانية من  املرور يف جهات سكنهم

بعد املغرب وقبيل العشاء واذا اضطر االنسان اىل املرور تلك االوقات فال مير اال كاجملازف على نفسه وكأمنا على 
اهتم فعلوا ذلك مع العامة على حد قول رأسه الطري فيقال أن فعلهم هذه الفعائل من عوائدهم اخلبيثة اذا تأخرت نفق

القائل خلص تارك من جارك وذلك كله بسبب تأخري مجاكيهم وقطع خرجهم حنو مخسة أشهر والباشا يسوقهم 
ويقول هؤالء ال يستحقون فلسا وأي شيء خرج من يدهم وطول املدى نكلفهم ونعطيهم وما ستروا أنفسهم مع 

هبم بل خيرجون علي ويذهبون حيث شاؤا فليس منهم اال الرزية والفنطزية وهم  الغز املصرلية وال مرة فال حاجة لنا
يقولون ال خنرج وال نذهب حىت نستويف حقنا على دور النصف الفضة الواحد وان شئنا أقمنا وان شئنا ذهبنا ومنها 

يع أدوات العمارة استمرار الباشا على اهلمة واالجتهاد يف العمارة والبناء وطلب االخشاب واملؤن حىت عز مج
وضاق حال الناس بسبب احتياجهم لعمارة أماكنهم اليت خترب يف احلوادث السابقة وبلغ سعر االردب اجلبس مائة 

  وعشرين 

نصفا واجلري املخلوط اربعني نصفا واجرة املعلم يف اليوم مخسة وأربعني نصفا ويتبعه آخر مثل ذلك والفاعل اثنني 
جازة من املعمارجي وهو ان الذي يريد بناء ولو كانونا ال يقدر أن يأتيه البناء حىت وعشرين نصفا وأحدثوا أخذ ا

يأخذ ورقة من املعمارجي ويدفع عليها مخسني نصفا ومل يزل االجتهاد يف العمارة املذكورة حىت أقاموا جانبا من 
ومن خارج حوانيت  القشلة وهي عبارة عن وكالة يعلوها طباق وأسفلها اصطبالت وحوهلا من داخل حواصل

وقهوة فعندما متت احلوانيت ركبوا عليها درفها وأسكنوا هبا قهوجيا ومزينا من أتباع الباشا وخياطني وعقادين 
وسروجية الباشا وغري ذلك ومل يكمل تسقيف الطباق وعملوا هلا بوابة عظيمة مبصاطب وهدموا حائط الرحبة 

احلجر النحت احملكم الصنعة وعملوا هلا بابا عظيما ببدنات وابراج املقابلة لبيت الباش اخلارجة وعمرت وانشئت ب
عظيمة وهبا طاقات عليا وسفلى وصفوا هبا املدافع العظيمة وبركة الرحبة مثل ذلك وعملوا هلا باب آخر قبالة باب 

ي عمله القشلة حبيث صار بينها وبني القشلة رحبة متسعة يسلك منها املارون اىل جهة بوالق على اجلسر الذ



الفرنسيس وخيرجون ايضا يف سلوكهم من بوابة عظيمة اىل طريق بوالق من اجلهة الغربية حبائط حجر متصلة من 
احلربة حيث البوابة املواجهة للقشلة اىل آخر القشلة وعلى هذه البوابة من اجلهتني مدافع مركبة على بدنات 

ن حجر وهبا باب يصعد منه اىل تلك االبراج واجلبخانة وابراج وطيقان مهندمة وبأسفلها من داخل مصطبة كبرية م
والعساكر جلوس على تلك املصاطب اخلارجة والداخلة البسني االسلحة وبنادقهم مرصوصة بدائر احليطان 

وبداخل الرحبة الوسطانية مدافع عظيمة مرصوصة بطول الرحبة ميينا ومشاال وكذلك بداخل احلوش اجلواين االصلي 
حنو املائيت مدفع مرصوصة ايضا وعربيات وصناديق جبخانة وآالت حرب وغري ذلك واجلبخانة  وبأسفل الربكة

  الكبرية هلا حمل خمصوص باحلوش الداخل االصلي وهلا خزنة وطبجية وعرجبية 

ومنها انه عدم البصل االمحر حىت بيع الرطل بسعر القنطار يف الزمن السابق وعدم امللح أيضا بسبب احتكاره وعدم 
ملراكب اليت جتلبه من حبري ملا ترتب عليهم من زيادة اجلمرك وعدم مكاسبهم فيه الن الذي توىل على مجرك ا

املالحة صار يأخذه من أصحابه على ذمته بسعر قليل معلوم ويبيعه على ذمته بسعر كثري ملن يسافر به اىل جهة قبلي 
بون فيه من جتارته فعز وجوده يف آخر السنة حىت بيع وذلك خالف ما يأخذه من املراكب اليت حتمله فامتنع املتسب

الربع بثمانني نصفا من ثالث انصاف وضجت الناس من ذلك فأرسل ذلك امللتزم ثالثة مراكب على ذمته ووسقها 
ملحا وصار يبيع الربع بعشرين نصفا ويبيعه املسبب بثالثني وهذا مل يعهد فيما تقدم من السنني وعدم ايضا الصابون 

تأخر القافلة حىت بيع بأغلى مثن مث حضرت القافلة فاحنل سعره وتواجد وغري ذلك مما ال ميكن االحاطة به  بسبب
  ونسأل اهللا تعاىل حسن العاقبة 

  سنة مثان عشرة ومائتني والف

   ١٢١٨شهر حمرم احلرام سنة 
بوالق وحوانيتهم استهل بيوم السبت يف ذلك اليوم وقعت زعجة عظيمة يف الناس وحصلت كرشات يف مصر و

ورفعوا منها ماخف من متاعهم من الدكاكني وبعضهم ترك حانوته وهرب والبعض سقط متاعه من يده ومل يشعر 
من شدة ما حلقهم من اخلوف واالرجاف ومل يعلم سبب ذلك فيقال ان السبب يف ذلك ان مجاعة من كبار العسكر 

فقال هلم اذهبوا اىل الدفتردار فذهبوا اىل الدفتردار فقال هلم ذهبوا اىل الباشا وطلبوا مجاكيهم املنكسرة وخرجهم 
مجكيتكم عند حممد علي فذهبوا اىل حممد علي وكانوا وعدوهم بقبض جامكيتهم يف ذلك اليوم فلما ذهبوا اىل حممد 

علي قال هلم مل اقبض شيئا فعلموا معه شراسة وضرب بينهم بعض بنادق وهاجت العسكر عند بيت حممد علي 
  رششمه فحصلت هذه الزعجة يف مصر وبوالق مث سكن ذلك بعد أن وعدهم بعد ستة أيام س

وفيه وردت عدة تقارير وهبا جبخانة ومجلة من العسكر وصحبتهم ابراهيم اغا الذي كان كاشف الشرقية عام اول 
ا متوجهة اىل جدة وكان توجه اىل اسالمبول فحضر وصحبته ذلك فحملوا اجلبخانة وطلعوها اىل القلعة فيقال اهن

  بسبب فتنة احلجاز وقيل غري ذلك 
ويف يوم اجلمعة سابعه ثارت العسكر وحضروا اىل بيت الدفتردار فاجتمعوا باحلوش وقفلوا باب القيطون وطردوا 
القواسة وطلع مجع منهم فوقفوا بفسحة املكان اجلالس به الدفتردار ودخل اربعة منهم عند الدفتردار فكلموه يف 

الوعد فقال هلم انه اجتمع عندي حنو الستني الف قرش فاما أن تأخذوها أو تصربوا كم يوم حىت يكمل لكم  اجناز
املطلوب فقالوا ال بد من التشهيل فان العسكر تقلقوا من طول املواعيد فكتب ورقة وارسلها اىل الباشا بأن يرسل 



الرسول وهو يقول ال ادفع وال آذن بدفع شيء فأما اليه جانب دراهم تكملة للقدر احلاصل عنده يف اخلزينة فرجع 
ان خيرجوا ويسافروا من بلدي او ال بد من قتلهم عن آخرهم فعندما رجع بذلك اجلواب قال له ارجع اليه واخربه 
ان البيت قد امتأل بالعساكر فوق وحتت واين حمصور بينهم فعند وصول املرسال وقبل رجوعه أمر الباشا بأن يديروا 

فع ويضربوها على بيت الدفتردار وعلى العسكر فما يشعر الدفتردار اال وجلة وقعت بني يديه فقام من جملسه املدا
اىل جملس آخر وتتابع الرمي واشتعلت النار يف البيت ويف الكشك الذي أنشأه ببيت جده اجملاور لبيته وهو من 

اسفل واالرنؤد حميطة به وبات حتت السالمل اىل اخلشب واحلجنة من غري بياض مل يكمل فالتهب بالنهار فنزل اىل 
الصباح وهنب العسكر اخلزينة والبيت ومل يسلم اال الدفتردار واالوراق وضعوها يف صناديق وشالوها وكان ابتداء 
رمي املدافع وقت صالة اجلمعة واما اهل البلد فاهنم كانوا متخوفني ومتطريين من قومه او فزعة حتصل من العسكر 

  ك فلما عاين الناس جتمعهم ببيت الدفتردار شاع ذلك يف املدينة ومر الوايل يقول للناس ارفعوا متاعكم قبل ذل

واحفظوا انفسكم وخذوا حذركم واسلحتكم فأغلق الناس الدكاكني والدروب وهاجوا وماجوا فلما مسعوا ضرب 
وال راد يردهم وال حاكم مينعهم ونادى املدافع زاد تطريهم وختيلوا هجوم العكسر وهنب البلد بل ودخول البيوت 

املنادي معاشر الناس واوالد البلد كل من كان عنده سالح فليلبسه واجتمعوا عند شيخ مشايخ احلارات يذهب 
بكم اىل بيت الباش وحضرت اوراق من الباشا ألهل الغورية ومغاربة الفحامني وجتار خان اخلليل وأهل طولون 

نده والتحذير من التخلف فذهب بعض الناس فأقاموهم عند بيت حرمي الباشا وبيت يطلبهم بأسلحتهم واحلضور ع
بن احملروقي اجملاور له وهو بيت البكري القدمي فباتوا ليلتهم هناك وحضر حسن آغا وايل العمارة عشاء تلك الليلة 

اوق وحتزبوا احزابا وطاف على الناس حيرضهم على القيام ومعاونة الباشا وجتمع بعض االوباش بالعصي واملس
وعملوا متاريس عند رأس الوراقني وجهة العقادين واملشهد احلسيين فلما دخل الليل بطل الرمي اىل الصباح 

فشرعوا يف الرمي باملدافع والقنابر من اجلهتني وتترست العساكر جبامع أزبك وبيت الدفتردار وبيت حممد علي 
هذه احلادثة وأما القلعة الكبرية فان الباشا مطمئن من جهتها  وكوم الشيخ سالمة وداخل الناس خوف عظيم من

النه مقيد هبا اخلازندار ومعه عدة من االرنؤد وغريهم وقافل أبواهبا وملا كان يوم اجلمعة امس تارخيه قبل حصول 
نبهوا الواقعة وحضر اغات اإلنكشارية والوجاقلية الجل السالم على عادهتم ودخلوا عند كتخدا بك فقال هلم 

على اهل البلد بغلق الدكاكني واالسواق واالستعداد فإن العسكر حاصل عندهم قلة ادب فلما طلعوا عند الباشا 
اعلموه مبقالة كتخدا بك فقال هلم نعم فقال له آغات االنكشارية يا سلطامن ينبغي االحتفاظ بالقلعة الكبرية قبل كل 

ظ وغلق االبواب فقال له االغا لكن ينبغي أن نترك عند كل باب من شيء فقال ان هبا اخلازندار واوصيته باالحتفا
  خارج قدر مخسني انكشاريا فقال وايش فائدهتم ما عليكم من هذا الكالم 

تريدون تفريق عساكري اذهبوا ملا امرتكم به وذلك الجل انفاذ القضاء وحضر طاهر باشا ايضا يف ذلك الوقت 
بله الباشا وأمره بأن يذهب اىل داره وال يقارش فلما كان يف صبحها يوم وهو كاحملب ومكمن العداوة فلم يقا

السبت رتب الباشا عساكره على طريقة الفرنسيس وهو املسمى بالنظام اجلديد فخرجوا بأسلحتهم وبنادقهم 
ب وخيوهلم وهم طوابري ومروا حوايل الربكة وانقسموا فرقتني فرقة أتت على رصيف اخلشاب وفرقة على جهة با

اهلواء ليأخذوا االرنؤدية بينهم وحيصروهم من اجلهتني فلما حضرت الفرقة اليت من ناحية رصيف اخلشاب قاتلوا 
االرنؤدية فعند ذلك أركبوا الدفتردار وأخذوه اىل بيت طاهر باشا ومعه أتباعه واهنزم االرنؤدية من تلك اجلهة 

خرى وحتققوا اهلزمية واخلذالن وعندما وصلت عساكر واحنصروا جهة جامع ازبك واشتغلوا مبحاربة الفرقة اال



الباشا اىل بيت الدفتردار واحملروقي وبيت حرمي الباشا اشتغلوا بالنهب واخراج احلرمي وتركوا القتال وتفرقوا 
باملنهوبات وفترت مهة الفرقة االخرى وجرى أكثرهم ليخطف شيئا ويغنم مثلهم وقالوا حنن نقاتل ومنوت العلى 

حابنا ينهبون ويغنمون فهزموا انفسهم لذلك وتراجع االرنؤدية واشتدت عزميتهم ورجع البعض منهم شيء وأص
على عساكر الباشا فهزموا من بقي منهم وملكوا اجلهة اليت كانوا أجلوهم عنها فعند ذلك ظهر طاهر باشا وركب 

يت يف حائط باب العزب القريبة من اىل الرميلة وتقدم اىل باب العزب فوجده مغلوقا فعاجل الطاقات الصغار ال
االرض املعدة لرمي املدافع من أسفل ففتح بعضها ودخل منها بعض عسكر فتالقوا مع االرنؤد احملافظني داخل 
الباب فالتف بعضهم على بعض مث طلعوا عند اخلازندار وكان عنده ابن أخت طاهر باشا ممرضا قبل ذلك بايام 

بعضهم وصاروا عصبة وطلبوا مفاتيح القلعة من اخلازندار فمانعهم وملا رأى منهم  وصحبته طائفة ايضا فالتفوا على
العني احلمراء سلمهم املفاتيح فنزلوا وفتحوا االبواب لطاهر باشا وحبسوا اخلازندار وأنزلوا من القلعة مدافع 

  وبنبات وجبخانة 

وحممد باشا ال يدري بشيء من ذلك فلم اىل االزبكية جلماعتهم وكذلك قيدوا بالقلعة طبجية وعساكر كل ذلك 
يشعر اال والضرب نازل عليه من القلعة فسأل ما هذا فقيل له اهنم ملكوا القلعة فسقط يف يذه وعند ذلك نزل 

طاهر باشا من القلعة وشق من وسط املدينة وهو يقول بنفسه مع املنادي أمان واطمئنان افتحوا دكاكينكم وبيعوا 
س وطاف يزور االضرحة واملشايخ واجملاذيب ويطلب منهم الدعاء ورفع الناس املتاريس من واشتروا وما عليكم با

الطرق وانكفوا عن مقارشة العسكر وكذلك مل حيصل أذية من العسكر الحد من الرعية وأمروا بفتح خمابز العيش 
ليهم بالعيش والكعك واملاآكل وأخذوا واشتروا عن غري اجحاف وال خبس فلما علم الباعة منهم ذلك ذهبوا ا

واجلنب والفطري والسميط وغري ذلك ودخلوا فيهم يبيعون عليهم وهم يشترون منهم باملصلحة وصار بعض أوالد 
البلد يذهب اىل الفرجة ويدخل بينهم ومير من وسطهم فال يتعرضون هلم ويقولون حنن مع بعضنا وأنتم رعية فال 

به عندما ارسل الباشا ونادى بالناس فردوهم بلطف وكل ذلك عالقة لكم بنا ووجدوا مع البضع سالحا ذهب 
على غري القياس وطاهر باشا مل يكن له شغل اال الطواف باملدينة واالسواق وخارج البلد ويقول للفالحني الذين 
يس جيلبون احلطب واجللة والسمن واجلنب من االرياف كونوا على ما أنتم عليه وهاتوا أسبابكم وبيعوا واشتروا ول

عليكم باس وحضر اليه الوايل فأمره باملرور واملناداة باالمن للناس واستمر احلرب بني الفريقني هنار السبت واشتد 
ليل االحد طول الليل فما أصبح النهار حىت زحف عساكر االرنؤد اىل جامع عثمان كتخدا وايل حارة النصارى من 

ق وملكوا بوالق وهجموا على مناخ اجلمال الذي بالقرب من اجلهة االخرى وطلعوا اىل التلول اليت بناحية بوال
الشيخ فرج فقتلوا من به من عسكر التكرور وهرب من بقى منهم عريانا وقبضوا على منش القبطان وعدوا 

ني بالغليون اىل برانبابة وهنبوا ما فيه وكان به مال القبطان وذخائره اليت مجعها من مظامل املراكب واملسافرين والقادم
  شيا كثريا وكذلك ذهبت 

طائفة منهم اىل قصر العيين وقبضوا على من به ومن عبيد الباشا وعروهم وأخذوهم اسرى وهنبوا بيت السيد أمحد 
احملروقي باالزبكية وهو بيت البكري القدمي وقد كان اخاله لنفسه وعمره وسكنه حبرميه فنهبوا منه شيئا كثريا يفوق 

ء بعد ما فتشوهن او افتدين انفسهن وكذلك بيت حرمي الباشا املالصق له بعد ما ارسل احلصر واخرجوا منه النسا
الباشا عساكره قبل بيوم فنقل منه احلرمي عنده بطوهلن ال غري وهنبوا بيت جرجس اجلوهري وأخذوا منه اشياء 

بيومني بسبب ان احملافظني نفيسة كثرية وفراوي مثمنة وحرمي بيت الباشا مل يتمكنوا منه اال بعد انفضاض القضية 



عليه كانوا مثانية عشر فرنساويا فحاصروا فيه هذه املدة حىت خرجوا منه بامان واما سكان تلك اخلطة فأهنم كانوا 
يذهبون اىل طاهر باشا او حممد علي فريسل معهم عسكر خلفارهتم حىت ينقلوا امتعتهم او امكنهم اىل جهات بعيدة 

انفسهم من احلرب وهرب احملروقي وابنه عند الباشا والحت لوائح اخلذالن على الباشا  عن ذلك احملل ليامنوا على
واستعد للفرار فأنه ملا بات تلك الليلة مل جيد عليقا وال خبزا فعلقوا على اخليل ارزا وتعشى الباشا بالقسمات 

طريق ومل يصل اليه مث عسكر وارسل اىل حارة النصارى فطلب منهم خبزا فأرسلوا له خبزا فخطفه االرنؤد يف ال
االرنؤد احضروا آلة بنية ووضعوها بالربكة وضربوا هبا على بيت الباشا فوقعت واحدة على الباذاهنج فألتهب فيه 

النار فأرادوا اطفاءها فلم جيدوا سقائني تنقل املاء ويقال ان اخلازندار الذي كان بالقلعة ملا قبضوا عليه التزم هلم 
ويطلقوه فأرسل بعض أتباعه اىل مكانه الذي ببيت الباشا فأوقدوا فيه النار يف ذلك الوقت حبرق بيت الباشا 

واشتعلت يف االخشاب والسقوف وسرت اىل مساكن الباشا فعند ذلك نزل الباشا اىل أسفل وأنزل احلرمي وعددهن 
حملروقي وابنه وترمجانه وصري سبع عشرة امرأة فأركبهن بغاال وأمر الدالة واهلوارة ان يتقدموهن وركب صحبتهن ا

  فيه وعبيده وفراشوه وتأخر الباشا حىت أركب احلرمي مث ركب يف مماليكه ومن بقي من عسكره 

وأتباعه وركب معه حسني آغاشنن وبعض آغوات وصحبته ثالث هجن وخرج اىل جزيرة بدران فعندما أشيع 
والنار تشتعل فيه وكان ركوبه قبيل أذان العصر ركوبه هجمت عساكر االرنؤد على البيت واشتغلوا بالنهب هذا 

من يوم االحد تاسع احملرم وخرج خلفه عدة وافرة من عسكر االرنؤد فرجع عليهم وهزمهم مرتني وقيل ثالثا واما 
احملروقي ومن معه فأهنم تشتتوا من بعضهم خلف الدالة ومل يلحقوهم وانقطع حزام بغلته فنزل عنها فأدركه 

حقة بالباشا فعروه وشلحوه هو واتباعه وابنه واخذوا منهم حنو عشرين الف دينار اسالمبويل نقدية العساكر املتال
وقيل جواهر بنحو ذلك فأدركهم عمر أغا بينباشي املقيم ببوالق فوقعوا عليه فأمنهم واخذهم معه اىل بوالق وباتوا 

ذلك جرجس اجلوهري وهنب العسكر بيت الباشا عنده اىل ثاين يوم واخذ هلم امانا وحضر اىل طاهر باشا وقابله وك
واخذوا منه شيئا كثريا وباتت النار تلتهب فيه والدخان صاعد اىل عنان السماء حىت مل يبق فيه اال اجلدران التحتانية 

املالصقة لالرض واحترقت واهندمت تلك االبنية العظيمة املشيدة العالية وما به من القصور واجملالس واملقاعد 
واشن والشبابيك والقمريات واملناظر والتنهات واخلزائن واملخادع وكان هذا البيت من أضخم املباين املكلفة والر

فانه اذا حلف احلالف انه صرف على عمارته من اول الزمان اىل ان احترق عشر خزائن من املال او اكثر ال حينث 
املكان قصرا عمره وانشأه السيد ابراهيم ابن السيد فان االلفي ملا انشأه صرف عليه مبالغ كثرية وكان اصل هذا 

سعودي اسكندر من فقهاء احلنفية وجعل يف اسفله قناطر وبوائك من ناحية الربكة وجعلها برسم النزهة لعامة الناس 
فكان جيتمع هبا عامل من اجناس الناس واوالد البلد شيء كثري وهبا قهاوي وبياعون وفكهانية ومغاين وغري ذلك 

ف عندها مراكب وقوارب هبا من تلك االجناس فكان يقع هبا وباجلسر املقابل هلا من عصر النهار اىل آخر الليل ويق
من اخلط والنزاهة ما ال يوصف مث تداول ذلك القصر أيدي املالك وظهر علي بك وقساوة حكمه فسدوا تلك 

  البوائك 

ع اهل الفسوق واحلشاشني مث اشترى ذلك القصر االمري ومنعوا الناس عنها ملا كان يقع هبا يف االحيان من اجتما
أمحد أغا شويكار وباعه بعد مدة فاشتراه االمري حممد بك االلفي يف سنة احدى عشرة ومائتني وألف وشرع يف 
هدمه وتعمريه وانشائه على الصورة اليت كان عليها وكان غائبا جهة الشرقية فرسم لكتخداه صورته يف كاغد 

فحضر ذو الفقار كتخدا وهدم ذلك القصر وحضر اجلدران ووضع االساس وأقام الدعائم ووضع بكيفية وضعه 



سقوف الدور السفلى فحضر عند ذلك خمدومه فلم جيده على الرسم الذي حدده له فهدمه ثانيا وأقام دعائمه على 
شحت املؤن يف ذلك  مراده واجتهد يف عمارته وطلب له الصناع واملؤن من االحجار واالخشاب املتنوعة حىت

الوقت وأوقفت أربعة من امرائه على أربع جهاته وعمل على ذمة العمارة طواحني للجبس وقمن اجلري واحضر 
البالط من اجلبل قطعا كبارا ونشرها على قياس مطلوبة وذلك الرخام وذلك خالف انقاض رخام املكان وانقاض 

ضها ونقلها على اجلمال ويف املراكب الجل ذلك فمنها البيت االماكن اليت اشتراها وهدمها وأخذ اخشاهبا وانقا
الكبري الذي كان أنشأه حسن كتخدا الشعراوي على بركة الرطلي وكان به شيء كثري من االخشاب واالنقاض 
والشبابيك والرواشن نقلت مجيعها اىل العمارة فصار كل من االمراء املشيدين يبين وينقل ويبيع ويفرق على من 

 بنوا دورا من جانب تلك العمارة والطلب مستمر حىت أمتوه يف مدة يسرية وركب على مجيع الشبابيك أحب حىت
شرائح الزجاج أعلى وأسفل وهو شيء كثري جدا ويف املخادع املختصة به ألواح الزجاج البلور الكبار اليت يساوي 

رومي والفرش الفاخر وعلقوا به الستائر الواحد منهما مخسمائة درهم وهو كثري ايضا مث فرشه مجيعه بالبسط ال
والوسائد املزركشة وطواالت املراتب كلها مقصبات وبىن به محامني علويا وسفليا اىل غري ذلك فما هو اال ان مث 
ذلك فأقام به حنو عشرين يوما مث خرج اىل الشرقية فأقام هناك وحضر الفرنسيس فسكنه سارى عسكر بونابارته 

  فعمر فيه 

رة وملا سافر وأقام مكانه كلهرب عمر فيه ايضا فلما قتل كلهرب وتوىل عوضه عبد اهللا منو مل يزل جمتهدا يف أيضا عما
عمارته وغري معاليمه وادخل فيه املسجد وبىن الباب على الوضع الذي كان عليه وعقد فوقه القبة احملكمة واقام يف 

اليت يصع منها اىل الدور العلوي والسفلي من على ميني أركاهنا االعمدة بوضع حمكم متقن وعمل السالمل العراض 
الداخل وجعل مساكنه كلها تنفذ اىل بعضها البعض على طريقة وضع مساكنهم واستمر يبين فيه ويعمر مدة اقامته 
اىل ان خرج من مصر فلما حضر العثمانية وتوىل على مصر حممد باشا املذكور رغب يف سكىن هذا املكان وشرع 

ه هذه العمارة العظيمة حىت أنه رتب حلرق اجلري فقط اثين عشر قمينا تشتغل على الدوام واجلمال اليت تنقل يف تعمري
احلجر من اجلبل ثالث قطارات كل قطار سبعون مجال وقس على ذلك بقية اللوازم ورموا مجيع االتربة يف الربكة 

ة وصارت كلها كيمانا واتربة والعجب ان منتهى حىت ردموا منها جانبا كبريا ردما غري معتدل حىت شوهوا الربك
الرغبة يف سكن هذه الربكة وأمثاهلا امنا هو تسريح النظر وانبساط النفس باتساعها واطالقها وخصوصا أيام النيل 

حني متتلىء باملاء فتصري حلة ماء دائرة بركارية مملوءة بالزوارق والقنج والشطيات املعدة للنزهة تسرح فيها ليال 
ارا وعند دخول املساء يوقدون القناديل بدائرها يف مجيع قواطني البيوت فيصري لذلك منظر هبيج ال سيما يف وهن

الليايل املقمرة فيختلط ضحك املاء يف وجه البدر والقناديل وانعكاس خياهلا كأهنا أسفل املاء ايضا وصدى أصوات 
اس والزمان زمان فال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم اىل القيان واالغاين يف ليال ال تعد من االعمار اذ الناس ن

ان كان ما كان وقعت هذه احلوادث فتضاعف املسخ والتشويه والعجب انه ملا وقعت احلرابة بني الفرنساوية 
يوما وهم يضربون على ذلك بالبيت باملدافع والقنابر مل يصبه شيء ومل  ٣٦والعثمانية وأهل مصر واقام احلرب 

نهدم منه حجرا واحدا وملا وقعت هذه احلرابة بني الباشا وعسكره احترق واهندم يف ليلة واحدة كذلك احترق ي
  بيت الدفتردار وهو بيت ثالثة ولية الذي كان أنشأه رضوان كتخدا 

يف اجللفي وكان بيتا عظيما ليس له نظري يف عمارته وزخرفته وكلفته وسقوفه من اغرب ما صنعته ايدي بين آدم 
الدقة والصنعة وكله منقوش بالذهب والالزورد واالصباغ وعلى جمالسه العليا قباب مصنعة وارضه كلها بالرخام 



امللون فأحترق مجيعه ومل يبق به شيء اال بعد اجلدران الالطئة باالرض وسكنت الفتنة وشق الوايل علي آغا 
مان والبيع والشراء فكانت مدة والية هذا الباشا عل الشعراوي وذو الفقار احملتسب وآغات االنكشارية ونادوا باال

مصر سنة وثالثة اشهر وواحدا وعشرين يوما وكان سيء التدبري وال حيسن التصرف وحيب سفك الدماء وال 
يتروى يف ذلك وال يضع شيئا يف حمله ويتكرم على من ال يستحق ويبخل على من يستحق ويف آخر مدته داخله 

السوء احملدقني به والتفت اىل املظامل والفرد على الناس وأهل القرى حىت اهنم كانوا حرروا الغرور وطاوع قرناء 
دفاتر فردة عامة على الدور واالماكن بأجرة ثالث سنوات وقيل اشنع من ذلك فأنقذ اهللا منه عباده وسلط عليه 

نزل بقليوب بعد الغروب فعشاه جنده وعساكره وخرج مرغوما مقهورا على هذه الصورة ومل يزل يف سريه اىل ان 
الشواريب شيخ قليوب مث سار ليال اىل دجوة فأنزل احلرمي واالثقال يف ثالثة مراكب وسار هو اىل جهة بنها وغالب 
مجاعته ختلفوا عنه مبصر وكذلك الكتخدا وديوان افندي واخلازندار الذي كان بالقعلة والسلحدار وخليل افندي 

  خزنة كاتب 
ني عاشره نودى باالمان ايضا وان العساكر ال يتعرضون الحد بأذية وكل من تعرض له عسكري بأذية ويف يوم االثن

  ولو قليلة فليشتكه اىل القلق الكائن خبطته وحيضره اىل طاهر باشا فينتقم له منه 
هر باشا ويف يوم اخلميس وقت العصر حضر االغا والوجاقلية اىل بيت القاضي واعلموه باجتماعهم يف غد عند طا

  ويتفقون على تلبيسه قائمقام ويكتبون عرض حمضر حباصل ما وقع 
ذلك اليوم حضر جعفر كاشف تابع ابراهيم بك وبيده مراسلة خطابا للعلماء واملشايخ وقيل انه كان مبصر  ٢ويف 

  من مدة ايام وكان جيتمع 

املشايخ عند القاضي وركبوا صحبته بطاهر باشا كل وقت بالشيخونية فلما اصبح يوم اجلمعة رابع عشره اجتمع 
وذهبوا عند طاهر باشا وعملوا ديوانا واحضر القاضي فروة مسور البسها لطاهر باشا ليكون قائمقام حىت حتضر له 
الوالية او يأيت وال وكلموه على رفع احلوادث واملظامل وظنوا فيه اخلريية واتفقوا على كتابة عرضحال بصورة ما 

الذي حضر من عند االمراء القباىل وهو مشتمل على ايات واحاديث وكالم طويل وحمصلة  وقع وقرأوا املكتوب
اهنم طائعون وممتثلون ومل حيصل منهم تعد وال حماربة وامنا اذا حضروا اىل جهة او بلدة وطلبوا املرور عليها او قضاء 

مع ذلك اذا وقعت بيننا حماربة ال يثبتون لنا حاجة من بندر منعهم احلاكم والعساكر اليت هبا ونابذ باحملاربة والطرد و
وينهزمون ويفرون وقد تكرر ذلك املرة بعد املرة وال خيفي ما يترتب على ذلك من النهب والسلب وهتك احلرائر 
وقد وقع لنا ملا حضرنا باملنية فحصل ما حصل وبدؤنا بالطرد واالبعاد حصل ما حصل مما ذكر وعوقب من ال جىن 

العباد يف رقابكم وقد التمسنا من ساداتنا املشايخ ان يتشفعوا لنا عند حضرة الوزير ويعطينا ما يقوم وذنب الرعية و
مبؤنتنا ومعايشنا فأىب حضرة الوزير اال اخراجنا من القطر املصري كليا وبعثتم حتذرونا خمالفة الدولة العلية مستدلني 

االمر منكم ومل تذكروا لنا آية تدل على اننا خنرج من حتت  علينا بقوله تعاىل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأوىل
السماء وال آية تدل على اننا نلقي بأيدينا اىل التهلكة وذكرمت لنا أن حرمينا وأوالدنا مبصر رمبا ترتب على املخالفة 

ان املروءة تاىب وقوع الضرر هبم وقد تعجبنا من ذلك فإننا امنا تركنا حرمينا ثقة باهنم يف كفالتكم وعرضكم على 
صرف اهلمة اىل امتداد االيدي للحرمي والرجال للرجال على ان املك دورا واهللا يقلب الليل والنهار وامللك بيد 
اهللا يؤتيه من يشاء قل اللهم مالك امللك االية فلما قرىء ذلك بتفاصيله تعجب السامعون له فكأمنا كانوا ينظرون 

  وب طاهر باشا من خلف حجاب الغيب وأخذ ذلك املكت



وأودعه يف جيبه مث قال احلاضرون فما يكون اجلواب قال حىت نتروى يف ذلك مث كتب هلم جوابا خيربهم فيه مبا وقع 
  ويأمرهم بأهنم حيضرون بالقرب من مصر لرمبا اقتضى احلال إىل املعاونة 

شايخ والوجاقلية وأرسلوه إىل ويف يوم اإلثنني سابع عشرة كتبوا العرض احملضر بصورة ما وقع وختم عليه امل
اسالمبول وأما حممد باشا املهزوم فإنه مل يزل يف سريه حىت وصل إىل املنصورة وفرد على أهلها تسعني ألف ريال 

وكذلك فرد على علي ما أمكنه من بالد الدقهلية والغربية فردا ومظامل وكلفا وصادف يف طريقه بعض املعينني 
  قة فأخذها منهم حاضرين مببالع الفردة الساب

ويف ليلة الثالثاء بعد املغرب ثامن عشرة أرسل طاهر باشا عدة من العسكر فقبضوا على مجاعة من بيوهتم وهم 
آغات االنكشارية ومصطفى كتخدا الرزاز ومصطفى آغا الوكيل وأيوب كتخدا الفالح وأمحد كتخدا علي والسيد 

ملوا عليه ستمائة ولزم العسكر بيته وكذلك بقية اجلماعة منهم من امحد احملروقي فأنزلوه اىل بيته يف ثاين يوم وع
  عمل عليه مائتا كيس واقل واكثر واقاموا يف الترسيم 

  ويف يوم اجلمعة حادي عشرينه ركب طاهر باشا باملوكب واملالزمني وصلى اجلمعة جبامع احلسني 
  اىل قرب بين سويف  وفيه وردت االخبار بان االمراء املصرية رجعوا اىل قبلي ووصلوا

وفيه تشفع شيخ السادات يف مصطفى آغا الوكيل واخذه اىل بيته وعملوا عليه مائتني وعشرين كيسا فلما كان يوم 
االحد أرسل طاهر باشا يطلب مصطفى اغا الوكيل من عند شيخ السادات فركب معه شيخ السادات وسعيد اغا 

اشا فلما طلعوا اىل أعلى الدرج خرج عليهم مجاعة من العسكر وكيل دار السعادة وذهبا صحبته اىل بيت طاهر ب
  وجذبوا مصطفى أغا من بينهم وقبضوا عليه وأنزلوه اىل أسفل واخذوه اىل القلعة ماشيا على أقدامه 

فحنق الشيخ السادات ودخل على طاهر باشا وتشاجر معه فأطلعه على مكتوب مرسل من حممد باشا اليه فقال 
امنا يؤاخذ اذا كان املكتوب منه اىل حممد باشا مث احنط االمر عل انه ال يقتله وال يطلقه مث ان طاهر  هذا ال يؤاخذ به

  باشا ركب ليال وذهب اىل شيخ السادات واخذ خاطره بعد ما فزع من حضوره اليه يف ذلك الوقت 
  ة كاتب ويف ثالث عشرينه اطلعوا يوسف كتخدا الباشا اىل القلعة والزموه مبال وكذلك خزن

  وفيه خرج أمري االلزم ملالقات احلجاج فنصب وطاقه بقبة النصر واقام هناك 
وفيه حضر هجان على يده مكاتيب كر مؤرخة يف عشرين شهر احلجة مضموهنا ان الوهابيني أحاطوا بالديار 

هم على ان احلجازية وان شريف مكة الشريف غالب تداخل مع شريف باشا وأمري احلاج املصري والشامي وارشا
يتعوقوا معه اياما حىت ينقل ما له ومتاعه اىل جدة وذلك بعد اختالف كبري وحل وربط وكوهنم جيتمعون على حربه 
مث يرجعون على ذلك اىل أن اتفق رأيهم على الرحيل فأقاموا مع الشريف اثىن عشر يوما مث رحلوا ورحل الشريف 

   بعد أن احرق داره ورحل شريف باشا ايضا اىل جدة
وفيه قبضوا على أنفار من الوجاقلية ايضا املستورين وطلبوا منهم دراهم وعملوا على طائفة القبط الكتبة مخسمائة 

  كيس بالتوزيع 
  ويف خامس عشرينه قبضوا على مجاعة منهم وحبسوهم وكذلك عملوا على طائفة من اليهود مائة كيس 

  راء القبايل وفيه حضر أمحد أغا شويكار اىل مصر مبراسلة من االم
ويف يوم االربعاء سادس عشرينه سافرت التجريدة املعينة حملمد باشا وكبريها حسن بك أخو طاهر باشا فنزلوا يف 

  مراكب ويف الرب ايضا 
  ويف يوم اخلميس قبضوا على املعلم ملطي القبطي من أعيان كتبة القبط 



يلة وكذلك قطعوا رأس املعلم حنا الصبحاين اخي وهو الذي كان قاضيا ايام الفرنسيس فرموا رقبته عند باب زو
  يوسف الصبحاين من جتار الشوام عند باب اخلرق يف ذلك اليوم واقاما مرميني اىل ثاين يوم 

ويف يوم السبت غايته رجع أمحد آغا شويكار جبواب من الباشا اىل رفقائه وأشيع وصول ابراهيم بك ومن معه اىل 
  م اىل بر اجليزة يقبضون الكلف من البالد زاوية املصلوب ووصلت مقدماهت

  وفيه أفرجوا عن يوسف كتخدا الباشا بعد أن دفع مثانني كيسا ونزل من القلعة اىل داره 
وفيه ارسل طاهر باشا اىل مصطفى افندي رامز الكاتب وابراهيم افندي الروزناجمي وسليمان افندي فأخذوهم عند 

  مي عبد اهللا افندي رامز الروزناجمي الرو

  شهر صفر

  استهل بيوم االحد يف ثانيه حضر االمراء القبايل اىل الشيخ الشيمي 
ويف ليلة االربعاء رابعه خنقوا امحد كتخدا علي باش اختيار االنكشارية ومصطفى كتخدا الرزاز كتخدا العزب 

  اىل خارج  وكانا حمبوسني بالقلعة وضربوا وقت خنقهما مدفعني يف الساعة الثالثة من الليل ورمومها
ويف صبحها يوم االربعاء حضر جواب من العسكر الذين ذهبوا حملاربة حممد باشا مضمونه انه انتقل من مكانه 

وذهب اىل جهة دمياط وانه ختلف عنه العسكر الذين معه وأرسلوا يطلبون منهم االمان فلم جياوبوهم حىت يستأذنوا 
  ضموهم اليهم يف ذلك فأجاهبم طاهر باشا بأن يعطوهم أمانا وي

ويف ذلك اليوم أشيع أن طاهر باشا قاصد التعدية اىل الرب الغريب ليسلم على االمراء املصرلية ويف ذلك الوقت امر 
باحضار حسن اغا حمرم فارتاع من ذلك وأيقن باملوت فلما حضر بني يديه خلع عليه فروة وجعله معمارجي باشا 

   القلعة وما صدق واعطاه الفي فرانسا وامره أن يتقيد بتعمري

انه خرج من بني يديه وسكن روعه يف ذلك الوقت حضر اليه طائفة من االنكشارية وهم الذين كانوا حضروا يف 
أول احملرم يف النقاير مع اجلبخانة ليتوجهوا اىل الديار احلجازية وأنزلوهم جبامع الظاهر خارج احلسينية وحصلت 

عليه وملا خرج حممد باشا وظهر عليه طائفة االرنؤد مشخوا على  كائنة حممد باشا وهم مقيمون على ما هم
االنكشارية وصاروا ينظرون اليهم بعني االحتقار مع تكرب االنكشارية ونظرهم يف انفسهم اهنم فخذ السلطنة وان 

مجاكيهم االرنؤد خدمهم وعسكرهم واتباعهم وملا فرد الفرد طاهر باشا وصادر الناس صار يدفع اىل طائفة االرنؤد 
املنكسرة او حيوهلم بارواق على املصادرين وكلما طلب االنكشارية شيئا من مجاكيهم قال هلم ليس لكم عندي 
شيء وال اعطيكم اال من وقت والييت فان كان لكم شيء فأذهبوا وخذوه من حممد باشا فضاق خناقهم واوغر 

 هذا اليوم ركب اجلماعة املذكورون من جامع الظاهر صدورهم وبيتوا امرهم مع امحد باشا وايل املدينة فلما كان يف
وهم حنو املائتني ومخسني نفرا بعددهم واسلحتهم كما هي عادهتم وخلفهم كرباؤهم وهم امسعيل اغا ومعه آخر 

يقال له موسى اغا وآخر فذهبوا على طاهر باشا وسألوه يف مجاكيهم فقال هلم ليس لكم عندي اال من وقت والييت 
كم شيء مكسور فهو مطلوب لكم من باشتكم حممد باشا فأحلوا عليه فنتر فيهم فعاجلوه باحلسام وضربه وان ان ل

أحدهم فطري رأسه ورماها من الشباك اىل احلوش وسحبت طوائفهم االسلحة وهاجوا يف اتباعه فقتل منهم مجاعة 
والنهب يف الدار ووقع يف لناس كرشات واشتعلت النار يف االسلحة والبارود الذي يف أماكن اتباعه فوقع احلريق 

وخرجت العساكر االنكشارية وبايديهم السيوف املسلولة ومعهم ما خطفوه من النهب فأنزعجت الناس وأغلقوا 



األسواق والدكاكني وهربوا إىل الدور وأغلقوا األبواب وهم ال يعلمون ما اخلرب وبعد ساعة شاع اخلرب وشق الوايل 
  واالمان حسب مارسم امحد باشا وكرروا املناداة بذلك مث نادوا باجتماع االنكشارية  واالغا ينادون باالمن

البلدية وخالفهم عند امحد باشا على طائفة االرنؤد وقتلهم واخرجهم من املدينة فتحزبوا احزابا ومشوا طوائف 
ا ظفروا باحد من االرنؤد طوائف وجتمع االرنؤد جهة االزبكية ويف بيوهتم الساكنني فيها وصار االنكشارية اذ

اخذوا سالحه ورمبا قتلوه وكذلك االرنؤد يفعلون معهم مثل ذلك هذا والنهب واحلريق عمال يف بيت طاهر باشا 
وفرج اهللا عن املعتقلني واحملبوسني على املغارم واملصادرات وبقيت جثة طاهر باشا مرمية مل يلتفت اليها احد ومل 

ول اىل البيت واخراجها ودفنها وزالت دولته وانقضت سلطنته يف حلظة فكانت مدة جيسر أحد من اتباعه على الدخ
غلبته ستة وعشرين يوما ولو طال عمره زيادة على ذلك ألهلك احلرث والنسل وكان صفته امسر اللون حنيف 

نسالب وميل البدن اسود اللحية قليل الكالم بالتركي فضال عن العريب ويغلب عليه لغة االرنؤدية وفيه هوس وا
للمسلوبني واجملاذيب والدراويش وعمل له خلوة بالشيخونية وكان يبيت فيها كثريا ويصعد مع الشيخ عبد اهللا 

الكردي اىل السطح يف الليل ويذكر معه مث سكن هناك حبرميه وقد كان تزوج بامرأة من نساء االمراء وكان جيتمع 
منه ذلك خرج الكثري من االوباش وتزيا مبا سولت له نفسه  عنده اشكال خمتلفة الصور فيذكر معهم وملا راوأ

وشيطانه ولبس له طرطور طويال ومرقعة ودلفا وعلق له جالجل وهبرجان وعصا مصبوغة وفيها شخاشيخ 
وشراريب وطبلة يدق عليها ويصرخ ويزعق ويتكلم بكلمات مستهجنة والفاظ مومهة بانه من ارباب االحوال وحنو 

م مرميا اىل ثاين يوم مل يدفن مث دفنوه من غري راس بقبة عند بركة الفيل واخذ بعض الينكجرية ذلك وملا قتل اقا
راسه وذهبوا هبا ليوصلوها اىل حممد باشا يأخذوا منه البقشيش فلحقهم مجاعة من االرنؤد فقتلوهم واحذوا الرأس 

شا يعلمه بصورةالواقعة ويستعجله للحضور منهم ورجعوا هبا ودفنوها مع جثته وكتب امحد باشا مكتوبا اىل حممد با
وكذلك احملروقي وسعيد اغا ارسل كل واحد مكتوبا مبعىن ذلك وظنوا متام النصف وملا هنبوا بيته هنبوا ما جاوره من 

  دور 

الناس من احلبانية اىل ضلع السمكة اىل درب اجلماميز مث ان امحد باشا احضر املشايخ واعلمهم مبا وقع وامرهم 
اب اىل حممد علي وخياطبوه بان يذعن اىل الطاعة فلما ذهبوا اليه وخاطبوه يف ذلك اجاب بان امحد باشا مل بالذه

يكن واليا على مصر بل امنا هو وايل املدينة املنورة على ساكنها افضل الصالة والسالم وليس له عالقة مبصر وانا 
طرف الدولة وله شبهة يف اجلملة واما امحد باشا فليس  كنت الذي وليت طاهر باشا لكونه حمافظ الديار املصرية من

له جرة وال شبهة فهو خيرج خارج البلد ويأخذ معه االنكشارية وجنهزه ويسافر اىل واليته فقاموا من عنده على 
ذلك واستمر االنكشارية على ما هم عليه من النهب وتتبع االرنؤد وحتزيوا وتسلحوا وعملوا متاريس على جهاهتم 

احيهم اىل آخر النهار فنادوا على الناس بالسهر والتحفظ والدكاكني تفتح والقناديل تعلق وبات الناس على ونو
حتوف وملا اصبح هنار اخلميس مر الوايل واالغا ينادون باالمان برسم حكم امحد باشا مث ان امحد باشا ارسل اوراقا 

ن جتمعوا الناس والرعية وتأمروهم باخلروج على االرنؤد اىل املشايخ باحلضور فذهبوا اليه فقال هلم اريد منكم ا
وقتلهم فقالوا مسعا وطاعة واخذوا يف القيام فقال هلم ال تذهبوا وكونوا عندي وارسلوا للناس كما أمرتكم فقالوا له 

الفون ان عادتنا ان يكون جلوسنا يف املهمات باجلامع االزهر وجنتمع به ونرسل اىل الرعية فاهنم عند ذلك ال خي
وكان مصطفى اغا الوكيل حاضرا فراددهم يف ذلك وعرف منهم االنفكاك فلم يزالوا حىت ختلصوا وخرجوا وكان 

امحد باشا ارسل احضر الدفتردار ويوسف كتخدا الباشا وعبد اهللا افندي رامز الروزناجمي وغالب أكابر العثمانية 



قدم فعندما مسع بقتل طاهر باشا ركب جبماعته واهبته ومصطفى أغا الوكيل كان مرهونا عند شيخ السادات كما ت
وأخذ معه عدة من االنكشارية وذهب اىل عند امحد باشا ووقف بني يديه يعاضده ويقويه وأما حممد علي واألنؤد 
فإهنم مالكون القلعة الكبرية وجيمعون أمرهم ويراسلون االمراء فلما اصبح ذلك اليوم عدى الكثري من املماليك 

  اف والكش
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لتراجم واألخبار: كتاب  ا اآلثار يف    تاريخ عجائب 
بن حسن اجلربيت : املؤلف  لرمحن  ا  عبد 

اىل بر مصر ومروا يف االسواق وعدى ايضا حممد علي وقابلهم يف بر اجليزة ورجع وعدى الكثري منهم من ناحية 
هناك وأرسل ابراهيم بك ورقة انبابة ومعهم عربان كثرية وساروا اىل جهة خارج باب النصر وباب الفتوح واقاموا 

اىل امحد باشا يقول فيها انه بلغنا موت املرحوم طاهر باشا عليه الرمحة والرضوان فأنتم تكونون مع أتباعكم االرنؤد 
حاال واحدا وال تتداخلوا مع االنكشارية فلما كان ضحوة النهار ذهب مجاعة من االنكشارية اىل جهة الرميلة 

ة مدافع فولوا وذهبوا مث بعد حصة ضربوا ايضا عدة مدافع متراسلة على جهة بيت امحد فضربوا عليهم من القلع
باشا وكان ساكنا يف بيت علي بك الكبري بالداودية فعند ذلك اخذ أمره يف االحنالل وتفرق عنه غالب االنكشارية 

صلوا جامع الغورية فنزلوا به البلدية ووافق ان املشايخ ملا خرجوا من عنده وركبوا مل يزالوا سائرين اىل أن و
وجلسوا وهم يف حرية متفكرين فيما يصنعون فعندما مسعوا صوت املدافع قاموا وتفرقوا وذهبوا اىل بيوهتم مث ان 

ابراهيم بك ارسل ورقة اىل أمحد باشا قبيل العصر يأمره فيها بتسليم الذين قتلوا طاهر باشا وخيرج اىل خارج البلد 
عشر ساعة من النهار وال يقيم اىل الليل وان خالف فال يلومن اال نفسه فلما رأى حال نفسه ومعه مهلة اىل حادي 

مضمحال مل جيد بدا من االمتثال اال أنه مل جيد مجاال حيمل عليها أثقاله فقال للرسول سلم عليه وقل له يرسل يل مجاال 
ل فغري متيسر يف هذا الوقت لبعد املسافة فقال له وأنا أخرج واما تسليم القاتلني فال ميكن فقال له اما حضور اجلما

وكيف يكون العمل فقال يركب حضرتكم وخيرج ووقت ما حضرت اجلمال الليلة أو غدا محلت االثقال وحلقتكم 
خارج البلد فعند ذلك قام وركب وقت العصر وتفرق من كان معه من أعيان العثمانية مثل الدفتردار وكتخدا بك 

وا اىل حممد علي والتجؤا اليه فأظهر هلم البشر والقبول وخرج امحد باشا يف حالة شنيعة واتباعه والروزناجمي وذهب
  مشاة بني يديه وهم يعدون يف مشيهم وعلى اكتافهم وسائد وأمتعة خفيفة فعند ما خرج من 

وجد العسكر والعربان البيت دخل االرنؤد وهنبوا مجيع ما فيه ومل يزل سائرا حىت خرج من املدينة من باب الفتوح ف
وبعض كشاف ومماليك مصرية حمدقة بالطرق فدخل مع االنكشارية اىل قلعة الظاهر وأغلقوها عليهم وخرج خلفهم 

عدة وافرة من االرنؤد والكشاف املصرلية والعرب والغز وأحاطوا هبم وأقاموا على ذلك تلك الليلة وبعد العشاء 
ب ما رسم ابراهيم بك حاكم الوالية وافندينا حممد علي فكانت مدة الوالية مر الوايل وامامه املناداة باالمان حس

المحد باشا يوما وليلة ال غري ويف ذلك اليوم هنبوا بيت يوسف كتخدا بك وأخرجوا منه اشياء كثري أخذ ذلك مجيعه 
  يم بك واالمراء االرنؤد وأصبح يوم اجلمعة فركب املشايخ واالعيان وعدوا اىل بر اجليزة وسلموا على ابراه

وفيه استأذن الدفتردار وكتخدا بك حممد علي يف االقامة عنده أو الذهاب فأذن هلما بالتوجه اىل بيوهتما فركبا قبيل 
الظهر وسارا اىل بيت الدفتردار وهو بيت البارودي فدخل كتخدا بك مع الدفتردار لعلمه بنهب بيته فنزال وجلسا 

االرنؤد ومعهم عدة من العسكر وصلوا اليهما وعند دخوهلم طلبوا املشاعلي من  مقدار ساعة واذا جبماعة من كبار
بيت علي أغا الشعراوي وهو جتاه بيت البارودي فلم جيدوه فذهب معهم رفيق له وليس معه سالح فدخلوا الدار 

دار يريدون النهب وأغلقوا الباب وعلم أهل اخلطة مرادهم فاجتمع الكثري من االوباش واجلعيدية والعسكر خارج ال
وملا دخلوا عليهما قبضوا أوال على الدفتردار وشلحوه من ثيابه وهو يقول عيبتر وأصابه بعضهم بضرب على يده 
اليمىن واخرجوه اىل فسحة املكان وقطعوا رأسه بعد ضربات وهو يصيح مع كل ضربة لكون املشاعلي ال حيسن 



سكر احلاضرين مث فعلوا ذلك بيوسف كتخدا بك وهو الضرب ومل يكن معه سالح بل ضربه بسالح بعض الع
ساكت مل يتكلم وأخذوا لرأسني وتركومها مرميني وخرجوا بعدما هنبوا ما وجدوه من الثياب واالمتعة باملكان 

  وكذلك ثياب أتباعهم وخرج اتباعهم يف اسوأ حال 

يف البيت وصرخ النساء وانزعجن  يطلبون النجاة بأرواحهم ومنهم من هرب وطلع اىل حرمي البارودى الساكنات
وكانت الست نفيسة املرادية يف ذلك املنزل أيضا يف تلك االيام فعند ما رأت وصول اجلماعة ارسلت اىل سليم 

كاشف احملرجمي فحضر يف ذلك الوقت فكلمته يف أن يتالف االمر فوجده قد مت فخرج بعد خروجهم بالرأسني فظن 
علي يف اثر ذلك وطرد الناس اجملتمعني للنهب وختم على املكان وركب اىل داره مث الناس أهنا فعلته مث حضر حممد 

ان علي أغا الشعراوى استأذن حممد علي يف دفنهما فأذن له فأعطى شخصا ستمائة نصف فضة لتجهيزمها 
 وتكفينهما فأخذها وأعطى منها اآلخر مائتني نصف ال غري فأخذها وذهب فوضعهما يف تابوت واحد من غري

رؤوس وكانوا ذهبوا برؤسهما اىل االمراء باجليزة ومل يردومها ومل يدفنا معهما مث رفعهما بالتابوت اىل ميضاة جامع 
السلطان شاه اجملاور للمكان وهو مكان قذر فغسلهما وكفنهما يف كفن حقري ودفنهما يف حفرة حتت حائط بتربة 

الذين يف قلعة الظاهر فإهنم احنصروا وأحاط هبم االرنؤد والغز  االزبكية من غري رؤوس فهذا ما كان من أمرمها وأما
والعربان وليس عندهم ما يأكلون وال يشربون فصاروا يرمون عليهم من السور القرابني والبارود وهم كذلك 
يرمون عليهم من أسفل ومجعوا أتربة وعملوها كيمانا عالية وصاروا يرمون عليهم منها كذلك بقية هنار اجلمعة 

وليلة السبت اشتد احلرب بينهم بطول الليل ويف الصباح أنزلوا من القلعة مدافع كبارا وبنبة وجبخانة وأصعدوها 
على التلول وضربوا عليهم اىل قبيل العصر فعند ذلك طلبوا االمان وفتحوا باب القلعة وخرج امحد باشا وصحبته 

ىل اجليزة وبطل احلرب والرمي وبقي طائفة االنكشارية شخصان ومها اللذان قتال طاهر باشا فأخذوهم وعدوا هبم ا
داخل القلعة وحوهلم العساكر فلما ذهبوا هبم اىل اجليزة أرسلوا امحد باشا اىل قصر العيين وأبقوا االثنني وهم امسعيل 

  أغا وموسى أغا بالقصر الذى باجليزة ونودى باالمان للرعية حسب ما رسم ابراهيم وعثمان بك 

  حممد علي الربديسي و
ويف يوم السبت حضر امحد بك اخو حممد علي اىل جهة خان اخلليلي الجراء التفتيش على منهوبات االرنؤد اليت 

هنبها االنكشارية وأودعوها عند أصحاهبم االتراك ففتحوا عدة حوانيت وقهاوى واماكن وأخذوا ما فيها وأجلسوا 
ماكن وشلحوا ناسا كثرية من ثياهبم ورمبا قتلوا من عصى طوائف من عسكر االرنؤد على اخلانات والوكائل واال

عليهم فتخوف اهل خان اخلليلي ومن جاورهم واستمر االرنؤد كلما مرت منهم طائفة ووجدوا شخصا يف اى 
جهة قبة شبه ما باالتراك قبضوا عليه وأخذوا ثيابه وخصوصا ان وجدوا شيئا معه من السالح أو سكينا فتوقي اكثر 

  نكفوا عن املرور يف أسواق املدينة فضال عن اجلهات الربانية الناس وا
وفيه كثر مرور الغز والكشاف املصرلية وترددوا اىل املدينة وعلى اكتافهم البنادق والقرابني وخلفهم املماليك 

بعضهم امامه والعربان فيذهبون اىل بيوهتم ويبيتون هبا ويدخلون احلمامات ويغريون ثياهبم ويعودون اىل بر اجليزة و
  املناداة باالمان عند مرور بوسط املدينة 

وفيه كتبت أوراق بطلب دراهم فردة على البالد املنوفية والغربية كل بلد ألف ريال وذلك خالف مضايف العرب 
  وكلفهم 

  ة ويف يوم االثنني قتلوا شخصا بباب اخلرق يقال انه كان من اكرب املتحزبني على االرنؤد ومجع منهوبات كثري



وفيه ايضا قتلوا امسعيل اغا وموسى اغا ومها اللذان كان قتال طاهر باشا وتقدم اهنم كانوا أخذومها باألمان صحبة 
أمحد باشا فأرسلوا أمحد باشا اىل قصر العيين وبقي االثنان بقصر اجليزة فأخذومها وعدوا هبما اىل الرب اآلخر وقطعوا 

ذهبوا هبما اىل زوجة طاهر باشا بالشيخوخة مث طلعومها اىل اخى طاهر باشا رأسهما عند الناصرية واخذوا الراسني و
بالقلعة وفيه تقلد سليم أغا اغات مستحفظان سايقا االغاوية كما كان وركب وشق املدينة باعوانه وامامه مجاعة من 

  العسكر االرنؤد ولبسوا ايضا حسني 

مدا املعروف بالربديسي كتخدا قائد أغا وجعلوه حمتسبا أغا امني خزنة مراد بك وقلدوه وايل الشرطة ولبسوا حم
  وشق كل منهم باملدينة وامامهم املناداة باالمن واالمان والبيع والشراء 

وفيه اخرجوا االنكشارية الذين بقلعة الظاهر وسفروهم اىل جهة الصاحلية وصحبتهم كاشفان وطائفة من العرب 
م ثياهبم والذى بقى هلم بعد ذلك أخذته العرب وذهبوا يف أسوا حال بعد ما اخذوا سالحهم ومتاعهم بل وشلحوه

واحنس بال وهم حنو اخلمسمائة انسان ومنهم من التجأ اىل بعض املماليك والغز فستر عليه وغري هيئته وجعله من 
مقلب االحوال أتباعه وكذلك االنكشارية الذين كانوا خمفيني التجؤا اىل املماليك وانتموا اليهم وخدموهم فسبحان 

وحضر سليم كاشف احملرجمي وسكن بقلعة الظاهر وكتب اىل اقليم القليوبية أوراقا وقرر على كل بلد ألف ريال 
ومن كل صنف من االصناف سبعني مثل سبعني خروف وسبعني رطل مسن وسبعني رطل بن وسبعني فرخة وهكذا 

   وحق طريق املعني لقبض ذلك مخسة وعشرون ألف فضة من كل بلد
ويف يوم االربعاء حادى عشره حضر حممد علي وعبد اهللا أفندى رامز الروزناجمي ورضوان كتخدا ابراهيم بك اىل 

  بيت الدفتردار املقتول وضبطوا تركته فوجد عنده نقود ثلثمائة كيس وقيمة عروض وجواهر وغريها حنو ألف كيس 
فرمانات وجدوها عند الدفتردار املقتول مضموهنا  وفيه أرسل ابراهيم بك فجمع االعيان والوجاقلية وأبرز هلم

تقريرات مظامل منها ان املماليك املصرلية كانوا أحدثوا على الغالل اليت تباع اىل حبربرا عن كل اردب حمبوب فيقرر 
ذلك حبيث يتحصل من ذلك للخزينة العامرة عشرة آالف كيس يف السنة فإن نقصت عن ذلك القدر أضر ذلك 

نها تقرير املليون الذى كان قرره الفرنسيس على أهايل مصر يف آخر مدهتم ويوزع ذلك على الرؤوس باخلزينة وم
  والدور والعقار واالمالك ومنها ان احللوان عن احمللول 

  ثالث سنوات ومنها انه حيسب املضاف والرباين اىل مريى البالد وغري ذلك 
عزومة بقصر العيين وحضر ابراهيم بك واالمراء وحممد  ويف يوم اخلميس ثاين عشره عمل عثمان بك الربديسي

  علي ورفقاؤه وبعد انقضاء العزومة ألبسوا حممد علي ورفقاءه خلعا وقدموا هلم تقادم 
ويف يوم اجلمعة كذلك عملوا عزومة البن أخي طاهر باشا املقيم بالقلعة وصحبته عابدى بك ورفقاؤهم بقصر العيين 

  تقادم أيضا وخلعوا عليهم وقدموا هلم 
ويف يوم االحد خامس عشره نزل ابن أخي طاهر باشا من القلعة ومن معه من أكابر االرنؤد وأعياهنم وعساكرهم 
بعزاهلم ومتاعهم وما مجعوه من املنهوبات وهو شيء كثري جدا وسلموا القلعة اىل االمراء املصرلية وطلع أمحد بك 

الرمحن بك ابراهيم اىل باب العزب وسليم أغا مستحفظان اىل القصر  الكالرجي اىل باب االنكشارية وأقام به وعبد
فعند ذلك اطمان الناس بنزوهلم من القلعة فأهنم كانوا على ختوف من اقامتهم هبا وكثر فيهم اللغظ بسبب ذلك فلم 

  ني قبطان يزل االمراء يدبرون أمرهم حىت أنزلوهم منها وبقى هبا طائفة من االرنؤد وعليهم كبري يقال له حس
  وفيه ورد اخلرب أن حممد باشا ملا قربت منه العساكر اليت كان أرسلها له طاهر باشا ارحتل اىل دمياط كما تقدم 



ويف يوم االثنني وردت مكاتبات من الديار احلجازية مؤرخة يف منتصف حمرم وفيها االخبار باستيالء الوهابيني على 
رق داره وارحتل اىل جدة وان احلجاج أقاموا مبكة مثانية أيام زيادة عن مكة يف يوم عاشوراء وان الشريف غالب أح

املعتاد بسبب االرتباك قبل حصول الوهابيني مبكة ومراعاة للشريف حىت نقل متاعه اىل جدة مث ارحتل احلجاج 
  وخرجوا من مكة طالبني زيارة املدينة فدخل الوهابيون بعد ارحتال احلج بيومني 

  ثامن عشره أخرجوا باقي االنكشارية والدالة  ويف يوم االربعاء

والسجمان وكانوا جمتمعني مبصر القدمية فتضرر منهم املارة وأهل تلك اجلهة بسبب قبائحهم وخطفهم أمتعة الناس 
بل وقتلهم وكان جتمعهم على ان يذهبوا اىل جهة الصعيد ويلتفون على حسن باشا جبرجا وينضمون اليه واىل من 

د من أجناسهم فذهب منهم من أخرب االمراء املصرلية بذلك فضبطوا عليهم الطرق واتفق ان مجاعة بناحية الصعي
منهم وقفوا لبعض الفالحني املارين بالبطيخ واخلضار فحجزوهم وطلبوا منهم دراهم فمر هبم بعض املماليك من 

عضهم السالح فقتل مملوك منهم أتباع الربديسي فأستجار هبم الفالحون فكلموهم فتشاحنوا معهم وسحبوا على ب
فذهبوا اىل سيدهم واعلموه فأرسل اىل ابراهيم بك فركب اىل العرضى ناحية بوالق التكرور وترك مكانه بقصر 

اجليزة حممد بك بشتك وكيل االلفى وشركوا عليهم الطرق وأمروهم بالركوب واخلروج من مصر اىل جهة الشام 
روا على ناحية اجلبل من خلف القلعة اىل جهة العادلية وامامهم وخلفهم واللحوق جبماعتهم فركبوا من هناك وم

بعض االمراء املصرلية ومعهم مدفعان وهم حنو الف ومخسامئة وازيد فلما خرجوا وتوسطوا الربية عروا الكثري منهم 
ثري من بنادقهم ومن املتخلفني واملتاخرين عنهم واخذوا أسلحتهم وقتلوا كثريا منهم ورجع املماليك ومعهم الك

وسالحهم حيملونه معهم ومع خدامهم فلما رجع املماليك هبذه الصورة ووقف العسكر االرنؤدية على ابواب املدينة 
انزعج الناس كعادهتم يف كرشاهتم واغلقوا الدكاكني وعني للسفر معهم حسني كاشف االلفى يذهب معهم اىل 

ف من االنكشارية وكل من وجد منهم بعد ثالثة أيام فدمه وماله القنطرة ونودى يف عصريته باالمان وخروج من ختل
  مهدور 

ويف يوم اخلميس مر الوايل واملناداة أمامه على االتراك االنكشارية والبشناق والسجمان باخلروج من مصر 
أنا  والتحذير ملن آواهم أو ثاواهم وكلما صادف يف طريقة شخصا من االتراك قبض عليه وسأله عن ختلفه فيقول

  من املتسببني واملتأهلني من زمان مبصر فيطلب منه بينة على ذلك 

  ويسلمه عسكر االرنؤد فيودعونه يف مكان من امثاله حىت يتحققوا أمره 
وفيه مر بعض املماليك جبهة امليدان ناحية باب الشعرية فصادفوا مجاعة من العسكر املذكورين حيملون متاعا هلم 

خذ سالحهم ومتاعهم فمانعوهم وتضاربوا معهم فقتل بينهم شخصان من االنكشارية فاشتكلوا هبم وأرادوا أ
  وشخصان من املماليك أحدمها فرنساوى 

وفيه حضر أيضا ثالثة من املماليك اىل وكالة الصاغة اىل رجل رومي ططرى وسألوه عن جوارى سود عنده حملمد 
هد جريانه أهنن ملكه واشتراهن ليتجر فيهن فلم يزالوا باشا واهنم يطلبوهنن لعثمان بك الربديسي فأنكر ذلك وش

حىت أخذوا منه ثالثة على سوم الشراء وذهب معهن فلما بعدوا عن اجلهة فزعوا عليه وطردوه وذهبوا باجلوارى 
فذهب ذلك الططرى اىل حممد علي فأرسل اىل الربديسي ورقة بطلب اجلوارى أو مثنهن ففحص عنهن حىت ردهن 

  اىل صاحبهن 
وفيه حضر أيضا مجاعة من املماليك اىل بيت عثمان أفندى جبوار ضريح الشيخ الشعراين وهو من كتبة ديوان حممد 



  باشا فأخذوا خيله وسالحه ومتاعه اليت بأسفل الدار 
ويف يوم اجلمعة هنبوا أيضا دار امحد أفندى الذى كان شهر حوالة وكاشف الشرقية يف العام املاضي فأخذوا مجيع ما 

  نده حىت ثيابه اليت على بدنه وقتلوا خادمه على باب داره قتله الوايل زاعما انه هو الذى دل عليه ع
ويف يوم السبت مر سليم أغا وأمامه املناداة على االغراب الشوام واحللبية والرومية جيتمعون باجلمالية يوم تارخيه 

  فلم جيتمع منهم أحد 
بن سرور وصحبته بعض أقاربه من شرفاء مكة وأتباعهم حنو ستني نفرا ويف يوم االحد حضر الشريف عبد اهللا ا

واخربوا اهنم خرجوا من مكة مع احلجاج وان عبد العزيز بن مسعود الوهايب دخل اىل مكة من غري حرب ووىل 
نية اليت الشريف عبد املعني أمريا على مكة والشيخ عقيال قاضيا وأنه هدم قبة زمزم والقباب اليت حول الكعبة واالب

  اعلى من الكعبة وذلك 

بعد ان عقد جملسا باحلرم وباحثهم على ما الناس عليه من البدع واحملرمات املخالفة للكتاب والسنة واخربوا ان 
  الشريف غالبا وشريف باشا ذهبا اىل جدة وحتصنا هبا واهنم فارقوا احلجاج يف اجلديدة 

مد باشا مع العساكر مث قيام االنكشارية وقتلهم لطاهر باشا مث كرة وفيه كتبوا عرضاحلني أحدمها بصورة ما وقع حمل
االرنؤد على االنكشارية ملا اثاروا الفتنة مع أمحد باشا حىت اختلت أحوال املدينة وكايعهما اخلراب لوال قرب 

 يف ضمن االمراء املصرلية وحضورهم فسكنوا الفتنة وكفوا ايدى املتعدين والثاين يتضمن رفع االحداثات اليت
  االوامر اليت كانت مع الدفترادر اليت تقدمت االشارة اليها 

وفيه عزم االمراء على التوجه اىل جهة حبرى فقصد الربديسي وصحبته حممد بك تابع حممد بك املنفوخ جهة دمياط 
ابراهيم بك ومعهم حممد علي وعلي بك أيوب وغريهم وصحبتهم اجلم الكثري من العساكر والعربان ومل يتخلف اال 

  واتباعه واحلكام وسافر سليمان كاشف البواب اىل جهة رشيد وصحبته عساكر ايضا 
ويف يوم الثالثاء عدى الكثري إىل الرب الشرقي ويف يوم االربعاء خامس عشرينه قدم جاويش احلجاج مبكاتيب العقبة 

لغالء أيضا ذهابا وايابا ومات الشيخ واخربوا مبوت الكثري من الناس باحلمى واالسهال وحصل هلم تعب شديد من ا
  أمحد العريشي احلنفي ودفن بنبط ومات أيضا حممد أفندى باش جاجرت ودفن بالينبع والشيخ علي اخلياط الشافعي 
وفيه عدى ابراهيم بك اىل قصر العيين وركب مع الربديسي اىل جهة احللي وودعه ورجع اىل قصر العيين فأقام به 

  يف مضرب النشاب واستمر وكيل االلفي مقيما بقصر اجليزة وجلس ابنه مرزوق بك 
وفيه وردت االخبار بأن حممد باشا ملا ارحتل من املنصورة اىل دمياط أبقي بفارسكور ابراهيم باشا ومملوكه سليم 

  كاشف املنوفية بعدة من 

ملكوا منهم فارسكور العسكر فتحصنوا هبا فلما حضر اليهم حسن بك أخو طاهر بك بالعساكر حتاربوا معهم و
فنهبوها وأحرقوها وفسقوا بنسائها وفعلوا ماال خري فيه وقتل سليم كاشف املنوفية املذكور أيضا مث ان بعض أكابر 

العسكر املنهزمني ارسل اىل حسن بك يطلب منه امانا وكان ذلك خديعة منهم فأرسل هلم أمانا فحضروا اليه 
شا وانه يف قلة وضعف وهم مع ذلك يراسلون اصحاهبم ويشريون عليهم وانضموا لعسكره وسهلوا له امر حممد با

بالعود والتثبت اىل ان عادوا وتأهبوا للحرب ثانيا وخرج اليهم حسن بك بعساكره وخلفه املنضافون اليه من 
 اولئك فلما ان نشبت احلرب بينهم اخذوهم مواسطة فاثخنوهم ووقعت فيهم مقتلة عظيمة واهنزموا اىل فارسكور

فتلقاهم اهل البلدة وكملوا قتلهم ونزلوا عليهم بالنبابيت واملساوق واحلجارة جزاء ملا فعلوه معهم حىت اشتفوا 



  منهم ومل ينج منهم اال من كان يف عزوة او هرب اىل جهة اخرى وحضر الكثري منهم اىل مصر يف أسوأ حال 
  م مصاروة وفالحون كثرية ويف يوم اجلمعة والسبت حضر الكثري من حجاج املغاربة وصحبته

وفيه حضرت مكاتبة من الديار الرومية على يد شخص يسمى صاحل افندى اىل سكندرية فأرسل خورشيد افندى 
حاكم االسكندرية يستأذن يف حضوره مبكاتبة على يد راشته قنصل النيمسا فذهب راشته اىل ابراهيم بك وأخربه 

وصل اخلرب بوصول صاحل افندى املذكور اىل بوالق فأرسل ابراهيم  واطلعه على املكتوب الذى حضر له فبعد ساعة
بك رضوان كتخدا وامحد بك االرنؤدى وأمرمها بان يأخذا ما معه من االوراق ويأمراه بالرجوع بغري مهلة وال 
باشا يدعاه يطلع اىل الرب ففعال ذلك ومضمون ما يف تلك االوراق خطاب لطاهر باشا وانه بلغنا ما حصل من حممد 

من اجلور والظلم وقطع علوفات العسكر واهنم قاموا عليه وأخرجوه وهذه عادة العساكر اذا انقطعت علوفاهتم 
  واننا وجهنا له والية سنانيك وان 

طاهر باشا يستمر على احملافظة وامحد باشا قائمقام اىل ان يأيت املتويل وخطاب حملمد باشا مبعىن ذلك والسر يف تقليد 
قائمقام دون طاهر باشا ان طاهر باشا ارنؤد وليس له اال طوخان ومن قواعدهم القدمية اهنم ال يقلدون امحد باشا 

  االرنؤد ثالثة اطواخ ابدا 
  ويف يوم السبت املذكور دخل الكثري من احلجاج آخر النهار ويف الليل 

اليوم زكثري مرضى وحصل هلم ويف يوم االحد دخل اجلم الغفري من احلجاج ومات الكثري من الداخلني يف ذلك 
مشقة عظيمة وشوب وغالء وخصوصا بعد جماوزهتم العقبة وبلغت الشربة املاء دينارا والبطيخة دينارين وكان 

حجاج كثري واكثرهم اوباش الناس من الفالحني والنساء وغري ذلك وخرج سليم اغا مستحفظان وصحبته مجاعة 
فاستلموا حململ من امري احلاج وامروه ال يدخل املدينة بل يقيم  من االنكشارية والكشاف واالجناد والعسكر

بالربكة حىت حياسبوه ويسافر مبن معه من العسكر اىل جهة الشام مث رجعوا باحململ ودخلوا به املدينة وقت الظهر 
 على خالف العادة وحضر صحبة احلجاج كثري من اهل مكة هروبا من الوهايب ولغظ الناس يف خرب الوهايب

واختلفوا فيه فمنهم من جيعله خارجيا وكافرا وهم املكيون ومن تابعهم وصدق اقواهلم ومنهم من يقول خبالف ذلك 
  خللو غرضه وارسل اىل شيخ الركب املغريب كتابا ومعه اوراق تتضمن دعوته وعقيدته وصورهتا 

نعوذ باهللا من شرور انفسنا ومن سيآت بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره و
اعمالنا من يهد اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادى له ونشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له ونشهد ان 

حممدا عبده ورسوله من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن يعصى اهللا ورسوله فقد غوى وال يضر اال نفسه ولن يضر 
على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا اما بعد فقد قال اهللا تعاىل قل هذه اهللا شيئا وصلى اهللا 

سبيلي ادعوا اىل اهللا على بصرية انا ومن اتبعين وسبحان اهللا وما انا من املشركني وقال اهللا تعاىل قل ان كنتم حتبون 
  اهللا 

م الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا وقال تعاىل فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعاىل وما آتاك
اليوم اكملت لكم دينكم وامتمت عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينا فأخرب سبحانه انه اكمل الدين وامته على 
لسان رسوله صلى اهللا عليه و سلم وامرنا بلزوم ما انزل إلينا من ربنا وترك البدع والتفرق واالختالف وقال تعاىل 

اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه اولياء قليال ما تذكرون وقال تعاىل وان هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون والرسول صلى اهللا عليه و سلم قد 



راعا بذراع وثبت يف الصحيحني وغريمها عنه صلى اهللا عليه اخربنا بأن امته تأخذ مأخذ القرون قبلها شربا بشرب وذ
و سلم انه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوا القذة بالقذة حىت لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول 
 اهللا اليهود والنصارى قال فمن واخرب يف احلديث اآلخر أن أمته ستفترق على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار اال
واحدة قالوا من هي يا رسول اهللا قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحايب اذا عرف هذا فمعلوم ما قد 
عمت به البلوى من حوادث االمور اليت اعظمها االشراك باهللا والتوجه اىل املوتى وسؤاهلم النصر على االعداء 

ب االرض والسموات وكذلك التقرب اليهم بالنذور وقضاء احلاجات وتفريج الكربات اليت ال يقدر عليها االر
وذبح القربان واالستغاثة هبم يف كشف الشدائد وجلب الفوائد اىل غري ذلك من انواع العبادة اليت ال تصلح اال هللا 
وصرف شيء من انواع العبادة لغري اهللا كصرف مجيعها النه سبحانه وتعاىل اغىن االغنياء عن الشرك وال يقبل من 

ل اال ما كان خالصا كما قال تعاىل فاعبد اهللا خملصا له الدين أال هللا الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه العم
أولياء ما نعبدهم اال ليقربونا اىل اهللا زلفى ان اهللا حيكم بينهم فيما هم فيه خيتلفون ان اهللا ال يهدى من هو كاذب 

  ا كان خالصا لوجهه وأخرب ان املشركني يدعون املالئكة واالنبياء كفار فأخرب سبحانه انه ال يرضى من الدين اال م

والصاحلني ليقربوهم اىل اهللا زلفى ويشفعوا هلم عنده وأخرب أنه ال يهدى من هو كاذب كفار وقال تعاىل ويعبدون 
يف السموات وال يف من دون اهللا ماال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا قل اتنبؤن اهللا مباال يعلم 

االرض سبحانه وتعاىل عما يشركون فأخرب انه من جعل بينه وبني اهللا وسائط يسأهلم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك 
هبم وذلك أن الشفاعة كلها هللا كما قال تعاىل من ذا الذى يشفع عنده اال بأذنه وقال تعاىل فيومئذ ال تنفع الذين 

 تنفع الشفاعة اال من أذن له الرمحن ورضى له قوال وهو سبحانه وتعاىل ال ظلموا معذرهتم وقال تعاىل يومئذ ال
يرضى اال التوحيد كما قال تعاىل وال يشفعون اال ملن ارتضى وهم من خشيته مشفقون فالشفاعة حق وال تطلب يف 

وال تدع من دون اهللا ماال دار الدنيا اال من اهللا كما قال تعاى وان املساجد هللا فال تدعوا مع اهللا احدا وقال تعاىل 
ينفعك وال يضرك فإن فعلت فأنك اذا من الظاملني فاذا كان الرسول صلى اهللا عليه و سلم وهو سيد الشفعاء 

وصاحب املقام احملمود وآدم فمن دونه حتت لوائه ال يشفع اال بأذن اهللا ال يشفع ابتداء بل يأيت فيخر هللا ساجدا 
يقال ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع مث حيد له حدا فيدخلهم اجلنة فكيف بغريه فيحمده مبحامد يعلمه اياها مث 

من االنبياء واالولياء وهذا الذى ذكرناه ال خيالف فيه احد من العلماء املسلمني بل قد امجع عليه السلف الصاحل من 
ما ما حدث من سؤال االصحاب والتابعني واالئمة االربعة وغريهم ممن سلك سبيلهم ودرج على مناهجهم وأ

االنبياء واالولياء من الشفاعة بعد موهتم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها وإسراجها والصالة عندها واختاذها 
أعيادا وجعل السدنة والنذور هلا فكل ذلك من حوادث االمور اليت أخرب هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم أمته وحذر 

هللا عليه و سلم انه قال ال تقوم الساعة حىت يلحق حي من اميت باملشركني وحىت منها كما يف احلديث عنه صلى ا
تعبد فئام من أميت االوثان وهو صلى اهللا عليه و سلم محى جناب التوحيد اعظم محاية وسد كل طريق يؤدي اىل 

  الشرك 

يضا انه بعث علي بن فنهى ان جيصص القرب وان يبين عليه كما ثبت يف صحيح مسلم من حديث جابر وثبت فيه ا
أيب طالب رضي اهللا عنه وأمره ان ال يدع قربا مشرفا اال سواه وال متثاال اال طمسه وهلذا قال غري واحد من العلماء 
جيب هدم القباب املبنية على القبور الهنا أسست على معصية الرسول صلى اهللا عليه و سلم فهذا هو الذى أوجب 

آل هبم االمر اىل ان كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حىت نصرنا اهللا  االختالف بيننا وبني الناس حىت



عليهم وظفرنا هبم وهو الذى ندعو الناس اليه ونقاتلهم عليه بعدما نقيم عليهم احلجة من كتاب اهللا وسنة رسوله 
وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة  صلى اهللا عليه و سلم وامجاع السلف الصاحل من االمة ممتثلني لقوله سبحانه وتعاىل

ويكون الدين كله هللا فمن مل جيب الدعوة باحلجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان كما قال تعاىل لقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا احلديد فيه باس شديد ومنافع للناس وندعو 

صلوات يف اجلماعات على الوجه املشروع وايتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج بيت اهللا احلرام الناس اىل اقامة ال
ونأمر باملعروف وننهي عن املنكر كما قال تعاىل الذين ان مكناهم يف االرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا 

ين اهللا به فمن عمل بذلك فهو أخونا املسلم باملعروف وهنوا عن املنكر وللع عاقبة االمور فهذا هو الذى نعتقده وند
له مالنا وعليه ما علينا ونعتقد أيضا ان أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم املتبعني للسنة ال جتتمع على ضاللة وانه ال 

تزال طائفة من أمته على احلق منصورة ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت امر اهللا وهم على ذلك أقول 
كان كذلك فهذا ما ندين اهللا به وحنن أيضا وهو خالصة لباب التوحيد وما علينا من املارقني واملتعصبني وقد ان 

بسط الكالم يف ذلك ابن القيم يف كتابه اغاثة اللهفان واحلافظ املقريزى يف جتريد التوحيد واالمام اليوسي يف شرح 
  ع الرذائل وكتاب مصايد يد الشيطان وغري ذلك انتهى الكربى وشرح احلكم البن عباد وكتاب مجع الفضائل وقم

ويف ذلك اليوم نودى على املتخلفني من االنكشارية بالسفر صحبة امري احلاج وقبضوا على أنفار منهم وأخرجوهم 
ومنعوا ايضا حجاج املغاربة من الدخول اىل املدينة ومن دخل منهم الجل حاجة فليدخل من غري سالح فذهبوا اىل 

  وأقاموا هناك  بوالق
ويف يوم االثنني مر الوايل بناحية اجلمالية فوجد انسانا من أكابر غزة يسمى علي أغا شعبان حضر اىل مصر من مجلة 

من حضر مع العرضي وكان مهندسا يف عمارة الباشا مث عني لسد ترعة الفرعونية ملعرفته بأمور اهلندسة فوجده 
وقوف امامه فطلبه وأمره بالركوب معه فركب وذهب صحبته فكان  جالسا على دكان يتنزه حصة وفرسه وخدمه

آخر العهد به وكان يف جيبه الف دينار ذهبا باخبار اخيه خالف الورق فأخذ ثيابه وفرسه وما معه وخنقه وأخفى 
  أمره وأنكره وكان رجال ال بأس به 

  شهر ربيع االول سنة

اشا والعساكر االنكشارية الذين مجعوهم من املدينة وسافر استهل بيوم الثالثاء ويف يوم السبت خامسه أمحد ب
صحبتهم من العساكر الذين كانوا صحبة أمري احلاج اجلميع كانوا حنو الفني ومخسمائة وأما أمري احلاج فاهنم عفوا 

  عنه من السفر ودخل املدينة خباصته 
جرجا ومعه مكاتبة اىل االمراء املصرلية ويف هذا اليوم حضر علي كتخدا من جهة قبلي وهو كتخدا حسن باشا اىل 

وانه وصل اىل اسيوط فكتبوا له أمانا باحلضور اىل مصر مبن معه من العسكر ورجع علي كتخدا بذلك يف ثاين يومه 
  فقط 

  وفيه ورد اخلرب بوصول أجند بك اىل ثغر دمياط بالريالة اىل حممد باشا 
ابن سرور اىل سكندرية متوجها اىل اسالمبول وأنعم عليه ابراهيم ويف يوم االربعاء تاسعه سافر الشريف عبد اهللا 

  بك خبمسني الف فضة 



ويف يوم اجلمعة كان املولد النبوى ونادوا بفتح الدكاكني ووقود القناديل فأوقدت االسواق تلك الليلة اليت قبلها 
  ولكن دون ذلك 

  اخلراب عليها واما االزبكية فلم يعمل وقدة االقبالة بيت البكرى الستيالء 
ويف ثاين عشره سفروا جبخانة وجلال وبارودا اىل جهه حبرى وأشيع بأن كثريا من العسكر املصحوبني بالتجريدة 

  ذهبوا اىل حممد باشا وكذلك طائفة من االنكشارية املطرودين الذين خلصوا اىل طريق دمياط 
سي باخلرب بوقوع احلرب بينهم وبني حممد باشا ويف يوم االربعاء سادس عشره وردت مكاتبات من عثمان بك الربدي

  وعساكره 
ويف يوم االثنني رابع عشره وقع بني الفريقني مقتلة عظيمة وكانوا ملكوا منه متاريس القنطرة البيضاء قبل ذلك مث 

هجم املصريون يف ذلك اليوم عليهم هجمة عظيمة وكبسوا على دمياط مبخامرة بعض رؤساء عساكر الباشا وفتكوا 
يف عسكر الباشا بالقتل وقتلت خواصه واتباعه وقتل حسني كتخدا شنن ومصطفى أغات التبديل وهنبوا دمياط 
وأسروا النساء وافتضوا االبكار وأخذوهم أسرى وصاروا يبيعوهنم على بعضهم وفعلوا أفعاال شنيعة من الفسق 

والبيوت والوكائل ومجيع اسباب التجار اليت والفجور واخذوا حىت ما على اجساد الناس من الثياب وهنبوا اخلانات 
هبا من اصناف البضائع الشامية والرومية واملصرية وكان شيئا كثريا يفوق احلصر وما باملراكب حىت بيع الفرد االرز 

الذى هو نصف أردب بثالثة عشر نصفا وقيمته ألف نصف والكيس احلرير الذى قيمته مخسمائة ريال بريالني اىل 
المر هللا وحده والتجأ الباشا اىل القرية وتترس هبا فأحاطوا به من كل جهة فطلب االمان فأمنوه من غري ذلك وا

القرية وحضر اىل الربديسي وخطف عمامته بعض العسكر وملا رآه الربديسي ترجل عن مركوبه اليه ومتىن بالسالم 
اخلرب بذلك اىل مصر ضربوا مدافع كثرية من عليه وألبسه عمامة وأنزله يف خيمة جبانب خيمته متحفظا به وملا وصل 

  قصر العيين والقلعة واجليزة ومصر العتيقة واستمر ذلك ثالثة أيام بلياليها يف كل وقت 

ويف عصريتها حضر جوخدار الربديسي وهو الذى قتل حسني اغا شنن وحكى بصورة احلال فألبسه ابراهيم بك 
ه وأمالكه وجعله كاشف الغربية وذهب اىل وكيل االلفي أيضا فخلع فروة وأنعم عليه ببالد املقتول وبيته وزوجت

  عليه فروة مسور وصار يبدر الذهب يف حال ركوبه 
ويف يوم اجلمعة ذهب املذكور اىل مقام االمام الشافعي وأرخى حليته على عادهتم اليت سنها السدنة ليعفيها بعد ذلك 

  من احللق 
ا ببيت ابنته بدرب اجلماميز وحضر القاضي واملشايخ ولبس خلعة وتوىل ويف ذلك اليوم عمل ابراهيم بك ديوان

  قائمقام مصر وضربت يف بيته النوبة التركية 
ويف عشرينه ورد اخلرب بوصول علي باشا الطرابلسي اىل اسكندرية واليا على مصر عوضا عن حممد باشا وحضر 

ويل على االقطار املصرية عوضا عن حممد باشا من منه فرمان خطابا لالمراء يعلمهم بوصوله ويذكر هلم انه مت
اسكندرية اىل اسوان ومل يبلغ الدولة موت طاهر باشا وال دخولكم اىل مصر ومعنا أوامر لطاهر باشا وامحد باشا 

اهنم يتوجهون بالعساكر اىل احلجاز بسبب الوهابيني فلما وصلنا اىل اسكندرية بلغنا موت طاهر باشا وحضوركم 
نة مبعاونة االرنؤدية وقتل رجال الدولة واالنكشارية وقتل من معهم واخراج من بقى على غري صورة اىل اىل املدي

غري ذلك وهذا غري مناسب وال نرضى لكم هبذا على هذا الوجه فاننا حنب لكم اخلري ولنا معكم عشرة سابقة وحمبة 
ان املناسب ان ال تدخلوا املدينة اال بأذن أكيدة ونطلب راحتكم يف أوطانكم ونسعى لكم فيها على وجه مجيل وك



الدولة فان تظاهركم باخلالف والعصيان مما يوجب لكم عدم الراحة فان سيف السلطنة طويل فرمبا استعان 
  السلطان عليكم ببعض املخالفني الذين ال طاقة لكم هبم مث قال هلم يف ضمن ذلك ان لنا معكم 

يأتيكم اثنان من طرفنا عاقالن تعلمون معهما مشاورة فكتبوا له جوابا بعض كالم ال حيتمله الكتاب وعن قريب 
حاصله ان حممد باشا ملا كان متوليا مل نزل نترجى مرامحه وهو ال يزداد معنا اال قسوة وال يسمح لنا باالقامة بالقطر 

 ان حصل بينه وبني املصرى مجلة وجرد علينا التجاريد والعساكر من كل جهة وينصرنا اهللا عليه يف كل مرة اىل
عساكره وحشة بسبب مجاكيهم وعلوفاهتم فقاموا عليه وحاربوه وأخرجوه من مصر مبعونة طاهر باشا مث قامت 

االنكشارية على طاهر باشا وقتلوه ظلما وقامت العساكر على بعضهم البعض وكنا حضرنا اىل جهة اجليزة 
ة رعية من غري راع وخافت الرعية من جور العساكر وتعديهم باستدعاء طاهر باشا فلما قتل طاهر باشا بقيت املدين

فحضر الينا املشايخ والعلماء واختيارية الوجاقلية واستغاثوا بنا فأرسلنا من عندنا من ضبط العساكر ومن املدينة 
حه عثمان بك والرعية وأما حممد باشا فانه نزل اىل دمياط وظلم البالد والعباد وفرد عليها الفرد الشاقة وحرقها فتو

الربديسي لتأمني اهايل القرى اىل ان وصل اىل ظاهر دمياط فأقام مبن معه خارج املدينة فما يشعر اال وحممد باشا 
صدمهم ليال وحارهبم فحاربوه فنصرهم اهللا عليه واهنزمت عساكره وقبض عليه وهو اآلن عندنا يف االعزاز 

وأما قولكم اننا خنرج من مصر فهذا ال ميكن وال تطاوعنا مجاعتنا واالكرام وحنن اآلن على ذلك حىت يأتينا العفو 
وعساكرنا على اخلروج من اوطاهنم بعد استقرارهم فيها وأما قولكم ان حضرة السلطان يستعني علينا ببعض 

  املخالفني فاننا ال نستعني اال باهللا واننا ارسلنا عرضحال نطلب العفو ونترجى الرضا ومنتظرون اجلواب 
ثاين عشرينه حضر واحد اغا ومعه آخر فضربوا له مدافع وعملوا ديوانا وتكلم معهم وتكلم املشايخ احلاضرون  ويف

يف ظلم العثمانني وما احدثوه من املظامل واملكوس واتفقوا على كتابة عرضحال اىل الباشا فكتبوا ذلك وامضوا عليه 
  ية ونادوا يف االسواق برفع ما احدثه الفرنساوية والعثمان

  من املظامل وزيادة املكوس ودفعوا اىل االغا الواصل الف ريال حق طريقه وسافر 
وفيه وصل اخلرب بأن سليمان كاشف ملا وصل اىل رشيد وهبا مجاعة من العثمانية وحاكمها ابراهيم افندى فلما بلغه 

لد وخرج حياصر ابراهيم وصول سليمان كاشف أخلى له البلد وحتصن يف برج مغيزل فعرب سليمان كاشف اىل الب
افندى فهم على ذلك واذا بالسيد علي باشا القبطان وصل اىل رشيد وأرسل اىل سليمان كاشف يعلمه حبضوره 

وحضور علي باشا وايل مصر ويقول ما هذا احلصار فقال له حنن نقاتل كل من كان من طرف حسني قبطان باشا 
له وارحتل من رشيد اىل الرمحانية ودخل السيد على القبطان اىل وأما من كان من طرف الوزير يوسف باشا فال نقات

  رشيد 
ويف ثالث عشرينه سافر جوخدار الربديسي اىل والية الغربية وكان شاهني كاشف املرادى هناك جيمع الفردة وتوجه 

د البدوى اىل طندتا وعمل على اوالد اخلادم مثانني الف ريال فحضروا اىل مصر ومعهم مفاتيح مقام سيدي أمح
هاربني وتشكوا وتظلموا وقالوا البراهيم بك مل يبق عندنا شيء فان الفرنساوية هنبونا وأخذوا اموالنا مث ان حممد 

  باشا ارسل احملروقي فحفر دارنا وأخذ منا حنو ثلمثائة الف ريال ومل يبق عندنا شيء مجلة كافية 
بوالق وصحبته احملافظون عليه وهم مجاعة من عسكر ويف يوم االثنني تاسع عشرينه وصل حممد باشا اىل ساحل 

االرنؤد الذين كانوا سابقا يف خدمته ومجاعة من االجناد املصرلية ومل يكن معه من اتباعه اال ست مماليك فقط فان 
عليه مماليكه املختصني به اختار منهم الربديسي من اختاره واقتسم باقيهم االرنؤد ومنهم من خيدم االرنؤد احملافظني 



ووافق ان ذلك اليوم كان مجع سيدى أمحد البدوى ببوالق على العادة فنصبوا له خيمة لطيفة بساحل البحر وطلع 
اليها فرأى مجع الناس فظن اهنم اجتمعوا للفرجة عليه فقال ما هذا فأخربوه بصورة احلال وكان ابراهيم بك يف ذلك 

  االشراف باستدعاء  بيوم حضر اىل بوالق ودخل اىل بيت السيد عمر نقيب

فجلس عنده ساعة مث ركب اىل ديوان بوالق فنزل هناك ساعة أيضا مث ركب اىل بيته حبارة عابدين فلما وصل 
الباشا كما ذكر حضر اليه سليم كاشف احملرجمي وأركبه حصانا وركب مماليكه محريا وذهبوا به اىل بيت ابراهيم 

 احلرمي فلم ينزل اليه ومل يقابله فرجع به سليم كاشف اىل بيت حسن بك حبارة عابدين فوجدوا ابراهيم بك طلع اىل
كاشف جركس وهو بيت الربديسي فبات به فلما كان يف الصباح ركب ابراهيم بك اىل قصر العيين فركب 

اء احملرجمي واخذ معه الباشا وذهب به اىل قصر العيين فقابل ابراهيم بك هناك وسلم عليه وحضر االلفى وباقي االمر
جبموعهم وخيوهلم فتراحموا حتت القصر وتسابقوا ولعبوا باجلريد مث طلع اكابرهم اىل أعلى القصر فصاروا يقبلون يد 
ابراهيم بك والباشا جالس حىت حتلقوا حواليهما مث ان ابراهيم بك قدم له حصانا وقام وركب مع احملرجمي اىل بيت 

  ر حسن كاشف بالناصرية فسبحان املعز املذل القها
ويف ثاين يوم غايته ركب ابراهيم بك االلفي وذهبا اىل الباشا وسلما عليه يف بيت الربديسي وهادياه بثياب وأمتعة 

وبعد ان كانوا يترجون عفوه ويتمنون الرضا منه ويكونوا حتت حكمه صار هو يترجى عفوهم ويؤمل رفدهم 
  ر الرجال واحساهنم وبقى حتت حكمهم فالعياذ باهللا من زوال النعم وقه

  شهر ربيع الثاين سنة

  استهل بيوم االربعاء يف ثانيه ضربت مدافع كثرية بسبب اقامة بنديرة االجنليز مبصر 
  وفيه عدى الربديسي من املنصورة اىل الرب الغريب متوجها اىل جهة رشيد 

ومكة بسبب أهنم جاءهتم ويف يوم السبت رابعه وردت هجانة من ناحية الينبع وأخربوا ان الوهابيني جلوا عن جدة 
  اخبار بان العجم زحفوا على بالدهم الدرعية وملكوا بعضها واالوراق فيها خطاب من شريف 

  باشا وشريف مكة لطاهر باشا على ظن حياته 
ويف يوم االثنني نادى االغا والوايل باالسواق على العثمانية واالتراك واالغراب من الشوام واحللبية بالسفر 

مصر فكل من وجد بعد ثالثة أيام فدمه هدد وأمروا عثمان بك امري احلاج بالسفر على جهة الشام  واخلروج من
  من الرب ويسافر املنادى عليهم صحبته وكذلك ابراهيم باشا 

ويف يوم االربعاء خرج عثمان بك اىل جهة العادلية وخرج الكثري من أعيان العثمانية معه وتتابع خروجهم يف كل 
بيبعون متاعهم وثياهبم وهم خزايا حيارى يف أسوأ حال واكثرهم متأهل ومتزوج ومنهم من هنب يوم وصاروا 

وسلب وصار ال ميلك شيئا فلما تكامل خروجهم وسافروا يف عاشره وهم زيادة عن ألفني وبقى منهم اناس التجؤا 
  اىل بعض املصرلية واالجنليز وانتموا اليهم 

وصل اىل رشيد وان السيد علي باشا ريس القبطانية حتصن بربج مغيزل وغالب وفيه وصلت االخبار بان الربديسي 
أهلها جال عنها خوفا من مثل حادثة دمياط وملا دخل عثمان بك الربديسي اىل رشيد فرد على أهلها مبلغ دراهم 

  يقال مثانني الف ريال 
والق مبوكب جليل وقدامه آغات ويف ثالث عشره حضر قنصل الفرنسيس فعملوا له شنكا ومدافع وأركبوه من ب



االنكشارية والوايل واكابر الكشاف وحسني كاشف املعروف باالفرجني وعساكره الذين مثل عسكر الفرنسيس 
وهيئته مل يتقدم مثلها بني املسلمني ونصب بندريرته يف بركة االزبكية من ناحية قنطرة الدكة على صارى طويل 

من النصارى الشوام واالقباط وعملوا مجعيات ووالئم وازدمحوا على بابه وحضر مرتفع يف اهلواء واجتمع اليه كثري 
  صحبة كثري من الذين هربوا عند دخول املسلمني مع الوزير وكان احملتفل بذلك حسني كاشف االفرجني 
د علي ويف ثامن عشره وصلت مكاتبة من الربديسي اىل ابراهيم بك خيرب فيها انه ملا وصل اىل رشيد وحتصن السي

  باشا بالربج أرسل اليه فبعث له حسن بك قرابة علي باشا الطرابلسي الوايل فتكلم معه وقال 

له ما املراد ان كان حضرة الباشا واليا على مصر فليات على الشرط والقانون القدمي ويقيم معنا على الرحب 
ه على مهلة ثالثة أيام ورجع وانتظرنا بعد والسعة وان كان خالف ذلك فاخربونا به اىل ان انتهى الكالم بيننا وبين

مضي امليعاد بساعتني فلم يأتنا منهم جواب فضربنا عليهم يف يوم واحد مائة ومخسني قنطارا من البارود وأنكم 
ترسلون لنا أعظم ما يكون عندكم يف البنب واملدافع والبارود فشهلوا املطلوب وأرسلوه يف ثاين يوم صحبة حسني 

  سل الطلب خلفه وحلقوا به عدة أيام االفرجني وترا
ويف عشرينه وصل حسن باشا الذى كان وايل جرجا اىل مصر العتيقة فركب ابراهيم بك للسالم عليه وحضر 

الطبجية اىل جبخانته فأخذوها وطلعوا هبا اىل القلعة وكذلك اجلمال أخذها اجلمالة والعسكر ذهبوا اىل رفقائهم 
  تمر مبصر العتيقة مستحفظا به من كل ناحية الذين مبصر وطولب باملال واس

ويف يوم السبت خامس عشرينه وقعت نادرة وهي ان حممد باشا طلب من سليم كاشف احملرجمي أن يأذن له يف ان 
يركب اىل خارج الناصرية بقصد التفسح فأرسل سليم كاشف يستأذن ابراهيم بك يف ذلك فأذن له بان يركب 

بقصر العيين فيتغدى عنده مث يعود واوصى على ذبح اغنام ويعملون له كبابا وشواء ويعمل رماحة مث يأيت اليه 
فأركبه سليم كاشف مبماليكه وعدة من مماليك احملرجمي وصحبته ابراهيم باشا فلما ركب وخرج اىل خارج الناصرية 

ومسابقة فلما غابوا عن ارسل جواده ورحمه وتبعه مماليكه من خلفه فظن املماليك املصرلية اهنم يعملون رماحة 
اعينهم ساقوا خلفهم ومل يزالوا سائقني اىل االزبكية وهو شاهر سيفه وكذلك بقية الطاردين واملطرودين فدخل اىل 

امحد بك االرنؤدى وضرب بعض املماليك فرسه ببارودة فسقط وذلك عند وصوله اىل بيت امحد بك املذكور 
ذلك بباقي اتباعه وهم شاهرون السيوف وراحمون اخليول واتصل ووصل اخلرب اىل سليم كاشف فركب على مثل 

  اخلرب بابراهيم بك فامر الكشاف بالركوب وأرسل اىل البواقي بالطلوع اىل القلعة وحفظ أطارف 

البلد فركب اجلميع وتفرقوا راحمني وبأيديهم السيوف والبنادق فأنزعجت الناس وتراحموا وأغلقوا احلوانيت 
وظنوا وقوع الشقاق بني االرنؤد املصرلية وكذلك املماليك أيقنوا ذلك وطلع الكثري منهم اىل  واختلف رواياهتم

القلعة وملا دخل حممد باشا عند امحد بك ومن معه من اكابر االرنؤد قاموا يف وجهه ووخبوه بالكالم وقبضوا عليه 
اصة الف ومخسمائة دينار وحضر سليم وعلى مماليكه واخذوا ما وجدوه معهم من الدراهم وكان يف جيب الباشا خ

كاشف احملرجمي عند ذلك فسلموه له فأركبه الباشا اكديشا الن فرسه اصيب ببارودة من بعض املماليك الالحقني 
به عند وصوله اىل بيت امحد بك وركب معه امحد بك أيضا واخذوه اىل عند ابراهيم بك بقصر العيين فخلع 

  ور وقدم له حصانا بسرجه وسكنت الفتنة ونعوذ باهللا من اخلذالن ومعاداة الزمان ابراهيم بك على امحد بك فروة مس
ويف يوم االحد سادس عشرينه وردت االخبار ومكاتبة من الربديسي بنصرهتم على االعثمانية واستيالئهم على برج 

دة كثرية من العسكر رشيد بعد ان حاربوا عليه نيفا وعشرين يوما واسروا السيد على القبطان واخرين معه وع



وارسلوهم اىل جهة الشرقية ليذهبوا على ناحية الشام بعد ان قتل منهم من قتل فعند ذلك عملوا شنكا وضربوا 
  مدافع كثرية وكذلك يف ثاين يوم وثالث يوم 

ويف يوم االربعاء عشرينه كسفت الشمس وقت الضحوة وكان املنكسف تسعة اصابع وهو حنو الثلثني واظلم اجلو 
وابتدأوه الساعة واحدة ومثان دقائق ونصف ومتام االجنالء يف ثالث ساعة وست عشرة دقيقة وكان ذلك يف ايام 

  زيادة النيل نسأل اهللا العفو والعافية يف الدين والدنيا واآلخرة 

  شهر مجادى االوىل سنة

شر ذراعا وكسر سد اخلليج استهل بيوم اجلمعة يف ثانيه املوافق خلامس عشر مسرى القبطي ويف النيل سبعة ع
  صبحها حبضرة ابراهيم بك 

  قائمقام والقاضي وجرى املاء يف اخلليج على العادة 
وفيه وردت االخبار بان علي باشا كسر السد الذى ناحية أيب قري احلاجز على البحر املاحل وهذا السد من قدمي 

ى ممر االيام باملرمة والعمارة اذا حصل به أدىن خلل الزمان من السدود العظام املتينة السلطانية وتتفقده الدول عل
فلما اختلت االحوال وأمهل غالب االمور وأسباب العمارات انشرم منه شرم فسالت املياه املاحلة على االراضي 

والقرى اليت بني رشيد وسكندرية وذلك من حنو ستة عشر عاما فلم يتدارك امره واستمر حاله يزيد وخرقه يتسع 
طعت الطرق واستمر ذلك اىل واقعة الفرنسيس فلما حضرت االنكليز والعثمانية شرموه أيضا من الناحية حىت انق

البحرية الجل قطع الطرق على الفرنسيس فسالت املياه املاحلة على االراضي اىل قريب دمنهور واختلطت خبليج 
الطرق حول االسكندرية من الرب االشرفية وشرقت االراضي وخربت القرى والبالد وتلفت املزارع وانقطعت 

وامتنع وصول ماء النيل اىل أهل االسكندرية فلم يصل اليهم اال ما يصلهم من جهة البحر يف النقاير او ما خزنوه 
من مياه االمطار بالصهاريج وبعض العيون املستعذبة فلما استقر العثمانيون مبصر حضر شخص من طرف الدولة 

السد واحضر معه عدة مراكب هبا أخشاب وآالت وبذل اهلمة واالجتهاد يف  يسمى صاحل افندى معني خلصوص
سد اجلسر فأقام العمل يف ذلك حنو سنة ونصف حىت قارب االمتام وفرح الناس بذلك غاية الفرح واستبشر اهل 

وحاربوا القرى والنواحي فما هو اال وقد حصلت هذه احلوادث وحضر علي باشا اىل الثغر وخرج االجناد املصرلية 
السيد على باشا القبطان على برج وشيد فخاف حضورهم اىل االسكندرية ففتحه ثانيا ورجع التلف كما كان 

وذهب ما صنعه صاحل افندى املذكور يف الفارغ بعد ما صرف عليه امواال عظيمة واما اهل سكندرية فاهنم جلوا 
ربص ورودس واالضات وبعضهم اكترى بااليام عنها ونزل البعض يف املراكب وسافر اىل ازمري وبعضهم اىل ق

  واقاموا هبا على الثغر ومل يبق بالبلدة اال الفقراء والعواجز والذين ال جيدون ما ينفقونه على الرحلة وهم ايضا 

مستوفزون وعم هبا الغالء لعدم الوارد وانقطاع الطرق وقيل ان علي باشا املذكور فرد عليهم ماال وقبض على ستة 
ن أغنياء املغاربة واهتمهم اهنم كتبوا كتابا للربديسي يعدونه انه اذا حضر يدلونه على جهة ميلك منها البلد انفار م

مبعونة عسكر املغاربة فأخذ منهم مائة ومخسني كيسا بشفاعة القبطان الذى يف البيليك بالثغر واجتهد يف حفر خندق 
فيه ماء البحر املاحل فان فعل ذلك حصل به ضرر عظيم  حول البلد واستعملهم يف ذلك احلفر ويف عزمه ان يطلق

فقد اخرب من له معرفة ودراية باالمور انه رمبا خرب اقليم البحرية بسبب ذلك واجتهدوا ايضا يف حتصني املدينة 
  زيادة عن فعل الفرنسيس واالنكليز 



وقابل ابراهيم بك فخلع عليه فروة ويف يوم السبت تاسعه وصل السيد علي القبطان اىل مصر وطلع اىل قصر العيين 
مسور وقدم له حصانا معددا واكرمه وعظمه وانزلوه عند علي بك ايوب واعطوه سرية بيضاء وجارية حبشية 
وجاريتني سوداوين للخدمة ورتبوا له ما يليق به وهو رجل جليل من عظماء الناس وعقالئهم وأخرب القادمون 

من رشيد اىل دمنهور قاصدين الذهاب اىل سكندرية وأرسلوا بطلب ذخرية  الربديسي واالجناد املصريني ارحتلوا
  وجبخانة ومماليك وعساكر 

وفيه أرادوا عمل فردة وأشيع بني الناس ذلك فانزعجوا منه واستمر الرجاء واخلوف أياما مث احنط الرأى على قبض 
من امللتزمني ويؤخذ من القبط أألف وأربعمائة  مال اجلهات ورفع املظامل والتحرير من البالد واملريى عن سنة تارخيه

كيس هذا مع توايل وتتابع الفرد والكلف على البالد حىت خرب الكثري من القرى والبالد وجال أهلها عنها 
خصوصا اقليم البحرية فانه خرب عن آخره مث ان الربديسي استقر بدمنهور وبعدما أبقى برشيد مملوكه حيىي بك 

اكر وكذلك بناحية البغاز وهم كانوا من وقت حماصرة الربج حىت منعوا عنه االمداد الذى اتاه ومعه مجلة من العس
من البحر وكان ما كان وشحن الربديسي برج مغيزل بالذخرية واجلبخانة وأنزلوا برشيد عدة فرد ومغارم وفتحوا 

  بيوت الراحلني عنها وهنبوها وأخذوا أمواهلم من 

ب واالحطاب والنب واالرز وقلت االقوات فيهم والعليق فعلفوا الدواب بشعري الشوادر واحلواصل واالخشا
  االرزبل واالرز املبيض وغري ذلك مما ال تضبطه االقالم وال حتيط به االوهام 

ويف منتصف هذا الشهر يف أيام النسىء نقص النيل نقصا فاحشا واحندر من على االراضي فأنزعج الناس وازدمحوا 
الل وزاد سعرها مث استمر يزيد قرياطا وينقص قرياطني اىل أيام الصليب وانكبت اخلالئق على شراء على مشترى الغ

الغالل ومنع الغىن من شراء ما زاد على االردب ونصف اردب والفقري ال يأخذ االويبة فأقل ومينعون الكيل بعد 
واستمر سليم اغا مستحفظان ينزل  ساعتني فتذهب الناس اىل ساحل بوالق ومصر القدمية ويرجعون من غري شيء

اىل بوالق يف كل يوم صار االمراء يأخذون الغالل القادمة مبراكبها قهرا عن اصحاهبا وخيزنوها النفسهم حىت قلت 
الغلة وعز وجودها يف العرصات والسواحل وقل اخلبز من االسواق والطوابني وداخل الناس وهم عظيم وخصوصنا 

فرد واملغارم وعز وجود الشعري والتنب وبيعت الدواب والبهائم بالسعر الرخيص بسبب مع خراب البالد بتوايل ال
قلة العلف واجتمع بعض املشايخ وتشاوروا يف اخلروج اىل االستسقاء فلم ميكنهم ذلك لفقد شروطها وذهبوا اىل 

من مجلتها رفع املظامل وردها ابراهيم بك وتكلموا معه يف ذلك فقال هلم وأنا أحب ذلك فقالوا له وأين الشروط اليت 
والتوبة واالقالع عن الذنوب وغري ذلك فقال هلم هذا أمر ال ميكن وال يتصور وال أقدر عليه وال أحكم اال على 

  نفسي فقالوا اذا هناجر من مصر فقال وأنا معكم مث قاموا وذهبوا 
أشيع اهنم متوجهون اىل االسكندرية  ويف أواخره وردت االخبار برجوع الربديسي ومن معه من العساكر وقد كان

مث ثىن عزمه عن ذلك المور االول وجود القحط فيهم وعدم الذخرية والعلف والثاين احلاح العسكر بطلب 
مجاكيهم املنكسرة وما يأخذونه من املنهوبات ال يدخل يف حساب مجاكيهم والثالث العجز عن أخذ االسكندرية 

  اه املاحلة فلو وصلوها وطال عليهم احلصار ال جيدون ما يأكلون لوعر الطريق وانقطاع الطرق باملي

  وال ما يشربون 

  واستهل شهر مجادى الثانية سنة بيوم االحد



ويف أوائله نقص ماء النيل ووقف ماء اخلليج وازدحم السقاؤن على نقل املاء اىل الصهاريج واالسبلة ليال وهنارا من 
ن اخلرارات واملراحيض ومل ينزل باالراضي اليت بني بوالق والقاهرة قطرة ماء اخلليج وقد تغري ماؤه مبا يصب فيه م

وزاد ضجيج الناس وارتفعت الغالت من السواحل والعرصات بالكلية فكانت الفقراء من الرجال والنساء يذهبون 
  بغلقاهنم اىل السواحل ويرجعون بال شيء وهم يبكون ويولولون 

ه من العساكر اىل بر اجليزة وخرج االمراء وغريهم وعدوا ملالقاهتم فلما اصبح ويف سادسه وصل الربديسي ومن مع
يوم السبت عدى حممد علي والعساكر األرنؤدية اىل بر مصر وكذلك الربديسي فخرجت اليهم الفقراء مبقاطفهم 

داره ففتحوا وغلقاهنم وعيطوا يف وجوههم فوعدهم خبري واصبح الربديسي جمتهدا يف ذلك وأرسل حممد علي خازن
احلواصل اليت ببوالق ومصر العتيقة وأخرجوا منها الغالل اىل السواحل واجتمع العامل الكثري من الرجال والنساء 

فأذنوا لكل شخص من الفقراء بويبة غله ال غري فكان الذي يريد الشراء يذهب اىل خازندار الربديسي ويأخذ منه 
يلون له ويدفع مثنها لصاحب الغلة وما رتبوه عليها فحصل للناس اطمئنان ورقة بعد املشقة واملزامحة ويذهب هبا فيك

واشترى اخلبازون أيضا وفتحوا الطوابني واملخابز وخبزوا وباعوا فكثر اخلبز والكعك باالسواق وجعلوا سعر القمح 
كان يشتريه  ستة رياالت االردب والفول مخسة رياالت وكذلك الشعري ان وجد وكان السعر الضابط له منهم من

بثمانية وتسعة وسبعة خفية ممن توجد عنده الغلة يف مصر أو االرياف فعند ذلك سكن روع الناس واطمأنت 
  نفوسهم وشبعت عيوهنم ودعوا لعثمان بك الربديسي 

ويف هذا الشهر حتقق اخلرب جبالء الوهايب عن جدة ومكة ورجوعه اىل بالده وذلك بعد أن حاصر جدة وحارهبا تسعة 
  ام وقطع عنها املاء مث اي

رحل عنها وعن مكة ورجع الشريف غالب اىل مكة وصحبته شريف باشا ورجع كل شيء اىل حاله االول ورد 
  املكوس واملظامل 

ويف يوم االحد وصل الربديسي اىل بيته بالناصرية وهو بيت حسن كاشف جركس وبيت قاسم بك وقد فرشا له 
  دار صغرية جبواره وعليه احلرس ونقلوا حممد باشا من بيت جركس اىل 

ويف يوم االثنني عملوا ديوانا عند ابراهيم بك فاجتمع فيه هو والربديسي وااللفي وتشاوروا يف أمر جامكية العسكر 
فوزعوا على أنفسهم قدرا وكذلك على باقي االمراء والكشاف واالجناد كل منهم على قدر حاله يف االيراد 

يه عشرون كيسا ومنهم عشرة ومخسة واثنان وواحد ونصف واحد وطلبوا من مجرك واملراعاة فمنهم من وزع عل
البهار قدرا كبريا فعملوا على كل فرقتني مائة ريال وفتحوا احلواصل وأخرجوا منها متاع الناس وباعوه بالبخس 

ة رياالت على على ذلك احلساب وأصحابه ينظرون وأخذوا ابن احلضارمة والينبعاوية حبيث وقف الفرق النب بست
  صاحبه وأخذوا من ذلك االصل الف فرق بن وأخرجت من احلواصل ومحلت 

ويف يوم السبت رابع عشره انزلوا فردة ايضا على اهل البلد ووزعوها على التجار وارباب احلرف كل طائفة قدرا 
ا حوانيتهم وطلبوا من االكياس مخسني فما دوهنا اىل عشرة ومخسة وبثت االعوان للمطالبة فضج الناس واغلقو

التخفيف بالشفاعات والرشوت للوسائط والنصارى فخفف عن البعض وبعد منتصف الشهر انقلب الوضع 
املشروع يف الغلة وانعكس احلال اىل امر شنيع وهو اهنم سعروها كل اردب بستة رياالت بظاهر احلال وال يبيع 

ف الغلة او الثلث او الربع على حسب ضعفه وقوته من صاحب الغلة غلته اال بأذن من القيم بعد ما يأخذ منه نص
غري مثن واذا أرادوا ذو اجلاه الشراء ذهب أوال سرا وقدم املصلحة واهلدية اىل بيت القيم فعند ذلك يؤذن له يف 



مطلوبه فيكيلون له الغلة ليال وصار يتأخر يف حضوره اىل الساحل اىل قريب الظهر فيذهب الناس والفقراء 
  ه واذا حضر فينتظرون

ازدمحوا عليه وتقدم أرباب املصانعات والوسايط فيؤذن هلم ويؤخذ منهم عن كل اردب ريال يأخذها القيم لنفسه 
زيادة عن الثمن وعن الكلفة وهي حنو اخلمسني فضة خالف االجرة ويرجع الفقراء من غري شيء وأطلقوا 

لخبازين ومائتان توضع بالعرصات داخل البلد فكان للمحتسب أن يأخذ يف كل يوم اربعمائة اردب منها مائتان ل
يأخذ ذلك اىل داره وال يضعون بالعرصات شيئا ويعطى للخبازين من املائتني مخسني أردبا أو ستني ويبيع الباقي 

باغراضه مبا أحب من الثمن ليال فضج الناس وشح اخلبز من االسواق وخاطب بعض الناس االمراء الكبار يف شأن 
ر احلال على ذلك اىل آخر الشهر واالمر يف شدة وتسلط العسكر واملماليك على خطف ما يصادفونه ذلك واستم

من الغلة او التنب أو السمن فال يقدر من يشترى شيئا من ذلك أن مير به ولو قل حىت يكترى واحدا عسكريا أو 
بلي أو حبرى أخذوها وهنبوا ما مملوكا حيرسه حىت يوصله اىل داره وان حضرت مركب هبا غالل ومسن وغنم من ق

  فيها مجلة فكان ذلك من أعظم أسباب القحط والبالء 
  ويف عشرينه مات حممد بك الشرقاوى وهو الذى كان عوض سيده عثمان بك الشرقاوى 

  شهر رجب الفرد سنة

االغا أمني  استهل بيوم الثالثاء فيه رفعوا خازندار الربديسي من الساحل وقلدوا حممد كاشف تابع سليمان بك
البحرين والساحل ورفق باالمر واستقر سعر الغلة بالف ومائتني نصف فضة االردب فتواجدت بالرقع والساحل 
وقل اخلطف وأما السمن فقل وجوده جدا حىت بيع الرطل بستة وثالثني نصفا فيكون القنطار بأربعني رياال وأما 

  من عدم العلف  التنب فصار يباع بالقدح ان وجد وسرب الناس هبائمهم
وفيه حضر واحد انكليزى وصحبته مملوك االلفي وبعض من الفرنسيس فعملوا هلم شنكا ومدافع وأشيع حضور 

  االلفي اىل سكندرية مث تبني ان هذا االنكليزى أتى مبكاتبات فلما مر على مالطة وجد ذلك اململوك 

ع يف الناس ان االلفي حضر اىل االسكندرية وكان قد ختلف عن سيده ملرض اعتراه فحضر صحبته اىل مصر فأشي
  وان هذا خازنداره سبقه باحلضور اىل غري ذلك 

وفيه حضر ايضا بعض الفرنسيس مبكاتبة اىل القنصل مبصر وفيها الطلب بباقي الفردة اليت بذمة الوجاقلية فخاطب 
الوا ان الوجاقلية الذين كانت القنصل االمراء يف ذلك فعملوا مجعية وحضر املشايخ وتكلموا يف شأن ذلك مث ق

طرفهم تلك الفردة مات بعضهم وهو يوسف باشجاويش ومصطفى كتخدا الرزاز وهم عظماؤهم ومن بقي منهم 
ال ميلك شيئا فلم يقبلوا هذا القول مث اتفق االمر على تأخري هذه القضية اىل حضور الباشا ويرى رأيه يف ذلك 

مبوت يعقوب القبطي فطلب اخوه االستيالء على خملفاته فدافعته زوجته  وحضر أيضا صحبة اولئك الفرنسيس اخلرب
وأرادت أخذ ذلك على مقتضى شريعة الفرنسيس فقال اخوه اهنا ليست زوجته حقيقة بل هي معشوقته ومل يتزوج 

هبا على ملة القبط ومل يعمل هلا االكليل الذى هو عبارة عن عقد النكاح فأنكرت ذلك فأرسل الفرنسيس 
تخربون من قبط مصر عن حقيقة ذلك فكتبوا هلم جوابا بأهنا مل تكن زوجته على مقتضى شرعهم وملتهم ومل يس

  يعمل بينهم االكليل فيكون احلق يف تركته الخيه ال هلا 
وفيه ورد اخلرب بوقوع حادثة باالسكندرية بني عساكر العثمانية وأجناس االفرنج املقيمني هبا واختلفت الرواة يف 



وبعد أيام وصل من أخرب حبقيقة الواقعة وهي أن علي باشا رتب عنده طائفة من عسكره على طريقة االفرنج ذلك 
فكان خيرج هبم يف كل يوم اىل جهة املنشية ويصطفون ويعملون مرش وارد بوش مث يعودون ذلك مع احنراف 

ن االفرنج ووكالة القنصل فأخرج طبيعتهم عن الوضع يف كل شيء فخرجوا يف بعض االيام مث عادوا فمروا مبساك
االفرنج رؤوسهم من الطيقان نساء ورجاال ينظرون ركبهم ويتفرجون عليهم كما جرت به العادة فضربوا عليهم 

  من اسفل بالبنادق فضرب االفرنج عليهم أيضا فلم يكن اال ان هجموا عليهم ودخلوا 

تة ومن تبعهم ونزلوا اىل البحر وطلعوا غليون الريالة حياربوهنم يف اماكنهم واالفرنج يف قلة فخرج القناصل الس
وكتبوا كتابا بصورة الواقعة وأرسلوه اىل اسالمبول واىل بالدهم وأما العسكر اتباع الباشا فانه ملا خرج االفرنج 

وتركوا اماكنهم دخلوا اليها وهنبوا متاعهم وما أمكنهم وأرسل اىل القناصل خورشيد باشا فصاحلهم وأخذ 
طرهم واعتذر اليهم وضمن هلم ما أخذ منهم فرجعوا بعد عالج كبري ومجع الباشا علماء البلدة وأعياهنا وطلب خبوا

منهم كتابة عرض حمضر على ما ميليه على غري صورة احلال فأمتنعوا عن الكتابة اال بصورة الواقع وكان املتصدر 
قت صار يتكلم يف حقه ويزدريه اذا حضر جملسه للرد الشيخ حممد املسريى املالكي فمقته ووخبه ومن ذلك الو

  وسكنت على ذلك 
ويف يوم اجلمعة رابعه اجتمع املشايخ وذهبوا اىل ابراهيم بك وكلموه بسبب ما أخذوه من حصة االلتزام باحللوان 

خبز  أيام العثمانيني مث استوىل على ذلك مجاعتهم وأمروهم فطمنهم بالكالم اللني على عادته وكلموه ايضا على
  اجلراية املرتبة لفقراء االزهر فأطلق هلم دراهم تعطى للخباز يعمل هبا خبزا 

ويف ثامنه كتبوا مراسلة على لسان املشايخ وارسلوها اىل علي باشا باسكندرية مضموهنا طلبه ملنصبه واحلضور اىل 
تجاريد والجل االخذ يف مصر ليحصل االطمئنان والسكون وتأمني الطرقات ويبطل أمر االهتمام بالعساكر وال

تشهيل امور احلج وان تأخر عن احلضور رمبا تعطل احلج يف هذه السنة ويكون هو السبب يف ذلك اىل غري ذلك 
  من الكالم 

  ويف عاشره سافر جعفر كاشف االبراهيمي رسوال اىل امحد باشا اجلزار بعكا لغرض باطين مل يظهر 
عرصات ووصلت مراكب كثرية وكثر اخلبز باالسواق وشبعت عيون ويف هذه االيام كثرت الغالل بالساحل وال

  الناس ونزل السعر اىل مثانية رياالت وسبعة وانكفوا عن اخلطف اال يف التنب 
  ويف منتصفه فتحوا طلب مال املريى ومال اجلهات ورفع املظامل عن 

لعسكر االرنؤد فزاد على ذلك حق الطرق سنة تارخيه وعني لطلبها من البالد امراء كبار ووجهت الغربية واملنوفية 
للمعينني للطلب واالستعجاالت وتكثري املغارم واملعينني وكلفهم على من يتواىن يف الدفع هذا وطلب الفردة مستمر 

حىت على اعيان امللتزمني ومن تأخر عن الدفع ضبطوا حصته وأخذوها واعطوها ملن يدفع ما عليها من مياسري 
   صاحبها بعد ذلك عليها واستخلصها من واضع اليد ان أمكنه ذلك املماليك فرمبا صاحل

ويف اواخره نبهوا على تعمري الدور اليت اخرهبا الفرنسيس فشرع الناس يف ذلك وفردوا كلفها على الدور 
 واحلوانيت والرباع والوكائل واحدثوا على الشوارع السالكة دروبا كثرية مل تكن قبل ذلك وزاد احلال وقلد اهل

االخطاط بعضهم كما هو طبيعة اهل مصر يف التقليد يف كل شيء حىت عملوا يف اخلطة الواحدة دربني وثالثة 
واهتموا لذلك اهتماما عظيما وظنوا ظنونا بعيدة وأنشؤا بدنات واكتافا من احجار منحوتة وبوابات عظيمة ولزم 

  اخلطة  لبعضها هدم حوانيت اشتروها من اصحاهبا وفردوا امثاهنا عن اهل



ويف اواخره ايضا جنزت عمارة عثمان بك الربديسي يف االبراج والبوابات اليت أنشأها بالناصرية فأنه انشأ بوابتني 
عظيمتني بالرحبة املستطيلة خارج بيته الذى هو بيت حسن كاشف جركس احدامها عند قناطر السباع واالخرى 

اجا عظيمة وهبا طيقان بداخلها مدافع افوامها بارزة تضرب اىل عند املزار املعروف بكعب االحبار وبىن حوهلما ابر
  خارج ونقل اليها مدافع الباشا اليت كانت باالزبكية فسبحان مقلب االحوال 

وفيه نزل ابراهيم بك والربديسي وحسني بك اليهودى اىل بوالق واخذوا ما وجدوه بساحل الغلة وارسلوه اىل 
  غالل وزاد سعرها بعد االحنالل حبرى فأرتج الناس من ذلك وعزت ال

  شهر شعبان سنة

اوله يوم االربعاء فيه وصل كاتب ديوان علي باشا الذى يقال له ديوان افندى وعلى يديه مكاتبة وهي صورة خط 
  شريف وصل من الدولة 

ايل مضمونه الرضا عن االمراء املصرلية بشفاعة صاحب الدولة الصدر االعظم يوسف باشا وشفاعة علي باشا و
مصر وأن يقيموا بأرض مصر ولكل امري فائظ مخسة عشر كيسا ال غري وحلوان احمللول مثان سنوات وأن االوسبة 
واملضاف والرباين يضم اىل املريى وان الكالم يف املريى واالحكام والثغور اىل الباشا والروزناجمي الذى يأيت صحبة 

لدفتردار الذى حيضر أيضا فلما قرىء ذلك حبضرة اجلمع من الباشا واجلمارك واملقاطعات على النظام اجلديد ل
االمراء واملشايخ اظهروا البشر وضربوا مدافع مث اتفق الرأى على ارسال جواب ذلك الفرمان فكتبوا جوابا 

مضمونه خمتصرا انه وصل الينا صورة اخلط الشريف وحصل لنا بوروده السرور بالعفو والرضا ومتام السرور 
ظم االحوال واعظمها تشهيل احلج الشريف وأرسلوه ليلة االثنني ثانية صحبة رضوان كتخدا ابراهيم حضوركم لتنت

  بك وحممود باشجاويش االنكشارية وصحبتهما من الفقهاء السيد حممد ابن الدواخلي من طرف الشيخ الشرقاوى 
بضوا على بعض أفراد واخذوا ثياهبم ويف هذه االيام كثر عيث العسكر وعربدهتم يف الناس فخطفوا عمائم وثيابا وق

  وما يف جيوهبم من الدراهم 
  وفيه وصل قاضي عسكر مصر وكان معوقا باالسكندرية من مجلة احملجوز عليهم 

ويف يوم اجلمعة عاشره وقف مجاعة من العسكر يف خط اجلامع االزهر يف طلوع النهار وشلحوا عدة أناس واخذوا 
ووقعت فيهم كرشة وصلت اىل بوالق ومصر العتيقة واغلقوا الدكاكني واجتمع ثياهبم وعمائمهم فأنزعج الناس 

أناس وذهبوا اىل الشيخ الشرقاوى والسيد عمر النقيب والشيخ االمري فركبوا اىل االمراء وعملوا مجعية وأحضروا 
هم واملنادى ينادى كبار العساكر وتكلموا معهم مث ركب االغا والوايل وامامه عدة كبرية من عسكر االرنؤد وخالف

باالمن واالمان للرعية وان وقع من العسكر واملماليك خطف شيء يضربوه وان مل يقدروا عليه فليأخذوه اىل 
  حاكمه ومثل هذا الكالم الفارغ وبعد مرور احلكام باملنادة خطفوا 

  عمائم ونساء 
ار خان اخلليلي يسمى عثمان كجك ويف ليلة االربعاء ثامنه حضر الوايل اىل قصر الشوك ونزل عند رجل من جت

فتعشعى عنده مث قبض عليه وختم على بيته واخذه صحبته وخنقه تلك الليلة ورماه يف بئر فاستمر هبا اياما حىت 
انتفخ فأخرجوه واخذته زوجته فدفنته وسببه أنه كان جيتمع بالعثمانيني ويغريهم بنساء االمراء وان بعضهم اشترى 

يدفع له الثمن فطالب حرميه يف ايام حممد باشا فلم تدفع له فعني عليها مجاعة من عسكر حممد منه اواين حناسا ومل 



باشا ودخل هبا اىل دارها وطالبها فقالت له عندى شيء فطلع اىل داخل احلرمي وصحبته العسكر ودخل اىل املطبخ 
  واخذ قدور الطعام من فوق الكوانني وقلب ما فيها من الطعام واخذها وخرج 

ويف يوم األحدثاين عشرة نبه القاضي اجلديد على أن نصف شعبان ليلة الثالثاء وأخرب ان اتباعه شاهدوا اهلالل ليلة 
الثالثاء وهم عند البغاز على ان اهلالل كان ليلة األربعاء عسر الرؤية جدا فكان هذا أول احكامه الفاسدة ويف يوم 

مل ديوان ببيت ابراهيم بك ليلبسوا ستة من الكشاف ويقلدوهم االربعاء اشيع ان االمراء يف صبحها قاصدون ع
صناجق عوضا عمن هلك منهم وهم سليمان كاشف مملوك ابراهيم بك الوايل الذى تزوج عديلة بنت ابراهيم بك 
الكبري عوضا عن سيده وعبد الرمحن كاشف مملوك ابراهيم عثمان بك املرادى الذى قتل بأيب قري الذى تزوج امرأة 

ه ايضا وعمر كاشف مملوك عثمان بك االشقر الذى تزوج امرأة سيده ايضا وحممد كاشف مملوك املنفوخ سيد
ورستم كاشف مملوك عثمان بك الشرقاوى وحممد كاشف مملوك سليمان بك االغا وتزوج ابنته ايضا فلما وقع 

وا غضابا نواحي اآلثار مث االتفاق على ذلك جتمع الكشاف الكبار ومماليك مراد بك وآخرون من طبقتهم وخرج
  اصطلحوا على تلبيس مخسة عشر صنجقا 

  فلما كان يوم االحد تاسع عشرة عملوا ديوانا بالقلعة والبسوا فيه مخسة 

عشر صنجقا وهم اربعة من طرف ابراهيم بك الكبري وهم صهراه سليمان زوج عديلة هاشم ابنة االمري ابراهيم 
اشف مملوك رشوان بك الذى تزوج بزوجة سيده زينب هامن ابنة االمري بك الكبري عوضا عن سيده وامسعيل ك

ابراهيم بك ايضا وحممد كاشف االشقر الذى تزوج بإمرأته وخليل اغا كتخدا ابراهيم بك ومن طرف الربيسي 
حسني آغا الوايل وسليمان خازندار مراد بك وشاهني كاشف مراد وحممد تابع حممد بك املنفوخ املرادى ورستم 

ابع عثمان الشرقاوى وعبد الرمحن كاشف تابع عثمان الطنربجي الذى تزوج بإمرأته ومن طرف االلفي عثمان آغا ت
اخلازندار وحسني كاشف املعروف بالوشاش وصاحل كاشف وعباس كاشف تابع سليمان بك اآلغا ولبسوا حسن 

  آغا مراد واليا عوضا عن حسني املذكور 
  االنكليز اىل القصر وهم يزيدون على االلفني  وفيه ورد اخلرب بوصول طائفة من

ويف عشرينه حضر مكتوب من رضوان كتخدا ابراهيم بك من اسكندرية خيرب فيه انه وصل اىل اسكندرية وقابل 
الباشا ووعد باحلضور اىل مصر وانه يأمر بتشهيل ادوات احلج ولوازمه واطلق اربعة واربعني نقرية حضرت اىل 

   رشيد ببضائع للتجار
وفيه حضر جعفر كاشف االبراهيمي من الديار الشامية وقد قابل امحد باشا اجلزار واكرمه ورجع جبواب الرسالة 

  وسافر ثانيا بعد ايام 
وفيه قلدوا سليمان بك اخلازندار والية جرجا وخرج بعسكره اىل مصر القدمية وجلس هناك بقصر احملرجمي فاتفق 

انضموا اليهم من العثمانية تشاجروا مع العساكر البحرية مجاعة حسني بك ان مجاعة من عسكره االتراك الذين 
اليهودى بسبب امرأة رقاصة يف قهوة فقتل من االتراك ثالثة ومن البحرية اربعة واجنرح منهم كذلك مجاعة فحنق 

با عن القصر حسني بك وتترس باملقياس وباملراكب ووجه املدافع اىل القصر وضرب هبا عليه وكان سليمان بك غائ
  فدخلت جلة داخل القصر من الشباك بني مجاعة من 

االمراء كانوا جالسني هناك ينتظرون رب املكان ففزعوا وخرجوا من اجمللس وبلغ سليمان بك اخلرب فذهب اىل 
الربديسي وأعلمه فأرسل الربديسي يطلب حسني بك فامتنع من احلضور والتجأ اىل االلفي فأرسل الربديسي خربا 



 االلفي بعزل حسني بك عن قبطانبة البحر وتولية خالفه فلم يرض االلفي بعزله وقال ال يذهب وال يعزل اىل
وترددت بينهم الرسل وكادت تكون فتنة مث احنط االمر على ان حسني بك يطلع اىل القلعة يقيم هبا يومني أو ثالثة 

  ما هو عليه  تطيبا خلاطر سليمان بك وامخادا للفتنة فكان كذلك واستمر على
ويف يوم االحد سادس عشرينه البس ابراهيم بك عثمان كاشف تابع علي أغا كتخدا جاويشان واستقروا به كتخدا 

  جاويشان عوضا عن سيده وكان شاغرا من مدة حلول الفرنساوية 
الربديسي  ويف يوم الثالثاء ثامن عشرينه ركب حسني بك اخو طاهر باشا يف عدة وافرة وحضر اىل بيت عثمان بك

بعد العصر على حني غفلة وكان عند احلرمي فأنزعج من ذلك ومل يكن عند يف تلك الساعة اال اناس قليلة فأرسل 
اىل مماليكه فلبسوا اسلحتهم وارسلوا اىل االمراء والكشاف واالجناد باحلضور وتواين يف النزول حىت اجتمع الكثري 

ض قلقة مث نزل اىل التنهة واذن الخي طاهر باشا بالدخول اليه يف منهم وصعد بعض االمراء اىل القلعة وحصل بع
قلة من اتباعه وسأل عن سبب حضوره على هذه الصورة فقال نطلب العلوفة ووقع بينهما بعض كالم وقام وركب 

  ومل يتمكن من غرضه وارسل الربديسي اىل حممد علي فحضر اليه وفاوضه يف ذلك مث ركب من عنده بعد املغرب 
 تلك الليلة نادوا بعمل الرؤية فاجتمع املشايخ عند القاضي وكلموه يف ذلك فرجع عما كان عزم عليه ونادوا ويف

هبا ليلة اخلميس فعملت الرؤية تلك الليلة وركب احملتسب مبوكبه على العادة اىل بيت القاضي فلم يثبت اهلالل 
كان صبحها حضر بعض املغاربة وشهدوا برؤيته  تلك الليلة ونودى بانه من شعبان واصبح الناس مفطرين فلما

  فنودى باالمساك وقت 

  الضحى وترقب الناس اهلالل ليلة اجلمعة فلم يره اال القليل من الناس بغاية العمر وهو يف غاية الدقة واخلفاء 

  شهر رمضان املعظم سنة

ى وأوسط وأدىن ستني الفا وعشرين الفا استهل بيوم اجلمعة يف ثانيه قرروا فردة على البالد برسم نفقة العسكر اعل
  وعشرة مع ما الناس فيه من الشراقي والغالء والكلف والتعايني وعيت العسكر وخصوصا باالرياف 

وفيه نزلت الكشاف اىل االقاليم وسافر سليمان بك اخلازندار اىل جرجا واليا على الصعيد وصاحل بك االلفي اىل 
  الشرقية 

بوالق عدة مراكب هبا بضائع رومية ومييش وهي اليت كان أطلقها الباشا وفيها حجاج  ويف ثامنه وصل اىل ساحل
  وقرمان 

وفيه حضر ساع من االسكندرية وعلى يده مكتوب من رضوان كتخدا ومن بصحبته خيربون بان الباشا كان 
امراء مصر يأمرونه بان وعدهم بالسفر يوم االثنني وبرز خيامه وخازنداره اىل خارج البلد فورد عليه مكاتبة من 

حيضر من طريق الرب على دمنهور وال يذهب اىل رشيد فاحنرف مزاجه من ذلك واحضر الرسل الذين هم رضوان 
كتخدا ومن معه واطلعهم على املكاتبة وقال هلم كيف تقولون اين حاكمكم وواليكم مث يرسلون يتحكمون على أين 

  رب ذلك ال أذهب اىل مصر على هذا الوجه فأرسلوا خب
ويف يوم االربعاء ثالث عشره غيمت السماء غيما مطبقا وامطرت مطرا متتابعا من آخر ليلة االربعاء اىل سادس 

ساعة من ليلة اخلميس وسقط بسببها عدة أماكن قدمية يف عدة جهات وبعضها على سكاهنا وماتوا حتت الردم وزاد 
ل الطفل وبقى على ذلك التغري أياما اال أنه حصل هبا النفع يف منها حبر النيل وتغري لونه اصفر مما سال فيه من جب



  االراضي واملزارع 
ويف منتصفه ورد اخلرب خبروج الباشا من االسكندرية وتوجهه اىل احلضور اىل مصر على طريق الرب وشرعوا يف عمل 

  وهنا من ارباهبا قهرا املراكب اليت تسمى بالعقبة خلصوص ركوب الباشا وهي عبارة عن موكب كبري قشاشي يأخذ

وينقشوهنا بانواع االصباغ والزينة وااللوان ويركبون عليها مقعدا مصنوعا من اخلشب املصنع وله شبابيك وطيقان 
من اخلرط وعليه بيارق ملونه وشراريب مزينة وهو مصفح بالنحاس االصفر ومزين بأنواع الزينة والستائر واملتكفل 

لباشا من االسكندرية أرسل حممود جاويش والسيد حممد الدواخلى اىل حيىي بك بذلك آغات الرسالة فلما خرج ا
يقوالن له ان حضرة الباشا يريد احلضور اىل رشيد يف قلة واما العساكر فال يدخل احد منهم اىل البلد بل يتركهم 

رنؤد الذى عنده خارجها فلما وصلوا اىل حيىي بك وارادوا يقولون له ذلك وجدوه جالسا مع عمر بك كبري اال
وهم يقرؤن جوابا أرسله الباشا اىل عمر بك املذكور يطلبه ملساعدته واخلروج معه أمسكه بعض اتباع حيىي بك مع 
الساعي فلما مسعوا ذلك قالوا لبعضهم اى شيء هذا وتركوا ما معهم من الكالم وحضروا اىل مصر صحبة رضوان 

  كتخدا 
ع كثرية من القلعة وغريها لورود اخلرب مبوت حسني قبطان باشا وتوليه ويف يوم اجلمعة سادس عشره ضربوا مداف

  خالفه 
ويف عشرينه اشيع سفرااللفي ملالقاة الباشا وصحبته أربعة من الصناجق وأبرز اخليام من اجليزة اىل جهة انبابة 

  واخذوا يف تشهيل ذخرية وبقسماط وجبخانه وغري ذلك 
ه اىل الرب الشرقي وأشيع تعدية الباشا اىل بر املنوفية فلما عدوا اىل الرب ويف رابع عشرينه عدى االلفى ومن مع

  الشرقي انتقلوا بعرضيهم وخيامهم اىل جهة شربا وشرعوا يف عمل خمابز العيش يف شلقان 
وفيه حضر واحد بيان آغا يسمى صاحل افندى وعلى يده فرمان فأنزلوه ببيت رضوان كتخدا ابراهيم بك وال 

  حد جيتمع به أ
  ويف غايته وصل الباشا اىل ناحية منوف وفردوا له فردا على البالد وأكلوا الزروعات وما أنبتته االرض 

وانقضى هذا الشهر وما حصل به من عربدة االنؤد وخطفهم عمائم الناس وخصوصا بالليل حىت كان االنسان اذا 
  اخذوا مشى يربط عمامته خوفا عليها واذا متكنوا من احد شلحوا ثيابه و

ما معه من الدراهم ويترصدون ملن يذهب اىل االسواق مثل سوق أنبابه يف يوم السبت لشراء اجلنب والزبد واالغنام 
واالبقار فيأخذون ما معهم من الدراهم مث يذهبون اىل السوق وينهبون ما جيلبه الفالحون من ذلك للبيع فامتنع 

وغال السمن حىت وصل اىل ثلثمائة ومخسني نصف فضة العشرة  الفالحون عن ذلك االيف النادر خفية وقل وجوده
أرطال قباين واما التنب فصار أعز من الترب وبيع قنطاره بألف نصف فضة ان وجد وعز وجود احلطب الرومي حىت 
 بلغ سعر احلملة ثلثمائة فضة وكذا غال سعر باقي االحطاب وباقي االمور املعدة للوقود مثل البقمة وجلة البهائم
وحطب الذرة ووقفت االرنؤد خلطف ذلك من الفالحني فكانوا يأتون بذلك يف آخر الليل وقت الغفلة ويبيعونه 

بأغلى االمثان وعلم االرنؤد ذلك فرصدوهم وخطفوهم ووقع منهم القتل يف كثري من الناس حىت يف بعضهم البعض 
ال طريقة ميشون عليها اباحية أسهل ما عليهم وغالبهم مل يصم رمضان ومل يعرف هلم دين يتدينون به وال مذهب و

قتل النفس وأخذ مال الغري وعدم الطاعة لكبريهم وأمريهم وهم أخبث منهم فقطع اهللا دابر اجلميع وأما ما فعله 
كشاف االقاليم يف القرى القبلية والبحرية من املظامل واملغارم وأنواع الفرد والتساويف فشىء ال تدركه االفهام وال 



ط به االقالم وخصوصا سليمان كاشف البواب باملنوفية فنسأل اهللا العفو والعافية وحسن العاقبة يف الدين والدنيا حتي
  واآلخرة 

  استهل شهر شوال بيوم السبت

ويف ثانيه سب رجال تاجرا من وكالة التفاح ثالثة من العسكر فهرب منهم اىل محام الطنبدى فدخلوا خلفه وقتلوه 
خذوا مايف جيبه من الدراهم وغريها وذهبيوا وحضر أهله وأخذوه يف تابوت ودفنوه ومل ينتطح فيه داخل احلمام وأ

  شاتان وقتل يف ذلك اليوم أيضا رجل عند محام القيصريل وغري ذلك 
وفيه وصل الباشا اىل ناحية شلقان وصحبته عساكر كثرية انكشارية وغريهم من الذين خرجوا مطرودين من مصر 

  ستني  وصحبته حنو

  مركبا يف البحر هبا أثقاله ومتاعه وعساكر أيضا 
وفيه ركب االلفي واالمراء ما عدا ابراهيم بك والربديسي فأهنما مل خيرجا من بيوهتما وذهبوا اىل خميمهم بشربا 

  وخرج أيضا حممد علي وأمحد بك وأتباعهم وابقوا عند بيوهتم طوائف منهم 
  هة بيوت سوارى العساكر بسبب امرأة قتل فيها مخسة أنفار باالزبكية وفيه وقعت مشاجرة بني االرنؤدية ج

ويف ثالثة أوقفوا على أبواب املدينة مجاعة من العساكر باسلحتهم فازعج الناس وارتاعوا من ذلك وأغلقوا الدروب 
بواب يأخذون والبوابات ونقلوا أمتعتهم وبضائعهم من الدكاكني واكثروا من اللغط وصار العسكر الواقفون باال

  من الداخل واخلارج دراهم ويفتشون جيوهبم ويقولون هلم معكم أوراق فيأخذون حبجة ذلك ما يف جيوهبم 
ويف رابعه غريوا العسكر باجناد من الغز املصرلية فجلس على كل باب كاشف ومعه مجاعة من العسكر فكان 

الفالحني بأن كا البس جبة صوف او زعبوط الكاشف الذى على باب الفتوح يأخذ ممن مير به دراهم فان بزى 
أخذ منه ما يف جيبه او عشرة أنصاف ان كان فقريا وان كان من أوالد البلد وجممل الصورة أو البس جوخة ولو 

قدمية طالبه بألف نصف فضة أو حبسه حىت يسعى عليه أهله ويدفعوهنا عنه ويطلقه وسدوا باب الوزير وباب 
ية املعروف بالغريب بعد أن كانوا عزموا على سده بالبناء مث تركوه بسبب خروج احملروق وقفلوا باب الربق

  االموات 
وفيه نودى بوقود القناديل ليال على البيوت والوكائل وكل ثالثة دكاكني قنديل ويف صبحها خامسه شق الوايل 

  ومسر عدة حوانيت بسبب القناديل وشدد يف ذلك 
مراء اىل ناحية شلقان ونصبوا خيامهم قبال عرضى الباشا وكلموه عن نزوله يف وفيه انتقل االلفي ومن معه من اال

ذلك املكان ونصب اخليام يف داخل اخليام ودوسهم هلم فقال هلم هذه منزلتنا وحمطتنا فلم يسمع الباشا وأتباعه 
  االقلعهم اخليام والتأخر 

علي وأمحد بك وعساكرهم جهة البحر مث ان خدم فهذه كانت أول حقارة فعلها املصرلية يف العثمانية ونصب حممد 
االلفى أخذوا مجاال ليحملوا عليها الربسيم فنزلوا هبا اىل بعض الغيطان فحضر أمريا خور الباشا باجلمال الخذ 
الربسيم ايضا فوجدوا مجال االلفى وأتباعه فنهرهم وطردوهم فرجعوا اىل سيدهم وأخربوه فأمر بعض كشافه 

كب راحما اىل الغيظ وأحضر أمرياخور الباشا وقطع رأسه قبالة صيوان الباشا ورجع اىل سيده بالركوب اليهم فر
باجلمال ورأس أمرياخور فذهب اتباع الباشا وأخربوه بقتل أمرياخور واخذ اجلمال فحنق واحضر رضوان كتخدا 



لة ومل تزل تضحك على ابراهيم بك وتكلم معه ومن مجلة كالمه أنا فعلت معكم ما فعلت وصاحلت عليكم الدو
ذقين وأنا اطاوعك وأصدق متويهاتك اىل ان سرت اىل ههنا فأخذمت تفعلون معي هذه الفعال وتقتلون أتباعي 

وترذلوين وتأخذون محليت ومجايل فالطفه رضوان كتخدا يف اجلواب واعتذر اليه وقال له هؤالء صغار العقول وال 
و واملساحمة مث خرج من بني يديه وارسل اىل اتباع االلفي فاحضر منهم يتدبرون يف االمور وحضرة افندى شأنه العف

اجلمال وردها اىل وطاق الباشا وحضر اليه عثمان بك يوسف املعروف باخلازندار وأمحد آغا شويكار فقاباله واخذا 
  خباطره ومل خيرج اليه احد من االمراء سوامها 

  العرضى وكل من بقي منهم ومل يكن معه ورقة من كبريه فدمه هدر ويف خامسه نادوا خبروج العساكر االرنؤدية اىل 
وصار الوايل بعد ذلك كلما صادف شخصا عسكريا من غري ورقة قبض عليه وغيبه واستمر يفتش عليهم 

ويتجسس على اماكنهم ليال وهنارا ويقبض على من جيده متخلفا والقصد من ذلك متييز االرنؤدية من غريهم 
وكذلك من مر على املتقيدين بابواب املدينة وذلك باتفاق بني املصرلية واالرنؤدية الجل متيزهم من  املتداخلني فيهم

  بعضهم وخروج غريهم 
  وفيه أطلعوا السيد على القبطان أخا على باشا اىل القلعة 

  ويف سادسه خرج الربديسي اىل جهة شلقان ومل خيرج ابراهيم بك 

ى موازاة خيام االلفى وباقي االمراء كذلك اىل اجلبل واالرنؤدية جهة البحر وقد ومل يتنقل من بيته فنصب خيامه عل
كان الباشا ارسل اىل حممد علي وكبار االرنؤدية وغريهم من قبائل العربان ومشايخ البالد املشهورين مكاتبات قبل 

وفهم ان استمروا على خروجه من االسكندرية يستميلهم اليه ويعدهم ومينيهم ان قاموا بنصرته وحيذرهم وخي
  اخلالف وموافقة العصاة املتغليني 

فنقل االرنؤدية ذلك اىل املصرلية وأطلعوهم على املكاتبات سرا فيما بينهم واتفقوا على رد جواب املراسلة من 
ه االرنؤدية باملوافقة على القيام معه اذا حضر اىل مصر وخرج االمراء ملالقاته والسالم عليه فيكون هو وعساكر

أمامهم واالرنؤدية املصرية من خلفهم فيأخذوهنم مواسطة فيستأصلوهنم واملوعد بشلفان وسهلوا له أمر االمراء 
  املصرلية وأهنم يف قلة ال يبلغون الفا ولو بلغوا ذلك فمن املنضمني اليهم من خالف قبيلتهم وهم ايضا معنا يف الباطن 

س منها ان خيتار من عسكره قدر كذا من املوصوفني بالشجاعة ودبروا له تدبريا ومناصحات تروج على االبالي
واملعرفة بالسباحة والقتال يف البحر وجيعلهم يف السفن قبالته يف البحر وان يعدوا بالعساكر الربية اىل الرب الشرقي 

  من مكان كذا وجيعل اخليالة والرجالة معه على صفة ذكروها له 
رنؤد مكاتبة سرا بان يعدى اىل الرب الشرقي وبينوا له الصواب ذلك وهو يعتقد وملا وصل اىل الرمحانية ارسل له اال

  نصحهم فعدى اىل الرب الشرقي 
فلما حضر اىل شلقان رتب عساكره وجعلهم طوابري وجعل كل بينباشا يف طابور وعملوا متاريس ونصبوا املدافع 

  وازاة العرضي واوقفوا املراكب مبا فيها من العساكر واملدافع بالبحر على م
فخرج االلفي كما ذكر مبن معه من االمراء املصرلية والعساكر االرنؤدية وارسل اىل الباشا باالنتقال والتأخر فلم 

   ٢جيد بدا من ذلك فتأخر اىل زفيتة ونزل ونصب هناك وطاقة ومتاريسه 
راكب واستعملوا على مركب ويف وقت تلك احلركة تسلل حسني بك االفرنج ومن معه من العساكر بالغاليني وامل

  الباشا واحتاطوا هبا وضربوا عليهم بالبنادق واملدافع وساقوهم اىل جهة مصر وأخذوهم اسرى وذهبوا هبم 



  اىل اجليزة وبعدها قتلوا من كان فيهم من العساكر احملاربني وكبريهم يسمى مصطفى باشا اخذوه اسريا ايضا 
حبتهم بضائع واسباب رومية كان الباشا عوقهم بسكندرية فنزلوا يف وكان باملركب اناس كثرية من التجار وص

املراكب ليصلوا ببضائعهم وطمعا يف عدم دفعهم اجلمرك فوقعوا ايضا يف الشرك وارتبكوا فيمن ارتبك وملا تأخر 
رصد فكل الباشا عن منزلته واستقر باراضي زفيتة احاطت به املصريون والعربان وحتلقوا حوله ووقفوا لعرضيه بال

من خرج عن الدائرة خطفوه ومن احلياة أعدموه وارسل اليه االلفي على كاشف الكبري فقال له حضرة ولدكم 
االلفي يسلم عليكم ويسأل عن هذه العساكر املصحوبني بركابكم وما املوجب لكثرهتا وهذه هيئة املنابذين ال 

عهم وخدمهم املختصني خبدمتهم وقد ذكروا لك ذلك وانتم املساملني والعادة القدمية أن الوالة ال يأتون اال باتبا
  بسكندرية 

فقال نعم وامنا هذه العساكر متوجهة اىل احلجاز تقوية لشريف باشا على اخلارجي وعندما نستقر بالقلعة نعطيهم 
  مجاكيهم ونشلهم ونرسلهم 

ريوا أوضاعها فال تصلح لسكناكم كما فقال اهنم اعدوا لكم قصر العيين تقيمون به فان القلعة خرهبا الفرنسيس وغ
ال خيفاكم ذلك واما العسكر فال يدخلون معكم بل ينفصلون عنكم ويذهبون اىل بركة احلاج فيمكثون هناك حىت 

نشهل هلم احتياجاهتم ونرسلهم ولسنا نقول ذلك خوفا منهم وامنا البلدة يف قحط وغالء والعساكر العثمانية 
  اهلم مع االرنؤدية ويقع بينهم ما يوجب الفشل والتعب لنا ولكم منحرفوا الطباع وال يستقم ح

ويف ليلة اجلمعة رابع عشره حصل خسوف للقمر جزئي بعد رابع ساعة من الليل ومقدار املنخسف اربع اصابع 
  وثلث واجنلى يف سابع ساعة اال شيئا يسريا 

كاشف من اتباعه يطلب عشرين ألف ريال ويف ذلك اليوم أرسل الربديسي اىل شيخ السادات تذكرة صحبة واحد 
  سلفة فالطفه ورده بلطف فرجع اىل خمدومه وأبقى ببيت الشيخ مجاعة من العسكر فوخبه على 

الرجوع من غري قضاء حاجة وامره بالعود ثانيا فعاد اليه يف خامس ساعة من الليل وصحبته مجاعة اخرى من 
ابنة ابراهيم بك اىل املعينني تأمرهم ان ال يعملوا قلة أدب العسكر فازعجوا اهل البيت وارسلت عديلة هامن 

وأرسلت اىل ابيها الن منزهلا جبواره فاهتم لذلك وأرسل خليل بك اىل الربديسي فكفه عن ذلك بعد عالج وسعي 
  ورفع املعنيني 

ن فضربوا مدافع ويف ليلة اخلميس عشرينه وصلت اخبار ومكاتبات من االمراء الذين ذهبوا بصحبة الباشا بالقري
  كثرية بعد العشاء ونصف الليل 

ومضمون ما ذكروه يف املراسلة ان الباشا أراد ان يكبسهم مبن معه ليال وكان معهم سائس يعرف بالتركي فحضر 
اليهم واخربهم فتحذروا منهم فلما كبسوهم وقعت بينهم حماربة وقتل منهم عدة من املماليك وخازندار حممد بك 

ح املنفوخ أيضا جرحا بليغا واصيب الباشا وصاحبه من غري قصد والليل ليس له صاحب فقضى عليه املنفوخ واجنر
  وكان ذلك مقدورا ويف الكتاب مسطورا وانكم ترسلوا لنا أمانا باحلضور اىل مصر واال ذهبنا اىل الصعيد 

 والعساكر اليت كانت سافرت قبله هذا ما قالوه والواقع اهنم ملا سافروا معه كان بصحبته مخسة وأربعون نفسا الغري
  جنعت اىل الصاحلية او ذهبت حيث شاء اهللا وكان امامه عسكر املغاربة وخلفه االمراء املصرلية 

فلما وصلوا اىل اراضي القرين ونزلوا هناك عمل املغاربة مع اخلدم مشاجرة وجسموها اىل ان تضاربوا بالسالح 
الباشا ومن معه يف الوسط والتحموا عليهم بالقتال ففر من اتباعه اربعة  فقامت االجناد املصرلية من خلفهم فصار

عشر نفسا اىل الوادى وثالثة عشر رموا بأنفسهم يف ساقية قريبة منهم من حالوة الروح وضرب الباشا بعض 



لباشا وبه املماليك منهم بقرابينة فأصابته وقتل معه ابن اخته حسن بك وكتخداه وباقي الثمانية عشر فلما سقط ا
  رمق رأى احد االمريين فقال له يف عرضك يا فالن ان معي كفنا بداخل اخلرج فكفين فيه وادفين وال تتركين مرميا 

فلما انقضى ذلك اعطى ذلك االمري لبعض العرب دنانري واعطاه الكفن الذى اوصاه عليه وقال له اذهب اىل 
  مقتلهم 

  وخذ الباشا وادفنه يف تربة 
  وا وحفروا لباقيهم حفرا وواروهم فيها ففعل كما امر

  وانقضى امرهم 
هذا اخبار بعض تلك البالد املشاهدين للواقعة وكل ذلك وبال فعله وسوء سريرته وخبث ضمريه فلقد بلغنا انه 

قال لعسكره ان بلغت مرادى من االمراء املصريني وظفرت هبم وباالرنؤد احبت لكم املدينة والرعية ثالثة ايام 
  ن هبا ما شئتم تفعلو

والدليل على ذلك ما فعله باالسكندرية مدة اقامته هبا من اجلور والظلم ومصادرات الناس يف امواهلم وبضائعهم 
وتسلط عساكره عليهم باجلور واخلطف والفسق وترذيله الهل العلم واهانته هلم حىت انه كان يسمى الشيخ حممد 

ور واذا دخل عليه مع امثاله وكان جالسا اتكأ ومد رجليه قصدا املسريى الذى هو أجل مذكور يف الثغر باملز
  الهانتهم 

  خرب علي باشا املترجم املذكور

كان اصله من اجلزائر مملوك حممد باشا حاكم اجلزائر فلما مات حممد باشا وتوىل مكانه صهره ارسله مبراسلة اىل 
ة ومذكورا عند قبطان باشا ومتويل الريالة فنوه حسني قبطان باشا وكان اخوه املعروف بالسيد علي مملوك للدول

بذكره فقلده قبطان باشا والية طرابلس واعطاه فرمانات ويرق فذهب اليها وجيش له جيوشا ومراكب وأغار على 
متوليها وهو أخو محودة باشا صاحب تونس وحاربه عدة شهور حىت ملكها مبخامرة أهلها لعلمهم انه متوليها من 

  طرف الدولة 
رب أخو محودة باشا عند اخيه بتونس فلما استوىل علي باشا املذكور على طرابلس اباحها لعسكره ففعلوا هبا وه

اشنع وأقبح من التمرلنكية من النهب وهتك النساء والفسق والفجور وسيب حرمي متوليها واخذهن أسرى 
  وفضحهن بني عسكره مث طالبهم باألموال 

البلد وأخذ امواهلم مث ان املنفصل حشد ومجع مجوعا ورجع اىل طرابلس  وأخذ اموال التجار وفرد على اهل
  وحاصره اشد احملاصرة وقام معه املغرضون من أهل البلدة واملقروصون من علي باشا 

فلما رأى الغلبة على نفسه نزل اىل املراكب مبا مجعه من االموال والذخائر وأخذ معه غالمني مجيلني من أوالد 
  لرهائن االعيان شبه ا

وهرب اىل اسكندرية وحضر اىل مصر والتجأ اىل مراد بك فأكرمه وانزله منزال حسنا عنده باجليزة وصار خصيصا 
  به 

وسبب جميئه اىل مصر ومل يرجع اىل القبطان علمه انه صار ممقوتا يف الدولة الن من قواعد دولة العثمانيني اهنم اذا 
  سلبوه ورمبا قتلوه وخصوصا اذا كان ذا مال أمروا أمريا يف والية ومل يفلح مقتوه و



مث حج املترجم يف سنة سبع ومائتني وألف من القلزم وأودع ذخائره عند رشوان كاشف املعروف بكاشف الفيوم 
لقرابة بينهما من بالدمها وملا كان باحلجاز ووصل احلجاج الطرابلسية ورأوه وصحبته الغالمان وذهبوا اىل امري 

رفوه عنه وعن الغالمني وانه يفعل هبما الفاحشة فارسل معهم مجاعة من اتباعه يف حصة مهملة احلاج الشامي وع
وكبسوا عليه على حني غفلة فوجدوه راقدا ومعه أحد الغالمني فسبه الطرابلسية ولعنوه وقطعوا حليته وضربوه 

  من مجاعة امري احلاج بالسالح وجرحوه جرحا بالغا وأخذوا منه الغالمني وكادوا يقتلونه لوال مجاعة 
مث رجع اىل مصر من البحر ايضا واقام يف منزلته عند مراد بك زيادة عن ست سنوات اىل ان حضر الفرنسيس اىل 

الديار املصرية فقاتل مع االمراء وتغرب معهم يف قبلي وغريه مث انفصل عنهم وذهب من خلف اجلبل وسار اىل 
رة مبكاتبات اىل الدولة فلم يزل حىت وقعت هذه احلوادث وقامت الشام فأرسله الوزير يوسف باشا بعد الكس

العسكر على حممد باشا واخرجوه ووصل اخلرب اىل اسالمبول فطلب والية مصر على ظن بقاء حبل الدولة العثمانية 
وبلغه  واوامرها مبصر وليس هبا اال طاهر باشا واالرنؤد وجعل على نفسه قدرا عظيما من املال ووصل اىل اسكندرية

انعكاس االمر وموت طاهر باشا وطرد الينكجرية وانضمام طائفة االرنؤد للمصرلية ومتكنهم من البلدة فاراد أن 
يدير أمرا ويصطاد العقاب بالغراب فيجوز بذلك سلطنة جمددة ومنقبة مؤبدة فلم تنفعه التدابري ومل تسعفه املقادير 

ارن أنفه ومل يعلم اهنا القاهرة كم قهرت جبابرة وكادت فراعنة فكان كالباحث على حتفه بظلفه واجلادع بيده م
  فأول ما جيين عليه اجتهاده ... اذا مل يكن عون من اهللا للفىت ... 

  وكان صفته ابيض اللون عظيم اللحية والشوارب أشقرمها قليل الكالم يا لريب حيب اللهو واخلدعة 
تبات اىل شاهني بك ونظرائه مبا ذكروا أن يأخذوا هلم أمانا من وملا انقضى امره وارسل سليمان بك وحممد بك مكا

ابراهيم بك الربديسي فكتبوا هلم امانا بعد إمتناع منهما واظهار التغري والغضب والتأسف على التفريط منهما يف 
  قتله 

رضوان كتخدا  ويف يوم اخلميس املذكور عملوا ديوانا واحضروا صاحل أغا قاجبي باشا الذى حضر اوال ونزل ببيت
  ابراهيم بك وقرأوا الفرمان الذى معه وهو يتضمن والية علي باشا 

  االوامر املعتادة الغري وليس فيها ما كان ذكره علي باشا من اجلمارك وااللتزام وغريه 
وتكلم الشيخ االمري يف ذلك اجمللس وذكر بعض كلمات ونصائح يف اتباع العدل وترك الظلم وما يترتب عليه من 

لدمار واخلراب وشكا االمراء واملتآمرون من أفعال بعضهم البعض وتعدى الكشاف النازلني يف االقاليم وجورهم ا
على البالد وانه ال يتحصل هلم من التزامهم وحصصهم ما يقوم بنفقاهتم فاتفق احلال على ارسال مكاتبات للكشاف 

  باحلضور والكف عن البالد 
  يف مركب مع اتباع الباشا الذين كانوا بقصر العيين وسفروهم اىل حيث شاء اهللا واما مصطفى باشا فاهنم أنزلوه 

وفيه وصل االلفي من سرحته اىل مصر القدمية فأقام يف قصره الذى عمره هناك وهو قصر البارودى يومني مث عدى 
القمح االخضر والفول اىل اجليزة ودخل اتباعه باملنهوبات من اجلمال واالبقار واالغنام ومعهم اجلمال حمملة ب

والشعري لعدم الربسيم فاهنم رعوا ما وجدوه يف حال ذهاهبم ويف رجوعهم مل جيدوا خالف الغلة فرعوها ومحلوا 
  باقيها على اجلمال لو شاء ربك ما فعلوه 

ويف ثاين عشرينه وقعت معركة بني االرنؤودية وعسكر التكرور بالقرب من الناصرية بسبب محل برسيم وضربوا 
  على بعضهم بنادق رصاص وقتل 



  بينهم انفار واستمروا على مضاربة بعضهم البعض حنو سبعة ايام وهم يترصدون لبعضهم يف الطرقات 
ويف خامس عشرينه عملوا ديوانا وقرأوا فرمانا وصل من الدولة مع الططر خطابا لعلي باشا واالمراء بتشهيل اربعة 

  الوهابيني وارسال ثالثني الف اردب غالل اىل احلرمني  آالف عسكرى وسفرهم اىل احلجاز حملاربة
واهنم وجهوا أربع باشات من جهة بغداد بعساكر وكذلك امحد باشا اجلزار ارسلوا له فرمانا باالستعداد والتوجه 

لذلك فإن ذلك من اعظم ما تتوجه اليه اهلمم االسالمية وامثال ذلك من الكالم والترفق وفيه بعض القول باحلسب 
واملروأة بتنجيز املطلوب من الغالل وان مل تكن متيسرة عندكم تبذلوا اهلمة يف حتصيلها من النواحي واجلهات بأمثاهنا 

  على طرف املريى بالسعر الواقع 
  وفيه تقيد لضبط خملفات علي باشا صاحل افندى ورضوان كتخدا ونائب القاضي وباشكاتب 

  باشا اىل الشرقية وفيه حضر االمراء الذين توجهوا بصحبة ال
ويف هذا اليوم حضر عثمان كاشف البواب الذى كان باملنوفية وترك خيامه واثقاله واعوانه على ما هم عليه وحضر 

  يف قلة من اتباعه 
وفيه نقلوا عسكر التكرور من ناحية قناطر السباع اىل جهة اخرى واخرجوا سكانا كثرية من دورهم جهة الناصرة 

  م واسكنوا هبا عساكر وطبجية وأزعجوهم من مواطنه
وفيه انزلوا السيد علي القبطان من القلعة اىل بيت علي بك ايوب كما كان وهذا السيد علي هو اخو علي باشا 

املقتول كما ذكر واصله مملوك وليس شريف كما يتبادر اىل الفهم من لفظة سيد اهنا وصف خاص للشريف بل هي 
  ون عن االمري بالسيد مبعىن املالك وصاحب السيادة منقولة من لغة املغاربة فاهنم يعرب

ويف سادس عشرينه انزلوا حممل احلاج من القلعة مطويا من غري هيئة وأشيع يف الناس دورانه اىل بيت ابراهيم بك 
  صحبه احد الكشاف وطائفة 

ه الكسوة والصرة من املماليك واتفق الرأى على سفره من طريق حبر القلزم صحبه حممد جاويش مستحفظان ومع
وكان حضر الكثري من حجاج اجلهة القبلية جبماهلم ودواهبم ومتاعهم فلما حتققوا عدم السفر حكم املعتاد باعوا 

  مجاهلم ودواهبم بالرميلة بأخبس االمثان لعدم العلف بعد ما كلفوها بطول السنة 
  وما قاسوه أيضا يف االيام اليت اقاموها مبصر يف االنتظار والتوهم 

  شهر ذى القعدة سنة

استهل بيوم االثنني فيه أنزلوا حسني قبطان ومن معه من عسكر االرنؤد من القلعة وكانوا حنو االربعمائة فذهبوا اىل 
بوالق وسكنوا هبا بعدما أخرجوا السكان من دورهم بالقهر عنهم ومل يبق بالقلعة من أجناسهم سوى الطبجية 

  املتقيدين خبدمة املصرلية 
لبس ابراهيم بك كتخداه رضوان خلعة وأشيع انه قلده دفتردارية مصر وذهب اىل الربديسي فخلع عليه ايضا وفيه أ

  وكذلك األلفي وذلك اكراما وتنويها بذكره جزاء فعله وجميئه بالباشا وحتيله عليه 
د بك االلفي ويف ليلة اجلمعة خامسه وصلت مكاتبات من حيىي بك الربديسي حاكم رشيد خيرب فيها بوصول حمم

الكبري اىل ثغر رشيد يوم االربعاء ثالثه وقد طلع على أيب قري وحضر اىل ادكو مث اىل رشيد يف يوم االربعاء املذكور 
وقصده االقامة برشيد ستة أيام فلما وصلت تلك االخبارعملوا شنكا وضربوا مدافع كثرية بعد الغروب وكذلك 



هات من اجليزة ومصر القدمية وبيت الربديسي والقلعة وأظهروا البشر بعد العشاء ويف طلوع النهار من مجيع اجل
والفرح وشرعوا يف تشهيل اهلدايا والتقادم وأضمروا يف نفوسهم السوء له وجلماعته واملتآمرين حسدا لرآسته 
  ر عليهم ومخوهلم حبضوره فهاجت حفائظهم وكتموا حقدهم وتناجوا فيما بينهم وبيتواء امرهم مع كبار العسك

وأرسل الربديسي كتابا اىل مملوكه حيىي بك تابعه حاكم رشيد يأمره فيه بقتل االلفي هناك وركب هو اىل النيل 
  وعدى شاهني بك وحممد بك املنفوخ وامسعيل بك 

صهر ابراهيم بك وعمر بك االبراهيمي اىل بر اجليزة ليلة االحد ونصبوا خيامهم ليستعدوا اىل السفر من آخر الليل 
  االلفي الصغري وعدى ايضا قبلهم حسني بك الوشاش االلفي ونصب خيامه حبرى منهم  صحبه

فلما كان يف خامس ساعة من الليل أرسلوا اىل حسني بك يطلبونه اليهم فحضر مع مماليكه وقد رتبوا مجاعة منهم 
مالقاة وها هو اخوك االلفي تأيت خبيول ومشاعل من جهة القصر فقالوا له أين اخليول فاننا راكبون يف هذا الوقت لل

  قد ركب وهو مقبل 
فنظر فرأى املشاعل واخليول فلم يشك يف صحة ذلك ومل خيطر بباله خيانتهم له فأمر مماليكه أن يذهبوا اىل خيوهلم 
ويركبوا ويأتوه بفرسه فأسرعوا اىل ذلك وبقى هو وحده ينتظر فرسه فعاجلوه وغدروه وقتلوه بينهم وأرسلوا اىل 

ي باخلرب وكان حممد علي وأمحد بك واالرنؤدية عدوا قبلي اجليزة ليال وكمنوا مبكان ينتظرون االشارة الربديس
ويتحققون وقوع الدم بينهم فلما عملوا ذلك حضروا اىل القصر وأحاطوا به وكان طبجي اآللفي خمامرا ايضا فعطل 

يل فحضر اىل االلفي من أيقظة واعلمه بقتل حسني فوايل املدافع واستمروا يف ترتيب االمراء على القصر اىل آخر الل
بك واحاطتهم بالقصر فأراد االستعداد للحرب وطلب الطبجي فلم جيده وأعلموه مبا فعل باملدافع فأمر بالتحميل 
وركب يف مجاعته احلاضرين وخرج من الباب الغريب وسار مقبال فركب خلفه االمراء املذكورون وساروا مقدار 

بت خيوهلم ومل يكن معهم خيول كثرية الهنم مل يكونوا يظنون خروجه من القصر واشتغل أكثر ملقتني حىت هت
أتباعهم بالنهب ألنه عندما ركب األلفي وخرج من القصر دخله العسكر واالجناد وهنبوا ما فيه من االثقال 

باعه ومقدميه فذهبوا اىل دورهم واالمتعة والفرش وغريها وكان كاتبه املعلم غايل ساكنا باجليزة وكذلك كثري من ات
فنهبوها وأخذوا ما عند كاتبه املذكور من االموال مث هنبوا دور اجليزة عن آخرها ومل يتركوا هبا جليال وال حقريا 

حىت عروا ثياب النساء وفعلوا هبا مثل ما فعلوا بدمياط واصبح الناس باملدينة يوم االحد ال يعلمون شيئا من ذلك 
  الصراخ  اال اهنم مسعوا

  ببيت حسني بك جهة التبانة وقيل انه قتل برب اجليزة 
فصار الناس يف تعجب وحرية واختلفت روياهتم ومل يفتحوا دكاكينهم ونقلوا أسباهبم منها وظلوا غالب اليوم مل 

  يعلموا سر قتل حسني بك اال من صراخ اهل بيته 
  اليه عن اخلرب وكل ذلك وقع وابراهيم بك جالس يف بيته ويسأل ممن يدخل 

واحضر حممود جاويش املعني للسفر باحململ وصري يف الصرة والكتبة واشتغل معهم ذلك اليوم يف عدد مال الصرة 
وحساهبا ولوازم ذلك وبعد العصر اشيع املرور باحململ فاجتمع الناس للفرجة فمروا به من اجلمالية اىل قراميدان قبل 

ب ابراهيم بك وامراؤه اىل قراميدان وسلم احململ واجتمع الناس للفرجة على الغروب وأصبح يوم االثنني ثامنه رك
العادة فمروا به من الشارع االعظم اىل العادلية وامامه الكسوة يف اناس قليلة وطبل وأشاير وعينوا للذهاب معه 

ن هؤالء وأما ما كان من أربعمائة مغريب من احلجاج رتبوا هلم جامكية ثالثني نفرا من عسكر االرنؤد هذا ما كان م



امر االلفي الكبري فانه ملا حضر اىل رشيد يوم االربعاء ثالثه كما تقدم قابله حيىي بك وعمل له شنكا وطعاما وما يليق 
  به وسأله عن مدة اقامته برشيد فقال له اريد االقامة ستة أيام حىت نستريح ونزل ببيت مصطفى عبد اهللا التاجر 

ة مماليكه وجوخداره تتمة ستة عشر فاستأذنه حيىي بك يف ارسال اخلرب اىل مصر ليأيت االمراء ومل يكن معه اال خاص
اىل مالقاته فلم يرض بذلك مث انه مل يقم برشيد اال ليلة واحدة وانزل امتعته يف أربع مراكب من الرواحل وانتقل 

نيل وأهدى له البطروشي غرابا من صناعة آخر الليل اىل بيت البطروشي القنصل وأمر بتنقيل املتاع اىل مراكب ال
االنكليز مليح الشكل نزل هو به وسار اىل مصر وكان قصده احلضور بغتة فعندما يصلهم اخلرب يصبحون جيدونه يف 

  اجليزة 
  ويأىب اهللا اال ما يريد فلم يسعفه الريح وكان تأخريه سببا لنجاته 

في الصغري بعض االحتياجات وأرسلها يف الذهبية والقنجة وملا وصل اخلرب حبضوره وعملوا الشنك جهز له االل
  صحبة اخلواجا حممود حسن وخالفه فنزلوا من بوالق واحندروا بعد الظهر من يوم السبت فاجتمعوا به عند نادر 

  نصف الليل 
حد فلما أصبح الصباح حضر اليه سليمان كاشف البواب وقابله ورجع معه اىل منوف العال فأقام هناك يوم اال

وبات هناك ودخل احلمام وسار منها بعد طلوع النهار وهم يسحبون املراكب باللبان ملخالفة الريح فلم يزل سائرا 
اىل الظهرية فالقاه عدة من عسكر االرنؤد املوجهة اليه يف أربعة مراكب يف مضيق الترعة فسلم عليهم فردوا عليه 

  تريدون فقالوا نريد االلفي فقال هلم ها هو االلفي فسكتوا  السالم فسأهلم بعض أتباعه بالتركي وقال هلم اين
مث تالغى املالحون مع بعضهم فأعلموهم اخلرب فنقلوه اىل االلفي فكذب ذلك وقال هذا شيء ال يكون وال يصح ان 

ة اخواننا يفعلون ذلك معي وأنا سافرت وتغربت سنة الجل راحتنا ولعلها حادثة بينهم وبني العسكر مث ان طائف
منهم أدركت الغراب الذى قدمه له البطروشي وكان متأخرا عن املراكب فصعدوا اليه وأخذوا ما فيه من املتاع 
فأخربوه بذلك ونظر فرآهم يفعلون ذلك فأرسل اليهم بعض من معه من االتراك ليستخرب عن شأهنم وامرهم ومل 

نجة مع املماليك وصحبته اخلواجا حممود حسن ينتظر رجوعه باجلواب ولكنه اخذ باحلزم ونزل يف احلال اىل الق
وامرهم ان ميسكوا املقاذيف ففعلوا ذلك وهو يستحثهم حىت خرجوا من الترعة اىل البحر فالقاهم طائفة اخرى يف 

سفينتني وفيهم سراج باشا تابع الربديسي وكان بعيدا عنهم فاعماهم اهللا عنه وكأهنم مل يظنوه اياه ومل يزل جيد يف 
ىت وصل اىل شربا الشهابية فنظر اىل رجل ساع واعلمه انه مرسل من بيت سليمان كاشف البواب خيرب السري ح

الواقع فعند ذلك حتقق اخلرب وطلع اىل الرب وامر بتغريق القنجة ومشى مع املماليك على اقدامهم وختلف عنه 
رنفيل ودخل اىل جنع عرب احلويطات اخلواجا حممود حسن بشربا فلم يزالوا جيدون السري حىت وصلوا اىل ناحية ق

والتجأ اىل امرأة منهم فاجارته ولبت دعوته وركبته فرسا واصحبت معه شخصني هجانني وركب معهما وصار اىل 
قرب اخلانكة ليال واملماليك معه مشاة فقابلهم مجاعة من عرب بلى وكبريهم يقال له سعد ابراهيم فاحتاطوا به 

  كهم وسار مع فاشتغل املماليك حبرهبم فتر

اهلجانة اىل ناحية اجلبل ومضى فسمع االجناد القريبون منهم وفيهم الربديسي صوت البنادق بني العرب واملماليك 
فأسرعوا اليهم وسألوهم عن سيدهم فقالوا انه كان معنا وفارقنا الساعة فأمر الربديسي من معه من املماليك 

وكل من ادركه فليقتله يف احلال فذهبوا خلفه فلم يعثر به احد منهم  واالجناد أن يسرعوا خلفه ويتفرقوا يف الطرق
وخرم عليه سعد ابراهيم جبماعة قليلة من طريق يعرفها فرمى هلم ما معه من الذهب واجلوهر والكرك الذى على 



  ظهره فاشتغلوا به وتركهم وسار وغاب امره 
رين الهنم ملا فعلوا فعلتهم يف اجليزة مل يبق هلم شغل اال ويف حال جلوسه عند العرب مر عليهم طائفة من االجناد سائ

هو واخذوا يف االحتياط عليه ما امكن فأرسلوا عسكرا يف املراكب وانبثت طوائفهم يف اجلهات البحرية شرقا 
جلبل وغربا فذهبت طائفة منهم اىل الشرقية وطائفة اىل القليوبية وكذلك املنوفية والغربية والبحرية وسلكوا طريق ا

املوصلة اىل قبلي وذهب حسني بك ورستم بك اىل صاحل بك االلفي الذى بالشرقية وذهب شاهني بك اىل سليمان 
كاشف البواب من الرب الغريب ليقطع عليه الطريق وذهب علي بك ايوب وحممد علي على جهة القليوبية ليلحقه 

 منوف فوجدوه عدى اىل اجلهة االخرى مبنوف فلما وصل اىل دجوة تعوق بسبب قلة املعادى فلما وصل اىل
فأخذوا متروكاته اليت تركها وهي بعض خيول ومجال ومخسني زلعة مسن مسلي وعملوا على أهل البلد أربعة آالف 
ريال قبضوها منهم ورجعوا وكان عندما بلغه اخلرب االمجايل مل يكذب املخرب وذلك بعد مفارقة االلفي له بنحو ثالث 

ال اىل اجلهة الغربية بأثقاله وعساكره فوجد أمامه شاهني بك فارسل يطلب منه أمانا فأجابه اىل ساعات فعدى يف احل
ذلك وارسل اىل مصر من يأيت باالمان واطمأن شاهني ليال فلما اصبح شاهني بك وجده قد ارحتل فرجع خبفي حنني 

ربوه انه غاب عنهم يف اجلبل من الطريق وعدى اىل القليوبية فبلغه خرب االلفي وما وقع له مع العرب فطلبهم فأخ
  الفالين فقبض عليهم واحضرهم صحبته مشنوقني يف عمائمهم ووجد املماليك فقبض عليهم 

  وأرسلهم اىل الربديسي 
واما مراكبه فأنه عندما نزل اىل القنجة وفارقها ادركها العسكر الذين قابلوه يف املراكب وهنبوا ما فيها وكان هبا 

  االموال وظرائف االنكليز واالمتعة واجلوخ واالسلحة واجلواهر  شيء كثري من
فانه ملا وصل اىل القرايل اكرمه اكراما كثريا وأهدى اليه حتفا غريبة وكذلك أكابرهم وأعطاه مجلة كبرية من املال 

فعها اىل على سبيل االمانة يرسل له هبا غالال وأشياء من مصر واشترى هو لنفسه أشياء بأربعة آالف كيس يد
  القنصل مبصر وأرسل له هبا القرايل بوليصة وأهدى له صورة نفسه من جوهر ونظارات وآالت وغري ذلك 

وأما االلفي الصغري فانه ذهب اىل جهة قبلي وفرد الفرد والكلف على البالد ومن عصى عليه أو تواين يف دفع 
  املطلوب هنبهم وحرقهم 

يه اخلرب وقدوم املوجهني اليه ركب يف احلال من زنكلون وترك محلته واثقاله وأما صاحل بك االلفي فانه ملا وصل ال
  فلم يدركوه ايضا 

ويف يوم الثالثاء احضروا مماليك االلفي الكبري وجوخداره اىل بيت الربديسي وارسل ابراهيم بك والربديسي 
حسن بقنا وحممد بك املعروف مكاتبات اىل االمراء بقبلي وهم سليمان بك اخلازندار حاكم جرجا وعثمان بك 

  بالغربية االبراهيمي يوصوهنم وحيذروهنم من التفريط يف االلفي الصغري والكبري ان وردا عليهما 
واما شاهني بك فانه عدى اىل الشرقية واجتهد يف التفتيش مث رجع يف يوم الثالثاء املذكور وامامه العرب املتهمون 

عطاهم جوهرا كثريا وتركوه وأحضروا صحبتهم حقا من خشب وجدوه مرميا باهنم يعرفون طريقه وأهنم أدركوه فأ
يف بعض الطرق فأحضر الربديسي مماليك االلفي وأراهم ذلك احلق فقالوا نعم كان مع استاذنا ويف داخله جوهر 

ه فأخربه مثني وارسلوا عدة من املماليك واهلجانة اىل الطريق اليت ذكرها العرب وأحضر الربديسي ابن شديد وسأل
انه مل يكن حاضرا يف جنعة وان أمه أو خالته هي اليت اعطته الفرس واهلجانة فوخبه والمه فقال له هذه عادة العرب 

  من قدمي الزمان جيريون طنيبهم وال خيفرون ذمتهم 
  فحبسه أياما مث اطلقه وقيل انه مر 



رب وهو يراهم وأعماهم اهللا عن تفتيش عليه علي بك أيوب وحممد علي ومن معهم من العسكر وهو يف خيش الع
  النجع وعن السؤال أيضا 

ويف ذلك اليوم خرج عثمان بك يوسف وحسني بك الوايل وأمحد أغا شويكار اىل جهة الشرقية ومرزوق بك اىل 
  القليوبية يفتشون على االلفي 

بك املنفوخ وعمر بك وابراهيم وفيه شرعوا يف تشهيل جتريدة اىل االلفي الصغري وأمريها شاهني بك وصحبته حممد 
  كاشف 

  ويف يوم اجلمعة ثاين عشره سافرت قافلة احلاج باحململ اىل السويس 
  ويف يوم السبت حضر علي بك ايوب وحممد علي من سرحتهما على غري طائل 

تكلم وفيه سافر قنصل االنكليز من مصر بسبب هذه احلادثة فانه ملا وقع ذلك اجتمع بابراهيم بك والربديسي و
معهما والمهما على هذه الفعلة وكلمهما كالما كثريا منه انه قال هلما هذا الذى فعلتماه الجل هنب مال القرايل 

ومطلوب مين اربعة آالف كيس وهي البوليصة املوجهة على االلفي وغري ذلك فالطفاه وأراد منعه من السفر فقال 
م اال يف البلدة املستقيمة احلال مث نزل مغضبا وسافر وأراد ايضا ال ميكن اين أقيم ببلدة هذا شأهنا وطريقتنا النقي

  قنصل الفرنسيس السفر فمنعاه 
ويف يوم السبت طلب العسكر مجاكيهم من االمراء وشددوا يف الطلب واستقلوا االمراء يف أعينهم وتكلموا مع 

املصرلية فوعدوهم اىل يوم الثالثاء حممد علي وأمحد بك وصادق أغا كالما كثريا فسمعوا يف الكالم مع االمراء 
ومات بقطر احملاسب كاتب الربديسي يوم االحد فلما كان يوم الثالثاء اجتمع العسكر ببيت حممد علي وحصل 

بعض قلقة فحوهلم على القبط مبائيت الف ريال منها مخسون على غايل كاتب االلفي وثالثون على تركة بقطر 
  عليهم فسكن االضطراب قليال  احملاسب واملائة والعشرون موزعة

  ويف يوم الثالثاء املذكور رجع مرزوق بك من القليوبية 
  ويف يوم االربعاء سابع عشره تويف ابراهيم افندى الروزناجمي وفيه 

حصل رجات وقلقات بسبب العسكر ومجاكيهم وأرادوا أخذ القلعة فلم يتمكنوا من ذلك وقفل الناس دكاكينهم 
  ا عند حارة الروم وخطفوا بعض النساء وامتعة وغري ذلك وركب حممد علي ونادى باالمان وقتلوا رجال نصراني

  ويف يوم السبت عشرينه حضر سليمان كاشف البواب باالمان ودخل اىل مصر 
  ويف يوم االحد أفرجوا عن كشاف االلفي احملبوسني 

ايل ورستم بك وذهب املنفوخ وفيه حضر عثمان بك يوسف من ناحية الشرقية واستمر هناك حسني بك الو
وامسعيل بك اىل ناحية شرق اطفيح النه اشيع ان االلفي ذهب عند عرب املعازة فقبضوا على مجاعة منهم 

  وحبسوهم وأرسلوا مائة هجان اىل مجيع النواحي واعطوهم دراهم يفتشون على االلفي 
وا يف كتب قوائم لذلك ووزعوها على وفيه شرعوا يف عمل فردة على أهل البلد وتصدى لذلك احملروقي وشرع

  العقار واالمالك اجرة سنة يقوم بدفع نصفها املستأجر والنصف الثاين بدفعه صاحب امللك 
ويف يوم االربعاء رابع عشرينه شرح كتاب الفردة واملهندسون ومع كل مجاعة شخص من االجناد وطافوا 

الناس ماال يوصف من الكدر مع ما هم فيم من الغالء باالخطاط يكتبون قوائم االمالك ويصقعون االجر فنزل ب
ووقف احلال وذلك خالف ما قرروه على قرى االرياف فلما كان يف عصر ذلك اليوم نطق افواه الناس بقوهلم 

  الفردة بطالة وباتوا على ذلك وهم ما بني مصدق ومكذب 



هندسني يف التصقيع والكتابة وذهبوا اىل ويف يوم اخلميس خامس عشرينه اشيع ابطال الفردة مع سعي الكتبة وامل
نواحي باب الشعرية ودخلوا درب مصطفى فضج الفقراء والعامة والنساء وخرجوا طوائف يصرخون وبأيديهم 

دفوف يضربون عليها ويندبن وينعني ويقلن كالما على االمراء مثل قوهلن ايش تأخذ من تفليسي با برديسي 
  وصبغن أيديهن 

فاقتدى هبن خالفهن وخرجوا ايضا ومعهم طبول وبيارق وأغلقوا الدكاكني وحضر اجلمع الكثري  بالنيلة وغري ذلك
  اىل اجلامع االزهر وذهبوا اىل املشايخ فركبوا معهم االمراء ورجعوا ينادون بأبطاهلم 

لهم وسر الناس بذلك وسكن اضطراهبم ويف وقت قيام العامة كان كثري من العسكر منتشرين يف االسواق فداخ
اخلوف وصاروا يقولون هلم حنن معكم سواسو انتم رعية وحنن عسكر ومل نرض هبذه الفردة وعلوفاتنا على املريى 

  ليست عليكم أنتم اناس فقراء فلم يتعرض هلم أحد 
وحضر كتخدا حممد علي مرسال من جهته اىل اجلامع االزهر وقال مثل ذلك ونادى به يف االسواق ففرح الناس 

  اعهم عن االمراء ومالوا اىل العسكر وكانت هذه الفعلة من مجلة الدسائس الشيطانية واحنرفت طب
فان حممد علي ملا حرش العساكر على حممد بك باشا خسروا وأزال دولته وأوقع به ما تقدم ذكره مبعونة طاهر باشا 

 له االمر ومنا أمر االتراك ال واالرنؤد مث باالتراك عليه حىت أوقع به أيضا وظهر أمر أمحد باشا وعرف انه ان مت
يبقون عليه فعاجله وأزاله مبعونة االمراء املصرلية واستقر معهم حىت أوقع باشتراكهم قتل الدفتردار والكتخدا مث 

حماربة حممد باشا بدمياط حىت أخذوه أسريا مث التحيل على علي باشا الطرابلسي حىت أوقعوه يف فخهم وقتلوه 
  وهنبوه 

ظهر املصافاة واملصادقة للمصريني وخصوصا الربديسي فانه تآخى معه وجرح كل منهما نفسه كل ذلك وهو ي
وحلس من دم اآلخر واغتر به الربديسي وراج سوقه عليه وصدقه وتعضد به واصطفاه دون خشداشينه وحتصن 

احه بيده وشتت بعساكره واقامهم حوله يف االبراج وفعل مبعونتهم ما فعله بااللفي واتباعه وشردهم وقص جن
البواقي وفرقهم بالنواحي يف طلبهم فعند ذلك استقلوهم يف أعينهم وزالت هيبتهم من قلوهبم وعملوا خيانتهم 

وسفهوا رأيهم واستضعفوا جانبهم ومشخوا عليهم وفتحوا باب الشر بطلب العلوفة مع االحجام خوفا من قيام أهل 
طروهم اىل عمل هذه الفردة ونسب فعلها للربديسي فثارت العامة البلد معهم ولعلمهم مبيلهم الباطين اليهم فاض

  وحصل ما حصل 
  وعند ذلك تربأ 

حممد علي والعسكر من ذلك وساعدوهم يف رفعها عنهم فمالت قلوهبم اليهم ونسوا قبائحهم وابتهلوا اىل اهللا يف 
رف االمراء على الرعية باطنا بل إزالة االمراء وكرهوهم وجهروا بالدعاء عليهم وحتقق العسكر منهم ذلك واحن

اظهر الربديسي الغيظ واالحنراف من أهل مصر وخرج من بيته مغضبا اىل جهة مصر القدمية وهو يلعن أهل مصر 
ويقول ال بد من تقريرها عليهم ثالث سنوات وأفعل هبم وأفعل حيث مل ميتثلوا الوامرنا مث اخذوا يدبرون على 

ملتفرقني يف اجلهات القبلية والبحرية يطلبوهنم للحضور فأرسلوا اىل حسني بك الوايل العسكر وارسلوا اىل مجاعتهم ا
ورستم بك من الشرقية وامسعيل بك صهر ابراهيم بك وحممد بك املنفوخ ليأتيا من شرق اطفيح والفريقان كانوا 

له من الكشاف واالمراء لرصد االلفي وانتظاره وارسلوا اىل سليمان بك حاكم الصعيد باحلضور من اسيوط مبن حو
واىل حيىي بك حاكم رشيد وامحد بك حاكم دمياط واصعدوا حممد باشا احملبوس اىل القلعة وعلم االنؤدية منهم ذلك 



فبادروا واجتمعوا باالزبكية يف يوم االحد ثامن عشرينه فارتاع الناس واغلقوا احلوانيت والدروب وذهب مجع من 
ا مبهمات بيته بالداودية وكذلك ببيت الربديسي بالناصرية وتفرقوا على بيوت العسكر اىل ابراهيم بك واحتاطو
  باقي االمراء والكشاف واالجناد 

وكان ذلك وقت العصر والربديسي عنده عدة كبرية من العسكر املختصني به ينفق عليهم ويدر عليهم االرزاق 
اليت فوق تل العقارب بالناصرية وجددها بعد  واجلماكي والعلوفات ومنهم الطبجية وغريهم وعمر قلعة الفرنسيس

ختريبها ووسعها وانشأ هبا اماكن وشحنها بآالت احلرب والذخرية واجلبخانة وقيد هبا طبجية وعساكر من اآلرنؤدية 
وذلك خالف املتقيدين باالبراج والبوابات اليت انشأها قبالة بيته بالناصرية جهة قناطر السباع واجلهة االخرى كما 

  ذكر ذلك  سبق
فلما علم بوصول العساكر حول دائرته وكان جالسا صحبة عثمان بك يوسف فقام وقال له كن أنت يف مكاين هنا 

  حىت اخرج وارتب االمر وارجع اليك وتركه وركب اىل خارج فضربوا عليه بالرصاص 

 وقت الغروب وكان فخرج على وجهه خباصته وهجنه ولوازمه اخلفيفة وذهب اىل ناحية مصر القدمية وذلك يف
العسكر نقبوا نقبا من اجلنينة اليت خلف داره ودخلوا منه وحصلوا بالدار فوجدوه قد خرج مبن معه من املماليك 
واالجناد فقاتلوا من وجدوه واوقعوا النهب يف الدار وانضم اليهم اجناسهم املتقيدون بالدار وقبضوا على عثمان 

سحبوهم بينهم عرايا مكشويف الرؤس وتسلمهم طائفة منهم على تلك بك يوسف ومماليكه وشلحوهم ثياهبم و
  الصورة وذهبوا هبم اىل جهة الصليبة فأودعوهم بدار هناك 

ويف سابع ساعة من الليل ارسل حممد علي مجاعة من العسكر ومعهم فرمان وصل من أمحد باشا خورشيد حاكم 
اطلعوه عليه وامروه أن جيمع املشايخ يف الصباح ويقرأه االسكندرية بواليته على مصر فذهبوا به اىل القاضي و

  عليهم ليحيط علم الناس بذلك 
فلما أصبح أرسل اليهم فقالوا ال تصح اجلمعية يف مثل هذا اليوم مع قيام الفتنة فأرسله اليهم واطلعوا عليه وأشيع 

  بني الناس 
يكه واتباعه ان جيلسوا برؤس الطرق املوصلة اليه فجلس واما ابراهيم بك فأنه استمر مقيما ببيته بالداودية وامر ممال

منهم مجاعة وفيهم عمر بك تابعه بسبيل الدهيشة املقابل لباب زويله وكذلك ناحية حتت الربع والقربية وجهة 
سويقة الجني والداودية وصار العسكر يضربون عليهم وهم كذلك ودخل عليهم الليل فلم يزالوا على ذلك اىل 

محل حاهلم وقتل الكثري من املماليك واالجناد ووصل اليهم خرب خروج الربديسي فعند ذلك طلبوا الصباح واض
  الفرار والنجاة بارواحهم 

وعلم ابراهيم بك خبروج الربديسي وأنه ان استمر على حاله أخذ فركب يف مجاعته يف ثاين ساعة من النهار 
يزل سائرا حىت خرج اىل الرميلة وهدم يف طريقه  وخرجوا على وجوههم والرصاص يأخذهم من كل ناحية فلم

أربعة متاريس وأصيب بعض مماليك وخيول وخدامني واصيب رضوان كتخداه وطلعت روحه عند الرميلة فأنزلوه 
  عند باب العزب وأخذوا ما معه من جيوبه مث شالوه اىل داره ودفنوه 

  شة هو ومماليكه وقبضوا على عمر بك تابع االشقر االبراهيمي من سبيل الدهي
وأما الذين بالقلعة من االمراء فأهنم اصبحوا يضربون باملدافع والقنابر على بيوت االرنؤد باالزبكية اىل الضحوة 

الكربى فلما حتققوا خروج ابراهيم بك والربديسي ومن أمكنه اهلروب مل يسعهم اال اهنم ابطلوا الرمي وهتيؤا للفرار 



بابراهيم بك وعند نزوهلم ارادوا اخذ حممد باشا وعلي باشا القبطان وابراهيم باشا ونزلوا من باب اجلبل وحلقوا 
فقام عليهم عسكر املغاربة ومنعوهم من اخذهم وهنب املغاربةالضرخبانة وما فيها من الذهب والفضة والسبائك حىت 

وم يف القلعة ومل ينفع العدد واملطارق وتسلم العسكر القلعة من غري مانع ومل تثبت املصرلية للحرب نصف ي
اهتمامهم هبا طول السنة من التعمري واالستعداد وما شحنوه هبا من الذخرية واجلبخانة وآالت احلرب وملؤا ما هبا 
من الصهاريج باملاء احللوه وقام أمحد بك الكالرجي وعبد الرمحن بك االبراهيمي وسليم اغا مستحفظان من وقت 

ني هبا ليال وهنارا ال ينزلون اىل بيوهتم اال ليلة يف اجلمعة بالنوبة اذا نزل احدهم اقام جميئهم اىل مصر متقيدين ومرتبط
اآلخران وطلع حممد علي اليها ونزل وجبانبه حممد باشا خسرو ورفقاؤه امامهم املنادى ينادى باالمان حكم ما رسم 

ادر احملروقي اىل املشايخ فركبوا اىل بيت حممد باشا وحممد علي واشيع يف الناس رجوع حممد باشا اىل والية مصر فب
حممد علي يهنون الباشا بالسالمة والوالية وقدم له احملروقي هدية واقام على ذلك بقية يوم االثنني ويوم الثالثاء 

فكان مدة حبسه مثانية اشهر كاملة فأنه حضر اىل مصر بعد كسرته بدمياط يف آخر ربيع االول وهو اخر يوم منه 
آخر يوم من ذي القعدة وخرج االمراء على اسوا حال من مصر ومل يأخذوا شيئا مما مجعوه وكنزوه من واطلق يف 

املال وغريه اال ما كان يف جيوهبم او كان منهم خارج البلد مثل سليم كاشف ايب دياب فأنه كان مقيما بقصر 
  العيين او الغائبني منهم جهة قبلي وحبرى 

  مل خيلص له سوى ما كان يف جيبه فقط وهنب العسكر امواهلم وبيوهتم  واما من كان داخل البلد فأنه

وذخائرهم وامتعتهم وفرشهم وسبوا حرميهم وسراريهم وجواريهم وسحبوهن بينهم من شعورهن وتسلطوا على 
هللا بعض بيوت االعيان من الناس اجملاورين هلم ومن هلم هبم ادىن نسبة او شبهة بل وبعض الرعية اال من تدراكه ا

برمحته او التجأ اىل بعض منهم او صاحل على بيته بدراهم يدفعها ملن التجأ اليه منهم ووقع يف تلك الليلة واليومني 
بعدها ماال يوصف من تلك االمور وخربوا اكثر البيوت واخذوا اخشاهبا وهنبوا ما كان حبواصلهم من الغالل 

على من يشتريه من الناس ولوال اشتغاهلم بذلك ملا جنا من والسمن واالدهان وكان شيئا كثريا وصاروا يبيعونه 
  االمراء املصرلية الذين كانوا بالبلدة أحد 

ولو رجع االمراء عليهم وهم مشتغلون بالنهب لتمكنوا منهم ولكن غلب عليهم اخلوف واحلرص على احلياة 
وظلمهم وغرورهم وخصوصا ما فعلوه  واجلنب وخابت فيهم الظنون وذهبت نفختهم يف الفارغ وجازاهم اهللا ببغيهم

مع علي باشا من احليل حىت وقع يف أيديهم مث رذلوه وأهانوه وقتلوا عسكره وهنبوا أمواله مث طردوه وقتلوه فأنه وان 
كان خبيثا مل يعمل معهم ما يستحق ذلك كله وأعظم منه ما فعلوه مع أخيهم االلفي الكبري بعد ما سافر حلاجتهم 

عليهم ورتب هلم ما فيه راحتهم وراحة الدولة معهم بواسطة االنكليز وغاب يف البحر احمليط سنة وراحتهم وصاحل 
وقاسى هول االسفار والفراتني يف البحار فجازوه بالتشريد والتشتيت والنهب وقتل اتباعه وحبسهم وبلصهم 

وحذرا من رآسته عليهم وكانت واختذوهم أعداء واخصاما من غري جرم وال سابقة عداوة معهم اال احلسد واحلقد 
هذه الفعلة سببا لنفور قلوب العسكر منهم واعتقادهم خيانتهم وقلتهم يف اعينهم فان االلفي واتباعه كانوا يرون يف 

انفسهم ان الشخص منهم يدوس برجله اجلماعة من يف غفلتهم ومشتغلون مبا هم من مغارم الفالحني وطلب 
مل يسهل هبم ترك ذلك ومل يستعجلوا احلركة حىت يستوفوا مطلوباهتم من القرى الكلف فلما أرسلوا هلم باحلضور 

  اىل ان حصل هبم ما نزل ومل يقع هلم منذ ظهورهم أشنع من هذه احلادثة وخصوصا كوهنا على يد هؤالء 



هنم وكانوا يرون يف أنفسهم ان الشخص منهم يدرس برجله اجلماعة من العسكر وأحسنوا ظنهم فيهم واعتقدوا ا
صاروا أتباعهم وجندهم مع اهنم كانوا قادرين على ازالتهم من االقليم وخصوصا عندما خرجوا من املدينة ملالقاة 

علي باشا واخرجوا مجيع العسكر وحازوهم اىل جهة البحر وحصنوا ابواب البلد مبن يثقون به من اجنادهم ورمسوا 
لي باشا اقل اتباعهم وامروهم بالرحلة ملا وسعتهم املخالفة حىت هلم رسوما امتثلوها فلو ارسلوا هلم بعد ايقاعهم بع

ظن كثري ممن له ادىن فطنه حصول ذلك فكان االمر خبالف ذلك ودخلوا بعد ذلك وهم بصحبتهم ضاحكني من 
غفلة القوم ومستبشرين برجوعهم ودخوهلم اىل املدينة ثانيا وعند ذلك حتقق لذوى الفطن سوء رأيهم وعدم 

ادوا يف الطنبور نغمة مبا صنعوه مع االلفي وكان العسكر يهابون جانبه وخيافون اتباعه وخيشوهنم فالحهم وز
وخصوصا ملا مسعوا بوصوله على اهليئة اجملهولة هلم داخلهم من ذلك امر عظيم استمر يف اخالطهم يوما وليلة اىل ان 

يف النواحي حرصا على قتل االلفي واتباعه  اجاله الربديسي ومن معه يشؤم رأيهم وفساد تدبريهم وفرقوا مجعهم
  فعند ذلك زالت هيبتهم من قلوب العسكر واوقعوا هبم ما اوقعوا وال حييق املكر السيء اال باهله 

  شهر ذى احلجة احلرام استهل بيوم الثالثاء سنة

  فيه قلدوا علي أغا الشعراوى واليا على مصر 
  ليه وحبسوه وفيه هنبوا بيت حممد أغا احملتسب وقبضوا ع

ويف ليلة االربعاء انزلوا حممد باشا خسروا وابراهيم باشا اىل بوالق وسفرومها اىل حبرى ومعهما مجاعة من العسكر 
وكانت واليته هذه الوالية الكذابة شبيهة بوالية امحد باشا الذى توىل بعد قتل طاهر باشا يوما ونصفا وكان قد 

انه ملا نزل من القلعة اىل بيت حممد علي نظر اىل بيته من الشباك مهدوما اعتقد يف نفسه رجوعه لوالية مصر حىت 
  منخربا فطلب يف ذلك الوقت املهندسني وامرهم بالبناء وذلك من وساوسه يقال 

ان السبب يف سفره اخوة طاهر باشا فأهنم داخلهم غيظ شديد ورأى حممد علي نفرهتم وانقباضهم من ذلك وعلم 
  معهم ورمبا تولد بذلك شر فعجل بسفره وذهابه انه ال يستقيم حاله 

ومن االتفاقيات العجيبة أيضا ان طاهر باشا ملا غدر مبحمد باشا اقام بعده اثنني وعشرين يوما وكذلك ملا غدر 
  املصرلية بااللفي مل يقيموا بعد ذلك االمثل ذلك 

  وفيه صعد عابدى بك اخو طاهر باشا بالقلعة واقام هبا 
يس ثالثة اطلقوا عثمان بك يوسف وسافر اىل مجاعته جهة قبلي يقال انه افتدى نفسه منهم مبال ويف ليلة اخلم

  واطلقوه ومعه مخسة مماليك واعطوه مخسة مجال واربعة هجن وخيال 
وفيه افرجوا عن حممد آغا احملتسب وابقوه يف احلسبة على مصلحة عملوها عليه وقام بدفعها وركب وشق يف املدينة 

عرية ونادى هبا يف الشوارع واالسواق واما االمراء فأهنم باتوا اول ليلة جهة البساتني ويف ثاين يوم ذهبوا وعمل تس
اىل حلوان وحضر اليهم حسني بك الوايل ورستم بك من الشرقية ومروا من حتت القلعة وانفصلوا من العسكر 

حيىي بك من ناحية رشيد وأمحد بك من دمياط  الذين كانوا معهم يف الطرية وتركوا هلم احلملة ووصل اليهم أيضا
وذهبوا اليهم ووصل حيىي بك من ناحية اجليزة وهنبوا البالد وأكلوا الزروعات واستمروا على ذلك وانتشروا اىل 

  ان صارت اوائلهم بزاوية املصلوب وأواخرهم باجليزة 
د من العساكر الكائنة بقبلي وان قتل منهم وفيه كتبوا مكاتبات من نساء االمراء املصرلية بأهنم ال يتعرضون الح



  أحد اقتصوا من حرميهم واوالدهم مبصر 
  ويف يوم اجلمعة حضر حممد بك املبدول بأمان ودخل اىل مصر 

  ويف يوم االحد سادسه اصعدوا عمر بك وبقية الكشاف وبعض االجناد املصرية اىل القلعة 

  نهم وبني العرب بعض مناوشات وقتل أناس كثرية من الفريقني وفيه عدى كثري من العسكر اىل بر اجليزة ووقع بي
ويف سابعه ظهر حممد بك االلفي الكبري من اختفائه وكان متواريه بشرقية بلبيس برأس الوادى عند شخص من 

العربان يسمى عشيبة فأقام عنده مدة هذه االيام وخلص اليه صاحل تابعه مبا معه من املال وكان الربديسي استدل 
لى مكانه واحضر اناسا من العرب وجعل هلم ماال كثريا عليه واخذوا يف التحيل عليه فحصلت هذه احلوادث ع

وجوزى الربديسي بنيته وخرج من مصر كما ذكر وكانوا يف تلك املدة يشيعون عليه اشاعات مرة مبوته ومرة 
أن حينئذ وركب يف عدة من بالقبض عليه وغري ذلك فلما حصل ما حصل واجنلت الطرق من املراصدين اطم

اهلجانة وصحبته صاحل بك وتابعه ومروا من خلف اجلبل وذهب اىل شرق اطفيح ونزل عند عرب املعازة وتواتر 
  اخلرب بذلك 

ويف تاسعه وصل امحد باشا خورشيد اىل منوف فتقيد السيد أمحد احملروقي وجرجس اجلوهرى بتصليح بيت ابراهيم 
  بك بالداودية وفرشه 

يلة االثنني رابع عشره وصل الباشا اىل ثغر بوالق فضربوا شنكا ومدافع وخرج العساكر يف صبحها ويف ل
والوجاقلية وركب ودخل من باب النصر وأمامه كبار العساكر بزينتهم ومل يلبس الشعار القدمي بل ركب بالتخفيفة 

بالداودية وقدموا له التقادم وعملوا هبا تلك وعليه قبوط جمرور وخلفه النوبة التركية ودخل اىل الدار اليت أعدت له 
  الليلة شنكا وسواريخ 

ويف يوم الثالثاء خامس عشره مر الوايل وامامه املنادى وبيده فرمان من الباشا ينادى به على الرعية باالمن واالمان 
  والبيع والشراء 

  طلب امانا وحضر اىل مصر ويف منتصفه حضر عبد الرمحن بك االبراهيمي وكان يف بشبيش بناحية حبرى ف
ويف يوم اجلمعة حتول الباشا من الداودية اىل االزبكية وسكن ببيت البكرى حيث كان حرمي حممد باشا فركب قبل 

  الظهر يف موكب وذهب 

  اىل املشهد احلسيين وصلى اجلمعة هناك ورجع اىل االزبكية 
فاغتم امللتزمون لذلك لضيق احلال وتعطل االسباب  وفيه فتحوا طلب مال املريى من السنة القابلة لضرورة النفقة

وعدم االمن وتواىل طلب الفرد من البالد فلو فضل للملتزم شيء ال يصل اليه اال بغاية املشقة وركوب الضرر 
لوثوب اخلالئق من العربان والفالحني واالجناد والعساكر على بعضهم البعض من مجيع النواحي القبلية والبحرية مث 

وجاقلية وبعض املشايخ راجعوا يف ذلك فاحنط االمر بعد ذلك على طلب نصف مال املريى من سنة تسعة عشر ان ال
وبواقي سنة سبعة عشر ومثانية عشر وكذلك باقي احللوان الذى تأخر على املفلسني وكتبوا التنابيه بذلك وقالوا من 

العرب حميطة برب اجليزة والعسكر من داخل االسوار مل يقدر على الدفع فليعرض تقسيطه على املزاد هذا واالجناد و
ال جيسرون على اخلروج اليهم وحجزوا املراكب الواردة بالغالل وغريها حىت مل يبق بالسواحل شيء من تلك الغلة 

  أبدا ووصل سعر االدرب القمح ان وجد مخسة عشر رياال 
ك حاكم الصعيد فدخلوا اىل البلدة وأزعجوا ويف يوم االحد عشرينه وصل العسكر الذين كانوا صحبة سليمان ب



كثريا من الناس وسكنوا البيوت مبصر القدمية بعد ما أخرجوهم منها واخذوا فرشهم ومتاعهم وكذلك فعلوا 
  ببوالق ومصر عندما حضر الذين كانوا ببحرى 

على آغا الشعراوى  وفيه قلدوا احلسبة لشخص عثمانلي من طرف الباشا وعزلوا حممد اغا احملتسب وكذلك عزلوا
  وقلدوا الزعامة لشخص آخر من اتباع الباشا وقلدوا اخر آغات مستحفظان 

ويف ليلة الثالثاء ثاين عشرينه خرجت عساكر كثرية وعدت اىل الرب الغريب ووقعت يف صبحها حروب بينهم وبني 
يس عند ترسة واملعتمدية املصرلية والعربان وكذلك يف ثاين يوم دخلت عساكر جرحى كثرية وعملوا هلم متار

  وتترسوا هبا واملصرلية والعربان يرحمون من خارج وهم 

  ال خيرجون البهم من املتاريس واستمروا على ذلك اىل يوم االحد سابع عشرينه 
ويف ذلك اليوم ضربوا مدافع ورجع حممد علي والكثري من العساكر واشيع ترفع املصرلية اىل فوق ووقع بني 

  واشاعوا نصرهتم على املصرلية واهنم قتلوا منهم أمراء وكشافا ومماليك وغري ذلك  العربان اختالف
ويف ذلك اليوم شنقوا شخصا بباب زويلة وآخر باحلبانية ومها من الفالحني ومل يكن هلما ذنب قيل انه وجد معهما 

  وكان شيئا قليال  بارود اشترياه ملنع الصائلني عليهم من العرب فقالوا انكم تأخذونه اىل احملاربني
وفيه نزل مجاعة من العسكر جهة قبة الغورى ومعهم حنو ثالثني نفرا جبماهلم فقرطوا القمح املزروع وكان قد بدا 

صالحه فطارت عقول الفالحني واجتمعوا وتكاثروا عليهم وقبضوا على ثالثة اشخاص منهم وهرب الباقون 
وأطفال ونساء وذهبوا حتت بيت الباشا فأمر بقتل شخص منهم  فدخلوا هبم املدينة ومعهم االمحال وصحبتهم طبل

النه شامي وليس بارنؤدى وال انكشارى فقتلوه باالزبكية فوجدوا على وسطه ستمائة بندقي ذهب وثلثمائة حمبوب 
  ذهب واهللا اعلم وانقضت السنة وما حصل هبا من احلوادث 

  وأما من مات فيها ممن له ذكر 
والتحرير الفهامة الشيخ امحد اللحام اليونسي املعروف بالعريشي احلنفي حضر من بلدته خان فمات الفقيه العالمة 

يونس يف سنة مثان وسبعني ومائة وألف وحضر أشياخ الوقت وأكب على حضور الدروس وأخذ البيلي والشيخ 
وحضر على شيخ  حممد اجلناجي والصبان والفرماوى وغريهم وتفقه على الشيخ عبد الرمحن والزمه وبه خترج

الوالد يف الدر املختار من أول كتاب البيوع اىل كتاب االجارة بقراءته وذلك سنة اثنتني ومثانني ومائة والف ومل 
  يزل مالزما للشيخ عبد الرمحن 

مالزمة كلية وسافر صحبته اىل اسالمبول يف سنة تسعني لبعض املقتضيات وقرأ هناك الشفاء واحلكم بقراءة املترجم 
د صحبته اىل مصر ومل يزل مالزما له حىت حصل للعريشي ما حصل ودنت وفاته فأوصى اليه جبميع كتبه وعا

واستقر عوضه يف مشيخة روانق الشوام وقرأ الدروس يف حمله وكان فصيحا من املعقوالت واملنقوالت وقصدته 
ه واشترى دارا واسعة بسوق الزلط الناس يف االفتاء واعتمدوا اجوبته وتداخل يف القضايا والدعاوى واشتهر ذكر

حبارة املقس خارج باب الشعرية وجتمل باملالبس وركب البغال وصار له اتباع وخدم وهرعت الناس والعامة 
واخلاصة يف دعاويهم وقضاياهم وشكاويهم اليه وتقلد نيابة القضاء لبعض قضاة العساكر اشهرا وملا حضرت 

مي بصحبة كتخدا الباشا كما تقدم تعني املترجم للقضاء باحملكمة الكبرية الفرنساوية اىل مصر وهرب القاضي الرو
والبسه كلهرب سارى عسكر الفرنساوية خلعة مثمنة وركب يصحبه قائمقام يف موكب اىل احملكمة وفوضوا اليه امر 

لوه مث تبينت براءته النواب باالقاليم وملا قتل كلهرب احنرف عليه الفرنساوية لكون القاتل ظهر من رواق الشوام وعز



من ذلك اىل ان رتبوا الديوان يف آخر مدهتم ورسم عبد اهللا جاك منو باختيار قاض بالقرعة فلم تقم اال على املترجم 
فتواله ايضا وخلعوا عليه وركب مثل االول اىل احملكمة واستمر هبا اىل أن حضرت العثمانيون وقاضيهم فانفصل 

صل اخلصومات واحلكومات واالفتاء مث قصد احلج يف هذه السنة فخرج مع عن ذلك والزم بيته مع خمالطة ف
  الركب ومترض يف حال رجوعه وتويف ودفن بنبط رمحه اهللا 

ومات الشيخ االمام العمدة الفقيه الصاحل احملقق الشيخ علي املعروف باخلياط الشافعي حضر أشياخ الوقت وتفقه 
خترج واشتهر بالعلم والصالح واقرأ الدروس الفقهية واملعقولية  على الشيخ عيسى الرباوى والزم دروسه وبه

  وانتفع به الطلبة وانقطع للعلم واالفادة وملا وردت والية 

جدة حملمد باشا توسون طلب انسانا معروفا بالعلم والصالح فذكر له الشيخ املترجم فدعاه اليه واكرمه واساه 
  رمحه اهللا واحبه وأخذه صحبته اىل احلجاز وتويف هناك 

ومات الرئيس املبجل املهذب حممد افندي باش جاجرت الروزنامة وأصله تربية حممد افندى كاتب كبري الينكجرية 
  ومتهر يف صنعة الكتابة وقوانني الروزنامة وكان لطيف الطبع سليم الصدر حمبوبا للناس 

وانه وقضاء مصاحلهم املتعلقة مشهور بالذوق وحسن االخالق مهذبا يف نفسه متواضعا يسعى يف حوائج اخ
بدفاترهم قانعا حباله مترفها يف مآكله وملبسه واقتىن كتبا نفيسة ومصاحف وجتتمع ببيته االحباب ويدير عليهم 

سالف انسه املستطاب مع احلشمة والوقار وعدم امللل والغفار وملا اختلفت االحوال وترادفت الفنت ضاق صدره 
هلا فقصد اهلجرة بأهله وعياله اىل احلرمني وعزم على االقامة هناك فلما حصل من ذلك واستوحش من مصر وأحوا

هناك رأى فيها االختالف واخللل كذلك بسبب ظلم الشريف غالب وأتباعه واغارة الوهابيني على احلرمني وفنت 
 ودفن بالينبع العربان فلم يستحسن االقامة هناك واشتاق لوطنه فعزم على العودة اىل مصر فمرض بالطريق وتويف

  رمحه اهللا 
ومات االمري حسني بك الذى عرف بالوشاش وهو من مماليك حممد بك االلفي وكان يعرف اوال بكاشف الشرقية 
النه كان توىل كشوفيتها وكان صعب املراس شديد الباس قوى اجلنان قلبه مع حنافة جسمه أعظم من جبل لبنان ال 

د وملا أمجعوا على خيانة االلفي واتباعه قال هلم ابراهيم بك الكبري على ما يهاب كثرة اجلنود وختشى سطوته االسو
بلغنا ال يتم مرامكم بدون البداءة باملترجم فان امكنكم ذلك واال فال تفعلوا شيئا فلم يزالوا يدبرون عليه ويتملقونه 

تلقبه بالوشاش انه كان طلع له ويظهرون له خالف ما يبطنون حىت متكنوا من غدره على الصورة املتقدمة وسبب 
  ملالقاة احلجاج مبنزلة الوش يف سنة ورود الفرنساوية فلما 

القى احلجاج وامري احلاج صاحل بك رجع صحبتهم اىل الشام وحصل منه بعد ذلك املواقف اهلائلة مع الفرنساوية 
فرنساوية من الديار املصرية مع أستاذه ومنفردا يف اجلهات القبلية والشامية وملا اجنلت احلوادث وارحتلت ال

واستقرت املصريون بعد حوادث العثمانية تأمر املترجم يف ستة عشر صنجقا املتأمرين وظهر شأنه واشتهر فيما بينهم 
ونفذت اوامره فيهم ونغص عليهم وناكدهم وعاندهم وأغار على ما بأيديهم حىت ثقلت وطأته عليهم فلم يزالوا 

  حبال صيدهم وهو ال خيطر بباله خيانتهم وغدروه بينهم كما ذكر  حيتالون عليه حىت أوقعوه يف
ومات االمري رضوان كتخدا ابراهيم بك وهو أغىن مماليكه رباه واعتقه وجعله جوخداره وكان يعرف اوال برضوان 

 اجلوخدار واستمر يف اجلوخدارية مدة طويلة وملا رجع مع أستاذه يف أواخر سنة مخس ومائتني وألف بعد موت
امسعيل بك وأتباعه اىل مصر ارخى حليته وتقلد كتخدائية استاذه وتزوج ببعض سراريه وسكن دار عبدى بك 



بناحية سويقة العزى مث انتقل منها اىل دار مكة على بركة الفيل جتاه بيت شكر فره وعمرها وصارت له وجاهة بني 
ببيته واشتهر ذكره وعظم شأنه وقصدته ارباب االمراء واالعيان وباشر فصل اخلصومات والدعاوى وازدحم الناس 

احلاجات وأخذ الرشوات واجلعاالت وكان يقرأ ويكتب ويناقش وحياجج ويعاشر الفقهاء ويباحثهم ومييل بطبعه 
اليهم وحيب جمالستهم وال ميل منهم وعنده حلم وسعة صدر وتؤدة وتأن يف االمور واذا مهر له احلق ال يعدل عنه 

هنة وقوة خرم وملا حضر علي باشا الطرابلسي على الصورة املتقدمة كان املترجم واملتعني يف وعنده دهقنة ومدا
االرسال اليه فلم يزل يتحيل عليه حىت اخندع له وادخل رأسه اجلراب وصدق متويهاته وحضر به اىل مصر وأوردوه 

ع وعرضوا عليه االمارة فأباها واستمر بعد املوارد وحاز بذلك منقبة بني اقرانه ونوه بعد بشأنه وخلعوا عليه اخلل
  على حالته معدودا يف ارباب الرياسة وتأيت االمراء اىل 

داره ومل يزل حىت ثارت العسكر على من بالبلدة من االمراء وحصروا ابراهيم بك ببيته يف ثاين يوم هاربا واملترجم 
واستند على اخلدم وذلك جهة الدرب خلفه والرصاص يأخذهم من كل ناحية فأصيب يف دماغه فمال عن جواده 

االمحر فلم يزل يف غشوته حىت خرجت روحه بالرميلة فأنزلوه عند باب العزب واحتاط به املتقيدون بالباب واخذوا 
ما يف جيوبه مث احضروا له تابوتا ومحلوه فيه اىل داره فغسلوه وكفنوه ودفنوه بالقرافة ساحمه اهللا فانه كان من خيار 

مع فيه ولقد بلوته سفرا وحضرا يافعا وكهال فلم ار ما يشينه يف دينه غفوفا طاهر الذيل وقورا حمتشما جنسه لوال ط
  فصيح اللسان حسن الرأى قليل الفضول جيد النظر 

ومات العمدة الشريف السيد ابراهيم افندى الروزناجمي وهو ابن اخي السيد حممد الكماحي الروزناجمي املتويف سنة 
والف واصلهم روميون اجلنس وكان يف االصل جرجبيا مث عمل كاتب كشيدة وكان يسكن دارا سبع ومائتني 

صغرية جبوار دار عمه واستمر على ذلك خامل الذكر فلما تويف عمه السيد حممد انتبذ عثمان افندى العباسي 
املتأهل اليه سواه فلم  املنفصل عن الروزنامة سابقا يريد العود اليها عن شوق وتطلع هلا وظنه شغور املنصب عن

تساعده االقدار لشدة مراسه وسأل ابراهيم بك عن شخص من اهل بيت املتويف فذكر له السيد ابراهيم املرقوم 
ومخوله وعدم حتمله العباء ذلك املنصب فقال ال بد من ذلك قطعا لطمع املتطلعني والتزم مبراعاته ومساعدته وطلبه 

لسعادة والقبول فتقلد ذلك وساس االمور بالرفق والسري احلسن واشترى دارا ونقله من حضيض اخلمول اىل اوج ا
عظيمة بدرب االغوات وسكنها واستمر على ذلك اىل ان ورد الفرنساوية اىل مصر فخرج من خرج هاربا اىل 
   تعاىل الشام مث رجع مع من رجع ومل يزل حىت مترض وتويف يف يوم االربعاء سادس عشر القعدة من السنة رمحه اهللا

  واستهلت سنة تسعة عشر ومائتني والف

فكان ابتداء احملرم بيوم اخلميس فيه ركب الوايل العثملي وشق من وسط املدينة فمر على سوق الغورية فأنزل 
الغورية فأنزل شخصا من ابناء التجار احملتشمني وكان يتلو يف القرآن فأمر االعوان فسحبوه من حانوته وبطحوه 

ضربوه عدة عصي من غري جرم وال ذنب وقع منه مث تركه وسار اىل االشرفية فأنزل شخصا من على االرض و
حانوته وفعل به مثل ذلك فأنزعج اهل االسواق واغلقوا حوانيتهم واجتمع الكثري منهم وذهبوا اىل بيت الباشا 

احلنق والغيظ على الوايل مث يشكون فعل الوايل ومسع املشايخ بذلك فركبوا ايضا اىل بيت الباشا وكلموه فأظهر 
قاموا وخرجوا من عنده فتبعهم بعض املتكلمني يف بيت الباشا وقال هلم ان الباشا يريد قتل الوايل واملناسب منكم 

الشفاعة فرجعوا اىل الباشا وشفعوا يف الوايل وأرسل سعيد أغا الوكيل وأحضروا له املضروب وأخذ خباطره وطيب 



  كما ذهبوا وظنوا عزل الوايل فلم يعزل  نفسه بكلمات ورجع اجلميع
وفيه رجع املصرلية والعربان وانتشروا بأقليم اجليزة حىت وصلوا اىل انبابة وضربوها وهنبوها وخرج اهلها على 

  وجوههم وعدوا اىل الرب الشرقي وأخذ العسكر يف اهبة التشهيل واخلروج حملاربتهم 
طان اىل جهة رشيد وخرج بصحبته مجاعة كثرية من العساكر الذين غنموا ويف يوم اجلمعة ثانية سافر السيد علي القب

االموال من املنهوبات فاشتروا بضائع وأسبابا ومتاجر ونزلوا هبا صحبته وتبعهم غريهم من الذين يريدون اخلالص 
عهم عن واخلروج من مصر فركب حممد علي اىل وداع السيد علي املذكور ورد كثريا من العساكر املذكورة ومن

  السفر 
ويف سادسه خرج حممد علي وأكابر العسكر بعساكرهم وعدوا اىل برانبابة ووصلوا ونصبوا وطاقهم وعملوا هلم 
عدة متاريس وركبوا عليها املدافع واستعدوا للحرب فلما كان يوم االحد حادى عشره كبس املماليك والعربان 

  وقت الغلس على متاريس العسكر ومحلوا على متراس 

لة واحدة فقتلوا منهم وهرب من بقى والقوا بأنفسهم يف البحر فاستعد من كان باملتاريس اآلخر وتابعوا رمي مح
املدافع وخرجوا للحرب ووقع بينهم مقتلة عظيمة ابلى فيها الفريقان حنو أربع ساعات مث اجنلت احلرب بينهم 

سلوا سبعة رؤوس من الذين قتلوا من املصرلية يف وترفع املصرلية والعربان وانكفوا عن بعضهم ويف وقت الظهر أر
املعركة وشقوا هبم املدينة مث علقوها بباب زوبلة وفيهم رأس حسني بك الوايل وكاشفني ومنهم حسن الكاشف 

الساكن حبارة عابدين ومملوكان وعلقوا عند رأس حسني بك الوايل املذكور صليبا من جلد زعموا اهنم وجدوه معه 
  بك صهر ابراهيم بك ومات بعد ذلك ودفن بأيب صري وأصيب امسعيل 

ويف ثاين عشره حصلت اعجوبة ببيت بالقربية به بغلة تدور بالطاحون فزنقوها باالدارة فاسقطت محال ليس فيه 
  روح فوضعوه يف مقطف ومروا به من وسط املدينة وذهبوا به اىل بيت القاضي وأشيع ذلك بني الناس وعاينوه 

سابع عشره حضر علي كاشف املعروف بالشغب بثالث معجمات وتشديد الشني وفتح الغني ويف يوم السبت 
وسكون الباء رسوال من جهة االلفي ووصل اىل جهة البساتني وأرسل اىل املشايخ يعلمهم حبضوره لبعض اشغال 

وى فلما اصبح فركب املشايخ اىل الباشا واخربوه بذلك فاذن حبضوره فحضر ليال ودخل اىل بيت الشيخ الشرقا
النهار اشيع ذلك وركب معه املشايخ والسيد عمر النقيب وذهبوا به اىل بيت الباشا فوجدوه راكبا يف بوالق 

فانتظروه حصة اىل ان حضر فتركوا عنده على كاشف املذكور ورجعوا اىل بيوهتم واختلى به الباشا حصة وقابله 
دة كاملة وركب اىل بيته وأمامه مجلة من العسكر مشاة وقدم له بالبشر مث خلع عليه فروة مسور وقدم له مركوبا بع

  حممد علي أيضا حصانا 
  وفيه شرعوا يف عمل شركفلك للحرب باالزبكية 

  ويف يوم االثنني تاسع عشره ورد ططرى وعلى يده بشارة الباشا 

ن حملمد علي وحسن بك بتقليده والية مصر ووصول القاجبي الذي معه التقليد والطوخ الثالث اىل رشيد وطوخا
  أخي طاهر باشا وأمحد بك فضربوا عدة مدافع وذهب املشايخ واالعيان للتهنئة 

ويف يوم الثالثاء قتل الباشا اشخاص احدهم رجل سروجي وسبب ذلك ان الرجل السروجي له أخ اجري عند بعض 
الرجل فقبضوا عليه وسألوه  االجناد املصرلية فأرسل الخيه فاشترى له بعض ثياب ونعاالت وأرسلها مع ذلك

فأخربهم فاحضروا ذلك الرجل السروجي واحضروا أيضا رجال بيطارا متوجها اىل بوالق معه مسامري ونعاالت 



فقبضوا عليه واهتموه أنه يعدى اىل الرب اآلخر ليعمل الخصامهم نعاالت للخيل فامر الباشا بقتله وقتل السروجي 
  لما والرجل الذي معه الثياب فقتلوهم ظ

ويف يوم االربعاء حضر القاجبي الذي على يده البشرى وهو خازندار الباشا وكان ارسله حني كان بسكندرية 
  ويسموهنا اجملسدة ومل حيضر معه اطواخ وال غري ذلك فضربوا له شنكا ومدافع 

ة وشاه بندر وكذلك وفيه خلع الباشا على السيد أمحد احملروقي فروة مسور وأقره على ما هو عليه أمني الضرخبان
  خلع على جرجس اجلوهرى واقره باش مباشر االقباط على ما هو عليه 

  وفيه رجع علي كاشف الشغب جبواب الرسالة اىل االلفي 
  وفيه حتقق اخلرب مبوت حيىي بك وكان جمروحا من املعركة السابقة 

ملرسوم حبضرة اجلمع ومضمونه اننا كنا ويف يوم اخلميس عمل الباشا الديوان وحضر املشايخ والوجاقلية وقرأوا ا
صفحنا ورضينا عن االمراء املصرلية على موجب الشروط اليت شرطناها عليهم بشفاعة علي باشا والصدر االعظم 
فخانوا العهود ونقضوا الشروط وطقوا وبغوا وظلموا وقتلوا احلجاج وغدروا علي باشا املوىل عليهم وقتلوه وهنبوا 

نا عليهم العساكر يف مثانني مركبا حبرية وكذلك امحد باشا اجلزار بعساكر برية لالنتقام منهم امواله ومتاعه فوجه
ومن العسكر املوالني هلم فورد اخلرب بقيام العساكر عليهم وحماربتهم هلم وقتلهم واخراجهم فعند ذلك رضينا عن 

  العسكر 

جلربهم ما وقع من اخللل االول وصفحنا عنهم صفحا كليا وأطعنا هلم السفر واالقامة مىت شاؤا وأينما أرادوا من 
غري حرج عليهم ولينا حضرة امحد باشا خورشيد كامل الديار املصرية ملا علمنا فيه من حسن التدبري والسياسة 

واريخ باالزبكية ثالث ليال ومدافع تضرب يف كل ووفور العقل والرآسة اىل غري ذلك وعملوا شنكا وحراقة وس
  وقت من االوقات اخلمسة من القلعة وغريها 

  وفيه تواترت االخبار بان االمراء القبايل عملوا وحسات وقصدهم التعدية اىل الرب الشرقي 
يزة اىل بر ويف يوم االحد خامس عشرينه عدى الكثري منهم على جهة حلوان وانتقل الكثري من العسكر من بر اجل

  مصر فخاف أهل املطرية وغريها وجلوا عنها وهربوا اىل البالد وحضر كثري منهم اىل مصر خوفا من وصول القبايل 
ويف يوم اخلميس حادى عشرينه سافر الشيخ الشرقاوى اىل مولد سيدى امحد البدوى واقتدى به كثري من العامة 

فرين ايضا وشهلوا احتياجاهتم واستأذنوا الباشا فأذن هلم وسخاف العقول وكان احملروقي وجرجس اجلوهرى مسا
  فلما تبني هلم تعدية املصرلية اىل اجلهة الشرقية امتنعوا من السفر ومل ميتنع الشيخ الشرقاوى ومن تابعه 

ويف يوم الثالثاء سابع عشرينه وصل فريق منهم اىل جهة قبة باب النصر والعادلية من خلف اجلبل ورحموا خلف 
النصر من خارج وباب الفتوح ونواحي الشيخ قمر والدمرداش وهنبوا الوايلي وما جاوره وعربوا الدور وعروا  باب

النساء وأخذوا دسوهتم وغالهلم وزروعهم وخرج أهل تلك القرى على وجوههم ومعهم بعض شوايل وقصاع 
  ودخل الكثري منهم اىل مصر 

ر واتفقوا على اخلروج واحملاربة وأخرجوا املدافع والشركفلكات اىل ويف يوم االربعاء مجع الباشا وحممد علي العسك
  خارج باب النصر وشرعوا يف عمل متاريس ويف آخر النهار ترفع املصرلية والعرب وتفرقوا 

يف اقليم الشرقية والقليبوبية وهم يسعون يف الفساد ويهلكون احلصاد فما وجدوه مدروسا من البيادر أخذوه أو 
اقه رعوه أو غري مدروس أحرقوه أو كان من املتاع هنبوه أو من املواشي ذحبوه واكلوه وذهب منهم قائما على س



طائفة اىل بلبيس فحاصروا هبا كاشف الشرقية يومني ونقبوا عليه احليطان حىت غلبوه وقتلوا من معه من العسكر 
لها حنو املائتني وحضر ابو طويلة شيخ العائد وأخذوه اسريا ومعه اثنان من كبار العسكر مث هنبوا البلد وقتلوا من أه

عند االمراء والمهم وكلمهم على هذا النهب وقال هلم هذه الزروعات غالبها للعرب والذى زرعه الفالح يف بالد 
الشرق شركة مع العرب وان هبود العرب املصاحبني لكم ليس هلم رأس مال يف ذلك فكفوهم وامنعوهم ويأتيكم 

هب فانه يذهب هدرا فلما مسع كبار العرب املصاحبني هلم من اهلنادى وغريهم قوله هبود العرب كفايتكم واما الن
اغتاظوا منه وكادوا يقتلونه فدخل مبن معه جامع قليوب وتترس به وحارب ثالث ليال وأصيب كثري من احملاربني له 

محلته ومتاعه وجبخانته وطلبوا مشايخ  مث تركوه ففر مبن بقى معه اىل البحر ونزل يف قارب وحضر اىل مصر وأخذوا
النواحي مثل شيخ الزوامل والعائد وقليوب والزموهم بالكلف وفردوا على القرى الفرد والكلف الشاقة مثل الف 
ريال والفني وثالثة وعينوا بطلبها العرب وعينوا هلم خدما وحق طرق خالف املقرر عشرين الف فضة وأزيد ومن 

عصى عليهم حاربوا القرية وهنبوها وسبوا نساءها وقتلوا اهلها وحرقوا جروهنم وقل  استعظم شيئا من ذلك أو
الواردون اىل املدينة بالغالل وغريها فقلت من الرقع وازدحم الناس على ما يوجد من القليل فيها واحتاج العسكر 

فزاد الكرب ومنعوا من اىل الغالل الخبارهم الهنم مل يكن عندهم شيء مدخر فأخذوا ما وجدوه يف العرصات 
يشترى زيادة على ربع من الكيل وال يدركه اال بعد مشقة بستني نصفا واذا حضر للبعض من الناس غلة من 

  مزرعته القريبة ال ميكنه ايصاهلا اىل 

باهنم داره اال بالتجوه واملصانعة واملغرم لقلقات االبواب واتباعهم فيحجزون ما يرونه داخل البلد من الغلة متعللني 
  يريدون وضعها يف العرصات القريبة منهم فيعطوهنا للفقراء بالبيع فيعطوهنم دراهم ويطلقوهنم 

ويف اواخره طلبوا مجلة اكياس لنفقة العسكر فوزعوا مجلة اكياس على االقباط والسيد امحد احملروقي وجتار البهار 
  ومياسري التجار وامللتزمني 

  وباقي مسميات املظامل عن سنة تارخيه معجلة  وطلبوا ايضا مال اجلهات والتحرير
ويف يوم اخلميس تاسع عشرينه خرج الكثري من العسكر ورتبوا انفسهم ثالث فرق يف ثالث جهات وردوا اخليول 

  اال القليل ووقع بينهم مناوشات قتل فيها أنفار من الفريقني 

  شهر صفر اخلري سنة

واخلدامني البطالني باخلروج من مصر وكل من وجد بعد ثالثة ايام  استهل بيوم اجلمعة فيه نادوا على الفالحني
  وليس بيده ورقة من سيده يستاهل الذى جيرى عليه 

  ويف ثانيه طاف االعوان ومجعوا عدة من الناس العتالني وغريهم ليسخروهم يف عمل املتاريس وجر املدافع 
ق العصر بسويقة الجني واهتمه انه يشترى ويف خامسه قبض الوايل على شخص يشترى طربوشا عتيقا من سو

  الطرابيش لالخصام من غري حجة وال بيان ورمى رقبته عند باب اخلرق ظلما 
ويف سابعه نزل االرنؤد من القلعة وتسلمها الباشا وطلع اليها وضربوا لطلوعه عدة مدافع ورجع اىل داره آخر 

  النهار 
  اىل بىن سويف ويف عقبة االلفي الصغري أيضا وفيه اشيع قدوم سليمان بك حاكم جرجا ووصوله 



وفيه هجم طائفة من اخليالة يف طلوع الفجر على املذبح السلطاين واخذوا ثورين أحدمها من املذبح واآلخر من 
  بعض الغيطان وهرب اجلزارون 

  ويف يوم السبت تاسعه طلع الباشا اىل القلعة وسكن هبا وضربوا له عدة مدافع 
لشرقية املقبوض عليه ببلبيس ومعه اثنان وقد أفرج عنهم االمراء املصرلية وأطلقوهم فلما وفيه حضر كاشف ا

  وصلوا اىل الباشا خلع عليهم وألبسهم فراوى جربا خلاطرهم 
وفيه وصل اخلرب بوقوع حرب بني العسكر واملصرلية والعربان وحضر عدة جرجى وكانت الواقعة عند اخلصوص 

ى وخرجوا منها وحضروا اىل مصر بأوالدهم وقصاعهم فلم جيدوا هلم مأوى ونزل وهبتيم وجال اهل تلك القر
  الكثري منهم بالرميلة 

وفيه حضر اناس من الذين ذهبوا اىل مولد السيد البدوى وفيهم عرايا وجماريح وقتلى وقد وقفت هلم العرب 
منهم بالقرطيني وحصل هلم ماال خري  وقطعت عليهم الطرق فتفرقوا فرقا يف الرب والبحر وحصر العرب طائفة كبرية

  فيه وأما الشيخ الشرقاوي فأنه ذهب إىل احمللة الكبرية وأقام هبا اياما مث ذهب مشرقا اىل بلدة القرين 
وفيه حضر مصطفى أغا االرنؤدى هجانا برسالة من عند االلفي وفيها طلب اتباعه الذين مبصر فلم ياذنوا هلم يف 

  م حتقق صداقته العثمانية الذهاب اليه واحتجوا بعد
وفيه ورد اخلرب بتوجه سليمان بك اخلازندار حاكم جرجا اىل جهة حبرى وانه وصل اىل بىن سويف وان االلفي 

الصغري يف اثره حبرى منية ابن خصيب وااللفي الكبري مستقر بأسيوط يقبض يف االموال الديوانية والغالل وأشيع 
  ك مع العثمانية صلحه مع عشريته سرا ومظهر خالف ذل

ويف يوم االحد عاشره أحضروا مجاعة من الوجاقلية عند كتخدا الباشا فلما استقروا يف اجللوس كلموهم وطلبوا 
منهم سلفة وحبسوا رضوان كاشف الذى بباب الشعرية وطلبوا منه عشرين كيسا وكذلك طلبوا من باقي االعيان 

  مثل مصطفى آغا الوكيل وحسن 

ندى سليم وابراهيم كتخدا الرزاز وخالفهم مبالغ خمتلفة املقادير وعملوا على االقباط ألف كيس آغا حمرم وحممد اف
وحلف الباشا اهنا ال تنقص عن ذلك وفردوا عن البنادر مثل دمياط ورشيد وفوة ودمنوهر واملنصورة وخالفها 

سكر وأحضر الباشا الروزناجمي مبالغ أكياس ما بني مثانني كيسا ومائة كيس ومخسني كيسا وغري ذلك لنفقة الع
  واهتمه يف التقصري 

ويف يوم االثنني ارسل الباشا الوايل واحملتسب اىل بيت الست نفيسة زوجة مراد بك وطلبها فركبت معهما 
وصحبتهما امرأتان فطلعا هبن اىل القلعة وكذلك ارسلوا بالتفتيش على باقي نساء االمراء فاختفى غالبهن وقبضوا 

ذلك كله بعد عصر ذلك اليوم فلما حصلت الست نفيسة بني يديه قام اليها واجلها مث امرها على بعضهن و
باجللوس وقال هلا على طريق اللوم يصح ان جاريتك منور تتكلم مع مصادق آغا وتقول له يسعى يف امر املماليك 

لك فأنا املأخوذة به دوهنا فأخرج العصاة وتلتزم له باملكسور من جامكية العسكر فأجابته ان ثبت ان جارييت قالت ذ
من جيبه ورقة وقال هلا وهذه واشار اىل الورقة فقالت وما هذه الورقة ارنيها فاين اعرف ان اقرأ النظر ما هي 

فأدخلها ثانيا يف جيبه مث قالت له انا بطول ما عشت مبصر وقدرى معلوم عند االكابر وخالفهم والسلطان ورجال 
 أكثر من معرفيت بك ولقد مرت بنا دولة الفرنسيس الذين هم اعداء الدين فما رأيت منهم الدولة وحرميهم يعرفوين

اال التكرمي وكذلك سيدى حممد باشا كان يعرفين ويعرف قدرى ومل نر منه اال املعروف واما انت فلم يوافق فعلك 



مناسبة يف أخذك يل من بييت فعل اهل دولتك وال غريهم فقال وحنن ايضا ال نفعل غري املناسب فقالت له وأى 
بالوايل مثل ارباب اجلرائم فقال انا ارسلته لكونه اكرب اتباعي فأرساله من باب التعظيم مث اعتذر اليها وامرها 

  بالتوجه اىل بيت الشيخ السحيمي بالقلعة واجلسوها عنده جبماعة من العسكر واصبح اخلرب شائعا بذلك فتكدرت 

اضي ونقيب االشراف والشيخ السادات والشيخ االمري وطلعوا اىل الباشا وكلموه خواطر الناس لذلك وركب الق
يف أمرها فقال ال بأس عليها واين انزلتها ببيت الشيخ السحيمي مكرمة حسما للفتنة الهنا حصل منها ما يوجب 

عض كبار العسكر احلجز عليها فقالوا نريد بيان الذنب وبعد ذلك اما العفو أو االنتقام فقال اهنا سعت مع ب
تستميلهم اىل املماليك العصاة ووعدهتم بدفع علوفاهتم وحيث اهنا تقدر على دفع العلوفة فينبغي اهنا تدفع العلوفة 
فقالوا له ان ثبت عليها ذلك فاهنا تستحق ما تأمرون به فيحتاج أن تتفحص على ذلك فقام اليها الفيومي واملهدى 

م ال أصل له وليس يل يف املصرلية زوج حىت اين أخاطر بسببه فان كان قصده وخاطباها يف ذلك فقالت هذا الكال
مصادريت فلم يبق عندى شيء وعلي ديون كثرية فعادوا اليه وتكلموا معه وراددهم فقال الشيخ االمري للترمجان قل 

فال عالقة لنا بشيء  الفندينا هذا أمر غري مناسب ويترتب عليه مفاسد وبعد ذلك يتوجه علينا اللوم فان كان كذلك
من هذا الوقت أو خنرج من هذه البلدة وقام قائما على حيله يريد الذهاب فأمسكه مصطفى اغا الوكيل وخالفه 
وكلموا الباشا يف اطالقها واهنا تقيم ببيت الشيخ السادات فرضي بذلك وانزلوها ببيت الشيخ السادات وكانت 

  اخلرب ذهبت اىل بيته أيضا عديلة هامن ابنة ابراهيم بك عندما وصلها 
وفيه شنقوا شخصا على السبيل بباب الشعرية شكا منه اهل حارته وانه يتعاطى القيادة وجيمع بني الرجال والنساء 

  وغري ذلك 
ويف يوم احلميس رابع عشره كتبوا أوراقا وألصقوها باالسواق بطلب مريى سنة تارخيه املعجلة بالكامل وكانوا قبل 

ها مث اضطرهم احلال بطلب الباقي وعملوا قوائم بتوزيع مخسة آالف كيس استقر منها على طائفة ذلك طلبوا نصف
القبطة مخسمائة كيس بعد االلف ومجلة على امللتزمني خالف ما أخذ منهم قبل ذلك وعلى الست نفيسة وبقية نساء 

  االمراء مثامنائة كيس 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  عسكر من عند الزاوية احلمراء وفيه خطف العرب جراية ال

وفيه وصل سليمان بك اخلازندار وعدى إىل جهة طرأ فخرج عدة من العسكر خالف املرابطني هناك قبل ذلك من 
العسكر واملغاربة فقصد املرور من خلف اجلبل واللحوق جبماعته جهة الشرق يف آخر الليل فوقف له العسكر 

الضرب من الفجر إىل عصر يوم اجلمعة ونفذ مبن معه على محاية وقتلوا منه  وضربوا عليه باملدافع الكثرية واستمر
  مملوكا واحدا وحضروا برأسه إىل حتت القلعة 

وفيه رجع الكثري من عسكر االرنؤد وغريهم ودخلوا إىل املدينة يطلبون لعوفة واستمر من بقي منهم ببهتيهم 
ستولوا على ما فيها من غالل واتبان وغري ذلك وكرنكوا فيها وبلقس ومسطرد وقد اخرجوا أهاليها منها وهنبوها وا

ونقبوا احليطان لرمي بنادق الرصاص من الثقوب وهم مستترون من داخلها ونصبوا خيامهم يف أسطحة الدور 
وجعلوا املتاريس من خارج البلدة وعليها املدافع فال خيرجون إىل خارج وال يربزون إىل ميدان احلرب وكل من 

  هم من اخليالة املقاتلني رموا عليه باملدافع والرصاص ومنعوا عن أنفسهم واستمروا على ذلك قرب من



وفيه وردت مكاتبات إىل التجار من احلجاز واخربوا بان احلجاج أدركوا احلج والوقوف بعرفة ودخلوا قبل 
  دولة العثمانيني ووردت  الوقوف بيومني واخربوا أيضا بوفاة شريف باشا إىل رمحة اهللا تعاىل وكان من خيار

  أخبار أيضا من البالد الشامية بوفاة امحد باشا اجلزار يف سادس عشرين احملرم 
ويف يوم السبت سادس عشرة أرسلوا تنابيه إىل أرباب احلرف والصنائع بطلب دراهم وزعت عليهم جمموعها 

سعار يف كل شيء واصبحوا على مخسمائة كيس فضج الناس وتكدروا مع ما هم فيه من وقف احلال وغالء األ
ذلك يوم األحد فلم يفتحوا احلوانيت وانتظروا ما يفعل هبم وحضر منهم طائفة إىل اجلامع األزهر ومر األغا والوايل 

  ينادون باألمان وفتح الدكاكني فلم يفتح منهم إال القليل 
ىل املنية واصبح يوم االثنني اجتمع وفيه سرح سليم كاشف احملرجمي إىل جهة حبري وأشيع وصول األلفي الصغري إ

الكثري من غوغاء العامة واألطفال باجلامع األزهر ومعهم طبول وصعدوا إىل املنارات يصرخون ويطلبون وحتلقوا 
مبقصورة اجلامع يدعون ويتضرعون ويقولون يا لطيف وأغلقوا األسواق والدكاكني ووصل اخلرب إىل الباشا بل 

صدا إىل السيد عمر النقيب يقول أننا رفعنا عن الفقراء فقال له إن هؤالء الناس وأرباب مسعهم من القلعة فأرسل قا
احلرف والصنائع كلهم فقراء وما كفاهم ما هم فيه من القحط والكساد ووقف احلال حىت تطلبوا منهم مغارم 

وجلس بالغورية جلوامك العسكر وما عالقتهم بذلك فرجع الرسول بذلك وحضر اآلغا ومعه عدة من العسكر 
وهو يأمر الناس بفتح احلوانيت ويتوعد من يتخلف فلم حيضر أحد ومل يسمعوا لقوله ويف وقت العصر رجع القاصد 

ومعه فرمان برفع الغرامة عن املذكورين ونادى املنادي بذلك فاطمأن الناس وتفرقوا وذهبوا إىل بيوهتم وخرج 
  األطفال يرحمون ويصرخون ويفرحون 

يوم عدى حممد علي ومجع كثري من العسكر واملغاربة إىل بر اجليزة وبرزوا إىل خارج فنزل عليهم مجلة ويف ذلك ال
  من العرب فحاربوهم فقتل بينهم أنفار واجنرح منهم كذلك مث ترفعوا عنهم فرجعوا ومعهم 

غنام يف طريقهم من راس من العرب ومع املغاربة قتيل منهم يف تابوت وهم يقولون طردناهم وخطفوا بعض مواش وأ
  الرعيان فقتلوهم أخذوها منهم 

ويف تاسع عشرة حضر كتخدا الباشا كاتب البهار وأمره بإحضار ستمائة فرق بن فاعتذر إليه بعدم وجود ذلك 
فقال إمنا نأخذها بأمثاهنا فقال له ليس علي إال التعريف وقد عرفتك أن هذا القدر ال يوجد وان أردت فأرسل معي 

تكشف على حواصل التجار واخلانات فطافوا على اخلانات وفتحوا احلواصل فلم جيدوا إال سبعني فرقا من تريد و
  وأكثرها عليه نشانات كبار العسكر من مشترواهتم فرجعوا من غري شيء مث نودي يف اثر ذلك باألمان 

الداللني والباعة ويعطلون  وفيه وقعت معركة بسوق الصاغة بني بعض العسكر الذين يتحشرون يف أيام األسواق يف
عليهم داللتهم وصناعتهم ومعايشهم وضربوا على بعضهم بالرصاص ففزع الناس وحصلت كرشة وظن من ال 
يعلم احلقيقة من العسكر أهنا قومة فهربوا ميينا ومشاال وطلبوا النجاة والتواري ووافق مرور اغات االنكشارية يف 

رب مث انكشف الغبار وظهر شخص عسكري مطروح وبه رمق آخر ذلك الوقت فانزعج هو ومن معه وطلب اهل
  جمروح فرجع اآلغا وأمر حبمله يف تابوت ونادى باألمان 

ويف يوم اجلمعة ثاين عشرينة قبل املغرب ضربوا مدافع كثرية من القلعة وكذلك يف صبحها يوم السبت ومل يظهر 
  اخ وعساكر ودالة برية تارة حبرية أخرى لذلك سبب سوى ما يقولونه من التمويهات ومن وصول االطو

وفيه أشيع وقوع معركة بني املصرلية والعثمانية واخذوا منهم متاريس بلقس ومدافع ووصل منهم جرحى دخلوا 



ليال وحضر من املصرلية طائفة ناحية شلقان وقطعوا الطريق على السفار يف البحر واخذوا مركبني واحرقوا مراكب 
ذاهبون وارتفعت الغالل من الرقع والعرصات وغال سعرها فخرج إليهم مراكب يقال هلا وامتنع الواصلون وال

  الشلنبات وضربوا 

  عليهم باملدافع وأجلوهم عن ذلك املوضع ووصل بعض مراكب من املعوقني 
جهم ويف يوم الثالثاء سادس عشرية أرسل الباشا إىل املشايخ فذهبوا إليه فاستشارهم يف خروجه إىل احلرب وخرو

صحبته مع الرعية فلم يصوبوا رأيه يف ذلك وقالوا له إذا اهنزم العسكر تأمر غريهم باخلروج وإذا كانت اهلزمية علينا 
  وأنت معنا من خيرج بعد ذلك وانفض اجمللس على غري طائل 

عثمانيني ويف أو آخره يوم األربعاء ويوم اخلميس وقع بينهم مساجالت وحماربات ومغالبات واحترقت جبخانة ال
وقيل أخذ باقيها ورجع منهم قتلى وجماريح واجنرح عابدي بك أخو طاهر باشا واحترق أشخاص من الطبجية 

  ودخل سلحدار الباشا والوايل وأمامهما رأس واحدة بشوارب كأنه من املماليك 
   ويف عصرية ذلك اليوم اخرجوا عساكر ومعهم مدافع وجباخنة أيضا حمملة على نيف وثالثني مجال

وفيه ضيقوا على نساء األمراء يف طلب الغرامة وألزموا بقبضها وحتصيلها الست نفيسة وعديلة هامن ابنة إبراهيم 
بك فوزعتاها مبعرفتهما على باقي النساء وأرسلوا عساكر يالزمون بيوهتن حىت يدفعن ما التزمن به فاضطر أكثرهن 

لكساد وانقضى هذا الشهر واحلال على ما هو عليه من لبيع متاعهن فلم جيدن من يشتري لعموم املضايقة وا
استمرار احلروب واحملاصرات بني الفريقني وانقطاع الطرق برا وحبرا وتسلط العربان واستغنامهم تفاشل احلكام 

وانفكاك األحكام وذلك تسلط الفالحني املقاومني من سعد وحرام على بعضهم البعض حبسب املقدرة والقوة 
لقائمني املتآمرين بطرائق سياسة اإلقليم واليعرفون من األحكام إال اخذ الدراهم بأي وجه كان والضعف وجهل ا

ومتادى قبائح العسكر مبا ال حتيط به األوراق والدفاتر حبيث انه الخيلوا يوم من زعجان ورجفات وكرشات يف 
  غالب اجلهات أما ألجل امرأة أو أمرد أو خطف شيء أو تنازع وطلب شر بأدى 

سبب مع العامة والباعة أو مشاحنة مع السوقة واملتسببني بسبب ابدال دنانري ذهب ناقص بدراهم مكررة فضة 
كاملة املصارفة من صيارف أو باعة أو غري ذلك وتعطل أسباب املعايش وغلو األسعار يف كل شيء وقلة اجمللوب 

 اكثر من ذلك لقلته وعزته وإذا حضر منه ومنع السبل ووصل سعر األردب القمح ستة عشر رياال والفول والشعري
شئ أخذوه الحتياج العليق قهرا بأخبس الثمن عند وصوله املأمن وأجرة طحني الويبة من القمح ستة وأربعون نصفا 

مع ما يسرقه الطحانون منها وخيلطونه فيها وأجرة خبيزها عشرون نصفا حبيث حسب مثن األردب بعد غربلته 
وطحينه وخبيزه إىل أن يصري خبزا أربعة وعشرون رياال فسبحان اللطيف اخلبري املدبر ومن وأجرته ومسكه وكلفته 

خفي لطفه كثرة اخلبز وأصناف الكعك والفطري يف األسواق وسعر الرطل من اللحم اجلفط مبا فيه من العظم والكبد 
القنطار بالفني وأربعمائة نصف تسعة أنصاف واجلاموسي سبعة أنصاف الرطل والراوية املاء ثالثون نصفا والسمن 

وشح األرز وقل وجوده وغال مثنه ووصل سعر األردب إىل مخسة وعشرين رياال واجلنب القريش بثمانية عشر نصفا 
الرطل وأما اخلضارات فعز وجودها وغال مثنها حبيث أن الرطل من البامية مبا فيها من اخلشب الذي يرمى من وقت 

رة بثمانية أنصاف كل رطل والرطل قباين اثنتا عشرة أوقية وعز وجود النب وغال طلوعها إىل أن بلغت حد الكث
سعره حىت بلغ يف هذا الشهر الرطل سبعني ونصفا والسكر العادة الصعيدي مخسة وأربعون نصفا الرطل والواحد 

نصفا الرطل والعسل األبيض الغري اجليد ثالثون نصفا والعسل األسود مخسة عشر نصفا والعسل القطر عشرون 



والصابون أربعة وعشرون نصفا كل ذلك بالرطل القباين الذي عمله حممد باشا فال جزاه اهللا خريا والشريج بألفني 
فضة القنطار وورد الكثري من احلطب الرومي ورخص سعره إىل مائة وعشرين نصفا احلملة بعد ثلثمائة نصف وأما 

  س لقلته وغلوا مثنه فانه بيعت الواحدة بعشرين نصفا فأقل أنواع البطيخ والعبدالوي فلم يشتره اكثر النا

فأكثر واخليار خبمسة أنصاف الرطل من وقت طلعوه إىل أن بلغ حد الكثرة وبقي حبال التقبله الطبيعة البشرية فعند 
فإن رطل ذلك بيع بنصفني وأما الفاكهة فال يشتريها إال أفراد األغنياء أو مريض يشتهيها أو امرأة ومحى لغلوها 

اخلوخ خبمسة عشر نصفا والتفاح األخضر كذلك وقس على ذلك لقلة اجمللوب وخراب البساتني وغلو علف 
  البهائم وحوز املتسيني واخذ الرشوات منهم وتركهم وما يدينون وأما األتبان فأهنا كثرت واحنل سعرها عما كانت 

  شهر ربيع األول سنة استهل بيوم السبت

إشاعات مث تبني أن طائفة من العربان واملماليك وصلوا إىل خارج باب النصر وظاهر احلسينية فيه وقع هرج ومرج و
وناحية الزاوية احلمراء وجزيرة بدران جهة احللى ورحموا على من صادفوه بتلك النواحي وحالوا بني العسكر 

اشا ومعه عساكر وذهب إىل جهة اخلارجني وبني عرضيهم واخذوا ما معهم من اجلراية والعليق واجلبخانة فنزل الب
بوالق مث إىل ناحية الزاوية احلمراء أغلقوا أبواب املدينة مث رجع الباشا بعد العصر ودخل من باب العدوى وطلع إىل 

  القلعة وهو البس برنسا مث تكرر بينهم وقائع وخروج عساكر ودخول خالفهم ونزول الباشا وطلوعه 
  قاوي من غيبته بالقرين بعد ذهابه إىل احمللة من طندتا ويف رابع حضر الشيخ عبد اهللا الشر

ويف يوم اخلميس سادسة حضر هجانة مبكاتبة من عند األلفي الكبري للباشا وفيها األخبار بعزمه على احلضور إىل 
مصر هو وعثمان بك حسن ويلتمس أن خيلوا له اجليزة وقصر العيين لينظر يف هذا األمر والفساد والواقع مبصر 

تب له الباشا جوابا ملخصه على ما نقل إلينا انك يف السابق عرفتنا انك مذعن للطاعة وأرسلنا لك باآلذن فك
واإلقامة جبرجا وما عرفنا موجب هذا احلضور فإن كنت طائعا وممتثال ما كنت ولك الوالية واحلكم باإلقليم القبلي 

  وأرسل املال والغالل وحنو ذلك من الكالم وسافروا 

  ب يوم السبت ثامنه باجلوا
  وفيه ترفع األمراء املصرلية إىل ناحية مشتهروبنها وانتقلوا من منزلتهم وأشاع العسكر ذهاهبم وهروهبم 

وفيه وردت مكاتبات من احلجاز واخربوا فيها مبوت حممود جاويش الذي سافر باحململ وكذلك احلاج يوسف صرب 
ومل ميلكوها وان ببالد احلجاز غالء شديدا ملنع الوارد عنهم يف الصرة وان طائفة من الوهابيني حاصروا جدة 

  واألردب والقمح بثالثني رياال فرانسا عنها من الفضة العددية مخسة آالف وأربعمائة 
ويف يوم السبت ثامنة أرسلوا فعلة وعماال لعمل متاريس وابنية بناحية طرا وكذلك باجليزة وأرسلوا هناك مراكب 

نبات ويف يوم الثالثاء خرج حممد علي وحسن بك أخو طاهر باشا إىل جهة القليوبية وصحبتهم حربية يسموهنا الشل
  عساكر كثرية وأدوات وعدى طائفة من األمراء إىل بر املنوفية وهرب حاكم املنوفية من منوف 

ا مبحاصرة ويف ثالث عشرة ورد اخلرب بوصول مراكب داوات من القلزم إىل السويس وفيها حجاج واحململ واخربو
الوهابني ملكة واملدينة وجدة وان اكثر أهل املدينة ماتوا جوعا لعزة األقوات واألردب القمح خبمسني فرانسا أن 

  وجد واألردب األرز مبائة فرانسا وقس على ذلك 
ويف خامس عشرة يوم السبت وصلت مراكب وفيها طائفة من العسكر وهم الذين يسموهنم النظام اجلديد الذين 



دون حماربة اإلفرنج وأشاعوا اهنم مخسة آالف وعشرة آالف ووصل صحبتهم اآلغا الذي كان حضر باجملدة يقل
والبشارة للباشا بالتقليد األطواخ ورجع إىل إسكندرية فحضر أيضا وضربوا لوصوله مدافع وشنكا جهة بوالق 

ة وأمامه وخلفه أتباع الباشا والوايل وأرسلوا له خيوال ويرقا وطبلخانات واركبوه من بوالق وشق من وسط املدين
  واجلنيبات وعسكر النظام اجلديد وهم دون املائة شخص واآلغا املذكور ومعه أوراق يف أكياس حرير ملون 

وخلفه آخر راكب ومعه بقجة يقال أن بداخلها خلعة برسم الباشا وآخر معه صندوق صغري وعليه دواة كتابة 
ت فلما وصلوا إىل القلعة ضربوا لوصوهلم مدافع كثرية من القلعة وعمل الباشا منقوشة بالفضة وخلفهم الطبلخانا

  ديوانا يف ذلك الوقت بعد العصر وقرأوا التقليد املذكور 
ويف ذلك اليوم وصلت طائفة من العربان إىل جهة بوالق وجزيرة بدران وناحية املذبح وخطفوا ما خطفوه وذهبوا 

  مبا أخذوه 
  ل األلفي الكبري إىل ناحية بين سويف وعثمان بك حسن يف مقابلته بالرب الشرقي وفيه ورد اخلرب بوصو

ويف يوم االثنني وصل قاصد من األلفي مبكتوب خطابا للمشايخ العلماء مضمونه انه ال خيفاكم اننا كنا سافرنا سابقا 
لي واستقرينا بأسيوط بعد لقصد راحتنا وراحة البالد ورجعنا باوامر وحصل لنا ما حصل مث توجهنا إىل جهة قب

حصول احلادث بني إخواننا األمراء والعسكر وخروجهم من مصر وأرسلنا إىل افندينا الباشا بذلك فأنعم علينا 
بوالية جرجا ونكون حتت الطاعة فامتثلنا ذلك وعزمنا على التوجه حسب األمر فبلغنا مصادرة احلرمي والتعرض هلم 

العساكر عليهم ولزومهم هلم فثنينا العزم واستخرنا اهللا تعاىل يف احلضور إىل مصر مبا ال يليق من الغرائم وتسليط 
لننظر يف هذه األحوال فإن التعرض للحرمي والعرض ال هتضمه النفوس وكالم كثري من هذا املعىن فلما وصلتهم 

هم للفرنسيس واخذوا منهم املكاتبة أخذوها إىل الباشا واطلعوه عليها فقال يف اجلواب انه تقدم اهنم تركوا نساء
أمواال وإين كنت أعطيت له جرجا ولعثمان بك قنا وما فوق ذلك من البالد وكان يف عزمي أن اكاتب الدولة 
وأطالب هلم أوامر ومراسيم مبا فعلته هلم وبراحتهم فحيث أهنم مل يرضوا بفعلي وغرهتم أمانيهم فليأخذوا على 

  نواصيهم 
  ي اإلمام الليث بن سعد ومتاريس وفيه شرعوا يف حفر خندق قبل

  ويف ذلك اليوم أرسل حممد علي إىل مصطفى أغا الوكيل وعلي كاشف 

الصابوجني فلما حضرا اليه عوقهما إىل الليل مث أرسلهما إىل القلعة بعد العشاء ماشيني ومعهما عدة من العسكر 
  فحبسا هبا 

خ والوجاقلية واظهر زينته وتفاخره يف ذلك الديوان ويف يوم اخلميس عشرينه عمل الباشا ديوانا وحضر املشاي
واوقف خيوله املسومة باحلوش وخيول شجر الدر واصطفت العساكر باألبواب واحلوش والديوان ووقفت أصناف 

الديوان باختالف أشكاهلم والسعاة بالطاسات املذهبة على رؤوسهم وخرج الباشا بالشعار واهليبة وعلى رأسه 
إىل الديوان الكبري املعروف بديوان املغوري وقد اعدوا له كرسيا بغاشية جوخ امحر وبساط الطلخان بالطراز 

مفروشا خالف املوضع القدمي فجلس عليه وزعقت اجلاويشية واحضر التقليد فقرأه ديوان أفندي حبضور اجلمع 
حكاية احلال املاضية من والية الكبري مث قرأ فرمانني آخرين مضمون أحدمها اكثر كالما من الثاين ملخصه الوالية و

علي باشا وشفاعته يف األمراء املصرية بشرط توبتهم ورجوعهم مث عودهم إىل البغي والفجور وغدر علي باشا 
املذكور وظلمهم الرعية مبعونة العسكر مث قيام الرعية والعسكر عليهم حىت قتلوهم أخرجوهم من مصر فعند ذلك 



م منهم وامرناهم بان يالزموا الطاعة ويكونوا مع امحد باشا خورشيد باحلفظ صفحنا عن العسكر وعفونا عما تقد
والصيانة والرعاية لكافة الرعية والعلماء وأبعاد أهل الفساد واملعتدين وطردهم وتشهيل لوازم احلج واحلرمني من 

راق قام الباشا إىل جملسه الصرة والغالل وحنو ذلك من الكالم احملفوظ املعتاد املنمق وملا انقضى أمر قراءة األو
الداخل ودخل اليه املشايخ فخلع عليهم فراوي مسور وكذلك الوجاقلية والكتبة والسيد امحد احملروقي مث عملوا 

شنكا ومدافع كثرية وطبوال واحضر يف ذلك الوقت املعلم جرجس وكبار الكتبة وعدهتم اثنان وعشرون قبطيا ومل 
ضا مث نزلوا إىل بيت احملروقي فتغدوا عنده مث عوقهم إىل العصر مث طلبهم الباشا جتر عادة بإحضارهم فخلع عليهم أي

  إىل القلعة فحبسهم تلك الليلة واستمروا يف الترسيم وطلب منهم ألف كيس 

  ويف يوم السبت ثاين عشرينه افرجوا عن مصطفى أغا الوكيل وعلي كاشف الصابوجني على ثلثمائة كيس 
بك أخو طاهر باشا وطلعا إىل القلعة فخلع عليهما الباشا وهنآه بالوالية واستقر  وفيه حضر حممد علي وحسن

مبحمد علي وايل جرجا وحسن بك وإيل الغربية وضربوا لذلك مدافع كثرية وشنكا وعملوا تلك الليلة حراقة 
إن طوائف عسكر وسواريخ من االزبكية وجهة املوسكي واحلال اهنم اليقدرون أن يتعدوا بر اجليزة وال شلقان ف

  األلفي وصلوا إىل بر اجليزة واخذوا منها الكلف واألمراء البحرية منتشرون برب الغربية واملنوفية 
وفيه هرب شخص من كبار األرنؤد يقال له إدريس أغا كان جبماعته جهة برشوم التني فركب إىل املصرلية وحلق 

  هبم وتبعه مجاعته وهم حنو املائة ومخسني شخصا 
رسل الباشا اغاة االنكشارية ليقبض على علي كاشف من أتباع األلفي من بيته بسوق االمناطيني فأرسل إىل وفيه أ

االرنؤد فأرسلوا له مجاعة منعوا اآلغا من أخذه وجلسوا عنده فأرسل الباشا من طرفه مجاعة أقاموا حمافظني عليه يف 
ملذكور حضر اليه واخذه اىل داره باالزبكية وصحبته االمري بيته مث أن سليمان أغا كبري االرنؤد الذي التجأ اليهم ا

  مصطفى الربدقجي األلفي أيضا 
ويف يوم االثنني وصل شخص رومي مبراسلة من عند األلفي اىل الباشا فعند ما قرا الباشا املراسلة امر بقتله حاال 

فيها حضوره مع األلفي وانه اغتر  فرموا عنقه برحبه القلعة وحضر أيضا مملوك مبراسلة من عثمان بك حسن يذكر
بكالمه ومتويهاته عليه وان بيده اوامر شريفة من الدولة ومن حضرة الباشا باحلضور مث ظهر انه مل يكن بيده شيء 

  وان عثمان بك ممتثل ملا يأمره به الباشا وامثال ذلك فكتب له جوابا وخلع على ذلك اململوك ورجع ساملا 

شرينه أخرجوا عن النصارى االقباط بعد ما قرروا عليهم ألف كيس خالف الرباين وقدره ويف يوم االربعاء سادس ع
  مائتان ومخسون كيسا ونزلوا اىل بيوهتم بعد العشاء االخرية يف الفوانيس 

وفيه وصل األلفي الصغري وانتشرت خيوله اىل بر انبابة فرموا عليهم مدافع من املراكب وبوالق ورفعوا الغلة من 
واشيع أن األلفي الكبري وصل اىل الشوبك وعثمان بك حسن وصل اىل حلوان ورجع ابراهيم بك الربديسي الرقع 

وباقي االمراء اىل ناحية بنها بعدما طافوا املنوفية والغربية وقبضوا الكلف والفرد وخروج كثري من العسكر اىل 
  سكر اىل ناحية طرا واجليزة معسكرهم ناحية شلقان وما وازاها اىل الشرق وخرج أيضا عدة من الع

وفيه ارسل األلفي الصغري وروقة لشخص من كبار العسكر مقطوع االنف كان من اتباعه حني كان مبصر يطلبه 
للحضور اليه ويعده باالكرام وان يكون كما كان يف منزلته عنده فأخذ الورقة والرسول اىل الباشا فأمر بقتل 

الرميلة وانعم على مقطوع االنف بعشرين ألف نصف فضة وشكره وقبل املرسال وهو رجل فالح فقطعوا رأسه ب
ذلك بايام وصلت هجانة من العريش واخربوا بورود عساكر من الدالة وغريهم معونة ملن مبصر واختلفت 



  الروايات يف عدهتم فاملكثر من كذايب العثمانية يقولون عشرة آالف واملقل من غريهم يقولون الفان او ثالثة 
يوم االربعاء تواترت االخبار بقرهبم من الصاحلية وانتقل االمراء البحرية اىل بلبيس وركب منهم عدة وافرة ويف 

ملالقاة العسكر الواردين وخرج كثري من العسكر اخليالة والرجالة اىل جهة الشرقية ببلبيس ونقلوا عرضيهم من 
  ناحية البحر وردوا الكثري من اثقاهلم اىل املدينة 

  م اخلميس احضر الباشا طائفة اليهود وحبسهم وطلب منهم ألف كيس واستمروا يف احلبس ويف يو
  وفيه رجع األلفي الصغري من ناحية انبابة اىل جهة الشيمي باستدعاء من 

سيدة واشاع العثمانية اهنم ذهبوا ورجعوا من حيث اتوا لعجزهم وعدم قدرهتم عليهم وكان يف ظنهم امور التتم 
  ا وحلقتهم مجيع العساكر من اجلهة الشامية هلم كما ظنو

وفيه ارسلوا مالقاة للعساكر الواردين وفيها قومانية وجبخانة ولوازم على ستني مجال ومعهم هجانة فعندما توسطوا 
  الربية اطاح هبم العربان واخذوهم 

هم من ذهب اىل قبلي وفيه تسحب اشخاص من كبار العسكر باتباعهم وذهبوا اىل املصريني وانضموا اليهم فمن
  ومنهم من ذهب اىل حبري 

  وفيه عدى األلفي الكبري والصغري اىل الرب الشرقي عند عثمان بك وترفعت مراكبهم اىل قبلي 
وفيه حضر عابدي بك وحسن بك من البحر اىل بوالق وانتقل حممد علي اىل طنط جهة براشيم التني بعد مقتلة 

  وذهبوا اىل تلك اجلهة  وقعت بينهم وبني املصرلية واهنزموا
  ويف يوم االحد غايته افرجوا عن طائفة اليهود بعد أن قرروا عليهم مائيت كيس خالف الرباين 

  وفيه حضر خازندار الباشا من الديار الرومية اىل ساحل بوالق وصحبته امتعة ولوازم للباشا واشياء يف صناديق 

  استهل شهر ربيع الثاين بيوم االثنني سنة

ب اخلازندار املذكور وطلع اىل القلعة من وسط املدينة ونزل ملالقاته اغوات الباشا واجلاويشية والشفاسية فيه رك
وحضر صحبته حنو مخسني عسكريا مشوا امامه وخلفه والصناديق اليت حضرت معه خلفه حمملة على اجلمال 

كبرية من اتباع الباشا وامامه اجلنيبات واجلاويشية امامه يضربون على طبالت حكم العادة يف ركوباهتم ومعه عدة 
  واخليول 

وفيه وصلت مراكب من الديار احلجازية اىل السويس وفيها حجاج ومغاربة ومل يصل منهم اال القليل واكثرهم قتله 
  العسكر الذي بقي 

 يف مبكة بعد موت شريف باشا ومن انضم اليهم من اجناسهم وقد حصل منهم غاية الضرر والفساد والقتل حىت
  داخل احلرم ألن الشريف غالبا ضمهم اليه ورتب هلم جامكية واستمروا معه على هذا احلال الفظيع 

وفيه انبهم امر العسكر الدالة القادمني من اجلهة الشامية واضطربت الروايات عن اخبارهم فمنهم من قال أن 
من قال اهنم ملا بلغهم قطع الطريق عليهم  املصرلية وقفوا هلم بالطرق وقاتلوهم ورجع من جنا منهم بنفسه ومنهم

رجعوا من حيث اتوا وبعضهم طلب االمان وانضم اليهم ومنهم من قال أن فرقة منهم ذهبت من فم الرمانة من 
  طريق دمياط وقيل اهنم حضورا بثمانني رأسا منهم اىل بلبيس 

  استقر بزاوية املرداش ويف يوم االبعاء خرج الوايل بعده من العسكر وصحبته مدافع وجبخانة و



ويف يوم اخلميس رابعه هجم االمراء القبايل وهم األلفي واتباعه وعثمان بك حسن ومن انضم اليهم على طرا 
وملكوا منها الربج الذي من ناحية اجلبل بعد ما ضربوا عليه من اعلى اجلبل وتعدوا اىل ناحية البساتني وتركوا طرا 

ع طوابري العسكر وكانوا انفارا قليلة ونظرهم الباشا من قلعته فزعق على ومن فيها خلف ظهورهم وحتاربوا م
  السلحدار فركب يف عدة من الشفاسية وخرج اليهم فعندما واجهوهم مل يثبتوا وولوا بعدما سقط منهم انفار 

وصلحه معهم وفيه وصل جواب من االمراء القبايل اىل املشايخ يذكرون فيه اهنم خياطبون الباشا يف امخاد احلرب 
فان ذلك اصلح له ويكونون معه على ماحيب وما يأمر به ويرتاح من علوفة العسكر اليت اوجبت له املصادرات 

وسلب االموال وخراب االقليم وان خيتار من العسكر طائفة معلومة معدودة يقيمون مبصر ويأمر الباقي بالسفر إىل 
  أيب وقال ليس هلم عندي اال احلرب بالدهم فلما خاطبوه بذلك واطلعوه على املكاتبة 

  ويف يوم اجلمعة حصلت أيضا بينهم حماربة واصيب من املراكب 

احلربية اليت يسموهنا الشلنبات اثنتان غرقت احدامها واحرقت الثانية واهتم الباشا الطبجية فقتل منهم مخسة اثنان 
  بالقلعة وثالثة بالرميلة 

وذهب اىل جهة القرافة فأقام مبقام عقبة بن عامر اجلهين ووقع يف ذلك ويف يوم السبت حضر حممد علي من حبرى 
  اليوم حماربات أيضا 

ويف يوم االحد اشيع حضور االمراء القبايل اىل ناحية هبتيم واهنم ارسلوا اىل املطرية باجلالء عنها ورحمت العرب 
الباشا وكبار العسكر اىل جهة البساتني  نواحي بوالق واجلهات الربانية وضربوا عليهم مدافع ويف ذلك اليوم نظر

فلم يروا احدا من املصرلية فركب حممد علي واخذ معه عدة وافرة ودخلوا تلك اجلهة فلم يرو امامهم احدا فلم 
يزالوا سائرين واذا بكمني خرج عليهم من جانب اجلبل فاوقع معهم وقعة قوية حىت اثخنوهم وقتل منهم من قتل 

رجالة فضربوا عليهم طلقا وولوا مدبرين فصار حممد علي يستحثهم ويردهم وحيرضهم فلم حىت حلقو باملشاة ال
يسمعوا له ورجعوا وفيهم جرحى كثرية طلعوا بطائفة منهم اىل القلعة ودخل الباقون اىل املدينة وطلبوا طائفة املزينني 

لعسكر جهة البحر بطرا وقتلوا من به من ملداواة اجلرحى بالقلعة اخذوا يف ذلك اليوم برج الدير الذي كان بأيدي ا
  العسكر واعطوا ملن بقي االمان وهم حنو الثالثني شخصا 

ويف يوم االثنني ثامنه وصل املصرلية الذين كانوا جهة الشرق ووصلت مقدماهتم اىل جهة العادلية وناحية الشيخ 
والعدوى وهربت سكان احلسينية قمر بل وعند الكيمان خارج باب النصر فأغلقوا باب النصر وباب الفتوح 

وحصلت كرشة باجلمالية ومل خيرج اليهم احد من العسكر بل اخذوا يضربون املدافع من على السور ودخل حممد 
بك املنفوخ اىل احلسينية وجلس مبسجد البيومي وانتشر املماليك واالتباع على الدكاكني والقهاوي واستمر ضرب 

صرية ترفعوا عن احلسينية اىل اليشبكية فبطل الرمي ودخل الوايل وامامه ثالثة رؤوس املدافع اىل بعد الظهر مث أن امل
  تبني 

  اهنا رؤوس مغاربة من مقاطيع احلجاج املرضى كانوا مطروحني خارج القاهرة 
وفيه طلب مجاعة من املماليك السيد بدرا املقدسي فخرج اليهم من داره خارج باب الفتوح فأخذوه عند الربديسي 

ابراهيم بك فاسر اليه ابراهيم بك بان يكون سفريا بينهم وبني الباشا يف الصلح معهم وانه اليستقيم حاله مع و
العسكر وال يرتاح معهم وليعترب مبا فعلوه حممد باشا واما حنن فنكون معه على ما ينبغي من الطاعة واخلدمة وحضر 

 الباشا وبلغه ذلك فقال له الباشا على سبيل االختبار يف اواخر النهار فلما اصبح يوم الثالثاء ركب وطلع اىل



واملسايرة قولك صحيح ومن يرجع اليهم باجلواب فقال انا فحقدها عليه مث قام من عنده فارسل خلفه وعوقه عند 
اخلازندار فذهب اليه يف ثاين يوم شيخ السادت والسيد عمر النقيب وترجوا يف اطالقه فامتنع وقال اخاف عليه أن 

قتله العسكر وال بأس عليه وال يصلح اطالقه يف هذا الوقت وبعد مخسة ايام يكون خريا فإنه مقيم عند اخلازندار يف ي
اكرام ويف مكان احسن من داره وهذا رجل اختيار يفعل هذه الفعال خيرج اىل املخالفني متنكرا ويرجع من عندهم 

  بكالم مث يطلب العود اليهم ثانيا 
ء املذكور حضر حممد علي عند الباشا بعد الغروب وقبض منه مخسني كيسا وقيل مثانني ورجع اىل ويف ليلة الثالثا

معسكره فجمع العسكر وتكلم معهم وفرق عليهم الدراهم واتفق معهم على الركوب واهلجوم على من بطرا يف 
لصلح وامثال ذلك ويف تلك الليلة على حني غفلة وكان كاتبهم قبل ذلك يالطفهم ويظهر العجز ويطلب معهم ا

ظن اولئك صدقة وعدم قدرهتم على مقاومتهم ومالقاهتم فلما مضى حنو مخس ساعات من الليل ركب حممد علي 
يف حنو اربعة آالف فرسانا ورجاال فلما قربوا من احلرس يف اخر السادسة ترجلوا وقسموا انفسهم ثالثة طوابري 

  يس والثالث جهة اخليل واجلماعة ذهب قسم منهم جهة الدير والثاين جهة املتار

وهم صاحل بك األلفي ومن معه يف غفلتهم ونومهم مطمئنني وكذلك حرسهم فلم يشعروا اال وقد صدموهم 
فاستيقظ القوم وبادروا اىل اهلرب والنجاة فملكوا منهم الدير وابراج طرا وكان هبا عسكر العثمانيني اىل هذا 

االمان واخذوا مدفعني كانا باملتراس وبعض امتعة ومثان هجن وثالثة عشر الوقت حمصورين وقد اشرفوا على طلب 
فرسا وقتل بينهم بعض اشخاص واجنرح كذلك ورجع حممد علي والعسكر على الفور من آخر الليل ومعه مخسة 
رؤوس فيها رأس واحدة مل يعلم رأس من هي والباقي رؤوس عربان او سياس او غري ذلك وزعموا أن تلك الرأس 

هي رأس صاحل بك وارسلوا املبشرين آخر الليل اىل االعيان لياخذوا البقاشيش واشاعوا أهنم قبضوا على األلفي 
الصغري واحضروه معهم حيا والباقي رموا بأنفسهم اىل البحر وملا طلع حممد علي اىل الباشا خلع عليه الفروة اليت 

رميلة وضربوا شنكا من القلعة ومدافع واظهروا حضرت له من الدولة وعلقوا تلك الرؤوس على السبيل بال
السرور وداروا باالسواق يضربون بالطنابري ومشخ املغرضون بانافهم على املغرضني للمصرلية مث تبني عدم صحة 

  تلك االشاعة وان تلك الراس راس بعض األجناد ومل ميسك األلفي كما قالوا 
ات كان الباشا ارسل بطلبها عوضا عما تلف فعند ما وصلوا اىل ويف يوم االربعاء عاشره وصل من حبرى ثالث شلنب

جهة باسوس وهناك مركز للمصرلية على جرف عال اقعدوا به طبجية ليمنعوا من مير باملراكب فضربوا عليهم 
وضرب من يف املراكب احلربية أيضا على من يف الرب فكان ضرب من يف الرب يصيب من يف البحر وضرهبم 

اجلرف عليهم فاحترقت جبخانة احدى الشلنبات واحترق ما فيها هبا وغرقت الثانية ويقال أن الثالثة  اليصيبهم لعلو
مل تكن من املراكب احلربية بل هي مركب معاش وكان حضر يف خفارهتم عدة من املراكب املسافرين فخافوا 

  ينة رفعوا ماكان ورجعوا وقبضوا على بعض قواويس هبا غالل فأخذوا مافيها فلما شاع ذلك باملد

موجودا من الغلة بالعرصات وشحت الغالل وعدم الفول والشعري وبيع ربع الويبة من الفول بتسعني نصفا وقل 
وجود اخلبز يف االسواق وخطف بعض العسكر ما وجدوه من اخلبز ببعض االفران واخذوا الدقيق من الطواحني 

  كل والعليق لدواهبم وصار بعض العسكر يدخل بعض البيوت ويطلبون منهم اال
ويف يوم اخلميس واجلمعة اشتد احلال وبيع ربع الويبة من القمح بسبعني نصفا ومثانني نصفا وعدم الفول واشترى 
بعض من وجده ربعا مبائة نصف فضة فيكون االردب على ذلك احلساب بألفني واربعمائة نصف وخرج عساكر 



ن اىل طرا وحاربوا عليها وكانوا شرعوا يف عمارة ما هتدم من كثرية ووقعت حروب بني الفريقني ورجع القبليو
ابراجها ونقلوا اليها الذخرية والقومانية واجلبخانة والعسكر واخذوا مجال السقائني لنقل املاء اىل الصهريج الذي 

عه على الناس بربج طرا ودار اآلغا والوايل على املخازن ببوالق ومصر واخذوا منها ما وجدوه من الغلة وامروا ببي
  خبمسني نصفا الربع واخذوا النفسهم ما وجدوه من الشعري والفول 

ويف يوم السبت قلدوا حسن أغاجنايت احلسبة فخافته السوقة واجتهدوا يف تكثري العيش والكعك واملأكوالت بقدر 
اين فانه انعدم بالكلية امكاهنم واجتهد هو أيضا يف الفحص على الغالل املخزونة وبيعها للخبازين واما اللحم الض

  لعدم ورود االغنام 
وفيه شح ورود الغلة يف العرصات وذهب اناس اىل برانبابة فاشتروا الربع بثمانني نصفا وازيد من ذلك والقول مبائة 

وعشرين وعلق اكثن الناس على هبائمهم ما وجدوه من اصناف احلبوب مثل احلمص والعدس وهم املياسري من 
م فاقتصروا على التنب واما العنب والتني يف وقت وفرهتما فلم يظهر منهما اال القليل وبيع الرطل الناس واما غريه

  من العنب بأربعة عشر نصفا والتني بسبعة انصاف وذلك بعد سلوك الطريق ومشي السفن 
  ويف يوم االحد رابع عشره اجتمعت العساكر الكثرية للحرب عند 

والقرابني والبنادق من ضحوة النهار مث التحم احلرب بني الفريقني واشتد اجلالد شربا ورموا على بعضهم باملدافع 
بينهما اىل بعد منتصف النهار وصرب الفريقان وقتل بينهما عدة كبرية من العسكر األرنؤد وطائفة املماليك والعربان 

اىل معسكرمها وبعد هجعة من  فقتل من اكابر العسكر اربعة او مخسة ودخلوا هبم املدينة وانكف الفئتان واحناز
الليل اجتمع العسكر من االنكشارية واالرنؤدية وغريهم وكبسوا على متاريس شربا وهبا حسني بك املعروف 

باالفرجني وعلي بك ايوب ومعهما عسكر من األرنؤد الذين انضموا اليهما ومنهم الرماة والطبجية فاجلوهم عن 
لى كثرية وقتل من عسكر حسني بك املذكور حنو مائة وستني نفرا وعدة من املتاريس وملكوها منهم ووقع بينهم قت

مماليك علي بك ايوب خالف اجلرحى وزحفوا على باقي املتاريس فملكوا منهم متاريس شلقان وباسوس واهنزم 
الذين خامروا املصرلية اىل جهة الشرق باخلانكة واىب زعبل وقيل أن العسكر املنضمني اليهم املتقيدين باملتاريس هم 

عليهم واهنزموا عن املتاريس حىت كانوا هم السبب يف هزميتهم فلما اصبح النهار حضروا بسبعة رؤوس فيها ثالثة 
من األجناد امللتحني وثالثة شوارب ورأس أسود فعلقوها بباب زويلة ومن الثالثة أجناد رأس له حلية طويلة شائبة 

ض الناس هذه راس ابراهيم بك بال شك واشيع ذلك بينهم فاجتمع الناس شبيهة بلحية ابراهيم بك الكبري فقال بع
من كل ناحية للنظر اليه ووصل اخلرب اىل الباشا فاحضر عبد الرمحن بك واملزين الذي كان حيلق له ملعرفتهما به 

وهي  واخرين وطلب الراس فأحضروها وتأملوها فمنهم من اشتبهت عليه ومنهم من انكرها لعالمات يعرفها به
الصلع وسقوط بعض االسنان مث اعيدت اىل مكاهنا على ذلك االشتباه مث اهنم عملوا شنكا ومدافع لذلك مث طلبها 

حممد علي أيضا وفعل مثل ذلك وردها أيضا مث رفعوها يف الليل واستمر الفرح والشنك يومني والناس بني ناف 
  رهم واخربوا حبياة ابراهيم ومثبت ومسلم ومنكر ومعاند ومكابر حىت وردت خدم من معسك

  بك وانه بوطاقة جهة الشرق فزال الشك وارسل املصريون اىل بيوهتم اوراقا 
ويف ليلة االثنني املذكور وقع خسوف قمري وطلع من املشرق منخسفا اخذا يف االجنالء ومقدار املنخسف منه 

  و عشرة اصابع ومت اجنالؤه يف ثاين ساعة من الليل وكان باول برج الدل
ويف ليلة اخلميس وصل امري اخور الصغري من الديار الرومية وطلع اىل بوالق يف صبحها وركب اىل القلعة فانزله 



الباشا ببيت رضوان كتخدا ابراهيم بك بدرب اجلماميز ومل يعلم ما بيده من االوامر مث تبني أن من األوامر اليت معه 
يقيمون هبا حمافظني هلا من الوهابيني ويدفع هلم جامكية سنة كاملة  اخراج مخسمائة من العسكر اىل بندر ينبع البحر

  وذخريهتا وما حيتاجون اليه من مؤنة وغالل وجبخانة 
ويف يوم الثالثاء قرأوا تلك االوامر وفيها انه تعني حممد باشا أبو مرق بعساكر الشام اىل احلجاز فاحضر الباشا كبار 

هلم انه ورد يل اذن عام يف تقليد من اقلده فمن احب منكم قلدته امرية العسكر وعرض عليهم ذلك االمر وقال 
طوخ أو طوخني فامتنعوا من ذلك وقالوا حنن ال خنرج من مصر وال نتقلد منصبا خارجا عنها ووصلت االخبار يف 

  هذه االيام أن الوهابيني ملكوا الينبع 
قبل ذلك عدى اىل الرب الغريب وانتشرت عساكره اىل  وفيه وردت االخبار بأن األلفي عدى اىل الرب الشرقي وكان

  اجلسر االسود مث رجعوا وعدوا اىل الرب الشرقي 
ويف يوم االربعاء سابع عشره ركب االمراء املصرلية وانتقلوا من اخلانكة ومروا من خلف اجلبل حبمالهتم واثقاهلم 

ظنهم اهنم اذا حصلوا بالقرب من املدينة خرج وذهبوا اىل جهة قبلي وخاب سعيهم ومل ينالوا غرضهم وكانوا يف 
اليهم الكثري من العسكر وانضم اليهم ملقدمات سبقت منهم ومراسالت وكالم وقع بينهم وبني اتباعهم ومماليكهم 

  اجملتمعني عند 

يال اكابرهم وذهبم عنهم وعن بيوهتم وحرميهم بل واخراج بعض االتباع واملماليك مبطلوبات اىل اسيادهم خفية ول
حىت استقر يف اذهان كثري من العقالء مماالت كثري من البنباشيات ورؤساء العسكر من املصرلية وعندما حتقق 

العسكر ذهاهبم دخلوا اىل املدينة بأثقاهلم ومحلوهم وانتشروا هبا حىت ملؤا االزقة والطرق والبيوت وقدمت السفن 
نوا منضمني اليهم طلبوا امانا بعد ذلك وحضروا بعد ذلك املعوقة وتواجدت الغالل بالرقع وختلف عنهم اناس كا

اىل مصر وقدمت عساكر ودالة يف املراكب ودخلوا البيوت مبصر وبوالق واخرجوا منها اهلها وسكنوها واذا 
سكنوا دارا اخربوها وكسروا اخشاهبا واحرقوها لوقودهم فإذا صارت خرابا تركوها وطلبوا غريها ففعلوا هبا 

أهبم من حني قدومهم اىل مصر حىت عم اخلراب سائر النواحي وخصوصا بيوت االمراء واالعيان كذلك وهذا د
وبواقي دور بركة الفيل وما حوهلا من بيوت االكابر والقصور اليت كانت يضرب بأدناها املثل ويف ذلك يقول 

ت العني بوحشتها بكاء صاحبنا العالمة الشيخ حسن العطار واما بركة الفيل فقد رميت بكل خطب جليل واورث
  وعويال والقلب بذكر ما سلف من مباهجها حزنا طويال 

  ويف يوم الثالثاء ثالث عشرينه طلع املشايخ عند الباشا وشفعوا يف السيد بدر املقدسي فأطلقه ونزل إىل داره 
ضربوا له مدافع وفرح ويف يوم اخلميس خامس عشرينه قلدوا علي آغا الوايل على العسكر املعني اىل الينبع امريا و

الناس بعزله من الوالية فانه كان اخبث من تقلد الوالية من العثمانية وكان الباشا يراعي خاطره وال يقبل فيه 
  شكوى وتعني للسفر معه عدة من العسكر من اخالط مصر البطالني اروام وخالفهم 

  وفيه قلدوا مناصب كشوفية االقاليم الشخاص من العثمانية 
ن عشرينة تشاجر شخص من العسكر مع شخص حكيم فرنساوي عند حارة االفرنج باملوسكي فاراد ويف ثام

  العسكري قتل الفرنساوي 

فعاجله الفرنساوي فضربه فقتله وفر هاربا فاجتمع العسكر وارادوا هنب احلارة فوصل اخلرب اىل حممد علي فركب 
على وكيل قنصل الفرنساوية واخذه معه وحبسه  يف الوقت ومنع العسكر من النهب واغلق باب احلارة وقبض



  عنده حىت سكن العسكر 
ويف تلك الليلة أيضا مر مجاعة من العسكر خبط الدرب االمحر فارادوا اخذ قنديل من قناديل السوق فقام عليهم 

الدور باخلطة اخلفري يريد منعهم فذحبوه واخذوا القنديل فأصبح الناس فرأوا اخلفري مذبوحا ومسعوا لقصة من سكان 
ووجدوا أيضا عسكريا مقتوال جهة املوسكي وغري ذلك حوادث كثرية يف كل يوم من اخذ النساء واملردان 

  واالمتعة واملبيعات من غري مثن وانقضى الشهر 
وفيه استقر االمراء املصرلية جهة صول والربنبل وما قابلهما من الرب الغريب واستمر عثمان بك حسن والربديسي 

عهما بالرب الشرقي وشرعوا يف بناء متاريس وقالع بساحل البحر من اجلهتني وارسل الباشا اىل جهة دمياط واتبا
ورشيد يطلب عدة مراكب وشلنبات الستعداد احلروب واجتهد يف ملء صهاريج القلعة طلبوا السقائني وألزموهم 

الراوية اربعني نصفا بعد املشقة يف حتصيله النه  بذلك فشح املاء باملدينة وغال سعره لذلك ولغلو العليق حىت بلغ مثن
مل يبق اال الروايا املالكي ألكابر الناس فيمنعها العطاش عند مرورها قهرا ويدفعون مثنها بالزيادة واتفق شدة احلر 

  وتوايل هبوب الرياح احلارة وجفاف اجلو وتأخري زيادة النيل 

  شهر مجادي األوىل سنة

ذلك اليوم كان مولد املشهد احلسيين ونزل الباشا وزار املشهد ودخل عند شيخ السادات  استهل بيوم الثالثاء يف
باستدعاء وتغدى عنده مث ركب راجعا قبل الظهر اىل القلعة ومل يقع يف ليايل املولد حظ للناس وال انشراح صدور 

ق حىت اهنم يف آخر الليلة اليت كالعادة بسبب اذية العسكر واختالطهم هبم وتكديرهم عليهم يف احلوانيت واالسوا
  كان من 

عادهتم يسهروهنا مع ليال قبلها اىل الصباح اغلقوا احلوانيت واطفؤا القناديل من بعد اذان العشاء وذهبوا اىل 
  دورهم 

وفيه قرروا فردة غالل على البالد قمح وشعري وتني اعلى واوسط وادىن إال على مخسة عشر أردبا ومخسة عشر 
وسط عشرة واألدىن مخسة على أن اقليم القليوبية مل يبق به اال مخسة وعشرون قرية فيها بعض سكان محل تني واأل

والباقي خراب ليس فيها ديار وال نافخ نار وجمموع املطلوب مثانية أالف اردب خالف التني وذلك برسم ترحيلة 
  ائة كيس رومية علي باشا اىل الينبع مث قرروا فردة اخرى كذلك أيضا وقدرها ألف ومخسم

ويف يوم اجلمعة رابعه مجع الباشا املشايخ يف ديوان خاص بسبب مكتوب حضر من االمراء املصريني خطابا للمشايخ 
مضمونه اهنم يسعون بينهم وبني الباشا فيما يكون فيه الراحة للبالد والعباد وانه خيرج هذه العساكر فاهنم إن داموا 

فاعيلهم وظلمهم وفسقهم وطلب العلوفات اليت ال يفي ببعضها خراج االقليم واما باإلقليم كملوا خرابه وهتكوه بأ
حنن فاننا مطيعون السلطنة وخدامون بال جامكية وال علوفة وإن مل يفعل ذلك يعطينا جهة قبلي تتعيش فيها وان 

ملن يشاء اىل اخر ما قالوه  ارادوا احلرب فليخرجوا الناس بعيدا عن االبنية وحياربونا يف امليدان واهللا يعطي النصر
فقال الباشا للمشايخ اكتبوا هلم يأخذوا جهة أسنا ومقبال فقالوا حنن ال نكتب شيئا اكتبوا هلم مثل ما تعوفون 

  وانفض اجمللس 
وفيه عزم مجاعة من اكابر العسكر على السفر اىل بالدهم وهم امحد بك رفيق حممد علي وصادق آغا وخالفهما 

انفسهم وبيع متاعهم ونزلوا اىل بوالق عند عمر آغا ونزل حممد علي لوداعهم ببيت عمر أغا  واخذوا يف تشهيل



فاجتمع العسكر واحاطوا هبم ومنعوهم من السفر قائلني هلم اعطونا علوفاتنا املنكسرة واال عطلناكم وال ندعكم 
  من السفر تسافرن باموال مصر ومنهوباهتا فأخذوا خواطرهم ووعدوهم على ايام وامتنعوا 

  ويف يوم الثالثاء ثامنه تقلد شخص من العثمانيني الزعاعة عوضا عن علي أغا الذي توىل باشة السفر للينبع 
  ويف عاشره اجتمع العسكر وطلبوا علوفاهتم من الباشا فدفعوا لالرنؤد جامكية شهر 
 النيل املبارك سبعة عشر ذراعا ويف ليلة اجلمعة حادي عشر مجادي األوىل املوافق لثاين عشر مسرى القبطي اوىف

وكسر سد اخلليج يف صبح يوم السبت حيضر الباشا والقاضي وحممد علي وباقي كبارالعسكر ومجيع العسكر وكان 
مجعا مهوال وضرب اجلميع بنادقهم وجرى املاء باخلليج وركبوا القوارب واملراكب ودخلوا فيه وهم يضربون 

اطني والبيوت وكان املوسم خاصا هبم دون اوالد البلد وخالفهم وكذلك بالبنادق وكذلك من كان منهم بالقو
سكنوا بيوت اخلليج مع قحاهبم من النساء ومات يف ذلك اليوم عدة اشخاص نساء ورجاال اصيبوا من بنادقهم ومما 

هم وقع انه اصيب شخص من اوالد البلد برصاصة منهم ومات وحضر اهله يصرخون وارادوا اخذه ليواروه فمنع
الوايل وطلب منهم ثالثة آالف درهم فضة ومل ميكنهم من شيله حىت صاحلوه على ألف ومخسمائة وكذلك من كان 

منهم بالقواطني والبيوت واذن هلم يف اخذه ومواراته ونظر بعضهم اىل اعلى بيوت اخلليج فرأى امرأة جالسة يف 
  وغري ذلك مما مل تتحقق اخباره  الطاقة فضرهبا برصاصة فاصابتها يف دماغها وماتت من ساعتها

ويف يوم االحد ثالث عشرة خرج علي باشا الوايل املسافر اىل الينبع خارج البلد واقام جهة العادلية وارحتل يوم 
  السبت تاسع عشرة ومعه مائة عسكري الغري وذهب اىل جهة السويس 

دة على اهل مصر لغالق جامكية العسكر فدفعوا وفيه ارسل الباشا اىل املشايخ والوجاقلية وتكلم معهم يف توزيع فر
  مبا امكنهم من املدافعة فقال هذا الذي نطلبه امنا نأخذه على سبيل القرض مث نرده اليهم فقالوا 

له مل يبق بايدي الناس ما يقرضونه ويكفي الناس ما هم فيه من الغالء ووقف احلال وغري ذلك فالتفت اىل الوجاقلية 
مل فقال ايوب كتخدا نعمل مجعية مع السيد امحد احملروقي وحيصل خري فركن الباشا على وقال كيف يكون الع

ذلك مث اجتمعوا مع املذكور واتفقوا اهنم يطلبوهنا بكيفية ليس فيها شناعة وال بشاعة وهي اهنم قرروا على 
رين كيسا وعشرة ومخسة واقل الوجاقلية قدرا من االكياس وكتبوا هبا تنابية بامساء اشخاص منها ما جعلوا عليه عش

واكثر وكذلك وزعوا على اشخاص من جتار النب وخان اخلليلي ومغاربة اغراب واهل الغورية وخالفهم من تراخي 
يف الدفع قبضوا عليه واودعوه يف اضيق احلبوس ووضعوا احلديد يف يديه ورجليه ورقبته ومنهم من يوقفونه على 

لوا العسكر اىل بيوهتم فجلسوا هبا يأكلون ويسكرون ويطلبون من النساء قدميه واجلنزير مربوط بالسقف وارس
املصروف خالف االكل الذي يطلبونه ويشتهونه وهو مثن الشراب والدخان والفاكهة بل ويأتون بالقحاب معهم 

  ويضربون بالبندق والرصاص بطول الليل والنهار وامثال ذلك 
عسكرا فقبض على االمري علي املدين صهر ابن الشيخ اجلوهري وحبسه ويف يوم اخلميس رابع عشرينة ارسل الباشا 

فركب اليه املشايخ وكلموه يف شأنه وقالوا أنه رجل وجاقلي من خيار الناس وما السبب يف القبض عليه وما ذنبه 
يعمل  املوجب لذلك فقال انه رجل قبيح ويل عليه دعوة شرعية وإذا كان من خيار الناس وم الوجاقلية ألي شيء

كتخدا عند صاحل بك األلفي وانه عند هروب خمدومه من الشرقية اخذ ما كان معه من املال على اربعة مجال ودخل 
  هبا اىل داره وعندي بينة تشهد عليه بذلك فأنا اطالبه باملال الذي عنده وقاموا ونزلوا من غري طائل 



  افعي وكان من اعيان العلماء الشافعية ويف يوم السبت سادس عشرينه توىف الشيخ موسى الشرقاوي الش
  ويف يوم االثنني ثامن عشرينة احضروا احململ من السويس فنزل 

كتخدا الباشا واآلغا والوايل واكابر العسكر وعدة كبرية من العسكر وعملوا له املوكب وشقوا به البلد وخلفه 
  الطبل والزمر 

باشا واخذها وأعطى اصحاب النب وثائق بثمن النب الجل ويف اواخره وصلت قوافل النب من السويس فحجزها ال
ووكل يف بيعه وحول به العسكر يأخذونه من اصل علوفاهتم فبلغ مثن احملجوز تسعمائة كيس واهنمك املشترون 
على الشراء ومنعوا القبانية من الوزن اال حبضور املقيدين بذلك وانقضى هذا الشهر وحوادثه وما وقع فيه من 

عسكر من اخلطف والقتل والدعاوي الكذب وشهاداهتم الزور لبعضهم فيما يدعونه وتواطئهم على عكوسات ال
ذلك فيكتب له عرضحال ويشكو انه عصبه يف مدة سابقة قبل ذلك طلق منه زوجته قهرا بعد أن كان صرف عليها 

صحبته اشخاصا معينني من اقرانه  مبلغ دراهم كثرية يف املهر والنفقة والكسوة ويكتبون له عليه عالمة الباشا ويأخذ
فيسحبون املدعي عليه اىل احملكمة فال يثبت عليه ذلك فيكتب له القاضي اعالما بعدم صحة الدعوى بدراهم 
يدفعها على ذلك االعالم فيذهبون اىل ديوان الباشا وخيربون الكتخدا ببطالن الدعوى ويطلعون على االعالم 

الص من تلك الدعوة الباطلة فيقول الكتخدا للخصم اعط املباشرين خدمتهم حبضرة اخلصم وهو يظن الرباح واخل
مخسة اكياس واذهب وامثال ذلك فان وحد شافعا او مغيثا توسط له او تشفع يف ختفيف ذلك قليال او ضمنه او 

أن مجاعة  دفع عنه وانقذه واال حبس كغريه وذاق يف احلبس انواع العذاب حىت يدفع ما قرره عليه الكتخدا واتفق
من سكان احملجر شكوا نظار جامع وسبيل ومدرسة متخربة من ايام الفرنسيس ومعطلة الشعائر وااليراد فامر 
الكتخدا باحضار النظار وهم ناس فقراء وعواجز وساهلم فأخربوا بتعطيل االيراد فأحضروا مباشرين االوقاف 

رين خدمتهم فلما فرغوا من ذلك بعد مشقة عظيمة فحاسبوهم فلم يطلع عليهم شيء فقال الكتخدا اعطوا املباش
  قالوا هاتوا حمصول اخلزينة فقالوا وما يكون حمصول اخلزينة قالوا 

ثالثون كيسا على كل ناظر عشرة اكياس فبهت اجلماعة وحتريوا يف امرهم ومل يعلموا ما يقولون ويف احلال 
يقدر على القيام فسعى عليه حرمية وخشداشينة جذبوهم اىل احلبس وفيهم رجل من مجاعة املشهدية عاجز ال 

  وصاحلوا عليه بكيسني وخلصوه واما االثنان االخران فاستمر يف احلبس واحلديد مدة طويلة وامثال ذلك 
  ويف او آخره افرجوا عن السيد علي املدين بعد ما قرروا عليه اربعة آالف ريال خالف الرباين وامثال ذلك كثري 

  سنة شهر مجادي الثانية

استهل بيوم اخلميس يف حضرة القاضي اجلديد اىل جهة بوالق وركب يف يوم اجلمعة فطلع اىل القلعة وسلم على 
الباشا ورجع اىل احملكمة وكان عندما وصل اىل رشيد ارسل اىل الباشا ليامر له بعمارة احملكمة فأمر الباشا اصحاهبا 

  بالعمارة وامرهم باالجتهاد يف ذلك 
لحم وشح وجوده وكذلك السكر والعسل واما العسل االبيض فبلغ الرطل مخسني نصفا إن وجد لعدم وفيه فقد ال

الوارد من ناحية قبلي وقلة املرعى باجلهة البحرية واستقر األلفي الكبري جهة الالهون وبقية اجلماعة جهة املنية 
  واسيوط وعثمان بك حسن جببل الطري بالرب الشرقي 

مد علي اىل بالده وكذلك امحد بك وغريهم من اكابرهم وشرعوا يف بيع مجاهلم وبالدهم ويف مخسه اشيع سفر حم



ومتاعهم وكثر لغط الناس بسبب ذلك وكثر افساد العساكر وخطفهم واغلق اهل االسواق الدكاكني وخاف 
  الناس املرور وتطريوا منهم وخصوصا االنكشارية 
دة كبرية من العسكر وهو ماش على اقدامه كذلك حسن بك اخو ويف يوم الثالثاء سادسه مر حممد علي وخلفه ع

طاهر باشا وعابدي بك واغات اإلنكشارية والوايل وجلس منهم مجاعة جهة الغورية وخان اخلليلي ساعة مث ذهبوا 
وكأهنم يطمنون الناس وامام بعضهم املناداة بالتركي باالمن واالمان وفتح الدكاكني وكل من تعرض لكم اقتلوه 

  يف اثر و

  مرورهم وقع اخلطف والتعرية 
ويف ذلك اليوم اواخر النهار مرت مركبان فيهما عسكر ارنؤد باخلليج املرخم ومعهم امراة وبتلك اجلهة عسكر 
انكشارية ساكنون ببيت اجملنون فضربوا عليهم رصاصا من الشبابيك فقتل منهم مجاعة وهرب من جنا او عرف 

هم طائفة لذلك البيت فلم جيدوا به احدا فارسل حممد علي اىل حسن بك وتكلم معه العوم فتحزب االرنؤد وجاء من
  يف شأن ذلك 

  ويف صبحها يوم االربعاء قتلوا ثالثة وقيل مخسة ناحية املوسكي يقال انه بسبب تلك احلادثة وقيل بسبب اخر 
رشيد وغريها بطلب املراكب وفيه سافر مجاعة من العسكر واخذوا املراكب وارسلوا اىل اسكندرية ودمياط و

فشحت املراكب ووقف حال املسافرين وتعطلوا عن الرواح واجملئ وغال سعر القمح والسمن وعدم اللحم وكذلك 
باقي االسباب واملأكوالت زيادة عن الواقع واذا وصلت مراكب نزل يف املراكب الكبرية اخلمسة انفار او العشرة 

بون يف طريقهم ما يصادفونه من املسافرين ويقتلوهنم ويطلبون من البالد الكلف واحلال اهنا تسع املائة وساروا ينه
  واملأكل وغري ذلك 

  ويف يوم السبت سابع عشرة سافر امحد بك وعلي بك اخو طاهر باشا 
  وفيه قلد الباشا سلحداره والية جرجا وبرز خيامه جهة دير العدوية 

  لشلنبات احلربية فضربوا هلا مدافع من القلعة ويف يوم اخلميس ثاين عشرينه وصلت مراكب من ا
ويف يوم االحد تعدى مجاعة من العسكر وخطفوا عمائم الناس واتفق أن الشيخ ابراهيم السجيين مر من جهة 

  الداودية وهو راكب هبيئته فأخذوا طيلسانة من على كتفه وعمامة تابعه وقتلوا من بعضهم انفارا 
ادى على العسكر باخلروج والسفر اىل التجريدة وكل من كان مسافر اىل بالده ويف يوم االثنني نزل اآلغا ون

  فليسافر 

وفيه هربت زوجة عثمان بك الربديسي مع العرب اىل زوجها بقبلى فلما بلغ اخلرب الباشا احضر اخاها واحملروقي 
  وسأهلما عنها فقاال مل نعلم هبروهبا فعوق اخاها عنده مث اطلقه بشفاعة احملروقي 

  شهر رجب الفرد سنة

استهل بيوم السبت فيه انتقل العسكر املسافرون من دير العدوية اىل ناحية طرا وسافر قبل ذلك بأيام كاشف بين 
  سويف ويقال له حممد افندي 

ويف يومي االثنني والثالثاء نادى االغاوات التبديل خبروج العسكر املسافرين وكثر اذى العسكر للناس وخطفوا 
  تعطلت اشغال الناس يف السعي اىل مصاحلهم ونقل بضائعهم احلمري و



ويف يوم االربعاء سافرت التجريدة برا وحبرا وتأخر حممد علي عن السفر اىل بالده كما كان اشيع ذلك واشتهر انه 
  مسافر اىل اجلهة قبلى وورد اخلرب باستقرار كاشف بين سويف هبا ومل يكن هبا احد من املصرلية 

حد تاسعه نزل الباشا اىل وليمة عرس مدعوا ببيت السيد حممد بن الدواخلي حبارة اجلعيدية وكفر ويف يوم اال
  الطماعني ونزل يف حال مروره ببيت السيد عمر افندي نقيب االشراف فجلس عنده ساعة وقدم له حصانني 

ز صفيح فاعطاه مخسة ويف حادي عشرة نزل الباشا يف التبديل ومر من سوق السمكرية فرأى عسكريا يشترى كو
انصاف فاىب السمكري اال بعشرة فأىب ومل يدفع له اال مخسة فرآه الباشا فقال له اعطة مثنه فقال له وايش عالقتك 

  وهو مل يعرفه فقال له اما ختاف من الباشا فقال الباشا على زيب فضربه الباشا وقتله ومضى 
ها جتاه باب زويلة واشاعوا اهنم من مقتلة وقعت بينهم وبني ويف يوم االثنني سابع عشرة احضروا اربعة رؤس وضعو

  القبايل واشاعوا انه بعد يومني تصل وردت رؤوس كثرية ووصل أيضا مجلة اسرى طلعوا هبم اىل القلعة 

  ويف يوم االربعاء طلع حممد علي اىل القلعة فخلع عليه الباشا فروة مسور على سفره اىل قبلي وبرز بوطاقه اىل خارج 
ويف يوم االربعاء سادس عشرينه اهتموا قادري أغا بانه يكاتب االمراء املصرية القباىل ومنعوه من السفر اىل قبلى 

وامروه بأن يسافر اىل بالده فركب يف عسكره وذهب اىل بوالق وفتح وكالة علي بك اجلديدة ودخل فيها 
علي وكلمهم وكذلك حضر اليهم الباشا ببوالق  بعسكره وامتنع هبا وانضم اليه كثري من العسكر فحضر اليه حممد

فلم ميتثلوا وقالوا ال نسافر وال نذهب اال مبرادنا واعطونا املنكسر من علوفاتنا فتركوهم ونادوا على خبازين بوالق 
ال يبيعون عليهم اخلبز وال املأكوالت فأرسل قادري أغا اىل احملتسب وقال له حنن نأخذ العيش بثمنه فان منعتموه 
من االسواق طلعنا اىل البيوت واخذنا ما فيها من اخلبز ويترتب على ذلك ما يترتب من االفساد فاخربوا الباشا 

  بذلك فأطلقوا هلم بيع اخلبز وغريه واستمر على ذلك اياما 
د وفيه شرعوا يف حترير فردة على البالد وكتبوا دفاترها االعلي مثانون ألف فضة ودون ذلك ويتبعها على كل بل

  مجالن ومسن واغنام وقمح وتنب وشعري 
ويف اواخره حصلت نوة وتتابع مرور الغيوم وحصل رعد هائل ودخل الليل فكثر الرعد والربق وتبعه املطر مث 

حضر اناس بعد ايام من جهة شرقية بلبيس واخربوا انه نزل بناحية مشتول صواعق اهلكت حنو العشرين من بين 
  اعني اشخاص من الناس  ادم وابقارا واغناما وعميت

ويف هذا الشهر شرعوا يف عمل كسوة الكعبة بيد السيد امحد احملروقي فقيد هبا وكيله بذلك وشرعوا يف عملها يف 
  بيت املال حبارة املقاصيص 

  شهر شعبان سنة

  استهل بيوم االحد يف رابعة حضر حلسن بك طوخان وطلع اىل القلعة 

ع الباشا قاووقا وركب ونزل من القلعة وامامه اجلاويشية والسعادة واملالزمون ونزل اىل الباشا ولبس خلعة من خل
  وضربت له النوبة مبعىن انه صار عوضا عن اخيه 

  ويف يوم اخلميس نزل قادري أغا ومن معه من العسكر يف املراكب وسافر جهة حبري وسافر خلفهم عدة من الدالة 
قرروا مطلوبات دون ذلك ويف يوم اخلميس ثاين عشرة نودي خبروج وفيه اشيع ابطال الفردة يف هذا الوقت مث 

العسكر اىل السفر جلهة قبلي وال يتأخر منهم من كان مسافرا فشرعوا يف اخلروج وقضاء حوائجهم وصاروا 



  خيطفون محري الناس واجلمال 
ا بارسال باشة الينبع ويف يوم اجلمعة وصل قاصد من الديار الرومية وعلى يده فرمان جواب من مراسلة للباش

حملافظتها من الوهابيني وانه اعطاه ذخرية شهرين وبان يرسل اليه ما حيتاجه من الذخرية وكذلك حممد باشا وايل 
جدة يعطي له ما حيتاجه من الذخرية الجل حفظ احلرمني والوصية برعية مصر ودفع اخلالفني وامثال ذلك فعمل 

  الفرمان وضربوا عدة مدافع  الباشا الديوان يف ذلك اليوم وقرأوا
  وفيه مات الشيخ حجاب 

  ويف يوم السبت رابع عشرة سافر حممد علي 
وفيه هرب علي كاشف السلحدار األلفي ومن مبصر من مجاعته فلما وصل اخلرب اىل الباشا ارسل اىل بيوهتم فلم جيد 

  فيها احدا فسمروها وقبضوا على اجلريان وهنبوا بعض البيوت 
  شره سافر حسن باشا أيضا ونادوا على العسكر باخلروج ويف سابع ع

  ويف تاسع عشره حضر طائفة من الدالة حنو املائتني ومخسني نفرا فانزهلم الباشا بقصر العيين 
ويف يوم الثالثاء املذكور سابع عشرة عمل السيد امحد احملروقي وليمة ودعا الباشا اىل داره فنزل اليه تغدى عنده 

  ني مث وجلس حنو ساعت

ركب وطلع اىل القلعة فأرسل احملروقي خلفه هدية عظيمة وهي بقج قماش هندي وتفاصيل ومصوغات جموهرة 
ومشعدانات فضة وذهب وحتائف وخيول له ولكبار اتباعه صحبة ولده وترمجانه وكتخداه وخلع عليهم الباشا 

  فراوى مسور 
فجأة وكان جالسا مع اصحابه حصة من الليل فأخذته رعدة ويف يوم االحد ثاين عشرينة تويف السيد امحد احملروقي 

فدثروه ومات يف احلال يف سادس ساعة من الليل فسبحان احلي الذي الميوت وركب ابنه وطلع اىل الباشا فوعده 
الباشا خبري وارسل القاضي وديوان افندي وختم على بيته وحواصله مث حضروا يف ثاين يوم فضبطوا موجوداته 

 دفاتر واودعوها يف مكان وختموا عليها وارسلوا علم ذلك اىل الدولة صحبة صاحلة افندي وكان على وكتبوها يف
  اهبة السفر فعوقوه حىت حرروا ذلك وسافر يف يوم اجلمعة سابع عشرينة 

 ويف يوم االربعاء خامس عشرينه احضروا احدى وعشرين راسا اليعلم ماهي وهي متغرية حمشوة بالتنب وشاعوا اهنا
  من ناحية املنية واهنم حاربوا عليها وملكوها ومل يظهرلذلك اثر بني 

ويف يوم السبت ثامن عشرينه البس الباشا ابن السيد احملروقي فروة مسور وقفطانا على دار الضرب وعلى ما كان 
   ابوه عليه من خدمة الدولة وااللتزام ونزل من القلعة صحبة القاضي اىل احملكمة مث رجع اىل بيته

ويف ذلك اليوم بعد العصر وقع ربع جبوار محام املصبغة جهة الكعكبيني على احلمام فهدم ليوان املسلخ فمات من به 
من النساء واالطفال والبنات ثالثة عشر وخرج االحياء من داخله وهن عرايا ينفضن غربات االتربة واملوت وحضر 

بوا متاع النساء وقبضوا على الشيخ حممد العجمي مباشر وقف االغا والوايل ومنعوا من رفع القتلى اال بدراهم وهن
الغوري ليال وازعجوه الن ثلث احلمام جار يف الوقف واحلال أن احلمام مل يسقط وامنا هدمه ما سقط عليه وكذلك 

  طلبوا مالك 

القاضي كلم الباشا الربع وهم الشيخ عمر الغرياين وشركاؤه فذهبوا اىل بيت الشيخ الشرقاوي والتجؤا اليه مث أن 
يف امر املردومني وذكر له طلب احلاكم دراهم على رفعهم واجتماع مصيبتني على اهليهم والتمس منه ابطال ذلك 



  االمر فكتب فرمانا مبنع ذلك ونودي به يف البلدة وسجل 
من بيت  ويف ليلة االثنني عمل موسم الرؤية لثبوت هالل رمضان وركب احملتسب ومشايخ احلرف على العادة

القاضي ومل يثبت اهلالل تلك الليلة و نودي انه من شعبان وانقضى شهر شعبان وقادري أغا عاص جهة شابور يف 
قرية وصاحل أغا ومن معه من العساكر مستمرون على حصاره وصحبتهم اخالط من العربان وجال اهل شابور عنها 

ري ذلك من العاصي منهم والطائع فإن كال من وخرجوا على وجوههم مما نزل هبم من النهب وطلب الكلف وغ
الفريقني تسلطوا على هنب البالد وطلب الكلف وغريها واذا مرت هبم مركب هنبوها واخذوا ما فيها فامتنع ورود 

املراكب وزاد الغالء وامتنع وجود السمن واذا وجد بيع العشرة ارطال خبمسائة نصف فضة وستمائة وال يوجد 
صل يف بعض االيام بثمانية انصاف واالردب الفول بثمانية عشر رياال والقمح بستة عشر رياال وبيع الرطل من الب

والرطل الشمع الدهن بأربعني نصفا والشريج خبمسة وثالثني نصفا واما زيت الزيتون فنادر الوجود وقس على 
  ذلك 

  شهر رمضان سنة

ر قادري أغا وضربوا له مدافع وحتقق أن قادري طلب استهل بيوم الثالثاء يف ثانية حضر صاحل أغا الذي كان حياص
امانا فارسلوا مع من معه اىل دمياط وذلك بعد أن ضيقوا عليه وحضر اليه كاشف البحرية وضايقه من اجلهة 

  االخرى وفرغت ذخريته فعند ذلك ارسل اىل كاشف البحرية فامنه 
  ر ويف سابعة وصل مجاعة من االنكليز اىل مصر وهم حنو سبعة عش

  شخصا وفيهم فسيال كبري وآخر كان بصحبة علي باشا الطرابلسي 
  ويف عاشره سافر صاحل أغا اىل جهة حبرى قيل ليأيت جبامن افندي الدفتر دار فإنه مل يزل عاصيا عن احلضور اىل مصر 

قهرا فكلمه  وفيه ركب الباشا يف التبديل ونزل من جهة التبانة فوجد يف طريقة عسكريا ياخذ محل تنب من صاحبه
وهو مل يعرفه فاغلظ يف اجلواب فقتله مث نزل اىل جهة باب الشعرية وخرج على ناحية قناطر االوز فوجد مجاعة من 

العسكر غاصبني قصعة زبدة من رجل فالح وهو يصيح فادركهم وهم سبعة وفيهم شخص ابن بلد امرد البس 
م ابن البلد وقتلوهم وهرب الباقون مث نزل اىل ناحية مالبس العسكر فأمر بقتلهم فقبضوا على ثالثة منهم وفيه

قنطرة الدكة وقتل شخصني أيضا وبناحية بوالق كذلك وباجلملة فقتل يف ذلك اليوم نيفا وعشرين شخصا واراد 
  بذلك االخافة فانكف العسكر عن االيذاء قليال وتواجد السمن وبعض االشياء مع غلو الثمن 

حرب بني العسكر واالمراء املصريني يف املنية وقتل من االمراء صاحل بك األلفي ومراد وفيه تواترت االخبار بوقوع 
بك من الصناجق اجلدد املقلدين االمارة خارج مصر وهو زوج امرأة قاسم بك وخزندار الربديسي سابقا موسقو 

  وغريه ومل تزل احلرب قائمة بني الفريقني وارسلوا بطلب ذخرية علوفة فارسلوا هلم بقسما طا 
ويف عشرينه حضر اىل الباشا بعض الرواد واخربه أن طائفة من عرب اوالد علي نزلوا ناحية االهرام باجليزة وهم 
مارون يريدون الذهاب اىل ناحية قبلي فركب يف عسكره اليهم فوجدهم قد ارحتلوا ووجد هناك قبيلة يقال هلم 

خيار العرب مل يعهد منهم ضرر وال اذية الحد فقتل منهم اجلوابيص نازلني بنجعهم هناك وهم مجاعة مرابطون من 
مجاعة وهنب جنعهم ومجاهلم واغنامهم واحضر صحبته عدة اشخاص منهم وعدى اىل مصر مبنهو باهتم وقد باع 

  االغنام واملعز للجزارين قهرا وكذلك اجلمال 



  باعوا منها مجلة بالرميلة 
الواصلة من السويس وهي نيف واربعة أالف مجل من النب والبهار ويف سادس عشرينه هنب العربان قافلة التجار 

  والقماش واصيب فيها كثري من فقراء التجار وسلبت امواهلم واصبحو ال اميلكون شيئا 
وفيه حضر صاحل أغا وصحبته جامن افندي الدفتردار فأسكنه الباشا بالقلعة وذكر جامن افندي املذكور ومن معه 

ل رمضان ليلة االثنني صاموه باالسكندرية ذلك اليوم وكذلك صاموه يف رشيد وقوة وغالب للباشا اهنم رأوا هال
بالد حبرى وحضر أيضا الشيخ سليمان الفيومي قبل ذلك بأيام وحكى ذلك فلم يعمل به القاضي وقال أن رؤى 

مدافع من القلعة فاشتبه  اهلالل ليلة االربعاء افطرنا وان مل يرفهو من رمضان فلما كان بعد عصر ذلك اليوم ضربت
على الناس االمر وذهب مجاعة اىل القاضي وساله وسألوه فقال ال علم يل بذلك وارسل يف املساء مجاعة من اتباعه 
وباش كاتب ايل منارة املارستان فصعدوا اليها وطلع معهم اخرون وترقبوا رؤية اهلالل فلم يروه واخربوا القاضي 

واوقدوا املنارات والقناديل وصلوا التراويح باملساجد وحتقق الناس الصيام من الغد  بذلك فأمر بالصوم ونادوا به
فلما كان بعد العشاءاألخرية ضربت مدافع كثرية من القلعة وسواريخ وشنك فوقع االرتباك فأرسل القاضي ينادي 

ن السيد امحد احملروقي بالصوم وذكروا أن هذا املسموع شنك ألخبار وردت مبلك املنية وحضر املبشر بذلك الب
وخلع عليه خلعة وكذلك بقية االعيان وبعد حصة مر الوايل ينادي بالفطر والعيد فزاد االرتباك وركب بعض 

املشايخ اىل القاضي وساله فاخرب انه مل يامر بذلك ومل يثبت لديه رؤية اهلالل وان غدا من رمضان فخرجوا من عنده 
م واحنط االمر على ذلك وطافت املسحرون على العادة فلما كان يف سادس يقولون ذلك للناس ويامروهنم بالصو

ساعة من الليل ارسل الباشا اىل القاضي وطلبه فطلع اليه فعرفه بشهادة اجلماعة الواصلني من حبري واحضرهم بني 
  يديه فشهدوا برؤية هالل اول الشهر 

بول شهادهتم وخصوصا لكوهنم اتراكا ونزل القاضي ليلة االثنني وهم حنو العشرين شخصا فما وسع القاضي اال ق
ينادي بالفطر ويأمر بطفي القناديل من املنارات واصبح كثري من الناس العلم له مبا حصل اخرا يف جوف الليل 
وباجلملة فكانت هذه احلادثة من النوادر وتبني أن خرب املنية ال اصل له بل هو من مجلة اختالقاهتم وانقضى شهر 

كان ال بأس به يف قصر النهار النه كان يف غاية االنقالب الشتوي والراحة بسبب غياب العسكر وقلتهم رمضان و
بالبلدة وبعدهم ومل حيصل فيه من الكدورات العامة خصوصا على الفقراء سوى غالء االسعار يف كل شئ كما تقدم 

  ذكر ذلك يف شعبان 

  شهر شوال

يد حممد بن احملروقي وجرجس اجلوهري ومعهما مجلة من العسكر اىل جهة استهل بيوم االبعاء يف ثالثه سافر الس
  القليوبية بسبب القافلة املنهوبة 

ويف سادسه طلبوا مال املريي عن سنة عشرين معجلة بسبب تشهيل احلج وكتبوا التنابية بطلب النصف حاال 
أن اكثرهم افلس وباق عليهم بواق من وعينوا هبا عساكر عثمانية وجاويشية وشفاسية فدهى امللتزمون بذلك مع 

سنة تارخيه وما قبلها خلراب البالد وتتابع الطلب والفرد والتعايني والشكاوي والتساويف ووقوف العربان بسائر 
النواحي وتعطيل املراكب عن السفر لعدم االمن وغصبهم ما يرد من السفائن واملعاشات لريسلوا فيها الذخرية 

  ونة للمحاربني على املنية والعسكر واجلبخانة مع



  ويف عاشرة طلبوا طائفة من املزينني وارسلوهم اىل قبلي ملداواة اجلرحى 
وفيه تواترت االخبار حبصول مقتلة عظيمة بني املتحاربني وان العسكر محلوا على املنية محلة قوية من الرب والبحر 

مضان كما تقدم وعملوا الشنك لذلك اخلرب فورد وملكوا جهة منها وحضر املبشرون بذلك ليلة االربعاء اواخر ر
  بعد ذلك بنحو ساعتني برجوع االخصام ثانيا ومقاتلتهم 

حىت هزموهم واجلوهم عن ذلك وذلك هو احلامل على املغالطة واملناداة يف سابع ساعة بثبوت العيد وافطار الناس 
  ذلك اليوم 

حضر القاضي والدفترادار وامري احلاج فسلمه الباشا احململ ويف يوم السبت ثامن عشرة نزل الباشا اىل قراميدان و
ونزلوا بقطع الكسوة امام امري احلاج وركب امامه االغا والوايل واحملتسب وناظر الكسوة هبيئة حمتقرة من غري نظام 

  وال ترتيب ومن خلفهم احململ على مجل صغري اعرج 
باشا فردة على االعيان وعلى اتباعه ومجع هلم مخسمائة كيس وفيه ارسل العسكر يطلبون العلوفة واملعونة فعمل ال

  وعني للسفر بذلك صاحل أغا وعدة عساكر وجبخانة وذخرية 
ويف عشرينة رجع ابن احملروقي وجرجس اجلوهري واحضرا معهما بعض امحال قليلة بعد ما صرفا اضعافها يف 

  مصاحل وكساوي للعرب وغري ذلك 
ار جديد اىل ثغر سكندرية وهو امحد افندي الذي كان مبصر سابقا وعمل قبطانا وفيه ورد اخلرب بوصول دفترد

بالسويس يف ايام حممد باشا وشريف افندي فكتب الباشا عوضا للدولة باهنم راضون على جامن افندي الدفتردار 
ة وبعثوه اىل الدولة وان اهل البلد ارتاحوا عليه وطلبوا ابقاءه دون غريه وختم عليه القاضي واملشايخ واالختياري

  وارسلوا اىل الدفتردار الواصل بعدم اجملئ ويذهب اىل قربص حىت يرجع اجلواب فاستمر بإسكندرية 
ويف اواخره تواترت االخبار بان مجاعة من االمراء القباىل ومن معهم من العربان حضروا اىل ناحية الفشن وحضر 

 هيئة وتتابع ورود كثري من افراد العسكر اىل مصر واشيع أيضا كاشف الفيوم جمروحا ومعه بعض عسكر ودالة يف
  انتقاهلم من امام املنية اىل الرب الشرقي بعد وقائع كثرية وحماربات 

ويف يوم اخلميس غايته برز امري احلاج املسافر باحململ وخرج اىل خارج ومعه الصرة او ماتيسر منها وعني للسفر 
باشا جبماعة من العسكر الجل احملافظة ليوصلوه اىل السويس ويسافر من  معه عثمان أغا الذي كان كتخدا حممد

  القلزم مثل عام اول 
وفيه ورد اخلرب بضياع ثالث داوات بالقلزم واهنا تلفت بالقرب من احلساين وتلف هبا كثريا من اموال التجار 

وطلعت اوالده ورجعوا اىل مصر وصرر النقود وكان هبا قاضي املدينة امحد افندي املنفصل عن قضاء مصر فغرق 
  بعد ايام وسافروا اىل بالدهم 

  وورد اخلرب بان القبليني قتلوا حسني بك املعروف باليهودي بعد أن حتققوا خيانته وخمامرته وانقضى هذا الشهر 

  شهر القعدة احلرام سنة

العال مائة ألف فضة والدون ستني  استهل بيوم اجلمعة فيه قرر الباشا فردة على البالد فجعل على كل بلد من البالد
الفا وعني لذلك ذا الفقار كتخدا األلفي على الغربية وعلي كاشف الصابوجني علىاملنوفية وحسن أغا جنايت 

  احملتسب على الدقهلية وذلك خالف ما تقرر على البنادر من عشرين كيسا وثالثني ومخسني ومائة واقل واكثر 



علي أغا حيىي املعروف بالسبع قاعات ميتا من مسلوط وقد كانوا ارسلوه ليكون ويف ليلة اجلمعة ثامنة حضروا ب
كتخدا حلسن بك اخي طاهر باشا وكان احملروقي ارسله اىل بشبيش فتوعك هناك فطلب الباشا رجال من الرؤساء 

يوم الذي مات جيعله كتخدا حلسن بك فأشاروا عليه بعلي أغا هذا فطلبه من احملروقي فارسل بإحضاره فحضر يف ال
فيه احملروقي وسافر بعد ايام اىل قبلي فزاد به املرض هناك ومات بسملوط فاحضروه اىل مصر بعد موته خبمسة ايام 

  وخرجوا جبنازته يف يوم اجلمعة من بيته اجملاور لبيت احملروقي وصلوا عليه باألزهر ودفن اىل رمحة اهللا تعاىل 
  زويلة اليدري احد من هم  ويف ثاين عشرة علقوا ثالثة رؤوس بباب

ويف خامس عشرة تواترت االخبار بوقوع حرب بني العسكر واألمراء القبايل وملك العسكر جهة من املنية بعدما 
اصطدموا عليها من الرب والبحر فوصل االخصام وحالوا بينهم وبني عسكرهم واملتاريس واجلوهم وقتل من قتل 

اكب العسكر وما فيها من املتاع واجلبخانة وارسلوا بطلب ذخرية بني الفريقني واحترق عدة مراكب من مر
وجبخانة وثياب وغري ذلك وانتشر عسكر القبليني اىل جهة حبري حىت وصلوا اىل زاوية املصلوب و حاصروا من يف 
ه بوش والفشن وبين سويف وكذلك من بالفيوم وشرع الباشا واجتهد يف جتهيز املطلوبات وتسهيل االحتياجات وفي

حضرت سعاة من ثغر سكندرية واخربوا بورود عدة مراكب انكلزيه اىل املينا وسألوا اهل الثغر عن مراكب 
  فرنسيس وردت املينا ام ال مث قضوا بعض اشغاهلم وذهبوا 

ويف ليلة االربعاء رابع عشرة وقعت حادثة وهو أن كاشفا من اكابر االرنؤد سكن ببيت ابن السكري الذي بالقرب 
لوجي ويتردد عليه رجل من املنتسبني اىل الفقهاء يسمى الشيخ امحد الرباين خبيث االفعال يصلي اماما من احل

باملذكور فرأى ما رابه منه مع فراشة فضربه باخلنجر والنبا بيت حىت ظن هالكه واخرجه اتباعه ومحلوه اىل منزله يف 
يخ بذلك ورفع القتيل اىل احملكمة وتغيب القاتل خامس ساعة من الليل وبه بعض رمق ومات بعد ذلك واخرب املشا

وامتنع املشايخ من حضور اجلامع والتدريس بسبب ذلك وبسبب اوالد سعد اخلادم سدنة ضريح سيدي امحد 
البدوي وقد كانوا شكوا بعضهم وتعني بسبب ذلك كاشف علي امحد بن اخلادم وهجم داره وقبض على بناته 

ضها للتفتيش على املال وطالت قصتهم من اواخر الشهر املاضي لوقت تارخيه ونسائه ونبشوا داره وفحروا ار
وتكلم املشايخ مرارا مع الباشا يف امرهم وهو يغالط طمعا يف املال وقد كان مسع هتمتهم بكثرة املال وان حممد باشا 

  لك من خسر واخذ منهم سابقا يف ايام واليته مائة ومخسة ومثانني ألف ريال خالف حق الطريق وذ

مصطفى اخلادم وهو الذي يكشو االن قسمه ويقول انه هو الذي شكاين وتسبب يف مصادريت وهو مثلي يف االيراد 
وعنده مثل ما عندي فلما حضروا الدار وفتشوا وقرروا نساءه واتباعه فلم يظهر له شئ قادرجوا هذه القضية يف 

هم من التدريس واالفتاء فحضر اليهم سعيد أغا الوكيل دعوة املقتول وامتنعوا من حضورهم االزهر واشيع امتناع
وتلطف هبم وطلب منهم تسكني هذه الفتنة وانه يتكفل بتمام املطلوب واستمر احلال على ذلك اىل يوم الثالثاء 

تاسع عشرة فحضر كتخدا الباشا وسعيد أغا وصاحل أغا اىل بيت الشيخ الشرقاوي واجتمع هناك الكثري من 
لموا كثريا ورحموا املراتب وقالوا البد من حضور اخلصم القاتل واملرافعة معه اىل الشرع ورفع الظلم املتعممني وتك

عن اوالد اخلادم وعن الفالحني وامثال ذلك وهم يقولون يف اجلواب مسعا وطاعة يف كل ما تأمرون به وانقضى 
عيد أغا وصحبته القاتل اىل احملكمة اجمللس على ذلك وذهبوا حيث اتوا فلما كان العصر من ذلك اليوم حضر س

وارسلوا اىل املشايخ فحضروا باجمللس واقيمت الدعوى وحضر ابن املقتول وادعى بقتل ابيه وذكر انه اخرب قبل 
خروج روحه أن القاتل له الكاشف صاحب املنزل فسئل فانكر ذلك وقال انه كان اماما عنده يصلي به االوقات 



يلة اليت حصل له فيها هذه احلادث فطلب القاضي من ابن املقتول بينة تشهد بقول ابيه فلم وانه مل يات الينا تلك الل
جيدوا اال شخصا مسع من املقتول ذلك القول وافىت املالكي انه يعترب قول املقتول يف مثل ذلك النه يف حالة يستحيل 

لقاضي الشطر الثاين فلم يوجد على عليه فيها الكذب وذلك نص مذهبهم وال بد من بينة تشهد على قوله فطلب ا
أن هناك من كان حاضرا باجمللس وقت الضرب ومشاهدا للحادثة وكتم الشهادة خوفا على نفسه وانفض اجمللس 

  وامهل االمر حىت يأتوا بالبينة 
ة ويف يوم االحد عزم على السفر حممد افندي حاكم اسنا سابقا مبراكب الذخرية واجلبخانة واللوازم وصحبته عد

  من العساكر خلفارهتا 

  شهر احلجة احلارم اختتام سنة

استهل بيوم االحد يف سابعه وردت اخبار بوقوع حرب بني العسكر واملصريني القبليني وهو أن العسكر محلوا على 
املنية محلة عظيمة يف غفلة وملكوها فاجتمعت عليهم الغز والعربان وكبسوا عليهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة 

  وهم منها واجلوهم عنها ثانيا وذلك يف سابع عشرين القعدة واخرج
ويف يوم االحد ثامنه طلع يوسف افندي الذي كان توىل نقابة االشراف يف ايام حممد باشا مث عزل عنها اىل القلعة 
فندي فقبض عليه صاحل أغا قوش وضربه ضربا مربحا واهانه اهانة زائدة وانزلوه اواخر النهار وحبسوه ببيت عمر ا

النقيب مث تشفع فيه الشيخ السادات فافرجوا عنه تلك الليلة وذهب اىل داره ليال وذلك بسبب دعوى تصدر فيها 
  املذكور وتكلم كالما يف حق الباشا فحقدوا عليه ذلك وفعلوا معه ما فعلوا ومل ينتطح فيها عنزان 

م ورقة حضرت اليه من حممد افندي حاكم اسنا ويف ثالث عشرة طلع املشايخ اىل الباشا يهنئونه بالعيد فأخرج هل
سابقا الذي سافر بالذخرية انفا واستمر ببين سويف ومل يقدر على الذهاب اىل قبلي ومضمون تلك الورقة أن 

  الربديسي قتل االلفي غيلة ومل يكن هلذا الكالم صحة 
م فيقولون اثنا عشر ألف واكثر واهنم وفيه وردت اخبار بقدوم طائفة من الدالة على طر يق الشام وبالغوايف عدده

وصلوا على الصاحلية واهنم طالبون علوفة وذخرية فشرعوا يف تشهيل مالقاة للمذكورين وطلبوا من جتار البهار 
  مخسمائة كيس وزعوها وشرعوا يف مجعها 

ى عليهم من البالد وفيه وصلت طائفة من القبايل والعرب اىل بالد اجليزة وطلبوا من البالد دراهم وكلفا ومن عص
ضربوه وعدى كتخدا الباشا ومجلة من العساكر اىل بر اجليزة وشرعوا يف حتصينها وعملوا هبا متاريس وتردد 

  الكتخدا يف النزول والتعدية اىل هناك والرجوع مث 

لكتخدا انه عدى يف رابع عشرة واقام هناك واحضروا ثالثة رؤوس من العرب يف ذلك اليوم ويف يوم اجلمعة رجح ا
  واشيع رجوع املذكورين 

وفيه قرروا فردة اخرى على البالد الجل عسكر الدالة القادمني وجعلوا على كل بلد عشرين اردب فول و 
عشرين خروفا وعشرين رطل مسن وعشرين رطل بن وعشرة قناطري عيش وربع اردب وسدس ارز ابيض ومثله 

  واالستعجاالت املتتابعة وكلها مبقررات وحق الطرقات برغل وكلفة املطبخ ألف فضة وذلك خالف حق الطريق 
ويف يوم االربعاء ثامن عشرة حضر ططرى من ناحية قبلي واخرب أن العسكر دخلوا اىل املنية وملكوها فضربوا 

مدافع كثرية من القلعة وعملوا شنكا واظهر العثمانية واغراضهم الفرح والسرور وكأهنم ملكوا مالطة وبالغوا يف 



ار والروايات الكذب يف القتلى وغري ذلك واحلال أن االخصام خرجوا منها وزمحوها ومل يبقوا هبا ما ينقره االخب
الطري ومل يقع بينهم كبري قتال بل أن العسكر ملا دمهوها من الناحية القبلية ومل يكن هبا اال القليل من املصريني 

ا وهزموهم فوىل اصحاهبم وتركوهم بالبلدة فدخلوها فلم وباقيهم خارجها من الناحية االخرى فتحاربوا مع من هب
  جيدوا هبا شيئا 

ويف يوم اخلميس وصل اغات املقرر وهو عبد اسود وطلع اىل القلعة مبوكب وعملوا له شنكا ومدافع وقرأوا املقرر 
  يف ذلك اليوم حبضرة اجلمع 

وصل اخلرب اىل الكاشف الذي هبا وهو دملي ويف يوم االحد ثاين عشرينه وصلت طائفة من العرب بناحية اجليزة ف
عثمان كاشف الذي قتل الشيخ امحد الرباين املتقدم ذكره فانه بعد تلك احلادثة قلدوه كشوفية اجليزة وذهب اليها 
واقام هبا فلما بلغه ذلك ركب على الفور يف حنو مخسة وعشرين خياال ورحموا عليهم فاهنزموا امامهم فطمع فيهم 

  اىل ناحية برنشت فخرج عليه كمني آخر واحتاطوا به وقتلوه وذهب خلفهم 

وقطعوا رأسه وستة انفار معه وذهبوا برؤوسهم على مزاريق واقتص اهللا منه فكان بينه وبني قتله للمذكور دون 
  الشهر وكان مشهورا فيهم بالشجاعة واالقدام 

من العسكر حنو اخلمسمائة يف يوم االثنني ثالث وفيه اجتهدوا يف تشهيل علوفة وذخرية وجبخانة وسفروها مع مجلة 
  عشرينه 

ويف يوم االربعاء خامس عشرينه وصل الدالة اىل اخلانكة فحضر منهم طائفة ودخلوا اىل مصر فردوهم اىل اصحاهبم 
  حىت يكونوا بصحبتهم يف الدخول 

قاة الدالة املذكورين وكبريهم ويف يوم اخلميس نزل كتخدا الباشا وصاحل اغاقوش وخرجوا اىل جهة العادلية ملال
  يقال له ابن كور عبداهللا 

ويف يوم اجلمعة دخل الدالة املذكورين وصحبتهم الكتخدا وصاحل اغاقوش وكاشف الشرقية وكاشف القليوبية 
وطوائف العسكر ومعهم نقاقري وطبول وهم حنو االلفني ومخسمائة اجناس خمتلفة واشكال جمتمعة فذهبوا اىل ناحية 

القدمية ونواحي االثار وانقضت السنة وما حصل هبا من الغالء وتتابع املظامل والفرد على البالد واحداث مصر 
الباشا له مرتبات وشهريات على مجيع البالد والقبض على افراد الناس بادىن شبهة وطلب االموال منهم وحبسهم 

كل شىء ولوال اللطف على اخلالئق بوجود  واشتد الضنك يف آخر السنة وعدم القمح والفول والشعري وغال مثن
الذرة حىت مل يبق بالرقع والعرصات سواه واستمرت سواحل الغالل خالية من الغلة هذا العام من العام املاضي 

وبطول هذه السنة امتنع الوارد من اجلهة القبلية ومع ذلك اللطف حاصل من املوىل جل شأنه ومل يقع قحط وال 
ينا يف الغلوات السابقة من عدم اخلبز يف االسواق وخطف اطباق العيش والعكعك واكل موت من اجلوع كما رأ

  القشور وما يتساقط يف الطرقات من قشور اخلضروات وغري ذلك 

  واما من مات يف هذه السنة من االعيان

  فقد مات العمدة العالمة والنحرير الفهامة الفقيه النبيه االصويل النحوي 

ى السرسي الشافعي اصله من سرس الليانة باملنوفية وحضر اىل االزهر والزم االستفادة وحضور املنطقي الشيخ موس
االشياخ من الطبقة الثانية كالشيخ عطية االجهوري والشيخ عيسى الرباوي والشيخ حممد الفرموي وغريهم 



سن الكفراوي مدة ورافقه يف ومتهروا جنب يف املعقوالت واملنقوالت واقراء الدروس وافاد الطلبة وانطوى الشيخ ح
االفتاء والقضايا مث اىل شيخنا الشيخ امحد العروسي وصار من خاصة مالزميه وختلق باخالقه وألزم أوالده حبضور 
دروسه املعقولية وغريها دون غريه حلسن القائه وجودة تفهيمه وتقريره واشتهر ذكره وراش جناحه وراج امره 

امالكا واقتىن عقارا مبصر وببلده سرس ومنوف ومزارع وطواحني ومعاصر  بانتسابه للشيخ املذكور واشترى
واشترى دار نفيسة بدرب عبد احلق باالزبكية وعدد األزواج واشترى اجلواري والعبيد واحلبشيات احلسان وكان 

مستحضرا  حلو املفاكهة حسن املعاشرة عذب الكالم مهذب النفس مجيل االخالق ودودا قليل االدعاء حمبا الخوانه
للفروع الفقهية وكان يكتب على غالب الفتاوى عن لسان الشيخ العروسي ويعتمده يف النقول واالجوبة عن 

املسائل الغامضة والفروع املشكلة وله كتابات وحتقيقات ومل يزل مشتغال بشأنه حىت تعلل اياما بدار مبيدان القطن 
  ى االوىل من السنة مطلة على اخلليج وتويف يوم السبت سادس عشرين مجاد

ومات اجلناب املكرم واملشري املفخم الوزير الكبري والدستور الشهري امحد باشا الشهري باجلزار واصله من بالد 
البشناق وخدم عند املرحوم علي باشا حكيم اوغلي وعمل عنده شفاسيا وحضر صحبته اىل مصر يف واليته الثانية 

فسه اىل احلج واستأذن خمدومه فأذن له يف ذلك واوصى عليه امري احلاج سنة احدى وسبعني ومائة والف فتشوقت ن
اذ ذاك صاحل بك القامسي فأخذه صحبته واكرمه وواساه رعاية خلاطر علي باشا ورجع معه اىل مصر فوجد خمدومه 

  قد انفصل من والية مصر وسافر 

ترجم مبصر وتزيا بزي املصريني وخدم عند اىل الديار الرومية ووصل نعيه بعد اربعة اشهر من ذهابه فاستمر امل
عبداهللا بك تابع علي بك بلوط قبان وتعلم الفروسية على طريق االجناد املصرية فارسل علي بك عبداهللا بك 

بتجريدة اىل عرب البحرية فقتلوه فرجع املترجم مع باقي اصحابه اىل مصر فقلده علي بك كشوفية البحرية وقال له 
وا استاذك وخلص ثأره فذهب اليهم وخادعهم واحتال عليهم ومجعهم يف مكان وقتلهم وهم ارجع اىل الذين قتل

نيف وسبعون كبريا وبذلك مسي اجلزار ورجع منصورا واحبه علي بك لنجابته وشجاعته وتنقل عنده يف اخلدم 
حبته ورافقه يف واملناصب واالمريات مث قلده الصنجقية وصار من مجلة امرائه وملا خرج علي بك منفيا خرج ص

الغربة والتنقالت والوقائع ومل يزل حىت رجع علي بك وصحبته صاحل بك من اجلهة القبلية وقتل خشداشينه 
وغريهم مث عزم على غدر صاحل بك واسر بذلك اىل خاصته ومنهم املترجم فلم يسهل به ذلك وتذكر ما بينه وبني 

ما اختلى صاحل بك بعلي بك عرض له بذلك فحلف له علي صاحل بك من املعروف السابق فأسر به اليه وحذره فل
بك انه باق على مصافاته وكذب املخرب اىل أن كان ما كان من قتلهم وغدرهم لصاحل بك كما تقدم واحجام 

املكترجم وتاخره عن مشاركته هلم يف دمه ومناقشتهم له بعد االنفصال فتجسم له االمر فتنكر وخرج هاربا من 
ص جزائريل وتفقده علي بك واحاط بداره وكان يسكن ببيت شكر فره بالقرب من جامع مصر يف صورة شخ

ازبك اليوسفي فلم جيدوه وسار املذكور اىل االسكندرية وسافر اىل الروم مث رجع اىل البحرية واقام بعرب اهلنادي 
مث سار اىل بالد الشام وتزوج هناك وملا ارسل علي بك التجاريد اىل ابن حبيب واهلنادي حارب املترجم معهم 

فاستمر هناك يف هجاج وتنقالت وحماربات واشترى مماليك واجتمع لديه عصبة واشتهر امره يف تلك النواحي ومل 
يزل على ذلك اىل أن مات الظاهر عمر يف سنة تسع ومثانني ومائة والف ووصل حسن باشا اجلزائريل اىل عكا 

  فطلب من 



ا له املترجم فاستدعاه وقلده الوزارة واعطاه االطواخ والبريق واقام حبصن عكا يكون كفؤا لالقامة حبصتها فذكرو
وعمر اسوارها وقالعها وانشا هبا البستان واملسجد واختذ له جندا كثيفا واستكثر من شراء املماليك واغار على 

ليهم وعلى غريهم تلك النواحي وحارب جبل الدروز مرارا وغنم منهم امواال عظيمة ودخلوا يف طاعته وضرب ع
الضرائب وجبيت اليه االموال من كل ناحية حىت مأل اخلزائن وكنز الكنوز وصار يصانع اهل الدولة ورجال 

السلطنة ويتابع ارسال اهلدايا واالموال اليهم وتقلد والية بالد الشام ووىل على البالد نوابا وحكاما من طرفه وطلع 
ب على الذنب الصغري بالقتل واحلبس والتمثيل وقطع اآلناف واآلذان باحلج لشامي مرارا واخاف النواحي وعاق

واالطراف ومل يغفر زلة عامل لعلمه اوذى جاه لوجاهته وسلب النعم عن كثري جدا من ذوى النعم واستأصل امواهلم 
استراب  ومات يف حمبسه ماال حيصى من االعيان والعلماء وغريهم ومنهم من اطال حبسه سنني حىت مات واتفق انه

من بعض سراريه ومماليكه فقتل من قويت فيه الشبهة وحرقهم ونفى الباقي اجلميع ذكورا واناثا بعد أن مثل هبم 
وقطع آنافهم واخرجهم من عكا وطردهم وشردهم وسخط على من اواهم او تاواهم ولو يف اقصى البالد وحضر 

رين شخصا منهم وخدموا عند علي بك كتخدا الكثري منهم اىل مصر وخدموا عند االمراء وانضوى حنو العش
اجلاويشية فلما بلغ املترجم ذلك تغري خاطره من طرفه وقطع حبل وداده بعد أن كان يراسله ويواصله دون غريه 

من امراء مصر وكان ذلك سبب استيحاشه منه اىل أن مات وملا فعل هبم ذلك تعصب عليه مملوكاه سليم باشا 
غري وهو املوجود اآلن وانضم اليهما املتآمرون من خشداشينهما وغريهم غيظا على ما فعله الكبري وسليمان باشا الص

خبشداشينهم وعلمهم بوحدته وانفراده وحاصروه بعكا ومل يكن معه اال القليل من العساكر الربانيني والفعلة 
وار مع الرماة والطبجية وورآهم والصناع الذين يستعملهم يف البناء فألبسهم طراطري مثل الدالة واصعدهم اىل االس

  املخالفون عليه فتعجبوا وقالوا انه يستخدم اجلن 

وكبس عليهم يف غفلة من الليل وحارهبم وظهر عليهم واذعنوا لطاعته وتفرق عنهم املساعدون هلم مث تتبعهم 
لك فلم يسعهم بعد واقتص منهم وكاد البالد وقهر العباد ونصبت الدولة فخاخا لصيده مرارا فلم يتمكنوا من ذ

ذلك اال مساملته ومسايرته وثبت قدمه وطار صيته يف مجيع املمالك االسالمية والقرانات االفرجنية والثغور واشتهر 
ذكره وراسله ملوك النواحي وارسلهم وهادوه وهابوه وبىن عدة صهاريج ومألها بالزيت والسمن والعسل 

ائر اصناف الفواكه والنخيل واالعناب الكثرية وجدد دولته ثانيا والسريج واالرز وانواع الغلة وزرع ببستانه س
واشترى مماليك وجواري بدال عن الذين ابادهم باجلملة فكان من غرائب الدهر واخباره ال يفي القلم بتسطريها وال 

نساوية يسعف الفكر بتذكارها ولو مجع بعضها جاءت جملدات ولو ومل يكن له من املناقب االاستظهاره على الفر
وثباته يف حماربتهم له اكثر من شهرين مل يغفل فيها حلظة لكفاه وكان يقول أن الفرنساوية لو اجتهدوا يف ازالة جبل 
عظيم الزالوا يف اسرع وقت وقد تقدم بعض خرب ذلك يف حمله وكان يقول انا املنتظر وانا امحد املذكور يف اجلفور 

ري من الذين يدعون معرفة االستخراج عبارات تأيالت ورموزا واشارات الذي يظهر بني القصرين واستخرج له الكث
ويقولون املراد بالقصرين مكانان جهة الشام او احملمالن او حنو ذلك من الوساوس ومل يزل حىت تويف يف آخر هذا 

ق الدنيا احضر العام على فراشه وكان سليمان باشا تابعه غائب باحلجاز يف امارة احلج الشامي فلما علم انه مفار
امساعيل باشا وايل مرعش وكان يف حمبسه يتوقع منه املكروه يف كل وقت فأقامه وكيال عنه اىل حضور سليمان باشا 

من احلج واعطاه الدفاتر وعرفه بعلوفة العسكر واوصاه فلما انقضى حنبه ودفنوه صرف النفقة واتفق مع طه 
باشا فامتنعا عليه ومل ميكنه الدخول اليها فاستمر امسعيل باشا الكردي وصاحل الدولة وحتصن بعكا وحضر سليمان 

  اىل أن اخرجه اتباع املترمجع حبيلة وملكوا سليمان باشا بعد امور مل حتقق كيفيتها وذلك 



  يف السنة التالية 
حلسيب النسيب ومات عني االعيان ونادرة الزمان شاه بندر التجار واملرتقى هبمته اىل سنام الفخار النبيه النجيب وا

السيد امحد بن امحد الشهري باحملروقي احلريري كان والده حريريا بسوق العنربيني مبصر وكان رجال صاحلا منور 
الشيبة معروفا بصدق اللهجة والديانة واالمانة بني اقرانه وولد له املترجم فكان يدعو له كثري يف صالته وسائر 

سب وكان على غاية من احلذق والنباهة واخذ واعطي وباع واشترى حتركاته فلما ترعرع خالط الناس وكتب وح
وشارك وتداخل مع التجار وحاسب على االلوف واحتد بالسيد امحد بن عبدالسالم وسافر معه اىل احلجاز واحبه 
و وامتزج به امتزاجا كليا حبيث صارا كالتوأمني او روح حلت بدنني ومات عمدة التجار العرايشي وهو باحلجاز وه
اخو السيد امحد بن عبدالسالم يف تلك السنة فاحرز خملفاته وامواله ودفاتر شركائه فتقيد املترجم مبحاسبة التجار 

والشركاء والوكالء وحماققتهم فوفر عليه لكوكا من األموال واستأنف الشركات واملعوضات وعد ذلك من سعادة 
حمبته له ورغبته فيه وكان البن عبدالسالم شهرة ووصلة مقدم املترجم ومرافقته له ورجع صحبته اىل مصر وزادت 

بأكابر األمراء كأبيه وخصوصا مراد بك فيقضى له والمرائه لوازمهم الالزمة هلم وألتباعهم واحتياجاهتم من 
التفاصيل واالقمشة اهلندية وغريها وينوب عنه املترجم يف غالب اوقاته وحركاته ولشدة امتزاج الطبيعة بينهما صار 
حياكيه يف الفاظه ولغته ومجيع اصطالحاته يف احلركات والسكنات واخلطرات واشتهر ذكره به عند التجار واألعيان 

واألمراء واحتدا مبحمد أغا البارودى كتخدا مراد بك احتاد زائدا واحتفاه باجلرايا وخصصاه باملزايا فراج به عند 
امسعيل بك واستوزر أيضا البارودي استمر حاهلما كذلك بل واكثر خمدومه شأهنما وارتفع بالزيادة قدرمها وملا تأمر 

اىل أن حصل الطاعون ومات به السيد امحد بن عبدالسالم يف شعبان فاستقر املترجم يف مظهره ومنصبه شاه بندر 
  التجار بواسطة 

دكة احلسبة القدمي  البارودي أيضا وسعايته وسعادة طالعه وسكن داره العظيمة الىت عمرها جبوار الفحامني حمل
وتزوج بزوجاته واستوىل على حواصله وخمازنه واستقل هبا من غري شريك وال وارث وعند ذلك زادت شهرته 

وعظم شانه ووجاهته ونفذت كلمته على اقرانه ومل يزل طالعه يسمو وسعده يزيد وينمو وعاد مراد بك واالمراء 
امارة مصر فاختص خبدمته وقضاء سائر اشغاله وكذلك ابراهيم  واملصريون بعد موت امسعيل بك وانقالب دولته اىل

بك وباقي االمراء وقدم هلم اهلدايا والظرائف وواسى اجلميع اعالهم وادوهنم حبسن الصنع حىت جذب اليه قلوب 
اجلميع ونافس الرجال وانعطعفت اليه اآلمال وعامل جتار النواحي واألمصار من سائر اجلهات واالقطار واشتهر 
ذكره باألراضي احلجازية وكذا بالبالد الشامية والرومية واعتمدوه وكاتبوه وارسلوه واودعوه الودائع واصناف 

عظيما افتخر فيه اىل الغاية ودعا األمراء واألكابر ! التجارات والبضائع وزوج ولده السيد حممد وعمل له مها 
مة احململة على اجلمال الكثرية وكذلك باقي األمراء ومعها واألعيان وارسل اليه ابراهيم بك ومراد بك اهلدايا العظي

األجراس اليت هلا رنة تسمع من البعد ويقدمها مجل عليه طبل نقارية وذلك خالف هدايا التجار وعظماء الناس 
عطى والنصارى األروام واألقباط الكتبة وجتار االفرنج واألتراك والشوام واملغاربة وغريهم وخلع اخللع الكثرية وا

البقاشيش واإلنعامات والكساوي وال يشغله امر عن اخر ميضيه او غرض ينفذه ويقضيه كما قيل اخو عزمات 
  اليريد على الذي يهم به من مفظع األمر صاحبا اذا هم القى بني عينيه عزمة فكب عن ذكر العواقب جانبا 

ة وختتروانات ومواهي ومسطحات وحج يف سنة اثنيت عشرة ومائتني والف وخرج يف جتمل زائد ومجال كثري
وفراشني وخدم وهجن وبغال وخيول وكان يوم خروجه يوما مشهودا اجتمع الكثري من العامة والنساء وجلسوا 

  بالطريق للفرجة عليه ومن خرج معه لتشييعه ووداعه 



عث بالبضائع والذخائر من األعيان والتجار الراكبني والراجلني معه منهم وبأيديهم البنادق واألسلحة وغري ذلك وب
والقومانية واألمحال الثقيلة على طريق البحر ملرساة الينبع وجدة وعند رجوع الركب وصل الفرنساوية اىل بر مصر 

ووصلهم اخلرب بذلك وارسل ابراهيم بك اىل صاحل بك امري احلاج يطلبه مع احلجاج اىل بلبيس كما تقدم وذهب 
من هنب العرب متاعه ومحوله وكان شيئا كثريا حىت ما عليه من الثياب بصحبتهم املترجم وجرى عليه ما ذكر 

واحنصر بطريق القرين فلم جيد عند ذلك بدا من مواجهة الفرنساوية فذهب اىل سارى عسكر بونابارته وقابله 
يل فرحب به واكرمه والمه على فراره وركونه للماليك فاعتذر اليه جبهل احلال فقبل عذره واجتهد له يف حتص

املنهوبات وارسل يف طلب املتعدين واستخلص ما امكن استخالصه له ولغريه وارسلهم اىل مصر واصحب معهم 
عدة من العساكر خلفارهتم ويقدمهم طلبهم وهم مشاة باالسلحة بني ايديهم حىت ادخلوهم اىل بيوهتم وملا رجع 

لوازمه وتصدى لألمور وقضايا التجارة وصار ساري عسكر اىل مصر تردد عليه واحله حمل القبول وارتاح اليه يف 
مرعى اجلانب عنده ويقبل شفاعته ويفصل القوانني بني يديه ويدي اكابرهم وملا رتبوا الديوان تعني من الرؤساء فيه 

وكاتبوا التجار واهل احلجاز وشريف مكة بواسطته واستمر على ذلك حىت سافر بونابارته ووصل بعد ذلك عرضي 
مراء املصرية فخرج فيمن خرج ملالقاهتم وحصل بعد ذلك ما حصل من نقض الصلح واحلروب العثمانية واأل

واجتهد املترجم يف ايام احلرب وساعد وتصدى بكل مهته وصرف امواال مجة يف املهمات واملؤن اىل أن كان ما كان 
واجلالء عن مصر فنهب من ظهور الفرنساوية وخروج احملاربني من مصر ورجوعهم فلم يسعه اال اخلروج معهم 

الفرنساوية داره وما يتعلق به وملا استقر يوسف باشا الوزير جهة الشام انسة املترجم وعاضده واجتهد يف حوائجه 
  واقترض األموال وكاتب التجار وبذل مهته وساعده مباال يدخل حتت 

العثمانيون مبصر فصار املترجم طوق البشر ويراسل خواصه مبصر سرا فيطالعونه باألخبار واألسرار اىل أن حصل 
هو املشار اليه يف الدولة والتزم باالقتطاعات والبالد وحضر الوزير اىل داره وقدم اليه التقادم واهلدايا وباشر األمور 

العظيمة والقضايا اجلسيمة وما يتعلق بالدولة والدواوين واملهمات السلطانية وازدحم الناس ببابه وكثرت عليه 
عوان والقواسة والفراشون وعساكر رومية ومترمجون وكالرجية ووكالء وحضرت مشايخ البالد األتباع واأل

والفالحون الكثرية باهلدايا والتقادم واألغنام واجلمال واخليول وضاقت داره هبم فاختذ دورا جبواره وانزل هبا 
  الوافدين وجعل هبا مضايف وحبوسا وغري ذلك 

ر من مصر وكله على تعلقاته وخصوصياته وحضر حممد باشا خسرو فاختص به وملا قصد يوسف باشا الوزير السف
أيضا اختصاصا كليا وسلم اليه املقاليد الكلية واجلزئية وجعله امري الضرخبانة وزادت صولته وشهرته وطار صيته 

ازي والشامي واتسعت دائرته وصار مبنزلة شيخ البلد بل اعظم ونفدت اوامره يف االقليم املصري والرومي واحلج
ودرك من العز واجلاه والعظمة مال يتفق المثالة من اوالد البلد وكان ديوان بيته اعظم الدواوين مبصر وتغرب 

وجهاء الناس خلدمته والوصول لسدته ووهب واعطى وراعى جانب كل من انتمى اليه واغدق عليه وكان يرسل 
شاالت الكشمريي ويهب املواهب وينعم االنعامات ويهادي الكساوي يف رمضان لالعيان والفقهاء والتجار وفيها ال

احبابه ويسعفهم ويواسيهم يف املهمات وعمل عدة اعراس ووالئم وزار حممد باشا املذكور يف داره مرتني او ثالثة 
بات وملا باستدعاء وقدم له التقادم واهلدايا والتحاليف والرخوت املثمنة واخليول والتعايب من االقمشة اهلندية واملقص

ثارت العسكر على حممد باشا وخرج فارا كان بصحبته يف ذلك الوقت فركب ايضا يريد الفرار معه واختلف 
  بينهما الطرق فصادفه طائفة من العسكر فقبضوا عليه وعروا ثيابه وثياب ولده ومن معه واخذوا منه جوهرا 



دركه وخلصه من ايديهم واخذه اىل داره ومحاه كثريا ونقودا ومتعا فلحقه عمر بك االرنؤدي الساكن ببوالق وا
وقابل به حممد علي وغريه وذهب اىل داره واستقر هبا اىل أن انقضت الفتنة وظهر طاهر باشا فساس امره معه حىت 
قتل وحضر األمراء املصريون فتداخل معهم وقدم هلم وهاداهم واحتد هبم وبعثمان بك الربديسي فأبقوه على حالته 

ات اجلميع ومل يتضعضع للمزعجات ومل يتقهقر من املفزعات حىت اهنم ملا ارادوا تقليد الستة عشر وجنز مطلوب
صنجاقايف يوم احضره الربديسي تلك الليلة واخربه مبا اتفقوا عليه ووجده مشغول البال متحريا يف ملزوماهتم فهون 

ا يف تلك الليلة وما اصبح النهار اال ومجيع عليه األمر وسهله وقضى له مجيع املطلوبات واللوازم للستة عشر امري
املطلوبات من خيول ورخوت وفراوي وكساوي ومزر كشات وذهب وفضة برسم اإلنعامات والبقاشيش 

ومصروف اجليب حاضر لديه بني يديه حىت تعجب هو واحلاضرون من ذلك وقال له مثلك من خيدم امللوك واعطاه 
ه وملا ثارت العسكر على األمراء املصريني واخرجوهم من مصر واحضروا يف ذلك اليوم فارسكور زيادة عما بيد

محد باشا خورشيد من سكندرية وقلدوه والية مصر وكان كبعض األغوات خمتصر احلال هياله رقم الوزارة 
والرخوت واخللع واللوازم يف اسرع وقت واقرب مدة ومل يزل شأنه يف الترفع والصعود وطالعه مقارنا للسعود 

اله مشهور وذكر منشور حىت فاجاته املنية وحالت بينه وبني االمنية وذلك انه ملا دعا الباشا يف يوم الثالثاء سابع وح
عشر شهر شعبان نزل اىل داره وتغدى عنده واقام حنو ساعتني مث ركب وطلع اىل القلعة فارسل يف اثره هدية جليلة 

اش هندي وتفاصيل ومصوغات جموهرة ومشعدانات فضة وحتايف صحبة ولده والسيد امحد املالترمجانة وهي بفج قم
وخيول مرختة وبدوهنا برمسة ورسم كبار اتباعه ومضى على ذلك مخسة ايام فلما كان ليلة األحد ثاين عشرين 

  شعبان املذكور جلس حصة من الليل مع اصحابه حيادثهم وميلي الكتبة واملراسالت واحلسابات فأخذته رعدة وقال 

د بردا فدثروه ساعة مث ارادوا ايقاظه ليدخل اىل حرميه فحركوه فوجدوه خالصا قد فارق الدنيا من تلك اين اج
الساعة اليت دثروه فيها فكتلوا امره حىت ركب ولده السيد حممد اىل الباشا يف طلوع النهار واخربه مث رجع اىل داره 

هروا موته وجهزوه وكفنوه وصلوا عليه باألزهر وحضر ديوان افندي والقاضي وختموا على خزانته وحواصله واش
يف مشهد حافل مث رجعوا به اىل زاوية العريب جتاه داره ودفنوه مع السيد امحد بن عبد السالم وانقضى امره مث أن 
الباشا البس ولده السيد حممد فروة وقفطانا على الضر خبانة وما كان عليه والده من خدمة الدولة وااللتزام ونزل 

  القلعة صحبة القاضي مث ذهب اىل داره بارك اهللا فيه واعانه علىال وقته من 
ومات األمري املبجل على أغا حيىي واصله مملوك حيىي كاشف تابع امحد بك السكري الذي كان كتخدا عند عثمان 

تل صاحل بك بك الفقاري الكبري املتقدم ذكرمها وملا ظهر علي بك وارسل حممد بك ومن معه اىل جهة قبلى بعد ق
كان األمري حيىي يف مجلة األمراء الذين كانو بأسيوط ووقع هلم ما تقدم ذكره من اهلزمية وتشتتوا يف البالد فذهب 

األمري حيىي اىل اسالمبول وصحبته مملوكة املترجم واقام هناك اىل أن مات فحضر االمري على تابعه اىل مصر يف ايام 
ارة السبع قاعات واشتهر هبا وعمل كتخدا عند سليمان أغا الوايل اىل أن حممد بك وتزوج ببنت استاذه وسكن حب

تقلد سليمان أغا املذكور اغاوية مستحفظان فصار املترجم مقبوال عند ويتوسط للناس عنده يف القضايا والدعاوي 
قليل الطمع  واشتهر ذكره من حينئذ وارتاح الناس عليه يف غالب املقتضيات وباشر فصل احلكومات بنفسه وكان

لنب اجلانب وملا تقلد خمدومه الصنجقية يف األمور اجلسيمة عند األمراء وملا حضر حسن باشا وخرج خمدومه من 
  مصر مع من خرج وظهر شأن امسعيل بك والعلويني استوزره حسن بك اجلداوي وعظم امره 



دار مصطفى أغا اجلراكسة اليت جبوار  أيضا يف ايامه مع مباشرته لوازم خمدومه االول وقضاء اشغاله سرا واشترى
العريب بالقرب من الفحامني وانتقل من السبع قاعات وسكن هبا وسافر مرارا اىل اجلهة القبلية سفريا بني األمراء 
البحرية والقبلية يف املراسالت واملصاحلات وكذلك يف بعض املقتضيات بالبالد البحرية ومل يزل وافر احلرمة حىت 

عثمانيني ومنا امر السيد امحد احملروقي فانضوى اليه لقرب داره منه فقيده ببعض اخلدم وجيب األموال كانت دولة ال
من البالد اجلسيمة فأرسله قبل موته اىل جهة بشبيش فمرض هبا فلما تأمر حسن بك اخو طاهر باشا على التجريدة 

 يكون كتخدا فأشاروا على املترجم فطلبه الباشا املوجهة اىل ناحية قبلى طلبوا رجال من املصريني يكون رئيسا عاقال
من السيد امحد احملروقي فارسل اليه باحلضور فوصل يف اليوم الذي تويف فيه احملروقي فاقام اياما حىت قضى اشغاله 

وسافر وهو متوعك وتويف بسملوط يف ثالث القعدة وحضر برمته يف ليلة اجلمعة ثامنه وخرجوا جبنازته من بيته 
  عليه باالزهر ودفنوه بالقرافة رمحه اهللا تعاىل وغفر له  وصلوا

  واستهلت سنة عشرين ومائتني والف

فكان ابتداء احملرم يوم اإلثنني وملا نزل الدالة جهة البساتني وتلك النواحي فأكلوا زروعات الناس وهنبوا دورابدير 
  امكية وقدرها ستمائة كيس يف كل شهر الطني وطلبوا علوفات زائدة رتب هلم الباشا اجلرايات والعليق واجل

ويف ثامنه سافر اناس كثرية لزيارة مولد سيدي امحد البدوي املعتاد وسافر أيضا الشيخ الشرقاوي وحضر هناك 
كاشف الغربية وحصل منه قبائح كثرية وقبض على خالئق كثرية وبلصهم وحبسهم وخوزق اناسا كثرية من غري 

  ئ ذنب وال يقبل شفاعة احد يف ش
  وفيه اشيع قدوم حممد علي وحسن باشا اىل مصر وذلك اهنما ملا 

مسعا بوصول طائفة الدالة وان امحد باشا ارسل اليهم وطلبهم ليتعاضد هبم ويقوي هبم ساعده على االرنؤدية عزموا 
  على الرجوع اىل مصر ليتالفوا امرهم قبل استفحال االمر 

شايخ وعمر افندي النقيب والوجا قليلة وارباب الديوان فلما ويف يوم اخلميس حادي عشره طلب الباشا امل
اجتمعوا قال هلم أن حممد علي وحسن باشا راجعان من قبلي من غري اذن وطالبان شرافاما لن يرجعا من حيث اتيا 

لسلطان ويقاتال املماليك واما أن يذهبا اىل بالدمها او اعطيهما واليات ومناصب يف غري اراضي مصر ومعي امر من ا
ووكيل مفوض ودستور مكرم اعزل من اشاء واويل من اشاء واعطي من اشاء وامنع من اشاء مث اخرج من جيبه 
ورقة صغرية يف كيس حرير اخضر واخربهم اهنا خبط السلطان مباذكر فانتم تكونون معي وتقيمون عندي صحبة 

شيخ املهدي غائبون عن مصر فقال نرسل هلم كبار الوجاقلية فقالوا له أن الشيخ الشرقاوي والشيخ البكري وال
باحلضور فكتبوا هلم اوراقا من الباشا وارسلوها اليهم مع السعاة يستعجلوهنم للحضور مث اتفقوا على أن يبيت عنده 

بالقلعة يف كل ليلة اثنان من املتعممني واثنان من الوجاقلية واعدو هلم مكانا بالضرخبانة وامر بان يذهب الدالة 
كر الباقية اىل ناحية طرا اجليزة واخذوا مدافع وجبخانة ووصل حممد علي وحسن باشا اىل ناحية طرا ومعهم والعس

عساكرهم فلم جيسر الدالتية على مما نعتهم وكادهلم حممد علي مكايد منها انه ارسل اليهم يقول امنا جئنا يف طلب 
اذا كان األمر كذلك فالوجه للتعرض هلم واخلوا من  العالئف ولسنا خمالفني وال معاندين فقال الدالتية لبعضهم

طريقهم ودخل الكثري من طوائف عساكرهم ورجع الدالتية اىل اماكنهم بدير الطني وقصر العيين واآلثار ونزل 
كتخدا الباشا وعمر بك األرنؤدي فتكلما مع الدالتية فقالوا أن القوم مل يكن عندهم خالف والتعدوا اذا كنتم 



اربون من يطلب حقه فكذلك تفعلون معنا اذا خدمناكم زمنا مث طلبنا عالئفنا فرجع الكتخدا وعمر بك متنعون وحت
  االرنؤدي 

  وتتابع دخول اولئك يف كل يوم طائفة بعد اخرى وسكنوا الدور والبيوت 
  رجعا ويف يوم االربعاء ذهب اليهم سعيد اغا وقاجبي باشا األسودان وسلما على حممد علي وحسن باشا مث 

ويف يوم اجلمعة تاسع عشره دخل حممد علي بعد العصر وذهب اىل بيته باالزبكية ودخل حسن باشا يف صبحها 
ودخلت طوائفهم واخذوا احلمري والبغال ومجال السقائني لينقلوا عليها متاعهم ودخلوا البيوت وازعجوا السكان 

هم باالسواق ومنع الباشا املشايخ والوجاقلية من واخرجوهم من مساكنهم وفتحوا البيوت املسدودة وكثرت اخالط
الذهاب اىل حممد علي والسالم عليه واستمر االمر على القلقلة واللقلقة والتوحش واخذ حممد علي يف التدابري على 

  امحد باشا وخلعه 

  شهر صفر اخلري سنة

ء الصلح ويركب تارة اىل الباشا وتارة استهل بيوم االربعاء واالمر على ما هو عليه وسعيد أغا ساع وجمتهد يف اجرا
اىل حممد علي واىل حسن باشا ويطلع من املشايخ يف كل ليلة اثنان وكذلك اثنان من الوجاقلية يبيتون ملكان يف دار 

الضرب وينزلون يف الصباح ومل يعقل لذلك معىن ويف كل وقت يقع التشاحن بني افراد العسكر يف الطرقات 
حضر سليمان كاشف البواب ومر من خلف اجليزة وذهب اىل جهة وردان وطلب االموال ويقتلون بعضهم بعضا و

من البالد والكلف وعدى خازنداره اىل بر املنوفية ومعه عدة كثرية من العربان بطلب االموال من البالد ومن عصى 
على اخلروج اىل خارج عليهم من البالد ضربوهم وهنبوهم وحرقوا اجراهنم وكاشف املنوفية داخل منوف ال يقدر 

وحضر أيضا حممد بك األلفي اىل ناحية أيب صري امللق وانتشرت طوائفه وعربانه بأقليم اجليزة ومصر مشحونة 
باخالط العسكر واجناسهم املختلفة داخل املدينة وخارجها والداالتية جهة مصر القدمية وقصر العيين واآلثار ودير 

  الطني يأكلون 

جيدونه مع الفالحني واملارين ويأخذون ما معهم وخيطفون النساء واالوالد بل ويلوطون يف  الزروعات وخيطفون ما
  الرجال االختيارية 

ويف اوله حضر سكان مصر القدمية نساء ورجاال اىل جهة اجلامع االزهر يشكون ويستخبثون من افعال الداالتية 
ا عنهم ومل يتركوهم ياخذون ثياهبم ومتاعهم بل وخيربون أن الداالتية قد اخرجوهم من مساكنهم واوطاهنم قهر

ومنعوا النساء أيضا عندهم وما خلص منهم اال من تسلق ونط من احليطان وحضروا على هذه الصورة فركب 
املشايخ اىل الباشا وخاطبوه يف امرهم فكتب فرمانا خطابا للداالتية باخلروج من الدور وتركها اىل اصحاهبا فلم 

وا ذلك وخوطب الباشا ثانيا واخربوه بعصياهنم فقال اهنم مقيمون ثالثة ايام مث يسافرون وزاد ميتثلوا ومل يسمع
الضجيج واجلمع فاجتمع املشايخ يف صبحها يوم اخلميس باالزهر وتركوا قراءة الدروس وخرجت سربة من 

صل اخلرب اىل الباشا االوالد الصغار يصرخون باالسواق ويأمرون الناس بغلق احلوانيت وحصل بالبلدة ضجة وو
بذلك فأرسل كتخداه اىل االزهر فلم جيد به احدا وكان املشايخ انتقلوا بعد الظهر اىل بيوهتم الغراض نفسانية 

وفشل مستمر فيهم فلما مل ير احدا ذهب اىل بيت الشيخ الشرقاوي وحضر هناك السيد عمر افندي 
رمجه االوالد باحلجارة وسبوه وشتموه وبقي االمر على وخالفهفكلموه واومهوه مث قام وانصرف ويف حال خروجه 



السكوت اىل يوم اجلمعة عاشرة واملشايخ تاركون احلضور اىل االزهر وغالب االسواق والدكاكني مغلقة واللغط 
والوسوسة دائران وبطل طلوع املاشيخ والوجاقلية ومبيتهم بالقلعة ويف ذلك اليوم نزل امحد باشا من القلعة ودخل 

سعيد أغا وذلك انه ورد قاصد من اسالمبول وعلى يده تقليد حملمد علي بوالية جدة فامتنع من طلوع القلعة  بيت
فوقع االتفاق علىان الباشا ينزل اىل بيت سعيد أغا وخيلع على حممد علي هناك فلما حضر الباشا هناك وحضر 

  حممد علي وحسن باشا واخوه عابدي بك وتقلد حممد 

جدة ولبس فروة وقاووقا وخرج يريد الركوب ثارت عليه العسكر وطلبوا منه العلوفة فقال هلم ها  علي باشا والية
هو الباشا عندكم وركب هو وذهب اىل داره باالزبكية وصار يفرق وينثر الذهب بطول الطريق مث أن العسكر 

اشا ووعدهم مث ذهب مع حسن ساروا اىل امحد باشا ومنعوه من الركوب فلم يزل اىل بعد الغروب فالطفهم حسن ب
باشا اىل داره واشيع يف املدينة حبسه وفرح الناس وباتوا مسرورين فلما طلع النهار يوم السبت تبني انه طلع ثانيا 

  اىل القلعة يف اخر الليل وطلع صحبته عابدي بك فاغتم الناس ثانيا 
يس اشيع انه عازم على عمل فردة على ويف ذلك اليوم طلب الباشا من ابن احملروقي وجرجس اجلوهري الفي ك

  اهل البلد وطلب اجرة االمالك مبوجب قوائم الفرنساوية 
وفيه ركب الدالة وذهبوا اىل قليوب ودخلوها واستولوا عليها وعلى دورها وربطوا خيوهلم على اجراهنا وطلبوا من 

وقرروا على دار شيخ البلد الشواريب  اهلها النفقات والكلف وعملوا على الدور دراهم يطلبوهنا منهم يف كل يوم
كل يوم مائة قرش وحبسوا حرميهم عن اخلروج وكان الشواريب مبصر فوصل اليه اخلرب بذلك واستمروا على ذلك 
حىت اخذوا النساء والبنات واالوالد وصاروا يبيعوهنم فيما بينهم وبعد ايام ارسل اليهم حممد علي وقرر هلم الكلف 

يقبضوهنا ومن عصى عليهم ضربوه وهنبوه وارسلوا اىل بلدة يقال هلا أبو الغيط فامتنعت عليهم على البالد فصاروا 
وخرج اهلها ودفنوا متاعهم باجلزيرة املقابلة للقرية فركبوا عليهم وحاربوهم فقتل من الفالحني زيادة عن مائة 

استخرجوها وكانت اشياء كثرية شخص ودهلم بعض الناس من الفالحني على خباياهم باجلزيرة فذهبوا اليها و
واالمر هللا وحده الشريك له واملشايخ تاركون احلضور اىل االزهر وغالب االسواق والدكاكني مغلقة وبطل طلوع 

  املشايخ والوجاقلية ومبيتهم بالقلعة فحضر االغا اىل نواحي االزهر ونادى باالمان وفتح الدكاكني 

مان وهو يريد سلب الفقراء وياخذ اجر مساكنهم ويعمل عليهم يف العصر فقال الناس واي شئ حصل من اال
غرامات وباتوا يف هرج ومرج فلما اصبح يوم االحد ثاين عشرة ركب املشايخ اىل بيت القاضي واجتمع به الكثري 

لباشا من املتعممني والعامة واالطفال حىت امتال احلوش واملقعد بالناس وصرخوا بقوهلم شرع اهللا بيننا وبني هذا ا
الظامل ومن االوالد من يقول يا لطيف ومنهم من يقول يارب يامتجلي اهلك العثملي ومنهم من يقول حسبنا اهللا 

ونعم الوكيل وغري ذلك وطلبوا من القاضي أن يرسل باحضار املتكلمني يف الدولة جمللس الشرع فارسل اىل سعيد 
ا قيب كتخدا والدفتردار والشمعداجني فحضر اجلميع أغا الوكيل وبشري أغا الذي حضر قبل تارخيه وعثمان أغ

واتفقوا على كتابة عرضحال باملطلوبات ففعلوا ذلك وذكروا فيه تعدي طوائف العسكر وااليذاء منهم للناس 
واخراجهم من مساكنهم واملظامل والفرد وقبض مال املريي املعجل وحق طرق املباشرين ومصادرة الناس بالدعاوي 

ذلك واخذوه معهم ووعدوه برد اجلواب يف ثاين يوم ويف تلك الليلة ارسل الباشا مراسلة اىل القاضي الكاذبة وغري 
يرفق فيها اجلواب ويظهر االمتثال ويطلب حضوره الية من الغد مع العلماء ليعمل معهم مشورة فلما وصلته 

عدم التوجه اليه وغلب على ظنهم  التذكرة حضر هبا اىل السيد عمر افندي واستشاروا يف الذهاب مث اتفقوا على



اهنا منه خديعة ويف عزمه شئ اخر النه حضر بعد ذلك من اخربهم انه كان اعد اشخاصا إلغتياهلم يف الطريق 
  وينسب ذلك الفعل الوباش العسكر أن لو عوتب بعد ذلك 

هم من الدخول اىل بيت فلما اصبحوا يوم اإلثنني اجتمعوا ببيت القاضي وكذلك اجتمع الكثري من العامة فمنعو
القاضي وقفلوا بابيه وحضر اليهم ايضا سعيد أغا واجلماعة وركب اجلميع وذهبوا اىل حممد علي وقالو له انا ال 
نريد هذا الباشا حاكما علينا والبد من عزله من الوالية فقال ومن تريدونه يكون واليا قالوا له النرضى اال بك 

  وتكون واليا علينا 

ا نتومسه فيك من العدالة واخلري فامتنع اوال مث رضي واحضروا له كركا وعليه قفطان وقام اليه السيد بشروطنا مل
عمر والشيخ الشرقاوي فألبساه له وذلك وقت العصر ونادوا بذلك يف تلك الليلة يف املدينة وارسلوا اىل امحد باشا 

الحني وال انزل من القلعة اال بامر من السلطنة اخلرب بذلك فقال اين موىل من طرف السلطان فال اعزل بأمر الف
واصبح الناس وجتمعوا أيضا فركب املشايخ ومعهم اجلم الغفري من العامة وبايديهم االسلحة والعصي وذهبوا اىل 

بركة االزبكية حىت ملؤها وارسل الباشا اىل مصر لعتيقة فحمل مجاال من البقسماط والذخرية واجلبخانة واخذ غالله 
صة الرميلة وطلع عمر بك االنؤدي الساكن ببوالق عند الباشا بالقلعة مث أن حممد علي باشا واملشايخ كتبوا من عر

مراسلة اىل عمر بك وصاحل أغا قوش املعضدين المحد باشا املخلوع يذكرون هلما ما اجتمع عليه رأي اجلمهور من 
ن الفساد العظيم وخراب اإلقليم فأرسال يقوالن يف عزل الباشا والينبغي خمالفتهم وعنادهم ملا يترتب على ذلك م

اجلواب ارونا سندا شرعيا يف ذلك فاجتمع املشايخ يف يوم اخلميس سادس عشرة ببيت القاضي ونظموا سؤاال 
وكتب عليه املفتون وارسلوه اليهم فلم يتعقلوا ذلك واستمروا على خالفهم وعنادهم ونزل كثري من اتباع الباشا 

  املدينة واحنل عنه طائفة الينكجرية ومل يبق معه اال طوائف االرنؤد املغرضون لصاحل أغا قوش وعمر أغا بثياهبم اىل 
ويف هذه االيام حضر حممد بك األلفي ومن معه من امرائه وعربانه وانتشروا جهة اجليزة واستقر األلفي باملنصورية 

به اىل السيد عمر افندي والشيخ الشرقاوي وحممد قرب االهرام وانتشرت اتباعه اىل اجلسر االسود وارسل مكات
علي باشا يطلب له جهة يستقر فيها هو واتباعه فكتبوا له بان خيتار له جهة يرتاح فيها ويتاىن حىت تسكن الفتنة 

القائمة مبصر واستمر امحد باشا املخلوع ومن معه على اخلالف والعناد وعدم النزول من القلعة ويقول ال انزل حىت 
  تيين امر من السلطان الذي والين وارسل يأ

تذكرة اىل القاضي يذكر فيها ان العسكر الذين عنده بالقلعة هلم جامكية منكسرة يف املدة املاضية واهنم كانوا 
حمولني على مال اجلهات ورفع املظامل سنة تارخيه معجال فتقبضوهنا وترسلوهنا وتعينوا لنا وهلم خراجا ومصاريف اىل 

جواب من الدولة وليس يف اقامتنا بالقلعة ضرر او خراب على الرعية فاننا النريد اضرارهم فاجابه  حني حضور
القاضي بقوله اما ما كان من اجلامكية احملولة فإهنا الزمة عليكم من ايراد املدة اليت قبضتموها يف املدة السابقة ومن 

هو عني الضرر فإنه حضر يوم تارخيه حنو االربعني ألف  قبيل ما ذكرمتوه من عدم ضرر الرعية فإن اقامتكم بالقلعة
نفس باحملكمة وطالبون نزولكم او حماربتكم فال ميكننا دفع قيام هذا اجلمهور وهذا اخر املراسالت بيننا وبينكم 

والسالم فأجابوه مبعىن اجلواب االول واجتهد السيد عمر افندي النقيب وحرض الناس على االجتماع واالستعداد 
ركب هو املشايخ اىل بيت حممد علي باشا ومعهم الكثري من املشايخ والعامة والوجاقلية والكل باالسلحة والعصي و

والنبابيت والزموا السهر بالليل يف الشوارع واحلارات ويسرحون احزابا وطوائف ومعهم املشاعل ويطوفون 
رسل حممد علي باشا عساكره يف جهات الرميلة باجلهات والنواحي وجهات السور مث اتفقوا على حماصرة القلعة فأ



واحلطابة والطرق النافذة مثل باب القرافة واحلصرية وطريق الصليبية وناحية بيت اقربدي وجلسوا باحملمودية 
والسلطان حسن وعملوا متاريس يف تلك اجلهات وذلك يف تاسع عشرة ومنعوا من يطلع ومن ينزل من القلعة 

اب ووقفوا على االسوار يبكت بعضهم بعضا بالكالم ويترامون بالبنادق وصعدوا على واغلق اهل القلعة االبو
  منارة السلطان حسن يرمون منها اىل القلعة 

ويف يوم االبعاء ثاين عشرينه ركب السيد عمر افندي واملشايخ ومعهم مجع كثرية من الناس اىل األزبكية وبعد 
  وطوائف األجناد والوجاقلية وعصب النواحي واهل  ركوهبم حضر اجلمع الكثري من العامة والعصب

احلسينية والعطوف والقرافة والرميلة واحلطابة والصليبة ومجيع اجلهات ومعهم الطبول والبيارق حىت غصت هبم 
االزقة فحضروا اىل جهات اجلامع االزهر مث رجعوا اىل االزبكية وحلقوا باملشايخ وخرج املشايخ من عند حممد علي 

ذهبوا اىل حسن بك اخي طاهر باشا مث رجعوا واستمر احلال على ذلك اىل ليلة اجلمعة فنزل بني املغرب باشا و
والعشاء عدة من العسكر كبرية فتحوا باب القلعة بالرميلة وارادوا اهلجوم على املتاريس فتابعوا عليهم بالرمي فلم 

ع الناس صوت الرمي ذهبوا ارساال اىل جهات املتاريس يزالوا يترامون اىل بعد العشاء األخرية مث رجعوا وعند ما مس
مث عادوا بعد رجوع املذكورين اىل القلعة كل ذلك وحسن باشا طاهر ومن معه من االرنؤد يراعون من بالقلعة من 

اجناسهم الن غالبهم منهم فلما كان يوم اجلمعة رابع عشرينه طلع عابدي بك اخو حسن باشا اىل القلعة ونزل 
وامروا برفع املتاريس وتفرق من هبا واشيع نزول الباشا من الغد وبات الناس على ذلك ليلة السبت وهم عمر بك 

  على ماهم عليه من التجمع والسروح واحلرية 
ويف صبح يوم السبت مر ثالثة من العسكر اجلمان بناحية مرجوش فصادفوا غالما محاميا من الالوجنية خرج 

فر منهم فضربوه برصاصة وقتلوه وذلك يف صالة احلنفي فتبعهم الناس فواصلوا اىل ليشتري قهوة فارادوا اخذه ف
النحاسني وعطفوا على خان اخلليلي وارادوا اخللوص اىل جهة املشهداحلسيين فأغلقوا يف وجوههم البوابة فضربوا 

ما معهم من البارود  على املتبعني هلم فقتلوا شخصا وجرحوا اخر وخرجوا من القبو اىل ناحية الصنادقية وفرغ
فطلعوا اىل ربع وكالة الشرباوي فاجتمع الناس وكسروا باب الربع فنزلوا يريدون اهلروب فقتلهم الناس وذهبت 

  ارواحهم اىل النار 
ويف ذلك اليوم ركب السيد عمر افندي يف قلة من الناس وذهب اىل بيت حسن بك اخي طاهر باشا وكان هناك 

  عة عمر بك الذي نزل من القل

فوقع بينه وبني السيد عمر مناقشة يف الكالم طويلة ومن مجلة ما قال كيف تزلون من وال السلطان عليكم وقد قال 
اهللا تعاىل اطيعو اهللا واطيعوا الرسول واويل االمر منكم فقال له اولو األمر العلماء ومحلة الشريعة والسلطان العادل 

ان أن اهل البلد يعزلون الوالة وهذا شئ من زمان حىت اخلليفة وهذا رجل ظامل وجرت العادة من قدمي الزم
والسلطان اذا سار فيهم باجلور فإهنم يعزلونه وخيلعونه مث قال وكيف حتصرونا ومتنعون عنا املاء واالكل وتقاتلونا 

صاة فقال أن حنن كفرة حىت تفعلوا معنا ذلك قال نعم قد افىت العلماء والقاضي جبواز قتالكم وحماربتكم النكم ع
القاضي هذا كافر فقال اذا كان قاضيكم كافرا فكيف بكم وحاشاه اهللا من ذلك انه رجل شرعي المييل عن احلق 

وانفصل اجمللس على ذلك وخاطبه الشيخ السادات يف مثل ذلك فلم يتحول عن اخلالف والعناد هذا األمر مستمر 
السلحة والنبابيت حىت أن الفقري من العامة كان يبيع ملبوسه من اجتماع الناس وسهرهم وطوافهم بالليل واختاذهم ا

  او يستدين ويشتري به سالحا وحضرت عربان كثرية من نواحي الشرق وغريه 



ويف يوم االثنني ركب السيد عمر وصحبته الوجاقلية وامامه الناس باالسلحة والعدد واالجناد واهل خان اخلليلي 
رق وهلم جلبة وازدحام حبيث كان اوهلم باملوسكي واخرهم جهة االزهر وانفصل واملغاربة شئ كثري جدا ومعهم بيا

االمر على رجوع عمر بك اىل القلعة ونزول عابدي بك بعد أن فضوا اشغاهلم وعبوا ذخريهتم واحتياجهم من املاء 
ن وتبني اهنم امنا فعلوا ذلك والزاد والغنم ليال وهنارا يف مدة الثالثة ايام املذكورة وقد كانوا اشرفوا على طلب االما

من باب املكر واخلديعة واتفق احلال على اعادة احملاصرة وصعد املغرضون اىل القلعة ونزل اشخاص من املغرضني 
الهل البلد اليهم ورجع السيد عمر اىل منزله واخذ يف اسباب االحاطة بالقلعة كاالول وذلك بعد العشاء ليلة 

  بحها بذلك ومجعوا الفعلة والعرجبية وشرعوا يف طلوع طائفة من العسكر الثالثاء ووقع االهتمام يف ص

والعرب وغريهم اىل اجلبل واصعدوا مدافع ورتبوا عدة مجال لنقل األحتياجات واخلبز وروايا املاء تطلع وتنزل يف 
  كل يوم مرتني وطلع اليهم الكثري من باعة اخلبز والكعك والقهاوي وغري ذلك 

  استهل بيوم اخلميس سنة واالمر على ذلك مستمر من جتمعشهر ربيع االول 

  الناس وسهرهم بالليل يف سائر األخطاط 
ويف ليلة الثالثاء سادسه حترك العسكر وطلبوا العلوفة من حممد علي فقال هلم ليس لكم عندي علوفة حىت ينزل 

ملتاريس اليت حوايل القلعة فتفرقوا وذهبوا امحد باشا من القلعة وحناسبه وتاخذوا عالئفكم منه فلم ميتثلوا وتركوا ا
  فذهب مجاعة من الرعية وتترسوا مواضعهم 

ويف ليلة اخلميس ثامنه حضرت طائفة من العسكر الساكنني بناحية املظفر وقت الغروب وضربوا على من باملتاريس 
ا به فتسامع اهل الرميلة من االجناد والرعية على حني غفلة وخطفوا عمائم واسلحة واجلوهم عن املتراس وجلسو

فاجتمعوا وحضروا اليهم وكبريهم حجاج اخلضري وامسعيل جودة وهجموا عليهم وقتلوا منهم انفارا واحناز باقيهم 
اىل الوكالة فاغلقوها عليهم فحضر ذو الفقار كتخدا ودافع عنهم واخرجهم مث ارسل اىل حممد علي وامره باهلرب 

  من تلك اجلهة 
  تل العسكر شخصا بناحية املظفر واخر بناحية قنطرة االمري حسني ويف يوم اجلمعة ق

ويف يوم السبت عاشرة حصل من بعض افراد العسكر قبائح وقتلوا بعض انفار ومحارين وبغلني وقبض العامة أيضا 
على اشخاص منهم وقتلوا منه ايضا وحضر طائفة من االرنؤد وملكوا سبيل اسكندر بباب اخلرق و حضر أيضا 

فة ببيت السيد عمر افندي النقيب فقام فيهم احلرس الواقفون عند باب بالبيت فهرب منهم طائفة خيالة ودخل طائ
منهم البعض فحجزوهم ووقع يف الناس هوزعات وكرشات مث احضر حسن أغا جنايت احملتسب وامر االفندي 

  باملناداة فمر وامامه املنادي يقول حسبما رسم السيد عمر االفندي 

ماء جلميع الرعايا بأن يأخذوا حذرهم واسلحتهم وحيترسوا يف اماكنهم واخطاطهم واذا تعرض هلم عسكري والعل
بإذية قابلوه مبثلها واال فال يتعرضوا له واخذ الناس يعلمون متاريس يف رؤس االخطاط مث تركوا ذلك وحضر أيضا 

  كي مبعىن ذلك شخص من طرف حممد علي ونادى مبثل ذلك ومعه أيضا شخص ينادي بالتر
ويف الليلة املاضية حضر كتخدا حممد علي ليال ومعه فرمان ارسله امحد باشا املخلوع اىل الدالة يطلبهم للحضور 
ويذكر هلم انه جيب عليهم معاونته صيانة لعرض السلطنة واقامة لناموسها وناموس الدين وان الفالحني حماصرونه 

الفرمان اليهم يقلبون ارسلوه اىل حممد علي وارسله حممد علي اىل  ومانعون عنه االكل والشرب فلما وصل ذلك



  السيد عمر افندي النقيب 
ويف يوم االحد حادي عشرة وقعت ايضا مناوشات وتعدى بعض العسكر ودخلوا باب زويلة ووصلوا اىل العقادين 

به وقبضوا على حنو العشرة  فخرجت عليهم طائفة املغاربة وغريهم فتترس منهم مجاعة جبامع الفاكهاين فحصروهم
انفار فاخذهم السيد حممد احملروقي ودافع عنهم العامة وقتل من الفريقني بعض انفار وحضر عابدي بك وطلبهم 

  فسلموهم اليه ورجع 
ويف تلك الليلة أيضا ذهب مجاعة من العسكر اىل جهة الرميلة يطلبون انفارا منهم ساكنني بتلك الناحية اخذ اهل 

الحهم وحبسوهم عندهم فذهبت امراة من املتزوجات هبم فأخربهتم فحضر منهم طائفة اواخر النهار الرميلة س
وطلبوهم فلم يسلموا فيهم وحاربوهم وهزموهم اىل جهة الصليبة وقتل بينهم انفار ورجع العسكر واختلطت 

رة يتشابك العسكر مع اهل القضية واشتبه امرها على اهل البلد فال يعرف كال الفريقني الصاحب من العدو فتا
البلد وكذلك اهل البلد معهم وتارة يتشابك فرقة منهم مع الكائنني بالقلعة وتارة الفريقان يساعد بعضهم بعضا 

  واذا وقع بني الكائنني بنواحي الرميلة مع 

هلم بلساهنم  العسكر فرح من بالقلعة واغروا اوالد البلد هبم ومنهم من يغري العسكر على اوالد البلد ويقولون
وبالعريب اضربوا الفالحني وحنو ذلك وباجلملة فهي قضية مشكلة بني اوباش خمتلفة وطباع معوجه منحرفة ومضت 

  ليايل املولد الشريف ومل يشعر هبا احد 
وفيه حضر كبار الدالة فخلع عليهم حممد علي باشا خلعا وكساوي وسافروا مث ارحتلوا من قليوب يريدون الذهاب 

اربة االلفي واتباعه ومن معهم من العرب فإهنم افحشوا يف هنب البالد وهنب االموال مامل يسمع مبثله ومل يتقدم اىل حم
نظريه فساروا على البالد والقرى يأخذون الكلف وينهبون ويقتلون ويفسقون يف النساء واالوالد ومل يذهبوا اىل ما 

  وجهوا اليه 
دا حممد علي وجرجس اجلوهري اىل بيت السيد عمر وحضر أيضا الشيخ ويف ليلة االربعاء رابع عشرة حضر كتخ

الشرقاوي والشيخ االمري والقاضي وتشاوروا على امر و رأي رآه حممد علي باشا واما علي باشا السلحدار الذي 
سل امحد جهة مصر القدمية فانه اخذ يف استمالة العسكر وفتنتهم وانضم اليه كثري منهم ووعدهم بعالئفهم وصار يرا

باشا سرا ويرسل اليه اخلبز واللحم والسكر والذخرية على اجلمال من باب صغري فتحوه من عرب اليسار من 
  داخل 

ويف لية السبت امجع راي علي باشا السلحدار على مكيدة يصنعها وهو انه يركب فيمن معه ويهجم على املتاريس 
اذا هجم من تلك الناحية يساعده هو من القلعة برمي املدافع من جهة الصليبة وارسل اىل خمدومه يعلمه بذلك وانه 

والقنابر على البلد واملتاريس فتنزعج الناس ويتم هلم ما مكروه وكتب رجب أغا وسليمان أغا ومها كبريا عسكر 
ضور علي باشا املذكور تذكرة عن عندمها خطابا للسيد عمر افندي النقيب وباقي املشايخ مضموهنا اهنما يريدان احل

اىل جهة القلعة ويسعيان يف امر يكون فيه الراحة للفريقني وتسكني الفتنة ويلتمسان من املخاطبني اهنم يرسلون اىل 
  من باملتاريس 

من العامة بان خيلوا هلما طريقا وال يتعرضون هلما فحضر اىل السيد عمر افندي النقيب من اخربه بذلك االتفاق بعد 
أرسل اىل من بالنواحي واجلهات وايقظهم وحذرهم فاستعدوا وانتظروا وراقبوا الفجر قبل حضور التذكرة ف

النواحي فنظروا اىل ناحية القرافة فرأوا اجلمال اليت حتمل الذخرية الواصلة من علي باشا اىل القلعة ومعها انفار من 



لة فضربوهم وحاربوهم اخلدم والعسكر وعدهتم ستون مجال فخرج عليهم حجاج اخلضري ومن معه من اهايل الرمي
واخذوا منهم تلك اجلمال وقتلوا شخصني من العسكر وقبضوا على ثالثة وحضروا هبم وبرؤوس املقتولني اىل بيت 
السيد عمر فارسلهم اىل حممد علي باشا فامر بقتل االخرين فلما رأى من بالقلعة ذلك فعندها رموا باملدافع والقنابر 

باشا وجهة االزهر ومل يزالوا يراسلون الرمي من اول النهار اىل بعد الظهر فلم على البلد وبيت حممد علي وحسن 
ينزعج اهل البلد من ذلك ملا الفوه من ايام الفرنسيس وحروهبم السابقة مث رموا كذلك من العشاء اىل سادس ساعة 

وم االحد فواصلوا الرمي من الليل فلم جيبهم احد مل يرموا عليهم شيئا من اجلبل مع استعدادهم لذلك واصبحوا ي
  بطول النهار وكذلك ليلة االثنني ويوم االثنني هذا 

ويف كل ليلة يطلع اىل اجلبل اربعة عشر مجال حتمل قرب املاء على كل بعري اربع قرب وستة اقفاص خبز على ثالثة 
قليال واستر ذلك ليلة مجال نقلتني يف كل يوم واصعدوا جبخانة وجلال وقنابر وضربوا عليهم يف ذلك اليوم ضربا 

الثالثاء ويوم الثالثاء فأكثروا الرمي وسقطت قنابر وجلل يف عدة اماكن مع الضرر القليل وباتوا على ذلك ليلة 
االربعاء ويومه وليلة اخلميس ويومه اىل اخر النهار وبطل الرمي تلك الليلة فقال الناس اهنم تركوا ذلك احتراما 

  لليلة اجلمعة 
ة حضر مجاعة من اهل االطارف ليال وحرقوا باب اجلبل واوقدوا فيه النار فظن اهل اجلبل أن اهل ويف تلك الليل

  القلعة يريدون اخلروج فضربوا 

عليهم مدافع فتنبه من بالقلعة واسرعوا اىل جهة باب اجلبل وضربوا بالرصاص فلما حتقق من باجلبل القضية رموا 
اص فلم يعلموا احلقيقة ورجع من اتى اىل الباب من غري طائل فلما عليهم أيضا وتسامع الناس كثرة ضرب الرص

  طلع النهار ظهر االمر 
ويف اليوم الثاين بعد الظهر تسلق مجاعة من العسكر القلعاوية على سالمل صنعوها من حبال ونزلوا اىل جهة احملجر 

طة واخذوا ما اخذوه من اهل الدور الخذ شئ من االكل والشرب وهم حنو العشرين فتنبه الناس هلم واجتمعوا باخل
من اخلبز والدقيق وقرب املاء وصعدوا من حيث اتوا واعادوا الرمي باملدافع والقنابر من عصر يوم اجلمعة وليلة 

السبت واستمروا على ذلك وسقط بسبب ذلك حيطان وبعض من ابنية الدور وخرج كثري من الناس وبعدوا عن 
وذهبوا اىل ناحية احلسينية واالطارف وخرجت النساء هاربات اىل تلك  جهات الضرب وخصوصا جهة االزهر
  النواحي وبوالق وانزعجوا من اوطاهنم 

ويف يوم االحد ارسل كتخدا حممد علي باشا اىل السيد عمر واشار عليه بارسال العتالني والشيالني اىل ناحية قلعة 
لذي هناك وارسلوا اشخاصا من االنكليز يتقيدون بذلك الفرنساوية اليت بقنطرة الليمون لرفع املدفع الكبري ا

فجمعوا الرجال واالبقار وذهبوا اىل هناك واحضروه واخرجوه من باب الربقية يريدون وضعه عند باب الوزير 
  حيث جمرى السيل لريموا به على برج القلعة واستمروا يف جره يومني 

اء من صهريج جهة احلطابة فضرب عليهم من هناك من ويف ذلك اليوم نزل أيضا ستة اشخاص يريدون اخذ امل
  املتترسني فهربوا وطلعوا من حيث نزلوا 

ويف ليلة الثالثاء نصبوا املدفع املذكور وضربوا به وضربوا أيضا من اعلى اجلبل ومن بالقلعة يضربون على البلد 
  مروا على ذلك اىل ليلة يواصلون الضرب باملدافع والقنابر والبنبات الكبار واآلالت احملرقة واست



اجلمعة االخرى فسكن الرمي تلك الليلة واصيب كثري من الدور واحليطان واالبنية واصابت اشخاصا قتلتهم ووزن 
  بعض البنبات فبلغ وزهنا مبا فيها قنطارين 

  شهر ربيع الثاين سنة

الذي كان سابقا مبصر ببيت  استهل بيوم اجلمعة فيه وردت اخبار من ثغر سكندرية بورود قاجبي وهو صاحل أغا
رضوان كتخدا ابراهيم بك وعلى يده جوابات بالراحة فحصلت ضجة يف الناس وفرحوا ورحموا بطول ذلك اليوم 

وعملوا شنكا تلك اليلة اليت هي ليلة السبت ورموا سواريخ يف سائر النواحي وضربوا بنادق وقرابني باالزبكية 
فع اليت على ابراج االبواب وملا مسع من بالقلعة ومن مبصر القدمية ظنوا أن وخارج باب الفتوح وباب النصر واملدا

وحضر علي باشا ومن معه ! العساكر الذين يف قلوهبم مرض حتاربوا مع اهل البلد فرموا من القلعة باملدافع والنيب 
جتمع عليهم حجاج من جهة مصر القدمية ونزل من القلعة طائفة من العسكر جهة عرب اليسار وتترسوا هناك فا

واهل الرميلة ومن معهم من عسكر حممد علي وحتاربوا مع املتترسني والواصلني وضربوا من القلعة على حماربيهم 
وعلى اهل البلد وكذلك من باجلبل ومن بالذجنزية يضربون على القلعة املدافع والسواريخ ونزل أيضا طائفة 

الكبري فضربوا عليهم وقتل كبريهم ومعه اخر واخذوا سالحهما وهجموا على الذجنزية وارادوا سد فلوة املدع 
ورؤسهما واحضرومها اىل السيد عمر وحصل بالبلدة تلك الليلة من ضرب النار من كل ناحية ماهو عجيب من 

املستغربات واختلط الشنك باحلرب وصار الضرب من اجلبل على القلعة بالبنب واملدافع والسواريخ وكذلك من 
ى البلدة وعلى الذجنرية ومنها على القلعة واحملاربني مع بعضهم البعض والشنك من كل جهة واجتماع القلعة عل

الناس والعامة باالخطاط والنواحي وضربوا طبوال ومزامري ونقرزانات وكانت ليلة من الغرائب واصبحوا على 
  احلال الذي هم عليه من الرمي وباملدافع والبنب 

  ويف 
نفار من الوجاقلية وغريهم ملالقاة صاحل أغا وصحبتهم طائفة من العسكر ارسلها حممد علي يوم االحد سافرت ا

باشا يف مركب خلفارته وقد كانوا اتفقوا على سفر بعض املتعممني مث بطل ذلك وارسل السيد عمر افندي 
  وده باشا باشجاويش والسيد عثمان البكري وسلحدار حممد علي واخلواجه عمر املطيلي وبكتاش وامحد ا

ويف ليلة الثالثاء اشيع وصول القاجبي اىل بوالق ليال فخرج كثري من العامة ملالقاته افواجا واصطفوا يف االسواق 
للفرجة عليه واستمروا على ذلك الرج بطول النهار ومل يصل احد مث تبني عدم وصوله وانه وصل اىل ثغر رشيد ويف 

  ورجتت االرض حنو اربع درجات ذلك اليوم وقت الشروق حصلت زلزلة عظيمة 
ويف يوم االربعاء سافر مجاعة من املتعممني وهم السيد حممد الدواخلي وابن الشيخ االمري والشيخ بدوي اهليثمي 

وابن الشيخ العروسي واستمر احلال على ذلك اليوم ويو اخلميس واجلمعة ومل يبطل رمي املدافع والبنب ليال وهنارا 
  ا ليلة اجلمعة ويومها اىل العصر يف غالب االوقات ماعد

ويف ليلة االثنني وصل اخلرب بوصول القاجبي اىل قليوب وانه طلع اىل بر فوة وسار من هناك وحضر يف ذلك اليوم 
املشايخ الذين كانوا ذهبوا ملالقاته فلما اشيع ذلك اجتمع الناس وطوائف العامة وخرجوا من اخر الليل وهم 

اىل خارج باب النصر ووقفوا بالشوارع والسقائف للفرجة وكذلك النساء والصبيان  باالسلحة والعدد والطبول
وازدمحوا ازدحاما زائدا ووصل االغا املذكور وصحبته سلحدار الوزير اىل زاوية دمرداش ونزال هناك وعمل هلما 



وهم يضربون بالبنادق امسعيل الطبجي الفطور فاكاله وشربا القهوة وركبا واجنرت الطوائف والغوغاء من العامة 
والقرابني واملدافع من اعلى سور باب النصر والفتوح واستمر مرورهم حنو ثالث ساعات وخرج كتخدا حممد علي 

  واكابر االرنؤد وطائفة من العسكر كبرية والوجاقلية وكثري من الفقهاء العاملني رؤس العصب واهايل 

اب الشعرية واحلسينية والعطوف وخط اخلليفة والقرافتني بوالق ومصر القدمية والنواحي واجلهات مثل اهل ب
والرميلة واحلطابة واحلبالة وكبريهم حجاج اخلضري وبيده سيف مسلول وكذلك ابن مشعة شيخ اجلزارين وخالفه 
زلوا ومعهم طبول وزمور واملدافع والقنابر والبنبات نازلة من القلعة فلم يزالوا سائرين اىل أن وصلوا اىل االزبكية فن

بيت حممد علي باشا وحضر املشايخ واالعيان وقرؤا املرسوم الذي معه ومضمونه اخلطاب حملمد علي باشا وايل جدة 
سابقا ووايل مصر حاال من ابتداء عشرين ربيع اول حيث رضي بذلك العلماء والرعية وان امحد باشا معزول عن 

يه االمر بالتوجه اىل بعض الواليات وسكن صاحل أغا مصر وان يتوجه اىل سكندرية باالعزاز واالكرام حىت يأت
  القاجبي املذكور ببيت اخلواجا حممود حسن باالزبكية وسكن السلحدار عند السيد حممد بن احملروقي 

ويف يوم الثالثاء ركب السيد عمر يف محع كثري من العسكر من اوالد البلد واملغاربة والصعائدة واالتراك والكل 
اىل عند علي باشا وجلس عنده حصة وذهب اىل القاجبي وسلم عليه وذهب اىل السلحدار أيضا باالسلحة وذهب 
  وسلم عليه ورجع 

وفيه بطل الرمي من القلعة وكذلك ابطلوا الرمي عليها من اجلبل والذجنزية مع بقاء احملاصرة واملتاريس حول القلعة 
اليهم يف كل يوم اجلمال احلاملة للخبز وقرب املاء  من اجلهات ومنع الواصل اليهم واستمرار من باجلبل ويطلع

واللوازم واما الدالة فاستقروا مبحلة أيب علي وطلبوا الفرد والكلف من البالد ووصل حممد بك األلفي اىل دمنهور 
  البحرية فتمنعوا عليه فحاصر البلد وضرب عليها وضربوا عليه اياما كثرية 

العسكر واوالد البلد بسبب سكن البيوت كذلك جهة باب اللوق وبوالق وفيه وقع بباب الشعرية مناوشة بني 
  ومصر القدمية وقتل بينهم انفار وقتل ايضا املتكلم مبصر القدمية وحصلت زعجات يف الناس 

  ويف يوم االربعاء مر بعض اوالد البلد جبهة اخلرنفش فضربه بعض 
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لتراجم واألخبار: كتاب  ا اآلثار يف    تاريخ عجائب 
بن حسن اجلربيت : املؤلف  لرمحن  ا  عبد 

عسكر حجو الساكن ببيت شاهني كاشف فقتله فثارات اهل الناحية وتضاربوا بالرصاص واجتمع العسكر بتلك 
وبا وصاروا يضربون على الناحية ودخلوا من حارة النصارى النافذه من بني السورين وصعدوا اىل البيوت ونقبوا نق

الناس من الطيقان واحتمع الناس وانزعجوا وبنوا متاريس عند رأس اخلرنفش ومرجوش وناحية الباسطية براس 
الدرب وحتاربوا وقتل بينهم أشخاص من الفريقني وهنب العسكر وعدة دور وتسلقوا على بيت حسن بك مملوك 

برأس اخلرنفش وكذلك رجل زيات وعبد صاحل أغا اجللفي وحسن  عثمان احلمامي احلكيم وذحبوه وهنبوا بيته الذي
ابن كاتب اخلردة وكانت واقعة شنيعة استمرت اىل العصر وحضر االغا وكتخدا حممد علي فلم تسكن الفتنة 

وحضر أيضا امسعيل الطبجي مث سكن احلال بعد اضطراب شديد وبات الناس على ذلك وسبب هذه احلادثة أن 
ترى من رجل خدرجي مالعق مث ردها من الغد فلم يرض وتسابا فضربه العسكري فصاح لرجال عسكريا اش

اخلدرجي وقال ما حيل من اهللا يضرب النصراين الشريف فاجتمع عليه الناس وقبضوا عليه وسحبوه اىل بيت النقيب 
  ذكر  فلما قربوا من البيت ضربوه وقتلوه واخرجوه اىل تل الربقية ورموه هناك فحصل بسب ذلك ما

وفيه ارسلوا صورة املكاتبة الواردة مع صاحل أغا اىل الباشا فلم ميتثل وامتنع من النزول وقال انا متول خبطوط 
شريفة واوامر منيفة وال انعزل بورقة مثل هذه وطلب االجتماع بصاحل أغا السلحدار خياطبهم مشافهة وينظر يف 

  اليه  كالمهم وكيفية جميئهم فلم يرضوا بطلوع املذكورين
  ويف يوم اخلميس وقع بني حجاج اخلضري والعسكر مقاتلة جهة طيلون وقتل بينهم اشخاص 

  وفيه تواترت االخبار بقدوم االمراء املصريني القبليني اىل جهة مصر 
وفيه اجتمع الشيخ الشرقاوي والشيخ االمري وغالب املتعممني وقالوا ايش هذا احلال وما تداخلنا يف هذا االمر 

  نت واتفقوا أهنم يتباعدون والف

عن الفتنة وينادون باالمان وان الناس يفتحون حوانيتهم وجيلسون هبا وكذلك يفتحون ابواب اجلامع االزهر 
ويتقيدون بقراءة الدروس وحضور الطلبة وركبوا اىل حممد علي وقالوا له انت صرت حاكم البلدة والرعية ليس 

القلعة وقد اتاك االمر فنفذه كيف شئت واخربوه برأيهم فأجاهبم اىل ذلك هلم مقارشة يف عزل الباشا ونزوله من 
وركب االغا وصحبته بعض املتعممني ونادوا يف املدينة باالمن واالمان والبيع والشراء وان الناس يتركون محل 

فعوه اىل بيت االسلحة بالنهار واذا وقع من بعض العسكر قباحة رفعوا امره اىل حممد علي وان كان من الرعية ر
السيد عمر النقيب واذا دخل الليل محلوا االسلحة وسهروا يف اخطاطهم على العادة وحتفظوا على اماكنهم فلما 

مسع الناس ذلك انكروه وقالوا ايش هذا الكالم حينئذ نصري طعمة للعسكر بالنهار وخفراء بالليل واهللا النترك محل 
املناداة ومر االغا ببعض العامة املتسلحني فقبض عليهم واخذ سالحهم اسلحتنا وال منتثل هلذا الكالم وال هذه 

فازدادوا قهرا وباتوا على ذلك واجتمعوا عند السيد عمر النقيب وراجعوه يف ذلك فاعتذر واخرب بان هذا االمر 
  على خالف مراده 

بنصف ساعة واجنلى يف  ويف ليلة اجلمعة املذكور حصل خسوف قمر كلي وكان ابتداؤه من بعد العشاء االخرية
سابع ساعة واصبح يوم اجلمعة فحضر عند السيد عمر كتخدا بك وعابدي بك يف مجع من العسكر وجلسوا عنده 



ساعة وذكروا له أن يف عصرها يرسلون اىل الباشا الكائن بالقلعة وجيتمعون عليه بالنزول فان اىب حدوا يف قتاله 
قبايل وهو الذي ارسل حبضورهم ومطمعهم يف اململكة فلزم االجتهاد يف انزاله وحماربته وذكروا انه مماليئ االمراء ال

من القلعة مث يتفرغون حملاربة القادمني وخيرجون اليهم بالعساكر مث قاموا من عنده وذهبوا اىل بيت القاضي وحضر 
صحبته طائفة من حجو أغا الذي كان حيارب باخلرنفش فرجع صحبته كتخذا بك عند السيد عمر ليأخذ خباطره و

  العسكر فوقفوا متفرقني ودخل منهم طائفة اىل بيت الشيخ الشرقاوي وباقيهم بالشارع وجتمع 

حوهلم اهايل البلد باالسلحة فاتفق بينهم انطالق بندقية اما خطأ او قصدا فهاجت الناس وماجت واجتمعوا من كل 
الناس ويقولون عليكم ببيت السيد عمر النقيب يا ناحية وخرج جاويشية النقابة اىل نواحي الدائرة ينادون يف 

مسلمني اجندوا اخوانكم وحصلت من تلك البندقية اليت انطلقت فزعة عظيمة وصاح السيد عمر على الناس من 
الشباك يامرهم بالسكون واهلجوع فلم يسمعوا له ونزل اىل اسفل ووقف بباب داره يصيح بالناس فال يزدادون اال 

وائف من كل جهة فصار يأمرهم باملرور واخلروج إىل جهة باب الربقية ومل يزالوا على ذلك اىل بعد خباطا واقبلوا ط
صالة اجلمعة حىت سكن احلال واقام جحو والكتخدا حىت تغديا مع السيد عمر وركبا وذهبا ونودي يف عصر ذلك 

حيملونه معهم يف حوانيتهم حتذرا من اليوم باالمان وفتح احلوانيت والبيع والشراء وال يرفعون معهم السالح بل 
  غدر العسكر وفتحوا ابواب االزهر 

ويف يوم السبت فتح الناس بعض احلوانيت ونزل املشايخ اىل اجلامع االزهر وقراوا بعض الدروس ففترت مهم الناس 
اذيتهم ورموا االسلحة واخذوا يسبون املشايخ ويشتموهنم لتخذيلهم اياهم ومشخ عليهم العسكر وشرعوا يف 

  وتعرضوا لقتلهم وضاراره 
ويف يوم االحد قتلوا اشخاصا يف جهات متفرقة وضج الناس واغلقوا الدكاكني وكثرت شكاويهم واقلقوا السيد 

عمر النقيب وهو يعتذر اليهم ويقول هلم اذهبوا اىل الشيخ الشرقاوي والشيخ االمري فهما اللذان امرا الناس برمي 
  نادوا يف الناس بالعود اىل محل السالح والتحذر  السالح فلما زادت الشكوى

وفيه وصل االمراء القبليون اىل قرب اجليزة وعدى منهم طائفة اىل الرب الشرقي جهة دير الطني والبساتني وهم 
  عباس بك وحممد بك املنفوخ ورشوان كاشف وهدموا قالع طرا وساووها باالرض 

  هة مصر القدمية وصحبته ويف يوم االثنني ركب حممد علي وخرج اىل ج

حسن باشا واخوه عابدي بك فنزل بقصر بليفه واقاموا اىل العصر وخرج كثري من العسكر اىل ناحية مصر القدمية 
مث ركب حممد علي وحسن باشا واخوه يف اخر النهار وساقوا اىل جهة البساتني ومعهم العساكر افواجا فلما قربوا 

خلف ورجعوا اىل جهة قبلي وقيل عدوا إيل بر اجليزة وانضم اليهم علي باشا الذي  من االمراء املصريني تقهقروا اىل
  باجليزة واستمر حممد علي ومن معه مبصر القدمية وتراموا باملدافع 

ويف يوم الثالثاء حضر أيضا مجاعة من القبليني اىل اجليزة وتراموا باملدافع والبنب من الربين ذلك اليوم وليلة 
  االربعاء 

ه عدى طائفة الدالة الكائنني بالرب الغريب وانضم اليهم املقيمون جبزيرة بدران وحضروا اىل بوالق وهجموا وفي
وهجموا على البيوت واخرجوا سكاهنا قهرا عنهم وازعجوهم من اوطاهنم وسكنوها وربطوا خيوهلم خبانات 

وتظلموا وتشكوا فارسل اىل كتخدا بك  التجارة ووكالة الزيت فحضر الكثري من اهايل بوالق اىل بيت السيد عمر
  مينعهم من ذلك فلم ميتنعوا واستمروا على فعلهم وقبائحهم 



وفيه طلب حممد علي باشا دراهم سلفة من النصارى والتجار وقرروا فردة على البالد والبنادر وهي اول طلبة 
  طلبها بعد راسته 

  صون طرا وفيه ارسلوا بنائني ومخسمائة فاعل لبناء ما هتدم من ح
ويف يوم اخلميس حادي عشرينه وردت اخبار بوصول قبطان باشا اىل ثغر سكندرية واىب قري وصحبته مراكب 

كثرية اليعلم املرسون اخبار من هبا فاجتمع املشايخ واتفقوا على كتابة عرضحال يرسلونه اليه مع بعض املتعممني مث 
اخلرب بورود سلحدار قبطان املذكور اىل شلقان فاعرضوا عن اراؤهم يف ذلك فلما كان يوم االثنني ورد ! اختلف 

  ذلك 
وفيه وقع بني طائفة من العسكر الكائنني ببوالق واهل البلد مناوشة بسبب نقب البيوت وقتل بينهم انفار واستظهر 

  عليهم اهل بوالق 
  ويف يوم الثالثاء وصل السلحدار اىل بوالق وركب من هناك اىل 

وصحبته مكاتبة اىل امحد باشا املخلوع ومضموهنا االمر بالنزول من القلعة ساعة وصل اجلواب  املكان الذي اعد له
اليه من غري تأخري وحضوره اىل االسكندرية وجواب اخر اىل حممد علي بابقائه يف القائمقامية حيث ارتضاه الكافة 

ذي ال اصل له وان يقلد من قبله باشا على والعلماء والوصية بالسلوك والرفق بالرعية والكالم احملفوظ املعتاد ال
عسكر يعني ارساله اىل البالد احلجازية ويسهل له مجيع احتياجاته من اجلبخانة وسائر االحتياجات واللوازم فأرسلوا 

  اىل امحد باشا املخلوع جبوابه فقال حىت يطلع اىل السلحدار الواصل وخياطبين مشافهة 
فظون على خيال مقبل من جهة مصر القدمية يريد الطلوع اىل القلعة من اخر النهار ويف صبح يوم االربعاء قبض احملا

وجدوا معه اوراقا فاخذوه اىل حممد علي باشا فوجدوا يف ضمنها خطابا اىل الباشا املخلوع من علي باشا وياسني 
ون اشارة بيننا وبينكم بك الكائنني باجليزة مضموهنا انه يف صبح يوم اجلمعة نطلق من اجليزة سبعة سواريخ تك

فعندما تروهنا تضربون باملدافع والبنب على بيت حممد علي وحنن نعدي اىل مصر القدمية ويصل الربديسي من خلف 
اجلبل اىل جهة العادلية ويايت باقي املصريني من ناحية طرا ويقوم من بالبلدة على من فيها فشيغلون اجلهات ويتم 

لي على ذلك وكان القاضي حاضرا عنده اشتد غيظه على ذلك الرجل ووجده من املرام بذلك فلما اطلع حممد ع
  االكراد فاستجار بالقاضي فلم جيره وامر به فاخذوه وقتلوه ورموه بربكة االزبكية 

ويف يوم اخلميس احضروا سبعة رؤوس وعلقوها على السبيل املواجه لباب زويلة ذكروا اهنا من ناحية دمنهور 
مكتوبة اهنا راس شاهني بك األلفي واخرى سلحداره وهي متغرية جدا وحمشوة تبنا وال يظهر هلا  وعلى احدها ورقة

  خلق ومل يكن لذلك صحة 
وفيه اخرب االخباريون بأن األلفي ارحتل من دمنهور ومل ينل منها غرضه وانه كبس على سليمان كاشف البواب 

  وهنب ما معه وقيل انه قتل 

وهرب باقي اتباعه اىل جهة املنوات يف اسوأ حال واخذ منه شيئا كثريا وهو ما مجعه يف  ويف رواية وقع اىل البحر
هذه السرحة وذلك خالف ما مجعه يف العام املاضي عندما كان كاشفا مبنوف ومن ذلك انه ملا قتل موسى خالدا 

  اخذ منه ماال كثريا وذلك خالف ما دل عليه من خباياه 
املذكور وصحبته صاحل أغا القاجبي الذي وصل قبله اىل القلعة واجتمع بأمحد باشا  ويف تلك لليلة طلع السلحدار

املخلوع وتكلما معه فقال انا لست بعاص وال خمالف لألوامر وامنا لصاحل أغا وعمر أغا عالئف حنو مخسمائة كيس 



ايت مجيعا فاذا طيبتم باقية ومل يبق عندي شئ سوى ما على جسدي من الثياب وقد اخذ العسكر احملاربون موجود
  خواطرمها نزلت يف احلال فنزال بذلك اجلواب مث ترددوا يف الكالم والعقدو االبرام ومل حيسن السكوت على شئ 

  وفيه وصل االمراء القبايل اىل حلوان وعلي بك ايوب دخل اىل اجليزة صحبة من هبا وسليمان بك خارجها 
 متاريس الروضة ومل يكن هبا سوى الطبجية فطلعوا اليهم وقبضوا ويف يوم اجلمعة عدى ياسني بك من اجليزة اىل

على بعضهم واخذوا منهم ثالثة مدافع وسددوا فالية املدفع الكبري وآخر رموه اىل البحر فثارت رجة مبصر القدمية 
  انة والروضة وضربوا باملدافع والرصاص ورجع الواصلون من اجليزة اىل اماكنهم وحضر األلفي اىل جهة الطر

وفيه حضر صاحل أغا القاجبي اىل السيد عمر النقيب واخربه اهنم تواعدوا مع امحد باشا يف عصر غد من يوم السبت 
اما أن ينزل او يستمر على عصيانه فلما كان يوم السبت يف امليعاد افرجوا عن ضعفاء الرعية الكائنني بالقلعة 

لثياب وابقوا عندهم الشبان واالقوياء للمعاونة يف االشغال وكذلك النساء بعدما اخذوا ما معهم من االمتعة وا
  واظهروا املخالفة وامتنعوا من النزول وباتوا على ذلك وكثر اللغط يف الناس وانقضى شهر ربيع الثاين على ذلك 

  شهر مجادي االول سنة

  مة الصحاهبم استهل بيوم االحد فيه ضربوا ثالثة مدافع من القلعة وقت الشروق وكاهنا اشارة وعال
ويف يوم االثنني سبح مجاعة من اجليزة اىل جهة انبابة وكان ببوالق طائفة من العسكر يتراحمون جبهة ديوان العشور 

فضربوا عليهم مدافع فحصل ببوالق ضجة وركب حممد علي باشا اواخر النهار وذهب اىل بوالق ونزل ببيت عمر 
 وطلعوا ناحية بشتيل وحضروا اىل جهة انبابة يوم الثالثاء بك االرنؤدي ووضب مجلة من العسكر وعدوا ليال

  وحتاربوا مع من هبا حىت اجلوهم عنها وعملوا هناك متاريس يف مقابلتهم واستمروا على ذلك يتضاربون باملدافع 
ه وقد ويف يوم السبت سابعه طلع بشري أغا القاجبي وصاحل أغا السلحدار اىل القلعة وتكلموا مع امحد باشا ومن مع

كانت وردت مكاتبات من قبطان باشا يف امر امحد باشا مث نزلوا وصحبتهم كتخدا امحد باشا اىل بيت سعيد أغا 
الوكيل وركبوا معه اىل بيت حممد علي باشا واختلوا مع بعضهم مث طلع صاحل أغا واربعة من عظمائهم مث نزلوا مث 

بات الكتخدا اسفل وطلب القلعاويون شروطا وعالئفهم طلعوا وترددوا يف الذهاب واالياب ومراددة اخلطاب و
  املاضية وغري ذلك وانتهى الكالم بينهم على نزول امحد باشا املخلوع يف يوم االثنني وتسليم القلعة و اجلبخانة 
واصبح يوم االثنني فطلبوا مجاال حلمل اثقاهلم فارسلوا اىل السيد عمر فجمع هلم من مجال الشواغرية مائيت مجل 

فنقلوا عليها متاعهم وفرشهم وانزل الباشا حرميه اىل بيت مصطفى أغا الوكيل ونزل كثري من عساكرهم وخدمهم 
وهم متغريوا الصور وذهب اكثرهم بعزاهلم اىل بوالق وهنبوا بيوت الرعايا اليت بالقلعة واخذوا ما وجدوه فيها من 

عة انقضى ذلك اليوم ومل ينقض نزوهلم وحضر الوايل املتاع وطلع حسن أغا سر ششمة جبملة من العسكر اىل القل
  أيضا وقت العشاء اىل بيت السيد عمر وطلب 

  مخسني مجال فلم يتيسر اال بعضها 
واصبح يوم الثالثاء فأنزلوا باقي متاعهم ونزل الباشا املخلوع من باب اجلبل يف رابع ساعة من النهار على جهة باب 

رويب وذهب اىل بوالق وصحبته كتخدا حممد علي باشا وعمر بك وصاحل أغا النصر ومر من خارجه اىل جهة اخل
قوش وانزل صحبته مدافع تعوق بعضها عند الذجنرية لضعف االكاديش وسكن بيت السيد عمر النقيب وسكن 

صاحل أغا ببيت شيخ السادات وذلك عاشر مجادي االوىل واطمأن الناس بعض االطمئنان مع بقاء التحرز وارسل 



يد عمر فنادي تلك الليلة باستمرار الناس على التحرز والسهر وضبط اجلهات فان القوم ال امان هلم واحنشروا الس
يف داخل املدينة والوكائل والبيوت وال يتركون قبائحهم واما االمراء املصرلية فاهنم وصلوا اىل البني واجتمعوا هناك 

اجليزة مع علي باشا وياسني بك واما الداالتية االجناس فاهنم ما عدا علي بك ايوب وسليمان بك وعباس بك فاهنم ب
مستمرون على النهب البالد وسلب االموال واذية العباد وهنبوا كاشف الغربية وهجموا على مسنود وهي مدينة 

منها  عظيمة فنهبوا بيوهتا واسواقها واخذوا مافيها من الودائع واالموال وسبوا النساء وفعلوا فعاال شنيعة تقشعر
االبدان مث انتقلوا اىل احمللة الكربى وهم االن هبا واما حممد بك األلفي فانه حاصر دمنهور مدة مديدة فلم يتمكن 

  منها مث ارحتل عنها ورجع مقبال ووصل اىل ناحية الطرانة واما قبطان باشا فانه مل يزل مقيما على ساحل أيب قري 
ن باشا اىل االسكندرية ويف يوم االحد خامس عشره نزل امحد باشا ويف يوم اخلميس وصلت االخبار بذهاب قبطا

املخلوع اىل املراكب من بوالق وسافر اىل جهة حبري بعياله واتباعه املختصني به وختلف عنه كتخداه وعمر بك 
  اهبا وصاحل قوش والدفتر دار وكثري من اتباعه ومل يسهل هبم مفارقة ارض مصر وغنائمها مع اهنم جمتهدون يف خر

  وفيه وصل األلفي الكبري والصغري اىل بر اجليزة 

ويف يوم االثنني اتفق مجاعة من االرنؤد وقصدوا الذهاب اىل بر اجليزة فوصل خربهم اىل حممد علي باشا فارسل 
  اليهم عسكرا ومعهم حجوا فلحقهم عند املعادي حبرى بوالق فقتلوا منهم حنو عشرين وهرب باقيهم وتفرقوا 

   حجاج اخلضري حائطا وبوابة على الرميلة عند عرصات الغلة وفيه بىن
ويف يوم االربعاء سابع عشره قبض حممد علي باشا على جرجس اجلوهري ومعه مجاعة من االقباط فحبسهم ببيت 
كتخداه وطلب حسابه من ابتداء سنة مخس عشرة واحضر املعلم غايل الذي كان كاتب األلفي بالصعيد والبسه 

رآسه االقباط وكذلك خلع علي السيد حممد ابن احملروقي خلع االستمرار على ماكان عليه ابوه من امانة منصبه يف 
  الضرخبانة وغريها 

  ويف تلك الليلة قتل شخص كبري بيكبابشي حتت بيت الباشا باالزبكية ضربوا ملوته مدفعا وذلك المر نقموه عليه 
لى كاشفها واخذ ما معه من االموال اليت مجعها من منهوبات البالد وفيه سافر كتخدا بك اىل جهة املنوفية وقبض ع

  ودل على ودائعه واخذها أيضا ووجد له غالال كثرية ومواشي وغري ذلك 
ويف يوم اجلمعة عشرينه املوافق حلادي عشر مسرى اويف النيل املبارك اذرعه ونودى بذلك واشيع يف ذلك اليوم 

من خلف اجلبل وبات الناس مستعدين للفرجة على موسم اخلليج على العادة فأمر وصول فرقة من االمراء املصريني 
الباشا باخراج اخليام والنظام اىل ناحية اجلسر وعمل احلراقة مث امر بكسر السد ليال فما طلع النهار اال واملاء جيري 

قد بلغه ورود االمراء فتأخر عن  يف اخلليج ومل يذهب الباشا وال القاضي وال احد من الناس ومل يشعروا بذلك وكان
اخلروج وهم ظنوا خروجه مع العسكر اىل خارج املدينة ويف وقت الشروق من ذلك اليوم وصل طائفة من االمراء 

  اىل ناحية املذبح وكسروا بوابة احلسينية ودخلوا من باب الفتوح 

ين حىت وصلوا اىل االشرفية وشخص هلم يف كبكبة عظيمة وخلفهم نقاقري كثرية ومجال وامحال فشقوا من بني القصر
الناس وضجوا بالسالم عليهم وبقوهلم هنار مبارك وسعيد واحلمد هللا على السالمة وشخص الناس وهبتوا ومخنوا 

التخامني فلما وصلوا عطفة اخلراطني افترقوا فرقتني فدخل عثمان بك وحسن وشاهني بك املرادي وامحد كاشف 
واجناد ومماليك وعبيد كثرية حنو االلف وخلف كل طائفة نقاقري وهجن  سليم وعباس بك وغريهم كشاف

وبايديهم البنادق والسيوف واالسلحة ومروا باجلامع االزهر وذهبوا اىل بيت السيد عمر والشيخ الشرقاوي 



جدة وفامتنع السيد عمر من مقابلتهم فدخلوا اىل بيت الشيخ الشرقاوي وحضر عندهم السيد عمر فطلبوا منهم الن
وقيام الرعية فقالو هلم هذا اليصح ومل يكن بيننا وبينكم موعد وال استعداد واالوىل ذهابكم واال احاطت بنا وبكم 

العساكر وقتلونا معكم فعند ذلك ركبوا وخرجوا من باب الربقية وبعد خروجهم حضر يف اثرهم حسن بك 
هم خرجوا اىل اخلالء فرجع على اثره واما االرنؤدي يف عدة وافرة من العسكر وهم مشاة وخرج خلفهم فوجد

الفرقة االخرى فاهنم وصلوا اىل باب زويلة وتقدموا قليال اىل جهة الدرب االمحر فضرب عليهم العسكر الساكنون 
هناك بالرصاص فرجعوا القهقري اىل داخل باب زويلة وارادوا الدخول اىل جامع املؤيد والكرنكة بتلك الناحية 

اربة واملرابطون هناك فاصيب منهم اشخاص وقوى جأش العسكر الذين جهة الدرب االمحر ملا فضرب عليهم املغ
مسعوا ضرب الرصاص وتنبه غريهم أيضا واجتمعوا ملعاونتهم وانصرع منهم ثالثة اشخاص وقعوا اىل االرض فلما 

ىل النحاسني وقد اغلق الناس عاينوا ذلك ولوا االدبار وتبعهم العسكر يضربون يف اقفيتهم فلم يزالوا يف سريهم ا
بوابة الكعكبني وكذلك بوابة اخلراطني وبوابة البندقانيني وكان حجو الساكن باخلرنفش عند ما مسع بدخوهلم حلقه 

  الفزع واخلوف فخرج من بيته بعسكره يريد الفرار وخرج من عطفة اخلرنفش وذهب اىل 

ي دخلوا منه فلما وصل اىل باب النصر وجده مغلقا وامتنع جهة باب لظنه انه الميكنه اخلروج من باب الفتوح الذ
املرابطون عليه من فتحه فعاد على اثره وذهب اىل باب الفتوح فلم جيد به احدا فطمأن حينئذ وعلم سوء رأيهم 
فاغلقه واجلس عنده مجاعة من اتباعه ورجع على اثره اىل جهة بني القصرين فصادف اديار اجلماعة والعسكر يف 

تهم بالرصاص فعند ذلك قوي جأشه وضرب يف وجههم هو ومن معه من العسكر فاختبل القوم وسقط يف اقفي
ايديهم وعلموا انه قد احيط هبم فنزلوا عن خيوهلم ودخل منهم مجاعة كثرية جامع الربقوقية وذهب منهم طائفة 

خيوهلم ودخلوا العطوف ونطوا من  كبرية خبيوهلم حنو املائة اىل جهة باب النصر فوجدوه مغلقا فنزلوا أيضا عن
السور اىل اخلالء وتفرق منهم مجاعة اختفوا يف اجلهات وبعض الوكائل والبيوت وملا احنصر الذين دخلوا جامع 

الربقوقية واغلقوا على انفسهم الباب احتطت هبم العسكر واحرقوا الباب وتسور أيضا عليهم مجاعة من العطفة اليت 
ا عليهم وعروهم ثياهبم واخذوا ما معهم من الذهب والنقود واالسلحة املثمنة وذحبوا منهم بظاهر الربقوقية وقبضو

حنو اخلمسني مثل االغنام وسحبوا حنو ذلك العدد باحلياة وهم عرايا مكشوفوا الرؤوس حفاة االقدام موثوقوا 
على وجوههم حىت ذهبوا  االيدي يضربوهنم ويصفعوهنم على اقفيتهم ووجوههم ويسبوهنم ويشتموهنم ويسحبوهنم

هبم وبرؤوس القتلى اىل بيت الباشا باالزبكية وكان قد استعد للفرار وحتري يف امره ونزل اىل اسفل يريد الركوب 
واذا بالعسكر داخلون عليه ومعهم الرؤوس واالسرى يف ايديهم فعند ذلك سكن جاشه وامتال فرحا وملا مثل بني 

كان امريا بدمياط وحسن شبكة ومن معهما قال المحد بك يا امحد بك وقعت يف  يديه امحد بك تابع الربديسي الذي
الشرك فطلب ماء فحلوا كتافه واتوه مباء يشرب فنظر ملن حوله وخطف يقطانا من وسط بعض الواقفني وهاج فيهم 

  واراد قتل حممد علي باشا وقتل انفارا فقام الباشا وهرب اىل فوق وتكاثروا عليه وقتلوه 

وا باقي اجلماعة يف جنازير ويف ارجلهم القيود وربطوهم باحلوش وهم على احلالة اليت حضروا فيها من العرى ووضع
  واحلقارة والذلة 

ويف ثاين يوم احضروا اجلزارين وامروهم بسلخ الرؤوس بني يدي املعتقلني وهم ينظرون اىل ذلك واحضروا مجاعة 
  من االسكافية فحشوها تبنا وخيطوها 

لة االثنني خرج عابدي بك بعساكر االرنؤد برا وحبرا اىل جهة طرا فالتقى مع من هبا من املصريني وكان هبا ويف لي



ابراهيم بك والكبري وابنه مرزوق بك وامراؤهم فقتل من عسكر االرنؤد عدة كبرية وولوا منهزمني وحضروا اىل 
  مصر وغرق من مراكبهم مركبان يف ليلة الثالثاء 

ة قتلوا املعتقلني ما عدا حسن شبكة ومعه اثنان قيل اهنم عملوا على انفسهم ثلثمائة كيس فابقوهم ويف تلك الليل
وقتلوا الباقي قتال شنيعا وعذبوهم يف القتل من اول الليل اىل اخره مث قطعوا رؤوسهم وحشوها تبنا ووسقوها يف 

ري جنسهم واناس جرجبية ملتزمون واختيارية مركب وارسوهلا اىل سكندرية وعدهتم ثالثة ومثانون راسا وفيهم من غ
التجواوا اليهم وراففوهم يف احلضور وبعثوا من يوصلهم اىل اسالمبول وكتبوا يف املراسلة اهنم حاربوهم وقاتلوهم 
وحاصروهم حىت افنوهم واستأصلوهم ومل يبقوا منهم باقية وهذه الرؤوس رؤوس اعياهنم واكابرهم فكان عدة من 

ادثة من املعروفني املنصبني مراد بك تابع عثمان بك حسن وقبطان بك تابع الربديسي وسليم بك قتل يف هذه احل
الغربية وامحد بك الدمياطي وعلي بك تابع خليل بك وحنو اخلمسة والعشرين من مماليكهم واتباعهم وجنا حسن بك 

ية ومل يتفق لالمراء املصرية اقبح وال شبكة واثنان معه دون اتباعة وباقيهم اشخاص جمهولة فيهم فرنساوية وارنؤد
  اشنع من هذه احلادثة وربط اهللا على قلوهبم واعمى ابصارهم وغل ايديهم 

ويف يوم االربعاء حضر طائفة الدالة اىل ناحية اخلانكة بعدما طافوا اقليم الغربية واملنوفية والشرقية والدقهلية وفعلوا 
  افعاال شنيعة من النهب 

  االسر والفسق وما اليسطر واليذكر وال ميكن االحاطة ببعضه والسلب والقتل و
وفيه افرجوا عن جرجس اجلوهري ومن معه على اربعة أالف ومثامنائة كيس وان يبقى على حاله فشرع يف توزيعها 
على باقي االقباط وعلى نفسه وعلى كربائهم وصيارفهم ماعدا فلتيوس وغايل وحولت عليه التحاويل وحصل هلم 

  شديد وضج فقراؤهم واستغاثوا كرب 
ويف يوم اجلمعة خرج عدة كبرية من العسكر اىل ناحية الشرق حملاربة الدالة وامريهم عمر بك تابع عثمان بك 

  االشقر وحممد بك البدول وكثري من االجناد املصرية وحسن باشا االرنؤدي 
عنهم مبرحلة فكان شأهنم أن الدالة املذكورين ويف يوم السبت رجع القرابة املشاة وذهب اخليالة خلفهم متباعدين 

اذا وردوا القرية هنبوها واخذوا ما وجدوه فيها واخذوا االوالد والبنات وارحتلوا فيايت خلفهم العرب التابعون 
خلفهم فيطلبون الكلف والعليق وينهبون أيضا ما امكنهم مث يرحتلون أيضا خلفهم فتنزل بعدهم التجريدة فيفعلون 

الفريقني من النهب والسلب حىت ثياب النساء واخذ الدالة من عرب العائد مخسائة مجل وذهبوا على  اقبح من
طريق رأس الوادي وفيه ورد اخلرب بوصول كتخدا بك اىل منوف وقبض على كاشفها واخذ منه مامجعه مث انه فرد 

يف قائمة وهي حنو الستني بلدا وارسل  على البالد اليت وحد هبا بعض العمار امواال من ألف ريال فأزيد وحصر ذلك
يستأذن يف ذلك ويطلب عدم الرفع عن شئ منها ليحصل قدرا يستعان على عالئف العسكر ومجاكيهم وليكمل 

  خراب االقليم وانقضى شهر مجاي االوىل 

  شهر مجادي الثانية سنة

ب اغوات الباشا واستقبلومها استهل بيوم االثنني يف ثانية وصل ولدا حممد علي باشا اىل ساحل بوالق فرك
  واحضرومها اىل االزبكية وعملوا هلما شنكا تلك الليلة 



  ويف ثالثة طلع حممد عليباشا اىل القلعة واجلس ابنه الكبري هبا وضربوا له يف ذلك الوقت مدافع 
العائد مث ويف رابعة رجع عابدي بك ومن بصحبته من املصرلية من جهة الشرق وقد وصلوا خلف الدالة اىل حد 

رجعوا وذهب الدالة اىل جهة الشام مبا معهم من املال والغنائم واجلمال واالمحال وعدهتا اكثر من االربعة أالف مجل 
وما هنبوه من البالد واسروه من النساء والصبيان وغري ذلك وكانوا من نقمة اهللا على خلقه ومل حيصل من جميئهم 

باشا املخلوع الذي استدعاهم لنصرته اال اخلذالن وكان يف عزمه وظنه اهنم وذهاهبم اال زيادة الضرر ومل حيصل لل
يصريون اعوانه وانصاره ويستعني هبم وبطائفة الينكجرية على ازالة الطائفة االخرى فانتحس بقدومهم واورثه اهللا 

هتم ومصارفهم ذهلم وختلوا عنه وخذلوه وضاع عليه ما صرفه عليهم يف استدعائهم ومالقاهتم وخلعهم وتقدما
وعالئفهم وخرجهم ومل ينفعوه بنافعة بل كانوا من الضرر الصرف عليه وعلى االقليم وكان كلما خوطب وعوقب 

يف امر او فعل يقول اصربوا حىت تأيت الدالتية وحيصل بعد ذلك النظام فلم حيصل بوصوهلم اال الفساد وانتقضت 
  دولتة وانعست قضيته 

  دة على البالد اليت بقي فيها بعض الرمق وفيه شرعوا يف عمل دفتر فر
ويف خامسة حضر كتخدابك ليال واشار بابطال ذلك الدفتر ملا فيه من االشاعة والشناعة واتفق مع الباشا 

واملتكلمني انه يفعل ذلك باجتهادة ورايه ورجع يف تلك الليلة وشرع يف التحصيل مع اجلور والعسف الزائد كما 
  هو شأهنم 
  يضا جامن افندي الدفتر دار وسافر صحبته قاجبي باشا االسود املسمى بشري أغا وفيه سافر أ

  وفيه سافر بعض كربائهم اىل جهة السويس ليأيت باحململ 
ويف يوم اجلمعة ورد امحد افندي من سكندرية وهو الذي كان اتى بالدفتردارية يف العام السابق ومنعه امحد باشا 

  خورشيد من الورود 

شانه عرضحال من الشايخ والوجاقلية مبنعه وابقاء جامن افندي واستمر باالسكندرية اىل هذا الوقت وكتبوا يف 
وحضر االن مبراسلة من قبطان باشا واحضر صحبته تقرير السعيد أغا على الوكالة وابقائه على ما هو عليه ونظر 

  اخلاصكية لسليمان أغا حافظ 
هري فيقال انه هرب ومل يظهر خربه وطلب حممد علي فلتيوس وغايل ويف يوم االحد رابع عشره تغيب جرجس اجلو

  وجرجس الطويل 
لطويل ويف يوم االثنني حضر حممد كتخدا األلفي جبواب من خمدومه وقابل حممد علي باشا وذهب اىل بيته لقضاء 

  اشغاله 
بالف كيس ودخل احململ يف ذلك  وفيه وصلت القافلة واحململ واراد الباشا هنب قافلة التجار فصاحلوا على امحاهلم

  اليوم صحبة املسفر 
وفيه طلب الباشا حسن أغا جنايت احملتسب واالمري ابراهيم الرزاز وطلب أن يقلد حسن أغا كتخدا احلج واالمري 

ابراهيم ديودار بشرط أن يكلفا انفسهما من ماهلما فاعتذرا بعدم قدرهتم على ذلك فحبسهما وطلب من كل واحد 
  سمائة كيس وعزل حسن أغا وقلد عوضه اخر يسمى قاضي اوغلي على احلسبة منهما مخ

ويف يوم الثالثاء ظهر اخلرب عن جرجس اجلوهري بانه ركب من دير مصر العتيقة وذهب اىل االمراء املصرين بناحية 
  التني 

  ويف يوم االربعاء سابع عشرة تويف الشيخ حممد احلريري مفيت احلنفية 



  اسع عشرة تويف حسن افندي ابن عثمان االماحي اخلطاط ويف يوم اجلمعة ت
  وفيه قلدوا علي جليب بن امحد كتخدا على كشوفية القليوبية ولبس القفطان وركب باملالزمني 
  وفيه سافر حممد كتخدا األلفي عائدا اىل خمدومه وذهب صحبته السلحدار وموسى البارودي 

 قاضي اوغلي وكذلك تقلد قبله بايام ابراهيم احلسيين الزعامة وهو ويف عشرينه تقلد احلسبة شخص يقال له عبداهللا
حليق اللحية وتقلد حممد من مماليك امسعيل بك ويعرف بااللفي وهو زوج هامن ابنة بنت امسعيل بك أغاوية 

  مستحفظان 
لثاين مخسة عشر وفيه افرجوا عن حسن أغا احملتسب وابراهيم الرزاز وقرروا على االول مخسة وستني كيسا وعلى ا

  كيسا يقومان بدفعها 
وفيه انزلوا قوائم على البالد واحلصص اليت كانت حتت التزام جرجس اجلوهري اىل املزاد فاشتراها القادرون 

  والراغبون 
  ويف حادي عشرينه قلدوا ياسني بك كشوفية بىن سويف والفيوم وكذلك لبسوا كاشفا على منفلوط وغريها 

كتخدا األلفي والسلحدار وذكرا مطلوبات األلفي وهو انه يطلب كشوفية الفيوم وبين  ويف اواخره حضر حممد
سويف واجليزة والبحرية وماءيت بلد التزام وانه يأيت اجليزة ويقيم هبا ويكون حتت طاعة حممد علي باشا وتشاوروا يف 

ىل جهة قبلي بناحية بياضة مث اتفق الرأي ذلك اياما واما باقي االمراء املصرليني فاهنم انتقلوا من مكاهنم وترفعوا ا
على أن يعطوهم من فوق جرجا وينزل هبا احلاكم املوىل عليها من العثمانية وان املصرين القبايل اقتسموا بينهم 

البالد ويقومون بدفع املال والغالل املريية وكل ذلك ال اصل له وال حقيقة من الطرفني وكتبوا لاللفي مكاتبات 
  ون يف ضمنهم بذلك وان يك

ويف اواخره أيضا احتاج حممد علي باشا اىل باقي علوفة العسكر فتكلم مع املشايخ يف ذلك واخربهم بان العسكر 
باق هلم ثالثة أالف كيس ال نعرف لتحصيلها طريقة فانظروا رأيكم يف ذلك وكيف يكون العمل ومل يبق اال هذه 

ئفهم سافروا اىل بالدهم ومل يبق منهم اال احملتاج اليهم وارباب النوبة ومن هذا الوقت اذا قبض العسكر باقي عال
  املناصب وال ياخذون بعد ذلك عالئف فكثر التروي يف ذلك ولغط الناس 

بالفردة وتقرير اموال على اهل البلد واحنط االمر بعد ذلك على قبض ثلث الفائظ من احلصص وااللتزام فضج 
ق للناس معايش فقال نكتب فرمانا ونلتزم بعدم عود ذلك ثانيا ونرقم فيه لعن الناس وقالوا هذه تصري عادة ومل يب

اهللا من يفعلها مرة اخرى وحنو ذلك من التمويهات الكاذبة اىل أن رضى الناس واستقر امرها وشرعوا يف حتريرها 
  وطلبها 

  شهر رجب الفرد سنة

باجلواب املتقدم اىل خمدومه بعد أن قضى اشغاله استهل بيوم االربعاء ويف حادي عشره سافر حممد كتخدا األلفي 
واحتياجاته من امتعة وخيام وسروج وغري ذلك وخرج ياسني بك وباقي الكشاف املسافرون اىل اجليزة وطلبوا 

  املراكب حىت عز وجودها وامتنع ورودها من اجلهة البحرية 
دار امحد باشا خورشيد املنفصل اىل ويف ثالث عشره سافر املذكورون بعساكرهم وسافر أيضا علي باشا سلح

  االسكندرية واما قبطان باشا فإنه مل يزل بثغر سكندرية 



  ويف منتصفه برز طاهر باشا الذاهب اىل البالد احلجازية بعساكره اىل خارج باب النصر 
تسليم بعد حصارها وفيه وردت االخبار بان الوهابيني استولوا على املدينة املنورة على ساكنها افضل الصالة وامت ال

حنو سنة ونصف من غري حرب بل حتلقوا حوهلا وقطعوا عنها الوارد وبلغ االردب احلنطة هبا مائة ريال فرانسة فلما 
اشتد هبم الضيق سلموها ودخلها الواهبييون ومل حيدثوا هبا حدثا غري منع املنكرات وشرب التنباك يف االسواق 

  هللا عليه وسلم وهدم القباب ما عدا قبة الرسول صى ا
ويف تاسع عشره وقع باالزبكية معركة بني العسكر قتل هبا واحد من اعياهنا واثنان آخران ورجل سائس وبغل 

  وفرس ومحار 
  ويف خامس عشرينه ورد اخلرب بسفر القبطان وامحد باشا خورشيد 

  من ثغر سكندرية 
كرون أن حممد على باشا ارسل يطلب منهم وفيه حضر اهل رشيد يشتكون اىل السيد عمر النقيب واملشايخ ويذ

  اربعني ألف ريال فرانسة على ثالثة عشر نفرا من التجار بقائمة 
وفيه حضر حممود بك الذي كان باملنية وتواترت االخبار بوصول الغز املصريني اىل اسيوط وملكوها واما األلفي 

  عليهم وارسل ياسني بك يطلب عسكرا وذخرية فانه جهة الفيوم ووقع بينه وبني مجاعة ياسني بك حماربة وظهر 
ويف خامس عشرينه ركب املشايخ والسيد عمر النقيب اىل حممد علي وترجوا عنده يف اهل رشيد فاستقرت 

  غرامتهم على عشرين ألف فرانسة وسافروا على ذلك واخذوا يف حتصيلها 
مر على املصاحلة مبائة واربعني كيسا وفيه طلب بترك الدير واحتجوا عليه هبروب جرجس اجلوهري واحنط اال

  وزعها النصارى على بعضهم ودفعوها 

  شهر شعبان سنة

استهل بيوم اجلمعة فيه امر حممد علي باشا برفع حصص االلتزام اليت على النساء وكتبوا قوائم مزادها واحنط االمر 
  نضاح االموال ال ميكن ضبطها على املصاحلات بقدر حاهلن وغري ذلك امور كثرية وجزئيات وحتيالت على است

ويف اواخره زوج حممد علي حسن الشماشرجي تابعه ببنت سليم كاشف االسيوطي وهي بنت عبدالرمحن بك تابع 
عثمان بك اجلرجاوي وهي ربيبة امحد كاشف تابع سليم كاشف املذكور فعقدوا عقدهم وعلموا هلا مهما ببيت امها 

علي وامر بان يعمل هلا زفة مثل زفف االمراء املتقدمني ونبهوا على ارباب  هامن حبارة عابدين واحتفل بذلك حممد
  احلرف فعملوا هلم عربات ومالعيب وسخريات قاموا بكلفها من ماهلم املوزع على افرادهم 

وداروا بأزفة يوم اخلميس غاية شعبان وحضر حممد علي اىل مدرسة العورية مع اوالده لريى ذلك وعمل له السيد 
احملروقي ضيافة يف ذلك اليوم واحضر اليه الغداء باملدرسة وملا انقضى امر الزفة شرعوا يف عمل موكب حممد 

  احملتسب ومشايخ احلرف لرؤية رمضان وحضروا اىل بيت القاضي ومل يثبت اهلالل تلك الليلة وانقضى شهر شعبان 
   ١٢٢٠واستهل شهر رمضان بيوم السبت 

وغال سعره لعدم املواشي وتواىل الظلم والعسف والفرد والكلف على القرى ويف هذا اليوم شح وجود اللحم 
والبالد حىت بلغ الرطل اللحم اجلفيط اهلزيل مخسة وعشرين نصفا أن وجد واجلاموسي اثين عشر نصفا وامتنع 

اخلشن وجود الضاين باالسواق بالكلية رأسا وملا استهل رمضان انكب الناس على من يوجد من اجلزارين اللحم 



وكذلك شح وجود السمن وعدم بالكلية واذا وجد منه شىء خطفه العسكر وذهبوا به اىل سوق انبابة يوم السبت 
اول رمضان وهنبوا ما وجدوه مع الفالحني من الزبد واجلنب وغري ذلك وزاد فحشهم وقبحهم وتسلطهم على ايذاء 

ج النساء قهرا الاليت مات ازواجها من االمراء الناس وكثروا بالبلد واحنشروا من كل جهة وتسلطوا على تزو
املصرلية ومن ابت عليهم اخدوا ما بيدها من االلتزام وااليراد واخرجوها من دارها وهنبوا متاعها فما يسمعها اال 

االجابة والرضا بالقضاء وتزوج بعضهم بزوجة حسن بك اجلداوي وهي بنت امحد بك شنن وامثاهلا ومل ينفعهن 
االختفاء وال االلتجاء وتزيوا بزي املصريني يف مالبسهم وركبوا اخليول املسومة بالسروج املذهبة  اهلروب وال

والقالعيات والرخوت املكلفة واحدق هبم اخلدم واالتباع والقواسة والسواس واملقدمون ووصل كل صعلوك منهم 
راف الطبع واجلهل املركب وعمى البصرية ملا ال خيطر على باله او يتومهه أن يتخيله وال يف عامل الرؤيا مع احن

والفظاظة والقساوة والتجارى وعدم الدين واحلياء واخلشية واملروءة ومنهم من تزوج االثنتني والثالث وصار له 
  عدة دور 

وفيه تواترت االخبار مبا حصل لياسني بك وانه بعد اهنزامه هرب جبماعة قليلة وذهب عند سليمان بك املرادي 
  ه وانضم الي

ويف ثالث عشره هنبوا بيت ياسني بك املذكور واخذوا ما فيه ونفوا حممد افندي اباه وانزلوه يف مركب وذهبوا به 
  اىل حبرى وقيل اهنم قتلوه 

وفيه وردت االخبار بانه غرق مبينا االسكندرية احد عشر غليونا من الكبار وذلك انه يف اواخر شعبان هبت رياح 
مراسي املراكب ودفعتها الرياح اىل الرب فانكسرت وتلف ما فيها من االموال واالنفس  غربية عاصفة ليال فقطعت

  ومل ينج منها اال القليل وكذلك تلف مثان واربعون مركبا واصلة من بالد الشام اىل دمياط ببضائع التجار 
عوا اىل الفيوم ومضى يف وفيه حضر مجاعة من األلفية اىل بر اجليزة وطلبوا كلفا من اقليم اجليزة وقبضوها ورج

اثرهم عربان اوالد علي من ناحية البحرية وعاثوا باراضي اجليزة فعينوا هلم طاهر باشا الذي كان مسافرا اىل بالد 
احلجاز وخرج بعساكره وخيامه وموكبه اىل خارج باب النصر ونصب وطاقة وصار يضرب يف كل ليلة مدافعه 

و ثالثة شهور وهم جيمعون له األموال ويفردون الفرد على األقاليم وطلبه ونوبته واستمر مقيما على ذلك حن
ويقولون برسم تشهري العسكر املسافر للخوارج واستخالص البالد احلجازية من ايديهم ومل يزالوا حيتجون بعدم 

منهم اال  اخذ النفقة ويف كل يوم يتسللون شيئا بعد شىء ويدخلون اىل املدينة ويتفرقون اىل اجلهات حىت مل يبق
القليل مث اهنم ارحتلوا من خميمهم حبجة العرب وطردهم من اجليزة فلما عادوا اىل اجليزة دخلوا اىل دورها وسكنوها 

غصبا عن اهلها واستولوا على فراشهم ومتاعهم ومل خيرج منهم احد للعرب ومل يتعدوا خارج السور وبطل امر 
  السفرة املذكورة 

لي من قبض على االغا الشمعداجني وعثمان أغا كتخذا بك سابقا وقت املغرب ويف تاسع عشره ارسل حممد ع
  وانزلومها اىل بوالق يف مركب وذهبوا هبما يقال اهنم قتلومها ومعهما اثنان أيضا من كبار العسكر ومل 

  يعلم سبب ذلك وانزلوا حصصهم يف املزاد 
مع أن سنة تارخيه مل يستحق منها الثلث وكانوا وفيه فتحوا طلب املريي من امللتزمني عن سنة احدى وعشرين 

فتحوها معجلة لقدر االضتياج وقبضوا نصفها وطلبوا النصف االخر بعد اربعة اشهر واما هذا فطلبوها بالكامل قبل 
اواهنا بسنة وخصوصا يف شهر رمضان مع الناس فيه من ضيق املعاش وغلو االسعار يف كل شىء بل وعدم وجود 



العسكر خارج املدينة خيطفون ما يايت به الفالحون من السمن واجلنب والتنب والبيض وغري ذلك االقوات ووقوف 
ومن دوهنم العرب ومثل ذلك يف البحر واملراكب حىت امتنع وجود اجمللوبات برا وحبرا وطلبوا املراكب لسفر 

 ومل يبق بسواحل البحر مركب العساكر بالتجاريد فتسامع القادمون فوقفوا عن القدوم خوفا من النهب والتسخري
وال قارب وبطل ديوان العشور ووصل سعر العشرة ارطال السمن ستمائة نصف فضه ان وجد والعشرة من البيض 
خبمسة عشر فضة أن وجد والدجاجة بأربعني نصفا والرطل الصابون بستني نصفا ومل يزل يتزايد حىت وصل الرطل 

ني نصفا والرطل القشطة بستني نصفا والرطل من السمك الطري بستة عشر اىل مائة وعشرين والراوية املاء باربع
نصفا والقديد اململوح بعشرة انصاف وقد كان يباع بنصفني وبالعدد من غري وزن واحلوت الفسيخ باربعني نصفا 

  وقس على ذلك 
وا يضربون يف كل ليلة ويف عشرينه رجع خازندار طاهر باشا اىل جهة العادلية ثانيا ومعه مجلة من العسكر وصار

  مدفعني واستمر طاهر باشا باجليزة 
وفيه كتب حممد علي باشا مكاتبة اىل االمراء القبايل وارسل هبا مصطفى أغا الوكيل وعلي كاشف الصابوجني 

  ليصطلحوا على امر 
حممد علي خبروج وفيه وصل أيضا مجاعة من األلفية اىل جهة سقارة وبالد اجليزة وطلبوا منها كلفة ودراهم فامر 

  العساكر فتلكؤا واحتجوا بطلب العلوفة فعزم على اخلروج بنفسه فلما كان ليلة االربعاء سادس عشرينه 

طلب كبار العساكر وركب معهم اىل مصر القدمية وشرعوا يف التعدية بطول الليل وهم حممد علي وعسكره 
كاشف الذي تزوج بنت شنن واتباعه يف  وخواصه وعابدي بك وعمر بك وصاحل قوش والدالة وكبريهم وعلي

جتمل وكبري الدالة وطائفته وركب اجلميع وقت الشروق وبرزوا اىل الفضاء وانفرد كل كبري بعسكره مخسة طوابري 
وستة ونظروا على البعد منهم فرأوا خيالة من العربان وغريهم متفرقني كل مجاعة يف ناحية فحمل كل طابور على 

امامهم فساقوا خلفهم فخرج عليهم كمائن من خلفهم ووقع بينهم الضراب ومحل علي كاشف  مجاعة منهم فاهنزموا
وآخر يقال له اوزى يف مجاعتهم فراوه جممال فظنوه حممد علي فاحتاطوا به وتكاثروا عليه واخذوه اسريا هو ومن 

ر من غري تأخري وذهب من ومعه وفر من جنا منهم ووقعت فيهم اهلزمية ورجع اجلميع القهقري وعدوا اىل بر مص
  االرنؤد طائفة اىل االخصام وانضموا اليهم 

ويف هذه االيام وقع بني اهل االزهر منافسات بسبب امور واغراض نفسانية يطول شرحها وحتزبوا حزبني حزب مع 
تبوا له الشيخ عبداهللا الشرقاوي وحزب مع الشيخ حممد االمري وهم االكثر وجعلوا االمري ناظرا على اجلامع وك

تقريرا بذلك من القاضي وختم عليه املشايخ والشيخ السادات والسيد عمر افندي النقيب وكانت النظارة شاغرة 
من ايام الفرنسيس وكان يتقلدها احد االمراء فلما خرج االمراء من مصر صارت تابعة للمشيخة لوقت تارخيه 

خ االمري يف النظر خلدمة اجلامع بنفسه وبابنه واحضر فانفعل لذلك الشيخ الشرقاوي وملا فعلوا ذلك اجتهد الشي
اخلدمة وكنسوا اجلامع وغسلوا صحنه ومسحوه وفرشوا املقصورة باحلصر اجلدد وعلقوا قناديل البوائك وصار كل 

يوم يقف على اخلدمة ويأمرهم بالتنظيف وغسل امليضاة واملراحيض وامر بغلق االبواب من بعد صالة العشاء ما 
ب الكبري ورتبوا له بوابا وطردوا من يبيت به من االغراب الذين يتلفون باحلصر ويلوثوهنا ببوهلم وغائطهم عدا البا

  وحنو ذلك 



ويف غايتة ليلة االحد اليت هي ليلة العيد عدى طائفة من العسكر اىل بر اجليزة وانضموا اىل االخصام وحصل يف 
ليلة يف االزبكية بعدما اثبتوا هالل شوال بعد العشاء االخرية العسكر ارجتاج واختالفات وعملوا شنكا يف تلك ال

  وقد كانوا اسرجوا املساجد وصلوا التراويح مث اطفؤا املنارات يف ثالث ساعة من الليل 

  شهر شوال سنة

استهل بيوم االحد املذكور ومجيع االمور مرتبكة واحلال على ما هو عليه من االضطراب ومل حيصل يف شهر رمضان 
ناس مجع حواس وال حظوظ وال امن وانكف الناس عن املرور يف الشوارع ليال خوفا من اذية العسكر ويف كل لل

  وقت يسمع االنسان اخبار ونكات وقبائح من افاعيلهم من اخلطف والقتل وأذية الناس 
د خالف ما تقدم ويف رابعه قلدوا مناصب كشوفات االقاليم وهتيؤا للذهاب وعملوا قوائم فرد ومظامل على البال

وخالف ما ياخذه الكشاف النفسهم وما يأخذونه قبل نزوهلم وذلك انه عندما يترشح الشخص منهم لتقليد 
املنصب يرسل من طرفه معينني اىل االقليم الذي سيتويل عليه باوراق البشارات وحق طرق باسم املعينني اما عشرين 

اوراق اخرى ويسموهنا اوراق تقبيل اليد وفيها مثل ذلك واكثر او الفا او اكثر او اقل فاذا قبضوا ذلك اتبعوها ب
اقل مث كذلك اوراق لبس القفطان وحنو ذلك وقد يتفق بعد ذلك مجيعه انه يتوىل خالفه ويستأنف العمل اىل غري 

ية ومرة ذلك هذا وكتخذا بك مستمر يف سرحاته باالقاليم ومجع االموال والعسف واجلور مرة باملنوفية ومرة بالغرب
بالشرقية وال يقرر اال االكياس من الشهريات واملغارم وحق الطرق واالستعجاالت املترادفة مما ال حييط به دفتر وال 

  كتاب 
  ويف ثامنه تويف ابراهيم افندي كاتب البهار وترك ولدا صغريا فقلدوا مملوكه حسنا يف منصبه وكيال عن ولده 

  ناداة عليهم باخلروج اىل نواحي ويف هذه االيام كثر حترك العسكر وامل

طرا واجليزة وذلك بسبب أن بعض االلفية عدى اىل ناحية الشرق واخذوا كلفا من البالد وبعضهم وصل اىل 
  وردان بالرب الغريب 

ويف عاشره حضر مجلة من الداالتية وغريهم من ناحية الشام فمنهم من حضر يف البحر على دمياط ومنهم من حضر 
  ى طاهر باشا الذي كان مسافرا على جدة يف الرب وعد

وفيه أيضا سافرت القافلة املتوجهة اىل السويس وصحبتها حنو املائتني من العسكر وعليهم كبري من طرف طاهر باشا 
  بدال عنه وسافر صحبتهم حسن افندي القاضى املنفصل ليكون قاضيا مبكة حسب القانون 

ويس فأرسل حممد علي وفتح احلواصل واراد اخذ بضائع التجار ويف خامس عشره وصلت قوافل التجار من الس
وفروق النب فانزعج التجار بوكائل اجلمالية وغريها وذلك بعد أن دفعوا عشورها ونو لوهنا واجرها وما جعلوه 

  عليها من املغرم السابقة واحنط االمر على املصاحلة عن كل فرق مخسون رياال ومل ينتطح يف ذلك شاتان 
دي وعشرينه حضر كتخدا بك اىل مصر بعدما مجع االموال من االقاليم وفعل ما فعله من الفرد واملظامل ويف حا

  اخلارجة عن احلد 
  ويف يوم االربعاء خامس وعشرينه تويف عثمان افندي العباسي 

  شهر ذي القعدة سنة



ا عرضيهم برب اجليزة وناحية طرا واستهل بيوم الثالثاء واالجتهاد حاصل خبروج العسكر للتجريد يف كل يوم ونصبو
  من ابتداء شعبان كما تقدم ويف كل يوم خيرجون طوائف ويعودون كذلك 

ويف يوم األربعاء تاسعه حضر مصطفى أغا الوكيل وعلي كاشف الصابوجني وعلي جاويش الفالح الذين كانوا 
واملتسببني فيها غالل وادهان تواجهوا اىل قبلي الجل الصلح وحضر صحبتهم نيف وثالثون مركبا من السفار 

  وجلود ومتر وغري ذلك ومل يعلم حقيقة ما حصل 
  ويف يوم اجلمعة حادي عشره نودى على العسكر باخلروج من الغد 

  بالتركي والعريب والتحذير من التأخري 
  ويف يوم االحد رجع مصطفى أغا جبواب ثانيا هجانا من طريق الرب 

وا احململ والكسوة وعني للسفر هبما من القلزم مصطفى جاويش العنتبلي ومعه ويف يوم االثنني رابع عشرة اخرج
  صراف الصرة دفعوا له ربعها ومثنها وهذا مل يتفق نظريه 

ويف يوم الثالثاء خامس عشره ورد حنو السبعني ططريا ومعهم البشارة حملمد علي باشا بوصول االطواخ اىل رودس 
تردارية اىل سكندرية يف ايام امحد باشا خورشيد وجامن افندى الدفتردار ووصل معهم أيضا مراسيم مبنصب الدف

ومنعوه عنها وكتبوا يف شأنه عرضا للدولة بعدم قبوله وان اهل البلد راضون على جامن افندي فلما حصل ما حصل 
يها الوكالة خلورشيد باشا وعزل عن مصر وعزل أيضا جامن افندي حضر أيضا امحد افندي املذكور مبراسيم اخر وف

لسعيد أغا جمددة له ونظر اخلاصكية حلافظ سليمان واستمر من ذلك الوقت مبصر فوصل اليه االمر بتقليد 
الدفتردارية وكان حسن افندي الروزناجمي هو املتقلد لذلك فلما كان يوم اخلميس سابع عشره اجتمع بديوان حممد 

وبعض املشايخ ولبس امحد افندي خلعة الدفتردارية وشرطوا علي صاحل أغا قاجبي باشا وسعيد أغا ونقيب االشراف 
  عليه انه ال حيدث حوادث كغريه فان حصل منه شىء عزلوه وعرضوا يف شأنه وقبل ذلك على نفسه 

ويف يوم اجلمعة ثامن عشره ارحتلت القافلة وصحبتها الكسوة واحململ اواخر النهار من ناحية قايت باي بالصحراء 
  السويس ليسافروا من القلزم وذهبوا اىل جهة 

وفيه وصلت االخبار بان بونابارته كبري الفرنسيس ركب يف مجع كبري واغار على بالد النمساوية وحارهبم حربا 
  عظيما وظهر عليهم وملك ختتهم وقالعهم وطلب ملكهم بعد خروجه من حصونه فأعاده ململكته بعد 

واحلصون مث سار اىل بالد املوسقو ووقع بينه وبينهم هدنة على ما شرط عليه شروطه وملك غري ذلك من القرانات 
  ثالثة اشهر 

  ويف اليوم االربعاء ثالث عشرينه خرج حسن باشا طاهر اىل ناحية مصر القدمية 
ويف يوم السبت سادس عشرينه حضر مبشرون حبصول مقتلة عظيمة واهنم اخدوا من االخصام مجلة عسكر اسرى 

  لك واظهروا السرور ورؤوس فضربوا مدافع لذ
ويف يوم االحد وصلت الرؤوس واالسرى وهى احدى وعشرون رأسا وذراع مقطع وسبعة عشر اسريا ليس فيهم 

من يعرف وال من جنس االجناد وغالبهم فالحون فاعطى حممد علي لكل اسري نصف دينار واطلقهم ووضعوا 
  الرؤوس والذراع عند باب زويلة 

يس ووصل أيضا صحبتهم جنرال من االنكليز راكب يف ختت ومحلته ومتاعه على حنو وفيه وصلت القافلة من السو



سبعني مجال فذهب عند قنصلهم فلما كان يوم االربعاء غايته ركب يف التخت وذهب عند حممد علي باالزبكية 
  فتلقاه وعمل له شنكا ومدافع وقدم له هدية وتقادم مث رجع اىل مكانه 

  شهر ذى احلجة احلرام سنة

استهل بيوم اخلميس فيه حضر مصطفى أعا الوكيل وعلي كاشف الصابوجني من اجلهة القبلية وقد تقدم اهنما ذهبا 
وعادا مث رجعا ثانيا على اهلجن لتقرير الصلح مث رجعا ومل يظهر اثر لذلك الصلح وحكى الناس عنهما أن املذكورين 

حية طحطا واجتمعا بعثمان بك حسن الربديسي فلم يرضيا ملا ذهبا اىل اسيوط وجدا ابراهيم بك قد انتقل اىل نا
بالتوجيه الذي وجه به اليهم وهو من حدود جرجا وقاال ال يكفينا االمن حدود املنية فان الفرنساوية كانوا اعطوا 

  حكم البالد القبلية من حدود املنية ملراد بك مبفرده فكيف انه يكفينا حنن اجلميع من جرجا وشرطوا 

استقر الصلح على مطلوهبم البد من اخالء االقليم من هذه العساكر الذين اليتحصل منهم اال الضرر  أيضا انه
واخلراب والدمار والفساد واليبقى الباشا منهم اال مقدار الفي عسكري وقالوا انه أيضا اذا مل يعطنا مطلوبنا فهو 

ا فنحن اوىل له واحسن منهم ونقوم مبا على البالد اليستغين عن اناس من العسكر يقيمون بالبالد اليت يبخل علينا هب
من املال والغالل وعند ذلك حيصل االمن وتسري املسافرون يف املراكب وترد املتاجر والغالل وحيصل لنا وله الراحة 

نه أن واما اذا استمر احلال على هذا املنوال فانه مل يزل متعبا من كثرة العسكر ونفقاهتم وكذلك سائر البالد على ا
  مل يرض بذلك فهاهي البالد بايدينا واالمر مستمر معنا ومعهم على التعب والنصب 

ويف رابعه ورد اخلرب بأن مجاعة من كبار العسكر وفيهم سليمان أغا االرنؤدي الذي توىل كسوفية منفلوط ومعهم 
من القحط وعدم االقوات  عدة وافرة من العسكر عدوا من املنية اىل الرب الشرقي باملطاهرة بسبب ما عندهم

الحاطة املصريني هبم فلما دخلوا اىل بلدة املطاهرة وملكوها وصل اليهم بعض االمراء واالجناد املصرية واحاطوا 
هبم وحاربوهم ايام حىت ظهروا عليهم وقتلوا منهم وهرب من هرب وهو القليل واسروا الباقي وفيهم سليمان أغا 

اد فحماه من القتل وقابل به كبار االمراء فانعموا عليه بكسوة ودراهم وسالح املذكور فالتجاء اىل بعض االجن
  واقام معهم اياما مث استأذهنم للعود وحضر اىل مصر وجلس بداره 

  وفيه ورد اخلرب أيضا مبوت االمري بشتك بك املعروف بااللفي الصغري مبطونا 
رج من مصر بعد حادثة خورشيد باشا خوفا من وفيه أيضا حضر حجاج اخلضري الرمياليت اىل مصر وقد كان خ

العسكر وذهب اىل بلدة باملنوات مث ذهب عند األلفي واقام يف معسكره اىل هذا الوقت مث أن األلفي طرده لنكتة 
  حصلت منه فرجع اىل بلده وارسل اىل السيد عمر فكتب له 

له يف خطته بانه على ما هو عليه يف حرفته  امانا من الباشا فحضر بذلك االمان وقابل الباشا وخلع عليه ونادوا
  وصناعته ووجاهته بني اقرانه فصار ميشي يف املدينة وبصحبته عسكري مالزم له 

ويف يوم اجلمعة تاسعه كان يوم الوقوف بعرفة ويف ذلك اليوم ركب حممد علي باالهبة الكاملة وصلى اجلمعة باملشهد 
اال يف هذا اليوم ويف عصر تلك الليلة ضربوا عدة مدافع من القلعة  احلسيين ومل يركب من وقت واليته باهليئة

  اعالما بالعيد وكذلك يف صبحها ويف كل وقت من الوقت اخلمسة مدة ايام التشريق 
ويف رابع عشره حضر جاههني بك األلفي ومعه طوائف من العربان اىل اقليم اجليزة واخذوا الكلف واغناما من 

ذلك وامروا خبروج العساكر اليهم وركب حممد علي باشا يف يوم اخلميس وخرج اىل ناحية البالد ودراهم واشيع ب



بوالق وانزلوا من القلعة جبخانة ومدافع وطفقوا خيطفون احلمري من االسواق أن وجدوها وعدى طائفة من 
وا أهل القرية وخرجوهم العساكر اخليالة اىل بر اجليزة وعدى طاهر باشا اىل بر انبابة وصحبته عساكر كثرية وازعج

من دورهم وسكنوا هبا واطلقوا دواهبم وخيوهلم على املزارع فأكلوها بأمجعها ومل يبقوا منها وال عودا اخضر يف ايام 
  قليلة 

  وفيه اختفى حجاج اخلضري أيضا بسبب ما داخله من الوهم واخلوف من العسكر 
  معادي اخلبريي اىل الرب االخر ويف عشرينه شرع عساكر حسن باشا يف التعدية من ناحية 

  ويف يوم االحد خامس عشرينه عدى حسن باشا أيضا 
ويف يوم االثنني نودي يف االسواق على العساكر الذين مل يكونوا يف قوائم العسكر الذين يقال هلم السري بالسفر 

  ا اىل واخلروج اىل بالدهم ومن وجد منهم بعد ثالثة ايام قتل وكذلك كتبوا فرمانات وارسوهل

البالد مبعىن ذلك ومن كان من اهل البلد او املغاربة او االتراك بصورة العسكر ومتزييا بزيهم فلينزع ذلك ولريجع 
  اىل زيه االول 

وفيه أيضا نودي على املعاملة الناقصة التقبض اال بنقص ميزاهنا الن املعاملة فحش نقصها جدا وخصوصا الذهب 
العملة يف الوزن والعيار واجلودة فان العسكر تسلطوا عليه بالقص فيقصون من  البندقي الذي كان احسن اصناف

املشخص الواحد مقدار الربع او اكثر او اقل ويدفعونه يف املشتروات واليقدر املتسبب على رده او طلب ارش 
وامتنعوا من نقصه وكذلك الصرييف اليقدر على رده او وزنه وقتل بذلك قتلى كثرية واغلق الصيارف حوانيتهم 

الوزن خوفا من شرهم وكذلك نودي على التعامل يف بيع النب بالريال املعاملة وهو تسعون نصفا وقد كان 
االصطالح يف بيع النب بالفرانسة فقط وبلغ صرف الفرانسة مائة ومثانني نصفا ضعف االول وعز وجوده لرغبة 

ار قولة السري هكذا يف نسخ ويف بعض النسخ القبسري الناس فيه لسالمته من الغش والنقص الن مجيع معاملة الكف
ومل نقف بعد املراجعة عليها كذ هبامش النسخة املطبوعة ساملة من الغش والنقص خبالف معامالت املسلمني فإن 

الغالب على مجيعها الزيف واخللط والغش والنقص فلما انطبعوا على ذلك ونظروا اىل معامالت الكفار وسالمتها 
ليها بالقطع والتنقيص والتقصيص تتميما للغش واخلسران واالحنراف عن مجيع االديان وقال صلى اهللا تسلطوا ع

عليه و سلم الدين املعاملة ومن غشنا فليس منا فيأخذون الرياالت الفرانسة اىل دار الضرب ويسبكوهنا ويزيدون 
كشف حاهلا يف مدة يسرية وتصري حناسا امحر من ويضربنوهنا قروشا يتعاملون هبا مث ين! عليها ثالثة ارباعها حتاسا 

اقبح املعامالت شكال ووضعا الفرق بينها وبني الفلوس النحاس اليت كانت تصرف باالرطال يف الدول املصرية 
السابقة يف الكم والكيف بل تلك امجل من هذه يف الشكل وقد شاهدنا كثريا منها وعليها امساء امللوك املتقدمني 

  منها نصف اوقية وكان الدرهم املتعامل به اذ ذاك من ووزن الواحد 

الفضة اخلالصة على وزن الدرهم الشرعي ستة عشر قرياطا ويصرف بثالثة ارطال من الفلوس النحاس فيكون 
صرف الدرهم الواحد اثنني وسبعني فلسا تستعمل يف مجيع املشتروات واملرتبات واملعاليم واللوازم للبيوت 

وقات فلما زالت الدولة القلوونية وظهرت دولة احلراكسة واستقر امللك املؤيد شيخ يف سلطنة واجلزئيات واحملر
مصر وبدا االختالل اختصر الدرهم املتعامل به وجعله نصف درهم وهو مثانية قراريط ومسي نصف مؤيدي ومل تزل 

س النحاس واملرتبات والوظائف تتناقص حىت صارت يف اخر الدولة اجلركسية اقل من ربع الدرهم واختل امر الفلو
باالوقاف املشروط فيها صرف املعاليم بالفلوس ومل يزل احلال خيتل ويضعف بسبب اجلور والطمع والغش وغباوة 



اويل االمر وعمي بصائهم عن املصاحل العامة اليت هبا قوام النظام حىت تالشى امر الدراهم جدا يف الوزن والعيار 
النصف اقل من العشر للدرهم وفيه من الفضة اخلالصة حنو الربع فيكون يف النصف الذي وصار الدرهم املعرب عنه ب

هو االن بدل الدرهم االصلي من الفضة اخلالصة اقل من ربع العشر فيكون يف النصف الواحد من معاملتنا االن 
و الدرهم االصلي الذي وزنه مخس قمحات قرياط وربع ثلث قرياط من الفضة وذلك بدل عن ستة عشر قرياطا وه

اخلالص فانظروا اىل هذا اخلسران اخلفي الذي امنحقت به الربكة يف كل شئ فان الدرهم الفضة االن صار مبنزلة 
الفلس النحاس القدمي فتأمل واحسب جتد االمر كذلك فاذا فرضنا أن انسانا اكتسب ألف درهم من درامهنا هذه 

رها على انه اذا حسبنا قيمة اخلمسة وعشرين يف وقتنا هذا عن فكأنه اكتبسب مخسة وعشرين الغري وهو ربع عش
كل درهم ثالثون نصفا فاهنا تبلغ سبعمائة ومخسني ويذهب الباقي وهو مائتان ومخسون هدرا واما الذهب فإن 
ا الدينار كان وزنه يف الزمن االول مثقاال من الذهب اخلالص مث صار يف الدولة الفاطمية وما بعدها عشرين قرياط

  وكان يصرف بثالثني درمها من الفضة فلما نقص الدرهم زاد صرف الدينار اىل أن استقر وزن الدينار 

يف اوائل القرن املاضي ثالثة عشر قرياطا ونصفا ويصرف بتسعني نصفا وهو املعرب عنه باالشريف والطريل املعروف 
ددية كانت اذذاك جيدة العيار والوزن وكان بالفندقلي يصرف مبائة وكانا جيدين يف العيار وكذلك االنصاف الع

الريال يصرف خبمسني نصفا والريال الكلب باثنني واربعني نصفا مث صار الدينار وهو احملبوب اجلنزريل مبائة ومخسني 
والفندقلي مبائة وعشرين والفرانسة بستني مث حدث احملبوب الزر يف ايام السلطان امحد بدال عن اجلنزريل وغال 

نزريل وكان يف وزن املشخص وعياره ووزن الزر ثالثة عشر قرياطا ونصف اىل أن زاد االختالل يف ايام صرف اجل
علي بك واملعلم رزق واستيالئه على دار الضرب والقروش واستعمل ضرب القروش واستكثر منها وزاد يف غشها 

بالزر مبائة وعشرة والطريل مبائة وستة  لكثرة املصاريف على العساكر والتجاريد والنفقات واستقر االشريف املعروف
واربعني واملشخص مبائتني والريال الفرانسة خبمسة ومثانني مدة من ايام علي بك وفحش وجود القروش املفردة 

وضعفها واجزاؤها حىت مل يبق بأيدي الناس من التعامل اال هي وعز باقي االصناف املذكورة وطلبت للسبك 
قت يف الصارفة واالبدال فلما زالت دولة علي بيك ومتلك حممد بك أبو الذهب نادى واالدخار صياغة احللي فتر

بابطال تلك القروش بأنواعها رأسا فخسر الناس خسارة عظيمة من امواهلم وباعوها باالرطال للسبك واقتصروا 
فيمنها وغلت يف  على ضرب االنصاف العددية واحملبوب الزر والنصفيات الغري ونقصوا من وزهنا وعيارها ونقصت

املصارفة وزاد احلال بتوايل احلوادث واحملن والغالء والغرامات وضيق املعاش وكساد البضائع وتساهلوا يف زيادة 
املصارفة وخصوصا يف مثن السلع واملبايعات وخالص احلقوق من املماطلني واقترن بذلك تغافل احلكام وجورهم 

كهم النظر يف العواقب اىل أن جتاوزت يف وقتنا هذا احلدود وبلغت يف وعدم التفاهتم ملصاحل الرعية وطمعهم وتر
  املصارفة اكثر من الضعف وصار صرف احملبوب مائتني ومخسة بل وعشرة والريال 

الفرانسة مبائة ومخسة وسبعني بل ومثانني واملشخص البندقي بأربعمائة واكثر واجملر بثلثمائة وستني والفندقلي بثلثمائة 
و اجلديد ويزيد القدمي جلودة عياره عن اجلديد وتتفاوت املثلية يف احملبوب جبودة العيار فاذا ابدل وعشرين وه

السلمي املوجود االن باحملمودي زيد يف مصارفته اربعون نصفا واكثر حبسب الرغبة واالحتياج ويتفاوت أيضا 
حرف العني ويكون احملبوبان يف حتويل  احملمودي مبثله فيزيد أبو وردة عن الراغب ويزيد الراغب عن الذي فيه

املعاملة بدال عن املشخص الواحد مع أن وزهنما سبعة وعشرون قرياطا ووزن املشخص مثانية عشر قرياطا فالتفاوت 
بينهما تسعة قراريط وهي مافيه من اخللط وغري ذلك مما يطول شرحه ويعسر حتقيقه وضبطه ومل يزل امر املعاملة 



ف نقودها واضطراهبا مستمر او كل قليل ينادون عليها مناداة حبسب اغراضهم ال نسمع وال وزيادة صرفها واتال
  تقبل وال يلتفت اليها ألن اصل الكدر منبعث عنهم ومنحدر عن جمراة خبائثم وفسادهم 

اتباعا ويف اخره اذن الباشا لولده الكبري بالذهاب لزيارة سيدي امحد البدوي رضي اهللا عنه بطندتا وعني صحبته 
وعسكرا وهجنا وقرر دراهم على البالد ألف ريال فما دوهنا خالف الكلف وكذلك سافر حرميات ورئيسهن حرمي 

مصطفى أغا الوكيل يف هيئة مل يسبق مثلها يف ختتروانات وعربات ومواهي وامحال ومجال وعسكر وخدم وفراسني 
  ن هذه احملدثات من اهوال القيامة وفرضوا هلن أيضا مقررات على البالد وكلفا وحنو ذلك واظن أ

  وانقضت السنة وما حصل فيها من احلوادث واالنذارات 
ومات فيها االمام العالمة والبحر الفهامة صدر املدرسني وعمدة احملققني مفيت احلنفية بالديار املصرية الشيخ حممد 

ة والف ونشا يف عفة وصالح وحفظ عبد املعطي ابن الشيخ امحد احلريري احلنفي ولد سنة ثالث واربعني ومائ
  القرآن وجوده وحفظ املتون وحضر اشياخ العصر وجود اخلط 

وكان ينسخ باألجرة وكتب كتبا كثرية وخطه يف غاية الصحة واجلودة وغالبها يف االدبيات كالرحيانة وخبايا الزوايا 
ذهب مث حتنف وحضر على اشياخ وخزانة االدب واليت خبطة من ذلك يف غاية احلسن والقبول وكان شافعي امل

املذهب مثل الشيخ حممد الدجلي والشيخ حممد العدوى والزم الشيخ حسن املقدسي مالزمة كلية وانتسب اليه 
وعرف به وحضر عليه وتلقى عنه غالب الكتب املشهورة يف املذهب وحضر باقي العلوم على الشيخ امللوى 

ب االجوبة على الفتاوى عن لسانه وملا تويف شيخه املذكور تقرر واحلفين والشيخ علي العدوي وغريهم وكان يكت
مكانه يف وظيفة اخلطابة واالمامة جبامع عثمان كتخدا باالزبكية وسكن بالدار املشروطة له هبا السكىن برحاب 

الشيخ اجلامع املذكور وكانت خطبه يف غاية اخلفة واالختصار ولوعظه وقع يف النفوس خللوه عن التصنع وملا مات 
امحد الدمنهوري يف سنة اثنتني وتسعني ومائة والف وحصل ما حصل للشيخ عبدالرمحن العريشي كما تقدم تعني 

املترجم ملشيخة احلنفية والفتوى عوضا عن املذكور قبل وفاته بأيام قليلة وكان اهال لذلك وكفالة وسار فيها سريا 
فادة واقبلت عليه الدنيا وسكن دارا مشرفة على االزبكية حسنا حبشمة واشتهر ذكره وقصدته الناس للفتوى واال

جارية يف وقف عثمان كتخدا واشترى أيضا دارا نفيسة باجلودرية واسكنها لغريه باالجرة واحنصرت فيه وظائف 
مشيخة احلنفية كالتدريس يف مدرسة احملمودية والصرغتمشية واحملمدية وغريها فكان يباشر االقراء بنفسه يف بعضها 

والبعض ولده العالمة الشيخ إبراهيم ومل يزل يقرئي وميلي ويفيد حىت يف حال انقطاعه وذلك انه ملا مات امحد أغا 
غامن وحصل بني عتقائه منازعة مث اتفقوا على حتكيم املترجم بينهم والتمسوا منه أن يذهب صحبتهم اىل قوة ليصلح 

ة اعتمد على بعض الواقفني فعثرت رجله فقبض ذلك الرجل بينهم فلما ذهب اىل بوالق واراد النزول يف السفين
  على معصمه فانكسر عظمه لنحافة جسمه فعادوا به اىل 

داره واحضروا له من عاجله حىت برىء بعد شهور وفرحوا بعافيته ودعاه بعض احبابه بناحية قناطر السباع فركب 
واراد الصعود اىل مرتبه اجللوس زلقت رجله فانكسر وذهب اليه وكانت اول ركباته بعد برئه فلما طلع اىل اجمللس 

عظم ساقه وتكدر احلاضرون ومحلوه وذهبوا به اىل داره واحضروا له املعاجل فلم حيسن املعاجلة وتأمل تأملا كثريا 
واستمر مالزما للفراش حنو سبع سنوات مث تويف يوم االربعاء سابع عشر رجب من السنة عن سبع وسبعني سنة 

بة األزبكية وتعني بعده يف املشيخة واالفتاء ولده احملقق العالمة املستعد الشيخ ابراهيم ادام اهللا النفع حبياته ودفن بتر
  وحفظ عليه اوالده 



ومات االجل االمثل املفوه املنشىء النبيه الفصيح املتكلم عثمان افندي ابن سعد العباسي االنصاري من ولد آخر 
كل على اهللا ووالده يعرف باالنصاري من جهة النساء من بيت السيادة واخلالفة ولد اخللفاء العباسية مبصر املتو

مبصر وهبا نشأ واشتغل بالعلم على فضالء الوقت ومهر يف الفنون بذكائه وعاىن احلساب والنجوم فأخذ منها حظا 
يه صيانة لبعض بالده ونزل كاتب سر يف ديوان بعض االمراء والمه بعض حمبيه يف ذلك فاعتذر انه امنا قدم عل

وضياعه الىت استولت عليها ايدي الظلمة فال حميد له عن عشرهتم واجتمع بشيخنا الشيخ حممود الكردي واراد 
السلوك يف طريق اخللوتية وترك شرب الدخان والزمه كثريا وتلقن االسم االول واالوراد واقلع عما كان عليه حىت 

وبعد وفاة االستاذ رجع اىل حالته وشرب الدخان مث وىل خليفة على غالل  الحت عليه انوار مالزمته واعتقده جدا
احلرمني فباشرها بشهامة مث ويل روزنامة مصر بصرامة وقوة مراس وشدة وخمادعة وراج امره واتسع حاله وزادت 

امره على حشمته وذلك بعد عزل امحد افندي أيب كلبة وقبل وفاة السيد حممد افندي الكماخي الروزناجمي وثقل 
باقي الكتبة والناس فاوغروا عليه وعزلوه فضاق صدره وزاد قلقه وحدث فيه بعض رعونة وتردد ملشاهد االولياء 

  يف الليل والنهار 

يبتهل ويدعو ويفرق خبزا ودراهم وياوى اليه اجملاذيب والذين يدعون الصالح والوالية فيكرمهم برهة ويرون له 
اد هوسه مث ملا يطول احلال ينقطع عنهم ويبدهلم بآخرين وهكذا كان ينام مع مرائي ومنامات واخباريات فيزد

بعضهم يف احلرمي ويترجم بعضهم مبكاشفات وشطحيات ويقول فالن يطلع على خطرات القلوب وفالن يصعد اىل 
تمر هبا السماء ومن كرامات فالن كذا مث يرجع عن ذلك وملا مات السيد حممد عيد يف كتابة الروزنامة أيضا اس

مثانية عشر شهر وكانت اعادته يف سنة مثان بعد املائتني مث احنرف عليه ابراهيم بك الكبري وعزله وكان يظن أن 
االمر يؤل اليه فلم يتم له ذلك واحضر ابراهيم بك السيد ابراهيم ابن اخي املتويف وقلده ذلك فعندها ايس املترجم 

لدول واالحوال والزم شأنه وبيته بعد رجوعه من هجرته اىل الشام يف منها واختلفت االمور حبدوث الفنت وتقلب ا
حادثة الفرنسيس واعترته االمراض واجتمعت لديه كتب كثرية يف سائر العلوم وبيعت بأسرها يف تركته تويف يوم 

  االربعاء خامس عشرين شوال من السنة 
شيخ حممد ابن سريين بن حممد بن حممود ابن جيش ومات العمدة االمام الصاحل الناسك العالمة والبحر الفهامة ال

الشافعي املقدسي ولد يف حدود الستني وقدم به والده اىل مصر فقرأ القرآن واشتغل بالعلم وحضر دروس الشيخ 
عيسى الرباوي فتفقه عليه وحلت عليه انظاره وحصل طرفا جيدا من العلوم على الشيخ عطية االجهورى والزمه 

وفاة شيخه اشتغل باحلديث فسمع صحيح مسلم علي الشيخ امحد الراشدي واتصل بشيخنا  مالزمة كلية وبعد
حممود الكردي فلقنه الذكر والزمه وحصلت له منه االنوار واجنمع عن الناس والحت عليه لوائح النجابة والبسه 

رم وصار يذاكر الطلبة التاج وجعله من مجلة خلفاء اخللوتية وامره بالتوجه اىل بيت املقدس فقدمه وسكن باحل
بالعلوم ويعقد حلقة الذكر وله فهم جيد مع حدة الذهن واقبلت عليه الناس باحملبة ونشر له القبول عند االمراء 

  والوزراء 

وقبلت شفاعته مع االجنماع عنهم وعدم قبول هداياهم واخربين بعض من صحبه انه يفهم من كالم الشيخ ابن 
مييل اىل مساعه وحج من بيت املقدس واصيب يف العقبة جبراحة يف عضده وسلب ما العريب ويقرره تقريرا جيدا و

عليه وحتمل تلك املشقات ورجع اىل مصر فزار شيخه الشيخ حممود وجلس مدة مث اذن له بالرجوع اىل بلده ومسع 
كتب اىل )  ١١٨٢( اشياء كثرية يف مبادي عمره واقتبس من االشياخ فوائد مجة حىت قبل اشتغاله بالعلم ويف سنة 



شيخنا السيد مرتضى يستجيزه فكتب له اسانيده العالية يف كراسة ومساها قلنسوة التاج وقد تقدم ذكرها يف ترمجة 
السيد مرتضى ومل يزل ميلي ويفيد ويدرس ويعيد واشتهر ذكره يف اآلفاق وانعقد على اعتقاده وانفراده االتفاق 

الكون اخباره وازدمحت على سدته زواره اىل أن جاب الداعي ونعته  وسطعت انواره وعمت اسراره وانتشرت يف
النواعي وذلك سابع عشرين شهر شعبان من السنة ومل خيلف بعده مثله وبه ختمت دائرة املسلكني من اخللوتية 

سنة ورجال السادة الصوفية وحسن به ختم هذا اجلزء الثالث من كتاب عجائب اآلثار يف التراجم واالخبار لغاية 
عشرين ومائتني والف من اهلجرة النبوية على صاحبها افضل الصالة والسالم وسنقيد ان شاء اهللا تعاىل ما يتجدد 

بعدها من احلوادث من ابتداء سنة احدى وعشرين اليت حنن هبا االن أن امتد االجل واسعف االمل ونرجو من 
  م انه على كل شىء قدير وباالجابة جدير واهللا اعلم الكرمي املتعال صالح االحوال وانقشاع اهلموم وصالح العمو

  سنة احدى وعشرين ومائتني والف

استهل شهر احملرم بيوم اخلميس حسابا ويوم السبت هالل ووافق ذلك انتقال الشمس لربج احلمل فاحتدت السنة 
زدجردي وتارخيهم يف هذه القمرية والشمسية وهو يوم النوروز السلطاين واول سنة الفرس وهو التاريخ اجلاليل الي

السنة ألف ومائة وستة وسبعون وكان طالع التحويل الواقع يف يوم اجلمعة يف خامس ساعة ونصف من النهار سبع 
  درجات 

ونصفا من برج السرطان وصاحبه يف حني العاشر منصرف عن تربيع املشتري ومقارنة عطارد واملشتري يف السابع 
هي رجعة كيوان يف الرابع وهو دليل على ثبات دولة القائم وتعب الرعية واحلكم هللا واملريخ مع الزهرة يف العاشر و

  العلي الكبري 
ويف ثالثه يف ليلة الثالثاء وصل اىل بوالق قاجبي وعلى يده تقرير حملمد علي باشا بواليته مبصر وصحبة التقرير خلعة 

مبنزله باالزبكية وحضر السيد عمر النقيب واملشايخ وهي فروة مسور فلما اصبح النهار عمل حممد علي باشا ديوانا 
واالعيان وحضر ذلك االغا من بوالق يف موكب ودخل من باب النصر وشق من وسط املدينة وامامه االغا والوايل 
واحملتسب واالغوات واجلاويشية وخلفه النوبة التركية فلما وصلوا اىل بات اخلرق عطفوا على جهة االزبكية فلما 

لتقليد ضربوا مدافع كثرية من االزبكية والقلعة وعملوا تلك الليلة شنكا وحراقات ونفوطا وسواريخ كثرية قرىء ا
  وطبوال وزمورا باالزبكية 

ويف سابعه وصلت االخبار بوقوع حروب بني العساكر والعربان واالمراء املصرية بناحية جزيرة اهلواء وقتل شخص 
ه ووصل اىل مصر عدة جرحى وهرب من العسكر طائفة وانضموا اىل من كبار العسكر يسمى كور يوسف وغري

االمراء املصريني وارسل حسن باشا يستنجد الباشا بارسال عساكر اليه ويف ذلك اليوم نادوا يف االسواق بعدم 
املشي يف االسواق من اذان العشاء وخرج كتخدا بك اىل بوالق يف آخر النهار ونصب وطاقه بربانبابة وخرج 

  مان أغا جبملة من العسكر وذهب اىل ناحية طرا سلي
  ويف ثامنه عدى كتخدا بك اىل الرب الغريب وانتقل طاهر باشا اىل اجليزة واقام هبا حمافظا 

وفيه امر الباشا جبمع االجناد املصرية واجلاقلية وامرهم بالتعدية اىل الرب الغريب وكان ختوف من اقامتهم باملدينة وقال 
  نكم هلم من اراد م



  الذهاب اىل االخصام فليذهب واال يستمر معنا 
ويف هذه االيام كان مولد سيدي امحد البدوي واجلمع بطندتا املعروف مبولد الشرنبابابة وهرع غالب اهل البلد 

بالذهاب اليه واكثروا اجلمال واحلمري بأغلى األجرة الن ذلك صار عند اهل االقليم مومسا وعيدا ال يتخلفون عنه 
للزيارة او للتجارة او للنزاهة او للفسوق وجيتمع به العامل االكرب واهايل االقليم البحري والقبلي وخرج اكثر  اما

اهايل البلد حبموهلم فكان الواقفون على االبواب يفتشون االمحال فوجدوا مع بعضهم اشياء من اسباب االجناد 
جدوا معه شيئا من ذلك لباقي الناس ضرر بنبش متاعهم املصرية ومالبسهم وحنو ذلك فوقع بسبب ذلك ايذاء ملن و

فكان من الناس من ياخذ معه اشخاصا من العسكر من طرف االغا يسلكوهنم للخروج من غري تفتيش ومينعون 
  املتقيدين باالبواب عن التعرض هلم ونبش متاعهم وامحاهلم 

لفيوم ذهب اليها صحبة الدالة فلم جيد هبا احدا ويف تاسعه وصل اخلرب بان عابدين بك ملا بلغه خروج األلفي من ا
فدخلها وارسل املبشرين اىل مصر بإنه ملك الفيوم فضربوا مدافع لذلك وانبث املبشرون يطوفون على بيوت 

االعيان يبشروهنم بذلك ويأخذون على ذلك الدراهم والبقاشيش مث ملا بلغ عابدين بك ما حصل الخيه حسن باشا 
  يه واقام معه ناحية الرقق من اهلزمية رجع ال

ويف عاشره وصل األلفي اىل ناحية كرداسة وانتشرت عساكره وعربانه باقليم اجليزة فلم خيرج هلم احد من اجليزة 
  مع كوهنم مبراى منهم ويسمعون نقاقريهم وطبوهلم ووطء حوافر خيوهلم 
ملشايخ مضمونة خنربكم أن سبب حضورنا وفيه ارسل األلفي مكتوبا خطابا اىل السيد عمر افندي مكرم النقيب وا

اىل هذه اجلهة امنا هو لطلب القوت واملعاش فان اجلهة الىت كنا هبا مل يبق فيها شىء يكفينا ويكفي من معنا من 
  اجليش واالجناد ونرجو من مراحم افندينا بشفاعتكم أن ينعم 

يوم االثنني حادي عشرة ركب السيد عمر اىل علينا مبا نتعيش به كما رجونا منه يف السابق فلما كان يف صبحها 
الباشا واخربه بذلك واطلعه على املراسلة فقال ومن اتى به قال له تابع مصطفى كاشف املوريل وقد ترك متبوعه 
بالرب اآلخر فقال له اكتب له باحلضور حىت نتروى معه مشافهة ويف ذلك الوقت حضر اىل الباشا من اخربه بان 

 وجيوشهم وصلوا اىل برانبابة فخرج اليهم طائفة من العسكر الرابطني هناك وحتاربوا معهم طائفة من املصريني
بسوق الغنم ووقع بينهم بعض قتلى وجرحى فركب من فوره وذهب اىل بوالق فنزل بالساحل وجلس هناك ساعة 

ة لرمبا احتاجوها وكان كذلك مث ركب عائدا اىل داره بعد أن منع من تعدية املراكب اىل برانبابة مث امرهم بالتعدي
  فإهنم رجعوا مهزومني فلو مل جيدوا املعادي حلصل هلم هول كبري 

ويف يوم الثالثاء حضر مصطفى كاشف املوريل املرسل من طرف األلفي وصحبته علي جرجبي بن موسى اجليزاوي 
ضر يف يوم اخلميس رابع عشره اىل بيت السيد عمر فركب صحبته اىل الباشا وكتبوا له جوابا ورجع من ليلته مث ح

جبواب آخر ومضمونه اننا ارسلنا لكم نرجو منكم أن تسعوا بيننا مبا فيه الراحة لنا ولكم وللفقراء واملساكني 
واهايل القرى فاجبتمونا بأننا نتعدى على القرى ونطلب منهم املغارم ونرعى زرعهم وننهب مواشيهم واحلال انه 

ان هذا االمر مل يكن على قصدنا ومرادنا مطلقا وامنا املوجب حلضورنا اىل هذا الطرف واهللا العظيم ونبيه الكرمي 
ضيق احلال واملقتضى للجمعية الىت نصحبها من العربان وغريهم ارسال التجاريد والعساكر علينا فالزم لنا أن جنمع 

ار الرومية واملصرية حملاربتنا وقتالنا الينا من يساعدنا يف املدافعة عن انفسنا فهم جيمعون اصناف العساكر من االقط
وهم كذلك ينهبون البالد والعباد لالنفاق عليهم وحنن كذلك جنمع الينا من يساعدنا يف املنع ونفعل كفعلهم لننفق 

  على من حولنا من املساعدين لنا وكل ذلك يؤدى اىل اخلراب والدمار وظلم الفقراء والقصد 



راحة الفريقني وهو أن يكفوا احلرب ويفرزوا لنا جهة نرتاح فيها فان ارض اهللا منكم بل الواجب عليكم السعي يف 
واسعة تسعنا وتسعهم ويعطونا عهدا بكفالة بعض من نعتمد عليه من عندنا وعندهم ويكتب بذلك حمضر لصاحب 

قليم اجليزة الدولة وننتظر رجوع اجلواب وعند وصوله يكون العمل مبقتضاه فعند ذلك اقتضى الرأي أن يقطعوه ا
وكتبوا له جوابا بذلك من غري عقد وال عهد وال كفالة كما اشار وسلموا اجلواب ملصطفى كاشف ورجع به ويف 

اثناء ذلك طلب اجناد األلفي كلفا من بلد برطيس وام دينار ومنية عقبة فامتنعوا عليهم فضربوهم وحاربوهم 
ا يقولون هلم اذا طلبوا منكم كلفة او دراهم ال تدفعوا وهنبوهم وسبب ذلك أن العساكر االتراك اغروهم وارسلو

هلم واطردوهم وحاربوهم وهنبوهم واذا مسعنا حربكم معهم اتيناكم وساعدناكم فاغتروا بذلك وصدقوهم فلما 
  حصل هلم ما حصل مل يسعفوهم ومل خيرجوا من اوكارهم حىت جرى عليهم املقدور 

مراسيم وارسلها اىل كشاف االقاليم والكائنني بالبالد من االجناد ويف يوم السبت ثالث عشرينة كتب الباشا 
املصرية بان جيتمعوا باسرهم ويذهبوا اىل ساحل السبكية للمحافظة عليها من وصول األخصام اليها وملنعهم من 

الركوب بنفسه تعدية البحر اليها الهنم اذا حصلوا هبا تعدى شرهم اىل بالد املنوفية بأسرها واشيع عزم الباشا على 
وذهابه اىل تلك اجلهة ويكون سريه على طريق القليوبية ويلحق هبم وكتخدا بك وطاهر باشا يسريان على الساحل 

الغريب جتاههم مث بطل ذلك وارسل اىل حسن باشا سرششمة بان حيضر مبن معه من العسكر من عند حسن باشا 
  قتل يف املعركة كما ذكر طاهر من ناحية بين سويف وكذلك عساكر كور يوسف الذي 

ويف ذلك اليوم وصل رسول أيضا من عند االلفي بكاتبات واجتمع بالسيد عمر النقيب واملكاتبات خطاب له 
  ولبقية املشايخ وللباشا ولسعيد أغا دار السعادة وصاحل بك القاجبي مبعىن ما تقدم صحبة امحد أيب ذهب 

وا الرسول واصحبوه ببعض املتعممني وهو السيد امحد الشتيوي ناظر العطار فكتبوا له جوابا باملعىن االول واعاد
  جامع الباسطية وكل ذلك امور صورية ومالعبات من الطرفني الحقيقة هلا 

ويف يوم الثالثاء وصل اجلماعة املذكورون الذين استدعاهم الباشا بعساكرهم وخلع الباشا على احد كبارهم عوضا 
  عن كور يوسف املقتول 

صل اخلرب بان طائفة من االجناد املصرية ومن يصحبهم من العربان عدوا اىل بر السبكية ومل مينعهم احملافظون وفيه و
بل هربوا من وجوههم فامر الباشا بسفر العساكر وطلب دراهم سلفة من االعيان الجل نفقة العساكر وفرضوا 

  وفيها االوسط والدون على البالد ثالث أالف كيس ويكون على العال منها مائة ألف فضة 
  ويف يوم اخلميس نودي يف االسواق خبروج العساكر 

ويف يوم السبت سافر طاهر باشا اىل منوف على جرائد اخليل وسافر بعده كتخدا باحلملة واحتاجوا اىل مجال 
  فاخذوا مجال السقائني والشواغرية 

ن الناحية أن رجب أغا وطائفة من العسكر وفيه حضر عمر بك االرنؤدي من ناحية بين سويف واخرب الواردون م
خامروا عليه وانضموا اىل االمراء القبليني وهم حنو الستمائة فعند ذلك حضر عمر بك املذكور يف تطريده ليربئ 

  نفسه من ذلك وحضر أيضا حمو كبري العسكر احملاصرين باملنية يطلب علوفة للعسكر 
ي أن يركب من انبابة ومحل امحاله ليسري اىل جهة حبرى فثارت وفيه اراد كتخدا بك وهو املعروف بدبوس اوغل

عليه العسكر وطالبوه بعالئفهم وسفهوا عليه ومنعوه من الركوب فأراد التعدية اىل بر بوالق فمنعوه أيضا وجذبوا 
بكم ومل يزل حليته فأقام يومه وليلته مث قال هلم وما الفائدة يف مكثي معكم دعوين اذهب اىل الباشا واسعى يف مطلو

  حىت ختلص منهم وعدى اىل مصر ومل يرجع اليهم 



ويف يوم السبت الذي هو غايته وصلت عساكر الدالة الذين كانوا بناحية بين سويف والفيوم اىل برانبابة وضربوا 
  هلم مدافع لوصوهلم 

ون مرتبات وارز ومسن وفيه ارسل كبار العسكر الذين بناحية منوف مكاتبة اىل الباشا يذكرون أن العساكر يطلب
  فاهنم ال حياربون وال يقاتلون باجلوع 

  ويف هذه االيام وصل الكثري من العساكر القبلية ودخلوا البلد وكثروا هبا 
ويف هذا االيام أيضا وصلت االخبار من الديار احلجازية مبساملة الشريف غالب للوهابيني وذلك لشدة ما حصل هلم 

جلالب عنهم من كل ناحية حىت وصل مثن االردب املصري من االرز مخسمائة ريال من املضايقة الشديدة وقطع ا
واالردب الرب ثلثمائة وعشرة وقس على ذلك السمن والعسل وغري ذلك فلم يسع الشريف اال مساملتهم والدخول 

التجاهر هبا يف طاعتهم وسلوك طريقتهم واخذا العهد على دعاهتم وكبريهم بداخل الكعبة وامر مبنع املنكرات و
وشرب االراجيل بالتنباك يف املسعى وبني الصفا واملروة باملالزمة على الصلوات يف اجلماعة ودفع الزكاة وترك لبس 

احلرير واملقصبات وابطال املكوس واملظامل وكانوا خرجوا عن احلدود يف ذلك حىت أن امليت يأخذون عليه مخسة 
ه القدر الذي يتقرر عليه فال يقدرون على رفعه ودفنه واليتقرب اليه فرانسة وعشرة حبسب حالة وان مل يدفع اهل

الغاسل ليغسله حىت يأتيه االذن وغري ذلك من البدع واملكوس واملظامل اليت احدثوها على املبيعات واملشتروات على 
فما يشعر على  البائع واملشتري ومصادرات الناس يف امواهلم ودورهم فيكون الشخص من سائر الناس جالسا بداره

حني غفلة منه اال والعوان يأمرونه بإخالء الدار وخروجه منها ويقولون أن سيد اجلميع حمتاج اليها فاما أن خيرج 
منها مجلة وتصري من امالك الشريف واما أن يصاحل عليها مبقدار مثنها او اقل او اكثر فعاهده على ترك ذلك كله 

  به واتباع ما امر اهللا تعاىل به يف كتا

العزيز من اخالص التوحيد هللا واتباع سنة الرسول عليه الصالة و السالم وما كان عليه اخللفاء الراشدون 
والصحابة والتابعون واالئمة اجملتهدون اىل اخر القرن الثالث وترك ما حدث يف الناس من االلتجاء لغري اهللا من 

احدثوه من بناء القباب على القبور والتصاوير والزخارف املخلوقني االحياء واالموات يف الشدائد واملهمات وما 
وتقبيل االعتاب واخلضوع والتذلل واملناداة والطواف والنذور والذبح والقربان عمل االعياد واملواسم هلا واجتماع 

وهية اليت اصناف اخلالئق واختالط النساء بالرجال وباقي االشياء اليت فيا شركة املخلوقني مع اخلالق يف توحيد االل
بعثت الرسل اىل مقاتلة من خالفها ليكون الدين كله هللا فعاهده على منع ذلك كله وعلى هدم القباب املبنية على 

القبور واالضرحة الهنا من االمور احملدثة اليت مل تكن يف عهده بعد املناظرة مع علماء تلك الناحية واقامة احلجة 
لتأويل من الكتب والسنة واذعاهنم لذلك فعند ذلك امنت السبل وسلكت عليهم باالدلة القطعية اليت ال تقبل ا

الطرق بني مكة واملدينة وبني مكة وجدة والطائف واحنلت االسعار وكثر وجود املطعومات وما جيلبه عربان الشرق 
مر الشريف اىل احلرمني من الغالل واالغنام واالمسان واالعسال حىت بيع االردب من احلنطة بأربع رياالت واست

  غالب يأخذ العشور من التجار واذا نوقش يف ذلك يقول هؤالء مشركون وانا اخذ من املشركني ال من املوحدين 

  شهر صفر اخلري

استهل بيوم االحد فيه سافر حمو بك اىل جهة املنية وفيه ورد من اسالمبول شخص قاجبي وعلى يديه مرسومات 
املقتولني واملقبورين وكذلك تركه السيد امحد احملروقي واخر يسمى  باجلمارك وغريها ومنها ضبط ترك املوتى



الشريف حممد الربيل والقصد حتصيل الدراهم باي حجة كانت ووصل أيضا اخر متعني جلمرك االسكندرية وآخر 
  لدمياط ولرشيد أيضا 

  وجبخانة وآالت حربية  وفيه عزم الباشا على السفر حملاربة األلفي واشيع عنه ذلك وانزلوا مدافع من القلعة
ويف رابعه قوى عزمه على ذلك واشيع انه مسافر يوم السبت واشار على السيد عمر افندي النقيب بان ينوب عنه 

ويكون قائما مقامه يف االحكام مدة غيابه فلم يقبل السيد عمر ذلك وامتنع مث فترت مهته عن ذلك وتبني اهنا 
  ايهامات ال اصل هلا 

ارسل الباشا اىل اخلانات والوكائل اعوانا فختموا على حواصل التجار مبا يف داخلها من النب ويف يوم اخلميس 
والبهار وذلك بعد أن امنهم وقبض منهم عشورها ومكوسها بالسويس فلما وصلت القافلة واستقرت البضائع 

  باحلواصل فعل هبم ذلك مث صاحلوا وافرج عنهم 
  ناحية اجلسر االسود والطرانة وقصد جهة البحرية  وفيه ورد اخلرب بأن األلفي ارحتل من

يف يوم السبت ركب صاحل أغا قاجبي باشا ونزل اىل بوالق ليسافر اىل الديار الرومية فركب لوداعه الباشا وسعيد 
أغا والسيد عمر النقيب فيشيعوه اىل بوالق حىت نزل اىل املراكب وخلع عليه الباشا فروة مسور مثمنة بعد أن وفاه 

دمته وهاداه هبدايا واصحب معه هدايا للدولة وارباهبا وعرفه بقضايا واغراض يتممها له هناك وودعوه ورجعوا خ
  اىل بيوهتم بعد الغروب 

ويف يوم الثالثاء عاشره سافر صاحل أغا السلحدار اىل جهة حبري على طريق املنوفية وصحبته عساكر وقرروا له 
  لبالد الرائجة عشرون كيسا فما فوقها وما دوهنا ومن كل صنف مقادير أيضا مقادير من االكياس على كل بلد من ا

وفيه فرضوا أيضا على البالد غالل قمح وفول وشعري كل بلد عشرون اردبا فما فوقها وما دوهنا وهذه ثالث فرضة 
  ابتدعت من الغالل على البالد يف هذه الدولة 

نهور البحرية يوم االربعاء رابعه واهنم امتنعوا عليه فحاصرهم الهنم وفيه ورد اخلرب بإن األلفي توجه اىل ناحية دم
استعدوا لذلك والبلد منضافة اىل السيد عمر النقيب فكان يرسل اليهم وحيذرهم منه ويرسل اليهم وميدهم بآالت 

دنات احلرب والبارود وحيرضهم على االستعداد للحرب فحصنوا البلدة وبنوا سورها وجعلوا فيها ابراجا وب
وركبوا عليها املدافع الكثرية واحضروا هلم ما حيتاجون اليه من الذخرية واجلبخانة وما يكفيهم سنة وحفروا حوهلا 

  خنادق وهي يف موقعها مرتفعة 
وفيه عزل الباشا حممد أغا كتخدا بك من كتخدائية بسبب امور نقمها عليه وحبسه وطلب منه ألف كيس وقلد يف 

  وهو املعروف بدبوس اوغلي  الكتخدائية خازنداره
ويف ليلة االحد ثامنه عدى ساري عسكر اىل بر انبابه بوطاقه وهو دبوس اوغلي الكتخدا املذكور وذلك يف اواخر 

النهار وضربوا مدافع كثرية لتعديته واخذ العسكر يف تشهيل امورهم ولوازمهم وانفق عليهم الباشا نفقة هذا 
ال ينقطع عن اعيان الناس والتجار واالفندية الكتبة ومجاعة الضرخبانة وامللتزمني  والطلب والتوزيع باالكياس مستمر

باجلمارك وكل من كان له ادىن عالقة او خدمة او جتارة او صنعة ظاهرة او فائظ او له شهرة قدمية او من مساتري 
عليه الصورة الىت ظهر  الناس وغالب االحيان احملصل لذلك والقاضي فيه السيد عمر افندي النقيب وقد حكمت

  فيها وانعكس احلال والوضع وساءت الظنون واألمر هللا وحده 
  ويف يوم اخلميس تاسع عشره ارحتل عرضى التجريدة من انبابه وذهبوا اىل جهة الوراريق 



ويف هذه االيام كان بني مشايخ العلم منافسات ومنافرات وحماسدات وذلك من اوائل شهر رمضان وتعصبات 
شيخة اجلامع ونظر اوقافه واوقاف عبدالرمحن كتخدا فاتفق أن الشيخ عبدالرمحن السجيين ابن الشيخ بسبب م

  عبدالرؤوف عمل وليمة ودعاهم اليها فاجتمعوا يف ذلك اليوم وتصاحلوا يف الظاهر 

وارعدت ويف يوم االثنني هبت رياح جنوبية حارة واثارت غبارا وزوابع ولواقح مث غيمت السماء غيما متقطعا 
وامطرت فكان الغبار والزوابع والشمس طالعة واملطر نزل وذلك بعد العصر وحصل مثل ذلك أيضا يف يوم الثالثاء 

  ولكن بعد الظهر 
ويف تلك الليلة بعد الغروب خرج الباشا حممد افندي املنفصل عن الكتخدائية منفيا اىل جهة دمياط واصحب معه 

  لرب عدة من العسكر ذهبوا به من طريق ا
ويف اواخره رجعت عساكر من االرنؤد وكانوا كثريين ونزلوا ببوالق ومصر القدمية وغالبهم الذين كانوا بصحبته 

حسن باشا طاهر واخيه عابدين بك وسبب رجوعهم اهنم طلبوا عالئفهم من حسن باشا وكان قد ظهر له فيهم 
ال هلم اذهبوا اىل مصر واطلبوا عالئفكم من الباشا املخامرة عليه وميلهم اىل االخصام فامتنع من دفع عالئفهم وق

وارسل اليه يعرفه حباهلم ونفاقهم فلما تراسلوا يف احلضور منعهم الباشا من الدخول اىل البلد ووعدهم بايصال 
عالئفهم اليهم وهم خارج املدينة وبعد أن يقبضوا ماهلم يعودون اىل مرابطهم كما كانوا فأقاموا بناحية بوالق 

ل الباشا فجمع عربان احلويطات والعائد وغريهم فاقاموا بناحية شربا ومنية السريج وهم مجلة كبرية استمروا وارس
يف جتمعهم اربعة ايام وارسل اىل االجناد واجلرجبية وامثاهلم املقيمني مبصر وامر بان يتهيئوا ويقضوا اشغاهلم وخيرجوا 

ة وعنده حصان يركبه او مجل حيمل عليه متاعه خرج بنفسه صحبة حسن أغا الشماشريجي فمن كان منهم ذا مقدر
واال اخرج بدال عنه واعطاه مصروفه واحتياجاته ولوازمه وبرزوا اىل خارج مث ارسل اىل العساكر املذكورين يأمر 
غرهم كبارهم بالسفر اىل بالدهم فامتنعوا وقالوا ال نسافر حىت نقبض املنكسر لنا من عالئفنا فعند ذلك دس اىل اصا

من خدعهم واستماهلم حىت تفرقوا يف خدمة املستوطنني ومل يبق مع كبارهم املعاندين اال القليل فلم يسعهم بعد ذلك 
  اال االمتثال وارحتلوا يف غايته من بوالق وسافر معهم 

ون الشماشريجي املذكور ومن بصحبته من املصريني وحوهلم العربان وساروا على طريق دمياط وهو اثنان ومخس
شخصا من كبار طائفة االرنؤود وحصل العرب يف مدة جتمعهم ماالخري فيه وكذلك يف مدة اقامتهم من اخلطف 

  والتعرية وقطع الطريق على املسافرين 

  شهر ربيع االول سنة

استهل بيوم الثالثاء ويف ليلة االحد سادسه حصل رعد كثري وبرق بني املغرب والعشاء بدون مطر والغيم قليل 
ع وذلك سابع عشر بشنس وثاين عشر ايار والشمس يف ثالث درجة من برج اجلوزاء وذلك من النوادر يف متقط

  مثل هذا الوقت 
ويف يوم االحد املذكور ضربوا مدافع من القلعة لبشارة وردت من اجلهة القبلية وذلك أن رجب أغا وياسني بك 

س حبرى املنية ليمنعا من يصل اليها من مراكب الذخرية فلما اللذين انضما اىل االمراء املصرية القبليني عمال متاري
سافر حمبوك مبراكب الذخرية ووصل اىل حسن باشا طاهر ببىن سويف اصحب معه عابدين بك وعدة من العسكر 
يف عدة مراكب فلما وصلوا اىل حمل املتاريس تراموا باملدافع والرصاص واقتحموا املرور وساعدهم الريح فخلصوا 



ملنية وطلعوا اليها ودخلها عابدين بك وقتل فيما بينهم اشخاص وارسلوا بذلك املبشرين فاخربوا بذلك وبالغوا اىل ا
يف االخبار وان ياسني بك قتل هو وخالفة ورأسه واصله مع رؤوس كثرية فعلموا لذلك شنكا وضربت مدافع 

ال يف شكترية هلا عدة مقاديف ودفعوا يف كثرية ومل يكن لقتل ياسني بك صحة مث وصل حمو بك وابن وايف وقد نز
  قوة التيار حىت وصلوا اىل مصر ومل يصل معهم رؤس كما اخرب املبشرون 

وفيه قرر فرضة على البالد وهي دارهم وغالل وعينوا لذلك كاشفا فسافروا معه عدة من العسكر وصحبتهم 
ه واصحابه من اوالد البلد فسافروا على حني نقاقري وسافر أيضا خازندار الباشا بلبيس وأخذ صحبته اكثر رفقائ

  غفلة اىل ناحية الدقهلية 

ويف عاشره وصلت االخبار بان األلفي ارحتل من البحرية ورجع اىل ناحية وردان وعدي اىل جزيرة السبكية وهرب 
ا منها وجلوا من كان مرابطا من االجناد املصرية وغريهم وطلبوا من اهايل السبكية دراهم وغالال وفر غالب اهله

  عنها وتفرقوا يف بالد املنوفية 
ويف ثاين عشره يوم اجلمعة عمل املولد النبوي ونصبوا باالزبكية صواري جتاه بيت الباشا والشيخ حممد سعيد 
  البكري وقد سكن بدار مطلة على الربكة داخل درب عبداحلق واقام هناك ليايل املولد اظهارا لبعض الرسوم 

رؤوس على السبيل املواجه لباب زويلة ذكروا اهنا من قتلى دمنهور وهي رؤوس جمهولة ووضعوا وفيه علقوا تسعة 
  جبانبهم بريقني ملطخني بالدماء 

وفيه طلب الباشا دراهم سلفة من امللتزمني والتجار وغريهم مبوجب دفتر امحد باشا خورشيد الذي كان قبضها يف 
رها وعينوا بطلها املعينني بالطلب احلثيث من غري مهلة ومن مل جيدوه بأن عام اول قبل القومة واخلرابة فعينوا مقادي

كان غائبا او متغيبا دخلوا داره وطلبوا اهله او جاره او شريكه فضاق ذرع الناس وذهبوا افواجا اىل السيد عمر 
بقدر االمكان ويهون عليهم االمر ورمبا سعى يف التخفيف عن البعض ! افندي النقيب فيتضجر ويتأسف ويتلقن 

  وقد تورط يف الدعوة 
وفيه سافر السيد حممد احملروقي اىل سد ترعة الفرعونية وذلك أن الترعة املذكورة ملا اجتهد يف سدها املصريون يف 
سنة اثنيت عشرة ومائتني والف كما تقدم فانفتحت من حمل آخر ينفذ اىل ناحية الترعة املسماة بالفيض وكان ذلك 

الصغري لعدم انقطاع املاء عن ري بالده فتهورت أيضا هذه الناحية واتسعت وقوى اندفاع املاء بإشارة ايوب بك 
اليها يف مدة هذه السنني حىت جف البحر الغرىب والشرقي وتغري ماء النيل يف الناحية الشرقية وظهرت فيه امللوحة 

ا االجاج ومياه اآلبار والسواقي من حدود املنصورة وتعطلت مزارع االرز وشرقت بالد البحر الشرقي وشربو
  وكثر 

تشكي اهايل البالد فحصل العزم على سدها يف هذا العام وتقيد بذلك السيد حممد احملروقي وذو الفقار كتخدا 
وطلبوا املراكب لنقل االحجار من اجلبل وذهب ذو الفقار اىل جهة السد ومجع العمال والفالحني وسيقت اليه 

جار من اول شهر صفر اىل وقت تارخيه وجبوا االموال من البالد الجل النفقة على ذلك مث املراكب اململوءة باالح
سافر السيد احملروقي أيضا وبذل جهده ورموا هبا من االحجار ما يضيق به الفضاء من الكثرة وتعطل بسبب ذلك 

ق والعربان فكانت املراكب املسافرون لقلة املراكب وجفاف البحر الغريب واخلوف من السلوك فيه من قطاع الطري
املعاشات الىت تأيت بالسفار وبضائع التجار يأتون بشحناهتم اىل حد السد وحمل العمل والشغل فريسون هناك مث 

ينقلون ما هبا من الشحنة والبضائع اىل الرب وينقلوهنا اىل السفن والقوارب الىت تنقل االحجار ويأتون هبا اىل ساحل 



اىل الرب وتذهب تلك السفن والقوارب اىل اشغاهلا يف نقل احلجر وال خيفى ما حيصل يف  بوالق فيخرجون ما فيها
  البضائع من االتالف والضياع والسرقة وزيادة الكلف واالجر وغري ذلك وطال امد هذا االمر 

  ويف اواخره نزل الباشا للكشف على الترعة فغاب يومني وليلتني مث عاد اىل مصر 

  ةشهر ربيع الثاين سن

فيه وردت سعادة من االسكندرية واخربوا بورود اربع مراكب وفيها عساكر من النظام اجلديد وصحبتهم ططريات 
وبعض اشخاص من االنكليز ومعهم مكاتبة خطابا اىل األلفي وبشارة بالرضا والعفو لالمراء املصرية من الدولة 

حرية سر بقدومهم وعمل هلم شنكا وضرب هلم بشفاعة االنكليز فلما وصلوا اليه بناحية حوش ابن عيسى بالب
مدافع كثرية مث شهلهم وارسلهم اىل االمراء القبليني وصحبتهم احد صناجقة وهو امني بك وحممد كاشف تابع 

ابراهيم بك الكبري مث إنه ارسل عدة مكاتبات بذلك اخلرب اىل املشايخ وغريهم مبصر وكذلك اىل مشايخ العربان مثل 
  د احلويطات والعائ

وشيخ اجلزيرة وباقي املشاهري فأحضر ابن شديد وابن شعري االوراق الىت اتتهم من االلفي اىل الباشا وفيها نعلمكم 
أن حممد علي باشا رمبا ارحتل اىل ناحية السويس فال حتملوا اثقاله وان فعلتم ذلك فال نقبل لكم عذرا وملا مسع 

  الباشا ذلك قال انه جمنون وكذاب 
باشا الطلب بفائظ البالد واحلصص من امللتزمني والفالحني وامر الروزناجمي وطائفته بتحرير ذلك عن وفيه فتح ال

السنة القابلة فضج امللتزمون وترددوا اىل السيد عمر النقيب واملشايخ فخاطبوا الباشا فاعتذر اليهم باحتياج احلال 
مللتزمني والربع على الفالحني وان حيسب الريال يف واملصاريف مث استقر احلال على قبض ثالثة ارباع النصف على ا

القبض منهم بثالثة ومثانني نصفا ويقبضه باثنني وتسعني وعلى كل مائة ريال مخسة انصاف حق طريق سواء كان 
القبض من امللتزم عن حصته يف املصر او بيد املعينني من طرف الكاشف يف الناحية واذا كان التوجيه بالطلب من 

  احية كانت اشنع يف التغرمي والكلف لترادف االرسال وتكرار حق الطريق كاشف الن
ويف سادسه حضر امحد كاشف سليم من اجلهة القبلية وسبب حضوره أن الباشا ملا بلغته هذه االخبار ارسل االمراء 

االمر فلم جيب القبليني يستدعي منهم بعض عقالئهم مثل امحد أغا شويكار وسليم أغا مستحفظان ليتشاور معهم يف 
واحد منهم اىل احلضور مث اتفقوا على ارسال امحد كاشف لكونه ليس معدودا من افرادهم وبينه وبني الباشا نسب 
الن ربيبته حتت حسن الشماشريجي فحضر واختلى به الباشا مرارا مث امره بالعود فسافر يف يوم الثالثاء رابع عشره 

يسي وعثمان بك حسن وغريهم من االمراء وهي عدد خيول وقالعيات واصحب معه هدية اىل ابراهيم بك والربد
  وثياب وامتعة وغري ذلك 

ويف سادسه أيضا قبض الباشا على ابراهيم أغا الوايل وحبسه مع ارباب اجلرائم وسبب ذلك أن البصاصني شاهدوا 
  ي لتباع محوال فيها ثياب من مالبس االجناد اعدها بعض جتار النصارى لريسلها اىل جهة قبل

على اجناد االمراء املصريني ومماليكهم ويربح فيها وسئل احلاملون هلا فأخربوا أن ارباهبا فعلوا ذلك باطالع الوايل 
املذكور على مصلحة اخذها منهم ووصل خرب ذلك اىل الباشا فاحضره وقبض عليه وحبسه مث اطلقه بعد ايام على 

ة املتقربني وعاد اىل منصبه واخذت البضاعة وضاعت على اصحاهبا مصلحة تقررت عليه بشفاعة امراة من القهارم
وغرموهم زيادة على ذلك غرامة وكذلك هتم الذي حجزها بانه اختلس منها اشياء وحبس واخذت منه مصلحة 



فتحصل من هذه القضية مجلة من املال مع اهنا يف خالل املراسلة واملهاداة ونودى بعد ذلك بان من اراد أن يرسل 
ئا او متجرا ولو اىل السويس فليستأذن على ذلك ويأخذ به ورقة من باب الباشا فان مل يفعل وضاع عليه فالوم شي

  عليه 
ويف يوم الثالثاء رابع عشره ورد ساعي وصحبته مكتوب من حاكم االسكندرية خطابا اىل الدفتردار خيربه بوصول 

مصر وامسه موسى باشا وصحبتهم مراكب هبا عساكر من قبطان باشا اىل الثغر ويف اثره واصل باشا متوىل على 
الصنف الذي يسمى النظام اجلديد وكان ورود القبطان اىل الثغر ليلة اجلمعة عاشره وطلعوا اىل الرب باالسكندرية 

يوم السبت حادى عشره فلما قرأ الدفتردار الورقة ارسل اىل السيد عمر النقيب فحضر اليه وركب صحبته للباشا 
يا معه ساعة مث فارقاه وملا بلغ األلفي ورود هذه الدونامنة وحضرت اليه املبشرون وهو بالبحرية امتأل فرحا واختل

وارسل عدة مكاتبات اىل مصر صحبة السعادة فقبضوا على السعاة وحضروا هبم اىل الباشا فأخفاها ووصل غريها 
ائمة صحبة قبطان باشا والنظام اجلديد ووالية موسى اىل ارباهبا على غري يد السعاة وصورهتا االخبار حبضور الدون

باشا على مصر وانفصال حممد علي باشا عن الوالية وان موالنا السلطان عفى عن االمراء املصريني وان يكونوا 
كعادهتم يف امارة مصر واحكامها والباشا املتوىل ببستقر بالقلعة كعادته وان حممد علي باشا خيرج من مصر ويتوجه 

  واليته الىت تقلدها وهي والية سالنيك وان حضرة  اىل

قبطان باشا ارسل يستدعي اخواننا االمراء من ناحية قبلي فاهللا يسهل حبضورهم فتكونون مطمئنني اخلاطر واعلموا 
اخوانكم من االولداشات والرعية بان يضبطوا انفسهم ويكونوا مع العلماء يف الطاعة وما بعد ذلك اال الراحة 

  والسالم  واخلري
ويف يوم اجلمعة سابع عشره ورد قاصد من طرف قبودان باشا اىل بوالق فأرسل اليه الباشا من قابله واركبه وحضر 
به اىل بيت الباشا واراد أن ينزله مبنزل الدفتردار فاستعفى الدفتردار من نزوله عنده فأنزلوه ببيت الروزناجمي واقام 

بينهما مث سافر يف يوم االثنني وذهب صحبته سليم املعروف بقيب لركخسي يوم السبت واالحد ومل يظهر ما دار 
وشرع الباشا يف عمل آالت حرب وجلل ومدافع ومجعوا احلدادين بالقلعة واصعدوا بنبات كثرية واحتياجات 
م ومهمات اىل القلعة وظهر منه عالمات العصيان وعدم االمتثال ومجع اليه كبار العسكر وشاورهم وتناجى معه

فوافقوه على ذلك الن مامن احد منهم اال وصار له عدة بيوت وزوجات والتزام بالد وسيادة مل يتخيلها ومل ختطر 
بذهنه وال بفكره وال يسهل به االنسالخ عنها واخلروج منها ولو خرجت روحه واخرب املخرب أن األلفي ارسل 

ا ومن الغنم اربعة آالف راس ومجلة ابقار وجواميس هدية اىل قبودان باشا وفيها ثالثون حصانا منها عشرة برخوهت
ومائة مجل حمملة بالذخرية وغري ذلك من النقود والثياب واالقمشة برمسه ورسم كبار اتباعه مث أن الباشا احضر 

السيد عمر واخلاصة وعرفهم بصورة االمر الوارد بعزله ووالية موسى باشا وان االمراء املصريني عرضوا للسلطنة 
لب العفو وعودهم اىل امرياهتم وخروج العساكر الىت افسدت االقليم عن ارض مصر وشرطوا على انفسهم يف ط

القيام خبدمة الدولة واحلرمني الشريفني وارسال غالهلا ودفع اخلزينة وتأمني البالد فحصل عنهم الرضا واجيبوا اىل 
منون عهدهم بذلك فاعملوا فكركم ورأيكم يف سؤاهلم على هذه الشروط وان املشايخ والعلماء يتكفلون هبم ويض

  ذلك مث انفصلوا من جملسه 

وفيه ارسل الباشا فجمع االخشاب الىت وجدها ببوالق يف الشوادر واحلواصل والوكائل وطلعوا مجيع ذلك اىل 
  القلعة لعمل العربات والعجل برسم املدافع والقنابر 



د احلسيين املعتاد وحضر الباشا لزيارة املشهد ودعاه شيخ ويف يوم الثالثاء حادى وعشرينه كان مولد املشه
السادات وهو الناظر على املشهد واملتقيد لعمل ذلك فدخل اليه وتغدى عنده مث ركب وعاد اىل داره واكثر من 

  الركوب والطواف بشوارع املدينة والطلوع اىل القلعة والنزول منها والذهاب اىل بوالق وهو البس برنسا 
اخلميس ثالث عشرينه حضر ديوان افندي وعبداهللا أغا بكتاش الترمجان عند السيد عمر ومعهما صورة  ويف يوم

عرض يكتب عن لسان املشايخ اىل الدولة يف شأن هذه احلادثة فتناجوا مع بعضهم حصة من النهار مث ركبا وحضرا 
حال وترصيعه ووضع امسائهم وختومهم يف ثاين يوم عند الشيخ عبداهللا الشرقاوي وامروا املشايخ بتنظيم العرض

  عليه لريسله الباشا اىل الدولة فلم تسعهم املخالفة ونظموا صورته مث بيضوه يف كاغد كبري 
ويف ليلة االثنني ثالث عشرينه وصل شاكر أغا السلحدار الوزير اىل بوالق فتلقوه واركبوه اىل بيت الباشا فلما 

السلحدار املذكور احداها خطابا للمشايخ واخرى اىل شيخ السادات  اصبح النهار ارسلوا ارواقا وصلت صحبة
وثالثة اىل السيد عمر النقيب وكلها على نسق واحد وهي من قبدون باشا وعليها اخلتم الكبري وهي بالعريب وفرمان 

ه سالنيك رابع باللغة التركية خطابا للجميع ومضمون الكل االخبار بعزل حممد علي باشا عن والية مصر وواليت
ووالية السيد موسى باشا املنفصل عنها مصر وان يكون اجلميع حتت الطاعة واالمتثال لألوامر واالجتهاد يف املعاونة 

وتشهيل حممد علي باشا فيما حيتاج اليه من السفن ولوازم السفر ليتوجه هو وحسن باشا وايل جرجا من طريق 
كر من غري تأخري حسب االوامر السلطانية مث اهنم اجتمعوا يف دمياط باالعزاز واالكرام وصحبتهما مجيع العسا

  عصر 

ذلك اليوم مبنزل السيد عمر وركبوا اىل الباشا فلما استقروا باجمللس قال هلم وصلت اليكم املراسالت الواردة 
جلميع على صحبة السلحدار قالوا نعم قال ما رأيكم يف ذلك قال الشيخ الربقاوي ليس رأى والرأي ما تراه وحنن ا

رأيك فقال هلم يف غد ابعث اليكم صورة تكتبوهنا يف رد اجلواب وارسل اليهم من الغد صورة مضموهنا أن االوامر 
الشريفة وصلت الينا وتلقيناها بالطاعة واالمتثال اال أن اهل مصر ورعيتها قوم ضعاف ورمبا عصت العساكر عن 

هتك احلرمات وانتم اهل للشفقة والرمحة والتلطف وحنو ذلك اخلروج فيحصل الهل البلدة الضرر وخراب الدور و
من التزويقات والتمويهات واصدروها اليه يف اثناء ذلك حممد علي باشا آخذ يف االهتمام والتشهيل واظهار احلركة 

قدم اىل واخلروج حملاربة األلفي وبرزت العساكر اىل ناحية بوالق وخارج البلدة وعدوا باخليام اىل الرب الغريب وت
مشايخ احلارات بالتعريف على كل من كان متصفا باجلندية ويكتبوا امساءهم وحمل سكنهم ففعلوا ذلك مث كتب هلم 
أوراق باالمر باخلروج وعليها ختم الباشا ومسطور يف ورقة االمر بأن املأمور يصحب معه شخصني او ثالثة على أن 

متاعه وال ما يصرفه على نفسه فضال عن غريه وكذلك امر اكثرهم ال ميلك محارا يركبه وال ما حيمل عليه 
  الوجاقلية جليلهم وحقريهم باخلروج للمحاربة 

وفيه شرع الباشا يف تقرير فرضة على البالد البحرية وهي القليوبية واملنوفية والغربية والدقهلية واملزامحتني اىل آخر 
ى ثالثون اردبا وثالثون رأسا من الغنم واردب ارز جمرى النيل ورتبوها اعلى وادىن واوسط وهي غالل االعل

وثالثون رطال من اجلنب ومن السمن كذلك وغري هذه االصناف كالتنب واجللة وغري ذلك واالوسط عشرون اردبا 
وما يتبعها مما ذكر واالدىن اثنا عشر ومع ذلك القبض والطلب مستمر يف فائظ امللتزمني بعضه من ذواهتم وبعضه 

  مع ما يتبع ذلك من حق الطرق واخلدم وتوايل االستعجاالت  من فالحيهم
  ويف ليلة الثالثاء ثامن عشرينه سافر شاكر أغا السلحدار باألجوبة 



  شهر مجادى االوىل سنة

استهل بيوم اخلميس يف ثانيه احترق معمل البارود بناحية املدابغ فحصل منه رجة عظيمة وصوت هائل مثل املدفع 
يب والبعيد ومات به اشخاص ويقال اهنم رموا بنبة من القلعة بقصد التجربة على جهة بوالق العظيم مسعه القر

  فسقطت يف املعمل املذكور وحصل ما ذكر 
ويف ثالثه يوم السبت وقت الزوال ركب الباشا من داره يريد السفر حملاربة األلفي ونزل اىل بوالق وعدى اىل بر 

  لتجمع العربان وعني لذلك حسن أغا حمرم وعلي كاشف الشرقية  انبابة لتجهيز العرضى وارسل اوراقا
ويف ليلة االثنني خامسه حضر سليم أغا قاجبي كتخدا الذي تقدم سفره صحبة سعيد أغا كتخدا البوابني مرسال اىل 

ا منقوه قبودان باشا من طرف حممد علي باشا فرجع جبواب الرسالة وحمصلها أن القبودان مل يقبل هذه االعذار وال م
من التمويهات اليت ال اصل هلا وال بد من تنفيذ االوامر وسفر الباشا ونزوله هو وحسن باشا وعساكرمها 

  وخروجهم من مصر وذهاهبم اىل ناحية دمياط وسفرهم اىل اجلهة املأمورين بالذهاب اليها وال شىء غري ذلك ابدا 
تقنطر من فوق جواده وكسرت رجله واحضره  ويف ليلة اخلميس ثامنه حضر علي كاشف الشرقية وذلك انه

  حمموال 
ويف يوم اخلميس املذكور وصل الكثري من طوائف عرب احلويطات ونصف حرام من ناحية شربا اىل بوالق وضربوا 

  حلضورهم مدافع 
  وفيه ركب طوائف الدالتية وتقدموا اىل جهة حبري واشيع ركوب حممد علي باشا وذلك اليوم فلم يركب 

ي عشره ورد خرب بوصول موسى باشا اىل ثغر سكندرية يوم االحد حادي عشرة واملذكور ارسل من طرفه ويف ثاث
قاصدا وعلى يده مرسوم خطابا المحد افندي الدفتردار بان يكون قائما مقامه ويأمره بضبط االيراد واملصرف فلم 

  يقبل الدفتردار ذلك وقال مل يكن بيدي قبض وال صرف 

  ك وال عالقة يل بذل
مجاعة قواسة على بيوت االعيان يبشروهنم بأن العساكر الكائنني بناحية الرمحانية ركبوا على ! ويف يوم االحد طاقت 

عرضى األلفي ووقعت بينهم مقتلة كبرية وقتلوا منه مجلة فيهم اربع صناجق وهنبوا منه زيادة عن مثامنائة مجل بأمحاهلا 
ر ومعهم حنو الثمانني رأسا ومائة اسري وغري ذلك وان األلفي هرب وعدة هجن حمملة باالموال ورجعت العساك

مبفرده اىل ناحية اجلبل وقيل اىل االسكندرية فكانوا يطوفون على االعيان هبذا الكالم ويأخذون منهم البقاشيش مث 
يس يقع منهم ظهر أن هذا الكالم ال اصل له وتبني أن طائفة من العرب يقال هلم اجلوابيض وهم طائفة مرابطون ل

اذية وال ضرر الحد مطلقا نزلوا باجلبل بتلك الناحية فدمههم العسكر وخطفوا منهم ابال واغناما وقتل فيما بينهم 
  انفار من الفريقني ملدافعتهم عن انفسهم 

 ويف ذلك اليوم أيضا ركب حسن أغا الشماشريجي اىل املنصورية قرية باجليزة ومعه طائفة من العسكر وهي بالقرب
من االهرام فضربوا القرية وهنبوا منها اغناما ومواشي واحضروها اىل العرضي بإنبابة وحضر خلفهم اصحاب 

االغنام وفيهم نساء يصرخن ويصحن وصادف ذلك أن السيد عمر النقيب عدى اىل العرضى فشاهدهم على هذه 
  اء الصارخني وذهبوا بالباقي للمطابخ احلالة فكلم الباشا يف شأهنم فأمر بأن برد االغنام اليت للنساء والفقر

ويف ثاين عشره وردت االخبار بأن العساكر الكائنني بالرمحانية ومرقص رجعوا اىل النجيلة ونصبوا عرضيهم هناك 
وحضر األلفي جتاههم فركبوا حملاربته وكانوا مجعا عظيما فركب األلفي جبيوشه وحارهبم ووقع بينه وبينهم وقعة 



صرته عليهم واهنزام العسكر وقتل من الدالة وغريهم مقتلة عظيمة ومل يزالوا يف هزميتهم اىل عظيمة اجنلت عن ن
البحر والقوا بأنفسهم فيه وامتأل البحر من طراطري الدالتية وهرب كتخدا بك وطاهر باشا اىل بر املنوفية وعدوا يف 

  املراكب واستوىل األلفي وجيوشه على خيوهلم 

انتهم وارسل برؤوس القتلى واالسرى اىل القبودان واشيع خرب هذه الواقعة يف الناس وخيامهم ومحالهتم وجبخ
وحتدثوا هبا وانزعج الباشا والعسكر انزعاجا عظيما وعدى اىل بر بوالق وطاف الوايل واصحاب الدرك ينادون 

وب والذهاب واجملىء على العساكر باخلروج اىل العرضى ويكتبون امساءهم وحضر الباشا اىل داره واكثر من الرك
والطواف حول املدينة والشوارع ويذهب اىل بوالق ومصر القدمية ويرجع ليال وهنارا وهو راكب رهوانا تارة او 

فرسا او بغلة ومرتد بربنس ابيض مثل املغاربة والعسكر امامه وخلفه ووصل جماريح كثرية واخربوا بالواقعة 
  هلنداوي فقط واجنرح امني بك وغريه جرح سالمة املذكورة ومات من مجاعة األلفي امحد بك ا

ويف يوم االربعاء حادي عشرينه وصلت العساكر املهزومة وكرباؤهم اىل بوالق وفيهم جماريح كثرية وهم يف اسوأ 
حال فمنعهم الباشا من طلوع الرب وردهم مبراكبهم اىل بر انبابة واستمروا هناك اىل اخر النهار وهم عدد كثري وقد 

اليهم من كان برب املنوفيه ومل حيضر املعركة ملا داخلهم من اخلوف مث اهنم طلعوا اىل بوالق وانتشروا يف  انضاف
النواحي وذهب منهم الكثري اىل مصر القدمية وحضر كثري منهم ودخلوا املدينة ودخلوا البيوت وازعجوا كثريا من 

ناصرية وغري ذلك من النواحي واخرجوهم من دورهم الناس والساكنني بناحية قناطر السباع وسويقة والالال وال
  وقد كانت الناس استراحت منهم مدة غياهبم 

ويف يوم االربعاء ثامن عشرينه املوافق لثامن مسرى القبطي اويف النيل اذرعه وركب الباشا يف صبيحة يوم اخلميس 
ى املاء يف اخلليج جريانا ضعيفا اىل قنطرة السد وحضر القاضي والسيد عمر النقيب وكسر اجلسر حبضرهتم وجر

بسبب علو ارضه وعدم تنظيفه من االتربة املتراكمة فيه ويقال اهنم فتحوه قبل الوفاء الشتغال بال الباشا وتطريه 
  وخوفه من حادثة حتدث يف مثل يوم هذا اجلمع وخصوصا وقد وصل اىل بر اجليزة الكثري من اجناد األلفي 

  شهر مجادي اآلخرة سنة

بيوم السبت يف سادسه حضر طاهر باشا اىل بر انبابة ونصب خيامه هناك وعدى هو يف قلة اىل بوالق  استهل
وذهب اىل داره باألزبكية وكان من امره انه ملا حصلت له اهلزمية فذهب اىل املنوفية وقد اغتاظ عليه الباشا وارسل 

سل اليه يأمره بالذهاب اىل رشيد فذهب اىل يقول له التريين وجهك بعد الذي حصل وترددت بينهما الرسل مث ار
فوة مث حضر شاهني بك األلفي اىل الرمحانية فأرسل الباش اىل طاهر باشا يأمره بالذهاب اىل شاهني بك ويطرده من 
الرمحانية فذهب اليه يف املراكب فضرب عليه شاهني بك باملدافع فكسر بعض مراكبه فرجع على اثره وركب من 

ر الرمحانية مث حضر اىل مصر ووصل بعده الكثري من العسكر فأمرهم الباشا بالعود فعاد الكثري الرب حىت عدى حب
منهم يف املراكب وحضر ايضا امسعيل أغا الطوجبي كاشف املنوفية وقد داخل اجلميع اخلوف من األلفي وأما األلفي 

هب اعياهنا اىل قبودان باشا وقابلوه فإنه بعد انفصال احلرب من النجيلة رجع اىل حصار دمنهور وذلك بعد أن ذ
وامنهم ورجعوا على امانة فافترقوا فرقتني فرقة منهم اطمأنت ورضيت باالمان واالخرى مل تطمئن بذلك وارسلوا 

اىل السيد عمر والباشا فرجع اليهم اجلواب يأمروهنم باستمرارهم على املمانعة وحماربة من يأيت حلرهبم فامتثلوا ذلك 
رقة االخرى وارسل اليهم القبودان يدعوهم اىل الطاعة ويضمن هلم عدم تعدي األلفي عليهم فلم يرضوا وتبعتهم الف



بذلك فعند ذلك استفىت العلماء يف جواز حرهبم حىت يذعنوا للطاعة فأفتوه بذلك فعند ذلك ارسل اىل األلفي يأمره 
  حبرهبم فحاصرهم وحارهبم واستمر ذلك 

  اخلرب مبوت الكاشف الذي بدمنهور ويف يوم اجلمعة سابعه ورد 
ويف يوم اخلميس ثالث عشره وصلت قافلة من السويس وصحبتها احململ فأدخلوه وشقوا به من املدينة وخلفه طبل 

  وزمر وامامه اكابر العسكر واوالد الباشا ومصطفى جاويش املتسفر عليه ولقد اخربين مصطفى 

وهايب حضر اىل احلج واجتمع به فقال له الوهايب ماهذه العويدات جاويش املذكور انه ملا ذهب اىل مكة وكان ال
اليت تأتون هبا وتعظموهنا بينكم يشري بذلك القول اىل احململ فقال له جرت العادة من قدمي الزمان هبا جيعلوهنا عالمة 

  خرى فإين اكسره واشارة الجتماع احلجاج فقال التفعلوا ذلك وال تأتوا به بعد هذه املرة وان اتيتم به مرة ا
ويف ليلة االربعاء حضر االفندي املكتوجبي من طرف القبودان اىل بوالق فأرسل اليه الباشا حصانا فركبه وحضر اىل 
بيت الباشا باالزبكية يف صبح يوم االربعاء املذكور فأحضر الباشا الدفتردار وسعيد أغا واختلوا مع بعضهم ومل يعلم 

  مادار بينهم 
عشرينه ارحتل من باجليزة من االمراء املصريني وعدهتم ستة من املتآمرين اجلدد الذين امرهم األلفي  ويف يوم اخلميس

  فذهبوا عند استاذهم بناحية دمنهور ونزلوا بالقرب منه 
ويف خامس عشرينه مر سليمان أغا صاحل من ناحية اجليزة راجعا من عند االمراء القباىل وصحبته هدايا من طرفهم 

وفيها خيول وعبيد وطواشية وسكر ومل جييبوا على احلضور ملمانعة عثمان بك الربديسي وحقده الكامن  للقبودان
لاللفي ولكون هذه احلركة وهي جمئ القبودان وموسى باشا باجتهاده وسفارته وتدبريه كما سيتلى عليك فيما بعد 

ملا مل جيد يف املصرلية االسعاف وحتقق ماهم وفيه ظهرت فحوى النتيجة القياسية وانعكاس القضية وهو أن القبودان 
عليه من التنافر واخلالف وتكررت ما بينه وبني الفريقني املراسالت واملكاتبات فعند ذلك استأنف مع حممد علي 

باشا املصادقة وعلم أن االروج له معه املوافقة فارسل اليه املكتوجبي واستوثق منه والتزم له باضعاف ماوعد به من 
بني معجال ومؤجال على ممر السنني وااللتزام جبميع املأمورات والعدول عن املخالفات فوقع االتفاق على قدر الكذا

معلوم وارسل اىل حممد علي باشا يأمره بكتابة عرضحال خالف االولني ويرسله صحبة ولده علي يد القبودان فعند 
  ذلك خلصوا عرضحال 

لية وارسله صحبة ابنه ابراهيم بك واصحب معه هدية حافلة وخيوال وختم عليه االشياخ واالختيارية والوجاق
  واقمشة هندية وغري ذلك وتلفت طبخة األلفي والتدابري ومل تسعفه املقادير 

ويف هذه االيام ختاصم عرب احلويطات والعيايدة وجتمع الفريقان حول املدينة وحتاربوا مع بعضهم مرارا وانقطعت 
لباشا للحويطات وخرج بسببهم اىل العادلية مث رجع مث اهنم اجتمعوا عند السيد عمر السبل بسبب ذلك وانتصر ا

  النقيب واصلح بينهم 

  شهر رجب سنة

استهل بيوم االحد فيه وصل القاضي اجلديد ويسمى عارف افندي وهو ابن الوزير خليل باشا املقتول وانفصل 
كان انسانا البأس به مهذبا يف نفسه وسافر اىل قضاء حممد افندي سعيد حفيد علي باشا املعروف حبكيم اوغلي و

  املدينة املنورة من القلزم بصحبة القافلة 



ويف يوم اجلمعة سادسه سافر ابراهيم بك بن الباشا باهلدية وسافر بصحبته حممد أغا الظ الذي كان سلحدار حممد 
  باشا خسروا 

ي ترمجانه يأمره بلزوم داره وانه الخيرج منها وال اىل صالة ويف يوم السبت ارسل الباشا اىل الشيخ عبد اهللا الشرقاو
اجلمعة وسبب ذلك امور وضغائن ومنافسات بينه وبني اخوانه كالسيد حممد الدواخلي والسيد سعيد الشامي 

  وكذلك السيد عمر النقيب فأغروا به الباشا ففعل به ما ذكر فامتثل االمر ومل جيد ناصرا وامهل امره 
االخبار بوقوع معركة عظيمة بني العسكر وااللفي وذلك أن األلفي مل يزل حماصرا دمنهور وهم وفيه توارت 

ممتنعون عليه اىل اآلن وسد خليج االشرفيه ومنع املاء عن البحرية واالسكندرية لضرورة مرور املاء من ناحية 
معه عثمان أغا ومعهما عدة كثرية من دمنهور ليعطل عليهم املراد من احلصار فأرسل الباشا بربر باشا اخلازندار و

  العساكر يف املراكب فوصلوا اىل خليج االشرفية من ناحية الرمحانية وعليه مجاعة من االلفية فحاربوهم حىت 

اجلوهم عنها وفتحوا فم اخلليج فجرى فيه املاء ودخلوا فيه مبراكبهم فسد االلفية اخلليج من اعلى عليهم وحضر 
فية فم اخلليج باعدال القطن واملشاق مث فتحوه من اسفل فسال املاء يف السبخ ونضب املاء شاهني بك فسد مع االل

من اخلليج ووقفت السفن على االرض ووصلتهم االلفية فاوقعوا معهم وقعة عظيمة وذلك عند قرية يقال هلا منية 
  ىت افترق الفريقان فيما بعد القران فاهنزموا اىل سنهور وحتصنوا هبا فأحاطوا هبم واستمروا على حماربتهم ح

وفيه أيضا وصلت االخبار بإن ياسني بك مل يزل حيارب من مبدينة الفيوم حىت ملكها وقتل من هبا ومل ينج منهم اال 
  القليل وكانوا ارسلوا يستنجدون بارسال العسكر فلم يلحقوهم 

وط وملوى وترفعوا اىل اسيوط وجزيرة وفيه وردت االخبار من اجلهة القبلية بأن االمراء املصريني اخلوا منفل
منقياط وحتصنوا هبما وذلك ملا اخذ النيل يف الزيادة وخشوا من ورود العساكر عليهم بتلك النواحي فالميكنهم 
التحصن فيها فترفعوا اىل اسيوط فلما فعلوا ذلك اشاعوا هروهبم وذكروا أن عادبدين بك وحسن بك حارباهم 

اسيوط وملا خلت تلك النواحي منهم رجع كاشف منفلوط وملوى وخالفهما الذين وطرداهم اىل أن هربوا اىل 
  كانوا طردوهم يف العام املاضي وفروا من مقاتلتهم 

وفيه شرع الباشا يف جتهيز عساكر وتسفريهم اىل جهة حبرى وقبلي وحجزوا املراكب للعسكر فانقطعت سبل 
  دان والعزل املسافرين وذلك عندما اطمأن خاطره من قضية القبو

وفيه شرع أيضا يف تقرير فرضة عظيمة على البالد والقرى والتجار ونصارى االروام واالقباط والشوام ومساتري 
الناس ونساء االعيان وامللتزمني وغريهم وقدرها ستة آالف كيس وذلك برسم مصلحة القبودان وذكروا اهنا سلفة 

  ستة ايام مث ترد اىل ارباهبا وال صحة لذلك 
   ليلة االثنني وصل كتخدا القبودان اىل ساحل بوالق فضربوا ويف

لقدومه مدافع وعملوا له شنكا وارسل له يف صبحها خيوال صحبة ابنه طوسون ومعهم اكابر الدولة واالغا والوايل 
واالغوات فركب يف موكب عظيم ودخلوا به من باب النصر وشق من وسط املدينة وعمل الباشا الديوان واجتمع 

نده السيد عمر واملشايخ املتصدرون ما عدا الشيخ عبد اهللا الشرقاوي ومن يلوذ به فسأل عليه القاضي وعلى من ع
تاخر فقيل له االن حيضر ولعل الذي اخره ضعفه ومرضه مث اهنم انتظروا باقي الوجهاء وارسلوا هلم مجلة مراسيل 

ابقاء حممد علي باشا واستمراره على ) ومضمونه ( فلما حضروا قرأوا املرسوم الوارد صحبة الكتخدا املذكور 
والية مصر حيث أن اخلاصة والعامة راضية بأحكامه وعدله بشهادة العلماء واحتراف الناس وقبلنا رجاءهم 



وشهادهتم وانه يقوم بالشروط اليت منها طلوع احلج ولوازم احلرمني وايصال العالئف والغالل الرباهبا على النسق 
له تعلق بثغر رشيد وال دمياط واالسكندرية فانه يكون ايرادها من اجلمارك يضبط اىل الترسخانة  القدمي وليس

السلطانية بإسالمبول ومن الشروط أيضا أن يرضى خواطر االمراء املصريني وميتنع من حماربتهم البالد ويعطيهم 
افع كثرية من القلعة واالزبكية وبوالق جهات يتعيشون هبا وهذا من قبيل حتلية البضاعة وانفض اجمللس وضربوا مد

واشيع عمل زينة بالبلدة وشرع الناس يف اسباهبا وبعضهم علق على داره تعاليق مث بطل ذلك وطاف املبشرون من 
اتبعاهم على بيوت االعيان الخذ البقاشيش واذن الباشا بدخول املراكب اىل اخلليج واالزبكية مث عملوا شنكا 

  ثة ايام بلياليها باالزبكية وحراقات وسواريخ ثال

  شهر شعبان سنة

فيه تكلم القاضي مع الباشا يف شأن الشيخ عبد اهللا الشرقاوي واالفراج عنه ويأذن له يف الركوب واخلروج من 
داره حيث يريد فقال انا الذنب يل يف التحجري عليه وامنا ذلك من تفاقمهم مع بعضهم فاستأذنه يف مصاحلتهم فاذن 

  فعمل القاضي هلم وليمة ودعاهم وتغدوا عنده وصاحلهم له يف ذلك 

  وقرأوا بينهم الفاحتة وذهبوا اىل دورهم والذي يف القلب مستقر فيه 
وفيه وردت االخبار من الديار الرومية بقيام الرومنلي وتعصبهم على منع النظام اجلديد واحلوادث فوجهوا عليهم 

اهلزمية على النظام وهلك بينهم خالئق كثرية ومل يزالوا يف اثرهم حىت  عسكر النظام فتالقوا معهم وحتاربوا فكانت
قربوا من دار السلطنة فترددت بينهم الرسل وصانعوهم وصاحلوهم على شروط منها عزل اشخاص من مناصبهم 
 ونفى آخرين ومنهم الوزير وشيخ االسالم والكتخدا والدفتردار ومنع النظام واحلوادث ورجوع الوجاقات على

  عادهتم وتقلد اغات الينكجرية الصدارة واشياء مل تثبت حقيقتها 
  وفيه حضر عابدين بك اخو حسن باشا من اجلهة القبلية 

ويف عاشره تواترت االخبار بوقوع وقائع بالناحية القبلية واختالف العساكر ورجوع من كل بناحية منفلوط 
ن بك باشا اىل ناحية املنية فضرب عليه من هبا فاحندر اىل وعصيان املقيمني باملنية بسبب تأخر عالئفهم ورجع حس

  بين سويف 
  وفيه حضر إمساعيل الطوجبى كاشف املنوفية باستدعاء فأرسله الباش مبال اىل اجلهة القبلية ليصاحل العساكر 

صحبته ابن وفيح وردت االخبار من ثغر االسكندرية بسفر قبودان باشا وموسى باشا اىل اسالمبول واخذ القبودان 
حممد علي باشا وكان نزوهلم وسفرهم يف يوم السبت خامسه واستمر كتخدا القبودان مبصر متخلفا حىت يستغلق 

  مال املصاحلة 
  وفيه شرعوا يف تقرير فرضة على البالد أيضا 

  وفيه حضر حممود بك من ناحية قبلى 
  ويف سادس عشره سافر كتخدا القبودان بعدما استغلق املطلوب 

وصل اىل ثغر بوالق قاجبي وعلى يده تقرير حملمد علي باشا باالستمرار على والية مصر وخلعة وسيف فأركبوه  وفيه
  من بوالق اىل االزبكية 



يف موكب حفل وشقوا به من وسط املدينة وحضر املشايخ واالعيان واالختيارية ونصب الباشا سحابة حبوش البيت 
فرمانان احدامها يتضمن تقرير الباشا على والية مصر بقبول شفاعة اهل للجمع واحلضور وقرئت املرسومات ومها 

البلدة واملشايخ واالشراف والثاين يتضمن االوامر السابقة وبإجراء لوازم احلرمني وطلوع احلج وارسال غالل 
اكر احلرمني والوصية بالرعية وتشهيل غالل وقدرها ستة آالف اردب وتسفريها على طريق الشام معونة للعس

  املتوجهني للحجاز 
وفيه االمر أيضا بعدم التعرض لالمراء املصريني وراحتهم وعدم حماربتهم النه تقدم العفو عنهم وحنو ذلك وانقضى 

  اجمللس وضربوا مدافع كثرية من القلعة واالزبكية 

  واستهل شهر رمضان بيوم االربعاء سنة

لب والفرض والسلف الىت ال ترد وجتريد العسكر اىل حماربة وانقضى خبرب ومل يقع فيه من احلوادث سوى توايل الط
األلفي واستمرار األلفي باجليزة وحماصرة دمنهور واستمرار اهل دمنهور على املمانعة وصربهم على احملاصرة وعدم 

  الطاعة مع متاركة احملاربة 
  بك أبو دياب ببىن عدي  وفيه ورد اخلرب مبوت عثمان بك الربديسي يف اوائل رمضان مبنفلوط وكذلك سليم

ويف اواخره تقدم حممد علي باشا اىل السيد عمر النقيب بتوزيع مجلة اكياس على اناس من مياسري الناس على سبيل 
  السلفة 

  واستهل شهر شوال بيوم اجلمعة سنة

مأنينة ومل يقع يف شهر رمضان هذا ارتباك يف هالله اوال وآخرا كما حصل فيما تقدم وكذلك حصل به سكون وط
من عربدة العساكر لوال توايل الطلب والسلف والدعاوي الباطلة يف املدينة واالرياف وعسف ارباب املناصب يف 

  القرى وعملوا شنكا للعيد مبدافع كثرية يف االوقاف اخلمسة ثالثة ايام العيد 

كر والقواسة واالتراك وفيه فتحوا طلب املريي على السنة القابلة وجدوا يف التحصيل ووجهوا بالطلب العسا
  بالعصي املفضضة وضيقوا على امللتزمني 

ويف عاشره اخرج الباشا خياما ونصب عرضى بناحية شربا ومنية السريج والتمس من السيد عمر توزيع اربعمائة 
 كيس برأيه ومعرفته فضاق صدره وشرع يف توزيعها على التجار ومساتري الناس حيث مل ميكنه التخلف وال التباعد

  عن ذلك 
ويف يوم اجلمعة ثاين عشرينه وصل حسن باشا طاهر من اجلهة القبلية ودخل داره وخرج حممد على باشا اىل جهة 

  احللى يريد السفر اىل األلفي ووصلت عربان األلفي وعساكره اىل بر اجليزة وطلبوا الكلف من البالد 
  به ويف يوم االحد رابع عشرينه عدى حممد علي باشا اىل بر انبا

ويف يوم االثنني خامس عشرينه عدى حممد علي باشا وغالب العسكر اىل بوالق واشاعوا أن االخصام هربوا من 
وجوههم فلم يذهبوا خلفهم بل رجعوا على اثرهم وهنبوا كفرحكيم وما جاوروه من القرى حىت اخذوا النساء 

  عوهنم فيما بينهم من غري حتاش كاهنم سبايا الكفار والبنات والصبيان واملواشي ودخلوا هبم اىل بوالق والقاهرة ويبي



  واستهل شهر القعدة سنة بيوم السبت

  ووصل احلجاج الطرابلسية وعدوا اىل بر مصر 
ويف يوم االحد ثانيه وصلت قوافل الصعيد من ناحية اجلبل وهبا امحال كثرية وبضائع مع عرب املعازة وغريهم 

لة وهنبهم واخذ مجاهلم وامحاهلم ومتاعهم حىت اوالد العربان والنساء فركب الباشا ليال وكبسهم على حني غف
  والبنات دخلوا هبم اىل املدينة يقودوهنم اسرى يف ايديهم ويبيعوهنم فيما بينهم كما فعلوا باهل كفر حكيم وما حوله 

  ويف ذلك اليوم ضربوا مدافع كثرية من القلعة بورود اشخاص من 

  وتقريره على السنة اجلديدة الططر ببشارة اىل الباشا 
ويف يوم السبت ثانيه اداروا كسوه الكعبة واحململ وركب معها املتسفر عليها من القلزم وهو شخص يقال له حممود 

  أغا اجلزيري وركب امامه االغا والوايل واحملتسب وطائفة الدالة وكثري من العسكر 
ىل ناحية االخصاص وانتشار جيوشه بإقليم اجليزة وكان ويف يوم االثنني عاشره وصلت االخبار بوصول األلفي ا

الباشا معزوما ذلك اليوم عند سعودي احلناوي بسوق الزلط وحارة املقس وركب قبيل العصر وذهب اىل بوالق 
  وامر العساكر باخلروج وال يتخلف احد خلامس ساعة من الليل وعدى مبن معه اىل بر انبابه 

لفي والعسكر معركة واحناز العسكر وتترسوا بداخل الكفور والبالد ووصل منهم ويف لية االربعاء وقع بني األ
  جرحى اىل البلد واستمر االمر على ذلك وهم يهابون الربوز اىل امليدان واخصامهم ال حياربون املتاريس واحليطان 

ا عاينهم الباشا ومن معه ويف يوم الثالثاء ثامن عشره ركب األلفي جبيوشه وتوجه اىل ناحية قناطر شرب امنت فلم
مارين ركب بعسكره من ناحية كفر حكيم وما حوله وساروا اىل جهة اجليزة ونصب وطاقه حبريها وباتوا تلك 

الليلة وعملوا شنكا يف صبحها وهم يشيعون هروب األلفي واحلال انه مر يف جيش كثيف وصورة هائلة وقد رتب 
ذي رتبه على هيئة عسكر الفرنسيس ومعهم طبول بكيفية خرعت جنوده وعساكره طوابري وبني يديه النظام ال

عقوهلم والباشا واقف جبيوشه ينظر اليه تارة بعينه وتارة بالنظارة ويقول هذا طهماز الزمان ويتعجب وقال لطائفة 
  الدالة تقدموا حملاربته وانا اعطيكم كذا وكذا من املال فلم جيسروا على التقدم ملا سبق هلم معه 

وم اخلميس حضر اشخاص من العرب اىل الباشا واخربوه بأن األلفي قد مات يوم وصوله اىل تلك احملطة ويف ي
  وذلك ليلة االربعاء تاسع 

عشرة وقد نزل به خلط دموي فتقايا مث مات وذلك بناحية احملرقة بالقرب من دهشور وان مماليكه اجتمعوا وامروا 
طائفة اوالد علي انفصلوا عنهم ورجعوا اىل بالدهم واخرين يطلبون  عليهم شاهني بك وذلك باشارة استاذهم وان

االمان فاشتبه احلال وشاع اخلرب وصارت الناس بني مصدق ومكذب واستمر االشتباه واالضطراب اياما حىت أن 
دق الباشا خلع على ذلك املخرب بعد أن حتقق خربه فروة مسور وركب هبا وشق من وسط املدينة والناس ما بني مص

ومكذب ويظنون أن ذلك مكايده وحتيالته المور يدبرها اىل أن حضر بعض اخلدم اىل دوره واخربوا حبقيقة احلال 
كما ذكر فعند ذلك زال االشتباه وعد ذلك من متام سعد حممد علي باشا الدنيوي حىت انه قال يف جملس خاصته 

  مراؤه وارتفعوا اىل ناحية قبلي اآلن ملكت مصر وملا مات األلفي ارحتلت اجناده ومماليكه وا
مث أن الباشا ارسل اىل امرائه مكاتبة يستميلهم ويطلبهم للصلح ويدعوهم لالنضمام اليه ويعدهم أن يعطيهم فوق 

مأموهلم وحنو ذلك وارسل تلك املكاتبة صحبة قادري أغا الذي طرده األلفي ونفاه واخذ حممد علي باشا يف 



م ويف كل يوم ينادي على العسكر باملدينة باخلروج وقوى نشاطهم ورفعوا رؤوسهم االهتمام والركوب واللحوق هب
وسعوا يف قضاء اشغاهلم وخطفوا اجلمال واحلمري وحضر الباشا اىل بيته باالزبكية وبات به ليلة االحد وصرح 

  فر بسفره يوم اخلميس وخرج اىل العرضى ثانيا وطلب السلف واملال ومضى اخلميس واجلمعة ومل يسا
ويف ليلة السبت تاسع عشرينه نزل به حادر وحترك عنده خلط وحصل له اسهال وقىء واشاع الناس موته يوم 

السبت وتناقلوه وكاد العسكر ينهبون العرضى مث حصلت له افاقة وخرج السيد عمر واملشايخ للسالم عليه يوم 
  االحد ولينهؤه بالعافية وكذلك خرجوا لوداعه قبل ذلك مرارا 

ه حضر قادري جبوابات الرسالة من امراء األلفي احدها للباشا وعليه ختم شاهني بك وباقي خشداشينه الكبار وفي
  وآخر خطابا ملصطفى كاشف أغا 

الوكيل وعلي كاشف الصابوجني ومن كان كاتبهم باملعىن السابق يذكرون يف جواهبم أن كان سيدهم قد مات وهو 
على طريقة استاذهم يف الشجاعة والرأي والتدبري وحنو ذلك وليس كل  شخص واحد فقد خلف رجاال وامراءوهم

مدع تسلم له دعواه ومن امثال املغاربة ما كل محراء حلمة وال كل بيضاء شحمة وذكروا يف اجلواب أيضا انه أن 
وان كان  اصطلح مع كربائهم الكائنني بقبلي وهم ابراهيم بك الكبري وعثمان بك حسن وباقي امرائهما كنا مثلهم

  يريد صلحنا دوهنم فيعطينا ما كان يطلبه استاذنا من االقاليم وحنو ذلك 

  واستهل شهر ذي احلجة بيوم االثنني سنة

  وفيه ارحتل الباشا بالعرضى اىل ساقية مكي باجليزة متوجها لقبلي 
ارات مع استمرار وفيه طلبوا املراكب من كل ناحية وعز وجودها وامتنعت الواردون ومراكب املعاشات والتج

الطلب للمغارم والسلف وحنو ذلك ويف منتصفه وردت مكاتبات من وزير الدولة العثمانية وفيها اخلرب بوقوع الغزو 
بني العثماين واملوسكوب واالمر بالتيقظ والتحفظ وحتصني الثغور فرمبا اغاروا على بعضها على حني غفلة وكذلك 

وحاكم رودس وان االنكليز معاونون لطائفة املوسكوب الستمرار وردت اخبار مبعىن ذلك من حاكم ازمري 
عداوهتم مع الفرنساوية لكون الفرانساوية متصادفني مع العثماين واخلرب عن جممل القضية أن بونابارته امري جيش 

النيمسة الفرنساوية وعساكرهم خرجوا يف العام املاضي واغاروا على القرانات واملمالك االفرجنية واستولوا على 
الىت هي اعظم القرانات وبينهم وبني املوسكوب مصادقة ونسب فارسل املوسكوب جندا كثيفا مساعدة للنمساوية 
مع كبري من قرابة قراهنم فتالقوا مع بونابارته بعد استيالئه على ختت النيمسة فهزمهم أيضا واسر عظماءهم وسار 

استوىل على جهة قرر هبا حكامها وشرط عليهم شروطه الىت  جبيوشه اىل الروسية واستوىل على عدة اساكل وكلما
  منها معاداة االنكليز ومنابذهتم وراسله العثماين 

وراسله هو أيضا ورأى العثماين قوة بأسه فصادقه وارسل اليه من طرفه اجلي اىل اسالمبول فدخلها يف اهبة عظيمة 
ا وكذلك ارسل اىل خصوص بونابارته حتفا وهدايا وانزلوه منزال حسنا وارسل صحبته هدايا وقوبل بأعظم منه

وتاجا من اجلوهر فعند ذلك انتبذ املوسكوب ونقض اهلدنة بينه وبني العثماين وطلب احملاربة فخافه العثماين ملا يعلمه 
منه من القوة والكثرة وسعى االنكليزي بينهما بالصلح واجتهد يف ذلك حىت امضاه بشروط قبيحة وشرع اهل 

رية يف حتصني قالعها وابراجها وكذلك أبو قري ارسل كتخدا بك من يتقيد ببناء قلعة بالربلس وحصل ملصر االسكند
قلق ولغط وغلت االسعار يف البضائع اجمللوبه وعملوا مجيعات ببيت كتخدا بك وببيت السيد عمر النقيب واتفقوا 



  بة ديوان افندي على ارسال تلك املراسالت اىل حممد علي باشا باجلهة القبلية وصح
  ويف عشرينه اجتمعوا باالزهر لقراءة صحيح البخاري يف اجزاء صغار 

وفيه حضر ديوان افندي مبكاتبات وفيها طلب مجاعة من الفقهاء ليسعوا يف اجراء الصلح بني االمراء املصريني وبني 
العروسي والسيد حممد الدواخلي الباشا فوقع االتفاق على تعيني ثالثة اشخاص وهم بن الشيخ االمري وابن الشيخ 

فسافروا يف يوم االحد سادس عشرينه ووصلت االخبار بان االجنليز حضروا يف اثين عشر مركبا وعربوا بغاز 
اسالمبول وكانوا حمترسني فضربوا عليهم باملدافع من اجلهتني فلم يكترثوا ومل يفزعوا ومل يتاخروا ومل يصب الضرب 

عشر وعمروا ثلمتها يف احلال ومل يزالوا سائرين حىت رسوا برب اسالمبول فهاج كل  اال مركبا واحدة من االثين
اهلها وصرخوا وانزعجوا انزعاجا عظيما وايقنوا بأخذ االنكليز البلدة ولو ارادوا حرقها الحرقوها عن آخرها فعند 

الربديسي من برج مغيزل  ذلك نزل اليهى السيد علي باشا القبطان وهو اخو علي باشا الذي كان اخذ يسريا مع
  برشيد فتكلم معهم وصاحلهم وخرجوا من البغاز ساملني مغبوطني بعفوهم املقدرة وانقضت السنة حبوادثها 

  واما من مات هبا من العلماء واالمراء ممن له ذكر

لى الشيخ مات العمدة الفاضل صدر املدرسني وعمدة احملققني الفقيه الورع الشيخ حممد اخلشين الشافعي خترج ع
عطية االجهوري وغريه من اشياخ العصر املتقدمني كاحلفين والعدوي ومسكنه خبطة السيدة نفيسة ويأيت اىل االزهر 
يف كل يوم فيقرأ دروسه مث يعود اىل داره متقلال يف معيشته منعزال عن خمالطة غالب الناس وهو آخر الطبقة ومترض 

دائما يسأل عن الشيخ سليمان البجريمي وكان يقول ال اموت حىت شهورا مبنزله الذي باملشهد النفيسي وكان 
ميوت البجريمي النه راى النىب صلى اهللا عليه و سلم يف املنام وقال له أنت آخر اقرانك موتا ومل يكن من اقرانه 
ر سوى البجريمى فلذلك كان يسأل عنه مث مات الربجريمى بقرية تسمى مصطية ومات هو بعده بنحو ثالثة اشه

وكان وفاته يف يوم االثنني خامس عشرين ذي احلجة ومل حيضروا جبنازته اىل االزهر بل صلى عليه باملشهد النفيسي 
  ودفن هناك رمحة اهللا تعاىل عليه 

ومات الشيخ الفقيه احملدث خامتة احملققني وعمدة املدققني بقية السلف وعمدة اخللف الشيخ سليمان بن حممد بن 
افعي االزهري املنتهي نسبه اىل الشيخ مجعة الزبدي املدفون ببجريم نسبة اىل زيدة بالقرب من عمر البجريمي الش

منية بن خصيم وينتهي نسب الشيخ مجعة املذكور اىل سيدي حممدي بن احلنفية ولد ببجريم قرية من الغربية احدى 
وسى البجريمي وحفظ القرآن والزم وثالثني ومائة والف وحضر اىل مصر صغريا دون البلوغ ورباه قريبه الشيخ م

الشيخ املذكور حىت تأهل لطلب العلوم وحضر على الشيخ العشماوي يف الصحيحني واىب داود الترمذي والشفاء 
واملواهب وشرح املنهج لشيخ االسالم وشرحي املنهاج لكل من الرملي وابن حجر وحضر دروس الشيخ احلنفي 

اخذ عن الديريب وغريه وحضر أيضا دروس الشيخ علي الصعيدي والسيد واجازه امللوي واجلوهري واملدابغي و
  البليدي وشارك كثريا من االشياخ كالشيخ عطية االجهوري وغريه وكان 

انسانا حسنا محيد االخالق منجمعا عن خمالطة الناس مقبال على شأنه وقد انتفع اناس كثريون وكف بصره سنينا 
فه بايدي الطلبة حاشية على املنهج واخرى على اخلطيب وغري ذلك وقبل وفاته وعمر وجتاوز املائة سنة ومن تالي

سافر اىل مصطيه بالقرب من جبريم فتويف هبا ليلة االثنني وقت السحر ثالث عشر رمضان من السنة املذكورة ودفن 
  هناك رمحة اهللا تعاىل عليه 



حيد دهره تفصيال ومجال الشيخ مصطفى العقباوي ومات االجل العالمة الفاضل الفهامة فريد عصره علما وعمال وو
املالكي نسبة ملنية عقبة باجليزة حضر اىل االزهر صغريا والزم السيد حسنا البقلي مث الشيخ حممد العقاد املالكي مث 

الشيخ حممد عبادة العدوي مالزمه كلية حىت متهر يف مذهبه يف املنقوالت واملعقوالت وحضر دروس اشياخ العصر 
يخ الدردير والشيخ حممد البيلي والشيخ االمري وغريهم وتصدر اللقاء الدروس وانتفع به الطلبة واشتهر كالش

فضله وكان انسانا حسن االخالق مقبال على االفادة واالستفادة ال يتداخل فيما ال يعنيه ويأتيه من بلدته ما يكفيه 
ام حىت انه كان اذا ركب مع املكاري يعلمه عقائد قانعا متورعا متواضعا ومن مناقبه انه كان حيب افادة العو

التوحيد وفرائض الصالة اىل أن تويف يوم اخلميس تاسع عشر مجادى اآلخرة ومل خيلف بعده مثله رمحة اهللا تعاىل وعفا 
  عنا وعنه 

ملعروف بالقباين ومات االجل املعظم املبجل احملقق املدقق املفضل العامل العامل الفاضل الكامل الشيخ علي النجارى ا
الشافعي مذهبا املكي مولدا املدين اصال ابن العامل الفاضل الشيخ امحد تقي الدين بن السيد تقي الدين املنتهي نسبه 
اىل أيب سعيد اخلدري وهو سعد بن مالك بن دينار بن تيم اهللا بن ثعلبة النجاري احد بطون اخلزرج وينتهي نسب 

ن عبداهللا ادريس بن عبداهللا بن احلسن االنور ابن سيدنا احلسن السبط رضى اهللا اخواله اىل السيد امحد الناسك ب
  تعاىل عنه ولد املترجم مبكة سنة اربع وثالثني 

ومائة وقدم اىل مصر مع ابيه واخيه السيد حسن سنة احدى وسبعني ومائة قليلة وصوهلم مرض اخوه املذكور وتويف 
يدا وتشاءم به وعزم على السفر اىل مكة ثانيا ومل يتيسر له ذلك اال صبح ثالث يوم فجزع والده لذلك جزعا شد

اواخر شوال من السنة املذكورة وبقي املترجم واشتغل بتحصيل العلوم وشراء الكتب النافعة واستكتاهبا ومشاركة 
اوالد اخيه من  اشياخ العصر يف االفادة واالستفادة مع مباشرة شغل جتارهتم من بيع االرساليات الىت ترد اليه من

جدة ومكة وشراء ما يشترى وارساله هلم اىل أن مترض وانقطع ببيته الذي خبطة عابدين قريبا من االستاذ احلنفي 
سنة تسع ومائتني وكان عاملا ماهرا واديبا شاعرا خترج على والده وعلى غريه مبكة وعلى كثري من اشياخ العصر 

ي والشيخ العدوي وغريهم وخترج يف االدب على والده وعلى الشيخ املتقدمني كالشيخ العشماوي والشيخ احلنف
علي بن تاج الدين املكي وعلى الشيخ عبداهللا االتكاوي وغريهم وله مؤلفات منها نفح االكمام على منظومته يف 

عايل علم الكالم ومنها تقريره على الرملي وهو جملد ضخم ومنها شرح بديعيته الىت مساها مراقي الفرج يف مدح 
الدرج وله ديوان شعر صغري غالبه جيد وكان يف مدة انقطاعه ال يشتغل بغري املطالعة وحتصيل الكتب الغريبة وقيد 

ولده السيد سالمة بأشغال جتارهتم وولده السيد امحد مبالزمته وامساعه فيما يريد مطالعته وكانت داره يف غالب 
لة السابع والعشرين من رجب من السنة املذكورة وعمره سبع ومثانون االوقات ال ختلوا من املترددين اىل أن تويف لي

سنة وصلى عليه باألزهر ودفن مبقربة اخيه بباب الوزير وخلف ولديه املذكورين وكان وجيها لطيفا حمبوبا للنفوس 
  ورعا رمحة اهللا تعاىل عليه 

نسبة ونسابة وهو مملوك السيد حممد بن علي ومات صاحبنا االجل املعظم والوجيه املكرم االمري ذو الفقار البكري 
افندي البكري الصديقي اشتراه سيده املذكور عام احدى وسبعني ومائة والف ورباه وادبه واعتقه وزوجه ابنته 

  ونشأ يف عز ورفاهية وسيادة وعفة وطيب خيم وعلو مهة 

ا حبيث صارا كاالخوين ال يصرب احدمها وملا تويف سيده احتد بولده السيد حممد افندي وهو اخو زوجته احتادا كلي
عن اآلخر ساعة واحدة وسكنهما واحد يف بيتهم الكبري باالزبكية وملا تويف السيد حممد افندي اشتغل املترجم 



باسكين يف الدار اىل أن حضر الفرنساوية فخرج مع من خرج من مصر اىل ناحية الشام وهنبت كتبه وداره مث رجع 
اوية فوجد الدار قد سكنها الفرنساوية فاشترى دارا غريها خبطة عابدين وجدد هبا نظامه وملا بامان يف ايام الفرنس

حصلت حادثة عسكر االروام العثمانية مع االمراء املصريني الىت خرج فيها ابراهيم بك والربديسي وامراؤهم هنبت 
سبع قاعات باالجرة واقتىن كتبا شراء داره املذكورة أيضا فيما هنب فانتقل اىل ناحية االزهر مث سكن حبارة ال

واستكتابا ومجع عدة اجزاء متفرقة من تاريخ مرآة الزمان البن اجلوزي وخطط املقريزي وغريها اىل أن اخترمته 
املنية ومات فجأة يوم الثالثاء يف ثاين عشرين رجب من السنة قبيل الغروب وصلى عليه يف صبحها باالزهر يف 

البكرية ظاهر قبة االمام الشافعي وكان انسانا حسنا حمبوبا جلميع الناس وجيه الذات مليح مشهد حافل ودفن بتربة 
صادق الفراسة ساكن اجلأش وقورا ادوبا حمتشما وخلف من بعده ! الصفات حسن املفاكهة واملعاشرة متوقد القطنة 

بغرة حني كانوا بالشام انشأه اهللا  السيد حممد املعروف بالغزاوي املرزوق له من ابنة سيده املذكور ولكونه ولده
  انشاء صاحلا وبارك فيه 

ومات االمري الكبري والضرغام الشهري حممد بك األلفي املرادي جلبه بعض التجار اىل مصر يف سنة تسع ومثانني 
نا سفيها ومائة والف فاشتراه امحد جاويش املعروف باجملنون فأقام يف بيته اياما فلم تعجبه اوضاعه لكونه كان مماج

ممازجا فطلب منه بيع نفسه فباعه لسليم أغا الغزاوي املعروف بتمرلنك فأقام عنده شهورا مث اهداه اىل مراد بك 
فاعطاه نظريه ألف اردب من الغالل فلذلك مسي األلفي وكان مجيل الصورة فاحبه مراد بك وجعله جوخداره مث 

  اعتقه وجعله كاشفا بالشرقية وعمر دارا 

طة املعروفة بالشيخ ضالم وانشأ هناك محاما بتلك اخلطة عرفت به وكان صعب املراس قوي الشكيمة بناحية اخل
وكان جبواره علي أغا املعروف بالتوكلي فدخل عليه وتشفع عنده يف امر فقبل رجاءه مث نكث فحنق منه واحتد 

وه وضربوه بالعصي املعروفة بالنبابيت ودخل عليه يف داره يغادره ويعاتبه فرد عليه بغلظة فأمر اخلدم بضربه فبطح
فتأمل لذلك ومات بعد يومني فشكوه اىل استاذه مراد بك فنفاه اىل حبري فعسف بالبالد مثل فوة ومطوبس وبارنبال 

ورشيد واخذ منهم ارزا وامواال فتشكوا منه اىل استاذه وكان يعجبه ذلك ويف اثناء ذلك وقع اخلالف مبصر بني 
مان بك األغا واخاه ابراهيم بك ومصطفى بك كما ذكر ذلك ىف حمله وارسل اليه مراد بك االمراء ونفوا سلي

وامره ان يتعني على مصطفى بك ويذهب به اىل االسكندرية منفيا مث يعود هو اىل مصر ففعل ورجع املتجرم اىل 
ر فخافته الناس وحتاموا مصر فعند ذلك قلدوه الصنجقية وذلك يف سنة اثنتني وتسعني ومائة والف واشتهر بالفجو

شدته وسكن أيضا بدار بناحية قيصون وذلك عندما اتسعت دائرته وهدم داره القدمية أيضا ووسعها وانشأها انشاء 
جديدا واشترى املماليك الكثرية وامر منهم امراء وكشافا فنشؤا على طبيعة استاذهم يف التعدي والعسف والفجور 

باقطاع فرشوط وغريها من البالد القبلية ومن البالد البحرية حملة دمنة ومليج وخيافون من جتربه عليهم والتزم 
وزوبر وغريها وتقلد كشوفية شرقية بلبيس ونزل اليها وكان يغري على ما بتلك الناحية من اقطاعات وغريها 

لك النواحي حىت واخاف مجيع عربان تلك اجلهة ومجيع قبائل الناحية ومنعهم من التعدى واجلور على الفالحني بت
خافه الكثري من العربان والقبائل وكانوا خيشونه وصادهم باشراك منهم وقبض على الكثري من كربائهم وسحبهم يف 
اجلنازير وصادروهم يف امواهلم ومواشيهم وفرض عليهم املغارم واجلمال ومل يزل على حالته وسطوته اىل أن حضر 

  م مع عشريته اىل ناحية قبلي مث رجع معهم يف حسن باشا اجلزايريل اىل مصر فخرج املترج



اواخر سنة مخس ومائتني بعد االلف بعد الطاعون الذي مات فيه امسعيل بك وذلك بعد اقامتهم بالصعيد زيادة عن 
اربع سنوات ففى تلك املدة ترزن عقله واهنضمت نفسه وتعلق قلبه مبطالعة الكتب والنظر يف جزيئات العلوم 

دسيات واشكال الرمل والزايرجات واالحكام النجومية والتقاومي ومنازل القمر وانوائها ويسأل والفلكيات واهلن
عمن له املام بذلك فيطلبه ليستفيد منه واقتىن كتبا يف انواع العلوم والتواريخ واعتكف بداره القدمية ورغب يف 

قطاعات اليت بيده واستمر على ذلك مدة من االنفراد وترك احلالة ايل كان عليها قبل ذلك واقتصر على مماليكة واال
الزمان فثقل هذا االمر على اهل دائرته وبدا يصغر يف اعني خشداشينه ويضعف جانبه وطفقوا يباكتونه وجتاسروا 
عليه وطمعوا فيما لديه وتطلع ادوهنم للترفع عليه فلم يسهل به ذلك واستعمل االمر االوسط وسكن بدار امحد 

ب سعادة وعمر القصر الكبري مبصر القدمية بشاطئ النيل جتاه املقياس وانشأ أيضا قصرا فيما بني جاويش اجملنون يدر
باب النصر والدمرداش وجعل غالب اقامته فيهما واكثر من شراء املماليك وصار يدفع فيهم االموال الكثرية 

نده حنو االلف مملوك خالف الذي للجالبني ويدفع هلم امواال مقدما يشتروهنا هبا وكذلك اجلواري حىت اجتمع ع
عند كشافه وهم حنو االربعني كاشفا الواحد منهم دائرته قدر دائرة صنجق من االمراء السابقني وكل مدة قليلة 
يزوج من خيتاره من مماليكه ملن تصلح له من اجلواري وجيهزهم باجلهاز الفاخر ويسكنهم الدور الواسعة ويعطيهم 

وفية الشرقية لبعض مماليكه ترفعا لنفسه عن ذلك وينزل هو اليهم أيضا على سبيل الفائظ واملناصب وقلد كش
التروح وبىن له قصرا خارج بلبيس وآخر بالدمامني وامخد شوكة عربان الشرق وجىب منهم االموال واجلمال وامخد 

بناحية الشرق  ناموسهم الذي كان يغشى ابدان الفالحني وارواحهم واضعف شوكتهم واخفى صولتهم وكان يقيم
  شهورا ثالثة او اربعة مث يعود اىل مصر واصطنع قصرا من خشب مفصال قطعا ويركب بشناكل واغربة متينة قوية 

حيمل على عدة مجال فإذا اراد النزول يف حمطة تقدم الفراشون وركبوه خارج الصيوان فيصري جملسا لطيفا يصعد 
مثانية اشخاص وهو مسقوف وله شبابيك من االربع جهات تفتح اليه بثالث درج مفروش بالطنافس والوسائد يسع 

وتغلق حبسب االختيار وحوله االسرة من كل جانب وكل ذلك من داخل دهليز الصيوان وكان له داران باالزبكية 
احدمها كانت لرضوان بك بلغيا واالخرى للسيد امحد بن عبد السالم فبدا له يف سنة اثنيت عشرة ومائتني والف أن 

نشئ دارا عظيمة خالف ذلك باالزبكية فاشترى قصر ابن السيد سعودي الذي خبطة الساكن فيما بينه وبني قنطرة ي
الدكة من امحد أغا شويكار وهدمه واوقف يف شيادته على العمارة كتخدا ذا الفقار ارسله قبل جميئه من ناحية 

نه وحضر هو يف اثناء ذلك فوجده قد اخطأ الشرقية ورسم له صورة وضعه يف كاغد كبري فأقام جدرانه وحيطا
الرسم فاغتاظ وهدم غالب ذلك وهندسه على مقتضى عقله واجتهد يف بنائه واوقف اربعة من كبار امرائه على 
تلك العمارة كل امري يف جهة من جهاته االربع حيثون الصناع ومعهم اكثر اتباعهم ومماليكهم وعملوا عدة قمن 

رة وكذلك ركب طواحني اجلبس لطحنه وكل ذلك جبانب العمارة وقطعوا االحجار حلرق االحجار وعمل النو
اىل جنب العمارة باالزبكية مث نشروها باملناشري وألواحا كبارا لتبليط االرض  الكبار ونقلوها يف املراكب من طرا

وعمل الدرج والفسحات واحضروا هلا االخشاب املتنوعة من بوالق واسكندرية ورشيد ودمياط واشترى بيت 
كذا نقلوا حسن كتخدا الشعراوي املطل على بركة الرطلي من عتقائه وهدمه ونقل اخشابه وانقاضه اىل العمارة و

اليه انواع الرخام واالعمدة ومل يزل االجتهاد يف العمل مت على املنوال الذي اراده ومل جيعل له خرجات وال 
حرمدانات بارزة عن اصل البناء وال رواشن بل جعل ساذجا حرصا على املتانة وطول البقاء مث ركبوا على فرجاتة 

اخلرط املصنعة وركبوا عليها شرائح الزجاج ووضع به النجف  املطلة على الربكة والبستان والرجبة والشبابيك
  واالشياء والتحف 



العظيمة اليت اهداها اليه االفرنج وعملوا بقاعة اجللوس السفلى فسقية عظيمة بسلسبيل من الرخام قطعة واحدة 
يا وبنوا بدائر حوشه عدة ونوفرة كبرية حوهلا نوفرات من الصفر خيرج املاء من افوامها وجعل هبا محامني علويا وسفل

كبرية من الطباق السكين املماليك وجعله دوارا واحدا ملا مت البناء والبياض والدهان فرشه بأنواع الفرش والوسائد 
واملساند والستائر املقصبات وجعل خلفه بستانا عظيما وانشأ به مجلونا مستطيال متسعا به دكك واعمدة وهو من 

اىل الدور املتصلة بقنطرة الدكة واهدى اليه أيضا االفرنج فسقية رخام يف غاية العظم فيها  اجلهة البحرية ينتهي اخره
صورة امساك مصورة خيرج من افواهها املاء جعلها بالبستان وجنز البناء والعمل وسكن هبا هو وعياله وحرميه يف اخر 

ت واالمحال املمتلئة بالقناديل بدائرة شهر شعبان من سنة اثنيت عشرة واستهل شهر رمضان فأوقدوا فيها الوقدا
احلوش والرحبة اخلارجة وكذلك بقاعة اجللوس امحال النجف والشموع والصحب والفنيارات الزجاج وازدمحت 

خيول االمراء ببابه فأقام على ذلك اىل منتصف شهر رمضان وبداله السفر اىل الشرقية فأبطلوا الوقدة واطفؤا 
ال فكانت مدة سكناه به ستة عشر يوما بلياليها وامنا اطنبنا يف ذكر ذلك ليعترب اولو السرج والشموع فكان ذلك فأ

األلباب والجيتهد العاقل يف تعمري اخلراب ويف اثناء غيبته بالشرقية وصلت الفرنساوية اىل االسكندرية مث اىل مصر 
بر انبابة بالرب الغريب وحتاربوا  وجرى ما جرى سبق ذكره وذهب مع عشريته اىل قبلي وعند وصول الفرنساوية اىل

مع املصريني ابلى املترجم وجنده يف تلك الواقعة ويعمل معهم مكايد ويصطاد منهم باملصايد وملا وصل عرضي 
الوزير اىل وعدة اسرى واسد عظيم اصطاده يف سروحه فشكره الوزير وخلع عليه اخللع السنية واقام بعرضية اياما 

هب اىل الصعيد مث رجع اىل الشام والفرنساوية يأخذون خربه ويرصدونه يف الطرق ناحية مث رجع اىل ناحية مصر وذ
  الشام ذهب اليه وقابله وانعم عليه وكان معه رؤساء من الفرنساوية 

فيزوغ منهم ويكبسهم يف غفالهتم وينال منهم وملا وصل الوزير وحصل انتقاص الصلح واحنصر املصريون 
نة وقع له مع الفرنساوية الوقائع اهلائلة فكان يكر ويفر هو وحسن بك اجلداوي ويعمل والعثمانيون بداخل املدي

احليل واملكايد وقتل من كشافه يف تلك احلروب رجال معدودة منهم امسعيل كاشف املعروف بأيب قطية احترق هو 
وا حتته لغم بارود يف وجنده ببيت امحد أغا شويكار الذي كان انشأه برصيف اخلشاب وكانت الفرنساوية قد عمل

اسفل جدرانه ومل يعلم به احد فلما تترس فيه امسعيل كاشف ومن معه ارسلوا من اهلمه النار فالتهب على من فيه 
واحترقوا بأمجعهم وتطايروا يف اهلواء وملا اصطلح مراد بك مع الفرنساوية مل يوافقه على ذلك واعتزله وملا اشتد 

ة العثمانيني ومن تبعهم طفق يسعى بني الفريقني يف الصلح وميشي مع رسل االمر بني الفريقني وشاطت طبخ
الفرنساوية يف دخوهلم بني العسكر وخروجهم ليمنع من يتعدى عليهم من اوباش العسكر خوفا من ازدياد الشر اىل 

فرنساوية مبصر أن مت الصلح وخرج املترجم بالء حسنا وقتل من كشافة ومماليكه عدة وافرة ومل يزل مدة اقامة ال
ينتقل يف اجلهات القبلية والبحرية والشرقية والغربية مع العثمانية اىل نواحي الشام مث رجع اىل جهة الشرقية 

فيحارب من يصادفه من الفرنسيس ويقتل منهم فإذا مجعوا جيشهم واتوا حلربه مل جيدوه ومير من خلف اجلبل ومير 
يظهر بالرب الغريب مث يسري مشرقا ويعود اىل الشام وهكذا كان دأبه بطول  باحلاجز اىل الصعيد فال يعلم اين ذهب مث

السنة اليت ختللت بني الصلحني اىل أن نظم العثمانية امرهم وتاونوا باالنكليز ورجع الوزير على طريق الرب وقبطان 
واالنكليز برب اجليزة باشا بصحبة االنكليز من البحر فحضر املترجم وباقي االمراء واستقر اجلميع بداخل مصر 

وارحتلت الفرنساوية وخلت منهم مصر فعند ذلك قلق املترجم وداخله وسواس وفكر النه كان صحيح النظر يف 
  عواقب االمور فكان ال يستقر له قرار ومل يدخل اىل احلرمي ومل يبت بداره اال ليلتني على 



  سجادة وخمدة يف القاعة السفلى ومل يكن هبا حرمي 
قري ذهبت اليه مرة يف ظرف اليومني فوجدته جالسا على السجادة فجلست معه ساعة فدخل عليه بعض يقول الف

امرائه يستأذنه يف زواج احدى زوجات من مات من خشداشينة فنتر فيه وشتمه وطرده وقال يل انظر اىل عقول 
دم من حوادث الفرنسيس وغريها هؤالء املغفلني يظنون اهنم استقروا مبصر ويتزوجوا ويتأهلوا مع أن مجيع ما تق

اهون من الورطة اليت حنن فيها اآلن وملا اطلق الوزير البراهيم بك الكبري التصرف والبسه خلعة وجعله شيخ البلد 
كعادته وان اوراق التصرفات يف االقطاعات واالطيان وغريها تكون خبتمه وعالمتة اغتر هو وباقي االمراء بذلك 

راهيم بك املرادي وعثمان بك حسن والربديسي وتناقلوا يف احلديث فذكروا مالطفة وازدحم الديوان ببيت اب
الوزير وحمبته هلم واقامته لناموسهم فقال املترجم ال تغتروا بذلك فإمنا هي حيل ومكايد وكأهنا تروج عليكم فانظروا 

كون قال أن هؤالء العثمانيني هلم يف امركم وتفطنوا ملا عساه حيصل فان سوء الظن من احلزم فقالوا له وما الذي ي
السنني العديدة واالزمان املديدة يتمنون نفوذ احكامهم ومتلكهم هلذا االقليم ومضت االحقاب وامراء مصر قاهرون 
هلم وغالبون عليهم ليس هلم معهم اال جمرد الطاعة الظاهرة وخصوصا دولتنا االخرية وما كنا نفعله معهم من االهانة 

وعدم االمتثال الوامرهم وكل ذلك مكمون يف نفوسهم زيادة على ما جبلوا عليه من الطمع واخليانة ومنع اخلزينة 
والشره وقد وجلوا البالد االن وملكوها على هذه الصورة وتأمروا علينا فال يهون هبم أن يتركوها لنا كما كانت 

ظوا من غفلتكم فلما مسعوا منه ذلك صادق عليه بأيدينا ويرجعوا اىل بالدهم بعدما ذاقوا حالوهتا فدبروا رايكم وتيق
بعضهم وقال بعضهم هذا من وساوسك وقال اخر هذا اليكون بعد ما كنا نقاتل معهم ثالث سنوات واشهرا 

بأموالنا وانفسنا وهم اليعرفون طرائق البالد والسياستها فال غىن هلم عنا وقال آخر غري ذلك مث قالوا له مارأيك 
  لرأي عندي أن قبلتموه الذي تراه فقال ا

ان نعدي بأمجعنا اىل بر اجليزة وننصب خيامنا هناك وجنعل االنكليز واسطة بيننا وبني الوزير والقبطان وتتمم 
الشروط اليت نرتاح حنن وهم عليها بكفالة االنكليز وال نرجع اىل الرب الشرقي وال ندخل مصر حىت خيرجوا منها 

من يبقى مثل من يقلدونه الوالية والدفتردارية وحنو ذلك وكان ذلك هو الرأي ويرجعوا اىل بالدهم ويبقى منهم 
ووافق عليه البعض ومل يوافق البعض اآلخر وقال كيف ننابذهم ومل يظهر لنا منهم خيانة ونذهب اىل االنكليز وهم 

قمنا بامجعنا عليهم وفينا وهللا  اعداء الدين فيحكم العلماء بردتنا وخيانتنا لدولة االسالم على اهنم أن قصدوا بنا شيئا
احلمد الكفاية وعند ذلك تتوسط بيننا وبينهم االنكليز فنكون لنا املندوحة والعذر فقال املترجم اما االستنكاف من 
االلتجاء لالنكليز فان القوم مل يستنكفوا من ذلك واستعانوا هبم ولوال مساعدهتم ملا ادركوا هذا احملصول وال قدروا 

الفرنساوية من البالد وقد شاهدنا ما حصل يف العام املاضي ملا حضروا بدون االنكليز على أن هذا  على اخراج
قياس مع الفارق فإن تلك مساعدة حرب واما هذه فهي وساطة مصلحة الغري واما انتظار حصول املنابذة فقد 

دار بينهم وملا مل يوافقوا املترجم  الميكن التدارك بعد الوقوع المور والرأي لكم فسكتوا وتفرقوا على كتمان ما
على ما اشار به عليهم اخذ يدبر يف خالص نفسه فانضم اىل حممود افندي رئيس الكتاب لقربه من الوزير وقبوله 
عنده واومهه النصيحة للوزير بتحصيل مقادير عظيمة من االموال من جهة الصعيد أن قلده الوزير امارة الصعيد 

ة من تركات االغنياء الذين ماتوا بالطاعون يف العام املاضي وخالفة ومل يكن هلم ورثة وغري فإنه جيمع له امواال مج
ذلك من اجلهات اليت ال حييط هبا خالفه واملال والغالل املريية فلما عرف الرئيس الوزير بذلك مل يكن بأسرع من 

م كانوا حيسبون حسابه دون باقي اجلماعة اجابته لوجهني االول طمعا يف حتصيل املال والثاين لتفريق مجعهم فاهن
  لكثرة جيشه وشدة احترازه فإنه كان اذا ذهب عند الوزير اليذهب يف الغالب اال وحوله مجيع جنوده 



ومماليكه وعندما اجاب الوزير اىل سفره كتب له فرمانا بإمارة اجلهة القبلية واطلق له االذن ورخص له يف مجيع ما 
غري معارض ومتم الرئيس القصد ويف الوقت حضر املترجم فأخذ املرسوم ولبس اخللعة بنفسه يؤدي اليه اجتهاده من 

وودع الوزير والرئيس وركب يف الوقت والساعة وخرج مسافرا وجعل رئيس افندي وكيال عنه وسفريا بينه وبني 
اشيع ذلك حضر اىل الوزير  الوزير بعدما اسكنه يف داره ومل يشعر بذلك احد ومل ير للوزير وجها بعد ذلك وعندما

اعتراض عليه يف هذه الغفلة واشار عليه بنقض ذلك فأرسل يستدعيه المر تذكره على ظن تأخره فلم يدركوه اال 
وقد قطع مسافة بعيدة ورجعوا على غري طائل وذهب هو اىل اسيوط وشرع يف جيب االموال وارسل للوزير دفعة 

 مث مل ميض على ذلك اال حنو ثالثة شهور وسافر طائفة من االنكليز اىل من املال واغناما وعبيدا طواشية وغالال
سكندرية وكذلك حسني باشا القبطان ونصبوا للمصريني الفخاخ وارسل القبطان يطلب طائفة منهم فأوقع هبم ما 

طاهر اوقع وقبض الوزير على من مبصر من االمراء وحبسهم وجرى ما هو مسطور يف حمله وعينوا على املترجم 
باشا بعساكر وحصلت املفاقمة وقتل من قتل والتجأ من بقي اىل االنكليز ومل يندمل اجلرح بعد تقرحيه وذهب 

اجلميع اىل الناحية القبلية وارسلوا هلم التجاريد وتصدى املترجم حلروهبم مث حضر اىل ناحية حبرى ونزل بظاهر 
هد حممد باشا خسرو يف اخراج جتريدة عظيمة وسارى اجليزة وسار اىل ناحية البحرية بعد حروب ووقائع فاجت

عسكرها كتخدا وهو يوسف كتخدا بك وهي التجريدة اليت مساها العوام جتريدة احلمري الهنم مجعوا من مجلة ذلك 
محري احلمارة والتراسني ومحري اللكاف والسقائني وعملوا على اهل بوالق ألف محار وكذلك مصر ومصر القدمية 

ون محري الناس ويكبسون البيوت ويأخذون ما جيدونه وكان يأيت بعض معاكيس العسكر عند الدور وطفقوا خيطف
  ويضع احدهم فمه عند الباب ويقول زر فينهق احلمار فياخذونه فلما مت مرادهم من 

الغلبة له مجع احلمري الالزمة هلم سافروا اىل ناحية البحرية فكانت بينهم واقعة عظيمة مبرأى من االنكليز وكانت 
على العسكر واخذ منهم مجلة اسرى واهنزم الباقون شر هزمية وحضروا اىل مصر يف اسوأ حال وهذه الكسرة 

كانت سببا حلصول الوحشة بني الباشا والعسكر فإنه غضب عليهم وامرهم باخلروج من مصر فطلبوا عالئفهم 
من اخلروج وكان املشار اليه فيهم حممد علي  فقال باي شئ تستحقون العالئف ومل خيرج من ايديكم شئ فامتنعوا

سرششمة فأراد الباشا اصطياده فلم يتمكن منه لشدة احتراسه فحاربه فدفع له ما ذكر يف حمله وخرج الباشا هاربا 
اىل دمياط ومن ذلك الوقت ظهر اسم حممد علي ومل يزل ينموا ذكره بعد ذلك واما املترجم فإنه بعد كسرته 

ة دمنهور وذهبت كشافه وامراؤه اىل املنوفية والغربية والدقهلية وطلبوا منهم املال والكلف مث للعسكر ذهب ناحي
رجعوا اىل البحرية مث بعد هذه الوقائع سافر املترجم مع االنكليز اىل بالدهم واختار من مماليكه مخسة عشر شخصا 

الصغري وامره على مماليكه وامرائه وامرهم اخذهم صحبته واقام عوضه احد مماليكه املسمى بشتك بك ومسى األلفي 
بطاعته واوصاه وصايا وسافر وغاب سنة وشهرا وبعض ايام النه سافر يف منتصف شهر شوال سنة سبع عشرة 
وحضر يف اول شهر القعدة سنة مثان عشرة وجرى يف مدة غيابه من احلوادث اليت تقدم من ذكرها ما يغين عن 

رو وتولية طاهر باشا مث قتله ودخول االمراء املصريني وحتكمهم مبصر سنة مثان اعادهتا من خروج حممد باشا خس
عشرة وتأمري صناجق من اتباع املترجم وما جرى هبا من الوقائع بتقدير اهللا تعاىل البارز بتدبري حممد علي ونفاقه 

ازنداره حممد باشا احملافظ وحيله فإنه سعى اوال يف نقض دولة خمدومه حممد باشا خسرو بتواطئه مع طاهر باشا وخ
للقلعة مث االغراء على طاهر باشا حىت قتل مث معاونته لألمراء املصريني ودخوهلم ومتلكهم واظهار املساعدة الكلية 

  هلم ومصادقتهم وخدمتهم ومعاونتهم والرمح يف غفلتهم وخصوصا عثمان بك الربديسي 



ة واملؤاخاة واملصافاة حىت قضى منهم اغراضه من قتل فإنه كان ممخرقا غشوما حيب الترؤس فأظهر له الصداق
الدفتردار والكتخدا وعلي باشا الطرابلسي وحماربة حممد باشا واخذه اسريا من دمياط واخيه السيد علي القبطان 
و برشيد ونسبة مجيع هذه االفعال والقبائح اليهم فلما انقضى ذلك كله مل يبق اال األلفي ومجاعته والربديسي الذي ه

خشداشة حيقد عليه ويغار منه ويعلم انه اذا حضر ال يبقى له معه ذكر وختمد انفاسه فيتناجيا ويتسارا يف امر 
املترجم ويتذاكرا تعاظم وكيله وخشداشينة ونقضهم عليه ما يربمونه مع غياب استاذهم فكيف هبم اذا حضر 

أن حضر املترجم فأوقعا به ما تقدم ذكره وجنا ويومهة املساعدة واملعاضدة ويكون خادما له وعساكره جنده اىل 
بنفسه واختفى عند عشيبة البدوي بالوادي فلما خال اجلو من األلفي ومجاعته فأوقع حممد علي عند ذلك بالربديسي 
وعشريته ما اوقع وظهر بعد ذلك املترجم من اختفائه وذهب اىل ناحية قبلي هو ومملوكه صاحل بك واجتمعت عليه 

ناده واستفحل امره واصطلح مع عشريته والربديسي على مايف نفوسهما وما زال منجمعا عن خمالطتهم امراؤه واج
وجرى ما جرى من جميئهم حوايل مصر وحروهبم مع العساكر يف ايام خورشيد امحد باشا وانفصاهلم عنها بدون 

وا اىل ناحية حبري بعد حروب طائل لتفاشلهم واختالف آرائهم وفساد تدبريهم ورجعوا اىل ناحية قبلي مث عاد
ووقائع مع حسن باشا وحممد علي وعساكرهم مث ملا حصلت املفاقمة بينهما وبني خورشيد امحد باشا وانتصر حممد 
علي بالسيد عمر مكرم النقيب واملشايخ والقاضي واهل البلدة والرعايا وهاجت احلروب بني الباشا واهل البلدة 

صريون بناحية التبني واملترجم منعزل عنهم بناحية الطرانة والسيد عمر يراسله كما هو مذكور كانت االمراء امل
ويعده ويذكر له بأن هذا القيام من اجلك واخراج هذه االوباش ويعود االمر اليكم كما كان وانت املعين بذلك 

 املقاتلني واحملاربني لظننا فيك اخلري والصالح والعدل فيصدق هذا القول ويساعده بارسال املال ليصرفه يف مصاحل
  وحممد علي يداهن السيد عمر سرا ويتملق اليه 

ويأتيه ويراسله ويأيت اليه يف اواخر الليل ويف أواسواطه مترددا عليه يف غالب اوقاته حىت مت له االمر بعد املعاهدة 
ملظامل واليفعل امرا اال مبشورته واملعاقدة واالميان الكاذبة على سريه بالعدل واقامة االحكام والشرائع واالقالع عن ا

شورة العلماء وانه مىت خالف الشروط عزلوه واخرجوه وهم قادرون على ذلك كما يفعلون اآلن فيتورط املخاطب 
بذلك القول ويظن صحته وان كل الوقائع زالبية وكل ذلك سرا مل يشعر به خالفهم اىل أن عقد السيد عمر جملسا 

واالعيان وذكرهلم أن هذا االمر وهذه احلروب ما دامت على هذه احلالة التزداد  عند حممد علي واحضر املشايخ
اال فشال وال بد من تعيني شخص من جنس القوم للوالية فانظروا من جتدونه وختتارونه هلذا االمر ليكون قائم مقام 

فأظهر التمنع وقال انا الاصلح  حىت يتعني من طرف الدولة من يتعني فقال اجلميع الرأي ما تراه فاشار اىل حممد علي
لذلك ولست من الوزراء وال من االمراء وال من اكابر الدولة فقالوا مجيعا قد اخترناك لذلك براي اجلميع والكافة 
والعربة ورضا اهل البالد ويف احلال احضروا فروة البسوها له وباركوا له وهنؤه وجهروا خيلع خورشيد امحد باشا 

املذكور يف النيابة حىت يأيت املتويل او يأيت له تقرير بالوالية ونودي يف املدينة بعزل الباشا واقامة من الوالية واقامة 
حممد علي يف النيابة اىل أن كان ما هو مسطور قبل ذلك يف حمله فلما بلغ املترجم ذلك وكان برب اجليزة ويراسل 

اراد دمنهور فامتنع عليه اهلها وحاربوه وحارهبم ومل السيد عمر مكرم واملشايخ فانقبض خاطره ورجع اىل البحرية و
ينل منهم غرضا والسيد عمر يقويهم وميدهم ويرسل اليهم البارود وغريه من االحتياجات وظهر للمترجم تالعب 
السيد عمر مكرم معه وكأنه كان يقويه على نفسه فقبض على السفري الذي كان بينهما وحبسه وضربه واراد قتله 

مث عاد اىل بر اجليزة وسكنت الفتنة واستقر االمر حملمد علي باشا وحضر قبطان باشا اىل ساحل أيب قري مث اطلقه 
  ووصل سلحداره اىل مصر وانزل امحد باشا املخلوع عن الوالية من القلعة اىل بوالق ليسافر ومنع 



يأيت من قبلهم او يذهب اليهم حممد علي من الذهاب واجملئ اىل املصريني واوقف أشخاصا برا وحبرا يرصدون من 
بشئ من متاع وملبوس وسالح وغري ذلك ومن عثروا عليه بشئ قبضوا عليه واخذوا ما معه وعاقبوه فامتنع الباعة 

واملتسببون وغريهم من الذهاب اليه بشئ مطلقا فضاق خناق املترجم فاحتال بان ارسل حممد كتخداه يطلب 
عتقد صحة ذلك وانعم على الكتخدا وعيب هدية جليلة ملخدومه من مالبس الصلح مع الباشا فانسر لذلك وفرح وا

وفراوي واسلحة وخيام ونقود وغري ذلك وعندها قضى الكتخدا اشغاله من مطلوبات خمدومه واحتياجاته له 
وألتباعة وامرائه ووسق مراكب وذهب هبا جهارا من غري أن يتعرض له احد وذهب صحبته السلحدار وموسى 

ي وذكروا انه يطلب كشوفية الفيوم وبين سويف واجليزة والبحرية ومائيت بلد من الغربية واملنوفية والدقهلية البارود
يستغل فائظها وجيعل اقامته باجليزة ويكون حتت الطاعة فلم يرض الباشا بذلك وقال اننا صاحلنا باقي االمراء 

داخل يف ضمنهم فرجع حممد كتخدا له باجلواب واعطيناهم من حدود جرجا بالشروط اليت شرطناها عليهم وهو 
بعد أن قضى اشغاله واحتياجاته ولوازمه من امتعة وخيام وسروج وغري ذلك ومتت حيلته وقضى اغراضه وذهب 

اىل الفيوم وحتارب جنده مع جند ياسني بك واخندل فيها ياسني بك مث عاد شاهني بك االلفي جبند كثري بعد شهور 
حممد علي باشا حملاربته بنفسه فكانت له الغلبة وقتل يف هذه الواقعة على كاشف الذي كان  اىل بر اجليزة وخرج

تزوج بزوجة حسن بك اجلداوي وهي بنت حسن بك شنن رآه االخصام منجمال فظنوه الباشا فأحاطوا به واخذوه 
  طول املدى اسريا مث قتلوه ورجع الباشا اىل بر مصر واجتهد يف تشهيل جتريدة اخرى وكل ذلك مع 

ويف اثناء ذلك مات بشنك بك املعروف بااللفي الصغري مبطونا بناحية قبلي مث أن املترجم خرج من الفيوم يف اوائل 
  احملرم من السنة املذكوره 

وكان حسن باشا طاهر بناحية جزيرة اهلواء مبن معه من العسكر فكانت بينهما واقعة عظيمة اهنزم فيها حسن باشا 
دركه اخوه عابدين بك فأقام معه بالرفق كما تقدم وحضر األلفي اىل بر اجليزة وانبابة وخرجت اليهم اىل الرقق وا

العساكر فكانت بينهم واقعة بسوق الغنم ظهر عليهم فيها أيضا مث سار مبحرا وعدى من عسكره وجنده مجلة اىل 
نتقل راحال اىل البحرية وحرب دمنهور السبكية فأخذوا منها ما اخذوه وعادوا اىل استاذهم بالطرانة مث انه ا

وحماصرهتا وكانوا قد حصنوها غاية التحصني فلم يقدر عليها فعاد اىل ناحية وردان مث رجع اىل حوش ابن عيسى 
النه بلغه وصول مراكب وهبا امني بك تابعه وعدة عساكر من النظام اجلديد واشخاص من االنكليز النه كان مع 

احلروب يراسل الدولة واالنكليز وارسل باخلصوص امني بك اىل االنكليز فسعوا مع الدولة ماهو فيه من التنقالت و
مبساعدته وحضروا اليه مبطلوبه فعمل هلم حبوش بن عيسى شنكا وارسلهم مع امني بك اىل االمراء القبليني فلما بلغ 

ت اموره عليهم مع مايف صدورهم من حممد علي باشا ذلك راسل االمراء القبليني وداهنهم وارسل هلم اهلدايا فراج
  الغل للمترجم 

ويف اثر ذلك حضر قبطان باشا اىل االسكندرية ووردت السعادة خبرب وروده وان بعده واصل موسى باشا واليا على 
مصر بالعفو عن املصريني وكان من خرب هذه القضية والسبب يف حركة القبطان ارساليات األلفي لالنكليز وخماطبة 

ز الدولة ووزيرها املسمى حممد باشا السلحدار واصله مملوك السلطان مصطفى وال خيفى امليل اىل اجلنسية االنكلي
فاتفق انه اختلى بسليمان أغا تابع صاحل بك الوكيل الذي كان يوسف باشا الوزير قلده سلحدارا وارسله اىل 

الرؤساء موجودون وعددهم له وهم  اسالمبول وسأله عن املصريني هل بقي منهم غري األلفي فقال له مجيع
ومماليكهم يبلغون الفني وزيادة فقال اىن ارى متليكهم ورجوعهم على شروط نشترطها عليهم اوىل من متادي 

  العداوة بينهم وبني هذا الذي ظهر من العسكر وهو رجل 



اسالفهم فيتمادى احلال  جاهل متحيل وهم ال يسهل هبم اجالؤهم عن اوطاهنم واوالدهم وسيادهتم الىت ورثوها عن
واحلروب بينهم وبينه واحتياج الفريقني اىل مجع العساكر وكثرة النفقات والعالئف واملصاريف فيجمعوهنا من أي 

وجه كان يؤدى ذلك اىل خراب االقليم فاالوىل واملناسب صرف هذا املتغلب واخراجه وتولية خالفه فما رأيك يف 
يف ذلك وخاف أن يكون كالمه له باطنا خالف الظاهر وادرك منه ذلك ذلك فقال له سليمان ال راى عندي 

فحلف له عند ذلك الوزير أن كالمه وخطابه له على ظاهره وحقيقته لكن ال بد من مصلحة للخزينة العامرة فقال 
ذلك  له سليمان أغا اذا كان كذلك ابعثوا اىل األلفي باحضار كتخداه حممد أغا النه رجل يصلح للمخاطبة ملثل

ففعل وحضر املذكور يف اقرب وقت ومتموا االمر على مصلحة ألف ومخسمائة كيس كفلها حممد كتخدا املذكور 
يدفعها لقبطان باشا عند وصوله بيد سليمان أغا املذكور وكفالته أيضا حملمد كتخدا بعد امتام الشروط الىت قررها له 

ب اجلالبني هلم اىل مصر كعادهتم فاهنم كانوا منعوا ذلك من خمدومه ومن مجلتها اطالق بيع املماليك وشرائهم وجل
حنو ثالث سنوات وغري ذلك وسافر كل من سليمان أغا الوكيل وحممد كتخدا بصحبته قبودان باشا حىت طلعوا 
على ثغر سكندرية فركب صحبة سلحدار القبودان فتالقوا مع املترجم بالبحرية واعلموه مبا حصل فامتأل فرحا 

وقال لسليمان أغا اذهب اىل اخواننا بقبلي واعرض عليهم االمر وال خيفى اننا اآلن ثالثة فرق كبرينا وسرورا 
ابراهيم بك ومجاعته واملرادية وكبريهم هناك عثمان بك الربديسي وانا واتباعي فيكون ما خيص كل طائفة مخسمائة 

فركب املذكور وذهب اليهم واجتمع  كيس فإذا استلمت منهم األلف كيس ورجعت اىل سلتك اخلمسمائة كيس
هبم واخربهم بصورة الواقع وطلب منهم ذلك القدر فقال الربديسي حيث أن األلفي بلغ من قدره انه خياطب 

الدول والقرانات ويراسلهم ويتمم اغراضه منهم ويويل الوزراء ويعزهلم مبراده ويتعني قبودان باشا يف حاجته فهو 
  نه صار اآلن يقوم بدفع املبلغ بتمامه ال

هو الكبري وحنن اجلميع اتباع له وطوائف خلفه مبا فيه والدنا وكبرينا ابراهيم بك وعثمان بك حسن وخالفه فقال 
سليمان أغا هو على كل حال واحد منكم واخوكم مث إنه اختلى مع ابراهيم بك الكبري وتكلم معه فقال ابراهيم 

قي من عمري مع عيايل واوالدي حتت امارة اي من كان من لك انا ارضى بدخويل اي بيت كان واعيش ما ب
عشريتنا اوىل من هذا الشتات الذي حنن فيه ولكن كيف افعل يف الرفيق املخالف وهذا الذي حصل لنا كله بسوء 

تدبريه وحنسه وعشت انا ومراد بك املدة الطويلة بعد موت استاذنا وانا اتغاضى عن افعاله وافعال اتباعه واساحمهم 
ىف زالهتم كل ذلك حذرا وخوفا من وقوع الشر والقتل والعداوة اىل أن مات وخلف هؤالء اجلماعة اجملانني وترأس 
الربديسي عليهم مع غياب اخيه األلفي وداخله الغرور وركن اىل ابناء جنسه وصادفهم واغتر هبم وقطع رمحه وفعل 

اصح اوال وآخرا وما زال سليمان أغا يتفاوض معهم بااللفي الذي هو خشداشه واخوه ما فعل وال يستمع لنصح ن
يف ذلك اياما اىل أن اتفق مع ابراهيم بك على دفع نصف املصلحة ويقوم املترجم بالنصف الثاين فقال سلموين القدر 
اذهب به واخربه مبا حصل فقالوا حىت ترجع اليه وتعلمه وتطيب خاطره على ذلك لئال يقبضه مث يطالبنا بغريه فلما 

جع اليه واخربه مبا دار بينهم قال اما قوهلم اين اكون امري عليهم فهذا ال يتصور وال يصح اىن اتعاظم على مثل ر
والدي ابراهيم بك وعثمان بك حسن وال على من هو يف طبقيت من خشداشيين على أن هذا ال يعيبهم وال ينقص 

مر مل خيطر يل ببال وارضى بادىن من ذلك مقدارهم بان يكون املتامر عليهم واحد منهم ومن جنسهم ولك ا
ويأخذوا علي عهدا مبا اشترطه على نفسي اننا اذا عدنا اىل اوطاننا أن ال اداخلهم يف شىء وال اقارشهم يف امر وان 
يكون كبرينا والدنا ابراهيم بك على عادته ويسمحوا يل بإقاميت باجليزة وال اعارضهم يف شىء واقنع بإيرادي الذي 

  دي سابقا فانه يكفيين وان اعتقدوا غدري هلم يف املستقبل بسبب ما فعلوه معي من قتلهم حسي بك كان بي



تابعي وتعصبهم وحرصهم على قتلي واعدامي انا واتباعي فبعض ما حنن فيه االن انساين ذلك كله فإن حسني بك 
الدراهم واشتري غريه ومملوكي مملوكهم املذكور مملوكي وليس هو أيب وال ابين من صليب وامنا هو مملوكي اشتريته ب

وقد قتل يل عدة امراء ومماليك يف احلروب فافرضه من مجلتهم وال يصيبين ويصيبهم اال ما قدر اهللا علينا وعلى أن 
الذي فعلوه يب مل يكن لسابق ذنب وال جرم حصل مين يف حقهم بل كنا مجيعا اخوانا وتذكروا اشاريت عليهم 

اىل االنكليز وندموا على خمالفيت بعد الذي وقع هلم ورجعوا ايل مث امجع رأيهم على سفري اىل  السابقة يف االلتجاء
بالد االنكليز فامتثلت ذلك وجتشمت املشاق وخاطرت بنفسي وسافرت الال بالد االنكلترة وقاسيت اهوال البحار 

من غري قياس وبنوا قصورهم  سنة واشهرا كل ذلك الجل راحيت وراحتهم وحصل ما حصل يف غيايب ودخلوا مصر
على غري اساس واطمأنوا اىل عدوهم وتعاونوا به على هالك صديقهم وبعد أن قضى غرضه منهم غدرهم واحاط 

هبم واخرجهم من البلدة واهاهنم وشردهم واحتال عليهم ثانيا يوم قطع اخلليج فراجت حيلته عليهم ايضا وارسلت 
خل الكثري منهم البلد واحنصروا يف ازقتها وجرى عليهم ما جرى من اليهم فنصحتهم فاستغشوين وخالفوين ود

القتل الشنيع واالمر الفظيع ومل ينج اال من ختلف منهم او ذهب من غري الطريق مث انه االن أيضا يرسلهم ويدهنهم 
ارجع اليهم ويهاديهم ويصاحلهم ويثبطهم عما فيه النجاح هلم وما اظن ان الغفلة استحكمت فيهم اىل هذا احلد ف

وذكرهم مبا سبق هلم من الوقائع فلعلهم ينتبهون من سكراهتم ويرسلون معك الثلثني او النصف الذي مسح به 
والدنا ابراهيم بك وهذا القدر ليس فيه كبري مشقة فاهنم اذا وزعوا على كل امري عشرة اكياس وعلى كل كاشف 

بلغ وزيادة وانا افعل مثل ذلك مع قومي واحلمد هللا مخسة اكياس وكل جندي او مملوك كيسا واحدا اجتمع امل
  ليسوا هم وال حنن مفاليس ومثرة املال قضاء مصاحل الدنيا وما حنن فيه االن من 

اهم املصاحل وقل هلم البذار قبل فوات الفرصة واخلصم ليس بغافل وال مهمل والعثمانيون عبيد الدرهم والدينار 
غا ورجع اىل قبلي فوجد اجلماعة اصروا على عدم دفع شىء ورجع ابراهيم فلما فرغ من كالمه ودعه سليمان أ

بك أيضا اىل قوهلم ورأيهم وملا ألقي هلم سليمان أغا العبارات اليت قاهلا صاحبهم وانه يكون حتت امرهم وهنيهم 
وال ينسى ثاره وما ويرضى بادىن املعاش معهم ويسكن اجليزة اىل آخر ما قال قالوا هذا واهللا كله كالم ال اصل له 

فعلناه يف حقه وحق اتباعه ولو انعزل عنا وسكن قلعة اجلبل فهو األلفي الذي شاع ذكره يف اآلفاق وال ختاطب 
الدولة غريه وقد كنا يف غيبته ال نطيق عفريتا من عفاريته فكيف يكون هو وعفاريته اجلميع ومن ينشئه خالفهم 

فقال هلم سليمان أغا اقضوا شغلكم يف هذا احلني حىت تنجلي عنكم  وداخلهم احلقد زاد ويف وساوسهم الشيطان
االعداء االغراب مث اقتلوه بعد ذلك وتسترحيوا منه فقالوا هيهات بعد أن يظهر علينا فإنه يقتلنا واحدا بعد واحد 

ه وارسل اليهم هدايا وخيرجنا اىل البالد مث يرسل يقتلنا وهو بعيد املكر فالنا من اليه مطلقا وغرهم اخلصم بتمويهات
  وخيوال وسروجا واقمشة هذا ورسل القبودان تذهب وتأيت باملخاطبات والعرضحاالت حىت متموا االمر كما تقدم 

ويف اثناء ذلك ينتظر القبودان جوابا كافيا وسلحداره مقيم أيضا عند املترجم واملترجم يشاغل القبودان باهلدايا 
ل والسمن والعسل وغري ذلك اىل أن رجع اليه سليمان أغا خبفي حنني حمزونا واالغنام والذخرية من االرز والغال

مهموما متحريا فيما وقع فيه من الورطة مكسوف البال مع القبودان ووزير الدولة وكيف يكون جوابه للمذكور 
قبليني ال راحة والقبودان جعل يف االبره خيطني ليتبع االروج فلما وصل اليه سليمان أغا واخربه أن اجلماعة ال

عندهم وامتنعوا من الدفع ومن احلضور وان املترجم يقوم بدفع القدر الذي يقدر عليه والذي يبقى ويتجمع عليه 
يقوم بدفعه فاغتاظ القبودان وقال انت تضحك على ذقين وذقن وزير الدولة وقد حتركت هذه احلركة على ظن أن 

  ك اجلماعة على قلب رجل واحد واذا حصل من املال



للبلدة عصيان وخمالفة ومل يكن فيهم مكافأة ملقاومته ساعدناهم جبيش من النظام اجلديد وغريه حىت اهنم متنافرون 
  ومتحاسدون ومبغضون فال خري فيهم وصاحبك هذا ال يكفي يف املقاومة وحده وحيتاج اىل كثري 

بطش به وعرف منه أن املانع له من ذلك وملا ظهر لسليمان أغا الغيظ والتغري من القبودان خاف على نفسه أن ي
غياب السلحدار عند املترجم النه قال له واين سلحداري قال هو عند األلفي بالبحرية فقال اذهب فأتين به واحضر 
صحبته وكان موسى باشا املتويل قد حضر أيضا فما صدق سليمان أغا بقوله ذلك وخالصه من بني يديه فركب يف 

درية فما هو اال أن بعد عنها مقدار غلوة اال والسلحدار قادم اىل االسكندرية فسأله اىل الوقت وخرج من االسكن
  اين يذهب فقال أن خمدومك ارسلين يف شغل وها انا راجع اليكم وذهب عند املترجم ومل يرجع 
يت بذل فيها جهده ويف اثناء هذه االيام كان املترجم حيارب دمنهور وبعث اليه حممد علي باشا التجريدة العظيمة ال

وفيها مجيع عساكر الدالة وهاهر باشا ومن معه من عساكر األرنؤد واألتراك وعسكر احملاربه فحارهبم وكسرهم 
وهزمهم شر هزمية حىت القوا بانفسهم يف البحر ورجعوا يف اسوأ حال فلو جتاسر املترجم وتبعهم هلرب الباقون من 

ما داخلهم من الرعب ولكن مل يرد اهللا ذلك ومل جيسروا للخروج عليه  البلدة وخرجوا مجيعا على وجوههم من شدة
  بعد ذلك 

وملا تنحت عنه عشريته ومل يلبوا دعوته واتلفوا الطبخة وسافر القبودان وموسى باشا من ثغر االسكندرية على 
ا له طائفة من جنودهم الصورة املذكورةاستانف املترجم امرا اخر وراسل االنكليز يلتمس منهم املساعدة وان يرسلو

ليقوى هبم على حماربة اخلصم كما التمس منهم يف العام املاضي فاعتذروا له باهنم صلح مع العثماين وليس يف قانون 
املمالك اذا كانوا صلحا أن يتعدوا على املتصادقني معهم وال يوجهون حنوها عساكر اال بأذن منهم او بإلتماس 

  يكون املكاملة والرجتي ففعلوا وحصل ما تقدم  املساعدة يف امر مهم فغاية ما

ذكره ومل يتم االمر فلما خاطبهم بعد الذي جرى صادف ذلك وقوع الغرة بينهم وبني العثماين فأرسلوا اىل املترجم 
يعدون بانفاذ ستة أالف ملساعدته فأقام باجليزة ينتظر حضورهم حنو ثالثة شهور وكان ذلك اوان القيظ وليس مث 

نبات فضاقت على جيوشهم الناحية وقد طال انتظاره لالنكليز فتشكى العربان اجملتمعون عليه وغريهم  زرع وال
لشدة ما هم فيه من اجلهد ويف كل حني يعدهم بالفرج ويقول هلم اصربوا ومل يبق اال القليل فلما اشتد هبم اجلهد 

ارض اهللا واسعة واما أن تاذن لنا يف الرحيل يف طلب اجتمعوا اليه فقالوا له اما أن تنتقل معنا اىل ناحية قبلي فان 
القوت فما وسعه اال الرحيل مكظوما مقهورا من معاندة الدهر يف بلوغ املآرب االول جمىء القبودان وموسى باشا 

على هذه اهليئة والصورة ورجوعهما على غري طائل الثاين عدم ملكة دمنهور وكان قصده أن جيعلها معقال ويقيم هبا 
ىت تأتيه النجدة الثالث تأخر جمىء النجدة حىت قحطوا واضطروا اىل الرحيل والرابع وهو اعظمها جمانبة اخوانه ح

وعشريته وخذالهنم له وامتناعهم عن اإلنضمام اليه فارحتل من البحرية جبيوشه ومن يصحبه من العربان حىت وصل 
ال يتأخر منهم واحد فخرجوا افواجا ليال وهنارا حىت اىل االخصاص فنادى حممد علي باشا على العساكر باخلروج و

وصلوا اىل ساحل بوالق وعدوا اىل بر انبابه وجيشوا بظاهرها وقد وصل املترجم اىل كفر حكيم يوم الثالثاء ثامن 
عشر القعدة وانتشرت جيوشه بالرب الغريب ناحية انبابة واجليزة وركب الباشا واصناف العساكر ووقفوا على ظهر 

هلم واصطفت الرجالة ببنادقهم واسلحتهم ومر املترجم يف هيئة عظيمة هائلة وجيوش تسد الفضاء وهم مرتبون خيو
طوابري ومعهم طبول وصحبته قبائل العرب من اوالد على واهلنادي وعربان الشرق يف كبكة زائدة والباشا 

ن واال ايش يكون مث يقول للدالة والعسكر وقوف ينظرون اليهم من بعيد وهو يتعجب ويقول هذا طهماز الزما



واخليالة تقدموا وحاربوا وانا اعطيكم كذا وكذا من املال ويذكر هلم مقادير عظيمة ويرغبهم فلم يتجاسروا على 
  االقدام وصاروا 

باهتني ومتعجبني ويتناجون فيما بينهم ويتشاورون يف تقدمهم وتأخرهم وقد اصابوه بأعينهم ومل يزل سائرا حىت 
 قريب قناطر شربامنت فنزل علي علوة هناك وجلس عليها وزاد به اهلاجس والقهر ونظر اىل جهة مصر وصل اىل

وقال يا مصر انظري اوالدك وهم حولك مشتتني متباعدين مشردين واستوطنك اجالف االتراك واليهود وارذل 
انك ويهدمون دورك االرنؤد وصاروا يقبضون خراجك وحياربون اوالدك ويقاتلون ابطالك ويقاومون فرس

ويسكنون قصورك ويفسقون بولدانك وحورك ويطمسون هبجتك ونورك ومل يزل يردد هذا الكالم وامثاله وقد 
حترك به خلط دموي ويف احلال تقايا دما وقال قضى االمر وخلصت مصر حملمد علي وما مث من ينازعه ويغالبه 

راية بعد اليوم مث انه احضر امراءه وامر عليهم شاهني بك  وجرى حكمه على املماليك املصرية فما اظن أن تقوم هلم
واوصاه خبشداشينه واوصاهم به وان حيرصوا على دوام االلفة بينهم وترك التنازع املوجب للتفرق والتفاشل وان 
يف  حيذروا من خمادعة عدوهم واوصاهم انه اذا مات حيملونه اىل وادي البهنسا ويدفنونه جبوار قبور الشهداء فمات

تلك الليلة وهي ليلة االربعاء تاسع عشر ذي القعدة فلما مات غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ومحلوه على بعري 
وارسلوه اىل البهنسا ودفنوه هناك جبوار الشهداء وانقضى حنبه فسبحان من له سرمدية البقاء ويف احلال حضر 

ستغرب ذلك وحبس البدوي الذي اتاه بالبشارة اربعة املبشر اىل حممد علي باشا وبشره مبوت املترجم فلم يصدقه وا
ايام وذلك الن اتباعه كانوا كتموا امر موته ومل يذيعوه يف عرضيه والذي اشاع اخلرب واتى بالبشارة رفيق البدوي 

الذي محله على بعريه وملا ثبت موته عند الباشا امتأل فرحا وسرورا وكذلك خاصته ورفعوا رؤوسهم واحضر ذلك 
ر فألبسه فروة مسور واعطاه ماال وامره أن يركب بتلك اخللعة ويشق هبا من وسط املدينة لرياه اهل البلدة املبش

وشاع ذلك اخلرب يف الناس من وقت حضور املبشر وهم يكذبون ذلك اخلرب ويقولون هذا من مجلة حتيالته فأنه ملا 
  سافر اىل بالد 

ال بعد مضي اشهر فلذلك امر الباشا ذلك املبشر أن يركب باخللعة االنكليز مل يعلم بسفره احد ومل يظهر سفره ا
ومير هبا من وسط املدينة ومع ذلك استمروا يف شكهم حنو شهرين حىت قويت عندهم القرائن مبا حصل بعد ذلك 
ا فانه ملا مات تفرقت قبائل العربان اليت كانت متجمعة حوله وبعضهم ارسل يطلب امانا من الباشا وغري ذلك مم

تقدم ذكره وخربه يف ضمن ماتقدم وكان حممد علي باشا يقول مادام هذا األلفي موجودا اليهنأ يل عيش ومثايل انا 
على احلبل لكن هو يف رجليه قبقاب فلما اتاه املبشر مبوته قال بعد أن حتقق ذلك االن ! وهو مثال هبلوانني بلعبان 

  طابت يل مصر وماعدت احسب لغريه حسابا 
ترجم امريا جليال مهيبا حمتشما مدبرا بعيد الفكر يف عواقب االمور صحيح الفراسة اذا نظر يف سحنة وكان امل

انسان عرف حاله واخالقه مبجرد النظر اليه قوي الشكيمة صعب املراس عظيم البأس ذا غريه حىت على من ينتمي 
يعاملهم يف املشتروات اليساومهم وال  اليه او ينسب اىل طرفه حيب علو اهلمة يف كل شئ حىت أن التجار الذين

يفاصلهم يف امثاهنا بل يكتبون االمثان بانفسهم كما حيبون ويريدون يف قوائم وياخذها الكاتب ليعرضها عليه فيمضي 
عليها وال ينظر فيها ويرى أن النظر يف مثل ذلك او احملاققة فيه عيب ونقض خيل باألمرية وال متضي السنة اال 

ستوفوا حقوقهم ويستأنفوا احتياجات العام اجلديد ولذلك راج حال املعاملني له رواجا عظيما لكثرة واجلميع قد ا
رحبهم عليه ومكاسبهم ومع ذلك يواسيهم يف مجلة احبابه واملنتسبني اليه بأرسال الغالل ملؤنه بيوهتم وعياهلم 



من غريهم مع انه اذا حصل من احد منهم  وكساوي العيد وينتصر التباعه وملن انتمى اليه وجيب هلم رفعة القدر
هفوة ختل باملروءة عنفه وزجره فترى كشافة ومماليكه مع شدة مراسهم وقوة نفوسهم وصعوبتهم خيافونه خوفا 

  شديدا ويهابون خطابه 
ومن عجيب امره ومناقبه اليت انفرد هبا عن غريه امتثال مجيع قبائل العربان الكائنني بالقطر املصري المره 

  تسخريهم وطاعتهم له الخيالفونه و

يف شئ وكان له معهم سياسة غريبة ومعرفة بأحواهلم وطبائعهم فكامنا هو مريب فيهم او ابن خليفتهم او صاحب 
رسالتهم يقومون ويقعدون المره مع انه يصادرهم يف امواهلم ومجاهلم ومواشيهم وحيبسهم ويطلقهم ويقتل منهم 

وج كثريا من بناهتم فاليت تعجبه يبقيها حىت يقضي وطره منها واليت ال توافق مزاجه ومع ذلك الينفرون منه وقد تز
يسرحها اىل اهلها ومل يبق يف عصمته غري واحدة وهي اليت أعجبته فمات عنها فلما بلغ العرب موته اجتمعت بنات 

ملطربة وركبوا عليه ادوارا العرب وصرن يندبنه بكالم عجيب تناقلته ارباب املغاين يغنون به على آالت اللهو ا
وقوايف وغري ذلك والعجب منه رمحه اهللا انه ملا كان يف دولتهم السابقة وينزل يف كل سنة اىل شرقية بلبيس ويتحكم 
يف عرباهنا ويسومهم العذاب بالقبض عليهم ووضعهم يف الزناجري ويتعاون على البعض منهم بالبعض اآلخر وياخذ 

باعر واالغنام ويفرض عليهم الفرض الزائدة ومينعهم من التسلط على فالحي البالد مث منهم االموال واخليول واال
انه ملا رجع من بالد االنكليز وتعصب عليه الربديسي والعسكر واحاطوا به من كل جانب فاختفى منهم وهرب اىل 

لفحص والتفتيش وبذل الوادي عند عشيبة البدوي فآواه واخفاه وكتم امره والربديسي ومن معه يبالغون يف ا
االموال والرغائب ملن يدل عليه او يآيت به فلم يطمعوا يف شئ من ذلك ومل يفشوا سره وقيدوا بالطرق املوصلة له 

انفارا منهم حترس الطريق من طارق يأيت على حني غفلة وهذا من العجائب حىت كان كثري من الناس يقولون انه 
ت تفرق اجلميع ومل جيتمعوا على احد بعده وذهبوا اىل اماكنهم وبعضهم يسخرهم او معه سر يسخرهم به فلما ما

طلب من الباشا االمان واما مماليكه واتباعه فلم يفلحوا بعده وذهبوا اىل االمراء القبليني فوجدوا طباعهم متنافرة 
ا جرى من صلحهم مع عنهم ومل حيصل بينهم التئام وال صفا كدر الفريقني من اآلخر فانعزلوا عنهم اىل أن جرى م

الباشا واوقع هبم ما سيتلى عليك بعد أن شاء اهللا تعاىل وبعد موت املترجم بنحوا االربعني يوما وصلت جندة 
  االنكليز 

اىل ثغر االسكندرية وطلعوا اليه فبلغهم عند ذلك موت املذكور فلم يسهل هبم الرجوع فأرسلوا رسلهم اىل اجلماعة 
ثر اهلمة والنخوة يطلبوهنم للحضور ويساعدهم االنكليز على ردهم ململكتهم واوطاهنم املصريني ظانني أن فيهم ا

وكان حممد علي باشا حني ذاك بناحية قبلي حيارهبم فطلبهم للصلح معه وارسل اليهم بعض فقهاء االزهر وخادعهم 
عليهم بعد ذلك وكان  وثبطهم فقعدوا عن احلركة وجرى ما جرى على طائفة االنكليز كما سيتلى عليك خربه مث

  امر اهللا مفعوال 
وكان للمترجم ولوع ورغبة يف مطالعة الكتب خصوصا العلوم الغريبة مثل اجلفريات واجلغرافيا واالسطر نوميا 

واالحكام النجومية واملناظرات الفلكية وما تدل عليه من احلوادث الكونية ويعرف أيضا مواضع املنازل وامساءها 
املتحرية وحركات الثوابت ومواقعها كل ذلك بالنظر واملشاهدة والتلقي على طريقة العرب من وطبائعها واخلمسة 

غري مطالعة يف كتب وال حضور درس واذا طالع احد حبضرته يف كتاب او امسعه ناضلة مناضلة متضلع وناقشه 
فية وكان له يف ذلك اصابات مناقشة متطلع وله أيضا معرفة باالشكال الرملية واستخراجات الضمائر بالقواعد احلر



ومنها ما اخربين به بعض اتباعه انه ملا وصل اىل ثغر سكندرية راجعا من بالد االنكليز رسم شكال وتامل فيه وقطب 
وجهه مث قال اين ارى حادثا يف طريقنا ورمبا اين افترق منكم واغيب عنكم حنو اربعني يوما فلذلك احب أن خيفي 

وكان الربديسي قد اقام بالثغر رقيبا يوصل خرب وروده فلما وصل ارسل ذلك الرقيب  امره ويأيت على حني غفلة
ساعيا يف احلال وكان ما ذكرناه يف سياق التاريخ من غدرهم وقتلهم حسني بك أبو شاش بالرب الغريب وهروب 

مث ظهوره  بشتك بك من القصر وارسال العسكر ملالقاة املترجم على حني غفلة ليقتلوه وهروبه واختفاؤه
واجتماعهم عليه بعد انقضاء تلك املدة او قريب منها وكان رمحه اهللا اذا مسع بانسان فيه معرفة مبثل هذه االشياء 

  احضره ومارسه فيها فإن رأى فيه فائدة او مزية اكرمه وواساه وصاحبه 

ون وكان غالب اقامته بقصوره وقربه اليه وادناه وكان له مع جلسائه مباسطة مع احلشمة والترفع عن اهلذيان واجمل
اليت عمرها خارج مصر وهو القصر الكبري مبصر القدمية جتاه املقياس بشاطئ النيل والقصر اآلخر الكائن بالقرب من 

زاوية الدمرداش والقصر الذي جبانب قنطرة املغريب على اخلليج الناصري وكان اذا خرج من داره لبعض تلك 
ة واذا رجع كذلك فسئل عن سبب ذلك فقال استحي أن امر من وسط االسواق القصور المير من وسط املدين

  واهل احلوانيت واملارة ينظرون ايل وافرجهم على نفسي 
وللمترجم اخبار وسري ووقائع لو سطرت لكانت سرية مستقلة خصوصا وقائعه وسياحته ثالث سنوات وثالثة 

عد ذلك اىل بالد االنكليز وغيابه هبا سنة وشهورا وقد هتذبت اشهر ايام اقام الفرنساوية بالقطر املصري ورحلته ب
اخالقه مبا اطلع عليه من عمارة بالدهم وحسن سياسة احكامهم وكثرة امواهلم ورفاهيتهم وصنائعهم وعدهلم يف 

 رعيتهم مع كفرهم حبيث اليوجد فيهم فقري وال مسجد وال ذو فاقة وال حمتاج وقد اهدوا له هدايا وجواهر وآالت
فلكية واشكال هندسية واسطرالبات وكرات ونظارات وفيها ما اذا نظر االنسان فيها يف الظلمة يرى اعيان 

االشكال كما يراها يف النور ومنها خلصوص النظر يف الكواكب فريى هبا االنسان الكوكب الصغري عظيم اجلرم 
اشياء كثرية واهدوا له آلة موسيقى تشبه  وحوله عدة كواكب التدرك بالبصر احلديد ومن انواع االسلحة احلربية

الصندوق بداخله اشكال تدور حبركات فيظهر منها اصوات مطربة على ايقاع االنغام وضروب االحلان وهبا 
نشانات وعالمات لتبديل االنغام حبسب ما يشتهى السامع اىل غري ذلك هنب ذلك مجيعه العسكر الذين ارسلهم اليه 

  ا يبيعونه يف اسواق البلدة واغلبه تكسر وتلف وتبدد الربديسي ليقتلوه وطفقو
واخربين بعض من خرج ملالقاته عند منوف العليا انه ملا طلع اليها وقابله سليمان بك البواب اخلى له احلمام يف 

  كان تلك الليلة وكان قد بلغه كافة افعاله باملنوفية من العسف والتكاليف وكذا باقي اخوانه وافعاهلم باالقاليم ف

مسامرهتم معه تلك الليلة يف ذكر العدالة املوجبة لعمار البالد ويقول لسليمان بك يف التمثيل االنسان الذي يكون 
له ماشية يقتات هو وعياله من لبنها ومسنها وجبنها يلزمه أن يرفق هبا يف العلف حىت تدر وتسمن وتنتج له النتاج 

اها واضعفها حىت اذا ذحبها الجيد هبا حلما وال دهنا فقال هذا مااعتدناه خبالف ما اذا اجاعها واجحفها واتعبها واشق
وربينا عليه فقال أن اعطاين اهللا سيادة مصر واالمارة يف هذا القطر المنعن هذه الوقائع واجري فيه العدل ليكثر 

ال سعد واهله تراهم خريه وتعمر بالده وترتاح اهله ويكون احسن بالد اهللا ولكن االقليم املصري ليس له خبت و
خمتلفني يف االجناس متنافوي القلوب منحريف الطباع فلم ميض على هذا الكالم اال بقية الليل وساعات من النهار 

حىت احاطوا به وفر هاربا و جنا بنفسه وجرى ما تقدم ذكره من اختفائه وظهوره وانتقاله اىل اجلهة القبلية واجتماع 
  رة اليت ظهر فيها وحصل له ما حصل اجليوش عليه وحكمت عليه الصو



واخربين من اجتمع عليه يف البحرية وسامره فقال يافالن واهللا خييل يل أن اقتل نفسي ولكن الهتون علي وقد صرت 
االن واحدا بني الوف من االعداء وهؤالء قومي وعشرييت فعلوا يب ما فعلوا وجتنبوين وعادوين من غري جرم وال 

واشقوين واشقوا انفسهم وملكوا البالد العدائي واعدائهم وسعيت واجتهدت يف  ذنب سبق مين يف حقهم
مراضاهتم ومصاحلتهم والنصح هلم فلم يزدهم ذلك اال نفورا وتباعدا عين مث هذه اجلنود ورئيسهم الذين وجلوا 

ويقاتلوين مث أن  البالد وذاقوا حالوهتا وشبعوا بعد جوعهم وترفهوا بعد ذهلم جييشون علي وحياربوين ويكيدوين
هؤالء العربان اجملتمعني علي اصانعهم واسوسهم واغاضبهم واراضيهم وكذلك جندي ومماليكي وكل منهم يطلب 
مين رياسة وامارة ويظنون بغفلتهم أن البالد حتت حكمي ويظنون اين مقصر يف حقهم فتارة اعاملهم باللطف وتارة 

اجلميع حويل مثل الكالب اجلياع يريدون هنشي واكلي وليس بيدي ازجرهم بالعنف فانا بني الكل مثل الفريسة و
  كنوز قارون فأنفق على هؤالء 

اجلموع منها فيضطرين احلال اىل التعدي على عباد اهللا واخذ امواهلم واكل مزارعهم ومواشيهم فان قدر اهللا يل 
م وال بد أن يترمجوا علينا بالظفر عوضت عليهم ذلك ورفقت حباهلم وان كانت االخرى فاهللا يلطف بنا وهب

  ويسترضوا عن ظلمنا وجورنا بالنسبة ملا حيل هبم بعدنا 
وباجلملة فكان آخر من ادركنا من االمراء املصريني شهامة وصرامة ونظرا يف عواقب االمور وكان وحيدا يف نفسه 

ت نفرهتم وما زالوا يف فريدا يف ابناء جنسه ومبوته اضمحلت دولتهم وتفرقت مجعيتهم وانكسرت شوكتهم وزاد
  نقص وادبار وذلة وهوان وصغار ومل تقم هلم بعده راية وانفرضوا وطردوا اىل اقصى البالد يف النهاية 

واما مماليكه وصناجقه فإهنم تركوا نصيحته ونسوا وصيته وانضموا اىل عدوهم وصادقوه ومل يزل هبم حىت قتلهم 
  فيما بعد وابادهم عن آخرهم كما سيتلى عليك خرب ذلك 

وكانت صفة املترجم معتدل القامة ابيض اللون مشربا حبمرة مجيل الصورة مدور اللحية اشقر الشعر وقد خطه 
الشيب مليح العينني مقرون احلاجبني معجبا بنفسه مترفها يف زيه وملبسه كثري الفكر كتوما اليبيح بسر وال العز 

ر وخاب امله وانقضى اجله وخانه الزمان وذهب يف خرب كان ومات احبابه اال انه مل يسعفه الدهر وجىن عليه بالقه
  وله من العمر حنو اخلمسة واخلمسني سنة غفر اهللا له 

ومات االمري عثمان بك الربديسي املرادى ومسى الربديسي النه توىل كشوفيه برديس بقبلي فعرف بذلك واشتهر به 
وتزوج ببنت امحد كتخدا علي وهي اخت علي كاشف تقلد االمرية والصنجقية يف سنة عشر ومائتني والف 

الشرقية وعمل هلا مهما وذلك قبل أن يتقلد الصنجقية وسكن بدار علي كتخدا الطويل باالزبكية واشتهر ذكره 
وصار معدودا من مجلة االمراء وملا قتل عثمان بك الربديسي املرادي بساحل أبو قري ورجع من رجع اىل قبلي كان 

  د االنكليز تعني املترجم بالرياسة على خشدشنية األلفي اىل بال

مع مشاركة بشنك بك الذي عرف بااللفي الصغري فلما حضروا اىل مصر سنة مثان عشرة بعد خروج حممد باشا 
خسرو وقتل طاهر باشا انضم اليه حممد علي باشا وكان اذ ذاك سرششمة العساكر وتواخى معه وصادقه ورمح يف 

ا وتعاهدا على احملبة واملصافاة وعدم خيانة احدمها لآلخر وان يكون حممد علي باشا وعساكره ميدان غفلته وحتالف
االروام اتباعا له وهو االمري املتبوع فانتفخ جأشه النه كان طائش العقل مقتبل الشبيبة فاغتر بظاهر حممد علي باشا 

مراء املصريني وادخلهم اىل مصر وانتسب اىل النه حني عمل شغله يف خمدومه حممد باشا وبعده طاهر باشا دعا اال
ابراهيم بك الكبري لكونه رئيس القوم وكبريهم وعني البراهيم بك خرجا وعلوفة مثل اتباعه وسربه واختربه فلم 



ترج سلعته عليه ووجده حريصا على دوام التراحم وااللفة واحملبة وعدم التفاشل يف عشريته وابناء جنسه متحرزا 
وجب التقاطع والتنافر يف قبيلته فلما ايس منه مال عنه وانضم اىل املترجم واستخفه واحتوى على من وقوع ما ي

عقله وصاحبه وصادقه وصار خيتلي معه ويتعاقر معه الشراب ويسامره ويسايره حىت باح له مبا يف ضمريه من احلقد 
عده باملعاونة واملساعدة على امتام قصده ومل الخوانه وتطلب االنفراد بالرياسة فصار يقوى عزمه ويزيد يف اغرائه وي

يزل به حىت رسخ يف ذهن املترجم نصحه وصدقه كل ذلك توصال ملا هو كامن يف نفسه من اهالك اجلميع مث اشار 
عليه ببناء ابراج حول داره اليت سكن هبا بالناصرية فلما امتها اسكن هبا طائفة من عساكره كأهنم حمافظون ملا عساه 

مث سار معه اىل حرب حممد باشا خسروا بدمياط فحاربوه واتوا به اسريا وحبسوه مث فعلوا بالسيد علي  أن يكون
القبطان مثل ذلك مث كائنة علي باشا الطرابلسي وقتله وقدم تقدم خرب ذلك كله ومجيعه ينسب فعله للمصريني ومل 

ما تقدم ذكره وتفاشلوا وتفرقوا بعد مجعهم يبق االيقاع بينهم فكان وصول األلفي عقب ذلك فاوقعوا به وجبنده 
وقلوا بعد الكثرة مث اشار على املترجم املصادق الناصح بتفريق اكثر اجلمع الباقي يف النواحي واجلهات البعض منهم 

  لرصد األلفي والقبض 

بك الكبري وبعض  عليه وعلى جنده والبعض االخر لظلم الفالحني يف البالد ومل يبق باملدينة غري املترجم وابراهيم
امراء فعند ذلك سلط حممد علي العساكر بطلب عالئفهم املنكسرة فعجزوا عنها فأراد املترجم أن يفرض على 

فقراء البلدة فرضة بعد أن استشار االخ النصوح وطافت الكتاب يف احلارات واالزقة يكتبون امساء الناس ودورهم 
س لنا عندكم شئ وال نرضى بذلك وعالئفنا عند امرائكم وحنن ففزعوا وصرخوا يف وجوه العسكر فقالوا حنن لي

مساعدون لكم فعند ذلك قاموا على ساق وخرجت نساء احلارات وبأيديهم الدفوف يغنون ويقولون ايش تأخذ 
من تفليسي يا برديسي وصاروا يسخطون على املصريني ويترضون عن العسكر ويف احلال أحاطت العسكر ببيوت 

عر الربديسي اال والعسكر الذين اقامهم باالبراج اليت بناها حوله ليكونوا له عزا ومنعة يضربون عليه االمراء ومل يش
وحياربونه ويريدون قتله وتسلقوا عليه فلم يسع اجلميع اال اهلروب والفرار وخرجوا خروج الضب من الوجار 

من ينتصر بعدوه ويعول عليه ويقص وذهب املترجم اىل الصعيد مذؤما مدحورا مذموما مطرودا وجوزى جمازاة 
اجنحته برجليه وكالباحث عن حتفه بظلفه واجلادع بظفره مارن انفه ومل يزل يف هجاج وحروب كما سطر يف 

السياق ومل ينتصر يف معركة ومل يزل مصرا على معاداة اخيه األلفي وحاقدا عليه وعلى اتباعه حريصا على زالته 
اشا اىل غري ذلك وكان ظاملا غشوما طائشا سئ التدبري وقد اوجده اهللا جل جالله واعظمها قضية القبوداة وموسى ب

وجعله سببا لزوال عزهم ودولتهم واختالل امرهم وخراب دورهم وهتك اعراضهم ومذاهتم وتشتيت مجعهم ومل 
  يزل خبثه مرض ومات مبنفلوط ودفن هناك 

لوك حممد بك األلفي الكبري امره وجعله وكيال عنه مدة ومات االمري بشتك بك وهو امللقب األلفي الصغري وهو مم
غيابه يف بالد االنكليز وكان قبل ذلك سلحداره وامر كشافه ومماليكه وجنده بطاعته وامتثال امره فلما حضر 

  االمراء املصريون يف سنة مثان عشرة اقام هو بقصر مراد بك باجليزة 

ومشخ على نظرائه وعلى اعمامه الذين هم خشداشون الستاذه  فلم حيسن السياسة وداخله الغرور واعجب بنفسه
بل وعلى ابرهيم بك الكبري الذي هو مبنزلة جده وكان مراد بك الذي هو استاذ استاذه يراعي حقه ويتأدب معه 
ويقبل يده يف مثل االعياد ويقول هو امرينا وكبرينا وكذلك استاذ املترجم كان اذا دخل على ابرهيم بك قبل يده 

وال جيلس حبضرته اال بعد أن يإذن له فلم يقتف املترجم يف ذلك اسالفه بل سلك مسلك التعاظم والتكرب على 



اجلميع واستعمل العسف يف اموره مع الترفع على اجلميع واذا عقدوا امرا بدونه حله او حلوا شيئا بدونه عقده 
مجلة اسباب نفورهم من استاذه واحنراف  فضاق لذلك خناق اجلميع منه وكرهوه وكرهوا استاذه وكان هو من

قلوهبم عنه فلما رجع استاذه وظهر من اختفائه وبلغه افعاله مقته وابعده ومل يزل ممقوتا عنده حىت مات مبطونا يف 
  حياة استاذه بناحية قبلي يف تلك السنة 

ومات أيضا امحد بك املعروف ومات غري هؤالء ممن له ذكر مثل سليمان بك املعروف بابو دياب بناحية قبلي أيضا 
باهلنداوي األلفي يف واقعة النجيلة ومات أيضا صاحل بك األلفي وهو أيضا من تأمر يف غياب استاذه من بالد 

االنكليز كان هو متوليا كشوفية الشرقية وغائبا هناك فارسلوا له جتريدة ليقتلوه وكان بناحية شلشلمون فوصله 
اله وهرب واختفى فلما وقعت حادثة االمراء مع العسكر وخرجوا من مصر هاربني اخلرب فترك خيامه وامحاله وانق

وظهر األلفي من الوادي ذهب اليه وامده مبا معه من االموال وذهب مع استاذه اىل قبلي ومل يزل حىت مات أيضا يف 
  هذه السنة وغري اولئك كثري مل حتضرين امساؤهم وال وفاهتم 

  ومائتني والف مث دخلت سنة اثنتني وعشرين

وكان ابتداء احملرم يوم االربعاء فيه وصل القاجبي الذي على يده التقرير حملمد علي باشا على والية مصر وطلع اىل 
  بوالق 

  وفيه وردت مكاتبات من جهة القبلية فيها اهنم كبسوا على عرضي االلفية 

وا منهم عدة رؤوس وهي واصلة يف طريق وصحبتهم سليمان بك البواب وحاربوهم وهزموهم وهنبوا محالهتم وقطع
البحر وصادفت هذه البشارة مع بشارة ورود القاجبي ووصوله فعمل لذلك شنك وضربت لذلك مدافع كثرية من 

القلعة يف كل وقت من االوقات اخلمسة ثالثة ايام آخرها اجلمعة مث انه مضى عدة ايام ومل حتضر الرؤوس اليت 
  ت يف ذلك اخربوا عنها واختلفت الروايا

ويف يوم الثالثاء سابعه عملوا مجعية ببيت القاضي حضرها املشايخ واالعيان وذكروا انه ملا وردت االوامر بتحصني 
الثغور فأرسل الباشا سليمان أغا ومعه طائفة من العسكر وارسل اىل اهايل الثغور واحملافظني عليها مكاتبات بأهنم أن 

م الباشا عساكر زيادة على الذين ارسلهم فاجابوا بأن فيهم الكفاية وال كانوا حيتاجون اىل عساكر فريسل هل
حيتاحون اىل عساكر زيادة تأتيهم من مصر فاهنم اذا كثروا يف البلد تأيت منهم الفساد واالفساد فعملوا هذه اجلمعية 

  التفريط الثبات هذا القول واخلالص عهدة الباشا لئال يتوجه عليه اللوم من السلطنة وينسب اليه 
ويف تاسعه وردت مكاتبات مع السعادة من ثغر سكندرية وذلك يوم اخلميس وقت العصر وفيها االخبار بورود 
مراكب االنكليز وعدهتا اثنان واربعون مركبا فيها عشرون قطعة كبارا والباقي صغار فطلبوا احلاكم والقنصل 

نكم من الطلوع اال مبرسوم سلطاين فقالوا مل يكن معنا وتكلموا معهم وطلبوا الطلوع اىل الثغر فقالوا هلم المنك
مراسيم وامنا جميئنا حملافظة الثغر من الفرنسيس فإهنم رمبا طرقوا البالد على حني غفلة وقد احضرنا صحبتنا مخسة 

يم مبنع آالف من العسكر نقيمهم باالبراج حلفظ البلدة والقلعة والثغر فقالوا هلم مل يكن معنا اذن وقد اتتنا مراس
كل من وصل عن الطلوع من أي جنس كان فقالوا البد من ذلك فأما أن تسمحوا لنا يف الطلوع بالرضا والتسليم 
  واما بالقهر واحلرب واملهلة يف رد اجلواب باحد االمرين اربعة وعشرون ساعة مث تندمون على املمانعة فكتبوا بذلك 



بك وحسن باشا وبونابارته اخلازندار وطاهر باشا والدفتردار  اىل مصر فلما وصلت تلك املكاتبات اجتمع كتخدا
والروزناجمي وباقي اعياهنم وذلك بعد الغروب وتشاوروا يف ذلك مث امجع رأيهم على ارسال اخلرب بذلك اىل حممد 

علي باشا ويطلبونه للحضور هو ومن بصحبته من العساكر ليستعدوا ملا هو اوىل واحق باالهتمام ففعلوا ذلك 
وانصرفوا اىل منازهلم بعد حصة من الليل وارسلوا تلك املكاتبة اليه يف صبح يوم اجلمعة صحبة هجانني وشاع اخلرب 
وكثر لغط الناس يف ذلك وملا انقضت االبعة وعشرون ساعة اليت جعلها االنكليز أجال بينهم وبني اهل االسكندرية 

ائلة من البحر فهدموا جانبا من الربج الكبري وكذلك االبراج وهم يف املمانعةضربوا عليهم بالقنابر واملدافع اهل
  الصغار والسور فعند ذلك طلبوا االمان فرفعوا عنهم الضرب ودخلوا البلدة وذلك يوم اجلمعة التايل 

ويف ليلة االثنني ثالث عشره وردت مكاتبة من رشيد بذلك اخلرب على سبيل االمجال من غري معرفة حقيقة احلال بل 
  لم بأهنم طلعوا اىل الثغر ودخلوا البلدة وعدم علمهم بالكيفية وتغيب احلال واشتبه االمر بالع

وفيه حضر قنصل الفرنساوية اىل مصر وكان باالسكندرية فلما وردت مراكب االنكليز انتقل اىل رشيد فلما بلغه 
  نساوية القاطنني مبصر طلوعهم اىل الرب حضر اىل مصر وذكر انه يريد السفر اىل الشام هو وباقي الفر

ويف ليلة اخلميس سادس عشره وردت مكاتبة من الباشا يذكر فيها انه حتارب مع املصريني وظهر عليهم واخذ منهم 
اسيوط وقبض على انفار منهم وقتل يف املعركة كثري من كشافهم ومماليكهم فعملوا يف ذلك اليوم شنكا وضربوا 

ثة ايام يف االوقات اخلمسة اخرها يوم السبت واشاعوا أيضا أن االسكندرية مدافع كثرية من القلعة واالزبكية ثال
ممتنعة على االنكليز واهنم طلعوا اىل رأس التني والعجمي فخرج عليهم اهل البالد والعساكر وحاربوهم واجلوهم 

ني والفرنساوية عن الرب ونزلوا اىل املراكب مهزومني واحرقوا منهم مركبني وانه وصل اليهم عمارة العثماني
  وحاربوهم يف البحر 

واحرقوا مراكبهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ومل يبق منهم اال القليل واستمر االمر يف هذا اخللط القبلي والبحري 
  عدة ايام ومل يأت من االسكندرية سعاة وال خرب صحيح 

لشتات والعرى مما فعل هبم ياسني بك وفيه وصل الكثري من اهايل الفيوم ودخلوا اىل مصر وهم يف اسوأ حال من ا
فخرجوا على وجوههم وجلوا عن اوطاهنم ومل ميكنهم اخلروج من بالدهم حىت ارحتل عنهم املذكور يريد احلضور 

  اىل ناحية مصر عندما بلغه خرب حضور االنكليز اىل ثغر اسكندرية 
خطابا للسيد عمر والقاضي وسعيد أغا  ويف سابع عشره وصل ياسني بك املذكور اىل ناحية دهشور وارسل مكاتبه

يذكر فيها انه ملا بلغه وصول االنكليز اخذته احلمية االسالمية وحضر وصحبته ستة آالف من العسكر لريابط هبم 
باجليزة او بقليوب وجياهد يف سبيل اهللا فكتبوا له اجوبة مضموهنا أن كان حضوره بقصد اجلهاد فينبغي أن يتقدم مبن 

كندرية واذا حصل له النصر تكون له اليد البيضاء واملنقبة والذكر والشهرة الباقية فانه الفائدة باقامته معه اىل االس
باجليزة او قليوب وخصوصا قليوب بالرب الشرقي وكان حسن باشا خرج بعرضيه يف موكب اىل ناحية احللي قبل 

اح وعساكره واوباشه ينتشرون بتلك النواحي ذلك بايام ويرجع اىل داره آخر النهار فيبيت هبا مث خيرج يف الصب
يعبثون وخيطفون متاع الناس ومبيعات الفالحني واهل بوالق ويف كل يوم يشيعون بانه مسافر اىل اجلهة البحرية 

حملاربة االنكليز فلما ورد خرب جمئ ياسني بك تاخر عن السفر وعملوا مشورة فاقتضى رأيهم أن حسن باشا يعدي 
ويقيم باجليزة لئال يأيت ياسني بك وميلكها فعدى حسن باشا يف يوم االثنني عشرينه واقام هبا واعرض  اىل الرب الغريب

  عن السفر اىل جهة البحرية 



وفيه وردت االخبار الصحيحة بأخذ االسكندرية واستيالء االنكليز عليها يوم اخلميس املتقدم تاسع الشهر 
  ودخلوها وملكوا االبراج يوم االحد 

النهار وسكن ساري عسكرهم بوكالة القنصل وشرطوا مع اهايل البلد شروط منها اهنم اليسكنون البيوت صبيحة 
قهرا عن اصحاهبا بل باملؤاجرة والتراضي والميتهنون املساجد واليبطلون منها الشعائر االسالمية واعطوا امني أغا 

هاب اىل أي حممل ارادوه ومن كان له دين على احلاكم امانا على نفسه وعلى من معه من العسكر واذنوا هلم بالذ
الديوان ياخذ نصيبة حاال والنصف الثاين مؤجال ومن اراد السفر يف البحر من التجار وغريهم فليسافر يف خفارهتم 

اىل أي جهة اراد ما عدا اسالمبول واما العرب غري واضحه وتونس وطرابلس وحنوها فمطلق السراح الحرج ذهابا 
شروطهم اليت شرطوها مع اهل البلد اهنم أن احتاجوا اىل فومانية او مال ريكلفون اهل االسكندرية وايابا ومن 

بشئ من ذلك وان حمكمة االسالم تكون مفتوحة حتكم بشرائها وال يكلفون اهل االسالم بقيام دعواى عند 
دين يف االسكندرية ويقيمون االنكليز بني رضاهم واحلمايات من أي بنديرة تكون مقبولة عند االنكليز املوجو

مأمونني رعاية خلاطر اهل االسكندرية ومل حيصل هلم شئ من املكروه من كامل الوجوه حىت الفرنساوية واجلمارك 
من كل اجلهات على كل مائة اثنان ونصف وعلى ذلك انتهت الشروط وليعلم أن هذه الطائفة من االنكليز ومن 

الف مل تأت اىل الثغر طمعا يف اخذ مصر بل كان ورودهم وجميئهم مساعدة انضم اليهم وعدهتم على ماقيل ستة آ
ومعاونة لاللفي على اخصامه باستدعائه هلم واستنجاده هبم قبل تارخيه وبسبب تأخرهم يف اجملئ ملا بينهم وبني 

بينهم وبينه مبا تقدم العثماين الصلح فال يتعدون على ممالكه من غري ادنه حملافظتهم على القوانني فلما وقعت العرة 
فعند ذلك انتهزوا الفرصة وارسلوا هذه الطائفة وكان األلفي ينتظر حضورهم بالبحرية فلما طال عليه االنتظار 

وضاقت عليه البحرية ارحتل جبيوشه مقبال وقضى اهللا موتا بإقليم اجليزة وحضر االنكليز بعد ذلك اىل االسكندرية 
فارسلوا اىل االمراء القبليني يستدعوهنم ليكونوا مساعدين هلم على عدوهم  فوجدوه قد مات فلم يسعهم الرجوع

  ويقولون 

هلم امنا جئنا اىل بالدكم باستدعاء األلفي ملساعدته ومساعدتكم فوجدنا األلفي قد مات وهو شخص واحد منكم 
ه وتندمون بعد ذلك أن وانتم مجيع فال يكون عندكم تأخري يف احلضو لقضاء شغلكم فإنكم الجتدون فرصة بعد هذ

تلكأمت فلما وصلتهم مراسلة االنكليز تفرق رايهم وكان عثمان بك حسن منعزال عنهم وهو يدعي الورع وعنده 
جيش كبري فأرسلوا اليه يستدعونه فقال انا مسلم هاجرت وجاهدت وقاتلت يف الفرنساوية واالن اختم عملي 

انا ال افعل ذلك وعثمان بك يوسف كان بناحية اهلو وكان الباشا والتجئ اىل االفرنج وانتصر هبم على املسلمني 
حيارب الذين بناحية اسيوط وهم املرادية واالبراهيمية وااللفي والتقي معهم وانكسروا منه وقتل منهم اشخاصا فلما 

كان ما ورد عليه خرب االنكليز انفعل لذلك وداخله وهم كبري وارسل اليهم املشايخ وخالفهم يطلبهم للصلح و
  سيتلى عليك قريبا وما كان اال ما اراده املوىل جل جالله ومن تعسه االنكليز والقطر واهله اال أن يشاء اهللا 

وفيه وصل مكتوب من حممد علي باشا بطلب مصطفى أغا الوكيل وعلي كاشف الصابوجني لريسلهم اىل االمراء 
حادي عشر الشهر فعلموا أن ذلك قبل حتقق خرب  القباىل فتراخوا يف الذهاب لكوهنم وجدوا تاريخ املكتوب

االنكليز مث ورد منه مكتوب اخر يذكر فيه عزمه على الرجوع اىل مصر قريبا فان العساكر يطالبونه بالعالئف 
  ويأمرهم فيه بتحصيل ذلك وتنظيمه ليستلموها عند حصوهلم مبصر يتجهزوا حملاربة االنكليز 

ايل دمنهور خطابا اىل السيد عمر النقيب مضمونه انه ملا دخلت املراكب ويف ثالث عشرينه ورد مكتوب من اه



االنكليزية اىل سكندرية هرب من كان هبا من العساكر وحضروا اىل دمنهور فعندما شاهدهم الكاشف الكائن 
ية بدمنهور ومن معه من العسكر انزعجوا انزعاجا شديدا وعزموا على اخلروج من دمنهور فخاطبهم اكابر الناح

  قائلني هلم كيف تتركونا وتذهبوا 

ومل تروا منا خالفا وقد كنا فيما تقدم من حروب األلفي من اعظم املساعدين لكم فكيف ال نساعد اآلن بعضنا 
بعضا يف حروب االنكليز فلم يستمعوا لقوهلم لشدة ما داخلهم من اخلوف وعبوا متاعهم واخرج الكاشف اثقاله 

وعدى وذهب اىل فوة من ليلته مث ارسل يف ثاين يوم من اخذ االثقال فهذا ما حصل وجبخانته ومدافعه وتركها 
اخربناكم به واما بونابارته اخلازندار الذي سافر حلرب االنكليز فإنه نزل على القليوبية وفعل ما امكنه وقدر عليه 

طاهر باشا الذي سافر يف  بالبالد من السلب والنهب واجلور والكلف والتساويف حىت وصل اىل املنوفية وكذلك
اثره وامسعيل كاشف املعروف بالطوجبي فرض على البالد مجاال وخيوال وابقارا وغري ذلك ومن مجلة افاعيلهم اهنم 

يوزعون االغنام املنهوبة على البالد ويلزموهنم بعلفاها وكلفها مث يطلبون امثاهنا مضاعفة مبا يضاف اىل ذلك من حق 
  لك طرق املعينني وامثال ذ

ويف يوم اجلمعة رابع عشرينه وردت اخبار من ثغر رشيد يذكرون بأن طائفة من االنكليز وصلت اىل رشيد يف صبح 
يوم الثالثاء حادي عشرينه ودخلوا اىل البلد وكان اهل البلدة ومن معهم من العساكر منتبهني ومستعدين باالزقة 

ا عليهم من كل ناحية فالقوا ما بايديهم من االسلحة والعطف وطيقان البيوت فلما حصلوا بداخل البلدة ضربو
طولبوا االمان فلم يلتفتوا لذلك وقبضوا عليهم وذحبوا منهم مجلة كثرية واسروا الباقني وفر طائفة اىل ناحية منهور 
لرب وكان كاشفها عندما بلغه ما حصل برشيد اطمان خاطره ورجع اىل ناحية دييب وحملة االمري وطلع مبن معه اىل ا

فصادف تلك الشرذمة فقتل بعضهم واخذ مابقي منهم اسرى وارسلوا السعاة اىل مصر بالبشارة فضربوا مدافع 
وعملوا شنكا وخلع كتخدا بك على السعاة الواصلني واسرعت املبشرون من اتباع العثمانيني وهم القواسة االتراك 

واخللع وصار الناس ما بني مصدق ومكذب فلما بالسعي اىل بيوت االعيان يبشروهنم ويأخذون منهم البقاشيش 
  كان يوم االحد سادس 

عشرينه اشيع وصول رؤوس القتلى ومن معهم من االسرى اىل بوالق فهرع الناس بالذهاب للفرجة ووصل الكثري 
 منهم اىل ساحل بوالق وركب أيضا كبار العسكر ومعهم طوائفهم ملالقاهتم فطلعوا هبم اىل الرب وصحبتهم مجاعة

العسكر املتسرفني معهم فأتوا هبم من خارج مصر ودخلوا هبم من باب النصر وشقوا هبم من وسط املدينة وفيهم 
فسيال كبري وآخر كبري يف السن ومها راكبان على محارين والبقية مشاة يف وسط العسكر ورؤوس القتلى معهم 

االحياء مخسة وعشرون ومل يزالوا سائرين هبم اىل على نبابيت وقد تغريت وانتنت رائحتها وعدهتا اربعة عشر رأسا و
  بركة االزبكية وضربوا عند وصوهلم شنكا ومدافع وطلعوا باالحياءمع فسياهلم اىل القلعة 

وفيه نبه السيد عمر النقيب على الناس وامرهم حبمل السالح والتأهب للجهاد يف االنكليز حىت جماورى االزهر 
  ك امر املشايخ املدرسني بترك القاء الدروس وامرهم بترك حضور الدروس وكذل

  وفيه وصل عابدين بك وعمر بك وامحد أغا الظ اوغلي من ناحية قبلي واشيع وصول الباشا بعد يومني 
ويف يوم االثنني وصل أيضا مجلة من الرؤوس واالسرى اىل بوالق فطلعوا هبا على الرسم املذكور وعدهتا مائة رأس 

ثة عشر اسريا وفيهم جرحى ومات احدهم على بوالق فقطعوا رأسه ورشقوها مع واحد وعشرون راسا وثال
  الرؤوس وشقوا هبا من وسط املدينة آخر النهار 



ويف يوم الثالثاء حصلت مجعية ببيت القاضي وحضر حسن باشا وعمر بك والدفتردار وكتخدا بك والسيد عمر 
فتكلموا يف شأن حادثة االنكلري واالستعداد حلرهبم وقتاهلم  النقيب والشيخ الشرقاوي والشيخ االمري وباقي املشايخ

وطردهم فإهنم اعداء الدين وامللة وقد صاروا ايضا اخصاما للسلطان فيجب على املسلمني دفعهم وجيب ايضا أن 
  يكون الناس والعسكر على حال االلفة والشفقة واالحتاد وان يساعدوا بعضهم بعضا على دفع العدو مث 

يف حتصني املدينة وحفر خنادق فقال بعضهم أن االنكليز اليأتون اال من الرب الغريب والنيل حاجز بني تشاوروا 
الفريقني وان الفرنساوية كانوا اعلم بامر احلروب واهنم مل حيفروا اال اخلندق املتصل من الباب احلديد اىل الرب 

  ميكن فعل ذلك واتفقوا على ذلك فينبغي االعتناء بإصالحه ولو مل يكن كوضعهم واتقاهنم اذ ال
وفيه حضر مكتوب من ثغر رشيد عليه امضاء علي بك حاكم رشيد وامحد بك املعروف ببونابارته مؤرخ بيوم 

اجلمعة رابع عشرينه يذكرون فيه أن االنكليز ملا حضروا اىل رشيد وحصل هلم ما حصل من القتل واالسر ورجعوا 
ارعون يف االستعداد للعود واحملاربة القصد أن تسعفونا ومتدونا بإرسال خائبني حصل لباقيهم غيظ عظيم وهم ش

الرجال واحملاربني واالسلحة واجلبخانة بسرعة وعجلة واال فال لوم علينا بعد ذلك وقد اخربناكم وعرفناكم بذلك 
رية يدعوهنم للمحاربة فارسلوا يف ذلك عدة من املقاتلني وكتبوا مكاتبات اىل البالد والعربان الكائنني ببالد البح

  واجملاهدة وكذلك ارسلوا يف ثاين يوم عدة من العسكر 
ويف يوم االربعاء تاسع عشرينه ركب السيد عمر النقيب والقاضي واالعيان املتقدم ذكرهم ونزلوا اىل ناحية بوالق 

م اجلمع الكثري من لترتيب امر اخلندق املذكور وصحبتهم قنصل الفرنساوية وهو الذي اشار عليهم بذلك وصحبته
  الناس واالتباع والكل باالسلحة 

وفيه وصل املشايخ الثالثة الذين كانوا ذهبوا الجراء الصلح بني الباشا واالمراء القباىل وذهبوا اىل دورهم وكان من 
استمهلهم خربهم اهنم ملا وصلوا اىل الباشا بناحية ملوى استأذنوه يف الذهاب فيما اتوا بسببه من السعي يف الصلح ف

وتركهم بناحية ملوى واستعد وذهب اىل اسيوط واودع اجلماعة مبنفلوط وتالقى مع االمراء وحارهبم وظهر عليهم 
وقتل من االمراء يف تلك املعركة سليمان بك املرادي املعروف برحية بتشديد الياء وسليمان بك االغا ورجع االمراء 

  يخ القباىل اىل ناحية حبرى فعند ذلك حضر املشا

وكتب مكاتبات اىل االمراء وارسلها صحبة املشايخ املذكورين اىل االمراء وكانوا باجلانب الغريب بناحية ملوى 
فتفاوضوا معهم فيما اتوا بسببه من امر الصلح مع الباشا وكف احلروب فقالوا كم من مرة يراسلنا يف الصلح مث 

الفتهم الكثر الشروط اليت كان اشترطها عليهم من ارسال يغدر بنا وحياربنا فاحتجوا عليهم مبا لقنه هلم من خم
االموال املريية والغالل وتعديهم على احلدود اليت حيددها معهم يف الشروط مث اهنم اختلوا مع بعضهم وتشاوروا 
فيما بينهم وكان عثمان بك حسن منعزال عنهم بالرب الشرقي ومل يكن معهم يف احلرب وال يف غريه وبعد انقضاء 

  احلرب استعلى اىل جهة قبلي وعثمان بك يوسف كان أيضا بناحية اهلو والكوم االمحر 
ويف اثناء ذلك ورد علي باشا خرب االنكليز واخذهم االسكندرية وارسلوا رسلهم اىل االمراء القبايل فارتبك يف امره 

شا والخيالفهم يف شيء يطلبونه وارسل اىل املشايخ يستعجلهم يف اجراء الصلح وقبوهلم كل ما اشترطوه على البا
ابدا وملا وصلتهم رسل االنكليز اختلفت آراؤهم وارسلوا اىل عثمان بك حسن خيربونه ويستدعونه للحضور فامتنع 

ونورع وقال انا ال انتصر بالكفار ووافقه على رأيه ذلك عثمان بك يوسف واختلفت آراء باقي اجلماعة وهم 
رادي وشاهني بك األلفي وباقي امرائهم فاجتمعوا ثانيا باملشايخ وقالوا هلم ما ابراهيم بك الكبري وشاهني بك امل



املراد هبذا الصلح فقالوا املراد منه راحة الطرفني ورفع احلروب واجتماع الكلمة وال خيفاكم أن االنكليز ختاصمت 
قليم املصري كما فعل مع سلطان االسالم واغارت على ممالكه وطرقت ثغر سكندرية ودخلتها وقصدهم اخذ اال

الفرنساوية فقالوا اهنم اتوا باستدعاء االلفي لنصرتنا ومساعدتنا فقالوا التصدقوا اقواهلم يف ذلك واذا متلكوا البالد 
اليبقون على احد من املسلمني وحاهلم ليس كحال الفرنساوية فإن الفرنساوية اليتدينون بدين ويقولون باحلرية 

نكليز فإهنم نصارى على دينهم والختفى عداوة االديان واليصح وال ينبغي منكم االنتصار والتسوية واما هؤالء اال
  بالكفارعلى 

املسلمني وال االلتجاء اليهم وعظوهم وذكروا هلم اآليات القرآنية واالحاديث النبوية وان اهللا هداهم يف طفولتهم 
ربوا يف حجور الفقهاء وبني اظهر العلماء وقرأوا واخرجهم من الظلمات اىل النور وقد نشؤا يف كفالة اسيادهم وت

القرآن وتعلموا الشرائع وقطعوا ما مضى من اعمارهم يف دين االسالم واقامة الصلوات واحلج واجلهاد مث يفسدون 
اعماهلم آخر االمر ويوادون من حاد اهللا ورسوله ويستعينون هبم على اخواهنم املسلمني وميلكوهنم بالد االسالم 

ون يف اهلها فالعياذ باهللا من ذلك وكان بصحبة املشايخ مصطفى افندي كتخدا قاضى العسكر يكلمهم يتحكم
باللغة التركية ويترجم هلم ذلك وهو فصيح الكالم فقالوا كل ما قلتموه وابديتموه نعلمه ولو حتققنا االمن والصدق 

ر ال يفي بعهد وال بوعد وال يرب يف ميني وال من مرسلكم ما حصل منا خالف وحلاربنا وقاتلنا بني يديه ولكنه غدا
يصدق يف قول وقد تقدم انه يصطلح معنا ويف اثر ذلك يأيت حلربنا ويقتلنا ومينع عنا من يأيت الينا باحتياجاتنا من 
ان مصر ويعاقب على ذلك حىت من يايت من الباعة واملتسببني اىل الناحية الىت حنن فيها وال خيفاكم انه ملا تى القبود
ومعه االوامر بالرضا والعفو الكامل عنا واالمر له باخلروج فلم ميتثل وارسل الينا وخدعنا وحتيل علينا بإرسال 

اهلدايا وصدقناه واصطلحنا معه فلما مت له االمر غدر بنا وما مراده بصلحنا اال تأخرنا عن ذهابنا اىل االنكليز فال 
يعطينا بالدا يصاحلنا عليها فها هي البالد بأيدينا وقد عمها اخلراب نذهب اليهم وال نستعني هبم وان كان مراده 

باستمرار احلروب من الفريقني وقد تفرق مشلنا واهندمت دورنا ومل يبق لنا ما نأسف عليه او نتحمل املذلة من اجله 
به من جهتنا فقال وقد ماتت اخواننا ومماليكنا فنحن نستمر على ما حنن معه عليه حىت منوت عن آخرنا ويرتاح قل

هلم اجلماعة هذه املرة هي االخرى وليس بعدها شر وال حرب بل بعدها الصداقة واملصافاة ويعطيكم كل ما 
  طلبتموه من بالد وغريها فلو طلبتم من اإلسكندرية اىل اسوار ال مينع ذلك بشرط أن تكونوا معنا 

ن بأمجعكم من الرب الغريب والباشا وعساكره من الرب باملساعدة يف حرب اإلنكليز ودفعهم عن البالد وايضا تسريو
الشرقي وعند انقضاء امر االنكليز ورجوعكم اىل بر اجليزة ينعقد جملس الصلح حبضرة املشايخ الكبار والنقيب 

والوجاقلية واكابر العسكر وان شئتم عقدنا جملس الصلح باجليزة قبل التوجه حملاربة اإلنكليز وال شر بعد ذلك ابدا 
فاخندعوا لذلك وكتبوا اجوبة ورجع هبا مصطفىء افندي كتخدا القاضي وصحبته حيىي كاشف مث رجع اليهم تانيا 

  وسار الفريقان اىل جهة مصر وحضر املشايخ وأخربوا مبا حصل 
وفيه شرعوا يف حفر اخلندق املذكور ووزعوا حفره على مياسري الناس واهل الوكاكل واحلانات والتجار وأرباب 

رف والروزناجمي وجعلوا على البعض اجرة مائة رجل من الغعلة وعلى البعض اجرة مخسني وعشرين وكذلك احل
اهل بوالق ونصارى ديوان املكس والنصارى األروام والشوام واألقباط واشتروا املقاطف والغلفان ومل ترد هكذا 

  ة القزم واالت احلفر وشرعوا يف بناء حائط مستدير اسفل تل قلعة السبتي
ويف يوم اخلميس غايته ورد مكتوب من السيد حسن كريت نقيب األشراف برشيد واملشار اليه هبا يذكر فيه أن 



االنكليز ملا وقع هلم ما وقع برشيد ورجعوا يف هزميتهم اىل اإلسكندرية استعدوا وحضروا اىل ناحية احلماد قبلي 
ساحل البحر اىل اجلبل عرضا وذلك ليلة الثالثاء ثامن  رشيد ومعهم املدافع اهلائلة والعدد ونصبوا متاريسهم من

عشرينه فهذا ما حصل اخربناكم به ونرجو االسعاف واالمداد بالرجال واجلبخانة والعدة والعدد وعدم التأين 
واإلمهال فلما وصل ذلك اجلواب قرأه السيد عمر النقيب على الناس وحثهم على التأهب واخلروج للجهاد 

ا األسلحة ومجع اليه طائفة املغاربة واتراك خان اخلليلي وكثري من العدوية واألسيوطية واوالد البلد فامتثلوا ولبسو
وركب يف صبحها اىل كتخدا بك واستأذنه يف الذهاب فلم يرض وقال حىت يأيت افندينا الباشا ويرى رأيه يف ذلك 

  فسافر من سافر 

  وبقي من بقي وانقضى الشهر وحوادثه 
 بأن ركب احلاج الشامي رجع من منزله هدية ومل حيج يف هذا العام وذلك انه ملا وصل اىل املنزلة ويف ورد اخلرب

املذكورة ارسل الوهايب اىل عبد اهللا باشا امري احلاج يقول له تأت اال على الشرط الذي شرطناه عليك يف العام 
سلحة وكل ما كان خمالفا للشرع فلما مسعوا املاضي وهو أن يأيت بدون احململ وما يصحبهم من الطبل والزمر واال

  ذلك رجعوا من غري حج ومل يتركوا مناكريهم 

  واستهل شهر صفر بيوم اجلمعة سنة

  فيه كتبوا مراسلة اىل األمراء القبايل وختم عليها كثري من مشايخ االزهر وغريهم وأرسلوها اليهم 
يها امضاء علي بك السنانكلي حاكم الثغر وطاهر باشا ويف يوم السبت ثانيه وردت مكاتبة أيضا من ثغر رشيد وعل

وامحد أغا املعروف ببونابارته مبعىن مكتوب السيد حسن السابق ويذكرون فيه أن اإلنكليز ملكوا أيضا كوم األفراح 
  وابو منضور ويستعجلون النجدة 

يف سادس ساعة من الليل وكان  ويف تلك الليلة اعين ليلة االحد وصل حممد علي باشا ودخل اىل داره بالألزبكية
اشيع وصوله قبل ذلك اليوم وخرج السيد عمر النقيب واملشايخ واحملروقي ملالقاته يوم اجلمعة فبعضهم ذهب اىل 

اآلثار وبات هناك وبعضهم بات بالقرافة بضريح اإلمام الشافعي ورجعوا يف ثاين يوم ومل حيصل هلم مالقاة فلما طلع 
حضوره اىل داره ركب اجلميع وذهبوا للسالم عليه ودار بينهم الكالم يف امر اإلنكليز هنار ذلك اليوم واشيع 

فأظهر اإلهتمام وامر كتخدا بك وحسن باشا باخلروج يف ذلك اليوم فأخرجوا مطلوباهتم وعازهتم اىل بوالق 
وهم البلدة ومل يقبل وسخط على اهل اإلسكندرية والشيخ املسريي وامني أغا حيث مكنوا اإلنكليز من الثغر وملك

هلم عذرا يف ذلك مث قالوا له انا خنرج مجيعا للجهاد مع الرعية والعسكر فقال ليس على رعية البلد خروج وامنا 
  عليهم املساعدة باملال لعالئف العسكر وانقضى اجمللس وركبوا اىل دورهم 

وا مناسكهم وان مسعود الوهايب وصل وفيه وصل حجاج املغاربة اىل مصر من طريق الرب واخربوا اهنم حجوا وقض
اىل مكة جبيش كثيف وحج مع الناس باألمن وعدم الضرر ورخاء األسعار واحضر مصطفى جاويش امري الركب 

املصري وقال له ما هذه العويدات والطبول اليت معكم يعين بالعويدات احململ فقال هو اشارة وعالمة على اجتماع 
بذلك بعد هذا العام وان اتيت به احرقته وانه هدم القباب وقبة ادم وقباب ينبع  الناس حبسب عادهتم فقال التأت

  واملدينة وابطل شرب التنباك والنارجيلة من األسواق وبني الصفا واملروة وكذلك البدع 
ويف ويف تلك الليلة ارسل الباشا وطلب السيد عمر يف وقت العشاء االخرية والزمه بتحصيل ألف كيس لنفقة 



  كر وان يوزعها مبعرفته العس
ويف يوم االثنني رابعه دخلت طوائف العسكر الواصلني من اجلهة القبلية اىل املدينة وطلبوا سكىن البيوت كعادهتم 

  ومل يرجعوا اىل الدور اليت كانو ساكنني هبا واخربوها 
بأن اإلنكليز حمتاطون بالثغر و يف يوم الثالثاء وردت مكاتبة من رشيد وعليها امضاء السيد حسن كريت خيرب فيها 

ومتحلقون حوله ويضربون على البلد باملدافع والقنابر وقد هتدم الكثري من الدور واألبنية ومات كثري من الناس 
وقد ارسلنا لكم قبل تارخيه نطلب اإلغاثة والنجدة فلم تسعفونا بإرسال شيء وما عفرنا ألي شيء هذا احلال وما 

يف اإلسعاف فقد ضاق اخلناق وبلغت القلوب احلناجر من توقع املكروه ومالزمة املرابطة هذا اإلمهال فاهللا اهللا 
  والسهر على املتاريس وحنو ذلك من الكالم وهي خطاب للسيد عمر النقيب واملشايخ ومؤرخة يف ثاين شهر صفر 

اشا وعابدين بك وعمر ويف و يف ذلك اليوم اهتم الباشا وعزم على السفر بنفسه اىل بوالق وركب صحبته حسن ب
  بك فسافروا يف تلك الليلة 

ويف و يف يوم األربعاء سافر أيضا حجوبك وخرج معه بعض املتطوعة من األتراك وغريهم هتيئوا واتفقوا مع 
  املسافرين معهم وامدهم الكثري من 

  اخواهنم باإلحتياجات والذخرية واملؤن ونصبوا هلم بريقا وخرجوا و معهم طبل وزمر 
ويف يوم اجلمعة ركب أيضا امحد أغا الظ وشق بعساكره الذين كان هبم باملنية وتداخل فيهم الكثري من ويف 

اجناسهم وغريهم من مغاربة واتراك بلدية ومر اجلميع من وسط املدينة يف عدة وافرة ويذهب اجلميع اىل بوالق 
صلوا اىل بوالق تفرقوا ويرجع الكثري منهم يومهون اهنم مسافرون على قدم اإلستعجال هبمة ونشاط واجتهاد فإذا و

ويراهم الناس يف اليوم الثاين والثالث باملدينة ومن تقدم منهم وسافر بالفعل ذهب فريق منهم اىل املنوفية وفريق اىل 
الربية ليجمعوا يف طريقهم من اهل البالد والقرى ما تصل اليه قدرة عسفهم من املال واملغارم والكلف وخطف 

  ورعي املزارع وخطف النساء والبنات والصبيان وغري ذلك  البهائم
وفيه سافر أيضا حسن باشا طاهر وفيه نزل الداالتية اىل بوالق وكذلك الكثري من العسكر وحصل منهم االزعاج 
 يف اخذ احلمري واجلمال قهرا من اصحاهبا ونزلوا خبيوهلم على ريب الربسيم والغالل الطائبة اىل بناحية بوالق غري

واضحة بدران وخالفها فرعتها واكلتها هبائمهم يف يوم واحد مث انتقلوا اىل ناحية منية السريج وشربا والزاوية 
احلمراء واملطرية واألمريية فأكلوا زروعات اجلميع وخطفوا مواشيهم وفجروا بالنساء وافتضوا األبكار والطوا 

ض بسوق مسكة وغريه وهكذا تفعل اجملاهدون ولشدة قهر بالغلمان واخذوهم وباعوهم فيما بينهم حىت باعوا البع
اخلالئق منهم وقبح افعاهلم متنوا جميء اإلفرنج من اي جنس كان وزوال هؤالء الطوائف اخلاسرة الذين ليس هلم ملة 
وال شريعة وال طريق ميشون عليها فكانوا يصرخون بذلك مبسمع منهم فيزداد حقدهم وعدواهتم ويقولون اهل هذه 

  الد ليسوا مسلمني ألهنم يكرهوننا وحيبون النصارى ويتوعدوهنم اذا خلصت هلم البالد وال ينظرون لقبح افعاهلم الب
  و يف يوم االثنني حادي عشرة حضر مجاعة من الططر الذين من عادهتم 

زل صاحل يأتون باألخبار والبشارات باملناصيب وقد وصلوا من طريق الشام يبشرون بوالية السيد علي باشا وع
قبودان عن رياسة الدونامنة ويذكرون انه خرج بالدونامنة اليت تسمى بالعمارة وصحبته عدة مراكب فرنساوية 

قاصدين جهة مالطة ليقطعوا على اإلنكليز الطرق وان هؤالء الططر الواصلني مل يعلموا بورود اإلنكليز اىل 
 القبودان أن االنكليز وردوا بوغاز اسالمبول بأثين اإلسكندرية اال عند وصوهلم صيدا وذكروا أن سبب عزل صاحل



عشر مركبا وقيل اربعة عشر وظلوا داخلني واملدافع تضرب عليهم من القالع املتقابلة فلم يبالوا بذلك حىت 
حصلوا بداخل املينة جتاه البلد فانزعج اهايل البلد انزعاجا شديدا وصرخت النساء وهاجت املدينة وماجت باناسها 

ضرب عليها اإلنكليز الحترقت عن اخرها لكنهم مل يفعلوا بل استمروا يومهم ورموا مراسيهم مث اخذوها ولو 
وولوا راجعني ولسان حاهلم يقول ها حنن وجلنا بغازكم الذي تزعمون انه ال احد يقدر على عبوره وقدرنا عليكم 

ا فعلوا ذلك طلب السلطان قبودان باشا وعفونا عنكم ولو شئنا اخذدار سلطنتكم ألخذناها او احرقناها وعندم
فوجدوه يتعاطى الشراب يف بعض االماكن فعند ذلك احضروا السيد علي وقلدوه رياسة الدونامنة ونزل اىل 

  اإلنكليز وتكلم معهم اىل أن خرجوا من البوغاز واخرجوا صاحل قبودان منفيا اىل بعض اجلهات 
صحبته قنصل الفرنساوية يهندس معه االماكن ومواطن احلصار والقنصل ويف ويف ذلك اليوم طلع الباشا اىل القلعة 

املذكور مظهر اإلهتام واإلجتهاد ويسهل األمر ويبذل النصح ويكثر من الركوب والذهاب واإلياب وامامه اخلدم 
  وبايديهم احلراب املفضضة وخلفه ترمجانه واتباعه 

اليهم قبل ذلك وعليه ختوم كثرية باستدعائهم واستعجاهلم و فيه ارسل األمراء القبليون جوابا عن جواب ارسل 
للحضور فأرسلوا هذا اجلواب يعتذرون فيه بإن السبب يف تأخرهم اهنم مل يتكاملوا وأن اكثرهم متفرقون بالنواحي 

  مثل عثمان بك حسن وغريه واهنم اىل اآلن مل يثبت عندهم حقيقة 

مع العثماين من قدمي الزمان وان املراسيم اليت وردت بالتحذير االمر ألن من الثابت عندهم صداقة اإلنكليز 
والتحفظ من املوسكوب ومل يذكر االنكليز فاتفق احلال بأن يرسلوا هلم جوابا باحلقيقة صحبة مصطفى افندي 
كتخدا القاضي ويصحب معه املراسيم اليت وردت يف شأن ذلك وفيها ذكر اإلنكليز ومنابذهتم للدولة فسافر 

دا املذكور يف صبحها اليهم وكانوا حضروا اىل ناحية املنية واما ياسني بك فانه اذعن للصلح على أن يعطيه الكتخ
الباشا اربعمائة كيس بعد ترداد املراسالت بينه وبني الباشا مث انه عدى اىل ناحية شرق اطفيح وفرض عليهم 

مبتاعهم وامواهلم ومواشيهم فنزل عليهم وطلب األموال اجلسيمة وكان اهل تلك البالد اجتمعوا بصول والربنبل 
  منهم األموال فعصوا عليه فأوقد فيهم النريان وحرق جروهنم وهنبهم 

ويف عصر يوم الثالثاء حضر مجاعة من العرب وصحبتهم ثالثة انفار من الربية واحضروهم اىل مصر فمثلوا بني يدي 
  كبري يقال انه من قباطينهم  الباشا وكلمهم مث امر بطلوعهم اىل القلعة وفيهم شخص

و يف يوم اخلميس رابع عشرة عملوا ديوانا ببيت القاضي اجتمع فيه الدفتردار واملشايخ والوجاقلية هكذا وردت 
مرسوما تقدم حضوره قبل وصول اإلنكليز اىل اإلسكندرية مضمونه ضبط تعلقات اإلنكليز وماهلم من املال 

  والثغور والودائع والشركات مع التجار مبصر 
و يف ذلك اليوم حضر شخصان من السعاة واخربا بالنصر على اإلنكليز و هزميتهم وذلك انه اجتمع اجلم الكثري 

من اهايل بالد البحرية وغريها واهايل رشيد ومن معهم من املتطوعة والعساكر واهل دمنهور وصادف وصول 
الفريقني مقتلة كبرية و أسروا من اإلنكليز طائفة  كتخدا بك وامسعيل كاشف الطوجبي اىل تلك الناحية فكان بني

وقطعوا منهم عدة رؤوس فخلع الباشا على الساعيني جوختني ويف اثر ذلك وصل أيضا شخصان من األتراك 
مبكاتبات بتحقيق ذلك اخلرب وبالغا يف األخبار وان األنكليز اجنلوا عن متاريس رشيد وايب منصور واحلماد ومل تزل 

  ن اهل القرى املقاتلون م



خلفهم اىل أن توسطوا الربية وغنموا جبخاناهتم واسلحتهم ومدافعهم ومهراسني عظيمني وذكرا انه واصل خلفهم 
اسرى وهكذا وردت قتلى كثرية يف عدة مراكب وانه وصل معهما من مجلة املتطوعني رجالن من اهل مكة التجار 

و واملغاربة وغريهم ينفقان عليهم وحيرضاهنم على القتال ويعينان املقيمني مبصر كانا يف الواقعة بنحو مائة من البد
املقاتلني من األهايل مبا يف ايديهما ويقاتالن بانفسهما وبذال جهدمها يف ذلك واهنما بعد هزم اإلنكليز وسلبهم فرقا 

النجاري واخوه ما غنماه ومابقي معهما من األشياء على من خرج خلف اإلنكليز وحضرا معهما ومها السيد امحد 
السيد سالمة فطلبهما الباشا وسأهلما عن اخلرب فأخرباه خبرب التركيني فانسر الباشا لذلك سرورا عظيما وشكر 

فعلهما وانعم عليهما وخلع عليهما ورتب هلما مرتبا ووعدمها باالستخدام يف مصاحله وخلع على ذينك التركيني 
السيد عمر النقيب بعد الغروب وتعشوا عنده وطلبوا البقشيش فرويت مسور وحضرا بصحبة الساعيني اىل منزل 

وبعد أن اخذوه توسل التركيان به بأن يسعى هلما عند الباشا يف انه ينعم عليهما مبناصب فوعدمها بذلك وترجى 
لك الباشا هلما يضاعف مرتبهما وضربوا يف صبح ذلك اليوم مدافع كثرية من القلعة واألزبكية وبوالق واجليزة و ذ

  بني الظهر والعصر 
و يف يوم اجلمعة خامس عشره حضروا باسرى وعدهتم تسعة عشر شخصا وعدة هكذا وردت فمروا هبم من وسط 

الشارع األعظم واما الرؤوس فمروا هبا من طريق باب الشعرية وعدهتا نيف وثالثون راسا موضوعة على نبابيت 
  على ميني السالك من باب اهلواء اىل وسط الربكة ومشاله  رشقوها بوسط بركة االزبكية مع الرؤس االوىل صفني

وفيه وفيه وصل ثالث دوات من جدة اىل ساحل السويس فيها اتراك وشوام واجناس اخرون وذكروا أن الوهايب 
يها نادى بعد انقضاء احلج أن اليأيت اىل احلرمني بعد هذا العام من يكون حليق الذقن وتاليف املناداة قوله تعاىل يا ا

  الذين امنوا امنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعدعامهم 

  هذا واخرجوا هؤالء الواصلني اىل مصر 
  ويف ويف يوم السبت وصل أيضا تسعة اشخاص اسرى من االنكليز وفيهم فسيال 

من وسط  ويف يوم األحد وصل أيضا نيف وستون وفيهم رأس واحد مقطوعة فمروا هبم على طريق باب النصر
املدينة وهرع الناس للتفرج عليهم وبعد الظهر أيضا مروا بثالثة وعشرين اسريا ومثانية رؤوس وبعد العصر بثالثة 

  وعشرين راسا واربعة واربعني اسريا من ناحية باب الشعرية وطلعوا باجلميع اىل القلعة 
وجرحى فطلعوا هبم اىل الرب و ساروا هبم ويف ويف يوم االربعاء وصل اىل ساحل بوالق مراكب وفيها اسرى وقتلى 

على طريق باب النصر وشقوا هبم من وسط املدينة اىل األزبكية فرشقوا الرؤس باألزبكية مع الرؤس األول وهي حنو 
املائة واثنني واربعني واألحياء واجملاريح حنو املائتني وعشرين فطلعوا هبم اىل القلعة عند اخواهنم فكان جمموع األسرى 

بعمائة اسري وستة وستني اسريا والرؤوس ثلثمائة ونيف واربعون ويف األسرى حنو العشرين من فسياالهتم وهذه ار
الواقعة حصلت على غري قياس وصادف بناؤها على غري اساس وقد افسد اهللا رأي كل من طائفة اإلنكليز واألمراء 

غيبه على اهل االقليم من الدمار احلاصل وما سيكون املصرية واهل األقليم املصري لربوز ما كتبه وقدره يف مكنون 
بعد كما ستسمع به ويتلى عليك بعضه اما فساد رأي اإلنكليز فلتعديهم اإلسكندرية مع قلتهم ومساعهم مبوت 
األلفي وتغريرهم بأنفسهم واما األمراء املصريون فال خيفى فساد رأيهم حبال واما اهايل االقليم فال نتصارهم ملن 

ويسلب نعمهم وما اصاب من مصيبة فبما كسبت ايدي الناس وما اصابك من سيئة فمن نفسك ومل خيطر  يضرهم
يف الظن حصول هذه الواقع وال أن الرعايا والعسكر هلم قدرة على حروب اإلنكليز وخصوصا شهرهتم بإتقان 

  احلروب وقد تقدم لك اهنم هم الذين حاربوا الفرنساوية واخرجوهم من مصر 



شاع اخذهم اإلسكندرية داخل العسكر والناس وهم عظيم وعزم اكثر العسكر على الفرار اىل جهة الشام وملا 
وشرعوا يف قضاء اشغاهلم واستخالص امواهلم اليت اعطوها للمتضايقني واملستقرضني بالربا وإبدال ما بأيديهم من 

بوب الزر خلفة محلها حىت اهنا زادت يف املصارفة الدراهم والقروش والفرانسة اليت يثقل محلها بالذهب البندقي واحمل
بسبب كثرة الطلب هلا وبلغ صرف البندقي املشخص الناقص يف الوزن اربعمائة وعشرين نصفا والزر مائتني 

وعشرين والفرانسة مائتني واستمرت تلك الزيادة بعد ذلك وسيزيد األمر فحشاوسعوا يف مشترى ادوات االرحتال 
سفر الرب وفارق الكثري منهم النساء وباعوا ما عندهم من الفرش واألمتعة حىت أن حممد علي باشا واألمور الالزمة ل

ملا بلغه حصوهلم باإلسكندرية وكان حيارب املصريني ويشدد عليهم فعند ذلك احنلت عزائمه وارسل يصاحلهم على 
ة وعزم على العود متلكئا يف السري يظن مايريدونه ويطلبونه وثبت يف يقنيه استيالء اإلنكليز على الديار املصري

سرعة ورودهم اىل املدينة فيسري مشرقا على طريق الشام ويكون له عذر بغيبته يف اجلملة فلما وصلت الشرذمة 
األوىل من اإلنكليز اىل رشيد ودخلوها من غري مانع و حبسوا وحبسوا انفسهم فيها فقتلوا واسروا وهرب من 

ى واسرعت املبشرون اىل الباشا باخلرب فعند ذلك تراجعت اليه نفسه واسرع يف هرب ووصلت الرؤوس واألسر
احلضور وتراجعت نفوس العساكر وطمعوا عند ذلك يف اإلنكليز وجتاسروا عليهم وكذلك اهل البالد قويت 

ا هلم بيارق مهمهم وتأهبوا للربوز واحملاربة واشتروا األسلحة و نادوا على بعضهم باجلهاد وكثر املتطوعون ونصبو
واعالما ومجعوا من بعضهم دراهم وصرفوا على من انضم اليهم من الفقراء وخرجوا يف مواكب وطبول وزمور 

فلما وصلوا اىل متاريس اإلنكليز دمهوهم من كل ناحية على غري قوانني حروهبم وترتيبهم وصدقوا يف احلملة عليهم 
  موا عليهم واختلطوا هبم والقوا انفسهم يف النريان ومل يبالوا برميهم وهج

وادهشوهم بالتكبري والصياح حىت ابطلوا رميهم ونرياهنم فألقوا سالحهم وطلبوا األمان فلم يلتفتوا لذلك وقبضوا 
عليهم وذحبوا الكثري منهم وحضروا باألسرى والرؤوس على الصور املذكورة وفر الباقون اىل من بقي باإلسكندرية 

او نسب اليهم فعل بل نسب كل ذلك للباشا وعساكره وجوزيت العامة بضد وليت العامة شكروا على ذلك 
اجلزاء بعد ذلك وملا اصعدوا األسرى اىل القلعة طلع اليهم قنصل الفرنساوية و معه األطباء ملعاجلة اجلرحى و مهد 

وصرف عليهم هلم اماكن وميز الكبار منهم والفسياالت يف مكان يليق هبم وفرش هلم فرشات ورتب هلم تراتيب 
نفقات ولوزام واستمر يتعاهدهم يف غالب االيام واجلرائحية يترددون اليهم يف كل يوم ملداواهتم كما هي عادة 

اإلفرنج مع بعضهم اذا وقع يف ايديهم جرحى من احملاربني هلم فعلوا هبم ذلك واكرموا األسرى واما من وقع منهم 
م والبسوهم من مالبسهم وباعوهم فيما بينهم ومنهم من احتال على يف ايدي العسكر من املردان فإهنم اختصوا هب

اخلالص من يد الفاسق حبلية لطيفة فمن ذلك أن غالما منهم قال للذي هو عنده أن يل بولصة عند قنصل 
الفرنساوية وهي مبلغ عشرون كيسا ففرح وقال له ارنيها فأخرج له ورقة خبطم وهوالء يعرف ما فيها فاخذها منه 

ا يف احرازها لنفسه وذهب مسرعا اىل القنصل واعطاها له فلما قرأها قال له ال اعطيك هذا البلغ اال بيد الباشا طمع
ويعطيين بذلك رجعة خبتمه لتخلص ذميت فلما صاروا بني يدي الباشا فأخربه القنصل فأمر بإحضار الغالم فلما 

هبذه احليلة التوصل إليك فطيب الباشا خاطر  حضر اليك سأله الباشا فقال اريد اخلالص منه واحتلت عليه
العسكري بدراهم وارسل الغالم اىل اصحابه بالقلعة وملا انقضى امر احلرب من ناحية رشيد واجنلت اإلنكليز عنها 
ورجعوا اىل اإلسكندرية نزل األتراك على احلماد وماجاورها واستباحوا اهلها ونساءها وامواهلا ومواشيها زاعمني 

  رت دار حرب بنزول اإلنكليز عليها ومتكلها حىت أن بعض الظاهرين كلمهم يف ذلك فرد عليه اهنا صا



بذلك اجلواب فأرسلوا اىل مصر بذلك وكتبوا يف خصوص ذلك سؤاال وكتب عليه املفتون باملنع وعدم اجلواز 
لب الفتوى بل امهلت عند وحىت يأيت الترياق من العراق ميوت امللسوع ومن يقرا ومن يسمع وعلى انه مل يرجع طا

املفيت وتركها املستفيت مث احاطت العساكر ورؤساؤهم برشيد وضربوا على اهلها الضرائب وطلبوا منها األموال 
والكلف الشاقة وأخذوا ما وجدوه هبا من األرز للعليق فخرج كبريها السيد حسن كريت اىل حسن باشا وكتخدا 

كفانا ما وقع لنا من احلروب وهدم الدور وكلف العسكر ومساعدهتم بك وتكلم معهما وشنع عليهما وقال اما 
وحماربتنا معهم ومعكم وماقاسيناه من التعب والسهر وانفاق املال وجنازي منكم بعدها هبذا األفاعيل فدعونا خنرج 

ظهروا له اإلهتمام بأوالدنا وعيالنا وال نأخذ معنا شيئا ونترك لكم البلدة افعلوا هبا ما شئتم فالطفوه يف اجلواب و
باملناداة واملنع وكتب املذكور أيضا مكاتبات مبعىن ذلك وارسلها اىل الباشا والسيد عمر مبصر فكتبوا فرمانا 

وارسلوه اليهم بالكف واملنع وهيهات وملا وصل من وصل بالقبلي واألسرى انعم الباشا على الواصلني منهم باخللع 
رؤوسهم فازداد جربوهتم وتعديهم وملا رجع اإلنكليز اىل ناحية والبقاشيش والبسهم شلنجات فضة على 

  اإلسكندرية قطعوا السد فسالت املياه وغرقت األراضي حول االسكندرية 
ويف يوم األحد سابع عشره وصل ياسني بك اىل ناحية طراوحضر ابوه اىل مصر ودخل كثري من اتباعه اىل املدينة 

  وهم البسون زي املماليك املصرية 
  فيه دفنوا رؤوس القتلى من االنكليز وكانوا قطعوا اذاهنم ودبغوها وملحوها لريسلوها اىل اسالمبول و

وفيه ارسل الباشا فسياال كبريا من اإلنكليز اىل اإلسكندرية بدال عن ابن اخي عمر بك وقد كان املذكور سافر اىل 
  فعوقه اإلنكليز فأرسلوا هذا اإلسكندرية قبل احلادثة ليذهب اىل بالده مبا معه من األموال 

  الفسيال لريسلوا بدله ابن اخي عمر بك 
  ويف يوم االثنني ثامن عشره وصلت خيام ياسني بك ومحالته ونصبوا وطاقة جهة شربا ومينة السريج 

ويف سادس عشرينه وصل ياسني بك املذكور وصحبته سليمان أغا صاحل وكيل دار السعادة سابقا وهو الذي كان 
بول وحضر بصحبته القبودان يف احلادثة السابقة وتأخر عنه واستمر مع األلفي مث مع امرائه بعد موته وكان باسالم

الباشا قد ارسل له يستدعيه بأمان فأجاب اىل احلضور بشرط أن جيري عليه الباشا مرتبة بالضرخبانه وقدر ذلك ألف 
ال الباشا وخلع عليهما خلعيت مسور ونزال وركبا درهم يف كل يوم فأجابه اىل ذلك وحضر صحبته ياسني بك وقاب

ولعبا مع اجنادمها بوسط الربكة بالرماح وظهر من حسن رماحة سليمان أغا ما اعجب الباشا ومن حوله من 
األتراك بل اصابوه باعينهم ألنه بعد انقضاء ذلك سار مع ياسني بك اىل ناحية بوالق يتراحمون ويتالعبون فأخرج 

يمىن والرمح يف يده اليسرى وكان زنادها مرفوعا فانطلقت رصاصاهتا وخرقت كفة اليسار القابض طبنجته بيده ال
به على سرع اجلواد ونفدت من اجلهة األخرى فرجع اىل داره جبراحته واذن له برد محلته وذهب ياسني بك اىل 

  بوالق فبات هبا يف دار حسن الطويل بساحل النيل 
لى اإلنكليز وقد وضعوها يف صندوق وسافر هبا على طريق الشام وصحبته أيضا وفيه سافر املتسفر بآذان قت

  شخصان من اسرى فسياالت اإلنكليز وكتبوا عرضا بصورة احلال من انشاء السيد امسعيل اخلشاب وبالغوافية 
  وفيه حضر امسعيل كاشف الطوجبي من ناحية حبرى ليقضي بعض األغراض مث يعود 

شرينه سافر عمر بك تابع عثمان بك األشقر وعلي كاشف بن امحد كتخدا اىل ناحية ويف يوم اخلميس ثامن ع
  القليوبية ألجل القبض على ايوب 



فوده بسبب رجل يسمى زغلول ينسب اليه بأنه يقطع الطريق على املسافرين يف البحر وكلما مرت بناحية مركب 
فتدون انفسهم منه مبا يرضيه من املال فكثر تشكي الناس حارهبا وهنب ما فيها من الضائع التجار وامواهلم او اهنم ي

منه فريسلون اىل ايوب فودة كبري الناحية فيتربا منه فلما زاد احلال عينوا من ذكر للقبض عليه وقتله فبلغه اخلرب 
ي والودائع فهرب من بلده ابناس فلما وصلوا اىل حمله فلم جيدوه فأحاطوا مبوجوداته وغالله وهبائمة وماله من املواش

بالبالد فلما جرى ذلك حضر اىل السيد عمر وصاحل على نفسه بثلثمائة كيس ورجع احلال اىل حاله وذلك خالف 
  ما اخذه املعينون من الكلف واملغارم من البالد اليت مروا عليها واقاموا فيها واحتجوا عليها 

  ىل مصر و فيه حضر الكثري من اهل رشيد حبرميهم واوالدهم ورحلوا عنها ا
و فيه حضر كتخدا القاضي من عند االمراء القبايل واخرب اهنم حمتاجون اىل مراكب حلمل الغالل املريية والذخرية 
فهيأ الباشا عدة مراكب وارسلها اليهم ومع هذه الصورة واظهار املصاحلة واملساملة مينعون وحيجزون من يذهب 

هبون باملتاجر واألمتعة اليت يبيعوهنا  ٤سببني والباعة الذين يذ اليهم من دورهم بثياب ومتاع وكذلك مينعون املت
عليهم واذا وقعوا بشخص او غمزوا عليه عند احلاكم او صادفه بعض العيون املترقبة عليه قبضوا عليه وهنبوا ما 

وكذلك نبهوا  معه وعاقبوه وحبسوه بل وهنبوا داره وغرموه وال يغفر ذنبه وال تقال عثرته ويتربا منه كل من يعرفه
على القلقات الذين يسموهنم الضوابط املتقيدين بابواب املدينة مثل باب النصر وباب الفتوح والربقية والباب 

احلديد مبنع النساء عن اخلروج خوفا من خروج النساء القبايل وذهاهبن اىل ازواجهن واتفق اهنم قبضوا على شخص 
ومعه تليس ففتحوه فوجدوا بداخله مراكيب ونعاالت مصرية ومغربية اليت يف هذه األيام يريد السفر اىل ناحية قبلي 

تسمى بالبلغ فقبضوا عليه واهتموه انه يريد الذهاب بذلك اىل االمراء واتباعهم فنهبوا منه ذلك وغريه وقبضوا عليه 
  وحبسوه واستمر 

ربية الذين يدفنون املوتى واهتمهم حمبوسا وكذلك اتفق أن الوايل ذهب اىل جهة القرافة وقبض على اشخاص من الت
بان بعض اتباع األمراء القبايل خيرجون اليهم باالمتعة السيادهم وخيفوهنا عندهم بداخل القبور حىت يرسلوها اىل 
اسيادهم يف الغفالت وضرهبم وهجم على دورهم فلم جيد هبا شيئا واجتمع عليه خدام األضرحة واهل القرافة 

لونه فهرب منهم وحضروا يف صبحها عند السيد عمر واملشايخ يشكون من الوايل وما فعله وشنعوا عليه وكادوا يقت
  مع احلفارين وحنو ذلك فاعجب هلذا التناقض 

وفيه وصل مكتوب من كبري االنكليز الذي باإلسكندرية مضمونه طلب امساء األسرى اإلنكليز والوصية هبم 
اهنم ملا دخلوا اىل األسكندرية اكرموا من كان هبا منهم واذنوا هلم واكرامهم كما هم يفعلون باألسرى من العسكر ف

  بالسفر مبتاعهم واحواهلم اىل حيث شاؤا وكذلك من اخذوه اسريا يف حرابة رشيد 

  واستهل شهر ربيع األول بيوم السبت سنة

  فيه كتبوا لكبري اإلنكليز جوابا عن رسالته 
بري األلفي بكالم من طرف شاهني بك األلفي يعتذر عن ويف يوم السبت خامس عشره حضر علي كاشف الك

التأخري اىل هذا الوقت واهنم على صلحهم واتفاقهم األول وحضورهم اىل ناحية اجليزة وبات تلك الليلة يف بيته 
  مبصر مث اقام ثالثة ايام ورجع اىل مرسله وصحبته سليمان أغا الوكيل 

حبري وحضر ايضا يف اثره امحد أغا الظ وغريه من ناحية حبري  وفيه حضر عابدين بك اخو حسن باشا من ناحية



وذلك اهنم ذهبوا خلف اإلنكليز اىل قرب معدية البحرية فخرج عليهم طائفة اإلنكليز من الرب والبحر وضربوا 
  عليهم مدافع ونريانا كثرية فولوا راجعني وحضروا اىل مصر 

ان ارسل بدال عن ابن اخي عمر بك وقيل انه ابن اخي صاحل وفيه حضر أيضا الفسيال الكبري اإلنكليزي الذي ك
  قوش فلما وصل اليهم اجابوا 

بأن املذكور سافر مع من سافر اىل الروم مبتاعهم وامواهلم قبل الواقعة حيث مل يكن املطلوب موجودا فال وجه 
 مصر خلى سبيله الباشا ومل حيبسه إلبقاء اإلنكليزي املذكور فردوه بعد أن رفعوا منزلته ورتبته عندهم فلما رجع اىل

  مع األسرى بل اطلق له األذن أيضا يف الرجوع اىل اإلسكندرية او اىل بالده مىت احب واختار 
ويف منتصفه استوحش الباشا من ياسني بك وضاق خناقه منه وذلك انه ملا حضر اىل مصر وخلع عليه الباشا ودفع 

تقادم وانعامات على انه يسافر اىل االسكندرية حملاربة اإلنكليز وطلب  اليه ما كان وعده به من األكياس وقدم له
مطالب كثرية له وألتباعه واخذ هلم الكساوى والسراويالت واخذ مجيع ما كان عند جبجي باشا من األقمشة 

رة اىل غري ذلك واخليام واجلبخانة واالحتياجات من القرب وروايا املاء ولوازم العسكر يف سفر الرب واالفازة واحملاص
وقلد اباه كشوفية الشرقية وخرج هو بعرضيه وخيامه اىل ناحية احللي ببوالق فانضم اليه الكثري من العسكر 

والدالتية وغريهم وصار كل من ذهب اليه يكتبه يف مجلة عسكره فاجتمع عليه كل عاص وازعر وخمالف وعاق 
الباشا يرده وينهاه عن فعله يعرض عن ذلك وداخله وصرح باخلالف وتطلعت نفسه للرياسة وكلما ارسل اليه 

الغرور وانتشرت اوباشه يعبثون يف النواحي وبث اكابر جنده يف القرى والبلدان وعينهم جلمع األموال واملغارم 
اخلارجة عن املعقول ومن خالفهم هنبوا قريته واحرقوها واخذوا اهلها اسرى فعند ذلك اخذا الباشا يف التدبري عليه 

ستمال العسكر املنضمني اليه وحل عرى رباطاته فلما كان يف ليلة األربعاء تاسع عشره امر العساكر األرنؤد وا
  باالجتماع واخلروج اىل ناحية بوالق فخرجوا بأمجعهم اىل نواحي السبتية واخلندق واحالوا بينه وبني بوالق ومصر 

ة وحصن ابواب املدينة بالعساكر وايقن الناس بوقوع ويف ليلة السبت ركب الباشا جبنوده وخرج اىل تلك الناحي
  احلرب بني الفريقني وارسل 

الباشا اىل ياسني يقول له أن تستمر على الطاعة وتطرد عنك هذه اللموم وتكون من مجلة كبار العسكر واال تذهب 
فرق الكثري منهم فلما اىل بالدك واال فأنا واصل اليك وحماربك فعند ذلك داخله اخلوف واحنلت عزائم جيوشه وت

كان بعد الغروب طلب الركوب ومل يعلم عسكره اين يريد فركب اجلميع وهم ثالثة طوابري واشتبهت عليهم 
الطرق يف ظالم الليل فسار هو بفريق منهم اىل ناحية اجلبل على طريق حلق اجلرة وفرقة سارت اىل ناحية بركة 

هم ابوه فلما علم الباشا بركوهبم ركب خلفهم وذهب خلف الطائفة احلاج والثالثة ذهبت على طريق القليوبية وفي
اليت توجهت اىل ناحية الربكة حصة فلما علموا انفرادهم عن امريهم رجعوا متفرقني يف النواحي ورجع الباشا اىل 

خ قليوب داره ومل يزل ياسني بك يف سريه حىت نزل مبن معه يف التبني واستقر هبا واما ابوه فإنه التجأ اىل شي
الشواريب فاخذ له امانا واحضر يف ثاين يوم اىل الباشا فألبسه فروة وامره أن يلحق بابنه فنزل اىل بوالق ونزل يف 

  مركب مسافرا 
ويف يوم االثنني رابع عشرينه عني الباشا عسكرا ورؤساء عساكر وخيالة واصحب معهم شديدا ومجلة من عرب 

وملا نزل ياسني بك بناحية التبني هنب قرى الناحية بأسرها مثل التبني وحلوان  احلويطات للحوق بياسني بك وحماربته
وطرا واملعصرة والبساتني وفعلوا هبا افاعيلهم الشنيعة من السلب والنهب واخذ النساء وهنب األجران والغالل 



  واألتبان واملواشي واخذ الكلف الشاقة ومن عجز عن شيء من مطلوابتها احرقوه بالنار 
 يوم اخلميس رجع العسكر والعربان الذين كانوا ذهبوا حملاربة ياسني بك وذلك اهنم ملا قربوا من وطاقهم ارحتل ويف

  اىل صول والربنيل فولوا راجعني ومتموا يف ذهاهبم واياهبم تدمري القرى 
الدونتمة وتارخيه حنو  وفيه ورد قاصد قاجبي من اسالمبول وعلى يده مرسوم بالبشارة بوالية السيد علي باشا قبودان

  ثالثة اشهر فضربوا لقدومه املدافع من القلعة 
  ويف يوم السبت عشرينه رجع سليمان أغا من قبلي اىل مصر 

واخرب بقرب قدوم األمراء املصريني وان شاهني بك وصل اىل زارية املصلوب وابراهيم بك جهة قمن العروس واهنم 
  كاشف الصابوجني يستدعون اليهم مصطفى أغا الوكيل وعلي 

  واستهل شهر ربيع الثاين بيوم اإلثنني

  فيه سافر مصطفى أغا والصابوجني اىل جهة قبلي وصحبتهما كتخدا القاضي 
ويف سادسه وصل شخص ططري وعلى يده مرسوم فعمل الباشا ديوانا وقرأ املرسوم حبضرة اجلمع مضمونه أن 

سالمبول وذهب اىل ناحية ادرنه وان العساكر سارت حملاربة العرضى اهلمايوين املوجه حلرب املوسكوب خرج من ا
األعداء ويذكرون فيه أن بشائر النصر حاصلة وقد وصل رؤوس قتلى واسرى كثرية وانه بلغ الدولة ورود حنو 

 األربع عشرة قطعة من املراكب اىل ثغر اإلسكندرية وان الكائنني بالثغر تراخوا يف حرهبم حىت طلعوا اىل الثغر فمن
الالزم اإلهتمام وخروج العساكر حلروهبم ودفعهم وطردهم على الثغر وقد ارسلنا البيورلديات اىل سليمان باشا 
وايل صيدا واىل يوسف باشا وايل الشام بتوجيهه العساكر اىل مصر للمساعدة وان لزم احلال حلضور املذكورين 

ل القصد من ورود هذه البيورلديات والفرمانات لتمام املساعدة على دفع العدو اىل اخر ما منقوه وسطروه وحم
واالغوات والقبيجات امنا هو جر املنفعة هلم مبا ياخذونه من خدمهم وحق طريقهم من الدراهم والتقادم واهلدايا فإن 

القادم منهم اذا ورد استعدوا لقدومه فإن كان ذا قدر ومنزلة اعدوا له منزال يليق به ونظموه بالفرش واألدوات 
الزمة وخصوصا اذا كان حضر يف امر مهم او لتقرير املتويل على السنة اجلديدة او بصحبته خلع الرضا وهدايا ال

فإنه يقابل باإلعزاز الكبري ويشاع خربه قبل وروده اىل اإلسكندرية وتأيت املبشرون بورود من الططر قبل خروجه 
ارهتم باالكياس واذا وصل هو ادخلوه يف موكب من دار السلطنة بنحو من شهر او شهرين وياخذون خدمتهم وبش

  جليل وعملوا له ديوانا ومدافع وشنكا وانزل يف املنزل املعد له واقبلت عليه 

التقادم واهلدايا من املتويل واعيان دولته ورتب له الرواتب واملصاريف ملاكله هو واتباعه ملطبخه وشراب حانته ايام 
كياس قدرا عظيما وذلك خالف هدايا الترحيلة من قدور الشربات املتنوعة مكثه شهرا او شهورا مث يعطى من اال

والسكر املكرر وانواع الطيب كالعود والعنرب واألقمشة اهلندية واملقصبات لنفسه ورجال دولته وان كان دون 
وازمهم ذلك انزلوه مبنزل بعض األعيان بأتباعه وخدمه ومتاعه يف اعز جملس و يقوم رب املنزل مبصروفهم ول

وكلفهم وما تستدعيه شهوات انفسهم ويرون أن هلم املنة عليه بنزوهلم عنده وال يرون له فضال بل ذلك واجب 
عليه وفرض يلزمه القيام به مع التآمر عليه وعلى اتباعه وميكث على ذلك شهورا حىت ياخذ خدمته ويقبض اكياسه 

ج من عنده شاكرا ومثنيا عليه عند خمدومه واهل دولته وبعد ذلك كله يلزم صاحب املنزل أن يقدم له هدية ليخر
  قضية حيار العقل والنقل يف تصورها 



ويف يوم األحد سابعه وصلت القافلة واحلجاج من ناحية القلزم على مرسى السويس وحضر فيها اغوات احلرم 
د طردهم الوهايب مجيعا والقاضي الذي توجه لقضاء املدينة وهو املعروف بسعد بك وكذلك خدام احلرم املكي وق

واما القاضي املنفصل فنزل يف مركب ومل يظهر خربه وقاضي مكة توجه بصحبة الشاميني واخرب الواصلون اهنم 
منعوا من زيارة املدينة وان الوهايب اخذ كل ما كان يف احلجرة النبوية من الذخائر واجلواهر وحضر أيضا الذي كان 

تبه من مسعود الوهايب ومكتوب من شريف مكة واخربوا انه امر حبرق احململ امريا على ركب احلجاج وصحبته مكا
واضطربت اخبار اإلخباريني عن الوهايب حبسب األغراض ومكاتبة الوهايب مبعىن الكالم السابق يف حنو الكراسة 

  وذكر فيها ما ينسبونه الناس اليه من األقوال املخالفة لقواعد الشرع ويتربأ عنها 
اخلرب بإن ابراهيم بك وصل اىل بين سويف وان شاهني بك ذهب اىل الفيوم الختالف وقع بينهم وان و فيه ورد 

  امني بك وامحد بك األلفيني 

  ذهبا اىل ناحية اإلسكندرية لإلنكليز 
وفيه كمل حترير دفاتر الفرضة واملظامل اليت ابتدعوها يف العام املاضي على القراريط واقطاعات األراضي وكذلك 

ذ نصف فائظ امللتزمني وعينوا املعينني لتحصيله من املزارعني وذلك خالف ما فرضوه على البنادر من األكياس اخ
  الكثرية املقادير 

ويف ذلك اليوم ارسل األغا وايل الشرطة اتباعهما ألرباب الصنائع واحلرف والبوابني بالوكائل واخلانات يامروهنم 
نزعجوا من ذلك ومل يعلموا ألي شيء هذا الطلب وهذه اجلمعية وباتوا باحلضور من الغد اىل بيت القاضي فا

متفكرين ومتومهني فلما اصبح يوم اإلثنني واجتمع الناس ابرزوا هلم مرسوما قرئ عليهم بسبب زيادة صرف 
تني املعاملة وذلك أن الريال الفرانسة وصلت مصارفته اىل مائتني وعشرة من األنصاف العددية واحملبوب اىل مائ

وعشرين واكثر واملشخص البندقي وصل اىل اربعمائة واربعني فضة وحنو ذلك فلما قرأوا عليهم املرسوم وامروهم 
بعدم الزيادة وان يكون صرف الفرانسة مبائتني فقط واحملبوب مبائتني وعشرين فضة والبندقي بأربعمائة وعشرين 

  منوط بالصيارف وانفض اجمللس  فلما مسعوا ذلك قالوا حنن ليس لنا عالقة بذلك هذا امر
وفيه وصلت مكاتبة من ابراهيم بك ومن الرسل مضموهنا االخبار بقدومهم وارسل ابراهيم بك يستدعي اليه ابنه 

  الصغري وولد ابنته املسمى نور الدين ويطلب بعض لوازم وامتعة 
لبها وصحبتهم فراشون وباعة ويف يوم السبت ثالث عشره سافر اوالد ابراهيم بك واملطلوبات اليت ارسل بط

  ومتسببون وغري ذلك 
ويف يوم اإلثنني ورد سلحدار موسى باشا وعلى يده مرسوم بالعريب واخر بالتركي مضموهنما جواب رسالة ارسلت 

اىل سليمان باشا بعكا خبرب حادثة اإلنكليز ملخصها انه ورد علينا جواب من سليمان باشا خيرب فيه بوصول طائفة 
  اىل ثغر سكندرية ودخوهلم اليها اإلنكليز 

مبخامرة اهلها مث زحفهم اىل رشيد وقد حاربتهم اهل البالد والعساكر وقتلوا الكثري منهم واسروا منهم كذلك 
ونؤكد على حممد باشا والعلماء واكابر مصر باالستعداد واحملافظة وحتصني الثغور مثل السويس والقصري وحماربة 

م عن الثغر وقد وجهنا لكل من سليمان باشا وجنج يوسف باشا بتوجيه ما تريدون من الكفار واخراجهم وابعاده
  العساكر للمساعدة وحنو ذلك 

وفيه احضروا اربعة رؤوس من االنكليز ومخسة اشخاص احياء فمروا هبم من وسط املدينة وذكروا أن كاشف 



انوا يسريون لبعض اشغاهلم نواحي الريف دمنهور حارب ناحية االسكندرية فقتل منهم واسر هؤالء وقيل اهنم ك
فبلغ الكاشف خربهم فاحاط هبم وفعل هبم ما فعل وارسلهم اىل مصر وهم ليسوا من املعتربين وكأهنم مالطية وقيل 
اهنم سألوهم فقالوا حنن متسببون طلعنا ناحية أيب قري وهتنا عن الطريق فصادفونا وحنن تسعة الغري فاخذونا وقتلوا 

  وه وابقونا منا من قتل
  وفيه وصلت مكاتبة من ابراهيم بك وأرسل الباشا اليهم جوابا صحبة انسان يسمى شريف أغا 

ويف يوم الثالثاء ثالث عشرينه وردت اخبار من ناحية الشام بأنه وقع اسالمبول فتنة بني الينكجرية والنظام اجلديد 
ن مصطفى ابن عمه وهو ابن السلطان عبداحلميد بن وكانت الغلبة للينكجرية وعزلوا السلطان سليم وولوا السلطا

  امحد وخطب له ببالد الشام 
ويف يوم اخلميس وصل ططري من طريق الرب بتحقق ذلك اخلرب وخطب اخلطباء للسلطان مصطفى على منابر مصر 

  وبالد مصر وبوالق وذلك يوم اجلمعه سادس عشرينه 
ي ملشايخ البالد وحرروا به دفترا وشرعوا يف حتصيله وهي ويف اواخره احدثوا طلب مال األطيان املسموح الذ

  حادثة مل يسبق مثلها اضرت مبشايخ البالد وضيقت عليهم معايشهم ومضايفهم 

وفيه كتبوا اوراقا للبالد واألقاليم بالبشارة بتولية السلطان اجلديد وعينوا هبا املعينني وعليها حق الطرق مبالغ هلا 
  على سلب اموال الناس  صورة وكل ذلك من التحيل

وفيه كتبوا مراسلة اىل األمراء القبليني بالصلح وارسلوا هبا ثالثة من الفقهاء وهم الشيخ سليمان الفيومي والشيخ 
ابراهيم السجيين والسيد حممد الدواخلي وذلك انه ملا رجع شريف أغا الذي كان توجه اليهم مبراسلتهم ارسلوا 

خ األمري والسيد عمر النقيب إلجراء الصلح على ايديهم فأرسلوا الثالثة املذكورين يطلبون الشيخ الشرقاوي والشي
  بدال عنهم 

ويف هذه األيام كثر خروج العساكر والدالة وهم يعدون اىل الرب الغريب وعدى الباشا حبر النيل اىل برانبابة واقام 
  هناك اياما 

  واستهل شهر مجادي األول سنة

 القالع الىت كانت انشأهتا الفرنساوية خارج بوالق وعمل متاريس بناحية منية عقبة فيه شرع الباشا يف تعمري
وغريها ووزع على اجليارة جريا كثريا ووسق عدة مراكب وارسلها اىل ناحية رشيد ليعمروا هناك سورا على البلد 

  وابراجا ومجعوا البنائني والفعلة والنجارين وانزلوهم يف املراكب قهرا 
  ه وصل اىل مصر حنو اخلمسمائة من الدالتية اتوا من ناحية الشام ودخلوا اىل املدينة ويف منتصف

وفيه طلب الباشا من التجار حنو األلفي كيس على سبيل السلفة فوزعت على األعيان وجتار النب واهل وكالة 
حلواصل والوكائل الصابون ووكالة التفاح ووكالة القرب وخالفها وحجزوا البضائع واجلسوا العساكر على ا

مينعون من خيرج من حاصله او خمزنه شيئا اال بقصد الدفع من اصل املطلوب منهم مث اردفوا ذلك مبطلوبات من 
افراد الناس املساتري فيكون اإلنسان جالسا يف بيته فما يشعر اال واملعينون واصلون اليه وبيدهم بصلة الطلب اما 

  اما أن يدفعها وال قبضوا مخسة اكياس او عشرة او اقل او اكثر ف



  عليه وسحبوه اىل السجن فيحبس ويعاقب حىت يتمم املطلوب منه فنزل بالناس امر عظيم وكرب جسيم 
ويف الناس من كان تاجرا ووقف حاله بتوايل الفنت واملغرم وانقطاع األسباب واألسفار وافلس وصار يتعيش بالكد 

باق يف دفاتر التجار فما يشعر إال والطلب الحقة بنحو ما تقدم  والقرض وبيع متاعه واساس داره وعقاره وامسه
لكونه كان معروفا يف التجار فيؤخذ وحيبس ويستغيث فال يغاث وال جيد شافعا وال رامحا وهذا الشيء خالف 
ن الفرض املتوالية على البالد والقرى يف خصوص هذه احلادثة وكذلك على البنادر مقادير هلا صورة وما يتبعها م

حق طرق املعينني واملباشرين وتوايل مرور العساكر آناء الليل واطراف النهار بطلب الكلف واللوازم واشياء يكل 
القلم عن تسطريها ويستحي االنسان من ذكرها وال ميكن الوقوف على بعض جزئياهتا حىت خربت القرى وافتقر 

حدة بعيدة عنهم مث يلحقها وباهلم فتخرب كذلك واما اهلها وجلوا عنها فكان جيتمع اهل عدة من القرى يف قرية وا
غالب بالد السواحل فاهنا خربت وهرب اهلها وهدموا دورها ومساجدها واخذوا اخشاهبا ومن مجلة افاعيلهم 
الشنيعة اليت مل يطرق األمساع نظريها اهنم قرروا فرضة من فرض املغارم على البالد فكتبوا اوراقا ومسوها بشارة 

توالها بعض من يكون متطلعا ملنصب او منفعة مث يرتب له خدما واعوانا مث يسافر اىل االقليم املعني له الفرضة ي
وذلك قبل منصب األصل ويف مقدمته يبعث اعوانه اىل البالد يبشروهنم بذلك مث يقبضون مارسم هلم يف الورقة من 

سمع مبا يقارهبا يف ملة وال ظلم وال جور ومسعت حق الطريق حبسب ما ادى اليه اجتهاده قليال او كثريا وهذه مل ي
من بعض من له خربة بذلك أن املغارم الىت قررت على القرى بلغت سبعني ألف كيس وذلك خالف املصادرات 

  اخلارجة 
ويف اواخره قوى عزم الباشا على السفر لناحية االسكندرية وامر باحضار اللوازم واخليام وما حيتاج اليه احلال من 

  يا املاء والقرب وباقي األدوات روا

  واستهل شهر مجادي الثانية بيوم اخلميس سنة

ويف ثانيه وهو يوم اجلمعة ركب الباشا اىل بوالق وعدى اىل ناحية برانبابة ونصبوا وطاقه هناك وخرجت طوائف 
واستمروا على  العسكر اىل ناحية بوالق وساحل البحر وطفقوا يأخذون ما جيدونه من البغال واحلمري واجلمال

الدخول واخلروج والذهاب واجمليء والرجوع والتعدية اياما وهم على ذلك النسق من خطف البهائم وامتنعت 
  السقاؤن عن نقل املاء من البحر حىت شح املاء وغال سعره وعطشت الناس وامتنع محل البضائع 

طلت الطواحني عن طحن الدقيق وملا ذهبوا هبا ويف ثالثه طلبوا أيضا خيول الطواحني جلر املدافع والعربات حىت تع
  اىل العرضي اختاروا منها جيادها واعطوا ارباهبا عن كل فرس مخسني قرشا وردوا البواقي الصحاهبا 

وفيه طلبوا أيضا دراهم من طائفة القبانية واحلطابة وباعة السمك القديد املعروف بالفسيخ فكان القدر املطلوب من 
ئة ومخسني كيسا فأغلقوا حوانيتهم وهربوا والتجؤا اىل اجلامع األزهر وكذلك احلطابة وغريهم منهم طائفة القبانية ما

من هرب ومنهم من إلتجأ اىل السيد عمر واستمر كذلك ثالثة ايام وركب السيد عمر وعدى اىل الباشا وتشفع يف 
  الطوائف املذكورة فرفعوا عنهم غرامتهم وكتبوا هلم امانا بذلك 

مسه حضر قاجبي من طرف اإلنكليز وصحبته اشخاص فأنزهلم الباشا يف خيمة مبخيمه بإنبابة فرقدوا هبا ويف خا
ليأخدوا هلم راحة وناموا فلما استيقظوا فلم جيدوا ثياهبم وسطا عليها السراق فشلحوهم فأرسلوا اىل حارة 

  الفرنساوية فأتوا هلم بثياب وقفوات لبسوها 
حد حادي عشره عمل الفرنساوية عيدا ومولدا حبارهتم وأوملو بينهم والئم واوقدوا ويف يوم السبت مع ليلة األ



  قناديل كثرية تلك الليلة وحراقات نفوط وسواريخ وشنكا حصة من الليل وهو عبارة عن مولد بونابارته السنوي 
  ويف الثالثاء ثالث عشره طلب الباشا حسني افندي الروزناجمي فعدى 

لع الدفتردارية وحضر اىل داره اجلديد وهو بيت اهليامت بالقرب من قنطرة درب اجلماميز وذهب اليه برب انبابه فخ
  اليه الناس يهنوئه وانفصل امحد افندي عاصم عن الدفتردارية 

ويف يوم اخلميس خامس عشره عمل الباشا شنكا بالرب الغريب بني املغرب والعشاء وملا اصبح امر باإلرحتال ومتهل 
  ارحتال العساكر فركب قريب الزوال اىل املنصورة حىت تكامل 

ويف يوم اجلمعة سادس عشره املوافق السادس مسرى القبطي اويف النيل اذرعه وذلك بعد أن حصل يف الناس ضجر 
وقلق بسبب تأخر الوفاء عدة ايام حىت رفعوا الغالل من العرصات وزادت امثاهنا فلما حصل الوفاء اطمأن الناس 

هم انفسهم واظهروا الغالل يف العرصات والرقع وركب كتحدا بك يف صبح يوم السبت وكذلك وتراجعت الي
  القاضي وطوسون ابن الباشا والسيد عمر النقيب وكسر السد حبضرهتم وجرى املاء يف اخلليج 

ول إىل وفيه وصل قاجبي اىل ثغر االسكندرية وحضر بد ذلك اىل ثغر بوالق من طريق الرب اىل قربص و حترى الوص
دمياطثم حضر إىل بوالق وقابل الباشا يف طريقه ووصل على يد مسكة ضرب املعاملة اجلديدة بالضرخبانة باسم 

السلطان اجلديد وكذلك األمر باخلطبة والدعاء واألخبار برفع النظام اجلديد وابطاله من اسالمبول ورجوع 
وما فاجتمعوا يف صبحها يوم األحد بباب الباشا الوجاقات على قانوهنا األول القدمي ووصل يف نيف ومخسني ي

واحضروا األغا مبوكب ودخل من باب النصر وقريء الفرمان حبضرة اجلمع وضربوا شنكا ومدافع من ابراج 
  القلعة ثالثة ايام يف األوقات اخلمسة 

ة يف عشة بالغيظ ومن احلوادث انه ظهر يف هذه األيام رجل بناحية بنها العسل يدعى بالشيخ سليمان فأقام مد
واعتقد الناس الوالية والسلوك واجلذب فاجتمع اليه الكثري من اهل القرى واكثرهم األحداث ونصبوا له خيمةو 

  كثر مجعه واقبلت عليه اهايل القرى بالنذور واهلدايا 

نعلم به اهل  وصار يكتب اىل النواحي اوراقا يستدعي منهم القمح والدقيق ويرسلها مع املريدين يقول فيها الذي
القرية الفالنية حال وصول الورقة اليكم تدفعون حلاملها مخسة ارداب قمح او اقل او اكثر برسم طعام الفقراء 

وكراء طريق املعني ثالثون رغيفا حنو ذلك فال يتأخرون عن ارسال املطلوب يف احلال وصار الذين حوله ينادون يف 
وا الظلمة شيئا من املظامل اليت يطلبوهنا منكم ومن اتاكم فاقتلوه فكان كل تلك النواحي بقوهلم ال ظلم اليوم وال تعط

من ورد من العسكر املعينني اىل تلك النواحي يطلب الكلف او الفرض اليت يفرضوهنا فزعوا عليه وطردوه وان 
حنو املائة عاند قتلوه فثقل امره على الكشاف والعسكر وصار له عدة خيام واخصاص واجتمع لديه من املردان 

وستني امرد وغالبهم اوالد مشايخ البالد وكان اذا بلغه أن بالبلد الفالنية غالما وسيم الصورة ارسل يطلبه 
فيحضرونه اليه يف احلال ولو كان ابن عظيم البلدة حىت صاروا يأتون اليه من غري طلب وال خيفى حال اإلقليم 

ان وكذلك ذوو اللحى هم كثريون أيضا وعمل للمردان املصري يف التقليد يف كل شيء وهذا من جنس املرد
عقودا من اخلرز امللون يف اعناقهم ولبعضهم اقراطا يف آذاهنم مث أن شيخا من فقهاء األزهر من اهايل بنها يقال له 
الشيخ عبداهللا البنهاوي ادعى دعوى بطني مستأجرة من اراضي بنها كان ألسالفه وان امللتزمني بالقرية استولوا 

على ذلك الطني من غري حق هلم فيه بل باغراء بعض مشايخ القرية واملذكور به رعونة ومل حيسن سبك اجلعاالت 
والرباطيل للوسايط وارباب األحكام واتباعهم ويظن يف نفسه انه يقضي قضيته يقال املصنف اكراما لعلمه ودرسه 



حيصل منها شيء سوى التشنيع عليه من املشايخ فتخاصم مع امللتزمني ومشايخ بلده وانعقدت بسببه جمالس ومل 
األزهرية والسيد عمر النقيب مث كتب له عرضحال ورفع امره اىل كتخدا بك والباشا فأمر الباشا بعقد جملس بسببه 

  حبضرة السيد عمر واملشايخ وقالوا للباشا انه غري حمق وطردوه فسافر اىل بلده وسافر 

سكندرية فذهب الشيخ عبداهللا املذكور اىل الشيخ سليمان املذكور واغراه على الباشا أيضا اىل جهة البحرية واإل
احلضور اىل مصر وانه مىت وصل اجتمع عليه املشايخ واهل البلدة وقابلوه ويكون على يده الفتح والفتوح وحركته 

اشتهرت باملدينة وهلم  خساف العقول احمليطون به واجملتمعون حوله على اجمليء اىل مصر ويكون له شأن ألن واليته
فيه اعتقاد عظيم وحب جسيم ومن اوصاف ذلك الشيخ انه ال يتكلم اال بالذكر او الكالم النزر الذي ال بد منه 

ويتكلم يف اكثر اوقاته باإلشارة مث انه اذاع شياطينه وحضر برجاله وغلمانه و معه طبول وكاسات على طريق 
اهنم حيسنون صنعا ودخلوا اىل املدينة على حني غفلة وبأيديهم فراقل  مشايخ اهل العصر واالوان الذين حيسبون

يفرقعون هبا فرقعة متتابعة وصياح وجلبة ومن خلفهم الغلمان والبدايات وشيخهم يف وسطهم فما زالوا يف سريهم 
يب وهم حىت دخلوا املشهد احلسيين وجلسوا باملسجد يذكرون ودخل منهم طائفة اىل بيت السيد عمر مكرم النق

يفرقعون مبا يف ايديهم من الفرقالت فأقاموا باملسجد اىل العصر مث دعاهم انسان من األجناد يقال له امسعيل كاشف 
أبو مناخري له يف الشيخ املذكور اعتقاد فذهبوا معه اىل داره بعطفة عبداهللا بك فعشاهم وباتوا عنده اىل الصباح وملا 

ندي وذهب بطائفته اىل ضريح االمام الشافعي فجلس باملسجد أيضا مع طلع النهار ركب الشيخ بغلة ذلك اجل
اتباعه يذكرون وبلغ خربه كتخدا بك وامثاله فكتب تذكرة وارسلها اىل السيد عمر النقيب بطلب الشيخ املذكور 

أن كتب ليتربكوا به واكد يف الطلب وقصده أن يفتك به لقهرهم منه وعلم السيد عمر ما يراد به فارسل يقول له 
من اهل الكرامة فأظهر سرك وكرامتك واال فاذهب وتغيب وكان صاحل أغا قوج ملا بلغه خربه ركب يف عسكره 

وذهب اىل مقام الشافعي واراد القبض عليه فخوفه احلاضرون وقالوا له ال ينبغي لك التعرض له يف ذلك املكان فإذا 
اىل قريب العصر واشاروا عليه باخلروج من الباب القبلي خرج فدونك واياه فانتظره بقصر شويكار فتباطأ الشيخ 

  وتفرق 

عنه الكثري من اجملتمعني عليه فذهب اىل مقام الليث بن سعد مث سار من ناحية اجلبل وذهب بداياته وغلمانه اىل دار 
وبلغه رسالة  امسعيل كاشف الىت باتوا هبا وملا سار اىل ناحية الصحراء حلقه احلاج سعودي احلناوي واقتفى اثره

السيد عمر ورجع اىل السيد عمر فوجد كتخدا بك ورجب أغا حضرا اىل السيد عمر يسأالنه عنه ومل يكتفوا 
بالطلب األول فأخربمها انه ذهب ومل تلحقه املراسيل فاغتاظوا وقالوا نرسل اىل كاشف القليوبية بالقبض عليه اينما 

يل كاشف أبو مناخري فقبضوا على الغلمان واخذوهم اىل كان وانصرفوا ذاهبني وقصدت العساكر بيت امسع
دورهم ومل ينج منهم اال من كان بعيدا وهرب وتغيب وتفرق اتباعه ذوو اللحى واما الشيخ فسار من طريق 

الصحراء حىت وصل إىل هبتيم وذهب اىل نوب فعرف مبأنه الشيخ عبداهللا زقزوق البنهاوي الذي كان اغراه على 
وملا سقط يف يده تربأ عنه وذهب اىل كتخدا بك وطلب له امانا واخربه انه متخف بضريح اإلمام  احلضور اىل مصر

الشافعي فأعطاه امانا وذهب اليه واحضره من نوب فلما حضر عند الكتخدا قال له ارخ حليتك واترك ما انت 
خ ساكت ال يتكلم وصحبته عليه واقم يف بلدك واعطيك طينا تزرعه وال تتعرض ألحد وال احد يتعرض لك والشي

اربعة انفار من تالميذه هم الذين خياطبون الكتخدا ويكلمونه مث امر اشخاصا من العسكر فأخذوه وذهبوا به اىل 
بوالق وانزلوه يف مركب واحندروا به مث غابوا حصة وانقلبوا راجعني مث بعد ذلك تبني اهنم قتلوه والقوه يف البحر 



  بنفسه يف البحر وسبح يف املاء وطلع اىل الرب وهرب وانفض امره  اال واحدا من األربعة القى
وفيه ارسل الباشا وهو بالرمحانية يطلب شيخ دسوق فحضر اليه طائفة من العسكر فلما اتوا اليه امتنع وقال ما يريد 

رك فشاغلهم بالطعام الباشا مين اخربوين بطلبه وانا ادفعه أن كان غرامة او كلفة فقالوا ال ندري وامنا امرنا بإحضا
والقهوة ووزع مبائمه وحرميه والذي خياف عليه ويف الوقت وصلت مراكب وهبا عساكر وطلعوا اىل الرب فركب 

  شيخ البلد خيوله 

وخيالته واستعد حلرهبم وحارهبم وابلى معهم وقتل منهم عدة كبرية مث وىل هاربا فدخل العسكر إىل البلد وهنبوها 
ور اهلها وعربوا مقام السيد الدسوقي وذحبوا من وجدوه من اجملاورين وفيهم من طلبة العلم وأخذوا ما وجدوا يف د

  العواجز 
وفيه ركب كتخدا بك ومر على بيت الداودية وبه طائفة من الدالة فرأى شخصا منهم يرجم دجاجة حبجر لريميها 

زعوا عليه فوىل هاربا منهم فعدوا خلفه ومل من سطح دار اخرى فانتهره واراد ضربه فقامت عليه رفقاؤه الداالتية وف
  يزل راحما هو واتباعه حىت وصل اىل ناحية األزبكية 

  واستهل شهر رجب بيوم اجلمعة سنة

يف رابعه وردت مكاتبات من الباشا بوقوع الصلح بينه وبني اإلنكليز واتفقوا على خروجهم من االسكندرية 
  من اإلنكليز وخلوها ونزوهلم منها اوأرسل يطلب االسرى 

ويف عاشره ورد قاجبي ويسمى جنيب افندي فوصل اىل بوالق يوم االثنني حادى عشره وكان وروده من ناحية 
دمياط فلما علم أن الباشا بناحية البحرية ذهب اليه وقابله بدمنهور وبصحبته خلصوص الباشا قفطان وسيف وشلنج 

ين بك وعمر بك وصاحل قوج فنزل ببيت حممد الطويل وخلع لكبار العسكر مثل حسن باشا وطاهر باشا وعابد
  التتنجي ببوالق 

  وفيه نزلوا باألسرى من اإلنكليز اىل املراكب ليسافروا اىل اإلسكندرية 
ويف يوم األربعاء ثالث عشره وصل املبشر بنزول اإلنكليز من ثغر اإلسكندرية اىل املراكب ودخل اليها كتخدا بك 

  واستمر الباشا مقيما عند السد  ونزل بدار الشيخ املسريي
ويف يوم السبت سادس عشره ركب القاجبي من بوالق باملوكب وشق من وسط املدينة وذهب اىل بيت الباشا 

  وضربوا لقدومه مدافع من القلعة 
ويف يوم األربعاء سابع عشرينه ولد حملمد علي باشا مولود من حظيته وحضر املبشرون بنزول اإلنكليز من 

  رية ودخول الباشا اإلسكند

  هبا فعملوا شنكا وضربوا مدافع من القلعة ثالثة ايام يف األوقات اخلمسة آخرها السبت 
ويف يوم اخلميس واجلمعة والسبت وصلت عساكر كثرية ودخلوا املدينة وطلبوا سكىن البيوت وازعجوا الناس 

شايخ فكتبوا عرضا يف شأن ذلك واخرجوهم من اوطاهنم وضجت اخلالئق وحضر الكثري اىل السيد عمر وامل
وارسلوه اىل كتخدا بك فأظهر اإلهتمام واحضر طائفة من كبار العسكر وكلمهم يف ذلك وقال هلم كل من كان 
ساكنا قبل اخلروج اىل العرضى يف دار فلريجع اليها ويسكنها وال تعارضوا الناس يف مساكنهم فلم يفد كالمه يف 

  ا هبا اخربوها وحرقوا اخشاهبا وتركوها كيمانا وذلك دأهبم ذلك شيئا ألن البيوت الىت كانو



  واستهل شهر شعبان بيوم السبت سنة

يف ثالثه يوم اإلثنني وصل الباشا اىل ساحل بوالق فضربوا لقدومه مدافع من القلعة وعملوا له شنكا ثالثة ايام واتفق 
بته حسن باشا طاهر وسليمان أغا الوكيل أن الباشا يف حال رجوعه من اإلسكندرية نزل يف سفينة صغرية وصح

سابقا فانقلبت هبم واشرف ثالثتهم على الغرق وتعلق بعضهم حبرف السفينة فلحقتهم مركب اخرى انقذهتم من 
  الغرق وطلعوا ساملني وكان ذلك عند زفيتة 

لقرى وعليها حق وفيه كتبوا أوراق البشارة بذهاب االنكليز وسفرهم من االسكندرية وارسلوها اىل البالد وا
الطريق اربعة أالف والفني فضة وصورة ما حصل انه ملا وصل الباشا اىل ناحية اإلسكندرية راسل اإلنكليز وحضر 

اليه انفار منهم واختلى معهم ومل يعلم احد ما دار بينهم من الكالم وذهبوا من عنده واشيع الصلح وفرحت 
 واخلنادق وجري املياه بني ذلك باألوضاع املتقنة هاهلم ذلك مث حضر العسكر الهنم ملا رأوا صورة املتاريس والطوايب

من عظمائهم اشخاص وملا علم الباشا بوصوهلم رتب العساكر ونظم ديوانا وهيأه واوقف العساكر صفوفا مينة 
  ويسره وعندما 

لعا وشيالنا كشمريية وصلوا ضربوا هلم مدافع كثرية وشنكا وقدم هلم خيوال وهدايا واقمشة هندية وخلع عليهم خ
وغري ذلك مث ركب معهم يف قلة اىل حيث منزلة ساري عسكرهم وكبريهم فتالقى معهم وقدم له اآلخر هدايا 

وظرائف مث ركب معه اىل اإلسكندرية وتسلم القلعة وذلك بعد دخول كتخدار بك خبمسة ايام وكان يف اسرى 
األسرى ومت الصلح على رد املذكورين على اهنم مل يأتوا  اإلنكليز انفار من عظمائهم فأحضرهم الباشا مع باقي

طمعا يف البالد كما تقدم وملا نزلوا باملراكب مل يبعدوا عن الثغر إال مسافة قليلة واستمروا يقطعون على املركب 
  الواردين على الثغور وذلك ملا بينهم وبني العثماين من املفاقمة 

ساكر فإهنم افحشوا يف التعدي على الناس وغصب البيوت من اصحاهبا فتأيت هذا ما كان من امر اإلنكليز واما الع
الطائفة منهم اىل الدار املسكونة ويدخلوهنا من غري احتشام وال اذن ويهجمون على سكن احلرم حبجة اهنم يتفرجون 

مرة باملالطفة و أخرى على اعايل الدار فتصرخ النساء وجيتمع اهل اخلطة ويكلموهنم فال يلتفتون اليهم فيعاجلوهنم 
بكثرة اجلمع إن كان هبم قوة أو مبعونة ذي مقدرة و إذا انفصلوا فال خيرجون من الدار اال مبصلحة او هدية هلا قدر 
ويشترطون يف ذلك الشيالن الكشمريي فإذا احضروا هلم مطلوهبم فال يعجب كبريهم ويطلب خالفه امحر او اصفر 

ا جبماعته فلم يزل به حىت صاحله على شال يأخذه ويترك له داره فأتاه بشال واتفق أن بعضهم دخل عليه بينباش
اصفر فاظهر انه ال يريد اال األمحر الدودة فلم يسعه اال الرضا واراد أن يرد األصفر ويأتيه باألمحر فحجزه وقال 

ذونه من الدراهم فإذا دعه حىت تأتيت باألمحر ضمه إىل االصفر و اخذ اإلثنني مث انصرف عنه وذلك خالف ما يأخ
انصرفوا وظن صاحب الدار اهنم اجنلوا عنه فيأتيه بعد يومني او ثالثة خالفهم ويقع يف ورطة اخرى مثل األوىل او 
اخف او اعظم منها وبعضهم يدخل الدار ويسكنها بالتحيل واملالطفة مع صاحب الدار فيقول له يا اخي يا حبييب 

  انا 

غري وحنن مسافرون بعد عشرة ايام والقصد أن تفسح لنا نقيم يف حمل الرجال وانت معي ثالثة انفار واربعة ال 
حبرميك يف مكاهنم اعلى الدار فيظن صدقهم ويرضى بذلك على ختوف وكره فيعربون وجيلسون كما قالوا يف حمل 

فع فرش املكان الرجال ويربطون خيوهلم يف احلوش ويعلقون اسلحتهم ويقولون حنن صرنا ضيوفك فإذا اراد أن ير



يقولون حنن جنلس على احلصري والبالط واي شيء يصيب الفرش فيتركه حياء وقهرا مث يطلبون الطعام والشراب 
فما يسعه اال أن يتكلف هلم ذلك يف اوقاته ويستعملون األواين ويطلبون ما حيتاجون اليه مثل الطشت واألبريق 

ن وخيرجون وبأيديهم األسلحة ويضيق عليهم املكان فيقولون وغري ذلك مث تأتيهم رفقاؤهم شيئا فشيئا ويدخلو
لصاحب املكان اخل لنا حمال اخر يف الدار فوق لرفقائنا فإن قال ليس عندنا حمل اخر او قصر يف مطلوب ابتداؤه 

بالقسوة فعند ذلك يعلم صاحب الدار اهنم ال انفكاك هلم عن املكان ورمبا مضت العشرة ايام او اقل او اكثر 
ظهرت قبائحهم وقذروا املكان واحرقوا البسط واحلصر مبا يتساقط عليها من اجلمر من شرهبم النارجيالت و

والتنباك والدخان وشربوا الشراب وعربدوا وصرخوا وصفقوا وغنوا بلغاهتم املختلفة وفقعت رائحة العرقي يف 
نقلة فيطلبون ألنفسهم مسكنا ولو املنزل فيضيق صدر الرجل وصدر اهل بيته ويطيب خاطرهم على اخلروج وال

مشتركا عند اقارهبم ومعارفهم وخترج النساء يف غفلة بثياهبن وما ميكنهن محله مث يشرعون يف اخراج املتاع واألواين 
والنحاس والفرش فيحجزونه منهم ويقولون اذا اخذمت ذلك فعلى اي شيء جنلس ويف اي شيء نطبخ وليس معنا 

معنا استهلك منا يف السفر واجلهاد ودفع الكفار عنكم وانتم مسترحيون يف بيوتكم فرش وال حناس والذي كان 
وعند حرميكم فيقع النزاع وينفصل األمر بينهم وبني صاحب الدار اما بترك الدار مبا فيها او باملقامسة واملصاحلة 

  األمراء واألجناد بالترجي والوسايط وحنو ذلك وهذا األمر يقع ألعيان الناس واملقيمني بالبلدة من 

املصريني واتباعهم وحنوهم مث اهنم تعدوا اىل احلارات والنواحي الىت مل يتقدم هلم السكىن هبا قبل ذلك مثل نواحي 
املشهد احلسيين وخلف اجلامع املؤيدي واخلرنفش واجلمالية حىت ضاقت املساكن بالناس لقلتها وصار بعض 

ن داره ولو كانت ملكه بعد امن جوارهم وخوفا من شرهم وتسلقهم احملتشمني اذا سكن جبواره عسكر يرحتل م
على الدار ألهنم يصعدون على األسطح واحليطان ويتطلعون على من جبوارهم ويرمون بالبندقيات والطبنجات ومما 

ه انه من اتفق أن كبريا منهم دخل بطائفته اىل منزل بعض الفقهاء املعتربين وامره باخلروج منها ليسكن هو هبا فأخرب
مشايخ العلم فلم يلتفت لقوله فتركه ولبس عمامته وركب بغلته وحضر إىل اخوانه املشايخ واستغاث هبم فركب 

معه مجاعته منهم وذهبوا اىل الدار ودخلوا اليها راكبني بغاهلم فعندما شاهدهم العسكر وهم واصلون يف كبكبة 
ربا وثبت الباقون ونزلوا عن بغاهلم وخاطبوا كبريهم اخذوا اسلحتهم وسحبوا عليهم السيوف فرجع البعض ها

وعرفوه اهنا دار العامل الكبري وهذا ال يناسب وان النصارى واليهود يكرمون قسسهم ورهباهنم وانتم اوىل بذلك 
ألنكم مسلمون فقالوا هلم يف اجلواب انتم لستم مبسلمني ألنكم كنتم تتمنون متلك النصارى لبالدكم وتقولون اهنم 

ري منا وحنن مسلمون وجماهدون طردنا النصارى واخرجناهم من البالد فنحن احق بالدور منكم وحنو ذلك من خ
القول الشنيع مث مل يزالوا يف معاجلتهم اىل ثاين يوم ومل ينصرفوا عن الدار حىت دفعوا هلم مأيت قرش وشال كشمري 

ها اكثر من ذلك ومنها دار امسعيل افندي لكبريهم وفعل ذلك بعدة بيوت دخلها على هذه الصورة واخذ من
صاحب العيار بالضرخبانة وهو رجل معترب اخذ منه مخسمائة قرش وشال كشمري وفعل مثل ذلك بغريهم هو وامثاله 
وملا اكثر الناس من التشكي للباشا وللكتخدا قال الكتخدا اناس قاتلوا وجاهدوا اشهرا واياما وقاسوا ما قاسوه يف 

  الطل حىت طردوا عنكم الكفار واجلوهم عن بالد افال تسعوهنم احلر والربد و

  يف السكىن وحنو ذلك من القول 
وملا انقضى هذا االمر واستقر الباشا واطمأن خاطره وخلص له االقليم املصري وثغر االسكندرية الذي كان خارجا 

صل جميء اإلنكليز وخروجهم عن محهحىت قبل جميء اإلنكليز فإن اإلسكندرية كانت خارجة عن حكمه فلما ح



صار الثغر يف حكمه أيضا فاول ما بدأ به انه ابطل مسموح املشايخ والفقهاء معا يف البالد الىت التزموا هبا ألنه ملا 
ابتدع املغارم والشهريات والفرض الىت فرضها على القرى ومظامل الكشوفية جعل ذلك عاما على مجيع االلتزامات 

يع الناس حىت اكابر العسكر واصاغرهم ما عدا البالد واحلصص الىت للمشايخ خارجة عن واحلصص الىت بأيدي مج
ذلك وال يؤخذ منها نصف الفائظ وال ثلثه وال ربعه وكذلك من ينتسب هلم او حىت حيتمي فيهم ويأخذون 

وا دوامه واكثروا اجلعاالت واهلدايا من اصحاهبا ومن فالحيهم حتت محايتها ونظري صيانتها واغتروا بذلك واعتقد
من شراء احلصص من اصحاهبا املنجاحني بدون القيمة وافتتنوا بالدنيا وهجروا مذاكرة املسائل ومدارسة العلم اال 

مبقدار حفظ الناموس مع ترك العمل بالكلية وصار بيت احدهم مثل بيت احد األمراء األلوف األقدمني واختذوا 
والتعزيز والضرب بالفلقة والكرابيج املعروفة بزب الفيل واستخدموا كتبة اخلدم واملقدمني واعوان واجروا احلبس 

األقباط وقطاع اجلرائم يف اإلرساليات للبالد وقدروا حق طرق ألتباعهم وصارت هلم استعجاالت وحتذيرات 
د وانذارات عن تأخر املطلوب مع عدم مساع شكاوي الفالحني وخماصمتهم القدمية مع بعضهم مبوجبات التحاس

والكراهية اجملبولة واملركوزة يف طباعهم اخلبيثة وانقلب الوضع فيهم بضده وصار ديدهنم واجتماعهم ذكر االمور 
الدنيوية واحلصص وااللتزام وحساب املريي والفائظ واملضاف الرماية واملرافعات واملراسالت والتشكي والتنجي 

االعتناء بشأهنم والتفاخر بتردادهم والترداد عليهم واملهاداة مع األقباط واستدعاء عظمائهم يف مجعياهتم ووالئمهم و
  فيما بينهم اىل غري ذلك مما 

يطول شرحه واوقع مع ذلك زيادة عما هو بينهم من التنافر والتحاسد والتحاقد على الرياسة والتفاقم والتكالب 
ن الشح والشكوى واإلستجداء على سفاسف األمور وحظوظ األنفس على األشياء الواهية مع ما جلبوا عليه م

وفراغ االعني والتطلع لألكل يف والئم األغنياء والقراء و املعاتبة عليها إن مل يدعوا اليها والتعريض بالطلب واظهر 
اإلحتياج لكثرة العيال واألتباع واتساع الدائرة وارتكاهبم األمور املخلة باملروءة املسقطة للعدالة كاإلجتماع يف 

واألغاين والقيان واآلالت املطربة واعطاء اجلوائز والنقوط مبناداة اخللبوص وقوله واعالماه يف السامر  مساع املالهي
وهو يقول يف سامر اجلمع مبسمع من النساء والرجال من عوام الناس وخواصهم برفع الصوت الذي يسمعه 

مني مفيد الطالبني الشيخ العالمة فالن القاصى والداين وهو خياطب رئيسةاملغاين ياسيت حضرة شيخ اإلسالم واملسل
منه كذا وكذا من النصفيات الذهب قدر مسماه كثري وجرمه قليل نتيجته التفاخر الكذب واإلزدراء مبقام العلم بني 

العوام واوباش الناس الذين اقتدوا هبم يف فعل احملرمات الواجب عليهم النهي عنها كل ذلك من غري احتشام وال 
ضاحك والقهقهة املسموعة من البعد يف كل جممع ومواظبتهم على اهلزليات واملضحكات والفاظ مباالة مع الت

  الكتابة املعرب عنها عند اوالد البلد باإلنقاط والتنافس يف األحداث اىل غري ذلك 
  وفيه فتحوا الطلب من امللتزمني ببواقي املريي على اربع سنوات ماضية 

طلب مبريي السنة القابلة ووجهوا الطلب هبا اىل العسكر فدهى الناس بدواه متوالية ويف عاشره فتحوا أيضا دفاتر ال
منها خراب القرى بتوايل املظامل واملغارم والكلف وحق الطرق واالستعجاالت والتساويف والبشارات فكان اهل 

ة أيضا حينئذ مث انزلوا بالبنادر القرية النازل هبا ذلك يتنقلون اىل القرية احملمية لشيخ من األشياخ وقد بطلت احلماي
  مغارم عظيمة هلا قدر من األكياس الكثرية وذلك عقب فرصة البشارة مثل 

  دمياط ورشيد واحمللة واملنصورة مائة كيس ومخسون كيسا ومائة ومخسون واكثر واقل 
عينون للطلب شيئا من ويف اثناء ذلك قرروا أيضا فرضة غالل ومسن وشعري وفول على البالد والقرى وان مل جيد امل



الدراهم عند الفالحني اخذوا مواشيهم وابقارهم لتأيت ارباهبا ويدفعوا ما تقرر عليهم ويأخذوها ويتركوهنا باجلوع 
والعطش فعند ذلك يبيعوهنا على اجلزارين ويرموهنا عليهم قهرا بأقصى القيمة ويلزموهنم بإحضار الثمن فإن تراخوا 

  س والضرب وعجزوا شددوا عليهم باحلب
ويف يوم اخلميس ثالث عشره مر الباشا يف ناحية سويقة العزى سائرا اىل ناحية بيت بليغا وهناك املكتب فوق 

السبيل الذي بني الطريقني جتاه من يأيت من تلك الناحية فطلع اىل ذلك املكتب شخصان من العسكر يرصدان الباشا 
يف وجهه برودتني فأخطأتاه واصابت احدى الرصاصتني فرس  يف مروره فحيثما أتى مقابال لذلك املكتب اطلقا

فارس من املالزمني حوله فسقط ونزل الباشا عن جواده على مصطبة حانوت مغلقة وامر اخلدم باحضار الكامنني 
بذلك املكتب فطلعوا اليهما وقبضوا عليهما مث حضر كبريهم من دار قريبة من ذلك املكان واعتذر اىل الباشا باهنما 

  جمنونان وسكرانان فأمره بإخراجهما وسفرمها من مصر وركب وذهب اىل داره 
ويف يوم اإلثنني ثالث عشرينه اجتمع عسكر األرنؤد والترك على بيت حممد علي باشا وطلبوا عالئفهم فوعدهم 

وارسل السيد عمر  بالدفع فقالوا ال نصرب وضربوا بنادق كثرية ومل يزالوا واقفني مث انصرفوا وتفرقوا وارجتت البلد
اىل اهل الغورية والعقادين واألسواق يأمرهم برفع بضائعهم من احلوانيت ففعلوا واغلقوها فلما كان قبيل الغروب 
وصل اىل بيت الباشا طائفة الدالتية وضربوا أيضا بنادق فضرب عليهم عسكر الباشا كذلك فقتل من الدالة اربعة 

  وبات الناس متخوفني وخصوصا نواحي األزهر وأغلقوا البوابات من بعد انفار واجنرح بعضهم فانكفوا ورجعوا 

الغروب وسهروا خلفها باألسلحة ومل تفتح اال بعد طلوع الشمس واصبح يوم الثالثاء واحلال على ما هو عليه من 
القلعة يف ليلة االضطراب ونقل الباشا امتعته الثمينة تلك الليلة اىل القلعة وكذلك يف ثاين يوم مث انه طلع اىل 

األربعاء وشيعه حسن باشا اىل القلعة ورجع اىل داره ويقال أن طائفة من العسكر الذين معه بالدار ارادوا غدره 
تلك الليلة وعلم ذلك منهم باشارة بعضهم لبعض رمزا فغالطهم وخرج مستخفيا من البيت ومل يعلم خبروجه اال 

لدياته وملا حتققوا خروجه من الدار وطلوعه اىل القلعة صرف بونابارته بعض خواصه املالزمني له واكثرهم اقاربه وب
اخلازندار احلاضرين يف احلال ونقل األمتعة واخلزينة يف احلال وكذلك اخليول والسروج وخرجت عساكره حيملون 

زاد اللغط ما بقي من املتاع والفرش واألواين اىل القلعة واشيع يف اللبلدة أن العساكر هنبوا بيت الباشا و
واالضطراب ومل يعلم احد من الناس حقيقة احلال حىت وال كبار العسكر وزاد ختوف الناس من العسكر وحصل 

منهم عربدات وخطف عمائم وثياب وقتل اشخاص واصبح يوم اخلميس وباب القلعة مفتوح والعساكر مرابطون 
لوا واستمر احلال على ذلك يوم اجلمعة وواقفون باسلحتهم وطلع افراد من كبار العسكر بدون طوائفهم ونز

والعسكر والناس يف اضطراب وكل طائفة متخوفة من األخرى واألرنؤد فرقتان فرقة متيل اىل األتراك وفرقة متيل 
اىل جنسها والدالة متيل اىل األتراك وتكره األرنؤد وهم كذلك والناس متخوفة من اجلميع ومنهم ومن خيشى من 

  لتودد هلم وقد صاروا خمتلطني هبم يف املساكن واحلارات وتأهلوا وتزوجوا منهم قيام الرعية ويظهر ا
  ويف يوم السبت طلع طائفة من املشايخ اىل القلعة وتكلموا وتشاوروا يف تسكني هذا احلال بأي وجه كان مث نزلوا 

القاضي وما يعمل به من ويف ليلة األحد كانت رؤية هالل رمضان فلم يعمل املوسم املعتاد وهو االجتماع ببيت 
  احلراقة والنفوط والشنك وركوب 
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لتراجم واألخبار: كتاب  ا اآلثار يف    تاريخ عجائب 
بن حسن اجلربيت : املؤلف  لرمحن  ا  عبد 

احملتسب ومشايخ احلرف والزمور والطبول واجتماع الناس للفرجة باألسواق والشوارع وبيت القاضي فبطل ذلك 
وة نودي باإلمساك ومل كله ومل تثبت الرؤية تلك الليلة واصبح يوم احلد والناس مفطرون فلما كان وقت الضح

  تعلم 

  واستهل شهر رمضان بيوم اإلثنني سنة

ويف ليلته بني العصر واملغرب ضربوا مدافع كثرية من القلعة وأردفوا ذلك بالبنادق الكثرية املتتابعة وكذلك العسكر 
مر ذلك اىل بعد الكائنون بالبلدة فعلوا كفعلهم من كل ناحية ومن اسطحة الدور واملساكن وكان شيئا هائال واست

  الغروب وذلك شنك لقدوم رمضان يف دخوله وانقضائه 
ويف رابعه انكشفت القضية عن طلب مبلغ الفي كيس بعد مجعيات ومشاورات تارة ببيت السيد عمر النقيب وتارة 

ا يف امكنة اخرى كبيت السيد احملروقي وخالفه حىت رتبوا ذلك ونظموه فوزع منه جانب على رجال دائرة الباش
وجانب على املشايخ امللتزمني نظري مسموحهم يف فرض حصصهم الىت اكلوها وهي مبلغ مائيت كيس وزعت على 
القراريط على كل قرياط ثالثة آالف نصف فضة على سبيل القرض ألجل ان ترد او حتسب هلم يف الكشوفات من 

ارباب احلرف واهل الغورية ووكالة  رفع املظامل ومال اجلهات يأخذوهنا من فالحيهم وفرض من ذلك مبالغ على
الصابون ووكالة القرب والتجار اآلفاقية واستقر ديوان الطلب ببيت ابن الصاوي مبا يتعلق بالفقهاء وامسعيل 

الطوجبي باملطلوب من طائفة األتراك واهل خان اخلليلي واملرجع يف الطلب والدفع والرفع اىل السيد عمر النقيب 
احلرفكالصرماتية و أمثاهلم والتجؤا إىل اجلامع األزهر و أقاموا به ليايل واياما فلم ينفعهم  واجتمع الكثري من اهل

ذلك وانبث املعينون بالطلب وبايديهم األوراق مبقدار املبلغ املطلوب من الشخص وعليها حق الطريق وهم قواسة 
  اتراك وعسكر ودالة وقواسة بلدي ودهى الناس هبذه الداهية 

بارك فيكون اإلنسان نائما يف بيته ومتفكرا يف قوت عياله فيدمهه الطلب ويأتيه املعني قبل الشروق يف الشهر امل
فيزعجه ويصرخ عليه بل ويطلع اىل جهة حرميه فينتبه كاملفلوج من غري اصطباح ويالطف املعني ويعده ويأخذ 

املطلوب قبل كل شيء فما يفارقه اال ومعني آخر خباطره ويدفع له كراء طريقة املرسوم له يف الورقة املعني هبا املبلغ 
  واصل اليه على النسق املتقدم وهكذا 

وفيه حضر حممد كتخدا شاهني بك األلفي جبواب عن مراسلة ارسلها الباشا اىل خمدومه فأقام اياما يتشاور مع الباشا 
ى مع الباشا على امر وسافر يف مصلحته مع شاهني بك وحصل اإلتفاق على حضور شاهني بك اىل اجلزيرة ويتراض

  يف ثاين عشره وصحبته صاحل أغا السلحدار 
ويف يوم اخلميس ثامن عشره قصد الباشا نفي رجب أغا األرنؤدي وارسل اليه يأمره باخلروج والسفر بعد أن قطع 

نه يف حياة خرجه واعطاه علوفته فامتنع من اخلروج وقال انا يل عنده مخسون كيسا وال اسافر حىت اقبضها وذلك ا
األلفي الكبري اتفق مع الباشا بأن يذهب عند األلفي وينضم اليه ويتحيل يف اغتياله وقتله فان فعل ذلك وقتله ومتت 

حيلته عليه اعطاه مخسني كيسا فذهب عند األلفي والتجأ اليه واظهر انه راغب يف خدمته وكره الباشا و ظلمه 



طال به األمد ومل يتمكن من قصده رجع اىل الباشا فلما امره بالذهاب  فرحب به وقبله واكرمه مع التحذر منه ظلما
اخذ يطالبه باخلمسني كيسا من فامتنع الباشا وقال جعلت له ذلك يف نظري شيء يفعله مل خيرج من يده فعله فال وجه 

راء واكابر بعد أن ملطالبته به واستمر رجب أغا يف عناده وذلك انه ال يهون هبم مفارقة مصر الىت صاروا فيها ام
كانوا حيتطبون يف بالدهم ويتكسبون بالصنائع الدنيئة مث انه مجع جيشه اليه من األرنؤد بناحية سكنه وهو بيت 

حسن كتخدا اجلربان بباب اللوق فأرسل اليه الباشا من حياربه فحضر حسن أغا سرششمة من ناحية قنطرة باب 
  كربائهم من جهة املدابغ وعمل كل منهم متاريس من اجلهتني وتقدموا اخلرق وحضر أيضا اجلم الكثري من األتراك و

قليال حىت قربوا من مساكن األرنؤد جتاه بيت البارودي فلم يتجاسروا على االقدام عليهم من الطريق بل دخلوا من 
الذي يسكن به  البيوت الىت يف صفهم ونقبوا من بيت اىل اخر حىت انتهوا اىل اول منزل من مساكنهم فنقبوا البيت

الشيخ حممد سعد البكري ونفذوا منه اىل املنزل الذي جبواره مث منه إىل منزل علي أغا الشعراوي اىل بيت سيدي 
حممد واخيه سيدي حممود املعروف بايب دفية املالصق ملسكن طائفة من األرنؤد وعبثوا يف الدورء وازعجوا اهلها 

بيت يصعدون اىل احلرمي بصورة منكرة من غري دستور وال استئذان  بقبح افعاهلم فإهنم عندما يدخلون يف اول
وينقبون من مساكن احلرمي العليا فيهدمون احلائط ويدخلون منها اىل حمل حرمي الدار األخرى وتصعد طائفة منهم 

نزعاج اىل السطح وهم يرمون بالبنادق يف اهلواء يف حال مشيهم وسريهم وهكذا وال خيفى ما حيصل للنساء من اإل
ويصرن يصرخن ويصحن بأطفاهلن ويهربن اىل احلارات األخرى مثل حارة قواديس وناحية حارة عابدين بظاهر 

الدور املذكورة بغاية اخلوف والرعب واملشقة وطفقت العساكر تنهب األمتعة والثياب والفرش ويكسرون 
حتشام ولقد شاهدت اثر قبح فعلهم ببيت الصناديق ويأخذون ما يف القدور من األطعمة يف هنار رمضان من غري ا

أيب دفية املذكور من الصناديق املكسرة وانتشار حشو الوسائد واملراتب الىت فتقوها واخذوا ظروفها ومل يسلم 
ألصحاب املساكن سوى ما كان هلم خارج دورهم وبعيدا عنها او وزعوه قبل احلادثة واصيب حممد افندي أبو دفية 

من النقيب الذي نقب عليهم نفذت من كتفه وكذلك فعل العساكر الىت اتت من ناحية  برصاصة اطلقها بعضهم
املدابغ بالبيوت األخرى واستمروا على هذه األفعال ثالثة ايام بلياليها فلما كان ليلة االثنني ثاين عشرينه حضر عمر 

و أخذاه إىل بوالق وبطل احلرب بك كبري األرنؤد الساكن ببوالق و صاحل قوج إىل رجب أمنا املذكور و أركباه 
  بينهم ورفعوا املتاريس يف صبحها وانكشفت الواقعة عن هنب البيوت ونقبها وازعاج 

  اهلها ومات فيما بينهم انفار قليلة وكذلك مات اناس واجنرح اناس من اهل البلد 
من ابراهيم بك وحممد ويف يوم السبت وصل شاهني بك األلفي إىل دهشور ووصل صحبته مراكب هبا سفار وهدية 

بك املرادي املعروف باملنفوخ برسم الباشا وهي حنو الثالثني حصانا ومائة قنطار بن قهوة ومائة قنطار سكر واربع 
خصيان وعشرون جارية سوداء فلما وصل شاهني بك اىل دهشور فحضر حممد كتخداه وعلي كاشف الكبري 

  ديوان افندي فأرسل الباشا اليه صحبتهما هدية ومعهما ولده و
  ويف خامس عشرينه سافر رجب أغا وختلف عنه كثري من عساكره واتباعه وذهب من ناحية دمياط 

وفيه حضر ديوان افندي من دهشور وابن الباشا أيضا وخلع شاهني بك علي ابن الباشا فردة وقدم له تقدمة 
  وسالحا نفيسا انكليزيا 

قد امر الباشا بأن خيلوا له اجليزة وينتقل منها الكاشف والعسكر ويف ثاين عشرينه وصل شاهني بك اىل شربامنت و



فعدى اجلميع اىل الرب الشرقي وتسلم علي كاشف الكبري األلفي القصر وما حوله وما به من اجلبخانة واملدافع 
  واالت احلرب وغريها 

  واستهل شهر شوال بيوم الثالثاء سنة

الرصاص والبارود الكثري املزعج من سائر النواحي والبيوت  ومل يعمل العسكر شنكهم تلك الليلة من رميهم
  واألسطحة النقباض نفوسهم وامنا ضربوا مدافع من القلعة مدة ثالثة ايام العيد يف األوقات اخلمسة 

ويف خامسه اعتين الباشا بتعمري القصر لسكن شاهني بك باجليزة وكان العسكر اخربوه وكذلك بيوت اجليزة ومل 
دارا عامرة اال القليل فرسم الباشا للمعمارجية بعمارة القصر فجمعوا البنائني والنجارين واخلراطني  يتركوا هبا

ومحلوا االخشاب من بوالق وغريها وهدموا بيت أيب الشوارب واحضروا اجلمال واحلمري لنقل اخشابه وانقاضه 
  واخرجوا منه اخشابا 

  ذا الوقت واالوان عظيمة يف غاية العظم والثخن ليس هلا نظري يف ه
ويف سابعه حضر شاهني بك اىل بر اجليزة وبات بالقصر وضربوا لقدومه مدافع كثرية من اجليزة وعمل له علي 

جرجبي موسى اجليزاوي وليمة وفرض مصروفها وكلفتها على اهل البلدة واعطاه الباشا اقليم الفيوم بتمامه التزاما 
عليه أيضا بثالثني بلدة من إقليم البهنسامع وكشوفيتها وعشرة بالد من  و كشوفية و أطلق له فيها التصرف و أنعم

بالد اجليزة من البالد اليت ينتقيها وخيتارها وتعجبه مع كشوفية اجليزة وكتب له بذلك تقاسيط ديوانية وضم له 
   سائر الرب الغريب كشوفية البحرية بتمامها اىل حد اإلسكندرية واطلق له التصرف يف مجيع ذلك ومرسوماته نافذة يف

ويف صبح يوم األربعاء تاسعه ركب السيد عمر افندي النقيب واملشايخ وطلعوا اىل القلعة باستدعاء ارسالية ارسلت 
اليهم يف تلك الليلة فلما طلعوا اىل القلعة ركب معهم ابن الباشا طوسون بك ونزل اجلميع وساروا اىل ناحية مصر 

 الرب الشرقي بطائفة من الكشاف واملماليك واهلوارة فسلموا عليه وكان القدمية وكان شاهني بك عدى اىل
بصحبتهم طائفة من الدالة ساروا امام القوم بطبالهتم وسفافريهم ومن خلفهم طائفة من اهلوارة ومن خلفهم 

ألتباع الكشاف واملماليك والسيد عمر النقيب واملشايخ مث شاهني بك وجبانبه ابن الباشا وخلفهم الطوائف وا
واخلدم وخلفهم النقاقري فساروا اىل ناحية جهة القرافة وزاروا ضريح اإلمام الشافعي مث ركبوا وساروا اىل القلعة 

وطلعوا من باب العزب اىل سراية الديوان وانفصل عنهم املشايخ ونزلوا اىل دورهم وقابلوا الباشا وسلم شاهني بك 
سيفا وخنجرا جموهرا وتعايب وقدم له خيوال بسروجها وعزم عليه ابن عليه فخلع عليه الباشا فروة مسور مثمنة و

الباشا فأذن له أن يتوجه صحبته اىل سرايته فركب معه وتغدى عنده مث ركب بصحبته ونزال من القلعة وذهب عند 
ا ابن حسن باشا فقابله أيضا وسلم عليه وخلع عليه أيضا و قدم له خيوال و ركب صحبتها و ذهبوا عند طاهر باش

  اخت الباشا فسلم عليه أيضا 

وقدم له تقادم مث ركب عائدا اىل اجليزة وذهب اىل خميمه بسربامنت واستمر مقيما باملخيم حىت متم عمارة القصر 
  وتردد كشافهم واجنادهم اىل بيوهتم باملدينة فيبيتون الليلة والليلتني ويرجعون اىل خميمهم 

  دالة وامروا بالسفر اىل بالدهم وفيه قطع الباشا رواتب طوائف من ال
  ويف يوم اجلمعة انتقل األلفية بعرضيهم وخيامهم اىل حبري اجليزة 

ويف يوم السبت ثاين عشره وصل اربعة من صناجق األلفية وهم امحد بك ونعمان بك وحسني بك ومراد بك 



 نزلوا إىل حسن باشا فسلموا عليه فطلعوا اىل القلعة وخلع عليهم الباشا فراوي و قلدهم سيوفا وقدم هلم تقادم مث
وخلع عليهم أيضا خلعا مث ذهبوا اىل بيت صاحل أغا السلحدار فأقاموا عنده اىل اواخر النهار مث ذهبوا اىل البيوت 

  الىت هبا حرميهم فباتوا وذهبوا يف الصباح اىل اجليزة 
عديلة هامن بنت ابراهيم بك الكبري ويف يوم الثالثاء خامس عشره عملت وليمة وعقدوا ألمحد بك األلفي على 

والوكيل يف العقد شيخ السادات وقبل عنه حممد كتخدا بوكالته عن امحد بك ودفع الصداق الباشا من عنده وقدره 
  مثانية أالف ريال 

  وفيه اتفقوا على ارسال نعمان بك وحممد كتخدا وعلي كاشف الصابوجني اىل ابراهيم بك الكبري إلجراء الصلح 
أيضا ارادوا اجراء عقد زينب هامن ابنة ابراهيم بك علي نعمان بك فامتنعت وقالت ال يكون ذلك اال عن اذن وفيه 

أيب وها هو مسافر اليه فليستاذنه وال اخالف امره فأجيبت اىل ذلك واراد شاهني بك أن يعقد لنفسه على زوجة 
فاستأذن الباشا فقال اين اريد أن ازوجك  حسني بك املقتول املعروف بالوشاش وهو خشداشه وهي ابنة السفطي

ابنيت وتكون صهري وهي واصلة عن قريب ارسلت حبضورها من بلدي قوله فإن تأخر حضورها جهزت لك سرية 
  وزوجتك اياها 

  ويف يوم األربعاء نزل الباشا من القلعة وذهب اىل مضرب النشاب 

وتسابقوا ولعبوا بالرماح والسيوف مث طلع اجلميع اىل واستدعى شاهني بك من اجليزة وعمل معه ميدانا وتراحموا 
القلعة واستمر شاهني بك عند الباشا اىل بعد الظهر مث نزل مع نعمان بك اىل بيت عديلة هامن فمكثا اىل قبيل 

  املغرب مث ارسل اليهما الباشا فطلعا اىل القلعة فباتا عنده ونزال يف الصباح و عديا اىل اجليزة 
  ... ويبكي من عواقبها اللبيب ... أمور تضحك السفهاء منها . ..قال الشاعر 

وفيه تقلد حسن أغا سرششمه امارة دمياط عرضا عن امحد بك وتقلد عبداهللا كاشف الدرنديل امارة املنصورة 
  عوضا عن عزيز أغا 

شا على والية مصر ويف يوم األربعاء ثالث عشرينه وصل قاجبي ومعه مرسومات يتضمن احدها التقرير حملمد علي با
واخر بالدفتردارية باسم ولده ابراهيم واخر بالعفو عن مجيع العسكر جزاء عن اخراجهم اإلنكليز من ثغر 

اإلسكندرية واخر بالتأكيد يف التشهيل والسفر حملاربة اخلوارج باحلجاز واستخالص احلرمني والوصية بالرعية 
وكب يف صبح يوم اخلميس وطلع اىل القلعة وقرئت املراسيم والتجار وصحبته أيضا خلع وشلنجات فأركبوه يف م

  املذكورة حبضرة الباشا واملشايخ وكبار العسكر وشاهني بك وخشداشينه األلفية وضربوا مدافع وشنكا 
وفيه سافر ابراهيم بك ابن الباشا على طريق القليوبية وصحبته طائفة من مباشري األقباط وفيهم جرجس الطويل 

وافنديه من افندية الروزنامة وكتبة مسلمني للكشف على األطيان الىت رويت من ماء النيل والشرقي وهو كبريهم 
فأنزلوا بالقرى النوازل من الكلف وحق الطرقات وقرروا على كل فدان رواه النيل اربعمائة ومخسني نصف فضة 

  من حق الطرق والكلف املتكررة تقبض للديوان وذلك خالف ما للملتزم واملضاف والرباين وما يضاف اىل ذلك 

  واستهل شهر ذي القعدة بيوم األربعاء سنة

وفيه فرضوا على مساتري الناس سلف اكياس وحيسب هلم ما يؤخذ منهم من اصل ما يتقرر على حصصهم من 
ل والتجأ املغارم يف املستقبل وعينوا العساكر بطلبها فتغيب غالبهم وتوارى لعدم ما بأيديهم وخلو اكياسهم من املا



  الكثري منهم اىل ذوي اجلاه والزموا اعتاهبم حىت شفعوا فيهم وكشفوا غمتهم 
ويف عاشره ورد اخلرب من اجلهة القبلية بأن األمراء املصريني حتاربوا مع ياسني بك بناحية املنية وذلك عن امر الباشا 

  وهزموه فدخل اىل املنية وهنبوا محلته ومتاعه 
اسني بك اىل مصر وعينت عساكر اىل جهة قبلي وامريها بونابارته اخلازندار وتقدمهم ويف اثر ذلك حضر أبو ي

  سليمان بك األلفي يف اخرين 
ويف عشرينه تعني أيضا عدة عساكر اىل ناحية حبري وفيهم عمر بك تابع األشقر املصريل حملافظة رشيد وآخرين اىل 

رد قائد اإلنكليز اىل ثغر سكندرية واخرب خبروج عمارة األسكندرية مث تعوق عمر بك عن السفر وسبب ذلك انه و
الفرنسيس اىل البحر بسيسيليه ورمبا استولوا عليها وكذلك مالطه فلما ورد هذا اخلرب حضر البطروش قنصل 

  االنكليز املقيم برشيد اىل مصر بأهله وعياله 
عمارة اسوار وقالع اإلسكندرية وايب قري ويف اواخره مجعوا عدة كبرية من البنائني والنجارين وارباب األشغال ل

  والسواحل 

  واستهل شهر ذي احلجة بيوم اجلمعة سنة

يف ثاين عشره ورد اخلرب بأن سليمان بك األلفي ملا وصل اىل املنية ونزل بفنائها خرج اليه ياسني بك جبموعه 
ملنية فتبعه سليمان بك يف قلة وعدى وعساكره وعربانه فوقع بينهما وقعة عظيمة واهنزم ياسني بك ووىل هاربا اىل ا

اخلندق خلفه فأصيب من كمني بداخل اخلندق ووقع ميتا بعد أن هنب مجيع متاع ياسني بك ومجاله واثقاله وشتت 
  مجوعه واحنصر هو وعساكره وعربانه وما بقي منهم بداخل املنية وكانت الواقعة يوم األربعاء 

باشا اظهر انه اغتم على سليمان بك وتأسف على موته واقام العزاء عليه سادس الشهر فلما ورد اخلرب بذلك على ال
خشداشينه باجليزة ويف بيوهتم وطفق الباشا يلوم على جراءة املصريني واقدامهم وكيف أن سليمان بك خياطر بنفسه 

ندار ويرسل ياسني ويلقي بنفسه من داخل اخلندق ويقول انا ارسلت اليه احذره واقول له أن ينتظر بونابارته اخلاز
بك ويطلعه على ما بيده من املراسيم فان أىب وخالف ما يف ضمنها فعند ذلك جيتمعون على حربه وتتقدم عسكر 
األتراك ملعرفتهم وصربهم على حماصرة االبنية فلم يستمع ملا قلت له غرر بنفسه وايضا ينبغي لكبري اجليش التاخر 

الرئيس ومبصابه تنكسر قلوب قومه وهؤالء القوم خبالف ذلك يلقون عن عسكره فإن الكبري عبارة عن املدير 
بأنفسهم يف املهالك وملا ارسل مجاعة سليمان بك خيربون مبوت كبريهم واهنم جمتعون على حالتهم ومقيمون 
ك بعرضهم وحمطتهم على املنية واهنم منتظرون من يقيمه الباشا رئيسا مكانه فعند ذلك ارسل الباشا اىل شاهني ب

يعزيه ويلتمس منه أن خيتار من خشداشينه من يقلده الباشا امارة سليمان بك فتشاور شاهني بك مع خشداشينه فلم 
يرض احد من الكبار أن يتقلد ذلك مث وقع اختيارهم على شخص من املماليك يسمى حيىي وارسلوه اىل باشا فخلع 

  اىل بر اجليزة  عليه وامره بالسفر اىل املنية فأخذ يف قضاء اشغاله وعدى
ويف منتصفه ورد اخلرب بأن بونابارته اخلازندار وصل اىل املنية بعد الواقعة وياسني بك حمصور هبا فأرسل اليه يستدعيه 

اىل الطاعة واطلعه على املكاتبات واملراسيم اليت بيده من الباشا خطابا له ولألمراء احلاضرين والغائبني املصرية ويف 
بك عن الدخول يف الطاعة واستمر على عناده وعصيانه فأن بونابارته واألمراء املصرية حياربونه  ضمنها أن اىب ياسني



فعند ذلك نزل ياسني بك على حكم بونابارته وحضر عنده بعد أن استوثق منه األمان ووصلت األخبار بذلك اىل 
  م طريقا وذهبوا اىل اماكنهم مصر وخرجت العربان احملصورون باملنية بعد أن صاحلوا على انفسهم وفتحوا هل

  واستلم بونابارته املنية فأقام هبا يومني وارحتل عنها وحضر اىل مصر 
ويف ليلة الثالثاء تاسع عشره حضر ياسني بك اىل ثغر بوالق وركب يف صبحها وطلع اىل القلعة فعوقه الباشا واراد 

يوم اجلمعة وقد رتب الباشا عساكره وجنده  قتله فتعصب له عمر بك األرنؤدي وصاحل قوج وغريمها وطلعوا يف
واوقفهم باألبواب الداخلة واخلارجة وبني يديه وتكلم عمر بك وصاحل أغا مع الباشا يف امره وان يقيم مبصر فقال 

الباشا ال ميكن أن يقيم مبصر والساعة اقتله وانظر اي شيء يكون فلم يسع املتعصبني له اال اإلمتثال مث احضره 
فروة وانعم عليه بأربعني كيسا ونزلوا بصحبته بعد الظهر اىل بوالق وسافر اىل دمياط ليذهب اىل قربص  وخلع عليه

  ومعه حمافظون 
ويف يوم األحد حضر بونابارته اخلازندار من املنية اىل مصر وانقضت السنة واما من مات فيها ممن له ذكر فمات 

الورع القانع الشيخ امحد بن علي بن حممد بن عبدالرمحن بن عالء  الشيخ العالمة بقية العلماء والفضالء والصاحلني
ونشأ هبا وحفظ القرآن واملتون على  ١١٣٨الدين الربماوي الذهيب الشافعي الضرير ولد ببلده برما باملنوفية سنة 

امحد  الشيخ املعاصري مث انتقل اىل مصر فجاور باملدرسة الشيخونية بالصليبة وخترج يف احلديث على الشيخ
الربماوي وحضر دروس مشايخ األزهر كالشيخ حممد فهرس والشيخ علي قايتباوي والشيخ الدفري والشيخ 

سليمان الزيات والشيخ امللوي والشيخ املدابغي والشيخ الغنيمي و الشيخ حممد احلنفي و أخيه الشيخ يوسف و 
لشيخ عمر الشنواين والشيخ امحد رزة عبد الكرمي الزيات والشيخ عمر الطحالوي والشيخ سامل النفراوي وا

والشيخ سليمان البسوسي والشيخ علي الصعيدي واقرأ الدروس وافاد الطلبة والزم اإلقراء وكان منجمعا عن 
الناس قانعا راضيا مبا قسم له ال يزاحم على الدنيا وال يتداخل يف امورها واخربين ولده العالمة الفاضل الشيخ 

  أصابه اجلدري فطمس بصره يف صغره فاخذه عم ابيه الشيخ صاحل مصطفى انه ولدا بصريا ف

الذهيب ودعا له فقال يف دعائه اللهم كما اعميت بصره نور بصريته فاستجاب اهللا دعاءه وكان قوي اإلدراك 
وميشي وحده من غري قائد ويركب من غري خادم ويذهب يف حوائجه املسافة البعيدة ويأيت اىل األزهر وال خيطيء 

طريق وينتحي عما عساه يصيبه من راكب او مجل او محار مقبل عليه او شيء معترض يف طريقه اقوى من ذي ال
بصر فكان يضرب به املثل يف ذلك مع شدة التعجب كما قال القائل ما عماء العيون مثل عمى القلوب فهذا هو 

يزل مالزما على حالته من اإلجنماع  ومل! العمى والبالء فعماء العيون تغميض عني وعماء القلوب فهو الشفاء 
واإلشتغال بالعلم والعمل به وتالوة القرآن وقيام الليل فكان يقرأ كل ليلة نصف القرآن اىل أن تويف يوم الثالثاء 
حادي عشر ربيع األول من هذه السنة وله من العمر اربع ومثانون سنة وصلي عليه جبامع ابن طولون ودفن جبوار 

بالسيدة سكينة رضى اهللا عنها جبانب الشيخ الربماوي رمحه اهللا وبارك يف ولده الشيخ مصطفى املشهد املعروف 
واعانه على وقته ومات العمدة الفاضل حاوى الكماالت والفضائل الشيخ حممد بن يوسف ابن بنت الشيخ حممد 

لقرآن واأللفية واملتون وترىب يف حجر جده وختلق بأخالقه وحفظ ا ١١٦٣بن سامل احلفناوي الشافعي ولد سنة 
وحضر دروس جده واخي جده الشيخ يوسف احلفناوي وحضر اشياخ الوقت كالشيخ علي العدوى والشيخ امحد 

الدردير والشيخ عطية االجهوري والشيخ عيسى الرباوي وغريهم ومتهر واجنب واخذ طريق اخللوتية عن جده 
األزهر ونشأ من صغره على احسن طريقة وعفة نفس وتباعد عن ولقنه األمساء وملا تويف جده القى الدروس يف حمله ب



سفاسف األمور الدنيئة والزم اإلشتغال بالعلم وفتح بيت جده وعمل به ميعاد الذكر كعادته وكان عظيم النفس مع 
ب هتذيب األخالق والتبسيط مع اإلخوان واملمازحة مع جتنبه ما خيل باملروءة وله بعض تعليقات وحواش وشعر مناس
ومل يزل على حالته اىل أن تويف يوم السبت رابع شهر ربيع األول من السنة وصلي عليه باألزهر يف مشهد حافل 

  ودفن مع جده يف تربة واحدة مبقربة اجملاورين 

ومل خيلف ذكورا رمحه اهللا ومات الشيخ العالمة املفيد والتحرير اجمليد حممد احلصايف الشافعي الفقيه النحوي الفرضي 
لقى العلوم وحضر اشياخ الطبقة األوىل ودرس العلوم باألزهر وافاد الطلبة وقرأ الكتب املفيدة وعاش طول عمره ت

منعكفا يف زوايا اخلمول منعزال عن الدنيا وهي منعزلة عنه راضيا مبا قسم اهللا له قانعا مبا يسره له مواله ال يدعي يف 
يزل على حالته حىت تويف يوم األثنني ثالث عشر شوال من السنة  وليمة وال ينهمك على شيء من امور الدنيا ومل

ومات العمدة املفضل الشيخ حممد عبدالفتاح املالكي من اهايل كفر حشاد باملنوفية قدم من بلده صغريا فجاور 
كية باألزهر وحضر على اشياخ الوقت والزم دروس الشيخ االمري وبه خترج وتفقه عليه وعلى غريه من علماء املال

ومتهر يف املعقوالت واجنب وصارت له ملكه واستحضار مث سافر اىل بلده واقام هبا يفيد ويفيت ويرجعون اليه يف 
قضاياهم ودعاويهم فيقضي بينهم وال يقبل من احد جعالة وال هدية فاشتهر ذكره باالقليم واعتقدوا فيه الصالح 

الة وال جيايب يف احلق فامتثلوا لقضاياه واوامره فكان اذا قضى والعفة وانه اليقضي اال باحلق وال يأخذ رشوة وال جع
قاض من قضاة البلدان بني خصمني رجعا اىل املترجم واعادا عليه دعوامها فان رأى القضاء صحيحا موافقا للشرع 

ال اخربهم امضاه وامتثل اخلصم اآلخر وال ميانع بعد ذلك ابدا ويذعن ملا قضاه الشيخ لعلمه انه ال لغرض دنيوي وا
أن احلق خالفه فيمتثل اخلصم اآلخر ومل يزل على حالته حىت كان املولد املعتاد بطندتا فذهب ابن الشيخ األمري اىل 

هناك فأتى لزيارة ابن شيخه ونزل يف الدار الىت هو نازل فيها فاهندمت اجلهة الىت هو هبا وسقطت عليه فمات 
  قرية العكروت وذلك يف اوائل شهر احلجة ومل خيلف بعده مثله رمحه اهللا شهيدا مردوما ومعه ثالثة انفار من اهايل 

ومات األمري سعيد أغا دار السعادة العثماين احلبشي قدم اىل مصر بعد جميء يوسف باشا الوزير يف اهبة ونزل بدرب 
تيش على جهات اوقاف اجلماميز يف البيت الذي كان نزل به شريف افندي الدفتردار بعد انتقاله منه وفتح باب التف

  احلرمني وغريها واخاف الناس وحضر اليه كتبة األوقاف 

وجلسوا ملقارفة الناس والتعنت عليهم بطلب السندات ويهولون عليهم باألغا املذكور ويأخذون منهم املصاحلات مث 
رد غالبهم وسدد ينهون اليه األمر على حسب اغراضهم ويعطونه جزأ ويأخذون ألنفسهم الباقي مث تنبه لذلك فط

على الباقني وتساهل مع الناس وكان رئيسا عاقال معدودا يف الرؤساء تعمل عنده الدواوين واالجتماعات يف 
مهمات االمور والوقائع كما تقدم ذكر ذلك يف مواضعه مث انه مترض بذات الرئة شهورا ومات يف يوم االثنني رابع 

من االمراء الذين تأمروا بعد مراد بك وكان ظاملا غشوما ويعرف  شهر صفر ومات االمري سليمان بك املرادي وهو
برحيه بتشديد الياء كان اذا اراد قتل انسان ظلما يقول ألحد اعوانه خذه ورحيه فيأخذه ويقتله ومات يف واقعة 

وع ومات اسيوط االخرية اخذت جلة املدفع دماغه وقطع ذراعه وعرفوا قتله خبامته الذي يف إصبعه يف ذراعه املقط
  سليمان بك األلفي الذي قتل يف واقعة ياسني بك باملنية عند اخلندق وغري هؤالء واهللا اعلم 

  واستهلت سنة ثالث وعشرين ومائتني والف



فكان اول احملرم يوم االحد فيه برز القاجبي املسمى بياجني بك اىل السفر على طريق الرب وخرج الباشا لوداعه وهذا 
ألوامر خبروج العساكر للبالد احلجازية وخالص البالد من ايدي الوهابية ويف مراسيمه الىت القاجبي كان حضر با

حضر هبا التأكيد واحلث على ذلك فلم يزل الباشا خيادعه ويعده بإنفاذ االمر ويعرفه أن هذا االمر ال يتم بالعجلة 
ادات وعمل الباشا ديوانا مجع فيه وحيتاج اىل استعداد كبري وانشاء مراكب يف القلزم وغري ذلك من االستعد

الدفتردار واملعلم غايل والسيد عمرو املشايخ وقال هلم ال خيفاكم أن احلرمني استوىل عليها الوهابيون ومشوا 
احكامهم هبا وقد وردت علينا االوامر السلطانية املرة بعد املرة للخروج اليهم وحماربتهم وجالئهم وطردهم عن 

  ختفى عنكم احلوادث والوقائع الىت كانت سببا يف التأخري عن املبادرة يف امتثال االوامر  احلرمني الشريفني وال

واآلن حصل اهلدوء وحضر قاجبي باشا بالتأكيد واحلث على خروج العساكر وسفرهم وقد حسبنا املصاريف 
تباك واضطراب الالزمة يف هذه الوقت فبلغت اربعة وعشرين ألف كيس فاعملوا رأيكم يف حتصيلها فحصل ار

  وشاع ذلك يف الناس وزاد هبم الوسواس مث اتفقوا على كتابة عرضحال ليصحبه ذلك القاجبي معه بصورة منقوها 
ويف سادسه حضر مرزوق بك وسليم بك احملرجمي وعلي كاشف الصابوجني املرسل فطلعوا اىل القلعة وقابلوا الباشا 

 دورمها مث ترددوا وطلعوا ونزلوا وبلغوا رسائل االمراء القبليني وخلع على مرزوق بك واحملرجمي فروتني ونزال اىل
  وذكروا مطالبهم وشروطهم وشروط الباشا عليهم واالتفاق يف تقرير الصلح واملصاحلة عدة ايام 

وفيه حضر عرب اهلنادي واجلهنة وصاحلوا على انفسهم وان يرجعوا اىل منازهلم بالبحرية ويطردوا أوالد على 
لبوا على األقليم وحصل منهم الفساد واالفساد وكانت مصاحلتهم بيد شاهني بك األلفي وسافر معهم وكانوا تغ

شاهني بك وخشداشينه ومل يبق باجليزة سوى نعمان بك وذهبوا اىل ناحية دمنهور وارحتل اوالد علي اىل حوش ابن 
هم مقتلة عظيمة وقتل فيها شخصان عيسى وذلك اواخر احملرم مث أن شاهني بك ركب مبن معه وحارهبم ووقع بين

من كبار االجناد االلفية ومها عثمان كاشف وآخر وحنو ستة مماليك وقتل مجلة كثرية من العرب وانكشف احلرب 
عن هزمية العرب واسروا منهم حنو االربعني وغنموا منهم غنائم كثرية من اغنام ومجال وتفرقوا وتشتتوا وذهبوا اىل 

  ذلك يف شهر صفر يف عاشره حضر شاهني بك األلفي وباقي االلفية ناحية قبلي والفيوم و

  واستهل شهر ربيع الثاين سنة

ويف عشرينه ورد اخلرب مبوت شاهني بك املرادي فخلع الباشا على سليم بك احملرجمي وجعله كبريا ورئيسا على 
  املرادية عوضا عن شاهني بك وسافر اىل قبلي 

من غيبته وكان مسافرا مع االنكليز الذين كانوا حضروا اىل االسكندرية ورشيد وفيه أيضا حضر امني بك األلفي 
وحصل ما حصل فلم يزل غائبا حىت بلغه صلح خشداشينه مع الباشا فرجع وطلع على ردته فأرسلوا له املالقاة 

  واخليول واللوازم وحضر يف التاريخ املذكور 
باشا ونظمتها وفرش له سبعة جمالس بقصر اجليزة ومجعوا لذلك وفيه زوج الباشا شاهني بك سرية انتقتها زوجة ال

املنجدين وتقيد بتجهيز الشوار واالقمشة واللوازم اخلواجا حممود حسن وكذلك زوج نعمان بك سرية اخرى 
وسكن بيت املشهدي بدرب الدليل بعد أن عمرت له الدار وفرشت على طرف الباشا وكذلك تزوج عمر بك 

لست نفيسة املرادية وجهزهتا جهازا نفيسا من ماهلا وتزوج أيضا علي كاشف الكبري األلفي جبارية من جواري ا
  بزوجة استاذه 



  شهر مجادي االول سنة

فيه سافر مرزوق بك بعد تقرير امر الصلح بينه وبني االمراء املصريني القبايل وقلد الباشا مرزوق بك والية جرجا 
يه ارسال املال والغالل املريية فعند ذلك اطمأنت الناس وسافرت السفار وامارة الصعيد والبسه اخللعة وشرط عل

  واملتسببون ووصل اىل السواحل مراكب الغالل واالشياء اليت جتلب من اجلهة القبلية 

  واستهل شهر مجادى الثانية سنة

ببوالق وقلد  فيه قطع الباشا مرتب الدالة االغراب وأخرجهم وعزل كبريهم الذي يسمى كردى بوايل الساكن
ذلك مصطفى بك من اقاربه وجعله كبريا على طائفة الدالتية الباقني وضم اليه طائفة من االتراك البسهم طراطري 

  وجعلهم دالتية وسافر كردي بوايل لبالده يف منتصف الشهر وخرج صحبته عدة كبرية من الدالة 
نكجرية تعصبت وقامت على السلطان سليم ويف اواخره وردت االخبار من اسالمبول وذلك أن طائفة من الي

  وعزلوه واجلسوه مكانه 

السلطان مصطفى وابطلوا النظام اجلديد وقتلوا دفتردار النظام اجلديد وكتخدا الدولة ودفتردار الدولة وغريهم 
واحد وقطعوهم يف آت ميدان بعد أن تغيبوا واختفوا يف اماكن حىت يف بيوت النصارى واستدلوا عليهم واحدا بعد 

فكانوا يستحبون االمري منهم املترفه على صورة منكرة اىل آت ميدان فيقتلونه وبعضهم قطعوه يف الطريق وسكن 
احلال على سلطنة السلطان مصطفى بن عبداحلميد وكان السلطان سليم عندما احس حبركة الينكجرية ارسل 

م العرضي املتعني على حرب املوسكوب يستنجد ويستدعي مصطفى باشا البريقدار وكان يرشق بالروملي مبخي
ووصل خرب الواقعة اىل من بالعرضى فأقام أيضا الينكجرية الفتنة بالعرضي وقتلوا آغات العرضي وخالفه عند 
مصطفى باشا املذكور وقد وصله مراسلة السلطان سليم فحركوا مهته على القيام بنصرة السلطان سليم على 

ة وافرة وحضر اىل اسالمبول وشق جبمعه وعسكره من وسطها يف كبكبة حىت الينكجرية فركب من العرضي يف عد
وصل اىل باب السراية فوجده مغلقا فأراد كسره او حرقه اىل أن فتحوه بالعنف وعرب اىل داخل السراية وطلب 
كان السلطان سليم فعند ذلك ارسل السلطان مصطفى املتويل مجاعة من خاصته فدخلوا على السلطان سليم يف امل

الذي هو خمتف به وقتلوه باخلناجر والسكاكني حىت مات واحضره ميتا اىل مصطفى باشا البريقدار وقالوا له ها هو 
السلطان سليم الذي تطلبه فلما رآه ميتا بكى وتأسف مث انه عزل السلطان مصطفى واحضر حممودا اخاه بن 

م اخلميس خامس مجادى الثانية من السنة وعمره عبداحلميد واجلسه على ختت امللك ونودى بامسه وكان ذلك يو
  ثالث وعشرون سنة 

ومدة واليته حنو العشرين سنة تنقص  ١١٧٢ومات السلطان سليم وعمره احدى ومخسون سنة ألنه ولد سنة 
شهرا فلما وردت هذه االخبار وتواترت يف مكاتبات التجار والسفار خطب بعض اخلطباء يوم اجلمعة سادس 

  السلطان حممود وبعضهم اطلق يف الدعاء عشرينه باسم 

  ومل يذكر االسم 
وفيه قوى عزم الباشا على السفر اىل جهة دمياط ورشيد واالسكندرية فطلب لوازم السفر ووعد بسفره بعد قطع 

اخلليج وطفق يستعجل بالوفاء ويطلب ابن الرداء املقياسي ويسأله عن الوفاء ويقول اقطعوا جسر اخلليج ويف غد او 



  عد غد فيقول تأمرونا بقطعه قبل الوفاء فيقول ال ويقول ليس الوفاء بأيدينا ب
فلما كان يوم السبت سابع عشرينه وخامس عشر مسرى القبطي نقص النيل حنو مخسة اصابع وانكشف احلجر 

الراقد الذي عند فم اخلليج حتت احلجر القائم فضج الناس ورفعو الغالل من الرقع والعرصات والسواحل 
وانزعجت اخلالئق بسبب شحة النيل يف العام املاضي وهيفان الزرع وموع املظامل وخراب الريف وجالء اهله 

واجتمع يف ذلك اليوم املشايخ عند الباشا فقال هلم اعملوا استسقاء وامروا الفقراء والضعفاء واالطفال باخلروج اىل 
ترافقوا بالناس وترفعوا الظلم فقال انا لست بظامل وحدي الصحراء وادعوا اهللا فقال له الشيخ الشرقاوي ينبغي أن 

وانتم اظلم مىن فإين رفعت عن حصتكم الفرض واملغارم اكراما لكم وانتم تاخذوهنا من الفالحني وعندي دفتر حمرر 
فيه ما حتت ايديكم من احلصص بلغ الفي كيس وال بد اين افحص عن ذلك وكل ما وجدته يأخذ الفرضة املرفوعة 

فالحيته ارفع احلصة عنه فقالوا له ذلك مث اتفقوا على اخلروج والتقيا يف صبحها جبامع عمرو بن العاص لكونه من 
حمل الصحابة والسلف الصاحل يصلون به صالة االستسقاء ويدعون اهللا ويستغفرونه ويتضرعون اليه يف زيادة النيل 

الطفال واجتمع عامل كثري وذهبوا اىل اجلامع املذكور وباجلملة ركب السيد عمر واملشايخ واهل االزهر وغريهم وا
مبصر القدمية فلما كان صبحها وتكامل اجلمع صعد الشيخ جاد املوىل على املنرب وخطب بعد أن صلى االستسقاء 

  ودعا اهللا وامن الناس على دعائه وحول رداءه ورجع الناس بعد صالة الظهر وبات السيد عمر هناك 

  املاء اىل حمل الزيادة االوىل واستتر احلجر الراقد باملاء  ويف تلك الليلة رجع
ويف يوم االثنني خرجوا ايضا واشار بعض الناس باحضار النصارى أيضا فحضروا وحضر املعلم غايل ومن يصحبه 

  من الكتبة االقباط وجلسوا يف ناحية من املسجد يشربون الدخان وانفض اجلمع أيضا 
لة الثالثاء زاد املاء ونودى بالوفاء وفرح الناس وطفق النصارى يقولون أن الزيادة مل ويف تلك الليلة الىت هي لي

  حتصل اال خبروجنا 
  فلما كانت ليلة االربعاء طاف املنادون بالرايات احلمر ونادوا بالوفاء وعمل الشنك والوقدة تلك الليلة على العادة 

السد وجرى املاء يف اخلليج جريانا ضعيفا لعلو ارض  ويف صبحها حضر الباشا والقاضي واجتمع الناس وكسروا
اخلليج وعدم تنظيفه من االتربة املتراكمة فيه من مدة سنني وكان ذلك يوم االربعاء غرة شهر رجب وتاسع عشر 

  مسرى القبطى 
دي واستهل شهر رجب بيوم االربعاء سنة يف ثانية يوم اخلميس وصل اىل بوالق راغب افندي وهو اخو خليل افن

الرجائي الدفتردار املقتول على يده مرسوم باجراء اخلطبة باسم السلطان حممد بن عبداحلميد وانزلوه ببيت ابن 
السباعي بالغورية وضربوا مدافع بالقلعة وشنكا ثالثة ايام يف االوقات اخلمسة وخطب اخلطباء يف صبحها بإسم 

  السلطان حممود الدعاء له يف مجيع املساجد 
الحد خامسه سافر حممد علي باشا اىل حبري ونزل يف املراكب وارسل قبل نزوله بأيام بتشهيل االقامات ويف ليلة ا

والكلف على البالد من كل صنف مخسة عشر واخلوا ملن معه بيوت البنادر مثل املنصورة ودمياط ورشيد واحمللة 
كانوا ابتدعوها يف العام املاضى على كل  واالسكندرية وفرض الفرض واملغارم على البالد على حكم القراريط الىت

  قرياط سبعة آالف وسبعمائة نصف فضة ومساها كلفة الذخرية وامر بكتابة دفتر لذلك فكتب 

اليه الروزناجمي أن اخلراب استوىل على كثري من البالد فال ميكن حتصيل هذا الترتيب فأرسل من املنصورة يأمر 
بدفتر آخر فلما فعل الروزناجمي ذلك ادخل فيها بالد هبا بعض الرمق لتخلص بتحرير العمار بدفتر مستقل واخلراب 



من الفرضة وفيها ما هو لنفسه فلما وصلت اليه امر بتوزيع ذلك اخلراب على اوالده واتباعه واغراضه وعدهتا مائة 
ي أن يتالقى ذلك فتظهر وستون بلدة وامر الروزناجمي بكتابة تقاسيطها باالمساء الىت عينها له فلم ميكن الروزناجم

خيانته ووزعت وارتفعت عن اصحاهبا وكذلك حصل باقليم البحرية ملا عمها اخلراب وتعطل خراهبا وطلبوا املريي 
من امللتزمني فتظلموا واعتذروا بعموم اخلراب فرفعوها عنهم وفرقها الباشا على اتباعه واستولوا عليها وطلبوا 

البالد االخر وامروهم بسكناهم وزادوا يف الطنبور نقمات وهو اهنم صاروا الفالحني الشاردة واملتسحبة من 
ينتبعون اوالد البلد ارباب الصنائع الذين هلم نسبة قدمية بالقرى وذلك باغراء اتباعهم واعواهنم فيكون الشخص 

امتنع او تلكأ سحبوه  منهم جالسا يف حانوته وصناعته فما يشعر اال واالعوان حميطون به ويطلبونه اىل خمدومهم فإن
بالقهر وادخلوه اىل احلبس وهو ال يعرف له ذنبا فيقول وما ذنيب فيقال له عليك مال الطني فيقول واي شيء يكون 
الطني فيقولون له طني فالحتك من مدة سنني مل تدفعه وقدره كذا وكذا فيقول ال اعرف ذلك والاعرف البلد وال 

 جدي فيقال له الست فالنا الشرياوي الو امليناوي مثال فيقول هلم هذه نسبة قدمية رأيتها يف عمرى ال انا وال أيب وال
سرت ايل من عمي او خايل او جدي فال يقبل منه وحيبس ويضرب حىت يدفع ما الزموه به او جيد شافعا يصاحل عليه 

سريه حىت وصل اىل دمياط وقد وقع ذلك لكثري من املتسببني والتجار وصناع احلرير وغريهم ومل يزل الباشا يف 
وفرض على اهلها اكياسا واخذ من حكامها هدايا وتقادم مث رجع اىل مسنود وركب يف الرب اىل احمللة وقبض ما 

  فرضه عليها وهو مخسون كيسا نقصت سبعة اكياس عجزوا عنها بعد احلبس والعقاب وقدم له حاكمها ستني مجال 

مثل الززدخانات واملقاطع احلرير وما يصنع باحمللة من انواع الثياب واربعني حصانا خالف االقمشة احملالوية 
واالمتعة صناعة من بقي هبا من الصناع مث ارحتل عنها ورجع اىل حبر منوف وذهب اىل رشيد واالسكندرية وملا 

ة اردب ارز استقر هبا اعىب هدية اىل الدولة وارسل اىل مصر فطلب عدة قناطري من النب واالقمشة اهلندية وسبعمائ
ابيض اخذت من بالد االرز وارسل اهلدية صحبة ابراهيم افندى املهردار وحضر اليه وهو باالسكندرية قاجبي من 

  طرف مصطفى باشا البريقدار الوزير برسالة ورجع باجلواب على اثره ومل يعلم ما دار بينهما 
ساحل بوالق ليلة اخلميس خامس عشره شعبان حضر حممد علي باشا من غيبته وطلع على ! ويف منتصفه اعىن 

  وذهب اىل داره باالزبكية مث طلع يف ثاين يوم اىل القلعة وضربوا حلضوره مدافع 

  واستهل شهر رمضان بيوم اجلمعة

  فيه وردت االخبار حبرق القمامة القدسية وظهر حريقها من كنيسة االروام 
طائفة من املماليك اىل البحرية بسبب عربان اوالد علي  وفيه سافر عدة من العسكر والدالة وعمر بك االلفي ومعه

فإهنم كانوا بعد احلوادث املتقدمة نزلوا باقليم وشاركوا وزرعوا مثل ما كان عليه اهلنادي واجلهنة فلما اصطلح 
سابة االلفية مع الباشا توسط شاهني بك يف صلح اهلنادى واجلهنة على قدر وذلك ملا كان بينهم وبني استاذه من الن

ونزل صحبتهم اىل البحرية وغمرهم بأرضها كما كانوا اوالد وطرد اوالد علي وحارهبم ومكن اهلنادي واجلهنة 
ورجع اىل اجليزة فراسل اوالد علي باشا بوساطة بعض اهل الدولة وعملوا للباشا مائة ألف ريال على رجوعهم 

وعصوا وحاربوا اوالد علي وهنبوا ونالوا منهم بعد أن  للبحرية واخراج اهلنادي فأجاهبم طمعا يف املال فحنق اولئك
كانوا ضيقوا عليهم وحصلت اختالفات وامتنع اوالد علي من دفع املال الذي قرروه على انفسهم واجتمعوا حبوش 

  ابن عيسى فأرسل اليهم الباشا عمر بك املذكور ومن معه فحاربوهم مع اهلنادي 



من الدالة اكثر من مائة وكذلك من العسكر وحنو اخلمسة عشر من فظهر عليهم اوالد علي وهزموهم وقتل 
املماليك فأمر الباشا بسفر عساكر أيضا وصحبتهم نعمان بك وخالفه وسافرت طائفة من العرب اىل ناحية الفيوم 

  فأرسلوا هلم عدة من العسكر 
  يزة ويف اواخره سافر أيضا شاهني بك وباقي االلفية خالف امحد بك فإنه اقام باجل

وفيه نودى على املعاملة بأن يكون صرف الريال الفرنسا مبائتني وعشرين وكان بلغ يف مصارفته اىل مائتني واربعني 
واحملبوب مبائتني ومخسني فنودى على صرفه مبائتني واربعني وذلك كله من عدم الفضة العددية بأيدي الناس 

 مصارفتها تضم للمريي فيدور الشخص على صرف والصيارف لتحكريهم عليها ليأخذها جتار الشام بفرط يف
  القرش الواحد فال جيد صرفه اال بعد جهد شديد ويصرفه الصراف او خالفه للمضطر بنقص نصفني او ثالثة 

  وفيه سافر أيضا حسن الشماشرجي وحلق باجملردين 
ف بدمنهور واهانه وضربه ويف اواخره ورد اخلرب بأن حمو بك كاشف البحرية قبض على السيد حسني نقيب االشرا

وصادره واخذ منه الفي ريال بعد أن حلف انه مل يأت هبا يف مدة اربع وعشرين ساعة واال قتله فوقع يف عرض 
النصارى املباشرين فدفعوها عنه حىت ختلص باحلياة وكذلك قبض على رجل من التجار وقرر عليه مجلة كثرية من 

باقي ما قرره عليه فلم يزل يف حبسه حىت مات حتت العقوبة فطلب اهله املال فدفع الذي حصلته يده وبقي عليه 
  رمته فحلف ال يعطيها هلم حىت يكون ابنه يف احلبس مكانه 

ومن احلوادث السماوية أن يف سابع عشرين رمضان غيمت السماء بناحية الغربية واحمللة الكربى وامطرت بردا يف 
  را واصابت انعاما غري اهنا قتلت الدودة من الزرع البدري مقدار بيض الدجاج واكرب واصغر فهدمت دو

  واستهل شهر شوال بيوم االحد سنة

  ويف اواخره حضر شاهني بك األلفي من ناحية البحرية وذلك بعد ارحتال اوالد علي من االقليم 
اف فقابل الباشا وفيه أيضا حضر سليمان كاشف البواب من ناحية قبلي وصحبته عدة من املماليك واربعة من الكش

  وخلع عليه وانزله ببيت طنان بسويقة العزى وسكن هبا وحضر مطرودا من اخوانه املرادية 

  واستهل شهر القعدة بيوم االثنني سنة

  وفيه عزل الباشا السيد احملروقي عن نظارة الضرخبانه ونصب هبا شخصا من اقاربه 
ما يستقرضه الناس من العسكر بالربا والزيادة على أن يكون  ويف ثالث عشره نزل واىل الشرطة وامامه املناداة على

على كل كيس ستة عشر قرشا يف كل شهر ال غري والكيس عشرون ألف نصف فضة وهو الكيس الرومي وذلك 
بسبب ما انكسر على احملتاجني واملضطرين من الناس من كثرة الربا لضيق املعاش وانقطاع املكاسب وغلو االسعار 

كوس فيضطر الشخص اىل االستدانة فال جيد من يداينه من اهل البلد فيستدين من احد العسكر وحيسب وزيادة امل
عليه على كل كيس مخسني قرشا يف كل شهر واذا قصرت يد املديون عن الوفاء اضافوا الزيادة على االصل 

مساتري الناس وباعوا وبطول الزمن تفحش الزيادة ويؤل االمر لكشف حال املديون وجرى ذلك على كثري من 
امالكهم ومتاعهم والبعض ملا ضاق به احلال ومل جيد شيئا خرج هاربا وترك اهله وعياله خوفا من العسكري وما 

يالقي منه ورمبا قتله فعرض بعض املديونني اىل الباشا فامر بكتابة هذا البيور لدي ونزل به وايل الشرطة ونادى به يف 



حلكام حيث ينادى على الربا جهارا يف االسواق من غري احتشام وال مباالة ألهنم ال االسواق فعد ذلك من غرائب ا
  يرون ذلك عيبا يف عقيدهتم 

ويف رابع عشرينه غضب الباشا على حمو بك الكبري الذي كان كاشفا بالبحرية ونفاه اىل أيب قري واخذ امواله وانعم 
من اخليل واجلمال واجلوار واخليام واملتاع على حمو بك الصغري  ببيته وهو بيت حسني أغا شنني حبارة عابدين وما هبا

  االورفلي 

  واستهل شهر ذي احلجة بيوم الثالثاء سنة

وفيه وصلت االخبار من اسالمبول بوقوع فتنة عظيمة وانه ملا حصل ما حصل يف منتصف السنة من دخول 
وتولية السلطان حممود وخذالن الينكجرية  مصطفى باشا البريقدار على الصورة املذكورة وقتل السلطان سليم

وقتلهم ونفيهم وحتكم مصطفى باشا يف امور الدولة واستمر من بقي منهم حتت احلكم فامجعوا امرهم ومكرا 
مكرهم وحذر بعضهم مصطفى باشا من املذكورين فلم يكترث بذلك واستهون امرهم واحتقر جانبهم وقال اي 

بياعون الفاكهة فكان حاله كما قيل فال حتتقر كيد العدو فرمبا متوت االفاعي من شيء هؤالء منا ولري مبعىن اهنم 
مسوم العقارب مث اهنم حتزبوا وحضروا اىل سرايته على حني غفلة بعد السحور ليلة السابع والعشرين من رمضان 

اتباعه وهرب من هرب ومجاعته وطائفته متفرقون يف اماكنهم فحرقوا باب السراية وكبسوا عليه فقتل من قتل من 
على محية واختفى مصطفى باشا يف سرداب فلم جيدوه واوقعوا بالسراية احلرق واهلدم والنهب وخاف السلطان ألن 

سراية الوزير جبانب السراية السلطانية ففتح باب السراية الىت بناحية البحر وارسل يستعجل قاضى باشا باحلضور 
واشتد احلرب بني الفريقني واكثر الينكجرية من احلريق يف البلدة حىت  وكذلك قبطان باشا فحضرا اىل السراية

احرقوا منها جانبا كبريا فلما عاين السلطان ذلك هاله وخاف من عموم حريق البلدة وهو ومن معه حمصورون 
يف اطفاء  بالسراية يوما وليلة فلم يسعه اال تاليف االمر فراسل كبار الينكجرية وصاحلهم وابطلوا احلرب وشرعوا

احلريق وخرج قاضي باشا هاربا وكذلك قبودان باشا وهو عبداهللا رامز افندي الذي كان يف ايام الوزير مبصر مث 
  اهنم 

اخرجوا مصطفى باشا من املكان الذي اختفى فيه ميتا من حتت الردم وسحبوه من رجليه اىل خارج وعلقوه يف 
وعند وقوع هذه احلادثة وجميء قاضي الباشا وكان من اغراض شجرة ومثلوا به واكثروا على رمته من السخرية 

السلطان مصطفى املنفصل فخاف السلطان أن قاضي باشا أن غلب على الينكجرية فيعزله ويويل اخاه ويرده اىل 
السلطنة فقتل السلطان حممود اخاه مصطفى خنقا مث ملا سكن احلال عينوا على قاضي باشا وقتلوه وكذلك عبداهللا 

  ي رامز قبودان باشا وكان مصطفى باشا البريقدار هذا مشكور السرية حيب اقامة العدل والوقت خبالف ذلك افند
وفيه قوي االهتمام بسد ترعة الفرعونية وتعني لذلك شخص يسمي عثمان السالنكلي الذي كان مباشرا على جسر 

  االسكندرية 
عة اليت يريدون سدها وامر بوسق االحجار وافردوا لذلك ويف منتصفه سافر الباشا وصحبته حسن باشا ملباشرة التر

عدة كثرية من املراكب تشحن باالحجار واالخشاب الكثرية وترجع فارغة وتعود موسوقة يف كل يوم مرة وامر 
  جبمع الرجال من القرى للعمل 

ن قصده انشاء سواقي وفيه أيضا شرع الباشا يف انشاء ابنية بساحل شربا الشهرية اآلن بشربا املكاسة واشيع أ



وعمائر وبساتني ومزارع واخذ يف االستيالء على ما حياذي ذلك من القرى واالطيان والرزق واالقطاعات من 
  ساحل شربا اىل جهة بركة احلاج عرضا 

ويف سابع عشره خرجت عساكر كثرية اىل الرب الغريب بقصد الذهاب اىل الفيوم صحبة شاهني بك وااللفية بسبب 
  ي الذين كانوا بالبحرية اوالد عل

ويف ثاين عشرينه وصل واحد قاجبي واشيع انه طلع من بوالق وذهب اىل بيت الباشا وعلى يده مرسومان احدمها 
تقرير للباشا على والية مصر والثاين يذكر فيه أن يوسف باشا املعدين الصدر السابق تعني بالسفر على جهة الشام 

  قوم حممد علي باشا بلوازمه لتنظيم بالد العرب واحلجاز أن ي

وما حيتاج اليه من ادوات وذخري وغري ذلك ومل يظهر لذلك الكالم اثر وملا اصبح النهار وحضر القاجبي يف موكب 
اىل بيت الباشا وحضر االشياخ واالعيان وكان الباشا غائبا يف الترعة كما تقدم وعوضه كتخدا بك واكابر دولتهم 

 وانقضت السنة حبوادثها الىت ال ميكن ضبط جزئياهتا لعدم الوقوف على حقيقتها فمن وقرئت املراسيم حتقق اخلرب
احلوادث العامة توايل الفرض واملظامل املتوالية واحداث انواع املظامل على كل شىء والتزايد فيها واستمرار الغالء يف 

ملواشيهم يف الغارم فقل اللحم والسمن  مجيع اسعار املبيعات واملأكل واملشارب بسبب ذلك وفقر اهل القرى وبيعهم
واجلنب واخذ مواشيهم واغنامهم من غري مثن يف الكلف مث رميها على اجلزارين بأغلى مثن وال يذحبوهنا اال يف املذابح 
ويؤخذ منهم اسقاطها وجلودها ورؤوسها ورواتب الباشا واهل دولته مث يذهبون مبا يبقى هلم حلوانيتهم فتباع على 

لد بأغلى مثن حىت خيلص للجزار رأس ماله واذا عثر احملتسب على جزار ذبح شاة اشتراها يف غري املذبح اهل الب
قبض عليه واشهره واخذ ما يف حانوته من اللحم من غري مثن مث حيبس ويضرب ويغرم ماال وال يغفر ذنبه ويسمى 

ايب الناس عن احلج واحلال ليس كذلك فانه مل خائنا وفالتيا ومنها انقطاع احلج الشامي واملصري معتلني مبنع الوه
مينع احدا يأيت احلج على الطريقة املشروعة وامنا مينع من يأيت خبالف ذلك من البدع الىت ال جييزها الشرع مثل 

احململ والطبل والزمر ومحل االسلحة وقد وصل طائفة من حجاج املغاربة وحجوا ورجعوا يف هذا العام وما قبله ومل 
هلم احد بشيء وملا امتنعت قوافل احلج املصري والشامي وانقطع عن اهل املدينة ومكة ما كان يصل اليهم يتعرض 

من الصدقات والعالئف والصرر الىت كانوا يتعيشون منها خرجوا من اوطاهنم باوالدهم ونسائهم ومل ميكث اال 
اسالمبول يتشكون من الوهايب ويستغيثون الذي ليس له ايراد من ذلك واتوا اىل مصر والشام ومنهم من ذهب اىل 

  بالدولة يف خالص احلرمني لتعود هلم احلالة اليت كانوا عليها من اجراء االرزاق واتصال 

الصالت والنيابات واخلدم يف الوظائف الىت بأمساء رجال الدولة كالفراشة والكناسة وحنو ذلك ويذكرون أن 
فة من الذخائر واجلواهر ونقلها واخذها فريون أن اخذه لذلك من الوهايب استوىل على ما كان باحلجرة الشري

الكبائر العظام وهذه االشياء ارسلها ووضعها خساف العقول من االغنياء وامللوك والسالطني االعاجم وغريهم اما 
ياج حرصا على الدنيا وكراهة أن يأخذها من يأيت بعدهم او لنوائب الزمان فتكون مدخرة وحمفوظة لوقت االحت

اليها فيستعان هبا على اجلهاد ودفع االعداء فلما تقادمت عليها االزمنة وتوالت عليها السنني واالعوام الكثرية وهي 
يف الزيادة فارتدت معىن الحقيقة وارتسم يف االذهان حرمة تناوهلا واهنا صارت ماال للنيب صلى اهللا عليه و سلم فال 

عليه الصالة و السالم منزه عن ذلك ومل يدخر شيئا من عرض الدنيا يف حياته جيوز ألحد اخذها وال انفاقها والنيب 
وقد اعطاه اهللا الشرف االعلى وهو الدعوة اىل اهللا تعاىل والنبوة والكتاب واختار أن يكون نبيا عبدا ومل خيتر أن 

  يكون نبيا ملكا 



  وثبت يف الصحيحني وغريمها انه قال اللهم اجعل رزق آل حممد قوتا 
روى الترمذي بسنده عن أيب امامة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عرض علي ريب ليجعل يل و

بطحاء مكة ذهبا قلت ال يارب ولكن اشبع يوما واجوع يوما او قال ثالثا او حنو ذلك فإذا جعت تضرعت اليك 
اجلواهر صدقة على الرسول وحمبة فيه وذكرتك واذا شعبت شكرتك ومحدتك مث ان كانوا وضعوا هذه الذخائر و

فهو فاسد فهو لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم أن الصدقة ال تنبغي آلل حممد امنا هي اوساخ الناس ومنع بىن 
هاشم من تناول الصدقة وحرمها عليهم واملراد االنتفاع يف حال احلياة ال بعدها فان املال اوجده املوىل سبحانه 

دنيا ال من امور اآلخرة قال اهللا تعاىل امنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر يف وتعاىل من امور ال
  االموال واالوالد وهو من مجلة السبعة 

الىت ذكرها اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز يف قوله تعاىل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري 
هب والفضة واخليل املسومة واالنعام واحلرث ذلك متاع احلياة الدنيا واهللا عنده حسن املآب فهذه املقنطرة من الذ

السبعة تكون اخلبائث والقبائح وليست هي يف نفسها امورا مذمومة بل قد تكون معينة على اآلخرة اذا صرفت يف 
  حملها 

يقرا اهلاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مايل  وعن مطرف عن ابيه قال اتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو
مايل فهل لك يا ابن ادم من مالك اال ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فأمضيت اىل غري ذلك وحمبة 

الرسول بتصديقه واتباع شريعته وسنته ال مبخالفة اوامره وكنز املال حبجرته وحرمان مستحقيه من الفقراء 
الصناف الثمانية وان قال املدخر اكنزها لنوائب الزمان ليستعان هبا على جماهدة الكفار واملساكني وباقي ا

واملشركني عند احلاجة اليها قلنا قد رأينا شدة احتياج ملوك زماننا واضطرارهم يف مصاحلات املتغلبني عليهم من 
هم ورفاهيتهم فيصاحلون املتغلبني قرانات االفرنج وخلو خزائنهم من االموال الىت افنوها بسوء تدبريهم وتفاخر

باملقادير العظيمة بكفالة احدى الفرق من االفرنج املساملني هلم واحتالوا على حتصيل املال من رعاياهم بزيادة 
املكوس واملصادرات والطلبات واالستيالء على االموال بغري حق حىت افقروا جتارهم ورعاياهم ومل يأخذوا من هذه 

رمبا كان عندهم او عند خونداهتم جوهر نفيس من بقايا املدخرات فريسلونه هدية اىل احلجرة املدخرات شيئا بل 
وال ينتفعون به يف مهماهتم فضال عن اعطائه ملستحقه من احملتاجني واذا صار يف ذلك املكان ال ينتفع به احد اال ما 

د الرسول واهل العلم واحملتاجون وابناء خيتلسه العبيد اخلصيون الذين يقال هلم اغوات احلرم والفقراء من اوال
السبيل ميوتون جوعا وهذه الذخائر حمجور عليها وممنوعة منها اىل أن حضر الوهايب واستوىل على املدينة واخذ تلك 

  الذخائر فيقال انه عىب اربعة سحاحري من اجلواهر احملالة باالملاس والياقوت 

الزمرد وبدل الشمعة قطعة املاس مستطيلة يضيء نورها يف الظالم وحنو العظيمة القدر ومن ذلك اربع مشعدانات من 
مائة سيف قراباهتا ملبسة بالذهب اخلالص ومنزل عليها املاس وياقوت ونصاهبا من الزمرد واليشم وحنو ذلك 
   ذلك وسالحها من احلديد املوصوف كل سيف منها ال قيمة له وعليها دمعات باسم امللوك واخللفاء السالفني وغري

ومنها أن الباشا عزم على عمارة اجملراة الىت تنقل املاء اىل القلعة وقد خربت وتالشى امرها وهتدمت قناطرها وبطل 
نقل املاء عليها من حنو عشرين سنة فقيد بعمارهتا حممد افندي طبل ناظر املهمات فعمرها واجرى املاء هبا يف اواخر 

  الشهر املاضي 
على اصناف كثرية منها على بضاعة اللبان عن كل قطعة ثلثمائة نصف فضة وكذلك ومنها احداث عدة مكوس 



على صنف احلناء عن كل خملة عشرة انصاف وكذلك املوزونات كل مائة درهم اربعة دراهم على البائع درمهان 
  وعلى املشتري درمهان وغري ذلك حوادث كثرية ال نعلمها 

  واما من مات هبا ممن له ذكر

املبجل واحملترم املفضل السيد خليل البكري الصديقي ووالدته من ذرية مشس الدين احلنفي وهو اخو  فمات االجل
الشيخ امحد البكري الصديقي الذي كان متوليا على سجادهتم وملا مات اخوه مل يلها املترجم ملا فيه من الرعونة 

افة لنقابة االشراف فتنازع مع ابن عمه املذكور وارتكابه امورا غري الئقة بل توالها ابن عمه السيد حممد افندي مض
وقسموا البيت الذي هو مسكنهم باالزبكية نصفني وعمر منابه عمارة متقنة وزخرفة وانشأ فيه بستانا زرع فيه 

اصناف االشجار والفواكه فلما تويف السيد حممد افندي توىل املترجم مشيخة السجادة وتوىل نقابة االشراف السيد 
االسيوطي فلما طرق البالد الفرنساوية تداخل املترجم فيهم وخرج السيد عمر مع من خرج هاربا من عمر مكرم 

  الفرنساوية اىل بالد الشام وعرف املترجم الفرنساوية أن النقابة كانت لبيتهم واهنم غصبوها منه 

لفرنساوية وجعلوه من اعاظم فقلدوه اياها واستوىل على وقفها وايرادها وانفرد بسكن البيت وصار له قبول عند ا
رؤساء الديوان الذي كانوا نظموه الجراء االحكام بني املسلمني فكان وافر احلرمة مسموع الكلمة مقبول الشفاعة 

عندهم فازدحم بيته بالدعاوى والشكاوى واجتمع عنده مماليك من مماليك االمراء املصرية الذين كانوا خائفني 
قدم كبري وسراجني واجناد واستمر على ذلك اىل أن حضر يوسف باشا الوزير يف ومتغيبني وعدة خدم وقواسة وم

املرة االوىل الىت انتقض فيها الصلح ووقعت احلروب يف البلدة بني العثمانية والفرنساوية واالمراء املصرية واهل 
وه بينهم مكشوف الرأس البلدة فهجم على داره املتهورون من العامة وهنبوه وهتكوا حرميه وعروه عن ثيابه وسحب

من االزبكية اىل وكالة ذى الفقار باجلمالية وهبا عثمان كتخدا الدولة فشفع فيه احلاضرون واطلقوه بعد أن اشرف 
على اهلالك واخذه اخلواجا امحد بن حمرم اىل داره واسكن روعه والبسه ثيابا واكرمه وبقي بداره اىل أن انقضت 

على احملاربني هلم وخرجوا من البلدة واستقر هبا الفرنساوية فعند ذلك ذهب اليهم ايام الفتنة وظهرت الفرنساوية 
وشكا هلم ما حل به بسبب مواالته هلم فعوضوا عليه ما هنب له ورجع اىل احلالة اليت كان عليها معهم وكانت داره 

كتخدا القازدغلي حبارة عابدين  اخرهبا النهابون فسكن ببيت البارودي بباب اخلرق مث انتقل منه اىل بيت عبدالرمحن
وجدد هبا عمارة وكان له ابنة خرجت عن طورها يف ايام الفرنسيس فلما اشيع حضور الوزير والقبودان واالنكليز 

وظهر على الفرنساوية اخلروج من مصر فقتل ابنته املذكورة بيد حاكم الشرطة فلما استقرت العثمانية بالديار 
ابة االشراف وتوالها السيد عمر مكرم كما كان قبل الفرنساوية وملا حضر حممد باشا املصرية عزل املترجم عن نق

خسرو اهنى اليه الكارهون له بأنه مرتكب للموبقات ويعاقر الشراب وغري ذلك وأن ابنته كانت تذهب اىل 
  ره الفرنسيس بعلمه وانه قتلها خوفا وتربئة لنفسه من الشهرة الىت ال ميكنه سترها وال يقبل عذ

فيها وال التنصل منها وانه اليصلح ملشيخة سجادة السادة البكرية وعرفوه أن هناك شخصا من سلسلتهم يقال له 
الشيخ حممد سعد وهو من مجلة اتباع املترجم ولكنه فقري الميلك شيئا وال دابة بركبها فقال الباشا انا اواسيه 

وهو رجل مبارك طاعن يف السن فالبسه فروة مسور وقدم له  واعطيه فاحضروه له بعد أن البسوه تاجا كبريا وثيابا
حصانا معددا وقيد له ألف قرش وسكن دار بناحية باب اخلرق وتريش حاله ومخل امر املترجم واشترى دارا بدرب 
اجلماميز بعطفه الفرن وكان بظاهرها قطعة جنينة فاشتراها وغرس هبا اشجارا وحسنها واتقنها وبىن له جملسا مطال 



عليها وباالسفل مساطب ولواوين جلوس لطيفة واشترى دارين من دور االمراء املتقدمني بظاهر ذلك وهدمهما 
وبىن بانقاضهما واخشا هبا وباع ما كان حتت يده من حصص االلتزام وسد بأمثاهنا ديونه واقتصر على ايراده فيما 

انفار من املتظاهرين مثل السيد عمر مكرم النقيب خيصه من وقف جده المه االستاذ احلنفي وتصدى لفاقمته واذيته 
والشيخ حممد وفا السادات وخالفهما حىت انه كان عقد ألبنه سيدي امحد على بنت املرحوم حممد افندي البكري 
فتعصبوا عليه بعد عزله من املشيخة والنقابة وابطلوا العقد وفسخوا النكاح ببيت القاضي وتسلط عليه من له دين 

او مطالبة حىت بيعوه حصصه وكان قد اشترى مملوكا يف ايام الفرنساوية مجيل الصورة فلما حصل له او دعوى 
ماحصل ادعى عليه البائع انه اخذه بدون القيمة ومل يدفع له الثمن فلم يثبت عليه ذلك وكان اململوك ذهب من 

فسه وقد تقدم ذكر قصته يف احلوادث عنده ومت االمر واملصاحلة على ان عثمان بك املرادي اخذ ذلك اململوك لن
السابقة ومل يزل املترجم على حالة مخوله حىت حترك عليه داء الفتق ومات على حني غفلة يف منتصف شهر ذي 

احلجة وصلى عليه مبسجد جده المه الشيخ مشس الدين أبو حممد احلنفي ودفن عند اسالفه مبشهد السادة البكرية 
  ا وعنه بالقرافة رمحه اهللا وعفا عن

ومات االمري شاهني بك املرادي ويعرف بباب اللوق ألنه كان ساكنا هناك وهو من مماليك مراد بك واصله 
جركسي اجلنس وملا اعتقه مراد بك انعم عليه بكشوفية اقليم الغربية مث رجع اىل مصر واقام بطاال متطلعا لالمارة 

ر بعد قتل طاهر باشا وكان األلفي غائبا ببالد االنكليز انضم ويرى انه احق هبا من غريه وملا رجع املصريون اىل مص
اليه عثمان بك الربديسي ووافقه على كراهة األلفي الباطنية وكان هو احد املباشرين والضاربني حلسني بك الوشاش 

تصف شهر بالرب الغريب ليلة خروجهم وتعديتهم ملالقاة األلفي مث خرج من مصر مع عشريته ومل يزل حىت مات يف من
  ربيع االول من السنة املذكوره واهللا اعلم 

  سنة اربع وعشرين ومائتني والف

استهل شهر احملرم بيوم اخلميس ويف تلك الليلة اعين ليلة اجلمعة ثانيه مرت سحابة سوداء مظلمة يف وقت العشاء 
كثريا مث اجنلت السماء وحصل فيها رعد مزعج وبرق مستنري شديد اللمعان وامطرت يف حمالت قليال ويف اخرى 

سريعا فظهرت النجوم وبعد ايام اخرب الواردون من ناحية بالد السماحات بالغربية اهنا امطرت بتلك الناحية يف 
تلك الليلة بردا كبريا وصغريا والكبري يف مقدار حجر الطاحون والصغري يف مقدار بيض الدجاج وهتدمت منها دور 

  ا كثرية وقتلت مواشي وآدمية واهلكت زروع
  ويف يوم االحد رابعه قتل الباشا حسني بن اخلبريي وهو بترعه الفرعونية وارسل راسه اىل مصر فعلقت بباب زويله 
ويف اواخره حضر الباشا من ترعة الفرعونية وقد عجز عن سدها بعد أن بذل جهده وفرض الفرض العظيمة على 

ا والسيد حممد احملروقي متقيد لذلك ومقيم مبسجد اآلثار لتشهيل البالد واشغلوا املراكب يف نقل االحجار ليال وهنار
احلجارين ووسقها باملراكب وقطعها من اجلبل قطعا وصخورا فكانوا يشقون اجلبل بالغام البارود مثل عمل االفرنج 

  وظهر يف قطعهم كهوف ومغارات وجتاويف وحتدث الناس بذلك بانواع االكاذيب واخلرافات 

  اجلبل باب من حديد وعليه اقفال ففتحوه ونظروا من داخله اشخاصا على خيول اىل غري ذلك كقوهلم ظهر يف 
وفيه حضر قاصد من قبودان باشا بطلب عوائده باالسكندرية فقال له حاكم االسكندرية ينبغي أن تذهب اىل الباشا 

رجوه اىل املقربة مث حضر قاصد آخر بالترعة وتقابله فذهب اليه وقابله عند السد فبات تلك الليلة واصبح ميتا فاخ



خيرب بوصول قاجبي وعلى يده مرسومان احدمها االخبار عن صلح الدولة مع االنكليز واملوسكوب وانفتاح البحر 
وامن املسافرين والثاين االمر بالسفر واخلروج اىل فتح احلرمني وطرد الوهابية عنهما وان يوسف باشا الصدر 

عني بالسفر للحرمني على طريق الشام وكذلك سليمان باشا وايل بغداد متعني أيضا بالسفر السابق املعروف باملعدن ت
  من ناحيته على الدرعية واحضر للباشا تقريرا بالوالية جمددا وخلعه وسيفا 

  واستهل شهر صفر بيوم السبت سنة

العكاكيز فأربكوه يف موكب فيه حضر اآلغا الواصل اىل بوالق فركب ملالقاته آغات الينكجرية والوايل وارباب 
ودخلوا به من باب النصر وطلع اىل القلعة وقرؤا املراسيم حبضرة اجلمع وبعد الفراغ من قراءهتا ضربوا مدافع 

  وشنكا 
ويف ذلك اليوم غيمت السماء بالسحاب وامطرت كثريا ونزل مطر بربكة احلاج وجدوا فيه مسكا صغريا من جنس 

  ار يتنطط على االرض واحضروا منه اىل مصر وشاهدناه وهو يف غاية الربودة السمك الذي يعرف بالقاروص وص
وفيه اهتم الباشا باخراج جتريدة اىل االمراء القبليني وذلك انه تقدم باالرسال اليهم يطالبهم بالغالل واالموال املريية 

هو بالترعة ومعه اجوبة وهدية املرار العديدة ويعدون وال يوفون ووصل اليه من عندهم رضوان كتخدا الربديسي و
  وفيها خيول وجوار 

وعبيد وسنكر وخصيان فاغتاظ الباشا من قال انا لست اطلب احساهنم وصدقاهتم حىت اهنم يضحكون على ذقين 
هبذه االمور وحيث اهنم اليرجعون عن الكامن يف رؤوسهم فال بد من خروجي اليهم وحماربتهم وارسل اىل من مبصر 

رهم بالرباز واخلروج فخرج حسن باشا وصاحل أغا قوج وطاهر باشا وامحد بك والكثري من اعياهنم من االكابر يأم
بعساكرهم وعدوا اىل بر اجليزة ونصبوا وطاقهم وخيامهم مث أن رضوان كتخدا مل يزل يالطفه حىت توافق معه على 

خذ يف التشهيل واخلروج فانتقلت وعد مقدار مسافة ذهاب اجلواب ورجوعه اياما معدودة فلما حضر من الترعة ا
العساكر اىل الرب الغريب واخذ يستحث يف املطلوبات وخروج اخليام ومجع املراكب وسافر قبودان بوالق اىل جهة 
حبرى جلمع املراكب وفرضوا على القرى غالال ومجاال وذلك يف عقب ما فرضه عليهم يف مهمات الترعة املتقدمة 

التقرير وما يف ضمن ذلك من حق طرق املباشرين واملعينني مع ما الناس فيه من القحط وخالفها من بشارة القبطان و
والغالء يف الغالل وغريها وعدم وجود الغلة والذين اليقدورن على حتصيل الغلة يلزموهنم بدفع مثنها بأقصى القيمة 

عند ابراهيم بك وقابل الباشا بعد مصانعة املباشرين لذلك واعطائهم الرشوات وحضر أيضا نعمان سراج باشا من 
  على الترعة فلم ينفع حضوره أيضا ومل يسمع له قول ورجع مزيفا 

ويف خامسه حضر علي بك ايوب وصحبته اخر يقال له رضوان بك الربديسي فطلعا اىل القلعة وتقابال مع الباشا 
 امر الغالل املنكسرة واخنضع له علي بك ايوب وقبل رجله وترجى عنده يف عدم خروج التجريدة وكلمه يف

واجلديدة وعلى اهنم يقومون بدفع الغالل القدمية بالثمن واجلديدة بالكيل وليس عندهم خمالفة والقصد االمهال اىل 
حصاد الغالل فقال اهنم اذا حصدوا الغالل اخذوها وفروا اىل اجلبال واستمر هذا القيل والقال حنو اربعة ايام مث 

  ح الناس اشيع يف ثامنه الصلح وفر

واستبشروا بذلك ملا يترتب وما حيصل من الفساد واكل الزروعات وخراب البلدان فاهنم اكلوا يف االربعة ايام اليت 
ترددوا فيها باجليزة نيفا ومخسمائة فدان وملا اشيع باجلهة القبلية خروج العساكر للتجريدة انزعجوا وايسوا من 



ال يدرون اين يذهبون بأوالدهم ونسائهم وقصاعهم وتفرقوا يف مصر زروعاهتم وخرجوا من اوطاهنم على وجوههم 
  والبالد البحرية 

ويف صبحها اعيد امر التجريدة واشيع خروج العساكر ثانيا فانقبضت النفوس ثانيا وباتوا يف نكد وطلبت السلف 
  من املساتري وامللتزمني وكتبت الدفاتر وحولت االكياس وانبثت املعينون للطلب 

اشره بطل صبحها اعيد امر التجريدة وانقضى امر الصلح على شروط وهي اهنم التزموا بثلث ما عليهم من ويف ع
غالل املريي وقدره مائة ألف اردب وسبعة آالف اردب بعد مناقشات وحمققات والذي توىل املناقشات معهم 

يوب ورضوان بك البزديسي مساعدا للباشا شاهني بك األلفي واملوعد احد وثالثون يوما وسافر علي بك ا
  واكرمهما الباشا وخلع عليهما 

ويف حادي عشره قتل الباشا مصطفى آغا تابع حسن بك يف قصبة رضوان ظلما وسبب ذلك انه ملا نزل قبودان 
بوالق جلمع املراكب املطلوبه لسفر التجريدة فصادف شخصا من االرنؤد الذين يتسببون يف بيع الغالل يف مركب 

ذلك عند قرية تسمى سهرجت فحجزه لياخذ منه السفينة فقال كيف تأخذها وفيها غليت قال اخرج ومعه غلة و
غلتك منها على الرب واتركها فاهنا مطلوبه ملهمات الباشا فلم يرض وخاف على تبددها ومل جيد سفينة اخرى ألن 

ارسل معي من ياخذها فقال القبودان مجيع السفن مطلوبه مثلها وقال له عندما اصل هبا اىل مصر وانقل منها الغلة 
السبيل اىل ذلك وتشاجرا فحنق القبودان على االرنؤدي وسل عليه سيفه ليضربه فعاجله االرنؤدي وضربه 

بالطبنجة فقتله فاراد اتباع القبودان القبض عليه ففر منهم اىل البلدة وهبا مجاعة من الدالة معينون لقبض الفرضة 
  وتنازع الفريقان وكان مصطفى أغا املذكور ملتزم البلدة هناك فلجأ اليهم فمانعوا عنه 

وغائبا يف بعض شؤونه فبلغه اخلرب فحضر اليهم وخاف من وقوع قتل او شر يقع بالبلدة فيكون سببا خلراب الناحية 
احل فقال يا مجاعة اذهبوا بنا اىل الباشا لريى رأيه فرضوا بذلك وحضر بصحبتهم والقاتل معهم وطلعوا اىل س

بوالق فعندما وصلوا اىل الرب هرب القاتل وذهب عند عمر بك االرنؤدي الساكن ببوالق فتبعه االمري مصطفى 
املذكور فقال له عمر بك اذهب اىل الباشا واخربه انه عندي وانت ال باس عليك ففعل فقال له الباشا وألي شيء مل 

ك من الدالتية امللتجيء اليهم وكأهنم هم الذين افلتوه حتتفظ عليه وتتركه حىت يهرب فاعتذر بعدم قدرته على ذل
فأمر حببسه فأرسل اىل عمر بك فحضر اىل الباشا وترجى يف اطالقه فوعده انه يف غد يطلقه اذا حضر القاتل فقال 
ه انه عند ازمري أغا وهو اليسلم فيه وركب اىل داره فلما كان يف الصباح امر بقتل االمري مصطفى املذكور فانزلو

  اىل الرميلة ورموا رقبته عند باب القلعة ظلما 
  ويف صبحها أيضا قتلوا شخصا من الدالة بسبب هذه احلادثة 

  ويف ثاين يوم قتل االرنؤد شخصني من الدالة أيضا 
ويف يوم اخلميس ثالث عشره ارسل الباشا وطلب االرنؤدي القاتل للقبودان من عمر بك وشدد يف طلبه وقال ان مل 

إال احرقت عليه داره فامتنع من ارساله ومجع اليه طائفة االرنؤد وصاحل أغا قوج جاره وركب الباشا يرسله و
وذهب اىل ناحية الشيخ فرج وحصل ببوالق قلقة وانزعاج مث ركب الباشا راجعا اىل داره باالزبكية وقت الغروب 

  كثرت االرجاف والقلقة بني االرنؤد والدالتيه 
رنؤد شخصني من الدالتيه أيضا جهة قناطر السباع مث أن القاتل الذي قتل القبودان إلتجأ ويف خامس عشره قتل اال

اىل كبري من كبار االرنؤد فأرسل الباشا اىل حسن باشا يطلب منه ذلك الكبري واكد يف طلبه او انه يقطع رأس 



دت القضية وسكنت احلدة وراحت القاتل ويرسلها فكأنه فعل وارسل اليه براس ملفوفة يف مالية تسكينا حلدته وبر
  على من راحت عليه 

ويف اواخره امر الباشا بتحرير دفاتر فرضه االطيان وزادوا فيها عن عام الشرقي املاضي الثلث وربطوها ورتبوها 
اربع مراتب تزيد كل ضريبة عن االخرى مائة نصف فضة اعالها يبلغ مثامنائة نصف فضة على أن الفرضة املاضية 

ري منها بالذمم خلراب القرى وعجزهم واختلى لتنظيم ذلك من االفندية واالقباط جبهات متباعدة االفندية بقي الكث
بربع ايوب ببوالق واالقباط بدير مصر العتيقة حىت حرروا ذلك ومتموه ورتبوه يف عدة ايام ووقع الطلب يف جانب 

  معجال مسوه التروجية 
ر من مصر وقطع خرجه ورواتبه هو وعسكره فلم تسعه املخالفة وحاسب وفيه امر الباشا عمر بك االرنؤدي بالسف

على املنكسر له ولعسكره من العالئف وكذلك حلوان البالد اليت يف تصرفه فبلغ حنو ستمائة كيس وزعت على 
دائرة الباشا وخالفهم وكان الباشا ضبط مجلة من حصص الناس واستوىل عليها من بالد القليوبية حبرى شربا 

ختصها لنفسه فلما استوىل على حصص غمر بك ودفع حلواهنا وهي باملنوفية والغربية والبحرية عوض بعض من وا
  يراعي جانبه من ذلك واخذ عمر بك ومن يلوذ به يف تشهيل انفسهم وقضاء حوائجهم 

  واستهل شهر ربيع االول سنة

ه ودعا الباشا واالعيان وارسلوا اليه اهلدايا فيه شرع السيد عمر مكرم نقيب االشراف يف عمل مهم خلتان ابن ابنت
والتعايب وعمل له زفة يوم االثنني سادس عشره مشى فيها ارباب احلرف والعربات واملالعيب ومجعيات وعصب 

صعايدة وخالفهم من اهايل بوالق والكفور واحلسينية وغريها من مجيع االصناف وطبول وزمور ومجوع كثرية فكان 
ت فيه االماكن للفرجة وكان هذا الفرح هو اخر طنطنة السيد عمر مبصر فانه حصل له عقيب يوم مشهودا اكتري

  ذلك ما سيتلى عليك قريبا من النفي واخلروج من مصر 
وفيه كمل سد ترعة الفرعونية واستمر العمل فيها ويف تأبيد السد باالحجار واملشمعات واالتربة حنو ستة اشهر 

  وصرف عليها من االموال 

ال حيصى وجرى جمرى البحر الشرقي وغزر ماؤه وجرت فيه السفن من دمياط بعد أن كان خماضه وملحت ما
عذوبة النيل مبا انعكس فيه وخالطه من ماء البحر امللح اىل قبلي فارس كور واقام بالسد عمر بك تابع االشقر 

قه واستمر يف هذه الوظيفة واخلدمة ومل خلفارته وتعهد اخللل وكتم اجلسر من النشع والتنفيس وسكن هناك ومل يفار
  يقم مبصر 

ويف هذا الشهر وما قبله تشحطت الغالل وغال سعرها حىت بلغ االردب القمح الفا وستمائة نصف فرضة وعز 
وجوده بالرقع والعرصات واما السواحل فال يكاد يوجد هبا شيء من الغلة بطول السنة ولوال لطف اهللا بوجود 

ئق ومع ذلك استمرار املغارم والفرض حىت فرض الغلة عني وكذلك تنب ومجال وما ينضاف اىل الذرة هللكت اخلال
  ذلك مما مسعته غري مرة مما يطول شرحه 

وفيه نودي على صرف الفرانسة واحملبوب واجملر كما نودي يف العام املاضي ألنه ملا نودي بنقص صرفها ومضى حنو 
ن عليه وزيادة فأعيد النداء كذلك وسيعود اخلالف ما دام الكرب الشهر او الشهرين رجع الصرف اىل ماكا

والضيق بالناس على أن هذه املناداة واالوامر بالنقص والزيادة ليست من باب الشفقة على الناس وال الرمحة وامنا 



ط وتتوفر هي حبسب اغراضهم وزيادة طمعهم فإنه اذا توجهت املطالبات بالفرض واملغارم نودي بالنقص ليزيد الفر
هلم الزيادة وحيصل التشديد واملعاقبة على من يقبض بالزيادة من اهل االسواق واذا كان الدفع من خزانتهم يف 

عالئف العسكر او لوازمهم الكبرية قبضوها بأزيد من الزيادة اليت نادوا عليها من غري مباالة وال احتشام تناقض 
  مالنا اال السكوت عنه 
  غالل واحنل سعرها وحضر الفالحون ببدارى الغلة واحنط السعر واحلمد هللا ويف اواخره تواجدت ال

  واستهل شهر ربيع الثاين سنة

  يف سادسه وردت مراسيم من الروم وبشارة مبولودة ولدت للسلطان 

ومسوها فاطمة ويف املراسيم االمر بالزينة فاقتضى الرأي أن يعملوا شنكا ومدافع من القلعة تضرب يف االوقات 
خلمسة سبعة ايام وهذا شئ مل يسمع مبثله فيما سبق أن يعملوا لالنثى شنكا او زينة او يذكر ذلك مطلقا وامنا يعمل ا

  ذلك للمولود الذكر من بدع االعاجم 
ويف يوم الثالثاء ثامنه حضر من االمراء املصريني القبايل مرزوق بك ابن ابراهيم بك وسليم أغا مستحفظان وقاسم 

اد بك وعلي بك ايوب حسب االتفاق املتقدم يف تقرير الصلح ولكن مل يكن سليم أغا مذكورا يف بك سلحدار مر
احلضور بل كان منجمعا وممتنعا عن التداخل يف هذه االحوال والسبب يف حضوره أن زوجته توفيت من حنو نصف 

استوىل على ذلك واخذ شهر فحضر ألجل تركتها ومتاعها ومتاعه الذي عندها وحصصها وملا حضر وجد الباشا 
املتاع واملصاغ واجلواهر والعقار واخذ احلصص واخذ حلواهنا وذلك بيد حممود بك الدويدار فلما حضر سليم اغا 

مل جيد شيئا ال دار وال عقار وال نافخ نار فنزل عند علي بك ايوب مبنزله بشمس الدولة فحضر اليه حممود بك 
اه واخرباه أن الباشا سيعوض عليه ماذهب منه وزيادة وزرعا له فوق الدويدار والترمجان واخذ خباطره وطمن

  السطوح فلم يسعه اىل التسليم 
  وفيه سقط سقف القصر الذي انشأه الباشا بشربا وشرعوا يف تعمري ثانيا 

من اقارهبم  وفيه وصل اخلرب حبضور زوجة الباشا ام اوالده وابنه الصغري وامسه امسعيل وابن بونابارته اخلازندار وكثري
واهاليهم حضر اجلميع من بلدهم قوله اىل اسكندرية فاهنم ملا طابت هلم مصر واستوطنوها وسكنوها وتنعموا فيها 

ارسلوا اىل اهاليهم واوالدهم واقارهبم باحلضور فكانوا يف كل وقت يأتون افواجا افواجا نساء ورجاال واطفاال فلما 
  القاهتا ابنها ابراهيم بك الدفتردار وذلك حادي عشره وصل خرب وصوهلم اىل اسكندرية سافر مل

  ويف ثالث عشره حضر املذكور قبل حضور الواصلني وملا وصلوا نزل الباشا ملالقاهتم اىل بوالق 
ويف يوم االثنني رابع عشره نبهوا على مجيع النساء واخلوندات وكل من كانت هلا اسم يف االلتزام أن يركنب 

القاة امراة الباشا ببوالق وذلك صبح يوم االربعاء واعتذرت الست نفيسة املرادية باهنا بأسرهن ويذهنب اىل م
مريضة وال تقدر على احلركة واخلروج فلم يقبلوا هلا عذرا فلما كان صبح يوم االربعاء اجتمع السواد االعظم من 

كبت زوجة الباشا وساروا معها النساء بساحل بوالق على احلمارة املكارية وهم ازيد من مخسمائة مكاري حىت ر
اىل االزبكية وضربوا لوصوهلا وحلوهلا مبصر عدة مدافع كثرية من القلعة واالزبكية مث وصلت اهلدايا والتقادم 

  واقبلت من كل ناحية اهلدايا املختصة باالوالد واملختصة بالنساء 
   ١٢٢٤واستهل شهر مجادي االوىل سنة 



االرنؤد اىل املراكب من بيته من بوالق وسافر على طريق دمياط ليذهب اىل بالده يف ثالثه يوم السبت نزل عمر بك 
وسافر معه حنو املائة وهم الذين مجعوا االموال واجتمع لعمر بك املذكور من املال والنوال اشياء كثرية عباها يف 

  صناديق كثرية واخذها معه وذلك خالف ما ارسله اىل بالده يف دفعات قبل تارخيه 
 يوم اخلميس خامس عشره سافر علي بك ايوب وسليم أغا مستحفظان اىل ناحية قبلي واستمر مبصر مرزوق ويف

  بك وقاسم بك املرادي 
  وفيه طلب الباشا ألف كيس من املعلم غايل والزمه هبا فوزعها على املباشرين والكتبه ومجعها يف اقرب زمن 

سوم مضمونه طلب ما كان احدثه حني كان مبصر على اوراق وفيه حضر سلحدار الوزير يوسف باشا وعلى يده مر
االقطاعات والفراغات وتقاسيط االلتزام الذي مسوه قصر اليد وخرج القلم وجعل ايراد ذلك لنفسه فأرسل يطلب 

  سبعة عشر ومائتني والف اىل وقت تارخيه  ١٢١٧ذلك من تاريخ سنة 

  حسب قدر ذلك فبلغ نيفا واربعة آالف كيس 
عوا يف حترير دفتر بنصف فائظ امللتزمني ودفتر آخر بفرض مال على الرزق االحباسية املرصدة على وفيه شر

املساجد واالسبلة واخلريات وجهات الرب والصدقات وكذلك اطيان االوسية املختصة أيضا بامللتزمني وكتبو ا بذلك 
القاليم بالكشف على الرزق املرصدة مراسيم اىل القرى والبالد وعينوا هبا معينني وحق طرق من طرف كشاف ا

على املساجد واخلريات وتقدموا اىل كل متصرف يف شيء من هذه االطيان وواضع عليها يده بأن يأيت بسنده اىل 
الديوان وجيدد سنده ويقوي مبرسوم جديد وان تأخر عن احلضور يف ظرف اربعني يوما يرفع عنه ذلك وميكن منه 

عله وحجه مل يطرق االمساع نظريها بانه اذا مات السلطان او عزل بطلت تواقيعه  غريه وذكروا يف مرسوم االمر
ومراسيمه وكذلك نوابه وحيتاج اىل جتديد تواقيع من نواب املتويل اجلديد وحنو ذلك مث ليعلم أن هذه االرصادات 

مصاريف بيت املال  واالطيان موضوعة من ايام امللك الناصر يوسف صالح الدين االيويب يف القرن اخلامس من
ليصل اىل املستحقني بعض استحقاقهم من بيت املال بسهولة مث اقتدى به يف ذلك امللوك والسالطني واالمراء اىل 
وقتنا هذا فيبنون املساجد والتكايا والربط واخلوانق واالسبله ويرصدون عليها اطيانا خيرجوهنا من زمام اوسيتهم 

جلهة وكذلك يربطون على بعض االشخاص من طلبة العلم والفقراء على وجه فيستغل اخراجها او غالهلا لتلك ا
الرب والصدقة ليتعيشوا بذلك ويستعينوا به على طلب العلم واذا مات املرصد عليه ذلك قرر القاضي او الناظر 

لذي عرف خالفه ممن يسحق ذلك وقيد امسه يف سجل القاضي ودفتر الديوان السلطاين عند االفندي املقيد بذلك ا
بكاتب الرزق فيكتب له ذلك االفندي سندا مبوجب التقرير يقال له االفراج مث يضع عليه عالمته مث عالمة الباشا 

والدفتردار ولكل اقليم من االقاليم القبلية والبحرية دفتر خمصوص عليه طرة من خارج مكتوب فيها اسم ذلك 
  االقليم ليسهل الكشف والتحرير 

شتباه وحترير مقادير حصص ارباب االستحقاقات ومل يزل ديوان الرزق االحباسية حمفوظا مضبوطا واملراجعة عند اال
يف مجيع الدول املصرية جيال بعد جيل اليتطرفه خلل اال ما ينزل عنه ارباب لشدة احتياجهم بالفراغ لبعض امللتزمني 

ة االصلية يف نظري املعجل الذي دفعه بقدر من الدراهم معجل ويقرر للمفرغ على نفسه قدرا مؤجال دون القيم
للمفرغ ويسموهنا حينئذ داخل الزمام مل تزل على ذلك بطول القرون املاضية ومتلك الفرنساوية الديار املصرية فلم 

يتعرضوا الشيء من ذلك وملا حضر شريف افندي الدفتردار بعد دخول يوسف باشا الوزير ووجه الطلب على 
ولة حلوانا جديدا على النظام والنسق الذي ابتدعوه للتحيل على حتصيل املال بأي وجه امللتزمني بأن يدفعوا للد



زاعمني أن ارض مصر صارت دار حرب بتملك الفرنساوية واهنم استنقذوها منهم واستولوا عليها بإستيالء جديد 
نائب السلطان مببلغ  وصارت مجيع اراضيها ملكا هلم فمن يريد االستيالء على شيء من ارض وغريها فليشتره من

احللوان الذي قدروه واطلعو على التقاسيط ويف بعضها ما رفع عنه املريي الذي يقبض للخزينة بأذن الوالة بعد 
املصاحلات والتعويض من املصاريف واملصارف املريية كالعالئف والغالل والبعض متم ذلك مبراسيم سلطانية كما 

الرزق االحباسية ويسمونه خزينة بند ومنهم من ابقى على التزامه شيئا قليال  يقولون شريفة حبيث يصري االلتزام مثل
مسوه مال احلماية فلم يسهل هبم ابطال ذلك بل جعل عليها الدفتردار املريي الذي كان مقيدا عليها او اقل او زيد 

قط وضيع على الناس حبسب واضع اليد واكرامه ان كان ممن يكرم وضمه اىل مال احلماية االصلي او املستجد ف
سعيهم وما بذلوه من مرتباهتم وعالئفهم اليت وضعوها وقيدوها يف نظري جعلها خزينة بند كما ذكر ثقتقيد لكتابة 

االعالمات عبد اهللا افندي رامز القبودان وقاضي باشا ومسي يف ذلك الوقت بكاتب املريي وتوجه حنوه الناس ألجل 
  باسية وجتديد سنداهتا فتعنت عليهم بضروب من التعنت كأن كتابة االعالمات لثبوت رزقهم االح

يطلب من صاحب العرضحال اثناب استحقاقه فاذا ثبت له ال خيلوا اما أن يكون ذلك بالفراغ او احمللول فيكلفه 
ها احضار السندات واوراق الفراغات القدمية فرمبا عدمت او بليت لتقادم السنني او تركها واضع اليد الستغنائه عن

بالسند اجلديد او كان القدمي مشتمال على غري املفروغ عنه فيخصم هبامشه باملنزول عنه ويبقى القدمي عند صاحب 
االصل فإن احضره اليه تعلل بشيء آخر واحتج بشبهة اخرى فاذا مل يبق له شبهة طالبه حبلواهنا عن مقدار ايرادها 

فضج الناس واستغاثوا بشريف افندي الدفتردار فعزل ثالث سنوات واال فخمس سنوات وذلك خالف املصاريف 
عبد اهللا افندي رامز املذكور عن ذلك وقيد احد كتابه بكتابة االعالمات وقرر على كل فدان عشرة انصاف فضة 

فما دوهنا يرمسها يف السند اجلديد وجعلها مال محاية وأوهم الناس أن مال احلماية يكون زيادة يف تأكيد االحباس 
ة له من تطرق اخللل فاستسهل الناس ذلك وشاع يف االقليم املصري فأقبل الناس من البالد القبلية والبحرية ومحاي

لتجديد سنداهتم فطفقوا يكتبون السندات على نسق تقاسيط االلتزام ال على الوضع القدمي ويعلم عليها الدفتردار 
يب جمرد وعليها طرة بداخلها اسم وايل مصر وممهورة فقط واما الصورة القدمية فكانت تكتب يف كاغد كبري خبط غر

خبتمه الكبري وعليها عالمة الدفتردار وبداخلها صورة اخرى تسمى التذكره مستطيلة على صورة التقسيط الفرمة 
ممهورة أيضا وعليها العالمة واخلتم وهي متضمنه ما يف الكبرية وعلى ذلك كان استمرار احلال اىل هذا االوان من 

  خلت ومدد مضت  قرون
وفيه أيضا حرروا دفتر االقليم البحرية مبساحة الطني الري والشراقي واضافوا اليه طني االوسية والرزق وكتبوا 

بذلك مناشري واخرج املباشرون كشوفاهتا بإمساء امللتزمني فضج الناس واجتمعوا اىل مشايخ االزهر وتشكوا 
  فوعدوهم بالتكلم يف شأن ذلك بعد التثبت 

  يه قبض اغات التبديل على شخص من اهل العلم من اقارب السيد وف

  حسن البقلي وحبسه فأرسل املشايخ يترجون يف اطالقة فلم يفعل وارسله اىل القلعة 
وفيه سعى حممد افندي طبل ناظر املهمات لصديقه السيد سالمه النجاري عند الباشا يف انعام ووظيفة وسبب ذلك 

قات من االقمشة اهلندية الغريبة املقصبة وغريها وحصانا من اعظم خيول املصريني كان أن املذكور ارسل مجلة طا
اشتراه منهم هدية اىل حممد افندي املذكور فاقتضت مروأته انه اخذها وقدمها للباشا وقال له أن السيد سالمة 

عشرة اكياس وامر حممد افندي بأن احضر هذه اهلدية الفندينا شكرا النعامه السابق عليه فقبلها الباشا وانعم عليه ب



  جيعله يف وظيفة معه 
وفيه أيضا شرعوا يف حترير دفتر بنصف فائظ امللتزمني بأنواع االقمشة وباعة النعاالت اليت هي الصرم والبلغ 

وجعلوا عليها ختمية فال يباع منها شيء حىت يعلم بيد امللتزم وخيتم وعلى وضع اخلتم والعالمة قدر مقدر حبسب 
  ك البضاعة ومثنها فزاد الضجيج واللغط يف الناس تل

ويف يوم السبت سابع عشره حضر املشايخ باالزهر على عادهتم لقراءة الدروس فحضر الكثري من النساء والعامة 
واهل املسجون وهم يصرخون ويستغيثون وابطلوا الدروس واجتمع املشايخ بالقبلة وارسلوا اىل السيد عمر النقيب 

وجلس معهم مث قاموا وذهبوا اىل بيوهتم مث اجتمعوا يف ثاين يوم وكتبوا عرضحال اىل الباشا يذكرون  فحضر اليهم
فيه احملدثات من املظامل والبدع وختم االمتعة وطلب مال االوسية والرزق واملقامسة يف الفائظ وكذلك اخذ قريب 

تعاقدوا على االحتاد وترك املنافرة وعند ذلك البقلي وحبسه بال ذنب وذلك بعد أن جلسوا جملسا خاصا وتعاهدوا و
حضر ديوان افندي وقال الباشا يسلم عليكم ويسأل عن مطلوباتكم فعرفوه مبا سطروه امجاال وبينوه له تفصيال 
فقال ينبغي ذهابكم اليه وختاطبونه مشافهة مبا تريدون وهو الخيالف اوامركم وال يرد شفاعتكم وامنا القصد أن 

  خلطاب النه شاب مغرور جاهل تالطفوه يف ا

وظامل غشوم وال تقبل نفسه التحكم ورمبا محله غروره على حصول ضرر بكم وعدم انفاذ الغرض فقالوا بلسان 
واحد النذهب ابدا ما دام يفعل هذه الفعال فإن رجع عنها وامتنع عن احداث البدع واملظامل عن خلق اهللا رجعنا 

سابق فاننا بايعناه على العدل ال على الظلم واجلور فقال هلم ديوان افندي وانا اليه وترددنا عليه كما كنا يف ال
قصدي أن ختاطبوه مشافهه وحيصل انفاذ الغرض فقالوا الجنتمع عليه ابدا وال نثري فتنة بل نلزم بيوتنا ونقتصر على 

اجلواب مث بعد رجوعه اطلقوا  حالنا ونصرب على تقدير اهللا بنا وبغرينا واخذ ديوان افندي العرضحال ووعدهم برد
قريب السيد حسن البقلي الذي كان حمبوسا ومل يعلم ذلك مث انتظروا عودة ديوان افندى فابطأ عليهم وتأخر عوده 
اىل خامس يوم بعد اجلمعية فاجتمع الشيخ املهدي والشيخ الدواخلي عند حممد افندي طبل ناظر املهمات وثالثتهم 

ها وتناجوا مع بعضهم مث انتقلوا يف عصريتها وتفرقوا وحضر املهدي والدواخلي اىل يف نفسهم للسيد عمر ما في
السيد عمر وأخربه ان حممد افندي ذكر هلم ان الباشا مل يطلب مال االوسية وال الرزق وقد كذب من نقل ذلك 

فقال السيد عمر اما  وقال انه يقول اين الاخالف اوامر املشايخ وعند اجتماعهم عليه ومواجهته حيصل كل املراد
انكاره طلب مال الرزق واالوسية فها هي اوراق من اوراق املباشرين عندي لبعض امللتزمني مشتمله على الفضة 

ونصف الفائظ ومال االوسية والرزق واما الذهاب اليه فال اذهب اليه ابدا وان كنتم تنقضون االميان والعهد الذي 
لس واخذ الباشا يدبر يف تفريق مجعهم وخذالن السيد عمر ملا يف نفسه منه من وقع بيننا فالرأي لكم مث انفض اجمل

عدم انفاد اغراضه ومعارضته له يف غالب االمور وخيشى صولته ويعلم أن الرعية والعامة حتت امره ان شاء مجعهم 
ويرى انه إن شاء فعل  وان شاء فرقهم وهو الذي قام بنصره وساعده واعانه ومجع اخلاصة والعامة حىت ملكه االقليم

  بنقيض ذلك فطفق جيمع اليه بعض افراد من اصحابه املظاهر وخيتلي معه ويضحك اليه 

فيغتر بذلك ويرى انه صار من املقربني وسيكون له شأن ان وافق ونصح فيفرغ له جراب حقده ويرشده بقدر 
 بكتاش الترمجان وحضر املهدي والدواخلي اجتهاده ملا فيه من املعاونه مث يف ليلتها حضر ديوان افندي وعبد اهللا

اجلميع عند السيد عمر وطال بينهم الكالم واملعاجلة يف طلوعهم ومقابلتهم الباشا ورقرق لذلك كل من املهدي 
والدواخلي والسيد عمر مصمم على االمتناع مث قالوا البد من كون الشيخ االمري معنا والنذهب بدونه فاعتذر 



متوعك مث قام املهدي والدواخلي وخرجا صحبة ديوان افندي والترمجان وطلعوا اىل القلعة الشيخ االمري بانه 
وتقابلوا مع الباشا ودار بينهم الكالم وقال يف كالمه انا ال ارد شفاعتكم وال اقطع رجاءكم والواجب عليكم اذا 

ه وتعنته ويثين على البواقي ويف كل رأيتم مين احنرافا أن تنصحوين وترشدوين مث اخذ يلوم على السيد عمر يف ختلف
وقت يعاندين ويبطل احكامي وخيوفين بقيام اجلمهور فقال الشيخ املهدي هو ليس اال بنا واذا خال عنا فال يسوي 

بشيء ان هو اال صاحب حرفة او جايب وقف جيمع االيراد ويصرفه على املستحقني فعند ذلك تبني قصد الباشا هلم 
هم من احلقد للسيد عمر والشيخ الدواخلي حضوره نيابة عن الشيخ الشرقاوي وعن نفسه ووافق ذلك ما يف نفوس

مث تناجوا معه حصة وقاموا منصرفني مذبذبني ومظهرين خالف ما هو كامن يف نفوسهم من احلقد وحظوظ النفس 
العهد فأخربوه  غري مفكرين يف العواقب وحضروا عند السيد عمر وهو ممتليء بالغيظ مما حصل من الشذوذ ونقض

بأن الباشا مل حيصل منه خالف وقال انا ال ارد شفاعتكم ولكن نفسي التقبل التحكم والواجب عليكم اذا رأيتموين 
فعلت شيئا خمالفا أن تنصحوين وتشفعوا فأنا ال اردكم وال امتنع من قبول نصحكم واما ما تفعلونه من التشنيع 

كأنكم ختوفوين هبذا االجتماع وهتيج الشرور وقيام الرعية كما كنتم واالجتماع باالزهر فهذا اليناسب منكم و
  تفعلون يف زمان املماليك فأنا الافزع من ذلك وان حصل من الرعية امر ما فليس هلم عندي اال السيف 

ع الكرب واالنتقام فقلنا له هذا اليكون وحنن الحنب ثوران الفنت وامنا اجتمعنا الجل قراءة البخاري وندعو اهللا برف
مث قال اريد أن ختربوين عمن انتبذ هلذا االمر ومن ابتدا باخللف فغالطناه وانه وعدنا بابطال الدمغة وتضعيف الفائظ 
اىل الربع بعد النصف وانكر الطلب باالوسية والرزق من اقليم البحرية مث قاموا منصرفني وانفتح بينهم باب النفاق 

  حظ نفسه وزيادة شهرته ومسعته ومظهر خالف ما يف ضمريه واستمر القال والقيل وكل حريص على 

  واستهل شهر مجادي الثانية بيوم اجلمعة سنة

فيه حضر ديوان افندي وعبد اهللا بكتاش الترمجان واجتمع املشايخ ببيت السد عمر وتكلموا يف شأن الطلوع اىل 
رى له وجها اال اذا ابطل هذه االحدوثات وقال الباشا ومقابلته فحلف السيد عمر انه اليطلع اليه والجيتمع به والي

أن مجيع الناس يتهموين معه ويزعمون انه اليتجارأ على شيء يفعله اال بإتفاقي معه ويكفي ما مضى ومهما تقادم 
يتزايد الظلم واجلور وتكلم كالما كثريا فلما مل جيبهم اىل الذهاب وقالوا اذا يطلع املشايخ وارسلوا الشيخ االمري 

تذر بأنه متوعك اجلسم واليقدر على احلركة وال الركوب مث اتفقوا على طلوع الشيخ عبد اهللا الشرقاوي فاع
واملهدي والدواخلي والفيومي وذلك على خالف غرض السيد عمر وقد ظن اهنم ميتنعون المتناعه للعهد السابق 

خر الباطنية مث ذاكروه يف امر احملدثات واالميان فلما طلعوا اىل الباشا وتكلموا معه وقد فهم كل منهم لغة اآل
فأخربهم انه يرفع بدعة الدمغة وكذلك يرفع الطلب عن االطيان واالوسية وتقرير ربع الفائظ وقاموا على ذلك 
ونزلوا اىل بيت السيد عمر واخربوه مبا حصل فقال واعجبكم ذلك قالوا ثالث قال انه ارسل خيربين بتقرير ربع 

رض وابيت اال رفع ذلك بالكلية فإنه يف العام السابق ملا طلب احداث الربع قلت له هذه تصري املال الفائظ فلم ا
  سنة متبعة فحلف اهنا اثنني قوله قالوا قال اخل هكذا يف مجيع النسخ اليت معنا 

و ذلك كذا ولعله قالوا او نعم او حن( ولعله قالوا ال او نعم أو حنو ذلك كذا هبامش االصل التكون بعد هذا العام 
وذلك لضرورة النفقة وان طلبها يف املستقبل يكون ملعونا ومطرودا من رمحة ) هبامش االصل التكون بعد هذا العام 

اهللا وعاهدين على ذلك وهذا يف علمكم كما الخيفاكم قالوا نعم واما قوله انه رفع الطلب عن االوسية والرزق فال 



ا الطلب فقالوا اننا ذكرنا له ذلك فأنكر وكابرناه بأوراق البحرية اصل لذلك وهاهي اوراق البحرية وجهوا هب
الطلب فقال أن السبب يف طلب ذلك من اقليم البحرية خاصة وان الكشافني ملا نزلوا للكشف على اراضي الري 

ن ري والشراقي ليقرروا عليها فرضة االطيان حصل منهم اخليانة والتدليس فإذا كان يف ارض البلدة مخسمائة فدا
قالوا عليها مائة ومسوا الباقي رزقا واوسية فقررت ذلك عقوبة هلم يف نظريته لبسهم وخيانتهم فقال السيد عمر 

وهل ذلك امر واجب فعله اليس هو جمرد جور وظلم احدثه يف العام املاضي وهي فرضة االطيان اليت ادعى لزومها 
د وانتم توافقونه وتسايرونه وال تصدونه والتصدعونه بكلمة وانا المتام العلوفة وحلف انه اليعود ملثلها فقد عاد وزا

الذي صرت وحدي خمالف وشاذا ووجه عليهم اللوم يف نقضهم العهد واالميان وانفض اجمللس وتفرقت االراء 
وراج سوق النفاق وحتركت حفائظ احلقد واحلسد وكثر سعيهم وتناجيهم بالليل والنهار والباشا يراسل السيد عمر 

يطلبه للحضور اليه واالجتماع به ويعده باجناز ما يشر عليه به وارسل اليه كتخدا ليترفق به وذكر له أن الباشا و
يرتب له كيسا يف كل يوم ويعطيه يف هذا احلني ثلثمائة كيس خالف ذلك فلم يقبل ومل يزل الباشا متعلق اخلاطر 

كبار العسكر ورمبا اغرى به بعض الكبار فراسلوه  بسببه ويتجسس ويتفحص عن احواله وعلى من يتردد عليه من
سرا واظهروا له كراهتهم للباشا وانه ان انتبذ ملفاقمته ساعدوه وقاموا بنصرته عليه فلم خيف على السيد عمر 
مكرم ومل يزل مصمما وممتنعا عن االجتماع به واالمتثال اليه ويسخط عليه واملترددون أيضا ينقلون وحيرفون 

  اض واالهواء واتفق يف اثناء ذلك أن الباشا امر بكتابة عرضحال حبسب االغر

بسبب املطلوب لوزير الدولة وهي االربعة آالف كيس ويذكر فيه اهنا صرفت يف املهمات منها ما صرف يف سد 
ذلك مبلغا ترعة الفرعونية ومبلغه مثامنائة كيس وعلى جتاريد العساكر حملاربة االمراء املصرية حىت دخلوا يف الطاعة ك

عظيما وما صرف يف عمارة القلعة واجملراة اليت تنقل املياه اليها مبلغا ايضا وكذلك يف حفر اخللجان والترع ونقص 
املال املريي بسبب شراقي البالد وحنو ذلك وارسله اىل السيد عمر ليضع خطه وختمه عليه فامتنع وقال اما ما 

ن البالد يزيد على ما صرفه اضعافا كثرية واما غري ذلك فكله كذب صرفه على سد الترعة فان الذي مجعه وجباه م
ال اصل له وان وجد من حياسبه على ما اخذ من القطر املصري من الفرض واملظامل ملا وسعته الدفاتر فلما ردوا عليه 

ان كان وال بد واخربوه بذلك الكالم حنق واغتاظ يف نفسه وطلبه لالجتماع به فامتنع فلما اكثر من التراسل قال 
فاجتمع معه يف بيت السادات واما طلوعي اليه فال يكون فلما قيل له يف ذلك ازداد حنقه وقال انه بلغ به أن 

  يزدريين ويرذلين ويأمرين بالنزول من حمل حكمي اىل بيوت الناس 
ار وطلب القاضي وملا اصبح يوم االربعاء سابع عشرينه ركب الباشا وحضر اىل بيت ولده ابراهيم بك الدفترد

واملشايخ املذكورين وارسل السيد عمر رسوال من طرفه ورسوال من طرف القاضي يطلبه للحضور ليتحاقق 
ويتشارع معه فرجعا واخربا بأنه شرب دواء وال ميكنه احلضور يف هذا اليوم وكان قد احضر شيخ السادات 

ها لشيخ السادات على نقابة االشراف وامر بكتابة الوفائية والشيخ الشرقاوي فعند ذلك احضر الباشا خلعة والبس
فرمان خبروج السيد عمر ونفيه من مصر يوم تارخيه فتشفع املشايخ يف امهاله ثالثة ايام حىت يقضي اشغاله فاجاب 
اىل ذلك مث سأله يف أن يذهب اىل بلده اسيوط فقال اليذهب اىل اسيوط ويذهب اما اىل سكندرية او دمياط فلما 

رب على السيد عمر بذلك قال اما منصب النقابة فإين راغب عنه وزاهد فيه وليس فيه اال التعب واما النفي ورد اخل
  فهو غاية 



مطلويب وارتاح من هذه الورطة ولكن اريد أن يكون يف بلدة مل تكن حتت حكمه اذا مل ياذن يل يف الذهاب اىل 
الباشا فلم يرض اال بذهابه اىل دمياط مث أن السيد عمر امر  اسيوط فلياذن يل يف الذهاب الطور او اىل ورثه فعرفوا

  بأشجاويش أن يأخذه اجلاويشية ويذهب هبم اىل بيت السادات واخذ يف اسباب السفر 
ويف يوم اخلميس ثامن عشرينه املوافق خلامس مسري القبطي اويف النيل املبارك ونودي بالوفاء تلك الليلة وخرج 

يافات يف الدور واملطلة على اخلليج فلما كان آخر النهار برزت االوامر بتأخري املوسم الناس الجل الفرجة والض
لليلة السبت بالروضة فربد طعام اهل الوالئم والضيافات وتضاعفت كلفهم ومصاريفهم وحصلت اجلمعية ليلة 

لقاضي وكسر السد السبت بالروضة وعند قنطرة السد وعملوا احلراقات والشنك وحضر الباشا واكابر دولته وا
  حبضرهتم وجرى املاء يف اخلليج وانفض اجلمع 

ويف ذلك اليوم اعتىن السيد حممد احملروقي بأمر السيد عمر وذهب اىل الباشا وكلمه واخربه بأنه اقامه وكيال على 
ارسل السيد اوالده وبتيه وتعلقاته فأجازه بذلك وقال هو آمن من كل شيء وانا مل ازل اراعي خاطره وال افوته مث 

احملروقي فأحضر بن ابنه السيد عمر فقابل به الباشا وطمن خاطره ولكن قال البد من سفره اىل دمياط وعندما 
طلب السيد احملروقي الغالم اىل الباشا اشيع يف الناس وقوع الرضا وتناقل الناس ذلك وفرح اهل منزله وزغرطوا 

انه الشيء فانقلب الفرح بالترح وتعني بالسفر صحبة السيد وسروا واستمروا على ذلك حىت رجع الغالم وتبني 
  عمر كتخدا األلفي اىل دمياط 

  واستهل شهر رجب بيوم االحد سنة

فيه اجتمع املودعون للسيد عمر مث حضر حممد كتخدا املذكور فعند وصوله قام السيد عمر وركب يف احلال وخرج 
  باكون حوله حزنا على فراقه وكذلك اغتم الناس صحبته وشيعه الكثري من املتعممني وغريهم وهم يت

على سفره وخروجه من مصر ألنه كان ركنا وملجأ ومقصدا للناس ولتعصبه على نصرة احلق فسار اىل بوالق 
  ونزل يف املركب وسافر من ليلته باتباعه وخدمه الذين حيتاج اليهم اىل دمياط 

وطلب وظائف السيد عمر فأنعم عليه الباشا بنظر اوقاف ويف صبح ذلك اليوم حضر الشيخ املهدي عند الباشا 
االمام الشافعي ونظر وقف سنان باشا ببوالق وحاسب على املنكسر له من الغالل مدة اربع سنوات فامر بدفعها له 
  من خزينته نقدا وقدرها مخسة وعشرون كيسا وذلك يف نظري اجتهاده يف خيانة السيد عمر حىت اوقعوا به ما ذكر 

ه تقيد اخلواجا حممود حسن بزرجان باشا بعمارة القصر واملسجد الذي يعرف باآلثار النبوية فعمرها على وفي
  وضعها القدمي وقد كان آل اىل اخلراب 

ويف يوم الثالثاء خلع الباشا على ثالثة من االجناد املصرية املنسوبني لسليمان بك البواب وقلدهم صناجق وامراء 
ر اتراك وارنؤد ليسافر اجلميع اىل اجلهة القبلية بسبب عصيان االمراء املرادية وتوقفهم الوقت وضم اليهم عساك

عن دفع املال والغالل وكذلك عني للسفر أيضا امحد أغا الظ وصاحل قوج وبونابارته وحسن باشا وعابدين بك 
امتنع جميء الواصلني بالغالل  فارجتت البلد وطلبوا املراكب فتعطل املسافرون اىل اجلهة القبلية والبحرية وكذلك

والبضائع خوفا من التسخري وقد كان حصل بعض االطمئنان وسلوك الطريق القبلية ووصول املراكب بالغالل 
  واجمللوبات 

  ويف عاشره سافر امحد أغا الظ وصاحل قوج خرجوا بعساكرهم ونزلوا يف املراكب وذهبوا اىل قبلي 



  اط راجعا من تشييع السيد عمر ووصوله اىل دمياط واستقراره هبا وفيه حضر حممد كتخدا األلفي من دمي
  ويف يوم اخلميس تاسع عشره سافر من كان متأخرا اىل اجلهة القبلية ومل يبق منهم احد 

ويف ثالث عشرينه نادى منادي املعمار على ارباب االشغال يف العمائر من البنائني واحلجارين والفعله بأن اليشتغلوا 
  احد من الناس كائنا من كان وان جيتمع اجلميع يف عمارة الباشا بناحية اجلبل  يف عمارة

ويف تاسع عشرينه وردت اخبار عن التجريدة ازعجت الباشا فاهتم اهتماما عظيما وقصد الذهاب بنفسه ونبه على 
سون بك وانه هو مجيع كرباء العساكر باخلروج وان اليتخلف منهم احد حىت اوالده ابراهيم بك الدفتردار وطو

املتقدم عنهم يف اخلروج يف يوم اخلميس واستعجل التشهيل والطلب وامر بتحرير دفتر فرضة تروجية على اقليم 
  املنوفيه والغربية والشرقية القليوبية وذكروا اهنا من اصل حساب الشهرية املبتدعة 

   وفيه تقلد حسن أغا الشماشرجي كشوفيه املنوفيه وارخى حليته على ذلك

  استهل شهر شعبان بيوم الثالثاء سنة

فيه منق مشايخ الوقت عرضحال يف حق السيد عمر بأمر الباشا لريسله صحبة السلحدار وذكروا فيه سبب عزله 
ونفيه عن مصر وعدوا له مثالب ومعايب وجنحا وذنوبا منها انه ادخل يف دفتر االشراف امساء اشخاص ممن اسلم 

اخذ من األلفي يف السابق مبلغا من املال ليملكه مصر يف ايام فتنة امحد باشا خورشيد  من القبط واليهو ومنها انه
ومنها انه كاتب االمراء املصريني أيضا يف وقت الفتنة حني كانوا بالقرب من مصر ليحضروا على حني غفلة يف يوم 

اع الفنت يف العساكر لينقض دولة قطع اخلليج وحصل هلم ماحصل ونصر اهللا عليهم حضرة الباشا ومنها انه اراد ايق
الباشا ويويل خالفه وجيمع عليه طوائف املخاربة والصعائدة واخالط العوام وغري ذلك وذلك على حد من اعان 

ظاملا سلط عليه وكتبوا عليه امساء املشايخ وذهبوا به اليهم ليضعوا ختومهم عليه فامتنع البعض من ذلك وقال هذا 
نهم حماججات والم االعاظم املمتنعني على االمتناع وقالوا هلم انتم لستم بأروع منا واثبت كالم ال اصل له ووقع بي

  لنفسه ورعا وحصل بينهم منافسات 

وخمالفات ومقاحبات مث غريوا صورة العرضحال بأقل من التحامل االول وكتب عليه بعض املمتنعني وكان من 
في فزادوا يف التحامل عليه وخصوصا شيخ السادات او الشيخ املمتنعني اوال وآخرا السيد امحد الطحطاوي احلن

االمري وخالفهما واتفق انه دعى يف وليمة عند الشيخ الشنواين حبارة خوشقدم وتأخر حضوره عنهم فصادفهم حال 
دخوله اىل اجمللس وهم خارجون فسلم عليهم ومل يصافحهم ملا سبق منهم يف حقه من االيذاء فتطاول عليه ابن 

خ االمري ورفع صوته بتوبيخه وشتمه لكونه مل يقبل يد والده ويقول له يف مجلة كالمه اليس هو اال قليل االدب الشي
  واحلياء ثالث طبقة للشيخ الوالد وحنو ذلك 

  ويف ثالثه سافر الباشا اىل اجلهة القبلية وتبعه العساكر 
  م الباشا كتخدا بك قائم مقامه واقام بالقلعة ويف منتصفه خرجت الدالة واالرنؤد وباقي االجناد والعسكر واقا

وفيه اتفق االشياخ واملتصدرون على عزل السيد امحد الطحطاوي من افتاء احلنفية واحضروا الشيخ حسني 
املنصوري وركبوا صحبته وطلعوا به اىل القلعة بعد أن مهدوا القضية فالبس قائمقام الشيخ حسينا فروة مث نزلوا مث 

يهم وخلعوا هم عليه أيضا خلعهم فلما بلغ اخلرب السيد امحد الطحطاوي طوى اخللع اليت كانوا طاف للسالم عل
البسوها له عند ما تقلد االفتاء بعد موت الشيخ ابراهيم احلريري يف مجادي االوىل بقرب عهد وارسلها هلم وكان 



ه ويذكر جللسائه جرمه ويقول انظروا الشيخ السادات البسه حني ذاك فروة فلما ردها عليه احتد وغتاظ واخذ يسب
  اىل هذا كأنه جيعلين مثل الكلب الذي يعود يف قيئه وحنو ذلك 

واما السيد امحد فإنه اعتكف يف داره الخيرج منها اال اىل الشيخونية جبواره واعتزهلم وترك اخللطة هبم وتباعد عنهم 
الزور واحلامل هلم على ذلك كله احلظوظ النفسانية  وهم يبالغون يف ذمه واحلط عليه لكونه مل يوافقهم يف شهادة

  واحلسد مع أن السيد عمر كان ظال ظليال عليهم وعلى 

  اهل البلدة ويدافع ويرافع عنهم وعن غريهم ومل تقم بعد خروجه من مصر راية ومل يزالوا بعده يف احنطاط واخنفاض 
  ظاملا سلط عليه واليظلم ربك احدا واما السيد عمر فأن الذي وقع له بعض ما يستحقه ومن اعان 

ويف ثالث عشره سافر حسن باشا وعساكر االرنؤد وتتابعوا يف اخلروج وحتدث الناس بروايات عن الباشا واالمراء 
املصرين وصلحة معهم وان عثمان بك حسن وحممود بك املنفوخ وحممد بك االبراهيمي وصلوا عند الباشا وقابلوه 

ك الكبري ولده طوسون باشا فتلقاه واكرمه وارسل هو أيضا ولده الصغري اىل الباشا فأكرمه وانه ارسل اىل ابراهيم ب
  ووصل اىل مصر بعض نساء حرميه وحرمي االمراء 

  واستهل شهر رمضان بيوم االربعاء سنة

ويف اواخره وصل طائفة من الدالتية من ناحية الشام ودخلوا اىل مصر وهم يف حالة رثة كما حضر غريهم 
  حبتهم من املخنثني املعروفني باخلوالت الذين يتكلمون بالكالم املؤنث ومعهم دفوف وطنابري وص

ويف اواخره حرروا دفتر االطيان على ضريبة واحدة عن كل فدان خسمة رياالت غري الرباين واخلدم ومل حيصل يف 
له يف املراجعة حبسب الري والشراقي ذلك مراجعة وال كالم وال مرافعة يف شيء كما وقع يف العام املاضي والذي قب

واما يف هذه السنة فليس فيها شراقي فحساهبا باملساحة الكاملة لعموم الري فإن النيل يف هذه السنة زاد زيادة 
مفرطة وعال على االعايل وتلف بزيادته املفرطة الدراوي واالقصاب بقبلي وكذلك غرق مزارع االرز والسمسم 

لبحر الشرقي بسبب انسداد ترعة الفرعونية بتلك الناحية وملا متموا حترير الدفاتر على والقطن وجنائن كثرية با
النسق املطلوب والباشا بقبلي وارسل بطلبها ليطلع عليها فسافر اليه هبا املعلم غايل واخذ صحبته امحد افندي اليتيم 

  وه عليها فحتم عليها وانقضى من طرف الروزنامة وعبد اهللا بكتاش الترمجان فذهبوا اليه باسيوط واطلع

  شهر مضان 

  واستهل شهر شوال بيوم اخلميس سنة

يف ثالث عشرة حضر املعلم غايل وامحد افندي وبكتاش وغريهم من غيبتهم وحضر أيضا يف اثرهم املعلم جرجس 
وقابله واكرمه  اجلوهري وقد تقدم انه خرج من مصر هاربا اىل اجلهة القبلية واختفى مدة مث حضر بأمان اىل الباشا

وملا حضر نزل يف بيته الذي حبارة الونديك وفرشه له املعلم غايل وقام له جبميع لوازمه وذهب الناس مسلمهم 
  ونصرانيهم وعاملهم وجاهلهم للسالم عليه 

ويف يوم الثالثاء عشرينه وصل الباشا على حني غفلة اىل مصر يف تطريدة وقد وصل من اسيوط اىل ناحية مصر 
ة يف ثالثني ساعة وصحبته ابنه طوسون وبونابارته اخلازندار وسليمان أغا الوكيل سابقا الغري فركبوا محريا القدمي



متنكرين حىت وصلوا اىل القلعة من ناحية اجلبل وطلع من باب اجلبل وعند طلوعه من السفينة امر مالحيها أن 
طلع اىل سرايته ودخل اىل احلرمي فلم يشعروا به اال اليذكروا الحد وصوله حىت يسمعوا ضرب املدافع من القلعة مث 

وهو باحلرمي وعند ذلك امر بضرب املدافع واشيع حضوره فركب كتخدا بك وغريه مسرعني ملالقاته مث بلغهم 
طلوعه اىل القلعة فرجعوا على اثره وكان اخلواجا حممود حسن البزرجان خرج ملالقاته قبل وصوله بثالثة ايام اىل 

ثار واخرج معه مطابخ واغناما واستعد لقدومه استعدادا زائدا وذهب تعبه يف الفارغ البطال مث بعد وصول ناحية اال
الباشا بثالثة ايام وصلت طوائف العسكر وعظائمهم ومعهم املنهوبات من الغالل واالغنام والفحم واحلطب والقلل 

  وانواع التمر وغري ذلك حىت اخشاب الدور وابواهبا 
الثنني وصل حسن باشا وطوائف االرنؤد وصاحل قوج والدالة والترك ووصل أيضا شاهني بك األلفي ويف يوم ا

  وصحبته حممد بك املنفوخ املرادي وحممد بك االبراهيمي وهم الذين حضورا يف هذه املرة 

ا تابع مراد بك من املخالفني وقيل أن البواقي اخذوا مهلة لبعد التحضري واما ابراهيم بك تابع االشقر وحممد أغ
الصغري وصحبتهما عساكر فذهبا اىل ناحية السويس بسبب وصول طائفة من العربات قالوا اهنا من التابعة للوهابيني 

  حضروا واقاموا عند بئر املاء ومنعوا السقيا منها 

  واستهل شهر ذي القعدة بيوم السبت سنة

دور وازعجوا الناس واخرجوهم من مساكنهم ومنازهلم وفيه حضر ابراهيم بك ابن الباشا وباقي العسكر وسكنوا ال
ببوالق ومصر وغريمها واتفق أن بعض ذوي املكر من العسكر عندما اراد السفر اىل جهة قبلي ارسل لصاحب 

الدار اليت هو غاصبها وساكن فيها فأحضره وسلمه املفتاح وهو يقول له تسلم يا اخي دارك واسكنها بارك اهللا لك 
وابريء ذميت فرمبا اين اموت والارجع والن الكثري منهم توىل املناصب واالمريات باجلهة القبلية  فيها وساحمين

وعندما يتسلم صاحب الدار داره يفرح خبالصها ويشرع يف عمارهتا واعادة ما هتدم منها فيكلف نفسه ولو بالدين 
اال وصاحبه داخل عليه حبصانه ومجله وخدمه  ويعمرها فما هو اال أن متم العمارة واملرمة يف مدة غيبتهم فما يشعر

  فما يسع الشخص اال الرحلة ويتركها لغرميه وقد وقع ذلك لكثري من الناس املغفلني 
وفيه وصلت اخبار بأن عمارة الفرنساوية نزلت اىل البحر وعدة مراكبهم مائتان وسبعة عشر مركبا حماربني اليعلم 

شخاص من الططر املعدين لتوصيل االخبار وبيدهم مرسوم مضمونه قصدهم أي جهة من اجلهات وحضر ثالثة ا
  االمر بالتحفظ على الثغور فعند ذلك امر الباشا باالستعداد وخروج العساكر اىل الثغور 

ويف يوم السبت ثامنه سافر مجلة من العسكر اىل ناحية حبرى فسافر كبري منهم ومعه مجلة من العسكر اىل سكندرية 
  فه اىل رشيد واىل دمياط وايب قري والربلس وكذلك سافر خال

  ويف ليلة االثنني ثامن عشره ركب الباشا ليال وخرج مسافرا اىل 

السويس ليكشف قالع القلزم وقام له باالحتياجات من امحال املاء والعليق والزوادة واللوازم السيد حممد احملروقي 
  وكان خروجه ومن معه على اهلجن 

  عشرينه حضر الباشا من السويس وكان وصوله ليال وطلع اىل القلعة  ويف ليلة االحد رابع

  واستهل شهر ذي احلجة بيوم االحد سنة



فيه شرع الباشا يف انشاء مراكب ببحر القلزم فطلب االخشاب الصاحلة لذلك وارسل املعينني لقطع اشجار التوت 
لوبة من الروم وجعل بساحل بوالق ترسخانة والنبق من القطر املصري القبلي والبحري وغريها من االخشاب اجمل

وورشات ومجعوا الصناع والنجارين والنشارين فيهيؤهنا وحتمل اخشابا على اجلمال ويركبها الصناع بالسويس 
سفينة مث يقلفوهنا ويبيضوهنا ويلقوهنا يف البحر فعملوا اربع سفائن كبار احداها تسمى االبريق وخالف ذلك ادوات 

  لبضائع حلمل السفار وا
ومن احلوادث يف آخره أن امرأة ذهبت اىل عرصة الغلة بباب الشعرية واشترت حنطة ودفعت يف مثنها قروشا فلما 

ذهبت نظروها ونقدوها فاذا هي من عمل الزغلية مث عادت بعد ايام فاشترت الغلة ودفعت الثمن قروشا أيضا 
 فعلموا اهنا الغرمية فقال هلا الصرييف من اين لك هذا فذهب البائع معها اىل الصرييف فوجدها مزغولة مثل االوىل

فقالت من زوجي فقبضوا عليها واتوا هبا اىل االغا فسأهلا اآلغا عن زوجها فقالت هو عطار بسوق االزهر فأخذها 
اآلغا وحضر هبا اىل بيت الشيخ الشرقاوي بعد العشاء واحضروا زوجها وسألوه فقال انا اخذهتا من فالن تابع 

شيخ الشرقاوي فانفعل الشيخ وقال ان يكن هو ابين فأنا برئ منه وطلبوه فتغيب واختفى واخذ اآلغا املرأة ال
وزوجها وقررمها فأقر الرجل وعرف عن عدة اشخاص يفعلون ذلك وفيهم من جماوري االزهر فلم يزل يتجسس 

  ويتفحص ويستدل على البعض بالبعض وقبض على اشخاص ومعهم العدد واالالت 

وحبسهم أيضا بالقلعة عند كتخدا بك وفر ناس من جماوري االزهر من مصر ملا قام هبم من الوهم ويف كل يوم 
يشاع بالتنكيل والتجريس للمقبوض عليهم وقتلهم ومل يزل اآلغا يتجسس حىت مجعوا ست عشرة عدة وارسلوها 

عدد منكم فأنكروا وجحدوا وقالوا هذا اىل بيت حممد افندي ناظر املهمات وسألوا احلدادين عمن اصطنع هذه ال
من صناعة الشام مث كسروها وابطلوها وطال امر احملبوسني والتفحص عن غريهم فكان بعض املقبوض عليهم يعرف 

عن غريه او شريكه فكانت هذه احلادثة من اشنع احلوادث خصوصا بنسبتها خلطة االزهر فكان كل من اشتري 
ذهب هبا اىل الصرييف ألن يف ذاك الوقت مل يكن موجودا بايدي الناس خالفها وكانوا شيئا ودفع الثمن للبائع قروشا 

يقولون يف ذهاهبم اىل الصرييف لرمبا تكون ازهرية وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم وانقضت السنة حبوادثها 
  اليت منها ما ذكر 

ين من نصارى االروام اهنى اىل كتخدا بك امر ومنها احداث بدعة املكس على النشوق وذلك أن بعض املتصدر
النشوق وكثرة املستعملني له والدقاقني والباعة وانه اذا مجعت دقاقوه وصناعه يف مكان واحد وجيعل عليهم مقادير 

ويلتزم به ويضبط رجاله ومجع ماله وايصاله اىل اخلزينه من يكون ناظرا وقيما عليه كغريه من اقالم املكوس اليت 
ن عنها باجلمارك فانه يتحصل من ذلك مال له صورة فلما مسع كتخدا بك ذلك اهناه اىل خمدومه فأمر يف احلال يعربو

بكتابة فرمان بذلك واختار الذي جعلوه ناظرا على ذلك خانا خبطة بني الصورين ونادوا على مجيع صناع النشوق 
فرقة والقيم على ذلك يشتري الدخان املعد ومجعوهم بذلك اخلان ومنعوهم من جلوسهم باالسواق واخلطط املت

لذلك من جتاره بثمن معلوم حدده اليزيد على ذلك واليشتريه سواه وهو يبيعه على صناع النشوق بثمن حدده 
والينقص عنه ومن وجده باع شيئا من الدخان او اشتراه او سحق نشوقا خارجا عن ذلك اخلان ولو خلاصة نفسه 

  قبضوا عليه وعاقبوه 

وه ماال وعينوا معينني جلميع القرى والبلدان القبلية والبحرية ومعهم من ذلك الدخان فيأتون اىل القرية وغرم
ويطلبون مشاخيها ويعطوهنم قدرا موزونا ويلزموهنم بالثمن املعني باملرسوم الذي بيدهم فيقول اهل القرية حنن ال 



لنا به حاجة وال نشتريه وال نأخذه فيقال هلم ان مل نستعمل النشوق وال نعرفه وال يوجد عندنا من يصنعه وليس 
تأخذوه فهاتوا مثنه فإن اخذوه أو مل يأخذوه فهم ملزومون بدفع القدر املعني املرسوم مث كراء طريق املعينني وكلفتهم 

  وعليق دواهبم 
ه لغسل غزل الكتان ومنها أيضا النطرون فرقوه وفرضوه على القرى حمتجني أيضا باحتياج احلياكة والقزازين الي

وبياض قماشه وحنو ذلك واشنع من ذلك كله اهنم ارادوا فعل مثل هذا يف الشراب املسكر املعروف بالعرقي والزام 
اهل القرى باخذه ودفع مثنه ان اخذوه او مل يأخذوه فقيل هلم يف ذلك فقالوا ان شربه يقوى ابداهنم على اعمال 

  طوة والنطالة والشادوف مث بطل ذلك الزرع والزراعة واحلرث والكد يف الق
ومنها أن الباشا شرع يف عمل زالقة جتاه باب القلعة املعروف بباب اجلبل موصلة اىل اعلى اجلبل املقطم فجمعوا 

البنائني واحلجارين والفعلة للعمل وحرقوا عدة قمينات للجري جبانب العمارة وطواحني للجبس ونودى باملدينة على 
ة بأن ال يشتغلوا يف عمارة احد من الناس كائنا من كان وجيتمع اجلميع يف عمارة الباشا بالقلعة البنائني والفعل

واجلبل اىل أن كمل عملها يف السنة التالية طريقا واسعا منحدرا من االعلى اىل االسفل ممتدا يف املسافة سهال يف 
  كب من غري مشقة وال تعب كثري الطلوع اىل اجلبل او االحندار منه حبيث جيوز عليه املاشي والرا

واما من مات يف هذه السنة ممن له ذكر مات العالمة املفيد والتحرير الفريد النبيه الشيخ ابراهيم ابن الشيخ حممد 
احلريري احلنفي مفىت مذهب السادات احلنفية كوالد تفقه على والده وحضر يف املعقوالت على اشياخ الوقت 

  وغريهم واجنب ومتهر  كالبيلي والدردير والصبان

وصارت فيه ملكة جيدة واستحضار للفروع الفقهيه وملا مات والده يف شهر رجب سنة عشرين ومائتني والف تقلد 
منصب والده يف االفتاء وكان هلا اهال مع التحري واملراجعة يف املسائل املشكلة والعفة والصيانة والديانة والتباعد 

اظبا لوظائفه ودروسه مالزما لداره اال ما دعته الضرورة اليه من املواساة وحضور عن االمور املخلة باملروءة مو
اجملالس مع ارباب املظاهر وكان مبتلى بضعف البصر وبآخرته اعتراه داء الباسور وقاسي منه شدة وانقطع بسببه 

ك باشارة نسيبه عن اخلروج من داره ووصف له حكيم بدمياط فسافر اليه الجل ذلك وقصد تغيري اهلواء وذل
الشيخ املهدي وقاسى اهواال يف معاجلته وقطعه باآللة فلم ينجح ورجع اىل مصر متزايد االمل ومل يزل مالزما للفراش 

حىت تويف اىل رمحة اهللا سبحانه وتعاىل يف يوم االثنني تاسع عشر مجادى االوىل من هذه السنة وصلى عليه باالزهر 
لدويداري ظاهر حارة كتامة املعروفة اآلن بالعينية بالقرب من اجلامع االزهر وخلف ودفن مبدرسة الشعبانية حبارة ا

  ولده النجيب االديب سيدي حممد امللقب عبداملعطي بارك اهللا فيه واعانه على وقته 
ومات االمام العالمة والعمدة الفهامة شيخ االسالم واملسلمني الشيخ عبداملنعم ابن شيخ االسالم السيخ امحد 

لعماوي املالكي االزهري وهو من اهل القرن الثاين عشر تفقه على الشيخ الزهار وغريه من علماء مذهبه وحضر ا
االشياخ املتقدمني كالدفري واحلنفي والصعيدي والشيخ سامل النفراوي والشيخ الصباغ السكندري والشيخ فارس 

س باالزهر على طريقة املتقدمني مع العفة والديانة وقرأ الدرس وانتفع به الطلبة ومل يزل مالزما على القاء الدرو
واالجنماع عن الناس راضيا حباله قانعا مبعيشته ليس بيده من التعلقات الدنيوية سوى النظر على ضريح سيدي أيب 
السعود أيب العشائر ومل يتجرأ على الفتيا مع اهليته لذلك وزيادة ومل تطمح نفسه لزخارف الدنيا وسفاسف االمور 

  ع التجمل يف امللبس واملركب واظهار الغىن وعدم التطلع ملا يف ايدي الناس ويصدع باحلق يف م



اجملالس وال يتردد اىل بيوت احلكام واالكابر اال يف النادر بقدر الضرورة مع االنفة واحلشمة وال يشكو ضرورة وال 
س حادي عشر ذى القعدة عن اربع ومثانني حاجة وال زمانا ومل يزل على حالته حىت مرض اياما وتويف ليلة اخلمي

سنة وخرجوا جبنازته من منزله الكائن بدرب احللفاء بالقرب من باب الربقية فمروا باجلنازة على خطة اجلمالية علي 
النحاسني على االشرفية ودخلوا من جارة اخلراطني اىل اجلامع االزهر وصلي عليه يف مشهد حافل ودفن على والده 

ورين وخلف من االوالد الذكور اربعة رجال ذوي حلى صلحاء وخطهم الشيب خالف البنات رمحه اهللا بتربة اجملا
  وعفا عنا وعنه 

ومات الفقيه النبيه الصاحل الورع العامل احملقق الشيخ امحد الشهري بربغوت املالكي ومولده بالبلدة املعروفة باليهودية 
قه واملعقول واقرأ الدروس وانتفع به الكطلبة واشتهر ذكره بينهم بالبحرية تفقه على اشياخ العصر ومهر يف الف

وشهدوا بفضله وكان على حالة حسنة منجمعا عن الناس وراضيا مبا قسمه له مواله منكسر النفس متواضعا ومل 
 تويف يتزى بعمامة الفقهاء ميشي يف حوائجه ومترض بالزمانة مدة سنني يتعكز بعصاه ومل يقطع درسه وال اماليه حىت

  اىل رمحه اهللا سبحانه وتعاىل يوم االربعاء خامس شهر صفر من السنة ودفن بتربة اجملاورين رمحه اهللا 
ومات العمدة النحرير والنبيل الشهري الشيخ سليمان الفيومي املالكي ولد بالفيوم وحضر اىل مصر وحفظ القرآن 

محار الشيخ الصعيدي وعليه دراعة صوف ومشلة وجاور برواق القيمة باالزهر وكان يف اول عمره ميشي خلف 
صفراء مث حضر دروسه ودروس الشيخ الدردير وغريمها واختلط مع املنشدين وكان له صوت شجي فيذهب مع 

املتذكرين اىل بيوت االعيان يف الليايل فينشد االنشادات ويقرأ االعشار فيعجبون به ويكرمونه زيادة على غريه 
لذين يقال هلم الربقوقية من ذرية السلطان برقوق وهم نظار على اوقافه فراج امره وكثرت واختلط ببعض االعيان ا

  معارفه 

باالغوات الطواشية وهبم توصل اىل نساء االمراء والسعي يف حوائجهن وقضاياهن وصار له قبول زائد عندهن 
بناحية قنظرة االمري حسني وسكن  وعند ازواجهن وجتمل باملالبس وركب البغال واحدق به احملدقون وتزوج بامرأة

بدارها فماتت فورثها وملا مات الشيخ حممد العقاد تعني املترجم ملشيخة رواق القيمة وبىن له حممد بك املعروف 
باملبدول دارا عظيمة حبارة عابدين واشتهر ذكره وعال شأنه وطار صيته وسافر يف بعض مقتضيات االمراء اىل دار 

واقبلت عليه اهلدايا من االمراء واحلرميات واالغوات واالقباط وغريهم واعتنوا بشأنه  السلطنة وعاد اىل مصر
وزوجته الست زليخا زوجة ابراهيم بك الكبري ببنت عبداهللا الرومي وتصرف يف اوقاف ابيها ومنها عزب الرب جتاه 

شاركا بسبب التداخل يف القضايا رشيد وغريها فاشتهر بالبالد القبلية والبحرية وكان مع قلة بضاعته يف العلم م
وكان كرمي النفس جدا جيود وما لديه قليل مع حسن املعاشرة والبشاشة والتواضع واملواساة للكبري والصغري 

واجلليل واحلقري وطعامه مبذول للواردين ومن اتى يف منزله اىل حاجة او زائر ال ميكنه من الذهاب حىت يغديه او 
مل جيد معه اشياء اقترض واعطاه فوق مأموله وال يبخل جباهه وسعيه على احد كائنا من يعشيه واذا اتاه مسترقد و

كان بعوض وبدونه ومما اتفق له مرارا انه يركب من الصباح يف حوائج الناس فال يعود اال بعد العشاء االخرية 
 او خالص مسجون او غري فيالقيه آخر ذو حاجة يف نصف الطريق او آخره فينهي اليه قصته اما بشفاعة عند امري

ذلك فيقف له ويستمع قصته وهو راكب فيقول له يف غد نذهب اليه فان الوقت صار ليال فيقول صاحب احلاجة 
هو يف داره يف هذا الوقت فيعود من طريقه مع صاحب احلاجة اىل ذلك االمري ولو بعدت داره ويقضي حاجته 

نتظر وال يؤمل جعالة وال اجرة نظري سعيه فان اتوه بشىء اخذه ويعود بعد حصة من الليل وهكذا كان شأنه وال ي
  او هدية قبلها قلت او كثرت وشكرهم على ذلك فمالت اليه القلوب ووفدت اليه ذوو احلاجات من كل 



ناحية فال يرد احدا ويستقبلهم بالبشاشة وينزهلم يف داره ويطعمهم ويكرمهم ويستمرون يف ضيافته حىت يقضى 
ودهم ويرجعون اىل اوطاهنم مسرورين وجمبورين وشاكرين مث يكافئونه مبا امكنهم من املكافآت واذا حوائجهم ويز

وصلت اليه هدية وصادف وصوهلا حضوره باملنزل فرق منها على من مبجلسه من احلاضرين فبذلك اجنذبت اليه 
حتل االمراء املصريون اىل الصعيد القلوب وساد على اقرانه ومعاصريه وملا حضر حسن باشا اجلزايريل اىل مصر وار

واحاط بدورهم وطلب االموال من نسائهم وقبض على اوالدهم وجواريهم وامهات اوالدهم وانزهلم سوق املزاد 
التجأ اىل املترجم الكثري من نساء االمراء االمراء الكبار فآواهن واجهد نفسه يف السعي يف محايتهن والرفق هبن 

باشا مبصر وبعدها يف امارة امسعيل بك فلما رجع ازواجهن بعد الطاعون اىل امارهتم  ومواساهتن مدة اقامة حسن
ازداد قدر املترجم عندهم وقبوله وحمبته ووجاهته واشتهر عندهم بعدم قبوله الرشوة ومكارم االخالق والديانة 

له عندهن ويقولون زارنا والتورع فكان يدخل اىل بيت االمري ويعرب اىل حمل احلرمي وجيلس معهن وينسرون بدخو
ابونا الشيخ وشاورنا ابانا الشيخ فأشار علينا بكذا وحنو ذلك ومل يزل مع اجلميع على هذه احلالة اىل أن طرقت 

الفرنساوية البالد املصرية واخرجوا منها االمراء وخرج النساء من بيوهتن وذهنب اليه افواجا افواجا حىت امتألت 
النساء فتصدي هلن املترجم وتداخل يف الفرنساوية ودافع عنهن واقمن بداره شهورا داره وما حوهلا من الدور ب

واخذ امانا لكثري من االجناد املصرية واحضرهم اىل مصر واقاموا بداره ليال وهنارا واحبه الفرنساوية أيضا وقبلوا 
الديوان الذي رتبوه الجراء  شفاعاته وحيضرون اىل داره ويعمل هلم الوالئم وساس اموره معهم وقرروه يف رؤساء

االحكام بني املسلمني وملا نظموا امور القرى والبلدان املصرية على النسق الذي جعلوه رتبوا على مشايخ كل بلد 
  شيخا ترجع امور البلدة ومشاخيها اليه وشيخ املشايخ املترجم مضافا ذلك ملشيخة الديوان وحاكمهم 

ت داره مبشايخ البلدان فيأتون اليه افواجا ويذهبون افواجا وله مرتب خاص الكبري فرنساوي يسمى ابريزون فازدمح
خالف مرتب الديوان واستمر معهم يف وجاهته اىل أن انقضت ايامهم وسافروا اىل بالدهم وحضرت العثمانية 

بول القول والوزير واملترجم يف عداد العلماء واملتصدرين وافر احلرمة شهري الذكر بعيد الصيت مرعى اجلانب مق
عند االكابر واالصاغر وملا قتل خليل افندي الرجائي الدفتردار وكتخدا بك يف حادثة مقتل طاهر باشا التجأ اليه 

اخو الدفتردار وخازنداره وغريمها وذهبوا اىل داره واقاموا عنده فحماهم وواساهم حىت سافروا اىل بالدهم ومل يزل 
شقه وعقد لسانه واستمر اياما وتويف ليلة االحد خامس عشر ذي احلجة على حالته حىت نزل به خلط بارد فأبطل 

وخرجوا جبنازته من بيته حبارة عابدين وصلى عليه باالزهر يف مشهد عظيم جدا مثل مشاهد العلماء الكبار املتقدمني 
ساحمه اصحاهبا ورمبا كان مجع النساء خلفه كجمع الرجال يف الكثرة ووجدوا عليه ديونا حنو العشرة آالف ريال 

  ومل خيلف من االوالد اال ابنتني رمحه اهللا وساحمه وعفا عنا وعنه آمني سنة مخس وعشرين ومائتني والف 
واستهل احملرم بيوم االثنني فيه وردت االخبار من الديار الرومية بغلبة املوسكوب واستيالئهم على ممالك كثرية وانه 

  ار وختوف واهنم يذيعون يف املمالك خبالف الواقع ألجل التطمني واقع باسالمبول شدة حصر وغالء يف االسع
ويف خامسه حضر ابراهيم افندي القاجبي الذي كان توجه اىل الدولة من مدة سابقة وعلى يده مراسيم بطلب ذخرية 

  وغالل وعملوا لقدومه شنكا ومدافع وطلع يف موكب اىل القلعة 
بته امحد أغا شويكار فأقاما مبصر اياما مث رجعا جبواب اىل االمراء وفيه رجع ديوان افندي من ناحية قبلي وصح

  القبليني 
  ويف ليلة السبت ثالث عشره حصلت زلزلة عجيبة وارجتت منها 



اجلهات ثالث درجات متواليات واستمرت حنو اربع دقائق فانزعج الناس منها من منامهم وصار هلم جلبة وقلقة 
ىل االزقة يريدون اخلالص اىل الفضاء مع بعده عنهم وكان ذلك يف اول الساعة وخرج الكثري من دورهم هاربني ا

السابعة من الليل واصبح الناس يتحدثون هبا فيما بينهم وسقط بسببها بعض حيطان ودور قدمية وتشققت جدران 
  وسقطت منارة بسوس ونصف منارة بام اخنان باملنوفية وغري ذلك ال نعلمه 

ضا حصلت زلزلة ولكن دون االوىل فانزعج الناس منها أيضا وهاجوا مث سكنوا مث كثر ويف عصر يوم السبت أي
لغط العامل مبعاودهتا فمنهم من يقول ليلة االربعاء ومنهم من اسنده لبعض النصاري واليهود وان رجال نصرانيا ذهب 

قتلين وان الباشا حبسه حىت اىل الباشا واخربه حبصول ذلك واكد يف قوله وقال له احبسين وان مل يظهر صدقي ا
ميضي الوقت الذي عينه ليظهر صدقه من كذبه وكل ذلك من ختيالهتم واختالفاهتم واكاذيبهم وما يعلم الغيب اال 

  اهللا 
ويف يوم االحد رابع عشره امر الباشا باالحتياط على بيوت عظماء االقباط كاملعلم غايل واملعلم جرجس الطويل 

و وعدهتم سبعة فأحضروهم يف صورة منكرة ومسروا دورهم واخذوا دفاترهم فلما واخيه وفلتيوس وفرانسيك
حضروا بني يديه قال هلم اريد حسابكم مبوجب دفاتركم هذه وامر حببسهم فطلبوا منه االمان وان يأذن هلم يف 

افندي الروزناجمي  خطابه فأذن هلم فخاطبه املعلم غايل وخرجوا من بني يديه اىل احلبس مث قرر عليهم بواسطة حسني
  سبعة آالف كيس بعد أن كان طلب منهم ثالثني ألف كيس 

ويف يوم اخلميس ثامن عشره شاع يف الناس حصول زلزلة تلك الليلة وهي ليلة اجلمعة ويكون ذلك يف نصف الليل 
   فتأهب غالب الناس للطلوع خبارج البلد فخرجوا بنسائهم واوالدهم اىل شاطيء النيل ببوالق ونواحي

الشيخ قمر ووسط بركة االزبكية وغريها كذلك خرج الكثري من العسكر أيضا ونصبوا خياما يف وسط الرميلة 
وقراميدان والقرافتني وقاسوا تلك الليلة من الربد ماال يكيف وال يوصف الن الشمس كانت بربج الدلو وهو 

رون واحلرامية تلك الليلة على كثري من وسط الشتاء ومل حيصل شيء مما اشاعوه واذاعوه وتومهوه وتسلق العيا
الدور واالماكن وفتشوها فلما اصبح يوم اجلمعة كثر التشكي اىل احلكام من ذلك فنادوا يف االسواق بأن ال احد 

  يذكر امر الزلزلة وكل من خرج لذلك من داره عوقب فانكفوا وتركوا هذا اللفظ الفارغ 
ع االزهر فاذا قام انسان حلاجته منفردا اخذوا ما معه واشيع ذلك فاجتهد وفيه ظهر انفار يقفون بالليل بصحن اجلام

الشيخ املهدي يف الفحص والقبض على فاعل ذلك اىل أن عرفوا اشخاصهم ونسبهم وفيهم من هو من اوالد 
اصحاب املظاهر املتعممني فستروا امرهم واظهروا شخصا من رفقائهم ليس له شهرة واخرجوه من البلدة منفيا 

ونسبوا اليه الفعال وسينكشف ستر الفاعلني فيما بعد ويفتضحون بني العامل كما يأيت خرب ذلك يف سنة سبع 
وعشرين وكذلك اخرجوا طائفة من القوادين والنساء الفواحش سكنوا حبارة االزهر واجتمعوا يف اهله حىت أن 

م ذكر االزهر واهله ونسبوا له كل رذيلة اكابر الدولة وعساكرهم بل واهل البلد والسوقة جعلوا مسرهم وديدهن
وقبيحة ويقولون نرى كل موبقة تظهر منه من اهله وبعد أن كان منبع الشريعة والعلم صار بعكس ذلك وقد ظهر 

  منه قبل الزغلية واآلن احلرامية وامور غري ذلك خمفية 
ها طريقا يصعد منها اىل اجلبل املقطم السابق وفيه طلب الباشا متهيد الطريق املوصلة من القلعة اىل الزالقة اليت انشأ

ذكرها واراد أن يفرض على االخطاط واحلارات رجاال للعمل بعدد خمصوص ومن اعتذر عن اخلروج واملساعدة 
يفرض عليه بدال عنه او قدرا من الدراهم يدفعها نظري البدل واشيع هذا االمر واستحضر االوباش على الطبول 

  والزمور كما كانوا 



فعلون يف قضية عمارة حممد باشا وخسرو مث أن الشيخ املهدم اجتمع بكتخدا بك وادخل عليه ومها أن حممد باشا ي
خسرو ملا فعل ذلك مل يتم له امر وعزل ومل تطل ايامه وحنن نطلب دوام دولتكم واالوىل ترك هذا االمر فتركوا 

  ذلك ومل يذكروه بعد 

  سنةواستهل شهر صفر اخلري بيوم االربعاء 

فيه قلد الباشا خليل افندي النظر على الروزناجمي وكتابه ومسوه كاتب الذمة اي ذمة املريي من االيراد واملصرف 
وكان ذلك عند فتح الطلب باملريي عن السنة اجلديدة فال يكتب حتويل وال تنبيه وال تذكره حىت يطلعوه عليها 

الكتبة وهذه اول دسيسة ادخلوها يف الروزنامة وابتداء  ويكتب عليها عالمته فتكدر من ذلك الروزناجمي وباقي
فضيحتها وكشف سرها وذلك بإغراء بعض االفندية اخلاملني اهنى اليهم أن الروزناجمي ومن معه من الكتاب 

يوفرون النفسهم الكثري من االموال املريية ويتوسعون فيها ويف ذلك اجحاف مبال اخلزينة وخليل افندي هذا كان 
  زينة عند حممد باشا خسرو وال يفيق من الشرب كاتب اخل

وفيه طلب الباشا ثالثة اشخاص من كتبة االقباط الذين كانوا متقيدين بقياس االراضي باملنوفية وضرهبم وحبسهم 
لكونه بلغه عنهم اهنم اخذوا الرباطيل والرشوات على قياس طني اراضي بعض البالد ونقصوا من القياس فيما 

 وهي البدعة الىت حدثت على الطني الري ومسوها القياسة وقد تقدم ذكرها غري مرة وحررت يف ارنوى من الطني
هذه السنة على الكامل لكثرة النيل وعموم املاء االراضي على انه بقي الكثري من بالد البحرية وغريها شراقي 

ني بالفرض واملظامل وعجزهم عن بسبب عدم حفر الترع وحبس احلبوس وجتسري اجلسور واشتغال الفالحني وامللتزم
  ذلك 

ويف خامسه طلب الباشا كشاف االقاليم وشرع يف تقرير فرضة على البالد مبا يقتضيه نظره ونظر كشاف االقاليم 
  واملعلمني القبط فقرروا على اعالها مثانني كيسا واالدىن مخسة عشر كيسا ومل يتقيد بتحرير ذلك 

دفاتر ويوزعوهنا على مقتضى احلال ومل يعطوا باملقادير اوراقا مللتزمي احلصص احد من الكتبة الذين حيررون ذلك ب
كما كانوا يفعلون قبل ذلك فإن امللتزم كان اذا بلغه تقرير فرضة تدارك امره وذهب اىل ديوان الكتبة واخذ علم 

بقاها عندهم مث جيتهد القدر املقرر على حصته وتكفل هبا واخذ منهم مهلة باجل معلوم وكتب على نفسه وثيقة وا
يف حتصيل املبلغ من فالحيه وان مل يسعفوه يف الدفع وحولوا عليه الطلب دفعه من عنده ان كان ذا مقدرة او 

استدانه ولو بالربا مث يستوفيه بعد ذلك من الفالحني شيئا فشيئا كل ذلك حرصا على راحة فالحي حصته وتامينهم 
طلوب من املال املريي وبعض ما يقتاتون به هم وعياهلم وان مل يفعل ذلك واستقرارهم يف وطنهم ليحصل منهم امل

حتول باستخالص ذلك كاشف الناحية وعني على الناحية االعوان بالطلب احلثيث وما ينضاف اىل ذلك من حق 
يف  طرق املعينني وكلفهم وان تأخر الدفع تكرر االرسال والطلب على النسق املشروح فيتضاعف اهلم ورمبا ضاع
ذلك قدر االصل املطلوب وزيادة عنه مرة او مرتني والذي يقبضونه حيسبونه بالفرط وهو يف كل ريال عشرة 

انصاف فضة يسموهنا ديواين فيقبض املباشر عن الريال تسعني نصفا فضة وجيعل التسعني مثانني وذلك خالف ما 
حال الفالح ويبيع ما عنده من الغلة والبهيمة مث يقرره يف اوراق الرسم من خدم املباشرين من كتبة القبط فينكشف 

يفر من بلدته اىل غريها فيطلبه امللتزم ويبعث اليه املعينني من كاشف الناحية حبق طريق أيضا فرمبا اداه احلال ان كان 
لرومية خفيف العيال واحلركة اىل الفرار واخلروج من االقليم بالكلية وقد وقع ذلك حىت امتألت البالد الشامية وا



من فالحي قرى مصر الذين جلوا عنها وخرجوا منها وتغربوا عن اوطاهنم من عظيم هول اجلور واذا ضاق احلال 
بامللتزم وكتب له عرضحال يشكو حاله وحال بلده او حصته وضعف حاهلا ويرجو التخفيف وجتاسر وقدم 

يعني له ترتيبا بقدر فائظها على بعض  عرضحاله اىل الباشا يقال له هات التقسيط وخذ مثن حصتك او بدهلا او
  اجلهات 

املريية من املكوس واجلمارك اليت احدثوها فان سلم سنده وكان ممن يراعى جانبه حول اىل بعض اجلهات املذكورة 
صورة واال امهل امره وبعضهم باعها هلم مبا انكسر عليه من مال الفرض وقد وقع ذلك الكثري من اصحاب الذمم 

كسر عليه مقادير عظيمة فنزل عن بعضها وخصموا له مثنها من املنكسر عليه من الفرضة وبقي عليه املتعددة ان
الباقي يطالب به فان حدثت فرضة اخرى قبل غالق الباقي وقعد هبا وضمت اىل الباقي وقصرت يده لعجز فالحيه 

اىل خالص نفسه وينزل عما بقي  واستدان بالربا من العسكر تضاعف احلال وتوجه عليه الطلب من اجلهتني فيضطر
حتت يده كاالول وقد يبقى عليه الكسر ويصبح فارغ اليد من االلتزام ومديونا وقد وقع ذلك لكثري كانوا اغنياء 

  ذوي ثروة واصبحوا فقراء حمتاجني من حيث ال يشعرون وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم 
يني اىل احلضور اىل ناحية مصر بعد ترداد الرسل واملكاتبات وحضور ديوان وفيه حتركت مهم االمراء املصريني القبل

افندي ورجوعه وحضور حممد بك النمفوخ ايضا وكل من حضر منهم انعم عليه الباشا والبسه اخللع ويقدم له 
ملنفوخ التقادم ويعطيه املقادير العظيمة من االكياس وقصده الباطين صيدهم حىت انه كان انعم على حممد بك ا

  بالتزام مجرك ديوان بوالق مث عوضه عنه ستمائة كيس وغري ذلك 
وفيه قلد الباشا نظر املهمات لصاحل بن مصطفى كتخدا الرزاز ونقلوا ورشة احلدادين ومنافخهم وعددهم من بيت 

جبية وصناع حممد افندي طبل الودنلي املعروف بناظر املهمات اىل بيت صاحل املذكور بناحية التبانة وكذلك العر
  اجللل واملدافع ونزعوا منه أيضا معمل البارود وكان حتت نظره وكذلك قاعة الفضة ومجرك اللبان وغريه 

وفيه وصلت االخبار من البالد الرومية والشامية وغريها بوقوع الزلزله يف الوقت الذي حصلت فيه مبصر اال اهنا 
  فات كثرية وهدمت اماكن ودورا كثرية وهلك كانت اعظم واشد واطول مدة وحصل يف بالد كريت اتال

كثري من الناس حتت الردم وخسفت اماكن وتكسر على ساحل مالطة عدة مراكب وحصل أيضا بالالذقية خسف 
وحكى الناقلون أن االرض انشقت يف جهة من الالذقية فظهر يف اسفلها ابنيه اخنسفت هبا االرض قبل ذلك مث 

  انطبقت ثانيا 
ث ما وقع ببيت املقدس وهو انه ملا احترقت القمامة الكربى كما تقدم ذكر حرقها يف العام املاضي وفيه من احلواد

عرضوا اىل الدولة فربز االمر السلطاين باعادة بنائها وعينوا لذلك أغا قأجبي وعلى يده مرسوم شريف فحضر اىل 
وضع احسن من االول وتوسعوا يف القدس وحصل االجتهاد يف تشهيل مهمات العمارة وشرعوا يف البناء على 

مساحة جرمها وادخلوا فيها اماكن جماورة هلا واتقنوا البناء واتقانا عجيبا وجعلوا اسوارها وحيطاهنا باحلجر النحيت 
ونقلوا اليها من رخام املسجد االقصى فقام مبنع ذلك مجاعة من االشراف الينكجرية وشنعوا على اآلغا املعني وعلى 

تعصبوا محاية للدين قائلني أن الكنائس اذا خربت ال جيوز إعادهتا اال بانقاضها وال جيوز االستعالء هبا كبار البلدة و
وال تشييدها وال اخذ رخام احلرم القدسي ليوضع يف الكنيسة وما نعوا يف ذلك فأرسل ذلك اآلغا املعني اىل يوسف 

ائفة من عسكره يف عدة وافرة فوصلوا من طريق باشا يعرفه عن املعارضني الوامر الدولة فأرسل يوسف باشا ط
الغور وهو مسلك موصل اىل القدس قريب املسافة خالف الطريق املعتاد فدمهوا اجلماعة املعارضني على حني غفلة 



وحاصروهم يف دير وقتلوهم عن اخرهم وهم نيف وثالثون نفرا وشيدوا القمامة كما ارادوا اعظم واضخم مما 
  ا فنسأل املوىل السالمة يف الدين كانت عليه قبل حرقه

  واستهل شهر ربيع االول بيوم اخلميس سنة

فيه وصل االمراء املصريون القبايل اىل ناحية بين سويف وكثري من االجناد اىل مصر وترددت اىل الرسل وحضر 
  ديوان افندي مث رجع ثانيا اليهم 

عن السنتني املاضيتني ومها سنة ثالث وعشرين  وفيه امر الباشا الكتاب بعمل حساب حسني افندي الروزناجمي
واربع وعشرين وذلك بإغراء البعض منهم فاستمروا يف عمل احلساب ايام فزاد حلسني افندي مائة ومثانون كيسا 
فلم يعجب الباشا ذلك واستخوهنم يف عمل احلساب مث الزمه بدفع اربعمائة كيس وقال انا كنت اريد منه ستمائة 

يف مائتني يف نظري الذي تأخر له وطلع يف صبحها اىل الباشا وخلع عليه فروة باستقراره يف منصبه  كيس وقد ساحمته
ونزل اىل داره فلما كان بعد الغروب حضر اليه مجاعة من العسكر يف هيئة مزعجة ومعهم مشاعل وطلبوا الدفاتر 

بطلب االربعمائة كيس فاجتهد يف  وهم يقولون معزول معزول واخذوا الدفاتر وذهبوا وحولوا عليه احلواالت
  حتصيلها ودفعها مث ردوا له الدفاتر ثانيا 

وفيه حصلت كائنة امحد افندي املعروف باليتيم من كتاب الروزنامة وذلك أن الباشا كان ببيت االزبكية فوصل اليه 
املذكور فوجد  مكتوب من كاشف اقلم الدقهلية يعرفه فيه انه قاس قطعة ارض جارية يف اقطاع امحد افندي

مساحتها خالف املقيد بدفتر املقياس االول ومسقوط منها حنو اخلمسمائة فدان وذلك من فعل املذكور وخمامرته مع 
النصارى الكتبه واملساحني الهنم يراعونه ويدلسون معه ألن دفاتر الروزنامة بيده فلما قرأ املكتوب امر يف احلال 

السيد حممد احملروقي حاضرا وكذلك علي كاشف الكبري األلفي فترجيا عند بالقبض على امحد افندي وسجنه وكان 
الباشا واخربه بان املذكور مريض بالسرطان يف رجله واليقدر على حركتها واستأذنه السيد احملروقي بأن يأخذه اىل 

وا اليه وازعجوه داره فإن داره باب من ابوابه فأجابه اىل ذلك وركب يف احلال وحلق باملعينني وكانوا قد وصل
فمنعهم عنه واخذه اىل داره وراجع الباشا يف امره فقرر عليه مثانني كيسا بعد أن قال اين كنت اريد أن اقول ثلثمائة 

  كيس فسبق لساين فقلت مائة كيس وقد جتاوزت ألجلك عن عشرين كيسا وهو يقدر على 

غنية كبرية منها انه ملا سافر اىل الباشا بدفتر اكثر من ذلك ألنه يفعل كذا وكذا وعدد اشياء تدل على انه ذو 
الفرضة اىل ناحية اسيوط طلع اىل البلدة يف هيئة وصحبته فرش وسحاحري وبشخانات وكرارات وفراشون وخدم 
وكيالرجية ومصاحجبية واحلكيم واملزين فلما شاهد الباشا هيئته سأل عنه وعن منصبه فقيل له انه جاجرت من 

ال اذا كان جاجرت مبعىن تلميذ فكيف يكون باش جاجرت او قلفاوات االقليم فضال عن كتبة الروزنامة فق
كبريهم الروزناجمي واي شيء ذلك واسر ذلك يف نفسه وطفق يسأل ويتجسس عن احواهلم ألنه من طبعه احلقد 

انضم اليه الكارهون  واحلسد والتطلع ملا يف ايدي الناس وملا قلد خليل افندي كتابة الذمة يف الروزنامة كما تقدم
للمذكورالذين كانوا خاملي الذكر بوجوده وتوصلوا اىل باب الباشا وكتخدا بك وأهنوا فيه انه يتصرف يف االموال 

املريية كما خيتار وان حسني افندي الروزناجمي ال خيرج عن مراده واشارته وبيته مفتوح للضيفان وجيتمع عنده يف 
م الثريد يف القصاع ويواسي الكثري من اهل العلم وغريهم ويتعهد بكثري من كل ليلة عدة من الفقراء يثرد هل

امللتزمني بالفرض اليت تقرر على حصصهم ويضمنها يف حسابه ويصرب عليهم حىت يوفرها له يف طول الزمن وحنو 



الطني كان من ذلك وكل ما ذكر دليل على سعة احلال واملقدرة واما الذنب الذي اخذه به فإن القدر املذكور من 
املوات فاتفق املذكور مع شركائه ملتزمي الناحية وجرفوه واحيوه واصلحوه بعد أن كان خرسا ومواتا الينتفع به 
وجعلوه صاحلا للزراعة وظن أن ذلك اليدخل يف املساحة فاسقطه منها فوقع له ما وقع واسقطوا امسه من كتاب 

  ه امل رجله الروزنامة ومنعوه منها وانقطع يف داره وزاد ب
وفيه احنرف أيضا الباشا على اخلواجا حممود حسن وعزله من اجلمارك والبزرجانية واكل عليه املطلوب له وهو 

  مبلغ الفان ومخسون كيسا 

  واستهل شهر ربيع الثاين بيوم السبت سنة

  فيه وصلت االخبار من البالد احلجازية بنزول سيل عظيم حصل منه 

ة مبكة وجدة واتلف كثريا من البضائع للتجار حكوا انه هدم مبكة خاصة ستمائة دار ضرر كثري وهدم دورا كثري
  وكان ذلك يف شهر صفر 

وفيه وصل االمراء املصريون اىل ناحية الرقق واوائلهم وصلوا اىل دهشور وخرج اليهم االتباع باملالقاة من بيوهتم 
جني وديوان افندي مث الباشا مث يف اثرهم طوسون واحباهبم وذهب اليهم مصطفى أغا الوكيل وعلي كاشف الصابو

ابن الباشا وقدم له ابراهيم بك تقادم واقام بوطاقه اياما مث رجعوا وكثر ترداد املراسالت واالختالفات يف امر 
  الشروط 

ويف خامسه حضر عثمان بك يوسف وصحبته صنجق آخر فطلعا اىل القلعة وقابال الباشا مث رجعا وحضرا يف ثاين 
  م كذلك فخلع عليهما خلعا واعطامها اكياسا وارسل اىل ابرهيم بك هدايا واىل سليم بك احملرجمي املرادي ايضا يو

ويف يوم الثالثاء حادي عشره وصل اجلميع اىل اجليزة ونصبوا وطاقهم خارج اجليزة وصحبتهم عربان وهوارة كثرية 
ابراهيم بك سبحان اهللا ما هذا االحتقار امل اكن امري وانتظروا أن الباشا يضرب حلضورهم مدافع فلم يفعل وقال 

مصر نيفا واربعني سنة وتقلدت قائمقامية واليتها ووزارهتا مرارا وباآلخرة صار من اتباعي واعطيه خرجه من 
كيالري مث احضر انا وباقي االمراء على صورة الصلح فال يضرب لنا مدافع كما يفعل حلضور بعض االفرنج وتأثر 

واشيع يف الناس تعدية الباشا من الغد للسالم على ابراهيم بك فلم يثبت وظهر انه مل يفعل واصبح مبكرا  من ذلك
اىل شربا وجلس يف قصره وحضر اليه شاهني بك األلفي ويف سفينة ووقع بينهما مكاملات ورجع من عنده عائدا اىل 

ميع وبدا اللغط وكثرت القلقة وعندما وصل اجليزة منفعل اخلاطر مث ان الباشا عرض عساكره فاجتمع اليه اجل
شاهني بك اىل ا اجليزة ازر حرمية واركبهن وارسلهن اىل الفيوم ونقل متاعه وفرشه من قصر اجليزة يف بقية اليوم 

  وكسر املرايات وزجاج الشبابيك اليت يف جمالسه اخلاصة مث ركب يف طوائفه واتباعه وخشداشينه 

وانه وقبيلته ونصب خيامه ووطاقه حبذائهم واجتمع هبم وتصاىف معهم وقد كان حضر ومماليكه وذهب اىل عرضي اخ
اليه عبد الرمحن بك تابع عثمان بك املرادي املعروف بالطنربجي وحول دماغه واتفق معه على االنضمام اليهم 

  واخلروج عن الباشا ففعل ما فعل وجعلوه رئيس االمراء املرادية 
اشا وصاحل أغا قوج اىل بر اجليزة وذهبا اىل عرضي االمراء وسلما عليهم وتغديا عند ويف ذلك اليوم عدى حسن ب

شاهني بك وجرى بينهما وبني ابراهيم بك كالم كثري وقال له حسن باشا انكم وصلتم اىل هنا لتمام الصلح على 
لكم اىل اجليزة الشروط اليت حصلت بينكم وبني الباشا واالتفاق الذي جرى بأسيوط ويكون متامه عند وصو



واجتماعكم وقد حصل فقال له ابراهيم بك وما هي الشروط قال هي أن تدخلوا حتت حكمه وطاعته وهو يوليكم 
املناصب اليت تريدوهنا بشرط أن تقوموا بدفع الفرض اليت يقررها على النواحي والغالل املريية واخلراج وتعيني من 

د احلجازية لفتح احلرمني وتكونوا معه امراء مطيعني وهو يعطيكم يريده منكم صحبة العساكر املوجه اىل البال
االمريات واالنعامات اجلزيلة ويعمر لكم ما تريدونه من الدور والقصور اليت لكم والتباعكم على طرفه اليكلفكم 

يك واجلواري بشيء من االشياء وقد رايتم ومسعتم ما فعله من االكرام واالنعام على شاهني بك وما اعطاه من املمال
احلسان وشفاعاته عنده الترد واطلق له التصرف يف الرب الغريب من رشيد اىل الفيوم اىل بين سويف والبهنسا مما هو 

حتت حكمه ويراعي جبانبه اىل الغاية فقال له ابراهيم بك نعم انه فعل مع شاهني بك ماال تفعله امللوك فضال عن 
اهني بك معه ليستحق به ذلك بل هو لغرض سوء يكمنه يف نفسه الوزراء وليس ذلك لسابق معروف فعله ش

وشبكة يصطاد هبا غريه فاننا سربنا احواله وخيانته وشاهدنا ذلك يف كثري ممن خدموه ونصحوا معه حىت ملكوه هذه 
 اململكة قال ومن هم قال اوهلم خمدومه حممد باشا خسرو مث كتخداه وخازنداره عثمان أغا جنج الذي خامر معه

  وملك مع اخيه املرحوم طاهر 

باشا القلعة واحرق سرايته مث سلط االتراك على طاهر باشا حىت قتلوه يف داره واظهر مواالتنا وصداقتنا ومساعدتنا 
وصرب نفسه من عسكرنا واحتد بعثمان بك الربديسي واظهر له خلوص الصداقة واالخوة وعاهده باالميان حىت 

ي وجرى ما جرى عليه من القتل ونسب ذلك الينا مث اشتغل معه على خيانته الخيه اغراه على علي باشا الطرابلس
األلفي واتباعه مث سلط علينا العساكر يطلب العلوفة واشار على عثمان بك بطلب املال من الرعية حىت وقع لنا ما 

يرا وخرج هو حملاربتنا وقع وخرجنا من مصر على الصورة اليت خرجنا عليها ام احضر امحد باشا خورشيد وواله وز
مث اتضح امره المحد باشا واراد االيقاع به فعجل العود اىل مصر واوقع بينه وبني جنده حىت نفروا منه ونابذوه 

والقى اىل السيد عمر والقاضي واملشايخ أن امحد باشا يرد الفتك هبم فهيجوا العامة واخلاصة وجرى ما جرى من 
مر جهده يف النصح معه مبا يظهره له من احلب والصداقة وراجت عليه احواله احلروب وحرق الدور وبذل السيد ع

حىت متكن امره وبلغ مراده واوقع به ما اوقع واخرجه من مصر وغربه عن وطنه ونقض العهود واملواثيق اليت كانت 
معه صلحا  بينه وبينه كما فعل بعمر بك وغريه وكل ذلك معلوم ومشاهد لكم ولغريكم فمن يأمن هلذا ويعقد

واعلم يا ولدي اننا كنا مبصر حنو العشرة آالف او اقل او اكثر ما بني مقدمي الوف وامراء وكشاف واكابر 
وجاقات ومماليك واجناد وطوائف وخدم واتباع مرفهي املعاش بانواع املالذ كل امري خمتص ومعتكف باقطاعه مع 

وامسطة اجلميع ممدودة يف االوقات املعهودة وال نعرف عسكرا  كثرة مصارفنا وانعامتنا على اتباعنا ومن ينتسب الينا
وال علوفة عسكر والقرى والبالد مطمئنة والفالحون ومشايخ البالد مرتاحون يف اوطاهنم ومضايفهم مفتوحة 
ني للواردين والضيفان مع ما كان يلزم علينا من املصارف املريية ومرتبات الفقراء وخزينة السلطان وصرة احلرم

  واحلجاج وعوائد العربان وكلف الوزراء املتولني واالغوات والقاجبية املعينني وخدمهم 

واهلدايا السلطانية وغري ذلك وافندينا ما كفاه ايراد االقليم وما احدثه من اجلمارك واملكوس وما قرره على القرى 
ني ومقامستهم يف فائظهم ومعاشهم وذلك والبلدان من فرض املال والغالل واجلمال واخليول والتعدي على امللتزم

خالف مصادرات الناس والتجار يف مصر وقراها والدعاوي والشكاوي والتزايد يف اجلمارك وما احدثه يف 
الضرخبانة من ضرب القروش النحاس واستغرقها اموال الناس حبيث صار ايراد كل قلم من اقالم املكوس بايراد 

مبا نتعيش به وحنن وعيالنا ومن بقي معنا من اتباعنا ومماليكنا بل وقصده صيدنا اقليم من االقاليم ويبخل علينا 



وهالكنا عن اخرنا فقال حسن باشا حاش هللا مل يكن ذلك ودائما يقول والدنا ابراهيم بك ولكن الخيفاكم أن اهللا 
ركه بالقهر واالستيالء اعطاه والية هذا القطر وهو يؤتى امللك من يشاء وال ترضى نفسه من خيالف عليه او يشا

فاذا صار الصلح ووقع الصفاء اعطاكم فوق ما مولكم فهز ابراهيم بك رأسه وقال صحيح يكون خريا وانفض 
  اجمللس ورجع حسن باشا وصاحل قوج وعديا اىل بر مصر 

ا اىل بر ويف تلك الليلة خرج اجلميع من كان مبصر من االمراء واالجناد املصرية خبيلهم وهجنهم ومتاعهم وعدو
اجليزة ومل يبق منهم اال القليل واجتمعوا مع بعضهم وقسموا االمر بينهم ثالثة اقسام قسم للمرادية وكبريهم شاهني 

بك وقسم للمحمدية وكبريهم علي بك ايوب وقسم لالبراهيمية وكبريهم عثمان بك حسن وكتبوا مكاتبات 
  وارسلوها اىل مشايخ العربان مل اقف على مضموهنا 

يوم اجلمعة رابع عشره اوقفوا عساكر على ابواب املدينة مينعون اخلارجني من البلد حىت اخلدم ومنعوا التعدية  ويف
اىل الرب الغريب ومجعوا املراكب واملعادي اىل الرب الشرقي ونقلوا البضائع اليت يف مراكب التجار املعدة لسفر رشيد 

ا يف التعدية بطول يوم اجلمعة والسبت وعدى الباشا آخر النهار ودمياط املعروفة بالرواحل واخذوها اليهم وشرعو
  دخل اىل قصر 

اجليزة الذي كان به شاهني بك وكذا عدوا باخليام واملدافع والعربات واالثقال واجتمعت طوائف العسكر من 
مقابلتهم واستمروا  االتراك واالرنؤد والدالة والسجمان باجليزة وحتققت املفاقمة واالمراء املصرية خلف السور يف

على ذلك اىل ثاين يوم والناس متوقعون حصول احلرب بني الفريقني ومل حيصل وانتقل املصرية وترفعوا اىل قبلي 
  اجليزة بناحية دهشور وزنني 

  ويف يوم االثنني والثالثاء انفق الباشا على العسكر وكان له مدة شهور مل ينفق عليهم 
ليال وسافر اىل ناحة كرداسة على جرائد اخليل ورجع يف ثاين ليلة وكان سبب ركوبه  ويف ليلة الثالثاء ركب الباشا

انه بلغه أن طائفة من العربان مارين يريدون املصرية فأراد أن يقطع عليهم الطرق فلم جيد احدا وصادف جنعا 
  العطش مقيمني يف حمطة فنهب مواشيهم ورجع تعبا وانقطع عنه افراد من العسكر ومات بعضهم من 

  ويف يوم اجلمعة ارحتل املصرية وترفعوا اىل ناحية جرزا اهلوى بالقرب من الرقق 
وفيه حضر مشايخ عربان اوالد علي للباشا فكساهم وخلع عليهم والبسهم شاالت كشمريي عدهتا مثان شاالت 

يهم ويف يوم االحد ثالث وانعم عليهم مبائة ومخسني كيسا وحضر عند املصرية عربان اهلنادي ومشاخيهم وانضموا ال
عشرينه عدى الباشا اىل بر مصر وذهب اىل بيته باالزبكية فبات به ليلتني مث طلع يف يوم الثالثاء اىل القلعة وقد 

تكدر طبعه من هذه احلادثة بعد أن حصلوا باجليزة وكاد يتم قصده فيهم وخصوصا ما فعله شاهني بك الذي انفق 
  يعها يف الفارغ البطال عليه الوفا من االموال ذهبت مج

ويف هذه االيام اعين منتصف شهر بشنس القبطي زاد النيل زيادة ظاهرة اكثر من ذراع ونصف واستمر اياما مث 
  رجع اىل حاله االول وهذا 

  من مجلة عجائب الوقت 
   ١٢٢٥واستهل شهر مجادي االوىل بيوم االحد سنة 
ه احلصان ووقع به االرض فأقاموه واصيب غالم من مماليكه برصاصة فيه عمل الباشا ميدان رماحه باجليزة فتقنطر ب

  فمات ويقال أن الضارب هلا كان قاصدا الباشا فأخطأته واصابت ذلك اململوك واالجل حصن 



وفيه نبهوا على العسكر باخلروج فسعوا باجلد والعجلة يف قضاء اشغاهلم ولوازمهم وطفقوا خيطفون محري الناس 
دفونه ويقدرون عليه من اهل البلد وخالفهم ويقولن يف غد مسافرون وراحلون حملاربة املصريني ومجاهلم ومن يصا

  واملصريون أيضا مستمرون يف منزلتهم مل ينتقلوا عنها 
ويف خامسه خرج حسن باشا وبرز خيامه بناحية االثار وخرج ايضا حمو بيك بعسكره وطوائفه ومعهم بيارق وسافر 

ب لريابطوا يف البنادر فأهنا خالية ليس هبا احد من املصريني ويف كل يوم خيرج عساكر مث مجلة عساكر يف املراك
يرجعون اىل املدينة وهم مستدميون على خطف الدواب ومحري البطيخ ومجال السقائني والباشا يعدي اىل بر مصر يف 

  فر املسافرين قبلي وحبري كل يومني او ثالثة ويطلع اىل القلعة مث يعود اىل خميمه يف اجليزة وامتنع س
ويف يوم الثالثاء سابع عشرة بلغ الباشا أن االمراء املرادية واالبراهيمية وغالب املصرية هلم مراسالت ومعامالت مع 

السيد سالمة النجاري واخيه وابن اخيه وانه يرسل هلم مجيع ما يلزم من اسلحة وامتعة وخالفها بواسطة بعض 
وانه اشترى مجلة اسلحة وخيول وثياب وغريها واخذ اشياء من بيوت بعضهم الجل أن عمالئهم من العربان خفية 

يرسل اجلميع اليهم وان مجيع ذلك موجود عند املذكور اآلن ومن مجلة ايام حضر رسول من عندهم بدارهم ومعه 
ا ففعلوا ذلك أيضا فأمر جبلبه وحبسه وهجم منزله وضبط اوراقه وضبط ما يوجد هب! حصان نعمان بك وهو غنده 

  وحبسوا معه ابن اخيه وازعجومها وهجموا منزله فوجدوا فيه مخسة خيول ومجلة 

اسلحة فطغوا وبغوا وهنبوا متاعه وبددوا مشل كتب ابيه ومل جيدوا مكاتبات من االمراء القبايل وال اثر لذلك بل اهنم 
املشرفة اشترينا اربعة خيول جندية هبا العالمات وجدوا جوابا من اخيه السيد امحد مضمونه اننا عند وصولنا اىل مكة 

اليت افدمتونا عنها وهي مرسلة لكم عسى أن تفوزوا بتقدميها الفندينا وملا سئل عن االسلحة واخليول اليت عنده قال 
أن السالح عندنا من قدمي وله مدد ورؤيته تدل على ذلك واما اخليول فمنها اربعة احضرهتا هدية ألفندينا وجاءت 
ضعيفة فأبقيتها عندي حىت تتقوى واقدمها اليه واحلصان اخلامس اشتريته لنفسي من رجل عميلنا امسه عطوان امحد 

من اهايل كفر حكيم اخربين انه اشتراه من ناحية صول وملا رأيت فيه عالمات اجلودة وجاءت االربعة خيول تركت 
توجه حممد افندي طبل للباشا وفهمه براءة ذمة املذكور ركوبه وابقيته معها حىت اقدم اجلميع ألفندينا فعند ذلك 

واخربه مبا صار وما وجدوه وما قاله املذكور وسعى يف ازالة هذه التهمة عنه وعرفه أن هذا الرجل مستقيم االحوال 
وانه من وقت توظيفه معه مل ينظر عليه ما خيالف وصدق عليه احلاضرون فلما ظهر للباشا كذب التهمة وحتقق 

ءته وانه احضر هذه اخليول هدية له امر باطالقه من السجن واسترجاع ما هنبته االعوان من منزله وختلق عليهم برا
بسبب ذلك مث امر بإحضاره واحضار اخليول املهداة له فقبلها منه مث سأله عن عالمات اجلودة وما حيمد يف اخليل 

  وضاعف مرتبه واحال عليه نظر مشتري اخليول  وما يذم فيها فأجابه بأجوبة مفيدة استحسنها فأنعم عليه
وفيه وصلت االخبار بأن حسن باشا وصاحل قوج وعابدين بك وعساكر االرنؤد وصلوا اىل ناحية صول والربنبل 

فوجدوا املصريني جعلوا متاريس ومدافع علي الرب ليمنعوا مرور املراكب فحاربوهم حىت اجلوهم عنها وملكوا 
االجناد وهو الذي كان حمافظا على املتاريس يقال له ابراهيم أغا سقط به اجلرف اىل البحر  املتاريس وقتل رجل من

  فأخذوه اليهم ومعه 

آخر وقتلومها وقطعوا رؤسهما وارسلومها صحبة املبشرين اىل الباشا فعلقوا الرأسني بباب زويلة وملا بلغ االمراء 
ل وهي ليلة السبت رابع عشره مكمنني وكامتني امرهم فدمهوا املصريني اخذ املتاريس تأهبوا وساروا من اول اللي

االرنؤد من كل ناحية فوقع بينهم مقتله عظيمة واخذوا منهم عدة باحلياة واخذوا منهم اشياء وكان حسن باشا 



واخوه عابدين بك صعدا مبراكبهما اىل قبلي املتاريس فاحترق من مراكب اخيه مركب والقى من فيها بأنفسهم اىل 
لبحر فمنهم من جنا ومنهم من غرق واما مراكب حسن باشا فإنه ساعدها الريح أيضا فسارت اىل ناحية بين سويف ا

  مث أن املصريني عدى منهم طائفة اىل شرق اطفيح وانتقل بواقيهم راجعني اىل ناحية اجليزة قريبا من عرضي الباشا 
اىل القلعة فلما كان الليل وصل طائفة من املصريني اىل  ويف ليلة اخلميس تاسع عشره عدى الباشا اىل بر مصر وطلع

املرابطني خلفارة عرضي الباشا واحتاطوا هبم وساقوهم اليهم فانزعج العرضي وحصل فيهم غاغة فارسل طوسون 
ل باشا اىل ابيه فركب ونزل من القلعة يف سادس ساعة من الليل وعدى اىل الرب الغريب ومما مسعته أن الباشا عندما نز
املعدية وسار هبا يف البحر مسع واحدا يقول آلخر قدم حىت نقتل املصريني ونبدد مشلهم ويكرر ذلك فأرسل الباشا 

مركبا وارسل بعض اتباعه هبا لينظروا هذين الشخصني وألي شيء نزال البحر يف هذا الوقت فلما ذهبوا اىل اجلهة 
لم جيدومها فاعتقد من له اعتقاد منهم اهنما من االولياء وان اليت مسع منها الصوت مل جيدوا احدا وتفحصوا عنهما ف

  الباشا مساعد بأهل الباطن 
ويف عشرينه ظهر التفاشل بني االمراء املصريني وتبني أن الذين كانوا عدوا اىل الرب الشرقي هم ثالثة امراء من 

شا وامريهم شاهني بك وهو الرئيس االلفية وهم نعمان بك وامني بك وحيىي بك وذلك اهنم ملا تصاحلوا مع البا
  املنظور اليه ومطلق التصرف يف معظم الرب الغريب والفيوم يتحكم 

فيهم ويف طوائف العربان واهايل البالد والفالحني مبا يريد وكذلك اموال املعادي بناحية االخصاص وانبابة 
د فيأخذ مجيع ذلك وخيتص به وذلك واخلبريي وغري ذلك وهو شيء له قدر كبري وزاد فيهم أيضا اضعاف املعتا

خالف انعامات الباشا عليه باملئتني من االكياس ويشترى املماليك واجلواري احلسان وال يدفع هلم مثنا فيشكون اىل 
الباشا فيدفعه اىل اليسرجية من خزينته وهو منشرح اخلاطر واخوانه يتأثرون لذلك وتاخذهم الغرية ويطمعون يف 

حقهم وال يعطيهم اال النزر مع املن والتضجر وفيهم من هو اقدم منه هجرة ويرى يف نفسه انه جانبه وهو يقصر يف 
احق بالتقدم منه ملا دنت وفاة استاذهم احضر شاهني بك وسلمه خزينته واوصاه بان يعطي لكل امري من 

 اذا اعطى خشداشينه سبعة آالف مشخص ومل يعطهم وطفق كلما اعطاهم شئيا حسبه عليهم من الوصية حىت
اليلك والبنش لنعمان بك مثال يعطيه له انقص من بنش امني بك نصف دراع ويقول هو قصري القامة وحنو ذلك 

فيحقدون ذلك عليه ويتشكون من خسته وتقصريه يف حقهم ويعلم الباشا ذلك فلما نقض شاهني بك عهده وانضم 
راسلهم الباشا سرا ووعدهم ومناهم بأهنم اذا حضروا اليه اىل املخالفني وخشداشينه املذكورون معه بالتنافر القليب 

وفارقوا شاهني بك اخلائن املقصر يف حقهم انزهلم منزلة شاهني بك وزيادة واختص هبم اختصاصا كبريا فمالت 
نفوسهم لذلك القول واعتقدوا خبسافة عقوهلم صحته واهنم اذا رجعوا اليه هذه املرة ونبذوا املخالفني اعتقد 

هم وخلوصهم وزاد قدرهم ومنزلتهم عنده وتذكروا عند ذلك ما كانوا فيه مدة اقامتهم مبصر من التنعم صداقت
والراحة يف القصور اليت عمروها باجليزة والبيوت اليت اختذوها بداخل املدينة والرفاهية والفرش الوطيئة وحتركت 

لنا والغربة وتعب اجلسم واخلاطر واالنزعاج غلمتهم للنساء والسراري اليت انعم عليهم الباشا هبا وقالوا ما
واجلروب وااللقاء بنفوسنا يف املهالك وعدم الراحة يف النوم واليقظة فردوا اجلواب باالجابة ومتنوا عليه أيضا ما 

  حاك يف نفوسهم بشرط طرح 

ى كاشف املوريل املؤاخذة والعفوا الكامل بواسطة من يعتمد صدقه فاجاهبم لكل ما سألوه ومتنوه بواسطة مصطف
وهو معدود سابقا منهم وانفصل عنهم وانتمى اىل كتخدا بك وصار من اتباعه فعند ذلك شرعوا يف مناكدة اخيهم 



شاهني بك ومفارقته وعقدوا معه جملسا وقالوا له قامسنا يف ربع اململكة اليت خصونا به يف القسمة اليت شرطوها فإننا 
ته وكذلك عثمان بك وعلي بك ايوب فقال هلم وما هو الذي ملكناه حىت شركاؤك فإن ابراهيم بك قسم مع مجاع

اقامسكم فيه فقالوا انت جتحف علينا وختتص بالشيء دوننا فإنك ملا اصطلحنا معك مع الباشا وصرفك يف الرب 
سينا من الغريب اختصيت بإيراده وهو كذا وكذا دوننا ومل تشركنا معك يف شيء ولوال أن الباشا كان يراعينا ويوا

عنده ملتنا جوعا فنحن النرافقك والنصحبك والحنارب معك حىت تظهر لنا ما نقاتل معك عليه وتزايدوا معه يف 
املكاملة واملعاتبة واملفاقمة مث انفصلوا عنه ونقلوا خيامهم اىل ناحية البحر واعتزلوه وفارقوا عرضي اجلميع فلما علم 

ل الحول والقوة اال باهللا العلي العظيم أي شئ هذا الفشل وخسافة العقل بذلك ابراهيم بك الكبري تنكد خاطره وقا
والتفرق بعد االلتئام واالجتماع وذهب اليهم ليصاحلهم ويضمن هلم كل ما طلبوه وطمعوا فيه عند متلكهم وقال 

ودوا هلم ان كنتم حمتاجني يف هذا الوقت ملصرف انا اعطيكم من عندي عشرين ألف ريال اقسموها بينكم وع
ملضربكم معنا فامتنعوا من صلحهم مع شاهني بك فرجع ابراهيم بك يريد اخذ شاهني بك اليهم فامتنع من ذهابه 

اليهم وقال انا لست حمتاجا اليهم وان ذهبوا قلدت امراء خالفهم وعندي من يصلح لذلك ويكون مطيعا يل دوهنم 
يف التعدية وانتقلوا اىل الرب الشرقي وحال البحر بني فإن هؤالء يرون اهنم احق مين بالرياسة واجلماعة شرعوا 

الفريقني ووصل اليهم مصطفى كاشف املوريل مبرسوه الباشا واجتمعوا معه عند عبد اهللا أغا املقيم بناحية بين سويف 
وضرب هلم شنكا ومدافع مث اهنم عزموا على احلضور اىل مصر فوصلوا يف يوم اخلميس خامس عشرينه وقابلوا 

  شا وخلع عليهم البا

واعطاهم تقادم ورجعوا اىل مضرهبم ناحية اآلثار وصحبتهم ستة عشر من كشافهم واجلميع يزيدون عن املائتني 
وانعم عليهم الباشا مبائيت كيس لكل كبري من االربعة عشرون كيسا ومائة وعشرون كيسا لبقيتهم واشتروا دورا 

اشا فاشترى امني بك دار عثمان كتخدا املنفوخ بدرب سعادة واسعة وشرعوا يف تعمريها وزخرفتها علىطرف الب
من عتقائه ودفع له الباشا مثنها وامر لكل امري منهم بسبعة آالف ريال ليصرفها فيما حيتاج اليه يف العمارة واللوازم 

بريقا وخيوال  وحوهلم بذلك على املعلم غايل وملا حتقق شاهني بك انفصاهلم قلد اربعة من اتباعه امرياهتم واعطاهم
وضم هلم مماليك وطوائف ومتت حيلة الباشا اليت احكمها مبكره وعند ذلك اشيع يف االقليم القبلي والبحري 

تفرقهم وتفاشلهم ورجع من كان عازما من القبائل والعربان عن االنضمام اليهم وطلبوا االمان من الباشا وحضروا 
انت اهايل البالد عندما حصلت هذه احلادثة عصت عن دفع اليه ودخلوا يف طاعته وانعم عليهم وكساهم وك

الفرض واملغارم وطردوا املعينني وتعطل احلال وخصوصا عندما شاع غلبة املصريني على االرنؤد وتفرقت عنهم 
العربان الذين كانوا انضموا اليهم واطاع املخالف والعاصي واملمانع وكلها اسباب لربوز املقدور واملستور يف غيبه 

  سبحانه وتعاىل 
  ويف اواخره حضر كثري من عسكر الدالة من اجلهة الشامية وكذلك حضر اتراك من على ظهر البحر كثريون 

  واستهل شهر مجادي الثانية بيوم الثالثاء سنة

يف ثالثه يوم اخلميس قلد الباشا ديوان افندي نظر مهمات احلرمني والتأهب لسفر احلجاز حملاربة الوهابية وسكن 
  يت قصبة رضوان كل ذلك مع توجه اهلمة واالستعداد حملاربة االمراء املصريني واملذكورون بناحية قنطرة الالهون بب



واما حسن باشا وصاحل قوج وعابدين بك ومن معهم فإهنم صعدوا اىل قبلي وملكوا البنادر اىل حد جرجا واستقر 
  دبوس اوغلي مبنية ابن خصيب 

الباشا بعساكره من اجليزة وانتقل اىل جزيرة الذهب ونودي يف املدينة خبروج ويف يوم السبت خامسه ارحتل 
العساكر املقيمني مبصر وال خيتلف منهم احد فزاد تعديهم وخطفهم احلمري واجلمال والرجال الفالحني وغريهم 

انوا يقبضون على لتسخريهم يف خدمتهم ويف املراكب عوضا عن النوتيه واملالحني الذين هربوا وتركوا سفائنهم فك
كل من يصادفونه وحيبسوهنم يف احلواصل ببوالق واتفق اهنم حبسوا حنو ستني نفرا يف حاصل مظلم واغلقوه عليهم 

وتركوهم من غري اكل وال شرب اياما حىت ماتوا عن آخرهم واحندر قبطان بوالق واعوانه يف طلب املراكب من 
ة اىل مصر بالغالل والبضائع والسفار فيلقون شحنها اليت الحاجة هلم حبر النيل فكانوا يقبضون على املراكب الواصل

هبا على شطوط امللق ويأتون باملراكب اىل بوالق واجليزة اال أن يعطوهم براطيل على تركهم الغلة باملراكب حىت 
  يصلوا هبا اىل ساحل بوالق فيخرجوهنا منها مث يأخذون املركب وهكذا كان دأهبم بطول هذه املدة 

  ويف عاشره ارحتل الباشا من جزيرة الذهب يريد حماربة املصريني 
ويف منتصفه ورد اخلرب بأن حسني بك تابع حسني بك املعروف بالوشاش األلفي اراد اهلروب واجمليء اىل الباشا 
فقبض عليه شاهني بك واهانه وسلب نعمته وكتفه واركبه على مجل مغطى الرأس وارسله اىل الواحات فاحتال 

  هرب وحضر اىل عرضي الباشا فأكرمه وانعم عليه واعطاه مخسني كيسا واستمر عنده و
ويف خامس عشرينه وصلت االخبار بان الباشا ملك قناطر الالهون وان املصريني ارحتلوا اىل ناحية البهنسا ومل يقع 

ته ولكتخدا بك من ظرائف الفيوم بينهم كبري حماربة وان الباشا استوىل على الفيوم وارسل الباشا هدايا ملن يف سراي
  مثل ماء الورد والعنب والفاكهة وغري ذلك واستوىل على ماكان مودعا للمصريني من الغالل بالفيوم 

  ويف اواخره وصلت اخبار من ناحية الشام بأن طائفة من الوهابية 

يهم جبيش وحاربوهم جردوا جيشا اىل تلك اجلهة فتوجه يوسف باشا اىل املزيريب وحصن قلعتها واستعد ال
  وطردوهم مث اضطربت االخبار واختلفت االقوال 

  واستهل شهر رجب بيوم اخلميس سنة

فيه وردت االخبار بورود قزال راغا من طرف الدولة وعلى يده اوامر وخلعة وسيف وخنجر حملمد علي باشا 
الوهابية وهو يسمى عيسى أغا  وصحبته أيضا مهمات وآالت مراكب ولوازم حروب لسفر البالد احلجازية وحماربة

  وانه طلع اىل ثغر سكندرية 
ويف يوم السبت عاشره املوافق لسادس مسرى القبطي اويف النيل وحصلت اجلمعية وحضر كتخدا بك القاضي 

  وباقي االعيان وكسر السد حبضرهتم يف صبحها يوم االحد وجرى املاء يف اخلليج 
كا وحراقات وتعليقات قبالة القصر الذي انشأه الباشا بساحل شربا وفيه وصل االغا شربا وعملوا له هناك شن

وخرجوا ملالقاته يف صبحها بعد ثالث ليال يف يوم الثالثاء ثالث عشرة وعملوا له موكبا عظيما وطلع اىل القلعة 
قليل وضربوا عند طلوعه اىل القلعة مدافع وهذا اآلغا امسر اللون حبشي خمصي لطيف الذات متعاظم يف نفسه 

الكالم ويف حال مروره كان جبانبه شخصان ينثران الذهب والفضة االسالمبويل على الناس املتفرجني وحضر 
صحبته وصحبة اتباعه السكة اجلديدة اليت ضربت باسالمبول من الذهب والفضة وهي دراهم فضة خالصة ساملة 



مسة وعشرين نصفا من االنصاف املعاملة من الغش زنة الدرهم منها درهم وزىن كامل ستة عشر قرياطا يصرف خب
العددية املستعملة يف معاملة الناس اآلن وكذلك قطعة مضروبة وزن درمهني بالدرهم الوزين تصرف خبمسني 

وكذلك قطة مضروبة وزهنا اربعة دراهم وتصرف مبائة نصف وقطعة وزهنا مثانية دراهم وتصرف مبائتني وكذلك 
  ائة نصف واربعني نصفا ونصفه وربعه ذهب فندقلي اسالمي يصرف باربعم

ويف يوم اجلمعة سادس عشره حضر اآلغا املذكور اىل املسجد احلسيين وصلى به اجلمعة وخرج وهو يفرق على 
الفقراء واملستجدين ارباع الفنادقة واعطى خدمة الضريح وخدمة املسجد قروشا اسالمبويل يف صرر اقل مايف 

  الصرة الواحدة عشرة قروش 
وم السبت سابع عشره عملوا ديوانا بالقلعة واحضروا خلعة وصلت صحبة االغا املذكور ارسلها صحبة ويف ي

خازنداره والبسوها البن الباشا وجعلوه باشا مري مريان وابن الباشا املذكور ولد مراهق صغري يسمى امسعيل 
شا على املصريني وارسلوا بذلك وضربوا شنكا ومدافع واشيع انه وصلت مبشرون من اجلهة القبلية بنصرة البا

  اوراقا لالعيان اخربوا فيها بوقوع احلرب بني الفريقني ليلة السبت او يوم السبت عاشر رجب 
ويف ليلة الثالثاء عشرينه ارسلوا تنابية اىل املشايخ باحلضور من الغد النفار عدوها ويكون حضورهم باملشهد 

ني فلما اصبح اليوم حضر شيخ السادات وهو الناظر على اوقاف احلسيين فبات الناس يف ارتياب وظنون وختام
املشهد اىل قبة املدفن وحضر الشيخ البكري واغلقوا باب القبة ومنعوا الناس من العبور باملسجد متشوفني لثمرة 
خ هذا االجتماع وكل من حضر من االشياخ املشاهري استأذنوا له وادخلوه اىل القبة وحضر الشيخ االمري والشي

املهدي وتأخر حضور الشيخ الشرقاوي لكونه كان ببيت يف بوالق مث حضر اآلغا املذكور ودخل اىل القبة وصحبته 
ظرف من خشب ففتحه واخرج منه لوحا طوله ازيد من ذراعني يف عرض ذراع ونصف مكتوب فيه البسملة خبط 

لسلطانية فعلقوه على مقصورة املقام وقرأوا الثلث مموه بالذهب وهي خبط يد السلطان حممود وحتتها طرة العالمة ا
الفاحتة ودعا السيد حممد املنزالوي خطيب املسجد بدعوات للسلطان وملا فرغ دعا أيضا السيد بدر الدين املقدسي 

  مث خلع على املشايخ خلعا وفرق ذهبا مث خرج اجلميع وركبوا اىل دورهم فكان هذا اجلمع مجع 

  سخف الغري 
كب اآلغا املذكور وذهب اىل ضريح السادات غري واضحة بالقرافة صحبة الشيخ املتويل خالفتهم ويف يوم اجلمعة ر

  فزار مقابرهم وعلق هناك نوحا أيضا وفرق دراهم وخلع على الشيخ املذكور خلعه 
 ومن احلوادث البدعية من هذا القبيل أن عثمان أغا املتويل اغات مستحفظان سولت له نفسه عمارة مشهد الرأس

وهو رأس زيد بن علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم ويعرف هذا املشهد عند 
العامة بزين العابدين وبذلك اشتهر ويقصدونه بالزيارة صبح يوم االحد فلما كانت احلوادث وجميء الفرنسيس 

املذكور يف تعمري ذلك فعمروه وزخرفه وبيضه امهلوا ذلك وخترب املشهد واهيلت عليه االتربة فاجتهد عثمان أغا 
وعمل به سترا وتاجا ليوضعا على املقام وارسل فنادى على اهل الطرق الشيطانية املعروفني باالشاير وهم السوقة 

وارباب احلرف املرذولة الذين ينسبون انفسهم الرباب الضرائح املشهورين كاالمحدية والرفاعية والقادرية 
ذلك واكد يف حضورهم قبل اجلمع بأيام مث اهنم اجتمعوا يف يوم االحد خامس عشرينه بأنواع من  والربهامية وحنو

الطبول والزمامري والبيارق واالعالم والشراميط واخلرق امللونه واملصبغة وهلم انواع من الصياح والنياح واجللبة 
يحون ويترددون ويتجاوبون بالصلوات والصراخ اهلائل حىت ملؤا النواحي واالسواق وانتظموا وساروا وهم يص



واآليات اليت حيرفوهنا وانواع التوسالت ومناداة اشياخهم أيضا املنتسبني اليهم بأمسائهم كقوهلم برفع الصوت 
وضرب الطبالت وقوهلم ياهو ياهو ياجباوي ويابدوي ويادسوقي ويابيومي ويصحبهم الكثري من الفقهاء واملتعممني 

معهم والستر املصنوع مركب على اعواد وعليه العمامة مرفوعة بوسط الستر على خشب واآلغا املذكور راكب 
ومتحلقني حوله بالصياح واملقارع مينعون ايدي الناس الذين ميدون ايديهم للتمسح والتربك من الرجال والنساء 

  والصبيان املتفرجني ويرمون 

اىل ذلك التمثال لينالوا جزأ من بركته ومل يزالوا سائرين  اخلرق والطرح حىت اهنم يرخوهنا من الطيقان باحلبال لتصل
به على هذا النمط واخلالئق تزداد كثرة حىت وصلوا اىل ذلك املشهد خارج البلدة بالقرب من كوم اجلارح حيث 

  اجملراة وصنع يف ذلك اليوم والليلة اطعمة وامسطة للمجتمعني وباتوا على ذلك اىل ثاين يوم 
غا الواصل جنيب افندي اىل الباشا خيربه حبضوره وبالغرض الذي حضر من اجله ويستدعيه وفيه بعث عيسى أ

  للمجيء 
ويف يوم اجلمعة غايته وردت اخبار بوقوع حرابة بني الباشا واملصريني وقتل بني الفريقني مقتلة عظيمة عند دجلة 

اىل الباشا مجاعة من االمراء االلفية بامان والبدرمان وكانت الغلبة للباشا على املصريني واخذوا منهم اسرى وحضر 
  وهرب الباقون وصعدوا اىل قبلي فعلموا لذلك اليوم شنكا ومدافع ثالثة ايام كل يوم ثالث مرات 

  واستهل شهر شعبان بيوم السبت سنة

من فيه حضر الباشا وقت الغروب يف تطريدة وصحبته مجاعة قليلون وطلع من البحر من برطرا واملعيصرة وركب 
  هناك خيوال من خيول العرب وطلع اىل القلعة على حني غفلة فضربوا يف ذلك الوقت مدافع اعالما حبضوره 

  ويف ثاين ليلة صعد اليه عيسى أغا املذكور عند الغروب وقابله وسلم عليه 
ب اجلماميز يف ويف يوم االثنني ثالثه عمل الباشا ديوانا وركب ذلك اآلغا من بيت عثمان أغا الوكيل الكائن بدر

موكب وطلع اىل القلعة وقرأ املرسوم الذي وصل صحبته باملعىن السابق وهو االمر باخلروج اىل احلجاز ولبس 
  الباشا اخللعة والسيف حبضرة اجلمع وضربوا مدافع كثرية عقيب ذلك 

  وفيه وردت االخبار مبجييء يوسف باشا وايل الشام اىل ثغر دمياط وكان 

هذه الصورة انه ملا ظهر امره واتته والية الشام فاقام العدل وابطل املظامل واستقامت احواله  من خرب وروده على
وشاع امر عدله النسيب يف البلدن فتقل امره على غريه من الوالة واهل الدولة ملخالفته طرائقهم فقصودا عزله وقتله 

ويف اثناء ذلك حضر فرقة من العربان الوهابيني فارسلوا له ولوايل مصر اوامر باخلروج اىل احلجاز فحصل التواين 
وخرج اليهم يوسف باشا املذكور وحصن املزيريب كما تقدم ورجع اىل الشام وتفرقت اجلموع مث وصل عيسى أغا 

هذا وعلى يده مراسيم بوالية سليمان باشا على الشام وعزل يوسف باشا واشاعوا ذلك وخرج سليمان باشا تابع 
مجع وخرج يوسف باشا جبموعه أيضا فتحاربا فاهنزم يوسف باشا ونزل باملزة واستعجل الرجوع اجلزار من عكا يف 

اىل الشام فقامت عليه عساكره وهنبوا متاعه وخرج سليمان باشا تابع اجلزار من عكا وتفرقوا عنه فما وسعه اال 
صر ملتجئا لواليها حممد علي باشا الفرار وترك ثقله وامواله ونزل يف مركب ومعه حنو الثالثني نفرا وحضر اىل م

ألن بينهما صداقة ومراسالت فلما وصلت االخبار بوصوله ارسل اىل مالقاته طاهر باشا وحضر صحبته اىل مصر 
  وانزله مبنزل مطل على بركة االزبكية وعني له ما يكفيه وارسل اليه هدايا وخيوال وما حيتاج اليه 



ية وانفتح منه شرم واندفع فيه املاء فضج الناس وتعني لسدها ديوان افندي ويف هذه االيام اختل سد ترعة الفرعون
واخذ معه مراكب واحجارا واخشابا وغاب يومني مث رجع واتسع اخلرق واستمر عمر بك تابع االشقر مقيما عليها 

  خلفارهتا وليمنع مرور املراكب ويقوي ردمها لئال تنحرها املياه فيزداد اتساع اخلرق 
االيام توقفت زيادة النيل فكان يزيد من بعد الوفاة قليال مث ينقص قليال مث يرجع النقص وهكذا فأشار ويف هذه 

البعض باالجتماع باالستسقاء باالزهر فتجمع القليل مث تفرقوا وذلك يوم الثالثاء رابعه وخرج النصارى االقباط 
  يستسقون أيضا واجتمعوا بالروضة وصحبتهم القساقسه والرهبان 

هم راكبون اخليول والرهوانات والبغال واحلمري يف جتمل زائد وصحبتهم طائفة من اتباع الباشا بالعصي املفضضة و
وعملوا يف ذلك اليوم سيانة وحانات وقهوات وامسطة وسكردانات عند مجيز العبد ويقولون أن النيل ملا توقفت 

ن جبامع عمرو وخرج النصارى يف ثاين يوم فزاد النيل زيادته يف العام الذي قبل العام املاضي وخرد الناس يستسقو
تلك الليلة وذلك ال اصل له على انه ال استغراب للزيادة يف اواهنا وهذه االيام أيضا اواخر مسرى وايام النسيئ 

  وفيها قوة الزيادة وايام النوروز 
ك الليلة فجمعوا االطفال من مصر ويف يوم السبت خرج املشايخ والناس اىل جامع عمرو مبصر القدمية وارسلوا تل

  وبوالق فحضر الكثري وخطبوا وصلوا واضر باجملتمعني اجلوع يف ذلك اليوم ومل جيدوا ما ياكلونه 
  ويف ثاين يوم نقص النيل واستمر ينقص يف كل يوم 

يوم  ويف يوم اخلميس ثالث عشره حضرت العساكر والتجريدة اىل نواحي اآلثار والبساتني ودخلوا يف صبيحة
اجلمعة رابع عشره بطموشهم ومحالهتم حىت ضاقت هبم االرض وحضر صحبتهم الكثري من االجناد املصرية اسرى 

  ومستأمنني 
وفيه حضر يوسف باشا املنفصل عن الشام ونزل بقصر شربا وضربوا حلضوره مدافع مث انتقل اىل االزبكية وسكن 

  هناك كما تقدم ذكره 
ورجع ماكان انتقصه وزاد على ذلك حنو قرياطني وثبت اىل اواخر توت واطمأن ويف خامس عشرينه زاد النيل 

  الناس 
ويف غايته سافر عيسى أغا بعد ما قبض ما اهداه اليه الباشا له وملخدومه من اهلدايا واالكياس والتحف والسكاكر 

  ه جنيب افندي والشرابات واالقمشة اهلندية وغري ذلك ونزل لتشييعه عثمان أغا الوكيل وسافر صحبت
  ويف اواخره سافر سليمان بك البواب ملصاحلة االمراء املنهزمني على يد حسن باشا 

  واستهل شهر رمضان بيوم االحد سنة

يف سابع عشره قبض الباشا على املعلم غايل كبري املباشرين االقباط واملعلم فلتيوس واملعلم جرجس الطويل واملعلم 
اعيان املباشرين فأما غايل وفلتيوس فنزلوا هبما تلك الليلة اىل بوالق وانزلومها يف  فرنسيس اخي املعلم غايل وباقي

مركب ليسافرا اىل دمياط وحبسوا الباقني بالقلعة وختموا علىدورهم وجدوا عند املعلم غايل نيفا وستني جارية 
م ديوان اجلمرك ببوالق سابقا بيضاء وسوداء وحبشية مث قلدوا املباشرة اىل املعلم منصور ضرميون الذي كان معل

واملعلم بشارة ورزق اهللا الصباغ مشاركان معه مث انزلوا النصارى املعتقلني من القلعة اىل بيت ابراهيم بك الدفتردار 
باالزبكية وفيهم جرجس الطويل واخوه حنا وجرجس وفرنسيس اخو غايل ويعقوب كاتبه وغريهم واشاعوا عمل 



الساعون يف املصاحلة على غايل ورفقائه اىل أن مت االمر على اربعة وعشرين ألف حساهبم مث دار الشغل وسعت 
  كيس ونزل له فرمان الرضا واخللع والبشائر وذلك يف اخر رمضان 

  واستهل شهر شوال بيوم الثالثاء سنة

يد ببيته وكذلك الطبل فيه نزلت طبلخانة الباشا اىل بيت املعلم غايل واستمروا يضربون النوبة التركية ثالثة ايام الع
  الشامي وباقي املالعيب وترمى هلم اخللع والبقاشيش 

ويف سابعه حضر املعلم غايل وطلع اىل القلعة وخلع عليه الباشا خلع الرضا والبسه فروة مسور وانعم عليه ونزل له 
ه وامامه اجلاويشية عن اربعة آالف كيس من اصل االربعة وعشرين ألف كيس املطلوبة يف املصاحلة ونزل اىل دار

واالتباع بالعصى املفضضة وجلس بدكة داره واقبل عليه االعيان من املسلمني والنصارى للسالم عليه والتهنئة له 
بالقدوم املبارك واما املعلم منصور ضرميون فجربوا خاطره بأن قيدوه خبدمة بيت ابراهيم بك ابن الباشا الدفتردار 

  وقيدوا رفيقيه يف خدم اخرى 

يف يوم اخلميس عاشر شوال حضر شاهني بك األلفي ومن معه اىل مصر ونصب وطاقه بناحية البساتني وذلك بعد و
أن متموا الصلح على يد حسن باشا بواسطة سليمان بك البواب فلما استقر خبيامه وعرضيه برب مصر حضر مع 

رجو مساح افندينا وعفوه عما اذنبناه فقال رفقائه وقابل الباشا وهو ببيت االزبكية فبش يف وجهه فقال شاهني بك ن
نعم من قبل جميئكم بزمان وهو مصر هلم على كل كريهة واخلى له بيت حممد كتخدا االشقر جبوار طاهر باشا 

باالزبكية وفرشوه ونظموه ووعده برجوعه اىل اجليزة يف مناصبه كما كان حىت يتحول منها حمرم بك صهر الباشا 
 بك من اجليزة عدى اليها حمرم بك حبرمية وهي ابنة الباشا وسكن القصر بعسكره وكذلك النه عند انتقال شاهني

اسكن كبار اتباعه وخواصة القصور اليت كان يسكنها االلفية وكذلك البيوت والدور فوعده بالرجوع اىل حمله 
رت محالهتم وظن خبسافة عقله صحة ذلك وحضر صحبة شاهني بك مجلة من العسكر والدالة وغريهم واستم

  وامتعتهم تدخل اىل املدينة ارساال يف عدة ايام 
ويف يوم اجلمعة عمل الباشا ديوانا باالزبكية يف بيت ابنة ابراهيم بك الدفتر دار واجتمع عنده املشايخ والوجاقلية 

اريف واملهمات وغريهم فتكلم الباشا وقال يا احبابنا خيفاكم احتياجي اىل االموال الكثرية لنفقات العساكر واملص
وااليراد اليكفي ذلك فلزم احلال لتقرير القرض على البالد واالطيان وقد اجحف ذلك باهليها حىت جلت 

وخرجت القرى وتعطلت املزارع وبارت االطيان والميكنين رفع ذلك بالكلية والقصدان تدبروا لنا تدبريا وطريقا 
وتعود مصلحة التدبري عليهم وعلينا فقال اجلميع الراي لتحصيل املال من غري ضرر وال اجحاف على اهل القرى 

لك فقال اين فوضت الرأي يف تدبري االمور السابقة جلماعة الكتبة وهم االفندية واالقباط فوجدت اجلميع خائنني 
   واين دبرت رأيا التدخله التهمة وهو أن من املعلوم أن مجيع احلصص هلا سندات ومعني هبا مقدار املريي والفائظ

فنقرر على كل حصة قدر مرييها وفائظها اما سنة او سنتني فال يضر ذلك بامللتزمني وال بالفالحني فانتبذ ايوب 
كتخدا الفالح وهو كبري االختيارية وقال لكن يا افندينا اىل مساواة الناس فان حصص كثري من املشايخ مرفوع ما 

كاء فحنق من كالمه الشيخ الشرقاوي وقال له انت رجل عليها من املغارم ويرجع تتميم الغرامة على حصص الشر
سوء وثار عليه باقي املشايخ احلاضرين وزاد فيهم الصياح فقام الباشا من اجمللس وتركهم وذهب بعيدا عنهم وهم 

يتراددون ويتشاجرون فأرسل اليهم الباشا الترمجان وقال انكم شوشتم على الباشا وتكدر خاطره من صياحكم 



اموا من اجمللس وذهبوا اىل دورهم وهم منفعلون املزاج ولعل كالم ايوب كتخدا وافق غرض الباشا او فسكتوا وق
هو باغرائه مث شرعوا يف حترير الدفاتر وتبديل الكيفيات وكان يف العزم اوال أن جيعلها على ذمم االطيان شارقا 

يخ البالد وذكر ذلك يف اجمللس فقيل له أن وغارقا مبا فيها من االوسية اليت للملتزمني واالرزاق ومسموح مشا
االوسية معايش امللتزمني والرزق قسمان قسم داخل يف زمام اطيان البلد وحمسوب يف مساحة فالحتها وقسم خارج 

عن زمامها والقسمان من االرصادات على اخلريات وعلى جهات الرب والصدقة واملساجد واالسبلة واملكاتب 
غري ذلك فيلزم منه ابطال هذه اخلريات وتعطيلها فقال الباشا أن املساجد غالبها واألحواض لسقي الدواب و

متخرب ومتهدم فقالوا له عليك بالفحص والتفتيش والزام املتويل على املسجد بعمارته اذا كان ايراده رائجا اىل 
  آخر ماقيل 

سه بباب اخلرق بسبب انه قتل زوجته من ويف يوم االثنني حادي عشرينه قتلوا شخصا من االجناد االلفية وقطعوا رأ
  غري جرم يوجب قتلها 

  واستهل شهر ذي القعدة بيوم االربعاء سنة

ويف ثانيه سافر الباشا اىل ثغر سكندرية ليكشف على عمارة االبراج واالسوار ويبيع الغالل اليت مجعها من البالد يف 
  ة فجمعوا املراكب وشحنوها الفرض اليت فرضت عليهم وكذلك ما احضره من البالد القبلي

بالغالل وارسلها اىل االسكندرية ليبيعها على االفرنج فباع عليهم ازيد من مائيت ألف اردب كل اردب مبائة قرش 
وسعرها مبصر مثانية عشر قرشا وهو مل يشترها ومل تكن عليه مبال بل اخذها من زراعات الفالحني من اصل مافرضه 

لكيل عليهم والزامهم بكلفة شيله واجره نقله اىل احملل الذي يلزموهنم بوضعه فيه عليهم من الظلم مع تطفيف ا
واخذ من االفرنج يف مثنه اصناف النقود من الذهب املشخص البندقي واجملر والفرانسة وعروض البضائع من اجلوخ 

هو باالسكندرية احداثا املتنوعة والدودة اليت يقال هلا القرمز والقزدير واصناف البضائع االفرنكية واحدث و
  ومكوسا 

  واستهل شهر ذي احلجة احلرام بيوم االحد سنة

يف ثاين عشرينه حضر الباشا من االسكندرية اىل مصر وذلك يوم اجلمعة اواخر النهار وحضر يف العشية اىل بيت 
بذلك علم الناس االزبكية وبات عند حرميه وطلع يف صبح يوم السبت اىل القلعة وضربوا مدافع كثرية حلضوره و

حضوره وانقضت السنة حبوادثها اليت قصصنا بعضها اذ ال ميكن استيفاؤها للتباعد عن مباشرة االمور وعدم حتققها 
على الصحة وحتريف النقلة وذياهتم ونقصهم يف الرواية فال اكتب حادثه حىت احتقق صحتها بالتواتر واالشتهار 

لكثري من التحريف ورمبا اخرت قيد حادثة حىت اثبتها وحيدث غريها وانساها وغالبها من االمور الكلية اليت التقبل ا
فأكتبها يف طيارة حىت افيدها يف حملها أن شاء اهللا تعاىل عند هتديب هذه الكتابة وكل ذلك من تشويش البال وتكدر 

  احلال وهم العيال وكثرة االشتغال وضعف البدن وضيق العطن 
زيادة على ما احدث على االرز الكتان واحلرير واحلطب وامللح وغري ذلك مما مل  ومن حوادثها احداث عدة مكوس

يصل الينا خربه حىت غلت اسعارها اىل الغاية وكان سعر الدرهم احلرير نصفني فصار خبمسة عشر نصفا وكنا 



لثمائة نصف وكان نشتري القنطار من احلطب الرومي يف اوانه بثالثني نصفا ويف غري اوانه باربعني نصفا فصار بث
  امللح يأيت من ارضه بثمن 

القفاف اليت يوضع فيها الغري ويبيعه الذين ينقلونه اىل ساحل بوالق االردب بعشرين نصفا واردبه ثالثة ارادب 
ويشتريه املسبب مبصر بذلك السعر الن اردبة اردبان ويبيعه أيضا بذلك السعر ولكن اردبه واحد فالتفاوت يف 

سعر فلما احتكر صار الكيل اليتفاوت سعره اآلن اربعمائة ومخسون نصفا والتزم به من التزم واوقف الكيل ال يف ال
رجاله يف موارده البحرية ملنع من يأخذ منه شيئا من املراكب املارة بالسعر الرخيص من اربابه ويذهب به اىل قبلي 

  او حنو ذلك 
ن خارج رأس الصوة املعروفة اآلن باحلطابة قبالة الباب املعروف ومنها وهي من احلوادث الغريبة انه ظهر بالتل الكائ

بباب الوزير يف وهدة بني التلول نار كامنة بداخل االتربة واشتهر امرها وشاع ذكرها وزاد ظهورها يف اواخر هذه 
وكثر  السنة فيظهر من خالل التراب ثقب وخيرج منها الدخان بروائح خمتلفة كرائحة اخلرق البالية وغري ذلك

ترداد الناس لالطالع عليها افواجا افواجا نساء ورجاال واطفاال فيمشون عليها وجيدون حرارهتا حتت ارجلهم 
فيحفرون قليال فتظهر النار مثل نار الدمس فيقربون منها وان غوصوا فيها خشبة او قصبة احترقت وملا شاع ذلك 

اعه وغريهم وشاهد ذلك فأمر وايل الشرطة بصب املاء عليها واخربوا هبا كتخدا بك نزل اليها جبمع من اكابره واتب
واهالة االتربة من اعايل التل فوقها ففعلوا ذلك واحضروا السقائني وصبوا عليها بالقرب ماء كثريا واهالوا عليها 

يظهر االتربة وبعد يومني صارت الناس املتجمعة واالطفال حيفرون حتت ذلك املاء املصبوب قليال فتظهر النار و
دخاهنا فيقربون منها اخلرق واحللفاء واليدكات فتورى وتدخن واستمر الناس يغدون ويروجون للفرجة عليها حنو 

  شهرين وشاهدت ذلك يف مجلتهم مث بطل ذلك 
ومنها انه نودي اواخر السنة على صرف احملبوب بزيادة صرفه ثالثني نصفا وكان يصرف مبائتني ومخسني من 

  عامالهتم فكانوا ينادون بالنقص ورجوعها اىل ما كان قبل الزيادة ويعاقبون على زيادات الناس يف م

  التزايد 
ويف هذه االيام نودي بالزيادة وذلك حبسب االغراض واملقاصد واملقتضيات ومراعاة مصاحل انفسهم الاملصلحة 

قروش وجعلوا القرش على العامة هذا مع نقص عياره ووزنه عما كان عليه قبل املناداة وكذلك نقصوا وزن ال
النصف من القرش االول ووزنه درمهني وكان اربعة دراهم ويف الدرمهني ربع درهم فضة هذا مع عدم الفضة 

العددية ووجودها بايدي الناس والصيارف واذا اراد انسان صرف قرش واحد من غريه صرفه بنقص ربع العشر 
باثين عشر واخرى بعشرة واخرى خبمسة ولكنها جيدة العيار  واخذ بدله قطعا صغارا افرجنية يصرف منها الواحدة

وهم اآلن جيمعوهنا ويضربوهنا مبا يزاد عليها من النحاس وهو ثالثة ارباعها قروشا ألن القطعة الصغرية اليت تصرف 
خبمسة انصاف وزهنا درهم واحد وزين فيصريوهنا اربعة قروش فتضاعف اخلمسة اىل مثانني وكل ذلك نقص 

  س اموال الناس من حيث اليشعرون واختال
واما من مات يف هذه السنة ممن له ذكر فمات الفقيه الفريد والعالمة املفيد الشيخ علي احلصاوي الشافعي وال اعلم 

له ترمجة وامنا رأيته يقرر الدروس ويفيد الطلبة يف الفقه واملعقول ويشهد الفضالء بفضله ورسوخه وكان على 
االنقطاع لالفادة وعدم الرفاهية والرضا مبا قسم له منعكفا يف حاله ومترض بالربودة ومل ينقطع  طريقة املتقدمني يف

عن مالزمة الدروس حىت تويف يف منتصف مجادي الثانية من السنة وصلى عليه باالزهر ودفن يف تربة اجملاورين 



صرية وهو اخو املعلم ابراهيم اجلوهري بالصحراء ومات املعلم جرجس اجلوهري القبطي كبري املباشرين بالديار امل
وملا مات اخوه يف زمن رياسة االمراء املصرية تعني مكانه يف الرياسة على املباشرين والكتبة وبيده حل االمور 

وربطها يف مجيع االقاليم املصرية نافذ الكلمة وافر احلرمة وتقدم يف ايام الفرنسيس فكان رئيس الرؤساء وكذلك 
  ير والعثمانيني وقدموه واجلسوه وملا يسديه اليهم من اهلدايا عند جمييء الوز

والرغائب حىت كانوا يسمونه جرجس افندي ورأيته جيلس جبانب حممد باشا خسرو وجبانب شريف افندي 
الدفتردار ويشرب حبضرهتم الدخان وغريه ويراعون جانبه ويشاورونه يف االمور وكان عظيم النفس ويعطي العطايا 

ى مجيع االعيان عند قدوم شهر رمضان الشموع العسلية والسكر واالزر والكساوي والنب ويعطي ويهب ويفرق عل
وبىن عدة بيوت حبارة الونديك واالزبكية وانشأ دارا كبرية وهي اليت يسكنها الدفتردار اآلن ويعمل فيها الباشا 

م ومل يزل على حالته حىت ظهر املعلم غايل وابنه الدواوين عند قنطرة الدكة وكان يقف على ابوابه احلجاب واخلد
وتداخل يف هذا الباشا وفتح له االبواب ألخد االموال واملترجم يدافع يف ذلك واذا طلب الباشا طلبا واسعا من 
املعلم جرجس يقول له هذا اليتيسر حتصيله فيأيت املعلم غايل فيسهل له االمور ويفتح له ابواب التحصيل فضاق 

وخاف على نفسه فهرب اىل قبلي مث حضر بأمان كما تقدم واحنط قدره والزمته االمراض حىت مات خناق املترجم 
يف اواخر شعبان وانقضى وخال اجلو للمعلم غايل وتعني بالتقدم ووافق الباشا يف اغراضه الكلية واجلزئيه وكل شيء 

  له بداية وله هناية واهللا اعلم 

  واستهلت سنة ست وعشرين ومائتني والف

فكان اول احملرم يوم السبت فيه اظهر الباشا االهتمام بأمر احلجاز والتجهيز للسفر وركب يف ليلة اجلمعة سابعه اىل 
السويس وسافر صحبته السيد حممد احملروقي وقام باحتياجاته ولوازمه فلما وصل اىل السويس حجز الداوات اليت 

بضوا على الداوات والسفن اليت باالساكل وحوزها واستوىل وصلت باحململ وسفر عدة من املراكب اليت انشأها ليق
على النب الذي وجده ببندر السويس للتجار فلما وصل خرب ذلك اىل مصر فغال سعر النب وزاد حىت وصل اىل 

  مخسني رياال فرانسة بعد أن كان بستة وثالثني عنها اثنا عشر ألف فضة ومخسمائة نصف فضة 

  االحد سنة واستهل شهر صفر اخلري بيوم

يف ثانيه يوم االثنني حضر الباشا من السويس اىل مصر يف سادس ساعة من الليل فضربوا يف صبحها عدة مدافع 
حلضوره وقد حضر علي هجني مبفرده ومل يصحبه اال رجل بدوي على هجني أيضا ليدله على الطريق وقطع املسافة 

وهم جمدون السفر وحضر السيد حممد احملروقي حبموله يف احدى عشرة ساعة وحضر من كان بصحبته يف ثاين يوم 
يف اليوم الثالث واخربوا أن الباشا انزل من ساحل السويس مخسة مراكب من املراكب اليت انشأها باحتياجاهتا 

ولوازمها وعساكرها ووجههم اىل ناحة اليمن ليقبضوا على ما جيدونه من املراكب وان الصناع جمتهدون يف العمل 
  ب كبار حلمل اخليول والعساكر واللوازم يف مراك

فيه حضر صاحل أغا قوج حاكم اسيوط وتناقلت االخبار عن االمراء املصريني القبليني بأهنم حضروا اىل الطينة 
  ورجعوا اىل ناحية قنا وقوض وخرج اليهم امحد اغاالظ وحتارب معهم وقتل من عساكره عدة وافرة 

ساري عسكر الركب املوجه اىل احلجاز واخرجوا جيشهم اىل ناحية قبة العزب  وفيه قلد الباشا ابنه طوسون باشا



ونصبوا عرضيا وخياما واظهر الباشا االجتهاد الزائد والعجلة وعدم التواين ونوه بتسفري عساكر لناحية الشام 
جمني أن لتمليك يوسف باشا حملله وساري عسكرهم شاهني بك األلفي وحنو ذلك من االيهامات وطلب من املن

خيتاروا وقتا صاحلا إللباس ابنه خلعة السفر فاختاروا له الساعة الرابعة من يوم اجلمعة فلما كان يوم اخلميس رابعه 
طاف االي جاويش باالسواق على صورة اهليئة القدمية يف املناداة على املواكب العظيمة وهو البس الضلمة والطبق 

بعكاز وحوله قاجبية ينادون بقوهلم يارن االي ويكررون ذلك يف اخطاط على رأسه وراكب محار عال وامامه مقدم 
املدينة وطافوا بأوراق التنابية على كبار العسكر والبينبات واالمراء املصرية االلفية وغريهم يطلبوهنم للحضور يف 

ة سادسه ركب اجلميع باكر النهار اىل القلعة لريكب اجلميع بتجمالهتم وزينتهم اما املوكب فلما اصبح يوم اجلمع
  وطلعوا اىل القلعة وطلع 

املصرية مبماليكهم واتباعهم واجنادهم فدخل االمراء عند الباشا وصبحوا عليه وجلسوا معه حصة وشربوا القهوة 
وتضاحك معهم مث اجنر املوكب على الوضع الذي رتبوه فاجنر طائفة الدالة وامريهم املسمى ازون علي ومن خلفهم 

تسب واالغا والوجاقلية وااللداشات املصرية ومن تزيا بزيهم ومن خلفهم طوائف العسكر الرجالة الوايل واحمل
واخليالة والبيكباشيات وارباب املناصب منهم وابراهيم اغا آغات الباب وسليمان بك البواب يذهب وجييء ويرتب 

صرية قتلهم واسر بذلك يف صبحها املوكب وكان الباشا قد بيت مع حسن باشا وصاحل قوج الكتخدا فقط غدر امل
ابراهيم أغا آغات الباب فلما اجنر املوكب وفرغ طائفة الدالة ومن خلفهم من الوجاقلية وااللداشات املصرية 

وانفصلوا من باب العزب فعند ذلك امر صاحل قوج بغلق الباب وعرف طائفته باملراد فالتفتوا ضاربني باملصرية وقد 
ضيق املنحدر احلجر املقطوع يف اعلي باب العزب مسافة ما بني الباب االعلى الذي يتوصل احنصروا بامجعهم يف امل

منه اىل رحبة سوق القلعة اىل الباب االسفل وقد اعدوا عدة من العساكر اوقفوهم على عالوي النقر اجلحر 
كنهم ذلك النتظام اخليول واحليطان اليت به فلما حصل الضرب من التحتانيني اراد االمراء الرجوع القهقري فلم مي

يف مضيق النقر واخذهم ضرب البنادق والقرابني من خلفهم أيضا وعلم العسكر الواقفون باالعلى املراد فضربوا 
أيضا فلما نظروا ما حل به سقط يف ايديهم وارتبكوا يف انفسهم وحتريوا يف امرهم ووقع منه اشخاص كثرية فنزلوا 

ليمان بك البواب وآخرون يف عدة من مماليكهم راجعني اىل فوق والرصاص عن اخليول واقتحم شاهني بك وس
نازل عليهم من كل ناحية ونزعوا ما كان عليهم من الفراوي والثياب الثقيله ومل يزالوا سائرين وشاهرين سيوفهم 

 االرض حىت وصلوا اىل الرحبة الوسطى املواجهة لقاعة االعمدة وقد سقط اكثرهم واصيب شاهني بك وسقط اىل
  فقطعوا رأسه واسرعوا هبا اىل الباشا ليأخذوا عليها البقشيش وكان الباشا عندما ساروا 

باملوكب ركب من ديوان السراية وذهب اىل البيت الذي به احلرمي وهو بيت امسعيل أفندي الضرخبانه وأما سليمان 
بالضرب حىت سقط وقطعوا رأسه أيضا  بك البواب فهرب من حالوة الروح وصعد اىل حائط الربج الكبري فتابعوه

وهرب كثري اىل بيت طوسون باشا يظن االلتجاء به واالحتماء فيه فقتلوهم وأسرف العسكر يف قتل املصريني 
وسلب ماعليهم من الثياب ومل يرمحوا أحدا وأظهروا كامن حقدهم وضبعوا فيهم وفيمن رافقهم متجمال معهم من 

ن تزيوا بزيهم لزينة املوكب وهم يصرخون ويستغيثون ومنهم من يقول انا لست اوالد الناس واهايل البلد الذي
جنديا وال مملوكا وآخر يقول انا لست من قبيلتهم فلم يرقوا لصارخ وال شاك وال مستغيث وتتبعوا املتشتتني 

أمسك حيا ومل ميت  واهلربانني يف نواحي القلعة وزواياها والذين فروا ودخلوا يف البيوت واالماكن وقبضوا على من
من الرصاص او متخلفا عن املوكب وجالسا مع الكتخدا كأمحد بك الكيالرجي وحيىي بك األلفي وعلي كاشف 



الكبري فسلبوا ثياهبم ومجعوهم اىل السجن حتت جملس كتخدا بك مث احضروا أيضا املشاعلي لرمي اعناقهم يف حوش 
مضى حصة من الليل يف املشاعل حىت امتأل احلوش من القتلى  الديوان واحدا بعد واحد من ضحوة النهار اىل أن

ومن مات من املشاهري املعروفني وانصرع يف طريق القلعة قطعوا رأسه وسحبو حثته اىل باقي اجلثث حىت اهنم ربطوا 
 يف رجلي شاهني بك ويديه حباال وسحبوه على االرض مثل احلمار امليت اىل حوش الديوان هذا ما حصل بالقلعة

واما اسفل املدينة فأنه عند ما اغلق باب القلعة ومسع من بالرميلة صوت الرصاص وقعت الكرشة يف الناس وهرب 
من كان واقفا بالرميلة من االجناد يف انتظار املوكب وكذلك املتفرجون واتصلت الكرشة بأسواق املدينة فأنزعجوا 

انيتهم وليس ألحد علم مبا حصل وظنوا ظنونا وعندما وهرب من كان باحلوانيت النتظار الفرجة واغلق الناس حو
  حتقق العسكر حصول الواقعة وقتل االمراء انبثوا كاجلراد املنتشر اىل بيوت االمراء املصريني ومن 

جاورهم طالبني النهب والغنيمة فوجلوها بغتة وهنبوها هنبا ذريعا وهتكوا احلرائر واحلرمي وسحبوا النساء واجلواري 
والستات وسلبوا ما عليهن من احللي واجلواهر والثياب وأظهروا الكامن يف نفوسهم ومل جيدوا مانعا وال  واخلوندات

رادعا وبعضهم قبض على يد امرأة ليأخذ منها السوار فلم يتمكن من نزعها بسرعة فقطع يد املراءة وحل بالناس يف 
ن املماليك واالجناد تداخلوا وسكنوا يف مجيع بقية ذلك اليوم من الفزع واخلوف وتوقع املكروه ماال يوصف أل

احلارات والنواحي وكل امري له دار كبرية فيها عيالة واتباعه ومماليكه وخيوله ومجاله وله دار وداران صغار يف 
داخل العطف ونواحي االزهر واملشهد احلسيين يوزعون فيها ما خيافون عليه لظنهم بعدها ومحايتها حبرمة اخلطة 

ند وقوع احلوادث وكثري من كبار العسكر جماورون هلم يف مجيع النواحي ويرمقون احواهلم ويطلعون على وصوهنا ع
أكثر حركاهتم وسكناهتم ويندخلون فيهم ويعاشروهنم ويسامروهنم بالليل ويظهرون هلم الصداقة واحملبة وقلوهبم 

صلت هذه احلادثة بادروا لتحصيل مأموهلم حمشوة من احلقد عليهم والكراهة هلم بل وجلميع ابناء العرب فلما ح
واظهروا ما كان خمفيا يف صدورهم وخصوصا من التشفي يف النساء فإن العظيم منهم كان اذا خطب ادىن امرأة 

ليتزوج هبا فال ترضى به وتعافه وتأنف قربه وان احل عليها استجارات مبن حيميها منه واال هربت من بيتها واختفت 
ما اذا خطبها اسفل شخص من جنس املماليك اجابته يف احلال واتفق انه ملا اصطلح الباشا مع  شهورا وذلك خبالف

االلفية وطلبوا البيوت ظهر كثري من النساء املستترات املخفيات وتنافسن يف زواجهم وعملن هلم الكساوي وقدمن 
ك مبرأى من االتراك حيقدونه يف قلوهبم هلم التقادم وصرفن عليهم لوازم البيوت الىت تلزم االزواج لزوجاهتم كل ذل

وفيهم من محى جاره وصان دياره ومانع اعالهم ادناهم وقليل ما هم وذلك لغرض يبتغيه وامر يرجتيه فانه بعد 
  ارتفاع النهب كانوا يقبضون عليهم من البيوت فيستويل الذي محاه ودافع عنه على داره وما 

م او لدور اتباعهم بأدىن شبهة او يدخلون حبجة التفتيش ويقولون عندكم فيها واهنبت دور كثرية من اجملاورين هل
مملوك او مسعنا أن عندكم وديعة ململوك وبات الناس واصبحوا على ذلك وهنب يف هذه احلادثة من االموال 

سوا من االمراء واالمتعة ما ال يقدر قدره وحيصيه اال اهللا سبحانه وتعاىل وهنبت دور كثرية من دور االعيان الذين لي
املقصودين ومن املتقيدين خبدمة الباشا مثل ذو الفقار كتخدا املتويل خوليا على بساتني الباشا الىت انشأها بشربا 

وبيت االمري عثمان أغا الورداين ومصطفى كاشف املوريل واالفندية الكتبة وغريهم واصبح يوم السبت والنهب 
 مستمر ويدل البعض على البعض او يغمز عليه وركب الباشا يف الضحوة والقتل والقبض على املتوارين واملختفني

ونزل من القلعة وحوله امراؤه الكبار مشاة وامامه الصفاشية واجلاويشية بزينتهم ومالبسهم الفاخرة واجلميع مشاة 
بهم والظفر ليس فيهم راكب سواه وهم حمدقون به وامامه وخلفه عده وافرة والفرح والسرور بقتل املصريني وهن



هبم طافح من وجوههم فكان كلما مر على ارباب الدرك والقلقات والضابطني وقف عليهم ووخبهم على النهب 
وعدم منعهم لذلك واحلال اهنم هم الذين كانوا ينهبون اوال ويتبعهم غريهم فمر على العقادين الرومي والشوائني 

و وصرخ يف وجهه وهو يقول ايش هذا احلال وايش لنا عالقة فخرج اليه شخص من جتار املغاربة يسمى العريب احلل
حىت ينهبنا العسكر وحنن ناس فقراء مغاربة متسببون ولسنا مماليك وال اجناد فوقف اليه وارسل معه نفرا اىل داره 

فوجدوا هبا شخصني احدمها تركي واآلخر بلدي ومها يلتقطان آخر النهب وما سقط من النهابني فأمر بقتلهما 
أخذومها اىل باب اخلرق وقطعوا رؤوسهما مث انه عطف على جهة الكعكيني فالقاه من اخربه بأن املشايخ جمتمعون ف

ونيتهم الركوب ملالقاته والسالم عليه والتهنئة بالظفر فقال انا اذهب اليهم ومل يزل يف سرية حىت دخل اىل بيت 
ىل الشيخ شخصان من الكشاف املصرية فكلمه يف الشيخ الشرقاوي وجلس عنده ساعة لطيفة وكان قد إلتجأ ا

  شأهنما 

وترجى عنده يف اعتاقهما من القتل وان يؤمنهما على انفسهما وقال له ال تفضح شيبيت يا ولدي واقبل شفاعيت 
واعطهما حمرمة االمان فاجابه اىل ذلك وقال له شفاعتك مقبولة ولكن حنن ال نعطي حمارم وانا اماين بالقول او 

ورقة ونرسلها اليك باالمان فاطمأن الشيخ لذلك مث قام الباشا وركب وطلع اىل القلعة وارسل ورقة اىل نكتب 
الشيخ بطلبهما فقال هلما الشيخ أن الباشا ارسل هذه الورقة يؤمنكما ويطلبكما اليه فقاال وما ي يفعل بذهابنا اليه 

ف انه يأخذكم من بييت ويقتلكم بعد أن قبل شفاعيت فالشك يف انه يقتلنا فقال الشيخ ال يصلح ذلك وال يكون كي
فذهبا مع الرسول فعندما وصال اىل احلوش وهو مملوء بالقتلى وضرب ذرب الرقاب واقع يف احملبوسني واحملضرين 

قبضوا عليهما وادرجا يف ضمنهم ويف ذلك اليوم نزل طوسون ابن الباشا وقت نزول ابيه وشق املدينة وقتل شخصا 
ني أيضا فارتفع النهب وانكف العسكر عن ذلك ولوال نزول الباشا وابنه يف صبح ذلك اليوم لنهب من النهاب

العسكر بقية املدينة وحصل منهم غاية الضرر اما القبض على االجناد واملماليك فمستمر وكذلك كل من كان 
كبسون عليهم يف الدوراو يشبههم يف امللبس والزي واكثر من كان يقبض عليهم عساكر حسن باشا االرنؤدي في

يف االماكن الىت تواروا فيها واستدلوا عليهم فيقبضون على من يقبضون عليه وينهبون من االماكن ما ميكنهم محله 
وثياب النساء وحليهن ويسحبون الواحد واالثنني او اكثر بينهم ويأخذون عمائمهم وثياهبم وما يف جيوهبم يف اثناء 

امريا يستحى منه طلبوه بالرفق فاذا ظهر هلم قالوا له سيدنا حسن باشا يستدعيك اليه  الطريق واذا كان كبريا او
فال ختش من شىء ويطمئن قليال ويظن اهنم جيربونه وعلى اي حال ال يسعه اال االجابة ألنه ان امتنع اخذوه قهرا 

وا عليه وحلقوا هبم وجرى على فإذا خرج من الدار استصحبه مجاعة منهم وطلع البواقي اىل الدار فأخذوا ما قدر
املاخوذ ما جيري على امثاله من املأخوذين والبعض توارى والتجأ اىل طائفته الدالة الفالحات الاليت يبعن اجللة 

  واجلبنة وذهبوا يف ضمنهم وفر من جنا منهم 

تزيا بزي نساء وتزيا بشكلهم ولبس له طرطورا واجاروه وهرب كثري يف ذلك اليوم وخرجوا اىل قبلي وبعضهم 
الفالحني وخرج يف ضمن اىل الشام وغريها واما كتخدا بك فإنه لشدة بغضه فيهم صار ال يرحم منهم احدا فكان 
كل من احضروه ولو فقريا هرما من مماليك االمراء االقدمني يامر بضرب عنقه وارسل اوراقا اىل كشاف النواحي 

فوردت الرؤوس يف ثاين يوم من النواحي فيضعوهنا بالرميلة وعلى واالقاليم بقتل كل من وجدوه بالقرى والبلدان 
مصطبة السبيل املواجه لباب زويلة وكان كثري من االجناد باالرياف لتحصيل الفرض الىت تعهدوا بدفعها عن 

فالحيهم وانقضت اجلتهم وطولبوا بالدفع والفالحون قصرت ايديهم ومل يقبلوا للملتزمني عذرا يف التأخري فلم 



يسعهم اال الذهاب بأنفسهم الجل خالص املطلوب منهم للديوان فعندما وصلت االوامر اىل كشاف االقاليم بقتل 
الكائنني بالبالد بادروا بقتل من ميكنهم قتله ومن بعد عنهم ارسلوا هلم العساكر يف حمالهتم فيدمهوهنم على حني 

سلون برؤوسهم او يتحيلون على القبض عليهم وقتلهم غفلة ويقتلوهنم وينهبون متاعهم وما مجعوه من املال وير
فصار يصل يف كل يوم العدد من الرؤوس من قبلي وحبري ويضعوهنا على باب زويلة وباب القلعة ومل يقبلوا شفاعة 
يف احد ابدا ويعطون االمان للبعض فاذا حضروا قبضوا عليهم وشلحوهم ثياهبم وقتلوهم والباشا يعلم من كتخداه 

راهة جلنس املماليك ففوض له االمر فيهم حىت انه كان بينه وبني حممد أغا كتخدا اجلاويشية سابقا بعض شدة الك
منافرة من مدة سابقة او لكونه صاهر بعض االلفية وزوجه ابنته وكان غائبا ببلدة يقال هلا الفرعونية جارية يف 

ص منها الفرضة واملال املريي فارسل الكتخدا عليها من الفرضة فذهب اليها بنفسه ليستخل! اقطاعه وتعهد بسا 
بك اىل كاشف املنوفية قبل احلادث بيوم يامره فيه بأمره فأرسل اليه طائفة من العسكر دخلوا عليه يف الفجرية وهو 

  يتوضأ لصالة الصبح فقتلوه وقطعوا رأسه واحضروها اىل مصر وكانوا يأتون بأشخاص 

بني يدي الكتخدا فيسأهلم فيخربون عن انفسهم ونسبتهم فيكذهبم ويامر هبم اىل  من بقايا البيوت القدمية فيمثلوهنم
احلبس االعلى حىت يتبني امرهم فأما تدركهم االلطاف فينجون بعد معاينة املوت وهذا يف النادر فقتل يف هذه 

خشاب ويرموهنم عند احلادثة اكثر من ألف انسان وامراء واجناد وكشاف ومماليك مث صاروا حيملون رممهم على اال
املغسل بالرميلة مث يرفعوهنم ويلقوهنم يف حفر من االرض فوق بعضهم البعض ال يتميز االمري عن غريه وسلخوا عدة 

رؤوس من رؤوس العظماء والقوا مجامجهم املسلوخة على الرمم يف تلك احلفر فكانت هذه الكائنة من اشنع 
ية اال امحد بك زوج عديلة هامن بنت ابراهيم بك الكبري فإنه كان غائبا احلوادث الىت مل يتفق مثلها ومل ينج االلف

بناحية بوش وامني بك تسلق من القلعة وهرب اىل ناحية الشام وعمر بك أيضا األلفي كان مسافرا يف ذلك اليوم 
غلي حاكم املنية اىل الفيوم فقتلوه هناك وبعثوا برأسه بعد مخسة ايام ومعها حنو اخلمسة عشر رأسا وارسل دبوس او

  مخسة وثالثني رأسا وحضر من ناحية حبري غري ذلك كثري 
  واما من قتل يف ذلك اليوم ممن له ذكر وبلغين خربه 

فهم شاهني بك كبري األلفية وحيىي بك ونعمان بك وحسني بك الصغري ومصطفى بك الصغري ومراد بك وعلي بك 
ويوسف بك أبو دياب وحسن بك صاحل ومرزوق بك بن  وهؤالء من االلفية ومن غريهم امحد بك الكيالرجي

ابراهيم الكبري وسليمان بك البواب وامحد بك تابعه ورشوان بك وابراهيم بك تابعاه وقاسم بك تابع مراد بك 
الكبري وسليم بك الدمرجي ورستم بك الشرقاوي ومصطفى بك ايوب ومصطفى بك تابع عثمان بك حسن 

ر تابع جوجر وهو رجل كبري من االقدمني البطالني هرب هو ومصطفى بك اجلداوي وعثمان بك ابراهيم وذو الفقا
وآخر عند صاحل بك السلحدار والتجؤا اليه وطمنهم وارسل خبربهم فحضر االمر بقطع رؤوسهم فأحضر املشاعلي 

  وقطع رؤوسهم يف مقعده وارسلها 

اشف احلبشي وحيىي كاشف ومرزوق كاشف ومن االمراء الكشاف االلفية فهم علي كاشف اخلازندار وعثمان ك
وعبد العزيز كاشف وروشوان كاشف وسليم كاشف ططر وقايد كاشف وجعفر كاشف وعثمان كاشف وحممد 
كاشف ابو قطية وامحد كاشف الفالح وامحد كاشف صهر حممد أغا وخليل كاشف وعلي كاشف قيطاس وامحد 

هم كثريون وختم اهللا للجميع باخلري فانه بلغين ممن كاشف وموسى كاشف وغري ذلك ممن مل حيضرين امساؤهم و
عاينهم باحلبوس ويف حال القتل اهنم كانوا يقرأون القرآن وينطقون بالشهادتني واالستغفار وبعضهم طلب ماء 



وتوضأ وصلى ركعتني قبل أن يرمى عنقه ومن مل جيد ماء تيمم والشتغال اهل املقتولني بأنفسهم وما حصل هلم من 
السلب والتشتيت عن اوطاهنم مل يعوا ومل يسألوا عن موتاهم غري ام مرزوق بك بن ابراهيم بك الكبري فإهنا النهب و

وجدت عليه وجدا عظيما وطلبته يف القتلى فعرفوا جثته بعالمة فيه ومججمته بكونه كان كرمي العني فأخرجوه 
عندها الكثري من اهل املقتولني ونسائهم  وكفنوه ودفنوه يف تربتهم وذلك بعد مضي يومني من احلادثة واجتمع

  واقاموا على ذلك شهورا 
ويف احلادثة ارسل حمرم بك صهر الباشا حاكم اجليزة فجمع مال املصرية بإقليم اجليزة يف الربيع من اخليول واجلمال 

  واهلجن وغريها فكان شيئا كثريا 
بيوهتن ويسكن فيها كوهنا صارت بالقع فرجع البعض ويف ثامنه نودى على نساء املقتولني باالمان وان حيضرن اىل 

وهن الاليت مل حيصل هلن كثري الضرر وبقي البعض يف اختفائه وانعم الباشا على خواصه بالبيوت مبا فيها فنزلوها 
وسكنوها والبسوا النساء اخلوامت وجددوا الفرش واالواين وغالبها من املنهوبات وانعم ببيت شاهني بك على حسني 

  من اقاربه ومل حيصل به ما حصل بغريه لكونه مالصقا لبيت طاهر باشا  أغا

وارسل الباشا طائفة من العسكر جلسوا على بابه واما امحد بك األلفي فانه وصله النذير فانتقل من بوش وذهب 
اموا العزاء على عند االمراء القبايل وملا وصلتهم خبار هذه احلادثة وبلغ ابراهيم بك موت ولده على هذه الصورة اق

  اخواهنم ولبسوا السواد 
ويف ثاين يوم الوقعة حضر احد الكشاف رسوال من عند االمراء القبليني يطلبون العفو من الباشا وان يعطيهم جهة 

  يتعيشون منها فوعده برد اجلواب يف غري الوقت فامهله وما ادري ما مت له 
على طائفة الدالة وكان احضره من ناحية الشرقية ليذهب اىل  وفيه قلد الباشا مصطفى بك ابن اخته وجعله كبريا

  قبلي واقام بدله يف كشوفية الشرقية علي كاشف بن امحد كتخدا من املصرلية 
ويف ثامن عشره عدى مصطفى بك املذكور اىل بر اجليزة ليسافر اىل قبلي ونصب طاقه حبري بالقصر وعدى ايضا 

  دالة يف التعذية ليال وهنارا الباشا واقام بالقصر وشرع عسكره ال
وفيه أيضا خرج عدة من العسكر الدالة حنو اخلمسمائة نفر اىل ناحية قبة العزب ليسافروا اىل بالدهم فاستمروا يف 

  قضاء اشغاهلم اياما مث سافروا 
الباشا  ويف يوم االثنني ثالث عشرينه ارحتل مصطفى بك وانتقل اىل ناحية الشيخ عثمان مسافرا اىل قبلي وعدى

  راجعا اىل مصر 
وفيه حضر ططريان من الروم يبشران بالعفو عن يوسف باشا املنفصل عن الشام وقبل فيه ترجى باشة مصر 

  وشفاعته 
ويف يوم االربعاء خامس عشرينه احضروا من ناحية قبلي اربعةوستني شخصا واكثرهم من الذين كانوا مستوطنني 

سنني العديدة وحمترفني فلما احضروهم اىل مصر القدمية ابقوهم اىل الليل يف حمبس بالبالد من بقايا البيوت القدمية ال
ثو اوقدوا املشاعل بساحل البحر وقطعوا رؤوسهم ورموا جبثثهم اىل البحر واتوا بالرؤوس فوضعوها جتاه باب زويلة 

  لرياها 

  الناس كما راوا غريها 



  واستهل شهر ربيع االول بيوم الثالثاء سنة

م االحد سادسه عمل الباشا البنه طوسون باشا موكبا عظيما ونبهوا يف ليلتها على اجتماع العسكر يف ويف يو
صبحها ونزل هو اىل جامع الغورية ليتفرج على املوكب وصحبته حسن باشا واستعد لذلك السيد احملروقي وفرش 

دالة فلما فرغوا مروا بعشرة مدافع كبار له باجلامع املذكور فروشا ومراتب ووسائد فمر املوكب ويف اوله طائفة ال
على عربيات وعربيتني حتمالن هونني قنابر وخلفهم طوائف العسكر الرجالة ارنؤد واتراك وسجمان وهم كثريون 
خمتلطون من غري ترتيب مدة طويلة مث كبارهم ركبانا بطوائفهم مث الوايل واحملتسب واغات مستحفظان مث طوائف 

وكذا هجنه مث اجلاويشية والسعاة واملالزمون مث طوسون باشا وخلفه اتباعه واغواته مث صاحب املوكب وجنائبه 
الكتخدا وهو حممد كتخدا املعروف بالربديسي وهو الذي كان كتخدا األلفي وصحبته اخلازندار وخلفهم النوبة 

ي باجلامع املعروف بالغوري التركية وملا انقضى امر املوكب دعاه احملروقي اىل منزله فنزل معه من باب السر الذ
وصحبته حسن باشا وتوجهوا اىل بيت احملروقي وتعدى عنده هو واتباعه وخواصيه واحضر له االت الطرب 

  واستمر هناك اىل آخر النهار يف حظ وكيف وقدم له احملروقي تعايب هدية مث ركب عائدا اىل حمله 
اعونية لالهتمام بسدها ونقل االحجار يف املراكب مستمر فاقام ويف يوم االثنني رابع عشره نزل الباشا اىل ترعة الفر

عند السد اربع ليال وذهب اىل االسكندرية عندما اتته االخبار بورود مراكب االنكليز الجل مشتري الغالل 
 فذهب ليبيع عليهم الغالل الىت مجعها فباع عليهم كل اردب مبائة قرش رومي عنها اربعة آالف فضة واكثر واجتهد
ببناء اسوار االسكندرية وجدد هبا ابراجا وحصونا وارسل بطلب البنائني والصناع فجمعوهم من كل ناحية وطالت 

  غيبته هناك واقامته لتتميم اغراضه وامن 

مشايخ عربان اوالد على املتسولني على البحرية وحتيل عليهم فلما حضروا اليه قبض عليهم وقرر عليهم امواال 
هم وعوقهم وارسل العساكر فنهبت جنوعهم وسبوا نساءهم واوالدهم ومواشيهم واما كتخدا عظيمة مث خلع علي

بك فإنه مبصر يقرر الفرض على البالد هو و الكتبة حسب اوامر خمدومه ونظموا كيفية اخرى وهي اهنم مجعوا 
ض يف دفعتني وبعد أن تقرر املريي املضاف والفائظ والرزق ايراد اربع سنوات وكتبوا هبا مراسيم بنصف املقرر ليقب

النصف االول وحتصل منه ما حتصل وبقى الباقي مع النصف اآلخر ويطلب من اربابه وال بد ال مساحمة يف شىء منه 
ومن نكفل مبا تقرر على حصته والزم نفسه بدفعه وكتب على نفسه وثيقة الجل طولب به حىت قبل حلول االجل 

ت بيد العساكر فينزلون بداره ويالزمونه ويضيقون انفاسه ويكلفونه ما ال الحتياج املهمات فتتوجه عليه احلواال
يطيق فال جيد ملجأ وال خالصا اال باحد الشيئني اما الدفع باي وجه كتان واما أن ينزل عن حصته بالفراغ للديوان 

  جهة اخرى  وال يبقى بيده ما يتقوت به هو وعياله ويصبح فقريا ال ميلك شيئا ان مل يكن له ايراد من

  واستهل شهر ربيع الثاين سنة

والكتخدا يتنوع يف استجالب االموال ويتحيل يف استخراجها بانواع من احليل فمنها انه يرسل اىل اهل حرفة من 
احلرف ويامرهم ببيع بضاعتهم بنصف مثنها ويظهر انه يريد الشفقة والرأفة بالناس ويرخص هلم يف اسعار املبيعات 

ف تعدوا احلدود يف غالء االسعار فجتمع اهل احلرفة ويضجون ويأتون بدفاترهم وبيان رأس اماهلم وان ارباب احلر
وما ينضاف اليه من غلو جريئات تلك البضاعة وما استحدث عليها من اجلمارك واملكوس وغلو االجر يف البحر 



طلبون اخلالص ويصاحلون على انفسهم والرب فال يستمع لقوهلم وال يقبل هلم عذرا ويامر هبم اىل احلبس فعند ذلك ي
  بقدر من املال يدفعونه ويوزعون ذلك على افرادهم فيما بينهم 

مث يزيدون يف سعر تلك البضاعة ليعوضوا غرامتهم من الناس معتذرين بتلك الغرامة وما حل هبم من اخلسارة مث 
فية امواال عظيمة وهي يف احلقيقة سلب تستمر الزيادة على الدوام واظن استمرار الغرامة أيضا فجمع هبذه الكي

  اموال الناس من االغنياء والفقراء 
ويف اواخره حضر الباشا من االسكندرية على حني غفلة فبات بقصر شربا مث حضر اىل بيت االزبكية فأقام به يومني 

  مث طلع اىل القلعة 
 يكاد املار يقع بصره اال عليهم امام وفيه وصلت عساكر كثرية من االرنؤد واالتراك حىت غصت هبم املدينة فال

وخلف وبداخل االزقة والعطف وذلك خالف الذين اقرهم وابقاهم يف االسكندرية ومن هو باجلهات واالقاليم 
  القبلية والبحرية وما يعلم جنود ربك اال هو 

   وفيه اهتم الباشا بتشهيل العرضى اهتماما زائدا وفرض على البالد مجاال واتبانا وغالال

  واستهل مجادى االوىل سنة

وفيه ورد قاصد من الديار الرومية وعلى يده بشارة بأنه ولد للسلطان مولودة انثى فعملوا هلا شنكا وهي مدافع 
  تضرب من ابراج القلعة يف االوقات اخلمسة ثالثة ايام 

يكن عنده بغلة تلزم بالشراء  وفيه فرضوا فرضة بغال على مياسري الناس واهل احلرف بغلة وبغلتني وثالثة والذي مل
  او انه يدفع مثنها كيسا عشرون ألف فضة 

وفيه انقطع الوارد من الديار احلجازية وغال سعر النب حىت وصل اىل مائتني وسبعني نصف فضة كل رطل وقل 
لشعري وجوده من االسواق والدكاكني فال يوجد اال مع املشقة وصنع الناس القهوة من انواع احلبوب احملمصة كا

  والقمح والفول وبزر العاقول وغريه خملوطا مع النب وبغري خلط 

  واستهل شهر مجادى الثانية سنة

  ويف عشرينه خرج الباشا اىل الربكة وطلب اجلمال وقوافل العرب وشهل 

طائفة من العسكر للسفر اىل السويس فاهتموا بالدخول واخلروج من املدينة وطفقوا خيطفون احلمري والبغال 
اجلمال وكل ما صادفوه من الدواب ومن وجدوه راكبا ولو من وجهاء الناس انزلوه عن دابته وركبوها فانقبض و

الناس وانكمش غالبهم عن الركوب ملصاحلهم واخفوا محريهم وبغاهلم واقام الباشا ثالثة ايام جهة الربكة مث ركب 
  اىل السويس 

عاء الباشا هلا من ناحية جدة واليمن الجل محل العساكر وفيه وردت مراكب وداوات وفيها النب وذلك باستد
  واللوازم واحنل سعر النب قليال 

  واستهل شهر رجب سنة



ويف ثاين عشرينه يوم االثنني املوافق لسابع مسرى القبطي اوىف النيل اذرعه وكسر السد يف صبحها يوم الثالثاء 
  حبضرة كتخدا بك والباشا غائب بالسويس 

  ان سنةواستهل شهر شعب

ويف ثانيه سافر ديوان افندي مبن بقي من العساكر البحرية ويف يوم الثالثاء ثامنه حضر الباشا من السويس وشرع يف 
  تشهيل العساكر الربية 

ويف خامس عشره خرج الباشا اىل العادلية واجتهد يف تشهيل سفر العساكر الربية اجتهادا كبريا ومجع من اهل كل 
اهل كل صنعة والذي يعجز عن السفر خيرج عنه بدال بدى وتعني من الفقهاء للسفر  حرفة طائفة وكذلك من

الشيخ حممد املهدي من الشافعية ومن احلنفية السيد امحد الطحطاوي وشيخ حنبلي وصل من ناحية الشام وكانوا 
ا فاعفيا من رمسوا بإحضار السيد حسني كريت املالكي من رشيد والشيخ علي خفاجي من دمياط فحضرا واعتذر

  السفر ورجعا اىل بلديهما 
  ويف هذا الشهر ظهر جنم له ذنب يف جهة الشمال 

بني بنات نعش الصغرى وبني منار بنات نعش الكربى رأسه جهة املغرب وذنبه صاعدا اىل جهة املشرق وله شعاع 
  يسألون مستطيل يف مقدار الرمح واستمر يظهر يف كل ليلة والناس ينظرون اليه ويتحدثون به و

الفلكيني عنه ويبحثون عن دالئله وعن املالحم املصنفة يف ذوات االذناب واستمر ظهوره قريبا من ثالثة اشهر 
  واضمحل بعض جرمه ومشى اىل ناحية اجلنوب وقرب من النسر الطائر 

  واستهل شهر رمضان بيوم االربعاء سنة

  كة احلج ويف يوم اخلميس تاسعه ارحتل العسكر من احلصوة ونزلوا برب
ويف يوم االحد ثاين عشره ارحتلوا من الربكة فكان مدة مكث العرضى من يوم خروج املوكب اىل يوم ارحتاهلم من 

  الربكة قريبا من ستة اشهر ونصف والناس يف امر مريج يف كل شيء 
يف رياسة الركب وفيه خرج السيد حممد احملروقي ليسافر صحبة الركب وخرج يف موكب جليل ألنه هو املشار اليه 

ولوازمه واحتياجاته وامور العربان ومشاخيها واوصى الباشا ولده طوسون باشا امري العسكر بان ال يفعل شيئا من 
  االشياء اال مبشورته واطالعه وال ينفذ امرا من االمور اال بعد مراجعته 

فيه من ودائع التجار وذلك انه كان وفيه وردت االخبار بأن العساكر البحرية ملكوا ينبع البحر وهنبوا ما كان 
مبرساة الينبع عدة مراكب وادوات والشريف غالب امري مكة يكاتب الباشا ويراسله ويظهر له النصح والصداقة 

وخلوص املودة والباشا أيضا يراسله ويكاتبه وارسل له السيد سالمة النجاري والسيد امحد املنال الترمجان احملروقي 
رارا عديدة فكأنامها السفريين بينهما وايضا الشريف يف كل كتابة مع كل مرسل يعاهد الباشا مبراسالت وجوابات م

ويعاقده ويواعده بنصر عساكره مىت وصلت وينافق للطرفني الذي هو العثماين والوهايب ويداهنهما اما الوهايب 
هود الىت عاهده عليها من ترك الظلم فلخوفه منه وعدم قدرته عليه فيظهر له املوافقة واالمتثال وانه معه على الع

  واجتناب البدع وحنوذلك ومييل باطنا للعثمانيني لكونه على طريقتهم ومذاهبهم وتعاقد مع الباشا انه مىت 



وصلت عساكره قام بنصرهتم وساعدهم بكليته ومجيع مهته وارسل اىل املراكب الكائنة مبرساة الينبع بأن ينقلوا ما 
غريهم ويودعوه قلعة الينبع حتت يد وزيره وترك معه حنو اخلمسمائة من عسكره واخذ فيها من مال التجار و

املراكب فأوسقها من بضائعه وهباره وبنه وارسلها اىل السويس لتباع مبصر مث توسق مبهمات العسكر البحرية فلما 
سعفوهم باملاء فطلع طائفة من وصلت مراكب العساكر البحرية والقت مراسيها قبالة الينبع احتاجوا اىل املاء فلم ي

العسكر اىل الرب يف طلب عني املاء فمانعهم من عندها مرابط فقاتلوهم وطردوهم ومنعوهم عن املاء ويف حال 
رجوعهم رموا عليهم من القلعة املدافع والرصاص واحلال أن االمر مبهم على الفريقني فعند ذلك استعدت العساكر 

هبا وضربوا عليها القنابر واملدافع وركبوا على سورها سالمل وصعدوا عليها وتسلقوا حملاربة من بالقلعة واحتاطوا 
على سور القلعة من غري مباالة بالرصاص النازل عليهم من الكائنني بالقلعة فملكوا القلعة وقتلوا من كان هبا ومل 

كان بالينبع من الودائع واالموال ينج منهم اال الوزير ومعه ستة انفار خرجوا هاربني على اخليول وهنبوا كل ما 
واالقمشة والنب وسبو النساء والبنات الكائنات بالبندر واخذوهن اسرى يبيعوهن على بعضهم البعض ووصل 
املبشرون بذلك يف عشرينه فضربوا لذلك مدافع من القلعة كثرية وعملوا شنكا وطافت املبشرون على بيوت 

ا بتلك البشارة شخصا معينا كبريا اىل اسالمبول يبشرون اهل الدولة االعيان ليأخذوا منهم البقاشيش وارسلو
  وسلطان االسالم وكان ذلك اول فتح حصل 

  واستهل شهر شوال بيوم اجلمعة سنة

وكان حقه أن يكون بيوم السبت ألن اهلالل مل يكن موجودا ليلة اجلمعة ومل يره ليلة السبت اال النادر من الناس 
  عشر درجات  وكان قوسه ليلة السبت

  ويف سادس عشره وصلت هجانة ومكاتبات من عساكر الرب خيربون 

  بوصوهلم اىل بندر املويلح يف اليوم السابع من الشهر وكان العيد عندهم مبغاير شعيب يوم السبت 
  وفيه خرجت جتريدة لتسافر اىل قبلي حملاربة من بقي من االمراء املصريني بناحية ابرمي 

  قعدة بيوم االحد سنةواستهل شهر ذي ال

وفيه وصلت حجاج مغاربة يف عدة مراكب على ظهر البحر وتلف منهم حنو ثالثة مراكب وحضر بعدهم بأيام 
  الركب الطرابلسي ونزل بساحل بوالق 

ويف سادسه حضر أيضا الركب الفاسي وفيهم ابن سلطان الغرب موالي ابراهيم ابن موالي سليمان فاعتىن الباشا 
كتخدا بك ملالقاته وقدم له تقادم واعدوا له منزل علي كاشف بالقرب من بيت احملروقي لينزل فيه  بشأنه وارسل

وتقيد خبدمته الرئيس حسن احملروقي وحواشيهم ملطبخه وكلف طعامه فلما عدى طلع اىل القلعة وقابل الباشا ونزل 
يضربون على طبالت وامامه مجيع املغاربة اىل املنزل الذي اعده له وامامه قواسة اتراك وطرادون واسخاص اتراك 

مشاة ويامرون الناس اجلالسني باحلوانيت بالقيام على اقدامهم فأقام مخسة ايام حىت قضى اشغاله ويف تلك املدة تغدو 
اليه وتروح رسل الباشا وارسل له هدية وذخرية من كل صنف سكر وعسل ومسن ودقيق وبقسماط واشياء اخر 

  ف بندقية لضرب الرصاص وبرز يف عاشره وسافروا يف ثاين عشره وبارود واعطى له أل
ويف يوم اخلميس تاسع عشره وصلت هجانة على ايديهم مكاتبات خطابا اىل الباشا وغريه وفيهم خرب بان العسكر 



الربي قد اجتمع مع العسكر البحري واخذوا ينبع الرب من غري حرب وان العربان اتت اليهم افواجا وقابلوا 
  ون باشا وكساهم وخلع عليهم مث انقطعت االخبار طوس

  واستهل شهر ذي احلجة سنة

يف منتصفه وصلت هجانة ومعهم رؤوس قتلى ومكاتبات مؤرخة يف منتصف شهر القعدة مضموهنا اهنم وصلوا اىل 
ن الوهابية ينبع الرب يف حادي عشرين شوال واجتمع هناك العسكران الربي والبحري واهنم ملكوا قرية ابن جبارة م

وتسمى قرية السويق وفر ابن جبارة هاربا وحضرت عربان كثرية وقابلوا ابن الباشا واهنم مقيمون وقت تارخيه يف 
منزله الينبع منتظرين وصول الذخرية وعاق املراكب ريح الشتاء املخالف وانه ورد عليهم خرب ليلة اربعة عشر 

سبعة آالف خيال وفيهم عبداهللا ابن مسعود وعثمان املضايفي شهره بأن مجاعة من كبار الوهابية حضروا بنحو 
ومعهم مشاة قصدوا أن يدمهوا العرضي على حني غفلة فخرج اليهم شديد شيخ احلويطات ومعه طوائفه ودالة 

وعساكر فوافاهم قبل شروق الشمس ووقع بينهم القتال والوهابية يوقولون هاه يا مشركون واجنلت احلرب عن 
بية وغنموا منهم حنو سبعني هجينا من اهلجن اجلياد حمملة ادوات وكانت احلرب بينهم مقدار ساعتني هزمية الوها

  هذا ملخص ما ذكره ويف االجوبة الىت حضرت 
ويف يوم اجلمعة خامس عشرينه وصلت قافلة من السويس وحضر فيها جاويش باشا وصحبته مكاتبات وحضر أيضا 

بلي واخربوا أن العرضى ارحتل من ينبع الرب يف سابع عشر ذي القعدة ووصلوا السيد امحد الطحطاوي والسيخ احلن
اىل منزله الصفراء اجلديدة ونصبوا عرضيهم وخيامهم ووطاقاهتم بالقرب من اجلبال فوجدوا هناك متاريس واحجارا 

هلم كثرة اجليش فحاربوا على اول متراس حىت اخذوه مث اخذوا متراسا آخر وصعدت العساكر اىل قلل اجلبال فها
وسارت اخليالة يف مضيق اجلبال هذا واحلرب قائمة يف اعلى اجلبال يوما وليلة اىل بعد الظهرية من يوم االربعاء ثالث 
عشر ذي القعدة فما يشعر السفالنيون اال والعساكر الذين يف االعايل هابطون منهزمون فاهنزموا مجيعا وولوا االدبار 

  وا خيامهم وامحاهلم واثقاهلم وطفقوا ينهبون وخيطفون وطلبوا مجيعا الفرار وترك

ما خف عليهم من امتعة رؤسائهم فكان القوي منهم يأخذ متاع رفيقه الضعيف ويأخذ دابته ويركبها ورمبا قتله 
واخذ دابته وساروا طالبني الوصول اىل السفائن بساحل الربيك ألهنم كانوا اعدوا عدة مراكب بساحل الربيك من 

الحتياط ووقع يف قلوهبم الرعب واعتقدوا أن القوم يف اثرهم واحلال انه مل يتبعهم احد ألهنم ال يذهبون خلف باب ا
املدبر ولو تبعوهم ما بقي منهم شخص واحد فكانوا يصرخون على القطائر فتأيت اليهم القطرية وهى ال تسع اال 

جلماعة ومينعون البواقي من اخواهنم فإن مل ميتنعوا القليل فيتكاثرون ويتزامحون على النزول فيها فيصعد منهم ا
مانعوهم بالبنادق والرصاص حىت كانوا من شدة حرصهم وخوفهم واستعجاهلم على النزول يف القطائر خيوضون يف 
البحر اىل رقاهبم وكأمنا العفاريت يف اثرهم تريد خطفهم وكثري من العسكر واخلدم ملا شاهدوا االزدحام على اسكلة 

يك ذهبوا مشاة اىل ينبع البحر ووقع التشتيت يف الدواب واالمحال واخلالئق من اخلدم وغريهم ورجع طوسون الرب
باشا اىل ينبع البحر بعد أن تغيب يوما عن معسكره حىت اهنم ظنوا فقده ورجع أيضا احملروقي وديوان افندي 

من العسكر املنهزمني وهم على جهد من التعب  واستقروا بالينبع وترك احملروقي خيامه مبا فيها فنزل هبا طائفة
واجلوع فوجدوا هبا املآكل واحلالوات وانواع امللبسات والكعك املصنوع بالعجمية والسكر املكرر والغربيات 
واخلشكنانكات واملربيات وانواع الشرابات فوقعوا عليها اكال وهنبا وملا حتققوا أن العرب مل تتبعهم ومل تأت يف 



وا على ذلك يومني حىت استوفوا اغراضهم وشبعت بطوهنم وارتاحت ابداهنم مث حلقوا بإخواهنم فكانوا اثرهم اقام
هم اثبت القوم واعقلهم ولو كان على غري قصد منهم فكان مدة اقامة املعسكر والعرضي بينبع الرب اربعة وعشرين 

جهدهم التعب وعدم الذخرية والعليق حىت حكوا يوما واما اخليالة فإهنم اجتمعوا وساروا راجعني اىل املويلح وقد ا
  اهنم كانوا قبل الواقعة يعلقون على اجلمل بنصف قدح قمح مسوس وكانت 

عالئفهم يف كل يوم اربعمائة ومخسني اردبا واما احملروقي فإن كبار العسكر قامت عليه وامسعوه الكالم القبيح 
ناحية القصري وحضر الكثري من اتباعه وخدمه متفرقني اىل وكادوا يقتلونه فنزل يف سفينة وخلص منهم وحضر من 

مصر فأما الذين ذهبوا اىل املويلح فهم تأمر كاشف وحسني بك دايل باشا وآخرون فأقاموا هناك يف انتظار اذن 
الباشا يف رجوعهم اىل مصر او عدم رجوعهم واما صاحل أغا قوج فانه عندما نزل السفينة كر راجعا اىل القصري 

تقل برأيه النه يرى يف نفسه العظمة وانه االحق بالرياسة ويسفه رأى احملروقي وطوسون باشا ويقول هؤالء واس
الصغار كيف يصلحون لتدبري احلروب ويصرح مبثل هذا الكالم واذيد منه وكان هو اول منهزم وعلم كا ذلك 

القصري ومل ينتظر اذنا يف الرجوع او  الباشا مبكاتبات ولده طوسون فحقده يف نفسه ومتم ذلك بسرعة رجوعه اىل
املكث وملا حصل ذلك مل بتزلزل الباشا واستمر على مهته يف جتهيزه عساكر اخرى وبرزوا اىل خارج البلدة وفرض 

على البالد مجاال ذكر اهنا من اصل الغرائم والفرض يف املستقبل وكذلك فرض غالال فكان املفروض على اقليم 
ر ألف اردب بعناية علي كاشف قابله اهللا مبا يستحق وانقضت السنة حبوادثها الىت منها هذه الشرقية خاصة اثين عش

  احلادثة واظنها طويلة الذيل 
ومنها أن النيل هبط قبل الصليب بأيام قليلة بعد أن بلغ يف الزيادة مبلغا عظيما حىت غرق الزرع الصيفي والدراوي 

قت صائف واحلرارة مستجنة يف االرض فتولدت فيه الدودة واكلت وملا احنسر عن االرض زرعوا الربسيم والو
الذي زرع فبدروه ثانيا فاكلته أيضا وفحش امر الدودة جدا يف الزرع البدري وخصوصا بإقليم اجليزة والقيلوبية 

  واملنوفية بل وباقي االقاليم 
ر أن هذا الديوان حملاسبة ما يتعلق به من ومنها أن الباشا احدث ديوانا ورتبوه ببيت البكري القدمي باالزبكية واظه

  البالد وحماسبتها والقصد 

الباطين غري ذلك وقيد به ابراهيم كتخدا الرزاز والشيخ امحد يوسف كاتب حسني افندي الروزناجمي وما انضم 
ذلك كل يوم اليهم من الكتبة املسلمني دون االقباط ليحرروا به قوائم املصروف املضاف والرباين فكانوا جيلسون ل

ما عدا يوم اجلمعة مث تطرق احلال لسور بالد الباشا وهو أن الكثري من الفالحني ملا مسعة ذلك اتوا من كل ناحية اىل 
مصر وكتبوا عرضحاالت اىل كتخدا بك وللباشا ويتظلمون من استاذيهم وينهون اهنم يزيدون عليهم زيادات يف 

ض او بواقيها فيدفعهم الباشا او الكتخدا اىل ذلك الديوان احملدث قوائم املصروف ويشددون عليهم يف طلب الفر
لينظر يف امرورهم ويصحبهم معني تركي مباشر يأيت بامللتزم أيضا والفالحني والشاهد والصراف وقوائم املصروف 

و ذلك وملا فشا الجل احملاققة فعند ذلك يتعنت ابراهيم كتخدا يف القوائم ويطلب قوائم السنني املاضية املختومة وحن
هذا االمر واشيع يف البلدان اتت طوائف الفالحني افواجا اىل هذا الديوان يطلبون امللتزمني ةوخياصموهنم 

ويكافحوهنم فيكون امرا مهوال وغاية يف الزحام والعياط والشباط وكذلك رفعوا املعلم منصور ومن معه من الكتبة 
ر وقيدوا بدهلم السيد حممد غامن الرشيدي وحممد افندي سليم ومن من مباشرة ديوان ابنه ابراهيم بك الدفتردا

انضم اليهم واظهر الباشا انه يفعل ذلك ملا علمه من خيانة االقباط والقصد اخلفي خالف ذلك وهو االستيالء 



م واالستحواذ الكلي واجلزئي وقطع منفعة الغري ولو قليال فيضرب هذا هبذا والناس اعداء بعضهم لبعض وقلوهب
  متنافرة فيغرى هذا بذاك وذاك هبذا ومن الناس من مسى هذا الديوان ديوان الفتنة 

ومنها الزيادة الفاحشة يف صرف املعاملة والنقص يف وزهنا وعيارها وذلك أن حضرة الباشا ابقى دار الضرب على 
شهريتها ايام نظارة ذمته وجعل خاله ناظرا عليها وقرر لنفسه عليها يف كل شهر مخسمائة كيس بعد أن كان 

  احملروقي مخسني كيس يف كل شهر ونقصوا وزن القروش حنو 

النصف عن القرش املعتاد وزادوا يف خلطه حىت ال يكون فيه مقدار ربعه من الفضة اخلالصة ويصرف باربعني نصفا 
فرانسة ويقبضوهنا وكذلك احملبوب نقصوا من عياره ووزنه وملا كان الناس يتساهلون يف صرف احملبوب والريال ال

يف خالص احلقوق من املماطلني واملفلسني ويف املبيعات الكاسدة بالزيادة لضيق املعايش حىت وصل صرف الريال اىل 
مائتني ومخسني نصفا واحملبوب اىل مائتني ومثانني مث زاد احلال يف التساهل يف الناس بالزيادة أيضا عن ذلك فينادي 

حلال اياما قليلة ويعود ملا كان او ازيد فتحصل املناداة أيضا ويعقبوهنا بالتشديد والتنكيل احلاكم مبنع الزيادة وميشي ا
مبن يفعل ذلك ويقبض عليه اعوان احلاكم وحيبس ويضرب ويغرمونه غرامة ورمبا مثلوا به وخرموا انفه وصلبوه 

بان يكون صرف الريال مبائتني وسبعني  على حانوته وعلقوا الريال يف انفه ردعا لغريه ويف اثناء ذلك اذا باملناداة
واحملبوب بثلثمائة وعشرة فاستمع وتعجب من هذه االحكام الغريبة الىت مل يطرق مسع سامع مثلها هذا مع عدم 

الفضة العديدة يف ايدي الناس فيدور الشخص بالقرش وهو ينادي على صرفه بنقض اربعة انصاف نصف يوم حىت 
هو باثىن عشر او مخسة وعشرين او مخسة فقط او يشترى من يريد الصرف شيئا من  يصرفه بقطع افرجنية منها ما

الزيات او اخلضري او اجلزار ويبقى عنده الكسور الباقية يعده بغالقها فيعود اليه مرارا حىت يتحصل عنده غالقها 
نة الوف مؤلفة يأخذها وليس هو فقط بل امثاله كثري وسبب شحة الفضة العددية انه يضرب منها كل يوم بالضرخبا

التجار بزيادة مائة نصف يف كل ألف يرسلوهنا اىل بالد الشام والروم ويعوضون بدهلا يف الضرخبانة الفرانسة 
والذهب الهنا تصرف يف تلك البالد بأقل مما تصرف به يف مصر وزاد احلال بعد هذا التاريخ حىت استقر على صرف 

ريي فيدفع الصارف ثالثني قرشا عنها ألف ومائتان ويأخذ الفا فقط االلف مائتني وتقرر ذلك يف حساب امل
  والفرانسة واحملبوب حبسابه املتعارف بذلك احلساب واالمر هللا وحده 

  واما من مات يف هذه السنة ممن له ذكر

  فلم ميت من مشاهري الفقهاء من له شهرة وال ذكر 
  واما االمراء فقد تقدم ذكرهم 

  امجاال فأغىن عن التكرار فاهللا يرمحنا امجعني وما وقع هلم ومقتلهم 

  مث دخلت سنة سبع وعشرين ومائتني والف

وما جتدد هبا من احلوادث فكان ابتداء احملرم بالرؤية يوم اخلميس يف عاشره وصل كثري من كبار العسكر الذين 
العادلية ودخلت عساكرهم  ختلفوا باملويلح فحضر منهم حسني بك دايل باشا وغريه فوصلوا اىل قبة النصر جهة

املدينة شيئا فشيئا وهم يف اسوأ حال من اجلوع وتغري االلوان وكآبة املنظر والسحن ودواهبم ومجاهلم يف غاية العي 
ويدخلون اىل املدينة يف كل يوم مث دخل اكابرهم اىل بيوهتم وقد سخط عليهم الباشا ومنع أن ال يأتيه منهم احد وال 



قادرين على النصرة والغلبة وفرطوا يف ذلك ويلومنهم على االهنزام والرجوع وطفقوا يتهم يراه وكأهنم كانوا 
بعضهم البعض يف االهنزام فتقول اخليالة سبب هزميتنا القرابة وتقول القرابة بالعكس ولقد قال يل بعض اكابرهم من 

ة وفيهم من ال يتدين بدين وال ينتحل الذين يدعون الصالح والتورع اين لنا بالنصر واكثر عساكرنا على غري املل
مذهبا وصحبتنا صناديق املسكرات وال يسمع يف عرضينا اذان وال تقام به فريضة وال خيطر يف باهلم وال خاطرهم 

شعائر الدين والقوم اذا دخل الوقت اذن املؤذنون وينتظمون صفوفا خلف امام واحد خبشوع وخضوع واذا حان 
اذن املؤذن وصلوا صالة اخلوف فتتقدم طائفة للحرب وتتأخر االخرى للصالة وقت الصالة واحلرب قائمة 

وعسكرنا يتعجبون من ذلك الهنم مل يسمعوا به فضال عن رؤيته وينادون يف معسكرهم هلموا اىل حرب املشركني 
قاتلني االنفس املستحلني احمللقني الذقون املستبيحني الزنا واللواط الشاربني اخلمور التاركني للصالة واآلكلني الربا ال

  احملرمات وكشفوا عن كثري من قتلى العسكر فوجدوهم غلفا غري خمتونني 

وملا وصلوا بدرا واستولوا عليها وعلى القرى واخليوف وهبا خيار الناس وهبا أهل العلم والصلحاء هنبوهم واخذوا 
بعضهم لبعض ويقولون هؤالء الكفار اخلوارج نساءهم وبناهتم وأوالدهم وكتبهم فكانوا يفعلون فيهم ويبيعوهنم من 

حىت اتفق أن بعض أهل بدر الصلحاء طلب من بعض العسكر زوجته فقال له حىت تبيت معي هذه الليلة وأعطيها 
  لك من الغد 

  وفيه خرج العسكر اجملرد إىل السويس وكبريهم بونا بارته اخلازندار ليذهب حملافظة الينبع صحبة طوسون باشا 
ل مجاعة من االنكليز وصحبتهم هدية إىل الباشا وفيها طيور ببغا هندية خضر األلوان وملونة ورياالت وفيه وص

فرانسة نقود معبأة يف براميل وحديد وآالت وجميئهم وحضورهم يف طلب اخذ الغالل ويف كل يوم تساق املراكب 
الغالل وغال سعرها وارتفعت من املشحونة بالغالل إىل حبري وكلما وردت مراكب سريت إىل حبري حىت شحت 

السواحل والرقع وال يكاد يباع اال مادون الويبة وكان سعر األردب من أربعمائة نصف إىل ألف ومائتني والفول 
كذلك ورمبا كان سعره ازيد من القمح لقلته فانه هاف زرعه يف هذه السنة ومل يتحصل من رميه إال حنو التقاوى 

شدة بسبب ذلك مث بعد قليل وردت غالل واحنلت األسعار وتواجدت الغالل وحصل للناس يف هذه األيام 
  بالسواحل والرقع 

ويف منتصفه حضر رجل نصراين من جبل الدروز وتوصل إىل الباشا وعرفه انه حيسن الصناعة بدار الضرب ويوفر 
خصا ال غري وانه يصنع آالت عليه كثريا من املصاريف وأهنا هبا حنو اخلمسمائة صانع وان يقوم بالعمل بأربعني ش

وعدد الضرب القروش وغريها وال حتتاج إىل وقود نريان وال كثري من العمل فصدق الباشا قوله أمر بأن يفرد له 
مكان ويضم اليه ما حيتاجه من الرجال واحلدادين والصناع ليعمل لصناعته العدد واآلالت اليت حيتاجها وشرع يف 

   اشغاله واستمر على ذلك شهورا
  وفيه التفت الباشا إىل خدمة الضرخبانة وافنديتها وطمعت نفسه يف 

مصادرهتم واخذ األموال ملا يرى عليهم من التجمل يف املالبس واملراكب الن من طبعه داء احلسد والشره والطمع 
هو وأوالدهم  والتطلع ملا يف أيدي الناس وارزاقهم فكان ينظر إليهم ويرمقهم وهم يغدون ويروحون إىل الضرخبانة

راكبون البغال والرهوانات اجململة وحوهلم اخلدم واالتباع فيسأل عنهم ويستخرب عن أحواهلم ودورهم ومصارفهم 
وقد اتفق انه رأى شخصا خرج آخر الصناع وهو راكب رهوانا وحوله ثالثة من اخلدم فسأل عنه فقيل له أن هذا 

س منها ويفتحه هلم يف الصباح فسأل عن مرتبه يف كل يوم فعرفوا البواب الذي يغلق باب الضرخبانة بعد خروج النا



أن له يف كل يومني قرشني ال غري فقال أن هذا املرتب له ال يكفي خدمة الذين هم حوله فكيف مبصرف داره 
سراق وعليق دوابه ومجيع لوازمه مما ينفقه وحيتاجه يف جتمالته ومالبسه ومالبس أهله وعياله أن هؤالء الناس كلهم 

وكل ما هم فيه من السرقة واالختالس وال بد من إخراج األموال اليت اختلسوها ومجعوها وتناجى يف ذلك مع 
العلم غايل وقرنائه مث طلب أوال امسعيل أفندي ليال وهو أالفندي الكبري وقال له عرفين خيانة فالن النصراين وفالن 

وهذا شيء يدخل بامليزان وخيرج بامليزان مث صرفه واحضر  اليهودي املورد فقال ال اعلم على أحد منهم خيانة
النصراين وقال له عرفين خبيانة امسعيل افندي وأوالده واملداد وإبراهيم أفندي اخلضراوي اخلتام وغريه فلم يرد على 

ع شركاء ما قاله امسعيل أفندي مث احضر احلاج سامل اجلواهرجي وهدده فلم يزد على قول اجلماعة شيئا فقال اجلمي
لبعضهم البعض متفقون على خيانيت مث أمر حببس احلاج سامل واحضر شخصا آخر من اجلواهرجية يسمى صاحل 
الدنف والبسه فروة وجعله يف خدمة احلاج سامل مث ركب الباشا إىل بيت األزبكية وطلب امسعيل أفندي ليال هو 

القتل وأمر بإحضار املشاعلي فأحضروه وأوقدوا وأوالده فأحضرهم جبماعة من العسكر يف صورة هائلة وهددهم ب
  املشاعل وسعت املتكلمون يف العفو عنهم من القتل وقرروا عليهم مبلغا عظيما من األكياس التزموا بدفعها خوفا من 

القتل ففرضوا على احلاج سامل مبفرده سبعمائة ومخسني كيسا وعلى إبراهيم املداد مائيت كيس وعلى امحد أفندي 
مائيت كيس وعلى أوالد الشيخ السحيمي مائيت كيس الن هلم هبا آالت ختم ووظائف يستغلون أجرهتا  الوزان

واخذ اجلماعة يف حتصيل ما فرض عليهم فشرعوا يف بيع أمتعتهم وجهات إيرادهم ورهنوا وتداينوا بالربا وحولت 
  عليهم احلواالت لطف اهللا بنا وهبم 

  سنةواستهل شهر صفر اخلري بيوم اجلمعة 

يف سابعه يوم اخلميس حضر السيد حممد احملروقي إىل مصر ووصل من طريق القصري مث ركب حبر النيل ومل حيضر 
  الشيخ املهدي بل ختلف عنه بقنا وقوص لبعض اغراضه 

وفيه ألبس الباشا صاحل أغا السلحدار خلعة وجعله سر عسكر التجريدة املتوجهة على طريق الرب إىل احلجاز 
  س باقي الكشاف وكذلك الب

ويف يوم األحد عاشره ورد قاجبي وعلى يده مرسوم ببشارة مولود ولد للسلطان حممود وتسمى مبراد وصحبته أيضا 
مقرر للباشا على والية مصر فضربوا مدافع لوروده وطلع اىل القلعة يف موكب وقرئت املراسيم وعملوا شكنا 

  لقلعة واالزبكية وبوالق واجليزة ومدافع تضرب يف األوقات اخلمسة سبعة أيام من ا

  واستهل شهر ربيع األول سنة

  فيه حضر إبراهيم بك ابن الباشا من اجلهة القبلية 
ويف منتصفه حضر امحد أغا الظ الذي كان أمري بقنا وقوص وباقي الكشاف بعد أن راكوا مجيع البالد القبلية 

ت وهو شيء كثري جدا واخصوا مجيع الرزق االحباسية واألراضي وفرضوا عليها األموال على كل فدان سبعة رياال
املرصدة على املساجد والرب والصدقة بالصعيد ومصر فبلغت ستمائة آلف فدان أشاعوا بأهنم يطلقون للمرصد على 

  املساجد خاصة نصف املفروض وهو ثالثة ريال ونصف فضجت أصحاب الرزق 



الباشا وتكلموا معه يف شأن ذلك وقالوا له هذا يترتب عليه وحضر الكثري منهم يستغيثون باملشايخ فركبوا إىل 
خراب املساجد فقال وأين املساجد العامرة الذي مل يرضى بذلك يرفع يده وانا اعمر املساجد املتخربة وارتب هلا ما 

  يكفيها ومل يفد كالمهم فائدة فنزلوا إىل بيوهتم 
  إىل طندتا وسكن هبا ويف أواخره انتقل السيد عمر مكرم النقيب من دمياط 

وسبب ذلك انه ملا طالت إقامته بدمياط وهو ينتظر الفرج وقد أبطأ عليه وهو ينتقل من املكان الذي هو فيه إىل 
مكان آخر على شاطيء البحر وتشاغل بعمارة خان أنشأه هناك واحلرس مالزمون له فلم يزل حىت ورد عليه 

  عند الباشا يف انتقاله إىل طندتا ففعل واجاب الباشا إىل ذلك  صديق أفندي قاضى العسكر فكلمه بأن يتشفع له

  واستهل شهر ربيع اآلخر سنة

وسبب تأخرهم ! يف رابعه وصل احلجاج املغاربة ووصل أيضا موالي إبراهيم ابن السلطان سليمان سلطان املغرب 
ربوا اهنم قضوا مناسكهم وحجوا إىل هذا الوقت اهنم اتوا من طريق الشام وهلك الكثري من فقرائهم املشاة واخ

  وزاروا املدينة واكرمهم الوهابية إكراما زائدا وذهبوا ورجعوا من غري طريق العسكر 
ويف عاشره حضر تامر كاشف وحمو بك وعبداهللا أغا وهم الذين كانوا حضروا إىل املويلح بعد اهلزمية فأقاموا به مدة 

حضروا يف هذه األيام باستدعاء الباشا وكان حمو بك يف مركب من مث ذهبوا إىل ينبع البحر عند طوسون باشا مث 
مراكب الباشا الكبار اليت انشأها فانكسر على شعب وهلك من عسكره أشخاص وجنا هو مبن بقي معه واخربوا 

عنه انه كان أول من تقدم يف البحر هو وحسني بك فقتل من عسكرمها الكثري من دون البقية الذين استعجلوا 
  ر الفرا

  وفيه خرجت اوراق الفرضة على نسق العام األول عن أربع سنوات 

مال وفائظ ومضاف وبراين ورزق واوسية واستقر طلبها يف دفعة واحدة ويؤخذ من اصل حساهبا الغالل من 
االجران حبساب مثانية ريال كل أردب وجيمع غالل كل إقليم يف نواحي عيوهنا لتساق إىل اإلسكندرية وتباع على 

فرنج فشخت الغالل وغال سعرها مع كون الفالح ال يقدر على رفع غلته املتحصلة له من زراعة أرضه اليت غرم اإل
عليها املغارم بطول السنة بل تؤخذ منه قهرا مع االجحاف يف الثمن والكيل حبيث يكال األردب أردبا ونصفا مث 

عادي وبعض البالد يطلق له األذن بدفع املطلوب يلزمونه بأجره محلها للمحل املعد لذلك ويلزم أيضا باجرة امل
بالثمن والبعض النصف غالل والنصف اآلخر دراهم حسب رسم املعلم غايل وأوامره واذنه فإنه هو املرخص يف 

اآلمر والنهي فيبيع املأذون له غلته بأقصى قيمة مبرأي من املسكني اآلخر الذي مل تسعده األقدار وحضر الكثري من 
  وازدمحوا بباب املعلم غايل وتركوا بيادرهم وتعطلوا عن الدراس الفالحني 

ويف ليلة االثنني خامس عشره ذهب الباشا إىل قصر شربا وسافر تلك الليلة إىل ثغر اإلسكندرية ورجع ابنه إبراهيم 
  بك إىل اجلهة القبلية وكذلك امحد أغا الظ لتحرير وقبض األموال 

ذهبوا خلف األمراء القبليني الفارين إىل خلف ابرمي وضيقوا عليهم الطرق وماتت  وفيه ورد خرب بأن العسكر القبلي
خيوهلم ومجاهلم وتفرق عنهم خدمهم واضمحل حاهلم وحضر عدة من مماليكهم وأجنادهم إىل ناحية أسوان بأمان 

  من األتراك فقبضوا عليهم وقتلوهم عن آخرهم وفعلوا قبل ذلك بغريهم كذلك 
عدة من عسكر املغاربة إىل الينبع ووصل مجلة كبرية من عسكر االروام إىل اإلسكندرية فصرف  ويف أواخره سافر



  عليهم الباشا عالئف وحضروا إىل مصر وانتظموا يف سلك من هبا ويعني منهم للسفر من يعني 
  وفيه وقعت حادثة خبط اجلامع االزهر وهو انه من مدة سابفة من 

طة ونواحيها من الدور واحلوانيت سرقات وضياع أمتعة وتكرر ذلك حىت ضج قبل العام املاضي كان يقع باخل
الناس وكثر لغطهم وضاع ختمينهم فمن قائل انه مسترعيات يدخلون من نواحي السور ويتفرقون يف اخلطة 
ذلك  ويفعلون ما يفعلون ومنهم من يقول أن ذلك فعل طائفة من العسكر الذين يقال هلم احليطة يف بالدهم إىل غري

مث يف تارخيه سرق من بيت امرأة رومية صندوق ومتاع فاهتمت أشخاصا من العميان اجملاورين بزاويتهم جتاه مدرسة 
اجلوهرية املالصقة لألزهر فقبض عليهم اآلغا وقررهم فأنكروا وقالوا لسنا سارقني وإمنا مسعنا فالنا ومسوه وهو حممد 

عن مشيخة رواق املغاربة ومعه اخوته وآخرون ونعرفه بصوته وهم  ابن اىب القاسم الدرقاوي املغريب املنفصل
يتذاكرون يف ذلك وحنن نسمعهم فلما حتققوا ذلك وشاع بني الناس واالشياخ ذهب بعضهم إىل اىب القاسم 

وخاطبوه وكلموه سرا وخوفوه من العاقبة وكان املذكور جعل نفسه مريضا ومنقطعا يف داره فغالطهم فقالوا له حنن 
صدنا خبطابك التستر على أهل اخلرقة املنتسبني إىل األزهر يف العمل بالشريعة واخذ العلم او ما علمت ما قد جرى ق

يف العام السابق من حادثة الزغل وغري ذلك فلم يزالوا به حىت وعدهم انه يتكلم مع أوالده ويفحصون على ذلك 
  بنباهتهم وجنابتهم 

ل أبو القاسم املذكور فأحضر السيد امحد الذي يقال له جندي املطبخ وابن أخيه ويف اليوم الثالث وقيل الثاين أرس
ومها اللذان يتعاطيان احلسبة واألحكام خبط األزهر ويتكلمان على الباعة واخلضرية واجلزارين الكائنني باخلطة فلما 

م القضية واخربها بان ولده حضرا عنده عاهدمها وحلفهما بأن يسترا عليه وعلى أوالده وال يفضحاهم ويبعدا عنه
مل يزل يتفحص بفطانته حىت عرف السارق ووجد بعض األمتعة مث فتح خزانة مبجلسه واخرج منها أمتعة فسألوه عن 

  الصندوق فقال هو باق عند من هو عنده وال ميكن إحضاره يف النهار فإذا كان آخر الليل انتظروا ولدي 

الرومي وهو يأتيكم بالصندوق مع سارقه فاقبضوا عليه واتركوا أوالدي  حممد هذا عند جامع الفكهاين بالعقادين
وال تذكروهم وال تتعرضوا هلم فقالوا له كذلك وحضر اجلندي وابن أخيه يف الوقت الذي وعدهم به وصحبتهما 
م أشخاص من أتباع الشرطة ووقفوا يف انتظاره عند جامع الفكهاين فحضر إليهم وصحبته شخص صرمايت فقاال هل

مكانكم حىت نأتيكم مث طلعا إىل ربع بعطفة االمناطيني ورجعا يف احلال بالصندوق حامله الصرمايت على رأسه فقبضوا 
على ذلك الصرمايت واخذوه بالصندوق إىل بيت اآلغا فعاقبوه بالضرب وهو يقول انا لست وحدي وشركائي ابن 

ميع مخسة أشخاص فذهب اآلغا واخرب كتخدا بك اىب القاسم وأخواه وآخر يسمى شالطة وابن عبدالرحيم اجل
فأمره بطلب أوالد أيب القاسم فأرسل اليه ورقة يطلبهم فأجابه بأن اوالده حاضرون عنده باالزهر من طلبة العلم 

وليسوا بسارقني فباالختصار اخذهم اآلغا واحضر ذلك الصرمايت معهم ألجل احملاققة فلم يزل يذكر البن أيب 
وا عليه يف سرحاهتم القدمية واجلديدة ويقول له اما كنا كذا وكذا وفعلنا ما هو كذا يف ليلة كذا القاسم ما كان

واقتسمنا ما هو كذا وكذا ويقيم عليه ادلة وقرائن وامارات ويقول له انت رئيسنا وكبرينا يف ذلك كله وال منشي 
االنكار واقر واعترف هو واخوته وحبسوا سوية إىل ناحية وال سرحة اال بإشارتك فعند ذلك مل يسع ابن أيب القاسم 

واما شالطة ورفيقه فإهنما تغيبا وهربا واختفيا وشاعت القضية يف املدينة وكثر القال والقيل يف االزهر ونواحيه 
وتذكروا قضية الدراهم الزغل الىت ظهرت قبل تارخيه وتذكروا اقواال أخرى واجتمع كثري من الذين سرق هلم 

يع السمن اخذ من خمزنه عدة مواعني مسن وصينية الفطاطري الىت يعمل عليها الكنافة وامتعة وفروش فمنهم رجل يب



وجدت يف ثالثة اماكن وخامت ياقوت ذكروا انه بيع جبملة دنانري وعقد لؤلؤ وغري ذلك واستمروا اياما والناس 
  ء ويذكرون ضياع اشياء يذهبون إىل اآلغا ويذكرون ما سرق هلم ويساهلم فيقرون باشياء دون اشيا

تصرفوا فيها وباعوا وأكلوا بثمنها مث اتفق احلال على املرافعة يف احملكمة الكبرية فذهبوا باجلميع واجتمع العامل الكثري 
من الناس واصحاب السرقات وغريهم نساء ورجاال وادعوا هؤالء االشخاص املقبوض عليهم فاحضروا بعض ما 

ا ومل يقولوا سرقنا وبرا حممد بن ايب القاسم اخويه وقال اهنما مل يكونا معنا يف شيء من ادعوا به عليهم وقالوا اخذن
هذا وحصل االختالف يف ئبوت القطع بلفظ اخذنا وقد حضرت دعوى اخرى مثل هذه على رجل صباغ مث ان 

هم عند القبطان القاضي كتب اعالما للكتخدا بك بصورة الواقع وفوض االمر اليه فأمر هبم اىل بوالق وانزلو
وصحبتهم ابوهم ابو القاسم فاقاموا اياما مث ان كتخدا بك امر بقطع ايدي الثالثة وهم حممد بن ايب القاسم 

الدرقاوي ورفيقة الصرماين والصباغ الذي ثبتت عليه السرقة يف احلادثة االخرى فقطعوا ايدي الثالثة يف بيت 
ابو القاسم وولداه اآلخران اللذان مل تقطع ايديهما وسفروهم اىل  القبطان مث انزلوهم يف م مركب وصحبتهم ابوهم

  االسكندرية وذلك يف منتصف شهر مجادى االوىل من السنة 

  واستهل شهر مجادى الثانية بيوم اخلميس سنة

فيه حضر الثالثة اشخاص املقطوعني االيدي وذلك اهنم ملا وصلوا اىل االسكندرية وكان الباشا هناك تشفع فيهم 
املتشفعون عنده قائلني انه جرى عليهم احلد بالقطع فال حاجة اىل نفيهم وتغريبهم فأمر بنفي ايب القاسم وولديه 

الصغريين اىل ايب قري ورجع ولده اآلخر م مع رفيقه الصرمايت والصباغ اىل مصر فحضروا اليها وذهبوا اىل دورهم 
ونزل اىل السوق يطوف على اصحابه ويسلم عليهم وهو  واما ابن ايب القاسم فذهب اىل داره وسلم على والدته

يتأمل مما حصل يف نفسه وال يظهر ذلك لشدة وقاحته ومجودة صدغه وغالظة وجهه بل يظهر التجلد وعدم املباالة مبا 
وقع له من النكل وكسوف البال ومر يف السوق واالطفال حوله وخلفه وامامه يتفرجون عليه ويقولون انظروا 

  وهو اليبايل هبم وال يلتفت احلرامي 

اليهم حىت قيل انه ذهب إىل مسجد خرب بالباطنية ودعا اليه غالم يهواه بناحية الدرب االمحر فجلس معه حصة 
  من النهار مث فارقه وذهب إىل داره واشتد به االمل الن الذي باشر قطع يده مل حيسن القطع فمات يف اليوم الثالث 

ردت عساكر كثرية من االتراك وعينوا للسفر وخرجوا إىل خميم العرضى خارج بايب ويف هذا الشهر وما قبله و
النصر والفتوح فكانوا خيرجون مساء ويدخلون يف الصباح ويقع منهم ما يقع من اخذ الدواب وخطف بعض 

  النساء واالوالد كعادهتم 
ن باشا إىل القصر بشربا وطلع يف ويف ليلة اخلميس ثاين عشرينه حضر الباشا من االسكندرية ليال وصحبته حس

صبحها إىل القلعة وضربوا لقدومه مدافع من االبراج فكان مدة غيبته يف هذه املدة شهرين وسبعة ايام واجتهد فيها 
عمارة سور املدينة وابراجها وحصنها وحتصينها عظيما وجعل هبا جبجانات وبارودا ومدافع وآالت حرب ومل تزل 

وجه منها على الرسم الذي رمسه هلم واخذ مجيع ما ورد عليه من مراكب التجار من العمارة مستمرة بعد خر
البضائع على ذمته مث باعه للمتسببني مبا احب من الثمن وورد من ناحية بالد االفرنج كثري من النب االفرجني وحبه 

مجلة ما اخذ يف معاوضة  اخضر وجرمه اكرب من حب النب اليمين الذي يايت إىل مصر يف مراكب احلجاز واخذه يف
الغالل ورماه على باعة النب مبصر بثالثة وعشرين فرانسة القنطار والتجار يبيعونه بالزيادة وخيلطونه مع النب اليمين 



ويف ابتداء وروده كان يباع رخيصا ألنه دون النب اليمين يف الطعم واللذة يف شربه وتعاطيه وبينهما فرق ظاهر 
  ة يدركه صاحب الكيف البت

وفيه وصل مرسوم صحبة قاجبي من الديار الرومية مضمونه وكالة دار السعادة باسم كتخدا بك وعزل عثمان أغا 
الوكيل تابع سعيد أغا فعمل الباشا ديوانا يوم األحد وقريء املرسوم وخلع على كتخدا بك خلعة الوكالة وخلعة 

  أخرى باستمراره يف الكتخدائية على عادته وركب يف مركب 

ىل داره فلما استقر يف ذلك أرسل يف ثاين يوم فأحضر الكتبة من بيت عثمان أغا وامرهم بعمل حسابه من ابتداء إ
لغاية تارخيه فشرعوا يف ذلك واصبح عثمان أغا املذكور مسلوب النعمة بالنسبة ملا كان فيه ويطالب مبا  ١٢٢١سنة 

   وأوقافهما وغري ذلك دخل يف طرفه وانتزعت منه بالد الوكالة وتعلقات احلرمني
ويف يوم اخلميس غايبته وصل صاحل قوج وحمو بك وسليمان أغا وخليل أغا من ناحية الينبع على طريق القصري من 

  اجلهة القبلية وذهبوا إىل دورهم 

  واستهل شهر رجب بيوم اجلمعة سنة

منهم ومتكدر عليهم النه طلبهم  يف ثالثه طلع اجلماعة الواصلون إىل القلعة وسلموا على الباشا وخاطره منحرف
للحضور جمردين بدون عساكرهم ليتشاور معهم فحضروا جبملة عساكرهم وقد كان ثبت عنده اهنم هم الذين 

كانوا سببا للهزمية ملخالفتهم على ابنه واضطراب رأيهم وتقصريهم يف نفقات العساكر ومبادرهتم للهرب واهلزمية 
املراكب وما حصل بينهم وبني ابنه طوسون باشا من املكاملات فلم يزالوا مقيمني يف عند اللقاء ونزوهلم خباصتهم إىل 

بيوهتم ببوالق ومصر واألمر بينهم وبني الباشا على السكوت حنو العشرين يوما وأمرهم يف ارجتاج واضطراب 
  قاطعة وعساكرهم جمتمعة حوهلم مث أن الباشا أمر بقطع خرجهم وعالئفهم فعند ذلك حتققوا منه امل

ويف رابع عشرينه أرسل إليهم عالئفهم املنكسرة وقدرها ألف ومثامنائة كيس مجيعها رياالت فرانسة وأمر حبملها 
على اجلمال ووجه إليهم بالسفر فشرعوا يف بيع بالدهم وتعلقاهتم وضاق ذرعهم وندر طبعهم إىل الغاية وعسر 

اهية والسيادة واألمارة والتصرف يف األحكام واملساكن عليهم مفارقة ارض مصر وماصاروا فيه من التنعم والرف
  العظيمة والزوجات والسرارى واخلدم والعبيد واجلورى فإن ألقل منهم له البنتان والثالثة من بيوت 

األمراء ونسائهم الاليت قتلت أزواجهن على أيديهم وظنوا أن البالد صفت هلم حىت أن النساء املترفهات ذوات 
ادات وااللتزامات صرن يعرضن أنفسهن عليهم ليحتمني فيهم بعد أن كن يعفنهم ويأنفن من ذكرهم البيوت واإلير

  فضال عن قرهبم 
وفيه ورد أغا قاجبي من دار السلطنة وعلى يده مرسوم بالبشارة مبولود ولد للسلطان فعملوا ديوانا يوم األحد رابع 

ذلك املرسوم وصحبته األمراء وضربوا شنكا ومدافع  عشرينه وطلع األغا املذكور يف موكب إىل القلعة وقرئ
  واستمروا على ذلك ثالثة أيام يف وقت كل آذان كأيام األعياد 

ويف يوم الثالثاء مات امحد بك وهو من عظماء االرنؤد وأركاهنم وكان عندما بلغه قطع خرج املذكورين أرسل إىل 
فر مع أخواين فمنعه الباشا واظهر الرأفة به فتغري طبعه الباشا يقول له اقطع خرجي واعطين علوفة عساكري وأسا

وزاد قهره ومترض جسمه فأرسل إليه الباشا حكيمه فسقاه شربه وفصده فمات من ليلته فخرجوا جبنازته من بوالق 



ودفنوه بالقرافة الصغرى وخرج أمامه صاحل أغا وسليمان أغا وطاهر أغا وهم راكبون أمامه وطوائف االنؤد عدد 
   مشاة حوله كبري

  وإستهل شهر شعبان بيوم األحد سنة

يف رابعه يوم األربعاء املوافق لسابع مسرى القبطي أو يف النيل املبارك ادرعه ونزل الباشا يف صبح اخلميس يف جم 
غفري وعدة وافرة من العساكر وكسر السد حبضرته وحضرة القاضى وجرى املاء يف اخلليج ومنع املراكب من 

  يج دخوهلا اخلل
  ويف منتصفه سافر سليمان أغا وحمو بك بعد أن قضوا أشغاهلم وباعوا تعلقاهتم وقبضوا عالئفهم 

ويف يوم اخلميس تاسع عشره سافر صاحل أغا قوج وصحبته حنو املائتني ممن اختارهم من عساكره االرنؤدية وتفرق 
  عنه الباقون وانضموا 

  إىل حسن باشا وأخيه عابدين بك وغريمها 
وم اجلمعة برزت خيام الباشا خارج باب النصر وعزم على اخلروج والسفر بنفسه إىل احلجاز وقد اطمان ويف ي

خاطره عندما سافر اجلماعة املذكورين ألنه ملا قطع خرجهم ورواتبهم وامرهم بالسفر مجعوا عساكرهم إليهم 
ثرت القالة وختوف الباشا منهم وخيوهلم واخذوا الدور والبيوت ببوالق وسكنوها وصارت هلم صورة هائلة وك
  وحتذرونبه على خاصته وسفاشيته وغريهم باملالزمة واملبيت بالقلعة وغري ذلك 

ويف يوم السبت حادي عشرينه اجتمعت العساكر واجنر املوكب من باكر النهار فكان أوهلم طوائف الدالة مث 
مه يف طوائفه أمام الباشا مث الباشا وكتخدا العساكر وأكابرهم وحسن باشا واخوه عابدين بك وهو ماش على أقدا

بك واغواهتم الصقلية وطوائفهم وخلفهم الطبلخانات وعند ركوبه من القلعة ضربوا عدة مدافع فكان مدة 
  مرورهم حنو مخس ساعات وجروا أمام املوكب مثانية عشر مدفعا وثالث قنابر 

  واستهل شهر رمضان بيوم االثنني سنة

ت هجانة مبشرون باستيالء األتراك على عقبة الصفراء واجلديدة من غري حرب باملخادعة يف رابع عشرينه ورد
واملصاحلة مع العرب وتدبري شريف مكة ومل جيدوا هبا أحدا من الوهابيني فعندما وصلت هذه البشارة ضربوا مدافع 

  كثرية تلك الليلة من القلعة وظهر فيهم الفرح والسرور 
د أغا الظ حاكم قنا ونواحيها وكان من خربه انه ملا وصلت اليه اجلماعة الذين سافروا يف ويف تلك الليلة حضر امح

الشهر املاضي وهم صاحل أغا وسليمان أغا وحمو بك ومن معهم واجتمعوا على املذكور وبثوا شكواهم واسروا 
أمرهم باخلروج والعود إىل جنواهم واضمروا يف نفوسهم اهنم إذا وصلوا إىل مصر ووجدوا الباشا منحرفا منهم أو 

احلجاز امتنعوا عليه وخالفوه وان قطع خرجهم وأعطاهم عالئفهم بارزوه ونابذوه وحاربوه واتفق امحد أغا املذكور 
  معهم على ذلك وانه مىت حصل هدا املذكور 

الرنؤد كعابدين أرسلوا اليه فيأتيهم على الفور بعسكره وجنده وينضم اليه الكثري من املقيمني مبصر من طوائف ا
بك وحسن باشا وغريهم بعساكرهم الحتاد اجلنسية فلما حصل وصول املذكورين وقطع الباشا راتبهم وخرجهم 



وأعطاهم عالئفهم املنكسرة وأمرهم بالسفر أرسلوا ألمحد أغا الظ املذكور باحلضور حبكم اتفاقهم معه فتقاعس 
ل إليه مكتوبا يقول له فيه ان كنت قطعت خرج أخواين واحب أن يبدي لنفسه عذرا يف شقاقه مع الباشا فأرس

وعزمت على سفرهم من مصر وإخراجهم منها فاقطع أيضا خرجي ودعين أسافر معهم فأخفى الباشا تلك املكاتبة 
وأخر عود الرسول ويقال له اخلجا لعلمه مبا ضمروه فيما بينهم حىت أعطى للمذكورين عالئفهم على الكامل ودفع 

كل عاما طلبه واده حىت انه كان انشأ مسجدا بساحل بوالق جبوار داره وبىن له منارة ظريفة واشترى له لصاحل أغا 
عقارا وأمكنه وقفها على مصاحل ذلك املسجد وشعائره فدفع له الباشا مجيع ما صرفه عليه ومثن العقار وغريه ومل 

هم حلسن باشا وعابدين بك أخيه فمالوا عنهم يترك هلم مطالبة حيتجون هبا يف التأخري وأعطى الكثري من رواتب
وفارقهم الكثري من عساكرهم وانضموا إىل أجناسهم املقيمني عند حسن باشا وأخيه فرتبوا هلم العالئف معهم 

وأكثرهم مستوطنون ومتزوجون بل ومتناسلون ويصعب عليهم مفارقة الوطن وما صاروا فيه من التنعم وال يهون 
النعيم باجلحيم ويعملون عاقبة ما هم صائرون إليه ألنه فيما بلغنا أن من سافر منهم إىل بالده مبطلق احلال استبدال 

قبض عليه حاكمها واخذ منه ما معه من املال الذي مجعه من مصر وما معه من املتاع وأودعه السجن ويفرض عليه 
تري نفسه به أو يشتريه أقاربه أو قدرا فال يطلقه حىت يقوم بدفعه على ظن أن يكون أودع شيئا عند غريه فيش

يرسل إىل مصر مراسلة لعشريته وأقاربه فتأخذهم عليه الغرية فريسلون له ما فرض عليه ويفتدونه واال فيموت 
بالسجن أو يطلق جمردا أو يرجع إىل حالته اليت كان عليها يف السابق من اخلدم املمتهنة واالحتطاب من اجلبل 

  ببيع  والتكسب بالصنائع الدنيئة

اإلسقاط والكروش واملؤاجرة يف محل األمتعة وحنو ذلك فلذلك خيتارون اإلقامة ويتركون خمادميهم خصوصا واخلسة 
من طباعهم هذا والباشا يستحث صاحل أغا ورفقاءه يف الرحيل حيث مل يبق له عذر يف التأخري فعندما نزلوا يف 

ذكور وهو عبارة عن أالفندي املخصوص بكتابة سره وإيراده املراكب واحندروا يف النيل احضر الباشا اخلاجا امل
ومصرفه وأعطاه جواب الرسالة مضموهنا تطمينه وتأمينه ويذكر له انه صعب عليه وتأثر من طلبه املقاطعة وطلبه 
ا هو املفارقة وعدد له أسباب احنرافه عن صاحل أغا ورفقائه وما استوجبوا به ما حصل هلم من اإلخراج واالبعاد وأم

فهو ال ! فلم حيصل منه ما يوجب ذلك وانه باق على ما يعهده من املودة واحملبة فان كان وال بد من قصده سفره 
مينعه من ذلك فيأيت جبميع أتباعه ويتوجه بالسالمة أينما شاء واالبان صرف عن نفسه هذا اهلاجس فليحضر يف 

عه يف مشورته وانتظام أموره اليت ال يتحملها هذا الكتاب القنجة يف قلة ويترك وطاقه وأتباعه ليواجهه ويتحدث م
ويعود إىل حمل واليته وحكمه مكرما فراج عليه ذلك التمويه وركن إىل زخرف القول وظن أن الباشا ال يصله 

مبكروه وال يواجهه بقبيح من القول فضال عن الفعل ألنه كان عظيما فيهم ومن الرؤساء املعدودين صاحب مهة 
واقدام جسورا يف احلروب واخلطوب وهو الذي مهد البالد القبلية وأخالها من األجناد املصرية فلما خلت وشهامة 

الديار منهم واستقر هو بقنا وقوص وهو مطلق أغا قوج باالسيوطية مث أن الباشا وجه صاحل أغا إىل احلجاز وقلد 
ذكور يف أفعاله وميانعه التعدي على أطيان الناس ابنه إبراهيم باشا والية الصعيد فكان يناقض عليه امحد أغا امل

وأرزاق األوقاف واملساجد وحيل عقد ابراماته فريسل إىل أبيه باألخبار فيحقد ذلك يف نفسه ويظهر خالفه ويتغافل 
وامحد أغا املذكور على جليته وخلوص نيته فلما وصلته الرسالة اعتقد صدقه وبادر باحلضور يف قلة من أتباعه 

ارته وطلع إىل القلعة ليلة السبت وهي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان فعرب عند الباشا وسلم حسب إش
  عليه فحادثه وعاتبه ونقم 



عليه أشياء وهو جياوبه ويرادده حىت ظهر عليه الغيظ فقام كتخدا بك وإبراهيم أغا فأخذاه وخرجا من عند الباشا 
دثون وصار الكتخدا وإبراهيم أغا يلطفان معه القول وأشارا عليه بأن ودخال إىل جملس إبراهيم أغا وجلسوا يتح

يستمر معهما إىل وقت السحور وسكون حدة الباشا فيدخلون إليه ويتسحرون معه فأجاهلم إىل رأيهم وأمر من كان 
قال بصحبته من العسكر وهم حنو اخلمسني بالنزول إىل حملهم فامتنع كبريهم وقال ال نذهب ونتركك وحيدا ف

الكتخدا وما الذي يصيبه وهو مهشري ومن بلدي وان أصيب بشيء كنت أنا قبله فعند ذلك نزلوا وفارقواه وبقي 
عنده من ال يستغىن عنه يف اخلدمة آتاه من يستدعيه إىل الباشا فلما كان خارج اجمللس قبضوا عليه واخذوا سيفه 

شعل واداروا كتافه ورموا رقبته ورفعوه يف احلال وسالحه ونزلوا به إىل حتت سلم الركوب وأشعل الضوى امل
وغسلوه وكفنوه ودفنوه وذلك يف سادس ساعة من الليل واصبح اخلرب شائعا يف املدينة واحضر الباشا اخلجا 

وطولب بالتعريف عن أمواله وودائعه وعني يف احلال باشجاويش ليذهب إىل قناوخيتم على داره ويضبط ماله من 
وطلبت الودائع ممن هي عنده اليت استدلوا عليها باألوراق فظهر له ودائع يف عدة أماكن وصناديق الغالل واألموال 

  مال وغري ذلك ومل يتعرض ملنزله وال حلرميه 

  واستهل شهر شوال بيوم األربعاء سنة

ومعه فروة يف رابعه يوم السبت قدم قاجبي من اسالمبول وعلى يده مقرر للباشا بوالية مصر على السنة اجلديدة 
خلصوص الباشا فلما وصل إىل بوالق فنزل كتخدا بك ملالقاته فركب يف موكب جليل وخلفه النوبة التركية وشق 

من وسط البلد وصعد إىل القلعة وحضر األشياخ وأكابر دولتهم وقرئ املرسوم حبضرة اجلميع فلما انقضى الديوان 
  ضربوا عدة مدافع من القلعة 

  ت ابن أخيه سيدي امحد خلعة وتاجا وجعله وفيه البس شيخ السادا

وكيال عنه يف نقابة األشراف واركبه فرسا بعباءة ومشى أمامه أيضا اجلاويشية املختصني بنقيب األشراف وأمره بأن 
يذهب إىل الباشا ويقابله ليخلع عليه وأرسل صحبته حممد أفندي فقال مبارك وأشار إليه حممد أفندي بان خيلع عليه 

ال الباشا أن عمه جعله نائبا عنه ووكيال له فليس له عندي تلبيس ألنه مل يتقلد باألصالة من عندي فقام فروة فق
  ونزل من غري شيء إىل داره جبوار املشهد احلسيين 

ويف يوم اخلميس ثالث وعشرينه سافر مصطفى بك دايل باشا جبميع الدالة وغريهم من العسكر إىل احلجاز وحصل 
لشهر عدة كربات منها وهو أعظمها عدم وجود املاء العذب وذلك يف وقت النيل وجريان اخلليج للناس يف هذا ا

من وسط املدينة حىت كاد الناس ميوتون عطشا وذلك بسبب أخذهم احلمري للسخره والرجال خلدمة العسكر 
ة بالوكالة عند اخلليلية وما املسافرين وغلو مثن القرب اليت تشترى لنقل املاء فإن الباشا اخذ مجيع القرب املوجود

كان بغريها أيضا حىت أرسل إىل القدس واخلليل فأحضر مجيع ما كان هبما وبلغت الغاية يف غلو األمثان حىت بيعت 
القربة الواحدة اليت كان مثنها مائة ومخسني نصفا بآلف ومخسمائة نصف يأخذون أيضا اجلمال اليت تنقل املاء بالروايا 

هاريج وغريمها من اخلليج فامتنع اجلمع عن السراح واخلروج واحتاج العسكر أيضا إىل املاء اىل االسبلة والص
فوقفوا بالطرق يرصدون مرور السقائني وغريهم من الفقراء والذين ينقلون املاء بالبالليص واجلرار على رؤوسهم 

ن من يستقى من السقائني أو فيوجد على كل موردة من املوارد عدة من العسكر وهم واقفون باألسلحة ينتظرو
غريهم فكان اخلدم والنساء والفقراء والبنات والصبيان ينقلون بطول النهار والليل باألوعية الكبرية والصغرية على 



رؤوسهم مبقدار ما يكفيهم للشرب وبيعت القربة الواحدة خبمسة عشر نصف فضة واكثر وشح وجود اللحم 
مر حىت بيع بثمانية عشر نصف فضة كل رطل هذا ان وجد واجلاموسي اجلفيط وغاليف الثمن زيادة على سعره املست

  بأربعة عشر وطلبوا للسفر 

طائفة من القبانية ومن اخلبازين ومن أرباب الصنائع واحلرف وشددوا عليهم الطلب يف أواخر الشهر فتغيبوا 
ألفران حىت عدم اخلبز من األسواق ومل وهربوا فسمرت بيوهتم وحوانيتهم وكذلك الببازون والفرانون بالطوابني وا

جيد أصحاب البيوت فرنا خيبزون فيه عجينهم فمن الناس القادرين على الوقود من خيبز عجينه يف داره أو عند جاره 
الذي يكون عنده فرن أو عند بعض الفرانني الذي تكون فرنه بداخل عطفة مستورة خفية أو ليال من اخلوف من 

وكذلك عدم وجود التنب بسبب رصد العسكر يف الطرق ألخذ ما يأيت به الفالحون من  العسس واملرصدين هلم
األرياف فيخطفونه قبل وصوله إىل املدينة وحصل بسبب هذه األحوال املذكورة شبكات ومشاجرات وضرب وقتل 

صل اكثر من وجتريح أبدان ولوال خوف العسكر من الباشا وشدته عليهم حىت بالقتل إذا وصلت الشكوى إليه حل
  ذلك 

  واستهل شهر ذي القعدة بيوم اجلمعة سنة

  يف سابعه يوم اخلميس سافر الباشا هجانا إىل السويس وصحبته حسن باشا 
ويف يوم اجلمعة خامس عشره وصل مبشرون من ناحية احلجاز وهم أتراك على اهلجن واخلرب عنهم أن عساكرهم 

  وصلوا إىل املدينة املنورة ونزلوا بفنائها 
  ويف يوم األحد سابع عشره رجع الباشا من ناحي السويس إىل مصر 

وفيه وردت أخبار لطائفة الفرنساوية وقنصلهم املقيمني مبصر بأن بونابارته وعساكر الفرنساوية زحفوا يف مجع عظيم 
بذلك على بالد املسكوب ووقع بينهم حروب عظيمة فكانت اهلزمية على املسكوب وانكسروا كسرة قوية وكتبوا 

أوراقا الصقوها حبيطان دوائرهم وحاراهتم وملا حضر الباشا طلع إليه القنصل واخربه بتلك األخبار واطلعه على 
  الكتب الواردة من بالدهم 

ويف ليلة الثالثاء عدى الباشا إىل بر اجلزيرة وأمر خبروج العساكر إىل الرب الغريب وعدى أيضا كتخدا بك بسبب أن 
لوا بناحية الفيوم جبمع عظيم وأكلوا الزروعات فخرج إليهم حسن أغا الشماشرجي فوزن عربان أوالد علي نز

نفسه معهم فرأى انه ال يقاومهم لكثرهتم فحضر إىل مصر واخرب الباشا وحترك الباشا للخروج إليهم مث بعقيبه أرسل 
احتهم وعني هلم جهات هلم وخادعهم فحضر إليه عظماؤهم فاخذ منهم رهائن وخلع عليهم وكساهم وأعطاهم ر
  وشرط عليهم أن ال يتعدوها مث رجع وعدى إىل بر مصر يف ليلة اخلميس حادي عشرينه 

ويف سادس عشرينه هنب العرب القافلة القادمة من السويس حبمل بضائع التجار وغريهم وقتلوا العسكر الذين 
ي واجلمال املذكورة على ملك الباشا وأتباعه بصحبتهم وخفارهتم واخذوا اجلمال بأمحاهلا وذهبوا هبا لناحية الواد

ألهنم صريوا هلم مجاال واعدوها حلمل البضائع ويأخذون أجرهتا ألنفسهم بدال عن مجال العرب وذلك من مجلة 
األمور اليت احتكروها طمعا وحسدا يف كل شيء ومل ينج من اجلمال إال البعض الذين سبقوهم وهم لكتخدا بك 

رسل يف احلال مراسالت إىل سليمان باشا حمافظ عكا يعلمه بذلك ويلزمه بإحضارها ويتوعده فحنق لذلك الباشا وأ
  ان ضاع منها عقال بعري والذي ذهب باملراسلة إبراهيم أفندي املهردار 



  واستهل شهر ذي احلجة بيوم السبت سنة

ء على قلعة املدينة املنورة يف عاشره يوم األضحى وردت هجانة من ناحية احلجاز وعلى يدهم البشائر باالستيال
ونزول املتويل هبا على حكمهم وان القاصد الذي أتت بشائره وصل إىل السويس وصحبته مفاتيح املدينة فحصل 
للباشا بذلك سرور عظيم وضربوا مدافع وشنكا بعد مدافع العيد وانتشرت املبشرون على بيوت األعيان ألجل 

  اخذ البقاشيش 
عشره وصل القادمون إىل العادلية فعملوا لقدومهم شنكا عظيما وضربوا مدافع كثرية من  ويف يوم الثالثاء حادي
  القلعة وبوالق واجليزة 

وخارج قبة العزب حيث العرضي املعد للسفر وأيضا ضربوا بنادق كثرية متتابعة من مجيع اجلهات حىت من اسطحة 
فكان شيئا مهوال مزعجا أشيع يف الناس دخول البيوت الساكنني هبا واستمر ذلك اكثر من ساعتني فلكيتني 

الواصلني يف موكب واختلفت رواياهتم وخرج الباشا إىل ناحية العادلية فاصطف الناس على مساطب الدكاكني 
والسقائف للفرجة فلما كان قريب الغروب دخل طائفة من العسكر وصحبتهم بعض أشخاص راكبني على اهلجن 

اآلخر كيس امحر بداخلهما املكاتبات واملفاتيح وعاد الباشا من ليلته وصعد إىل ويف يد أحدهم كيس اخضر وبيد 
القلعة هذا واملدافع والشنك يعمل يف كل وقت من األوقات اخلمسة ويف الليل ويف صبح يوم األربعاء شق األغا 

يت والدور ووقود القناديل والوايل وأغات التبديل وأمامهم املناداة على الناس بتزيني األسواق وما فيها من احلوان
والتعاليق ويسهرون ثالث ليال بأيامها او هلا يوم اخلميس وآخرها يوم السبت الذي هو خامس عشره واخرجوا 

وطاقات وخياما إىل خارج بايب النصر والفتوح وخرج الباشا يف ثاين يوم إىل ناحية العادلية وهو ليلة يوم الزينة 
ومدافع من كل ناحية مدة أيام الزينة وكتبت البشائر إىل مجيع النواحي وانعم وعملوا حراقات ونفوطا وسواريخ 

الباشا بامريات ومناصب على عشرين شخصا من خواصه وعني لطيف بك أغات املفتاح للتوجه إىل دار السلطنة 
بشائر إىل البالد بالبشائر واملفاتيح صحبته وسافر يف صبح يوم الزينة على طريق الرب وتعني خالفه أيضا للسفر بال

  الرومية والشامية واالساكل اإلسالمية مثل بالد األناضول والرومنلي ورودس وسالنيك وازمري وكريت وغريها 
ويف أواخره وردت األخبار املترادفة بوقوع الطاعون الكثري بإسالمبول فأشار احلكماء على الباشا بعمل كورنتينة 

ببالدهم فال يدعون أحدا من املسافرين الواردين يف املراكب من الديار  باإلسكندرية على قاعدة اصطالح اإلفرنج
  الرومية يصعد إىل الرب إال بعد مضي أربعني يوما من 

  وروده وإذا مات باملركب أحد يف أثناء املدة استأنفوا األربعني 
لضرخبانة وانعزل عنها كما وفيه وشى بعض اليهود على احلاج سامل اجلواهرجي املباشر اليراد الذهب والفضة إىل ا

ذكر يف وسط السنة وذلك عند ورود الرجل النصراين الدرزي الشامي بأنه كان يف أيام مباشرته لإليراد يضرب 
لنفسه دنانري خارجة عن حساب املريي خاصة به فامر الباشا بإثبات ذلك وحتقيقه فحصل كالم كثري واحلاج سامل 

ك الذي كان ينزل آخر النهار باخلرج على محاره يف كل يوم حبجة االنصاف جيحد ذلك وينكره فقال له أيوب تابع
العددية اليت يفرقها على الصيارف باملدينة واكثر ما يف اخلرج خاص بك فاحضروا أيوب املذكور وطلبوه للشهادة 

ل بالباطل فقال فقال ال اشهد مبا ال اعلم ومل حيصل هذا مطلقا وال جيوز يل وال خيلصين من اهللا أن اهتم الرج
اليهودي هذا رفيقه وصاحبه وخادمه وال ميكنه انه خيرب ويقر إال إذا خوف وعوقب وإذا ثبت قويل فانه يطلع عليه 



ستة آالف كيس فلما مسع الباشا قول اليهودي ستة آالف كيس أمر حببس احلاج سامل مث احضروا اخوته واحلاج 
ف كيس كما قال اليهودي واستمروا على ذلك أياما وذلك أيوب وسجنوهم وضربوهم والباشا يطلب ستة آال

احلبس عند قرأ علي جبوار بيت احلرمي باالزبكية وسبب خصومة مشعون اليهودي مع احلاج سامل اهنم احتجوا على 
اليهودي بأشياء وقرروا عليه غرامة أيضا فطلب من احلاج سامل املساعدة وقال له ساعدين كما ساعدتك يف غرامتك 

احلاج سامل انك مل تساعدين مبال من عندك بل هو من حسايب معك فقال اليهودي الست كنت أدارى عليك  فقال
فيما تفعله واتسع الكالم بينهما وحضرة الباشا وأعوانه مترقبون حلادث يستخرجون به األموال بأي وجه كان 

عا وقلوهبم شىت مث أن السيد حممد ويتقولون ويوقعون بني هذا وهذا والناس أعداء لبعضهم البعض حتسبهم مجي
احملروقي خاطب الباشا يف شأن احلاج سامل وحلف له أن الغرامة األوىل تأخر عليه منها ثلثمائة كيس استداهنا من 

  األوربيني ودفعها وهي 

فإننا منهل  باقية عليه إىل اآلن ومطلوبة منه وذلك بعد أن باع أمالكه وحصة التزامه فإذا كان ال بد من تغرميه ثانيا
أصحاب الديون ونقوم بدفع الثلمائة كيس املطلوبة للمداينني وندفعها للخزينة فأجابه لذلك وأمر باإلفراج عن 

  احلاج سامل واخوته ومن معه فدفعوا القرا على املتويل سجنهم وعقوبتهم سبعة أكياس 
لب من أرباب احلواالت مثل دايل باشا وفيه اشتد األمر على امسعيل أفندي امني عيار الضرخبانة وأوالده بالط

وخالفه وضيق العسكر املعينون عليهم منافسهم والزموا دورهم ومل جيدوا شافعا والدافعا والرافعا فباعوا أمالكهم 
وعقاراهتم وفراشهم ومصاغ حرميهم وأوانيهم ومالبسهم وكان الباشا اخذ من إمساعيل أفندي املذكور داره آليت 

تقل إىل القلعة فأمره بإخالئها ففعل ونزل إىل دار حبارة الروم بالقرب من دار ابنه حممد أفندي فاختذ بالقلعة عندما ان
الباشا دار امسعيل أفندي دارا حلرميه وأسكنهم هبا ألهنا دار عظيمة جليلة عمرها املذكور وصرف عليها يف األيام 

ميه وجواريه وسراريه وملا قرر عليه غرامته اسقط عنه منها اخلالية أمواال مجة فلما استوىل عليها الباشا اسكن هبا حر
عشرين كيسا ال غري وجعلها يف مثن داره املذكورة وذلك ال يقوم بثمن رخامها فقط فلما اشتد احلال بإمسعيل 
أفندي أشار عليه بعض املتشفعني بأن يكتب له عرضحال ويطلع به إىل الباشا صحبة املعلم غايل كبري األقباط 

باشرين ففعل ودخل معه املعلم غايل إىل الباشا فعندما رآه مقبال صحبة املذكور أشار إليه بالرجوع ومل يدعه يتكلم امل
فرجع بقهره ونزل إىل داره فمرض وتويف بعد أيام إىل رمحة اهللا تعاىل ومات قبله ولده حسن أفندي وبقي مجيع 

أثاث بيته وأوانيه وكتبه اليت اقتناها وحصلها بالشراء  الطلب على ولده حممد أفندي فحصل له مشقة زائدة وباع
واالستكتاب فباعها بأخبس اآلمثان على الصحافني وغريهم وطال عليه احلال وانقضت مواعيد املداينني له فطالبوه 

  وكربوه فتداين من غريهم بالربا والزيادة وهكذا واهللا حيسن لنا وله العاقبة 

ون من بالد اإلنكليز فيه بضائع وأشياء للباشا ومنها مخسون آلف كيس نقودا مثن وفيه قدم إىل اإلسكندرية قلي
غالل وخيول يأخذوهنا من مصر إىل بالدهم فطفقوا يطلبون هلم اخليول من أرباهبا فيقيسون طوهلا وعرضها وقوائمها 

  مثن وإال تركوه باألشبار فإن وجدوا ما يوافق غرضهم ومطلوهبم يف القياس والقيافة أخذوه ولو بأغلى 
وفيه أيضا أرسل الباشا جلميع كشاف الوجه القبلي حبجز مجيع الغالل واحلجر عليها لطرفه فال يدعون أحدا يبيع 
وال يشتري شيئا منها وال يسافر بشيء منها يف مركب مطلقا مث طلبوا ما عند أهل البالد من الغالل حىت ما هو 

دوا يف األمر حىت صاروا يكبسون الدور ويأخذون من الغالل قل أو مدخر يف دورهم للقوت فأخذوه أيضا مث زا
كثر وال يدفعون له مثنا بل يقولون هلم حنسب لكم مثنه من مال السنة القابلة ويشحنون بذلك مجيع مراكب الباشا 



عن كل  اليت استجدها وأعدها لنقل الغالل مث يسريون هبا إىل حبري فتنقل إىل مراكب اإلفرنج حبساب مائة قرش
  أردب وانقضت السنة ومل تنقض حوادثها بل استمر ما حدث هبا كاليت قبلها وزيادة 

فمنها ما أحاط به علمنا وذكرنا بعضه ومنها ما مل حيط به علمنا أو أحاط ونسيناه حبدوث غريه قبل التثبت ومنها أن 
صوص جلب األخشاب املتنوعة الباشا عمل ترسخانه عظيمة بساحل بوالق واختذ عدة مراكب باإلسكندرية خل

وكذلك احلطب الرومي من أماكنها على ذمته ويبيعه على احلطابني مبا حدده عليهم من الثمن وحيمل يف املراكب 
املختصة به باجرة حمددة أيضا ويأيت إىل ديوان الكمرك ببوالق فيؤخذ كركه أي مكسه وهو راجع إليه أيضا إىل أن 

احلطب بثلثمائة ومخسة عشر نصف فضة واجرة محله من بوالق إىل مصر ثالثة عشر استقر سعر القنطار الواحد من 
نصف وأجرة تكسريه مثل ذلك فيكون جمموع ذلك ثلثمائة وأربعني نصف فضة القنطار وقد اشتريناه قبل استيالء 

  هذه الدولة بثالثني نصفا وأجرة محله يف املركب 

أنصاف وتكسريه كذلك فيكون جمموع ذلك ستة وأربعني نصفا عشرة أنصاف وأجرته من بوالق إىل مصر ثالثة 
وكذلك فعل يف أنواع األخشاب الكرسنة واحلديد والرصاص والقصدير ومجيع اجمللوبات واستمر ينشىء يف 

املراكب الكبار والصغار اليت تسرح يف النيل من قبلي إىل حبري ومن حبري إىل قبلي وال يبطل اإلنشاء واألعمال 
ى الدوام وكل ذلك على ذمته ومرمتها وعمارهتا ولوازمها ومالحوها بأجرهتم على طرفه البالضمان كما والعمل عل

  كان يف السابق وهلم قومة ومباشرون متقيدون بذلك الليل والنهار 
جف ومنها وهي من احلوادث الغريبة اليت مل يتفق يف هذه اإلعصار مثلها أن يف أواخر ربيع اآلخر احترق حبر النيل و

حبر بوالق وكثرت فيه الرمال وعلت فوق بعضها حىت صارت مثل التلول واحنسر املاء حىت كان الناس ميشون إىل 
قريب انبابة مبداساهتم وكذلك حبر مصر القدمية بقي خماضا وفقدت أهل القاهرة املاء احللو واشتد بالناس العطش 

لى أن يكون محل القربة للمكان البعيد بإثين عشر بسبب ذلك وبسبب تسخري السقائني ونادى األغا والوايل ع
نصف فضة واستهل شهر بشنس القبطي فزد النيل يف أوله يف ليلة واحدة حنو ذراع مث كان يزيد يف كل يوم وليلة 

مثل دفعات أواخر أبيب ومسرى وجرى حبر بوالق ومصر القدمية وغطى الرمال وسارت فيه املراكب الكبار 
ت املقايفء مثل البطيخ واخليار والعبد الالوى وما كان مزروعا بالسواحل وهو شيء كثري منحدرة ومقلعة وغرق

جدا واستمرت الزيادة حنو عشرين يوما حىت تغري وابيض وكاد حيمر وداخل الناس من ذلك وهم عظيم من هذه 
عهد مثل ذلك وكان ذلك رمحة الزيادة آليت يف غري وقتها حىت اعتقدوا انه يويف أذرع الوفاء قبل نزول النقطة ومل ي

من اهللا بعبيده الفقراء العطاش مث أىن طالعت يف تاريخ احلافظ املقريزي املسمى بالسلوك يف دول امللوك فذكر مثل 
  هذه النادرة يف سنة مثان وثالثني ومثامنائة وملا ترادفت هذه الزيادات خرج الوايل إىل قنطرة 

ليج ونادى على نزح اخلليج وتنظيفه وكسح أوساخه وقطع أرضه مث وقفت السد ومجع الفعلة للعمل يف سد فم اخل
  الزيادة بل نقص قليال وزاد يف اوان الزيادة على العادة وأوىف أذرعه يف أيامه املعتادة فسبحان الفعال 

فيحملونه ومنها شحة الغالل وخلو السواحل منها فال جيد الناس إال ما بقي بأيدي فالحي اجلهات البحرية القريبة 
على احلمري إىل العرصات والرقع ويبيعونه على الناس كل أردب بأربعة وعشرين قرشا خالف املكس والكلف 

واستفر مكس األردب الواحد أربعة وثالثني ونصف فضة وأجرته إذا كان من طريق البحر من املنوفية أو حنوها مائة 
  نصفا  نصف واقل واكثر وأجرته من بوالق إىل مصر مخسة وعشرون

ومنها انه ملا انتظم له ملك بالد الصعيد ومل يبق له فيه منازع وقلد إمارته البنه إبراهيم باشا ورسم بان يضبط مجيع 



أطيان بالد الصعيد حىت الرزق االحباسية املرصدة على املساجد واخلريات الكائنة مبصر وغريها وأوقاف سالطني 
هم وصهارجيهم ووظائف املدرسني واملقرئني وغري ذلك ففعل ذلك مصر املتقدمني وخرياهتم ومساجدهم ومكاتب

وراك األراضي بأسرها وشاع انه جعل على كل فدان من أراضى الرزق واألوقاف ثالثة رياالت ال غري وعلى كل 
باقي فدادين األطيان مثانية رياالت خالف النبارى وهو مزارع الذرة فجعل على كل عود من عيدان القطوة سبعة 

االت فرضي أصحاب الرزق واألطيان هبذا التنظيم وظنوا استمراره فإن الكثري من املرتزقة ما كان حيصل له من ري
  مزارعي رزقته مقدار ما حيصل له على هذا احلساب 

ومنها انه رسم له باحلجر على مجيع حصص االلتزام فلم يبق ألرباهبا شيئا إال ما ندر وهو شىء قليل جدا واحتج يف 
استيالء األمراء املصريني عليها عندما خرجوا من مصر وأقاموا بالبالد القبلية فوضعوا أيديهم على ذلك وانه ذلك ب

حارهبم وطردهم وقتلهم وورث ما كان بأيديهم حبق أو باطل ومسوه املضبوط وأما ما كان بأيدي أربابه أيام استيالء 
  مبصر ممن يراعى جانبه فإنه إذا  املصريني وهم امللتزمون القانطون بالبالد القبلية أو

عرض حاله وطلب أذنا يف التصرف واخرب بأنه كان مفروجا عنه أيام استيالء املصريني واثبت ذلك بالكشف من 
الروزنامه وغريها فأما أن يؤذن له يف التصرف أو يقال له نعوضك بدهلا من البالد البحرية ويسوف وتتمادى األيام 

براهيم باشا ويقول أنا ال علقه يل يف البالد القبلية واالمر فيها إلبراهيم باشا وإذا ذهب أو حييل ذلك على ابنه إ
إلبراهيم باشا يقول له أنا أعطيك الفائظ فان رضي أعطاه شيئا نزرا ووعده باإلعطاء وان مل يرض قال له هات يل 

غائب فيصري صاحب احلاجة كاجلملة أذنا من أفندينا وكل منهما أما مرحتل أو مسافر او احدمها حاضر واآلخر 
  املعترضة بني الشارط واملشروط وأمثال ذلك كثري 

ومنها االستيالء على مجيع مزارع األرز بالبحر الغريب والشرقي ورتب هلم مباشرين وكتابا يصرفون عليهم من 
د استغالل األرز الكلف والتقاوى والبهائم ويؤخذ ذلك مجيعه من حساب الفرض اليت قررها على النواحي وعن

يرفعوهنا بأيديهم ويسعروهنا مبا يريدونه ويستوفون املصاريف ومعاليم القومة واملباشرين املعني هلم وان فضل بعد 
ذلك شىء أعطوه للمزارع أو أخذوه منه وأعطوه ورقة حياسب هبا يف املستقبل وفرض على كل دائرة من دوائر 

القدمي وعلى كل عود ثالثة أكياس فإذا كان وقت احلصاد وزنوه  األرز مخسة أكياس يف كل سنة خالف املقرر
شعريا على أصحاب الدوائر واملناشر حىت إذا صلح وابيض حسبوا كلفه من اصل املقرر عليهم فإن زاد هلم شيء 

أعطوهم به ورقة وحاسبوا هبا من قابل وابطل تعامل املزارعني مع التجار الذين كانوا معتادين بالصرف عليهم 
واستقر احلال إىل أن صار مجيعه أصال وفرعا لديوان الباشا ويباع املوجود على ذمته ألهل اإلقاليم املتسببني وغريهم 

  وهو عن كل أردب مائة قرش بل وزيادة ولإلفرنج وبالد الروم والشام مبا ال أدرى 
وهو الذي حضر من جبل الدروز  ومنها انه حصل بني عبداهللا أغا بكتاس الترمجان وبني النصراين الدرزي منافسة

  ويسمى الياس واجتمع 

مبصر على من أوصله إىل الباشا وهو بكتاش وخالفه وعرفوه عن صناعته وانه يعمل آالت بأسهل مما يصنعه صناع 
الضرخبانه ويوفر على الباشا كذا وكذا من األموال اليت تذهب يف الدواليب والكلف وما يأخذه املباشرون من 

نفسهم وافرد له بقعة خاصة به جبانب الضرخبانة وأمر حبضور ما يطلبه إليه من احلديد والصناع واستمر املكاسب أل
على ذلك شهورا وملا متم اآللة صنع قروشا وضرهبا ناقصة يف الوزن والعيار وجعل كتابتها على نسق القروش 

والثالثة أرباع حناس وكان املرتب يف  الرومية ووزن القرش درمهان وربع وفيه من الفضة اخلالصة الربع بل اقل



األموال من النحاس يف كل يوم قنطارين فضوعف إىل ستة قناطري حىت غال سعر النحاس واألواين املتخذة منه فبلغ 
سعر الرطل النحاس املستعمل مائة وأربعني نصف فضة بعد أن كان سعره يف األزمان السابقة أربعة عشر نصفا 

و اقل مث زاد الطلب للضرخبانة إىل عشرة قناطري يف كل يوم واملباشر لذلك كله بكتاش والفراضة سبعة أنصاف أ
أفندي مث أن بكتاش أفندي املذكور احنرف على ذلك الدرزي وذلك بإغراء املعاير وحصل بينهما مناقشة بني يدي 

العمل ورتب له الباشا أربعة الباشا واملعلم غايل بينهم واحنط اآلمر يف ذلك اجمللس على منع الدرزي من مباشرة 
أكياس ملصرفه يف كل شهر ومنعوا أيضا من كان معه من نصارى الشوام من الطلوع الضرخبانة واستمر بكتاش 

أفندي ناظرا عليها ودقق على أرباب الوظائف واخلدم ليأخذ بذلك وجاهة عند خمدومه مث أن الباشا بعد أيام أمر 
والده وانقضى أمره بعد أن تعلموا تلك الصناعة منه ويف تلك املدة بلغ ايراد بنفي الدرزي من مصر ومجيع أهله وأ

الضرخبانه خلزينة الباشا يف كل شهر آلفا ومخسمائة كيس وكان الذي يرد منها يف زمن املصريني ثالثني كيسا يف كل 
لى ابنه السيد حممد كذلك شهر أو اقل من ذلك فلما التزم هبا السيد امحد احملروقي أوصلها إىل مخسني واستمرت ع

مدة فانتبذ هلا حممد أفندي طبل املعروف بناظر املهمات وزاد عليها ثالثني كيسا وبقيت حتت نظارة احملروقي بذلك 
  القدر مث أن الباشا عزل 

ت السيد حممد احملروقي عنها وأبقاها على ذمته وقيد خاله يف نظارهتا ومل يزل الباشا يلعب هذه املالعيب حىت بلغ
هذا املبلغ املستمر ورمبا تزيد وذلك خالف الغرامات واملصادرات ألرباهبا مث وشى له عبداهللا أغا بكتاش بأنه يزيد يف 
وزن القروش وينقص منه عن القدر احملدود فإذا حسب القدر املنقوص وعمل معدله يف مدة نظارته حتصل منه مقدار 

مر يسئل فيه صاحب العيار فأحضروه وأحضروا حممد أفندي عظيم من األكياس فلما نوقش يف ذلك قال هذا اآل
ابن امسعيل أفندي بدفتره وحتاققوا يف احلساب فسقط منهم مخسة أكياس مل تدخل احلساب فقالوا أين ذهبت هذه 

اخلمسة أكياس فطفقوا ينظرون إىل بعضهم فقال املورد احلق أن هذه اخلمسة أكياس من حساب حممد أفندي 
جتاوز عنها لفالن اليهودي املورد من مدة سابقة فالتفت الباشا إىل حممد أفندي وقال له الي شيء ومطلوبة له و

جتاوزت لليهودي عن هذا القدر فقال لعلمي انه خلي ليس عنده شيء فأخذتين الرافة عليه وتركت مطالبته حىت 
ل ومن أين كان لك ذلك وأمر به حيصل له اليسار فقال كيف تنعم مبايل على اليهودي فقال انه من حسايب فقا

فبطحوه وضربوه بالعصي مث أقاموه وأضافوا اخلمسة أكياس على باقي الغرامة املطلوبة منه اليت هو متحري يف 
حتصيلها ولو باإلستدانة من الربويني كما قال القائل شكوت جلوس إنسان ثقيل فجأوين مبن هو منه أثقل فكنت 

لى الطاعون دمل وحممد أفندي هذا من وجهاء الناس وخيارهم يفعل به هذه كمن شكا الطاعون يوما فزادوه ع
الفعال مث احنط احلال مع بكتاش أفندي على أن فرض عليه ستمائة كيس يقوم بدفعها فقال ويعفوين أفندينا من 

  نظارة الضرخبانة فلم جيبه إىل ذلك واستمر يف تلك اخلدمة مكرها خائفا من عواقبها 
ال الفرانسه بلغ يف مصارفته من الفضة العددية إىل مائتني ومثانني نصفا بل وزيادة مخسة أنصاف فنودى ومنها أن الري

  عليه بنقص عشرة وشددوا يف ذلك وبعد أيام نودى بنقص عشرة أخرى فخسر الناس حصة من أمواهلم 

فيكون الريال الواحد مبا  مث أن ذلك القرش الذي يضاف إليه من الفضة ربع درهم ووزن الريال تسعة دراهم فضة
يضاف إليه من النحاس على هذا احلساب ستة وثالثني قرشا خيرج منها مثن الريال ستة قروش ونصف وكلفة 

الشغل يف اجلملة قرش أو قرشان يبقى بعد ذلك سبعة وعشرون قرشا ونصف وهو املكسب يف الريال الواحد وهو 
اد صرفه أخذ بدله ستة قروش ونصفا وفيها من الفضة درهم من مجلة سلب األموال ألن صاحب الريال إذا أر



ونصف ومثن وهي بدل التسعة دراهم اليت هي وزن الريال مث زيد يف الطنبور نعمة وهي احلجر على الفضة العددية 
فال يصرفون شيئا منها للصيارف وال لغريهم إال بالفرط وهو أربعة قروش على كل ألف فيعطي للضرخبانة تسعة 

وبأخذ الف فضة عنها مخسة وعشرون قرشا مث زادوا بعد ذلك يف الفرط فجعلوه مخسة ! ن قرشا زالقط وعشرو
  قروش فيعطي الفا ومائتني ويأخذ بدهلا الفا فانظر إىل هذه الزيادة والرذالة وكذا السفالة 

الفقري يف كل وقت ومنها استمرار غالء األسعر يف كل شيء وخصوصا يف األقوات الىت ال يستغين عنها الغين و
بسبب اإلحداثات واملكوس اليت ترتب على كل شيء ومنها املأكوالت كاللحم والسمن والعسل والسكر وغري 

ذلك مثل اخلصارات وإبطال مجيع املذابح خالف مذبح احلسينية والتزم به احملتسب مببلغ عظيم مع كفاية حلم الباشا 
لى اجلزارين بالسعر األعلى الذي خيرج منه مثن حلوم الدولة من غري مثن وأكابر دولته بالثمن القليل ويوزع الباقي ع

فينزل اجلزار مبا يكون معه من الغنمة أو االثنني اجلفيط إىل بيت أو عطفة مستورة فتزدحم عليه املتبعون له 
يزيد على ذلك وال واملنتظرون إليه ويقع بينهم من املضاربة واملشاجرة ماال يوصف ومثن الرطل اثنا عشر نصفا وقد 

ينقص عن االثىن عشر وكذلك اخلضروات اليت كانت تباع جزافا تباع بأقصى القيمة حىت ان اخلس مثال الذي 
كان يباع كل عشرة أعداد بنصف واحد صارت الواحدة تباع بنصف وقس على ذلك باقي اخلضروات وان الباشا 

  ملا وضع يده على األراضي القريبة وانشأ 

القصر والبساتني بناحية شربا وحرث االراضي اخلرس وزرع فيها انواع اخلضراوات واجرى عليها  السواقي جتاه
املياه وقيد خلدمتها املرابعني أيضا واملزارعني باملؤاجرة واملباشر على ذلك كله ذو الفقار كتخدا وعندما يبدو صالح 

ا على الناس مبا احبوا وشاع بني الناس اضافة ذلك البقول واخلضراوات يبيعها املتسببني فيها بأغلى مثن وهم يبيعوهن
اىل الباشا فيقولون كرنب الباشا ولفت الباشا وملوخية الباشا وفجل الباشا وقرنبيط الباشا وزرع أيضا بستانه من 

روم انواع الزهور العجيبة املنظر املتنوعة االشكال من االمحر واالصفر واالزرق وامللون اتوا بنقائلها من بالد ال
  فنتجت وافلحت وليس هلا االحسن املنظر فقط وال رائحة هلا اصال 

ومنها أن ديوانا املكس ببوالق الذي يعربون عنه بالكمرك مل يزل يتزايد فيه املتزايدون حىت اوصلوه اىل ألف 
لناس والعفو ومخسمائة كيس يف السنة وكان يف زمن املصريني يؤدى من يلتزمه ثالثني كيسا مع حماباة الكثري من ا

عن كثري من البضائع ملن ينسب اىل االمراء واصحاب الوجاهة من اهل العلم وغريهم فاليتعرضون له ولو حتامى يف 
بعض اتباعهم ولو بالكذب ويعاملون غريهم بالرفق مع التجاوز الكثري وال ينبشون املتاع والرباط الشيء احملزوم بل 

م فلما ارتفع امره اىل هذه املقادير صاروا اليعفون عن شئ مطلقا على الصندوق او احملزوم قدر يسري معلو
واليساحمون احدا ولو كان عظيما من العلماء او من غريهم وكان من عادة التجار اذا بعثوا اىل شركائهم حمزوما 

ملقصبات من االقمشة الرخيصة مثل العاتكي والنابلسي جعلوا بداخل طيها اشياء من االقمشة الغالية يف الثمن ا
احلليب والكشمريي واهلندي وحنو ذلك فتندرج معها يف قلة الكمرك ويف هذا االوان حيلون رباط احملزوم ويفتحون 

الصناديق وينبشون املتاع ويهتكون ستره وحيصون عدده ويأخذون عشره أي من كل عشرة واحدا او مثنه كما 
ملسوت اليت جتلب من الروم يفتحون صناديقها ويعدوهنا يبيعه التاجر غاليا او رخيصا حىت البوابيج واالخفاف وا

  بالواحد ويأخذون 
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عشورها علينا او مثنا ويفعل ذلك أيضا متويل كمرك االسكندرية ودمياط واسالمبول والشام فبذلك غلت اسعار 
املنسوجة من القطن  البضائع من كل شئ لفحش هذه االمور وخصوصا يف االقمشة الشامية واحللبية والرومية

واحلرير والصوف فإن عليها مبفردها مكوسا فاحشة قبل نسجها وكان الدرهم احلرير يف السابق بنصف فضة فصار 
اآلن خبمسة عشر نصفا وما يضاف اليه من االصباغ وكلف الصناع واملكوس املذكورة فبذلك بلغ الغية يف غلو 

املسمى باالالجة الذي كانت قيمته يف السابق مائيت نصف فضة الثمن فيباع الثوب الواحد من القماش الشامي 
بألفني فضة مع ما يضاف اليه من ربح البائع وطمع التاجر والنعل الرومي الذي كان يباع بستني نصفا صار يباع 

بأربعمائة نصف والذراع الواحد من اجلوخ الذي كان يباع مبائة نصف فضة بلغ يف الثمن اىل ألف نصف فضة 
ا مما يستقصى تتبعه والتستقصى مفرداته ويتوىل هذه الكمارك كل من يزايد فيها من أي ملة كان من نصارى وهكذ

القبط او الشوام واالروام ومن يدعى االسالم وهم االقل يف االشياء الدون واملتويل اآلن يف ديوان كمرك بوالق 
يراده واعوان كرابيت من جنسه وعنده شخص نصراين رومي يسمى كرابيت من طرف طاهر باشا ألنه خمتص با

قواسة اتراك حيجزون متاع الناس ويقبضون على املسلمني ويسجنوهنم ويضربوهنم حىت يدفعوا ما عليهم واذا عثروا 
بشخص اخفى عنهم شيئا حبسوه وضربوه وسبوه ونكلوا به والزموه بغرامة جمازاة لفعله والعجب أن بضائع 

العشرة واحد وبضائع االفرنج والنصارى ومن ينتسب اليهم يؤخذ عليها من املائة  املسلمني يؤخذ عشرها يعين من
اثنان ونصف وكذلك احدث عدة اشياء واحتكارات يف كثري من البضائع مثل السكر الذي يأيت من ناحية الصعيد 

لكسب او خامل وزيادات يف املكوس القدمية خالف احملدثات وذلك أن من كان بطاال او كاسد الصنعة او قليل ا
الذكر فيعمل فكرته يف شيء مهمل مغفول عنه ويسعى اىل احلضرة بواسطة املتقربني او بعرضحال يقول فيه أن 

  الداعي للحضرة يطلب 

االلتزام بالصنف الفالين ويقوم للخزينه العامرة بكذا من االكياس يف كل سنة فاذا فعل تنبه املشار اليه فيعد باالجناز 
تسامع املتكالبون على امثال ذلك فيزيدون على الطالب حىت تستقر الزيادة على شخص اما هو ويؤخر اياما فت

وخالفه ويقيد امسه بدفتر الروزنامة ويفعل بعد ذلك امللتزم ما يريده وما يقرره على ذلك الصنف ويتخذ له اعوانا 
الذي ياخذه كبريهم والذي توىل  وخدمة واتباعا يتولون استخالص املقررات وجيعلون النفسهم اقدار خارجة عن

كرب ذلك وفتح بابه نصارى االروام واالرمن فتراسوا بذلك وعلت اسافلهم ولبسوا املالبس الفاخرة وركبوا البغال 
والرهوانات واخذوا بيوت االعيان اليت مبصر القدمية وعمروها وزخرفوها وعملوا فيها بساتني وجنائن وذلك 

املدينة ويركب الواحد منهم وحوله وامامه عدة من اخلدم والقواسة يطردون الناس  خالف البيوت اليت هلم بداخل
من امامه وخلفه ومل يدعوا شيئا خارجا عن املكس حىت الفحم الذي جيلب من الصعيد واحلطب السنط والرمت 

بالف ومائيت  وحطب الذرة الذي كان يباع منه كل مائة حزمة مبائة نصف فلما احتكروه صار يباع كل مائة حزمة
نصف وبسبب ذلك تشحطت اشياء كثرية وغلت امثاهنا مثل اجلبس واجلرب وكل ماكان حيتاج للوقود حىت اخلبازين 

يف االفران فاننا ادكنا االردب من اجلبس بثمانية عشر نصف فضة واالن مبائتني واربعني نصفا وكذلك ادركنا 
  ن واحلال يف الزيادة القنطار من اجلري بعشرة انصاف واالن مبائة وعشري



ومنها أن الباشا شرع يف عمارة قصر العيين وكان قد تالشى وخربته العسكر واخذت اخشابه ومل يبق فيه اال 
  اجلدران فشرع يف انشائة وتعمرية وجتديده على هذه الصورة اليت هو عليها اآلن على وضع االبنية الرومية 

يه من االماكن فهدم اجملالس اليت كانت هبا والدواوين وديوان قايتباي ومنها انه هدم سراية القلعة وما اشتملت عل
وهو املقعد املواجه للداخل اىل احلوش علو الكالر الذي به االعمدة وديوان الغوري الكبري وما اشتمل عليه من 

  اجملالس اليت كانت جتلس هبا االفندية والقلفاوات ايام الدواوين 

واصطالح رومي واقاموا اكثر االبنية من االخشاب ويبنون االعايل قبل بناء السفل  وشرع يف بنائها على وضع آخر
  واسيع اهنم وجدا خمبأت هبا ذخائر امللوك مصر االقدمني 

ومنها أن الباشا ارسل لقطع االشجار احملتاج اليها يف عمل املراكب مثل التوت والنبق من مجيع البالد القبلية 
لذلك يف البالد فلم يبقوا من ذلك اال القليل ملصانعة اصحابه بالرشا والرباطيل حىت يتركوا والبحرية فانبث املعينون 

هلم ما يتركون فيجتمع بترسخانة االخشاب لصناعة املراكب مع ما ينضم اليها من االخشاب الرومية شيء عظيم 
  ر منه جدا يتعدب منه الناظر من كثرته وكلما نقص منه شيء يف العمل اجتمع خالفه اكث

ومنها أن امحد أغا اخا كتخدا بك ملا تقلد وكالة دار السعادة ونظارة احلرمني انضم اليه اباليس الكتبة لتحرير 
االيراد واملصرف وحصروا االحكار املقررة على االماكن واالطيان اليت اجرها النظار السابقون ملداد الطويلة 

ة وقف اصله على عادة مصر السابقة والالحقة يف استئجار وجعلوا عليها قدرا من املال يقبض يف كل سنة جل
االوقاف من نظارها واالطيان واالماكن املستاجرة من اوقاف احلرمني وتوابعها كالدشيشة واخلاصكية واحملمدية 
واملرادية وغري ذلك كثري جدا ففتحوا هذا الباب وتسلطوا على الناس يف طلب ما بايديهم من السندات واحلج 

رات فاذا اطلعوا عليها فالخيلو اما أن تكون املدة قد انقضت ومضت او بقي منها بقية من السنني فإن كان التأج
بقي منها بقية زادوا يف االجرة املؤجلة اليت هي احلكر مثلها او مثليها حبسب حال احملل ورواجه وان كانت املدة قد 

اجرا وزادوا يف حكره ويكون ذلك ملصلحة جسيمة انقضت ومضت استولوا على حني احملل وضبطوه وجددوا له ت
وعلى كلتا احلالالين ال بد من التغرمي واملصاحلات اجلوانية والربانية للكتاب واملباشرين واخلدم واملعينني مث املرافعة 

  اىل القاضي ودفع احملاصيل والرسوم والتسجيل وكتابة السندات اليت يأخذها واضع اليد 

الجراء واملعمرين املستعملني يف االبنية والعمائر مثل البنائني والنجارين والنشارين اخلراطني ومنها التحجري على ا
والزامهم يف عمائر الدولة مبصر وغريها باالجارة والتسخري واختفى الكثري منهم وابطل صناعته واغلق من له 

نه يالزم الشغل او يفتدي نفسه او يقيم حانوت حانوته فيطلبه كبري حرفته امللزم بإحضاره عند معمار باشا فاما ا
بدال عنه ويدفع له االجرة من عنده فترك الكثري صناعته واغلق حانوته وتكسب حبرفة اخرى فتعطل بذلك 

احتياجات الناس يف التعمري والبناء حبيث أن من اراد أن يبين له كانونا او مزودا لدابته حتري يف امره واقام اياما يف 
ما حيتاجه من الطني واجلري والقصر مل وكان الباشا اشترى ألف محار وعملوا هلا مزابل واعدوها حتصيل البناء و

لنقل اتربة عمائر وشيل القصرمل من مستوقدات احلمامات باملدينةوبوالق ونودي يف املدينة مبنع الناس كافة عن 
خذه كالسرقة يف الليل من املستوقد اخذ شئ من القصرمل فكان الذي تلزمه الضرورة لشيء منها ان كان قليال ا

بأغلى مثن وان كان كثريا اليأخذه اال بفرمان باالذن من كتخدا بك بعد أن كان شيئا مبتذال وليس له قيمة ينقلونه 
اذا كثر باملستوقدات اىل الكيمان باالجرة وان احتاجه الناس يف ابنيتهم اما نقلوه على محريهم او نقله خدمة 

م كل فردين بنصف واقل وازيد وحنو ذلك كما اذا اضاع النسان مفتاح خشب الجيد جنارا يصنع املشتوفد بأجرهت



له مفتاحا آخر اال خفية ويطلب مثنه مخسة عشر نصف فضة وكان من عادة املفتاح نصف فضة ان كان كبري او 
  نصف نصف ان كان صغريا 

او احتكر مجيع لوازمه مثل الفحم وحطب الترمس ومنها أن الذي التزم بعمل البارود قرر على نفسه مائيت كيس 
والذرة والكربيت فقرر كل صنف من ذلك قدرا من االكياس وابطل الذين كانوا يعملون يف السباخ بالكيمان 

ويستخرجون منه ملح البارود مث يؤخذ منهم عبيطا اىل املعمل فيكررونه حىت خيرج ملحا ابيض يصلح للعمل وهي 
ابطلهم منها وبىن احواضا بدال عن الصناديق وجعلها متسعة وطالها باخلافقي وعمل ساقية صناعة قذرة ممتهنة ف

  واجرى املاء منها اىل تلك االحواض واوقف 

  العمال لذلك باالجرة يعملون يف السباخ املذكور 
منه شيئا فكان ومنها شحة احلطب الرومي يف هذه السنة واذا ورد منه شيء حجزه الباشا الحتياجاته فاليرى الناس 

احلطابة يبيعون بدله خشب االشجار املقطوعة من القطر املصري وافضلها السنط فيباع منه احلملة بثلثمائة نصف 
فضة واجرة محلها عشرة وتكسريها عشرة وعز وجود الفحم أيضا حىت بيعت االقة بعشرين نصفا وذلك النقطاع 

عسكر يتسببون فيه ويبيعونه بأغلى مثن كل حصرية باثين عشر قرشا اجلالب اال ما يايت قليال من ناحية الصعيد مع ال
وهي دون القنطار وكانت تباع يف السابق بستني نصفا وهي قرش ونصف غري ذلك امور واحداثات واتبداعات 
ل الميكن استقصاؤها ومل يصل الينا خربها اذ اليصل الينا اال ما تعلقت به اللوازم واالحتياجات الكلية وقد يستد
بالبعض على الكل واما من مات يف هذه السنة ممن له ذكر فمات الشيخ االمام العالمة والنحرير الفهامة الفقيه 

االصويل النحوي شيخ االسالم واملسلمني الشيخ عبد اهللا بن حجازي بن ابراهيم الشافعي االزهري الشهري 
بلبيس بالقرب من القرن يف حدود اخلمسني بعد  بالشرقاوي شيخ اجلامع االزهر ولد ببلدة تسمى الطويلة بشرقية

املائة وترىب بالقرين فلما ترعرع وحفظ القرآن قدم اىل اجلامع االزهر ومسع الكثري من الشهابني امللوي واجلوهري 
واحلفين واخيه يوسف الدمنهوري والبليدي وعطية االجهوري وحممد الفارسي وعلي املنسفيسي الشهري بالصعيدي 

الوي ومسع املوطأ فقط على علي بن العريب الشهري بالسقاط وبآخره تلقن بالسلوك والطريقة على وعمر الطح
شيخنا الشيخ حممود الكردي والزمه وحضر معنا يف اذكاره ومجعياته ودرس الدروس باجلامع االزهر ومبدرسة 

قاء والتحرير وله مؤلفات داله على السنانية بالصنادقية وبرواق اجلربت والطيربسية وافىت يف مذهبه ومتيز يف االل
سعة فضله من ذلك حاشيته على التحرير وشرح نظم حيىي العمريطي وشرح العقائد املشرقية واملنت له أيضا وشرح 

  خمتصر يف العقائد 

والفقه والتصوف مشهور يف بالد داغستان وشرح رسالة عبد الفتاح العاديل يف العقائد وخمتصر الشمائل وشرحه له 
الة يف ال اله اال اهللا ورسالة يف مسئلة اصولية يف مجع اجلوامع وشرح احلكم والوصايا الكردية يف التصوف ورس

وشرح ورد سحر للبكري وخمتصر املغين يف النحو وغري ذلك وملا اراد السلوك يف طريق اخللوتيه ولقنه الشيخ 
ن اياما مث شفى والزم االقراء واالفادة مث تلقن احلفين االسم االول حصل له وله اختالل يف عقله ومكث باملارستا

من شيخنا الشيخ حممود الكردي وقطع االمساء عليه والبسه التاج وواظب على جمالسته وكان يف قلة من خشونة 
العيش وضيق املعيشة فال يطبخ يف داره اال نادرا وبعض معارفه يواسونه ويرسلون اليه الصحفة من الطعام او 

معهم وملا عرفه الناس واشتهر ذكره فواصله بعض جتار الشوام وغريهم بالزكوات واهلدايا والصالت يدعونه ليأكل 
فراج حاله وجتمل باملالبس وكرب تاجه وملا تويف الشيخ الكردي كان املترجم من مجلة خلفائه وضم اليه اشخاصا من 



يذكرون معه ويعمل هلم يف بعض االحيان ثريدا الطلبة واجملاورين الذين حيضرون يف درسه يأتون اليه كل ليلة عشاء 
ويذهب هبم اىل بعض البيوت يف ميامت املوتى وليايل السبح واجلمع املعتادة ومعهم منشدون وموهلون ومن يقرا 
االعشار عند ختم اجمللس فياكلون العشاء ويسهرون حصة من الليل يف الذكر واالنشاد والتوله وينادون يف 

كرى مدد يا حفين مدد يا شرقاوي مدد مث ياتون اليهم بالطارى وهو الطعام بعد انقضاء اجمللس انشادهم بقوهلم ياب
مث يعطوهنم أيضا دراهم مث اشترى له دار حبارة كتامة املسماة بالعينية وساعده يف مثنها بعض من يعاشره من املياسري 

الشيخ امحد العروسي فتوىل بعده مشيخة  وترك الذهاب اىل البيوت اال يف النادر واستمر على حالته حىت مات
اجلامع االزهر فزاد يف تكبري عمامته وتعظيمها حىت كان يضرب بعظمها املثل وكانت تعارضت فيه ويف الشيخ 

  مصطفى الصاوي مث حصل االتفاق على املترجم وان الشيخ الصاوي يستمر يف وظيفة التدريس باملدرسة 

لشافعي بعد صالة العصر وهي من وظائف مشيخة اجلامع وملا توالها الشيخ الصالحية اجملاورة لضريح االمام ا
العروسي تعدى على الوظيفة املذكورة والشيخ حممد املصيلحي الضرير وكان يرى يف نفسه انه احق باملشيخة من 

ر درسه العروسي فلم ينازعه فيها حسما للشر فلما مات املصيلحي تنزه عنها العروسي واجلس فيها الصاوي وحض
يف اول ابتدائه لكونه من خواص تالمذته فلما مات العروسي وتوىل املترجم املشيخة اتفقوا على بقاء الصاوي يف 

الوظيفة ومضى على ذلك اشهر مث أن اجملتمعني على الشرقاوي وسوسوا له وحرضوه على اخذ الوظيفة وان 
ابن اجلوهري وايوب بك الدفتردار ووافقاه على  مشيخته التتم اال هبا وكان مطواعا فكلم يف ذلك الشيخ حممد

ذلك واغتر هبما وذهب جبماعته ومن انضم اليهم وهم كثريون وقرا هبا درسا فلم حيتمل الصاوي ذلك وتشاور مع 
ذوي الرأي واملكايد من رفقائه كالشيخ بدوي اهليتمي واضرابه فبيتوا امرهم وذهب الشيخ مصطفى اىل رضوان 

الكبري وله به صداقة ومعاملة ومقارضه فساحمه يف مبلغ كان عليه له فعند ذلك اهتم رضوان  كتخدا ابراهيم بك
كتخدا املذكور وحضر عند الشرقاوي وتكلم معه وافحمة مث اجتمعوا يف ثاين يوم ببيت الشرقاوي وحضر الصاوي 

وانا نزلت عنها اىل الشيخ وعزوته وباقي اجلماعة فقال الشرقاوي اشهدوا يامجاعة أن هذه الوظيفة استحقاقي 
مصطفى الصاوي فقال له الصاوي ارجع اما اآلن فال وال مجيلة لك اآلن يف ذلك وباكته بكالم كثري وبانفاذه لرأي 
من حوله وغري ذلك وانفض اجمللس على منعه من الوظيفة واستمرار الصاوي فيها اىل أن مات فعادت اىل املترجم 

القراء فيها مدة وطالب سدنة الضريح مبعلومها فماطلوه فتشاجر معهم وسبهم عند ذلك من غري منازع فواظب ا
فشكوه للمعاضدين هلم وهم اهل املكايد من الفقهاء وغريهم وتعصبوا عليه واهنوا اىل الباشا وضموا اىل ذلك اشياء 

  خيرج حىت اغروا عليه صدره واتفقوا على عزله من املشيخة مث احنط االمر على أن يلزم داره وال

منها واليتداخل يف شيء من االشياء فكان ذلك اياما مث عفا عنه الباشا بشفاعة القاضي فركب وقابله ولكن مل يعد 
اىل القراءة يف الوظيفة بل استناب فيها بعض الفقهاء وهو الشيخ حممد الشرباويين وملا حضرت الفرنساوية اىل مصر 

نا الجراء االحكام بني املسلمني جعلوا املترجم رئيس الديوان وانتفع يف سنة ثالث عشرة ومائتني والف ورتبوا ديوا
يف ايامهم مبا يتحصل اليه من املعلوم املرتب له عن ذلك وقضايا وشفاعات لبعض االجناد املصرية وجعاالت على 

اد طمعه فيا ذلك واستيالء على تركات ودائع خرجت ارباهبا يف حادثة الفرنساوية وهلكوا واتسعت عليه الدنيا وز
واشترى دار ابن برية بظاهر االزهر وهي دار واسعة من مساكن االمراء االقدمني وزوجته بنت الشيخ علي 

الزغفراين هي اليت تدبر امره وحترز كل ما يأتيه وجيمعه وال يروح وال يغدو اال عن امرها ومشورهتا وهي ام سيدي 
ن العيش فلما كثرت عليه الدنيا اشترت االمالك والعقار علي املوجود اآلن وكانت قبل زواجه هبا يف قلة م



واحلمامات واحلوانيت مبا يغل ايراده مبلغا يف كل شهر له صورة وعمل مهما لزواج ابنه املذكور يف ايام حممد باشا 
ر خسروسنة سبع عشرة ومائتني والف ودعا اليه الباشا وعيان الوقت فاجتمع اليه شيء كثري من اهلدايا وملا حض
اليه الباشا انعم على ابنه باربعة اكياس عنها مثانون ألف درهم وذلك خالف البقاشيش واتفق للمترجم يف ايام 

االمراء املصرية أن طائفة اجملاورين باالزهر من الشرقاويني يقطنون مبدرسة الطيربسية بباب االزهر وعمل هلم املترجم 
هبا مشاجرة فضربوا نقيب الرواق فتعصب هلم الشيخ ابراهيم خزائن برواق معمر فوقع بينهم وبني اجملاورين 

السجيين شيخ الرواق على الشرقاويني ومنعوهم من الطيربسية وخزائنها وقهروا املترجم وطائفته فتوسط بامراة 
ن عمياء فقيهة حتضر عنده يف درسه اىل عديلة هامن ابنة ابراهيم بك فكلمت زوجها ابراهيم بك املعروف بالوايل بأ
  يبين له مكانا خاصا بطائفته فأجابه اىل ذلك واخذ سكنا امام اجلامع اجملاور ملدرسة اجلوهرية من غري مثن واضاف 

اليه قطعة اخرى وانشأ ذلك رواقا خاصا هبم ونقل اليه االحجار والعامود والرخام الذي بوسطة من جامع امللك 
اهيم السجيين ليكون ذلك نكاية له نظري تعصبه عليه وعمل الظاهر بيربس خارج احلسينية وهو حتت نظر الشيخ ابر

به قوائم وخزائن واشترى له غالل من جريات السون واضافها اىل اخباز اجلامع وادخلها يف دفتره يستلمها خباز 
اجلامع ويصرفها خبز قرصه الهل ذلك الرواق يف كل يوم ووزعها على االنفار الذين اختارهم من اهل بالده ومما 

تفق للمترجم أن خبارج باب الربقية خانكاه انشأهتا خوند طغاي الناصرية بالصحراء على مينة السالك اىل وهدة ا
اجلبانة املعروفة االن بالبستان وكان الناظر عليها شخص من شهود احملكمة يقال له ابن الشاهيين فلما مات تقرر يف 

الفرنساوية اراضي مصر واحدثوا القالع فوق التلول  نظريها املترجم واستوىل على جهات ايرادها فلما وجل
واالماكن املستعلية حوايل املدينة هدموا منارة هذه اخلانكاه وبعض احلوائط الشمالية وتركوها على ذلك فلما 

ارحتلوا عن ارض مصر بقيت على وضعها يف التخرب وكانت ساقيتها جتاه باهبا يف علوة يصعد اليها مبزلقان وجيري 
منها اىل اخلانكاه على حائط مبىن وبه قنطرة مير من حتتها املارون وحتت الساقية حوض لسقي الدواب وقد  املاء

ادركنا ذلك وشاهدنا دوران الثور يف الساقية مث أن املترجم ابطل تلك الساقية وبىن مكاهنا زاوية وعمل لنفسه هبا 
ال مربع وعلى اركانه عساكر فضة وبىن جبانبها قصرا مدفنا وعقد عليه قبة وجعل حتتها مقصورة بداخلها تابوت ع

مالصقا هلا حيتوي على اروقة ومساكن ومطبخ وكالر وذهبت الساقية يف ضمن ذلك وجعلها بئر وعليه خرزة 
ميلؤن منها بالدلو ونسيت تلك الساقية وانطمست معاملها وكأهنا مل تكن وقد ذكر هذه اخلانكاه العالمة املقريزي يف 

ذكر اخلوانك البأس بإيراد ما نصه للمناسبة فقال خانكاه ام انوك هذه اخلانكا خارج باب الربقية  خططه عند
بالصحراء انشأهتا اخلاتون طغاي جتاه تربة االمري طاشتمر الساقي فجاءت من اجل املباين وجعلت هبا صوفية وقراء 

  ووقفت عليها 

يقوم هبا مث ترمجها بقوله طغاي اخلوندة الكربى زوج  االوقاف الكثرية وقررت لكل جارية من جواريها مرتبا
السلطان امللك الناصر حممد بن قالوون وام ابنه االمري آنوك كانت من مجلة امائه فأعتقها وتزوجها ويقال اهنا اخت 

مبصر  االمري آفبغا عبد الواحد وكانت بديعة احلسن باهرة اجلمال من السعادة مامل يره غريها من نساء ملوك الترك
وتنعمت يف مالذ ما وصل سواها ملثلها ومل يدم السلطان على حمبة امرأة سواها وصارت خوندة بعد ابنة توكاي 

اكرب نسائه حىت من ابنه االمري تنكز وحج هبا القاضي كرمي الدين الكبري واحتفل بامرها ومحل هلا البقول يف 
فسارت معها طول الطريق الجل اللنب الطري و اجلنب وكان حمايرطني على ظهور اجلمال واخذ هلا االبقار احلالبة 

يقلي هلا اجلنب يف الغداء والعشاء وناهيك مبن وصل اىل مداومة البقل واجلنب واللنب يف كل يوم بطريق احلج فما 



عساه يكون بعد ذلك وكان القاضي كرمي الدين وامري جملس وعدة من االمراء يترجلون عند النزول ويسريون بني 
دي حمفتها ويقبلون االرض هلا كما يفعلون بالسلطان مث حج هبا االمري بشتاك يف سنة تسع وثالثني وسبعمائة وكان ي

االمري تنكز اذا جهز من دمشق تقدمة للسلطان البدان يكون خلوند طغاي منها جزء وافر فلما مات السلطان امللك 
ال سنة تسع واربعني وسبعمائة ايام الوباء عن ألف الناصر استمرت عظمتها من بعده اىل أن ماتت يف شهر شو

جارية ومثانني خصيا واموال كثرية جدا وكانت عفيفة طاهرة كثرية اخلري والصدقات واملعروف جهزت سائر 
جواريها وجعلت على قرب ابنها بقبة املدرسة الناصرية بني القصرين قراء ووقفت على ذلك وقفا وجعلت من مجلته 

  الفقراء ودفنت هبذه اخلانكاه وهي من اعمر االماكن اىل يومنا هذا انتهى كالمه خبزا يفرق على 
يقول احلقري اين دخلت هذه اخلانكاه يف اواخر القرن املاضي فوجدت هبا روحانية لطيفة وهبا مساكن وسكان 

  اقفة وعلى قربها قاطنون هبا وفيهم اصحاب الوظائف مثل املؤذن والوقاد والكناس واملالء ودخلت اىل مدفن الو

تركيبة من الرخام االبيض وعند رأسها ختمة شريفة كبرية على كرسي خبط جليل وهي مذهبة وعليها اسم الواقفة 
رمحها اهللا تعاىل فلوان الشيخ املترجم عمر هذه اخلانكاه بدل هذا الذي ارتكبه من ختريبها لكان له بذلك منقبة 

التوفيق وللمترجم طبقات مجعها يف تراجم الفقهاء الشافعية املتقدمني وذكر حسن يف حياته وبعد مماته وباهللا 
واملتأخرين من اهل عصره ومن قبلهم من اهل القرن الثاين عشر نقل تراجم املقتدمني من طبقات السبكي 
بله واالسنوى واما املتأخرون فنقلهم من تارخينا هذا باحلرف الواحد واظن أن ذلك آخر تأليفاته وعمل تارخيا ق

خمتصرا يف حنو اربعة كراريس عند قدوم الوزير يوسف باشا اىل مصر وخروج الفرنساوية منها واهداه اليه عدد يف 
ملوك مصر وذكر يف آخره خروج الفرنسيس ودخول العثمانية يف حنو ورقتني وهو يف غاية الربود وغلط فيه 

حممد بن قالوون فجعله ابن السلطان حسن وحنو  غلطات منها انه ذكر االشرف شعبان ابن االمري حسن بن الناصر
ذلك ومل يزل املترجم حىت تعلل ومات يف يوم اخلميس ثاين شهر شوال من السنة وصلى عليه باالزهر يف مجع كثري 

ودفن مبدفنه الذي بناه لنفسه كما ذكر ووضعوا له تابوته املذكور عمامة كبرية اكرب من طبيزيته اليت كان يلبسها يف 
ه بكثري وعموها بشاش اخضر وعصبوها بشال كشمريي امحر ووقف شخص عند باب مقصورته وبيده مقرعة حيات

يدعو الناس لزيارته ويأخذ منهم دراهم مث أن زوجته وابنها ومن يلوذ هبم ابتدعوا له مولدا وعيدا يف ايام مولد 
املدينة على الناس باالجتماع واحلضور لذلك العفيفي وكتبوا بذلك فرمانا من الباشا ونادى به تابع الشرطة بأسواق 

املولد وكتبوا اوراقا ورسائل لالعيان واصحاب املظاهر وغريهم باحلضور وذحبوا ذبائح واحضروا طباخني وفراشني 
مدوا امسطة هبا انواع االطعمة واحلالوات واحملمرات واخلشافات ملن حضر من الفقهاء واملشايخ واالعيان وارباب 

  البدع ونصبوا قالبة تلك القبة صواري علقوا هبا قناديل وبيارق وشراريب محرا وصفرا يلوحها االشارير و

الريح واجتمع حول ذلك من غوغاء الناس وعملوا قهاوي وبياعني احللو واملخلالت والترمس اململح والفول املقلي 
ا والقاذورات مع مايلحقهم من البول ودهسوا ما بتلك البقعة من قبور االموات واوقدوا هبا النريان وصبوا عليه

والغائط واما ضجة االوباش واالوالد وصراخهم وفرقعتهم بالبارود وصياحهم وضجيجهم فقد شاهدنا به ما كنا 
  نسمعه من عفاريت الترب وضرب املثل هبم فهم اقبح منهم فإن العفاريت احلقيقية مل نر هلم افعاال مثل هذه 

ى على موته ثالثة ايام اجتمع املشايخ يف يوم االحد خامسه وطلعوا اىل القعلة ودخلوا وملا مات الشيخ املترجم ومض
اىل الباشا وذكروا له موت املترجم ويستأذنوه فيمن جيعلونه شيخا على االزهر فقال هلم الباشا اعملوا رأيكم 

ىل بيوهتم واختلفت آراؤهم واختاروا شخصا يكون خاليا عن االغراض وانا اقلده ذلك فقاموا من جملسه ونزلوا ا



فالبعض اختار الشيخ املهدي والبعض ذكر الشيخ حممد الشنواين واما الشيخ حممد االمري فانه امتنع من ذلك 
وكذلك ابن الشيخ العروسي والشيخ الشنواين املذكور منعزل عنهم وليس له درس باالزهر ويقرأ دروسه جبامع 

ئف خدم اجلامع وعند فراغه من الدروس يغري ثيابه ويكنس املسجد ويغسل الفاكهاين الذي يف العقادين وبيده وظا
القناديل ويعمرها بالزيت والفتائل حىت يكنس املراحيض فلما بلغه اهنم ذكروه تغيب مث أن الباشا امر القاضي وهو 

اليهم القاضي  هبجة افندي بأن جيمع املشايخ عنده ويتفقوا على شخص جيتمع رأيهم عليه بالشرط املذكور فارسل
ومجعهم وذلك يف يوم الثالثاء سابعه وحضر فقهاء الشافعية مثل القويسين والفضايل وكثري من اجملاورين والشوام 

واملغاربة فسأل القاضي هل بقي احد فقالوا مل يكن احد غائبا عن احلضور اال ابن العروسي واهليثمي والشنواين 
قال واين الشنواين فال بد من حضوره فأرسلوا رسوال فغاب ورجع وبيده فأرسلوا اليهم فحضر العروسي واهليثمي ف

  ورقة ويقول الرسول انه له ثالثة 

ايام غائبا عن داره وترك هذه الورقة عند اهله وقال أن طلبوين اعطوهم هذه الورقة فاخذها القاضي وقرأها جهارا 
د وعلى آله وصحبه وسلم حلضرة شيخ االسالم اننا يقول فيها بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حمم

نزلنا عن املشيخة للشيخ بدوي اهليثمي اىل آخر ما قال فعندما مسع احلاضرون ذلك القول قاموا قومة واكثرهم 
طائفة الشوام وقال بعضهم هو مل يثبت له مشيخة حىت انه ينزل عنها لغريه وقال كبارهم من املدرسني اليكون 

يدرس العلوم ويفيد الطلبة وزادوا يف اللغط فقال القاضي ومن الذي ترضونه فقالوا نرضى الشيخ شيخا اال من 
املهدي وكذلك قال البقية وقاموا وصافحوه وقراوا الفاحتة وكتب القاضي اعالما اىل الباشا مبا حيصل وانفض اجلمع 

جملاورين وشربوا الشربات واقبلت عليه وركب الشيخ املهدي اىل بيته يف كبكبة وحوله وخلفه املشايخ وطوائف ا
الناس للتهنئة وانتظر جواب االعالم بقية ذلك اليوم فلم يأت اجلواب ومضى اليوم الثاين واملدبرون يدبرون شغلهم 

واحضروا الشيخ الشنواين من املكان الذي كان متغيبا فيه مبصر القدمية ومتموا شغلهم واحضروا السيد منصور 
عن مشيخة الشوام ليال ليعيدوه اىل مشيخة الشوام ومينعوا الشيخ قامسا املتويل فعالة ولطائفته  اليافاوي املنفصل

الذين تطاولوا يف جملس القاضي بالكالم ومجعوا بقية املشايخ آخر الليل وركبوا يف الصباح اىل القلعة فقابلوا الباشا 
زهر وكذلك على السيد منصور اليافاوي ليكون فخلع على الشيخ حممد الشنواين فروة مسور وجعله شيخا على اال

شيخا على رواق الشوام كما كان يف السابق مث نزلوا وركبوا وصحبتهم آغات الينكجرية هبيئة املوكب وعلى راسه 
اجملوزة الكبرية وامامه املالزمون بالرباقع والريش على روؤسهم وما زالوا سائرين حىت دخلوا حارة خوشقدم فنزلوا 

ن الزليجي الن دار ذات الشيخ الشنواين صغرية وضيقة التسع ذلك اجلمع والذي انزله يف ذلك املنزل بدار اب
  السيد حممد احملروقي وقام له جبميع االحتياجات وارسل من الليل الطباخني 

والفراشني واالغنام واالرز واحلطب والسمن والعسل والسكر والقهوة واوقف عبيده وخدمه خلدمة القادمني 
للسالم والتهنئة ومناولة القهوة والشربات والبخور وماء الورد وازدمحت الناس عليه واتوا افواجا اليه وكان ذك 

يوم الثالثاء رابع عشره ووصل اخلرب اىل الشيخ املهدي ومن معه وحصل هلم كسوف وبطلت مشيخته وملا كان يوم 
اقي املشايخ وعملوا اخلتم للشيخ الشرقاوي وحصل اجلمعة حضر الشيخ اجلديد اىل االزهر وصلى اجلمعة وحضر ب

ازدحام عظيم وخصوصا للتفرج على الشيخ اجلديد وكأنه مل يكن طول دهره بينهم واليلتفتون اليه وبعد فراغ 
  اخلتم انشد املنشد قصيدة يرثي هبا املتويف من نظم الشيخ عبد اهللا العدوي املعروف بالقاضي وانفض اجلمع 

كرم بقية السلف الصاحلني ونتيجة اخللف املعتقد الشيخ حممد املنكى ابا السعود ابن الشيخ حممد ومات االستاذ امل



جالل بن الشيخ حممد افندي املكىن بأيب املكارم بن السيد عبداملنعم بن السيد حممد املكىن بأيب السرور صاحب 
من جهة االم توىل خالفة سجادهتم يف سنة الترمجة بن السيد القطب امللقب بايب السرور البكري الصديقي العمري 

سبع عشرة ومائتني والف عندما عزل ابن عمه السيد خليل البكري ومل تكن اخلالفة يف فرعهم بل كانت يف اوالد 
الشيخ امحد بن عبد املنعم وآخرهم السيد خليل املذكور فلما حضرت العثمانية اىل مصر واستقر يف واليتها حممد 

 السيد خليل الكارهون له واهنوا اليه فيه ورموه بالقبائح ومنها تداخله يف الفرنسيس وامتزاجه باشا خسروا سعي يف
هبم وعزلوه من نقابة االشراف وردت للسيد عمر مكرم ومل يكتفوا بذلك وذكروا انه اليصلح خلالفة البكرية فقال 

ذكروه وانه قد طعن يف السن وفقري من املال الباشا وهل موجود يف اوالدهم خالفة قالوا نعم وذكروا املترجم فيمن 
فقال الباشا الفقر الينفي النسب وامر له بفرس وسرج وعباءة كعادة مركوهبم فاحضروه ه والبسوه التاج والفرجية 

  وخلع عليه الباشا فروة مسور وانعم 

جهة باب اخلرق وراج  عليه خبمسة اكياس وان يأخذ له فائظا يف بعض االقطاعات ويعفى من احللوان وسكن بدار
كره من حينئذ وسار سريا حسنا مقرونا بالكمال جاريا على نسق نظامهم حبسب احلال ويتحاكم  ١امره واشتهر 

لديه خلفاء الطرائق الصورية واصحاب االشاير البدعية كاالمحدية الرفاعية والربهامية والقادرية فيفصل قوانينهم 
الول اىل داره باالزبكية بدرب عبد احلق فيعمل هناك وليمة املولد النبوي على العادية وينتقل يف اوائل شهر ربيع ا

العادة وكذلك مولد املعراج يف شهر رجب بزاوية الدشطوطي خارج باب العدوى ومل يزل على حالته وطريقته مع 
شايخ وعرفهم انكسار النفس اىل أن ضعفت قواه وتعلل والزم الفراش فعند ذلك طلب الشيخ الشنواين وباقي امل

أن مرضه الذي هو به مرض املوت ألنه بلغ التسعني وزيادة وانه عهد باخلالفة على سجادهتم لولده السيد حممد ألنه 
بالغ رشيد والتمس منهم بأن يركبوا معه من الغد ويطلعوا اىل القلعة ويقابلوا به الباشا فأجابوه اىل ذلك وركبوا من 

يه الباشا فروة مسور ونزل على داره باالزبكية بدرب عبد احلق وتويف املترجم يف الغد صحبته اىل القعلة فخلع عل
اواخر شهر شوال من السنة وحضروا جبنازته اىل االزهر فصلوا عليه وذهبوا به اىل القرافة ودفن مبشهد اسالفهم 

  رمحه اهللا تعاىل 
ندي الودنلي الذي عرف بناظر املهمات ويعرف ومات االجل املكرم املذهب يف نفسه النادرة يف ابناء جنسه حممد اف

أيضا بطبل أي االعرج النه كان به عرج قدم اىل مصر يف ايام قدوم الوزير يوسف باشا وواله حممد باشا خسرو 
كشوفية اسيوط مث رجع اىل مصر يف والية حممد علي باشا فجعله ناظرا على مهمات الدولة وسكن ببيت سليمان 

يب كلبة بناحية الدرب االمحر فتقيد بعمل اخليام والسروج والريقات ولوازم احلروب فضاقت افندي ميسوا بعطفة أ
  عليه الدار فاشترى بيت ابن الدايل باللبودية بالقرب من قنطرة عمر شاه وهي دار واسعة عظيمة متخربة هي 

ألشغال والصنائع واملهمات وما حوهلا من الدور والرباع واحلوانيت فعمرها وسكن هبا ورتب هبا ورشات ارباب ا
املتعلقة بالدولة كسبك املدافع واجللل والقنابر واملكاحل والعربات وغري ذلك من اخليام والسروج ومصاريف 

طوائف العساكر الطبجية والعرجبية والرماة وعمر ماحول تلك الدار من الرباع واحلوانيت واملسجد الذي جبواره 
سا يف املسجد املذكور بعد العصر وقرر فيه السيد امحد الطحطاوي احلنفي ومعه ومكتبا القراء االطفال ورتب تدري

عشرة من الطلبة ورتب هلم ألف عثماين تصرف هلم من الروزنامة ولألطفال وكسوهتم خالف ذلك ويشتري يف 
عيد  عيد االضحى جواميس وكباشا يذبح منها ويفرق على الفقراء واملوظفني ويرسل اىل اصحابه عدة كباش يف

االضحية اىل بيوهتم الكبش والكبشني على قدر مقاديرهم ويرسل يف كل ليلة من ليايل رمضان عدة قصاع مملوءة 



بالثريد واللحم اىل الفقراء باجلامع االزهر واتفق أن الباشا قصد تعمري اجملراة والسواقي اليت تنقل املاء من النيل اىل 
طل عملها مدة سنني فأحضروا املعمارجية فهولوا عليه امرها واخربوه القلعة وكانت قد هتدمت وختربت وتالشت وب

اهنا حتتاج مخسمائة كيس تنفق يف عمارهتا فعرض ذلك على املترجم فقال له انا اعمرها مبائة كيس قال كيف تقول 
جال دولتهم قال بل بثمانني كيسا والتزم بذلك مث شرع يف عمارهتا حىت امتها على ماهي عليه اآلن واهدى اليه ر

عدة انوار معونة له فعمر أيضا سواقيها وادارها وجرى فيها املاء اىل القلعة ونواحيها وانتفع هبا أهل تلك اجلهات 
ورخص املاء وكثر يف تلك االخطاط وكانوا قاسوا شدة من عدم املاء عدة سنني ومما عد من مناقبه أن القلقات 

يأخذون من الواردين والداخلني واخلارجني واملسافرين من الفالحني وغريهم املقيدين باملراكز وأبواب املدينة كانوا 
ومعهم اشياء او امحال ولو حطبا او برسيما او تبنا او سرجينا دراهم على كل شيء ولو امراة فقرية معها او على 

   تدفع هلم رأسها مقطف من رجيع البهائم تبيعه يف الشارع وتقتات بثمنه فيحجزوهنا وال يدعوهنا متر حىت

نصف فضة مث يأخذون أيضا من ذلك الشيء ويأخذون على كل محل محار او بغل او مجل نصف فضة واذا اشترى 
شخص من ساحل بوالق او مصر القدمية اردب غلة او محلة حطب لعياله اخذ منه املتقيدون عند قنطرة الليمون 

ر الطرق اليت يدخل منها املارة اىل املدينة وخيرجون مثل فإذا خلص منهم استقبله الكائنون بالباب احلديد وهكذا سائ
باب النصر وباب الفتوح وباب الشعرية وباب العدوى وطرق االزبكية وباب القرافة والربقية وطرق مصر القدمية 
فسعى املترجم بإبطال ذلك وتكلم مع الباشا وعرفه تضرر الناس وخصوصا الفقراء وهؤالء املتقيدون هلم عالئف 

ضوهنا من الباشا كغريهم وهذا قدر زائد فرخص له يف ابطال هذا االمر وكتب له بيورلدى مبنع هؤالء املركوزين يقب
عن اخذ شيء من الناس مجلة كافية وقيد بكل مركز شخصا من اتباعه ملراقبتهم واشاع ذلك يف الناس فانكفوا 

ير من الفضة العددية يتقامسوهنا آخر النهار وامتنعوا عن اخذ شيءمن عامة الناس وكانوا جيمعون من ذلك مقاد
وذلك خالف ما يأخذونه من االشياء احملمولة كاجلنب والزبد واخليار والقثاء وانواع البطيخ والفاكهة والربسيم 

واالحطاب واخلضارات وغري ذلك ومن مناقبه أيضا أن اجلاويشية والقواسة االتراك املختصني خبدمة الباشا 
عوائدهم القبيحة اهنم يف كل يوم مجعة يلبسون احسن مالبسهم وينتشرون باملدينة ويطوفون  والكتخدا كان من

على بيوت االعيان وارباب املظاهر واصحاب املناصب ويأخذون منهم البقاشيش ويسموهنا اجلمعية فما هو أال أن 
ان فيقفون قبالته وبأيديهم يصطبح احد من ذكر وجيلس جملسه أال واثنان او ثالثة عابرون عليه من غري استئذ

العصي املفضضة فيعطيهم القرشني او الثالثة حبسب منصبه ومقامه فاذا ذهبوا وانصرفوا حضر اليه خالفهم وهكذا 
وال يرون يف ذلك ثقال وال رذالة بل يرون أن ذلك من الالزمات الواجبة فال يكفي احد املقصودين اخلمسون قرشا 

تذهب سبهلال فكان منهم من ينقطع يف حرميه ذلك اليوم او يتوارى ويتغيب عن  او اقل او اكثر يف ذلك اليوم
  منزله 

فاذا صادفوه مرة اخرى ذاكروه فيما فاهتم يف السابق فإما ساحموه وامتنوا عليه بتركها او طالبوه هبا أا مل يكن ممن 
  خيشوه فسعى أيضا املترجم مع الباشا يف منعهم من ذلك 

من فتح باب الزيادة يف متحصل الضرخبانة حىت تنبه الباشا من ذلك الوقت الهل الضرخبانة  ومن مساويه انه اول
واوقع هبم ما تقدم ذكره ومنها احداث املكس على اللبان واحلناء والصمغ على ما قيل ومن ذا الذي نرضى 

قاله الليث بن سعد ملما ساله  سجاياه كلها كفى املرء نبال أن تعد معايبه وباجلملة فمن رأس العني يأيت الكدر كما
الرشيد وقال له يا ابا احلرث ما صالح امر زراعتها وجدهبا وخصبها فبالنيل واما صالح احكامها فمن رأس العني 



يأيت الكدر فقال له صدقت ذكر ذلك احلافظ بن حجر يف املرمحة الغيثية يف الترمجة الليثية وعلى كل فكان املترجم 
الدولة وكان قريبا من اخلري وفعله مواظبا على الصلوات اخلمس يف اوقاهتا مالزما على  احسن من رأينا يف هذه

االشتغال ومطالعة الكتب واملمارسة يف دقائق الفنون واقتىن كتبا كثرية يف سائر الفنون واستنباط الصنائع حىت انه 
اس للتجمل وكان قل وجوده مبصر وغال صنع اجلوخ امللون الذي يعمل ببالد االفرنج وجيلب اىل اآلفاق ويلبسه الن

مثنه فعمل عدة انوال ومناسج غريبة الوضع واحضر اشخاصا من النساجني فنسجوا الصوف بعد غزله مدات 
حددها هلم يف الطول والعرض مث بتسلمه رجال اعدهم لتخمريه وتلبيده بالقلي والصابون منشورا ومطويا بكيفيات 

العمل واشارته مث يضعونه مطويا يف احواض من خشب ثخني مزفت متتلىء باملاء من يف اوقات وايام مباشرته هلم يف 
ساقية صنعها خلصوص ذلك يصب منها املاء اىل تلك االحواض تديرها االثوار وعلى تلك االحواض مدقات شبيهة 

حواض جيرى مبدقات االرز تتحرك يف صعودها وهبوطها من ترس خاص يدور بدوران الساقية وما يفيض من ماء اال
  اىل بستان زرعه حول ذلك فيسقي ما به من االشجار واملزارع فال يذهب املاء هدرا مث 

خيرجونه بعد ذلك ويربدخونه ويصبغونه بانواع االصباغ ويضعونه يف مكبس كبري يقال له التخت صنعه لذلك 
اليه شخص فرنساوي واشار  وعند ذلك يتم عمله فكان الناس يذهبون للتفرج على ذلك لغرابته عندهم مث حضر

عليه بإشارات يف تغيري املدقات وافسد العمل واشتغل هو بكثرة املهمات فتكاسل عن اعادهتا ثانيا وبطل ذلك وكان 
مع كثرة اشغاله ومصاريفه ليس كاتب بل يكتب وحيسب لنفسه وبني يديه عدة دفاتر لكل شيء دفتر خمصوص وال 

ته وكثرت حاشيته واجتمعت فيه عدة مناصب مضافة لنظر املهمات مثل يشغله شيء عن شيء وملا اتسعت دائر
معمل البارود وقاعة الفضة ومدابغ اجللود وغري ذلك فكان كتخدا بك حيقد عليه يف الباطن المور بينهما حىت قيل 

كه أن نفسه طمحت يف الكتخدائية فكان يتصدر يف االمور والقضايا ويرافع ويدافع ويهزل مع الباشا ويضاح
ويرادده ويدخل عليه من غري استئذان فلم يزل الكتخدا يلقي فيه الدسائس ويعمل معدل االشغال اليت حتت نظره 

  ويعرف الباشا مبا يتوفر من ذلك حىت نزعه من نظارة مجيع املهمات وقلدها صاحل كتخدا الرزاز 
ن رمضان مث ركب متوجها اىل داره قبيل ومما نقمه عليه أن الكتخدا حضر لزيارة املشهد احلسيين يف عصرية يوم م

الغروب فصادف يف طريقه عدة قصاع كبار مغطاءة حتملها الرجال فسأل عنها فعرفوه أن املترجم يرسلها يف كل 
ليلة من ليايل رمضان اىل فقراء اجلامع االزهر وهبا الثريد واللحم فامتعض من ذلك وعرف الباشا انه يؤلف الناس 

الك وحنو ذلك واستمر املترجم بطاال حنو السنتني ومل يتضعضع ومل يظهر عليه تغري ونظامه ويتوادد اليهم بأمو
ومطبخه على حاله وطعامه مبذول وراتبه جار ويف تلك املدة اشتغل مبطالعة الكتب واملمارسة واملدارسة وعاىن 

ه من تقومي الكواكب السيارة احلسابيات وصناعة التقومي حىت مهر يف ذلك وعمل الدستور السنوي وما يشتمل علي
  وتداخل التواريخ واالهلة واالجتماعات 

واالستقباالت وطوالع التحاويل والنصبات ويصنع بيده أيضا الصنائع الفائقة مثل الظروف اليت تايت من بالد اهلند 
املقوم املتالصق  واالفرنج والروم ويضع فيها الكتبة حمارهبم واقالمهم فيصنعها اوال من اخلشب الرقيق والقرطاس

ويصبغها وينقشها بانواع الليق ويعيد على النقوشات بالسندروس احمللول ويضعها يف صندوق من الزجاج صنعه 
خلصوص تلك االشياء والقبورات وجفاف دهاهنا حبرارة الشمس احملجوب بالزجاج عن اهلواء والغبار وعند متامها 

يشك من يراها بأهنا من صناعة اهلند او االفرنج املتقنني الصناعة  تكون يف غاية احلسن والظرافة والبهجة حبيث ر
وكان كلما مسع بشخص ذي معرفة لصناعة من الصنائع او املعارف اجتهد يف حتصيلها وتلقيها عنه بأي وجه كان 



ساوي ولو ببذل الرغائب واعد مبنزله اماكن الشخاص من ارباب املعارف ينزهلم فيها وجيري عليهم النفقات والك
حىت جيتين مثار معارفهم وصنائعهم وجيتمع عنده يف كل ليلة مجعة مجاعة من القراء اليت مسكاهنم قريبة من داره 

فيذكر اهللا معهم حصة من الليل مث يفرق فيهم دراهم وملا طال به االمهال وفتور االحوال والباشا قليل االقامة مبصر 
من مصر اىل الديار الرومية ويذهب اىل بالده فإستأذن الباشا عند واكثر ايامه غائب عنها فحسن بباله الرحلة 

وداعه وهو متوجه اىل ناحية قبلي فأذن له واخذ يف اسباب السفر فأرسل الكتخدا اىل الباشا ودس اليه كالما 
فأرسل مبنعه ويرتب له خروجا ملطبخه فتعوق عن السفر على غري خاطره ويف اوائل السنة حضرت اليه والدته 

وابنته وزوجها فانزهلم يف دار جتاه داره واجرى عليهم ما حيتاجون اليه من النفقة فاتفق أن صهره املذكور حلف ميينا 
بالطالق الثالث وحنث فيه ففرق بينه وبني ابنته وطرده فشكاه اىل كتخدا بك فكلمه يف شانه فلم يقبل وقال ال 

الكتخدا ويلقي ما يلقيه يف حقه من النميمة ويذكر له عنه يف  جيوز ان حلل احملرم الجلك واستمر صهره يتردد على
  حقه ما يزيده غيضا وكراهة ويقول له انه جيمع اناسا يف كل ليلة مجعة يقرأون ويدعون عليك وعلى 

خمدومك وذكر له انه يقول لكم أن قصده السفر اىل بلده وامنا قصده السفر اىل اسالمبول ليجتمع على خمدومه 
نه توىل قبودان باشا ورياسة الدونامنة ويقول عندما اكون بدار السلطنة افعل وافعل واخربهم حبقيقة االول لكو

هؤالء وافاعيلهم وانقض عليهم امرهم وذكر له أيضا انه استخرج من احكام النجوم الىت يعانيها أن الباشا حيصل له 
مصر قبل وقوع ذلك وحنو ذلك فلما رجع الباشا نكبة بعد مدة عربيه وحيصل ما حيصل من الفنت فرييد اخلروج من 

من سفرته توسل املنرجم بالكتخدا يف أن يأخذ له اذنا من الباشا بالسفر وهو ال يعلم سريرته ففاوض الباشا يف ذلك 
والقى اليه ما القاه حىت اوغر صدره منه مث رد عليه بقوله اين استاذنت الباشا فلم يسهل به مفارقتك وقال أن كان 

ضيق يف املعيشة فأطلق له يف كل شهر كيسني عنها اربعون ألف نصف فضة فلما قال له ذلك قال انا ال يكفيين  عن
هذا املقدار فان كان فيطلق يل مخسة اكياس فقال مل يرض بأزيد مما ذكرته لك وكل ذلك خمادعة من الكتخدا 

ذن له واضمر له القتل بعد خروجه من مصر ليحقق ما حشده يف صدر خمدومه وما زال يتردد يف طلب االذن حىت ا
فعند ذلك باع داره وما استجده حوهلا والبستان خارج قناطر السباع وما زاد عن حاجته من االشياء واالمتعة 

واشترى عبيدا وجواري وقضى لوازمه وسافر اىل رشيد فعندما مضى من نزوله يومان او ثالثة كتبوا اىل خليل بك 
وما بقتله فبلغه خرب ذلك وهو بثغر رشيد فلم يصدقه وقال اي ذنب استوجب به القتل ولو حاكم االسكندرية مرس

اراد قتلي ما الذي مينعه منه وانا عنده مبصر وانا سافرت بإذنه وودعته وقبلت يديه وطرفه واخذت خاطره وهو 
اعتدال الريح واالذن من مبشوش معى كعادته فلما حصل باالسكندرية واستقر بالسفينة ومضى ايام وهم ينتظرون 

احلاكم باالقالع ووصل املرسوم اىل خليل بك فأرسل اليه يف وقت يدعوه ليتغدى معه يف رأس التني ونظر اىل خليل 
  بك وهو واقف يف انتظاره على بعد منه فوق علوة فاجاب وخرج 

وهو برشيد ونظر اىل خليل بك من السفينة فوصل اليه مجاعة من العسكر واحاطوا به فتحقق عند ذلك ما كان بلغه 
فلم يره فقال امهلوين حىت اتوضا واصلي ركعتني وقام من حالوة الروح والقى بنفسه يف البحر فضربوا عليه 

بالرصاص واخرجوه ومتموا قتله واخرجوا صناديقه واخذوا ما فيها من الكتب الن الباشا ارسل بطلبها واخذ ما 
طى لولده جانبا منه واذن له بالسفر مع عياله وانقضى امر ه ووصلت الكتب معه من املال والدراهم خليل بك فاع

اىل سراية الباشا واودعت عند ويل خوجا وتبدد الكثري منها وفرق منها عدة على غري اهلها وكانت قتلته يف اواخر 
  شهر صفر من السنة واهللا اعلم 



  مث دخلت سنة مثاين وعشرين ومائتني والف

   ١٢٢٨االثنني سنة  استهل احملرم بيوم
وفيه وصل اخلرب من اجلهة القبلية بان ابراهيم بك ابن الباشا قبض على امحد افندي ابن حافظ افندي الذي بيده 

دفاتر الرزق االحباسية وشنقه وضرب قاسم افندي بن امني الدين كاتب الشهر عالقة قوية وكان والده اصحبهما 
ال وكان قاسم افندي خصيصا به مثل الوزير والصاحب والندمي ورتب له معه ليباشرا معه االمور ويعرفاه االحو

الباشا يف كل سنة مثانني كيسا خالف اخلروج والكساوى وشرط عليه املناصحة يف كشف املستورات وما يكون فيه 
ما حتصيل االموال فكأنه قصر يف كشف بعض االشياء وارسل اىل والده يعلمه خبيانته هو وكاتب االرزاق واهن

منهمكان يف مالذمها فأذن له يف فعله هبما ما ذكر واخذ ما كانا مجعاه النفسهما واظهر انه امنا فعل هبما ذلك عقوبة 
  على ارتكاهبما املعصية 

ويف عشرينه حضر ابراهيم بك املذكور اىل مصر وفيه حصلت منافسة بني حسني افندي الروزناجمي وبني شخصني 
باش جاجرت وقيطاس افندي ولعل ذلك بإعراء باطين على حسني افندي فرفعا  من كتابه ومها مصطفى افندي

  امرمها اىل الباشا وعرفاه عن مصارف وامور يفعلها حسني افندي 

وحيفيها عن الباشا وانه اذا حوسب على السنني املاضية يطلع عليه الوف من االكياس فعندما مسع ذلك امرمها 
دمة فخرجا من عنده واخذ صحبتهما مباشرا تركيا ونزلوا على حني غفلة بعد مبباشرة حسابه عن اربع سنوات متق

العصر وتوجهوا اىل منزل اخيه عثمان افندي السرجي ففتحوا خزانة الدفاتر واخذوها بتمامها اىل بيت ابن الباشا 
استمروا يف ابراهيم بك الدفتردار واجتمعوا يف صبحها للمحاققة واحلساب مع اخيه عثمان افندي املذكور و

املناقشة واحملاققة عدة ايام مع املرافعة واملدافعة وامليل الكلي على حسني افندي ويذهبون كل ليلة خيربون الباشا مبا 
يفعلون وبالقدر الذي ظهر عليه فيعجبه ذلك ويثىن عليهما وحيرضهما على التدقيق فتنتفخ اوداجهما ويزيدان يف 

احلساب وحسني افندي على جليته ويظن انه على عادته يف كونه مطلق التصرف يف املمانعة واملدافعة واملرافعة يف 
االموال املريية ويبلغها اذا سئل فيها للقائم بالدولة ايرادا ومصرؤفا ليكون امجاال ال تفصيال لكونه امينا وعدال وكان 

ن انضم اليهم من كتاب اليهود يف االيراد واملصرف حمررا او مضبوطا يف الدفاتر الىت بايدي االفندية الكتاب وم
دفاترهم أيضا بالعرباين لتكون كل فرقة شاهدة وضابطة على االخرى فلما استقل هذا الباشا مبملكة الديار املصرية 

واستغول يف حتصيل االموال باي وجه واستحدث اقالم املكوس وجعلها يف دفاتر حتت ايدي االفندية وكتبة 
موال املريية يف قبضها وصرفهاوحتويلها والباشا مرخى العنان للروزناجمي ومرخص له الروزنامة فصارت من مجلة اال

يف االذن والتصرف والروزناجمي كذلك مرخي العنان الحد خواص كتابه املعروف بامحد اليتيم لفطانته ودرايته 
مبا سبه ولو كان كبريا او فكان هو املشار اليه من دون اجلميع ويتطاول عليهم وميقت من فعل فعال دون اطالعه ور

اعلى منزلة منه يف فنه فيمتلىء غيظا وينقطع عن حضور الديوان فيهمله وال يسال عنه واالفندي الكبري ال خيرج 
  عن رايه لكونه ساد امسد اجلميع فدبروا على امحد افندي املذكور وحفروا له واغروا به حىت نكبه الباشا 

ني افندي يف اربعمائة كيسا وانقطع امحد افندي عن حضور الديوان وتقدم وصادره يف مثانني كيسا وخمدومه حس
املتأخر وضم الباشا اىل ديواهنم من طرفه خليل افندي ومسوه كاتب الذمة مبعىن انه ال يكتب حتويل وال ورقة مريي 

احاط علمه جبميع وال خالف ذلك مما يسطر يف ديواهنم حىت يطلع عليه خليل افندي املذكور ويرسم عليه عالمته ف



اسرارهم وكل قليل يستخرب منه الباشا فيحيطه مبعلوماته ومل يزل حىت حتول ديواهنم وانتقل اىل بيت خليل افندي 
جتاه منزل ابراهيم بك ابن الباشا باالزبكية وتراس بالديوان قاسم افندي كاتب الشهر وقريبه قيطاس افندي 

فر ابراهيم بك واخذ صحبته قاسم افندي على الصورة املتقدمة ومصطفى افندي باش جاجرت وبعد مدة اشهر سا
والروزناجمي وولده حممد افندي يراعيان جانب رفيقية وال يتعرضان هلما فيما يتصدران له ويضمانه يف عهدهتما فلما 

هما وصل اخلرب بنكبة ابراهيم بك لقاسم افندي فعند ذلك قصر معهما واظهر ان الروزناجمي مكمون غيظه يف حق
ومانعهما أيضا وخشن القول هلما فاتفقا على اهناء احلال اىل باب الباشا ففعال ما ذكر وكان حسني افندي عندما 
استأذن الباشا يف صرف ما يتعلق مبشايخ العلم واالفندية الكتبة والسيد حممد احملروقي بالكامل وما عداهم ربع 

ي يف بعضهم من يستحق املراعاة كبعض اهل العلم اخلاملني استحقاقهم وكتب له فرمانا بذلك فقال له الروزناجم
واهل احلرمني واملهاجرين ومستوطنني مبصر بعياهلم وليس هلم ايراد يتعيشون منه اال ما هو مرتب هلم من العالئف 

عالئف يف كل سنة وكذلك بعض امللتزمني الذين اعتادوا سداد ما عليهم من املريي وبعضه مبا هلم من االتالفات وال
والغالل فقال له النظر يف ذلك لرأيك فان هذا شىء يعسر ضبط جزئياته فاعتمد ذلك وطفق يفعل يف البعض 

بالنصف والبعض بالثلث او الثلثني واما العامة واالرامل فيصرف هلم الربع ال غري حسب االمر ويقامسون يف حتصيل 
  ف والرجوع يف ربع استحقاقهم الشدائد من السعي وتكرار الذهاب والتسوي

االكثر من غري شيء مع بعد املسافة وفيهم الكثري من العواجز فلما ترافعوا يف احلساب مانع املتصدر فيما زاد على 
الربع وطلع اىل الباشا فعرفه بذلك فقال الباشا ال ختصموا له اال ما كان بأذين وفرماين وما كان بدون ذلك فال 

و متربع فيما فعله فتأخر عليه مبلغ كبري يف مدة اربع سنوات وكذلك كان حيول وانكر احلال السأبق منه له وقال ه
عليه حواالت لكبار العسكر برسول من اتباعه فال يسعه املمانعة ويدفع القدر احملول عليه بدون فرمان اتكاال على 

تمموا حساب سنة واحدة احلالة الىت هو معه عليها فرجعوا عليه يف كثري من ذلك وتاخر عليه مبلغ كبري أيضا ف
على هذا النسق فبلغت حنو األلف كيس فتمموا حساب سنة واحدة على هذا النسق فبلغت حنو االلف كيس 

واملائيت كيس وكسور تبلغ يف االربع سنوات مخسة آالف كيس فتقلق حسني افندي وحتري يف امره وزاد وسواسه 
  ومل جيد مغيثا وال شافعا وال دافعا 

ل الباشا مهما خلتان ابن بونابارته اخلازندار الغائب ببالد احلجاز وعملوا له زفة يف يوم اجلمعة بعد ويف اواخره عم
  الصالة اجتمع الناس للفرجة عليه 

وفيه ايضت زاد االرجاف حبصول الطاعون وواقع املوت منه باالسكندرية فأمر الباشا بعمل كورنتينة بثغر رشيد 
ىل الكاشف الذي بالبحرية مبنع املسافرين املارين من الرب وامر أيضا بقراءة صحيح ودمياط والرباس وشربا وارسل ا

البخاري باالزهر وكذلك يقرأون باملساجد والزوايا سورة امللك واالحقاف يف كل ليلة بنية رفع الوباء فاجتمعوا اال 
  قليال باالزهر حنو ثالثة ايام مث تركوا ذلك وتكاسلوا عن احلضور 

ثنني تاسع عشرينه كسفت الشمس وقت الضحوة وكان املنكسف حنو ثالثة ارباع اجلرم وكانت ويف يوم اال
الشمس يف برج الدلو ايام الشتاء فاظلم اجلو اال قليال ومل ينتبه له كثري من الناس لظنهم اهنا غيوم متراكمة ألهنم يف 

  فصل الشتاء 

  واستهل شهر صفر بيوم االربعاء سنة



ار هبت ريح جنوبية غربية عاصفة باردة واستمرت لعصر يوم السبت وكانت قوهتا يوم اجلمعة فيه يف اخريات النه
  اثارت غبارا اصفر ورماال مع غيم مطبق وقتام ورش مطر قليل يف بعض االوقات 

ويف يوم الثالثاء سابعه وردت بشائر من البالد احلجازية باستيالء العساكر على جدة ومكة من غري حرب وذلك انه 
ملا اهنزمت االتراك يف العام املاضي ورجعوا على الصورة الىت رجعوا عليها مشتتني ومتفرقني وفيهم من حضر من 

طريق السويس ومنهم من اتى من الرب ومنهم من حضر من ناحية القصري ونفى الباشا من استعجل باهلزمية والرجوع 
منه مثل صاحل قوج وسليمان وحجو واخرجهم من  من غري امره وخيشى صولته ويرى يف نفسه انه احق بالرياسة

مصر واستراح منهم مث قتل امحد أغا الظ جدد ترتيبا آخر عرفه كرباء العرب الذين استماهلم واندرجوا معه وشيخ 
احلويطات أن الذي حصل امنا هو من العرب املوهبني وهم عرب حرب والصفراء واهنم جمهودون والوهابية ال 

لون هلم قاتلوا عن دينكم وبالدكم فاذا بذلتم هلم االموال واغدقتم عليهم باالنعام والعطاء ارتدو يعطوهنم شيئا ويقو
ورجعوا وصاروا معكم وملكوكم البالد فاجتهد الباشا يف مجع االموال باي وجه كان واستأنف الطلب ورتب 

وان وقرر للسفر يف املقدمة االمور واشاع اخلروج بنفسه ونصب العرضي خارج باملوكب كما تقدم وجلس بالصي
بونابارتة اخلازندار واعطاه صناديق االموال والكساوى وارفق معه عابدين بك ومن يصحبهما وواظب على اخلروج 

اىل العرضي والرجوع تارة اىل القلعة وتارة اىل االزبكية واجليزة وقصر شربا ويعمل الرماحة وامليدان يف يومي 
طرائف حرب االفرنج وسافر بونابارتة يف اواخر شعبان واستمر العرضي منصوبا  اخلميس واالثنني واملصاف على

والطلب كذلك مطلوبا والعساكر واردة من بالدها على طريق االسكندرية ودمياط وخيرج الكثري اىل العرضى 
  ويستمرون على 

هم للباعة واخلمارة وغريهم وملا الدخول اىل املدينة يف الصباح لقضاء اشغاهلم والرجوع اخريات النهار مع تعدي اذا
غدر الباشا بامحد أغا الظ وقتله يف اواخر رمضان ومل يبق احد ممن خيشى سطوته وسافر عابدين بك يف شوال 

وارحتل بعده بنحو شهر مصطفى بك داين باشا وصحبته عدة وافرة من العسكر مث سافر أيضا حيىي أغا ومعه حنو 
ائفة بعد اخرى والعرضي كما هو وميدان الرماحة كذلك وملا وصل بونابارته اخلمسمائة وهكذا كل قليل ترحل ط

اىل ينبع الرب اخذوا يف تأليف العربان واستمالتهم وذهب اليهم ابن شديد احلويطي ومن معه وتقابلوا مع شيخ حرب 
حضر من اكابر  ومل يزالوا به حىت وافقهم وحضروا به اىل بونابارتة فأكرمه وخلع عليه اخللع وكذلك على من

العربان فألبسهم الكساوى والفراوى السمور والشاالت الكشمريي ففرق عليهم من الكشمري ملء اربع سحاحري 
وصب عليهم االموال واعطى لشيخ حرب مائة ألف فرانسة عني وحضر باقي املكشايخ فخلع عليهم وفرق فيهم 

الئف تصرف هلم يف كل شهر لكل شخص مخسة فخص شيخ حرب مبفرده مثانية عشر ألف فرانسة مث رتب هلم ع
فرانسة وغرارة بقسماط وغرارة عدس فعند ذلك ملكوهم االرض والذي كان متأمرا باملدينة من جنسهم فاستمالوه 

أيضا وسلم هلم املدينة وكل ذلك مبخامرة الشريف غالب امري مكة وتدبريه واشارته فلما مت ذلك اظهر الشريف 
واملدينة وكان ابن مسعود الوهايب حضر يف املوسم وحج مث ارحتل اىل الطائف وبعد  غالب ارمره وملكهم مكة

رحيله فعل الشريف غالب فعله وسيلقى جزاءه وملا وصلت البشائر بذلك يف يوم الثالثاء سابعه ضربوا مدافع كثرية 
خرها االحد وقاسى الناس يف ونودى يف صبح ذلك بزينة املدينة ومصر وبوالق فزينوا مخسة ايام اوهلا االربعاء وآ

ليايل هذه االيام العذاب االليم من شدة الربد والصقيع وسهر الليل الطويل وكان ذلك يف قوة فصل الشتاء وكل 
  صاحب حانوت جالس فيها وبني يديه جممرة نار يتدفأ ويصطلي حبرارهتا وهو ملتف بالعباءة 



ربعاء املذكور ونصبت اخليام وخرجت اجلمال احململة واالكيسة الصوف او اللحاف وخرج الباشا من ليلة اال
باللوازم من الفرش واالواين وازيار املاء والبارود لعمل الشنانك واحلرائق ويف كل يوم يعمل مرماح وشنك عظيم 
مهول باملدافع وبنادق الرصاص املتواصلة من غري فاصل مثل الرعود والطبول من طلوع الشمس اىل قريب الظهر 

ل يوم من ايام الرمي اصيب ابراهيم بك ابن الباشا برصاصة يف كتفه اصابت شخصا من السواس ونفذت ويف او
منه اليه وهي باردة فتعلل بسببها وخرج بعد يومني يف عربة اىل العرضى مث رجع وملا كان يوم االحد وقت الزوال 

طوائف العسكر واذن للناس بقلع الزينة  ركب الباشا وطلع اىل القلعة وقلعوا خيام الشنك ومحلوا اجلمال ودخلت
ونزول التعاليق وكان الناس قد عمروا القناديل واشاعوا اهنا سبعة ايام فلما حصل االذن بالرفع فكأمنا نشطوا من 

عقال وخلصوا من السجون ملا قاسوه من الربد والسهر وتعطيل االشغال وكساد الصنائع والتكليف مبا ال طاقة هلم 
ال ميلك قوت عياله او تعمري سراجه فيكلف مع ذلك هذه التكاليف وكتب الباشا بالبشائر اىل دار به وفيهم من 

  السلطنة وارسلها صحبة امني جاويش وكذلك اىل مجيع النواحي وانعم باملناصب على خواصه 
لغربية واملنوفية ويف هذا الشهر وردت اخبار بوقوع امطار وثلوج كثرية بناحية حبري وباالسكندرية ورشيد حبدود ا

والبحرية وشدة برد ومات من ذلك اناس وهبائم والزروع البدرية وطف على وجه املاء امساك موتى كثرية فكان 
  موج البحر يلقيه على الشطوط وغرق كثري من السفن من الرياح العواصف الىت هبت يف اول الشهر 

زناجمي وخلع عليه خلعة اإلبقاء على منصبه يف ويف سابعه يوم وصول البشارة احضر الباشا حسني افندي الرو
الروزنامة وقرر عليه الفني ومخسمائة كيس وذلك اهنم رافعوه يف احلساب على الطريقة املذكورة ارسل اليه الباشا 

  بطلب مخسمائة كيس من اصل احلساب فضاق خناقه ومل 

جري فيه ليكون واسطة بينه وبني الباشا وهو جيد له شافعا وال ذا مرمحة فارسل ولده اىل حممود بك الدويدار يست
رجل ظاهره خالف باطنه فذهب معه اىل الباشا فبش يف وجهه ورحب به واجلسه حممود بك يف ناحية من اجمللس 

وتناجى هو مع الباشا ورجع اليه يقول له انه يقول أن احلساب مل يتم اىل هذا احلني وانه ظهر على ابيك تاريخ امس 
وزيادة وانا تكلمت معه وتشفعت عنده يف ترك باقي احلساب واملساحمة يف نصف املبلغ املذكور  مخسة أالف كيس

والكسور فيكون الباقي الفني ومخسمائة كيس تقومون بدفعها فقال ومن اين لنا هذا القدر العظيم وقد عزلنا من 
ا فرجع اىل الباشا وعاد اليه يقول له مل املنصب أيضا حىت كنا نتداين وال يأمننا الناس اذا كان القدر دون هذا أيض

ميكين تضعيف القدر سوى ما سامح فيه واما املنصب فهو عليكم ويف غد يطلع والدك ويتجدد عليه االبقاء وينكمد 
اخلصم وعلى اهللا السداد وهنض وقبل يده وتوجه فنزل اىل دارهم واخرب والده مبا حصل فزاد كربه ومل يسعه اال 

  صبحها وطلع اىل الباشا فخلع عليه ونزل اىل داره بقهره وشرع يف بيع تعلقاته وما يتحصل لديه  التسليم وركب يف
  ويف يوم االثنني ثالث عشره خلع الباشا على مصطفى افندي ونزل اىل داره واتاه الناس يهنؤنه باملنصب 

نها فعملوا شنكا وضربوا مدافع ويف يوم األربعاء ثالث وعشرينه وردت بشائر بتملكهم الطائف وهروب املضايفي م
كثرية من القلعة وغريها ثالثة ايام يف كل وقت اذان وشرع الباشا يف تشهيل ولده امساعيل باشا بالبشارة ليسافر اىل 

  اسالمبول وتاريخ متلكها يف سادس عشرين احملرم 
بطال موازين الباعة واحضار ما عندهم ويف هذه االيام ابتدعوا حترير املوازين وعملوا لذلك ديوانا بالقلعة وامروا با

من الصنج فيزنون الصنجة فان كانت زائدة او ناقصة اخذوها وابقوها عندهم وان كانت حمررة الوزن ختموها 
  خبتم واخذوا على كل ختم صنجة ثالثة انصاف فضة وهي 



يدفع مثنه مائة نصف فضة النصف اوقية واالوقية اىل الرطل الذي يكون وزنه غري حمور يعطونه رطال من حديد و
  والنصف رطل مخسون وهكذا وهو باب ينجمع منه اكياس كثرية 

وفيه أيضا طلب الباشا من عرب الفوائد غرامة سبعني ألف فرانسة فعصوا ورحموا بإقليم اجليزة واخذوا املواشى 
هم نساء واوالد وشلحوا من صادفوه ورمح كاشف اجليزة عليهم فصادف منهم اباعر حمملة امتعة هلم وصحبت

  فأخذهم ورجع هبم 
وفيه سافر ابراهيم بك ابن الباشا اىل ناحية قبلي ووصلت االخبار بوقوع الطاعون باإلسكندرية فاشتد خوف الباشا 

  والعسكر مع قساوهتم وعسفهم وعدم مرمحتهم 

  واستهل شهر ربيع االول بيوم اخلميس سنة

ا عند الكتخدا بك وجعلوه يف منصب بيت املال وعزلوا رجب فيه قلدوا شخصا يسمى حسني الربيل وهو الكتخد
أغا وكان انسانا سهال ال بأس به فلما توىل هذا ارسل جلميع مشايخ اخلطط واحلارات وقيد عليهم باهنم خيربونه 

بكل من مات من ذكر او انثى ولو كان ذا اوالد وورثة او غري ذلك وكذلك على حوانيت االموات وارسل 
  ىل بالد االرياف والبنادر مبعىن ذلك فرامانات ا

ويف يوم االحد رابعه طلب الباشا حسني افندي الروزناجمي وطلب منه ما قرره عليه وكان قد باع حصصه وامالكه 
ودار مسكنه فلم يوف اال مخسمائة كيس فقال له مالك مل توف القدر املطلوب وما هذا التأخري وانا حمتاج اىل املال 

دي شيء وقد بعت التزامي وامالكي وبييت وتداينت من الربويني حىت اوفيت مخسمائة كيس وها انا فقال مل يبق عن
بني يديك فقال له هذا كالم ال يروج علي وال ينفعك بل اخرج املال املدفون فقال مل يكن عندي مال مدفون واما 

ولطمه على وجهه وجرد السيف وقبض على حليته ! الذي اخربك عنه فيذهب فيخرجه من حمله فحنق منه وسيه 
  ليضربه 

فترجى فيه الكتخدا واحلاضرون فامر به فبطحوه وامر القواسة االتراك بضربه فضربوه بالعصي املفضضة اليت 
بأيديهم بعد أن ضربه هو بيده عدة عصي وشج جبهته حىت اتو عليه مث اقاموه والبسوه فروته ومحلوه وهو مغشي 

ه خدمه واتباعه حىت اوصلوه اىل منزله وارسل معه مجاعة من العسكر يالزمونه وال عليه واركبوه محارا واحاط ب
يدعونه يدخل اىل حرميه وال يصل اليهم منه احد وركب يف اثره حممود بك الدويدار بأمر الباشا وعرب داره ودار 

غيبوا من وقت الطلب اخيه عثمان افندي املذكور واخذه صحبته اىل القلعة وسجنوه واما ولده واخواه فاهنم ت
واختفوا ونزل يف اليوم الثاين ابراهيم أغا آغات الباب يطالبه بغالق مثامنائة كيس وقتئذ فقال له وكيف احصل شيئا 

وانا رجل ضعيف واخي عثمان عندكم يف الترسيم وهو الذي يعينين ويقضى اشغايل واخذمت دفاتري املختصة 
م عنده ابراهيم أغا برهة مث ركب اىل الباشا وكلمه يف ذلك فأطلقوا له اخاه بأحوايل مع ما اخذمتوه من الدفاتر فأقا

  ليسعى يف التحصيل 
ويف حادي عشره عدى الباشا اىل بر اجليزة بقصد السفر اىل بالد الفيوم واخذ صحبته كتبة مباشرين مسلمني 

ة الثالثاء ثالث عشره بعد أن ونصارى واشاع أن سفره اىل الصعيد ليكشف على االراضي وروكها وارحتل يف ليل
  وجه ابنه امسعيل اىل الديار الرومية يف تلك الليلة بالبشارة 

ويف خامس عشرينه حضر لطيف أغا راجعا من اسالمبول وكان قد توجه ببشارة فتح احلرمني واخربوا أنه ملا وصل 



ه موكبا عظيما مشى فيه اعيان الدولة اىل قرب دار السلطنة خرج ملالقاته االعيان وعند دخوله اىل البلدة عملوا ل
واكابرها وصحبته عدة مفاتيح زعموا اهنا مفاتيح مكة وجدة واملدينة وضعها على صفائح من الذهب والفضة 

وامامها البخورات يف جمامر الذهب والفضة والعطر والطيب وخلفهم الطبول والزمور وعملوا لذلك شنكا ومدافع 
لعا وهدايا وكذلك اكابر الدولة وانعم عليه اخلنكار بطوخني وصار يقال له لطيف وانعم عليه السلطان واعطاه خ

  باشا 

وفيه وردت االخبار بقدوم قهوجي باشا ومعه خلع واطواخ للباشا وعدة اطواخ بواليات ملن خيتار تقليده فاحتفل 
عتناء مبالقاته عند وروده على ثغر الباشا به عندما وصلته اخباره وارسل اىل امراء الثغور باالسكندرية ودمياط باال

  منها 
وفيه حضر خليل بك حاكم االسكندرية اىل مصر فرارا من الطاعون ألنه قد فشا هبا ومات اكثر عسكره واتباعه 

   ١٢٢٨واستهل شهر ربيع الثاين بيوم االحد سنة 
اىل ناحية بين سويف ركب بغلة ويف ثامنه حضر الباشا على حني غفلة من الفيوم اىل اجليزة واخربوا أنه ملا وصل 

سريعة العدو ومعه بعض خواصه على اهلجن والبغال فوصل اىل الفيوم يف اربع ساعات وانقطع اكثر املرافقني له 
  ومات منهم سبعة عشر هجينا 

رة عليه ويف يوم الثالثاء عاشره علموا مولدا املشهد احلسيين املعتاد وتقيد لتنظيمه السيد احملروقي الذي توىل النظا
وجلس ببيت السادات اجملاور للمشهد بعد أن اخلوه له ويف ذلك اليوم امر الباشا بعمل كورنتينة باجليزة ونوه 

بأقامته هبا وزاد به اخلوف والوهم من الطاعون حلصول القليل منه مبصر وهلك احلكيم الفرنساوي وبعض النصارى 
اعون وقاضي الشريعة الذي هو قاضي العسكر حيقق قوهلم وميشي اروام وهم يعتقدون صحة الكونتينة واهنا متنع الط

على مذهبهم ولرغبة الباشا يف احلياة الدنيا وكذلك اهل دائرته وخوفهم من املوت يصدقون قوهلم حىت انه اتفق انه 
مات باحملكمة عند القاضي شخص من اتباعه فأمر حبرق ثيابه وغسل احملل الذي مات فيه وختريه بالبخورات 

وكذلك غشل االواين اليت كان ميسها وخبورها و أمروا اصحاب الشرطة اهنم يامرون الناس واصحاب االسواق 
بالكنس والرش والتنظيف يف كل وقت ونشر الثياب واذا ورد عليهم مكاتبات خرقوها بالسكاكني ودخنوها 

  يوم بان بالبخور قبل ورودها وملا عزم الباشا على كورنتينة اجليزة ارسل يف ذلك ال

ينادوا هبا على سكاهنا بان من كان ميلك قوته وقوت عياله ستني يوما واحب االقامة فليمكث بالبلدة واال فليخرج 
منها ويذهب ويسكن حيث اراد يف غريها وهلم مهلة اربع ساعات فانزعج سكان اجليزة وخرج من خرج واقام من 

اوريهم من اهل القرى وال خيفى احتياجات الشخص اقام وكان ذلك وقت احلصاد وهلم مزارع واسباب مع جم
لنفسه وعياله وهبائمه فمنعوا مجيع ذلك حىت سدوا خروق السور واالبواب ومنعوا املعادي مطلقا واقام الباشا ببيت 

االزبكية ال جيتمع بأحد من الناس اىل يوم اجلمعة فعدى يف ذلك اليوم وقت الفجر وطلع اىل قصر اجليزة واوقف 
 االوىل برب اجليزة واالخرى يف مقابلتها برب مصر القدمية فاذا ارسل الكتخدا او املعلم غايل اليه مراسلة ناوهلا مركبني

املرسل للمقيد بذلك يف طرف مزراق بعد تبخري الورقة بالشيخ واللبان والكربيت ويتناوهلا منه اآلخر مبزراق آخر 
اوهلا املنتظر له أيضا مبزراق وغمسها يف اخلل وخبرها بالبخور على بعد منهما وعاد راجعا فإذا قرب من الرب تن

املذكور مث يوصلها حلضرة املشار اليه بكيفية اخرى فأقام اياما وسافر اىل الفيوم ورجع كما ذكر وارسل مماليكه 
  ومن يعز عليه وخياف عليه من املوت اىل اسيوط 



احملروقي يف شاه بندر التجار مبصر وله احلكم على مجيع ويف يوم السبت سابعه نودى باألسواق بان السيد حممد 
  التجار واهل احلرف واملتسببني يف قضاياهم وقوانينهم وله االمر والنهي فيهم 

وفيه وصل اىل مصر عدة كبرية من العساكر الرومية على طريق دمياط ونصبوا و نصبوا هلم وطاقا خارج باب 
  رباب بنائني وجنارين وخراطني فانزلوهم بوكالة خبط اخلليفة النصر و حضر فيهم حنو اخلمسمائة نفر أ

ويف يوم األحد ثامنه تقلد احلسبة اخلواجا حممود حسن ولبس اخللعة وركب وشق املدينة وامامه امليزان فرسم برد 
لعادة القدمية املوازين اىل االرطال الزيايت اليت عربه الرطل منها اربع عشرة وقية يف مجيع االدهان واخلضروات على ا

  ونقص من اسعار اللحم وغريه ففرح الناس بذلك ولكن مل يستمر ذلك 

ويف يوم االربعاء حادي عشره بني الظهر والعصر كانت السماء مصحبة والشمس مضيئة صافية فما هو اال 
انية اعظم والسماء واجلو طلع به غيم وقتام ورياح نكباء غربية جنوبية واظلم ضوء الشمس وارعدت رعدتني الث

من االوىل وبرق ظهر ضوؤه وامطرت مطرا متوسطا مث سكن الريح واجنلت السماء وقت العصر وكان ذلك سابع 
بشنس القبطي وآخر يوم من نيسان الرومي فسبحان امللك الفعال مغري الشؤن واالحوال وحصل يف تاليه يوم 

  ليوم االول اجلمعة مثل ذلك الوقت ايضا غيوم ورعود كثرية ومطر ازيد من ا

  واستهل شهر مجادى الثانية سنة

يف ثاين عشره وصل يف النيل على طريق دمياط أغا من طرف الدولة يقال له قهوجي باشا السلطان فاعتىن الباشا 
بشأنه وحضر اىل قصره بشربا وامر بإحضار عدة من املدافع واآلت الشنك وعملوا امام القصر بساحل النيل تعاليق 

ونبه على الطوائف باالجتماع مبالبسهم وزينتهم ووصل اآلغا املذكور يوم االحد فخرج االغوات  وقناديل وقدات
والسفاشية والصقلية وهم البسون القوايق ومجيع العسكر اخليالة ليال فما طلعت الشمس حىت اجتمعوا بأسرهم 

برهم ويتلوهم ارباب املناصب جهة شربا وانتظموا يف موكب ودخلوا من باب النصر ويقدمهم طوائف الدالة واكا
مثل اآلغا والوايل واحملتسب وبواقي وجاقات املصرية مث موكب كتخدا بك وبعده موكب اآلغا الواصل ويف اثره ما 

وصل معه من اخللع وهي اربع بقج وخنجران جموهران وسيف وثالثة شلنجات عليها ريش جموهرة وخلف ذلك 
وبة التركية فكان مدة مرورهم حنو ساعتني وربع وليس فيهم رجالة مشاة العساكر اخليالة والتفكجية وخلفهم الن

سوى اخلدم وقليل من عسكر مشاة واما بقية العسكر فهم متفرقون باالسواق واالزقة كاجلراد املنتشر خالف من 
  وة وخنجر يرد منهم يف كل وقت من االجناس املختلفة برا وحبرا فمن اخللع الواردة ما هو خمتص بالباشا وهو فر

وريشة بشلنج واطواخ والبنه ابراهيم بك مثل ذلك واسكنوا ذلك اآلغا ورفيقه واتباعهما مبنزل ابراهيم بك ابن 
الباشا باالزبكية بقنطرة الدكة وارسل بأحضار ولده من ناحية قبلي فحضر على اهلجن ولبس اخللعة بواليته على 

بقصر شربا ولبس اخللعة واقام عند ابيه ثالث ليال مث عدى اىل بر  الصعيد فنزل باجليزة وعدى اىل بر مصر عند ابيه
اجليزة وعندما وصل اىل الرب امر بتغريق السفينة مبا فيها من الفرش مث اخرجوها كذلك امر من معه من الرجال 

  بالغطوس يف املاء وغسل ثياهبم كل ذلك خوفا من رائحة الطاعون وتطريا وهروبا من املوت 
  رينه سافر ابراهيم بك راجعا اىل الصعيد ويف خامس عش

ويف حضر عرضى الباشا الذي كان سافر يف ربيع االول اىل اجلهة القبلية ومعه الكتبة أيضا املسلمون لتحرير 
  حساب االقباط ومساحة االراضي 



تسببني ويف اواخره نودى على اهل اجليزة باستمرار الكورتنينة شهري رجب وشعبان وان يعطوا هلم فسحة للم
والباعة ثالثة ايام وكذلك ملن خيرج او اذا دخل ال خيرج اذا كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله يف مدة الشهرين 

والثالثة ايام املفسح هلم فيها ليقضوا اشغاهلم واحتياجاهتم فخرج اهل البلدة بأسرهم ومل يبق منهم اال القليل النادر 
لكثري منهم حول البلدة ويف الغيطان حول بيادرهم واجراهنم وعملوا هلم القادر وايضا تفرقوا يف البالد وبقي ا

اعشاشا تظلهم من حر الشمس ووهج اهلجري وينادى املقيم بالبلدة حباجته من اعلى السور لرفيقه او صاحبه الذي 
إهنم يدخلون هو خارج البلدة فيجيبه ويرد جوابه من مكان بعيد وال ميكنوهنم من تناول االشياء واما العسكر ف

وخيرجون ويقضون حوائجهم ويشترون اخلضروات والبطيخ وغريه ويبيعونه على املقيمني بالبلدة بأغلى االمثان واذا 
  اراد احد من اهل البلدة اخلروج منعوه من اخذ شىء من متاعه او هبيمته او شاته او محاره وال خيرج اال جمرد بطوله 

واصل وعلى يده مرسوم فقرىء باحملكمة يف يوم االحد ثامن عشرينه حبضرة ويف اواخره وصل من الديار الرومية 
كتخدا بك والقاضى واملشايخ واكابر الدولة واجلم الغفري من الناس ومضمونه االمر للخطباء يف املساجد يوم 

لطان ثالث اجلمعة على املنابر بأن يقولوا عند الدعاء للسلطان فيقولوا السلطان ابن السلطان بتكرير لفظ الس
مرات حممود خان بن السلطان عبداحلميد خان بن السلطان امحد خان املغازي خادم احلرمني الشريفني النه استحق 

أن ينعت هبذه النعوت لكون عساكره افتتحت بالد احلرمني وغزت اخلوارج واخرجتهم منها الن املفيت افناهم بأهنم 
روجهم على السلطان وقتلهم االنفس وان من قاتلهم يكون مغازيا كفار لتفكريهم املسليمن وجيعلوهنم مشركني وخل

وجماهدا وشهيدا اذا قتل وملا انقضى اجمللس ضربوا مدافع كثرية من القلعة وبوالق واجليزة وعملوا شنكا واستمر 
  ضرهبم املدافع عند كل اذان عشرة ايام وذلك وحنوه من اخلور 

   ١٢٢٨واستهل شهر رجب سنة 
  القصري ! ضر بونابارتة اخلازندار من الديار احلجازية على طريف ويف منتصفه ح

ويف اواخره سافر قهوجي باشا الذي تقدم ذكر حضوره باخللع والشلنجات واخلناجر بعدما اعطى خدمته مبلغ من 
من االكياس واصحب معه الباشا هدية عظيمة لصاحب الدولة واكابرها وقدره من الذهب العني اربعني ألف دينار و
النصفيات يعىن نصف الدينار ستون الفا ومن فروق النب مخسمائة فرق ومن السكر املكرر مرتني مائة قنطار ومن 

املكرر مرة واحدة مائيت قنطار ومائتان قدر صيين الذي يقال له اسكى معدن مملوء باملربيات وانواع الشرابات 
ا مرخته باجلواهر والنمدكش و اللؤلؤ واملرجان املمسك املطيب املختلفة االنواع ومن اخليول مخسون جواد

ومخسون حصانا من غري رخوت واقمشة هندية كمشريية ومقصبات وشاهي ومهترخان يف عدة تعايب بقج وخبور 
  وعود وعنرب واشياء اخرى 

ولود ولد وفيه أيضا حضر أغا يقال له جامن افندي وصحبته مرسوم قرىء بالديوان يف يوم االثنني مضمونه البشارة مب
للسلطان ومسوه عثمان واجتمع لسماع املشايخ واالعيان وضربوا بعد قراءته شنكا ومدافع واستمر ذلك سبعة ايام 

  يف كل وقت من االوقات اخلمسة 
ويف يوم الثالثاء عشرينه املوافق الثالث عشر مسرى القبطي واىف النيل املبارك اذرعه ونودى بذلك يف االسواق على 

اجتماع غوغاء الناس للخروج اىل الروضة وناحية السد والوالئم يف البيوت املطلة على اخلليج وما  العادة وكثر
حيصل من اجتماع االخالط امام جري املاء كما هو املعتاد يف كل سنة وانه اذا تودى بالوفاء حصل ذلك االجتماع 

كان اخر النهار ورد اخلرب بان الباشا امر  يف تلك الليلة وكسروا السد يف صبحها عادة ال تتخلف فيما نعلم فلما



بتأخري فتح اخلليج اىل يوم اخلميس ثانيه فكان كذلك وخرج الباشا يف صبح يوم اخلميس وكسر السد وجرى املاء 
  يف اخلليج وتكلف ارباب الدور املطلة على اخلليج كلفة ثانية لضيفاهنم 

  واستهل شهر رمضان بيوم اجلمعة سنة

لثالثاء حضر ابن الباشا املسمى بامسعيل من الديار الرومية ووصل اىل ساحل النيل وبشربا وضربوا ويف خامسة يوم ا
  لوصوله مدافع من القلعة وبوالق وشربا واجليزة وتقدم انه توجه ببشارة احلرمني واكرمته الدولة واعطوه اطواخا 

ه بشارة مبولودة ولدت حلضرة السلطان ويف عاشره حضر قاصد من الديار الرومية ووصل اىل ساحل النيل وصحبت
فعملوا الديوان بالقلعة واجتمع به املشايخ واالعيان واكابر الدولة وقرئ الفرمان الواصل يف شأن ذلك ويف 
مضمونه االمر للكافة بالفرح والسرور وعمل الشنك وبعد الفراغ من ذلك ضربت املدافع من ابراج القلعة 

مخسة ايام وهذا مل يعهد يف الدولة املاضية اال لالوالد الذكور واما االناث فليس واستمر ضرهبا يف كل وقت آذان 
  هلن ذكر 

ويف ليلة االربعاء سابع عشرينه عمل الباشا مجعية ببيت االزبكية وحضر االعيان واملشايخ والقضاة الثالثة وهم 
نفصل عن قضاء مصر العام الذي هبجت افندي املنفصل عن قضاء مصر وصديق افندي املتوجه اىل قضاء مكة امل

قبله والقاضي املتوجه اىل املدينة فعقدوا عقد ابنه امسعيل باشا على ابنة عارف بك اليت حضرت بصحبته من الديار 
الرومية وعقدوا عقد اخته ابنة الباشا على حممد افندي الذي تقلد الدفتردارية وملا مت ذلك قدموا هلم تعايب بقج يف 

طع من االقمشة اهلندية وهي شال كشمريي وطاقة مسجر وطاقة قطين هندي وطاقة شاهي كل واحدة اربع ق
وفرقوا على الدون من الناس احلاضرين حمارم مث أن الباشا شرع يف االهتمام اىل سفر احلجاز وتشهيل املطاليب 

شب من خارج وفوق واللوازم فمن مجلة ذلك اربعون صندوقا من الصفيح املشمع داخلها بالشمع واملصطكي وباخل
اخلشب جلود البقر املدبوغ ليودع هبا ماء النيل املغلي ليشربه وشرب خاصته ومثلها يف كل شهر يتقيد بعمل ذلك 

  وغريه السيد احملروقي ويرسله يف كل شهر 

  واستهل شره شوال بيوم االحد سنة

ومودوعه يف مكان باملشهد يف سابعه يوم السبت اداروا كسوة الكعبة وكانت مصنوعةمن حنو مخس سنوات 
احلسيين فأخرجوها يف مستهل الشهر وقد توسخت لطول املدة فحلوها ومسحوها وكانت عليها اسم السلطان 

مصطفى فغريوه وكتبوا اسم السلطان حممود فاجتمع الناس للفرجة عليها وكان املباشر هلا الريس حسن احملروقي 
  فركب يف موكبها 

خرج حممد علي باشا مسافرا اىل احلجاز وكان خروجه وقت طلوع الفجر من يوم  ويف ليلة السبت رابع عشره
السبت املذكور اىل بركة احلاج وخرج االعيان واملشايخ لوداعه بعد طلوع النهار فاخذوا خأطره ورجعوا آخر 

ية اىل خارج النهار وركب هو متوجها اىل السويس بعد مضي مثان ساعات وربع من النهار وبرزت اخليالة والسفاش
  باب النصر ليذهبوا على طريق الرب وقبل خروج الباشا بيومني قدمت هجانة مبشرون بالقبض على 



عثمان املضايفي بناحية الطائف وكان قد جرد على الطائف فربز اليه الشريف غالب وصحبته عساكر االتراك 
سكر فلم يعرفوه فخرج من بينهم ومشى والعربان فحاربوه وحارهبم فأصيب جواده فنزل على االرض واختلط بالع

وتباعد عنهم حنو اربع ساعات فصادفه مجاعة من جند الشريف فقبضوا عليه واصابته جراحة وعندما سقط من بني 
قومه ارتفع احلرب فيما بني الفريقني اخريات النهار وملا احضروه اىل الشريف غالب جعل يف رقبته اجلنزير 

يف وخرج عنه وانضم اىل الوهابيني فكان اعظم اعواهنم وهو الذي كان حيارب هلم واملضايفي هذا زوج اخت الشر
ويقاتل وجيمع قبائل العربان ويدعوهم عدة سنني ويوجه السرايا على املخالفني ومنا امره واشتهر لذلك ذكره يف 

ة ابن عباس الغريبة االقطار وهو الذي كان افتتح الطائف وحارهبا وحاصرها وقتل الرجال وسىب النساء وهدم قب
الشكل والوصف وكان هو احملارب للعسكر مع عربان حرب يف العام املاضي بناحية الصفراء واجلديدة وهزمهم 

وشتت مشلهم وملا قبضوا عليه احضروه اىل جدة واستمر يف الترسيم عند الشريف ليأخذ بذلك وجاهة عند االتراك 
مساملته اياهم وسيلقى قريبا منهم جزاء فعله ووبال امره كما الذي هو على ملتهم ويتحقق لديهم نصحه هلم و

  سيتلى عليك بعضه بعد قليل 
   ١٢٢٨واستهل شهر ذي القدة بيوم الثالثاء سنة 

ويف اوائله وردت اخبار من اجلهة الرومية بأن عساكر العثمانيني استولوا على بالد بلغارد من ايدي طائفة الصرب 
  واربعني سنة واهللا اعلم بصحة ذلك  وكانوا استولوا عليها نيفا

  وفيه عزل حممود حسن من احلسبة وتقلدها عثمان أغا املعروف بالورداين 
ويف خامس عشره وصل عثمان املضايفي صحبة املتسفرين معه اىل الريدانية اخر الليل واشيع ذلك فلما طلعت 

  الشمس ضربوا مدافع من 

صاحل بك السلحدار يف عدة كبرية وخرجوا ملالقاته واحضاره فلما  القلعة اعالما وسرورا بوصوله اسريا وركب
واجهه صاحل بك نزع من عنقه احلديد واركبه هجينا ودخل به اىل املدينة وامامه اجلاويشية والقواسة االتراك 

ه وبأيديهم العصي املفضضة وخلفه صاحل بك وطوائفه وطلعوا به اىل القلعة وادخله اىل جملس كتخدا بك وصحبت
حسن باشا وطاهر باشا وباقي اعياهنم وجنيب افندي قيب كتخدا الباشا ووكيله بباب الدولة وكان متأخرا عن السفر 

ينتظر قدوم املضايفي ليأخذه بصحبته اىل دار السلطنة فلما دخل عليهم اجلسوه معهم فحدثوه ساعة وهو جييبهم 
يف اخلطاب وظاهر عليه اثار االمارة واحلشمة  من جنس كالمهم بأحسن خطاب وافصح جواب وفيه سكون وتؤدة

والنجابة ومعرفة مواقع الكالم حىت قال اجلماعة لبعضهم البعض يا اسفا على مثل هذا اذا ذهب اىل اسالمبول 
يقتلونه ومل يزل يتحدث معهم حصة مث احضروا الطعام فواكلهم مث اخذه كتخدابك اىل منزله فاقام عننده مكرما 

جنيب افندي أشغاله فأركبوه وتوجهوا به إىل بوالق وانزلوه يف سفينة مع جنيب أفندي ووضعوا يف ثالثا حىت متم 
  عنقه اجلنزير واحندروا طالبني الديار الرومية وذلك يوم االثنني حادي عشرينه 

لشريف ويف اواخره وصلت اخبار بأن مسعود الوهايب ارسل قصادا من طرفه اىل ناحية جدة فقابلوا طوسون باشا وا
غالب خلع عليهم واخذهم اىل ابيه فخاطبهم وسأهلم عما جاؤا فيه فقالوا االمري مسعود الوهايب يطلب االفراج عن 

املضايفي ويفتديه مبائة ألف فرانسة وكذلك يريد اجراء الصلح بينه وبينكم وكف القتال فقال هلم فإنه سافر اىل 
ع لنا كل ما صرفناه على العساكر من اول ابتداء احلرب اىل وقت الدولة واما الصلح فال نأباه بشروط وهو أن يدف

تارخيه وان يايت بكل ما اخذه واستلمه من اجلواهر والذخائر اليت كانت باحلجرة الشريفة وكذلك مثن ما استهلك 
  منها وان يأيت بعد ذلك ويتالقى معي واتعاهد معه ويتم صلحنا بعد ذلك 



بون اليه فقالوا له اكتب له جوابا فقال الاكتب جوابا النه مل يرسل معكم جوابا وال وان أيب ذلك ومل يأتى فنحن ذاه
كتابا وكما ارسلكم مبجرد الكالم فعودوا اليه كذلك فلما اصبح الصباح وقت انصرافهم امر باجتماع العساكر 

لك ويروه وخيربوا عنه فاجتمعوا ونصبوا ميدان احلروب والرمي املتتابع من البنادق واملدافع ليشاهد الرسل ذ
  مرسلهم 

  واستهل شهر ذي احلجة احلرام بيوم االربعاء

ويف ليلة االحد تاسع عشره وقعت كائنة لطيف باشا وذلك أن املذكور مملوك الباشا اهداه له عارف بك وهو 
خلدم عارف افندي بن خليل باشا املنفصل عن قضاء مصر حنو مخس سنوات واختص به الباشا واحبه ورقاه يف ا

واملناصب اىل أن جعله اخنتار اغاسي اي صاحب املفتاح وصار له حرمة زائدة وكلمة يف باب الباشا وشهرة فلما 
حصلت النصرة للعسكر واستولوا على املدينة واتوا مبفاتيح زعموا اهنا مفاتيح املدينة كان هو املتعني هبا للسفر 

ضيان الذي كان متأمرا باملدينة وملا وصل اىل دار السلطنة للديار الرومية بالبشارة للدولة وارسلوا صحبته م
ووصلت اخباره احتفل اهل الدولة بشأنه احتفاال زائدا ونزلوا ملالقاته يف املراكب يف مسافة بعيدة ودخلوا اىل 
يوم  اسالمبول يف موكب جليل واهبة عظيمة اىل الغاية وسعت اعيان الدولة وعظماؤها بني يديه مشاة وركبانا وكان
دخوله يوما مشهودا وقتلوا مضيان املذكور يف ذلك اليوم وعلقوه اعلى باب السراية وعملوا شنانك ومدافع 

وافراحا ووالئم وانعم السلطان على لطيف املذكور واعطاه اطواخا وارسل اليه اعيان الدولة اهلدايا والتحف ورجع 
ومل حيتفل الباشا بأمره وكذلك اهل دولته لكونه من جنس اىل مصر يف اهبة زائدة وداخله الغرور وتعاظم يف نفسه 

املماليك وايضا قد تأسست عدواهتم يف نفوسهم وكراهتهم له اشد من كراهتهم البنائنا وخصوصا كتخدا بك فإنه 
  اشد الناس عداوة وبغضا يف جنس املماليك وطفق يلقي ملخدومه ما يغري خاطره عليه ومنها انه يضم اليه اجناسه من 

املماليك البطالني ليكونوا عزونه ويغترونه به حيث أن الباشا فوض اليه االمر أن ظهر منه شىء يف غيابه وسافر 
الباشا يف اثر ذلك واستمر لطيف باشا مع اجلماعة يف صلف وهم حيدقون عليه ويرصدون حركاته ويتوقعون ما 

لكتخدا الزيادة يف رواتبه وعالئفه لسعة دائرته يوجب االيقاع به وهو يف غفلة وتيه ال يظن هبم سوا فطلب من ا
وكثرة حواشيه ومصاريفه فقال له الكتخدا انا لست صاحب االمر وقد كان هنا ومل يزدك شيئا فراسله وكاتبه فإن 

امر بشىء فأنا ال اخالف مأمورياته وتزايد هو واحلاضرون يف الكالم واملفاقمة ففارقهم على غري حالة ونزل اىل داره 
رسل يف العشية اىل مماليك الباشا ليحضروا اليه يف الصباح ليعمل معهم ميدان رماحه على العادة واسر اليهم أن وا

يصبحوا ما خف من متاعهم واسلحتهم فما اصبحوا استعدوا كما اشار اليهم وشدوا خيوهلم ووصل خربهم اىل 
عهم رماحة فقال أن هذا اليوم ليس هو موعد الكتخدا فطلب كبريهم وسأله فأخربه أن لطيف باشا طلبهم ليعمل م

الرماحة ومنعهم من الركوب ويف احلال احضر حسن باشا وطاهر باشا وامحد أغا املسمى بونابارته اخلازندار وصاحل 
بك السلحدار وابراهيم أغا آغات الباب وحمو بك وخالفهم ودبوس اوغلي وامسعيل باشا بن الباشا وحممود بك 

اجلميع على االيقاع به واصبحوا يوم السبت جمتمعني وقد بلغه اخلرب واخذوا عليه الطرق وارسلوا الدويدار وتوافق 
يطلبونه للحضور يف جملسهم فامتنع وقال ما املراد من حضوري فنزل اليه دبوس اوغلي وخدعه فلم يقبل فركب 

فال يكون واما اخلروج فال اخالف فيه  وعاد اليه ثانيا يأمره باخلروج من مصر أن مل حيضر جملسهم فقال اما احلضور
بشرط أن يكون بكفالة حسن باشا او طاهر باشا فإين ال آمن أن يتبعوين ويقتلوين خصوصا وقد اوقفوا جبميع 



الطرق ففارقه دبوس اوغلي فتحري يف امره وامر بشد اخليول واراد الركوب فلم يتسع له ذلك ومل يزل يف نقض 
  جلهات وابواب املدينة أيضا بالعساكر وكثر مجعهم بالقلعة وابواهبا وابرام اىل الليل فشركوا ا

ويف تاسع ساعة من الليل نزل حسن باشا وحمو بك يف حنو االلفني من العسكر واحتاطوا بداره بسويقة العزى وقد 
س الىت حوله اغلق داره فصاروا يضربون بالبنادق والقرابني اىل آخر الليل فلما اعياهم ذلك هجموا على دور النا

وتسلقوا عليه من االسطحة ونزلوا اىل سطح داره وقتلوا من صادفوه من عسكره واتباعه واختفى هو يف خمباة 
اسف الدار مع ستة اشخاص من اجلواري ومملوك واحد وعلم مبكاهنم آغات احلرمي فداروا بالدار يفتشون عليه فلم 

يئا وسبوا احلرمي واجلواري واملماليك والعبيد وكذلك ما حوله وما جيدوه فنهبوا مجيع ما يف الدار ومل يتركوا هبا ش
جاوره من دور الناس ودور حواشيه وهم نيف وعشرون دارا حىت حوانيت الباعة وغريهم الىت باخلطة ودار علي 

ا طلع الكتخدا صاحل الفالح هذا ما جرى بتلك الناحية وباقي نواحي املدينة ال يدورون بشىء من ذلك اال اهنم مل
هنار يوم االحد وخرج الناس اىل االسواق والشوارع وجدوا العساكر مائجة وابواب البلد مغلقة وحوهلا العساكر 
جمتمعة ومنهم من يعدو ومعه شىء من املنهوبات فامتنع الناس من فتح احلوانيت والقهاوي الىت من عادهتم التبكري 

 الليل واشتد به اخلوف وتيقن أن العبد الطواشي سينم عليه بفتحها وظنوا ظنا واستمر لطيف باشا باملخباة اىل
ويعرفهم مبكانه فلما اظلم الليل وفرغوا من النهب والتفتيش وخال املكان خرج من املخباة مبفرده ونط من 

االسطحة حىت خلص اىل دار خازنداره وصحبته كبري عسكره وآخر يسمى يوسف كاشف دياب من بقايا االجناد 
اتوا بقية تلك الليلة ويوم االثنني والكتخدا واهل دولته يدأبون يف الفحص والتفتيش عليه ويتهمون كثريا املصرية وب

من الناس مبعرفة مكانه وحممود بك داره بالقرب من داره اوقف اشخاصا من عسكره على االسطحة ليال وهنارا 
بلب لفظ تركي علم على احلمص اجملوهر لرصده وكان املذكور له اعتقاد يف شخص يسمى حسن افندي اللبليب ول

  اي املقلي ومن شأن حسن افندي هذا انه رجل درويش يدخل اىل بيوت االعيان واالكابر من 

الناس االتراك وغريهم ويف جيوبه من ذلك احلمص فيفرق على اهل اجمللس منه ويالطفهم ويضاحكم وميزح معهم 
طاه شيئا اخذه ومن مل يعطه مل يطلب منه شيئا وبعضهم يقول له انظر ويعرف باللغة التركية وجيانس الفريقني فمن اع

ضمريي او فإيل فيعد على سبحته ازواجا وافرادا مث يقول ضمريك كذا وكذا فيضحكون منه فوشى حبسن افندي 
ت هذا اىل كتخدا بك وباقي اجلماعة بأنه كان يقول لطيف باشا انه سيلي سيادة مصر واحكامها ويقول له هذا وق

انتهاز الفرصة يف غيبة الباشا وحنو ذلك وجسموا الدعوى وانه كان يعتقد صحة كالمه ويزوره يف داره وترب له 
ترتيبا وأشاعوا انه اراد أن يضم اليه اجناس املماليك واخلاملني من العساكر وغريهم ويعطيهم نفقات ويريد اثارة 

 غفلة ويتملك القلعة والبلد وان اللبليب يغريه على ذلك فتنة ويعتال الكتخدا بك وحسن باشا وامثاهلما على حني
وكل وقت يقول له جاء وقتك وحنو ذلك من الكالم الذي املوىل جل جالله أعلم بصحته فارسل كتخدا بك اىل 

اللبليب فحضر بني يديه يف يوم االثنني فسأله عنه فقال ال ادري فقال انظر يف حسابك هل جنده ام ال فأمسك سبحته 
دها كعادته وقال انكم جتدونه وتقتلونه مث أن الكتخدا اشار اىل اعوانه فأخذوه ونزلوا به واركبوه على محاره وع

  وذهبوا به اىل بوالق فانزلوه يف مركب واحندروا به اىل شلقان وشلحوه من ثيابه واغرقوه يف البحر 
حمل استاذه واخربهم انه يف املخباة  ويف ذلك اليوم عرفهم آغات حرمي لطيف باشا بعد أن هددوه وقرروه عن

واراهم املكان ففتحوه فوجدوا به اجلواري الستة واململوك ومل جيدوه معهم فسألوهم عنه فقالوا انه كان معنا وخرج 
يف ليلة امس ومل نعلم اين ذهب فأخرجوهم واخذوا ما وجدوه يف املخباة من متاع وسروج ومصاغ ونفوذ وغري 



غروب من ليلة الثالثاء اشتد بلطيف باشا اخلوف والقلق فأراد أن ينتقل من بيت اخلازندار اىل ذلك فلما كان بعد ال
  مكان أخر فطلع اىل السطح وصعد على 

حائط يريد النزول منها هو ورفيقه البيوكباشي ليخلص اىل حوش جماور لتلك الدار فنظرمها شخص من العسكر 
فصاح على القريبني منه لينتبهوا له فعندما صاح ضربه لطيف باشا املرصد باعلى سطح دار حممود بك الدويدار 

رصاصة فأصابه وتسارعوا اليه من كل ناحية وقضوا عليه وعلى رفيقه واتوا هبما اىل حممود بك فبات عنده ورحمت 
ثاء طلع املبشرون اىل بيوت االعيان يبشروهنم بالقبض عليه ويأخذون على ذلك البقاشيش فلما طلع هنار يوم الثال

به حممود بك اىل القلعة وقد اجتمع اكابرهم بديوان الكتخدا واتفقوا على قتله ووافقهم على ذلك امسعيل ابن 
الباشا مبا نقموه عليه النه يف االصل مملوك صهره عارف بك فعندما وصل اىل الدرج قبض عليه االعوان وهو جبانب 

لتركي عرظندامي يعين انا يف عرضك وماتت يده على قيطان حممود بك فقبض بيده على عالقة سيفه وهو يقول با
السيف فأخرج بعضهم سكينا وقطع القيطان وجذبوه اىل اسفل سلم الركوبة واخذوا عمامته وضربه املشاعلي 
بالسيف صربات ووقع اىل االرض ومل ينقطع عنقه فكملوا ذحبه مثل الشاة وقطعوا رأسه وفعلوا برفيقه كذلك 

  جتاه باب زويلة طول النهار وعلقوا رؤسهما 
ويف ثاين يوم وهو يوم االربعاء ثاين عشرينه احضروا أيضا يوسف كاشف دياب وقتلوه أيضا عند باب زويلة 

وانقضى امرهم واهللا اعلم حبقيقة احلال وفتح اهل االسواق حوانيتهم بعدما ختيل الناس باهنا ستكون فتنة عظيمة وان 
ا الكائنون بالعرضي خارج باب النصر فإهنم جياع وبردانون وغالبهم مفلس الن العسكر ينهبون املدينة وخصوص

معظمهم من اجلدد الواردين الذين مل حيصل هلم كسب من هنب او حادث واقع ادركوه ولوال اهنم اوقفوا عساكر 
  عند االبواب منعتهم من العبور حلصل منهم غاية الضرر 

  رت اىل ما شاء اهللا بدوامها وانقضت السنة وحوادثها الىت رمبا استم

  وانقضائها 
فمنها أن الباشا ملا فرغ من امر اجلهة القبلية بعدما وىل ابنه ابراهيم باشا عليها وحرر اراضي الصعيد وقاس مجلة 
ارضيه وفدنه وضبطه بأمجعه ومل يترك منه اال ما قل وضبط لديوانه مجيع االراضي واملريية واالقطاعات الىت كانت 

مني من امراء واهلوارة وذوى البيوت القدمية والرزق االحباسية والسراوي واملتأخرات واملرصد على االهايل للملتز
واخلريات وعلى الرب والصدقة وغري ذلك مثل مصارف الوالية الىت رتبها اهايل اخلري املتقدمون الرباهبا رغبة منهم يف 

الدواوير املفتوحة املعدة الطعام الطعام للضيفان والواردين اخلري وتوسعه على الفقراء احملتاجني وذوى البيوت و
والقاصدين وابناء السبيل واملسافرين فمن ذلك ان نباحية سهاج دار الشيخ عارف وهو رجل مشهور كأسالفه 
 ومعتقد بتلك الناحية وغريها ومنزله حمط الرجال الوافدين والقاصدين من االكابر واالصناغر والفقراء واحملتاجني
فيقرى الكل مبا يليق هبم ويرتب هلم التراتيب واالحتياجات وعند انصرافهم بعد قضاء اشغاهلم يزودهم ويهاديهم 

بالغالل والسمن والعسل والتمر واالغنام وهذا دأبه ودأب اسالفه من قبله على الدوام واالستمرار ورزقته املرصدة 
سمحوا له منها اال مبائة فدان بعد التوسط والترجي والتشفع الىت يزرعها وينفق منها ستمائة فدان فضبطوها ومل ي

وامثال ذلك جبرجا واسيوط ومنفلوط وفرشوط وغريها واذا قال املتشفع واملترجي للمتأمر ينبغي مراعاة مثل هذا 
ومساحمته النه يطعم الطعام وتنزل بداره الضيفان فيقول ومن كلفه بذلك فيقال له وكيف يفعل اذا نزلت به 

ضيوف على حسب ما اعتادوه فيقول يشترون ما يأكلون بدرامههم من اكياسهم او يغلقون ابواهبم ويستقلون ال



بأنفسهم وعياهلم ويقتصدون يف معايشهم فيعتادون ذلك وهذا الذي يفعلونه تبذير واسراف وحنو ذلك على حسب 
قات ومهمات وحماربات االعداء حاهلم وشأهنم يف بالدهم ويقول الديوان احق هبذا فإن عليه مصاريف ونف

  وخصوصا افتتاح بالد احلجاز وملا حضر ابراهيم باشا اىل مصر وكان ابوه على اهبة السفر 

اىل احلجاز حضر الكثري من اهايل الصعيد يشكون ما نزل هبم ويستغيثون ويتشفعون بوجهاء املشايخ وغريهم فإذا 
بال واهتمامه بالسفر وانه اناط امر اجلهة القبلية واحكامها خوطب الباشا يف شىء من ذلك يعتذر بانه مشغول ال

وتعلقاهتا بإبنه ابراهيم باشا وان الدولة قلدته والية الصعيد فأنا ال عالقة يل بذلك واذا خوطب ابنه اجاهبم بعد 
والنظار  احملاججة مبا تقدم ذكره وحنو ذلك وذا قيل له هذا على مسجد فيقول كشفت على املساجد فوجدهتا خرابا

عليها يأكلون االيراد واخلزينه أوىل منهم ويكفيهم اين أساحمهم فيما اكلوه يف السنني املاضية والذي وجدته عامرا 
اطلقت له ما يكفيه وزيادة واين وجدت لبعض املساجد اطيانا واسعة وهي خراب ومعطلة واملسجد يكفيه مؤذن 

سراجه فإىن ارتب له راتبا من الديوان يف كل سنة فاذا تكرر واحد واجرته نصفان وامام مثل ذلك واما فرشه وا
عليه الرجاء احال االمر على ابيه وال ميكن العود اليه حلركاته وتنقالته وكثرة اشغاله وزوغانه وملا زاد احلال بكثرة 

يت باجليزة ليلة وعند املكتشني والواردين وبرزالباشا للسفر بل وسافر بالفعل فلم ميكث بعده ابنه اال اياما قليلة يب
اخيه ببوالق ليلة اخرى مث سافر راجعا اىل الصعيد يتمم ما بقي عليه الهله من العذاب الشديد فإنه فعل هبم فعل 

التتار عندما جالوا باالقطار واذل اعزة اهله واساء لسوء معهم يف فعله فيسلب نعهم وامواهلم ويأخذ ابقارهم 
 تصرفهم واستهلكوه أو حيتج عليهم بذنب مل يقترفوه مث يفرض عليهم املغارم واغنامهم وحياسبهم على ما كان يف

اهلائلة واملقادير من االموال اليت ليست ايديهم اليها طائلة ويلزمهم بتحصيلها وغالقها وتعجيلها فتعجز ايديهم عن 
ريق فانه بلغين والعهدة على االمتام فعند ذلك جيري عليهم انواع االالم من الضرب والتعليق والكي بالنار والتح

الناقل انه ربط الرجل ممدودا على خشبة طويله وامسك بطرفيها الرجال وجعلوا يقلبونه على النار املضرمة مثل 
  الكباب وليس ذلك ببعيد على شاب جاهل سنه دون العشرين عاما وحضر من بلده ومل ير غري ما هو فيه مل يؤدبه 

ات وال منهيات ومسعت أن قائال قال له وحق من اعطاك قال ومن هو الذي مؤدب واليعرف شريعة وال مأمور
اعطاين قال له ربك قال له انه مل يعطين شيئا والدي اعطاين أيب فلو كان الذي قلت فإنه كان يعطيين وانا ببلدي وقد 

به عليها والده وهي جئت وعلى رأسي قبع مزفت مثل املقالة فلهذا مل تبلغه دعوى ومل يتخلق اال باخالف ايل دار
حتصيل املال بأي وجه كان فأنزل بأهل الصعيد الذل واهلوان فلقد كان به من املقادم واهلوارة كل شهم يستحي 
الرئيس من مكاملته والنظر اليه باملالبس الفاخرة واالكراك السمور واخليول املسمومة واالنعام واالتباع واجلند 

ف واالنعامات واالغداقات والتصدقات وخصوصا اكابرهم املشهورون ومهام ما والعبيد واالكمام الواسعة واملضاي
ادراك ما مهام وقد تقدم يف ترمجته ما يغين عن االعادة فخرجت دور اجلميع وتشتتوا وماتوا غرباء ومن عسر عليه 

حضروا اىل  مفارقة وطنه جرى عليه ما جرى على غريه وصار يف عداد املزارعني وقد رأيت بعض بين مهام وقد
مصر ليعرضوا حاهلم على الباشا لعله يرفق هبم ويساحمهم يف بعض ما ضبطه ابنه من تعلقاهتم يتعيشون به وهم اوالد 

عبد الكرمي وشاهني ولدي مهام الكبريومعهم حرميهم وجواريهم وزوجة عبد الكرمي ويقولون هلا الست الكبرية 
مية ورأى ارباب ديوان املكس اجلواري وعدهتن ثالثة حجزوهن وهي ام اوالده فلما وصلوا اىل ساحل مصر القد

وطالبوهم بكمركهن فقالوا هؤالء جوارنا للخدمة وليسوا جملوبني للبيع فلم يعبئوا بذلك وقبضوا منهم ما قبضوه مث 
مروا مبصر اهنم مل يتمكنوا من الباشا وكان إذا ذاك قد توجه اىل الفيوم وعاد اىل العرضي مسافرا اىل احلجاز فاست



حىت نفذت نفقاهتم ورايتهم مرة مارين بالشارع وهم هكذا وردت وفيهم صغري مراهق واتفق اهنم تفاقموا مع ابن 
عمهم وهو عمر وشكوه اىل مصطفى بك دايل باشا بانه حاف عليهم يف اشياء من استحقاقهم دعوى مفلس على 

  ا مفلس فأحضره وحبسه دة وما ادرى ما حصل هلم بعد ذلك وهكذ

  ختفض العاىل العال وتعلى من سفل 
  اللهم انا نعوذ بك من زوال النعم ونزول النقم 

  وأما من مات يف هذه السنة

فمات األستاذ الشهري واجلهبذ النحرير الرئيس املفضل والفريد املبجل نادرة عصره ووحيد دهر الشيخ مشس الدين 
ني سبط بين الوفاء وخليفة السادات احلنفاء وشيخ سجادهتا حممد أبو االنوار ابن عبد الرمحن املعروف بابن عارف

وحمط رحال سيادهتا وشهرته غنية عن مزيد االفصاح ومناقبه اطهر من البيان وااليضاح وامه السيدة صفية بنت 
 االستاذ مجال الدين يوسف أيب االرشاد ابن وفا تزوج هبا اخلواجا عبد الرمحن املعروف بعارفني فاولدها املترجم

واخاه الشيخ يوسف وكان اسن منه فترىب مع اخيه يف حجر السيادة والصيانة واحلشمة وقراء القران وتولع بطلب 
العلم وحضر دروس اشياخ الوقت وتلقى طريقة اسالفه واوردادخم واخراهبمم عن خاله االستاذ مشس الدين حممد 

يوسف أيب االرشاد عن والده أيب التخصيص عبد  أبو االشراق ابن وفا عن عمه الشيخ عبد اخلالق عن ابيه الشيخ
الوهاب اىل اخر السند املنتهي اىل االستاذ أيب احلسن الشاذيل والزم العالمة القدوة الشيخ موسى البجريمي فحضر 

عليه كما ذكره يف برنامج شيوخه ام الرباهني وشرح املصنف عليها واالجرومية وشرحها للشيخ خالد وشرح 
لجالل احمللي وهو اول اشياخه مث الزم الشيخ خليال املغريب حضر عليه شرح ايسا غوجي لشيخ الستني مسئلة ل

االسالم زكريا االنصاري وشرح العصام على السمر قندية والفاكهي على القطر ومنت التوضيح واالمسوين على 
يف صحيح البخاري  اخلالصة ورسالة الوضع واملغىن وحضر دروس شيخ الشيوح الشيخ امحد امليجري امللوي

والشيخ عبد السالم علي اجلوهرة واجازه مبرورياته ومؤفاته االجازة العامة وكذلك اجازه الشيخ امحد اجلوهري 
  الشافعي اجازة عامة واجازة خاصة بطريقة موالي عبد اهللا الشريف والزم وقرا وشارك ولده الشيخ حممد اجلوهري 

يف شرح التخليص للسعد التفتازاين وشرح التحرير لشيخ االسالم  الصغري وحضر أيضا دروس االستاذ احلنفي
وشرح االلفيه البن عقيل واالشواين وحضر دروس الشيخ عمر الطحالوي املالكي يف شرح االجرومية للشيخ خالد 

وشيئا من شرح اهلمزية للعالمة ابن حجر وشيئا من تفسري اجلاللني والبيضاوي وحضر الشيخ مصطفى السندويب 
شافعي يف شرح ابن القاسم الغزي على أيب شجاع وعلي السيد البليدي يف شرح التهذيب للخصبيي وعلى ال

الشيخ عطية االجهوري الشافعي يف شرح اخلطيب على أيب شجاع وشرح التحرير لشيخ االسالم وتفسري اجلاللني 
القوصي شرح الورقات الكبري وعلى الشيخ حممد النارى شرح السلم ملصنفه وشرح التحرير وعلى الشيخ أمحد 

البن قاسم العبادي ومسع املسلسل باالولية من علم اهل املغرب يف وقته الشيخ حممد بن سودة التاودي الفاسي 
املالكي عند وروده مصر يف سنة اثنتني ومثانني ومائة والف بقصد احلج وكتب له اجازة خبطه مع سنده واجازه أيضا 

ذيل وكذلك تلقي االجازة من االستاذ املسلك عبد الوهاب بن عبدالسالم العفيفي بدالئل اخلريات واحزاب الشا
املرزوقي وتلقى أيضا من امام احلرم املكي الشيخ ابراهيم ابن الرئيس حممد الزمزمي االجازة باملسبعات واستجازه 

  الف مبكة سنة حجة املترجم هو أيضا مبا السالفه من االحزاب وكناه بأيب الفوز وذلك يف سنة تسع وسبعني ومائة و



وصل وملا مات السيد حممد أبو هادي وانقرضت مبوته سلسلة اوالد الظهور وذلك يف سنة ست وسبعني ومائة 
والف تاقت نفس املترجم خلالفة بيتهم وهتيأ لذلك ولبس التاج أيضا والعصابة الىت جيعلوهنا عليه فلم يتم له ذلك 

املعروف بالدايل املكين بأيب االمداد النه يف طبقته يف النسب وامه السيدة ام وعورض بسيدي امحد بن امساعيل بك 
املفاخر ابنه الشيخ عبد اخلالق باتفاق ارباب احلل والعقد لكونه من بيت االمارة وقد صار منزهلم كمنازل االمراء يف 

  االتساع والتأنق واجملالس املزخرفة 

خيل واالشجار وما جيتين منها من الفواكه والثمار الن معظم الوجاهة والقيعان والقصور ويف ضمنه البستان بالن
والسيادة يف هذه االزمان باملساكن االنيقة واملالبس الفاخرة وكثرة االيراد واخلدم واحلشم خصوصا أن اقترن 

يد العصر بذلك شىء من املزايا املتعدية من بذل االحسان واكرام الضيفان فعند ذلك يصري ربه قطب الزمان وفر
واالوان فلو فرضنا أن شخصا اجتمعت فيه اوصاف الكماالت احملنوية واملعارف الدينية وخالعما ذكر وكان 

صعلوكا قليل املال كثري العيال فال يعد يف الرجال وال يلتفت اليه حبال حكم اهلية واحكام ربانية فلما تقلدها سيدي 
ه باالماين مث قصد احلج يف سنة تسع وسبعني كما ذكر فلما عاد من امحد املذكوردون املترجم بقي متطلعا يسلي نفس

احلج تزوج بوالدة الشيخ حممد أيب هادي واسكنها مبنزل مالصق لدار اخلليفة توصال وتقربا ملأموله ومل تطل مدة 
ض وقد مهد الشيخ أيب االمداد وتويف سنة اثنتني ومثانني كما ذكرناه يف ترمجته وعند ذلك مل يبق للمترجم معار

احواله وتثبت امره مع من خيشى صولته ومعارضته من االشياخ وغريهم ودفن السيد امحد وركب املترجم يف 
صبحها مع اشياخ الوقت والشيخ امحد البكري ومجاعة احلزب ونقبائهم اىل الرباط باخلرنفش ودخل اىل خلوة 

شايخ اىل امري البلدة وكان اذ ذاك علي بك جدهم فجلس هبا ساعة وقرأ ارباب احلزب وظيفتهم مث ركب مع امل
فخلع عليه وركبوا اىل دارهم وحمل سيادهتم املعهودة واصبح متقلدا خالفة اسالفهم ومشيخة سجادهتم فكان هلا 

اهال وحمال وتقدم على اخيه الشيخ يوسف مع كونه اسن منه ملا فيه من زيادة الفضيلة وملا ثبطه به من خمادعته 
يه وحسن ظنه فيه وانتظم امره واحسن سلوكه بشهامة وحشمة ورآسة وتؤدة وأدب مع االشياخ وسالمة صدر اخ

واالقران وحتبب اىل ارباب املظاهر واالكابر واستجالب اخلواطر وسلوك الطرائق احلميدة والتباعد عن االمور 
  املذاكرة يف املسائل الدينية واالدبية املخلة باملروءة واالخذ باحلزم والرفق مع االشتغال يف بعض االحيان باملطالعة و

ومعاشرة الفضالء وجمالستهم واملناقشة معهم يف النكات واقتناء الكتب من كل فن كل ذلك مع اجلد والتحصيل 
لالسباب الدنيوية وما يتوصل به اىل كثرة االيراد حبسن تداخل ومجيل طريقة مبعدة عما خيل باملقدار حبيث يقضى 

مجيل الفضل له ويراسل ويكاتب ويشاحح على ادىن شىء وحياسب وال يدفع الرباب االقالم مرامه من العظيم و
عوائدهم املقررة يف الدفاتر بل يرون اخذها منه من الكبائر وكذلك دواوين املكوس املبين على االجحاف فكل ما 

عت السفل كان االسبق نسب له فيها فهو معاف وكلما طال االمد زاد املدد وخصوصا اذا تقلبت الدول وارتف
القدمي يف اعينهم هو اجلليل العظيم وهم لديه صغار ال ينظر اليهم إال بعني االحتقار وملا انقرضت بقايا الشيوخ 

الذين كان يهاهبم وخيضع هلم ويتأدب معهم وكانوا على طرائق االقدمني يف العفة واالجنماع عما خيل بتعظيم العلم 
يا اال بقدر الضرورة وخلف من بعدهم من هم على خالف ذلك وهم اعاظم مدرسي واهله والتباعد عن بين الدن

الوقت فاحدقوا به واكثروا من الترداد عليه وعلى موائده وبالغوا يف تعظيمه وتقبيل يده ومدحوه بالقصائد البليغة 
 داره من االمراء طمعا يف صالته وجوائزه القليلة وحصول الشهرة هلم وزوال اخلمول والتعارف مبن يتردد اىل

واالكابر وزاد هو أيضا وجها ووجاهة مبجالستهم وال يريهم فضال بسعيهم اليه ويزداد كربا وتيها وبلغ به انه ال 



يقوم ألكثرهم إذا دخل عليه وقتهم من يدخل بغاية األدب فيضم ثيابه ويقول عند مشاهدته يا موالي يا واحد 
علي يا حكيم فإذا حصل بالقرب منه بنحو ذراعني حبا على ركبتيه ومد ميينه فيجيبه هو بقوله يا موالي يا دائم يا 

لتقبيل يده او طرف ثوبه واما االدون فال يقبل طراف ثوبه وكذلك اتباعه وخدمه اخلواص وإذا كان من اهل الذمة 
وغسل يده  او كبار املباشرين وقبلوا يده وخاطبهم يف أشغاله وهم قيام وانصرف فوا طلب الطشت واألبريق

بالصابون الزالة ءاثر افواههم وال جييب يف رد التحية اال بقول خري خري وال يقطع غالب اوقاته مع جمالسيه وخاصته 
  ومسامريه اال بانتقاد 

اهل مصره وغيبة اهل عصره وتنبسط نفسه لذلك واليه يصغى كال أن االنسان ليطغى ويف سنة تسعني ومائة والف 
اق افندي رئيس الكتاب ومن اكابر اهل الدولة فتداخل معه واصطحب به واهدى اليه هدايا ورد اىل مصر عبدالرز

واستدعاء وأضافة وحضر يف ذلك العام حممد باشا املعروف بالعزيت واليا على مصر فأهنى اليه مبعونة الرئيس املذكور 
ملعتاد السنوي وذكر له املقصود واظهر له احتياج زاوية اسالفه للعمارة ودعا الباشا لزيارة قبورهم يف يوم املولد ا

بعض اخللل وزين له ذلك الفعل وانه من متام الشعائر االسالمية واملشاهد الىت جيب االعتناء بشأهنا والسعي 
والطواف حبرمها وكان املعني والسفري واملساعد يف ذلك أيضا شيخنا حمدث العصر حممد مرتضى وهو عند العثمانني 

زاق الرئيس يتلقى عنه املسلسالت واالجازات وقرأ عليه مقامات احلريري فأجاب الباشا ووعد مقبول القول الر
بإمتام ذلك وكاتب الدولة وورد االمر بإطالق مخسني كيسا ملصرف العمارة من خزينة مصر فشرع يف هدم 

نقوش وانواع الرخام حوائطها ووسعها عن وضعها االصلي واندرس يف جداراهنا قبور ومدافن وحوطها وزخرفها بال
امللون واملموه بالذهب واالعمدة الرخام مث كاتب الدولة واهنى أن ذلك القدر مل يكف وان العمارة مل تكمل 

واالحسان باالمتام فأطلقوا له مخسني كيسا اخرى وامتها على هذا الوضع الذي هي عليه االن وانشا حوهلا مساكن 
به جللوسه ومواضع احلرمي ايام املوالد مث ارسل يف اثر ذلك كتخداه  وخمادع ووسع القصر املالصق هلا املختص

ووزيره الشيخ ابراهيم السنبدويب اىل دار السلطنة مبكاتبات وعرض لرجال الدولة والتمس رفع ما على قرية زفتا 
م املذكور غاية يف وغريها مما يف حوزه من االلتزام من املال املريي الذي يدفع اىل الديوان يف كل سنة وكان ابراهي

الدهاء واحليل الساسانية والتصنعات الشيطانية والتخليطات الومهية وتقلبات املالمية فتمم مرامه مبا ابتدعه من 
  املخرقة وااليهامات امللفقة ومل يدفع ما جرت به العادة من العوائد بل اجتلب 

القرن وخرج االمراء املصريون اىل اجلهة خالف ذلك فوائد وملا حضر حسن باشا اجلزايريل اىل مصر على رأس 
القبلية واستباح امواهلم وقبض على نسائهم واوالدهم وامر بإنزاهلم سوق املزاد وبيعهم زاعما اهنم ارقاء املال وفعل 

ذلك فاجتمع االشياخ وذهبوا اليه فكان املخاطب له املترجم قائال له انت اتيت اىل هذه البلدة وارسلك السلطان 
امة العدل ورفع الظلم كما تقول او لبيع االحرار وامهات االوالد وهتك احلرمي فقال هؤالء ارقاء لبيت املال اىل اق

فقال له هذا الجيوز ومل يقل به أحد فاغتاظ غيظا شديد وطلب كاتب ديوانه وقال له أكتب امساء هؤالء واخرب 
اكتب ما تريد بل حنن نكتب امسانا خبطنا فافحم السلطان مبعارضتهم االوامره فقال له السيد حممود البنوفري 

وانكف عن امتام قصده وايضا نتبع امواهلم وودائعهم وكان ابراهيم بك الكبري قد اودع عند املترجم وديعة 
وكذلك مراد بك اودع عند حممد افندي البكري وديعة وعلم ذلك حسن باشا فأرسل عسكرا اىل السيد البكري 

م ما عنده وارسل كذلك يطلب من املترجم وديعة ابراهيم بك فامتنع من دفعها قائال أن فلم تسعه املخالفة وسل
صاحبها مل ميت وقد كتبت على نفسي وثيقة فال اسلم ذلك ما دام صاحبها يف قيد احلياة فاشتد غيظ الباشا منه 



لك الىت وجلتها من اجترا على وقصد البطش به فحماه اهللا منه بربكة االنصار للحق فكان يقول مل ار يف مجيع املما
خمالفيت مثل هذا الرجل فإنه احرق قليب وملا ارحتل من مصر ورجع املصريون اىل دولتهم حصل من مراد بك يف حق 

السيد البكري ما حصل وغرمه مبلغا عظيما باع فيه اقطاعه يف نظري تفريطه يف وديعته واحتج عليه بامتناع نظريه 
تسلسل به املرض حىت مات ويقال أن مراد بك ارسل اليه احلكيم ودس له السم يف وحصل له قهر مترض بسببه و

العالج مث مات رمحه اهللا وكانت منه هفؤة وال بد للجواد من كبوة ومن مل ينظر يف العواقب فليس له الدهر 
  حصة لنفسه  بصاحب حىت قيل انه هو الذي عرف حسن باشا عن ذلك لينال به زيارة يف احلظوة عنده ويترك منها

بقرينة ما ظهر عليه يف عقب ذلك من التوسع وقد غلب على ظنه بل وظن غالب الناس انقراض املصريني وغفلوا 
عن تقلبات الدهر يف كل حني واما املترجم فإنه ملا اخذ باحلزم سلم ورد االمانة اىل صاحبها حني قدم وحسنت فيهم 

سيد حممد افندي البكري املذكور عن وظيفة نظر املشهد احلسيين سريته وزادت عندهم حمبته ويف عقب ذلك نزل ال
للمترجم وارسل اليه بصندوق دفاتر الوقف وكان نظر املشهد يبيتهم مدة طويلة ووعده املترجم بأن يبدله عنه 

وظيفة النظر على وقف الشافعي فلما حصل الفراغ واحتوى على الدفاتر نكث وطمع على الوظيفتني بل ومد يده 
 غريمها لعدم من يعارضه وال يدافعه من االمراء وغريهم مثل نظر املشهد النفيسي والزيين وباقي االضرحة اىل

الكثرية االيراد الىت يصاد هبا الدنيا من كل ناد وتأتيها اخلالئق بالقربانات وانواع النذورات واخذ حياسب املباشرين 
وحياققهم على الذرات ويسبهم ويهينهم ويضرهبم باجلريد وخدمة االضرحة املذكورة على االيرادات والنذورات 

احملمص على ارجلهم وفعل ذلك بالسيد بدوي مباشر املشهد احلسيين وهو من وجهاء الناس الذين خيشى جانبهم 
ومشهور ومذكور يف املصر وغريه وكان معظم انقباض السيد البكري ونزوله عن نظر املشهد ضيق صدره من 

له واستيالءه على احملل وحمصول الوقف والتقصري يف مصارفه الالزمة وينسب التقصري للناظر  املذكور ومنكادته
وكان رمحه اهللا عظيم اهلمة يغلب عليه احلياء واملساحمة ويرى خالف ذلك من سفاسف االمور فتنصل من ذلك 

قمع الباقون وذلوا وخافوه اشد وترك فعله لغريه فلما اوقع املترجم بالسيد بدوي وباقي عظماء السدنة ما اوقع ان
اخلوف ووشوا على بعضهم البعض وطفق يطالبهم بالنذور والشموع واالغنام والعجول وما يتحصل من صندوق 

الضريح من املال وكانوا خيتصون بذلك كله واقلهم يف رفاهية من العيش ومجع املال مع السفالة والشحاذة حىت من 
ناشفة وكان اذا اراد االيقاع بشخص او اهانته وخشى عاقبة ذلك او لو ما يلحقه الفقري املعدم املفلس والكسرة ال

  ممن 

ينتصر له مهد له الطريق سرا قبل االيقاع به فإنه ملا اراد ضرب السيد بدوي طاف على الشيخ العروسي وامثاله 
كتب حجة استبدال واسرهم ما يف نفسه وامتدت يده أيضا اىل شهود بيت القاضي فكان اذا بلغه أن احدهم 

واجارة مكان مدة طويلة لناظر او مستحق وكان ذلك املكان يؤل بعد انقراض مستحقيه لضريح من االضرحة الىت 
حتت نظر احضر ذلك الكاتب ووخبه ولعنه ولرمبا ضربه وابطل تلك املكاتبة وحماها من سجل القاضي او يصاحلونه 

اال بعد سنني واعوام متطاولة وقد نص علماء الشرع على أن الوقف  على تنفيذ ذلك مع اهنا ال تؤل اىل تلك اجلهة
والنذر للقبور واالضرحة باطل فان قيل بصحته على الفقراء قلنا أن سدنة هذه االضرحة ليسوا بفقراء بل هم اآلن 

املني اغىن الناس على والفقراء حقيقة خالفهم من اوالد الناس الذين ال كسب هلم والكثري من اهل العلم اخل
والذين حيسبهم اجلاهل اغنياء من التعفف وملا استوىل املترجم على وظيفة نظر املشهد احلسيين قهر السيد بدوي 

املباشر املذكور واخذ دار سكنه شرقي املسجد واخرجه منها وهدمها وانشأها دارا لنفسه ينزل هبا ايام املولد املعتاد 



مت بناؤها ونظامها وقرب وقت ايام املولد انتقل اليها خبدمه وحرميه وتقدم اىل ويأيت اليها يف كل مجعة او مجعتني وملا 
حكام الشرطة بأمر الناس واملناداة على اهل االسواق واحلوانيت بالسهر بالليل ووقود السرج والقناديل مخس 

بوال وزمورا ومناور عشرة ليلة املولد وكان يف السابق ليلة واحدة واحدثوا يف تلك الليايل سيارات ومجعيات وط
ومشاعل ومجع خالئق من اوباش العامل الذين ينتسبون اىل الطرائق كاالمحدية والسعدية والشعيبية ويتجاوبون يف 

وسط الطبول بألفاظ مستهجنة ينادون هبا مشايخ طرقهم بكلمات وعبارات تشمئز منها الطباع وامرهم بأن ميروا 
تلك االيام متفرقني ودعا عابدين باشا يوم املولد وملا سكن بتلك الدار  من حتت داره ودعا امراء البلدة يف ظرف

  وهي قبالة امليضاة واملراحيض فكان يتضرر من الرائحة فقصد ابطاهلا من تلك اجلهة فاشترى دارا قبلي املسجد 

د فيه مقدار باكية وهي جبانب حائط املسجد اجلنوبية الفاصلة بينها وبني املسجد وادخل منها جانبا يف املسجد وزا
وجعلها مرتفعة عن ارض املسجد درجة لتمتاز عن البناء القدمي وجعل به حمرابا ومن خلفه خلوة يسلك اليها من 

باب بصدر الليوان املذكور اىل فسحة لطيفة امام اخللوة وباخللوة شباك مطل على الليوان الصغري الذي بقبة 
راحيض وفتح هلا بابا من داخل املسجد من أخره جبانب باب السبيل الضريح وانشأ فيما بقي من الدار ميضاة وم

وابطل امليضاة القدمية الحنراف مزاجه وتأذيه من رائحتها وحتول عبور الناس من داخل وخارج اىل هذه اجلديدة 
ذير من واتت عليها عدة ايام ففاحت الروائح على املصلني ومن باملسجد وما انضاف اىل ذلك أيضا من البلل والتق

ارجل االوباش لقرهبا من املسجد فلغط الناس ومن حيضر يف اوقات الصالة من اتراك خان اخلليلي والتجار وشنعوا 
القالة وقاموا قومة واحدة واغلقوا الباب وابطلوا تلك امليضاة ومنعوا من دخوهلا وساعدهم املتصوفون من اجناسهم 

له واعاد امليضاة القدمية كما كانت وجعل املستجدة مربطا للحمري فانكسف بال املترجم لذلك ومل ميكنه تنفيذ فع
يستغل اجرته بعد أن ازال تلك امليضاة وحما اثر ذلك وكان بناء هذه الزيادة سنة ست بد املائتني مث زاد يف منزل 

ا من ارض سكنهم زيادة من ناحية الربكة املعروفة بربكة الفيل خلف البستان اخذ يف تلك الزيادة مقدارا كبري
الربكة وانشأ جملسا مربعا متسعا مطال على الربكة من جهتيه وبوسطه عامود من الرخام وبلط دور قاعته بالرخام 

وجعل به خمدعا وخارجه فسحة كبرية وشبابيكها مطلة على الربكة وصارت القاعة القدمية املعروفة بالغزال امللتفت 
ى هذه املنشية االسعدية وبتلك الفسحة باب يدخل منه اىل منافع باهبا يف ضمن الفسحة وهبا باب القيطون ومس

ومرافق مث عن له التغيري والتبديل الوضاع البيت من ناحية اخرى فهدم الساتر على القاعة الكبرية وفسحتها وهي 
  لنقوش اليت يسموهنا بأم االفراح وهي من انشاء الشيخ أيب التخصيص وهي اعظم اجملالس الىت بدارهم مزخرفة با

الذهب والقيشاين الصيىن جبميع حيطاهنا والرخام امللون وهبا الفسقية والسلسبيل والقمريات امللونة فكشف حائطها 
وادخل فسحتها يف رحبة احلوش وهدم القاعة االخرى الىت كان يصعد اليها يسلم من الفسحة االخرى وابطل 

بالرخام ومرافقها من داخلها وهبا باب يتوصل منه اىل احلواصل الىت اسفلها وساواها باالرض وعمل هبا فسقية 
احلرمي ومساها االنوارية نسبة لكنيته وامامها فسحة عظيمة ديوان بدكك وكراسي جبانب البستان وهبا الطرقة 

 والدهليز املمتد بوسط البستان املوصل اىل القاعة املسماة بالغزال واالسعدية وهدم املقعد القدمي الذي به العامود
وقناطره وما كان بظاهر احلاصل املسمى حباصل السجادة من احلواصل السفلية وجعله مسجدا يصلى فيه اجلمعة 

ونصب فيه منربا للخطبة وذلك لبعد املساجد اجلامعة عن داره وتعاظمه عن السعي الكثري واالختالط بالعامة واخذ 
هبا االشجار والرياحني والثمار وافىن غالب عمره يف قطعة وافرة من بيت كتخدا اجلاويشية وسع هبا البستان وغرس 

حتصيل الدنيا وتنظيم املعاش والرفاهية واقتناء كل مرغوب للنفس وشراء اجلواري واملماليك والعبيد واحلبوش 



واخلصيان والتأنق يف املآكل واملشارب واملالبس واستخراج االدهان والعطريات املفرحة واملنعشة للقوة وتعاظم يف 
سه وتعاىل على ابناء جنسه حىت انه ترفع على لبس التاج وحضور احمليا باالزهر ليلة املعراج وكذا احلضور يف نف

جملس وردهم الذى هو حمل عزهم وفخرهم وصار يلبس قاووقا بعمامة خضراء تشبها بأكابر االمراء وبعدا عن 
قرانه والذين كان يستحي منهم ويهاهبم وتقلبت عليه التشبه باملتعممني والفقهاء واملقرئني وملا طالت ايامه وماتت ا

الدول واندرجت اكابر االمراء وتأمر اتباعهم ومماليكهم الذين كانوا يقومون على اقدامهم بني يدي خمادميهم 
واسيادهم جلوس باالدب مع املترجم ال جرم كانت هيبته يف قلوهبم اعظم من اسالفهم واستصغاره هو هلم كذلك 

  م بالكالم وينفذ امره فيهم ويذكر االمري الكبري بقوله ولدنا االمري فالن فكان يصدعه

وحوائجه عندهم مقضية وكالمه لديهم مسموع وشفاعته مقبولة واوامره نافذة فيهم ويف حواشيهم وحرمياهتم 
على واتفق أن بعض اعاظم املباشرين من االقباط توقف معه يف امر فأحضره ولعنه وسبه وكشف رأسه وضربه 

دماغه بزمخة من اجللد ومل يراع حرمة امريه وهو اذ ذاك امري البلدة وملا شكا اىل خمدومه ما فعل به قال له ما تريد 
  أن اصنع بشيخ عظيم ضرب نصرانيا فرحم اهللا عظامهم 

يسخر واتفق أيضا أن مجاعة من اوالد البلد ووجهائها اجتمعوا ليلة مبنزل بعض اصحاهبم وتباسطوا فأخذ بعضهم 
ويقلد بعض اصحاب املظاهر فوشى للمترجم جملسهم واهنم ادرجوه يف سخريتهم فتسماهم واحضرهم واحد بعد 

واحد وعزرهم بالضرب واالهانة فكان كل قليل يقع يف بيته الضرب واالهانة الفراد من الناس وكذلك فالحو 
عليهم زيادات وحيبسهم عليها شهورا  احلصص الىت حازها والتزم هبا فإنه زاد يف خراجهم عن شركائه ويفرض

ويضرهبم بالكرابيج وباجلملة فقد قلب املوضوع وغري الرسم املطبوع بعد أن كان منزهلم حمل سلوك ورشاد ووالية 
واعتقاد فصار كبيت حاكم الشرطة خيافه من غلط ادىن غلطة ويتحاماه الناس من مجيع االجناس وجلساؤه 

بل يوافقونه وال يتكلمون معه اال مبيزان ومالحظة االركان ويتأدبون معه يف رد ومرافقوه ال يعارضونه يف شىء 
اجلواب وحذف كاف اخلطاب ونقل الضمائر عن وضعها يف غالب االلفاظ بل كلها حىت يف االثار املروية 
ميلة حىت أن واالحاديث النبوية وغري ذلك من املبالغات وحتسني العبارات والوصف باملناقب اجلليلة واالوصاف اجل

السيد حسينا املنزالوي اخلطيب كان ينشىء خطبا خيطب هبا يوم اجلمعة الىت يكون املترجم حاضرا فيها باملشهد 
احلسيين وبزاويتهم ايام املولد ويدرج فيها االطراء العظيم يف املترجم والتوسل به يف كشف املهمات وتفريج 

ول بعد الصالة مل يبق على اخلطيب اال أن يقول اركعوا واسجدوا الكروب وغفران الذنوب حىت اين مسعت قائال يق
  واعبدوا شيخ السادات 

وملا قدمت الفرنساوية اىل الديار املصرية يف اوائل سنة ثالث عشرة ومائتني والف مل يتعرضوا له يف شئ وراعوا 
م والئم وكنت اصاحبه يف جانبه وافرجوا عن تعلقاته وقبلوا شفاعاته وتردد اليه كبريهم واعاظمهم وعمل هل

الذهاب اىل مساكنهم والتفرج على صنائعهم ونقوشهم وتصاويرهم وغرائبهم الىأن حضر ركب العثمانيني يف سنة 
مخسة عشرة وحصلت بينهم املصاحلة على انتقال الفرنساوية من ارض مصر ورجوعهم اىل بالدهم على شروط 

  اشترطوها بينهم وبني وزير الدولة العثمانية 
ومنها حسابات تدفع اليهم واخرى ختصم عليهم وظن املترجم وخالفه امتام االمر واالرحتال ال حمالة فعند ذلك حلقه 
الطمع فذكوا مصلحة دفعها لكاتب جيشهم يف نظري االفراج عن تعلقاته وارسل يطلبها من بوسليك مدبر اجلمهور 

لت يف حساب اجلمهور وتغري خاطرهم منه وكانت منه وكذلك ما قبضه ترمجانه فقال هذه عوائد ال بد منها ودخ



هفوة ترتب عليها بينهم وبينه اجلفوة وملا انتقض الصلح وحصلت املفاقمة ووقعت احملاربة يف داخل املدينة وتترست 
العساكر االسالمية واهل البلد يف النواحي واجلهات وانقطع اجلالب عن اهل البلد مدة ستة وثالثني يوما التزم 

ياء الناس واصحاب املظاهر االطعام واالنفاق على احملاربني واملقاتلني يف جهتهم ونواحيهم والتزم املترجم كغريه اغن
االنفاق على من حوله فلما انقضت ايام احملاربة وانتصر الفرنساوية ورجع الوزير ومن معه اىل جهة الشام منهزمني 

خذ املال بدال عن االرواح وقبضوا على املترجم وحبسوه واهانوه فعند ذلك انتقم الفرنساوية من املبارزين هلم بأ
اياما وفرضوا عليه قدرا عظيما من املال قام بدفعه كما ذكرنا ذلك مفصال يف حمله وقيل أن الذي زاد الفرنساوية 

ا اغراء به مراد بك حني اصطلح معهم وعمل هلم ضيافة برب اجليزة وسببه انه ملا دمهت الفرنساوية وطلعو
االسكندرية ووصل اخلرب اىل مصر اجتمع االمراء باملساطب وطلبوا املشايخ ليشاوروا يف هذا احلادث فتكلم 

  املترجم وخاطبهم بالتوبيخ وقال كل هذا سوء 

فعالكم وظلمكم واخر امرنا معكم ملكتمونا لالفرنج وشافه مراد بك وخصوصا بأفعالك وتعديك انت وامرائك 
ئعهم واهانتهم فحقدها عليه وكتمها يف نفسه حىت اصطلح مع الفرنساوية والقى اليهم على متاجرهم واخذ بضا

ماالقاه ففعلوا ما ذكر وذلك يف ثاين يوم الضيافة فلما رجع العثمانية يف السنة الثانية اىل مصر مبعونه االنكليز 
خوفا من احداهتم فتنة بالبلدة  وصاروا بالقرب من املدينة حبسوا املترجم مع من حبس بالقلعة من ارباب الظاهر

ومات ولده الذي كان مساه حممدا نور اهللا وهو معوق ومميوع فأذنوا له يف حضوره جنازة ولده فنزل وصحبته 
شخص حرسي منهم فالزمه حىت واراه وعاد به ذلك احلرسي اىل القلعة وكان هذا الولد مراهقا له من العمر اثنتا 

هو اخلليفة يف بيتهم من بعده ويأىب اهللا اال ما يريد وملا انفصل االمر وارحتل  عشرة سنة كان يف امله أن يكون
الفرنساوية من ارض مصر ودخل اليها يوسف باشا الوزير ومن معه تقدم املترجم يشكو اليه حاله وما اصابه وادعى 

اه وما حصل له سلما لالفراج الفقر واالمالق مع أن الفرنساوية مل حيجزوا عنه شيئا من تعلقاته وايراده وجعل شكو
عن مجيع تعلقاته وايراده من غري حلوان كغريه من الناس وزاد على ذلك اشياء ومطالب ومساحمات ودعا الوزير 
اىل داره وافراد رجال الدولة الذين بيدهم مقاليد االمور وعاد اىل حالته يف التعاظم والكربياء وارحتل الوزير بعد 

ا على والية مصر وكان مسوحا وكذلك شريف افندي الدفتردار فرمح يف غفلتهما استقرار حممد باشا خسرو
واستكثر من التحصيل وااليراد اىل أن تقلبت االحوال وعادت للمصريني يف سنة مثان عشرة مث خرجوهم وما وقع 

م مبملكة مصر من احلوادث اليت تقدم ذكرها واستقر حممد علي باشا وثبتت قدمه مبعونة العامة والسيد عمر مكر
وشرع يف متهيد مقاصد فكان السيد عمر ميانعه فدبر على اخراجه من مصر ومجع املشايخ واحضر املترجم وخلع 

عليه وقلده النقابة واخرج السيد عمر من مصر منفيا اىل دمياط وذلك يف سنة اربع وعشرين كما تقدم ووافق فعله 
  ذلك 

لباطين على السيد عمر وتشوفه اىل النقابة وادعائه اهنا كانت ببيتهم عرض املترجم بل رمبا كان مبعونته حلقده ا
لكون الشيخ أيب هادي توالها اياما مث توالها بعده أبو االمداد مث نزل عنها حملمد افندي البكري الكبري فلم يزل يف 

سوما من دار السلطنة نفس املترجم التطلع لنقابة االشراف ويصرح بقوله اهنا من وظائفنا القدمية واحضر هبا مر
واخفاه ومل يظهره مدة حياة حممد افندي البكري الكبري فلما مات وتقلدها ولده حممد افندي ادعاها واظهر املرسوم 

وشاع خرب ذلك فاجتمع اجلم الغفري من االشراف باملشهد احلسيين ممانعني وقائلني ال نرضاه نقيبا وال حاكما علينا 
 حممد افندي الصغري ظن انه مل يبق له فيها منازع فال يشعر اال وقد تقلدها السيد عمر فلم يتم له مراده فلما تويف



مبعونة مراد بك وابراهيم بك لصحبته معهما ومرافقته هلما يف الغربة حني كان املصريون بالصعيد فسكت على 
بكثري فلما خرج ضغن وغيظ خيفيه تارة ويظهره اخرى وخصوصا وهو يرى أن السيد عمر فلي ذلك دون ذلك 

الفرنساوية ودخل الوزير اىل مصر وصحبته السيد عمر متقلدا للنقابة كما كان وانفصل عنها السيد خليل البكري 
وارتفع شأن السيد عمر وزاد امره مبباشرة الوقائع ووالية حممد علي باشا وصار بيده احلل والعقد واالمر والنهي 

  ملترجم حيقد عليه يف الباطن ويظهر له خالفه وهو االخر كذلك واملرجع يف االمور الكلية واجلزئية وا
ولكنين اخشاه وهو خيافين فيخفى ويبدو بيننا البغض والود فلما اخرج الباشا السيد عمر وتقلد املترجم النقابة وبلغ 

وسطر فيه مأموله عند ذلك اظهر الكامن يف نفسه وصرح باملكروه يف حق السيد عمر ومن ينتمي اليه او يواليه 
عرضا حمضرا اىل الدولة نسب اليه فيه انواعا من املوبقات اليت منها انه ادخل مجاعة من االقباط يف االشراف وقطع 

اناسا من الشرفاء املستحقني وصرف راتبهم لالقباط املدخلني ومنها انه تسبب يف خراب االقليم واثاره الفنت 
  كة حىت انه ومواالة البغاة املصريني وتطميعهم يف اململ

وعدهم باهلجوم على البلدة يوم قطع اخلليج يف غفلة الباشا والناس والعساكر وانه هو الذي اغرى املصريني على 
قتل علي باشا برغل الطرابلسي حني قدم واليا على مصر وهو الذي كاتب االنكليز وطمعهم يف البالدد مع األلفي 

عليهم العساكر االسالمية وغري ذلك من عبارات عكس القضية حني حضروا اىل اسكندرية وملكوها ونصر اهللا 
ومتنيق االغراض النفسانية وكتب االشياخ عليه خطوطهم وطبعوا حتتها ختومهم ما عدا الطحطاوي احلنفي فإنه 

تنحى عن الشرور وامتنع عن شهادة الزور فأوسعوه سخطا ومقتا وعزلوه من االفتا وقد تقدم خرب ذلك يف حوادث 
ربع وعشرين وامنا املعىن باعادة ذلك لك هنا تتمة لترمجة املشار اليه وحذار من نقصها النسيان ألكثر مجلها سنة ا

فلو سلمت الفكرة من النسيان لفاقت سريته كان وكان ويف سنة ست وعشرين انشا دارا عظيمة جبانب املنزل 
فق وفساقي وانشأ فيها بستانا غرس فيه انواع وصرف مجال من املال وانشأ هبا جمالس وقاعات ورواشن ومنافع ومرا

االشجار املثمرة وادخل به ما حازه من دور االمراء املتخربة وكان السيد خليل البكري اشترى دارا بدرب الفرن 
وذلك بعد خروج الفرنساوية ومخول امره وعزله من مشيخة البكرية والنقابة وانشا هبا بستانا انيقا وانشا قصرا 

مطال على البستان فلما تويف السيد خليل تعدى على ولده سيدي امحد وقهره واخذ منه ذلك البستان برسم ولده 
بأخبس االمثان وخلطه ببستان الدار اجلديد وبىن سوره واحاطه واقام حائطا بينه وبني دار املذكور وطمسها واعماها 

د كربه وقل بره وتعدى شره وملا ضعفت وسدت احلائط شبابيك ذلك القصر واظلمته ومل يزل كلما طال عمره زا
قواه تقاعد عن القيام العاظم الناس اذا دخل عليه حمتجا باالعياء والضعف والزم استعمال املنعشات واملركبات 

  املفرحة وال يصلح العطار ما افسد الدهر 
عده والبسه خلعة وتاجا ويف شهر شوال من السنة اليت تويف فيها احضر ابن اخيه سيدي امحد الذي توىل املشيخة ب

  وجعله وكيال عنه يف نقابة 

االشراف واركبه فرسا بعباءة وارسله اىل الباشا صحبة سيدي حممد املعروف بايب دفية وامامه جاويشية النقابة على 
قال أن العادة فلما دخال اىل الباشا وعرفه املرسول بأن عمه اقامه وكيال عنه فقال مبارك فأشار اليه أن يلبسه خلعة ف

موكله البسه ومل يتقلدها باالصاله ولو كنت قلدته انا كنت اخلع عليه والبسه فقام ونزل اىل داره اليت اسكنه هبا 
عمه وهي الدار اليت عند املشهد احلسيين وحضر اليه الناس للسالم والتهنئة ويف هذه السنة أيضا عن للمترجم أن 

ة االوىل اليت كان زادها يف سنة ست ومائتني والف فهدم احلاط اليت يزيد يف السجد احلسيين زيادة مضافة لزيادت



كان بناها اجلنوبية وادخل القطعة اليت كان عمل هبا امليضاة وزاد باكية اخرى وصف عواميد وصارت مع القدمية 
لدار اليت نزل ليوانا واحدا وشرع يف بناء دار عظيمة لينزل فيها وقت جميئه هناك يف ايام املولد وغريه عوضا عن ا

عنها البن اخيه فتكون هذه بعيدة عن روائح امليضاة القدمية وتكون بالشارع ومتر من حتتها مواكب األشاير وال 
حيتاجون اىل تعديهم املسجد ودخوهلم من طريق باب القبة وجعل باحلائظ الفاصل بني الزيادة والدار املستجده 

س والقودات من يكون بالدار من احلرمي وغريهم فما هو اال وقد هرب شبابيك مطلة على املسجد لينظر منها اجملال
امتام ذلك اال وقد زاد به االعياء واملرض وانقطع عن النزول من احلرمي ومتت الزيادة ومل يق اال امتام الدار فيستعجل 

الدار فأين جنلس ايام ويشتم املشد واملهندس وينسب اليهم امهال استحثاث العمال ويقول قد قرب املولد ومل تكمل 
املولد هذا وكل يوم يزيد مرضه وتورمت قدماه وضعف عن احلركة هو يقول ذلك ويؤمل احلياة فلما زاد به احلال 
وحتقق الرحيل اىل مغفرة املوىل اجلليل اوصى التباعه بدراهم ولذي الفقار الذي كان كتخدا األلفي واالن يف خوالة 

ائة ريال لكون زوجته خشداشة حرميه مها من جواري امساعيل بك الكبري وليكون بستان الباشا الذي بشربا خبمسم
  معينا هلا ومساعدا يف مهماهتا ولسيدي حممد أيب دفية مثلها يف نظري خدمته 

وتقيده ومالزمته له واوصى أن اليغسل اال على سريره اهلندي الذي كان ينام عليه يف حياته ليكون خمالفا للعامل حىت 
املوت فلما كان يوم االحد ثامن عشر ربيع االول من السنة انقضى حنبه وتويف اىل رمحة اهللا تعاىل وقت  يف حال

العصر وبات باملنزل ميتا فلما اصبح يوم االثنني غسل وكفن كما اوصى على السرير وخرجوا جبنازته من املنزل 
انشاء العالمة الشيخ حسن العطار وجعل براعة ووصلوا هبا اىل االزهر فصلى عليه بعد ما انشد املنشد مرثية من 

  ... سالم على الدنيا فقد ذهب الفخر ... استهالهلا االشارة اىل ما كان عليه املترجم من التعاظم والتفاخر فقال 
مث محل اىل مشهد اسالفه بالقرافة ودفن يف التربة اليت اعدها لنفسه جبانب مقام جدهم وتقلد مشيخة سجادهتم يف 

ليوم السيد امحد بن الشيخ يوسف وهو ابن عمه وعصبته وكنيته أبو االقبال بإمجاع من اخلاص والعام وجلس ذلك ا
هو واخوه سيدي حيىي لتلقي العزاء ويف الصباح حضر اىل الرباط باخلرنفش وكان بزاوية الرباط املذكور خلوة 

نهم املشيخة ال بد أن يأيت يف الصباح جدهم اقام هبا حني حضر من الغرب اىل مصر وعادهتم اذا توىل شخص م
ويدخل اخللوة فيجلس هبا حصة لطيفة فيتروحن وتلبش الوالية فلما كان املترجم هدم حائط تلك اخللوة زاعما انه 

خامتة اوليائه وانه مل يأت من يصلح للمشيخة سواه وكأنه اخذه بذلك عهدا وميثاقا ومل يعلم أن ربه مل يزل خالقا 
يست بفعل العبد وال بالسعي والقصد قال تعاىل يف حمكم آياته اهللا اعلم حيث جيعل رساالته وقال وان الوالية ل

  سبحانه 
اال أن اولياء اهللا الخوف عليهم وال هم حيزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وان اولياء ه اال املتقون تسأله التوفيق 

حضر املتويل وصحبته اشياخ الوقت والسيد حممد احملروقي واهلدايا واحلفظ عن اسباب الغواية وملا كان القدمية 
ومجاعة احلزب وغريهم من املتفرجني وقد جعلوا على حمل اخللوة سائرا بدل احلائط املهدوم ودخل املتويل خلفها 

  وقرا مجاعة احلزب شيئا من القرآن مث قام 

وصافحهم وركب بصحبتهم اىل القلعة النقيب مع الشيخ البكري فتلقوا الشيخ فخرج على احلاضرين متطيلسا 
فخلع عليه كتخدا بك خلعة مسور وقاموا ونزلوا اىل زاويتهم بالقرافة وامامهم مجاعة احلزب وجاويشية النقابة 

فجلسوا حصة وقرؤا احزاهبم مث ركب ورجع اىل املنزل وجلس مع اخيه لعمل املأمت والقراءة اجلمعية على العادة 
رب موته اىل الباشا بالضيوم النه ملا سافر اىل جهة قبلي ووصل اىل ناحية بين سويف وارسل كتخدا بك ساعيا خي



ركب بغلة سريعة العدو وركب خلفه خواصه باهلجن والبغال فوصلها يف اربع ساعات وانقطع اكثر املتوجهني معه 
التعرض لورثة املتويف  ومات منهم سبعة عشر هجينا ورجع الساعي بعد ثالثة ايام جبواب الرسالة ومضموهنا عدم

حىت يقدم الباشا من غيبته فبقي االمر على السكوت اربعة عشر يوما وحضر الباشا ليلة االحد ثامن ربيع االخر 
فبمجرد وصوله اىل اجليزة ارسل باخلتم على منزهلم فما يشعرون اال وحسني كتخدا الكتخدا بك وبيت املال 

الس اليت باحلرمي وجملس اجللوس الرجايل ختموا على خزائنه وقبضوا واصل اليهم ومعه آخرون فختموا على اجمل
على الكاتب القبطي املسمى عبد القدوس والفراش وحبسومها وعدى الباشا من ليلته اىل بر مصر وطلع اىل القلعة 

ما معناه فركب اليه يف صبحها املشايخ وصحبتهم ابن اخي املتويف وهو الذي توىل املشيخة فخاطبوه وقالوا له كال
أن بيوت االشياخ مكرمة ومل جتر العادة باخلتم على اماكنهم وخصوصا أن هذا املتويف كان عظيما يف بابه وانتم اخرب 

به وكان لكم به مزيد عناية ومراعاة فقال نعم اين ال اريد اهانة بيتهم وال اطمع يف شئ مما يتعلق مبشيختهم 
يف كان طماعا ومجاعا للمال وطالت مدته وحاز التزامات واقتطاعات وكان والوظائفهم القدمية وال خيفاكم أن املتو

الحيب قرابته والخيصهم بشئ بل كتب ما حازه لزوجته وهي جارية هناية مثنها الفا قرش او اقل او اكثر ومل يكتب 
وحماربة  الوالد اخيه شيئا فال يصح أن امه ختتص بذلك كله واخلزينة اوىل به الحتياجات مصاريف العساكر

  اخلوارج 

واستخالص احلرمني وخزينة السلطان وانا ارفع اخلتم رعاية خلواطركم فدعوا له وقاموا اىل جملس الكتخدا وخلع 
على الشيخ املتويل فروة مسور اخرى وقلد السيد حممد الدواخلي نقابة االشراف وخلع عليه فروة مسور عضا عن 

ت فانفصل من النقابة ونزلت اجلاويشية ولوازم النقابة مثل باش جاويش سيدي امحد أيب االقبال على خالفة السادا
والكاتب امام الدواخلي وخلفه وقلد السيد احملروقي نظارة املشهد احلسيين عوضا عن املتويف وكان فرغ هبا البن 

اء احلرمي فأخذوه اخيه فلم ينفذ الباشا ذلك ويف ثاين يوم حضر االعوان اىل بيت السادات وفكوا اخلتوم وطلبوا سق
معهم واوجعوه بالضرب واحضروا البناء وسألومها عن حمل اخلبايا مث رجعوا اىل املنزل ففتحوا خمبأة مسدودة بالبناء 

فوجدوا هبا قوالب مساند قطيفة غري حمشوة ووجدوا حناسا وقطنا واواين صيين فتركوا ذلك وذهبوا وابقوا بالدار 
عوا يف ثالث يوم وفتحوا خمبأة اخرى فوجدوا هبا اكياسا مربوطة فظنوا بداخلها عدة من العسكر فباتوا هبا مث رج

املال ففتحوها فوجدوا هبا بن قهوة وبغريها صابون ومشوع عسل ومل جيدوا شيئا من املال فتركوا تلك االشياء ونزلوا 
وعشرين كيسا فأخذوها مث  اىل قاعة جلوسه وفتحوا خزانة فوجدوا هبا نقودا فعدوها وحصروها فبلغت مائة وسبعة

سعى السيد حممد احملروقي يف مصاحلة الباشا حىت قرر عليهم ألف كيس ومخسني كيسا ومخسة اكياس براين لبيت 
املال وخصموا منها الذي وجدوه باخلزانة وطولبوا بالباقي وذلك بعد التشديد والتهديد على الزوجة وتوعدوها 

وامر الكاتب حساب ايراده ومصرفه يف كل سنة وما صرفه يف االبنية وينظر ما  بالتغريق يف البحر أن مل تظهر املال
يتبقى بعد ذلك يف مدة سنني ماضية فلم يزل السيد حممد احملروقي يدافع ويسعى حىت تقرر القدر املذكور والتزم هو 

لقشندة بالقليوبية بدفعه وحولت عليه احلواالت وضبط الباشا حصص االلتزام اليت كتبت بإسم الزوجة ومنها ق
  وسوادة ودفرينة باجلهة القبلية وغري ذلك وبعد انقضاء عدة الزوجة استأذن 

السيد احملروقي الباشا يف عقد نكاحها على ابن اخي املتويف الذي هو السيد امحد أبو االقبال الذي توىل خالفة بيتهم 
الىت يف عصمته وهي جاريتها زوجته يف فاذن بذلك فحضر يف احلال واجرى العقد بعد أن حكمت عليه بطالق 

حياة عمه ورزق منها اوالد واستقر املشار اليه يف املنزل خليفة وشيخا على سجادهتم وسكن معه اخوه سيدي حيىي 



زادمها اهللا توفيقا وخريا واتفاقا واشرق جنم املتصدر على افق السعادةاشراقا فهو أبو االقبال املتحلي باجلمال 
ايقنت أن ... أن اهلالل اذا رأيت منوه ... هد ينطق عن سعادة جده اثر النجابة واضح الربهان والكمال يف امل

  ... سيزيد يف اللمعان 
ومات الشيخ الناسك حممد بن عبدالرمحن اليوسي املغريب ورداىل مصر وحج ورجع ونزل بدار احلاج مصطفى 

يدة ومذاكرة حسنة ويأيت اليه الناس يزورونه اهلجني العطار منجمعا عن خلطة الناس والسعي على طريقة مح
ويتربكون به ويسألونه الدعاء ويستفهمون منه مسائل فجيب كل انسان مبا ينسر منه بتواضع وانكسار وتزهيد يف 

الدنيا ومترض سنينا وتويف يوم الثالثاء عشرين احملرم وصلى عليه باالزهر يف مشهد حافل ودفن جبانب اخلطيب 
  اجملاورين وهي القرافة الكربى  الشربيين بتربة

  مث دخلت سنة تسع وعشرين ومائتني والف

  استهل احملرم بيوم اجلمعة 
فيه يف ليلة اجلمعة ثامنه وردت مكاتبات من الديار احلجازية وفيها االخبار بأن الباشا قبض على الشريف غالب امري 

وارسلهم اىل جدة وانزهلم يف مركب من مراكبه مكة وقبض على اوالده الثالثة واربعة عبيد طواشية من عبيده 
وهي واصلة هبم والذي وصل يف مركب صغرية تسمى السبحان سبقتهم يف احلضور اىل السويس واخربوا أيضا يف 
املكاتبة انه ملا قبض عليهم احضر حيىي ابن الشريف سرور وقلده االمارة عوضا عن عمه غالب وقبضوا أيضا على 

حبوه معهم وقلد مكانه يف الكمارك شخصا من االتراك يسمى علي الوجاقلي فلما وصل وزيره الذي جبدة واص
  اهلجان هبذه 

املكاتبة اىل السيد حممد احملروقي ليال ركب من وقته اىل كتخدا بك يف بيته واطلعه على املكاتبات فلما طلع النهار 
   هنار يوم اجلمعة ضربوا عدة مدافع من القلعة اعالما وسرورا بذلك

وفيه احتفل كتخدا بك بعمل مهم أيضا لزواج امسعيل باشا ابن حممد علي باشا وحممد بك الدفتردار على ابنة 
الباشا وامساعيل باشا على ابنة عارف بك ابن خليل باشا الىت احضرها صحبته من اسالمبول وقد ذكر العقد 

قبل توجه الباشا اىل احلجاز فألزم كتخدا بك  عليهما يف ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان من السنة املاضية
السيد حممد احملروقي بتنظيم الفرح واالحتياجات واللوازم واتفقوا على أن يكون نصبة الفرح بربكة االزبكية جتاه 

بيت حرمي الباشا وطاهر باشا تعمل الوالئم واجتماع املدعوين ببيت طاهر باشا واملطبخ خبرائب بيت الصابوجني 
اوراق التنابيه للمدعوين على طبقات الناس بالترتيب ونصبوا بوسط الربكة عدة صواري الجل الوقدات  وارسدوا

والقناديل الىت تعمل عليها التصاوير من القناديل فترى من البعد صورة مركب او سبعني متقابلني او شجرة او حممل 
عدة مدافع صفني متقابلني ونصب هبلوان احلبل على مجل او كتابة مثل ما شاء اهللا حنو ذلك وصفوا بوسط الربكة 

حبله اوله من اجتاه بيت الباشا وآخره برأس املنارة الىت جهة حارة الفوالة خلف رصيف اخلشاب حيث االبنية 
املتخربة يف احلوادث املاضية بالقرب من القشلة وعمارات حممد باشا خسرو الىت مل تكمل وهبلوان آخر شامي 

انتقل السيد حممد احملروقي من داره اىل بيت الشراييب جتاه جامع ازبك الجل مباشرة املهمات بالناحية االخرى و
فلما اصبح يوم السبت وهو يوم االبتداء ودعوة االشياخ رتبوهم فرقتني فرقة تاين ضحوة النهار واخرى بعد العصر 

ظية واحلواة والقرداتية والرقاصني والربامكة واجتمع باالزبكية اصناف ارباب املالعيب واملغز لكني واجلنباذية واحلبب



وغري ذلك اصناف واشكال فاحتفلت واقبل من كل ناحية اصناف الناس رجال ونساء واقارب واباعد واكابر 
  واصاغر وعساكر وفالحون ويهود 

الذاهبني  ونصارى واروام الجل التفرج حىت ازدمحت الطرق املوصلة اىل االزبكية من مجيع النواحي بأنصاف الناس
والراجعني واملترددين واستمر ضرب املدفع من ليلة السبت املذكور اىل ليلة اجلمعة التالية االخرى ليال وهنارا 

واحلرائق والنفوط والسواريخ يف الليل ولعبت ارباب املالعيب والبهلوانات على احلبال وكذلك احتفل النصارى 
  وصادف ذلك عيد امليالد وعملوا هلم مراجيح ومالعيب  وعملوا وقدات وحراقات جتاه حاراهتم ومساكنهم

ويف اثناء ذلك وقع التنبيه على اصحاب احلرف والصنائع بعمل عربات مشكلة وممثلة حبرفتهم وصنائعهم ليمشوا 
هبا يف زفة العروس فاعتىن اهل كل حرفة وصناعة بتنميق وتزيني شكله وتباهوا وتناظروا وتفاخروا على بعضهم 

ان كل من سولت له نفسه وحدثه الشيطان باحداث شىء فعله وذهب اىل املتعني لذلك فيعطيه ورقة الن البعض فك
ذلك مل يكن الناس خمصوصة او عدد مقدر بل بتحكماهتم والزم بعضهم البعض فيفرض رئيس احلرفة على اشخاص 

حبال ومحري او خيل او رجال اهلها فرائض ودراهم جيمعها منهم وينفقها على العربة وما يلزمها من اخشاب و
يسحبوهنا وما يكتريه او يستعريه لزينتها من املزركشات واملقصبات والطليعات وادوات الصنعة الىت تتميز هبا عن 

غريها فتصري يف الشكل كأهنا حانوت والبائع جالس فيها كاحللواين وامامه االواين فيها انواع احللو والسكري 
السكر معلقة حوله والشربات والشربتلي والعطار واحلريري والعقاد البلدي والرومي  وحوله اواين امللبس واقماع

والزيات واحلداد والنجار واخلياط والقزاز واحلباك والنشار وهو ينشر اخلشب مبنشاره املعلق والطحان والفران 
الكباجبي والنيفاوي وقالء ومعه الفرن وهو خيبز فيه الفطاطري واجلزار وحوله حلم الغنم ومثله جزار اجلاموس و

اجلنب والسمك واجليارين واجلباسني بالبحر والثور يدور به وهو ماش بالعربة والبناء واملبلط واملبيض النحاس وللبناء 
  والسمكري تتمته 

احدى وتسعون عربة وفيهم حىت املراكيب يف قنجة كبرية كامل العدة والقلوع متشى على االرض على العجل 
ربات املختصة بالعروس فلما كان يوم االربعاء سحبوا تلك العربات واجنروا مبواكبهم وطبوهلم خالف اربع ع

وزمورهم وامام كل عربة اهل حرفتها وصناعتها مشاة خلف الطبول والزمور وهم مزينون باملالبس ومالبسهم 
من حتت بيت الباشا اىل ناحية  الفاخرة واكثرها مستعارة فكانوا ينزلون اىل الربكة من ناحية باب اهلواء وميرون

رصيف اخلشاب ويأيت كبري احلرفة بورقته اىل املتعني ملالقاهتم فينعم عليه خبلعة ودراهم فيعطى البعض شال كشمريي 
والفني فضة والبعض طاقة تفصيلة قطين او اربعة اذرع جوخ على قدر مقام الصنعة واهلها واستمر مرورهم من 

ب واصطفوا بأسرهم عند رصيف اخلشاب وملا اصبح يوم اخلميس رتبوا مرور الزفة وعني اول النهار اىل بعد الغرو
لترتيبها اشخاصا ومنهم السيد حممد درب الشمسي وهو كبري املنظمني وكان خروجها من بيت احلرمي وهو الذي 

لة إىل الغورية اىل كان سكن الشيخ خليل البكري وذهبوا واجنروا على طريق املوسكي على حتت الربع اىل باب زوي
بني القصرين اىل سوق مرجوش اىل باب احلديد اىل بوالق اىل سراية امساعيل باشا الىت جددوها قبلي بوالق قريبا 

من الشون فلم تصل اىل منزهلا اال عند الغروب وكان اول الزفة طائفة من العسكر الدالة مث وايل الشرطة مث 
هم املساخر والنقاقري وعدهتا عشرة نقاقري وعلى كل نقارة تفصيلة مث احملتسب مث موكب آغات الينكجرية وبعد

العربات املذكورة وفيها أيضا جتار الغورية وطائفة جتار خان اخلليلي يف موكب حفل وجتار احلمزاوي من نصارى 
اس الشوام وغريهم وكان يوما مشهودا اجتمعت فيه اخلالئق للفرجة يف طرقها حىت طريق بوالق واكترى الن



االماكن املطلة على الشارع واحلوانيت بأغلى االمثان وملا وصلت العروس اىل قصرها ضربوا عدة مدافع من بوالق 
  واالزبكية واجليزة وكان العزم على املهم الثاين واالبتداء فيه من يوم السبت الذي بعد اجلمعة فرمسوا 

النساء واقمن ببوالق تلك اجلمعة واستمرت قصبة  بتأخري اىل اجلمعة االخرى لتأخر ام العريس ومن يصحبها من
  الصواري واحلبال واالالت على حاهلا باالزبكية 

ويف يوم االحد سابع عشره وصل السيد غالب شريف مكة اىل مصر القدمية وقد اتت به السفينة من القلزم اىل 
لنيل مبن معه من اوالده وعبيده مرساة ثغر القصري فتلقاه ابراهيم باشا وحضر صحبته اىل قنا وقوص مث ركب ا

والعسكر الواصلني صحبته وحضر اىل مصر القدمية فلما وصل اخلرب اىل كتخدا بك ضربوا عدة مدافع من القلعة 
اعالما بوصوله واكراما على حد قوله تعاىل دق انك انت العزيز الكرمي وركب صاحل بك السلحدار وامحد أغا اخو 

واحضاره وهيؤا له مكانا مبنزل امحد أغا اخي كتخدا بك بعطفة ابن عبد اهللا بك خبط كتخدا بك يف طائفة ملالقاته 
السروجية لينزل فيه وانتظره الكتخدا بك بعطفه ابن عبد اهللا بك خبط السروجية لينزل فيه وانتظره الكتخدا هناك 

حممد احملروقي فلما وصل اىل  وصحبته بونابارته اخلازندار وحممود بك وحمو بك وابراهيم أغا آغات الباب والسيد
الدار نزل الكتخدا واجلماعة وال قو عند سلم الركوبة وقبلوا يده ولزم الكتخدا بيده حتت ابطه حىت صعد اىل حمل 

اجللوس الذي اعدوه له واستمر الكتخدا قائما على قدميه حىت اذن له يف اجللوس هو وباقي اجلماعة وعرفه 
قي فتقدم وقبل يده فقام له وسلم عليه وجلس حبذاء الكتخدا ليترجم عنه يف الكالم الكتخدا عن السيد حممد احملرو

ويؤانسوه ويطمنوا خاطره مث ان الكتخدا اعتذر له باشتغاله باحوال الدولة واستأذنه يف الذهاب اىل ديوانه وعرفه 
ا عدا السيد حممد احملروقي أن اخاه ينوب عنه يف اخلدمة ولوازمه فقبل عذره وقام منصرفا هو وباقي اجلماعة م

وحممود بك فإن الكتخدا امرمها بالتخلف عنده ساعة فجلسا معه وتغديا صحبته ومعه اوالده الثالثة وعبيد مث 
انصرفا اىل منزهلما ومل يأذن الكتخدا الحد من االشياخ او غريهم من التجار بالسالم عليه واالجتماع به والذي 

  ه ملا ذهب الباشا اىل مكة واستمر هو وابنه بلغنا يف كيفية القبض عليه ان

طوسون باشا مع الشريف غالب على املصادقة واملساملة واملصافاة وجدد معه العهود واالميان يف جوف الكعبة بأن 
ال خيون احد صاحبه وكان الباشا يذهب اليه يف قلة وهو االخر يايت اليه واىل ابنه كذلك واستمروا على ذلك مخسة 

يه كعادته يف قلة فوجد بالدار عساكر كثرية فعند ما استقر عشر يوما من ذي القعدة دعاه طوسون باشا اليه فأتى ال
به اجمللس وصل عابدين بك يف عدة وافرة وطلع اىل اجمللس فدنا منه واخذ اجلنبية من حزامه وقال له انت مطلوب 

للدولة فقال مسعا وطاعة ولكن حىت اقضى اشغايل يف ظرف ثالثة ايام واتوجه فقال ال سبيل اىل ذلك والسفينة 
حاضرة يف انتظارك فحصل يف مجاعة الشريف وعبيده رجة وصعدوا على ابراج سرايته وارادوا احلرب فأرسل اليهم 

الباشا يقول هلم أن وقع منكم حرب احرقت البلدة وقتلت استاذكم وارسل هلم أيضا الشريف يكفهم عن ذلك 
الشريف وخدمهم وقال هلم مل يكن هناك وكان هبا اوالده الثالثة فحضر اليهم الشيخ امحد تركي وهو من خواص 

باس وامنا والدكم مطلوب يف مشاورة مع الدولة ويعود بالسالمة وحضرة الباشا يريد أن يقلد كبريكم نيابة عن ابيه 
اىل حني رجوعه ومل يزل حىت اخندع كبريهم لكالمه وقاموا معه فذهب هبم اىل حمل خالف الذي به والدهم حمتفظا 

حضر الباشا الشريف حيىي بن سرور وهو ابن اخي الشريف غالب وخلع عليه وقلده امارة مكة هبم ويف الوقت ا
ونودي يف البلدة بإمسه وعزل الشريف غالبا حسب االوامر السلطانية واستمر الشريف غالب اربعة ايام عند 

وانزلوهم السفينة وساروا طوسون باشا مث اركبوه واصحبوا معه عدة من العسكر وذهبوا به وبأوالده اىل بندر جدة 



  هبا من ناحية القصري من صعيد مصر وحضر كما ذكر 
ويف يوم االربعاء وصل قاصد من الديار الرومية وعلى يده مثاالن فعمل كتخدا بك ديوانا يف صبيحة يوم اخلميس 

  ى حادي عشرينه وقرئ ذلك ومها مثاالن يتضمن احدمها التقرير حملمد علي باشا على والية مصر عل

السنة اجلديدة والثاين االخبار والبشارة باستيالء العثمانيني على بالد الصرب وملا فرغوا من قراءهتا ضربوا عدة 
مدافع من القعلة ويف عصرية ذلك اليوم حضر حرمي الباشا من بوالق اىل االزبكية يف عربات فضربوا حلضورهن 

ة الباشا على الدفتردار وافتتحوا ذلك من ليلة السبت على مدافع من االزبكية وشرعوا يف عمل املهم الثاين البن
النسق املتقدم وعملوا العزائم والوالئم واحتفلوا زيد من املهم االول واحضروا الشريف غالبا واعدوا له مكانا 
ى ببيت الشراييب على حدته هو واوالده ليتفرجوا على املالعيب والبهلوانات هنارا والشنك واحلراقات ليال وعل

الشريف واوالده احلرس والجيتمع هبم احد على الوجه والصورة اليت كانوا عليها باملنزل الذي نزلوا فيه فلما كان 
يف يوم االربعاء اجتمع ارباب العربات واصحاهبا وقد زادوا عن االوىل مخسة عشر عربة وفيهم معمل الزجاج وباتوا 

اما تقيهم من الربد واملطر الن الوقت شات وملا اصبح يوم اخلميس بنواحي الربكة على النسق املتقدم ونصبوا هلم خي
اجنرت العربات وموكب الزفة من ناحية باب اهلواء على قنطرة املوسكي على باب اخلرق على درب اجلماميز 

وعطفوا من الصليبة على املظفر على السروجية على قصبة رضوان بك على باب زويلة على شارع الغورية على 
لية على سوق مرجوش على بني السورين على الزبكية على باب اهلواء اىل املنزل الذي اعدوه هلا وهو بيت اجلما

ابنة امسعيل بك وهي بنت ابراهيم بك وكانت متزوجة بإمسعيل بك وملا مات تزوج هبا مملوكه حممد أغا ويعرف 
ر وعمر هبا مكانني بداخل احلرمي وزخرفها بااللفي وقد توىل اغاوية مستحفظان يف هذه الدولة واعتىن هبذه الدا

ونقشها نقشا بديعا صناعة صناع العجم واستمروا يف نقشها سنتني وملا ماتت املذكورة يف اوائل هذه السنة واستمر 
هو ساكنا فيها وانزل الباشا عنده القاضي املنفصل عن قضاء مصر املعروف ببهجة افندي وقاضي مكة صادق 

  المبول مث امره الباشا باخلروج منها واخالئها الجل أن يسكن هبا ابنته هذه املزفوفة افندي حني حضر من اس

فخرج منها يف اوائل شوال وكذلك سافر القاضيان اىل احلجاز بصحبة الباشا وعند ذلك بيضوها وزادوا يف 
ليها من اهلدايا واالمتعه زخرفتها وفرشوها بأنواع الفرش الفاخرة ونقلوا اليها جهاز العروس والصناديق وما قدم ا

واجلواهر والتحف من االعيان وحرمياهتم حىت من نساء االمراء املصريني املنكوبني وقد تكلفوا فوق طاقتهم وباعوا 
واستدانوا وغرموا يف النقوط والتقادم واهلدايا يف هذين املهمني ما اصبحوا به جمردين ومديونني وكان اذا قدمت 

يتها عرضوها على ام العروسني اليت هي زوجة الباشا فقلبت ما فيها من املصاغ اجملوهر احدى املشهورات منهن هد
واملقصبات وغريها فإن اعجبتها تركتها واال امرت بردها قائلة هذا مقام فالنة اليت كانت بنت امري مصر او زوجة 

ل مث ادخلوا العروس اىل تلك فتتكلف املسكينة للزيادة وحنو ذلك مع ما يلحقها من كسر اخلاطر وانكساف البا
  الدار عندما وصلت بالزفة 

ومما حصل انه قبل مرور موكب الزفة بيومني طاف اصحاب الشرطة ومعهم رجال وبأيديهم مقياس فكلما مروا 
بناحة او طريق يضيق عن القياس هدموا ما عارضهم من مساطب الدكاكني او غريها من اجلهتني التساع الطريق 

واملالعيب وغريها فأتلفوا كثري من االبنية ونودي يف يوم االربعاء بزينة احلوانيت والطرق اليت متر  ملرور العربات
  عليها الزفة بالعروس 

ومما حصل من احلوادث السماوية أن يف يوم اخلميس املذكور عندما توسطت الزفة يف مرورها بوسط املدينة اطبق 



 تبحرت الطرق وتوحلت االرض وابتلت اخلالئق من النساء والرجال اجلو بالغيام وامطرت السماء مطرا غزيرا حىت
اجملتمعني للفرجة وخصوصا الكائنني بالسقائف وفوق احلوانيت واملساطب واما املتعينون للمشي يف املوكب والبد 
 الذين المفر هلم من ذلك وال مهرب فاختل نظامهم وابتلت ثياهبم وتكدرت طباعهم وانتقضت اوضاعهم وزادت

  وساوسهم وتلفت مالبسهم وهطل الغيث على االبريسم واحلرير والشاالت الكرخانة والسليمي والكشمري 

وما زينت هبا العربات من انواع املزركش واملقصبات ونفذت على من بداخلها من القيان واالغاين احلسان وكثري 
فة ووىل هاربا يف عطفة ميسح بيده يف احليط من الناس وقع بعدما تزحلق وصار نوبة بالوحل ابلق ومنهم من ترك الز

مبا تلطخ هبا من الرطريط وتعارجت احلمري وتعثرت البياجري واهندم تنور الزجاج ومل ينفع به العالج وتلف للناس 
شئ كثري واليدفع قضاء اهللا حيلة والتدبري ومل تصل العروس اىل دارها اال قبيل دنو الشمس من غروهبا وعند ذلك 

و وانكشفت بيوت النور ووافق ذلك اليوم ثالث عشر طوبة من شهور القبط احملسوبة وحصل بذلك اجنلى اجل
  الغيث العميم النفع ملزارع الغلة والربسيم 

  وفيه وردت مكاتبات من العقبة فيها االخبار بوصول قافلة احلج صحبة احململ وامريها مصطفى بك دايل باشا 
كثري من احلجاج االتراك وغريهم وردوا يف البحر اىل بندر السويس ووصل ويف يوم اجلمعة تاسع عشرينه وصل 

  تابع قهوجي باشا واخرب عنه انه فارق خمدومه من العقبة ونزل يف مركب مع ام عابدين بك وحضر اىل السويس 

  واستهل شهر صفر بيوم االحد سنة

اللوق محلوا حنو عشرة محال من اجلمال اوعية مما وقع يف ذلك اليوم من احلوادث أن صناع البارود الكائنني بباب 
مالنه بارودا وهي الظروف املصنوعة من اجللود اليت تسمى البطط يريدون هبا القلعة فمروا من باب اخلرق اىل 

ناحية حتت الربع فلما وصلوا جتاه معمل الشمع وبصحبة اجلمال شخص عسكري فتشاجر مع اجلمال ورد عليه 
بفرد الطبنجة فأصابت احدى البطط فالتهبت بالنار وسرت اىل باقي المحال فالتهب اجلميع القول فحنق منه فضربه 

وصعد اىل عنان السماء فاحترقت السقيفة املطلة على الشارع وما بناحيتها من البيوت والذمم اسفلها من احلوانيت 
  وكذلك من صادف مروره يف ذلك الوقت واحترق ذلك العسكري 

واتفق مرور امرأة من النساء احملتشمات مع رفيقتها فاحترقت ثياهبا مع رفيقتها وذهبت جتري  واجلمال فيمن احترق
والنار ترعى فيها وكانت دارها بالقرب من تلك الناحية فما وصلت اىل الدار حىت احترق ما عليها من الثياب 

وحلقتها االخرى يف صحوة  واحترق اكثر جسدها ووصلت االخرى بعدها وهي حمترقة وعريانة فماتت من ليلتها
اليوم الثاين ومات يف هذه احلادثة اكثر من املائة نفس من رجال ونساء واطفال وصبيان واما اجلمال فأخذوها اىل 

بيت أيب الشوارب وهي سود حمترقة اجللود وفيها من خرجت عينه فاما يعاجلوها او ينحروها وكل هذه الذي 
  ة عني حصل من احلرق واملوت واهلدم يف طرف

ويف االثنني وصل مصطفى بك امري ركب احلجاج اىل مصر وترك احلجاج بالدار احلمراء فبات يف داره واصبح 
عائدا اىل الربكة فدخل مع احململ يوم االربعاء ودخل احلجاج واتبعهم حبيث انه اخذ املسافة يف احد وعشرين يوما 

ن الطائف اىل ناحية تربة واملتأمر عليها امرأة وسبب حضور املذكور انه ذهب بعساكره وعساكر الشريف م
  فحاربتهم واهنزم منها شر هزمية فحنق عليه الباشا وامره بالذهاب اىل مصر مع احململ 

وفيه ارسل الباشا يستدعي اثنتني او ثالثة عينهن من حماظيه وصحبتهن مخسة من اجلواري السود االسطاوات يف 



يف ذلك اليوم اىل السويس وصحبتهن نفيسة القهرمانة وهي من جواريه أيضا  الطبخ وعمل انواع الفطور فأرسلوهن
  وكانت زوجا لقاضي اوغلى احملتسب الذي مات باحلجاز يف العام املاضي 

وفيه أيضا وصل حرمي الشريف غالب فعينوا له دارا يسكنها مع حرميه جهة سويفة العزى فسكنها ومعه اوالده 
لباشا على موجودات الشريف غالب من نقود وامتعة وودائع وخمبات وشرك وجتارات وعليهم احملافظون واستوىل ا

  وبن وهبار ونقود مبكة وجدة واهلند واليمن شئ 

اليعلم قدره اال اهللا واخرجوا حرميه وجواريه من سرايته مبا عليهن من الثياب بعد ما فتشوهن تفتيشا فاحشا وهتك 
غالب انتزع من مملكته وخرج من دولته وسيادته وامواله وذخائر وانسل  حرمته قل اهلم مالك امللك هذا الشريف

من ذلك كله كالشعرة من العجني حىت انه ملا ركب وخرج مع العسكر وهم متوجهون به اىل جدة اخذوا مايف 
ة الشريعة جيوبه فليعترب من يعترب وكل الذي وقع له وما سيقع له بعد من التغريب وغريه فيما جناه من الظلم وخمالف

  والطمع يف الدنيا وحتصيلها بأي طريق نسأل اهللا السالمة وحسن العاقبة 
ويف يوم اخلميس خامسه طاف االغا أيضا بأسواق املدينة وامامه املناداة على ابواب اخلانات والوكائل من التجار 

ناس وهو الذي يصرف تسعني نصفا الن بأهنم اليتعاملون يف بيع النب والبهار اال حبساب الريال املتعارف يف معاملة ال
باعة النب اليسمون يف بيعه اال الفرانسة وال يقبضون يف مثنه اال اياها بأعياهنا واليقبلون خالفها من جنس املعامالت 

فيحصل بذلك تعب للمتسببني الفقراء والقطاعني ومن يشتري بالقنطار او دونه فبهذه املناداة يدفع املشتري مايشاء 
املعامالت قروشا او ذهبا او فرانسة او أي صنف من املعامالت وحيسبه املعاملة والريال املعروف بني من جنس 

الناس الذي صرفه تسعون نصفا فضة واذا مسى سعر القنطار فال يسمى اال هبذا الريال وهذه املناداة بإشارة السيد 
  حممد احملروقي بسبب ما كان يقع من تعطيل االسباب 

مود بك وصحبته املعلم غايل للكشف عن قياس االراضي البحرية اليت نزل اليها القياسون بصحبة وفيه سافر حم
مباشريهم من النصارى واملسلمني من وقت احنسار املاء عن االراضي وانتشروا باالقاليم البحرية وهم يقيسون 

  بقصبة تنقص عن القصبة القدمية 
لب من السويس فأنزلوهن ببيت السيد حممد احملروقي وعدهتن مخسة ويف يوم االثنني تاسعه وصل حرمي الشريف غا

  احداهن جارية 

بيضاء واالربعة حبشيات ومعهن جواري سود وطواشية وحضر اليهم سيدهم وصحبته امحد أغا اخو كتخدا بك 
ت الالئقة وصحبتهم حنو العشرين نفرا من العسكر واستمر اجلميع مقيمني مبنزل املذكور وهو يدري عليهم النفقا

  هبم واملصاريف وفصل هلم كساوي من مقصبات وكشمري وتفاصيل هندسة 
ويف يوم السبت رابع عشره خرج حمو بك اىل ناحية االثار بعساكره ليسافر من ساحل القصري اىل احلجاز باستدعاء 

ر بل والذي قبله وعملوا الباشا فاستمر مقيما هناك عدة ايام ملخالفة الريح وارحتل يف اواخره ويف اوائل هذا الشه
  كورنتينة يف اسكندرية ودمياط فيه رجع حممود بك واملعلم غايل من سرحتهما 

  واستهل شهر ربيع االول

وفيه انتقل الشريف غالب بعياله من بيت السيد حممد احملروقي اىل املنزل الذي اعدوه له وهو بيت لطيف باشا 
  به وعليه اليسق والعسكر املالزمون لبابه  بسويقة العزى بعد ما اصلحوه وبيضوه واسكنوه



وفيه ابرز كتخدا بك فرمانا وصل اليه من الباشا يتضمن ضبط مجيع االلتزام لطرف الباشا ورفع ايدي املتزمني عن 
التصرف بل امللتزم يأخذ فائظه من اخلزينة فلما اشيع ذلك ضج الناس وكثر فيهم اللغط واجتمعوا على املشايخ 

تخدا بك وسألوه فقال نعم ورد من افندينا امر ذلك والميكنين خمالفته فقالوا له كيف تقطعون معايش فطلعوا اىل ك
الناس وارزاقهم وفيهم ارامل وعواجز وللواحدة قرياط او نصف قرياط يتعيشن من ايراده فينقطع عنهن فقال 

من باب املسايرة وفك اجمللس وشرع  يأخذن الفائظ من اخلزينة العامرة عرضحال وننتظر اجلواب فأجاهبم اىل ذلك
الشيخ املهدي يف ترصيف العرضحال فكتبوه وختموا عليه بعد امتناع البعض الذي ليس له التزام وكثر اللغط فيهم 

  بسبب ذلك 

ويف خامسه حضر مجع كثري من النساء امللتزمات اىل اجلامع االزهر وصرخوا يف وجوه الفقهاء وابطلوا الدروس 
هم واوراقهم فتفرقوا وذهبوا اىل دورهم وكان قد اجتمع معهم الكثري من العامة واستمروا يف هرج وبددوا حمافظ

اىل بعد العصر مث جاءهم من يقول هلم كالما كذبا سكن به حدهتم فانفض اجلمع وذهب النساء وهن يقلن نأيت يف 
 ظن الناس وغفلتهم أن يف االناء بقية كل يوم على هذا املنوال حىت يفرجوا لنا عن حصصنا ومعايشنا وارزاقنا ويف

اواهنم يدفعون الرزية وما علموا أن البساط قد انطوى وكل قد ضل واضل وغوى ومال عن الصراط واتبع اهلوى 
وكلب اجلور قد كشر انيابه وعوى ومل جيد له طاردا وال معارضا وال معاندا وملا وصل اخلرب اىل كتخدا بك طلب 

ا خرب هذه اجلمعية باالزهر فقال له بسبب ما بلغهم عن قطع معاشهم وامنا انتم الذين بعض املشايخ وقال له م
تسلطوهنم على هذه الفعال الغراضكم والبد اين استخرب على من غراهم واخرج من حقه وطلبه علي أغا الوايل 

ثرهن نساء العساكر وال وقال له اخربين عن هؤالء النساء من أي البيوت فقال وما علمي ومن مييزهن وغالبهن وأك
  قدرة يل على منعهن وانفض اجمللس وبردت مهتهم وانكمشوا وشرعوا يف تنفيذ ما امروا به وترتيبه وتنظيمه 

  وفيه حضر حممود بك واملعلم غايل فأقاما اياما وسافرا يف ثالث عشره 
  يف ثاين يوم ودفن  وفيه احضروا حسن أغا حمرم املعروف بنجائي من اقليم املنوفيه وهو مريض وتويف

ويف خامس عشره مر االغا والوايل واغات التبديل وهم يأمرون الناس بكنس االسواق ورشها حاال يف ذلك الوقت 
  من غري تأخري فابتدر الناس ونزلوا من حوانيتهم وبأيديهم املكانس يكنسون هبا حتت حوانيتهم مث يرشوهنا 

شريف سرور ارسله الباشا اىل مصر من ناحية القصري منفيا من ارض ويف تاسع عشره حضر الشريف عبد اهللا ابن ال
  احلجاز فأنزلوه مبنزل 

  امحد أغا كتخدا بك حمجورا عليه ومل جيتمع بعمه ومل يره 
وفيه كثر الطلب للريال الفرانسه بسبب احتياج دار الضرب وما يرسل اىل الباشا من ذلك والزموا التجار باحضار 

  ن بدهلا قروشا فوزعوا مقادير على افرادهم مبا حيتمله ومجعوا ماقدروا عليه منها مجلة من ذلك ويأخذو
وفيه شنق شخص يسمى صاحلا عند باب زويلة واستمر معلقا يومني وسبب ذلك انه يدعي اجلذب والوالية وتزوج 

واستخلصوا منه جانبا مما امرأة واخذ متاعها وماهلا وحصل هلا خلل يف عقلها فأهنوا امره اىل كتخدا بك فامر حببسه 
  اخذه من متاع املرأة وكثر كالم الناس يف حقه فامر الكتخدا بشنقه 

ويف اواخره حضر ابراهيم بك ابن الباشا من اجلهة القبلية ونزل بالبيت الذي اشتراه بنحاية اجلمالية بدرب املسمط 
  وهو بيت امحد بن حمرم 



  واستهل شهر ربيع الثاين بيوم االربعاء سنة

ويف ليلة االثنني سادسه حضر ميمش أغا من ناحية احلجاز مرسال من عند الباشا بأستعمال حسن باشا للحضور اىل 
احلجاز وكان قبل ذلك بأيام ارسل يطلب سبعة االف عسكري وسبعة االف كيس فشرع كتخدا بك يف استكتاب 

ل من ضاق به احلال يف معاشه يذهب اشخاص من اخالط العامل ما بني مغاربة وصعايدة وفالحي القرى فكان ك
ويعرض نفسه فيكتبونه وان كان وجيها جعله امريا على مائة او مائتني ويعطيه اكياسا يفرقها يف انفاره ويشتري 

فرسا وسالحا ويتقلد بسيف وطبنجات وكذلك انفاره ويلبسون قناطيش ولباسا مثل لبس العسكر ويعىب له وزنه 
تفه بندقية وميشون امام كبريهم مثل املوكب وفيهم اشخاص من الغعلة الذين بارود حتت ابطه وياخذ على ك

  يستعملون يف شيل التراب والطني يف العمائر وبرابرة وارسل الكتخدا اىل الفيوم وغريها بطلب 

ة رجال من امثال ذلك ومجعوا الكثري من ارباب الصنائع مثل اخلبازين والفرانني والنجارين واحلدادين والبيطار
  وغريهم من ارباب الصنائع ويسحبوهنم قهرا فأغلق الفرانون خمابزهم وتعطل خبيز خبز الناس اياما 

وفيه ورد الطلب حلسن باشا فشرع يف تشهيل احواله ولوازم سفر مث حضر ميمش أغا باستعجاله واستعجال 
  املطلوبات من االموال وغريها 

الذهب والفضة لدار الضرب بسبب احضار الفرانسة وقد قلت  وفيه قبضوا على اليهود املوردين الذين يوردون
بأيدي الناس جد الكثري اخذها والطلب هلا وانقطاع جميئها من بالدها فحبسوهم وضربوهم وانزلوا يف اسوا حال 
متحريين وذلك أن راتب الضرخبانة سبعة أالف يف كل يوم عنها ثالثة وستون ألف درهم وقدرها ثالث مرات من 

  يضربون ذلك قروشا حىت بلغ سعر النحاس القراضة مائة وعشرين نصفا فضة  النحاس
ويف تاسعه حضر حممود بك الدويدار واملعلم غايل من سرحتهما اىل مصرومها املتأمران على مباشرة قياس االراضي 

امر فاقاما وتشهيل املال املفروض وسبب حضورمها أن ابراهيم باشا ارسل بطلبهما للحضور ليتشاور معهما يف 
  اربعة ايام وعادا راجعني اىل شغلهما 

ويف منتصفه سافر ابراهيم باشا عائدا اىل اسيوط وذهب صحبته اخوه امسعيل باشا والبيكات الصغار خوفا وهروبا 
  من الطاعون 

كان وفيه كمل تعمري اجلامع الذي عمره دبوس اوغلي الذي بقرب داره اليت بفيط العدة وهو جامع جوهر العيين و
قد خترب فهدمه مجيعه وانشأه وزخرفه ونقل لعمارته انقاضا كثرية واخشابا ورخاما من بيت أيب الشوارب وعمل به 

  منربا بديع الصنعة واستخلص جهة اوقافه اطيانا واماكن من واضعي اليد 
  وفيه ارسلوا مجلة اخشاب اىل حجاز مطلوبة اىل الباشا 

  اخلروج منها بعد عصر يوم وفيه ايضا نادوا على سكان اجليزة ب

السبت ومن اليريد اخلروج فال خيرج بعد ذلك ومن خرج فال يدخل وامهلوهم اىل الغروب فخرجوا بأمتعتهم 
واطفاهلم واوالدهم واوانيهم اىل خارج البلدة وبات االكثر منهم حتت السماء لضيق الوقت على الرحيل اىل بلدة 

تباعهم ممن اليريد املقام واحلبس فكانوا كلما وجدوا من محل متاعه من اخرى وخرج ايضا الكثري من عساكرهم وا
اهل البلدة على محار ليذهب اىل جهة يستقر هبا رموا به اىل االرض واخذوا احلمار وحصل الهل اجليزة يف تلك 

  النزر السري الليلة ماال مزيد عليه من الكر ب واجلالء عن اوطاهنم وكل ذلك جمرد وهم مع قلة وجود الطعن اال 



ويف ثالث عشرينه سافرت خزينة املال املطلوبة اىل الباشا اىل جهة السويس واصبحوا معها عدة كبرية من عسكر 
  الدالة خلفارهتا وقدرها الفان ومخسمائة كيس مجيعها قروش 

  شهر مجادي االوىل سنة

وطاقه وخيامه اليت نصبت له بالعادلية استهل بيوم اجلمعة يف ثالثه خرج حسن باشا بعساكره ونزل بعساكره ونزل ب
  قبل خروجه بيومني 

ويف رابعه وصلت هجانة من ناحية احلجاز بطلب حسني بك دايل باشا واخشاب واحتياجات ومجال والذي اخرب 
به املخربون عن الباشا وعساكره وان طوسون باشا وعابدين ركبوا بعساكرهم على ناحية تربة اليت هبا املرأة اليت 

هلا غالية فوقعت بينهم حروب مثانية ايام مث رجعوا منهزمني ومل يظفروا بطائل والن العربان نفرت طباعهم من  يقال
الباشا ملا حصل منه يف حق الشريف من القبض عليه وهاجر الكثري من االشراف وانضموا اىل االخصام وتفرقوا يف 

سكر وقت قيام احلرب وحارهبم وهنب الذخرية النواحي ومنهم شخص يقال له الشريف راجح فأتى من خلف الع
واالمحال وقطع عنهم املدد واخربوا أن اجلمال قل وجودها عند الباشا ويشتريها من العربان املساملني له بأغلى مثن 

  واخربوا أيضا انه واقع باحلرمني غالء شديد لقلة اجلالب واحتكار الباشا للغالل الواصلة اليه 

ى عسكره بأغلى مثن مع التجرب على املسافرين واحلجاج يف استصحاهبم شيئا من احلب من مصر فيبيعه حىت عل
والدقيق فيفتشون متاعهم يف السويس ويأخذون ما جيدونه معهم مما يتزودون به يف سفرهم من القمح او الدقيق وما 

  يكون معهم من الفرانسة لنفقتهم واعطوهم بدهلا من القروش 
فرانسة من الفضة العددية مثامنائة وعشرين نصفا عنها مثانية قروش واملشخص عشرون وفيه بلغ صرف الريال ال

قرشا وقل وجود الفرانسة واملشخص واحملبوب املصري بأيدي الناس جدا مث نودي على أن يصرف الريال بسبعة 
ت واطلقوا يف قروش واملشخص بستة عشر قرشا وشددوا يف ذلك وعاقبوا من زاد على ذلك يف قبض امثان املبيعا

الناس جواسيس وعيونا فمن عثروا عليه يف مبيع اوغريه أنه قبض بالزيادة احاطوا به واخذوه وعاقبوه باحلبس 
والضرب والتغرمي ورمبا ارسلوا من طرفهم اشخاصا متنكرين يايت احدهم للبائع فيساومه السلعة كانه مشتر ويدفع 

به االول ويناكره يف ذلك فرمبا جتاز البائع خوفا من بوار سلعته له يف صمن الثمن رياال او مشخصا وحيسبه حبسا
وخصوصا اذا كانت البيعة راحبة او بيعة استفتاح على زعم الباعة وقلة الزبون بسبب وقف حال الناس او افالسهم 

  فما هو اال أن يتباعد عنه يسريا فما يشعر اال وهو بني يدي االعوان ويالقي وعده 
قافلة من السويس وفيها مجلة من العسكر املتمرضني وحنو العشرة من كبارهم نفاهم الباشا اىل ويف منتصفه وصلت 

مصر وفيهم حجوا اوغلى ودايل حسن وعلي اغادرمنلي وترجوا وحسن أغا ازرجنلي ومصطفى ميسوا وامحد أغا 
  قنبور 

قة ليذهبوا من ناحية القصري اىل وليه أيضا خرج عسكر املغاربة ومن معهم من االجناس املختلفه اىل مصر العتي
  املراكب بالقصري اليت حتملهم اىل احلجاز ! احلجاز واما حمو بك فإنه مل يزل بقنا القلة 

ويف سادس عشره وصلت قافلة وفيها انفار من اهل مكة واملدينة وسفار وبضائع جتارة بن واقمشة وبياض شئ كثري 
يبلغهم خرب الشريف غالب وما حصل له فلما حضر وضع الباشا  وقد اتت اىل جدة من جتارات الشريف غالب ومل

يده عليه مجيعه وارسل اىل مصر فتوىل ذلك السيد حممد احملروقي ورقها على التجارة بالثمن الذي قدره عليهم 



  والزمهم أن اليدفعوه اال فرانسة 
  نه عبد اهللا ويف هذا الشهر وصل اخلرب مبوت الشيخ مسعود كبري الوهابية وتوىل مكانه اب

وفيه خرج طائفة الكتبة واالقباط والروزناجمي واجلاجرتية وذهب اجلميع اىل جزيرة شلقان ليحرروا دفاتر على 
الروك الذي راكوه من قياس االراضي زيادة االطيان وجفل الكثري من الفالحني واهايل االرياف وتركوا اوطاهنم 

ويألفوه وباعوا مواشيهم ودفعوا أمثاهنا يف الذي طلع عليهم يف  وزرعهم وهاهلم هذا الواقع لكوهنم مل يعتادوه
الزيادات اهلائلة وسيعودون مثل الكالب ويعتادون سلخ االرهاب واما امللتزمون فبقوا حيارى باهتني وارتفع ايدي 

تصرفهم يف حصصهم واليدرون عاقبة امرهم منتظرين رمحة رهبم وان وقت احلصاد وهم ممنوعون عن ضم زرع 
وسياهم اىل أن اذان هلم الكتخدا بذلك وكتب هلم اوراقا وتوجهوا بأنفهسم او مبن ينوب عن خمدومه واراد ضم 

زرعه ومل جيد من يطيعه هبم وتطاولوا عليهم بااللسنة فيقول احلرفوش منهم اذا دعى للشغل بأجرته روح انظر غريي 
ايامكم احنا صرنا فالحني الباشا وقد كانوا مع امللتزمني انا مشغول يف شغلي انتم ايش بقالكم يف البالد قد انقضت 

اذل من العبيد املشترى فرمبا أن العبد يهرب من سيده اذا كلفه فوق طاقته او اهانه بالضرب واما الفالح فال ميكنه 
قهرا واليسهل به أن يترك وطنه واوالده وعياله ويهرب واذا هرب اىل بلدة اخرى واستعلم استاذه مكانه احضره 

وازادا ذال ومقتا واهانة وكان من طرائفهم انه اذا آن وقت احلصاد والتحضري طلب امللتزم اوقائم مقامه الفالحني 
  فينادي عليهم 

الغفري امس اليوم املطلوبني يف صبحه بالتبكري اىل شغل اللمتزم فمن ختلف لعذر احضره الغفري او املشد وسحبه من 
وهو املسمى عندهم بالعونة والسخرة واعتادوا ذلك بل يرونه من الالزم الواجب  شنبه واشبعه سبا وشتما وضربا

وهذا خالف ما يلقونه من االذالل والتحكم من مشاخيهم والشاهد والنصراين الصراف وهو العمدة والعهدة 
م حببس من خصوصا عند قبض املال فيغالطهم ويناكرهم وهم له اطوع من استاذهم وامره نافذ فيهم فيأمر قائمقا

شاء اوضربه حمتجا عليهم ببواقي اليدفعها واذا غلق احدهم ماعليه من املال الذي وجب عليه يف قائمة املصروف 
وطلب من املعلم ورده وهي ورقه الغالق وعده لوقت اخر حىت حيرر حسابه فال يقدر الفالح على مرادته خوفا منه 

ن فدان او خروبتان او حنو ذلك واليعطيه ورقة الغالق حىت فإذا سأله من بعد ذلك قال له بقي عليك جبتان م
يستويف منه قدر املال او يصانعه باهلدية والرشوة وغري ذلك امور واحكام خارجة عن ادراك البهيمية فضال عن 

البشرية كالشكاوي وحنوها وذلك كما اذا تشاجر احدهم مع اخر على امر جزئي بادر احدهم احلضور اىل امللتزم 
ثل بني يديه قائال اشكو اليه فالنا مبائة ريال مثال فبمجرد قوله ذاك يأمر بكتابة ورقة خطابا اىل قائمقام او املشايخ ومت

بأحضار ذلك الرجل املشتكي واستخالص القدر الذي ذكره الشاكي قليال او كثريا او حبسه وضربه حىت يدفع 
شها كراء طريقة قليال او كثري او يسمونه حق الطريق ذلك القدر ويرسل والورقة مع بعض اتباعه ويكتب هبا م

فعند وصوله اول شئ يطالب به الرجل حق الطريق املعني مث الشكوى فإن بادر ودفعها واال حبس او حضر به املعني 
اىل بيت استاذه فيوعده احلبس ويعاقبه بالضرب حىت يويف القدر الذي تلفظ به الشاكي وان تاخر عن حضوره 

دفه بآخر وحق طريق االخر كذاك ويسموهنا االستعجالة وغري ذلك احكام وامور غري معقولة املعىن قد ربوا املعني ار
  عليها واعتادوا اليرون فيها بأسا والعيبا وقد سلط اهللا على هؤالء الفالحني 

ال فيهم البدر بسوء افعاهلم وعدم ديانتهم وخيانتهم واضرارهم لبعضهم البعض من اليرمحهم واليعفو عنهم كما ق
احلجازي وسبعة بالفلح قد انزلت ملا حووه من قبيح الفعال شيوخهم استاذهم واملشد والقتل فيما بينهم والقتال مع 



النصارى كاشف الناحية وزد عليها كدهم يف اشتغال وفقرهم ما بني عينيهم مع اسودادالوجه الوجه هذا النكال 
م واستهانوا به وخبدمه وماطلوه يف اخلراج ومسوه بأمساء النساء ومتنوا زوال وإذا التزم هبم ذو رمحة إزدروة يف أعينه

التزامه هبم ووالية غريه من اجلبارين الذين الخيافون رهبم واليرمحهم لينالوا بذلك اغراضهم بوصول االذى لبعضهم 
م حيصل له رواج ال بطلب وكذلك اشياخهم اذا مل يكن امللتزم ظاملا يتمكنون هم أيضا من ظلم فالحيهم الهنم هل

امللتزم الزيادة واملغارم فياخذون النفسهم يف ضمنها ما احبوا ورمبا وزعوا خراج اطياهنم وزراعاهتم على الفالحني 
وقد احنرم هذا الترتيب مبا حدث يف هذه الدولة من قياس االراضي والفدن وما سيحدث بعد ذلك من االحداثات 

  شئ اليت تبدوا قرائنها شيئا بعد 
ويف ثاين عشرينه برز حسن بك دايل باشا خيامه اىل خارج باب النصر وخرج هو يف ثاين يوم يف موكب ونزل 

  بوطاقه ليتوجه اىل احلجاز على طريق الرب 
ويف ليلة االربعاء سابع عشرينه قبل الغروب بنحو نصف ساعة وصل جراد كثري مثل الغمام وصار يتساقط على 

  ة مثل الغمام وافسد كثريا من االشجار وانقطع اثره يف ثاين يوم الدور واالسطحة واالزق
  ويف يوم االثنني عاشره ارحتل حسن باشا من ناحية الشيخ فمر اىل بركة احلج 

ويف منتصفه حضر الروزناجمي واالفندية بعد ان استملى منهم القبط الدفاتر وامساء امللتزمني ومقادير حصصهم مث 
  غايل ومن معهم من الكتبة االقباط وظهر للناس عند حضورهم نتيجة حضر حممود بك واملعلم 

ماصنعوه ونظموه ورتبوه من قياس االراضي ورك البالد وهو أن االراضي زادت يف القياس بالقصبة اليت قاسوا هبا 
ا على حدهتا وحدودها مقدار الثلث او الربع حىت قاسوا الرزق االحباسية بأمساء اصحاهبا ومزارعيها واطيان الوساي

حىت االجران وما ال يصلح للزراعة وما يصلح من البور الصاحل وغري الصاحل فلما مت ذلك حسبوها بزياداهتا االفدنة 
مث جعلوها ضرائب منها ضريبة مخسة عشر رياال واربعة عشر واثين عشر واحد عشر وعشرة مال الفدان حبسب 

ث أن البلدة اليت كانت يفرض عليها يف مغارم الفرض اليت كانوا جودة االقليم واالرض فبلغ ذلك مبلغا عظيما حبي
فرضوها قبل ذلك يف سنيهم املاضية ويتشكي منها الفالحون وامللتزمون ويستغيثون ويبقى منها بواقي ويعجوزن 
أغا عنها ألف ريال طلع عليها يف هذه اللفة عشرة آالف ريال اىل مائة ألف واقل واكثر واحضر الكتخدا ابراهيم 

الرزاز والشيخ امحد يوسف وخلع عليهما خلعتني وجعلوا هلما ديوانا خاصا ملن يلتزم بالقدر الذي حترر على حصته 
اليت يف تصرفه فيعطونه ورقة تصرف ويكتب على نفسه وثيقة بأجل معلوم يقوم بدفع ذلك ويتصرف يف حصته 

تها وان شاء اجرها ملن شاء وليس له من مال بشرط أن اليكون له اال اطيان االوسية أن ساء زرعها واخذ غل
اخلراج اال املال احلر املعني بسند الديوان واملعروف بالتقسيط وما زاد يف قياس االرض من بني الفالحة واالوسية 

فهو للمريي قل او اكثر واما الرزق االحباسية املرصدة على الرب والصدقة والهل املساجد واالسبلة واملكاتب 
فإهنم مسحوها بقايسهم فما وجدوه زائدا عن احلد االصلي جعلوه للديوان وما بقى قيدوه وحروره بإسم واخلريات 

واضع اليد عليها وإسم وافقها وزعها او ما ميليه املزارع احلاضر وقت القياس وسؤال املباشرين وقرروا عليها املال 
يام الوزير وشريف افندي وما بعده على سبقه مثل ضريبة البلد فإن اثبتها صاحبها وكان بيده سند جديد من ا

  لوقت تارخيه قيدوا له نصف مال تآجرها والنصف الثاين الباقي للديوان ورمسوا لكاتب الرزق أن 

يعمل ديوانا لذلك ومعه عدة من الكتبة ويأيت اليه الناس بأوراق سنداهتم فمن وجد بيده سندا جديدا كتب له 
دفتره يف ورقة فيذهب هبا أىل الديوان فيقيدون ذلك بعد البحث والتعنت من صورة قيد الكشف مبوجب ما هو ب



الطرفني ويقع االشتباه الكثري يف امساء ارباهبا وامساء حيضاهنا وغيطاهنا فيكلفون صاحب احلاجة بإثبات ما ادعاه 
سيه من مشقة السفر ويكتب له اوراقا ملشايخ الناحية وقاضيها بإثبات ما يدعيه ويعود مسافرا ويقاسي ما يقا

واملصرف ومعاكسة املشايخ وقاضي الناحية مث يعود اىل الديوان باجلواب مث ميكن االحتجاج عليه حبجة اخرى ورمبا 
كان سعيه وتعبه على فدان واحد او اقل او اكثر وازدحم الناس على بيت كاتب الرزق وانفتح له بذلك باب النه 

ينت على قدر االفدنة واضاع الكثري من الناس ما تلقوه عن اسالفهم وما اليكتب كشفا حىت يأخذ عليه دراهم تع
كانوا يرتزقون منه وامهلوا جتديد السندات واتكلوا على ما بأيديهم من السندات القدمية جلهلهم وظنهم انقضاء 

من كثرة  االمر وعدم دوام احلال وتغري الدولة وعود النسق االول او لفقرهم وعدم قدرهتم على ما ابتدعوه
املصاريف اليت تصرف على جتديد السند واشتغال ما احلماية اليت قدرها شريف افندي على اراضي الرزق عن كل 

فدان عشرة انصاف او مخسة فكثري من الناس استعظم ذلك واعتمد على اوراقه القدمية فضاعت عليه رزقته 
ضي بالوالش وكان الشان يف امر الرزق أن واحنلت واخذها الغري والذي مل يرض بالتوت بل والحصل حطبة ر

اراضيها تزيد عن موقوع اراضي البالد زيادة كثرية وخراجها اقل من خراج اراضي البالد الذي يقال له املال احلر 
االصلي وليس عليها مصاريف وال مغارم وال تكاليف فاملزارع من الفالحني اذا كان حتت يده تآجر رزقه او رزقتني 

غبوطا وحمسودا يف اهل بلده ويدفع لصاحب االصل القدر النزر واملزارع يتلقى ذلك سلفا عن خلف فإنه يكون م
  واليقدر صاحب االصل أن يزيد عليه زيادة وخصوصا اذا 

كانت حتت يد بعض مشايخ البالد فال يقدر احد أن يتعدى عليه من الفالحني ويستأجرها من صاحبها وان فعل 
ثري من الرزق واسعة القياس جدا وما هلا قليل جدا وخصوصا يف االراضي القبلية فإن اليقدر على محايتها والك

غالبها رزق وشراوي ومتأخرات مل متسح ومل يعلم هلا فدادين وال مقادير وقد تزيد أيضا باحنسار البحر عن سواحلها 
هات االوقاف مبصر وكذلك يف البالد البحرية ولكن دون ذلك ومعظم اراضي الرزق القبلية مرصدة على ج

وغريها والواضعون ايديهم عليها ال يدفعون جلهاهتا وال ملستحقيها اال ما هو مرتب ومقرر من الزمن واالول السابق 
وهو شئ قليل وليتهم لو دفعوه فإن يف اوقاف السالطني املتقدمة القطمة من االراضي اليت عربهتا اكثر من ألف 

ة مخس ويبات او من الدراهم الفان فضة واقل واكثر وهي حتت يد بعض فدان وخراجها مخسون زكيبة والزكيب
كرباء البالد يزرعها ويأخذ منها االلوف من االردب من اجناس الغالل ويضمن ويبخل بدفع ذاك القدر اليسري 
هم جلهة وقفه ويكسر السنة على السنة فإن كانت يد صاحب االصل قوية او كان واضع اليد فيه خريية وقليل ما 
دفع الرباهبا مثنها بعد أن يرد اخلمسني اىل االربعني بالتكسري واخللط مث يبخس الثمن جدا فإن كان مثن االردب 

اربعمائة حسبه باربعني نصفا او اقل فيعود مثن اخلمسني زكيبة اىل مثن زكيبتني وقس على ذلك والذي يكون حتت 
فزرعوها وتقامسوها معتقدين ملكيتها تلقوها باالرث من يده شئ من اطيان هذه االوقاف ورثها من بعده ذريته 

مورثهم واليرون أن الحد سواهم فيها حقا واليهون هبم دفع شئ الربابه ولو قل االقهرا وباجلملة ما اصاب الناس 
اال ما كسبت ايديهم والجنوا المثرات اعماهلم وكان معظم ادارات دوائر عظماء النواحي وتوسعاهتم ومضايفهم 

هذه االرزاق اليت حتت ايديهم بغري استحقاق اىل أن سلط اهللا عليهم من استحوذ على مجيع ذلك وسلب عنهم من 
  ما كانوا فيه من النعمة وتشتتوا يف النواحي وتغربوا عن اوطاهنم وخربت دورهم 

عض ارزاق ومضايفهم وذهبت سيادهتم وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل حتس منهم من احدا وتسمع له ركزا ويف ب
من مات اربابه وخربت جهاته ونسي امره وبقي حتت يد من هو حتت يده من غري شئ اصال وقد اخربين بنحو ذلك 



مشس الدين ابن محودة من مشايخ برما باملنوفية عند ما احضر اىل مصر يف وقت هذا النظام انه كان يف حوزهم ألف 
يديهم من الرزق اليت يزرعوهنا باملال اليسري وخالف املرصد فدان العلم للملتزم وال غريه هبا وذلك خالف ما بأ

على مساجد بالدهم اليت مل يبق هلا اثر وكذلك االسبلة وغريها واطياهنم حتت ايديهم من غري شئ وخالف فالحتهم 
خ ذلك الظاهرة باملال القليل ملصارف احلج الهنا كانت من مجلة البالد املوقوفة على مهمات امري احلاج وقد انتس

  كله 
وفيه اخرب املخربون أن مراكب املوسم وصلت يف هذا العام اىل جدة وكان هلا مدة سنني ممتنعة عن الوصول خوفا 

من جور الشريف وزواله ومتلك الدولة البالد وظنهم فيهم العدل فاطمأنوا وعبوا متاجرهم وحضروا اىل جدة 
لواحد مائة ألف فرانسة فيكون اربعة وعشرين مائة ألف فجمع الباشا مكوسهم فبلغت اربعة وعشرين لكاواللك ا

فرانسة فقبضها منهم بضائع ونقودا وحسب البضائع بأخبس االمثان مث التفت اىل التجار الذين اشتروا البضائع وقال 
ليت هلم اين طلبت منكم مرارا أن تقرضوين املال فادعيتم االفالس وملا حضر املوسم بادرمت ياخذه وظهرت اموالكم ا

كنتم تبخلون هبا فال بد أن تقرضوين ثلثمائة ألف فرانسة فصاحلوه على مائيت ألف دفعوها له نقودا وبضائع 
  مشترواهتم حسبها هلم العشرة ستة مث فرض على اهل املدينة ثالثني ألف فرانسه 

  واستهل شهر رجب سنة

ا قنفدة واستولوا عليها ومل جيدوا هبا غري يف خامسه ضربوا عدة مدافع واخربوا بوصول بشارة وان عساكرهم حاربو
  اهلها 

  ويف سادسه سار حسني بك دايل باشا بعساكره اخليالة برا 
  وفيه عزم على السفر والد حمرم بك زوج ابنة الباشا اىل بالده وذلك 

ازا واقمشة هندية يعد عود من احلجاز فأرسلوا اىل االعيان تنابيه باالمر هلم مبهاداته ففعلوا وعبوا له بقجا وبناو
  حمالوية كل امري على قدر مقامه 

ويف ليلة االدثنني تاسعه حصلت يف وقت اذان العشاء زلزلة حنو دقيقتني وكان املؤذنون طلعوا على املنارات 
وشرعوا يف االذان فلما اهتزت هبم ظن كل من كان على منارة سقوطها فأسرعوا بالنزول فلما علموا اهنا زلزلة 

ادوا االذان وسقط من شرائف اجلامع االزهر شرافة وحتركت االرض أيضا يف خامس ساعة من الليل طلعوا واع
  ولكن دون االوىل وكذلك وقت الشروق هزة لطيفة 

ويف حادي عشره هرب الشريف عبد اهللا ابن الشريف سرور يف وقت الفجرية ومل يشعروا هبروبه اال بعد الظهر 
لذلك وارسل اىل مشايخ احلارات وغريهم وبث العربان يف اجلهات فلما كان ليلة  فلما بلغ كتخدا بك اخلرب فتكدر

السبت حضروا به وقت الغروب وقد حجزوه حبلوان واتوا به اىل بيت السيد حممد احملروقي فأخذه اىل كتخدا بك 
ن كان مطلق فأرسله اىل بيت اخيه امحد أغا ومن ذلك الوقت ضيقوا عليه ومنعوه من اخلروج والدخول بعد أ

السراح خيرج من بيت امحد أغا ويذهب اىل بيت عمه الشريف غالب ويعود وحده فعند ذلك ضيقوا عليه وعلى 
  عمه أيضا 

ويف يوم اخلميس تاسع عشره حضر املشايخ عند كتخدا بك وعاودوه يف احلطاب فيما احدثوه على الرزق وعرفوه 
ئر فتنصل من ذلك وقال هذا شئ ال عالقة يل فيه وهذا شئ امر به انه يلزم من هذا االحداث ابطال املساجد والشعا



افندينا وحممود بك واملعلم غايل مث كلموه أيضا يف صرف اجلامكية املعروفة بالسائرة والدعاجوي للفقراء والعامة 
  فوعدهم بصرفها وقت ما يتحصل املال فإن اخلزينة فارغة من املال 

علم غايل من سرحتهما فذهب اليهم املشايخ يف ثاين يوم مث خاطبومها بالكالم ويف يوم السبت حضر حممود بك وامل
  يف شأن الرزق فأجاهبم املعلم غايل بقوله يا اسيادنا هذا امر مفروغ منه بأمر افندينا من عام اول 

 من قبل سفره فال تتعبوا خاطركم واجب عليكم مساعدته خصوصا يف خالص كعبتكم ونبيكم من ايدي اخلوارج
  فلم يردوا عليه جوابا وانصرفوا 

ويف يوم االحد تاسع عشرينه حصل كسوف مشس وكان ابتداؤه بعد الشروق ومتداره قريبا من ثلثي اجلرم ومث 
  اجنالؤه يف ثاين ساعة من النهار وكانت الشمس بربج السرطان اربعا وعشرين درجة يف حادي عشره ابيب القبطي 

سويس واخرب الواصلون عن واقعة قنفذة وما حصل هبا بعد دخول العسكر اليها وفيه وصلت القافلة من ناحية ال
وذلك اهنم ملا ركبوا عليها برا وحبرا وكبريهم حممود بك وزعيم اوغلي وشريف أغا فوجدوها خالية فطلعوا اليها 

م وارسلوها اىل وملكوها من غري مدافع وال مدجافع وليس هبا غري اهلها وهم اناس ضعاف فقتلوهم وقطعوا اذاهن
مصر لريسلوها اىل اسالمبول وعندما علم العربان مبجئ االتراك خلوا منها ويقال هلم عرب العسري وترافعوا عنها 
وكبريهم يسمى طامي فلما استقر هبا االتراك ومضى عليهم هبا حنو مثانية ايام رجعوا عليهم واحاطوا هبم ومنعوهم 

م فاهنزموا وقتل الكثري منهم وجنا حمو بك بنفسه يف حنو سبعة انفار وكذلك املاء فعند ذلك ركبوا عليهم وحاربوه
زعيم اوغلي وشريف أغا فنزلوا يف سفينة وهربوا فغضب الباشا وقد كان ارسل هلم جندة من الشفاسية اخليالة 

  فحارهبم العرب ورجعوا منهزمني من ناحية الرب وتواتر هذا اخلرب 

  ثاء سنةواستهل شهر شعبان بيوم الثال

يف ثانيه حضر ميمش أغا من الديار احلجازية وعلى يده فرمانات خطابا لدبوس اوغلي واخرين يستدعيهم اىل 
احلضور بعساكرهم وكان دبوس اوغلي يف بلده الربلس فتوجه اليه الطلب وكذلك شرح كتخدا بك يف الكتابات 

  عساكر اتراك ومغاربة وعربان وغري ذلك 
من العسكر وارسل كتخدا بك مينع احلجاج الواردين من بالد الروم وغريهم من النزول اىل  ويف رابعه سافر طائفة

  السفائن الكائنة بساحل 

السويس والقصري وبأن خيلوها الجل نزول العساكر املسافرين وبتأخري احلجاج وذلك أنه ملا وصلت البشائر اىل 
واملدينة ووصول ابن مضيان واملضايقي وغريهم اىل دار الديار الرومية بفتح احلرمني وخالص مكة وجدة والطائف 

السلطنة وهروت الوهابني اىل بالدهم فعملوا والئم وافراحا وهتاين وكتبت مراسيم سلطانية اىل بالد الرومنلي 
واالنضول بالبشائر بالفتح واالذن والترخيص واالطالق ملن يريد احلج اىل احلرمني باالمن واالمان والرفاهية 

احة فتحركت مهم مريدي احلج الن هلم سنني وهم ممتنعون ومتخوفون عن ورود احلج فعند ذلك اقبلوا افواجا والر
حبرميهم واوالدهم ومتاعهم حىت أن كثريا من املتصوفني منهم باع داره وتعلقاته وعزم على احلج واجملاورة باحلرمني 

ن الغالء والقحط اال عند وصوهلم اىل ثغر اسكندرية ومل بأهله وعياله ومل يبلغهم استمرار احلروب وما باحلرمني م
يتحققوها اال مبصر فوقعوا يف حرية ما بني مصدق ومكذب فمنهم من شد للسفر ومل يرجع عن عزمه وسلم االمر 

هللا ومنهم من تأخر مبصر اىل أن ينكشف له احلال وقرروا على كل شخص من املسافرين يف مراكب السويس 



لك خالف اجرة متاعه وما يتزود به يف سفره فإهنم يزنونه بامليزان وعلى كل اقة قدر معلوم من عشرين فرانسه وذ
الدراهم واما من يسافر يف حبر النيل على جهة القصري يف مراكب الباشا فيؤخذ على رأس كل شخص من مصر 

ة حبر القلزم أن وجد سفينة حاضرة القدمية اىل ساحل قنا ثالثون قرشا مث عليه اجرة محله من قنا اىل القصري مث اجر
واال تاخر اما بالقصري او السويس حىت يتيسر له النزول ويقاسي ما يقاسيه يف مدة انتظاره وخصوصا يف املاء وغلو 

مثنه ورداءته وال يسافر شخص ويتحرك من مصر اال بأذن كتخدا بك ويعطيه مرسوما باالذن وبلغين أن الذين 
بقصد احلج حنو العشرة آالف خالف من وصل من بالد الرومنلي واالنضول وغريمها خرجوا من اسالمبول خاصة 

  وحضر الكثري من اعياهنم مثل امام السلطان وغريه فنزل البعض مبنزل عثمان أغا وكيل دار السعادة 

  ائل سابقا والبعض مبنزل السيد حممد احملروقي وبيت شيخ السادات ومنهم من استأجر دورا يف اخلانات والوك
وفيه حضر قاصد من باب الدولة وعلى يده مرسوم مضمونه االمر باسترجاع ما اخذ من الشريف غالب من املال 
والذخائر اليه وكان الباشا ارسل اىل الدولة بسبحىت لؤلؤ عظام من موجودات الشريف فحضر هبما ذلك القبجي 

  باشا باحلجاز وردمها اىل الشريف غالب مث سافر ذلك القبجي باالوامر اىل ال
  ويف سابعه وصلت هجانة باستعجال العساكر وتواىل حضور اهلجانة خلصوص االستعجال 

ويف يوم السبت تاسع عشره انزلوا الشريف غالبا اىل بوالق حبرميه واوالده وعبيده وكان قد وصل اىل مصر أغا 
خذ منه من املال وغريه خبمسمائة معني بقصد سفر املذكور اىل سالنيك فنزل صحبته اىل بوالق وصاحلوه عما ا

كيس فأرادوا دفعها له قروشا فامتنع قائال اهنم اخذوا مايل ذهبا مشخصا فرانسة فكيف آخذ بدل ذلك حناسا النفع 
هبا يف غري مصر فأعطوه مائيت كيس ذهبا وفرانسة وحتول الباقي وكيله مكي اخلوالين مث زودوه واعطوه سكرا وبنا 

ذلك ونزل مسافرا اىل املراكب صحبة املعني اىل احلجاز من ناحية القصري وبرز ابن باشت وارزا وشرابات وغري 
طرابلس وصحبته عساكر أيضا اىل ناحية العادلية وأخر يقال له قنجة بك ومعهم حنو االلف خيال من العرب 

  واملغاربة على طريق الرب اىل احلجاز 
مسرى القبطي اويف النيل املبارك اذرعه فداروا بالرايات ونودى  ويف يوم اخلميس رابع عشرينه املوافق لسادس شهر

  بالوفاء وكسروا السد يف صبح يوم اجلمعة حبضرة كتخدا بك والقاضي واجلم الغفري من العساكر 
  ويف اواخره وصلت االخبار بأن الباشا توجه اىل الطائف وابقى حسن باشا مبكة 

  واستهل شهر رمضان بيوم االربعاء سنة

رابعه حضر موسى أغا تفكجي باشا من الديار احلجازية وكان فيمن باشر حرابة قنفدة ومن مجلة من اهنزم هبا يف 
  وهلكت مجيع عساكره وخدمه ورجع اىل مصر وصحبته اربعة انفار من اخلدم 

د ثاين ويف عاشره خرجت العساكر اجملردة لسفر احلجاز اىل بركة احلج وهم مغاربة وعربان وارحتلوا يوم االح
  عشره 

ويف االربعاء خامس عشره برز دبوس اوغلي خارج باب الفتوح ليسافر بعساكره اىل احلجاز وكذلك حسن أغا سر 
ششمه ونصبوا خيامهم واستمروا خيرجون من املدينة ويدخلون غدوا وعشايتهم ياكلون ويشربون جهارا يف هنار 

وجيلسون على املساطب وبأيديهم االقصاب والشبكات رمضان ويقولون حنن مسافرون وجماهدون وميرون باسواق 
الىت يشربون فيها الدخان من غري احتشام وال حياء وجيوزون حبارات احلسينية على القهاوي يف الضحوة فيجدوهنا 



مغلوقة فيسألون عن القهوجي ويطلبونه ليفتح هلم القهوة ويوقد هلم النار ويغلي هلم القهوة ويسقيهم فرمبا هرب 
جي واختفى منهم فيكسرون الباب ويعبثون باالته واونيه فما يسعه اجملىء وايقاد النار واشيع من ذلك انه القهو

اجتمع بناحية عرضيهم وخيامهم اجلم الكثري من النساء اخلواطي والبغايا ونصبوا هلن خياما واخصاصا وانضم اليهن 
ذلك واحنشر معهم الكثري من الفساق واهل األهواء  بياع البوظة والعرقي واحلشاشون والغوازي والرقاصون وامثال

والعياق من اوالد البلد فكانوا مجيعا عظيما يأكلون احلشيش ويشربون املكسرات ويزنون ويلوطون ويشربون 
اجلوزة ويلعبون القمار جهارا يف هنار رمضان ولياليه خمتلطني مع العساكر كأمنا سقط عن اجلميع التكاليف وخلصوا 

ب ومسعت ممن شاهد بعينه حممود بك املهردار الذي هو اعظم اعياهنم وهو املتويل على قياس االراضي مع من احلسا
  املعلم غايل وهو جالس يف ديواهنم املخصوص بالقرب من سويقة الالال وهو يشرب يف النرجيلة التنباك 

  ويأتونه بالغداء جهارا ويقول انا مسافر الشرقية لعمل نظام االراضي 
  غايته وصلت هجانة باستعجال العساكر ويف 

  واستهل شهر شوال بيوم اخلميس سنة

  يف ليلته قلدوا عبداهللا كاشف الدرنديل امريا على ركب احلجاج 
  ويف يوم السبت ثالثة خرج دبوس اوغلي يف موكب اىل خميمة وكذلك حسن أغا سرششه ليسافر اىل احلجاز 

كعبة بالطبول والزمور اىل املشهد احلسيين واجتمع الناس على عادهتم ويف يوم السبت حادي عشره نزلوا بكسوة ال
  للفرجة 

وفيه انتقل حممود بك واملعلم غايل اىل بيت حسن أغا جنايت وعملوا ديواهنم فيه وتلقوا اجلنينة الىت به وجلسوا حتت 
نزوت صاحبة املنزل يف ناحية اشجارها وربط االقباط محريهم فيها وشرع حممود بك يف عمارة اجلهة القبلية منه وا

  منه 
ويف سابع عشره ارحتل دبوس اوغلي وحسن أغا سرششمه ومن معهم من العساكر من منزلتهم متوجهني اىل الديار 

  احلجازية 
ويف يوم اخلميس ثاين عشرينه رسم كتخدا بك بنفي طائفة من الفقهاء من ناحية طندتا اىل أيب قري بسبب فتيا افتوها 

لدهم وقضى هبا قاضيهم واهنيت الدعوى اىل ديوان مصر فطلبوا اىل اعادة الدعوى فحضروا وترافعوا يف حادثة بب
  اىل قاضى العسكر واثبتوا عليهم اخلطا فرسم بنفي الشاكي واملفتيني ولقاضي ربعهم 

رة عن حنو ويف يوم السبت رابع عشرينه عملوا موكبا خلروج احململ واستعد الناس للفرجة على عادهتم فكان عبا
مائة مجل حتمل روايا املاء والقرب وعدة من طائفة الدالة على رؤسهم طراطري سود قالهبا وامري احلاج على شكلهم 

وخلفه ارباب االشاير ببيارقهم وشراميطهم وطبوهلم وزمورهم وجوقاهتم وخلفهم احململ فكان مدة مرورهم مع 
  مل من املواكب مبصر الىت يضرب تقطيعهم وعدم نظامهم حنو ساعتني فأين ما كان يع

  حبسنها وترتيبها ونظامها املثل يف الدنيا فسبحان مغري الشؤن واالحوال 
وفيه خرجت زوجة الباشا الكبرية وهي ام اوالده تريد احلج اىل خارج باب النصر يف ثالثة ختوت واملتسفر هبا 

الصعيد وخرج لتشييعها هو واخوه امسعيل باشا بونابارته اخلازندار وقد حضر لوداعها ولدها ابراهيم باشا من 
وصحبتهما حمرم بك زوج ابنتها حاكم اجليزة ومصطفى بك دايل باشا ويقال انه اخوها وكذلك حممد بك الدفتردار 



زوج ابنتها أيضا وطاهر باشا وصاحل بك السلحدار وارحتلت ومن معها يف سادس عشرينه اىل بندر السويس ويف 
  اكر املغاربة وغريهم ممن تعسكر وارحتل امري احلج من احلصوة اىل الربكة ذلك اليوم برزت عس

  ويف يوم الثالثاء خرجت عساكر كثرية جمردين للسفر 
ويف يوم اخلميس تاسع عشرينه ارحتل امري احلج ومن معه من الربكة يف تاسع ساعة من النهار ويف ذلك اليوم هبت 

اواخر النهار واطبقت السماء بالغيوم والقتام وابرق الربق برقا متتابعا رياح غربية مشالية باردة واشتد هبوهبا 
وارعدت رعدا له دوي متصل وملا قرب من مست رؤسنا كان له صوت عظيم مزعج مث نزل مطر غزير استمر حنو 

  نصف ساعة مث سكن بعد أن تبحرت منه االزقة والطرق وكان ذلك اليوم رابع شهر بابه القبطي 
رب من السويس أن امرأة الباشا ملا وصلت هناك وجدت عاملا كبريا من احلجاج املختلفه االجناس وفيه ورد اخل

ممنوعني من املراكب فصرحوا يف وجهها وشكوا اليها ختلفهم وان امري البندر مانعهم من النزول يف املراكب وبذلك 
وهم يف مشقة عظيمة من عدم املاء وال  املنع يفوهتم احلج الذي جتشموا االسفر وصرفوا أيضا االموال من اجله

ميكنهم الرجوع لعدم من حيملهم وان امري البندر يشتط عليهم يف االجرة وياخذ على كل رأس مخسة عشر فرانسا 
فحلفت اهنا ال تنزل اىل املركب حىت ينزل مجيع من السويس من احلجاج املراكب وال يؤخذ منهم اال القدر الذي 

  م فكان ما حكمت به هذه احلرمة صار هلا به جعلته على كل فرد منه

  منقبة محيدة وذكرا حسنا وفرجا هلؤالء اخلالئق بعد الشدة 

  واستهل شهر ذي القعدة بيوم السبت سنة

  ويف يوم االثنني نادى املنادي بوقود قناديل سهارى على البيوت والوكائل وكل اربع دكاكني قنديل 
محار باملقلوب وهو قابض بيده على ذنب احلمار وعمموه مبصارين ذبيحة ويف ثامنه جرسوا شخصا واركبوه على 

وعلى كتفه كرش بعد أن حلقوا نصف حليته وشواربه قيل أن سبب ذلك انه زور حجة تقرير على اماكن تتعلق 
بإمرأة اجنبية وباع بعض االماكن وكانت تلك املرأة غائبة من مصر فلما حضرت وجدت مكاهنا مسكونا بالذي 

  تراه فرفعت قصتها اىل كتخدا بك ففعل به ذلك بعد وضوح القضية اش
ويف ثاين عشره سافر عبداهللا ابن الشريف سرور اىل احلجاز باستدعاء من الباشا فأعطوه اكياسا وقضى اشغاله 

  وخرج مسافرا 
يا مع طائفة وفيه وقعت حادثة حبارة الكعكيني بني شخصني من الدالتية رحما خلف غالم بدوي عمل نفسه عسكر

املغاربة يدعي احدمها أن له عنده دراهم فهرب منهما اىل اخلطة املذكورة فرحما خلفه وبيد كل منهما سيفه مسلوال 
فدخل الغالم اىل عطفة احلمام وفزعت عليهما املغاربة املتعسكرون القاطنون بتلك الناحية وضربوا عليهما بنادق 

ب رفيقه اىل كتخدا بك فأخربه فأمر باحضار كرباء املغاربة وطالبهم فسقط حصان احد الدالة واصيب راكبه وهر
بالضارب فلم يتبني امره وقبضوا على الغالم اهلارب فحبسوه ويف ذلك الوقت حصل يف الناس فزعة واغلقت اهل 

سبت سوق الغورية والشوائني والفحامني حوانيتهم وبقي ذلك الغالم حمبوسا ومات الداليت املضروب يف ليلة ال
  خامس عشره فأحضروا ذلك الغالم اىل باب زويلة وقطعوا رأسه ظلما ومل يكن هو الضارب 

  ويف عشرينه سافر ابن باشت طرابلس وسافر معه عسكر املغاربة اخلياله 

  واستهل شهر ذى احلجة احلرام ختام سنة



وكان موته يف شهر شوال باملدينة يف اوله ورد جناب من احلجاز واخرب مبوت طاهر افندي وهو افندي ديوان الباشا 
حتف انفه وورد اخلرب أيضا بصلح الشريف راجح مع الباشا وانه قابله واكرمه وانعم عليه مبائيت كيس واخرب أيضا 

  بأنه تركه الباشا بناحية الكلخة وهي ما بني الطائف وتربة وانقضت السنة حبوادثها 
الفقيه النبيه الشيخ حسني املعروف بابن الكاشف الدمياطي واما من مات يف هذه السنة فمات العمدة الفاضل 

ويعرف بالرشيدي تعلق بالعلم واخنلع من االمرية واجلندية وحضر اشياخ العصر والزم الشيخ عبد اهللا الشرقاوي 
يث وانتقل من مذهب احلنفية اىل الشافعية ملالزمته هلم يف املعقول واملنقول وتلقى عن السيد مرتضى اسانيد احلد

واملسلسالت وحفظ القرآن يف مبدأ امره برشيد وجوده على السيد صديق وحفظ شيئا من املتون قبل جميئه اىل 
مصر واكب على االشتغال باالزهر وتزيا بزي الفقهاء بلبس العمامة والفرجية وتصدر ودرس يف الفقه واملعقول 

لعة أيب قري فجعله اماما يصلي خلفه االوقات وحضر وغريمها وملا وصل حممد باشا اىل والية مصر اجتمع عليه عند ق
معه اىل مصر ومل يزل مواظبا على وظيفته وانتفع بنسبته اليه واقتىن حصصا واقطاعات وتقلد قضايا مناصب البالد 

البنادر ويأخذ ممن يتوالها اجلعاالت واهلدايا واخذ أيضا نظر وقف ازبك وغريه ومل يزل حتت نظره بعد انفصال 
  باشا خسرو واستمر املذكور على القراءة واالقراء حىت تويف اواخر السنة حممد 

ومات الفاضل الشيخ عبدالرمحن اجلمل وهو اخو الشيخ سليمان اجلمل وتفقه على اخيه والزم دروسه وحضر 
لي غريه من اشياخ العصر ومشى على طريقة اخيه يف التقشف واالجنماع عن خلطة الناس وملا مات اخوه وكان مي

الدروس جبامع املشهد احلسيين بني املغرب والعشاء على مجع جماوري االزهر والعامة وتصدر لالقراء يف حمله يف ذلك 
  الوقت فقرالشمايل 

  واملواهب واجلاللني ومل يزل على حالته حىت تويف ثاين عشر ذي احلجة 
زهر وحضر دروس وبه خترج وواظب عليه يف ومات الشيخ املفيد حممد االسناري الشهري جباد املوىل ممن جاور باال

جمالس الذكر وتلقى عنه طريقة اخللوتية والبسه التاج وتقدم يف خطابة اجلمعة واالعياد باجلامع االزهر بدال عن 
الشيخ عبدالرمحن البكري عندما رفعوها عنه وخطب جبامع عمر ومبصر العتيقة يوم االستسقاء عندما قصرت زيادة 

ث وعشرين وتأخر يف الزيادة عن اوانه وملا حضر حممد باشا خسرو اىل مصر وصلى صالة اجلمعة النيل يف سنة ثال
باالزهر يف سنة سبع عشرة خلع عليه بعد الصالة فروة مسور فكان خيرجها من اخلزنة ويلبسها وقت خطبة اجلمعة 

رح االمشوين على اخلالصة واشتهر واالعياد وواظب على قراءة الكتب للمبتدئني كالشيخ خالد واالزهرية مث قرأ ش
ذكره ومنا امره يف اقل زمن وكان فصيحا مفوها يف التقرير وااللقاء لتفهيم الطلبة ومل يزل على حالة محيدة يف حسن 

  السلوك والطريقة حىت تويف يف شهر احلجة وقد ناهز االربعني 

  سنة ثالثني ومائتني والف

  استهل احملرم بيوم الثالثاء 
وصل جناب من احلجاز وعلى يده مكاتبات باالخبار عن الباشا واحلجاج بأهنم حجوا ووقفوا بعرفة  ويف خامسه

  وقضوا املناسك 
  ويف تاسعه حضر ابراهيم باشا من اجلهة القبلية اىل داره باجلمالية 

ضربوا لذلك ويف عاشره يوم اخلميس وصل يف ليلته قاجبي وعلى يده تقرير للباشا من احلجاز اىل ساحل القصري ف



  مدافع من القلعة 
ويف صبحها خرج ابن الباشا واخوه وكذلك اكابر دولتهم اىل ناحية البساتني ومنهم من عدى النيل اىل الرب الغريب 

  ملالقاته على مقتضى عادته يف عجلته يف احلضور وعلى حساب مضي االيام من يوم وصوله اىل 

  مث رجعوا  القصري فغابوا يف انتظاره حىت انقضى النهار
ويف صبح اليوم الثاين خرجوا مث عادوا اىل دورهم اخر النهار واستمروا على اخلروج والرجوع ثالثة ايام ومل حيضر 
زكثر لغط الناس عند ذلك واختلفت رواياهتم واقاويلهم مدة ايام وليال وهنارا مث ظهر كذب هذا اخلرب وان الباشا مل 

خرب جميئه انه وصل اىل ساحل القصري سفينة هبا سبعة عشر شخصا من  يزل بأرض احلجاز وقيل أن سبب اشاعة
العسكر فسأهلم الوكيل الكائن بالقصري عن جميئهم فأجابوه اهنم مقدمة الباشا وانه واصل يف اثرهم فعندما مسع 

شخص من  جواهبم ارسل خطابا اىل كاتب من االقباط بقنا يعرفه بقدوم الباشا فكتب ذلك القبطي خطابا اىل وكيل
اعيان كتبة االقباط بأسيوط يسمى املعلم بشارة فعندما وصله اجلواب ارسل جوابا اىل موكله بشارة املذكور مبصر 

ذلك اخلرب ويف احلال طلع به اىل القلعة واعطاه البراهيم باشا فانتقل به ابراهيم باشا اىل جملس كتخدا بك فخلع 
ع ونزلت املبشرون وانتشروا بالبشائر اىل بيوت االعيان واخذ كتخدا بك على بشارة خلعة وامر بضرب املداف

البقاشيش وملا حصل التراخي والتباطؤ والتأخر يف احلضور بعد االشاعة اخذ الناس يف اختالف الروايات واالقاويل 
 كعادهتم فمنهم من يقول انه حضر مهزوما ومنهم من يقول جمروحا ومنهم من يثبت موته والشىء الذي اوجب يف

الناس هذه التخليطات وما شاهدوه من حركات اهل الدولة وانتقال نسائهم من املدينة وطلوعهم اىل القلعة مبتاعهم 
واخالء الكثري منهم البيوت وانتقال طائفة االرنؤد من الدور املتباعدة واجتماعهم وسكناهم بناحية خطة عابدين 

الكثري من متاعه واغرب من هذا كله اشاعة اتفاق عظماء الدولة وكذلك انتقل ابراهيم باشا اىل القلعة ونقل اليها 
على والية ابراهيم باشا على االحكام عوضا عن ابيه يف يوم اخلميس ويرتبوا له موكبا يركب فيه ذلك اليوم ويشق 
 من وسط املدينة واجتمع الناس للفرجة عليه واصطفوا على املساطب والدكاكني فلم حيصل وظهر كذب ذلك كله

  وبطالنه واتفق 

يف اثناء ذلك من زيادة األمهوم والتخيالت أن رضوان كاشف املعروف بالشعراوي سد باب داره الىت بالشارع 
خبط باب الشعرية وفتح له بابا صغريا من داخل العطفة الىت بظاهره فأوشى بعض مبغضيه اىل كتخدا بك فعلته يف 

صحة ما دار بينهم من االكاذيب وخصوصا كونه من االعيان هذا الوقت والناس يزداد هبم الوهم ويعتقدون 
املعروفني فطلبه كتخدا بك وقال له الي شىء سددت باب دارك وما الذي قاله املنجم لك فقال أن طائفة من 

العسكر تشاجروا باخلطة ودخلوا اىل الدار وازعجونا فسددهتا من ناحية الشارع بعدا من الشر وخوفا مما جرى 
سابقا من النهب فلم يلتفت لكالمه وامر بقتله فشفع فيه صاحل بك السلحدار وحسن أغا مستحفظان على داري 

  فعفا عنه من القتل وامر بضربه فبطحوه وضربوه بالعصي مث نزل بصحبته االغا اىل داره وفتح الباب كما كان 
مؤرخة يف ثالث عشر ذي احلجة ويف رابع وعشرينه وصلت مكاتبات من الديار احلجازية من عند الباشا وخالفه 

يذكرون فيها أن الباشا مبكة وطوسون باشا ابنه باملدينة وحسن باشا واخاه عابدين بك وخالفهم بالكلخة ما بني 
  الطائف وتربة 

  واستهل شهر صفر اخلري بيوم اخلميس سنة



من الفضة العددية اىل ويف خامس عشرينه نودى بنقص مصارفة اصناف املعاملة وقد وصل صرف الريال الفرانسة 
ثلثمائة واربعني نصفا عنها مثانية قروش ونصف فنودى عليه بنقص نصف قرش واحملبوب وصل اىل عشرة قروش 

فنودى عليه بتسعة قروش وشددوا يف هذه املناداة تشديدا زائدا وقتل كل من زاد على ذلك من غري معارضة 
  التهديد واالنتقام ممن يزيد وكتبوا مراسيم اىل مجيع البنادر وفيها التشديد و

ويف اواخره التزم املعلم غايل مبال اجلزية الىت تطلب من النصارى على مخسة ومثانني كيسا وسبب ذلك أن بعض 
  اتباع املقيد لقبض اجلوايل قبض على شخص من النصارى وكان من قسوسهم وشدد عليه يف الطلب 

قصد املنع االيذاء عن ابناء جنسه ويكون الطلب منه عليهم ومنع  واهانه فأهنوا االمر اىل املعلم غايل ففعل ذلك
  املتظاهرين باالسالم عنهم 

  واستهل شهر ربيع االول بيوم السبت سنة

ويف تاسعه وصلت قافلة طياري من احلجاز قدم صحبتها السيد عبداهللا القماعي ومعها هجانة من احلجاز وعلى 
نصرة الباشا على العرب وانه استوىل على تربة وغنم منها مجاال وغنائم يدهم مكاتبات وفيها االخبار والبشرى ب

واخذ منهم اسرى فلما وصلت االخبار بذلك انطلق املشردون اىل بيوت االعيان الخذ البقاشيش وضربوا يف 
  صبحها مدافع كثرية من القلعة 

دينة ببوالق ومصر القدمية ووقود القناديل ويف يوم الثالثاء حادي عشره كان املولد النبوي فنودى يف صبحه بزينة امل
والسهر ثالثة ايام بلياليها فلما اصبح يوم االربعاء والزينة حباهلا اىل بعد اذان العصر نودى برفعها ففرح اهل 

االسواق بإزالتها ورفعها ملا حيصل هلم من التكاليف والسهر يف الربد واهلواء خصوصا وقد حصل يف اخر ليلة رياح 
  باردة شديدة 

ويف هذه االيام سافر حممود بك واملعلم غايل ومن يصحبهما من النصارى االقباط واخذوا معهم طائفة من الكتبة 
االفندية املختصني بالروزنامة ومنهم حممد افندي بن حسني افندي املنفصل عن الروزنامة ونزلوا العادة قياس 

قصاب نزلوا وسرحوا قبلهم بنحو عشرة ايام وشرع كشاف االراضي وحترير الري والشراقي وسبقهم القياسون باال
النواحي يف قبض التروجية من املزارعني وفرضوا على كل فدان االدىن تسعة رياالت اىل مخسة عشر حبسب جودة 
االراضي ورداءهتا وهذا الطلب يف غري وقته النه مل حيصل حصاد للزرع وليس عند الفالحني ما يقتاتون منه ومن 

نه مل يقع مطر يف هذه السنة ابدا ومضت ايام الشتاء ودخل فصل الربيع ومل يقع غيث ابدا سوى ما كان العجب ا
  حيصل يف بعض االيام من غيوم واهوية غربية ينزل مع هبوهبا بعض رشاش قليل ال تبتل االرض 

  منه وجيف باهلواء مبجرد نزوله 
وفيها طيور خمتلفة االجناس واالشكال كبار وصغار وفيها ما  ويف اواخره ورد حلضرة الباشا هدية من بالد االنكليز

يتكلم وحياكي واله مصنوعة لنقل املاء يقال له الطلمبة وهي تنقل املاء اىل املسافة البعيدة ومن االسفل اىل العلو 
بة ومرآة زجاج جنف كبرية قطعة واحدة وساعة نضرب مقامات موسيقى يف كل ربع ميضي من الساعة بأنغام مطر
ومشعدان به حركة غريبة كلما طالت فتيلة الشمعة غمز حبركة لطيفة فيخرج منه شخص لطيف من جانبه فيقط 

  رأس الفتيلة مبقص لطيف بيده ويعود راجعا اىل داخل الشمعدان هذا ما بلغين ممن ادعى انه شاهد ذلك 
والشمع ونادوا بنقص اسعارها نقصا وفيه عملوا تسعرية على املبيعات واملأكوالت مثل اللحم والسمن واجلنب 



فاحشا وشددوا يف ذلك بالتنكيل والشنق والتعليق وحرم اآلناف فارتفع السمن والزبد والزيت من احلوانيت 
واخفوه وطفقوا يبيعونه يف العشيات بالسعر الذي ختارونه على الزبون واما السمن فلكثرة طلبه الهل الدولة شح 

ه واخذوه من الطريق بالسعر الذي سعره احلاكم وانعدم وجود عند القبانية واذا وجوده وذا ورد منه شىء خطفو
بيع منه شىء بيع سرابا قصى الثمن واما السكر والصابون فبلغا الغاية يف غلو الثمن وقلة الوجود الن ابراهيم باشا 

ه على ذمته وهو يف احلقيقة البيه احتكر السكر بأمجعه الذي يأيت من الصعيد وليس بغري اجلهة القبلية شىء منه فيبيع
مث صار نفس الباشا يعطي الهل املطابخ بالثمن الذي يعينه عليهم ويشاركهم يف رحبه فزاد غلو مثنه على الناس وبيع 

الرطل من السكر الصعيدي الذي كان يباع خبمسة انصاف فضة بثمانني نصفا واما الصابون ففرضوا على جتاره 
ع الرطل الواحد منه خفية بستني نصفا واكثر ويف هذه االيام غال سعر احلنطة والفول وبيع غرامة فامتنع وجوده وبي

االردب بألف ومائيت نصف فضة خالف الكلف واالجرة مع أن االهراء والشون ببوالق مالنة بالغالل ويأكلها 
  السوس 

لناس فلم يأذن وكأنه مل يكن مأذونا والخيرجون منها لبيع شيئا حىت قيل الكتخدا بك يف اخراج شئ منها يباع يف ا
  من خمدومه 

  واستهل شهر ربيع الثاين يوم االثنني سنة

ويف وثامنه عمل حمرم بك الكورنتينه باجليزة على نسق السنة املاضية من اخراج الناس وازاعاجهم تطريا وخوفا من 
  الطاعون 

  بعة اشهر وفيه خوزفوا شيخ عرب بلى فيما بني العزب واهلاليل بعد حبسه ار
ويف يوم اجلمعة ثامن عشرينه ضربت مدافع واشيع اخلرب بوصول شخص عسكري مبكاتبات من الباشا وخالفه 

واخلرب بقدوم الباشا وانتشرت املبشرون اىل بيوت االعيان واصحاب املظاهر على عادهتم الخذ البقاشيش فمن قائل 
حر ومنهم من يقول انه حضر اىل السويس مث اختلفت انه وصل اىل القصري من قائل انه نزل اىل السفينه بالب

الروايات وقالوا أن الذي وصل اىل السويس حرمي الباشا فقط مث تبني كذب هذه االقاويل واهنا مكاتبات فقط 
مؤرخة اواخر شهر صفر يذكرون فيها أن الباشا حصل له نصر واستوىل على ناحية يقال هلا بيشة ورينة وقتل 

ني وانه عازم على الذهاب اىل ناحية قنفدة مث ينزل مد ذلك اىل البحر ويأيت اىل مصر ووصل اخلرب الكثري من الوهاب
  بوفاة الشيخ ابراهيم كاتب الصرة 

  واستهل شهر مجادي االوىل بيوم الثالثاء سنة

  ي جهة قنفذة يف سادسه يوم االحد ضربت مدافع بعد الظهرية لورود مكاتبة بان الباشا استوىل على ناحية من النواح
ويف يوم اجلمعة ثامن عشره وصل احململ اىل بركة احلج وصحبته من بقي من رجال الركب مثل خطيب اجلبل 

والصرييف واحململجية ووردت مكاتبات بالقبض على طامي الذي جرى منه ما جرى يف وقائع قنفذة السابقة وقتله 
حلبائل حىت صاده وذلك انه عمل البن اخيه مبلغا من العساكر فلم يزل راجح الذي اصطلح مع الباشا ينصب له ا

  املال أن هو اوقعه 



يف شركه فعمل له وليمة ودعاه اىل حملة فأتاه امنا فقبض عليه واغتاله طمعا يف املال واتوا به اىل عرضي الباشا 
وصل اىل الربكة فوجهه اىل بندر جدة يف احلال وانزلوه السفينة وحضروا به اىل السويس وعجلوا حبضوره فلما 

واحململ اذ ذاك هبا خرجت مجيع العساكر يف ليلة االثنني حادي عشرينه واجنروا يف صبحها طوائف وخلفهم احململ 
وبعد مرورهم دخلوا بطامي املذكور وهو راكب على هجني ويف رقبته احلديد واجلنزير مربوط يف عنق اهلجني 

بدانية ويقرا وهو راكب وعملوا يف ذلك اليوم شنكا ومدافع وصورته رجل شهم عظيم اللحية وهو البس عباءة ع
  وحضر أيضا عابدين بك وتوجه اىل داره يف ليلة االثنني 

  واستهل شهر مجادي الثانية بيوم اخلميس سنة

يف خامسه وصلت عساكر يف داوات اىل السويس وحضوروا اىل مصر وعلى رؤوسهم شلنجات فضة اعالما 
ائدون من غزو الكفار واهنم افتتحوا بالد احلرمني وطردوا املخالفني لدينانتهم حىت أن واشارة بأهنم جماهدون وع

  طوسون باشا وحسن باشا كتبا يف امضائهما على املراسالت بعد امسهما لفظه املغازي واهللا اعلم خبلقه 
الثغور النه اشيع أن ويف تاسعه اخرجوا عساكر كثرية وجوههم اىل الثغور وحمافظة االساكل خوفا من طارق يطرق 

بونابارته كبري الفرنساوية خرج من اجلزيرة اليت كان هبا ورجع اىل فرانسا وملكها واغار على بالد اجلورنه وخرج 
بعمارة كبرية اليعلم قصده اىل اي جهة يريد فرمبا طرق ثغر االسكندرية او دمياط على حني غفلة وقيل غري ذلك 

ال خوفا عليهم من الطاعون ولئال يومخوا املدينة النه وقع يف هذه السنة وسئل كتخدا بك عن سبب خروجهم فق
موثان بالطاعون وهلك الكثري من العسكر واهل البلدة واالطفال واجلواري والعبيد خصوصا السودان فإنه مل يبق 

  منهم اال القليل النادر وخلت منهم الدور 
  االيتام الذين ويف منتصفه اخرج كتخدا بك صدقة تفرق على االوالد 

يقرؤون بالكتاتيب ويدعون برفع الطاعون فكانوا جيمعوهنم ويأيت هبم فقهاؤهم اىل بيت حسني كتخدا الكتخدا عند 
حيضان مصلى ويدفعون لكل صغري ورقة هبا ستون نصفا فضة يأخذ منها جزا الذي جيمع الطائفة منهم ويدعي انه 

وقة وليس هبا احد بسبب تعطيل االوقاف وقطع ايرادهم وصار معلمهم زيادة عن حصته الن معظم املكاتب مغل
  هلذه االطفال جلبه وغوغاء يف ذهاهبم ورجوعهم يف االسواق وعلى بيت الذي يقسم عليهم 

  واستهل شهر رجب بيوم اجلمعة سنة

تخدا بك يف سادسه يوم االربعاء وصلت هجانة من ناحية قبلي واخربوا بوصول الباشا اىل القصري فخلع عليهم ك
  مساوي ومل يامر بعمل شنك وال مدافع حىت يتحقق صحة اخلرب 

  ويف ليلة اجلمعة ثامنه احترق بيت طاهر باشا باالزبكية والبيت الذي جبواره أيضا 
ويف يوم اجلمعة املذكور قبل العصر ضربت مدافع كثرية من القلعة واجليزة وذلك عندما ثبت وحتقق ورود الباشا 

صل أيضا حرمي الباشا وطلعوا اىل قصر شربا وركب للسالم عليها جليع نساء االكابر واالعيان اىل قنا وقوص وو
هبداياهم وتقادميهم ومنعوا املارين من املسافرين والفالحني الواصلني من االرياف املرور من حتت القصر الذي هو 

عطفة خلف تلك الطريق ومستبعدة مبسافة الطريق املعتاد للمسافرين فكانوا يذهبون وميرون من طريق استحدثوها من
  طويلة 



  ويف ليلة اخلميس رابع عشره اخنسف جرم القمر مجعيه بعد الساعة الثالثة وكان يف اخر برج القوس 
ويف ليلة اجلمعة خامس عشرة وصل الباشا اىل اجليزة ليال فأقام هبا اىل آخر الليل مث حضر اىل داره باالزبكية فأقام 

كتخدا بك واكابر دولته للسالم عليه فلم يأذن الحد وكذلك مشايخ الوقت ذهبوا ورجعوا ومل  هبا يومني وحضر
  جيتمع به احد سوى ثاين يوم وترادفت عليه التقادم 

واهلدايا من كل نوع من اكابر الدولة والنصارى بأجناسهم خصوصا االرمن وخالفهم بكل صنف من التحف حىت 
وغري ذلك واشيع يف الناس يف املصر ويف القرى بأنه تاب عن الظلم وعزم على  السراري البيض باحللي واجلواهر

اقامة العدل وانه نذر على نفسه انه اذا رجع منصورا واستوىل على ارض احلجاز افرج للناس عن حصصهم ورد 
ئ اىل اصله االزراق االحباسية اىل اهلها وزادوا على هذه االشاعة انه فعل ذلك يف البالد القبلية ورد كل ش

وتناقلوا ذلك يف مجيع النواحي وباتوا يتخيلونه يف احالمهم وملا مضى من وقت حضوره ثالثة ايام كتبوا اوراقا 
ملشاهري امللتزمني مضموهنا انه بلغ حضرة افندينا ما فعله االقباط من ظلم امللتزمني واجلور عليهم يف فائظهم فلم 

ة ايام وحتاسبون على فائظكم وتقبضونه فان افندينا اليرضى بالظلم يرض بذلك واحلال انكم حتضرون بعد اربع
وعلى االوراق امضاء الدفتردار ففرح اكثر املغفلني هبذا الكالم واعتقدوا صحته واشاعوا أيضا انه نصب جتاه قصر 

  شربا خوازيق للمعلم غايل واكابر القبط 
بالقرى والبالد مشايخ واشرافا وفالحني ومعهم بيارق  ويف رابع عشرينه حضر الكثري من اصحاب االرزاق الكائنني

واعالم مستبشرين وفرحني مبا مسعوه واشاعوه وذهبوا اىل الباشا وهو يعمل رماحة بناحية القبة برمي بنادق كثرية 
  وميدان تعليم فلما رآهم واخربوه عن سبب جميئهم فأمر بضرهبم وطردهم ففعلوا هبم ذلك ورجعوا خائبني 

حممود بك واملعلم غايل من سرحتهما وقابال الباشا وخلع عليهما وكسامها والبسهما فراوي مسور  وفيه حضر
فركب املعلم غايل وعليه اخللعة وشق من وسط املدينة وخلفه عدة كثرية من االقباط لرياه الناس ويكمد االعداء 

شغاهلما وتتميم افعاهلما من حترير القياس ويبطل ما قيل من التقوالت مث اقام هو وحممود بك اياما قليلة ورجعا ال
  وجيب االموال وكانا ارسال قبل حضورمها عدة كثرية من اجلمال احلاملة لالموال يف كل يوم 

  قطارات بعضها اثر بعض من الشرقية والغربية واملنوفية وباقي االقاليم 
ديد الياء وسكون امليم وكان عاصيا وفيه حضر شيخ طرهونة جبهة قبلي ويسمى كرمي بضم الكاف وفتح الراء وتش

على الباشا ومل يقابله ابدا فلم يزل حيتال عليه ابراهيم باشا ويصاحله ومينيه حىت اتى اليه وقابله وامنه فلما حضر 
  الباشا ابوه من احلجاز اتاه على امان ابنه وقدم معه هدية واربعني من االبل فقبل هديته مث امر برمي عنقه بالرميلة 

  هل شهر شعبان سنةواست

والناس يف امر مريج من قطع ارزاقهم وارباب االلتزامات واحلصص اليت ضبطها الباشا ورفع ايديهم عن التصرف 
يف شئ منها خالطني االوسية فإنه ساحمهم فيه سوى ما زاد عن الروك الذي قاسوه فإنه لديوانية ووعدهم بصرف 

التحرير واحملاققة ومناقضة الكتبة االقباط يف القوائم واقاموا منتظرين اجناز  املال احلر املعني بالسند الديواين فقط بعد
وعده اياما يغدون ويروحون ويسالون الكتبة ومن له وصلة هبم وقد ضاق خناقهم من التفليس وقطع االيراد 

تر فإذا حتررت قيل أن ورضوا باالقل وتشوقوا حلصوله وكل قليل يعدون بعد اربعة ايام او ثالثة ايام حىت حترر الدفا
الباشا امر بتغيريها وحتريرها على نسق آخر ويكرر ذلك ثانيا وثالثا على حسب تفاوت املتحصل يف السنني وما 



  يتوفرا يف اخلزينة قليال او كثريا 
وفيه وصل رجل تركي على طريق دمياط يزعم انه عاش من العمر زمنا طويال وانه ادرك اوائل القرن العاشر 

انه حضر اىل مصر مع السلطان سليم وادرك وقته وواقعته مع السلطان الغوري وكان يف ذلك الوقت تابعا ويذكر 
لبعض البريقدارية وشاع ذكره وحكي من راه أن ذاته خنالف دعواه وامتحنه البعض يف مذاكرة االخبار والوقائع 

  خربه فيقال اهنم اغرقوه واهللا اعلم  فحصل منه ختليط مث امر الباشا بنفيه وابعاده فأنزلوه يف مركب وغاب

ويف خامس عشرينه عملوا الديوان ببيت الدفتردار ووفتحوا باب صرف الفائظ على ارباب حصص االلتزام فجعلوا 
  يعطون منه جانبا واكثر ما يعطونه نصف القدر الذي قرروه واقل وازيد قليال 

عمل التعليم والرماحة خارج باب النصر حيث قبة العزب وفيه امر الباشا جلميع العساكر باخلروج اىل امليدان ل
فخرجوا من ثلث الليل االخري واخذوا يف الرماحة والبندقة املتواصلة املتتابعة مثل الرعود على طريقة االفرنج 

وذلك من قبيل الفجر اىل الضحوة وملا انقضى ذلك رجعوا داخلني اىل املدينة يف كبكة عظيمة حىت زمحوا الطرق 
وهلم من كل ناحية وداسوا اشخاصا من الناس خبيوهلم بل ومحريا أيضا واشيع أن الباشا قصده احصاء العسكر خبي

وترتيبهم على النظام اجلديد واوضاع االفرنج ويلبسهم املالبس املقمطة ويغري شكلهم وركب يف ثاين يوم اىل بوالق 
ة بالنظام اجلديد وعرفهم قصده فعل ذلك جبميع ومجع عساكر ابنه امسعيل باشا وصنفهم على الطريقة املعروف

العساكر ومن أيب ذلك قابله بالضرب والطرد والنفي بعد سلبه حىت من ثيابه مث ركب من بوالق وذهب اىل شربا 
وحصل يف العسكر قلقلة ولغط وتناجوا فيما بينهم وتفرق الكثري منهم عن خمادميهم واكابرهم ووافقهم على النفور 

واتفقوا على غدر الباشا مث أن الباشا ركب من قصر شربا وحضر اىل بيت االزبكية ليلة اجلمعة ثامن  بعض اعياهنم
عشرينه وقد اجتمع عند عابدين بك بداره مجاعة من اكابرهم يف وليمة وفيهم حجو بك وعبد اهللا أغا صاري جلة 

قوا على اهلجوم عليه يف داره باالزبكية يف وحسن أغا االزرجنلي فتفاوضوا بينهم امر الباشا وما هو شارع فيه واتف
الفجرية مث أن عابدين بك غافلهم وتركهم يف انسهم وخرج متنكرا مسرعا اىل الباشا واخربه ورجع اىل اصحابه 
فاسرع الباشا يف احلال الركوب يف سادس ساعة من الليل وطلب عساكر طاهر باشا فركبوا معه وحوط املنزل 

  يق وذهب على ناحية الناصرية ومرمى النشاب وصعد اىل القلعة بالعساكر مث اخلف الطر

وتبعه من يثق به من العساكر واخنرم امر املتوافقني ومل يسعهم الرجوع عن عزميتهم فساروا اىل بيت الباشا يريدون 
ناحية القلعة هنبه فمانعهم املرابطون وتضاربوا بالرصاص والبنادق وقتل بينهم اشخاص ومل ينالوا غرضا فساروا على 

واجتمعوا بالرميلة وقراميدان وحتريوا يف امرهم واشتد غيظهم وعلموا أن وقوفهم بالرميلة الجيدي شيئا وقد اظهروا 
املخاصمة والمثرة تعود عليهم يف رجوعهم وسكنوهم بل ينكسف باهلم وتنذل انفسهم ويلحقهم اللوم من اقراهنم 

طباعهم وخبث عقيدهتم وطرائقهم اهنم يتفرقون يف شوارع املدينة وينهبون  الذين مل ينضموا اليهم فأمجع رأيهم لسوء
متاع الرعية وامواهلم فإذا فعلوا ذلك فيكثر مجعهم وتقوى شوكتهم ويشاركهم املخلفون عنهم لرغبة اجلميع يف 

املثل ما قدر  القبائح الذميمة ويعودون بالغنيمة وحيوصلون من احلواصل واليضيع سعيهم يف الباطل كما يقال يف
على ضرب احلمار فضرب الربذعة ونزلوا على وسط قصبة املدينة على الصليبة على السروجية وهم يكسرون 

ويهشمون ابواب احلوانيت املغلوقة وينهبون ما فيها الن الناس ملا تسامعوا باحلركة اغلقوا حوانيتهم وابواهبم 
ذلك اسرعوا للحوق وبادروا معهم للنهب واخلطف بل وتركوا اسباهبم طلبا للسالمة وعندما شاهد باقيهم 

وشاركهم الكثري من الشطار والزعر والعامة املقلني واجلياع ومن الدين له وعند ذلك كثر مجعهم ومضوا على 



طريقهم اىل قصبة رضوان اىل داخل باب زويلة وكسروا حوانيت السكرية واخذوا ما وجدوه من الدراهم وما 
كر فجعلوا يأكلون وحيملون ويبددون الذي مل ياخذوه ويلقونه حتت االرجل يف الطريق احبوه من اصناف الس

وكسروا اواين احللو وقدور املربيات وفيها ماهو من الصيين والبياغوري واالفرجني وجمامع االشربة واقراص احللو 
واتباعهم ومن انضاف هلم من امللونة والرشال وامللبس والفانيد واحلماض والبنفسج وبعد أن ياكلوا وحيملواهم 

  االوباش البلدية واحلرافيش واجلعيدية يلقون ما فضل عنهم على قارعة الطريق 

حبيث صار السوق من حد باب زويلة اىل املناخلية مع اتساعه وطوله مرسوما ومنقوشا بألوان السكاكر واقراص 
ك السوق املتسببون جدودا وطبخوا انواع االشربة امللونه واعسال املربيات سائلة على االرفن وكان اهل ذل

املربيات واالشربة عند وفور الفواكه وكثرهتا يف اواهنا وهو هذا الشهر املبارك مثل اخلوخ والتفاح والربقوق 
والتوت والقرع املسري واحلصرم والسفرجل وملؤا االوعية وصففوها يف حوانيتهم للمبيع وخصوصا على موسم 

هم اىل العقادين الرومي والغورية واالشرفية وسوق الصاغة ووصلت طائفة اىل سوق شهر رمضان ومضوا يف سري
مرجوش فكسروا ابواب احلوانيت والوكائل واخلانات وهنبوا ما يف حواصل التجار من االقمشة احملالوي والبز 

م االتراك واالرنؤد واحلرير والزردخان وملا وصلت طائفة اىل رأس خان اخلليلي وارادوا العبور والنهب فزعت منه
الذين يتعاطون التجارة الساكنون خبان اللنب والنحاس وغريمها وضربوا عليهم بالرصاص وكذلك سوق الصرماتية 

واالتراك اخلردجية الساكنون بالرباع بباب الزهومة جعلوا يرمون عليهم من القيطان بالرصاص حىت ردوهم 
بالفحامني وحارة الكعكيني روموا عليهم بالرصاص وطردوهم  ومنعوهم وكذلك تعصبت طائفة املغاربة الكائنون

عن تلك الناحية واغلقوا البوابات الىت على رؤوس العطف وجلس عند كل درب اناس ومن فوقهم اناس من اهل 
اخلطة بالرصاص متنع الواصل اليهم ووصلت طائفة اىل خان احلمزاوي فعاجلوا يف بابه حىت كسروا اخلوخة الىت يف 

وعربوا اخلان وكسروا حواصل التجار من نصارى الشوام وغريهم وهنبوا ما وجدوه من النقود وانواع  الباب
االقمشة اهلندية والشامية واملقصبات وباالت اجلوخ والقطيفة واالسطوافة وانواع االطلس واالالجات والسالوي 

ذلك وتبعهم اخلدم والعامة يف النهب  واجلنفس والصندل واحلرب وانواع الشيت واحلرير واخلام واالبريسم وغري
  واخرجوا يف الدكاكني واحلواصل من انواع االقمشة واخذوا ما اعجبهم واختاروه 

وانتقوه وتركوا ما تركوه ومل يقدروا على محله مطروحا على االرض ودهليز اخلان وخارج السوق يطؤن عليه 
ه من االشياء الثمينة وقتل بعضهم البعض وكسروا باالرجل والنعاالت ويعدو القوى على الضعيف فيأخذ ما مع

ابواب الدكاكني الىت خارج اخلان باخلطة واخرجوا ما فيها من التحف واالواين الصيين والزجاج املذهب 
والكاسات البلور والصحون واالطباق والفناجني البيشة وانواع اخلردة واخذوا ما اعجبهم وما وجدوه من نقود 

اقي وكسروه والقوه على االرض حتت االرجل شقاقا وما به من حوانيت العطارين وطرحوا ودراهم وهشموا البو
انواع االشياء العطرية بوسط الشارع تداس باالرجل أيضا وفعلوا ماال خري فيه من هنب اموال الناس واالتالف 

ع من ذلك ولنهبوا أيضا ولوال الذين تصدوا لدفعهم ومنعهم بالبنادق والكرانك وغلق البوابات لكان الوقع افظ
البيوت وفجروا بالنساء والعياذ باهللا ولكن اهللا سلم وشاركهم يف فعلهم الكثري من االوباش واملغاربة املدافعني أيضا 
فإهنم اخذوا اشياء كثرية وكانوا يقبضون على من مير هبم ممن يقدرون عليه من النهابني ويأخذون ما معهم النفسهم 

انوتا وخطفوا منها شيئا وحلقهم من يطردهم عنها استأصل الالحقون ما فيها واستبااح واذا هشمت العساكر ح
الناس اموال بعضهم البعض وكان هذا احلادث الذي مل نسمع بنظريه يف دولة من الدول يف ظرف مخس ساعات 



وف الشديد وهنب وذلك من قبيل صالة اجلمعة اىل قبيل العصر حصل للناس هذه املدة اليسرية من االنزعاج واخل
االموال واتالف االسباب والبضائع ما ال يوصف ومل تصل اجلمعة يف ذلك اليوم واغلقت املساجد الكائنة بداخل 
املدينة واخذ الناس حذرهم ولبسوا اسلحتهم واغلقوا البوابات وقعدوا على الكرانك واملرابط واملتاريس وسهروا 

  خوف اياما وليايل الليايل واقاموا على التحذر والتحفظ والت
ويف يوم السبت تاسع عشرينه املوافق آلخر يوم من شهر ابيب القبطي اوىف النيل املبارك اذرعه وكان ذلك اليوم 

  أيضا ليلة رؤية هالل رمضان 

فصادف حصول املومسني يف أن واحد فلم يعمل فيها موسم وال شنك على العادة ومل يركب احملتسب وال ارباب 
وطبوهلم وزمورهم وكذلك شنك قطع اخلليج وما كان يعمل يف ليلته من املهرجان يف النيل  احلرف مبوكبهم

وسواحله وعند السد وكذلك يف صبحه ويف البيوت املطلة على اخلليج فبطل ذلك جليعه ومل يشعر هبما احد وصام 
ه الزيادة بطول االيام الىت مضت الناس باجتهادهم وكان وفاء النيل يف هذه السنة من النوادر فان النيل مل حتصل في

من شهر ابيب اال شيئا يسريا حىت حصل يف الناس وهم زائد وغال سعر الغلة ورفعوها من السواحل والعرصات 
فافاض املوىل يف النيل واندفعت فيه الزيادة العظيمة ويف ليلتني اوىف اذرعه قبل مظنته فإن الوفاء ال يقع يف الغالب اال 

حيصل يف اواخر ابيب اال يف النادر واىن مل ادركه يف سنني عمري او يف ابيب اال مرة واحدة  يف شهر مسرى ومل
  وذلك يف سنة ثالث ومثانني ومائة والف فتكون املدة بني تلك وهذه املدة سبعا واربعني سنة 

خلفارته فلما واجهه  وفيه ارسل الباشا بطلب السيد حممد احملروقي فطلع اليه وصحبته عدة كبرية من عسكر املغاربة
قال له هذا الذي حصل للناس من هنب امواهلم يف صحائفي والقصد انكم تتقدمون الرباب املنهوبات وجتمعوهنم 
بديوان خاص طائفة بعد اخرى وتكتبون قوائم لكل طائفة مبا ضاع هلا على وجه التحرير والصحة وانا اقوم هلم 

اىل داره وعرف الناس بذلك وشاع بينهم فحصل الربابه بعض  بدفعه بالغا ما بلغ فشكر له ودعا له ونزل
االطمئنان وطلع اىل الباشا كبار العسكر مثل عابدين بك ودبوس اوغلي وحجو بك وحمو بك واعتذروا وتنصلوا 

وذكروا واقروا أن هذا الواقع اشتركت فيه طوائف العسكر وفيهم من طوائفهم وعساكرهم وال خيفاه خبث 
إليهم بأن يتفقدوا بالفحص وإحصاء ما حازه وأخذه كل من طوائفهم وعساكرهم وشدد عليهم يف طباعهم فتقدم 

  االمر بذلك فاجابوه بالسمع والطاعة وامتثلوا المره واخذوا يف مجع ما ميكنهم 

جبمع وارساله اىل القلعة وركبوا وشقوا بشوارع املدينة وامامهم املناداة باالمان واحضر الباشا املعمار وامره 
النجارين واملعمرين واشغاهلم يف تعمري ما تكسر من اخشاب الدكاكني واالسواق ويدفع هلم اجرهتم وكذلك 

  االخشاب على طرف املريي 

  واستهل شهر رمضان بيوم االثنني سنة

والناس يف امر مريج وختوف شديد ومالزمون للسهر على الكرانك ويتحاشون املشي والذهاب واجملىء وكل اهل 
ة مالزم خلطته وحارته وكل وقت يذكرون وينقلون بينهم روايات وحكايات ووقائع مزعجات وتطاولت ايدي خط

  العساكر بالتعدي واالذية والفتك والقتل ملن ينفردون به من الرعية 
 ويف ثاين ليلة طلع السيد حممد احملروقي وطلع صحبته الشيخ حممد الدواخلي نقيب االشراف وابن الشيخ العروسي

وابن الصاوى املتعينون يف مشيخة الوقت وصحبتهم شيخ الغورية وطائفته قد ابتدؤا هبم يف امالء ما هنب هلم من 



حوانيتهم بعدما حرروها عند السيد حممد احملروقي وحتليفهم بعد االمالء على صدق داعواهم وبعد التحليف 
ي فاستقر الهل الغورية خاصة مائة ومثانون كيسا فدفع واحملاققة ويتجاوز عن بعضه حلضرة الباشا مث يثبتون له الباق

هلم ثلثيها واخر هلم الثلث وهو ستون كيسا يستوفوهنا فيما بعد اما من عروضهم أن ظهر هلم منها شىء او من 
اخلزينة والزم اجلماعة الطلوع والنزول يف كل ليلة لتحرير بواقي املنهوبات وايضا استقر الهل خان احلمزاوي حنو 

ثالثة آالف كيس كذلك ولطائفة السكرية حنو من سبعني كيسا خصمت هلم من مثن السكر الذي يبتاعونه من  من
الباشا واستمر الباشا بالقلعة يدير اموره وجيب قلوب الناس من الرعية واكابر دولته مبا يفعله من بذل املال ورد 

و مل يفعل ذلك وسارت العساكر هذه الثور ومل املنهوبات حىت ترك الناس يسخطون على العسكر ويترضون عنه ول
  يقع منهم هنب وال تعد لساعدهتم الرعية واجتمعت عليهم اهايل القرى 

وارباب االقطاعات لشدة نكايتهم من الباشا بضبط الرزق وااللتزامات وقياس االراضي وقطع املعايش وذلك من 
اخلواطر ومتلقه بالكالم اللني والتصنع ويلوم على فعل  سوء تدبري العسكر وسعادة الباشا وحسن سياسته باستجاليه

العسكر ويقول مبسمع احلاضرين ما ذنب الناس معهم خصوصا خصامهم معي او مع الرعية ها انا يل منزل 
باالزبكية فيه اموال وجواهر وامتعة واشياء كثرية وسراية ابىن امسعيل باشا ببوالق ومنزل الدفتردار ةوحنو ذلك 

حيوقل ويعمل فكرته ويدبر امره يف امر العسكر وعظمائهم وينقم عليهم ويعطيهم االموال الكثرية ويتحسبل و
واالكياس العديدة النفسهم وعساكرهم وتنتبذ طائفة منهم ويقولون حنن مل ننهب ومل حيصل لنا كسب فيعطهم 

  ويفرق فيهم املقادير العظيمة فأنعم على عابدين بك بألف كيس وبغريه دون ذلك 
ويف اثناء ذلك اخرج جردة من عسكر الدالة ليسافروا اىل الديار احلجازية فربزوا اىل خارج باب الفتوح حيث 

  املكان املسمى بالشيخ قمر ونصبوا هناك وطاقهم وخرجت امحاهلم واثقاهلم 
خبمسة وعشرين ويف ليلة اخلميس ثارت طائفة الطبجية وخاضوا وضجوا وهم حنو االربعمائة وطلبوا نفقة فأمر هلم 

كيسا ففرقت فيهم فسكتوا ويف يوم اخلميس املذكور نزل كتخدا بك وشق من وسط املدينة ونزل عند جامع 
الغورية وجلس فيه ورسم الهل السوق بفتح حوانيتهم وان جيلسوا فيها فامتثلوا وفتحوا احلوانيت وجلسوا على 

ري من العسكر وتعدى السفهاء منهم يف بعض االحايني ختوف كل ذلك مع عدم الراحة واهلدو وتوقع املكروه والتط
والتحرز واالحتراس واما النصارى فإهنم حصنوا مساكنهم ونواحيهم وحاراهتم وسدوا املنافذ وبنوا كرانك 

واستعدوا باالسلحة والبنادق وامدهم الباشا بالبارود وآالت احلرب دون املسلمني حىت اهنم استأذنوا كتخدا بك 
حلارات النافذة الىت خيشون وقوع الضرر منها فمنع من ذلك واما النصارى فلم مينعهم وقد تقدم ذكر يف سد بعض ا

  فعله مع رضوان كاشف عندما سد باب داره وفتحه من جهة 

  اخرى وعزره وهبدله بوسط الديوان 
اكابر الدولة واالغا وفيه وصل جنيب افندي وهو قيب كتخدا الباشا عند الدولة اىل بوالق فركب اليه كتخدا بك و

والوايل وقابلوه ونظموا له موكبا من بوالق اىل القلعة ودخل من باب النصر وحضر صحبته خلع برسم الباشا 
  وولده طوسون باشا وسيفان وشلنجان وهدايا واحقاق نشوق جموهرة وعملوا له شنكا ومدافع من القلعة وبوالق 

  خل حجو بك اىل املدينة بطائفته وفيه ارحتل الدالة املسافرون اىل احلجاز ود
ويف ضحوة ذلك اليوم بعد انفضاض امر املوكب حصل يف الناس زعجة وكرشات واغلقوا البوابات والدروب 

  واتصل هذا االنزعاج جبميع النواحي حىت بوالق ومصر القدمية ومل يظهر لذلك اصل وال سبب من االسباب مطلقا 



خلعة وتوجه بطرطور طويل وجعله امريا على طائفة الدالة واخنلع هو واتباعه ويف تلك الليلة البس الباشا حجو بك 
من طريقتهم التركية الىت كانوا عليها وهؤالء الطائفة الىت يقال هلم دالة ينسبون انفسهم اىل طريقة سيدنا عمر بن 

يركبون االكاديش وعلى اخلطاب رضى اهللا عنه واكثرهم من نواحي الشام وجبال الدروز واملتاولة وتلك النواحي 
رؤوسهم الطراطري السود مصنوعة من جلود الغنم الصغار طول الطرطور حنو ذراع واذا دخل لكنيف نزعه من 

على رأسه ووضعه على عتبة الكنيف وما ادري ذلك تعظيم له عن مصاحبته معه يف الكنيف او اخلوف وحذر من 
املالقي وهؤالء الطائفة مشهورة يف دولة العثمانيني سقوطه أن انصدم بأسفكة الباب يف صحن املرحاض او 

بالشجاعة واالقدام يف احلروب ويوجد فيهم من هو على طريقة محيدة ومنهم دون ذلك وقليل ما هم ولكوهنم من 
  متام النظام رتبهم الباشا من اجناسه واتراكه خالف االجناس الغريبة ومن بقي من اولئك يكون تبعا ال متبوعا 

الثالثاء سادس عشره حصل مثل ذلك املتقدم من االنزعاج والكرشات بل اكثر من املرة االوىل ورحمت  ويف يوم
الراحمان واغلقت احلوانيت وطلبت الناس السقائني الذين ينقلون املاء من اخلليج وبيعت القربة بعشرة انصاف فضة 

المان وينادون على العساكر أيضا ومنعهم من محل والراوية بأربعني فنزل االغا واغات التبديل وامامهم املناداة با
البنادق ويأمرون الناس بالتحفظ واستمر هذا االمر واالرجتاج اىل قبيل العصر وسكن احلال وكثر مرور السقائني 

وبيعت القربة خبمسة انصاف والراوية خبمسة عشر ومل يظهر هلذه احلركة سبب أيضا وتقول الناس بطول هنار ذلك 
  افا وانواعا من الروايات واالقاويل الىت ال أصل هلا اليوم اصن

ويف يوم االربعاء سابع عشره حضر الشريف راجح من احلجاز ودخل املدينة وهو راكب على هجني وصحبته مخسة 
انفار على هجن أيضا معهم اشخاص من االرنؤد من اتباع حسن باشا الذي باحلجاز فطلعوا به اىل القلعة مث انزلوه 

  زل امحد أغا اخي كتخدا بك اىل من
ويف ليلة اخلميس قلد الباشا عبداهللا أغا املعروف بصارى جله وجعله كبريا على طائفة من الينكجرية أيضا وجعل 

على راسه الطربوش الطويل املرخي على ظهره كما هي عادهتم هو واتباعه وكان من مجلة املتهومني باملخامرة على 
  الباشا 

ا لكبار العسكر بركوب مجيع عساكرهم اخليول ومنعهم من محل البنادق وال يكون منهم راجل وفيه برز امر الباش
او حامل للبندقية اال من كان من اتباع الشرطة واالحكام مثل الوايل واالغا واغات التبديل والزم كتخدا بك 

مراكز االسواق مثل الغورية  وايوب أغا تابع ابراهيم أغا آغات التبديل والوايل املرور بالشوارع واجللوس يف
واجلمالية وباب احلمزاوي وباب زويلة وباب اخلرق واكثر اتباعهم مغطرون يف هنار رمضان ومتجاهرون بذلك من 

  غري احتشام وال مباالة بانتهاك حرمة شهر الصوم وجيلسون على احلوانيت واملساطب يأكلون ويشربون الدخان 

ين جممرته النف ابن البلد على غفلة منه وينفخ فيه على سبيل السخرية ويايت احدهم وبيده شبك الدخان فيد
واهلذيان بالصمائم وزادوا يف الغي والتعدي وخطف النساء هنارا وجهارا حىت اتفق أن شخصا منهم ادخل امرأة اىل 

  جامع االشرفية وزىن هبا يف املسجد بعد صالة الظهر يف هنار رمضان 
سوق مرجوش فبلغ ذلك اربعمائة ومخسني كيسا قبضوا ثلثيها وتاخر هلم الثلث كل  ويف اواخره عملوا حساب اهل

ذلك خالف النقود هلم ولغريهم مثل جتار احلمزاوي وهو شئ كثري ومبالغ عظيمة فان الباشا منع من ذكرها وقال 
ري اجليوش انه الي شئ يؤخرون يف حوانيتهم وحواصلهم النقود واليتجرون فيها واتفق لتاجر من اهل اسوق ام

ذهب من حاصله من حواصل اخلان مثانية آالف فرانسة فلم يذكرها ومات قهر وكذلك ضاع الهل خان 



احلمزاوي من صرر االموال والنقود والودائع والرهونات واملصاغ واجلوهر مما يرهنه النساء على مثن ما يشترونه 
من االمثان ماال يدخل حتت احملصر ويستحيا من ذكره من التجارة والتفاصيل واملقصبات او على ما يتأخر عليهم 

وضاع لرجل يبيع الفسيخ والبطارخ جتاه احلمزاوي من حانوته اربعة آالف فلم يذكرها وامثال ذلك كثري وانقضى 
شهر رمضان والناس يف امر مريج وخوف وانزعاج وتوقع املكروه ومل ينزل الباشا من القلعة بطول الشهر وذلك 

ادته فإنه اليقدر على االستقرار مبكان اياما وطبيعته احلركة حىت يف الكالم وكبار العساكر والسيد على خالف ع
حممد احملروقي ومن يصحبه من املشايخ ونقيب االشراف مستمرون على الطلوع والنزول يف كل يوم ليلة 

يظهر يف هذه القضية شخص معني وللمتقيدين باملنهوبني ديوان خاص وفرق الباشا كساوي العيد على ارباهبا ومل 
والكثري من العساكر الذين ميشون مع الناس يف االسواق يظهرون اخلالف والسخط ويظهر منهم التعدي وخيطفون 

  عمائم الناس والنساء جهارا ويتوعدون الناس بعودهم يف النهب وكأمنا بينهم 

يظهر التأسف والندم واللوم على املعتدين ويسفه وبني اهل البلدة عداوة قدمية اوثارات خيلصوهنا منهم وفيهم من 
رايهم وهو احملروم الذي غاب على ذلك وباجلملة فكل ذلك تقادير اهلية وقضايا مساوية ونقمة حلت بأهل االقليم 

واهله من كل ناحية نسأل اهللا العفو والسالمة وحسن العاقبة ومما اتفق أن بعض الناس زاد هبم الوهم فنقل ماله من 
وته او حاصله الكائن ببعض الوكائل واخلانات اىل منزله او حرز آخر فسرقها السراق وحانوته او حاصله مل حان

يصبه ما اصاب غريه وتعدد نظري ذلك الشخاص كثرية وذلك من فعل اهل البلدة يراقبون بعضهم بعضا 
عه وهتددهم وشكاهم اىل حكام ويداورنوهم يف اوقات الغفالت يف مثل هذه احلركات ومنهم من اهتم خدمة واتبا

الشرطة ويغرم ماال على ذلك أيضا وهم بريئون واليفيده اال ارتكاب االمث والفضيحة وعداوة االهل واخلدم وزيادة 
الغرم وغالب ما بايدي التجار اموال الشركاء والودائع والرهونات ويطالبه ارباهبا ومنهم قليل الديانة وذهب من 

  اء فادعى ضياع الكل لقوة الشبهة حانوته اشياء وبقي اشي

  واستهل شهر شوال بيوم الثالثاء سنة

وهو يوم عيد الفطر وكان يف غاية الربودة واخلمول عدمي البهجة من كل شئ ومل يظهر فيه عالمات االعياد اال فطر 
عة وفصلة يف شعبان والضائمني ومل يغري احد ملبوسه بل والفصل ثيابا مطلقا وال شيئا جديدا ومن تقدم له ثوب وقط

تأخر عند اخلياط مرهونا على مصاريفه ولوازمه لتعطيل مجع االسباب من بطانة وعقادة وغريها حىت انه اذا مات 
ميت مل يدرك اهله كفنه اال مبشقة عظيمة وكسد يف هذا العيد سوق اخلياطني وما اشبههم من لوازم االعياد ومل 

 نقل ومل خيرجوا اىل اجلبانات واملدافن أيضا كعادهتم وال نصبوا خياما يعمل فيه كعك وال شريك والمسك مملح وال
على املقابر ومل حيسن يف هذه احلادثة اال امتناع هذه االمور وخصوصا خروج النساء اىل املقابر فإنه مل خيرج منهن 

  اال بعض حرافيشهن على ختوف ووقع 

  محر لبعضهن من العسكر ما وقع عند باب النصر واجلامع اال
ويف ثالثه نزل الباشا من القلعة من باب اجلبل وهو يف عدة من عسكر الدالة واالتراك اخليالة واملشاة وصحبته 

عابدين بك وذهب اىل ناحية االثار فعيد على يوسف باشا املنفصل عن الشام النه مقيم هناك لتغيري اهلواء بسبب 
ك وملا اصبح ركب السفائن واحندر اىل شربا وبات بقصره مرضه مث عدى اىل اجليزة وبات هبا عند صهره حمرم ب

  ورجع اىل منزله باالزبكية مث طلع اىل القعلة 



ويف يوم الثالثاء ثامنه عمل ديوانا ومجع املشايخ املتصدرين وخاطبهم بقوله انه يريد أن يفرج عن حصص امللتزمني 
الجل راحة الناس وقد امر االفندية كتاب  ويترك هلم وساياهم يؤجروهنا ويزرعوهنا النفسهم ويرتب نظاما

الروزنامه بتحرير دفاتر وآمهلهم اثين عشر يوما حيررون يف ظرفها الدفاتر على الوجه املرضى فأثنوا عليه خريا 
ودعوا له فقال الشيخ السشواين ونرجو من افندينا أيضا االفراج عن الرزق االحباسية كذلك فقال كذلك ننتظر يف 

تزمني وحنررها على الوجه املرضى أيضا ومن اراد منهم أن يتصرف يف حصته ويلتزم خبالص ما حترر حماسبات املل
عليها من املال املريي جلهة الديوان من الفالحني مبوجب املساحة والقياس صرفناه فيها واال ابقاها على طرفنا 

يضا وسكتوا فقال هلم تكلموا فإين ماطلبتكم ويقبض فائظه الذي يقع عليه التحرير من اخلزينة نقدا وعدا فدعوا له أ
اال للمشاورة معكم فلم يفتح اهللا عليهم بكلمة يقوهلا احدهم غري الدعاء له على أن الكالم ضائع الهنا حيل 

وخمادعة تروج على اهل الغفالت ويتوصل هبا اىل ابراز ما يرومه من املرادات وعند ذلك انفض اجمللس وانطلقت 
لتزمني بالبشائر وعود االلتزام لتصرفهم يأخدون منهم ويأخذون منهم بقاشني مع ان الصورة املبشرون على امل

معلومة والكيفية جمهولة ومعظم السبب يف ذكره ذلك أن معظم حصص االلتزام كان بيدي العساكر وعظمائهم 
  هبم ذلك  وزوجاهتم وقد احنرفت طباعهم وتكدرت امزجتهم مبنعهم عنه وحجزهم عن التصرف ومل يسهل

فمنهم من كظم غيظه ويف نفسه ما فيها ومنهم من مل يطق الكتمان وبارز باملخالفة والتسلط على من الجناية عليه 
  فلذلك الباشا اعلن يف ديوانه هبذا الكالم مبسمع منهم لتسكن حدهتم وتربد حرارهتم اىل أن يتم امر تدبريه معهم 

لديار احلجازية بوقوع الصلح بني طوسون باشا وعبداهللا بن مسعود وفيه وصلت اهلجانة واخبار ومكاتبات من ا
الذي توىل بعد موت ابيه كبريا على الوهابية وان عبداهللا املذكور ترك احلروب والقتال واذعن للطاعة وحقن الدماء 

فكأن الباشا مل وحضر من مجاعة الوهابية حنو العشرين نفرا من االنفار اىل طوسون باشا ووصل منهم اثنان اىل مصر 
يعجبه هذا الصلح ومل يظهر عليه عالمات الرضا بذلك ومل حيسن نزل الواصلني وملا اجتمعا به وخاطبهما عاتبهما 

على املخالفة فاعتذرا وذكرا أن االمري مسعودا املتويف كان فيه عناد وحدة مزاج وكان يريد امللك واقامة الدين واما 
جلانب والعريكة ويكره سفك الدماء على طريقة سلفه االمري عبدالعزيز املرحوم فإنه ابنه االمري عبداهللا فإنه لني ا

كان مساملا للدولة حىت أن املرحوم الوزير يوسف باشا حني كان باملدينة كان بينه وبينه غاية الصداقة ومل يقع بينهما 
مسعود ومعظم االمر للشريف غالب خبالف منازعة وال خمالفة يف شىء ومل حيصل التفاقم واخلالف اال يف ايام االمري 

االمري عبداهللا فإنه احسن السري وترك اخلالف وامن الطرق والسبل للحجاج واملسافرين وحنو ذلك من الكلمات 
والعبارات املستحسنات وانقضى اجمللس وانصرفا اىل احملل الذي امرا بالنزول فيه ومعهما بعض اتراك مالزمون 

يف الركوب والذهاب واالياب فإنه اطلق هلما االذن اىل اي حمل اراده فكانا يركبان وميران لصحبتهما مع اتباعهما 
بالشوارع بأتباعهما ومن يصحبهما ويتفرجان على البلدة و اهلها ودخال اىل اجلامع االزهر يف وقت مل يكن به احد 

رضى اهللا عنه وعن الكتب الفقهية من املتصدرين القراء والتدريس وسألوا عن اهل مذهب االمام امحد بن حنبل 
  املصنفة يف مذهبه فقيل انقرضوا 

من ارض مصر بالكلية واشتريا نسخا من كتب التفسري واحلديث مثل اخلازن والكشاف والبغوي والكتب الستة 
اجملمع على صحتها وغريذلك وقد اجتمعت هبما مرتني فوجدت منهما انسا وطالقة لسان واطالعا وتضلعا ومعرفة 

االخبار والنوادر وهلما من التواضع وهتذيب االخالق وحسن االدب يف اخلطاب والتفقة يف الدين واستحضار ب
الفروع الفقهية واختالف املذاهب فيها ما يفوق الوصف واسم احدمها عبد اهللا واالخر عبد العزيز وهو االكرب 



  حسنا ومعىن 
خارج باب النصر وشقوا به من وسط املدينة وامري الركب  ويف يوم السبت تاسع عشره خرجوا باحململ اىل احلصوة

شخص من الدالة يسمى اوزون اوغلي وفوق رأسه طرطور الداالتية ومعظم املوكب من عساكر الدالة وعلى 
رؤوسهم الطراطري السود بذاهتم املستبشعة وقد عم االقليم املسخ يف كل شئ فقد تغص الطبيعة وتتكدر النفس اذا 

و مسعت به وقد كانت نضارة املوكب السالفة يف ايام املصريني ونظامها وحسنها وترتيبها وفخامتها شاهدت ذلك ا
ومجاهلا وزينتها اليت مل يكن هلا نظري يف الربع املعمور ويضرب هبا املثل يف الدنيا كما قال قائلهم فيها مصر السعيدة 

ن وحبر الوفا وحممل اهلادي هنار يدور فقد فقدت هذه ماهلا من مثيل فيها ثالثة من اهلنا والسرور مواكب السلطا
  الثالثة يف مجلة املفقودات 

ويف ثالث عشرينه وصل قاجبي وعلى يده تقرير والية مصر حملمد علي باشا على السنة اجلديدة فعملوا لذلك 
  الواصل موكبا من بوالق اىل القلعة وضربوا مدافع وشنكا وبنادق 

  رام بيوم االربعاء سنةواستهل شهر ذي القعدة احل

يف سادس عشره سافر الباشا اىل االسكندرية واخذ صحبته عابدين بك وامسعيل باشا ولده وغريمها من كربائهم 
وعظمائهم وسافر ابضا جنيب افندي وسليمان اغا وكيل دار السعادة سابقا تابع صاحل بك املصري احملمدي اىل دار 

  كابرها السلطنة واصحب الباشا اىل الدولة وا

اهلدايا من اخليول واملهاري والسروج املكللة بالذهب واللؤلؤ واملخيش وتعايب االقمشة اهلندية املتنوعة من الكشمري 
واملقصبات والتحف ومن الذهب املضروب السكة اربعة قناطري ومن الفضة الثقيلة يف الوزن والعيار عدة قناطري 

  فاه يف القدور الصيين وغري ذلك ومن السكر املكرر مرارا وانواع الشراب خا
وفيه وردت االخبار بوصول طوسون باشا اىل الطور فهرعت اكابرهم واعياهنم اىل مالقاته واخذوا يف االهتمام 

  واحضار اهلدايا والتقادم وركبت اخلوندات والنساء والستات افواجا افواجا يطلعن اىل القلعة ليهنني والدته بقدومه 
ن باشا اىل السويس فضربوا مدافع اعالما بقدومه وحضر جنيب افندي راجعا من ويف غايته وصل طوسو

  االسكندرية الجل مالقاته النه قيب كتخدا اليوم ايضا عند الدولة كما هو لوالده 

  واستهل شهر ذي احلجة احلرام بيوم اجلمعة سنة

ا بقدومه فلما اصبح يوم الثالثاء يف رابعه يوم االثنني نودي بزينة الشارع االعظم لدخول طوسون باشا سرور
خامسه احتفل الناس بزينة احلوانيت بالشارع وعملوا له موكبا حافال ودخل من باب النصر وعلى رأسه الطلخان 

  وشعار الوزارة وطلع اىل القلعة وضربوا يف ذلك اليوم مدافع كثرية وشنكا وحراقات 
ر اىل االسكندرية لرياه ابوه ويسلم هو عليه ولريى هو ويف ليلة اجلمعة خامس عشره سافر طوسون باشا املذكو

ولداله ولد يف غيبته يسمى عباس بك اصحبه معه جده مع حاضنته وسنه دون السنتني يقال ان جده قصد ارساله 
اىل دار السلطنة فلم يسهل بابيه ذلك وشق عليه ففارقه وخصوصا كونه مل يره وسافر صحبة طوسون باشا جنيب 

  اىل االسكندرية  افندي عائدا



ويف يوم السبت عشرينه حضر طوسون باشا اىل مصر راجعا من االسكندرية يف تطريدة ومعه ولده فكانت مدة 
  غيبته ذهابا وايابا مثانية 

ايام فطلع اىل القلعة وصار ينزل اىل بستان بطريق بوالق ظاهر التبانة عمره كتخدا بك وبىن به قصرا فيقيم به 
اقامها مبصر وانقضت السنة وما جتدد فيها من استمرار املبتدعات واملكوس والتحكري وامهال  غالب االيام الىي

السوقة واملتسببني حىت عم غلو االسعار يف كل شئ حىت بلغ سعر كل صنف عشرة امثال سعره يف االيام اخلالية مع 
كاسا او يف خدمة من خدم الدولة مع احلجر على ا اليراد واسباب املعايش فال يهنا بعيش يف اجلملة االمن كان م

كونه على خطر فإنه وقع لكثري ممن تقدم يف منصب او خدمة انه حوسب واهني والزم مبا رافعوه فيه وقد استهلكه 
يف نفقات نفسه وحواشيه فباع ما ميلكه واستدان واصبح ميؤسا مديونا وصارت املعايش ضنكا وخصوصا الواقع يف 

د والزيادة يف صرفها واسعارها واحتجاج الباعة والتجار واملتسببني بذلك ومبا حدث اختالف املعامالت والنقو
عليها من مال املكس مع طمعهم ايضا وخصوصا سفلة االسواق وبياعي اخلضارات واجلزارين والزياتني فإهنم 

ل يسعرون يدفعون ماهو مرتب عليهم للمحتسب مياومة ومشاهرة وخيلصون اضعافة من الناس وال رادع هلم ب
النفسهم حىت ان البطيخ يف أوان كثرته تباع الواحدة اليت كانت تساوي نصفني بعشرين وثالثني والرطل من العنب 

الشرقاوي الذي كان يباع يف السابق بنصف واحد يبيعونه يوما بعشرة ويوما باثين عشر ويوما بثمانية وقس على 
واللوز والبندق واجلوز واالشياء اليت يقال هلا اليميش اليت  ذلك اخلوخ والربقوق واملشمش واما الزبيب والتني

جتلب من بالد الروم فبلغت الغاية يف الثمن بل قد اليوجد يف اكثر االوقات وكذلك ما جيلب من الشام مثل امللنب 
والقمر الدين واملشمش احلموي والعناب وكذلك الفستق والصنوبر وغري ذلك ما يطول شرحه ويزداد بطول 

  زمان قبه ال
ومات يف هذه السنة العالمة االوحد والفهامة االجمد حمقق عصره ووحيد دهره اجلامع الشتات العلوم واملنفرد 

  بتحقيق املنطوق واملفهوم 

بقيه الفصحاء الفضالء املتقدمني املتميز عن املتأخرين الشيخ حممد ابن امحد بن عرفة الدسوقي املالكي ولد ببلده 
وحضر اىل مصر وحفظ القرآن وجوده على الشيخ حممد املنري والزم حضور دروس الشيخ  دسوق من قرى مصر

علي الصعيدي والشيخ الدردير وتلقى الكثري من املعقوالت عن الشيخ حممد اجلناجي الشهري الشافعي وهو مالكي 
وي علم احلكمة اهليئة والزم الوالد حسنا اجلربيت مدة طويلة وتلقى عنه بواسطة الشيخ حممد بن امسعيل النفرا

واهلندسة وفن التوقيت ةحضر عليه ايضا يف فقه احلنفية ويف املطول وغريه برواق اجلربت باالزهر وتصدر لالقراء 
والتدريس وافادة الطلبة وكان فريدا يف تسهيل املعاين وتبيني املباين يفك كل مشكل بواضح تقريره ويفتح كل مغلق 

ياء الطالب واملهرة من ذوي االفهام وااللباب مع لني جانب وديانة وحسن خلق برائق حتريره ودرسه جممع اذك
وتواضع وعدم تصنع واطراح تكلف جاريا على سجيته اليرتكب ما يتكلفه غريه من التعاظم وفخامة االلفاظ وهلذا 

  كثر االخذون عليه واملترددون اليه 
والنحرير الفهامة الفقيه النحوي االصويل اجلديل املنطقي الشيخ ومات االستاذ الفريد واللودعي اجمليد االمام العالمة 

حممد املهدي احلفين ووالده من االقباط واسلم هو صغريا دون البلوغ على يد الشيخ احلفين وحلت عليه انظاره 
بشأنه واشرقت عليه انواره وفارق اهله وتربا منهم وحضنه الشيخ ورباه واحبه واستمر مبنزله مع اوالده واعتىن 

وقرا القرآن وملا ترعرع اشتغل بطلب العلم وحفظ أبا شجاع والفية النحو واملتون والزم دروس الشيخ واخيه 



الشيخ يوسف وغريمها من اشياخ الوقت مثل الشيخ العدوي والشيخ عطية االجهوري والشيخ الدردير والبيلي 
يف التحصيل ليال وهنارا ومهر واجنب والزم يف  واجلمل واخلرشي وعبد الرمحن املقري والشرقاوي وغريهم واجتهد

  غالب جمالس الذكر عن الشيخ الدردير بعد وفاة الشيخ احلفين وتصدر للتدريس يف سنة تسعني ومائة والف وملا 

مات الشيخ حممد اهللباوي سنة اثنتني وتسعني جلس مكانه باالزهر وقرا شرح االلفية البن عقيل والزم االلقاء 
وس مع الفصاحة وحسن البيان والتفهم وسالسة التعبري وايضاح العبارات وحتقيق املشكالت ومنا امره وتقرير الدر

واشتهر ذكره وبعد صيته ومل يزل امره ينمو وامسه يسمو مع حسن السمت ووجاهة الطلعة ومجال اهليئة وبشاشة 
سايرة االصحاب وفارق الدنيا الوجه وطالقة اللسان وسرعة اجلواب واستحضار الصواب يف ترداد اخلطاب وم

وارسلوا اىل اوالده فحضر وامحلوه يف تابوت اىل الدار الكبرية باملرسكي ليال وشاع موته وجهز وصلى عليه 
  باالزهر يف مشهد حافل جدا ودفن عند الشيخ احلنفي جبانب القرب فسبحان احلي الذي الميوت 

نبية املهذهب املتواضع الشيخ مصطفى بن حممد بن يوسف ابن عبد ومات االستاذ العالمة والنحرير الفهامة الفقيه ال
الرمحن الشهري بالصفوى القلعاوي الشافعي ولد يف شهر ربيع االول من سنة مثان ومخسني ومائة والف وتفقه على 

يا عن الشيخ امللوي والسحيمي والرباوي واحلفين والزم شيخنا الشيخ امحد العروسي وانتفع عليه واذن له يف الفت
لسانه ومجع من تقريراته واقتطف من حتقيقاته والف وصنف وكتب حاشية على ابن قاسم الغزي على ايب شجاع يف 

الفقه وحاشية على شرح املطول للسعد التفتازائي على التلخيص وشرح شرح السمرقندي على الرسالة العضدية 
نت التهذيب يف املنطق وشرحها وديوان شعر مساه يف علم الوضع وله منظومة يف اداب البحث وشرحها ومنظومة امل

احتاف الناظرين يف مدح سيد املرسلني وعدة من الرسائل يف معضالت املسائل وغري ذلك وكان سكنه بقلعة اجلبل 
ا ويأيت يف كل يوم إىل األزهر لألقرباء واألفادة فلما أمر الباشا سكان القلعة بإخالئها والنزول منها اىل املدينة فنزلو

اىل املدينة وتركوا دورهم واوطاهنم نزل املترجم مع من نزل وسكن حبارة امري اجليوش جهة باب الشعرية ومل يزل 
  هناك حىت مترض اياما وتويف ليلة السبت سابع عشري شهر رمضان وصلى عليه باالزهر ودفن بزاوية الشيخ 

ن من احسن من رأينا مستا وعلما وصالحا وتواضعا سراج الدين البلقبين حبارة السيارج رمحه اهللا تعاىل فإنه كا
وانكسارا واجنماعا عن خلطة الكثري من الناس مقبال على شأنه راضيا مرضيا طاهرا نقيا لطيف املزاج جدا حمبوبا 

  للناس عفا اهللا عنه وغفر لنا وله 
ي املنصوري احلنفي تفقه ومات الشيخ الفاضل االجل االمثل والوجيه املفضل الشيخ حسني بن حسن كناين بن عل

على خاله الشيخ مصطفى بن سليمان املنصوري والشيخ حممد الدجلي والشيخ امحد الفارسي والشيخ عمر الدبركي 
والشيخ حممد املصيلي واقرا يف فقه املذهب دروسا يف حمل جده المه باالزهر وسكن داره حبارة احلبانية على بركة 

مث انتقال يف حوادث الفرنساوية اىل حارة االزهر وملا كانت حادثة السيد عمر الفيل مع اخيه الشيخ عبد الرمحن 
مكرم النقيب من مصر اىل دمياط وكنبوا فيه عرضا للدولة وامتنع السيد امحد الطحطاوي من الشهادة عليه كما 

يوم الثالثاء تاسع تقدم وتعصبوا عليه وعزلوه من مشيخة احلنفية قلدوها املترجم فلم يزل فيها حىت مترض وتويف 
  عشري احملرم وصلي عليه باالزهر ودفن بتربة اجملاورين رمحه اهللا وايانا 

ومات البليغ النجيب والنبيه االريب نادرة الزمان وفريد االوان اخونا وحمبنا يف اهللا تعاىل ومن اجله السيد امسعيل 
شب جتاه تكية الكلشين بالقرب من باب زويلة بن سعد الشهري باخلشاب كان ابوه جنارا مث فتح له خمزنا لبيع اخل

وولد له املترجم واخوه ابراهيم وحممد وهو اصغرمها فتولع السيد امسعيل املترجم حبفظ القرآن مث بطلب العلم 



والزم حضور السيد علي املقدسي وغريه من افاضل الوقت واجنب يف فقه الشافعية واملعقول بقدر احلاجة وتثقيف 
ع الفقهية الواجبة والفرائض وتنزل يف حرفة الشهادة باحملكمة الكبرية لضرورة التكسب يف املعاش اللسان والفرو

ومصارف العيال ومتسك مبطالعة الكتب االدبية والتصوف والتاريخ واولع بذلك وحفظ اشياء كثرية من االشعار 
  واملراسالت وحكايات الصوفية وما تكلموا 

عصره يف احملاضرات واحملاورات واستحضار املناسبات واملاجريات وقال الشعر فيه من احلقائق حىت صار نادرة 
الرائق ونثر النثر الفائق وصحب بسبب ما احتوى عليه من دماثة االخالق ولطف السرايا وكرم الشمائل وخفة 

  الروح كثريا من رباب املظاهر والرؤساء من الكتاب واالمراء والتجار 
ه ورقته ولطافته مع ما كان عليه من كرم النفس والعفة والنزاهة والتولع مبعايل االمور ومل يزل املترجم على حالت

والتكسب وكثرة االنفاق وسكىن الدور الواسعة واحلزم وكان له صاحب يسمى امحد العطار بباب الفتوح تويف 
ناه ورباه ورفهه باملالبس وتزوج هو بزوجته وهي نصف واقام معها حنو ثالثني سنة وهلا ولد صغري من املتويف فتب

واشفق به اضعاف والد بولده بلغ عمل له مهما وزوجته ودعا الناس اىل والئمه وانفق عليه يف ذلك انفاقا كثرية 
وبعد حنو سنة مترض ذلك الغالم اشهرا فصرف عليه وعلى معاجلته مجلة من املال ومات فجزع عليه جزعا شديدا 

ء واختارت امه دفنه جبامع الكردي باحلسينية ورتبت وقراء واختذت مسكنا ويبكي وينتحب وعمل له مأمتا وعزا
مالصقا لقربه اقامت به حنو الثالثني سنة مع دوام عمل الشريك والكعك بالعجمية والسكر وطبخ االطعمة 

ماطلبته وما للمقرئني والزائرين مث مالزمة امليت واختاذ ما ذكر يف كل مجعة على الدوام واملترجم طوع يدها يف كل 
كلفته به تسخريا من اهللا تعاىل وكل ما وصل اىل يده من حرام او حالل فهو مستهلك عليها وعلى اقارهبا وخدمها 
ال لذة له يف ذلك حسية وال معنوية الهنا يف ذاهتا عجوز شوهاء وهو يف نفسه حنيف البنية ضعيف احلركة جدا بل 

ع احلرقة والتأمل استدام هبا مدة طويلة حىت لزم الفراش اياما وتويف يوم معدومها وابتلى حبصر البول وسلسه القليل م
السبت ثاين شهر احلجة احلرام مبنزله الذي استأجره بدرب قرمز بني القصرين وصلينا عليه باالزهر يف مشهد حافل 

  ودفن عند ابنه املذكور باحلسينية وكثريا ما كنت اتذكر قول القائل ومن 

ى فرحا يف عقله عزه ان شئت وانتدب اوالد صلب الفىت قلت منافعهم فكيف يلمح نفع اال بعد تراه بأوالد السو
اجلنب مع انه كان كثري االنتقاد على غريه فيما اليداين فعله وانقياده اىل هذه املراة وحواشيها نسأل اهللا السالمة 

بعافية وحسن ختم وما يأيت من الشعب والعافية وحسن العاقبة كما قيل من تكمله ما تقدم فال سرور سوى نفع 
  وامن نكر نكري القرب ئمة ما يكون بعد من االهوال والتعب 

  واستهلت سنة

استهل شهر احملرم بيوم السبت وحاكم مصر وصاحبها واقطاعها وثغورها وكذلك بندر جدة ومكة واملدينة املنورة 
والظ حممد الذي هو كتخدا بك قائمقامه هو املتصدر وبالد احلجاز حممد علي باشا وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء 

الجراء االحكام بني الناس عن امر خمدومه وابراهيم اغا اغات الباب والدفتردار حممد افندي صهر الباشا 
ولروزناجمي مصطفى افندي تابع حممد افندي باش جاكرت سابقا وغيطاس افندي سرجي وسليمان افندي الكماخي 

د افندي باش زعيم مصر وهو الوايل واغات التبديل امحد اغا وهو اخو حسن اغا قلفة بامشحاسب ورفيقه امح
وصاحل بك السلحدار وحسن اغا اغات الينكجرية وعلي اغا الشعراوي املذكور وكاتب اخلزينة ويل خوجة ورئيس 



بالد احلجاز وامسعيل باشا كتبة االقباط املعلم غايل واوالده الباشا ابراهيم باشا حاكم الصعيد وطوسون باشا فاتح 
ببوالق وحمرم بك صهر الباشا ايضا على ابنته باجليزة امحد اغا املعروف ببونابارته اخلازندار وباقي كشاف االقاليم 

  واكابر اعياهنم مثل دبوس اوغلي وحسن اغا سرششمة وحجو بك وحمو بك وخالفهم 
ه وكذلك اخوه املسمى فرنسيس وخازنداره املعلم ويف ذلك اليوم قبض كتخدا بك على املعلم غايل وامر حببس

مسعان وذلك عن امر خمدومه من االسكندرية النه حول عليه الطلب بستة االف كيس تأخر اداؤها اياه من حسابه 
القدمي فاعتذر بعدم القدرة على ادائها يف احلني الهنا بواقي على ارباهبا وهو ساع يف حتصيلها ويطلب املهلة اىل 

  باشا من رجوع ال

غيبته فأرسل الكتخدا مبقالته واعتذاره اىل الباشا وانتبذ طائفة من االقباط يف احلط على غايل مع الكتخدا وعرفوه 
انه اذا حوسب يظهر عليه ثالثون الف كيس فقال هلم وان مل يتأخر عليه هذا القدر تكونوا ملزومني به اىل اخلزينة 

ذلك فورد االمر بالقبض عليه وعلى اخيه وخازنداره وحبسهم وعزله فأجابوه اىل ذلك فأرسل يعرف الباشا ب
ومطالبته بستة آالف كيس القدمية اوال مث حسابه بعد ذلك فأحضر املرافعني عليه وهم املعلم جرجس الطويل 
ومنقريوس البتنوين وحنا الطويل والبسهم خلعا على رياسة الكتاب عوضا عن غايل ومن يليه واستمر غايل يف 

بس مث احضره مع اخيه وخازنداره فضربوا اخاه امامه مث امر بضربه فقال وانا ضرب ايضا قال نعم مث ضربوه احل
على رجليه بالكرابيج ورفع وكرر عليه الضرب وضرب مسعان الف كرباج حىت اشرف على اهلالك ووجدوا يف 

يام افرجوا عن اخيه ومسعان ليسعيا جيبه الف شخص بندقي ومائيت حمبوب عنها اثنان وعشرون الف قرش مث بعد ا
  يف التحصيل وهلك مسعان واستمر غايل يف السجن وقد رفعوا عنه وعن اخيه العقاب لئال ميوتا 

ويف عاشره رجع الباشا من غيبته من االسكندرية واول ما بادا به اخراج العساكر مع كربائهم اىل ناحية حبري 
رب الغريب والشرقي جتاه الرمحانية واخذوا صحبتهم مدافع وبارودا واالت وجهة البحرية والثغور فنصبوا خيامهم بال

  احلرب واستمر خروجهم يف كل يوم وذلك من مكايده معهم وابعادهم عن جزاء فعلتهم التقدمه فخرجوا ارساال 

  واستهل شهر صفر اخلري سنة

ر مستمرون يف التشهيل واخلروج وهم فيه تشفع جوين احلكيم يف املعلم غايل واخذه من احلبس اىل داره والعساك
  اليعلمون املراد هبم وكثرت الروايات واالخبار وااليهامات والظنون ومعىن الشعر يف بطن الشاعر 

  واستهل شهر ربيع االول

  فيه سافر طوسون باشا واخوه امسعيل باشا اىل ناحية رشيد ونصبوا 

باشا وخالفه مثل حسن اغا زجنلي وحمو بك وصارى عرضيهما عند احلماد وناحية ايب منضور وحسني بك دايل 
جلة وحجو بك جهة البحرية وكل ذلك تواطني وتلبيس للعساكر بكونه اخراج حىت اوالده العزاز للمحافظة 

  وكذلك الكثري من كربائهم اىل جهة البحر الشرقي ودمياط 
لسهم وفيهم الشيخ البكري احضروا خلعة ويف ثاين عشره صبيحة املولد النبوي طلب الباشا املشايخ فلما جلسوا جم

والبسوها له على منصب نقابة االشراف عوضا عن السيد حممد احملروقي وفاوضه يف ذلك ورأى ان يقلده اياه 



فاعتذر السيد حممد احملروقي واستعفى وقال انا متقيد خبدمة افندينا ومهمات املتاجر والعرب واحلجاز فقال قد 
شئت فذكر اهنا كانت مضافة للشيخ البكري وهو اوىل من غريه فلما حضروا وتكاملوا  قلدتك اياها فأعطها ملن

لبسوه اخللعة واستصوب اجلماعة ذلك وانصرفوا ويف احلال كتب فرمان بإخراج الدواخلي منفيا اىل قرية دسوق 
حني غفلة وكان بداخل  فنزل اليه السيد امحد املال الترمجان وصحبته قواس تركي وبيده الفرمان فدخلوا اليه على

حرميه مل يشعر بشئ مما جرى فخرج اليهم فأعطوه الفرمان فلما قرأه غاب عن حواسه واجاب بالطاعة وامروه 
بالركوب فركب بغلته وسارا به اىل بوالق اىل املنزل الذي كان شراه بعد موت ولده والشيخ سامل الشرقاوي 

وتفرق اجلمع الذي كان حوله وشرع االشياخ يف تنميق عرضحال  وانسل مما كان فيه كانسالل الشعرة من العجني
عن لساهنم بأمر الباشا بتعداد جنايات الدواخلي وذنوبه وموجبات عزله وان ذلك بترجيهم والتماسهم عزله ونفيه 
يف  ويرسل ذلك العرضحال لنقيب االشراف بدار السلطنة الن الذي يكون نقيبا مبصر نيابة عنه ويرسل اليه اهلدية

كل سنة فالذي نقموه عليه من الذنوب انه تطاول على حسني افندي شيخ رواق الترك وسبه وحبسه من غري جرم 
وذلك انه اشترى منه جارية حبشية بقدر من الفرانسة فلما اقبضه الثمن اعطاه بدهلا قروشا بدون الفرط الذي بني 

  املعاملتني فتوقف السيد حسني 

يت وقع عليها االنفصال او تكمل فرط النقص وتشاحا وادى ذلك اىل سبه وحبسه وهو وقال اما تعطيين العني ال
  رجل كبري متضلع ومدرس وشيخ رواق االتراك باالزهر وهذه القضية سابقة على حادثة نفيه بنحو سنتني 

مرض موهتا ومنها ايضا انه تطاول على السيد منصور اليايف بسبب فتيا رفعت اليه وهي ان امرأة وقفت وقفا يف 
  وافىت بصحة الوقت على قول ضعيف فسبه يف مال من اجلميع واراد ضربه ونزع عمامته من اعلى رأسه 

ومنها ايضا انه يعارض القاضي يف احكامه وينقص حماصيله ويكتب يف بيته وثائق قضايا صلحا ويسب اتباع القاضي 
وعندما سطروه ومتموه وضعوا عليه ختومهم ورسل احملكمة ويعارض شيخ اجلامع االزهر يف اموره وحنو ذلك 

وارسلوا اىل اسالمبول على ان جناياته عند الباشا ليست هذه النكات الفارغة بل وال علم له هبا وال التفات وامنا 
هي اشياء وراء ذلك كله ظهر بعضها وخفي عنا باقيها وذلك ان الباشا حيب الشوكة ونفوذ اوامره يف كل مرام 

اال من اليعارضه ولو يف جزئية او يفتح له بابا يهب منه ريح الدراهم والدنانرياويدله على ما فيه واليصطفى وحيب 
كسب او ربح من أي طريق او سبب من أي ملة كان وملا حصلت واقعة قيام العسكر يف اواخر السنة املاضية واقام 

يف كل ليلة واجل املتعممني الدواخلي لكونه  الباشا بالقلعة يدبر امره فيهم والزم اعيان املتظاهرين الطلوع اليه
معدودا يف العلماء ونقيبا على االشراف وهي رتبة الوايل عند العثمانيني فداخله الغرور وظن ان الباشا قد حصل يف 

ورطة يطلب النجاة منها بفعل القربات والندور ولكونه رآه يسترضي خواطر الرعية املنهوبني ويدفع هلم امثاهنا 
ل كبار العساكر وينعم عليهم باملقادير الكثرية من اكياس املال ويسترسل معه يف املسامرة واملسايرة ولني ويستمي

اخلطاب واملذاكرة واملضاحكة فلما رأى اقبال الباشا عليه زاد طمعه يف األسترسال معه فقال له اهللا حيفظ افندينا 
  وينصره على اعدائه واملخالفني له ونرجوا من احسانه 

عد هدؤوسر وسكون هذه الفتنة ان ينعم علينا وجيرينا على عوائدنا يف احلمايات واملساحمات يف خصوص ما يتعلق ب
بنا من حصص االلتزام والرزق فأجابه بقوله نعم يكون ذلك والبد من الراحة لكم ولكافة الناس فدعا له وآنس 

ك يكون متام ما اشرمت به من الراحة لكافة الناس فؤاده وقال اهللا تعاىل حيفظ افندينا وينصره على اعدائه كذل
االفراج عن الرزق االحباسية على املساجد والفقراء فقال نعم ووعده مواعيدة العرقوبية فكان الدواخلي اذا نزل 



شا من القلعة اىل داره حيكي يف جملسه ما يكون بينه وبني الباشا من امثال هذا الكالم ويذيعه يف الناس وملا امر البا
الكتاب بتحرير حساب امللتزمني على الوجه املرضي بديوان خاص لرجال دائرة الباشا واكابر العسكر وذلك 

بالقعلة تطييبا خلواطرهم وديوان آخر يف املدينة لعامة امللتزمني فيحررون للخاصة بالقلعة ما يف قوائم مصروفهم وما 
ك والديوان العام التحتاين خبالف ذلك فلما راى الدواخلي كانوا يأخذونه من املضاف والرباين واهلدايا وغري ذل

ذلك الترتيب قال للباشا وانا الفقري حمسوبكم من رجال الدائرة فقال نعم وحرروا قوائمه مع االكابر واكابر الدولة 
ذ يذكر وانعم عليه الباشا بأكياس ايضا كثرية زيادة على ذلك فلما راق احلال ورتب الباشا اموره مع العسكر اخ

الباشا بإجناز الوعد ويكرر القول عليه وعلى كتخدا بك بقوله انتم تكذبون علينا وحنن نكذب على الناس واخذ 
يتطاول على كتبة االقباط بسبب امور يلزمهم ويكلفهم بإمتامها وعذرهم خيفي عنه يف تأخريها فيكلمهم حبضرة 

للعني غايل فيحقدون عليه ويشكون منه للباشا والكتخدا الكتخدا ويشتمهم ويقول لبعضهم اما اعترب مث مبا حصل 
وغري ذلك امور مثل تعرضه للقاضي يف قضاياه وتشكيه منه واتفق انه ملا حضر ابراهيم باشا من اجلهة القبلية وكان 
بصحبته امحد جليب ابن ذي الفقار كتخدا الفالح وكأنه كان كتخداه بالصعيد وتشكت الناس من افاعله واغوائه 

  براهيم باشا فاجتمع به الدواخلي عند السيد حممد احملروقي وحضر قبل ذلك اليه للسالم عليه ا

ويف كل مرة يوخبه بالكالم ويلومه على افعاله بالقول اخلشن يف مال من الناس فذهب اىل الباشا وبالغ يف الشكوى 
عنه غريي فأجازي عليه من هذا ويقول فيها انا نصحت يف خدمة افندينا جهدي واظهرت من املخبات ما عجز 

الشيخ ما امسعنيه من قبيح القول وجتبيهي بني املال واذا كان حمبا الفندينا فال يكره نفعه وال النصح يف خدمته وامثال 
ذلك مما خيفي عنا خربه فمثل هذه االمور هي اليت اوغرت صدر الباشا على الدواخلي مع اهنا يف احلقيقة ليست 

قابلية للخري وانا اقول ان الذي وقع هلذا الدواخلي امنا هو قصاص وجزاء فعله يف السيد عمر  خالفا عند من فيه
  ... مكرم فإنه كان من اكرب الساعني عليه اىل ان عزلوه واخرجوه من مصر واجلزاء من جنس العمل كما قيل 

  ... سيلقى الشامتون كما لقينا ... فقل للشامتني بنا افيقوا 
لدواخلي ما جرى من العزل والنفي اظهر الكثري من نظرائه املتفقهني الشماتة والفرح وعملوا والئم وملا جرى على ا

  ... وعزائم ومضاحكات كما قيل 
  ... ويبكي من عواقبها اللبيب ... امور تضحك السفهاء منها 

والوساوس الشيطانية وقد زالت هيبتهم ووقارهم من النفوس واهنمكوا يف االمور الدنيوية واحلظوظ النفسانية 
ومشاركة اجلهال يف املامث واملسارعة اىل الوالئم يف االفراح واملآمت يتكالبون على امسطة كالبهائم فتراهم يف كل 

  دعوة ذاهبني وعلى اخلوانات راكعني وللكباب واحملمرات خاطفني وعلى ما وجب عليهم من النصح تاركني 
ل ويل افندي ويقال له ويل جحا وهو كاتب اخلزينة العامرة وهو من ويف اواخره شرعوا يف عمل مهم عظيم مبنز

طائفة االرنؤد واختص به الباشا واستأمنه على االمور وضم اليه دفاتر االيراد من مجيع وجوه جبايات االموال من 
بأيب الشوارب  خراج البالد واحملدثات وحسابات املباشرين وانشا دارا عظيمة خبطة باب اللوق على الربكة املعروفة

  وادخل فيها 

عدة بيوت جبانبها على نسق واصطالح االبنية االفرجنية والرومية وتأنق يف زخرفتها واتساعها واستمرت العمارة هبا 
حنو السنتني وملا كملت ومتت احضروا القاضي واملشايخ وعقدوا لولديه على ابنتني من اقارب الباشا حبضرة االعيان 

مل املهم احتفاال زائدا وتقيد السيد حممد احملروقي باملصاريف والتنظيم واللوازم كما كان يف ومن ذكر واحتفلوا بع



افراح اوالد الباشا واجتمعت املالعيب والبهلوانات بالربكة وما حوهلا وبالشارع وعلقوا تعاليق قناديل وجنفات 
ع وسواريخ سبع ليال متوالية وعملت وامحال بلور وزينات واجتمع الناس للفرجة وبالليل حراقات ونفوط ومداف

الزفة يوم اخلميس واجتمعت العربات الباب احلرف كما تقدم يف العام املاضي بل ازيد وذلك الن الباشا مل يشاهد 
افراح اوالده لكونه كان غائبا بالديار احلجازية وحضر الباشا للفرجة وجلس مبدرسة الغورية بقصد الفرجة وعمل 

روقي الغداء وخرجوا بالزفة اوائل النهار وداروا هبا دورة طويلة فلم ميروا بسوق الغورية اال له السيد حممد احمل
  قريب الغروب اواخر النهار 

  واستهل شهر ربيع الثاين سنة

وخروج العساكر اىل ناحية حبرى مستمر وافصح الباشا وذكر يف كالمه يف جمالسه وبني السر يف اخراجهم من 
قد كثروا ويف اقامتهم بالبلدة مع كثرهتم ضرر وافساد وضيق على الرعية مع عدم احلاجة اليهم  املدينة بأن العساكر

داخل البلدة واالوىل واالحوط ان يكونوا خارجها وحوهلا مرابطني حلفظ الثغور من طارق على حني غفلة او 
اخلفي اخراج الذين قصدوا  حادث خارجي وليس هلم اال رواتبهم وعالئفهم تأتيهم يف اماكنهم ومراكزهم والسر

غدره وخيانته ووقع بسبب حركتهم ما وقع من النهب واالزعاج على اواخر شعبان من السنة املاضية وكان قد بدا 
باخراج اوالده وخواصه من حتيله واحدا بعد واحد واسر اىل اوالده مبا يف ضمريه واصحب مع ولده طوسون باشا 

  شخصا من خواصه يسمى امحد اغا 

خورجي املدللي واخذ طوسون باشا يف تدبري االيقاع مع من يريد به فبدا مبحو بك وهو اعظمهم واكثرهم جندا الب
فأخذ يف تأليف عساكره حىت مل يبق معه اال القليل مث ارسل يف وقت بطلب حمو بك عنده يف مشروة فذهب اليه 

م الذهاب فركب حمو بك يف احلال وذهب عند الدالة امحد اغا املدللي املذكور واسر اليه ما يراد به واشار اليه بعد
فأرسلوا اىل مصطفى بك وهو كبري على طائفة من الدالة وأخو زوجة الباشا وقريبه واىل امسعيل باشا ابن الباشا 
اىل ليتوسطا يف صلح حمو بك مع الباشا وليعفوه ويذهب اىل بالده فأرسال اىل الباشا باخلرب ومبا نقله امحد اغا املدللي 

حمو بك فسفه رأيه يف تصديق املقالة ويف هروبه عند الدالة مث يقول لوال ان يف نفسه خيانة ملا فعل ما فعل من 
التصديق واهلروب وكان طوسون باشا ملا جرى من امحد اغا ما جرى من نقل اخلرب حملو بك عوقه وارسل اىل ابيه 

يه وخبه وعزره بالكالم وقال له ترمي الفنت بني اوالدي وكبار يعلمه بذلك فطلبه للحضور اليه مبصر فلما مثل بني يد
العسكر مث امر بقتله فنزلوا به اىل با زويلة وقطعوا رأسه هناك وتركوه مرميا طول النهار مث رفعوه اىل داره وعملوا 

  له يف صبحها مشهدا ودفنوه 
  وفيه حضر امسعيل باشا ومصطفى بك اىل مصر 

سليم كاشف من االجناد املصرية مرسال من عند بقاياهم من االمراء واتباعهم  ويف اواخره حضر شخص يسمى
الذين رماهم الزمان بكلكله واقصاهم وابعدهم عن اوطاهنم واستوطنهم دنقلة من بالد السودان يتقوتون مما 

عليهم االمد يزرعونه بأيديهم من الدخن وبينهم وبني اقصى الصعيد مسافة طويلة حنو من اربعني يوما وقد طال 
ومات اكثرهم ومعظم رؤساهم مثل عثمان بك حسن وسليم اغا وامحد اغا شويكار وغريهم ممن العلم لنا خبربة 

اخبارهم لبعد املسافة حىت على اهل منازهلم وبقي ممن مل ميت منهم ابراهيم بك الكبري وعبد الرمحن بك تابع عثمان 
  عديلة ابنة ابراهيم بك الكبري وعلي  بك املرادي وعثمان بك يوسف وامحد االلفي زوج



بك ايوب وبواقي صفار االمراء واملماليك على ظن خيانتهم وقد كرب سن ابراهيم بك الكبري وعجزت قواه ووهن 
جسمه فلما طالت عليهم الغربة ارسلوا هذا املرسل مبكاتبة اىل الباشا يستعطفونه ويسألون فضله ويرجون مرامحه 

ان على نفوسهم ويأذن هلم باالنتقال من دنقلة اىل جهة من اراضي مصر يقيمون هبا ايضا بأن ينعم عليهم باالم
ويتعيشون فيها بأقل العيش حتت امانه ويدفعون ما جيب عليهم من اخلراج الذي يقرره عليهم واليتعدون مرامسه 

ميت منهم وهو خيربه خربهم  واوامره فلما حضر وقابل الباشا وتكلم معه وسأله عن حاهلم وشأهنم ومن مات ومن مل
مث امره باالنصراف اىل حمله الذي نزل فيه اىل ان يرد عليه اجلواب وانعم عليه خبمسة اكياس فأقام اياما حىت كتب 

له جواب رسالته مضمونه انه أعطاهم االمان على انفسهم بشروط شروطها عليهم ان خالفوا منها شرطا واحد 
ثا وحيل هبم ما حل مبن تقدم منهم فأول الشروط اهنم اذا عزموا على االنتقال من كان اماهنم منقوضا وعهدهم منكر

احملل الذي هم فيه يرسلون امامهم جنابا خيربه خبربهم وحركتهم وانتقاهلم لياتيهم من أعينه ملالقاهتم الثاين اذا حلوا 
امنا الذي يتعني ملالقاهتم يقوم هلم مبا بأرض الصعيد ال يأخذون من اهل النواحي كلفة وال دجاجة وال رغيفا واحدا و

حيتاجون اليه من مؤنة وعليق ومصرف الثالث اين ال اقطعهم شيئا من االراضي والنواحي وال اقامة يف جهة من 
جهات اراضي مصر بل ياتون عندي وينزلون على حكمي وهلم ما يليق بكل واحد منهم من املسكن والتعيني 

ته منصبا او خدمة تليق به او ضمته اىل بعض االكابر من رؤساء العسكر وان كان واملصرف ومن كان ذا قوة قلد
ضعيفا او هرما اجريت عليه نفقة لنفسه وعياله والرابع اهنم اذا حصلوا مبصر على هذه الشروط وطلبوا شيئا من 

ي عهدهم وبطل اماين اقطاع او زرقه او قنطرةاو اقل مما كان يف تصرفهم يف الزمن املاضي او حنو ذلك انتقض مع
  هلم مبخالفة شرط واحد من هذه الشروط وهي سبعة غاب عن ذهين باقيها فسبحان املعز 

  املذل مقلب االحوال ومغري الشؤون 
فمن العرب انه ملا حضر املصريون ودخلوا اىل مصر بعد مقتل طاهر باشا وتأمروا وحتكموا فكانت عساكر االتراك يف 

وعالئفهم تصرف عليهم من ايدي كتاهبم واتباعهم وابراهيم بك هو االمري الكبري  خدمتهم ومن ارذل طوائفهم
وراتب حممد علي باشا هذا من اخلبز واللحم واالرز والسمن الذي عينه له من كبالره نعوذ باهللا من سوء املنقلب 

  ورجع سليم كاشف املرسل اليهم باجلواب املشتمل على مافيه من الشروط 
ا حببس امحد افندي املعايرجي بدار الضرب وحبس ايضا عبد اهللا بكتاش ناظر الضرخبانة واحتج وفيه امر الباش

عليهما باختالسات خيتلساهنا واستمر اياما حىت برر عليهما حنو السبعمائة كيس وعلى احلاج سامل اجلواهرجي وهو 
وران ليحصال ما تقرر عليهما وكذلك الذي يتعاطى ايراد الذهب والفضة اىل شغل الضرخبانة مثلها مث اطلق املذك

اطلق احلاج سامل وشرعوا يف التحصيل بالبيع واالستدانة واشتد القهر باحلاج سامل ومات على حني غفلة وقيل انه 
  ابتلع فص املاس وكان عليه ديون باقية من اليت استداهنا يف املرة االوىل والغرامة السابقة 

  عجيبةومن النوادر الغريبة واالتفاقات ال

انه ملا مات ابراهيم بك املداد بالضرخبانة قبل تارخيه تزوج بزوجته امحد افندي املعايرجي املذكور فلما عوق امحد 
افندي خافت زوجته املذكورة ان يدمهها امر مثل اخلتم على الدار او حنو ذلك فجمعت مصاغها وما ختاف عليه مما 

عند امرأة من معارفها فسطا على بيت تلك املرأة شخص حرامي خف محله وثقل مثنه وربطته يف صرة واودعتها 
واخذ تلك الصرة وذهب هبا اىل دار امرأة من اقاربه بالقرب من جامع مسكة وقال هلا احفظي عند هذه الصرة 



حىت ارجع ونزل اىل اسفل الدار فنادته املراة اصرب حىت آتيك بشئ تأكله فقال نعم فإين جيعان وجلس اسفل الدار 
  نتظر اتياهنا له مبا يأكله وصادف جمئ زوج املرأة تلك الساعة فوجده ي

فرحب به وهو يعلم حباله ويكره جميئه اىل داره وطلع اىل زوجته فوجد بني يدها تلك الصرة فسأهلا عنها فأخربته ان 
ى حممد افندي سليم قريبها املذكور اتى هبا اليها حىت يعود الخذها فجسها فوجدها ثقيلة فنزل يف احلال ودخل عل

من اعيان جريان اخلطة فأخربه فأحضر حممد افندي انفارا من اجلريان ايضا وفيهم اخلجا املنسوب اىل امحد اغا الظ 
املقتول ودخل اجلميع اىل الدار وذلك احلرامي جالس ومشتغل باالكل فوكلوا به اخلدم واحضروا تلك الصرة 

انصاف فضة عددية ذكروا ان عدهتا اربعون الفا ولكنها من غري ختم  وفتحوها فوجدوا هبا مصاغا وكيسا بداخله
وبدون نقش السكة فأخذوا ذلك وتوجهوا لكتخدا بك وصحبتهم احلرامي فسألوه وهددوه فأقر واخرب عن املكان 

الذي اختلسها منه فأحضروا صاحبة املكان فقالت هو وديعة عندي لزوجة امحد افندي املعايرجي فثبت لديهم 
انته واختالسه وسئل امحد افندي فحلف انه اليعلم بشئ من ذلك وان زوجته كانت زوجا البراهيم املداد فلعل خي

ذلك عندها من ايامه وسئلت هي ايضا عن حتقيق ذلك فقالت الصحيح ان ابراهيم الداد كان اشترى هذه الدراهم 
االمراء املصريني وخروجهم من مصر عندما من شخص مغريب عندما هنب عسكر املغاربة الضرخبانة يف وقت حادثة 

قامت عليهم عسكر االتراك فلم يزيلوا الشبهة عن امحد افندي بل زادت وكانت هذه النادرة من عجائب االتفاق 
  فقدروا امثاهنا وخصموها من املطلوب منه 

 من صاحب ويف يوم اخلميس عشرينه حصلت مجعية ببيت البكري وحضر املشايخ وخالفهم وذلك بأمر باطين
الدولة وتذاكروا ما يفعله قاضي العسكر من اجلور والطمع يف اخذ اموال الناس واحملاصيل وذلك ان القضاة الذين 

يأتون من باب السلطنة كانت هلم عوائد وقوانني قدمية اليتعدوهنا يف ايام االمراء املصريني فلما استولت هؤالء 
مرهم وزاد طمعهم وابتدعوا بدعا وابتكروا حيال لسلب اموال الناس االروام على املماليك والقاضي منهم فحش ا

  وااليتام واالرامل وكلما ورد قاض ورأى ما ابتكره 

الذي كان قبله احدث هو االخر اشياء ميتاز هبا عن سلفه عن حىت فحش االمر وتعدى ذلك لقضايا اكابر الدولة 
حيتشمون منه واليراعون خليال وكبريا وال جليال وكان وكتخدا بك بل والباشا وصارت ذريعة وامرا حمتما ال 

املعتاد القدمي انه اذا ورد القاضي يف اول السنة التوتية التزم بالقسمة بعض املميزين من رجال احملكمة بقدر معلوم 
 يقوم بدفعه للقاضي وكذلك تقرير الوظائف كانت بالفراغ او احمللول وله شهريات على باقي احملاكم اخلارجة

كالصاحلية وباب سعادة واخلرق وباب الشعرية وباب زويلة وباب الفتوح وطيلون وقناطر السباع وبوالق ومصر 
القدمية وحنو ذلك وله عوائد واطالقات وغالل من املريي وليس له غري ذلك اال معلوم االمضاء وهو مخسة انصاف 

احملكمة القريبة منهم فيقضي فيها مايقضيه فضة فإذا احتاج الناس يف قضاياهم ومواريثم احضروا شاهدا من 
ويعطونه اجرته وهو يكتب التوثيق او حجة املبايعة او التوريث وجيمع العدة من االوراق يف كل مجعة او شهر مث 
ميضيها من القاضي ويدفع له معلوم االمضاء الغري واما القضايا ملثل العلماء واالمراء فباملساحمة واالكرام وكان 

شون صولة الفقهاء وقت كوهنم يصدعون باحلق وال يداهنون فيه فلما تغريت االحوال وحتكمت االتراك القضاة خي
  وقضاهتا ابتدعوا بدعا شىت 

منها ابطال نواب احملاكم وابطال القضاة الثالثة خالف مذهب احلنفي وان تكون مجيع الدعاوي بني يديه ويدي نائبه 
تخداه ليدفع احملصول فيطلب منهم املقادير اخلارجة عن املعقول وذلك وبعد االنفصال يأمرهم بالذهاب اىل ك



خالف الرشوات اخلفية واملصاحلات السرية واضاف التقرير والقسمة لنفسه واليلتزم هبا احد من الشهود كما كان 
قاضي او يصحبه يف السابق واذا دعى بعض الشهود لكتابة توثيق او مبايعة او تركة فال يذهب إال بعد ان يأذن له ال

  جبوخدار ليباشر القضية وله نصيب ايضا وزاد طمع هؤالء اجلوخدارية حىت اليرضون بالقليل كما كانوا يف 

اول االمر وختلف منهم اشخاص مبصر عن خمادميهم وصاروا عند املتويل ملا انفتح هلم هذا الباب واذا ضبط تركة من 
ذلك ومعلوم الكاتب واجلوخدار والرسول مث التجهيز والتكفري  التركات وبلغت مقادر أخرجوا للقاضي العشر من

واملصرف والديون وما بقي بعد ذلك يقسم بني الورثة فيتفق ان الوارث واليتيم اليبقى له شئ ويأخذ من ارباب 
 شئ الديون عشر ديوهنم ايضا ويأخذ من حماليل وظائف التقارير معلوم سنتني او ثالثة وقد كان يصاحل عليها بأدىن

واال اكراما وابتدع بعضها الفحص عن وظائف القبانية واملوازين وطلب تقاريرهم القدمية ومن اين تلقوها وتعلل 
عليهم بعدم صالحية املقرر وفيها من هو بإسم النساء وليسوا اهال لذلك ومجع من هذا النوع مقدارا عظيما من 

م واملصاحلات على ذلك وقرر على نصارى االقباط واالروام املال مث حماسبات نظار االوقاف والعزل والتولية فيه
قدرا عظيما يف كل سنة حبجة احملاسبة على الديور والكنائس ومما هو زائد الشناعة ايضا انه اذا ادعى مبطل على 
ال انسان دعوى ال اصل هلا بأن قال ادعى عليه بكذا وكذا من املال وغريه كتب املقيد ذلك القول حقا كان او باط

معقوال او غري معقول مث يظهر بطالن الدعوى او صحة بعضها فيطالب اخلصم مبحصول القدر الذي ادعاه املدعي 
وسطره الكاتب يدفعه املدعي عليه للقاضي على دور النصف الواحد او خالف ما يؤخذ من اخلصم االخر وحصل 

تخدا يترجى يف اطالقه واملصاحلة عن نظريها لبعض من هو ملتجئ لكتخدا بك فحبس على احملصول فأرسل الك
بعضه فأىب فعند ذلك حنق الكتخدا وارسل من اعوانه من استخرجه من احلبس ومن الزيادات يف نغمة الطنبور 

كتابة االعالمات وهو انه اذا حضر عند القاضي دعوى بقاصد من عند الكتخدا او الباشا ليقضي فيها وقضى فيها 
اعالما بذلك اىل الكتخدا او الباشا يرجع به مع القاصد تقييدا واثباتا فعند ذلك  الحد اخلصمني طلب املقضي له

  اليكتب له ذلك االعالم اال مبا عسى ال يرضيه اال ان يسلخ من جلده طاقا او طاقني وقد حكمت 

ك الظفر عليه الصورة وتابع الباشا او الكتخدا مالزم له ويستعجله ويساعد كتخدا القاضي عليه ويسليه على ذل
والنصرة على اخلصم مع ان الفرنساوية الذين كانوا اليتدينون بدين ملا قلدوا الشيخ امحد العريشي القضاء بني 

املسلمني باحملكمة حددوا له حدا يف اخذ احملاصيل اليتعداه بأن يأخذ على املائة اثنني فقط له منها جزء الكتاب جزء 
بوا هذه اجلمعية فلما تكاملوا مبجلس بيت البكري كتبوا عرضا حمضرا فلما زاد احلال وتعد اىل اهل الدولة رت

ذكروا فيه بعض هذه االحداثات والتمسوا من ويل االمر رفعها ويرجون من املراحم ان جيري القاضي ويسلك يف 
الطريقة اليت  الناس طريقا من احدى الطرق الثالث اما الطريقة اليت كان عليها القضاة يف زمن االمراء املصريني واما

كانت يف زمن الفرنساوية او الطريقة اليت كانت ايام جمئ الوزير وهي االقرب واالوفق وقد اخترناها ورضيناها 
بالنسبة ملا هم عليه االن من اجلور ومتموا العرض حمضرا واطلعوا عليه الباشا فارسله اىل القاضي فامتثل االمر 

  الفة وسجل بالسجل على مضض منه ومل تسعه املخ

  واستهل شهر مجادي الثانية سنة

  يف منتصفه ورد اخلرب مبوت مصطفى بك دايل باشا بناحية االسكندرية وهو قريب الباشا واخو زوجته 



  واستهل شهر رجب االصم بيوم الثالثاء سنة

سوق  يف ثالثه يوم اخلميس قبل الغروب حصل يف الناس انزعاج ولغط ونقل اصحاب احلوانيت بضائعهم منها مثل
الغورية ومرجوش وخان احلمزاوي وخان اخلليلي وغريهم ومل يظهر لذلك سبب من االسباب واصبح الناس 

مبهوتني ولغطوا مبوت الباشا وحضر اغات الينكجرية واغات التبديل اىل الغورية واقاما بطول النهار ومها يامران 
لة واصبح يوم السبت فركب الباشا وخرج اىل الناس بالسكون وفتح الدكاكني وكذلك علي اغا الوايل بباب زوي

  قبة العزب وعمل رماحة وملعبا ورجع اىل شربا 

وحضر كتخدا بك اىل سوق الغورية وجلس باملدفن وامر بضرب شيخ الغورية فبطحوه على االرض يف وسط 
اصحاب الدكاكني السوق وهو مرشوش باملاء وضربه االتراك بعصيهم مث رفعوه اىل داره مث امر الكتخدا بكتابة 

الذين نقلوا متاعهم فشرعوا يف ذلك وهرب الكثري منهم وحبسهم يف داه مث ركب الكتخدا ومر يف طريقه على 
خان احلمزاوي وطلب البواب فلما مثل بني يديه امر بضربه كذلك وضرب ايضا شيخ مرجوش واما طائفة خان 

  اخلليلي ونصارى احلمزاوي فلم يتعرض هلم 

  بان بيوم اخلميس سنةواستهل شهر شع

فيه من احلوادث ان بعض العيارين من السراق تعدوا على قهوة الباشا بشربا وسرقوا مجيع ما بالنصبة من االواين 
والبكارج والفناجني والظروف فأحضر الباشا بعض ارباب الدرك بتلك الناحية والزمه بإحضار السراق واملسروق 

حل على نفسه خبزينة او اكثر من املال واليكون غري ذلك ابدا واال نكل به نكاال واليقبل له عذرا يف التأخري ولو يصا
عظيما وهو املأخوذ بذلك فترجى يف طلب املهلة فأمهله اياما وحضر خبمسة اشخاص واحضروا املسروق بتمامه مل 

ا عن اماكنهم ومجع ينقص منه شئ وامر بالسراق فخوزقوهم يف نواحي متفرقني بعد ان قرروهم على امثاهلم وعرفو
  منهم زيادة على اخلمسني وشنق اجلميع يف نواح متفرقة باالقاليم مثل القليوبية والغربية واملنوفية 

  ويف منتصفه يوم اجلمعة املوافق لرابع مسرى القبطي اويف النيل اذرعة وفتح سد اخلليج يوم السبت 
ة ايدي وله وجهان متقابالن والوجهان بكتفيهما وفيه وقع من النوادر ان امرأة ولدت مولودا برأسني واربع

مفروقان من حد الرأس وقيل حلد الصدر والبطن واحدة وثالثة ارجل واحدى االرجل هلا عشرة اصابع فيقال انه 
اقام يوما وليلة حيا ومات وشاهده خلق كثري وطلعوا به اىل القلعة وراه كتخدا بك وكل من كان حاضرا بديوانه 

  خلالق العظيم فسبحان اهللا ا

   ١٢٣١واستهل شهر رمضان بيوم اجلمعة سنة 
حصل فيه من النوادر ان يف تاسع عشره علق شخص عسكري غالما من اوالد البلد وصار يتبعه يف الطرقات اىل 
ان صادفه ليلة بالقرب من جامع املاس بالشارع فقبض عليه واراد الفعل به يف الطريق فخدعه الغالم وقال له ان 

بد فادخل بنا يف مكان اليرانا فيه احد من الناص فدخل معه درب حلب املعروف االن بدرب احلمام خري كان ال
بك حديد وهناك دور االمراء اليت صارت خرائب فحل العسكري سراويله فقال له الغالم ارين بتاعك فلعله يكون 

رى فقطع ذكره بتلك املوسى سريعا وسقط عظيما ال احتمله مجيعه وقبض عليه وكان بيده موسى خمفيه يف يده االخ



العسكري مغشيا عليه وتركه الغالم وذهب يف طريقه وحضر رفقاء ذلك العسكري ومحلوه واحضروا له سليما 
  اجلرائحي فقطع ما بقي من مذاكريه واخذ يف معاجلته ومداواته ومل ميت العسكري 

  واستهل شهر شوال بيوم السبت

اواخر رمضان حضر مجاعة من دمنهور البحرية واخربوا عن اهل دمنهور اهنم  وكان حقه يوم االحد وذلك ان
صاموا يوم اخلميس فطلب الباشا حضور من رأى اهلالل تلك الليلة فحضر اثنان من العسكر وشهدا برؤيته ليلة 

ليلة السبت  اخلميس فأثبتوا بذلك هالل رمضان ويكون متامه يوم اجلمعة واخرب مجاعة ايضا اهنم راوا هالل شوال
وكان قوسه يف حساب قواعد االهلة تلك الليلة قليال جدا ومل ير يف ثاين ليلة منه اال بعسر وامنا اشتبه على الرائني 
الن املريخ كان مقارنا للزهرة يف برج الشمس من خلفها وبينهما وبني الشمس رؤيا بعدها يف شعاع الشمس شبه 

لذلك فإن ذلك من الدقائق اليت ختفي على أهل الفطانة فضال عن غريهم من  اهلالل فظن الراؤن انه اهلالل فلينتبه
  العوام الذين يسارعون اىل افساد العبادات حسبه بالظنون الكاذبة الجل ان يقال شهد فالن وحنو ذلك 

  ويف اواخره قلد الباشا شخصا من اقاربه يسمى شريف اغا على دواوين 

بة ايضا املسلمني واالقباط وجعلوا ديواهنم ببيت ايب الشوارب وعمروه عمارة املبتدعات وضم اليه مجاعة من الكت
  عظيمة وواظبوا اجللوس فيه كل يوم التحرير واملبتدعات ودفاتر املكوس 

  واستهل شهر ذي القعدة سنة

رت فيه اهندم جنب من السواقي اليت انشأها الباشا بشربا على حني غفلة وقد قوي عليها النيل فتهدمت وتكس
اخشاهبا وسقط معها اشخاص كانوا حوهلا فنجا منهم من جنا وغرق منهم من غرق وكان الباشا بصر شربا مقيما به 

  وهو يرى ذلك وانقضت السنة واخبار بعض حوادثها واستمرار ما جتدد فيها من املبتدعات اليت ال حصر هلا 
ليت يدفعون خراجها من الكتاب والسمسم والعصفر ومنها احلجر على املزارع اليت يزرعها الفالحون يف االراضي ا

والنيلة والقطن والقرطم واذا بدا صالحه اليبيعون منه شيئا كعادهتم وامنا يشتريه الباشا بالثمن الذي يفرضه ويقدره 
على يد امناء النواحي والكشاف وحيملونه اىل احملل الذي يؤمرون حبمله اليه ويعطى هلم الثمن او حيسب هلم من 

صل املال فان احتاجوا الشئ من ذلك اشتروه بالثمن الزائد املفروض وكذلك القمح والفول والشعري اليبيعون منه ا
  شيئا لغري طرف الباشا بالثمن املفروض والكيل الوايف 

املعينني ومنها االمر لكشاف االقاليم باملناداة العامة باملنع ملن يأخذ او يأكل من الفول االخضر واحلمص واحللبة وان 
يف اخلدم واملباشرين وكشاف النواحي اليأخذون شيئا من الفالحني كعادهتم من غري مثن فمن عثر عليه بأخذ شئ 

ولو رغيفا او تبنا او من رجيع البهائم حصل له مزيد الضرر ولو كان من االعاظم وكذلك االمر بتكميم افواه 
  املواشي اليت تسرح للمرعى حوايل اجلسور والغيطان 

ومنها ان نصرانيا من االرمن التزم بقلم األبراز اليت تأيت من بالد الصعيد مثل احلبة السوداء والشمر واالنيسون 
  والكمون والكراويا وحنو ذلك 
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بقدر كبري من االكياس ويتوىل هو شراءها دون غريه ويبيعها بالثمن الذي يفرضه ومقدار ما التزم 
 بدفعه من االكياس للخزينة على ما بلغنا مخسمائة كيس وكانت يف ايام االمراء املصريني عشرة

اكياس الغري فلما توىل على وكالة دار السعادة صاحل بك احملمدي زادها عشرة اكياس وكانت 
وكالة االبزار والقطن وقفا ملصطفى اغا دار السعادة سابقا على خريات احلرمني وخالفهما فلما 

كانت هذه الدولة توالها شخص على مائيت كيس وعند ذلك سعر االبزار اضعاف الثمن االصلي 
داخل االبزار الثمر االبرميي والسلطاين واخلوص واملقاطف والسلب والليف وبلغ سعر ومن 

املقفطف الذي يسع الكيلة من الرب مخسة وعشرين نصفا وكان يباع بنصف او نصفني ان كان 
  جيدا ويف اجلملة بأقل من ذلك 

ليها وعلى ومنها ان كرابيت معلم ديوان الكمرك ببوالق التزم مبشيخة احلمامية واحدث ع
توابعها حوادث وعلى النساء البالنات يف كل مجعة قدرا من الدراهم وجعل لنفسه يوما يف كل 

  مجعة يأخذ ايراده من كل محام 
ومنها ما حصل يف هذه السنة من شحة الصابون وعدم وجوده باالسواق ومع السراحني وهو شئ 

لصابون زادوا يف مثنه حمتجني مبا عليهم من اليستغىن عنه الغين وال الفقري وذلك ان جتارة بوكالة ا
املغارم والرواتب الهل الربح فيأمر الكتخدا فيه بأمر وبسعر بثمن فيدعون اخلسران وعدم الربح 

وتكرر احلال فيه املرة بعد املرة ويشتكون من قلة اجمللوب اىل ان سعر رطله بستة وثالثني نصفا 
قوائمهم وعمل حساهبم وزادهم خسمة انصاف يف فلم يرتضوا ذلك وبالغوا يف التشكي فطلب 

كل رطل وحلف ان ال يزيد على ذلك وهم مصممون على دعوى اخلسران فأرسل من اتباعه 
شخصا تركيا لباشرة البيع وعدم الزيادة فيأيت اىل اخلان يف كل يوم يباشر البيع على من يشترى 

ق احلواصل ويرفع البيع لثاين يوم ويف بذلك الثمن الربابه وميكث مقدار ساعتني من النهار ويغل
  ظرف هاتني الساعتني 

تزدحم العسكر على الشراء واليتمكن خالفهم من اهل البلد من اخذ شئ وخترج العسكر 
فيبيعون من الذي اشتروه على الناس بزيادة فاحشة فيأخذ الرطل بقرش ويبيعه على غريه بقرشني 

اب زويلة يف السبلني املواجه احدمها للباب والسبيل ورفع التشكي اىل كتخدا فامر ببيعه عند ب
الذي انشأته الست نفيسة املرادية عند اخلان جتاه اجلامع املؤدي ليسهل على العامة حتصيله 

وشراؤه فلم يزداد احلال اال عسرا وذلك ان البائع جيلس داخل السبيل ويغلق عليه بابه ويتناول 



ويناوله الصابون فازدمحت طوائف العساكر على الشراء من خروق الشبابيك من املشتري الثمن 
ويتعلقون بأيديهم وارجلهم على شبابيك السبيلني والعامة اسفلهم اليتمكنون من اخذ شئ 

ومينعون من يزامحهم فيكون على السبيلني ضجة وصياح من الفريقني فال يسع ابن البلد الفقري 
 رجع اىل منزله من غري شئ واستمر احلال على املضطر اال ان يشترى من العسكري مبا احب واال

هذا املنوال اياما ويف بعض االحاجيني يكثر من وجود الصابون بني ايدي الباعة بوسط السوق 
والجتد عليه مزامحة وامام البائع كوم عظيم وهو ينتظر من يشتري وذلك يف غالب االسواق مثل 

جلهات اخلارجة مث يصبحون فال يوجد منه شئ الغورية واالشرفية وباب زويلة والبندقانيني وا
  ويرجع االزدحام على السبيلني كاالول 

ومنها ان الباشا اطلق املناداة يف البلدة وندب مجاعة من املهندسني واملباشرين للكشف على الدور 
واملساكن فان وجدوا به او ببعضه خالال امروا صاحبه هبدمه وتعمرية فان كان يعجز عن ذلك 

باخلروج منها واخالئها ويعاد بناؤها على طرف املريي وتصري من حقوق الدولة وسبب فيؤمر 
هذه النكتة انه بلغ الباشا سقوط دار بعض اجلهات ومات حتت ردمها ثالثة اشخاص من سكاهنا 
فأمر باملناداة وارسل املهندسني واالمر مبا ذكر فنزل بأهايل البلد من الكرب امر عظيم مع ماهم 

  االفالس وقطع االيراد وغلوا االسعار على ان من كان له نوع مقدرة على اهلدم والبناء فيه من 

اليوجد من ادواته شيئا حبسب التحجري الواقع على ارباب االشغال واستعمال اجلميع يف عمائر 
 الباشا واكابر الدولة حىت ان االنسان اذا احتاج لبناء كانون الجيد من يبنيه واليقدر على حتصيل

صانع اوفاعل او اخذ شئ من رماد احلمام اال بفرمان ومن حصل شيئا من ذلك على طريق 
السرقة يف غفلة وعثر عليه نكلوا به وبرئيس احلمام ومحري الباشا وهي ازيد من الفي محار تنقل 
باملزابل والسرقانيات طول النهار ما يوجد باحلمامات من الرماد وتنقل ايضا الطوب والدبش 

بة وانقاض البيوت املنهدمة حملل العمائر بالقلعة وغريها فترى االسواق والعطف مزدمحة واالتر
بقطارات احلمري الذاهبة والراجعة واذا هدم انسان داره اليت امروه هبدمها وصل اليه يف احلال 

قطار من احلمري الخذ الطوب الذي يتساقط اال ان يكون من اهل القدرة على منعهم ورمبا كان 
االوامر حيلة على اخذ االنقاض واما االتربة فتبقى حباهلا حىت يف طرق املارة للعجز عن نقلها  هذه

فترى غالب الطرق والنواحي مردومه باالتربة واما اهلدم ونقل االنقاض من البيوت الكبار والدور 
انية فهو الواسعة اليت كانت مساكن االمراء املصريني بكل ناحية وخصوصا بركة الفيل وجهة احلب

مستمر حىت بقيت خرابا ودعائم قائمة وكيمان هائلة واختلطت هبا الطرق واصبحت موحشة وال 
هذي ... مارى هبا حىت لليوم بعد ان كانت مراتع غزالن فكنت كلما رأيتها اتذكر قول القائل 



... ا صاحت هبم نوب االيام فارحتلو... يف خفض عيش نعيم ما له خطر ... منازل اقوام عهدهتم 
وكذلك بوالق كانت منتزه الرفاق فإنه تسلط عليها سليمان اغا ... اىل القبور فال عني وال اثر 

السلحدار وامسعيل باشا يف اهلدم واخذ انقاض االبنية برب انبابه واجلزيزة الوسطى بني انبابة 
واخذ يهدم ابنية  وبوالق فأن سليمان آمنا أنشأ ستانا كبري بني إبنابة وسوره وبىن به قصراوسواقي

بوالق من الوكائل والدور وينقل احجارها وانقاضها يف املراكب ليال وهنارا اىل الرب االخر 
  وامساعيل باشا كذلك انشا بستانا وقصرا باجلزيرة وشرع ايضا يف اتساع سرايته وحمل 

بزار سكنه ببوالق واخذ الدور واملساكن والوكائل من حد الشون القدمي اىل اخر وكالة اال
العظيمة طوال فيهدمون الدور وغريها من غري مانع وال شافع وينقلون االنقاض اىل حمل البناء 

وكذلك ويل خوجة شرع يف بناء قصر بالروضة ببستان فهو االخر يهدم مايهدمه من مصر القدمية 
هم اخصاء وينقل انقاضه لبنائه وهلك قبل امتامه واما نصارى االرمن وما ادراك ما االرمن الذين 

الدولة االن فاهنم انشؤا دورا وقصورا وبساتني مبصر القدمية لكنهم فهم يهدمون ايضا وينقلون 
البنيتهم ما شاؤا وال حرج عمليهم وامنا احلرج واملنع واحلجر واهلدم على املسلمني من اهل 

  البلدة فقط 
قاليم يسموهنا القشالت ومنها ان الباشا امر ببناء مساكن للعسكر الذين اخرجهم من مصر باال

بكل جهة من اقاليم االرياف لسكن العساكر املقيمني بالنواحي لتضررهم من االقامة الطويلة 
باخليام يف احلر والربد واحتياج اخليام يف كل حني اىل جتديد وترقيع وكثري خدمة وهي مجع قشلة 

الشتاء يف لغتهم يسمى  بكسر القاف وسكون الشني وهي يف اللغة التركية املكان الشتوي الن
قش بكسر القاف وسكون الشني فكتب مراسيم اىل النواحي بسائر القرى باالمر هلم بعمل 

الطوب اللنب مث حرقه ومحلة اىل حمل البناء وفرضوا على كل بلد وقرية فرضا وعددا معينا فيفرض 
كاشف الناحية على القرية مثال مخسمائة الف لبنة واكثر حبسب كرب القرية وصغرها فيجمع 

مشايخ القرى مث يفرض على كل شيخ قدرا وعددا من اللنب عشرين الفا او ثالثني الفا او اكثر 
او اقل ويلزم بضرهبا وحرقها ورفعها واجلهم مدة ثالثني يوما وفرضوا على كل قرية ايضا مقادير 

ل االشغال من افالق النخل ومقادير من اجلريد مث فرضوا عليهم ايضا شخاصا من الرجال حمل
والعمائر يستعملوهنم يف فعالة نقل ادوات العمارة يف النواحي حىت االسكندرية وخالفها وهلم 

  اجرة اعماهلم يف كل يوم لكل شخص سبعة انصاف فضة الغري وملن يعلم اللنب اجرة ايضا والثمن 

  االفالق واجلريد قدر معلوم لكنه قليل 
عند انكشاف املاء عن االراضي بأن يتقدموا اىل الفالحني ومنها انه توجه االمر لكشاف النواحي 



بأن من كان زارعا يف العام املاضي فداين كنان اومحص او مسسم او قطن فليزرع يف هذه السنة 
اربعة افدنة ضعف ما تقدم الن املزارعني عزموا على عدم زراعة هذه االشياء ملا حصل هلم من 

فعوا خراجها الزائد بدون القيمة اليت كانوا يبيعون هبا مع قلة اخذ مثرات متاعهم وزراعاهتم اليت د
اخلراج الذي كانوا مياطلون فيه امللتزمني السابقني مع التظلم والتشكي فيزرع الزارع ما يزرعه 

من هذه االشياء من التقاوي املتروكة يف خمزنه مث يبيع الفدان من الكتان االخضر يف غيطه ان كان 
لكثري واال ابقاه اىل متام صالحه فيجمعه ويدقه ويبيع ما يبيعه من البزر خاصة مستعجال بالثمن ا

بأغلى مثن مث يتمم خدمته من التعطني والنشر والتمحري اىل ان يصفى وينظف من ادرانه 
وخشوناته وينصلح للغزل والنسج فيباع حينئذ باالوقية والرطل وكذا القطن والنيلة والعصفر 

جري وحرموا من املكاسب اليت كانوا يتوسعون هبا يف معايشهم باقتناء فلما وقع عليهم التح
املواشي واحللي للنساء قالوا ما عدنا نزرع هذه االشياء وظنوا ان يتركوا على هواهم ونسوا مكر 

اوليائهم فنزل عليهم االمر وااللزام بزرع الضعف فضجوا وترجوا واستشفعوا ورضوا مبقدار 
سومح ومنهم من مل يسامح وهو ذو املقدرة وبعد امتامه وكمال صلحه  العام املاضي فمنهم من

يؤخذ بالثمن املفروض على طرف املريي ويباع ملن يشتري من اربابه او خالفهم بالثمن املقدر 
وربح زيادته لطرف حضرة الباشا مع التضييق واحلجر البليغ والفحص عن االختالس فمن عثروا 

عوقب عقابا شديدا لريتدع خالفه والكتبة واملوظفون لتحرير كل عليه باختالس شئ ولو قليال 
صنف ووزنه وضبطه يف تنقالت اطواره وعند تسليم الصناع ونتج من ذلك وامثر عزة االشياء 
  وغلو االسعار على الناس منها ان املقطع القماش الذي كان مثنه ثالثني نصفا بلغ سعره عشرة 

عدة لبيعه مثل سوق مرجوش وخالفه خال الطوافني به والثوب قروش مع عزة وجدانه باالسواق امل
البطانة الذي كان مثنه قرشني بلغ مثنه سبعة قروش وادركناه يف االزمان السابقة ويباع بعشرين 

نصفا وبلغ مثن الثوب من البفتة احملالوي اربعة عشر قرشا وكان يباع فيما ادركنا بدكان التاجر 
سبب التحجري على النيلة غال صبغ ثياب الفقراء حىت بلغ صبغ بستني نصفا وقس على ذلك وب

  الذراع الواحد نصف قرش واهللا يلطف حبال خلقه ومادام توزون له امرأة مطاعة فامليل يف اجلمر 
ومنها استمر التحجري على االرز ومزارعه على مثل هذا النسق حبيث ان الزراعني له التعبانني فيه 

ه فيؤخذ بامجعه لطرف الباشا مبا قدره من الثمن مث خيدم ويضرب ويبيض الميكنون من اخذ حبة من
يف املداوير واملدقات واملناشر بأجرة العمال على طرفه مث يباع بالثمن املفروض واتفق ان شخصا 

من ابناء البلد يسمى حسني جليب عجوة ابتكر بفكره صورة دائرة وهي اليت يدقون هبا االرز 
لصفيح تدور بأسهل طريقة حبيث ان االلة املعتادة اذا كانت تدور بأربعة اثوار وعمل هلا مثاال من ا



فيدير هذه ثوران وقدم ذلك املثال اىل الباشا فأعجبه وانعم عليه بدراهم وامره باملسري اىل دمياط 
ويبين هبا دائرة ويهندسها برأيه ومعرفته واعطاه مرسوما مبا حيتاجه من االخشاب واحلديد 

  ففعل وصح قوله مث فعل اخرى برشيد وراج امره بسبب ذلك واملصرف 
ومنها ان الباشا ملا رأى هذه النكتة من حسني شليب هذه قال ان يف اوالد مصر جنابة وقابلية 

للمعارف فأمر ببناء مكتب حبوش السراية ويرتب فيه مجلة من اوالد البلد ومماليك الباشا وجعل 
يش املوصلي يقرر هلم قواعد احلساب واهلندسة وعلم معلمهم حسن افندي املعروف بالدرو

املقادير والقياسات واالرتفاعات واستخراج اجملهوالت مع مشاركة شخص رومي يقال له روح 
الدين افندي بل واشخاص من االفرنج واحضر هلم االت هندسية متنوعه من اشغال االنكليز 

  يأخذون هبا االبعاد واالرتفاعات 

شهريات وكساوي يف السنة واستمروا على االجتماع هبذا املكتب ومسوه  واملساحة ورتب له
مهندس خانة يف كل يوم من الصباح اىل بعد الظهرية مث ينزلون اىل بيوهتم وخيرجون يف بعض 
  االيام اىل اخلالء لتعليم مساحات االراضي وقياساهتا باالقصاب وهو الغرض املقصود للباشا 

السفن الكبار والصغار لنقل الغالل من قبلي وحبري لناحية االسكندرية  ومنها استمرار االنشاء يف
لتباع على االفرنج من سائر اصناف احلبوب فيشحنون السفن من سواحل البالد القبلية وتأيت اىل 

ساحل بوالق ومصر القدمية فيصبوهنا كيمانا هائلة عظيمة صاعدة يف اهلواء فتصل املراكب 
ال يبقى شئ منها ويأيت غريها وتعود كما كانت باالمس ومثل ذلك البحرية لنقلها فتصبح و

ساحل رشيد واما احلبوب البحرية فإهنا التايت اىل هذه السواحل بل تذهب من سواحلها اىل حيث 
هي برشيد مث اىل االسكندرية وملا بطل البغاز مجعوا احلمري الكثرية واجلمال ينقلون عليها على 

يلة فكانت متوت من قلة العلف ومشقة الطريق وتوسق هبا السفن الواصلة طريق الرب باالجرة القل
بالطلب اىل بالد االفرنج بالثمن عن كل اردب من الرب ستة االف فضة واما الفول والشعري 
واحللبة والذرة وغريها من احلبوب واالدهان فأسعارها خمتلفة ويعوض بالبضائع والنقود من 

غرية حتمل الثالثة منها على بعري اىل اخلزينة وهي مصفحة باحلديد الفرانسة معبأة يف صناديق ص
ميرون هبا قطارات اىل القلعة وعند قلة الغالل ومضى وقت احلصاد يتقدم اىل كشاف النواحي 
القبلية البحرية بفرض مقادير من الغالل على البلدان والقرى فيلزمون مشايخ البلدان مبا تقرر 

فول والذرة ليجمعوه وحيصلوه من الفالحني وهم ايضا يعملون على كل بلد من القمح وال
بفالحي بالدهم ما يعملون جبورهم واغراضهم ويأخذون االقوات املدخرة للعيال وذلك بالثمن 



عن كل اردب من الرب مثانية رياالت يعطى له نصفها ويبقى له النصف الثاين ليحسب له من اصل 
   املال الذي سيطالب به العام القابل

ومنها ان الباشا سنح له ان ينشئ باحملل املعروف برأس الوادي بشرقية بلبيس سواقي وعمارات 
ومزارع واشجار توت وزيتون فذهب هناك وكشف عن اراضيه فوجدها متسعة وخالية من 

املزارع وهي اراضي رمال واودية فوكل اناسا الصالحها ومتهيدها وان حيفروا هبا مجلة من 
ن االلف ساقية ويبنوا ابنية ومساكن ويزرعوا اشجار التوت لتربية دود القز السواقي تزيد ع

واشجارا كثرية من الزيتون لعمل الصابون وشرعوا يف العمل واحلفر والبناء ويف انشاء توابيت 
خشب للسواقي تصنع ببيت احلبجي بالتبانة وحتمل على اجلمال اىل رأس الوادي شيئا بعد شئ 

مع الظاهر بيربس خارج احلسينية وان يعمل مصبنة لصناعة الصابون وطبخه وامر ايضا ببناء جا
مثل الذي يصنع ببالد الشام وتوكل بذلك السيد امحد بن يوسف فخر الدين وعمل به احواضا 

  كبرية للزيت والقلي 
ومن املتجددات ايضا حمل خبطة حتت الربع يعمل به وتسبك اوان ودسوت من النحاس يف غاية 

  لعظم الكرب وا
ومنها شغل البارود وصناعته باملكان والصناع املعدة لذلك جبزيرة الروضة بالقرب من املقياس بعد 

ان يستخرجوه من كيمان السباخ يف احواض مبنية وخمفقة مث يكررونه بالطبخ حىت يكون ملحه 
افرنكي  غاية يف البياض واحلدة كالذي جيلب من بالد االنكليز واملتقيد كبريا على صناعة شخص

وهلم معاليم تصرف يف كل شهر ومكان ايضا بالقلعة عند باب الينكرجية لسبك املدافع وعملها 
وقياساهتا وهندستها والبنبات وارتفاعها ومقاديرها ومسي ذلك املكان الطبخانة وعليه رئيس وكتبة 

  وصناع وله شهريات 
أي طريق بعد استيالئه على البالد ومنها شدة رغبة الباشا يف حتصيل االموال وزيادة من ذلك من 

واالقطاعات والرزق االحباسية وابطال الفراغ والبيع والشراء واحمللول عن املوتى من ذلك 
  والعلوفات وغالل االنبار وحنو ذلك فكل من مات عن حصته او رزقته او مرتب احلل مبوته 

كتبه باسم اوالده وماتت  ما كان على امسه وضبطه واضيف اىل ديوانه ولو له اوالدا وكان هو
اوالده قبله احنل عنه واصبح هو واوالده من غري شئ فإن عرض حاله على الباشا امر بالكشف 
عن ايراده فان وجدوا بالدفاتر جهة او وظيفة اخرى قيل له هذه تكفيك وان مل يوجد يف حوزه 

يوم او حنو ذلك  خالفها امر له بشئ يستغله من اقالم املكوس اما قرش او نصف قرش يف كل
هذا مع التفاته ورغبته يف انواع النجارات والشركات وانشاء السفن ببحر الروم والقلزم واقام له 



وكالء بسائر االساكل حىت ببالد فرانسة واالنكليز ومالطة وازمري وتونس والنابلطان والونديك 
هبا وجيلبون البضائع وجعل  والبنادقة واليمن واهلند واعطى اناسا مجال عظيمة من اموال يسافرون

هلم الثلث يف الربح يف نظري سفرهم وخدمتهم فمن ذلك انه اعطى للرئيس حسن احملروقي 
مخسمائة الف فرانسة يسافر هبا اىل اهلند ويشتري البضائع اهلندية ويأيت هبا اىل مصر ولشخص 

ملشترى القز واحلرير  نصراين ايضا ستمائة الف فرانسة وكذلك ملن يذهب اىل بريوت وبالد الشام
وغري ذلك وعمل مبصر اماكن ومصانع لنسج القطاين اليت يتخذها الناس يف مالبسهم من القطن 
واحلرير وكذلك اجلنفس والصندل واحتكر ذلك بأمجعه وابطل دواليب الصناع لذلك ومعلميهم 

ضا وطرائقهم اليت واقامهم يشتغلون وينسجون يف املناسج اليت احدثها باالجرة وابطل مكاسبهم اي
كانوا عليها فياخذ من ذلك ما حيتاجه يف اليكات والكساوي وما زاد يرميه على التجار وهم 

يبيعونه على الناس باغلى مثن وبلغ مثن الدرهم من احلرير مخسة وعشرين نصفا بعد ان كان يباع 
  بنصفني 

هي املراكب اليت تغدو وتروح ومنها انه ابطل ديوان املنجرة وهي عبارة عما يؤخذ من املعاشات و
ملوارد االرياف مثل شيبني الكوم ومسنود والبالد البحرية وعليها ضرائب وفرائض للملتزم بذلك 

  وهو شخص يسمى عليا اجلزار وسبب ذلك ان معظم املراكب اليت تصعد ببحر النيل وتنحدر 

الترسخانة مستمر على الدوام ومن انشاء الباشا ومل يبق لغريه اال القليل جدا والعمل واالنشاء ب
والرؤساء واملالحون خيدمون فيها باالجرة وعمارة خللها واحباهلا ومجيع احتياجاهتا على طرف 
الترسخانة ولذلك مباشرون وكتاب وامناء يكتبون ويقيدون الصادر والوارد وهذه الترسخانة 

اكب ويأيت اليها اجمللوب من بساحل بوالق هبا االخشاب الكثرية واملتنوعة ويصلح للعمائر واملر
البالد الرومية والشامية فاذا ورد شئ من انواع االخشاب مسحو للخشابة بشئ يسري منها بالثمن 

الزائد ورفع الباقي اىل الترسخانة ومجيع االخشاب الواردة واالحطاب مجيعها يف متاجر الباشا 
  وليس لتجارها اال ماكان من داخل متاجره وهو القليل 

لنوادر انه وصل من بالد االنكليز سواقي باالت احلديد تدور باملاء فلم يستقم هلا دوران ومن ا
  على حبر النيل 

ومنها انه انشا جسرا ممتدا من ناحية قنطرة الليمون على مينه السالك اىل طريق بوالق متصال اىل 
رق االرياف شربا على خط مستقيم وزرعوا حبافتيه اشجار التوت وعلى هذا النسق جسور بط

  واالقاليم 
ومنها ان اللحم قل وجوده من اول شهر رجب اىل غاية السنة وغال سعره مع رداءته وهزاله 



حىت بيع الرطل بعشرين نصفا وازيد واقل مع مافيه من العظام واجزاء السقط والشغت وسبب 
وكان البعض ذلك رواتب الدولة واخذها بالثمن القليل فيستعوض اجلزارون خسارهتم من الناس 

من العسكر يشتري االغنام ويذحبها ويبيعها بالثمن الغايل وينقص الوزن واليقدر ابن البلد على 
  مراجعته 

ومنها ان ابراهيم اغا الذي كان كتخدا ابراهيم باشا قلده الباشا كشوفية املنوفية فمن افاعيله انه 
ه فيقول استاذ البلدة فيقول له يطلب مشايخ البلدة او القرية فيسأل الشخص منهم على من شيخ

يف أي وقت فيقول سنة كذا فيقول وما الذي قدمته له يف شياختك ويهدده او حيبسه على االنكار 
  او خيرب من بادئ االمر ويقول اعطيته كذا وكذا اما دارهم او اغناما فيأمر 

لديوان ليخصم على الكاتب بتقييده وحتريره وضبطه على امللتزم وسطر بذلك دفترا وارسله اىل ا
امللتزمني من فائظهم احملرر هلم بالديوان فيتفق ان احملرر عليه يزيد على القدر املطلوب له فيطالب 

  بالباقي او خيصم عليه من السنة القابلة 
ومنها التحجري على القصب الفارسي فال يتمكن احد من شراء شئ منه ولو قصبة واحدة اال 

اج منه يف عمارة او شباك او لدوارت احلرير او اقصاب الدخان مبرسوم من كتخدا بك فمن احت
  اخذ فرمانا بقدر احتياجه واحتاج اىل وسائط ومعاجلات واحتجاجات حىت يظفر مبطلوبه 

ومنها وهي من حماسن االفعال ان الباشا اعمل مهته يف اعادة السد االعظم املمتد املوصل اىل 
من مدة سنني وزحف منه ماء البحر املاحل واتلف اراضي االسكندرية وقد كان اتسع امره وخترب 

كثرية وخربت منه قرى ومزارع وتعطلت بسببه الطرق واملسالك وعجزت الدول يف امره ومل 
يزل يتزايد يف التهور وزحف املياه املاحلة على االراضي حىت وصلت اىل خليج االشرفية اليت ميتلئ 

باالتربة والطني فلما اعتىن الباشا بتعمري االسكندرية  منها صهاريج الثغر فكانوا جيسرون عليه
وتشييد اركاهنا وابراجها وحتصينها ومل تزل هبا العمارات اعتىن ايضا بأمر اجلسر وارسل اليه 

املباشرين والقومة والرجال والفعلة والنجارين والبنائني واملسامري واالت احلديد واالحجار واملؤن 
م والرباطيم حىت متمه وكان له مندوحة مل تكن لغريه من ملوك هذه واالخشاب العظيمة والسهو

االزمان فلو وفقه اهللا لشئ من العدالة على ما فيه من العزم والرياسة والشهامة والتدبري واملطاولة 
لكان اعجوبة زمانه وفريد اوانه واما امر املعاملة فلم يزل حاله يف التزايد حىت وصل صرف 

ىل تسعة قروش وهو اربعة امثال الريال املتعارف وملا بطل ضرب القروش من الريال الفرانسة ا
العام املاضي ضربوا بدهلا انصاف قروش وارباعها وامثاهنا وتصرف بالفرط واالنصاف العددية 

  الوجود هلا بأيدي الناس اال ما قل جدا فإذا اراد انسان منها دفع يف ابداهلا 



ة زيادة على املبدل ان كان ذهبا او فرانسة او قروشا عشرة قروش عنها اربعمائة نصف فض
ووصل صرف البندقي اىل مثامنائة نصف واجملر مثانية عشر قرشا واحملبوب املصري اىل اربعمائة 
واالسالمبويل اىل اربعمائة ومثانني كل ذلك امساء ال مسميات النعدام االنصاف مع انه يضرب 

ار الشاميون والروميون بالفرط مث يرسلوهنا متاجرة بدال عن منها املقادير والقناطري يأخذها التج
البضائع الن الريال يف تلك البالد صرفه ثلثمائة نصف فقط فيكون فيه من الربح ستون نصفا يف 

كل ريال وملا علم الباشا ذلك جعل يرسل لوكالئه بالشام يف كل شهر الف كيس من الفضة 
ليها ثالثة امثاهلا حناسا ويضرهبا فضة عددية فريبح فيها رحبا العددية ويأتيه بدهلا فرانسة فيضيف ع

  بدون حاء عظيما وهكذا من هذا الباب فقط 
ومن حوادث السنة االفاقية واقعة االنكليز مع اهل اجلزائر وهو ان الهل اجلزائر صولة واستعداد 

اسرى وحتت  وغزوات يف البحر ويغزون مراكب االفرنج ويغتنمون منها غنائم ويأخذون منهم
ايديهم من اسارى االنكليز وغريهم شئ كثري ومينتهم حصينة يدور هبا سور خارج يف البحر 

كنصف الدائرة يف غاية الضخامة واملتانة ذو ابراج مشحونة باملدافع والقنابر واملرابطني واحملاربني 
العثماين  ومراكبهم من داخله فوصل اليهم بعض مراكب االنكليز ومعهم مرسوم من السلطان

ليفتدوا اسارهم مبال فاعطوهم ما يزيد عن االلف اسري ودفعوا عن كل رأس اسري مائة ومخسني 
فرانسا ورجعوا من حيث اتوا وبعد مدة وصل منهم بعض سفائن اىل خارج املينا رافعني اعالم 

سوم بطلب السلم والصلح فعربوا داخل املينا من غري ممانع ونزل منهم انفار يف فلوكة وبيدهم مر
باقي االسرى فامتنع حاكمهم من ذللك وترددوا يف املخاطبات ويف اثناء ذلك وصلت عدة 

مراكب من مراكبهم وشلنبات وهي املراكب الصغار املعدة للحرب وعربوا مع مساعدة الريح 
 اىل املينا واثاروا احلرب والضراب بطرائقهم املستحدثه فأحرقوا مراكب اهل اجلزائر مع املضاربة

  ايضا من اهل املدينة مع تأخر استعدادهم 

وسرعة استعداد اخلصم ومدافع االبراج الداخلة ال تصيب الشلنبات الصغرية املتسفلة وهم 
الخيطؤن مث هم يف شدة الغارة واحلرب اذا قيل للحاكم بأن عساكره االتراك تركوا احملاربة 

يف امره ما بني قتال العدو الواصل او  واشتغلوا بنهب البلدة واحراق الدور فقط يف يده واحتار
قتال عسكره ومنعهم وكفهم عن النهب واالحراق والفساد وهذا شأهنم فلم يسعه اال خفض 
االعالم وطلب االمان من االنكليز فعند ذلك ابطلوا احلرب وكفوا عن الضراب وترددوا يف 

ل الذي سلموه يف الفداء الصلح على شرائطهم اليت منها تسليم بواقي االسرى واسترداد املا
السابق حاال من غري مهلة فكان ذلك وتسلموا االسرى وفيهم من كان صغريا واسلم وقرا 



القرآن واتفقوا على املتاركة واملهلة زمنا مقداره ستة اشهر ورجعوا اىل بالدهم بالظفر واالسرى 
ن السور واالبراج واجلامع واالمر هللا وحده مث ان اجلزائرلية اجتهدوا يف تعمري ما هتدم وخترب م

يف احلرب وكذلك ما اخربه عساكرهم الذين هم اعدى من االعداء واضر ما يكون على االسالم 
واهله وصارت االخبار بذلك يف االفاق وامدهم سلطان املغرب موالي سليمان وبعث اليهم 

رات مراكب عوضا عن الذي تلف من مراكبهم فأرسل اليهم معمرين وادوات ولوازم عما
وكذلك حاكم تونس وغريها ومن السلطان العثماين ايضا ومل يتفق فيما نعلم الهل اجلزائر مثل 
هذه احلادثة اهلائلة وال اشنع منها وكانت هذه الواقعة غرة شهر شوال من السنة وهو يوم عيد 

  الفطر وكان عيدا عليهم يف غاية الشناعة وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم 

  ا من مات يف هذه السنة ممن له ذكروام

مات الشيخ الفهامة والنحرير العالمة الفقيه النحوي االصويل ابراهيم البسيوين البجريمي الشيخ 
الصاحل املقتصد الورع الزاهد حضر جل االشياخ املتقدمني وهو يف عداد الطبقة االوىل ودرس 

  كلف متقشفا مع التواضع واالنكسار وافاد وانتفع به الطلبة بل غالب الناس كان طارحا للت

مالزما على العبادة مستحضرا للفروع الفقهية واملعقولية واملناسبات الشعرية والشواهد النحوية 
واالدبية جيدا حلافظة ال متل جمالسته ومؤانسته ومل يزل على حالته وافادته واجنماعه وعفته حىت 

ن حنو اخلمسة وسبعني وصلى عليه باالزهر يف مترض وتويف يوم السبت منتصف احملرم من السنة ع
  مشهد حافل رمحه اهللا تعاىل وايانا 

ومات الشيخ العالمة االصويل الفقيه النحوي على احلصاوي الشافعي نسبة اىل بلدة بالقليوبية 
تسمى احلصة حضر اىل اجلامع االزهر صغري وحفظ القران واملتون وحضر دروس االشياخ 

ملنسفيسي الشهري بالصعيدي والشيخ عبد الرمحن النحريري الشهري كالشيخ على العدوي ا
باملقرى والزم الشيخ سليمان اجلمل وبه خترج وحضر على الشيخ عبد اهللا الشرقاوي مصطلح 

احلديث وكان حيفظ مجع اجلوامع مع شرحه للجالل احمللي يف االصول وخمتصر السعد ويقرأ 
مهذبا متواضعا واليرى لنفسه مقاما عاش معانقا  الدروس ويفيد الطلبة وكان انسانا حسنا

للخمول يف جهد وقلة من العيش مع العفة وعدم التطلع لغريه صابرا على مناكدة زوجته وبآخره 
اصيب يف شقه بداء الفاجل انقطع بسببه اشهرا مث اجنلى عنه يسريا مع سالمة حواسه وعاد اىل 

اه وانشراح صدره وعدم تضجره وشكواه االقراء واالفادة ومل يزل على حسن حاله ورض
  للخلوقني اىل ان تويف يف شهر مجادي الثانية سنة احدى وثالثني ومائتني والف رمحة اهللا وايانا 



ومات الشيخ العالمة والنحرير الفهامة السيد امحد بن حممد بن امسعيل من ذرية السيد حممد 
مصر متقلدا القضاء بطهطا بلدة بالقرب الدوقاطي الطهطاوي احلنفي والده رومي حضر اىل ارض 

من اسيوط بالصعيد االدىن فتزوج بامرأة شريفة فولد له منها املترجم واخوه السيد امسعيل ومل يزل 
مستوطنا هبا اىل ان مات وترك ولديه املذكورين واختاهلما حضر املترجم اىل مصر يف سنة احدى 

  ومثانني ومائة والف وكان قد بدا نبات حليته 

بعد ما حفظ القرآن ببلدة وقرا شيئا من النحو فدخل االزهر والزم احلضور يف الفقه على الشيخ 
امحد احلماقي واملقدسي واحلريري والشيخ مصطفى الطائي والشيخ عبد الرمحن العريشي حضر 

عليه من اول كتاب الدر املختار اىل كتاب البيوع ومتم حضوره على املرحوم الوالد مع اجلماعة 
توجسه الشيخ عبد الرمحن لدار السلطنة لبعض املقتضيات عن امر علي بك يف سنة ثالث ومثانني ل

ومائة والف فالتمس اجلماعة تكملة الكتاب على الوالد فأجاهبم لذلك فكانوا يأتون للتلقي عنه يف 
انصراف املنزل واملترجم معهم ويف اثناء ذلك قرأت مع املترجم عل الوالد منت نور االيضاح بعد 

اجلماعة عن الدرس ويتحلف املترجم وذلك لعلو السند فإن الوالد تلقاه عن ابن املؤلف وهو عن 
جد الوالد عن املؤلف وجد الوالد واملؤلف يسميان حبسن فهو من عجيب االتفاق وكان املترجم 

للطاقة طبعه يالئم طبع الفقري يف الصحبة فكنت معه يف غالب االوقات اما يف اجلامع او يف املنزل 
وقرب سين من سنه وكان الوالد يرى ذلك ويسألين عنه اذا ختلف يف بعض االحيان ويقول أين 

رفيقك الصعيدي فكان يعيد معي ويفهمين ما يصعب على فهمه ومل يزل يدأب يف االشتغال 
والطلب مع جودة ذهنه وخلو باله وتفرغه والفقري خبالف ذلك وتلقى املترجم احلديث مساعا 

جازة عن كل من الشيخ حسن اجلداوي والشيخ حممد االمري والشيخ عبد العليم الفيومي وا
ثالثتهم عن الشيخ علي العدوي املنسفيسي عن الشيخ حممد عقيلة بسنده املشهور واملترشح 

لالفادة والتدريس وكان مسكنه بناحية لصليبة وجلس لالقراء باملدرسة الشيخونيه والصرفثمئية 
تلك الناحية واكابرهم واعتنوا بشانه واسكنوه يف دار تليق به وهاوده وواسوه  احتف به سكان

واكرموه وكانت تلك الناحية عامرة بأكابرها وانفرد املترجم عندهم لكونه على مذهبهم واصله 
من جنس االتراك وخلو تلك النواحي من اهل العلم وخصوصا االحناف ومالزمة املترجم للحالة 

  فادة مع شرف النفس والتباعد عما خيل باملروءة االماياتيه احملمودة من اال

عفوا فازدادت حمبتهم له ووثقوا فيما يقضيه مث تصدى لوقف الشيخونيتني وايرادمها واستخالص 
اماكنهما وشرع يف تعمريمها وساعده على ذلك كل من كان حيب االصالح فجدد عمارة املسجد 

ذلك انتقل بأهله اىل دار مليحة جبوار املسجد بالدرب  والتكية وانشأ هبا صهرجيا ويف اثناء



املعروف بدرب امليضاة وقفها بانيها على املسجد كل ذلك واملترجم مل ينقطع عن احلضور اىل 
االزهر يف كل يوم ويقرأ درسه ايضا باجلامع وملا كثرت مجاعته انتقل اىل املدرسة العينية بالقرب 

الودنلي اجلامع اجملاور ملنزله جتاه القنطرة املعروفة بعمار شاه من االزهر وملا عمر حممد افندي 
واملكتب قرر املترجم يف درس احلديث هبا يف كل يوم بعد العصر وقرر له عشرة من الطلبة ورتب 

للشيخ والطلبة معلوما وافرا يقبض من الديوان وملا مات الشيخ ابراهيم احلريري تعني املترجم 
ا على امتناع منه فاستمر اىل ان اخرج السيد عمر مكرم من مصر منفيا ملشيخة احلنفية فتقلده

وكتبوا يف شأنه عرضحال اىل الدولة نسبوا اليه فيه اشياء مل حتصل منه وطلبوا الشهادة فيها فامتنع 
فشنعوا عليه وبالغوا يف احلطط عليه وعزلوه من املشيخة وقلدوه الشيخ حسينا املنصورى فلما 

يد املترجم إىل مشيخة احلنفية وذلك يف غرة شهر صفر سنة الف ومائتني وثالثني مات املذكور أع
ولبس اخللع من الشيخ الشنواين شيخ اجلامع مث من الباشا وباقي املشايخ ارباب املظاهر ومل خيتلف 
عليه اثنان ويف هذه السنة استأذن الفقري يف بناء مقربة يدفن فيها اذا مات جبوار الشيخ ايب جعفر 
الطحاوي بالقرافة لكوين ناظرا عليها فأذنت له يف ذلك فبىن له قربا جبانب مقام االستاذ وملا تويف 

دفن فيه وكانت وفاته ليلة اجلمعة بعد الغروب خامس عشر شهر رجب سنة احدى وثالثني 
 ومائتني والف وله من املآثر حاشية على الدر املختار شرح تنوير االبصار يف اربع جملدات مجع

  فيها املواد اليت على الكتاب وضم اليها غريها 
  ومات النجيب االريب والنادرة العجب اعجوبة الزمان وهبجة اخلالن 

حسن افندي املعروف بالدرويش املوصلي كما اخرب عن نفسه الذكي االملعي والسميذع اللوذعي 
وجال يف املمالك كان وانسانا عجيبا يف نفسه مميزا شهريا يف مصر طاف البالد والنواحي 

والضواحي واطلع على عجائب املخلوقات وعرف الكثري من االلسن واللغات ويتعزى لكل قبيل 
وخيالط كل جيل فمرة ينتسب اىل فارس واخرى اىل بين مكانس فكأنه املعىن مبا قيل طور اميان اذا 

ركة يف كل فن من القيت ذا مين وان رايت معديا فعدناين هذا مع فصاحة لسان وقوة جنان واملشا
الرياضيات واالدبيات حىت يظن سامعه انه جميد يف ذلك الفن منفرد به وليس االمر كذلك وامنا 

ذلك بقوة الفهم واحلفظ ومافيه من القابلية فيستغىن بذلك عن التلقي من االشياخ وايضا فقد 
ا وحيسنها انقرض اهل الفنون فيحفظ اصطالحات الفن واوضاع اهله ويرزه يف الفاظ ينمقه

ويذكر امساءكتب مؤلفه واشياخا وحكما يقل االطالع عليها والوصول اليها وملعرفته باللغات 
خالط كل ملة حىت يظن كل اهل ملة انه واحد منهم وحيفظ كثريا من الشبه واملدركات العقلية 

حدين والرباهني الفلسفية وامهل الواجبات الشرعية والفرائض القطعية ورمبا قلد كالم املل



وشكوك املارقني ويزلق لسانه يف بعض اجملالس بغلطات من ذلك ووساوس فلذلك طعن الناس 
عليه يف الدين واخرجوه عن اعتقاد املسلمني وساءت فيه الظنون وكثر عليه الطاعنون وصرحوا 
بعد موته مبا كانوا خيفونه يف حياته التقاء شره وسطواته وكان له تداخل عجيب يف االعيان ومع 

كل اهل دولة وزمان ورؤساء الكتبة واملباشرين من االقباط واملسلمني باملعزة الزائدة واستجالب 
الفائدة ال متل جمالسته وال معاشرته وباخره ملا رغب الباشا يف انشاء حمل ملعرفة علم احلساب 

ه تداخل واهلندسة واملساحة تعني املترجم رئيسا ومعلما ملن يكون متعلما بذلك املكتب وذلك ان
بتحيالته لتعليم مماليك الباشا الكتابة واحلساب وحنو ذلك ورتب له خروجا وشهرية وجنب حتت 

  يده بعض املماليك يف معرفة احلسابيات وحنوها واعجب الباشا ذلك فذاكره وحسن 

له بأن يفرد مكانا للتعليم ويضم اىل مماليكه من يريد التعليم من اوالد الناس فأمر بإنشاء ذلك 
املكتب وحضر اليه اشياء من االت اهلندسة واملساحة واهليئة الفلكية من بالد االنكليز وغريهم 
واستجلب من اوالد البلد ما ينيف على الثمانني شخصا من الشبان الذين فيهم قابلية للتعليم 
ورتبوا لكل شخص شهرية وكسوة يف اخر السنة فكان يسعى يف تعجيل كسوة الفقري منهم 

هبا بني اقرانه ويواسي من يستحق املواساة ويشتري هلم احلمري مساعدة لطلوعهم ونزوهلم ليتجمل 
اىل القلعة فيجتمعون للتعليم يف كل يوم من الصباح اىل بعد الظهر واضيف اليه اخر حضر من 
اسالمبول له معرفة باحلسابيات واهلندسيات لتعليم من يكون اعجميا اليعرف العربية مساعدا 

يف التعليم يسمى روح الدين افندي فاستمرا حنوا من تسعة اشهر ومات املترجم وذلك  للمترجم
انه اقتصد وطلع اىل القلعة فحنق على بعض املتعلمني وضربه فاحنلت الرفادة فسال منه دم كثري 
فحم محى خمتلطة واستمر اياما وتويف ودفن جبامع السراج البلقيين بني السيارج وعند ذلك زاد 

شامتني وصرحوا مبا كانوا خيفونه يف حياته فيقول البعض مات رئيس امللحدين واخر يقول قول ال
اهندم ركن الزندقة ونسبوا اليه ان عنده الكتاب الذي الفه ابن الرواين لبعض اليهود ومساه دافع 
القرآن وانه كان يقرؤه ويعتقد به واخربوا بذلك كتخدا بك فطلب كتبه وتصفحوها فلم جيدوا 

ذلك الكتاب وما كفى مبغضه وحاسده من الشناعات حىت رأوا له منامات شنيعة تدل على  هبا
انه من اهل النار واهللا اعلم خبلقة وباجلملة فكان غريبا يف بابه وكانت وفاته يوم اخلميس سابع 

  عشري مجادي الثانية من السنة وانفرد برياسة املكتب روح الدين افندي املذكور 
كرم الشريف غالب بسالنيك وهو املنفصل عن امارة مكة وجدة واملدينة وما ومات االجل امل

انضاف اىل ذلك من بالد احلجاز فكانت امارته حنوا من سبع وعشرين سنة فانه توىل بعد موت 
  الشريف سرور يف سنة ثالث 



اهللا عليه  ومائتني والف وكان من دهاة العامل واخباره ومناقبه حتتاج اىل جملدين ومل يزل حىت سلط
بأفاعيله هذا الباشا فلم يزل خيادعه حىت متكن منه وقبض عليه وارسله اىل بلدة سالنيك وخرج 

  من سلطته وسيادته اىل بالد الغربة وهنبت امواله وماتت اوالده وجواريه مث مات هو يف هذه السنة 
شهري الذكر  ومات االمري مصطفى بك دايل باشا ونسيبه ايضا وكان من اعاظم اركان دولته

موصوفا باالقدام والشجاعة ومات باالسكندرية وملا وصل خربه اىل الباشا اغتم غما شديدا 
وتأسف عليه وكان الباشا واله كشوفية الشرقية وقرن به على كاشف فاقام هبا حنو السنتني ومهد 

سيما بطينا البالد واخاف العربان واذهلم وقتل منهم الكثري ومجع ملخدومه امواال مجة وكان ج
ياكل التيس املخصي وحده ويشرب عليه الزق من الشراب مث يتبعه بشالية او اثنتني من اللنب 

ويستلقي نائما مثل العجل العظيم ذي اخلوار اال انه كان يقضي حاجة من التجا اليه وحيب اوالد 
ققت اخته اليت هي الناس ويواسيهم يتجاوز عن الكثري ويعطي ما يلزمه من احلقوق الرباهبا وملا حت

زوج الباشا وكذلك والدته امرتا بإحضار رمته اىل مصر ويدفن مبدفنهم وتعني لذلك سليمان اغا 
السلحدار فسافر اىل االسكندرية ووضعه يف صندوق من فق على عربية ووصل به بعد اثين عشر 

انية وذهبوا به يوما من موته وكان وصوله يف ثاين ساعة من ليلة اجلمعة سادس عشري مجادي الث
اىل املدفن يف املشاعل من خلف اجملراة فلما وصلوا اىل املدفن ارادوا انزله اىل القرب بالصندوق فلم 

ميكنهم فكسروا الصندوق فعبقت رائحته وقد هترى فهرب كل من كان حاضرا فكبوه على 
حة اخشاب حصري ولفوه فيه وانزلوه اىل احلفرة وغشي على الفحارين وخزعت النفوس من رائ

  الصندوق فحثوا عليه االتربة وليس من يفتكر ويعترب 
  ومات ايضا حسن اغا حاكم بندر السويس مطعونا قويل الباشا عوضه السيد امحد املال الترمجان 

  ومات ايضا سليما اغا حاكم رشيد 
ات بدنقلة ومات االمري الكبري املشهري بإبراهيم بك احملمدي عني اعيان امراء االلوف املصريني وم

متغربا عن مصر وضواحيها وهو من مماليك حممد بك ايب الذهب تقلد االمرة واالمارة يف سنة 
اثنتني ومثانني ومائة والف يف ايام علي بك الكبري وتقلد مشيخة البلد ورياسة مصر بعد موت 

جلميع استاذه يف سنة تسع ومثانني ومائة والف مع مشاركة خشداشه مراد بك وباقي امرائهم وا
راضون برياسته وامارته الخيالفهم والخيالفونه ويراعي جانب الصغري منهم قبل الكبري وحيرص 

على مجعية امرهم والفة قلوهبم فطالت ايامه وتوىل قائم مقامية مصر على الوزراء حنو العشرة مرار 
وكالمها يف حياة  وطلع امريا على احلج يف سنة ست ومثانني وتوىل الدفتردارية يف سنة سبع ومثانني

استاذه واشترى املماليك الكثرية ورباهم واعتقهم وامر وقلد منهم صناجق وكشافا واسكنهم 



الدور الواسعة واعطاهم االقطاعات ومات الكثري منهم يف حياته واقام خالفهم من مماليكه ورأى 
بعني سنة وتنعم فيها اوالد اوالده بل واوالدهم وما زال يولد له واقام يف االمارة حنو مثان وار

وقاسى يف اواخر امره شدائد واغترابا عن االهل واالوطان وكان موصوفا بالشجاعة والفروسية 
وباشر عدة حروب وكان ساكن اجلأش صبور ذا تؤدة وحلم قريبا لالنقياد للحق متجنبا للهزل 

هم كثري التغافل اال نادرا مع الكمال واحلشمة الحيب سفك الدماء مرخصا خلشداشينه يف افاعيل
عن مساويهم مع معارضتهم له يف كثري من االمور وخصوصا مراد بك واتباعه فيغضي ويتجاوز 

واليظهر غما وال خالفا وال تأثرا حرصا على دوام االلفة وعدم املشاغبة وان حدث فيما بينهم ما 
الشرور فاهنم يوجب وحشة تالفاه واصلحه وكان هذا االمهال والترخص والتغافل سببا ملبادئ 

متادوا يف التعدي وداخلهم الغرور وغمرهتم الغفلة عن عواقب االمور واستصغروا من عداهم 
  وامتدت ايديهم الخذ اموال التجار وبضائع االفرنج الفرنساوية وغريهم بدون الثمن 

خمالفة مع احلقارة هلم ولغريهم وعدم املباالة واالكتراث بسلطاهنم الذي يدعون اهنم يف طاعته مع 
اوامره ومنع خزينته واحتقار الوالة ومنعهم من التصرف واحلجر عليهم فال يصل للموىل عليهم 

اال بعض صدقاهتم اىل ان حترك عليهم حسن باشا اجلزائريل يف سنة مائتني والف وحضر على 
الصورة اليت حضر فيها وساعدته الرعية وخرجوا من املدينة اىل الصعيد وانتهكت حرمتهم مث 

رجعوا بعد الفصل يف سنة ست ومائتني اىل امارهتم ودولتهم وعادوا اىل حالتهم االوىل بل وازيد 
منها يف التعدي فأوجب ذلك ركوب الفرنساوية عليهم ومل يزل احلال يتزايد واالهوال يتلو 

 بعضها بعضا حىت انقلبت اوضاع الديار املصرية وزالت حرمتها بالكلية وادي احلال باملترجم اىل
اخلروج والتشتيت والتشريد هو ومن بقي من عشريته اىل بالد العبيد يزرعون الدخن ويتقوتون 
منه ومالبسهم القمصان اليت يلبسها اجلالبة يف بالدهم اىل ان وردت االخبار مبوته يف شهر ربيع 

  االول من السنة واما مجلة اخباره فقد تقدمت يف ضمن السوابق واملاجريات واللواحق 
ت االمري االجل امحد اغا اخلازندار املعروف ببونابارته وهو ايضا شهري الذكر من اعاظم وما

الدولة وقد تقدم كثري من اخباره وسفره اىل احلجاز وكان عمر دارا عظيمة على بركة االزبكية 
جهة الرويعي مث عمل مهما كبري الزواج ابنه وهو اذ ذاك مريض يف حياض املوت حىت اشيع يف 

يوم زفة العروس مث مات بعد ايام قليلة مضت من الفرح وذلك يوم االربعاء ثالث شهر  الناس
  مجادي الثانية 

وماتت الست اجلليلة خاتون وهي سرية علي بك بلوط قبان الكبري وكانت حمظيته وبىن هلا الدار 
ي بك وتأمر العظيمة على بركة االزبكية بدرب عبد احلق والساقية والطاحون جبانبها وملا مات عل



مراد بك فتزوج هبا وعمرت طويال مع العز والسيادة والكلمة النافذة واكثر نساء االمراء من 
جواريها ومل يأت بعد الست شويكار من اشتهر ذكره وخربه سواها وكان ايام الفرنساوية 

  واصطلح معهم مراد بك حصل هلا منهم غاية الكرامة 

ئة الف نصف فضة وشفاعتها عندهم مقبولة الترد باجلملة ورتبوا هلا من ديواهنم يف كل شهر ما
فإهنا كانت من اخلريات وهلا على الفقراء بر واحسان وهلا من املآثر اخلان اجلديد والصهريج 

داخل باب زويلة توفيت يوم اخلميس لعشرين من شهر مجادي االوىل مبنزهلا املذكور بدرب عبد 
جبوار االما الشافعي واضيفت الدار اىل الدولة وسكنها  احلق ودفنت حبوشهم يف القرافة الصغرى

  بعض اكابرها وسبحان احلي الذي الميوت 
ومات املقر الكرمي املخدوم امحد باشا الشهري بطوسون ابن حضرة الوزير حممد علي باشا مالك 

جازية االقاليم املصرية واحلجازية والثغور وما اضيف اليها وقد تقدم ذكر رجوعه من البالد احل
وتوجهه اىل االسكندرية ورجوعه اىل مصر مث عود اىل ناحية رشيد وعرضي خيامة جهة احلماد 

بالعسكر على الصورة املذكورة وهو ينتقل من العرضي اىل رشيد مث اىل برنبال وايب منضور 
والعزب وملا رجع يف هذا املرة اخذ صحبته من مصر املغنني وارباب االالت املطربة بالعود 

قانون والناي والكمنجات وهم ابراهيم الوراق واحلباين وقشوة ومن يصحبهم من باقي وال
رفقائهم فذهب ببعض خواصه اىل رشيد ومعه اجلماعة املذكورون فاقام اياما وحضر اليه من جهة 
الروم جوار وغلمان ايضا رقاصون فانتقل هبم اىل قصر برنبال ففي ليلة حلوله هبا نزل به ما نزل 

املقدور فتمرض بالطاعون ومتلمل حنو عشرة ساعات وانقضى حنبه وذلك ليلة االحد سابع به من 
شهر القعدة وحضره خليل افندي قوللي حاكم رشيد وعندما خرجت روحه انتفخ جسمه وتغري 
لونه اىل الزرقة فغسلوه وكفنوه ووضعوه يف صندوق من اخلشب ووصل به يف السفينة منتصف 

وكان والده باجليزة مل يتجاسروا على اخباره فذهب اليه امحد اغا اخو كتخدا ليلة االربعاء عاشره 
بك فلما علم بوصوله ليال استنكر حضوره يف ذلك الوقت فأخربه عنه انه ورد اىل شربا متوعكا 
فركب يف احلني القنجة واحندر اىل شربا وطلع اىل القصر وصار مير باملخادع ويقول اين هو فلم 

  يصرح  يتجاسر احد ان

مبوته وكانوا ذهبوا به وهو يف السفية اىل بوالق ورسوا به عند الترسخانة واقبل كتخدا بك على 
الباشا فرآه يبكي فانزعج انزعاجا شديدا وكاد ان يقع على االرض ونزل السفينة فأتى بوالق 

االشياخ اخر الليل وانطلقت الرسل الخبار االعيان فركبوا بأمجعهم اىل بوالق وحضر القاضي و
والسيد احملروقي مث نصبوا تظلك ساترا على السفينة واخرجوا الناووس والدم والصديد يقطر منه 



وطلبوا القالقطة لسد خروقة ومنافسه ونصبوا عودا عند رأسه ووضعوا عليه تاج الوزارة املسمى 
من غري ترتيب واجلميع مشاه امامه وخلفه وليس فيها م ن جوقات بالطلخان واجنروا باجلنازة 

اجلنائز املعتادة كالفقهاء واوالد الكتاتيب واالحزاب شئ من ساحل بوالق على طريق املدابغ 
وباب اخلرق على الدرب االمحر على التبانة اىل الرميلة فصلوا عليه مبصلى املؤمنني وذهبوا به اىل 

ظر اليه ويبكي ومع املدفن الذي اعده الباشا لنفسه وملوتاه كل هذه املسافة ووالده خلف نعشه ين
اجلنازة اربعة من احلمري حتمل القروش وربعيات الذهب ودراهم انصاف عديدة ينثرون صبها على 

االرض وعلى الكيمان وعن ميني الكتخدا ويساره شخصان يتناول منهما قراطيس الفضة يفرق 
ليهم فيشتغلون على من يتعرض له من الفقراء والصبيان فاذا تكاثروا عليه نثر ما بقي يف يده ع

عنه بالتقاطها من االرض فكان مجلة ما فرق وبدر من االنصاف العددية فقط مخسة وعشرين 
كيسا عنها مخسمائة الف فضة وذلك خالف القروش وساقوا امام اجلنازة ستة رؤوس من 

ء اجلواميس الكبار اخذ منها خدمة التربة ومن حوهلم وخدمة ضريح االمام الشافعي ومل ينل الفقرا
اال ما فضل عنهم واخرجوا السقاط صالة املتويف مخسة واربعني كيسا تناوهلا فقراء االزهر 

وفرقت جبامع الفاكهاين حبسب االغراض للغين منهم اضعاف قسم الفقري واكثر الفقراء من 
لتعسر الفقهاء مل ينالوا وال القليل وملا وصلوا اىل املدفن هدموا التربة وانزلوه فيها بتابوته اخلشب 

  اخراجه منه بسبب انتفاخه وهتربه حىت اهنم كانوا يطلقون حول تابوته 

البخورات يف اجملامر الذهب والرائحة غالبة على ذلك وليس مث من يتعظ او يعترب وملا مات مل 
خيربوا والدته مبوته اال بعد دفنه فجزعت عليه جزعا شديدا ولبست السواد وكذلك مجيع نسائهم 

وا براقعهم بالسواد والزرقة وكذلك من ينافقهم من الناس حىت لطخوا ابواب واتباعهم وصبغ
البيوت ببوالق وغريها بالوحل وامتنع الناس باالمر عليهم من عمل االفراح ودق الطبول مطلقا 
ونوبة الباشا وامسعيل باشا وطاهر باشا حىت ما يفعله دراويش املولوية يف تكاياهم عند املقابلة من 

لطبل اربعني يوما واقامو عليه العزاء عن القرب وعدة من الفقهاء واملقرئني ينتابون قراءة الناي وا
القرآن مدة االربعني يوما ورتبوا له ذبائح ومآكل وكل ما حيتاجونه مث ترادفت عليهم العطايا من 

ئد والدته واخواته والواردين من اقاربه وغريهم على حد قول القائل مصائب قوم عند قوم فوا
ومات وهو مقتبل الشبيبة مل يبلغ العشرين وكان ابيض جسيما كما قد دارت حليته بطال شجاعا 
جوادا له ميل الوالد العرب منقادا مللة االسالم ويتعرض على أبيه يف افعاله ختافه العسكر وهتايه 

س اليه ميل ومن اقترف ذنبا صغريا قتله مع احسانه وعطاياه للمنقاد منهم والمرائه ولغالب النا
  وكانوا يرجون تأمره بعد ابيه ويأىب اهللا اال ما يريد 



ومات الوزير املعظم يوسف باشا املنفصل عن امارة الشام وحضر اىل مصر من حنو ثالث سنوات 
هاربا وملتجئا اىل حاكم مصر وذلك يف اواخر سنة سبع وعشرين ومائتني والف واصله من 

اد امللية وابتداء امره بأخبار من يعرفه انه هرب من اهله االكراد الدكرلية وينسب اىل االكر
وعمره اذ ذاك مخس عشرة سنة فوصل اىل محاة وتعاطى بيع احلشيش والسرجني والروث مث خدم 
عند رجل يسمى مال حسني مدة سنني اىل ان البسه قلبق مث خدم بعده مال امسعيل بالكتاش وتعلم 

مار وخسر فيه وخاف على نفسه فخرج هاربا اىل عمر اغا الفروسية والرماحة فلعب يوما يف الق
باسيلي من اشراقات ابراهيم باشا املعروف باالزدن فتوجه معه إىل غزة وكان مع املترجم جواد 

  اشقر من جياد اخليل فقلد علي اغا متسلم غزة عمر اغا 

قال له ان قلدتين دايل املذكور وجعله دايل باش ففي بعض االيام طلب املتسلم من املترجم اجلواد ف
باشا قدمته لك فأجابه اىل ذلك وعزل عمر اغا وقلد املترجم املنصب عوضا عنه وامتنع من 
اعطائه ذلك اجلواد واقام يف خدمته مدة فوصل مرسوم من امحد باشا اجلزار خطابا للمترجم 

يسا ومائة بريق بالقبض على املتسلم واحضاره اىل طرفه وان فعل ذلك ينعم عليه مببلغ مخسني ك
ففعل ذلك واوقع القبض على علي اغا املتسلم وتوجه اىل عكا بلدة اجلزار فقال املتسلم للمترجم 
يف اثناء الطريق تعلم ان اجلزار رجل سفاك دماء فال توصلين اليه وان كان وعدك مبال انا اعطيك 

ذلك واوصله اىل اجلزار اضعافه واطلقين اذهب حيث شاء اهللا وال تشاركه يف دمي فلم جيبه اىل 
فحبسه مث قتله ورماه يف البحر واقام املترجم بباب اجلزار اياما مث ارسل اليه يأمره بالذهاب اىل 

حيث يريد فانه ال خري فيه خليانته ملخدومه فذهب اىل محاة واقام عند اغاته امسعيل اغا وهو متول 
مته كالجي زمنا حنو الثالث سنوات من طرف عبد اهللا باشا املعروف بابن العظم فأقام يف حد

وكان بني عبد اهللا باشا وأمحد باشا اجلزار عداوة فتوجه عبد اهللا باشا اىل الدورة فارسل اجلزار 
عساكره ليقطع عليه الطريق فسلك طريقا اخرى فلما وصل اىل جنيين وهي مدينة قريبة من بالد 

وتسامعت اهل النواحي امتنعوا من دفع  اجلزار وجه اجلزار عساكره عليه فلما تقارب العسكران
االموال فما وسع عبداهللا باشا اال الرحيل وتوجه اىل ناحية نابلس مسافة يومني وحاصر بلدة 

تسمى صوفني واخذ مدافع من يافا واقام حماصرا هلا ستة ايام مث طلبوا االمان فأمنهم ورحل عنهم 
اموال املريي من البالد واقام هو يف  اىل طرف اجلليل مسرية نصف ساعة وفرق عساكره لقبض

قلة من العسكر فوصل اليه خيال وقت العصر يف يوم من االيام خيربه بوصول عساكر اجلزار وانه 
مل يكن بينه وبينهم اال نصف ساعة وهم مخسة االف مقاتل فارتبك يف امره وارسل اىل النواحي 



ه حنو الثمانني فأمر بالركوب فلما تقاربا فحضر اليه من حضروهم حنو الثلثمائة خيال وهو بدائرت
  هاله كثرة عساكر العدو وايقنوا باهلالك فتقدم 

املترجم اىل العسكر واشار عليهم بالثبات وقال هلم مل يكن غري ذلك فاننا ان قررنا هلكنا عن 
اخرنا وتقدم املترجم مع اغاته مال امسعيل وتبعهم العسكر ووجلوا اوسط خيل العدو وصدقوا 

حلملة مجلة واحدة فحصلت يف العدو اهلزمية وركبوا اقفيتهم وتبعهم املترجم حىت حال الليل ا
بينهم فرجعوا برؤوس القتلى والقالئع فلما اصبح النهار عرضوها على الوزير وهي حنو االلف 

رأس والف قليعة فخلع عليهم وشكرهم وارحتلوا اىل دمشق وذهب املترجم مع اغاته اىل مدينة 
واستمر هناك اىل ان حضر الوزير االعظم يوسف باشا املعروف باملعدن اىل دمشق بسبب محاة 

الفرنساوية ففارق املترجم خمدومه يف حنو السبعني خياال وجعل يدور بأراضي محاة بطاال ويقال له 
قيس فرياسل اجلزار لينضم اليه وكان اجلزار عند حضور الوزير انفصل حكمه عن دمشق ووجه 

اىل عبد اهللا باشا العظم فلما بلغ املترجم ذلك توجه اىل لقاء عبد اهللا باشا باملعرة فأكرمه واليتها 
عبد اهللا باشا وقلده دايل باشا كبريا على مجيع اخليالة حىت على اغاته مال امسعيل اغا واقام بدمشق 

استولوا على  مدة اىل ان حاصر عبد اهللا باشا مدينة طرابلس فوصل اليه اخلرب بان عساكر جلزار
دمشق وبالدها فركب عبد اهللا باشا وذهب اىل دمشق ودخلها بالسيف ونصب عرضيه خارجها 

فوصل خرب ذلك اىل جزار فكاتب عساكر عبد اهللا باشا يستميلهم الن معظمهم غرباء فاتفقوا 
ه على خيانته والقبض عليه وتسليمه اىل اجلزار وعلم ذلك وتثبته فركب يف بعض مماليكه وخاصت
اىل وطاق املترجم وهو اذ ذاك دايل باشا واعلمه اخلرب وانه يريد النجاة بنفسه فركب مبن معه 

واخرجه من بني العسكر قهرا عنهم واوصله اىل شول بغداد مث ذهب على اهلجن اىل بغداد ورجع 
م الف املترجم اىل محاة فقبل وصوله اليها ورد عليه مرسوم اجلزار يستدعيه فذهب اليه فجعله مقد
وقلده باش اجلردة فسافر اىل احلجاز باملالقاة وكان امري احلاج الشامي اذ ذاك سليمان باشا 

  عوضا عن خمدومه امحد باشا اجلزار فلما حصلوا يف نصف الطريق 

وصلهم خرب موت اجلزار فرجع يوسف املترجم اىل الشام واستوىل امسعيل باشا على عكا وتوجه 
راهيم باشا املعروف بقطر اغاسي اي اغات البغال ويف فرمان واليته منصب والية الشام اىل اب

االمر بقطع رأس امسعيل باشا وضبط مال اجلزار فذهب املترجم خبيله واتباعه اىل ابراهيم باشا 
وخدم عنده وركب اىل عكا وحصروها وحطوا يف ارض الكرداين مسرية ساعة من عكا وكانت 

ل باشا حنو العشرة االف واملترجم يباشر الوقائع وكل وقعة احلرب بينهم سجاال وعساكر امسعي
يظهر فيها على اخلصم ففي يوم من االيام مل يشعروا اال وعسكر امسعيل باشا نافذ اليهم من طريق 



اخرى فركب املترجم واخذ صحبته ثالثة مدافع وتالقى معهم وقاتلهم وهزمهم اىل ان حصرهم 
ان اىل وطاقه واكرمهم وعمل هلم ضيافة ثالثة ايام مث ارسلهم بقرية تسمى دعوق مث اخرجهم باالم

اىل عكا بغري امر الوزير مث توجه ابراهيم باشا اىل الدورة وصحبته املترجم وتركوا سليمان باشا 
مكاهنم وخرج امسعيل باشا من عكا واغلقت ابواهبا فاتفقت عساكره وقبضوا عليه وسلموه اىل 

امر ابراهيم باشا بتسليم عكا اىل سليمان باشا وذهب باملرسوم ابراهيم باشا فعند ذلك برز 
املترجم فأدخله اليها ورجع اىل خمدومه وذهب معه اىل الدورة مث عاد معه اىل الشام وورد االمر 
بعزل ابراهيم باشا عن الشام ووالية عبد اهللا باشا املعروف بالعظم على يد باشت بغداد فخرج 

حلب فقلده دايل باشا على مجيع العسكر فلما وصل اىل الشام واله على  املترجم ملالقاته من على
حوران واربد والقنيطرة ليقبض امواهلا فأقام حنو السنة مث توجه صحبه الباشا مع احلج وتالقوا مع 
الوهابية يف اجلديدة فحارهبم املترجم وهزمهم وحجوا واعتمروا ورجعوا ومكثوا اىل السنة الثانية 

هللا باشا باحلج وابقى املترجم نائبا عنه بالشام فلما وصل اىل املدينة املنورة منعه فخرج عبد ا
الوهابيون ورجع من غري حج ووصل خرب ذلك اىل الدولة فورد االمر بعزل عبد اهللا باشا عن 

  والية الشام ووالية املترجم على الشام وضواحيها 

ج بنفسه اىل احلج بل ارسل مال حسن عوضا فارتاعت النواحي و العربان و اقام السنة و مل خير
عنه فمنع أيضا عن احلج فلما كانت القابلة انفتح عليه أمر الدورة و عصى عليه بعض البالد 

فخرج اليها و حاصر بلدة تسمى كردانية ووقع له فيها مشقة كبرية اىل ان ملكها بالسيف و قتل 
اال عظيمة مث رجع اىل الشام واستقام أمره اهلها مث توجه اىل جبل نابلس وقهرهم وجىب منهم امو

وحسنت سريته وسلك طريق العدل يف االحكام واقام الشريعة والسنة وابطل البدع واملنكرات 
واستتاب اخلواطئ وزوجهن وطفق يفرق الصدقات على الفقراء واهل العلم والغرباء وابن 

ه يف النواحي ولكن نقل ذلك السبيل وامر بترك االسراف يف املأكل واملالبس وشاع خرب عدل
على اهل البالد بترك مألوفهم مث انه ركب اىل بالد النصريية وقاتلهم وانتصر عليهم وسىب 

نساءهم واوالدهم وكان خريهم بني الدخول يف االسالم أو اخلروج من بالدهم فامتنعوا وحاربوا 
تقيه فعفا عنهم وعمل  واختذلوا وبيعت نساؤهم واوالدهم فلما شاهدوا ذلك اظهروا االسالم

بظاهر احلديث وتركهم ورحل عنهم اىل طرابلس وحصارها بسبب عصيان امريها بربر باشا على 
الوزير واقام حماصرا هلا عشرة اشهر حىت ملكها واستوىل على قلعتها وهنبت منها اموال للتجار 

ا اىل املزيريب فبادر وغريهم مث ارحتل اىل دمشق واقام هبا مدة فطرقه خرب الوهابية اهنم حضرو
مسرعا وخرج اىل لقائهم فلما وصل إىل املزيرب وجدهم قد ارحتلوا من غري قتال فأقام هناك اياما 



فوصل اليه اخلرب بأن سليمان باشا وصل اىل الشام وملكها فعاد مسرعا اىل الشام وتالقى مع 
له ففي نصف الليل يف عسكر سليمان باشا وحتارب العسكران اىل املساء وبات كل منهم يف حم

غفلتهم واملترجم نائم وعساكره ايضا هامدة فلم يشعروا اال وعساكر سليمان باشا كبستهم 
فحضر اليه كتخداه وايقظه من منامه وقال له ان مل تسرع واال قبضوا عليك فقام يف احلني وخرج 

نه سيادته يف ساعة هاربا وصحبته ثالثة اشخاص من مماليكه فقط وهنبت امواله وارزاقه وزالت ع
  واحدة ومل يزل حىت 

وصل اىل محاة فلم يتمكن من الدخول اليها ومنعه اهلها عنها وطردوه فذهب اىل سيجر وارحتل 
منها اىل بلدة يعمل هبا البارود ومنها اىل بلدة تسمى رمية ونزل عند سعيد اغا فاقام عنده ثالثة 

من عند سعيد اغا املذكور مث اىل السويدة ومل يبق ايام مث توجه اىل نواحي انطاكية بصحبته مجاعة 
معه سوى فرس واحد مث انه ارسل اىل حممد علي باشا صاحب مصر واستأذنه يف حضوره اىل 

مصر فكاتبه باحلضور اليه والترحيب به فوصل اىل مصر يف التاريخ املذكور فالقاه صاحب مصر 
واسعة باالزبكية ورتب له خروجا زائدة من  واكرمه وقدم اليه خيوال وقماشا وماال وانزله بدار

حلم وخبز ومسن وارز وحطب ومجيع اللوازم احملتاج اليها وانعم عليه جبوار وغري ذلك واقام مبصر 
هذه املدة وارسل يف شانه الدولة وقبلت شفاعة حممد علي باشا فيه ووصله العفو والرضا ما عدا 

يظهر به شبه السلعة مع الفواق بصوت يسمعه  والية الشام وحصلت فيه علة ذات الصدر فكان
من يكون بعيداغ عنه ويذهب اليه مجاعة احلكماء من االفرنج وغريهم ويطالع يف كتب الطب مع 
بعض الطلبة من اجملاورين فلم ينجع فيه عالج وانتقل اىل قصر االثار بقصد تبديل اهلواء ومل يزل 

السبت العشرين من شهر ذي القعدة ومحلت  مقيما هناك حىت اشتد به املرض ومات يف ليلة
جنازته من االثار اىل القرافة من ناحية اخلالء ودفن باحلوش الذي انشأه الباشا واعده ملوتاه وكان 

  مدة اقامته مبصر حنو ستة سنوات فسبحان احلي الذي الميوت الدائم امللك السلطان 

  ودخلت سنة اثنتني وثالثني ومائتني والف

رم بيوم اخلميس وحاكم مصر واملتويل عليها وعلى ضواحيها وثغورها من حد رشيد و استهل احمل
ودمياط اىل اسوان واقصى الصعيد واسكاسة القصري والسويس وساحل القلزم وجدة ومكة 
واملدينة واالقطار احلجازية بأسرها حممد علي باشا القوللي ووزيره وكتخداه حممد اغا الظو 

الباشا وزوج ابنته واغات الباب ابراهيم اغا ومدبر امور البالد  والدفتردار حممد بك صهر
  واالطيان والرزق واملساحات وقبض االموال املريية 



وحساباهتا ومصاريفها حممود بك اخلازندار والسلحدار سليمان اغا حاكم الوجه القبلي حممد بك 
امارة الوجه القبلي وسفره اىل الدفتردار صهر الباشا عوض ابراهيم باشا ولد الباشا النفصاله عن 

احلجا انفار حملاربة الوهابيني وباقي امراء الدولة مثل عابدين بك وامسعيل باشا ابن الباشا وخليل 
باشا وهو الذي كان حاكم االسكندرية سابقا وشريف اغا وحسني بك دايل باشا وحسني بك 

هؤالء وحسن اغا اغات الشماشرجي وحسن بك الشماشرجي الذي كان حاكما بالفيوم وغري 
الينكجرية وعلي آغا الوايل و كاتب الروزنامة مصطفى أفندي و حسن باشا بالديار احلجازية 
وشاة بندر التجار السيد حممد احملروقي وهو املتعني ملهات االسفار وقوافل العربان وخماطباهتم 

حملمول وشحنة السفن ولوازم ومالقاة االخبار الواصلة من الديار احلجازية واملتوجه اليها واجر ا
الصادرين والواردين واملتجعني واملقيمني والراحلني واملتعهد جبميع فرق القبائل والعشري وغوائلهم 
وحماكماهتم وارغاهبم وارهاهبم وسياستهم على اختالف اخالقهم وطباعهم وهو املتعني ايضا لفصل 

ماهتم ومشاجرهتم وتأديب املنحرفني قضايا التجار والباعة وارباب احلرف البلدية وفصل خصو
منهم والنصابني وبعوثات الباشا ومراسالته ومكاتباته وجتارته وشركاته وابتداعاته واجتهاده يف 
حتصيل االموال من كل وجه واي طريق ومتابعة توجيه السرايا والعساكر والذخائر اىل نواحي 

الينقطع والعرضي منصوب خارج باب  احلجاز لالغارة على بالد الوهابية واخذ الدرعية مستمر
  النصر وباب الفتوح واذا ارحتلت طائفة خرجت اخرى مكاهنا 

و فيه سوحمت ارباب احلرف والباعة والزياتون واجلزارون واخلضرية واخلبازون وحنوهم من 
املساهنات واملشاهرات واليوميات املوظفة عليهم للمحتسب ونودي برفعها امام احملتسب يف 

وعوض احملتسب عنها خبمسة اكياس كل شهر يستوفيها من اخلزينة وعملوا تسعريا  االسواق
  بترخيص اسعار املبيعات بدال عما كانوا يعرفونه للمحتسب من غري مراعاة النسبة 

واملعادلة يف غالب االصناف فإن العادة عند اقبال وجود الفاكهة او اخلضراوات تباع بأغلى مثن 
شهوة الطباع واشتياق النفوس جلديد االشياء وزهدها يف القدمي الذي تكرر لعزهتا وقلتها حينئذ و

استعماله وتعاطيه كما يقال لكل جديد لذة فلم يراعوا ذلك ومل ينظروا يف اصول االشياء ايضا 
فإن غالب االصناف داخل يف احملتكرات وزيادة املكوس احلادثة يف هذه السنني وما يضاف اىل 

والسوقة وغشهم وقبحهم وعدم ديانتهم وخبث طباعهم فلما نودي بذلك ذلك من طمع الباعة 
ومسع الناس رخص املبيعات ظنوا بغفلتهم حصول الرخاء ونزلوا على املبيعات مثل الكالب 

السعرانة وخطفوا ما كان باألسواق مبوجب التسعرية من اللحم وانواع اخلضراوات والفاكهة 
 يوجد باالسواق شئ من ذلك واغلقت الفكهانية حوانيتهم واالدهان فلما اصبح اليوم الثاين مل



واخفوا ما عندهم وطفقوا يبيعونه خفية ويف الليل بالثمن الذي يرتضونه واحملتسب يكثر الطواف 
باألسواق ويتجسس عليهم ويقبض على من اغلق حانوته او وجدها خالية او عثر عليه انه باع 

الرؤوس مشنوقني وموثقني باحلبال ويضرهبم ضربا مؤملا بالزيادة وينكل هبم ويسحبهم مكشوفني 
ويصلبهم مبفارق الطرق خمزومني االنوف ومعلق فيها النوع املزاد يف مثنه فلم يرجتعوا عن عادهتم 

مث ان هذه املناداة والتسعرية ظاهرها الرفق بالرعية ورخص االسعار وباطنها املكر والتحيل 
ذلك ان ويل االمر مل يكن له من الشغل اال صرف مهته والتوصل ملا سيظهر بعد عن قريب و

وعقله وفكرته يف حتصيل املال واملكاسب وقطع أرزاق املسترزقني واحلجر واالحتكار جلميع 
االسباب واليتقرب اليه من يريد قربه اال مبساعدته على مراداته ومقاصده ومن كان خبالف ذلك 

لوجهاء بنصح او فعل مناسب ولو على سبيل التشفع فال حظ له معه مطلقا ومن جتاسر عليه من ا
حقد عليه ورمبا اقصاه وابعده وعاداه معاداة من اليصفوا ابدا وعرفت طباعه واخالقه يف دائرته 

  وبطانته فلم ميكنهم اال املوافقة واملساعدة يف مشروعاته اما رهبة او خوفا على سيادهتم ورياستهم 

 للرياسة والسيادة وهم االكثر وخصوصا اعداء امللة من ومناصبهم واما رغبة وطمعا وتوصال
نصارى االرمن وامثاهلم الذين هم االن اخصاء حلضرته وجمالسته وهم شركاؤه يف انواع املتاجر 

وهم اصحاب الراي واملشورة وليس هلم شغل ودرس اال فيما يريد حظوهتم ووجاهتهم عند 
مبا ذكروه ونبهوه على اشياء تركها او غفل عنها خمدومهم وموافقة اغراضه وحتسني خمترعاته ور

من املبتدعات وما يتحصل منها من املال واملكاسب اليت يسترزقها ارباب تلك احلرفة ملعاشهم 
ومصاريف عياهلم مث يقع الفحص على اصل الشئ وما يتفرع منه وما يؤل اذا احكم امره وانتظم 

ونه مصاريف الكتبة واملباشرين ابرزت مبادية يف ترتيبه وما يتحصل منه بعد التسعري الذي جيعل
قالب العدل والرفق بالرعية وملا وقع االلتفات اىل امر املذابح والسلخانة وما يتحصل منها وما 
يكتسبه املوظفون فيها فاول ما بدؤا به ابطال مجيع املذابح اليت جبهات مصر والقاهرة وبوالق 

حلسينية وتوىل رياستها شخص من االتراك مث سعرت هذه خالف السلخانة السلطانية اليت خارج ا
التسعرية فجعل الرطل الذي يبيعه القصاب بسبعة انصاف فضة ومثنه على القصاب من املذبح 

مثانية انصاف ونصف وكان يباع قبل هذه التسعرية بالزيادة الفاحشة فشح وجود اللحم واغلقت 
ها وبيعها هبذا السعر واهني أمر شحة اللحم اىل حوانيت اجلزارين وخسروا يف شراء االغنام وذحب

ويل االمروان ذلك من قلة املواشي وغلوا مثان مشترواهتا على اجلزارين وكثرة رواتب الدولة 
والعساكر واشيع انه امر مبراسيم اىل كشاف االقاليم قبلي وحبري لشراء االغنام من االرياف 

الدولة ويترك ما يذحبه جزار واملذبح الهل خلصوص رواتبه ورواتب العسكر واخلاصة واهل 



البلدة وعند ذلك ترخص االسعار مث تبني خالف ذلك وان هذه االشاعة توطئة وتقدمة ملا سيتلى 
  عن قريب 

ويف منتصفه وصلت اغنام وعجول وجواميس من االرياف هزيلة وازدادت باقامتها هزاال من 
  اجلوع وعدم مراعاهتا فذحبوا منها باملذابح 

قل من املعتاد وزعت على اجلزارين فيخص الشخص منهم االثنان او الثالثة فعند ما يصل اىل ا
حانوته وهو مثل احلرامي فيتخاطفها العساكر اليت بتلك اخلطة وتزدحم الناس فال ينوهبم شئ 

وتذهب يف ملح البصر مث امتنع وجودها واستمر احلال والناس الجيدون ما يطبخونه لعياهلم 
متنع وجود اخلضراوات فكان الناس الحيصلون القوت اال بغاية املشقة واقتاتوا بالفول وكذلك ا

واملصلوق والعدس والبيصار وحنو ذلك وانعدم وجود السمن والزيت والشريج وزيت البزر 
وزيت القرطم الحتكارها جلهة املريي واغلقت املعاصر والسيارج وامتنع وجود الشمع العسل 

الشحم الحتكار الشحم واحلجز على عمال الشمع فال يصنعه الشماعون  والشمع املصنوع من
وال غريهم ونودي على بيع املوجود منه باربعة وعشرين نصفا وكان يباع بثالثني واربعني فاخفوه 

وطفقوا يبيعونه خفية مبا احبوا وانعدم وجود بيض الدجاج جلعلهم العشرة منه باربعة انصاف 
ن بنصف وكل ذلك واحملتسب يطوف باألسواق والشوارع ويشدد على وكان قبل املناداة اثنا

الباعة ويؤملهم بالضرب والتجريس وفقد وجود الدجاج فال يكاد يوجد باألسواق دجاجة النه 
  نودي على الدجاجة باثين عشرة نصفا وكان الثمن عنها قبل ذلك مخسة وعشرين فأكثر 

  واستهل شهر صفر اخلري سنة

ايل من اجلهة القبلية ومعه مكاتبات من حممد بك الدفتردار الذي توىل امارة فيه حضر املعلم غ
الصعيد عوضا عن ابراهيم باشا ابن الباشا الذي توجه اىل البالد احلجازية حملاربة الوهابية يذكر 

فيها نصح املعلم غايل وسعيه يف فتح ابواب حتصيل االموال للخزينة وانه ابتكر اشياء وحسابات 
نها مقادير كثرية من املال فقوبل بالرضا واالكرام وخلع عليه الباشا واختص به وجعله يتحصل م

كاتب سره والزم خدمته واخذ فيما ندب اليه وحضر الجله اليت منها حسابات مجيع الدفاتر 
  واقالم املبتدعات ومباشريها وحكام االقاليم 

  هم ارباب صنائع وحرف و فيه جتردت عدة عساكر اتراك ومغاربة اىل احلجاز وصحبت
و فيه ارسل الباشا اىل بندر السويس اخشابا وادوات عمارة وبالط كذان وحديدا وصناعا بقصد 

  عمارة قصر خلصوصة اذا انزل هناك 



  واستهل شهر ربيع االول سنة

فيه شحت املبيعات والغالل واالدهان وغال سعر احلبوب وقل وجودها يف الرقع والسواحل فكان 
  صلون شيئا منها اال بغاية املشقة الناس الحي

و فيه عزل الباشا حكام االقاليم والكشاف ونواهبم وطلبهم للحضور وامر حبساهبم وما اخذوه 
من الفالحني زيادة على مافرضه هلم وارسل من قبله اشخاصا مفتشني للفحص والتجسس على 

الحني وحيررون امثان مفرق ماعسى يكون اخذوه منهم من غري مثن فأخذوا يقررون املشايخ والف
االشياء من غنم او دجاج او تنب او عليق او بيض او غري ذلك يف املدة اليت اقامها احدهم 

بالناحية فحصل للكثري من قائم مقاماهتم الضرر وكذلك من انتمى اليهم فمنهم من اضطر وباع 
  فرسه واستدان 

ا وقلدها خالفه وكان كاشفا وفيه حضر علي كاشف من شرقية بلبيس معزوال عن كشوفيته
باإلقليم عدة سنوات وكذلك جرى لكاشف املنوفية والغربية وحضر ايضا حسن بك 

  الشماشرجي من الفيوم معزوال ووجهه الباشا اىل ناحية درنة حملاربة اوالد علي 

  واستهل شهر ربيع الثاين سنة

غريها وال يأخذ الناس حلوم  فيه حصل احلجز واملنع على من يذبح شيئا من املواشي يف داره او
اطعمتهم اال من املذبح واوقفت عساكر بالطرق رصدا ملن يدخل املدينة بشيء من االغنام وذلك 

انه ملا نزلت املراسيم اىل الكشاف مبشترى املواشي من الفالحني وارساهلا اىل املكان الذي اعده 
  وم لرواتب الدولة الباشا لذلك ويؤخذ منها مقدار ما يذبح بالسلخانة يف كل ي

والبيع طلب كشاف النواحي شراء االغنام والعجول واجلواميس بالثمن القليل من ارباهبا فهرب 
الكثري من الفالحني باغنامهم فيخرجون من القرية ليال ويدخلون املدينة وميرون هبا يف االسواق 

هم جلودهتا ويشترك اجلماعة ويبيعوهنا مبا احبوا من الثمن على الناس فانكب الناس على شرائها من
يف الشاة فيذحبوهنا ويقسموهنا بينهم وذلك لقلة وجدان اللحم كما سبقت االشارة اليه وان تيسر 
وجوده فيكون هزيال رديئا فإن يف كل يوم ترد اجلملة الكثرية من حبرى وقبلي اىل املكان املعد هلا 

ما كثر ورود الفالحني باألغنام وشراء ومل يكن مث من يراعيها بالعلف والسقي فتهزل وتضعف فل
الناس هلا ووصل خرب ذلك اىل الباشا فأمر بوقوف عساكر على مفارق الطرق خارج املدينة من 
كل ناحية فيأخذون الشاة من الفالحني اما بالثمن او يذهب صاحبها معها اىل املذبح فتذبح يف 

عن كل رطل مثانية فضة ونصف  يومها ومن الغد ويوزن اللحم خالصا ويعطى لصاحبها مثنه



ويوزن على اجلزارين بذلك الثمن مبا فيه من القلب والكبد واملنحر واملذاكري واملخرج مبا فيه من 
الزبل ايضا واجلزارون يبيعوهنا على من يشتري لشدة الطلب بزيادة النصف والنصفني بل والثالثة 

واجللود والكروش فهو للمريي  واالربعة ان كان به نوع جودة واما االسقاط من الرؤوس
وكذلك يفعل فيما يرد خلاصة الناس من االغنام يفعل هبا كذلك واليأخذ اال قدر راتبه يف كل يوم 

  من املذبح 
و فيه شح وجود الغالل يف الرقع والسواحل حىت امتنع وجود اخلبز يف االسواق فأخرج الباشا 

الف اردب انفضت يف يومني وال يبيعون  جانب غلة ففرقت على الرقع وبيعت على الناس وهي
  ازيد من كيلة او كيلتني وبيع االردب بألف ومائتني ومخسني نصفا 

و فيه افرد حمل لعمل الشمع الذي يعمل من الشحوم بعطفة ابن عبد اهللا بك جهة السروجية 
ت واحتكروا ألجل عمله مجيع الشحوم اليت من املذبح وغريه وامتنع وجود الشحم من حواني

  الدهانني ومنعوا من يعمل 

شيئا من الشمع يف داره او يف القوالب الزجاج وتتبعوا من يكون عنده شيء منها فأخذوها منه 
  وحذروا من عمله خارج املعمل كل التحذير وسعروا رطله بأربعة وعشرين نصفا 

  واستهل شهر مجادي االوىل سنة

  ي يعرف بالسبع والضبع وفيه حول معمل الشمع إىل احلسينية عند الدرب الذ
  و فيه ارحتلت عساكر جمردة اىل احلجاز 

و فيه برزت اوامر اىل كشاف النواحي باحصاء عدد اغنام البالد والقرى ويفرض عليها كل 
عشرة شياه واحدة من اعظمها اما كبش او نعجة بأوالدها جيمعون ذلك ويرسلون به اىل جممع 

رطال من السمن جيمع االرطال مشايخ البالد من اغنام الباشا وفرض ايضا على كل فدان 
الفالحني عند كشاف النواحي ويرسلوهنا اىل مصر وسبب هذه احملدثه انه ملا عملت التسعرية 
وتسعر رطل السمن بستة وعشرين نصفا ويبيعه السمان والزيات بزيادة نصفني امتنع وجوده 

ن او للمتسبب مبا احب ويبيعه املتسبب ايضا وظهوره فيأيت به الفالح ليال يف اخلفية ويبيعه للزبو
بالزيادة ملن يريده سرا فيبيعون الرطل بأربعني ومخسني ويزيد على ذلك غش املتسبب وخلطه 

بالدقيق والقرع والشحم وعكر اللنب فيصفو على النصف واليقدر مشتريه على رد غشه للبائع 
نع وان فعل الجيد من يعطيه ثانيا وتقف الطائفة ألنه ما حصله اال بغاية املشقة والعزة واالنكار وامل

من العسكر بالطرق ليال ويف وقت الغفالت يرصدون الواردين من الفالحني ويأخذونه منهم 



بالقهر ويعطوهنم مثنه بالسعر املرسوم وحيتكرونه هم ايضا ويبيعونه ملن يشتريه منهم بالزيادة 
الغرر او اخلفارة والتحامي يف بعض العساكر من الفاحشة فامتنع وروده اال يف النادر خفية مع 

امثاهلم واشتد احلال يف انعدام السمن حىت على اكابر الدولة فعند ذلك ابتدع الباشا هذه البدعة 
  وفرض على كل فدان من طني الزراعات رطال من السمن ويعطى يف مثن الرطل عشرين 

ب املزارع مبقدار ما يزرعه من االفدنة نصفا فاشتغلوا بتحصيل ما دمههم من هذه النازلة وطول
ارطاال من السمن ومن مل يكن متاخرا عنده شيء من مسن هبيمته او مل يكن له هبيمة او احتاج اىل 

  تكملة موجود عنده فيشتريه ممن يوجد عنده باغلى مثن ليسد ما عليه اضطرار اجزاء وفاقا 
ىل املدينة وكذلك االذن ملن يشتري شيئا و فيه حصل االذن بدخول ما دون العشرة من االغنام ا

منها من االسواق وسبب اطالق االذن بذلك جميء بعض اغنام اىل اكابر الدولة وال غىن عن ذلك 
ال دين منهم ايضا وحجزوا عن وصوهلا اىل دورهم فشكوا اىل الباشا فأطلق االذن فيما دون 

  العشرة 
احل بسبب احتكارها واستمرار اجنرارها ونقلها و فيه ايضا امتنع وجود الغالل بالعرصات والسو

يف املراكب قبلي وحبري اىل جهة االسكندرية للبيع على االفرنج بالثمن الكثري كما تقدم 
ووجهت املراسيم اىل كشاف النواحي مبنع بيع الفالحني غالهلم ملن يشتري منهم من املتسببني 

خرج هلم من زراعتهم يؤخذ لطرف املريي والتراسني وغريهم وبأن كل ما احتاجوا لبيعه مما 
بالثمن املفروض بالكيل الوايف واشتد احلال يف هذا الشهر وما قبله حىت قل وجود اخلبز من 
االسواق بل امتنع وجوده يف بعض االيام واقبلت الفقراء نساء ورجاال اىل الرقع مبقاطفهم 

خلرب الباشا فأطلق ايضا الف اردب ورجعوا هبا فوارغ من غري شيء وزاد اهلول والتشكي وبلغ ا
توزع على الرقع ويباع على الناس أما ربع واحد وكيلة فقط وكل ربع مثنه قرش فيكون االردب 

  بأربعة وعشرين قرشا 
وفيه حضر حسن بك الشماشرجي من ناحية درنة وبلد اخرى يقال هلا سيوة وصحبته فرقة من 

 احدمها طائعة واالخرى عاصية عن الطاعة اوالد علي وذلك ان اوالد علي افترقوا فرقتني
ومنحازون اىل هذه الناحية فجرد الباشا عليهم حسن بك املذكور فحارهبم فهزمهم وهزموه ثانيا 

فرجع اىل مصر فضم اليه الباشا مجلة من العساكر واصحب معه الفرقة االخرى الطائعة فسار 
  اجلمع ودمهوهم على حني غفلة وتقدم حلرهبم اخواهنم 

الطائعة وقتلوا منهم واغاروا على مواشيهم واباعرهم واغنامهم فأرسلوا املنهوبات اىل جهة الفيوم 
ويف ظن العرب ان الغنائم تطيب هلم وحضر حسن بك وصحبته كبار العرب من اوالد علي 



الطائعني ويف ظنهم الفوز بالغنيمة وان الباشا ال يطمع فيها لكون النصرة كانت بأيديهم وانه 
كرهم ويزيدهم انعاما وكانوا نزلوا برب اجليزة وحضر حسن بك اىل الباشا فطلب كبار العرب يش

ليخلع عليهم ويكسوهم فلما حضروا اليه امر حببسهم واحضار الغنيمة من ناحية الفيوم بتمامها 
فأحضروها بعد ايام واطلقهم فيقال ان االغنام ستة عشر الف رأس او اكثر ومن اجلمال مثانية 

  ف مجل وناقة وقيل اكثر من ذلك اال
و فيه جنزت عمارة السواقي اليت انشأها الباشا باالرض املعروفة برأس الوادي بناحية شرقية 

بلبيس قيل اهنا تزيد على الف ساقية وهي سواقي دواليب خشب تعمل يف االرض اليت يكون 
عند بيت اجلبجي وهو بيت  منبع املاء فيها قريبا واستمر الصناع مدة مستطيلة يف عمل آالهتا

الرزاز الذي جهة التبانة بقرب احملجر وحتمل على اجلمال اىل الوادي هناك املباشرون للعمل 
املقيدون بذلك وغرسوا هبا اشجار التوت الكثرية لتربية دود القز واستخراج احلرير كما يكون 

ة بأشخاص انفار من الفالحني بنواحي الشام وجبل الدروز مث برزت االوامر اىل مجيع بالد الشرقي
البطالني الذين مل يكن هلم اطيان فالحة يستوطنون بالوادي املذكور وتبىن هلم كفور يسكنون فيها 

ويتعاطون خدمة السواقي واملزارع ويتعلمون صناعة تربية القز واحلرير واستجلب اناسا من 
ات اىل حني ظهور النتيجة مث نواحي الشام واجلبل من اصحاب املعرفة بذلك ويرتب للجميع نفق

يكونون شركاء يف ربع املتحصل وملا برزت املراسيم بطلب االشخاص من بالد الشرق اشيع يف 
مجيع قرى االقاليم املصرية اشاعات وتقولوا اقاويل منها ان الباشا يطلب من كل بلدة عشرة من 

ويرتب هلم نفقات اىل بدو الصبيان البالغني وعشرة من البنات يزوجهم هبن وميهرهن من ماله 
  صالح 

املزارع مث اشاعوا الطلب للصبيان الغري خمتونني لريسلهم اىل بالد االفرنج ليتعلموا الصنائع اليت مل 
تكن بأرض مصر وشاع ذلك يف اهل القرى وثبت ذلك عندهم فخنت اجلميع صبياهنم ومنهم من 

 ذلك من االقاويل اليت مل يثبت منها اال ما ارسل ابنه او بنته وغيبها عند معارفه باملدينة اىل غري
ذكر اوال من ان املطلوب جلب الفالحني البطالني من بلدة الشرقية الغري وقد تعمر هذا الوادي 
بالسواقي واالشجار والسكان من مجيع االجناس وانتشأ دنيا جديدة متسعة مل يكن هلا وجود قبل 

  ذلك بل كانت برية خرابا وفضاء واسعا 
ه سافر مجلة من عساكر االتراك واملغاربة وكبريهم ابراهيم اغا الذي كان كتخدا ابراهيم و في

  باشا مث توىل كشوفية املنوفية وصحبته خزينة وجبخانة ومطلوبات ملخدومه 

  واستهل شهر مجادي الثانية بيوم الثالثاء سنة



نه يستأذنان الباشا يف يف اوائله حضر اىل مصر بن يوسف باشا حاكم طرابلس ومعه اخوه اصغر م
حضور والدمها اىل مصر فارا من والده وكان واله على ناحية درنة وبىن غازي فحصل منه ما غري 

خاطر والده عليه وعزم على ان جيرد عليه فأرسل اوالده اىل صاحب مصر هبدية ويستأذن يف 
صر اوال وسافر مع احلضور اىل مصر واإللتجاء اليه فأذن له يف احلضور وهو ابن اخي الذي مب

  الباشا اىل احلجاز ورجع اىل مصر واستمر ساكنا بالسبع قاعات 
وفيه وصل اخلرب بأن ابراهيم اغا الذي سافر مع اجلردة ملا وصل اىل العقبة امر من بصحبته من 

  املغاربة والعسكر بالرحيل فلما ارحتلوا ركب هو يف خاصته وذهب على طريق الشام 
ادس عشره وصل جراد كثري ليال ونزل ببستان الباشا بشربا وتعلق باالشجار ويف ليلة االربعاء س

والزهور وصاحت اخلولة والبستاجنية وارسل الباشا اىل احلسينية وغريها فجمعوا مشاعل كثرية 
  واوقدوها 

وضربوا بالطبول والصنوج النحاس لطرده وامر الباشا لكل من مجع منه رطال فله قرشان فجمع 
  لفالحون منه كثريا الصبيان وا

مث يف ليلة السبت تاسع عشرة قبل الغروب وصل جراد كثري من ناحية املشرق مارا بني السماء 
واالرض مثل السحاب وكان الريح ساكنا فسقط منه الكثري على اجلنائن واملزارع واملقاثيء فلما 

لنهار واثارت غبارا كان يف نصف الليل هبت رياح جنوبية واستمرت واشتد هبوهبا عند انتصاف ا
اصفر وعبوقا باجلو ودامت اىل بعد العصر يوم السبت فطردت ذلك اجلراد واذهبته فسبحان 

  احلكيم املدبر اللطيف 
ويف يوم االحد طاف مناد اعمى يقوده آخر باألسواق ويقول يف ندائه من كان مريضا او به رمدا 

حكماء االفرنج اطباء يداوونه من غري  وجراحه وادارة فليذهب اىل خان باملوسكي به اربعة من
  مقابلة شيء فتعجب الناس من هذا وحتاكوه وسعوا اىل جهتهم لطلب التداوي 

وفيه حضر ابن باشت طرابلس ودخل اىل املدينة وصحبته حنو املائيت نفر من اتباعه فانزله الباشا يف 
  ه وألتباعة منزل ام مرزوق بك حبارة عابدين واجرى عليه النفقات والراواتب ل

ويف يوم اخلميس حادي عشرينه وصل خرب االطباء ومناداهتم اىل كتخدا بك فأحضر حكيم باشا 
وسأله فأنكر معرفتهم وانه العلم عنده بذلك فامر باحضارهم وسأهلم فخلطوا يف الكالم فأمر 

علة بعض بإخراجهم من البلدة ونفوهم يف احلال وذهبوا اىل حيث شاء اهللا ولو فعل مثل هذه الف
املسلمني جلوزي بالقتل او اخلازوق وكان صورة جلوسهم ان جيلس احدهم خارج املكان واآلخر 

من داخل وبينهما ترمجان ويأيت مريد العالج اىل االول وهو كأنه الرئيس فيجس نبضه او بيضه 



من وكأنه عرف علته ويكتب له ورقة فيدخل مع الترمجان هبا آلخر بدخل املكان فيعطيه شيئا 
الدهن او السفوف او احلب املركب ويطلب منه اما قرشا او قرشني او مخسة حبسب احلال وذلك 

  مثن الدواء ال غري وشاع ذلك وتسامع به الناس واكثرهم 

معلول من طبيعتهم التقليد والرغبة يف الوارد الغريب فتكاثروا وتزامحوا عليهم فجمعوا يف االيام 
تلطف الناس طريقتهم هذه خبالف ما يفعله الذي يدعون التطبيب من القليلة مجلة من الدراهم واس

االفرنج واصطالحهم اذا دعى الواحد منهم ملعاجلة املريض فاول ما يبدا به نقل قدمه بدراهم 
يأخذها اما ريال فرانسة او اكثر حبسب احلال واملقام مث يذهب اىل املريض فيجسه ويزعم انه 

لى املريض داءه وعالجه مث يقاول على سعيه يف معاجلته مبقدار عرف علته ومرضه ورمبا هول ع
من الفرانسة اما مخسني او مائة او اكثر حبسب مقام العليل ويطلب نصف اجلعالة ابتداء وجيعل 

على كل مرة من التردادات عليه جعالة ايضا مث يزاوله بالعالجات اليت جتددت عندهم وهي مياه 
ن كذلك يأتون هبا للمرضى يف قوارير الزجاج اللطيفة يف املنظر مستقطرة من االعشاب او ادها

يسموهنا بامساء بلغاهتم ويعربوهنا بدهن البادزهر واكسري اخلاصة وحنو ذلك فإن شفى اهللا العليل 
اخذ منه بقية ما قاوله عليه او اماته طالب الورثة بباقي اجلعالة ومثن االدوية طبق ما يدعيه واذا 

مات قال يف جوابه اين مل اضمن اجله وليس على الطبيب منع املوت وال تطويل قيل له انه قد 
  العمر وفيهم من جعل له يف كل يوم عشرة من الفرانسة 

وفيه راى رايه حضرة الباشا حفر حبر عميق جيري اىل بركة عميقة حتفر ايضا باإلسكندرية تسري 
شرفية عند الرمحانية فطلب لذلك مخسني فيها السفن بالغالل وغريها ومبدؤها من مبدأ خليج اال

الف فاس ومسحة يصنعها صناع احلديد وامر جبمع الرجال من القرى وهم مائة الف فالح توزع 
على القرى والبلدان للعمل واحلفر باألجرة وبرزت االوامر بذلك فارتبك امر الفالحني ومشايخ 

 التشهيل وما يتزودون به يف الربية وال البالد ألن االمر برز حبضور املشايخ وفالحيهم فشرعوا يف
  يدرون مدة االقامة فمنهم من يقدرها بالسنة ومنهم باقل او اكثر 

  واستهل شهر رجب بيوم االحد سنة

  يف ثانيه يوم االثنني املوافق لثاين عشر بشنس القبطي وسابع آيار الرومي 

بع واعقبه مطر بعد الغروب مث قبل الغروب بنحو ساعة تغري اجلو بسحاب وقتام وحصل رعد متتا
اجنلى ذلك والسبب يف ذكر مثل هذه اجلزئية شيئان االول وقوعها يف غري زماهنا ملا فيه من 

االعتبار خبرق العوائد والثاين االحتياج اليها يف بعض االحيان يف العالمات السماوية وباالكثر يف 



والشهور بل حبادثة ارضية او مساوية خصوصا  الوقائع العامية فإن العامة اليؤرخون غالبا بالألعوام
اذا حصلت يف غري وقتها او ملحمة او معركة او فصل او مرض عام او موت كبري او امري فإذا 
سئل الشخص عن وقت مولده او مولد ابنه او ابنته او موت ابيه او سنة بولغه سن الرشد يقول 

ي يف أي شهر او عام وخصوصا اذا طال الزمان كان بعد احلادثة الفالنية بكذا من االيام مث اليدر
بعدها وقد تكرر االحتياج اىل حترير الوقت يف مسائل شرعية يف جملس الشرع يف مثل احلضانة 

والعدة والنفقة وسن اليأس ومدة غيبة املفقود بأن يتفق قوهلم على ان الصيب ولد يوم السيل الذي 
قعة الفالنية وخيتلفون يف حتقيق وقتها عند ذلك هدم القبور او يوم موت االمري فالن او الوا

حيتاجون اىل السؤال ممن عساه يكون ارخ وقتها ويف غري وقت االحتياج يسخرون مبن يشغل 
بعض اوقاته بشيء من ذلك العتيادهم امهال العلوم اليت كان يعتين بتدوينها االوائل اال بقدر 

وين العلوم وخصوصا علم االخبار ما وصل الينا اقامة الناموس الذي حيصلون به الدنيا ولوال تد
شيء منها وال الشرائع الواجبة وال يشك شاك يف فوائد التدوين وخصائصه بنص التنزيل قال 

تعاىل وكال نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك يف هذه احلق وموعظة وذكرى 
  للمؤمنني 

باشا من احلجاز بأنه وصل اىل حمل يسمى املوتان  ويف عاشره وصلت هجانة واخبار عن ابراهيم
فوقع بينه وبني الوهابية وقتل منهم مقتلة عظيمة واخذ منهم اسرى وخياما ومدفعني فضربوا لتلك 

  االخبار مدافع سرورا بذلك اخلرب 

ويف يوم االربعاء ثامن عشره سافر الباشا اىل اسكلة السويس وصحبته السيد حممد احملروقي 
  سفائنه الواصلة بالبضائع اهلندية ليتلقى 

  واستهل شهر شعبان بيوم االثنني سنة

وفيه رجع الباشا من السويس واخلوا للبضائع الواصلة ثالث خانات توضع يف حواصلها مث توزع 
  على الباعة بالثمن الذي يفرضه 

  و فيه وصل اخلرب اياضا بوصول سفائن اىل بندر جدة وفيها ثالثة من الفيلة 
قوى اهتمام الباشا حلفر الترعة املوصلة اىل االسكندرية كما تقدم وان يكون عرضها عشرة  و فيه

اقصاب والعمق اربعة اقصاب حبسب علو االراضي واخنفاضها وتعينت كشاف االقاليم جلمع 
الرجال وفرضوا اعدادهم حبسب كثرة اهل القرية وقلتها وعلى كل عشرة اشخاص شخص كبري 

ل غلق فأس و ثالثة رجال خلدمته واعطوا كل شخص خسمة عشر قرشا ومجعت الغلقان ولك



ترحيلة ولكل شخص ثالثون نصفا يف اجرته كل يوم وقت العمل وحصل االهتمام لذلك يف 
وقت اشتغال الفالحني باحلصيدة والدراس وزراعة الذرة اليت هي معظم قوهتم وشرعوا يف تشهيل 

الربية اليوجد ماء اال ببعض احلفائر اليت حيفرها طالب  احتياجاهتم وشراء القرب للماء فان بتلك
املاء وقد خترج ماحلة ألهنا اراض مسبخة وتعني مجاعة من مهندسخانة و نزلوا مع كبريهم ملساحتها 

وقياسها فقاسوا من فم ترعة االشرفية حيث الرمحانية اىل حد احلفر املراد بقرب عمود السواري 
ستة وعشرين الف قصبة مث قاسوا من اول الترعة القدمية املعروفة الذي باالسكندرية فبلغ ذلك 

بالناصرية وابتداؤها من املكان املعروف بالعطف عند مدينة فوة فكان اقل من ذلك ينقص عنه 
  مخسة آالف قصبة وكسر فوقع االختيار على ان يكون ابتداؤها هناك 

وذلك يف منتصف بؤنة القبطي وغرق املقاثيء ويف اثناء ذلك زاد النيل قبل املناداة عليه بالزيادة 
  من البطييخ واخليار والعبدالوي وامهل امر 

احلفر يف الترعة املذكورة اىل ما بعد النيل واستردت الدراهم اليت اعطيت للفالحني ألجل 
الترحيلة وفرحوا بذلك االمهال وقد كان اطلق الباشا ملصارفها اربعة آالف كيس من حتت 

املهندسون اىل مصر وقد صوروا صورهتا يف كواغد ليطلع عليها الباشا عيانا احلساب ورجع 
  وكان رجوعهم يف ثامن عشرة شعبان 

وفيه تقلد ابراهيم اغا املعروف بآغات الباب امر تنظيم االصناف واحملدثات وعمل معدالهتا لبيان 
والتفحص على سرقات وخمفيات املتقلدين امر كل صنف من االصناف بعد البحث والتفتيش 

  دقائق االشياء 
و فيه وصل حنو املائيت شخص من بالد الروم ارباب صنائع معمرين وجنارين وحدادين وبنائني 

  وهم مابني ارمين واجرجيي وحنو ذلك 
وفيه ايضا اهتم الباشا ببناء حائطني حبري رشيد عند الطينة على ميني البغاز ومشاله لينحصر فيما 

الرمال وقت ضعف النيل ويقع بسبب ذلك العطب للمراكب وتلف اموال بينهما املاء والتطمى 
  املسافرين وقد كمل ذلك يف هذا الشهر وهذه الفعلة من اعظم اهلمم امللوكلة اليت مل يسبق مبثلها 
ويف عشرينه شنق شخص بباب زويلة بسبب الزيادة يف املعاملة وعلقوا بأنفه ريال فرانسة مع ان 

  بيعات واملشتروات من غري انكار الزيادة سارية يف امل
و فيه ايضا خزم احملتسب آناف اشخاص من اجلزارين يف نواحي وجهات متفرقة وعلق يف آنافهم 
قطعا من اللحم وذلك بسب الزيادة يف مثن اللحم وبيعهم له مبا احبوه من الثمن يف بعض االماكن 

زيل ونعاج ومعز والقليل من املناسب خفية الن اجلزارين اذا نزلوا باللحم من املذبح واكثره ه



اجليد فيعلقون الرديء باحلوانيت ويبيعونه جهارا بالثمن املسعر وخيفون اجليد ويبيعونه يف بعض 
  االماكن مبا حيبون 

ويف يوم اخلميس خامس عشرينه وصلت االفيال الثالثة من السويس احدها كبري عن االثنني 
  باب النصر ولكن متوسط يف الكرب فعربوا هبا من 

وشقوا من وسط املدينة وخرجوا هبا من باب زويلة على الدرب االمحر وذهبوا هبا اىل قراميدان 
وهرولت الناس والصبيان للفرجة عليها وذهبوا خلفها وازدمحوا يف االسواق لرؤيتها وكذلك 

  العسكر والدالة ركبانا ومشاة وعلى ظهر الفيل الكبري مقعد من خشب 

  ان بيوم الثالثاءواستهل شهر رمض

و عملت الرؤية تلك الليلة وركب احملتسب وكذا مشايخ احلرف كعادهتم واثبتوا رؤية اهلالل 
  تلك الليلة وكان عسر الرؤية جدا 

ويف صبح ذلك اليوم عزل عثمان اغا الورداين من احلسبة وتقلدها مصطفى كاشف كرد وذلك 
وقلة طاعتهم وعدم مباالهتم بالضرب وااليذاء  ملا تكرر على مسع الباشا افعال الوقة واحنرافهم

وخزم انوف والتجريس قال يف جملس خاصته لقد سرى حكمي يف االقاليم البعيده فضال عن 
القريبة وخافين العربان وقطاع الطريق وغريهم خالف سوقه مصر فأهنم اليرتدعون مبا يفعله فيهم 

يقهرهم وال يرمحهم وال يهملهم فوقع اختياره والة احلسبة من االهانة وااليذاء فابدهلم من شخص 
على مصطفى كاشف كرد هذا فقلده ذلك اطلق له االذن فعند ذلك ركب يف كبكبة وخلفه عدة 

من اخليالة وترك شعار املنصب من املقدمني واخلدم الذين يتقدمونه وكذلك الذي امامه بامليزان 
وزن وبات يطوف على الباعة ويضرب ومن بأيديهم الكرابيج لضرب املستحق واملنقص يف ال

بالدبوس هشما بادىن سبب ويعاقب بقطع شحمة االذن فأغلقوا احلوانيت ومنعوا وجود االشياء 
حىت ما جرت به العادة يف رمضان من عمل الكعك والرقاق املعروف بالسحري وغريه فلم يلتفت 

جتهاده والزم على السعي المتناعهم وغلقهم احلوانيت وزاد يف العسف ومل يرجع عن سعيه وا
والطواف ليال وهنارا الينام الليل بل ينام حلظة وقت ما يدركه النوم يف أي مكان ولو على مصطبة 
حانوت واخذ يتفحص على السمن واجلنب وحنوه املخزون يف احلواصل وخيرجه ويدفع مثنه ألربابه 

  بالسعر املفروض و يوزعه ألرباب احلوانيت ليبيعوه 

بزيادة نصف او نصفني يف كل رطل وذهب اىل بوالق و مصر القدمية فاستخرج على الناس 
منهما مسنا كثريا ومعظم ذلك يف خمازن العسكر فإن العسكر كانوا يرصدون الفالحني وغريهم 



فيأخذونه منهم بالسعر املفروض هو مائتان واربعون يف العشرة منه مث يبيعونه على احملتاجني اليه مبا 
زيادة الفاحشة فلم يراع جانبهم واستخرج خمباهتم قهرا عنهم ومن خالف عليه منهم احبوا من ال

ضربه واخذ سالحه ونكل به وذهب يف بعض االوقات اىل بوالق فاخرج من حاصل ببعض 
الوكائل ثلثمائة ومخسني ماعونا لكبري من العسكر فحضر اليه بطائفته فلم يلتفت اليه ووخبه وقال 

الرواتب والعالئف واللحوم واالمسان وخالفها مث حتتكرون ايضا اقوات له انتم عساكر لكم 
الناس وتبيعوهنا عليهم بالثمن الزائد واعطاه الثمن املفروض ومحل املواعني على اجلمال اىل 
االمكنة اليت اعدها هلا عند باب الفتوح وعندما رأى ارباب احلوانيت اجلد وعدم االمهال 

ق منهم حانوته واظهروا خمباهتم امامهم وملؤا السدريات والطسوت من والتشديد عليهم فتح املعل
السمن وانواع اجلنب خوفا من بطش احملتسب وعدم رمحته هبم ويقف بنفسه على باعة البطيخ 

  والقاوون 
ويف منتصف شهر رمضان وصلوا برمة ابراهيم بك الكبري من دنقلة وذلك انه ملا وصل خرب موته 

لده الباشا يف ارساهلا امرأة تدعى نفيسة إلحضار رمته فأذن بذلك واعطى استأذنت زوجته ام و
املتسفرة فيما بلغنا عشرة اكياس وكتب هلا مكاتبات لكشاف الوجه القبلي باملساعدة وسافرت 

وحضرت به يف تابوت وقد جف جلده على عظمه لنحافته وذلك بعد موته بنحو ستة شهور 
  دفنوه بالقرافة الصغرى عند ابنه مرزوق بك وعملوا له مشهدا وامامه كفارة و

ويف ليلة اخلميس سابع عشره طلب احملتسب حجاجا اخلضري الشهري بنواحي الرميلة فأخذه اىل 
اجلمالية شنقه على السبيل اجملاور حلارة املبيضة وذلك يف سادس ساعة من الليل وقت السحور 

  فعه فاخذه اهله ودفنوه وحجاج هو وتركوه معلقا ملثلها من الليلة القابلة مث اذن بر

الذي تقدم ذكره غري مرة يف واقعة خورشيد باشا وغريها وكان مشهورا باإلقدام والشجاعة 
طويل القامة عظيم اهلمة وكان شيخا على طوائف اخلضرية صاحب صولة وكلمة بتلك النواحي 

يام الفتنة واختفى مرار بعد ومكارم اخالق وهو الذي بىن البوابة باخر الرميلة عند عرصة الغلة ا
تلك احلوادث وانضم اىل االلفي مث حضر اىل مصر بامان ومل يزل على حالته يف هدوء وسكون ومل 

  يؤخذ يف هذه جبرم فعله يوجب شنقه بل قتل مظلوما حلقد سابق وزجرا لغريه 
أذرعه  ويف يوم االثنني ثامن عشرين شهر رمضان املوافق السادس مسرى القبطي اويف النيل

فنودي بالوفاء وكسر السد صبح يوم الثالثاء حبضرة كتخدا بك والقاضي وغريه وجرى املاء يف 
اخلليج ومل يقع فيه مهرجان مثل العادة هذا واحملتسب مواظب على السروح ليال وهنارا ويعاقب 

مر جبرح اآلذان والضرب بالدبوس واقعد بعض صناع الكنافة على صوانيهم اليت على النار وا



بكنس االسواق ومواظبة رشها باملاء ووقود القناديل على ابواب الدور وعلى كل ثالثة من 
احلوانيت قنديل ويركب آخر الليل مث يذهب اىل بوالق ليتلقى الواردين بالبطيخ االخصر 

واالصفر ويعرف عدة الشروات ويأمرهم بدفع مكوسها املفروضة مث يأمرهم بالذهاب اىل مراكز 
يبيعون شيئا حىت يأتيهم بنفسه او حبضرة من يرسله من طرفه مث يعود طائفا عليهم  بيعهم وال

فيحصى ما يف فرش احدهم عددا ومييز الكبري بثمن والصغري بثمن ويترك عند البائع من يباشره 
او يقف هو بنفسه ويبيع على الناس مبا فرضه ويعطي لصاحبه الثمن والربح فرياه وقد ربح 

كثر بعد مكسه ومصارفه فيقول له اما يكفي مثلك ربح هذا القدر حىت تطمع العشرة قروش وا
ايضا يف الزيادة عليه وهو مع ذلك يكر ويطوف على غريهم وحيلق على ما يرد من السمن الوارد 

الذي تقرر على املزارعني فيزنه منهم بالسعر املفروض وهو اربعة وعشرون نصفا الرطل ويرد 
  للبائع بالثمن املقرر وهو ستة عليهم الفوارغ ويعطيه 

وعشرون وهم يبيعونه بزيادة نصفني يف كل رطل وهو مثانية وعشرون ويناله الناس بأسهل 
وجدان ساملا من اخللط والغش ويامرهم باعادة ما عسى يوجد فيه من املرته والعكار اىل مواعينه 

السمن فيطلق البعض وياخذ  ليوزن مع فوارغه ورصد ايضا ما يرد للناس ولو ألكابر الدولة من
الباقي بالثمن وكذلك ما يأتيهم من البطيخ والدجاج ولو كان لصاحب الدولة حسب اذنه له 

بذلك كل ذلك للحرص على كثرة وجدان االشياء وتعدت احكامه اىل بضائع التجار واالقمشة 
كايلهم فضاق اهلندية واهل مرجوش واحملالوية وخالفهم وطلب قوائم مشترواهتم والنظر يف م

خناق اكثر الناس من ذلك لكوهنم مل يعتادوه من حمتسب قبله وكأنه وصله خرب والة احلسبة 
واحكامهم يف الدول املصرية القدمية فإن وظيفة امني االحتساب وظيفة قضاء وله التحكم 

وم والعدالة والتكلم على مجيع االشياء وكان اليتوالها اال املتضلع من مجيع املعارف والعل
والقوانني ونظام العدالة حىت على من يتصدر لتقرير العلوم فيحضر جملسه ويباحثه فإن وجد فيه 

اهلية لإللقاء اذن له بالتصدر او منعه حىت يستكمل وكذلك االطباء واجلراحية حىت البياطرية 
اكب يف والبزدرية ومعلموا االطفال يف املكاتب ومعلموا السباحة يف املاء والنظر يف وسق املر

االسفار وامحال الدواب يف نقل االشياء ومقادير روايا املاء مما يطول شرحه ويف ذلك مؤلف 
للشيخ بن الرفعة وقد يسهل بعض ذلك مع العدالة وعدم االحتكار وطمع املتويل وتطلعه ملا يف 

  ايدي الناس وارزاقهم 
ما صالح بلدكم يعين مصر فقال و مما حيكى ان الرشيد سأل الليث بن سعد فقال له يا ابا احلرث 

  له اما صالح امرها ومزارعها فبالنيل واما احكامها فمن رأس العني يأيت الكدر 



ويف اواخر رمضان زاد احملتسب يف نغمات الطنبور وهو انه ارسل مناديه يف مصر القدمية ينادي 
وسكنوا هبا  على نصارى االرمن واالروام والشوام باخالء البيوت اليت عمروها وزخرفوها

  باالنشاء وامللك 

واملؤاجرة املطلة على النيل وان يعودوا اىل زيهم االول من لبس العمائم الزرق وعدم ركوهبم 
اخليول والبغال والرهونات الفارهة واستخدامهم املسلمني فتقدم اعاظمهم اىل الباشا بالشكوى 

  وندماء الصحبة  وهو يراعي جانبهم ألهنم صاروا اخصاء الدولة وجلساء احلضرة
و أيضانادى مناديه على املردان وحملقي اللحي بأهنم يتركوهنا وال حيلقوهنا ومجيع العسكر وغالب 

االتراك سنتهم حلق اللحي ولو طعن يف السن فاشيع فيهم ان يامرهم بترك حلاهم وذلك خرم 
بضائع التجار  لقواعدهم بل يرونه من الكبائر وكذلك السيد حممد احملروقي بسبب تعرضه اىل

  واهل الغورية فان ذلك منوط به 
ويف اثناء ذلك ورد اىل عابدين بك مواعني مسن فأرسل اجلمال اىل محلها من ساحل بوالق فبلغ 

خربها احملتسب فأخذها وادخلها خمزنه وعادت اجلمال فارغة واخربوا خمدومهم حبجز احملتسب هلا 
اخذوها ومل يكن احملتسب حاضرا واتفق انه فأرسل عدة من العسكر فأخرجوها من املخزن و

ضرب شخصا من عسكر املذكور ارنؤدي بالدبوس حىت كاد ميوت فاشتد بعابدين بك احلنق 
وركب اىل كتخدا بك وشنع على احملتسب وتعددت الشكاوي وصادفت يف زمن واحد فاهنى 

خدا وزجره وامره ان االمر اىل الباشا فتقدم اليه بكف احملتسب عن هذه االفعال فأحضره الكت
اليتعدى حكمه الباعة ومن كان يسري عليهم احكام من كان يف منصبه قبله وا يكون امامه 

  امليزان ويؤدب املستحق بالكرابيج دون الدبوس 

  واستهل شهر شوال بيوم اخلميس سنة

بني  فترك السروح يف ايام العيد واشيع بني السوقة عزله فأظهروا الفرح ورفعوا ما كان ظاهرا
ايديهم من السمن واجلنب واخفوه عن االعني ورجعوا اىل حالتهم االوىل يف الغش واخليانة وغالء 

  السعر واغلق بعضهم احلانوت وخرجوا اىل املنتزهات وعملوا والئم 
  ويف رابعه شنقوا عدة اشخاص يف اماكن متفرقة قيل اهنم سراق 

احملتسب حسب االمر بل اركب خازنداره وزغلية وكانوا مسجونني يف ايام رمضان ومل يركب 
وشق بامليزان عوضا عنه مث ركب هو ايضا وبيده الدبوس لكن دون احلالة االوىل يف اجلربوت ومل 

  يسر حكمه على النصارى فضال عن غريهم 



ويف عاشره يوم السبت نزلوا بكسوة الكعبة من القلعة وشقوا هبا من وسط الشارع اىل املشهد 
  احلسيين 
وم السبت سابع عشره اداروا احململ وخرج امري الركب اىل خارج باب النصر ووصلت ويف ي

حجاج كثرية من ناحية املغرب اىل برانبابة وبوالق وطفقوا يشترون االغنام من الفالحني 
ويذحبوهنا ويبيعونا ببوالق وطرقها على الناس جزافا من غري وزن ويذهب الكثري من الناس اىل 

عون يف الغنب الفاحش والزيادة على السعر بالضعف واكثر ضرورهتم يف الشراء الشراء منهم فيق
منهم رداءة ما حيمله القصابون من املذبح من اغنام الباشا احملضرة من البالد والقرى وقد هزلت 
من السفر واالقامة باجلوع والعطش وميوت الكثري منها فيسلمونه ويزنونه على اجلزارين بالبيع 

املتغري الرائحة وما تعافه النفوس فبسبب ذلك اضطر الناس اىل الشراء من هؤالء  للناس وفيه
االجناس بالغنب وحتمل سوء اخالقهم وحصل بينهم وبني بعض العسكر شرور وقتل بينهم قتلى 

وجماريح والباشا وحكام الوقت يتغافلون عنهم خوفا من وقوع الفنت مث ارحتلوا الهنم كثروا وملؤا 
نواحي وحضر ايضا الركب الفاسي وفيه ولدا السلطان سليمان ومن يصحبهما فاحسن االزقة وال

الباشا نزهلم وتقيد السيد حممد احملروقي مبالقاهتم ولوازمهم وانزلوهم يف منزل جبوار املشهد 
احلسيين واجريت عليهم نفقات تليق هبم واهديا للباشا هدية وفيها عدة بغال وبرانس حرير وغري 

  ذلك 
ثامن عشرينه ارحتل احلج املصري من الربكة وكانت احلجوج يف هذه السنة كثرية من سائر ويف 

  االجناس اتراك وططر وبشناق وجركس 

وفالحني ومن سائر االجناس ورجع الكثري من املسافرين على حبر القلزم اىل احلجاز من السويس 
ة على ما هبا من ازدحام العساكر لقلة املراكب اليت حتملهم وغصت املدينة من كثرة الزحام زياد

واخالط العامل من فالحي القرى املشيعني واملسافرين ومن يرد من االفاق والبالد الشامية ونصارى 
الروم واالرمن والدالة والواردين والذين استدعاهم الباشا من الدروز واملتاولة والنصريية وغريهم 

ه بوادي الشرق حىت ان االنسان يقاسي الشدة لعمل الصنائع واملزارع وشغل احلرير وما استجد
واهلول اذا مر بالشارع من كثرة االزدحام ومرور اخليالة ومحري االوسية واجلمال اليت حتمل 

االتربة واالنقاض واالحجار لعمائر الدولة سوى ما عداها من محول االحطاب والبضائع 
ذلك كثرة الكالب حبيث يكون يف  والتراسني حىت الزمحة يف داخل العطف الضيقة وزيادة على

القطعة من الطريق حنو اخلمسني مث صياحها ونباحها املستمر وخصوصا يف الليل على املارين 
وتشاجرها مع بعضها مما يزعج النفوس ومينع اهلجوع وقد احسن الفرنساوية بقتلهم الكالب 



اجة وال منفعة سوى اهلبهبة فإهنم ملا استقروا وتكرر مرورهم ونظروا اىل كثرة الكالب من غري ح
والعواء وخصوصا عليهم لغرابة اشكاهلم فطاف عليها طائف منهم باللحم املسموم فما اصبح 

النهار اال ومجيعها موتى مطروحة جبميع الشوارع فكان الناس والصغار يسحبوهنا كذا باحلبال اىل 
رب يف الدنيا واآلخرة مبنه اخلالء واستراحت االرض ومن فيها منها فاهللا يكشف عنها مطلق الك

  وكرمه 

  واستهل شهر ذي القعدة سنة

  ويف خامسه يوم االربعاء وليلة اخلميس ارحتل ركب احلجاج املغاربة من احلصوة 
ويف اواخره حصل االمر للفقهاء باألزهر بقراءة صحيح البخاري فاجتمع الكثري من الفقهاء 

بخاري يقرؤون فيها يف مقدار ساعتني من النهار واجملاورين وفرقوا بينهم اجزاء وكراريس من ال
  بعد الشروق فاستمروا 

على ذلك مخسة ايام وذلك بقصد حصول النصر إلبراهيم باشا على الوهابية وقد طالت مدة 
انقطاع االخبار عنه وحصل ألبيه قلق زائد وملا انقضت ايام قراءة البخاري نزل للفقهاء عشرون 

  اطفال املكاتب  كيسا فرقت عليهم وكذلك على

  واستهل شهر ذي احلجة بيوم االحد سنة

  يف رابعه شنقوا اشخاصا قيل اهنم مخسة ويقال اهنم حرامية 
وفيها ارسلت االفيال الثالثة اىل دار السلطنة صحبة اهلدايا املرسلة ثالثة سروج ذهب وفيها 

  سرج جموهر وخيول وكباش ونقود واقمشة هندية وسكاكر وارز 
يل آخر كبري مروا به من وسط املدينة وذهبوا به اىل رحبة بيت السيد حممد احملروقي وفيه وصل ف

وقفوا به يف اواخر النهار والناس جتتمع للفرجة عليه اىل اواخر النهار مث طلعوا به اىل القلعة 
واوقفوا بالطبخانة وهي حمل عمل املدافع وحضر بصحبته شخص يدعي العلم واملعرفة بالطب 

ومعه جملد كبري يف حجم الوسادة حيتوي على الكتب الستة احلديثية وخطه دقيق قال انه واحلكمة 
نسخه بيده ونزل ببيت السيد حممد احملروقي وركب له معجون اجلواهر انفق فيه مجلة من املال 

وكجال وركب ايضا تراكيب لغريه وشرط عليهم يف االستعمال بعد مضي ستة اشهر وشيء منها 
  الثة واقام اياما مث سافر راجعا اىل صنعاء بعد شهرين وث

ويف يوم الثالثاء عاشره كان عيد النحر ومل يرد فيه مواش كثرية كاألعياد السابقة من االغنام 



واجلواميس اليت تأيت من االرياف فكانت تزدحم منها السواق لكثرهتا والوكائل والرميلة فلم يرد 
اع بالثمن الغايل ومل يذبح اجلزارون يف ايام النحر للبيع اال النزر القليل قبل النحر بيومني ويب

كعادهتم اال القليل منهم مع التحجري على اجللود وعلى من يشتريها وتباع لطرف الدولة بالثمن 
الرخيص جدا وانقضت السنة مع استمرار ما جتدد فيها من احلوادث اليت منها ما حدث يف آخر 

  كة وكل ما يصنع باملكوك وما ينسج على نول او حنوه السنة من احلجر وضبط انوال احليا

من مجيع االصناف من ابريسم او حرير او كتان اىل اخليش و الفل واحلصري يف سائر االقليم 
املصري طوال وعرضا قبلي وحبري من االسكندرية ودمياط اىل اقصى بالد الصعيد والفيوم وكل 

باب دواوين ببيت حممود بك اخلازندار واياما ببيت ناحية حتت حكم هذا املتويل وانتظمت هلذا ال
السيد حممد احملروقي وحبضرة من ذكر واملعلم غايل ومتويل كرب ذلك واملفتتح ألبوابه املعلم 

يوسف كنعان الشامي واملعلم منصور ابو سرمبون القبطي ورتبوا الضبط ذلك كتابا ومباشرين 
هلم من املصاريف واملعليم واملشاهرات ما يكفيهم يف  يتقررون بالنواحي والبلدان والقرى وما يلزم

نظري تقيدهم وخدمتهم فيمضي املتعينون لذلك فيحصون ما يكون موجودا على االنوال بالناحية 
من القماش والبزواألكسية الصوف املعروفة بالزعابيط والدفايف ويكتبون عدده على ذمة الصانع 

ا لصاحبه مثنه بالفرض الذي يفرضونه وان ارادها ويكون ملزوما به حىت اذا مت نسجه دفعو
صاحبها اخذها من املوكلني بالثمن الذي يقدرونه بعد اخلتم عليها من طرفيها بعالمة املريي فان 

ظهر عند شخص شئ من غري عالمة املريي اخذت منه بل وعوقب وغرم تأديبا على اختالسه 
اجني واستئناف العمل اجملدد فإن املوكل وحتذيرا لغريه هذا شأن املوجود احلاصل عند النس

بالناحية ومباشريها يستدعون من كل قرية شخصا معروفا من مشاخيها فيقيمونه وكيال ويعطونه 
مبلغا من الدراهم ويأمرونه باحصاء االنوال والشغالني والبطالني منهم يف دفتر فيأمرون البطالني 

م كغريهم على طرف املريي ويدفع املتوكل بالنسج على االنوال اليت ليس هلا صناع بأجرهت
لشخصني او ثالثة دراهم يطوفون هبا على النساء الاليت يغزلن الكتان بالنواحي وجيعلنه اذرعا 
فيشترون ذلك منهن بالثمن املفروض ويأتون اىل النساجني مث جتمع اصناف االقمشة يف اماكن 

ابو طقية وخان اجلالد وبه جيلس املعلم كنعان  للبيع بالثمن الزائد وجعلوا ملبيعها امكنة مثل خان
ومن معه وغري ذلك وبلغ مثن الثوب القطن الذي يقال له البطانة اىل ثلثمائة نصف فضة بعد ما 

  كان يشترى مبائة نصف 

واقل واكثر حبسب الرداء واجلودة وادركناه يباع يف الزمن السابق بعشرين نصفا وبلغ مثن املقطع 
 ستمائة نصف فضة وكان يباع باقل من ثلث ذلك وقس على ذلك باقي القماش الغليظ اىل



االصناف وهذه البدعة اشنع البدع احملدثه فان ضررها عم الغين والفقري واجلليل واحلقري واحلكم 
  هللا العلي الكبري 

ائرهم ومنها ان املشار اليه هدم القصر الذي باآلثار وانشأه على اهليئة الرومية اليت ابتدعوها يف عم
مبصر وهدموه وعمروه وبيضوه يف ايام قليلة وذلك انه بات هناك ليلتني فاعجبه هواؤه فاختار 
بناءه على هواه وعند متامه وتنظيمه بالفرش والزخارف جعل يتردد اىل املبيت به بعض االحيان 

رايات مع السراري والغلمان كما يتنقل ما قصر اجليزة وشربا واالزبكية والقلعة وغريها من س
  اوالده واصهاره وامللك هللا الواحد القهار 

و منها ان طائفة من االفرنج االنكليز قصدوا االطلالع على االهرام املنهورة الكائنة برب اجليزة 
غريب الفسطاط ألن طبيعتهم ورغبتهم االطالع على االشياء املستغريات والفحص عن اجلزئيات 

ن والتصاوير والتماثيل اليت يف املغارات والربايب بالناحية وخصوصا اآلثار القدمية وعجائب البلدا
القبلية وغريها ويطوف منهم اشخاص يف مطلق االقاليم بقصد هذا الغرض ويصرفون لذلك مجال 

من املال يف نفقاهتم ولوازمهم ومؤاجريهم حىت اهنم ذهبوا اىل اقصى الصعيد واحضروا قطع 
اويس من رخام ابيض كان بداخلها موتى باكفاهنا او احجار عليها نقوش واقالم وتصاوير ونو

اجسامها باقية بسبب االطلية واالدهان احلافظة هلا من البالد ووجه املقبور مصور على متثال 
صورته اليت كان عليها يف حال حياته ومتاثيل آدمية من احلجر السماقي االسود املنقط الذي 

ني ايديهم على الركب وبيد كل واحد شبه مفتاح اليعمل فيه احلديد جالسني على كراسي واضع
بني اصابعه اليسرى والشخص مع كرسيه قطعة واحدة مفرغ معه اطول من قامة الرجل الطويل 

  وعلو رأسه نصف دائرة منه يف علوا الشرب وهم شبه العبيد املشوهني 

اجلملة من  الصور وهم ستة على مثال واحد كأمنا افرغوا يف قالب واحد حيمل الواحد منهم
العتالني وفيهم السابع من رخام ابيض مجيل الصورة واحضروا ايضا راس صنم كبري دفعوا يف 

اجرةالسفينة اليت احضروه فيها ستة عشر كيسا عنها ثلثمائة وعشرون الف نصف فضة 
وارسلوها اىل بالدهم لتباع هناك بأضعاف ما صرفوه عليها وذلك عندهم من مجلة املتاجر يف 

ء الغريبة وملا مسعت بالصور املذكورة فذهبت بصحبة ولدنا الشيخ مصطفى باكري املعروف االشيا
بالساعايت وسيدي ابراهيم املهدي االنكليزي اىل بيت قنصل بدرب الربابرة بالقرب من كوم 

الشيخ سالمة جهة االزبكية وشاهدت ذلك كما ذكرته وتعجبنا من صناعتهم وتشاهبهم وصقالة 
ية على مر السنني والقرون اليت اليعلم قدرها االعالم الغيوب وارادوا االطالع على ابداهنم الباق

امر االهرام واذن هلم صاحب اململكة فذهبوا اليها ونصبوا خيمة واحضروا الفعلة واملساحي 



والغلقان وعربوا اىل داخلها واخرجوا منها اتربة كثرية من زبل الوطواط وغريه ونزلوا اىل الزالقة 
لوا منها ترابا مربع من احلجر املنحوت غري مسلوك هذا ما بلغنا عنهم وحفورا حوايل الرأس ونق

العظيمة اليت بالقرب من االهرام اليت تسميها الناس رأس ايب اهلول فظهر انه جسم كامل عظيم 
من حجر واحد ممتد كأنه راقد على بطنه رافع رأسه وهي اليت يراها الناس وباقي جسمه مغيب 

اهنال عليه من الرمال وساعداه من مرفقية ممتدان امامه وبينهما شبه صندوق مربع اىل استطالة  مبا
من مساق امحر عليه نقوش شبه قلم الطري يف داخله صورة سبع جمسم من حجر مدهون بدهان 
امحر رابض باسط ذراعيه يف مقدار الكلب رفعوه ايضا اىل بيت القنصل ورايته يوم ذاك وقيس 

ع من جسم ايب اهلول من عند صدره اىل اعلى رأسه فكان اثين وثالثني ذراعا وهي حنو الربع املرتف
  من باقي جسمه واقاموا يف هذا العمل حنو من اربعة اشهر 

و أما من مات يف هذه السنة من املشاهري فمات العامل العالمة الفاضل الفهامة صاحب التحقيقات 
  يوخ اهل العلم الرائقة والتأليفات الفائقة شيخ ش

وصدر صدور اهل الفهم املتفنن يف العلوم كلها نقليها وعقليها وادبيها اليه انتهت الرياسة يف 
العلوم بالديار املصرية وباهت مصر ما سواها بتحقيقاته البهية استنبط الفروع من االصول 

عوائد فرائد  واستخراج نفائس الدور من حبور املعقول املنقول واودع الطروس فوائد وقلدها
االستاذ الشيخ حممد بن حممد بن امحد بن عبد القادر بن عبد العزيز بن حممد السنباوي املالكي 
االزهري الشهري باالمري وهو لقب جده االدىن امحد وسببه ان امحد واباه عبد القادر كان هلما 

ند سيدي عبد امرة بالصعيد واخربين املترجم من لفظه ان اصلهم من املغرب نزلوا مبصر ع
الوهاب ايب التخصيص كما اخرب عن ذلك وثائق هلم التزموا حبصة بناحية سنبوا وارحتلوا اليها 

ا وهبا ولد املترجم وكان مولده يف شهر ذي احلجة سنة اربع ومخسني ومائة والف باخبار وقطنوا هب
والديه وارحتل معهما اىل مصر وهو ابن تسع سنني وكان قد ختم القران فجوده على الشيخ املنري 

على طريقة الشاطبية والدرة وحبب اليه طلب العلم فاول ما حفظ منت االجرومية ومسع سائر 
والشفاء على سيدي علي بن العريب السقاط وحضر دروس اعيان عصره واجتهد يف  الصحيح

التحصيل والزم دروس الشيخ الصعيدي يف الفقه وغريه من كتب املعقول وحضر على السيد 
البليدي شرح السعد على عقائد النسفي واالربعني النووية وفقع املوطأ على هالل املغرب وعامله 

ن سودة باجلامع االزهر سنة وروده بقصد احلج والزم املرحوم الوالد حسنا الشيخ حممد التاودي ب
اجلربيت سنني وتلقى عنه الفقه احلنفي وغري ذلك من الفنون كاهليئة واهلندسة والفلكيات واالوفاق 
واحلكمة عنه وبواسطة تلميذه الشيخ حممد ابن امسعيل النفراوي املالكي وكتب له اجازة مثبتة يف 



يوخه وحضر الشيخ يوسف احلفين يف آداب البحث و بانت سعاد وعلى الشيخ حممد برنامج ش
احلفين اخيه جمالس من اجلامع الصغري والشمايل والنجم الغيطي يف املولد وعلى الشيخ امحد 

  اجلوهري يف شرح اجلوهرة للشيخ عبد السالم ومسع منه املسلسل باألولية وتلقى 

الي عبد اهللا الشريف ومشلته اجازة الشيخ امللوي وتلقى عنه عنه طريق الشاذلية من سلسلة مو
مسائل يف اواخر ايام انقطاعه باملنزل ومهر واجنب وتصدر اللقاء الدروس يف حياة شيوخه ومنا 
امره واشتهر فضله خصوصا بعد موت اشياخه وشاع ذكره يف االفاق وخصوصا بالد املغرب 

نواحي يف كل عام ووفد عليه الطالبون لألخذ عنه وتأتيه الصالت من سلطان املغرب وتلك ال
والتلقي منه وتوجه يف بعض املقتضبات اىل دار السلطنة والقى هناك دروسا حضره فيها علماؤهم 

وشهدوا بفضله واستجازوه واجازهم مبا هو جماز به من اشياخه وصنف عدة مؤلفات اشتهرت 
مذهبه مساه اجملموع حاذى به خمتصر خليل  بايدي الطلبة وهي غاية التحرير منها مصنف يف فقه

مجع فيه الراحج يف املذهب وشرحه شرحا نفيسا وقد صار كل منهما مقبوال يف ايام شيخه 
العدوي حىت كان اذا توقف شيخه يف موضع يقول هاتوا خمتصر االمري وهي منقبة شريفة وشرح 

عبد الباقي على املختصر خمتصر خليل وحاشية على املغىن البن هشام وحاشية على الشيخ 
وحاشية على الشيخ عبد السالم على اجلوهرة وحاشية على شرح الشذور البن هشام وحاشية 
على االزهرية وحاشية على الشنشوري على الرحبية يف الفرائض وحواش على املعراج وحاشية 

واحتاف االنس  على شرح املوي على السمرقندية ومؤلف مساه مطلع النريين فيما يتعلق بالقدرتني
يف الفرق بني اسم اجلنس وعلم اجلنس ورفع التلبيس عما يسئل به ابن مخيس ومثر الثمام يف شرح 

آداب الفهم واالفهام وحاشية على اجملموعة وتفسري سورة القدر وكان رمحه اهللا رقيق القلب 
ه ويسقمه وبآخره لطيف املزاج ينزعجطبعه من غري انزعاج يكاد الوهم يؤمله ومساع املنافر يوهن

ضعفت قواه وتراخت اعضاه وزاد شكواه ومل يزل يتعلل ويزداد انينه ويتململ واالمراض به 
تسلسل وداعي املنون عنه اليتحول اىل ان تويف يوم االثنني عاشر ذي القعدة احلرام وكان له 

عمارة مشهد حافل جدا ودفن بالصحراء جبوار مدفن الشيخ عبد الوهاب العفيفي بالقرب من 
  السلطان 

قايتباي وكثر عليه االسف واحلزن وخلف ولده العالمة النحرير الشيخ حممد االمري وهو اآلن 
  احد الصدور كوالده يقرأ الدروس ويفيد الطلبة وحيضر الدواوين واجملالس العالية بارك اهللا فيه 

دابغ حضر دروس و مات الشيخ الفقيه العالمة الشيخ خليل املدابغي لكونه يسكن حبارة امل
االشياخ من الطبقة االوىل وحصل الفقه واملعقول واشتهر فضله مع فقره واجنماعه عن الناس 



متقشفا متواضعا ويكتسب من الكتابة باألجرة ومل يتجمل باملالبس وال بزي الققهاء يظن اجلاهل 
  به انه من مجلة العوام تويف يوم اإلثنني ثامن عشر ذي القعدة من السنة 

الشيخ الفقيه الورع الشيخ علي املعروف بأيب زكرى البوالقي لسكنه ببوالق وكان مالزما  ومات
إلقراء الدروس ببوالق ويأيت اىل اجلامع االزهر يف كل يوم يقرأ الدروس و يفيد الطلبة ويرجع اىل 

ويأيت بوالق بعد الظهر ومات محاره الذي كان يأيت عليه اىل اجلامع االزهر فلم يتخلف عن عادته 
ماشيا مث يعود مدة حىت اشفق عليه بعض املشفقني من اهايل بوالق واشتروا له محارا ومل يزل على 
حالته وانكساره حىت تويف يوم اخلميس ثامن شهر ذي القعدة من السنة رمحه اهللا وايانا ومجعنا يف 

  مستقر رمحته آمني 

  ومات من اكابر الدولة املسمى ويل افندي

جا وهو كاتب خزينة الباشا وانشأ الدار العظيمة اليت بناحية باب اللوق وادخل و قال له ويل خو
فيها عدة بيوت ودورا جليلة جتاهها ومالصقة هلا من اجلهتني وبعضها مطل على الربكة املعروفة 

بربكة ايب الشوارب وتقدم يف اخبار العام املاضي ان الباشا صاهره وزوج ابنته لبعض اقارب 
صني به مثل الذي يقال له شريف آغا وآخر وعمل له مهما عظيما احتفل فيه اىل الباشا اخلصي

الغاية وزفة وشنكا كل ذلك وهو متمرض اىل ان مات يف ثاين عشرين ربيع الثاين وضبطت تركته 
  فوجد له كثري من النقود واجلواهر واالمتعة وغري ذلك فسبحان احلي الذي الميوت 

  ائتني والفواستهل سنة ثالث وثالثني وم

واستهل احملرم بيوم اإلثنني ووايل مصر وحاكمها الوزير حممد علي باشا وهو املتصرف فيها قبليها 
وحبريها بل واالقطار احلجازية وضواحيها وبيده ازمة الثغور االسالمية ووزيره حممد بك الظ 

االحكام الكلية  املعروف بكتخدا بك وهو قائم مقامه يف حال غيابه وحضوره واملتصدر يف ديوان
واجلزئية وفصل اخلصومات ومباشرة االحوال نافذ الكلمة وافر احلرمة واغات الباب ابراهيم اغا 
ومتويل ايضا امر تعديل االصناف ليوفر على اخلزينة ما يأكله املتويل على كل صنف وخيفي امره 

 فيجمتمع من القليل فيشدد الفحص يف املكيل واملوزون واملذروع حىت يستخرج املخبأ ولو قليال
والكثري من االموال فيحاسب املتويل مدة واليته فيجمتع له ماال قدره له على وفاء بعضه االن 

ذلك شيء قد استهلك يف عدة ايدي اشخاص واتباع ويلزم الكبري بإدائه وبقاسي ما يقاسيه من 
عوضا عن صاحل  احلبس والضرب وسلب النعمة ومكابدة االهوال وسلحدار الباشا سليمان اغا

بك السلحدار الستعفائه عنها يف العام السابق وهو املسلط على اخذ االماكن وهدمها وبنائها 



خانات ورباعا وحوانيت فيايت اىل اجلهة اليت خيتار البناء فيها ويشرع يف هدمها ويأتيه ارباها 
ان العقارات يف هذا فيعطيهم امثاهنا كما هي يف حججهم القدمية وهو شيء نادر بالنسبة لغلو امث

الوقت لعموم التخرب وكثرة العام وغالءاملؤن وضيق املساكن بأهلها حىت ان املكان الذي كان 
يؤجر بالقليل صار يؤجر بعشرة امثال االجرة القدمية وحنو ذلك وحممود بك اخلازندار وخدمته 

ي وديوانه خبط قبض اموال البالد واالطيان والرزق وما يتعلق بذلك من الدعاوي والشكاو
سويقة الالال واملعلم غايل كاتب سر الباشا ورئيس االقباط وكذلك الدفتردار حممد بك صهر 
الباشا وحاكم اجلهة القبلية والروزناجمي مصطفى افندي واغا مستحفظان حسن اغا البهلوان 
جع والزعيم علي اغا الشعراوي ومصطفى اغا كرد احملتسب وقد بردت مهته عما كان عليه ور

  احلال يف قلة االدهان كاالول وازدحم 

الناس على معمل الشمع فال حيصل الطالب منه شيئا اال بشق االنفس وكذلك انعدم وجود بيض 
الدجاج لعدم اجمللوب ووقوف العسكر ورصدهم من يكون معه شيء منه من الفالحني الداخلني 

ت البيضة الواحدة بنصفني واما املعاملة اىل املدينة من القرى فياخذونه منهم بدون القيمة حىت بيع
فلم يزل امرها يف اضطراب بالزيادة والنقص وتكرار املناداة كل قليل وصرف الريال الفرانسة 

اىل اربعمائة نصف فضة واحملبوب اىل اربعمائة ومثانني والبندقي اىل تسعمائة نصف واجملر اىل 
  ر فهي امساء الوجود ملسمياهتا يف االيدي مثامنائة نصف واما هذه االنصاف العددية اليت تذك

ويف ثاين عشره سافر الباشا اىل جهة االسكندرية حملاسبة الشركاء والنظر يف بيع الغالل واملتاجر 
  واملراسالت 

  ويف تاسع عشره ارحتلت عساكر اتراك وماربة جمردة اىل احلجاز 

  واستهل شهر صفر بيوم االربعاء سنة

   من حجاج املغاربة يف ثالث عشره وصل الكثري
ويف يوم اجلمعة سابع عشره وصل جاويش احلاج ويف ذلك اليوم وقت العصر ضربوا عدة مدافع 

من القلعة لبشارة وصلت من ابراهيم باشا بأنه حصلت له نصرة وملك بلدة من بالد الوهابية 
  وقبض على امريها ويسمى عتيبة وهو طاعن يف السن 

  نه وصل ركب احلاج املصري واحململ وامري احلاج من الدالة ويف يوم الثالثاء حادي عشري

  واستهل شهر ربيع االول بيوم اجلمعة سنة



و فيه وصل قاجبي من دار السلطنة فعملوا له موكبا وطلع اىل القلعة وضربوا له شنكا سبعة ايام 
  وهي مدافع تضرب يف كل وقت من االوقات اخلمسة 

يل الزجاج وبيع القنديل الواحد الذي كان مثنه مخسة انصاف ويف هذا الشهر انعدم وجود القناد
  بستني نصفا اذا وجد 

  واستهل شهر ربيع الثاين بيوم السبت سنة

  وو فقه ايضا وأول مشري القبطي 
ويف منتصفه سافر اوالد سلطان املغرب والكثري من حجاج املغاربة وكانوا يف غاية الكثرة حبيث 

وبوالق وما بينهما من مجيع الطرق فكانوا يشترون االغنام من ازدمحت منهم اسواق املدينة 
الفالحني ويذحبوهنا ويبيعوهنا على الناس جزافا من غري وزن وبعد ان يتركوا ألنفسهم مقدار 

حاجتهم فذهب الكثري للشراء منهم بسب رداءة اللحم املوجود حبوانيت اجلزارين ولو وقف 
  عليهم بالثمن الزائد 

ر مبشر من ناحية الديار احلجازية خيرب بنصرة حصلت البراهيم باشا وانه استوىل ويف اواخره حض
على بلدة تسمى السقراء وان عبد اهللا ابن مسعود كان هبا فخرج منها هاربا اىل الدرعية ليال وان 
بني عسرك االتراك والدرعيني مسافة يومني فلما وصل هذا املبشر ضربوا لقدومه مدافع من ابراج 

  ة وذلك وقت الغروب من يوم االربعاء سادس عشرينه القلع

  واستهل شهر مجادي االوىل بيوم االحد سنة

فيه نودي على طائفة املخالفني للملة من االقباط واالروام بان يلزموا زيهم من االزرق واالسود 
 وال يلبسوا العمائم البيض ألهنم خرجوا عن احلد يف كل شيء ويتعممون بالشيالن الكشمريي
امللونة والغالية يف الثمن ويركبون الرهونات والبغال واخليول واماهم وخلفهم اخلدم بايديهم 

العصي يطردون الناس عن طريقهم واليظن الرائي هلم اال اهنم من اعيان الدولة ويلبسون 
 االسلحة وخترج الطائفة منهم اىل اخلالء ويعملون هلم نشابا يضربون عليه بالبنادق الرصاص وغري

   ٣ذلك فما احسن هذا النهي لو دام 
ويف يوم السبت حادي عشرينه حضر الباشا من غيبته باإلسكندرية اواخر النهار فضربوا لقدومه 

مدافع فبات بقصر شربا وطلع يف صبحها اىل القلعة فضربوا هبا مدافع ايضا فكانت مدة غيبته 
  باإلسكندرية اربعة اشهر وتسعة ايام 



ن من شرق احلجاز ببشارة بأن ابراهيم باشا استوىل على بلد كبري من بالد ويف اواخره وصل هجا
  الوهابية ومل يبق بينه وبني الدرعية االمثان عشرة ساعة فضربوا شنكا ومدافع 

وفيه وصل هجان حسن باشا الذي جبدة مبراسلة خيرب فيه بعصيان الشريف محود بناحية مين 
العساكر وقتلهم ومل ينج منهم اال القليل وهو من فر  احلجاز وانه حاصر من بتلك النواحي من

  على جواد اخليل 
ووقع فيه ايضا االهتمام يف جتريد عساكر للسفر وارسل الباشا بطلب خليل باشا للحضور من 
ناحية حبري هو وخالفه وحصل االمر بقراءة صحيح البخاري باألزهر فقري يومني وفرق على 

  لك فرقت دراهم على اوالد املكاتب جماوري االزهر عشرة اكياس وكذ

  واستهل شهر مجادي الثانية سنة

يف منتصفه ليلة الثالثاء حصل خسوف للقمر يف سادس ساعة من الليل وكان املنخسف منه 
  مقدار النصف وحصل االمر ايضا بقراءة صحيح البخاري باألزهر 
  و فيه ورد اخلرب مبوت الشريف محود وانه اصيب جبراحة مات هبا 

ويف يوم الثالثاء تاسع عشرينه حصل كسوف للشمس يف ثالث ساعة من النهار وكان املنكسف 
  منها مقدار الثلث 

ويف ذلك اليوم ضربت مدافع لوصول بشارة من ابراهيم باشا بأنه ملك جانبا من الدرعية وان 
  الوهابية حمصورون وهو ومن معه من العربان حميطون هبم 

  واستهل شهر شعبان سنة

  ه حضر خليل باشا وحسني بك دايل باشا من اجلهة البحرية ونزلوا بدورهم في

  واستهل شهر رمضان بيوم االحد سنة

يف منتصفه وصل جناب واخرب بأن ابراهيم باشا ركب اىل جهة من نواحي الدرعية ألمر يبتغيه 
  وترك عرضية فاغتنم الوهابية غيابه وكبسوا 

العساكر عدة وافرة واحرقوا اجلبخانة فعند ذلك قوى  على العرضي على حني غفلة وقتلوا من
االهتمام وارحتل مجلة من العساكر يف دفعات ثالث برا وحبر يتلو بعضهم بعضا يف شعبان ورمضان 
وبرز عرضي خليل باشا اىل خارج باب النصر وترددوا يف اخلروج والدخول واستباحوا الفطر يف 



األسواق يأكلون ويشربون وميرون بالشوارع وبأيديهم رمضان حبجة السفر فيجلس الكثري منهم ب
اقصاب الدخان والتنت من غري احتشام وال احترام لشهر الصوم ويف اعتقادهم اخلروج بقصد 

  اجلهاد وغزو الكفار املخالفني لدين االسالم وانقضى شهر الصوم والباشا متكدر اخلاطر ومتقلق 

  واستهل شهر شوال بيوم االثنني سنة

  الله عسر الرؤية جدا فحضر مجاعة من االتراك اىل احملكمة وشهدوا برؤيته وكان ه
و يف ذلك اليوم املوافق لثامن عشرى شهر ابيب القبطي او يف النيل اذرعه فأخروا فتح سد 

اخلليج ثالثة ايام العيد ونودي بالوفاء يوم االربعاء وحصل اجلمع يوم اخلميس رابعه وحضر فتح 
القاضي ومن له عادة باحلضور فكان مجعا وازدحاما عظيما من اخالط العامل اخلليج كتخدا بك و

يف جهة السد والروضة تلك الليلة واشتغلت النار يف احلريقة واحترق فيها ألشخاص ومات 
  بعضهم 

و يف سادسه يوم السبت خرج خليل باشا املعني اىل السفر يف موكب وشق من وسط املدينة 
على باب الفتوح ورجع اىل داره يف قلة من اتباعه يف طريقه اليت  وخرج من باب النصر وعطف

  خرج منها 
وفيه انتدب مصطفى اغا احملتسب ونادى يف املدينة ويأمر الناس بقطع اراضي الطرقات واالزقة 

حىت العطف واحلارات الغري النافذة فأخذ ارباب احلوانيت والبيوت يعملون بأنفسهم يف قطع 
االتربة ومحلها من خوفهم من اذيته ولعدم الفعلة واالجراء واشتغال محري  االرض واحلفر ونقل

  الترابني باستعماهلم يف عمائر اهل الدولة فلو كان هذا االهتمام يف قطع 

ارض اخلليج الذي جيري به املاء فإنه مل تقطع ارضه وينقطع جريانه يف ايام قليلة لعلو ارضه من 
ر القدمية وما يلقيه على ذلك هبذه الفعلة القاء ما حيفرونه وينقلونه الطمي ومبا يتهدم عليه من الدو

  من اتربة ألزقة البيوت القدمية منه فيه ليال وهنارا 
  و يف ثامنه ارحتل خليل باشا مسافرا اىل احلجاز من القلزم وعساكره اخليالة على طريق الرب 

  احلسيين على العادة  ويف يوم السبت ثالث عشره نزلوا بكسوة الكعبة اىل املشهد
و يف يوم االثنني ثاين عشرينه عمل املوكب ألمري احلاج وهو حسني بك دايل باشا وخرج باحململ 
خارج باب النصر جتاه اهلمائل مث انتقل يف يوم االربعاء اىل الربكة وارحتل منها يوم االثنني تاسع 

ة ومن باقي االجناس مثل املغاربة عشرينه وسافر الكثري من احلجاج واكثر فالحي القرى الصعايد
  والقرمان واالتراك انفار قليلة 



و يف ذلك اليوم وصل قبجي وعلى يده تقرير حلضرة الباشا على السنة اجلديدة وطلع اىل القلعة 
يف موكب وقري التقرير حبضرة اجلمع وضربت مدافع كثرية وكذلك وصل قبله قاجبي صحبته 

السلطان فعمل له شنك ومدافع ثالثة ايام يف االوقات اخلمسة فرمان بشارة مبولود ولد حلضرة 
  وذلك يف منتصفه 

  واستهل شهر ذي القعدة بيوم االربعاء سنة

واقضى والباشا منفعل اخلاطر لتأخر االخبار وطول االنتظار وكل قليل يأمر بقراءة صحيح 
واشتغال فكره  البخاري باالزهر ويفرق على صغار املكاتب والفقراء دراهم ولضيق صدره

اليستقر مبكان فيقيم بالقلعة قليال مث ينتقل اىل قصر شربا مث اىل قصر اآلثار مث االزبكية مث اجليزة 
  وهكذا 

  واستهل شهر ذي احلجة احلرام بيوم اجلمعة سنة

  ويف سابعه وردت بشائر من شرق احلجاز مبراسلة من عثمان اغا 

ستوىل على الدرعية والوهابية فانسر الباشا هلذا اخلرب سرورا الورداين امري الينبع بأن ابراهيم باشا ا
عظيما واجنلى عنه الضجر والقلق وانعم على املبشر وعند ذلك ضربوا مدافع كثرية من القلعة 

  واجليزة وبوالق واالزبكية وانتشر املبشرون على بيوت االعيان الخذ البقاشيش 
ويس والينبع وذلك قبل العصر فاكثروا من ضرب ويف ثاين عشره وصل املرسوم مبكاتبات من الس

املدافع من كل جهة واستمر الضرب من العصر اىل املغرب حبيث ضرب بالقلعة خاصة الف مدفع 
وصادف ذلك شنك ايام العيد وعند ذلك امر بعمل مهرجان وزينة داخل املدينة وخارجها 

رسخانة ببوالق من النجارين وبوالق ومصر القدمية واجليزة وشنك على حبر النيل جتاه الت
واخلراطني واحلدادين وتقيد لذلك امني افندي املعمار وشرعوا يف العمل وحضر كشاف النواحي 

واالقاليم بعساكرهم واخرجوا اخليام والصواوين والوطاقات خارج باب النصر وباب الفتوح 
الناس يف زينة احلوانيت وذلك يوم الثالثاء سادس عشرينه ونودي بالزينة واوهلا االربعاء فشرع 

واخلانات وابواب الدور ووقود القناديل والسهر واظهروا الفرح واملالعيب كل ذلك مع ماالناس 
فيه من ضيق احلال والكد يف حتصيل اسباب املعاش وعدم ما يسرجون به من الزيت والشريج 

ض الزياتني وال يبيع والزيت احلار وكذا السمن فانه شح وجوده واليوجد منه اال القليل عند بع
الزيات زيادة عن االوقية وكذلك اللحم اليوجد منه اال ما كان يف غاية الرداءة من حلم النعاج 



اهلزيل وامتنع ايضا وجود القمح بالساحل وعرصات الغلة حىت اخلبز امتنع وجوده باالسواق وملا 
ا ليباع يف الرقع وقد اكلها اهني االمر اىل من هلم والية االمر فأخرجوا من شون الباشا مقدار

السوس واليباع منها ازيد من الكيلة اكثرها مسوس وكذلك ملا شكا الناس من عدم ما يسرج به 
يف القناديل اطلقوا للزياتني مقدار من الشريج يف كل يوم يباع يف الناس لوقود الزينة ويف كل يوم 

  والوقود والزينة وعدم  يطوف املنادي ويكرر املناداة بالشوارع على الناس بالسهر

  غلق احلوانيت ليال وهنارا وانقضى العام حبوادثه ومعظمها مستمر 
فمنها وهو اعظمها شدة االذية والضيق وخصوصا بذوي البيوت واملساتري من الناس بسبب قطع 

ايرادهم وارزاقهم من الفائظ واجلامكية السائرة والرزق االحباسية وضبط االنوال اليت تقدم 
وكان يتعيش منها الوف من العامل وملا اشتد الضنك بامللتزمني وتكرر عرضحاهلم فأمر هلم  ذكرها

بصرف الثلث وحتول املصرفجي على بعض اجلهات فكان كلما اجتمع لديه قدر يلحقه الطلب 
حبوالة من لوازم عساكر السفر اجملردين وانقضى العام واكثر الناس مل حيصل على شي وذلك 

ف واالرساليات من الذخائر والغالل واملؤن وخزائن املال من اصناف خصوص لكثرة املصاري
الريال الفراسنة والذهب البندقي واحملبوب االسالمي باألمحال وهي االصناف الرائجة بتلك 

النواحي واما القروش فال رواج هلا اال مبصر وضواحيها فقط اخربين احد اعيان كتاب اخلزينة عن 
لى مجال العرب خاصة يف مرة من املرات مخسة واربعني الف فرانسة وذلك اجرة محل الذخرية ع

من الينبع اىل املدينة حسابا عن اجرة كل بعري ستة فرانسة يدفع نصفها امري الينبع والنصف اآلخر 
يدفعه امري املدينة عند وصول ذلك مث من املدينة اىل الدرعية ما يبلغ املائة واالربعني الف فرانسة 

  ! ء مستمر التكرر والبعوث وحيتاج اىل كنوز قارون وهامان واكسري جابرين حيان وهو شي
و منها العمارة اليت امر بانشائها الباشا املشار اليه بني السورين وحارة النصارى املعروفة خبميس 
العدس املتوصل منها اىل جهة اخلرنفش وذلك بإشارة اكابر نصارى االفرنج ليجتمع هبا ارباب 

ئع الواصلون من بالد االفرنج وغريهم وهي عمارة عظيمة ابتدؤا فيها من العام املاضي الصنا
واستمروا مدة يف صناعة اآلالت االصولية اليت يصطنع هبا اللوازم مثل السند االت واملخارط 
للحديد والقوادمي واملناشري والتزجات وحنو ذلك وافردوا لكل حرفة وصناعة مكانا وصناعا 

  ان على االنوال والدواليب واآلالت الغريبة الوضع والتركيب لصناعة القطن وانواع حيتوي املك

  احلرير واالقمشة واملقصبات 
و يف اواخر هذا العام مجعوا مشايخ احلارات والزموهم جبمع اربعة االف غالم من اوالد البلد 

يهم اواخر النهار فمنهم ليشتغلوا حتت ايدي الصناع ويتعلموا وياخذوا اجرة يومية ويرجعوا ألهال



من يكون له القرش والقرشان والثالثة حبسب الصناعة وما يناسبها ورمبا احتيج اىل حنو العشرة 
االف غالم بعد امتامها واحملتاج اليه يف هذا الوقت القدر املذكور وهي كرخانة عظيمة صرف 

  عليها مقادير عظيمة من االموال 
بحر الشرقي ناحية دمياط حيوان خيرج من البحر الشرقي يف قدر و منها انه ظهر بأراضي االرز بال

اجلاموس العظيم ولونه فريعى الفدان من الزرع مث يتقيأ اكثره وكان ظهوره من العام املاضي 
فيجتمع عليه الكثري من اهل الناحية ويرمجونه باحلجارة ويضربون عليه بنادق الرصاص فال تؤثر 

فق انه ابتلع رجالا ىل ان اصيب يف عينه وسقط وتكاثر عليه يف جلده ويهرب اىل البحر وات
وقتلوه وسلخوا جلده وحشوه تبنا واتوا به اىل بوالق وتفرج عليه الباشا والناس واخربين غري 
واحد ممن رآه انه اعظم من اجلاموس الكبري طوله ثالثة عشر قدما ولونه لونه وجلده املس و 

اه يف اعلى دماغه واسع الفم وذنبه مثل ذنب السمك رأسه عظيم يشبه رأس ابن عرس وعين
وارجله غالظ مثل ارجل الفيل يف اواخرها اربع ظلوف طوال واسفلها كخف اجلمل وادخلوه 

  اىل بيت االفرنج وانعم به الباشا على بغوص الترمجان األرمين وهو يبيعه على االفرنج بثمن كبري 
زر مبئزر ابيض وبيدها خيزرانة وسبحة تطوف على بيوت و منها ان امرأة يقال هلا الشيخة رقية تت

االعيان وتقرأ وتصلي وتذكر على السبحة ونساء االكابر يعتقدون فيها الصالح ويسألن منها 
الدعاء وكذلك الرجال حىت بعض الفقهاء وجتتمع على الشيخ العامل املعتقد الشيخ تعيلب الضرير 

تقادا وهلا مبنزل خليل بك طوقان النابلسي مكان مفرد ويكثر من مدحها للناس فيزدادون فيها اع
  تأوي اليه على حدهتا واذا دخلت بيتا من البيوت قام 

اليها اخلدم واستقبلوها بقوهلم هنارنا سعيد ومبارك وحنو ذلك واذا دخلت على الستات قمن اليها 
الشيخ عبد العليم وفرحن بقدومها وقبلن يدها وتبيت معهن ومع اجلواري فذهبت يوما إىل دار 

الفيومي وذلك يف شهر شوال فتمرضت اياما وماتت فضجوا وتأسفوا عليها واحبوا تغيري ما 
عليها من الثياب فرأوا شيئا نعجز ما بني افخاذها فظنوه صرة دراهم واذا هو آلة الرجال 
هذا  اخلصيتان والذي فوقهما فبهت النساء وتعجنب واخربوا الشيخ تعيلب بذلك فقال استروا

االمر وغسلوه وكفنوه وواروه يف التراب ووجدوا يف جيبه مراة وموسى وملقاطا وشاع امره 
  واشتهر وتناقله الناس بالتحدث والتعجب 

ومنها زيادة النيل يف هذا العام الزيادة املفرطة اليت مل نسمع ومل نر مثلها حىت غرق الزروع 
رز واكثر اجلنائن حبيث صار البحر وسواحله الصيفية مثل الذرة والنيلة والسمسم والقصب واال

وامللق جلة ماء واهندم بسببه قرى كثرية وغرق الكثري من الناس واحليوان حىت كان املاء ينبع بني 



الناس من وسط الدور واختلط حبر اجليزة ببحر مصر العتيتة حىت كانت املراكب متشي فوق 
ما غرق هلم من املزارع وخصوصا الذرة جزيرة الروضة وكثر عويل الفالحني وصراخهم على 

  الذي هو معظم قوهتم وكثري من اهل البالد ندبوا بالدفوف 
و منها ان الباشا زاد يف هذه السنة اخلراج وجعل على كل فدان ستة قروش وسبعة ومثانية وذكر 

يل اهنا مساعدة على حروب احلجاز واخلوارج فذهي الفالحون هباتني الداهيتني وهي زيادة الن
وزيادة اخلراج يف غري وقت واوان فإن من عادة الفالحني واهل القرى اذا انقضت ايام احلصاد 
والدراوي وشطبوا اما عليهم من مال اخلراج مللتزميهم ويكون ذلك مبادي زيادة النيل وارتفع 
ي عنهم الطلب وارحتلت كشاف النواحي وقائم مقام امللتزمني والصيارف واملعينون وخلت النواح

  منهم فعند ذلك ترتاح نفوسهم وجتتمع حواسهم ويعملون اعراسهم وجيدون ملبوسهم ويزوجون 

بناهتم وخيتنون صبياهنم ويشيدون بنياهنم ويصلحون جسورهم وحبوسهم فإذا اخذ النيل يف 
الزيادة شرعوا يف زراعة الصيف الذي هو معظم قوهتم وكسبهم حىت اذا احنسر املاء وانكشفت 

ن اوان التحضري وزراعة الشتوي من الربسيم والغلة وجدوا ما يسدون به مال االراضي وآ
التجهية وما يرقعون به احواهلم من هبائم احلرث وحماريث وتقاوي واجر عمال وحنو ذلك فدمهوا 

هذه السنة هباتني اآلفتني االرضية والسماوية ورحل الكثري عن اهله ووطنه وكان ابتداء طلب 
  زيادة النيل وجميء خرب النصرة فلما ورد خرب النصرة مل يرتفع ذلك هذه الزيادة قبل 

و منها االضطراب يف املعاملة بالزيادة والنقص واملناداة عليها كل قليل والتنكيل والترك وبلغ 
صرف البندقي مثامنائة ومثانني نصفا فضة والفرانسة اربعمائة نصف وعشرة واحملبوب اربعمائة 

واما االسالمبويل فيزيد اربعني واجملر مثامنائة نصف واما هذه االنصاف وهي واربعني وهو املصري 
الفضة العددية فهي امساء من غري مسميات ملنعها واحتكارها فال يوجد منها يف املعاملة بأيدي 
الناس اال النادر جدا واليوجد باأليدي يف حمقرات االشياء وغريها اال اجملزأ باخلمسة والعشرة 

وتصرف من اليهود والصيارف بالفرط والنقص ومن حصل بيده شيء من االنصاف والعشرين 
  عض عليه بالنواجذ واليسمح بإخراج شيء منها اال عند شدة االضطرار الالزم 

ومنها ان السيد حممد احملروقي انشأ بربكة الرطلي دار وبستانا يف حمل االماكن اليت ختربت يف 
ساوية الديار املصرية واختل النظام وجال اكثر الناس عن احلوادث وذلك انه ملا طرقت الفرن

اوطاهنم وخصوصا سكان االطراف فبقيت دور الربكة خالية من السكان وكان هبا عدة من الديار 
اجلليلة منها دار حسن كتخدا الشعراوي وتابعه عمر جاويش وداره على مسته ايضا ودار علي 

سليمان اغا ودار احلموي وخالف ذلك دور كانت كتخدا اخلربطلي ودار قاضي البهار ودار 



جارية يف وقف عثمان كتخدا القازدغلي وغريه وهذه الدور هي اليت ادركناها بل وسكنا هبا عدة 
  سنني 

وكانت يف الزمن االول عدة دور خمتصرة يسكنها اهل الرفاهية من اهايل البلد وكان هبا بيت 
زاوية جدهم الشيخ جالل الدين البكري وكان الناس يرغبون البكرية القدمي بالناحية اجلنوبية جتاه 

يف سكناها لطيب هوائها وانكشاف الريح البحري هبا وليس يف اجتاهها من الرب اآلخر سوى 
األشجار واملزارع ويعربها املراكب والسفائن والقنج يف ايام النيل باملتفرجني واملتنزهني واهل 

اصواهتم املطربة طرب آخر فلما انقشع عنها السكان تداعت اخلالعة مبزامرهم ومغانيهم ولصدى 
الدور اىل اخلراب وبقيت مسكنا للبوم والغراب مدة اقامة الفرنساوية فلما حضر يوسف باشا 

الوزير يف املرة االوىل وذلك سنة اربع عشرة ومائتني والف وانقض الصلح بينه وبني الفرنساوية 
البلدة واحتاطت الفرنساوية جبهات البلد وجرى ما  وحصلت املفاقمة ووقعت احلروب داخل

تقدم ذكره يف احلوادث السابقة وكان طائفة من الفرنساوية اتوا اىل هذه الربكة وملكوا التل 
املعروف بتل ابو الريش واخذوا يرمون باملدافع والقنابر على اهل باب الشعرية وتلك النواحي 

وما كان بتلك النواحي من الدور اليت بظاهرها  فما اجنلت احلروب حىت خربت بيوت الربكة
وبقيت كيمانا فحسن ببال السيد املذكور ان جيعل له سكنا هناك فاحتكر اراضي تلك املساكن 
من ارباهبا من مدة سابقة مث تكاسل عن ذلك واشتغل بتوسعة دار سكنه اليت خبطة الفحامني حمل 

قصده مث شرع يف السنة املاضية يف انشاء سكن  دكة احلسبة القدمية حىت امتها على الوضع الذي
خلصوص نزاهته فشرع يف تنظيف االتربة واصالح االرض وانشأ دار متسعة وقيعانا وفسحات 

وهي مفروشة بالرخام وحوهلا بستان وغرس به انواع االشجار ودوايل الكروم وهي مبكان حسن 
اتبة السيد عمر احلسيين دارا عظيمة كتخدا وما كان على مسته من الدور حنو الثالثني وانشأ ك

خلصوصه اخذ فيها باقي اراضي االماكن وزخرفها وانتقل اليها بأهله وعياله وجعلها دارا لسكناه 
  صيفا وشتاء وبنيا خارج ظاهرها حائطا يكون لدورمها سورا وعمال هبا 

ا السيد حممد بوابة تفتح وتقفل وكان جبوار ذلك جامع متخرب يسمى جامع احلريشي فعمره ايض
حملروقي واقام حوائطه واعمدته وسقفه وبيضه واقام اخلطبة آخر مجعة شهر احملرم واما من مات يف 

  هذه السنة ممن له ذكر 
فمات شيخ االسالم وعمدة االنام الفقيه العالمة والنحرير الفهامة الشيخ حممد الشنواين نسبة اىل 

زهر من اهل الطبقة الثانية الفقيه النحوي املعقويل شنوان الغرف الشافعي االزهري شيخ اجلامع اال
حضر االشياخ اجلهم الشيخ فارس وكالصعيد والدردير والفرماوي وتفقه على الشيخ عيسى 



الربواي والزم دروسه وبه خترج واقرأ الدروس وافاد الطلبة باجلامع املعروف بالفكهاين بالقرب 
ع واالنكسار والبشاشة لكل احد من الناس من دار سكناه خبشقدم مهذب النفس مع التواض

ويشمر ثيابه وخيدم بنفسه ويكنس اجلامع ويسرج القناديل وملا تويف الشيخ عبد اهللا الشرقاوي 
اختاروه للمشيخة فامتنع وهرب اىل مصر العتيقة بعدما جرى ما تقدم ذكره من تصدر الشيخ 

مته جلامع الفاكهاين كعادته واقبلت حممد املهدي فأحضروه قهرا عنه وتلبس باملشيخة مع مالز
عليه الدنيا فلم يتهنا هبا واعترته االمراض وتعلل بالزخري اشهرا مث عويف مث بآخره بالربودة وانقطع 

بالدار كذلك اشهرا ومل يزل منقطعا حىت تويف يوم االربعاء رابع عشري احملرم وصلي عليه 
تاليف منها حاشية جليلة على شرح الشيخ عبد  باألزهر يف مشهد عظيم ودفن بتربة اجملاورين وله

السالم عي اجلوهرة مشهورة بايدي الطلبة وكان جييد حفظ القران ويقرا مع فقهاء اجلوقة يف 
الليايل وتقلد املشيهة بعده الشيخ العالمة السيد حممد ابن شيخنا الشيخ امحد العروسي من غري 

االعيان مثل البكري والسادات وباقي  منازع وبإمجاع اهل الوقت ولبس اخللع من بيوت
  اصحاب املظاهر ومن حيب لتظاهر 

  و مات العمدة الشيخ حممد بن امحد بن حممد املعروف هو بالدواخلي 

الشافعي ويقال له السيد حممد ألن اباه تزوج بفاطمة بنت السيد عبد الوهاب الربديين فولد له 
الداخل بالغربية وولد املترجم مبصر وتريب يف حجر املترجم منها ومنها جاءه الشرف وهم من حملة 

ابيه وحفظ القرآن واجتهد يف طلب العلم وحضر االشياخ من اهل وقته كالشيخ حممد عرفة 
الدسوقي والشيخ مصطفى الصاوي وخالفه من اشياخ هذا العصر والزم الشيخ عبد اهللا 

نتسب له وصار من اخص تالمذته الشرقاوي يف فقه مذهبه وغريه من املعقوالت مالزمة كلية وا
وملا مات السيد مصطفى الدمنهوري الذي كان مبنزلة كتخداه قام مقامه واشتهر به واقرأ 

الدروس الفقهية واملعقوله وحف به الطلبة وتداخل يف قضايا الدعاوي واملصاحل بني الناس واشتهر 
فع يف ايامهم انتفاعا عظيما ذكره وخصوصا ايام الفرنساوية حني تقلد شيخه رآسه ديواهنم وانت

من تصديه لقضايا نساء االمراء املصرية وغريهم ومات والده فأحرز مرياثه وكذلك ملا قتل عديله 
احلاج مصطفى البشتيلي يف احلرابة ببوالق ال عن وارث فاستوىل على تعلقاته واطيانه وبستانه 

ا ارحتل الفرنساوية ودخلها اليت ببشتيل واستع حاله واشترى العبيد واجلواري واخلدم ومل
العثمانيون انطوى اىل السيد امحد احملروقي ألنه كان يراسله سرا باالخبار حني خرج مع العثمانيني 

يف الكسرة اىل الشام فلما رجع فراعاه وراشاه ونوه بذكره عند اهل الدولة ويف ايام االمراء 
مثان عشرة واحتوى على رزق واطيان  املصريني حني رجعوا اىل مصر بعد قتل طاهر باشا يف سنة



وحصص التزام ولبس الفراوي باألقبية وركب البغال واحدق به االشياخ واالتباع وعنده ميل 
عظيم للتقدم والرياسة واليقنع بالكثري وملا وقع ما وقع يف والية حممد علي باشا وانفرد السيد 

ه احلسد فكان هو من اكرب الساعني عليه عمر افندي يف الرياسة وصار بيده مقاليد االمور ازداد ب
سرا مع املهدي وباقي االشياخ حىت أوقعوا به واخرجه الباشا من مصر كما تقدم فعند ذلك صفا 

  هلم الوقت وتقلد املترجم النقابة بعد موت الشيخ حممد بن وفأ وركب اخليول 

ازدحم بيته بأرباب ولبس التاج الكبري ومشت امامه اجلاويشية واملقدمون وارباب اخلدم و
الدعاوي والشكاوي وعمر دار سكنهم القدمية بكفر الطماعني وادخل فيها دورا وانشأ جتاهها 
مسجدا لطيفا وجعل فيه منربا وخطبة وعمر دارا بربكة جناق واسكنها احدى زوجاته وداخله 

امحد وكان قد  الغرور وظن ان الوقت قد صفا له فأول ما بتدأه به الدهر من نكباته ان مات ولده
ناهز البلوغ ومل يكن له من االوالد الذكور غريه فوجد عليه وجدا شديدا حىت كان يتكلم بكالم 
نقمه الناس عليه وعمل ميتما ودفنه مبسجده جتاه بيته وعمل عليه مقاما ومقصورة مثل املقامات 

العسكر على  اليت تقصد للزيارة وكان موته يف منتصف سنة تسع وعشرين ووقعت حادثة قومه
الباشا يف اواخر شهر شعبان من السنة املذكورة واملترجم اذ ذاك من اعيان الرؤوس يطلع وينزل 

يف كل ليلة اىل القلعة ويشار اليه وحيل ويعقد يف قضايا الناس ويسترسل معه الباشا كما تقدم ذكه 
م ويراجع الباشا يف ذلك و داخله الغرور الزائد ولقد تطاول على كبار الكتبة االقباط وغريه

مطالبه بعد انقضاء الفتنة اىل ان ضاق صدر الباشا منه وامر بإخراجه ونفيه اىل دسوق وذلك يف 
سنة احدى وثالثني فأقام هبا اشهرا مث توجه بشفاعة السيد احملروقي اىل احمللة الكربى فلم يزل هبا 

د احملروقي يف ان يشفع فيه متقلق احلواس منحرف املزاج متكدر الطبع وكل قليل يراسل السي
عند الباشا ليأذن له يف احلج مرة حيتج باملرض ليموت يف داره فلم يؤذن له يف شيء من ذلك ومل 
يزل باحمللة حىت تويف يف منتصف شهر ربيع االول من السنة ودفن هناك وكان رمحه اهللا مييل اىل 

  جله رمحه اهللا تعاىل وايانا الرياسة طبعا وفيه حدة مزاج وهي اليت كانت سببا ملوته بأ
و مات الصدر املعظم والدستور املكرم الوزير طاهر باشا ويقال انه ابن اخت حممد علي باشا 

وكان ناظرا على ديوان الكمرك ببوالق وعلى اخلمامري ومصارفه من ذلك وشرع يف عمارة داره 
  اليت باألزبكية جبوار بيت الشرايييب 

ريي وهي يف االصل بيت املدين وحممود حسن واحترق منه جانب جتاه جامع ازبك على طرف امل
مث هدم اكثرمها وخرج باجلدار اىل الرحبة واخذ منها جانبا وادخل فيه بيت رضوان كتخدا الذي 

يقال له ثالثة ولية تسمية له باسم العامودين الرخام امللتفني على مكسليت الباب اخلارج وشيد 



دة وجعل بابه مثل باب القلعة ووضع يف جهتيه العامودين املذكورين البناء خبرجات يف العلو معد
وصارت الدار كأهنا قلعة مشيدة يف غاية من الفخامة فما هو اال ان قارب االمتام وقد اعتراه 

املرض فسافر اىل االسكندرية بقصد تبديل اهلواء فأقام هناك اياما وتويف يف شهر مجادي الثانية 
خر الشهر ودفنوه مبدفنه الذي بناه حمل بيت الزعفراين جبوار السيدة بقناطر واحضروا رمته يف اوا

  السباع وترك ابنا مراهقا فابقاه الباشا على منصب ابيه ونظامه وداره 
و مات االمري ايوب كتخدا الفالح وهو مملوك االمري مصطفى جاويش تابع صاحل الفالح وكان 

املشهورين وله عزوة واتباع وبيته مفتوح للواردين وحيب آخر االعيان املبجلني من مجاعة الفالح 
العلماء والصلحاء ويتأدب معهم وكان الباشا جيله ويقبل شفاعته وكذلك اكابر الدولة يف كل 

عصر وعلى كل حال كان البأس به تويف يوم االربعاء لعشرين من شهر شعبان وقد جاوز سبعني 
  رمحه اهللا تعاىل 

  ني ومائتني والفواستهل سنة اربع وثالث

و استهل احملرم بيوم السبت وسلطان االسالم السلطان حممود شاه ابن عبد احلميد بدار سلطنته 
اسالمبول ووايل مصر وحاكمها حممد علي باشا القوللي وكتخداه وباقي ارباب املناصب على 

  حاهلم وما هم عليه يف العام املاضي 
نصرة حضرة ابراهيم باشا على الوهابية قبل ووردت االخبار من شرق احلجاز والبشائر ب

استهالل السنة بأربعة ايام فعند ذلك نودي بزينة املدينة سبعة ايام اوهلا االربعاء سابع عشري 
  احلجة ونصبت الصواوين خارج 

باب النصر عند اهلمايل وكذلك صيوان الباشا وباقي االمراء واالعيان خرجوا بأسرهم لعمل 
رجوا من املدافع مائة مدفع وعشرة ومتاثيل وقالعا وسواقي وسواريخ الشنك واحلرائق واخ

وصورا من بارود بدأوا يف عمل الشنك من يوم االربعاء فيضربون باملدافع مع رماحه اخليالة من 
اول النهار مقدار ساعة زمانية وربع قريبا من عشرين درجة ضربا متتابعا اليتخلله سكون على 

ب حبيث اهنم يضربون املدفع الواحد اثنيت عشرة مرة وقيل اربع عشرة طريقة االفرنج يف احلرو
مرة يف دقيقة واحدة فعلى هذا احلساب يزيد ضرب املدافع يف تلك املدة على مثانني الف مدفع 

حبيث يتخيل االنسان اصواهتا مع اصوات بنادق اخليالة املتراحمني رعودا هائلة ورتبوا املدافع اربعة 
شا ان اخليالة ينقسمون كذلك طوابري ويكمنون يف االعايل مث ينزلون متراحمني صفوف ورسم البا

وهم يضربون بالبنادق ويهجمون على املدافع يف حال اندفاعها بالرمي فمن خطف شيئا من 



ادوات الطبجية الرماة يأيت به اىل الباشا ويعطيه البقشيش واالنعام فمات بسبب ذلك اشخاص 
اية وقوف اخليالة هناية حمط جلة املدفع فاهنم عند طلوع الفجر يضربون وسواس ويكون مبادىء هن

مدافع معمروة باجللل بعدد الطوابري فتستعد اخليالة ويقف كل طابور عند مرمى جلته ويأخذون 
اهبتهم من ذلك الوقت اىل بعد شروق الشمس ويبتدؤن يف الرمي والرماحة احلصة املذكورة 

ل كذلك الشنك برمي املدافع املتتالية املختلطة اصواهتا بدون الرماحة ال يعم! وبعد العشاء خرية 
ومع املدافع احلراقة والنفوط والسواريخ اليت تصعد يف اهلواء وفيها من خشب الزان بدل القصب 
وكرجنة بارودها اعظم من تلك حبيث اناها تصعد من االسفل اىل العلو مثل عامود النهار واشياء 

رها تفنن يف عملها االفرنج وغريهم وحول حمل احلراقة حلقة دائرة متسعة حوهلا اخر مل يسبق نظائ
الوف من املشاعل املوقدة وطلبوا لعمل اكياس بارود املدافع مائيت الف ذراع من القماش البز 

  وكان راتب االرز الذي يطبخ يف القزانات ويفرق يف عراضي العساكر يف كل يوم اربعمائة 

من السمن وهذا خالف مطابخ االعيان وما ياتيهم من بيوهتم من تعايب االطعمة اردب وما يتبعها 
وغريها واستمر هذا الضرب والشنك اىل يوم الثالثاء رابع احملرم واهل البلد مالزمون للسهر 

والزينة على احلوانيت والدور ليال وهنارا وتكرار املناداة عليهم يف كل يوم وركب حضرة الباشا 
اره باالزبكية وهدمت الصواوين واخليام وبطل الرمي ودخلت العساكر والبينبات وتوجه اىل د

مبتاعهم وعازهتم افواجا اىل املدينة وذهبوا اىل دورهم ورفع الناس الزينة وكان معظمها حيث 
مساكن االفرنج واالرمن فإهنم تفننوا يف عمل التصاوير والتماثيل واشكال السرج والفنيارات 

ر واشكال النجف ومعظمها يف جهات املسلمني خبان اخلليلي والغورية واجلمالية و الزجاج والبلو
ببعض االماكن واخلانات مالهي واغاين ومساعات وقيان وجنك رقاصات هذاو التهيؤ واالشغال و 

االستعداد لعمل الدونامنة على حبر النيل ببوالق فصنعوا صورة قلعة بأبراج وقباب وزوايا 
ورنقات وطيقان للمدافع وطلوها وبيضوها ونقشوها باأللوان واالصباغ وانصاف دوائر وخ

وصورة باب مالطة وكذلك صورة بستان على سفائن وفيه الطني ومغروس به االشجار وحميط به 
دار بزين مصبغ وبه دوايل العنب واشجار املوز والفاكهة والنخيل والرياحني يف قصارى الطيفة 

ا افراس وهبا متاثيل وصور جالسني وقائمني ومتثال جملس وبه جنك على حافاته وصورة عربة جيره
رقاصات من متاثيل مصورة تتحرك بآالت ابتكار بعض املبتكرين ألن كل من ختيل بفكره شيئا 

ملعوبا او تصويرا ذهب اىل الترسخانة حيث االخشاب والصناع فيعمله على طرف املريي حىت 
البقشيش واكثرها خلصوص احلراقات والنفوط والبارود  يربزه يف اخلارج ويأخذ على ابتكاره

والسواريخ وغري ذلك وبعد انقضاء السبعة ايام املذكورة حصل السكون من يوم الثالثاء 



املذكورة اىل يوم االحد التايل له من اجلمعة االخرى مدة مخسة ايام يف اثنائها اجتهد الناس من 
  اهل الدائرة واالفندية الكتبة حىت الفقهاء ارباب االعيان وكل من له اسم من اكابر الناس و

املناصب واملظاهر ومشايخ االفتاء والنواب واملتفرجني يف نصب اخليام حبافيت النيل واستأجروا 
االماكن املطلة على البحر ولو من البعد وتنافسوا واشتط ارباهبا يف االجرة حىت بلغ اجرة حقر 

ئة قرش وزيادة وكان الباشا امر بإنشاء قصر خلصوص جلوسه طبقة مبثل وكالة الفسيخ اىل مخسما
باجلزيرة جتاه بوالق قبلي قصر ابنه امسعيل باشا ومتموا بياضه ونظامه يف هذه املدة القليلة فلما 

كان ليلة االثنني وهو يوم عاشوراء خرج الباشا يف ليلته وعدى اىل القصر املذكور وخرج اهل 
كن اليت استاجروها وكذلك العامة افواجا واصبح يوم االثنني املذكور الدائرة واالعيان اىل االما

فضربت املدافع الكثرية اليت صففوها بالربين وزين اهايل بوالق اسواقهم وحوانيتهم وابواب 
دورهم ودقت الطبول املزامري والنقرزانات يف السفائن وغريها وطبلخانة الباشا تضرب يف كل 

ضحوة كل يوم وعصره وبعد العشاء كذلك وتوقد املشاعل وتعمل وقت واملدافع الكثرية يف 
اصناف احلراقات والسواريخ والشعل وتتقابل القالع املصنوعة على وجه املاء ويرمون منها 

املدافع على هيئة املتحاربني وفيها فوانيس وقناديل وهيئة باب مالطة بوابة جمسمة مقوصرة هلا 
رج منها حراقات وسواريخ وغالب هذه االعمال من بدنات ويرى بداخلها سرج وشعل وخي

صناعة االفرنج واحضروا سفائن رومية صغرية تسمى الشلنبات يرمى منها مدافع وشنابر 
وشيطيات وغاليني مما يسري يف البحر املاحل ويف مجيعها وقدات وسرج وقناديل وكلها مزينة 

ي ببوالق التكرور وعنده ايضا احلراقات بالبيارق احلرير واالشكال املختلفة االلوان ودبوس اوغل
الكثرية والشعل واملدافع والسواريخ وباجليزة عباس بك بن طوسون باشا والنصارى االرمن مبصر 
القدمية وبوالق واالفرنج وابرز اجلميع زينتهم ومتاثيلهم وحرائقهم وعند االعيان حىت املشايخ يف 

اهة واخلروج عن االوضاع الشرعية واالدبية القنج والسفائن املعدة للسروح والتفرج والنز
  واستمروا على ما ذكر اىل يوم االثنني سابع عشره 

ويف ذلك اليوم وصل عبد اهللا بن مسعود الوهايب ودخل من باب النصر وصحبته عبد اهللا بكتاش 
قبطان السويس وهو راكب على هجني وجبانبه املذكور وامامه طائفة من الدالة فضربوا عند 

ه مدافع كثرية من القلعة وبوالق وخالفهما وانقضى امر الشنك وخالفه من ساحل النيل دخول
وبوالق ورفعوا الزينة وركب الباشا اىل قصر شربا يف تلك السفينة وانفض اجلمع وذهبوا اىل 
دورهم وكان ذلك من اغرب االعمال اليت مل يقع نظريها بأرض مصر وال ما يقرب من ذلك 

خ به االزر على النسق املتقدم واالطعمة ويؤتى ألرباب املظاهر منها يف وجبيت ومطبخ املريي يطب



الغداء والعشاء خالف املطابخ اخلاصة هبم وما يأتيهم من بيوهتم واما العامة واملتفرجون من 
الرجال والنساء فخرجوا افواجا وكثر زحامهم يف مجيع الطرق املوصلة اىل بوالق ليال وهنارا 

فاهلم ركبانا ومشاة وقد ذهب يف هاتني امللعبتني من االموال ما اليدخل حتت احلصر باوالدخم واط
واهل االستحقاق يتلظون من الفشل والتفليس مع ماهم فيه من غالء االسعار يف كل شيء 

وانعدام االدهان وخصوصا السمن والشريج والشحم فال يوجد من ذلك الشيء اليسري اال بغاية 
انوت الدهان الذي حيصل عنده بعض السمن شدة الزحام والصياح وال املشقة ويكون على ح

مبا فيها من اخللط واعوان احملتسب ! يبيع بأزيد من مخسة انصاف وهي اوقية اثنا عشر درمها 
مرصدون ملن يرد من الفالحني واملسافرين بالسمن فيحجزونه ملطالب الدولة ومطاخبهم ودورهم 

دفع هلم مثنه على موجب التسعرية مث يوزع ما يوزعه وهو الشيء يف هذه الوالئم واجلمعيات وي
  القليل على املتسببني وهم يبيعونه على هذه احلالة ومثل ذلك الشريج وخالفه حىت اجلنب القريش 

و فيه وصل عبد اهللا الوهايب فذهبوا به اىل بيت امسعيل باشا بن الباشا فاقام يومه وذهبوا به يف 
شربا فلما دخل عليه قام له وقابله بالبشاشة واجلسه جبانبه وحادثه وقال له صبحها عند الباشا ب

ما هذه املطاولة فقال احلرب سجال قال وكيف رايت ابراهيم باشا قال ما قصر وبذل مهته وحنن 
  كذلك 

حىت كان ما كان قدره املوىل فقال انا ان شاء اهللا تعاىل اترجى فيك عند موالنا السلطان فقال 
يكون مث البسه خلعة وانصرف عنه اىل بيت امسعيل باشا ببوالق ونزل الباشا يف ذلك اليوم  املقدر

السفينة وسافر اىل جهة دمياط وكان بصحبة الوهايب صندوق صغري من صفيح فقال له الباشا ما 
هذا فقال هذا ما اخذه ايب من احلجرة اصحبه معي اىل السلطان وفتحه فوجد به ثالثة مصاحف 

مكلفة وحنو ثلثمائة حبة لؤلؤ كبار وحبة زمرد كبرية وهبا شريط ذهب فقال له الباشا الذي قرانا 
اخذه من احلجرة اشياء كثرية غري هذا فقال هذا الذي وجدته عند ايب فإنه مل يستاصل كل ما 
كان يف احلجرة لنفسه بل اخذ كذلك كبار العرب واهل املدينة واغوات احلرم وشريف مكة 

  ا صحيح وجدنا عند الشريف اشياء من ذلك فقال الباش
و يف يوم االربعاء تاسع عشره سافر عبد اهللا بن مسعود اىل جهة االسكندرية وصحبته مجاعة من 

  الططر اىل دار السلطنة ومعه خدم لزومه 

  واستهل شهر صفر بيوم االثنني سنة



حجاج كثرية من الصعائدة و فيه ثالثه وصل طائفة من احلجاج املغاربة يوم االربعاء وصحبتهم 
واهل القرى فدخلوا على حني غفلة وكان الرئيس فيهم شخص من كبار عرب اوالد علي يسمى 

  احلبايل وهذا مل يتفق نظريه فيما وعيناه وسببه امن الطريق وانكماش العربان وقطاع الطرق 
ربلس ويزل يف نقرية وذهب و فيه اخرب املخربون بأن الباشا اقام بدمياط اياما قليلة مث توجه اىل ال

اىل االسكندرية على ظهر البحر املاحل وقد استعد اهلها لقدومه وزينوا البلد والذي توىل االعتناء 
بذلك طائفة الفرنج فاهنم نصبوا طريقا من باب البلد اىل القصر الذي هو سكن الباشا وجعلوا 

لبلور والزجاج واملرايات وغري ذلك من بناحيتيه ميىن ويسرى انواع الزينة والتماثيل والتصاوير وا
  البدع البديعة الغريبة 

و يف غايته وصل احلاج املصري ودخلوا ارساال شيئا فشيئا ومنهم من دخل ليال وخصوصا ليلة 
  االثنني ويف صبحه دخل حسن باشا ارنؤد الذي كان 

  مقيما جبدة ويف ذلك اليوم دخل بواقي احلجاج اىل منازهلم 

  يع االول بيوم الثالثاء سنةواستهل شهر رب

يف صبحه دخلوا باحملل املدينة واكثر الناس مل يشعر بدخوله وهذا مل يتفق فيما نعلم تاخر احلاج اىل 
  شهر ربيع االول 

و يف ليلة الثالثاء ثامنه احترق سوق الشرم واجلملون والكائن اسفل جامع الغورية مبا فيه من 
اهلندية وخالفها فظهرت به النار من بعد العشاء االخرية احلوانيت وبضائع التجار واالقمشة 

فحضر الوايل واغات التبديل فوجدوا الباب الذي من جهة الغورية مغلقا من داخل وكذلك 
الباب الذي من اجلهة االخرى ومها يف غاية املتانة فلم يزالوا يعاجلون فتح الباب بالعتاالت 

من داخل وهرب اخلفري واحترق ليوان اجلامع الرباين  والكسر اىل بعد نصف الليل والنار عمالة
والدهليز واخذوا يف اهلدم وصب املياه بآالت القصارين مع صعوبة العمل بسبب علو احليطان 

الشاهقة واالخشاب العظيمة واالحجار اهلائلة والعقود فلم خيمد هلب النار اال بعد حصة من 
بداخل البناء ومل يزل الدخان صاعدا منها وسقط النهار وسرحت النار يف اخشاب اجلامع اليت 

الشبابيك النحاس العظام وبقيت مفتتة ومكلسة واستمر العالج يف اطفاء الدخان ثالثة ايام ولوال 
لطف املوىل وتأخري فتح الباب لكونه مصفحا باحلديد فلم تعمل فيه النار فهو مل يكن كذلك 

به وهي كلها اخشاب ويعلوها سقائف اخشاب  الحترق وسرحت النار اىل احلوانيت املالصقة
كذلك ومن فوق اجلميع السقيفة العظيمة املمتده على السوق من اوله اىل آخره وهي يف غاية 



العلو واالرتفاع وكلها اخشاب وحجنة وسهوم وبراطيم من اعلى ومن اسفل حلملها من اجلهتني 
احلجنة واالخشاب العتيقة اليت تشتعل  ومن ناحيتها الرباع والوكائل والدور وحيطان اجلميع من

بأدىن حرارة فلو وصلت النار والعياذ باهللا تعاىل اىل هذه السقيفة ملا امكن اطفاؤها بوجه وكان 
  حريقا دوميا ولكن اهللا سلم 

ويف يوم السبت ثاين عشره حضر السيد عمر افندي نقيب االشراف سابقا وذلك انه ملا حصلت 
فكتب اليه مكتوبا بالتهنئة وارسله مع حفيده السيد صاحل اىل االسكندرية النصرة واملسرة للباشا 

فتلقاه بالبشاشة وطفق يسأله عن جده فيقول له خبري ويدعوا لكم فقال له هل يف نفسه شيء او 
حاجة نقضيها له فقال اليطلب غري طول البقاء حلضرتكم مث انصرف اىل املكان الذي نزل به 

م عثمان السالنكي ليسأله ويستفسره عما عسى ان يستحى من مشافهة فأرسل اليه يف ثاين يو
الباشا بدكره فلم يزل يالطفه حىت قال مل يكن يف نفسه اال احلج اىل بيت اهللا ان اذن له افندينا 
بذلك فلما عاد باجلواب نعم عليه بذلك واذن له بالذهاب اىل مصر وان يقيم بداره اىل اوان 

اء حبرا وقال انا الاتركه يف الغربة هذه املدة اال خوفا من الفتنة واالن مل احلج ان شاء برا وان ش
يبق شيء من ذلك فإنه ايب وبني وبينه ماالانساه من احملبة واملعروف وكتب له جوابا باإلجابة 

وصورته حبروفه مظهر الشمائل سنيها محيد الشؤون ومسيها ساللة بيت اجملد االكرم والدنا السيد 
دام شانه اما بعد فقد ورد الكتاب اللطيف من اجلناب الشريف هتنئة مبا انعم اهللا علينا  عمر مكرم

وفرحا مبواهب تأييده لدينا فكان ذلك مزيدا يف السرور ومستدميا حلمد الشكور وجملبة لثناكم 
واعالنا بنيل مناكم جزيتم حسن الثناء مع كمال الوقار ونيل املىن هذا وقد بلغنا جنلكم عن 

بكم االذن باحلج اىل البيت احلرام وزيارة روضته عليه الصالة و السالم للرغبة يف ذلك طل
والترجي ملا هنالك وقد اذناكم يف هذا املرام تقربا لذي اجلالل واالكرام ورجاء لدعواتكم بتلك 

 املشاعر العظام فال تدعوا االبتهال وال الدعاء لنا بالقال واحلال كما هو الظن يف الطاهرين
واملامول من االصفياء املقبولني والواصل لك جواب منا خطابا اىل كتخدائنا ولكم االجالل 

واالحترام مع جزيل الثناء والسالم وارسل اليه املكتوبني صحبة حفيده السيد صاحل وارسل اىل 
كتخدا بك كتابا وصل اليه قبل قدومه فأرسل الكتخدا ترمجانه اىل منزله ليبشرهم بذلك واشيع 

  رب خ

مقدمة فكان الناس بني مصدق ومكذب حىت وصل يف اليوم املذكور اىل بوالق فركب من هناك 
وتوجه اىل زيارة االمام الشافعي وطلع اىل القلعة وقابل الكتخدا وسلم عليه وهنئه الشعراء 

ارا بقصائدهم واعطاهم اجلوائز واستمر ازدحام الناس ايام مث امتنع عن اجللوس يف اجمللس العام هن



واعتكف حبجرته اخلاصة فال جيتمع به اال بعض من يريده من االفراد فانكف الكثري عن الترداد 
  وذلك من حسن الرأي 

  واستهل شهر ربيع الثاين بيوم السبت سنة

فيه حصل االهتمام حبفر الترعة املعروفة باالشرفية املوصلة اىل االسكندرية وقد تقدم يف العام 
اهتمام الباشا ونزل اليها املهندسون ووزنوا ارضها وقاسوا طوهلا وعرضها  املاضي بل والذي قبله

وعمقها املطلوب مث امهل امرها لقرب جميء النيل وتركوا الشغل يف مبدئها ومل يترك الشغل يف 
منتهاها عند االسكندرية بالقرب من عامود السواري فحفورا هناك منبتها وهي بركة متسعة 

كم املتني وهي مرسى املراكب اليت تعرب منها اىل االسكندرية بدال عن البعاز وحوطوها بالبناء احمل
وهو ملتقى البحرين وما يقع فيه من تلف املراكب فتكون هذه اسلم واقرب واقل كلفة ان 

صحت بل واقرب مسافة ونزل االمر لكشاف االقاليم جبمع الفالحني والرجال على حساب 
قرية املزارعني ويدفعون للشخص الواحد عشرة رياالت مزارع القدادين فيحصون رجال ال

وخيصم له مثلها من املال واذا كان له شريك واحب املقام الجل الزرع الصيفي اعطاه حصته 
وزاده عليها حىت يرضي خاطره وزوده مبا حيتاج اليه ايضا وعند العمل يدفع لكل شخص قرش 

من مشايخ البالد وجيتمعون يف املكان املأمورين  يف كل يوم وخيرج اهل القرية افواجا ومعهم انفار
باجتماعهم فيه مث يسريون مع الكاشف الذي بالناحية ومعهم طبول وزمور وبيارق وجنارون 

وبناؤن وحدادون وفرضوا على البالد اليت فيه النخيل غلقانا ومقاطف وعراجني وسلبا وعلى 
  طائفة الغواصني ألهنم كانوا البنادر فؤسا ومساحي شيء كثري بالثمن وطلبوا ايضا 

  اذا تسفلوا يف قطع االرض يف بعض املواضع منها ينبع املاء قبل الوصول اىل احلد املطلوب 
ويف يوم اخلميس عشرينه ورد مرسوم من الباشا بعزل كتخدا بك عن منصب الكتخدائية وتولية 

سكندرية وطلع اىل القلعة حممود بك فيها عوضا عنه وحضر حممود بك يف ذلك اليوم قادما من اال
وحضر ايضا حسن باشا وكان قد ذهب اىل االسكندرية ليسلم على الباشا لكونه كان بالديار 

احلجازية املدة املديدة وحضر اىل مصر والباشا باإلسكندرية فتوجه اليه واقام معه اياما وعاد اىل 
وان افندي الباشا فتقلد مصر صحبة حممود بك وحضرايضا ابراهيم افندي من اسالمبول وهو دي

  يف نظر االطيان والرزق وااللتزام عوضا عن حممود بك 

  واستهل شهر مجادي االوىل سنة



يف سابعه يوم اخلميس ضربت مدافع كثرية وقت الشروق بسبب ورود جنابة من الديار احلجازية 
  باستيالء خليل باشا على مين احلجاز صاحلا 

اهللا بن مسعود انه ملا وصل اىل اسالمبول طافوا به البلدة و فيه وصلت االخبار ايضا عن عبد 
  وقتلوه عند باب مهايون وقتلوا اتباعه ايضا يف نواح متفرقة فذهبوا مع الشهداء 

و فيه اشيع وصول قاجبي كبري من طرف الدولة يقال له قهوجي باشا اىل االسكندرية وورد االمر 
ابخ اىل ناحية شربا وطلبت اخليول من الربيع واستمر باالستعداد حلضوره مع الباشا فطلعوا باملط

خروج العساكر ودخوهلم وكذلك طبخ االطعمة ويف كل يوم يشيعون الورود فلم يأت احد مث 
ذكروا ان ذلك القاجبي حني قرب من االسكندرية رده الريح اىل رودس واستمر هذا الريح اىل 

  اخر الشهر 
املتقدم ذكرها وسبقت الرجال والفالحون من االقاليم وفيه قوي االهتمام بأمر حفر الترعة 

البحرية وجدوا يف العمل بعدما حددوا لكل اهل اقليم اقصابا توزع على اهل كل بلد من ذلك 
  االقليم فمن امت عمله احملدود 

انتقل اىل مساعدة اآلخرين وظهر يف حفر بعض االماكن منها صورة اماكن ومساكن وقيعان 
حواضه ومغاطسه ووجد ظروف بداخلها فلوس حناس كفرية قدمية واخرى مل ومحام بعقوده وا

  تفتح ال يعلم مافيها رفعوها للباشا مع تلك 
ويف يوم االربعاء سابع عشرينه حضر الباشا اىل شربا ووصل يف اثره قهوجي باشا وعملوا له 

ره برسم الباشا وولده موكبا يف صبيحة يوم اخلميس وطلعوا اىل القلعة ومع االغا املذكور ما احض
ابراهيم باشا الذي باحلجاز وهو خلعتا مسور لكل واحد خلعة وخنجر جموهر لكل واحد 

وشلنجان جموهران وساعة جوهر وغري ذلك وقريء الفرمان حبضرة اجلمع وفيه الثناء الكثري على 
ورودهم الباشا والعفو عمن بقي من الوهابية وبعد القراءة ضربت مدافع كثرية وكذلك عند 

واستمر ضرب املدافع ثالثة ايام يف مجيع االوقات اخلمس ونزل القاجبي املذكور ببيت طاهر باشا 
ب األزبكية و حضر أيضا عقبه أطواخ لكل من عباس بك بن طوسون باشا بن الباشا وألمحد بك 

  ابن طاهر باشا ويف ضمن الفرمان االذن للباشا بتولية امريات وقبجيات ملن خيتار 
 صبحها يوم اجلمعة خلع الباشا على اربعة او مخسة من امرائه بقبجيات باشا وهم علي بك و يف

  السالنكلي قاجبي باشا وحسن اغا ازرجانلي كذلك وخليل افندي حاكم رشيد وشريف بك 

  واستهل شهر مجادي الثانية سنة



ي ويف اواخره رجع و فيه حضر حممد بك الدفتردار من اجلهة القبلية فاقام اياما وعاد اىل قبل
الكثري من فالحني االقاليم اىل بالدهم من االشرفية وهم الذين امتوا ما لزمهم من العمل واحلفر 

  ومات الكثري من الفالحني من الربد ومقاساة التعب 
و يف هذا الشهر حصل بعض موت بالطاعون فداخل الناس وهم يسبب ما حدث يف اكابر الدولة 

  مل الكورنتينات وهي والنصارى من التحجب وع

  التباعد من املالمسة وتبخري االوراق واجملالس وحنو ذلك 

  واستهل شهر رجب بيوم االثنني سنة

يف خامسه مات عبود النصراين كاتب اخلزينة وكان مشكور السرية يف صناعته وعنده مشاركة 
ته ومراسالته ودعوى عريضة ودعوى علم ويتكلم باملناسبات واآليات القرآنية ويضمن انشاءا

آيات وامثاال وسجعات واخذ دار القيسريل بدرب اجلنينة وما حوهلا وانشأها دارا عظيمة 
وزخرفها وجعل هبا بستانا وجمالس مفروشة بالرخام امللون وفساقي وشاذروانات وزجاج بلور 

لقلدته وكل ذلك على طرف املريي وله مرتب واسع وكان الباشا حيبه ويثق به ويقول لوال املالمة 
  الدفتردارية 

و يف سابعه حضر اىل مصر حاكم يافا املعروف مبحمد بك ابو نبوت معزوال عن واليته فارسل اىل 
الباشا يستأذنه يف احلضور اىل مصر فاطلق له االذن فحضر فانزله بقصر العيين وصحبته حنو 

معه حصة من الليل اخلمسمائة مملوك واجناد واتباع واجتمع بالباشا واجله وسلم عليه واقام 
ورتب له مرتبا عظيما وعني له ما يقوم بكفايته وكفاية اتباعه فمن مجلة ما رتب له ثالثة االف 

تذكرة كل تذكرة بالفني وستمائة نصف فضة يف كل شهر وذلك خالف املعني واللوازم من 
خاصة يف السمن واخلبز والسكر والعسل واحلطب واالرز والفحم والشمع والصابون فمن االرز 

  كل يوم اردبان وللعليق مخسة وعشرون اردبا يف كل يوم 
و يف يوم السبت ثالث عشره سافر قهوجي باشا عائدا اىل اسالمبول واحتفل به الباشا احتفاال 

زائدا وقدم له وملخدومه وارباب الدولة من االموال واهلدايا واخليول والنب واالرز والسكر 
ندية وغريها شيئا كثريا وكذلك قدم له اكابر الدولة هدايا كثرية والشربات وتعايب االقمشة اهل

وألنه ملا حضر اىل مصر قدم هلم هدايا فقابلوه بأضعافها وعندما سافر احتجب الباشا وامر كل من 
كان يالزم ديوانه باالنصراف والتحجب فتكرتن منهم من تكرتن يف داره ومنهم يف القصور 

  وسافر مع قهوجي باشا 



  ن اغا السلحدار وشربتشي باشا وآخرون لتشييعه اىل االسكندرية سليما
ويف يوم اخلميس ثامن عشره حضر بواقي الوهابية حبرميهم واوالدهم وهم حنو االربعمائة نسمة 

واسكنوا بالقشلة اليت باالبكية وابن عبد اهللا ابن مسعود بدر عند جامع مسكة وخواصه من غري 
يئون ويترددون على املشايخ وغريهم وميشون يف االسواق حرج عليهم وطفقوا يذهبون وجي
  ويشترون البضائع واالحتياجات 

  واستهل شهر شعبان سنة

وفيه وصل مجاعة هجانة من جهة احلجاز وصحبتهم ابن محود امري مين احلجاز وذلك انه ملا مات 
اىل اليمن اخلى له ابوه تامر عوضه واظهر الطاعة وعدم املخالفة للدولة فلما توجه خليل باشا 

البالد واعتزل يف حصن له ومل خيرج لدفعه وحماربته كما فعل ابوه وترددت بينهما املراسالت 
واملخادعات حىت نزل من حصنه وحضر عند خليل باشا فقبض عليه وارسله مع اهلجانة اىل مصر 

  ب املال و فيه صرفوا الفالحني عن العمل يف الترعة الجل حصاد الزرع ووجهوا عليهم طل

  واستهل شهر رمضان سنة

  و الباشا مكرتن بشربا ومل يطلع اىل القلعة كعادته يف شهر رمضان 
  ويف ثامن عشرينه طلع اىل القلعة وعيد هبا 

  واستهل شهر شوال بيوم اجلمعة سنة

ويف رابع عشره املوافق آلخر يوم من شهر ابيب نودي بوفاء النيل وكان الباشا سافر اىل جهة 
درية بسبب ترعة االشرفية وامر حكام اجلهات باالرياف جبمع الفالحني للعمل فأخذوا يف االسكن

مجعهم فكانوا يربطوهنم قطارات باحلبال وينزلون هبم املراكب وتعطلوا عن زرع الدراوي الذي 
هو قوهتم وقاسوا شدة بعد رجوعهم من املرة االوىل بعد ما قاسوا ما قاسوه ومات الكثري منهم 

  ربد والتعب وكل من سقط اهالوا عليه من ال

من تراب احلفر ولو فيه الروح وملا رجعوا اىل بالدهم للحصيدة طولبوا باملال وزيد عليهم عن 
وكيلة فول واخذ ما يبيعونه من الغلة بالثمن الدون ! كل فدان محل بعري من التنب وكيله قمع 

 الترعة ونزح املياه اليت ال ينقطع نبعها من والكيل الوافر فما هم اال والطلب للعود اىل الشغل يف
االرض وهي يف غاية امللوحة واملرة االوىل كانت يف شدة الربد وهذه املرة يف شدة احلر وقلة املياه 



  العذبة فينقلوهنا بالروايا على اجلمال مع بعد املسافة وتأخر ري االسكندرية 
مرياحلاج وامري احلاج عابدين بك اخو و يف سابع عشرينه ارحتل ركب احلجاج من الربكة وا

  حسن باشا 

  واستهل شهر ذي القعدة سنة

  و العمل يف الترعة مستنر 

  واستهل شهر ذي احلجة سنة

و يف منتصفه سافر الباشا اىل الصعيد وسافر صحبته حسن باشا طاهر وحممد اغا الظ املنفصل عن 
   الكتخدائية وحسن اغا ازرجانلي وغريهم من اعيان الدولة

  و فيه وصل اخلرب مبوت سليمان باشا حاكم عكا وهو من مماليك امحد باشا اجلزار 
و يف اواخره وصل ابن ابراهيم باشا وصحبته حرمي ابيه فضربوا لوصوهلم مدافع وعملوا للصغري 

  موكبا ودخل من باب النصر وشق من وسط املدينة 
ة النيل الزيادة املفرطهةاكثر من العام وانقضت السنة وما جتدد هبا من احلوادث اليت منها زياد

املاضي وهذا من النوادر وهو الغرق يف عامني متتابعني واستمر ايضا يف هذه السنة اىل منتصف 
  هاتور حىت فات اوان الزراعة ورمبا نقص قليال مث يرجع يف ثاين يوم اكثر ما نقص 

  ودخلت سنة مخس وثالثني ومائتني والف

  ل يوم اخلميس فكان اول احملرم باهلال
وفيه وما قبله بايام حصل باالرياف بل وبداخل املدينة انزعاجات بسبب تواتر سرقات واشاعة 

سروح مناسر وحرامية وعمر الناس ابواب الدور والدروب وحصل منع الناس من املسري واملشي 
ينة وكل من باالزقة من بعد الغروب وصار كتخدا بك واغات التبديل والوايل يطوفون ليال باملد

  صادفوه قبضوا عليه وحبسوه ولو كان مما ال شبهة فيه واستمر هذا احلال اىل اخر الشهر 
و يف سابع عشرينه حضر الباشا من الصعيد بعد ان وصل يف سرحته اىل الشالل وكان الناس 

بدنقلة تقولوا على ذهابه اىل قبلي اقاويل منها انه يريد التجريد على بواقي املصريني املنقطعني 
فاهنم استفحل امرهم واستكثروا من شراء العبيد وصنعوا البارود واملدافع وغري ذلك ومنها انه 

يريد التجريد ايضا واخذ بالد دار فور والنوبة وميهد طريق الوصول اليها ومنها اهنم قالوا انه 
 ظهر بتلك البالد معدن الذهب والفضة والرصاص والزمرد وان ذهابه للكشف على ذلك



وامتحانه وعمل معدله ومقدار ما يصرف عليه حىت يستخرج صافيه وبطل كل ما تومهوه ومخنوه 
برجوعه واما قوهلم عن هذه املعادن فالذي تلخص من ذلك انه ظهر بارض احجار خضر تشبه 

الزمرد وليست اياه ومبا كان آخر شيء اسود خمرفش مثل خرء احلديد خيرج منه بعد العالج 
قليل فقد اخربين اخونا الشيخ عمر الناوي املعروف باملخلصي انه اخذ منه  والتصفية رصاص

قطعة وذهب هبا اىل الصائغ ودقها ووضعها يف بوط كبري وساق عليها بنار السبك وانكسر البوط 
  فنقلها اىل بوط آخر ومل يزل يعاجلها بطول النهار واحرق عليها زيادة عن القنطار من الفحم 

  اعة من الوهابية وانزلوا بدار حبارة عابدين و فيه حضر ايضا مج

  واستهل شهر صفر بيوم اجلمعة سنة

  يف غرته سافر حممد اغا املعروف بأبو نبوت الشامي اىل دار السلطنة 

باستدعاء من الدولة وذلك انه ملا حضر اىل مصر ونزل برحاب الباشا كما تقدم وكاتب الباشا يف 
به واوكد باإلكرام فعند ذلك هيأ له الباشا ما حيتاج اليه من شأنه اىل الدولة فحضر االمر بطل

هدية وغريها وتعني للسفر صحبته مخسة وثالثون شخصا ارسل اليهم الباشا كساوي وفراوي 
وترك باقي اتباعه مبصر انزلوهم يف دار بسويقة الالال وهم يزيدون عن املائتني ويصرف هلم 

  الرواتب يف كل يوم والشهرية 
صل مجاعة من عسكر املغاربة والعرب الذين كانوا ببالد احلجاز وصحبتهم اسرى من و فيه و

الوهابية نساء وبنات وغلمانا نزلوا عنداهلمايل وطفقوا يبيعوهنم على من يشتريهم مع اهنم 
  مسلمون واحرار 

و يف منتصفه مات مصطفى اغا وكيل دار السعادة سابقا ومات ايضا الشيخ عبد الرحن القرشي 
  حلنفي ا

ويف سابع عشره وصل احلاج املصري ومات الكثري من الناس فيه باحلمى وكذلك كثرت احلمى 
  بارض مصر وكأهنا تناقلت من ارض احلجاز 

و يف حادي عشرينه وصل ابراهيم باشا ابن الباشا من ناحية القصري وكان قبل وروده بأيام وصل 
من القلعة وغريها ورحمت املبشرون ألخذ خرب وصوله اىل القصري وضربوا لذلك اخلرب مدافع 

البقاشيش من االعيان واجتمعت نساء اكابرهم عند والدته ونسائهم للتهنئة ونظموا له القصر 
الذي كان انشأه ويل خوجة ومتمه شريف بك الذي توىل يف منصبه وهو بالروضة بشاطئ النيل 

ساحل مصر القدمية على مراكب  جتاه اجليزة وعند وصول املذكور عملوا جسرا من الروضة اىل



  من الرب اىل الرب وردموه باالتربه من فوق االخشاب 
و يف ذلك اليوم وصل قاجبي من دار السلطنة بالبشارة مبولود ولد حلضرة السلطان وطلع اىل 

  القلعة يف موكب 
لياليها ويف يوم اخلميس حادي عشرينه وعند وصول ابراهيم باشا نودي بزينة املدينة سبعة ايام ب

  فشرع الناس يف تزيني احلوانيت والدور واخلانات 

مبا امكنهم وقدروا عليه من امللونات واملقصبات واما جهات النصارى وحاراهتم وخاناهتم فاهنم 
ابدعوا يف عمل تصاوير جمسمات ومتاثيل واشكال غريبة وشكا الناس من عدم وجود الزيت 

للزياتني لتباع على الناس بقصد ذلك وياخذوهنا  والشريج فرمسوا جبملة قناطري شريج تعطى
  ويبيعوهنا بأغلى مثن بعد االنكار والكتمان 

و ملا اصبح يوم اجلمعة وقد عدى ابراهيم باشا اىل بر مصر رتبوا له موكبا ودخل من باب النصر 
وشق املدينة وعلى رأسه الطلخان السليمي من شعار الوزارة وقد ارخى حليته باحلجاز وحضر 

والده اىل جامع الغورية بقصد الفرجة على موكب ابنه وطلع باملوكب اىل القلعة مث رجع سائرا 
باهليئة الكاملة اىل جهة مصر القدمية ومر على اجلسر وذهب اىل قصره املذكور بالروضة 

واستمرت الزينة والوقود والسهر باليل وعمل احلراقات وضرب املدافع يف كل وقت من القلعة 
ومالعب يف جمامع الناس سبعة ايام بلياليها يف مصر اجلديدة والقدمية وبوالق ومجيع ومغاين 

االخطاط ورجع ابراهيم باشا من هذه الغيبة متعاظما يف نفسه جدا وداخله من الغرور ماال مزيد 
عليه حىت ان املشايخ ملا ذهبوا للسالم عليه والتهنئة بالقدوم فلما اقبلوا عليه وهو جالس يف 

انه مل يقم هلم ومل يرد عليهم السالم فجلسوا وجعلوا يهنئونه بالسالمة فلم جيبهم وال باالشارة ديو
بل جعل حيادث شخصا سخرية عنده وقاموا على مثل ذلك منصرفني ومنكسفني ومنكسري 

  اخلاطر 

  واستهل شهر ربيع االول بيوم االحد سنة

اجمليء اىل مصر وعملوا له املوكب وعمره حنو يف ثامنه مات ابن ابراهيم باشا وهو الذي تقدمه يف 
ست سنوات وكان موته يف اول الليل من ليلة االحد فأرسلوا التنابيه العيان الدولة واملشايخ 

فخرج البعض منهم يف ثلث الليل االخري اىل مصر القدمية حيث املعادي النه مات بقصر اجليزة 
  حضروا به اال قرب الزوال  فما طلع النهار حىت ازدمحوا مبصر القدمية وما



واجنروا باملشهد اىل دفنهم بالقرب من االمام الشافعي وعملوا له مأمتا وفرقوا دراهم على الناس 
والفقهاء وغري ذلك مث حكى املخربون عن كيفية موته انه كان نائما يف حجر دادته جارية سوداء 

طرب ووصل اخلرب اىل ابيه فدخل فشاجرهتا جارية بيضاء ورفصتها برجلها فأصابت الغالم فاض
اليهم وقبض على اجلواري احلاضرات وحبسهن يف مكان بالقصر وقال ان مات ولدي قتلتكن 

عن اخركن فمات من ليلته فحنق اجلميع والقاهن يف البحر مبا فيهن الدادة قيل اهنن ومخسة قيل 
  ستة واهللا اعلم 

 يبق من الشغل اال القليل مث فتحوا هلا شرما ويف اواخره انقضى امر احلفر بترعة االسكندرية ومل
خالف فمها املعمول خوفا من غلبة البحر فجرى فيها املاء واختلط باملياه املاحلة اليت نبعت من 
ارضها وعال املاء منها على بعض املواطن املسجنة وهبا روبة عظيمة وساح على االرض وليس 

على فيها البحر املاحل على اجلسر الكبري  هناك جسور متنع وصادف ايضا وقوع نوة واهوية
ووصل اىل الترعة فأشيع يف الناس ان الترعة فسد امرها ومل تصح وان املياه املاحلة اليت منها ومن 

البحر غرقت االسكندرية وخرج اهلها منها اىل ان حتقق اخلرب بالواقع وهو دون ذلك ورجع 
  عظمهم املهندسون والفالحون اىل بالدهم بعد ما هلك م

   ١٢٣٥واستهل شهر ربيع الثاين سنة 
يف اوله عزل الباشا حممد بك الدفتردار عن امارة الصعيد وقلد عوضه امحد باشا ابن طاهر باشا 

  وسافر يف خامسه 
ويف سابعه سافر الباشا اىل االسكندرية للكشف على الترعة وسافر صحبته ابنه ابراهيم باشا 

  لقدمي ودبوس اوغلي وحممد بك الدفتردار والكتخدا ا
ويف ثالث عشره حضر الباشا ومن معه من غيبتهم وقد انشرح خاطره لتمام الترعة وسلوك 

املراكب وسفرها فيها وكذلك سافرت فيها مراكب وشيد والنقاير بالبضائع واستراحوا من وعر 
  البغاز والسفر يف املاحل اىل 

ب القتحام البغاز والبحر الكبري ومل يبق يف شغل االسكندرية والنقل والتجرمي وانتظار الريح املناس
الترعة اال االمر اليسري واصالح بعض جسورها واتفق وقوع حادثة يف هذا الشهر وهو ان 

شخصا من االفرنج االنكليز ورد من االسكندرية وطلع اىل بلدة تسمى كفر حشاد فمشى بالغيط 
ني يف رجله وصادف هناك شخصا من ليصطاد الطري فضرب طريا ببندقته فأصابت بعض الفالح

االرنؤد بيده هراوة او مسوقة فجاء اىل ذلك االفرجني وقال له اما ختشى ان يأيت اليك بعض 
الفالحني ويضربك على رأسك هكذا واشار هبما يف يده على رأس االفرجني لكونه اليفهم لغته 



الفالحون وقبضوا على فاغتاظ من ذلك االفرجني وضربه ببندقته فسقط ميتا فاجتمع عليه 
االفرجني ورفعوا االرنؤدي املقتول حضروا اىل مصر وطالبوا مبجلس كتخدا بك واجتمع الكثري 

من االرنؤد وقالوا البد من قتل االفرجني فاستعظم الكتخدا ذلك الهنم يراعون جانب االفرنج اىل 
ل بإحضارهم وقد الغاية فقال حىت نرسل ىل القناصل وحنضرهم لريوا حكمهم يف ذلك وارس

تكاثر االرنؤد واخذهتم احلمية وقالوا الي شئ تؤخر قتله اىل مشورة القناصل وان مل يقتل هذا يف 
الوقت نزلنا اىل حارة االفرج وهنبناها وقتلنا كل من هبا من االفرنج فلم يسع الكتخدا اال ان امر 

 كبكبتهم وقد نفذ االمر وكان بقتله فنزلوا به اىل الرميلة وقطعوا رأسه وطلع ايضا القناصل يف
  ذلك يف غيبة الباشا 

   ١٢٣٥واستهل شهر مجادي االوىل سنة 
فيه جرد الباشا حسن بك الشماشرجي حاكم البحرية على سيوة من اجلهة القبلية فتوجه اليها من 

  البحرية جبنده ومعه طائفة من العرب 
ن قائل انه متوجه اىل سنار ومن قائل وفيه قوي عزم الباشا على االغارة على نواحي السودان فم

اىل دار فور وساري العسكر ابنه امسعيل باشا وخالفه ووجه الكثري من اللوازم اىل اجلهة القبلية 
  وعمل البقسماط والذخرية ببالد قبلي والشرقية واهتم اهتماما عظيما وارسل ايضا بإحضار 

  مشايخ العربان والقبائل 
القليوبية حيث اخليول بالربيع وخرج حمو بك لضيافته بقلقشندة  وفيه خرج الباشا اىل ناحية

واخرج خياما ومجاال كثرية حمملة بالفرش والنحاس واالت املطبخ واالرز والسمن والعسل 
والزيت واحلطب والسكر وغري ذلك واضافه ثالثة ايام وكذلك تأمر كاشف الناحية وغريه 

ات وابن الشواريب كبري قليوب وابن عسر وكان وكذلك احضر له ضيافة ابن شديد شيخ احلويط
  صحبة الباشا ولداه ابراهيم باشا وامسعيل باشا وحسن باشا 

ويف اثناء ذلك ورد اخلرب مبوت عابدين بك اخو حسن باشا بالديار احلجازية وكذلك الكثري من 
العزاء  اتباعه باحلمى فتكدر حظهم وبطلت الضيافات وحضر الباشا ومن معه يف اواخره لعمل

وامليتم واخرب الواردون بكثرة احلمى بالديار احلجازية حىت قالوا انه ملب يبق من طائفة عابدين بك 
  اال القليل جدا 

   ١٢٣٥واستهل شهر مجادي الثانية سنة 
يف عشرينه وردت هدية من وايل الشام فيها من اخليول اخلاص عشرة بعضها ملبس والباقي من 

  نعلمها غري سروج واشياء اخر ال



  ويف اواخره ورد اخلرب بان حسن بك الشمشارجي استوىل على سيوة 
  وفيه ورد اخلرب بأنه وقع بإسالمبول حريق كثري 

وفيه ورد اخلرب ايضا عن حلب بأن امحد باشا املعروف خبورشيد الذي كان سابقا وايل مصر 
متوليا عليها فحصل منه ما استوىل على حلب وقتل من اهلها واعياهنا اناسا كثرية وذلك انه كان 

اوجب قيام اهل البلدة عليه وعزلوه واخرجوه وذلك من مدة سابقة فلما اخرجوه اقام خارجها 
وكاتب الدولة يف شأهنم وقال ماقال يف حقهم فبعثوا اوامر ومراسيم لوالة تلك النواحي بأن 

ملكوها وفتكوا يف اهلها يتوجهوا ملعونته على اهل حلب فاحتاطوا بالبلدة وحاربوها اشهرا حىت 
  وضربوا عليهم ضرائب عظيمة وهم على ذلك 

ويف اواخره ايضا تقلد اغاوية مستحفظان مصطفى اغا كرد مضافة للحسبة عوضا عن حسن اغا 
الذي تويف يف احلج فأخذ يعسف كعادته يف مبادئ توليته للحسبة وجعل يطوف ليال وهنارا وحيتج 

  فيضرب من يصادفه راجعا من سهر وحنوه او يقطع من اذنه او انفه على املارين بالليل بادىن سبب 
   ١٢٣٥واستهل شهر رجب بيوم اجلمعة سنة 

  يف ثالثه تقلد نظر احلسبة شخص يسمى حسني اغا املوريل وهو خبشوجني بساتني الباشا 
 وفيه رجع حسن بك الشماشرجي من ناحية سيوة بعد ان استوىل عليها وقبض من اهاليها مبلغا

  من املال والتمر وقرر عليها قدرا يقومون به يف كل عام اىل اخلزينة 
ويف عشرينه سافر حممد اغا الظ وهو املنفصل عن الكتخدائية اىل قبلي مبعىن انه يف مقدمة اجلردة 

  يتقدمها اىل الشالل 
ك وهو ويف اواخره وصل اخلرب مبوت خليل باشا بالديار احلجازية فخلع الباشا على اخيه امحد ب

  ثالث اخوته وهو اوسطهم وقلده يف منصب اخيه عوضا عنه واعطى البريق واللوازم 
ويف اواخره توجه الباشا اىل ناحية الوادي لينظر ما جتدد به من العمائر واملزارع والسواقي وقد 

  صار هذا الوادي اقليما على حدته وعمر به قرى ومساكن ومزارع 
   ١٢٣٥نة واستهل شهر شعبان بيوم االحد س

فيه سافر ابراهيم باشا اىل القليوبية مث اىل املنوفية والغربية لقبض اخلراج عن سنة تارخيه والطلب 
بالبواقي اليت انكسرت على الفقراء وكان الباشا سامح يف ذلك وتلك بواقي سبع سنني فكان 

حون ومشايخ يطلب جمموع ما على القرية من املال والبواقي يف ظرف ثالثة ايام ففزعت الفال
البالد وتركوا غالهلم يف االجران وطفشوا يف النواحي بنسائهم واوالدهم وكان حيبس من جيده 

  من النساء ويضرهبن فكان جمموع املال املطلوب 



  حتصيله على ما اخربين به بعض الكتاب مائة الف كيس 
  ويف منتصفه حضر الباشا من ناحية الوادي 

يف مغالق اخلشب اليت خلف جامع مرزة واقام احلريق حنو يومني ويف اواخره وقع حريق ببوالق 
حىت طفئ واحترق فيه الكثري من اخلشب املعد للعمائر املعروف بالكرسنة والزفت وحطب 

  االشراق وغريه 
   ١٢٣٥واستهل شهر رمضان بيوم االثنني سنة 

ن ومن مجلة الطلب واالهتمام حاصل وكل قليل خيرج عساكر ومغاربة مسافرين اىل بالد السودا
ثالثة انفار من طلبة العلم يذهبون بصحبة التجريدة فوقع االختيار على حممد افندي االسيوطي 

قاضي اسيوط والسيد امحد البقلي الشافعيني والشيخ امحد السالوي املغريب املالكي واقبضوا حممد 
ا وكسوة ورتبوا افندي املذكور عشرين كيسا وكسوة ولكل واحد من االثنني خسمة عشر كيس

  هلم ذلك يف كل سنة 
ويف سابعه وقع حريق يف سراية القلعة فطلع االغا والوايل واغات التبديل واهتموا بطفئ النار 
وطلبوا السقائني من كل ناحية حىت شح املاء وال يكاد يوجد وكان ذلك يف شدة احلر وتواقق 

حية ديوان كتخدا بك وجملس شريف شهر بؤتة ورمضان واقاموا يف طفء النار يومني واحترق نا
بك وتلفت اشياء وامتعة ودفاتر حرقا وهنبا وذلك ان ابنية القلعة كانت من بناء امللوك املصرية 
باالحجار والصخور والعقود وليس هبا اال القليل من االخشاب فهدموا ذلك مجيعه وبنوا مكانه 

بناء اسالمبول واالفرنج وزخرفوها االبنية الرقيقة واكثرها من احلجنة واالخشاب على طريق 
وطلوها بالبياض الرقيق واالدهان والنقوش وكله سريع االشتعال حىت ان الباشا ملا بلغه هذا 

احلريق وكان مقيما بشربا تذكر بناء القلعة القدمي وما كان فيه من املتانة ويلوم على تغيري الوضع 
وضعوا هذا البناء وقد تلف يف هذا احلريق ما السابق ويقول انا كنت غائبا باحلجاز واملهندسون 

  ينيف عن مخسة وعشرين الف كيس حرقا وهنبا وملا حصل هذا 

  احلريق انتقلت الدواوين اىل بيت طاهرباشا باالزبكية وانقضى شهر رمضان 
   ١٢٣٥واستهل شهر شوال بيوم الثالثاء سنة 

الرؤية جدا وشهد اثنان برؤيته  وقع يف تلك الليلة اضطراب يف ثبوت اهلالل لكونه كان عسر
ورد الواحد مث حضر آخر ومل يزالوا كذلك اىل آخر الليل مث حكم به عند الفجر بعد ان صليت 

  التراويح واوقدت املنارات وطاف املسحرون بطبالهتم وتسحرت الناس واصبح العيد باردا 
راهيم باشا للنظر يف االحكام ويف خامسه سافر الباشا اىل ثغر األسكندرية كعادته واقام ولداه اب



والشكاوي والدعاوي وكانت اقامته بقصره الذي انشأه بشاطئ النيل جتاه مضرب النشاب 
وتعاظم يف نفسه جدا وملا رجع ابراهيم باشا من سرحته شرعوا يف عمل مهم خلتان عباس باشا 

نصبوا خياما ابن اخيه طوسون باشا وهو غالم يف السادسة فشرعوا يف ذلك يف تاسع عشرة و
كثرية حتت القصر وحضرت ارباب املالعيب واحلواة واملفزلكون والبهلوانيون وطبخت االطعمة 

واحللواء واالمسطة واوقدت الوقدات بالليل من املشاعل والقناديل والشموع بداخل القصر 
هم وتعاليق النجفات البلور وغري ذلك ورمسوا باحضار غلمان اوالد الفقراء فحضر الكثري من

واحضروا املزينني فختنوا يف اثناء ايام الفرح حنو االربعمائة غالم ويفرشون لكل غالم طراحة 
جرحه مث يعطى لكل غالم كسوة والف نصف فضة ويف كل ليلة  ٢وحلافا يرقد عليها حىت يربأ 

يعمل شنك وحراقات ونفوط ومدافع بطول الليل ودعوا يف اثناء ذلك كبار االشياخ والقاضي 
يخ السادات والبكري وهو نقيب االشراف ايضا واملفايت وصار كل من دخل منهم جيلسونه والش

من سكوت ومل يقم لواحد منهم ومل يرد على من يسلم وال باالشارة السالم ومل يكلمهم بكلمة 
يؤانسهم هبا وحضرت املائدة فتعاطوا الذي تعاطوه حىت انقضى اجمللس وقاموا وانصرفوا من 

  سكوت 
  م االربعاء ثالث عشرينه خرجوا باحململ اىل احلصوة وامري ويف يو

  احلاج شخص من الدالة مل نعرف امسه 
ويف يوم اخلميس عملوا الزفة لعباس باشا ونزلوا به من القلعة على الدرب االمحر على باب اخلرق 

كابر اىل القصر وختنوه يف ذلك اليوم وامتال طشت املزين الذي ختنه بالدنانري من نقوط اال
واالعيان وخلعوا عليه فروة وشال كشمريي وانعموا على باقي املزينني بثالثني كيسا وانقضى 

  ذلك 
ويف يوم الثالثاء تاسع عشرينه املوافق لثالث مسرى القبطي او يف النيل اذرعة وكسر السد يف 

  صبحها يوم االربعاء وجرى املاء يف اخلليج وذلك حبضرة كتخدا بك والقاضي 
ا الشهر حضر طائفة من بواقي االمراء املصرية من دنقلة اىل بر اجليزة وهم حنو اخلمسة ويف هذ

وعشرين شخصا ومالبسهم قمصان بيض ال غري فأقاموا يف خيمة ينتظرون االذن وقد تقدم منهم 
االرسال بطلب االمان عند ما بلغهم خروج التجاريد وحضر ابن علي بك ايوب وطلب امانا 

اىل ذلك وارسل هلم امانا المجعهم ما عدا عبد الرمحن بك والذي يقال له املنفوخ البيه فاجيبوا 
فليس يعطيهما امانا وملا حضرت مراسله االمان لعلي بك ايوب وتأهب للرحيل حقدوا عليه 
وقتلوه ووصل خرب موته فعملوا نعيه يف بيته سكن زوجته الكائن بشمس الدولة واكثروا من 



  ام الندب والصراخ عدة اي
ويف هذا الشهر ايضا حضر اشخاص من بالد العجم وصحبتهم هدية اىل الباشا وفيها خيول 

  فأنزلوهم ببيت حسني بك الشماشرجي بناحية ستوفة العزى 

ة   واستهل شهر ذي القعدة بيوم اخلميس سن

 يف رابعه يوم االحد وصل قاجبي وعلى يده مرسوم تقرير للباشا بوالية مصر على السنة اجلديدة
وتقرير اخر لولده ابراهيم باشا بوالية جدة وركب القاجبي املذكور يف موكب من بوالق اىل 

  القلعة وقرئت املراسلني حبضرةكتخدا بك وابراهيم باشا واعياهنم وضربوا مدافع 

وفيه سافر امسعيل باشا اىل جهة قبلي وهو امري العسكر املعينة لبالد النوبة كل ذلك والباشا الكبري 
  حاله باالسكندرية على 

  واستهل شهر ذي احلجة سنة

فيه توجه ابراهيم باشا اىل ابيه باالسكندرية فاقام هناك اياما وعاد يف اخر الشهر فأقام مبصر اياما 
قليلة وسافر اىل ناحية قبلي ليجمع ما جيده عند الناس من القمح والفول والعدس الثالثة اصناف 

ميع اىل قبلي حلمل الغالل ومجعها يف الشون البحرية لتباع واخذوا كل سفينة غصبا وساقوا اجل
  على االفرنج والروم باالمثان الغالية وانقضت السنة 

ومن حوادثها زيادة النيل الزيادة املفرطة وخصوصا بعد الصليب وقد كان حصل االعتناء الزائد 
ه الزيادةبعد بأمر اجلسور بسبب ما حصل يف العامني السابقني من التلف فلما حصلت هذ

الصليب وطف املاء على اعلى اجلسور وغرق مزارع الذرة والنيلة والقصب واالرز والقطن 
واشجار البساتني وغالب اشجار الليمون والربتقال مبا عليها من الثمار وصار املاء ينبع من 
الزراعة االرض املمنوعة نبعا وال عاصم من امر اهللا وطال مكث املاء على االرض حىت فات اوان 

ومل نسمع ومل نر يف خوايل السنتني تتابع الغرقات بل كان الغرق نادر احلصول وعلماء اخلليج 
حىت سد غالب فرجات القناطر ونبع املاس من االراضي الواطية القريبة من اخلليج مثل غيط 

  العدة وجامع االمري حسني وحنو ذلك 
ومسوها باحملمودية على اسم السلطان حممود فتحوا ومنها ان ترعة االسكندرية احملدثة ملا مت حفرها 

هلا شرما دون فمها املعد لذلك وامتالت باملاء فلما بدأت الزيادة فزادت وطف املاء يف املواضع 
الوطية وغرقت االراضي فسدوا ذلك الشرم وابقوا من داخله فيها عدة مراكب للمسافرين 



ر اىل مراكبها وبقي ماؤها ماحلا متغريا واستمر فكانوا ينقلون منها اىل مراكب البحر ومن البح
  اهل الثغر يف جهد من قلة املاء العذب وبلغ مثن الراوية قرشني 

ومنها انه ملا وقع القياس يف أراضى القرى قرروا مسموحا ملشايخ البالد يف ظنري مضايقهم مخسة 
عقب مطالبتهم بإخراج افدنة من كل مائة فدان ويف هذا العام يدفع مال املسوح سنتني وذلك 

قبل أوانه وما صدقوا اهنم غلقوه ببيع غالهلم بالنسيئة واالستدانة وبيع املواشي واالمتعه ومصاغ 
النساء وكانوا أيضا طولبوا بالبواقي يف السنني اخلوايل اليت كانوا عجزوا عنها ومل يزك رمي 

طولب مشايخ البالد مبال  الغالل يف هذه السنة وكذلك الفول ومثر النخيل والفواكهة وملا
املسوح ازداد كريهم فإنه رمبا جيئ على الواحد آلف ريال واقل واكثر وقد قاسوا الشدائد يف 

غالق اخلراج اخلارج عن احلد وعدم زكاء الزرع وغرق مزارع النيلة واألرز والقطن والقصب 
  والكتان وغري ذلك 

ا وعلى اجلمل ستون قرشا وعلى ويف اثر ذلك فرضوا على اجلواميس كل راس عشرون قرش
  الشاة قرش والرأس من املعز سبعة وعشرون نصف وثلث والبقرة مخسة عشر والفرس كذلك 

ومنها احتكار الصابون وحيجز مجيع الوارد على ذمة الباشا مث مسومح جتارة بشرط آن يكون مجيع 
على ستني نصفا بعد آن  صابون الباشا ومرتباته ودائرته من غري مثن وهو شئ كثري ويستقر مثنه

  كان خبمسني جردا من غري نقو 
ومنها ما أحدثه على البلح بأنواعه وما جيلب من الصعيد واليا األبرميي وأنواع العجوة حىت جريد 

النخل والليف واخلوص يؤخذ مجيع ذلك بالثمن القليل ويباع ذلك للمتسببني بالثمن الزائد وعلى 
سنة مل تثمر النخيل اآلم القليل جدا ومل يظهر البلح األمحر يف أيام الناس بازيد من ذلك ويف هذه ال

وفرته ومل يوجد باألسواق اآلم أياما قليلة وهو شئ ردئ وبسر ليس جبيد ورطله خبمسة أنصاف 
وهي مثن العشرة أرطال يف السابق وكذلك العنب مل يظهر منه اآلم القليل وهو الفيومي 

  صره شرابا بأكياس كثرية مثل غريه من األصناف وغري ذلك والشرقاوي وقد التزم به من يع

  جزئيات مل يصل ألينا علمها ومنها ما وصل ألينا علمها وامهلنا ذكرها 
ومنها آن حسن باشا سافر آيل اجلهة القبلية وصحبته بعض اإلفرنج الذين كان رخص هلم الباشا 

كهوف والربايب واستخراج اآلثار السياحة والغوص باراضي الصعيد والفحص وفحر األراضي وال
القدمية واألمم السالفة من التماثيل والتصاوير ونواويس املوتى وقطع الصخور بالبارود واشعاوا 

انه ظهر هلم شئ خمرفش يشبه خرء الرصاص آو احلديد وبه بعض بريق ذكروا انه معدن إذا 
قطعة تزيد يف الوزن على  تصفى خرج منه فضة وذهب واخربين بعض من اثق خبربه انه اخذ منه



رطلني وذهب هبا عند رجل صائغ فاوقد عليها حنو قنطار من الفحم بطول النهار فخرج منها يف 
آخر اآلمر وهو ينقلها من بوط آيل آخر بعد كسره قطعة مثل الرصاص قدر األوقية وذكروا أيضا 

اإلفرنج واوقدها  آن اجلبل أحجارا سوداء مثل الفحم وذلك اهنم آتوا مبثل ذلك من بالد
بالضرخبانة كريهة الرائحة مثل الكربيت واال تصري رمادا بل تبقى على حجريتها مع تغري اللون 
وحيتاج آيل نقلها آيل الكيمان وقالوا آن بداخل جبال الصعيد كذلك فسافر حسن باشا بقصد 

بري وهم يكسرون اجلبل استخراج هذه األشياء وامثاهلا فأقام حنو ثالثة اشهر وذلك بأمر الباشا الك
بالبارود فظهر باجلبل جبس يسيل منه دهن اسود بزرقة ورائحته زخنة كربيتية يشبه النفط وليس 

هو وآتوا بشيء منه آيل مصر أوقدوا منه يف السرج فملؤا منه سبعة مصايف وانقطع أشيع يف 
زيت الطيب وال الناس قبل حتقق صورته بل وصلت مكاتبات بأنه خرج من اجلبل عني تسيل بال

ينقطع جرياهنا يكفي مصر واقطاعها بل والدنيا أيضا واخربين بعض اتباعهم آن الذي صرف يف 
  هذه املرة حنو األلفي كيس 

ومن حوادث هذه السنة اخلارجة عن ارض مصر آن السلطان حممود تغري خاطره على علي باشا 
ووقع هلم معه حروب ووقائع  املعروف بتية رنلي حاكم بالد االرنؤد وجرد عليه العساكر

  واستولوا على اكثر البالد 

اليت حتت حكمه وحتصن هو يف قلعة منيعة وعلى باشا هذا يف مملكة واسعة وجنود كثرية وله عدة 
اوالد متآمرين كذلك وبالدهم بني بالد الرومنلي والنمسا ويقال ان بعض اوالده دخل حتت 

المر على ذلك ودخل الشتاء وانقضت السنة ومل الطاعة ووكذلك الكثري من عساكره وبقي ا
  يتحقق عنه خرب 

ومنها امر املعاملة وما يقع فيها منن التخليط والزيادة حىت بلغ صرف الريال الفرانسة اثين عشرة 
قرشا عنها اربعمائة ومثانون نصفا والبندقي الف فضة وكذلك اجملر الفندقلي االسالمي سبعة عشر 

ويل مبعىن املضروب هناك املنقول اىل مصر يصرف بقرشني وربع يزيد عن قرشا والقرش االسالمب
املصري ستني نصفا وكذلك الفندقلي االسالمبويل يصرف يف بلدته باحد عشرة قرشا ومبصر 

بسبعة عشر كما تقدم فتكون زيادة ستة قروش وكذلك الفرانسا يف بالدها تصرف بأربعة قروش 
ر واما االنصاف العددية اليت تذكر يف املصارفات فال وجود وبإسالمبول بسبعة ومبصر باثين عش

هلا اصال اال يف النادر جدا واستغىن الناس عنها لغلو االمثان يف مجيع املبيعات واملشتروات وصار 
البشلك الذي يقال له اخلمساوية أي صرفه مخسة انصاف هي بدل النصف النه ملا بطل ضرب 

نصف القرش وربعه ومثنه الذي هو البشلك ومل يبق بالقطر القروش بضرخبانة مصر وعوض عنها 



اال ما كان موجودا قبل وهو كثري يتناقل بأيدي الناس واهل القرى ويعود اىل اخلزينة ويصرف يف 
املصارف واملشاهرات وعالئف العساكر وكذلك يشترون لوازمهم فتذهب وتعود وهكذا تدور 

تياج اىل صرفه بسبعة من البشلك بنقص الثمن مع الفلك كلما دار ويصرف القرش عند االح
فباعتبار كوهنا يف مقام النصف يكون القرش بسبعة انصاف الغري وباعتبار ذلك يكون االلف 
فضة مبائة ومخسة وسبعني فضة الن اخلمسة وعشرين قرشا اليت هي بدل االلف اذا نقصت يف 

  اخلمسة وعشرين كانت مائة ومخسة املصارفة الثمن تكون احدى وعشرين واذا ضربنا السبعة يف 

وسبعني وفيها من الفضة اخلالصة ستة دراهم الغري واوزان هذه القطع خمتلفة الجتد قطعة وزن 
نظريهتا ويف ذلك فرط اخر والقليل يف الكثري كثري والذي ادركناه يف الزمن السابق ان هذه 

ا مبصر علي بك القازدغلي بعد القروش مل يكن هلا وجود بالقطر املصري البتة واول من احدثه
الثمانني ومائة والف عندما استفحل امره واكثر من العساكر والنفقات واظهر العصيان على 

الدولة وملا استوىل حممد بك املعروف بأيب الذهب ابطلها رأسا من االقليم وخسر الناس بسبب 
سارة لكثرة اخلري واملكاسب ومل ابطاهلا حصة من امواهلم مع فرحهم بابطاهلا ومل يتأثروا بتلك اخل

يبق من اصناف املعاملة اال انواع الذهب االسالمي والفرجني والفرانسة ونصفه وربعه والفضة 
الصغرية اليت يقال هلا نصف فضة مع رخاء االسعار وكثرة املكاسب ويصرف هذا النصف بعدد 

كانت مضروبة وخمتومه او من االفلس النحاس اليت يقال هلا اجلدد اما عشراو اثنا عشر اذا 
عشرين اذا كانت صغرية وخبالف ذلك ويقال هلا السحاتة فكان غالب احملقرات يقضي هبذه 

اجلدد بل وخالف احملقرات ويف البيع والشراء وكان جيلب منها الكثري مع احلجاج املغاربه يف 
ري او االجري اذا املخايل ويبعوهنا على اهل االسواق بوزن االرطال ويرحبون فيها فكان الفق

اكتسب تصفا وصرفه هبذه اجلدد كفاه نفقة يومه مع رخاء االسعار ويشترى منها خبزا وادما 
واذا احتاج الطابخ لوزام الطبخة يف التقلية اخذ من البقال البصل والثوم والسلق والكسربة 

واحد وقد والبقدونس والفجل والكراث والليمون الصنف او الصنفني او الثالثة باجلديد ال
انعدمت هذه اجلدد بالكلية واذا وجدت فال ينتفع هبا اصال وصار النصف الفضة مبنزلة اجلديد 

النحاس وال وجود له ايضا وصارت اخلمساوية مبنزلة النصف بل واحقر النه كان يصرف بعدد 
ثة كثري من اجلدد وهذه خبمسة فقط فإذا اخذ الشخص شيئا من احملقرات بنصف او نصفني او ثال
ماكان يؤخذ جبديد او جديدين مل جيد عند البائع بقية اخلمساوية فأما يترك الباقي لوقت احتياج 

  اخر ان كان 



يعرفه واال تعطال واذا كان االنسان بالسوق وحلقه العطش فيشرب من السقاء الطواف ويعطيه 
مل يكن معه بشلك جديدا او ميال صاحب احلانوت ابريقه جبديد ويف هذه االيام اذا كان الشخص 

يشرب به واال بقي عطشان حىت يشرب من داره واليهون عليه ان يدفع مثن قربة يف شربة ماء 
وذلك لعدم وجود النصف وكذلك الصدقة على الفقراء وامثاهلم وقد كان الناس من ارباب 

نصف  البيوت اذا زاد بعد مثن اللحم واخلصار نصف يسألون اخلادم يف اليوم الثاين عنه لكونه
املصروف وحياسبونه عليه وكان صاحب العيال وذوو البيوت احملتوية على عدة اشخاص من عيال 
وجوار وخدم اذا ادخر الغلة والسمن والعسل واحلطب وحنو ذلك يكفيه يف مصرف يومه العشرة 

انصاف يف مثن اللحم واخلضار وخالفه واما اليوم فال يقوم مقامها العشرة قروش وازيد لغلو 
سعار يف كل شئ بسبب احلوادث واالحتكارات السابقة والتجددة كل وقت يف مجيع االصناف اال

والخيفى ان اسباب اخلراب اليت نص عليها املتقدمون اجتمعت وتضاعفت يف هذه السنني وهي 
زيادة اخلراج واختالل املعاملة ايضا واملكوس وزاد على ذلك احتكار مجيع االصناف واالستيالء 

ق الناس فال جتد مرزوقا اال من كان يف خدمة الدولة متوليا على نوع من انواع املكوس على ارزا
او مباشرا او كاتبا او صانعا يف الصنائع احملدثة وال خيلوا من هفوة ينم هبا عليه فيحاسب مدة 
ر عليه استيالئه فيجتمع عليه مجلة من االكياس فيلزم بدفعها ورمبا باع داره ومتاعه فال يفي مبا تأخ

فأما يهرب ان امكنه اهلرب واما بقي يف احلبس هذا ان كان من ابناء العرب واهايل البلدة وما ان 
كان خبالف ذلك فرمبا سومح او تصدى له من خيفف عنه او يدخله يف منصب او شركة فريتفع 

  حاله ويرجع احسن ما كان 
لقصب والتلي الذي يصنع من ومما حدث ايضا يف هذه السنة االستريء على صناعة املخيش وا

الفضة للطرازات واملقصبات واملناديل واحملارم وخالفها من املالبس وذلك بإغراء بعض صناعهم 
  وحتاسدهم وان مكسبها 

يزيد على الف كيس يف السنة الن غالب احلوادث باغراء الناس على بعضهم البعض وكذلك 
قيق من العبيد واجلواري السود وغريهم من االستيالء على وكالة اجلالبة اليت يباع فيها الر

البضائع اليت جتلب من بالد السودان كسن الفيل والتمر هندي والشتم وروايا املاء وريش النعام 
  وغري ذلك 

ومنها احلجر على عسلي النخل ومشعه فيضبط مجيعه للدولة ويباع رطل الشمع بستة قروش وال 
ن رطله قبل احلجر بثالثة قروش فاذا وردت مراكب اىل يوجد اال ما كان خمتلسا ويباع خفية وكا

الساحل نزل اليها املفتشون على االشياء ومن مجلتها الشمع فيأخذون ما جيدونه وحيسب هلم 



بأخبس مثن فن اخفى شيئا وعثر وعليه اخذوه بال مثن ونكلوا بالشخص الذي جيدون معه ذلك 
صارى واعواهنم الدين هلم وقد هاف النحل يف ومسوه حراميا لريتدع غريه واملتويل على ذلك ن

هذه السنة وامتنع وجود العسل وكذلك مثر النخيل بل والغالل فلم تزك يف هذه السنني مع كثرة 
االسيال اليت غرقت منها االراضي بل وتعطل بسببها الزرع وزادت امثاهنا وخصوصا الفول واما 

  العدس فال يوجد ايضا اال نادرا 
املالحة وتوابعها من زاد يف ماهلا وبلغ مثن الكيلة قرشا وكانت قبل ذلك بثالثني وكذلك التزم ب

نصفا وفيما ادركناه بالثة انصاف واما اجر االجراء والفعلة واملعمرين فأبدل النصف بالقرش 
وكذلك مثن اجلري البلدي واجلبس الن عمائر اهل الدولة مستدمية التنقضي ابدا ونقل االتربة اىل 

ن على قطارات اجلمال واحلمري من شروق الشمس اىل غروهبا حىت ستر علوها االفق من الكيما
كل ناحية واذا بىن احدهم دار فال يكفيه يف ساحتها الكثري ويأخذ ما حوهلا من دور الناس بدون 

القيمة ليوسع هبا داره ويأخذ ما بقي يف تلك اخلطة خلاصته واهل دائرته مث يبين اخرى كذلك 
  ومجعيته واخرى لعسكره وهكذا  ليدوانه

واما سليمان اغا السلحدار فهو الداهية العظمى واملصيبة الكربى فإنه تسلط على بقايا املساجد 
  واملدارس والتكايا اليت بالصحراء ونقل احجارها 

اىل داخل باب الربقية املعروف بالغريب وكذلك ما كان جلهة باب النصر ومجعوا احجارها خارج 
ر وانشأ جهة خان اخلليلي وكالة وجعل هبا حواصل وطباقا واسكنها نصارى االروام باب النص

واالرمن بأجره زائدة اضعاف االجر املعتادة وكذلك غريهم ممن رغب يف السكىن وفتح هلا بابا 
خيرج منه اىل وكالة اجلالبة الشهرية اليت باخلراطني الهنا بظاهرها واجر احلوانيت كذلك بأجرة 

جر احلوانوت بثالثني قرشا يف الشهر وكانت احلانوت تؤجر بثالثني نصفا يف الشهر زائدة فأ
والعجب يف اقدام الناس على ذلك واسراعهم يف تأجرهم قبل فراغ بنائها مع ادعائهم قلة 

املكاسب ووقف احلال ولكنهم ايضا يستخرجوهنا من حلم الزبون وعظمه مث اخذ بناحية داخل 
ا يسمى حوش عطى بضم العني وفتح الطاء وسكون الياء كان حمطا باب النصر مكانا متسع

لعربان الطور وحنو هم اذا وردوا بقوافلهم بالفحم والقلي وغريه وكذلك اهايل شرقية بلبيس 
فأنشأ يف ذلك املكان ابنية عظيمة حتتوي على خانات متداخلة وحوانيت وقهاوي ومساكن 

باالجر الزائدة مث انتقل اىل جهة خان اخلليلي فأخذ  وطباق وسكن غالبها ايضا االرمن وخالفهم
اخلان املعروف خبان القهوة وما حوله من البيوت واالماكن واحلوانيت واجلامع اجملاور لذلك 

تصلى فيه اجلمعة باخلطبة فهدم ذلك مجيعه وانشأ خانا كبريا حيتوي على حواصل وطباق 



الثون قرشا يف كل شهر وانشأ فوق السبيل وحوانيت عدهتا اربعون حانوتا اجرة كل حانوت ث
وبعض احلوانيت زاوية لطيفة يصعد اليها بدرج عوضا عن اجلامع مث انتقل اىل جهة اخلرنفش خبط 

االمشاطية فأخذ اماكن ودورا وهدمها وهو االن جمتهد يف تعمريها كذلك فكان يطلب رب 
مسحت به نفسه ان شاء عشر الثمن او  املكان ليعطيه الثمن فال جيد بدا من االجابة فيدفع له ما

اقل او ازيد بقليل وذلك لشافعة أو واسطة خري وإذا قيل له وقف وال مسوع الستبدال العدم 
ختربة امر بتخريبة ليال مث يايت بكشاف القاضي فرياه خرابا فيقضي له وكان يثقل عليه لفظة وقف 

  ف اصله اليدفعه واليلتفت ويقول ايش يعين وقف واذا كان على املكان حكر جلهة وق

لتلك اللفظة ايضا ويتمم عمائره يف اسرع وقت لعسفه وقوة مراسه على ارباب االشغال واملوانة 
وال يطلبق للفعلة الرواح بل حيبسهم اىل الدوام اىل باكر النهار ويوقظوهنم يف اخر الليل بالضرب 

ىت يف شدة احلر يف رمضان واذا ويبتدؤن يف العمل من وقت صالة الشافعي اىل قبيل الغروب ح
ضجوا من احلر والعطش امرهم مشد العمارة بالشرب واحضرهلم السقاء ليسقهم وظن اكثر 

الناس ان هذه العمائر امنا هي ملخدومه النه اليسمع لشكوى احد فيه واشتد يف هذا التاريخ امر 
ا املخالفني للملة فهم املساكن باملدينة وضاقت بأهلها لشمول اخلراب وكثرة االغراب وخصوص

االن اعيان الناس يتقلدون املناصب ويلبسون ثياب االكابر ويركبون البغال واخليول املسومة 
والرهوانات وامامهم وخلفهم العبيد واخلدم وبأيديهم العصي يطردون الناس ويفرجون هلم 

شتروهنا بأغلى الطرق ويتسرون باجلواري بيضاء وحبوشا ويسكنون املساكن العالية اجلليلة ي
االمثان ومنهم من له دار باملدينة ودار مطلة على البحر للنزاهة ومنهم من عمر له دارا وصرف 
عليها الوفا من االكياس وكذلك اكابر الدولة الستيالء كل من كان يف خطه على مجيع دورها 

 الهنم حيتاجون واخذها من ارباهبا بأي وجه وتوصلوا بتقليدهم مناصب البدع اىل اذالل املسلمني
اىل كتبة وخدم واعوان والتحكم يف اهل احلرفة بالضرب والشتم واحلبس من غري انكار ويقف 

الشريف والعامي بني يدي الكافر ذليال فضاقت بالناس املساكن وزادت قيمتها اضعاف االضعاف 
كل شئ يف  وابدل لفظ الريال الذي كان يذكر يف قيم االشياء بالكيس وكذلك االجر واالمر يف

االزدياد واهللا لطيف بالعباد ولو اردهنا استيفاء بعض الكليات فضال عن اجلزئيات لطال املقال 
وامتد احلال وعشنا ومتنا مانرى غري ما نرى تشاهبت العجما وزاد انعجامها نسأل اهللا حسن 

  اليقني وسالمة الدين مث دخلت سنة ست وثالثني ومائتني والف 

  يوم االثننياستهل شهر احملرم ب



  ويف اوائله حضر الباشا من االسكندرية 

وفيه من احلوادث ان الشيخ ابراهيم الشهري بباشا املالكي باالسكندرية قرر يف درس الفقه ان 
ذبيحة اهل الكتاب يف حكم امليتة الجيوز اكلها وما ورد من اطالق االية فإنه قبل ان يغريوا 

غر ذلك انكروه واستغربوه مث تكلموا مع الشيخ ابراهيم ويبدلوا يف كتبهم فلما مسع فقهاء الث
املذكور وعارضوه فقال انا مل اذكر ذلك بفهمي وعلمي وامنا تلقيت ذلك عن الشيخ علي امليلي 

املغريب وهو رجل عامل متورع موثوق بعلمه مث انه ارسل اىل شيخه املذكور مبصر يعلمه بالواقع 
فذكر اقوال املشايخ واخلالفات يف املذاهب واعتمد  فالف رسالة يف خصوص ذلك واطنب فيها

قول االمام الطرطوشي يف املنع وعدم احلل وحشا الرسالة باحلط على علماء الوقت وحكامه وهي 
حنو الثالثة عشر كراسة وارسلها اىل الشيخ ابراهيم فقرأها على اهل الثغر فكثر اللغط واالنكار 

ملة وانتهى االمر اىل الباشا فكتب مرسوما اىل كتخدا خصوصا واهل الوقت اكثرهم خمالفون لل
بك مبصر وتقدم اليه بان جيمع مشايخ الوقت لتحقيق املسئلة وارسل اليه بالرسالة ايضا املصنفة 

فأحضر كتخدا بك املشايخ وعرض عليهم االمر فلطف الشيخ حممد العروسي العبارة وقال 
شاخينا ومشاخيهم الينكر علمه وفضله وهو منعزل الشيخ علي امليلي رجل من العلماء تلقى عن م

عن خلطة الناس اال انه حاد املزاج وبعقله بعض خلل واالوىل ان جنمع به ونتذاكر يف غري 
جملسكم وننهي بعد ذلك االمر اليكم فاجتمعوا يف ثاين يوم وارسلوا اىل الشيخ علي يدعونه 

ن جماوري املغاربة يقوالن انه الحيضر مع للمناظرة فاىب عن احلضور وارسل اجلواب مع شخصني م
الغوغاء بل يكون يف جملس خاص يتناظر فيه مع الشيخ حممد ابن االمري حبضرة الشيخ حسن 
القويسين والشيخ حسن العطار فقط الن ابن االمري يناقشه ويشن عليه الغارة فلما قاال ذلك 

س مع الرسل وعند ذلك أمروا حببسهما القول تغري ابن االمري وارعد أبرق وتشامت بعض من باجملل
  يف بيت االغا وامروا االغا بالذهاب اىل بيت الشيخ علي واحضاره باجمللس ولو قهرا عنه فركب 

االغا وذهب اىل بيت املذكور فوجده قد تغيب فاخرج زوجته ومن معها من البيت ومسر البيت 
فيه بأن الشيخ عليا على خالف فذهبت اىل بيت بعض اجلريان مث كتبوا عرضا حمضرا وذكروا 

احلق واىب عن حضور جملس العلماء واملناظرة معهم يف حتقيق املسئلة وهرب واختفى لكونه على 
خالف احلق ولو كان على احلق ما اختفى وال هرب والرأي حلضرة الباشا فيه اذا ظهر وكذلك 

كثرية وارسلوه اىل الباشا يف الشيخ ابراهيم باشا السكندري ومتموا العرض وامضوه باخلتوم ال
وبعد ايام اطلقوا الشخصني من حبس اآلغا ورفعوا اخلتم عن بيت الشيخ علي ورجع اهله اليه 



وحضر الباشا اىل مصر يف اوائل الشهر ورسم بنفي الشيخ ابراهيم باشا اىل بين غازي ومل يظهر 
  الشيخ علي من اختفائه 

  واستهل شهر صفر بيوم االربعاء سنة

ئله حضر ابراهيم باشا من اجلهة القبلية بعد ما طاف الفيوم ايضا واحضر معه مجلة ويف اوا
اشخاص قبض عليهم من املفسدين من العربان وهم يف اجلنازير احلديد وشقوا هبم البلد مث 

  حبسوهم 
   ١٢٣٦وأستهل شهر ربيع األول بيوم اخلميس سنة 

ية البواقي يف حالة رثة وضعف وضيم يف اوائله حضر حنو العشرة اشخاص من االمراء املصر
  واحتياج واجتياح وكانوا ارسلوا وطلبوا االمان واجيبوا اىل ذلك 

وفيه اشهروا العربان الذين احضرهم ابراهيم باشا معه وقتلوهم وهم اربعة اثنان بالرميلة واثنان 
  بباب زويلة 

  واستهل شهر ربيع الثاين بيوم السبت سنة

هللا بك الدرنديل منفيا وكان عبد اهللا بك هذا يسكن خبطة اخلرنفش وهو وفيه اخرج الباشا عبد ا
رجل فيه سكون قليل االذى وملك بتلك الناحية دورا واماكن وله عزوة وعساكر واتباع وكان 

  جيلس حبضرة الباشا وينادمه ويتوسع معه يف الكالم واملسامرة وسبب تغري خاطر الباشا عليه 

الن االرنودي وحروبه وخمالفة العساكر عليه فقال عبد اهللا املذكور انه جرى ذكر علي باشا تبد
ان العساكر يرون حماربة السلطان معصية او كالما هذا معناه فتغري وجه الباشا من ذلك القول 

ويقال انه امر بقتله فشفع فيه حسن باشا طاهر من القتل وان خيرج منفيا هكذا اشيع واستفيض 
لشريف بك امني اخلزنة عند تاخر علوفته خدمه نصراين احسن من وانضم اىل ذلك انه قال 

خدمتكم مع املشاجرة فبلغها شريف بك للباشا ايضا واوغر صدره عليه ودفع له الباشا علوفته 
ومثن ما حازه من االماكن واالمالك ووصله ذلك على عدة مجال حمملة بالدراهم وسافر يف ثامنه 

  قاله ليأتوه على سفن البحر على طريق الرب وابقى حرميه واث
ويف سادس عشره امر الباشا بقراءة صحيح البخاري باجلامع االزهر فاجتمعوا يف يوم االثنني سابع 

عشره وقرأوا يف االجزاء على العادة ضحوة النهار اربعة ايام اخرها اخلميس وفرقوا على اوالد 
  لبخاري املكاتب دراهم وكذلك على جماوري االزهر يف نظري قراءة ا



  واستهل شهر مجادي االوىل بيوم االحد سنة

فيه حضر ابراهيم باشا ونزل بقصره اجلديد بل قصوره النقا انشا عدة قصور متصلة وبساتني 
ومصانع متصله متسعة مزخرفة منها قصر لديوانه وقصر حلرميه وقصر خلصوص عباس باشا ابن 

  اخيه وغريذلك 

  الثاء سنةواستهل شهر مجادي الثانية بيوم الث

فيه عزم ابراهيم باشا على اعادة قياس اراضي قرى مصر واحضر من بالد الصعيد عدة كبرية من 
  القياسني حنو الستني شخصا 

ويف يوم السبت خامسه عدى اىل اجليزة جتاه القصور ومجع القياسني واملهندسني وكذلك مهندسي 
 واحب تأييد اهل حرفته من قياسي االفرنج وقاس كل قياسته وكيفية عمله فعاند املعلم غايل

القبط وقال كل منهم على الصحيح وعلم ابراهيم باشا ان قياس املهندسني وارباب املساحة اصح 
  ولكن فيها بطء فقال اريد الصحيح ولكن مع السرعة بعد ان عمل امتحانا 

بالذهاب ومثاال يف قطعة من االرض يظهر هبا برهان الصحة والتفاوت وامسى الوقت فأمرهم 
والرجوع يوم اخلميس االيت فحضروا كذلك واشتغلوا يومهم بالعمل اىل اخر النهار مث اختار من 

مهندسي االقباط طائفة وطرد االخرين وسافر يف رابع عشره اىل ناحية شرق اطفيح واخد من 
املهندسخانة كبريها وصحبته سبعة عشر شخصا وكذلك اشخاص من االفرنج املهندسني 

  من القصبة يف هذه املرة مقادر قبضة  وانتقصوا

  واستهل شهر رجب بيوم اخلميس سنة

فيه سافر مماليك الباشا اىل جهة اسيوط مثل العام املاضي ليكرتنوا هناك حذرا وخوفا عليهم من 
  حدوث الطاعون مبصر 

مه ويف سابع عشره ارحتل حممد بك الدفتردار مسافرا اىل دار فورد ببالد السودان بعد ان تقد
  طوائف كثرية عساكر اتراك ومغاربة 

ويف خامس عشرينه أمر الباشا بنفي حممد املعروف الدرويش كتخدا حممود بك الذي هو االن 
كتخدا بك والسيد امحد الرشيدي كاتب املرزق وسليمان افندي ناظر املدابغ واجللود ثالثتهم اىل 

خدا كان ناظرا على اجللود يف العام قلعة ايب قري ملقتضيات واهية يف خدم مناصبهم وحممد كت
  املاضي قبل سليمان افندي املذكور 



ويف اواخره حضر مجاعة من املماليك املصرية الذين كانوا بدنقلة فيهم ثالث صناجق احدهم امحد 
  بك االلفي وهو زوج عديلة هامن بنت ابراهيم بك الكبري 

  واستهل شهر شعبان بيوم اجلمعة سنة

عة عمل سليمان اغا السلحدار اجلمعة باجلامع املعروف باالمحر وكان قد خترب يف ثامنه يوم اجلم
ومل يبق به اال اجلدران فتصدى لعمارته سليمان اغا املذكور وسقفه ايضا بإفالق النخيل واجلريد 

والبوص واقام له عمدا من احلجارة وجدد منربه وبالطه وميضاته ومراحيضه وفرشه باحلصر 
  يف ذلك اليوم واجتمع به عامل كثريون من الناس وخطب وعمل به اجلمعية 

بىن اهللا ( على منربه الشيخ حممد االمري وبعد انقضاء الصالة قرا درسا واملي فيه حديث من 
وبعد انقضاء ذلك خلع عليه فروة وكذلك على الشيخ العروسي وعمل هلم شربات ) ! مسجدا 

  سكر 
  باشا من ناحية شرق اطفيح  ويف يوم السبت ثالث عشرينه حضر ابراهيم

  ويف يوم الثالثاء سادس عشرينه سافر مبن معه اىل ناحية شرقية بلبيس 

  واستهل شهر رمضان بيوم االحد

وعملت الرؤية يف تلك الليلة كالعادة وركب فيها مشايخ احلرف واحملتسب واثبتوا رؤية اهلالل 
من احلوادث غري تعايل االمثان وتعاليها  تلك الليلة بعد مضى اربع ساعات من الليل ومل حيصل فيه

  بسوء فعل السوقة واظهار ردئ املأكوالت واخفاء جيدها وقد انقضى خبري 

  واستهل شهر شوال بيوم الثالثاء سنة

يف ثالثه حضرت هجانة من اراضي جند وبصحبتهم اشخاص من كبار الوهابية مقيدون على 
ناء عمه وذلك اهنم ملا رجعوا اىل الدرعية بعد رحيل اجلمال وهم عمر ابن عبد العزيز واوالده واب

ابراهيم باشا وعساكره وكان معهم مشارى بن مسعود وقد كانوا هربوا يف الدرعية بعدما رحل 
عنها ابراهيم باشا وتركي ابن عبد اهللا ابن اخي عبد العزيز وولد عم مسعود االمشاري فإنه هرب 

ومجاعتهم حني ارسلهم ابراهيم باشا اىل مصر يف  من العسكر الذين كانوا مع اوالد مسعود
احلمراء وهي قرية بني اجلديدة وينبع البحر وذهب اىل الدرعية واجتمع عليه من فرحني قدمت 

العساكر واخذوا يف تعمريها ورجع اكثر اهلها وقدموا عليهم مشارى ودعا الناس اىل طاعته 



ته فلما بلغ الباشا ذلك جهز له عساكر فأجابه الكثري منهم فكادت تتسع دولته وتعظم شوك
رئيسها حسني بك فاوثقوا مشارى وارسلوه اىل مصر فمات يف الطريق واما عمر واوالده وبنو 

عمه فتحصنوا يف قلعة الرياض املعروفة عند املتقدمني حبجر اليمامة بينهما وبني الدرعية اربع 
  م او اربعة وطلبوا االمان ملا ساعات للقافلة فنزل عليهم حسني بك وحارهبم ثالثة ايا

علموا اهنم ال طاقة هلم به فأعطاهم االمان على انفسهم فخرجوا له اال تركي فإنه خرج من القلعة 
ليال وهرب واما حسني بك فإنه قيد اجلماعة وارسلهم اىل مصر يف الشهر املذكور وهم االن 

  ا قبل هذا الوقت مقيمون مبصر خبطة احلنفي قريبا من بيت مجاعتهم الذين اتو
   ١٢٣٦واستهل شهر ذي القعدة بيوم االربعاء سنة 

  فيه حضر ابراهيم باشا من سرحته بالشرقية بسبب قياس االراضي واملساحة 
ويف منتصفه سافر الباشا اىل االسكندرية لداعي حركة االروام وعصياهنم وخروجهم عن الذمة 

ريق على املسافرين واستئصاهلم بالذبح والقتل ووقوفهم مبراكب كثرية العدد بالبحر وقطعهم الط
حىت اهنم اخذوا املراكب اخلارجة من اسالمبول وفيها قاضي العسكر املتويل قضاء مصر ومن هبا 
ايضا من السفار واحلجاج فقتلوهم ذحبا عن اخرهم ومعهم القاضي وحرميه وبناته وجواريه وغري 

لباشا اىل االسكندرية وشرع يف تشهيل ذلك وشاع ذلك بالنواحي وانقطعت السبل فنزل ا
مراكب مساعدة للدونامنة السلطانية وسيايت تتمة هذه احلادثة وبعد سفر الباشا سافر ايضا ابرهيم 

  باشا اىل ناحية قبلي قاصدا بالد النوبة 
   ١٢٣٦واستهل شهر ذي احلجة بيوم اجلمعة سنة 

اربة واالت احلرب كاملدافع فيه خرجت عساكر كثرية ومعهم رؤساهم وفيهم حمو بك ومغ
  وجبخانات البارود واللغمجية ومجيع اللوازم قاصدين بالد النوبة وما جاورها من بالد السودان 

وفيه سافر ايضا حممد كتخدا الظ املنفصل عن الكتخدائية اىل اسنا ليتلقى القادمني ويشيع 
  الذاهبني 

على سنار بغري حرب ودخول اهلها حتت وفيه وصلت بشائر من جهة قبلي باستيالء امسعيل باشا 
  الطاعة فضربت لتلك االخبار مدافع من القلعة 

  وانقضت هذه السنة وما جتدد هبا من احلوادث وانقضى بعضها والبعض 

  باقي اىل االن 
فمنها توقف زيادة النيل وذلك انه مل يستتم اذرع الوفاء اىل ثامن عشر مسرى القبطي حىت ضجر 

  ون الناس وضج الفالح



ومنها امر املعاملة اليت زادت زيادة فاحشة حىت بلغ البندقي الفا ومائيت نصف واجملر والفندقلي 
عشرين قرشا عنها مثامنائة نصف وبلغ صرف الريال الفرانسة اربعة عشر قرشا عنها مخسمائة 

  نصف وستون نصفا وقس على ذلك باقي االصناف 
لبوسات ومأكوالت والغالل حىت وصل االردب اىل الف ومنها غلو االمثان يف مجيع املبيعات من م

  ومخسمائة نصف والرطل السمن اىل مخسني نصفا واىل ستني نصفا وقس على ذلك 
واما حادثة االروام اليت هي باقية اىل االن وما وقع منهم من األفساد وقطع الطريق على املسافرين 

روجهم عن الذمة وعصياهنم وما وقع واستيالئهم على كل ما صادفوه من مراكب املسلمني وخ
معهم من الوقائع وما سينتهي حاهلم اليه فسيتلى عليك ان شاء اهللا تعاىل بكماله يف اجلزء االيت بعد 

  ذلك واهللا املوفق للصواب واليه املرجع واملآب 
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