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وألف اثنتنيوتسعنيوماية واستهلتسنة
(١٧٧٨م)

بك. إسماعيل وبعضصناجق عزبان كتخدا حرضإسماعيل املحرم سابع الخميس يوم يف
مرص إىل ودخل الخبريي معادي من وعدى بك إسماعيل وصل تاسعه السبت يوم ويف
الصورة، هذه عىل قبله وصل ومن حضوره بسبب الناس يف الهرج وكثر بيته، إىل وذهب
بك الرحمن وعبد بك رضوان وهم وخشداشينه الجداوي بك حسن بأن األمر تبني ثم
بأرسهم الفالح وجماعة شنن بك وأحمد السالح سوق بك حسن وتبعهم كتخدا وسليمان
مرص وطلب معه بمن بك إسماعيل عىل الجميع خامر ومغاربة، وأجناد ومماليك وكشاف
األربعا يوم وأصبح والغيظ، القهر من يكون ما أشد يف وهو وقت أرسع يف وصلها حتى

التعدية. من املعادي ومنع بك إسماعيل فأرسل
من املوجودون وحرض الباشا عند ديوانًا وعملوا القلعة إىل طلعوا االثنني يوم ويف
إىل ونزلوا يشء، عىل الرأي يستقر فلم الشأن هذا يف وتشاوروا واملشايخ، والوجاقلية األمرا
إسماعيل وطلب أحوالهم واضطربت بيوتهم وتعزيل أمتعتهم توزيع يف ورشعوا بيوتهم
بأن وأخربه الخبريي عليهم فدخل سلفة، دراهم منهم وطلب واملبارشين، البهار تجار بك
اآلخر. بالرب الجيزة بر إىل وصل وبعضهم البساتني، إىل أوايلهم وصلت القبليني الجماعة
إىل العرص بعد من فشيٍّا شيٍّا مرص من وخرجوا بالتحميل، أمر ذلك تحقق فلما
إسماعيل وهم املحرم، عرش رابع الثالثا ليلة وذلك بالعادلية ونزلوا الليل، من ساعة رابع
التور قفا بك وعثمان طبل بك وعثمان بك وحسني قشطة بك إبراهيم وصناجقة بك
أغا الرحمن وعبد باشه أوده وإبراهيم طنان بك وإبراهيم بك وسليم الجوخدار بك وعيل
وجل، يف الناس وباتت وغريهم، الوايل أغا ويوسف عزبان كتخدا وإسماعيل مستحفظان
اليوم ذلك صبح يف وركبوا بيوتهم، يف النهب ووقع خروجهم وأشيع الثالثا يوم وأصبح
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ستة املرة هذه مرصيف عىل وأتباعه بك إسماعيل إمارة مدة فكانت الشام؛ جهة إىل وذهبوا
ورجوعه. قبيل إىل سفره أيام من فيها بما وأياًما أشهر

الوايل أغا إبراهيم وكذلك اليوم، ذلك يف وآخرون بك ومصطفى بك مراد وعدى
الباشا من يطلب بك إبراهيم وأرسل باألمان، ونادى املدينة وشق أيامهم يف كان الذي
ولده صحبة وأرسله فرمانًا الباشا لهم فكتب بالدخول، باإلذن فرمانًا عزت» باشا «محمد

بك. سعيد وهو وكتخدايه
يوم ودخل العيني، بقرص بات فإنه بك إبراهيم عدا ما األربعا يوم األمرا بقية فدخل

الهوارة. كبار من كبري عيل أبو إسماعيل وصحبته داره إىل الخميس
القدوم خلع عليهم وخلع الباشا، وقابلوا الديوان إىل طلعوا عرش ثامن األحد يوم ويف

بيوتهم. إىل ونزلوا
إبراهيم عىل الباشا فخلع الديوان، إىل أيًضا طلعوا عرشينه حادي الخميس يوم ويف
وتقلد كان، كما صنجًقا شنن بك أحمد واستقر كان، كما البلد مشيخة يف واستقر بك،
مصطفى وقلدوا باألشقر، عرف الذي وهو صنجقية بك وإبراهيم خازندار، أغا عثمان
جماعة من أغا وموىس مستحفظان، أغات كاشف وعيل أيًضا، صنجقية املنوفية كاشف

سيده. أيام كان كما واليًا بك عيل
واستقر غزة، إىل وصلوا معه ومن بك إسماعيل بأن أخبار وردت أواخره ويف
ألنفسهم املنة ويرون املحمدية عىل شامخة والعلوية ومحمدية، علوية بمرص املذكورون
املحمدية يمكن وال مرص، إىل دخلوا ما ذلك ولوال معهم، بمخامرتهم لهم والفضيلة عليهم،
فضل ما إال يأكلون ال عليهم كاملحجور صاروا بحيث ورأيهم بإذنهم إال يشء يف الترصف

عنهم.
باشه أوده بك إبراهيم مرص إىل حرض األوىل جمادى شهر ثامن الخميس يوم ويف
فأذنوا الحضور، يف يستأذن وصوله قبل أرسل كان وقد بك، إلسماعيل مفارًقا غزة من
وانضم بك مراد إىل فالتجأ نفيه وقصد بك رضوان منه وتخيل بيته، يف وحرضوجلس له
فلما العلوية، صدور يف كمن ما ذلك فحرك أحد؛ من تخش ال بك: مراد له وقال إليه
منتفًخا النشاب مرمى إىل وخرج بك مراد ركب األوىل جمادى عرش سابع السبت يوم كان
من الحبيش بك وعيل بك الرحمن عبد إليه فحرض العلوية، مع أمره يف مفكًرا القهر من
عيل وفر وقتلوه، معه ومن بك مراد عاجله القيام بك الرحمن عبد أراد فعندما العلوية،
ركب ذهبوا فلما يروه، فلم الجميز شجر يف وانزوى بفوقانيته رأسه وغطى الحبيش بك
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بيته، إىل وذهب بك مراد وركب بيته يف الجداوي بك حسن عىل دخل حتى مرسًعا وسار
أغا وموىس كتخدا وسليمان شنن بك وأحمد وعشريته أغراضه بك حسن عىل واجتمع
وكرنكوا بلفيا، بك وإبراهيم السالح سوق بك وحسن الحاج أمري رضوان بك وحسن الوايل
باب وناحية زويلة باب ناحية يف متاريس وعملوا بالداوودية، الجداوي بك حسن بيت يف

الجديدة. والقنطرة والرسوجية الخرق
بك ومصطفى الكبري بك مصطفى وهم: وعشريته خشداشينه بك مراد عىل واجتمع
وملك القلعة إىل وطلع العزب قبة من بك إبراهيم وركب الكالرجي، بك وأحمد الصغري
نهار بطول بينهم الحرب ووقع الجداوي، بك حسن بيت عىل املدافع ورضب األبواب
والرضب األحد. ويوم األحد ليلة ذلك عىل وباتوا والحوانيت، األسواق وغلقت السبت، يوم
تارة بعضهم عىل ويزحفون وقرابني، ومدافع رصاص والحارات األزقة يف الفريقني من
حيزهم يف الواقعة للبيوت الرضر فحصل بعضهم؛ عىل البيوت وينقبون أخرى، ويتأخرون
من وطلعوا الخليج من طايفة منهم تسلق املحمدية إن ثم والقتل، والحرق النهب من
وملكوه ظاهره من أغا الرحمن عبد بيت وفتحوا املتاريس، بني من الحني جامع عند
فركبوا الغلب العلوية عاين ذلك فعند الجداوي، بيت عىل ورضبوا املدافع عليه وركبوا
يحجبون السيوف شاهرين خلفهم واملحمدية النرص، باب إىل زويلة باب من وخرجوا
وأحمد الحاج أمري رضوان بك حسن فقتل معهم، التقوا الخال إىل خرجوا فلما بالخيل،
حسن وفر ومماليك، اف وُكشَّ أجناد وغريهم بشالق املعروف بلفيا بك وإبراهيم شنن بك
الحر، شديد يوًما وكان األحد، يوم من القايلة وقت ذلك وكان بك ورضوان الجداوي بك
انقطع كتفه يف رصاصة أصابته الكبري بك مصطفى سوى املحمديني من أحد يقتل ولم

شفي. ثم أياًما بسببها
فقاتلوهما العربان عليهما وخرج قليلة، طايفة يف فهربا بك ورضوان بك حسن وأما
الكوم. شيبني إىل خاصته يف وذهب بك وتخلصرضوان بعضهما، من وتفرقا شديًدا قتاًال
حوله، من وتفرق أضعفوه حتى تحاوره العرب تزل فلم الجداوي بك حسن وأما
ثم ذلك، ونحو امللعون ابن يا تذهب أين له: ويقول يتبعه صحصاح سعد العرب وشيخ
وأخذوا عليه فقبضوا كتان، مبلة يف الحصان به فتقنطر بيل عرب شيخ رتيمة عليه حلق
وهو أقدامه عىل ماشيًا بينهم سحبوه ثم قفاه عىل رتيمة وصفعه وكتفوه وعروه سالحه
بلقس شيخ إبراهيم السيد وكان عليه، بالقبض بمرصيخربونهم األمرا إىل وأرسلوا حاف،
دراهم وأعطاه ثيابًا وألبسه كتافه وفك الحالة تلك من وخلصه إليه ركب ذلك بلغه ملا

ودنانري.
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الطفه، وواجهه حرضإليه فلما كاشفا له أرسلوا بك ومراد بك إبراهيم الخرب بلغ فلما
بوالق إىل سار مرص إىل دخل فلما تريد. ما محل له: فقال بي؟ تذهب أين إىل له: فقال
إىل وذهبوا املحمدية من كثرية جماعة فركب الدمنهوري، أحمد الشيخ بيت إىل ودخل
فداخله الشيخ؛ بيت من قهًرا أخذه عىل يجرسوا فلم إجابتهم، عن فامتنع وطلبوه بوالق
الكتان، وكالة من بالقرب نزل حتى يزل ولم آخر سطح إىل ونط السطح إىل وطلع الوهم
هروبه وأشيع بمفرده، رامًحا وذهب وركبه حصانه وأخذ فرضبه املماليك أحد فصادف
مسلوًكا طريقا يجد ولم يدركه، من يقاتل فصار الطرق عليه وحلقوا األجناد فركبت
فاستجار بك، مراد مع جالًسا فوجده بك إبراهيم بيت إىل وذهب املدينة فدخل الخال إىل
قاساه مما عقله يف كاملختل وهو أيام خمسة بيته يف ومكث وأمنه فأجاره بك بإبراهيم

مراًرا. املوت معاينة من
عرشين ثامن األربعاء يوم يف السويس إىل وأرسلوه جدة إىل يذهب أن له رسموا ثم
فامتنع القصري إىل به يذهب أن الريس أمر باملركب نزل فلما محفة، يف األوىل جمادى

الصعيد. إىل فطلع القصري إىل باملركب فذهب قتله فأراد
الحبيش بك وعيل بك، إبراهيم حريم إىل التجأ فإنه السالح سوق بك حسن وأما
بيته؛ إىل ذهب بك وحمزة الشعراني، الوهاب عبد سيدي مقام إىل دخلوا كتخدا وسليمان

شربا. إىل الوايل أغا موىس وهرب كغريه، الرعب يداخله فلم بطاًال كان لكونه
وأحرضوا رشيد، إىل كتخدا وسليمان بك الحبيشوحسن بك عيل بنفي رسموا إنهم ثم
باإلقامة اإلذن بك لرضوان وأرسلوا مستحفظان، أغا عيل بشفاعة بيته إىل الوايل أغا موىس

الشنيعة. الحادثة هذه وانقضت فيه وجلس البحر، عىل قًرصا بها له وبنى شيبني يف
الكبري بك أيوب وقلدوا بالقلعة، ديوانًا عملوا األوىل) جمادى غاية الخميس يوم (ويف
رجع فلما طندتا، إىل نقله ثم دمياط إىل ونفاه عنه رفعها بك إسماعيل وكان صنجقية،
الجداوي بك يرضحسن فلم صنجقيته رد مرصوأرادوا إىل طلبوه العلوية مع خشداشينه
كاشف بك أيوب وقلدوا كان، كما فرجع الحادثة هذه وقعت حتى معزوًال بمرص فأقام
وقلدوا الصغري، بك بأيوب وعرف أيًضا صنجقية كان كما الدهب أبي بك محمد خازندار
صنجقية، سابًقا الوايل أغا إبراهيم وقلدوا كان، كما أيًضا صنجقية أبانبوت بك سليمان

الطبلخانات. لهم ورضبت بيوتهم إىل مواكبهم يف وركبوا
أغا سليمان وقلدوا الديوان إىل طلعوا الثانية) جمادى سابع الخميس يوم (ويف
وقلدوا أيًضا، صنجقية بك مراد خازندار أغا يحيى وقلدوا صنجقية، سابًقا مستحفظان

أباظة. بك بعيل عرف الذي وهو أيًضا، صنجقية بك إبراهيم خازندار أغا عيل
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مكاتبة يده وعىل بك إسماعيل كتخدا الرشايبي كتخدا سليمان مرص إىل حرض وفيه
الخليج ورأس الرسو وإىل إخميم إىل بالتوجه اإلذن يريد مضمونها بك، إسماعيل من
وقبض تعلقاته يف وكيله ويكون رهينة بمرص قشطة بك إبراهيم ويبقى هناك يقيم
عليهم وعرضوا والقايض املشايخ وأحرضوا ديوانًا فعملوا وأوىل؛ أحسن والصلح فايضه،
من جدة إىل بالسفر جوابًا له يرسلوا بأن الرأي فانحط ذلك؛ يف واشتوروا املكاتبة تلك
يرسل وأن وحبوب، غالل إردب آالف وستة كيًسا أربعني سنة كل يف له ويطلقوا السويس
يحرضون األمرا من بصحبته ومن عنه وكيًال مرصويكون إىل قال كما صهره بك إبراهيم
صحبة املكاتبة وأرسلوا ذلك، ونحو واملنصورة ودمياط برشيد ويقيمون مرصباألمان، إىل

وآخرين. املقتول بك إسماعيل أخي تمرلنك كاشف سليم
تقليد أشيع وكان الرشايبي، كتخدا وسليمان باشا أوده بك إبراهيم نفي رسموا وفيه
فلما بك، إبراهيم عند الصباح يف وحرض لذلك وتهيأ اليوم، ذلك يف الصنجقية بك إبراهيم
عليه مسكوه مكتوبًا جيبه من بك إبراهيم فأخرج معه فاختليا بك مراد عنده رأى دخل
الجماعة بني الفتنة إيقاع من صنعت ما بلغنا أنه: مضمونه له خطابًا بك إسماعيل من
عىل يوزعها النقود من كذا املعهود الرجل من يأخذ أن وفيه الخاينة، الطايفة وهالك

خري. يف يجمعنا وربنا له كناها جهات
إسماعيل مكايد يجهل ال منكم كل الجواب: يف قال وقرأه إبراهيم من تناوله فلما
خلفه فأرسلوا بيته، إىل وذهب وقام يصدقوه ولم عذره يقبلوا فلم بالكلية. ذلك وأنكر بك
رشيد، إىل ونفوه بوالق إىل به ونزل فقط مملوكني وصحبته فأخذه أباظة كتخدا محمد

بك. إبراهيم بموجود واحتاطوا الرشايبي كتخدا سليمان نفوا وكذلك
وذهب جدة وايل باشا إبراهيم وصل الثانية) جمادى عرش حادي االثنني يوم (ويف
إليه ذهبوا بعدما السويس إىل وسفروه شهلوه حتى بالقرص هناك وجلس العادلية، إىل
جماعة حرض اليوم ذلك ويف الثانية، جمادى عرش سابع األحد يوم سفره وكان وودعوه،

بك. إسماعيل بصحبة كانوا الذين من غزة ناحية من األجناد من
وأرسلوا والعزب، الينكجرية باب إىل وطلعوا األمرا ركب عرش) تاسع الثالثا يوم (ويف
االختيارية وبعض حوالة وكاتب والرتجمان املتفرقة وأغات الجاويشية كتخدا الباشا إىل
قال: ذلك له قالوا فلما الداوودية، بيت وهو الجداوي بك حسن بيت إىل بالنزول يأمرونه
بالركوب أجنادهم فأمروا الباشا، قاله بما أخربوهم فرجعوا أعزل؟ حتى ذنبي يشء وأي
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الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

من فركب منهم الباشا فارتعب منهم؛ امتأل حتى به واجتمعوا الديوان حوش إىل فطلعوا
اليوم. ذلك يف متاعه وعزلوا الجمال وأحرضوا الداوودية، بيت إىل القلعة من ونزل ساعته

أشهر. وثالثة سنتني واليته مدة فكانت
وفاء كان القبطي) لعارشمرسى املوافق رجب شهر عرشين حادي الجمعة يوم (ويف

املبارك. النيل
األجناد من جماعة أن أخرب من حرض شعبان شهر عرشين ثاني االثنني) يوم (ويف
من ومروا الهجن عىل مستحفظان أغا الرحمن عبد وصحبتهم غزة، ناحية من حرضوا
األغراض لغرضمن حلوان يف أغا الرحمن عبد عنهم وتخلف قبيل، إىل وذهبوا الجرة خلف
غفلة حني عىل ليًال حلوان إىل وذهبوا عدة يف بك مراد ساعته من فركب مرص؛ من ينتظره
مراد ورجع رأسه، وقطعوا أغا الرحمن عبد عىل وقبضوا األوسية وبدار بها واحتاطوا
بالكعكيني الصغري بيته إىل جثته أحرضوا ثم رمح، عىل أمامه والرأس املدينة وشق بك
الرميلة يف الرأس به ألحقوا ثم باملارداني، عليه وصلوا بجنازته وخرجوا وكفنوه وغسلوه
انقطعت حتى مفرطة زيادة السنة هذه يف النيل وزاد أمره، ومىض بالقرافة ودفنوه

توت. آخر إىل واستمر ناحية كل من الطرقات
فعل فلما قبيل، إىل وذهب الكوم شبني من عيل بك رضوان هرب رمضان أواخر ويف
كتخدا وسليمان الحبيش بك عيل عىل وقبض رشيد إىل فنزل الوايل بك إبراهيم عينوا ذلك

به. واستجار القبطان إىل فهرب باشا أوده بك إبراهيم وأما وقتلهما،
بلفيا، بك رضوان الحاج أمري صحبة والحجاج املحمل خرج عرششوال) تاسع (ويف

شوال. عرشين سابع الثالثا يوم يف الربكة من وسافر
سكندرية. إىل مرص وايل باشا إسماعيل بورود األخبار جاءت وفيه

وذهب الداوودية، من عزت باشا محمد ركب شوال) عرشين تاسع الخميس يوم (ويف
ليسافر. العيني قرص إىل

بحري. إىل وسافر املراكب يف الباشا نزل القعدة) ثالث االثنني يوم (ويف
كتخدا أغا عيل وهم: العكاكيز، أرباب نزل املذكور) القعدة ذي شهر منتصف (ويف
الباشا ملالقاة وسافروا الخدم؛ وأرباب حوالة، وكاتب والرتجمان، املتفرقة، وأغات جاوجان،

الجديد.
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(١٧٧٨م) وألف وماية وتسعني اثنتني سنة واستهلت

(١٧٧٨م) ١١٩٢ واملشاهري العلما أعيان من السنة هذه يف مات من وأما

يوسف بن املنعم عبد بن أحمد األوان وفريد الزمان أوحد املتفنن العالمة اإلمام الشيخ مات
وواحد، وماية ألف سنة الغربية بدمنهور ولد األزهري، املذاهبي الدمنهوري صيام بن
واجتهد تحصيله يف وجال بالعلم فاشتغل أحد يكفله لم يتيم صغري وهو األزهري وقدم
وتآليف، غريبة فنون يف ومعرفة حافظة له وكانت األربعة املذاهب علما وأجازه تكميله، يف
ولغري ألهله بذله يف لبخله بتصانيفه وال بعلمه ينتفع لم ولكن األربعة، املذاهب عىل وأفتى
املشهد يف دروس له وكان نافعة، فوايد الغربا لبعض األحيان بعض يف يبيح وربما أهله،

الوقت. يذهب حتى له وقع وبما بالحكايات يخلطها رمضان يف الحسيني
قوَّاًال كان لكونه األمرا وهابته الحفني، الشيخ وفاة بعد األزهر الجامع مشيخة وويل

الدنيا. من عنده بما سمًحا باملعروف أماًرا للحق
الدولة طرف مرصمن والة وساير فاخرة، بهدايا األطرافوهادته من امللوك وقصدته
وحج والجمعيات، املجالس عن منجمًعا الهيبة عظيم الصيت شهري وكان يحرتمونه، كانوا
وعاد لزيارته وعلماها مكة ريس وأتى املرصي، الركب مع وألف وماية وسبعني سبع سنة

فيها: يقول بذلك يهنيه بقصيدة اإلدكاوي هللا عبد الشيخ مدحه وقد مرص. إىل

ل��ل��وط��ن ال��َع��ود ص��ح ح��ي��ث ص��دورن��ا وان��ش��رح��ت ال��وق��ت وط��اب ُس��ررن��ا ل��ق��د
غ��ب��ن ب��ال م��س��اع��ي��ك��م وع��وًدا ب��دأ ح��م��دت وق��د ق��ال��وه أح��م��د ف��ال��ع��ود
وال��ع��ل��ن ال��س��ر ف��ي أح��م��دن��ا وأن��ت أرش��دن��ا وأن��ت أم��ج��دن��ا ف��أن��ت
ال��زم��ن ع��الم��ة ي��ا ح��ج��ك ب��ر ق��د أوح��دن��ا ث��م أرخ��وه دع��ان��ا

رشح الديوي: أحمد بن ربه عبد عرصه يف الشافعية أفقه عيل املرتجم قرأ
العراقي ألفية ورشح املنهج، نصف الخليفي الشهاب وعىل التحرير، ورشح املنهج
أبي عىل والخطيب واملنهج، التحرير رشحي الشنواني الصفا أبي وعىل املصطلح، يف
عبد وعىل السالم، لعبد الجوهرة ورشح حجر، البن األربعني ورشح وإيساغوجي، شجاع،
الورقات ورشح واألزهرية، والقطر، ورشحها، واآلجرومية قاسم، بن األجهوري الدايم

للمحيل.
وبعًضا التحرير، من وبعًضا البخاري، من دروًسا اإلطفيحي الشمس عىل وحرض
الخليفي، وفاة بعد املنهج نصف البشبييش الرؤوف عبد الشيخ عىل وكمل الخطيب، من
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الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

الوهاب عبد الشيخ وعىل حجر، البن األربعني رشح من وبعًضا الشمايل، من وبعًضا
يف الهايم ابن ألفية املرحومي الجواد عبد الشيخ وعىل واألزهرية، قاسم ابن الشنواني
للشيخ األرتماطيقي علم يف ورسالة الهايم، ابن وشباك اإلسالم، شيخ برشح الفرايض

سلطان.
عىل الرميل ورشح اإلسالم، لشيخ الوردية البهجة رشح الغمري الشمس وعىل
الصغري والجامع والحلبي، الناس سيد ابن من كل وسرية للقسطالني، واملواهب الزبد،
ترصيف عىل السعد ورشح للفرغاني، التائية ورشح عليه، املناوي رشح مع للسيوطي

العزي.
القاصح، البن الشاطبية أصول ورشح والطيبة، الدرة امليداني الجواد عبد وعىل

للغوث. الخمس الجواهر من وبعًضا السهروردية، واألسماء النووية، واألربعني
اليويس، مع الكربى رشح من وبعًضا عليه، والكتاني الصغرى رشح الورزازي وعىل
الجوهرة من دروًسا النفراوي الشهاب وعىل األفعال، والمية خليل مخترص من وبعًضا

واألشموني.
ورشح السلم، ورشح والتوضيح، واأللفية والشذور القطر الكنكيس هللا عبد وعىل
والقلصادي والكايف، والخزرجية واملخترصواملطول، اليويس، حاشية مخترصالسنويسمع
الستة، الكتب بقية يف وأجازه مسلم، وبعض العراقي، وألفية والتلمسانية، والسخاوية

الرشيف. السلجمايس هللا عبد موالي شيخه ورد ويف
والتلخيص، اليويس حاشية مع الكربى رشح السلجمايس هللا عبد بن محمد وعىل

البخاري. صحيح من وبعًضا الحكم، ومتن
خليل ومخترص والرسالة العزية متن املالكية شيخ السلموني محمد السيد وعىل
يف وباإلفتا مروياته بجميع وأجازه والشربخيتي، الخريش من ودروًسا للزرقاني، ورشحه

مالك. مذهب
الكنز ورشح الهداية، متن الحنفي الزيادي العزيز عبد بن محمد الفقيه وعىل

واملنار. الفرايض يف والرساجية للزيلعي،
من املواقف من وشيٍّا والنظاير، واألشباه الكنز متن الريحاوي محمد السيد وعىل

العامة. األمور بحث
من وبعًضا واملنحرفات واملقنطرات واملجيب والحساب امليقات الزعرتي عن وأخذ

اللمعة.
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(١٧٧٨م) وألف وماية وتسعني اثنتني سنة واستهلت

العلوم. وروضة املخمس الوفق منظومة السحيمي وعىل
الدمياطي الفتاح عبد وعىل التأسيسوالجغميني، أشكال الفيومي سالمة الشيخ وعىل
األسطرالب يف املشاط ابن ورسالة بالكرة العلم يف لوقا بن قسطا ورسالة الجواهر لقط

املجدي. ابن ودر
وحسني الهندي الدين حسام والشيخ الخبازة بن أحمد كالشهاب آخرون شيوخ وله
السوداني ومحمد التلمساني املوفق محمد والسيد الرشيف أحمد والشيخ الواعظ أفندي
املنح يف النورية باللطايف املسمى شيوخه برنامج يف كذا املالكي، ومحمد الفايس ومحمد
ومنتهى املكنون، الجوهر برشح املصون اللب حلية فمنها: مؤلفاته وأما الدمنهورية.
من املشكالت وإيضاح السلم، معاني يف املبهم وإيضاح االستعارات، تحقيق يف اإلرادات
العالقة، بأنواع والحذاقة الضعيف، الحديث بأقسام التعريف ونهاية االستعارات، متن
التكبري من للطيبة ملا التعبري وحسن البسملة، عىل األفهام مخدرات عن اللثام وكشف
الرباني والفتح السورتني، بني الوجه أوجه بضيا املقلتني وتنوير العرش، القراءات يف
أبي مذهب عىل واالقتدا اإلمامة بأحكام االهتدا وطريق الشيباني، حنبل ابن بمفردات
الوضعية، الرسالة عىل األملعية والدقايق األعداد، خواص بمعرفة الفؤاد وإحيا حنيفة،
واألنوار املياه، استنباط يف الحياة وعني الكباير، فعل يف التمادي عىل الحاير األثيم ومنع
من عيل اسم يف فيما األبرار وحلية املئيني، الوفق وهو املربعات أرشف عىل الساطعات
الترشيح، علم يف الرصيح والقول وهشام، حمزة وقف عىل الكالم وخالصة األرسار،
من بالرضوري املنان وفيض والقاهرة، مرص كنايس هدم عىل الباهرة الحجة وإقامة
وتحفة الجواهر، كنز إىل املاهر وإرشاد القرآن، قلب برس الظمآن وشفاء النعمان، مذهب
العلوم بمعرفة الربية وإتحاف بيت، ماية منظومة والسلوك التوحيد علم يف امللوك
وهي اإلجابة ليلة إحيا يف اإلنابة وحسن العقرب، لسع عالج يف األقرب والقول الرضورية،
نصيحة إىل السلوك ومنهج الطالسم، علم يف الباسم والزهر شعبان، من النصف ليلة
تحرير يف السديد والكالم الكالم، علم يف الخليفية الرياض رشح يف الوفية واملنح امللوك،
صغرية رسايل وغالبها ذلك وغري العرب، سالطني سيد اسم يف األرب وبلوغ التوحيد، علم

غالبها. عىل اطلعت ومنظومة منشورة الحجم
الوالد تذكر عرفني وملا سنتني، بنحو وفاته قبل املرتجم عىل الفقري اجتمع
وُرَفَقانا، إخواننا ذهب ويقول: األخرى عىل بيده يرضب وصار عينيه وعرص وبكى
بمروياته وأجازني باملنزل، منقطًعا وكان يل. ادع أخي ابن يا بقوله: يخاطبني جعل ثم
الحركة. عن وضعف تعلل حتى يزل ولم ونقلته، شيوخه برنامج وأعطاني ومسموعاته،
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الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

َ وُصيلِّ ببوالق، مسكنه وكان املذكورة، السنة من رجب شهر عارش األحد يوم وتويف
ودفن الغازي، البطل محمد أبي إىل نسبه وقرئ ا، جدٍّ حافل بمشهد باألزهر عليه

املتقدمني. من أدركنا من آخر وكان بالبستان،
بن محمد بن مصطفى الشيخ شيخنا املدقق والفهامة املحقق العالمة اإلمام ومات
والده عىل وتفقه وألف، وماية وثالثني ثمان سنة بمرص ولد الحنفي، الطائي يونس
متقنًا ثبْتًا إماًما وكان وأفتى، ودرس مواضعه يف تصدر والده وفاة وبعد تخرج، وبه
فنون يف كثرية مؤلفات وله حيسوبًا، فرضيٍّا والرياضيات العلوم يف مشارًكا مستحًرضا
فيها، أجاد األشموني عىل وحاشية الشمايل عىل رشًحا وكتب رسوخه، عىل تدل شتى

تعاىل. هللا رحمه السنة هذه يف تويف واملعارف، العلوم يف رأًسا وكان
بن محمد العز أبي بن أحمد الشهاب بن الفوز أبي بن أحمد مفلح أبو سيدي ومات
إنسانًا وكان الوقائية، السادات بمنزل الكنى كاتب وكان بالشيشيني، ويعرف العجمي
واملراجعة، للمطالعة به يثق ملن منها يعري جيدة كتب وعنده ومروة، تودد ذا بهيٍّا، حسنًا

املحرم. آخر السبت يوم تويف
العلوي الحسيني الرحمن عبد املراحم أبو الدين وجيه القطب اإلمام شيخنا ومات
خمس سنة صفر تاسع الثالثا ليلة الغروب بعد ولد مرص، نزيل الرتيمي العيدرويس
هللا عبد بن العابدين زين عيل بن مصطفى شيخ بن مصطفى والده وألف، وماية وثالثني
السكران بكر أبي بن العيدروس هللا عبد األكرب القطب بن شيخ بن هللا عبد بن شيخ بن
محمد بن علوي بن عيل بن الدويلة موىل محمد بن السقاف الرحمن عبد القطب بن
هللا عبد بن علوي بن محمد بن علوي بن عيل بن محمد بن عيل بن برتيم، الرتبة مقدم
بن محمد بن الصادق جعفر بن عيل بن محمد بن النقيب عيىس بن العراقي أحمد بن
بن مصطفى بن الباهر هللا عبد ابنة فاطمة وأمه طالب، أبي بن عيل بن الحسني بن عيل

بقوله: باجرمي هللا عبد بن سليمان وأرخه العيدروس، العابدين زين

س��ع��ي��د ب��ي��وم أت��ى س��ي��د م��ن ل��ل��ه
ال��م��ج��ي��د ال��ح��ب��ي��ب ن��ع��م ب��ه ال��زم��ان ض��اء
م��دي��د خ��ي��ر ب��ك��ل واف��د م��ن ن��ع��م ي��ا
ال��رش��ي��د ال��ل��وذع��ي ال��م��ص��ط��ف��ى ال��ص��ف��ى إن
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(١٧٧٨م) وألف وماية وتسعني اثنتني سنة واستهلت

س��ع��ي��د ش��ري��ف أت��ى م��ي��الده ت��اري��خ

وألبساه وجده والده وأجازه وجده، والده حجر يف وصالح عفة عىل نشأ وبها
وأجازه بلفقيه هللا عبد بن الرحمن عبد الدين وجيه السيد عىل وتفقه وصافحاه، الخرقة

بمروياته.
الشحر بندر فنزال الهند، إىل والده صحبة توجه ألف وماية وخمسني ثالث سنة ويف
وشابكه وصافحه الذكر منه فتلقن العيدروس املحضار عمر بن هللا عبد بالسيد واجتمع
بأخيه واجتمع سورت بندر ووصال والده، مع مطلقة إجازة وأجازه الخرقة، وألبسه
فزار بروج مدينة ودخال واألوليا، القرابة من بها من وزارا البارص، هللا عبد السيد
سنة شعبان من النصف ليلة وذلك العيدروس، الشيخ بن أحمد السيد الهند محضار
وخاله أخيه عند املرتجم وترك تَِريم إىل والده وتوجه سورت إىل رجعا ثم وستني، واحد
هذه يف له وظهرت جادة، بالد إىل رجع ذلك أثنا ويف العيدروس، بن العابدين زين
عمر بن مصطفى السيد من ذاك إذ وأخذ سورت إىل رجع ثم عدة، كرامات السفرة
هللا فضل محمد والسيد العيدروس، محمد بن الرحمن عبد بن والحسني العيدروس،
غالم والسيد العبايس، فاخر ومحمد الخرقة، وألبسه والطرق بالسالسل إجازة العيدروس
السورتي، يوسف حافظ املحدث والبارع الحسيني، حيدر غالم والسيد الحسيني، عيل
سورت من وركب وغريهم، الكوكبي الدين غياث والعالمة الهندي، هللا عزيز والعالمة
وكانت للحج، مكة إىل منها وتوجه رحمه، بذوي العهد وجدد تريم فدخل اليمن إىل
وأبي السندي حياة محمد الشيخ عن هناك وأخذ ملسو هيلع هللا ىلص، جده زار ثم الجمعة، نهار الوقفة
ومحمد البيتي محمد بن جعفر والسيد السندي هللا فيض بن وإبراهيم السندي الحسن
الطيب وابن أحمد بن عمر السيد السند الشيخ عن فأخذ مكة إىل ورجع الداغستاني،
ومحمد مدهر جعفر بن هللا وعبد جرمي ما سليمان بن هللا وعبد سهل بن هللا وعبد
ذاك إذ واجتمع بقصايد، ومدحه عباس بن الحرب وزار الطايف إىل ذهب ثم باقشري،

يوصف. ال الذي الود بينهما وصار مريغني هللا عبد السيد بالشيخ
إىل منها وركب جدة إىل فنزل مرص، إىل بالتوجه له أذن وخمسني ثمان سنة ويف
وزار مرص، إىل منها وركب بقصيدة، ومدحه الغريب هللا عبد سيدي وزار السويس،
ويف ديوانه يف موجودة هي بقصايد منهم كالٍّ ومدح األولياء، من وغريه الشافعي اإلمام
وصارت واألمرا، السجاجيد وأرباب والصلحا العلما من مرص أكابر إليه وهرعت رحلته،
شيخ زايًرا إليه أتى وممن رحلته، يف مذكور هو ما واملذاكرات املطارحات معهم له

17



الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

الخرقة وألبسه املرشبني، لتوافق إليه ومال كثريًا، فأحبه الوفائي الخالق عبد سيدي وقته
كثرية جماعة فكنى شاء من يكني أن وأجازه كثري، تمنع بعد املراحم أبا وكنَّاه الوفائية

اإلجازة. بهذه اليمن أهل من
الرشيفة عمه ابنة وتزوج الحج، صحبة مكة إىل سافر وخمسني تسع سنة ويف
بقصايد الحرب ومدح نفيسة، داًرا بالسالمة وابتنى بالطايف وسكن العيدروسية، علوية
واحًدا عاًما بها فمكث الحج، مع وستني اثنتني سنة يف ثانيًا مرص إىل عاد ثم طنانة،

الطايف. إىل وعاد
ومكث وستني ثمان سنة مرصيف ورد ثم والده، وفاة خرب أتاه وستني أربع سنة ويف
ابنة رقية الرشيفة تزوج وسبعني اثنتني عام ويف الحج، مع مكة إىل عاد ثم عاًما بها
يف مصطفى السيد ولده منها وولد بها، ودخل العلوية باهرون حسني بن أحمد السيد

الحج. صحبة بعياله مرص إىل عاد وسبعني أربع سنة ويف وسبعني، ثالث سنة
السوى، عن وأخالها الفضايل لنرش حواسه وجمع النوى. به واستقر عصاه فألقى
والجوهري امللوي الشيخ من كل عن هو وتلقى والتلقي، لألخذ الُفَضال إليه وهرعت
تنويه مع وقاًال حاًال وقته أوحد وصار تربًكا، عنه تلقوا وهم يوسف، وأخيه والحفني
عندهم الشفاعة مقبول وصار طبقاتهم اختالف عىل األمرا أكابر له وخضعت به، الفضال
له تعددت املدة هذه أثنا ويف واملغرب، املرشق يف صيته وطار سايله، يرد وال رسايله ترد ال
وديروط، وفوة وإسكندرية رشيد وإىل دمياط وإىل طندتا وإىل األعىل الصعيد إىل رحالت
الدسوقي، إبراهيم سيدي وزار صاحبه، عن أخذ منهما وكل الشاذيل، عيل بالسيد واجتمع
بدمشق ونزل ونابلس غزة إىل فتوجه الشام إىل سافر ثم طنانة، قصايد هؤالء كل يف وله
بمدايح، وخاطبوه وأدباها الشام ُعَلَما إليه وهرعت املرادي، أفندي حسني الجناب ببيت
املرادي، أفندي عيل السيد بيت يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي مولد ليلة يف باشا عثمان بالوزير واجتمع
وزار مرص إىل عاد ثم الصعيد، إىل وتوجه مرص إىل وعاد وزار املقدس بيت إىل رجع ثم
إىل توجه ثم مرص، إىل رجع ثم مرة، كل يف كعادته دمياط إىل ذهب ثم البدوي السيد
ومدح والقبول، الحظ غاية بها له فحصل إسالمبول، إىل ومنها اإلسكندرية، ثم رشيد
يمكث ولم قرشان، يوم كل مرص جوايل يف له ورتب أفواًجا الناس إليه وهرعت بقصايد
دمياط، إىل ثم قربص إىل ثم صيدا، إىل ثم بريوت إىل منها وركب يوًما أربعني نحو إال بها
يف مرص دخل ثم ليلة، بها وبات املنصورة دخل ثم تسعني، سنة شعبان غاية وذلك
منها مرة عرشة سبع وحج أعوام، عرشة الهند يف مكثه مدة وكان رمضان، عرش سابع
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(١٧٧٨م) وألف وماية وتسعني اثنتني سنة واستهلت

ولدمياط مرات، ست وللصعيد مرات ثالث مرص إىل الحجاز من وسفره بالجمعة، ثالث
وخمسني تسع سنة — عنهما ريضهللا عباس— ابن مدح يف قصايده ومن مرات، ثماني

قوله:

وروده وط��ي��ب األل��م��ى وب��ث��غ��ره ووروده خ��ده ب��س��وس��ن ق��س��ًم��ا
ج��ي��ده ف��ي وب��ل��ؤل��ؤ ج��س��م��ه م��ن وف��ض��ة وج��ن��ت��ي��ه م��ن وب��ع��س��ج��د
س��وده م��ن وب��أب��ي��ض ق��ده م��ن وب��أس��م��ر خ��ده م��ن وب��أح��م��ر
ج��ع��ي��ده ول��ي��ل م��ح��ي��اه وض��ح��ى ج��ب��ي��ن��ه ون��ور ح��اج��ب��ه وب��ن��ون
وع��ق��وده وح��ج��ول��ة أق��راط��ه م��ن وال��ش��ه��ب ب��ل وال��ب��در ب��ل ب��ال��ن��ج��م
ون��ه��وده وش��ف��اه��ه أرداف��ه م��ن وال��رم��ان وال��ي��اق��وت ب��ال��راح
ووص��ي��ده وص��دره ش��ام��ت��ي��ه م��ن وم��ل��وز وس��ج��ن��ج��ل ب��زم��رد
وم��دي��ده وب��س��ي��ط��ه وط��وي��ل��ه ح��س��ن��ه م��ن وب��واف��ر وب��ك��ام��ل
ورع��وده وب��روق��ه وول��ي��ه َوْس��ِم��يِّ��ه م��ع ال��ق��ل��ب ع��ش��ق وس��ح��اب
ون��ج��وده وب��ن��وده وب��ردف��ه وب��خ��ص��ره وب��َظ��ل��م��ه وب��ُظ��ل��م��ه
ت��غ��ري��ده م��ن ال��ش��ح��رور ع��ل��ى ف��اق��ت وب��ن��غ��م��ة ج��ف��ن��ه م��ن وب��ن��اع��س
ع��ب��ي��ده ك��ب��ع��ض األش��ه��ى ح��س��ن��ه م��ن ب��أس��ره��ا ال��غ��ان��ي��ات ال��م��الح إن
م��ع��ب��وده ف��ي ال��ح��ب ل��س��ام��ي م��دح��ي ك��م��ا ف��ي��ه وت��غ��زل��ي ل��ه ع��ش��ق��ي
وص��ع��وده ب��ن��زول��ه ال��ورى س��ار غ��ي��ره ن��ه��اي��ة ب��داي��ت��ه غ��وث
ووج��وده ده��ره م��ف��رد ال��ع��ب��اس ال��س��ي��د ن��ج��ل ال��ل��ه ع��ب��د م��والي

تعاىل: هللا رحمه كالمه ومن طويلة، وهي

وإي��اب ل��ن��ا ي��ح��ل��و ب��ه ذه��اب ح��ج��اب أق��ول أن وح��س��ب��ي ح��ج��اب
وص��واب ال��ورى ي��ع��ل��و ب��ه��ا خ��ط��اء وح��ب��اب��ه��ا ك��اس��ه��ا وأم��ا وراح
غ��اب��وا ب��ال��م��ح��اض��ر ل��دي��ه��ا أن��اس ح��ب��ذا ال��ك��ل ع��م��ت ق��دس وح��ي��رة
ن��ق��اب ع��ل��ي��ه م��ا ب��وج��ه ه��دت��ن��ا ب��ش��ع��ره��ا ض��ل��ل��ن��ا إن ج��م��ال وذات
غ��اب ال��م��ج��رة ف��وق ل��ه��ا أس��ود ع��ن��ت ه��ن��ا ه��ا وك��م ك��ش��ف م��ا وك��ش��ف
س��ح��اب ح��ك��ت��ه م��ا دم��وع وص��ي��ب ص��ب��اب��ت��ي ع��ن س��ل��ي س��ل��م��ى ي��ا ال��ل��ه ل��ك
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ج��ن��اب ال��وج��ود ف��ي ل��ك��ل��ي ي��ع��ل��ي ب��ه ل��ك��ي ح��ي��ات��ي ي��ا ب��م��وت��ي وج��ودي
وج��واب ال��ه��وى ف��ي س��ؤال ي��ل��ذ وإن��م��ا ع��ن��ي ي��خ��ف��اك م��ا ث��م وم��ا
ش��راب ح��ك��اه م��ا ج��م��ال ب��خ��م��ر ت��رن��ح��ت روى م��ع��ن��اك خ��اط��ب��ت إذا
رض��اب ال��ش��ه��ي ف��ي��ك م��ن ح��ل ب��ه��ا ك��أن��ه��ا م��ال��ت م��رآك م��ث��ل��ت وإن

أيًضا: وله

ال��ن��ف��وس ح��ي��اة ل��ن��ا ف��أدره��ا ال��ك��ئ��وس ت��ل��ك ل��خ��م��ر ش��رب��ي ط��اب
ج��ل��ي��س��ي ال��س��رور ب��ه روح ب��ي��ن وق��ت��ي راق ف��ق��د ه��ات��ه��ا ه��ات��ه��ا
ال��ن��ف��ي��س ال��ج��م��ال ف��ي ال��ق��ل��ب غ��ط��س ح��ت��ى ط��اب ق��د ف��ال��زم��ان ه��ات��ه��ا
ال��م��أن��وس ري��ق��ك م��ن وام��زَج��نْ��ه��ا وس��ري روح��ي ح��ي��اة ي��ا واس��ق��ن��ي

ومنها:

ع��ي��س��ي ح��ط��ي��ت ال��م��ق��ام ذا ف��ي إن أغ��نِّ��ي ف��دع��ن��ي ب��ه��ا ع��نِّ��ي غ��ب��ت
ل��ل��ع��ي��دروس��ي ال��م��ألم ف��ع��الم ص��اح غ��ي��ر س��ك��رت��ي م��ن إن��ي ص��اح

تعاىل: هللا رحمه كالمه ومن

ك��ث��ب��ان��ه إل��ى ش��وق ذا ك��ن��ت إن وب��ان��ه ال��ع��ق��ي��ق ك��ث��ب ع��ل��ى ب��ي ق��ف
غ��دران��ه ف��ي ال��س��ف��ن ت��س��ي��ر ح��ت��ى أرج��ائ��ه ف��ي ال��دم��ع غ��زي��ر واب��ذل
غ��زالن��ه ف��ي ال��م��ف��ت��ون ط��رف��ي ي��ا ول��ج��ي��ن��ه دري��ه م��ن وت��ح��ل
ع��ق��ي��ان��ه ف��ي ب��ال��ع��ق��ي��ان وت��ح��ل وروده ب��ي��ن ب��ال��وردي وت��ح��ل
أج��ف��ان��ه م��ن ال��ط��وف��ان وأس��ال��ت ال��ه��وى ن��ار ب��ه ع��ب��ث��ت وم��ت��ي��م
ن��ي��ران��ه ل��ظ��ى أذك��ى ال��ذي وه��و ن��اره ي��خ��م��د ال��دم��ع ص��ب��ي��ب ق��ال��وا:
ل��م��ع��ان��ه ف��ي ل��م��اه اب��ت��س��ام ت��ح��ك��ي ألن��ه��ا ال��رم��اح؛ م��ع��ان��ق��ة ي��ه��وى
وج��م��ان��ه ث��غ��ره ل��س��ك��ر ش��وًق��ا وب��ارق ال��ع��ذي��ب ذك��ر وي��زي��ده
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(١٧٧٨م) وألف وماية وتسعني اثنتني سنة واستهلت

ومنها: طويلة وهي

أع��ك��ان��ه ل��دى ع��ق��ًدا ف��ت��ن��زل��ت ق��رب��ه ت��ه��وي األف��ق دراري راح��ت
آذان��ه ف��ي ال��ن��ج��م ت��دل��ى ل��م��ا خ��دوده ف��وق ال��م��ري��خ وت��ب��ل��ج
ق��ي��ان��ه ب��ع��ض غ��ي��ر ل��ي��ل��ى ق��ال م��ا وج��ه��ه ط��ل��ع��ة ال��م��ج��ن��ون ش��اه��د ل��و
ع��ب��دان��ه م��ن ال��ك��ل ب��أن إال ت��ق��ل ل��م ال��م��ح��اس��ن أه��ل اع��ت��زت ول��و
س��ي��الن��ه ف��ي ال��ش��ه��د غ��ي��ر م��جَّ م��ا ث��غ��ره ب��ارق ال��م��زن اس��ت��ع��ان ول��و

ا: جدٍّ بديعة وهي كالمه ومن

ص��ب ج��م��ي��ع��ه��ا ال��دم��وع م��ث��ل ص��ب ف��ك��ل��ه ال��ف��ؤاد أم��ا
ت��خ��ب��و م��ا ب��ال��دم��ع ال��ت��ي وه��ي َح��َرق ح��ش��وه��ا ال��ح��ش��اش��ة وي��ح
ال��رط��ب ق��وام��ه ال��ف��ؤاد ق��اس��ى م��ل��ح ك��ل��ه ب��أغ��ي��د ل��ي م��ن
وال��ع��ض��ُب ال��ع��س��اُل ي��خ��ش��اه��م��ا وم��ق��ل��ت��ه وق��ام��ت��ه ق��م��ر
وال��ع��رب؟! ال��ع��ج��م ت��س��اوى أن��ى ل��ه��م: ق��ل��ت ال��ورق��اء ك��م��ا ق��ال��وا:
ي��ص��ب��و ل��م��زاج��ه��ا ال��ذي وه��و ري��ق��ت��ه ال��خ��م��ر ي��ح��ك��ي ه��ي��ه��ات
ال��ل��ب أذه��ل إذ خ��ص��ره م��ن ن��ب��أ ل��ه ال��م��ع��ن��ى ف��ي وال��غ��ور
ال��ش��ه��ب ب��دره��ا وت��وه��م��تْ��ه ط��ل��ع��ت��ه��ا األف��ق ش��م��س ح��س��ب��تْ��ه
ال��ك��ت��ب ه��ذه ل��ي: وق��ل ل��ي ق��ف ك��ف��ل ع��ل��ى ق��ام��ت��ه غ��ص��ن ي��ا

ومنها:

ال��ع��ذب ال��ن��دى ق��ط��ر وب��ث��غ��ره م��ع��ت��ك��ف ال��ن��ع��م��ان خ��ده ف��ي
ي��ح��ب��و ي��ش��ت��ه��ي م��ن وم��ب��رد م��ب��س��م��ه ض��ح��اك وب��ن��اف��ع

املدايح): يف (ومنها

ال��غ��رب ع��ن��ده��ا وي��رق��ص إال ذك��رت م��ا ال��ش��رق ف��ي أب��ي��ات��ه
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قال: أن إىل

ذن��ب وال ع��ار وال زف��ت م��ش��اغ��رة ع��ن ب��ك��ًرا وإل��ي��ك
ال��ِح��ب أي��ه��ا ن ت��ك��وَّ ن��زر زم��ن ف��ي وال��ح��م��ل وف��ص��ال��ه��ا
ال��ص��ح��ب ب��ك ي��س��م��و ودم واس��ل��م غ��ان��ي��ة ع��ذراء ف��اس��ت��ج��ل��ه��ا

رسه): هللا قدس الحفني للشيخ مراسلة يف (وقال

ال��ه��م��وس م��ق��دام ال��ح��ف��ن��ي ع��ل��ى ع��ي��دروس��ي م��ن ي��زل ل��م س��الم
ال��ش��م��وس ش��م��س األول��ي��ا ب��ت��اج ف��أك��رم وال��دن��ي��ا ال��دي��ن ج��م��ال
ع��ك��وس��ي ج��ال��ي م��ن��ي��ت��ي ح��ب��ي��ب��ي ص��ن��وي واألوص��اف ال��ذات ش��ري��ف
ال��ن��ف��وس م��ح��ي��ي ع��م��دت��ي م��الذي ج��م��ي��ًع��ا وال��م��ع��ن��ى ال��ح��س��ن ف��ي أخ��ي
وال��ن��ح��وس األع��ادي رغ��م ع��ل��ى ذخ��ًرا ال��غ��وث ذاك ال��ل��ه أدام
ال��غ��روس ك��ل ب��ه ت��ح��ي��ا ل��ك��ي ح��ص��ي��نً��ا ح��ص��نً��ا ل��ن��ا وأب��ق��اه
ل��ب��وس أح��ل��ى ح��وى روح��ي ب��ه دواًم��ا ص��ف��وي ب��ه أن��س��ي ب��ه
ال��ك��ئ��وس م��ص��ون��ات ن��س��ق��ي ب��ه م��ن ع��ل��ى م��والن��ا ال��ل��ه وص��لِّ
وال��دروس ال��م��ع��ارف وأرب��اب ال��م��زاي��ا ذوي وال��ص��ح��اب وآل

يوسف): يف مشجر (وله

ت��اه��وا ال��ع��اش��ق��ون ب��ه م��ن ي��ا خ��ب��اه ف��ي ال��ب��در م��خ��ج��ل ي��ا
م��ن��ت��ه��اه ف��ي��ك ال��ح��ل��ى إن ح��ب��ي��ب��ي ي��ا خ��دي��ك وح��ق
ت��راه ل��و ال��ع��ي��ن ت��ش��ب��ع م��ا ج��م��ال ف��ي م��ن��ش��ي��ك س��ب��ح��ان
س��م��اه ف��ي ال��ب��در ع��ل��ى واس��ط��ح وال��دراري ال��ش��م��س ع��ل��ى ف��اش��ط��ح

إبراهيم: يف مطرز وله

ض��دي ن��ف��ي ال��وص��ال إث��ب��ات أن ع��ل��ى وال��ض��د ال��ش��ب��ه ع��ن خ��ل��ون��ا أخ��الي
ن��ج��د ف��ي ي��ح��ك��م ال��غ��وري أع��ن��دك��م م��ش��ك��ًال ال��خ��ص��ر م��ن ح��ل��وا ب��رب��ك��م
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ب��ال��ض��د ال��ح��ش��اش��ة راع وم��ا ف��ؤادي رع��ى وك��م رع��ان��ي ك��م ظ��ب��يً��ا ال��ل��ه رع��ى
وب��ال��ق��د ب��ال��وج��ن��ت��ي��ن وأزه��اره��ا دول��ة ال��خ��م��ائ��ل ألغ��ص��ان أق��ام
ال��م��د ف��ي زال ال ال��ح��س��ن ب��ح��ر ال��ب��ح��ر ه��و غ��ارب غ��ي��ر أن��ه إال ال��ب��در ه��و
ب��ال��ورد ي��ن��ب��ت ال��م��س��ك رأي��ت ب��أن��ي ش��ق��ي��ق��ه ف��ي ع��م��ه ب��خ��ال ي��م��ي��نً��ا
وال��ح��م��د ش��ك��ري م��ح��راب وح��اج��ب��ه وك��ع��ب��ت��ي رك��ن��ي وال��خ��دان م��ح��ي��اه

البديع هلل الحمد فكتب: الروم، إىل مرص من الحكيم باشا عيل إىل املراسلة منه وطلب
راحم عيلٍّ موًىل حكيم، منعم لرب حمًدا العظيم الصدر عىل والسالم والصالة الحكيم،
واألصحاب، الكرام وآله اإلنعام، صاحب النبي عىل النامي، والسالم الصالة ثم كريم،
خدن إىل يهدي والعشيْه، الصباح حالة يف والتحيْه، فالسالم وبعد واألنجاب، الكل واألوليا
مفخر املزايا سامي الصداره، واحد املعايل شمس املعايل، كعبة األجلة موىل العايل، املقام
املكرر، الصالح الدعاء بعد وآتي، مىض فيما به أكرم والصفاِت، الذات عيل أعني الوزاره،
وإنني األحبه، مع شأني من وذاك واملحبه، اإلخالص وصفتي األكرب، الوداد ذاك عال إىل
ذوي أحباب وكل غافر، رب أمن يف زلتم ال العوايف، حلة يف معي ومن كايف، دب بحمد
السماح أهل أنتم إذ الخالف؛ ذوي من حصينًا حصنًا صايف، نفًعا للكل ودمتم البشائر،
غدا محسوب كل من لديكم، للذي سالمي كذا طامي، زاه كالغيث وجودكم السامي
والخضريي، البكري وشيخنا أمجاد، سادة من بهم أكرم واألوالد، األحفاد سيما ال عليكم،
والذكر، واالهتدا العال خدن القدر، سامي الديوان وكاتب الزبري العارف اإلمام نسل
برحتم وال الكل، رب للكل أدامكم األخيار، عمدة حسني أخي واألرسار، الفضل وترجمان
الصفو يف زلتمو ال القدويس، بالواحد وقيتكم عيدرويس، أبيات وهذه الفضل، ربوع يف
والقطابه. املجد أهل واآلل والصحابه، هللا عليه صىل اإلفادة، معدن طه بجاه والسعادة،
الرحمن عبد السيد أنشدني قال: مرتىض، الفيضالسيد أبو العالمة شيخنا وأنشدني

قوله: ألف وماية وستني ست سنة بالطايف نزيله وأنا لنفسه العيدروس

ري��ب��ة غ��ي��ر م��ن ال��ك��ل ع��ي��ن ه��و ل��ذا ص��ورة ك��ل ف��ي ال��ح��ق وج��ود ت��ج��ل��ى
ط��ري��ق��ت��ي ف��ي َف��ُج��ْل ال��ع��ل��ي��ا ل��وح��دت��ه م��ظ��اه��ر ف��ن��ح��ن ال��م��ول��ى ب��ن��ا ت��ج��ل��ى
ال��خ��ل��ي��ق��ة م��ول��ى ج��ل ودان ب��ق��اص ظ��ه��وره ب��اع��ت��ب��اره غ��ي��ر ث��م وم��ا
ال��ح��ق��ي��ق��ة أله��ل راق��ت وح��دة وذق وج��وده��ا وان��ف األع��ي��ان أث��ب��ت أخ��ي
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ري��ب��ة ك��ل ف��ي اش��ه��ده ال��ب��ص��ي��ر ال��س��م��ي��ع وإن��ه ش��يء ال��ل��ه م��ث��ل ل��ي��س وق��ل:
ه��ي��ئ��ة خ��ي��ر ف��ي ال��ج��م��ع ج��م��ع ع��رائ��س ت��رى ك��ي ال��ك��ل واع��رف وش��ب��ه ون��زه

األعيان أثبت قوله: عن وسألته املكنونة، العقايد من أنها وأخربني قال: طويلة. وهي
الثابتة. باألعيان عنها يعرب ولذا العلم؛ يف إثباتها املراد فقال:

إىل بزبيد الشافعية مفتي األهيل يحيى بن سليمان السيد من مراسلة (ووردت)
طويلة دالية بديعة منظومة يف غراء إجازة فكتب وألوالده، له اإلجازة بطلب إليه املشار
دواوينه يف مثبتة وموشحات ومقاطيع كثرية منظومات وله بيتًا، أربعني من أكثر
القطب سلسلة يف الشموس ومرآة كراًسا، ستون الصوفية مرقعة منها: كثرية، ومؤلفاته
خمس الدين فخر العيدروس قصيدة عىل املبني والفتح كراًسا، خمسون العيدروس
تشنيف فيض من الهموس ترويح أحدهما آخران: رشحان عليها وله كراًسا، وعرشون
أبي صالة برشح الرحمن وفتح العيدروس، ابن حميا من الكوس وتشنيف الكوس،
السلف كالم من الغرف إىل والرتقي كراريس، خمس الرحلة وذيل كراريس، ست الفتيان
والخاطر، النفس يف العاطر والعرف كراريس، عرش والرحلة كراريس، عرش والخلف
آل فضل يف الجواهر وعقد كراريس، خمس بمرص له جرى ما ببعض السفر وتنميق
كراريس، ثماني الوصول أهل ثمرات من املقتطفة الفضول ونفايس الطاهر، النبي بيت
الكالم يف العذب واملنهج كراسة، عرشة اثنتا الخزرجية املنظومة عىل السبحية والجواهر
عرش البلبال وتهييج البال ترويح سماه شعره وديوان كراستان، والقلب الروح عىل
القافية علمي يف والعروض كراريس، أربع الخليل علم يف الخليل وإتحاف كراريس،
الصفايف وحديقة القدسية، األحاديث بعض يف األنسية والنفحة كراريس، أربع والعروض
هللا عبد بن شيخ جده أخبار يف الطروس وتنميق مصطفى، بن هللا عبد جده مناقب يف
وله التعليق، يف الهداية ونفحة آية، بعض تحت الكتابة يف العناية وإرشاد العيدروس،

وهما: املعية، بيتي عىل كتابات ثالث

األدب ح��س��ن ل��ه وال��زم ح��ق��ه��ا ال��م��ع��ي��ة أع��ط
رب وه��و ح��ال ك��ل ف��ي ع��ب��ده ب��أن��ك واع��ل��م

املعية. بيتي عىل اللوذعية ذي إرشاد األوىل:
املعية. معنى تحقيق يف األملعية ذوي إتحاف الثانية:
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املنظومة عىل الجوهرية الآليل ونثر املعية، معنى تحقيق يف األملعية النفحة الثالثة:
الصادق، بيتي برشح الذايق وإتحاف الرشيف، صدره شق بتعدد والتعريف الدهرية،
والنفحة النقشبندية، الطريقة يف السنية واإلرشادات السؤال، جواب يف اإلشكال ورفع
املدنية والنفحة الجميل، الجليل بمرشب الخليل وإتحاف القادرية، الطريقة يف العلية
وتشنيف الحكم، أنواع ببعض القلم وتمشية والرسية، والروحية القلبية األذكار يف
والتفهيم والبيان الرسالة، جواب عن الستارة ورفع السماع، أرسار ببعض األسماع

وهما: العربي ابن بيتي ورشح إبراهيم، ملة ملتبع

ال��ح��ق��ي��ق��ة ف��ي ح��ق وه��و خ��ي��ال ال��ك��ون إن��م��ا
ال��ط��ري��ق��ة أس��رار ح��از ه��ذا ي��ف��ه��م م��ن ك��ل

بني الفرق يف العليم وفتح اإلمام، األشعري إليه ذهب ما عىل الكالم مسألة وتحرير
من رسية ورشحة العرش، املقوالت روض من الزهر وقطف الحكيم، وأسلوب املوجب
ورشف والذات، والصفات األفعال وحدة شهود بمبارشة الثقات وتعريف فخرية، نفحة
ربه، عرف فقد نفسه عرف من حديث يف األشبه والقول األسالف، رشاب من السالف
الشيخ عليه وكتب الطنتداوي، للعارف واملتن االستعارة، معنى إيضاح يف العبارة وبسط
الشيخ العالمة ورشحه االستعارة، معرفة يف البشارة ونفحة حاشية، الحفني يوسف
األنوار أبو الشيخ ورشحه والعلم، الجنس اسم يف لطيف ومتن الجوهري، بن محمد
األجهوري الرحمن عبد الشيخ ورشحه الوضع، لطايف ببعض السمع وتشنيف وفا، بن
باحسني هللا عبد سيدي كالم من بنبذة األرشاف السادة وإتحاف مبسوطني، رشحني
العوامل عىل ورشح الذايق، إتحاف عىل وحاشية بالحزمة، قصيدة عىل ورشح السقاف،
والرهبة، الرغبة وحزب والعرب، العجم بخري املتصلة الذهب وسلسلة يتم، لم النحوية
وذيل الفقها، ومرقعة األجهوري، الرحمن عبد الشيخ ورشحها العيدروسية، واالستغاثة
النقشبندية، الطريقة يف السنية واإلمدادات يكمل، لم علوي بني مناقب يف الروي املرشع

ذلك. وغري
وكان الصوفية طرق عنه يتلقون وصاروا البعيدة الديار من الواردون عليه كثر وملا
أسانيده يجمع أن مرتىض محمد السيد شيخنا أمر الغطوس مقام يف أوقاته أغلب يف هو
بواسطة القدسية النفحة وسماها كراريس عرش نحو يف كتابًا باسمه فألف كتاب، يف
بها وعم كثرية نسخ منها نقل وقد وسبعني، إحدى سنة يف وذلك العيدروسية، البضعة
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السنة، هذه من محرم عرش ثاني الثالثاء ليلة تويف أن إىل ويرقى يعلو يزل ولم النفع،
بالجامع عليه وُصيل حافل، بمشهد الكبش قلعة تحت الذي بيته من بجنازته وخرجوا
ويل بمقام ودفن الدردير، أحمد الشيخ إمام عليه وصىل الدكة، عىل نسبه وُقري األزهر
تراجم يف ذكُرها يأتي ربما كثرية بَمَراٍث ورثي زينب، السيدة مشهد تجاه العرتيس هللا

هللا. رحمه مثله، بعده يخلف ولم العرصيني،
كان املحمودية، مدرس األزرجاني أحمد بن أفندي السالم عبد املبجل الوجيه ومات
واملنقول، املعقول يف وأتقن ببالده العلوم قرأ باألصول، معرفة له محقًقا فاضًال إماًما
مدرًسا تقرر بالحبانية املحمودية املدرسة بناء كمل وملا مدة، بها ومكث مرص وقدم
وكان نفيسة، أبحاثًا ويورد البيضاوي، وتفسري خرسو، ملال الدرر فيها يقرأ وكان فيها،
القرآن بعض حفظ يف وتكلف إمامتها، توىل وبآخرة عرس، تقريره ويف حبسة لسانه يف
من بالقرب نفيًسا منزًال وابتنى املقرئ، األجهوري الرحمن عبد الشيخ عىل وَجوََّدُه
آالت واقتنى ذلك، من أشياء الوالد املرحوم عىل وقرأ بالرياضيات تعلق له وكان الخلوتي،
سادس الثالثا يوم يف أياًما بالحصبة تعلل أن بعد مات تركته. يف بيعت نفيسة فلكية
واحتشاًما ورصامة وجاهة مثله املحمودية يف بعده يخلف ولم السنة، من األوىل جمادى

هللا. رحمه وفضيلة،
الزبريي محمد بن عيىس بن أحمد الشيخ الفهامة والحرب العالمة اإلمام ومات
دروس وحرض تفقه، وبه والده عىل الكثري وقرأ نشأ وبها بمرص ولد الرباوي، الشافعي
تويف وملا الفضايل، أرباب من وعد وأنجب وتمهر واملنقول، املعقول يف الوقت مشايخ
حلقة واستمرت وغريهم أبيه طلبة عليه واجتمع األزهر بالجامع مكانه أجلس والده
نعم وكان الطلبة، وإفادة والرونق والجاللة العظم من عليه هي ما عىل والده درس
وِجي فجأة، األول ربيع شهر ثالث األربعا ليلة يف بطندتا تويف ورصامة، صالًحا الرجل
رحمه املجاورين، برتبة والده عند ودفن باألزهر، عليه وصيل بيته يف َل فُغسِّ مرص إىل به

هللا.
تربى الشرباوي، هللا عبد الشيخ ابن عامر سيدي السلف بقية املبجل الوجيه ومات
املعارف تحصيل إىل يلتفت لم أنه إال نبيًها نبيًال وكان ورفاهية، وسيادة ودالل عز يف
كتب عدة واستكتب الرغايب، فيها ويبذل النفيسة الكتب يقتني كان ذلك ومع والعلوم،
ذلك ومن والنورانية. الحسن غاية يف وهو املكتب، الشعراوي حسن الشيخ املرحوم بخط
البصمات يف اسمه ونقشوا وذهبها وجلدها وغريه، للزمزمي ورشوحها الحريري مقامات
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الشيخ باسمه ورسم الصورة، هذه بعضعىل وعندي بالذهب، الجلود نقش يف املطبوعات
وإتقانها، بتحريرها واعتنى ذلك، وغري وبسايط وأرباع فلكية آالت عدة النشييل محمد
يرى الذي أن مع وأحسنه أظرفه يشء كل من وحوى مأموله، فوق ذلك نظري يف وأعطاه
من املحرم عرشين تاسع الجمعة يوم — هللا رحمه — تويف الطبع، غليظ يظنه ذاته

السنة.
بن محمد بن صفر محمد بن سعيد محمد الشيخ الفاضل الفقيه العالمة ومات
وسمع مكة، فضال من جماعة عىل تفقه بحرمها واملدرس مكة نزيل الحنفي املدني أمني
وباملدينة وطبقتهما، القلعي الدين تاج والشيخ عقيلة بن محمد الشيخ عىل الحديث
دروسه، يف يمليه ملا التقرير حسن وكان وغريه، الكبري السندي الحسن أبي الشيخ
حزنًا برصه كف عمره آخر ويف عليه، وأثنى دروسه بعض يف العيدروس السيد حرضه
ابن الشيخ البنة زوًجا وكان الروم إىل أرسله عرصه نجبا من وكان ولده، فقد عىل
توجه ثم مرص، ورد وألف وماية وسبعني أربع سنة أثناء ويف البحر، يف فغرق الطيب
السيد ومنهم علماها وحرضه الحديث، من شيٍّا هناك فقرأ حلب طريق عىل الروم إىل
وقطن الحرمني إىل ورجع عليه وأثنى شيوخه، جملة يف وذكره الحلوي محمد بن أحمد
مدح قصيدة وله ملسو هيلع هللا ىلص، املختار النبي مدح يف أشعار األربعة: مؤلفاته ومن املنورة، باملدينة
باملدينة به اجتمع تسعني سنة يف الحلوي أحمد الشيخ حج وملا العيدروس، الشيخ بها
عىل يزل ولم فأجازه، ثانيًا منه واستجاز وبش له فهش القديم بالعهد وذاكره املنورة،

تعاىل. هللا رحمه السنة، هذه يف تويف حتى وإفادة عبادة من املرضية حاله
كتخدا، إبراهيم مماليك من وهو مستحفظان أغات أغا الرحمن عبد األمري ومات
نفي فلما وسبعني، تسع سنة إىل فيها واستمر تقدم، كما سبعني سنة يف األغوية وتقلد
رجع فلما أغا، قاسم عوضه وقلدوا بك وحسني بك خليل عزله األخرية النفية بك عيل
فعزله وثمانني ثالث سنة إىل فيها فاستمر صنجًقا أغا قاسم وتقلد ثانيًا واله بك عيل
من وكالهما املذكور سليم عن عوًضا واليًا أغا موىس وقلد الوايل، أغا سليم عوضه وقلد
رجًال وكان ويقتله، سليط عىل يتحيل أن وأمره حاكًما غزة إىل املرتجم وأرسل مماليكه،
برأسه وأرسل داره يف قتله حتى عليه الحيلة يعمل يزل فلم وفجور، عظيمة سطوة ذا
الشام، استخالص يف طمع وبها الشام يف بك لعيل تمت نكتة أول وهي بمرص، بك عيل إىل
استبد فلما بك، محمد إىل انضوى بك عيل وسيده بك محمد بني الوحشة حصلت فلما
بك مراد عليه انحرف بك محمد مات وملا مدته، فيها فاستمر األغوية أيًضا قلده باألمر
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إسماعيل بني املنافرة وقعت وملا تسعني، سنة يف وذلك أغا سليمان عوضه ووىل وعزله
ويفر يكر وصار نرصتهما يف واجتهد بك ويوسف بك إسماعيل إىل انضم واملحمدية بك
ويذهب واملخادعات الحيل ويعمل املتاريس ويعضد املتاريس ويعمل الناس، ويجمع
بك إسماعيل واستقر بك ومراد بك إبراهيم وهرب األمر، تم حتى والنهار الليل ويجي
الصعيد إىل بك إسماعيل خرج فلما مدته فيها فاستمر أيًضا، األغوية فقلداه بك ويوسف
بالشام، بك محمد غياب مدة وكذلك بأحكامها، فاستقل بمرص تركه للمحمديني محاربًا
تلك عىل بك إسماعيل ورجع املحمدية إىل وانضموا بك إسماعيل العلوية خان فلما
جهة إىل التحول فأراد أمرهم، تفرق أن إىل الشام إىل معه خرج — ذكر كما — الصورة
العادلية، من قريبًا وصلوا أن إىل وساروا واملماليك األجناد من كثري معه فانضم قبيل
وحلوان هناك، ينتظره فإنه بحلوان ويأتيه داره من بلوازم ليأتيه أسود له مملوًكا فأرسل
عنهم هو وتخلف وساروا وركبوا بحلوان ونزلوا الجبل خلف من وعدى التزامه يف كانت
فأرسل بك مراد وأخرب العرب بعض وحرض هناك، فبات خادمه ينتظر املقدر للقضاء
فاستخربه ذهابه طريق يف بالعبد الرصد وأتاه الحال يف هو وركب العبد لذلك الرصد
وهجمت بها واحتاط حلوان أتى أن إىل مستعجًال فسار التنكر، بعد بالحقيقة فأعلمه
وسحبوه الرساويل، حتى ثيابه وعروه باليد قبًضا وأخذوه األوسية دوار عىل طوايفه
عينه وقعت فلما بك، مراد يدي بني وأحرضوه والسوأتني الرأس مكشوف عريانًا بينهم
قطعوا ثم وجهه، عىل ويرضبونه يصفعونه الخيل لسواس وسلموه يديه بقطع أمر عليه
يقتله: كان ملن قوله يذكرونه الربغوث قرص انظر له: ويقولون بسكني حزٍّا رقبته
املالطفة سبيل عىل املقتول روع ليسكن الربغوث كقرصة هي إنما ولدي يا تخف ال
عىل أمامه برأسه صبحها يف بك مراد ودخل التبكيت، سبيل عىل ذلك له يقولون فكانوا
والقضايا األحكام سياسة يف يدانيه من منصبه يف بعده يأت ولم ذكر، كما ودفن رمح
وخصوًصا املعاكيس عىل هللا نقمة وكان بذنوبهم، يقروا حتى املتهومني عىل والتحيالت

بالرساجني. املعروفني األتراك الخدمة
املقتول بك حسني إىل منه فشكوا أذيتهم منه تكرر أنه واليته مبادي يف له واتفق
نصارى وأكثرهم املسلمني عىل وأرضهم هللا خلق أقبح هؤالء له: فقال شأنهم يف فخاطبه
يف شككت وإن املسلمني، إيذا إىل بذلك ليتوصلوا ويخدمونكم مسلمني أنفسهم ويعملون
ما افعل الصنجق: له فقال غريه. من املختون ألميز عليهم بالكشف إذنًا أعطني قويل
كان من إال منهم يتخلف ولم الصنجق رساجني معظم هرب يوم ثاني يف كان فلما بدالك،
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يعارضه لم الوقت ذلك ومن فطانته، من بك حسني فتعجب القليل؛ وهو ومختونًا مسلًما
عنه وانفصل سيده عىل بك محمد خالف وملا بك. ومحمد بك عيل وكذلك يفعله، يشء يف
والسيف، املصحف عىل وتحالفا تعاقدا بك أيوب خشداشه إليه وانضم قبيل إىل وذهب
الرحمن عبد إليه أرسل ولسانه، يده قطع عليه بك محمد وقىض العهد بك أيوب ونكث
بني فتمنى الجالد وصحبته إليه ودخل به ليمثل إليه حرض وملا ذلك، به ففعل هذا أغا
ومأموركم، عبدكم فإني تؤاخذني فال وكذا بكذا فيك أمر أخوك سلطانم يا وقال: يديه
مرص ودخل بك محمد ملك وملا ذلك. ونحو تومله وال بسيدي ارفق للجالد: يقول وصار
فذهب بك عيل إىل وانضم سيده، عىل خامر الذي الباشا كتخدا بك هللا عبد إىل أرسله
الحسبة وبارش مخدومه إىل برأسه ورجع بيته، وسط يف عنقه ورمى عليه وقبض إليه
يحب كان مدة، األزهر الجامع عىل ناظًرا وتوىل يحبونه، السوقة وكان األغاوية، مع مدة
قوة وعنده األمور، يف وتبرص دهقنة وله شفاعتهم، ويقبل العلم أهل مع ويتأدب العلما

عنه. هللا عفا حزمه، عىل القضا غلب حتى حزم وشدة فراسة
َرُهم أمَّ الذين وصناجقه بك عيل مماليك من وهو بك الرحمن عبد األمري ومات
بك ورضوان بك وأيوب الجداوي بك وحسن الدهب أبي بك محمد خشداش فهو ورقاهم
بك محمد أمر وظهر بك عيل أيام انقضت فلما واإلقدام بالشجاعة موصوًفا وكان وغريهم.
لهم فرد بك، وإسماعيل املحمديني بني الحادثة حصلت أن إىل خشدشينه مع ذكره خمل
قتل يوم كان فلما الذكر، ظاهر كونه مع حاله عىل فبقي هذا الرحمن عبد إال إمرياتهم
وأخرج املحمديني من بقي من اليوم ذلك يف وهرب فيه ضارب أول هو وكان بك يوسف
بقبيل ملحاربتهم خشداشينه مع طلع ثم كان، كما صنجقيته له فردوا منفيني باقيهم
وقع ثم ذكر، كما مرص إىل معهم ودخلوا إليهم وانضموا بك إسماعيل عىل والسوا ثم
بك مراد عليهم املتحاقدين أعظم وكان والنهي، األمر إنفاذ عىل والتزاحم التحاقد بينهم
من الشديد الخوف املحمدية وداخل البعض، بعضهم من الفريقان وتخيل كذلك، له وهم
واملبيت املدينة خارج إىل الخروج فالزموا بيوتهم يف يستقرون ال صاروا أن إىل العلوية
مرص جهة إىل وأتباعه بك ومراد العادلية، جهة إىل وأتباعه بك إبراهيم فخرج بالقصور،
األوداج منتفخ بك مراد أصبح األوىل جمادى عرش سابع السبت يوم كان فلما القديمة،
عىل اليوم هذا يف عازم إني لهم: وقال خاصته من إليهم يركن من مع فاختىل القهر من
أن بد وال النشاب مرمى إىل نذهب قال: نفعل؟ وكيف قالوا: الجماعة. مع الرش طلب
ثم ذلك. بعد يكون ما ويكون قتلناه منهم عندنا حرض من فكل يأتي، من منهم يأتينا
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وعيل املذكور بك الرحمن عبد إليه فحرض ساعة، وجلس النشاب بمساطب ونزل ركب
يهابون وهم برضبهما اإلشارة ألتباعه يكرر بك ومراد حصة معه فجلسا الحبيش بك
مراد فابتدره بالقيام فهم برجله سيده فغمز بك الرحمن عبد سلحدار له ففطن ذلك،
من بنفسه فألقى يرضبه أن وأراد بالته اآلخر فسحب رأسه، يف ورضبه بالته وسحب بك
الكبكبة وقت ويف وقتلوه، بك الرحمن عبد بك مراد أتباع وعاجل أسفل، إىل املسطبة فوق
بك مراد الحال يف وركب الجميز، شجر يف واختفى بجوخته رأسه الحبيش بك عيل غطى
واستمر ذكر، ما وكان القلعة، إىل القبة من فحرض بك إبراهيم إىل وأرسل عشريته وجمع

بالقرافة. ودفنوه وشالوه أتباعه إليه حرض حتى باملسطبة مرميٍّا بك الرحمن عبد
األزهر، شيخ املالكي شنن محمد الشيخ مملوك وأصله شنن بك أحمد األمري ومات
وأحبه بك عيل وخدم الجندية، سلك يف ودخل ففارقه وحشة سيده ابن وبني بينه فحصل
أتباعه، إىل ا ومنضمٍّ إليه منسوبًا يزل فلم الجاويشية كتخدا قلده أن إىل َره وأمَّ ورقاه
بدرب البيت لها وبنى بابنته وتزوج الجداوي، بك حسن وصاهره الصنجقية وتقلد
أهل ويعظم ظاهري، جانب لني فيه وكان الواقعة، هذه يف قتل حتى يزل ولم سعادة

والتواضع. املحبة لهم ويظهر العلم
أفندي إبراهيم مملوك أفندي حسن مماليك من وهو طنان بك إبراهيم األمري ومات
مصطفى ومنهم القديمة، البيوت يف ومشهورين معروفني وعزوة عدة وكانوا املسلماني،
بك محمد مع وخرجوا إليه انتسبوا بك عيل أمر ظهر ملا ثم جربجي، وأحمد جربجي
أحمد املقتلة يف فوقع املنصورة، بناحية معهم ومن كشكش بك خليل ملحاربة ذهب عندما
يف والزموه إليه وضمهم فأحبهم الواقعة تلك يف بك محمد بهم وأعجب املذكور، جربجي
كذلك، معه خرجوا الصعيد إىل وهرب بك عيل سيده عىل خالف وملا والحروبات، األسفار
فيهم إليه واملشار كبريهم وصار بك عيل أيام بمرص فراشه عىل جربجي مصطفى ومات
بشأنه ونوه صنجًقا قلده مرص رياسة يف وتعني بك محمد رجع فلما جربجي، إبراهيم
األمانة، وباقي حلفة ومنية سندبيس منها بالده إىل مضافة بالًدا وأعطاه عليه وأنعم
حلفة منية من هللا خليقة أقبح من مقدم وله يرحمهم، ال الفالحني عىل ظامًلا عسوًفا وكان
وعدوانًا، ظلًما األموال منهم ملخدومه ويستخلص ويعذبهم ويسجنهم بالفالحني فيغري
الفالحون اجتمع بك إسماعيل مع املذكور بك إبراهيم وهرب الحادثة تلك حصلت فلما
رضايح زيارة عىل مالزًما هذا بك إبراهيم وكان بالنار، وحرقوه وقتلوه املقدم ذلك عىل
وقبور البستان قبور ويزور القرافة إىل الصبح صالة بعد يركب جمعة كل يف األوليا
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جاورهما وما الليث فيزور ماشيًا منه ويخرج الشافعي زيارة إىل يذهب ثم أسالفه،
جماعة وابن حجر وابن والعز الثعالبة والسادات الشيبة كيحيى املعروفة املشاهد من
مع خرج الحوادث وقعت وملا جمعة، كل يف دأبه هذا وكان ذلك، وغري جمرة أبي وابن
ببعض ومات عنه، تخلف البحر ونزل بك إسماعيل سافر فلما غزة، إىل بك إسماعيل

صورة. لها أموال ودايع بمرص له وظهر الشام، ضياع
بن بلفيا الرحمن عبد مملوك وهو بشالق املعروف بلفيا بك إبراهيم األمري ومات
وأعجبه إليه ضمه بك عيل وكان بك، خليل أخو هو هذا أغا الرحمن وعبد بك، إبراهيم
حصلت فلما منهم، ومحسوبًا وأمرايه صناجقه جملة من وصار صنجًقا فقلده شجاعته

معهم. وقتل فيهم كان الحادثة هذه
حسني بن بك عمر مملوك وهو الحاج أمري رضوان بك حسن الكبري األمري ومات
ثمان سنة بالحج أمريًا وطلع بيته يف وجلس سيده موت بعد الصنجقية تقلد رضوان،
إحدى سنة يف بالحج وطلع عنها، عزل ثم مرص دار دفرت وعمل وسبعني، وتسع وسبعني
بك عيل تملك فلما صنجًقا، مملوكه بك رضوان وقلدوا وثمانني، اثنتني وسنة وثمانني
بعد سيده مع نفاه ثم رده ثم وثمانني واحد سنة يف نفاهم فيمن هذا بك رضوان نفى
الكربى املحلة إىل نقل ثم وصيف، مسجد إىل وثمانني ثالث سنة يف الحج من رجوعه
تملك فلما سنني، ثماني نحو باملحلة إقامته مدة فكانت وتسعني، إحدى سنة إىل فأقام
فلما ذكر، كما وتسعني إحدى سنة الحج إمارة وقلده مرص إىل أحرضه بك إسماعيل
لم الشام إىل معه بمن بك إسماعيل وهرب مرص إىل ورجعوا املحمدية إىل العلوية انضم
لظنهم كغريه العلوية إىل وانضوى قبيلتهم، من ليس لكونه بمرص وبقي معه، يخرج
وكل بيوتهما إىل بهما وأتوا بشربا شنن بك أحمد مع وقتل وقع، ما لهم فوقع نجاحهم
أمريًا وكان هللا، رحمة عليه املذكور بك حسن ودفن خيمة، قطعة يف ملفوف منهما
صاحبنا باملحلة وعارش والعلم، الصالح أهل يحب الجانب لني األخالق كريم مهذبًا جليًال
كثريًا به واغتبط وأحبه الفرغيل السمربائي الدين شمس الشيخ األديب اللبيب الفاضل
عياله لزيارة إال بلده إىل الذهاب عن ومنعه باملحلة، إقامته مدة عنده وحجزه وأكرمه
إال يأتنس ال فكان عنه لغيابه ويستوحش رسيًعا، إليه يعود ثم األحيان بعض يف فقط
مزدوجته يف ضمنه ما ذلك فمن وقصايد، ومقامات مدايح فيه الدين شمس وللشيخ به.

وهي: هنا أوردتها وسالستها ولرقتها الحبيب، محاسن يف الطيب نفحة
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ون��س��ب��ا ش��ه��رة ال��ف��رغ��ل��ي ل��بَّ��ا ف��ت��ح ال��دي��ن ش��م��س ي��ق��ول
وأدب��ا ط��ري��ق��ة األح��م��دي وح��س��ب��ا م��ذه��بً��ا ال��ش��اف��ع��ي

ع��ذري ه��واه م��ن ال��س��م��رب��ائ��ي
ت��ج��ل��ى ب��ال��ب��ه��ا ح��س��ن م��ل��ي��ك ول��ى ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي م��ن س��ب��ح��ان
أِذالَّ ال��ورى ف��ي ح��ي��ارى ف��ه��م ذالَّ ط��رٍّا ال��ع��ش��اق وأورث

ت��ج��ري ال��خ��دود ف��وق دم��وع��ه��م
وال��ع��ط��اي��ا ال��خ��ي��رات وم��ج��زل ال��ب��راي��ا خ��ال��ق ت��ع��ال��ى وق��د
ال��ب��الي��ا م��ه��ام��ه ف��ي ه��ام م��ن ب��ال��خ��ط��اي��ا ق��ط ي��ؤاخ��ذ ل��م م��ن

ب��ح��ر! م��ن ل��ه ي��ا ب��ح��ًرا وخ��اض
س��ك��ون��ي ح��رك��ت س��ح��ر ف��ن��ون ال��ج��ف��ون ف��ي أودع م��ن وج��ل
م��ف��ت��ون وال��ه ق��ل��ب ك��ل م��ن ال��ش��ج��ون ل��واع��ج وأظ��ه��رت

وع��م��رو ال��ه��وى ف��ي زي��د ب��ح��ب
اغ��ت��راب��ي ح��ب��ه ف��ي ح��ال ظ��ب��يً��ا ت��راب م��ن ص��اغ ق��د م��ن وع��ز
ب��اق��ت��راب��ي ي��س��م��ح ل��و أواه ع��ذاب��ي ع��ش��ق��ه ف��ي ل��ي ول��ذَّ

ال��ب��در ت��رب ال��وض��اح وج��ه��ه م��ن
ال��ن��ق��ا ع��زالن ل��ع��ش��ق ع��ب��اده وف��ق��ا ق��د ال��ذي ف��ه��و أح��م��د
ال��ل��ق��ا ي��وم ف��ي ب��ال��ع��ت��ق وخ��ص��ه��م ال��ت��ق��ى م��ن ح��ل��ة ك��س��اه��م وق��د

ال��ح��ش��ر ف��ي س��ع��رت ن��ار ح��ر م��ن
ال��خ��ف��اء م��ع ال��ج��ه��ر ل��ع��ال��م وال��ض��راء ال��س��راء ف��ي وال��ش��ك��ر
ال��ب��الء م��ن ال��غ��رق��ى وم��ن��ق��ذ األح��ش��اء ف��ي ال��ج��ن��ي��ن م��ص��ور

ال��ع��س��ر ب��ع��د ال��ي��س��ري��ن وم��ن��زل
أح��م��دا ال��ه��اش��م��ي ال��رس��ول ع��ل��ى س��رم��دا وال��س��الم ال��ص��الة ث��م
م��ن��ش��دا وغ��نَّ��ى وج��د ذو أنَّ م��ا ال��ه��دى ذوي وص��ح��ب��ه وآل��ه

ك��ال��در م��ن��ظ��م رج��ز م��ن
وال��رواي��ه ال��ع��ل��وم وأب��ح��ر ال��ه��داي��ه أن��ج��م وت��اب��ع��ي��ه��م
ال��ش��ك��اي��ه أظ��ه��ر ق��د ع��اش��ق م��ا ال��والي��ه م��ع��دن ي��ل��ي��ه��م وم��ن

ال��ص��در ف��ي ذك��ت ق��د ح��ب ن��ار م��ن
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ش��ج��ون��ي ع��ن ت��ن��ب��ي��ك م��ع��ان��يً��ا ال��ف��ن��ون أخ��ا ي��ا ف��اس��م��ع وب��ع��د
ال��ع��ي��ون ق��رة ي��راه��ا ل��ك��ي ال��ج��ف��ون أدم��ع م��ن س��ط��رت��ه��ا

ال��ع��ص��ر ه��ذا س��ل��ط��ان ب��ه أع��ن��ي
م��رس��ال أض��ح��ى ال��ع��ص��ر ص��الح وف��ي ال��م��ال ب��ي��ن ح��ال ق��د م��ن ال��ورى م��ول��ى
أك��م��ال ا ق��دٍّ ال��ب��ان أم��د غ��ص��ن أك��ح��ال ط��رًف��ا ال��ظ��ب��ي أع��ار ري��م

ال��ف��ج��ر ض��ي��اء م��ح��ي��اه وم��ن
ال��ه��االت ف��ي األق��م��ار وي��زدري ال��غ��اب��ات ف��ي األس��د ي��ص��ي��د ظ��ب��ي
وال��س��ق��اة ب��ال��دن��ان ط��اف أو ال��ح��ان��ات ف��ي ب��ال��ص��ه��ب��اء م��ر إن

خ��م��ر ب��غ��ي��ر س��ك��ًرا ت��م��اي��ل��ت
وال��ش��ج��ع��ان��ا األب��ط��ال وأع��ج��ز ال��م��ران��ا أخ��ج��ل ق��د ب��ق��ده
ح��ي��ران��ا ب��وج��ه��ه ه��دى وك��م ال��غ��زالن��ا س��ب��ى ل��ق��د ب��ل��ح��ظ��ه

ال��ب��ح��ر ث��م ال��ب��ر ف��ي ال��ه��دى إل��ى
ال��وح��ي��د األغ��ي��د ال��غ��زال ص��ن��و ال��ف��ري��د األه��ي��ف ال��ه��الل ت��رب
ال��م��ف��ي��د ال��ف��اض��ل ال��ك��م��ال ن��ه��ر ال��م��دي��د ال��واف��ر ال��ج��م��ال ب��ح��ر

ال��ده��ر ع��ي��ن إن��س��ان ال��رج��ا ك��ن��ز
ب��س��ره وح��ق��ه أب��ح ول��م غ��ي��ره ع��ن ص��ن��ت��ه ق��د ح��ب��ه م��ن
أم��ره ط��وع ت��ح��ت ن��ف��س��ي ج��ع��ل��ت ب��ه��ج��ره راع��ن��ي م��ذ ل��ك��ن��ه

األم��ر ث��م ال��ن��ه��ي ف��ي ل��ه ع��ب��ًدا
ال��رت��ب وال��ف��ض��ل ال��ع��ل��م ف��ي ل��ه��م وم��ن األدب أه��ل م��ن ال��ق��ص��د وج��ل ه��ذا
ال��س��ب��ب ه��ي ق��ض��ي��ة وي��س��م��ع��وا ب��ال��ذه��ب أق��ول ل��م��ا ي��ك��ت��ب��وا أن

در م��ن ص��غ��ت��ه ق��د م��ا ن��ظ��م ف��ي
وال��غ��رام ب��ال��ح��ب م��ول��ًع��ا أي��ام��ي م��ن م��ر ف��ي��م��ا ك��ن��ت ق��د
ك��ال��م��دام ال��ع��ذب ل��م��اه وم��ن وال��ق��وام ال��ق��د م��ل��ي��ح أه��وى

ال��ج��م��ر م��ث��ل ال��وردي وخ��ده
أم��ي��د ال��غ��ص��ون م��ث��ل ق��ده م��ن األغ��ي��د األغ��ن ال��ظ��ب��ي وأع��ش��ق
ت��رع��د خ��وًف��ا األس��د رأت��ه إذا س��ج��د ال��م��ل��وك ل��ه ووج��ه��ه

س��ح��ر م��ن ح��وى وم��ا ل��ح��ظ��ة م��ن
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ج��م��ال��ه ف��ي ال��ص��دي��ق ك��ي��وس��ف دالل��ه ف��ي ك��ان م��ن س��ي��م��ا ال
ك��م��ال��ه ف��ي الح ت��م ب��در أو اع��ت��دال��ه ف��ي م��اس ب��ان غ��ص��ن أو

ال��ع��ش��ر ب��ع��د ال��ش��ه��ر ف��ي أرب��ع ف��ي
واألوض��اع األخ��الق ج��م��ي��ل��ة ال��ط��ب��اع م��ل��ي��ح��ة وأش��ت��ه��ي
ي��راع��ي أوص��اف��ه��ا ف��ي ك��ل م��ن واألس��م��اع األب��ص��ار ون��زه��ة

ف��ك��ري ف��ي��ه ح��ار ق��د وح��س��ن��ه��ا
ال��رائ��ي ف��ي��ه��ا ح��ار ت��ث��ن��ت إذا ك��ال��ح��وراء ال��ع��ي��ن��ي��ن ك��ح��ي��ل��ة
ال��م��اء زالل أو ال��ن��ف��وس إل��ى ال��ص��ه��ب��اء م��ن أش��ه��ى ح��دي��ث��ه��ا

ال��ح��ر اش��ت��داد ف��ي ال��ه��ج��ي��ر ع��ن��د
ت��ي��ه��ا ال��ع��اش��ق��ي��ن ن��ف��وس م��ال��ت إل��ي��ه��ا ك��م ال��خ��دي��ن أس��ي��ل��ة
ف��ي��ه��ا ل��ي��س األرداف ث��ق��ي��ل��ة ي��ش��ت��ه��ي��ه��ا ال��غ��ي��د م��ل��ي��ك ه��ي��ف��ا

ال��خ��ص��ر ن��ح��ول إال ي��رى ع��ي��ب
ال��م��ب��ان��ي م��ح��ك��م ن��ظ��ًم��ا أب��دي��ت ال��م��ص��ان األه��ي��ف ف��ي وك��م ه��ذا
ج��ن��ان��ي ح��وى ع��م��ا م��ت��رج��ًم��ا وال��م��رج��ان ال��ي��اق��وت م��ن أب��ه��ى

وال��ص��در ال��ح��ش��ا ب��ي��ن الع��ج م��ن
ال��ب��ي��د ال��ف��ي��اف��ي ف��ي ن��ف��س��ي أش��ق��ي��ت ال��غ��ي��د ال��م��الح وص��ل ع��ل��ى وك��م
رش��ي��د م��ن ال��ح��ب ف��ي ل��ي ول��ي��س ك��ال��ط��ري��د ل��آلف��اق وج��ئ��ت

أم��ري ص��الح ع��ل��ى ي��دل��ن��ي
ال��ح��س��ن أم��ي��ر أض��ح��ى م��ن س��ج��ن ف��ي ح��زن ذا ب��ت��ه��ا ل��ي��ال وك��م
ي��ث��ن��ي ل��ي��س ال��ح��ب ف��ي وع��اذل��ي ك��ال��م��زن وج��ن��ت��ي ف��ي وأدم��ع��ي

ص��ب��ري ط��ول ب��ع��د خ��ي��ًرا ع��ل��يَّ
ال��ص��د خ��وف ال��واش��ي��ن غ��ف��ل��ة ف��ي وح��دي ف��ي��ه��ا ن��ح��ت ن��واح وك��م
ق��ص��دي ب��ل��وغ ف��ي ع��ون��ي ي��ك��ون وج��د ح��ل��ي��ف ص��بٍّ��ا أرى ول��م

ي��دري ال ل��وع��ت��ي ع��ن م��ف��رد م��ن
ف��ت��ح��ت��ه ب��ح��ي��ل��ت��ي وم��غ��ل��ق َوَل��ج��تُ��ه ال��ه��وى ف��ي م��ض��ي��ق وك��م
ق��ط��ع��تُ��ه ال��دج��ى ج��ن��ح وم��ه��م��ه خ��ض��تُ��ه ق��د زاخ��ر ع��ش��ق وب��ح��ر

ت��ج��ري ال��ف��ي��اف��ي ف��ي خ��ل��ف��ي األس��د
وال��ب��ل��وى ال��ض��ن��ا ث��وب أل��ب��س��ت��ه أه��وى م��ن ه��وى ف��ي ش��ج��اع وك��م
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دع��وى س��م��ع��ت ي��وًم��ا ل��ه وم��ا وال��ش��ك��وى األس��ى س��ج��ن ف��ي ب��ات ق��د
وال��ض��ر ال��ج��ف��ا ق��ي��د ف��ي وم��ات

ال��ن��ف��س ح��ب��ي��ب ف��ي��ه��ا ُم��س��ام��ري أن��س ف��ي م��ض��ت أوي��ق��ات وك��م
أم��س م��ن ي��وم��ن��ا ن��دري ول��ي��س ك��ال��ش��م��س ب��ي��ن��ن��ا ي��ج��ل��ى وال��ك��اس

األم��ر والة ن��خ��ش ول��م س��ك��رى
األق��م��ارا ت��خ��ج��ل ق��د رف��ق��ة م��ع واألوت��ارا ال��ن��اي س��م��ع��ت وك��م
األش��ع��ارا أن��ظ��م ل��ي��ل��ي وب��ت واألوط��ارا ال��ق��ص��د ب��ل��غ��ت وك��م

ال��ث��غ��ر ن��ق��ي أل��م��ى أه��ي��ف ف��ي
ع��ذارى ال��دج��ى ف��ي وس��ام��رت��ن��ي ع��ذارا ال��ه��وى ف��ي خ��ل��ع��ت وك��م
ث��ارا ال��ح��س��ان ع��ن��د ل��ي ك��أن أج��ارى ال ال��غ��رام ف��ي وك��ن��ت

ده��ري م��ن غ��ف��ل��ة ف��ي أخ��ذت��ه
ال��ق��دود م��ن ب��ال��ض��م وف��زت ال��خ��دود وردة ق��ط��ف��ت وك��م
ال��ح��دود ع��ن ت��ع��دي��ت وال ال��ع��ه��ود ع��ن ح��ل��ت وم��ا ه��ذا

وس��ك��ري وغ��ش��ي��ت��ي ن��ش��وت��ي ف��ي
ال��ح��ي ع��ذاب أخ��ش ول��م ج��ه��ًال ال��غ��ي ب��ح��ار ف��ي س��ب��ح��ت وك��م
وم��ي ال��ب��ه��ا رب��ات ح��ب ف��ي وال��ط��ي ال��ه��وى ن��ش��ر م��ع ورح��ت

وال��ق��در ال��ع��ل��ى ذات وع��ل��وة
ب��ادرت ق��د اإلث��م والرت��ك��اب س��ارع��ت ق��د ال��ع��ص��ي��ان إل��ى وك��م
خ��ال��ف��ت ألم��ره وس��ي��دي ب��ارزت ق��د ب��ال��ذن��ب وخ��ال��ق��ي

ق��ب��ري ف��ي وح��ش��ت��ي ن��س��ي��ت وق��د
ال��خ��س��ران إل��ى ن��ف��س��ي م��ع وم��ل��ت رح��م��ان��ي ال��ه��وى ف��ي ع��ص��ي��ت وك��م
ال��دي��ان ج��ان��ب أراع ول��م ش��ي��ط��ان��ي ال��دج��ى ف��ي أط��ع��ت وك��م

أج��ري وض��اع ع��م��ري ان��ق��ض��ى ح��ت��ى
ج��ه��وال ح��س��ب��ت��ه وع��ال��م ع��ذوال خ��ل��ت��ه ن��ص��وح وك��م
غ��ف��وال ي��ك��ن ل��م ان��ت��ب��اه وذو ض��ل��ي��ال ظ��ن��ن��ت��ه وم��رش��د

ظ��ه��ري خ��ل��ف ال��ح��ب ف��ي ن��ب��ذت��ه
ن��ق��ض��ت ق��د ال��ع��رش رب وع��ه��د رف��ض��ت ال��ه��دى ألع��م��ال وك��م
رك��ض��ت ق��د ال��ل��ه��و س��ب��ي��ل وف��ي أم��ط��ت ال��ح��ي��ا ل��ج��ل��ب��اب وك��م
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ت��ج��ري ف��ي��ه ف��ه��ي وج��دي خ��ي��ول
م��ط��ل��وب��ا ي��ك��ن ل��م ش��يء ح��ب ف��ي وال��م��ن��دوب��ا ال��ف��رض أض��ع��ت وك��م
م��ح��ج��وب��ا ال��ه��دى ع��ن أزل ول��م وال��م��ح��ب��وب��ا ال��ح��ب أط��ع��ت وك��م

ب��ر م��ن ذرة ع��ن��دي ول��ي��س
غ��وى ق��د وال��ف��ؤاد ق��ل��ب��ي وض��ل ال��ه��وى م��ي��ادي��ن ف��ي رت��ع��ت وك��م
اس��ت��وى ال��ع��رش ع��ل��ى م��ن أراق��ب ول��م وال��دوا ال��رش��اد ط��رق ع��ن وم��ل��ت

ب��ال��س��ر ع��ال��م م��ن س��ب��ح��ان��ه
ون��ي��ت وم��ا ح��اال ب��أرج��ل س��ع��ي��ت ق��د ال��ل��ذات إل��ى وك��م
ان��ت��ه��ي��ت م��ا ال��غ��ي س��ب��ي��ل وع��ن س��ه��ي��ت ق��د ال��ط��اع��ات ع��ن وك��م

ال��ح��ش��ر رب خ��وف أق��دم ول��م
اض��ط��راب ف��ي ال��ع��م��ر وص��ار ولَّ��ى ال��ش��ب��اب ع��س��ك��ر رأي��ت ح��ت��ى
اغ��ت��راب��ي ودن��ا ف��ودي واب��ي��ض ب��ب��اب��ي رح��ل��ه ح��ط وال��ش��ي��ب

ق��ب��ري م��ض��ي��ق إل��ى م��ن��زل��ي م��ن
ال��غ��ف��ران ذي س��ب��ح��ان ان��ط��ووا ق��د واألق��ران اإلخ��وان وأك��ث��ر
ت��وان��ي ب��ال ح��اًال أج��ي��ب��ه ش��ي��ط��ان��ي ي��دع��ون��ن��ي وك��ل��م��ا

ال��وزر ع��ظ��ي��م ت��ح��م��ل��ت ح��ت��ى
وم��ال��ي ص��اح��ب��ي ع��ن��ي وم��لَّ ال��ش��م��ال ك��ات��ب ِم��نِّ��ي وَك��لَّ
ال��ل��ي��ال��ي ح��ادث ده��ان��ي ح��ت��ى ل��ح��ال��ي س��ك��رت��ي م��ن أف��ق ول��م

ال��ده��ر خ��ط��وب رأس��ي وش��ي��ب��ت
ذن��وب��ي م��ن ال��ش��ي��ب وج��ه واس��ود ع��ي��وب��ي س��ط��رت ق��د وع��ن��دم��ا
م��ط��ل��وب��ي ال��ورى ب��ي��ن أن��ل ول��م ال��غ��ي��وب ف��ي ك��ان ق��د م��ا وك��ان

األج��ر ع��ظ��ي��م ��ا ح��قٍّ وف��ات��ن��ي
ال��ق��دم م��ن��ي زل إذ س��ي��م��ا ال ال��ن��دم ي��ف��ي��د ال ح��ي��ث ن��دم��ت
ال��ح��ك��م ث��م ال��خ��ص��م ف��ي��ه��ا ي��ح��ت��ار ح��ك��م ذا ف��ي ال��ع��رش ل��رب ل��ك��ن

ال��ع��ص��ر ش��ي��خ ال��ن��ح��ري��ر وال��ح��اذق
ال��ق��ل��م ج��رى ق��د ع��ل��ي ب��ه وم��ا ال��ق��دم ف��ي م��ن��ي ك��ان ع��م��ا وت��ب��ت
وال��دي��م ال��خ��ض��م ال��ب��ح��ر ك��أن��ه��ا ال��ظ��ل��م ج��ن��ح ف��ي ت��ن��ه��ل وأدم��ع��ي

ع��م��ري م��ن ض��ي��ع��ت��ه ال��ذي ع��ل��ى
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ش��ق��واك ت��ن��م��ح��ي ك��ي ت��ض��رع��ي م��والك إل��ى ن��ف��س ي��ا وق��ل��ت:
ربَّ��اك ال��ح��ش��ا ف��ي م��وًل��ى ف��إن ت��ق��واك ال��ش��ق��ا ب��ع��د وت��ل��ه��م��ي

وزر ك��ل ال��ع��اص��ي��ن ع��ن ي��م��ح��و
وال��ع��ي��وب��ا ال��زالت وي��س��ت��ر وال��ذن��وب��ا اآلث��ام وي��غ��ف��ر
وال��م��ط��ل��وب��ا ال��ط��ال��ب وي��ج��م��ع وال��ق��ل��وب��ا األل��ب��اب وي��ج��ب��ر

در م��ن ح��ص��ب��اؤه��ا ج��ن��ة ف��ي
وال��ت��ص��اب��ي ال��ل��ه��و ف��رط ب��ع��د م��ن ال��م��ت��اب إل��ى ن��ف��س��ي ف��ب��ادرت
ش��ب��اب��ي م��ن ض��اع ق��د ال��ذي ع��ل��ى ك��ال��س��ح��اب ت��ن��ه��ل وأدم��ع��ي

وإص��ر وف��ري��ة خ��زي��ة ف��ي
ال��ف��الح داع��ي ط��وًع��ا أج��ي��ب ال��ص��الح غ��اي��ة ف��ي أزل ول��م
ن��واح م��ن ج��ددت وك��م ه��ذا ل��واح��ي م��ن ال��خ��ي��ر ف��ي أط��ع ول��م

خ��س��ر ف��ي م��ض��ت ق��د ل��ي��ال ع��ل��ى
ب��ش��ي��ر ل��ه وال��ع��ال م��ص��ر م��ن ال��م��ن��ي��ر ال��ك��وك��ب س��ار وح��ي��ن
وزي��ر ع��ص��ره ف��ي ك��أن��ه ي��س��ي��ر أم��ام��ه وس��ع��ده

م��ص��ر ع��زي��ز ال��ح��س��ن ي��وس��ف أو
ال��ه��ن��اء م��ع ال��ع��ز وص��اح��ب ال��ل��واء ذي أم��ي��ر ب��ه أع��ن��ي
وال��ح��ي��اء واآلداب وال��ح��ك��م ال��ح��س��ن��اء ال��ب��ه��ي��ة ال��ط��ل��ع��ة ذا

وال��ف��خ��ر ال��ع��ل��ي وال��ق��در وال��م��ج��د
ال��م��ن��ن أط��واق األج��ي��اد وق��ل��د ح��س��ن ال��س��ام��ي اس��م��ه م��ن ال��ن��دى ب��ح��ر
س��ك��ن ق��د ق��ل��ب ك��ل ف��ي وح��ب��ه م��ؤت��م��ن ال��ش��ري��ف ال��ح��ج ع��ل��ى وم��ن

وال��ب��ر ال��ت��ق��ى أه��ل س��ي��م��ا ال
ال��م��ن��ي��ره ال��ض��ح��ى ش��م��س ك��أن��ه ال��ك��ب��ي��ره ب��ال��م��ح��ل��ة وح��ل
ك��ث��ي��ره خ��الئ��ق ب��ه ط��اف��ت خ��ي��ره أج��ل ال��م��ول��ى وخ��ي��رة

ال��ع��ص��ر ه��ذا أم��ي��ر ألن��ه
ب��االت��ف��اق ف��ي��ه��ا ح��ل��ول��ه واآلف��اق ال��ب��ل��دان ف��ي وش��اع
األخ��الق م��ك��ارم وأج��ت��ن��ي ال��ت��الق��ي أرت��ج��ي وج��ي وج��ه��ت

وال��ب��ش��ر ب��ال��ع��ط��ا ت��ح��ل��ى م��م��ن
وال��ط��ب��اع ال��ذات ج��م��ي��ل ع��ل��ى ب��اج��ت��م��اع��ي ال��رح��م��ن وق��در
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داع��ي ل��ل��رش��اد داع أج��ل ن��زاع ب��ال ��ا ح��قٍّ رأي��ت��ه
ال��ده��ر ف��ي ي��ت��ي��م��ة ودرة

ك��ب��ي��را م��ع��ظ��ًم��ا م��ف��خ��ًم��ا أم��ي��را ع��اي��ن��ت��ه وع��ن��دم��ا
ش��ك��ورا م��ك��رًم��ا م��ب��ج��ًال وق��ورا م��ؤدبً��ا م��ه��ذبً��ا

ال��ج��ه��ر ث��م ال��س��ر ف��ي ل��رب��ه
ب��ح��ال ح��ب��ه ع��ن أح��ل ول��م ال��ح��ال ف��ي ب��ه آم��ال��ي ع��ل��ق��ت
ل��خ��ال��ي ب��س��ره أب��ح ول��م ب��م��ال ل��غ��ي��ره أم��ل ول��م

ع��ص��ري ف��ي غ��ي��ره أف��ض��ل ول��م
إج��الال ون��ه��ي��ه ألم��ره ام��ت��ث��اال م��رض��ات��ه ف��ي وق��م��ت
م��الال ع��اذل��ي أوري ول��م م��ق��اال ح��ب��ه ف��ي أس��ت��م��ع ل��م

وق��ص��ري م��ع��ه��دي ع��ن غ��رب��ت��ي ف��ي
أج��ل��ه أئ��م��ة س��ادٍة م��ع ال��م��ح��ل��ه ف��ي ن��م��ر وب��ي��ن��م��ا
األه��ل��ه ي��ك��س��ف م��ن��ي��ًرا ب��دًرا ال��م��ظ��ل��ه رب��وع��ه��ا ف��ي رأي��ت

ب��در ك��ل ي��ف��وق ون��وره
ب��األس��ل ي��زري م��اس م��ا إذا غ��ص��نً��ا ب��ال��م��ي��ل ي��ح��ل��و م��ر م��ا إذا ظ��ب��يً��ا
ال��ح��م��ل ب��رج ف��ي ب��ال��ش��م��س ق��اس��ه م��ن ب��ال��دول ق��دًرا ع��ز ح��س��ن س��ل��ط��ان

ي��دري ب��ال��ق��ي��اس ق��ط��ًع��ا ف��ل��ي��س
ت��رك��ي وق��دره م��ك��م��ًال ه��ن��دي ول��ح��ظ��ه م��ع��ربً��ا
وه��ب��ي وع��ق��ل��ه م��ؤدبً��ا ب��ه��ي وح��س��ن��ه م��ه��ذبً��ا

ال��ع��ص��ر ه��ذا ي��وس��ف ك��أن��ه
ال��م��ش��ت��اق م��ق��ل��ة ع��ن م��م��ن��ًع��ا ال��ع��ش��اق أع��ي��ن ع��ن م��ح��ج��بً��ا
ب��ات��ف��اق ال��ش��ام ب��الد وال وال��ع��راق ال��روم ف��ي م��ث��ل��ه م��ا

ب��م��ص��ر وال ب��م��ك��ة وال
ال��ج��ن��ان ل��ه واش��ت��اق��ت ف��ف��ر رض��وان س��ه��ا ل��ق��د ح��ف��ظ��ه ع��ن
األغ��ص��ان ق��ال��ت ت��ي��ًه��ا م��اس أو ال��ول��دان ح��ارت ت��ث��ن��ى إذا

ي��زري! ب��ق��دي ه��ذا خ��ج��ل��ت��ي ي��ا
دالال ال��ب��ه��ا ث��وب ف��ي ي��م��ي��س غ��زاال ع��اي��ن��ت��ه وع��ن��دم��ا
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وم��اال رن��ا ق��د ب��ان غ��ص��ن أو ت��الال ب��ال��ض��ي��ا ت��م ب��در أو
األم��ر ذو ص��اغ��ه��ا ق��د خ��ل��ق��ة أو

ال��ل��ه ج��ل ف��ق��ل��ت: ف��ت��ن��ة ل��ي أن��ش��اه ق��د ال��ل��ه أن أي��ق��ن��ت
ل��واله ع��ص��ره ف��ي أغ��ي��د م��ن أح��اله م��ا ال��رح��م��ن ت��ب��ارك

ال��ن��ث��ر ن��ظ��م ال��ح��ب ف��ي ل��ي ل��ذَّ م��ا
ت��غ��زل��ي ح��س��ن��ه ف��ي ل��ي وراق ت��ذل��ل��ي ال��ه��وى ف��ي ل��ي ح��ال وال
ع��ذَّل��ي ج��ف��اء م��ن ل��ي رث��ت وم��ا ب��م��ع��زل ال��ورى ع��ن أك��ن ول��م

ال��ص��خ��ر ص��م��ي��م وج��ًدا ل��ي ورق
ي��ع��ذب ال��رش��ا ه��ذا ه��وى ف��ي م��ن ي��ع��ذب رب��ن��ا ح��اش��ا وق��ل��ت:
م��ح��ج��ب أع��ي��ن��ي ع��ن ألن��ه أق��رب؛ ه��واه ف��ي ت��الف��ى ظ��ب��ي

وس��ت��ر دون��ه ح��ج��اب وك��م
رم��ان��ي ع��ش��ق��ه ب��ح��ار وف��ي أب��الن��ي ب��ه م��ري ح��ي��ل��ت��ي م��ا
ده��ان��ي ق��د ف��ي��ه واش غ��ي��ر م��ن زم��ان��ي ب��ق��رب��ه ل��ي ج��اد إن

وال��س��ح��ر وم��ك��ره ب��ك��ي��ده
ك��ئ��ي��ب وال��ٍه ب��ص��ب رف��ًق��ا ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ب��ال��ل��ه ن��ادي��ت��ه
غ��ري��ب م��ت��ي��م ع��اش��ق ف��ي ال��رق��ي��ب م��ق��ال��ة ت��ط��ع وال

ت��ج��ري ال��خ��دود ف��وق دم��وع��ه
وال��ن��ج��وى ال��خ��ف��ي ال��س��ر ل��ع��ال��م ال��ش��ك��وى ي��ب��ث ل��ي��ل��ه ي��ب��ي��ت
رض��وى ج��ب��ال ت��ط��ي��ق��ه ال م��ا وال��ش��ج��وى ال��ه��وى م��ن وع��ن��ده

ح��ص��ر ت��ح��ت ال��ع��د ف��ي ان��ت��ه��ى وم��ا
أع��ي��اه ال��ه��وى أث��ق��ال وح��م��ُل ع��ي��ن��اه ال��ك��رى ط��ي��ب ح��رم��ت ق��د
ت��ي��اه ال��ن��ق��ا ظ��ب��ي ي��ا وأن��ت أواه ب��ه م��م��ا وق��ل��ب��ه

ت��دري ل��س��ت ال��م��ش��ت��اق ل��وع��ة ع��ن
ال��رح��ي��ب م��ن��زل��ي ع��ن ب��غ��رب��ت��ي ط��ب��ي��ب��ي ي��ا ف��ي��ك س��ق��م��ي ب��ح��ق
ن��ص��ي��ب��ي م��ن ال��ح��رم��ان ت��ج��ع��ل ال ال��ن��ح��ي��ب م��ن ف��ي��ه أن��ا ب��م��ا

ال��ه��ج��ر ب��ف��رط ت��ع��ات��ب��ن��ي وال
ال��ج��وى ت��ب��اري��ح م��ن ب��ق��ل��ب��ي وم��ا ال��ه��وى م��ن م��ه��ج��ت��ي ف��ي م��ا ب��ح��ق
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دوا ي��وًم��ا ل��دائ��ه ي��ج��د ول��م ال��ن��وى ط��ول أض��ره م��غ��رًم��ا ص��ل
ال��ث��غ��ر اب��ت��س��ام م��ع ال��ل��ق��ا إال

خ��دي ص��ح��ن ف��وق م��ن وأدم��ع��ي ووج��دي ال��دج��ى ف��ي س��ه��دي ب��ح��ق
وال��ص��د ال��ج��ف��ا م��ع األس��ى م��ن ودي اب��ن ي��ا ف��ي��ك أق��اس��ي وم��ا

أج��ري واغ��ن��م ب��ال��ل��ه ال��ق��ال دع
واف��ت��ض��اح��ي ف��ي��ك ح��ظ��ي وس��وء ال��الح��ي ع��ل��ي��ك ع��ص��ي��ان��ي ب��ح��ق
وال��س��م��اح وال��ع��ف��و ب��ال��رض��ا ج��د ال��ج��راح م��ن ب��أح��ش��ائ��ي وم��ا

ال��ب��در ش��ق��ي��ق ي��ا ب��ع��رف وأم��ر
راح��م ال��دي��ار ف��ي ع��ن��دي ول��ي��س ف��اح��م وال��ظ��الم ن��وح��ي ب��ح��ق
ال��م��الح��م ق��دره ع��رف��ت��ن��ي ق��د ي��زاح��م ك��م ف��ي��ك ل��ي ب��ع��اذل��ي

ص��ب��ري ع��ي��ل ه��واك ف��ف��ي ع��ط��ًف��ا
ي��ق��ي��ن��ي م��ع ف��ي��ك ظ��ن��ي وح��س��ن ودي��ن��ي وال��ت��ق��ى ص��ب��ري ب��ح��ق
ت��دن��ي��ن��ي ال وأن��ت وف��رق��ت��ي ت��روي��ن��ي وأدم��ع��ي ب��ح��رق��ت��ي

ال��ق��در ال��رف��ي��ع ال��ع��ال��ي ب��اب��ك م��ن
خ��الف��ي ف��ي ال��وف��اق وأظ��ه��ر ت��الف��ي ف��ي أغ��راك م��ن ب��ح��ق
ع��ف��اف��ي م��ن ش��اع ق��د وب��ال��ذي وال��ت��ج��اف��ي ال��ه��ج��ران وح��س��ن

أم��ري س��ه��ل ال��ع��ش��اق م��ل��ة ف��ي
ال��وس��ن��ا ف��ي��ك ال��ج��ف��ون وأح��رم ح��س��ن��ا خ��ل��ًق��ا أع��ط��اك م��ن ب��ح��ق
س��ك��ن��ا ال��ج��ري��ح ال��ق��ل��ب وص��ي��ر ال��ح��زن��ا ع��ن��ك أذه��ب وب��ال��ذي

ع��س��ري ي��س��ر ال��ح��س��ن��اء ل��ذات��ك
ال��م��زي��ه ك��ام��ل ح��س��ن س��ل��ط��اَن ال��ب��ري��ه ف��ي والك م��ن ب��ح��ق
وال��ع��ش��ي��ه ال��ن��ه��ار ب��ك��رة ف��ي ال��ب��ل��ي��ه م��ن ف��ي��ه أن��ا ب��م��ا

وال��ف��خ��ر ال��ب��ه��ا أوج ف��ي وأن��ت
ال��م��وال��ي ت��ي��م ه��واك وف��ي ل��ل��م��ع��ال��ي رق��اك م��ن ب��ح��ق
ال��ل��ي��ال��ي ح��ال��ك ف��ي أع��ي��ن��ي م��ن ك��ال��آلل��ي ال��دم��وع وس��ل��س��ل

ع��ذري واق��ب��ل م��ن��ك ب��ث��أري ل��ي خ��ذ
ال��ض��الل م��ن ال��ه��ادي وح��س��ن��ك ال��دالل ذي ال��م��ن��ص��ور ب��ق��درك
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ال��ج��الل ذي ال��س��ف��اح وخ��ال��ك ال��ج��م��ال ذي ال��رش��ي��د ووج��ه��ك
ال��س��ر ذي ال��وف��ا ب��م��أم��ون رف��ًق��ا

ال��ك��ح��ي��ل ال��م��دع��ج وط��رف��ك ال��ص��ق��ي��ل ال��م��ه��ن��د ب��ل��ح��ظ��ك
ال��ج��م��ي��ل ال��م��ن��ظ��م وث��غ��رك األس��ي��ل ال��م��ورد ب��خ��دك

ال��ع��ط��ر ال��رح��ي��ق األح��ل��ى وري��ق��ك
ح��ج��اب��ا ل��ي األب��واب ع��ل��ى وال ج��واب��ا ل��ي ال��ص��دود ت��ج��ع��ل ال
ش��اب��ا ع��ل��ي��ك ال��م��ض��ن��ى وق��ل��ب��ي ذاب��ا ه��واك ف��ي ج��س��م��ي ف��إن

ال��ب��ح��ر ك��م��وج ف��ي��ك وع��ب��رت��ي
ع��ش��ق��ا م��ات ف��ي��ك ده��اه م��م��ا ��ا ح��قَّ ف��ه��و م��ض��ن��اك ع��ل��ى واع��ط��ف
م��ل��ق��ى وال��ط��ل��ول ال��رب��وع ب��ي��ن ��ا رقَّ ج��ف��اك م��ن ع��ل��ي��ًال وارح��م

ج��م��ر م��ن ح��ش��وه ف��راش ع��ل��ى
م��ن��ض��ود ب��اس��م ث��غ��ر ورش��ف ال��خ��دود وردة ب��ق��ط��ف واس��م��ح
ال��ح��س��ود ال��ع��اذل م��الم ودع م��م��ل��ود ع��ادل ق��د وض��م

ال��ق��ه��ر ح��ل��ي��ف ال��م��ض��ن��ى ص��ب��ك ف��ي
ص��اح��ي ف��ي��ك س��ك��ران ف��إن��ه ال��ل��واح��ي ه��ج��ره ف��ي ت��ط��ع وال
ج��ن��اح م��ن ق��ط ع��ل��ي��ه وم��ا ال��ن��واح��ي ف��ي ش��اع ق��د ووج��ده

ب��دري ي��ا ال��ف��ال ري��م ي��ا ال��ح��ب ف��ي
دالال ال��ص��ب��ا ري��ح ت��ه��زه م��اال ح��ي��ن أح��اله وم��ا ه��ذا
م��ق��اال م��س��ام��ع��ي ع��ل��ى أع��د وق��اال وان��ث��ن��ى ت��ي��ًه��ا واف��ت��ر

ال��س��ح��ر ع��ل��م ف��روع ج��ن��س��ه م��ن
ح��رف��ا أع��ي��د ت��ك��ل��ف��ن��ي ف��ال ي��خ��ف��ى ل��ي��س ف��ي��ك ح��ال��ي ف��ق��ل��ت:
ت��خ��ف��ى ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ل��ع��ل��ة أش��ف��ى ف��ه��و ذك��رت ب��م��ا واق��ن��ع

ال��ش��ر ذي ع��اذل��ي ع��ن ص��ن��ت��ه��ا ق��د
ظ��نَّ��ا ال��غ��رام ف��ي ب��ي وم��ح��س��نً��ا م��ع��ن��ى ب��ي ك��ن��ت إن ل��ي: ف��ق��ال
غ��ن��ى ظ��ب��يً��ا أح��ب م��ن ف��إن ال��م��ع��ن��ى أي��ه��ا ح��س��ن��ي ب��ع��ض ص��ف

ال��ش��ع��ر ق��واف��ي م��ن أو رم��ل م��ن
ال��ل��ي��ال��ي م��دى وت��س��ب��ي��ح��ي وردي غ��زال��ي ي��ا ف��ي��ك وص��ف��ي ف��ق��ل��ت:
ب��ال��ك��م��ال ال��م��وص��وف ح��س��ن��ك ف��ي آلل��ي م��ن ص��ن��ع��ت ق��د ك��م ل��ل��ه
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وال��ف��خ��ر ال��ب��ه��ا ت��ي��ه ف��ي وأن��ت
وال��وق��ار ال��ح��ي��اء وب��ائ��ع ال��ع��ذار خ��ال��ع ف��ي��ه وق��م��ت
أداري ع��ش��ق��ه ف��ي وك��م ه��ذا ش��ع��اري ال��ورى ب��ي��ن ب��ه ووص��ف��ه

غ��م��ر ح��س��ود وم��ن الئ��م م��ن
ذل��ي��ال وخ��اض��ًع��ا م��ت��ي��ًم��ا ع��ل��ي��ال م��دن��ًف��ا ف��ي��ه وص��رت
دل��ي��ال أق��م ل��ه وك��ل��م��ا خ��ل��ي��ال ال��ه��وى ف��ي ل��ي أج��د ول��م

أدري ل��س��ت ي��ق��ول: ح��ب��ه ف��ي
األس��ق��ام وش��دة ول��وع��ت��ي غ��رام��ي ل��ه أب��دي وك��ل��م��ا
ال��دوام ع��ل��ى ف��ي��ه وص��ب��وت��ي األح��الم وك��ث��رة وف��ك��رت��ي

ق��دري ج��ه��ل��ت ق��د دع��ن��ي ي��ق��ول:
ت��اه��وا ال��ع��اش��ق��ي��ن ف��ي��ه ف��إن ت��ه��واه م��ن ح��س��ن ص��ف وق��ائ��ل:
واله م��ن وج��ل ن��ط��ف��ة م��ن س��واه م��ن س��ب��ح��ان ي��ا ف��ق��ل��ت:

در م��ن ت��اج��ه ُح��ْس��ٍن س��ل��ط��ان
ف��ي��ه؟ ي��ش��ك ذا م��ن وح��س��ن��ه ف��ي��ه؟ أق��ول م��اذا ج��م��ال��ه
ت��خ��ت��ش��ي��ه ال��غ��اب ل��ي��وث ظ��ب��ي ش��ب��ي��ه ع��ن ج��ل ق��د ووص��ف��ه

ال��ه��ج��ر ق��ي��ود ف��ي أس��ارى ل��ه
م��ص��ب��اح ض��وئ��ه م��ن ك��أن��ه وض��اح ج��ب��ي��ن��ه وب��ع��ده
م��ص��ب��اح أو دري ك��وك��ب أو ف��ض��اح ن��وره ِت��م ب��در أو

ال��ف��ج��ر ط��ل��وع م��ع ال��ث��ري��ا أو
ال��ن��ون ح��رف ال��رس��م ف��ي ش��اب��ه��ا ق��د ال��ج��ب��ي��ن ذا ت��ح��ت وح��اج��ب��اه
ش��ج��ون��ي ح��ب��ه ف��ي وأظ��ه��را ج��ف��ون��ي ال��ورى ب��ي��ن وه��ي��ج��ا

ال��ض��ر ث��وب ف��ي��ه وأل��ب��س��ان��ي
ي��ع��ان��ي ع��ش��ق��ه ف��ي غ��دا ل��م��ن م��ع��ان��ي م��ن ف��ي��ه ك��م وف��رق��ه
ت��وان��ي ب��ال ت��س��ع��ى ح��ي��ة أو ال��س��ن��ان ع��ن ح��دث وه��دب��ه

ن��ش��ر م��ن ط��ي��ه ف��ي وك��م ه��ذا
ال��ث��ار أخ��ذ ي��روم م��ه��ن��د ال��ف��ق��ار ذو ال��س��ق��ي��م وط��رف��ه
ال��ع��ذار خ��ال��ع ف��ي��ه ب��ت م��ا ب��اخ��ت��ي��اري ال��ع��ش��ق ف��ي��ه ك��ان ل��و
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ب��ال��س��ر ال��ورى ب��ي��ن أب��ح ول��م
ي��ن��ب��ي ال��م��ن��ون ع��ن ألن��ه ق��ل��ب��ي اس��ت��ج��ار م��ن��ه ول��ح��ظ��ه
ال��ح��ب ب��ح��ار ف��ي غ��ري��ق وك��م م��ح��ب م��ن م��ات ظ��ل��ًم��ا ف��ي��ه ك��م

ل��ل��ب��ر س��ي��ره ف��ي ي��ه��ت��دي ل��م
ح��س��ن��ا ال��رب��ي��ع زه��ر ك��أن��ه ت��ج��ن��ى ال��ورود م��ن��ه وخ��ده
غ��ن��ى ال��ه��زار ف��ي��ه��ا روض��ة أو ح��ن��ا ال��ف��ؤاد ل��ه��ا ج��ن��ة أو

ال��زه��ر اب��ت��س��ام ع��ن��د ال��ص��ب��ا م��ن
ال��ب��ري��ه س��ائ��ر ي��دع��و ق��ام ق��د ال��ب��ه��ي��ه ال��وج��ن��ة ف��ي وخ��ال��ه
ل��ل��م��ن��ي��ه ي��ق��ود أق��ل��ه ب��ل��ي��ه م��ن ال��ح��ب ف��ي وك��م ه��ذا

ي��دري ال��ح��س��ان ع��ش��ق ف��ي ك��ان م��ن
اإلص��ب��اح ف��ال��ق ع��ن ب��دا إذا ال��ص��ب��اح ع��ن ح��دث وث��غ��ره
ال��م��ص��ب��اح ش��ارح ع��ن ال��ش��ف��ا ع��ن ال��وض��اح وال��ك��وك��ب ال��ض��ي��ا ع��ن

ال��زه��ري اب��ن ع��ن ب��س��ام اب��ن ع��ن
ال��غ��ال��ي ال��ث��م��ي��ن ال��ف��رد وال��ج��وه��ر ال��آلل��ي ع��ن ح��دث وس��ن��ه
ال��ج��الل ذو ال��خ��الق ص��اغ��ه ق��د م��ث��ال ع��ن ع��ز در ع��ق��د أو

ال��ن��ث��ر ب��ع��د ب��ال��ن��ظ��م وزان��ه
ال��ك��ئ��وس ف��ي ت��دار خ��م��رة م��ن ال��ن��ف��وس إل��ى أش��ه��ى وري��ق��ه
ال��ع��روس م��ن أذك��ى ون��ش��ره��ا ال��ش��م��وس م��ن أب��ه��ى س��ق��ات��ه��ا

ع��ط��ر ك��ل ي��ف��وق وري��ح��ه��ا
ال��ج��ب��اه ع��ن��ده س��ج��وًدا خ��رت ل��واه إذا ت��ي��ًه��ا وج��ي��ده
ال��ل��ه ب��راه ف��ي��م��ن ح��ي��ل��ت��ي م��ا األواه: ال��ع��اش��ق ف��ي��ه وق��ال

ت��ب��ر أو ع��س��ج��د أو ف��ض��ة م��ن
ال��ت��م��ن��ي أث��م��ر ب��ان ك��غ��ص��ن وال��ت��ث��ن��ي ال��ل��ي��ن ف��ي وق��ده
وال��ت��ج��ن��ي وال��ت��ي��ه ب��ع��ج��ب��ه ف��ت��ن��ي ق��د وي��اله ي��ا أواه

ال��س��م��ر ج��م��ي��ع ف��اق��ت وق��ام��ة
اع��ت��الل��ه ف��ي ال��ن��س��ي��م ك��أن��ه اع��ت��دال��ه ف��ي ال��م��ي��اس وع��ط��ف��ه
اع��ت��دال��ه ف��ي ال��رط��ب ب��ال��ق��ض��ي��ب أو ك��م��ال��ه ف��ي ب��ال��ب��در ق��اس��ه م��ن
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ي��دري ال ف��ت��ى م��ن ي��داه ت��ب��ت
واألوان ال��ع��ص��ر ه��ذا ف��ري��د ال��ح��س��ان ف��ات��ن م��ث��ل��ي ك��ان ل��و
وال��ه��وان ال��ذل ب��ح��ار وف��ي واألش��ج��ان ال��وج��د س��م��ي��ر ي��م��س��ي

ك��ال��ن��ه��ر دم��ع��ه غ��ري��ًق��ا أض��ح��ى
ال��ح��ي ب��اك��ي��ات ع��ل��ي��ه ت��ب��ك��ي ال��ع��ذري ال��ه��وى ق��ي��د ف��ي ب��ات أو
وم��ي ل��زي��ن��ب وح��ب��ه ال��ع��ش��ي ف��ي األط��الل وي��ن��دب

وال��ض��ر ال��ض��ن��ا ث��وب أل��ب��س��ه
رش��دي م��ل��ك��ت ق��د ه��واه وف��ي ق��ص��دي ب��ل��غ��ت ق��د م��ن��ه ل��ك��ن��ت
ب��ال��ض��د ذا ب��ع��د أق��اب��ل ول��م وال��ص��د ب��ال��ج��ف��ا أع��اَم��ل ول��م

أم��ري ف��ي ح��ك��م��ت��ه س��ي��د م��ن
ده��ره وح��ي��د وق��ت��ه ف��ري��د ع��ص��ره أه��ل س��ل��ط��ان ل��ك��ن��ه
ه��ج��ره ق��ي��ود ف��ي ع��ب��ي��د ل��ه أم��ره ط��ي ت��ح��ت ط��رٍّا وال��ن��اس

وال��ج��ه��ر س��ره��م ف��ي ي��خ��ش��ون��ه
ال��ق��ف��ار م��ه��ام��ه ف��ي وال��ل��ي��ث ال��ن��ف��ار ف��ي وال��ظ��ب��ي وك��ال��رش��ا
األس��رار ع��ال��م م��ن ي��خ��ف ول��م ال��ج��وار ح��رم��ة ي��وًم��ا ي��رع ل��م

ع��ص��ري أه��ل دون م��ن ق��ت��ل��ت��ي ف��ي
وال��آلل��ي ك��ال��در م��ن��ظ��م م��ق��ال م��ن أب��دي��ت وك��م ه��ذا
وال��غ��زال ال��ظ��ب��ي ه��ذا ح��ب ف��ي زالل م��ن ال��ن��ف��وس إل��ى أش��ه��ى

ض��ري ي��ش��ف��ي ب��ال��وص��ل ل��ع��ل��ه
وال��ب��ي��ان ال��ب��دي��ع م��ح��ك��م م��ن ب��ن��ان��ي ص��اغ��ه ع��م��ا وي��ع��ف��و
واإلخ��وان األح��ب��اب وم��دح��ة ال��ح��س��ان خ��دم��ة ف��ي ف��إن��ن��ي

ع��م��ر! م��ن ل��ه ي��ا ع��م��ًرا أن��ف��ق��ت
ع��دي��م��ه ك��ن��زه��ا ف��ي ودرة ي��ت��ي��م��ه ج��واه��ًرا ف��ه��اك��ه��ا
ك��دي��م��ه ال��ه��وى م��ن وأدم��ع��ي ال��ق��دي��م��ه ف��ك��رت��ي م��ن ن��ظ��م��ت��ه��ا

ت��ج��ري ال��دي��اج��ي ف��ي خ��دودي ع��ل��ى
ال��ت��ه��ام��ي ال��م��ص��ط��ف��ى ال��رس��ول ع��ل��ى ال��ن��ام��ي وال��س��الم ال��ص��الة ث��م
ال��ك��الم اب��ت��دا ف��ي ش��م��س ق��ال م��ا ال��ك��رام وص��ح��ب��ه وآل��ه

در م��ن ص��اغ��ه��ا ق��د أرج��وزة
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أهل بني املشهور املوشح ومنها املرتجم، يف مدايُح قاسم الشيخ العرص وألديب
وهو: نواه، من واآلالتية املغاني

ال��ح��س��ْن ش��ك��ل��ك رأي��ت م��ذ ح��س��ْن أرى م��ا ك��ل ف��ي��ك
س��ْن ال��ص��دود ال��ذي أي��ه��ا م��ْن ع��ل��ي��ك ب��ه م��ن ج��ل
ال��وس��ن م��ق��ل��ت��ي ح��رم��ت م��ذ س��ن أدع��ج��ي��ك ل��س��ي��ف م��ن

سلسلة

ت��أل��م��ا م��ن ظ��م��ا ب��ال��ل��م��ا روى ه��م��ا ع��ن��دم��ا دًم��ا م��دم��ع��ي

دور

َج��ن ال��ظ��الم ك��ل��م��ا ُج��نَّ أن ال��ن��ح��ي��ل ص��ب��ك إن
وال��ش��ج��ن ي��ن��وح ب��ال��ش��ج��ا

وال��ف��ت��ن ال��ه��الل أخ��ا ي��ا ف��ت��ن ال��ه��وى ل��ه ف��ت��ى ص��ل
األغ��ن األغ��ي��د وال��غ��زال

دور

خ��ف��ر خ��ال��ه ع��ن��ب��ري وال��ن��ظ��ر ال��ف��ؤاد ن��زه��ة
وال��ن��ظ��ر ال��ج��م��ال روض��ة

ال��ش��ع��ر م��ن غ��ي��اه��ب ف��ي ال��ق��م��ر ك��أن��ه وج��ه��ه
ظ��ه��ر ق��ده غ��ص��ن ف��وق

سلسلة

ق��ده��ا ال��ج��س��م وه��ا ال��ن��ه��ى أول��ي ي��ا ال��م��ه��ا أخ��ج��ل زه��ا ال��ب��ه��ا م��ف��رد

دور

وال��س��ن��ن ب��ال��ف��روض ج��اء م��ؤت��م��ن ال��رج��اخ��ي��ر
ال��زم��ن م��دى ع��ل��ى وال��ب��ق��ا ال��م��ن��ن ب��ح��ق��ه أرت��ج��ي

ح��س��ن ال��ل��وى ذي ل��ألم��ي��ر
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وألف(١٧٧٩م) ثالثوتسعنيوماية سنة

إنبابة برب وبات مرص وايل باشا إسماعيل مرص إىل وصل املحرم) خامس السبت يوم (يف
إىل وركب اآلخر وعدى ورجعوا، وقابلوه صبحتها يف األمرا وركب املذكور، السبت ليلة

الصغري. بك مصطفى السماط أمر وتوىل بالقرص وجلس العادلية
وشق النرص، باب من ودخل باملوكب الباشا ركب املحرم) ثامن الثالثا يوم (ويف
إىل بك إسماعيل بنزول الخرب ووصل ومدافع، شنًكا له وعملوا القلعة، إىل وطلع القاهرة

أمره. وغاب الروم إىل الشام من وسفره البحر
الشوام طايفة بني األزهر بالجامع حادثة وقعت األول) ربيع شهر أواخر (ويف
منهم فقتلوا ورضبوهم األتراك عىل الشوام فهجم والعشا، املغرب بني األتراك وطايفة
بذلك وأخربوه بك إبراهيم إىل األتراك ذهب أصبحوا فلما جماعة، منهم وجرحوا شخًصا
عن وسأله الشوام طايفة عىل واملتكلم الحنفية مفتي العرييش الرحمن عبد الشيخ فطلب
ومتى وهربوا تغيبوا القاتلني أن وعرفه ورقة يف وكتبهم جماعة أسماء عن فأخربه ذلك،
فلم األسما مسميات عن بك إبراهيم تفحص عنده من توجه وملا إليه، أحرضهم ظهروا
املشايخ بقية وأحرض األزهر شيخ العرويس أحمد الشيخ إىل فأرسل حقيقة، لهم يجد
عن وعزلوه بك ومراد بك إبراهيم فاغتاظ يجده؛ ولم فتغيب الرحمن عبد الشيخ وطلب
عن عوًضا الحنفية مفتي ليكون خلعة وألبسوه الحريري محمد الشيخ وأحرضوا اإلفتا،
شيخ فيه فشفع منفيٍّا البلدة من ليخرجوه بالطلب خلفه وحثوا الرحمن، عبد الشيخ
األمر واستمر عليهم، ونادوا رواقهم األغا وسمر بأجمعهم الشوام طايفة وهرب السادات،
ماية خبزهم من ويقطع الرواق، دخول من والطربية املجادلة منعوا ثم أياًما، ذلك عىل
وفتحوا واألمرا املشايخ باتفاق محرض بذلك وكتب املقتولني، دية لألتراك تعطى رغيف

األوىل. جمادى رابع وتويف قهره من العرييش الشيخ ومرض الرواق،
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املالكي. عبادة محمد الشيخ تويف الثانية جمادى شهر أواخر ويف
وحرضوا جموًعا وجمعوا أمرهم قوي بك ورضوان بك حسن بأن األخبار جاءت وفيه
بك مراد فتجهز عيل أبو وإسماعيل والجعافرة همام أوالد عليهم والتف دجرجا، إىل
القبايل وىل دجرجا من قربوا فلما أيًضا هو سافر ثم الصغري، بك أيوب قبله وسافر
أبي إسماعيل عىل وقبض رجب، أوايل إىل دجرجا يف بك مراد فأقام فوق، إىل وصعدوا

وجماعته. كشافه عىل بالده وفرق وعبيده ماله ونهب وقتله عيل
وفشا الركب بأبي سموه مرض وضواحيها بمرص ظهر رجب شهر منتصف ويف
يزيد وقد أيام ثالثة شدته ومقدار حمى عن عبارة وهو األطفال، حتى قاطبة الناس يف
واألطراف والركب املفاصل يف وجًعا ويحدث األمزجة، اختالف بحسب وينقص ذلك عىل
عىل الشخص ويأتي شهر، من أكثر أثره ويبقى ورم وبعض األصابع حركة ويوقف
وهو والحمام بالعرق ويذهب وركبه دماغه اإلنسان عىل ويرضب البدن فيسخن غفلة

الغريبة. الحوادث من
وأغنام وأبقار منهوبات وصحبته قبيل ناحية من بك مراد وصل رجب) عرشين (ويف

كثرية.
املبارك النيل أوَىف القبطي مرسي شهر لثاني املوافق عرشينه ثاني الجمعة يوم ويف
وأصبح بنفسه، الخليج يف املاء وجرى السد عىل عال حتى كثرية زيادة ليلتها يف زاد ثم
عىل الباشا ينزل ولم الجمعية تحصل فلم املراكب وفيه جاريًا الخليج فوجدوا الناس

العادة.
إسماعيل بعزل أوامر وبيده باشا قابجي مرص إىل وصل شعبان) شهر أواخر (ويف
وفرمان مرص، إىل يأتي جدة وايل باشا إبراهيم وأن جدة، إىل ويتوجه مرص عن باشا

الخزينة. بطلب آخر
السالح سوق بك وحسن الرسوجي بك عيل بموت األخبار وصلت شوال) شهر (ويف

بغزة.
وأمري الحجاج، وخرج املحمل موكب عمل شوال) عرش ثامن الخميس يوم (ويف
يف وهاجت مرص وماجت وتفاخر، كثري وطلب عظيم موكب يف وخرج بك مراد الحاج
وغصبوا والحمري، والبغال الجمال وطلب األموال وجمع األطالب بسبب الحج خروج أيام
من كان فإن قهًرا، منه وأخذوها عنها أنزلوه بغلة عىل راكبًا وجدوه ومن الناس بغال
هذه مثل حج يعهد ولم ا جدٍّ أسعارها وغلت فال، وإال ثمنها أعطوه املعتربين الناس
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بك مراد صحبة وسافر األجناس، ساير من كثري خاليق فيه وسافر يشء، كل يف السنة
املالطي، بك وعيل الشابوري، بك وسليمان عثمان، بك الرحمن عبد وهم: صناجق أربع

وتجار. وأعيان كثرية أكابر ذلك وغري وأغوات، وأمرا بك، الفقار وذو
ملا وكان كان، كما مرص عىل باشا إلسماعيل تقرير يده وعىل أغا واحد حرض وفيه
انقىض وملا العتيقة، مرص يف رمضان وصام رمضان غرة يف القلعة من نزل العزل أتاه
السابقة؛ األوامر حسب جدة إىل ويذهب السويس إىل ليتوجه العادلية إىل تحول رمضان
االثنني يوم يف فركب ثانيًا، بالوالية له التقرير وحرض باشا إبراهيم بموت هللا فقدر

الجبل. باب من القلعة إىل وطلع القعدة سادس

(١٧٧٩م) ١١٩٣ األعيان من السنة هذه يف مات من وأما

الحنفي العرييش عمر بن الرحمن عبد الشيخ شيخنا الفاضل اإلمام الفقيه الشيخ مات
مر وملا املتون، بعض وحفظ نشأ وبها غزة، أعمال من العريش بقلعة ولد األزهري،
قوة وفيه نبيًها متيقًظا وجده بلده يف الرسميني منصور السيد العارف الشيخ عليه
مرص معه وورد الخدمة يف معني صورة يف صحبته فأخذه جيدة، وحافظة استعدادية
أحمد الشيخ يحرضدروس فكان األزهر يف بالحضور له وأذن يفارقه، ال له مالزًما فكان
ليشتغل تركه البالد إىل إليه املشار السيد توجه وملا واملعقول، النحو يف وغريه البييل
املستعلمة الكتب غالب عليه وحرض جيدة، مالزمة السليماني أحمد الشيخ فالزم بالعلم
وألبسه وأجازه الذكر ولقنه الحفني، والشيخ الصعيدي الشيخ وحرضدروس املذهب، يف
يف ودرجه كلية مالزمة والزمه الجربتي حسن الوالد باملرحوم اجتمع ثم الخلوتي، التاج
املرحوم؛ عند الغريبة الكتب وجدان ذلك عىل وأعانه والفروع، األصول ومراجع الفتوى
يف الحقري تخرج وبه الشوام رواق مشيخة وتوىل الناس، وعرفه بشأنه ونوه فرتونق
ورشحه الكنز متن ثم الرشنباليل، للعالمة اإليضاح نور متن عليه حرضت ما فأول الفقه،
السيد ورشح الدرر، من النصف ومقدار األبصار، تنوير رشح املختار والدر مسكني، ملال
ما فيقرر ناطقة وحسن فهم وجودة حافظة قوة له وكان الفرايض، يف الرساجية عيل
يف وحج تركيز، وال تلعثم غري من بفصاحة حفظه من قلبه ظهر عن املواد من يطالعه
مرص إىل وعاد األخيار، بالحرمني وأدرك متقشًفا، منفرًدا القلزم من وسبعني تسع سنة
يأوي وصار حاله عن وانسلخ عياله وترك وثمانني، ست سنة يف جذبة له وحصلت
الدين محيي سيدي وكالم القوم وطرق الشفا من دروًسا ويلقي واملساجد الزوايا إىل

األوىل. حالته إىل وعاد قليًال تراجع ثم والغزايل،
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صيته وعظم اإلفتا يف املرتجم تعني الحماقي أحمد الشيخ الحنفية مفتي تويف وملا
سكن كانت التي وهي األزهر، الجامع من بالقرب حسنة داًرا واشرتى أقرانه، عىل وتميز
وانكبت إليه واألعيان األكابر وتردد القطريس، بدار وتعرف السابق يف الحفني الشيخ
وسافر ذلك، وغري وفراشون وأتباع خدم له وصار واملستفتون، الدعاوى أصحاب عليه
الشفا كتاب هناك وقرا األغراض، بعض لقضا بك محمد األمري موت بعد إسالمبول إىل
ويعمل الطعام إطعام يحب يده يف بما سمًحا النفس كريم وكان مرص، إىل ورجع
قرب وتبني الدمنهوري أحمد الشيخ انحطاط زاد وملا الخلع، عليهم ويخلع لألمرا عزايم
فأحب العلما، مناصب أعظم هي إذ األزهر ملشيخة املرتجم نفس تاقت أجله وفراغ وفاته
إىل بك إبراهيم البلد شيخ مع فحرض وطريقة، بكيفية إليها والتوصل عليها االستيال
وكيًال أقامه الدمنهوري أحمد الشيخ أن وعرفهم واملشايخ الفقها وجمع األزهر الجامع

عنه.
وساعده الطريقة بتلك للمشيخة هو فتعني الدمنهوري الشيخ تويف أيام وبعد
األيام تلك يف معهم مهده وما السادات األنوار أبو والشيخ األشياخ وكبار األمرا استمالة
محمد الشيخ إىل وذهبوا الخاملني الشافعية بعض ذلك لنقض فانتدب األمر، يتم وكاد
أكابر من جملة عليهم وجمعوا البكري، الشيخ بيت إىل معهم وركب وساعدهم الجوهري
الكفراوي حسن والشيخ السمنودي أحمد والشيخ العرويس أحمد الشيخ مثل: الشافعية
الشافعية مناصب من األزهر مشيخة أن مضمونه األمرا إىل عرضحال وكتبوا وغريهم،
فإن البلدة، أهل من وليس أفاقيٍّا كان إذا وخصوًصا أبًدا، عهد قديم فيها للحنفية وليس
والسن، العلم يف لذلك أهل هو من الشافعية العلما يف وموجود كذلك، الرحمن عبد الشيخ
عىل الحارضون وختم العرويس، أحمد الشيخ لذلك املتعني يكون أن عىل اتفقوا وأنهم
أي بك: إبراهيم وقال وأبوا، فتوقفوا بم ومراد بك إبراهيم إىل وأرسلوه العرضحال ذلك
يف يتقدمون ال الحنفية أن يش وألي الصغار، يبطله الكبار فعله أمر الكالم؟! هذا يشء
واألمرا املذاهب، أقدم النعمان ومذهب مسلمني أليسوا الحنفية؟! الشافعية عىل املشيخة

حنفي؟! والسلطان حنفي والوزير حنفي والقايض حنفية
فقاموا بذلك للمشايخ الجواب ورجع النقض، عدم يف وشددوا العصبية فيهم وثارت
القرافة إىل وخرجوا بأجمعهم وركبوا ذلك يف الجوهري محمد الشيخ وشدد ساق عىل
للزيارة، الناس واجتماع الجمعة ليلة ذلك وكان به، وباتوا الشافعي اإلمام بجامع وجلسوا
لألمرا وكان األمر، هذا إليه يئول فيما ينظرون العامة من الكثري واجتمع الناس فهرعت
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عنهم تعففه بسبب وأغواتهم نساهم وكذلك الجوهري بن محمد للشيخ وميل اعتقاد
يف أكثرهم فسعى املتعممني؛ جميع عن بذلك وتميز صالتهم، ورد بيوتهم دخول وعدم
البلد، يف فتنة ثوران أو ولهم له العطب حصول وأوهموه بك مراد وراجعوا غرضه إنفاذ
وحرض وتوجه قام ثم وحاججوه، وحاججهم الجاويشية كتخدا أغا عيل إليهم وحرض
العرويس للشيخ نلبسها فروة من بد ال وقال: محمد الشيخ فكلمه للزيارة أيًضا بك مراد
الدردير أحمد الشيخ أن كما الحنفية، عىل شيًخا وذاك الشافعية عىل شيًخا يكون وهو
خالفت وإن بذلك، يأمرك وهو إليه جينا وقد الشافعي، اإلمام بلد والبلد املالكية شيخ

عليك. يخىش
وركب املقصورة، باب عند العرويس للشيخ وألبسها فروة أحرض أنه إال وسعه فما
ولم بك، إبراهيم إىل وذهبوا العرويس الشيخ وبينهم املشايخ وركب متوجًها بك مراد
القهوة رشب مسافة مقدار فجلسوا ذلك، قبل عرفوه وال العرويس الشيخ رأوا األمرا يكن
بيت وهو بيته إىل العرويس الشيخ فذهب بكلمة، بك إبراهيم يتكلم ولم متوجهني وقاموا
العرييش واحتد الظهور. يف شأنه وأخذ الناس عليه واجتمع العريان أحمد الشيخ نسيبه
حزبني، وصاروا األمر فتفاقم أيًضا فروة فألبسوه واألمرا السادات الشيخ إىل وذهب
أبي الشيخ شيخهم النضمام املغاربة وطايفة للجنسية الشوام طايفة للمرتجم وتعصب
ووقفوا وحذروهم األخرى الفرقة مع كان من وتوعدوا األمر، أول من معه القلعي الحسن
املشايخ وكبار األمرا ويستميل القضية يسوس الجوهري وابن الجامع، دخول من ملنعهم

وغريهم. يونس أحمد والشيخ الدردير الشيخ مثل العرييش مع كانوا الذين
ووقعت العناية العرويس أسعفت أن إىل أشهر سبعة نحو ذلك عىل األمر واستمر
طلب يف وأكدوا الجنسية لألتراك األمرا واحتد واألتراك، الشوام بني املذكورة الحادثة
خالصهم، ألجل حصل ما منه وحصل عنهم للذب للشوام العرييش وتصدى املحاققة،
فاختفى وطلبوه األمرا عنه وانحرف عدوٍّا الصديق وأصبح األلسن عليه انطلقت ذلك فعند
الشيخ وصحبته األغا وحرض أيًضا، اإلفتا من وعزلوه الرشطة وأتباع الوايل لطلبه وعني
رواقهم فأغلقوا األعني، عن وغابوا وفروا فاختفوا الشوام للقبضعىل الجامع إىل العرويس
اليوم ذلك من العرويس وظهر آنًفا، املذكورة الكيفية عىل اصطلحوا ثم أياًما وسمروه
وال يشء يف يقارش وال بيته بلزوم وأمروه العرييش وخمل ورياسته، مشيخته وثبتت
والذكر العبادة عىل وأقبل ربي. عرفت اآلن وقال: بنفسه اختىل ذلك فعند أمر يف يتداخل
فازداد وفصدوه بالفصد عليه فأشاروا القهر من أنثييه يف نزلة له ونزلت القرآن، وقراءة
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عليه وصيل بصباحه وجهز السنة، من األوىل جمادى سابع الخميس ليلة وتويف تأمله،
الجاويشية، كتخدا أغا وعيل األمرا من وكثري بك مراد وحرضه حافل، مشهد يف باألزهر
تعاىل. هللا رحمه يوًما، وثالثني بتسعة الحادثة بعد وذلك الوفائية السادة برحاب ودفن
فيها أجاد وفا بن األنوار أبي السيد باسم الكنى رس يف ألفها رسالة آثاره ومن
الشيخ عليها وقرظ حاشية الزين بن الخالق عبد الشيخ عليها وكتب زبيد، إىل ووصلت

ذلك. غري وله الصبان، والشيخ العرويس
طوىل يد وله الفنون يف إماًما كان التونيس، محمد بن قاسم السيد الرشيف ومات
بالبيمارستان الطب تدريس وظيفة معه وكان والحرف، الطب مثل الخارجية العلوم يف
املدة تلك ويف مدة فيها استمر األوىل مرتني، املغاربة رواق مشيخة وتوىل املنصوري،
بالشيخ اآلن املعروفة السيوفيني مدرسة يف الدروس وأعاد منها، عزل ثم الفتن حصلت
ذا وكان فيه، أحسن اإلدكاوي الشيخ جمع الرضوانية املدايح عىل تقريظ وله مطهر،
عند النصارى طايفة بعض أهان وربما خلقه، يف صعبًا الدين، يف ورصامة شهامة
العلما، له وتحزبت األمرا بعض طرف من ذلك بسبب وأهني الطريق، يف له معارضتهم
مشيخة متويل وهو كثريًا تعلل أن بعد تويف سلم. هللا ولكن عظيمة فتنة تكون أن وكادت
رضوان األمري يف مدايحه فمنها والنثر، النظم يف باع له وكان الثانية، املرة وهي رواقهم

الجنانية. الفوايح يف مذكورة فرايد قصايد عدة فيه له الجلفي، كتخدا
الشهري الهلباوي محمد الشيخ النجيب واللوذعي األديب األملعي الفهامة اإلمام ومات
وتلقن بالطريق اشتغل ثم به، يقتدى إماًما صار حتى بالعلم واشتغل بالدمنهوري،
النفع، به وحصل والتسليك بالتلقني مجاًزا خليفة وصار العهود عليه وأخذت األسما
واإلنشا، والنثر النظم يف طويل باع له شاعًرا أديبًا مفوًها فصيًحا دراًكا فقيًها وكان
ومراسالته، إنشائه كاتب وجعله إليه طلبه الحفني شيخه موت بعد بك عيل تملك وملا
مدًحا كالمه ومن دولته، مدة إليه منضويًا يزل ولم بقصايد، ومدحه كثريًا إكراًما وأكرمه

إليه: املشار شيخه يف

ب��ش��ري م��ع رؤي��اك إل��ى س��م��ع��ي ي��ح��ن ب��ش��ر م��ن أح��الك م��ا ال��ل��ه ت��ب��ارك
ال��ق��م��ر ح��ل��ة ف��ي ال ال��س��ر ح��ل��ة ف��ي ل��ن��ا ظ��ه��رت إن ض��ح��اه��ا وق��ت ال��ش��م��س م��ا
ع��ط��ر م��ش��ه��د ب��أس��ن��ى ال��م��الح واح أر وت��خ��ط��ف أن��ف��اس ن��ف��اي��س ت��ه��دي
ب��ص��ري وي��ا س��م��ع��ي وي��ا ق��ل��ب��ي ل��ب ي��ا أم��ل��ي ي��ا ب��ال��روح ب��ل ب��ال��ن��ف��س أف��دي��ك
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ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��س��ام��ي ال��ك��ام��ل ح��س��ن��ك ف��ي أت��ع��ب��ن��ي ال��ف��ك��ر إن ال��ذك��ر م��ح��ك��م ي��ا
س��ري ف��ؤاد ع��ن وغ��اب��ت ال��ع��ي��ون ع��ن س��ت��رت ق��د ال��غ��ي��ب خ��ب��اي��ا ف��ي درة ي��ا
ل��ل��ب��ش��ر ج��اء ق��د م��ل��ك ل��ك��ن��ه ب��ش��ر ذا ال��ح��ف��ن��ي م��ا ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ك
ث��م��ر وم��ن س��ر م��ن ال��خ��ل��ي��ي��ن ب��ال ف��م��ا ال��واص��ل��ي��ن ع��ي��ون ع��ن م��ح��ج��ب
ق��در ع��ل��ى األش��ي��ا ت��وج��د ع��س��ى ل��ك��ن ل��ح��ض��رت��ه وق��تً��ا ت��ص��ل��ح��ي إن ن��ف��س ي��ا
م��ق��ت��در ن��ح��و أس��ي��ر ك��ل ف��س��ار ب��ه ال��زم��ان ن��ادى ال��ذي ال��ف��ري��د ه��ذا
ال��غ��رر م��ن ل��ب ي��ح��ص��ره��ا ف��ل��ي��س وص��ف��وا م��ا ك��ل ع��ن م��ح��اس��ن��ه ج��ل��ت
ال��خ��ب��ر ع��ن خ��ال��ي ي��ا ي��غ��ن��ي��ك وال��ح��ال ش��اف��ع��ه ال��ده��ر وح��ي��د وه��و ف��ك��ي��ف
وال��س��ه��ر ب��ال��ج��د ال ال��ل��ه م��ن ف��ض��ًال رت��بً��ا األن��ب��ي��ا ورث��ت��ه ال��ذي وه��و
ل��ل��ق��در ال��ت��س��ل��ي��م م��ع ح��ال وح��س��ن وم��ك��رم��ة وت��وف��ي��ًق��ا وح��ل��ًم��ا ع��ل��ًم��ا
ل��م��ق��ت��ت��ر وإك��رام ش��ك��ر م��زي��د ك��ذا ل��ألن��ام وش��ف��اء ورح��م��ة
ال��خ��ط��ر ل��ج��ة ف��ي م��ه��ج��ت��ي أوق��ع��ت ق��د ك��رب ف��ي ل��ل��رح��م��ن ت��وس��ل��ت ب��ه
س��ق��ر ف��ي واألع��ض��اء ال��ق��ل��ب م��ق��ل��ب غ��اي��ت��ه��ا ت��در ل��م ش��دة ف��ي وب��ت
ال��خ��ط��ر ع��ل��ى م��وق��وًف��ا رم��ت م��ا ح��س��ن ع��ن م��ن��ق��ط��ًع��ا ال��ق��ل��ب ض��ع��ي��ف وج��د ص��ح��ي��ح
وط��ر ب��ال وم��ت��روًك��ا ق��در م��وض��وع أب��ًدا م��رس��ل دم��ع��ي ال��ح��زن م��س��ل��س��ل
وال��ض��رر ال��س��ق��م ف��ي أدرج��ت ب��م��ه��ج��ة م��ت��ص��ًال ب��ات ل��م��ا ال��دم��ع ودب��ج
ك��در ف��ي ع��اد وص��ف��وي ول��ح��ظ��ي ح��ظ��ي ع��ق��ًال ت��دل��ي��س��ه م��ع ال��ذه��ن م��ف��ك��ر
وال��ح��ض��ر ال��ب��دو ف��ي ال��ن��دى م��ول��ى ال��ج��اه ي��ز ع��ز ال��م��ق��ام م��رف��وع غ��ي��ر أج��د ول��م
ح��ري وه��و واألس��واء ال��خ��ط��ب م��ب��ه��م ع��ن م��ه��ًج��ا أن��ق��ذت ك��م آالئ��ه م��ش��ه��ور
وال��ب��ص��ر ل��ل��روح م��ؤت��ل��ف ع��ل��ي��ه م��ت��ف��ق ال��ك��ون ف��ي أخ��الق��ه وح��س��ن
م��ض��ر م��ن ال��م��خ��ت��ار ال��م��ج��ت��ب��ى ب��ال��م��ص��ط��ف��ى س��ن��دي ي��ا اآلم��ال م��ن غ��ري��بً��ا ف��ارح��م
ال��س��ح��ر ف��ي ال��ب��ان غ��ص��ون ف��وق ورق��اء س��ج��ع��ت م��ا ال��ع��رش إل��ه ع��ل��ي��ه ص��ل��ى
ب��ال��زه��ر األغ��ص��ان ق��ام��ة وزي��ن��ت ب��دت ال��ن��ه��ار ش��م��س م��ا وال��ص��ح��ب واآلل
ب��ش��ر! م��ن أح��الك م��ا ال��ل��ه ت��ب��ارك ش��دا ف��ي��ك ال��دم��ن��ه��وري ال��ذل��ي��ل م��ا أو
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بك: عيل مخدومه يف مدًحا كالمه ومن

س��ع��ي��د ف��رد م��ص��ر ح��ام��ي ب��أن ال��م��ج��ي��د ب��ال��ك��ت��اب ص��دًق��ا أق��س��م
ب��ع��ي��د رج��ع ذل��ك ت��ق��ل: وال راج��ًع��ا غ��ًدا ب��ال��ع��دل ل��ل��ح��ك��م
ال��ح��ص��ي��د وح��ب إس��ع��اف ج��ن��ات أن��ب��ت��ت ق��د األق��ط��ار ف��ي ذك��راه
وال��ع��ب��ي��د أح��راره��م ل��ورد ص��اف ي��رت��ج��ي ل��م��ن إح��س��ان م��ل��ي��ك
ش��دي��د ب��ع��زم ال��ده��ر ع��ان��ده ال��ذي أع��ان م��ل��ه��وًف��ا أغ��اث
ي��ري��د م��ا م��ده م��ق��اًال ت��م إذا ح��ت��ى ال��م��ظ��ل��وم إل��ى ي��ص��غ��ي
ال��وع��ي��د وح��ق ال��ذل ل��ج��ة ف��ي ظ��ال��ًم��ا أح��ك��ام��ه أوق��ع��ت ك��م
رغ��ي��د ع��ي��ش ط��ي��ب ف��ي ف��أص��ب��ح��وا خ��ي��ف��ة م��ن ال��ف��ق��ر أه��ل أم��ن
م��ري��د ب��اغ ك��ل ع��ن��ه��م أب��ع��د ك��م��ا ش��ر ك��ل م��ن أراح��ه��م
ال��س��ع��ي��د ف��ه��و ب��اإلخ��الص واله وم��ن ش��ق��يٍّ��ا م��ع��ادي��ه أم��س��ى
ال��ح��دي��د ت��ذي��ب ال��ن��ار ك��ان��ت م��ا ع��زم��ه م��ض��ي ل��ل��س��ي��ف ك��ان ل��و
ال��ب��ع��ي��د رام��ي األغ��راض ي��خ��ط��ئ ل��م آراءه ال��س��ه��م ي��ح��ك��ي ك��ان أو
ح��م��ي��د ب��وص��ف ف��از وق��د ن��ط��ق ي��ح��ص��ه��ا ف��ل��م ك��م��االت ح��از
س��دي��د وق��ص��د ع��ال��ي��ة وه��م��ة س��ط��وة ن��دى وإس��ع��اًف��ا ل��ط��ًف��ا
م��ف��ي��د م��ج��ي��ًدا ش��رًع��ا م��ؤي��ًدا ع��ال��يً��ا ال��ه��دى دي��ن ب��ه أض��ح��ى
ع��ن��ي��د ب��اغ أم��ال ب��س��ي��ف��ه ق��اط��ًع��ا م��س��ت��ن��ص��ًرا ب��ع��زم��ه
ت��ري��د م��ا ف��س��ل األق��ص��ى ل��ك دان ق��د ال��ح��ج��ازي ال��وادي ح��اف��ظ ي��ا
ش��ه��ي��د ع��ل��ي��ه م��ا وق��ول��ي ق��ول��ي ف��ي ش��ك ال ال��ع��ص��ر م��ل��ي��ك أن��ت
وح��ي��د ب��در ال��ن��اس ب��ي��ن ف��أن��ت ش��رف��ت ق��د األق��ط��ار وب��اس��م��ك
م��زي��د ف��ي ف��دم ال��دن��ي��ا ف��ي ـ��رُّك��ب��ان ال��ـ س��رت ب��ه��ا ال��ح��س��ن��ا س��ي��رت��ك
وال��ب��ع��ي��د ق��رب��ه��ا وغ��ربً��ا ش��رًق��ا ال��ورى ت��س��ر أع��ي��اد واف��ت��ك
ج��دي��د ع��ي��د ال��ج��اه ع��ل��ى ذك��ر أرخ��ت ل��ق��د األن��س وأل��س��ن

بن هللا عبد بن عامر بن أحمد بن عيل بن محمد بن محمد بن قاسم السيد ومات
أحمد بن شعبان بن رمضان بن عثمان بن الرحمن عبد بن حسن بن كامل بن جربيل
أبي بن عيل تراب أبي بن محمد بن عيل الحسن أبي القطب بن محمد بن رمضان بن
محمد جعفر أبي بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الحسني هللا عبد
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الحسن بن املثنى الحسن بن إبراهيم بن الديباج إسماعيل بن الحسن بن الحسن بن
جعفر أبو فجده بمرص النسب الصحيحي األرشاف أحد طالب، أبي بن عيل بن السبط
الرويدى، بنت بابن يعرف إبراهيم بن الحسني وحفيده لسانه، يف لثجثجة بالثج يعرف
والد هو واملرتجم وباشم، دمشا له يقال بلد يف بالصعيد مدفون محمد بن عيل وحفيده
السيد شيخنا النسب هذا ح صحَّ ذكرهما، املتقدم وإبراهيم إسماعيل الجليلني السيدين
فيه، يجلس فكان سلفه له خلفه ا ممَّ ملكه يف البابا حمام وكان ترى، كما مرتىض محمد
هللا رحمه شأنه، عىل ُمْقِبًال متعفًفا األخالق كريَم الشيبة منور معمًرا مهيبًا شيًخا وكان

تعاىل.
سعيد بن عيل بن محمد بن هللا عبد بن أحمد الزاهد الصويف العارف اإلمام ومات
وصالح عفة يف والده حجر يف ونشأ بتونس ولد التونيس، ثم السويس الكتاني حم بن
آخرين، وعىل الغرباوي محمد سيدي الجماعة شيخ وعىل عليه وقرأ وديانة، وعفاف
حافظته، وكمال خاطره وتوقد إدراكه ورسعة ذهنه صفاء مع واملعارف العلوم يف وتكمل
درسه أثناء يف بذلك ويرصح نقله، تحرير يف يقوله ما عىل ويعتمد يحبه والده وكان
والتقوى الصالح من املرتجم بلغ وقد وكذا. كذا يل وقال وكذا، بكذا أحمد أخربني ويقول:
والكبري، الصغري أحبه حتى كليٍّا اشتهاًرا إفريقية بالد يف أمره واشتهر الغاية، إىل
ويل لزيارة إال محله عن يخرج فال مجالسهم عن منقبًضا الناس عن منفِرًدا وكان
عظيم، اعتقاد فيه تونس وايل باشا عيل للمرحوم وكان والده، لزيارة العيدين يف أو
والده بيد كانت التي املدارس تولية عليه وعرضت يقبلها، فلم مراًرا الدنيا عليه وعرض
أصحابه، خواصِّ مع العلوم مذاكرة عىل نفسه وعكف يتوالها، ملن وتركها عنها فأعرض
قايمة سنة كل يف يرسل وكان كثري، يشء منها عنده واجتمع الغريبة، الكتب ومطالعة
يف ورأيت كثريًا، ويراسله يكاتبه وكان مطلوبه، له فيشرتي مرتىض السيد شيخنا إىل

منها: كثرية استشهادات مراسالته بعض

ام��ت��اله��ا ع��ن��د ال��ق��در ت��ف��ي��ض ول��ك��ن ع��ادة ل��م��ث��ل��ي ال��ش��ك��وى وم��ا ش��ك��وت

ومنها:

س��ح��ن��ون دي��وان ف��ي ح��س��ان ك��ب��ي��ت م��ن��ف��رًدا ال��ش��ك��ل غ��ري��ب ف��ي��ه��م أص��ب��ح��ت
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ومنها:

ال��ك��اس ح��ام��ل ف��ي ك��ل��ه��ا وح��اج��ت��ي رش��ا م��ن ال��ك��اس ل��ح��م��ل ك��ف��ي أم��د

اإلسكندرية، نزيل اإلدكاوي سالمة بن هللا عبد بن أحمد املاهر األديب الفقيه ومات
ولديه املحاورة حسن كان الربلس، بحر خفري نجم بن عيىس السيد ذرية من رشيفة وأمه
وناب الشعر، دواوين من وغريها الحريرية املقامات منها األشيا من كثريًا ويحفظ فضل
من شعرية دواوين عدة وجمع أحيانًا مرص إىل يرتدد وكان مدة، الثغر يف القضا عن
حالة عىل يزل ولم يملكه، لم مما منها كثريًا وطالع املايتني نحو واملتأخرين املتقدمني

تاريخه. سنة بالثغر تويف حتى مرضية
يعظ كان الواعظ، بكري الديار يوسف بن أفندي خالد املعمر الصالح الشيخ ومات
لألتراك، والوعظ بمرص األشياخ حضور والزم مرص ورد ثم الكريس، عىل بمكة األتراك
شيخون بجامع الصحيح دروس يف مرتىض محمد السيد شيخنا عىل كثريًا معنا وحرض
وأخرب الحنفي، محمود أبي جامع يف والشمايل األمايل ويف وتسعني، وماية ألف سنة يف
األشياخ جلة وأدرك وأجازه، العجلوني إسماعيل الشيخ دروس وحرض دمشق دخل أنه
عىل زال وال حسن، مرأى وله منكًرسا صالًحا رجًال وكان وأرزوم، والرها بكر بديار
جمادى رابع يف ومات بيته، يف وانقطع أياًما مرض حتى واملالزمة الحب يف طريقته

األوىل.
األنام فضال وأوحد األعالم العلما أحد الفاضل والنجيب الكامل الفقيه الشيخ ومات
بالعلوة املدفون صالح أبي عيل إىل نسبه ينتهي العدوي، بري بن عبادة بن محمد الشيخ
املتون، وحفظ باألزهر وجاور وألف، وماية وستني أربع سنة مرص إىل قدم عدي، بني يف
مذهبه علما عىل وتفقه الفنون يف ومهر العرص، علما دروس والزم الوقت حرضشيوخ ثم
والشيخ خليل، والشيخ الطحالوي، عمر والشيخ العدوي، عيل الشيخ مثل: املالكية، من
والزمه وغريه، الصعيدي العدوي عيل الشيخ شيخه عن املعقوالت وأخذ والبييل، الدردير،
الكبار الكتب ودرس تالمذته، نجبا من وصار ومعنى ا حسٍّ إليه وانتسب كلية، مالزمة
طويل باع له وصار عنه، باألخذ الطلبة وأمر بفضله الشيخ ونوه واملعقول، الفقه يف
استعداد وقوة التحرير يف وصواب والتقرير اللسان يف وفصاحة سيال وقلم اد وقَّ وذهن
بأيدي متداولة هشام البن الذهب شذور عىل حاشية تآليفه: ومن وسليقة. واستحضار
عىل وحاشية والهدهدي، حجر وابن للغيطي ملسو هيلع هللا ىلص النبي مولد عىل وحاشية نافعة، الطلبة
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السعد وعىل الجوامع جمع عىل عجيبة وحاشية الحديث، مصطلح يف جماعة ابن رشح
وكتابة رمضان، فضايل وعىل الخريش رشح عىل وحاشية الحسن، أبي وعىل والقطب
يميل يزل ولم واالستعارات. البحث آداب وعىل العضدية، والرسالة الورقات عىل محررة
الثانية جمادى شهر أواخر يف وتويف الحمام، وافاه حتى ويجيد ويحرر ويفيد ويقري
شعبان نصف مثل املواسم ليايل يقرأ وكان سنينًا، االستسقا بعلة تعلل أن بعد السنة من
العدوي، الصعيدي عيل الشيخ شيخه عن نيابة ذلك وغري رمضان وفضايل واملعراج

هللا. رحمه والعامة، العلم طلبة من الكثري الجم بدرسه ويجتمع
بك، عيل وإرشاقات كتخدا إبراهيم مماليك من وهو الرسوجي بك عيل األمري ومات
بخط ساكنًا كان لكونه بالرسوجي ولقب سيدهم، موت بعد الصنجقية وقلده ره أمَّ
بلفيا، بك خليل بيت إىل معمها ركب مملوكه بك وأيوب هو بك عيل أمره وملا الرسوجية،
عليها، عقده وعقد الكبري بلفيا إبراهيم ابنة وهي بك خليل أخت هذا بك لعيل وخطب
من بد ال فقال: بك. يا اعفني بك: خليل له فقال بك خليل ابنة بك أليوب خطب ثم
فقال: واحد. آن يف االثنتني تشهيل عىل يل قدرة ال فإني دياري تخرب تريد فقال: ذلك.
املجلس، ذلك يف بك أيوب عىل لألخرى وعقد يش، من صدرك يضيق فال أساعدك أنا
بما جهزهما أن بعد العرس وعملوا وانرصفوا والهدايا املحارم وفرقوا الرشبات ورشبوا
املحمدية بني الوحشة حصلت وملا الزوج، إىل أخرى بعد واحدة وزفوا بأمثالهما يليق
فلما صحبته، الشام إىل وخرج خشداشه لكونه بك إسماعيل إىل انضم بك وإسماعيل
ضياع ببعض ومات تخلف، من مع املرتجم تخلف الرومية الديار إىل بك إسماعيل سافر

ذكر. كما الشام
ببيت الخطة تلك يف لسكنه السالح بسوق املعروف بك حسن األمري أيًضا ومات
أخيها ابن وكان البكري، املواهب أبي الشيخ جارية صفية مملوك وأصله البدوية، الست
وخدم األجناد، طريق يف فسلك مات أن إىل املواهب أبي الشيخ خدمة يف واستمر فاشرتته
محمد خالف أن إىل بها فأقام القبلية، الجهات من جهة يف كاشًفا جعله أن إىل بك عيل
حسن وكان واألجناد، الكشاف عليه واجتمعت قبيل إىل وذهب بك، عيل سيده عىل بك
وملكها مرص إىل بك محمد وحرض وخيامه، ونواله بماله إليه حرض من جملة من هذا
الخدم يف فرقاه الدهب أبي بك محمد خدمة يف هذا حسن يزل ولم بك، عيل سيده من
خرج من مع خرج أن إىل وأتباعه بك محمد مدة اإلمارة يف يزل ولم وصنجقه، واملناصب

املوفق. وهللا الشام، ضياع ببعض ومات بك، إسماعيل صحبة
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بك، مراد الحاج وأمري مرص إىل الحجاج دخل َصَفر عرش حادي الخميس يوم يف فيها
نحو وحاربوهم الجبال بني الحجاج وحرصوا والجديدة الصفرة يف العربان لهم ووقف
وكذلك كثرية، وأحمال بضايع ونهبت واألجناد والغز الناس من كثري ومات ساعات، عرش

ساير. والحج ذلك كل أسفل والحج الجبال بأعىل والعرب والدواب الجمال من
العكاكيز أرباب الباشا إىل وأرسلوا األمرا اجتمع رجب) شهر ثالث الخميس يوم (ويف
عزاله ونقلوا العتيقة مرص إىل ونزل الحال يف فركب معزوًال، القلعة من بالنزول وأمروه
فكانت مرص، قايمقام بك إبراهيم وعمل الرضبخانة، منه واستلموا اليوم ذلك يف ومتاعه
ريس أصله وكان أيام، ثالثة تنقص أشهر ثمانية املرة هذه يف باشا إسماعيل والية مدة
لبعض فباعه مماليكه من أصله هذا بك مراد وكان األقالم، أرباب من بإسالمبول الكتاب
أيام يف هذا وحرضسيده أمريها، صار حتى يزل مرصولم وحرضإىل معاوضة يف التجار
سيادته ويذكر كثريًا ويهابه معه يتأدب كان ولكن واليته، من عزله الذي وهو إمارته،
بالقطع فعالجه خراج له خرج قد وكان للغاية، العنق أعوج الباشا هذا وكان عليه،
االلتفات عىل يقدر وال صدره عند لحيته وصارت عنقه فاعوج وقرصت العروق فعجزت
حرض وملا واملسامرة، املوانسة ويحب طبيبة صاحب عاقًال ريًسا كان أنه إال بكليته، إال
هدية له وأرسل واعتقده فأحبه الكردي محمود الشيخ شيخنا بأوصاف وسمع مرص إىل
الرضبخانة، أمني وقلده آنًسا، به وكان أفندي نعمان صديقنا بواسطة العهد عليه وأخذ
استعمال من وقلل بظروفه، وألقاه الربش استعمال عن فأقلع الشيخ عىل العهد أخذ وملا
املليحة الطيور أصناف عنده وكان لرتكته. تركه عىل أقدر كنت لو يقول: وكان الدخان،
أصناف بها زرع الرساية بداخل كانت التي الفسحة يف لطيًفا بستانًا وعمل األصوات،
وحولها الرخام من أعمدة عىل قبة وبوسطه والفل والياسمني والورد والغراس الزهور
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وعمل القنارية، عصافري من كثري وبداخلها األصفر الرفيع النحاس السلك من حاجز
ألصواتهم ويطرب القبة، بداخل هابطني صاعدين ويطريون إليها يأوون أوكاًرا لهم
األقفاص وتلك املجالس، يف املعلقة األقفاص يف ما خالف وذلك العذبة وأنغامهم اللطيفة
الطيور تلك الخدم انتهب الصورة هذه عىل أنزلوه وملا والصنعة، الشكل بديعة كلها

الناس. عىل املدينة أسواق يف يبيعونها وصاروا واألقفاص،
املبارك النيل أوىف القبطي مرسى لسابع املوافق شعبان عارش الجمعة يوم ويف

واألمرا. مرص قايمقام بك إبراهيم بحرضة السبت يوم صبحها يف السد وكرس
الستفحال قبيل جهة إىل وسفرها تجريدة، تجهيز يف األمرا رشع شعبان أواخر ويف
إليهم وذهب وغريهم، األجناد من كثري إليهم انضم وأنه بك، ورضوان بك حسن أمر
بك وسليم بك وحسني الجوخدار بك وعيل قشطة بك إبراهيم وهم: بك إسماعيل جماعة
وصحبته بك مراد وأمريها تجريدة تجهيز يف أخذوا ذلك تحققوا فعندما الجبل، خلف من
االحتياجات وطلبوا بك ويحيى بك والجني األشقر بك وعثمان نبوت أبو بك سليمان
مصادرة، وغريهم التجار من األموال بك مراد وطلب الرضر، منهم وحصل واللوازم

البساتني. جهة إىل بخيامهم وبرزوا األسباب وعطلوا املراكب وجمعوا
السنة عىل باشا إلسماعيل تقرير يده وعىل أخور أمري الرومية الديار حرضمن وفيه

العزى. بسويقة بيت يف وأنزلوه معزوًال فوجده الجديدة
الحج أمري صحبة والحجاج املحمل خروج كان شوال عرشين الخميس يوم ويف

الصغري. بك مصطفى

السنة هذه يف مات من وأما

بن الرحيم عبد بن محمد بن عثمان بن محمد السيد الفاضل الوجيه األجل السيد مات
الخلوتي، دمرداش محمد سيدي الكبري القطب بن مصطفى بن الرحيم عبد بن محمد
وسار خالفتهم يف مكانه جلس عثمان السيد والده تويف وملا بها، ونشأ جده بزاوية ولد
طلب يعاني وكان أسالفه، عادة عىل إليه األفاضل وترداد والوقار األبهة مع حسنًا سريًا
والسيد عثمان السيد وأوالده هو الوالد املرحوم والزم الخالعة، وبعض الرفاهية مع العلم
أيًضا ويحرضون باملنزل، يوم كل يف وغريه الحنفي الفقه مطالعة يف اآلن املتويل محمد
محمد والشيخ األمري، محمد الشيخ مثل: بالزاوية عليهم املرتددين األشياخ وعىل باألزهر
وغريهم، الدسوقي، عرفة محمد والشيخ النفراوي، إسماعيل بن محمد والشيخ العرويس،
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بزاويتهم ودفن السنة من رمضان عرش رابع يف تويف واملودة، العرشة حسن إنسانًا وكان
أسالفهم. عند

مصطفى الشيخ الجديل املعقويل النحوي األصويل املتفنن املتقن النبيه الفقيه ومات
عىل وتفقه تحنف ثم املذهب شافعي األصل يف كان الحنفي، البوالقي بالريس املعروف
الصعيدي عيل الشيخ عىل املعقوالت وحرض والدلجي، سعودي والسيد اإلسقاطي الشيخ
ولده الزم تويف فلما سعودي للسيد مالزًما وكان واإلسكندراني، قايتباي عيل والشيخ
يف كلية مالزمة الجربتي حسن الوالد الشيخ الزم مات فلما أيامه، تطل ولم إبراهيم السيد
له وأخذ بأنظاره، والحظه بشأنه ونوه واستحضاره لنجابته يحبه وكان وبوالق املدينة
العامة األحكام من أمور يف وعاونه الواسطي، وجامع السنانية بجامع الحنفية تدريس
القضايا يف املحكمة مثل بيته وصار أهلها عند شأنه وعظم بها، ذكره اشتهر حتى ببوالق
هللا رحمه وصالبة، جنان وقوة شهامة فيه وكان والخصومات، واملناكحات والدعاوى

عنه. وعفا تعاىل
نزيل السندي حسني بن محمد بن هللا عبد الشيخ الفاضل الصالح الويل ومات
من وغريه السندي حياة محمد الشيخ دروس وحرض بجمعة، املشهور املنورة املدينة
بركته، واشتهرت املدينة طلبة به وانتفع سنة أربعني من نحًوا باملدينة وجاور الواردين،
وشفقة وحيا ومروة كرم ذا وكان العلما، من وصار عليه هللا فتح شيٍّا عليه قرأ من فكل

السنة. هذه يف تويف
املكتب املرصي األصل الرومي هللا عبد بن أحمد الوجيه الصالح الشيخ ومات
برع حتى فيه ومهر املشاهري من جماعة عىل الخط جوَّد بالشكري، امللقب الخطاط
وانتفع ذلك، وغري الخريات وداليل مصاحف عدة بيده ونسخ طريقتهم عىل وأجاز وأجيز
الشيبة منور وجيًها وكان لجماعة، وأجاز اآلفاق يف خطه واشتهر ا عامٍّ انتفاًعا الناس به
تويف متواضًعا، مهذبًا األخالق حسن الثياب نظيف والتقوى الصالح سيما عليه يلوح
بالقرافة، ودفن باألزهر عليه وصيل السنة، من األوىل جمادى ثالث األربعا يوم عشية

تعاىل. هللا رحمه
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باملسلماني املعروف املال بيت أغا إبراهيم عىل بك إبراهيم قبض املحرم منتصف يف
أيام بعد عياله وأخرجه فألقوه النيل بحر يف بإلقاه وأمر مات، حتى بالنبابيت ورضبه

سبب. لذلك يعلم ولم ودفنوه، وكفنوه وغسلوه بيته إىل به فأتوا شربا، عند من
املحمل، صحبة مرص إىل ودخلوا الحجاج نزل صفر عرش سادس السبت يوم ويف

عرشه. تاسع الثالثاء يوم يف بك مصطفى الحاج وأمري
من وطلع أدرنه، إىل الرومية الديار من وصل بك إسماعيل بأن األخبار جاءت وفيه
وباقي بك ورضوان بك حسن إىل وانضم الصعيد، إىل خلص حتى يتحيل يزل ولم هناك

الجماعة.
بك إبراهيم خنق بك مراد بأن قبيل ناحية من األخبار وصلت صفر شهر أواخر ويف

خالفه. آخرين جماعة وحبس بك إسماعيل إىل بمكاتبات اتهمه إنه قيل باشا، أوده
باشا محمد وهو مرص، عىل واليًا سكندرية ثغر إىل باشا بورود األخبار وصلت وفيه

ملك.
بك إبراهيم وصحبته مرص إىل معه ومن بك مراد وصل األوىل جمادى سادس ويف
وبينهم، بينه الصلح عقد بعدما بك إسماعيل صناجق أحد بك، إسماعيل صهر قشطة
قنا بك وحسن وأعمالها، إخميم بك إلسماعيل وأعطى رهاين، صحبته هؤالء وأحرض
لهم أرسل ذلك عىل وبينهم بينه الصلح تم وملا إسنا، بك ورضوان وأعمالها، وقوص
يقع ولم وأياًما، أشهر ثمانية غيابه مدة فكانت ذكر، من صحبته وأحرض وتقادم هدايا
تم. ما تم حتى بتأخره ويتأخرون بتقدمه يتقدمون كانوا بل حرب، وال مناوشات بينهم
املتفرقة وأغات الجاويشية كتخدا أغا عيل سافر األوىل جمادى شهر منتصف ويف

إمبابة. بر يف الباشا ملالقاة الخدم أرباب وباقي والرتجمان
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صبحها يف األمرا وعدت هناك، وبات إنبابة بر إىل الباشا وصل رجب شهر غرة ويف
العادلية. إىل ركب ثم عليه، للسالم

وشق النرص، باب من ودخل العادلية، من باملوكب الباشا ركب االثنني يوم ويف
وجيًها وكان الينكجرية، باب من املدافع له ورضبوا القلعة، إىل وطلع املدينة، وسط من

والشيبة. الوجه منور جليًال
بحرضتهم التقليد وقري واملشايخ األمرا وحرض الديوان، عملوا الخميس يوم ويف

املعتادة. الخلع الجميع عىل وخلع
وفا كان القبطي مرسى ألول املوافق شعبان من النصف ليلة املبارك األحد يوم ويف

االثنني. يوم صبح العادة عىل بحرضته السد وكرسوا الباشا ونزل املبارك، النيل

واألعيان األيمة من السنة هذه يف مات من ذكر

صاحب السالكني وقدوة الواصلني عمدة ناسك كل كعبة العارف اإلمام شيخنا تويف
الخلوتي، الكردي محمود الشيخ وأستاذنا شيخنا الباهرة، واإلشارات الظاهرة الكرامات
فأخذ سواه، ما كل زاهًدا مواله إىل الوصول يف مجتهًدا مجاهًدا متجرًدا مرص إىل حرض
األرسار عليه وتنزلت األسما وقطع الحفني، الدين شمس األستاذ من الذكر وتلقن العهد

اللدنية. العلوم أنواع القدسية نفسه عىل وأفيض األنوار، غرته عىل وسطعت
العربي الدين محيي الشيخ رأى أنه لها تأليفه سبب أن ذكر الحكم يف رسالة وله
تدور وهي فاستيقظ الخزانة، افتح له: وقال مفتاًحا أعطاه املنام يف — عنه ريضهللا —
فعلمت إيل عاد عني الوارد رصفت كلما فكنت قال: يكتبها. أنه قلبه عىل ويرد لسانه عىل
من لساني عىل تمىل هي كأنما تكلف غري من يسرية ملحة يف فكتبتها إلهي، أمر أنه
شيخ الرشقاوي هللا عبد الشيخ سيدي واملسلمني اإلسالم شيخ خليفته رشحها وقد قلبي،
فلم أخفاها ما معانيها كنوز من به استخرج مانًعا، جامًعا لطيًفا رشًحا األزهر الجامع

أحصاها. إال كبرية وال صغرية يغادر
اللطيف عبد بن القادر عبد السيد العالمة األستاذ خلفايه أحد أيًضا ورشحها
أولها يف ذكر — صنيعهما هللا شكر — الطرابليس الحنفي العمري البياري الرافعي
يف ونشأ كوران، بالد من صاقص ببلدة مولده أن لفظه من سمعه كما األستاذ ترجمة
ببلدته مسجد يف كله الليل محيي الدهر صايم سنة عرشة خمس ابن وهو املجاهدة
يأوي وصار املكان ذلك فهجر بالزيارة، الناس وقصده أمره اشتهر حتى معروف

أحد. به يشعر ال بحيث بلدته خارج الخراب
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بطلوع إلنذارها الديكة صوت سماع إال بالليل يغمه ال كان أنه مرة غري وأخربني
واألرسار. املواهب من ليله يف يجده ملا النهار

فرياه — السالم عليه — بالخرض يجتمع كان ما وكثريًا النهار، يف نومه جل وكان
يقظة. وال نوًما ال هللا ذكر عن يفرت ال وكان يستيقظ، حتى معه هللا فيذكر ينام ما بمجرد
فلما أطالعه، أن قبل به عملت للغزايل العلوم إحياء كتب يف ما جميع مرة: وقال

معلم. غري من تعليمي وتوليته إياي توفيقه عىل تعاىل هللا حمدت طالعته
من خاص خبز يصنع بيته ويف الشعري خبز يأكل الدنيا من التقشف كثري وكان
ما عىل له اللوم كثري الكبري أخوه وكان ذلك عىل أخوه يلومه كان ما وكثريًا الرب، دقيق

وتقشفاته. مجاهداته من يفعله
وعليق والخري، املال كثري والده وكان لهم، إرثه من يخصه ما ترك والده مات وملا

الشعري. من غرارة نصف من أكثر ليلة كل يف دوابه
فقيل الحفناوي محمد الشيخ منامه يف رأى سنة عرشة ثماني عمره صار وملا
عنه وأخذ به واجتمع مرص قدم حتى بالرحلة وقصده به قلبه فتعلق شيخك، هذا له:
عنه. ريضهللا — القصريي طريقة عىل كان أن بعد يديه عىل وسلك الخلوتية، الطريق
أوراد ترك عىل أقدر ال ولكن يديك عىل أسلك إني سيدي يا أمره: مبدأ يف له وقال

طريقتك؟ وأسلك أوراده فأقرأ القصريي الشيخ
من عرفه ملا القصريي الشيخ أوراد ترك يف عليه يشدد ولم ذلك إىل الشيخ فأجابه
مقاماتها، قطع يف السبعة الطريقة أسماء ولقنه طويلة مدة فالزمه املذكور، مع صدقه
له وأذن الرجال، مقامات يف والرتقي بالكمال فيها له شهد عظيمة إجازة له وكتب

املريدين. وتربية باإلرشاد
الشيخ إىل يرسله الطريق عنه يأخذ أن أحد أراد إذا أمره آخر يف الشيخ فكان
ما نفوسكم من أعلم لوال فإني محمود بالشيخ عليكم جماعته: لغالب ويقول محمود،

إليه. واالنقياد عنه باألخذ كلكم ألمرتكم أعلم
علم من كثريًا عنه وأخذ الزمه البكري مصطفى السيد شيخه شيخ قدم وملا
عىل ويقترص الخلوتية الطريقة أوراد يقرأ ال رآه فلما فيه، الحب كثري وكان الحقايق،
غرينا؟ أوراد وتقرا أيدينا عىل تسلك أن بك أيليق له: وقال ذلك، يف عاتبه القصريي أوراد

ترتكنا. أن وإما أورادنا تقرأ أن إما
إن القصريي الشيخ من أخاف وأنا للعاملني رحمة هللا جعلكم أنتم سيدي يا فقال:

كربي. يف أتركه أن أحب ال صغري يف الزمته ويش أوراده، تركت
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صدرك. يرشح هللا لعل ترى ماذا وانظر هللا استخر البكري: السيد له فقال
والسيد يمينه عن والقصريي ملسو هيلع هللا ىلص النبي فرأيت ونمت العظيم هللا فاستخرت قال:
أليست هللا رسول يا ملسو هيلع هللا ىلص: للرسول القصريي فقال تجاههم، وأنا يساره عن البكري
هذا البكري السيد يأمر فِلم أنوارك؟ من مقتبسة أورادي أليست طريقتك؟ عىل طريقتي
تربيته وتولينا أيدينا عىل سلك رجل هللا رسول يا البكري: السيد فقال أورادي؟ برتك
لهما: — السالم عليه — الرسول فقال أورادنا؟ ويهجر غرينا أوراد يقرأ أن منه أيحسن
السيد: له فقال البكري، السيد فأخرب منامه من الشيخ واستيقظ القرعة، فيه أعِمال
ليلة بعد ثم عنه: ريضهللا — الشيخ قال به، واعمل انظره صدرك انرشاح القرعة معنى
يا يل: يقول وهو املنام، يف — عنه هللا ريض — الصديق بكر أبا سيدي رأيت أكثر أو
مكتوبًا املذكور ألفه الذي السحر ورد ورأى مصطفى، السيد ولدي مع خليك محمود
صدره ذلك بعد هللا فرشح الجبل، مثل منه حرف كل املجسم بالنور واألرض السماء بني

استطاع. ما القصريي أوراد من وأخذ البكري السيد أوراد والزم
وكان املرائي بعض يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حرضة رأى أنه — عنه هللا ريض — وأخرب
الدنيا من قليل يش معه وكان الفجر، إىل بهم تعاىل هللا وذكر مباركة ليلة يف الفقرا جمع
بني من رصخ ذلك أثناء ويف املذكورين، عىل معه كان ما ففرق زهد وارد قلبه عىل فورد
هاتًفا سمعت سيدي يا للشيخ: قال فرغوا فلما قوي، بحال هللا يقول: صارخ الجماعة
نمت الفجر صليت ما بعد إني ثم قال: تعاىل، هللا عند قبلت ليلتك محمود شيخ يا يقول:
حتى يدك وهات تعاىل هللا عند قبلت ليلتك محمود شيخ يا يل: قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فرأيت
يده ووضع يده فأخذ باملجلس حارض البكري والسيد الشيخ بيد ملسو هيلع هللا ىلص فأخذ أجازيك،
معكما، وأتخاوى البكري، السيد وبني بينك أخاوي أن أريد وقال يديهما، بني الرشيفة
السيد ورسول يسريًا إال يلبث فلم بذلك، فرًحا فاستيقظ أخيه، بيد يأخذ منا الناجي
يدخل وال يوم كل يزوره أنه عادته من وكان زيارته، إىل وذهب فتوضأ يطلبه البكري

زيارتنا؟ عن اليوم أبطاك ما له: قال رآه فلما طهارة، عىل إال عليه
عنكم. وتأخرت فنمت كله الليل البارحة سهرنا سيدي يا له: فقال

إشارة؟ أو بشارة من هل السيد: له فقال
عندكم. البشارة سيدي يا فقلت:

رأيت. ما قل فقال:
وكذا. كذا رأيت سيدي يا وقلت: ذلك، من فتعجبت قال:
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ونحن قطًعا ناج ملسو هيلع هللا ىلص فإنه ولك، لنا مبرشة وهذه حق منامك محمود مال يا فقال:
تحرص. ال كثرية — عنه ريضهللا — ومناقبه ناجون، بربكته

يرى ما وكثريًا فيها، ويراه إال ليلة به تمر ما قل ملسو هيلع هللا ىلص، هللا لرسول املرأى كثري وكان
— فكان يحبك، من وأحب أحبك إني محمود يا له: يقول مرة ورآه املنام، يف العزة رب

بذلك. أتكلم أن يل أُذن وقد الجنة، دخل أحبني من يقول: — عنه ريضهللا
ملسو هيلع هللا ىلص: جنابه يف — عنها ريضهللا — عائشة قالت كما املدرار فالديمة مجاهداته وأما

ملسو هيلع هللا ىلص». هللا رسول عمل يستطيع وأيكم ديمة، عمله «كان
لعدم الصالة يف القيام عن ضعف ملا أنه — عنه هللا ريض — مجاهداته من وبلغ
عن فضًال قايًما النفل صالة يدع ولم عليها يستند قايمة خشبة له صنع بنفسه تماسكه
ال وكان األحوال، من حال يف مرتبة عليه التي والوظايف الليل صالة يدع ولم الفرض،
الليلة عليه تمر وربما يبكي، وهو الليل عليه يميض ربما وكان قليًال، إال الليل من ينام

تعاىل. هللا كتاب من آية يردد وهو كلها
وكان األطعمة، خواص بيته يف ويُوكل والزيت، الخبز عىل يقترص كان ما وكثريًا
إال أصحابه مع أو خلوته يف تراه ما وقل البقري، بالسمن وتارة بالزيت الرز أكله غالب

أوراد. وظايف يف مشغول وهو
يف العلوي العالم يف وقلبي وأضاحكهم أالعبهم أوالدي مع أكون ربما مرة: يل وقال
الحق معرفة قلبه عىل تفيض كان ما وكثريًا العرش، أو الثالثة أو الثانية أو الدنيا السماء

جليسه. به يشعر وال يبكي فيجعل — وتعاىل سبحانه —
كرامات من القديس بدير محمد سيدي خليفته تعاىل باهلل للعارف يوًما وقلت
يل فقال حني، بعد ولو ذهنه من يزول وال حفظه إال العلم من شيٍّا يسمع ال أنه األستاذ
إال النافع العلم من شيئًا يسمع ال أنه الشيخ كرامات من يعد الذي بل عنه: ريضهللا —

حاله. وهللا هذا صدقت فقلت: عليه، ويداوم نفسه يف به ويعمل
من بمحرض يل قال أكملته فلما لليافعي الرياحني رياض أسمعته مرة وكنت
الكرامات؟ لهم تكون الكتاب هذا يف املذكورين الرجال هؤالء مثل اآلن يوجد هل أصحابه:
والسالم الصالة عليه — الرسول أمة يف سيدي يا موجود الخري الحارضين: بعض له فقال
ليلتي يف يل وقع عما لكم وأحكي ذلك، من أبلغ الطريق يف يل وقع قد الشيخ: فقال —
األوالد وأم حارٍّا والوقت صيًفا الزمن وكان فعطشت أورادي يف أقرا قاعًدا كنت هذه،
تجسم قد الهوا رأيت حتى الخاطر هذا استتم فما عليها شفقة أوقظها أن فكرهت نايمة
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ما فرشبت فمي، إىل وصل حتى يعلو زال وما املا، من غدير يف كأني رصت حتى ما، يل
يف ليلة وبردت يش، مني يبتل ولم ما قطرة يبق لم حتى هبط إنه ثم مثله، أرشب لم
به أتغطى الذي حرامي عني سقط وقد وردي يف أقرا قاعًدا وأنا شديًدا، برًدا الشتا ليايل
أن فأردت قال: — يده لضعف بيده يرفعه أن يستطيع ال غطاه عنه سقط إذا وكان —
عظيًما كانونًا رأيت حتى الخاطر هذا تم فما عليها، الشفقة فأخذتني األوالد أم أوقظ
فقلت عيلَّ، النار وهُج وغلب بدني ديف حتى عندي وبقي يدي، بني وضع الجمر من مآلنًا
أنها فعلمت فلذعتني، منها أصبعي فقربت خيال؟ هي أم حسية النار هذه رسي: يف

رفعت. ثم تعاىل هللا من كرامة
يف وقع لكالمه وكان تنحرص، تكاد ال — عنه هللا ريض — مناقبه أن والحاصل
بحكمة إال ينطق ال حسناء، جيد يف نظمن خرزات كلماته كأنما تكلم إذا عظيم النفوس
الحارضين بعض يسأله سؤال عن جوابًا تتضمن حكاية أو دينية مسايل أو موعظة أو
خلق عىل والرحمة الشفقة كثري وكان بسو، أحد ذكر مجلسه يف تسمع تكاد وال بقلبه،
ال واملساكني للفقرا اإلحسان كثري التواضع كثري واملعايص، الذنوب أرباب سيما ال هللا

هللا. طاعة يف ينفقه يأتيه ما جميع شيٍّا، الدنيا من يمسك
إال هم له ليس أموره، جميع يف بالورع آخذًا قط ديناًرا وال درهًما بيده أمسك ما
خادم عنده الدنيا، مئونة هللا كفاه أدبرت، أو أقبلت الدنيا لشأن يهتم ال اآلخرة أمور
شيٍّا. ينقص وال حاجته عىل ذلك يزيد فال عليه ويرصف الدنيا، من له يأتي ما يقبض
قط، صغرية ارتكب رأيته ما سنوات عرش نحو خدمته الرسالة: شارح السيد قال
من مكتوب صورة وهي امللوك، ألبناء السلوك سماها رسالة — عنه ريضهللا — ولألستاذ
هللا ريض — الشيخ وكان الظريف ابن له يقال املغرب أعيان من رجل إىل أرسله إماله
ويكون الجواب والتمس أخرى مراسلة فأرسل أرسلها مكاتبة عن جوابًا له أرسل — عنه
كتابًا وصارت كراريس، ست نحو فبلغت املراسلة تلك فأمىل النصايح، بعض متضمنًا
العلما من كثري عليه وكتب والداِن، القايص به وانتفع الركبان به سارت النفع عظيم

الفريدة: القصيدة هذه وهي تقريًظا، الرسالة شارح القادر عبد السيد موالنا منهم

ب��وارق��ه ال��ي��ق��ي��ن ألرب��اب وت��ب��دو ن��اط��ق��ه ي��رت��اح م��والي ي��ا ب��ح��م��دك
وادق��ه ال��ل��دن��يُّ ب��م��ك��ن��ون وج��اد وال��ه��دى وال��ف��ض��ل ال��ف��ي��ض أت��ان��ا وم��ن��ك
ح��ق��اي��ق��ه األن��ام آلذان ت��ح��ل��ت ب��ال��ه��دى ت��ك��ل��م إذن ع��ن ي��ك وم��ن
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ش��ق��اي��ق��ه ت��زه��و ال��ف��ض��ل روض ك��ل وال م��ؤث��ر ال��ق��ل��وب ف��ي وع��ظ ك��ل ف��م��ا
ن��اط��ق��ه ف��اع��ت��ز ال��ع��رف��ان أول��ي ب��ق��ل��ب ف��ض��ل��ه ح��ق��اي��ق أج��رى م��ن ف��س��ب��ح��ان
رق��اي��ق��ه ال��ق��ل��وب ع��رش ع��ل��ى ت��ج��ل��ت ع��ارف ق��ل��ب ف��ي ال��ل��ه س��ر ح��ل إذا
ع��واي��ق��ه ق��ل��ب ك��ل ع��ن ب��ه��ا ي��زول ح��ك��م��ة ج��وه��ر األس��م��اع إل��ى ف��أه��دى
ب��ارق��ه الح ق��د ال��رش��د ط��ري��ق ي��ري��ك دل��ي��ل��ه��ا أق��ول ف��ي��م��ا ح��ج��ة ول��ي
م��ش��ارق��ه ن��وًرا ال��غ��رب ل��ع��رب ف��أه��دت ق��ص��ده��ا ال��م��ح��ق��ق م��والن��ا رس��ال��ة
خ��الي��ق��ه ج��اءت ال��م��خ��ت��ار خ��ل��ق ع��ل��ى خ��ص��ل��ة ك��ل ف��ي ال��م��ح��م��ود ل��س��ي��دن��ا
ن��اط��ق��ه ص��اح م��ذ ال��ع��دل ع��ن��ه ش��اع ب��م��ن م��ع��رًض��ا ل��ل��ظ��ري��ف اب��نً��ا ي��خ��اط��ب
ط��راي��ق��ه ش��ت��ى ال��ه��دي س��ب��ي��ل ول��ك��ن م��راده ب��ال��خ��ص��وص ك��ل ي��ك ول��م
ع��الي��ق��ه ب��ال��ع��م��وم ول��ك��ن خ��ص��وص خ��ط��اب��ه��م ش��أن ال��ل��ه أه��ل ك��ذل��ك
ح��داي��ق��ه دام��ت ال��ع��دل م��ل��وك ي��ع��م ن��ف��ع��ه��ا وأك��ب��ر ج��دواه��ا ك��ان وإن
ي��ص��ادق��ه ع��دل األم��ث��ال ض��رب��ه وف��ي ك��الم��ه وأح��ل��ى أج��ل��ى م��ا ف��ل��ل��ه
راي��ق��ه ل��ل��ش��م��س اإلش��راق ك��س��ى س��ن��اه��ا خ��ص��ل��ة ك��ل ع��ل��ى ا ج��دٍّ ب��ه��ا ي��ح��ث
ن��اف��ق��ه ل��ل��ق��ل��ب ال��ت��أث��ي��ر س��وق��ه��ا وف��ي ح��ك��ت ق��د ال��ن��ب��ي��ي��ن أخ��الق م��ك��ارم
ط��ارق��ه خ��اب ع��ن��ه��م اع��ت��راض ودف��ع وأه��ل��ه ع��ل��م ت��ع��ظ��ي��م ف��م��ب��دؤه��ا
ب��ارق��ه ل��ل��ه��دي الح م��ا ول��واله��ُم ك��ام��ًال ال��ش��ري��ع��ة س��ل��ك ن��ظ��م��وا ف��ه��م
ي��واف��ق��ه ال��ع��ال��م��ي��ن رب وف��رق��ان م��ح��م��د آل ت��ب��ج��ي��ل ع��ل��ى وح��ض
ع��واي��ق��ه إال ال��ح��ق ه��ذا ب��ع��د وم��ا خ��ل��ق��ه��م ق��ب��ل م��ن ن��ص ق��د ب��ت��ط��ه��ي��ره��م
م��راف��ق��ه دراه��ا وس��ن��انً��ا ت��ن��ب��ه م��ب��ارك إب��ن ال��ل��ه ع��ب��د ح��ك��اي��ة
م��ع��ت��ق��ه وأخ��راه دن��ي��ا ب��دي��ن��اره دره��م ك��ل ع��ن م��واله وع��وض��ه
س��واب��ق��ه إل��ي��ه��م ب��رٍّا ب��ه��م وأوص��ى ق��دره��م ع��ظ��م ال��ل��ه أه��ل ك��ذل��ك
الح��ق��ه ال��ط��ف��ل ك��ذا أش��ي��اخ ل��ت��وق��ي��ر ب��رش��ده ه��دان��ا ل��م��ا ح��ب��ذا ف��ي��ا
ح��داي��ق��ه ت��ن��م��و األه��ل ث��م ب��ن��ف��س��ك أوًال ال��ل��ه ص��اح��ب��ي ي��ا ات��ق��ي وق��ال:
ذاي��ق��ه ي��ن��ب��ي��ك واإلح��س��ان ب��ب��رك إل��ي��ه��ُم وان��ظ��ر األت��ب��اع راح��م وك��ن
م��راف��ق��ه ي��م��م��ت��ك رح��ي��ًم��ا رؤوًف��ا ب��ه��م ف��ك��ن ال��ب��ن��ون األه��ل ج��م��ل��ة وم��ن
ع��اب��ق��ه ف��اح م��ذ ال��ع��رف��ان س��ن��ا ي��ش��م��وا أن ق��ب��ل ك��ال��ط��ف��ل ال��خ��ل��ق ك��ل ك��ذل��ك
ح��ق��اي��ق��ه دام��ت ل��ألرض وص��ي��ت��ه ت��أك��دت ح��ت��ى ال��ل��ه خ��ل��ق وع��م��م
دق��اي��ق��ه ج��ل��ت��ه��ا ف��ه��م��ي ب��ه��ا ي��ض��ي��ق دق��ي��ق��ة ل��ل��ن��ع��ال ب��ش��ر خ��ل��ع وف��ي
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راي��ق��ه ج��اد م��ن ال��ف��ي��ض در وي��ن��ث��ر ن��ث��ره ال��در ي��ن��ظ��م ن��ص��ًح��ا زال م��ا
ي��ص��ادق��ه ال��ن��ب��ي ن��ور ب��ه ح��دي��ث ب��ن��ص��ح��ه ع��ن��ا ال��وه��م أزاح أن إل��ى
ن��اش��ق��ه وارت��اح ال��ق��در ع��ل��ى رواه م��ن��زه أق��دس��ي ش��ري��ف ح��دي��ث
ف��اي��ق��ه ال��ح��س��ن ل��ه��ا ح��س��نَ��ا إل��ه��ي��ة ج��م��ي��ل��ة ج��ي��د ف��وق ج��م��ان ك��ع��ق��د
رام��ق��ه ف��ال��ل��ه ال��ح��ص��ن ه��ذا ح��ل وم��ن م��ن��ي��ع��ة ح��ص��نً��ا ال��ل��ه إال إل��ه ال ب��ه
م��ن��اط��ق��ه ال��ف��ه��وم أرب��اب ت��ح��ي��ر غ��دا ال��ذي ل��ل��م��ث��ال ض��ربً��ا ت��ض��م��ن
رق��اي��ق��ه وراق��ت رق��ت زج��اج��ت��ه ي��ح��ت��س��ى خ��م��ر وال خ��م��ًرا ب��ه س��ق��ان��ا
ي��ط��اب��ق��ه ك��الًم��ا أذن س��م��ع��ت وه��ل م��ث��ل��ه م��ث��ل رأت ع��ي��ن ه��ل ف��ب��ال��ل��ه
ي��ص��ادق��ه ح��ب��ر ث��م أم��ي��ر وإب��ن م��دي��ن��ة ف��ي ت��اج��ر م��ع م��ح��اك��ات��ه
ح��اذق��ه ب��ال��ف��ه��م ن��ار ق��د م��ل��ك إل��ى ل��ل��ه��دى ي��دل��ون أق��م��ار ث��الث��ة
ن��اط��ق��ه ل��ل��ج��م��ادات ق��ل��بً��ا ي��ل��ي��ن ك��الم��ه��م ب��دي��ع أح��ل��ى م��ا ف��ل��ل��ه
ن��م��ارق��ه ص��ف��ت ال��ه��دي ه��ذا روض وف��ي م��ح��م��د ال��ن��ب��ي ه��دي ف��ه��دي��ه��م
وراي��ق��ه ف��ي��ن��ا ال��ع��ي��ش ص��اف��ي وك��در ذك��ره ال��ل��ب ح��ي��ر ح��دي��ث وف��ي��ه
ح��ق��اي��ق��ه راق��ت ال��دي��ن م��ح��ي��ي م��ح��م��د ل��ع��ب��ده اإلل��ه ف��ت��وح��ات روت��ه
م��ض��اي��ق��ه ت��ه��ول ي��وًم��ا وذك��رن��ا وال��ل��ق��ا وال��ن��ش��ر ل��ل��ح��ش��ر ب��ه ه��دان��ا
وت��ع��ان��ق��ه ال��ه��دى ن��ظ��م ي��ع��ان��ق��ه��ا ت��أل��ف��ت ف��ي��ه ال��ح��ق وع��ظ زواج��ر
ي��الص��ق��ه ل��ل��ج��ن��ان ح��دي��ث ب��ذك��ر ب��ف��ض��ل��ه ع��ن��ا ال��ل��ه أزاح ف��ل��وال
وط��ارق��ه ال��م��ن��ون داع��ي وف��ت��ت��ه��ا وع��ي��ده م��ن خ��ش��ي��ة ق��ل��وب ل��ذاب��ت
ذاي��ق��ه؟ اآلن أن��ا أم ش��ك ال��م��وت أف��ي داريً��ا ك��ن��ت وإن أدري م��ا ف��وال��ل��ه
ع��واي��ق��ه ع��ن��ه ت��ن��زاح أن وي��رغ��ب م��ع��اده ي��وم ال��ف��وز ي��روم م��ن ف��ي��ا
وش��ق��اق��ه ال��ه��دى ورد ورده��ا ف��ف��ي ب��ورده��ا ع��ل��ي��ك م��والن��ا رس��ال��ة
ذاي��ق��ه ال��ت��ذ ب��ه ش��ه��ًدا ب��ه��ا ح��ن��ي��نً��ا ح��ك��ت ق��د ال��ري��اح��ي��ن روض ح��ك��اي��ات��ه��ا
راي��ق��ه ب��ال��ه��ط��ل األرض أح��ي��ا ال��غ��ي��ث ك��م��ا دوارًس��ا ق��ل��وبً��ا أح��ي��ت م��واع��ظ��ه��ا
ط��راي��ق��ه ب��دي��ًع��ا م��ع��ن��ى ب��ه��ا ت��ل��ون��ا ك��ل��م��ا ال��غ��ي غ��ف��ل��ة م��ن ت��ن��بِّ��ه��ن��ا
ف��اي��ق��ه ال��س��ح��ر م��ن أح��ل��ى م��ا ف��ل��ل��ه ن��ظ��م��ه��ا ح��ان م��ن ال��ح��ب ح��م��ي��ا س��ق��ت��ن��ا
ن��اش��ق��ه ال��ع��رف واس��ت��ن��ش��ق س��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا ك��ئ��وس��ه��ا أدي��رت ل��م��ا ب��ه��ا س��ك��رن��ا
وت��س��اب��ق��ه ال��ه��دى أف��راس ي��س��اب��ق م��وف��ق ل��ك��ل وال��س��ل��وى ال��م��ن ه��ي
رام��ق��ه ال��ف��ض��ل ي��ع��رف اس��م ح��س��ن ل��ه��ا م��س��ط��ًرا ش��م��ت ال��ت��م��ث��ال ع��ال��م وف��ي
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رق��اي��ق��ه ل��ل��ك��م��ال ط��ري��ق ك س��ل��و ف��ي وإك��م��ال ت��ت��م��ي��م وذل��ك
ن��ف��ارق��ه وف��رًق��ا ج��م��ًع��ا ب��ه��ا ون��ل��ن��ا ت��ج��م��ع��ت ف��ي��ه��ا ال��ح��ق ك��ل��م ج��وام��ع
واث��ق��ه ف��ل��ل��ه ال��وث��ق��ى ال��ع��روة ه��ي ه��داي��ة ي��روم م��ن ي��ا ب��ه��ا ع��ل��ي��ك
وت��ط��اب��ق��ه ب��ه��ا ي��ع��ن��ى م��ا ي��ط��اب��ق م��وق��ع أم��ث��ل ال��ق��ل��ب ف��ي ألم��ث��ال��ه��ا
ن��ام��ق��ه ال��ب��ري��ة ب��ي��ن ب��ه ي��س��ود م��س��دد ك��الم م��ن إال ل��ف��ظ ف��ال
راي��ق��ه ال��ده��ر م��ن واف��ى أن غ��رو ف��ال ل��ص��دره ف��ي��ن��ا ال��ده��ر ع��ج��ز رد ب��ه��ا
س��اب��ق��ه أي��ن��ع اإلل��ه��ام ش��ج��ر ب��ه��ا م��ا ح��ي��ث ال��ك��رام��ة ج��ل أن��ه��ا ع��ل��ى
س��ارق��ه ب��ال��ن��ق��ل ج��اد م��ا ق��د ت��س��ط��ر م��ش��ت��ت ج��م��ع ال��ت��أل��ي��ف ك��م��ا ول��ي��س��ت
ذاي��ق��ه وي��ع��رف ي��م��ل��ي��ه��ا ج��اد ب��م��ا ل��رب��ه��ا ع��اك��ف��ات ق��ل��وب ول��ك��ن
س��اي��ق��ه اإلل��ه��ي ال��س��ع��ي ع��ل��ى وح��ث س��رى ق��د ال��رك��ب ح��ي��ث��م��ا دل��ي��ًال ف��خ��ذه��ا
وام��ق��ه ب��ال��ع��ز ال��ل��ه ب��ي��ت أم ك��م��ا وي��ق��ت��دى ي��ؤم م��ن��ش��ي��ه��ا زال ف��ال
وش��اي��ق��ه ص��اد ك��ل م��ن��ه��ا ف��ي��ش��رب ب��ق��ل��ب��ه ت��ج��ري ال��ف��ي��ض ع��ي��ون ودام��ت
ن��ام��ق��ه ال��ع��ف��و ي��رت��ج��ى م��ا ال��م��ص��ط��ف��ى ع��ل��ى داي��م��ا س��ل��م ث��م إل��ه��ي وص��ل��ى
وادق��ه س��ح م��ا ب��ال��غ��ف��ران ت��س��رب��ل رم��وزه��ا م��ن��ش��ي ال��وق��ت ق��ط��ب خ��وي��دم

قوله: الصاوي مصطفى الشيخ العالمة عليها وكتب

ن��ش��ره ال��ك��ون ف��ي ال��ه��دى ب��ط��ي��ب وق��اح ب��ش��ره الح ف��ق��د أق��ب��ل ال��رض��ا م��ري��د
وزه��ره ل��ل��ق��ل��وب ال��ت��ج��ل��ي ث��م��ار أي��ن��ع��ت وال��ف��ت��ح ال��ل��ه ن��ص��ر ج��اء إذا
ق��دره ب��ال��ح��ق ج��ل رش��د وح��ل��ة وال��ت��ق��ى ال��زه��د ح��ل��ي��ة ف��ه��ذي وب��ع��د
ق��ط��ره ب��ال��ن��ور ج��اد وغ��ي��ث وغ��وث رح��م��ة ل��ل��خ��ل��ق وه��ي ص��دق رس��ال��ة
وزه��ره ال��ع��الء ن��ج��م ب��ه��ا ي��ب��اه��ي ب��واه��ر خ��ارق��ات م��ع��ج��زات ل��ه��ا
س��ط��ره ال��ط��رس زي��ن ان��ت��ظ��ام ب��ح��س��ن ال��ورى ع��ل��ى وت��م��ل��ى ت��ت��ل��ى وآي��ات��ه��ا
س��ره ف��ازداد ال��س��ر ص��م��ي��م وح��ل��ت م��رش��د ه��داي��ة ع��ن ج��ل��ت م��واع��ظ
زج��ره ال��س��م��ع ي��ق��رع وع��ظ وزاج��ر ح��س��ن��ه ال��ق��ل��ب ي��م��أل ل��ف��ظ ج��واه��ر
ق��ط��ره ال��م��ش��ارق س��اد ن��وره��ا ف��م��ن م��غ��رب أه��ل إل��ى زف��ت ق��د ع��رائ��س
ون��ث��ره م��ن��ه��ا ال��در ن��ظ��م ف��ي��س��م��ع وع��ظ��ه��ا أس��ج��اع األل��ب��اب ع��ل��ى ت��دار
ف��ج��ره ال��ق��ل��ب داخ��ل م��ن ب��ه��ا ي��ض��يء ب��ه��ي��ة ل��ل��ع��ال��م��ي��ن ح��ك��م ب��ه��ا
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وب��ره اإلل��ه خ��ي��ر ب��ه��ا ي��رام أدل��ة أق��وى ال��ه��دى ف��ي ل��ن��ا أق��ام��ت
س��ح��ره ب��ال��ح��ق ج��اء ب��ي��ان ب��دي��ع ال��ن��ه��ي ل��ذي أه��دت ال��ف��ك��ر ج��اله��ا م��ا إذا
ف��ك��ره ال��م��ح��اس��ن ف��ي ف��ك��ر ك��ل ب��ه��ا ف��ت��ج��ت��ل��ي ال��ع��ق��ول ب��أرواح ن��روح
ون��وره ال��ض��م��ي��ر ن��ور ن��وره��ا ف��م��ن ض��ي��اؤه��ا ال��ض��م��ي��ر ن��ور ف��ي وأش��رق
إص��ره اإلص��ر ح��ام��ل ع��ن ب��ه��ا ي��زاح ب��ه��ج��ة ال��م��ع��ارف ن��ور م��ن وت��ظ��ه��ر
وج��ه��ره ال��م��ري��د س��رد ب��ه��ا ي��ح��ف ع��ن��اي��ة ال��م��ع��ان��ي ع��ي��ن م��ن وت��ن��ش��ر
ص��دره ب��ال��ع��وارف م��ن��ه��ا وي��م��أل ل��ل��ف��ت��ى ال��م��ع��ارف إب��ري��ز وت��ب��رز
ي��م��ره ال��م��س��ت��ق��ي��م ال��ص��راط وت��ه��دي ال��ه��دى إل��ى ال��س��ب��ي��ل ك��ي��ف ن��ع��رف��ه
أس��ره ي��ط��ل��ق األغ��ي��ار س��اي��ر وم��ن ل��ط��اي��ف ل��ط��ي��ف م��ن ع��ل��ي��ه ت��ف��ي��ض
وه��ج��ره ال��ق��ري��ب وص��ل ل��ه ت��س��اوى دع��اؤه ال��ع��ظ��ي��م ل��ل��ه ك��ان وم��ن
ب��ح��ره ال��ح��ق��ي��ق��ة ع��ي��ن ع��ن ت��ف��ج��ر ل��س��ان��ه ط��ي ال��ح��ق ن��ط��ق ك��ان وم��ن
وم��ك��ره ال��م��ل��ي��م ل��وم ح��س��د ع��ل��ى ش��ان��ه ق��ط م��ا اإلخ��الص ش��أن��ه وم��ن
ت��س��ره ال��ف��ؤاد م��ب��ان��ي��ه��ا وأس��ك��ن ج��م��ال��ه��ا وش��اه��د م��ع��ان��ي��ه��ا ت��أم��ل
ي��س��ره ال��ع��س��ر ي��ط��رد ن��س��ي��م وف��وح ف��وح��ه��ا روح ج��ن��ة إال ه��ي ف��م��ا
ووت��ره ال��زم��ان ق��ط��ب ال��ن��ه��ي إم��ام ال��ه��دى ذي خ��الص��ة وم��ن��ش��ي��ه��ا وك��ي��ف
وف��خ��ره األوان وح��دات ون��ق��ط��ة ب��أس��ره��ا ال��داي��رات س��ر وم��رك��ز
وب��دره ال��وج��ود ش��م��س ال��م��ال وح��ي��د وأح��ي��ده��ا ال��ه��دى أع��الم وق��ي��وم
ودره ال��والء ك��م��االت وك��ن��ز ك��ل��ه��ا ال��والي��ة أس��رار وم��ع��دن
ون��ص��ره اإلل��ه ف��ت��ح ه��دي��ه وم��ن وال��ب��ه��ا وال��ص��ن��ح ال��ل��ط��ف ص��ف��ات وم��ع��ن��ى
ده��ره خ��ان ل��ل��ذي وف��ي وب��ر ب��ال��ه��دى ت��ق��ذف األم��واج وب��ح��ري��ة
ع��ص��ره س��اد ب��ه إس��الم وص��ح��ة دل��ي��ل��ه ف��ه��و ال��ل��ه دي��ن وح��اف��ظ
أج��ره ج��ل ق��ص��ده��ا رش��د وق��ب��ل��ة م��غ��ن��م ف��ي��ه ح��ج��ه ه��دي وك��ع��ب��ة
ذك��ره ال��ك��ون ف��ي ش��اع ق��د ذا أج��ل ف��م��ن م��ب��ارًك��ا ذك��ًرا ال��رش��د أه��ل وم��ل��ه��م
س��ي��ره ال��ص��وف ف��ي ال��م��ح��م��ود ال��وال ول��يَّ ف��ض��ل��ه ع��م ال��ذي ال��م��ول��ى ب��ه وأع��ن��ي
وس��ت��ره ال��ح��ج��اب زال وق��د ال ول��م ش��واه��د ال��ك��ائ��ن��ات غ��ي��وب ل��دي��ه
ذخ��ره األج��ر ل��ل��ق��اص��د وع��دت��ه م��الث��م ل��ل��ط��ال��ب��ي��ن وس��دت��ه
خ��ب��ره ال��ذك��ر ط��اب��ق رأي��ن��ا ف��ل��م��ا ح��دي��ث��ه ص��ح��اح ع��ن روي��ن��ا ق��دي��ًم��ا
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أم��ره ف��األم��ر ال��ص��رف ال��ت��دان��ي ش��راب ح��ض��رات��ه م��ن ال��ق��رب ب��ك��اس س��ق��اه
وش��ك��ره اإلل��ه ح��م��د ف��ق��اب��ل��ه ج��وده إم��داد ال��ل��ه ع��ل��ي��ه أف��اض
س��ت��ره ال��م��ه��اب��ة ن��ور ل��ه ف��ك��ان ال��ت��ق��ى ح��ل��ل ن��وره م��ن وأل��ب��س��ه
ع��ذره ال��ط��م��س ف��ف��ي أق��ط��اب م��ش��اه��د ج��م��ال��ه م��ح��ي��ا ف��ي ي��ش��اه��د ل��م ف��م��ن
وح��ره األن��ام رق دون��ه وم��ن ال��ورى ف��ي ال��ف��رد أن��ه ��ا ح��قٍّ ف��أق��س��م
ط��ه��ره زاد ب��اط��ن م��ن ل��ظ��اه��ره ت��ن��ج��ل��ي ال��م��ع��ارف ع��ي��ن ت��رى أل��س��ت
ح��ص��ره ال��ك��ت��ب ف��ي ال��ب��ح��ر م��داد ي��ق��ل أن��ع��ًم��ا وال��غ��رب ال��ش��رق أه��ل وق��ل��د
وح��ب��ره ال��وج��ود م��ك��ن��ون وم��ظ��ه��ر زم��ان��ه ق��ط��ب ال��ك��ردي وأس��ت��اذن��ا
ع��م��ره ال��س��الم��ة ض��م��ن ل��ن��ا وط��ال ح��ي��ات��ه ط��ول ال��رح��م��ن ل��ن��ا أدام
وزره ال��ق��ي��ام��ة ي��وم ب��ه ي��ح��ط ل��ل��ذي ي��رج��وك م��والي ي��ا ع��ب��ي��دك
وح��ش��ره ال��م��ع��اد ي��وم ه��ال��ه إذا غ��د ف��ي ف��ض��ل��ك ف��ي��ض م��ن ال��رض��ا وي��رج��و

غسله وتوىل السنة، هذه من املحرم ثالث — عنه هللا ريض — األستاذ وفاة وكانت
مصطفى السيد شيخه بجوار بالصحرا ودفن باألزهر، عليه وصيل الجمل سليمان الشيخ

عنهما. ريضهللا — البكرى
متضلًعا كان الرشيدي، عنرت بن عيل الشيخ الشاعر واللبيب املاهر األديب ومات
باالقتباس كلها عرش الستة البحور ونظم كثرية، ومقاطيع موشحات له مفوًها فصيًحا

الطويل: يف قوله منها

ب��ض��ده ال��ك��ئ��ي��ب وع��د ت��ب��دل��ْن وال رش��ا ي��ا ب��وص��ل��ك ف��اس��م��ح ال��ج��ف��ا أط��ل��ت
وع��ده م��خ��ل��ف ال��ل��ه ت��ح��س��ب��ن وال م��ف��اع��ل ف��ع��ول��ن م��ف��اع��ي��ل��ن ف��ع��ول��ن

االكتفاء: ومنه املديد يف وقال

ج��ن��ون ف��ال��غ��رام ه��واه دع ال��ل��واح��ي ق��ال ال��ه��ج��ر م��دي��د ف��ي
ك��ون��وا ق��ل��ت ح��ب��ه ع��ن واص��ط��ب��ر ف��اع��الت��ن ف��اع��ل��ن ف��اع��الت��ن
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الكامل: يف وقال

ن��ض��ي��را وج��ن��ت��ي��ه ف��ي غ��دا روض ف��ي ف��ه��دي��ت م��ن��ي��ت��ي م��ح��اس��ن ك��م��ل��ت
ون��ص��ي��ًرا ه��ادي��ا ب��رب��ك وك��ف��ى م��ت��ف��اع��ل��ن م��ت��ف��اع��ل��ن م��ت��ف��اع��ل��ن

الرجز: يف وقال

ه��اي��م��ا ص��بٍّ��ا أض��ح��ي��ت ال��ورى م��س��ب��ى ال��ل��م��ا ح��ل��و ه��وى ف��ي ف��إن��ي ارج��ز
وم��ا ق��ل ص��ب��ري ق��ال ص��ب��ري ق��ل إن م��س��ت��ف��ع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن

الوافر: يف وقال

وب��ال��ي ف��ان م��ت��ي��م ف��ك��ل غ��زال��ي ي��ا ص��ل ل��وع��ت��ي ب��واف��ر
ال��ج��الل ذو رب��ك وج��ه وي��ب��ق��ى ف��ع��ول��ن م��ت��ف��اع��ل��ت��ن م��ف��اع��ل��ت��ن

البسيط: يف وقال

أم��ل��ي ي��ا م��ن��ك ب��وص��ل ل��ي ج��د وق��ل��ت: غ��زل��ي ال��ل��م��ا ح��ل��و ش��ادن ف��ي ب��س��ط��ت
ع��ج��ل م��ن اإلن��س��ان خ��ل��ق ل��ي: ف��ق��ال ف��ع��ل��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن ف��اع��ل��ن م��س��ت��ف��ل��ن

الرمل: يف وقال

أه��داب��ه م��ن ال��ه��ن��دى م��ذب��ًدا ق��ائ��ًال ف��ي��ه ال��وص��ف رم��ل��ت ق��د
ب��ه آم��ن��ا ال��رح��م��ن ه��و ق��ل ف��اع��ل��ن ف��اع��الت��ن ف��اع��الت��ن

الخفيف: يف وقال

ن��دي��م��ي ي��ا ل��ي ال��وص��ال ك��أس وأم��ل ك��ل��ي��م ف��ؤاد ع��ن ال��ه��ج��ر خ��ف��ف
ال��رح��ي��م ال��ع��زي��ز ع��ل��ى وت��وك��ل ف��اع��الت��ن م��س��ت��ف��ع��ل��ن ف��اع��الت��ن
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املرصاعني: بني من البيتني تشطري شعره ومن البحور آخر إىل

م��م��ت��س��ك ب��ال��ن��ج��م ش��اه��ق ذرى ع��ل��ى ج��ع��ال ل��و ال��راح ول��ي��ت ال��م��الح ل��ي��ت
ال��ف��ل��ك ق��ب��ة ف��ي أو األس��د ج��ب��ه��ة ف��ي أو ال��م��ع��ارج ف��ي أو ال��س��ه��ا م��ح��ل ف��ي أو
ف��ت��ك س��ره��ا م��ع��ان��ي خ��ت��م ل��ف��ض أس��د س��وى ب��ح��ان��ات ي��ط��وف ال ك��ي
م��ل��ك س��وى ح��س��ن ذا ي��ق��ب��ل وال ه��ي��ف ب��ذي س��ق��ل��ى ي��م��ن��ع وال

التشطري: هذا نظمه ومن

م��ع��زال ع��ن��ه وخ��ذ وج��ان��ب��ه ب��خ��ي��ًال ت��س��ل وال ق��دًم��ا ال��ف��ض��ل أه��ل ال��ف��ض��ل س��ل
ت��م��وال ث��م ال��ذل ف��ي رب��ى غ��الًم��ا واط��رح ال��ع��ز ف��ي ع��اش ك��ري��ًم��ا وي��م��م
اع��ت��ل��ى ق��د ل��ل��ف��رق��دي��ن وم��ق��داره ب��أس��ره��ا ع��ل��ي��ه ال��دن��ي��ا ج��ادت ف��ل��و
أوال ال��ذل م��ن ق��اس��ى م��ا ت��ذك��ر س��أل��ت��ه اض��ط��رار ف��ي إل��ي��ه وج��ئ��ت

السنة. من األول ربيع يف بالثغر مات حتى يزل ولم مشهور، شعر ديوان وله
بن محمد بن أحمد الشيخ الخلف ونتيجة السلف بقية الدين الصالح الشيخ ومات
كان بمرص، البكرية سجادة شيخ الشافعي البكري الرسور أبي بن املنعم عبد بن أحمد
سريًا فسار أبيه موت بعد وتوىل وإنصاف، ومحبة وعفاف وديانة ومروة همة صاحب
أهل طريق عىل والسلوك والصالح الجذب عليه الغالب وكان الباطن، صفاء مع وسًطا
السنة من الثاني ربيع عرش ثاني السبت يوم تويف بها، يشتغل وأذكار أوراد مع الفالح
الشافعي اإلمام مقام قرب أسالفه عند ودفن حافل، بمشهد األزهر بالجامع عليه وصيل

عنه. ريضهللا
السالم عبد بن محمد بن إبراهيم الشيخ الذكر الشهري املعتقد الفصيح اإلمام ومات
وماية عرش سنة بمكة ولد األمني، هللا حرم موقت الشافعي املكي الزمزمي الريس
والشيخ البرصي سالم والشيخ عقيل بن أحمد بن وعمر عقيلة ابن من وسمع وألف،
وغريه، الصغري الجامع األشبويل أحمد الشيخ عىل وحرض الطيب، وابن املرصي هللا عطا
هللا عبد كالشيخ البالد، أطراف من الواردين ومن مريغني هللا عبد السيد عن وأخذ
عبد السيد شيخنا وأجازه الجوهري، أحمد والشيخ الدعوجي عمر والشيخ الشرباوي
سماها رسالة باسمه وألف النقشبندية، السادة طريقة عىل بالذكر العيدروس الرحمن
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يف البكري مصطفى السيد وأجازه سنده فيها ذكر إبراهيم، ملة ملتبع والتعليم البيان
الوالد املرحوم والزم السحر، ورد ويف الذكر مجالس فتح يف خليفته وجعله الخلوتية،
عنه وأخذ كلية مالزمة وخمسني خمس سنة وهي بمكة، مجاورته سنة الجربتي حسن
نفيسة كتبًا واقتنى ذلك، يف ومهر ذلك وغري والرسم واالستخراجات واألوفاق الفلك علم

األثمان. بأبخس وباعوها بعده من أوالده بددها العلوم ساير يف
بخط رشيفة نسخة السمرقندي الجديد الراصد زيج كتبه جملة من عنده وكان
ال رشيفة وفوايد وتحريرات تقييدات وعليها واإلتقان، والصحة الجودة غاية يف العجم
ومدحها، ذكرها الوالد املرحوم من أسمع ما كثريًا وكنت النسخة، تلك بمثل الدهر يسمح
أفندي حسن ونسخة الزمزمي إبراهيم الشيخ ونسخة نسختي إال الدنيا يف ليس ويقول:
الراصد، عهد يف وصححوا كتبوا ألنهم الصحة؛ يف غريهم عىل يعتمد وال مسكني، قطة
دار يف الكتاب هذا اشرتينا قد نصه: ما شاه رسم بخط عليها مكتوب الوالد ونسخة

وختمه. اسمه ذلك وتحت دينار، ألف عرش باثني هراة سلطنة
عن وسألني الجزايرية، الحجاج بعض علينا ورد وتسعني ست سنة يف كان فلما
بيش نفيس تسمح فلم الثمن زيادة يف وأرغبني املذكور، الزيج جملتها من يشرتيها كتب
أيدينا بني فوضعها كبرية رزمة خادمه ومع وأتاني ورجع الحج إىل سافر ثم ذلك، من

عليها. وفرجني املذكورة الزيج نسخة منها وأخرج وفتحها،
هذه؟ أو بها ضننت التي نسختك أحسن أيهما وقال:

حجمها صغر الحسن يف عنها وتزيد شقيقتها فرأيتها ذلك، قبل أرها لم وكنت
التسيريات مثل املعضلة املسايل يف بداخلها كثرية وطيارات بهامشها التقييدات وكثرة
التي املخدرة فرأيتها والوضع الخط بحسن وجميعها ذلك، وغري والثمودرات واالنتهاءات
اليتيمة؟ هذه إىل وصلت كيف له: فقلت بالسماع، املعشوقة هي وإنما القناع، عنها كشف

والقيمة؟ املهر من فيها دفعته ما مقدار وما
التبرصة وكتاب املجسطي وكتاب رياًال بعرشين الشيخ ابن من اشرتاها أنه فأخربني
الكتب من ذلك وغري الشاطر ابن وزيج الجودة غاية يف البارع ونسخة التذكرة ورشح
وأخذ أسًفا فقضيت البخس، الثمن ذلك بمثل وكلها امللوك، خزاين يف توجد ال التي

الدنيا. حال وهكذا بالده، إىل وذهب أخذ ما مع الجميع
والفضل بالصالح وعرف اآلفاق يف أمره واشتهر حميدة، حالة عىل املرتجم يزل ولم
يف — وجل عز — بربه لحق حتى والجهات األطراف جميع من واملراسالت الهدايا وأتته

السنة. من األول ربيع عرش سابع
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سمع النابليس، الشافعي الباقاني محمد بن أحمد الصالح الفاضل الشيخ ومات
أهل من شيوخه بعض يف السفاريني الشيخ ورافق الخلييل محمد بن محمد من األولية
املرحوم تولية أيام مرص ورد والطريقة، الورد يف البكري مصطفى السيد وأجازه البلد،
الطلبة به وانتفع وعبادة وصالح وورع حسنة مذاكرة له وكان طوقان باشا مصطفى

الثانية. جمادى ثالث يف فتويف بالده إىل عاد ثم بالده، يف
العابدين زين بن الدين رشف بن حسني السيد الفاضل الرشيف املفوه األجل ومات
بن يوسف بن الدين رشف بن يعقوب بن موىس بن الدين رشف بن الدين عال بن
الثوري الجبار عبد بن محمد بن هللا عبد بن ثور أبي أحمد بن هللا عبد بن الدين رشف
عىل راكبًا املقدس بيت فتح حني دخل هللا عبد بن أحمد األعىل جده الحنفي، املقديس
ماريقوص دير أيوب بن يوسف بن عثمان العزيز امللك وأقطعه ثور، بأبي فعرف ثور
وأمه العابدين زين األدنى وجده وتسعني، وأربعة خمسماية سنة يف وذلك دفن، وبه
بن داوود بن الكريم عبد الدين كريم بن محمد الدين محب السيد بنت راضية الرشيفة
بدران بن يوسف بن محمد الوفا أبي بن الحافظ عبد بن داوود بن محمد بن سليمان
ومن املقديس، البدري الوفائي الحسيني سالم الدين زكي السيد بن مطر بن يعقوب بن
ويعرف املقديس، عيل للسيد الرابع الجد أخت وهي الرشف، املرتجم لحفيدة جاء هنا
شيٍّا وقرأ نشأ وبها املقدس ببيت ولد األمهات، طرف من وكأنه بالعسييل أيضا املرتجم
وأجازه والزمه العجلويل إسماعيل الشيخ فحرضدروس دمشق إىل ارتحل ثم املبادي، من
ونزل مرص ودخل أشيا، بخطه وكتب فيه فمهر زاده مستعد عىل الخط وجود بمروياته،
الوقت مشايخ فحرضدروس واملعارف العلم تحصيل عىل وأقبل باألزهر، الشوام رواق يف
البيضاوي، عىل حاشية واستكتب البليدي السيد والزم والجوهري، والحفني كالشرباوي
ثم الطيب ابن والشيخ حياة محمد الشيخ عن وأخذ بهما، وجاور الحرمني إىل وسافر
وعرف األكابر وعارش يروم، ما بعض بها وأدرك الروم، ملك لدار منها وتوجه مرص قدم
يف الدولة أمرا بعض مع مرص قدم ثم األعيان، عند إليه منظوًرا وصار الرتكي، اللسان
بن هادي أبي محمد السيد الشيخ إىل وانضوى وألف، وماية وسبعني اثنتني سنة أثناء
صار حتى معه واتحد بالعلم يذاكره وصار وأدبه وأحبه فألفه السن صغري وكان وفا

املهمات. يف عليه معوًال األمور يف إليه مشاًرا
يف له كالكتخدا هو كان الوفائية خالفة إىل مضافة األرشاف السادة نقابة توىل وملا
الكلمة نافذ وهو الزمان من برهة ذلك عىل وداوم وأقواله، أفعاله يف عليه معتمًدا أحواله
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مرص فضاقت إليه املشار الشيخ تويف أن إىل واألحوال، الحركات حسن املقال مسموع
ونرش اإلفادة عىل وأقبل وسكنها، داًرا واتخذها وقطنها السلطنة دار إىل فتوجه عليه

باإلعادة. العلوم
وصار اإلمام، مذهب يف الفقه متون بعض عىل رشًحا األيام تلك يف كتب أنه وبلغني
هذه يف الحمام وافاه حتى الدولة أرباب عند بالشفاعة مقبوًال والعوام الخواص مرجع
الشوام برواق بوقفها فأرسل بمرص، كتبه من جملة أودع وكان — هللا رحمه — السنة

الطلبة. لنفع خزانة يف فوضعوها
الفيومي الطوع أبو خزام بن هللا عبد الشيخ املعمر الصالح العالمة الفقيه ومات
عن فأخذ األزهر الجامع وقدم وغريه، الفيومي، سالمة الشيخ عن ببلده أخذ املالكي،
التحري، بغاية فسار اإلفتا وتوىل بالفضل، بلده يف إليه يشار من أحد وهو عرصه، فضال
فقم كذا بلد يف حاجتي له: فيقول العوام أحد إليه يأتي كان أنه تواضعه من وبلغني
منه، ذلك تكرر وقد ويقضيها والثالثة، امليلني معه ويذهب فيطيعه نقضيها. حتى معي
يشمئز، وال بيده عليهم يفرقها واملساكني الفقرا عىل الخبز صدقات يوم كل يف له وكان
وامليقات والهيئة كالفلك الغريبة الفنون من وغريه املذهب علم يف تامة معرفة له وكانت

الفضايل. ألدوات جامًعا حسنًا إنسانًا وكان لذلك، آالت وعنده
مثله. بعده يخلف ولم السنة، من الثاني ربيع عرش حادي الجمعة يوم تويف

عىل تفقه الشاذيل، الشافعي الحباك محمد بن عيل الشيخ الصالح الفاضل ومات
وإليه كشك محمد الشيخ عن الشاذلية الطريقة وأخذ تخرج، وبه الرباوي عيىس الشيخ
إماًما يصيل وكان مليًحا، سريًا فيهم وسار املريدين عىل شيًخا جعل تويف وملا انتسب،
متواضًعا، للنكات طارًحا املجاورة لطيف العرشة حسن شيًخا وكان الجبل، بقلعة بزاوية
عرشين ثالث االثنني يوم يف تويف شيخه، أتباع غري خاصة وأتباع مريدون له صار وقد

السنة. من شعبان
واملسلمني. عنه هللا عفا بك، مراد خنقه باشه أوده بك إبراهيم األمري األمرا من ومات
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منهم وطلب بالرشقية، البالد وطاف البحرية باألقاليم ورسح بك مراد نزل صفر يف فيها
ال ما ذلك وغري معينني طرق وحق وكلفا، عظيمة املال من مقادير عليهم وفرد أمواًال

املنوفية. إىل ثم كذلك بها وفعل الغربية إىل نزل ثم يوصف،
فنزل الصدارة ليتوىل الباب إىل ملك باشا محمد بطلب أغا ورد شعبان منتصف ويف
إىل وسافر رمضان غرة يف ونزل شعبان شهر بقية وأقام العيني قرص إىل القلعة من
عىل يحاسبوه ولم األمرا وهاداه ونصًفا، شهًرا عرش ثالثة واليته مدة فكانت سكندرية،

واإلكرام. اإلعزاز غاية يف ونزل يش،
واملباحثة املذاكرة ويحب الفنون، ساير من متضلًعا العلما أفاضل من وكان
منور السن يف طاعنا وكان القوم، وكالم الصالحني وحكايات التواريخ وأخبار واملسامرة
إىل وحرض املالقاة إليه ونزل رمضان أواسط يف الجديد الباشا وحرض متواضًعا، الشيبة
من ومر صبحها يف باملوكب وركب به، فبات العيني قرص وطلعوه شوال عارش يف مرص

العادة. خالف عىل وذلك القلعة إىل وطلع الصليبية جهة
حريق بها وقع بأنه إسالمبول من الواصلني السفار أيدي عىل األخبار جاءت وفيه
ضمن يف كثري خلق واحرتق أرباع، الثالثة نحو منها واحرتق بمثله يسمع لم عظيم
محمد عزت الوزير ونفوا أيًضا فتنة بها حصل ذلك وبعد مهوًال، أمًرا وكان الحريق

الدولة. رجال وبعض باشا،
وتبعهم قشطة، بك وإبراهيم بك سليم هرب القعدة عرش ثامن السبت ليلة ويف
الصعيد إىل وذهبوا الخيل وجرايد الهجن عىل ليًال وخرجوا الثمانني نحو كثرية جماعة
الناس برتك والوايل األغا ونادى بك ومراد بك إبراهيم فارتبك بذلك، شايًعا الخرب وأصبح

العشا. بعد من امليش



الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

السنة هذه يف مات من ذكر

األعيان: من السنة هذه يف تويف من وأما
السادة نقيب الصديقي البكري أفندي محمد السيد العظيم الوجيه األستاذ تويف
سريًا األرشاف نقابة يف سار محشتًما، مبجًال وجيًها كان املرصية، بالديار األرشاف
أحمد الشيخ عمه ابن تويف وملا االعتساف، وعدم اإلنصاف وسلوك اإلمارة مع حسنًا
فحاز األرشاف، لنقابة مضافة والعام الخاص بإجماع بعده توالها البكرية السجاد شيخ

ونصف. سنة نحو إال ذلك يف يقم ولم الرشفان، له وكمل املنصبني
السيد ولده عىل وخلع منزله، إىل بك مراد فحرض شعبان عارش السبت يوم وتويف
وكفن وجهز األرشاف ونقابة البكرية السجاد مشيخة من والده عىل كان ما أفندي محمد
ودفن حافل مشهد يف األزهر بالجامع عليه وصلوا باألزبكية، بيتهم من بجنازته وخرجوا

بالقرافة. أجداده بمشهد
الحسيني الليل جمل باحسن زين بن محمد الصديق الويف العفيف الرشيف ومات
القطب الشيخ بخدمة واتصل مدة بهما سكن الحرمني، نزيل األصل الرتيمي باعلوي
بعض عن ويحكي بمقامه. ويعرتف يحرتمه وكان بأنظاره، فلوحظ باعبود الشيخ السيد
الرشيفة وقتها وعارفة مدهر، هللا عبد السيد القطب من كالٍّ وصحب ووارداته مكاشفاته
وجماعة مريغني هللا عبد والشيخ السمان، الكريم عبد بن محمد والشيخ العلوية فاطمة
ولديه لطيفة محاورة وله األفاضل، من الحرمني عىل والواردين السادة من كثريين
إحدى سنة مرص إىل ورد التصوف، يف وسليقة الطب علم بدقايق ومعرفة محفوظة،
محمد السيد شيخنا وعارش بأفاضلها واجتمع الروم من عايد وهو وألف وماية وثمانني
والقاه بدمياط، الشهدا لزيارة صحبته وسافر مهمة، أمور إىل وأرشده وأفاده مرتىض

باالحرتام. أهلها
الجوهري محمد الشيخ به واجتمع هناك وأقام الرشيفني، الحرمني إىل توجه ثم
بما ويتعلل الهندية، بالبضايع يتجر الفضايل من أعطي ما مع وكان الصحبة، يف وآخاه

السنة. هذه يف تويف وبها الهندية الديار إىل سافر وبآخره منها يتحصل
الصالح الورع السلف بقية الداركة الرحلة الكامل واللوذعي الفاضل العمدة ومات
وخازن وخطيبه شيخون جامع إمام الحنفي الشيخوني داود بن موىس الشيخ الزاهد
مستحًرضا فقيًها البدن ضخم الشيبة منور النفس عظيم حسنًا إنسانًا وكان كتبه،
باشجاويش أحمد األمري وقف وملا معتقًدا، تقيٍّا الجانب لني النفس مهذب للمناسبات
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الديانة فيه العتقاده املرتجم يد تحت الوقف كتب بخزانة وضعها جمعها التي كتبه
تعاىل. هللا رحمهما والصيانة،
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تجهيز يف فرشعوا قبيل إىل وذهبوا واملماليك الكشاف من جماعة أيًضا تسحب فيها
عىل فقبضوا األموال فطلب اللوازم، تجهيز يف وأخذ السفر، عىل بك مراد وعزم تجريدة،
ما وسلبوا أموالهم يف وصادروهم وحبسوهم واملتسببني والتجار الناس مساتري من كثري

العد. تحت يدخل وال الحد جاوز ما املال من فجمعوا بأيديهم،
البساتني، جهة إىل خيامه وأخرج للسفر بك مراد برز اآلخر ربيع منتصف ويف
بك وسليمان األشقر بك وعثمان الرشقاوي بك وعثمان بك الچني األمري صحبته وخرج

أيام. بعد وسافروا وطوايفهم ومماليكهم وكشافهم نبوت أبو
إىل حرض بك عيل قرابة بكم رضوان بأن األخبار وردت الثانية جمادى أواخر ويف
القهقرى ورجعوا وانخذلوا اآلخرين قلوب انكرست ذلك فعل فلما إليه، وانضم بك مراد
بك مصطفى هناك وترك رجب، شهر منتصف يف مرص إىل أيًضا بك مراد ورجع

األشقر. بك وعثمان الرشقاوي
جماعة نفي عىل بك وإبراهيم بك مراد اتفق رجب عرشين سادس الخميس يوم ويف
ورسموا األغا، بك وسليمان الصغري بك وأيوب الوايل بك إبراهيم وهم: خشداشينهم من
كتخدا حسن إليه فذهب الخروج، من وامتنع فأبى املنصورة إىل يذهب أن بك أليوب
إىل سافر ثم مهمشة غيط إىل وخرج فركب عليه، واحتال بك مراد كتخدا الجربان

املنصورة.
خلفه فركب الجيزة بر إىل وعدى ومماليكه بطوايفه فركب الوايل بك إبراهيم وأما
عند فأدركوه خلفه وعدوا املعادي، عند وجماله هجنه وحجزوا بك والچني أباظة بك عيل
الخليج. ورأس الرسو ناحية إىل سفروه ثم العيني، قرص إىل وردوه عليه فاحتالوا األهرام
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فرًدا الفالحني من يجمع واملنوفية الغربية بإقليم غايبًا كان فإنه بك سليمان وأما
وأمروه لنفيه املعينون إليه فحرض منوف، إىل رجع الخرب بلغه فلما ومظالم وأمواًال
فاجتمع الخرض، مسجد إىل فوصل وأتباعه بجماعته فركب الكربى، املحلة إىل بالذهاب

البحرية. جهة إىل وذهبا صحبته فأخذه هناك، الوايل بك إبراهيم بأخيه
أغوات من خمسة وقلدوا الديوان، إىل األمرا طلع رجب شهر غاية األحد يوم ويف
كاشف أغا وقاسم سابًقا بك إبراهيم خازندار الرحمن عبد وهم: صناجق الكشاف
وحسني بك إبراهيم وإرشاق بك محمد مماليك من وهو باملوسقو، وعرف سابًقا املنوفية
السلحدار، كاشف ومصطفى كاشف وعثمان اليهودي، بمعنى بالشفت وعرف كاشف

بك. مراد طرف من الثالثة وهؤالء
واسمه الثغر إىل باشا بوصول اإلسكندرية ثغر من األخبار وردت شعبان شهر ويف
بشاطي القرص إىل القلعة من القديم الباشا فنزل مرص، عىل واليًا السلحدار باشا محمد

النيل.
بك. إلبراهيم قايمقامية بخلعة الجديد الباشا سلحدار وصل شعبان أواخر ويف

إىل البحرية ناحية من رجعوا بك وإبراهيم بك سليمان بأن األخبار وصلت وفيه
يعينوا أن يطلبون وأنهم بذلك، بمرص األمرا إىل جوابات وأرسلوا هناك وجلسوا طندتا،

به. يتعيشون ما لهم
وطلبوا بجرجا، حاكًما يستقر بأن الرشقاوي بك عثمان إىل خلعة أرسلوا وفيه
فحرضوا مرص، إىل للحضور األشقر بك وعثمان أبانبوت بك وسليمان بك مصطفى

بجرجا. الرشقاوي بك عثمان واستقر
إىل وعدوا طندتا من الوايل بك وإبراهيم األغا بك سليمان هرب رمضان غرة ويف
ويحيى كتخدا عيل ورجع الصعيد، جهة إىل وذهبوا الجبل خلف من ومروا بلبيس رشقية

وأجناد. مماليك وبعض والجمال بالحملة مرص إىل بك سليمان كتخدا
أيًضا، الصعيد إىل وذهب املنصورة من بك أيوب أيًضا هرب رمضان أواخر ويف
محمد لهم فأرسلوا العصيان، عىل واتفقوا بعضهم مع اجتمعوا بأنهم األخبار وتواترات
يقيمون أماكن لهم ويعينون الصلح إىل وطلبوهم جمليان أغا وأحمد أباظة كتخدا
بك ومصطفى الرشقاوي بك عثمان فطلبوا ذلك، فأبوا احتياجاتهم، لهم ويرسلون بها
معهم رجعنا إخواننا رجع إن إال نصصلح وال نحرض ال وقاال: أيًضا، فامتنعا للحضور

عوضهم. وأمروه صنجقوه من ويبطلوا وبيوتهم وبالدهم إمرياتهم لهم ويردون
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األمرا أماكن يفتشون وأخذوا تجريدة تجهيز يف رشعوا بذلك الجواب حرض فلما
ملصطفى وودايع بأمانات أناًسا واتهموا بك مصطفى بمنزل وجدوه ما فأخذوا املذكورين،
كثرية أمواًال النكتة بهذه فجمعوا وغريه، إبراهيم الدايل منهم الرشقاوي، بك وعثمان بك

وباطًال. ا حقٍّ
الحاج وأمري والحجاج املحمل خروج كان شوال شهر عرشين الخميس يوم ويف
الكبري بك إبراهيم وأمريها للتجريدة برزوا الحج أمر انقىض وملا الكبري، بك مصطفى
األموال وجمعوا واملسافرين التجار أسباب وعطلوا أربابها، من وحجزوها املراكب وجمعوا
وبعد أيًضا، مهوًال أمًرا وكان ذلك، وغري والفالحني وامللتزمني املصادرات من تقدم كما
صحبتهم واصل وأنه معهم، واصطلح للصلح ضمنهم بك إبراهيم بأن الخرب وصل أيام

جميًعا.
إىل ودخلوا الجماعة بعده ووصل بك إبراهيم حرض القعدة ذي عرش سادس يف
بيوتهم، يف نزلوا فإنهم بك ومصطفى بك عثمان عدا ما صغار، بيوت يف وسكنوا مرص
فعله ما بك مراد يعجب فلم اإلسماعيلية، بك وحسني بك عيل أيًضا صحبتهم وحرض
الخال يف فقط بك إبراهيم عىل للسالم وركب يظهره، ولم نفسه يف أرسه ولكن بك إبراهيم

أياًما. ذلك عىل الحال وسكن القادمني، من أحد إىل يذهب ولم
وأمرهم بك، مراد وبني بينهم الخاطر وصفا الصلح إجرا يف بك إبراهيم ورشع
املعزولني، الثالثة عدا ما إليهم اآلخر هو ركب ثم عليه، وسلموا إليه فذهبوا إليه بالذهاب
إىل وعدى الجمعة يوم يف ركب إنه ثم فيه، ما وتعزيل بيته متاع يف ينقل وهو ذلك وكل
والشعري والغلة األرز منها وأخذ بوالق إىل وأرسل وطوايفه، كشافه وتبعه الدهب جزيرة
لريدوه أبانبوت؛ بك وسليمان بك الچني بك إبراهيم له فأرسل ذلك، وغري والبقسماط
وتبعه قبيل إىل وذهب الرشق ناحية إىل عدى إنه ثم فرجعوا، وطردهم فنهرهم ذلك عن

والبحر. الرب من وحملته وأتباعه أغراضه
القبلية األرايض فرشقت برسعة الصليب قبل وانهبط النيل مد قرص السنة هذه ويف
القبلية الجهة من الوارد وانقطاع األمرا نهب وبسبب ذلك، بسبب الغالل وعزت والبحرية

الفقرا. جوع واشتد اإلردب، رياالت عرشة إىل القمح سعر وشطح
ونهبوا املسافرين، عىل الطريق وقطع هناك وأقام سويف بني إىل بك مراد ووصل

والهابطة. الصاعدة املراكب يف بهم مر ما كل
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السنة هذه يف مات من ذكر

األعيان: من السنة هذه يف مات من وأما
الشيخ ابن أحمد الشيخ الفضايل أنواع حاوي الفاضل العمدة النبيه الفقيه تويف
بها ونشأ بمرص ولد األزهري، الشافعي السجاعي محمد بن أحمد الدين شهاب الصالح
يف موته وبعد أبيه حياة يف للتدريس وتصدر الوقت، مشايخ من كثري وعىل والده عىل وقرا
الوالد والزم الغريبة، بالعلوم وتميز علم كل يف وشارك العلما، أعيان من وصار مواضعه،
والجغميني وتحقيق بحث قراءة زاده للقايض ورشحها الهندية الحكمة علم عنه وأخذ
الفنون تلك يف وله ذلك، وغري التأسيس أشكال ورشح واملقنطر واملجيب الجواهر ولقط

الفقه. يف وحافظة باللغة ومعرفة التأليف يف براعة وله مفيدة، ورسايل تعاليق
الحسنى هللا أسماء عىل ورشح مفيد، كالحاشية الخريات داليل عىل رشح تآليفه: ومن
باألسماء اختص من سبحان فقال: تعاىل، هللا رحمه اإلدكاوي هللا عبد الشيخ عليه قرظ
تعلق فمن ألوليائه، وعلمها أسمائه يف سبحانه رسه وجعل الحسنا والصفات الحسنى
منحه ممن وكان هذا األحمر، والكربيت األوفر بالحظ سببها من تمسك فقد تخلق أو بها
يف يتنافس كنًزا طالبها ومنح خفي ما معانيها من فأوضح أنوارها، وأظهر أرسارها، هللا
القول حسن الفعل عىل الصفات، محمود االسم، أحمد النبال، وأفضل الفضال أنبل مثله
عن تقرص من اإلجالل وقبلة األفضال كعبة الفهامة العمدة العالمة العالم نجل والذات،
نجله عليه هللا حفظ السجاعي أحمد الشيخ موالنا باعي: طولت ولو محاسنه تعداد
يرقم أن حقه مما كتب ما عيني ملحت وحني والبعيد، القريب يرس ما منه وأراه الرشيد
— تعاىل هللا شاء إن — أنه وعلمت حسود، كل عن باهلل عوذته بالذهب الحرب بدل

وقلت: األسود، أعناق أخمصه وتطأ سيسود،

رص��ف��ه رب��ه در ب��ع��ق��د س��ي��دي ي��ا ت��أل��ي��ف��ك ش��ب��ه��ت
أش��رف��ه م��ا ع��ز ث��م��ي��ن در ل��ك��ن��ه ال��در ف��ي��ه ج��م��ع��ت
أل��ف��ه م��ن ال��ف��اض��ل أح��م��دن��ا وأس��م��ائ��ه ب��ال��ل��ه أع��ي��ذ
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املرتجم: كالم ومن

ال��ب��اس ع��ظ��ي��م ق��ل��بً��ا أودع��وا ك��م ال��ن��اس اج��ت��م��اع ه��و ال��ب��الء إن
ال��ن��اس رب ب��ال��ل��ه ش��ره��م م��ن م��ت��ح��ذًرا ال��ورى م��ن ه��دي��ت ف��اع��ذر

قوله: ومن

رب��ن��ا ��ا ح��قٍّ وه��و ال��خ��الي��ق ي��ح��ي��ي وال��ذي ق��دي��م ود ف��ي��ك��ُم ل��ي
ال��م��ن��ى ول��ه ال��غ��ن��ى م��ع ال��ه��ن��ا ك��ل ب��ح��ب��ك��م ون��ال ع��ن��ه ال��ع��ن��ا زال

كالمه: ومن

ال��ك��ح��ل ذي ال��م��ح��ب��وب ع��ن ال��س��ل��و م��ن��ي م��رام��ه��ُم ن��ال��وا ال ال��ع��واذل رام
أج��ل��ى ي��ن��ق��ض��ى ح��ت��ى زال��ت ال ف��ق��ل��ت أم��د ل��ذا ه��ل ف��ق��ال��وا ك��ال ف��ق��ل��ت

كالمه: ومن

ال��ن��واض��ر ب��ال��خ��دود ف��ؤادي وص��اد ال��ب��وات��ر ب��ال��ل��ح��اظ غ��زان��ي غ��زال
ال��ن��واظ��ر س��ه��ام م��ن ألخ��ش��ى وإن��ي ق��وام��ه ب��ح��س��ن أض��ن��اه وج��س��م��ي

الصالحي رضوان بن محمد األديب اإلمام له أرسلها قصيدة جواب يف كالمه ومن
تعاىل: هللا رحمه

ح��رب ن��ار أوق��دت ق��د ب��ل��ح��اظ ق��ل��ب��ي ص��اد ال��ذي ال��ش��ادن أي��ه��ا
ك��رب��ي ف��ازداد ال��ه��ج��ران وأط��ال ��ا ح��قٍّ ال��ط��رف ب��أس��ه��م وغ��زان��ي
ق��رب ن��ي��ل وط��ال��بً��ا ول��وع ذا م��ع��ن��ى م��ح��ب ع��ل��ى ع��ط��وًف��ا ك��ن
ش��ع��ب؟ ك��ل ف��ي وه��ام وج��ًدا ذاب ل��ل��ب دواء ب��ه وص��ال ه��ل
ص��ب ك��ل ل��ه ب��ال��ب��ه��ا س��ب��ى ق��د غ��زاًال ي��ا ي��رت��ج��ى ال��ق��رب س��وى م��ا
ص��ب أي ال��دم��ا ع��ي��ن��ه م��ن ص��ب ل��ع��ب��د م��ن��ك��م ال��ق��ت��ال ي��ج��وز ه��ل
دأب��ي ح��ب ي��ا وذاك غ��رام ذو وإن��ي م��راد ال��س��وى ف��ي ل��ي ل��ي��س
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ل��ب��ى ل��ت��ح��رق ال��ج��ف��ا ت��ب��دى ث��م ق��ط��ًع��ا ال��ق��ل��ب م��ن��ى ي��ا ال��وج��د ت��ع��رف
ع��ط��ب��ي ش��ر م��ن ل��ل��خ��الص ط��ال��ب وإن��ي ال��ت��ص��اب��ي م��ن ذرًع��ا ض��ق��ت

ومنها: طويلة وهي

ح��ب��ي ل��ذل��ك دع��ا ق��د إن��م��ا أض��اه��ي أن ل��ن��ظ��م��ه ق��ص��دي ل��ي��س
ل��ذن��ب غ��ف��ر ال��ك��ري��م ش��أن إن ق��ص��ور م��ن ب��ه ب��م��ا ت��ؤاخ��ذ ال

قوله: ومن

ي��ك��س��ف ال ال��ل��ق��ا ي��وم إل��ى ب��اق ي��ع��رف ق��دي��م ود ف��ي��ك��ُم ل��ي
ت��ك��ش��ف ال��ح��وادث ي��رج��و ب��ك��م ق��ل��ب م��ح��م��د ب��ي��ت آل ي��ا ي��ه��واك��م

اللغز: هو وهذا الفاعل يف للدماميني اللغز عن جوابًا له ورأيت

ال��س��ر ي��ظ��ه��ر ب��ه ب��ت��ح��ق��ي��ق ف��م��ن��وا س��اي��ل إن��َي ال��ه��ن��د ع��ل��م��اء أي��ا
ال��ج��ر ب��ه ي��ك��ون ح��رف وال ب��ج��ر ل��ف��ظ��ه أع��رب ب��ال��ف��ع��ل ف��اع��ًال أرى
ي��ض��ط��ر ل��ل��ب��ح��ث واإلن��س��ان ال��خ��ف��ض ل��دى ب��م��ج��اور وال ب��م��ح��ك��ي ول��ي��س
ال��در ي��س��ت��خ��رج زال ال ب��ح��رك��م ف��م��ن أس��ت��ف��ي��ده ع��ن��دك��م ج��واب م��ن ف��ه��ل

بقوله: املرتجم فأجاب

ح��ب��ر ي��ا ف��ادر ال��ص��ن��ب��ر ه��اج ح��ي��ن أت��ى م��وض��ًح��ا خ��ذه ن��ح��ري��ر ي��ا ج��واب��ك
ج��روا ل��م��ص��دره م��ع��ن��ى ف��ي ال��ف��ع��ل إذ ص��ن��ب��ر ل��ف��ظ��ة ب��ال��ك��س��ر أع��رب��وا ل��ق��د
ال��ف��ك��ر ب��ه ج��اد األل��غ��از ل��ذي م��راد ف��إن��ه اع��ل��م ال��ف��اع��ل ذا إل��ى م��ض��اف
ال��ق��در ب��ه ي��س��م��و ف��ال��ع��ل��م ح��اذًق��ا وك��ن س��اي��ًال ي��دف��ع ال��ح��ج ف��ي ال��ذي ول��ي��س
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قال: حيث العبد بن طرفة قول يف اإلشكال هذا وأصل قلت:

ال��ص��ن��ب��ر ه��اج ح��ي��ن س��دي��ف م��ن ن��ادي��ن��ا ت��ع��ت��ري ب��ج��ف��ان

السم حل كجر ضبطه الصنرب أن مع للوقف الراء وسكون الباء بكرس مروي هو إذ
بل وقيل غريبة، لغة بأنه جماعة أجاب وقد هذا، فاستشكلوا العجوز برد أيام من يوم
وهو فاعله إىل وأضيف املصدر به قصد فعل هاج بأن جني ابن ووجهه فيه، أخطأ
هو وهذا خطأ وال غريبة بلغة قبلها للباء الوقف عند نقلت بكرسة مجرور فهو الصنرب
ابن وجهه مما أنه جوابه يف يرصح أن للمجيب املناسب وكان الدماميني، فيه ألغز الذي
أحمد بن محمد سيدنا العالمة اإلمام ذلك راعى وقد مبتكراته، من أنه يتوهم لئال جني

فقال: الجوهري،

ال��ق��ط��ر ب��ج��رع��ات��ك م��ن��ه��ًال زال وال ك��ل��ه��ا ال��م��ف��اخ��ر ح��از م��اج��ًدا أي��ا
ج��روا م��ص��دره ب��ال��ف��ع��ل ق��ص��دوا وم��ذ ف��ع��ل��ه إض��اف��ة ال��م��ن��وي ال��ف��اع��ل ت��رى
ص��ن��ب��ر وه��و ال��ص��ن��ب��ر ه��اج ل��ط��رف��ة م��وج��ًه��ا ج��ن��ي اب��ن ال��ح��ب��ر ق��ال��ه ك��ذا
ال��ف��ك��ر ب��ه أج��اد م��ا ف��اح��ف��ظ ال��وق��ف ل��دى ق��ب��ل��ه ل��ل��ب��اء ال��ج��ر ب��ن��ق��ل وذاك

مجالس وعدة األمايل من مرتىض محمد السيد شيخنا عىل كثريًا معنا املرتجم وسمع
مالك عن الشافعي عن أحمد عن املروية والعوايل الجيش، شاهد ابن وجزء البخاري من

ذلك. وغري الذهب بسلسلة املسماة عمر ابن عن نافع عن
جبار يا هللا يا يوم كل قال من له: يقول قايًال املنام يف رأى أنه املرتجم فوايد ومن

الطاعون. من أمن مرة وستني ثلثماية البطش شديد يا قهار يا
عليه وصيل باالستسقا، تعلل أن بعد السنة من صفر عرش سادس االثنني ليلة تويف

تعاىل. هللا رحمه بالبستان، أبيه عند ودفن األزهر بالجامع بالغد
الجعفري جميل بن عيل بن أحمد سيدي الزاهد الصويف الناسك الصالح الشيخ ومات
بالده علما عىل قليًال بالعلم واشتغل بالسوس ولد الطيار، جعفر ولد السويسمن الجزويل
الشيخ عىل معنا وقرأ ورجع فحج وألف وماية وثمانني اثنتني سنة يف مرص إىل ورد ثم
الشيخ ولدي بكر أبي وسيدي محمد سيدي مشاركة مع الرياضيات من كثريًا الوالد
ثم القريواني، سالم والشيخ للحج السنة تلك يف أبيهما مع وردا حني سودة بن التاودي
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حتى وعولج بدنه يف بجراحات وأصيب مجاهًدا الروم إىل وذهب فساح الجذب عليه غلب
الحال. إخفاء عليه والغالب يقبلها، فلم الدنيا عليه وعرضت الرتكية اللغة وتعلم بري،

العفة كمال مع بها وأقام بمرص وتزوج وتسعني، إحدى سنة يف مرص إىل وورد
إىل وامليل املتني والذوق الخاطر صفا مع الناس عن واالنجماع الباطن وسالمة والديانة
سيدي أخرب قدميه، عىل جمعة كل يف القرافتني وزيارة والشعراني األكرب الشيخ كتب
يا فقال: حاله، عن فسأل بيومني، موته قبل لقيه أنه نارص بن السالم عبد بن محمد
رحمه بالقرافة، ودفن السنة، من األول ربيع ثالث يف تويف تعاىل، هللا لقا أحببت إني فالن

تعاىل. هللا
املتفنن النبيه املتفهمني ونخبة املتصدرين قدوة الفهامة والحرب العالمة العمدة ومات
بأبي الشهري األزهري، الشافعي السجيني الهيتمي يوسف بن إبراهيم بن محمد الشيخ
املدابغي الشيخ عىل وتفقه القرآن وحفظ وألف، وماية وخمسني أربع سنة ولد اإلرشاد،
وأجازه وغريه، الصعيدي الشيخ دروس وحرض السجيني، هللا عبد والشيخ والرباوي
الشيخ خاله وفاة بعد باألزهر الرشاقوة رواق مشيخة وتوىل ودرس، وأفتى العرص أشياخ
الجمعيات ويف باألزهر إليهم املشار املشايخ عداد يف وانتظم ذكره واشتهر الرءوف، عبد
حاشية وكتب الفنون يف مؤلفات وله األخيار، ويف األزهر ونظار األمرا عند واملجالس
باملنهج، املسايل مستصعبات يف ورسايل تكمل لم أنها إال شجاع أبي عيل الخطيب عىل
القعدة ذي أواخر يف تويف الجنة، يف بعًضا بعضهم املؤمنني بندا تتعلق رسالة وصنف

بقوله: قاسم العرص أديب وأرخه

ال��ص��م��ي��م ال��ف��خ��ر ذو ال��ف��ض��ل س��ل��ي��ل ان��ت��س��اب��ا ال��س��ج��ي��ن��ي م��ح��م��د
وال��ن��ع��ي��م ال��م��ق��ام��ة دار إل��ى ا م��ج��دٍّ م��واله ع��ف��و ف��ي س��ع��ى
ال��ع��ظ��ي��م وال��ف��وز ال��غ��ف��ران م��ع دام��ت ال��رض��وان س��ح��اي��ب ع��ل��ي��ه
ال��ك��ري��م ك��رم ف��ي اإلرش��اد أب��و أرخ��وه ال��ك��رام��ة دار وف��ي

برزة الشهري يوسف الشيخ املفيد املتفنن املتقن املقدام والعالمة الهمام اإلمام ومات
الشيخ العالمة الشيخ عىل تفقه املفيدين واألجال املحصلني العلما أحد األزهري، الشافعي
أحمد والشيخ الحفني الشيخ من كل عىل وحرض اشتهر، وبه انتسب وإليه رزة أحمد
يف وصار وأفتى، وأفاد باألزهر واملعقول الفقه ودرس الرباوي، عيىس والشيخ البجريمي
الحال، وحسن والرياسة والكمال والحشمة االنجماع مع إليهم املشار املتصدرين عداد
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جمادى عارش يف تويف حتى شأنه عىل مقبًال يزل ولم املخلة، األمور يف كغريه يتداخل ولم
السنة. من األوىل

بالد من مواله جلبه بشري األمري موىل هللا عبد بن عيل والورع الصالح الشيخ ومات
الطريق عنه وأخذ كلية مالزمة الحفني الشيخ فالزم السلوك، إليه وحبب وأدبه الروم
امليضاة بدرب منزله يف بتمامه مرتىض السيد عىل الصحيح وسمع دروسه، وحرض
عقيلة ابن ومسلسالت الحديثية األجزاء من ذلك وغري داود وأبو مسلم وكذلك بالصليبة،

الشيخوني. حسني السيد بقراءة وغالبها برشوطها
ًا خريِّ محسنًا مكرًما الصحبة لطيف التودد كثري املعارشة حلو حسنًا إنسانًا وكان
عن بالفتق تعلل أن بعد رجب، عرشين تاسع األحد يوم يف تويف خفية، وصدقات بر له
بالصحرا، الكردي محمود شيخنا من بالقرب ودفن املؤمنني بسبيل عليه وصيل كرب،
والتقوى، الصالح سيما عليه يلوح وهيبة ووقار جاللة وعليه والشيبة الوجه منور وكان

تعاىل. هللا رحمه
وخادم الحسيني باملشهد الوقاد القهاوي أحمد بن عيىس الصالح الشيخ ومات
الغربا من للواردين مطعاًما يملك بما سخيٍّا مسنٍّا رجًال وكان املذكور، باملوضع النعال
مع وله غريبة، أموًرا عليهم لنا يحكي وكان الصالحني، من جماعة وأدرك املنقطعني،

عظيم. اعتقاد فيه وللناس حسن، ذوق القول كالم فهم ويف حال هللا
هناك ومكث الثاني ربيع آخر يف طندتا إىل فتوجه والقعود الهرم أعجزه آخره ويف
ودفن الثانية، جمادى عرش ثاني األربعا يوم يف تويف أن إىل البدوي أحمد سيدي برحاب
محمد السيد أعده كان موضع يف البلد خارج الدين عز سيدي الصالح الويل مقام عند

فيه. دفنه يتفق فلم لنفسه مجاهد
جمعة بن أحمد بن أحمد بن أحمد الشيخ الصويف املحدث الفاضل العالمة ومات
والشيخ والجوهري والعزيز العشماوي دروس وحرض أبيه عىل قرأ الشافعي، البجرمي
به وانتفع الفن يف وألف الحديث، إقراء عىل وأكب ودرس وآخرين، والحفني سابق أحمد
الناس عن واالنجماع األخالق، سكون مع السعدا سعيد خانقاه يف يسكن وكان الناس،
مرص إىل قدومه حني العيدروس السيد شيخنا إىل أرسله ما شعره ومن محله، ومالزمة

وألف. وماية وخمسني ثمان سنة يف

ن��ح��وس��ه��ا وزال م��ج��ن��ى ب��ه��ا ط��اب��ت ال��ت��ي ال��س��ع��د ط��ل��ي��ع��ة ب��م��ص��ر الح��ت
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ك��ئ��وس��ه��ا ال��ل��ق��اء ح��س��ن ل��دى وص��ف��ت ف��أي��ن��ع��ت ال��س��رور ط��ي��ب ب��ه��ا وس��رى
ج��ل��وس��ه��ا ل��ذاك وح��ال س��روره��ا س ال��ع��ي��درو ف��ي��ه��ا أق��ام ح��ي��ن وأل��ب
وع��ب��وس��ه��ا ال��ورى ط��ل��ق ل��ه ض��ح��ك��ت ع��اب��د أف��ض��ل ل��ل��رح��م��ن أع��ن��ي��ه
ع��ي��س��ه��ا أن��ي��خ��ت ال��س��ام��ي وب��داره وال��ت��ق��ى ال��ف��ض��اي��ل أول��و ح��م��اة أم��ت

وكانت رمضان، ثاني الجمعة يوم يف الحمام وافاه حتى ويسمع يفيد زال وال
خفيفة، كانت جنازته أن والده عن يخرب وكان بالصيام، الناس الشتغال خفيفة جنازته

هللا. رحمه
مرتىض بن عثمان بن محمود بن چلبي عيىس سيدي املبجل الفاضل ومات
وديانة وصالح عفاف يف صالًحا نشًوا ونشا بمرص ولد املرصي، الحنفي القفطانجي
حسن والشيخ الوالد الشيخ مثل وقته فضال عىل وتفقه األشياخ، دروس لحضور ومالزمة
وغريهما، البييل أحمد والشيخ األمري محمد الشيخ عن والكالم العربية وأخذ املقديس،
الضيافات لهم ويعمل عليهم يعزم وكان للفضال مورًدا منزله وكان نفيسة، كتبًا واقتنى
نعم وكان آبائه، عن ورثه القفطانجي ببستان يعرف مرص خارج ببستان عام كل يف

وسامحه. تعاىل هللا رحمه وصيانة، مودة الرجل
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هناك. وجلس مغضبًا خصيب بن منية إىل بك مراد سافر املحرم يف فيها
كتخدا الرحمن عبد بقرص فأنزلوه مرص وايل باشا محمد مرص إىل حرض وفيه
عىل الربع تحت من القلعة إىل وطلع موكبًا له عملوا ثم يومني، به فأقام النيل بشاطي

األحمر. الدرب
البكري محمد إرسال عىل معه الذين واألمرا بك إبراهيم رأي اتفق منتصفه ويف
بك؛ مراد إىل األزهر شيخ العرويس أحمد والشيخ السادات شيخ األنوار أبي والشيخ
عدا ما رشوطه ويقبلوا إليهم ويرجع خشداشينهم، مع للصلح ويطلبوه خاطره ليأخذوا

خشداشينهم. من أحد إخراج
من يخرج لم أنه وأخرب بإعذار فتعلل الصلح يف وكلموه وواجهوه إليه سافروا فلما
ضمنتم فإن غدره، عىل توافقهم عنده تحقق فإنه نفسه، عىل وخوًفا هروبًا إال مرص
بعيًدا فدعوني وإال الصلح عىل وافقتكم رضر منهم يل يحصل ال أنه باأليمان يل وحلفتم

عنهم.
ونعتقده نظنه الذي ولكن ونضمن، نحلف حتى القلوب عىل نطلع لسنا له: فقالوا
الناس ترتاح وبراحتكم فيكم الراحة ومقصودنا إخوة ألنكم بينكم؛ ذلك وقوع عدم
بني إىل وصلتم إذا لهم: وقال أيام، بعد بالحضور ووعد االمتثال فأظهر السبل وتأمن
رشوطي، عليهم ألشرتط الدفرتدار بك وأيوب الرشقاوي بك عثمان يل يرسلون سويف

معهم. خاليص عرفت وإال معهم توجهت قبلوها فإن
ثالث الجمعة ليلة يف مرص إىل وحرضوا وسافروا وودعوه ذلك عىل عنه وانفصلوا
مصطفى الحج أمري ودخل مرص إىل الحجاج وصل اليوم ذلك ويف صفر، شهر عرشين

األحد. يوم يف باملحمل بك
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وحرض الخبريي، معادي ناحية إىل األمرا خرج األول ربيع مستهل السبت يوم ويف
أهل من والغوغا والعربان واألجناد الغز من كبري جمع وصحبته الجيزة بر إىل بك مراد
إبراهيم إليه فأرسل اآلخر، الرب يف قبالتهم ووطاقهم خيامهم ونصبوا والهوارة، الصعيد
إليه عدوا فلما مركب، يف وآخرين الشابوري بك وسليمان عثمان بك الرحمن عبد بك
أفندي إسماعيل وصحبته الباشا كتخدا أيًضا ونزل وطردهم مقابلته يف لهم يأذن فلم
ووافق البحر توسطوا فلما الصلح، لجريان أيًضا إليه ليتوجهوا أخرى مركب يف الخلوتي
يصدقون ال وهم ورجعوا السفن بهم تغرق فكادت باملدافع عليهم رضبوا األولني رجوع

بالنجاة.
اآلخر هو فأمر باملدافع ورضبه الصلح عن امتناعه ونظر بك إبراهيم ذلك رأى فلما
البعض، بعضهم عىل الجهتني من بينهم الرمي وكثر فعلهم، نظري عليهم املدافع برضب
الطرفني، من املعادي وحجزوا األخرى، الجهة إىل التعدية عن الفريقني من كل وامتنع
عىل والضنك الكرب واشتد منه، عرشين إىل الشهر أول من ذلك عىل بينهم الحال واستمر
املفسدين تعدي وكثر وبحًرا برٍّا والبحرية القبلية الطرق وانقطعت البالد، وأهل الناس

أسعارها. وزادت الغالل وجود وشح األسعار وغلت
بر يف والسلب النهب يف بك مراد جماعة وأفحش املفسدين عبث كثر املدة تلك ويف
األموال لقبض وعني أخرض، عوًدا األرض وجه عىل يرتكوا ولم الزروعات وأكلوا الجيزة،
األمرا خوف واشتد بك ملراد الظفر حصول الناس وظن الفالحني، وغرامات الجهات من

منه. بمرص
أرسل املذكور الخميس ليلة كان فلما الهروب، عىل بك إبراهيم بعزم الناس وتحدث
نبوت أبو بك وسليمان األغا بك سليمان وهم: الصناجق من خمسة املذكور بك إبراهيم
إنبابة من بالقرب اآلخر الرب إىل فعدوا بك، وأيوب الوايل بك وإبراهيم األشقر بك وعثمان
وملكوا منهم فانهزموا بالبندق عليهم فرضبوا طابوًرا فصادفوا مشاة، وساروا ليًال
عريض من متصل باملدافع والرمي ذلك كل التكرور، بوالق من بالقرب وذلك مكانهم،

بك. إبراهيم
مراد عريض من قليًال قليًال وتقدموا مدفعان ومعهم أخرى جماعة خلفهم عدى ثم
من غاية عىل وهم ذلك عىل فباتوا أحد، يجبهم فلم باملدفعني العريض عىل ورضبوا بك

والخوف. الحذر
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خاليٍّا العريض فوجدوا نظروا النهار نور ظهر فلما وخيولهم، طوايفهم بهم وتتابع
العريض إىل فذهبوا ومدافعه، أثقاله بعض وترك ليًال بك مراد وارتحل أحد به وليس
للناس. محجوزة كانت التي املراكب أوباشه ونهب مكانه وجلسوا وجدوه ما وأخذوا

أحًدا، يجدوا فلم الشيمي إىل خلفهم وركبوا التعدية يف وتتابعوا بك إبراهيم وعدى
مرص إىل األمرا وبقية بك إبراهيم ورجع والثالثاء، واالثنني واألحد السبت هناك فأقاموا

بيوتهم. ودخلوا
مقاتلة وال مصاف بينهم يقع ولم طايل، غري عىل الكذابة الفتنة هذه وانقضت
فساًدا. األرض يف ويسعون حصاًدا الزروع يهلكون معه بمن وذهب بك مراد وهرب

مراد مع الصلح طلب عىل بك إبراهيم رأي اتفق األوىل) جمادى شهر أواخر (ويف
الرشقاوي بك عثمان أن ذلك وسبب جاوجان، كتخدا أغا وعيل بك الچني لذلك فسافر بك
وأخذوا بعضهم، مع تحزبوا الوايل بك وإبراهيم بك وسليمان بك ومصطفى بك وأيوب
منهم وتخيل مرصد، كل له وقعدوا بشأنه واستخفوا الكبري بك إبراهيم عىل ينقضون
بك إبراهيم بحرضة جاوجان كتخدا أغا وعيل بك أيوب بني مشاجرة وجرت وتحرز،
عليك؛ مخلًدا املنصب هذا ليس له: وقال قوالنه، وحل عمامته وأمسك وشتمه وسبه
محبة وبينه بينه كان ألنه أغا؛ عيل عليه وعز نفسه، يف وكتمه لذلك بك إبراهيم فاغتاظ
األمرا إليه فاجتمع بك، مراد وبني بينه الصلح إجرا يف فرشع فراقه، عىل يقدر وال أكيدة
ونزيل التشاحن من أوىل أخينا مع نصطلح قال: تصنع؟ كيف له: وقالوا معه، وتكلموا
أكون خلل منه حصل وإن منا، كواحد ويكون الناس وراحة راحتنا ألجل بيننا من الغل

عليه. وأنتم أنا
كتخدا حسن حرض أيام وبعد أغا، وعيل بك الجني وسافر ذلك، عىل وتحالفوا
بك إبراهيم وأرسل ثانيًا، ورجع بك بإبراهيم واجتمع مرص، إىل بك مراد كتخدا الجربان
بك مراد إىل وصلوا فلما واملرضعه، الدادة ومعه صغريًا طفًال بك مرزوق ولده صحبته

رأسان. البنتها بقرة جملتها ومن وتقادم هدية بك ملرزوق وقدم بالصلح أجاب
أبيه إىل فأوصله الجربان كتخدا حسن وصحبته بك مرزوق حرض رجب عارش ويف
وعزم وليمة بك مصطفى وعمل بك مراد بقدوم الخرب وشاع بك، مراد إىل ثانيًا ورجع

النهار. آخر إىل ذلك عىل واستمروا الطرب آالت لهم وأحرض بصحبته، من
بك مراد قدوم يكون كيف له: وقالوا بك، إبراهيم عند اجتمعوا يوم) ثاني (ويف
أنا أكون وإال فيها معنا استقام فإن يأتي حتى لهم: فقال معنا؟ حاله يستقيم ال ولعله

املواثيق. وأكدوا وتعاهدوا فتحالفوا عليه، وأنتم
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غفلة حني عىل بك إبراهيم فركب غمازة إىل بك مراد وصل الجمعة يوم كان فلما
وطلع الليل من ورجع البساتني ناحية إىل وخرج وطايفته، جماعته يف القايلة وقت
وأرسل والتبانة، والصليبة والرميلة حسن السلطان ومدرسة األبواب وملك القلعة إىل
فمنهم إليها: يذهبون أماكن لهم وعني مرص من بالخروج يأمرهم الخمسة األمرا إىل
الخروج من فامتنعوا وفارسكور، املنصورة إىل يذهب من ومنهم دمياط إىل يذهب من
مالك بك إبراهيم أن بسبب خالًصا؛ لهم يجدوا لم ثم والخالف، الكرنكة عىل واتفقوا
العساكر من األعظم السواد وصحبته تاريخه يوم واصل بك ومراد وجهاتها، القلعة
لزيارة بك مراد ووصل القليوبية، ناحية إىل بجمعيتهم وخرجوا ركبوا إنهم ثم والعربان،
عىل ونزل القلعة خلف من فوره من ذهب خروجهم خرب بلغه فعندما الشافعي، اإلمام
خلفهم وأرسل هناك، ونزل املنجا أبي قناطر إىل وصل حتى السري يف وأرسع الصحرا،
مراد فتقنطر معهم، والتطموا بك مراد وأدركهم شهاب شربا عند فلحقوهم جماعة
قاليل، جماعة بينهم وانجرح راجًعا وىلَّ ذلك فعند غريه وأركبوه فلحقوه بفرسه بك
إىل معه ومن بك مراد ورجع يمت، ولم كتفه من نفذت برصاصة بك سليمان وأصيب
بصحبتهم وكان وردان عىل وعدوا املذكورون الخمسة األمرا وذهب طايل، غري عىل مرص
فسار قبيل، جهة إىل املوصلة الطريق عىل يدلهم طرهونة له يقال العرب كبار من رجل
من يهلكون كادوا حتى وليلة يوًما حشيش وال ماء بها ليس مقفرة طريق يف بهم
إىل وصلوا أن إىل فشيٍّا شيٍّا عنهم وانقطعوا طوايفهم من أناس عنهم وتأخر العطش،
فأحرضوا الوقوع، وظنوا خناقهم فضاق األهرام من بالقرب أنفسهم فرأوا سقارة، ناحية
وقالوا طوايفهم عليهم فقامت أثقالهم، ويرتكوا والهروب عليها الركوب وأرادوا الهجن
وهرب، أخذه يش خطف عىل قدر من كل وصار مشتتني؟ وترتكونا تذهبون كيف لهم:

آخر. مكان إىل مكانهم من وانتقلوا الركوب عن فسكنوا
بالروضة وكان بك مراد إىل وحرض مماليكهم من مملوك ركب الكبكبة وقت ويف
واغتم فرجعوا، أحًدا يجدوا فلم له ذكره الذي املوضع إىل جماعة فأرسل الخرب، فأعلمه
وجود مع الجالب وقطع التعب، من ذلك عىل يرتتب ملا قبيل جهة إىل لذهابهم مرص أهل

شديد. غم يف الناس وبات والغال، القحط
وكان عليهم، بالقبض الخرب شاع رجب عرشين حادي األربعا يوم نهار طلع فلما
الدليل أحرضوا البلد مقابلني أنفسهم ووجدوا األهرام ناحية إىل وصلوا ملا أنهم أمرهم من
وأخربه بك مراد إىل وذهب الطريق يف لينظر فركب منه نسلك طريًقا لنا انظر له: وقالوا
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أثقالهم وتركوا الهجن ركبوا عليهم مقبلني نظروهم فلما جماعة لهم فأرسل بمكانهم،
من بزمامهم ومسكوا الكمني ذلك عليهم فخرج كمينًا لهم أكمنوا وكانوا هاربني، وولوا
وملا عنده، فباتوا الدهب بجزيرة بك مراد إىل بهم وحرضوا قتال، وال سالح رفع غري
خمسة وصحبته مركب يف أمري كل وأنزل مراكب، بك مراد لهم أحرض النهار أصبح
املنصورة إىل بك وأيوب بك بعثمان فذهبوا بحري جهة إىل وسافروا وبعضخدام، مماليك
فاستمر بك سليمان وأما طندتا، إىل الوايل بك وإبراهيم فارسكور إىل بك ومصطفى

جرحه. برأ حتى التكرور ببوالق
إىل فأرسلوا قبيل، إىل الهروب عىل املنفيون األمرا اتفق رمضان شهر منتصف ويف
وتواعدوا فارسكور، من بك مصطفى إىل وكذلك طندتا من إليهم ليأتي الوايل بك إبراهيم
املنصورة، يف خفية بك وأيوب بك عثمان إىل بك إبراهيم فحرض بينهم، معلوم يوم عىل
وسافر، وركب الغروب بعد الرشقي الرب إىل وعدى املراكب يف نزل فإنه بك مصطفى وأما
حزازة بك مصطفى وبني بينه وكان فارسكور، شيخ طه يسمى رجل خلفه فركب
الليل آخر فلحقوه خلفه وعدوا فارس ثلثماية نحو يف األشقر يسمى رجًال صحبته وأخذ

القتال. وال الهروب يمكنهم فلم املزروع واألرز البحر بني ضيقة والطريق
فقبضوا الطني، يف فانغرز بفرسه األرز يف فدخل بمفرده يذهب أن الصنجق فأراد
وأنزلوهم البحر إىل مشاة وساقوهم معهم كان ما وأخذوا فعروهم وجماعته، هو عليه

بذلك. مرص إىل الخرب وأرسلوا عليهم، محتفظني مكانهم إىل وردوهم املراكب
يأتهم فلم امليعاد يف بك مصطفى انتظروا فإنهم املنصورة يف الذين الجماعة وأما
بك أيوب وتخلف وساروا بك وإبراهيم بك عثمان فركب له، وقع بما الخرب ووصلهم
وذهب الجيزة من فركب بك سليمان إىل الرسل سبقتهم مرص من قربوا فلما باملنصورة،
فأخذا كاشف وأيوب األلفي كاشف محمد بك مراد وأرسل قبيل، إىل وذهبوا إليهما
وعرف الكبري، بالربج وسجنوه إسكندرية ثغر إىل به وتوجها فارسكور من بك مصطفى

باإلسكندراني. ذلك أجل من
الكبري بيته إىل ردوه أيام وبعد صغري بيت يف وأسكنوه مرص إىل بك أيوب وأحرضوا

شوال. منتصف يف أيًضا الصنجقية له وردوا
وفا كان القبطي مرسى عرش لتاسع املوافق شوال شهر سادس االثنني يوم ويف

العادة. عىل السد وكرس عربة يف الثالثا يوم الباشا ونزل املبارك، النيل
مصطفى الحاج أمري صحبة املحمل خروج كان شوال عرشين حادي االثنني يوم ويف
يوم يف الربكة إىل ذهب ثم املتقدمة، للمواكب بالنسبة ا جدٍّ حقري موكب يف الكبري بك
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بك إبراهيم من ذلك فطلب وخالفها، الرصة مال من مبلغ تأخر كان وقد الخميس،
لكنه ذلك طريف نعم فقال: أتباعه، وطرف طرفه الذي املريي من بك مراد عىل فأحاله
فردة قرروا ذلك قبل وكانوا يسريًا، قدًرا إال منها آخذ ولم بها واختص البالد فردة قبض
يقطع وقصده مأموله من أقل إال بك مراد منها يأخذ ولم بك إبراهيم وقبضها البالد عىل
من وركب الحاج، أمري عليه وأحال لقوله بك إبراهيم يلتفت فلم لذلك املريي من عليه ما
وعاد الحج وتشهيل الدفع إال بك مراد يسع فلم وإياه، وتركه مرص إىل راجًعا الربكة
علم فلما القبيل، بالوجه الذين الجماعة إىل وأرسل بالروضة قرصه إىل وخرج مرص إىل
العشا، بعد إىل العرص من الرسل بينهما وترددت يستعطفه إليه أرسل بذلك بك إبراهيم

خشداشينه. من أحًدا عنده يجد فلم بك إبراهيم ونظر
ساعة بها فوقف الرميلة، إىل وركب صدره فضاق بك مراد عىل كلهم واجتمعوا
وتقدموا ساروا حتى وصرب أباظة، بك وعيل األشقر بك عثمان صحبة الحملة أرسل حتى
الجاويشية كتخدا أغا عيل وصحبته قبيل إىل وذهب الجبل نحو سار ثم مسافة عليه
وذهابه ركوبه بك مراد بلغ فلما األربعة، وصناجقه واملحتسب مستحفظان أغا وعيل
أغا قايد وقلد بها، منفرًدا وأصبح مرص إىل رجع ثم الليل من حصة خلفهم ركب
كتخدا أغا وحسن الجاويشية كتخدا جعله القديم الوايل أغا وصالح مستحفظان، أغات

محتسب. بك ومصطفى
إسكندرية، بثغر محبسه من بك مصطفى ليحرض األلفي كاشف محمد إىل وأرسل
الناس. عىل لتباع املخزونة الغالل بإخراج وأمر الخبز وزن وزيادة البلد يف باألمان ونادى
عىل وصنجًقا أمريًا بيته يف ونزل بك مصطفى حرض القعدة خامس الثالثا ليلة ويف

كان. كما عادته
كاشف مصطفى وكذلك صنجًقا، األلفي كاشف محمد مملوكه بك مراد قلد وفيه

أيًضا. صنجًقا اإلخميمي
األغا بك وسليمان الرشقاوي بك عثمان حرض القعدة عرش سابع األحد يوم ويف
تقدم، كما يستدعيهم أرسل بك مراد وكان نبوت، أبو بك وسليمان الوايل بك وإبراهيم

إمارتهم. عىل كانوا كما بيوتهم سكنوا مرص إىل حرضوا فلما
فطلب الجديدة السنة عىل للباشا مقرر وبيده الدولة من أغا واحد وصل أواخره ويف
إليه. يلتفت ولم بك مراد ذلك وأهمل أحد، منهم يطلع فلم عليهم لقراءته األمرا الباشا

بك عيل قرابة بك رضوان بنفي بك مراد رسم الحجة عرش رابع الجمعة يوم ويف
مراد صحبة مرص وحرض الجداوي بك وحسن بك إسماعيل عىل خامر كان الذي الكبري
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أنه أشيع مرص من بك إبراهيم خرج فلما خاصته، من وصار إليه وانضم تقدم، كما بك
فرسم املعرتضة، كالجملة بك رضوان فصار بك وحسن بك إسماعيل مع صلحه يريد

اإلسكندرية. إىل ليلته من فسافر بنفيه بك مراد
إىل فأنزلوه بالنزول وأمره الباشا إىل بك مراد أرسل عرشه خامس السبت يوم ويف
هذا والية فكانت بابه، عىل الستور وعلق قايمقام بك مراد وتوىل معزوًال، العيني قرص
أيامه وكانت إسكندرية، بثغر أقامها التي أشهر الخمسة سوى شهًرا عرش أحد الباشا

وغال. ومحنًا شدايد كلها
فأرسل بك، إبراهيم وبني بينه الصلح إجرا يف بك مراد رشع الحجة شهر أواخر ويف
يوم يف وسافروا فتهيئوا ولده، بك ومرزوق الدردير أحمد والشيخ األغا بك سليمان له

عرشينه. ثامن السبت
املستمرة، والفتن النيل وقصور والغال الشدة يف قبلها كالتي السنة هذه وانقضت
من األموال لجبي النواحي يف أتباعهم وانتشار األمرا من واملظالم املصادرات وتواتر
والفردة املظالم ودفع الجهات مال ويسمونها املظالم، أنواع وإحداث والبلدان القرى
الطلب فحولوا بالدهم، من وطفشوا كربهم واشتد ذرعهم وضاق الفالحني أهلكوا حتى
لبيع الناس مساتري فاحتاج بيوتهم، يف املعينني لهم وبعثوا (امللتزمني) امللزمني عىل
ذلك، عن الخارجة املصادرات من فيه هم ما مع ذلك بسبب ومواشيهم ودورهم أمتعتهم
عليه، يقدر ما أضعاف بطلب ويكلف ويحبس فيوخذ الغنى رائحة فيه يشم من وتتبع

املستقبلة. املكوسات عن والبهار البن تجار من السلف طلب وتواىل
مدوا ثم األسعار زيادة من خساراتهم استعوضوا الرد عدم التجار تحقق وملا

ال. أو وارث له كان سوا بموجوده أحاطوا امليت مات فإذا املواريث، إىل أيديهم
يقوم املال من بجملة الناس رشار يتوالها التي املناصب جملة من املال بيت وصار
بها فيختص الكليات وأما الجزئيات، يف يفعل فيما يعارض وال شهر، كل يف بدفعه
اختلس أو برحمته هللا تداركه من إال البال أنواع من يوصف ال ما بالناس فحل األمري،

استخراجه. عىل عوقب عليه اشتهروا فإن حقه، من شيٍّا
الناس يف والحقد الحسد وكثر الطباع، ونفرت القلوب وتغريت النيات وفسدت

البعض. لبعضهم
وانقطعت اإلقليم خرب حتى الظالم إىل به ويديل أخيه عورات الشخص فيتتبع
الغرر، وركوب بالخفارة إال السبل ومنعت األمن وفقد الحرام، أوالد وعربدت الطرق
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وأوالدهم بنسايهم املدينة يف وانترشوا والظلم الرشاقي إىل بالدهم من الفالحون وجلت
فال وغريه، البطيخ قشور من الطرقات يف يتساقط ما ويأكلون الجوع من يصيحون
والحمري الخيل من امليتات أكلوا حتى الحال بهم واشتد ذلك، من يكنسه شيٍّا الزبال يجد
من نيٍّا يأكله من ومنهم وأخذوه، وقطعوه عليه تزاحموا ميت حمار خرج فإذا والجمال،

بالجوع. الفقرا من الكثري ومات الجوع، شدة
وقل الناس أيدي من والدينار الدرهم وعز الشدة يف واألسعار مستمر والغال هذا
والقمح املآكل ذكر املجالس يف وحديثهم الناس سمر وصار يؤكل، فيما إال التعامل
والروم الشام نواحي من الغالل ومجي تعاىل هللا لطف ولوال غري، ال ذلك ونحو والسمن

الجوع. من مرص أهل لهلكت
ذلك، من قريبًا والشعري والفول فضة نصف وثلثماية ألًفا القمح من اإلردب وبلغ

توجد. أن فقل واألبزار الحبوب بقية وأما
وأرزاق مقفولة، كذلك والشون السنة بطول الغالل من خاليًا الغلة ساحل واستمر
ورجوع طايفة وخروج وغبنهم صلحهم بني الناس وضاع مقطوعة، وعاليفهم الناس
بما تعلل يش يف املستقر سئل وإذا وغاللها، أموالها قبض جهة إىل خرج ومن األخرى،

ذكر.
والبالد األموال سلب عىل حيل أنها الغالب الظن بحسب األفاعيل هذه ومحصل

بك. إسماعيل بها ليصيدوا ينصبونها وفخاخ
التجار ووكال رسور الرشيف عن الحجازية الديار من مكاتبة وصلت أواخره ويف
مصربة املراكب وحضور املتجر وغالل الحرمني غالل منع بسبب والعلما لألمرا خطابًا
وتغوفل بعضها قرى حرضت فلما الحد، عن املكوسات زيادة من والشكوى باألتربة

ذلك. عىل األمر وبقي عنها

رأسان لها التي العجلة لخرب رجع

بك مراد األمري ملصالحة صغريًا غالًما بك مرزوق ولده بك إبراهيم أرسل ملا أنه وهو
خربها وشاع مرص إىل بها وحرض براسني، عجلة وخلفها بقرة جملتها ومن هدية أعطاه
فوصلنا بالخشاب، الشهري الوهبي إسماعيل السيد موالنا وصديقنا أخينا بصحبة فذهبت
فرأينا السواس بعض إسطبل إىل ودخلنا عابدين، بحارة الذي بك مرزوق أم بيت إىل
تأكل وهي األعضاء، كاملتا راسان ولها سودا خلفها وابنتها ببياض اللون مصفرة بقرة
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خلقته، وبديع هللا صنع عجيب من فتعجبنا الثانية، الرأس بفم وتشرتُّ الرأسني إحدى بفم
املؤرخة. الغريبة العجايب من فكانت

الناس أعيان من السنة هذه يف مات من ذكر

السالم عبد بن محمد بن محمد بن درويش الشيخ املشارك الصالح الفقيه الشيخ مات
والشيخ السعود أبي محمد الشيخ من كل دروس حرض مرص، نزيل الحنفي البوتيجي
وأفتى الفقه فروع معرفة يف وتميز وغريهم، الدلجي محمد والشيخ املنصوري سليمان

السنة. هذه يف تويف به بأس ال حسنًا إنسانًا وكان ودرس،
الشيخ األصويل النحوي املتفقه املتكلم املفوه الفهامة والرحالة العالمة العمدة ومات
األزهرية، العلما يف املتصدرين أحد األزهري الشافعي باللبان املعروف أحمد بن هللا عبد
وتمهر والدفري والعشماوي والصعيدي والحفني والجوهري كامللوي الوقت حرضأشياخ
كتخدا إبراهيم األمري عند أياًما وتنزل الختوم، وختم الدروس وقرا واملعقول، الفقه يف
فصيًحا وكان حاله وتجمل ذلك بسبب األمرا وعند الناس يف ذكره واشتهر القازدغيل،

والعرفية. العلمية املجالس يف لسانه سالطة من يخىش مفوًها ملسانًا
خرج عندما وثمانني ست سنة وذلك اإلرساليات، بعض يف إسالمبول إىل مرة وسافر

أرنؤد. باشجاويش أحمد يصحبه وكان بك محمد ودخل مرص من بك عيل
قرية وبنانة املغربي، البناني هللا جاد بن الرحمن عبد الشيخ العالمة اإلمام ومات
الشيخ دروس وحرض األزهر بالجامع وجاور مرص إىل ورد بإفريقية منسرتي قرى من
العرص، أشياخ من وغريهم البليدي محمد والسيد الحفني يوسف والشيخ الصعيدي
وانتفع قاسم ابن سياق فيها اخترص الجوامع جمع عىل حاشية وألف املعقول يف ومهر
وغريه، اإلسكندري أحمد الشيخ عن الحديث وأخذ املغاربة، برواق ودرس الطلبة، بها
الحسن أبي الشيخ عزل وبعد التونيس قاسم الشيخ عزل بعد مراًرا رواقهم مشيخة وتوىل
املقامة عىل كتبه ما آثاره ومن مات، حتى يتزوج ولم حسنًا، سريًا فيها فسار القلعي

اإلدكاوي. هللا عبد للشيخ التصحيفية
ظريف طريق أنهج أبهج مشيد مسند حرب خري لدى لذت ظرف طرف أبهى أنهى
ببيانه شانه علو غلو أدت أدب رتبة زينة أوجد أوحد براعة يراعه جال حال فيه فنه
فلتك قلبك، برياح يرتاح ِلِلَقاِيه للغاية محرز محرر أنه آية معاني معاتى مخرب محرب
ملجاوراته السند السيد لودعي لوذعي جاللة خالله بعلو تعلو أثنية أبنية مضيًفا مصنًفا
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عبي غبي سهم شهم كالمه كالمه كرايم لرايم معاينه معانيه ببادي ينادي ملحاوراته
تكامل فقد تعسه نفسه جنت حيث بغى بعى آب أن محاسنة مجانسة يدعي بدعي
بسمو يسمو غالبة عالية مقالته معاليه، مبينة متينة هللا عند هللا عبد بهاه نهاه بكامل
نجيات تحيات سحب سحت إليه آلية بنائنا بسند بسيد مؤبدة مؤيدة حياة حباه نام تام

عليه. علية
ختام الثالثا ليلة وتويف أياًما، تعلل حتى الطلبة ونفع التدريس عىل مواظبًا يزل ولم

صفر. شهر
املالكي األجهوري عمر بن حسن بن الرحمن عبد العالمة الفاضل الشيخ ومات
الرساجي عيل بن محمد الشيخ من كل عن األداء علم أخذ الخضريي، القطب سبط املقري
السجاعي محمد بن ربه عبد الشيخ وعن وألف، وماية وخمسني ست سنة يف إجازة
وخمسني، ثالث سنة يف السجاعي الدين شمس وعن وخمسني، أربع سنة يف إجازة
بطريقة املفلحون قوله إىل عليه جود القسطنطيني يوسف بن محمد بن هللا عبد وعن
وعىل وخمسني، ثالث سنة يف ا حاجٍّ مرص ورد حني الجبل بقلعة والتيسري الشاطبية
الشرباوي عن العلوم وأخذ وآخرين، اإلسقاطي والشهاب البقري السماح بن أحمد الشيخ
الحفني والشمس الطندتاوي الوهاب وعبد النفراوي والشهاب والسجيني والعماوي
والشيخ الدفري محمد الشيخ من الحديث وسمع امللوي، والشيخ يوسف الشيخ وأخيه
الشاذلية، األحزاب يف الجوهري وأجازه الدقاق، محمد بن ومحمد اإلسكندراني أحمد
الرسية واألوراد الخلوتية يف البكري مصطفى السيد وأجازه نارص، بن يوسف وكذا
فن وأخذ الحديث، عليه وسمع العجلوني إسماعيل الشيخ عىل األولية فسمع الشام ودخل
جماعة من فسمع حلب ودخل مدة هناك ومكث الخليجي، مصطفى الشيخ عىل القراءات
وكان وباألرشفية، باألزهر البيضاوي تفسري يف البليدي السيد عىل فحرض مرص إىل وعاد

مقامه. ويعرف به يعتني السيد
يف ورسالة الشواذ، األربعة يف امللتاذ منها مؤلفات وله الشعر يف تامة سليقة وله
الوضع لطايف ببعض السمع تشنيف عىل ورشح ونثًرا، نظًما املحجوب أعضاء وصف

عرصه. علما عليهما قرظ كاملني رشحني العيدروس للشيخ
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وأتقن الفنون أنواع يف مدة باألزهر ودرس ويجيد ويدرس ويفيد يميل زال وال
فكان ببوالق السنانية يف للتدريس وعني غريها، يف وشارك والقراءات واألصول العربية
جمع لو ما املبتكرة تقاريره من النسخة أطراف عىل ويكتب الصغري، الجامع فيها يقرأ
عليه كتب القاموس كتاب مرتىض محمد السيد شيخنا رشح وملا حسنًا، رشًحا لكان

قوله: ونثًرا نظًما حسنًا تقريًظا

ال��ف��ك��ر ق��ادح أوس��دت ل��ي��ال وم��ه��د وال��س��م��ر ال��ب��ي��ض ص��ب��ا ع��ن ص��ف��ًح��ا ال��ذك��ر دع
ال��س��ر ع��ال��م ف��ي ال��ل��ه آل م��ص��اب��ي��ح ال��ن��ه��ي أول��ي ف��ض��ل م��ع��راج ع��ل��ى وع��رج
وال��ف��خ��ر ال��س��ي��ادة ع��ق��د ال��م��رت��ض��ى ه��و م��ح��م��د ال��م��ج��ي��د ذاك س��ي��م��ا وال
ال��ده��ر س��ي��دة ال��زه��راء ال��ب��ض��ع��ة إل��ى ج��ده وال��ح��س��ي��ن��ي زك��ي ش��ري��ف
ال��زه��ر األن��ج��م ه��دى ع��ن ه��داه��ا ك��ف��ان��ا غ��رة ال��س��ع��د م��ط��ل��ع ف��ي ل��ه ك��م ف��ت��ى
وال��ب��در ل��ل��ش��م��س ت��روي��ه ن��س��ب��ة وك��م س��ن��ائ��ه ب��ع��ز ت��ت��ل��ى آي��ة ف��ك��م
ال��ف��ك��ر أول��ي م��ن ف��س��ل ي��روي ن��ق��ل��ه ك��م��ا ج��واه��ر ص��ح��اح ت��روي ل��ف��ظ��ة وك��م
ال��س��ح��ر ع��ن ت��ج��ل أل��ط��اف ع��ي��ن ع��ل��ى م��ش��ه��ًدا ال��غ��ي��ب ف��ي رق��ي��اه ش��اه��دت وك��م
ال��ب��ح��ر ل��ج��ة ف��ي ال��در م��ن��ه��ا ف��أن��ت��ج م��ح��ي��ط��ه��ا ال��ل��غ��ات ع��ل��م ف��ي خ��اض وك��م
واألس��ر ال��ج��ب��ر ع��ن��ا ف��ي اخ��ت��ي��ار ب��ق��ي��د أن��ف��س م��ع��ن��اه روح ف��ي ره��ن��ت وك��م
وال��ق��در وال��ف��خ��ر ال��ع��ز ط��راز ع��ل��ي��ه م��ه��اب��ة ث��وب ال��ل��ه ك��س��اه ع��زي��ز
وال��ب��ر ال��ب��ح��ر ف��ي ال��ق��ص��اد أت��ى إل��ي��ه��ا م��ق��اص��د ه��ب��ات م��والن��ا م��واه��ب
ب��ال��در ي��ق��اي��س ال ف��ض��ل وم��ف��ت��اح ال��ه��دى درر ف��ي ال��غ��راء ال��ك��ع��ب��ة ه��و
ال��ع��ص��ر م��دى ال��س��ام��ي��ات ال��م��ع��ال��ي س��م��اه ط��وال��ع م��ن��ه ال��س��ر س��ر م��ط��ال��ع
ت��دري إذا ال��ق��وي��م األق��وى ال��م��ن��ه��ج ع��ن ع��وارًف��ا ال��ع��ارف��ي��ن م��غ��ن��ى ال��ك��ن��ز ه��و
وال��ش��ع��ر ب��ال��ن��ث��ر ال��ع��رب ل��غ��ات ب��أع��ل��ى ن��اط��ًق��ا أص��ب��ح ��ان ح��سَّ ن��ط��ق��ه ف��م��ن
ال��ب��ش��ر ج��وه��ر ف��ي واإلق��ب��ال ال��ع��ز م��ن ك��وك��ب ب��ت��ق��ل��ي��د أش��ع��ار م��ط��ول
ال��ح��ر أن��ف��س ف��ه��م��ه��ا ف��ي ل��ه��ا ت��رق ع��ج��ائ��بً��ا أب��دى ال��ك��ل ال��ع��ل��وم ف��ي ف��ك��م
ال��ت��ب��ر خ��ال��ص م��ن وال��ع��ق��د م��ن��ض��دة ج��واه��ر ث��م��ي��ن در ف��م��ن��ث��وره
وال��ق��م��ري ال��ش��وق ب��ل��ب��ل ع��ل��ي��ه��ا ف��غ��ن��ى ري��اض��ه ف��ي أي��ن��ع��ت ق��د وأزه��اره��ا
ال��ق��ط��ر س��ائ��ر ف��ي األرض ج��م��ي��ع ف��ع��م ذك��ره ش��اع ال��ذي ال��ف��رد ال��َع��َل��م ه��و
ال��خ��ب��ر أول��ي ع��ن ك��ش��ف��ه��ا ف��ع��ال��ت ت��ع��ال��ت ب��ح��ك��م��ة ال��زم��ان ق��دم م��ن ال��ي��م��ن ل��ه
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ال��دري وال��ك��وك��ب األف��الك ع��ل��ى أض��اء وح��ل��ة ح��ل��يٍّ��ا ال��ق��ام��وس وه��ب ل��ق��د
ال��س��ك��ر م��ورد م��ن ك��ال��ن��ش��وان راح ب��ه م��ش��ربً��ا ف��رواه ظ��م��آنً��ا ك��ان وق��د
ن��ش��ر ع��ل��ى ال��م��ع��ان��ي ف��ي ت��ح��ل��ى م��ا إذا ب��ش��رح��ه ك��ال��ع��روس ت��ج��ل��ى ق��د وك��م
ن��ش��ر ع��ل��ى ال��م��ع��ان��ي ت��ط��وى ب��ه ب��ح��ي��ث م��ع��ج��بً��ا ب��ال��ب��داي��ع ع��ج��ي��بً��ا وأض��ح��ى
ال��ح��ص��ر ع��ن ت��ج��ل م��ع��ان��ي��ه ل��ك��ون م��ق��ص��ر ال��ص��ف��ات ف��ي ب��م��دح��ي وإن��ي
ال��م��ق��ري ب��ال��م��ال��ك��ي االس��م بُ��َع��يْ��د وأدع��ى وص��ف��ك��م م��ادح ل��ل��رح��م��ان ال��ع��ب��د أن��ا
ال��ص��در وف��ي ال��ق��ل��وب ف��ي ال��م��زاي��ا ل��م��دح ال��وف��ا دوح��ة ف��ي ال��ل��ه ب��ب��اب وق��ف��ت
ال��ب��ر م��ن��ق��ب��ة وال��ح��ي ال��ه��دى ك��رام وآل��ه ل��ل��ن��ب��ي ص��الت��ي وأه��دي
وال��س��م��ر ال��ب��ي��ض ص��ب��ا ع��ن ص��ف��ًح��ا ال��ذك��ر دع ب��م��دح��ك��م م��ق��وًال أب��دى م��ادح م��دى

فقال: بنثر أتبعه ثم

املشارب مورد السمية، واملقامات الرتب لذوي السنية املواهب لواهب حمًدا
الكماالت أنوار هياكل يف الربانية الفتوحات أرسار ومعدن املرضية، الرحمانية
الفرات العذب واملرشب األسنى الجناب بذلك يلوح ثناء يضمن الصمدانية،
بتأييد مؤيًدا والرحيق، التسنيم بكأس مشوبًا العبيق والند املسك ختامه األهنى

شعر: مرتدي، املكارم راحات بأرواح محمدي

ال��ج��ه��د ال��واص��ف ع��ل��ى ل��ك��ْن م��ن��ط��ق��ي ع��ل��ى زاي��د وص��ف��ك أن ألدري وإن��ي

وأصحابه األخيار آله وعىل الوفا بحر املرتىض النبي عىل والسالم والصالة
… بعد أما األبرار،

مكنونة جواهر فيه فإذا العجيب القاموس هذا يف طريف رسحت فقد
املقال لسال مدحها عن ويعجز الرجال أيادي عنها تقرص مخزونة، ومعادن
هذا بكتابه هللا أدام الحسيني، مرتىض محمد السيد وحبيبنا وأخينا ملوالنا
قدير يشاء ما عىل إنه السنني وتعاقب األيام ممر عىل املسلمني لعامة النفع
منه الراجي مواله إىل العبيد أفقر ببنانه ورقمه بلسانه قاله جدير، وباإلجابة
األشعري األحمدي األزهري املقري املالكي األجهوري الرحمن عبد مناه بلوغ
صالح من النجيب هذا ينساني ال أن وراجيًا ومسلًما ومصليًا حامًدا الشاذيل،
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اثنتني سنة منه بقني لتسع شعبان يف ذلك حرر وجلواته، خلواته يف دعواته
العاملني. رب هلل والحمد وألف، وماية وثمانني

سيدنا إىل املنسوبة األم جهة من نسبه له ليستخرج املذكور لشيخنا كتبه ومما
نصه: ما الخضريي القطب بواسطة — عنه ريضهللا — الزبري

ن��داك��ا ب��ب��ح��ر ل��م��ع��ت وأه��ل��ة ع��الك س��م��اء ف��ي ف��ض��ل ش��م��س ي��ا
ج��وزاك��ا ب��ه ش��ه��دت ب��ت��س��ل��س��ل ك��ل��ه��ا ال��م��واه��ب ح��ذت ال��ذي أن��ت
ذاك��ا م��ن ب��ل��غ��ات��ه��ا أزه��اره��ا ع��ل��ى ص��دح��ت ق��د اإلس��ع��اد وب��الب��ل
م��رق��اك��ا س��ام��ه ف��خ��ار م��ع��ن��ى إل��ى م��ن��س��وبً��ا األص��ل ج��وه��ري ي��ا
م��ع��ن��اك��ا م��ن الح ف��ض��ل ب��ح��دي��ث ش��م��س��ه��ا ف��ت��ج��ل��ي ت��ت��ل��ى آي��ة ل��ك
ل��ذراك��ا ب��ج��واه��ر وم��ن��اه��ج أق��م��ارن��ا ع��ل��ى ت��س��م��و ب��ه��ج��ة ل��ك
م��ج��الك��ا ب��ه��ا أس��ح��ره وال��س��ح��ر أح��راره��ا ل��ه��ا رق��ت رق��ة ل��ك
ن��داك��ا ال��ع��الء س��ح��ب ب��ه��ا ق��ط��رت ال��ت��ي راح��ت��ك غ��ي��ث م��ن م��ن��ح��ة ل��ك
س��ن��اك��ا س��ن��اء م��ن س��رٍّا ت��زداد ال��ض��ح��ى ش��م��س ب��ه��ا الح��ت ل��م��ح��ة ل��ك
رب��اك��ا دون األن��داء ب��م��ط��ول ح��ات��م ل��دي��ه��ا ي��ك��ب��و راح��ة ل��ك
ج��دواك��ا أي��م��ان��ن��ا ع��ل��ى دل��ت ال��ورى ف��ي ب��م��ث��ل��ك ن��س��م��ع ل��م ت��ال��ل��ه
س��راك��ا ت��س��ي��ر ع��ن��ه��ا وع��وارًف��ا م��ع��ارًف��ا ال��وج��ود م��أل س��ي��ًدا ي��ا
إالك��ا ل��ي ل��ي��س ال��م��ؤم��ل أن��ت س��ي��دي ان��ت��س��اب��ي ب��ت��خ��ري��ج ج��دل��ي
أدراك��ا ف��م��ا ن��س��ب ل��ه��م ي��ق��را وف��ات��ه��م بُ��ع��ي��د أم��ث��ال��ي ف��ال��ن��اس
زك��اك��ا ب��ط��الئ��ه ال��رض��ا إن م��ؤرًخ��ا ف��ي��ك ال��ن��ع��ت م��دي��ح واق��ب��ل

معرفة يف إليه رغب ملا إسعاًفا مأموله بإنجاز ووعده ارتجاًال الجواب له فأعاد
نصه: ما أصوله

م��ن��اك��ا ال��ك��ري��م م��والك وأن��ال ف��داك��ا ج��ع��ل��ت إن��ي ال��ه��دى ش��م��س
ع��الك��ا ال��ف��خ��ار أه��ل ع��ل��ى وع��ال وال��ت��ق��ى وع��ل��م ف��ض��ل ف��ي ف��ق��ت ق��د
األف��الك��ا س��ام��ت ق��د ح��س��ن��ه��ا ف��ي ن��ظ��ام��ه ع��ق��ود ن��ظ��ًم��ا راس��ل��ت��ن��ي
أس��داك��ا ق��د ب��ال��ف��ي��ض ال��ذي ج��ل م��ق��ام��ه��ا ي��ج��ل م��ن��ًح��ا وم��ن��ح��ت��ن��ي
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س��ن��اك��ا ض��ي��اء م��ن الح��ت ك��ال��ش��م��س ف��ذا ن��س��ب ف��ي ال��ت��خ��ري��ج وس��أل��ت��م
أن��س��اك��ا وال ل��خ��دم��ت��ك��م أع��زى وإن��ن��ي ك��ت��ب��ت ب��ه ظ��ف��رت ف��إذا
ن��داك��ا ب��ح��ور م��ن ي��غ��رف وال��ف��ي��ض أب��دي��ة ع��زة ف��ي وُدْم واْس��ل��م

مطلعها: قصيدة العيدروس الرحمن عبد السيد شيخنا إىل وكتب

وال��س��ر ال��ك��رام��ات ن��ور ب��ه��ا والح ال��ق��ط��ر واب��ل ع��م��ه��ا أرًض��ا ال��ل��ه رع��ى
ال��ف��خ��ر س��م��ا ال��رس��ول أن��ج��اب وأب��ن��اء وال��ت��ق��ى ال��م��ك��ارم ح��ازوا س��ادة ب��ه��ا

وآخرها: طويلة وهي

ب��ال��در ن��ظ��م ال��م��دح ق��واف��ي ب��ع��ق��د ب��ج��ن��اب��ك��م الئ��ذًا إل��ي��ك��م أت��ي��ت

وهو: بتمامه هنا أوردته ولبداعته الجواب السيد له فأعاد

ال��ع��ذري ال��ه��وى ُح��َم��يَّ��ا ي��ع��اط��ي��ن��ا وواف��ى وال��ج��ه��ر ال��س��ر ح��ض��رة ف��ي ل��ن��ا ت��ج��ل��ى
ال��ف��ج��ر ف��ي ال��ب��الب��ل ك��أس ب��ه��ا ي��دار روض��ة ب��الب��ل ع��ن ف��أغ��ن��ى وغ��ن��ى
وال��ب��در ال��ش��م��س ف��اي��ق ح��س��ن ف��ل��ل��ه ح��س��ن��ه ب��راح��ات أرواح��ي وروح
ال��س��م��ر ع��ادل ي��زدري ت��ث��ن��ى م��ا إذا ال��ض��ي��ا ج��ام��ع وج��ه��ه ف��ري��د أغ��ن
ال��ع��ط��ري ري��ق��ه م��ن ال��ك��رم ب��ن��ت وأخ��ج��ل ول��ف��ت��ه وج��ي��ًدا ط��رًف��ا ال��ظ��ب��ا أع��ار
ال��ن��ش��ر ف��ائ��ح خ��ال��ه إال ال��م��س��ك وم��ا ب��خ��ده إال اإلش��راق ح��ك��م��ه وم��ا
ال��م��ص��ري ال��س��ك��ر م��ن أح��ل��ى أن��ه ع��ل��ى ث��غ��ره ب��ح��ر ح��وى م��ا إال ال��در وم��ا
أس��ر ف��ي ال��ن��وم رق��ي��ة م��ن أن��ه��ا ع��ل��ى ج��ف��ون��ه ح��وت��ه م��ا إال ال��س��ق��م وم��ا
ب��ال��ه��ج��ر ي��ق��اب��ل أن إال ال��ن��ار وم��ا ك��وث��ر وال��ري��ق ال��ج��ن��ات ورج��ن��ت��ه
وال��ق��م��ري ال��ورق ص��ادح ع��ل��ي��ه ل��غ��ن��ى ل��ح��ظ��ه س��ي��ف ق��ده م��ن ي��خ��ف ل��م ول��و
أس��ري ب��ه وه��ذا أغ��دوا ب��ه ف��ه��ذا ش��ع��وره وال��ل��ي��ال��ي ص��ب��ح��ي م��ح��ي��اه
ال��خ��ص��ر م��ن أوه��ى م��ن��ه ع��ذول��ي وع��ق��ل ث��ق��ال��ة ال��ع��ذول م��ث��ل وأرداف��ه
ال��ش��ع��ر م��ن ال��ط��وي��ل إال ش��ع��ره وم��ا ك��ام��ل ال��ح��س��ن واف��ر ج��م��ال ب��س��ي��ط
ال��ظ��ه��ر ح��ال��ة ف��ي ال��ل��ي��ل اس��وداد ت��ب��دى وج��ه��ه ن��ور ال��دج��ا ف��ي ت��ج��ل��ى م��ا إذا
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ت��دري ال ح��ي��ث م��ن األغ��ص��ان ع��ل��ى ف��غ��ن��ت ال��ح��م��ى ص��ادح��ة ال��ش��م��س ظ��ه��ور وظ��ن��ت
ع��م��ري ان��ق��ض��ى أق��ول: ي��وًم��ا ج��ف��ا م��ا إذا وإن��ن��ي ال��ح��ي��اة إال وْص��ل��ه وم��ا
ال��ف��ج��ر غ��رة ف��ي دام اع��ت��ق��اد ج��م��ي��ل م��خ��ل��ص أب��ي��ات ال��دريُّ ل��ف��ظ��ه ح��ك��ى
وال��ن��ث��ر ال��ن��ظ��م زاه��ر ش��ع��ر خ��ف��اج��ي ح��ك��م��ة ب��دي��ع��ي أل��ف��اظ ح��ري��ري
ال��ق��ط��ر ص��ال��ح م��ن ك��ال��روض ال��ع��ال رب��ي��ع ب��ف��ض��ل��ه ي��ح��ي��ا ال��س��ع��د خ��دن ال��م��ج��د أخ��و
ب��ال��م��ق��ري خ��ص وإن ف��ي��ه��ا ن��س��ب��ة ل��ه ف��ك��ل��ه��ا ال��ع��ل��وم ب��أل��ب��ان ت��غ��ذى
ال��ع��ص��ر س��ال��ف ف��ي س��ل��م��ان اه��ت��دى إل��ي��ه��ا رف��ع��ة ح��از ق��د ال��ب��ي��ت آل ح��ب وم��ن
ال��ع��ص��ر راح��ة ال األن��س راح ب��ب��ه��ج��ة م��ه��ج��ت��ي روح��ت ال��رح��م��ن ع��اب��د ف��ي��ا
وال��ش��ك��ر ب��ال��م��ح��ام��د ت��زه��و ال��س��ك��ر م��ن ب��ح��ال��ة راح��ت ال��روح إن ل��ع��م��رك
ال��ذك��ر م��ح��ك��م ف��ي ب��ال��ن��ص م��داي��ح��ه��م ل��س��ادة م��ول��ى م��والي ي��ا زال��ت ف��ال
ال��ع��م��ر داي��م ودك��م أب��وه��ا ي��رج��ى رون��ًق��ا ك��ال��ي��ت��ي��م��ة ف��ك��ر ب��ن��ت وخ��ذ
ال��ف��ك��ر راي��ق ي��ك��ن ل��م ال��ت��ن��ائ��ي ب��ط��ول وإن��ه ال��ع��ي��دروس اب��ن ع��ن وع��ف��ًوا
ص��دري ف��ي ك��ل وم��ن آرائ��ي وم��س��رح ص��ب��وت��ي ك��ن��ه ف��ارق��ت وروح��ي ال ول��م
ال��ط��ه��ر ال��ورى خ��ي��ر ال��ل��ه رس��ول ب��ج��اه راح��ة خ��ي��ر ف��ي ال��ع��ود ألرج��و وإن��ي
ال��غ��ر ص��ح��ب��ه م��ع ال��ب��ي��ت أه��ل وس��اي��ر س��الم��ه ث��م ال��ل��ه ص��الة ع��ل��ي��ه

مطلعها: إحداهما قصيدتان — تعاىل هللا رحمه — العيدروس السيد رثاء يف وله

إخ��ف��ا زه��ره س��ع��د وث��ن��ى وب��ال ف��ت��ن��ة ال��ع��ص��ر ده��م
ألال ل��س��ع��ده ف��ض��ل ش��م��س ت��وارى ال��ل��ح��ود ط��ي��ة ف��ي ح��ث
ال��ب��ل��غ��ا ب��ي��ان��ه��ا ع��ن أع��رب��ت م��ع��ان ب��دي��ع ف��ي ال��ل��ه آي��ة
ن��ب��ال أئ��م��ة ي��م��م��ت��ه��ا م��ج��د ك��ع��ب��ة ال��ع��ي��دروس ق��ط��ب��ن��ا

رجب. عرشين سابع يف — تعاىل هللا رحمه — املرتجم وتويف طويلة، وهي
عبد بن أحمد بن محمد السيد النسيب الحسيب املفضل والعمدة املبجل األجل ومات
بن أحمد بن محمد بن بكر أبي بن عمر بن أحمد بن العارفني تاج ابن محمد بن اللطيف
الحسيني القادر عبد بن العزيز عبد بن محمد بن رششيق بن محمد بن حسني بن عيل
واملجادة، والكرامة والسيادة العز بيت من الجيزي بنت بابن ويعرف املرصي، الجييل
السادة ملشيخة مضافة ولده يف زالت وال النقابة بباب الكتابة توىل العارفني، تاج جدهم
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املرتجم وكان والعز، بالثروة مشهور املوسكي ظاهر قاعات بالسبع ومنزلهم القادرية
استحضار عىل بها يقتدر ملكة له وصار وافًرا حظٍّا منه أدرك حتى بالعلم اشتغل
ولهم الناس، عن وانجماع واحتشام وهيبة وجاهة ذا وكان والفروع، واملسايل النكات
هللا رحمه — تويف للنزهة، األحيان وبعض النيل أيام يف إليه يذهبون جناق بربكة منزل

الخالق. عبد السيد أخوه منصبه وتوىل السنة هذه يف — تعاىل
بن هللا عبد بن أحمد بن عيل بن محمد بن عمر بن عيل السالك الفاضل السيد ومات
بن يعقوب بن سليمان بن بكر أبي بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن أحمد بن حسن
مرص، وقدم بقنا ولد الحسيني الرشيف القناوي الرحيم عبد سيدي القطب بن محمد
جدة من وركب الحرمني فورد السياحة إليه حبب ثم الحفني األستاذ عن الطريقة وتلقن
املشهد دخل ثم الكرام، املشاهد من بهما من وزار وبغداد البرصة إىل ومنها سورت إىل
إىل ومنها خراسان دخل ثم — عنه هللا ريض — طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري فزار
إىل عاد ثم العطا له وأجزل فأكرمه شاه أحمد بالسلطان واجتمع وقندهار، وكابل غزنني
وذهب بسلطانها، واجتمع بنارس إىل فوصل سيالن بحر إىل هناك من وركب الحرمني
بإمامها واجتمع صنعا ودخل اليمن إىل سار ثم الحرمني إىل رجع ثم جاوة، بالد إىل
الذكر حلق لهم يعقد وصار به، واستأنسوا عنهم وأخذ بمشايخها واجتمع زبيد ودخل
وكانت وثمانني، اثنتني سنة وذلك مرص إىل ثم الحرمني إىل عاد ثم وأكرموه طريقته عىل

سنة. عرشين نحو غيبته مدة
هللا رحمه — همام العرب بشيخ واجتمع الصعيد إىل السنة هذه آخر يف توجه ثم
ثم شهوًرا هناك ومكث رحمه، ووصل جدة فزار قنا ودخل زايًدا، إكراًما وأكرمه — تعاىل
عاد ثم صنعا، إىل وطلع اليمن إىل وسافر القلزم، من الحرمني إىل وتوجه مرص إىل رجع
وانتظم الحسيني، أحمد بن إبراهيم السيد العالمة ذاك إذ إمامها وكان باليمن كوكبان إىل
بحسن واستمال زبيد أهل من جماعة الطريقة منه وتلقن ذكره، وشاع أمره وراج حاله
بالجبال باليمن بلدة وهي زمرمر، تسمى ببلدة الزيدية من طايفة ومداراته مذاكرته
حلقة وأقام أحبوه حتى بهم يزل فلم الصوفية بطرق يقولون وال الذكر يعرفون ال وهم

السويس. إىل القلزم من وركب جدة إىل هناك من رجع ثم وأكرموه، عندهم الذكر
السيد شيخنا بصحبة إليه فذهبت بالجمالية فنزل وتسعني أربع سنة مرص ووصل
املودة كمال منه فرأيت اليوم، ذلك قبل أره ولم به أسمع وكنت عليه وسلمنا مرتىض
وترددنا األخرية، رحلته أخبار منه وسمعت املفاكهة وطيب املروة وتمام املعارشة وحسن
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عيل بزاوية أياًما ويقيم بوالق إىل األحيان بعض يف ينزل وكان كثريًا، علينا وتردد عليه
منزيل إىل وحرض الهيتمي بدوي والشيخ الصاوي، مصطفى الشيخ العالمة بصحبة بك
مصطفى السيد ولده إليه وأتى بمرص تزوج ثم استدعا، وبدون باستدعا مراًرا ببوالق
معارشة طيب مع هللا إىل توجه وحسن عبادة يف حاله عىل زال وما زايًرا، البالد من
ليلة تويف حتى مدة االستسقا بعلة تمرض حتى األخيار العلما وصحبة األذكار ومالزمة
شيخه يدي بني بالقرافة ودفن باألزهر عليه وصيل السنة، من األوىل جمادى غرة الثالثا

الحفني.
نزًرا، شيٍّا إال مرياثه من يحصل فلم موته من مدة بعد فحرض غايبًا ابنه وكان

ذهب. حيث سفراته يف جمعه ما وذهب
إبراهيم بن األرشاف باشجاويش حسني السيد األصيل والجليل النبيل الوجيه ومات
واللطف للفضايل جامًعا حسنًا إنسانًا كان الخطاط، أفندي مصطفى بن تفكجيان كتخدا
ودوًدا الطباع مألوف وكان التاريخ، يف وخصوًصا الفنون يف كثرية كتبًا واقتنى واملزايا،

تعاىل. هللا رحمه مثله بعده يخلف فلم األخالق مهذب النفس رشيف
وملا الصابونجي، جربجي محمد مماليك من وأصله أباظة كتخدا محمد األمري ومات
ينمو يزل ولم املقتول، بك حسني عند ثم ببيتهم فخدم صغريًا تركه تقدم كما سيده مات
ورصامة، بشهامة فيها فسار الدهب أبي بك محمد كتخداية تقلد حتى الخدم يف ويرتقى
حتى وأتباع ومماليك عزوة وله األمرا من معدوًدا مماليكه أيام يف بعده مبجًال يزل ولم

السنة. هذه يف ومات تعلل
األصل الطرابليس الوهاب عبد بن عمر الحاج الصالح الصدوق الخري التاجر ومات
يف إليه يأتي فكان الحفني بالشيخ واختص يتجر، وهو مدة دمياط سكن الدمياطي،
الوافدين مأوى منزله وكان طرفه، من يأتي من ويكرم بالهدايا ويراسله يزوره عام كل
إنما قط الضيوف مع يأكل ال أنه عادته من وكان إكرامهم، بواجب ويقوم جهة كل من

واملروة. التواضع كمال من وهذا الخدم مع يأكل ثم يأكلون، داموا ما عليهم يخدم
وغريه، باألزهر الشوام رواق مجاورين من كثري عليه وفد رمضان شهر قرب وإذا
وكساوي بنفقة ذلك بعد يصلهم ثم اإلكرام يف الصوم شهر ينقيض حتى عنده فيقيمون

مجبورين. عنده من ويعودون
بالثغر، التجار الذمة أهل بعض مع قضية له حصلت وثمانني ثالث سنة ويف
يف سؤاًال له فكتبوا الحفني، الشيخ وأخرب مرص إىل فحرض وسبه الذمي عليه فتطاول
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فيه وأطنب جوابًا عيل فكتب الوالد الشيخ إىل وأرسله جوابًا الشيخ عليه وكتب فتوى
هذه مثل يف الرميل الدين خري للشيخ رفع سؤال عن جوابًا الخريية الفتاوى من ونقل
خوًفا عمر الحاج حضور إثر يف النرصاني ذلك وحرض ذلك، ونحو الذمي بحرق الحادثة
كبار بمعونة الشيخ جماعة مع فاشتغل قوية اإلسالم شوكة ذاك إذ وكان نفسه، عىل
الشيخ عىل فأدخلوا باملال وفتنوهم االنتقام حصول تحققوا أن بعد بمرص النصارى
الحاج ادعاها التي باأللفاظ يسبه لم أنه وذلك آخر، قالب يف الدعوى وسبكوا شكوًكا
وأحرضوه بذلك، األول السؤال صورة وغريوا وسامحه صالحه التسابب بعد وأنه عمر
عليه يكتب ال فحلف الكفراوي حسن الشيخ به فعاد عليه؛ الكتابة عن فامتنع الوالد إىل
إىل وسافر فيه، اعتقاده واختل الشيخ طرف من عمر الحاج خاطر وتغري أبًدا ثانيًا

بقليل. الحادثة هذه بعد الشيخ ومات النرصاني، من قصده يبلغ ولم دمياط
رزق املعلم بكاتبه أيامه يف النصارى شأن وارتفع بك عيل إىل مرص رياسة وانتهت
قبض من له فأرسلوا دمياط من املرتجم نفي عىل فعملوا الجوهري، إبراهيم واملعلم
القيد، ورجليه رقبته يف ووضعوا وداره حواصله من أمواله ونهبوا رمضان شهر يف عليه
فاستمر الشام، طرابلس إىل وأرسلوه مركب يف وأوالده نسائه مع عريانًا مهانًا وأنزلوه
نرصة إىل امليل وأظهر بك محمد مرص بإمارة واستقل بك عيل دولة زالت أن إىل بها
أن فكاد دمياط إىل رجوعه شأن يف بك محمد الغزي الدين نجم السيد فكلم اإلسالم،
بيطار يوسف واملعلم الجمل مخاييل واملعلم املجلس ذلك يف حاًرضا وكنت لذلك، يجيب
بالثغر املفسدين من ألنه اإلجابة؛ عدم يف باإلشارة األمري يغمزان السدلة أسفل وقوف
اإلجابة. من قرب كان أن بعد الدين نجم السيد فسوف الجمارك تعطيل يف السبب ويكون
مذكوًرا شيٍّا يكن لم كأنه عمر الحاج وصار القضية وتنوسيت الدولة تغريت فلما
هرًما شيًخا وصار نضارته وذهبت حاله تقهقر وقد مرص علينا وورد الثغر، إىل رجع
األذكار عىل يداوم حال هللا مع له وكان السنة، يف تويف حتى به واستمر الثغر إىل رجع ثم

تعاىل. هللا رحمه يهمه، بما إال يشتغل وال التطوع صالة من ويكثر
عزبان كتخدا يوسف مملوك وأصله الربكاوي كتخدا إبراهيم الجليل األمري ومات
وجود صغره يف القرآن وقرأ وجاقهم، مناصب يف وتوىل سيده، سيادة يف نشأ الربكاوي،

وأهله. العلم إليه وحبب الخط
وشهامته لرياسته خشداشينه دون بيتهم رياسة يف املتعني هو كان سيده مات وملا
اآلداب يف ودربهم املماليك واشرتى وأتباعه، خشداشينه إليه وانضم سيده بيت ففتح

املايض. الزمن محاسن وأدرك الخط، وتجويد والقراءة
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ا جدٍّ كثرية كتبًا واقتنى والخطاطني، واملزايا املعارف وأهل الفضال مأوى بيته وكان
للناس ويعري عنده، إال يوجد ال إليه احتيج إذا املعدوم الكتاب إن حتى وعلم فن كل يف
حاله والزم بيته يف اعتكف وبآخرة والنقل، املطالعة يف لالنتفاع الكتب من يرومونه ما
وتبددت السنة هذه يف تويف أن إىل النوافل وصالة واملطالعة القرآن تالوة يف أوقاته وقطع

تعاىل. هللا رحمه وذخايره كتبه
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بقوله: قاسم الشيخ العرص أديب وأرخه املبارك االثنني بيوم العام استهل

ه��م ك��ل ف��رج ف��ال��ل��ه اس��ت��ش��ب��روا م��ص��ر أه��ل ي��ا
ع��م ال��ل��ه ب��ف��ض��ل ع��ام م��ؤرًخ��ا ال��رخ��اء وأت��ى

قليًال. االنحالل يف األشيا وأخذت باملنطق، الفال فكان
الصلح شأن يف بك إلبراهيم املتوجهني الجماعة بأن األخبار جاءت سابعه) (ويف
فتكلموا بك بإبراهيم اجتمعوا جلبي ومرزوق األغا بك وسليمان الدردير الشيخ وهم:
كتخدا أغا وعيل البلد أمري عادته عىل هو يكون أن منها برشوط فأجاب ذلك، شأن يف معه

منصبه. عىل الجاويشية
بالسمع فأجابوا ذلك وعرفهم األمرا، بك مراد جمع باملكاتبة الرسول وصل فلما
بك أحمد أيًضا وسافر بها، حرض الذي صحبة وأرسلوها الرسالة جواب وكتبوا والطاعة

عرشه. حادي يف البحرين أمني أغا وسليم الكالرجي
إن وقيل حصل، الذي الصلح نقض بك إبراهيم بأن األخبار وصلت عرشينه ويف
ذلك. ونقض أخر بأشيا احتج تمت فلما ذلك بدون له تتم ال ألغراض مداهنة كان صلحه
أغا وسليم بك سليمان وأن ذكر بما وأخرب الدردير الشيخ حرض صفر سادس ويف

معه. استمروا
هذه يف للحجاج وحصل بك، مصطفى الحاج أمري مع الحجاج وصل منتصفه ويف
ولم والجديدة القديمة عوايدهم بسبب العربان وقيام الغال من عظيمة مشقة السنة
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وهلك السبل، ملنع — السالم وأزكى الصالة أفضل صاحبها عىل — املنورة املدينة يزوروا
عظيم. جانب منهم وانقطع الجوع، من والبهايم الناس من كثري عالم

إال يبق ولم القصري، إىل السويس من وحرض القلزم إىل املراكب يف نزل من ومنهم
هناك وحرصوهم العقبة سطح يف املغاربة لحجاج العربان ووقفت وأتباعه، الحج أمري

أنفار. عرشة نحو إال منهم ينج ولم آخرهم عن وقتلوهم ونهبوهم
وهو الوايل بك إبراهيم هرب الحج أمري ملالقاة األمرا وخروج الحج نزول أثناء ويف
أتباع من بمرص كان من صحبته وذهب باملنية، أخيه إىل وذهب األغا بك سليمان أخو

أياًما. الحال وسكن أخيه
تجديد بسبب الصغري بك وأيوب الكبري بك أيوب سافر صفر شهر أواخر ويف
األشقر بك وعثمان األغا بك سليمان إليهم حرض سويف بني إىل وصلوا فلما الصلح،

املنية. إىل جميًعا ورجعوا الصلح إىل بك إبراهيم أجاب ثم منهم، باستدعا
حرض ذلك إثر ويف بذلك بمكاتبات املال بيت أغا حسن حرض األول ربيع أوايل ويف
تقادم بك لعثمان بك مراد وقدم بك، مراد فقابال األشقر بك وعثمان الصغري بك أيوب

ثانيًا. املنية إىل بك أيوب رجع ثم
إىل األمرا من معه ومن الكبري بك إبراهيم وصل الثاني ربيع رابع االثنني يوم ويف
واملشايخ والوجاقلية األمرا وباقي بك مراد إليه فعدى الغربي، بالرب الخبريي معادي
يوم يف بك إبراهيم حرض ثم بك إبراهيم إثرهم يف وعدى مرص، إىل ورجعوا عليه وسلموا
معه وجلس بيته يف بك مراد عرصيتها يف إليه وحرض بيته إىل ودخل مرص، إىل الثالثا

طويلة. حصة
فلبسها الباشا من الخلع بك إلبراهيم وحرضت الديوان عمل عارشه األحد يوم ويف
األمرا، بقية وكذلك يده وقبل بك مراد قام ذلك وعند واملشايخ، واألمرا بك مراد بحرضة
كان، كما مستحفظان أغات أغا عيل وتقلد كان، كما الجاويشية كتخدا أغا عيل وتقلد
عىل يرتامى وسار عظيم قلق له وحصل بك مراد واله كان الذي أغا قايد لذلك فاغتاظ
قتلت وإال منصبي إيلّ يردوا لم إن يقول: وصار منصبه، رجوع يف عليهم ويقع األمرا

أغا. عيل
من نفسه عىل وخاف أغا عيل واستوحش أغا عيل عزل عدم عىل بك إبراهيم وصمم
لبسوا إنهم ثم أبًدا. أغا قايد يتوالها ال أغا عيل عزل إن قال: بك إبراهيم إن ثم أغا، قايد

السكوت. إال وسعه وما أغا قايد أمل وقطعوا البحرين أمني أغا سليم
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يرض فلم جرجا والية الرشقاوي بك عثمان طلب اآلخرة جمادى شهر أوايل ويف
ماتوا وأهلها خراب البالد فإن ذلك واترك املال من كذا نعطيك نحن له: وقال بك إبراهيم

الجوع. من
بنفسه الصعيد إىل مسافًرا وأجناده بمماليكه املذكور بك عثمان خرج منتصفه ويف
فأبى لريدوه جماعة له فأرسلوا العادة عىل لذلك تقليًدا يلبس ولم لقولهم، يسمع ولم

الرجوع. من
الغال. أمر الناس ونيس الحميات وكذلك بالطاعون املوتان كثر وفيه

وكان بك، إبراهيم عليه فانزعج اإلبراهيمي أباظة بك عيل مات الخميس يوم ويف
مات فلما ذلك، من خوًفا القديمة ومرص العيني قرص ناحية إىل بأجمعهم خرجوا األمرا

بيوتهم. إىل ورجعوا الرعب داخلهم مماليكهم من وكثري بك عيل
ورجع جرًجا، حاكم وجعلوه بك الجني عيل وخلعوا القلعة إىل طلعوا األحد يوم ويف

قايمقام. ذاك إذ بك إبراهيم وكان أيًضا بيته إىل بك إبراهيم
بالطاعون. نبوت أبو بك سليمان أيًضا مات وفيه

الطاعون. أمر خف رجب منتصف ويف
وكذلك سكندرية ثغر إىل الجديد مرص باشا بوصول الخرب ورد شعبان منتصف ويف
القلعة وأغات البلد أهل بني باإلسكندرية فتنة بأيام ورودهما قبل ووقع جدة، باشا
عىل وقبضوا العامة فثار الرسدار، أتباع بعض قتله البلد أهل من قتيل بسبب والرسدار
مكشوف وهو البلد به وطافوا لحيته، نصف وحلقوا حمار عىل وجرسوه وأهانوه الرسدار

بالنعاالت. ويصفعونه يرضبونه وهم الرأس
بك إبراهيم إىل جماعة منهم وحرض البحرية عربان بني فتنة وقعت أيًضا وفيه
صحبته وأخذهم بك مراد فركب ذلك يف بك مراد فكلم أخصامهم، عىل اإلعانة منه وطلبوا
به املستعينني عىل وهجم ليًال فركب ا رسٍّ وأرشوه األخصام معه فتواطأ البحرية إىل ونزل
ثم وأغنامهم وإبلهم مواشيهم ونهب كثرية جماعة منهم فقتل مطمئنني، غفلة يف وهم

بالغنايم. مرص إىل رجع
الجاويشية كتخدا أغا عيل فركب بوالق، ساحل إىل جدة باشة حرض شعبان غاية يف

السويس. إىل ليسافر العادلية إىل صحبته وركبوا وقابلوه العكاكيز وأرباب
ومنعوا الجامع أبواب وقفلوا باألزهر والقاطنني املجاورين فقرا ثار رمضان غرة ويف
مدرسة أغلقوا وكذلك اليوم، ذلك فيه يصل فلم الجمعة يوم ذلك وكان الصلوات، منه
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يرمحون واملجاورون العميان وخرج الحسيني املشهد ومسجد له املجاورة بك محمد
وأراذل الجعدية ذلك يف وتبعهم وغريه، الخبز من يجدونه ما ويخطفون باألسواق،
العشا بعد إىل ذلك عىل واستمروا املعتادة، وأخبازهم رواتبهم قطع ذلك وسبب السوقة،
األروقة مشايخ إىل وأرسل األرشفية، مدرسة إىل مستحفظان أغات أغا سليم فحرض
منه فقبلوا رواتبهم، بإجراء لهم والتزم ووعدهم معهم وتكلم السفاهة يف إليهم واملشار

املساجد. وفتحوا ذلك
املبارك النيل وفا كان القبطي مرسى لتاسع املوافق شوال شهر ثامن األحد يوم ويف
بطول واستمر شيٍّا ذلك قبل يزد ولم فقط أيام التسعة هذه يف كلها زيادته وكانت
ثالثة من أكثر واحدة ليلة يف زاد مرسى شهر أول كان فلما أخرض، وماؤه أبيب شهر
بحر جرس وقع وفيه التاسع، يوم الوفا أذراع أوىف حتى الزيادة دفعات واستمرت أذراع،
أبي ابن وصحبته ونزل أخشاب جملة معه فأخذ أمريًا له فعينوا بالقليوبية املنجا أبي
خمسة نحو به وغرقوا عظيمة أوتاًدا له ودقوا الفالحني وجمعوا قليوب، شيخ الشوارب
ببحر وقع وكذلك يش، ذلك من ينجع فلم أيام مدة سده معالجة يف واستمروا مراكب

بالفيوم. مويس
عرش ثاني وذلك والحجاج باملحمل بك مصطفى الحاج أمني خرج الخميس يوم ويف

شوال.
الخدم أرباب وصحبته الجاويشية كتخدا سافر القعدة عرش ثامن االثنني يوم ويف

أعلم. تعاىل وهللا الباشا، ملالقاة اإلسكندرية إىل

السنة هذه يف مات من ذكر

ذكر: له ممن السنة هذه يف مات من وأما
محمد الشيخ املعمر املاهر الضابط املجود املقري املتفنن العارف اإلمام الشيخ تويف
الخلوتي ثم األحمدي الشافعي الدين بدر بن الدين جمال أحمد بن محمد بن حسن بن
القرآن وحفظ وألف، وتسعني تسع سنة بسمنود ولد باملنري، املعروف األزهري السمنودي
املقري اإلمام عىل القرآن فجود سنة، عرشون وعمره األزهر الجامع وقدم املتون وبعض
السحيمي محمد الدين شمس الشيخ منهم: جماعة، عىل وتفقه الرميل، محسن بن عيل
هللا عبد وأبي البديري حامد أبي عىل الحديث وسمع الشنواني، الصفا أبي عيل والشيخ
الشيخ كذلك وأجازه وألف، وماية وثالثني اثنتني سنة يف وأجازه الخلييل، محمد بن محمد
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ورد وملا األحمدي، زنفل عيل سيدي عىل ببلده الطريقة وأخذ آخرين، يف عقيلة محمد
شمس الشيخ إىل وانضوى الخلوتية طريقة فلقنه البكري مصطفى بالسيد اجتمع مرص
واستفاض قلبه ونور فأحياه عهده، به واستقام عليه نظره فقرص الحفني محمد الدين

إليه. إال التصوف يف ينتسب يكن فلم منه
وكان الرجال، من عدة عىل واألوفاق كالزايرجة الغريبة الفنون من جملة وحصل
وأحدث منه ألخذه وامللوك األمرا ويتنافس باملثيني املعروف وهو املاية يف املاية وفق ينزل
وأقرا الطلبة به وانتفع مدة القرآن أقرا وقد الفن، أهل ذكره ما غري غريبة طرًقا فيه

عنه. األخذ فأكثروا األواخر يف الطلبة بعض فتنبه عاليًا سنده وكان الحديث،
اإلجازة يطلب الذي الكتاب عليه قرا إذا إال أحًدا يجيز ال اإلجازة يف صعبًا وكان
البعيدة البالد أهايل من جماعة أن حتى املراسلة وال املطلقة اإلجازة يرى وال بتمامه، فيه
عرسة األزمان هذه مثل يف الطريقة وهذه بذلك، يرض فلم اإلجازة منه يطلبون أرسلوا

ا. جدٍّ
وأتته اآلفاق يف شهرته وذهبت بالبنان، إليه وأشري الشأن إليه انتهى أواخره ويف
منزله يف والتدريس الذكر إىل وانقطع برصه وكف والعراق، والشام الروم من الهدايا
ستني نحو الصوم والزم الصاحب، بسويقة العطفة داخل املوسكي قنطرة من بالقرب
وخلف، وأجاز باألجداد األحفاد ألحق حتى وعمر جهة كل من الناس عليه ووفدت عاًما
يزل ولم الطريق، يف لتالمذتهم الصوفية إجازات هيئة عىل نظًما اإلجازات كتب وربما
وجهز السنة هذه يف املحتوم األجل وافاه أن إىل ويفيد الذكر حلق ويعقد ويعيد يبدي
عليه وكثر ملنزله، املالصقة الزاوية إىل وأعيد حافل، مشهد يف باألزهر عليه وصيل وكفن

فيه: املكي حسن الشيخ مدايح ومن مثله، الفضايل مجموع يف يخلف ولم األسف

وال��ظ��ل��م ال��وق��ت داج��ي م��ص��اب��ي��ح ف��ه��م وال��ت��زم ال��ح��ي ح��م��اة ب��ال��ك��رام ل��ذ
ح��ي��ه��م ن��ور م��ن واق��ت��ب��س م��ك��ل��ًم��ا ط��وره��م واف��ي��ت إن ل��ن��ع��ل��ي��ك واخ��ل��ع
ب��ح��ره��م ت��ي��ار ف��ي ال��در ع��ل��ى وغ��ص ل��ح��ب��ه��م ت��ج��ري��د ذي��ل وش��م��رْن
خ��م��ره��م ك��اس��ات م��ن ال��س��الف��ة ص��رف م��رت��ش��ًف��ا اإلخ��الص ق��دم ع��ل��ى وق��م
ل��س��ره��م واك��ت��م ن��ه��ج��ه��م ع��ل��ى وان��ه��ج ل��خ��رق��ت��ه��م وال��ب��س ع��ه��وده��م واح��ف��ظ
وال��ش��ي��م وال��ت��ص��ري��ف ال��ت��ص��وف أه��ل وه��م ال��وج��ود وأع��الم ال��ه��داة ه��م
ك��ال��ع��ل��م اإلس��ع��اد رت��ب��ه ف��ي وع��اد وي��أم��ل��ه ي��رج��و م��ا ن��ال أم��ه��م م��ن
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وال��ح��ك��م ال��ع��ل��م ب��ح��ار ال��م��ح��ي��ا ب��ي��ض أض��ب��ع��ه ال��دي��ن أس��ود األن��وف ش��م
ب��ح��ب��ه��م ي��س��م��و ل��م��ن ط��وب��ى ب��ال��ح��رب ك��رًم��ا ع��اداه��م م��ن ال��ل��ه آذن ق��د
األم��م س��اي��ر م��ن ب��ه��م ي��ل��وذ وم��ن خ��ادم��ه��م ح��ب م��ع ح��ب��ه��م ع��ل��ى ف��اح��رص
وال��ك��رم ال��م��ج��د رب ب��ك��ع��ب��ة وط��ف ب��ه��ا ال��ك��م��ال ق��ام س��دة ل��دى واخ��ض��ع
ع��رم ل��ه��ا س��ي��ل م��ن ال��غ��م��ام��ة ف��ي��ض ع��ج��اي��ب��ه ف��اض��ت م��ن ال��م��ع��ارف ب��ح��ر
وال��ع��ظ��م ال��ف��ض��ل س��ور ال��ع��ن��اي��ة ب��در خ��ف��ا دون ال��ص��دق ش��م��س ال��والي��ة ك��ه��ف
ال��ك��ل��م ف��ي األم��ث��ال س��ي��رت��ه ب��ح��م��د ض��رب��ت ال��ذي ال��ف��رد ال��ع��ل��م ال��م��اج��د
ال��ق��دم م��ن ه��ذا خ��ي��رة ب��واص��ل اف��ت��خ��رت ب��م��ا ف��ازت ق��د س��م��ان��ود ب��ش��رى
وال��ع��ج��م ال��ع��رب ف��ي ح��ق��ب ب��م��ث��ل��ه س��م��ح��ت م��ا ال��ل��ه ب��ذك��ر ال��ل��ي��ال��ي ي��ح��ي��ي
ق��دم ع��ل��ى ال��س��م��ح��ا ال��ح��ن��ي��ف��ي��ة وف��ي أح��د م��ث��ل��ه ف��أنَّ��ى ال��ت��ق��ي ه��ذا
س��ق��م م��ن ي��خ��ش ل��م ه��ك��ذا ي��ك��ن وم��ن ص��غ��ر م��ن ال��خ��ي��رات ع��ل��ى ع��ك��وف ل��ه
ال��ح��زم ش��دة م��ن ال ال��ح��زم ش��دة م��ن ط��اع��ت��ه ج��د ع��ن داي��ًم��ا م��ش��م��ًرا
ال��ع��دم م��ن م��ن��ش��ي��ن��ا ال��ل��ه ل��ط��اع��ة ل��م��ق��ل��ت��ه ي��وم��ي أن ال��ن��وم ح��رم ق��د
ال��ه��م��م ع��ل��ى ف��اق��ت ال��ورى ف��ي ه��م��ة ذو م��ص��ل��ح��ه م��ه��دي��ه ب��ل ال��وق��ت م��ن��ي��ر
وه��م وال ري��ب ب��ال ال��وج��ود ن��ور وي��ا ال��ش��ه��ود ف��رد ي��ا ال��ف��ض��ل واح��د ي��ا
وم��خ��ت��ت��م ب��دء ف��ي ال��س��ع��ادة أي��دي أج��م��ع��ه ال��س��ر م��ن��ح��ت��ك وق��د ال ل��م
ش��ب��م ب��ارد زالل ال��ق��دي��م ـ��رف ال��ص��ـ م��ن أس��ك��رت��ك ع��ي��ون إذالح��ظ��ت��ك
وال��ن��ع��م ال��ف��ي��ض وس��ي��ع وق��ت ح��ف��ن��ي م��ن��اه��ل��ه ط��اب��ت م��ن ال��وق��ت ص��اح��ب م��ن
ن��دم وف��ي ج��ه��د ف��ي ال��ب��ع��د ب��ه أودى ف��ق��د ال��ج��ن��اب م��ش��ت��اق ب��وص��ل��ك دارك
ل��ل��رت��م ت��ح��ت��اج ال ال��ف��ت��وة س��ام��ى ي��ا ش��أن��ك وال��ع��ود ع��ودة ع��ودت��ن��ا
ك��ال��دي��م زال ال ص��يِّ��ب��ه ي��ن��ه��ل ع��ب��ه��ره ف��اح س��الم أزك��ى ع��ل��ي��ك
ك��ل��ه��م ال��خ��ل��ق خ��ي��ر ال��م��ط��ه��ر ع��ل��ى ي��ت��ب��ع��ه��ا ال��ت��س��ل��ي��م م��ع ال��ص��الة ث��م
وال��ع��ل��م ال��ب��ان ب��ذاك ع��ان أوه��ام م��ط��وق��ة غ��ن��ت م��ا وال��ص��ح��ب واآلل
وال��ت��زم ال��ح��ي ح��م��اة ب��ال��ك��رام ل��ذ ش��ج وه��و ال��م��ك��ي ح��س��ن ش��دا م��ا أو

العزيزي مطاوع بن عيل بن عيل بن عيل بن عيل الصالح الفاضل اإلمام الشيخ ومات
والشيخ العزيزي مصطفى كالشيخ املشايخ من األوىل الطبقة أدرك األزهري، الشافعي
وانتفع األزهر بالجامع ودرس عليهم وتفقه وأرضابهم، وامللوي والدفري السحيمي محمد
كل ويأتي بوالق يف يسكن وكان الحنفي، الدين شمس بمشهد دروًسا وأقرا الطلبة، به

118



(١٧٨٤م) وألف وماية وتسعني تسع سنة

له مفوًها فصيًحا محتسبًا صبوًرا حسنًا إنسانًا وكان الدروس، إللقاء مرص إىل يوم
هذه. وتسعني تسع سنة الثاني ربيع تاسع تويف هللا، أهل يف اعتقاد

الرفاعي البدري العويض محمد بن عيل السيد املجود الناسك الصالح اإلمام ومات
القرآن بمرصوحفظ ولد البدري، حسن السيد العالمة صاحبنا والد وهو بالقرا املعروف
القرآن وأقرأ تخرج، وبه اإلسقاطي عمر بن أحمد الدين شهاب القراء شيخ عىل وجوده
وكان طبقة، بعد طبقة الطلبة به وانتفع األروام وبرواق األزهر بالجامع كثريًا بالسبعة

ذلك. وغري والروحانيات األرسار ببعض معرفة له
أغا درويش موىل األصل الرومي هللا عبد بن عيل املبجل املفضل االختيار ومات
وهو عنده خدم لكونه كان الجاويشية، وجاق اختيار باشا أفندي بمحرم اآلن املعروف
الطبقة وأدرك األنيس هللا وعبد الضيائي حسن املرحوم عىل وجوده بالخط اشتغل صغري
أغا عيل املرحوم منزل يف مجلًسا له فعمل إجازة له يكن ولم وأنجب، فيه ومهر منهم
الرشدي أفندي حسن وأجازه الخطاطني من الفن أرباب فيه واجتمع السعادة، لدار وكيل
وحج كثري، بخطه وكتب بدرويش، ولقب مشهوًدا، يوًما وكان إليه املشار أغا عيل موىل
أشيا، منهم وتلقى األفاضل عىل بالحرمني واجتمع وألف، وماية وسبعني إحدى سنة
الشهاب تالمذة أحد الخوانكي عمر بن محمد عرصه بأديب واجتمع مرص إىل وعاد
وجملة وقصايده، أشعاره من جملة محفوظته يف وصار باألدب بعنايته فتعلق الخفاجي
عىل فحفظه القرآن بحفظ وعني الحريرية املقامات من وجملة األرجاني، قصايد من

يتلوها. دايًما وكان بدر أهل أسماء وحفظ فيه، وتعب كربه
يف بدر أهل أسماء رشح يف الصدر رشح مرتىض محمد السيد شيخنًا ألف وألجله

كراًسا. درويش لفظ معنى يف والتفتيش كراًسا، عرشين
(من واملسلسل الصحيح من مجالس عليه وسمع مرص قدم منذ املذكور والزم
شيخنا عليه وجود واألمايل والشمايل وبالعيد باألسودين النبوي) الحديث مصطلحات
وتسعني خمس سنة أواخر يف بربيبته وتزوجت املرتجم صاهرت وقد الخط، يف املذكور
حولته واملصاهرة النسابة حصلت وملا عليه، هللا فتح خليل الولد أم وهي منه برغبة

املعايش. أسباب وتعطيل الوقت لتعب منزيل إىل بعياله
ويتبتل قليًال إال الليل من ينام ال وكان وصالًحا، ودينًا خريًا منه بلوت عارشته وملا
مع املرتلة القرآن بتالوة الليل يكمل ثم النوافل من تيرس ما فيصيل تبتيًال مواله إىل
الوجه منور الشيبة عظيم الثياب نظيف السمت حسن وكان املنزلة، اآليات ملعاني التدبر
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الجماعة حضور عىل مالزًما الروحانية مقبول الطوية سليم الشكل مهيب الطلعة وجيه
الفضايل. إدراك عىل حريًصا

سن له يسقط ولم قواه تهن ولم سنة، وتسعني نيف عن األوىل جمادى يف تويف
عليه، ناظًرا كان ألنه الطحاوي؛ جعفر أبي اإلمام بجوار ودفناه بأسنانه، اللوز ويكرس

هللا. رحمه
عبد بن عيل السيد واإلشارات النفحات ذو الكامل واملستعد الفاضل األستاذ ومات
توقاد، من أصله ووالده ومرشدنا صاحبنا عمر آل سبط الحنفي العلوي أحمد بن هللا
كل يف وأنجب ومهر الفنون وعانى وألف، وماية وسبعني ثالث سنة مرص يف هو وولد
فيه وطالع الصعبة العلوم من لعلم همته توجهت إذا إنه بحيث زمن، أقل يف عاناه يش
قليل، زمن يف ومعانيه أرساره عجايب وأظهر فيه وألف وثمراته مخبآته وأظهر أدركه
ببرصه. عليه مر أو سمعه يش كل يحفظ الحافظة أقوى دراًكا ا جدٍّ الذهن حاد وكان

لثعلب الفصيح عليه وقرا كثريًا، مرتىض محمد السيد شيخنا أمره مبتدأ يف والزم
من كثريًا منه وسمع دراية مجالس يف قتيبة البن الكاتب وأدب للثعالبي اللغة وفقه
عرش اثني يف الصحيح عليه وقرا كثرية، أجزاء بيده عنه وكتب القاموس، عىل رشحه
مع مشارًكا ثانية مرة الصحيح أيًضا عليه وسمع وثمانني، ثمان سنة رمضان يف مجلًسا
كل بعد إىل الشمس طلوع من القراءة ومدة مجالس، أربع يف القراءة يف مناوبة الجماعة

الصاغة. بخان الشيخ بمنزل مناوبة مجالس ستة يف مسلم وصحيح عرص،
فأدركه، وضعه يف الصفدي الصالح خط وقلد األسما وضبط والطباق األمايل وكتب
تحت يدخل ال مما ذلك وغري الترصيف يف ورسايل الحريرية املقامات أيًضا عليه وقرا

واملاء. التمر وباألسودين بالعيد املسلسل وسمع لكثرته، الضبط
وسمع الصوفية خرقة وألبسه وباملحبة، جيبي، يف هو وها كتبته راو كل ويقول:
الجماعة، مع شيخه بمنهل تسعني سنة يف واملسانيد واملعاجم الستة الكتب أوايل عليه
وأحاديث عساكر ابن وبلدانيات السلفي وبلدانيات األشجعي رشيط بن نبيط وجزء
وثالثيات مالك بن وعوايل فهد ابن تخريج عرفة يوم وأحاديث املنذري، تخريج عاشورا
جزءًا، عرشون وهي بتمامها والخلعيات الصبيان أخبار فيه وجزء والدارمي البخاري
والزمه وأدناه وقربه العيدروس السيد بشخينا واجتمع النازل من العايل املرتجم وعرف
األدب عىل وأقبل بالشعر ينطق وصار إليه، ومال الصوفية كتب من أشيا عليه وقرا

عال. بكالم يتكلم صار حتى كذلك زال وال والتصوف
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وامتزج مفيد، عجيب نسق عىل لطيفة كراريس يف األوفاق علم يف كتابًا وألف
ويلتف فريتعش كفه راحة عىل ويضعه الكاغد يف الوفق ينزل رأيته أني حتى بالروحانية
يتحرك ال وضعه مثل عىل ووضعه غريه أخذه وإذا كان، كما بنفسه ينبسط ثم ببعضه

أبًدا.
املمارس يستخرج ال ما منه واستخرج منتهاه، فأدرك أياًما الرمل علم يف ومارس
قواعده فيه لخص كتابًا فيه وألف وقت، أرسع يف ذلك وغري واملدة الضمري من سنني فيه

مشقة. غري من
عىل رشح وله غريه، ويف فيه وصنف كنياذ أفندي سليمان مع الفلكيات يف ومارس

أولها: التي البغدادي الكاتب رزيق ابن قصيدة

ي��ن��ف��ع��ه ل��ي��س ول��ك��ن ق��وًال ق��ل��ت ق��د ي��ول��ع��ه ال��ع��ذل ف��إن ت��ع��ذل��ي��ه ال

وكان الزريقية، القصيدة خبايا إىل الفيضية التحقيق إشارات سماه بديع رشح وهو
وأحرقه ونظمه وتصانيفه تآليفه وجمع ذلك، جميع عن أعرض وبآخره بخطه، عندي
فإني األول الكراس عدا ما مراده أعلم ولم له، فأعطيته الرشح ذلك مني وطلب جميعه،
ربه، عىل وأقبل الناس خلطة عن وانجمع بخطه، عندي باق وهو الوقت ذلك يف أجده لم
مقبل عليها صابر وهو ترضبه كانت وربما وتشتمه تؤذيه وكانت بامرأة تزوج قد وكان
املرشب عجيبة السهروردية األسماء طريقة عىل وأسماءً وأحزابًا أوراًدا وألف شأنه، عىل
أهل بعض عليه وأنكر نظريه، األسماع يطرق ال بكالم يتكلم وصار غريب، عال بنفس

أقواله: بعض العرص

ذاق��ه��ا م��ا ل��ك��ن��ه ل��ه��ا ص��ب��ا ص��ب��اب��ت��ي ع��اذل��ي ي��ذوق ول��و

السنة، من األول ربيع سادس يف وتويف بربه، ولحق تعلل حتى ذلك عىل يزل ولم
آيات من كان إنه واإلنصاف وبالجملة بها، تزوج كان التي املرأة تلك من ولًدا وأعقب
أجمعني. ورحمنا وعنه عنا ريضهللا صالح، أغا عيل برتبة بالقرافة ودفن الباهرة، هللا

الحريثي العباس أبي بن طه بن سليمان السيد العالمة الدراكة الفقيه الشيخ ومات
الجامع وقدم القرآن وحفظ مرص، رشقي قرية وهي باألكرايش الشهري املقري الشافعي
خادم العزيزي مصطفى الشيخ عىل القرآن وجود األشياخ وحرض العلم وطلب األزهر
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املقري األجهوري الرحمن عبد الشيخ عىل بالعرش وأعاده سكينة، السيدة بمشهد النعال
فقه يف ومهر وقته فضال دروس وحرض وسمع املاس، جامع يف عظيم محفل يف وأجازه
باألولية املسلسل مرتىض السيد شيخنا من وسمع وغريه، املاس جامع يف ودرس املذهب
وباإللباس واحد نفس يف الفاتحة وبقراءة وبالقسم وباملحبة بالعيد واملسلسل برشطه
أجزاء وسمع بالصليبة، شيخون بجامع جماعة يف بطرفيهما الصحيحني وسمع والتحكيم
ذلك. وغري عاشورا ويوم عرفة وجزء النيل وجزء السلفي طاهر أبي للحافظ البلدانيات
ورأى املذكور، بشيخنا اجتمع وملا شتى، علوم يف ورسايل وجمعيات تآليف وله
الفهم قوة من فيه وما نجابته ونظر أوقاته أكثر يف به آنًفا املرتجم عيل السيد مالزمة
سهل يش هذا له: وقال العلوم، بقية عن وانقطاعه للسيد مالزمته عىل المه واالستعداد؛
بعض تشغل أن واألَْوَىل الكفاية فيه ما وحصلت قرأت وقد قليل زمن يف تحصيله يمكن
واالقتصار الفنون من فن عىل يقترص ال مثلك فإن وغريها، املعقوالت بتحصيل الزمن

ضياع.
عىل الرتداد كثرة عن االشتغال بسبب وانقطع غريه، وعىل عليه واشتغل منه فقبل
وصعب عيل السيد عىل وبالخصوص منهما كل عىل فانحرف ذلك وعلم كعادته، الشيخ

الكيل. االنقطاع إىل ذلك وأدَّى ا، جدٍّ عليه
— نفيسة السيدة بمقام القراء مشيخة يف املرتجم تنزل العزيزي الشيخ مات وملا
فقه يف الهداية معنا وحرض للفضايل، جامًعا حسنًا إنسانًا وكان — عنها هللا ريض
يف يناقش وكان الحنفي الطائي مصطفى الشيخ العالمة املرحوم شيخنا عىل الحنفية

هللا. رحمه السنة، هذه يف الِحَمام وافاه أن إىل ملذهبه املخالفة املسايل بعض
النبيه الفقيه املدقق امة والفهَّ املحقق العالمة النبال وأعظم الفضال أوحد ومات
املالكي، املغربي عيل بن القلعي عمر بن الحسن أبو الشيخ املنطقي املعقويل األصويل
وحرض وقابلية استعداد لديه وكان وألف، وماية وخمسني أربع سنة يف مرص إىل قدم
بالشيخ واتحد الصعيدي، والشيخ والحفني والجوهري وامللوي البليدي مثل الوقت أشياخ
الخواجا املرحوم معتوقة خديجة وهي وفاته بعد مصطفى مملوكه زوجة وزوجه الوالد
عليها وترسى وهرمت سنها كرب حتى سنة األربعني نحو معه وأقامت بمدينة، املعروف
وأحبه ومارسه به اجتمع مرص عىل واليًا الراغب باشا محمد املرحوم حرض وملا مرتني،
دار إىل وذهب الراغب عزل وملا والقوايف، العروض علم يف ألفها التي رسالته ورشح
بالرضبخانة جامكية له ورتب وأكرمه فأجلَّه املرتجم إليه سافر الصدارة وتوىل السلطنة
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ورصامة بشهامة ثالثة أو مرتني املغاربة رواق مشيخة وتوىل مرص إىل ورجع بمرص،
زايدة.

الشنويهي، عيل الشيخ مع تشاجر املغاربة بعض أن الوسطى املرة يف عزله وسبب
إىل واشتكاه عيل الشيخ فذهب عيل الشيخ ونهر الجنسية لحمية للمغاربة هو وانترص
وادعى األمري بحرضة عيل الشيخ عىل فتطاول بك عيل فأحرضه إمارته، أيام يف بك عيل
عىل باهلل عيل الشيخ فحلف املرتجم فكذبه الجامع، يف وجهه عىل لطمه أنه عيل الشيخ
يف وأرسل ورصفهما، بك عيل األمري منه فاغتاظ بالطالق. احلف املرتجم: له فقال ذلك،
الحسن أبا الشيخ وعزل الرواق مشيخة وواله البناني الرحمن عبد الشيخ وأحرض الحال
معدوًدا الكلمة نافذ الحرمة وافر وكان املشيخة، إىل مدة بعد أعيد ثم لذلك، باله وانكسف
حشمة يعلوه ومأكله ملبسه يف مرتفًها الشيبة منور الشكل مهاب الكبار املشايخ من
صار حتى يده تقبيل إىل وبادروا إليه الناس قام ماشيًا أو راكبًا مر إذا ووقار، وجاللة

عليهم. وجوبها يرون الزمة وطبيعة عادة لهم ذلك
السلم عىل األخرضي حاشية منها نافعة، وحواسن وتقييدات تأليفات وللمرتجم
عىل تدل الدقة غاية يف الكالم علم يف الكرماني أفندي محمد العالمة رسالة عىل وحاشية
رشح ديباجة عىل ورشح واملعقوالت، والبيان واملعاني والجدل املنطق علم يف رسوخه
عىل الزوايد وفرايد الفوايد ذيل كتاب وله السنويس، لإلمام الرباهني بأم املسماة العقيدة
األشياخ، أفواه من تلقاها التي واملجربات اآليات وخواص والعوايد والصالت الفوايد كتاب

ذلك. وغري يس سورة خواص يف وكتاب
والهيئة لألبهري والهداية واملواقف الحكميات من كثريًا الوالد املرحوم عن وأخذ
ويراعي ثالثة، أو مرتني الجمعة يف وزيارته عليه تردده عىل مواظبًا يزل ولم والهندسة،
إىل الحدة من فيه ما مع الباطن سليم وكان وبعدها، حياته يف والصحبة املشيخة حق له

هللا. رحمه السنة، هذه من األول ربيع يف تويف أن
باملوايف املعروف الكبري الشيخ أخي ابن إبراهيم بن هللا عبد املعتقد الشيخ ومات
وماية أربعني سنة سندوب منية ببلدة ولد املنصورة، نزيل الرفاعي السندوبي الشافعي
عفة يف عمه حيازة تحت فمكث املنصورة وقدم املتون، وبعض القرآن وحفظ وألف،
فقه يف بهما وانتفع الجايل محمد وأخيه الجايل أحمد الشيخ دروس وحرض وصالح،
يف عمه أنشاها التي زاويته يف مكانه أُجلس وستني إحدى سنة يف عمه تويف فلما املذهب،
القرآن وتالوة بالذكر الليايل إحيا يف نهجه عىل وسلك باملنصورة، الكبري الجامع موخر
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عن االنجماع مع زايدة شهرة له وصارت التالميذ وربى مرة، وليلة يوم كل يف يختم وكان
ويشتغل بها يذاكر فوايد وعنده االستيناس، وفيه أحد دار يدخل وال ألحد يقوم ال الناس،
تسع سنة دمياط إىل سافرنا وملا والعام، الخاص واعتقده واملذاكرة، باملطالعة دايًما
حجرته يف إليه ودخلنا الكبري جامعها إىل ذهبنا وطلعناها باملنصورة وجزنا وثمانني
بشوش نري رجل وهو عمه، رضيح بجانب بمفرده عال فراش عىل جالًسا فوجدته
ولبن يابس وخبز ورشيك وكعك قراقيش فيه طبًقا لنا وأحرض بقدومنا وفرح بنا فرحب
ساعة معنا وتحدث كبري، فنجان يف قهوة وسقانا تيرس ما فأكلنا وجبن دقة وبوسطه
حسن إنسان وهو املرة، هذه غري أره ولم الوقت، يف وسافرنا وودعناه بخري لنا ودعا

مثله. بعده يخلف ولم السنة يف تويف للفضايل، جامع
محمد بن أحمد بن مصطفى السيد النبيه الفقيه العالمة اإلمام السيد ومات
محمد والشيخ السعود أبي محمد السيد وعن والده عن الفقه أخذ الحنفي، البنوفري
الرباوي عيىس العرصكالشيخ علما عىل وحرضاملعقول وغريهم، الزيادي والشيخ الدلجي
الطلبة، يف حظ له يكن لم أنه إال الشوام رواق من بالقرب والده محل يف ودرس وغريه،
بسويقة بيته إىل ويذهب يقوم، ثم ساعة وحده ويجلس الجامع يوم كل يأتي فكان
يف تويف والفقرا، األغنيا كثريًا املرىض ويعود جذب وفيه التصنع يعرف ال وكان العزى،

هللا. رحمه السنة،
الفقيه املشايخ وشيخ الرواسخ األعالم أحد املتفنن والفهامة املتقن العالمة ومات
الصالح بإتقان املشكالت وحالل والبيان املعاني ذو املنطقي املعقويل األصويل النحوي
بن مصطفى بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الشيخ الزاهد الورع القانع
ولد الرشق، جهة البهتة قبيلة إىل نسبة البهوتي، الشافعي األزهري الفرماوي خاطر
والجوهري امللوي العرص أشياخ عىل وحرض واملتون، القرآن وحفظ والده ورباه بمرص
واألجهوري، واملدابغي قايتباي عيل والشيخ والصعيدي والبليدي والرباوي والطحالوي
عنه أخذ من كل عىل بالفتوح واشتهر الطلبة وأفاد ودرس واملعقول الفقه يف وأنجب

الثانية. الطبقة من العلم أهل غالب عىل املشيخة له صار حتى
مقاًما، لنفسه يرى ال النفس منكرس متواضًعا الجانب لني ا جدٍّ النفس مهذب وكان
عىل مالزًما شأنه عىل مقبًال يعنيه ال فيما يتداخل وال املجلس به ينتهي حيث يجلس

واملطالعة. واإلفادة االشتغال
يف الشمسية عىل والقطب النهار صبيحة واملنهج البخاري قرا أنه له اتفق ومما
كل املغرب بعد والشنشوري العرص بعد عقيل وابن الظهر وقت واألشموني الضحوة
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ولم أقرانه، من لغريه يتفق لم وهذا األفاضل جل ذلك يف ويحرضه واحد، آن يف ذلك
الفاضل العمدة ولده وخلف السنة، من رجب من يوم آخر يف تويف حتى حالته عىل يزل
هللا أعانه اإلقرار، ومالزمة اإلفادة من وأسالفه والده قدم عىل مصطفى الشيخ الصالح

به. ونفع وقته عىل
العزيزي بن ربه عبد بن محمد الفهامة والنحرير العالمة اإلمام الشيخ ومات
وسبب بمرص، وألف وماية عرشة ثماني وقيل عرشة خمس سنة ولد الست، بابن الشهري
قد وكان إياه وأولدها أبوه اشرتاها رومية رسية كانت والدته أن الست بابن تسميته
فاشرتى بنتًا ثمانني نحو له ولد إنه قيل حتى اإلناث إال يلدن فلم كثرية بحراير تزوج
القرآن وقرأ ورفاهية، عز يف ورباه كثريًا به ففرح غريه تلد ولم ذكًرا فولدته هذا ولده أم

املذهب. مالكي وصار باملالكية اعترش فلذلك واحد مكتب يف العدوي عيل الشيخ مع
الشافعي فرأى — الشافعي—ريضهللاعنه اإلمام مذهب إىل االنتقال أراد ترعرع وملا
سالم الشيخ عىل وتفقه املذهب، مالكي فاستمر االنتقال بعدم عليه وأشار املنام يف
باألولية املسلسل النمريس عيل بن عيد الشيخ عىل وسمع والشربامليس، واللقاني النفراوي
باملصافحة واملسلسل باملجتبي املسماة الصغرى النسائي وسنن الستة الكتب وأوايل
ورشح السمرقندية عىل عصام مال أيًضا عليه وأخذ ذلك، وغري والسبحة واملشابكة
البحث مع البيضاوي القايض تفسري وأوايل اإلسالم لشيخ الجزرية ورشح الوضع رسالة
أحمد الشيخ عن املعقول وأخذ برشطه، روايته وعند له يجوز بما وأجازه والتدقيق،
عن الشاذلية طريق وأخذ والخليفي اإلطفيحي والشيخ الديوي عبده والشيخ امللوي
املغربي محمد بن هللا عبد سيدي عن أخذاها وهما امللوي، والشيخ الجوهري أحمد الشيخ

الكنكيس. القرصي
وال ملبس يف يتفاخر وال الدنيا أمور يف يتداخل ال السلف قدم عىل املرتجم وكان
معارصوه له ويشهد ومدارسته، العلم بغري يشتغل وال أمري بيت يدخل وال دابة يركب

والديانة. العلوم وإتقان بالفضل
دايرة عنه وتلقيت ومروياته بمسموعاته وأجازني باألولية املسلسل منه وسمعت
بمنزيل واحد مجلس يف ذلك كل مركزها ونقطة ورسمها بوضعها وأجازني الشاذلية،

وألف. وماية تسعني سنة النيل بشاطي ببوالق
الرساري. من ووالدته والدتي لكون خالتي ابن أنت يل: ويقول ويودني يجيني وكان
وديباجة، الطلبة بأيدي مستعملة وهي العزية عىل الزرقاني عيل حاشية وصنف
إيساغوجي عىل وديباجة الخريش، عىلرشح وخاتمة الرسالة، عىل الحسن أبي عىل وخاتمة
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آية عىل ورشًحا العشماوية، عىل وتكملة العصام، عىل الحفيد عيل وحاشية املنطق، يف
يف تويف حتى وحاله شأنه عىل مقبًال يزل ولم التوحيد، يف الحوضية عىل ورشًحا الكريس،

تعاىل. هللا رحمه سنة، وثمانني أربع عن السنة هذه
الرزاق عبد بن طه بن الفتاح عبد بن أحمد السيد املبجل األجل السيد ومات
رقية بكريمته وارتحل بحماة، املفتاح عبد السيد أبوه ولد القادري، الحموي الحسيني
وهي الشيمي حسني بن محمد مرص أعيان بأحد األوىل فزوج طه السيد ابنة وفاطمة
أفندي بعيل فاطمة السيدة وتزوجت ورضوان، ومحمود وعثمان وحسني حسن أوالده أم
وهو األرشاف، السادة نقيب أفندي محمد فأولدها الصديقي بكري سيدي أخي البكري
بعض يف وتنزل مدة بمرص الفتاح عبد السيد والده وأقام األخري، أفندي محمد والد
األرشاف ونقابة األعيان بعض بعناية له ووجه فأكرمه الروم، ملك إىل توجه ثم املناصب
من يمكن فلم األمر له يتم أن وكاد بذلك، الوارد املرسوم وقري مرص إىل وحرض بمرص،
يأخذ ولم خفية الروم إىل مرص من توجه حيث عليه، وحنقوا األمرا بعض بتقوية ذلك

عنها. ممنوًعا وبقي النقابة بيت من معلوم يش له وجعل عرًضا منهم
الوراثي مكي سيدي ببنت وتزوج الشكل، بهي اللسان فصيح محتشًما سيًدا وكان
باألزبكية بهم املعروف ببيتهم والرفاهية العز يف وتربى املرتجم أحمد السيد منها له وولد
إال الناس عن منجمًعا وملبسه مأكله يف مرتفًها حسنًا إنسانًا وكان الساكت، بخط

يعقب. ولم السنة هذه يف — هللا رحمه — تويف منها، له بد ال ملقتضيات
ماهًرا وكان بمرص، القبان شيخ خليل بن عيل املوفق املاهر الصالح الشيخ ومات
وملا وصناعته، ودقايقه بالقبان املعروف والقرسطون املوازين ومعرفة الحساب علم يف
وصنف وسبعني اثنتني سنة يف وتحريرها وتصحيحها املوازين بأمر الوالد املرحوم عني
الشيخ مشاركة مع عنه وتلقاه عليه فطالعه باملوازين، يتعلق فيما الثمني العقد ذلك يف

فنهما. أهل دون به وتميزا ذلك وأتقنا البوالقي ربيع بن حسن
وحج ومناسبات، ونوادر آداب ولديه الشيبة منور بشوًشا إنسانًا املرتجم وكان
بعده يخلف ولم العام هذا يف تويف أن إىل بيته ولزم حاله تقهقر ثم وتمول وأثري مراًرا

مثله.
العيدروس الرحمن عبد السيد بن مصطفى السيد النسيب الحسيب الرشيف ومات
مشهد تجاه العرتيس بمقام والده عند ودفن باألزهر عليه وصيل الشبيبة، مقتبل وهو

هللا. رحمه السنة، من األول ربيع عرشين رابع وفاته وكانت زينب السيدة
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محمد واسمه إنبابة بر إىل الجديد الباشا وصل اليوم ذلك يف الجمعة يوم املحرم أول كان
وسلموا األمرا إليه ذهب الصباح ويف الجمعة، ليلة فبات — أعجمية بكاف — يكن باشا
وركب رابعه، االثنني يوم إىل هناك فجلس العيني قرص إىل به وعدوا العادة عىل عليه

بقدومه. الناس واستبرش القلعة إىل وطلع الصليبة من وشق باملوكب
أن وأخرب العقبة بمكاتيب الحاج، مبرش حرض صفر عرش ثاني الخميس يوم ويف
الحاج أمري طمع بسبب املايض العام مثل السنة هذه يف أيًضا املدينة يزوروا لم الحجاج
عليه أكد الشامي الحاج أمري باشا أحمد وأن املدينة ورصة للعربان العوايد دفع عدم يف
لم بمرص األمرا بأن فاعتل والذخرية والعليق املال من بجملة عليه وأنعم الذهاب، يف

امتناعه. عىل واستمر العام وهذا املايض العام يف الرصة وال العوايد له يوفوا
كان إذا وقال: باشا، أحمد بحرضة وكلمه مكة رشيف رسور الرشيف وحرض
وختمك خطك عليه وتضع األمرا بتقصري السلطان ونخرب محرض عرض فنكتب كذلك

ذلك. بعد النظر وللسلطان
ووقع املرصية، الديار إىل متوجًها وسار وختمه خطه ووضع ذلك إىل فأجاب
األخبار بهذه الجاويش وصل فلما املدينة، زيارتهم لعدم الحجاج يف والعويل الضجيج
وأرسل مالقاته، إىل يخرج ال وحلف الحاج أمري عىل الغيظ بك إبراهيم وأظهر الناس اغتم
بعضهم مع اختلوا ثم كذلك، له وقال فأحرضه العادلية جهة بالقرص وكان بك مراد إىل
عليه فخلعوا صبحها يف الجاويش إليهم وحرض بينهم، بالنجوى وتحدثوا العشية يف
خيامهم. ونصبوا بأجمعهم خارج إىل يوم ثاني يف األمرا وخرج باملالقاة، ورجع كالعادة
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بباب بالجنبالطية الحج أمري ونزل مرص إىل ودخلوا الحجاج وصل االثنني يوم ويف
بموكب باملحمل ودخل الثالثا يوم يف وركب العادة، عىل أوًال بالحصوة ينزل ولم النرص

الباشا. إىل املحمل وسلم املعتاد دون
الحج أمري بك مصطفى وأحرضوا بك إبراهيم ببيت األمرا اجتمع األربعا يوم ويف
عليه وادعوا العرضحال، وكتابة الفعلة هذه بسبب بك ومراد بك إبراهيم معه وتشاجر
الحجاز ويف مرص يف فضحتنا له: وقالوا ذلك، حساب منه وطلبوا املاليل جميع تسلم أنه

املسا. قرب إىل ذلك عىل واستمروا الدنيا، وجميع الروم ويف الشام ويف
بك إبراهيم حرض صبحها ويف عنده، فبات بيته إىل الحاج أمري أخذ بك مراد إن ثم
الكتاب وأمر عليه، محجوًرا مكان يف ووضعه بيته إىل الحاج أمري وأخذ بك مراد عند
عىل ما خالف وذلك آالف، وثالثة ريال ألف ماية طرفه يف فاستقره فحاسبوه بحسابه

املريي. من طرفه
حبسه وأنه حصل بما الباشا وأخرب القلعة إىل بك إبراهيم طلع الجمعة يوم ويف

مكرًما. بيته إىل وذهب وصالح أياًما واستمر بذمته، استقر ما يويف حتى
وقفلوا أخبازهم، بسبب األزهر مجاورو ضج الجمعة صالة بعد اليوم ذلك ويف
فسكنوا تاريخه، بكرة رواتبهم بإجرا لهم والتزم أغا سليم إليهم فحرض الجامع أبواب
املنارات عىل وصعدوا ثانيًا فأغلقوه يش يأتهم فلم يوم ثاني وانتظروا الجامع وفتحوا
الجراية لهم وأجرى املطلوبات بعض لهم ونجز العرص بعد أغا سليم فحرض يصيحون؛

مراًرا. والفتح الغلق وتكرر ذلك، انقطع ثم أياًما
بك وأحمد اإلسكندري بك مصطفى ركب الحجاج مالقاة إىل األمرا خروج ليلة ويف
وتقاسموا بك، والجني الرشقاوي بك عثمان عىل والتفوا الصعيد جهة إىل وذهبا الكالرجي

العباد. ظلم يف وأفحشوا والبالد الجهات
عىل القبض بقصد بحري جهة إىل السفر يف بك مراد رشع األول ربيع منتصف ويف
ابن فأحرض فهربا، املذكوران بحضوره وسمع فسافر الطريق، قطاع والنجار رسالن
أطلقهم ثم فحبسهم إليه فاعتذروا بإحضارهما، وألزمهم فودة وابن حماد وابن حبيب
برسالن أهلها وطالب طملوها إىل سار ثم رهاين، منهم وأخذ القصيد بيت وذلك مال عىل
ثم وأوالدهم نساهم وسبى أهلها أموال وسلب القرية نهب ثم عندكم، يأوي إنه لهم وقال
هدًما آخرها عىل أتى حتى عليها وطاقه ناصبًا يزل ولم آخرها، عن وحرقها بهدمها أمر
مدة يف كشافه وفرق باألرض، وسووها أثرها محوا حتى بالجراريف وجرفها وحرًقا
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ومنع نفسه له سولته ما القرى عىل وقرر األموال، لجبي والجهات البالد يف عليها إقامته
حق طلبوا استوفوها فإذا املعقول عن الخارجة الكلف لطلب املعينني وبث الشفاعة، من
ونهبوها البلدة أحرقوا وإال حثيثًا طلبًا ذلك وكل املقرر طلبوا استوفوها فإذا طرقهم،
جملة أهلها عىل فقرر رشيد إىل وصل حتى النسق هذا عىل سريه يف يزل ولم آخرها، عن

أهلها. غالب فهرب األرز وبياعي التجار وعىل املال من كبرية
خمسة طريقه حق له وقرر سابًقا الجاويشية كتخدا أغا صالح إسكندرية عىل وعني
إىل وصل فلما الكنايس بهدم وأمر ريال، ألف ماية البلد أهل من وطلب ريال، آالف
املوسقو، قنصل إال يجد فلم النصارى غالب وكذلك املراكب، إىل تجارها هرب إسكندرية
به أحاسب الباشا من فرمان بموجب يكون أن برشط املطلوب لكم أدفع أنا فقال:
رشيد. من بك مراد وارتحل ورجع طريقه كرا عىل وصالحوه ذلك، عن فانكف سلطانكم
هو واستمر دسوق، كفرد أيًضا وهدم آخرها عن فهدمها جميجون إىل وصل وملا
األوىل. جمادى غرة إىل الزروعات وأتلفوا أخربوها حتى والبالد باألقاليم يعبثون معه ومن
بها يفعل الرشق جهة عىل وعرج عنانه ثنى ثم زنكلون، إىل بقدومه األخبار فوصلت
مصادرات عىل تسلطوا فإنهم بمرص تركهم الذين صناجقه وأما والغربية، باملنوفية فعله
عىل تسلط فإنه يهودي بمعنى بشفت املعروف بك حسني وخصوًصا أموالهم، يف الناس

شبهة. بأدنى ونهبها البيوت هجم
إىل وذهب بجنوده املذكور بك حسني ركب املذكور الخميس يوم عرصية ويف
دراويش رياسة متويل الجزار سالم أحمد يسمى شخص دار عىل وهجم الحسينية،

إليه. تنظر والناس ورجع والفراش النسا مصاغ حتى ونهبه البيومي الشيخ
محرم حسن بن محمود الخواجا بطلب رساجينه من جماعة أرسل عرصيتها ويف
الجاويشية وكتخدا كتخداه له فأرسل بك إبراهيم إىل وركب بدراهم، وأرضاهم فالطفهم
إليه. وقدمها ذلك بعد هدية الخواجا له وعبى عنه، ورصفوه خاطره وأخذوا به فتلطفوا
أمسه يف حصل ما بسبب الحسينية أهايل من جماعة ثارت الجمعة يوم صبحها ويف
من كثرية جماعة عليهم والتف طبول، ومعهم األزهر الجامع إىل وحرضوا بك، حسني من
فونسهم الدردير الشيخ إىل وذهبوا ومساوق، نبابيت وبأيديهم والجعيدية العامة أوباش

معكم. أنا لهم: وقال بالكالم، وساعدهم
املنارات أعىل عىل طايفة منهم وصعد أبوابه وقفلوا الجامع نواحي من فخرجوا

الحوانيت. وأغلقوا منكرة حالة يف باألسواق وانترشوا بالطبول، ويرضبون يصيحون
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ومرص وبوالق والحارات األطراف أهايل نجمع غد يف الدردير: الشيخ لهم وقال
هللا ينرصنا أو شهدا ونموت بيوتنا ينهبون كما بيوتهم وننهب معكم، وأركب القديمة

عليهم.
الجلفي أرنؤد كتخدا ومحمد مستحفظان أغا سليم حرض املغرب بعد كان فلما
وخافوا معه وتكلموا الدردير الشيخ إىل ذهبوا ثم الغورية، يف وجلسوا بك إبراهيم كتخدا
ما محل من بها ونأتي باملنهوبات قايمة لنا اكتب للشيخ: وقالوا الحال، تضاعف من

تكون.
بك إبراهيم إىل صبحها يف الشيخ وركب وانرصفوا، الفاتحة وقروا ذلك عىل واتفقوا
نهابون كلنا الجواب: يف فقال ذلك، يف وكلمه باملجلس فأحرضه بك حسني إىل وأرسل

القضية. وبردت املجلس وانفض كذلك، أنهب وأنا ينهب بك ومراد تنهب أنت
فأرسل وخالفه، وسمن تمر وبها سفينة قبيل ناحية حرضمن قليلة بأيام عقبها ويف
ولم منكًرسا، ماًال وايف أوالد عند له أن وادعى جميعها فيها ما وأخذ األغا بك سليمان
وغريهم، الصعايدة مجاوري من فيه يتسببون لجماعة هو وإنما وايف ألوالد ذلك يكن
والشيخ الدردير الشيخ وركب املدرسني، دروس وأبطلوا الصعايدة مجاورو فتعصب
معه وتكلموا بك إبراهيم بيت إىل وذهبوا وآخرون، املصيلحي محمد والشيخ العرويس

مفحًما. كثريًا كالًما بك سليمان بحرضة
مايل أصل من بقيمته أخذته وأنا وايف أوالد متاع ذلك بأن بك سليمان فاحتج
وايف أوالد عند لك كان فإن فقرا، ناس ألربابه هو وإنما لهم يكن لم هذا فقالوا: عندهم،

بعضه. وذهب بعضه فرد منهم، فخذه يش
يف ودخل الرشق، ناحية من بك مراد قدم األوىل جمادى عارش الجمعة يوم ويف
كثري يش ذلك وغري والجواميس واألبقار واألغنام الجمال من املنهوبات من ومعه ليلتها

الحرص. عن يجل
بك مصطفى وهم الغضاب، األمرا ملصالحة قبيل ناحية إىل بك أيوب سافر وفيه
البالد من قصدهم بلغوا ألنهم بك؛ والجني الرشقاوي بك وعثمان الكالرجي بك وأحمد

العباد. وظلم
أنعم وفيه قبيل، ناحية من الرشقاوي بك عثمان حرض الثانية جمادى منتصف ويف
رياًال. وخمسون ماية بلد كل املنوفية بالد عىل دراهم بفردة كشافه بعض عىل بك مراد
بمولد املعروف املعتاد البدوي أحمد سيدي مولد لعمل بطندتا الناس اجتمع وفيه
بك إبراهيم طرف من العادة جاري عىل واملنوفية الغربية كاشف وحرض الرشنبابلية،
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املولد سوق يف يباع جمل كل عىل وجعل عسف منه فحصل الحاج، أمري املوىل الوايل
وكان جمالهم، وأخذوا األرشاف بعض عىل الكاشف أعوان فأغار فرانسة، ريال نصف
إليه وشكوا الزيارة بقصد هناك وكان الدردير الشيخ إىل فذهبوا املولد أيام آخر يف ذلك
ذلك مخاطبة من الجماعة فامتنع إليه بالذهاب أتباعه بعض الشيخ فأمر بهم، حل ما

العامة. من كثرية جماعة وتبعه بنفسه الشيخ فركب الكاشف،
بغلته عىل راكب والشيخ إليه فحرضه دعاه الكاشف كتخدا خيمة إىل وصل فلما

هللا. من تخافون ما أنتم له: وقال ووبخه، فكلمه
الناس عامة من رجل الكتخدا عىل هجم الكاشف لكتخدا الشيخ كالم أثناء ففي
وعصيهم، بنبابيتهم العامة عىل هجموا سيدهم رضب خدامه عاين فلما بنبوت، ورضبه

نبابيت. عدة ورضبوه الشيخ تابع الصايف أحمد السيد عىل وقبضوا
دكاكني، عدة ونهبت البلد ويف الخيم يف النهب ووقع بعضهم عىل الناس وهاجت
وهو املنوفية كاشف وركب ذلك، بعد الحال وراق محله إىل الرجوع يف الشيخ وأرسع
الشيخ إىل به وحرض وأخذه الغربية كاشف إىل وحرض الكبري، بك إبراهيم جماعة من
أوطانهم، إىل الناس ورجع املولد وانفض باألمان، ونادوا وصالحوه بخاطره وأخذوا
بخاطره وأخذ الوايل بك إبراهيم إليه حرض بمنزله استقر فلما الدرديري، الشيخ وكذلك

الجاويشية. وكتخذا الكبري بك إبراهيم وكذلك أيًضا،
بسوق صغري بيت إىل وحرض القايلة وقت الشفت بك حسني ركب عرشه سابع ويف
فأخذها ذهبًا مملوة برمة منه وأخرج حايط يف ونقب إليه فصعد امرأة، وصحبته امللطيني
هذه لديه فاجتمع الخالية السنني يف زيات لرجل كان البيت هذا أن ذلك وخرب وذهب،
فيه ووضعها الحايط كنف يف نقبًا لها وأفرج الفخار من برمة يف فوضعها الدنانري،

بالجبس. وسواها عليها وبنى
مدة بعد الدار وبيعت الرجل ذلك ومات إليه، تنظر صغرية ابنة املرأة هذه وكانت
وسكنه الحسيني املشهد وقف إىل البيُت وآَل األعوام وتداولت اشرتاها، الذي ووقفها
ذهنها يف ذلك تتخيل املرأة وتلك عاًما األربعني نحو ذلك عىل ومىض باألجرة، الناس
فذهبت واحتاجت يدها ذات وقلَّت بنفسها، املكان ذلك إىل الوصول يمكنها وال وتكتمه
بعض لعل فقال: بذلك، األمري وأخرب القضية، وعرفتهن املذكور بك حسني حريم إىل

غريي. أحد يعرفها ال فقالت: أخذها. الساكنني
تفزع وال وانتظرني غد يف دارك أخل له: وقال وأحرضه الدار ساكن إىل فأرسل
وأخرجوا فنقبوه املوضع فأرته املرأة وصحبته الصنجق وحرض الرجل ففعل يش، من
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وركب يتعجب، املكان وصاحب وركب إحسانًا املكان صاحب وأعطي الربمة، تلك منه
منه وأخذ ليًال قليطة أبو الباقي عبد الشيخ له يقال رجل بيت إىل وذهب ذلك قبل أيًضا
فيه إن يقال الحويطات، عرب شيخ البدوي شديد بن لنرص أمانة عنده مودًعا صندوًقا

وغريه. العني الذهب من كثريًا شيٍّا
البيت ذلك وكان القايلة، وقت يف الحسيني املشهد من بالقرب بيت عىل أيًضا وهجم
وخرج ذهبًا مملوة أكياس عرشة منه وأخذ إليه وطلع الباب فخلع غايب وصاحبه مقفوًال
رسوج قرابيس عىل أحضانهم يف واألكياس ومماليكه هو وركب كان، كما الباب وأغلق

تنتظرهم. والناس أمامه كيًسا يحمل بجملتهم وهو الخيل
وكان الشعرية، بباب التي املسايرة وكالة يف حاصًال الشطار ثقب الشهر هذا ويف
الحاصل ونقبوا الحرامية، بعض إليها فتسلق متخربة قهوة املذكور الحاصل بظاهر
الوقت، ذلك يف ريال ألف ثالثون عنها بندقي ألف عرش اثنا داخله يف صندوًقا منه وأخذوا
التي املحالوي النسا وطرح حرير وثياب ودراهم ذهب أيًضا البندقي جنس غري من وفيه

الحرب. لها يقال
الخفرا بتعريف مخلالتي واآلخر فطاطري أحدهما رجلني عىل قبضوا أيام وبعد

محبوسني. واستمرا شيٍّا منهما فأخذوا ومعاقبتهم، حبسهم بعد
بيوتهم ودخلوا قبيل ناحية من بك وأحمد بك والجني بك أيوب حرض عرشينه ويف

بك. مصطفى وتأخر واملوايش باملنهوبات
مع وأتربة رماًال نسفت جنوبية عاصفة رياح هبت عرشينه سابع الثالثا يوم ويف

الغروب. إىل الظهر من واستمرت الجو منها وأظلم مطبق، غيم
أيًضا. بك مصطفى حرض عرشينه تاسع الخميس يوم ويف

املعروف منوف خليج سد إىل التوجه عىل بك مراد عزم رجب شهر غرة ويف
بسببه ورشق تهور حتى الرشقي إليه واندفع يحبس لم سنني منذ وكان بالفرعونية،

األرز. مزارع وتعطلت دمياط بحر
عىل وذلك البيليك مركب إليها ورد بأنه اإلسكندرية ثغر من األخبار وصلت وفيه
عقيبه حرضه ثم خرض، روز بعد إال تخرج ال البيليكات مراكب أن وذلك العادة، خالف
نقلوها كثرية غالل وفيه آخر تعقبهما ثم جدة، وايل باشا أحمد وفيه آخر قليون أيًضا

ذلك. بسبب بمرص اللغط فكثر بقسماًطا عملها يف ورشعوا الثغر إىل
بالديوان قريت مكاتبات ومعهما البحر من وقابجي الرب، من ططري ورد عارشه ويف
الحرمني مرتبات وتشهيل املنكرسة، الخزاين طلب مضمونها عرشه ثاني الخميس يوم
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والوعد الحث وفيه املدينة، زيارة عدم عىل واللوم املاضية السنني يف والرصر الغالل من
يوًما. ثالثون املهلة وفيه األنبار، وغالل العلوفات برصف واألمر والوعيد

وأن سكندرية، ثغر إىل أخرى مراكب ورود وأشيع والقيل والقال الناس لغط فكثر
محاربون. عساكر وصحبته ذلك إثر يف أيًضا واصل القبطان باشا حسن

أرسل بك إبراهيم إن ثم ليًال، هرب إنه قيل اإلسكندرية ديوان معلم حرض وفيه
جاوجان كتخدا أغا عيل إليه بعث ثم الفرعونية سد من الحضور يف بك مراد يستحث
أفندي وحسن الجربان كتخدا وحسن الحنفي أغا وسليمان الجوهري إبراهيم واملعلم
الثالثا، يوم يف مرص إىل فأحرضوه حاًال، الديوان وأفندي سابًقا الحوالة كاتب شقبون
من أخذوها وأخشاب حديد ومرايس مراكب عدة فيها غرق أن بعد الرتعة سد يتم ولم
غري من جميعه ذلك وذهب أكثرها وقبض األموال البالد عىل وفرد ثمن، غري من أربابها

فايدة.
األوامر، تنجيز يف وتشاوروا بك إبراهيم ببيت وديوانًا جمعيات عملوا األمرا إن ثم
وقل سعره، وغال والعرصات السواحل من القمح وارتفع الغالل تشحطت ذلك أثنا ويف

الطوابني. وأغلقت األسواق من الخبز بيع امتنع حتى وجوده
ومنعهم واملتسببني، القماحني ورضب الغالل وأخرج املخازن وهجم أغا سليم فنزل

األقاويل. وسكنت الحال وراق باألسواق والخبز القمح فظهر األسعار زيادة من
واحدة، ليلة يف حريقتان منها حريقات عدة حصلت رجب شهر أعني الشهر هذا ويف

بالصنادقية. بخطتنا وأخرى باألزبكية، إحداهما
والصناديق باألخشاب مشحونة وهي صناديقي رجل دكان من النار وظهرت
وتعلقت واحدة ساعة يف ووجت األخشاب يف النار فرعت الجالبة، خان عند املدهونة
وصب بالهدم وأرسعوا والسكان الناس وهاج الليل، من حصة بعد وذلك الدور بشبابيك

طفيت. حتى القصارين الوايل وأحرض املياه
له يقال املجاذيب من برجل تعلقت امرأة أن املستهجنة الحوادث من أيًضا وفيه
يميش اللحية حليق طويل رجل وهو العوام، عند ومعتقد مشهور البكري عيل الشيخ
خلفه تميش املرأة هذه فصارت حافيًا، ويميش وطاقية قميًصا يلبس وأحيانًا عريانًا
الحريمات وتطلع البيوت، إىل معه وتدخل ألفاظها يف وتخلط بإزارها وهي توجه أينما
وصارت وجذبها لحظها الشيخ أن وأشاعوا واملالبس، بالدراهم وهادوها النسا واعتقدها
ولبست وجهها فكشفت الرشبة عليها وثقلت الجذب، درجات يف ارتقت ثم األوليا من
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ومنهم العوام، وهوام والصغار األطفال ويتبعهما توجه، أينما والزمته كالرجال مالبس
عىل اعرتض من كل إنه وقالوا مشيه، يف وتحنجل ثيابه ونزع أيًضا بهما اقتدى من

األوليا. من فصار ملسه الشيخ أن أو أيًضا، الشيخ فجذبه واملرأة الشيخ
من أشيا يخطفون وصاروا والصغار الناس أوباش حولهم وكثر الحال وزاد
الجميع وقف مكان يف الشيخ جلس وإذا عظيمة، ضجة مرورهم يف لهم ويصري األسواق
القول بفاحش وتتكلم علوة أو دكان عىل املرأة وتصعد عليه، للفرجة الناس وازدحم
وبعضهم بها ويتربكون يدها ويقبلون لها، تنصت والناس بالرتكي ومرة بالعربي ساعة
يقول: وبعضهم أسيادي، يا دستور يقول: وبعضهم هللا!! هللا يقول: من ومنهم يضحك،

بيش. تعرتض ال
بيت باب من ودخلوا والضجة الصورة هذه مثل عىل األوقات بعض يف الشيخ فمر
جعفر له يقال األجناد بعض سكن العطفة وبتلك القرصين، بني ناحية من الذي القايض
وأحرض فأجلسه املجاذيب، وباقي املرأة ومعه داره إىل وأدخله الشيخ عىل فقبض كاشف
لحال الشيخ وأطلق الحبس، إىل واملجاذيب املرأة وأدخل عنه، الناس وطرد يأكله شيٍّا له
وربطها املارستان إىل املرأة أرسل ثم وعزرهم، فرضبهم واملجاذيب املرأة وأخرج سبيله
وطارت ثيابهم ولبسوا وتابوا استغاثوا أن بعد املجاذيب باقي وأطلق املجانني، عند

بقصتهم. يتحدثون الناس وأصبح روسهم، من الرشبة
شيخة وصارت فخرجت الحوادث حدثت حتى باملارستان محبوسة املرأة واستمرت
ذلك. وأشباه وموالد الجمعيات عليها وجمعت والنسا، الناس ويعتقدها انفرادها، عىل

وحصل بالدهم يف عظيم طاعون بحصول الشامية الديار من الخرب ورد وفيه
األسعار. يف وغالء قحط أيًضا عندهم

السلطان جامع إىل عرصيته يف أغا سليم ركب شعبان شهر ثاني الثالثا يوم ويف
املسدود املسجد باب وفتح فعلة معه وأحرض السالح، بسوق الذي قالوون بن حسن
أسفله حدثت التي الدكاكني فهدموا السالح، سوق ناحية من الذي الكبري الباب وهو
سببها وكان سنة وخمسني إحدى املرة هذه يف سده مدة وكان الباب، بصدر الذي والبنا
وتقدم وأربعني، تسع سنة يف الدفرتدار محمد ببيت أمريًا عرش األحد فيها قتل التي املقتلة

التاريخ. أول يف ذكرها
املشقة بحصول وأعلمه شأنه، يف األغا مع تذاكر الخطة أهل بعض أن فتحه وسبب
الجماعة حضور فاتهم وربما الرملية، باب من إليه الدخول يف املصلني الناس عىل
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ونسيت، وانقضت زالت قد أجلها من الباب سد التي األسباب وأن الذهاب مسافة يف
جديًدا بابًا له وصنع ففتحه له فأذنا فتحه يف بك ومراد بك إبراهيم أغا سليم فاستأذن
يف هو ويأتي عليه، بالرصف وأمرهم نظاره وأحرض ومصاطب ساللم له وبنى عظيًما،
بعد وظهر ورخامه، حيطانه ونظفوا منه تشعث ما وعمروا بنفسه العمل يبارش يوم كل

البعيدة. األماكن من إليه وأتوا فيه للصالة الناس وازدحم الخفا
املجنون. املرادي بك مصطفى تويف خامسه الجمعة يوم ويف

ذلك. وغري وعساكر اإلسكندرية إىل مراكب بمجي اإلرجاف كثر شعبان عرشين ويف
مكاتبة يده وعىل الرومية الديار من أغا واحد حرض رمضان خامس السبت يوم ويف
بالباشا واجتمعوا ليًال القلعة إىل األمرا فطلع ذكرها، املتقدم املطلوبات عىل بالحث
حساب، إال عندنا لكم ليس للباشا: بك مراد وقال كثريًا، كالًما بعضهم مع وتكلموا
من إىل وأرسل نورده، طرفنا يف هو ما جميع عىل وحاسبنا رمضان بعد إىل أمهلونا
ندفع وال رصة وال ا حجٍّ نشهل فال وإال كانوا حيث إىل يرجعون اإلسكندرية إىل وصل

الكالم. آخر وهذا شيٍّا،
من عرضحال كتابة عىل اتفقوا ثم منهما كالٍّ يالطف بك وإبراهيم ذلك كل
والطريق والظلم املخالفة عن ورجعوا وتابوا أقلعوا أنهم فيه ويذكر واملشايخ، الوجاقلية
بدفعها يقومون مصلحة أنفسهم عىل وقرروا باللوازم القيام وعليهم ارتكبوها، التي
ذلك عىل وقاموا كيًسا، وخمسون ثلثماية وقدرها جدة وباشة والوزير باشا لقبطان

بيوتهم. إىل ونزلوا
كتابة يف ورشعوا االتفاق بذلك وأخربهم املشايخ بك إبراهيم جمع االثنني ليلة ويف
لباشة وآخر الجواب يأتي حتى باملهلة، باشا لقبطان وآخر للدولة أحدها العرضحاالت

اإلسكندرية. يف الذي جدة
بالحركة فيها يخرب جدة وايل الجداوي باشا أحمد من مكاتبة وردت صبحها ويف
فزاد دمياط إىل وصلت ومراكب بإسكندرية أخرى مراكب بورود وأخبار والتحذير،

والقيل. والقال اللغط
واألتراك والقليونجية األروام عىل األسواق يف ونادى مستحفظان أغا سليم ركب وفيه

قتل. أيام ثالثة بعد منهم وجد ومن بالدهم، إىل يسافرون بأنهم
بك ومصطفى بك الجني يرسلون أنهم بك ومراد بك إبراهيم رأي اتفق وفيه
وايل باشا أحمد ويطلبون الهنادي، عرب مع واالتفاق املحافظة ألجل رشيد إىل السلحدار

رمضان. عارش الخميس ليلة يف فسافروا منصبه، إىل ويذهب مرص إىل ليأتي جدة
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ساعة معه وجلس بك مراد إىل وذهب اإلفطار، بعد بك إبراهيم ركب الليلة تلك ويف
الشيخ وهم: األمرا، من باستدعا املشايخ أيًضا وطلع القلعة إىل وطلعا جميًعا ركبا ثم
وقابلوا الحريري والشيخ الدردير والشيخ العرويس والشيخ السادات والشيخ البكري

العرضحاالت. عليه وعرضوا الباشا
الشيخ إنشاء فأعجبهم وغريه، الصاوي مصطفى الشيخ لبعضها املنيش وكان

غريه. إنشاء من كان ما بتغيري وأمروا مصطفى
يا له: ويقول وركبتيه، أتكه وقبل ا جدٍّ للباشا الليلة تلك يف بك مراد وانخضع
األمور ونرتب علينا بما ونقوم عنا ودفعه األمر هذا تسكني يف عرضك يف نحن سلطانم

القديمة. القوانني عىل األحوال وننظم
بكم؟ ويتكفل يضمنكم ومن الباشا: فقال

واالختيارية. املشايخ عىل ضماني ثم لذلك الضامن أنا قال:
ثغر إىل القبطان باشا حسن بوصول األخبار وصلت عرشه ثالث األحد ليلة ويف
فزاد مراكب عدة وصحبته العرص، قبل عارشه الخميس يوم وصوله وكان اإلسكندرية
الباشا سلحدار صحبة وأرسلوها العرضحاالت أمر فتمموا اللغط، وكثر االضطراب

يومهم. من وسافروا ريال ألف منهم فرد لكل ودفعوا أغا وواحد والططري
اإلسكندرية، إىل ذهبوا والبحرية الهنادي عرب مشايخ بأن األخبار وردت وفيه

دمنهور. أهل وكذلك دراهم وأعطاهم خلًعا فألبسهم الجداوي باشا أحمد وقابلوا
األزهر فقرا عىل ففرقت املغرب، صاحب محمد موالي من صدقات حرضت وفيه
يد عىل والعمريني السادات والشيخ البكري والشيخ املفتني واملشايخ األرضحة وخدمة

ومكاتبة. قايمة بموجب الباش
ثغر ورسدار سابًقا بك مراد رساجني باش جربجي مصطفى حرض الثالثا يوم ويف
عدة وصحبته القباطني أحد رشيد إىل حرض أنه حضوره يف السبب وكان حاًال، رشيد
خطابًا باشا حسن من مكاتبة وأعطاه املذكور الرسدار بيت إىل فطلع العسكر، من وافرة
ألفاظ. ببعض التطمني مضمونها املكاتبة بتلك فحرض بها بالتوجه وأمره بمرص، لألمرا
باشا، حسن إىل والوجاقلية العلما من جماعة إرسال عىل األمرا رأي اتفق وفيه
ومن الحريري، محمد والشيخ األمري محمد والشيخ العرويس أحمد الشيخ لذلك فتعني
سليمان أيًضا وذهبصحبتهم الورداني، أغا وإبراهيم الخلوتي أفندي إسماعيل الوجاقلية
ثياب بقج وعرش سكر قنطار وماية بُنٍّ فرق ماية صحبتهم وأرسلوا الشابوري، بك
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رمضان عرش ثامن الجمعة يوم يف فسافروا ذلك، وغري وعنربًا وعوًدا وتفاصيل هندية
امتثالهم له ويذكرون ومقصده، مراده عن ويسألونه ويكلمونه به يجتمعون أنهم عىل
وما الرعية حال ويذكرونه أفاعيلهم، من سلف عما ورجوعهم مخالفتهم وعدم وطاعتهم

والتلف. الرضر من الفتن توجبه
إبراهيم إىل وذهب باشا، حسن طرف من باشا تفكچي حرض السبت يوم ويف
أفندي محمد صحبته وكان مكاتبات، وأعطاه سمور خلعة عليه وخلع معه وأفطر بك
ليستوعب القادمني خرب بلغهم عندما بأيام قبل األمرا أرسله بك إبراهيم طرف من حافظ
محله، إىل وذهب الليل من حصة بك إبراهيم مع جلس التفكچي ذلك إن ثم األحوال،
سادس يف الباشا إىل وطلعا بك إبراهيم مع فركب الجاويشية كتخدا أغا عيل وحرض

الحافظ. وصحبته صبحها يف التفكچي وسافر نزال، ثم الليل من ساعة
بالذهاب، يرض فلم الحاج أمري بك إبراهيم طلب التفكچي ذلك به جا فيما وكان
مدافع ونصبتم للحرب تستعدون أنكم بلغه الباشا حرضة إن بك: إلبراهيم أيًضا وقال
دولة رجال نحارب إننا هللا معاذ بك: إبراهيم له فقال ذلك. من شيٍّا أر لم وأنا ذلك، وغري
ورجعتم تبتم إنكم تقولون أرسلتم إنكم فقال: ذلك. يليق وال عليه نعىص أو سلطاننا
الزايدة الكلف ويطلبون البالد، ينهبون منكم أَُمَرا أرسلتم إنكم ثم املتقدمة األفعال عن

املنافقني. كالم هذا له: فقال اليمن. بالد إاليف يطلع ال والبن بن إردبني جملتها ومن
أفاعيلهم فعلوا بيومني التوبة بعد للمحافظة سافرا ملا بك ومصطفى بك الچني وكان
حسن عرض إىل وذهبوا البالد أهايل فضجت وردان، وحرقوا الكلف هذه وطلبوا بالبالد
سنتني، عنهم الخراج برفع فرمانًا لهم وكتب بخواطرهم فأخذ بهم، نزل ما وشكوا باشا
وارفعوهم لهم أرسلوا لهم: ويقول ذلك، شأن يف واللوم العتاب التفكچي ذلك مع وأرسل

يفعلوا. فلم تعاىل. هللا خلق عن
إسحق الحافظ عىل وقبض الشعرية باب ناحية إىل أغا سليم ذهب الليلة تلك ويف
مصطفى فلحقه بوالق إىل به وذهب الناس، أسافل من الجرايم أرباب صورة عىل وأخذه

ورده. اإلسكندراني بك
سادس األربعا يوم رشيد ثغر إىل باشا حسن بورود األخبار وصلت االثنني يوم ويف
العربان وأكابر البالد مشايخ إىل وأرسلها بالعربي فرمانات عدة كتب وأنه عرشه،
نوع من وذلك غري، ال فضة نصًفا ثالثون بالفرمانات املعينني طريق وحق واملقادم
أنصاف سبعة الفدان مال يقررون إنهم قولهم ومثل القلوب، وجذب والتحيل الخداع
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ذلك، سمعوا ملا الفالحني وخصوًصا الفرح من تطري الناس كادت حتى نصف، ونصف
ذلك. وغري سليمان السلطان دفرت قانون عىل ويميش الظلم يرفع وأنه

األمرا عن وانحرفت إليهم القلوب جميع فمالت أحكامهم، يجهلون الناس وكان
من حبيب أوالد إىل أرسل الذي وهو الفرمان ذلك وصورة زوالهم، رسعة وتمنوا املرصية

ييل: ما أرسل ما جملة

حرضة ديوان من والترشيف القبول الواجب الرشيف الفرمان هذا صدر
موالنا ظلم من عىل املظلوم ونارص الهمم، عايل املكرم والدستور املعظم الوزير
ودنانمة حاًال، املنصور البحري السفر عسكر ساري باشا حسن غازي العزيز
أوالد العرب مشايخ إىل العلية رتبته وزادت السنية سيادته أيدت همايون
السلطان موالنا حرضة بلغ أنه نعرفكم تعاىل، هللا وفقهم دجوة بناحية حبيب
وكافة للفقرا والظلم الجور من املرصي بالقطر واقع هو ما — هللا نرصه —
فتعينا وأتباعهما بك ومراد بك إبراهيم الدين خائنو هذا سبب وأن الناس،
بحًرا منصورة بعساكر — هللا أيده — السلطان موالنا حرضة من رشيف بخط
برٍّا منصورة عساكر عليهم وتعني املذكورين، من االنتقام وإليقاع الظلم لدفع
وصلنا وقد — هللا نرصه — السلطان موالنا حرضة من عليهم عسكر بساري
هذا لكم فحررنا رمضان عرش سادس يف رشيد إىل ثم إسكندرية ثغر إىل
إن — مرسورين مجبورين أوطانكم إىل وترجعوا تقابلونا لتحرضوا الفرمان؛
الحذر ثم والحذر وتعتمدوه، به تعملوا إليكم وصوله فحني — تعاىل هللا شاء

عرفناكم. وقد املخالفة من

مشورة بينهم وعملوا بك إبراهيم ببيت ليلتها يف واجتمعوا قلقهم زاد األمرا إن ثم
ذلك فعند الزيادة، يف آخذ والنيل الخرق اتساع وتحققوا دهمهم، الذي األمر هذا يف
مراد وأمريها تجريدة تشهيل عىل الرأي واتفق املحاربة، عىل وعزموا باملخالفة تجاهروا
بتحرير مكاتبات باشا حسن إىل ويرسلون الطريق ويمنعون فوة، جهة إىل فيذهبون بك
وهذا حاربناه، وإال امتثل فإن أتى، حيث من ويرجع املطلوب بغالق والقيام الحساب

الكالم. آخر
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واألربعا الثالثا يوم يف كله وذلك والبقسماط، الذخرية وعبوا املراكب جمعوا ثم
الحسيني املشهد جهة صغار لهم أماكن إىل الكبار البيوت من ومتاعهم عزالهم ونقلوا
اإلرجاف وزاد رمضان، ملهرجان املعدة والتعاليق القناديل وعطلوا واألزهر، والشنواني
الغالل بيعهم بسبب الغالل أسعار ورخص الخذالن، لوايح عليهم والحت اللغط وكثر

قيل: كما عندهم، املخزونة

ف��واي��د ق��وم ع��ن��د ق��وم م��ص��اي��ب

ناحية إىل معه املسافرون واألمرا بك مراد خرج عرشينه رابع الخميس يوم ويف
هناك. وطاقهم ونصبوا إنبابة بر إىل ليلتها يف وعدوا خيامهم وبرزوا بوالق،

باإلسكندراني عرف الذي الداوودية بك مصطفى بك مراد صحبة للسفر وتعني
الرشقاوي بك وعثمان األغا بك وسلمان بك ويحيى الشفت بك وحسني األلفي بك ومحمد
ورجع، بخاطرهم وأخذ إليهم وذهب املغرب بعد بك إبراهيم وركب األشقر، بك وعثمان
احتاجه ما بك مراد وأخذ العسكر، خروج تكامل حتى الجمعة يوم إنبابة بر يف فأقاموا
يف وأرسلوا الرصة مال من قبض الذي حتى وغريه وبقسماًطا جماًال الحج ماليل من
الدراهم منه وطلبوا الباشا، إىل الحنفي أغا وسليمان الجاويشية كتخدا أغا عيل ليلتها
لهم فدفعها الباشا عند وأودعوها الحاج أمري بك مصطفى من استخلصوها كانوا التي

بتمامها.
سالم معه وأصحب إنبابة بر من بك مراد سافر عرشينه سادس السبت يوم ويف

باشا. قبطان وبني بينه سفريًا ليكون الباشا؛ أغايس
بك. بمراد ولحق أيًضا الكبري بك مصطفى سافر عرشينه ثامن االثنني ليلة ويف

بعد بوالق إىل فوصلوا رشيد، ثغر من معهم ومن املشايخ حرض الثالثا ليلة ويف
الصباح. يف بيوتهم إىل وذهبوا هناك وباتوا العشا

باإلجالل فقابلهم للسالم األوىل مرات: ثالث باشا حسن عىل اجتمعوا أنهم فأخربوا
اإلفطار يف املهيأ الطعام من يكفيهم ما لهم ورتب فيه نزلوا بمكان لهم وأمر والتعظيم
موالنا، يا العرويس: الشيخ له وقال قليلة، كلمات وكلمهم يوم ثاني يف ودعاهم والسحور

الناس. ببيوت مختلطة األمرا وبيوت ضعاف قوم مرص رعية
وداعة بالرعية أوصاني السلطان موالنا أوصاني ما أول فإن يش من تخشوا ال فقال:
أن ترضون كيف قال: ثم بخري، له فدعوا تعاىل. هللا أودعنيه ما استودعتك وأنا عندي هللا
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لم ملاذا والظلم؟ بالعذاب يسومونكم عليكم حكاًما وترضونهم كافران مملوكان يملككم
بينكم؟ من وتخرجوهم عليهم تجتمعوا

ويد البأس شديدو عصبة هؤالء سلطان، يا بقوله: الخلوتي أفندي إسماعيل فأجابه
واحدة.

بذلك أعني إنما وقال: فاستدرك ببأسهم. تخوفني وقال: ونهره قوله من فغضب
باالنرصاف. أمرهم ثم الناس. أضعفوا بظلمهم ألنهم أنفسنا

غد يف لهم: فقال السفر، يف فأستأذنوه الجمعة صالة بعد ثالثة مرة عليه واجتمعوا
العرويس: الشيخ له فقال األزهر. الجامع يف املال عىل تقرونها للرعية مكاتبة لكم أكتب
تركهم ثم االستفاضة. يكفي وقال: عذره فقبل الوقت. هذا يف فعله يمكننا ال أمر هذا
فودعوه باالنرصاف وأمرهم الشابوري بك سليمان ليد وسلمها مكاتبات لهم وكتب يومني

املكاتبات. تلك وأخفيت وساروا
من وردت أنها وذكر املشايخ، أفراد إىل أوراق عدة الباشا أرسل رمضان غاية ويف
ملا فإنهما والططري السلحدار صحبة أرسلوها التي العرضحاالت وأما الدولة، صدر
وقال: إسالمبول، إىل املراسلة ومنع حجزها باشا حسن عليها واطلع إسكندرية إىل وصال

مرص. أمر يف إيلَّ مفوض واألمر مكرم دستور أنا
أربابها؟ إىل الباشا أرسلها هل الدولة صدر من التي األوراق عن السلحدار وسأل

منافق. خاين بقوله: وسبه الباشا عىل غضبه فاشتد إظهارها من خاف أنه فأخربه
تقدم. كما أرسلها ذلك فعند الباشا وأخرب تاريخه يف السلحدار رجع فلما

ووقع العسكر، من بها من وهرب فوة مدينة ملك بك مرد أن أشيع شوال ثاني ويف
ذلك. صحة عدم ظهر ثم ساحلها عىل وجدها التي املراكب أخذ وأنه عظيمة مقتلة بينهم
وركب الحسيني، املشهد إىل العادة عىل القلعة من الكسوة نزلت السبت يوم ويف
عىل وأكد كذلك الباشا ونزل قراميدان، إىل الحاج أمري بك وإبراهيم الكبري بك إبراهيم

باملساعدة. فوعده األسباب بتعطيل إليه فاعتذر التشهيل، يف الحاج أمري
وركب والرسور، البرش وأظهروا مصطنعة األوىل مثل إشاعة أشاعوا األحد يوم ويف
العرويس الشيخ إىل ثم عليه وعيد البكري الشيخ إىل وذهب اليوم ذلك يف بك إبراهيم
وكف املحافظة عىل وأوصاهم ا جدٍّ نفسه يف وتصاغر لهم، يحكي وصار الدردير والشيخ
ا جدٍّ ذلك يخاف كان فإنه الوقت، هذا مثل يف حركة أو قومة أو يحدثوه أمر عن الرعية

الناس. بها وتسامع للمشايخ الباشا أرسلها التي الفرمانات أمر أشيع ملا وخصوًصا
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بربكة عظيمة زعجة حصلت البكري الشيخ بيت من بك إبراهيم ركوب وقت ويف
الصياح فوقع فجرحه املقاثي زراع من رجًال رضب أسود مملوًكا أن وسببها األزبكية،
من الربكة امتألت حتى الحال وزاد األوباش، من كثري خلق عليهم واجتمع رفقايه من

األكاذيب. من أنواًعا ويختلقون اآلخر من الخرب عن يسأل منهم وكل املخلوقات،
القضية، أصل عن وفحصوا الناس طرد من أرسل داره إىل بك إبراهيم رجع فلما

دراهم. وأعطوه خاطره فطيبوا املرضوب فأخذوا يجدوه فلم الضارب عىل وفتشوا
إىل وذهب الصغري بك أيوب وركب وبقسماط، ذخرية بطلب بك مراد أرسل وفيه
وأبو الغضبان ومنها مدافع جملة ونزلوا بوالق إىل الطنربجي بك وعثمان العتيقة مرص
يف وشفي فعرق الحريم يف ومنقطًعا شهور مدة متمرًضا هذا بك أيوب وكان مايلة،

واحدة. ساعة
املراكب؛ األشاير مشايخ وكرا ببوالق البدوي أحمد السيد مولد كان االثنني يوم ويف
جملة. منها وأرسلوا ووسقوها واملدافع الذخرية ألجل بأجمعها فأخذوها فيها ليسافروا
ومجاريح مماليك وفيها الغايبني مراكب من مراكب حرضت الثالثاء ليلة ويف
ذلك، وثبت املدينة يف شايًعا الخرب وأصبح معه ومن بك مراد بكرسة وأخربوا وأجناد،
الرحمانية إىل بك مراد وصل ملا أنه وهو وقع، عما وأخربوا فيها بما املراكب ورجعت
بينهم فحصل الرشقي، الرب إىل واأللفي الرشقاوي بك وعثمان األغا بك سليمان فعدى

الفشل. أول ذلك فكان القهقرى، ورجع بعضهم وغضب اختالف
إىل وأرسلوا وملكوها، إليها فدخلوا األروام منها فأخلوا العلويني محلة إىل تقدموا ثم
ال نحن وقالوا: فامتنعوا، إليهم بالتعدية األمرا بعض فأمر اإلمداد منه يطلبون بك مراد
ركبوا ثم العرب، من جماعة عوضهم وأرسل منهم فحنق أقدامك، تحت ونموت نفارقك
فلم متاريس ناصبني العسكر من طايفة أمامهم فوجدوا فوة إىل يتقدموا أن وقصدوا
بالبنادق فرتاموا األرز، ومزارع القنى وكثرة الجرس وضيق الطريق لوعر التقدم يمكنهم
فرجعوا كرسة وظنوها ضجة فيهم فحصلت وسقط، بقناة فعثر بك سليمان فرمح
اآلخر الرب إىل فعدوا ينهبونهم، العرب عليهم ورجعت قلوبهم، يف الرعب ودخل القهقرى
بمفرده، الفارس إال تسع ال ضيقة طريق من إليه توصل مكان يف مستقرٍّا بك مراد وكان

تخيالت. وتخيلوا الخوف وداخلهم املكان، ذلك من باالنتقال عليه فأشاروا
ورجعوا حمالتهم فحملوا باالرتحال أمر ثم الليل، إىل وإبرام نقص يف زالوا وما
وتيقن بالكرسة، األخبار وتطايرت االنهزام فيهم وأشيع سريهم يف زالوا وما القهقرى

فاعل. بفعل ليس إلهي أمر هذا أن الناس
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الركوب أراد مملوك عبد وسببها الصاغة، ناحية من كرشة حصلت اليوم ذلك ويف
ورمحت كرشة فصارت خلفه ورمحوا الحمارة عليه فازدحموا املكارية بعض حمار عىل
يش ال أن تبني ثم ذلك، وغري والعقادين والغورية باألرشفية الدكاكني فأغلقوا الصغاة،

الدكاكني. الناس ففتح
وقت الباشا فنزل اإلرجاف، وزاد مجاريح املماليك من أناس حرض اليوم ذلك ويف

ذلك. من يتمكن فلم القلعة أبواب يملك أن بك إبراهيم وأراد العزب باب إىل الغروب
الصباح، إىل البعض وتأخر البعض فطلع واملشايخ القايض فطلب الباشا وأرسل
ذلك بعد ذكرها مندوحة بها له وكان العزب بباب الباشا عند البكري السيد وبات
من غريه دون قدومه عند عليه للسالم وذهب وأحبه، عليها وشكره باشا لحسن الباشا
ونصب الوجاقلية، جماعة وكذلك بأجمعهم طلعوا األربعا نهار أصبح فلما املشايخ، بقية
وأمامهم العزب وجاويش مستحفظان جاويش ونزل العزب، باب عىل البريق الباشا
تحت يأتي وللسلطان هلل طايًعا كان من وكل وغريهم، األلضاشات عىل واملناداة القابجية
وظهرت الناس، وعامة الخلييل خان وأهل والتجار األلضاشات جمع عليه فطلع البريق،
استعار زيه ثياب يجد لم والذي الدهر، أنحلهم والذين واملستضعفون املخفيون الناس
يستحث باشا محمد وأرسل الخاليق، من وقراميدان الرميلة امتألت حتى وسالًحا ثيابًا
حتى التأخر باشا حسن قصد وكان حصل، بما ويخربه القدوم رسعة يف باشا حسن

التأخر. عدم يف األمر ولزم الحال فاقتىض الربية، العساكر وتأتي الحج يسافر
الصغار، بيوته يف الليل بطول ومتاعه عزاله نقل يف اشتغل فإنه بك إبراهيم وأما
قرص إىل وركب ساعة جلس إنه ثم فيه جالس هو الذي مجلسه فرش إال يرتك فلم

به. وجلس العيني
الباشا له فأرسل األمان، وطلب العزب باب إىل طلع فإنه الحج أمري بك إبراهيم وأما
الصغري بك وأيوب الكبري بك أيوب حرض وكذلك الدخول، يف له وأذن باألمان فرمانًا
جاويش وأحمد عثمان بك الرحمن وعبد الشابوري بك وسليمان الجاويشية وكتخدا
واألجناد الغز من كثرية وجماعة أباظة، كتخدا ومحمد أزنور كتخدا ومحمد املجنون
الكبار األمرا من كان فإن األمان، لطلب حرض من كل فكان بلفيا، بك رضوان وكذلك
األمان فرمان يأتيه حتى واقًفا ويستمر األمان ويطلب ويطرقه الباب عند يقف فإنه
أو بالرميلة يستمر فإنه األصاغر من كان وإن سالح، غري من الدخول يف له ويؤذن

املساطب. عىل يجلس أو قراميدان
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املأمورات وفيه عليهم وقرأه رشيًفا خطٍّا الباشا أبرز الجميع حضور تكامل فلما
األمان. يطلب من كل وتأمني فقط، بك ومراد بك إبراهيم وطلب ذكرها املتقدم

بك حسن تابع كاشف باشا حسن عىل خلع إنه ثم منصبه عىل الحج أمري واستمر
الزعامة، وقلده أزنور كتخدا محمد عىل وخلع مستحفظان أغات وقلده رضوان، قصبة
والرشا، والبيع باألمان ونادوا املدينة إىل ونزلوا احتساب، أمني أباظة كتخدا محمد وقلد
ذلك عنده عوقه الباشا فإن الحاج أمري بك إبراهيم عدا ما دورهم إىل األمرا نزل وكذلك

اليوم.
ولم الطلب، وقت واإلجابة االستعداد برشط أماكنهم إىل بالتوجه للناس أذنوا وكذلك

األبواب. عىل املحافظون إال يتأخر
إىل الليل يف ذهب ثم اليوم ذلك هناك واستمر إنبابة بر إىل حرض فإنه بك مراد وأما

اآلثار. إىل وذهب ليًال بك إبراهيم وركب الذهب، جزيرة
األبواب. إىل بالطلوع الناس عىل ونبه األغا نزل اليوم ذلك عرص ويف

بيته، إىل وذهب األمان فرمان فأعطوه األمان وطلب األغا بك سليمان حرض وفيه
واجتمعت فطلعوا، بالطلوع الناس عىل ونبهت القابجية فنزلت الخميس يوم وأصبح
واألمان. باألمن فنادى األغا ونزل بوالق، أهايل وحرض األول، اليوم عىل زيادة الخاليق

سيده إىل وذهب سابًقا بك مراد خازندار عثمان ركب العرص قبل اليوم ذلك ويف
فلما وذهب، يحتاجه ما أخذ داره إىل نزل فلما باألمان، فرمانًا أخذ من جملة من وكان

فعله. من اغتاظ هروبه الباشا بلغ
إىل فنزل بيته إىل بالنزول فأمره الحاج أمري بك إبراهيم من تخيل الباشا إن ثم

فذهب. منزله إىل بالذهاب الباشا له فأرسل به، وجلس حسن السلطان جامع
مرضب إىل وخرجوا والصغري الكبري بك وأيوب بك سليمان ركب يوم ثاني صبح ويف
املناخ، من الجمال يأخذ أن وأحب بوالق إىل وذهب الحاج أمري بك إبراهيم وركب النشاب،
أرسل ذلك الباشا بلغ فلما النشاب، بمرضب رفقايه عند ذهب ثم املغاربة عسكر فمنعه
اجتمعت حتى باملصاطب وأقاموا الفرمان، ومزقوا الرسول فطردوا بالعودة فرمانًا لهم
وتوهموا البلد اضطربت ذلك حصل فلما بإخوانهم، ولحقوا وركبوا طوايفهم عليهم
قايد وركب التوهمات، من ذلك وغري القلعة عىل ويرضبوا باملدافع الجبل عىل صعودهم
املماليك من جملة وصحبتهم سابًقا، بك مراد خازندار أغا وعيل الجمعة صالة بعد أغا
فوصلوا موقودة وفتايلها والقرابينات البندق مكاحل وبيدهم بالطرابيش وهم والعسكر
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زويلة باب إىل ونزلوا الصليبة ناحية إىل فرجعوا مدفعني عليهم فرضبوا الرميلة، إىل
املناداة وأمامهم النرص باب من وطلعوا القرصين، وبني واألرشفية الغورية عىل ومروا
الناس سمع فلما بطال، الباشا وحكم بك ومراد بك إبراهيم رسم ما حكم واطمئنان أمان
وحاصوا الناس، وهاجت املفتوحة الدكاكني وأغلقوا انزعجوا الصورة تلك عىل ورأوه ذلك

اللغط. فيه وكثر عظيمة حيصة
وأرسل حسن، والسلطان واملحمودية القلعة حصن املذكورين هروب الباشا بلغ وملا

القلعة. إىل بالطلوع األلضاشات عىل فنادى األغا
بينهم وقتل أماكن، عدة منه ونهبوا الطماعني كفر املنرس رضب الليلة تلك ويف
عند من التعدية وصارت القديمة ومرص بوالق إىل حتى الطرق وانقطعت أشخاص

الخشاب. رصيف
أخذ وأرادوا أيًضا، املناخ إىل وأتوا بك وحسني بك إبراهيم ركب السبت يوم ويف
عظيمة عربدة اليوم ذلك يف وعربدوا جملة، منهم أخذوا وقيل املغاربة، فمنعهم الجمال
بعد وطلعوا فاجتمعوا املغاربة تجار فطلب املغرب قبل الباشا وأرسل ناحية، كل من
ومن األلضاشات اجتماع يف الباشا وشدد الرميلة، رأس يف الذي بالسبيل وباتوا العشا
وعدم الجوع تفرقهم وسبب يومه قوت يملك ال من منهم إن له فقيل للوجاقات، ينتسب

فيهم. لينفقها ريال آالف أربعة وأعطاه مستحفظان أغات فطلب النفقة،
حلوان إىل ركب بك إبراهيم وكان اآلثار، إىل الدهب جزيرة من بك مراد عدى وفيه
إىل بك مراد عدى وملا مراكبه، من مركبًا نهبوا حلوان أهل أن بسبب وأحرقها ورضبها
مغتاًظا كان بك إبراهيم ألن معه؛ واصطلح إليه فحرض بك إبراهيم إىل أرسل الرشقي الرب
أنهم قصده وكان بك، إبراهيم مراد غري عىل كان ذلك فإن وكرته سفرته بسبب منه
عىل يقدروا لم إن وجهه من أخلوا القبطان وصل وإذا ومنضمني، مجتمعني يستمرون
بأي ذلك بعد فيعودون بالده، إىل الرجوع ومصريه البلد له وتركوا مصالحته أو دفعه
يف وأخذ الجبن. عني هذا وقال: بك مراد يمتثل فلم الرأي هو ذلك وكان كان، طريق
ال الذي واالنهزام والفشل املال ضياع إال ذلك من يحصل ولم واملحاربة، الخروج أسباب

الكاين. وكان له حقيقة
طريقهم يف يجدونه ما ويخطفون الجهات يف يعبثون طوايفهما تفرقت اصطلحا وملا
جهة وبعضهم النشاب، مرمى يف جلس وبعضهم الفالحني وحمري السقايني جمال من
فيها كان ما وأخذوا عثمان، الشيخ عند راسية كانت مركبًا عرشين نحو ونهبوا بوالق

والزيت. والعسل والتمر واألغنام والسمن الغالل من
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ناحية كل من البلد عىل وهجومهم تنطيطهم زاد عرشه حادي األحد يوم ويف
وسكنه فيه سكن كان الذي بيته إىل وأتى أغا قايد ودخل ومتفرقني، أحزابًا ويدخلون
بالبلط كرسه فأراد مغلوًقا بابه فوجد رضوان قصبة بيت وهو املتويل أغا حسن بعده
الحراس عليه فرضب القربية ناحية من آخر باب إىل فذهب طارق، من وخاف فأعياه
الظهر بعد إىل الفعال هذه عىل يزالوا ولم صادفه، ما كل يخطف بقهره فرجع بنادق

اليوم. ذلك من
أطراف يف الصياح ووقع أسبابهم وتعطلت الناس خناق وضاق الكرب واشتد
بالقلعة مقيمون واملحتسب والوايل واألغا نهاًرا، واملنارس والرساق الحرامية من الحارات

أوباشها. من البلد نهب الناس كل وتوقع املدينة، إىل منها النزول عىل يجرسون ال
واألخباز أسعارها، ورخصت بالرقع كثرية معرمة والغالل موجودة واملآكل ذلك وكل

والفطري. الكعك أنواع وكذلك كثرية
واألسطحة املنارات وطلعوا الناس ففرح شلقان إىل القبطان مراكب وصول وأشيع

شيئًا. يروا فلم البحر إىل ينظرون العالية
بعد عىل مدافع صوت سمع العرص بعد كان فلما األبصار وزاغت االنتظار فاشتد
أيًضا وصعدوا االطمئنان، بعض وحصل واستبرشوا ففرحوا القلعة، من رضبت ومدافع
وحصل الناس ففرح بوالق ساحل قرب إىل وصلت ونقاير مراكب عدة فرأوا املنارات عىل
يف ورشعوا بوالق إىل ذهبوا قد وأمراه صناجقه من وجماعة بك مراد وكان ضجيج، فيهم
وحطب األخشاب وجمعوا عجل، عىل مدافع جملة وأحرضوا السبتية جهة متاريس عمل
يف وركبوا العمل فرتكوا ذلك، إتمامهم قبل األروام مراكب فوردت وغريها وأفراًدا الذرة
املدافع. عجل وكرسوا النسا، وزغرتت الصبيان ورصخت الناس وضجت ورجعوا، الوقت
الصلح، يف بهم يتوسلون والوجاقات املشايخ إىل مكاتبة األمرا أرسل اليوم هذا ويف
الباشا: فقال الباشا بحرضة املكاتبات تلك فقريت الطاعة، إىل ويعودون يتوبون وأنهم
قبطان حضور عىل معلًقا جوابًا لهم اكتبوا ولكن ويعودون، يتوبون كم هللا سبحان يا

وأرسلوه. فكتبوه
ورضبوا بوالق ساحل إىل القبطان باشا حسن وصل االثنني ليلة من العشا وقت ويف
إىل مراكبه يف فبات الزمان مهدي أنه وظنوا وفرحوا الناس واستبرش لقدومه، مدافع
ثم الباشا، وقابلوا القلعة إىل أتباعه بعض وطلع شوال عرش ثاني االثنني يوم الصباح
بيت إىل ودخل الخرق، باب ناحية من مرص إىل وحرض بوالق من ركب باشا حسن إن
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ومعه املغربي اآلترم الشيخ وخلفه وعسكره أتباعه وصحبته فيه وجلس بك إبراهيم
القلعة أبواب وفتحت الحال وراق بك، يحيى بيت إىل بهم فدخل املغاربة، من طايفة
جهة إىل املرصية األمرا بذهاب الخرب وشاع دورهم، إىل بالقلعة َمن ونزل الناس واطمأن
عىل واستولوا العسكر من طايفة وفيها مراكب عدة خلفهم فسافر الجبل خلف من قبيل
إسماعيل إىل رسًال باشا حسن وأنفذ بوالق ساحيل إىل وأرسلوها مراكبهم، من مراكب

مرص. إىل للحضور يطلبهما الجداوي بك وحسن بك
وتبعهم ونهبوها األمرا بيوت من بيوت عدة ففتحوا العسكر من جماعة خرجت وفيه
ذلك بمنع وأمرهم واألغا الوايل إىل أرسل ذلك القبطان بلغ فلما وغريهم، الجعيدية ذلك يف

أتباعه. من ولو يفعله من وقتل
وجد وغريهم العسكر من أشخاص ستة نحو وقتل البلد وطاف بنفسه ركب ثم

النهب. عن وا فانكفُّ منهوبات معهم
باب عىل الخراطني عطفة من ودخل الغورية من وشق زويلة باب عىل نزل ثم
بيت إىل وذهب ركب ثم الكسوة، إىل ونظر فزاره الحسيني املشهد إىل وذهب األزهر،
باألزبكية الذي بك إبراهيم بيت بتسمري وأمر ساعة، عنده فجلس باألزبكية البكري الشيخ
املنزل إىل الغروب بعد ورجع بوالق إىل ذهب ثم بك، مراد وبيت الكبري بك أيوب وبيت

ساعة. معه واختىل مخفًفا باشا محمد عنده وحرض
إليه وشكوا التجار وكذلك عليه وسلموا األزهر مشايخ إليه ذهب الثالثا يوم ويف
وتعطل الوقت وضيق الحج بمهمات باشتغاله إليهم واعتذر بخري فوعدهم األمرا؛ ظلم

أسبابه.
بك عيل عىل وخلع صنجقية، مستحفظان أغا حسن وقلد الديوان الباشا عمل وفيه
غيطاس عىل وخلع بك، إسماعيل سيده أيام يف كان كما صنجقية اإلسماعييل جركس
صنجقية سيف أبي تابع كاشف قاسم عىل وخلع صنجقية بك صالح تابع كاشف
محمد عىل وخلع صنجقية، األزبكاوي بك حسن تابع كاشف مراد عىل وخلع أيًضا،
الجمليان، أغات الوايل أرنؤد أغا محمد وقلد صنجقية، كشكش بك حسني تابع كاشف
عن عوًضا الزعامة وقلده الجلفي أغا عثمان عىل وخلع مستحفظان أغا موىس وقلد
للوجاقلية: وقال وحذرهم، ونصحهم الباشا إليهم التفت لبسهم تكامل وملا أغا، محمد
واكتبوا ملقتض، إال الصناجق األمرا بيوت تدخلوا وال القديمة وقوانينكم طرايقكم الزموا

لكم. أمضيها وعوايدكم بتعلقاتكم قوايمكم
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باألمان والعربي بالرتكي املناداة وأمامه األغا ونزل بيوتهم، إىل وانرصفوا قاموا ثم
كل من وقلدوا االختيارية، وترتيب تدبري ذلك وكل واملخفيني، املتوارين األمرا أتباع عىل

أغراضهم. تتحد وال ألنفسهم يتعصبوا لئال أمريًا بيت
ويكتبوا األمرا بيوت إىل يذهبوا أن وأمرهم القضا، نواب إىل باشا حسن أرسل وفيه
ذلك. ففعلوا عليه ويختمون البيت من مكان يف ويودعونه مرتوكاتهم من يجدونه ما

وأجيبوا مدافع ورضبوا بوالق) (إىل رومية مراكب خمس وردت الليلة تلك ويف
القلعة. من بمثلها

رأسه وعىل الدالة، بزي وهو بوالق إىل وذهب باشا حسن ركب األربعا يوم ويف
بهيئته يركب ذلك قبل وكان ذهب، بطراز عباءة والبس السمور جلد من قلبق هيئة
وعىل صدره عىل حرير بدالية صاية جوخ فوقانية وهي القباطني هيئة وهي املعتادة
لطيفة مخنرصه وبيده كبرية سكينة وسطه ويف أحمر بشال يعمم كبري طربوش رأسه

الجاللة. رسم عىل حديد مشعب بطرفها حربة هيئة
إىل يسافر بطاًال قواًسا أو فالًحا أو بطاًال رساًجا كان من كل عىل األغا نادى وفيه

العقوبة. يستحق أيام ثالثة بعد وجد ومن بلده
املسلمني يستخدموا وال الدواب يركبوا ال بأن النصارى طايفة عىل نودي أيًضا وفيه
زيهم يلزموا وأن أعتقه، أو باعه ذلك من يش عنده كان ومن والعبيد الجواري يشرتوا وال

والزنوط. الزنار من األصيل
املعلم أوقفه ما جميع عن بالكشف وأمر القايض إىل باشا حسن أرسل وفيه
ذلك من واملقصود وأمالك، ورزق أطيان من والكنايس الديور عىل الجوهري إبراهيم

واملصالح. الدراهم استجالب كله
باإليذاء، لهم التعرض وعدم باألمان النصارى طايفة عىل نودي الخميس يوم ويف

عليهم. والصغار العامة تسلط وسببه
واملزينني والحمامية كالقهوجية الحرف أهل عىل العساكر تعدي كثر وفيه
سالحه ويقلع الخياط أو القهوجي أو امي الحمَّ إىل أحدهم فيأتي وغريهم، والخياطني
ويذهب حمايته ويف رشيكه صريه وكأنه دكان باب عىل أو ورقة يف ركنه ويرسم ويعلقه
ملكوا إذا عادتهم وهذه املكسب، يف ويقاسمه يحاسبه ثم شاء متى يجلس أو شاء حيث
فيها، البلدي ويشارك بلده يف يحرتفها كان التي حرفته إىل حرفة ذي كل ذهب بلدة

عرفوه. وال ألفوه ال ما لتكلفهم الفعلة هذه البلدة أهل عىل فثقل
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نحو العسكر من طايفة ومعه باشا أوده رجًال املدينة أبواب عىل أجلسوا وفيه
العرشين. أو الثالثني

النيل، بوفاء نودي — القبطي مرسى لسادس املوافق الخميس يوم أعني — وفيه
غفلة حني عىل السد فكرس والوايل كتخداه الجمعة يوم صبح يف باشا حسن فأرسل
وعدم القلقة بسبب العادة مثل مهرجان وال موسم له يعمل ولم الخليج، يف املاء وجرى
حلوان. جهة مقيمني يزالوا لم فإنهم املرصية األمرا هجوم من والخوف األحوال انتظام
وكذلك األرشاف نقيب إىل شكواهم ورفع واحرتامهم األرشاف بتوقري نودي وفيه
الرشيف. الرشع فإىل البلد أوالد من كان وإن وجاقه، إىل ترفع األبواب إىل املنسوبون

أمتعة الدكاكني من فخطفوا الغورية سوق عىل العسكر من جماعة مرت وفيه
باب إىل كرشة وثارت الحوانيت وأغلقوا املارون والناس الدكاكني أهل فهاجت وأقمشة،
وهرب بأيديهم ما واستخلص منهم أنفار ثالثة عىل فقبض الوايل مرور وصادف زويلة،

العسكر. جنس من ضابطان صحبته منهما كل واألغا الوايل وكان الباقون،
والتختم الكشمريي الشيالن لبس من الناس وأسافل القواسة بمنع نودي وفيه

أيًضا.
وفيهم بوالق، ساحل إىل دمياط جهة من الواردين القباطني مراكب وصلت وفيه

القلعة. من مدافع لهم فرضبت باشا حسن كتخدا إسماعيل
أمرهم فرفعوا الرميلة بناحية بالنساء أفسدوا العسكر من ثالثة عىل قبضوا وفيه
يف وثالثة بالرميلة منهم ثالثة أعناق فرضبوا بقتلهم فأمر القبطان، إىل الخطافني وأمر

متفرقة. جهات
أو يشاركه، عسكري أتاه ومن الحرف ألهل العسكر رشكة بإبطال نودي وفيه
الوايل وحرض الحاكم، إىل به ويؤتى أكتافه وتوثق ويرضب فليمسك حق بغري شيٍّا أخذ
وزجرهم، وطردهم والقهاوي بالحمامات منهم وجده من وقبضعىل الجاويش وصحبته

منهم. وارتاحوا اطمأنوا ذلك حصل فلما الناس، تشكي بسبب وذلك
الغربي. الرب إىل األمرا عدى وفيه

البحرية. عىل كاشًفا وجعلوه الجرف تابع بك محمد عيل خلعوا السبت يوم ويف
يكبسون أنهم اتفقوا األلف نحو العرب من جماعة أن األمرا عن الخرب جاء وفيه
فأخلوا االتفاق، بذلك وأخربهم العرب من رجل فذهب وينهبونهم، ويقتلونهم ليًال عليهم
الخيام وجدوا العربان جات فلما وطاقهم، من بمرأى وكمنوا خيولهم وركبوا خيامهم من
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طال من إال العرب من ينج فلم كمينهم، من األمرا عليهم فكبس بالنهب فاشتغلوا خالية،
عمره.

إال األسواق يف وال الصياغ حوانيت عىل يجلسن ال أن النسا طايفه عىل نودي وفيه
الحاجة. بقدر

محمًدا باشا حسن وسماه الحاج أمري بك مراد وقلدوا الديوان عملوا األحد يوم ويف
هو اليوم هذا وكان حسن، بك محمد اإلمضاء يف يكتب فصار بك، مراد اسم يف كراهة
شوال. عرش سابع العصور هذه يف معتاده فإن مرص، من املحمل خروج ميعاد يوم ثاني
من واملوارد الربين بغفر حبيب بن أحمد العرب لشيخ فرمانات كتبت الثالثا يوم يف
بك، عيل أيام من عنهم مرفوًعا ذلك وكل أسالفه، عادة عىل ورشيد دمياط حد إىل بوالق

بوالق. ساحل عىل بذلك له ونودي
عىل أيًضا وختم وألتباعهم، الصغار بيوتهم من لألمرا وودايع خبايا أخرجت وفيه
فجمعوهم الغفرا وطلبوا غريها، عىل والفحص التفتيش ووقع فيها ما عىل وتركت أماكن
بك إبراهيم زوجة وطلبت والحارات، العطف يف التي األماكن عىل ليدلوا وحبسوهم
من بجملة صالحوا حتى بك مرزوق أم ورضتها هي الجاويشية كتخدا بيت يف وحبست
إبراهيم زوجة زليخا وطولبت الناس، عند املستودعات من أخذ ما خالف واملصاغ املال
البكري السيد من وطلب فاختفت، بك مراد زوجة وطلبت وغريه الجوهر بالتاج بك

فسلمها. بك مراد ودايع
وقلده الجاويشة كتخدا أغا عيل عىل وخلع ديوانًا الباشا عمل الخميس يوم ويف
املرجع وإليه والعقد، الحل صاحب فصار الدولة ومشري البلد وشيخ ودفرتداًرا صنجًقا
الجاويشية كتخدا وجعله الرتجمان أغا محمد وقلد والجزئية، الكلية األمور جميع يف
يف أيًضا كان كما صنجًقا وقلده الشابوري بك سليمان عىل وخلع املذكور، عن عوًضا
عن عوًضا ترجمانًا وجعله املحتسب أباظة بن كتخدا محمد عىل وخلع السابقة الدهور
أباظة. ابن عن عوًضا محتسبًا وجعله ميالد بن أغا أحمد عىل وخلع الرتجمان، أغا محمد
بك إبراهيم زوجة يف عنده وتشفعوا باشا حسن إىل املشايخ ركب الجمعة يوم ويف
وتخلص. للسلطان زوجها عىل ما تدفع بقوله: فأجابهم الدفرتدار، بك عيل بإشارة وذلك
ينهبون سنني مدة لهم أزواجهن إن فقال: بهن. الرفق وينبغي ضعاف النسا له: فقالوا
األموال وتركوا خيولهم مرصعىل من خرجوا وقد والرعية، السلطان أموال ويأكلون البالد
وانفض العذاب. أذقناهن وإال سبيلهن تركت أزواجهن عىل ما دفعن فإن النسا، عند

وذهبوا. وقاموا املجلس
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بها. وأقاموا أسيوط إىل ذهبوا أنهم األمرا عن الخرب ورد وفيه
األسواق يف ونودي الودايع، عن والفحص والتفتيش التشديد حصل السبت يوم ويف
عليه يقر وال يظهره وال الخارجني األمرا متاع من يش أو وديعة عنده كان من كل بأن

ذلك. بعد ظهر إن معاودة غري من قتل أيام ثالثة مدة يف
لتشهيل سلفة؛ دراهم واألقباط واإلفرنج املسلمني التجار من باشا حسن طلب وفيه
كل حال بحسب أفرادهم عىل ففردوها يوًما ثالثني وأجلهم وثايق لهم وكتب الحج لوازم

وجمعوها. تاجر
باشا. حسن كتخدا إسماعيل وقتله ببوالق املغربي عياد بن عيل كاينة حصلت وفيه
الرطيل. وبركة واألزبكية الخليج مراكب يف النزول من باملنع النساء عىل نادوا وفيه
خطابًا والوجاقات واملشايخ الوايل باشا ومحمد باشا حسن من مكاتبات كتبوا وفيه

مرص. إىل للحضور باستعجالهم الجداوي بك وحسن بك إلسماعيل
ومن األسواق، إىل يخرجن ال أن النساء عىل نودي عرشينه خامس األحد يوم ويف

ينتهني. فلم شنقت اليوم بعد خرجت
وباقي بك إبراهيم جواري وأخرج واليرسجية املطربازية باشا حسن أحرض وفيه
بأبخس فبيعوا البيت، حوش يف واملزاد بالبيع عليهن ونودي وحبوشا وسوًدا بيًضا األمرا

يعترب. ملن عربة ذلك ويف وعسكرهم، العثمانية عىل األثمان
كانوا مستودعات ومن األمرا بيوت من جوار عدة أيًضا أحرضوا االثنني يوم ويف
التي بيته يف التي ومحظيته بيته من الرشقاوي بك عثمان جواري وأخذوا فيها، مودعني
وما الصغري، بك أيوب جواري وكذلك الغليونجية، بيد فأخرجوها املصىل حيضان عند
وأحاطوا األمرا من غريه بيوت وكذلك وأمتعة، جوار من الحنفي أغا سليمان بيوت يف
يف وغريهم املغاربة وحارة الحمام ودرب وطيلون بالصليبة امليضاة بدرب بيوت بعدة
الجواري وأحرضوا باقيها، عىل وختموا بعضها فأخذوا وأغالل، ودايع فيها أخطاط عدة
وعديله مرزوق بك إبراهيم أوالد ببيع أمر وكذلك ببيعهن، فأمر باشا حسن يدي بني
وأرسلوا الدردير أحمد الشيخ إىل ركب السادات شيخ إن ثم زوجاته، عىل والتشديد
ثم األمر، هذا يف وتشاوروا فحرضوا الحريري محمد والشيخ العرويس أحمد الشيخ إىل
فقال باشا، قبطان مع يتكلم أن منه وطلبوا باشا محمد وكلموا القلعة إىل وطلعوا ركبوا
املساعدة. منه فالتمسوا عنده، واشفعوا إليه اذهبوا ولكن منعه، عىل قدرة له ليس لهم:
أيًضا وحرض القبطان عىل دخلوا فلما أثركم يف أكون وأنا اسبقوني وقال: فأجابهم،
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رسرنا إنا له: فقال السادات، شيخ له املخاطب وكان ذلك، شأن يف وخاطبوه باشا محمد
إىل أرسلك السلطان موالنا وإن والعدل اإلنصاف من فيك ظنناه ملا مرص إىل بقدومك
وأمهات األحرار بيع يحل وال يجوز ال الفعل وهذا الظلم، ومنع الرشيعة إلقامة مرص
حتى هوال أَْسَما اكتب وقال: ديوانه أفندي وأحرض فاغتاظ الكالم، من ذلك ونحو األوالد
من أسافر أنا وقال: إليهم التفت ثم ألوامره، بمعارضتهم وأخربه السلطان إىل أرسل
من أقتل يوم كل يف أني كفاكم أما فعله، فتنظروا خاليف لكم يرسل والسلطان عندكم
يف العسكر فعل لنظرتم غريي كان ولو وشفقة، مراعاة يش أيرس عىل طايفة عساكري
وقاموا الحق، قول علينا والواجب شافعون نحن إنما له: فقالوا والنسا، واألسواق البيوت

السادات. شيخ عىل الوقت ذلك من خاطره وتغري وخرجوا عنده من
التاجر سايس بن سليمان الحاج عىل باشا حسن كتخدا إسماعيل قبض وفيه
ذلك، عن بعجزه واعتذر فولول كيس، بخمسماية وألزمه طيلون من وجماعة (املغربي)
كيس، ماية قررها أن إىل فيه وتشفعوا فراجعوه عليه وشدد وجهه عىل ولطمه يقبل فلم
حواصلها، يف عليها وختم فأرسل غريها، له وليس بن فرق ثلثماية إال يملك ال أنه فحلف
الطولونية، عىل ومثلها خمسون منها نفسه عىل كيس املاية غلق حتى االعتقال يف واستمر
فدخل حدته يف وهو ورجع ببوالق قتله وملا بالده، أوالد ألنهم عياد؛ ابن حادثة ذلك وسبب
بلغ له: فقال التجار، مع بالخان جالًسا املذكور سليمان الحاج فوجد الرشايبى خان إىل
شخصني طايفتي من قتل عياد ابن إن السلطان، عسكر تقتلوا حتى جربية يا منكم
فلما آخركم، عن قتلتكم وإال غد يف تحرضونها كيس خمسماية وهي تلزمكم وديتهما

وبغي. ظلم محض وهذا ذكر ما معهم فعل أصبح
بك محمد الحاج أمري صحبة املحمل خروج كان عرشينه سابع الثالثا يوم ويف
العثمانية اختالط من خوًفا والعزب الينكجرية طايفة عدا ما العادة عىل باملوكب املبدول
يزل ولم واملشاهدة، الفرجة ألجل الغورية مدرسة إىل القبطان باشا حسن وحرض بهم،

واملحمل. املوكب مر حتى جالًسا
ويقرون الشباك تحت منهم الطايفة تقف فكانت األشاير طوايف عليه مرت وملا
بجماعة ركب ذلك أمر انقىض وملا قرطاس، يف فضة نصف ألف لهم فريسل الفاتحة
تاج راسه وعىل العجم ملوك هيئة عىل البًسا وكان عليه للفرجة الناس وازدحمت قليلة
ولها بالجوهر مرصعة حرير من لطيفة عصابة وعليه الشكل مخروط مزرد دهب من

أصفر. قصب لطخ عباءة وعليه وحواجبه آذانه عىل ذوايب

151



الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

أسما عىل التي أسماهم يغريوا بأن واليهود النصارى عىل نودي األربعا يوم ويف
من عندهم ما جميع يحرضوا وأن وإسحق، ويوسف وعيىس وموىس كإبراهيم األنبيا
فصالحوا وأماكنهم، دورهم يف ذلك عىل التفتيش وقع يفعلوا لم وإن والعبيد، الجواري
والعبيد الجواري من عندهم ما يبيعوا أن يف لهم وأذنوا العفو فحصل بمال ذلك عىل
بعضه وباعوا عندهم ما فأخرجوا املسلمني، يستخدموا وال ألنفسهم أثمانهم ويقبضوا

املسلمني. من معارفهم عند وأودعوه
الجديدة. السنة عىل الباشا بتقرير مبرش حرض وفيه

بوالق. إىل الجديد القايض حرض وفيه
وصحبتهم البحرية العسكر من جملة القبطان باشا حسن أرسل الخميس يوم ويف
وبني بينهم الخلف ووقع املرصلية مع خامروا لكونهم البحرية؛ عرب إىل كتخدا إسماعيل
وتحاربوا نكثوا ثم واصطلحوا، القبطان يدي بني أخصامهم مع حرضوا ثم قبيلتهم،
كتخدا إسماعيل لهم فأرسل باشا بحسن واستنجدوا األوىل الفرقة فحرض بعضهم مع

الفور. عىل معه ومن كتخدا إسماعيل ورجع فهربوا، املراكب يف العسكر من بطايفة
ودرويش باشا عابدي صحبة الربية العساكر وصلت شوال غاية الجمعة يوم ويف
الربكة إىل يذهبوا ولم بالعادلية، بالحجاج مقيًما الحاج أمري وكان الحج بركة إىل باشا

هوال. قدوم بسبب العادة عىل
باشا عابدي وحرض العادلية من الحجاج ارتحل القعدة غرة السبت يوم ويف
عساكرهما طوائف ودخلت مالقاتهم، إىل باشا حسن وخرج العادلية، إىل باشا ودرويش
دواب كأمثال وأكاديش خيوًال وراكبون منكرة وأشكال مختلفة بهيئات وهم املدينة إىل
بطراطري وبعضهم اإلكديش بكفل متصلة الرباذع شبه لبابيد ظهورها وعىل الطواحني،
واسع طربوش عىل مفشولة ملونة ببوشية معمم والبعض الدالة، شبه طوال سود
مثل قفاه عىل مقلوب والطربوش دماغه يف البسها قماش قطعة عليه مخيط كبري
وعقايدهم بشعة وصورهم عليها محزمني وبشوت زنوط البسون وهم الرباطيش، خزمة

وشوام. ودروز والوند أكراد بني ما متفرقة وأجناسهم شتى وأشكالهم مختلفة،
بالخيام فباتوا باملصلحة أخذوه شيٍّا اشرتوا وإذا ألحد إيذا منهم يحصل لم ولكن

الليلة. تلك قيماز سبيل عند
البلد، خارج من البساتني إىل وذهبوا باشا ودرويش باشا عابدي ركب األحد يوم ويف
والسمن واألرز واللحم الخبز من الرواتب عليهم وأجروا الوزير وباب بالصحرا فمروا

وغريه.
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تاريخه، ساعة والعبيد الجواري من عندهم ما بإحضار النصارى عىل نودي وفيه
كثريًا شيٍّا فكان فيها ما واستخرجوا النصارى بيوت عىل وهجمت العساكر نزلت ثم
وصاروا العسكر، غالبهم واشرتى وباعوهم املزاد إىل فأخرجوهم القبطان إىل وأحرضوهم
الباشا بيت إىل ذهب جارية يشرتي أن إنسان أراد فإذا باملرابحة الناس عىل يبيعونهم
جارية أعجبته فإذا الحريم، باب عند مكان من الجواري عليه فيعرض مطلوبه وطلب
مكسبي آخذ وأنا له: ويقول ماله برأس فيخربه اشرتاها الذي صاحبها حرض أكثر أو
عىل التشديد وقع ثم وذهب، تركها وإال دفعه الثمن أعجبه فإن ينقص، وال يزيد فال كذا

املبيوعات. عىل منهم واستدلوا والجدد القدم والنخاسني الداللني وأحرضوا ذلك
صنعوها التي والدفاين الخبايا عن منهم ليستخري املهندسني القبطان جمع وفيه

وغريها. البيوت يف
عىل للسالم يذهبوا أن والوجاقلية والصناجق األمرا القبطان أمر االثنني يوم ويف
وتالهم وطوايفهم أتباعهم بساير أوًال الصناجق فذهب باشا، ودرويش باشا عابدي

كثري. جمع يف وكالهما البساتني من ورجعوا فسلموا الوجاقلية
القلعة إىل طلع ثم عليه وسلم القبطان عند باشا عابدي حرض رابعه الثالثا يوم ويف

بالبساتني. مخيمه إىل وخرج نزل، ثم املتويل باشا محمد عىل وسلم
دراهم مبلغ املرصية األمرا بصحبة خرجوا الذين النصارى بيوت عىل قرر وفيه

ريال. ألف وسبعون خمسة متفرقها مجموع
يكتب وأن ملكهم يف هو وما ودورهم النصارى جميع بيوت بإحصاء أيًضا أمر وفيه
هو ما عىل السجل يف يكشف وأن العام، يف مثلها أجرة عليها ويقرر قوايم يف ذلك جميع

أمالكهم. يف جار
الرضر لفقرايهم فحصل أفرادهم عىل وزعوها كيس خمسماية أيًضا عليهم قرر ثم
رأس كل عىل ذلك أصل من منهم املأخوذة الجواري لهم حسبوا إنهم وقيل: الزايد،

رياًال. أربعون
الجزية عن خارج وذلك كالدون، العال جزية، ديناًرا شخص كل عىل أيًضا وقرر

املقررة. الديوانية
أغا حسن تابع أغا مصطفى عىل وخلع ديوانًا، باشا محمد عمل الخميس يوم ويف
أستاذه، كأستاذ السعادة دار وكيل وقلده سابًقا السعادة دار وكيل أغا عثمان تابع

بك. عيل أيام من شاغرة وكانت
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قديًما، كان كما الينكجرية لباب والسلخانة البهار جمرك يف سمحوا أيًضا وفيه
بك. عيل أيام من عنهم مرفوًعا ذلك وكان

بشاطي العيني قرص إىل البساتني ناحية من باشا ودرويش باشا عابدي انتقل وفيه
هناك. وجلسوا النيل

فدفع التجار، من اقرتضها كان التي السلفة دراهم بعض باشا قبطان دفع وفيه
الباقي. بغالق ووعدهم املغاربة لتجار وجانبًا لإلفرنج ما

من صندوًقا منه واستخلص النصارى رهبان من راهب عىل القبطان قبض وفيه
النصارى. ودايع

داره من وأخرجوا بخشقدم، بيته من األجناد من شخص عىل قبض أيًضا وفيه
ما يعلم ال باآللة العتالني الرجال من ثمانية يرفعها منهما واحدة كل مسدودتني زلعتني

فيها.
بالقرافة. أجداده تربة عند باشا لحسن عزومة السادات شيخ عمل الجمعة يوم ويف
فيها يخرب املذكور من مكاتبات يده وعىل بك إسماعيل طرف من قاصد حرض وفيه
تسافر حتى الجهة تلك يف املحافظة ألجل هناك اإلقامة وقصده دجرجا، إىل وصل بأنه
وقت أقفيتهم يف معه ومن هو يكون وهزموهم وكرسوهم األمرا مع التقوا فإذا العسكر،

الهزيمة. عند ومانًعا الحرب
باألموال، وطالبه ورضبه وحبسه واصف املعلم عىل القبطان قبض السبت يوم ويف
نسخ وعنده واملصاريف اإليراد ويعرف املشهورين املبارشين الكتاب أحد هذا وواصف
ذلك من يش ذهنه عن يخفى وال والجزئيات الكليات ويحفظ الروزنامة، دفاتر من

الرتكي. ويعرف
حسن بيت من الجوهري إبراهيم املعلم نسا بعض عىل قبض تاسعه األحد يوم ويف
وأواني أمتعة منها أخرجوا خبايا عىل فأقرب سابًقا، احتساب أمني بك عيل كتخدا أغا

ذلك. وغري ورسوًجا وفضة ذهب
إبراهيم أن وذلك البهار، جمرك بسبب باملحكمة جمعية حصلت االثنني يوم ويف
قبل وذلك الباشا، حساب من كبريًا مبلًغا املايض العام يف التجار من أخذ البلد شيخ بك
املبلغ، بذلك وطالبهم وحاسبهم البواقي له حرضدفعوا فلما إسكندرية، ثغر من حضوره
هذه من رمضان شهر أوايل يف املراكب حرضت فلما املراكب، حضور إىل ووعدوه فمطالوا
إبراهيم من خوًفا وذلك له؛ ويعتذرون يسوفونه يزالوا فلم وطالبهم، أحرضهم السنة
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كما ويداهنهم ويالطفهم تفضحوني. ال لهم: فيقول بك إبراهيم عىل القول ويعيدون بك
يطالبهم. والباشا عادته، هي

يف لذلك محتاج أنا ويقول: ذلك، يطلب بك إبراهيم أن أخربوه خناقهم ضاق فلما
فلم أخذه أنه يخربوه ولم ذلك، بعد به أحاسبه وأنا يمهل، الباشا ووالدي الوقت هذا
فريسل ومطلهم، التجار من له يشكو بك إبراهيم إىل يرسل وصار يقبل، ولم يرض
الباشا. مطلوبات ادفعوا للتجار: يقولون رساجينه من معينني رسوله مع بك إبراهيم
التجار يزل فلم واشرتوني. لحيتي اشرتوا ويقول: لهم تملق التجار إليه حرض فإذا
وهم الباشا إىل ثانيًا القدر ذلك يدفعون التجار أن بك إبراهيم وقصد بينهما، حرية يف

الدفع. يف يقهرهم أن من خوًفا يثاقلونه
فبقي وإخوانه بك إبراهيم وخروج القبطان وحضور املذكورة الحركات حصلت ثم

السكوت. عىل األمر
وأربعون أربعة وهو: باملبلغ، التجار يطالب أرسل الباشا واطمأن الحال راق فلما
بك إلبراهيم ذلك دفعوا وأنهم األمر، حقيقة عن له أفصحوا ذلك فعند فرانسه، ريال ألف
أخذ من بد وال يلزمني وال بذلك أمركم ومن وقال: غيظه فاشتد مرص، إىل حضوره قبل

الكامل. عىل عوايدي
الرشع، إىل يرتافعوا أن فأمرهم به واستجاروا باشا حسن إىل ذهبوا إنهم ثم
من أنفار صحبة وأرسله وكيًال جهته من الباشا وأقام املحكمة، يف األحد يوم فاجتمعوا
يحرضوا، فلم العلما حضور وطلبوا املحكمة، ملوا حتى التجار واجتمعت الوجاقلية،

تمام. بغري املجلس وانفض
التجار أبرز ثم الباشا يحرضوكيل ولم العلما، وحرض يوم ثاني يف التجار حرض ثم
قايمقاميته أيام شعبان عرش ثاني يف مورخة املبلغ وتسلمه بك إبراهيم بختم رجعة
إن حيث بقولهم: فأجابوهم العلما وسيل أيًضا، فتاوى وأبرزوا الباشا، عن ووكالته
حضوره حني إىل عنه ووكيًال مقامه قايًما يكون أن بك إلبراهيم فرمانًا أرسل الباشا
عىل ومطالبته مطالبتهم للباشا وليس التجار ذمة وتخلص كاألصيل، الوكيل فعل فيكون
الباشا إىل وأرسله بذلك إعالًما القايض وكتب رشعيٍّا، ا حقٍّ ليس ذلك أن عىل بك، إبراهيم

الباشا. دماغ عىل املجلس وانفض
باملراكب ولحقت املراكب يف البحرية العساكر من عدة للسفر تعني الخميس يوم ويف

السابقة.
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إىل اإلسكندرية بثغر مقيًما كان الذي جدة وايل باشا أحمد حرض الجمعة يوم ويف
فركب الخدم، وأرباب الجاويشية وكتخدا الدفرتدار بك عيل ملالقاته فذهب بوالق، ثغر

بالقرص. هناك وجلس العادلية ناحية إىل وتوجه صحبتهم
الشيخ بيت إىل باشا ودرويش باشا وعابدي باشا حسن حرض السبت يوم ويف
وحرضوا وهدايا تقادم لهم وقدم العرص، إىل هناك وجلسوا باستدعا باألزبكية البكري

الخليج. من مراكب يف إليه
من كاشف رشوان يسمى األجناد من رجًال باشا حسن عند أحرضوا األحد يوم ويف
باب قبالة رأسه وعلقوا ذلك به ففعلوا عنقه برمي فأمر الدهب، أبي بك محمد مماليك

البيت.
مرص إىل حرض رفقاه خرج فلما الحركة أيام بجرجا كان أنه ذلك سبب إن قيل
قبيل، إىل بالهروب نفسه فحدثته الوقت، هذا إىل بمرص يزل ولم فأمنوه، األمان وطلب
عنقه، برمي فأمر باشا حسن إىل وأحرضوه املحافظون عليه فقبض وخرج جواده فركب

ذلك. غري السبب إن وقيل:
األمرا وبني بينهم وقع أنهم وأخربوا البحرية العساكر كبري من مراسلة وصلت وفيه
مكانهم من املرصيون فانتقل املراكب، من وقنابر مدافع بعضهم عىل ورموا لطمة القبايل
يحمل ال طرد أسيوط وساحل الفريقني بني حايًال البلد وصار الجبانة، جهة وترفعوا
ذلك صورة وصوروا إليهم، التقرب عن تعوقهم جزيرة األخرى الناحية ومن املراكب،

رسول. مع وأرسلوها املشاهدة ألجل كاغد يف وهيئته
عسكر وساري جرجا والية سيف أبو بك قاسم وتقلد بالقلعة الديوان عمل وفيه
عيل أيًضا الصناجق من ومعهم باشا، ودرويش باشا عابدي صحبة املعينة التجريدة
الوجاقلية ومن كشكش، بك ومحمد املصالحي بك وغيطاس اإلسماعييل جركس بك

والسفر. التجهيز يف وأخذوا نفر، خمسماية
أمري وهو الرومية الديار من أغا بوالق ساحل إىل حرض عرشه سابع االثنني يوم ويف
األمرا وخروج الحاصلة، باألخبار الرسالة عن جواب وهو وخلع، مثاالت يده عىل أخور
باشا وعابدي باشا حسن وطلع ملالقاته بالركوب عادة له ومن مستحفظان أغات فركب
واملشايخ، والقايض والوجاقات والصناجق واألمرا باشا ودرويش الجداوي باشا وأحمد
وهم األغوات وبقية خلفه والنوبة باملوكب بوالق من األغا وحرض بالقلعة واجتمعوا
باب دخلوا وملا صدورهم، عىل حرير أكياس يف واملكاتبات أيديهم، عىل بقًجا يحملون
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املخاطب املرسوم بقراءة بدوا ثم وتلقوهم أقدامهم عىل واألمرا الباشوات قام الديوان
بما عليه الثناء وحسن باشا لحسن والتعظيم التبجيل ومضمونه فقروه، باشا حسن به

والغالل. العاليف ورصف الرعية عىل والوصية السياسة حسن من فعله
من واالنتقام القتل عىل والتأكيد والتحريض بك وحسن بك إسماعيل ذكر وفيه
فروة وهي: فلبسها، به املخصوصة الخلعة أخرجوا ذلك قراءة من فرغوا وملا العصاة،
به. تقلد مجوهر وسيف فوق من فلبسه األكمام مفرق مقصب أصفر وقفطان سمور

للقايض الخطاب ومعه املتويل يكن باشا ملحمد خطاب وهو الثاني املرسوم قروا ثم
ثم السابق، املرسوم يف املتقدم والنسق الجميع عىل والثناء والوجاقلية، واألمرا والعلما

وقفطان. فروة وهي به املخصوصة الخلعة لبس
خلعته ولبس ذلك، بمثل جده وايل باشا ألحمد خطاب وهو الثالث املرسوم قروا ثم

وقفطان. فروة وهي أيًضا
أيًضا ولبس تقدم ما ومضمونه باشا لعابدي الخطاب وفيه الرابع املرسوم قري ثم

وفروته. خلعته
ولبس تقدم، ما وذكر باشا لدرويش الخطاب ومضمونه الخامس املرسوم قري ثم

بطوخني. ألنه بنش؛ عىل فروة وهي خلعته
عن التأخر عدم من عليه الثناء ومضمونه الدفرتدار بك لعيل بالخطاب مرسوم ثم

والنسق. اإلجابة
الحج. بتعلقات والوصية الحاج ألمري خطاب وهو ثان فرمان ثم

وجلسوا داخل إىل ودخلوا كثرية مدافع رضبوا ثم الظهر، بعد إال ذلك من فرغوا فما
لم كبرية وجمعية عظيًما ديوانًا وكان أماكنهم، إىل ونزلوا ركبوا ثم ساعة، بعضهم مع

واحد. آن يف باشوات خمسة ديوان يف اجتمع أنه يتفق ولم ذلك، قبل تعهد
مستحفظان أغا باكري عىل وخلع ديوانًا الباشا عمل عرشه تاسع األربعاء يوم ويف
أغا. باكري عن عوًضا مستحفظان أغات وقلده الوايل أغا عثمان عىل وخلع صنجًقا، وقلده
واليًا وقلده كشكش أتباع من كاشف إسماعيل عىل الباشا خلع الخميس يوم ويف
أفندي روزنامجي وظيفته يف الصفائي أفندي أحمد وأقر املذكور، أغا عثمان عن عوًضا

ذلك. يتهيأ فلم غريه نصب وأرادوا عزله عىل عزموا وكانوا عادته، عىل
بقدومهما وأخرب بك وحسن بك إسماعيل طرف من كاشف إبراهيم وصل وفيه
حتى بالجمعية هناك املقام يف يستأذنان وأرسال يحيى، أوالد رشق إىل وصال وأنهما

157



الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

الحضور عىل وحثه ذلك إىل باشا حسن يجبه فلم معهم فيكونون املعينة العساكر تصل
العساكر. تأتيهم حتى املقام إىل أجيب ثم ثانيًا، مرص من يتوجه ثم فيقابله

املجرور رأس عىل أسيوط بساحل مقيمني يزالوا لم القبليني األمرا أن أيًضا وأخرب
يف السري تستطيع وال تجاههم، رأسية املراكب وأن مدافع، ونصبوا متاريس هناك وبنوا

للمراكب. الريح ومواجهة التيار لقوة باللبان إال املجرور ذلك
حسن عوضه وعني فأعفي السفر من اإلسماعييل جركس بك عيل استعفى وفيه
ريال ألف عرش خمسة أمري لكل فأعطى العسكر عىل باشا حسن وأنفق رضوان، بك
فأعطى أيًضا النفقة عسكره يف باشا عابدي وأنفق ريال، ألف عرش سبعة وللوجاقلية
إىل وخرجوا بأرسهم واجتمعوا الدالة طايفة فغضبت قرشا، عرش خمسة عسكري لكل
وأغلقت الناس يف زعجة خروجهم وقت يف وحصل بالدهم، إىل الرجوع يريدون العادلية

الخرب. ما يعرفوا ولم الحوانيت
املرصيون، معه وخرج قتلهم يريد وخرج بعسكره ركب خربهم باشا حسن بلغ وملا
الجداوي باشا أحمد هناك وكان قايماز، قرص عند به ولحق أيًضا باشا عابدي وركب
جماعة إىل وأرسلوا غضبه وسكنوا خاطره واستعطفوا إليه واجتمعوا أيًضا، إليه فنزل
إىل وردوهم قرًشا أربعني نفر لكل وجعلوا نفقتهم يف لهم وزادوا فاسرتضوهم الدالة

الغروب. قبيل أماكنهم إىل باشا وعابدي باشا حسن ورجع الطاعة،
جهة إىل البحر يف العسكر من بطايفة كتخدا إسماعيل سافر اليوم ذلك صبح ويف

قبيل.
األمرا بيوت حواصل من غالل جملة أخرجوا — الخميس يوم أعني — وفيه
األغا بك وسليمان الجملية أغا أحمد وبيت الكبري بك أيوب بيت من فأخرجوا الخارجني،

وغريهم.
خادمه مع جندي رجل وتشاجر أماكن، عدة من ودايع عدة أخذت أيًضا وفيه
قصته، إليه ورفع باشا حسن إىل الخادم ذلك فذهب أجرته له يدفع ولم وطرده ورضبه
طايفة صحبته فأرسل الغايبني، ودايع من الذهب من مملوٍّا صندوًقا عنده أن له وذكر

ذلك. وأمثال باشا، حسن إىل وحملوه فأخرجوه مكانه عىل فدلهم العسكر من
كثريًا شيٍّا وكان فيه ما وباعوا الجوهري إبراهيم املعلم بيت فتحوا الجمعة يوم ويف

ذلك. وغري وأوان ومصاغ فرش من
البساتني إىل خيامهما وأخرجا باشا ودرويش باشا عابدي برز السبت يوم ويف

السفر. قاصدين
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الغالل منها وأخرج الحواصل وفتح بوالق إىل وذهب الدفرتدار بك عيل ركب وفيه
والعليق. البقسماط ألجل

األمرا. عند يخدموا أن البطالني واألتباع واألجناد الغز عىل نودي األحد يوم ويف
البساتني، إىل خيامهما وأخرجوا باشا ودرويش باشا عابدي سافر االثنني يوم ويف

املرتحلني. مكان ونصبوا خيامهم الصناجق األمرا وأخرج
نحو وصحبته أغيل، شني أمرا من كبري أمري وهو الشام ناحية من باشا حرض وفيه

ذلك. يومه بالعادلية بهم فنزل عسكري ألف
البساتني ناحية إىل توجه وأمريهم القاهرة، إىل املذكور عساكر دخلت الثالثا يوم ويف
ففتح الباب مسدود الكبري بك أيوب بيت مكان عىل غمز وفيه الوزير، باب نواحي من
مهدوم مرتفع مكان الجوهري إبراهيم املعلم بيت وكذلك كثرية، أشياء منه وأخرج
التي الدرج هدم مات فلما سنتني نحو من مات وقد لولده، املكان ذلك وكان الدرج،
من كثرية أشياء منه وأخرجوا إليه فصعدوا فيه بما وتركه عليه، حزنًا إليه منها يتوصل
باشا حسن إىل فأحرضت ذلك، وغري وصيني وفضة ذهب وأواني مزركشة وأمتعة فرش

أيام. عدة يف باملزاد يديه بني وباعها
عليهما فقبض عنه، تخلفا باشا عابدي عسكر من شخصني باشا حسن قتل وفيه

الباب. تجاه ذلك بهما ففعلوا بقتلهما فأمر إليه وأحرضهما
قبيل. جهة إىل بعساكره أغيل شني أمري سافر الخميس يوم ويف

للختان األطفال زفاف بمنع بفرمان نودي القعدة عرشين ثامن السبت يوم ويف
الذي شيخ املؤيد بجامع صىل باشا حسن أن ذلك وسبب بالطبول، الجمعة يوم يف
فقال مزعجة، وطبول عظيمة بضجة وإذا الخطبة يف الخطيب رشع فعندما زويلة بباب

الوقت. هذا مثل يف ذلك بمنع فأمر بذلك، فأخربوه هذا؟ ما الباشا:
القبايل من جماعة وأن الفريقني بن ووقايع وروايات أخبار أشيعت الحجة غرة ويف

بك. إسماعيل عند بأمان حرضوا
الكتاب رئيس أفندي هللا فيض مرص إىل حرض الحجة شهر ثاني الثالثاء يوم ويف
إىل طلع ثم املجلس، أول من وقابله والتعظيم باإلجالل فتلقاه باشا، حسن إىل فتوجه
عند بالقلعة دار إىل انتقل ثم له، أعدت دار إىل نزل ثم أيًضا باشا محمد وقابل القلعة

يوسف. قرص
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فركب الجديدة، السنة عىل باشا ملحمد تقرير يده وعىل أغا حرض الخميس يوم ويف
وأغات مستحفظان وأغات والدفرتدار الخدم أرباب إليه وخرج العادلية إىل بوالق من
القلعة. إىل وطلع القاهرة وشق النرص باب من عظيم بموكب ودخل والوجاقلية العزب
السابقة األيام يف حكومتها وانقضت دعوة له كانت من بأن نودي السبت يوم ويف

التداعي. يف بعضهم عىل الناس تسلط ذلك وسبب ثانيًا؛ تسمع وال تعاد ال
املدفوعة. السلف آخر وهي املغاربة تجار من أخذت كانت التي السلفة ردت وفيه
القبلية الجهة من أخبار وردت وفيه النحر، عيد كان الحجة عارش األربعاء يوم ويف
وحسن الرشقية كاشف عمر املرصلية من وقتل الفريقني، بني عظيمة مقتلة بوقوع
فاغتم وطاقهم إىل األمرا ورجع املراكب إىل العسكر انحازت ثم كاشف، وسليمان كاشف
روسهم ويأخذ الشتا، دخول قبل انقضاءه يرجو وكان أمرهم، لتمادي باشا حسن
فتح من منع إنه حتى الرومية، املراكب لسري النيل هبوط قبل سلطانه إىل بهم ويرجع
والقرينني بالرشقية مويس املنجاو أبي كبحر الصليب، بعد الفتح عادتها من التي الرتع

الكبار. املراكب فتتعوق املاء نقص من خوًفا
املتويل، باشا محمد باشا حسن فطلب مرسوم يده وعىل ططري واحد حرض وفيه
والتشديد الحث وحاصله املرسوم، ذلك عليهم فقرا عنده الديوان وجمع إليه فنزل
عنده تكون ممن واالنتقام وموجوداتهم أموالهم عن والفحص العصاة قتل يف واالجتهاد
سنوات. ثالث فايظ البالد عن حلوان وطلب ذلك، يف التفريط وعدم يظهرها، وال وديعة
وحريم بك إسماعيل ابنة زوجته وصحبته اإلسماعييل قشطة بك إبراهيم حرض وفيه

األزبكية. بربكة التي دارهم يف وسكنوا أيًضا، بك إسماعيل
عيل عنده فذهب اإلسماعييل طبل بك عثمان حرض عرشه ثامن الخميس يوم ويف
أنهم فأخربه العسكر، أحوال عن فسأله باشا، حسن إىل صحبته وتوجه الدفرتدار بك
وحاصل النفقة قلة بسبب تعبانون باشا عابدي عساكر وأن وذخرية، لنفقة محتاجون
بقسماط بتشهيل باشا حسن فأمر طحطا إىل ترفعوا القبايل األمرا وأن قلقة، عندهم

النفقة. برسم كيًسا وسبعني مايتني بك عثمان وأوصل واحتياجات،
املراكب خلفه وأرسلوا املذكور، بك عثمان سافر عرشينه حادي األحد يوم ويف

والزيت. والسمن والشعري بالبقسماط املشحونة
كتخذا وتقلد املجنون جاويش أحمد عيل خلع عرشينه رابع الخميس يوم ويف

مستحفظان.
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وصورتها، القبايل األمرا من له حرضت مكاتبة باشا عابدي أرسل الحجة أواخر ويف
تخاطبونا أنكم ذلك، من فهمته ما وحاصل الرتكية باللغة وهي رسالتهم عن جواب وهي
صحيح وإسالمنا موحدوه تعاىل هللا بحمد وإننا والعصاة والظلمة واملرشكني بالكفرة
من خرجنا وما مخالفني وال عصاة ولسنا كفر، املؤمن وتكفري الحرام هللا بيت وحجينا
حتى بالخروج أمرنا فإنه ولنايبه، للسلطان طاعة إال الحرب عن جبنًا وال عجًزا مرص
نرض ولم ذلك ألجل فخرجنا الصلح، يف لنا يسعى أنه ووعدنا للدما، وحقنًا الفتن تسكن
ما بهم ففعلتم السلطان، عرض يف وحريمنا بيوتنا وتركنا وجوهكم يف السالح بإشهار
أوالدنا، وأمهات وأحرارنا أوالدنا وبعتم أعراضنا وهتكتم وبيوتنا أموالنا ونهبتم فعلتم
العساكر خلفنا أرسلتم حتى ذلك كفاكم وما الكفر، بالد يف وال به سمعنا ما الفعل وهذا
ِبِإذِْن َكِثريًَة ِفئًَة َغَلبَْت َقِليَلٍة ِفئٍَة ن مِّ و﴿َكم بكثرتكم، وتهددونا هللا بالد عن يخرجونا
واأليام األقاليم، ساير يف مشهور والشجاعة الحرب يف أمرها مرص عساكر وإن ِهللا﴾،
واستولوا الكفار منكم غصبها التي البلد خالص يف والهمة االجتهاد لكم األوىل وكان بيننا
الكالم تخشني القول هذا وأمثال ذلك، وغري وإسماعيل، والودن القرم بالد مثل عليها

ذلك. وغري أمثال ورضب وأحاديث آيات ذلك ضمن ويف أخرى وتليينه تارة
وغري اإلنشا بصناعة الجهل إىل كاتبهم ونسب عليهم ونقض باشا عابدي فأجابهم

الغريبة. الحوادث من بها وقع وما السنة هذه وانقضت رشحه، يطول مما ذلك

١٧٨٥م) / (١٢٠٠ه واألعيان العلما من السنة هذه يف مات من ذكر

الجناجي موىس بن محمد الشيخ شيخنا املدقق، والفهامة املحقق، العالمة الشيخ تويف
املشهورين، والجهابذة املعدودين العلما أحد املذهب مالكي وهو بالشافعي، املعروف
ومعيًدا مقرئه وصار كلية، مالزمة الصعيدي الشيخ والزم عرصه، مشايخ عن تلقى
يوسف الشيخ عىل وحرض البليدي، والسيد املغربي خليل الشيخ عن وأخذ لدروسه،
املغني مثل: الدقيقة، املشهورة الكتب ودرس واملنقول املعقول يف وتمهر وامللوي، الحفني
علما بعض عن الرصف علم وأخذ ذلك، وغري والسعد والفاكهي واألشموني هشام البن
املحالوي، حسني الشيخ عن الهايم ابن وشباك واملقابلة والجرب الحساب وعلم األروام،
رسالة بعض إىل بعضها النقود تحويل يف وله رسايل فيها وألف ذلك، يف فضله واشتهر
استحضار وجودة دقايق له وكان الحساب، علم يف وغوصه براعته عىل تدل نفيسة
قسمة من ذلك وغري والجذورات والقسمة الكسورات وأعمال املجهوالت استخراج يف

نظايره. عن به انفرد ما واملوازين والحل الصم واألعداد واملناسخات املواريث
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من ولخصه تلقاه مما وهوامش، حوايش حوزه يف التي الخريش نسخة عىل وكتب
الدقة، غاية يف ضخمة حاشية لكان جرد لو ما أشياخه، أفواه من سمعها التي التقارير
ومات العقايد، رشح عىل حاشية وكتب شتى، فنون يف رسايل عدة وله كتبه، باقي وكذلك

كراًسا. وثمانني نيًفا منها كتب إتمامها، قبل
الشيخ العالمة مثل عليه املطالعة والزموا العرص، علما أعيان من كثري عنه وتلقى
البناني، محمد الشيخ واملرحوم الدسوقي عرفة محمد الشيخ والعالمة األمري محمد
الفقري وواظب يوم، كل يف لنا مواظبًا واستمر وسبعني، ست سنة الوالد باملرحوم واجتمع
من يريد ما للوالد وينسخ مريم، إىل الشورى من فأحفظني وحفظه القرآن، إقرائي يف

الحجم. الصغرية الكتب
عمره، من يوم آخر إىل العرشة وحسن واملودة الحب يف معنا حاله عىل يزل ولم
االستعارات يف السمرقندية ورشح السلم عىل امللوي الحضور مبادي يف عليه وحرضت
خاصة الحساب يف والنزهة والسخاوية باألزهر، حافلة دروس يف القطر عىل والفاكهي
أي ويلبس أصًال، التصنع وال الكرب يعرف ال متواضًعا ا، جدٍّ األخالق مهذب وكان باملنزل،
الربسيم ويشرتي بوالق، جهة إىل بحماره ويذهب والخشنة، الناعمة الثياب من كان يش
حوايج يف ويذهب راسه، عىل الفرن إىل العجني طبق ويحمل فوقه، ويركب عليه ويحمله

إخوانه.
الكتب خازن وظيفة يف تقرر األزهر، تجاه مسجده الدهب أبو بك محمد بنى وملا
فالزم املقررين، املشايخ مع تدريس وظيفة إىل مضافة حافظ، أفندي محمد عن نيابة
القرآن أجزاء ينسخ هذا أخوه وكان غيابه، يف حسن الشيخ أخوه عنه وينوب بها التقييد

يغلط. وال حفظه من يكتب وهو الناس مع ويتحدث الرسعة، غاية يف حسن بخط
أقرانه، بني ملحوًظا شانه، عىل مقبًال ويعيد ويبدي ويفيد يميل املرتجم يزل ولم
عليه وصيل مطعونًا، السنة من الثانية جمادى عرشين سابع يف الحمام وافاه حتى

املجاورين. برتبة ودفن حافل مشهد يف باألزهر
أفضل محمد بن أحمد بن محمد السيد البارع الفقيه املحدث الفاضل اإلمام ومات
وألف، وماية ستني سنة تقريبًا ولد بالنجاري، الشهري الحسيني الفضل أبو الدين صفي
ثالث سنة يف ا حاجٍّ اليمن إىل وورد واملنقول، املعقول يف وتكمل عرصه فضال عىل وقرأ
الفقه يف معه وذاكر باعيديد، أحمد بن الرحمن عبد السيد بالنجائي فسمع وسبعني،
منه فسمع املزجاجي، الدين عال بن محمد املسند الشيخ فأدرك زبيد ورد ثم والحديث،
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محمد بالشيخ واجتمع وزار حج ثم وغريهما، يحيى بن سليمان السيد من وكذلك أشيا،
الينبع وورد فيها، وأجازه كلية مالزمة والزمه طريقته فأحب السمان، الكريم عبد بن

أهله. وأحبه مدة فيه فجلس
بإنصاف وذاكر بعلماها واجتمع وألف، وماية وثمانني اثنتني سنة مرص وورد
جرجا نواحي يف فمكث الصعيد إىل فتوجه الوقت، له يصف ولم معرفة، وكمال وتؤدة
وسافر وثمانني، سبع سنة مرص إىل رجع ثم أشيا يف األفراد بعض هناك عليه وقرا مدة

فزوجوه. بلده أهل وأحبه الخليل وزار بها، فأكرم املقدس بيت إىل منها
نابلس إىل ذهب ثم الجملة يف حواسه واجتمعت وثمانني، ثمان مرصسنة إىل أتى ثم
أتقن قد املرتجم وكان وأحبه، وأجازه أشيا عليه فسمع السفاريني بالشيخ واجتمع
من أقوالهم عىل يرد ما ودفع التأييد، مع تقرير بأحسن لهم يلقيه فكان الحنابلة، معتقد
مقداره. عندهم وعظم شأنه فرفعوا حنابلة، أهله أكثر والبلد بيان، بحسن اإلشكاالت

بينهما، سابقة ملعرفة مرتىض السيد بشيخنا واجتمع تسعني سنة مرص ورد ثم
بشيخون درسه إىل يأتي وكان بشأنه فنوه املذكور، شيخنا طنطنة مبادي يف ذلك وكان
فأقام بذلك أمره فراج ويعظمه، ويجله عنه باألخذ الحارضين ويأمر بجانبه فيجلسه
شيخنا مدح بسبب األعيان من كثري عند ذكره واشتهر بالجمالية، وكالة يف سنة بمرص
نابلس إىل السفر عىل عزم ثم وغريها، باملالبس فهادوه إكرامه عىل وحثهم فيه، املذكور
إىل وسافر باإلكرام وشيعوه السفر، وأدوات واللوازم بالدراهم وزودوه إليه، فهرعوا

بفضله. واعرتفوا واحرتموه علماها عنه وأخذ دمشق، إىل ثم نابلس
جيدة، معرفة فيه يعرف الحديث فن يف رأًسا الفضايل، مجموع حسنًا إنسانًا وكان
ما مع متعلقاته عىل اإلطالع واسع املذكور، شيخنا بعد العرص هذا يف يدانيه من نعلم ال
للمسايل اإليراد وحسن الغريبة املعاني وإدراك الرسيع، والفهم الحفظ جودة من عنده

والحديثية. الفقهية
الوقت، له يصف فلم بها يسكن أن فأراد الخليل، إىل بأهله وسافر نابلس إىل عاد ثم
سحر تويف وبها شعبان يف نابلس إىل فعاد البلد، أهل معاش لضيق حال له ينتظم ولم
ودفن وليلة يوًما تعلل أن بعد مطعونًا، السنة من رمضان عرشين سابع األحد ليلة
الفن وانقطع ا، جدٍّ عليه وحزنوا الناس عليه وتأسف السفاريني، الشيخ قرب بالزاركية
وله صغرية، ابنة إال يخلف ولم الجنة شبابه يف وعوض هللا، رحمه بموته، البالد تلك من

الحديث. يف مؤلفات
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بن الدين نجم السيد النبيه اللوذعي والحرب الوجيه الفقيه املبجل العمدة ومات
الحنفي، الغزي التمرتايش هللا عبد بن محمد بن صالح بن محمد بن أحمد بن صالح
املعقوالت يف وقرا وتفقه الوقت مشايخ عىل وحرض الستني، حدود يف مرص إىل قدم
التجارات، بعض وتعاطى الدنيا، بأسباب شغف ثم العلوم، ببعض وتضلع واملنقوالت
إبيار قضا نيابة ومعه مرص إىل ورجع القضا، سلك يف وتداخل إسالمبول، إىل وسافر
يشرتي وهو وعرشسنني نيًفا قاضيًا بإبيار فأقام أوقاف، بنظارات ومرسومات باملنوفية،
بالوالية التي الخربة واملساجد القديمة األوقاف عىل الكشف فيها وابتدع دور، كل نيابتها
رجع ثم أمواًال، ذلك من جمع حتى وأطيانها أرزاقها عىل أيديهم الواضعني وحساب
والجواري املماليك واشرتى القرصين، بني قرمز بدرب عظيمة داًرا واشرتى مرص إىل
يحمل وكان الوجها عداد يف وصار املسومة الخيول وركب أمره، واشتهر حاله وترونق
والنوادر الوقايع هامشه عىل ويكتب املسايل فيه يراجع األبصار، تنوير متن دايًما معه

الفقهية.
صيته، وانترش وجاهته فازدادت وثمانني، ست سنة يف بمرص القضا نيابة توىل ثم
سنة يف إسالمبول إىل سافر ثم ذلك، وغري الشهود تحليف منها أموًرا، نيابته يف وابتكر
ووىش باشا، بحسن هناك واجتمع وتسعني تسع سنة يف سافر ثم وعاد، وتسعني اثنتني
صحبته وحرض إليها، القدوم عىل جرسه حتى وأمراءها أمرها له وسهل مرص أمر إليه
عند به فوىش باطنية كراهة الثغر قايض أفندي نعمان وبني بينه وكان إسكندرية ثغر إىل
فهرب أفندي، بنعمان يبطش وكاد للمرتجم وقلدها القضا، من عزله حتى باشا حسن
نيف عن رمضان عرشين سابع ومات الفالج، أصابه أن املرتجم يلبث ولم رشيد إىل منه

سنة. وتسعني
بعد نفاه ثم النجامة علم يف طوىل يد له وكانت باشا، حسن ذلك بعد عليه ونقم
يف ذكر كما املرصيني لألمرا أغا صالح مع توسطه بسبب باألناضول؛ أماصية إىل ذلك
كان الذي أفندي عيل ومملوكه اآلن، املوجود جلبي صالح ابنه املرتجم وخلف موضعه،

وغريهما. ومنوف املحلة يف القضاء نيابات يتوىل
حجازي بن فتيح بن أحمد بن الصمد عبد بن عيىس بن أحمد الصالح الشيخ ومات
عيىس بن العزيز عبد بن فتح بن الخليح، رأس دفني الدين، تقي عيل السيد القطب بن
بأبي الشهري الرشيف الربهاني األحمدي الخليجي الحصيني الربلس بحر خفري نجم بن
طريق يف السلوك إليه حبب ثم املتون، وبعض القرآن وحفظ الخليج برأس ولد حامد،
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املشاهد لزيارة مالزمته مع السياحة واختار الناس، عن وانجمع العاليق فرتك تعاىل، هللا
املعتادة. موالدهم يف والحضور واألوليا،

قدم عىل ودمياط رشيد بني ما الربلس بحر سواحل سياحته يف األغلب وكان
التجريد.

يحكي وكان تعاىل، هللا أهل بأكابر فيها واجتمع إشارات، ذلك أثناء يف له ووقعت
واجتمع القيام، ويالزم الصيام يطوى مدة وأقام العادات، خوارق من غريبة أموًرا عنهم
غالب يف مجاهد بن محمد السيد ورافق العرص، ذلك صلحا عىل الرشق ببالد سياحته يف
السيد القطبني من كل موالد يف ينفق أخالق مكارم وله جسد، يف كالروح فكانا حاالته،
يحتاجون ما الواردين عىل األيام تلك يف ويفرق هايلة، أمواًال الدسوقي والسيد البدوي

واملشارب. املآكل من إليه
ويعتقدون يحبونه وهم عنهم ويتلقى العلما السادة يزور مرص إىل ورد كلما وكان

وغريهما. الحفني الدين وشمس الدمياطي الشيخ منهم: فيه،
املنايش رسالة باسمه وألف اختصاص، مزيد مرتىض السيد بشيخنا له وكان
يونس، سورة تفسري عىل الربهاني البحريي محمد الشيخ خطبة له ورشح والصفني،
إىل فيه وصل القوم، لسان عىل يونس، سورة عىل مستقالٍّ تفسريًا له كتب أيًضا وباسمه

ذلك. بعد وكمله معه سياحته أيام يف وذلك ِقبَْلًة﴾، بُيُوتَُكْم ﴿َواْجَعلُوا تعاىل: قوله
املشهد يف فنزل اقتىض، ألمر مرص إىل ورد وألف وماية وتسعني تسع سنة ويف
حتى رجليه يف بورم أشهًرا وتمرض مدة، معه وجلس الدكة عىل له وفرش الحسيني

فوة. إىل الذهاب عىل فعزم الحال به زاد السنة هذه من املحرم أول يف كان
يوم يف وذلك بسالم، مواله وأجاب الحمام وافاه السفينة وركب بوالق إىل نزل فلما
وعمل بيته قرب بزاوية ودفن هناك وغسل منه بوصية فوة إىل أتباعه به وذهب عاشورا،

يزار. مقام عليه
اللبيب الشاعر الناثر الناظم املفوه الذكي اللوذعي النبيه الفاضل الشيخ ومات
العرص أشياخ وحرضعىل باملعقول اشتغل الوقت نوادر من كان بشبانة، املعروف محمد
الشعرا من عرصه أهل وداعب القوايف وأجاد الشعر ونظم العروض علم وعانى فأنجب،
ذلك فمن املدح، من أجود الهجو يف سليقته أن إال لفضله وأذعنوا بينهم واشتهر وغريهم،

الشاعر: قول وزن عىل األديب قاسم الشيخ يداعب قوله
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م��الم��ه وال ع��ت��اب ف��ال ظ ال��ح��ظ��و ق��س��م م��ن س��ب��ح��ان

قوله:

ه��ام��ه وأذل ل��ق��اس��م س ال��ن��ح��و ق��س��م م��ن س��ب��ح��ان
ال��ق��ي��ام��ة ي��وم ب��ه��ا ي��خ��زى ج��ن��اي��ة ث��وب وك��س��اه
ال��ع��م��ام��ه خ��ط��ف م��ن وردء ت ال��ب��ي��و ه��ج��م م��ن ردء ه��و
خ��ت��ام��ه وط��ل��ى ب��ك��ف��ه س ال��ن��ح��ا ط��ب��ع م��ن ون��ح��ي��س
دع��ام��ه ف��ي ت��ح��ص��ن ول��و ـ��ر ال��ح��ري��ـ ن��ش��ل ف��ي ي��ح��ت��ال
م��ن��ام��ه ي��ن��ف��ي خ��وف��ه َم��ن ِم��ن ال��ع��ي��ن ك��ح��ل وي��س��ل
غ��الم��ه ورأى م��ص��اح��بً��ا ـ��ر ال��وزي��ـ ح��رم ف��ي ح��ل ل��و
م��رام��ه ي��ق��ض��ي غ��ف��ل��ة ف��ي ال��ه��وى ألخ��ي ب��ه ل��م��ض��ى
أدام��ه ت��أت��ي ول��ح��ي��ل��ة رأس��ه ع��م��م ب��ال��ش��ال
ال��س��الم��ه ت��س��ت��ره وف��ي ه ت��را أن ال��ج��وال��ي خ��وف

قاسم: األديب وأجابه طويلة، وهي

أدام��ه ول��ه ل��ش��ب��ان��ة ال��ش��ق��ا ق��س��م ال��ذي ج��ل
ب��رام��ه ت��وه��م��ه��ا ـ��ق��الَّ ال خ��ال��ه��ا ل��و ب��ع��م��ام��ة
ال��ق��م��ام��ه ت��ب��ن��ى أن ق��ب��ل م��ن ج��ده ع��ن م��وروث��ة
ال��ن��دام��ه؟ أص��ح��اب ف��أي��ن ـ��ع ال��م��ط��ي��ـ وج��ه ذا ك��ان إن
اإلم��ام��ه ل��ل��ق��رد ل��ح��ق ة ل��ل��ص��ال ي��ص��ل��ح ك��ان ل��و
ك��الم��ه ي��ه��وى م��ن وك��ل ل ال��ج��ال ذي م��س��خ��ة وع��ل��ي��ه

أيًضا: قاسم يف بيت دو وله

وع��ود ال��ح��ال ف��ي ب��طء ب��ال ق��م ق��اس��م ه��ي
ع��ل��ي��ك س��ه��ل ذا ب��غ��الم وائ��ت��ي
ب��س��ع��ود وج��ئ��ن��ا ل��ش��ع��ي��را واذه��ب
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إل��ي��ك ت��ن��ق��اد خ��زام أم م��ع
ت��ق��ود ال��ن��ور وك��ال��ة إل��ى أن��ت ه��ا
ك��وي��ك ب��ي��ت ي��ا وت��ن��ام ت��دم��خ

البططي: طه السيد يف هجو وله

ي��س��ل��م ال��ن��اس أه��م��ل م��ن ف��ي��ه أن��ت ل��م��ج��د ح��اش اآلراء س��ي��د ي��ا
ت��ع��م��م ق��ب��ًح��ا ال��خ��س��ران ب��ك��ن��ار وم��ن��ه ل��ؤم ث��وب ف��ي ط��ه إن
ج��ه��ن��م ع��ذاب ع��ن��ا اص��رف رب��ن��ا رآه ق��د م��ن ي��ق��ول ف��ل��ه��ذا
م��خ��رم ودش��ت وق��ف س��ب��ي��ل م��ن ك��ت��بً��ا ي��ح��م��ل ك��ال��ع��ي��ر أدي��بً��ا ي��ا
ت��رج��م ال��وق��ف ش��اط��ب ي��ا ف��ل��ه��ذا وم��ح��وا ش��ط��بً��ا ال��م��وق��وف أب��دت ق��د
ي��ش��ت��م وال��ذم ب��ال��ق��ب��ي��ح ع��رض��ه األه��اج��ي ب��ن��ظ��م س��ط��ا ق��د وال��ذي
وت��ك��رم ت��ق��ال أل��ف ول��ع��ي��ن أول��ى ذن��وب��ك ع��ن ال��ع��ف��و ل��ك��ن

تونس أهل أعيان من كان الجربي، املغربي عياد بن أحمد املكرم األجل ومات
أمور تونس باشة حمودة كتخدا إسماعيل وبني بينه فوقع وأثرى، الدواوين بها وتوىل
علم فلما إسكندرية إىل وحرض وماله، وأوالده بأهله مركب يف فنزل عنها، جاله أوجبت
وكان الثغر، قايض أفندي نعمان فيه فشفع أمواله، وأخذ عليه القبض أراد القبطان به
نظري يف دينار ألف أفندي لنعمان عياد ابن فأهدى عنه، فأفرج القبطان مع محبة له

املذكور. أفندي نعمان بذلك أخربني كما شفاعته،
هناك، لنا كانت التي دارنا بجوار النيل بشاطي بوالق وسكن مرص إىل حرض ثم
الرساري من رسية عرشة اثنتي ونحو صغريًا ابنه ومعه وتسعني اثنتني سنة يف وذلك
وكذلك الناسك، تفتن بديعة بهيئة الجزاير مالبس البسات وهن األجسام، طوال الحسان
الزي. بذلك الجميع وهم الجمال قالب يف الجميع أفرغ كأنما املماليك الغلمان من عدة

عن منجمًعا املكان بذلك فأقام وأمتعة، وتحايف كثرية صناديق أيًضا وصحبته
أفراد بعض إال يعارش وال البلدة، أهل من أحًدا يخالط وال قط البيت من يخرج ال الناس
ومماليكه جواريه أكثر ومات سنوات ثماني نحو فأقام النادر، يف يأتونه جنسه أبناء من
عيل بن باشا حمودة من فارٍّا أيًضا كتخدا إسماعيل تونس من بعده وخرج وعبيده،
فاستوزره والزمه، باشا بحسن واتصل إسالمبول إىل ورجع مرصوحج إىل وحرض باشا،

كتخدا. وجعله
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وحرض فقبلها، وهدية تقدمة عياد ابن إليه أرسل مرص إىل باشا حسن حرض فلما
العداوة، سابق من منه نفسه يف ملا به فأغراه املذكور كتخداه إسماعيل أثره يف أيًضا
ابن يطلب باشا حسن فأرسل يخفيه، والضعف تظهره القوة النفس، يف كمني والظلم
ماًال منه يستقرض أرسل ثم أياًما، عنه فسكت وامتنع فاعتذر بأمان، إليه للحضور عياد
بخان وكان كتخدا إسماعيل وأخربوا فرجعوا رد، أقبح الرسل ورد شيٍّا يدفع أن فأبى
العداوة من قلبه يف ما كامن وتحرك لذلك فحنق التجار، من املطلوب بسبب الرشايبي
الجواب، بأحسن فأجابه وناداه، بيته إىل ودخل بوالق إىل وذهب الحال يف وركب السابقة،
حتى تونس لك تركت أني كفاك أما له: وقال حريمه، يف وامتنع إليه ينزل أن وأبى
عليه فهجم شخصني، أتباعه من فقتل الرصاص بنادق عليه ورضب هنا. إىل أتيتني
أيًضا ولده قتل وأراد رأسه، وقطع وقتلوه عليه وتكاثروا عليه وطلعوا كتخدا إسماعيل
وأخرجوا املارة طريق يف فألقوها الزقاق، خارج جثته وأخرجوا فرتكوه أمه عليه فوقعت

عليه. وختموا بالبيت واحتاطوا وخدمه نساه
سليمان الحاج وبه بالدم، ملطخ وهو الرشايبي خان إىل كتخذا إسماعيل ورجع
وتحاربون الفعال هذه تفعلون جربيون يا منكم بلغ وقال: وجهه عىل فلطمه السايس،

تقدم. كما وصادره عليه وقبض الدولة. رجال

ل��وث��وب م��س��ت��ج��م��ع ول��ك��ن��ه ب��س��اك��ن ال��س��ك��ون ح��ال ف��ي ال��ده��ر وم��ا
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بمفرده فركب مرص، إىل تطريدة يف بك إسماعيل حرض املحرم) سابع االثنني يوم (يف
معه وجلس به اجتماعه أول وهو وقابله، باشا حسن عند وحرض بمنديل، ملثم وهو
بيت إىل وذهب وقام سمور فروة عليه فخلع القيام، يف واستأذنه غري ال درجتني مقدار
يف السبب وكان الحبانية، يف الذي الصغري بك أيوب بيت وهو جركس، بك عيل مملوكه
القبليني األمرا مع التقوا املحرم ثالث الخميس يوم يف أنه الصورة هذه عىل حضوره
كبرية، جملة الفريقني من وقتل عظيمة وقعة بينهم فكان املنشية، عند معهم واتفقوا
العثمانية العساكر عنهم وتنحت بعضهم، مع والقبلية البحرية املرصيون فيها وأبىل
ثم غريمه غريم كل وطلب الحرب، نار يف بأنفسهم وألقوا القبايل وهجمت ناحية،
الفريقان به تحدث ما باشا عابدي شجاعة من وظهر البحرية، مع العثمانية اندفعت
فوىل خده، من وطلعت فمه يف دخلت رصاص برشة بك إسماعيل وأصيب شجاعته، يف
ماذا يدر ولم الفور، عىل مرص إىل وحرض قنجة يف وركب البحر يف نفسه وألقى منهزًما
التجريدة، عىل والهزيمة الكرسة وقوع وأشيع الصورة هذه عىل حرض فلما بعده، جرى
حسن وأرسل العثمانيون وارتج األكاذيب، وكثرت الروايات واختلفت األقاويل اضطربت

الروم. بالد إىل أرسل وكذلك باإلسكندرية، التي العساكر إلحضار الرسل باشا
الوجاقات من وجماعة الجداوي بك حسن حرض عرشه) ثاني السبت يوم (ويف
عليه فخلع يده عىل بسيف أصيب وقد وقابله، باشا حسن إىل بك حسن فذهب والعساكر،
الصناجق، األمرا بقية حرض وكذلك الداوودية، بيت وهو القديم بيته إىل ذهب ثم فروة،
العيني قرص إىل وطلع باشا عابدي حرض وكذلك أنفه، جرحت برضبة بك قاسم وأصيب

به. وأقام
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ووالية مرص والية عن باشا محمد بعزل مرسوم يده وعىل ططري حرض وفيه
باشا، عابدي عن عوًضا بكر ديار والية إىل يتوجه باشا محمد وأن مكانه، باشا عابدي
باشا؛ حسن فعل من ذلك أن الناس فتحدث بوالق، إىل عزاله نقل يف باشا عابدي فرشع

باطنية. أموًرا بينهما ألن
والصناجق األمراء جميع فيه اجتمع بيته يف ديوانًا باشا حسن عمل االثنني) يوم (ويف
خلعة بك حسن وألبس وكبريها، البلد شيخ وجعله خلعة، بك إسماعيل وألبس واملشايخ،
كبريكم وصار إليكم حرض بك إسماعيل هذا الجمع: يخاطب قال ثم الحاج، أمري وقلده
جميًعا فسكتوا نفسه. عن يقاتل إنسان وكل أخصامكم، لقتال وتأهبوا عزمكم فشدوا
إنسان وكل مرصوف، غري من يخرجون كيف أرنؤد: جربجى أحمد فقال يجيبوه، ولم
فخرجوا يومني. عىل يقسمه يوم يف اإلنسان يأكله الذي فقال: ودواب؟ وخدم أتباع يلزمه

لغيظهم. كاظمون وهم مجلسه من
من وأخرج يعالجه، الحمامي عثمان والسيد جرحه، من متململ بك وإسماعيل هذا
الغوص من الزرخ منع أصابه ملا الرصاص فإن الزرخ، زرد من زردة عرشة ست عنقه
بغاية واحدة، بعد واحدة باآللة عثمان السيد فأخرجه الزرد نفس فغاص الجسد، يف

قليلة. أيام يف بري حتى واملراهم باألدهان عالجه ثم واأللم، املشقة
إىل زحفوا القبليني الجماعة أن وأخرب بدوي، رجل بك إسماعيل إىل حرض وفيه
الداوودية بك مصطفى منهم مات أنه وأخرب سويف، بني إىل أوايلهم ووصلت بحري
من أمريًا عرش خمسة ونحو سابًقا، بك مراد خازندار أغا وعيل السلحدار بك ومصطفى

الحرب. عىل قويت نفوسهم وأن الكشاف
عند األرس يف تخلف ممن وكان كمشيش، أغا إسماعيل حرض الثالثا) يوم (ويف
السابقة، وتوبتهم الصلح طلب فيها يذكرون مكاتبة معه وأرسلوا عنه، فأفرجوا القبليني

ذلك. يف يجابوا لم إن للحرب واستعدادهم
بوالق. إىل وذهب القلعة من باشا محمد نزل األربعا) يوم (ويف

كل يتبع بأن واملماليك واألجناد واأللضاشات النفر عىل نودي الخميس) يوم (ويف
يستحق ورقة معه يكن ولم بطاًال أيام ثالثة بعد وجد ومن وبابه، متبوعه شخص

باألرياف. الغايبني حضور وكذلك العقوبة،
يف بقيت التي الرومية املراكب أوغيل بحمامجي املعروف القبطان أحمد أخذ وفيه
عمل يف ورشعوا التبني، من قريبًا الطني دير ناحية إىل بهم وصعد نقاير، وجملة النيل
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باشا عابدي طلوع أشيع وكان أيًضا، مدافع جملة ونقلوا هناك، خنادق وحفر متاريس
وقال: كثريًا، كالًما معه وتكلم باشا حسن عند وحرض يطلع، فلم اليوم ذلك يف القلعة إىل
حربهم، يف قتلوا أخي وأوالد البالد عىل زاحفون واألعدا الوقت هذا يف وأتسلطن أطلع كيف

العيني. القرص إىل ورجع عنده من قام ثم أموت؟! أو بثأرهم آخذ حتى أطلع وال
مكاتيب وحرضت األزلم، إىل الحجاج ملالقاة الشعراوي كاشف عمر سافر وفيه

والراحة. باألمن وأخربوا القديمة العادة عىل الجبل
بك الرحمن وعبد الشابوري وسليمان بلفيا بك رضوان خرج الجمعة) يوم (ويف

البساتني. ناحية خيامهم وبرزوا عثمان
الجداوي بك حسن أمرا من أشخاص ثالثة عىل وخلع ديوانًا باشا حسن عمل وفيه

وعثمان. وعيل شاهني وهم: صناجق، وقلدهم
سعده. بأبي املعروف الفيوم كاشف الخشاب الفقار ذو مرص إىل حرض وفيه

أنهم القبليني عن الخرب وورد البساتني، ناحية األمرا غالب خرج السبت) يوم (ويف
سويف. بني ناحية يف مقيمني يزالوا لم

ألف عرشين بك إسماعيل فأعطى العسكر، عىل النفقة ثلث باشا حسن أنفق وفيه
أربعة وجاق طايفة ولكل آالف، عرشة صنجق ولكل ألًفا، عرش خمسة بك وحسن دينار،

نفقتهم. يف الزياد يطلبون عرضحال لهم وكتبوا حصتهم الينكجرية فاستقل آالف،
فحصل أفرادهم، عىل فوزعوها التجار من سلفة دراهم باشا حسن طلب وفيه
وكذلك يسمرونها فصاروا وحواصلهم، حوانيتهم وأغلقوا أكثرهم وهرب الرضر، لفقرايهم
الستخراجها، واألماكن البيوت وكبسوا والحمري والبغال الخيول أيًضا وطلبوا البيوت،

أثمانها. وغلت ا جدٍّ الخيول وعزت
وأمر ذكره، املتقدم كمشيش أغا إسماعيل عىل باشا حسن قبض االثنني) يوم (ويف
القتل من عنه فعفا الوجاقلية، فيه فشفع دفية، رأسه وعىل يديه، بني من وأخرجوه بقتله
فظهروا أنفار لبعض خطابًا ا رسٍّ مكاتيب عدة صحبته أحرض أنه ذلك وسبب وسجنوه؛

وقع. ما له فوقع ذلك عىل
أرسلها مكاتبات وقروا واألعيان األمرا فيه جمع عظيًما ديوانًا باشا حسن عمل وفيه
وأن املعركة، يف له نهب ما باشا لعابدي ويذكرون واألمان، الصلح يطلبون القبليون
الجداوي: بك لحسن باشا عابدي فقال بتمامه، ضاع ما له ويردون بذلك، قايمة يرسل
فقال: بالسيف. منا أخذوه كما بالسيف إال نأخذه ال أقول قال: الكالم؟ هذا يف تقول ما
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أحد يصحبنا ال أن الرأي موالنا، يا باشا: لحسن قال بك حسن إن ثم جوابي. وهذا
بجمع وأمر ذلك إىل فأجابه الرضر. منهم فيلحقنا أعداؤنا فإنهم مطلًقا، املحمدية من

خيولهم.
نفوسكم تحدثكم ربما … اسمعوا ا: عامٍّ خطابًا األمر يخاطب قال باشا حسن إن ثم
واملرصلية النفقة، يف معنا مقرصون إنهم أو بالدنا نملكهم ال عثمانية هوال وتقولون:
إن إنه حلف ثم واملخامرة. الخيانة منكم يقع ثم معنا فتذهبوا بعضهم مع غرضهم
أحد، بها يبقى وال سنوات سبع مرص خراب يف سببًا ليكون ذلك من يش منهم وقع
كان إن ملخصها رسالتهم عن جوابًا لهم يكتبوا أن عىل االتفاق ووقع الديوان وانفض
ومراد بك إبراهيم ويحرض ذلك، إىل يجابون فإنهم التوبة وقبول واألمان الصلح قصدهم
مناصب لهم ويوجه السلطان موالنا من شافيًا أمانًا القبطان حرضة لهم ويأخذ بك
من شاءوا وما وأوالدهم بعيالهم فيها يتعيشون املرصي، اإلقليم غري يف يريدون أينما
وكانوا بها، وأقاموا مرص إىل حرضوا شاءوا فإن األمرا بقية وأما وأتباعهم، مماليكهم
بها، يقيمون القبلية الجهات من أماكن لهم عينوا شاءوا وإن السلطان، عسكر جملة من

والقتال. للحرب فليستعدوا ذلك أبوا وإن
الظالم، بالشيخ سكنه الذي كاشف عمر عىل باشا حسن قبض الثالثا) يوم (ويف
التي املكاتبات ذلك وسبب بك، إسماعيل عند بحبسهما وأمر البارودي أغا محمد وعىل

كمشيش. أغا إسماعيل مع ذكرها تقدم
القبليني. إىل باملكاتبة باشا حسن مكتوبجي أفندي محمد سافر األربعا) يوم (ويف
وأخذوا الربابرة طايفة فاجتمعت بربريٍّا، رجًال القليونجية عسكر من رجل قتل وفيه

وقتله. القاتل القليونجي فأحرض باشا، حسن إىل به وذهبوا قتيلهم
بالذهاب األلضاشات جميع عىل ونادوا والجاويشية األغا نزل الخميس) يوم (ويف
العقوبة، استحق بيته يف بات من وكل الوجاقلية، صحبة املراكب يف ليسافروا بوالق إىل
منهم بها من عىل ويسأل الخانات عىل ويقف أماكنهم، من يخرجهم عليهم األغا وطاف
اليوم، ذلك يف الخلييل خان سوق وبطل حوانيتهم، الناس فأغلق بالخروج، ويأمرهم
وحصل األمر، حسب األبواب إىل طلع من ومنهم بوالق، إىل ذهبوا جماعة منهم وخرج
سماط عىل يأكلون أنهم لهم رسموا بل نفقة، يأخذوا لم لكونهم شديد كرب لفقرايهم
اللحم لعزة وذلك غري، والعدسال واألرز البقسماط وطعامهم دوابهم عىل ويعلقون يلكهم
والجامويس وجد إن فضة نصف عرش بثالثة باملدينة الضاني اللحم فإن وجوده، وعدم

والزيت. السمن وكذلك االنحطاط، بعد الغلة سعر وزاد أنصاف، بثمانية
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بباب وحبسا بك إسماعيل بيت من كاشف وعمر البارودي أغا محمد نقل وفيه
بالقلعة. مستحفظان

وأرسلوا عندهم، مأسوًرا وكان باشا عابدي أخي أوالد أحد القبايل أرسل وفيه
عسكري كل عىل وأنعموا املجروحني، العساكر من وجملة باشا عابدي منهوبات صحبته

بدينار.
الجماعة عند من املكتوبجي أفندي محمد حرض عرشينه) سابع األحد يوم (ويف
ممتثلون أنهم فأخرب ذكرها، السابق الرسالة بجواب مستحفظان أغا عيل وصحبته
عنهم ويذكر صعب، الوطن فراق فإن مرص، غري إىل السفر عدا ما به يؤمرون ما لجميع
بك إسماعيل أعني — البالد من أخصامهم تمكن من أعظم يشء عليهم يشق لم أنه
منهم يقبل لم فإن واملحاربة، القدوم عىل لهم الحامل السبب هو وذلك — بك وحسن
أو لنا الغلبة فتكون العثمانية، العساكر دون أخصامهم لحربهم يربز أن فالقصد ذلك
بهم وظفرنا لنا كانت وإن دوننا، اإلمارة استحقوا بنا وظفروا علينا كانت فإن علينا،
رشوطكم، علينا ورشطتم مناصبنا لنا ورددتم توبتنا قبلتم شئتم إن ذلك بعد لكم فاألمر
امتثلنا جهة أي إىل وجهتمونا شئتم وإن بقينا، ما أبًدا عنه نتحول ال قياًما بها فقمنا
قدر عىل لهم ألعمل مرص إىل جيت ما أنا أغا: لعيل قال باشا لحسن ذلك ذكر فلما ذلك،
وإال األمر فليمتثلوا مطيعني كانوا فإن به، أمرت بما أمرني السلطان وإنما عقولهم،
وسافر سمور، فروة عليه وخلع بذلك، جوابًا أغا لعيل وكتب عصيانهم. وبال فسيلقون
محمد إليهم ذهب وملا الباشا، طرف من شخص وصحبته أصحابه إىل ورجع وقته من
يثني فجعل ريال، ألف خاصة بك مراد وأعطاه وأكرموه عليه أنعموا املكتوبجي أفندي

أخالقهم. مكارم ويمدح عليهم

الخميس يوم أوله الخري صفر شهر واستهل

واألمرا. للعسكر النفقة باقي فدفع إسكندرية، ثغر من باشا حسن خزينة حرضت فيه
الجيزة بر إىل أوايلهم ووصلت بحري، إىل زحفوا القبايل األمرا أن الخرب وصل وفيه

الجيزة. بالد عىل الكلف وفردوا بالرقق وآخرهم
واملراكب املعادي وحجزوا طرا، ناحية إىل بك وحسن بك إسماعيل خيام خرجت وفيه

الرشقي. الرب إىل كلها وانحازت
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بأيديهم، املوجود بقلة فاعتذروا التجار من سلفة دراهم بك إسماعيل طلب وفيه
باقي دراهم بمبلغ البن تجار عىل وادعى شيٍّا، له يدفعوا ولم الحجاز إىل جلوا وأغنياؤهم

دينار. آالف بأربعة عنها فصالحوه السابقة مدته من حساب
إسماعيل إىل يذهبون أنهم بمرص املقيمني املحمدية عىل نودي الجمعة) يوم (ويف
وقبض العقوبة استحق تأخر ومن مملوًكا، أو أمريًا أو جنديٍّا كان سواء ويقابلونه بك
الساكن كاشف جعفر جملتهم من دورهم، عىل وختم بالقلعة وسجنوا منهم أنفار عىل

القرصين. بني ناحية من القايض بيت عند
من بجوابات وحرض بالرسالة، املتوجه أغا عيل بصحبة كان الذي األغا حرض فيه
كذلك كان وحيث توبتنا، تقبلوا ولم تعفوا فلم مراًرا العفو طلبنا إننا ملخصها: القبال

اإلعانة. وبه أوىل فاهلل
وبرزوا األمرا وبقية بك وحسن بك وإسماعيل باشا حسن خرج السبت) يوم (ويف

البساتني. نواحي إىل
يقال األجناد من لشخص حادثة وقعت — األحد ليلة أعني — الليلة) تلك (ويف
وسبب مماليكه، قتله الخيمية بخط عطفة يف بيته الرشاميط، أبو كاشف إسماعيل له
فكتب التزامه، يف جارية حصص عدة ترصفه ويف حقهم، يف تقصريه سمعنا ما عىل ذلك
يف معدوًدا ظامًلا جباًرا وكان ذلك، من شيٍّا لهم يكتب ولم زوجته باسم بتمامها تقسيطها
وقابله، بك إسماعيل إىل ذهب املحمدية عىل املناداة حصلت فلما بك، مراد كشاف جملة
بك إسماعيل إىل وأرسل بيته إىل فذهب منه، يخرج ال وأن بيته بلزوم وأمره فطرده

مماليكه. ألحد والثاني مركوبه أحدهما بعددهما حصانني
مملوكه وكان خاطره، ليستميل والهدية التقدمة سبيل عىل درعني معهما وأرسل
خشداشه فأخربه عنه، فسأل الجواد يجد لم حرض فلما شغل، يف غايبًا الحصان صاحب
مع يتحدث وجلس مقهوًرا فخرج وشتمه، فنهره وسأله سيده إىل فدخل الحال بصورة
إحسانًا منه نرى وال األذى إال منه نرى ال سيدنا الرجل هذا لبعضهم: فقالوا رفيقه،
آجًال. وال عاجًال خريًا معنا يفعل ولم لزوجته كتبها الحصص وكذلك لسان، حالوة وال
ونزلت أعىل من زوجته فرصخت وقتلوه، العشاء بعد عليه دخلوا أنهم عىل الغيظ وحملهم
فوقف الوايل، وحرض العايط وكثر الجريان فسمعت وجاريتها، هي أيًضا فقتلوها إليهم
حتى يزل فلم منها، ونطوا الجريان بيوت ونقبوا الرصاص بنادق عليه ورضبا اململوكان

بذلك. الناس بني شايًعا الخرب وأصبح العطفة، رأس عىل وقتلهما عليهما قبض
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يف للحجاج وقفت العرب أن وأخرب الحج نجاب حرض املذكور) األحد يوم (ويف
وخازنداره، أتباعه غالب وقتل الحاج، أمري وانجرح أيام سبعة وحاربوهم املدينة طريق

القديمة. عوايدهم بسبب حمولهم غالب ونهبوا الثلث نحو الحجاج ومن
مطرودا بك ومراد بك إبراهيم إن يقول: املنادي وأمامه األغا شق االثنني) يوم (ويف
وعليه يحرض أو فليظهر الحضور أو الظهور وأراد غايبًا أو مختفيًا كان ومن السلطان،

نفسه. إال يلومن فال خالف ومن عليه، بأس وال األمان
وأما متاريس، هناك ونصبوا الغربي الرب إىل وعدوا القليونجية عساكر انتقل وفيه
وتركوا الرب، إىل بأجمعها وطلعوها املراكب من أثقالهم أخرجوا فإنهم القبليون األمرا

األهرام. عند جميًعا وانحازوا سبيلها حال إىل ذهبت املراكب
املقيمون وكذلك الوطاق إىل بالخروج األلضاشات جميع عىل نودي الثالثا) يوم (ويف
واملجاورين؛ الفقها مالبس منهم كثري ولبس الدور يف واختفوا لذلك الناس فتكدر بالقلعة،
ما يجد ال الحال فقري خرج فإذا مرصف، غري من الخروج عىل قدرتهم عدم ذلك وسبب
واملشقة. والغربة والربد الجوع مقاساة إال يفيده وال غيبته يف عياله ينفقه ما وال يأكله
يف وهم غفلة حني عىل مرص ودخلوا الحجاج نزل عرشه) حادي األحد يوم (ويف
وجمالهم التجار وأحمال الحاج أمري أحمال جميع ونهبت والجوع، العري من حال أسوأ
إن ثم ا، جدٍّ شنيًعا أمًرا وكان باألحمال النسا جميع العرب وأرس وأمتعتهم، وأثقالهم
النسا أمر يف العرب مع فتكلم الشامي، الحاج أمري الجزار باشا بأحمد استغاثوا الحجاج
الناس وخرجت مكان، يف جميًعا وأجلسوهن القمصان إال عليهن ليس عرايا فأحرضوهن
أرسه، يف هي ممن اشرتاها وعرفها بنته أو أمه أو أخته أو امرأته وجد من فكل أفواًجا
تجد فال بأحمالها والخمسة الجمال من األربعة تسوق العرب نسا من املرأة وصارت
املدينة إىل بالحجاج يتوجه أن أراد ملا فإنه الحاج، أمري رعونة كله ذلك وسبب مانًعا؛
البواقي وقسط سنتني عوايد لهم فدفع أكابرهم من جماعة إليه فحرض العرب، إىل أرسل
أن له فبدا رهاين، أشخاص أربعة عنده وحجز الفرمان بموجب املستقبلة السنني عىل
أمري فبلغ الطريق، يف للحجاج فقعدوا أصحابهم ذلك فبلغ وجوههم، يف بالنار كواهم
ففر هينًا، قتاًال فقاتلوا أيًضا فيها رابطني فوجدهم أخرى طريق من فذهب ذلك الحاج
القليل، إال معه يبق ولم مماليكه وقتلوا حملته فنهبوا والعرب؛ الحجاج وترك هاربًا
يف العرب وفعلت أحد، يره ولم أيام ثالثة الحجاج عن واختفى معه بقي بمن فهرب
أو نفسه وسلم عمره طال من إال منهم ينج فلم أخذوه، ما وأخذوا فعلوه ما الحجاج

يردوه. ولم أيًضا املحمل وأخذوا ذلك، غري إىل افتداها
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من زوروه محمل وخلفه املذكور الحاج أمري دخل عرشه) ثاني االثنني يوم (ويف
بالكذب. رجوعه وأشاعوا القديمة، املحامل

لعلمهم الليل، آخر غفلة يف يملكوها أن وأرادوا املتاريس عىل القبليون هجمت وفيه
اليوم ذلك أمس باشا حسن وكان بالحجاج، واشتغلوا مرص إىل ذهبوا والباشا األمرا أن
ورجع الحاج أمري فقابل العادلية، إىل وذهب فوره من ركب الحجاج حضور بلغه ملا
عليهم فرضبوا مستيقظني املترتسون كان املتاريس عىل هجموا فلما الوطاق إىل ليلته من
طايل، غري من مكانهم إىل فرجعوا الشمس، رشوق إىل الفجر من والبحر الرب من املدافع

ورجعوا. عليهم فرضبوا الظهر بعد الثالثا يوم أيًضا هجموا ثم
وجلسوا دهشور إىل وصعدوا أحمالهم وحملوا القبليون األمرا ركب األربعا) يوم (ويف

البحريني. إىل وانضموا بأمان األجناد من جماعة منهم وحرض هناك،
ومماليك. كشاف بعض ومعه عيل كتخذا أحمد حرض عرشينه) (ويف

ملا أنه ذلك وسبب املتعيشني؛ من وغريهم األلضاشات عن العفو حصل وفيه
الخانات يف عليهم والتفتيش املناداة تكرار من يكثر األغا وصار طلبهم يف اإللحاح زاد
لالختيارية، بعضهم وشكا ذلك، من ذرعهم فضاق أذاه يف بالغ صادفه من وكل واملساكن،
فقال تفكجيان، اختيار أرنؤد جريجي أحمد له املخاطب وكان باشا حسن مع فتكلموا
من ومنهم فقرا، وغالبهم الحال هذا من مكروبون األلضاشات الجماعة سلطانم، يا له:
أمر ذلك بل أحدثناها الحادثة هذه ليست فقال: نفقة. أعطيتموهم وما قوته، يملك ال
وجاق كل كان القديمة العادة ولكن نعم، له: فقال الوجاقات. إىل ينتسبون ألنهم قديم؛
من بطل األمر وهذا وكساوي، وعوائد جدكات ولهم منهم معدودة عدة وفيه دفرت له
كان من وكل بالعفو، عليهم فنادى األغا وأمر أعفاهم الحال حقيقة فهم فلما سنني، مدة
هذا ترك ثم لذلك، فاطمأنوا جدك، ويأخذ الدفرت يف اسمه ويكتب يتبعها قديمة عادة له

نفوسهم. وسكنت حوانيتهم يف وقعدوا األمر
أرباب إليه فذهب املعزول، باشا محمد بمحاسبة باشا حسن أمر أواخره) (ويف
معه وتحاسبوا ببوالق إليه وذهبوا واألفندية الوجاقات واختيارية والعكاكيز الخدم
أن فطلب كيًسا، وعرشون وخمسة ومايتان ألف عليه فطلع الحساب، يف عليه ودققوا
فلم ذلك عن باشا حسن فعرفوا وغريهم، األمرا بذمم التي عوايده باقي منها يخصم
طلعت التي الدراهم إحضار من بد وال منه، يأخذه أحد عند يشء له كان إن وقال: يقبل،
فضاق الطلب يف عليه فشددوا للعسكر، الالزمة املصاريف يف ذلك إىل محتاج فإني عليه
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فسعى بعضهما، من واستوحشا بذلك، تمسًكا نفسه عىل وكتب وبكى، واعتذر خناقه
واجتمع باشا حسن إىل باشا محمد ذهب ثم ذلك، إزالة يف بينهما الريس أفندي فيضهللا

اآلثار. قرص يف معه
الجهة يف أماكن لهم يعينوا وأن األمان يطلبون القبايل من مكاتبة حرضت وفيه
برشط يريدونه مكانًا ويختاروا ذلك إىل فأجيبوا هناك، ويعيشون بها يقيمون القبلية
يرضوا فلم باألمان، مرص إىل والعسكر األمرا باقي ويحرض قليلة، جماعة يكونوا أن
عنهم ورجعت سويف، بني ناحية واستقروا األول، الجواب بمثل إال يجابوا ولم باالفرتاق

وفارقوهم. الهنادي عرب

الجمعة بيوم األول ربيع واستهل

مع يخرج وال بمرص يقيم بأن باشا لحسن مثال يده وعىل الدولة من ططري حرض فيه
سفره. وعدم إقامته الناس فتحقق املدينة يف محافًظا يستمر بل العساكر،

دار الدفرت بك عيل عدى من فأول الغربية، الجهة إىل التعدية يف األمرا رشع وفيه
جماعة. منهم يعدى يوم كل يف صاروا األمرا بقية وكذلك بأثقاله، الشيمي إىل فعدى

تجاه بوالق ساحل عىل عمله يف فرشعوا كفلك رش عمل يف باشا حسن رشع وفيه
وهي خشب من مقصات عىل ممتدة أخشاب من مصنوع مرتيز عن عبارة وهو الديوان،
مسمرة حديد حراب عدة املدادات تلك عىل حديد، من أغربة يجمعها مفصالت قطع
شبه عىل موضوع مدفع املمتدة األخشاب سفل مقصني كل وبني األطراف، محددة عليها
هيئات عىل يوضع وهو ذراًعا، وخمسني أربعمائة نحو ذلك ومساحة الخشب، من بسطة
الخيول عليه هجمت وإذا به، متحصنني داخله من والعسكر ومدوًرا مربًعا مختلفة

الحراب. تلك بها رشقت
من بنظامهم ومروا والوجاقات العسكر طوايف ركبت رابعه) االثنني يوم (ويف
ثم زيهم، وحسن وترتيبهم نظامهم فأعجبه ينظرهم، باشا وحسن اآلثار قرص تحت

التعدية. يف تتابعوا
العسكر. من بقي بمن باشا عابدي سافر عرشه) حادي االثنني يوم (ويف

رابع من ابتداؤه وكان جميعه، القمر جرم كسف عرشه) رابع الخميس ليلة (ويف
الليل. من ساعة ثامن إىل ساعة
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وجاء ذلك، وغري وقرمان قربس مثل األضات من عساكر حرضت منتصفه) (ويف
واألتباع املماليك من جملة عنهم وتخلف أسيوط، إىل وصلوا أنهم القبايل األمرا عن الخرب

البالد. يف اختفى من ومنهم مرص إىل حرض من فمنهم وغريهم، املنية نواحي يف
بسبب باشا حسن مع العرويس الشيخ وتكلم األسعار، غال من الناس اشتكت وفيه
والحمد ثمن غري من األشياء ويأخذون ينهبون األمرا كان العصاة زمن يف له: وقال ذلك،
ال أنا فقال: يش. أي الغال موجب عرفنا وما بوجودكم، مرص من ارتفع األمر هذا هلل
عمل عىل االتفاق فوقع ذلك، شأن يف االختيارية مع وتشاور بالدكم. اصطالح أعرف
وينادون تسعرية ويعملون واملعلمني واملحتسب األغا وإحضار الينكجرية باب يف جمعية

قتل. شيٍّا احتكر أو خالف ومن بها،
الشيخ وحرض مستحفظان، باب يف اجتمعوا عرشه سادس السبت يوم كان فلما
األغا ركب ذلك، وغري والسمن واللحم الخبز يف تسعرية عىل واتفقوا أيًضا، العرويس
بعرشة، وكان أنصاف بثمانية الضاني اللحم فجعلوا األسواق يف ونادوا املحتسب وبجنبه
والخبز عرش، بأربعة والزبد عرش، بثمانية املسيل والسمن سبعة، بعد بستة والجامويس
غاية يف كان وجد وإذا اللحم، وجود وقل األشياء فعزت وهكذا، فضة بنصف أواق عرشة

والكرشة. والفشة والكبد العظم من فيه ما مع الرداءة
رشيد. إىل بوالق من املنفصل باشا محمد سافر عرشينه) ثالث السبت يوم (ويف

امللط بك وعيل املنافق الكبري بك عيل قرابة بك رضوان بأن الخرب وصل أواخره) (ويف
بك إسماعيل من األمان وأخذوا التجريدة، عريض إىل حرضوا علوية وجماعة بك وعثمان
األول مكانهم طحطا بوادي استقروا القبايل وأن مرص، إىل قادمون وأنهم باشا وعابدي

فيه. قاتلوا الذي

الثاني ربيع شهر

إىل وتوجهوا باشا حسن وقابلوا مرص إىل املذكورون وصل خامسه الخميس يوم ويف
بيوتهم.

ثماني من نحًوا الكبري بك عيل أيام من شاغًرا وكان بوابة، باشه أوده ألبسوه وفيه
سنة. عرشة

أن أمسه يف أشيع وكان الضحى، وقت كثرية مدافع رضبوا ثامنه) األحد يوم (ويف
ظنوا املدافع تلك الناس سمعت فلما كثرية، أناس القبايل من وقتل نرصت التجريدة
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بعض رجوع بسبب وأنها يش، ال أن تبني ثم واألقاويل، األكاذيب وكثرت ذلك تحقيق
وصلوا إذا أنهم عادتهم ومن النيل، ماء قلة بسبب الفشن ناحية من رومية مراكب

بمثلها. فيجابوا مدافع رضبوا للمرساة
ومصاريف ولوازم ذخرية تجهيز بسبب األشقر كتخدا محمد حرض منتصفه) (ويف
وأن دجرجا إىل وصلت التجريدة أن وأخرب كثرية، مراًرا ذلك قبل وكذلك وأرسلت، فهيئت
انقطعت ثم ساعات ست نحو البلد عن وتباعدوا فوق إىل وصعدوا منها ارتحلوا القبايل

األخبار.

األوىل جمادى شهر واستهل

املدة. وطول الجوابات تأخر بسبب باشا حسن قلق زاد فيه
وضايقوه الدراهم طلب يف عليه وشدد برشيد باشا محمد عيل باشا حسن عني وفيه
ما مع شديًدا حزنًا عليها فحزن زوجته وتوفيت عليه، ما وغلق وحوايجه أمتعته باع حتى
يشء، باشا حسن قدوم بمرص فعلها التي وهمته فعايله من يفده ولم الكرب من فيه هو
حسن تمكن ما وأكاذيبه وتمويهاته أفاعيله لوال فإنه املجازاة بأقبح ذلك بعد وجازاه
كثرية تهويالت ويهول املرصيني األمرا عىل األمر يعظم كان فإنه مرص، دخول من باشا
حربًا توقعوا أن وإياكم والعناد إياكم ويقول: الوجاقات، واختيارية املشايخ وعىل عليهم
حسن مع تعني أنه بلغني فإنه أهلها، هالك يف سببًا وتكونون بالدكم تخربون فإنكم
وأنهم الفالني، العسكر جنس من ألًفا كذا وكذا الفالني الجنس من ألًفا كذا كذا باشا
الجهة من الواصلة الرب عساكر يف وكذلك االحتياج، تحت عنه الحضور يف متأخرون
املدافع ويف املدافع، جر برسم جاموس ألف وماية ثور ألف ثمانون ومعهم الشامية
وانحلت صدقه وظنوا الوهم عليهم أدخل حتى ذلك. ونحو ثوًرا خمسون يسحبه ما
وغري والجور الظلم ومنع العدل إقامة من به مناهم بما وخصوًصا عنهم الناس عرا
وهيج وقت، أرسع يف زوالهم وتمنوا األمرا عن وتحولوا العالم قلوب جذب حتى ذلك،
تمكنه بعد فجزاه األمور، له ومهد القلعة وملك باشا، حسن وصول قبل وأثارهم الناس

ذلك. وغري والتدقيق والحساب والعزل بالخذالن
باشا حسن إىل باشا عابدي من مكتوب وصحبته نجاب ورد ثالثه) األربعا يوم (ويف
األمري عند اآلخر ربيع عرشين ثامن الجمعة يوم يف الفريقني بني الحرب بوقوع وأخرب
عىل وهجموا مرتني، الجردة كرسوا أن بعد ولكن القبايل عىل الهزيمة وكانت رضار،
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وقتل رشكفلك، عند بك الجني وقتل والبنادق باملدافع داخله من عليهم فرضبوا رشكفلك
ذو للعسكر املصاحبني من ومات أسريًا، كبريهم عىل وقبض الهنادي عرب من الكثري
بينهم الحرب وكانت املشهدي، جربجي عيل منهم الوجاقلية من وجماعة الخشاب الفقار
حضور وكان يحىص ال ما الفريقني من وقتل عظيمة، وقعة وكانت ساعات ست نحو
بعمل وأمر كثريًا رسوًرا الباشا رس ذلك ورد فلما تحقيق، غري من الفور عىل النجاب هذا
برج يف السلطانية النوبة ورضبوا والقلعة العيني قرص من كثرية مدافع رضبوا شنك،
البكري كالشيخ األعيان إىل الشيخ وأرسل القرص، تحت باشا حسن نوبة وكذلك القلعة

للتهنية. جميًعا وحرضوا الوجاقات وأكابر السادات والشيخ
ليلتها يف وعمل يديه، بني نوبة فرضبوا والطرب اللهو آالت أحرض عرصيتها) (ويف
الوجل. من به كان ما وسكن عظيًما ابتهاًجا وابتهج ونقوطا، سواريخ وحراقة شنًكا

الواقعة بتلك فيها فأخربوا التجريدة، أمرا من مكاتبات عدة حرضت سادسه) (ويف
فلم الخيل جرايد عىل حمادي) (بنجع الهو عقبة إىل الهزيمة بعد صعدوا القبايل وأن
مراكبهم حضور منتظرون وأنهم واألثقال، األحمال عىل املسلك لصعوبة خلفهم يصعدوا
املستقيم الطريق من خلفهم بأجمعهم ويسريون األحمال فيحملوا الذخرية من فيها وما
حتى ومتاعهم حمالتهم عىل استولوا أنهم أيًضا وأخربوا العقبة، خلف إىل توصل التي

ذلك. ونحو ريال بخمسة النقاقري وعليه الجمل، بيع
تتساقط صارت حتى األبقار يف الذريع املوت وقوع األيام) هذه يف الحوادث (ومن

الطرقات. يف
عىل وقس ثوًرا، وستون ماية خاصة سنديون بناحية غازي بسيوني البن ومات

ذلك.
وعرفوه الحارضون فأخربه حنفية، ليعمله حوًضا الباشا طلب عارشه) (ويف
إليه فأرسلوا بإحضاره فأمر املرصود، بالحوض املعروف الكبش تحت الذي بالحوض
ملا والنسا الرجال من الناس عليه فازدحمت مكانه من رفعه وأرادوا والحمالني، الرجال

شاع. ما لينظروا بذلك تسامعوا
ذلك، نحو أو العجايب من يش عىل مرصود وهو كنًزا تحته أن من أذهانهم يف وثبت
ا جدٍّ ثقيًال الحمالون وجده االزدحام ذلك حصل فلما أمره عن الكشف يريد الباشا وأن
من حصل ما الباشا وبلغ يسريًا مكانه عن وحركوه األثقال، جر صناعة يعرفون ال وهم
فمنهم مذهب، كل أكاذيبهم يف العامة فذهب ومضوا، فرتكوه برتكه أمر العامة ازدحام
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من ذلك غري يقول من ومنهم ثانيًا، بنفسه رجع جره وأرادوا حركوه ملا إنهم يقول: من
السخافات.

فألقوهم القبليني قتىل من رأًسا وثالثون نيف وصل عرشه) سادس الثالثا يوم (ويف
دفنوهم، ثم أيام ثالثة وأبقوهم النخل جريد من رسير عىل بالرميلة القلعة باب عند

عزبان. كتخدا عزوز رأس فيهم ووجد
من طايفة مع تشاجرا الغيطانية من رجلني بشنق الباشا أمر اليوم) ذلك (ويف
الغيطانية بشنق فأمر الباشا، إىل الشكوى ورفعت سالحهم وأخذا ورضباهم العسكر
النارصية. وطريق القديمة مرص طريق بني فيما القنطرة عند التي الشجرة عىل ظلًما

بحسن املعروف الدفرتدار بك عيل كتخذا أغا حسن تقلد عرشينه) السبت يوم (ويف
ميالد. ابن وعزل الحسبة جلبي

ناحية من مرت هجانة عدة الدرك أصحاب نظر عرشينه) ثاني االثنني يوم (ويف
يدركوهم فلم خلفهم فركبوا نسايهم، من القبايل إىل مرسلة وثياب أمتعة معهم الجبل
األغا عىل فاغتاظ باشا حسن خربهم ووصل أصل، غري من عليهم قبضوا أنهم وأشاعوا
األغوات عىل وقبضوا ذلك، ففعلوا عليهم ويسمرونها بيوتهم إىل بالذهاب وأمرهما والوايل،
زوجة وفرت ذلك، بسبب والعرص الظهر بني البلد يف ضجة وحلت والسقايني، الطواشية
تسمري يف ع تشفَّ بك عيل قرابة بك رضوان إن ثم السادات، شيخ بيت إىل بك إبراهيم
وحجزوهم التعدية من ومنعهم والجيزة الخبريي ملعادي وأرسل شفاعته، فقبلت البيوت

الرشقي. الرب إىل
فيها يخرب باشا عابدي من مكاتبات أيديهم وعىل نجابة وردت الثالثا) يوم (ويف
وصحبتهم فراوي عليهم وخلع بأمان إليه حرضا الجربان كتخدا وحسن بك يحيى بأن
ناحية إىل ذهبوا القبايل وأن إسنا إىل وصلوا أن بعد وذلك واملماليك، الكشاف من عدة

املذكورون. عنهم فتخلف إبريم
بصحبته وكان القبطان إسماعيل حرض عرشينه) سادس الخميس يوم (ويف
إىل ذهبوا القبايل األمرا وأن أسوان ملكوا العثمانية العسكر أن وأخرب أوغيل، حمامجي
مثل الزعابيط البسون مماليكهم وغالب والجوع العري من حال أسوأ يف وأنهم إبريم
ومنهم بأمان باشا عابدي إىل حرض من فمنهم أتباعهم من كثري عنهم وتخلف الفالحني،

املبالغات. من ذلك وغري الفالحون قتله من ومنهم البالد، يف تََشتََّت من
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الغربية، كشوفية وقلده العلوي بك رضوان عىل باشا حسن خلع االثنني) يوم (ويف
فضة، نصف آالف أربعة بلد كل عىل لهما وقرر املنوفية، كشوفية امللط بك عيل وقلد

البدوي. أحمد السيد مولد خفارة ألجل طندتا إىل ونزال
ووصل البحري اإلقليم ساير يف والثريان األبقار بموت البلوى عمت الشهر) هذا (ويف
منها، األرض وجافت املرعى وغيطان الطرقات يف تتساقط صارت أنها حتى مرص إىل
حتى لكثرته ا جدٍّ البقري اللحم سعر ورخص يموت، ما ومنها بالذبح يدركونه ما فمنها
وعافته هزيل، غري سمينًا كونه مع فضة بنصف رطلني كل النهار آخر بمرص يباع صار
وبيعت باألحمال، فيها يباع فكان األرياف وأما أكله، من يخاف كان وبعضهم الناس

بدينار. خلفها بما البقرة
سعر وغال نعمتها، قدر بموتها وعرفوا البهايم، عىل وبكاهم الفالحني عويل وكثر

لقلتها. ذلك بسبب واألجبان واللبن السمن

اآلخرة جمادى شهر

الحمل. لربج الشمس وانتقال السلطاني النوروز يوم ذلك وكان األربعا بيوم استهل
إبريم، إىل ذهبوا القبايل أن وأخرب أوغيل حمامجي حرض خامسه) األحد يوم (ويف
الذهاب يف الباشا يستشريون وأرسلوا إسنا، إىل رجعوا والعسكر والوجاقلية الباشا وأن

اإلقامة. أو الرجوع أو خلفهم
األمر وفيها القبلية الجهة إىل بالجوابات أوغيل حمامجي سافر االثنني) يوم (ويف
بك ومحمد بك حسن وأن مرص، إىل األمرا وباقي بك وإسماعيل باشا عابدي بحضور

محافظني. بإسنا يقيمون بك ويحيى املبدول
الخماسني موسم إىل يخرجن ال أن النسا عىل نودي الخميسسادسعرشه) يوم (ويف

عيدهم. صبيحة االثنني يوم وذلك بالنسيم القبطة عند املعروف
عىل املناداة واستمرت الجديد، الفندقيل بالذهب املعاملة بإبطال نودي عرشينه) (ويف
وجدوا أنهم منها العسكر، مع وقايعهن ذلك وسبب األسواق، إىل خروجهن عدم يف النسا
باإلسطبالت، ومدفونة مقتولة امرأة سبعني نحو أوغيل حمامجي سكن بك يوسف ببيت
ذلك، بسبب عليهن فنودي ذلك، وأمثال ثيابه، وأخذت العسكر عىل لعبت من النسا ومن
ثم والكتان، والقطن الغزل وبياعات والدايات البالنات مثل منهن املحرتفات فترضر

الخروج. يف وسومحن اإلطالق حصل
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وأخربوا أوغيل حمامجي أيًضا وحرض قبيل من نجابة حرضت عرشينه) خامس (ويف
دجرجا. إىل وصلوا واألمرا الباشا أن

ولبس الشعراوي كاشف عمر وحرض الوجاقلية من جماعة وصل أواخره) (ويف
باشا. أزلم كان ألنه الرشقية؛ كشوفية عىل قفطانًا

الخميس بيوم استهل الفرد رجب شهر

أيًضا وحبس وحبسه أوغيل بحمامجي املعروف قبودان أحمد عىل باشا حسن قبض فيه
مصطفى له يقال رجل وكذلك الخبايث، يف معه يسعى كان التوقتيل، عثمان تابعه

خوجه.
يف يخرجن لحاجة خرجن إذا أنهن النسا عىل نودي سابعه) الخميس يوم (ويف
العمايم روسهن عىل يربطن وال اإلفرنجي، وال الصندل الحربات يلبسن وال كمالهن،

بالقازدغلية. املعروفة
املعروفة امللونة الشاشات يربطن أنهن وذلك القازدغلية، نسا مبتدعات من وذلك
لهن، معلومة بطريقة معقوصات جباههن عىل ويملنها الكعك شبه ويجعلنها باملدورات،
تعطي من ومنهن صاحبتها، مقام قدر عىل بأجرة ذلك صناعة يتولني نسا لهن وصار

السود. الجواري حتى النسا جميع ذلك وفعل أقل، أو أكثر أو ديناًرا لذلك الصانعة
الدفرتدار بك وعيل بك وإسماعيل باشا عابدي حرض عرشه) حادي األحد يوم (ويف
عثمان بك الرحمن وعبد كشكش بك ومحمد رضوان بك وحسن بلفيا بك ورضوان
يف الباشا وبات بيوتهم، إىل وذهبوا مرص إىل الوجاقلية وباقي الشابوري بك وسليمان

القديمة. مرص
وطلع موكب غري من القلعة إىل وطلع باشا عابدي ركب االثنني) يوم صبحها (ويف
له رضبوا بها استقر فلما درجات، خمس بنحو الظهر أذان قبل وذلك الصليبة، جهة من
وأمطرت العرص إىل متتابعة رعوًدا السما أرعدت املدافع انقضاء وبعد األبراج، من مدافع
حسن وأما الرومي، نيسان عرش وتاسع القبطي برموده عرشين رابع وذلك غزيًرا، مطًرا
اإلسماعييل بك وسليم بك عثمان وكذلك وأتباعه، هو بقنا تخلف فإنه الجداوي بك
وباكري بك ويحيى الحسيني بك وشاهني بك وعثمان بأرمنت، جركس بك وعيل بإسنا،
أبو بك وقاسم املحافظة، ألجل البنادر يف متفرقني تخلفوا كذلك املبدول، بك ومحمد بك

بدجرجا. منصبه يف سيف
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العسكر من طايفة ومعهم الوجاقلية من طايفة يبقوا أن بك وإسماعيل الباشا وأراد
نأتي. ذلك وبعد حالنا ونعدل مرص إىل نذهب حتى وقالوا: فأبوا

إىل التعدية يف ورشعوا أسوان من رجعوا القبايل بأن الخرب وصل اليوم) ذلك (ويف
ذلك شأن يف وتكلموا العرص بعد عنده فحرضوا االختيارية إىل بك إسماعيل فأرسل إسنا،
كاألول. املجلس وانفصل الثالثا يوم صبحها يف اجتمعوا وكذلك أيًضا، بك عيل بحرضة

عنهم. تأخر بك حسن وأن بحري إىل زحفوا أنهم الخرب وصل أواخره) (ويف

شعبان شهر

إىل التأخر يف وصلوا واألمرا بك حسن وأن دجرجا إىل وصلوا أنهم الخرب جا أوايله يف
االختالف وقع ثم تجريدة، طلوع يف ورشعوا ذلك بسبب ودواوين جمعيات وعملت املنية،
يف يقيمون وأنهم الصلح يف يراسلوهم أن الرأي يف بينهم األمر واستقر واألمرا، الباشا بني
وعثمان والصغري الكبري بك أيوب ويرسلوا بك، وحسن بك إسماعيل بيد كانت التي البالد
وأرسلوها مكاتبات بذلك وكتبوا رهاين، بمرص يكونون املرادي بك وعثمان األشقر بك

الفيومي. سليمان والشيخ قنبور كاشف وسليمان املكتوبجي أفندي محمد صحبة
الحج. إمارة بك غيطاس تقلد وفيه

عندما باشا حسن وكان املظالم، برفع املعروفة وهي البالد، عىل املظالم قررت وفيه
له حسن بك إسماعيل حرض فلما البالد، إىل فرمانات برفعها وكتب أبطلها، مرص إىل قدم
يف وتفرقوا املعينون، بها وعينت فرمانات، بها وكتب التحرير وسموها فأعيدت، إعادتها
الفالحون فدهى وغريها، الطرق وحق الكلف من يتبعها ما مع يطلبها واألقاليم الجهات
وسالطة الزرع وهياف البهايم موت من فيه هم ما عىل ثانيًا الداهية بهذه القرى وأهل
الطاري املشاق تكلف من فيه هم وما وغريها، واملقاثي الغلة غيطان عىل الكثرية الفريان
أو وعوافيهم، بأيديهم السواقي وإدارة الدراس يف البهايم موت بسبب أيًضا، عليهم
إىل ذلك بسبب أثمانها وغلت رشايها، عىل مقدرة عندهم ملن الجمال أو الخيل أو بالحمري
وفشا زواله، وتمنوا فيه ظنهم وخاب باشا حسن عىل جميًعا الخلق قلوب فتغري الغاية،
وانتهكوا وطمعهم، ورشهم فسقهم وزاد الناس، يف القليونجية وعساكره جماعته رش

الغاية. إىل وأهله املرص حرمة
كتخدايته يف مكانه وقلدوا املجنون، كتخدا أحمد تويف األربعا) يوم خامسه (ويف

عنه. عوًضا تباعه جاويش رضوان مستحفظان
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بأنواع عوقب أن بعد أوغيل، حمامجي رفيق بالرميلة التوقتيل عثمان قتل وفيه
عىل ودل واختلسها يملكها كان التي األموال جميع منه واستصفيت حبسه، مدة العذاب

الرتسيم. يف أوغيل حمامجي واستمر أوغيل، حمامجي غريها
منه فأخذت ذلك وغري وأمتعة دراهم ومعه قبيل إىل متوجه رساج عىل قبض وفيه

بالرميلة. ظلًما عنقه ورمي

األحد بيوم استهل رمضان شهر

العادة. عن البيوت يف القناديل وقدة من األمرا اخترصت فيه
فروق سبع وهي باشا حسن إىل وأرسلها جليلة، هدية بك إسماعيل عبَّى وفيه
نقد دنانري نصفية آالف وأربعة األجناس، مختلفة عال هندي تفصيلة وخمسون بن
اإلنعام سبيل عىل للشيالني فأعطى ذلك، وغري والعنرب العود بخور من وجملة مطروقة،

فضة. نصًفا وستون خمسماية عنها رومية قرًشا عرش أربعة
مرص. إىل الجداوي بك حسن حرض ثامنه) (ويف

وقع ملا أنه وذلك األرشاف، من رجل صحبة املحمل حرض عارشه) الثالثا يوم (ويف
عندهم بقي املحمل وأخذوا الحجاج ونهبوا املايض، العام يف وقع ما العربان من للحجاج
ال خاليق منهم وأفنى شديًدا، قتاًال وقاتلهم وحاربهم رسور الرشيف عليهم جيش أن إىل
الرشيف إن وقيل الرشيف، ذلك مرصصحبة إىل وأرسله املحمل واستخلصمنهم تحىص،
إىل خرج حرض فلما فرانسة، ريال بأربعماية العرب من افتداه الذي هو به حرض الذي
األشاير وأمامه النرص باب من به ودخلوا الوظايف، وأرباب واملحملدارية األشاير مالقاته

أيًضا. أمامه راكب الرشيف وذلك والزمرد، والطبول
بخط مزعجة مهولة حادثة وقعت بساعتني) العرص أذان بعد اليوم ذلك (ويف
اشرتى البهار، خان تجاه وحانوته ميالد أحمد يسمى عطاًرا رجًال أن وذلك البندقانيني،
فحرض الحانوت، داخل يف ووضعها وبطة برميلني يف الفرنج من إنكليزي بارود جانب
ويجربوه، لريوه شيٍّا منه وطلبوا بارود جانب عىل وساوموه الينبع أهل من جماعة إليه
كاغد قطعة عىل ووضعوه الدراهم، فيه يعد الذي املنقد يف شيٍّا منها وصب البطة فأحرض
البارود خصوصية ومن فأعجبهم، الكاغد عن البارود ذلك وطريوا يدك قطعة وأحرضوا
بالقطعة رموا ثم الكاغد، يف تؤثر ال فالنار وطري كاغد عىل يشء منه وضع إذا اإلنكليزي
فيما ويتساقط ظرفهم يف يضعونه وهم لهم يزن ورشع الحانوت، مصطبة عىل اليدك

يشعرون. ال وهم اليدك ناحية إىل بعضها وانترش حباته، من ذلك بني

185



الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

العظيم املدفع مثل ففرقعت وبالبطة، أيديهم يف بما واتصلت الحبات تلك فاشتعلت
العقود تلك عىل بما جاوره وما الحانوت عقد فارتفع كذلك، الربميلني بذينك النار واتصلت
من فيها بمن وسقطت ناًرا، بأجمعها والتهبت الهوا، يف والطباق الربع والبيوت األبنية من
يكن لم من يظن كوًما وصارت واملارين الواقفني الناس من أسفلها كان من عىل السكان
أو السوق ذلك يف الواقع إن بحيث عني، طرفة يف كله وذلك عام، ماية له أنه ذلك قبل رآه
السوق وكان الردم أو النار من إما أعضايه، بعض يف أصيب والبعيد الفرار يمكنه لم املار
عىل مشتمل السوق وذلك رمضان، وعرصية خصوًصا بالناس مزدحًما الوقت ذلك يف
وبياعي والصيارف، والقبانية والزياتني بالعطارين حوانيت وبه الناس، حوايج غالب
جريان وغالب والقهاوي، املزينني ودكاكني والعبدالوي، والبطيخ والقطايف، الكنافة
عىل ويجلسون الحصة تلك يف يأتون الدولة وشمس قاعات السبع وسكان الجهة تلك
سوا الوقت ذلك يف البقعة بتلك حاصًال كان من كل أن والحاصل التسيل، ألجل الحوانيت

البتة. أصيب جالًسا أو لحاجة واقًفا أو مارٍّا أو متسفًال، أو عاليًا كان
وكحل ونحاس وقصدير رصاص من األصناف غالب يبيع العطار ذلك وكان
وقطع الجلل تلك صارت البارود ذلك اشتعل فلما الجلل شبه موازين وعنده وكربيت،
الربع واجهة أحرقت حتى املدافع جلل مثل تتطاير واملغناطيس والكحل الرصاص
الجلل بعض فصدمه مسماري كبري وبابه منخربًا مقفوًال البهار خان وكان لها، املقابل
عظيمة، ضجة ووقعت الخان ذلك تعلو التي بالطباق واتصل بالنار واشتعل وكرسه
فلما القضية، يشء أي يدري وما والنجاة الفرار يطلب أرسع وسلم قريبًا كان من وكل
وارتجت شديًدا، انزعاًجا الناس وانزعج جهة كل من النسا ورصخت الضجة تلك وقعت

زلزلة. وظنوها الحسيني واملشهد األزهر نواحي إىل الرجة واتصلت األرض
تطايرت النار فإن الحواصل، من بضايعهم نقل يف الحمزاوي خان تجار رشع
جهة الوايل وتسلم الحمزاوي، جهة األغا فتسلم والوايل األغا وحرض ظاهره، من إليه
الخط، بذلك التي الناس دكاكني عىل وختموا أخمدوها، حتى النار وتتبعوا الدولة، شمس
النسا منه أخرجوا أن بعد حانوته من النار خرجت الذي ميالد أحمد بيت ختموا وأرسلوا
يف ورشعوا فاعل، املايتي نحو صبحها يف وأحرضوا بك، إسماعيل بأمر عنهم أفرجوا ثم
الحوانيت داخل يف وما واألمتعة األسباب من يجدونه ما وأخذ القتىل، وإخراج األتربة نبش
شيٍّا ذلك وغري النسا ومصاغ وأوان فرش من الدور من سقط وما والنقود البضايع من
ينظرون، وأصحابها فيها ما وأخذوا فتحوها الهدم يصبها لم التي الحوانيت حتى كثريًا،
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ممن صاحبه كان إذا هذا تثبته. حتى عندنا هو له: يقال متاعه من شيٍّا طلب ومن
بالنبابيت أتباعهم ووقفت يسمع، ومن يقرأ ومن قايمة وقيامة إليه، ويصغى يخاطب
فإن القتىل وأما كافية، جملة يش أخذ من أحًدا يمكنون وال الناس يطردون جهة كل من
العلو يف كان ومن احرتق، فإنه والنار الحانوت تلك من قريبًا أو السوق يف كان من
يش عليه وكان ظهر وإذا باقيه، وانهرس بعضه احرتق من ومنهم انهرس، الطباق من
يمكنون ال ثم ومصاغها، حليها وأخذوا جردوها امرأة كانت وإن أخذوه، يش معه أو
قول حد عىل الغنيمة باب لهم فتح وكأنما يأخذونها، بدراهم إال أخذهم من أقاربهم

الشاعر:

ف��واي��د ق��وم ع��ن��د ق��وم م��ص��اي��ب

الفحم، مثل قطًعا وصار واحرتق تمزق وجدوه وحانوته ميالد أحمد عن كشفوا وملا
الحانوت أسفل كانت وودايع ودراهم حانوته من كثريًا شيٍّا وأخذوا قطع ست منه فجمعوا

والرتاب. الردم عليها وكتم النار تصبها لم
وأخذوا ميتًا وأخرجوه عنه فكشفوا صاحبه، عىل انهدم زيات رجل حانوت وكذلك
داره انهدمت الحمزاوي بجوار الحرير صباغ بيت من وكذلك دراهم، مبلغ حانوته من
واستمر ذلك، ونحو صورة لها دراهم ضمنه صندوق جملتها ومن فيها، ما وأخذوا أيًضا
التي القتىل وبلغت وجنايز، قتىل وإخراج ونبش حفر يف وهم أيام، أربعة ذلك عىل الحال
املجاورة الزاوية إمام منهم الردم تحت بقي ما خالف وذلك نفس ماية عن نيًفا أخرجت
أحمد أعضاء بقية يجدوا ولم الردم تحت وبقي اإلمام عىل أيًضا انخسفت فإنها لذلك،
عىل وسدوا ودفنوه، قماش كيس يف ووضعوها أعضاءه فجمعوا دماغه، وفقدوا ميالد،
فكانت ذلك بعد وعمرت ونظفت أيام، مدة هي كما وتركوها الجهتني من الخطة تلك

سمعا. كمن راء وما املورخة املزعجة الحوادث أعظم من الحادثة هذه
رهينة الكبري بك أيوب وحرض القبليني، عند من الرسل حرض الخميس) يوم (ويف
إبراهيم عن بك الرحمن وعبد بك، مراد عن الطنربجي بك وعثمان املحمدية، املماليك عن
عند األمرا اجتمع ثم باشا، عابدي قابلوا وكذلك وقابلوه، باشا حسن إىل فذهبوا بك،
إال يأت ولم املطلوبني، ليسوا هوال وقالوا: الجماعة، هوال شأن يف وتكلموا باشا حسن
فاتفق الصغري، بك وأيوب األشقر بك عثمان يأت ولم املطلوبني، من الكبري بك أيوب
باشا. حسن سلحدار صحبة وأرسلوها أخرى جوابات فكتبوا الجواب، إعادة عىل الرأي
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الدولة أتباع من أناس وفيها غاليني، ثالثة القرصان أخذت الشهر) هذا (ويف
وأعيانها.

واليها. باشا أحمد وتويف جدة، ببندر عظيم حريق بوقوع الخرب وصل وفيه
بك وحسن بك إسماعيل إىل فأرسل لألمرا، كساوي الدفرتدار بك عيل عبى وفيه
أيًضا وأرسل وأتباعهم لحريمهم حتى واألمرا، الصناجق وباقي بك ورضوان الجداوي

الفقها. لطايفة
باشا. حسن عن قايمقام باشا قبطان باكري وتقليد املوسقو لجهة السفر فتح وفيه
باعة والفالحني القليونجية طايفة بني بوالق بثغر حادثة وقعت منتصفه) (ويف
فامتنع ثمنها، دون وأعطاه بطيخة عىل ساوم قليونجيٍّا شخًصا أن وذلك البطيخ،
عىل اآلخر وزعق شيعته، عىل الفالح فزعق بسكني، العسكري فوكزه معه وتشاجر
ثالثني نحو الفالحني من فيها قتل كبرية مقتلة بينهم ووقع الفريقان فاجتمع رفقايه؛

أربعة. نحو القليونجية ومن إنسانًا،
وأدنى، وأوسط أعىل األرياف بالد عىل تفريدة قررت عرشينه) ثاني األحد يوم (ويف
آالف، تسعة واألدنى ألًفا، عرش سبعة واألوسط فضة، نصف ألف وعرشون خمسة األعىل

الطرق. وحق الكلف من يتبعها ما خالف وذلك
عىل بك رضوان بها والتزم املوارد وكذلك حبيب، ابن عن البحرين خفارة رفعوا وفيه
وبني بينه وقعت منافسة ذلك وسبب املريي، لطرف سنة كل يف بها يقوم كيًسا خمسني
ثم فاستقلها، تقدمة حبيب ابن له أرسل دجوة عىل ومر املنوفية توىل ملا فإنه حبيب، ابن
فأرسل حبيب ابن فامتنع وأشيا، جماًال منه يطلب الناحية من ارتحاله بعد إليه أرسل
عىل فعاتبه بالضيافة عيل ابنه إليه نزل رجع وملا واعتذر، إليه يذهب فلم ليقابله يطلبه
عنهم ذلك رفع يف باشا حسن معه وتكلم نفسه يف له وأضمر مقابلته، من أبيه امتناع
فرمانًا فأخرج كان، وجه بأي الدنيا إىل امليل العثمانية وطريقة املذكور، بالقدر والتزم

بذلك.
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شوال شهر

للغربية، اإلسماعييل بك سليم وهم: الفردة، لجمع املعينون األمرا برزت ثانيه) (ويف
بك ومحمد املنوفية، إلقليم الحسيني بك وعيل املنصورة، إلقليم الحسيني بك وشاهني
للفيوم، اإلسماعييل كاشف وعثمان للبحرية، الحسيني بك وعثمان للرشقية، كشكش

للجيزة. كاشف وأحمد للبهنسا، اإلسماعييل كاشف ويوسف
إىل بالجوابات املسافران قنبور كاشف وسليمان الباشا سلحدار حرض ثامنه) (ويف
وقالوا: لهم، عينوا ما عىل زيادة أخرى بالد بطلب أرسلوا أنهم وذلك القبليني، األمرا
بك: إسماعيل فقال أخرى، بالد بخمسة باشا حسن لهم فأمر تكفينا، ال البالد هذه إن
نظري يف بيوتهم من أخذ ما اجعلوا قنبور: كاشف إسماعيل فقال حلوانها، منهم اطلبوا

كذلك. فقال: الحلوان،
بعصيان فيها يخرب الرشيفرسور من بمراسلة الحجاز من حرضقاصد عارشه ويف
يكون الحاج أمري أن ويحتاج السبيل، ومنعهم الطريق عىل وقعودهم وغريهم، حرب عرب
خمسة نحو يف إليهم وخرج الرشيف، وبني بينهم قايمة الحرب وأن واستعداد، قوة يف

ألًفا. عرش
البكتاشية، بتكية املعروفة العيني لقرص املجاورة التكية عمارة كمل منتصفه) (ويف
وكانت بالبكتاشية، املعروفني األعجام من طايفة عىل موقوفة التكية هذه أن وخربها
وتنازع شيخها ومات القذارة، من غاية يف وصارت الخراب، إىل وآلت أمرها تالىش قد
املقبورين، مشايخها ذرية من أنه يدعي وغالم بك، مراد رساجني من أصله رجل مشيختها
مجيء فصادف إسكندرية إىل سافر األمرا، إىل النتسابه الرجل ذلك الغالم عىل فغلب
من وصار النوع، لذلك يميلون وهم الدراويش، بهيئة وهو به، واجتمع باشا حسن
ويقال وشهرة، ذكر له وصار مرص إىل وحرضصحبته عقيدته، أهل من لكونه أخصايه
التي املكوس مناصب رشوات من املذكورة التكية تعمري يف فرشع صالح، الدرويش له
عليها املوقوفة الغيطان وأسوار أسوارها وبنى فعمرها باشا، حسن مع ألربابها توسط

القبة. فسحة يف صهريًجا بها وأنشأ بها، املحيطة
ذلك تم فلما باشا، حسن باسم مصىل خارجها وأنشا ومطبًخا تراتيب لها ورتب
العرص بعد وركبوا واعتدوا وسوسة، عندهم فحصل األمرا، جميع ودعا وليمة، عمل
عليه، وجلسوا سماًطا لهم فمد متحذرين، باألسلحة وهم وأتباعهم مماليكهم بجميع
وعمل واملراكب، القرص خارج يف وتفرقوا وقاموا مسموًما، الطعام لظنهم األكل وأوهموا
بيوتهم. إىل وذهبوا الليل من حصة يف ركبوا ثم غرابته ظنوا وبارود، نفوط وحرقة شنك
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واألمرا باشا حسن وركب بوالق، إىل جدة باشة وصل عرشه) تاسع السبت يوم (ويف
عليه. للسالم وذهبوا

منهم قتل وأنه وهزيمتهم، العرب عىل بنرصته مكة رشيف من بشارة حرضت وفيه
الناس. فاطمأن آالف، الثالثة نحو

باشا. عابدي مرض وفيه
موكب يف بك غيطاس الحاج وأمري املحمل خرج عرشينه) رابع الخميس يوم (ويف
هناك وأقاموا الحصوة، إىل فخرجوا املايض، العام مثل والعزب، الينكجرية بدون محتقر

الربكة. إىل يذهبوا ولم
وارتحلوا العرص، بعد الربكة إىل الحصوة من الحجاج ارتحل غايته) الثالثا يوم (ويف

القعدة. شهر غرة األربعا يوم ضحوة يف

القعدة شهر

ونودي أذرعه املبارك النيل أوىف القبطي، مرسى عرش لثالث املوافق الجمعة يوم ثالثه يف
يف املاء وجرى بحرضته السد وكرسوا صبحها، يف باشا حسن وركب الشنك، وعمل بذلك

ملرضه. باشا عابدي يحرض ولم الخليج،
عىل يركبوا وال أسيادهم، بيوت من يخرجوا ال أن املماليك عىل نودي سادسه) (ويف
من يركبوا ال أن املماليك آداب يف السابقة السنن من وكان باملدينة، ويمشوا انفرادهم
لهم وصار املماليك وتزوج املرتوكات، جملة يف ذلك فرتك أبًدا، منفردين أسيادهم بيوت
الشارع يف راكبون وهم الدخان، ويرشبون ويروحون ويغدون ويركبون وخدم، بيوت
ببالهم يخطر وال الرق، يف وهم إنكار غري من الدخان شبكات أيديهم ويف األعظم،
بعض مات فإذا األمور، يف لهم وترخيصهم أسيادهم إنكار لعدم األدب عن خروجهم
أن منه وطلب يده، وقبل الشوكة صاحب األمري سيده إىل املماليك أحد بادر األعيان
بيت إىل ويذهب والساعة الوقت يف فريكب ذلك، إىل فيجيبه امليت، بزوجة عليه ينعم
وحازه تعلقاته يف وترصف فيه وجلس البيت يف ونزل جنازته، خروج قبل ولو املتوىف،
ويطلب وينهى ويأمر العدة، انقضاء ينتظر الرجال بمجلس وأقام فيه، بما وملكه
وربما املالك، ترصف ويترصف الحريم من والرشبات والقهوة والفطور والعشا الغدا
ذلك بخالف املقبور زوجها وكان قويٍّا مليًحا شابًا رأته فإذا املرأة، غرض ذلك وافق
والخدام الخيول عنده وتتعدد تأمر، غري من أمريًا فيصبح واملدخرات، املخبآت له أظهرت
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ذلك، وغري حاجاته ويف سيده بيت إىل ويجي ويذهب ويركب واألصحاب، والفراشون
بحرضة األسواق يف انفرادهم عىل املماليك ركوب ذكر باشا حسن بمجلس يوًما فجرى

االختيارية. بعض
فقال عليها، وتربينا رأيناها، التي القديمة العادة وخالف أدب قلة إنه فقالوا:

الفارغ. الشغل قبيل من به ونادوا ذلك، ففعلوا ذلك بمنع فرمانًا اكتبوا الباشا:
موته. وأشيع املرض يف باشا عابدي ثقل سابعه) (ويف

الرهاين جملة يف قبيل من بشفت املعروف بك حسني حرض عرشه) حادي (ويف
بمرص. وأقام الباشا وقابل

فضج الشتوي، املال طلب يف ورشعوا مرضه من باشا عابدي عويف منتصفه) (ويف
بخالص صدقنا وما ندفعه؟ ما لنا أين من وقالوا: الديوان، يف الوجاقلية وتكلم امللتزمون
ثم الجامكية، أعطونا يش، الفالحني عند وال عندنا يبق ولم والفردة والصيفي املظالم
بذلك، الناس وفرح الجامكية، رجع كتابة عىل الرأي فانحط الشتوي، املال يف لكم ندفعها
له يبقى يش له زاد وإن املريي، من عليه ما بقدر إال رجعة يأخذ أحد ال أن تبني ثم
يأتي امللتزمني بعض فصار نقًدا، عليه ما يدفع جامكية له يكن لم وإن بالدفرت، وديعة
له بالنسبة أيًضا ذلك فانفضح منه، املطلوب غالق ألجل لنفسه وينسبها برانية بأسما
ويملون الدفاتر عىل يكشفون األفندية وصار الرجع، كتابة منعوا ثم الدفرت، ومراجعة

منه. طلب يش عليه زاد ومن بالدفرت، تبقى يش له زاد فمن بأنفسهم، ويسددون
بك وعيل بك وحسن بك إسماعيل وهم: باشا، حسن إىل األمرا ذهب عرشينه) (ويف
ومن منهم املطلوب واملريي عليهم جعلها التي األموال بسبب معهم فتكلم األمرا، وباقي

أتباعهم.
وطلبوا فاعتذروا املطلوبات، تشهيل من بد وال األضحى بعد مسافر أنا لهم: وقال
مثل وجوهكم أنتم لهم: قاله ما جملة ومن الرتكي، بالكالم ووبخهم عليهم فشنع املهلة،

ذلك. وأمثال الحيط
ذهب وملا بك، إسماعيل بإغراء ذلك وكان القهر، من غاية يف وهم عنده من فخرجوا
من كل أن وحلف الباشا، عليه شنع كما عليهم وشنع أمراه طلب بيته إىل بك إسماعيل

رأسه. يقطع للباشا سلمه درهم، ألف ولو يشء، عليه تبقى
وشنع أيًضا باملريي فطالبهم باشا عابدي عند طلعوا غايته) الخميس يوم (ويف

عليهم. ما يدفعوا حتى يحبسهم أنه وحلف سيف، أبو بك قاسم وخصوًصا عليهم،
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الجمعة بيوم الحرام الحجة ذي شهر واستهل

الجديدة. السنة عىل باشا لعابدي مقرر يده وعىل األغا حرض وفيه
بك إسماعيل وأعطى الروم، بالد إىل السفر عىل باشا حسن عزم قوي أيًضا وفيه
عسكري وخمسماية ألًفا وقرر صغريًا، قليونًا له وصنع حرب، وآالت وقنابر مدافع جملة

بمرص. يقيمون
عنده وحرض بالقرص، ديوانًا باشا حسن عمل عرشه) رابع الخميس يوم (ويف
منها فقروا الدولة، من حرضت مراسيم قراة بسبب األمرا وساير واملشايخ باشا عابدي
املسقو وأن الجهاد إىل حركة بسبب الرومية الديار إىل باشا حسن طلب وفيها ثالثة،
العفو ذكر فيه والثاني وغريها، القرم بالد من بقي ما عىل واستولوا البالد، عىل زحفوا
إذن وال بإسنا بك ومراد بقنا بك إبراهيم يقيم وأن القتل، من بك ومراد بك إبراهيم عن

كافية. جملة مرص دخول يف لهم
ماية إىل وصل وكان فضة، نصف بماية الفرانسة الريال رصف عىل نودي وفيه

ذلك. من الناس فترضر وعرشة،
يف وكان باشا، حسن لوداع بأرسهم األمرا ركب عرشينه) ثاني الجمعة يوم (ويف
وهم: الرهاين، عىل قبض عنده تكاملوا فلما الجمعة، صالة بعد املراكب يف النزول عزمه
اإلبراهيمي. بك الرحمن وعبد شفت، بك وحسني بالطنربجي، املعروف املرادي بك عثمان
حسن فهرب قنبور، كاشف وسليمان الجربان كتخدا حسن عىل بالقبض أمر ثم
دخل حتى خلفه وهم رامًحا يزل فلم العسكر من جماعة فتبعه جواده، وساق كتخدا
العسكر فرجع بالقرص؛ بك حسن وكان الحريم، باب إىل ودخل الجداوي، بك حسن بيت
كان إن فقال: بك إسماعيل وسأله بك حسن فطلب بك، إسماعيل بحرضة الباشا وأخربوا

املقيدين. صحبة ووضعوه وأحرضوه فأرسلوا خذوه، بيتي يف
كتخذا باملتيم املعروف كاشف محمد وقلدوا مستخفظان، أغا عثمان عزلوا وفيه

عوضه. مستحفظان أغات بك إسماعيل
الرهاين، معه وأخذ مرص من باشا حسن سافر عرشينه) ثالث السبت يوم (ويف
البدوي أحمد سيدي طريقه يف وزار رشيد، إىل ليشيعه قشطة بك إبراهيم صحبته وسافر
يرفع ولم بدعة، يبطل ولم الرضر إال وذهابه مرص إىل مجيه من يحصل ولم بطندتا،
الرسقة، مثل ذلك قبل يفعلونها كانوا فإنهم والحوادث؛ املظالم به تقررت بل مظلمة
اآلمال فيه وخابت ذلك، عليهم فينكرون الدولة إىل خربها وبلوغ إشاعتها من ويخافون
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التحرير؛ املظالم يف وزاد العالم، نظام مدار عليها التي البهايم بقدومه وهلك والظنون،
التحرير، وسماه بك إسماعيل بإشارة أعاده ثم املظالم، رفع أبطل قدم عندما كان ألنه
خالف البالد من يقبض فصار والتحرير املظالم رفع يقال وبقي زايدة مظلمة فجعله
ورفع املتعددة والفرد الكشوفية وعوايد والرباني املضاف منها: أقالم عدة الخراج أموال
رشيد أو باإلسكندرية باشا حسن مات ولو ذلك، وغري الجهات ومال والتحرير املظالم

للزيارة. يقصد ورضيًحا وقبة مزاًرا قربه عىل وبنوا أسًفا، اإلقليم أهل عليه لهلك

األعيان من السنة هذه يف مات من ذكر

وبركة اإلسالم أهل شيخ والنقلية العقلية الفنون يف وقته أوحد العالمة العالم اإلمام تويف
الخلوتي األزهري املالكي العدوي حامد أبي بن أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ األنام
وألف، وماية وعرشين سبع سنة نفسه عن أخرب كما عدي ببني ولد بالدردير، الشهري
العلما، دروس وحرض األزهر الجامع فورد العلم، طلب إليه وحبب وجوده القرآن وحفظ
الصباغ أحمد الشيخ من كل عىل والحديث برشطه الدفري محمد الشيخ عن األولية وسمع
والزمه الصعيدي عيل الشيخ عىل وتفقه القوم، طريق يف تخرج وبه الحفني الدين وشمس
من وصار الحفني، الشيخ من الخلوتية وطريق الذكر وتلقن أنجب، حتى دروسه جل يف
والديانة، والعفة والزهد الصيانة كمال مع شيوخه، حياة يف وأفتى تقدم، كما خلفايه أكرب
وانتسابه اعتماده جل ولكن وغريهما، والجوهري امللوي الشيخني دروس بعض وحرض
وذكر األخالق، كريم النفس مذهب الباطن سليم وكان والصعيدي، الحفني الشيخني عىل
عند جده فولد اللقب بهذا يدعى كبريهم ببلدة نزلت العرب من قبيلة أن لقبه عن لنا
خالصة فيه أورد مخترصخليل رشح منها مؤلفات وله لشهرته، تفاؤًال بلقبه فلقب ذلك،
املذهب فقه يف ومتن األقوال، من الراجح عىل فيه واقترص والزرقاني األجهوري ذكره ما
السنية الخريدة ونظم القرآن، متشابهات يف ورسالة مالك، ملذهب املسالك أقرب سماه
عىل رشح وله التصوف، يف العرفان أهل آداب يف اإلخوان وتحفة ورشحها، التوحيد يف
الدين كمال محمد للسيد التوحيد نظم مقدمة ورشح الخلوتي، الدين كريم الشيخ ورد
املولد يف ورسالة حفص، طريقة فيها أفرد ورسالة والبيان، املعاني يف ورسالة البكري،
يا عيل يا دائم يا موالي يا واحد يا موالي يا الوفائية: قول رشح يف ورسالة الرشيف،

حكيم.
عىل ورشح البييل، للشيخ واألصل اإلمام عىل بطلت صالة كل مسايل عىل ورشح
آداب عىل ورشح الثالث، االستعارات يف ورسالة دمرداش، كالم من التوحيد يف رسالة
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يكمل، لم الشمايل عىل ورشح البدوي، أحمد السيد صالة رشح يف ورسالة البحث،
والتوجه الخاليق، أفضل عىل الصالة يف البارق املورد اسمها رشيفة صلوات يف ورسالة

الحسنى. األسما بنظم األسنى
مرص قايض رسالة عىل رشًحا جعلها ورسالة الشيوخ، أسانيد فيه ذكر ومجموع
اآلية، َربَِّك﴾ آيَاِت بَْعُض يَأِْتي ﴿يَْوَم تعاىل: قوله يف زاده بططر املعروف أفندي هللا عبد

ذلك. غري وله
إنشاده: من سمعت ومما

ال��ل��ج��اج وذك��ر ال��ن��ف��س س��م��اح��ة ف��ل��ي��ل��ت��زم األن��ام ع��اش��ر م��ن
اع��وج��اج ف��ي��ه��ا ل��ي��س ط��ري��ق أي خ��ل��ق��ه��م م��ن ال��م��ع��وج ول��ي��ح��ف

عىل وناظًرا ومفتيًا املالكية، عىل شيًخا املرتجم تعني الصعيدي عيل الشيخ تويف وملا
ا حسٍّ وقته يف بأرسها مرص أهل عىل شيًخا بل الرواق طايفة عىل وشيًخا الصعايدة، وقف

ومعنًى.
وال بالحق ويصدع املنكر عن وينهى باملعروف يأمر — هللا رحمه — كان فإنه
مدة، الفراش ولزم أياًما تعلل بيضا، يد الخري عىل السعي يف وله اليم، لومة هللا يف يأخذه
عظيم بمشهد باألزهر عليه وصيل السنة، هذه من األول ربيع شهر سادس يف تويف حتى
عقب، بن يحيى سيدي رضيح بجوار الكعكيني بخط أنشاها التي بزاويته ودفن حافل،
كذلك، فكان القبلة عىل املحراب حايط له أحرر أن مني وطلب إيلَّ أرسل أسسها وعندما
لعلما يرسلها صالت له كان املغرب سلطان محمد موالي أن للزاوية إنشايه وسبب
عىل فأرسل ذلك منه وتكرر السنني، بعض يف الحرمني وأهل األرضحة وخدمة األزهر
ملوالي وكان صورة، له معينًا قدًرا املرتجم وللشيخ مبلًغا، وتسعني ثمان سنة يف عادته
وصلت فلما النفقة، من عنده ما نفد حتى مدة بمرص وأقام الحج بعد تخلف ولد محمد
وأرباب الناس يف ذلك خرب وشاع عليه، فامتنع يده يف هي ممن أخذها أراد الصلة تلك
وعن عنها فأخربوه السلطان، ابن قضية عن فسأل بحصته، الشيخ إىل وذهبوا الصالت
الرجل مال يف نتفكه أننا وكيف يجوز، ال هذا وهللا فقال: ذلك، من يتمكن لم وأنه قصده
ذلك. فأعطاه قسمي، أعطوه وأحق مني أوىل هو العدم، من يتلظى وولده أجانب ونحن
عىل فشكره الدردير، الشيخ فعل بما والده السلطان فأخرب أبيه رسول رجع وملا
املتقدمة الصلة أمثال عرشة عام ثاني يف له وأرسل صالحه، واعتقد عليه وأثنى فعله
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مما الزاوية هذه بنى الحج من رجع وملا منها، وحج األستاذ فقبلها للحسنة، مجازاة
مثله. بعده يخلف لم فإنه — هللا رحمه — بها ودفن بقي،

املصيلحي محمد الشيخ الرضير املعمر املتقن املتفنن العالمة اإلمام الشيخ ومات
محمد الشيخ وأدرك الوقت، شيوخ عن وأخذ األوىل الطبقة أدرك العلما، أحد الشافعي
الديوي، ربه عبد والشيخ العزيزي مصطفى الشيخ وأجازه عنه، وأخذ املالكي شنن
املدابغي، حسن والشيخ قايتباي عيل والشيخ والدفري، والحفني امللوي، أحمد والشيخ

الطلبة. عليه وانتفع وأقرأ وأفاد ودرس وناضل
واشتهر بذكره نوه األوىل الطبقة أشياخ وانقرض الدمنهوري أحمد الشيخ مات وملا
إىل وأخذوه القتناصهم، وآلة لصيدهم شبكة ونصبوه وغريهم تالمذته به وحف صيته
أحقيته ويرى الرياسة، يف األشياخ من املتصدرين به وعارضوا حاجاتهم يف األمرا بيوت
يف العرويس أحمد الشيخ وتقدم الدمنهوري، أحمد الشيخ مات وملا وأقدميته، لسنه لها
أخذته للعرويس تم قد األمر وكان رجع فلما الحج، يف غائبًا املرتجم كان األزهر، مشيخة
أنه حتى واملناكدة، للمناقضة فيحركونه حوله، من إغرا من وأكثرها املعارصة حمية
بعد األزهر لشيخ املرشوطة الشافعي اإلمام مقام بجوار الصالحية تدريس عىل تعدى
من وخوًفا للرش، حسًما له وتركها العرويس، أحمد الشيخ ينازعه فلم الجمعة، صالة
ملا االلتفات يظهر ولم األطوار، غالب يف واملسامحة اإلغضا عىل له والتزم الفتن، ثوران
ورجع املرتجم تويف ملا أنه حتى مسايرته، وحسن بحلمه عليهم غلب حتى أصًال يعانوه
الشيخ العالمة تلميذه فيها قرر بل الوظيفة، يف التصدر يبارش لم الصالحية تدريس إليه
السياسة، وجودة الرأي حسن من وذلك فيها، افتتاحه وحرض وأجلسه الصاوي مصطفى
ودفن حافل مشهد يف باألزهر عليه وصيل السنة هذه من شوال عرش ثاني املرتجم تويف

باملجاورين.
النبيه الفقيه املحققني وأستاذ املتكلمني لسان الفهامة واللوذعي العالمة اإلمام ومات
الشافعي، السنديوني الباسط عبد الشيخ الحيسوب الفريض املنطقي األويل املستحرض
وبه الدفري محمد الشيخ والزم املحدثني أكابر وأجازه املتقدمني العرص أشياخ عىل تفقه
اإللقا حسن وكان شيوخه، حياة يف وأفتى وأفاد ودرس وأنجب وغريه، الفقه يف تخرج
الفقهية للفروع االستحضار عجيب وحافظته، قلبه ظهر عن دروسه يميل الحافظة جيد
يف مشكلة مسألة يف فتوى وردت أنه استحضاره من شاهدته ومما والنقلية، والعقلية

لتحريرها. فتصدى املناسخة
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به وناهيك الجناجي، الشافعي محمد الشيخ ومنهم األفاضل، من جماعة وقسمتها
دعنا قالوا: ثم املريض، الوجه عىل حرروها حتى وليلة يوًما فيها وتعبوا الفن هذا يف
الجواب، يف يقولون ماذا وننظر لإلفتاء للمتصدرين ونرسلها بياض، عىل سؤال يف نكتبها
مما بيش يعلم ال وهو الناس بعض مع املرتجم للشيخ وأرسلوها ذلك، ففعلوا باملهلة، ولو
الجماعة فيه تعب الذي الوجه عىل بالجواب وحرض لطيفة مدة الرسول فغاب عانوه،
قليل كان أنه إال فهمه، وقوة ذهنه وحدة استحضاره جودة من عجبًا فقضوا وليلة، يوًما
مدة طني ونصف فدان يف عجوز مع تنازع أنه اتفق األمور، سفاسف بعض عن الورع
الحفني، والشيخ الشرباوي هللا عبد الشيخ مشيخة أيام يف مراًرا بسببها وأهني سنني،
عنها العرويس الشيخ فنهاه العرويس، أحمد الشيخ شيخنا عند معها يتداعى مرة ورأيته
ونازعتني الجنة يف يل ونصف الفدان هذا كان لو وهللا وقال: الشيخ فاحتد ينته، فلم والمه
أمور ذلك وغري مات، أن إىل وتنازعه ينازعها يزل ولم لها، لرتكته عليه العجوز هذه
جمادى أول يف تويف نظرائه، بني وجاهته قلت وبذلك مثله، حق يف ذكرها من يُستحيَى
وله. لنا وغفر هللا رحمه املجاورين، برتبة ودفن باألزهر عليه وُصيل السنة من اآلخرة

محمد بن بكر أبي بن محمد األحوال صاحب املجذوب الصالح الفاضل الشيخ ومات
سنة حدود يف طرابلس أعمال من أنكوان بقرية ولد باألثرم، الشهري الطرابليس املغربي
أحمد سيدي الشهري الصالح الويل خدمة إىل جدوده وتنتسب نشأ وبها وأربعني، خمس
املشار الشيخ كالم من جملة وحفظ أمره، مبادي يف الجذب عليه وغلب قدسرسه، زروق
التجارة برسم تونس إىل توجه أنه أخربنا فيما أمره مبدأ وكان غريه، كالم ومن إليه
بملبوس إليه أوىص وفاته قربت فلما والزمه، هناك الصالحني من رجل عىل فاجتمع
به يضن أن الشأن أهل بعض إليه فأشار بيعه، وأراد الحارضين جمع تويف فلما بدنه،
وكان وأبقاه، ثمنه يف عنده من الدراهم فدفع وتزايدوا، الشارون فيه فتنافس يبيعه، وال

وقته. قطب قيل فيما املتوىف
اإلسكندرية إىل وأتى أمره، واشتهر هناك أمور له وظهرت الحال، يف الوجد فلبسه
تامة، شهرة له وحصلت وماية، وثمانني خمس سنة أثناء يف مرص ورد ثم مدة فسكنها
وأثري الغنم، يف يتجر ذلك مع مرصوهو إىل عاد ثم مدة، فقطنها اإلسكندرية إىل عاد ثم
عرب مشايخ عليها فيشارك برقة، وادي من تجلب األغنام وكانت وتمول، ذلك بسبب
ثمن منهم ويأخذ الناس عىل اللحم فيفرق بالثغر بنفسه ذبح وربما وغريهم، عيل أوالد
جماعة عليه وردت وربما وقت، كل يف فيه والتوسع الطعام بإطعام مشهوًرا وكان ذلك،

أمور. ذلك يف له وتنقل الحال يف فيقريهم مستكثرة
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يديه، بني مأكول تقديم من عليه للداخل بد ال الشأن هذا عىل كان مرص ورد وملا
لبس وربما املالبس، أحسن يلبس وكان سنية، فاخرة بهدايا والتجار األمرا أكابر وهادته
ملبس يف طور كل يف ويظهر فيلبسها األكمام، واسعة ثيابًا منها يقطع املقصب الحرير
البلد، نسا عليه وانكبت الرشب آالت يديه بني أحرض وربما أوًال، لبسه الذي غري آخر
بفضله ويقرون يحرتمونه كانوا الفضل أهل أن إال مالم، نوع ذلك بمجموع إليه فتوجه

حسنة. أخباًرا عنه وينقلون
للمجلس، ومناسبات للفهم، وذوق القوم، لكالم وحفظ زايدة، فصاحة فيه وكان
ومكث اإلسكندرية إىل عاد ثم الواقع، فيصادف عليها فيتكلم الخواطر عىل إرشاف وله
دخل وملا املغاربة، عسكر من طايفة وصحبته معه فقدم باشا، حسن ورد أن إىل هناك
ال شفاعته وكانت الهدايا وأتته وجاهته وزادت كلمته وعلت األعيان، عليه أقبلت مرص
إليقاع كرداسة إىل توجه السنة هذه من األوىل جمادى آخر كان وملا الوزرا، عند ترد
العزايم يف عندهم فمكث طرابلس، إىل املتوجهة القافلة من جماعة وبني العرب بني صلح
الربد فأخذه ثيابه، فخلع الحر شديد وقتًا وكان رجع، ثم األيام من مدة واإلكرامات

أيام. ثمانية نحو ومرض الحال، يف والرعدة
حافل بمشهد عليه وصيل وكفن وجهز الثانية، جمادى ثالث الثالثا نهار تويف حتى
الناس عليه وحزنت الرزازين، مدافن يف الشافعي اإلمام قبة جدار تحت ودفن باألزهر،
رحمه الربزخ، يف حاله حسن عىل تدل عدة منامات يف موته بعد أصحابه رآه وقد كثريًا،

هللا.
أحمد الشيخ الفضال ونتيجة النبال، صفوة الفهامة والفاضل العالمة اإلمام ومات
أحمد الشيخ وعىل والده عىل تفقه القلعاوي، الحنفي السحيمي محمد بن أحمد بن
يف ودرس وأنجب الهداية، الطائي مصطفى الشيخ شيخنا عىل معنا وحرض الحماقي،
عرش سادس تويف والصيانة، األخالق ومكارم والديانة الحشمة مع واملعقول املذهب فقه

الوزير. بباب والده عند ودفن شوال،
اللطيف عبد بن أحمد بن الخالق عبد السيد الصالح الرشيف العمدة األجل ومات
املرصي، الجييل الحسني القادر عبد سيدي إىل نسبه املنتهي العارفني تاج محمد بن
بيت من ذلك قبل املتوىف الجيزي محمد السيد أخو وهو الجيزي، بنت بابن ويعرف
وأحسن القادرية، ومشيخة النقابة ببيت الكتابة أخيه بعد توىل والسيادة، والعز الثروة

والحشمة. الوقار مع والسلوك السري
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طبع رقة وفيه شانه، عن مقبًال الناس عن منجمًعا الحيا، كثري حسنًا إنسانًا وكان
هللا. رحمه واالنكسار، للناس والتواضع املهذبة األخالق مع

وكان التفكجية، وجاق اختيار باش أرنؤد جاويش أحمد املبجل الصالح األمري ومات
الدولة، أعاظم عند مبجًال الشيبة، منور اللحية، عظيم والصالح، والدين الخري أهل من
وينصتون لقوله ويسمعون املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر الحق نرصة يف يندفع
الفضايل، أهل يحب وكان األغراض، عن ونزاهته لجاللته ويحرتمونه ويتقونه لكالمه،
سوق إىل كثريًا ويذهب علومهم، أنوار من ويقتبس ويزورهم العلما دروس ويحرض
جميعها ووقفها نفيسة كتبًا واقتنى العلم، طلبة عىل ويوقفها الكتب، ويشرتي الكتبيني
الشيخ يد تحت بالصليبة العمري شيخون بجامع الكتب بخزانة ووضعها حياته، حال يف
ومسلم، البخاري صحيح مرتىض السيد شيخنا عىل وسمع الحنفي، الشيخوني موىس
من أدركنا من خيار من فكان وبالجملة ذلك، وغري والثالثيات والشمايل كثرية وأشياء

التسعني. ناهز وقد السنة من شوال ثامن يف تويف مثله، بعده يخلف ولم جنسه،
والقرانصة املعروفني األمرا أحد باملجنون املعروف كتخدا أحمد املبجل األمري ومات
الرحمن عبد إىل انضوى ثم القازدعيل، جاويش سليمان مماليك من وهو املشهورين،
مع ونفي والطارفة، التليدة والفتن الحوادث وأدرك به، وعرف إليه وانتسب كتخدا
الحجاز، إىل ثم بحري، إىل وسبعني ثالث سنة يف الغزاوي بك عيل إمارة يف نفي من
الشام إىل رجع ثم املدني، بالحرم وقاًدا سنة عرشة اثنتي نحو املنورة باملدينة وأقام
وكان به، واختص وأحبه، بالده إليه ورد وأكرمه مرص إىل الدهب أبو بك محمد وأحرضه
يف باملضحكات ويأتي بالجد الهزل يخلط كان فإنه ونكاته، بحديثه ويأنس يسامره
وعمر التزامه، يف جارية بالجيزة ترسا بلد وكان باملجنون، سمي فلذلك املقبضات؛ خالل
والرياحني، والنخيل األشجار أصناف فيه زرع عظيًما بستانًا بجانبه وأنشأ قًرصا، بها
عن وحسنها لجودتها الناس فيها ويرغب والهدايا، للبيع مرص إىل ثماره من ويجلب
يذهب قًرصا بجانبه وبنى الحسن، غاية يف املقياس بجزيرة بستانًا أنشأ وكذلك غريها،
فأخذه أعجبه، البستان هذا ورأى مرص إىل باشا حسن حرض وملا األحيان، بعض يف إليه
داخل املوسكي من بالقرب التي داره أيًضا املرتجم وبنى أوقافه، إىل وأضافه لنفسه
ومماليك عزوة له وكان بعضرساريه، فيه أسكن املرخم الخليج عىل وداًرا سعادة، درب
بعده توىل الذي كتخدا ورضوان مماليكه من باشه أوده بك وإبراهيم وأتباع، ومقدمون
بمرص، وصولة شأن له فوده املقدم له يقال السابقة املدد يف مقدمه وكان الباب، كتخدا
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مدة آخر كان فلما جاويًشا، السابقة املدد طول يزل ولم والدعاوى، القضايا يف وشهر
أن إىل مرص أعيان يف مشهوًرا معروًفا يزل ولم مستحفظان، كتخدا قلدوه باشا حسن

السنة. من شعبان خامس يف توىف
الجاويشية كتخدا أغا سليمان مملوك وهو املاوردي، بك محمد الجليل األمري ومات
كما باملصاطب قتل الذي األزبكاوي بك حسن وخشداشينه كتخدا الرحمن عبد أم زوج
وسيدهم الباشا بديوان يجلسون أمرا الثالثة فكان كرش، بأبي املعروف بك وحسن تقدم،
إىل ورحالته تنقالته يف محن له ومرت أقدامه، عىل خدمته يف واقف الجاويشية كتخدا
وبارش خرج، من مع مرص من وهاربًا منفيٍّا املرتجم وخرج بك، عيل تملك عندما البالد
حرض حتى يزل ولم وقايعه، أتحقق لم لكن وغريها، الشام إىل وذهب بأسيوط الحروب
وأقام العناني، الشيخ ببنت وتزوج شيبة، ذا صار وقد الدهب، أبي أيام يف مرص إىل
املدد يف وتقلد به بأس ال وكان السنة، هذه يف مات حتى خامًال، الخشب بسوق ببيتهم

األزهر. الجامع ونظارة الصنجقية ثم مستحفظان أغاوية السابقة
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الخربتاوي، أغا يوسف يسمى آخر وتوىل املحتسب عزل فيه السبت بيوم املحرم استهل
دجرجا. عىل اإلسماعييل طبل بك عثمان وتوىل

واإلبرام والحل، العقد بيده وصار مرص، إمارة يف الكبري بك إسماعيل انفرد وفيها
حسن كتخدا إسماعيل واستمر كتخداه، وجعله البارودي أغا محمد واستوزر والنقض،
اللوق. بباب الجربان كتخذا حسن ببيت وسكن املطلوبات، بواقي لقبض بمرص باشا

أغا محمد ببيت وحبسه سايس، بن سليمان الحاج عىل بك إسماعيل قبض وفيه
كيًسا. خمسني يف وصادره البارودي

جانبًا منها فوزعوا كبريًا، مبلًغا قرضه دراهم بك إسماعيل طلب خامسه) (ويف
وجانبًا للمضطرين، باملرابحة البن يقرضون الذين عىل وجانبًا والبهار، البن تجار عىل
وعىل والغورية بطولون املغاربة طوايف وعىل والشوام، األروام وعىل القبط نصارى عىل
واملنجدين والقماش والبطانة القطن بياعي وكذلك والرقع، بالسواحل الغالل يف املتسببني

امليدان. ودكاكني والغورية البن وكايل وأغلقوا الناس فانزعج ذلك، وغري واليهود
إىل وحرضوا املذكورة الطوايف من جملة اجتمع عرشه) خامس السبت يوم (ويف
يف فقاموا العرويس الشيخ وحرض النازل، هذا من واستغاثوا وضجوا األزهر الجامع
بينهم وسحبوه وسبوه عليه فصاحوا ذلك، من فمنعهم الجامع، أبواب قفل وأرادوا وجهه
الناس، عنه ودافعوا الرواق، إىل وأدخلوه املجاورون عنه فمنع الشوام، رواق جهة إىل
بك إسماعيل إىل عرًضا وكتبوا املتعممني، من طايفة وصحبته الرواق، باب عليه وقفلوا
ومعه إليهم رجع حتى وانتظروه الفيومي، سليمان الشيخ صحبة وأرسلوه ذلك، بسبب

املذكورة. الطوايف عن والعفو األمان مضمونها بك إسماعيل من تذكرة
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فلما ذلك، عىل القادر من والسلفة القرض سبيل عىل هو إنما املطلوب هذا أن وفيها
يأخذونا الدكاكني وتفتح الجمع ينفض وعندما مخادعة، هذه قالوا: التذكرة عليهم قريت
املجاورين وبعض والغوغا الغفري الجم وحوله وركب الشيخ قام ثم واحد، بعد واحًدا
أن إىل الاليق غري الكالم ويسمعونه عليه يصيحون والعامة ، بالعيصِّ عنه الناس يدفع

زويله. باب إىل وصل
بك إسماعيل فحنق الحال، بهذا يخربه بك إسماعيل إىل وأرسل املؤيد بجامع فنزل
الرسل فأجابه األفعال، هذه عىل أغراهم الذي هو وأنه الشيخ، من مفتعلة أنها وظن
إليهم أرسلت أنا فقال: منهم، الخالص إال قصده وليس ذلك، من برباته له وحلفوا
ذلك عىل ومىض وتفرقوا فانفضوا بيش. يطالبهم أحد وما ينفضوا ودعوهم باألمان،
واملوزع باملقرر وطالبوهم والنحاسني، والجواهرجية الصاغة أهل إىل فأرسلوا يومان،
الناس، باقي إىل الحال وتطرق الجالبة وكالة طالبوا ثم الدفع، من ا بدٍّ يجدوا فلم عليهم،

حرفة. وسبعني اثنني نحو ذلك ومجموع الفسيخ بياعي حتى
حسن سفر بعد سافر كان وقد قبيل، جهة من كاشف عيل حرض منتصفه) (ويف

يتحركوا. ولم أماكنهم يف مستقرون أنهم وأخرب القبايل، األمرا إىل برسالة باشا
من وكان الحج، إىل باملالقاة اإللزم أمري سافر عرشينه) سادس الخميس يوم (ويف
أمري بالد من وأخذوا الجبل، نجاب السنة هذه يحرضيف ولم الشهر، أول يف السفر عادته
أخذه بمرص بك يحيى استقر فلما به، سكن كان الذي ببيته أيًضا وأخذوا بلدين، الحج

به. أحق وهو أبيها بيت وهو بك صالح بنت زوج لكونه وسكنه

صفر شهر استهل ثم

الجني لسويقة الذي السبيل بجانب بك إسماعيل عمرها التي القيسارية كملت وفيه
إنشاء من السبيل وهذا األركان، مربعة وجعلها وقهوة، حانوتًا وعرشين إحدى بها فأنشأ
إليه وانتقل العرص، بعد الجماميز درب سوق إليها نقل أتمها وملا كتخدا، إبراهيم سيده
من الجماميز درب سوق وبطل ثانيه، الثالثا يوم عرصية يف والقماشون والناس الداللون
ووضعه الجهة تلك من السوق هذا نقل إال املحاسن من بك إلسماعيل وليس اليوم ذلك

يخفى. ال كما الجهة هذه يف
املخلل بياعي إىل الحال وتعدى السلفة، طلب بسبب الرعية يف العسف اشتد وفيه

ذلك. من الفقرا وترضر والصوفان
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السويس. إىل جدة وايل باشا محمد سافر سابعه) (ويف
وأخرج بالقلعة، الديوان إىل واألمراء بك إسماعيل طلع عرشه) ثالث السبت يوم (ويف
أغا محمد كتخداه لرشايها فتصدر املريي، ملتزميها عىل تأخر التي البالد مزاد قوايم
عىل يفرقها مخدومه إىل راجعة هي الحقيقة ويف بلًدا، سبعني نحو فاشرتى البارودي،

أغراضه. من يشا من
أن ادعى ثم ونصًفا، سنة البالد أخذ من عىل وزاد الشتوي طلب يف أوًال فرشع
وطلب أخرى، ونصًفا سنة وطلب حسابه، يف ودخلت الحلوان من سنة أخذ باشا حسن
الديوان، إىل مزادهم قوائم وأخرج الفعلة هذه ففعل امللتزمون فعجز أيًضا، الصيفي املال

ملتزميها. من واستخلصها
األمراء أن وأخربوا القبلية، النواحي كشاف من جماعة حرضت الليلة) تلك (ويف
الكشاف من هناك كان من فهرب منفلوط، تعدى وأوايلهم أسيوط إىل حرضوا القبايل
إىل بك إسماعيل صبحها يف طلع األخبار هذه تحققت فلما مرص، إىل وحرضوا وغريهم
أسيادنا يا وقال: بك، إسماعيل فتكلم املشايخ أو والوجاقلية األمراء واجتمع الديوان،
من وانتقلوا السلطان، عهد نقضوا القبليني الجماعة إن وجاقلية، يا أمرا يا مشايخ يا

ودفعهم؟ قتالهم الواجب فهل البالد، عىل وزحفوا أماكنهم
قتالهم إىل الحال ولزم السلطان عهد نقضوا إذا املخالفني إن فقال: نعم. فقالوا:
يقاتل منكم فكل خزانة هنا وليس السلطان، خزانة من العسكر من املقاتلني عىل يرصف
حتى عندنا تبقى يشء أي ونحن وقال: الخلوتي أفندي إسماعيل فأجابه نفسه. عن
وال يناسب ال الكالم هذا الباشا: له فقال شيئًا؟ نملك ال شحاتني، كلنا رصنا وقد نرصفه،
يشء وأنتم أنا لهم: تقول أن واألوىل الكالم، هذا بمثل العسكر قلوب تكرس إنك ينبغي،

معي. اشبعوا شبعت وإن معي جوعوا جعت إن واحد،
لهم وعرًضا نقضهم عن واإلخبار للدولة عرًضا يكتبوا أن عىل بينهم الرأي انحط ثم
قبل زخفوا فإن الجواب، يكون ما وننظر الدولة، نعلم نرسل الباشا: وقال بالتحذير،
الغايبني واألجناد الغزو لجميع فرمانات كتبوا ثم وقاتلناهم، إليهم خرجنا الجواب مجي
ال االختيارية: له فقال بكايه، يف ونهنه باملجلس بك إسماعيل وبكى بالحضور، باألرياف
واحد صحبة وأرسلوها واملشايخ، الوجاقلية ومن الباشا من مكاتبة كتبوا ثم بك، يا تبك
إىل املسافر باشا محمد إىل وأرسلوا بك، إسماعيل طرف من ورساج الباشا، طرف من

الدولة. من بأمر مرص إىل السويس من بالرجوع جدة
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العقبة. من الحاج حرضجاويش — عرشه رابع األحد يوم أعني — اليوم) ذلك (ويف
الكاينني وكشافهم القبليني األمرا مماليك عىل نبهوا عرشه) سابع األربع يوم (ويف
األمرا من جماعة عنده مستخدًما كان من كل فأرسل والحضور، باالجتماع بمرص
إليه أرسلوا حاجة يف غايبًا كان ومن بيته، يف مكان يف فجمعهم وغريهم، والصناجق
بك عيل وأما الرتسيم، يف وأبقوهم وأسلحتهم خيولهم أخذوا تكاملوا فلما وأحرضوه،
يف ووجع برأسه لصداع الحريم يف منقطًعا وكان عنده، فيمن يسلم لم فإنه الدفرتدار

شهرين. مدة من عينيه
مرص أبواب أغلقوا وكانوا مرص، إىل ودخولهم الحجاج نزول كان الجمعة) يوم (ويف
من الناس فترضر فقط، النرص باب من إال الحجاج يدخل فلم حرسجية عليها وأجلسوا
املدينة وزاروا تعب لهم يحصل ولم العام، هذا يف الحجاج وارتاح الباب، ذلك يف االزدحام

الرشيفة.
من مختفيًا كان من كل عىل املناداة وأمامهما الباشا كتخدا وصحبته األغا نزل وفيه
عنده ظهر من وكل الباشا يقابلوا ويطلعوا بالظهور، ومماليكهم القبليني األمرا أتباع

عليه. يجرى الذي يستاهل فإنه أيام ثالثة بعد أحد
املحمل. وصحبته بك غيطاس الحج أمري دخل السبت) يوم صبحها (ويف

الشيخ فقال عساكر، لنا يرسلوا للدولة اكتبوا للمشايخ: بك إسماعيل قال وفيه
واألوىل املرصية، العساكر بني تنفع ال الرومية العساكر فإن ذلك، إىل يحتاج ال العرويس:
أوىل. بالدكم ألهل أعطوه لألغراب تعطوه والذي إليهم، باإلحسان الجند خواطر استجالب
بلد كل عىل فجعلوا والقرى، البالد من تفريدة طلب يف بك إسماعيل رشع وفيه
لقبضها وعني ذلك، وغري الطرق وحق الكلف من ذلك يتبع ما خالف وعرشة دينار ماية

وغريه. خازنداره
يف كانوا الذين وهم واألجناد املماليك من جماعة عىل قبضوا عرشه) تاسع (ويف
ومنهم بالربج، وحبسوهم إسكندرية ثغر إىل وأرسلوهم مراكب يف وأنزلوهم الرتسيم،
بك إسماعيل به يزل فلم إليه، املنتسبني تسليم يف توقف بك عيل وكان قري، بأبي جماعة

فيهم. سلم حتى
عريانًا أنزلوه وبعضهم أيًضا املراكب وأنزلوهم بواقيهم عىل قبضوا عرشينه) (ويف
بمحرمة عليه معمم طربوش أو وطاقية واللباس والصديري القميص سوى عليه ليس
الرضر منهم وحصل األبواب عىل مقيمني الحرسجية تزل ولم ذلك، ونحو منديل أو
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ونحو والتبن والسمن بالجبن القرى من الواردين والفالحني واملتسببني والرعية للناس
كان لو دراهم منه يأخذوا حتى الدخول من منعوه باب من العبور أراد من وكل ذلك،

بنفسه.
وأمامهم البوابة باشة وأوده الوايل وأمامه األغا نزل عرشينه) ثامن األحد يوم (ويف
من أوراًقا لهم يأخذوا بأنهم الوجاقات إىل املنتسبني األلضاشات جميع عىل املناداة
وبيد الرضر مزيد له يحصل أيام ثالثة بعد ورقة معه وليس وجد من وكل أبوابهم،

الباشا. من فرمان املنادي
وتم صنعه الذي رشكفلك عىل ليتفرج بوالق؛ إىل ونزل بك إسماعيل ركب وفيه
يف وزاد يجروه، عجل عىل ركبه بأن باشا حسن فعله عما صنعته يف زاد وقد شغله
اثنني رشكفلكني عمل يف أيًضا ورشع أعجبه رآه فلما للمدافع، كثرية جلًال وسبك إتقانه،

وغريه. بقسماط من عظيمة ذخرية وجهز
الذي وهو القلبيني، لألمرا بالرسالة توجه كان الذي الرسول حرض االثنني) يوم (ويف
أحدهما جوابان: يدهما وعىل بك إسماعيل طرف من آخر وصحبته الباشا طرف من
الثالثاء يوم صبحها يف بالديوان فاجتمعوا للمشايخ؛ خطاب والثاني للباشا، خطاب

الجوابات. وقرءوا
بتسفري منكم حصل النقض أن والحال العهد، لنقض نسبتمونا إنكم وملخصها:
وملا وحريمنا، بيوتنا يف فعلتم وما الروم، إىل باشا قبطان مع وذهابهم الرهائن إخواننا
فأقمنا يمتثلوا فلم نردهم، خلفهم فركبنا بحري إىل وزحفوا منا البعض احتد ذلك حصل
أخرى مراسلة كتابة الرأي اقتىض الجمع، بحرضة ذلك قروا فلما معناه. هذا وكالم معهم
االهتمام يف وأخذوا وأرسلوها، واالعتذار الخطاب يف املالطفة وفيها واملشايخ، الباشا من

والتشهيل.

األربعا بيوم األول ربيع شهر واستهل

عىل ويفتش والخانات الوكايل عىل يقف وصار األسواق وشق األغا ركب ثانيه) (يف
يف أحرض غد يف لهم: وقال أفرادهم عىل ونبه الخلييل، خان سوق ودخل األلضاشات
أنفه. أو آذانه وقطعت وفعلت به فعلت جدك ودقة غري من وجدته من وكل التبديل،

أحمد وتقلد ملرضه، الروزنامة من الروزنامجي الصفائي أفندي أحمد عزل وفيه
عنه. عوًضا روزنامجي األنبار قلفة كلبة بأبي املعروف أفندي
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أيًضا لهم وكتبوا يونس، بن أحمد الشيخ الرسالة بجوابات أرسلوا سادسه) (ويف
بأيديهم. الجميع أن والحال البالد من بأيديهم ما عىل زيادة وبرديس سمهود

باستدعاء البكري الشيخ بيت إىل بك وإسماعيل باشا حرضعابدي الثالثا) يوم (ويف
النصارى حارة جهة إىل الباشا التفت الجلوس بهم استقر فلما النبوي، املولد بسبب
ركوب من عليهم وباملناداة بهدمها فأمر النصارى بيوت إنها له: فقيل عنها، وسأل
سبعة الشوام عىل منها ريال ألف وثالثني خمسة عىل وتمت املصالحة، يف فسعوا الحمري

الكتبة. عىل وباقيها ألًفا عرش
من صحبته توجه والذي يونس أحمد الشيخ حرض عرشينه) ثامن االثنني يوم (ويف
الجواب مضمونها املكاتبات وقروا الباشا، عند بالديوان صبحها يف فاجتمعوا الباشا طرف
فليس واملشايخ والوجاقلية الباشا وأما أخصامهم، طالبون وأنهم الرجوع، وعدم السابق
أحمد الشيخ إن ثم كان، من أيا تخدمهم أمرا إال لهم وليس ذلك، من يش يف عالقة لهم
أسوان إىل اإلسكندرية من أعطيتموهم لو أنكم الكالم ملخص موالنا، يا للباشا: قال يونس
بإسالمبول اإلسالم شيخ من فتوى عندي أنا الباشا: فقال مرص. دخول إال يرضيهم ما
وأقاتلهم إليهم وأخرج ذلك، بموجب مرص علما من فتوى أريد وكذلك قتالهم، جواز عىل
الجامع إىل العرويس الشيخ حرض األربعا يوم كان فلما بذلك، فوعدوه ومايل نفيس وأبذل
تغلبوا وكشاف أمرا جماعة يف فضلكم دام قولكم ما مضمونه: سؤاًال وكتبوا األزهر،
حقوق وأكلوا السلطان، خراج ومنعوا واإلفساد الفساد منهم وحصل املرصية، البالد عىل
الفقرا علوفات وقطعوا — والسالم الصالة عليه — النبي زيارة ومنعوا والحرمني الفقرا
ولم يطيعوا فلم وينهاهم يأمرهم السلطان لهم وأرسل واألنبار، املستحقني وجماكي
ثم البالد من وأخرجهم عساكره عليهم فعني ينتهوا، فلم أوامره عليهم وكرر يمتثلوا،
وقطًعا للدماء حقنًا يتعدوها ال أن عىل وعاهدهم أماكن لهم وفرض صالحهم نايبه إن
تحركوا ذلك فعند ملخدومه، ورجع ذلك عىل رهاين منهم وأخذ للفتن، وسكونًا للنزاع
فهل العهود، ونقضوا الطرق وقطعوا الفساد إيقاع يف وسعوا البالد عىل وزحفوا ثانيًا
الحال؟ كيف أم بالرضر الرضر إزالة عدم برشط وقتالهم دفعهم السلطان لنايب يجوز
الباشا. إىل بها وطلعوا املساعدة مسلم كل عىل ويجب ودفعهم، قتالهم بجواز وكتبوا
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الجمعة بيوم الثاني ربيع شهر واستهل

جهاًرا، به ونادى مستحفظان أغا به ونزل الفتوى موجب عىل فرمانًا الباشا كتب فيه
واالستعداد منهم الغايبني وحضور أبوابهم باتباع الوجاقلية جميع عىل التنبيه وكذلك

للخروج.
فأرسل الرتحيلة، لهم وأرسل الصناجق األمراء عىل بك إسماعيل أنفق ثالثه) (ويف
كتخدا محمد ووبخ وردها عليها فغضب ريال ألف عرش ثمانية الجداوي بك حسن إىل
بك إسماعيل صبحها يف إليه فركب العادلية نواحي إىل وخرج مغضبًا، وركب البارودي
يف بك إسماعيل مع وتكلم ريض، حتى الدراهم يف له وزادا وصالحاه الدفرتدار بك وعيل
تريد كنت إن الناس هوال يتصعب يشء ألي له: وقال واأللضاشات، الرعية عىل تشديده
فالذي نفقة تعطيهم كنت وإن سخرة، يقاتل أحد فما نفقة غري ومن سخرة تخرجهم
والقلعة. البلد درك إال عليهم فليس الوجاقات وأما املقاتلني، للفرسان أعطه لهم تعطيه
بك إسماعيل طرف من كاشف وعيل الباشا إمام سافر ثامنه) الخميس يوم (ويف
والصلح االتفاق موجب عىل أماكنهم إىل الرجوع إما حاصلها: القبليني لألمراء بجوابات
بيننا الصلح ننقض أيًضا فنحن وإال عليها، تعديتم التي البالد مريي تدفعوا أن برشط
املنية إىل وحرض الشهر، غرة طحطا من ارتحل بك إبراهيم بأن الخرب وصل ثم وبينكم،
األمرا وأتباع أتباعه عىل املنية بحري من البالد فرق بك مراد وأن بك، مراد قسيمة عند
والرتك، واإلهمال التواني وحصل التجريدة، أمر يف الرتاخي وقع ثم بصحبته، الذين

املراعي. إىل الخيول وخرجت
إسماعيل إليه وركب بوالق، إىل باشا عابدي نزل عرشه) سادس الجمعة يوم (ويف
وسريوا الرشكفلكات، عىل فتفرج الجمال، عىل الزنبلك مدافع وأمامه األمرا، وبقية بك

القلعة. إىل وطلع عاد ثم مدافعها ورضبوا القديمة، مرص إىل غاليني الثالث أمامه
أفندي عثمان وتقلدها الروزنامة، من كلبة أبو أفندي أحمد عزل الثالثا) يوم (ويف

الرشوة. من دفعه ما أفندي أحمد عىل وضاع دفعها، رشوة عىل العبايس
إبراهيم أن وأخربا كاشف وعيل الباشا إمام حرض عرشينه) حادي األربعا يوم (ويف
بني إىل وصلوا وأمرايهم صناجقهم من جماعة وأن باملنية، بك مراد عند حرض بك
الجهة وأخذنا البحرية الجهة لهم تركنا إننا الجواب: يف قالوا وأنهم وبحريها، سويف
طالبني وال إليهم، واصلني فلسنا عنا انكفوا وإن قاتلناهم، عليها قاتلونا فإن القبلية،
نتوافق واالختيارية، املشايخ بعض لنا فريسلوا ذلك، عىل الصلح ونعقد مرص، منهم

عليه. السكوت يحسن أمر عىل معهم
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قاصد صحبة جواب إرسال عىل واتفقوا وتحالفوا الجميع، به اجتمع ديوانًا فعملوا
لفصل الكفاءة فيهما كبريين أمريين جهتهم من يرسلون أنهم مضمونه: الباشا طرف من

به. أشاروا ما صحبتهما ونرسل التوافق، معهما ليحصل الخطاب
خطابًا باشا حسن من مكاتبات يده وعىل بشيل واحد حرض االثنني) يوم (ويف
والشيخ كتخدا وإسماعيل بك ورضوان بك وحسن بك وعيل بك وإسماعيل الباشا إىل
إىل هدية ومعه كبري وعليهم اإلسكندرية، ثغر إىل أرنؤد عسكر بوصول وأخرب البكري،

األمرا.
بك: قاسم فقال النفقة، جهة من وتكلموا الديوان، إىل األمرا طلع الخميس) يوم (ويف
ويحتاج أمثالك، هذا فعىل بك: إسماعيل له فقال ريال، ألف خمسون يكفيني فال أنا أما
يرسل السلطان إىل نرسل أننا فالزم ألف، ماية واحد كل بك وعيل بك ورضوان بك حسن
وشهلت األوىل التجريدة عىل رصفت أنا وقال: بك عيل عليه فرد تكفيكم. حتى خزاينه لكم
فضة. نصف يف أحًدا صادرت وما جملتهم يف وأنت واألجناد، واألمرا باشاوات أربع
املال أعطيك وأنا فعلُت، ما مثل وافعل البلد، كبري اعمل وقال: بك، إسماعيل فاغتاظ
منتوًرا املجلس من وقام بمعرفتك. وارصفه خذه الناس من جمعته الذي يدي تحت الذي
مع وتشاوروا زمانية، ساعة بك ورضوان بك وحسن بك وبعيل به، واختىل الباشا فرده

ونزلوا. قاموا ثم بعضهم

السبت بيوم األوىل جمادى شهر واستهل

مشاق بطلب أحدهما وقروها، بالديوان فاجتمعوا مرسومات وبيده ططري حرض فيه
حسن لهم عينها التي باألماكن مقيمني كانوا إن القبليني الجماعة بسبب والثاني ويدك.
وإن وقاتلوهم، إليهم فاخرجوا ونقضوا وتعدوا زحفوا كانوا وإن لهم تتعرضوا فال باشا،
والرابع الجديدة. السنة عىل باشا لعابدي مقرر والثالث لكم. أرسلنا عساكر احتجتم
الفارغ. الكالم من ذلك وأمثال والجامكية، واألنبار الحرمني وغالل الفقرا عىل بالوصية

مرص. والية عن املنفصل يكن باشا محمد بموت الخرب ورد وفيه
الوايل أغا صالح وصحبته القبلية، الجهة من املرسل حرض ثالثه) االثنني يوم (ويف
ما لهن يردوا وأن حريمهم ويطلبون قبيل، إىل طحطا من يطلبون أنهم حاصلها بجوابات
اإلسكندرية، إىل أرسلوهم الذين ومماليكهم أتباعهم يطلبون وكذلك بالدهن، من أخذوه
الجمع بحرضة املكاتبة قريت فلما أصًال، يش عىل بعدها يتعدون ال ذلك إىل أجيبوا فإن
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لكم بدا ما افعلوا وإال أبًدا، يتصور وال ذلك يمكن ال للباشا: بك إسماعيل قال الديوان يف
حسن أعطاهم ما عىل زدتهم إن نفيس عىل أخاف فإني فرمانًا أكتب وال يل، عالقة وال
وآخر املذكور، أغا صالح به وسافر جوابًا لهم كتبوا ثم املريي دفعهم من بد وال باشا،

بك. إسماعيل طرف من
إفسادهم بسبب معركة العسكر وبني بوالق أهل بني وقع ثامنه) السبت يوم (ويف
بدون األشيا وخطفهم الحوانيت وأصحاب السوقة وأذية النسا، مع وفسقهم وتعديهم
الباشا إىل الذهاب يريدون البلدة، خارج إىل وخرجوا بوالق أهل من جمع فاجتمع ثمن،
بأسلحتهم اجتمعوا ذلك القليونجية عسكر علم فلما البال، من بهم نزل ما يشكون
العامة بخاطر وأخذ األمر وتالىف األغا فنزل القليونجية، وانهزم وقاتلوهم إليهم وحرضوا
هما وفالن فالن وكيلك له: فقالوا أفعالهم، عىل ووبخهم العسكر وخاطب الفتنة وسكن

اآلخر. وفر وقتله، أحدهما فأحرض األفعال، هذه عىل يسلطاننا اللذان
القبليني، األمرا بصلح وأخرب بجواب أغا حرضصالح عرشه) سابع االثنني يوم (ويف
يتعدوا وال وغاللها البالد مريي بدفع ويقوموا فوقها، وما أسيوط من لهم يكون أن عىل
فعمل بأيديهم الصلح ليقع والعلماء الوجاقات كبار من أناًسا يطلبون وأنهم ذلك، بعد
وإسماعيل األمري محمد الشيخ إرسال عىل واتفقوا واملشايخ، األمرا وأحرض ديوانًا الباشا

عرشه. تاسع األربعاء يوم يف وسافروا وآخرين الخلوتي أفندي
يوًما. عرش اثني واستمرت حارة، جنوبية عاصفة رياح هبت عرشينه) خامس (ويف

األحد بيوم الثانية جمادى شهر واستهل

سويف. بني إىل حرضوا القبليني األمرا من جماعة بأن الخرب ورد فيه
األربعني نحو يف سويف بني إىل أيًضا حرض بك مراد بأن الخرب وصل ثالثه) ويف
ناحية إىل ووطاقهم خيامهم وأخرجوا واالهتمام، التشهيل يف املرصيون فرشع رجًال)

البساتني.
عندهم ثبت بما وأخربوه معه، وتكلموا الباشا إىل األمراء طلع الخميس) يوم (ويف
الرسل ترجع حتى لهم: فقال صحبتهم، للنزول وطلبوه بحري، إىل الجماعة زحف من
مكتوبًا فكتب رأيه، إىل فامتثلوا جوابهم؛ وننظر آخر، جوابًا لهم نرسل أو بالجواب
بلغنا ثم سألتم، ما وأعطيناكم طلبتم، بما وأجبناكم مراًرا الصلح طلبتم إنكم مضمونه:
أنكم والقصد الحال، هذا يش أي عرفنا فما سويف، بني إىل ورجعتم زحفتم أنكم
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الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

ما إىل فرتجعوا ال، وإال الصلح، نقضتم كنتم إن حضوركم وكيفية قصدكم عن تعرفونا
طرفه. من مرسل صحبة وأرسله االتفاق عليه وقع وما لكم، حددناه

ورشع الوطاق، إىل بها وذهبوا بوالق، من الرشكفلكات سحبوا الجمعة) يوم (ويف
البنايني وجمع الجيزة، بر يف وكذلك واملعرصة طرا عند متاريس عمل يف بك إسماعيل
املدافع لنصب وحيطانًا حجر من أبراًجا وبنى خندق، بحفر وأمر والرجال والفعلة

الربين. يف واملتاريس
األمرا. خروج تكامل تاسعه) االثنني يوم (ويف

أغات بك إسماعيل فأرسل قبيل، إىل والكشاف األجناد بعض هرب الليلة) تلك (ويف
متاع وأكثرها آخرها عن ونهبها منها، حريمهم وأخرج بدورهم، فأحاط مستحفظان،

النسا.
واألنفار األلضاشات جميع عىل ونادى األغا نزل عرشه) حادي األربعا يوم (ويف

فضة. ألف شخص كل ويأخذ القلعة، إىل بالطلوع
وأخربوا بصحبته، ومن األمري محمد الشيخ حرض عرشه) ثاني الخميس يوم (ويف
بك سليمان وهم: األمرا، من وأربعة سويف، بني يف بك ومراد بك إبراهيم تركوا أنهم
املصلوب، بزاوية الرشقاوي بك وعثمان الصغري، بك وأيوب الوايل، بك وإبراهيم األغا،
ونصري عيالنا، عند بالبلد معهم ونقعد كامًال فليكن صلًحا يكن إن جوابهم: وحاصل
يرضوا لم فإن سلف، عما هللا وعفا دمهم، يف ودمنا ثأرهم يف ثأرنا ونقيم إخوة، كلنا

والسالم. الجواب آخر وهذا للقا، فليستعدوا بذلك
يخرجون أو الصلح، يف يسعون أنهم وعىل املشايخ إىل ذلك بمعنى جوابات وأرسلوا

الحروب. يف املرصيني عادة هي كما الخيل، عىل لهم
أمن وعدم للطرق وانقطاع املعايش، يف وضيق حال وقف حصل األيام هذه ويف
رأي فاقتىض وبحًرا، برٍّا األسفار يف وعرس أسباب، وتعطيل السبل ومنع العربان ووقوف
شأن يف معه ويتكلمون الباشا إىل ويركبون املشايخ، مع يجتمع أنه العرويس الشيخ
الدولة من ططري حضور وصور أمًرا فدبج بذلك، بك إسماعيل فاستشعر الحال، هذا
وجمعهم والوجاقلية، للمشايخ الجمعة يوم عرص يف الباشا فأرسل مرسوم، يده وعىل
القبايل األمراء محاربة عىل والتشديد واألمر الحث ومضمونه الفرمان، ذلك عليهم وقرءوا
حاصل عن أخربونا وقال: العرويس الشيخ تكلم ذلك من فرغوا فلما وإبعادهم، وطردهم
وقد الخروج، من لكم املانع ومن فقال: فأخربوه، بالرتكي. نعرف ال فإننا الكالم، هذا
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(١٧٨٧م) وألف ومايتني اثنتني سنة

بخمسة املاء وقربة النيل بحر إىل يصل أن الناس من أحد يقدر وال بالناس الحال ضاق
ليست وهذه ومتاريس، حيطان ببناء مشتغل بك إسماعيل وحرضة فضة، نصف عرش
غالبًا إما ساعة، يف الحرب وانفصال املصادمة طريقتهم بل الحروب، يف املرصيني طريقة
ووقف والتعطيل الخراب يقتيض وذلك طوًال يستدعي فإنه الحال هذا وأما مغلوبًا، أو
ونبهوا أحوالكم، شهلوا هيا وثانيًا أوًال، الكالم هذا لكم قلت ما أنا الباشا: فقال الحال،

قبلكم. وأنا االثنني، يوم الخروج عىل
أنهما وأظهرا النرص، باب من ودخال الططر من حرضشخصان االثنني) ليلة (ويف
اإلخبار حاصلها مرسومات يدهما وعىل الشام طريق عىل الرومية الديار من وصال
ذلك يف ونودي له، أصل ال أيًضا وذلك كبري، باشا وعليهم برية، عساكر بحضور
باب من نفقة ويأخذ القلعة إىل أوًال يطلع خرج من وكل املتاريس إىل بالخروج اليوم
إىل وخرجوا نفقتهم وأخذوا جملة منهم فطلع رياًال، عرش خمسة وقدرها مستحفظان

بالجيزة. املتاريس
هناك وطاقه ونصب اآلثار قرص إىل وذهب القلعة من الباشا نزل االثنني) يوم (ويف
نزوله. قبل كالره وختم بك إسماعيل بمرصفه تكفل بل كالًرا، وال ذخرية معه يأخذ ولم
وأخربوا الحجازية، الديار من مكاتبات وردت عرشينه) خامس األربعا يوم (ويف

غالب. الرشيف أخيه ووالية مكة، رشيف رسور، الرشيف بوفاة فيها
مطعونًا. بك إسماعيل صهر قشطة، بك إبراهيم مات عرشينه) تاسع األحد ليلة (ويف
بالد إىل ونفاه بوالق، بديوان الجمركي كساف يوسف املعلم بك إسماعيل عزل وفيه
ريال ألف عرشين عىل كحيل مخاييل مكانه وقلد النيل ببحر غرقه إنه وقيل اإلفرنج،

دفعها.

الثالثاء بيوم رجب شهر واستهل

بالربين، مترتسني واستمروا تخلف، من ويهدد بالخروج املنادي ينادي يوم) كل (ويف
كذلك بالجيزة وبعضهم خالعاتهم، يف القديمة بمرص وبعضهم طرا، ناحية األمرا وبعض
وأرسل وبحري، قبيل من الجالب وانقطع األسفار وتعطلت بالناس، الحال ضاق أن إىل
الجهة يف وانترشوا وأخالطهم بجمعهم فحرضوا والهنادي البحرية عرب إىل بك إسماعيل
يف املراكب ويرضبون الزروعات ويأكلون البالد، ينهبون الجيزة إىل رشيد من الغربية
إنسان، وثلثماية نيًفا النجيلة بلد من واحد يوم يف قتلوا حتى الناس ويقتلون البحر،
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الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

باملنوفية، التجار وباشا رسالن وكذلك الرشقي، بالرب والجزيرة الرشق عرب فعل وكذلك
إىل املدينة من يذهب أن يخاف اإلنسان أن حتى بالخفارة، ولو وبحًرا برٍّا السري فتعطل

النرص. باب خارج أو بوالق
إنبابة. سوق نهب خامسه) السبت يوم (ويف

مع اتهمه صايًغا، روميٍّا نرصانيٍّا رجًال بالدويدار، املعروف كاشف حمزة قتل وفيه
حتى وأطرافه وشفتيه أنفه وقطع وأسنانه عينيه وقلع أياًما وعذبه عليه فقبض حريمه
ونهب بك حسن أرسل عليه قبض وعندما الجداوي، بك حسن فيه استأذن أن بعد مات،
أراد أن بعد الزوجة وطلق ذلك، وغري الناس، ومتاع ومصاغ، جوهر من حانوته، باقي

بك. مراد زوجة نفيسة الست عند فهربت قتلها،
رجل مع الصيني يبيع البسطي ابن له يقال البلد أوالد من شخص تشاجر وفيه
إليه فأرسل املجنون، كتخذا أحمد تابع كاشف، محمد إىل النطروني فشكاه نطروني،
فأرسل وطردهم، ورضبهم عليهم فغلب قهًرا، عليه القبض فأرادوا عليهم فامتنع يطلبه،
وذهب وأرشوه، الوايل إىل معه والنطروني الكاشف فركب كذلك، بهم ففعل آخرين، له
وقاطع فاجر، أنه الشاب ذلك عىل شهدوا أشخاًصا معهم وأخذوا بك إسماعيل إىل معهم
عليه، وقبض كثرية، بجماعة الوايل إليه فذهب قتله، يف واستأذنه لجريانه، ومؤذ طريق،
الشاب حارة أهل اجتمع صبحها يف كان فلما إليه، تنظر وأمه داره شباك تحت وقتله
وينعني، ويرصخن يندبن النسا وخلفهم وأعالم، بيارق ومعهم وخرجوا الشعرية بباب
فأظهر فخرجوا مرص، العريضخارج إىل طلبوا حصة وبعد األزهر، الجامع إىل وحضورا
قتله، يف تسبب ممن الثار بأخذ ووعدهم بخاطرهم، وأخذ والتأسف الغيظ بك إسماعيل
القضية، وبردت الجمع وانفض عليه، بالتفتيش فأمر فتغيب، النطروني بإحضار وأمر

وحده. هلل واألمر راح، من عىل وراحت
بك لسليم البالد عىل بفردة الباشا من فرمانًا بك إسماعيل أخذ األحد) يوم (ويف

وجمًال. ريال ماية بلدة كل عىل وقرر الحج عىل بها ليستعني الحاج؛ أمري
لهم فأظهر العيني، بقرص واملشايخ والوجاقلية األمراء اجتمع الثالثا) يوم (ويف
ومانعوا عليه وأغلظوا االختيارية فقام لذلك، الحال احتياج وعرفهم الفرمان بك إسماعيل

ذلك. يف
الرومي) نيسان وثامن برموده عرش لثاني املوافق عرشه ثاني السبت يوم (ويف

اليوم. ذلك صبح السما أمطرت
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كثريًا غباًرا وأثارت قوية باردة، جنوبية رياح هبت عرشه) ثالث األحد يوم (ويف
يوم. ثاني إىل واستمرت

ساحل إىل األرنؤد عسكر من األلف نحو وصل عرشه) سابع الخميس يوم (ويف
بك وعيل بك، وحسن بك إسماعيل فخرج باشا، إسماعيل يسمى كبري وعليهم بوالق

القديم. الحيل مكان عند سماًطا له ومدوا ملالقاته، بك ورضوان
وأطبق العشا، إىل الفجر بعد من السماء أمطرت عرشه) ثامن الجمعة يوم (ويف
رشقية نكباء فرتونة خرجت ثم ساطًعا برًقا وأبرق قويٍّا رعًدا وأرعد الغروب، قبل الغيم
برموده عرش سابع ذلك وكان الليل، غالب يتسلسل واملطر الربق واستمر شمالية،

يريد. ملا الفعال فسبحان الثور، برج من درجة وخامس نيسان عرش وخامس
وسافر املذكورة، الفردة تقررت وفيه النصارى عيد كان عرشينه) األحد يوم (ويف
فإنهم يشء، إبطالها يف وسعيهم الوجاقلية قيام من يفد ولم الحج أمري بك سليم لقبضها
يدفعونه، يشء امللتزمني بأيدي وليس املساعدة، طلب عليهم فتح ذلك يف عارضوا ملا

اإلجابة. إال يسعهم فلم البالد. من نقبضها فإننا كذلك كان إذا فقال:
باشا لعابدي مقرر يده وعىل أسود، أغا بوالق ثغر إىل حرض االثنني) يوم (ويف
واجتمع الثالثا، يوم يف ديوانًا وعمل القلعة إىل باشا عابدي فطلع مكة، لرشيف وخلعة
رومي قرش ألف املذكور األغا صحبة ووصل املقرر، وقروا والقايض واملشايخ األمرا
البخاري صحيح له ويقرون باألزهر، العلم طلبة عىل تفرق السلطان، حرضة أرسلها

بالنرص. له ويدعون
القليوبية. إىل ونزل بك سليم سافر األربعا) يوم (ويف

من ويخاف يخشاه وكان عسكره رئيس األرنؤد كبري باشا إسماعيل قتل وفيه
كثرة يف رغبة القبليني األمرا إىل بهم ويذهب العسكر يأخذ أن أراد إنه قيل سطوته،
شاءوا، حيث هربوا وإال تعطهم لم إن له: وقال عليه، وألح بنفقة فطالبه عطايهم،
وألقاها رأسه وقطع واغتاله به واختىل وأكرمه فالطفه ذلك، يف وفاوضه عنده فحرض

لجماعته. الشباك من
األلف أن الباشا وأخربوا والطلبة، املجاورين بأسما قايمة كتبوا الجمعة) يوم (ويف
بحسب فوزعوها عنده، من قرش آالف ثالثة فزادها املجاورين من طايفة تكفي ال قرش
أربعة، واألدنى عرشة واألوسط قرًشا عرشون األعىل فخص وأدنى، وأوسط أعىل الحال
وصادف وقروه، البخاري أجزاء أحرضوا ثم والقلة، الكثرة بحسب األروقة طوايف وكذلك

املختلفة. والكروب الطاعون أمر زيادة ذلك
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وتقلد الغربية قلفة أفندي حسن صاحبنا تويف عرشينه) ثامن االثنني يوم (ويف
اليومية. كاتب ميسو أفندي مصطفى صهره عوضه

الشطرنجي. البغدادي أفندي خليل أيًضا تويف وفيه

األربعا بيوم شعبان شهر واستهل

البعض عدى ثم ثانيه يف رجعوا ثم الغربي، الرب إىل بخيامهم األمرا بعض عدى فيه
الحقيقة ويف بك، إسماعيل من وتمويهات بالسفر إيهامات ذلك وكل البعض، ورجع
وتفرق املدة طول من وقلقوا باملتاريس، املقيمني أنفس وضاقت الحركة، عدم قصده

املدينة. ودخلوا غالبهم
بك حيدر الهند سلطان وزير إنه قيل هندي رجل مرص إىل حرض خامسه) (ويف
وقبلة منرب جملتها ومن الحميد، عبد السلطان إىل بهدية إسالمبول إىل ذهب قد وكان
وأغربة شناكل يجمعها مفصالت قطع وهما بديعة، صنعة القافيل العود من مصنوعان
الببغا خالف الهندية باللغة يتكلمان وطائران أنفار، ستة يسع ورسير وذهب فضة من
لبالده، املجاورين اإلنكليز أعدائه حرب عىل به يستعني إمداًدا منه طلب وأنه املشهور،
إىل حرض ثم اإلسكندرية إىل فسار معه، يسري ملن باإلذن الجهات إىل مرسومات فأعطاه
األعناق عىل ويحمل فضة، من كريس عىل يجلس كاملقعد رجل وهو ببوالق وسكن مرص،
دخل من وكل كان، جنس أي من غريها اتخاذ ويريد معه كانت التي العساكر ماتت وقد
ومالبسهم ذلك، من الناس فنفرت تزول ال جبهته يف بعالمة وسموه الخدمة، برسم فيهم
شقات رأسهم وعىل أجسامهم، عىل مقمطة هندي شيت من وأكثرها اإلفرنج مالبس مثل

إفرنجية.
رحلوا، القبليني األمرا أن وأشاعوا بيوتهم، إىل والوجاقلية األمرا رجع سابعه) (ويف

قبيل. إىل القهقرى ورجعوا
الشيمي. إىل حضورهم وأشيع ثانيًا خرجوا عارشه) (ويف

القبليني وصل وأشيع الغروب بعد األمرا خرج عرشه) سابع الجمعة ليلة (ويف
املتاريس. عىل وهجومهم

بالخروج؛ ونودي القرافتني من الناس وهرب وضجة، زعجة حصلت صبحها) (ويف
األمر. هذا برد ثم أحد يخرج فلم
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لهم يقال الرشطة أتباع من أشخاص خمسة أعناق رضبوا الليلة) تلك (ويف
ولم دونه، بها واختصوا حاكمهم من وأخفوها عملة أخذوا أنهم ذلك وسبب البصاصون،

معهم. يرشكوه
باملتيم. املعروف مستحفظان أغا محمد مات عرشينه) سابع (ويف

وكان الكربى، الضحوة وقت الشمس كسفت عرشينه) تاسع األربعا يوم (ويف
الزوال. عند ذلك انجىل ثم يسريًا إال الجو وأظلم أرباع الثالثة نحو منها املنكسف

الجمعة بيوم رمضان شهر واستهل

القبطي. بؤونة أول ذلك ووافق
بإحدى زوجه كان الذي بك إسماعيل خازندار بك إسماعيل قلدوا ثالثه) (ويف
الجداوي بك حسن خازندار وقلدوا مستحفظان، أغات املجنون كتخدا أحمد زوجات

لعزله. الجزايريل أغا إسماعيل عن عوًضا واليًا
أرسله بك إسماعيل وكان إسالمبول، من كاشف إبراهيم حرض عرشه) ثاني (ويف
إسالمبول إىل وصل ملا وأنه القبول، بجوابات مرص إىل ورجع فأوصلها الدولة إىل بهدية
أربع نحو إسالمبول وبني وبينه املوسقو بالد إىل مسافًرا املراكب إىل نزل باشا حسن وجد
بحرضته، الهدية وطلع إسالمبول إىل شكرتية يف معه ورجع وقابله إليه فذهب ساعات،
وحصل فيها، من وخرج مرص دخال بك ومراد بك إبراهيم بأن هناك أشيع كان وقد
عندهم حصل بالهدية هذا كاشف إبراهيم وصل فلما ذلك، بسبب عظيم هرج هناك

الخرب. ذلك صحة عدم منه وتحققوا اطمئنان
وفيها السويس، من الواصلة والحجاج التجار قافلة العرب نهب عرشينه) رابع (ويف
ما جمل آالف ستة خاصة للتجار فيها ونهب والحجاج التجار أموال من ا جدٍّ كثري يش
حتى وسلبوهم الحجاج، أمتعة خالف وذلك وبضائع وأقمشة وبن وبهار، قماش بني
وحصل عرايا، ألصحابهن باعوهن ثم عليهن ما وأخذوا النسا وأرسوا أبدانهم مالبس
القافلة، بهذه ماله جميع كان من ومنهم الزايد، الرضر التجار وغالب الناس من لكثري

مرميٍّا. وترك قتل أو عريانًا ورجع جميعه فذهب
النيل بشاطي النازلني الحجاج املغاربة طايفة بني وقع عرشينه) خامس (ويف
منهم بالقرب نظروا املغاربة أن ذلك وسبب مقاتلة، القليونجية عسكر وبني ببوالق
املنكرات يتعاطون نسا ومعهم بك، إسماعيل بقليون املتقيدين القليونجية من جماعة
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أو الشهر هذا مثل يف وخصوًصا القبيح، فعل عن ونهوهم املغاربة فكلمهم الرشعية
إىل القليونجية فهرب املغاربة، عليهم فثار طبنجات عليهم فرضبوا عنه، يتباعدون أنهم
ذبحوه من وذبحوا مسكوه من ومسكوا معهم واشتبكوا خلفهم املغاربة فنط مراكبهم
تلك بوالق يف زعجة وحصلت صواريها، ورموا املراكب حبال وقطعوا البحر إىل ورموه
فلما ذلك، دون املغاربة ومن العرشين نحو القليونجية من وقتل الدكاكني، وأغلقوا الليلة
فانتقلوا مكانهم، من باالنتقال يأمرهم املغاربة إىل وأرسل اغتاظ ذلك بك إسماعيل بلغ
عىل األسواق يف وناديا والوايل األغا نزل يوم ثاني كان فلما بالخانات، وسكنوا القاهرة إىل
آواهم من وكل بالبلد، يقيموا وال العادلية ناحية إىل املدينة من بالخروج الحجاج املغاربة
ونموت العادلية إىل نخرج كيف وقالوا: الخروج، من فامتنعوا عليه؛ يجرى ما يستاهل
إسماعيل إىل فأرسل باشا حسن كتخدا إسماعيل إىل طايفة منهم وذهب عطًشا؟ فيها
مكث من كل أن وحلف الشفاعة يقبل ولم فامتنع فيهم، عنده يرتجى بالروضة بك
الشيخ إىل طايفة منهم وذهب أسلحة واشرتوا أحزابًا فتجمعوا قتله، أيام ثالثة بعد منهم
باألمان. عليهم فنادى بك إسماعيل مع فتكلموا الجوهري بن محمد والشيخ العرويس

اثني دمياط ثغر عىل من أخذوا النصارى بأن دمياط من خرب ورد أواخره) (ويف
مركبًا. عرش

السبت بيوم شوال شهر واستهل

رسحته. من بك سليم حرض رابعه) (يف
من القليونجية عسكر من شخيص بطلب أتباعه بعض األغا أرسل خامسه) (ويف
فقتله، املعينني أحد أحدهما فرضب فيهما، إليه رفعت شكوى بسبب السورين بني ناحية

بجانبه. أيًضا عنقه ورموا عليه فقبضوا
وقابلوا العبابدة من وهم مرص، إىل القافلة نهبوا الذين العربان طايفة حرض وفيه
وخلع الحاج أمري ذخرية شيل عىل واتفقوا الباشا، وكذلك مال عىل وصالحوه بك إسماعيل
ما إليه وشكوا بك إسماعيل إىل وذهبوا والتجار األكابر اجتمع القافلة نهبت وملا عليهم،
العرب أطلب أنا أكابر ناس أنتم لهم: وقال فيهم، الشماتة وأظهر فوبخهم، بهم نزل
أغراضكم ألجل األجرة زيادة يف وترغبونهم ألنفسكم تحجزونهم وأنتم الذخرية لشيل

بكم. حل ما فجزاكم أحًدا تستأذنوا وال الدولة أشغال وتعطلوا ومتاجركم،
أنكم بلغني إنه أيًضا: وقال ذلك، مثل لهم فقال وكلموه أيًضا الباشا إىل ذهبوا ثم
فوقع عشور، وال جمرك غري من بها وتأتون والبضاعة املحزوم من الكثري تختلسون
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السيد وهو بعضهم فأجابه حقي، أكلتم وأنتم رشيف ألبي جدي بربكة قصاًصا ذلك لكم
أمكنهم ما ويقولون ذلك يفعلون التجار أن العادة جرت الوزير، موالنا يا له: وقال باكري
يجاوبني كيف هذا انظروا وقال: جوابه، من فاغتاظ والفحص، التفتيش الحاكم وعىل
منهم. حياءً أقل وال البلدة هذه أهل مثل رأيت ما والخطاب؟ الكالم عىل ويرد ويشافهني
يلطفون والحارضون آيسني، يديه بني من وخرجوا الغيظ، من ترتعش يده وصارت
هذا مثل أن كيف يقول: وهو الغيظ، عنه ينجيل ال وهو بخاطره ويأخذون القول له
قال فلو وفعلت، به لفعلت هللا من خويف ولوال الجواب؟ هذا عيلَّ يرد السوقي العامي
وحده هلل واألمر بالفعل، لقتله ذلك. نحو أو وظلم مكس تدعيه الذي هذا حقك إن له:

ذلك. عىل األمر وانفصل
الحسيني. املشهد إىل القلعة من الكعبة بكسوة نزلوا ثامنه) السبت يوم (ويف

عظيمة، زعجة حصلت الليل) من ساعة ثالث يف عرشه حادي الثالثا ليلة (ويف
الرشق جهة إىل عدوا القبليني األمرا أن وأشيع املتاريس، إىل وخرجوا األمرا جميع وركب
إىل بيوتهم من األجناد ويخرجون بالعتاالت، الدروب يفتحون وصاروا واألغا الوايل وركب
عىل متتابعة واملناداة هايجني الناس وأصبح عظيمة، كركبة يف الليل بقية وباتوا العريض،
ودخولهم القبليني هجوم الناس وظن بالخروج، والعسكر واألجناد واأللضاشات الناس
بعضهم أن وظهر باردة، القضية وأصبحت سكتة حصلت النهار أواخر كان فلما املدينة،
فوقع بالخرب العني فسبق الليل من غفلة املتاريس عىل الهجوم وقصدوا الرشق إىل عدى
ذلك تركوا ثم متاريس بناء يف ورشعوا بياضة إىل رجعوا ذلك حصل فلما ذكر، ما
بعد رجع فإنه بك إسماعيل عدا ما بطرا مقيمني املرصيون يزل ولم فوق، إىل وترفعوا

الحاج. تشهيل ألجل يومني
وكان املحمل، بموكب الحاج أمري بك سليم خرج عرشينه) ثاني السبت يوم (ويف

باملتاريس. األمرا إقامة بسبب أقل بل قلة يف املايض العام مثل

االثنني بيوم القعدة شهر استهل ثم

بالده. وتقاسموا املنصورة إىل الشابوري بك سليمان بنفي رسموا اليوم ذلك يف
املرابطون إال بها يبق ولم كانوا، كما القديمة مرص إىل املتاريس من األمرا رجع وفيه

ذلك. قبل
العرويس الشيخ عىل باألزهر املغاربة وبعض الشوام جماعة ثار الثالثاء) يوم (ويف
وصياح كالم بعد الذهاب يريد خارج وهو الجامع باب وجهه يف وقفلوا الجراية، بسبب
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منهم، تخلص ثم الغروب إىل به وجلس املغاربة رواق إىل فرجع الخروج، من ومنعوه
بغلق الناس وأمروا السوق، إىل فخرجوا وأصبحوا الجامع يفتحوا ولم بيته إىل وركب
بذلك، تأمرهم الذي أنت له: فقال معه، وتكلم بك إسماعيل إىل الشيخ وذهب الدكاكني،
فتربأ ويعودون، أخصامنا إىل يذهبون أناس ومنكم علينا، الفتن تحريك بذلك وتريدون
إسماعيل بحرضة الباشا إىل املتعممني بعض وصحبته أيًضا وذهب يقبل فلم ذلك. من
وينفيهم ليؤدبهم املجاورين من الفتن يثريون الذين وطلب ذلك مثل الباشا فقال بك،
القضية فتالىف الجامع، عىل الناظر وهو الدفرتدار بك عيل إىل ذهبوا ثم ذلك، يف فمانعوا
وامتنع تقدم، ما جنس من وكالم مشقة بعد األخباز لهم وأجروا بك إسماعيل وصالح

بالصالحية. درسه وقرأ أياًما، الجامع دخول من العرويس، الشيخ
أذرعه النيل أوىف القبطي) مرسى عرش لثالث املوافق عرشه رابع األحد يوم (ويف

الخليج. سد وكرس صبحها يف الباشا وركب
الشعراوي كاشف عمر بك إسماعيل فأحرض مويس ترعة سد انفتح عرشينه) (ويف
وألزمه تمكينها يف للتقصري ونبه والمه الرشقية كاشف ألنه بها؛ تكفل كان الذي وهو
مع صاروا وأعوانه املنصب من عزل وقد وخصوًصا اإلمكان بعدم فاعتذر بسدها،
فشفع مستفحظان كتخدا برضوان فاستجار بقتله، وأمر منه فاغتاظ الجديد، الكاشف

عليه. وصالح جريمته يف وسعى عنده وأخذه فيه،
املنصورة. من الشابوري بك سليمان أحرضوا عرشينه) حادي (ويف

الحجة شهر

وعرشين أحد عىل أحدهما يشتمل ببوالق النيل بحر إىل روميان قليونان حرض غرته يف
بك. إسماعيل اشرتاهما منه أقل والثاني مدفًعا

الجالب. انقطاع بسبب الثمن ضعف الغلة سعر زاد وفيه
تجريدة خروج يف وتشاوروا العيني بقرص ديوانًا الباشا عمل عرشه) رابع (ويف

القبليني. بزحف الخرب وشاع
سائر به جمع العيني بقرص ديوانًا الباشا عمل عرشه) سادس األربعاء يوم (ويف
املوسقو قرال من بمكاتبات حرض إلجي شخص بسبب واملشايخ والوجاقلية األمرا
العثمنيل حركة بلغه ملا املوسقو قرال أن وهو إلينا نقل كما ذكره، ينبغي نبأ ولحضوره
سكندرية بثغر املقيم القنصل يد عىل مرص أمرا إىل مكاتبة أرسل مرص عىل األمر ابتدا يف
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فحرض العبور، من باشا حسن ومنع الثغر تحصني عىل ويحضهم ذلك من يحذرهم
غري من ورجع إليه، يلتفتوا ولم فأهملوه ذلك عىل وأطلعهم بهم واختىل مرص إىل القنصل
جرى ما وجرى يجدوه فلم القنصل وطلبوا انتبهوا ذلك فعند باشا حسن وورد جواب رد
بهم واجتمع هجانًا وركب قراله إىل الرسالة فأعاد القنصل، وكاتبوا قبيل إىل وخرجوا
املرصيني، عىل الهزيمة وكانت املاضية السنة يف باملنشية الواقعة وقوع وصادف ورجع،

بعودهم. الجهات يف الخرب وشاع
اإللجي، هذا صحبة ومكاتبات ومراكب قبله من عسكًرا لنجدتهم أرسل كان وقد
عدة وأخذ بالثغر فعربد األمر انعكاس فرأى رمضان أواخر يف دمياط ثغر إىل فحرض
من وأن الحال، صورة وعرفه قراله وكاتب بها أقام مرساه إىل ورجع ذكر كما نقاير
عىل رأيه فأجمع معهم، مقهوًرا يزل لم العثمنيل وأن أيًضا جنسهم من اآلن بمرص
دمياط إىل وحرض اإللجي، هذا صحبة وأرسلها إليهم فكتب وإمدادهم، املستقرين مكاتبة
إليه وأرسلوا ا رسٍّ بذلك الباشا فأعلموا بنفسه، الحضور وطلب بوصوله ا رسٍّ الخرب وأنفذ
به يشعر لم كأن تطريدة يف بك إسماعيل إليه خرج شلقان إىل وصل فلما بالحضور،
صحبة به اجتمع ثم القناق، بذلك وأنزله ليًال به وحرض ببوالق منزًال له وأعد أحد،
جماعة ذلك عند إليهم فوصل بينهم، املكاتبات وقروا بك ورضوان بك وحسن بك عيل
الباشا، وبني بينهم خفية بإشارة وذلك الباشا عند اإللجي ذلك وطلبوا الباشا أتباع من
يف الديوان لحضور التنابيه الليلة تلك يف الباشا وأرسل العيني قرص إىل معه فركبوا
يفرسها والرتجمان املجلس يف وقريت املراسالت تلك الباشا أخرج تكاملوا فلما صبحها،

بالعربي.
معكم الغدار الخاين عثمان ابن صنع بلغنا إنه املرصية: األمرا إىل خطابًا وملخصها
منكم يبقى من عىل يبقي ال ثم بعًضا يقتل بعضكم أن وقصده فيكم، الفتن ووقوع
قطر يف قدمه يضع ال فإنه والخراب، والجور الظلم من عوايده بها ويفعل بالدكم ويملك
العثمانية، من ببالدكم حل من واطردوا ألنفسكم فتيقظوا والخراب، الدمار ويعمه إال

منكم. ُرَؤَسا لكم واختاروا بنديرتنا وارفعوا
وال التجارة بسبب كان من إال منهم إليكم يصل من وامنعوا ثغوركم وحصنوا
كما الشامية بالبالد حكاًما طرفكم من وانصبوا مؤونته، نكفيكم فنحن يشء يف تخشوه
من كذا وبها مركبًا وكذا كذا لكم والواصل الساحل بالد أمر لنا ويكون السابق، يف كانت

تظنون. ما عىل وزيادة تطلبون ما والرجال املال من وعندنا واملقاتلني العسكر
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مكاتبة صحبة اليوم ذلك يف فأرسلت الدولة إىل إرسالها عىل اتفقوا ذلك قري فلما
مكرًما. بالقلعة مكان يف اإللجي ذلك وأنزلوا واألمرا، الباشا من

اثنني، وأبقوا قبيل جهة إىل الرومية املراكب من خمسة وجهوا االثنني) يوم (ويف
أعلم. وهللا رومية، وعساكر اإلسماعييل، طبل بك عثمان بها وأرسلوا

السنة. هذه وانقضت

ذكر له ممن السنة هذه يف مات من وأما

وصاحب املشكالت حالل املتبحرين العلما وأوحد املتصدرين أحد العالمة اإلمام مات
ثمان سنة يف بالجدية ولد األزهري، املالكي الجداوي غالب بن حسن الشيخ التحقيقات
عىل فتفقه األزهر الجامع وقدم نشا، وبها رشيد قرب قرية وهي وألف، وماية وعرشين
بن محمد السيد عرصه يف املالكية أفقه وعىل الجداوي محمد الدين شمس الشيخ بلديه
البليدي محمد السيد وعىل العمرويس، خرض عيل الشيخ عىل وحرض السلموني، محمد

الصعيدي. عيل والشيخ
شيوخه حياة يف ودرس األعيان من عد حتى فيها، ومهر باإلتقان الفنون عنهم أخذ
شديد اللهجة، فصيح السرية، حسن الرسيرة، طاهر الصورة بهي شيخ وهو وأفتى
عليها درسه وحلقة الرايق، بذهنه املشكالت ويحل الفايق، بتقريره الناس يفيد العارضة
وظيفة له وكان وحواش، وتقييدات مولفات وله ودرر، جواهر نثار كأنه يلقيه وما الخفر،
بلده إىل وينزل أيًضا بالنسانية تدريس ووظيفة ببوالق، جربجي مرزه بجامع الخطابة
ويفصلون ويهادونه، الناحية أهل عليه ويجتمع أياًما بها ويقيم مرة، سنة كل يف الجدية
بطول الحادثة وقايعهم ويوخرون ومواريثهم وأنكحتهم ودعاويهم قضاياهم، يديه عىل
األرز من لديه اجتمع بما مرص إىل يرجع ثم بقوله، إال يثقون وال حضوره، إىل السنة

والعفة. الحشمة مع قابل إىل عياله يكفي ما ذلك وغري والقمح والعسل والسمن
باألزهر عليه وُصيل وُجهز الحجة، ذي شهر أواخر يف أشهًرا تعلل أن بعد تويف
هللا رحمه لنفسه، أعده قرب يف الجداوي محمد الشيخ شيخه عند ودفن حافل، بمشهد

تعاىل.
الشافعي الكفراوي حسن الشيخ النحوي املحدث الفقيه العالمة اإلمام ومات
وحفظ القرآن فقرا الكربى املحلة من بالقرب حجازي الشيخ كفر ببلدة ولد األزهري،
السجاعي، أحمد الشيخ مثل: الوقت، شيوخ وحرض مرص إىل حرض ثم باملحلة، املتون
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الفقه يف ومهر الصعيدي، عيل والشيخ الحفني، محمد والشيخ الطحالوي، عمر والشيخ
القضايا يف وتداخل الحفني، األستاذ والزم ذكره واشتهر وأفتى ودرس وتصدر واملعقول،
ونما والجعاالت بالهدايا الناس عليه وأقبل املتنازعني، بني الخصومات وفصل والدعاوى،
بيت واشرتى األتباع به وأحدق البغال، وركوب باملالبس، وتجمل جناحه وراش أمره،
ووفدت شهرته فزادت عيل سيدي ابنه موت بعد الشنواني بحارة الطحالوي عمر الشيخ
الجزار درع املعلم ببنت تزوج ثم األخالق، مكارم واستعمل الطعام، وأطعم الناس عليه
والشطارة، والزعارة النجدة وأولو الناحية، أهل عليه فجيش بها، وسكن بالحسينية
األمري إىل وتردد الحكام من ولو يعانده، أو يخالفه من عىل ومنعة نجدة بهم له وصار
شهر يف دروسه مجالس وحرض وأحبه، باإلمارة استقالله قبل الدهب أبو بك محمد
ويقبل الصحبة، حق له يراعي يزل لم باألمر استبد فلما الحسيني، باملشهد رمضان
ونفذت شهرته فزادت أراد، وقت أي يف استئذان غري من عليه ويدخل املهمات، يف شفاعته
كان جامعه بك محمد بنى وملا أيًضا، جناق بركة عىل سكنًا واتخذ وقضاياه، أحكامه
الذين املفتني ثالثة وثالث الشافعية، ومشيخة واإلفتا التدريس بوظيفة فيه املتعني هو
والشيخ املالكي، الدردير أحمد الشيخ وهم: اإلفتا، عليهم وقرص املذكور، األمري قررهم

واملرتجم. الحنفي العرييش الرحمن عبد
التي التكية بجوار امليضاة بظاهر لهم أنشاها فيها، يجلسون أمكنة لهم وفرض
بعد لإلفتاء، يوم كل ضحوة يف النهار من حصة املذكور بالجامع األتراك لطلبة جعلها
والجعاالت، الرشا قبول عدم عليهم ورشط يكفيهم ما لهم ورتب الفقه، دروس إلقايهم

األمري. حياة أيام ذلك عىل فاستمروا
بك، يوسف ترجمة يف ذكره تقدم الذي املشعوذ صادومة بالشيخ املرتجم واجتمع
من وسيمياه شعوذته ويجعل الوالية، قالب يف لهم وأبرزه والناس، األمرا عند بشأنه ونوه
الشيخ قرينه وعىل عليه فتحامل بك، ليوسف أمره اتضح أن إىل والكرامات الخوارق قبيل
عىل قبض سيده مات فلما سيده، حياة يف إيذائهما من يتمكن ولم أجله، من املرتجم
وقلد واإلفتا، املحمدية وظيفة من املرتجم وعزل النيل، بحر يف وألقاه صادومة، الشيخ
أقرانه بني ظهوره مشعال وخمد باله، وانكسف الخليفي يونس بن أحمد الشيخ ذلك
الوظيفة أمر وبطل القضية ونسيت الحول، تمام قبل بك يوسف هلك حتى قليًال إال
يف وذلك وتعلل، شهوًرا تمرض أن بعد الحمام ووافاه كاألول حاله وتراجع والتكية،
املجاورين. برتبة ودفن حافل، مشهد يف باألزهر عليه وُصيل السنة من شعبان عرشين
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قوي وكان الطلبة، بني مشهور نافع مؤلف وهو اآلجرومية إعراب مؤلفاته ومن
طبعه عىل يغلب العظايم، عند الجنان ثابت والشكيمة، الهمة عظيم املراس، شديد الباس
والقرار، السكون ويمل والنهار بالليل الحركة ويحب والسياسة، والحكم الرياسة حب
الخوف ويصاحبه بالعمل يقرن لم إذا العلم فإن الزلل، يف ويوقع الخلل يورث مما وذلك
صاحبه أوقع واإلنصاف، الحق باتباع ويحىل بالعفاف ويزين بالتقوى ويجمل والوجل،

تعاىل: هللا رحمه الحجازي البدر قال كما األقران، بني مثلة وصريه الخذالن

ع��م��ل ب��ال ع��ل��م م��ن ش��اء م��ا أع��ط��اه ن��ائ��ب��ة ال��ل��ه أراد ب��ع��ب��د إذا
ال��ه��م��ل م��ن م��ع��دود ع��دو ب��ه ي��ع��دو م��ص��ي��دة ال��م��ال الص��ط��ي��اد ف��ع��ده
وال��م��ل��ل اإلج��ه��اد س��وى اس��ت��ف��اد وم��ا ي��ح��م��ل��ه��ا األس��ف��ار ال��ذي ال��ح��م��ار م��ث��ل
ل��ي ال��ب��ش��اش��ة أب��دى وق��د األم��ي��ر ع��ن��د ك��ذا ك��ن��ت ال��ق��اض ع��ن��د ب��األم��س ي��ق��ول:
ال��ح��ل��ل م��ن ال��ح��ال��ي وأل��ب��س��ن��ي ح��ل��وى أط��ع��م��ن��ي ق��ام وب��ق��دري ل��ي وق��ام
م��ث��ل��ي م��ن ال��ك��ون ف��ي وم��ا م��ث��ل��ي وأي��ن ي��دي ط��وع وال��ح��ك��ام ح��ك��ان��ي وم��ن
وال��ج��دل ال��ن��ح��و وع��ل��م ال��ح��دي��ث ع��ل��م م��ع وم��ن��ط��ق وت��ف��س��ي��ًرا ف��ق��ًه��ا أج��ي��د
م��ن��خ��ذل غ��ي��ر م��ن��ه��ا ال��ب��ع��ض ي��ح��اول أح��د م��ن ل��ي��س ع��ل��وم م��ن وغ��ي��ره��ا
ال��ص��ق��ل ال��ص��ارم ص��ي��ال األن��ام ع��ل��ى م��ت��ص��ًال ب��األش��رار ص��ار إذ ف��ص��ال
ع��ل��ي ال��دواب ف��ي س��م��ي��ن ج��اب رك��وب ع��ل��ى وه��و س��ار م��ا إذا ي��ش��ار ل��ه
ب��ال��ق��ب��ل ك��ف��ي��ه م��ألت أح��دق��ت ق��د ب��ه وال��ص��ح��اب ف��الن ه��ذا ي��ق��ال:
ع��ق��ل ف��ي ال��م��ع��ق��ول ع��ن ش��خ��ص ص��ي��اح ب��ه��م��ت��ه ي��ق��ري��ه��م رام إذ ي��ص��ي��ح
ب��ج��ل��ي ذا ل��ي��س أول��ى، ع��ن��دي ب��ال��رد وذا ف��ه��م��ت أوم��ا م��ذه��ب��ي ذا ي��ق��ول:
ال��ذه��ل��ي أو ث��ور وأب��ي ك��ال��ش��اف��ع��ي م��ج��ت��ه��ًدا ص��ار ق��د ال��ورى ف��ي ك��أن��ه
ال��س��ب��ل م��ن م��ا س��ب��ي��ل ه��داه إل��ى ل��ه ل��ي��س ال��ع��ج��ب وادي ت��ي��ه ف��ي ف��ت��اه
ج��دل ب��ال ع��دت ك��ف��ن��ا أث��واب��ه ه��وى م��ي��ت ال��م��ق��ت ف��ي م��ن��ج��دًال وص��ار
ال��زل��ل ه��وة ف��ي ب��ه��ا وزل ب��ه ن��زل��ت ق��د ده��ي��اء ل��داه��ي��ة ف��ي��ا
ع��ل��ل م��ن ق��ط ع��اله��ا م��ا وع��ل��ة ل��ه ع��ق��ي��ب ال ع��ق��ابً��ا أع��ق��ب��ت��ه إذ
ح��ي��ل م��ن ال��ح��ل ع��ن��ه ي��ح��اول ل��م��ن وم��ا ح��اله ح��ل��ت ب��ه ح��ل��ت ف��ح��ي��ن
وارت��ح��ل ال��ع��زم ج��ي��اد م��ت��ون ع��ل��ى م��دى ب��ع��ي��د خ��ذ ش��ن��ي��ًع��ا ��ا ف��جٍّ ف��ع��ن��ه
ق��ب��ل م��ن ل��ل��ن��اس ي��ا ب��إب��ل��ي��س ل��ه وم��ن ال��ت��ع��ي��س إب��ل��ي��س ال��ش��خ��ص ذل��ك إذ
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ال��وج��ل ف��ي ج��ال ق��د ال��ذي ال��ح��ج��ازي ه��و ح��س��ن ل��ج��ا ال��ج��ان��ي م��ل��ج��أ ي��ا إل��ي��ك
وال��م��ح��ل ال��ح��ال وس��وء ال��م��ق��ال ف��ح��ش وم��ن ف��ي��ه ن��ف��ع ال ال��ذي ال��دع��اء م��ن
ال��رس��ل أف��ض��ل ط��ه ن��ب��ي��ك ع��ل��ى ض��ح��ى اس��ت��ن��ار م��ا وس��ل��م رب وص��ل
وم��س��ت��ف��ل ع��ال م��ن ال��ل��ه أوج��د م��ا ك��م��ل��وا م��ن واألت��ب��اع وال��ص��ح��ب واآلل

أرحم يا أنفسنا، رش واكفنا وقنا عاقبتنا وأحسن وارحمنا ووفقنا بنا الطف اللهم
آمني. اللهم الراحمني

الصحراء من أصله املغربي العباس أبو املتقن البحاث املتفنن العالمة الشيخ ومات
عليه فتفقه الصعيدي عيل الشيخ دروس فحرض مرصصغريًا ودخل الجزاير، عمالة من
وراج رواقهم، يف الطلبة يقري فصار التدريس يف له وأذن والفنون، اآلالت يف ومهر والزمه
ألف وماية وثمانني اثنتني سنة وحج الفضايل، يف وتميز حفظه، وجودة لفصاحته أمره
وباحثه، دروسه يف والزمه السندي الحسن أبي بالشيخ واجتمع سنة، بالحرمني وجاور
الرواق يف له وصارت أمره واشتهر إليه، املشار عىل الثنا يحسن وكان مرص إىل وعاد
حتى أمره عظم شيخه موت وبعد لسانه، وسالطة لفضله مذهبه علما واحرتمه كلمة
عمر السيد له ونزل األمر له يتم فلم جماعة، له وتعصب الرواق يف باملشيخة له أشري
عظيم محجاًجا وكان املستحقني، معاليم فقطع الجوهرية نظر عن األسيوطي أفندي

وله. لنا هللا غفر شعبان، عرشين حادي األربعا ليلة تويف رشه، يتقى املراس
موىس الشيخ الحيسوب الفريض املنطقي النحوي العالمة الفقيه اإلمام ومات
واملتون، القرآن وحفظ صغره من األزهر بالجامع نشا األزهري، الشافعي البشبييش
ومهر، والشنويهي والصبان واملصيلحي والدردير كالصعيدي األشياخ دروس وحرض
والزم وأفاد، واستفاد واملعقول الفقه يف ودرس املعدودين الفضال من وصار وأنجب
مهذبًا وكان ويفيد، ويستفيد ويميل فيحرض الكتب غالب يف العرويس شيخنا حضور
من يمل ال الروح خفيف قانًعا، عفوًفا ومأكله، ملبسه يف مقتصًدا متواضًعا نفسه يف
حتى شانه، عىل مقبًال ونهاًرا، ليًال واإلفادة للعلم منقطًعا يزل ولم ومفاكهته، مجالسته

مطعونًا. شعبان عرش حادي — تعاىل هللا رحمه — تويف
عبد بن عيل بن محمد الشيخ املتفنن املتقن اللبيب واللوذعي األديب العالمة ومات
اثنتني سنة بتونس ولد مرص، نزيل التونيس املغربي بالشافعي املعروف أحمد بن هللا
إحدى سنة مرص إىل وقدم العلم، وطلب القرآن قراءة يف ونشأ ألف، وماية وخمسني
والزم واملعقوالت، الفقه يف العرص علماء وحرض املغاربة، برواق باألزهر وجاور وسبعني،
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اللطفا وعارش الرواق، شيخ التونيس القلعي الحسن وأبي الصعيدي عيل الشيخ دروس
ملكة له وصار واألدب التاريخ كتب وطالع بأخالقهم، وتخلق مرص، أهل من والنجبا
بذوقهم وتحىل البلد، أوالد بزي وتزيا وتزوج والنكات، الغريبة املناسبات استحضار يف

ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول يمدح لنفسه أنشدني ما ذلك فمن الحسن، الشعر ونظم

ي��م��ط��ر ج��ف��ون��ك م��ن دم��ع��ك ف��ع��الم ال��م��ت��ع��ط��ر وع��ب��ي��ره ال��ح��م��ى ه��ذا
ت��س��ع��ر إذ ب��ه��ج��ي��ره��ا إدالج��ه��ا أوص��ل��ت��ه��ا ال��ت��ي م��ط��اي��اك وأن��خ
ت��ت��ع��ذر ال��ت��ي أس��ط��ره ون��ق��ط��ت م��ف��اوز ب��س��اط ب��ه��ا ق��ط��ع��ت ف��ل��ك��م
ت��ق��ص��ر ال��ب��زاة ع��ن��ه ال��س��رى س��ام��ي ش��ام��خ ح��زن ك��ل ف��ي ودف��ع��ت��ه��ا
ت��ن��ك��ر ال ف��ض��ائ��ل ع��ل��ي��ك ف��ل��ه��ا م��رس��ل أف��ض��ل ق��ب��ر ب��ك أت��ت ح��ت��ى
ت��ب��ش��ر ال��ك��رام ال��رس��ل ب��ه ج��اءت ال��ذي ال��وح��ي م��ه��ب��ط ال��ع��ن��اي��ة ع��ي��ن

ومنها:

األك��ب��ر ال��ن��ب��ي ف��ه��و ب��ه إال غ��ي��ره ن��ب��ي م��ع��ج��زة ن��ال م��ا
وأق��ص��ر زد ي��ق��ول: األم��ي��ن ح��ي��ث إل��ى خ��ال��ق��ه ب��ال��م��ع��راج أدن��اه
ت��ب��ص��ر ب��ع��ي��ن ال��م��ول��ى ال��س��وي أرأى رأس��ه ب��ع��ي��ن��ي ال��م��ول��ى رأى ح��ت��ى

بقوله: وسبعني سبع سنة مكة رشيف مساعد الرشيف يمدح وله

رح��ال��ه��ا م��ث��ق��الت وت��غ��دو خ��ف��اًق��ا ورج��ال��ه��ا ع��ي��س��ه��ا ت��أت��ي ل��ع��ل��ي��اك
ج��ب��ال��ه��ا ب��رت��ه��ا ق��د ع��ي��س ب��أق��الم س��ب��اس��ب س��ط��ور ت��ع��ج��م ل��م ول��والك
رح��ال��ه��ا ل��ل��رك��اب ت��ط��وى األرض ن��رى ل��ف��ظ��ه ب��م��دح��ك ال��ح��ادي ت��وج إذا
وش��م��ال��ه��ا أي��م��ان��ه��ا ل��ه��م أض��اءت ال��دج��ى ف��ي م��ع��ن��اك ح��س��ن ف��ي ف��ك��روا وإن
ن��وال��ه��ا ال��م��س��ت��ط��اب ال��م��ك��رم��ات م��ن دارًس��ا ك��ان م��ا أح��ي��ي��ت ل��ق��د ل��ع��م��ري
ن��ك��ال��ه��ا ال��غ��داة ألع��داك ف��ح��اق م��ع��اض��د خ��ي��ر ال��ل��ه ل��دي��ن وق��م��ت
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املتنبي: بيت مضمنًا وله

خ��ل��ي��ل ون��ع��م خ��الٍّ وت��زع��م��ه ب��ح��ب��ه م��غ��رى ك��ن��ت م��ن ن��أى وق��ال��وا:
ب��ب��دي��ل ال��ه��وى ش��رع ف��ي ي��رض ول��م س��اع��ة ع��ن��ك ن��أى م��ا خ��الٍّ ك��ان ول��و
وب��ق��ي��ل ن��اب��ن��ي م��ا ع��ل��ى ب��ق��ال ب��الب��ل��ي ت��ه��ي��ج��وا ال دع��ون��ي ف��ق��ل��ت:
دل��ي��ل ب��غ��ي��ر ي��ه��دى ف��ت��ى ف��أي وأق��ب��ل��وا ف��ق��ول��وا رش��دي رم��ت��م��وا وإن
ل��غ��ل��ي��ل��ي إذًا أش��ف��ى ال��ب��ك��ا ف��ق��ل��ت: ال��ب��ك��ا أو ع��ل��ي��ه ص��ب��ًرا اق��ت��رح ف��ق��ال��وا:

وله:

ش��ده ك��ل ف��ي م��ل��ج��أ ت��ج��ده ال��ح��ق أي��د
ع��ن��ده ال��ح��ق ي��ض��ي��ع أن إث��ًم��ا ب��ال��م��رء ف��ك��ف��ى

وله:

ال��ن��ع��س��ا م��ق��ل��ت��ه س��ح��ر وج��دي وأي��ق��ظ ال��ل��ع��س��ا ال��ش��ف��ة ق��رق��ف اش��ت��ي��اق��ي أط��ال
األن��س��ا ح��رارت��ه ع��ن��ي ن��ف��ت ل��ه��ي��بً��ا ج��م��ال��ه ش��ب ح��ي��ن ص��ب��ري وأخ��م��د
ال��ش��م��س��ا ح��س��ن��ه س��م��ا ف��ي ي��ح��ك��ي وأص��ب��ح ف��ت��ن��ة ال��ل��ه ص��اغ��ه م��ذ ب��ه ف��ت��نَّ��ا
ال��ح��دس��ا اس��ت��خ��ون��وا ب��ه ل��غ��ز ب��ه ب��ب��ي��ت ل��ه��وت��ه��م ع��ن��ه ال��ع��ذال س��أل وم��ذ
خ��م��س��ا ل��ث��ال��ث��ه ث��ان��ي��ه ع��د ب��دا ك��م��ا ألول��ه ع��ش��ر ف��آخ��ره

شعبان ثالث الجمعة يوم — هللا رحمه — تويف ذلك، غري وله محمد، اسم يف واللغز
السنة. من

بمرص ولد جاد، بن مصطفى الشيخ املوفق العفيف الصالح الشاب صاحبنا ومات
وتذهيبها، الكتب تجليد صناعة يف ورغب قايتباي، السلطان بعمارة بالصحرا ونشأ
وأدرك أستاذه وفاق فيها مهر حتى الدقدويس أحمد األسطى عند ومارسه ذلك فعانى
والرسم امللونة واألصباغ والفضة املحلول بالذهب والنقوشات والتذهيبات الصنعة دقايق
مثل: الكبار، الصناع موت بعد الصنعة بدقيق وانفرد ذلك، وغري واألطباع والجداول
وكان الشناوي محمد والشيخ الوالد، املرحوم عتيق هللا عبد بن أفندي وعثمان الدقدويس
صالًحا، عفوًفا مشفًقا ودوًدا األوضاع مألوف الطباع محبوب الروح خفيف الذات لطيف
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ليلة كل يف الكربى العدة لطيف اسم استعمال عىل مواظبًا واألوراد األذكار عىل مالزًما
وظهرت الرشيف االسم أنوار عليه الحت حتى وحًرضا، سفًرا وشتاء صيًفا الدوام عىل
عىل وأخذ واضحة، ومرا رصيح وكشف صحيح ذوق له وصار وروحانيته، أرساره فيه
األول واالسم الذكر عنه وتلقن الخلوتية، السادة طريق الكردي محمود الشيخ شيخنا
بصناعته، قانًعا شأنه عىل مقبًال يزل ولم األستاذ، حياة أيام العرص ورد عىل وواظب
شهر سابع وتويف الحمام، وافاه أن إىل فيها لريبح ويبيعها الكتب بعض ويستنسخ
رءوًفا بي كان فإنه خريًا، فيه وعوضنا هللا رحمه أشهًرا، تعلل أن بعد السنة من القعدة
من لغرض ال واملحبة واملودة العرشة حسن مع كامًال يوًما عني يصرب وال شفوًقا وعيلَّ
الكبري وهو صالح الشيخ وهم: الثالثة أوالده بعده وخلف مثله، بعده أر ولم األغراض،
وجابي بمرص األوقاف مبارشي عمدة اآلن وهو املذكور صالح والشيخ وبدوي، وأحمد
وأعانه هللا وفقه حسن، وسري عرشة حال وحسن الناس، يف ووجاهة شهرة وله املحاسبة،

وقته. عىل
أخونا املفيد والنادرة املجيد والكاتب الوحيد واللوذعي الفريد الصنو أيًضا ومات
بها ونشا والده، حجر يف وتربى السالم دار ببغداد ولد البغدادي، أفندي خليل هللا يف
وبينه عظيمة وثروة مال ذا وعظمايها بغداد أعيان من والده وكان ورفاهية، نعمة يف
إىل طهماز الطاغية وصل فلما ومعاملة، وخلطة معارشة باشا عثمان حاكمها وبني
والد عىل فقبض املذكور، حاكمها منه وفر بغداد يف حصل ما منه وحصل الناحية، تلك
تحت وأهلك ونواله، أمواله واستصفى داره ونهب وذخايره الباشا بأموال واتهمه املرتجم،
وكان املرتجم، وفيهم وجوههم عىل بغداد من فارين وأوالده وعياله أهله وخرج عقوبته
بعض مع الواقعة من مدة بعد املرتجم وحرض البالد، يف فتفرقوا إخوته أصغر ذاك إذ
الخط وجوَّد ومزاياه، للطفه الناس وأحبه أهلها وعارش واستوطنها، مرص إىل التجار
فيه يباريه وال الشطرنج لعب يجيد وكان فيه، ومهر والشكري والضيائي األنيس عىل
الحذاق غالب يناقل كان بل بالكامل، فيه معه يتناقل من وقل والرسعة الخفة مع أحد
وبذلك الكتبي، سالمة الشيخ إال بالكامل ناقله من أر ولم الرخني، أحد أو الفرزان بدون
وسليمان عثمان بن الرحمن عبد مثل وواسوه، وأكرموه واألكابر األعيان صحبته يف رغب
عند ينتقل يزل ولم عنده مبيته غالب وكان الربدييس، جربجي وسليمان الشابوري بك
إىل ويأوي العرشة وحسن الكلفة، واطراح الخفة مع فيه منهم ورغبة باستدعا األعيان
عارش وبآخره باألرشقية، العطار حسن السيد رفيقه عند ثيابه ويغسل يتاهل ولم طبقته
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عليه وأغدق الشطرنج، يف ويناقله الخط له يجود فكان وأحبه، به واختص بك مراد األمري
وما يجود ا، جدٍّ النفس كريم وكان إخوانه وواىس كتبًا واشرتى حاله، فراج بالرب ووااله
وبعده، لفقده مرصحزن من بك مراد خرج وملا دينار، وال درهم عىل يبقي وال قليل لديه
باملآكل مآلن دائًما وعبه ولوازمه بره يف ثمنها ورصف وغريها، الكتب من اقتناه ما وباع
والفقرا األطفال عىل مروره يف ويفرق منها، يأكل والفاكهة والكعك التمر مثل الجافة
املغبون ويضحك املحزون يسيل منرشًحا، دايًما السن ضحوك بشوًشا وكان والكالب
ويحرض والعلما الصلحا ويزور كان، أينما وقتها عن املكتوبة يوخر وال الجمال ويحب
واجتماع األلحان سماع ويحب الفقهية، املسايل عنهم ويتلقى دروسهم األحيان بعض يف
وتعلل بالطاعون فأصيب كعادته البارودي بيت ودخل الرتكي، اللسان ويعرف اإلخوان
أفاعيله كانت فلقد وسامحه، هللا رحمه تاريخه، سنة رجب عرشين حادي وتويف ليلتني،
وجهه: هللا كرم — عيل اإلمام قال كما وأصوله، أعراقه وطيب أصله جود عىل تدل وطباعه

م��ن��ظ��ره ف��ي وج��ه��ك ل��خ��ط أدر ال��ف��ت��ى أص��ل ت��ع��رف رم��ت إذا
ج��وه��ره م��ن ف��ه��ي أف��اع��ي��ل��ه إل��ى ف��ان��ظ��ر ل��ك ي��ب��ن ل��م ف��إن
م��ح��ض��ره س��وى ت��ع��م��دن ف��ال وذا ذا م��ن ل��ك ي��ب��ن ل��م ف��إن
م��خ��ب��ره م��ن ال��ن��ذل ي��ع��رف ب��ه��ا ال��رج��ال زي��ن ال��م��ح��اض��ر ف��إن
ع��ن��ص��ره إل��ى ي��ع��ود وك��ل وع��اش��رت��ه��م ال��رج��ال ب��ل��وت

إبراهيم السيد األريب والنادرة اللبيب، الفصيح املفرد والنجيب األوحد الجناب ومات
محمد بن الدين سعد عيل بن الدين أمني محمد بن مصطفى بن يوسف بن أحمد بن
عبد السيد والده شيخ عىل تفقه الشهر، بقلفة املعروف الشافعي الحسيني الدين أمني
والده تويف فلما والكتابة، األقالم معرفة يف وتدرج والده، إمام كان إذ الشيخوني الرحمن
املرتجم أخيه إىل سلمه وكرب شاخ فلما الشهر، قلم كتابة يف يوسف األكرب أخوه مكانه توىل
الشاذلية طريق وأخذ الفنون غرايب يف وتمهر نفيسة كتبًا واقتنى سري أحسن فيه فسار
إليه وانتسب بمراعاته ويالحظه يربه وكان كشك، محمد الشيخ عىل واألذكار واألحزاب
األجزاء من كثريًا عليه وسمع مرتىض (محمد) السيد شيخنا عىل وغريه الصحيح وحرض
شهامة ذا وجيًها مهيبًا وكان النيل، مواسم يف وباألزبكية بالركبيني منزله يف الحديثية
يوم صبح تويف متوكًال، بالعطا سموًحا همته فوق عمله فخر، وتجمل مفرط وكرم ومروة
شيخون، بمصىل عليه وُصيل وُجهز أيام، سبعة تعلل أن بعد شعبان شهر غاية األربعا
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وقاسم أفندي، حسن املفردين النجيبني ولديه وخلف نفيسة السيدة قرب والده عىل ودفن
األيام. لنا وأصلح أوالدهما عليهما وحفظ املآثر بهما وأحيا هللا أبقاهما أفندي،

الصالح الورع املعقويل األصويل النبيه الفقيه الفهامة والجهبذ العالمة اإلمام ومات
أشياخ عىل تفقه الفضال، النجبا العلما أعيان أحد بالعقاد الشهري الفيومي محمد الشيخ
املعقول يف الطلبة به وانتفع ودرس، وأنجب ومهر املالكي الصعيدي الشيخ العرصوالزم
مشهوًرا متواضًعا النفس مهذب األخالق جميل حسنًا إنسانًا وكان وأفاد وألف واملنقول
بالربقوقية تعلل حتى للنفوس محبوبًا شأنه عىل مقبًال يزل لم والصالح والفضل بالعلم

هللا. رحمه منه، بوصية هناك ودفن بها وتويف بالصحرا،
حسن الرئيس والنادرة الجليس، أنيس املفخم واملالذ املكرم الجناب صاحبنا ومات
أحسن جنسه أبناء يف له ومن الغربية، قلفة بالزامك املعروف أفندي محمد بن أفندي
بعده، من خلفه والده تويف وملا صناعته، يف ومهر والده، حجر يف تربى ومزية منقبة
للواردين منهًال منزله وصار واللطفا، الفضايل أرباب وعارش وجده هزله يف وفاقه
له من حاجة قضا يف جهده ويبذل والطالقة بالبرش إليه يرد من فيتلقى للوافدين ومربًعا
األلوف أمرا حتى والعام الخاص إليه وورد أمره، وعظم ذكره فاشتهر عالقة، أدنى به
وحسن والرياسة الحشمة، مع املريع لطفه بكأس ويسكرهم الجميع فيوايس العظام،
مرسة الدهر ولعني غرة، العمر جبهة يف كانت أوقاتًا معه قطعنا والسياسة، املسامرة
واألشغال اللوازم بعض وقىض الحرام، هللا بيت إىل الحج قصد العام هذا ويف وقرة،
يف وذلك بسالم السالم دار إىل وارتحل الحمام، فوافاه األحمال وأدوات الخيش واشرتى

هللا. رحمه بالطاعون، رجب أواخر
والفضيلتني واملزيتني الرياستني ذو الغايل واللوذعي العايل الجناب أيًضا ومات
مرص بديوان الروزنامة وظيفة تقلد بالصفائي، املعروف الروزنامجي أفندي أحمد األمري
ورصامة بشهامة حسنًا سريًا فيها وسار أهًال لها فكان أفندي، إسماعيل برص كف عندما
الوقت أشياخ عىل واملعقول الفقه يف وحرض جيًدا حفًظا القرآن يحفظ كان ورياسة،
املتون من كثريًا ويحفظ معانيها ويعرف مالك البن األلفية متن يحفظ وكان ذلك، قبل
الرؤسا مع وريًسا األمرا مع أمريًا فرتاه والعاملية، للمعرفة ادعا غري من ويناضل ويباحث

الكتاب. مع وكاتبًا العلما مع وعامًلا
يف بعده املتوىف أفندي وعثمان وتسعني، ثمان سنة املتوىف أفندي سليمان وولداه
وكانا الوالد، املرحوم أقارب من خديجة املصونة ووالدتهما ومايتني، خمس سنة الفصل
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عرشة، ست سنة يف وتويف أفندي محمد سليمان أعقب مفردين، ذكيني نجيبني ريحانتني
أيًضا موجود وهو أحمد عثمان وأعقب اآلن، املوجود أفندي وحسن الشبيبة مقتبل وهو
أفندي حسن عمه ابن وأما وجدته، وجده عمه وأوالد وعمه أبيه، من الشبه بعيد أنه إال
وحضور والركوب النزول عن وانقطع املرتجم تعلل وملا فيه، هللا بارك ذكي ناجب فهو
املنصب يف فأقام دفعه، مال عىل كلبة بأبي املعروف أفندي أحمد عوضه قلدوا الدواوين
عىل وتقلده املنصب عىل العبايس أفندي عثمان فسعى أفندي أحمد ومات الشهرين دون
أحمد وفاة وكانت الهبا يف دفعه ما كلبة أبو أفندي أحمد عىل وذهب قدر، لها رشوة

السنة. من الثاني ربيع من خلت عرشين يف املرتجم الصفائي أفندي
وهذه األحباسية، الرزقة كاتب أفندي محمد األوحد والنجيب املفرد العمدة ومات
محمد وكان أمرها، وأتقنوا اصطالحها وعرفوا وجده أبيه عن بالوراثة تلقاها الوظيفة
والبحرية القبلية بالبالد الرزق أرايض من عنه يسأل يشء ذهنه عن يعزب ال هذا أفندي
مع إليه انتقلت ومن عنه انحلت ومن مظناتها، ويعرف وكثرتها دفاترها اتساع مع
الخري قدم عىل وكان الكتابة، عوايد يف بالفقرا والرفق والصيانة والتحرير الضبط
ويركب مركب، وال ملبس يف يتفاخر ال بوظيفته قانًعا معيشته يف مقتصًدا والصالح
السكون مع الديوان إىل طلع إذا الدفرت كيس له يحمل خادمه وخلفه الحمار دايًما
أياًما، تعلل حتى حاله هذا يزل ولم العرش بالقراءات القرآن حفظ يجيد وكان والحشمة،
الشاب ابنه ابن عوضه الوظيفة يف وتقرر الثاني، ربيع من ثامن تعاىل هللا رحمة إىل وتويف
إال ومعنًى ا حسٍّ الوظيفة بأعبا وقام حسنًا، سريًا كأسالفه فسار أفندي، حمودة الصالح
وشغرت سنتني، بنحو جده بعد وتويف التمام، قبل بدره وانخسف الحمام، عاجله أنه

الدنيا. عادة وهكذا كغريها، وابتذلت الوظيفة
املرضية واألفعال السنية املناقب ذو الهامي الهاطل والغيث السامي الجناب ومات
التهامية والبالد الحجازية األقطار حامي السند السيد الرشيفة، واألخالق املنيفة والسجايا
سنة، عرشة إحدى نحو وعمره األحكام توىل مكة، أمري رسور السيد الرشيف والنجدية
فيها وسار سياسة أحسن األحكام وساس سنة، عرشة أربع من قريبًا واليته مدة وكانت
وأربعماية نيف محبسه ويف ومات عليه، مزيد ال أمنًا األقطار تلك ن وأمَّ ورياسة، بعدالة
األمور ويبارش مملكته، يف والتدبري النظر عن لحظة يغفل ال وكان الرهاين، العربان من
فيدور قط الليل ينام وال والجزئية، الكلية األمور جميع ويتفقد ويعس ويتنكر بنفسه
الصبح يصيل حتى ويطوف يتنفل يزل ولم األخري، الثلث الكعبة حول ويطوف الليل ثلثي
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هللا يف يأخذه وال األحكام، يف للنظر يجلس ثم الضحوة، إىل فينام داره إىل يتوجه ثم
السبل وأمنت النواحي تلك فعمرت إليه، الناس أقرب عىل ولو الحدود ويقيم اليم، لومة
وبالجملة خفارته، يف ليًال بمفرده يسري املسافر فكان الحرام، وأوالد العربان وخافته
مذمم، إال يخلفه ولم نعلم، فيما مثله قبله يأت لم سعيدة وأيامه حميدة أفعاله فكانت

شانه. وأصلح هللا وفقه غالب، الرشيف أخوه بعده توىل مات وملا
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وأنشأ طرا، عند البناء يف بك إسماعيل اجتهاد زاد وفيه الخميس، يوم املحرم ابتدا فكان
وأبراًجا حيطانًا وأنشأ وحواصل، ومخازن مساكن بها وجعل البحر بحافة قلعة هناك
ذلك. وغري والذخرية الجبخانة إليها وأخرج الجبل، إىل القلعة من ممتدة وأبنية وكرانك
عسكر يطلب بعرضحال إسالمبول إىل عزبان كتخدا عثمان سافر تاسعه) (ويف

الخزينة. من مصاريف باقتطاع وأذن
بالغاليني، ولحقوا بجماعته األرنؤد باشا إسماعيل سافر عرشينه) رابع (ويف
وصلت واملراكب متاريس، سبعة وعاملون الصول بناحية مترتسون القبليون والجماعة
تصيب ومدافعهم مرتاس أول عند فوقفوا الجبل، مزم مالكني فوجدوهم مرتاس أول إىل
املراكب وانخرقت فوق، إىل بأنفسهم متمنعون وهم تصيبهم، ال املراكب ومدافع املراكب
فخرج األول، املرتاس عىل الكبس أرادوا جماعة املراكب أهل من مرة وطلع مرار عدة
وهرب جماعة املغاربة طايفة من فقتل املزروع الذرة مزرعة خلف من كمني عليهم

املراكب. أهل لرياها مزاريق عىل القتىل روس ونصبت الباقون،
وإيابهم السفار ذهاب وامتنع الحسني بك عثمان أيًضا سافر سادسعرشينه) (ويف
واستمر الزيادة، يف غايته النيل وبلغ الغلة سعر وشطح الوارد وانقطع القبلية، الجهة إىل

األرايض. جميع وروى القبطي بابة شهر آخر إىل نقص غري من األرايض عىل
صلح، بطلب مكاتبات يده وعىل القبليني عند من حرضرساج عرشينه) سابع (ويف
والغالل املال بدفع ويقومون باشا حسن لهم عينها التي البالد إىل يرجعون أنهم وعىل
مدة ولهم املدة طول من سئموا فإنهم والتجار للمسافرين السبل ويطلقون للمريي،



الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

أرزاق لقطع سببًا يكونون فال إليهم يخرجوا فلم أخصامهم، مع اللقا منتظرين شهور
عثمان وهم: رهاين، إرسال برشط ملطلوبهم لإلجابة أجوبة لهم فكتبوا واملساكني، الفقرا
الرسول ورجع الكبري، بك ومصطفى األلفي بك ومحمد الوايل بك وإبراهيم الرشقاوي بك

الباشا. طرف من بشيل واحد وصحبته بالجواب

صفر شهر

مجاريح. جماعة حرض غرته يف
من كاشف سليمان وصحبته بالرسالة توجه الذي املرسال حرض ثانيه) (ويف
لم الجماعة أن وأخربوا األرنؤدي، باشا إسماعيل طرف من وآخر والبشيل القبليني جماعة
باب كتخدا رضوان وصحبته الجيزة، كاشف عيل لهم أرسلوا ثم رهاين، بإرسال يرضوا
من فامتنعوا بك وأيوب الرشقاوي بك عثمان يرسلوا أن عىل معهم وتلطفوا التفكجية
محصورون أننا أو عجز الصلح يف طلبنا أن تظنون لعلكم كالمهم: جملة من وقالوا ذلك،
الغربي الرب إىل التعدية عىل التحيل الصلح بطلب يريدون إنهم مرص يف بينكم وتقولون
األمر كان وحيث شئنا، وقت أي يف يمنعنا يش أي ذلك قصدنا وإذا االتساع، يملكوا حتى
رجع فلما محلنا، نتجاوز وال رهاين نرسل وال أسيوط حد من إال نرىض ال فنحن كذلك
إليهم فربز بمحاربتهم، باشا إسماعيل إىل فرمانًا الباشا أرسل سابعه يف بذلك الجواب
الجمعة يوم وذلك واحدة، حملة عليهم وحملوا باملراكب التي العسكر وجميع بعساكره
الهزيمة أظهروا أن بعد كمني عليهم فخرج مرتاسني؛ منهم وملكوا لهم فأخلوا ثامنه
واستمرت األحد ويوم السبت يوم بينهم الحرب وقع ثم كبرية، جملة العسكر من فقتل
يعمل الفريقني من وكل سجاًال، بينهم قايم والحرب الجهتني من بينهم ترضب املدافع
الحرب بينهم ينفصل ولم الرصد فيجد ليًال، ويكمن اآلخر عىل الشباك وينصب الحيل

يش. عىل
عرشين األعىل فقرروا البالد، عىل تفريدة عمل يف بك إسماعيل رشع منتصفه) (ويف
وما الطرق حق خالف وذلك آالف، خمسة واألدنى عرش خمسة واألوسط فضة ألف
وكتبت الوجاقلية بحرضة الدفرتدار بك عيل بيت يف ذلك ديوان وعمل الكلف، من يتبعها

أيام. ثالثة مدة يف وأوراقها دفاترها
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األول ربيع شهر واستهل

حد من ويطلبون الصلح بطلب القبليني من مرسول وحرض عليه هو ما عىل والحال
إسكندرية ثغر من ساعي ووصل رهاين، يرسلون وال وغربًا رشًقا فوق إىل أسيوط
والقبجي وصل، والداقم الرياق وأن مرص بوالية باشا حسن كتخدا إلسماعيل بالبشارة
إىل املرساة من قربوا عندما الريح فردهم الثغر إىل وصلوا املناصب وأرباب والكتخدا
بطلب املرسول حرض وملا القلعة، من متاعه نقل يف باشا عابدي فرشع قربص، جهة

بالجواب. وأعادوه بذلك، املرصلية ريض الصلح
فعمل ذلك، لتقرير بشويكار املعروف الجملية أغات أغا أحمد حرض رابعه) (ويف
وقال: أغا أحمد وتكلم واالختيارية، واملشايخ األمرا فيه اجتمع ديوانًا باشا عابدي
والغالل، املال من البالد مريي ندفع أن برشط وغربًا رشًقا قبيل إىل أسيوط من نأخذ
الواردين عنا تمنعون ال أنتم وكذلك واألسباب، بالغالل واملسافرين املراكب رساح ونطلق
الصلح وبينكم بيننا يتقرر أن وبعد منعه، فلكم الحرب آلة من كان ما إال باالحتياجات
الجواب حرض فإن الجواب، يكون ما وننظر الدولة، إىل ومنكم منا محرض عرض نكتب
أن برشط السلطانية، األوامر نتعدى وال ذلك نخالف ال لنا أماكن تعيني أو لنا بالعفو
أغا أحمد ورجع كله، ذلك إىل فأجيبوا عليه. نطلع بعينه يأتي الذي الفرمان لنا ترسلوا
من بدوي والشيخ حوالة وشهر جاويش هللا عبد صحبة اليوم ذلك صبيحة بالجواب
بالرقع الغالل وتواجدت األسعار وانحلت غالل مراكب ذلك أثر وحرضيف املشايخ، طرف
البحر عىل جرس عمل يف رشعوا القبليني بأن األخبار وصلت ثم انقشاعها، بعد وكثرت
بمسامري وسمروه وثبتوه الغربي، الرب إىل الرشقي الرب من ممتدة مرصوصة مراكب من
التعدية، ألجل ذلك أن وأظهروا البحر، بقرار مركوزة وأحجار بمراس وثقلوه وبراطات
بك وعثمان األرنؤدي باشا وإسماعيل املحاربون العسكر وصحبتها املراكب ورجعت

وصحته. الصلح تقرير وأشيع وغريهم، والقليونجية الحسني
بداخل الغوري السلطان بمدفن أن العسكر قايض الناس بعض أخرب عارشه) (ويف
فأحرض وميل، عصا وقطعة قميصه من قطعة وهي ملسو هيلع هللا ىلص النبي آثار القبة يف خزانة
بقجة داخل يف ووضعها صندوًقا لها وعمل اآلثار تلك إحضار منه وطلب الوقف مبارش
القايض وركب األتباع بعض راس عىل ورفعها كريس عىل ووضعها بالطيب، وضمخها
حتى النبي عىل بالصالة يجهرون يديه بني مشاة املتعممني بعض وصحبته والنايب،

بالخزانة. مكانها يف ورفعوها الصندوق داخل يف ووضعها املدفن، إىل بها وصلوا
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بأنهم وأخربوا جاويش هللا وعبد حوالة شهر حرض عرشه) سابع االثنني يوم (ويف
الرب إىل عليه وعدوا الجرس شغل تمموا حتى أيام ستة تركوهم الجماعة إىل وصلوا ملا
معنا قرر باشا عابدي إن لهم: وقالوا معهم، وتكلموا إليهم فعدوا طلبوهم ثم الغربي،
معزول أنه األيام هذه يف بلغنا ولكن األمور، بكامل لنا وتكفل الصورة، هذه عىل الصلح
مقرر إليه حرض إذا إال يكون ال هذا صلًحا؟ معه ونعقد معزوًال يكون وكيف الوالية، من
املرسلون، الجماعة به ورجع بذلك، جوابًا له وكتبوا معه، الكالم يكون غريه توىل أو
من الخبز وشح سعرها وغال ثانيًا الغالل وارتفعت األمور فاضطربت التمام عدم وأشيع

األسواق.
واملشايخ األمرا فيه جمع ديوانًا الباشا عمل عرشه) تاسع األربعا يوم (ويف
عرفنا ما الجماعة هؤالء ناس يا انظروا وقال: الباشا فتكلم والقايض واالختيارية
يش عىل تعاقدوا إذا النصارى رأينا إنا عقًدا، وال عهًدا وال عقادة وال دينًا وال حاًال لهم
وتالعب، ونقض صلح لهم يوم كل الجماعة وهوال بدقيقة، عنه يختل وال ينقضوه، ال
إىل أسيوط ابتدا من وهي العظيمة اململكة هذه وأعطيناهم طلبوا، ما إىل أجبناهم وإننا
كنت وإذا باردة بحجة يحتجون وأرسلوا ذلك، نكثوا إنهم ثم وغربًا، رشًقا النيل منتهى
نحن جوابهم: يف ويقولون يبطله، وال فعيل ينقض ال بعدي يتوىل الذي فإن معزوًال أنا
القايض فقال ال؟ أم قتالهم وجب بذلك أنفسهم عىل أقروا وحيث طريق. وقطاع عصاة
كان إذا فقال: السلطان. طاعة عن وخروجهم عصيانهم بمجرد قتالهم يجب واملشايخ:
عليه وقع ما عىل تستقروا ترجعوا أن إما لهم: وأقول مكاتبة لهم أكتب فإني كذلك األمر
فيما يعارضني أحد وال أموالكم من عليهم وأنفق عساكر لكم أجهز أن وإما الصلح،
جميًعا: فقالوا الدولة، أمر غري من ولو منها وسافرت بلدتكم لكم تركت وإال أفعله،
نساهم وأسكن ودورهم، وأوالدهم نساهم عىل القبض أضع فقال: األمر، نخالف ال نحن
جميعها ذلك وأجمع نساهم، تملكه وما وبالدهم تعلقاتهم وأبيع الوكايل، يف وحريمهم
وكتبوا وأطعنا، سمعنا فقالوا: مايل، من تممته ذلك يكف لم وإن العسكر، عىل وأنفقه

وأرسلوها. واألمرا الباشا عليها وختم بذلك لهم خطابًا مكاتبة
عنده كان من كل بأن األسواق يف ونادى األغا نزل عرشينه) ثالث األحد يوم (ويف
استحق يش أحد عند أيام ثالثة بعد ظهر فإن ألربابها، يردها القبليني لألمرا وديعة

بك. إسماعيل تدبري ذلك وكل العقوبة
عزموا الجماعة أن وأخرب بك إبراهيم رساجني وباش هجان حرض الثالثا) يوم (ويف
املراسلة وذكروا صبحها يف ديوانًا الباشا فعمل الجرس، وفك والرجوع االرتحال عىل
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وختموا بذلك، محًرضا وكتبوا بك إسماعيل غايلة املشايخ وضمن غايلتهم الباشا وضمن
ووردت الجرس رفع وتحقق عزبان، اختيار باش كتخذا مصطفى صحبة وأرسلوه عليه

قليًال. األسعار وانحلت املراكب بعض

الثاني ربيع شهر واستهل

املولد عمل يف ورشع الحسيني املشهد بجوار عمره الذي بيته إىل السادات حرضشيخ فيه
زويلة باب من القناديل ووقود بالليل الحوانيت بفتح الناس عىل ونادوا بذلك، واعتنى
وطبوًال ومشاعل قناديل وأحمال ومواكب وأشاير سيارات وأحدثوا القرصين، بني إىل

وليلة. يوًما عرش خمسة ذلك واستمر وزموًرا
وصىل الشيخ، ببيت فتغدى له الشيخ باستدعا باشا حرضعابدي الجمعة) يوم (ويف

العيني. قرص إىل ركب ثم الخطيب وعىل الشيخ عىل وخلع باملسجد الجمعة
يف فعملوا مرسومات يده وعىل الرومية الديار من ططري وصل اليوم) ذلك (ويف
لعابدي تقريًرا أحدها مضمون وكان املرسومات، وقريت العيني بقرص ديوانًا صبحها

مرص. والية عىل باشا
املرصي. القطر من وإبعادهم القبليني األمرا حرب عىل والحث األمر والثاني:

الرومية. الديار إىل املرهون اإلفرنجي بطلب والثالث:
وانكسف والقلعة القرصواملراكب من ومدافع شنًكا باشا عابدي عمل ذلك قري فلما
وأنفذ والعظمة البرش وأظهر باملنصب، املبرش إليه حرض أن بعد كتخدا إسماعيل بال
أفندي محمد إىل أرسل أنه حتى النهار، طلوع إىل يصرب ولم األعيان إىل ليًال املبرشين
والعلما األمرا إليه وحرض دينار، ماية وأعطاه الليل من ساعة خامس يف املبرش البكري
إىل وحريمه عزاله باشا عابدي ونقل والعام، الخاص عند ذلك وثبت للتهنية، صبحها يف

القلعة.
جوابات، وبيده قبيل ناحية من كتخدا مصطفى رجع عرشه) ثاني الجمعة يوم (ويف
األغا بك وسليمان الوايل بك إبراهيم وصحبته قبيل إىل ترفع الكبري بك إبراهيم أن وأخرب

املنية. حد من طالبون أنهم والجوابات وملخص بك، وأيوب
يحصل فلم واألمرا املشايخ حرضه ديوانًا الباشا عمل عرشه) رابع األحد يوم (ويف

اإلفرنجي. سفر سوى
منفلوط حد من يطلبون جوابات وبيده بك إبراهيم باشا حرضرساج أواخره) (ويف

املذكور. الرساج وسافر بذلك جوابات لهم وكتبت ذلك، إىل فأجيبوا
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األوىل جمادى شهر واستهل

الحج. إمارة بك غيطاس قلدوا غرته يف
والية مضمونها بمكاتبات دمياط طريق عىل الرب من ططريون وصل ثالثه) (ويف
يف إسالمبول إىل دخل باشا حسن أن وأخربوا مرص، عىل باشا حسن كتخدا إسماعيل
املذكور إسماعيل كتخدا قابجي وألبس باشا عابدي وكيل أبرمه ما ونقض األول ربيع
من وخرج الوالية، قابجي وتعني الثاني، ربيع ثالث املنصب قفطان عنه نيابته بحكم
فلما يوًما، وعرشين ثالثة مدة يف الططر وحرض بيومني، الططري خروج بعد إسالمبول

األعيان. بيوت إىل املبرشين وأنفذ عظيًما رسوًرا كتخدا إسماعيل رس الططر وصل
املنوفية إىل بك رضوان وسافر املنية، إىل القبليني األمرا بانتقال الخرب ورد وفيه

الغربية. إىل الحسني بك وعيل الرشقية إىل بك وقاسم
إن إخواننا يا لهم: وقال والوجاقلية األمرا بك إسماعيل جمع عرشينه) (ويف
ويدفعها. بها فليحرض بقية عنده كان فمن الحلوان، باقي مني يطلب أرسل باشا حسن
وجماعته بك إسماعيل طرف الذي وحسبوا الديوان أفندي شقبون أفندي حسن فأحرضوا
كيس، أربعماية نحو وأتباعه بك حسن طرف عىل وطلع كيًسا، وخمسني ثلثماية فبلغ
يأت، فلم بك عيل إىل أرسلوا وكانوا كيًسا، وستون ماية الدفرتدار بك عيل طرف وعىل
وبارنبال فارسكور بك عيل بالد واألغراض العجب، هذا يش أي بك: حسن لهم فقال
ونزل بك إسماعيل بينهم من فقام والكالم، اللغط وزاد قليل، حلوانهم الليانة ورسس
قرص إىل ذهب بك وعيل العزب، قبة إىل خرج بك حسن وكذلك الدهب، جزيرة إىل وركب
بك عيل إن ثم بيته، إىل رجع ثم الباشا إىل ركب بك عيل وأصبح قمر، بالشيخ الجلفي
وقتنا، إىل باشا حسن أيام من رصفته وما تعاطيته وما حسابي تحرير من بد ال قال:
املبدول بك محمد هو الذي الحج أمري وادعى السنة، تلك الحج أمري عىل رصفته وما
حسن وحرض املجنون تابع كتخدا رضوان ببيت واجتمعوا الجداوي عىل ووقع ببواقي،
وحرروا بك، إسماعيل عن وكيًال الوكيل أغا ومصطفى مخدومه، عن وكيًال بك عيل كتخدا
نيف البالد يف بواق له وطلع كيًسا، وعرشون ثالثة بك عيل طرف عىل فطلع الحساب

كيًسا. وأربعون
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اآلخرة جمادى شهر

أغا وإدريس أغا وعيل أغا عريف وهم: أغوات، أربعة بنفي الدولة من فرمان حرض فيه
مرافعة. كتابة يف ورشع السعادة دار أغا جوهر لذلك فحنق أغا، وإسماعيل
الوزارة. بلفظ فيه وخوطب كتخدا إلسماعيل فرمان وصل عارشه) (ويف

األمرا وحرض باألزبكية بيته يف ديوانًا املذكور باشا إسماعيل عمل األحد) يوم (ويف
أمر الديوان انفضاض وبعد باشا، عابدي بحساب األمر وفيها املكاتبة، وقروا واملشايخ
توت أول من أشهر الستة حساب وتحرير باشا عابدي إىل بالذهاب واألفندية الروزنامجي
الرضبخانة منه وأخذ عوايده، عن زيادة أخذه وما باشا إسماعيل مدة ألنها برمهات؛ إىل

املذبح. من مراتبه وقطعوا خازنداره، إىل وسلمها
إسماعيل لهم قال حرضوا فلما واالختيارية الوجاقلية إىل أرسل عرصيتها) (ويف
عابدي إىل دفعناها فقالوا: بها؟ صنعتم فما كيس ثمانماية جمعتم أنكم بلغني باشا:
قالوا: قتل؟ والعدو قال: العدو، لقتل قالوا: يش؟ ألي فقال: العسكر، عىل ورصفها باشا
أين ومن قالوا: قدرها، كذلك منكم طلب العدو ورجع الحال احتاج إذا حينئذ قال: ال،
االحتياج. لوقت مستحفظان باب يف عندكم واحفظوها منه اطلبوها إذًا قال: ذلك؟ لنا

وصحبته داًرا بها له وبنى بمنفلوط بك إبراهيم باستقرار األخبار تواترت وفيه
فوق. إىل ترفعوا فإنهم الصناجق وبقية بك مراد وأما بك، أيوب

أرسل بك إسماعيل وكان الروم، من الجربان كتخدا حسن حرض االثنني) يوم (ويف
ألنه القبيلة؛ هذه من يكن لم أنه وعىل البارودي أغا محمد بسعاية حضوره يف يتشفع
حرض وملا الجاويشية، كتخدا أغا سليمان مملوك بك وحسن كرش أبي بك حسن مملوك
األمرا من وردت مكاتبات بسبب منفيني قلعة شنق إىل أرسلوهم الرهاين األمرا أن أخرب
فلما العفو، طلب يف لهم بالسعي وخالفه القزالر مثل: الدولة متكلمي بعض إىل القبايل
رواتب ولهم أعزاز منزل يف وكانوا رواتبهم، وأسقط فنفاهم ذلك وبلغه باشا حرضحسن

الشهر. يف قرش خمسماية شخص لكل وجامكية
كيس، ستماية نحو باشا إلسماعيل فطلع باشا عابدي حساب تحرر عرشينه) (ويف
بها أخذوا نحوها املريي لطرف عليه وطلع كيس، ثلثماية ودفع نصفها، عن له فتجاوز
وأخذ تقادم، له وقدموا وأكرموه وهادوه معه حسابهم من األمرا وسامحها وثيقة عليه

الحج. بركة إىل خيامه وبرز والسفر االرتحال أسباب يف
والداقم والريق باشا، إلسماعيل األطواخ بوصول السعاة مع الخرب ورد أواخره) (ويف

اإلسكندرية. ثغر إىل
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السبت بيوم استهل رجب شهر

ليجمع بكر ديار إىل الشام طريق عىل الرب من باشا عابدي سافر االثنني) يوم ثالثه (يف
إسماعيل صحبته وسافر عظيمة، بأموال مرص من وذهب املوسقو، قتال إىل العساكر
اختارهم من واألرنؤدية القليونجية عسكر من باشا إسماعيل وأبقى األرنؤدي باشا

إليه. وأضافهم لخدمته
شنك بعمل وأمر لذلك فابتهج الباشا إىل والدقام األطواخ وصلت عارشه) (ويف
حراقة وعملوا وتعاليق صواري ونصبوا هناك، إىل األمرا وحرض األزبكية، بربكة وحراقة
الشافعي اإلمام مقام إىل وذهب الجمعة يوم صبح يف الباشا ركب ثم ليلتني، ووقدة

املوكب. عىل ليلتها يف ونودي النرص، باب خارج العزب قبة إىل ورجع فزاره،
الرومية والعساكر والوجاقلية األمرا خرج عرشه خامس السبت يوم صبح كان فلما
وعىل القديم، بالشعار وركب أمامه، املوكب وانتظم للفرجة، الناس واجتمع واملرصلية،
النوبة وخلفه واملالزمون، والجاويشية السعاة وأمامه األطلس، والقفطان الطلخان رأسه
املعتاد، القديم ونظامهم بزينتهم والبيلشانات بالشعار األمرا جميع أمامه وركب الرتكية،
ذلك وكان األبراج من املدافع له رضب القلعة إىل طلع وملا عظيم، موكب يف القاهرة وشق
ابتلَّت حتى بالقلعة جلوسه وقت إىل ركوبه وقت من املطر وسح الغيوم مرتاكم اليوم
اليوم ذلك وكان بذلك، مستبرشون وهم وحوايجهم والعسكر األمرا ومالبس مالبسه،

القبطي. برمودة خامس
الفقها من الكثري الجم وطلع واملشايخ، األمرا وطلع الديوان عمل الثالثا) يوم (ويف
العرويس الشيخ عىل خلع الداخل الديوان يف التقرير قري فلما الِخَلِع، يف وطامعني ظانِّني
بك إسماعيل إن ثم فقط، الكبار واألمرا األمري والشيخ الحريري والشيخ البكري والشيخ

وخرجوا. فقاموا الربكة حلَّت أسيادنا يا تفضلوا وقال: الحارضين املشايخ إىل التفت
األسعار وتنقيص تسعرية بعمل املحتسب الباشا أمر عرشينه) الخميس يوم (ويف
بخمسة، والجامويس أنصاف بستة الضاني وجعلوا فضة نصف اللحم سعر فنقصوا
ريال ثالثة إىل الغلة سعر ونزل بالزيادة، خفية يبيعونه وصاروا باألسواق وجوده فشح

ونصف. تسعة بعد اإلردب ونصف
يف الديوان الباشا فعمل الدولة، من مرسوم ورد عرشينه) ثامن الخميس يوم (ويف
للسلطان بالنرص والدعا باألزهر البخاري صحيح بقراءة األمر وفيه وقروه اليوم ذلك
وكذلك املسلمني، مدن من عظيمة ومدن قالع عىل واستولوا تغلبوا فإنهم املوسقو، عىل
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املذاهب من املشايخ من عرشة بتقرير الباشا وأمر وقت، كل يف األذان بعد له يدعون
مدرس لكل فضة نصف مايتي يوم كل يف لهم ورتب يوم كل يف البخاري يقرون الثالثة

بفرمان. الدوام عىل لهم بتقريرها ووعدهم الرضبخانة، من نصًفا عرشون
واملغرة. بالنورة األزهر الجامع حيطان تبييض يف الباشا رشع وفيه

جلوًسا القديمة القبلة يف وجلسوا واملشايخ العرويس الشيخ حرض األحد) يوم (ويف
أيًضا بك إسماعيل قرر الجمعة، بقية ذلك عىل واستداموا البخاري من أجزا وقروا ا، عامٍّ
الصناع وحرض األوىل، العرشة نظري البخاري أيًضا يقرون كذلك الفقهاء من عرشة

الرتتيب. ذلك وبطل األعمدة وجال والدهان البياض يف ورشعوا

شعبان شهر

الصيارفة وأن الناقص والذهب املغشوشة بالزيوف التعامل بإبطال نودي ثانيه) (يف
املغشوش الذهب وكذلك املنحسة، الفضة الدراهم بها يقطعون مقصات لهم يتخذون
يباع وإنما به، يتعامل وال بطاًال يكن قراريط ثالثة ينقص الدينار كان وإذا الخارج،
األمر، لهذا الناس يمتثل فلم جديًدا ليعاد الرضب دار إىل املصاغ بسعر املوردين لليهود
عىل الذهب غالب ألن وغريها؛ املبيعات يف بذلك التعامل عىل واستمروا عليه يوافقوا ولم
يسهل فلم النصف، من قريبًا فيه خرسوا املصاغ سعر عىل بيع وإذا وأكثر، النقص هذا

بينهم. فيما مصطلحون عليه هم ما عىل ومشوا ذلك بهم
رجب عرش حادي الحميد عبد السلطان بموت األخبار تواترت أيًضا أوايله) (ويف
نحو وعمره خان سليم السلطان وهو مكانه، مصطفى السلطان أخيه ابن وجلوس
اسمه وعليها دراهم واملسافرين التجار صحبة اإلشاعة إثر يف وورد سنة، الثالثني

املذكور. شعبان يف جمعة أول الخطبة يف له ودعي وطرته،
ذهابه وسبب دجوة ناحية من الدفرتدار بك عيل حرض تاسعه) الثالثاء يوم (ويف
العبد ذلك وكان هناك، حادثة بسبب عفيف بمنية بك لعيل عبًدا قتلوا حبيب أوالد أن إليها
عىل بركوبه الباشا من فرمانًا فأخذ بك؛ عيل عىل ذلك فعز والفروسية بالشجاعة موصوًفا
وعندما املبدول، بك ومحمد بك باكري وصحبته إليهم ونزل بلدهم، وتخريب حبيب أوالد
عيل وصل فلما الجزيرة، إىل وذهبوا البلد من وارتحلوا متاعهم وزعوا بذلك الحبايبة علم
فهدموا بهدمها فأمروا خالية، دورهم ووجدوا أحًدا يجدوا لم دجوة إىل معه ومن بك
من حولها وما البلد أهل عىل فردة وعملوا النار، فيها وأوقدوا ومقاعدهم، مجالسهم
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جرية يف وغاللهم وأمانتهم ودايعهم عىل وتفحصوا طرق، وحق كلًفا منهم وطلبوا البالد،
بهايمهم من بالنواحي وجدوه وما بزرعهم وأحاطوا فأخذوها وغريها طحلة مثل البالد
إىل ورجعوا ودفعوها، بدراهم الوسايط بسعي وصالحوه أمرهم تداركوا ثم ومواشيهم،

وهدمها. خرابها بعد ولكن وطنهم
املريي واملال الغالل منهم يطلب القبايل لألمرا بخطاب سلحداره الباشا أرسل وفيه

االتفاق. حكم

وشوال رمضان شهر واستهل

شاه، سليم السلطان باسم والخطبة السكة بإجرا معني أغا مرص إىل وصل رابعه يف
لهذا تأخريه يف والسبب الجمع، بحرضة بذلك الوارد املرسوم وقرا ديوانًا الباشا فعمل
أيًضا الخرب وورد والتولية، بالعزل الدولة رجال واشتغال السفر بأمر االهتمام الوقت
قبطان عوضه وتوىل الصدارة، وتقلد الرب رياسة إىل البحر رياسة من باشا حسن بعزل

باشا. بستنجي بقتل أيًضا وأخربوا الجرديل، حسني باشا
معجلة. مقدمة خمسة سنة مريي فتحوا أيًضا أوايله) (ويف

وفيها أوامر، وبيده الرومية الديار من عزبان كتخدا عثمان حرض أواخره) (ويف
إسماعيل مع يكونوا بأن األمرا، وباقي للوجاقلية والخطاب القبايل األمرا محاربة عىل الحث
للدولة. الخزينة تشهيل مع الخزينة من رصفه يلزم ما برصف لهم واإلذن باملساعدة بك
الذهب من املعاملة عيار حسن منها أوامر يده وعىل ططري وصل عارشه) (ويف
وعرشين بماية ويرصف قرياًطا، عرش تسعة املرصي الذهب عيار يكون وأن والفضة،
وأربعني بماية واإلسالمبويل الناس بني الرصف يف الواقع عن أنصاف أربعة بنقص نصًفا
خمسة بنقص بماية الفرانسة والريال خمسة، بنقص بمايتني والفندقيل عرشة، وبنقص
والبندقي مدفع بأبي املعروف وهو أيًضا، بنقصخمسة وتسعني بخمسة واملغربي أيًضا،
حصة الناس فخرس بذلك ونادى والوايل األغا فنزل عرش، خمسة بنقص وعرشة بمايتني

أموالهم. من
الحجاج. وركب باملحمل بك غيطاس الحاج أمري خرج غايته) (ويف

أذرع املبارك النيل أوىف القبطي) مرسى لعارش املوافق القعدة شهر منتصف (ويف
العام هذا وانقىض العادة عىل بحرضته السد وكرس الخليج فم إىل الباشا ونزل الوفا
طلب ففتحوا الخراجي، يف الهاليل العام وتداخل االزدالف السنة هذه يف وحصل بحوادثه،
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القبلية الجهة بتعطيل الوارد وضيق االحتياج لرضورة أوانه قبل القابل الخراجي املال
الحلوان بباقي السنة أول من الطلب بك إسماعيل ووجه عليها، الخارجني األمرا واستيال
املتوالية بالفرد املطالبة ذلك أثنا ويف الصيفي، ثم الشتوي املال ثم باشا حسن قرره الذي
الرساجني من واملعينني الرسل قباح الناس عىل ووجه امللتزمني، من البالد عىل املقررة
التجريدة مثل بيته يف عليه ويدخلون اإلنسان فيدهمون القليونجية، وعسكر والدالة
ويلني ويالطفهم فيشاغلهم عابسة، بوجوه واألسلحة البنادق بأيديهم والعرشة الخمسة
فيسمعونه آخر، وقت عىل فيعدهم وفظاظة قسوة إال يزدادون فال باإلكرام خواطرهم
مسافًرا يكون أو الدار صاحب يجدوا لم وربما طريقهم، أجرة يف ويشتطون القول قبيح
عليهن، الهجوم من فيه خري ال ما منهم ويحصل النسا، إال فيها وليس الدار فيدخلون

الجريان. بيوت إىل هربن أو الحيطان من نططن وربما
وعسف بلية، كل بها وأنزل املنوفية إىل الكبري بك عيل قرابة بك رضوان وسافر
املعقول عن الخارجة الكلف وطلب والتساويف البلص يأخذ قبيًحا عنيًفا عسًفا بالقرى
من مرة كل ويف عاد، ثم بطندتا البدوي السيد مولد إىل رجع ثم رشيد، إىل وصل أن إىل
بالغربية، الحسني بك وعيل بالرشقية بك قاسم وكذلك والجور، العسف يستأنف مروره
الذاهبني باملسافرين فعسف طرا، بقلعة املرابط كاشف مصطفى بك إسماعيل وقلد
وأمر إليه، طلبها إال منحدرة أو صاعدة سفينة عليه تمر فال قبيل جهة إىل واآليبني
وغريها، الثياب من القبليني لألمرا االحتياجات أخذهم بحجة وتفتيشها فيها ما بإخراج
من فيها ما نهب ذلك من شيٍّا بالسفينة َوجد فإن لبيوتهم، دراهم أو أشيا إرسالهم أو
ونكل وحبسهم الريس وعىل عليهم وقبض آخره، عن وأخذه واملتسببني املسافرين مال
اختاره، ما السفينة من أخذ شبهة فيه شيئًا يجد لم وإن بمصلحة، إال يطلقهم وال بهم

منهم. يأخذه بمال إال يطلقهم فال وحجزهم
الذي فكان ومتاعهم، ملالهم وحفًظا لرشه تقية ابتدا فصانعوه فعله الناس وتحقق
به يطيب بما ويصالحه الوسايط، ببعض إليه يذهب متاع أو بتجارة قبيل إىل السفر يريد
تحت إىل طايعني يأتون قبيل من الواصلون وكذلك له، يتعرض فال بسالم ويمر خاطره
واتبعوها القاعدة هذه الناس وعلم فيصالحونه، واملسافرون الريس إليه ويطلع القلعة
ساير نسا فعل وكذلك األثمان، غلو من الخسار واستعوضوا الجملة، يف عليها وارتاحوا
حتى ا، رسٍّ واألمتعة املالبس من أزواجهن إىل إرسالهن عن وأرشوه وهادينه القبليني األمرا
عىل أجوبتهم وتأتي بمعرفته، يرسله وهو إرساله من يردن ما إليه يرسلن اآلخر يف كانوا

بذلك. منته وطوقهم وجميًال يًدا له واتخذ خفية بيوتهن إىل يده
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عليه فوفدوا العساكر، يف بك إسماعيل رغبة الروميل وجبال األرنؤد بالد يف وشاع
منهم فأسكن أوضاعهم، وانعكاس أديانهم وعدم املنحرفة وطباعهم املختلفة بأشكالهم
والعلوفات النفقات عليهم وأجرى العتيقة، بمرص وطايفة ببوالق وطايفة بالجيزة طايفة
وأجناس ومشنبون عزق وأكثرهم وافرة عدة منهم فاشرتى املماليك، الياسريجية له وجلب
دين معرفة وال آداب يف يدربهم ولم الفروسية يف وهلة أول من واستعملهم معهودة غري

الجيش. وتكثري األعدا مقاومة عىل حرًصا ذلك كل كتاب، وال
والصواغ الرسوجية وأحرض الدولة، إىل والتحف واألموال الهدايا إرسال وتابع
عبد السلطان موت قبل وذلك وأوالده، للسلطان رسوج ستة فوضعوا والعقادين،
والقصعة الرسج مع وهي مزركشة بعبايات املرصيني رسوج وضع طريقة عىل الحميد
والبالمات واللجامات والركابات، والذهب والربوق بالجواهر مرصعة والقربوس
من كلها والرشمات والرأس الكرس، البندقي الذهب من كلها والسالسل والشماريخ
الرشاريب وجميع والزمرد، املرجان وشماريخ الذهب وسلوك باملخيش، املصنوع الحرير
أقاموا ثمينة وكلفة بديعة صناعة واملعادن املرجان تعاليق وبها املخيش، القصب من
والقدور األواني من كثريًا واشرتى البارودي، أغا محمد ببيت أيام عدة ذلك صناعة يف
كرشاب املكرر السكر من املصنوع الرشبات بأنواع ومالها معدن اآلسكي الصيني
واملربيات الورد، وماء والعنرب باملسك املطيب والصندل والحماض والورد البنفسج
ذلك وأرسل والكابيل، والزنجبيل والبسباسة وجوزبوا القرنفل مربى مثل: الهندية
الجياد، من خيول عدة ومعها عزبان، كتخدا عثمان صحبة بالبحر الخزينة مع
ذلك، وغري املكرر الورد وما وأفاوية، وبن، وأرز، وطرايف وعنرب وعود هندية وأقمشة
يف نره ولم به نسمع ولم ذلك مثل أرسل مرص أمرا من تقدم فيما ألحد يتفق ولم
قيمة التي الفخار من ظروف يف يضعونها األرشبة أن رأينا ما نهاية فإن تاريخ،
من يأتي الذي باشا رشبتيل يصنعه الذي حتى عرشة، أو أنصاف خمسة منها الظرف
من وأكثر دينار ماية يساوي فيها ما فأقل هذه أما السلطان، لخصوص إسالمبول

ذلك.

242



(١٧٨٨م) وألف ومايتني ثالث سنة دخلت ثم

العام هذا يف مات من ذكر

الخياط مصطفى الشيخ اإلتقان أبو الفلكي الحيسوب املاهر العالمة السنة هذه يف ومات
الكالرجي ويوسف أفندي رضوان مثل: الفن أرباب من األوىل الطبقة أدرك صناعة،
الغمري محمد والشيخ الخوانكي رمضان والشيخ والكرتيل النشييل محمد والشيخ
والتقويم الحساب يف ومهر منهم، وتلقى عنهم وأخذ الجربتي، حسن الوالد والشيخ
الخمسة، التواريخ وتداخل السنني وتحويل والرتكيب والحل والتحاويل األزياج وحل
األحكام وداليل ومواسمها وبسايطها وكبايسها وتواقيعها بعض من بعضها واستخراج
مع ودقايقها وساعتها أوقاتها واستخراج والخسوف، الكسوف ومظنات واملناظرات
باإلتقان ومعارصوه أشياخه له وأقر الخطأ، وعدم الحدس وصحة والتحرير الضبط
عرصينا وأجلهم وأنجبوا، عنه وتلقوا الفن طالب عليه ووفد أشياخه بعد وانفرد واملعرفة،

به. ونفع بقاه هللا أطال الورداني، سالم بن عثمان الشيخ املتقن العالمة وشيخنا
ثالث سنة يف معه وحج عنه وتلقى مديدة مدة الوالد املرحوم املرتجم والزم
الحسابيات، يف عرصه فريد مصطفى الشيخ عنه: يقول وسمعته وألف، وماية وخمسني
األحكام، داليل يف مسكني قطه أفندي وحسن الرسميات، يف النشييل محمد والشيخ
وتواقيع التواريخ ومواقع السيارة مقومات من السنة دستور عام كل يف يستخرج وكان
كثرية نسًخا منها وينقل العامة، لنفع الشمسية السنة ويعرِّب واألهلة، واملواسم القبط
والرومية والقبطية العربية الشهور وأوايل األهلة منها يعملون والعام، الخاص يتناولها
سيدي األستاذ منه والتمس ذلك، وغري الربوج وتحاويل واملواسم، والتواقيع والعربانية
فأجابه وألف، وماية ثمانني سنة لغاية الثابتة الكواكب تحريك وفا بن أحمد اإلمداد أبو
ودرجات وجهاتها وعروضها أطوالها حساب أتم حتى أشهًرا، به واشتغل ذلك إىل
بغاية عرضمرص بأفق ومواضعها وأبعادها وتوسطها ورشوقها غروبها ومطالع ممرها
ومرصفه بأوده األستاذ له وقام السمرقندي، الجديد الرصد أصول عىل والتدقيق التحقيق
أقام أنه لفظه من أخربني سنيه، إجازة ذلك عىل وأجازه بذلك، اشتغاله مدة عياله ولوازم
هذا يف نافعة وتحريرات مؤلفات وله املطلوب، تمام بعد أشهًرا ذلك فضل من يرصف
عبارة وهو املجدي، البن اليتيم الدر بطريق القمر مقومات عقود حل جداول منها الفن
كراريس عرشة يف املواهب أسنى كتابه يف أفندي رضوان العالمة صنفه ما تسهيل عن
األصل ويف سطر يف الوسط مع فيجمع للوسط، باملركز املعدلة الخاصة تعديل فيه جمع
ولم بالفن، دربة له من ذلك يعلم العمل، سهولة من فيه ما يخفى وال سطرين يف يجمع
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الثياب وتفصيل الخياطة، بصناعة اشتغاله مع واإلفادة والحساب بالنفع مشتغًال يزل
املكان بوسط والصناع الطلبة مع ويمارس يكتب املكان زاوية يف جالس وهو يديه بني
هذه يف تويف أن إىل مبارشته، يلزم فيما أيًضا ويبارشهم ويخيطونها الثياب يفصلون

التسعني. جاوز وقد الرميلة، جهة بيته يف السنة
أخيه ابن بعده وتوىل خان أحمد بن الحميد عبد السلطان الزمان سلطان ومات

آمني. تعاىل، هللا وفقه مصطفى، بن سليم السلطان
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جهات منها إسالمية، وممالك قالع عدة عىل أغاروا املوسقو بأن األخبار وصلت املحرم يف
غال بها واقع إسالمبول وأن مرص، عىل كالصعيد إسالمبول عىل تغل وكانت األوزي

عظيم.
إن بأنهم القبليني، األمرا بسبب مرسومات وبيده أغا واحد حرض أواخره) (ويف
فالزم الغالل وال املال يدفعوا ولم باشا حسن عليها صالحوا التي الجهات تعدوا كانوا
أقسم السلطان فإن ويقاتلوهم إليهم يخرجوا يمتثلوا لم وإن ومقاتلتهم، محاربتهم من
ثم الديوان يف املرسومات تلك فقروا التأخري، يف عذرهم يقبل وال الفريقني يزيل أنه باهلل
من وآخر بها القادم األغا طرف من وآخر مرصيل واحد صحبة مكاتبات مع أرسلوها

الباشا. طرف

األول ربيع أوائل ويف

حسن مع حددوه ما يتعدوا لم أنهم ملخصها القبليني األمرا من بجوابات الرسل رجع
حاجًزا بنى بك إسماعيل ثم منفلوط، من لنا حدد فإنه باشا، عابدي من بأوامر إال باشا
اختص وأنه لنا يكون ذلك ورا ما أن عىل وقرينة دليل وذلك بطرا، وأسواًرا وقالًعا
فإنه علينا، بمرص الكاينني لألمرا مزية وال القبلية، األقاليم لنا وترك البحرية باألقاليم
واملال الغالل وأما منا، أظلم فهم ظلمة كنا وإن واحد وجنس واحد أصل وإياهم يجمعنا
مراكب لنا فريسلوا ثانيًا أرسلناها التي املراكب ترجع فلم غالل جانب لهم أرسلنا فإننا
إىل سابًقا الجاويشية كتخدا أغا صالح أرسلوا أنهم أيًضا وذكروا ونرسلها، نعبيها ونحن



الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

يأتي ما بمقتىض العمل يكون رجوعه فعند بالجواب رجوعه انتظار يف ونحن إسالمبول،
السلطان. أمر نخالف وال املرسومات من به

األوىل جمادى شهر

حسن وأن ونفيهم، الينكجرية وأغات اإلسالم وشيخ الدولة وزير بعزل أخبار وردت
املوسقو ألن إسماعيل؛ له يقال بمكان محصور وأنه بالسفر وهو الصدارة توىل باشا
وصالحهم املوسقو هادن إنه ثم البالد، من بعده ما وأخذوا إسماعيل وراء ما عىل أغاروا
املنفيني الرهاين املرصلية األمرا أحرض السلطان وأن الشتا خروج إىل أشهر خمسة عىل
وأما كاشف، وسليمان املرادي بك وعثمان اإلبراهيمي بك الرحمن عبد وهم: ليميا بقلعة
ويحرضهم رواتب لهم وعني قناقات يف فأنزلوهم حرضوا وملا بليميا، مات فإنه بك حسني
ويعجبه إليهم ينظر وهو بالخيول رماحة ويعملوا امليدان، إىل األحيان بعض يف السلطان
عىل فصالح إسالمبول إىل وصل أغا صالح أن أيًضا الخرب وورد إنعاًما، ويعطيهم ذلك
باألوراق وأرسلوا بك ومحمود باشا منجم أفندي نعمان بواسطة األمر وتم القبايل، األمرا
وأمر بك ومحمود أفندي نعمان عىل وانحرف يمضه، ولم لذلك فحنق باشا حسن إىل
إىل أفندي نعمان فنفى السلطنة، دار من وإخراجهما ونفيهما مناصبهما من بعزلهما
أغا صالح وسافر طبيخهم، وشاط إسالمبول من قريبة جهة إىل بك ومحمود أماسيه،

إسالمبول. من
رجب، منتصف يف موته وكان باشا حسن بموت الخرب ورد شعبان) شهر (ويف

املوسقو. من مقهوًرا مات وكأنه
الليل. من ساعة سادس يف لطيفة زلزلة حصل رمضان) عرش ثاني (ويف

لحسن كانت ودايع فأخذوا الرومية، الديار من أشخاص ثالثة وصل أيًضا، وفيه
ورجعوا. أيديهم تحت كانت ممن فتسلموها بمرص باشا

آخره. عن بك إسماعيل بيت احرتق الفجر، قبل شوال) عرش ثالث الجمعة ليلة (ويف
أغا رضوان وقلدوها الحسبة من املحتسب كتخدا حسن عزل عرشينه) خامس (ويف
فإن األزهر، الجامع بجراية متكفًال كان أنه أغا حسن فأنهى الجاويشية، وجاق من محرم
للمجاورين بها يقوم وهو املنصب، له ردوا وإال فيها استمر مثله بها، يتكفل املتويل كان
شيطانية دسيسة وهي بذلك، القيام إال يسعه فلم ذلك، أغا لرضوان قالوا فلما كان، كما
بك عيل عليه والناظر معطل، بعضها جهات لها األزهر الجامع أخبار فإن لها أصل ال
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خالفه من أو املريي، من أراد جهة أي من ويقطع يصل كتخداه، أغا وحسن الدفرتدار
لم املتويل أن ومعلوم املنصب، إليه لريجع املتويل تعجيز بها يريد الدسيسة هذه فدس
أقرانه، بني وجرسته غرامته ضياع عنها نزوله من ويلزم دفعها، برشوة إال ذلك يتقلد
ويدفعها السوقة من يأخذها التي الحسبة مظالم عىل وفردها بذلك القيام إال وسعه فما
وطعامهم قوتهم ليكون العلم؛ طلب يف واملنقطعني للمجاورين خبًزا بها يصنع للخباز،
ذلك واشتهر يوم، كل يف فضة نصف آالف خمسة نحو وذلك املكرر، والسحت الظلم من
الرضورات بقولهم: اعتذروا أو باملنكرس طالبوه وربما وغريهم، واملجاورون العلما وعلمه

املحظورات. تبيح
أذرعه النيل أوىف القبطي) مرسى لعارش املوافق الحجة شهر ثالث السبت ليلة (ويف

الخليج. يف املاء وجرى العادة عىل واألمرا الباشا بحرضة السد وكرس
بينهم وقتل السالح بسوق واألرنؤدية القليونجية عسكر بني واقعة وقعت وفيه
األخرى الطايفة من حزبًا واجه من كل فكان أحزابًا، تحزبوا ثم الفريقني، من جماعة
ذلك، من الخوف الناس وداخل فيه، خري ال ما بينهم ووقع قتلوه، منها ببعض انفرد أو
البنادق وبأيديهم مقبلة وطايفة وكرشة إال يشعروا فال بالطريق مارٍّا اإلنسان فيكون
الطرق، من طريق يف أنهم بلغهم أخصامهم من طايفة قاصدون وهم والرصاص،
وصالحهم. بك، إسماعيل القضية أدرك ثم أيام، خمسة نحو بينهم األمر هذا واستمر

منه وقبضوا البارودي، أغا محمد بيت إىل األرنؤد من جماعة حرض أواخره) (ويف
فانقلبت املركب يف وازدحموا املرخم، الخليج عند من ونزلوا علوفتهم، من دراهم مبلغ

حال. أسوأ يف طلع من وطلع تسعة وقيل: أنفار، ستة نحو منهم وغرق بهم

السنة هذه يف مات من ذكر

الصويف املتبحر املحقق املفرس املحدث الفقيه الفهامة الرحلة العالمة السنة هذه يف ومات
بالجمل املعروف األزهري، الشافعي العجييل منصور بن عمر بن سليمان الشيخ الصالح
والزم مرص وورد الغربية، قرى إحدى عجيل بمنية ولد بشتات، وجده أبوه ويعرف
واستخلفه له وأذن األسما، ولقنه الخلوتية طريق عنه وأخذ بركته فشملته الحفني الشيخ
دروسه والزم األجهوري عطية الشيخ مثل: العرص، فضال من غريه وعىل عليه وتفقه
وخطيبًا إماًما وجعله بشأنه الحفني الشيخ ونوه النفس، وعفة بالصالح واشتهر كثريًا،
والحديث الفقه يف الحسيني واملشهد ودرسباألرشفية الخليج، عىل ملنزله املالصق باملسجد
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والشمايل املواهب وقرأ وتقريراته، إماليه من وضبطت الطلبة عليه وكثرت والتفسري
والعشا، املغرب بني الحسيني باملشهد الجاللني وتفسري البخاري وصحيح (للرتمذي)
صوف كسا ولبس ملبسه يف تقشف أمره آخر ويف يتزوج ولم الطلبة، أكرب وحرضه
املشايخ لزيارات كثريًا ويرتدد والصالح، بالزهد واشتهر كذلك، وطيلسانًا صوف وعمامة

السنة. من القعدة عرش حادي يف تويف حتى حاله عىل يزل ولم واألوليا،
عمر بن عيل الشيخ الصويف القانع املتجرد الصالح، العالمة الفاضل اإلمام ومات
طندتا، نزيل الرضير، الشافعي امليهي العوني فنيش بن ناجي بن عمر بن أحمد بن
العونة بني من مجذوبًا وكان فنيش، جده قدمها من وأول مرص، قرى إحدى بامليه ولد
األزهر، الجامع وقدم القرآن، املرتجم وحفظ بها فتزوج بالبحرية، املشهورين العرب
ودرس فتديرها طندتا ونزل عرصه، مشايخ عىل بالعلم واشتغل القرا، بعض عىل وجوده
شيخ صار أن إىل األمر به وآل الطلبة به وانتفع األحمدي، للمقام املجاور باملسجد العلم
حسن ماهر مجود فقيه وهو التجويد، علم بالبلد من غالب عليه وتعلم هناك، العلما
وتقشف وتواضع أنس وفيه الغريبة، النقول من كثريًا يحفظ الحافظة جيد التقرير
عرش ثاني يف وتويف طندتا، إىل عاد ثم السنة هذه من املحرم يف مرص وورد وانكسار،
غازي أوالد من مرزوق سيدي قرب بجانب ودفن كثريًا، يتعلل ولم السنة، من األول ربيع

تعاىل. هللا رحمه عليه، مبني مقام يف
النبيه بأعتابه أربابه والذت بابه، عند األدب وقف الذي النحرير الفاضل ومات
وقرا نشا وبها بمرص ولد األديب، املرصي هللا عطا بن قاسم الجليل واللوذعي النبيل
األدب بفن واشتهر وغريهما، واأللفية امللحة وحفظ عرصه أهل بعض عىل الفنون يف
يف عرصه وحيد وصار فيه، إلتقانه أيًضا بالزجال أوًال يعرف وكان والزجل والتوشيح
الحسن، غاية مع الشعر يف االرتجال من لديه ما مع أحد يحاربه ال بحيث الفنون هذه

فيه. التكلف وعدم والتناسب السالسة مع املنتهى فإليه التاريخ فن يف وأما
ممن هو ويقول: منه، يتعجب — تعاىل هللا رحمه — العيدروس السيد الشيخ وكان

جني. يلقنه
ستة عىل يشتمالن وهما الجديد، العام تاريخ يف البيتان هذان العجيبة نوادره ومن

وهما. تاريًخا وثالثني

ج��ي��ل��ي ف��ي��ك ال��ع��ام ج��رى م��ع��ال��ي��ك زان��ت م��ل��ًك��ا ل��ي ي��ن��ج��ي��ك ال��ل��ق��ا ع��ام ح��ارس��ت
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ع��ل��ي ن��ج��ل ال��ع��ز ف��ي ت��رى ص��داك ي��ج��ل��و ص��اي��ن��ة ال��ع��م��ر ط��وي��ل ج��م��ال ت��ل��ق��ى

إليه، وقربه القبول أبا وكناه طنانة بقصايد، الوفائي هادي أبا السيد املرحوم ومدح
تعاىل. هللا حفظه وفا، بن األنوار أبي محمد السيد املعظم املوىل يف مدايحه ومن وأدناه

األل��ب��اب ون��زه��ة ال��س��رور وب��ه ال��ب��اب خ��ي��ر ش��ك ال ال��وف��ا ل��ب��ن��ي
األق��ط��اب وم��ج��م��ع ال��م��ح��ي��ط وه��و م��رك��ًزا ال��والي��ة ألول��ي غ��دا ب��اب
األع��ت��اب ع��ل��ى أم��رغ��ه ا خ��دٍّ ب��اب��ك��م ف��ي ل��ي إن ط��ه آل ي��ا
األوص��اب س��ائ��ر م��ن ال��وف��ا ن��ج��ل ب��م��ح��م��د ال��م��دى ط��ول ووس��ي��ل��ت��ي
واألع��راب ال��ع��ج��م خ��ي��ر م��خ��ت��ار ال ل��ج��ده ال��س��م��ي ال��م��ول��ى ال��س��ي��د
اإلي��ج��اب الزم ع��ل��يَّ ش��رف ل��ه وم��ن ال��م��ن��ي��ر ال��ع��ل��م ال��ع��ال��م
ال��ط��الب وم��ن��ه��ج ال��ع��ل��وم روض دره خ��ازن ال��ع��ل��م ك��ن��ز ك��ش��اف

اللوايح يف العويض البدري حسن السيد العالمة ذكرها فريدة قصايد غرر فيه وله
األنوارية. واملدايح األنوارية

الستة: األبيات هذه عرصه أبناء عن بها انفرد التي فوايده) (ومن

م��آث��ر خ��ي��ر وب��ل��غ��ت م��ه��اب��ة ح��زت م��والي
س��رائ��ر ب��ح��س��ن ص��ف��و م��ق��ب��ًال ج��اءك ال��س��ع��د
ب��اه��ر وق��ت��ت ب��ج��م��ال ب��ه��ج��ة ل��ع��زك دام��ت
ن��اص��ر أك��رم م��والك ح��واس��د ك��ي��د ت��خ��ش ال
م��ن��اظ��ر ش��ر وك��ف��ي��ت آم��نً��ا س��رور ف��ي ك��ن
ال��ق��ادر ع��ب��د ب��ع��الك آه��ًال ع��زك الح ق��د

الحروف: فيه ونزل هكذا جدوًال لها وجعل

د ن ت ا ل و ق ک ال د ا م
ح ي ش ت ع ي ال ف خ م س ال
ز ر ي ع ج ز ع س ک ل د ح
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ا ر ح ك ک م ک و د ز ا ت
ال م ا ه ق ا ه ا و ب م ه
ع ا د ت ال ت ب ن س ج ب ب
ک ک و ج ف ب ال و م ب ص و
ب ي ک ا ب غ ع ف ال م و ل
ا ش ک و س خ د ت ا ل ح ت
ق م م ت س ر ل ر ر ق ن ي
د ا ا ا ا ا ا ن ن ب ر م

القادر عبد ر ر ر ر ر ر ظ ص ه ي ث

أصبعه يضع أن املقارعة طريق عىل الجدول هذا من األبيات استخراج وطريق
أربعة له يخرج آخره، إىل السادس ويكتب الخامس إىل منه ويعد بيوته، من بيت عىل
الصفة هذه عىل وقف وملا األبيات، هذه من بيت مجموعها من فيحصل حرًفا وعرشون
به وسبق وجدوًال أبياتًا عمل — تعاىل هللا رحمه — اإلدكاوي هللا عبد الشيخ عرصه مفرد

هذه: وهي الغاية إىل

وك��م��ال��ه وب��ح��س��ن��ه ب��ج��م��ال��ه س��ي��دا ي��ا
دالل��ه ب��ف��رط ق��س��ًرا ج��م��ل��ة ال��ب��ري��ة ب��ذ
ب��وص��ال��ه ل��ي م��ن إن ح��س��ن��ه ع��ن أن��ث��ن��ي ال
ب��ن��ب��ال��ه وأم��ض��ن��ي م��ع��ج��بً��ا ت��ث��ن��ى غ��ص��ن
ب��ل��ب��ال��ه م��ن م��ل ق��د آي��س��ا ص��ل ن��ادي��ت��ه
ع��ذال��ه م��ن أن��ج��ي��ك إن��ن��ي م��ه��ًال ف��أج��اب

ترى: كما هذه تلو عىل والجدول

ا ا ص ا ذ ا ف ن غ ال ب ي
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ا ي ت ث ل ي ج د ن ن ا س
م ه ن ي ر ا ب ت ث ن ب د
ال ل م ن ه ج ه ص ي ع ي ب
ن ي ج س م ا ا ا ع ح ج م
ي ا ا ه ت ه ن س ب ن ل ل
ن د ا ن س ب ا ق و ا ق و
ي ل ض ن ا س ج م م م ر ح
م ن ي ي ف ه ك م ن ل ب ن
ع ل ن و ط ک ن ب ب ب ر و
ا ا ا ا ال ا ذ ب ب ص د م
ه ه ه ه ه ه ل ل ل ل ل ل

والشيخ الصالحي بن محمد كالشيخ األدبا من جماعة به مجلس يف يوًما واجتمع
درٍّا السحاب قطر من فأعطت السما جادت وقد مطريًا الوقت وكان الزرقاني، عامر

مرتجًال: الصالحي ابن فقال وعبريًا،

ال��ب��ك��ا ال��ع��ي��ن ف��ع��ل��م م ال��غ��م��ا ض��ح��ك ل��ق��دوم��ك��م
ح��ك��ى ق��د ك��ف��ك ل��ن��واك أن��ه إال ذاك م��ا

الحال: يف املرتجم فقال

ال��ذك��ا م��ع ال��ص��الح ن��ج��ل ي��ا ب��ال��ع��ي��ن��ي��ن أف��دي��ك
ش��ك��ا ق��د ج��اه��ك ل��ع��زي��ز ك��أن��ه ال��غ��م��ام ه��ط��ل

الصالحي: ابن أنشد ثم

م��ن��ص��ه ف��ي ج��م��ال��ك��م م��ن ج��ل��ي��ت ع��روًس��ا ب��ال��آلل��ي ال��ط��ل ن��ق��ط
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الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

ف��رص��ه ب��األن��س ال��م��ح��ب ل��ي��ق��ض��ي ـ��ح ت��ص��ح��ي��ـ ج��م��ع ج��م��ع��ك��م ال��ل��ه ج��ع��ل

الصالحي: ابن أبيات تشطري وللمرتجم

ان��ت��زاه��ك ح��س��ن وال��روض زاه أن��ت ش��ف��اه��ك) م��ن ال��ش��ف��ا ق��ه��وة ل��ي (ه��ات
ج��اه��ك) ف��خ��ام��ة ع��ل��ى (واس��ق��ن��ي��ه��ا م��ف��دى ي��ا دل��ت��ي ت��غ��رن��ك ال
أوَّاه��ك ع��ل��ى واع��ط��ف وان��ع��ط��اًف��ا ل��ط��ًف��ا ال��ع��ص��ر أوح��د ي��ا (ع��اط��ن��ي��ه��ا
أش��ب��اه��ك) ف��ي ال��م��ث��ال (وب��دي��ع ال��م��ع��ان��ي ح��ل��و غ��دوت ب��ال��م��ع��ال��ي
إل��ه��ك وح��ق ال ي��ق��اي��س��ك ل��م ش��خ��ًص��ا) ال��ب��در ص��ور ل��و غ��زاًال (ي��ا
ي��ض��اه��ك) ل��م ال��ب��ه��ا ف��ي (ل��ي��ض��اه��ي��ك م��ل��ي��ح ك��ل واف��اك م��ا وإذا
ال��م��ت��ن��اه��ك ص��ب��ك ع��ن زح��اًف��ا ت��ر ت��خ وال ج��ه��ًرا ح��ب ي��ا ع��اط��ن��ي��ه��ا
ش��ف��اه��ك) ف��ي ف��ل��ذت��ي (م��الًم��ا ـ��ش ت��ف��ـ وال س��واي ب��ه��ا ت��ش��اف��ه ال
م��ي��اه��ك ع��ن ل��ع��ف��ت��ي وات��خ��ذه��ا ح��راًك��ا) ل��ي ت��دع وال (ع��اط��ن��ي��ه��ا
ان��ت��ب��اه��ك) ك��م��ال ع��ل��ى أق��وى (ل��س��ت ج��ه��دي ت��ن��ب��ه��ت ل��و ال��ص��ح��و ف��ي أن��ا
ت��ج��اه��ك م��ن زه��ت ال��رض��ا وق��اع غ��ف��الت) ف��ي وال��رخ��اخ (ه��ات��ه��ا
ش��ي��اه��ك) ف��ي ف��ي��ف��ت��ك��وا ت��دع��ه��م (ال م��ن��ه��م أف��رس ف��أن��ت ف��رزن ث��م

لذلك الحضور يستدعيه الصالحي ابن إىل فكتب األدباء من مجلس يف املرتجم وكان
نصه: ما املجلس

ب��ال��ن��واظ��ر م��ن��ا ف��دي��ت ال��ص��الح��ي ن��ج��ل ي��ا م��والي
وال��م��آث��ر ذات��ك ب��ج��م��ي��ل ج��م��ع��ن��ا وص��ح��ح ام��ن��ن

األك��اب��ر ع��ادات ف��ال��ل��ط��ف ت��ف��ض��ًال ح��ض��رت وإذا
ال��ج��واه��ر ي��ت��م ف��ي��ض��ه م��ن ال��رب��ا ع��ل��ى ال��غ��م��ام ن��ث��ر
واألزاه��ر ب��ال��ف��رائ��د ـ��ك ن��ط��ق ع��ن��د ن��ح��ظ��ى ون��ري��د

252
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نصه: ما الطنبويل محمد للسيد وكتب

ع��اله��ا ل��ب��در ال��ه��وى ب��ع��ي��ون ت��رن��و ال��م��س��رة أن��ج��م ط��ل��ع��ت
ج��اله��ا ال��ه��الل ب��دا م��ا ف��إذا غ��م��ام ال��غ��رام م��ن وع��ل��ي��ه��ا
ع��اله��ا وش��م��س ال��وف��ا ب��دور م��ن ق��دًرا أع��ظ��م ال��ص��الح اب��ن وال��ف��ت��ى

حضوره: قبل مرتجًال الصالحي ابن فكتب

ت��س��ت��ر ل��ل��ف��راق��د ال��ث��ري��ا وك��ف ي��ع��ث��ر ال��زه��ر األن��ج��م وذي��ل أت��ان��ي
ي��ق��ط��ر ال��س��ح��ائ��ب در م��ن ك��ان ب��م��ا ف��ازدرى ال��م��ن��ظ��م ال��در ن��ث��ر ق��د
م��ث��م��ر ال��روض م��ن ع��ق��د ون��ظ��م��ك��م م��ب��دد در ال��ق��ط��ر ودر وك��ي��ف
ي��ذك��ر ب��ال��ش��يء ال��ش��يء ألن ك��م��ي��نً��ا؛ ال��ح��ش��ا ف��ي ق��ب��ل م��ن ك��ان ش��وًق��ا ف��ح��رك
ي��ع��ث��ر م��ا وال خ��وًف��ا ل��ي��م��ن��ع��ن��ي ي��ك��ن ل��م ال��ع��ي��ن ع��ل��ى س��ع��يً��ا ف��ج��ئ��ن��اك��م
م��ك��س��ر ق��ل��ي��ل أع��ادي��ه وج��م��ع س��الم��ة ج��م��ع ال��ج��م��ع ه��ذا زال وال

الصالحي: ابن بيتي مشطًرا وقال

ال��م��ه��ام��ه أن��ه��ل��ت��ه��ا ع��ي��س م��ه��ام��ه ال��ح��م��ى) ذل��ك إل��ى ن��ف��س��ي ح��رك��ت (ل��ق��د
م��ن��ازه) ب��ه��ن ل��ي ت��م��ت (م��ن��زل م��زاح��م ب��غ��ي��ر أب��دي��ه��ا م��راح��م
م��ش��اره ل��ل��رج��ال ف��ي��ه��ا م��ش��ارب ي��ب��ت��غ��ى ب��ال��س��ع��ي ل��ي��س م��ه��ًال (أن��ف��س��ي
ال��م��ك��اره) دون��ه��ن ح��ل��ت (م��ك��ارم إن��ه��ا ن��ف��س ي��ا ال��ص��ب��ر ب��ح��س��ن ع��ل��ي��ك

تسرب تحىصوال ال وتواريخ وأزجال وموشحات ومدايح ومقاطيع قصايد وللمرتجم
التي املزدوجة ومنها املمدوحني، تراجم يف منها بعض تقدم وقد تستقىص، وال تعد وال
الفن أرباب بني املشهورة واملوشحات الجلفي، عزبان كتخذا رضوان األمري بها مدح

ا. جدٍّ كثري يشء وهو واألغاني
الرحمن عبد الشيخ العالمة وفاته وأرخ السنة من شوال خامس الجمعة يوم يف تويف

بقوله: — تعاىل هللا رحمه — البشبييش
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الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

ي��رح��ل ال��خ��ل��د ف��ي ق��اس��م أرخ��وه ن��ظ��م��ي در

امللطييل مصطفى مال بن أغا أحمد الحاج املكرم والناخودة املعظم الخواجا ومات
ألحبابه، عدة بابه يف عمدة املعتربين الوجاهة وأرباب املشهورين التجار أعيان من كان
تويف جنسه، أبناء بني مبجًال نفسه يف محتشًما وأعتابه، لسدته وينتمي بجنابه يلوذ ومن

مثله. بعده يخلف ولم القعدة عرشين ثاني األربعا يوم
املعروف محمد بن حسني املنشئ الكاتب املتكلم الفصيح املفوه النبيه صاحبنا ومات
والفضيلة، والرشف والرياسة املجد بيت من أفندي حسن إخوة أحد وهو الشميس، بدرب
والفوايد والنكات الغريبة املسايل واستحضار الفصاحة يف العرص نوادر من وكان
األيام يف ولذات أوقاتًا بمرص وأدرك الشوارد، صيد عىل حرص وعنده والطبية، الفقهية
الحجاز، إىل ونفيهم وثمانني اثنتني سنة يف مرص من بك عيل يخرجهم أن قبل السابقة
حتى السيادة حلل يف يزل ولم ذلك دون ولكن وثمانني، سبع سنة يف رجوعهم وبعد
بك أيوب بمصىل عليه وُصيل السنة، من رمضان شهر يف وتويف يوًما، عرشين نحو تعلل
ورحم فيه هللا بارك اآلن، املوجود جربجي حسن ابنه بعده من وخلفه أسالفه، عند ودفن

سلفه.
الجواد عبد بن محمد بن الجواد عبد الشيخ املبجل، واملالذ املفضل العمدة ومات
فتحنف، مالكية جدوده والفضل، الثروة بيت من الجواد الخري الجرجاوي األنصاري
وأوراد تعاىل، هللا مع توجه حسن وله والوافدين، الضيوف إكرام يف املآثر أهل من كان
ويف مراًرا مرص وورد واألحزاب، القرآن يتلو وهو ليله غالب يسهر الليل، وقيام وأذكار
وصار بالعينية، اآلن املعروفة كتامة بحارة واسًعا منزًال واشرتى بعياله، إليها انتقل آخرة
عرب من جماعة بني ليصلح الصعيد؛ إىل توجه ثم له إكرامهم مع العلما دروس يف يرتدد

تعاىل. هللا رحمه السنة، هذه يف غيلة فقتلوه العسريات
إبراهيم مماليك من وهو التفكجية، وجاق كاتب أفندي صالح املبجل األمري ومات
الخط وتجويد القراءة إليه وحبب وعفة، صالح يف صغره من نشا القازدغيل، كتخدا
طريقتهم عىل وأجازوه فيه، مهر حتى وغريه واألنيس الضيائي، أفندي حسن عىل فجوده
اعتقاد وله واملعارف، الفضايل ذوي مأوى منزله وكان كثرية كتبًا واقتنى واصطالحهم،
وكان مرتني، أو مرة جمعة كل يف زيارته عن ينقطع وال الوالد، املرحوم يف وحب حسن
نصيب اسمه من له والشيبة، الوجه منور وجيًها ذاته يف معتربًا وملبسه مأكله يف مرتهًفا
وصار الخيل ركوب عن وعجز سنة تمرضنحو ومصطفى، أحمد ومماليكه حزم، وعنده
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تعاىل، هللا رحمه السنة هذه يف تويف حتى يزل ولم أتباعه عىل ويستند عاليًا، حماًرا يركب
السنة. هذه وانقضت
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واستهلتسنةمخسومايتنيوألف
(١٧٩٠م)

الجديدة السنة عىل باشا إسماعيل تقرير يده وعىل أغا ورد املحرم) عرش حادي (يف
مدافع. له ورضبوا الجمع بحرضة املقرر وقرئ القلعة، إىل وطلع موكبًا له فعملوا

وأمر الدواوين معلم كساب يوسف املعلم عىل بك إسماعيل قبض اليوم) ذلك (ويف
النيل. بحر يف بتغريقه

مع تواطأ أنه ذلك يف السبب إن قيل األرنؤد أغات أغا صالح نفوا صبحها) (ويف
والقالع الرومية، املراكب يملكهم لم أنه عىل املذكور يوسف املعلم بواسطة القبايل األمرا
عىل وكتب يوسف الذمي به التزم املال من مبلًغا له وعملوا والجيزة، طرا بناحية التي

بذلك. تمسًكا نفسه
ألناس وإيذاؤه قبضه وتكرر الحسينية، أهل عىل الوايل أغا أحمد تعدي كثر وفيه
الجمعة يوم يف وأرسل البيوت، بعض ونهب بل املال وأخذ والرضب بالحبس منهم
وصولة كلمة وله البيومية، طايفة شيخ الجزار سالم أحمد بطلب أعوانه عرشينه ثاني
منهم ومنعوه وقفلوا الوايل أتباع عىل طوايفه فثارت عليه القبض وأرادوا الدايرة، بتلك
النواحي تلك أهل من كثري جمع إليهم وانضم وتجمعوا ذلك، عند حميتهم وتحركت
وقفلوا طبول ومعهم األزهر، الجامع إىل وحرضوا والدكاكني األسواق وأغلقوا وغريها،
الطبول عىل ويرضبون ويصيحون يرصخون وهم املنارات عىل وصعدوا الجامع، أبواب
الوقت هذا يف بك إسماعيل إىل أذهب أنا العرويس: الشيخ لهم فقال الدروس، وأبطلوا
الوايل بأن فاعتذر بك إسماعيل إىل وذهب بذلك، منهم وتخلص الوايل عزل يف وأكلمه
بالذهاب أتباعه بعض وأمر الجداوي بك حسن جماعة من هو بل جماعته، من ليس



الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

كان إن وقال: بذلك، يرض فلم الوايل عزل وطلبهم واملشايخ الناس بجمع وإخباره إليه،
من املجنون كتخدا رضوان ويعزل تابعه، األغا اآلخر هو يعزل تابعي الوايل أعزل أنا
وترددت واألرنؤد، القليونجية عسكر ويطرد طرا من كاشف مصطفى ويرفع املقاطعة
وصار املغضب، مثل العادلية ناحية إىل وخرج بك حسن ركب ثم بذلك، الرسل بينهم
من تجمع وكذلك العامة، ليغيظ املدينة من ويشق كثرية بجماعة يركب الوايل أغا أحمد
جماعة بينهم وانجرح مروره يف مناوشات بعض وبينهم بينه ووقع كثرية خاليق العامة
هناك وحرض البكري، أفندي محمد بيت إىل وذهبوا املشايخ ركب ثم شخصان، وقتل
بيت عىل الوقت ذلك يف الوايل ومر الوايل، بعزل لهم والتزم خاطرهم وطيب بك إسماعيل
وسار جمعهم وفرق بالسيف فيهم ففزع هناك مجتمع العامة من وكثري البكري، الشيخ
يأمرون طوايف ومشوا الناس، غوغا وكثرت الحال زاد ثم طريقه، يف وذهب بينهم من
ثالث الثالثا يوم إىل القضية هذه واستمرت منهم، الكثري باألزهر واجتمع الدكاكني بغلق
وجعلوهما واألغا الوايل عزل عىل واصطلحوا القلعة إىل واألمرا بك إسماعيل طلع ثم صفر،
بك، حسن طرف من والوايل بك إسماعيل طرف من األغا خالفهما، وقلدوا صنجقني
ثم واسرتضاهم، الحارضين املشايخ وقابل األزهر إىل الديوان من الجديد الوايل ونزل
فرًسا. ركب حمار راكب كان والذي بأيديهم، طلعت وكأنها الجمع وانفض بيته إىل ركب
أمطاًرا وسحت مطبًقا، غيًما السماء غيمت صفر) شهر خامس الجمعة ليلة (ويف
يخطف اللمعان قوي متصل متتابع وبرق الصوت شديد رعد مع القرب، كأفواه غزيرة
واألمطار الجمعة ويوم الجمعة ليلة بطول ذلك واستمر االشتعال، مستديم باألبصار
مألت حتى الجبل من السيول ونزلت الناس، عىل القديمة الدور سقطت حتى نازلة
دخول اليوم ذلك وصادف القبور، وخسفت الرتاب وهدمت النرص باب وخارج الصحرا
فيه بما الحاج أمري صيوان السيل وأخذ املشقة، غاية لهم فحصل املدينة إىل الحجاج
من السيول وسالت وغريهم، األمرا خيام وكذلك الحج بركة إىل الحصوة من به وانحدر
يف أناس وقتلت الحاكم، جامع وكذلك باملياه الوكايل وامتألت البلد، ودخلت النرص باب
من وانهدم باألمواج، متالطمة عظيمة بركة النرص باب خارج وصار الخانات، حواصل

ا. جدٍّ مهوًال أمًرا وكان النصف، من أكثر الحسينية دور
من رجل مات أنه وذلك الواعظ، بشناق أفندي الوهاب عبد كاينة أيًضا حصل وفيه
واستأصلها، عليها فاستوىل تركته، عىل وصيٍّا جعله قد وكان بلده، أهل من البشانقة
باقي وحاز اإلسكندرية إىل املذكور فسافر اإلسكندرية، بناحية رشكة املتوىف للرجل وكان
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فذهب نزًرا شيئًا له فأظهر مورثه برتكة وطالبه وحرض مرص إىل ورجع أيًضا، الرتكة
عندي وليس مصدق وأنا مختار، ويص أنا له: فقال ذلك يف وكلمه القايض، إىل الوارث
وطال ذلك إثبات وعنده وكذا بكذا عليك يدعي إنه القايض: له فقال له، سلمته ما خالف
فأمر له وشكا الباشا إىل القايض فطلع واستجهله القايض عىل وتطاول الكالم، بينهما
إىل الكل نسب أن إىل عناده عن يتزلزل فلم وناقشوه الديوان جمع يف فحرض بإحضاره،
وجروه عليه فقبضوا املجلس، من برفعه وأمر منه الباشا فحنق الحق، عن االنحراف
من مكتوب ورود أيًضا وصادف مكان، يف وحبسوه األرض إىل بتاجه ورموا ورضبوه
الباشا فيه وذكر األسباب، من لسبب إليه املذكور أرسله كان مفتيها، من املدينة ناحية
بعض يد عىل وأعاده املفتي فأرسله ذلك، بنحو األمرا وكذلك الحربي. التعيس بقوله:
إسماعيل وأوصله سابقة بينهما خفية لكراهة عليه منه وحقًدا بك، إسماعيل إىل الناس
وقت محبسه من أفندي بشناق وأحرض وأبرق، وأرعد غيًظا فازداد الباشا، إىل أيًضا بك
وأراد لحيته، ونتف وجهه عىل فلطمه واعتذر يده يف فسقط املكتوب، ذلك وأراه القايلة،
ما عىل بمحاسبته وأمر وسجنوه، أخذوه ثم أتباعه، أكابر فيه فشفع بخنجره يرضبه أن
عيل فيه وشفع عليه طلع ما وىف حتى بالحبس وبقي وطولب فحوسب الرتكة، من أخذه

الرتسيم. من وخلصه الدفرتدار بك
بك وعثمان الدقهلية، كشوفية املذكور الوايل بك أحمد قلدوا صفر) أواخر (ويف
جماعة وصار املنوفية، چركس بك وعيل بلبيس، رشقية بك وشاهني الغربية، الحسني
الطواحني وخيول األسواق، من الناس دواب يخطفون سفرهم عند وأتباعه بك أحمد
من معلوم هو مما الفالحني، ظلم من فيه خري ال ما منهم حصل البالد يف رسحوا وملا

أفعالهم.
متقنة هيئة عىل وأتمه وبياضه بك إسماعيل بيت بناء كمل األول) ربيع شهر (ويف
الجامع مكان يف ملقاة كانت التي العظام األعمدة قطع إليه ونقل الوضع، يف وترتيب
ليس متسًعا عظيًما مقعًدا به وبنى جدرانه، يف وجعلها الخليج فم عند الذي النارصي
بجانبه وغرس الربكة، جهة يف وهو وعظمه ضخامته يف األمرا بيوت مقاعد يف مثيل له

الشاعر: قال له، صفا قد الوقت أن وظن عظيًما، بستانًا

أن��اس ت��داول��ه��ا ذا ك��م ق��ب��ل��ن��ا ال��م��ن��ازل ه��ذي
األس��اس وض��ع م��دع م��ن وك��م م��ل��ًك��ا م��دع ك��م
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ال��غ��راس ث��م��ر ب��ع��ده��م م��ن اج��ت��ن��ى وغ��ي��ره��م غ��رس��وا
ن��ع��اس ف��ي ح��ل��م أض��غ��اث ك��أن��ه��ا ت��م��ر دول

نصف والعرشين السابع ليلة يف أن الناس يف أشيع األوىل) جمادى شهر أواخر (ويف
فلكيني أخبار إىل القول هذا ونسبوا ساعات، سبع وتستمر عظيمة زلزلة يحصل الليل
دليل غري من حصوله عىل وصمموا العامة عن فضًال الخاصة واعتقده أصل، غري من
املتسعة األماكن وإىل الصحرا إىل الناس غالب خرج الليلة تلك كانت فلما ذلك، عىل لهم
هللا ثبته من إال بيته يف يبق ولم املراكب، يف ونزلوا وخالفهما والفيل األزبكية بركة مثل
بعضهم، عىل يتضاحكون وأصبحوا يشء يحصل فلم الصباح، إىل ذلك ينتظرون وباتوا

قيل: كما

ك��ال��ب��ك��ا َض��ِح��ٌك ول��ك��ن��ه ال��م��ض��ح��ك��ات م��ن ب��م��ص��ر ذا وك��م

عظيم. وهم منه الناس وداخل الطاعون أمر ابتدأ وفيه
تشهيله، يف ورشعوا الخزينة صنجق وجعلوه عثمان بك الرحمن عبد قلدوا وفيه
والسدارة املناصب ولبس القديمة الهيئة عىل الخزينة سفر يف بك إسماعيل واجتهد
بك إسماعيل فأراد سنة، وثالثني نيف من والنظام الرتتيب هذا بطل وقد الخدم، وأرباب
وعاجله بذلك هللا يرد فلم عثمان بني دولة عند ووجاهة منقبة بذلك له ليكون إعادته

الرجز.
وخرج وشعبان، رجب شهر بطول عمله وقوي الطاعون أمر زاد رجب) شهر (ويف
واملماليك والعبيد والجواري والشبان األطفال من يحىص ال ما به ومات الكثرة حد عن
ومنهم صنجًقا عرش اثني نحو الصناجق األلوف أمرا ومن واألمرا، والكشاف واألجناد
ومرص ببوالق الكاينون واألرنؤد القليونجية وعسكر إليه املشار الكبري بك إسماعيل
هريرة أبي مسجد من بالقرب بالجيزة ملن حفًرا يحفرون كانوا حتى والجيزة، القديمة
والعرشة، والستة الخمسة الواحد املشهد يف األمري بيت من يخرج وكان فيها، ويلقونهم
أو املغسل انتظار يف ويقف والحمالني، واملغسلني العدد طلب يف الحوانيت عىل وازدحموا
وأسبابه املوت إال شغل للناس يبق ولم ذلك، عىل ويتضاربون والعرشة الخمسة املغسلة
أو جنازة صالة من راجًعا أو مشيًعا أو معزيًا أو عايًدا أو ميتًا أو مريًضا إال تجد فال
عن الجنايز صالة تبطل وال موهوًما، نفسه عىل باكيًا أو ميت تجهيز يف مشغوًال أو دفن

260



(١٧٩٠م) وألف ومايتني خمس سنة واستهلت

وال يشتكي من ا جدٍّ وندر ثالثة، أو خمسة أو أربعة عىل إال يصىل وال واملصليات، املساجد
من فريتعش جالًسا اإلنسان يكون بل بحمى يكن ولم الطعن ظهور أيًضا وندر يموت
أو نقص أو زاد وربما يوم، ثاني أو نهاره من يموت أو مخلًطا إال يفيق فال فيدثر الربد
أوايل إىل عمله واستمر (ذكره) تقدم الذي البقر بفصل شبيًها وكان ذلك، بخالف كان
فولوا ذلك أثنا يف والوايل األغا ومات نادًرا، قليًال إال ذلك بعد يقع ولم ارتفع، ثم رمضان
ثالث انتقل املرياث أن واتفق أيًضا، فماتا خالفهما فولوا أيام ثالثة بعد فماتا خالفهما
وعيل الجداوي بك حسن الرياسة تنازل بك إسماعيل مات وملا واحدة، جمعة يف مرات
البلد مشيخة عىل بك إسماعيل تابع طبل بك عثمان تأمري عىل اتفقوا ثم الدفرتدار، بك
الخوف أظهروا إنهم ثم حاج، أمري رضوان قصبة بك حسن وقلدوا سيده، ببيت وسكن
أمراء وقلدوا بذلك، ونادوا املكوس وزيادات واملظالم، الحوادث وإبطال واإلقالع والتوبة

مماليكهم. من املقبورين عن عوًضا
وأن باشا، إسماعيل بعزل مرسوم يده وعىل ططري حرض رمضان) غرة (ويف
بعزت املايض العام يف بجدة كان الذي باشا محمد املورة باشة وأن املورة يف يتوجه
من بذهابك نرىض ال األمرا: فقال املرسومات، وقريت الديوان فعملوا مرص، وايل هو
يمكن وال العمل يكون وكيف فقال: نعرفه، ال الذي الغريب من لنا أحسن وأنت بلدنا
فإن ذلك، يتم ال فقال: ذلك، إتمام ونرجو الدولة إىل عرضحال نكتب فقالوا: املخالفة؟
اتفقوا إنهم ثم تاريخه صبح النزول عىل وعزم اإلسكندرية إىل وصل به كأنكم املتويل
وعني ذلك، بسبب معني حضور من خوًفا بك إسماعيل تركة بسبب عرضحال كتابة عىل

األمري. محمد الشيخ للسفرية
السفر وقصد القلعة من الباشا نزل رمضان) عرش خامس الخميس يوم (ويف
التأني وعدم العجلة منه رأوا فلما ويرقه، متاعه بها وأنزل املراكب وطلب الفور، عىل
فاجتمعوا جهته، يف دخل ما عىل ويحاسب الجديد الباشا حضور إىل تأخريه وقصدهم
الغد، من السفر عىل وصمم وعاندهم فعارضهم التأني يف وكلموه االختيارية صحبة عليه
مرصوهرب! مال أخذ الباشا إن يقال مناسب، غري هذا له: وقالوا القول، يف عليه فأغلظوا
فيه، كالم ال الحساب فإن حساب عمل من بد ال له: وقالوا منكم؟ أخذته يشء وأي فقال:
نيابة فحاسبوه الكتخدا عندكم أبقي أنا فقال: الحساب، نعمل حتى التأني من بد وال
سفري من بد ال أنا فقال: بذلك، يرضوا فلم منه خذوه طريف يف لكم يطلع والذي عني
ساحل عىل يناديان واألغا الوايل وأرسلوا رضا غري عىل عنده من فقاموا غًدا، أو اليوم إما
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يستاهل أتباعه من يأخذ أو الباشا متاع من بيش سافر من كل بأن املراكب عىل البحر
واحًدا شخًصا إال مركب كل يف يرتكوا ولم املراكب من النواتية وطردوا عليه، يجرى الذي

حراس. جماعة الباشا بيت عند وتركوا فقط، نوتيٍّا
اإلسكندرية، ثغر إىل مخدومه بوصول وأخرب الجديد الباشا خازندار حرض وفيه
وأرباب املالقاة سفر بعدم األمرا إىل ومكاتبة طبل بك لعثمان القايممقامية خلعة ومعه
أغات ملالقاته فنزل بالنقاير البحر يف رشيد إىل واصل أنه وأخرب العادة، عىل الخدم

فقط. املتفرقة
البلد. شيخ بك عثمان كتخدا وعملوه طرا من كاشف مصطفى رفعوا وفيه

خلف من ومر الشام، طرف من حرض اإلبراهيمي بك الرحمن عبد بأن أشيع وفيه
بالصعيد. سيده إىل وذهب الجبل

بوالق ساحل إىل الجديد الباشا حرض السبت) وليلة الجمعة يوم شوال غرة (ويف
إىل وركب صحبتهم وعدى عليه، وسلموا إنبابة إىل وعدوا األمرا وركب سقالة، له فعملوا
من القلعة إىل بكثري العادة من أقل موكب يف رابعه االثنني يوم يف وأوكب العيني، قرص

القلعة. من مدافع له ورضبوا الصليبة ناحية
أن إىل سفره أخروا وكانوا بالعرضحال األمري محمد الشيخ سافر اليوم) ذلك (ويف
الباشا حساب عملوا إنهم ثم األمر، عليه عرضوا أن بعد وغريوه الجديد الباشا وصل
رجب عرش سابع وهو منصبه، ابتدا من كيس مائتا املتويل للباشا عليه فطلع املعزول
بالسفر، له وأذنوا أمتعة وبعضه نقد وبعضه أوراق بعضه ذلك فسدد أيًضا، مبلغ لألمرا
يوم يسافر أن وأراد والجمعة، الخميس يوم بطول باملراكب متاعه نزول يف فرشع
صبحها يف الباشا فعمل مرسوم، وبيده الروم من بشيل وصل الليلة تلك ففي السبت،
الباشا محاسبة مضمونه فكان املرسوم الباشا وأبرز واألمرا املشايخ فيه حرض ديوانًا
ثانيًا أرسلوا ذلك فعند املدة، ابتدا من تأداه ما واستخالص توت شهر ابتدا من املعزول
يف وذلك مرة ثاني عليه ونادوا النواتية، وحبسوا املراكب من عزاله ونكتوا عليه، وحجزوا

عرشه. سادس
حصل ملا فإنه مرص، إىل الحضور إىل تحركوا القبايل األمرا بأن األخبار تواردت وفيه
وانترش املنية، إىل أسيوط من بك مراد حرض واألمرا بك إسماعيل موت من حصل ما
وأما العياط، كفر إىل أوايلهم ووصلت الرشق إىل بعضهم وعدى املقدمة يف األمرا باقي
جهة إىل يسري ثم الحجاج ارتحال ومنتظر بمنفلوط مقيًما يزل لم فإنه بك إبراهيم
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بك صالح وأرسلوا كاشف، مصطفى عن عوًضا طرا إىل الجديد بك عيل فأرسلوا مرص،
االهتمام. يف وأخذوا الجيزة إىل

بأمور اشتغالهم مع للحفر البالد عىل املتاريس إىل البحر من خندق حفر وفيه
وتوجيه الحرمني، لدفرت املضافة الجامكية وتعطيل الرصة مال نقص ودعواهم الحج،

امللتزمني. عىل القليونجية من املعينني
من بمكاتبة األسيوطي أفندي عمر السيد حرض عرشينه) رابع األحد يوم (ويف

ا. رسٍّ وللباشا واملشايخ البلد شيخ إىل خطابًا القبليني األمراء
عليه. ما أدى أن بعد بوالق من املنفصل باشا إسماعيل سافر وفيه

قصبة بك حسن الحاج أمري صحبة املحمل خرج عرشينه) خامس االثنني يوم (ويف
رضوان.

األمرا من الواصلة املكاتبات وقريت الباشا عند بالديوان اجتمعوا الثالثا) يوم (ويف
األمور عن والصفح إخواننا مع الصلح طلبنا السابق يف أننا حاصلها فكان القبليني،
بأوقاتها، مرهونة واألمور نصيب يش وكل لطرفنا يطمني ولم بك، إسماعيل من السالفة
مرص إىل الحضور عىل وعزمنا الغربة علينا طالت وقد وأوطاننا عيالنا إىل اشتقنا واآلن
الرحمن عبد صحبة إلينا وصل السلطان موالنا من مرسوم أيًضا وبيدنا الصلح، وجه عىل
يضمنون املشايخ أسيادنا وأن اليوم، أوالد ونحن يعاد ال واملايض والرضا، بالعفو بك
الشيخ فقال تقولون؟ ما وقال: املشايخ إىل الباشا التفت املكاتبة تلك قريت فلما غايلتنا.
نرتجى فإننا اآلن املوجودين املرصيني أمراينا وبني بينهم التفاقم كان إن العرويس:
الرأي اتفق ثم السلطان، موالنا لنايب فاألمر السلطان وبني بينهم ذلك كان وإن عندهم،
وهو قدومه قبل بذلك الرسالة يقدم الصلح يطلب الذي إن حاصله: جواب كتابة عىل
رشط فإن أثًرا له نر ولم مراًرا القول هذا منكم تقدم وقد تايبون أنكم وذكرتم بمكانه،
األمر كان فإن املدة، هذه يف املريي من عليكم ما ترسلوا لم وأنتم املظالم، رد التوبة
باإلذن الدولة إىل عرضحال ونرسل والغالل املال وترسلوا أماكنكم، إىل فرتجعوا كذلك
الذي هو السلطان وإنما بقوتهم وال بسيفهم يدخلوها لم بمرص الذين األمرا فإن لكم،
األمر تحت الجميع فإننا ذلك، من لكم مانع فال الرضا حصل وإذا وأدخلهم، أخرجكم
يوم يف به وسافر مكرم عمر السيد إىل وسلموه واملشايخ الباشا الجواب ذلك عىل وعلم
ففردوها كيًسا ستني الرصة مال نقص وادعوا الحج، بمهمات اشتغلوا ثم املذكور، الثالثا
السبت يوم وذلك وصحبته، الحصوة من الحاج وارتحل الغورية، ودكاكني التجار عىل

القعدة. ذي غرة األحد يوم وارتحل بالربكة وبات غايته
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من بمرص مقيًما كان من بنفي ورسموا بالقلعة الديوان عملوا اليوم) ذلك (ويف
فرمانًا وكتبوا طندتا، إىل الجربان كتخدا وحسن الكبري بك أيوب فنفوا القبليني، جماعة
صبحها يف بذلك ونادوا واألغا الوايل وأخذهما واألمان، باألمن آخر وفرمانًا الغريب بخروج
مركز كل عند وأجلسوا األطراف، أبواب وقفل الدروب تعمري عىل ونبهوا البلد، شوارع يف

حراًسا.
واملماليك والطوايف األجناد عىل بفرمان املناداة وأمامه األغا نزل الخميس) يوم (ويف

الخال. إىل بالخروج
بك إسماعيل تركة بطلب معني أغا وهو الرومية، الديار من قاصد وصل وفيه
إىل بالخروج املناداة وكرروا الزعفراني ببيت فأنزلوه بالطاعون، الهالكني األمرا وباقي

العقوبة. يستحق الظهر بعد تأخر من وكل طرا، ناحية
والتوجه بالنزول عليه وأشاروا الباشا إىل األمرا طلع املغرب) وقت الليلة تلك (ويف
خرج وكذلك عليه، أشاروا كما طرا ناحية إىل وخرج صبحها، يف فنزل طرا ناحية إىل
الوجاقات إىل املنتسبني األلضاشات عىل يناديان وهما بالشوارع والوايل األغا وطاف األمرا
واالختيارية باشا األوده وطلع الجيزة، متاريس إىل بالخروج والباقي القلعة إىل بالصعود

األبواب. يف وجلسوا
جهة إىل الجبل ورا من التخريم يريدون القبليني األمرا أن أشيع السبت) يوم (ويف
هناك وأقاموا العادلية، جهة إىل بك رضوان تابع بك وصالح بك أحمد فخرج العادلية،

هناك. أيًضا فحرضوا العايد عرب إىل أيًضا وأرسلوا الجهة بتلك للمحافظة
من حذرهم املرصيون وأخذ هناك، وطاقهم ونصبوا حلوان إىل القبليون وصل وفيه

طرا. متاريس خلف
ورجعوا، واألمرا الباشا عىل وسلموا طرا ناحية إىل املشايخ توجه الثالثاء) يوم (ويف
ذلك عىل األمر وبقي معهم، واملشايخ الرعية أن األخصام عند ليشاع األمرا بإشارة وذلك

التايل. الثالثا يوم إىل
بالخروج الكافة الرعية عىل املناداة وأمامهم والوايل األغا نزل األربعا) يوم صبح (ويف
بيت إىل العرويس الشيخ وحرض أحد، يتأخر وال املشايخ صحبة الخميس يوم صبح يف
الهرج ووقع الناس، يف ينادي هناك من األغا وخرج جمعية، هناك وعملوا البكري الشيخ
نزلوا القبليني األمرا أن وأشيع الناس، من أحد يخرج فلم الخميس يوم وأصبح واملرج
عىل األمر وبقي الرجوع قصدهم إن ويقولون قبيل، إىل وتمنعوا املراكب يف أثقالهم
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من وكل البعض، بعضهم من متخبلون واألمرا بهتة، يف والناس النهار بطول السكوت
مخامرة بالبال يخطر ولم باآلخر، الظن ييسء الجداوي بك وحسن الدفرتدار بك عيل
تعني وقد الكبري، الخصم بك إسماعيل تابع بك عثمان فإن الباشا، وال طبل بك عثمان

الفريقني. من يكن لم والباشا ومشيختها، مرص إمارة يف عوضه
رشكفلك وأخرجوا العادلية ناحية إىل وخرجوا واألمرا الباشا تحول الليل كان فلما
يوم من النهار ضحوة إال ذلك عمل من فرغوا فما متاريس، مدافع وجملة صحبتهم
الجبل من نازلون القبايل واألمرا إال يشعروا فلم الخيول، عىل واقفون وهم الجمعة
واملتاريس الجماعة وجدوا نزلوا فلما واملشقة، الجهد غاية يف لكنهم ورجالهم بخيولهم
ذلك عىل بك عثمان يوافق فلم عليهم، الهجوم يف بعضهم مع املرصيون فتشاور أمامهم،
فتمنع الخيل، جرايد عىل ووقفوا مرص، إىل الحملة جميع ورجعوا اإلقدام عن وثبطهم
تكاملوا فلما يتكاملوا، حتى راحة لهم يأخذون عالم سبيل عند ونزلوا وتباعدوا القبليون
عيل كتخدا حسن صهر كاشف مصطفى ركب العرص إىل واسرتاحوا خيامهم ونصبوا
ثم سيده، إىل وذهب مماليك خمسة نحو وصحبته األلفي بك محمد مماليك من وهو بك
بأتباعه بك قاسم ركب ثم بك، إبراهيم إىل وذهب بأتباعه، أيًضا املبدول بك محمد ركب
وهو الغزاوي كاشف مصطفى ركب ثم أتباعه، من األصل يف ألنه بك؛ مراد إىل وذهب
بك إبراهيم له فكتب ألخيه، واستوثق إليهم أيًضا وذهب البلد شيخ طبل بك عثمان أخو
وعيل بك حسن عن انفرد حتى األخرية العشا بعد إال الحضور من يتمكن فلم بالحضور

بك.
مع وركب أفاق، ثم بك عيل عىل وغيش أيديهما يف سقط وفارقهما ذلك فعل فلما
الذي بالدمرجي املعروف بك وسليم بك وشاهني بك عثمان وهم: وصناجقه بك حسن
عن عوًضا تأمر الذي بك وصالح كشكش، بك ومحمد الحبيش بك عيل عن عوًضا تأمر
الجميع وذهب اإلسماعييل، بك سليم عن عوًضا تأمر الذي بك وعيل العلوي، بك رضوان
مقلب فسبحان أخصامهم، كانت حيث قبيل إىل وذهبوا طرا، طريق عىل القلعة خلف من
بك، مراد إىل بك مرزوق ولده مع أرسله بك إبراهيم وقابل بك عثمان حرض وملا األحوال،
ورشع عليهم، وسلموا وقابلوهم واالختيارية الوجاقلية إليهم حرضت ثم أيًضا فقابله
النهار طلع وملا القعدة، شهر عرشين حادي السبت ليلة بطول مرص دخول يف أتباعهم
ومعه املدينة، وشق بك إبراهيم دخل ثم ا، جدٍّ كثري يش والجمال بالحمالت أتباعهم دخلت
وأخوه واألغا بك سليمان بعده دخل ثم الدروع، البسون وأكثرهم ومماليكه صناجقه
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الدفرتدار بك وأيوب الكالرجي بك وأحمد الرشقاوي بك عثمان ثم الوايل، بك إبراهيم
وعبد اإلبراهيمي األشقر بك وعثمان أغا وقائد أغا وسليم أغا وعيل الكبري بك ومصطفى

وأغواتهم. وكشافهم املوسقو بك وقاسم بإسالمبول كان الذي بك، الرحمن
عثمان وصحبته الرميلة عىل ونزل الصحرا، طريق عىل من دخل فإنه بك مراد وأما
كان الذي الطنربجي بك وعثمان األلفي بك محمد وهم وأمراؤه، البلد شيخ اإلسماعييل بك
كان من خالف الظهر بعد إىل انجرارهم واستمر وأغواتهم، وكشافهم أيًضا بإسالمبول
التجأ فإنه الوكيل أغا مصطفى وأما يوم، ثاني يف إال دخولهم يتم فلم منقطًعا أو متأخًرا
ودخل القلعة إىل وطلعا صحبته الباشا فأخذهما طرا، كاشف مصطفى وكذلك الباشا إىل
الهالكون األمرا بها كان البيوت وأكثر جرى الذي ونسوا بها وباتوا بيوتهم، إىل األمرا
عامرة وجدوها رجعوا فلما الغايبني، نساء غالب ومات نساؤهم بها وبقي بالطاعون،
يكن لم ومن أعراسهم، وعملوا فراشهم وجددوا فتزوجوهن والخدم والجواري بالحريم
الرجال مجالس يف وجلس مانع، غري من فيه بما وأخذه البيوت من أحب ما دخل بيت له
وأموالهم وديارهم أراضيهم هللا وأورثهم يشء، منها بقي كان إن العدة تمام وانتظر

وأزواجهم.
والشوام واألرنؤد القليونجية طايفة عىل ونادى أغا سليم ركب األحد) يوم (ويف
إن ثم به، ينزل ما استحق أيام ثالثة بعد وجد من وكل أحد، منهم يتأخر وال بالسفر
منهم فاجتمع سالحه، وأخذوا أهانوه رأوه أو منهم صادفوه من كل صاروا املماليك
املراكب، يف بوالق إىل أنزلهم الدالة من شخًصا معهم فأرسل الباشا إىل وذهبوا طايفة
مراد وسكن الطريق، بطول عليهم ويصفرون بهم يسخرون والصغار البلد أوالد وصار

أجله. من يبنيه كان وكأنه بك إسماعيل ببيت بك
واألرنؤد. القليونجية عىل ينادي وهو األغا طاف أيًضا االثنني) يوم (ويف

وكانوا الباشا وقابلوه القلعة إىل األمرا صعد عرشينه) سادس الخميس يوم (ويف
تجهيز يف ورشعوا عنده من ونزلوا الخلع، عليهم فخلع اليوم، ذلك قبل يرهم ولم يروه
الباشا وكتب وأمتعتهم، مراكبهم من وجدوه ما حجزوا ألنهم الهاربني؛ إىل تجريدة
وعينوا الحال، بحقيقة الدولة إىل ططري واحد صحبة وأرسله دخولهم ليلة يف عرضحال
األشقر، بك وعثمان الصعيد إمارة متقلًدا املرادي بك وعثمان الوايل بك إبراهيم للتجريدة
وعمل التجريدة بتشهيل وقيده وقابله بأمان بك عيل كتخدا حسن بك مراد وأحرض
املطالب عليه ووجه ذلك، وغري والسمن والخبز اللحم من البيت ومرصوف البقسماط
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مات حتى يزل ولم واستدان، ورهنها وأمالكه متاعه وباع وحواه جمعه ما رصف حتى
الجاويشية. كتخدا وجعلوه سابًقا مستحفظان أغا عيل وقلدوا بقهره،

النيل أوىف القبطي) مرسى عرش لسابع املوافق الحجة شهر عرشين حادي (ويف
وعملوا بحرضتهم السد وكرس واألمرا، القايض وحرض السد قرص إىل الباشا ونزل أذرعه
قليًال، شيٍّا إال الوفاء بعد يزد ولم الزيادة توقفت ثم الخليج يف املاء وجرى املعتاد، الشنك
وزاد الغالل وتشحطت الناس فضجت الصليب، إىل وينقص قليًال يزيد واستمر نقص ثم

الغال. لوايح والحت الرشا عىل وانكبوا سعرها
وغريهم الوجاقلية من أربابها من البالد أخذ عىل التعدي يف األمرا رشع أيًضا وفيه

الحاج. أمري بالد وأخذوا
سكن كان وقد داره له وأخلوا الوكيل، أغا مصطفى عىل األمرا الباشا صالح وفيه
بك إبراهيم والزمه إليه القلعة من ونزل بك إبراهيم له فأخاله األشقر بك عثمان بها
وصار به واختص بك، مراد الزم بطرا كان الذي كاشف مصطفى وكذلك كلية، مالزمة

ونديمه. جليسه

األعيان من السنة هذه يف مات من ذكر

فج كل والحديث اللغة يف جاب الذي باألفهام الالعب والساحر األعالم علم شيخنا مات
املعرفة ذو واألقالم الورق له الشاهد الكالم سبل له املذلل لج، كل العلم من وخاض
اللغوي املحدث الفقيه النسابة، والرحلة الفهامة العمدة املوصوف العلم وهو واملعروف،
بن محمد بن محمد بن محمد السيد الفيض أبو الشيخ الناثر، الناظم األصويل النحوي
ولد ونسبه، نفسه عن ذكر هكذا الحنفي، الزبيدي الحسيني بمرتىض الشهري الرزاق عبد
بخطه، ورأيته لفظه من سمعته كما الهند بلجرام يف وألف وماية وأربعني خمس سنة
والشيخ السندي هللا عبد بالشيخ واجتمع مراًرا، وحج العلم طلب يف وارتحل ببالده ونشأ
املزجاجي الدين عالء بن محمد واملسند السقاف هللا وعبد املكي عقيل بن أحمد بن عمر
وبالشيخ بمكة، العيدروس الرحمن عبد بالسيد واجتمع الطيب، وابن يحيى بن وسليمان
اليمن إىل ذهابه بعد بالطايف ونزل وستني، ثالث سنة يف الطايفي مريغني هللا عبد
مؤلفاته من وكثريًا الفقه يف هللا عبد الشيخ عىل فقرا وستني، ست سنة يف ورجوعه
كلية مالزمة والزمه السعد، مخترص العيدروس الرحمن عبد الشيخ عىل وقرا وأجازه،
مرص دخول إىل شوقني الذي وهو قال: ومسموعاته، بمروياته وأجازه الخرقة، وألبسه
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فاشتاقت الكرام؛ املشاهد من فيها وما وأدبايها وأمرايها علمايها من يل وصفه بما
وأجازه اإلحيا، من طرًفا عليه وقرا كان، الذي وكان الركب، مع وحرضت لرؤياها نفيس
بخان وسكن وألف، وماية وستني سبع سنة صفر تاسع يف مرص إىل ورد ثم بمروياته،

مرص. علما من الحنفي املقديس عيل السيد عنه وأخذ عارشه من وأول الصغة،
والبليدي والحفني والجوهري امللوي أحمد كالشيخ الوقت أشياخ دروس وحرض
وجودة وفضله بعلمه، وشهدوا وأجازوه عنهم وتلقى وغريهم، واملدابغي والصعيدي
حاله وترونق أمره، راج حتى بره ووااله عزبان كتخدا إسماعيل بشأنه واعتنى حفظه،
املسومة، الخيول وركب الفاخرة، املالبس ولبس والعام، الخاص عند ذكره واشتهر
العرب شيخ وأكرمه وعلمايه، وأعيانه بأكابره واجتمع مرات، ثالث الصعيد إىل وسافر

وبروه. وهادوه وايف وأوالد نصري وأوالده عيل وأبو هللا عبد أبو وإسماعيل همام
البنادر وباقي واملنصورة، ورشيد دمياط مثل البحرية الجهات إىل ارتحل وكذلك
بأكابر واجتمع الجميع، وأكرمه بأكابرها، عامرة بأهلها مزينة كانت حني مراًرا العظيمة
يف رحالت عدة وصنف وأجازهم، وأجازوه عنهم وتلقى والسلوك العلم وأرباب النواحي
ونثًرا، نظًما ومدايح ومحاورات لطايف عىل تحتوي والبحرية القبلية البالد يف انتقاالته
وذلك الفيض، بأبي وفا بن األنوار أبو السيد سيدنا وكناه ضخًما مجلًدا كانت جمعت لو
ساداتنا برحاب وذلك وألف، وماية وثمانني اثنتني سنة شعبان عرش سابع الثالثا يوم
سكنه بقاء مع الغسال بعطفة وسكن تزوج ثم املعتاد، املولد زيارة يوم الوفا، بني
عرش أربعة نحو يف سنني عدة يف أتمه حتى القاموس رشح يف ورشع الصاغة، بوكالة
وأشياخ العلم طالب فيها جمع حافلة وليمة أولم أكمله وملا العروس، تاج سماه مجلًدا،
واغتبطوا عليه، وأطلعهم وألف وماية وثمانني إحدى سنة يف وذلك املعدية، بغيط الوقت
نثًرا تقاريظهم عليه وكتبوا اللغة علم يف ورسوخه اطالعه، وسعة بفضله وشهدوا به
أحمد والشيخ الصعيدي، عيل الشيخ عرصه يف الكل شيخ عليه: قرظ ن فِممَّ ونظًما،
الجداوي، حسن والشيخ األمري، محمد والشيخ العيدروس، الرحمن عبد والسيد الدردير،
محمد والشيخ الرباوي، عيىس والشيخ األجهوري، عطية والشيخ البييل، أحمد والشيخ
أبو والشيخ الهواري، حسن والشيخ العويف، محمد والشيخ عبادة، محمد والشيخ الزيات،
خليل بن القادر عبد والشيخ خرايط، عيل والشيخ القناوي، عيل والشيخ السادات، األنوار
جرجا، مفتي الرحمن عبد والشيخ القديس، عيل والسيد املكي، محمد والشيخ املدني،
والشيخ املقري، الرحمن عبد والشيخ الخربتاوي، محمد والشيخ الشاوري، عيل والشيخ
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حاًرضا ذاك إذ وكنت عليه قرظ من آخر وهو بالسويدي، الشهري البغدادي سعيد محمد
وألف، وماية وتسعني أربعة سنة الثانية جمادى منتصف يف وذلك ارتجاًال، نظًما وكتبه

وهو:

ق��ام��وس��ا ف��ات��ه ق��د م��ا وأض��اف ال��ق��ام��وس��ا ال��م��رت��ض��ى ال��ش��ري��ف ش��رح
م��وس��ى أل��ق��ى ح��ي��ن ال��م��دائ��ن س��ح��ر وغ��ي��ره��ا ال��ج��وه��ري ص��ح��اح ف��غ��دت
ت��أن��ي��س��ا ال��ل��ه��ى ج��م��ه��رة س��ل��ك ف��ي ال��ن��ه��ى ص��دف م��ن ال��در أب��ان ق��د إذ
ت��أس��ي��س��ا م��خ��ت��اره أت��ق��ان��ه ف��ي واخ��ت��ار ف��ائ��ًق��ا أس��اًس��ا وب��ن��ى
ن��ف��ي��س��ا ف��أب��ص��رت��ه ال��غ��ب��ي ع��ي��ن ن��وره م��زه��ر م��ص��ب��اح م��ن ف��أث��ار
ت��دل��ي��س��ا ك��م��ث��ل��ه ي��ح��اك ال إذ ج��م��ع��ه ي��ث��ن��ى ف��ال ال��ف��ري��د ف��ه��و
ت��ق��دي��س��ا ن��ث��ره ي��ن��ش��ر ف��ال��ل��ه م��دح��ه م��ن ع��اج��ز ن��ظ��م��ي ف��ل��س��ان
رئ��ي��س��ا ل��ل��ه��داة ق��ط��ر ك��ل ف��ي ب��ع��ص��رن��ا ال��ش��ري��ف م��والي وي��دي��م
خ��س��ي��س��ا أص��ي��ر ال س��ع��ي��د إن��ي ن��ظ��ره ب��ل��م��ح��ة ل��ي ت��وج��ه وإذا
م��ق��ي��س��ا ي��ط��اق ال ج��زي��ًال ه��ديً��ا ل��ج��ده ال��س��الم م��ع ال��ص��الة أه��دي
أن��ي��س��ا اص��ط��ف��اه وم��ن ارت��ض��ى وم��ن ال��م��رت��ض��ى وه��ذا ص��ح��ب م��ع واآلل

الشاوري عيل الشيخ تقريظ ومنها أصحابها، تراجم يف التقريظات بعض ذكرت وقد
ونصه: فرشوط، إىل املرتجم رحلة تضمن من فيه ملا أذكره الفرشوطي

البيان بأفصح البلغاء منطق هلل الحمد نستعني، وبه الرحيم الرحمن هللا بسم
محمد سيدنا عىل والسالم والصالة التبيان، حالوة الفصيح لسان ومودع
شعبًا للعلوم فإن وبعد امللوان، تعاقب ما وصحبه آله وعىل عدنان، ولد سيد
دوحة كل ومن فنون، منه أصل كل من يتفرع وشواهق، وهضابًا وطرايق،
ترقص تكاد التي العرب لغات معرفة العلوم أجل من وإن وغصون، فروع
وطلع الوافر، بالكيل ذلك له كيل ممن وكان الطرب، من سماعها عند العقول
له وشهد العنان، طلق ميدانها يف ومر السوافر، البدور طلوع سمايها يف
الزمان، آخر ونتيجة واألوان، العرص أبناء حلية واللسان، القلم بالفصاحة
بوجوده، هللا متعنا املرتىض، الرشيف السيد موالنا الرضا الثقة، الثبت العدل
فكان الصعيد، بقدومه ورشفنا علينا هللا منَّ وقد وجوده، بمنة عمره وأطال
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الصدر واتسع به العني وقرت الفرح غاية به لنا فحصل السعيد، كالطالع فيه
رشح هو فإذا البالغة، قاموس عىل رشحه بعض عىل أطلعني وقد وانرشح،
خصوًصا األعالم العلما السادة من جمع مدحه وقد كافل، معنى ولكل حافل
األيمة وأحد باالتفاق، املحققني خاتمة الهمام البطل العالمة وأستاذنا شيخنا،
من به وناهيك العدوي الصعيدي عيل الشيخ أستاذنا الحذاق، املجتهدين
بأن وحقيق عليه، يثنى بأن جدير مولف فهو بواحد، تعد ال ألف وكل شاهد،
والرباعة، البداعة وفارس البالغة، نرباس صياغة وهو كيف إليه، الرحال تشد

بلدتنا. فرشوط قدم حني فيه قلت الذي

ال��م��رت��ض��ى ال��ن��ف��ي��س ال��ح��ب��ر ج��اءه��ا م��ذ ال��رض��ا ك��ل ف��رش��وط��ن��ا ف��ي ح��ل ق��د
ال��ق��ض��ا ي��وم ن��رج��وه��م��و ن��س��ل م��ن ش��ام��خ ف��ض��ل ط��ود م��ن ب��ه أك��رم
م��ض��ى ب��م��ن ي��ع��ود ق��د ه��ذا أج��ل م��ن ف��ح��س��ب��ت��ه ب��م��ث��ل��ه ال��زم��ان ج��اد
وان��ق��ض��ى ت��ول��ى ق��دًم��ا ورواؤه ب��م��ث��ل��ه ي��ج��ود ق��د ل��ده��ر ع��ج��بً��ا
أض��ا ب��ت��ح��ق��ي��ق غ��ي��ه��ب��ه��ا وأزال ف��ن��ائ��ه��ا ب��ع��د ال��ع��ل��م ف��ن��ون أح��ي��ا
ن��ض��ا م��ن��ه ال��ذي األُسَّ ش��ي��د ق��د ف��إن��ه ال��ل��غ��ات ع��ل��م س��ي��م��ا ال
ال��ف��ض��ا ح��ت��ى أق��ط��اره��ا وت��ب��ل��ج��ت غ��ي��ره��ا ت��ف��خ��ر ف��رش��وط ب��ه أم��س��ت
ال��غ��ض��ى ن��ار أح��ش��ائ��ن��ا ف��ي ف��ك��أن ع��ن��دن��ا م��ن ذاه��بً��ا ت��ول��ى ل��م��ا

فج كل من قصد الذي الرحيق العذب املنهل بأمري العظيم السند السيد اجتمع وقد
ودواعيه هامية همته زالت ال همام، العرب مشايخ شيخ الهمام الليث األنام كهف عميق،
وال تعد ال بآداب معه متأدبًا األقىص بمكانه التعظيم من فأحله نامية، الخري فعل إىل

بذلك. جدير وهو تحىص

ج��م��ي��ل ال��ف��ؤاد م��س��ل��وب ك��ل وال ب��ث��ي��ن��ة ال��ب��ن��ان م��خ��ض��وب ك��ل ف��م��ا

سيدنا عىل هللا وصىل وجلواته، خلواته يف دعواته وصالح بركاته من علينا هللا أعاد
مواله إىل الفقري العبد والنثر النظم هذا قائل وسلم، وصحبه آله وعىل األمي النبي محمد
وجعل نفسه، رشور هللا جنبه بالشاوري الشهري موىس بن صالح بن عيل القدير الغني

التوفيق. ويل وهللا أمسه، من خريًا يومه
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بقوله: والتقريض اإلجازات يسأله الوالد للمرحوم وكتب

وال��غ��رب ال��ش��رق ف��ي ال��ش��م��س ض��ي��اء ي��ف��وق س��ن��اؤه م��ن ي��ا ال��ع��ل��م ب��ح��ر أم��والي
وال��ق��رب ال��ب��ع��د ف��ي ش��اع ق��د ل��ه وزه��ًدا وح��ك��م��ًة ف��ق��ًه��ا ال��ن��ع��م��ان وارث وي��ا
اإلرب ق��ض��ا ي��ف��وز م��ن��ه��ا م��الح��ظ��ة ي��رت��ج��ى ج��اء ق��د ال��ظ��م��آن ع��ب��ي��دك��م
ال��ك��ت��ب ع��ل��ى ي��ف��وق ح��ت��ى ب��ت��ق��ري��ظ��ه إج��ازة ال��ك��ت��اب ه��ذا ف��ي وي��س��أل
ك��رب ب��ال أم��ان ف��ي ه��ن��ي��ئً��ا وع��ي��ًش��ا ك��رام��ة م��ن��ه ال��ع��رش إل��ه ح��ب��اك��م
وب��ال��ق��رب ب��ف��ض��ل وج��ازاك��م ب��ح��س��ن ح��س��اب��ه ي��وم ب��ال��ج��ب��ر وق��اب��ل��ك��م
ال��ق��ل��ب��ي إخ��الص��ه ب��ال��ت��وف��ي��ق وي��ق��رن ع��ل��م��ه أع��الم اآلف��اق ف��ي وي��ن��ص��ب
وال��ع��رب ل��ل��ع��ْج��م ال��م��ب��ع��وث م��ح��م��ٍد ال��رض��ا ع��ل��ى رب��ي ال��ع��رش إل��ه وص��لِّ
ق��ل��ب��ي ب��ذك��ره��م ي��ح��ي��ا ال��ه��دى ن��ج��وم ك��ل��ه��م وال��ص��ح��ب ب��اآلل وأت��ب��ع��ه

فيه وعمل األزهر، من بالقرب به املعروف جامعه الدهب أبو بك محمد أنشا وملا
هذا، القاموس رشح إليه أنهوا بها ووضعها الكتب، من جملة واشرتى للكتب، خزانة
ذلك، يف ورغبوه غريها دون بذلك وانفردت نظامها، كمل بالخزانة وضع إذا أنه وعرفوه
العلم يخدم املرتجم يزل ولم فيها، ووضعه فضة درهم ألف ماية عنه وعوضه فطلبه
األنساب، كعلم املتأخرون أغفلها التي الفنون جمع عىل ويحرص املعايل، درج يف ويرقى
يف وألف باملتقدمني، املتأخرين املحدثني طرايق واتصال األحاديث، وتخاريج واألسانيد
تجاه الالال بسويقة منزل إىل انتقل ثم جمة، وأراجيز ومنظومات ورسايل كتبًا ذلك
تسع سنة أوايل يف وذلك الحنفي، الدين شمس مسجد من بالقرب أفندي محرم جامع
به، فأحدقوا واألعيان باألكابر عامرة ذاك إذ الخطة تلك وكانت وألف، وماية وثمانني
ويعظهم والتعفف، الغنى لهم يظهر وهو وهادوه، وواسوه به واستأنسوا إليه وتحببوا
جهة كل من عليه فأقبلوا وأحزاب، أوراد بقراة ويجيزهم ورقى وتمايم، بفوايد ويفيدهم
العلما صورة غري وعىل غريبًا، لكونه معارشته يف ورغبوا ناحية، كل من زيارته إىل وأتوا
فانجذبت الكرج لسان وبعض بل والفارسية، الرتكية باللغة ويعرف وشكلهم، املرصيني
ذكر يف السلف طريق عىل الحديث إمال يف رشع ثم وحديثه، خربه وتناقلوا إليه قلوبهم
عليه يميل عليه قدم من وكل مختلفة، طرق عىل حفظه من واملخرجني والرواة األسانيد
بذلك سنًدا له ويكتب ومخرجيه، برواته الرحمة حديث وهو باألولية املسلسل الحديث

ذلك. من فيعجبون الحارضين وسماع وإجازة
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قراة من بد ال لهم: فقال إجازة، منه وطلبوا إليه ذهبوا األزهر علما بعض إن ثم
عن تباعًدا والخميس االثنني بالصليبة شيخون بجامع االجتماع عىل واتفقوا الكتب، أوايل
بعض عليهم واجتمع الشيخوني حسني السيد بقراة البخاري صحيح يف فرشعوا الناس،
معترب كبري رجل وهو الكتب، وخازن املسجد إمام الشيخوني موىس والشيخ الخطة أهل
السجاعي، أحمد الشيخ مثل: األزهر علما سعي الناس يف وتناقل وغريها، الخطة أهل عند
شأنه فازداد عنه، لألخذ وغريهم األكرايش سليمان والشيخ الطائي، مصطفى والشيخ
والتمسوا واألعيان، واألكابر العامة من وغريها النواحي تلك أهل عليه واجتمع قدره وعظم
انقطع ذلك فعند عظيًما، درًسا وصار الدراية إىل الرواية من فانتقل املعاني تبيني منه
بعد الجماعة عىل يميل وصار أيًضا هو عنهم استغنى وقد األزهرية، أكثر حضوره عن
سنده رجال ويرسد األعمال، فضايل أو املسلسالت من حديثًا الصحيح من يش قراءة
لم لكونهم ذلك من فيتعجبون كذلك، الشعر من بأبيات ويتبعه حفظه من ورواته
وقرا الحنفي، مسجد يف آخر درًسا وافتتح املرصيني، املدرسني من سبق فيما يعهدوها
يف الناس وأقبلت شهرته فازدادت العرص، بعد املعهودة األيام غري يف للرتمذي الشمايل
كثري ودعاه وزيهم، املرصيني هيئة خالف عىل لكونها ذاته؛ ومشاهدة لسماعه ناحية كل
الطلبة خواص مع إليهم فيذهب فاخرة، واليم أجله من وعملوا بيوتهم إىل األعيان من
البخاري كثالثيات الحديثية األجزا من شيٍّا لهم فيقرا األسما وكاتب واملستميل واملقري
وأحبابه وأصحابه املنزل وصاحب الجماعة، بحضور املسلسالت بعض أو الدارمي أو
والعود بالعنرب البخور مجامر أيديهم وبني الستاير، خلف من ونسايه وبناته وأوالده
أسما الكاتب ويكتب املعتاد، النسق عىل النبي عىل بالصالة ذلك يختمون ثم القراءة، مدة
الشيخ ويكتب والتاريخ، واليوم والبنات والصبيان النسا حتى والسامعني الحارضين
يف رأيناه كما السابق، الزمن يف املحدثني طريقة كانت وهذه ذلك، صحيح ذلك تحت

القديمة. الكتب
ومجالس والدروس املجالس هذه غالب يف وحاًرضا مشاهًدا كنت إني الحقري: يقول
وأماكن وبوالق بالصنادقية وبمنزلنا الصاغة، بخان القديم وبسكنه بمنزله خاصة أخر
غالب نشغل فكنا ذلك، وغري واألزبكية املعدية غيط مثل: للنزهة إليها نذهب كنا أخر
أوراق ويف النسخ عىل املسموعات بثبوت كثري وهو وغريها، الحديثية األجزا برسد األوقات
اإلسكندراني بك مصطفى مثل: الكبار، األمرا بعض إليه وانجذب اآلن، إىل موجودة كثرية
بالهدايا وواصلوه دروسه مجالس لحضور وترددوا منزله إىل فسعوا الدفرتدار، بك وأيوب
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والوافدين الواردين وأكرم للضيوف األطعمة وعمل الجواري واشرتى والغالل، الجزيلة
وسمع مرص، إىل الرومية الديار من الريس أفندي الرازق عبد وحرض البعيدة، اآلفاق من
بعد إليه يذهب فكان الحريري، مقامات وقراءة اإلجازة منه والتمس إليه فحرض به
اللغوية. معانيها ويفهمه املقامات من تيرس ما له ويطالع شيخون، درس من فراغه

فروة عليه وخلع إليه وأصعده عنده، شأنه رفع الكبري عزت باشا محمد حرض وملا
له ورتب وخبز، وحطب وأرز وسمن لحم من لكفايته كالره من تعيينًا له ورتب سمور
فأتاه شأنه، الدولة إىل وأنهى األنبار من وغالًال والسايرة الحرمني بدفرت جزيلة علوفة
يف وذلك يوم، كل يف فضة نصًفا وخمسون ماية وقدره بالرضبخانة جزيل بمرتب مرسوم
أربع سنة يف الدولة إىل وطلب وانترشصيته أمره فعظم وألف، وماية وتسعني إحدى سنة
بالهدايا وواصلوه الدولة أكابر من املراسالت عليه وترادفت امتنع، ثم فأجاب وتسعني
من النواحي ملوك وكاتبه اآلفاق، يف ذكره وطار صناديق، يف الثمينة واألمتعة والتحف
وفزان والسودان املغرب وملوك والعراق والبرصة والشام واليمن والهند والحجاز الرتك
الهدايا منهم عليه وترادفت ناحية، كل من الوفود عليه وكثرت البعيدة، والبالد والجزاير
الجثة عظيمة الخلقة عجيبة وهي فزان أغنام من إليه وأرسلوا الغريبة، واألشيا والصالت
موقًعا، لهم فوقع الحميد عبد السلطان أوالد إىل وأرسلها العجل، رأس رأسها يشبه
طرايف من يرسل فكان والطواشية، والعبيد والجوار الببغا طيور من له أرسلوا وكذلك
طرايف من وأتاه أضعافها، مقابلتها يف ويأتيه عندها، ذلك املستغرب الناحية إىل الناحية
والعود واملربيات الكادي وماء نفيسة، أشيا وغريها رست وبالد اليمن وصنعا الهند

باألرطال. شاه والعطر والعنرب
اعتقدوا وربما زايد واعتقاد كبرية ومنزلة عظيمة شهرة املغرب أهل عند له وصار
يصله ولم يزره ولم حاًجا مرص إىل ورد إذا أحدهم أن حتى العظمى، القطبانية فيه
وخطته وبلده ولقبه اسمه عن سأله أحدهم عليه ورد فإذا كامًال، حجه يكون ال بيش
ورد فإذا ورقة، بلطف ذاك عن هذا من ويستخرب كتبه، أو ذلك وحفظ وأوالده، وصناعته
إما يخلو فال كذا، بلدة من فالن له: فيقول وبلده اسمه عن سأله قابل من قادم عليه
فيقول: طيب؟ فالن له: فيقول قريبه، أو جاره عرف أو سابًقا غريه من عرفه يكون أن
حارته باسم له ويشري وابنته، وزوجته فالن وولده فالن أخيه عن يسأله ثم سيدي، نعم
ويعتقد تارة ويسجد تارة األرض ويقبل ويقعد املغربي ذلك فيقوم جاورها، وما وداره
بابه عىل مزدحمني ونزوله الحج طلوع أيام يف فرتاهم الرصيح، الكشف باب من ذلك أن
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فضة موزونات إما شيٍّا نجواه يدي بني قدم منهم دخل من وكل الغروب، إىل الصباح من
بالده أهل من وصالت بمراسالت يأتيه وبعضهم وغناه، فقره قدر عىل شمًعا أو تمًرا أو
بمقدار ولو ورقة بقطعة منهم ظفر فمن األجوبة، منه ويلتمسون وأعيانها وعلمايها
حجة، قبل قد أنه ويرى كالتميمة معه وحفظها الخاتمة، بحسن ظفر فكأنما األنملة،
يوم إىل حرسته ودامت بالده أهل من اللوم عليه وتوجه والندامة، بالخيبة باء فقد وإال

ميعاده.
منه وبيض للغزايل العلوم إحيا كتاب رشح يف ورشع يقل، لم ما ذلك عىل وقس
طلبه يف ويرغب القاموس رشح مثل ليشتهر والغرب؛ والشام الروم إىل منها وأرسل أجزا،
عند ودفنها كثريًا، حزنًا عليها فحزن وتسعني، ست سنة يف زوجته وماتت واستنساخه،
وفرًشا وستوًرا ومقصورة مقاًما قربها عىل وعمل رقية، السيدة بمشهد املعروف املشهد
لهم ويعمل واملنشدون والقرا الناس عنده وتجتمع كثرية، أياًما قربها والزم وقناديل،
املذكورة، املقربة بجوار مكانًا واشرتى والرشبات، والقهوة والكسكسو والثريد األطعمة
باملراثي الشعرا وقصده أحيانًا، به ويبيت أمها به وأسكن وفرشه صغريًا بيتًا وعمره
أوراقه يف وفاته بعد بخطه، وجدتها بقصايد هو ورثاها عليه، ويجيزهم ذلك منهم فيقبل

قوله: منها ليىل مجنون شعر طريقة عىل املدشتة

ال��ع��واق��ب ف��ي ب��ع��ده وي��زه��د ك��ئ��ي��بً��ا ي��زل ال ك��رزئ��ي ي��زرأ م��ن أع��ادل
ال��ن��وائ��ب ع��ادي��ات ن��ظ��ام��ي وح��اق��ت ش��م��ائ��ل��ي ال��م��ش��ت ال��ب��ي��ن ي��د أص��اب��ت
ال��ح��ق��ائ��ب ب��ط��ي��ن رح��ل��ي إل��ى أع��ود س��ح��ي��رة زب��دا زرت م��ا إذا وك��ن��ت
ال��ك��واع��ب غ��ر ال��ب��ي��ض ال��خ��ف��رات م��ن ب��ع��ي��ده��ا وي��دن��و ل��ي ت��ط��وى األرض أرى
ال��ت��ج��ارب غ��ي��ر األخ��الق ي��ك��ش��ف وال وال��ح��ي��ا وال��ح��ل��م وال��ج��ود ال��ن��دى ف��ت��اة
أط��اي��ب م��ن��ك��رام ق��وة ع��م��ي��دة رداؤه��ا ي��س��ت��ذم م��ا ل��ه��ا ف��دي��ت
ال��م��رات��ب ف��وق ال��رض��وان وي��ص��ح��ب��ه ح��ال��ة ك��ل ف��ي ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ه��ا
ن��ادب ك��ل م��ن ال��ح��زن ي��ث��ي��ر ب��ش��ج��و أي��ك��ة ح��م��ام��ة ن��اح��ت م��ا ال��ده��ر م��دى

أيًضا: وقوله

وال��ص��ب��ر ب��ال��ذك��ر ال��ن��ف��س ه��م��وم وس��لِّ وات��ئ��د زب��ي��دة ت��ب��ك��ي ال ي��ق��ول��ون:
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وال��ف��ك��ر ب��ال��ه��م األح��زان ب��م��خ��ت��ل��ف وج��ه��ة ك��ل م��ن األش��ج��ان ل��ي وت��أت��ي
م��ص��ر م��ن ب��ي��ش��ك��ر األع��ل��ى ال��ج��دث ل��ه��ا ح��ب��ي��ب��ة ف��راق م��ن ت��س��لٍّ ل��ي وه��ل
ال��ق��در إل��ى ي��ج��ري وال��ق��در ب��م��ح��ج��ره��ا أع��ي��ن��ي ي��ع��اه��د أن إال ال��دم��ع أب��ى
ال��ع��م��ر آخ��ر إل��ى ت��ج��ري ذك��ره��ا ل��دى م��دام��ع��ي ت��زال ال ت��رون��ي ف��إم��ا

أيًضا: وقوله

م��روع��ا ي��زال ال ل��ف��ؤادي وم��ا م��ق��ط��ع��ا أض��ح��ى ل��ألن��س م��ا خ��ل��ي��ل��ي
م��ص��رع��ا ت��ذك��رت أم ب��رح��ل��ي أل��م وح��ادث ال��م��ش��ت ال��ده��ر غ��ي��ر أم��ن
أج��م��ع��ا وال��ف��ض��ل ال��ح��س��ن ذات زب��ي��دة م��ه��ج��ت��ي أل��ي��ف��ة م��ن ف��راق وإال
م��ع��ا ف��ان��ق��ط��ع��ا ع��ي��ن��اي ب��ه��ا ت��ق��ر ل��ذة ك��ل ب��ه��ا ع��ن��ي ف��م��ض��ت م��ض��ت
م��دف��ع��ا ذاك ع��ن ي��ج��د ل��م ش��رب��ت ك��م��ا ك��ل��ن��ا س��ن��ش��رب ك��أًس��ا ش��رب��ت ل��ق��د
م��دم��ع��ا ل��ع��ي��ن��ي أت��رك ف��ل��م ب��ك��ي��ت أن��ن��ي ب��م��ك��ة ص��ح��ب��ي م��ب��ل��غ ف��م��ن

أيًضا: وقوله

ال��ع��واق��ب ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ب��ر خ��ان��ن��ي ف��ق��د ن��اف��ع األح��ب��ة ذك��ري ه��ل خ��ل��ي��ل��ي
ال��ك��واع��ب اآلن��س��ات ب��ت��ل��ك ل��وص��ل ت��راج��ع أم ال��ح��م��ى ف��ي ع��ود ل��ي وه��ل
ال��س��ب��اس��ب ب��أع��ل��ى ب��ي��ت إل��ى وس��ارت غ��دوة ال��ح��ب��ي��ب��ة ع��ن��ي رح��ل��ت ل��ق��د
ال��س��ب��اس��ب ف��ي أدرج��وا م��اذا ال��ل��ح��د إل��ى ب��ه��ا غ��دوا أن��اس ي��دري وم��ا أق��ول:
ن��ادب ح��زن ع��ل��ى أل��وي ال ت��ق��دم��ت ول��ي��ت��ن��ي ال��م��س��ي��ر ف��ي ع��ن��ه��ا ت��أخ��رت

أيًضا: وقوله

ال��خ��ض��ر غ��الي��ل��ه��ا ف��ي ال��ث��الث��ا غ��داة م��ط��ي��ه��ا ل��ل��رح��ي��ل ش��دت زب��ي��دة
ن��ك��ر ب��ال ال��س��م��اء ط��ب��ل ل��ه��ا ودق وج��ه��ة ك��ل م��ن األم��الك ب��ه��ا وط��اف��ت
واألزر ال��ب��ران��س ف��ي ت��ي��ًه��ا وت��خ��ط��ر ب��دل��ه��ا ع��روس م��اس��ت ك��م��ا ت��م��ي��س
ال��ق��ب��ر ف��ي واألض��ال��ع ع��ظ��ام س��ت��ب��ك��ي أم��ت وإن ح��ي��ي��ت م��ا ع��ل��ي��ه��ا س��أب��ك��ي
ال��ص��ب��ر ع��اق��ب��ة ب��ال��ص��ب��ر ط��ال��بً��ا وال ع��ب��رة ف��ي��ض م��س��ت��ب��ق��يً��ا ب��ه��ا ول��س��ت
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أيًضا: وقوله

األي��ام ح��وادث ف��ع��ل وك��ذل��ك غ��دي��ه ف��ج��ع��ت ب��ه��ا ال��ف��ت��اة ن��ع��م
ب��س��الم أك��واره��ا وت��م��اي��ل��ت ت��رح��ل��ت ث��م ال��ب��ي��ن م��ط��اي��ا ش��دت
وق��ي��ام ق��اع��د م��ن أح��الم��ن��ا ت��ح��م��ل��ت غ��داة ل��رح��ل��ت��ه��ا رح��ل��ت
واألي��ت��ام وال��ح��زن ال��ب��ك��ا غ��ي��ر أه��ل��ه��ا ف��ي ب��ع��ده��ا م��ن خ��ل��ف��ت م��ا
األرح��ام ووص��ل��ة ع��ل��ي��ه ج��ب��ل��ت ل��ه��ا أخ��الق ح��س��ن ن��ف��س ل��ه��ف ي��ا
ك��الم ول��ي��ن إلط��ع��ام ص��رف��ت ع��ن��اي��ة ث��م ل��ل��ب��ع��ل وإط��اع��ة
ب��ش��ام غ��ص��ون س��ح��ًرا ال��ص��ب��ا ري��ح رن��ح��ت م��ا ف��اب��ك��ه��ا ال��م��ك��ارم ت��ل��ك
ب��س��الم ش��ج م��ن راج��ع ث��م ق��ف ل��ه��ا ق��ب��ر ع��ل��ى ي��وًم��ا وارًدا ي��ا
ب��م��ق��ام ال��ل��ق��ا ع��ن��د ل��ه ت��أت��ي م��ض��ى ف��ي��م��ا ك��ن��ت ق��د ل��ه��ا: وق��ل��ن
األع��الم اب��ن��ة ي��ا ف��ق��ول��ي س��ب��ب ل��ذا ف��ه��ل ه��ج��رت ق��د ل��ك م��ا وال��ي��وم

تزوج ثم املقام، هذا يف كفاية القدر هذا ويف اإلطالة، من خوًفا تركته ذلك وغري
ال ما بلغ وملا وغريه، مال من جمعه ما وأحرزت عنها مات التي وهي بأخرى بعدها
وكثرت والعام، الخاص عند والجاه القدر وعظم الصيت وبعد الشهرة من عليه مزيد
داره لزم ناحية، كل من بحذافريها الدنيا عليه وأقبلت األقطار، ساير من الوفود عليه
األغراض، من لغرض النادر يف إال ذلك قبل بهم يلم كان الذين أصحابه عن واحتجب
من تأتيه التي الهدايا ورد الباب وأغلق الحريم بداخل واعتكف واإلقرا، الدروس وترك
من إردبٍّا خمسني نجله مع الدفرتدار بك أيوب مرة إليه وأرسل ظاهرة، املرصيني أكابر
كساوي وبقج نقود ريال وخمسماية والزيت والعسل والسمن األرز من وأحماًال الرب
بك مصطفى وكذلك رمضان، يف ذلك وكان فردها، ذلك وغري وجوًخا هندية أقمشة
أن غري من ورجعا إليهما يخرج ولم عنهما فاحتجب إليه وحرض وغريهما، اإلسكندراني
إليه، يذهب لم مرص إىل فيها حرض التي الصورة عىل باشا حسن حرض وملا يواجهاه،
برسج مرختًا معدوًدا حصانًا له وقدم به، تليق فروة عليه وخلع لزيارته هو حرض بل
أرسل وإن ترد، ال عنده شفاعته وكانت ذلك، قبل وهيأه أعده دينار ألف قيمته وعباءة
عىل ووضعها يقراها أن قبل الورقة وقبل واإلجالل بالقبول تلقاها يش يف إرسالية إليه
فيه له وذكر مكتوبًا الجزار باشا أحمد إىل مرة وأرسل الحال، يف فيها ما ونفذ راسه
إىل النفوس مليل الصدق بموقع عنده فوقع عظيم شأن له وسيكون املنتظر، املهدي أنه
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إىل بذلك يرس فكان والتمايم، األحراز مع به املقلد حجابه يف املكتوب ذلك ووضع األماني،
شك، بال صحته ويعتقد والزايرجات الجفور يف املعارف يدعي ممن عليه يرد من بعض
وأخذ به اجتمع أنه وعرفه أخربه فإن املرتجم، عن وسأله مرص جهة من عليه قدم ومن
قطب ذلك خالف منه وقع وإن صلته، وأجزل وأكرمه أحبه والثناء باملدح وذكره عنه
عنه ذلك واشتهر الفضايل، أهل من كان ولو بره عنه ومنع وأبعده، عنه وأقصاه منه
انقىض حتى املرتجم يف اعتقاده حسن عىل يزل ولم بالفراسة، ذلك منه عرف من عند
قبل بصالت وصله — هللا رحمه — املغرب سلطان محمًدا موالي أن واتفق نحبهما،
سنة يف له فأرسل والدعا، والثناء بالحمد ويقابلها يقبلها وهو وتزهده األخري انجماعه
السلطان، إىل ترجع ولم وضاعت قبولها عن وتورع فردها قدر لها صلة ومايتني إحدى
األوراق، يف ضاع ثم عندي وكان قرأته مكتوبًا إليه فأرسل جوابه، من ذلك السلطان وعلم

الصلة. رد يف والتوبيخ العتاب ومضمونه
حيث وليتك املسلمني، مال بيت من إليك أرسلناها التي الصلة رددت إنك له: ويقول
رددتها أنك إال ذلك، أجر ولك لنا فيكون واملحتاجني الفقرا عىل فرقتها كنت عنها تورعت
وقتك تشغل أن ينبغي كان له: ويقول اإلحيا، كتاب رشحه عىل أيًضا ويلومه وضاعت،
مختًرصا مفحًما وكالًما العلما قاله وما ذلك، يف له لومه وجه ويذكر ذلك، غري نافع بيش

تعاىل. هللا رحمه مفيًدا
منها: كثرية، تأليفات اإلحيا ورشح القاموس رشح خالف املصنفات من وللمرتجم
مما — عنه هللا ريض — حنيفة أبي اإلمام مذهب أدلة أصول يف املنيفة الجواهر كتاب
تقديم من الحديث كتب ترتيب رتبه حافل نفيس كتاب وهو الستة، األيمة فيه وافق
القدسية والنفحة الفقه، كتب ترتيب عىل العمليات يف ثم االعتقاديات، يف عنه روي ما
كراريس، عرشة نحو يف وهي العيدروس أسانيد فيه جمع العيدروسية، البضعة بواسطة
الصدر ورشح اآلفاق، كتاب إىل اإلرشاق وحكمة والتلقني، اإللباس طرق يف الثمني والعقد
أيًضا باسمه وألف درويش، أفندي لعيل وألفها كراًسا، عرشين يف بدر أهل أسما رشح يف
انتمى عمن الخفا نقاب رفع منها ا جدٍّ كثرية ورسايل درويش، لفظ معنى يف التفتيش
حج بمناسك األعالم وأعالم الحبيب آثار مصطلح يف األريب وبلغة الوفا، وأبي وفا إىل
السالم، عبد سيدي صيغة برشح اإللهام جيوب عن املنشق األكمام وزهر الحرام، هللا بيت
سالف ورشف البكري، القطب صيغ زالل صفوة من البكري املختوم املدام ورشفة
قاليد وتنسيق التابوت، لفظ تحقيق يف املثبوت والقول الصديق، حرضة نسب يف الرحيق
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أسانيد يف وهي الغايل، الجوهر من الآليل ولقط الحسن، أبي الشاذيل كالم تحقيق يف املنن
مرص، إىل قدومه سنة وذلك وستني، سبع سنة يف عليه إجازته له وكتب الحفني، األستاذ
يف اإلخوان وهدية الخل، اإلدام نعم حيث يف وجزء الكشكية، الفوايح عىل املكية والنوافح
اإللهية، الصفة أرسار من الرحمن سورة يف فيما الوفية الفيوضات ومنح الدخان، شجرة
هود، شيبتني حديث تخريج يف املجهود وبذل طي، بني بسالسل الحي سيد وإتحاف
النقشبندية، املشاهد يف العندية واملقاعد البابيل، الشمس عن روى فيمن الكابيل واملربي
عىل الربهاني البحريي محمد الشيخ خطبة عىل ورشح والصفني، املنايش يف ورسالة
عىل ورشح القوم، لسان عىل مستقل يونس سورة عىل وتفسري يونس سورة تفسري
للشيخ فكمله أوله، من للفاكهي البكري حزب رشح عىل وتكملة الشاذيل، الرب حزب
الشيخ باسم نظمها الفقه يف وأرجوزة األرشاف، إسعاف سماها ومقامة البكري، أحمد
وقرظ املصطفى، والدي يف الصفا وحديقة املقديس، الحسني اللطيف عبد بن حسن
أبي قول تحقيق يف ورسالة الحفاظ، طبقات يف ورسالة املدابغي، حسن الشيخ عليها
واألحزاب الطريقة سند يف األتراب وعقيلة آخره، إىل الكرم من وليس الشاذيل، الحسن
العلية واملنح عقيلة، ابن مسلسالت عىل والتعليقة الرشبيني، الوهاب عبد للشيخ صنفها
أصحاب ومناقب السند وألفية املختار، النبي لوالدي واالنتصار النقشبندية، الطريقة يف
والنجوى، الرس لعالم الشكوى ورفع واإلسالم، اإليمان آداب عن اللئام وكشف الحديث،
قلنسوة سماها ورسالة العلل، عن الكلل ورفع أيوب، بني ملوك بذكر القلوب وترويح
أكمل ملا وذلك املقديس، بدير بن محمد الشيخ الصالح العالمة األستاذ باسم ألفها التاج
بمرص، كان حني أوله من كراريس إليه فأرسل العروس، بتاج املسمى القاموس رشح
عليها ويكتب األجهوري، عطية الشيخ شيخه عليها ليطلع وثمانني اثنتني سنة يف وذلك
وسماها كراسة، يف العالية أسانيده إليه فكتب يستجيزه، إليه وكتب ذلك ففعل تقريًظا

البسملة: بعد وأولها التاج، قلنسوة

سنًدا لهم وأعىل صدورهم، بالعلم ورشح العلما متن رفع الذي هلل الحمد
أبًدا، مرتوك وال مقطوع غري موصوًال فصار حديثهم من الحسن وصحح
الحق تنكر ولم تضطرب، فلم الدين، يف اليقني ضعف عن قلوبهم وحمى
وآله محمد وموالنا سيدنا عىل والسالم والصالة مقصًدا، إلفادته صارت بل
العلل من وسلم وتسلسل الحديث اتصل ما االهتدا نجوم وصحبه الهدى أئمة

… وبعد رسمًدا، والشذوذ
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صدى وبل املحتاج، غنية بل ديباج بأفخر صنعت التاج قلنسوة فهذه
أبي عن املغني واملصباح باألبراج املشيد والقرص االبتهاج، وزهرة املزاج
صاحب إىل موصولة أحاديث غوايل عوايل بآليل املوصوف الدرع بل الرساج،
الفالح، مصباح بأضوا املستنري الوضاح الكوكب باسم رصعت واملعراج، اإلرسا
جدله يف املنصف التوفيق، أنوار بمالءة واملتزر التحقيق أرسار بأردية املتشح
ال التي املناقب ذي العجيب، بالعجب تقريره من واآلتي لقريب، محاب غري
عليه بالثنا اللسان أطلقت ولو شكره أداء يبلغ وال واللسان، البنان يستوعبها
الشافعي بدير بن محمد الجمال العالمة الفاضل صاحبنا الزمان، ممر عىل

آمني: هللا رحمه املقديس،

ك��ام��ال ب��دًرا س��ي��ص��ي��ر أن أي��ق��ن��ت ن��م��وه رأي��ت إذا ال��ه��الل إن

املقصود يف الرشوع أوان وهذا بجالله، مجده وحرس كماله، بدر هللا أضاء
املعبود. امللك بعون

نصه: ما آخرها يف وكتب

ب��إت��ق��ان س��م��ع��ي ح��از ح��دي��ث ب��ك��ل وح��اط��ه رب��ي أب��ق��اه ل��ه أج��زت
ل��س��ان��ي وق��ال أذن��ي س��م��ع��ت وم��ا روي��ت��ه وش��ع��ر وت��اري��خ وف��ق��ٍه
ن��ك��ران غ��ي��ر م��ن ال��ت��ص��ح��ي��ف ع��ن ب��ري��ئً��ا وض��ب��ط��ه��م ال��ح��دي��ث أص��ح��اب ش��رط ع��ل��ى
ي��رع��ان��ي وال��ل��ه ع��رف��ت وب��ال��م��رت��ض��ى م��ح��م��د واس��م��ي خ��ط��ي ل��ه ك��ت��ب��ت
ت��ك��الن��ي وب��ال��ل��ه ت��وف��ي��ق��ي وب��ال��ل��ه خ��ت��م��ه) (ف��ك أرخ��وا ب��ع��ام ول��دت

نصه: ما كتاب جواب معها وكتب

ورنات ترتوح؟ املحبوب إىل بميالنها القلوب أم ترتنح النقا أغصان أمعاطف
البالبل، بسجوع البالبل هيجان أم والشوق، الغرام أهل بأناة العيدان أوتار
مقدم أم حيٍّا، فيقوم بميت تهتف القدس روح دعوة أم الطوق ذات وتغريد
تشبيب صدى إال هذه ما وحيا معاليه، عشاق تدانيه أحيا حبيب عيس
تحف وإرسال الثنا، عبهر نفحات بل كال التحيات وأهدى الشوق بث نسيم
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للمجتدى واملفيض البسيط، بحره مد ميم من الحب ممدماء إىل التسليمات
مهارق مفارق عىل البديع القول آللئ نثر من املحيط بره قاموس رشحات من
الفصاحة عروس تاج طلعة غرة عىل اإلحسان مالءة ونرش واملالحة، الصباحة
النجابة غارب املمطر سبوحا سلهبا اقتعدها إذا امليدان يف الرباعة فارس مردى
أقال قال إذا الذي هو برجا، األطلس الفلك من له تخضع قدر بجاللة واإلتقان،
الفلك فصفحة رقم وإذا الفخر، دوحة ظالل أفياء تحت وقال الدهر، عثار
وشاهدي مرسومة، الحرس بآيات األسد فجبهة رسم وإذا مرقومة، بالزواهر
هللا فعني عيلَّ، الوارد الرشيف وخطابه إيلَّ، الواصل املنيف كتابه يف شاهدته ما
البدو أعيا الخرص وردها أن إال الحرص من سلمت الفصاحة تلك منيش عىل
عليه وعرج خطابه، ختام يف املحب عىل أشار ما إليه صدر وقد والحرض،
فيوضات أن ولو جنابه، وراد فيه يتنافس كاملسلك إال يك فلم لنفسه هضًما
غري من والعوارف املنح وممدات تستماح ال حماكم غري من واملعارف العلوم
مثل يف التباطؤ وتحقق مغنًما، ذلك يف اإلطاعة رأي ولكن تستباح، ال حبكم
الخدمة يف اإلجازة قلم وسعى بمقياسه، القبول سعد أفق فأرشق مغرًما، ذلك
غالية وهبت بأنفاسه، اإلسناد فردوس العوايل األسانيد بيان وعطر كراسه، عىل
أفنان وتمايلت واملراشف، املشارق غمايم بارقة وهبت اللطايف، كمايم نسايم
جريال من اإلجازة رياض التحرير قلم وسقى اإلسناد، علو برماح االتصال
جليت عروس كأنها ناصة، كماالتك مدارج عىل خاصة، إجازة فدونكها اإلمداد
الحث يف السعد والتماس العهد طول مخافة ولوال ديباج، بأفخر وحليت بالتاج
بغيث املنفرقات الكلم مغلقات لكانت امللفقات تاج بتنضد الوعد، إنجاز عىل
وتنفث بان، غريدة كلمة كل يف تحمل بطاقة فهي مجلدات، املنسجم ذكركم
دمت نظامها، ثمرات واهترص سنامها، غارب فامتط البيان عقد يف السحر

آمني. متنسًما السعادة رياض وألنفاس متسًما، املعايل لذروة

يبدي املقدسة، الديار يف عرصه فريد اآلن هو املذكور بدير محمد والشيخ أقول:
آمني. األنام بوجوده وأمتع األيام، مدى فيه هللا بارك ويفيد، ويدرس ويعيد،
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صباح، وجوه ذات أبيات وعرايس صحاح النفتات جوهرية كثرية أشعار وللمرتجم
بن األنوار أبا محمد السيد الدين شمس العالمة األستاذ بها يمدح قصيدة من قوله منها

منها: الرشيف نسبه فيها ويذكر — بقاه هللا أطال — وفا

ال��م��آرب ج��ل��ي��ل م��ن ح��ظ��وظ��ي وف��ور ب��م��دح��ه أب��غ��ي األن��وار أب��ا م��دح��ت
ال��م��غ��ارب أله��ل ب��وادي��ه ف��الح��ت ن��وره ال��م��ش��ارق ف��ي ت��س��ام��ى ن��ج��ي��بً��ا
ال��م��واه��ب واب��ت��ذال ال��م��س��اع��ي ب��ع��ز اف��ت��خ��اره م��ش��ي��د ال��ب��ان��ي م��ح��م��د
ال��س��ح��ائ��ب ص��وب ال��م��ن��ه��ل ال��ن��دى س��م��ا ن��وال��ه س��ي��ب ال��م��خ��ض��ل ال��ع��ال رب��ي��ب
ب��غ��اض��ب ل��ي��س ال��ط��ل��ق ال��م��ح��ي��ا ب��س��ي��م ال��ع��ال واس��ط��ة ال��غ��ر ال��س��ج��اي��ا ك��ري��م
ال��م��وارب ال��م��س��ت��م��ر م��رام ف��ف��ات ح��ك��م��ة ك��ل واح��ت��وى ع��م��ل ك��ل ح��وى
ال��ج��وان��ب ج��م��ي��ع م��ن ج��م��اًال وزان��ت وب��ه��ج��ة ب��ه��اءً ال��دن��ي��ا ازده��ت ب��ه
ال��م��ط��ال��ب س��ب��ل ت��ه��دي��ك وأن��واره وراءه��ا ع��م��ا ت��ن��ب��ي��ك م��خ��اي��ل��ه
ال��م��ن��اس��ب ك��ري��م ع��ن م��ن��ه ت��ب��ل��ج وال��د ب��أك��رم ي��ع��ل��و ن��س��ب ل��ه

إليه املشار مدح يف كالمه ومن الخفاء، نقاب رفع خاتمة يف ذكرها طويلة وهي
قوله:

ن��ائ��ي ح��ب ط��ي��ف ال��ل��ي��ل دج��ا ف��ي ال��رق��ب��اء م��ن غ��ف��ل��ة ع��ن زار
ال��ن��ائ��ي ظ��الم آي��ه��ا ن��س��خ��ت وع��د غ��ي��ر ع��ل��ى زورة ل��ه��ا ي��ا
ال��ظ��ل��م��اء دج��ى ن��وره��ا وم��ح��ا س��رور ف��ي م��ن��ع��ًم��ا م��ن��ه��ا ب��ت
ه��ن��اء ك��ل ل��ل��ق��ل��وب م��ه��ديً��ا ب��وص��ال إش��راق��ه��ا وت��ج��ل��ى

مديحها: يف ويقول

ال��وف��اء ن��ج��ل ال��ف��خ��ار رب ـ��وار األن��ـ أب��ا م��ك��ن��ى م��اج��د ع��م��دة
األص��ف��ي��اء ن��خ��ب��ة ال��ع��ص��ر م��ف��رد وف��ص��ًال أص��ًال ال��ع��ال��م��ي��ن أش��رف
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فيها: ويقول

األض��واء ب��ه��ي��ة ن��ي��رات س��ن��اه م��ن ق��ل��وب��ن��ا ف��ي أش��رق��ت
ل��ل��ع��ل��ي��اء ال��ج��م��ال ت��اج ه��و م��ج��ل��ى ك��ل ف��ي اإلل��ه روح ه��و
ال��ض��ح��اء وش��م��س ال��ه��دى ن��ج��م ه��و أوج ك��ل ف��ي ال��ب��دور ب��در ه��و
ال��ن��ع��م��اء م��ظ��اه��ر ت��م��ت م��ن��ه ون��ص��ًرا ف��ت��وًح��ا ال��م��ن��ى ب��اب ه��و
ورخ��ائ��ي ش��دت��ي ف��ي واع��ت��م��ادي ون��ص��ي��ري وع��دت��ي رج��ائ��ي ه��و

إسماعيل السيد الناثر الناظم العرص نجباء وبقية الدهر يتيمة صاحبنا ومدحه
وهي: الالمية، الغراء القصيدة بهذه بالخشاب الشهري الوهبي

ال��ن��ج��ل األع��ي��ن وت��ي��ك ب��ل��ب��ي ب��اء ال��رج��ل ال��ف��اح��م وذاك ال��م��ح��ي��ا ذا
م��ن��س��دل ال��ل��ي��ل وج��ن��ح ش��م��ًس��ا أراك أف��ل��ت ال��ض��ح��ى ش��م��س إذا غ��زاًال وب��ي
ك��ح��ل ك��ل��ه وط��رف أس��ي��ل خ��د ل��ه ال��ج��ب��ي��ن وض��اح أغ��ي��د أغ��ن
ث��م��ل ث��غ��ره ف��ي ب��ال��ذي ل��ك��ن��ه م��ش��ع��ش��ع��ة ص��رًف��ا ي��ح��ت��س��ي ل��م ن��ش��وان
ال��م��ق��ل ت��س��ف��ح ف��ي��م��ا ت��ح��ل��ل ح��ت��ى ب��ه ال��م��ض��ر ال��وج��د ك��ب��دي ف��ي أق��ام
ت��ش��ت��ع��ل األح��ش��اء ح��ره��ا م��ن ت��ك��اد ح��رًق��ا ص��ده أذك��ى ال��ج��وان��ح وف��ي
ق��ب��ل ق��اس��ي��ت��ه ب��م��ا ل��ق��ي��س وم��ا ب��ه ال��ج��ب��ال ت��ع��ي��ا ال��ذي ف��ي��ه ح��م��ل��ت
ي��ن��ه��م��ل خ��ديَّ ع��ل��ى ع��ي��ن��ي ودم��ع ت��ؤرق��ن��ي وأش��واق��ي ف��ي��ه ب��ت ك��م
أش��ت��غ��ل ال��ع��ص��ر إم��ام ب��م��دح��ي دع��ن��ي ل��ه ف��ق��ل��ت ي��ل��ح��ان��ي ج��اء وع��اذل
وال��ح��م��ل ال��ج��وزاء دون��ه م��ن ت��ل��وح ش��رف ذرى ال��راق��ي ال��م��رت��ض��ى م��ح��م��د
األول إي��ض��اح��ه ت��رك��ت ق��د ل��ل��ع��ج��ز م��ا ال��م��وض��ح ال��ث��ب��ت ال��س��ن��د ال��س��ي��د
وال��ج��م��ل ال��ت��ف��ص��ي��ل وص��ف��ه ع��ن ي��ض��ي��ق م��ن ال��ب��ري��ة م��ص��ب��اح ال��ش��ري��ع��ة ص��در
ال��ط��ل��ل أي��ه��ا ف��اس��ل��م م��ح��ب��وك إن��ا أن��ش��ده��ا ك��ن��ت ع��ل��م م��ع��ال��م أح��ي��اء
ال��ج��ل��ل ال��ح��ادث ي��ص��م��ى ل��واله وك��اد م��ن��ت��ص��ًرا ل��إلس��الم ف��ي وق��ام
ع��م��ل إث��ره ق��ول ص��ال��ح رق��م ف��ي ل��ه ال��ح��اف��ظ��ي��ن ال��ك��رام أك��ف أع��ي��ا
ش��غ��ل ال��ن��دى إال ع��ن��ه��م��ا ل��ه ف��م��ا راح��ت��ه ل��ل��خ��ط��ى ال أو ل��ل��خ��ط
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ومنها:

ال��ع��ط��ل ح��ظ��ه س��واه م��ن��ه��ا إاله ب��ه��ا ي��خ��ص ل��م م��ع��ال م��ن ض��رائ��ب
ال��رس��ل ب��ه ق��دًم��ا ق��وم��ه��ا وب��ش��رت خ��ادم��ه ج��ب��ري��ل غ��دا ق��د ال��ذي اب��ن ي��ا
ت��ص��ل ب��ك��م ح��ب��ل��ي أن��ه��ا ع��ال ح��س��ب��ي م��ق��ص��رة ك��ان��ت وإن إل��ي��ك خ��ذه��ا
ال��غ��زل ال��م��ادح ال��ق��ري��ض أه��ل أس��ت��اذ ش��اع��ره��م ال��ع��ب��اس ب��ن��ي ف��ي ق��ال��ه��ا م��ا
وج��ل ع��را إن أم��ن��ا ول��ل��م��روع ي��ؤم��ل��ه م��ا م��ث��ل��ي م��ب��ل��غ زل��ت ال

بقوله: فأجابه

ت��خ��اط��ب ج��اءت ال��ورق ف��ي��ه ال��روض أم ث��واق��ب ن��ج��وم أم آلٍل أع��ْق��د
ح��اج��ب ال��ح��واس��د ع��ي��ن ع��ن ال��ص��ون ل��ه��ا م��ح��اس��ن م��الء ف��ي ع��روس وإال
ال��غ��وارب ل��دي��ه دان��ت م��ن ال��ف��ض��ل أخ��ي م��م��ج��د ح��ب��ي��ب م��ن ن��ظ��ام وإال

أيًضا: وله طويلة، وهي

ل��ل��ع��ب��وس وج��ًه��ا ال��ج��و وأب��دى ال��م��ري��س��ى س��ل��ط��ان ه��ب م��ا إذا
ك��ي��س��ي ك��اف ه��و ح��اص��ل ب��ج��م��ع ي��أت��ي ال��ك��اف��ات ب��م��ف��رد ف��زع��ت
ن��ف��ي��س ك��ن ف��ي أم��س��ي��ت ب��ه ك��س��اء ف��ي أرف��ل أص��ب��ح��ت ب��ه
خ��ي��س غ��زالن ي��دي ع��ل��ى إل��يَّ ك��اس��ي ال��س��م��راء م��ن ت��ج��ل��ى ب��ه
م��ق��ي��س ب��ال ال��ش��ن��ي��ب ال��ث��غ��ر م��ن وط��وًرا م��ن��ه��ا ت��ارة ف��أرش��ف

املعنى: يف وله

ب��ارده ب��ال��ع��ش��ي��ة ري��اح وه��ب��ت م��ع��اش��ن��ا ع��ن��ا ال��ج��و ق��ط��ر ض��م إذا
ش��ارده ف��واي��د م��ن��ه وم��ق��ت��ب��ًس��ا م��ط��ال��ًع��ا ال��ك��ت��اب ك��اف ع��ل��ى ق��ص��رت
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أيًضا: وله

األن��واء ل��دى ت��ك��ف��ي ك��اف��ي��ة ل��ذائ��ذًا ال��ش��ت��اء ف��ي ق��وم ع��د ق��د
ط��الء وك��اس ال��ع��ان��ي ل��ه ي��أوي ال��ذي وال��ك��ن وال��ك��ان��ون ك��ال��ك��ي��س
ك��س��اء وك��اف دن��ت ت��ض��يء ش��م��س م��ن ال��ك��اف��ات وس��ادس ال��ك��ب��اب ث��م
واألج��زاء األف��راد م��ن ذك��روا م��ا ك��ل ي��ج��م��ع ال��ك��ي��س أن ول��ديَّ

املعنى: يف وله

ط��را ال��ك��اف��ات ع��ل��ى ب��ه ي��ف��وق م��س��ت��م��ر ف��ض��ل ال��ك��ي��س ل��ك��اف
ق��س��را ال��ك��اف��ات س��ائ��ر ت��س��ن��ى ي��وًم��ا ��اك ك��فَّ ب��ه ظ��ف��رت إذا

املعنى: يف أيًضا وله

س��ح��اب ال��س��م��اء آف��اق وج��ل��ل غ��دوة ال��م��ري��س��ي س��ل��ط��ان ه��ب إذا
ك��ت��اب ال��ص��ال��ح��ي��ن ج��ل��ي��س ف��ن��ع��م م��ذاه��ب األم��ان��ي ل��ت��ح��ص��ي��ل وض��اق

أيًضا: وله

س��ل��ط��ان��ا ال��ع��ص��ر ف��ي غ��دا ل��م��رء ي��وًم��ا اج��ت��م��ع��ا إذا ك��ي��س م��ع ال��ك��ي��اس��ة ك��اف
إح��س��ان��ا ال��ك��ي��س ي��ول��ي وب��ال��ك��ي��اس��ة ح��وائ��ج��ه م��ق��ض��يٍّ��ا ي��ص��ب��ح ب��ال��ك��ي��س
م��ج��ان��ا ي��ول��ي��ه م��ن��ف��رًدا وال��ك��ي��س ب��ص��اح��ب��ه م��ض��ن م��ن��ف��رًدا وال��ك��ي��س

إجازة: يف وله

م��ج��اري ف��ال ال��ع��ل��وم ف��ي وج��ل��ى ال��ف��خ��ار ق��ص��ب ح��وى ل��م��ن أج��زت
واخ��ت��ب��ار ف��ض��ل أه��ل ث��ق��ات ش��ي��وخ ع��ن ج��م��ي��ًع��ا رواي��ات��ي
اش��ت��ه��ار ف��ي واع��ت��م��اد وف��خ��ر وم��ج��د ص��ي��ت ال��َم��ال ب��ي��ن ل��ه��م
الع��ت��ب��ار أه��ًال أك ل��م وإن ج��م��ي��ًع��ا وم��ن��ث��وري وم��ن��ظ��وم��ي
ال��م��زار ب��ع��د م��ع ال��ع��ه��د ورع��ي ك��ف��ي��ل ب��اإلغ��ض��ا ال��ظ��ن وح��س��ن
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اع��ت��ذار إل��ى أص��اخ م��ن وم��ث��ل��ك ال��م��ن��ادى ال��ع��ل��م ال��م��ف��رد ف��أن��ت
ال��دي��ار ت��ل��ك ف��ي ال��ق��ص��د ب��ن��ي��ل دع��اء م��ن م��ح��ب��ك ت��غ��ف��ل وال
ال��ق��رار ع��ن��د ال��رض��ا ي��ع��ط��ي ع��س��ى ق��ب��وًال م��ن��ك��م ال��م��رت��ض��ى وي��رج��و
ال��م��س��ت��ج��ار ال��م��راس��ل��ي��ن إم��ام ال��ب��راي��ا خ��ي��ر ال��م��ص��ط��ف��ى ب��ج��اه
ال��ن��ه��ار ش��م��س أض��ت م��ا وص��ح��ب س��الم أزك��ى ع��ل��ي��ائ��ه ع��ل��ى

فيهم: الوارد الخالف عىل بالرتكية الكهف أهل أسماء يف وله

ل��ل��ك��ه��ف ا أش��دَّ م��رث��وش ن��وش دب��ر ب��ع��ده م��ث��ل��ي��ن م��ك��ت��ل��ي��ث��ا ب��ت��م��ل��ي��خ
ال��ع��رف ذي رواي��ة ف��ي ك��ف��ش��ط��ط��ي��وش ذاك��ًرا ال��ص��ح��ب س��ادس ش��ادن��وش��ا وخ��ذ
ف��اس��ت��وف��ى ال��رواي��ات ت��ل��ك ط��ون��ش م��ك��ر ب��ط��ن��ي��وش��ه��م م��ع س��ان��ي��ن��وس ث��وان��س
ال��خ��ل��ف ح��س��ب ع��ل��ى وارن��وش روي��ن��ا ه��ك��ذا س��ل��ط��ط��ن��وس ك��ن��د ط��ط وك��ش��ف��و
ال��ص��ح��ف ف��ي األج��ل��ة ع��ن��د وم��رط��وك��ش أرب��ط��ان��س ك��ش��ف��ي��ط��ط وب��ن��ي��ون��س
وال��رج��ف ال��ك��رب أخ��ا ي��ا وت��وس��ل ف��خ��ذ س��ب��ع��ة س��اب��ع ق��ط��م��ي��ر وك��ل��ب��ه��م

أيًضا: كالمه ومن

ال��ج��وارح وح��ف��ظ ال��ت��ق��وى ع��ل��ى ودوام ع��ق��اب��ه واخ��ش م��والك ع��ل��ى ت��وك��ل
ص��ال��ح م��والك ي��رض��اه ع��م��ل وم��ن ت��س��ت��ط��ي��ع��ه ال��ذي ال��ب��ر م��ن وق��دم
م��ك��ال��ح غ��ي��ر اس��ط��ع��ت م��ا أه��ل��ه إل��ى وب��ذل��ه ال��ج��م��ي��ل ف��ع��ل ع��ل��ى وأق��ب��ل
وق��ادح ع��ل��ي��ك م��ث��ن م��ن ب��د ف��ال ج��ال��ب ك��ل م��ن األق��وال ت��س��م��ع وال

أجتيل ما كثريًا وكنت مستطري، وذكره شهري، وفضله غزير، بحر ونثره كثري ونظمه
من وأستمد املريع، بدوحه وأستظل زناده، وارى بقدح الفكرة نار وأوقد وداده، وجه
يف وذاته فضله صفات من وأتنزه الرقمتني، عهود يذكرنا بما وأسامره الرسيع، بحره

قيل: كما الربيعني

ال��زم��ان ري��ب م��ن س��رق��ن��اه��ن ل��ي��ال ل��ن��ا ب��ال��ع��راق وك��ان��ت
واألم��ان��ي ال��م��س��رة وع��ن��وان ال��ل��ي��ال��ي ت��اري��خ ج��ع��ل��ن��اه��ن
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رفيع منه الدهر قوض حتى ناد، لكل صدًرا املعارف جمع يف كان فإنه وبالجملة
قيل: كما اإلقبال، مرشق من طلعت ما بعد وغربت بالزوال، شمسه وآذنت العماد،

ال��زوال ب��م��اء ت��س��ق��ى ف��إن��ه��ا أي��ن��ع��ت وإن ال��دن��ي��ا وزه��رة

شهر يف بالطاعون وأصيب الحرم، حمايم لفراقه وناحت والكرم، الفضل نعاه وقد
فرغ ما بعد فطعن لداره املواجه الكردي مسجد يف الجمعة صىل أنه وذلك شعبان،
زوجته فأخفت األحد يوم وتويف الليلة، تلك لسانه واعتقل البيت إىل ودخل الصالة، من
ثم املكلفة، والكتب واألمتعة والذخاير واملال النفيسة األشياء نقلوا حتى موته، وأقاربها
املجنون، كتخدا ورضوان اإلسماعييل طبل بك عثمان فحرض االثنني، يوم موته أشاعوا
الزوجة أخت زوج أن بسبب ناظًرا بك وعثمان مختاًرا وصيٍّا أقامه املتوىف أن وادعى
صادق أفندي مصطفى وصحبتهما حرضوا فلما أغا، حسني له يقال املجنون أتباع من
بقرب ودفن عليه، وصلوا بجنازته وخرجوا الخارج، املجلس من وانتقوه أحبوه ما فأخذوا
األزهر أهل بموته يعلم ولم رقية، بالسيدة املعروف باملشهد زوجته بجانب لنفسه أعده
يدرك لم وذهب منهم علم ومن الخطة، وبعد الطاعون بأمر الناس الشتغال اليوم، ذلك

الجنازة.
أيًضا، سيده ملوت باإلمارة بك عثمان واشتغل ذلك، إثر يف كتخدا رضوان ومات
والنفيسة الثمينة األشيا ونقلوا مرتوكاته وأقاربها زوجته فأحرزت تركته أمر وأهمل
كانوا والذين املرصيون األمرا وتملك الدولة تغريت حتى شهوًرا، أمره ونيس دارهم، إىل
الرتكة فتحوا ذلك فعند أتباعهم، من األجناد من برجل زوجته وتزوجت القبلية، بالجهة
مما انتقوه ما وأظهروا وارث، ظهور من خوًفا القايض طرف من الزوجة بوصاية
فبلغت الجمع، بحرضة وباعوها والدشتات، والكتب األمتعة وبعض الثياب، من انتقوه
وكانت األول، مع الباقي وأحرز شيٍّا املال بيت منها فأخذ فضة، نصف ألف وماية نيًفا

ا. جدٍّ كثريًا شيٍّا مخلفاته
ومهماته، خدمته يف يسعى وممن خاصته من وكان الحريري حسن املرحوم أخربني
معتقل راقًدا فوجده إليه فأدخلوه لعيادته، الدخول وطلب السبت يوم يف إليه حرض أنه
والصناديق الخبايا داخل يف ما إخراج يف واجتهاد كبكبة، يف وأصهاره وزوجته اللسان،
من والفراء والكشمريي واملقصبات الهندية األقمشة من عظيًما كوًما ورأيت الليوان، إىل
عدًدا ورأيت قال: فيها، ما أعلم ال وأكياس، ظروف يف وأشيا الحملني نحو تفصيل غري
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قال: بالدها، بغالفات وهي القاعة، بساط عىل مبدًدا الثمينة الِعبِّ ساعات من كثريًا
هم عما كاملستفهم وأشار إيلَّ ونظر عينيه ففتح يده، وأمسكت حصة، رأسه عند فجلست
أمام التي الفسحة يف ورأيت قال: عنه، فقمت غطوسه، يف وذهب عينيه غمض ثم فيه،
وغري والخام املصنوع والكافوري والصغري الكبري العسل شمع من كثريًا قدًرا القاعة

الشعرا. من أحد يرثه ولم ابنة وال ابنًا يرتك ولم إليه، ألتفت ولم أره لم مما ذلك
قد اللحية معتدل األعضا متناسب اللون ذهبي البدن نحيف ربعة صفته وكان
بشاش منحرفة عمامة مكة أهل مثل ويعتم ملبسه يف مرتفها أكثرها، يف الشيب وخطه
فرت من قريب طولها حرير ورشاريب حبكة ولها قفاه، عىل مرخية عذبة ولها أبيض
حسن الذات لطيف وكان ظاهر، أطرافه وبعض العمامة طي داخل اآلخر وطرفها
فطنًا لوذعيٍّا ذكيٍّا واملناسبات للنوادر مستحًرضا محتشًما وقوًرا بسوًما بشوًشا الصفات
الجنان قصور مثواه هللا جعل نظري، الحفظ سعة يف له وما نضري، فضله روض أملعيٍّا،

والغفران. الرحمة وفود مطاف ورضيحه
املهمة والتحقيقات الجمة الفضايل ذو الفهامة املدقق والحرب العالمة اإلمام ومات
تفقه األزهري، الشافعي البابيل عمر الشيخ النبيه الفقيه املعقويل النحوي األملعي الذكي
البييل أحمد والشيخ الصعيدي والشيخ الرباوي عيىس الشيخ وحرض العرص علما عىل
الخلوتية طريق وأخذ الدروس وأقرا العلوم يف وتمهر السنديوني، الباسط عبد والشيخ
مالزمة وأوراده مجالسه يف والزمه األسما ولقنه الكردي، محمود الشيخ شيخنا عىل
الحنفي املقديس حسن الشيخ أخي أحمد الشيخ بزوجة وتزوج بأنظاره، ولوحظ كلية،
ال املذكورة زوجته وماتت الناس، وعرفته باملالبس وتجمل حاله فرتونق مثرية، وكانت
ذلك فعند البقر، دار لها يقال بقرية لها كانت بحصة والتزم مرياثها فحاز َعَصبَة عن
وأغناًما وأبقاًرا وموايش والخدم الجواري واقتنى واسعة داًرا وسكن الدنيا، عليه اتسعت
أيام من يوم كل وتروح املوايش إليها تغدو بالربسيم يزرعها قريبة أرًضا واستأجر
رفاهية يف معها منعًما وأقام وفاته بعد محمود الشيخ شيخه ببنت تزوج ثم الربيع،
السنة هذه يف وتويف املحتوم، األجل أدركه أن إىل واإلفادة، لإلقرا مالزمته مع العيش، من
حسن الطباع لني األخالق مهذب والفوايد الفرايد جم حسنًا إنسانًا وكان بالطاعون،

تعاىل. هللا رحمه األوصاف، جميل املعارشة
املعروف الرسي البوسنوي الحسن بن الوهاب عبد الواعظ الفاضل العمدة ومات
األمرا وأكرمه بمساجدها وعظ وألف، وماية وستني تسع سنة مرص قدم أفندي، ببشناق
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والتدريس، الوعظ عىل معلوم يش له ورتب بمكة، وقطن الحرمني إىل توجه ثم للجنسية،
مرص إىل هاربًا وخرج بيته فنهب واألتراك، األرشاف بني فتنة حصلت ثم مدة ومكث
يف يش له فعني عليه، جرى ما بمعرفة الدولة إىل عرًضا له فكتبوا علمائها، إىل فالتجا
االمتزاج يمكنه ولم قرار، بمكة له يقر فلم الحرمني إىل وتوجه متاعه، من ذهب ما نظري
ومكث الروم إىل فتوجه ودج، دب من كل يف واستطالته لسانه، لسالقة مكة رئيس مع
الكريس عىل يطلع وصار مكة إىل فأتى آخر، معلوم من شيٍّا لنفسه حصل حتى أياًما بها
وذكر أتباعهم، وعىل عليهم والتشنيع وذمهم مكة أرشاف عىل الحط يف عادته عىل ويتكلم
حنق وقد إليها فخرج املدينة، إىل منها بالخروج مكة رشيف فأمره وظلمهم، مساويهم
إىل ميل له ليس ومن األوباش بعض عليه لف باملدينة استقر فلما الرشيف، عىل غيًظا
مرافقة وغره جهًرا ويسبه عليه بلسانه ويستطيل الكريس عىل يطلع فصار الرشيف
وأخرجوا نفوًرا وزادوا فتعصبوا بحركة، لهم يأتي أن يقدر ال الرشيف وأن معه، أوليك
املدينة عن الرشيف يد برفع الدولة إىل وكاتبوا الرشيف، طرف من هو الذي الوزير
بالعروض وأرسلوا فقط، الحرم شيخ الحاكم يكون وإنما أبًدا، فيهم يحكم ال وأنه مطلًقا
الرشيف، وإىل الشامي الحاج أمري إىل خطابًا مقتىضطلبهم عىل لهم فكتب املدينة، مفتي
أحدهم باملدينة أنفار من أصلها أن وعرف الحادثة، لهذه تنبه بذلك الرشيف أحس وملا
برز إن مناواته ورام عادته، خالف عىل جرار بعسكر الحاج أمري للقا واستعد املرتجم،
يكون أن وأنكر عنده، ما كتم ذلك الحاج أمري رأى فلما منه، عهد ما خالف يش منه
وكاد وتشمر، تنمر املدينة إىل رجع إذا حتى لنسكه ومىض حقه يف األوامر من يش عنده
جرد الحجوج من مكة خلت وملا الشام إىل وذهب والحرسة، التندم من يده عىل يأكل أن
فجأة، املدينة ودخل بهم ظفر حتى معهم وصرب فقاتلوه، العرب عىل عسكًرا الرشيف
وأخربهم فآنسهم للقايه خرجوا أنهم إال وسعهم فما قط، ببالهم يخطر ذلك يكن ولم
بقوله فاطمأنوا سواه، غرض له وليس والسالم، الصالة عليه جده لزيارة إال أتى ما أنه
وأقبلت الزيارة من وتمىل السالم، باب من دخل حتى وعبيده بعسكره املدينة سوق وشق

وكساهم. فأكرمهم مسلمني الوظايف أرباب عليه
يحفرون كانوا الذين املفسدين من جماعة بإمساك أمر الغفلة منهم آنس فلما
من أحد املرتجم وكان جماعة، بالليل خفية منهم وهرب وتسللوا باقيهم فاختفى وراه،
يف طريقته عىل ومىش مرص، أتى حتى وخرج هيئته غري ثم أيام ثالثة بيت يف اختفى
يوسف األمري درسه وحرض األمرا وخالط الحسيني، باملشهد مجلًسا له وعقد الوعظ
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ويرفع يُِجلُُّه وكان كثريًا، إليه وتردد وأكرمه بيته إىل ودعاه فروة وألبسه إليه ومال بك
بالدهم، طريقة عىل بالعلم معرفة بعض ولديه قوله، إىل وينصت كالمه ويسمع منزلته
يوم كل يف فضة نصف ماية بالرضبخانة له ورتب الروم بحارة وسكن بمرص واستمر
باشا إسماعيل مع وقع ما له وقع أن إىل جنسه أبناء عند وجاهة له وصار ملرصوفه،
ثالثة نحو وحبسه وأهانه قدره من وحط آنًفا، ذلك َمرَّ كما الرتكة عىل الوصاية بسبب
يف مات أن إىل داره يف خامًال وانزوى الدفرتدار، بك عيل بشفاعة عنه أفرج ثم أشهر

تعاىل. هللا سامحه بالطاعون، شعبان أوايل
حسن األمري اللطايف وحاوي املعارف جامع املعظم املبجل املكرم الجناب ومات
دار بشري أغا عيل املرحوم موىل األصل الرومي بالرشيدي، امللقب هللا عبد بن أفندي
فاجتهد بالخط وشغله ودرَّبه وهذَّبه صغريًا، سيده اشرتاه املرصي املكتب السعادة
املرءوس فيه جمع نفيس محفل إجازته ليوم وكان األنيس، هللا عبد عىل وجوَّده فيه
املشق عىل معتكًفا سيده حياة حال يف يزل ولم خليفته، وجعله ابنته زوَّجه ثم والرئيس،
كل وجمع الفن يف الجودة يف عرصه أهل فاق أن إىل والتجويد، بالتحرير معتنيًا والتسويد
باتفاق شيًخا املرتجم جعل الوهبي إسماعيل املرحوم املكتبني شيخ تويف وملا مستحسن،
الواردين تلقي وحسن املروءة، وتمام األخالق وطيب الشيم، مكارم من أعطى ملا منهم
كتاب مرتىض محمد السيد شيخنا أجله من وألف الدين، أهل من عليه الثنا وجميل
غريب وهو أسانيد، ذكر مع بفنهم يتعلق ما فيه جمع اآلفاق كتاب إىل األرشاق حكمة
الخطاطني جماعة عىل ومتكلًما شيًخا يزل ولم هضابه، مربع يف الراتع يستوقف بابه يف
وأما وأحزاب، مصاحف عدة بيده نسخ األرباب، عند إليه يشار الذي وعميدهم والكتاب
ونثرت الوداع، طواف املنية به طافت أن إىل الحساب تحت تدخل ال فكثرتها الداليل نسخ

الفن. هذا نظام انقرض وبموته االجتماع، ذلك عقد
عثمان الدهر عني وقرة العرص نادرة الباهر والنبيه املاهر األديب صاحبنا ومات
أدبًا وأغزرهم معرفة أكثرهم األربعة اإلخوة أحد وهو الشميس، حسني بن محمد بن
بنت رقية الرشيفة جميًعا وأمهم الرقايق، واستنتاج الدقايق استخراج يف وأغوصهم
من وتعلق أبويه، حجر يف وربي بمرص املرتجم ولد الحسيني، الحموي طه السيد
الفرايض وعرف املذاكرة عند يليق حسنًا منها طرًفا فنال الغريبة الفنون بمعرفة صغره
سليقة وله شبابيك، يف الغرما قسم يف املواريث استحقاق يف غريبة طرًقا منها واستخرج

الكتاب: عنوان يف كتبه ومما مقبولة، شعرية
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ث��ان��ي وال��ف��ض��ل ال��ت��ق��ى ف��ي ل��ك وال ن��ظ��ي��ر م��ن ل��ك م��ا ال��ل��ه أدي��ن
ث��ان��ي ش��ئ��ت ع��م��ا ي��ث��ن��ي��ك وال ب��ع��زم ت��ب��ق��ى أن ال��ل��ه س��أل��ت

بقاء هللا من أرجو من وعدتي، وعمدتي وقدوتي سيدي حرضة فقال: بنثر أتبعه ثم
يا آمني عاداته، خوارق مزياته فضل من علينا يمن وأن حباته، بكل يعزه وأن حياته

العاملني. رب
قطره، الشهد عىل واملفضل قطره، للبحر كاملهدي الجناب هذا يف فاملتكلم بعد أما
آخر إىل ألطافه، وأعظم هللا برعاية ومحفوًظا أوصافه، بمدح أحبابه معجز موالنا زال ال

نظمه: ومن قال ما

ع��ج��بً��ا أرى ك��م ف��ي��ه ال��ح��س��ن م��ت��م��م ه��ي��ف ذي ال��ج��س��م ل��ؤل��ؤي وأغ��ي��ٍد
ال��ش��ن��ب��ا ج��اوز ش��ه��ًدا ي��رش��ف ان��ق��ض وج��ن��ت��ه ن��ار م��ن خ��ال��ه ك��أن��م��ا

هللا. رحمهما ترجمته، يف وسيأتي الصفائي عثمان صنوه شطرهما وقد
الفن، غرايب عن ويسأل عقدها، ويحل كتبها يطالع جيدة باللغة معرفة وله
ذلك. وغري بدر أهل وأسما الدين فرايض نظم ولقد مستحسن، كل عىل بذهنه ويغوص

رسه: تعاىل هللا قدس البدوي أحمد السيد مدح يف جيمية قصيدة آثاره ومن

ف��ن��اج��ي ب��دوي ي��ا ن��ادك وم��ن اح��ت��ي��اج��ي زاد ق��د إل��ي��ك إل��ي��ك
اخ��ت��الج��ي واخ��ت��ل��ف ال��ع��ص��ي��ان م��ن ج��س��م��ي ص��اب م��م��ا أع��ي��ي��ت ل��ق��د
م��زاج��ي أف��ع��ال��ي ُس��و وغ��ي��ر ي��ح��ص��ى ل��ي��س واج��ت��را ذن��وب
ل��ج��اج��ي ف��ي ه��او ال��وق��ت ف��ه��ذا ه��وان��ي ف��ب��دا ال��ه��وى وأه��وان��ي
ف��ج��اج��ي ل��ه ج��ن��ي��ت ب��م��ا وض��اق ال��ت��اله��ي ف��ي ع��م��ري أس��رف��ت وق��د
ه��ي��اج��ي ف��ي ال��ت��ذاذي ب��ه��ا وك��ان ب��ال��م��ع��اص��ي رب��ي ب��ارزت وك��م
ال��دي��اج��ي ج��ن��ح إس��اءًة وزدت ف��ي��ه ال��ف��ع��ل أس��أت ي��وًم��ا وك��م
ان��زع��اج��ي زاد ق��د ال��ع��ص��ي��ان م��ن ووج��دي ح��زن��ي وي��ا أس��ف��ي ف��ي��ا
ع��الج م��ن ل��دائ��ي أل��ق��ى ول��م وط��ب��ي إس��ع��اف��ي ق��ل ول��م��ا
واف��ت��راج��ي خ��الص��ي أرج��و ل��ك��ي ع��ي��س��ي ول��ع��ت ال��ع��ي��س��وي ل��ن��ح��و
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راج��ي ال��ن��اس ف��ي ل��ه ك��م ل��ب��اب وك��رب��ي أس��ق��ام��ي ظ��ع��ون أن��خ��ت
ال��ع��ج��اج ي��وم ال��ح��م��ى ح��ام��ي وي��ا وس��ؤل��ي ق��ص��دي ي��ا ب��دوي ف��ي��ا
ي��ن��اج��ي م��ن ي��خ��يَّ��ب أن وح��اش��ا غ��وث وأن��ت ح��م��اك ف��ي دخ��ي��ل
واب��ت��ه��اج ب��ع��ز ال��ت��ق��وى إل��ى ط��ري��ًق��ا وس��ل��ك��ه ف��أن��ق��ذه
وه��اج��ي ل��ق��داح ي��ص��غ��ي ول��م اع��ت��ق��اد ح��س��ن ل��ه ف��ع��ث��م��ان

يف — هللا رحمه — تويف الزمان، محاسن من كان إنه وبالجملة كثري، ذلك غري وله
حياة هللا أحياهما جربجي وحسني جربجي محمد ولديه وخلف مطعونًا، شعبان أواخر

طيبة.
عبد الشيخ النبيه الصالح الوجيه الخلف ونتيجة السلف بقية املبجل األجل ومات
أحمد الشيخ أبوه مات الشعراني، الوهاب عبد سيدي جده سجادة شيخ أحمد بن الرحمن
أحمد الشيخ السجادة فتوىل أمه، فكفلته البلوغ دون صغريًا وتركه وثمانني، أربع سنة يف
باملناصفة، معه اشرتك وترشد املرتجم شب وملا بدارهم، وسكن بأمه وتزوج أقاربه من
حال وحسن وصالح وعفاف عز يف ونشأ بذلك، فاستقل املذكور أحمد الشيخ تويف ثم
شديد وكان وأسالفه، أجداده مآثر وأحيا ومعنًى، ا حسٍّ البيت وعمر ومودة، ومعارشة
تم وملا األخالق، ومكارم والتؤدة والحلم والخشية واالنكسار والتواضع والحشمة الحيا
وخلف األمل، منطقة عمره شمس فقطعت األجل، يد شبابه يف واخرتمته زواله بدا كماله

فيه. هللا بارك قاسًما سيدي يسمى صغريًا ابنًا
شقيق الناجح واألريب الصالح النجيب والخالن األصدقا وأخص اإلخوان أعز ومات
محمد بن إبراهيم سيدي النبيه املتفنن والفتوح، الخري باب وصحبته والروح، النفس
وهو والكرم، والعز واملجد الثروة بيت أهل أجل من الرشايبي، الدادة محمد بن الغزايل
أوصافه بعض استطراد تقدم وقد نظامهم، بقية انقرض وبموته ختامهم، مسك كان
عىل حرصه ومنها الجلفي، كتخدا رضوان املرحوم رفيق أحمد سيدي املرحوم ترجمة يف
املرضية واألفعال الخفية والصدقات املعاد، ليوم الزاد وتقديم األخالق ومكارم الخري فعل
يشرتي وكان ومعونتهم، ومواساتهم واملنقطعني الفقرا العلم طلبة تفقد منها التي
الفقرا املسلمني أطفال مكاتب عىل به يثق من بيد ويفرقها الكثرية، واأللواح املصاحف
عىل زيادة فالحينه من يقبل وال للعطاش، األسبلة ويمال القرآن حفظ عىل لهم معونة
ويحسب وغريها، الزراعة واحتياجات التقاوي ويقرضهم فقراهم ويعانون املقرر، املال
ويحرض املالكي العقاد محمد الشيخ العالمة عىل يتفقه وكان املال، أصل من هداياهم لهم
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عليه ينفق وكان الفيومي، العليم عبد الشيخ حضور الزم وفاته وبعد يوم، كل يف دروسه
حاًال، الطاعون بغته أن إىل العشية بسام السجية سمح يزل ولم ويكسوهم، عياله وعىل
— هللا رحمه — وكان وعواذله، حساده واسرتاحت جداوله فنضبت ارتجاًال موته وكان

املعايل. رياض يف الشكر تنبت وروضة والليايل، األيام صحايف يف حسنة

ارت��ج��اع��ه ف��ي ث��ان��يً��ا ده��ًرا ل��ف��ك��رت ك��ل��ه ب��ال��ده��ر م��ن��ه ي��وًم��ا ب��ع��ت ف��ل��و

لطيف شابٍّا وكان عيل، األمري بن جلبي أحمد املكرم األجل بيتهم من أيًضا ومات
األوضاع. مهذب الطباع مقبول الصفات مليح الذات

جربجي، محمد املرحوم معتوق هللا عبد بن عثمان األمري بيتهم من أيًضا ومات
قدر. وجاللة وحشمة وعقل وجاهة ذا طبقتهم من السلف وبقية بيتهم أكابر من وكان
ال إنسانًا وكان املذكور، جلبي أحمد صهر رضوان األمري بيتهم من أيًضا ومات

أيًضا. به بأس
منهم املبددة األيام تلك يف والجواري والصبيان النسا من كثري عدد بيتهم من ومات

النظام. عقد غريهم ومن
شبيه الفضل يف له ليس من النبيه الذكي النضيد والعقد الفريد الصنو ومات
عيل أخويه مع نشأ البارودي، أغا أحمد بن جلبي إبراهيم األفخم وعزيزنا األكرم صاحبنا
وماية وثمانني اثنتني سنة يف والدهم مات وملا وعز، رفاهية يف والدهم حجر يف ومصطفى
وهو زوجها، خازندار بمحمد القازدغيل كتخدا إبراهيم ابنة وهي والدتهم وتزوجت وألف
وعانى بيتهم وفتح املذكورين، سيده أوالد فكفل ذلك، بعد ذكره اشتهر الذي أغا محمد
وتقيد يوم، كل يف باألزهر الدروس حضور والزم العلم، وطلب الفضايل تحصيل املرتجم
عىل املعقول ويف الخانيونيس، أحمد والشيخ الطحطاوي أحمد السيد عىل الفقه بحضور
وصار األوفر، الحظ ذلك من أدرك حتى الطحان عيل والشيخ الخشني محمد الشيخ
وترونق والعقلية، النقلية املسايل من إليه يحتاج ما استحضار عىل بها يقتدر ملكة له
بينه سوًرا ورضب املنية، صياد شبابه ليل يف اقتنصه أن إىل بالفواضل وتحىل بالفضايل

األمنية. وبني
الشمايل مليح الخصايل جميل وكان عيل، سيدي أخوه بيومني بعده أيًضا ومات
الرزية. شبابه بساحة وحلت املنية اخرتمته األسماع، ألفاظه بحسن يشنف الطباع، رقيق
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عبد والرزايا النقايص عن املنزه املزايا حاوي األفضل واألجل األمثل الصاحب ومات
أرباب أعيان من تفكشيان باب كبري كاتب بالهلواتي، املعروف أحمد بن أفندي الرحمن
املعقول يف وحصل األشياخ حضور والزم العلم بطلب اشتغل كان مرص، بديوان األقالم
وحرض الطباع وجميل األخالق حسن مع صناعته، أهل من غريه عن به تميز ما واملنقول
عن الحديث أيًضا وأخذ لنا، مشارًكا الفقه يف الهداية كتاب الطائي مصطفى الشيخ عىل
ذلك، وغري والصحيحني واملسلسالت األجزاء من كثريًا عليه معنا وسمع مرتىض السيد
عدم مع ويناضل يباحث وكان نفيسة، كتبًا واقتنى الفالح مراقي عىل حاشية وألف
ونعته الداعي، أجاب أن إىل والسيادة واإلمارة والتؤدة والسكون النفس وتهذيب االدعا
بحاله وصار واملحبون، األخدان وجفاه الديون وركبته بعده أبيه حال واضمحل النواعي
بنحو بعده تويف أن إىل الناعت من ذكره يسمع من عليه حزنًا ويبكي الشامت، له يرثي

سنتني.
أحمد األمري موىل األصل الرومي هللا عبد بن عيل املفضل والنبيه املبجل األمري ومات
الفقه متون وبعض القرآن وأقراه الحريم، يف فرتبى صغريًا سيده اشرتاه صالح، كتخدا
مورًدا بيته وكان عنده، خازندار عمل حتى وترقى السهام، ورمي الفروسية وتعلم
بعض يف حاكًما وأنزله أعتقه ثم العلم، منهم ويتعلم ويحرتمهم يكرمهم فكان لألفاضل
صحبة طايفته عىل أمريًا وتوجه املتفرقة، باب يف ريًسا عمله أن إىل رقاه ثم ضياعه،
يعتقد ممن وكان مرص، إىل عاد ثم ورصامة شهامة مع السلطانية األبواب إىل الخزينة
استخراج يف جيدة حافظة له وكان كثريًا، به ويجتمع املقديس عيل السيد شيخنا يف
القيس صنعة يف وقته يف وانفرد فيه، أستاذًا صار أن إىل النشاب رمي فن وأتقن الفروع،
يفده، فلم كثريًا وعالجهما بعينيه وأرض عرصه، أهل يلحقه فلم والدهانات والسهام
ويجيد قوله، عىل ويعتمدون فيه ويسألونه فنه أهل عليه فريد ذلك ومع واحتسب، فصرب
حسن، اسمه الروم أهل من رجل الرضارة هذه يف وهو أتاه ولقد ا وشدٍّ تركيبًا القيس
عرصه، أهل له وسلم أقرانه قليل زمن يف فاق حتى الصنعة هذه وعلمه بيته يف فأنزله
املجلس، هذا لحضور منزله يف الصنعة أهل واجتمع فيها له يأذن أن منه طلب وحينئذ
ما لسانه عن فكتب املجلس، يناسب شيٍّا منه وطلب مرتىض السيد شيخنا إىل فأرسل

نصه:

األقوم، الطريق إىل بفيضفضله وهدى يعلم، لم ما اإلنسان علم الذي هلل الحمد
الحق لدين النارص األكرم، النبي محمد وموالنا سيدنا عىل والسالم والصالة
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سهًما هللا سبيل يف مجاهد رمى ما وصحبه آله وعىل املقوم، والسنان بالسيف
تقدم. الجنة وإىل
… بعد أما

كتخذا أحمد املرحوم موىل هللا عبد بن عيل تعاىل هللا إىل الفقري فيقول
يف الربكة وجعل سلفه مىضمن من ورحم عيوبه، وسرت ذنوبه هللا غفر صالح
وأستاذ، شيخ لها صنعة كل أن ورسوله هللا يف إخواني اعلموا وخلفه: عقبه
بني والنشاب القوس صنعة وأن الفساد، يدركها أستاذ بال صنعة قالوا: وقد
والخلف السلف بني وطريقة رشيفة األحقاب ممر عىل واألصحاب األقران
وقد والعناد، الكفر أهل قالع وفتح الجهاد باب تعمري بها إذ منيفة، مقبولة
جل قال حيث النشاب، برمي ذلك وفرس القوة بإعداد الكتاب يف نبيه هللا أمر
َعُدوَّ ِبِه تُْرِهبُوَن اْلَخيِْل رِّبَاِط َوِمن ُقوٍَّة ن مِّ اْستََطْعتُم ا مَّ َلُهم وا ﴿َوأَِعدُّ ذكره:

َوَعُدوَُّكْم﴾. هللا
عنه هللا ريض — الُجَهني عامر بن عقبة عن صحيحه يف مسلم وروى
الرمي، القوة إن أال اآلية: هذه تفسري يف يقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمعت قال: —
يقتيض هللا من واألمر لشأنه، وتفخيًما لبيانه زيادة وذلك مرات، ثالث فكرره
رسول أن وثبت الدين، أعداء لنكاية املسلمني عىل كفاية فرض وهو الوجوب،
عنده وكانت بالرمح، وطعن بالسيف وتقلد الخيل وركب بالقوس رمى هللا
البيضاء، تدعى شوحط من وقوس بالروحاء، تدعى معقبة قوس قيس: ثالث
فذكر ثالثًا إال باطل املؤمن به يلهو يش كل أن وثبت الصفرا، تسمى وأخرى
بالسهم ليدخل تعاىل هللا أن الصحيحة األخبار ويف بالقوس، الرومي إحداهن
له واملمد به والرامي الخري، فيه املحتسب صانعه الجنة نفر ثالثة الواحد

تركبوا. أن من إيلَّ أحب ترموا وألن واركبوا فارموا ومنبله،
هللا رسول أن — عنه هللا ريض — األكوع بن سلمة عن البخاري وروى
كان أباكم فإن إسماعيل بني ارموا فقال: ينتصلون، أسلم من نفر عىل مر

راميًا.
بن عقبة عن مسلم صحيح يف منها كثرية أحاديث الرمي فضل يف وورد
ثم الرمي تعلم «من هللا: رسول قال قال: — عنه هللا ريض — الجهني عامر

عىص». وقد منا فليس تركه
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يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمعت قال: — عنه هللا ريض — هريرة أبي وعن
سلبها». نعمة فهي نسيه ثم الرمي تعلم «من

سمعت قال: — عنه هللا ريض — عقبة بن عمرو عن النسائي وروى
كان يبلغ لم أو العدو بلغ هللا سبيل يف بسهم رمى «من يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

رقبة». كعتق له
عليه — جربيل وجا قوس، عىل متكي وهو يخطب كان النبي أن وصح
عنه ريضهللا — أنس عن ويروى عربية، قوًسا متقلد وهو أحد يوم — السالم
واألحاديث الفقر»، عنه هللا نفى عربية قوًسا اتخذ «من هللا: رسول قال قال: —

شهرية. الكتب ويف كثرية، ذلك يف
نزل — السالم عليه — آدم العربية بالقوس رمى من أول أن ثبت وقد
له فأعطاها وسهمان، ووتر قوس وبيده الجنة من — السالم عليه — جربيل
ولده إىل صار ثم — السالم عليه — إبراهيم إىل صار ثم بها الرمي وعلمه

الفن. هذا شيوخ إسناد ينتهي وإليه — السالم عليه — إسماعيل
تركيبها يف واجتهدوا القيس، صنعة يف الراغبون رغب كذلك األمر كان وملا
رسوله، وأمر تعاىل، هللا ألمر امتثاًال بها؛ يرمى التي السهام إتقان يف وأبدعوا
الرجل بينهم من وكان واملجاهدين، الغزاة من املسلمني إلخوانهم وإسعاًفا
اجتهاده طال قد عيل، موىل هللا عبد بن حسن والشمايل السمت الحسن الكامل
والجلة األوتار وحمل واالختالس وإطالقها القوس مد من الصنعة هذه يف
والواسطية املعقبية العربية أنواعها ساير من القوس وفرضسية والكشتوان،
ونرش وبرتكيبه، الخشب تنجر من بها يتعلق وما والشامية، والخرسانية
عمل عليه مما والدهان، والتنوير والرقع والحزم والتوقيع وتوقيعه، اللجام
واإلذعان صنعته، يف اإلتقان هذا من رأيت فلما الزمان، سالف من األستاذين
صدرت صناعته، ألصول األوقات ساير يف التفقه مع واإلحكام معرفته بحسن
البيان، الرشيفة الصنعة هذه يف اإلخوان بشهادة له الخاصة اإلجازة هذه منى
أفندي هللا عبد املرحوم البارع املاهر الكامل الصالح الشيخ به أجازني كما
األلباني، عيل الحاج املرحوم شيخه عن لذلك أخذه بحق البستوي محمد بن
واإلمام الفزاري الرحمن عبد إىل املتصل بإسناده األسطنبويل محمد شيخه عن
أيمة عن أخذها بحق بالطربي، املعروف اإليضاح مولف االختيار صاحب
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البارودي، هاشم وأبي الرفا وإسحاق البلخي طاهر املشهورين الفن هذا
— إسماعيل سيدنا إىل ذلك ينتهي أن إىل شيخ إىل شيخ عن املتصلة بأسانيدهم
وأوصيه اإلمام، هذا إىل ينتهي سند علو من وحسبك — والسالم الصالة عليه
وحملها النفس، وتواضع الجميل باألدب املخالطة ونفيس إخواني أويص كما
خلق من أحًدا يحقر ال وأن أحد عىل نفسه يرفع ال وأن األخالق، مكارم عىل
عىل املداومة مع بالقليل والقناعة واإلدمان الصمت لزوم دأبه يجعل وأن هللا،
ويستمد صنعته يف مسكه أول يف هللا يسمي وأن والوقار، بالسكينة هللا ذكر
نفسه يسب وال هللا روح من ييأس وال يضجر وال والحول، القوة هللا من
إليه وصل ما إىل يصل فإنه بالعجز نفسه يحدث وال سهامه، وال قوسه وال
املؤمن من هللا إىل أحب القوي «املؤمن الحديث ففي بالهمم، الرجال فإن غريه،
للقيس العارضة العيوب معرفة إىل النظر يديم وأن خري»، كلٍّ ويف الضعيف،
ويعرف حدث إن العيب إزالة وكيفية لذلك، ويتعاهد األوتار وعقد والسهام
إن يشرتي من دين ويفتش لكافر، الجهاد سالح يبيع ال وأن حدث أي من
فيأخذ ووثق إسالمه علم فإذا والده، إذن إىل ذلك فيحتاج صبيٍّا أو رجًال كان
األرواح ذوات من شيٍّا وال كلبًا وال معاهًدا وال مسلًما به يرمي ال أن العهد عليه
يثق الذي ألهله إال صنعته يعلم ال وأن قتله، يجب ما أو صيًدا يكون أن إال
وال بحقه إعطاؤه ويجب مستحقه، من العلم منع يحل ال أنه روي فقد بدينه،
للمباهاة ال تعاىل هللا لوجه طالبًا فيه راغبًا العلم بقدر عارًفا كان إن سيما
العمل عىل ويحرضهم بينهم ويؤلف يروضتالمذته أن عليه ويجب واملفاخرة،
األمور يف متأن السكوت كثري الهيبة الزم ذلك مع وهو خلوة، يف إال يعاتبهم وال
ونختم اإلنسان، مال رأس وهو يش كل أصل والتقوى للجواب، عجول غري
محمد سيدنا عىل والسالم والصالة املنان، املالك للرب والثناء بالحمد الكالم

األعيان. وصحبه آله وعىل عدنان، ولد سيد

الفاضلني: الرشيفني من كل بقراءة الصحيح أكثر املذكور شيخنا عىل املرتجم وسمع
الفيل، بركة عىل املطل بمنزله وذلك أحمد، بن هللا عبد بن وعيل األكرايش طه بن سليمان
تخريج عاشورا، بيوم مسلسلني وحديثني برشطه بالعيد املسلسل عليه سمع وكذلك
إسماعيل الشيخ من اإلجازة وأخذ األسما، كاتب عند ضبطت أخر وأشياء املذكور السيد

هللا. رحمه فن، كل يف نفيسة كتب عنده وكان الحلبي، املواهب أبي بن
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العفيف ابن أو امللك سنا بأدبه يحكى الذي الظريف املهذب اللطيف الشاب ومات
حداثته، يف أبوه مات الرشايبي للقاسم موىل أبوه الطيب، هللا عبد بن الحسن بن محمد
الكاتب محمد بن سليمان صهره وكفله وألف، وماية وستني أربع سنة مولده وكان
ما منه فنال العلم طلب وعانى والنعم، الرفاهية يف ونشأ بالديوان، املقاطعة كتاب أحد
العويف إبراهيم بن محمد الشيخ عنه وأخذه بالعروض وتعلق الجهل، ربقة من أخرجه
يلزم، ال ما فيه بالتزامه للذم شعره يعرض كان أنه إال الشعر ونظم فيه، فربع املالكي
املعروف الوهبي إسماعيل بن سعد بن إسماعيل السيد العالمة املتقن صاحبنا إليه كتب

ديوانه. عىل بالخشاب

األم��ج��د وال��س��ري ال��م��ع��ال��ي خ��دن م��ح��م��د ال��ح��س��ي��ن أب��ي ل��ل��رئ��ي��س ق��ل
األوح��د األل��م��ع��ي ال��ل��وذع��ي ال��ذك��ا أخ��ي ال��ل��ب��ي��ب ال��ف��ط��ن وال��ح��اذق
األوه��د ال��ح��ض��ي��ض ف��ي ب��ش��ع��رك ذه��ب��ت م��ذاه��بً��ا ال��ق��ري��ض ف��ي ن��ف��س��ك أل��زم��ت
ال��س��دي ب��ال��ق��ول ف��ج��ئ��ت ع��ك��س��ت ه��ال الزًم��ا ف��ي��ه ك��ان ق��د م��ا وت��رك��ت
ال��ص��دي ي��م��ح��وه��ا ل��ي��س م��ش��ارع ف��غ��دت ب��ح��وره ص��ن��ع��ت ب��م��ا م��ن��ه ك��درت
ال��م��ت��وق��د ب��ذه��ن��ك ال��ب��ص��ي��ر ن��ق��د ن��اق��ًدا ل��ن��ظ��م��ك ف��ك��ن ن��ظ��م��ت ف��إذا
ب��ال��ج��ي��د ش��ع��ره م��ا ق��ول��ه��م: م��ن واس��ت��رح ن��ف��س��ك ت��ك��ل��ي��ف ف��دع ال أو
ل��ل��م��س��ت��رش��د ال��ن��ص��ح ب��ذل��ت ف��ل��ق��د ق��ل��ت��ه ف��ي��م��ا ع��ل��ي��ك ع��ن��ف��ت ول��ئ��ن

قد — هللا رحمه — وكان حل، يف أنت له: قال أن عىل يزد ولم ضحك قرأها فلما
إسماعيل: السيد أيًضا إليه فكتب الكتاب، أبناء من غالًما علق

ص��غ��ر م��ن ال��ع��ل��ي��اء ت��س��ن��م��ك ع��ل��ى ب��م��ب��ت��ذل ت��ص��ب��و أن أج��ل��ك إن��ي
دب��ر م��ن ي��ن��ق��د ن��ش��ا م��ذ ق��م��ي��ص��ه ف��تً��ى إخ��اء م��ن وح��اذر ع��ل��ي��ك أم��س��ك

الحسن: غاية يف بيتني ديوانه عىل مقرًظا عرفة بن طه املاهر األديب إليه وكتب

م��ل��يَّ��ا س��واه ع��ن ال��ق��ل��ب ص��دف ن��ظ��م��ا ال��در ك��أن��ه ل��ف��ظ ل��ك
ص��ف��يَّ��ا ل��ل��ف��ؤاد ل��ت��رض��اك اإلن��اث��ي ال��ج��م��ال م��ن��ه ت��ج��ل��ى ل��و
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واحًدا: بيتًا إليهما فكتب

وط��ه ب��ل أن��ث��ى م��ث��ل ع��ن��دي إس��م��اع��ي��ل إن

تعاىل: هللا رحمه شعره ومن

ح��ره��ا ب��رد ال��ث��غ��ر ذاك ورش��ف��ت م��ه��ج��ت��ي ف��ي ب��دت إذا ال��خ��ل��ي��ل ن��ار

الناظم الفاضل العجيب واملفرد اللبيب، النبيه الوحيد، والنادرة الفريد، الصنو ومات
أفندي، أحمد والده ترجمة يف ذكره تقدم املرصي، الصفائي أحمد بن عثمان سيدي الناثر
واملنطق النحو وقرا والرفاهية، النعمة ظل يف هو ونشأ مرص، بديوان الروزنامة كاتب
وكان فيهما، مهر حتى املرحومي مصطفى والشيخ الطحان، عيل الشيخ من كل عىل
العروض، علم وقرأ والنقلية، العقلية املسائل يف العلم أهل ويناقش ويناضل يباحث
وله واللهو، الخالعة من نوع فيه وكان الظرف، وجمع الشعر ونظم بحوره وأتقن

قوله: منه رقيق شعر وله كثرية وأشعار جيد، الربدة عىل تخميس

ال��س��وى س��وى ل��ل��ف��ل��وس ف��ي��ه أَر ف��ل��م م��ف��ل��ًس��ا وك��ن��ت ح��ب��ي إل��ى ن��ظ��رت
ال��ه��وى أح��م��ل ب��أن راض أن��ن��ي ع��ل��ى ل��ي: ق��ال ال��دراه��م؟ أي��ن ل��ه: ف��ق��ل��ت

وهو: الشميس لعثمان بيتني تشطري نظمه ومن

ص��ب��ا ال��ف��ؤاد م��ن��ه��ا أش��رق��ت ب��وج��ن��ة ه��ي��ف) ذي ال��ج��س��م ل��ؤل��ؤي (وأغ��ي��ٍد
ع��ج��ب��ا) أرى ك��م ف��ي��ه ال��ح��س��ن (م��ت��م��م ق��ام��ت��ه وال��غ��ص��ن ط��رت��ه ال��ب��در
رب��ا ال��خ��دود أع��ل��ى وم��ن ح��س��نً��ا زاد ق��د وج��ن��ت��ه) ن��ار م��ن خ��ال��ه (ك��أن��م��ا
ال��ش��ن��ب��ا ج��اوز ش��ه��ًدا ي��رش��ف (ان��ق��ض ي��ح��رق��ه ال��خ��د ف��ي ال��ل��ظ��ى خ��اف وح��ي��ن

وهي: املشهورة السلملمكية القصيدة عىل أبياتًا له ورأيت

رع��ب��ْه ك��س��ان��ي ال��ذي ه��ذا ب��ع��د رغ��ب��ْه ق��وم ي��ا ال��ق��ري��ض ف��ي ل��ي ل��ي��س
ال��م��ح��ب��ه ع��ل��ى ح��رم��ت ت��وب��ة ع��ن��ه ت��ب��ت أن��ن��ي ال��ل��ه أش��ه��د
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ن��س��ب��ه ب��ال��ف��ص��اح��ة ال��ن��اس أب��ع��د ق��اض ن��ائ��ب ش��ع��ر ف��ي��ه ح��ي��ث��م��ا
ب��ح��رب��ه ق��ت��ًال ك��ان أو ق��ًف��ا أو وج��ه ص��ف��ع ج��زاؤه ف��ي��ه ك��ان
ك��رب��ه ال��م��ه��ي��م��ن ف��رج وال ال خ��ي��ًرا ال��ن��اس ف��ي اإلل��ه ج��زاه ال
األط��ب��ه ُف��ح��ول أع��ي��ا م��س��ت��م��رٍّا داء ال��ب��ري��ة إل��ى أه��دى ح��ي��ث
أش��ب��ه ال��ب��غ��ل ب��رؤي��ة آدم��ي إال أن��ت م��ا اآلراء ع��دي��م ي��ا
غ��رب��ه دار أن��ه��ا ت��دري أوم��ا ج��ه��ًال ال��ف��ص��اح��ة ت��دع��ي ك��ي��ف��م��ا
ت��رب��ه األرض ب��أخ��ب��ث خ��ب��ي��ثً��ا ي��ا ح��ت��ًف��ا ب��ج��ه��ل��ك م��ت أو ج��ه��وًال ع��ش
ك��ل��ب��ه اب��ن ك��ل��ُب وأن��ت ن��ب��اح ب��ل ش��ع��ًرا ل��ي��س ق��ل��ت��ه م��ا ف��ل��ع��م��ري
س��ب��ه ك��ان إن ال��ل��س��ان ج��ن��اه ق��د م��م��ا ال��ل��ه أس��ت��غ��ف��ر إن��ي ث��م

الكسار: أنفدي إسماعيل يف وله

ش��ع��را ال��ذق��ن ع��اري ال��ذق��ن ك��وس��ج ك��دار م��ن أف��دي��ك خ��ل��ي��ل��ي ي��ا
ك��س��رى ك��إي��وان ب��ي��ت��ه ف��ل��ي��ك��ن ه��ذا ك��ق��رن��ك ق��رن��ه ي��ك��ن م��ن

مطعونًا وتويف الشهادة، شبابه بساحة حلت حتى السعادة حلل يف رافًال يزل ولم
األربعني ناهز وقد رجب، شهر يف بطندتا األحمدي املولد ملوسم ذاهب وهو بمليج

هللا. رحمه والده، عند ودفن وكفن فغسل بعري عىل محموًال مرص إىل به وحرضوا
املغربي السالم عبد السيد بن أحمد السيد املكرم والتاجر املعظم الخواجا ومات
وأعطى وأخذ وترشد، كرب حتى والرفاهية العز يف وتربى والده حجر يف نشأ الفايس،
مكانه واستقر أبوه ومات التجار، بني وعرف ذكره واشتهر وعامل، وشارك واشرتى وباع
مقوًما سنة كل يف الحجاز إىل يسافر وصار أبيه، عن زيادة الناس وعرفته التجارة، يف
وأنشا الفحامني، بجوار التي الحسبة دكة إليها وأضاف ووسعها داره وبنى أبيه، مثل
وأحبه املحروقي أحمد السيد إليه وانضوى باألزبكية، الساكت بخط أيًضا عظيمة داًرا
التجار أكابر من بالعراييش يعرف بالحجاز أبيه من أخ له وكان كليٍّا، اتحاًدا به واتحد
الحجاز إىل حينئذ املرتجم وصول وصادف فتويف عظيمة، ثروة ذو املشهورين ووكاليهم
إىل ورجع وعبيده جواره وأخذ بزوجته وتزوج ورشكاته، ودفاتره ماله عىل يده فوضع
وشاه التجار عظيم وصار صيته وعظم عليه، كان ما عىل زيادة حاله واتسع مرص،
املحروقي، أحمد السيد إىل الرشكا وحساب والعطا األخذ يف وزمامه قياده وسلم البندر،
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املنية اخرتمته حتى ذلك عىل يزل ولم جده وسعادة ونجابته، ونباهته لحذقه إليه وارتاح
باملشهد عليه وُصيل وكفن وغسل مطعونًا شعبان يف وتويف األمنية، وبني بينه وحالت
العربي بزاوية أبيه عند ودفن املشاعل، يف األخرية العشاء بعد حافل مشهد يف الحسيني

الفحامني. من بالقرب
فسعى بك، إسماعيل كتخدا البارودي محمد السيد إىل املحروقي أحمد السيد والتجأ
عىل واستوىل داره، وسكن بزوجاته وتزوج يشء، كل يف عوضه وأقامه مكانه وأقره إليه
األمرا، وصانع ووهب وأعطى وأخذ حينئذ من أمره ونما وأمواله وبضايعه حواصله
فيما غريه يدركه لم ما وأدرك إليه وصل ما إىل وصل حتى والعقد، الحل وأصحاب

قيل: كما ورأينا سمعنا

أم��ان ك��ل��ه��ن ف��ال��م��خ��اوف ن��م ع��ي��ون��ه��ا الح��ظ��ت��ك ال��س��ع��ادة وإذا

إىل وانضوى كتخدا، إبراهيم مماليك من وأصله بك إسماعيل الكبري األمري ومات
سيدهم، موت بعد الصنجقية وقلده بشأنه ونوه وأقره إرشاقه فجعله قبان بلوط بك عيل
يف كامًال شهًرا الفيل بربكة عظيًما مهًما لهما وعمل كتدخا، إبراهيم ابنة بهانم وزوجه
العظيمة واملواسم الجسيمة املهمات من وكان ذلك، ذكر تقدم كما وسبعني أربع سنة
وأرسله بك، عيل مدة اإلمارة يف إليه منظوًرا يزل ولم بمرص، بعده نظريها يتفق لم التي
يحاربه يزل فلم بتجريدة، حبيب بن سويلم إىل وبعثه مهماته، يف واعتمده رسياته يف
وحرض قتله حتى ويرصده يتبعه يزل ولم هناك، فلحقه البحرية إىل وفر هزمه حتى

وألف. وماية وثمانني اثنتني سنة أواخر يف وذلك مخدومه، إىل برأسه
العظم، بن باشا عثمان ملقاتلة الدهب أبي بك محمد صحبة الشام إىل وسافر
ذلك قبل وسافر ملكوها، حتى أشهر أربعة يافا عىل وحاربوا الشامية البالد عىل وأغاروا
بدت أن إىل ومستقالٍّ بك محمد مع الحروب مواقف غالب وحرض الصعيد تجاريد يف
بينهما وجرى الصعيد إىل بك محمد مع وخرج بك، عيل وسيده بك محمد بني الوحشة
وأمريها زايًدا، احتفاًال بها احتفل عظيمة جردة بك عيل إليه فأخرج بك، أيوب بقتله الدم
محمد إىل معه بمن وانضم مواله، عىل وخامر عصاه ألقى الجمعان التقى فلما املرتجم
ذكر، كما واستياليهم تقلبهم من حصل ما وحصل مخدومه وخان عضده فشد بك
مشاورته بعد إال أمًرا يربم وال نفسه عىل ويقدمه حرمته يراعي بك محمد مع واستمر
مات وملا حسن، وسري بشهامة سنتني الحج عىل وأمريًا الدفرتدارية وتقلد ومراجعته،
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بحاله وقنع ألتباعه تركها بل واإلمارة، الرياسة يف للتصدر نفسه تطمح لم بك محمد
بك مراد وقصد لديه، فيما وطمعوا فناكدوه باألزبكية، عمرها التي داره ولزم وإقطاعه،
مسطر هو ما وحصل وغريه بك ويوسف له املغرضون وتبعه خارج إىل فخرج اغتياله
العلوية، بمساعدة الصغري بك وإسماعيل بك يوسف وقتله تملكه من محله يف ومرشوح
إىل سافر ثم جمعه، وافرتاق الشامية البالد إىل الخروج إىل به األمر آل حتى به غدروا ثم
إىل وذهب األموال، من لديه اجتمع ما غالب منه وذهب ومماليكه أتباعه بعض مع الروم
حاكمها عىل تحيلها بحيلة منها وخرج قلعة، شنق إىل نفوه ثم مدة بها فأقام إسالمبول
عليه ليقطع بك مراد فخرج بمرص األمرا إىل ذلك خرب ووصل درنة، إىل البحر ركب ثم
فلم شهوًرا ذلك عىل وأقام بالطريق، ينتظرونه عيونًا له وأرصد قبيل إىل املوصلة الطريق
وأربعني نيًفا بعضهم عند اختفى إنه حتى العربان عند يتنقل وهو خرب، عىل له يقفوا
الفالنية الجهة من مر أنه بك مراد إىل ألقى من وأرسل تحيل إنه ثم مغارة، يف يوًما
وتفرَّق الطريق عليه ليقطع الحال يف وركب بك مراد فحنق املقيمني، الرصد بمعرفة
بعض زي يف وعداه املوضع ذلك بك إسماعيل اجتاز ذلك فعند املكان، ذلك من الجمع
فلم مشواره نهاية يف بك مراد وذهب القبلية، للبالد املوصل الفضاء إىل وخلص العربان

الخرب. لذلك أثًرا ير
إىل ظ التيقُّ من عليه هم ما عىل املرابطني فوجد سلوكه عرفوه الذي املكان إىل فرجع
ْي بُخفَّ فرجع املوضع ذلك من بك مراد ارتحال وقت ومرَّ بذلك، تحيل أنه عنده تحقق أن
ورجع املتقدمة، الصورة عىل باشا حسن ووصل كان، ما كان حتى يََزْل ولم ، ُحننَْيٍ
أن وظن الشدايد، ومقاساته سنني تسع تغرُّبه بعد بإمارتها واستقل وتملَّكها مرص إىل
كانت مما أحسن وبناها داره واحرتقت املماليك رشاء من واستكثر له صفا قد الوقت
الجبل من عظيًما تحصينًا وحصنها والجيزة طرا عند من وسورها املدينة ن وحصَّ عليه،
بك لعثمان وقال أمراه، أحرض بالطاعون أصيب ملا إنه حتى الجهتني، من البحر إىل
البلد لكم حصنت فإني حيلك، وشد عينك فافتح الباقية القوم كبري أنت بحرضتهم: طبل
الثالث، يف ومات يومني وتمرض عدو، عليها يقدر لم امرأة ملكتها لو بحيث وصريتها
عظيم الصوت جهوري لإلمارة كفًؤا جليًال أمريًا وكان السنة، من شعبان عرش سادس
ويقبل ويواسيهم معهم ويتأدب والعلما الصلحا يحب التدبري، كبري الغور بعيد الهمة
يف عليه وُصيل وكفن غسل مات وملا حسن، عظيم اعتقاد فيهم وله ويكرمهم، شفاعتهم
اإلمام رضيح من بالقرب كتخدا إبراهيم سيدهما مع بك عيل برتبة ودفن املؤمنني، مصىل
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ألخصامه وسلمها مملكته وأضاع بك، عثمان خليفته بعده يفلح ولم بالقرافة الشافعي
سيده. وأخصام

الصنجقية وقلده وأمره الكبري، بك عيل أخت ابن وهو بك رضوان األمري ومات
عنه وارتفعت انزوى بك محمد باململكة واستقل خاله مات فلما الكبار، األمرا من وجعله
بك محمد مات فلما بك، محمد أيام مدة الجداوي بك وحسن هو بطاًال وأقام اإلمرية
وبني بينهم التفاقم وقع أن إىل خموله عىل يزل لم بك ومراد بك إبراهيم باإلمارة وظهر
ونوه إمرياتهما لهما فرد وساعداه بك إسماعيل إىل بك وحسن هو فانضم بك، إسماعيل
غربته يف السبب هما وكانا قبيل إىل معهما سافر عندما وخذاله عليه نافقا ثم بشأنهما،
وأقاما القبلية الجهة إىل وذهبا املحمدية مع وقع ما لهما وقع ثم ذكر، كما الطويلة املدة
وافرتق معهما يزل ولم ثانيًا، إليهما انضم غيبته من بك إسماعيل رجع فلما هناك،
معهم وخرج باشا حسن حرض وملا املحمدية، إىل وانضم مرص إىل وحرض املرتجم منهما
أمريًا معهم فأقام بك وحسن بك إسماعيل حرض حتى بمرص واستمر بأمان، ثانيًا رجع
األقاليم إىل مارٍّا ونزل املؤاخاة، معه وعقد الجاويشية كتخدا بك عيل مع وتصادق ومتكلًما
الناس يخطف وصار وتجرب، فجر الجو لهما وخال باشا حسن سافر وملا بالبالد، وعسف
حتى شأنه هذا يزل ولم الفقرا، من لكثري رشه وتعدى أموالهم، يف ويصادرهم ويحبسهم
وكان العباد منه هللا وأراح يفلته، ولم الطاعون بساحته وحل شعلته املوت رصرص أطفأ

خبيثًا. أشقر
والعز املجد بيت من بلفيا بك إبراهيم بن خليل بن بك رضوان األصيل األمري ومات
بمرص يكن ولم بمرص، الشهرية القديمة الجليلة البيوت من وبيتهم والرياسة، والسيادة
تنتهي مرص أمرا وجميع رضوان، قصبة وبيت بيتهم إال والسيادة اإلمارة يف عريق بيت
كما بلفيا بيت من سيادتهم ومغرس منشئهم أصل القازدغلية وبيت إليهما، سلسلتهم
حسن مملوك بك ومصطفى بك مصطفى مملوك املرتجم جد بلفيا بك إبراهيم ألن تقدم؛
أغا حسن عند رساًجا كان هذا ومصطفى القازدغيل كتخدا مصطفى سيد وهو بلفيا، أغا
وأفرخ وباض شانه وعظم أمره ونما مستحفظان، باب كتخذا جعله حتى ره وأمَّ ورقاه
خليل تويف وملا مرة، غري ذلك ذكر كما إليه نسبتهم تنتهي القازدغلية طايفة فجميع
عبد أخاه وترك الحج عىل إمارته يف بالحجاز وثمانني خمس سنة يف املرتجم والد بك
استقرارهم وبعد املذكور، أغا الرحمن عبد بالحج ورجع هذا رضوان وولده أغا الرحمن
ذلك، فأبى أخيه عن عوًضا صنجًقا أغا الرحمن عبد تقليد وأرادوا بيتهم أعيان اجتمعت
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بيتهم وفتح اإلمارة وقلدوه كذلك، فكان املذكور رضوان أخيه ابن تقليد عىل فاتفقوا
لسانه، يف لثغة لوال ورياسة بعقل حسنًا سريًا وسار أتباعهم إليه وانضم مآثرهم وأحيا
أمن يف ورجع وطلع لها كفًؤا وكان وألف، وماية وتسعني اثنتني سنة الحج أمري وتقلد
وماتت بموته بيتهم واضمحل السنة هذه يف تويف حتى سيادته يف يزل ولم ورخا، وراحة
وبطلت أنوارهم، وانطفأت آثارهم وانمحت بالكلية، البيت وخرب وعظماهم أعيانهم
هذا بك رضوان أيام يف خرياتهم من رأيته ما جملة ومن حركاتهم، وخمدت خرياتهم
عرشون وقت كل يف الخمسة األوقات يف يوم كل القرآن يقرون الحفظة من قاري ماية

ذلك. عىل وقس قارئًا،

واف��ر ب��خ��ي��ر أع��ه��ده ك��ن��ت ق��د ال��ذي وال��س��ك��ن ب��األوط��ان َوأَُم��رُّ
واك��ر ط��ي��ر ن��ح��س م��ن ل��ه��ا ت��بٍّ��ا س��اك��نً��ا ف��ي��ه��ا ال��ب��وم غ��ي��ر أل��ق ل��م

جاويش سليمان مماليك من وأصله بالشابوري، املعروف بك سليمان األمري ومات
تسع سنة والصنجقية اإلمارة تقلد الشعراوي، كتخدا حسن خشداش فهو القازدغيل
ثالث سنة يف تقدم كما املجنون جاويش وأحمد املذكور كتخدا حسن مع ونفي وستني،
للغزو، مرص من اإلمداد طلب الرومية الديار من وورد بك عيل أيام كانت فلما وسبعني،
العادة عىل موكب يف بالعسكر فخرج السفر إمارة وقلده املرتجم فأحرض بك عيل وأرسل
وأقام مدة بعد ورجع وثمانني، ثالث سنة وذلك الرومية الديار إىل بهم وسافر القديمة،
يجالسه فكان بك مراد إىل وانضم الدولة، كبار وينافق الجانب مرعي محرتًما بطاًال
فلما املتآمرين، جملة من هو كان باشا حسن حرض فلما املذكور، ويكرمه ويسامره
سنة لكرب األمرا عداد يف ونظمه وقدمه به اعتنى مرص إمارة يف بك إسماعيل استقر

السنة. هذه يف بالطاعون تويف به، بأس ال الباطن سليم رجًال وكان وأقدميته،
الجرجاوي بك عثمان مملوك وهو عثمان، بك الرحمن عبد الجليل األمري ومات
عبد فقلدوا تقدم، كما وسبعني تسع سنة باشا حمزة أيام قراميدان واقعة يف قتل الذي
عثمان الخواجا ببنت متزوًجا وكان لها، كفًوا فكان الصنجقية يف عوضه هذا الرحمن
منها وخلف الفقار، ذي بك عثمان األمري أيام يف املتوىف املشهور العظيم التاجر حسون
جميل الطباع محبوب والعقيدة الباطن سليم السرية حسن املرتجم وكان بك حسن ولده
وال قوله ويقبل ويعظمه ويجله يحبه الذهب أبو بك محمد وكان الطلعة، وجيه الصورة
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لعب ويجيد والفضائل، العلم أهل ويحب املعارف إىل بطبعه يميل وكان شفاعته، يرد
الشطرنج.

عليها هو التي الصفة عىل بالجيزة الذي هريرة أبي جامع عمر أنه مآثره) (ومن
وليمة به عمل وبيضه أتمه وملا وثمانني، ثمان سنة يف وذلك قًرصا بجانبه وبنى اآلن،
الشيخ شيخنا صعد الصالة انقضاء وبعد الجمعة، يوم يف األزهر علما وجمع عظيمة
شيخنا وكان الجمع، بحرضة مسجًدا هلل بنى من حديث: وأمىل كريس عىل الصعيدي عيل
حررت وكنت جملتهم، يف والحقري واملشايخ العلما وباقي حاًرضا مرتىض محمد السيد
الرشبات، وبعدها األسمطة ومدت القرص إىل انتقلنا ثم القبلة انحراف عىل املحراب له
جوار بقيسون الذي بمنزله شعبان يف — هللا رحمه — تويف سلطانيٍّا، يوًما وكان والطيب

بالقرافة. سيده عند ودفن الشابوري، بيت
ويميل الجيد الخط ويكتب نجيبًا فطنًا وكان املذكور، بك حسن ولده أثره يف ومات
شبابه عوضهللا والرذايل، النقايص من يعنيه ال عما منزًها وذويها، الفضايل إىل بطبعه

الجنة.
سنة يف اإلمارة قلده بك إسماعيل مماليك عن اإلسماعييل بك سليم األمري ومات
الروم، إىل سيده سفر بعد مرص إىل رجع ثم الشام إىل سيده مع وخرج وتسعني، إحدى
يف املسجد إىل ويذهب قليلة، خدم ببعض الحسيني املشهد بجوار بيته يف بطاًال بها وأقام
سيده رجع حتى ذلك عىل يزل ولم كثريًا ويتنقل الجماعة، مع فيصيل الخمسة األوقات
ونزل اثنتني سنة يف الحج إمارة وتقلد الكبرية، داره إىل ورجع إمارته، له فرد مرص إىل
يزل ولم وأمان، أمن يف وعاد بالحج وطلع ورجع والجمال املال وجمع املنوفية، إقليم إىل
رشه. من أقرب خريه جسيًما طواًال وكان السنة، هذه يف بالطاعون تويف حتى إمارته يف
بك إسماعيل مماليك من وهو اإلسماعييل، بجركس املعروف بك عيل األمري ومات
تغرب وملا بالكبش، الذي بك صالح ببيت وأسكنه السابقة مدته يف اإلمارة وقلده أيًضا،
الروح خفيف مهذبًا لطيًفا وكان بالكعكيني، وسكن خامًال وأقام مرص إىل حرض سيده
إبراهيم خشداشه مات وملا ويكرمهم، معهم ويتأدب والصلحا العلما يحب السن ضحوك
بأيام سيده بعد تويف حتى يزل ولم بك، إسماعيل بنت بزوجته بعده تزوج قشطة، بك

قليلة.
وكان القرد، بك مصطفى تابع بك صالح بيت من وهو بك، غيطاس األمري ومات
إحدى سنة يف الحج إمارة وتوىل مايتني سنة يف اإلمارة تقلد كاشف، بغيطاس أوًال يعرف
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مات أن إىل أمريًا واستمر مستوًرا، ورجع بالحج وطلع حسنًا، سريًا فيها فسار ومايتني،
وهو إمارته، صالح مملوكه بعده فقلدوا اللوق باب بخط بيته يف بالطاعون فراشه عىل
ظنه رآه من التبسم، قليل محتشًما جليًال أمريًا املرتجم وكان األحيا يف اآلن إىل موجود

الجملة. يف به بأس ال وكان جأشه لسكون متكربًا
يف اإلمارة قلده الجداوي بك حسن مماليك من وهو الحسيني بك عيل األمري ومات
وكان باإلسكندراني، املعروف الداودية بك مصطفى بزوجة وتزوج باشا، حسن أيام
بالطاعون، السنة من رجب يف تويف العناد، قليل االنقياد سهل الطباع جميل الذات لطيف

كثريًا. وجًدا زوجته عليه ووجدت القضاة، بمدفن الحسيني باملشهد ودفن
املناصب يف تنقل املجنون كتخدا أحمد مماليك من وهو كتخدا رضوان األمري ومات
يف بك إسماعيل استقل وملا وسكون، وعقل وشهامة، بحشمة الباب كتخداية توىل حتى
األمر يف إليهم املشار املتكلمني أحد األيام تلك يف وصار وأحبه، بشأنه نوه مرص إمارة
له وصار سيده، من أكثر واشتهر الخري، إىل قريبًا وكان والرياسة الكلمة ونفاذ والنهي،
بيت يف هو وسكن سعادة، بدرب داًرا أوالده ألكرب وبنى ومماليك، وأتباع وعزوة أوالد
يف بيوتهم وخربت ومماليكه وجواريه أوالده وكذلك شعبان، شهر أواخر يف تويف أستاذه،

شهر. من أقل
كتخدا رضوان مماليك من وأصله الجلفي، مستحفظان أغا عثمان األمري ومات
األمرا خدم يف يتنقل يزل ولم القازدغيل، البلد شيخ بك خليل عند وتربى الجلفي،
أياًما ثانيًا وتوالها عنها، عزل ثم بك إسماعيل أيام يف األغاوية تقلد حتى ومعارشتهم
حسن جميعه أخذه والنوال، املال من كثريًا شيئًا وخلف بالطاعون، أيًضا ومات قليلة،
إليهم منتسبًا يكون من يرثون أنهم طريقتهم ويف إليه، منضويًا كان ألنه الجداوي؛ بك
يف واملسامرة الكتب اقتناء ويحب خري، ومحرضه به بأس ال إنسانًا وكان لهم، جاًرا أو

البالدة. نوع من فيه ما مع والنوادر األخبار
أفندي أحمد مملوك وأصله الحوالة، كاتب شقبون أفندي حسن املبجل األمري ومات
كثريًا شيٍّا وحاز واألكابر، الوزرا وخدمة الرياسة يف نشأ شقبون، أفندي مصطفى مملوك
واملذهبة املكلفة التعليق والخطوط والفارسية األعاجم بخط والتي النفيسة الكتب من
القبيل هذا من التي والتواريخ حافظ، وديوان وشاهنامه ودمنة كليلة مثل واملصورة
وكان الوجود، النادرة الثمن الغالية واإلتقان الصنعة البديعة امللوك صور بها املصور

وذخائره. كتبه وتبددت بالطاعون أيًضا تويف نفسه، يف محتشًما الخري إىل قريبًا
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كتخدا إبراهيم مملوك أغا أحمد مملوك وهو البارودي، أغا محمد األمري ومات
ثمان سنة يف سيده تويف فلما ابنته، عىل له وعقد خازنداره، وجعله سيده رباه القازدغيل،
وهي البارودية، الست من كتخدا إبراهيم بنت هانم سيده بزوجة وتزوج طلقها وثمانني
من كانت عليها عقد كان والتي ذكرهم، تقدم الذين ومصطفى وعيل إبراهيم أوالده أم

أتباعهم. من كاشف حسن فتزوجها غريها،
عندما الجربان كتخدا حسن إىل وانضوى واألكابر، األمرا يف وتداخل املرتجم تنبه
فارتاح سعيه وحسن سياسته وأعجبه والقضايا الخدم يف فقلده بك، مراد كتخدا كان
عنه فينوب بمنزله أياًما بسببها فينقطع النوازل تعرتيه املذكور كتخدا حسن وكان إليه،
ويستجلب األمور وتنميق والسياسة الخدمة فيحسن بك، مراد عند الكتخداية يف املرتجم
ذلك فعند الشون أمني وجعله الجسيمة، األمور وقلده به وأعجب فأحبه املصالح، له
األعيان إليه وتردد الناس وقصدته بيته، وانفتح حاله واتسع أمره ونما ذكره اشتهر
البلد وأوالد اللطفا من وجلسا ندما له واتخذ الحجاب، ببابه ووقفت الحوايج، قضا يف

معهم. ويرشب ويضاحكونه ويسامرونه ينادمونه الليل من حصة معهم يجلس
محاظيه أكرب بك مراد فزوجه البارودي بنت من سيده سيد ابنة زوجته وماتت
شهرته وزادت بك ملراد صهًرا بذلك وصار عظيم، بجهاز بيته إىل وأتت أيوب، ولده أم
يخرج فلم مرص من بك مراد وخرج باشا حسن ووصل الحوادث حصلت فلما ورفعته،
نقلهما ثم ببيته، كاشف عمر مع وحبسه بك إسماعيل عليه وقبض بمرص واستمر معه،
عنه وأفرج نفسه عن صالح حتى املرتجم يزل فلم مدة، مستحفظان بباب القلعة إىل
عىل واحتوى وأحبه كتخدايته، يف نصبه حتى معه وتداخل بك إسماعيل بخدمة وتقيد
والرضبخانة الشون أمني وجعله إليه وارتاح أشغاله جميع يف قياده إليه فسلم عقله،
ببابه االزدحام وكثر املرصية، باألقاليم صيته وطار قدره وارتفع شأنه فعظم وغريهما،
ولوازم العسكر، جماكي فيرصف يده من واملرصف إليه اإليراد وصار األموال إليه وجبيت
بتؤدة ذلك وغري الحاج أمري واحتياجات والتجاريد العماير ومصاريف وهداياهم الدولة
ذلك، من بيش الناس من ألحد شعور وال عسف وال جلبة غري من طريقة وحسن وزياقة

حاًرضا. وجده فعله أو بطلبه أشار أو مخدومه عنه سأل يش وكل
يقيض هو كان بل الحج، لوازم من بيش بك إسماعيل زمن يف الحاج أمرا يشتغل ولم
يف تسافر التي والذخرية والعليق والخيش والقرب واألرحال الجمال من اللوازم جميع
ليًال ذلك وغري الصيت وأرباب والبغال والهجن وكساويهم العرب وعوايد والرب البحر
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(١٧٩٠م) وألف ومايتني خمس سنة واستهلت

ذلك، يف وأقامهم وظفهم الذين مبارشيه أيدي تحت داره، عن بعيدة أماكن يف ونهاًرا
أحد يشعر وال كلمة، بطرف فيوجهه أذنه يف له وأرسَّ أتاه شيٍّا ألحدهم اقتىض إذا بحيث
جميع إال الحاج أمري يرى فال املحمل خروج وقت كان وإذا بيش، معه الجالسني من
لخازنداره سيده ابنة وزوج وأكمله، يكون ما أتم عىل مهيأة حارضة ولوازمه احتياجاته
وأرسلوا واألعيان واألمرا بك إسماعيل وحرض أيام، عدة عظيًما ا مهمٍّ لهما وعمل أغا عيل
البلدان. ومشايخ القبط والكتاب والنصارى التجار جميع وكذلك العظيمة، الهدايا إليه
عملوا والنقوط، واملالعيب واآلالت بالسماعات ولياليه العرس أيام تمام وبعد
الصنايع وأرباب الحرف أرباب جميع ومىش نظريها، يسبق لم بهيئة زفة للعروس
بآلته القهوجي مثل فيها يشتغل ومن صناعتهم، هيئة وفيها عربة طايفة كل من
والحيطان النحاس مبيض حتى بنوله والقزاز والحباك والفطاطري، والحلواني وكانونه،
وكان عربة، يف طايفة كل وغريهم، املغاني والنسا املالهي وأرباب البز، وبياعي واملعاجيني
ثم والجنك، والرقاصني والبهالوين املالعيب خالف وذلك حرفة، وسبعني نيًفا مجموعها
العروس عربة وبعدها والجاويشية، والسعاة واملالزمون والحريم األغوات وبعده املوكب
وبعدهم الزروخ وامللبسون الخزنة مماليك وبعدها الشكل، بديعة اإلفرنج صناعة من

والنفريات. الرتكية النوبة
من األيام هذه يف املرتجم وبلغ بعدها، مثلها يتفق لم الوضع غريبة زفة وكانت
الوجه عىل أتمه يش أي إىل همته توجهت إذا وكان نظرايه، من أحد يبلغ لم ما العظمة
يش، غري من كانت ما كاينة أشغاله له قىض إنسانًا أحب وإذا الرشوة ويقبل يريد، الذي
أيًضا، استوزره طبل بك عثمان بعده اإلمارة يف وتعني بك، إسماعيل مخدومه مات فلما
تضايق عندما القبليني األمرا بمماألته عليه أشار الذي وهو أموره، جميع يف قياده وسلمه
الحضور يف وأطمعهم بسفارته ا رسٍّ فكاتبهم له، ومناكدته الجداوي بك حسن من خناقه
بك إسماعيل بعد وذلك رمضان، غرة يف ذلك أثناء يف املرتجم ومات مرص، من وتمكينهم

شعر: وقيل الطاعون ارتفع وبموته يوًما، عرش بأربعة

وال��ق��ص��ي��ر ط��وي��ل��ه ف��س��واء م��وتً��ا ال��ع��م��ر م��ن��ت��ه��ى ك��ان وإذا

الرحمن عبد بن أفندي سليمان بن أفندي محمد النبيه والفريد الوحيد الصنو ومات
عفة يف نشأ جمليان، العامية اللغة يف لها ويقال ككليويان، أفندي مصطفى بن أفندي
الوالد املرحوم الشيخ والزم والرياضيات، الجزئيات وعانى العلم، وطلب وخري وصالح
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الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

عداد يف وانتظم ذلك يف ومهر والتقويم، والهيئة والفلكيات الحسابيات من كثريًا عليه وقرا
اآلالت واقتنى الحسن بخطه وكتب واستكتب الفن، يف كثرية كتبًا واشرتى املعارف أرباب
وتواريخها بأهلتها مستقبلة أعوام عرشة السنوية الدساتري وقوم وحسب واملستظرفات
غاية يف وحسابه شغله وكان واملنحرفات، الغريبة اآلالت من كثريًا ورسم وتواقيعها،
الصحبة جميل االدعاء، قليل األخالق مهذب الذات لطيف وكان والحسن، والصحة الضبط

وآالته. كتبه وتبددت شعبان يف بالطاعون أيًضا مات وقوًرا،
الطويل، رضوان األمري األريب النجيب الشفيق واملحب الشقيق الخدن أيًضا ومات
بهذا صغره من متولًعا القبيل هذا من وكان الطويل، كتخدا عيل مماليك من وهو
ورسم وحسب وأنجب وغريه، الورداني عثمان الشيخ املتقن الشيخ عىل وقرأ الفن،
والصغرية الكبرية املتقنة الصحيحة األرباع ورسم ونهاًرا، ليًال بذلك فكره واشتغل
يف باعه واتسع الدقيقة والرسميات املبتكرة اآلالت من ذلك وغري واملنحرفات واملزاول

أنواره. املنية رياح وأطفأت نواره، األجل يد قطفت أن إىل ذكره واشتهر ذلك،
اختيار الخلوتي أفندي إسماعيل األمري املعظم واالختيار املكرم الجناب ومات
ووقار حشمة صاحب معروًفا وقته، يف االختيارية أعيان من رجًال كان جاووشان،
خمس سنة شعبان شهر يف تويف حتى يزل ولم الرياسة، وأمور بالسياسة ومعرفة

بالطاعون. وألف ومايتني
أفندي يوسف مملوك وهو باشقلفة، أفندي محمد املكرم الجناب أيًضا ومات
جميل الذات مليح وكان أفندي الرحمن وعبد قلفة، ثاني أفندي محمد وخشداش باشقلفة
الروزنامة، بكتابة باشقلفة محمد السيد تلبس عندما القلم هذا كتابة تقلد الصفات،

نواعيه. وسارت الحمام وافاه أن إىل مساعيه وحمدت حسنًا سريًا فيها فسار
وكان بالرضبخانة الوزان أفندي أحمد العفيف، واملفرد اللطيف النبيه أيًضا ومات
لجميع ومحبوبًا ودوًدا وقوًرا محتشًما الطباع، مرتهف األوضاع جميل حسنًا إنسانًا

الناس.
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ستومايتنيوألف سنة

إىل السفر إىل الجاويشية كتخدا أغا صالح عينوا وفيه األربعا) بيوم محرم شهر (استهل
ذلك قبل بعثوه الذي هو هذا أغا وصالح وأشيا، ورشبات هدية وصحبته الرومية الديار
باشا حسن ذلك وأفسد ذلك، يتم أن وكاد بك ومحمود أفندي نعمان يد عىل الصلح إلجرا
رجعوا فلما أيام، بأربعة باشا حسن موت قبل وذلك السبب، بذلك أفندي نعمان ونُفي
صالح وكان باألوضاع، ومعرفته لسابقته لإلرسالية أيًضا عينوه املرة هذه يف مرص إىل
خامس كان فلما زوجته، وتزوج البارودي ببيت سكن مرص إىل حرضوا عندما هذا أغا

القديمة. مرص من ونزل لوداعه األمرا ركب املحرم
الخليج جريان ووقف الصليب أيام يف وذلك واحدة مرة ونزل النيل هبط وفيه
السواحل من الغالل فارتفعت ا، جدٍّ القليل إال منها يرو فلم األرايض ورشقت والرتع
ريالني من الغلة سعر وغال هللا رحمة من وأيسوا بالقحط وأيقنوا الناس، وضجت والرقع
والسواحل الرقع إىل يركب األغا فصار الحكام، عىل وعيطوا الفقرا وضجت ستة، إىل
بوالق إىل يركب بك إبراهيم صار ثم آذانهم، يف ويسمرهم الغلة يف املتسببني ويرضب
ينجع، فلم ذلك عىل الزيادة من ومنعهم اإلردب، ريال أربعة الغلة وسعر بالساحل ويقف
مرورهم، وقت االمتثال فيظهرون الزيادة عدم عىل والتحريج الركوب كرر مراد وكذلك
وغالبها املراكب ودخول الغالل ورود كثرة مع وذلك بمرادهم، باعوا عنهم التفتوا فإذا

والبيوت. املخازن إىل وينقلونها لألمرا،
فعملوا األمرا عن والرضا بالعفو مرسوم يده وعىل قاصد وصل صفر) أوايل (ويف
عمر السيد حرض ملا أنه ذلك عليه بنى ما وصورة املرسوم، وقرءوا الباشا عند الديوان
أرسل الصلح إجراء يف وساطته ويرتجون الباشا، إىل السابقة بمكاتبتهم (مكرم) أفندي
لهم طاقة ال األمرا من بمرص من أن فيها وذكر عنده، من ذلك خصوص يف مكاتبة



الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

هذا فكان حال، كل عىل وداخلون واصلون وأنهم ودفعهم، منعهم عىل يقدرون وال بهم
والصلح التوبة برشط بالدخول لهم واإلذن الباشا شفاعة وقبول ذلك عن جوابًا املرسوم

ومدافع. شنًكا رضبوا ذلك قراءة من فرغوا فلما إخوانهم، وبني بينهم
الرومية، الديار من مرص إىل األمري الشيخ حرض صفر) عرش ثاني الثالثا يوم (ويف
بيته إىل وتوجه بوالق من والقوه املشايخ فركب واألمرا، للباشا خطابًا مرسومات ومعه
بالرضبجانة ومرتب قرش بألف الدولة عليه وأنعمت األمرا، من أحد عليه للسالم يأت ولم

النرصة. بقصد الرشيفة اآلثار عند البخاري هناك وقرا يوم، كل يف قرش
هناك إىل بك مراد وحرض باألزبكية النبوي املولد عمل األول) ربيع شهر (ويف
أودعها كان التي وديعته بسبب عنه منحرًفا وكان البكري، أفندي محمد مع واصطلح
األفندي اشرتاها كان قرية عىل يده وضع مرص إىل حرض فلما باشا حسن وأخذها عنده،
قبضه الذي القرية ثمن جلبي حسن من وطلب الغزاوي، بك عيل بن جلبي حسن من
عىل اصطلحا ثم ذلك، بسبب بينهما النزاع وطال حقه، بعض بذلك ليستويف الشيخ من
واستمر وليمة، له وعمل املولد، يف الشيخ إىل بك مراد وحرض منهما بك مراد قبضه قدر

سمور. فروة الشيخ عىل وخلع الليل، من حصة عنده
البالد. رشاقي بسبب املريي بتعطيل عرضحال وكتبوا الباشا عند ديوانًا عملوا وفيه

بلبيس. رشقية جهة إىل األلفي بك محمد سافر وفيه
فيها ما وعىل الخزانة وعىل عليه للكشف أستاذه مسجد إىل بك إبراهيم حرض وفيه
حافظ أفندي محمد من الخزانة مفتاح وأخذ أيام، ثالثة إليه الحضور والزم الكتب، من
آلت كانت أن بعد عليها املرصد وقفها بعض لها وأعاد الجراحي، محمد لنديمه وسلمه

الباب. أمام البواب غري بها يبق ولم الخراب، إىل
الخلييل، وخان وطيلون الغورية تجار عىل تفريدة قرروا الثاني) ربيع شهر (ويف
كبار ووزع ردوهم، ثم املشاعل يف ليًال ببوالق التكية إىل أنزلوهم أنفار عىل وقبضوا
منهم، كثري وهرب بعًضا بعضهم وناكد بقوايم فقرايهم عىل عليهم تقرر ما التجار
وضج والوجاقلية الناس مساتري من بكثري فعلوا وكذلك وحوانيتهم دورهم فسمروا

ذلك. من الخاليق
النواحي، يف به ونودي الرشاقي بقبضمال فرمانًا كتبوا األوىل) جمادى مستهل (ويف
ببعض املزروع فحرثوا ماء قطرة السماء من ينزل ولم القبطي، كيهك شهر وانقىض
من الثمار أكلت حتى ا جدٍّ الفريان وكثرت الدودة فيها وتولدت املاء، طشها التي األرايض
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وألف ومايتني ست سنة

السنة هذه يف يحصل ولم الفار، أكله الزرع من الدودة من سلم والذي األشجار، أعىل
الحمار حمل وبلغ التبن يجدوا فلم بالعليق الناس وريض ا، جدٍّ النادر يف إال للبهايم ربيع
ماية ذلك قبل أنصاف خمسة يساوي الذي بالكناسة الشبيه األصفر التبن قصل من
فصار األجناد، وأتباع السواس خطف بسبب بالكلية الفالحني مرور انقطع ثم نصف،

ذلك. غري إىل بنصفني حفان كل الضبة خلف من العالفني عند يباع
الرومية. الديار من أغا صالح حرض وفيه

ورجالها. الدولة إىل ومكاتبات بهدية أيًضا سافر شوال) شهر (ويف
محمد وتولية باشا يوسف األعظم الصدر بعزل األخبار وردت القعدة) شهر (ويف
إليه. وأرسلوها املكاتبات فغريوا اإلسكندرية إىل وصل قد أغا صالح وكان ملًكا، باشا

وطلع الجديدة، السنة عىل باشا عزت محمد مرص لوايل بتقرير أغا حرض وفيه
شنًكا. له وعملوا القلعة إىل بموكب

بك إبراهيم لألمري هانم عديلة ابنته زواج يف بك إبراهيم رشع الحجة شهر أواخر ويف
السادات، الشيخ بيت بجوار مخصوًصا بيتًا لها وعمر سابًقا، الحج أمري بالوايل املعروف
والذهبيات، والفضيات األواني من ذلك وغري والجواهر والحيل الجهاز عمل يف وتغلو
فيها وعلقوا الكبار، البيوت أمام صواري ونصبوا الفيل، بربكة الفرح عمل يف ورشعوا
وحرضت البالد، عىل التفاريد وفردت املالعيب وأرباب واملالهي املالعيب ونصبوا القناديل
القلعة من فنزل الباشا، بك إبراهيم ودعا والتجار، واألكابر األمرا من والتقادم الهدايا
عرش تسعة بك إبراهيم له وقدم جوهر، من للعروس ومصاغ وفراو خلع وحرضصحبته
مجوهرة، دخان وشبقات هندية وأقمشة لؤلؤ وسبحة معددة، عرشة منها الخيل من
الشكل غريبة عربة يف أبيها بيت من وخرجت الخميس، يوم املحرم رابع يف الزفة وعملوا
وأعيان والكشاف واألمرا خزعبالت، وال مالعيب غري من كمال هيئة يف اإلفرنج صناعة

أمامها. مشاة التجار
شاهني وهم الجداوي بك حسن رهاين وصحبته الرشقاوي بك عثمان حرض وفيه

وآخرون. صغري مكان يف وسكن بك
جهة عىل وسافر معه، ومن بك حسن من انفصل بك عيل بأن األخبار وصلت وفيه

جدة. إىل وذهب القصري

311



الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

السنة هذه يف مات من وأما

ورايقه، عذبه النمري مورده من وسقاه بوارقه، الفضل أفق من ملعت الذي اإلمام مات
الفضل مضمار يف لها كان ولو األفكار حركات تلحقه وال اإلغراق، وصفه بحر يدرك ال
بن محمد الشيخ العرفان أبو العالمة شيخنا الشهري واللوذعي النحرير العالم السباق،

العلم. طلب يف واجتهد واملتون القرآن وحفظ بمرص ولد الشافعي، الصبان عيل
أشياخه، برنامج يف ذكر كما وشيوخه، مرصه وجهابذة عرصه أشياخ وحرض
عىل السالم عبد الشيخ ورشح السلم، عىل الصغري رشحه امللوي الشيخ عىل فحرض
اإلعراب، قواعد عىل خالد الشيخ ورشح األلفية، عىل املكودي ورشح التوحيد، جوهرة
الشيخ وعىل منه، لكثري بقراءته البخاري صحيح املدابغي حسن الشيخ عىل وحرض
الشيخ وعىل داود، أبي وسنن الرتمذي وجامع عياض للقايض الشفا العشماوي محمد
البليدي السيد الشيخ وعىل منها، لكثري بقراءته ملصنفها الرباهني أم رشح الجوهري أحمد
رسالة ورشح البيضاوي وتفسري التفازاني للسعد النسفية العقايد ورشح مسلم، صحيح
الجاللني وتفسري البيضاوي تفسري الشرباوي هللا عبد الشيخ وعىل للسمرقندي، الوضع
البخاري، صحيح الحفناوي محمد الشيخ وعىل السالم، عبد للشيخ الجوهرة ورشح
ورشح الغيطي، النجم ومعراج الرحبية عىل والشنشوري املنهج ورشح الصغري والجامع
واملطول التوضيح عىل الترصيح الجربتي حسن الشيخ وعىل اإلسالم، لشيخ الخزرجية
وقد قال: الحكمة، هداية عىل الحسيني الرشيف ورشح الهيئة، علم يف الجغميني ومتن
كتب يف عليه وحرضت عديدة رسايل فيه وقرأت به يتعلق وما امليقات يف عنه أخذت
وعىل الكنز، عىل مالمسكني ورشح األبصار تنوير عىل املختار كالدر الحنفية مذهب
للمحيل، الجوامع جمع ورشح ألكثره، بقراءته مرتني املنهج رشح األجهوري عطية الشيخ
امللوي للشيخ السلم ورشح األلفية، عىل األشموني ورشح للسعد، الصغري التلخيص ورشح
للحفيص، الرباهني أم ورشح السمرقندية، عىل والعصام اإلسالم لشيخ الجزرية ورشح
التلخيص، عىل السعد مخترص العدوي عيل الشيخ وعىل أغا، لريحان األجرومية ورشح
ألكثره، بقراءته املصطلح ألفية عىل اإلسالم شيخ ورشح الشمسية، عىل القطب ورشح
هللا رحمهم هللا، عطا البن الحكم ومتن اإلسالم، لشيخ البسملة عىل الحق عبد ابن ورشح

أجمعني. تعاىل
عبد األستاذ عىل الشاذلية السادة منهج عىل الذكر وتلقني القوم طريق وتلقيت قال:
وباطنًا. ظاهًرا بمدده وانتفعت الطويلة، املدة الزمته وقد املرزوقي، العفيفي الوهاب
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عن الصفا كوس رشابهم رحيق من هللا سقانا وفا آل ساداتنا طريق وتلقيت قال:
أويل أنظار ومطمح واألصاغر، األكابر عىل رشفهم أنوار ونتيجة خلفهم، رياض ثمرة
جده بنفحات وإياه هللا نفحنا وفا، ابن السادات محمد األنوار أبي والبصاير األبصار
خاله عن سنده يل وكتب العرفان، بأبي أسالفه طريقة عىل كناني الذي وهو املصطفى،
السيد أخيه عن الخالق عبد الخري أبي السيد عمه عن اإلرشاق أبي الدين شمس السيد
السيد عمه ولد عن الوهاب عبد التخصيص أبي الشيخ والده عن يوسف اإلرشاد أبي

السند. آخر إىل اللطف أبي يحيى
ويدأب العلم يخدم املرتجم يزل ولم تعاىل، هللا رحمه املرتجم خط من نقلته هكذا
أشياخه، حياة يف املعتربة الكتب وقرا والنقلية، العقلية العلوم يف تمهر حتى تحصيله يف
بني وفضله ذكره وشاع والجدل، واملناظرة والتدقيق بالتحقيق واشتهر التالميذ وربى
سبعني سنة من به اجتمع الوالد، الشيخ باملرحوم خصيًصا وكان والشام، بمرص العلما
ولطايفه، أخالقه من واكتسب ونهاًرا، ليًال الجماعة مع له مالزًما يزل ولم وألف وماية
أبي السيد أستاذنا إىل وانضوى الحقري، مع ومودته حبه عىل يزل لم وفاته بعد وكذلك
وأرساره. مكارمه عليه والحت أنواره عليه وأرشقت كلية، مالزمة والزمه وفا بن األنوار
أهل بدقتها وشهد الركبان، بها سارت التي األشموني عىل حاشيته تآليفه ومن
رشح عىل وحاشية السمرقندية، عىل العصام رشح عىل وحاشية والعرفان، الفضايل
يف ومنظومة البيت، آل يف عظيمة ورسالة البيان، علم يف ورسالة السلم، عىل امللوي
يف ومنظومة البحث، آداب عىل وحاشية بدر، أهل أسما ونظم ورشحها، العروض علم
السعد عىل وحاشية الهيئة، يف ورسالة اللغة، يف ومثلثات بيت، ستماية الحديث مصطلح
يف ومنظومة مفعل يف ورسالة وكربى، صغرى البسملة عىل ورسالتان والبيان املعاني يف
نظمه فمن ميل، كاس الشعر ويف عيلٌ، كعٌب النثر يف وله ومسلم، البخاري رواة ضبط
منه وقعا وانقطاع لتقصري عليه خاطره ويستعطف وفا بن األنوار أبي األستاذ مدح يف

قوله:

ف��ض��ال ب��ه ت��ج��ود ع��ن��ه رض��ا م��ن ف��ه��ل ح��ال ال��ح��م��ى ورح��ب ذن��بً��ا ج��ن��ى ع��ب��ي��د
زال م��ا ق��ط س��ي��دي ي��ا ال��ذي ذا وم��ن م��خ��ل��ًص��ا أب��ت ق��د األن��وار أب��ا إل��ي��ك
ذال ل��ه ذن��ب أج��ل م��ن وت��ك��س��وه ع��ائ��د ل��ب��اب��ك ي��س��ع��ى أن أع��ي��ذك
ج��ال وإن م��ن��ه ت��اب ج��رم ل��س��ال��ف الئ��ذ ح��ق��ارة ت��رض��ى أن أع��ي��ذك
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وال��ب��ذال وال��ص��ف��و ال��ع��ف��و ن��رج��و م��ن��ه ف��م��ن ت��ُج��د ل��م وال��ص��ف��ح ب��ال��غ��ف��ران أن��ت إذا
ِغ��ال ط��ووا م��ا ال��ع��ال أخ��الق م��ك��ارم ح��ووا س��ادة م��ن ال��ص��در وأن��ت وك��ي��ف
ن��س��ال ب��ه��م أك��ِرْم ال��ص��ف��ح ل��ج��م��ي��ل دع��ا م��رس��ل أش��رف ن��س��ل م��ع��ش��ره��م وم��ن
ان��ه��ال ال��ذي ال��ع��ال م��زن ال��ص��ف��ا ك��ن��وز ال��وف��ا وب��ن��و ال��م��ص��ط��ف��ى آل أول��ئ��ك
ض��ال ل��م��ن وال��ه��داة ال��ل��ه��اف��ى وغ��وث وم��غ��ربً��ا ش��رًق��ا ال��ك��ون ب��رك��ات وه��م
أص��ال ي��خ��ب ل��م ال��وف��ا س��ادات أم وم��ن ت��وس��ل��ي ال��وج��ود أس��ت��اذ ع��ن��د ب��ه��م
م��غ��ت��الَّ ك��ان ل��م��ن األص��ف��ى ال��م��ن��ه��ل ه��و آم��ًال ك��ان ل��م��ن األس��ن��ى ال��م��ق��ص��د ه��و
ج��ذال آم��نً��ا ي��ك��ن ي��دخ��ْل ب��ي��تَ��ه ف��َم��ن ال��ن��ه��ي أول��ي ل��ح��د ال��ع��ظ��م��ى ه��وال��ك��ع��ب��ة
أص��ال وأش��رف��ه��م س��م��تً��ا وأب��ه��ج��ه��م س��ن��ى وأب��ه��ره��م ال��دن��ي��ا ب��ن��ي أج��لُّ
ع��ق��ال وأوس��ع��ه��م ح��زًم��ا وأوف��ره��م ي��ًدا وأب��س��ط��ه��م ع��زًم��ا وأم��ض��اه��ُم
ن��ب��ال وأف��ض��ل��ه��م ن��ط��ًق��ا وأب��ل��غ��ه��م ت��ًق��ى وأك��ل��م��ه��م ق��ل��بً��ا وأث��ب��ت��ه��م
ال��رح��ال األق��دس ح��ي��ه ب��وادي ح��ط��ط��ن��ا م��ن خ��ي��ر ال��خ��ي��م ط��ي��ب ال��م��زاي��ا غ��زي��ر
ك��ال ت��ب��ًع��ا ال��ورى دون ل��ه وأم��س��ى س��الح��ه ال��زم��ان أل��ق��ى ل��ه ه��م��ام
ال��م��ح��ال ي��ر ل��م ك��أن أض��ح��ى م��اح��ٍل ع��ل��ى س��م��اح��ه س��م��اء ه��ل��ت إذا ج��واد
ي��ص��ل��ى ال��ن��وى ب��ن��ار ق��ل��ب ول��ي أب��ي��ت ت��ص��رم��ت ب��ب��ع��دي أوق��اتً��ا ال��ل��ه ل��ح��ا
ي��ل��ق��ى ب��م��ا ال��ص��دور ش��ح��ن ودي��دن��ه��م دي��ن��ه��م رف��ض دي��ن��ه��م س��وء وأق��وام
رج��ال ي��ًدا ل��س��انً��ا م��دوا ل��س��ي��ئ��ة دع��وا وإن ص��م��وا ل��ل��خ��ي��ر دع��وا م��ا إذا
ش��م��ال م��ج��ت��م��ع وال��ح��ظ ال��رض��ا ث��م��ار أج��ت��ن��ي ك��ن��ت ب��ه��ا أي��ام ول��ل��ه
ت��ج��ل��ى م��ن��ث��وره��ا ب��ي��ن م��دح آلل��ئ ب��وده أن��س��ي روض��ات ف��ي وأن��ظ��م
أول��ى ب��م��ا ال��م��ح��ي��ا م��ب��ي��ض وأرج��ع ذك��ره ب��س��ؤدد أش��ع��اري أس��وِّد
ال��ث��ق��ال وأط��رح ب��آم��ال��ي وأح��ظ��ى ال��ه��ن��ا ل��ي ي��ع��ود ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا
األع��ل��ى ال��ف��ل��ك ف��ي م��ث��واه م��ال��ًك��ا وي��ا ف��ق��ط ع��ص��ره ال األع��ص��ار واح��د وي��ا
أب��ل��ى؟ وإن ي��ب��ل��ى ل��ي��س ان��ت��م��اء إل��ي��ك ول��ي ال��م��دى م��دي��د ود ول��ي أأج��ف��ى
ت��ت��ل��ى؟ آي��ات��ه��ا األزم��ان م��دد ع��ل��ى م��دائ��ح ال��ج��ن��اب ذا ف��ي ول��ي أأج��ف��ى
وال��س��ه��ال ال��وع��ر ن��ث��ره ب��ريَّ��ا وه��ادت ال��ص��ب��ا ي��د ص��اف��ح��ت��ه روض زه��ر وم��ا
ال��ع��ق��ال ت��س��ت��رق األل��ح��ان م��ن ف��ن��ونً��ا س��اج��ع��ات��ه أف��ن��ان��ه ع��ل��ى وغ��ن��ت
ت��م��ل��ى ورق��ة ع��ن األش��ج��ان ف��ي أح��ادي��ث ورق��ات��ه ف��ي األن��داء وس��ط��رت
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ي��ع��ل��ى أن م��غ��ن��اه أن��ت ل��ل��ف��ظ وح��اش��ى ط��ي��ه م��دح��ت��ك ش��ع��ر م��ن ب��أب��ه��ج
ج��ال وإن ي��ض��ي��ع ح��ظ ي��ك��ن ل��م إذا أن��ه وأع��ل��م ذا ق��ول��ي ق��ل��ت ل��ق��د
م��ع��ت��الَّ ك��ان ل��م��ن ال��ش��اف��ي وإق��ب��ال��ك ل��ي رض��اك ي��ع��ود أن ح��ظ��ي أن ع��ل��ى
ف��ض��ال ال��ورى أس��ن��ى ال��س��ادات وأس��الف��ك س��ي��دي ح��ل��م��ك غ��ي��ر ل��ي ش��اف��ًع��ا وال
وال��ذال ال��خ��زي ال��ح��اس��د ون��ال وط��ب��ت س��الم��ة ع��داك الق��ت وم��ا س��ل��م��ت
وب��ال دائ��م ن��دى م��ن ج��ود ول��ل��خ��ل غ��ي��ظ��ة ل��ش��ان��ي��ك ت��رض��ى ك��م��ا ودم��ت
ش��ك��ال اس��ت��ح��س��ن��ت ع��ي��ن م��ا وت��س��ل��ي��م��ه إل��ه��ه ص��الة ال��ه��ادي ج��دك ع��ل��ى
خ��ال ه��ي��ج��ت وم��ا أغ��ص��ان م��ع��اط��ف ب��ال��ص��ب��ا ت��رن��ح م��ا وص��ح��ب وآل

تهنيات ذلك وغري ترجمته، يف ذكرها تقدم الوالد األستاذ يف مدح فريدة قصيدة وله
وسبعني. أربع سنة بمولود تهنية فيه ولد وله وفاته، بعد ومراث ومواسم بأعياد

وال��ن��دا وال��س��ع��د ب��األف��راح ال��غ��ي��ب م��ن ب��دا ال��ذي ال��س��ع��ي��د ب��ال��ن��ج��ل ن��ه��ن��ي��ك
م��ن��ش��دا ال��م��س��رات غ��ص��ن ع��ل��ى وق��ام ال��رض��ا ب��ل��ب��ل ب��ال��ه��ن��ا ف��غ��ن��ى أت��اك
م��غ��ردا ال��زم��ان ب��ب��ش��راك ف��أم��س��ى ال��م��ن��ى ك��وك��ب ال��ع��ال أف��ق م��ن وأش��رق
ال��ع��دا ي��ك��م��د ب��ال��ذي ع��ي��ونً��ا وق��ر ل��ه ت��رت��ج��ي ب��م��ا ن��ف��ًس��ا س��ي��دي ف��ط��ب
ب��دا ال��ذي ال��س��ع��ي��د ب��ال��ن��ج��ل ن��ه��ن��ي��ك م��ؤرًخ��ا ق��ال ال��م��ج��د ل��س��ان ف��إن

املدايح يف مذكورة وفا بن األنوار أبي األستاذ مدايح يف غرا قصايد أيًضا وله
األنوارية.

إليه املشار السيد تابع السندوبي إبراهيم الفوز أبي الشيح لألجل تهنية كالمه ومن
سفره. من بقدومه

س��ج��دا ال��م��ح��اس��ن أه��ل ل��ه ف��خ��رت ب��دا م��ح��اس��ن��ه ف��ي ح��ب��ي��بً��ا ب��روح��ي
ت��م��ي��دا ال��دن��ان راح م��ن ف��خ��ل��ن��اه دالل��ه م��دام ي��ث��ن��ي��ه وراح
أك��ب��دا وف��ت��ت أح��ش��اء ف��ق��ط��ع ج��م��ال��ه م��ن ع��س��ك��ر ف��ي ب��ن��ا وم��ر
ت��أودا ك��ي��ف ال��ب��ان غ��ص��ن وع��ل��م س��ن��اه��م��ا ال��ن��ي��ري��ن أع��ار م��ل��ي��ح
وال��م��ه��ن��دا ال��ق��ن��ا خ��ط��ى وي��رع��ب ل��ح��ظ��ه األس��د ي��ره��ب س��الح وش��اك��ي
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م��ن��ض��دا درٍّا ح��ف ع��ق��ي��ًق��ا أران��ا ث��غ��ره ب��اس��م اف��ت��ر م��ا إذا وح��ل��وا
ال��م��ب��ردا ال��زالل ف��ي��ه ف��ي وأس��ك��ن ح��ل��ة ال��ورد م��ن خ��دي��ه ال��ل��ه ك��س��ا
ال��ن��دا ك��ل��ل��ه ف��ال��روض ش��ذا وأم��ا ورش��اق��ة رق��ة وغ��ص��ن ن��س��ي��م
م��ف��ردا ال��ح��س��ن دول��ة ف��ي وص��وره ف��ت��ن��ة ل��ل��ن��اس س��واه م��ن ف��س��ب��ح��ان
واع��ت��دى ف��ي��ه الم��ن��ي غ��م��ر رغ��م ع��ل��ى ل��ي ه��واه ول��ذَّ ق��دًم��ا ب��ه ش��غ��ف��ت
م��ل��ح��دا ال��ص��ب��اب��ة ش��رع ف��ي أخ��ش ول��م ج��م��ي��ع��ه ع��م��ري أن��ف��ق��ت ح��ب��ه وف��ي
ال��ه��دى ذوي ش��م��س إب��راه��ي��م ال��ف��وز أب��ي ع��ال س��وى ش��يء ذك��راه ي��ن��س��ن��ي ول��م
ال��ع��دا إن��ك��اره��ا ت��س��ط��ي��ع ال م��آث��ر وس��ودد م��ج��د ك��ل ف��ي ل��ه إم��ام
وأي��دا ال��ق��ب��ول ت��اج وت��وج��ه ق��دره ال��ن��اس ف��ي ال��ل��ه أج��لَّ وم��ول��ى
وال��ه��دى ال��س��ح��ر ال��م��ع��روف��ة وآراؤه ب��ي��ان��ه م��ن دراك��ة ون��اب��غ��ة
ال��ن��دا ي��ؤخ��ذ م��وج��ه ع��ن ن��دى وب��ح��ر س��ج��ي��ة ال��ج��زي��ل ب��ذل ل��ه ج��واد
وال��ن��دا ال��ف��ض��ل ل��ل��م��ج��ت��دي ي��رى ل��ه��ذا ب��اط��ال ج��ل وإن ال��دن��ي��ا ع��رض ي��رى
ال��ص��دا ان��ج��ل��ى وع��ن��ه��ا إال ت��ن��ث��ن��ي ف��ال ق��ل��وب��ن��ا ال��ج��س��وم ق��ب��ل ل��ه ت��س��ي��ر
اق��ت��دى ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م ف��ي��ه ب��ه ول��ط��ف ت��واض��ع م��ن��ه ال��م��ج��د ع��ز ي��م��ازح
وس��ي��دا م��ول��ى ل��ألق��ران ف��أص��ب��ح س��ال��ًم��ا ال��ف��ض��ائ��ل ج��م��ع ان��ت��ه��ى إل��ي��ه
س��وددا ي��زداد ال��س��ادات ي��ت��ب��ع ف��م��ن ج��م��ي��ع��ه ال��ك��م��ال ح��از إن غ��رو وال
أب��ع��دا ك��ان م��ا اآلم��ال م��ن ي��ن��ال ان��ت��م��ى أس��ت��اذن��ا األن��وار ألب��ي وم��ن
ال��ع��دا ع��دت إذ ال��ح��ام��ي ال��س��ن��د ه��و ع��ص��ره أه��ل ع��ل��ى ال��س��ام��ي ال��س��ي��د ه��و
وت��ش��ي��دا ال��ع��ال إي��وان ت��ج��دد ب��وج��وده ال��ذي ال��ف��رد ال��ج��وه��ر ه��و
ص��دى ذا ك��ان ل��م��ن األص��ف��ى ال��م��ن��ه��ل ه��و آم��ًال ك��ان ل��م��ن األس��ن��ى ال��م��ق��ص��د ه��و
ال��م��دى م��دد ع��ل��ى ال��ن��ام��ي ال��ش��رف ه��و وج��ه��ة ك��ل م��ن ال��م��ق��ص��ود ال��م��ورد ه��و
وم��ب��ت��دا ح��اًال ال��ف��ض��ل أه��ل وك��ع��ب��ة وق��ط��ب��ه��م ال��ع��ارف��ي��ن رح��ال م��ح��ط
م��ح��م��دا ال��ع��ال��م��ي��ن ب��ي��ن ف��أص��ب��ح ح��م��ي��دة ك��ل ال��ل��ه ح��ب��اه ه��م��ام
ال��ن��دا أب��ح��ر ال��وف��ا آل آلب��ائ��ه رت��ب��ة ش��ام��خ م��واله وأورث��ه
م��ح��ت��دا ال��ب��ري��ة أزك��ى ال��ورى ح��ي��اة ب��ل ال��وج��ود ص��ب��اح ب��ل م��ص��ر م��ص��اب��ي��ح
وال��ه��دى ال��والي��ة س��م��اوات ش��م��وس وال��ت��ق��ى وال��ح��ق��ائ��ق ال��م��ع��ان��ي ك��ن��ون
أح��م��دا ب��ض��ع��ة ال��زه��راء ب��ن��ي وس��ر ول��ب��اب��ه��م ال��م��ص��ط��ف��ى آل خ��الص��ة
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اع��ت��دى خ��ْط��ب إذا ال��ع��ان��ي م��ل��ج��أ ه��ُم وم��غ��ربً��ا ش��رًق��ا ال��ك��ون ب��رك��ات ه��ُم
أع��ب��دا ي��ق��اي��س ب��س��ادات ذا وم��ن ب��ه��م غ��ي��ره��ُم ي��ن��ق��اس ال ال��ق��وم ه��ُم
وس��وددا ص��م��ي��ًم��ا ف��خ��ًرا ح��ب��ذا ف��ي��ا ال��وف��ا ب��ن��ي ك��ان��وا ال��س��ادات أط��ل��ق إذا
ع��س��ج��دا ال��ك��ن��ز إل��ى ك��ال��م��ه��دي ك��ن��ت وإن ت��ك��رًم��ا ب��ال��ق��ب��ول خ��ذه��ا ال��ف��وز أب��ا
ت��أك��دا ع��ن��ه ال��ع��ف��و ال��م��ح��ب ف��ذن��ب ق��ص��وره��ا س��وء ال��ع��ف��و ب��ح��س��ن وق��اب��ل
ب��دا أو غ��اب ش��ارق م��ا وت��س��ل��ي��م��ه ص��الت��ه خ��ي��ُر ال��ل��ِه رس��ِل خ��ي��ِر ع��ل��ى
وغ��ردا ط��ي��ر ن��اح م��ا ل��م��ن��ه��اج��ه��م م��ت��اب��ع وك��ل وأص��ح��اب وآل
م��ؤب��دا ال��س��رور ب��ش��راه ال��ف��وز أب��و م��ؤرًخ��ا ق��ال ال��ص��ب��ان ال��م��خ��ل��ص وم��ا

سالم: ديباجه يف وله

س��ق��ام��ي ش��ف��اء ب��ه ل��ح��ب��ي��ب س��الم��ي ت��ح��م��ل ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م ي��ا
ال��غ��رام ع��ه��د خ��ان م��ا م��س��ت��ه��ام ص��ب ت��ح��ي��ة ب��ل��غ وإل��ي��ه
ل��ئ��ام م��الم س��ام��ًع��ا وال وال ق��دي��ًم��ا وداًدا ن��اس��يً��ا ي��ك��ن ل��م
ال��ت��م��ام ب��دور ع��ل��ى ن��وًرا ف��اق م��ح��ب ل��ق��اء إل��ى اش��ت��ي��اق ذو
األن��ام ب��ي��ن ال��ك��م��ال ش��م��س ف��ه��و ط��رٍّا ال��م��ح��اس��ن ح��از م��ول��ى وج��ه

أيًضا: وله

ال��ك��دْر غ��اي��ة ب��ال��ص��ف��ا وب��دل��ت��م��ون��ا دي��ارك��م وش��ط��ت ع��ن��ا ت��رح��ل��ت��م
أث��ْر ل��ه ل��ي��س ال��ص��ب��ر ح��زب وأص��ب��ح خ��ط��وب��ه ج��ي��ش ال��ش��وق ع��ل��ي��ن��ا وأع��دى
ب��ص��ْر ب��ال وع��ي��ن روح ب��ال ك��ج��س��م ل��ب��ع��دك��م ف��إن��ا ع��ن��ا ت��س��أل��وا ف��إن
ص��وْر وال م��ع��ان م��ن��ا ب��ق��ي��ت ل��م��ا ح��ب��ي��ب��ه��ا ل��ق��ي��ا ال��ن��ف��س رج��اء ول��وال

متغزًال: وله

ال��ع��ط��ر ال��ل��م��ى راح م��ع ال��خ��ل��د وج��ن��ة ال��ش��ع��ر دج��ى م��ع ال��م��ح��ي��ا ص��ب��ح وح��ق
ال��خ��ف��ر خ��م��رة رش��ح��ت��ه��ا وق��ام��ة ك��ح��ل��ت ق��د ال��س��ح��ر ب��ف��ن��ون وم��ق��ل��ة
ال��درر م��ن ث��غ��ر ع��ن ال��ي��واق��ي��ت م��ن ف��م واب��ت��س��ام خ��ال ع��ن��ب��ر وع��رف
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ال��ع��ص��ر س��ال��ف ف��ي م��ض��ى ودٍّا ن��س��ي��ت وال ال��غ��رام ف��ي ع��ه��دي ال��ب��ع��د غ��ي��ر م��ا
م��ن��دث��ر غ��ي��ر ال��ت��ص��اب��ي ف��ي وم��ذه��ب م��ن��ت��س��خ غ��ي��ر ش��رع ال��م��ح��ب��ة ف��ي ل��ي
ب��ال��ن��ظ��ر خ��دي��ك م��ن ت��م��ت��ع��ت ف��ال أم��ل��ي ي��ا ال��س��ل��وان إل��ى م��ل��ت ك��ن��ت إن
ب��ص��ري ف��ي وال��ن��ور خ��ل��دي ف��ي وال��ع��ق��ل ج��س��دي ف��ي ال��روح وأن��ت ال��س��ل��و ك��ي��ف
وال��ق��م��ر ال��ش��م��س ش��ق��ي��ق رأي��ت إال ل��ه ن��ظ��رت م��ا ل��ظ��ب��ي ال��س��ل��و ك��ي��ف
وال��ح��ض��ر ال��ب��دو ذو ح��ب��ه ف��ي ف��رق ش��م��اي��ل��ه رق��ت ق��د ال��ب��ان م��ن غ��ص��ن
ال��ب��ش��ر م��ن ه��ذا م��ا ال��ل��ه ت��ب��ارك ل��ه ال��ن��اظ��رون ي��ق��ول ح��س��ن ب��دي��ع
وال��ض��ج��ر ال��س��ق��م م��ري��ر ي��ح��ل��و ه��واه وف��ي ال��ع��ق��ول ت��ص��ب��و م��ح��اس��ن��ه إل��ى
ال��ق��در أس��ه��م ف��ي أس��ه��م��ه��ا ت��ع��د م��ق��ل ذو ال��ب��أس ش��دي��د ال��س��الح ش��اك��ي
خ��ط��ر ع��ل��ى م��ن��ه ال��ه��وى أه��ل وك��ل س��ط��وت��ه األس��د ت��خ��اف ول��ك��ن ري��م،
م��ق��ت��در غ��ي��ر ج��م��ال م��ن وع��س��ك��ر ل��واح��ظ��ه م��ن ب��ج��ي��ش ال��ن��ف��وس ي��غ��زو
ال��ف��ك��ر ذوو م��ن��ه��ا ده��ش��ت وف��ت��ن��ة ن��اظ��ره��ا ل��ب ف��ي��ه��ا ح��ار م��ح��اس��ن
ال��س��ح��ر ن��س��م��ة م��ن أو ال��س��ح��ر ن��ف��ث��ة م��ن خ��ل��ق��ت ل��ط��ف��ه��ا ف��ي ذات��ه ك��أن��م��ا
األث��ر ع��ن ي��س��ت��غ��ن��ي ال��ع��ي��ن ي��رى وم��ن م��ح��اس��ن��ه ح��س��ن ذي ك��ل ع��ن ي��غ��ن��ي��ك
وم��ص��ط��ب��ري ح��ل��م��ي ح��ب��ه ف��ي ع��دم��ت أح��د م��ث��ل��ه م��ا رش��ا م��ن أف��دي��ه
ب��ال��ك��در ال��ود ص��ف��و ب��ع��د وس��اءن��ي ب��ه أت��ي��ت ذن��ب ب��ال ه��ج��ري أط��ال
م��ع��ت��ب��ر غ��ي��ر األع��ادي ق��ول أن م��ع وش��م��ت��ه��ُم أع��دائ��ي ق��ول إل��ى أص��غ��ي
م��ن��ك��س��ر ق��ل��ب واج��ب��ر ال��ت��ق��ل��ب دع ت��ق��ل��ب��ه ف��ي إال ال��ف��ع��ل أح��م��د ي��ا
ب��ري ج��ف��اك م��ن ج��س��ًم��ا ب��ال��ود وأب��ر م��ي��ت��ة ف��ي��ك ن��ف��ًس��ا ب��ال��وص��ل وأح��ي
ال��ع��ب��ر أك��ب��ر م��ن غ��دا ب��ص��ٍب رف��ًق��ا ل��ن��اظ��ره ال��ك��ب��رى اآلي��ة ه��و م��ن ي��ا
ب��ال��م��ط��ر ال��ج��ف��ن س��ح��اب س��خ��اء ل��وال م��ه��ج��ت��ه ن��ي��ران ت��ح��رق��ه ت��ك��اد
س��ه��ري وس��ل س��ق��م��ي وس��ل دم��وع��ي ف��س��ل دن��ف أن��ن��ي ش��ك ع��ن��د ك��ان إن

أيًضا: وله

أخ��رس��ت��ن��ي ال��م��ح��ب��ة ول��ك��ن ل��ع��ج��ز ال أج��ي��ب��ك أن أه��اب��ك
أح��وج��ت��ن��ي ال��ص��ب��اب��ة ول��ك��ن ل��ذل ال ال��م��ك��اره وأح��ت��م��ل
غ��ب��ن ب��ي��ع ل��ك ب��اع��ن��ي غ��رام��ي ول��ك��ن ت��ج��ه��ل��ه ل��س��ت وق��دري
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ال��ت��ج��ن��ي م��ن ع��ل��يَّ ت��ك��ث��ر وال ع��رف أه��ل األك��اب��ر اب��ن ي��ا ف��ك��ن
ح��زن ك��ل ع��اله ق��ل��ب ول��ي س��ق��ًم��ا ال��ش��وق ك��س��اه ج��س��م ف��ل��ي
وم��ت��ن��ي ش��رح��ي ب��ذك��ره��ا ي��ط��ول ح��ال ال��ع��ش��اق م��ذه��ب ف��ي ول��ي

شهري. وفضله كثري ذلك غري وله
الرزاق، مواله عىل متكًال واإلمالق للخمول معانًقا عمره وعنفوان أمره مبدا يف وكان
بالصالحية التوقيت وظيفة يف أياًما وتنزل كلفة، غري من ويستدر العفة مع يستجدي
وسكن كتخدا، الرحمن عبد جدده عندما — عنه هللا ريض — الشافعي اإلمام برضيح
املرتجم تنزل األزهر تجاه مسجده الدهب أبو بك محمد بنى وملا ذلك، ترك ثم مدة هناك
أمر اضمحل فلما بعياله، فيه سكن بسطحها مكانًا له وعمر توقيتها وظيفة يف أيًضا
هللا عبد حرض وملا به، وسكن الشنواني بحارة صغريًا منزًال له واشرتى تركه وقفه
باملرتجم، وسمع واملعارف العلوم من متضلًعا وكان زاده، بططر املعروف القايض أفندي
وكذلك وأكرمهما، بفضلهما وشهد بهما أعجب به واجتمعا الجناجي محمد والشيخ
وركب باملالبس وتزين حاله وأثرى املرتجم أمر راج ذلك فعند الريس، أفندي سليمان
أتته فلما واليته، قبل إليه وتردد باشا حسن كتخدا بإسماعيل أيًضا وتعرف البغال،
والجزية، بالرضبخانة يوم كل يف كفايته له ورتب بره وأواله إكرامه يف زاد بمرص الوالية
وأقبلت وفراء، كساوي وأعطاه ذلك، وغري وخبز وأرز وسمن لحم من كالره من وخرجا
الناس عليه فأقبل عيل سيدي ابنه وزوج فرًحا وعمل وشهرة، وجاهة وازداد الدنيا عليه
يوم فروة ابنه وألبس صورة، لها بدراهم الباشا عليه وأنعم لدعوته، وسمعوا بالهدايا
يف ذلك وكان العروس، فزفوا وسعاته وجاويشيته طبلخانته إليه أرسل وكذا الزفاف،
وقصبة بالسعال ذلك بعد املرتجم الشيخ وتوعك املايض، العام يف الطاعون ظهور مبادي
من األويل جمادي شهر من الثالثا ليلة الحمام وفجأه األنام، داعي دعاه حتى الرئة
والرضوان، بالرحمة هللا تغمده بالبستان ودفن حافل مشهد يف باألزهر عليه وُصيل السنة،

فيه. هللا بارك عيل الشيخ الصالح الفاضل ولده وخلف

ن��ظ��رائ��ه ع��ن ل��ع��ج��زن أت��ى ول��ئ��ن ب��م��ث��ل��ه أت��ي��ن وم��ا ال��ده��ور م��ض��ت

الوارد ومرصه شامه ووحيد عرصه فريد املعتمد الفهامة اإلمام السند السيد ومات
السيد يقينها، صبح أبان حتى جده رشيعة بأحكام املؤيد معينها، عىل املعارف زالل من
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القطب بن محمد السيد بن عيل املرحوم العارف السيد بن خليل محمد املودة أبي العالمة
علينا هللا أعاد الدمشقي، الحنفي الحسيني عيل بن مراد محمد السيد تعاىل باهلل العارف
والرياسة والعز والسيادة والجاللة العلم بيت من واآلخرة، الدنيا يف علومهم بركات من

والسعادة.
طروسه ووىش مكاتبات منه علينا ووردت خربه سمعنا لكن نره لم وإن واملرتجم
وغرة الشام شامة كان الجليلة، أخالقه ومكارم الجميلة أوصافه إلينا وتناقل املحربات،
أزهر، أبيض والدهر والده حجر يف بها ونشأ وأثمر بالشام عوده أورق واأليام، الليايل
واللغة واألدبيات العلوم يف وطالع املرصي، الدبركي سليمان الشيخ عىل القرآن وقرا
املعنوية واملزايا الحسية املحاسن فيه واجتمعت وأنجب ومهر والتوقيع، واإلنشا الرتكية،
وأنا لديه، متحريًا الكمال يقف محاسن ورقيق إليه، لينظر اللطف يسعى خلق لطف مع
املرحوم والده تويف وملا الروايتني، إحدى األخبار فسماع بالعني نظر عليه يل يقع لم وإن
والعام، الخاص بإجماع األرشاف ونقيب الشامية، بالديار الحنفية مفتي مكانه تنصب
السنية، جواهرها ذهنه بنقد وملك النقلية، العلوم بمآثره وزين سري، أحسن فيها وسار
واأليام، الليايل جميع عىل عرصه به ويفتخر الشام، بقاع البقاع ساير عىل به تتيه فكانت
رائحها املحاسن من فيه بما الركبان وتسري ناديها، يف الفصاحة ُوْرق تصدح تزال فال

قيل: كما وباد، حارض لكل ممدودة وموائده باد فضله ونور وغاديها،

وم��غ��ارب��ا م��ش��ارًق��ا ال��ب��الد ي��غ��ش��ى وض��وؤه��ا ال��س��م��اء أف��ق ف��ي ك��ال��ش��م��س

وجمع األخبار واستعالم األوابد، وقيد الشوارد بصيد مغرًما — هللا رحمه — وكان
ووصلهم البعيدة، البلدان فضال وراسل املؤرخني، طريق عىل العرصيني وتراجم اآلثار،
أهل أعيان وأخبار بالده، أهل تراجم جمع كل من والتمس العديدة، والرغايب بالهدايا
لجمع الداعي األعظم، السبب هو وكان واجتهاده، همته وسع بحسب عرش الثاني القرن
منه والتمس مرتىض محمد السيد شيخنا راسل كان فإنه النسق، هذا عىل التاريخ هذا
بالصالت وأتحفه باملراسالت تابعه ذلك فعند بأمنيته، ووعده لطلبته فأجابه ذلك نحو
السبب يذكر ولم الفقري، بمعونة املطلوب جميع يف املرحوم شيخنا ورشع املرتادفات،
بعض وعنده يوًما به وذهبت جمعه، تيرس ما أيًضا الحقري وجمع ذلك، عىل الحامل
من بمسمع ذلك نحو يف وطارحته وطارحني كثريًا بذلك فرس عليه فأطلعته الشاميني،
نعي ووصل شهوًرا، األمر هذا وتُنويس الداعي وأجاب قليًال إال السيد يلبث ولم املجالس،
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أرسل ذلك فعند عليها، مختوًما السيد أوراق وكانت الواقعة والصورة املرتجم إىل السيد
جمعه ما تحصيل يستدعي القباقيبي التاجر محمد السيد يد عىل بهدية وقرنه كتابًا إيل
فيه: ويقول وإرساله، أيًضا ضمه تيرس وما الفقري جمعه ما وضم أوراقه من السيد
الجناب عىل واعتمدنا التجار من وال العلما من ألحد بخصوصه حررنا ما األمر وهذا
سيما وال أحد، كل من بذلك أوىل جنابكم أن ولعلمنا املوروثة، املحبة عىل اعتماًدا بذلك
نخرب ثم ذلك عىل أعانني الذي وهو ضمنها: يف وقال ترجمكم، السيد أن من بلغنا ما
ذلك، إىل االشتياق غاية يف محبكم لكون عندنا املساعي أعظم من هذا سعيكم أن الجناب
من إرساله وأروم وأرس بذلك، أمتن وأنا بيوم قبل استكتابًا أو أصًال ذلك إرسال فنرجو
وهذه االلتياح، وببقايه االرتياح بوروده ألن التكدير؛ إىل ويفيض التأخري يوجب عذر غري
وعافية ورسور بخري زلتم وال االهتمام، ومنكم التسهيل، هللا ومن تنكر وال تجحد ال همة

قال. ما آخر إىل لنهايتها، غاية ال ومنحة لغايتها، نفاد ال وصحة وحبور،
ورتبها كراريس عرش نحو وهي املرحوم السيد جمعها التي باألوراق ظفرت وملا
أو ساجله أو عنه أخذ ومن شيوخه فيه ذكر املختص، املعجم وسماه التهجى، حروف عىل
هللا يف أحبني من فيه أذكر وقد املشاهري، من أو وقال: وصالح، وصاحب رفيق من جالسه
معروًفا منه بلوت أو كاتبته، أو كاتبني أو شيٍّا أنشدني أو شيٍّا منه استفدت أو وأحببته،
بياضات الحروف يف وترك تكمل لم املذكورة الكراريس أن إال قال، ما آخر إىل وكرًما.
السودان، بل والحجاز والشام والروم املغرب أهل من آفاقيون فيها ما وغالب كثرية
أن يستحق من وأهمل واألموات، األحيا من بضاعة كثري وال شهرة لهم ليس والذين
رغبة وتحققت سببه وعلمت ذلك رأيت فلما ونحوهم، واألعاظم العلما كبار من يرتجم
والوقايع، األخبار دون فقط تراجم وهي فيه، وزدت سودته كنت ما جمعت لذلك الطالب
اإلهمال زوايا يف األوراق تلك وطرحت الهمة ففرتت املرتجم، نعي علينا ورد ذلك أثنا ويف
جمعها عىل نفيس من باعث عندي حصل أن إىل وتضيع، تتناثر كادت حتى طويلة، مدة
املعونة، أستمد القوى واهب ومن النسق، هذا عىل واملتجددات والحوادث الوقايع ضم مع
ذلك، خصوص يف املرتجم مراسالت من مكتوبًا املرحوم السيد شيخنا أوراق يف ووجدت
عىل االطالع من فيه ملا ذكره فأحببت إسالمبول، من ورجوعه سفره بعد إليه أرسله

وصورته: منثوره حسن

الطاهرين وآله نبيه عىل وأصيل والرتحال، املقام حالتي يف حال كل هللاعىل أحمد
العاطر السالم وأهدي والظاهرين، والفواضل بالفضايل السامني وأصحابه
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النفحات املتأرجة والتحايا املاطر، السحاب باكره الروض كنفح هو الذي
الشوق وأبدي خالصصميم، من الناشية الشميم، النافحة اللمحات، الساطعة
نسايم مهب هي التي الحرضة إىل وأحثه الغرام ركب وأسوق وأبثه، الكامن
اإلفادة شمس ومطلع والتدقيق، اإلتقان مزن ومصب والتحقيق العرفان
وكعبة الاليذ، ومطمح العايذ وموئل والتقرير، البالغة مياه ومنبع والتحرير،
أنهر وملتقى والعلم، العمل مجرى ومجمع واللطايف، التحف ومنتدى الطايف
العوارف وحوض الوارف، والوريق املكارم وروض والحلم، والرأفة املالطفة
وحماها البوايق من هللا صانها الضايف، السابغ والظل الصايف، املنهل واملعارف،
واليمن رباعها، يف مخيًما السعد برح وال حماها، الفادح الخطب من وحرس

بقاعها. يف مقيمني واألمن
حليف عن واالستخبار االستفسار عنان األستاذ موالنا عطف وإن هذا
ملرآه واملشتاق ونهاره، ليله يف تذكاره وسمري ونثاره، نظامه وأليف آثاره
نده، بعرف واملتمسك وده، بوثيق واملتمسك عهده عىل واملقيم بهواه، والواله
صحة رهني تعاىل بمنه فهو وصباحه، مسايه يف تمداحه عقود والصايغ
رسايلك ورود ويتوقع بأخبارك يستأنس وافية، وآالء نعم وقرين وعافية،
هذا وأدى ومراسلة، محاورة ماء البني بني يجر ولم مدة مضت وقد وآثارك،
واعتقاد الجانبني، من فالقصور حال كل وعىل املواصلة، غالل لقحط الجدب
وتنميقة األسطار لتحرير الباعث ثم املحبني، بني العتاب مادة يحسم ذلك
ببليغ املراسلة واستدعا األحوال، تفقد املدرار النفس فيض وإجراء االعتذار
لهذا املراسلة تأخري اقتىض طايل تحته ما الذي الشاغل وللشغل األقوال، تلك
غالب أن يشهد وهللا رياحني، أوراد استنشاق عن الجواب من والتقيص الحني،
ثابتة املحبة وحجة أقول، ما عىل شاهد وقلبك وأقوات، نقل ذكراك األوقات

ونُقول. دليل بأقوى
يقول ملا وللدهر نفًعا للسايل وجوده ألبرح األستاذ حرضت كنت ولقد
عىل الوقوف لألستاذ ومن والحجازيني، املرصيني تراجم لجمع سمًعا مجيبًا
حفظه — ووعد عرش، الثاني القرن أبناء من األمصار أهل من وحاله ترجمته
لتكدير املوجبة السنني هذه يف الطارئة الشواغل ولسبب باإلنجاز — هللا
أوجب الشعار وذاك الفضايل برد وإخالق األشعار أسعار ورخص األفكار،
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ومسول، ذلك من بمرام املحب يفز ولم واملأمول، املطلوب وتأخري املراسلة قطع
رؤسايها أحد حرضة لدى األستاذ ذكر جرى العام ذلك قبل الروم يف كنت وملا
وفقدانه التاريخ ذكر جرى ثم وأطنب باملدح فأطال القروم، الصناديد األجلة
يف العظمى املادة هو أنه مع الدهر أبناء من إليه الرغبة وعدم الوقت هذا يف

حزين. تأوه فتأوه كلها الفنون
األستاذ إن فقال: األخبار باقتناص املولعني األفاضل أحد بمجلسه وكان
— أيامه وبالسعود آماله بالنجاح وقرن مرامه هللا بلغه مرتىض— الفيض أبا

إيل. وأشار هذا بإشارة عظيم تاريخ تأليف بارش قد
فعل؟ كيف أدري وال ذلك، بجمع األستاذ حرضت كنت قد نعم، فقلت:

بأحوال؟ الزمن عاقه أم والشعل املصابيح تلك الطروس يف أوقد هل
عربه لطيًفا شعًرا رأيت وقد وأتقن، وأفاد وأحسن اجتهد بل ال، قال:
ثم ترجمته يف وذكره الريس، باشا إسماعيل املقتول الكبري الوزير شعر من
إىل املجلس ذلك حلبة يف املدح طرف وأطال الثنا، يف األستاذ عىل أطال إنه
بأجنحة وطرت اإلخباري، الرجل ذلك من الطاري الخرب هذا فرسني املسا،
دامت دمشق بلدتي عدت وملا زماني، صافاني قد وقلت: واألماني، الرسور
من وتركت املتبادرة، الشواغل بأرشاك وقعت مغمورة، وبالخريات معمورة
ورصفت والقيل، القال خوف أمورها تدبري عىل وحرصت نادرة، كل الفنون
ومسدي الخري ومسدي النعم واهب من وأروم املقيل، يف حتى لإلضاعة أوقاتي
خبري إنه الجمهور نظام يف وعونًا واألمور، مسعاي يف لطًفا يهبني أن الكرم
املراسلة لتأخري أعظم سببًا الشاغل الشغل هذا وكان املصري، وإليه بصري،
هذه لنسخ بادرت واآلن وتحصيلها، الرتاجم إتمام عن األستاذ من واالستخبار
مسودات تبييض فاملأمول خجًال ورقمته عجًال وحررته الرياع، بيد األسجاع
القلبية توجهاتكم ويحسن التاريخ، مادة بها نكمل حتى وإرسالها الرتاجم
ونحوها ضخام مجلدات ثالثة نحو الرتاجم من بلغ الدنيوية، األشغال هذه مع
الذين وشعرايه العرص أبنا تراجم عدا ما هذا املسودات، يف باقية وزيادة
فرتاجمهم نثار، أو بنظام وامتدحتني األقدار، وإياه نظمتني ومن األحيا يف
هذا يف التام الفضل له فاألستاذ حال كل وعىل آخر، بمجلد مجموعة وآثارهم
وجل ونظام، نسق أحسن عىل الكتاب يتم بآثاره تعاىل هللا شا وإن املقام،
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منه بالثنا لتنطق الصالحة باألدعية مشموًال املحب األود هذا يكون أن القصد
القارص الفكر أظهره عما واإلغماض املتبادر، عواره سرت واملأمول جارحة، كل
العاطر، الثنا ولك الدفاتر، صفحات عىل املحابر أفواه وألقته الفاتر، والذهن
وذر وادق همى ما والخاطر، القلب من املتكاثر، والشوق الوافر، والسالم

والسالم. خزام وفاح ركام وسح حمام، وناح يمام، وصدح شارق

بتاريخه الدهر فعل ما أدري وما وألف، مايتني سنة الثاني ربيع أواخر يف وتاريخه
ذكر كما الشهبا، حلب إىل منها رحلته أوجبت ألمور ذلك بعد املرتجم انتقل ألنه املذكور؛
بروضه املنية رياح عصفت وهناك وألف، ومايتني خمس سنة يف مراسالته يف ذلك يل
املقتدر، امللك بأمر وأحرض فاحترض الرطيب، غصنه يانع الردى يد وهرصت الخصيب،
والرضوان، الرحمة لجداول مجرى برح وال الجنان، رياض من روضة جدثه زال ال
الفضايل يف بعده يخلف ولم الشبيبة، مقتبل وهو السنة هذه من صفر أواخر يف وذلك

مثله. واملكارم

م��ول��ع ب��ال��ن��ف��اي��س ال��رزاي��ا وس��ه��م

بفصاحته قيس إذا لبيٌد وعد وليًدا، الفضل بلبان غذي من املفوه اإلمام ومات
بن عيل النور بن الحسني جرثومة، الفضل مغارس ويف أرومة املعايل يف له من بليًدا،
الشيخ أوالد من باملتقي ويعرف واإلنشا، الفقه الحريري الطايفي الحنفي الشكور عبد
ولد مريغني، هللا عبد السيد الشيخ أصحاب أكرب من الصغري الجامع مبوب املتقي عيل
وأحبه اإلحسانية، املواهب يف وتدرج العرفانية الفنون يف وتكمل نشا وبها بالطايف
األوهام، ريقه وقطع وهام فنام زالله، صفو من ورشب بأذياله وتعلق هللا عبد السيد
أنه إال واملفهوم، املنطوق يف ونافس العلوم يف وشارك كرام، علما عدة من بالحرمني وأخذ
العيدروس شيخنا وبني وبينه والترصف، الكمال فيه ما منه وعرف التصوف عليه غلب
علينا ورد وقد ومصافاة، ومالطفات ومذكرات ومحاورات عتيدة، ومحبة أكيدة، مودة
وكان الخليج، عىل محسن الشيخ ببيت وسكن وألف، وماية وسبعني أربع سنة يف مرص
املصافاة وماء نضريًا األنس روض فأعاد مرتىضوغريهم، والسيد العيدروس السيد يأتيه
املواهبي إسماعيل السيد منهم: أشيا، جماعة عن أخذ وبها وحلب الشام ودخل نمريًا،
الحرمني إىل وعاد باملروم، وأنعم الروم بالد ودخل عليه أثنى شيوخه، من عده فقد

الخيام. األسفار عن وقوض
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يستدعيه بالطايف وهو العيدروس السيد الشيخ إليه وكتب املنورة باملدينة قطن ثم
فقال: الرشيعة يسمى لبستان

وواف��ر واف ال��ص��ف��ا ول��ن��ا داي��ر األن��س ك��أس أح��س��ي��ن
وزاه��ر زاه ف��زم��ان��ن��ا ال��ص��ف��ا خ��م��ر ل��ن��ا راق��ت
وب��ادر ل��ي ق��رب��ك راح م��ن م��ه��ج��ت��ي روح أح��س��ي��ن
ن��اث��ر األن��س ل��ن��ظ��م ع��ن��ك��م ال��ن��وى ف��ي س��ح��بً��ا أح��س��ي��ن
ال��م��ف��اخ��ر ذا ي��ا ل��ك��م ش��وًق��ا ب��ك��ت ال��م��ا ع��ي��ن أح��س��ي��ن
األزاه��ر ف��اْرع أك��م��ام��ه��ا م��زق��ت األزاه��ر ه��ذي
ح��اض��ر ف��ال��روض ب��ع��دك��م م��ن ت��ض��ارب��ت ال��غ��ص��ون ه��ذي
آم��ر ب��ال��ق��رب ل��ك��م ـ��اري ال��س��ـ أن��س��ه��ا ال��ش��ري��ع��ة ه��ذه
ظ��اه��ر ف��ال��ش��رع ب��واط��ن ـ��د ب��ب��ع��ـ ت��ش��ط��ح وال ف��اق��رب
س��اي��ر األم��ث��ال م��ن م��ث��ًال غ��دا ش��وق ف��ل��ي ه��ي��ا

وقال: الجواب املرتجم فأعاد

زاه��ر ب��األف��راح وال��روض ال��م��زاه��ر رن��ات أن��س م��ا
وال��ج��آذر غ��ي��د ج��ي��د ف��ي ع��ل��ق��ت ع��ق��ود وس��ن��ى
ال��ج��وام��ر ف��اق م��ن��ظ��ًم��ا أح��ب م��ن ف��ي ف��ي وال��در
ال��م��ف��اخ��ر س��ام��ي ال��رب��ا س��ام م��ن ال��ق��ط��ع ب��ع��د وال��وص��ل
ال��م��ح��اظ��ر ف��ي ال��م��ح��اظ��ي ك��ذا س ال��ع��رو ع��ط��ر وال ك��ال
ن��اث��ر األن��س ل��ط��ي ن��ظ��م س��ن��ى م��ن وأب��ه��ى أش��ه��ى
وب��اه��ر ب��اه ون��وره��ا س ال��ش��م��و ت��ح��ك��ي أل��ف��اظ��ه
ال��ب��ص��اي��ر ألرب��اب ي��ب��دو م��ج��م��ل ال��م��ف��ص��ل ف��ي��ه
األش��اي��ر ه��ات��ي��ك ـ��س��ه��ي��ل وال��ت��ـ ال��ت��وض��ي��ح ع��ن أغ��ن��ت
ظ��اه��ر واألم��ر ب��ه��ج��ة رة ال��ع��ب��ا ب��راع��ت��ه وك��س��ت
ال��ح��راي��ر ط��رز ع��ل��ى ح��س��نً��ا س��م��ت ط��رر ط��رس��ه ف��ي
ال��ض��ف��اي��ر ت��ح��ك��ي س��ي��ن��ات��ه ع��ي��ون��ه ال��ع��ي��ون ت��ح��ك��ي
ت��ن��اظ��ر ول��ه��ا رش��اق��ة د ال��ق��دو ت��ح��ك��ي أل��ف��ات��ه
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قال: أن إىل

آخ��ر وك��ذاك أوًال ت ب��يِّ��ن��ا ف��خ��ر آي��ات
ك��اب��ر ك��ل ع��ن وال��ن��ه��ى ي��ة ال��ن��ه��ا أرب��اب وي��ؤم
األوام��ر م��ف��ص��ل��ه م��ن ـ��ل��و ف��ي��ت��ـ ج��م��ًال ي��ت��ل��ون��ه��ا
م��ن��اك��ر ب��ال ال��ن��ب��ي��ه اب��ن ـ��ه ال��ن��ب��ي��ـ اب��ن ال��وج��ي��ه أع��ن��ي
ال��ع��ش��اي��ر ح��ام��ي ال��م��ص��ط��ف��ى ـ��ن ب��ـ ال��م��ص��ط��ف��ى ب��ن ال��م��ص��ط��ف��ى
ف��اخ��ر ال��س��م��ت ب��ح��س��ن ف��خ��ًرا ل��ه ح��وز ف��ي غ��رو ال
ال��م��ظ��اه��ر أب��و ال��ع��ي��دروس س ال��ش��م��و ش��م��س ج��ده إذا
خ��ن��اص��ر ع��ق��دت ق��د وب��ذاك س��اح��ل م��ن ل��ه إن م��ا
ق��اص��ر س��ح��ب��ان ي��ك��ن وإن ـ��ع ال��ب��دي��ـ ع��ن��ه��ا أوص��اف��ه��ا

مطارحات ذلك وغري مطولة بليغة وهي له، أرسلها بائية قصيدة العيدروس وللسيد
كثرية.

تعرف التي املنظومة منها العرفان، أهل ذوق عىل وكلها حسان، مؤلفات وللمرتجم
بن التاودي الشيخ حج وملا القوم، لسان عىل كأصلها مزًجا ورشحها عجيبة، بالصالتية
ونوه نسخ، عدة منها كتبت حتى بشأنها، ونوه املغرب بها ووصل عنه، كتبها سودة
الركب، مع إليه تصل سنة كل يف برصة املغرب سلطان له عني حتى صاحبها بشأن

مختلفون. املرتجم يف والناس
ومنهم نظامه، فبهرهم كالمه رأوا الذين وأوليك والكمال، بالرباعة يصفه من فمنهم
تعاىل شاء إن — وهو واالتحاد، بالحلول ويرميه االنقياد، ربقة عن بالحلول يصفه من

إليه. نسب مما يربأ —
منزله، يف ونزل الشمشاري الفاضل بن يعقوب بن محمد العالمة به اجتمع وملا
إال له أجد فلم االختبار حق اختربته قال ونزيله، وأكيله أحواله ساير يف له أنيًسا فكان
نفسه وعزل الحرم، يف حجرة له واتخذ مالزمته عن تربم أشهر وبعد مثار، وهو لسانًا
املغاربة ساداتنا فإن معذور واملرتجم غريبة، أشيا أموره من يل وحكى فالتزم، عنه
عىل يدخل ولم الرشيعة، ظاهر ألفوا ألنهم كالمه؛ مثل كالم سماع يف تحمل لهم ليس
جميل اعتقاد فيه الروم وألهل املنيعة، حصونها تسوروا وال العرفان، أهل نوادر أذهانهم
سنة يف مرص علينا ورد جعفًرا يسمى ولد له وكان قليل، كل يف إليه تصل ومواهبهم
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أبيه أحباب بعض لزيارة ويروح ويبيت إلينا، يغدو برهة معنا وأقام وثمانني، خمس
هللا، سامحه املنية، اخرتمته حتى يزل ولم ذاك، إذ املنتزهات لبعض معنا ويذهب بمرص،

مثله. بعده يخلف لم
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البالد، وخراب املظالم وتتابع الغال من شدة يف واألمر الخميس، بيوم املحرم استهل
يبكون وأطفاًال ونسا رجاًال واألزقة األسواق ملوا حتى باملدينة وانتشارهم أهلها وشتات
الجوع. من كثرية جملة يوم كل يف الناس من ويموت الجوع من ونهاًرا ليًال ويصيحون
نحو الري ميعاد عن ناقًصا وكان أيام، بعرشة الصليب قبل النيل هبط أيًضا وفيه
النيل، بزيادة الفرج ينتظرون الناس وكان اآلمال، وانقطعت األحوال، فارتجت ذراعني
وغلت والعرصات، السواحل من الغالل وارتفعت كربهم، واشتد أملهم انقطع نقص فلما
والفول رياًال، عرش بخمسة والشعري رياًال، عرش ثمانية اإلردب وبلغ كانت عما أسعارها
ثم فضة، بنصف الخبز من األوقية وصارت الحبوب، باقي وكذلك رياًال، عرش بثالثة
الغلة عىل يفتشون الناس صار أن إىل األمر وآل بريال، الويبة ربع بيع حتى الحال اشتد
األعيان مجالس يف والنهار بالليل سمر وال حكاية وال شغل للناس يبق ولم يجدونها، فال
املساتري، واحتجب النفوس وشحت ذلك، ونحو واألكل والفول القمح مذاكرة إال وغريهم
باألزقة، مطروحني خاليق عىل إال األرجل تقع تكاد فال ونهاًرا، ليًال والعويل الصياح وكثر
يأكلون صاروا حتى منتنًا، كان ولو نيٍّا وأكلوه عليه تزاحموا فرس أو حمار وقع وإذا
فقلب الغلة وكذلك الدودة، أكلته ونبت الربسيم الناس وزرع املاء انكشف وملا األطفال،
والشواديف، والنطاالت السواقي من باملاء وسقوها وحرثوها األرض القدرة أصحاب
قطرة السما من ينزل ولم أيًضا، الدود فأكله وزرعوها القيم بأقىص التقاوي لها واشرتوا
يبق ولم ثقيلة، حارة وأهوية رشودات كيهك أوايل يف كان بل صقيع، وال أندية وال

والجأل. املوت وعمهم الفالحني من القليل إال باألرياف
يده وعىل الرومية الديار إىل أغا صالح حرض األول) ربيع شهر أواخر (ويف
بك، ومراد بك إلبراهيم واألخريني للباشا إحداها خلع وثالث األمرا عن بالعفو مرسومات
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وكالة أغا صالح صحبته وأحرض مدافع ورضبوا املرسومات، وقروا بالديوان فاجتمعوا
ماليلها. عىل واستوىل أغا مصطفى من وانتزعها السعادة، دار

ووافق وسكون اطمينان للناس فحصل بالساحل وكثرت رومية غالل وصلت وفيه
يوجد، يكاد فال التبن وأما اإلردب، رياًال عرش أربعة إىل السعر فنزل الذرة، حصاد ذلك
لخطفه يبادر بل دابته أو لداره إيصاله عىل يشرتيه من يقدر فال يش منه وجد وإذا
كبسوا مكان يف منه بيش واستشعروا سمعوا وإذا الطريق، يف األجناد وأتباع السواس
من الكثري ويرسح الناشف، الذرة قصب الدواب مونة غالب فكان قهًرا، وأخذوه عليه
اليابس الحشيش من جمعه يمكنهم ما فيجمعون الجسور، نواحي يف والشحاذين الفقرا
ويتضارب األثمان، بأغىل ويبيعونه األسواق يف به ويطوفون به ويأتون الناشف، والنجيل
قهًرا. وأخذوه روسهم عىل من خطفوه والقواسة السواس صادفهم وإن الناس رشاه عىل
املويلح، عىل طلع القصري من سافر ملا الدفرتدار بك عيل بأن األخبار وصلت وفيه
من نرصانيٍّا رجًال وطلب مرص، إىل ا رسٍّ وأرسل غزة، إىل العرب مع هناك من وركب
غزة جهة إىل وصل وملا احتياجات، وبعض بمطلوبات الهجان صحبة إليه فذهب أتباعه،
ورجاًال، خيًال ملالقاته فأرسل بوصوله، يعلمه عكا) (وايل الجزار باشا أحمد إىل أرسل
أحمد إليه خرج عكا قرب إىل وصل فلما غري، ال نفًرا الثالثني نحو وصحبته إليه فذهب

رواتب. بها لهم ورتب حيفا، إىل ووجهه والقاه باشا
إسماعيل قرص يف وجلس السنة، أول من الجيزة بر إىل خرج فإنه بك مراد وأما
وطلب وقنابر، وجلل وبارود حرب وآالت جبخانة بعمل واشتغل هناك، عمره الذي بك
ووسعه، القرص بنا يف وزاد رومية، وغاليني مراكب إنشاء يف ورشع والحدادين الصناع
اإلسكندرية، ثغر إىل الرشقاوي بك عثمان وسافر ذلك، وغري عظيًما بستانًا به وأنشا

البالد. من طريقه يف األموال وجبى
السماء أمطرت القبطي) كيهك وخامس اآلخر، ربيع عرشين سابع األربع يوم (ويف

الناس. به وفرح متوسًطا، مطًرا
بيته إىل فدخل الجيزة، بر من بك مراد عدى األوىل) جمادى غرة السبت يوم (ويف
مرص. إىل املذكور حرض رابعه يف ثم رشيد إىل رجع أنه الرشقاوي بك عثمان عن وأخربوا
العادلية جهة إىل أمراهم وباقي بك وإبراهيم بك مراد خرج الخميس) ليلة (ويف
الوايل بك إبراهيم وكذلك زعبل، أبو ناحية إىل بك مراد ذهب ثم قليلة، أياًما فأقاموا
ما أتباعهم نهب خروجهم وقت ويف الجزيرة، ناحية إىل األمرا من جماعة وصحبته

330



وألف ومايتني سبع سنة

يجدونه ما ويأخذون الشعرية، بباب التي الوكايل يكبسون وصاروا الدواب من صادفوه
نهبًا. وحمريهم السفارة الفالحني جمال من

يف الصوالحة عرب من طايفة هناك وجد زعبل أبو إىل وصل ملا فإنه بك مراد فأما
وعرشين خمسة نحو منهم وقتل ومواشيهم، أغنامهم وأخذ فنهبهم لهم، الجنية خيشهم
زعبل، أبو البلد مشايخ عىل وقبض يوًما هناك وأقام وشيوخ، غلمان بني ما شخًصا
أستاذهم شفاعة فيهم يقبل ولم ريال، ألف عرش أحد غرامة عليهم وقرر وحبسهم

أماكنهم. من ارتحلوا فإنهم الجزيرة عرب وأما بالعصا، ورضبه وشتمه
الرشقي البحر احرتاق بسبب الفرعونية خليج بسد االهتمام وقع شعبان) شهر (ويف
وصار املالح، البحر إىل املقياس حد من هايلة رمل كيمان بالنيل وظهرت مائه، ونضوب
القوارب، صغر إال به يمر وال الصغار، األوالد تخوضه جدول سلسول الغربي البحر
األجرة، بأضعاف الصغار املراكب تحمله ما إال النواحي جميع من الجالب وانقطع
من جماعة وصحبته مسلماني، رجًال الرتعة سد إىل فأرسلوا املكوس، دواوين وتعطلت
وركبوا الخرضة، كفر من قريبًا السد عمل ورتبوا العظيمة األخشاب وأحرضوا اإلفرنج،
كانت ذلك أتموا فلما طوال، أخشاب من خوابري صفوف ثالث ودقوا املراكب يف آالت
مسمرة وهي العظام، البوابات شبه الثخن غاية يف ألواح تطبيق من فرغت الصناع
ما عىل مقاسة بثقوب مثقوبة الحديد وصفايح بالرصاص ملحومة عظيمة بمسامري
بتلك ألحموها ببوابة نزلوا فإذا املاء، يف املركوزة بالخوابري منجوشة نجوش من يوازيها
وتبع خلف، ومن أمام من والرمل بالحصا اململوة بالجوابي الرجال وتبعتهم الخوابري
إال يبق ولم التمام، قارب حتى ذلك ففعلوا والطني األتربة بغلقان الكثرة الرجال ذلك
بالحضور بك ملراد أرسل ذلك عىل املبارش أن بسبب العمل يف الفتور حصل ثم اليسري
مراد يحرض فلم األنعام، من به وعده ما ويعطيه عليه ويخلع بحرضته، إتمامها ليكون

العمل. من جانب وتلف املاء وغلبهم بك
مرتحًال، فأصبح بالده ألجل ذلك يتم ال أن نفسه ويف حاًرضا الصغري بك أيوب وكان
شوال، أواسط إىل شعبان أوايل من ذلك يف العمل أقام وقد الجمع، وانفض العمل وتركوا
سد عمل يف ورشعوا باألحجار موسوقة مراكب جملة وطلبوا آخرون جماعة إليها نزل ثم
وفرغت عظيمة، أحجاًرا وألقوا كثرية خوابري أيًضا ودقوا الرتعة، فم عن القديم املكان
القديمة األبنية هدم يف فرشعوا القطاعون تسعفهم فلم غريها بطلب فأرسلوا األحجار
العمل، من القريبة بالبالد التي الطواحني أحجار وقلعوا النيل، بساحل التي والجوامع

331



الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

من ذلك يف وذهب كاألول ورجعوا العمل، يتم ولم الزيادة قويت حتى ذلك عىل واستمروا
يعد. وال يحد ال ما والحديد واألخشاب املراكب من وتلف والسخرات والغرامات األموال
إىل الجزار باشا أحمد عند من سافر بك عيل بأن الخرب ورد شوال) أوايل (ويف
ليقيم برصا إىل وجهه َمن أرسلوا إسالمبول من قرب فلما معني، قبجي صحبة إسالمبول

رومي. قرش خمسماية شهر كل يف كفايته له ورتبوا بها

ذكر له ممن السنة هذه يف مات من وأما

حسن بن إبراهيم بن هللا عبد السيادة أبو الدين عفيف القطب العارف اإلمام السيد مات
بن يحيى بن إبراهيم بن عيل بن أحمد بن حسن بن مريغني عيل بن أمني محمد بن
عيل بن عمر بن البخاري مريخورد بن إسماعيل بن محمد بن عيل بن بكر أبي بن عيىس
املتقي الحسيني الجواد محمد أن الهادي، عيل بن الحسن بن املتقي عيل بن عثمان بن
دروس مباديه يف وحرض نشا وبها بمكة ولد باملحجوب، امللقب الحنفي الطايفي املكي

وغريه. النخيل كالشيخ علمايها بعض
املعارف يف عرصه أوحد ذاك إذ وكان املهديل، يوسف السيد زمانه بقطب واجتمع
ال ما املقامات من وأرته الحق عناية جذبته وفاته وبعد رقاه، حتى والزمه إليه فانتسب
وسقطت الوسايط انقطعت فحينئذ برش، قلب عىل خطر وال سمعت أذن وال رأت عني
مرتىض السيد شيخنا ذلك إىل أشار ملسو هيلع هللا ىلصكما جده حرضة من تلقيه أويسيٍّا فكان الوسايل
الرشيف نسبه عىل وأطلعه وألف، وماية وستني ثالث سنة يف بمكة به اجتمع عندما

الحديث. كتب وإسناد اإلجازة منه وطلبت قال: صندوق، من إليه وأخرجه
عنه. عني فقال:

وانتقل — والسالم الصالة عليه — جده من ومدده املقام، أوييس أنه فعلمت قال:
ومفاخره شهرية ومآثره املشاهد تلك ورشف وستني ست سنة يف وعياله بأهله الطايف إىل
احتجابه يف وأحواله الظلماء، غيهب يف وكالبدر السماء، كبد يف كالشمس وكراماته كثرية،

مذكورة. الناس ألسنة عىل الدنيا عن زهده يف وأخباره مشهورة، الناس عن
ظهرها عىل كتب وقد املؤمنني. لعامة اإلسالم وواجبات فرايض كتاب مؤلفاته: ومن

الرشيف: بخطه
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ص��اف��ي��ه��ا ال��در وه��ذا أن��واع ال��دي��ن ف��روض
ص��اف��ي��ه��ا رب ي��ا وق��ل: ف��ي��ه��ا ب��ن��اج��ذ ف��ع��ض

املذكور شيخنا ورشحها والفقه، العقايد مسايل جامعة بابها يف عجيبة النبذة وهذه
قال كرامة، ضمنها يف قصة ولها النبيني، رشف يف العني سواد ومنها نفيًسا، رشًحا
السهم ومنها وألف، وماية وخمسني سبع سنة رجب يف تأليفها من فرغ إنه آخرها يف
وبني بينه جرت لقصة مكة من خروجه بعد ألفها وهذه الرافض، نحر يف الراحض
االثني األيمة يف الجوهرية الفروع ومنها وألف، وماية وستني ست سنة جمادى يف أهلها
وستني أربع سنة يف ألفها العظيمة، السيدة فضائل بعض يف اليتيمة الدرة ومنها عرشية،

ظهرها. عىل الرشيف بخطه وكتبه وألف وماية

ال��م��ال درر ب��ه درس��ت م��ؤل��ف در ل��ل��ه
ل��ألل��ى أف��اق��ت ح��ت��ى ب��ه ي��ت��م��ت درة ك��م
ال��ع��ال ت��اج ف��ي ك��ال��در م��ق��ام��ه ف��اع��ُل ي��ارب

الثاقب. الكوكب عن الحاجب رفع وسماه ورشحه الثاقب الكوكب مؤلفاته: ومن
املعجم. حروف عىل املنظم بالعقد املسمى أحدهما لشعره: متضمنان ديوانان وله
العزيز النبي أحاديث يف الوجيز املعجم ومنها املفاخر نظم يف الجواهر عقد والثاني
كراريس، أربع يف وهو املنري، والبدر الحقايق وكنوز وذيله، الجامع من اخترصه ملسو هيلع هللا ىلص
بن القطب صيغة رشح ومنها دروًسا، وقراه الجوهري محمد سيدي العالمة رشحه وقد
عىل والسالم الصالة يف األنوار مشارق ومنها الكالم، غرايب من وهو ممزوًجا، مشيش

السنة. هذه يف — عنه ريضهللا — تويف املختار، النبي
املكنى الشافعي املرصي الشنواني يوسف بن أحمد الصالح الفاضل الشيخ ومات
القايض ابنة خاصكية الرشيفة وأمه بحجاج، أيًضا ويعرف الخطاط، املكتب العز بأبي
الغرف شنوان دفني العراقي، الدين شهاب القطب ذرية من العراقي أحمد بن جلبي
وجود الزمييل، تلميذ غنام بن حجازي املقري الشيخ عىل وجوده القرآن حفظ باملنوفية،
بيده فنسخ وأجيز، فيه ومهر األفقم، إسماعيل بن أحمد الشيخ عىل املنسوب الخط
للميداني، واألمثال للغزايل اإلحياء منها الكبار، والكتب الداليل، ونسخ املصاحف من كثريًا
كالشهابني الشيوخ من جملة عىل تردد ذلك غضون ويف طبقة، بعد طبقة الناسبه وانتفع
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ومحمد املدابغي حسن والشيخ الحفني والشمس أشيا، عنهما وأخذ والجوهري، امللوي
معنا والزم مرص إىل عاد ثم سنة بالحرم وجاور وأحبوه آخرين، يف الطائي النعمان بن
ومسلًما بطرفيه، البخاري فسمع الحديث، حضور يف مرتىض السيد شيخنا عىل كثريًا
البخاري، وثالثيات للرتمذي، الشمايل وغالب ثلثيه، قريب إىل داود أبي وسنن بطرفيه
بحدودها كثرية وأجزا العرشة، مناقب إىل أوله من نعيم ألبي والحلية الدارمي، وثالثيات
األشعار من للنوادر وحفًظا وديانة صحبة الرجل نعم وكان بأسانيدها، إجازته ضمن يف
وقد بمكة، املغاربة من رجل أنشدني قال: لفظه من سمعته ما ذلك فمن والحكايات،

اإلحياء. وكتابه الغزايل اإلمام يمدح السبكي للتقي اسمه أنسيت

ب��ال��ت��م��ك��ي��ن ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى ف��ض��ل م��ح��م��د ب��ن م��ح��م��د ب��ن ل��م��ح��م��د
ال��دي��ن ع��ل��وم إح��ي��ا ب��ك��ت��اب��ه م��م��ات��ه��ا ب��ع��د ال��دي��ن ع��ل��وم أح��ي��ا

عنهما: تعاىل ريضهللا الشافعي، اإلمام يمدح الغزايل لإلمام أيًضا وأنشدني

ال��ش��اف��ع��ي اإلم��ام ال��ح��ب��ر ق��ال��ه م��ا وأج��ل��ه��ا خ��ي��ره��ا ال��م��ذاه��ب إن
ش��اف��ع��ي ال��ق��ي��ام��ة ي��وم ورج��وت��ه ب��ق��ول��ه وق��ل��ت م��ذه��ب��ه ف��اخ��ت��رت

عتاب، وال عذاب سابقة غري من الثواب دار هللا عوضه بكريمتيه، املرتجم وأصيب
السنة. من األوىل جمادى عرشين سابع تويف

محمد هللا عبد أبو الشيخ املغرب عالم املتبحر البارع املحدث الفقيه اإلمام ومات
وألف وماية وعرشين ثمان سنة بفاس ولد التاودي، الفايس املري سودة بن الطالب بن
والمية والشفا االكتفا شارح النارصي بناني السالم عبد بن محمد هللا عبد أبي عن وأخذ
املوطأ عليهما قرا السجلمايس الهاليل العزيز عبد بن أحمد والشهاب وغريها، الزقاق
والبيان والكالم املنطق عليه قرا اللمطي السجلمايس مبارك بن أحمد والشهاب وغريه،
له وأذن مديدة، مدة يديه بني القاري هو أكثرها يف وكان والحديث، والتفسري واألصول
ساير عىل ويقدمه به ويرس يوده وكان يديه، بني دروًسا فألقى حياته يف الصحيح إقرا يف
وألف وماية وخمسني خمسة سنة األوىل جمادى عرش تاسع الجمعة ليلة تويف وملا الطلبة،
دون لذلك املتويل هو الشيخ فكان قربه يف يلحده فيمن الوجاهات ذوو تزاحم بالطاعون،

بذلك. ورضوا له كرامة وتلك غريه،
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ذلك. له متمنيًا الحج شأن يف يوًما وكلَّمته قال:
يف جعلناك يل: قالوا الناس إن الدباغ: العزيز عبد سيدي شيخه إىل مشريًا يل فقال
هللا شاء إن مثقال وألف دينار ألف وأعطيك ستحج وأنت البلدة هذه من تخرج فال حق

تعاىل.
بالبال. يخطر ولم يومئذ، بالحج تحدثني نفيس تك ولم قال:

الزمه جسوس قاسم بن محمد هللا عبد أبو التآليف صاحب املتواضع الفقيه ومنهم
مطالعة مع ختمات ثالث خليل ومخترص زيد أبي ابن رسالة منها: كتبًا، عليه وقرا مدة
منه. يش فوت غري من الصحيح وجميع (للرتمذي)، والشمايل والحكم وحواش رشوح

عليه قرا الشاوي، الزغاوي بن يعيش البقا أبو القايض الفقيه املذهب حافظ ومنهم
كان وألف، وماية خمسني سنة تويف الصحيح، من وطرًفا الزقاق والمية عاصم بن رجز
حتى وقاتلهم حريمه عن فدافع ليًال اللصوص به فنزل املدينة، أطراف يف بالدوخ منزله

هللا. رحمه شهيًدا، قتل
الحسني، الشدادي أحمد بن أحمد العباس أبو األنام ومفتي الجماعة قايض ومنهم
التفسري بعض عليه وسمع العارية، أو الوديعة إىل أوله من الخلييل املخترص عليه قرا

أوله. من
رسالة عليه قرا التماق، أحمد بن محمد هللا عبد أبو القايض الزاهد الفقيه ومنهم

النسا. سورة إىل أوله من والتفسري والحكم زيد أبي ابن
وختم اآلجرومية عليه قرا جلون، بن محمد هللا عبد أبو الزاهد الناسك اإلمام ومنهم
الضبط يف نظري له يكن ولم اليمني، إىل أوله من الخلييل واملخترص مرتني األلفية عليه
درسه من قام إذا وكان البلوغ قبل وذلك عليه، أخذ شيخ أول وهو والتحرير، واالتقان

واحًدا. حرًفا منه يدع ال فيجده قاله ما نفسه عىل عرض
األلفية عليه قرا الجندوز، الحسن بن محمد سيدي هللا عبد أبو زمانه سيبويه ومنهم
والرىض والتسهيل الكافية ورشوح والحوايش الرشوح أثنايه يف حفظه من يميل فكان
ومن والتخليص، السلم عليه وقرا ويستغرب، يستجاد مما ذلك وغري والشواهد واملعنى
جماعة مع فقام يقراها أن يريد مبارك ابن الشيخ أن بلغه أواخره قرب ملا أنه إنصافه

بالحق. واعرتافه إنصافه حسن من وهذا منه، ليسمع إليه وذهب
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مرات ثالث بلفظه األلفية عليه قرا الوجاري عالل بن أحمد العباس أبو ومنهم
ألف األلفية قرا أنه هشام ابن عن الشيوخ بعض له ذكر وقد واملغني، التسهيل من وشيٍّا
شيوخ، عرشة فهوال فجزتها املاية أما قال: قرأتها؟ وكم سمعه: من بعض له فقال مرة،
الفايس الحاج بن الوهاب عبد بن عيل بن أحمد للشيخ املرتجم إجازة من لخصتها كذا
إحدى سنة مرص فقدم املرتجم وحج وعقد وألف، ثالث سنة الثانية جمادى تاسع يف
برواق األزهر بالجامع حافًال درًسا وألف وماية وثمانني اثنتني سنة ورجع وثمانني
وأفاد، تقريره يف وأجاد العلما، من املوجودين غالب وحرضه بتمامه املوطأ فقرا املغاربة،
أبا بمكة ولقي وأجاز، وغريها والحكم والشمايل الستة الكتب أوايل الكثري عليه وسمع
الشيخ صاحب الشكور عبد بن حسني محمد وأبا اليمني، أسلم بن الرحمن عبد زيد
عبد بن محمد هللا عبد أبا وباملدينة وغريهم، الزمزمي إبراهيم والشيخ املريغني، هللا عبد
وأجازهم، وأجازوه وغريهم الهندي جعفر هللا وعبد السندي، الحسن وأبا السمان، الكريم
والطحالوي، الجربتي وحسن والصعيدي، كالجوهري بأفاضلهم واجتمع مرص إىل وعاد
وعطية والعريان والبيومي الرباوي، وعيىس الكردي، محمود والشيخ العيدروس، والسيد
العذار خايل بكر أبو وسيدي األكرب، وهو محمد سيدي ولداه صحبته وكان األجهوري،
وترك الرياضيات، بعض عنه وتلقى كثريًا، الوالد الشيخ عىل وتردد الصورة، جميل
سالم الشيخ صحبة سوية معهما نطالع فكنا بمرص، إقامته مدة املذكورين ولديه عنده
وممرات واملغارب املطالع نراعي الليل غالب ونسهر السويس أحمد والشيخ القريواني،
معنا وهو فهمه، علينا يشكل فيما الشيخ ونراجع املساترة، خيط حذا بالسطح الكواكب
واملجيب، املقنطر الدايرة ربع رسم طريق عىل بكر أبا سيدي وأوقفت أخرى، ناحية يف
بكر أبو سيدي أخوه وأرخه وألف، وماية وتسعني ثالث سنة بفاس محمد سيدي وتويف

وألف. ومايتني خمس سنة الركب حرضصحبة ملا لفظه من أمالنيه كما بقوله

ي��ف��دا ك��ان ل��و ن��ف��س��ي ت��ف��دي��ه ل��ْح��دا زج ع��ام رج��ب ف��ي

الزرقاني عىل وحاشية مجلدات، أربعة يف البخاري عىل حاشية املرتجم تآليف ومن
خليل، لسيدي الجامع ورشح حج، ومناسك النووية، األربعني عىل ورشحان خليل، شارح
وفتح الفايتة، الصالة يف الثابتة واملنحة واألحكام القضاء، يف عاصم ابن تحفة ورشح
البيضاوي عىل وحاشية املفرس، جزي ابن عىل وحاشية املال، بيت منه ينتظم فيما املتعال

أولها: بالنسا يختص فيما ومنظومة للصاغاني املشارق ورشح تكمل، لم
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م��ح��م��ِد ع��ل��ى ص��الت��ه ث��م ال��ص��م��ِد ال��ع��ل��ي ل��ل��ه ال��ح��م��د
ال��م��ه��م م��ن ن��ب��ذة ت��ح��ص��ي��ل ال��ن��ظ��م ب��ه��ذا ف��ال��ق��ص��د وب��ع��د

قال: أن إىل

ج��رى ق��د ح��ي��ض ت��ح��م��ل م��ن ق��ب��ل م��ن ت��رى وك��درة ص��ف��رة ال��دم
زي��اده م��ع ت��م��ك��ث ع��ادت��ه��ا وال��م��ع��ت��ادة ال��ط��ه��ر أق��ل م��ث��ل
ح��رره م��ن ل��دى ط��اه��ر وب��ع��د أك��ث��ره ت��ج��اوز ل��م إن ث��الث��ة

فقبلها وألف، ومايتني ثالث سنة يف القضا خطة املغرب سلطان وكلفه آخرها، إىل
واإلتقان، والصيانة التحرز غاية مع مؤيدة وأحكامه مسددة، فتاويه وكانت كرًها،
الصورة مهيب الحرمة وافر الذكر شهري ومرصه عرصه يف األعيان عني فكان وبالجملة
ووقع املغرب سلطان محمد موالي تويف وملا التبسم، قليل جماله، عىل جالله يغلب
فاختار املرتجم، رأي عىل والعامة الخاصة فاجتمع أوالده بني واالضطراب االختالف
املحمدية، والسنن الرشعية الخالفة عىل السري برشط األمر عىل وبايعه سليمان املوىل
واملجارم، واملكوس واملظالم البدع وترك الدين نرصة وعىل ذلك، عىل بعده الكافة وبايعه
بعده وتويف السنة، هذه يف تويف حتى الحميدة طريقته عىل املرتجم يزل ولم كذلك، وكان

وألف. ومايتني عرش سنة يف بكر أبو سيدي ابنه
محمد بن هللا جاد بن محمد بن أحمد الشيخ الفهامة والوجيه العالمة اإلمام ومات
خنان بأم يزار مقام وله شوشة، بأبي يعرف األخري وجده الربهاني، املالكي الخناني
معيًدا وصار البليدي السيد والزم الوقت، أشياخ وحرض العلم طلب يف نشا بالجيزة،
إجازة وأجازه إليه وانتسب كليٍّا، انتفاًعا له بمالزمته وانتفع واألرشفية، باألزهر لدروسه
باملشهد مكانه الحديث إلقرا تصدر املذكور شيخه تويف فلما بشأنه، ونوه بخطه مطولة
املغاربة تجار من شيخه لحضور مالزًما كان من الناسوحرضه عليه واجتمع الحسيني،
وواظب والنذور، والزكوات بالصالت وواسوه إليهم وتحبب صالحه واعتقدوا وغريهم،
دايًما ويقوم والذكر، القرآن بقراة لياليها وإحيا األوليا مشاهد وزيارة أيًضا، باألزهر اإلقرا
جماعة يف بغلس الصبح ويصيل الحسيني املشهد إىل ويذهب الليل من األخري الثلث من
وبآخره وإمساكها، استجالبها عىل املداومة مع دنياه واتسعت فيه، الناس اعتقاد وزاد
إليها وانتقل األزهر، من بالقرب بالعينية اآلن املعروفة كتامة بحارة عظيمة داًرا اشرتى
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فنزل الشمس، قبل جمعة يوم كل يف املجاورين قبور لزيارة يخرج وكان وسكنها،
عىل من فسقط جسيًما وكان الهروب فأراد الكيمان بني إىل الجميع بعض يف العرب
ولم قليًال، عويف حتى شهوًرا نفسه وعالج داره إىل وحمل زره، فانكرس خربته عىل بغلته
يطالع أو قرآنًا يتلو وهو إال قط رأيته وما هللا، رحمه تويف حتى األمراض تعاوده يزل

تعاىل. هللا سامحه كتابًا،
بن داود بن محمد الشيخ الناجح املفوه النجيب الصالح الفاضل اإلمام ومات
دروس وحرض والده، عىل قرا األزهري، املالكي الخربتاوي خرض بن أحمد بن سليمان
يف جيدة سليقة وله العلوم، يف وأنجب تخرج وبه الصعيدي العدوي عيل الشيخ شيخنا
يف محبة وله والده، من ورثه الذي عىل زيادة املقدار نفيسة كتبًا وحصل والنظم، النثر
مرتىض محمد السيد لشيخنا القاموس رشح عىل قرظ ممن وهو كثرية ومدايح البيت آل

وهو: بديًعا تقريًظا

النعم سوابغ من وأسدى املصنوعات، محكم الحكم صنايع من أبدى من أحمد
قلوبنا عن وأزال وأفضاله، جوده علينا أفاض إله من سبحانه املبدعات، أنواع
أن وأشهد له، رشيك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد والجهالة، الرين رين
وعموم الحكم، ومجامع الكلم بجوامع خص الذي ورسوله عبده محمًدا سيدنا
هللا َمنَّ فلما وبعد والجاللة، اإلحسان ذوي وأصحابه آله وعىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسالة
العروس بتاج املسمى الرشيف الرشح هذا عىل باإلطالع الضعيف العبد عىل
الناطق الحق لسان والكالم الكمال أرباب أعىل ألفه الذي القاموس جواهر من
الربهان بل الرسي فهو الطريقة، ومنهج الزهادة يد والحرام الحالل ببيان
والتدقيق، الفصل مواضع وتتبع التحقيق، مسالك سلك من الحقيقة، عىل
وتحىل، فتمىل املعاني غواني عليه وجليت املعىل بالسهم بغيته من فاز حتى
السيد ومعيني عمدتي ِيل هو من والي، أزمة ومالك وموالي سيدي به أعني
الوجود هذا يف عليهم وأرشق أنسه، للعاملني هللا أدام الحسيني مرتىض محمد
املحىل الطراز هذا عىل بوقويف أشار قد — هللا حفظه — وكان شمسه، بجوده
من لقصورها الخايفة القريحة به تسمح بما عليه أكتب وأن املعىل، والقدح
عىل كان ملن وال يسلكه، أن ملثيل ليس سبيل ذلك أن فعلمت فنظرت الفضيحة،
الذين األعيان األيمة فحول عليه قرظ وقد سيَّما ويملكه، زمامه يقود أن قدري
مخافة إحجاًما ذلك من فأحجمت ومكان، زمان كل يف الخنارص عليهم تعقد
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اإلنصاف قايض وأن اإليجاب، سبيل عىل ورد قد أمره أن علمت ثم واحتشاًما،
إىل ودخلت الجموح، بعد فأقدمت الصواب، وقول الحق بشهادة إال يرىض ال
وتذكرت العجاب، العجب من فيه ما وتأملت الفتوح، باب من التوكل رحبات
ِبَغرْيِ أَْمِسْك أَْو َفاْمنُْن َعَطاُؤنَا ﴿َهذَا الكتاب: محكم يف الوهاب العيل قول

املتعال: امللك عىل معتمًدا الحال فيه وقلت ِحَساٍب﴾،

ال��ه��م��م ذو ال��ن��ح��ري��ر ال��ع��ال��م ال��م��رت��ض��ى س��ي��دن��ا أب��داه ال��ذي ال��ع��روس ت��اج
وال��ش��ي��م ال��ف��خ��ر ع��ظ��ي��م م��ن ح��وى ل��م��ا ك��ل��ه��م ال��ت��ي��ج��ان أرخ��ص ب��دا ل��م��ا
ع��ج��م وف��ي ُع��ْرٍب ف��ي ال��ت��آل��ي��ف م��ن ل��ه ن��ظ��ي��ر ال أن ال��ه��دى أه��ل وأج��م��ع

سيدي النفوس محيي شيخنا حذو أحذو أن الرشد عيلَّ غلب ثم
توكلت: هللا وعىل فقلت العيدروس،

ال��ع��روس ت��اج ح��واه م��ا ف��ان��ظ��رن ن��ف��ي��س ع��ل��م ك��ل ش��ئ��ت إن ص��اح
ال��رءوس رأس ال��ع��ارف��ي��ن م��رت��ض��ى ال��م��ع��ال��ي ت��اج اإلس��الم ش��ي��خ ش��رح
ت��ق��ي��ي��س ع��ن ج��ل ق��د ف��ض��ًال ح��از ش��ه��م أع��ظ��م األك��م��ل��ي��ن س��ي��د
ت��ن��وس��ي ق��د م��ا ال��ع��ل��وم خ��ب��اي��ا م��ن أب��دى ال��م��ه��ذب ال��ج��ام��ع ش��رح��ه
ع��روس ع��ط��ر ذاك أم روض ن��ش��ر ودي اب��ن ي��ا رأي��ت��ه: ل��م��ا ق��ل��ت
ال��م��أن��وس ري��ق��ه��ا م��ن ب��س��الف أس��ك��رت��ن��ي م��ن ال��ن��ف��وس ح��ي��اة أم
ال��ش��م��وس ض��ي��اء أزرت ت��ج��ل��ت إن وث��الث وأرب��ع س��ب��ع ب��ن��ت
ال��غ��روس زك��ي ع��ارف م��اج��د ج��اله��ا ق��د آلل��ئ ه��ذي ق��ال:
ال��ن��ف��وس م��ح��ي��ي ال��ب��دي��ع ع��ل��م ح��ب��ر ال��م��ع��ان��ي رب ال��ب��ي��ان ب��ر ب��ح��ر
ه��م��وس م��ن ب��ه��م أك��رْم وع��ل��ي ح��س��ي��ن واب��ن ال��زه��راء ن��ج��ل وه��و
ال��س��ن��وس��ي ك��اإلم��ام ال��ع��ل��م ف��ي وه��و ��ا ح��قٍّ أده��م ك��اب��ن ال��زه��د ف��ي وه��و
ن��ح��وس��ي ت��زي��ل دع��وة دع��وة ك��ري��ًم��ا ي��ا م��رت��ض��ى ي��ا ط��ه اب��ن ي��ا
م��ع��ك��وس م��ق��ل��ب زم��ان م��ن ص��دري ض��اق ف��ق��د ن��ج��دة ن��ج��دة
وال��ت��دري��س ال��ت��أل��ي��ف م��ق��ام ف��ي وع��اله وال��دي ي��خ��ف��اك ل��ي��س
ب��ال��ع��ي��دروس��ي ال��ك��م��ال أه��ل ع��ن��د ش��ه��ي��ر ذاك اإلس��ن��اد وع��ل��و
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ال��رءوس ط��روق ب��اب��ه ع��ل��ى م��ن ع��زي��زي ص��دي��ق��ي وال��دي س��ي��دي
ش��م��وس��ي ت��ض��يء ع��ل��ي��ه��ا دع��وة ش��ه��م خ��ي��ر ي��ا ال��ش��ي��خ��ي��ن ف��ب��ح��ق
وج��ل��وس��ي ورح��ل��ت��ي م��ق��ام��ي ف��ي ح��س��ي��ن اب��ن ي��ا ال��ح��ص��ي��ن ح��ص��ن��ي أن��ت
أن��ي��س��ي وأن��ت ال��ردى أخ��اف أو م��الذي وأن��ت ال��ع��دا أخ��ش��ى ك��ي��ف
ق��دوس م��ه��ي��م��ن إل��ه م��ن ون��ص��ر وف��ت��ح ع��زة ف��ي دم��ت
ال��ع��روس ت��اج ال��ن��ب��ي ط��ه ت��غ��ش دواًم��ا ال��س��الم م��ع وص��الة
ن��ف��ي��س ع��ل��م ك��ل ش��ئ��ت إن ص��اح ذن��وب: أس��ي��ر ق��ائ��ًال غ��دا م��ا

داود بن محمد الحقري الفقري املساوي غفر مرتجي وجًال خجًال كتبه آخره ويف
وألف. وماية وثمانني أربع سنة الفرد رجب شهر عارش يف املالكي، الخربتاوي

السنة، هذه يف تويف حتى دروسه، عىل مواظبًا شأنه عىل مقبًال املرتجم يزل ولم
هللا. رحمه

أفندي الحافظ عبد بن محمد الشيخ العارف املسلك الناسك الصالح األجل ومات
الحفني، والشيخ البكري مصطفى السيد عن الطريق أخذ الحنفي الخلوتي ذاكر أبو
اإلسقاطي وأدرك الحماقي أحمد والشيخ الدلجي، محمد الشيخ العالمة عىل الفقه وحرض
يف وانقطع وألف، وماية وثمانني إحدى سنة برصه وكف قط، يتزوج ولم واملنصوري،
وال عبد وال جارية وال غريب، وال قريب عنده وليس بمفرده، سنة وعرشين إحدى بيته
األغنام وعنده دايًما مفتوح وبابه التبانة، جهة متسع وبيته مطلًقا، يش يف يخدمه من
وإطعامهم علفهم يبارش وهو الحوش يف مطلوقون والجميع والبط، واألوز والدجاج
بأن الناس يف واشتهر ثيابه يغسل وكذلك بنفسه، طعامه ويطبخ بنفسه، املاء وسقيهم

واألرسار. املعارف أهل من كان ألنه ببعيد وليس تخدمه؛ الجن
يش، كل يف طوىل يد له وكان منه، والتلقي عنه لألخذ الطلبة من الكثري إليه ويأتي
يف تام واستحضار واألوفاق والروحانيات واألسما واملعارف العلوم يف جيدة ومشاركة
وأنسابها بأسمايها بالواحدة ويعرفها السنانري من كثرية عدة وعنده عنه، يسال ما كل
أخت فالنة وهذه ياسمني، بنت كمونة وهذه بستانة، بنت تحفة هذه ويقول: وألوانها،

السنة. هذه من شوال شهر يف — تعاىل هللا رحمه — تويف ذلك. غري إىل فالنة،
الشافعي املرحومي مصطفى الشيخ املتقدم الفهامة والرحالة العالمة اإلمام ومات
املتون مرصوحفظ وحرضإىل وجوده، وحفظه القرآن وقرأ باملنوفية، املرحوم بمحلة ولد
والحفني وامللوي قايتباي عيل والشيخ واملدابغي كالدفري املتقدمني األشياخ عىل وتفقه
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الناس، به وانتفع أزبك وجامع باألزهر الدروس وأمىل واملنقول، املعقول يف ومهر وغريهم،
ونوادره، فوايده من ويستفيدون ويكرمونه ويحبونه األعيان بعض بيوت إىل يرتدد وكان
ومفاكهته، حديثه يمل ال واللطايف واألشعار للمناسبات واستحضار حافظة له وكان

هللا. رحمه السنة، هذه يف تويف
املتفنن املتقن الفصيح النحرير الجديل األصويل النحوي الفقيه العالمة اإلمام ومات
امللوي الشيخ والزم العرص شيوخ حرض املرصي، األزهري بالطحان الشهري عيل الشيخ
الدروس ويقرر الكتب يقرا وكان تخرج، وبه األخري لدروس معيًدا وكان والجوهري
يتعفف وال أيامه، غالب البطالة وحب والسآمة امللل عليه يغلب كان أنه إال مطالعة، بدون
وله والنظم، النثر يف جيدة سليقته وكانت قلت، وإن ويطلبها كان، وجه أي من الدنيا عن
ومنظومة وصغرى، كربى التوحيد يف ومنظومتان املنطق يف ومنظومة الفقه، يف منظومة
بن المية محاكاة عىل الميتان وله الطب، يف ومنظومة البيان، يف ومنظومة العروض، يف
شعبان أواخر يف تويف السمرقندية، عىل امللوي رشح عىل وحاشية وصغرى، كربى الوردي

السنة. من
بن هللا عبد بن يوسف الشيخ املستعد الفاضل الوجيه النبيه العالمة اإلمام ومات
وحرض رزة، أحمد الشيخ بلديه عىل تفقه الشافعي، برزة الشهري السنبالويني منصور
من وغريهم الصعيدي والشيخ عطية والشيخ الرباوي، والشيخ الحفني، الشيخ دروس
الجأش ساكن محتشًما وجيًها إنسانًا وكان اإلقرا، والزم وأفاد ودرس وأنجب األشياخ،
يزيد ال املالبس مجمل الدنيا، أمور يف كغريه يتداخل ال بحاله قانًعا الشكل بهي وقوًرا
وتويف تعلل حتى يزل ولم الرضورية، األمور لبعض األحيان بعض يف الحمار ركوب عىل

تعاىل. هللا رحمه السنة، هذه يف
عبد العالمة اإلمام بن عيل بن الرحمن عبد الشيخ املجيد املفوه املفيد العالمة ومات
مذهب يف وتفقه األشياخ، وحرض القرآن وحفظ والده حجر يف نشأ البشبييش، الرءوف
يف عليه وحرض كلية مالزمة والزمه الوالد بالشيخ واجتمع شافعيون وهم وجده، أبيه
يف وأقراني والرياضيات، املذهب يف الغريبة الفروع من كثريًا وحفظ حنيفة، أبي مذهب
مذهب إىل فانتقل رعونة بعض به وكان الهجا، وحروف القرآن من شيٍّا الصغر حال
له: يقول وسمعته فعله عىل فالمه انتقاله، يف رسوره يظن بذلك الوالد وأخرب حنيفة أبي

ج��م��ي��ل ي��رت��دي��ه رداء ف��ك��ل ع��رض��ه ال��ل��وم م��ن ي��دن��س ل��م ال��م��رء إذا

341



الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

وثمانني سبع سنة يف والده موت بعد وذلك الوقت، ذلك من عنده قدره وانحط
عىل يفتي مدة بها وأقام دمياط إىل بآخرة وسافر باله وتكدر حاله وأملق وألف، وماية
له عرض ألمر مرص قدم ثم مثله عن الثغر لشغور هناك أمره وراج الحنفية، مذهب
بالثمن يشرتيها من يجد فلم شئونه يف ثمنها ليرصف داره بيع وأراد بمرص، فأقام
تعلق وربما الذهن، وصحة املعرفة حسن مع بفوايد يذاكر حسنًا إنسانًا وكان املرغوب،
واسمه الثغر قايض بها مدح أبياتًا لنفسه وأنشدني حظه، قل ولذا غريبة فنون ببعض

هذا: تاريخها وبيت نرصي، محمد

م��ق��دم ن��ص��ري م��ح��م��د ب��ش��رع أرخ ال��ن��ع��م��ان م��ذه��ب رج��اء

وهو داره يف وحيًدا السنة هذه يف — هللا رحمه — تويف ترى، كما تاريخان وهما
جالس.

األسواق يف ويميش متجرًدا سنينًا أقام البكري عيل السيد املعتقد املجذوب ومات
تقدم وقد أوقاته، غالب يف معه يصحبه طويل نبوت وبيده كالمه، يف ويخلط عريانًا
فيه وللناس لحيته، يحلق وكان أمونة، بالشيخة املعروفة تبعته التي املرأة وذكر ذكره
أغراضهم حسب عىل ويؤولونها ألفاظه ويوجهون تخليطاته إىل وينصتون عظيم اعتقاد
من ومنعه عليه فحجر الناس مساتري من أخ له وكان ووقايعهم، أحوالهم ومقتضيات
فأقبل كراماته، وخوارق مكاشفاته وذكر زيارته يف الناس ورغب ثيابًا وألبسه الخروج
والنذور، بالهدايا إليه وأتوا جهة، كل من لزيارته وترددوا ناحية كل من عليه الناس
أمر بذلك فراج النسا وخصوًصا الخاليق عليه وازدحم التقليد، يف عوايدهم عىل وجروا
وسمن وعظمت فنبتت لحيته حلق من ومنعه لصيده شبكة ونصبه دنياه واتسعت أخيه،
غالب يبيت شقيانًا عريانًا ذلك قبل كان وقد والراحة، األكل كثرة من جسمه وعضم بدنه
ويراعيه يخدمه من به وقيد والصيف، الشتا يف باألزقة أكل غري من طاويًا بالجوع لياليه
وتارة وكالمه ألفاظه يف ويخلط نفسه يحدث يزال وال حاجِته، وقضا ويقظته منامه يف
وذوي الزايرين بعض نفس يف ملا األلفاظ بعض مصادفة من بد وال يشتم، وتارة يضحك
أن ويحتمل قلوبهم، وخطرات نفوسهم يف ما عىل واطالًعا كشًفا ذلك فيعدون الحاجات،
نسبتهم وسبب حالهم، شهود يف املستغرقني املجاذيب البله من كان فإنه كذلك يكون
حتى حاله هذا يزل ولم البكرية، من أنهم ال البكري بسويقة يسكنون كانوا أنهم هذه
الرشايبي بمسجد ودفنوه ناحية، كل من ملشهده الناس واجتمع السنة هذه يف تويف
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ومقاًما مقصورة قربه عىل وعملوا املسجد، من قطعة يف الرويعي جامع من بالقرب
عنده وتزدحم ومنشدين وقرَّا وميعادات ليال يف مدفنه عند واجتمعوا للزيارة، يقصد

سنتني. بنحو بعده أيًضا أخوه ومات بالرجال، النسا ويختلط الخاليق أصناف
الحنفي، الالزجي أفندي صادق بن مصطفى املفخم والنبيه املكرم الوجيه ومات
يف املتون وبعض القرآن وحفظ والده حجر يف ونشأ وألف وماية وسبعني أربع سنة ولد
علم عليه وقرا أبيه، عىل وتفقه الرتكية اللغة يف ومهر والشاهدي الربجيل وحفظ صغره،
وقرأ النحو، عنه وأخذ الفرماوي محمد الشيخ والزم األشياخ، بعض عىل وحرض الرصف
لطلبة واملطالعة لإلفادة تصدر ثم باألزهر، الجربت برواق وغريه السعد مخترص عليه
كريس عىل وعظ مجلس له وعمل وفراجة، تاًجا له ولبس األروام، برواق املجاورين األتراك
اللون أبيض الطلعة بهي جسيًما وسيًما وكان لحيته، نبات قبل وذلك املؤيدي، بالجامع
واألمرا واألتراك العرب أبناء من كثري ذاته ومشاهدة وعظه لسماع فاجتمع البدن رابي
عيل يحرضه كان وممن لسان، وطالقة بفصاحة والرتكي بالعربي لهم فيقرر واألجناد،
كثريًا داره إىل أيًضا هو ويذهب كثريًا، إليه يرتدد وصار وأحبه فيه وهام مستحفظان أغا

املعنى. يف قيل كما

ال��ل��واح��ظ س��اج��ي م��الح��ة ب��دي��ع ح��س��نً��ا ك��ال��ب��در واع��ًظ��ا ب��روح��ي
ب��واع��ظ وج��د ذو ه��ام ق��د ف��ك��م وج��ًدا ه��م��ت إن ب��ه ع��ج��ب وال

املتكلم هو فكان الخرق، بباب التكية ومشيخة إسكندر وقف عىل متوليًا والده وكان
الصفطه أحمد الشيخ وهو ذلك، عىل املبارش حاسب أنه واتفق أبيه، عن عوًضا ذلك عىل
املذكور أحمد الشيخ فطلب املذكور، أغا عيل به فأغرى فماطله عليه تأخر بما وطالبه
الناس واجتمع وهيئته، بقاووقه الخرق بباب السبيل شباك عىل وعلقه وأشهره به ونكل
الرتداد من وأكثر الناس، وهابه املرتجم أمر فاشتهر أطلقه ثم كامًال يوًما عليه للفرجة
تويف وملا الحيثية، وارتباط الجنسية التحاد وأكرموه، وأحبوه وعظموه األمرا بيوت إىل
فروة فألبسه بك مراد إىل وذهب املشيخة، لطلب هو انتبذ رواقهم شيخ أفندي مصطفى
واجتمعوا سنه، لحداثة عليهم مشيخته وأبوا الرواق أهل فتعصب الرواق مشيخة عىل
شيًخا واستمر وسكتوا، بقهرهم فرجعوا وطردهم ونهرهم فزجرهم بك مراد إىل وذهبوا
ذكره واشتهر قبله، من كان كما الدرس لهم ويقرأ يوم كل يف الرواق إىل يأتي عليهم
وقف من التبانة جهة عظيمة داًرا وسكن عظيمة وجاهة ذا وصار لحيته وعظمت
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واحتفل والهدايا، التقادم لهم وقدم واليم لهم وعمل واألكابر، األعيان إليه ودعا رواقهم،
مرتبًا له فأرسلوا شأنه يف الدولة وكاتب أشغاله يف له وسعى الوكيل أغا مصطفى به
من الدنيا عليه وأقبلت حاله واتسع يوم، كل يف نصًفا وخمسون ماية وقدره بالرضبخانة
مخلفاته فأحرز وحرص، مكنة ذا وكان وألف، ومايتني أربع سنة يف أبوه ومات جهة، كل
باشا حسن حرض ملا أنه له فاتفق الناس، حق يف اللسان سليط وكان تركته وباع أيًضا
والشيخ السادات الشيخ مع وجلس الحسيني، املشهد زيارة إىل مرة فحرض مرص إىل
الشيخ فأخربه باشا حسن عنه فسأل قام، ثم هنيهة فجلس املرتجم عليهم فدخل البكري
إىل ذهب ثم والده، عليه فانزعج بنفيه فأمر الناس؛ حق يف وتكلمه أحواله عن السادات
يسعى يزل ولم ليلته من فرجع ابنه، برد وأمر شيبته ورحم له فرق وكلمه باشا حسن
يأخذه كاد حتى وصحبة صداقة معه وجدد داره إىل باشا حسن أحرض حتى ويتحيل
عند قربه باب الفتح عن وانغلق حياته ماء غار حتى وفورته فوعته يف يزل ولم صحبته،

السنة. هذه يف الشبيبة مقتبل وهو مماته،
املالكي، النفراوي سالم العالمة اإلمام بن أحمد الشيخ املبجل املحرتم الشيخ ومات
عبد الشيخ له تعصب والده مات وملا ورياسة، وتنعم رفاهية يف والده حجر يف نشا
أبيه، درس مكان يف لإلقرا وأجلسه وتعلقاته والده وظايف له وحاز الشرباوي هللا
فتطلع أبيه طلبة أكرب من الصعيدي عيل الشيخ وكان عليه بالحضور أبيه جماعة وأمر
لذلك ولده وصدر وأقصاه الشرباوي الشيخ فعارضه لذلك أهًال وكان محله، يف للجلوس
وكان سنينًا الصعيدي الشيخ نفس يف ذلك فحقد لسانه، يف ولثغة بضاعته قلة مع
وعد ذكره، واشتهر أعوانًا له واتخذ والدعاوي، للقضايا وتصدى ومكر دهاء ذا املرتجم
عيل شأن ظهر وملا وهيبة، صولة ذا وصار واألعيان، األمرا إليه وترددت الكبار من
كان إنه حتى ويكرمه شفاعته ويقبل عليها وجده التي وحالته حقه له يرعى كان بك
وكان بك محمد إىل الرياسة وانتقلت بك، عيل مات فلما بالجيزة التي بداره إليه يأتي
القباني فتيح بن بدوي محمد السيد وكان لقوله، ويسمع الصعيدي بالشيخ عناية له
الوقت فريصد للمرتجم الباطنية الصعيدي الشيخ كراهة يعلم الحسيني ملشهد مبارش
فيساعده حقه يف والتكلم مذاكرته ويفتح األمري، عند الصعيدي الشيخ فيه يحرض الذي
من بيده وما وقبايحه مساويه ويذكرون املرتجم، من نفسه يف املكمون ويظهر الشيخ
عليه األمري صدر أوغروا حتى املتخربة األوقاف من نظارته تحت وما حق بغري الوظايف
تسلطت ذلك فعند وأهانه، إياها بتقليده عليه أشاروا من عىل وفرقها وظايفه منه فنزع
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وهدموا األرذال، عليه وتطاول األنذال، عليه وتجارس الشكاوى، فيه وكثرت األلسن عليه
منها يسلك التي الطرق من قطعة وأخذ بنايه يف تعدى كان ألنه بالجيزة؛ الذي بيته
غفر السنة، هذه يف تويف حتى ذلك عىل استمر أمره، وبرد ذكره خمل ذلك فعند الناس،

وكرمه. بمنه وسامحه له هللا
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وأول القبطي مرسى عرش لثامن املوافق املحرم عرش سادس يف أذرعه النيل أوىف فيها
زكا الواحد الفدان أن حتى الغالل رمي يف وبورك األسعار انحلت وفيها السنبلة، برج
غالب املاء وشمل بابَه، أول إىل وثبت املتوسطة الزيادة إىل النيل وبلغ أفدنة، خمسة بقدر

الجسور. وإصالح الرتع وحفر املجاري لسد الناس التفات بسبب األرض
املصالحة مال بطلب الرومية الديار من قابجي وصل صفر) شهر أوايل (ويف

مرصوًفا. له ورتبوا وهادوه دار يف فأنزلوه والحلوان،
يذهب ولم لحضوره، وتشوقوا الحاج جاويش انتظروا الناس أن الحوادث) (ومن
عن يستخرب هجانًا بك إبراهيم وأرسل باألزلم، وال بالوش مالقاة السنة هذه يف إليهم
تجمعوا العرب أن وأخرب صفر، شهر من والعرشين الثالث ليلة ورجع فذهب الحجاج
وأحرقوه، املحمل وكرسوا الحجاج ونهبوا شعيب، مغاير عند النواحي ساير من الحج عىل
وانجرح أثقالهم ونهبوا ودوابهم أحمالهم وأخذوا معهم، واملغاربة الحجاج غالب وقتلوا
عريان وهو العرب أحرضه ثم أيام ثالثة خربه وغاب رصاصات، ثالث وأصابه الحج أمري
وتركهم العقبة قلعة إىل أدخلوه منهم تبقى والذي بإجمالهن، النسا وأخذوا حال، أسوأ يف
مزيد ال ما الليلة تلك والحزن الغم من بالناس فنزل زاد، وال ماء غري من بها الهجان
يف فخرجا ذلك، بسبب ليسافرا األشقر بك وعثمان األلفي بك محمد عينوا إنهم ثم عليه،
الجمال من صادفوه ما اليوم ذلك يف أتباعهم وخطف صفر عرشين سابع الخميس يوم
ودخلوا الحجاج من جماعة وصل خروجهم يوم ويف الباعة، من والعيش والكعك والبغال
الحجاج باقي مع تالقوا نخل إىل وصلوا فلما والتعب، والجوع العري من حال أسوأ يف
وأرسل الحجاج من جماعة وصحبته غزة إىل وذهب الحاج أمري ووجدوا ذلك، مثل عىل
وثالثني اثنني املدينة رصة من وأرسل السنة هذه يف املدينة يزوروا ولم األمان، يطلب



الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

ا، جدٍّ كثري يش واملحزوم األموال من الحادثة هذه يف وضاع حرب، عرب مع ريال ألف
مديدة. مدة من مثله يتفق لم املواسم أعظم من كان العام هذا موسم أن وأخربوا

منهم وصل من حالة مثل عىل الحجاج باقي دخل األول) ربيع غرة االثنني يوم (ويف
ذلك. قبل

واملشايخ والوجاقلية األمرا واجتمع بالقلعة الديوان عملوا الثالثا) يوم صبحها (ويف
وقدر والخزينة، الحلوان طلب مضمونه فكان األغا، بصحبة حرض الذي املرسوم وقري
ليد تسلم فضة نصًفا وأربعون وخمسة آالف وعرشة كيس وأربعماية آالف تسعة ذلك

تأخري. غري من املعني األغا
كاشف حسن بيت إىل وأرسلوا ريال، ألف ثالثني الحاج أمري زوجات عىل عملوا وفيه
وألبسوا الحجاج، مع العرب معركة يف قتل ألنه وغريها؛ الغالل من فيه ما فأخذوا املعمار
أغا عيل بنت وهي بك، مراد مماليك من ململوك ليزوجوها عنها قهًرا الخاتم زوجته
الذي قربه من رمته إلحضار جماعة وأرسلت عظيًما، وجًدا زوجها عىل ووجدت املعمار،

تابوت. هيئة عىل صندوق يف فيه دفن
«عاٍل وقرروها: املطلوبة األموال بسبب البالد عىل تفريدة عمل يف األمرا رشع وفيه
امللتزمني عىل أوراقها وكتبوا وخمسون»، ماية والدون ثلثماية ووسط ريال أربعماية وهو

منهم. ليحصلوها
من ليحرضه بك لعثمان بأمان بك أيوب كتخدا حسن سافر الخميس) يوم (ويف

املعمار. كاشف حسن بجثة املتسفرون ووصل غزة،
مرص إىل الحاج أمري اإلسماعييل طبل بك عثمان وصل األوىل) جمادى عرشين (ويف

بيته. إىل ودخل البال مكسوف
فاعتنى الحجاز إىل ليتوجه االسكندرية؛ إىل باشا يوسف األعظم الصدر حرض وفيه
مرص إىل ووصل العيني، قرص له وفرشوا وهدايا وتقادم مالقاة له وأرسلوا بشأنه األمرا
عليه للسالم حرضوا ثم وضيافات تقادم له وأرسلوا العيني قرص إىل املراكب من وطلع
حصانني لهما وقدم ثمينة، خلًعا بك ومراد بك إبراهيم عىل فخلع وكبكبة، زحمة يف
عليه وسلم يومني بعد باشا عزت محمد املتويل الباشا له نزل ثم مرختني، برسجني
لقرص املواجه بالقرص جلس اإلبراهيمي، بك الرحمن عبد لخفارته وأقاموا القلعة، ورجع

ظنونًا. وظنوا حضوره من تخيلوا وقد العيني
من باستدعاء القلعة إىل باشا يوسف طلع الثانية) جمادى ثالث األحد يوم (ويف
العيني، بقرص محله إىل حافل موكب يف ونزل الظهر بعد إىل عنده فجلس املتويل، الباشا
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وماية قمح إردب خمسماية وهي: هدية كتخدايهم مع بك ومراد بك إبراهيم له وأرسل
له وهيئوا أشغاله وقضوا أياًما بالقرص وأقام ذلك، وغري هندي أقمشة وتعبيات أرز إردب
ليسافر السويس إىل وذهب الثانية جمادى أواسط يف وركب بالسويس، واملراكب اللوازم

األخرى. واستهلت وحوادثها السنة هذه وانقضت القلزم، من جدة إىل

الركبان بذكرهم سارت ومن األعيان من فيها مات من وأما

جامع النظيم، املجد عقد فريد األقاليم عني إنسان العرص، وجه وغرة الدهر نادرة فمات
والح صباه، يف النجابة رداء لبس من والباطن، الظاهر اسم ومظهر واملحاسن، الفضايل
أبيه عن ورثها التي مجده أثواب عليه تقرص ولم عاله، صحايف عىل املكارم عنوان

شعر: لهب، الدخان خلف أن يخرب النسب نور جبينه فعىل وجده،

ه��م��ات ي��ت��ل��وه��ن ح��ي��ن ه��م��وم��ه ث��اق��ب��ه ال��ع��زم واري ال��ح��زم م��س��ت��ي��ق��ظ
ال��ط��واي��ات ت��ص��ف��و أن ال��م��ج��د وأول ي��ك��دره��ا غ��ل م��ن ال��ط��وي��ة ص��اف��ي

شيخ الصديقي، البكري أفندي محمد السيد األريب والنجيب النسيب الحسيب
املنصبني والده بعد تقلد املحمية، بمرص األرشاف السادة ونقيب البكرية السادة سجادة
السلوك، أسالك من املكارم فرايد ونثر امللوك سرية فيهما فسار السيادتني، عنه وورث
حسن مع واملهج، األلباب سلب تنتج منطقه وبراعة حرج، وال البحر عن حدث فجوده
اجتمع وقد البحار، منه لغريتها تضطرب نوال وفيض األبصار، وفود عليه تتزاحم منظر
اإلمكان، صحف يف مسطرة البيان عن غنية وأخباره األمثال، به ترضب ما الكمال من فيه
آذنت أن إىل كذلك يزل ولم فلك، الكمال أما الدهر: له قال فكم الفلك، عروس كأنه زمانه
سقتها وقد شبابه زهرة وقطفت اإلقبال، مرشق من طلعت بعدما وغربت بالزوال شمسه

بقوله: وأرخه املرازيقي هللا عبد السيد الفاضل األملعي ورثاه أحبابه، دموع

وال��ب��ع��د ال��ق��رب ف��ي ال��خ��ل��ق ج��م��ي��ع ت��ع��م ف��ض��ل��ه م��وارد ك��ان��ت م��ن م��ات ل��ق��د
ال��خ��ل��د ج��ن��ة ف��ي ال��ت��اري��خ ب��ش��ر ك��م��ا وارت��ق��ى ف��از م��ن ال��ب��ك��ري م��ح��م��د
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بيتهم من بجنازته وخرجوا الثاني، ربيع عرش ثامن الجمعة ليلة وفاته وكانت
الشافعي اإلمام بجوار أجداده عند ودفن حافل، مشهد يف باألزهر عليه وُصيل باألزبكية،
توىل مات وملا األيام، بمثله تسمح قلما الختام، مسك كان فهو وبالجملة عنه، هللا ريض
عمر السيد النقابة وتقلد أفندي، خليل الشيخ سيدي خاله ابن البكرية الخالفة سجادة

شعر. األسيوطي، أفندي

��ِر ف��ك��فِّ زم��ان ي��ا ي��م��ي��ن��ك ح��ن��ث��ت ب��م��ث��ل��ه ل��ي��أت��ي��ن ال��زم��ان ح��ل��ف

املزايا جامع الوارف وظلها الوريقة، اآلداب وروضة واملعارف، العلوم عالمة ومات
الصالح أبو داود بن موىس بن أحمد الشيخ العالمة اإلمام الثاقب الفضل شهاب واملناقب
عىل فسمع األزهر وقدم وألف، وماية وثالثني ثالث سنة ولد األزهري، الشافعي العرويس
الصحيح الشرباوي هللا عبد الشيخ وعىل الحسيني، باملشهد الصحيح امللوي أحمد الشيخ
الحفني الشمس وعىل األرشفية، يف البيضاوي البليدي السيد وعىل والجاللني، والبيضاوي
عىل حجر وابن والشمايل جمرة أبي ابن ومخترص للقسطالني رشحه مع الصحيح

الصغري. والجامع األربعني
األطفيحي قايتباي عيل والشيخ والحفني والعزيزي الشرباوي من كل عىل وتفقه
األجهوري. عطية والشيخ الرباوي عيىس والشيخ سابق والشيخ املدابغي حسن والشيخ
معيًدا وكان العديدة السنني الزمه الصعيدي عيل الشيخ عن الفنون بقية وتلقى
الطيب ابن الشيخ من وسمع ببوالق، مرزه بجامع الصحيح عليه وسمع لدروسه،
والشيخ الحفني يوسف الشيخ دروس وحرض الروم، إىل متوجًها مرص ورد ملا الشمايل
عليه وقرا عنه وأخذ الوالد الشيخ والزم الدلجي، محمد بن وإبراهيم الحلبي إبراهيم
وكفاية املجيب عىل زاده وقوليل للسبط الرقايق وكتاب واملقابلة والجرب الرياضيات يف
مصطفى السيد عن والطريقة الذكر وتلقن ذلك، وغري زاده وقايض والهداية القنوع
فأحبه العريان، أحمد الشيخ عرصه ويل عىل ذلك بعد واجتمع كثريًا، والزمه البكري
الجامع شيخ ويكون سيسود بأنه وبرشه بناته إحدى وزوجه الشيخ به واعتنى والزمه
واختلفوا الدمنهوري، أحمد الشيخ شيخنا تويف ملا بمدة وفاته بعد ذلك فظهر األزهر،
هللا ريض — الشافعي اإلمام بمقام واجتمعوا عليه اإلشارة فوقعت الشيخ تعيني يف
الجامع شيخ واستمر كذلك، فكان العظيمة، الخطة لهذه واختاروه تقدم كما — عنه
حق للحقري يراعي يزل ولم ويفيد، ويميل ويعيد يدرس باالتفاق وريسهم اإلطالق عىل
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البن املغني يف دروسه والزمت كثريًا فوايده من وسمعت األكيدة، واملحبة القديمة الصحبة
السمرقندية، عىل وعصام واملطول املحىل، للجالل الجوامع جمع ورشح بتمامه، هشام

ذلك. وغري الورقات ورشح الوضع رسالة ورشح
لقيته وإذا الدر، نفث تحدث إذا مهذبًا لطيًفا األوضاع مليح الطباع رقيق وكان
ما كالمه ومن طنانة، بقصايد عرصه شعَرا مدحه وقد ويرس، ينعش ما لطفه من لقيت

البيتان: هذان العيدروس السيد لشيخنا الصفا رياض عىل مقرًظا كتبه

ال��وف��ا م��ي��اه ف��ي وارًدا وك��ن ال��ص��ف��ا ري��اض ف��ي ط��ال��ع��ْن أخ��ي
اص��ط��ف��ا ك��م��ال ح��ب��اه وج��ي��ًه��ا ل��ن��ا س��لِّ��م إل��ه��َي ي��ا وق��ل:

نصه: ما مضمنًا له السفر تنميق عىل وكتب

ف��ض��ائ��ل��ه ت��ب��دو م��ن��ه ش��ع��ر وح��ك��م��ة ان��ط��وى ق��د ال��ب��ي��ان ال��س��ح��ر ع��ل��ى ك��ت��اب
ك��ام��ل��ه ال��ع��ق��ل واف��ر ع��ل��ًم��ا ال��ب��ح��ر ه��و س��ي��د ل��ح��ض��رة أس��ف��ار وت��ن��م��ي��ق
ت��م��اث��ل��ه ال ال��ت��ي ال��ح��س��ن��ى ق��ص��ائ��ده ف��ي ف��ه��ي ال��ب��الغ��ة أس��رار رم��ت إذا
ق��ائ��ل��ه ال��م��ط��ول ال��م��دح ب��م��خ��ت��ص��ر ج��م��ان��ه��ا وع��ق��د أف��راح ع��رائ��س
أوائ��ل��ه ت��س��ت��ط��ع��ه ل��م ب��م��ا آلت زم��ان��ه األخ��ي��ر ك��ن��ت وإن وإن��ي

نصه: ما النفحة عىل وكتب

ال��ن��ف��وس م��وت ب��ه ي��ح��ي��ا ن��ش��ره��ا ال��ع��ي��دروس ال��وج��ي��ه ال��م��ول��ى ن��ف��ح��ة
تُ��نُ��وس��ي ق��د ع��ه��ًدا األرواح ذك��ر ع��رف��ه وذاك ب��اه��ي ع��ط��ر
ال��ن��ف��ي��س ال��ع��ق��د درر أب��ه��ى ف��اق م��ا ال��ع��رف��ان غ��رر م��ن ج��م��ع��ت

له: األسفار تنميق عىل كتب وقد أيًضا وله

أس��ف��ار ت��ن��م��ي��ق م��ن ال��ك��ون أش��رق أم إس��ف��ار ض��وء ع��ن ال��م��ن��ا ب��رق أالح
أس��ف��ار ب��ع��ض ف��ي ب��دا در ع��ق��د ف��ي م��ن��ظ��م��ة ج��اءت ق��د ال��ي��واق��ي��ت أم
س��اري ال��ورى ب��ي��ن س��ره ال��ذي ـ��ده ع��ب��ـ م��دح��ي ب��ال��رح��م��ن ألق��س��م إن��ي
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ال��ب��اري ال��خ��ال��ق وس��ر ال��ع��ل��ي ـ��م��ج��د ال��ـ وذو ال��ج��ل��ي��ل ال��ف��ض��ل ذو ال��ع��ي��دروس��ي
أش��ع��ار ن��ظ��م م��ن ع��زًال ج��وه��ر م��ن ت��ك��رم��ة ن��ور م��ن ص��اغ��ه ال��ذي إن

عليه: أيًضا وله

ال��س��اري ن��وره ف��ي س��َرى س��اري الئ��ح أس��رٌّ
واري ال��ه��وى زن��د ب��ه ب��اه ب��اه��ر ون��ور
أس��ف��ار ح��س��ن ف��ي ب��دا زاه س��ره وب��در
أس��ف��ار ت��ن��م��ي��ق أم ن ال��م��ك��ن��و ال��ج��وه��ر وع��ق��د
ج��اري ل��ل��ه��وى ف��ل��ٌك ـ��ه ف��ي��ـ ع��ب��اب ب��ل ك��ت��اب

وفا: بن الخالق عبد األستاذ يمدح كالمه ومن

ت��ط��ل��ع ال��س��ع��ادة ب��رج س��وى ف��ي أب��ت م��ط��ل��ع ال��س��ع��ادة أف��ق ل��ه��ا ش��م��وس
ي��ش��ف��ع ل��ي��س ع��زه ف��ي م��ف��رد س��وى س��ن��ام��ه��ا ي��رق��ى ل��ي��س ف��ض��ل م��ع��ارج
وص��دع��وا س��ن��اه��ا ع��ن س��واه��م وص��د وال��وف��ا ال��م��ج��د أول��و ال��س��ام��ي أف��ق��ه��ا س��م��ا
وم��ه��ي��ع ال��رش��اد ي��ب��غ��ي ل��م��ن س��ب��ي��ل ب��ن��وره��م أض��اء ق��د ه��دي ك��واك��ب
وت��درع��وا ج��ل��ب��ب��وا ك��م��ال ب��ك��ل األل��ى وال��ق��ادة األم��ج��اد ال��س��ادة ه��م
م��ت��رع ال��ده��ر م��دى األص��ف��ى وك��اس��ه��م وال��ص��ف��ا ال��ت��ق��رب راح ال��ش��ارب��و ه��م

طويلة: وهي
التوشيح: هذا إليه ينسب ومما

م��ع��ج��ب��ا وت��ث��ن��ى ال��خ��د زاه��ي ال��ب��ان غ��ص��ن م��اس
ال��رب��ا وأث��ي��الت وال��رن��د ال��ن��ق��ا أف��ن��ان ب��ي��ن

م��ائ��س غ��ص��ن ف��وق ب��دًرا خ��ل��ت
ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م��ات أم��ال��ت��ه ق��د

وسمعته بتمامه، ذكره إىل حاجة فال واألوتار األغاني يف االشتهار غاية مشهور وهو
تركته، ذلك فعند ببالغته األديب قاسم الشيخ ظهر حتى الشعر أنظم زلت ما يقول: مرة
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صفوه بالكدر فبدلت املوت موارد ورد حتى مجلوة، الطلبة عىل فضله كوس تزل ولم
الدهر؟ يكدره ال صفا وأي

حادي يف وذلك ورضوان، رحمة بروح جدثه وتلقاه الجنان بجوار تعاىل هللا ودعاه
العريان الشيخ صهره بمدفن ودفن حافل، مشهد يف باألزهر عليه وُصيل شعبان، عرشين
التدبري إسقاط يف التنوير نظم عىل رشح تآليفه ومن والرضوان بالرحمة هللا تغمدهما

ذلك. وغري السمرقندية عىل امللوي عىل وحاشية نظم وهو امللوي، للشيخ
يف بالتدريس تعني الذي أحدهم نبال، أذكيا فضال كلهم األربعة أوالده وخلف
النبيه وأخوه محمد، السيد الدين شمس األملعي والفهامة اللوذعي العالمة باألزهر محله
السيد النجيب والفهيم اللبيب الذكي وأخوه أحمد، السيد الدين شهاب املتقن الفاضل

فيهم. هللا بارك مصطفى، السيد الناجح واملفرد الصالح والنبيه الرحمن، عبد
السيد الفهامة والعمدة العالمة صاحبنا رثاه — هللا رحمه — املرتجم تويف وملا

بقوله: بالخشاب الشهري الوهبي إسماعيل

ج��وان��ب��ه ث��م ال��غ��ي��ر ع��روش ل��ذاك وت��ق��وض��ت ال��ع��ال أرك��ان وص��دع
غ��ي��اه��ب��ه ت��زول ل��ي��س��ت ال��دج��ى ك��أن ح��ال��ًك��ا أس��ود ال��ص��ب��ح ض��وء وغ��ادر
ش��ارب��ه غ��ص ق��د ال��ع��ذب ال��ف��رات وأن ب��أه��ل��ه��ا م��ادت األرض أن ت��ر أل��م
ن��وائ��ب��ه ش��خ��ص ك��ل ع��ن ب��ه ت��زال ال��ذي ب��ال��ع��ل��م األي��ام ن��وب س��ط��ت
ي��ق��ارب��ه ط��ود أي ط��ودا ض��م وق��د س��ري��ره أق��ل��وا أن��ي ل��ه��م ع��ج��ب��ت
وس��ب��اب��ه ال��ف��ض��ا ب��ج��دواه وض��اق ب��ح��ف��رة ال��خ��ض��م ال��ب��ح��ر ث��وى وك��ي��ف
س��واك��ب��ه ت��رق��ا ل��ي��س دم��ع ب��م��ن��ه��ل ل��م��ص��اب��ه ف��اب��ك��ي��ا ق��وًم��ا خ��ل��ي��ل��ي
ت��ع��اق��ب��ه ج��ذاذًا األح��ش��ا ي��ج��ع��ل أس��ى م��ض��ى م��ذ وأع��ق��ب أودى إذ آد ل��ق��د
م��ض��ارب��ه ت��ف��ل ال ح��س��ام وأي ض��ي��اؤه ي��خ��ب��و ل��ي��س ش��ه��اب وأي
م��آرب��ه ي��وًم��ا واف��ت��ه ف��ت��ى وأي أف��ل��ت��ت ال��م��ن��ي��ة أي��دي ف��ت��ى وأي
م��ص��ائ��ب��ه ق��ل��ب ك��ل وأص��َم��ت ��ت أص��مَّ ب��ع��دم��ا ال��ده��ر م��ن ت��ب��غ��ى ع��س��ى وم��اذا
ت��راي��ب��ه ف��ي��ه األرض ت��رب ت��م��ازج ب��ب��رزخ ن��راه أن ع��ل��ي��ن��ا ي��ع��ز
س��ح��اي��ب��ه س��ًح��ا ال��رض��وان م��ن ع��ل��ي��ه وأم��ط��رت ال��م��ل��ث ال��غ��ي��ث ق��ب��ره س��ق��ى
ع��ج��اي��ب��ه ال��م��ع��اد ب��أش��راط وج��اءت ج��ان��ب��ه وازور ال��ده��ر وج��ه ت��غ��ي��ر
م��ش��ارب��ه ص��اف��ي��ات ورًدا ك��ان وق��د خ��ط��وب��ه وق��ع ال��ع��ي��ش ص��ف��و وك��در
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ك��واك��ب��ه ت��ه��وى ال��م��ج��د س��م��اء وأف��ق ح��س��رة ال��م��دام��ع أذري ال ل��ي ف��م��ا
م��ذاه��ب��ه ك��ان��ت ل��ل��ه م��وص��ل��ة ذاه��ب ف��ق��د ع��ل��ى أب��ك��ي ال ل��ي وم��ا
ن��وادب��ه ق��ام��ت ف��ي��ه ي��وم ك��ان ف��ال ان��ت��داب��ه ك��ان ل��ل��ه��دي ه��دى إم��ام
م��رات��ب��ه ال��ف��رق��دي��ن م��ن��اط وف��وق وج��ه��ه دون ال��ض��ح��ى ش��م��س أغ��رس��ن��ي
م��واه��ب��ه ل��ل��ع��ف��اة ت��ج��ري وك��ال��ب��ح��ر ي��م��ي��ن��ه س��ي��ب ك��ال��س��ي��ل ن��دى ح��ل��ي��ف
ي��راق��ب��ه خ��وًف��ا ان��ف��ك م��ا أن��ه ع��ل��ى م��وط��ن ك��ل ف��ي ب��ال��ل��ه ث��ق��ة أخ��و
ث��اق��ب��ه ال��خ��ط��ب م��ح��ل��ول��ك ل��دى ي��ض��يء ن��ًه��ى أخ��ي ورأي ح��ل��م ذي ع��ف��و ل��ه
وج��الب��ب��ه أردان��ه م��ط��ه��رة م��ض��ى وق��د ع��اش ال��رش��د أه��ل ن��ه��ج ع��ل��ى
ع��واق��ب��ه خ��ي��ف��ت األم��ر م��ا إذا ون��رج��و م��ل��م��ة ل��ك��ل ن��دع��و ال��ذي ذا ف��م��ن
م��ط��ال��ب��ه أع��ي��ت ق��ب��ل م��ا ع��را وح��ل ب��ع��ده ال��م��س��ائ��ل اإلي��ض��اح ذا وم��ن
ذواي��ب��ه ط��ف��ل ك��ل م��ن ل��ه وش��اب��ت ف��ق��ده ح��ادث ال��دي��ن رك��ن ه��د ل��ق��د
وك��واع��ب��ه ح��وره ف��ي��ه والق��ت��ه م��ن��ع��ًم��ا ال��ج��ن��ان ب��ف��ردوس وح��ل

اإلفضال مزايا وجامع الكمال رتب جايز املفخم واملالذ املعظم الخواجة ومات
التجارة وتعاطى مرص واستوطن الفيوم من والده أصل محرم، بن محمود الحاج سيدي
وملا والرفاهية، العز يف فرتبى املرتجم له وولد دنياه واتسعت مراًرا، الحجاز إىل وسافر
نجابة فيه وظهرت وأعطى وأخذ واشرتى وباع وشارك الناس وخالط رشده وبلغ ترعرع
األمور، قياد له وسلم والده فانجمع ذهبًا، صار الرتاب مسك إذا كان حتى وسعادة،
والرومية، والشامية والحجازية املرصية بالديار خربه وشاع أمره ونما ذكره فاشتهر
وأحبه ورأيه، بقوله ووثقوا والوكال الرشكا له فأذعنت والنصح، واألمانة بالصدق وعرف
وسياسة وتؤدة ومداراة وفطانة سري وحسن وحشمة بعقل فيهم وتداخل املرصية األمرا
وزخرفها وأتحفها ووسعها داره وعمر الجسيمة، األمور يف تخلص وحسن وأدب ولطف
املثال، بديع بستان القاعة وحول الشكل، مليحة فسحة وأمامها عظيمة قاعة بها وأنشأ

الجهتني. من عليه مطلة وهي
واألعيان األكابر إليه دعا عظيًما مهًما له وعمل اآلن املوجود أحمد سيدي ولده وزوج
الرحبة، حبس من بالقرب بيته بجوار مسجًدا وعمر الغاية، إىل فيه وتفاخر والتجار،
وظايف فيه ورتب جهات بعض عليه ووقف والبهجة، والحسن اإلتقان غاية يف فجاء
ظاهر األوضاع، مليح الطباع جميل محتشًما وقوًرا حسنًا إنسانًا كان وبالجملة وتدريًسا،
إمارة يف الحجاج مع الرب يف ورجع القلزم من السنة هذه يف حج األوصاف، كامل العفاف
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شوبة فصادفتهم مكملة، زايدة وهيئة مجملة أحمال يف الحج عىل الرشقاوي بك عثمان
هللا. رحمه مثله، بابه يف يخلف ولم بالخيوف، ودفن فيها، عليه فقيض شديد حر

التهنئة يف قوله ذلك فمن املرتجم يف مدايح الصاوي مصطفى الشيخ وللعالمة
بالفرح:

ال��ح��س��ن ب��ال��س��رور ع��ل��ي��ن��ا الح��ت وال��م��ن��ن ال��م��ن��ى ب��أف��راح ب��ش��رى
وال��س��ك��ن ال��ع��ال ف��ي وط��ي��بً��ا م��س��ًك��ا ب��ال��ش��ذا ف��اح��ت األك��وان وم��ع��اه��د
وال��ب��دن أرواح��ن��ا إل��ى ف��س��رى ن��ف��ح��ات��ه م��ن األن��س ن��س��ي��م وذك��ا
ب��ال��ف��ت��ن روض��ات��ه��ا ف��ت��زي��ن��ت أزه��رت ال��ت��ه��ان��ي أزه��ار وغ��ص��ون
ال��م��ق��ت��رن ال��ع��ل��ي ال��س��ع��د ط��ال��ع ف��ي أش��رق��ت ف��ي��ه��ا ال��ح��ظ ص��ف��و وش��م��وس
ال��غ��ص��ن م��ائ��س��ات أم��ال��ت ح��ت��ى ت��ب��س��م��ت ال��م��ك��رم��ات وج��ه وث��غ��ور
ل��ح��ن م��ن ب��ه م��ا ب��ل��ح��ن غ��ن��ت غ��ردت ق��د ال��ه��ن��ا أرواح وط��ي��ور
ب��ال��ع��ل��ن ال��ع��ال ف��ي ي��ش��دو ص��اح ق��د وال��ه��ن��ا ال��م��س��رة داع��ي ذا ص��اح ي��ا
وال��ق��م��ن ال��ب��ه��ي وال��ك��رم ل��ل��ج��ود ال��م��رت��ق��ي ال��ج��واد ال��ج��ود س��اح��ة ه��ي
ال��ث��م��ن غ��ال��ي��ات وص��ف��ًرا ب��ي��ًض��ا ه��ب��ات��ه��ا غ��ي��ث س��ح ق��د س��اح��ة ف��ي
س��ن��ي ف��ال��وص��ف واإلح��س��ان ب��ال��ف��ي��ض م��م��دوح��ة ص��ف��ات��ه ال��ف��ع��ال ح��س��ن
ي��ك��ن ل��م م��ث��ل��ه��ا ذات وج��م��ي��ل م��ك��ارم ب��ج��ود إع��ط��اء وج��زي��ل
ال��م��س��ت��ك��ن ل��ط��ف��ه ل��رق��ة ل��ط��ًف��ا ع��ط��ف��ه أه��دت ال��خ��ل��ق ف��ي أخ��الق��ه
أم��ن أم��ان ب��ل رح��ب ورح��اب م��واس��م ل��الج��ت��م��اع س��اح��ات��ه
ال��س��ن��ن ب��ف��رض ال��ع��ل��ي��ا ال��ي��د ف��ل��ه م��ري��ح��ة ل��ل��ط��ال��ب��ي��ن راح��ات��ه
وغ��ن��ي ف��ق��ي��ًرا ي��ك��ف��ي ع��ط��ا ف��ي��ه��ا م��ق��اص��د ل��ل��واف��دي��ن أف��راح��ه
ال��ل��س��ن ب��ال��ل��س��ان وش��ك��ًرا ط��ي��بً��ا ب��ع��ب��ي��ره��ا ال��ح��م��ى ك��ل ع��ط��رت ق��د
ال��ه��ت��ن ال��غ��زي��ر ب��ال��ق��ط��ر وال��غ��ي��ث وغ��وث��ه��ا ال��ق��ل��وب ف��رح ب��ه ف��َرٌح
س��ن��ن أع��ل��ى ض��م��ن ال��م��واه��ب ف��ي��ه��ا ب��دوح��ة ال��ث��ن��اء غ��رس ب��ه ع��رس
ال��ب��دن ف��وق ال��رك��ب��ان ب��ه��ا س��ارت ب��م��ك��ارم م��ص��رن��ا ف��ي ال��ه��ن��ا ف��ل��ك
ودن��ى ق��ب��ي��ح ج��س��د ذي ك��ل م��ن ح��واس��د ال��زم��ان ري��ب م��ن ت��ف��دي��ك
ال��زم��ن ط��وي��ل ع��ل��ى ت��زف ت��ح��ًف��ا ف��ك��ره م��ن م��ص��ط��ف��ى أه��دي وإل��ي��ك
ح��س��ن م��ن ال��ن��دى م��ع ال��س��رور ف��رح م��ورخ��ا ال��ه��ن��اء الح ح��س��ن��ه��ا م��ن
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قوله: وهو النحر بعيد تهنئة أيًضا فيها وله

م��ع��ه��ود ال��ع��ه��د واث��ق م��ن ال��ه��ن��ا وأن��س م��ش��ه��ود ال��ح��ي ح��م��ى ف��ي ال��ت��ه��ان��ي زم��ان
وال��ع��ود ال��م��س��ك ع��ط��ره رب��ي��ع ع��ب��ي��ر ن��س��ي��م��ه ف��اح ال��ك��ون ف��ي ال��ش��ذا وط��ي��ب
م��س��ع��ود ال��س��ع��د ط��ال��ع ف��ي ال��م��ن��ى ف��وف��ق ب��روج��ه��ا ف��ي أش��رق��ت األم��ان��ي وش��م��س
م��ورود ل��ل��ب��ش��ائ��ر األم��ان��ي وغ��ي��ث ض��اح��ًك��ا أص��ب��ح األن��س وج��وه وث��غ��ر
م��ع��م��ود وال��ب��ش��ر األي��ام ت��ب��س��م��ت ال��ع��ال ف��ي ص��اح ق��د ال��ص��ف��و داع��ي ص��اح ف��ي��ا
م��ع��ق��ود ال��م��دح ب��ال��ل��وا ع��ل��ي��ه ح��م��ي��د ف��وص��ف��ه ال��ف��ع��ال م��ح��م��ود ب��س��اح��ة
م��خ��م��ود ال��ب��در ض��ي��ا ح��س��نً��ا ن��وره ف��م��ن ك��ام��ل ال��ح��س��ن ف��ي ال��ذات ج��م��ي��ل ج��ل��ي��ل
م��ق��ص��ود وال��خ��ي��ر ول��إلح��س��ان وح��ي��د م��ف��رد ال��ج��ود ع��ال ف��ي ال��ع��ط��اي��ا ج��زي��ل
م��وف��ود ل��ل��م��ح��ام��د ال��س��ج��اي��ا م��ل��ي��ح وال��ب��ه��ا وال��م��ك��ارم ال��م��زاي��ا ك��ري��م
وال��ج��ود وال��م��ج��د اإلح��س��ان ف��أوص��اف��ه ق��دره ال��ل��ه ش��رف م��ه��اب ع��ظ��ي��م
م��ج��ه��ود وال��ب��ح��ر ي��رت��اح ال��ن��دى ف��إن ال��ن��دى ف��ي ب��ال��ب��ح��ر ق��س��ن��اه إذا ج��واد
م��م��دود م��ن��ه ف��ي��ض��ه��ا ه��ب��ات وأس��دى م��آث��ًرا وأب��دى أق��ران��ا س��اد ل��ق��د
م��رف��ود ب��ال��رف��د ف��ه��و ف��ق��ي��ر م��ن ي��د ل��ه ب��س��ط��ت ف��إن ال��ع��ل��ي��ا ال��ي��د وح��از
م��ردود ف��ف��ق��رك أق��ب��ل ال��ن��دى ل��ب��اغ��ي ب��ب��اب��ه ال��م��ك��رم��ات ك��م��ال ي��ن��ادي
م��وع��ود ال��ق��در ل��ي��ل��ة ف��ي ف��ن��اظ��ره م��واس��م ع��ي��د األي��ام ب��س��اح��ت��ه
وم��ح��دود ح��د ال��م��دح ف��ي ألع��ج��زن��ي وال��ث��ن��ا ال��ح��م��د ف��ي ب��ال��غ��ت وإن ف��إن��ي
م��وع��ود ب��ال��س��ع��ادة م��ل��ي��ك وخ��ي��ر س��ي��ادة ع��ل��ي��ه دام��ت س��ي��ًدا ف��ي��ا
وم��ول��ود وال��د اآلب��اء ن��خ��ب��ة وي��ا ال��ورى ت��ح��ف��ة ي��ا األع��ي��اد ب��ه��ج��ة وي��ا
م��رغ��ود وع��ي��ش��ك وإك��رام ب��ع��ز ع��ي��ون��ن��ا ت��راك أن إال ال��ع��ي��د ف��م��ا
م��ف��ق��ود ف��ش��ان��ي��ك ف��اع��ل��م ال��ف��دا ف��ه��ن ال��ع��دا وان��ح��ر ق��ْم ال��ع��زِّ س��ي��وف وه��ذي
م��ح��س��ود ه��و م��ن ال��ن��اس خ��ي��ر ول��ك��ن ح��واس��د ال��زم��ان ري��ب م��ن ف��ت��ف��دي��ك
ت��ع��ود ث��م ال��ل��ه ب��ب��ي��ت ت��ح��ج م��ل��ب��يً��ا ت��ك��ون ن��رج��و ق��اب��ل وف��ي
م��ق��ص��ود ل��ل��ف��ض��ل أن��ت م��ط��م��ئ��نٍّ��ا وع��ش ال��ه��ن��ا م��ع ع��ام ك��ل واس��ل��م واب��ق ف��دم
م��ح��م��ود ال��م��س��رة ع��ي��د س��ع��دن��ا ف��ي��ا م��ؤرًخ��ا الح ال��س��ع��د داع��ي وواف��اك

ذلك. غري فيه وله
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أغا لعيل وأعطاه بك محمود مملوك وأصله املعمار، كاشف حسن األمري ومات
وواليم، مهًما لزواجهما وعمل ابنته، وزوجه األمور يف ودربه ورباه صغريًا أخذه املعمار،
وانتظم أمره ونما وبالده تعلقاته عىل يده ووضع بيته وفتح مقامه قام سيده مات وملا
عاقًال ريًسا وكان وخشداشهم، بك محمد مملوك األصل يف لكونه املحمدية األمرا سلك يف
وخرجت السنة هذه يف حج وملا أحورهما، العينني واسع الصورة جميل الجأش ساكن
وأحماله متاعه ونهب شعيب بمغاير ودفن شهيًدا، مات حتى وقاتلهم ركب العرب عليهم
ونقلته العرب مع وأرسلت شديًدا، حزنًا أغا عيل ابنة حفيظة الست زوجته عليه وحزنت
بك لسليمان زوجة اآلن هي املذكورة وزوجته بالقرافة، أبيها عند ودفنته مرص إىل

املرادي.
وسكن رهينة، مرص إىل حرض كان أنه تقدم وقد الحسني، بك شاهني األمري ومات
وسكن باشا، حسن أيام ره أمَّ الجداوي بك حسن مملوك وهو املوسكي، من بالقرب ببيت
من وصار بشكريره، سابًقا املعروف الفيل بركة عىل الذي الكبري بك مصطفى ببيت
املحمديني قدوم من تقدم ما وحصل بك إسماعيل مات وملا املعدودين، األمرا جملة
بمرص، وأقام سيده عن رهينة الرشقاوي بك عثمان صحبه املرتجم فحرض وخروجهم،
يشبه ثمر ولها بالغيطان تنبت التي الصبغة أصول عن كلمه إنسانًا أن موته سبب وكان
َمن وإن واألفراح، املواسم يف القناديل مياه الفراشون منه يصنع عناقيد يف الذيب عنب
يجهله كان ولعله لذلك، املسكن له يذكر ولم مفرًطا إسهاًال أسهله شيٍّا أصولها من أكل
غاب حتى مفرط إسهال له فحصل منه وأكل البستان من منها بيش له أتى من فأرسل
فإنها املالح، الليمون من شيٍّا يمتص أن غايتها بلغت إذا فعلها وتسكني ومات، حسه عن

يش. به يكن لم كأن الشخص ويفيق الحال يف تسكن
تقدم وقد الجداوي، بك حسن مملوك أيًضا وهو بقبيل الوايل بك أحمد األمري ومات

زعامته. أيام يف وغريهم الحسينية أهل مع ووقايعه ذكره
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مراد واتخذ مظاملهم، وتتابع األمرا جور سوى الخارجية الحوادث من يشء بها يقع لم
القليل، بالثمن بعضها الجيزة بالد غالب عىل واستوىل عمارته يف وزاد سكنًا الجيزة بك
وعمرها بجانبه داًرا له أيًضا أغا صالح واتخذ معاوضة، وبعضها غصبًا، وبعضها

بك. مراد من قريبًا ليكون بحريمه وسكنها
أذرعه النيل أوىف القبطي) مرسى شهر لعرشين املوافق املحرم عرشين سابع (ويف

الخليج. يف املاء وجرى واألمرا الباشا بحرضة صبحها يف السد وكرس
وأخذ إسكندرية إىل مرص وايل باشا صالح بوصول الخرب ورد صفر) شهر (ويف

إسكندرية. جهة إىل وسافر ونزل السفر، أهبة يف باشا محمد
القلعة. إىل وطلع مرص إىل باشا صالح وصل األول) ربيع شهر عرشين (ويف

عن املنفصل عزت باشا محمد إىل الصدارة تقليد بوصول الخرب ورد أواخره) (ويف
ليشيعه صحبته ذهب الوكيل أغا صالح وكان بإسكندرية، وهو التقليد عليه وورد مرص
يوم. كل يف فضة نصف ألف حريمه باسم الرضبخانة عىل مرتب فرمان فأنعم إسكندرية
الفجر قبل غزيًرا مطًرا السماء أمطرت الثاني) ربيع عرش خامس السبت ليلة (ويف

القبطي. بابه آخر ذلك وكان
قرية يف حصة له الرشقاوي الشيخ أن الحوادث من به وقع الحجة) شهر (ويف
حرضوا أتباعه أن وذكروا األلفي، بك محمد من وشكوا أهلها إليه حرض بلبيس برشقية
وحرض فاغتاظ بالشيخ؛ واستغاثوا عليه، لهم قدرة ال ما منهم وطلبوا وظلموهم إليهم
وإبراهيم بك مراد خاطب بعدما وذلك الجامع أبواب وقفلوا املشايخ وجمع األزهر إىل
األسواق بغلق الناس وأمروا الجامع وقفلوا يوم ثاني يف ذلك ففعل شيٍّا، يبديا فلم بك
وذهبوا وتبعوهم العامة من كثري خلق عليهم واجتمع يوم ثاني يف ركبوا ثم والحوانيت،
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بحيث والربكة الباب جهة من الشيخ بيت عىل الناس وازدحم السادات، الشيخ بيت إىل
إليهم فحرض الدفرتدار بك أيوب قبله من فبعث اجتماعهم، بلغه وقد بك إبراهيم يراهم

مرادهم! عن وسألهم يديهم بني ووقف عليهم وسلم
الحوادث وإبطال الرشع، وإقامة والجور الظلم ورفع العدل نريد له: فقالوا

وأحدثتموها. ابتدعتموها التي واملكوسات
املعايش علينا ضاقت ذلك فعلنا إن فإننا كله، هذا إىل اإلجابة يمكن ال فقال:

والنفقات.
النفقات من اإلكثار عىل الباعث وما الناس، عند وال هللا عند بعذر ليس هذا له: فقيل

باألخذ. ال باإلعطا أمريًا يكون واألمري املماليك، ورشا
بجواب. لهم يعد ولم وانرصف أبلغ، حتى فقال:

العامة من األطراف أهل واجتمع األزهر، الجامع إىل املشايخ وركب املجلس وانفض
باملسجد. وباتوا والرعية

عىل األمور وهذه معكم أنا لهم: ويقول يعضدهم املشايخ إىل بك إبراهيم وأرسل
ذلك. عاقبة يخيفه بك مراد إىل وأرسل ومرادي، خاطري غري

وطلبكم بوالق ديوان شيئني إال ذكرتموه ما جميع إىل أجيبكم يقول: بك مراد فبعث
جامكية لكم وندفع والظلم، الحوادث من ذلك عدا ما ونبطل الجامكية، من املنكرس
بالجيزة إليه فذهبوا بأسمايهم عينهم املشايخ من أربعة طلب ثم أثالثًا، تاريخه سنة
ذلك عىل وباتوا عنده من ورجعوا ذكر، ما عىل الصلح يف السعي منهم والتمس فالطفهم

الليلة. تلك
وأرسلوا هناك األمرا واجتمع بك، إبراهيم منزل إىل الباشا حرض الثالث اليوم ويف
البكري والشيخ الرشقاوي والشيخ النقيب والسيد السادات الشيخ فحرض املشايخ إىل
العامة ومنعوا معه فذهبوا بك إبراهيم كتخدا رضوان إليهم املرسل وكان األمري، والشيخ
ورجعوا تابوا أنهم عىل األمر وانحط الحديث وطال بينهم الكالم ودار خلفهم، السعي من
كيًسا وخمسني سبعماية يدفعوا أن عىل الصلح وانعقد عليهم، العلما رشطه بما والتزموا
ويبطلوا الرزق، وأموال الشون غالل ويرصفوا الحرمني غالل يرسلوا أن وعىل موزعة،
يكفوا وأن بوالق، ديوان عدا ما واملكوس والتفاريد والكشوفيات املحدثة املظالم رفع
املقررة والعوايد الحرمني صورة ويرسلوا الناس، أموال إىل أيديهم امتداد عن أتباعهم
فكتب باملجلس حاًرضا القايض وكان حسنة، سرية الناس يف ويسريوا الزمان، قديم من
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بك مراد إىل وأرسلها بك إبراهيم عليها وختم الباشا عليها َوَفْرَمَن بذلك عليهم حجة
وخلفه وأمامه منهم واحد كل وحول املشايخ ورجع الفتنة، وانجلت أيًضا، عليها فختم
املظالم جميع بأن العلما ساداتنا رسم ما حسب ينادون وهم العامة، من عظيمة جملة
وفتحت صحته وظنوا الناس وفرح املرصية، الديار مملكة من بطالة واملكوس والحوادث
ونزل وزيادة، ذكر مما كان ما كل عاد ثم شهر، نحو ذلك عىل الحال وسكن األسواق

ذلك. وغري العظيمة الرضائب عليها ورضب دمياط إىل بك مراد ذلك عقيب

السنة هذه يف مات من ذكر

شهاب املعمر الشيخ املدققني وعمدة املحققني بقية الفهامة والرحالة العالمة اإلمام ومات
والصالح العلم بيت من الشافعي، املحيل السمنودي الوهاب عبد بن محمد بن أحمد الدين
عىل وحرض األزهر الجامع وقدم باملحلة هو ولد سمنود، من وأصلهم والفالح والرشد
عن وتلقى الغريبة الفنون يف وتكمل والشرباوي، وامللوي والعزيزي السجيني الشمس
والشيخ الوالد، للشيخ مشارًكا الكشناوي الغالني محمد والشيخ الرضير عيل السيد
بأهله مرص إىل أتى ثم مدة، الكبري الجامع يف فدرس املحلة إىل وعاد الحلبي، إبراهيم
يف وقرا وأجلوه، واألمرا األكابر إىل وتردد درًسا، األزهر بالجامع وأقرا بها ومكث وعياله
ويأتي السادات، األنوار أبي الشيخ إىل وانضوى املنهج يف الشنويهي موت بعد املحمدية
جميل وجاللة، رونق عليه الطباع لطيف الشكل بهي حسنًا إنسانًا وكان يوم، كل يف إليه

الهيئة. حسن املحادثة
نهض قام إذا الحواس كامل سنة عرشة وست مئة عن شهر دون تعلل أن بعد تويف

هللا. رحمه عمره، سني يتكتم وكان املجاورين، ببستان ودفن الشباب نهوض
النحوي املدققني وعمدة املحققني رئيس الفهامة واللوذعي العالمة اإلمام ومات
قرابة من األزهري الشافعي الخليفي يونس بن أحمد الشيخ األصويل الجديل املنطقي
القرآن وقرا لفظه، من سمعته كما وألف وماية وثالثني إحدى سنة ولد الخليفي، الشهاب
والسيد يوسف الشيخ وأخيه والحفني الشرباوي من كل عىل وحرض املتون، وحفظ
والصعيدي، والطحالوي النفراوي وسالم والدمنهوري الدفري محمد والشيخ البليدي
وتقلد األزهر، بالجامع وأفاد ودرس والجوهري، امللوي الشهابني عىل الحديث وسمع
تقدم؛ كما الكفراوي حسن الشيخ عىل بك يوسف انحرف عندما باملحمدية اإلفتا وظيفة
الفقهية. الفروع يف استحضاره لجودة فتاويه عىل أمينًا سالمة أبا أحمد الشيخ فاتخذ
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آداب يف السمرقندية متن عىل اإلسالم شيخ رشح عىل حاشية منها: مؤلفات، وله
يف السلم عىل املذكور رشح عىل وأخرى االستعارات، يف امللوي رشح عىل وأخرى البحث،
يف الشمسية رشح عىل وأخرى البحث، آداب عىل اإلسالم شيخ رشح عىل وأخرى املنطق،
ورسالة الرتاجم أسماء عىل ورشح واملقابلة، الجرب يف الياسمينية متن عىل وأخرى املنطق،
التي الخمسة باألبحاث متعلقة ورسالة علة، من ال وموجود قلة من ال واحد قولهم يف
الغريبة العلوم بعض عنه وتلقى مدة الوالد الشيخ والزم الدمنهوري، الشيخ أوردها
التحرير، يف غاية التقرير جيد وكان النبيش، أفندي محمود تلميذه عىل وفاته بعد وكملها
من رجع فإذا والشبان، الجدعان من الحسان والصور الوسامة ذوي إىل بطبعه ويميل
ويميش والرفاق، الرقاق وخالط باألسواق وجلس العامة زي ولبس العلما زي خلع درسه
يف ويُرى وغريها السيارج بني جهة داره نواحي بالتخفيفة والعشاء املغرب بني كثريًا
مرة وسافر داره، عن بعيدة نواح يف املذكورة األوقات يف الصورة تلك عىل األحيان بعض
يف تويف أن إىل ذلك عىل يزل ولم باشا، عابدي أيام األمرا بني سفارة يف قبيل جهة إىل

هللا. سامحه السنة، هذه من رجب أوايل
عبد السيد الرضير الرشيف املفوه الفقيه العالمة والنبيه الجليل العمدة ومات
كريس ودخل عرصه علما عىل بالده يف قرا مرص نزيل الصفاقيس، بكار بن الرحمن
والفراجة التاج مثل املشارقة مالبس ولبس املغاربة هيئة عن وانسلخ فأكرم، الروم مملكة
ولديه له، وولد وتأهل الحسيني باملشهد دروًسا وألقى مرص إىل وقدم وأثرى، وغريها
وزادت حاله فراج األنوار، أبي السيد الوفائية السادات بشيخ واتحد ونجابة فضيلة
مذهب يف الغرر كتاب ودرس إليه وأشري األمرا إىل وتردد جنسه، أبناء عىل شوكته
فيها وسار البناني، الرحمن عبد الشيخ وفاة بعد املغاربة رواق مشيخة وتوىل الحنفية،
املفاكهة مليح البحث جيد وكان اإللقا، يف لفظ وفصاحة ورصامة شهامة مع سرية أحسن
بطبعه ويميل فظاظة وال عربدة فيه ليس واملناسبات، اللطايف واستحضار واملحادثة
السنة، هذه يف — هللا رحمه — تويف املطربة، واآلالت األلحان وسماع والخالعة الحظ إىل

مسعود. بن سالم الشيخ رواقهم مشيخة عىل بعده وتوىل
السماليجي أحمد بن أحمد بن أحمد الشيخ الصويف الصالح العالمة الفقيه ومات
وحفظ باملنوفية سماليج ببلده ولد بطندتا، األحمدي باملقام املدرس األحمدي الشافعي
الرباوي عيىس والشيخ األجهوري عطية الشيخ عىل وحرض مرص إىل وحرض القرآن
وأقام سكنًا فاتخذها طندتا إىل ورجع الدردير، أحمد والشيخ الخشني محمد والشيخ
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البالد، أهايل من املتنازعني ويقيضبني مذهبه عىل ويفتي الطلبة ويفيد دروًسا يقري بها
املسمى بمكانه أفواًجا وأتوه وقوله بفتياه ووثقوا النواحي، بتلك ذكره واشتهر أمره فراج
بلد من الصورة جميلة بامرأة وتزوج الخليفة، لبيت املواجه املسجد باب فوق بالصف
بعينيه وأودع الجمال قالب يف أفرغ كأنما أحمد، سماه ولد منها له وولد الفرعونية
وكان والفنون الفقه يف أبيه وحرضعىل واملتون القرآن حفظ ترعرع فلما الحالل، السحر
قراءة غري من الشعر ونظم واحدة، مرة من سمعه يشء كل يحفظ الحافظة جيد نجيبًا
سيدي زيارة أيام يف وألف وماية وثماني تسع سنة يف رأيته ما أول العروض، علم يف يش
ألحاظه، بسحر وجذبني ألفاظه بحسن وآنسني عيلَّ وسلم إيل فحرض البدوي، أحمد
أرسله مكتوب ضمن يف أبياتًا إيلَّ فكتب عليه وأبطأت بإرسالها فوعدته تميمة مني وطلب

وهي: إيلَّ

ال��ع��ال رت��ب رق��ى وم��ن م ال��ه��م��ا ال��م��ول��ى أي��ه��ا ي��ا
ال��م��ال ب��ي��ن وم��ف��ض��ًال ع��ص��ره ف��ي م��ف��رًدا ي��ا
س��ال م��ا ف��ؤادي ع��ن��ه ال��ذي ال��ع��ص��ر ي��وس��ف ي��ا
وال��ح��ال ال��م��ح��اس��ن ذا ي��ا ال��ورى رح��م��ن ع��ب��د ي��ا
أج��م��ال ذك��ًرا أع��ط��ي��ت ال��ذي ال��ج��ب��رت��يِّ اب��ن ي��ا
إل��ى م��ش��ت��اق ح��ن م��ا ت��ح��ي��ة إل��ي��ك م��ن��ي
اش��ت��غ��ال ال��م��ع��ن��ى ب��ه ال��ذي ال��ف��رد ج��م��ال��ك
ال��ف��ال ف��ي رك��ب س��ار أو ال��دج��ى ف��ي ن��ج��م الح أو
ع��ل��ى ت��س��م��و ب��ت��م��ي��م��ة واع��دت��ن��ي وق��د ه��ذا
ح��ال ح��رز م��ث��ل��ه��ا م��ا ال��ت��ي األم��ان��يِّ ح��رز
ت��ف��ض��ال ب��ه��ا وان��ع��م س��ي��دي ي��ا وج��د ف��اس��م��ح
ع��ذال ال��ش��ج��ي م��ض��ن��ى ال ص��ب��ك ف��ي ت��ط��ع وال
ان��ت��ح��ال م��ن��ه ف��ال��ج��س��م ج��واب��ه ب��رد وام��ن��ن
ارت��ح��ال ع��ن��ه وال��ص��ب��ر س��اه��ًرا أم��س��ى وال��ط��رف
وال ح��ول ف��ال س��ق��ًم��ا أورث��ه ق��د وال��ب��ع��د

مهر حتى ويشتغل يجتهد يزل ولم واحدة، سنة يف بزوجني والده زوَّجه بلغ وملا
واجتمع علينا وتردد مراًرا، والده مع مرص إىل وحرض الطلبة من لجماعة ودرس وأنجب
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وبني بينه وحالت املنية، شبابه يف اخرتمته أن إىل املعتادة املوالد مواسم يف كثريًا بنا
وصرب املرتجم، جده به استأنس صغريًا ولًدا وخلف ومايتني، ثالث سنة يف وذلك األمنية،

تعاىل. هللا رحمهما السنة، هذه يف أيًضا هو وتويف وترحم، ابنه فقد عىل
بدرب الشهري محمد السيد بن حسني األمري املفخم واملالذ املعظم األجل ومات
حسني ابن وهو التفكجيان، بوجاق صغري كاتب أفندي محمد وأبوه القادري، الشميس
بك رضوان املرحوم تابع جوربجي حسن املرحوم تابع تفكجيان اختيار باش أفندي
املذكور ابنه وقلده االختيارية اجتمع املرتجم والد مات وملا العمارة، صاحب الشهري الكبري
وماية وستني ثالث سنة يف وذلك الشبيبة، مقتبل ذاك إذ وكان بابه، يف والده منصب
ولم نبيًها نجيبًا وكان ذكره، واشتهر األعيان يف وعد أبيه بيت وفتح بشأنه ونوه وألف،
بإمارة بك عيل استقل وملا املشورة، وأصحاب والعقد الحل أرباب من صار حتى يزل
سنوات سبع بها فأقاموا الحجاز، بالد إىل ونفاهم مرص من وإخوته هو أخرجه مرص
بالدهم، إليهم ورد وأكرمهم فأحرضهم باإلمارة الدهب أبو بك محمد استقل أن إىل
فطنًا حسنًا إنسانًا وكان الوافرة، والحرمة الوجاهة مع األوىل كالحالة ال بمرص فاستمروا
يف نفيسة كثرية كتبًا واقتنى أقرب، الخري إىل وهو الظلم، ويكره الكالم مواقع يعرف
وملا لها، أهًال يكون ملن بإعارتها ويسمح الغريبة، والعلوم الطب يف وخصوًصا الفنون
يحرضها بل بمرص، املعتادة الصورة عىل جنازته يخرجوا ال أن أوىص الوفاة حرضته
غري، ال ا رسٍّ الصمدية يقرون وهم املشهد يف أمامه يمشون القادرية من شخص ماية

كذلك. فكان الدراهم من معلوم بقدر لهم وأوىص
يف الحسبة توىل كان أنه تقدم وقد أباظة، كتخدا محمد بن أغا محمد األمري ومات
أنه واتفق وزجرهم، وعاقبهم السوقة وأخاف بشهامة سريًا فيها وسار باشا حسن أيام
وكملها إليه فذهب جزاره عن وأخربه ناقًصا، اشرتاه من مع وجده اللحم من جانبًا وزن
مات أن إىل بك رضوان عند كتخدا وعمل ذلك عن انفصل ثم الجزار، جسد من بقطعة

السنة. هذه يف تويف أن إىل األكابر األمرا عداد يف معدوًدا يزل ولم بك، رضوان
املغربي الخلوتي السقاط محمد الشيخ الرضير الصويف الورع الصالح العمدة ومات
عىل وحرض باألزهر وجاور مرص إىل حرض الكردي، محمود الشيخ شيخنا خليفة األصل
املذكور، محمود الشيخ شيخنا عىل الطريق وأخذ املعقول، ويف مذهبه فقه يف األشياخ
وألبسه املغاربة زي من وانسلخ واألذكار، واألوراد الخلوتية طريق عىل األسما ولقنه
يف منزله يفارق ال إنه بحيث كلية مالزمة الشيخ والزم ا تامٍّ سلوًكا وسلك التاج، الشيخ
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والتسليك، بالتلقني الشيخ له وأذن األبرار، بحلل وتحىل األنوار عليه والحت أوقاته، غالب
يف وجلس نزاع غري من باإلجماع خليفته هو صار تعاىل هللا رحمة إىل شيخه انتقل وملا
للمريدين الذكر ولقن العرصوالعشا، ورد يف الجماعة عليه واجتمع للعبادة، وانقطع بيته
ولم الناس، عليه وأقبلت ذكره واشتهر إليه القلوب وانجذبت للطالبني الطريق وسلك
مشهد يف باألزهر عليه وُصيل األول، ربيع شهر منتصف تويف حتى حاله حسن عىل يزل

حافل.
هذه يف وأدرك بمرص، األقباط الكتبة رئيس الجوهري إبراهيم املعلم الذمي ومات
ما بمرص املدة طول مع والشهرة الصيت وعظم الكلمة ونفاذ العظمة من بمرص الدولة
عيل كاتب رزق املعلم أيام من ظهوره وأول نعلم، فيما جنسه أبناء من ملثله يسبق لم
بك، محمد أيام يف ذكره ونما املرتجم أمر ظهر رزق واملعلم بك عيل مات وملا الكبري، بك
إليه املشار هو فكان األمور، جميع قلده بك إبراهيم وترأس بك محمد أيام انقضت فلما
وجميع واملنرصف اإليراد وجميع واملريي الروزنامة دفاتر حتى والجزئيات الكليات يف
عن يعزب ال ودهاتهم العالم دهاقني من وكان وإشارته، يده تحت من والصيارف الكتبة
ويهادي ويحابي املداراة من به يليق بما إنسان كل ويداري األمور، دقايق من يش ذهنه
الهدايا ويبعث ويهادي واملحبة، القلوب انجذاب يوجب ما ويفعل ويوايس الهدايا ويبعث
املظاهر أرباب غالب إىل يرسل رمضان دخول وعند األمرا، بيوت إىل والشموع العظيمة
وديور الكنايس أيامه يف وعمرت والكساوي والسكر واألرز والهدايا الشموع دونهم وَمن
واألرزاق العظيمة املرتبات لها ورتب واألطيان، الجليلة األوقاف عليها وأوقف النصارى
شاهد حتى العيني قرص إىل اليوم ذلك يف وخرج ملوته، بك إبراهيم وحزن والغالل، الدارة
شهر يف ذلك وكان زايًدا تأسًفا فقده عىل وتأسف املقربة، إىل به ذاهبون وهم جنازته

السنة. من القعدة
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األمرا جور من تقدم ما مثل سوى بتقييدها يعتنى التي الحوادث من يش بها يقع لم
ليسافر العيني قرص إىل ونزل باشا صالح عزل الحجة)، شهر غرة يف (وفيها واملظالم

إسكندرية. إىل وسافر أياًما هناك فأقام

السنة هذه يف مات من ذكر

املهذب الورع الصالح واملدققني املحققني عمدة الفهامة املفيد العالمة اإلمام بها ومات
وحرض العلم خدم عطية، الشيخ بمقري الشهري األجهوري النحراوي الرحمن عبد الشيخ
مالزمة األجهوري عطية الشيخ والزم واملنقول، املعقول يف وتمهر ودرس الوقت فضال
الشيخ إىل نسبته لشدة وباألجهوري باملقري واشتهر يديه بني الدروس وأعاد كلية،
الحفني الشيخ عن الخلوتية طريق وأخذ الطلبة، وأفاد األزهر بالجامع ودرس املذكور،
القرآن حفظ يجيد وكان والتسليك، بالتلقني وأجازه والتاج الخرقة وألبسه األذكار ولقنه
الحفظة مع يقرأ سبت، ليلة كل يف الشافعي اإلمام رضيح يف املبيت ويالزم بالقراءات
عىل الخبز طبق يحمل مقاًما، لنفسه يرى ال متواضًعا حسنًا إنسانًا وكان الليل بطول
حمله يعرفه ممن رآه أحًدا أن اتفق فإن عياله، إىل به ويعود الفران إىل به ويذهب رأسه
كريم وكان له، ويخبزه الدور يأتيه حتى الفران يدي بني ووقف به ذهب وإال عنه،
به نزلت حتى وطريقته شأنه عىل مقبًال يزل ولم قليل، لديه وما يجود ا جدٍّ النفس
هللا رحمة إىل وتويف السنة، نحو ذلك عىل واستمر النصفي، الشلل شقه وبطل الباردة

له. هللا غفر تعاىل،



الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

الفضل يف له ليس ومن الفاضل، الفقيه الفهامة والرحالة العالمة العمدة ومات
يف الزمه الصعيدي شيخنا طلبة أحد املالكي الهواري سالم بن حسن الشيخ مناضل،
مشيخة ويل شيخه وفاة وبعد أقامه، جاهه ناموس به ما بجده وحصل العامة دروسه
وتكلمه للدروس، مالزمته مع زايدة بشهامة سياسة أحسن فيهم وساس الصعايدة رواق
تجاري، وشدة جنان وقوة زايدة صالبة فيه وكان واملرءوس، الريس مع طايفة يف
حدوده وتعدى لسكنه داًرا وعمرها األزهر من بالقرب القشاشني بسوق خرابة واشرتى
واجهتني ذا عظيًما مكتبًا وكان السنانية املدرسة مكتب وهدم جريانه، أماكن عىل وحاف
الربوز يف الصنعة عجيبة النحيت الحجر من جداره وزاوية، بوايك وأربع وعامودين
خالق، خوف أو مخلوق لوم خشية أو تحاش غري من بنائه يف وأدخله فهدمه واإلتقان،
بهم يمر من رون يسخِّ العلم، وطلب للمجاورة املنتسبني الصعايدة من أعوانه وأوقف
ألجل الشيخ تراب نقل يف فيستعملونها عليهم املارين األعيان وجمال الرتابني حمري من
القرض سبيل عىل دراهم والسوقة الناس مياسري من ويأخذ محاباة، أو قهًرا إما التربك
الجالوزة به وأحدق فيها وسكن الصورة هذه عىل تممها حتى املون وكذلك يرد، ال الذي
والرشوات الجعاالت ويأخذون والدعاوى، الخصومات يف ويروحون يغدون الطلبة من
وال مباالة غري من عظيًما ولو وأهانوه رضبوه عليهم خالف ومن واملبطل، املحق من
الطباق وسكان الوكايل بوابني حتى فج كل من عليه اجتمعوا عليهم اشتد ومن حيا،
الظلم إىل ونسبوه كفروه المهم أو عذلهم ومن األزهر، إىل الكل وينسب النشوق، وباعة
الجماعة رويسا من كل وصار الحال وزاد والرشيعة، العلم بأهل واالستهزا والتعدي
األمر وفحش وينهي، ويأمر يقيض الحوانيت ببعض ناحية يف يجلس انفراده عىل شيًخا
يف وتويف شهوًرا، بالتشنج شيخهم ومرض فانكفوا الرشطة حاكم عليهم نادى أن إىل

تعاىل. هللا رحمه السنة، هذه
املرصي الحنفي محمد بن عثمان الفهامة والفاضل العالمة الفقيه اإلمام ومات
والشيخ السعود أبي محمد كالسيد مذهبه علما عىل وتفقه بمرص ولد بالشامي، الشهري
يف الفقه ودرس اآلالت وأتقن الوالد، والشيخ املقديس حسن والشيخ املنصوري سليمان
له وكان قوصون، بجامع امللتقى كتاب وقرا الناس به وانتفع وباألزهر، مواضع عدة
التقرير ويلقي القراة، عند كراًسا بيده يمسك وال الفروع يف واستحضار جيدة حافظة
ملسو هيلع هللا ىلص النبي قرب وزار حج ثم املذهب، يف مفيًدا متنًا وألف السبك، حسن مع قلب ظهر عن
والزم املجاورة، عىل وتجرد به يتعلق ما وباع عام، ثاني يف عياله وطلب باملدينة وقطن
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تزوج ثم أوالد، له وولد وتزوج املدينة، أهل وأحبه الهجرة بدار والفقه الحديث قراة
السنة. هذه يف تعاىل هللا رحمة إىل تويف حتى ذلك عىل يزل ولم بأخرى،

صاحبنا املاهر األديب املجود الحافظ املناضل النبيه املفوه الفاضل العمدة ومات
إىل نسبة السربباي، الشافعي املحمدي الفرغيل فتح هللا عبد بن الدين شمس الشيخ
الفرغيل سيد القطب إىل يرجع ونسبه ولد وبها طندتا، قرب بالغربية قرية سربباي
عىل وتفقه الصعيد، قرى من تيج أبي صاحب الحنفية بن محمد سيدنا ولد من املحمدي
األوفر، الحظ فن كل من فأدرك الفنون وعانى والفهوم املعارف يف وأنجب عرصه علما
زيًجا وصنف ذلك يف وألف يرومه، ما ذلك من فنال والتقاويم امليقات فن إىل ومال
الحساب، ودقايق واألول القواعد ومعرفة الفن يف ورسوخه باعه، سعة عىل دل مختًرصا
من كثريًا وذكرت األعيان ومدح األقران، فيه ففاق والشعر والتاريخ األدب مسلك ونهج
محاسن يف الطيب بنفحة املسماة املزدوجة ومنها املمدوحني، تراجم بعض يف أشعاره
املذكور، األمري ترجمة يف ذكرتها وقد رضوان، بك حسن األمري باسم نظمها التي الحبيب
طوًدا فكان املعتادة، املوالد يف مرصوبطندتا يأتينا كان عندما كثريًا وساجلناه وصاحبناه
العرشة، وحسن العريكة، ولني األعراق، وطيب األخالق، دماثة مع زاخًرا وبحًرا راسًخا
يف النظري عديم فكان وبالجملة ببلده، القضاء نيابة ييل وكان والطباع الشمايل ولطف
الجلية الضوابط منها: كثرية مصنفات وله الجميلة، أوصافه يف يدانيه من أر لم أقرانه
نور الشيخ عن سنده فيه وذكر وألف، وماية وسبعني ست سنة ألفه العلية األسانيد يف
الفايس العربي محمد سيدي هللا عبد أبي العالمة الشيخ بن عيل سيدي الحسن أبي الدين
ساير يف مقبول بديع وكالمه رايقة عذبة الشعر يف وسليقته بالسقاط، الشهري املغربي
فيه جمع ديوان وله والهزل، والجد والحماسة والغزل والتشبيب والرثا املدح من أنواعه
تسع سنة يف اإلدكاوي هللا عبد الشيخ عليه قرظ وقد الفرايد، عقود وسماه ملسو هيلع هللا ىلص أمداحه

بقوله: وألف وماية وسبعني

ال��ق��ص��اي��د ب��رد ح��وك ن��ح��و ن��ح��ا أو ال��ف��راي��د ن��ظ��م أراد م��ن ه��ك��ذا
ال��خ��راي��د ال��م��خ��درات ع��ق��ود ال ال��م��ع��ان��ي ع��ق��ود ه��ك��ذا ه��ك��ذا
األم��اج��د ف��ض��ل ش��م��س ف��ك��ر ص��اغ��ه��ا وه��ذي ال��ب��ن��ان ص��واغ��ه��ا ت��ل��ك
ال��م��ش��اه��د س��ام��ي ال��ف��ه��وم ب��دي��ع ـ��د ال��م��ج��ـ ذرا ن��ام��ي األروم ف��رغ��ل��ي
م��ص��اي��د ال��ع��ق��ول ل��ذي ال��م��ع��ان��ي ال��ل��ه ل��ه أت��اح ال��ذي األري��ب
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ش��ارد ك��ل ف��ري��ض��ه ف��ي ل��ه ال��ل��ه ق��ي��د ل��ق��د ال��ذي وال��ل��ب��ي��ب
ال��م��ح��ام��د ح��زت ل��ق��ال: م��ع��ن��ى ـ��ب ال��ط��ي��ـ أب��و م��ن��ه��ا ح��از ل��و م��ع��ان م��ن
ال��م��وارد س��ن��ي ي��ا ص��رت وال��ًدا ل��ق��ل��ن��ا: ال��ول��ي��د ن��ح��وه��ا ن��ح��ا أو
ل��ل��ف��راق��د س��م��ا وق��د ط��رٍّا ـ��ح��س��ن ال��ـ ل��ح��از ح��ب��ي��ب م��ث��ل��ه��ا ش��ذا أو
وم��ق��اص��د ورون��ًق��ا ح��س��نً��ا ـ��م��ل��ك ال��ـ س��ن��ا اب��ن ب��داي��ع م��ن��ه��ا أي��ن
ال��ف��واي��د م��ح��ط ه��ن��ا وق��ال��وا: ل ال��ق��و م��ن زخ��رف��وه م��ا م��ن��ه��ا أي��ن
ال��ع��واي��د أس��ن��ى م��ن��ى ض��اع إذ ض��اء وه��ذا وص��ًف��ا ض��اع وال��ل��ه ذاك
األع��اب��د ج��م��ي��ع ع��ل��ى رئ��ي��ًس��ا ال��ل��ه اخ��ت��اره ق��د ال��ذي ب��م��دي��ح
وال��د خ��ي��ر ووال��د أم خ��ي��ر ف��أم ال��ط��ه��ور ال��م��ص��ط��ف��ى أح��م��د
ع��اب��د وس��ل��م ص��ل��ى م��ا ت��رب��ه ت��وال��ى م��ط��ي��ب��ات ص��ل��وات
س��اج��د ل��ل��ه خ��ر م��ا ج��م��ي��ًع��ا ب وال��ص��ح��ا ال��ك��رام اآلل وت��ع��م

أرجوزة منها أراجيز جملة وله طنانة، قصايد الحفنى القطب شيخه رثاء يف وله
بحر من قصيدة وله منها، جملة لفظه من سمعت بك ومحمد بك عيل وقايع تاريخ يف
يف وتسعني أربع سنة يف بك محمد موىل بك مصطفى لألمري وقع ما ضمنها الطويل
التي وقايعه حاوية النظم سلسلة بديعة وهي الحج عىل أمريًا ويل حني الحجاز، طريق
وقع فيما األيك حمام تغريد وسماها جملة منها أوردت ولحالوتها العربان، مع له جرت

هذه: وهي بك مصطفى اللوا ألمري

م��ص��ر ف��ي وح��ق��ك األع��ل��ى ال��م��ن��ص��ب ه��ي ال��ع��ص��ر س��ال��ف ف��ي ال��ب��ي��ت ح��ج إم��ارة
األج��ر ل��م��غ��ت��ن��م ال��ع��ظ��م��ى ال��ن��ع��م��ة ه��ي — ج��الل��ه ج��ل — ال��ل��ه وف��د وخ��دم��ة
ال��ده��ر م��دى ال��خ��اف��ق��ي��ن ف��ي إم��ارت��ه��ا وع��ظ��م��وا األول��ون ف��ي��ه��ا ت��ن��اف��س
وال��ب��ح��ر ال��ب��ر ف��ي ع��ث��م��ان ب��ن��ي م��ل��وك ب��ه��ا واف��ت��خ��رت األه��ل��ون ب��ه��ا وق��ام
ال��ع��م��ر أن��ف��س إن��ف��اق��ه ع��ن��ده��م وم��ا م��ال��ه��م ف��ق��د م��ن ال��ح��ج��اج ع��ل��ى وه��ان
ب��ال��ق��ص��ر األراي��ك ت��ل��ك ع��ل��ى ـ��ت��راح��وا اس��ـ ب��ع��دم��ا ال��ع��ق��ن��ق��ل ن��وم ل��ه��م وط��اب
ال��م��ر م��ع األج��اج ش��رب ال��ه��ن��ا ون��ي��ل ودج��ل��ة ال��ف��رات ب��ع��د ل��ه��م ول��ذَّ
خ��م��ر وال ب��ك��اس ال س��ك��ارى وظ��ل��وا ح��ب��ي��ب��ه��م َج��م��ال ف��ي وه��ام��وا وص��ام��وا
وال��ذر ال��غ��ي��ب ع��ال��م ف��ي إج��اب��ت��ه ف��أع��ل��ن��وا ال��م��ن��ادي ص��وت وأق��ل��ق��ه��م
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وال��ح��ج��ر ال��ب��ي��ت إل��ى ش��وًق��ا م��ن��ام��ه��م ط��ل��ق��وا ال��م��ش��اه��د ال��م��ل��ك ع��ال��م وف��ي
وال��ج��ه��ر ال��س��ر ف��ي ل��ل��ه س��رائ��ره��م وأخ��ل��ص��وا ال��رح��ال ال��ع��ي��س ع��ل��ى وش��دوا
ال��ج��م��ر م��ن ل��ه��ي��بً��ا أذك��ى ش��رر ل��ه ض��ل��وع��ه��م ب��ي��ن ال��ش��وق وزن��د وس��اروا
وال��ق��م��ري ال��دوح ب��ل��ب��ل ف��ي��ه��ا ي��غ��رد م��س��ي��ره��م ب��ع��د األن��س دي��ار وخ��ل��وا
ال��ف��ج��ر ط��ل��ع��ة ع��ن ت��غ��ن��ي��ك اب��ت��س��م��ت إذا خ��ري��دة ك��ل ال��غ��ادات م��ن وف��ي��ه��ا
ب��ك��ر أب��ا ث��م ال��ل��ه رس��ول وزاروا وع��رف��وا س��ب��ًع��ا ال��ب��ي��ت وط��اف��وا وح��ج��وا
ال��ذك��ر ف��ي ج��اء ك��م��ا إث��م وال ذن��وب ع��ل��ي��ه��م ل��ي��س األوط��ان إل��ى وع��ادوا
ال��ح��ص��ر ف��ي ت��س��ع��ي��ن ب��ع��د م��ن وأرب��ع��ة وم��اءة ث��م ث��م أل��ف ع��ام وف��ي
وال��ف��خ��ر ال��م��ه��اب��ة ذو ال��س��ج��اي��ا ك��ري��م ع��ص��ره م��ف��رد ال��ح��ج أم��ي��ر ت��ول��ى
وب��ال��س��م��ر ب��ال��م��ره��ق��ات ال��ع��دا م��ب��ي��د ال��وف��ا م��ص��ط��ف��ى ال��ص��ف��ا ك��ن��ز ال��ل��وا أم��ي��ر
وال��ن��ص��ر ب��ال��ع��ز ال��م��ح��ف��وف ال��ذه��ب أب��ي م��ح��م��د األم��ي��ر م��ول��ى ال��ح��ل��ى ب��دي��ع
م��ص��ر ف��ي ب��ال��ت��ك��ل��م وح��ي��ًدا ف��ري��ًدا ع��ص��ره س��ل��ط��ان ك��ان م��ن ال��ل��وا أم��ي��ر
ال��ده��ر غ��رة ف��ي ال��س��ع��د ه��الل وك��ان ال��ع��ال أف��ق ف��ي ال��ت��م ك��ب��در وك��ان
ب��ال��ف��خ��ر اإلم��ارة أرك��ان وش��ي��د ال��وف��ا م��ص��ط��ف��ى ال��ع��ال ن��ه��ج ع��ل��ى ف��س��ار
ال��ع��ص��ر ذل��ك ف��ي ال��ح��ج ش��أن وع��ظ��م وال��ق��وى وال��ح��زم ال��ع��زم ج��واد وش��د
األج��ر م��ع ال��ث��واب ب��ت��ح��ص��ي��ل وف��از ك��ث��ي��رة ع��ل��ي��ه أم��واًال وأن��ف��ق
وال��ف��ك��ر وال��ن��ق��ل ب��ال��ع��ق��ل وأح��ك��م��ه��ا ت��ع��ل��ق��ت ب��ال��ح��ج��از ش��ؤون��ا وق��ض��ى
ح��ب��ر م��ج��ت��ه��د ت��دب��ي��ر ودب��ره��ا م��ح��ل��ه��ا ط��رٍّا األش��ي��اء وض��ع وق��د
ال��ظ��ه��ر ع��ل��ى ال��س��وي��س ن��ح��و ووج��ه��ه��ا ذخ��ائ��ر م��ن ي��ح��ت��اج��ه م��ا وج��ه��ز
ال��ب��ر ي��ن��ب��ع إل��ى ب��اق��ي��ه��ا وأرس��ل ج��دة ن��ح��و ج��ان��بً��ا م��ن��ه��ا وس��ي��ر
ب��ال��در ال��م��ن��اص��ب أج��ي��اد وق��ل��د أه��ل��ه��ا ال��وظ��ائ��ف ف��ي ��ا ح��قٍّ وق��رر
ال��س��ر راح��ة ف��ي ال��ك��ل ب��ع��د وأص��ب��ح اش��ت��غ��ال��ه ب��ع��د ال��ب��ال خ��ل��ي وأم��س��ى
ن��ك��ر ب��ال م��ق��ت��ض��اه أم��ر ك��ل ع��ل��ى ع��زه دول��ة أرب��اب ع��م��ل��ت وق��د
ال��ف��ج��ر م��ن م��ص��ر أط��الل ل��م��وك��ب��ه زي��ن��ت ال��م��ب��ارك ش��وال ش��ه��ر وف��ي
ال��ب��ش��ر م��ع واف��ى وال��س��ع��د ال��ق��رى ج��م��ي��ع ب��ه واب��ت��ه��ج��ت اآلف��اق ب��ه وس��رت
ال��ث��غ��ر م��ب��ه��ج��ة ال��زه��ر ري��اض وأض��ح��ت ال��رب��ا م��خ��ض��رة األرض ب��ق��اع وأض��ح��ت
ال��ف��خ��ر غ��اي��ة ب��ه م��ص��ر اف��ت��خ��رت ق��د م��ح��م��ًال ال��ك��ف��ان��ة ش��ي��خ وس��ل��م��ه
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وال��ب��ح��ر ال��ب��ر ف��ي األرض م��ل��وك ج��م��ي��ع ع��ل��ى ب��ه ح��ظٍّ��ا ع��ث��م��ان ب��ن��و ون��ال��ت
ال��زه��ر ك��األن��ج��م األم��ج��اد وأت��ب��اع��ه ت��م��ام��ه ع��ن��د ك��ال��ب��در ب��ه وس��ار
ي��س��ري إذا ال��ن��س��ي��م م��ث��ل ص��اف��ن ع��ل��ى ال��ب��ه��ا ح��ل��ة ف��ي ي��ه��ت��ز ب��ه وم��اس
ب��ال��ب��در ال��ك��واك��ب م��ث��ل ب��ه أح��اط��ت ج��ان��ب ك��ل م��ن ال��دف��ت��دار ي��دي��ه وب��ي��ن
وال��ش��ر وال��غ��در ب��ال��س��وء ن��ح��وه دن��ا م��ن ع��م��ر ت��خ��ط��ف ك��ال��ب��رق ب��أس��ل��ح��ة
وال��ن��ص��ر ال��ف��ت��وح��ات ذي ط��ه ب��م��ح��م��ل رب��ه س��الم��ة م��ع ي��س��ع��ى زال وم��ا
ال��ض��ر م��ن ال��ع��ل��ي��ل ت��ش��ف��ي ون��س��م��ت��ه��ا ري��ح��ه��ا ط��اب ح��ص��وة م��ن دن��ا أن إل��ى
ال��ع��ذري ال��ه��وى دواع��ي م��ص��ر إل��ى دع��ت��ه وق��د ب��ه��ا وب��ات ف��ي��ه��ا وأن��زل��ه
ب��در إل��ى وش��وق ال��ح��ورا إل��ى ح��ن��ي��ن ل��ه ه��ائ��ًم��ا ق��ائ��ًم��ا ف��ي��ه��ا وأص��ب��ح
وال��ف��خ��ر ال��ف��ض��ائ��ل ذات ال��ق��رى وأم ب��ال��ل��وى خ��ي��م وال��ق��ل��ب ب��ه��ا وب��ات
وال��ح��ج��ر وال��رك��ن ال��ب��ي��ت رب ال��ل��ه ع��ل��ى م��ت��وك��ًال س��ائ��ًرا م��ن��ه��ا وأص��ب��ح
ال��ق��ط��ر س��ائ��ر م��ن ال��وف��د رح��ال م��ح��ط ب��ه��ا أت��ى ال��ش��ري��ف ال��ح��ج ب��رك��ة وف��ي
ب��ال��ش��ك��ر وأع��ل��ن ط��رٍّا م��ه��م��ات��ه ال��ن��ه��ي أول��ي ي��ا ان��ق��ض��ت ح��ت��ى ب��ه��ا أق��ام
ال��ت��ب��ر ال��ذه��ب م��ن ال��ع��رب��ا ول��ل��ع��رب ل��ه ال��ذي ج��م��ي��ع واس��ت��وف��ى وغ��ل��ق
ال��ده��ر م��دى ال��ح��ج��از ألش��راف أع��دت ص��رة م��ال ذا ب��ع��د أي��ًض��ا وغ��ل��ق
وال��ح��ر ال��ع��ب��د م��ل��ج��أ وأض��ح��ى ع��ل��ي��ه ج��ان��ب ك��ل م��ن ال��ح��ج��اج وأق��ب��ل��ت
ال��ع��ش��ر راب��ع ف��ي ال��ت��م ك��ب��در وس��ار ط��ب��ول��ه دق��ت ال��ع��ش��ري��ن س��اب��ع وف��ي
ال��ح��ش��ر ف��ي ال��ن��اس م��ل��ج��أ ط��ه وزوار ب��أص��ره��م ط��رٍّا ال��ح��ج��اج وص��ح��ب��ت��ه
وال��ج��ب��ر ب��ال��س��الم��ة إل��ي��ن��ا ت��ع��ود ق��ائ��ًال: ال��ك��ن��ان��ة ش��ي��خ وودع��ه
ال��ض��ر م��ن س��ال��م��ي��ن ب��خ��ي��ر ون��ح��ن ال��ه��ن��ا وف��ي ال��س��رور ف��ي م��ص��ر وت��ن��ظ��ر
وال��ب��ر وال��ح��ل��م واإلح��س��ان ال��خ��ي��ر م��ن أه��ل��ه أن��ت ك��ل��م��ا ف��اف��ع��ل وب��ال��ح��ج
ال��ن��ش��ر ط��ي��ب ي��ا إس��م��اع��ي��ل ح��ج��ر وف��ي ال��دع��ا ص��ال��ح م��ن ال��ب��ي��ت ف��ي ت��ن��س��ن��ا وال
ب��ك��ر أب��ي ت��ج��اه ال��غ��را ال��روض��ة وف��ي م��ن��ى م��ن وال��م��ح��ص��ب ع��رف��ات وف��ي
وال��ص��در ال��ورد ف��ي ال��ع��رب��اء ال��ع��رب م��ن ف��اح��ت��رس وال��ق��اع ب��در م��ع ي��ن��ب��ع وف��ي
ال��ش��ر ب��ق��ع��ة ال��ع��ال ذا ي��ا ف��إن��ه��م��ا ع��ل��ي��ه��م��ا ون��ق��ب ال��ص��ف��را ت��أم��ن وال
ال��س��ر ك��ات��م ع��اق��ًال ب��ش��ي��ًرا ف��وج��ه ل��ن��ا ال��ل��وى أم��ي��ر ي��ا ق��ل��ي��ل وك��ل
ال��ع��ذري ال��ه��وى ث��ي��اب ف��ي دالًال ت��م��ي��س أق��ب��ل��ت ال��ص��ن��اج��ق ك��ل ذا ب��ع��د وم��ن
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ك��ال��ق��ط��ر ال��م��ح��اج��ر ف��وق وأدم��اع��ه��م وودع��وا ع��ان��ق��وه م��ذ وع��ان��ق��ه��م

تويف طويلة. وهي والقدر واملجد العز ذا يا السالمة مع له تقول طرٍّا وأحبابه
تعاىل. هللا رحمه هناك، ودفن ببلده السنة من األول ربيع شهر يف املرتجم
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ومائتنيوألف واثنتيعرشة إحدى سنة
(١٧٩٦م)

يف فتقيد الخواطر، إليها تشتاق أو النفوس لها تتشوف التي الحوادث من فيهما يقع لم
ترادف وموجبات النوازل نزول أسباب من اإلشارة إليه تقدمت ما سوى الطروس بطون
عادية أسباب وكلها السماوية، املخوفة واآليات الفلكية اإلنذارات ووقوع املرتاسل، البالء
واألرض السماوات ملكوت يف فبالنظر تأثريات اآلثار لتلك ينسب أن غري من وعالمات
منتصف يف الكيل الخسوف حصول ذلك أعظم فمن يهتدون، هم وبالنجم يستدلون،
مرص، إقليم إليه املنسوب الجوزاء مرشق بطالع عرشة اثنتي سنة ختام الحجة شهر
مفصًال ذلك خرب سيأتي كما التالية السنة أوايل يف ذلك أثر الفرنسيس طايفة وحرض

تعاىل. هللا شاء إن

وشهرة ذكر له ممن العامني هذين يف مات من ذكر

والده كان الشافعي، األشبويل محمد بن عيل الشيخ الفهامة والفقيه العالمة العمدة مات
القرآن حفظ املرتجم ولده كرب وملا وشهرة، ثروة ذا وكان الكربى، باملحكمة العدول أحد
عيىس الشيخ والزم الوقت، أشياخ عىل وتفقه الدروس وحرض بالعلم، واشتغل واملتون،
وصار والنبال، الفضال سلك يف وانتظم ودرس وتصدر وأنجب املعقول، يف وتمهر الرباوي،
كتامة بحارة دار ألبيه وكان وتالده طريفه فأحرز والده ومات ووجاهة، وشهرة ذكر له
وأخرى الخليج، عىل السباع بقناطر عظيمة وأخرى األزهر، بقرب بالعينية املعروفة
مالزمته مع النسا حسان ويتزوج الدور تلك يف ينتقل فكان بالجيزة، النيل بشاطي
مثل وتداريس وظايف عدة بيده وكان األزهر بمشيخة نفسه وحدثته واإلفادة، لإلقرا



الثالث) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

يزل ولم لها، املرتب معلومها ويقبض نادًرا، إال يبارشها ولم والنظامية، اآلثار جامع
وألف. وماية عرشة إحدى سنة وتويف تعلل حتى

بن محمد بن قاسم بن إبراهيم السيد األنيس الجليس الصالح املاهر األديب ومات
نفسه عن أخرب كما بمرص ولد الفتح، بأبي املكنى املكتب الرويدي الحسني عيل بن محمد
وجود غنام، الحجازي الشيخ عىل وجوده القرآن وحفظ وألف، وماية وعرشين سبع سنة
وأجازه فيه فمهر املحمدية، الطريقة عىل األفقم إسماعيل بن أحمد الشيخ عىل الخط
إليه وأشري واألدعية، والداليل واألحزاب املصاحف من كثريًا الفايق الحسن بخطه فكتب
وغرائب األشعار نوادر من كثريًا يحفظ متمشدًقا حسنًا إنسانًا وكان الفن، يف بالرياسة
كثريًا وسمعت مطلوب، وأبلغ أسلوب، أحسن عىل وروايتها املناسبات وعجائب الحكايات
عرصه أهل فيها يشاركه لم بمحاسن تفرد وقد يش، منها بذهني يعلق لم إنشاده من
هللا رحمه عرشة، إحدى سنة تويف التحرير، بغاية أصوله عىل وتكملة الوضع صحة منها

تعاىل.
خليل بن أفندي إسماعيل املفوه الناثر الناظم النجيب والفاضل األريب النبيه ومات
إنسانًا كان املكتب، الحنفي املرصي بالظهوري الشهري هللا عبد بن محمد بن عيل بن
أحمد عىل وأتقنه جوَّده كان وقد الخط، وحسن بالكتابة يتكسب بحاله قانًعا حسنًا
الخريات ودالليل املنجيات، والسبع الكتب من كثريًا الحسن بخطه وكتب الشكري، أفندي
وله الخلييل، خان بقرب البقل بوكالة القهوة بن به يبيع حاصل له وكان واملصاحف،
وقصايد مدايح وله الشعر وينظم العود، ورضب واأللحان املوسيقى بعلم جيدة معرفة
نفيته من مرص إىل بقدومه رضوان بك حسن لألمري تهنئة قوله ذلك فمن وموشحات،

قوله: وهي الكربى باملحلة

وال��ف��خ��ر وال��ع��ز وال��ع��ل��ي��اء وب��ال��ف��وز وال��ن��ص��ر وال��ج��اه ال��م��ل��ك ب��ع��ود ت��ه��ن
ال��ص��در م��ن��ش��رح ل��ألوط��ان ب��ع��ودك ع��زة م��الب��س ف��ي ت��ي��ه م��ي��س وم��س
ج��ب��ر وم��ن ق��ب��ول م��ن ب��أخ��رى أس��ر ف��ط��ال��م��ا ق��دًم��ا ال��ده��ر ف��ع��ل س��اء ل��ئ��ن
ل��ل��ض��ر وأذه��ب ب��ال��ح��س��ن��ى وأس��ع��ف م��ض��ى م��ا وأخ��ل��ف م��ن ب��ال وأع��ط��ى
ال��ث��غ��ر ب��اس��م��ة األرج��اء ب��ه��ا وأض��ح��ت ح��ل��ل��ت��ه��ا م��ا إذا م��ص��ر ض��ح��ك��ت ل��ق��د
ال��ن��ه��ر س��اح��ة ع��ل��ى ق��م��ري��ه��ا وق��ه��ق��ه��ة ب��ه��ا ف��رح م��ن األط��ي��ار ب��ه��ا وغ��ن��ت
ال��ت��ب��ر م��ن ا خ��دٍّ ال��ورد ف��ي��ه��ا وض��رح ح��ي��ا م��ن ال��غ��ض ال��ن��رج��س ع��ي��ون وغ��ض��ت
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ي��س��ري ال��ذي ش��ذاه م��ن ع��ب��ي��ر ف��ف��اح م��ب��ل��ًال ذي��ًال ال��روض ن��س��ي��م وج��ر
ك��ال��در ال��ن��ظ��م أوص��اف��ه ت��ع��ل��م��ن��ي ل��م��ث��ل��ه ن��ظ��ي��ر ال م��ول��ى ال��ل��ه ل��ك
وال��ع��ص��ر ال��ده��ر م��ف��رد ك��ري��م ه��م��ام ب��أس��ره��م األن��ام ك��ل ع��ل��ى أم��ي��ر
ال��ق��ف��ر ال��م��ه��م��ة ف��ي ال��رك��ب��ان ب��ه��ا ت��س��ي��ر ق��دره��ا ال��س��م��اك��ي��ن ف��ي ع��زم��ات ل��ه
ال��ف��ك��ر ص��ح��ة ي��ش��ت��ه��ي م��ا ل��ه وأدن��ت ش��ام��خ ك��ل ذل��ل��ت ع��زم وش��دة
ال��خ��ض��ر ال��ح��ل��ل ف��ي األع��ط��اف م��رن��ح��ة ك��ف��ه ج��ود م��ن األي��ام وأص��ب��ح��ت
ص��خ��ر ع��ل��ى ي��وًم��ا ال��خ��ن��س��اء ب��ك��ت ك��م��ا ف��راق��ه ه��ذا ق��ب��ل أب��ك��ي ك��ن��ت ل��ق��د
ال��ص��در غ��ل��ة ل��ي ب��ش��راه م��ن وأذه��ب ب��ش��ي��ره األن��ام ب��ي��ن أت��ى ف��ل��م��ا
ال��ن��ث��ر وف��ي ع��ن��دي ال��ن��ظ��م ف��ي وك��ررت��ه وم��دي��ح��ه ن��ع��ت��ه م��رام��ي ج��ع��ل��ت
ال��زه��ر م��الب��س��ه��ا ف��ي ت��س��ع��ى وج��اءت��ك ت��ت��وج��ت ب��ال��ب��دي��ع ع��روًس��ا إل��ي��ك
وال��ش��ك��ر ب��ال��ح��م��د ال��ن��اس ك��ل دون أت��ت ف��إن��ه��ا إل��ي��ك، إال م��م��ن��ع��ة
ق��م��ري م��ن ال��ع��ود ع��ل��ى غ��ن��ى م��ا ال��ع��م��ر م��دى راق��يً��ا ال��ع��ز م��ن��زل ف��ي ح��س��نً��ا ف��دم
ال��ده��ر م��ع ال��س��رور ب��إق��ب��ال ه��ن��ي��ئً��ا ك��ام��ًال ب��م��ج��دك ت��اري��ًخ��ا ج��اء ف��ق��د

عىل العرصيني بعض به ليعارض األلغاز؛ يف مجموًعا ألف مرص أدبا بعض وكان
حواشيه عىل تقريًظا املرتجم من فطلب لذلك، أحد أجابه فما واإلعجاز اإليجاز طريق

عليه: فكتب وواشيه عاذله من طلعته ليصون

ك��ت��اب��ه ب��دي��ع ف��ي ال��م��ع��ان��ي ج��م��ع م��اه��ر ب��ل��ي��غ م��ن َدرَُّك ل��ل��ه
أن��س��اب��ه ع��ن م��ع��ن��اه ف��ي وأب��ان وب��ل��ط��ف��ه ب��ل��ف��ظ��ه ال��ع��ق��ول س��ح��ر
ح��ب��اب��ه ت��ح��ت ال��م��اء ح��س��ن م��ع��ن��اه ت��ح��ت��ه ي��ح��س��ن ال��ع��ق��د ك��ن��ظ��م ك��ل��م
أت��راب��ه ع��ل��ى ي��س��م��و ف��ن��ه ف��ي َغ��َدا ت��أل��ي��ًف��ا ل��ل��ب��ل��غ��اء أع��ددت
ب��اب��ه م��ن وص��ول��ه ي��س��ت��ط��اع ال غ��دا ح��ظٍّ��ا ال��ح��ج��ا م��ن ن��ل��َت وأراك
ُخ��طَّ��اب��ه ع��ل��ى ص��ع��بً��ا م��س��ت��ص��ع��بً��ا م��ن��زًال ال��ع��ل��ي��ة ال��ه��م��م ب��ك أوف��ت
أرب��اب��ه ع��ل��ى ي��روج��ه ح��ت��ى ف��ض��ي��ل��ة ك��ل س��رح ي��رع��ى وال��ل��ه
أث��واب��ه بَ��َه��ا ف��ي اخ��ت��ي��اًال ف��م��ش��ى ح��ل��ة ب��ي��ان��ك م��ن ع��ص��رك أل��ب��س��ت
ل��ع��اب��ه س��واء س��وى ال��ش��ه��ي ـ��ه��د ال��ش��ـ ث��غ��ره م��ن ج��رى ق��ل��م ل��ه م��ن ي��ا
أوص��اب��ه م��ن ذاب ف��ؤاًدا أش��ف��ت أن��ه��ا ال��م��ع��ان��ي ت��ل��ك ع��ل��ى ت��رب��ى
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أه��ض��اب��ه م��ن ال��ق��ول ص��ع��ب ـ��ت��ذل��ْل��ت اس��ـ ع��ن��دم��ا ال��ع��م��ي��دة ب��الغ��ت��ك ع��رف��ت
آداب��ه ح��ل��ى م��ن ت��ع��طَّ��ل رج��ًال ري��اض��ة ص��ب��وت إذ ل��غ��زك وظ��ل��م��ت
ث��واب��ه ب��ل��وغ ع��ن ي��ع��ج��ز ك��ان إذ ش��أوه ع��ن م��ق��ص��ًرا أج��اب ف��ل��ذا

ومطلعها: فيها وأطال بقصيدة الشاعر ذلك فأجاب

رض��اب��ه ع��رف ب��ن��ش��ق أف��وز ك��ي��م��ا ب��ه ب��رض��ا ��ن��ي ش��فَّ ث��غ��ر ل��ل��ه

قوله: بقصيدته له معرًضا ثانيًا املرتجم إليه فكتب

أت��راب��ه م��ن وه��ي ال��ف��ض��ائ��ل ج��م��ل ب��ه ت��رى ال��ل��وذع��ي األدي��ب ه��ذا
ب��ت��راب��ه وج��ه��ه ن��ح��ث��و وس��واه ب��أس��ره ال��م��س��ت��ج��اد ال��م��ق��ال ول��ه
س��راب��ه ل��م��وع ي��ق��ن��ع��ه وال��غ��ي��ر ل��ف��ظ��ه م��ع��ن��ى زالل رش��ف��ت ول��ق��د
ب��ه وس��رى ب��ل��ط��ف��ه ال��م��ن��ام س��ل م��ت��ق��ادر ش��اع��ر م��ن ل��ه ف��اع��ج��ْب
إع��راب��ه ع��ل��ى ب��الغ��ت��ه ق��س��م��ت ن��ك��ات��ه ب��دي��ع م��ن ال��ب��دائ��ع أن��س��ى
أع��راب��ه إل��ى ال��م��ع��ن��ى م��ن��س��وب��ة ن��ظ��م��ه ف��ي غ��ري��ب��ة ب��ك��ل وأت��ى
أوص��اب��ه م��ن ذاب ف��ؤاًدا أش��ف��ت ن��ح��وه م��ن أت��ت أب��ي��ات ل��ل��ه
ص��اب��ه م��رارة م��ن ي��الق��ي م��م��ا وأب��اده ال��ن��وى أف��ن��اه ك��ان ق��د
أل��ق��اب��ه م��ن وه��ي ال��م��ع��ال��ي وروى ل��ط��اف��ه ي��رق ب��ت��ن��ج��ي��س وأت��ى
ب��ه أل��ق��ى ل��م��ا ع��ن��دي م��س��ت��ع��ذبً��ا اغ��ت��دى ك��ي��ف ك��الم��ه ل��س��ح��ر ف��اع��ج��ب
ب��ه أل��ًف��ا ن��رى أنَّ��ا ن��رت��ض��ي ال ل��ه��م: ق��ل��ن��ا ال��ورى ع��د إذا م��ن ي��ا
ب��ه إل��ف��ي ب��دا ل��م��ا ق��رب��ه م��ن ع��ش��ي��ة ط��رب��ت وق��د ال��ف��داء ك��ي��ف
خ��ط��اب��ه ب��ب��دء ت��غ��زل��ه وغ��دا ع��زم��ه م��رام��ي ب��ع��دت ف��اض��ًال ي��ا
ب��رض��اب��ه ش��ف��ى ث��غ��ر وأج��اب��ن��ي ال��ذك��ي ال��ن��دب ب��ال��م��اه��ر وب��دأت��ه
أص��ح��اب��ه م��ن ل��س��ت خ��ل��ق ذاك إذ ل��م��ث��ل��ه��ا ت��ع��ود أن أع��ي��ذك إن��ي
ب��اب��ه م��ن ف��ل��ت��ك��ن ع��ن��ه��ا وأب��ي��ت م��ق��ال��ة ال��ق��ري��ظ م��ن أت��ت��ك وإذا
أح��ب��اب��ه إل��ى م��ش��ت��اق ح��ن م��ا ش��ام��ًخ��ا ح��ظٍّ��ا ي��دي��م اإلل��ه ول��ه
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وهي: األندليس، وأريا خطيب ابن العالمة األديب موشحة وزن عىل موشحة وله

م��ؤن��س��ي ب��ح��ان��ي ب��دري أرى ه��ل ال��ه��وى أخ��الء ي��ا ش��ع��ري ل��ي��ت
ق��س��ي ع��ن س��ه��ًم��ا أح��ش��اي ورم��ى ق��س��ا ق��د زم��ان ع��ن أق��اس��ي أم

دور

خ��ص��ي��ب ع��ي��ش ف��ي م��ص��ر م��غ��ال��ي ف��ي م��ض��ى ق��د زم��انً��ا ال��ل��ه س��ق��ى ي��ا
ال��رق��ي��ب ع��ي��ن غ��ف��ت إذا ب��ال��ت��دان��ي ق��ض��ى م��ا ل��ي ق��ض��ى ق��د ب��دري ح��ي��ث
ال��ن��ح��ي��ب ف��ي وت��الف��ا ف��ؤادي ف��ي ال��غ��ض��ى ن��ار ت��ذك��اره��ا م��ن ش��ب
ال��غ��ل��س ف��ي س��ائ��ًال دم��وع��ي م��ن ج��رى ح��ي��ن ده��ش��ة واع��ت��رت��ن��ي
ال��م��ك��ن��س ذاك ن��ح��و ف��ي ب��ارق س��رى م��ذ ك��ل��ي��ًم��ا ق��ل��ب��ي وغ��دا

دور

ال��س��ح��اب م��ن��ه��ل م��ث��واك ف��ي ج��اد ي��ش��ي��ق زاه ح��س��ن��ه��ا ري��اًض��ا ي��ا
ال��ج��ن��اب م��زه��ى ال��ل��ه��و ك��ان ح��ي��ن أن��ي��ق م��ع��ن��ى م��ن ف��ي��ك ل��ي م��ض��ى ك��م
وال��ش��ب��اب ال��ت��ه��ان��ي ب��رد الب��ًس��ا ال��ش��ري��ق م��ح��ي��اك ع��ي��ن��ي ت��رى ه��ل
ال��س��ن��دس ال��ش��ه��ي ال��ب��س��ط ذل��ك ع��ل��ى ي��ن��اج��ي��ن��ي ب��دري وأرى
ال��م��ل��ب��س زاه��ي��ات م��ع��اه م��ن ب��ال��م��ن��ى ده��ري ص��ب��ر وأح��ل��ى

دور

ون��ف��ر ع��ن��ا ال��ظ��ب��ي ص��د ح��ي��ن م��ت��رًع��ا ك��أًس��ا ال��ص��د ش��رب��ن��ا ق��د
وال��خ��ف��ر ح��ي��ن��ا ب��ال��دل م��ث��م��ر أي��ن��ع��ا ق��د غ��ص��ن��ه ب��ان غ��ص��ن
ال��ف��ك��ر ي��س��ب��ي رائ��ق م��ع��ن��ى ك��ل م��ب��دًع��ا أم��س��ى ال��ف��ت��ان وج��ه��ه

دور

ال��ن��ع��س ال��ف��ات��ك��ات ب��ال��ع��ي��ون م��ع��ج��بً��ا ت��ب��دى إن م��ا ي��ث��ن��ي
األن��ف��س ض��ع��اف ف��ي ي��راق��ب ل��م اله��يً��ا م��ن��ا األرواح ي��ن��ه��ب

دور
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ال��ه��الل ف��اق ح��س��ن��ه ح��ب��ي��ب ف��ي ل��ح��ى ال��الح��ي إذا ص��ب��ر ل��ي ك��ي��ف
ال��دالل م��م��ش��وق ال��ل��ح��ظ ج��ؤزري ال��ض��ح��ى ش��م��س م��خ��ج��ل ت��م ب��در
وخ��ي��ال ع��راه ق��د غ��رام م��ن ف��ص��ح��ا ه��واه ال��ص��ب س��ق��ى م��ا
ال��ل��ع��س ش��ه��ي ال��ط��رف ك��اح��ل ال��ل��م��ا م��ع��س��ول ال��ع��ص��ر ي��وس��ف
ال��ن��ف��س م��ج��ال ال��ن��ف��س ف��ي ج��ال ع��ن��دم��ا ك��ل��ي��ًم��ا ال��ص��ب ت��رك

الصعيد: أعمال من أطواب بقرية وكان مرص إىل متشوًقا وقال

ع��ن��ا ل��ه��ا ال��ن��س��ي��م أي��دي ت��ب��ل��غ��ه��ا ح��ن��ا ش��ج س��الم م��ص��ر ع��ل��ى س��الم
أث��ن��ى ق��د ب��ال��م��زن ال��ج��ون ل��س��ان ع��ل��ي��ه��ا ال��ت��ي ال��روض��ة ع��ل��ى ت��ح��ي��ات وأزك��ى
أذن��ا ش��ن��ق��ت إذا وال��ق��رط وخ��ل��ج��ان��ه��ا وظ��الل��ه��ا ن��ي��ل��ه��ا إل��ه��ي وح��ي��ا
ع��رن��ا ع��اط��رة األرج��اء م��ع��ن��ب��رة رس��ال��ة إل��ي��ه م��ن��ي وم��ق��ي��اس��ه��ا
َع��ْدن��ا أش��ب��ه��ت ب��ل ال��خ��ل��د َل��ْه��َي ف��وال��ل��ه أن��ه ذك��ر وال��م��ن��ت��ه��ى وج��ب��ه��ت��ه��ا
م��زن��ا ه��م��ت ال��رق��ي��ب ع��ي��ن ص��دره��ا وم��ن ل��ذة ال��ن��ف��س ت��ش��ت��ه��ي م��ش��ت��ه��اه��ا وف��ي
أن��ا أو ه��ام ل��م��ن آم��ال وغ��اي��ات م��آرب وأق��ص��ى ل��ذات م��ي��ادي��ن
س��ن��ا ض��اح��ك وال��ه��وى ط��ل��ق ال��ع��ي��ش إذ وب��غ��ي��ة س��رور م��ن ف��ي��ه��ا ن��ل��ت ف��ك��م
دج��ن��ا ب��دره��ا ع��ن ي��ن��ش��ق ال��دج��ى وج��ي��ب ح��دي��ث��ن��ا وط��ي��ب ت��ن��اف��ي��ه��ا ول��ي��ًال
ح��س��ن��ا ب��ه��ا ف��ت��زه��ى ب��ه��ات��ي��ه��ا ه��ي��اد م��ي��ل��ت ال��ري��ح ه��ب��ت إذ وق��ض��ب��ان��ه��ا
غ��ن��ا ع��وده ف��ي األش��ج��ار م��ن��ب��ر ع��ل��ى راق��يً��ا ال��دوح ف��ي ق��ام إذ وق��م��ري��ه��ا
ك��ن��ا م��ا ك��ان إذ وال��ق��ص��ف ب��س��اح��ات��ه��ا م��ن��ازه��ا إال ك��ن��ت م��ا أأي��ام��ن��ا
م��ن��ا ج��رى ق��د ال��ذي م��ا ب��س��وء إل��ي��ك وش��ى ال��ذي ذا م��ن أي��ام ي��ا ت��ن��ك��رت
أس��ت��غ��ن��ى ل��س��ت ف��ارج��ع��ي أح��رى ف��ج��ه��ل��ي وال��ح��ج��ا ال��ف��ه��م ع��ن��دك ذن��ب��ي ك��ان ل��ئ��ن
األدن��ى دون��ه م��ن ح��ال ح��ظٍّ��ا ي��ح��اول ي��ك��ن وم��ن أت��ع��ب��ت��ن��ي ح��ظ��ي إرادة
وال��م��غ��ن��ى وال��م��آل��ف وش��وق��ي وداري وش��ع��ب��ت��ي أرض��ي وه��ي م��ص��ر ق��ل��ت��ن��ي
وال��ح��زن��ا ال��ه��م أش��ت��ك��ي م��ص��ر ب��غ��رب��ي غ��رب��ة دار ال��ن��وى ط��ول وأن��زل��ن��ي
س��ج��ن��ا واخ��ت��رت��ه��ا األوص��اب ب��ه��ا أق��اس��ي ل��ي��ل��ة ث��الث��ي��ن ب��أط��واب أق��م��ت
م��ن��ا ي��ق��ت��ص��ه��ا رام ل��ي��ال ع��ل��ي��ه ب��ق��ت ق��د ي��وس��ف ال��ل��ه ن��ب��ي ك��أن
أذن��ا ي��ح��اول��ه أو ب��ش��ي��ًرا ي��راع��ي ب��أض��ل��ع��ي أق��ام أح��زان��ي ف��ي��ع��ق��وب
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ج��ب��ن��ا م��ل��ئ��وا وق��د أه��ل��ي��ه��ا ف��أن��ظ��ر دي��اره��ا خ��الل ف��ي ع��ي��ن��ي أردد
أغ��ن��ى وال خ��س��ر م��ر ق��د ف��ائ��ت ع��ل��ى ت��ح��س��ًرا ال��ق��ل��وب ي��م��ال أس��ى ف��أق��ض��ي
ال��ح��س��ن��ا ف��ي وأك��رم ال��ب��ل��وى ف��ي وأص��ب��ر ق��س��وة أش��دك م��ا ق��ل��بً��ا ال��ل��ه ل��ك
ض��ن��ا أو ج��اد إن ال��م��ع��روف إل��ى وع��ب��ًدا ال��رض��ا إل��ى وس��ل��ًم��ا األع��دا إل��ى وأع��دى
ال��ظ��ن��ا ب��ن��ا أس��اءت ل��ي��ال��ي��ن��ا ول��ك��ن أش��ت��ك��ي ك��ن��ت م��ا الق��ي��ت ال��ذي ول��وال

أيًضا: وقال

وع��ب��رت��ي دم��وع��ي م��ن ث��راه��م وروى ورب��وع��ه��م أط��الل��ه��م ال��ح��ي��ا وج��اد
ل��وع��ت��ي رس��ال��ة ع��ن��ي ي��ب��ل��غ��ه��م ل��ه��م م��ب��ت��س��ًم��ا ال��ب��رق ث��غ��ر زال وال
اس��ت��ق��رت أي��ن ال��ح��راء ال��ك��ب��د ع��ن س��رى إن ال��رك��ب ت��س��أل��وا ه��ل أأح��ب��اب��ن��ا
ب��غ��رب��ت��ي رم��ت��ن��ي ح��ت��ى ل��ل��ن��وى وم��ا وال��ه��وى وال��ل��ج��اج��ة ح��ال��ي ك��ي��ف وم��ا
وع��ث��رت��ي ذن��وب��ي ت��م��ح��و ت��وب��ة ف��ال خ��ط��ة ال��ده��ر إل��ى م��ن��ي س��ب��ق��ت ف��ه��ل
خ��ط��ت��ي أك��ب��ر ال��ده��ر ع��ن��د وذل��ك ال��ح��ج��ا س��وى إل��ي��ه ذن��ب��ي م��ا ال��ل��ه أب��ى
ال��م��ت��ش��ت��ت ال��ه��ائ��م ف��ؤادي أص��اب��ت ق��وس��ه��ا س��ه��م ع��ن ال��ب��ي��ن أي��دي رم��ت��ن��ي
ص��ب��اب��ت��ي ج��ه��د ل��ل��رب��ع ل��ه��ا أب��ث ب��وق��ف��ة ل��ل��وداع ح��ق��ي ت��رع ول��م
وع��ش��ي��ة ض��ح��ى أب��ك��ي رس��م��ه��ا وف��ي خ��اض��ًع��ا األح��ب��ة رب��ع ع��ل��ى وق��ف��ت
ع��ش��ق��ة ل��ق��ل��ة أه��ال��ي��ه م��ن خ��ال م��ه��دم ن��ؤٍي غ��ي��ر ف��ي��ه��ا أر ف��ل��م
وزه��رة ع��رار ف��ي ن��ب��ت اخ��ض��ل ب��ه��ا ال��ت��ي ال��روض��ة واس��أال ق��وًم��ا خ��ل��ي��ل��ي
ب��ال��ت��ي وال��ق��رط ال��خ��ل��خ��ال إل��ى وم��ي��ل��وا وال��ص��ب��ا ال��ب��ط��ال��ة ح��ق ب��ه��ا وأدوا
ب��س��ن��ت��ي ف��ل��ي��س ش��وًق��ا ال��ن��ق��ى ح��دي��ث ت��ذك��روا ال ب��ال��م��ش��ت��ه��ى ال��م��ن��ت��ه��ى وف��ي
غ��ل��ت��ي ي��ب��رد م��ا أق��ص��ى ف��ذل��ك س��اع��ة ال��ل��ه��و م��ع ح��ي��وه ول��ل��رص��د
أح��ب��ت��ي ب��وف��د س��راي��اه ن��س��ي��م م��وت��ه��ا ب��ع��د م��ن األرواح ب��ع��ث ل��ق��د
ب��م��س��رت��ي ض��اح��ك ط��ل��ق ال��ع��ي��ش إذ ل��ي��ل��ه��ا وأم��ل��ح أح��ل��ى م��ا ف��ل��ل��ه
ل��ع��م��ام��ت��ي الب��ًس��ا ش��ي��خ م��ث��ل ب��دا ف��ض��ل��ه ت��ن��س ال ص��اح ي��ا وم��ق��ي��اس��ه��ا
ال��ت��ي أص��اب��ع��ه م��ن ذالٍّ ف��ي��ص��غ��ر وع��زًة ك��ب��ًرا ال��ن��ي��ل إل��ي��ه وي��أت��ي
خ��ض��رة م��الب��س ف��ي ع��روًس��ا ف��ت��ح��ك��ي ون��ض��رة ح��س��نً��ا األرض ت��ل��ك ي��ك��س��ب
وج��ي��رت��ي وداري أه��ل��ي ع��ل��ى ب��ك��ي��ت وأه��ل��ه��ا م��ص��ر ف��ارق��ت م��ذ ف��وال��ل��ه
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ب��ح��م��رة ال��ب��ي��اض ب��ع��د وب��دل��ن��ي ص��ف��رة ب��ع��د ال��ن��وى ط��ول وس��ودن��ي
وح��دأة ي��وم ب��ي��ن م��ا ب��ه��ا أق��م��ت ق��ري��ة ب��أط��واب ح��ظ��ي وأن��زل��ن��ي
وف��ك��رت��ي وه��م��ي ل��ي��ل��ي وي��ج��م��ع��ن��ي وم��ك��ربً��ا ص��ام��تً��ا ن��ه��اري أق��ض��ي
ب��ش��ع��ل��ة ه��ج��ي��ر م��ن زف��رات س��وى أس��ت��ظ��ل��ه��ا ح��ل��ة ف��ي��ه��ا أر ول��م
ش��ج��ي��ت��ي ح��س��ن أم��ل��ي��ه ف��اض��ًال وال أس��ت��ج��ي��ره واح��ًدا ف��ي��ه��ا أل��ق ول��م
اس��ت��ق��رت ك��ي��ف ال��ض��راء ع��ل��ى وت��ع��ًس��ا األس��ى ع��ل��ى ي��ب��ق��ى ك��ي��ف ق��ل��بً��ا ال��ل��ه ل��ك
ح��ال��ة ك��ل ف��ي ال��ت��س��ل��ي��م ل��ه ف��أول��ى واق��ع ش��ك ال ال��رح��م��ن م��ن ق��ض��اء
وج��ن��ة ن��ع��ي��م م��ن ب��ق��رب وي��ح��ظ��ى س��ؤل��ه ي��ؤت��ي��ه م��واله ي��رع��ه وم��ن
ض��الل��ة ل��ك��ل ال��م��اح��ي ال��س��ي��د ع��ل��ى ن��ش��ره ال��ك��ون ي��ع��ب��ق س��الم وأزك��ى
أح��ب��ت��ي دي��ار م��ص��ر ع��ل��ى س��الم ش��دا دن��ف م��ا واألص��ح��اب اآلل ك��ذا

تعاىل: هللا سامحه — وقال

م��ح��ارم اق��ت��ن��اء ف��ي إال ال��ع��م��ر أو م��آث��م اك��ت��س��اب ف��ي إال ال��ع��ي��ش ه��ل
م��ب��اس��م ارت��ش��اف ف��ي إال ال��س��ك��ر أو ك��ب��ي��رة ارت��ك��اب ف��ي إال ال��غ��ن��م أو
ال��س��واج��م ك��ال��غ��ي��وث ت��ج��ري ال��ع��ي��ن م��ن أدم��ًع��ا ال��ب��ط��ال��ة أي��ام ال��ل��ه س��ق��ى
م��ن��ادم��ي ف��ي��ه ال��ظ��ب��ي وك��ان خ��ت��اًم��ا ب��خ��ن��ص��ري ال��س��رور ك��ان ب��ه زم��ان
ال��ك��م��ائ��م ش��ف��اه م��ن ل��ك��ن ال��ن��ور ع��ن ب��واس��م وال��ري��اض ط��ل��ق ال��ع��ي��ش إذ
م��واس��م ط��ي��ب��ات م��ن ب��ه��ا وغ��ن��م��ي س��ح��رة ال��دس��اك��ر ت��ل��ك إل��ى وس��ي��ري
ال��ن��واع��م ل��ل��ق��دود وض��م��ي ج��ه��اًرا ع��رص��ات��ه��ا ف��ي ال��ت��ي��ه ذي��ول وج��رِّي
ال��م��ع��ال��م ت��ل��ك ب��ي��ن رف��اق��ي ل��ك��ن��ت��م ص��ح��ب��ت��ي ح��ق واف��ي��ت��م��و ل��و خ��ل��ي��ل��ي
ه��ائ��م األص��ائ��ل م��ط��راب ال��دوح ع��ل��ى ش��دا م��ا األح��ب��ة دار ال��ح��ي��ا ف��ح��ي��ا
آدم ع��ه��د م��ن األف��راح ت��ض��م��ن��ت زج��اج��ة ف��ي��ه��ا ن��ازع��ت م��ا ط��ال ل��ق��د
دراه��م ك��دور در م��ن أك��ال��ي��ل ل��رأس��ه��ا ال��م��زاج ص��اغ م��ع��ت��ق��ة
ال��ح��م��ائ��م ش��دو م��ث��ل ع��ل��ي��ه��ا وغ��ن��ى ال��دج��ا ف��ي ال��خ��ص��ر م��خ��ط��ف ج��اله��ا م��ا إذا
وح��اك��م��ي ع��ل��يَّ م��ول��ى وص��ي��رت��ه وت��ال��دي ه��واه ف��ي ط��ري��ف��ي أب��ح��ت
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فقال العيدروس، الرحمن عبد السيد عىل ودخل عمامة لبس الجهلة بعض أن واتفق
ذلك أن وظن السيد، أبداه ملا الشيخ ذلك يتيقظ فلم الرسطان، جوزة الثور حمل السيد:
العيدرويس، السيد فيها يخاطب الكربى املحلة شعراء بعض الشطر هذا فضمن له مدح

املحيل: الشاعر ذلك قاله ما روي عىل قال ذلك املرتجم بلغ فلما

ال��ب��ي��ان ف��ن��ون أب��دى وب��ل��ي��ًغ��ا ال��م��ع��ان��ي رق ح��از ق��د أدي��بً��ا ي��ا
ال��ج��م��ان ب��ع��ق��د ت��زرى ب��دي��ع م��ن ن��ك��ات ب��ك��ل ي��س��م��و وظ��ري��ًف��ا
ال��ث��ق��الن أن��ف��س م��ن��ه أن��ف��ت ج��ه��ول ش��ي��خ وص��ف وف��ي ن��ع��تً��ا ف��ق��ت
ال��ص��ب��ان ع��ل��ى ل��ك��ن ص��دًق��ا ق��ل��ت ف��رًدا ص��ار أن��ه ال��ش��ي��خ ي��دع��ي
وال��ه��ذي��ان ال��ف��ض��ول ك��ث��ي��ر ـ��ل وال��ج��ه��ـ ال��غ��ب��اوة م��ع وت��راه
ب��ال��ب��ط��الن ك��ال��غ��داف أس��ود ب��وج��ه ال��ض��الل ع��ل��ى ي��ت��م��ادى
ال��ق��رآن م��ن أم ال��ش��ع��ر أم��ن إل��ي��ه ي��ق��ال م��اذا ي��دري ل��ي��س
ال��زم��ان ك��ك��رب ع��م��ة الب��ًس��ا ال��ع��ي��دروس��ي أدي��ب��ن��ا ورآه
ال��س��رط��ان ج��وزة ال��ث��ور ح��م��ل ل��ط��ي��ف ب��ي��ت ب��ن��ص��ف ف��اب��ت��داه
ال��ب��ن��ان ل��ذاك الئ��ًم��ا وغ��دا ب��ش��ًرا وأظ��ه��ر ض��اح��ًك��ا ف��ان��ث��ن��ى
ال��ح��ي��ت��ان ب��رك��ة ال��دل��و ل��ي��رى ب��ح��ًرا ال��ع��م��ام��ة رم��ى ل��و ل��ي��ت��ه
ال��م��ي��زان س��ن��ب��ل ف��ي ك��ل��ي��ث ال ك��ج��دي أو ك��ع��ق��رب ع��ن��دي ف��ه��و
ك��ي��وان ف��ي ح��ل ق��د ك��ب��ش ق��ل��ت: إل��ي��ه ي��وًم��ا ن��ظ��رت م��ا وإذا

حسن: اسم يف وله

غ��ص��ن��ا ق��ده وأض��ح��ى ال��ش��ب��ي��ه ع��ن م��ح��اس��ن��ه ج��ل��ت أه��ي��ف م��ن أف��دي��ه
ح��س��ن��ا ي��ا أح��س��ن��ت ب��ال��ل��ق��ا: م��س��ت��ب��ش��ًرا ف��رًح��ا زائ��ًرا أت��ان��ي ل��م��ا أق��ول

وىف: اسمه مفن يف وله

ش��ف��ى ال��ك��ل��ي��م ق��ل��ب ال��ه��وى ج��راح وف��ي م��ن��ط��ق��ه األل��ب��اب س��ح��ر ال��ذي أف��دي
ووف��ى أت��ى أه��واه ك��ن��ت م��ن ل��ي��ت ي��ا ن��غ��م��ت��ه: ح��س��ن ش��ج��ت��ن��ي ل��م��ا أق��ول
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القدماء: بعض لبيتي تشطري وله

وال��ج��ور وال��ح��س��ن رون��ق��ه ك��ي��ف أم م��ح��اس��ن��ه) زال��ت ه��ل ق��ب��ر ي��ا (ب��ال��ل��ه
ال��ن��ض��ر) ال��م��ن��ظ��ر ذاك ت��غ��ي��ر (وه��ل ح��ال��ت��ه��ا ش��أن م��ا ط��رت��ه وح��س��ن
ون��ن��ت��ظ��ر ن��رج��و م��ا م��ن��ك ي��ش��وق��ن��ا ف��ل��ك) وال روض ال أن��ت ال ق��ب��ر (ي��ا
وال��ق��م��ر) ال��ح��س��ن ف��ي��ك ت��ج��م��ع (ح��ت��ى أح��د إل��ى م��ع��ش��وًق��ا ال��ح��س��ن ف��ي ول��س��ت

هللا رحمه الشاعر، الكراني محمد الشيخ له أنشدهما بيتني عىل تشطري أيًضا وله
وهما:

اإلي��ه��ام غ��اي��ة ف��ي م��ن��ه��ا أن��ا ال��ق��ن��ان��ي ق��ه��ق��ه��ات ع��ن خ��ب��ران��ي
ال��م��دام ف��راق ع��ل��ى ب��ك��اءً أم ال��ن��دام��ى ل��ب��س��ط ض��ح��ك��ه��ا أت��رى

مشطًرا: فقال

ال��غ��م��ام ب��ص��وب ال��رب��ا واب��ت��ه��اج ال��ق��ن��ان��ي) ق��ه��ق��ه��ات ع��ن (خ��ب��ران��ي
اإلي��ه��ام) غ��اي��ة ف��ي م��ن��ه��ا (أن��ا ل��ي��نً��ا ال��روض ف��ي ال��غ��ص��ون واه��ت��زاز
ال��ك��رام ش��م��ل ال��ج��م��ي��ع س��رور أم ال��ن��دام��ى) ل��ب��س��ط ض��ح��ك��ه��ا (أت��رى
ال��م��دام ف��راق ع��ل��ى ب��ك��اء غ��ن��ى ال��دوح ب��ال��ب��ل��ب��ل خ��ط��ا أم

فيهما ملا عنهما أعرضنا الرشيدي عنرت عيل الشيخ يداعب وقصيدة مقامة وللمرتجم
ومايتني عرشة إحدى سنة — تعاىل هللا رحمه — تويف ذلك، غري وله والذم الهجو من

وألف.
األمري والده الرشقية قلفة أفندي حسني املبجل األوحد والوجيه األمثل األجل ومات
الربقوقي أفندي محمد عند املرتجم وتربى عيار، صاحب داود مماليك من هللا عبد
توىل فلما ذلك، يف ومهر الروزنامة كتابة واصطالح الكتابة قلم وعانى ابنته، وزوجه
بعد ومات أفندي، محمد مدة تطل ولم الرشقية قلفة قلده الروزنامة كتابة أفندي محمد
وانتقل الظالم، الشيخ جهة بيتًا واشرتى أمره وراج تعلقاته عىل املرتجم فاستوىل شهرين؛
الرساري واقتنى األعيان عداد يف وانتظم ذكره، واشتهر أموره وساس به وسكن إليه
مع العرشة حسن األخالق جميل به بأس ال إنسانًا وكان والعبيد، واملماليك والجواري
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يعنيه ال فيما يتداخل ال الرشيعة، حدود عىل واقًفا العريكة، لني الطباع مهذب الرفاق
وألف. ومايتني عرشة إحدى سنة أيًضا — هللا رحمه — تويف والسرية، الصورة مليح

العصابة وطراز الهاشمية، الساللة بضعة الفهامة النبيه العالمة العمدة ومات
بن محمد بن محمد الشيخ بن الرحمن عبد بن حسني السيد املفوه الفصيح املطلبية
أبيه وأم الحسيني، املشهد جامع خطيب الشافعي املنزالوي حمادة بن أحمد بن أحمد
حرض الرشف أتاه ومنها الغمري، محمد السيد بنت فاطمة السيدة الرحمن عبد السيد
البسيوني والشيخ قايتباي عيل والشيخ واملدابغي والجوهري والحفني امللوي الشيخ عىل
عبد والشيخ الصغري الجوهري محمد سيدي عن أيًضا وأخذ املغربي، خليل والشيخ
بالعلوم وتضلع الخشب، بسوق الساكن سعودي والشيخ الشعراني مسجد إمام هللا
الشعر وينظم غريب، واستحضار تام واقتدار ولسانة وحافظة ملكة له وصار واملعارف
باملشهد بها يخطب كان التي خطبه وغالب البديعة، الخطب وأنشأ البليغ والنثر الجيد
السادات، األنوار أبي الشيخ إىل وانضوى إليها، يسبق لم طريقة عىل إنشائه من الحسيني
املواسم، أيام بزاويتهم ويخطب األحيان بعض يف به ويصيل ومكارمه أنواره وشملته
السادة سلسلة يف بليغة منظومة وله املناسبات تقتضيه وما السادات بمدائح فيها ويأتي
بني ساداتنا سلسلة ذكر يف الصفا، بعقد العويض عيل بن حسن السيد سماها الوفائية

نصه: ما أولها يف يقول الصفا، مناهل كتابه يف وذكرها الوفا،

وم��ش��رق غ��رب ن��ار ق��د ب��أن��واره��ا ت��ش��رق األزاه��ر ال��زه��ر ب��ه��ا س��م��اء
ي��س��رق ل��ل��س��م��ع ج��اء ق��د ل��م��س��ت��رق ح��ف��ظ��ه��ا وه��ي م��رآت��ه��ا ص��ف��ا وزان��ت
ت��ح��رق ل��ل��م��ع��ان��د ب��ش��ه��ب ي��ك��ف س��م��ائ��ه��ا ن��ح��و ال��ن��ح��و ك��ف م��د إذا
ي��ت��ح��ق��ق ل��م��ن م��ش��ه��ود ال��ح��ق ب��ه��ا ح��ق��ائ��ق ك��ن��ز ع��رش إال ه��ي ف��م��ا
ي��ن��ش��ق ال��ط��ي��ب ب��ه��ا أس��رار ألزه��ار ن��واف��ح ب��ه��ن م��ع��ان��ي��ه��ا ري��اض
ت��رزق ل��ل��م��ح��ق��ق ث��م��رات ب��ه��ا ح��ل��ت وك��م غ��ص��ون ف��ي��ه��ا أورق��ت ف��ك��م
م��ط��رق وال��ح��اُن األل��ح��اَن ف��أع��رب��ت ب��الب��ل ِف��َص��اُح غ��ن��ت ي��ل��ع��ل��ع��ه��ا
م��ت��أل��ق ب��رق��ه��ا س��م��اء وأع��ل��ى ح��ال وم��ا م��ن��ه��ا راق ق��د م��ا ال��ل��ه رع��ى
ي��ل��ح��ق ل��ي��س ال��ذي ال��س��ام��ي ب��ك��وك��ب��ه��ا ق��دس��ه��ا وم��ع��راج م��رق��اه��ا ال��ل��ه ح��م��ى

شعبان شهر منتصف يف تويف تعاىل، هللا سامحه ذلك غري وله طويلة وهي آخرها إىل
آمني. وكرمه بمنه وللمسلمني ولوالدينا وله لنا هللا غفر السنة، من
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ذي شهر من خلت عرشين املبارك الثالثا ليلة الجزء هذا كتابة من الفراغ وكان
الصالة أزكى صاحبها عىل النبوية الهجرة من (١٨٧٢م) ١٢٨٩ سنة الحرام، الحجة

محمد. كاتبه والتحية،
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