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صخَّلَم  
حد المصادر األولية لتاريخ بالد الشام ومصـر بـين   أيهدف هذا العمل إلى وضع 

يدي الباحثين والمهتمين بتاريخ المنطقة في العهد العثماني، من حيـث كيفيـة السـيطرة    
وأسبابها، وموقف العلماء العرب خاصة والفرد العربي عامة في القطرين المذكورين مـن  

ية تركية جديدة حاكمة، ومن الحكام المماليك الجراكسة، كجماعة العثمانيين، كأسرة إسالم
وعلى هامشها موقف العلماء من الصفويين وغير المسلمين ممـن    إسالمية حاكمة سابقة.

  لهم نفوذ سابق في السلطنة المملوكية.

يتبين من الدراسة نظرة المؤلف المنحـازة للعثمـانيين، والمناوئـة والمناهضـة     
وموقع الخالفة لدى العثمانيين،حيث لم يرد لها ذكر فـي هـذه الفتـرة      هم.للمماليك أعدائ

  المبكرة من التاريخ العثماني في الوطن العربي.

  كما عرفت الدراسة بالمؤلف، وحياته، وعلومه، وميوله، وفكرته التاريخية.

Abstract  
This research aims to present a  primary source on early Ottoman 

Syria and Egypt before the interested and contemporary historians of the 
foresaid areas. 

Attitudes to the operation of the Ottoman conquest of the above-
named land's is expressed by men of letter, ordinary people in both countries 
towards Ottomans, Mamlukes, Safawids and none- Muslims.  

The Caliphate as a ruling system has not been present in this 
manuscript as an Ottoman issue or request. 

Ibn sultan’s life, culture and learnin, his historical ideas and trends 
are dealt with in the current study. 
. 
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 : المؤلف: نسبه وحياته

بن القاضي كمال الدين محمد بن عمر المعـروف  عبد اهللا محمد  هو قطب الدين أبو
ـ/ ٨٧٠ولربيع األ١٢الحنفي، ولد في الصالحي  الدمشقيبابن سلطان  ، وتـوفي  م١/١٢/١٤٦٥هـ
ـ/٩٥٠ذي القعدة سنة٢٧ليلة الثالثاء  ودفـن  ، ي عليه بالجامع األمـوي لِّ.  صم٢٠/١/١٥٤٤ه

  .)١(داخل تربة القلندرية في باب الصغير

ـ  ـ ـيبدو أن ابن سلطان حصل حظّاً وافراً من عل ـ :  مثـل ، رهـوم عص فقه ـال
ـدين    :)٢(مدد من شيوخ عصره مـنه ـوالنحو، إذ تتلمذ على يد ع ـهاب ال ـ   ش  ـمبـن شك

وتلقى العلم عـن    .)٣(، الذي برع في النحو والعروض وغيرها)٨٩٣/١٤٨٧-٨٣٦/١٤٣٦(
كما درس   .)٤()٨٩٣/١٤٨٧-٨٣٧/١٤٣٢مفتي الحنفية في دمشق عبد الرحمن العيني(

  .)٥()٨٩٤/١٤٨٨-٨١٥/١٤١٢على يد المفتي محمد عز الدين بن الحمراء الدمشقي(

، والقضـاء )٦(كاإلفتـاء ، خالل توليه وظائف دينية في عصرهويتضح  علمه من 
الـنجم   عنهفقال ، وهما من وظائف العلماء، فقد نعته مترجماه الرئيسان بصفات مرموقة

الغزي وتابعه على ذلك ابن العماد الحنبلي: "اإلمام العالّمة، المحقق، المـدقق الفهامـة،   
كما تولى وظيفة القضاء بمصر نيابـة عـن     .)٧(شيخ اإلسالم، مفتي األنام ببالد الشام"

شيخه قاضـي القضـاة عبـد اهللا بـن الشـحنة زمـن السـلطان قانصـوه الغـوري          
ـ/٩٢٢(ت   .)٨(م)١٥١٦ه

ه:" من أهل العلـم الكبـار، وأنـه جليـل     ـونس العيثاوي بأنـه الشيخ يـويصف
وى، ماسك زمام نافذ الكلمة عند الدولة، يردون األمر إليه في الفت، مهيباً عظيماً، المقدار
وهي من ، القصاعية كالمدرسة، وتولى تدريس عدد من المدارس في دمشق  .)٩(الفقهاء"

كما   ، التي كان فيها سكنه، وله النظر عليها.)١١(، والمدرسة الظاهرية)١٠(مدارس الحنفية
ويتضح أن له عناية بالفقه والحديث الشـريف، ثـم   كان له تدريس في الجامع األموي.  

  .)١٢(ي آخر عمره على قراءة القرآن الكريماعتكف ف
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ولـم يعلـم   ، من خالل مؤلفاته، التي علم موقع بعضها، أيضاًَ، ويستدل على علمه
  كما هو مبين أدناه:، اآلخر

نظره وقد ألف هذه الرسالة لتأييد وجهة :  المنع من البركة في الجامع الالمع فيالبرق   -
ـنة دمشق فـي  ن علماء أطرافه جملة مفي الخالف الذي كانت  ـ/ ٩٣٨س ، م١٥٣١هـ

بخصوص بناء بركة في وسط الجامع األموي بدمشـق،  ، ومعهم والي دمشق
وألف الرسالة المذكورة، مما أضطر نائب ، وقد عارض ابن سلطان هذا الرأي

  دمشق العثماني الستفتاء مفتي العاصمة إسالم بول في هذا الشأن.
يبدو أنه كتاب في فضائل الحرمين :  )١٣(تشويق الساجد لزيارة أشرف المساجد -

       .الشريفين
وترجم في هذا الكتاب للسلطان سليم :  الجواهر المضية في أيام الدولة العثمانية -

  ، وهو موضوع التحقيق.)١٤(بن بايزيد
  رسالة في تحريم األفيون. -
هـة  وهو مفعم بالنصائح الموج:  فتح الملك العظيم المنّان على المظفر سليمان -

للسلطان سليمان وأبيه السلطان سليم، وتوجد منه مخطوطة في بـرلين بـرقم   
١٥(٥٦٢٢(.  

ـ :  )١٦(مؤلف في الفقه لم يعثر على اسم دقيق له -  اً حيث يذكر الغزي أن له مؤلف
  .  )١٧(و يبدو انه كتاب كشف الحقائق في الفقه،

  .)١٨(كان يمهرها بختمه خشية التلبيس عليه:  فتاوى متعددة مكتوبة -
  .)١٩(رـوان شعـدي  -

إضافة لما تشير إليه تلك الوظائف والمؤلفات عن علمه وثقافته، فهنـاك مجـال    
الجواهر وهو المخطوط محور التحقيق: ، صدت من خالله جوانب ثقافته المتعددةآخر ر
.  فتجده أديباً، وشاعراً، مطلعاً على علوم المعقول والمنقول، والفلسفة، إضـافة  المضية
رفة واسعة بالتفسير والحديث الشريف وفهم محتواهما، ومدلول األحاديث وقـدرة  إلى مع
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على توظيفها لتخدم فكرته التاريخية، كما أن لديه معلومات جيدة حول الفرق اإلسـالمية  
  والعقائد، وغير ذلك.  

لقد جاءت أولى مصادر علوم المؤلف من القران الكريم، وتدل اآليـات الكريمـة   
على قدرة المؤلف العاليـة علـى فهـم     الجواهر المضيةنص مخطوطة في  )٢٠(الواردة

اآليات فهماً متأنياً، وتبين أنه حفظ القران الكريم أو أجزاء كبيرة منـه، عـالوة علـى    
  إطالعه على التفاسير المتعددة.  

وفي مجال الحديث النبوي الشريف، تدل األحاديث المستشهد بها في المخطوطـة  
الشريف في مصادره المتعددة وعلى رأسـها صـحيح البخـاري،    على أنه قرأ الحديث 

والترغيب والترهيب، ومسـند البـزار،   ، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي، وسنن البيهقي
ودالئل النبوة، وإحياء علوم الدين وهو كتاب في الحديث والعقائـد والفقـه والتصـوف،    

إلى ذلك مـا ورد مـن   ومسند الطياليسي، وزوائد الهيتمي، وصحيح ابن حبان، يضاف 
أحاديث في تاريخ دمشق البن عساكر، كما تفيد األحاديث نفسها في معرفة ثقافة المؤلف 

  الواسعة في مجال اإلسناد، ومعرفة الرواة واألئمة (أحوال الرجال).   

كتب السيرة النبوية الشريفة، وكتب التاريخ اإلسالمي في عصوره ، هومصادر
وسالطين  ،مروراً بالعباسين، وبسالطين المماليك ،لراشدينمن زمن الخلفاء ا، المختلفة

  بني عثمان.

عـالوة  ، يستفاد من المخطوطة أنه اطلع على بعض أخبار البيزنطيين والفـرس و
  .  )٢١(uكجماعة النمرود المعاصر للنبي إبراهيم ، على األمم البائدة

لصفويين أنهـم  وأما معلوماته حول الفرق اإلسالمية والمذاهب الفقهية فقد وصف ا
" أهل النفاق، وأولي البدعة والضاللة والشقاق، الهادمين لدين اإلسالم، الباغضين ألكابر 

  .)٢٢(الصحابة األعالم"
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وفي مجال الفقه فقد استشهد برأي أبي حنيفة النعمان ليبرر الهجوم العثماني ضـد  
ويثاب قاتلهم".  كما  ، دم المكسة، بل وقال:t المماليك فيقول:"وقد أباح اإلمام أبو حنيفة

من خالل إطالعه على كتب الحسبة والسياسية الشرعية التي تعد مـن مصـادر    ،يتبين
ثقافته أيضاً، وهي ضمن كتب الفقه، إذ يقارن بين المماليك وأهل الذمة الـذين ساسـهم   
الخلفاء بطريقة تضيق عليهم لمكافحة بدعهم وضالالتهم، لذا فهـو يطلـب مـن ولـي     

العثماني) أن يبطل ما أحدثته طائفة الجراكسة، وال يقتـدي بشـيء مـن     األمر(السلطان
  .)٢٣(أفعالهم

ودلـيالً علـى ثقافتـه     ،وأما كون كتب الفلسفة والحكمة من مصادره من ناحيـة 
الواسعة وعلمه الغزير من ناحية أخرى، فقد استشهد بها في مواقع متعددة من كتابه لدعم 

حيث أشار إلى قضايا تخـدم   ،ذه الكتب كتب التنجيمفكرة هنا أو تعليق هناك، ويلحق به
  أو كانت ضد المماليك. ،إن كانت مع العثمانيين ،فكرته التاريخية

وتشير األشعار التي نظمها المؤلف في مواضع كثيرة من مفاصـل المخطوطـة   
أو لدحض وذم، إضافة إلى استشهاده بأبيات كثيرة للمتنبي وتشبهه به فـي   ،لدعم ومدح
وحضـور   ،ومخزونه الشعري ،واقع، كل ذلك يشير إلى ثقافته اللغوية الواسعةبعض الم

الذهن والبديهة لالستشهاد بها في مواضعها، ويذكر في هذا المجال أن صياغته لمادتـه  
التاريخية في المخطوط تبين أن لديه ملكة كتابية جيدة تشبه ملكات وأسلوب كتـاب مـا   

كتابات بعيدة عن السجع والتكلف اللفظي، مـع   يعرف باسم عصر النهضة العربية، فهي
ونظراً لكثرة أشعاره  فقد كان له مجموع شعري قد   أن كتابته تأتي ضمن المدح والذم.

  يصل إلى ديوان متكامل، وتشير قراءة المخطوط إلى معرفة المؤلف بحور الشعر كقوله:      

  يا وافر الفضل خذها في البسيط تجد      
  

  )٢٤(كالبدر فـي الغسـق   بكراً مخدرة   
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      فكرة المؤلف التاريخية:
يبدو أن المؤلف يشعر بتفرده بين كتاب عصره في هذا الكتاب، وهذا يشير لوعي 

واالستجابة لها من ناحية أخرى، لذا اهـتم بتـاريخ    ،متكامل ألحداث عصره من ناحية
ـ ـوأهميتهم في تاري ،وصول العثمانيين ـ ـخ المنطق ـ ـة والعال ـ ـم.  واهت خ ـم بتاري

ومظالمهم و سبب التراجع في أحوال المسلمين في عصرهم من ناحية، وسبب  ،المماليك
يء العثمانيين إلى البالد العربية من ناحية أخرى، ويقـول المؤلـف فـي هـذه     ـجـم

اقات: "لم أر غيري من أهل هذا العصر سبقني إلى تصنيف مثاله، وال نسج خاطر ـالسي
أعطى نبذة يسيرة عن كل سلطان عثماني، فيما يخدم فكرتـه.    ، وقد)٢٥(أحد على منواله"

من خالل إطالعه علـى السـائد مـن     ،كما يتبين إدراكه ألحوال عصره إدراكاً صحيحاً
فيقول: "ويتعين على ولي ، أمور قبل عصره، ومقارنتها فيما هي مشابهة لها في عصره

هم على ما عاهدهم عليه أمير األمر _وهو هنا يتحدث عن معاملة أهل الذمة_ أن يجرِ ب
المؤمنين عمر بن الخطاب...وأن يمشيهم على ما كانوا عليه في أيام الملك الناصر محمد 

"، لذا فإن المؤلف يورد التغيرات الطارئة فـي  )٢٦(بن قالوون، وغيره من الملوك العادلة
عـالوة   ،عصره في المجاالت المختلفة، وهذه تدعم القول بأن لدى المؤلف ثقافة واسعة

  سلسل على أساسها أحداث كتابه.  ، على وجود فكرة تاريخية واضحة لديه

ومن باب إدراكه لعصره وحقه فلم يخرج عن معلّمين بارزين في ذلـك العصـر   
وهما: االلتفات إلى التصوف والوقف، فقد داوم في آخر عمره على قراءة القرآن الكريم 

وصار موعداً لهم أن يجتمعوا إليه كل ليلة ، مع جماعة يجتمعون إليه، فوقف عليهم وقفاً
. كمـا دفـن   e، ويصلون على النبي Uجمعة في الجامع األموي، يذكرون اهللا تعالى 
،ضمن بيت مسقف قديم أعـد للعلمـاء   )٢٧(داخل تربة القلندرية وهي من ترب المتصوفة

باحة القهوة والصلحاء من الموتى.  كذلك دخل في معمعة الفتاوى والفتاوى المضادة في إ
فقد كان يتعبد كمعظم أهل الشـام علـى   حريمها.  وأخيراً، أو تحريمها، وهو يميل إلى ت

المذهب الشافعي، بل لقد ولي قضاء مصر القاهرة نيابـة عـن شـيخه ابـن الشـحنة      
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ر من ـق العصـالشافعي،لكنه مع العثمانيين تحول إلى الحنفية، وهذا من باب إدراك ح
  .  )٢٨(الجارية في عصره من جهة أخرى ومجاراة األحداث، جهة

  ف:ـميول المؤل
ها منحازة لهم، بينمـا  نَّإإن نظرة المؤلف للعثمانيين نظرة ايجابية، ويمكن القول: 

وإن كانـت  ، نظرته للمماليك نظرة سلبية ومتحيزة ضدهم، وجاءت نظرتـه للصـفويين  
مـن خـالل منحيـين    وقد بدت هاتان النظرتـان  ، بإشارة خفيفة شبيهة بنظرته للمماليك

فأما أولهما: فبذكره كل فضيلة وحسنة لدى العثمانيين، وأما ثانيهما: فبذكر كل ، أساسيين
منقصة لدى المماليك (الجراكسة) والصفويين، باستثناء إشارات بسيطة لفضـائل بعـض   

  السالطين المماليك.  
حيـث   ،فأما مدحه للعثمانيين فيبـدأ مـن عنـوان المخطـوط محـل الدراسـة      

ة في أيام الدولة العثمانيـة اه:سمثـم  )٢٩(وتأكيده على ذلك في مقدمتـه  الجواهر المضي ،
إذ يحمد المؤلف اهللا الذي سلم الملـك للملـك    ،تتوالى إشاراته في أول سطر من المقدمة

نه في األرض، وتفضيل اهللا تعالى له على سائر ملوك األرض.  ثم يذكر سليم شاه، ومكَّ
ثم مآل ،  من:  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلكصفات الذين ينصرهم اهللا

ممن تنطبق عليه هذه الصفات السلطان سليم أعظم  نإذلك التمكين ألولئك في األرض و
سالطين اإلسالم وغيرهم، الذي دانت لـه جميـع الملـوك، وملـك سـرير الخالفـة       

  .  )٣٠(باالستحقاق
رتبه علـى ثالثـة   ، فقد ن من خطة كتابهوتستمد نظرة المؤلف االيجابية للعثمانيي

أبواب يشير كل منها إلى التحيز، خاصة وأنه يورد اإلشارة إلى المماليك في تلك الخطة 
من باب الذم والتشنيع عليهم، فالباب األول في فضائل اإلمام العادل والسلطنة ويطبقهمـا  

، ومن زينه اهللا بـه مـن   ففي ذكر موالنا الخداوندكار  على السلطان سليم، وأما الثاني:
وحسن سياسته، وجاء  ،وحلمه، وشجاعته ،وكرمه ،وعلمه ،من حيث نسبه ،الحلم والوقار

ومـا فتحـه مـن جزائـر الكفـار وذم       ،الباب الثالث في ذكر ما ملكه من األمصـار 
  .)٣١(المماليك
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وعندما يسرد األحاديث في فضائل اإلمام العادل، وقد بلغ عـددها سـبعة عشـر    
سب قول المؤلف، يبدأ بحديث البخاري عن أبي هريرة: سبعة يظلهم اهللا يـوم ال  حديثاً ح

فيعلق على الحديث قائالً:" قلت: قد بدأ صـفوة الخالئـق،    ،ظل إال ظلّه أولهم إمام عادل
، باإلمام العادل، وقدمه في الذكر على سائر األصناف المـذكورين   rومعدن الحقائق، 

، ثم يتـابع  )٣٢(كفى بهذا لموالنا الخداوندكار شرفاً وفخراً"لعلو مرتبته، وشرف مقداره، و
عرض أحاديث فضائل اإلمام العادل ووجوب احترامه وطاعته وعدم جـواز الخـروج   
عليه، ووجوب قيام السلطنة لحفظ الدين والدنيا، ووجوب نصح السلطان والـدعاء لـه،   

)، وأفضـليته  rباع للرسـول ( ذلك فيه إت نإالدينية والزمنية، و:  والجمع بين السلطتين
  .)٣٣(فإن هذه الفضيلة تنتقل وجوباً إلى الخداوندكار، على سائر األنبياء بالتالي

ويتابع المؤلف ذكر فضائل السلطان سليم وآل عثمان في الباب الثاني متطرقاً إلى 
فيقدم له بصفات المدح على جليل األفعال ذاكراً كل سلطان مـن سلسـلة    ،نسبه وعلمه

وأعمال جهادية، ويقف عنـد عثمـان   ، طين بما يليق به من أفعال وصفات أخالقيةالسال
األول وال يتجاوزه، ثم يسبغ عليهم صفة من صفات بيت النبوة الشريف فيقول: "هم أهل 

.  ثم يسوق مقطوعة شعرية تنبئ عن )٣٤("بيت أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً
  ومنها:، إلى آل عثمان وأهميتهمصفاتهم الجليلة، وتعكس نظرة العرب 

ــاد         ــت األوت ــريم ثاب ــب ك   نس
  

ــعاد  ــة باإلس ـــة مقرون   وساللـــ
  

  ومنها:

ــة          ــي قبل ــم ل ــن والءك   فألجعل
 

ــن األوراد   ــاً ع ــاءكم عوض   .)٣٥(وثن
  

وحين يشير إلى علمه يركز على قضايا سعة العلم لديه، كما يركز علـى قضـية   
كما يدبج فصـالً مـن حلـم      .)٣٦(تميزه بالحكم وشؤونهوبالتالي  ،فهمه وتدبيره للممالك

السلطان وكرمه وشمول عطائه فينعته بالبحر مع عموم هذا الكرم للكافة بل إنه يفضـل  
، وأما حلمه فيوصف بأنه عن قوة واقتدار حيـث عامـل   )٣٧(البحر والمطر في عطائهما

ه وبطش بهم بعد الصـفح  الجراكسة باالحترام لكنهم عاملوه باللؤم والخيانة حتى طفح كيل
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.  وبلغ من إعجابه بالسلطان أن بـدأ بتبريـر أعمالـه وبطشـه     )٣٨(الذي هم ليسوا أهله
  .  )٣٩(بالمماليك

فذكر فضائل الشجاعة نظرياً و طبقها على السلطان  ،كما عقد فصالً في شجاعته
ل .  ويتـابع ذكـره لفضـائ   )٤٠(سليم، ثم قارن حسن سياسته باألكاسرة والملوك السابقين

  فال تكاد تجد صفحة تخلو من هذه الفضائل.   ،العثمانيين في صفحات المخطوط

ن وبـي  ،)٤١(وأما ذمه للمماليك فقد عقد فصالً خاصاً بهم لذمهم وأقوالهم وأفعـالهم 
فيقول عنهم: "إنهـم يكرهـون    ،أسباب زوالهم خاصة والملك عامة، كما طعن  بطبعهم

  منها: ،رهم، ويذكر عدة مثالب فيهمالفضائل بطبيعتهم"، وهو يتجه إلى تكفي
الحسد  الذي لديهم، والمكوس التي فرضوها، ومواالتهم للكفـار دون المـؤمنين   

كالسـلطان الملـك    ،لكنه لم ينس أن يشير إلى السالطين ذوي العدل منهم  .)٤٢(المسلمين
ويضاف إلى مثالب المماليك في الفصل الخاص المذكور   .)٤٣(الناصر محمد بن قالوون

مثالب أخرى ذكرها عند ذكره لصفات الفضيلة لدى العثمانيين عامـة والسـلطان سـليم    
بينما  ،.  كذلك فإنه يذم عزمهم وقوتهم حين ظنوا أن واحداً منهم يساوي عشرة)٤٤(خاصة

   .)٤٥(من وجهة نظره يرى أن عثمانياً واحداً يساوي ثمانيةً منهم
كبقيـة  )٤٦(ويسـميها بالصـوفية   ،ةيقف المؤلف موقفاً معادياً من الدولة الصفويو

المؤلفين في عصره، فيقول: "فمنها ما وقع له مع العساكر الصوفية، أهل النفاق وأولـي  
ـ   ـ ر الصحابـالبدعة والضاللة والشقاق الهادمين لدين اإلسالم، الباغضـين ألكاب ة ــ

  .  )٤٧(كيف كسرهم،وفرق جمعهم مرة بعد مرة... "، األعالم
وخاصـة   ،ألوصاف المتناقضة بين سالطين آل عثمانيبدو أن الهدف من هذه او

السلطان سليم األول، وسالطين المماليك والدولة الصفوية، لتبرير أعمال السلطان سـليم  
كونه السلطان الشرعي العادل الممتثل ألوامر لاألول وقضائه ومواجهته لهاتين القوتين، 

ومـواالة   ،ون بين البغـي والكفـر  اهللا والمنفذ لبنود الشرع الشريف، بينما أولئك يتراوح
ويلصـق بـاآلخرين تهمـة البغـي      ،أعداء الدين، وبهذا ينفي عن بعضهم صفة اإلسالم

  المأمور بقتالهم بموجب الكتاب والسنة.  
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  ه:      ـوب المؤلف ومنهجـأسل

أسلوبه في الكتابة، فيبتدئ المؤلـف كتابـه بالبسـملة     انعكست ثقافة المؤلف على
والصـالة علـى الرسـول     ،العون والتوفيق، وشكر اهللا على نعمائه واالستعاذة، وطلب

  الكريم.

ف معرفته الواسعة بالقران الكريم للتمهيد لموضـوعه،  ويالحظ أن المؤلف قد وظَّ
وذلك بإيراد آيات منتقاة بعناية، لتخدم غرضه.  فعند اإلشارة إلى مكانة السـلطان سـليم   

الَّذين ُأخْرِجوا من ديارِهم بِغَيرِ حقٍّ ِإلَّا َأن يقُولُوا ربنَا اللَّه ولَولَا دفْع اللَّـه  {: ةيورد آي
النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَّهدمتْ صوامع وبِيع وصلَواتٌ ومساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثيراً 

رنصلَيوزِيزع لَقَوِي اللَّه ِإن هرنصن يم اللَّه ـي   {وآية : .  )٤٨(}نف مكَّنَّـاهِإن م ينالَّذ
ـ   باقع ِللَّـهنكَرِ ونِ الْما عونَهو وفرعوا بِالْمرَأمكَاةَ وا الزآتَولَاةَ ووا الصضِ َأقَامةُ الَْأر

  .  )٤٩(ِ}الُْأمور

من حديثه آيات قرآنية، عند وصف اآليات القرآنية بأسلوب رائع، فضفهو يستخدم 
ـ ) ٥٠(حالة المماليك بعد معركة الريدانية ، )٥١(ربالقول: وجيء بهم بعد ذلك زمراً بعد زم

   .)٥٢(}مِئذ الْمستَقَركَلَّا لَا وزر، ِإلَى ربك يو{َأين الْمفَر. فأجيبوا:  وقالوا:  يا ويلنا

واستفاد المؤلف من معرفته الدقيقة بالحديث الشريف، وإطالعه الواسع على كتبه، 
باختيار أحاديث منتقاة تؤيد فكرته، حيث يقول:  قد تتبعت كتب األحاديث حتى ظفـرت  

 .)٥٣(السلطان" بسبعة عشر حديثاً كلها في فضل اإلمام العادل، وفضل

ويبدو أن هذه المعرفة، جعلت المؤلف، يدرك اثر طول السند فـي الحديث،وهـذا   
اإلسناد، والتزم بذكر  حذفنه يريد الكتابة باختصار، لذلك أربما يجعل القارئ يمل، كما 

الصحابي الذي روى الحديث، واألمام الذي أورده.  وقد التزم المؤلف بذلك عند إيـراده  
  .)٥٤(ثجميع األحادي
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ثقافته األدبية بشكل رائع، وإن استخدم أسلوب السجع الـذي سـاد    سخّر المؤلفو
لدى مؤلفي عصره، ولكن بطريقة أكثر حيوية.  فال يشعر القارئ بالملل أو التكلف مـن  

ن المؤلف نادراً ما أورد ثالث جمـل  أنه استطاع شد القارئ إليه، ذلك إكثرة السجع، بل 
  ن.يفي غالب األحيان على جملت متتالية مسجوعة، واقتصر

طالعه على ديوان ايورد المؤلف شعراً للفكرة التي يعرضها.  ويالحظ هنا سعة و
، ويبدو أن المؤلف تـأثر بـالمتنبي،    المتنبي، وإعجابه بهذا الديوان وما تضمنه من معانٍ

  في قصيدة:
  اقصده ينفـع و لـذ يمنـع و سـله يهـب     

 

  )٥٥(وعد بعد و اسـتزد يفعـل و خـف يـق    
 

  هذه القصيدة فيها محاكاة لقصيد المتنبي:
  عش ابق اسم جد قد مر انه اسر فل تسـل 

  

  )٥٦(اثن نل اغز اسب رع زع دلغظ ارم صب احم 
 

  وعند حديثه عن حلم السلطان سليم يختار المؤلف بيت المتنبي:
  ى م الشرف الرفيع من األذــال يسل    

  

ــدم  ــه ال ــى جوانب ــراق عل ــى ي   )٥٧(حت
 

المؤلف في بعض األحيان يبرر أفعال السلطان سليم، و يستشهد ببيت  يالحظ أنو
  للمتنبي:
  من الحلم أن نستعمل الجهل دونـه      

 

  )٥٨(إذا اتسعت في الظلم طرق المظـالم.  
 

  

انعكست ثقافة المؤلف التاريخية على أسلوبه، فوصف السلطان سـليم بأنـه"الملك   
ك ملوك الغرب والشرق والعـرب والعجـم   مل، األعظم سلطان أئمة اإلسالم والمسلمين

  .)٥٩(والهند والصين".  ويبدو هنا التأثر واضحاً بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر

ينتبه المؤلف إلى خطورة الوضع العسكري، فيشير إلى حالة التردد التي اعتـرت  
ـ      ى السلطان سليم، في تتبع فلول القوات المملوكية، ثم عزمـه علـى متابعـة السـير إل

مصر"فلما قوي رأيه السديد، وعزمه الشديد على التوجه إلى القاهرة بعسـاكر لصـنوف   
  .)٦٠(فت"صالحرب قد ألفت، وبالضياغم واألسود قد و



تيسير الزواهرة وعيسى أبو سليم  ............................. ة في أيام الدولة العثمانيةالجواهر المضي  
  

-٢٣٦-  . ٢٠٠٧ ،٧ العدد ،١٣ المجلد ،المنارة

يصف المؤلف الخطة الحربية ومعركة الريداينة وصف شاهد عيـان بأسـلوب   و
كة فيشير أدبي فيقول: "وصعدت الجبل الرماة والعساكر العثمانية".  ويصف سالح المعر
غشـيهم   إلى أن العثمانيين استخدموا البنادق"كم أرسلوا من الرمي مثل الصواعق، حتى

  ن شعره وصفاً لهذا السالح:وقد ضممثل الغمام من البنادق".  
ـ ادق علـى شه ــأفنيتهم ببن       بــ

 

      مثل الغمام على برج من السـحب 
 

  و جالت النار في أرجائهـا و علـت      
 

  ما بصدر الروم من كـرب  فأطفأت
 

  أضحت أبا لهب تلك البـروج و قـد      
 

  )٦١(بــكانت بتعليقها حمالة الحط
 

يورد وصفاً للحالة النفسية التي عاشها المماليك قبيل المعركة، فيشير إلى حالة كما 
نهم في انهيار ورثاثة.  اجتمع عليهم العبيد والغلمان، وبـدأوا  إالفوضى واالضطراب، و

تصرفات ألحقت األذى بالعامة.  أما العلماء فقد احتـاروا مـن هـذه الحالـة.       بممارسة
يستطيع  ،ألشداءاويصف نظرة المماليك ألنفسهم:  حيث رأوا أنهم هم الفرسان الشجعان 

كل واحد منهم مقاتلة عشرة جنود عثمانيين.  ويرد المؤلف على هذا االدعاء بالقول: "فقد 
  .)٦٢(كل عثماني يساوي ثمانية" ،ةرأينا في مصر سراً وعالني

اتبع المؤلف منهجاً محدداً في الكتابة والتزم به، انطالقاً من فكرته التـي أراد أن  
يعبر عنها.  فهو يشير إلى حالة الحيرة والتردد التي اعترته إذ يقول:  "وكنت أقدم فـي  

هـذا   رجع القهقرى".  ويعلل المؤلـف سـبب  أمشي تارة وأذلك رجالً وأؤخر أخرى، و
التردد بتواضع المؤرخ، فيشير إلى أن معرفته في هذا الحقل قليلة:  "لكون بضاعتي في 

أخـرى   اة".  ويضـيف أسـباباً  كذلك مزجاة، وكوكب فكري ال يكاد يشرق في هذه المش
  .)٦٣(تتمثل في ضيق حالته المادية، وكثرة عياله، وهمومه

اد للمصادر األولـى التـي   وبعد أن اختمرت الفكرة لديه، نجده قد حزم أمره، وع
ألنه واسـع  ؛  استقى منها معلومات إذ يقول:  " ثم ثنيت عنان العزم راجعاً إلى التصنيف

.  ويالحـظ هنـا أن   )٦٤(كالبحر الزاخر، وتمثلت بقول بعضهم كم ترك األول لآلخـر" 
المؤلف قد اختار مصادره بعناية، وأشار لها.  وفي بعض األحيان اكتفى بإشارة عـابرة  

  .)٦٥(و "قال بعضهم"وقد قيل" "قول: "قال بعض الحكماء"، "قال بعض أهل النقل"، في
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والقسم األكبر من معلوماته جاء من مشاهداته الشخصية، والتي هي رواية شـاهد  
وقد رأينا في "عيان، فيعطي تفاصيل دقيقة عن الحدث إذ يقول:  "ومما رأيناه وشاهدناه"، 

مشاهداته يعطي المؤلف تاريخ الحدث بدقة "لما كـان  مصر سراً وعالنية".  وبناء على 
يوم الخميس آخر سنة".  ويتتبع الحدث فيقول:  "وأقام بعد أن استهل العام في الريداينـة  

رض أثالثة أيام دخل المدينة يوم االثنين".  ويهتم المؤلف بوصف المكان فيشـير إلـى   
 معهم في الجزيـرة الوسـطانية".  المعركة بالقول: "وصعدت الجبل الرماة".  "ونزلوا بأج

ن إلـى ارض  ي".  "وفر الباقون منهـزم ى"فضربت أعناقهم بين يديه في الجزيرة الوسط
  .)٦٧("ومما سمعناه"  ومن مصادر معلوماته أيضاً السماع، فيقول:  .)٦٦(الصعيد"

يقوم المؤلف في بعض األحيان بنقد المعلومات المتوفرة لديه إذ يقول: "وكانـت  و
في زعمهم من حمقهم وجهلهم، إن الواحد منهم يقابل لعشرة مـن الفرسـان،   الجراكسة 

  .)٦٨(وذلك مجرد دعوى من غير دليل وال برهان" 

تب المؤلف كتابه وفق منهج دقيق، فقسمه إلى ثالثة أبواب رئيسية. والمـتمعن  ر
كتابـه  في هذه األبواب الثالثة يالحظ أن لدى المؤلف رؤية واضحة لما يريد، فقد ابتـدأ  

باألمور العامة.  فخصص الباب األول للحديث عن ضرورة وجـود السـلطنة، وعلـى    
رأسها اإلمام العادل.  فرجع إلى كتب الحديث والتفسير والفقه، وجمع منها سبعة عشـر  

  حديثاً، تتعلق بموضوع هذا الباب.

وانتقل المؤلف في الباب الثاني للحديث عن األمور الخاصة، فخصص هذا البـاب  
لحديث عن السلطان سليم.  وهنا يالحظ أن المؤلف قد قام بقراءة دقيقة واستقصاء شامل ل

ألحوال السلطان سليم.  فقسم هذا الباب إلى ثالثة فصول، اخـتص كـل فصـل منهـا     
بموضوع محدد:  فخصص الفصل األول للحديث عن نسب السلطان.  وخصص الفصل 

  خصصه لشجاعته وسياسته. الثاني لكرمه وحلمه.  أما الفصل الثالث فقد

فرد الباب الثالث للحديث عن فتوحات السلطان سـليم، و المؤلـف فـي هـذا     أو
الموضوع لديه تصور، فقد أراد أن يؤخر الكتابة فيه حتى يتم فتح جزيرة رودس، ويبدو 

طالع بما يخطط له السلطان، إذ تم تجهيز حملة عسكرية لهذه الغايـة،  اأن المؤلف على 
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الكتابة على هذا الباب إلى أن تفتح جزيرة رودس". وبذلك ُأؤخّر د عن لي أن إذ يقول: "ق
تكون مادة المؤلف في هذا الباب متوائمة مع عنوانه بدقة: "الباب الثالث في ذكر ما ملكه 

  وما فتحه من جزاير الكفار".، من األمصار
في أبوابه بحيث : "ثم أزيد )٦٩(بة في هذا الباب كانت مشروعاً كبيراًتاويبدو أن الك
ولكن وفاة السلطان سليم وضعت حداً لهذا المشروع في تلـك    .)٧٠(يصير مجلداً ضخماً"

  الفترة، وجعلت المؤلف يقتصر معلوماته في هذا الباب على ثالثة فصول:
بعـة فلـول   اخصص الفصل األول منها لمعركة الريدانية.  والفصل الثـاني لمت 

فرد الفصل الثالث لبيـان  أعلى قوتهم العسكرية.  و المماليك في الصعيد وقضاء السلطان
وفي نهاية هذا الفصل يسدي المؤلف مجموعـة مـن   .  )٧١(وأفعالهم المماليك فساد أقوال

 ، ووزيـر ، النصائح للسلطان سليم قائالً: "ويتعين على ولي األمر".  وعلى "كـل أميـر  
  .)٧٢(أن يبطل ما أحدثته طائفة الجراكسة"، وكبير، وصغير

  ة:ـرات تاريخياـإش
  منها:  ،هناك جملة من القضايا يشير إليها المؤلف

يالحظ أن الخالفة، في كتابات المؤلف بدت بمرتبة أقل   مفهوم الخالفة والسلطنة:
بعد سرده لمظاهر قوة السلطان سليم وعظمته: "السلطان األعظم  ،فهو يقول ،من السلطة

ى على األرض...." فهو هنا لـم يخاطـب   مالك سرير الخالفة باالستحقاق، ظل اهللا تعال
السلطان بلفظ الخالفة، وقدم السلطنة على الخالفة، وأغفل ذكر الخليفة العباسي أصالً ولم 

ال بتنازل وال بإجبار، وقد كتب المؤلف كتابه في آخـر  ، يشر إليه من قريب أو من بعيد
د ذكره لسلسلة السالطين عهد السلطان سليم كما لوحظ سابقاً، ولم يستخدم لفظ الخالفة عن

  .   )٧٣(العثمانيين

  مدلول العثمانيين لدي المؤلف:
هما: الدولـة العثمانيـة   ، وذكر المؤلف العثمانيين بنعتين اثنين دون تمييز بينهما

  والروم. فيقول :
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الحمد هللا ذلـت دولـة الغصـب             
  

ــم واألدب    وعــزت الــروم أهــل الحل
  

  ثم يقول:  
ائهـا وعلـت          وجالت النار في أرج

  

  فأطفأت ما بصدر الـروم مـن كـرب     
 

كمـا يـذكر     .الجواهر المضية في أيام الدولة العثمانيةكما يعنون الكتاب باسم: 
   .)٧٤(عند مقابلة الجند العثماني للجنود للمماليك: أن كل عثماني يساوي ثمانية

  سبب هزيمة المماليك أمام العثمانيين:
إضافة للظلـم  ، لف عن سبب هزيمة المماليك أمام السلطانيستنتج مما ذكره المؤ 

، فيعقد مقارنة بين الجنديين فيقول: "فكانـت  )٧٥(والطغيان والعقوبة اإللهية لهم على ذلك
الجراكسة في زعمهم من حمقهم وجهلهم، أن الواحد منهم يقابل بعشرة مـن الفرسـان،   

ي مصر سـراً وعالنيـة كـل    وذلك مجرد دعوى من غير دليل وال برهان، فقد رأينا ف
وأما البندق فيقول عنه: "كم أرسلوا (يعني العثمـانيين) مـن     .)٧٦(عثماني يساوي ثمانية"

الرمي مثل الصواعق، حتى غشيهم مثل الغمام من البنادق، فلم يكن دون سـاعة حتـى   
ق .  وهذا يدعم قول القائل بأن استخدام العثمانيين للبنـاد )٧٧(ولت الجراكسة منهزمين..."

  .  )٧٨(كان سبباً من أسباب النصر على المماليك

ص يشير إلى قـوة مـراس   لكن النّ وبالرغم من اجتهاد المؤلف في ثلب المماليك،
"فبعد أن استقر بهم المقام يـومين    ويتبين ذلك من النص التالي:، فعالًوقدرتهم المماليك 

وبقوا ، وتراجعوا، امعواأو ثالثة، عاودت الجراكسة وهم في غاية الخمول والرثاثة، وتس
في عدة من الفرسان...، واستمر القتال ثالثة أيام متتابعة، وحصل للعلماء والعقالء هـم  

أو واصـلون بالسـوء   ، كبير، بل عم الخلق أجمعه، وظن الجراكسة أنهم قادرون عليهم
ـ  ،يشير هذا النص إلى قوة المماليك الكبيرة في معركة العودة  .)٧٩(إليهم..." وف وإلى تخ

الناس من تلك العودة وهم يستشعرون قوة المماليك.  كما أن استشـعار المماليـك لقـوة    
  وتدعم ذلك الفهم.   ،تشير إلى هذه القوة ،وأنها تساوي عشرة ،الواحد منهم
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فهناك كثير من اإلشارات التاريخية يمكن رصدها ومتابعتها، وتزيـد مـن   ، وبعد
نظرة النـاس إلـى العثمـانيين، ومشـروعات       مثل: ،قيمة النص في الجوانب المختلفة

  .  )٨٠(ولكن المنية عاجلته ،كتجهزه لغزو رودس ،السلطان سليم في الفتوح

تشير إلى مطلب أهلي إسالمي عام  ،وعالقتهم بأهل الذمةنظرته للمماليك  نإكما 
  .)٨١(وبينهم وبين غيرهم  ،في أسس الوالء و البراء بين المسلمين أنفسهم

 وغير ذلك من القضايا التي تخص ذلك  ،اللغة واألسلوب األدبي مستوىوإن
  يدعم القول بأهمية هذا المخطوط و لزوم نشره . ،العصر و أدبياته بمفهومها الواسع

النسخة التي وصلت إلينا هي بخط المؤلف، ابتدأ الكتابة فيها بعـد أن اسـتتبت   و
وال  ،ف لم يكتب على هامشها شـيئاً ذلك أن المؤل ،ويبدو أنها األصل  األمور للعثمانيين.

توجد تصحيحات فيها، مما يعني أنه قد كتبها واألوضاع قد هدأت، كما أنها نسخة مهداة 
حيث كتب على غالفها "برسم خزانة موالنا السـلطان ملـك    ،لسلطان سليمللخزانة كتب 

  الى ملكه آمين".خلد اهللا تع ،البرين والبحرين والعراقين الملك المظفر أبو الفتح سليم شاه

أمـين بـن عمـر     ،كما هو مثبت فـي نهايتهـا   ،هذه النسخة هي وحيدة امتلكها
وهي موجـودة اآلن فـي بـرلين      .١٨٤٩كانون االول١٢٦٦/١٩صفر ٤: بتاريخ )٨٢(زيتونة

وتوجد نسـخة مصـورة عنهـا فـي مركـز الوثـائق       ، Sprenger١٩٨ضمن مجموعة
تتكون هـذه  و  .)٨٣(١٣٩٦يكروفيلم رقموالمخطوطات في الجامعة األردنية على شريط م

 ١٢×١٥  ٢/٣تتراوح قياساتها بين ،وعشرين صفحة من القطع المتوسط النسخة من خمسٍ
  . )٨٤( سم٩×١٠ ١/٢و

اعتمد التحقيق على نسخة واحدة مصورة من مركز الوثائق والمخطوطات فـي  و
  الجامعة األردنية، وهي المأخوذة عن النسخة األصلية .

ف باألشخاص واألماكن والمصطلحات الواردة فيها، والتـي أمكـن   وقد تم التعري
وبعض األماكن   الحصول على معلومات حولها، وما لم يتوفر عنه شئ تم السكوت عنه.

دمشق والقاهرة، وما إلى ذلك مـن األمـاكن     مثل: ،لم يتم التعريف بها نظراً لشهرتها
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وذلك حتـى  ، ] ضعت بين عالمتين[ التدخل ببعض اإلضافات التي و كما تم  المعروفة.
  يستقيم المعنى.

مـع اإلشـارة    ،أما من الناحية اللغوية فقد تم تصحيح األخطاء اإلمالئية والنحوية
وكـذلك   ،اآليات القرآنية الكريمة خرجت على أصولها نإكما   إلى األصل في الهامش.

أعيدت إلى أصولها مع أما النصوص الشعرية التي أوردها المؤلف ف  األحاديث الشريفة.
وتبقى مشكلة الهمزة التـي تـم     بيان بحورها، مع بيان بحور الشعر الخاص بالمؤلف.

اناً أخرى التساقها مع النص، وعـدم  يالتدخل في رسمها أحياناً، و تركت على حالها أح
  التباسها على القارئ الحصيف.  

  بسم ا الرمحن الرحيم
ـ )٨٥(ك للملك سليم شاهد هللا الذي سلم الملُوبه التوفيق ومنه اإلعانة.  الحم ه ، ومكنّ

على ساير ملوك األرض بأسرها، وعمـر بـه    آتاه، وفضله سبب في األرض ومن كل
ساير األقطار برها وبحرها.  حتى حصل األمن للمسلمين والمسافرين في عامة الـبالد،  

على جميع األحوال ع الخوف والرعب في قلوب الكفرة والمنافقين من العباد. احمده ووقَّ
  .)٨٦(...سراً وجهراً، ونفعاً وضراً، وخوفاً

اشـهد أن ال الـه إال اهللا    )٨٧(...اشكره على أن وفقنا لطاعة اهللا والرسول وأولي 
والعبيـد،   )٨٩(...r [واشهد] أن محمداً عبده  ورسـوله   )٨٨(...وحده ال شريك له العزيز
أ] المتفقـين  ١الممتثلين ألوامره، [ ر،على رؤوسهم الطي )٩٠(....صلى اهللا عليه وعلى آله

  على ما فيه الصالح والخير.  وسلم تسليماً، وزاد شرفاً وتعظيماً.
و بعد:فقد قال اهللا تعالى بعد أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم و"لينصـرن اهللا مـن   

قوي عزيز،الذين إن مكناهم في األرض أقاموا الصالة و أتووا الزكـاة و  لينصره إن اهللا 
.  فكان من المتخلقين  بهذه )٩١(وا بالمعروف و نهوا عن المنكر  و هللا عاقبة األمور"أمر

  .اآلية  الشريفة،و المتصفين بصفاتها المنيفة

اإلسالم والمسلمين، ملك ملـوك الغـرب    )٩٢(هو موالنا الملك األعظم سلطان أئمة
ـ  الء كلمـة اهللا  والشرق والعرب والعجم والهند والصين.  الذي جاهد في سبيل اهللا وإع
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.  السـلطان  )٩٣(واقسم باهللا ما جلس مثله من السالطين في قلعـة الجبـل  .  وانفق وبذل
األمم من العرب و العجم.  جامع مكـارم   )٩٤(األعظم والخاقان األكرم، فخرت له طوعاً

، غياث )٩٥(ب] اهللا تعالى على العالمين١األخالق، مالك سرير الخالفة باالستحقاق، ظل [
، خلد اهللا ملكه علـى  )٩٦(دين، مالذ الخلق أجمعين، السلطان أبو الفتح سليم خانالحق و ال

، ولفحة من بركات إنعامه، على فقيـر  )٩٧(طول الزمان.  هبت نفحة من حضرة مرامه
عفو اهللا المنان، محمد بن محمد بن سلطان الدمشقي الحنفي، عاملـه اهللا تعـالى بلطفـه    

أن  علـى  بال، فابرز عن ضميره وقال: عزمـت الخفي، فاختلج في صدره ما يخطر بال
، أعـز اهللا  )٩٨(اقدح زناد الفكرة واالبتكار، وأصنف كتاباً في ترجمة موالنـا الخنـدكار  

أخرى، وأمشـي تـارة    )٩٩(أنصاره، وضاعف اقتداره، وكنت أقدم في ذلك رجالً وأؤخر
اد يشـرق  مزجاة، وكوكب فكري ال يك العلمأرجع القهقرى.  لكون بضاعتي في [تارة] و

  في هذه المشكاة.             

ألنـه واسـع كـالبحر الزاخـر،     ؛  ثم ثنيت عنان العزم راجعاً إلـى التصـنيف  
فشرعت فـي تأليفـه مسـتعيناً بـاهللا       أ] بقول بعضهم:كم ترك األول لألخر.٢وتمثلت[

فجـاء بحمـد اهللا وعـون الملـك       له ومفوضاً أمري إليه. )١٠٠(ملتجئاًو ومتوكالً عليه،
 أيـام  المضية فـي  بالجواهروسميته:   )١٠١(مصنفاً جامعاً من أعجب العجائبالوهاب، 

  الدولة العثمانية.
و رتبت هذا الكتاب على ثالثة أبواب:  الباب األول فيمـا ورد مـن األحاديـث    

اإلمام العادل و السلطنة.  الباب الثاني في ذكر موالنـا  )١٠٢(الشريفة الحسنة، في فضائل
 به من الحلم والوقار.  وفيه ثالثة فصول: الفصل األول: فـي  الخداوندكار وما زينه اهللا

نسبه وعلمه.  الفصل الثاني في كرمه وحلمه.  الفصل الثالـث فـي شـجاعته وحسـن     
سياسته.  الباب الثالث في ذكر مـا ملكـه مـن األمصـار، ومــا فتحــه مــن        

  ب] الكفـار.٢[)١٠٣(جـزائر
صنيف مثاله، وال نسج خاطر أحد ولم أر غيري من أهل هذا العصر سبقني إلى ت

من العلماء على منواله.  ولوال ما أنا فيه من اتساع الهم وضيق الحال، وقلة ذات اليـد  
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وكثرة العيال، لجعلته مطوالً من غير اختصار في ذلك، ولزدت في أبوابـه مـن غيـر    
نهايـة،  نقصان هنالك.  ولكن في هذا القدر إن شاء اهللا كفاية، وتذكرة ألولي النهـى وال 

  ونعم النصير.ونعم المولى فأشرع متوكالً على السميع البصير فإنه حسبي 

الباب األول فيما ورد من األحاديث الشريفة الحسـنة، فـي فضـايل اإلمـام العـادل      
  والسلطنة.

قد تتبعت كتب األحاديث حتى ظفرت بسبعة عشر حديثاً كلها في فضـل اإلمـام   
محذوفة األسانيد طلباً لالختصار، واقتصـر علـى   العادل، وفضل السلطان سأوردها هنا 

  .)١٠٤(ذكر من رواه من األئمةأأ]فقط، و٣ذكر الصحابي[

:  rقال رسول اهللا  قال: )١٠٥(t:  روى البخاري عن أبي هريرة الحديث األول
سبعة يظلهم اهللا في ظله يوم ال ظل إال ظله:  إمام عادل وشاب 

ورجـالن   ،لمسـاجد ورجل قلبه معلق بحب ا ،نشأ في عبادة اهللا
ورجـل ذكـر اهللا    ،وتفرقا عليه ،تحابا في اهللا اجتمعا على ذلك

ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال  ،خالياً ففاضت عيناه
ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى ال تعلم شماله  ،إني أخاف اهللا
.  قلت قد بـدأ صـفوة الخالئـق، ومعـدن     )١٠٦(ما تنفق يمينه

، وقدمه في الذكر على سائر األصناف باإلمام العادل rالحقائق
المذكورين لعلو مرتبته، وشرف مقداره، وكفى بهـذا لموالنـا   

  الخداوندكار شرفاً وفخراً.

  r أن النبـي  ،)١٠٧(     tب] روى مسلم عن عياض المجاشـعي ٣: [الحديث الثاني
سلطان مقسط متصـدق موفـق    )١٠٨(ذو :قال: أهل الجنة ثالثة

  .)١٠٩(يرهم، وعفيف متعففورجل رحيم بكل ذي قربى وغ

قال:ثالثة ال يرد اهللا  rعن النبي  t:روى البيهقي عن أبي هريرة الحديث الثالث
الذاكر هللا كثيراً، ودعوة المظلوم، واإلمـام المقسـط أي    :دعاهم
  .)١١٠(العادل
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قال رسـول   :قال )١١١(t :  روى الترمذي عن أبي سعيد الخدريالحديث الرابع
اهللا تعالى يوم القيامة و أقربهم منـي  :إن أحب الناس إلى rاهللا 

  .)١١٢(مجلساً إمام عادل

إن   قـال:  r أن النبـي  ،)١١٣( yرعن ابن عم البزارروى   :الحديث الخامس
 السلطان ظل اهللا في األرض يأتي إليه كل مظلوم مـن عبـاده،  

وإذا جار كان  له األجر وعلى الرعية الشكر، أ]٤فإذا عدل كان[
  .)١١٤(الصبرصر وعلى الرعية إلعليه ا

قال رسول   قال: tب روى البيهقي عن ابن عمر بن الخطا  :الحديث السادس
إن أفضل عباد اهللا عند اهللا منزلة يوم القيامة إمام عادل   :rاهللا

  .)١١٥(رفيق

سـمعت   قـال،  ، tح روى البيهقي عن أبي عبيدة بن الجـرا   :الحديث السابع
اهللا فـي   ال تسبوا السـلطان فإنـه فـئ     يقول: r رسول اهللا

  .)١١٦(أرضه

سـمعت  :  [قـال]  t روى الطيالسي عن أبي بكر الصـديق   : الحديث الثامن
السلطان ظل اهللا في األرض فمن أكرمـه    يقول: r رسول اهللا

  .)١١٧(أكرمه اهللا، ومن أهانه أهانه اهللا

 r خطبنـا رسـول اهللا  :قال t روى البيهقي عن أبي هريرة  :الحديث التاسع
 أراد إن يذلـه ب]سلطاناً فال تذلوه فمن ٤ي[فقال:  إنه كاين بعد

فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه، وليس بمقبول توبته حتى يسـد  
  .)١١٨(الثلمة التي ثلم ويعود فيكون فيمن يعزه

 :قال t عن أبي بكر الصديق)١٢٠(روى صاحب الترغيب  :)١١٩(الحديث العاشر
يقول:السلطان العادل المتواضع ظـل اهللا   r سمعت رسول اهللا

رمحه في األرض، فمن نصحه في نفسه وفي عباد اهللا حشره و
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اهللا في ظله يوم ال ظل إال ظله، ومن غشه في نفسه وفي عبـاد  
  .)١٢١(اهللا خذله اهللا يوم القيامة

  tق عن أبي بكر الصدي)١٢٢(روى الديلمي في الفردوس  :الحديث الحادي عشر
و :السلطان العادل المتواضـع ظـل اهللا   r قال:قال رسول اهللا

رمحه في األرض و يرفع للوالي العادل المتواضع في كل يـوم  
  .)١٢٣(و ليلة عمل ستين صديقاً كلهم عابد متهجد

قال :قال yأ]اهللا بن عمر ٥في مسنده عن عبد[ بزارروى ال  :الحديث الثاني عشر
حولـه   )١٢٤(نيسـمى عـد  اً إن في الجنة قصر  :rرسول اهللا 

كل بـاب خمسـة   البروج والصروح له خمسة آالف باب عند 
ال يدخله وال يسكنه إال نبي أو صديق أو شـهيد   )١٢٥(آالف حبر

  .)١٢٦(أو إمام عادل

عـن رسـول    t نـس بـن مالـك   أروى البيهقي عن   :الحديث الثالث عشر
إنمـا   [قال]:إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فال تـدخلها، rاهللا

  .)١٢٧(السلطان ظل اهللا ورمحه في األرض

قال رسـول اهللا  : قال t نس بن مالكأوى أبو نعيم عن ر  :الحديث الرابع عشر
r:   ،السلطان ظل اهللا في األرض فمن نصحه ودعا له اهتـدى

  . )١٢٨(ومن دعا عليه ولم ينصحه ضّل

ب] ٥[ rعن النبـي  y)١٢٩(: روى البيهقي عن ابن عباسالحديث الخامس عشر
  .)١٣٠(قال:  يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة

، أن tروى الحافظ بن عساكر عن فضالة بـن عبيـد     :دس عشرالحديث السا
قال: يا رب اخبرني بأحبابك من خلقك، أحبهم لـك،   uداود 

سلطان يرحم الناس ويحكم للناس كما يحكم لنفسـه،  )١٣١(قال: ذو
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ا [ورجل آتاه اهللا ماالً فهو ينفق منه ابتغاء وجه اهللا وفي طاعة
U [)١٣٣(عة اهللاورجل يفني شبابه وقوته في طا)١٣٢(.  

قال:  tروى أبو نعيم في الدالئل عن عبادة بن الصامت   :الحديث السابع عشر
فقال: إن جبريل آتاني فبشـرني أن اهللا   r    خرج علينا رسول اهللا

أمدني بالمالئكة وآتاني النصر وجعل بين يدي الرعب وآتـاني  
السلطان والملك، وطيب لي وألمتي الغنائم،و لـم تكـن ألحـد    

أ] اجتمـاع  ٦ألجل[t.  قال اإلمام الغزالي في اإلحياء )١٣٤(قبلنا
كان أفضل من سائر األنبيـاء   rالنبوة والملك والسلطنة لنبينا 

فإنه أكمل اهللا به صالح الدين والدنيا، ولم يكن السيف والملـك  
َأدخلْني  وقُل رب{لغيره من األنبياء.  قال قتادة في قوله تعالى:

    نكـن لَّـدل لِّـي معاجو قدص جخْري منَأخْرِجو قدخََل صدم
انه ال طاقة له بهـذا   ،rقال:علم نبي اهللا  )١٣٥(}سلْطَاناً نَّصيراً

األمر إال بسلطان فسأل سلطاناً نصـيراً لكتـاب اهللا وحـدوده    
 عباده [و]فإن السلطان عزة من اهللا جعلها بين اظهر  وفرائضه،

  لو ال ذلك ألغار بعضهم على بعض وأكل شديدهم ضعيفهم.

  علم بالصواب.أانتهى ما أوردته ملخصاً من األحاديث الشريفة واهللا تعالى 

في ذكر نسب موالنا الخداوندكار وما زينه اهللا به من الحلـم  :  الباب الثاني
  .و فيه ثالثة فصول  .ب]٦و الوقار[

  ه:ـوعلم هـفي نسب:  الفصل األول
هو موالنا السلطان األعظم والخاقان األعلم األكرم مالك رقاب األمم من العـرب  
والعجم سيف الدنيا والدين، ناصر اإلسالم والمسلمين، خاذل الكفرة  والمشركين ظل اهللا 
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على العالمين، المخطوب إلى بيته الحرام ومملكته، المؤيد بعناية اهللا ومالئكتـه، الـذي   
شام باألمان والتسليم، السلطان سليم بن موالنا اإلمام، الليث الهمام، الذي فاق افتتح بالد ال

على المأمون في حلمه وفضله، ذي البأس الشـديد، و  )١٣٦(في عدله، وزاد) نو شروان(أ
أ]السلطان ٧الممجد[اإلمام األوحد األعظم المكرم بن موالنا )١٣٧(الرأي السديد، السلطان أبي يزيد

اإلمام األسد الضرغام، الذي مهد البالد، وعم عدله وفضله العبـاد،   بن موالنا)١٣٨(محمد
بن موالنا اإلمام من كان في أفعال الخير يزيد، وعن أفعـال الشـر    )١٣٩(السلطان مراد

ابن موالنا اإلمام من  )١٤١(،السلطان أبي يزيد)١٤٠(وبالكافرين شديد بالمؤمنين رفيق، يحيد،
بن موالنا اإلمام الملك السـعيد،  )١٤٢(، السلطان مرادعم عدله وزاد، وقاتل الكفرة الشداد

الغازي الشهيد، الماهر في مكائد الحروب وتجريب األمور، وماحي ظـالم الكفـر فـي    
ب]موالنا اإلمام ذي الكرامـات البـاهرة، والمقامـات    ٧بن[ )١٤٣(الديجور، السلطان اور

الشـان، السـلطان   الفاخرة، المشهور بمكارم األخالق الحسان، السيد الجليـل العظـيم   
  .)١٤٤(عثمان

، تغمـدهم اهللا  )١٤٥(ذهب اهللا عـنهم الـرجس و طهـرهم تطهيـرا    أهم أهل بيت 
  .)١٤٦(برحمته،و جزاهم جنة و حريرا

ـ ـنس   م ثابـت األوتـاد  ـب كري
 

  وســاللة مقرونــه باإلســعاد  [الكامــل]
 

ـ    الم غيـوث مكـارم  ـاطواد أح
 

  وث جـــالدـأقمـــار أنديـــة ليـــ
 

ـ      اـوالدهر تـاه بمـدحكم فكأنم
  

ـ  ــتموه روانــ ــادـألبسـ   ق األعيـ
 

ـ  ـ  ـفاهللا يح   ادهـرس بيـتكم بعم
 

ــاد    ــر عم ــدين خي ــدا لل ــد غ   فلق
 

ــزتكم فوجدتك ـــمي ــا ــ   م ذهب
 

  علـى النقـاد   )١٤٧(وتبـراً حيث ال يخف
 

ـ كـم لـي قبل  ءفالجعلن وال   ةــ
  

  أ]٨وثناءكم عوضـاً عـن األوراد     [  
 

يا دهر ال تمـدد لظلمـي بعـدها              
 

ــة   ــك طاق ــا ل ــا فم ـــلعكف   نادــ
 

  أنا في ذمام ابن المكـارم نـازل  
 

ــراد   ــح و م ــي سحس ــه ف ــن ظل   م
 

ـ      مـأبدا عليهم رحمـة مـن ربه
 

  في الصـبح مـع ظهـر وفـي ابـراد.     
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علـم   وشارك في معرفة ،)١٤٨(و أما علمه:  فقد أتقن المعقول، وتكلم في المنقول
لنحو فقـد بـرع   .  [أما]الصرف و ا)١٤٩(الحالل والحرام، والحديث والتفسير وعلم الكالم

فيهما إلى الغاية، ولو شاء صنف في ذلك كتباً إليها النهاية.  والحاصل انه شارك سـائر  
  العلماء في العلوم الشرعية والعقلية، وانفرد عنهم بسياسة الملك وإصالح أمور الرعية.

الممالك، فليس يشاركه في ذلك مشـارك.  وأمـا علمـه     أخذوأما علمه في تدبير
تغترف سائر الفرسـان  الزخّار ب] القتال، فمن بحره ٨الحروب وأصناف [بمعرفة مكائد 

واألبطال.  وأما علمه بمعرفة مراتب أهل الفضل و العلوم،فلكل واحد منهم عنده مقـام  
  معلوم، وأنشدت في معنى ذلك:

ـ اهللا اكبر كم قـد ح    از منقبـة ـــ
 

  وكم له من كرامات على نسق [البسيط]
 

سـكره      من رايـات ع والملوك  داس
  

  بالنصر قد رفعت حقاً علـى الحـدق  
 

اقصده ينفع ولذُ يمنع وسـله يهـب       
 

 ١٥٠(وعد بعد واستزد يفعل وخَفه يـق(  
 

البحرين كم درر   مجمعقد غصت في 
 

  استخرجـت مختارها يا كنز كل تـق 
 

ـ كمملو ا        ـك العبد قطب الدين ناظمه
 

  يرجو مسـامحة فالقلـب فـي قلـق    
 

  )١٥١(كفن في فني قد صارفيك والجسم 
 

  والدمع في حـرق والعـين فـي ارق   
 

خلصه وأنقذه من جور الزمان ومـا      
 

ـ    قاسـاه مـن م  ـره ولــقره فـي م  
 

وامنن      فاقبل بضاعته المزجاة من كلم
 

أ]         ٩عسى نفحة مـن مسـكك العبـق [   
 

  يا وافر الفضل خذها في البسيط تجد
 

  لغسـق بكرا مخـدرة كالبـدر فـي ا   
 

  اــال زلت بالنصر و التأييد مبتهج
 

  األيام في األفق.)١٥٢(ىما سار نجم مد
 

  الفصل الثاني:   في كرمه وحلمه:

 الهامـل أو الغمـام   فأما كرمه:  فهو كالبحر الزاخر، ليس له آخـر، أو الغيـث  
، و )١٥٣(نواله أعذب من البحـر وأحلـى   الهاطل، مع أن تشبيهه بالبحر غلط أصالً، ألن

والجيف، ونواله مشتمل على الظرائـف والتحـف.  و    األكدارالبحر مشتمل على ف أيضاً
رض، ونواله عم البالد أدون  خطأ محض، ألن الغيث يخص أرضاً تشبيهه بالغيث أيضاً
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، ونـوال موالنـا   )١٥٤(فنوال الغمام  قطرة ماء منغضـة  في الطول و العرض، وأيضاً
  نشد في ذلك:أالسلطان من ذهب ومن فضة، و

  ذا الكريم نـواله عـم الـورى  ه
 

  ب] [الكامل]٩ال زال للخيرات حقاً يقصد [
 

القايـــم المهدي أنـت لفتيـة              
 

  اإلســـالم تمهـــد تـــارة و تشـــيد
 

بعد المنتظر سواك و قـد بـدت        
 

  منــك البــراهين التــي ال تجحــد   
 

هذا الصـراط المسـتقيم حقيقـة           
 

ــ  ــيم يخلّ ــي الجح ــه فف ــن زل عن   دم
 

  يا من لمبغضه الجحـيم قـراره  
 

  و لمــن يواليــه النعــيم الســرمد   
 

  ملك إذا ظميـت شـفاه رماحـه   
 

ــورد  ــد الم ــدم الوري ــرك ه ــي مع   ف
 

  دامـت عليه نعمـة مـن ربنـا   
 

ــدد.  ــرمداً تتجـ ــه سـ ــداً عليـ   أمـ
 

مع أن بعـض أهـل النقـل    سع عقله وعلمه، سع حلمه كما اتَّوأما حلمه:  فقد اتَّ
مستدالً على ذلك قائالً:  بـأن اهللا يسـمى حليمـاً وال     من العقل، :  الحلم أفضل)١٥٥(قال

يسمى عاقالً.  وقوته تدل على كثرة حلمه.  قال بعض الحكماء الفرق بين الحلم والعجز 
أ]عن ضعف، فلـيس للعـاجز أن   ١٠أن الحلم ال يكون إال عن قوة، والعجز ال يكون إال[

  :يسمى بالحليم وهو عاجز.  ولهذا قال المتنبي

  كــل حلــم أتــى بغيــر اقتــدار
 

  )١٥٦(حجــة الجــئ إليهــا اللئــام.   
 

و مما رأيناه و شاهدناه من كرمه وحلمه ما اتفق له مع الجراكسة اللئـام، كيـف   
، ثم قابلوه بعد ذلك باالجترام، ثم تكرم عليهم بالعفو واالمتنان، )١٥٧(عاملهم أوال باالحترام

خيانة منهم أوالً وثانيـاً، أغصـبهم بسـيفه    وقابلهم بعد اإلساءة باإلحسان، فلما تكررت ال
  الماحق فلم يدع منهم شاكراً وال ثانياً، ما أحسن ما قال المتنبي هنا:

  ال يسلم  الشرف الرفيع من األذى
 

  )١٥٨(حتى يـراق علـى جوانبـه الـدم.    
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ب] وإنما هو ١٠ليس كذلك[ [باطنها]وقد يقع من الحليم أفعال ظاهرها عدم الحلم و
  نالك.  ولهذا قال المتنبي في ذلك:ألمر اقتضاه ه

  من الحلم أن نستعمل الجهل دونه
 

  )١٥٩(إذا اتسعت في الظلم طرق المظـالم. 
  

  وأنشدت في المعنى أقول:
  مليك حلـيم كـالغواد انتشـارها   

 

  [الطويـل]  ويقبل من كل العصاة اعتذارها
 

ــه  ــر قلب ــور اهللا ينظ ــيم بن   عل
 

ــم ــتتارها فل ــوب اس ــن أســتار القل   يغ
 

  حـد يـروع مضـاؤه    حسام له
 

ــا  ــذنوب اغتفاره ــفح لل ــفحة ص   وص
 

  له راحة في السلم يجنى جناؤهـا 
 

ــا  ــد ناره ــرب توق ــاج الح ــوم هي   وي
 

  فأنمله طوراً غصـون نواضـر  
 

ــنارها   ــات ش ــيوف دامي ــوراً س   وط
 

  به دفـع اهللا الصـليب وأهلــه   
 

ــا    ــال مناره ــالم ع ــة اإلس ــه مل   ب
 

  فال زالت األفالك تجري بنصـره 
 

  بهـــا ومـــدارها.وال زال عنـــه قط
 

  : شجاعته وحسن سياسته الفصل الثالث:  في
منه ترتعد، واألسد من سطوته لألمـن   )١٦٠(أ] ففرائص الضياغم١١فأما شجاعته[

تفتقد، فكم طليق بحد السيف قد سجنه، وكم قوي بالحسام أوهنه.  فسيفه نار على علم، و 
س المتجوهرة تأتي مقارنـة  قارن بصالح اإلقليم عطارد القلم.  قال بعض الحكماء: النف

  في ذلك بقاها، والنفس الدنية بخالف ذلك.  قال المتنبي: وترى فناها ،الذل جداً
  

  فحب الجبان الـنفس أورده البقـا  
  

  )١٦١(وحب الشجاع النفس أورده الحربـا. 
 

         

 ظهر الشجاعة،أالجبن ذلة كامنة في نفس الجبان فإذا خال بنفسه   وقال بعضهم:      
  المتنبي:قال 

  

ـ     أرضـوإذا ما خال الجبـان ب
 

ــزاال.  ــده والن ــن وح ــب الطع   )١٦٢(طل
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  [ب] و انشد في المعنى:
ـ أيا ملك ذلت لديه الض   راغمــ

 

  وصرمت  األعداء منه الصوارم [الطويل]
 

  وما قعدت عن رتبة الملك نفسـه 
 

  مـــــولكنــه فــي نصــرة الحــق قاي
 

وقد مات في أيامه الجور والخنـا         
 

  ارمـش بــه فــي العــالمين المكــوعــا
 

  المنصور نصرك غالـب  يا أيهاو
 

ــانيك  ــوى وش ــانك للتق ـــآث وش   مــ
 

  ةــفأمرك مقبول و روياك نعم
 

  )١٦٣(وجارك محروس وراجيـك غـانم.  
 

وأما حسن سياسته:  فقد شابه فيه الملوك األكاسرة.  وهو فرع فاق أصوله وسائر 
وى أمراض الشيطان، ألن قوام عامـة النـاس   سياسة السلطان أق نإالقياصرة.  وقد قيل 

بالناموس والرهبة، كما أن إصالح خاصتهم بالتأليف والرغبة.  قال بعض الحكماء: ليس 
أ] السياسـة باطنهـا   ١٢بالصبر على مضض السياسة،ينال شرف النفاسة.  وقد تكـون [ 

جماعـة  شرعية، وظاهرها ردعاً للرعية، كما وقع لبعض الخلفاء، وقد رفـع إليـه: إن   
.  فأمر بإحضارهم، فمسكوا وسجنوا.  ثم أمر بـإخراج  )١٦٤(يسرقون البطيخ من المقاث

جماعة من السجن وجب عليهم القتل، فصلبوا ونودي عليهم: هذا جـزاء مـن يسـرق    
  البطيخ من المقاث.

ومما سمعناه من شجاعته وحسن سياسته ما اتفق له من الحروب في عدة مواطن 
نها األطفال واألوالد.  فمنها ما وقع له مع العساكر الصوفية أهل تفتت األكباد، وتشيب م

النفاق، وأولي البدعة والضاللة والشقاق، الهادمين لدين اإلسـالم، الباغضـين ألكـابر    
حشـدوا  )١٦٥(ماب] مرة، وكل١٢الصحابة األعالم، كيف كسرهم وفرق جمعهم مرة بعد [

نور اهللا بأفواههم ويـأبى اهللا إال أن   "يريدون أن يطفئوا)١٦٧(كرة بعد كرة، )١٦٦(عليه كرهم
  .)١٦٨(يتم نوره"

.  كيف قطع مـنهم األوصـال   )١٦٩(ومنها ما وقع له مع الجراكسة في مرج دابغ
.  )١٧١(، مع كثرة عددهم وعددهم من سلطانهم ونـوابهم، وسـائر أمـرائهم   )١٧٠(والدوامغ

آثـارهم   ، وعلى أعقابهم مدبرين. ولو شاء اتبع)١٧٢(كيف فروا في دون ساعة منهزمين
، سـمعوا بقدومـه   )١٧٤(.  وكلما دخلوا مدينة وأرادوا اإلقامة في البلد)١٧٣(وقتلهم أجمعين
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.  )١٧٦(.  حتى خرجوا بـأجمعهم مـن مـدنهم   )١٧٥(فيفرون منها كما يفر الغنم من األسد
، )١٧٨(، فلما قوي رأيه السديد، وعزمه الشـديد )١٧٧(واجتمعوا في مصر محلهم  ووطنهم

اهرة بعساكر لصنوف الحرب قد ألفت، وبالضياغم واألسود قد أ] الق١٣على التوجه إلى [
.  فلله در موالنا الخندكار، يا له )١٧٩(وصفت، ولم يكن أحد منهم سلك هذه البالد والقفار

ومن حسام ما اقطعه.  ولم يزل سائراً بقوة عزمـه يقطـع تلـك     من سلطان ما أشجعه،
أحد منهم أن يخرج إليه، وال يعـول  ولم يجسر  الجبال، ويسير في تلك األودية والرمال،

.  حتى وصل إلى بالدهم، وأخرجهم من عنـد نسـائهم   )١٨٠(على الدرب الذي هو عليه
، كمـا  )١٨٢(األطفال )١٨١(اتشيب منه وأوالدهم، وشاهدوا من تلك الفرسان واألبطال أموراً

  ب] ١٣سنذكره في الباب آالتي بعد، وقد انشد: [
  لذا الملك المنصور سعد ممكـن 

 

  قه األقـدار حيـث يريـد [الطويـل]    تواف
 

  ولو كان عيسى نازالً في زماننـا 
 

ــان جــديراً واألن   ودــــام شهــــلك
 

ـ ومن مكرمات فيه أن ع   دوهــ
 

ــ ــن وااله فه   دــــو سعيـشــقي و م
 

ولو لم يكن بحر الندى في يمينـه     
 

  لما اخضر منه السـيف و هـو حديـد.   
     

  :ارألمصار وما فتحه من جزائر الكفَّالباب الثالث:  في ذكر ما ملكه من ا

بعون  )١٨٣(لي أن أؤخر الكتابة على هذا الباب، إلى أن تفتح جزيرة رودس قد عن
ذكر لكل مدينة فتحها ما أالملك الوهاب، ثم أزيد في أبوابه بحيث يصير مجلداً ضخماً، و

فـي كيفيـة    قتصر اآلن في هذا المحل على ذكر نبذة يسيرةأيناسب ذلك نثراً ونظماً.  و
  دخوله إلى القاهرة، وفيه ثالثة فصول :

ه الديار المصرية، وما وقع من القتـال فـي   في كيفية تملكُّأ] ١٤[الفصل األول: 
  الريدانية.

الفصل الثاني: في عوده من الصعيد بأعدائه وانقراضهم بالكلية، وقـرة عينـه   
  بذلك وطمأنينة الرعية.

  أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم.الفصل الثالث   : في ذم الجراكسة، و
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واختم  الكتاب بأبيات مشتملة على بعض ألفاظ مكتوبة باألحمر، يخرج منها آيـة  
من القرآن العزيز، وبها يكون ختام هذا الكتاب، و(ختامه مسك، وفـي ذلـك فليتنـافس    

  ، واهللا اعلم.)١٨٤(المتنافسون)

ن القتـال فـي   الفصل األول:  في كيفية تملكه الديار المصرية، وما وقع م
  الريدانية.

، دل آخرها )١٨٦(وعشرين وتسع ماية )١٨٥(ينتلما كان يوم الخميس آخر سنة اثن
ب] تم وبلغ النهاية، ودل انسالخها على انسـالخهم  ١٤ملك الجراكسة قد [ آخر على أن

.  ولما أراد اهللا سالمة أمور اإلسالم وإنامة عيون أعيان األنام، )١٨٧(وانقراضهم وزوالهم
، وينكشف الضاللليد الملك للملك المظفر سليم شاه، لتسلم الشريعة المحمدية من سلم مقا

الظلمة الجهال.  أصبح ذلك اليوم مـن السـنة المـذكورة فـي      )١٨٨(لبهبنور عدله ما س
الجمعـان،   )١٩١(والعساكر العثمانيـة وتالقـى   )١٩٠(، وصعدت الجبل الرماة)١٨٩(الريدانية

الروم واشتبكت، وعلى الطعن والرمي الشديد واصطدم الفريقان، فزحمت عليهم عساكر 
. )١٩٢(انهمكت، كم أرسلوا من الرمي مثل الصواعق، حتى غشيهم مثل الغمام من البنادق

، وعلى أعقابهم مدبرين، فلـم  )١٩٣(ت الجراكسة منهزميندون ساعة حتى ولَّ إال فلم يكن
خالية{ورهـم:حت دضأ] خبر، ولم يوجد لهم عين وال أثر، وأ١٥و ال [ يسمع لهم حس 

وكـانوا   ،)١٩٥(ودخلوا في خبر كان وأسمار من مضـى  )١٩٤(}فَهْل تَرى لَهم من باقية
وكَذَِلك َأخْذُ {أو كبرق أومضا.  وتفرق جمعهم وتبدد شملهم أي تبديد.   )١٩٦(كطل زائل

  .)١٩٧(}الْقُرى وهي ظَاِلمةٌ ِإن َأخْذَه َأِليم شَديد ربك ِإذَا َأخَذَ

ثم وصل موالنا السلطان إلى الوطاق، من غير تعب وال نصب وال شقاق، وملك 
.  وأقام بعـد أن اسـتهل   )١٩٩(وأثقالهم، وأورثه اهللا أرضهم، وديارهم وأموالهم)١٩٨(خامهم

، محفوفـاً  )٢٠٠(م االثنين من العام الجديـد العام في الريدانية ثالثة أيام ثم دخل المدينة يو
ب] ١٥بالنصر والتأييد، وكان الطالع في ذلك اليوم مسعوداً، وكـان يومـاً مشـهوداً.  [   

.  )٢٠٢(، ونزلوا بأجمعهم في الجزيـرة الوسـطانية  )٢٠١(وجنوده حوله بالسناجق السلطانية
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ايـة الخمـول   فبعد أن استقر بهم المقام يومين أو ثالثة، عاودت الجراكسة وهم فـي غ 
  والرثاثة، وتسامعوا وتراجعوا وبقوا في عدة من الفرسان.

أدى  ،كثيـر  كثير من العبيد والغلمان، وحصل من عودهم شر واجتمع عليهم خلق
.  واستمر القتـال  )٢٠٣(لقتل كثير من الرجال حتى وصل شرهم إلى قتل النساء واألطفال

ير، بل عم الخلـق اجمعـه.  وظنـت    ثالثة أيام متتابعة، وحصل للعلماء والعقالء هم كب
الجراكسة أنهم قادرون عليهم أو واصلون بالسوء إليهم، فأتاهم أمر السلطان ليالً أو نهاراً 

أ] من وقعة كم جثة زال عنها ١٦بال لبس، فجعلهم حصيداً كان لم تغن باألمس.  فيا لها[
ـ  ق م مـن أعنـا  الراس، وكم من بنية آدمي قلع منها األساس، وكم من أياد قطعت، وك

  ، وكم صريع ملقى على التراب، وكم قتيل أكلته الكالب.)٢٠٤(تعرص

وكانت الجراكسة في زعمهم من حمقهم وجهلهم، أن الواحد منهم يقابل بعشرة من 
، وذلك مجرد دعوى من غير دليل وال برهان.  فقد رأينا في مصـر سـراً   )٢٠٥(الفرسان

ا منهم فـي الحـروب كـل العجايـب،     وعالنية، كل عثماني يساوي ثمانية، فلقد شاهدو
وعمتهم جميع الباليا والمصايب، وعاينوا الموت من كل فارس مـنهم وبطـل، فحينئـذ    

، وجئ بهم بعد ذلك زمراً بعد زمر، وقالوا:  يا ويلنـا  )٢٠٦(اضمحل أمر الجراكسة وبطل
فضـربت   . )٢٠٧(ب] فأجيبوا:  كال ال وزر، إلى ربكم يومئـذ المسـتقر  ١٦أين المفر.  [

، وصارت أعناق ملوكهم أرضا توطأ، وعـم  )٢٠٨(اقهم بين يديه في الجزيرة الوسطىأعن
  الخراب دورهم وأماكنهم، فأصبحوا ال ترى إال مساكنهم.

اجتمع علـيهم جماعـة مـن    و، )٢٠٩( و فر الباقون منهزمون إلى ارض الصعيد
ن قتل العربان والعبيد، فكانوا يخافون السبيل ويقطعون الطريق، ويفسدون في األرض م

ونهب وحريق.  حتى خرج في طلبهم بنفسه الشريفة، وبرز إليهم بعساكره المنيفة، ولـم  
يزل بقوة عزمه حتى استأسر كبيرهم، وقتل صغيرهم، وقطع دابرهم، واستأصل أولهـم  

وما اللَّه {: أيدهم وآخرهم، وأخلى منهم الدور والقصور والقرى والبالد، ذلك بما قدمت
ادبظُلْماً لِّلْع رِيدأ].١٧[.)٢١٠(}ي  
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  فأنشدت في معنى ذلك:       
  بـــالحمد هللا ذلت دولة الغص

 

  وعزت الروم أهل الحلم واألدب  [البسيط]
 

  و طلبتـهذا الذي كانت اآلمال ل
 

  رؤياه في النوم السـتحيت مـن الطلـب   
 

  ما رحلت إلى ارض الصعيد غدال
 

ـ فيه جراكس ـ ة قـــ   تالء كالكثـب ــ
 

  بــــأفنيتهم ببنادق على شه
 

ـ مثل الغمام على برج م   ن السـحب ــ
 

  تـوجالت النار في أرجايها وعل
 

ـ فأطفأت ما بصدر الروم م   ن كـرب ــ
 

  أضحت أيا لهب تلك البروج وقد
 

ـ كانت بتعليقها حمالـة الحط    )٢١١(بــ
 

  ن ـوافلت البحر منهم من يخبر م
 

ـ و الخيلقاه من قومـه بالويـل      ربــ
 

  وتمت النعمة العظمى وقد ملكت 
 

ـ بفتح مصر بـال حصـر و النص     بــ
 

  دات ـبتأر وـفاهللا أعطاك ملك الب
 

ـ  ـ   ـلك السع   بـادة ملـك البحـر فارتق
 

  بك الملك حتى أن قبته )٢١٢(ىسم
 

  ب]١٧ب [ـعلى الثريا غدت ممدودة الطن
 

  ر مبتهجاًـفال برحت عزيز النص
 

  قتـرب. ل فتح قريب المـنح م ــــبك
       

الفصل الثاني:  في عوده من الصعيد بعد الظفر بأعدائه وانقراضـهم       
  عينه بذلك وطمأنينة الرعية  ةبالكلية، وقر

رض مصـر  أثم عاد موالنا السلطان مؤيداً منصوراً، مظفراً محبوراً.  فأشرقت 
من نور سلطانها، وبرزت عرايس الجنان مـن حورهـا وولـدانها، وأخـذت األرض     

بعدما حزنت، وارتاحت الريـاح وروت   )٢١٤(رتاضت الروضةأزينت وأ، و)٢١٣(زخرفها
حديثها المرسل.  والبحر في جريانه كلما دار تسلسل، والماء يترقرق وفيـه األغصـان   

ورموا جمـار   )٢١٥(الناس إلى البحر قامات، والصب في الصبوة بنسيم الصبابات، وحج
 )٢١٦(أ] لسان حـال المقيـاس  ١٨لخرطوم وقال [الهموم، وطافوا بأركان الروضة وقبلوا ا

بدار الذهب، وانطفأ  )٢١٧(بزيادة هذا البحر طاقة وال قياس.  وتبدلت دار البخاس لي ليس
، وزهقت )٢٢٠(، واشتد خرق قنطرة باب الخرق)٢١٩(وأهل الصليبة اللهب )٢١٨(عن البهطلة

غلبـت األقمـر   لما جاء الحق.  وأما ما كان من الجامع األزهر، فزهارته  )٢٢١(الباطلية
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الناس فيه باالبتهال للملك العليم، وقالوا ربنا انصر عبدك السـلطان   واالنور.  وقد ضج
مـن   )٢٢٣(ازدحام رسل الظالمين، وسلمت القصبة )٢٢٢(الملك سليم.  وزال من باب زويلة
.  وجاء لموالنا السـلطان النصـر مـن بـاب     )٢٢٤(عقد الدكك ورؤس نوب المجرمين

) ٢٢٧(وانكشف نقاب الجور عن باب الشـعرية   .)٢٢٦(باب الفتوح، والفتح من )٢٢٥(النصر

  وطاب الصبوح .

فمـن خيفتـه درج بـاب     )٢٢٨(ب] أن موالنا السلطان صعد إلـى القلعـة  ١٨ثم [
.  وأمـا مـا كـان مـن     )٢٣٠(تزلزل، ومن سطوته باب السلسـلة تسلسـل   )٢٢٩(المدرج
المظفر سـليم،  من هيبة الملك  )٢٣٢(نه استبشر بالنصر، وأدهشت الدهيشةإ، ف)٢٣١(القصر

.  )٢٣٤(}حاشَ ِللّه ما هـذَا بشَراً ِإن هـذَا ِإالَّ ملَك كَـرِيم { :)٢٣٣(وسمع قائالً في الحوش
بالواحد األحد، الفرد الصمد، ما جلس فوقي مثله  )٢٣٦(قسم الكرسيأ، و)٢٣٥(وارتعد المقعد

لعدل وانتشر.  وحصل لموالنـا السـلطان   ، وظهر ا)٢٣٧(من أحد.  وعمرت خرائب تتر
مناه، وحصل البشر والسـرور  في جميع ما أراده وتمناه، وما كان في قصده وما لم يكن 

  والتهاني، وانشد لسان الحال بالتغاني:
  أ]١٩تهن بمصر أيها الملك الـذي [ 

 

  عال فوق كسرى في نوال وإيوان[الطويل]
 

  الد الشام و الشرق كلهاــملكت ب
 

ـ كذا ا   رب تحويـه كملـك سـليمان   ـلغ
 

  ل السيف خاتم ملكهـومن كان فض
 

ـ  ـ ـأينزعه م   ه خطـف شـيطان  ـن كف
 

  الحيا من يمينه)٢٣٨(كريم أما استحى
 

ـ اء وهـو يسخ ـيسح بم   و بعقيـان ــ
 

  ام البحر إال فضيحةــوليس التط
 

ـ ه لـم يـرو غلـة ظم   ـإذا ملح   آنــ
 

  وك األرض تحت لوائهــمليك مل
 

ـ     ب]١٩[)٢٣٩(انبكلمهم عان وكل لـه ع
 

نـه  أوهنا نكتة غريبة وفائدة عجيبة:  وهي أن هذا الملك العظيم الشان، ال شـك  
اسكندر الزمان.  وبين النبي سليمان على نبينا وعليه أفضل الصـالة والتسـليم، وبـين    
السلطان الملك المظفر سليم، مجانسة واشتقاق في اللفظ والمعنى.  أما اللفـظ: فظـاهر.    

كل منهما مثنى:  النهما هما الملكان المؤمنان اللـذان ملكـا الـدنيا مـن     وأما المعنى فل
المشرق إلى المغرب، و لم يملك ذلك أحد غيرهما من عجمي وال مستعرب.  وقد ملـك  
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ذلك أيضا كافران هما النمرود بن كنعان، وبخت نصر اللعينان، فهو بال شك خاتم لملـك  
و في الخاتم، وبهـذه تختمـه:  مـن الملـك     سليمان بل هو عين الخاتم ألن السر إنما ه

  الرقيب، ومنحة القريب المجيب.

  وأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم أ] في ذم الجراكسة٢٠الفصل الثالث:[

ال شك أن هؤالء الطائفة إنما سبب زوال ملكهم كثرة ظلمهم، فإن الملك يدوم مع 
يكون هالكه على الفـور.    ، ويبقى سنيناً مع العدل، ومع الظلمالجورالكفر وال يدوم مع 

يعـاملون   ولهذا دام ملك الملوك المتقدمة من الفرس وغيرهم نحو أربعـة آالف سـنة،  
كـانوا  ف  .  وأما هؤالء الجراكسـة: )٢٤٠(بالعدل مع كفرهم لم يأخذهم عنه غفلة، وال سنة

إلى الباطل في الحال شارعين، والى االنقياد إلى الحق غير سارعين، وكـانوا إذا تليـت   
ليهم اآليات والمواعظ ال ينطقون، وال يسارعون إلى الخيرات وهم إلى الشر سـابقون.   ع

ـْواِلهِم حـقٌّ لِّلسـاِئِل     {م يكـن  ليكرهون بطبعهم أهل الفضائل والعلوم، و وفـي َأمـ
  ب].٢٠[)٢٤١(}والْمحرومِ

ا:  أنهم مستنكرة فظيعة منه و الحاصل أنهم  أحدثوا بدعاً مخالفة للشريعة، وأموراً
نسخوا من القران العزيز آية المواريث، حتى صارت عندهم بمنزلة بعـض األحاديـث،   
فكان الواحد إذا مات وله عشرة أوالد من صغير وكبير، لم يفضل لهم إال اليسـير، بـل   
والثلث كثير.  ومنها أنهم كانوا يحسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضـله وإنعامـه،   

وصل حسده إلى عبده وغالمه، وقد قال بعض الحكماء أقبح الظلـم   حتى أن األمير منهم
  هذا المعنى المتنبي فقال: )٢٤٢(قصدحسدك لعبدك الذي تنعم عليه، وقد 

  واظلم أهل الظلم من بات حاسـد 
 

  أ]٢١[ )٢٤٣(لمن كان في نعمايـه يتقلـب  
 

ومنها ما أحدثوه من المكوس على البضائع والتجارة وسائر المأكوالت حتى على 
دم المكسة، بل وقال:   t البطيخ والكزبرة وسائر الخضروات، وقد أباح اإلمام أبو حنيفة

ويثاب قاتلهم.  ومنها أنهم كانوا يقدمون اليهود والنصارى أعداء الدين، ويصدقونهم على 
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غيرهم من مباشريهم المسلمين.  وكانوا يستشيرونهم في أمورهم و أحوالهم، ويأتمنونهم 
  والهم.على بيوتهم وأم

الَّ {وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة بالنهي عن ذلك، منها قوله تعـالى:  
يتَّخذ الْمْؤمنُون الْكَافرِين َأوِلياء من دونِ الْمْؤمنين ومن يفْعْل ذَِلك فَلَيس من اللّـه فـي   

.  ومنها قوله )٢٤٤(}ركُم اللّه نَفْسه وِإلَى اللّه الْمصيرشَيء ِإالَّ َأن تَتَّقُواْ منْهم تُقَاةً ويحذِّ
اآلية.  ومنها قوله تعالى: )٢٤٥(}يا َأيها الَّذين آمنُواْ الَ تَتَّخذُواْ بِطَانَةً من دونكُم{تعالى: 

ب]والنَّصارى َأوِلياء بعضهم َأوِلياء بعـضٍ  ٢١[ الْيهود يا َأيها الَّذين آمنُواْ الَ تَتَّخذُواْ{
ينالظَّاِلم مي الْقَودهالَ ي اللّه ِإن منْهم فَِإنَّه نكُمم ملَّهتَون يمإلى غير ذلك من   .)٢٤٦(}و

  عين آيـة.المعنى ما يزيد على أرب خشية اإلطالة ألوردت في هذا اآليات [ و ] لوال

قـال:  لـن    r:  أن النبيرضي ا عنهاوأما السنة فمنها ما روي عن عايشة أم المؤمنين 
:  r.  ومنها ما روي عن حذيفة رضي اهللا عنه قال:  قال رسول اهللا)٢٤٧(نستعين بمشرك

إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعتّو، فـأظهر اهللا أهـل الضـعف    
ى عدوهم فاسـتعملوهم وسـلطوهم فاسـخطوا اهللا علـيهم إلـى يـوم       عليهم، فعمدوا إل

أ] قـال:  ال  ٢٢[ rأن رسـول اهللا   t نس بن مالكأ.  ومنها ما روي عن )٢٤٨(القيامة
ما معناه: ال  tتنقشوا في خواتيمكم عربياً وال تستضيئوا بنار أهل الشرك.  قال الحسن

يـا أيهـا    {أموركم، ثم قـرأ:   تنقشوا فيها محمداً وال تستشيروا المشركين في شئ من
.  ومنها ما روي عن معاذ بـن  )٢٥٠(اآلية)٢٤٩(}الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم

كان يقول:  اللهم ال تجعل لفاجر وال فاسق عنـدي نعمـة فـإني     r :أن النبيt جبل
يوادون مـن حـاد    لَا تَجِد قَوما يْؤمنُون بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ{)٢٥١(وجدت فيما انزل علي

ولَهسرو إلى غير ذلك من األحاديث.  .)٢٥٢(اآلية }اللَّه  
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ويتعين على ولي األمر أيد اهللا به هذا الدين أن يجر بهم على ما عاهـدهم عليـه   
عهـدهم وأن   ، حتـى لـو أخلـوا بـذلك انـتقض      t أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

أيام السلطان الملك الناصر محمد بـن قـالوون،   ب] على ما كانوا عليه في ٢٢يمشّيهم[
وغيره من الملوك العادلة، من أنهم يشدون الزنانير في أوساطهم حتـى يتميـزوا عـن    
المسلمين، ويمنعوا النساء من دخول الحمام مع المسـلمات، وال يلبسـون مـا يخـتص     

جـب  المسـلمين.  وي  )٢٥٣(سـور بالعلماء واألشراف، ولم يمكنوا من الركوب من داخل 
  .)٢٥٤(هجرهم ولعنهم وبغضهم وعليهم لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين

[و يتعين]  على كل أمير ووزير، وصغير وكبير أن يبطل مـا أحدثتـه طائفـة    
الجراكسة وال يقتدي بشيء ما من أفعالهم، وال ينسج على خرقة ما من منـوالهم، فـإن   

ِإن اللّه الَ يغَير مـا بِقَـومٍ   { بال.  ظلمهم هو الذي أورثهم هذا الذل، وصير عاقبته الو
هِما بَِأنْفُسواْ مرغَيتَّى يمٍ [ حبِقَو اللّه ادِإذَا َأروءا٢٣ًون )٢٥٥( أ] سم ما لَهمو لَه درفَالَ م 

.  فانظر كيف كان عاقبة أمرهم كذلك يجزي اهللا المجرمين، فقطـع  )٢٥٦(}دونه من واٍل
     القوم الذين ظلموا. دابر

  تقدم الوعد بذكرها: )٢٥٧(وهذه األبيات الخاتمة لهذا الكتاب التي 
  

  رــمقامك ال يعلوه فتح وال نص
 

  ا ملكاً لواله ما أمنت مصر   [الطويل]ـأي
 

  م من متمرد ـهزمت جيوش الظل
 

  ع الضرــــجهول فزال البوس و اندف
 

  ا على اللـــهـتوكلت في اللقي
 

  بحسن صنيع اهللا من حيث ال يـدروا واثقاً 
 

  زيز موافقاً ـــفأيدت بالنصر الع
 

  ن ال يغيره الـدهر ـــــــو فتح مبي
 

ـ أن العلـــألنك ذو الش   ي ـــ
 

ـ مكانه قريب إلى نفع إذا اجتمع الض   رــ
 

  ت ببهجة ــتكلفت بالبشرى و حي
 

  ب]٢٣[ درــو بشر محيا دون جبهته الب
 

  ذخرهمفال زلت عون المؤمنين و
 

  ر.ــــألنك نعم العون  للناس و الذخ 
 

  .)٢٥٨( ]  قـرئ ما في األبيات باألحمر خرج منها ما يرى     إذا   [
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الذي من علينا بدولة العدل واإلنصاف، وأراحنا من دولة الظلـم      ] الحمد هللا [
واإلجحاف.  نسأل اهللا جلت نعماؤه وتقدست أسماؤه:  أن يزين ملك 

الخداوندكار، زينة الليالي باألقمار، ويجنيه من ادواح مصر بموالنا 
الممالك أطيب الثمار، ويحسم به وعنه مواد الضير، ويجمع به كلمة 
اإلسالم على الصالح والخير، بمنه وطوله، وقوته وحوله.  والحمد 
هللا وحده، وصلى اهللا على من ال نبي قبله وال رسول بعـده، وآلـه   

كثيراً إلى يوم الدين، ورضي اهللا عـن   أ]تسليما٢٤ًوصحبه وسلم، [
  أصحاب رسول اهللا أجمعين.

  مت حبمد ا وعونه وحسن توفيقه، وحسبنا ا ونعم الوكيل.
  المصادر و المراجع

  . القران الكريم )١(
م)، ١٢٣٢هـ/٦٣٠علي بن محمد الجزري(تأبي الحسن ن ـابن األثير، عـز الدي )٢(

محمد البنا، محمد عاشـور، مطـابع    م، تحقيق٧، أسد الغابة في معرفة الصحابة
  دار الشعب، (ال.ت).

بدائع الزهـور  م)، ١٥٢٣هـ/٩٣٠ابن إياس، محمد بن احمد بن إياس الحنفي (ت )٣(
، تحقيق محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتـاب،  ٥، جفي وقائع الدهور

  .م١٩٨٤القاهرة، 
مغيـرة بـن بردذبـة    البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ال )٤(

، ضبط الـنص محمـود   صحيح البخاريم)، ٨٩٦هـ/٢٥٦البخاري الجعفي (ت
  .م٢٠٠١نصار، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ـ/ ٢٩٢تحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار (أالبزار،أبو بكر  )٥(  )،م٩٠٤هـ
م مكتبة العلو ج،١١، تحقيق محفوظ الرحمن زين اهللا، البحر الزخار:مسند البزار
  .  م٢٠٠٣و الحكم، المدينة المنورة، 
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ج، ٢، هدية العارفين ألسماء المـؤلفين و المصـنفين  البغدادي، إسماعيل باشا،  )٦(
  .م١٩٥١، المطبعة البهية استانبول

دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني(رؤية جديدة في ضوء بيات،فاضل،  )٧(
  .م٢٠٠٣، بيروت، ، دار المدار االسالميالوثائق و المصادر العثمانية)

، السنن الكبـرى م)، ١٠٥٦هـ/٤٥٨البيهقي، أبو بكر احمد بن السين بن علي(ت )٨(
  .١٣٥٤ج، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهنـد،  ١٠

ج، مكتبة الرشد للنشـر و  ١٤، تحقيق مختار أحمد الندوي، الجامع لشعب اإليمان
  .م٢٠٠٣التوزيع، الرياض، 

-م٨٢٤هــ/ ٢٠٩و عيسـى محمـد بـن عيسـى بـن سـورة(      ـي، أبالترمذ )٩(
ج، دار الحديث، القاهرة، ١٠، الجامع الصحيح(سنن الترمذي)م)، ٨٩٢هـ/٢٧٩

  (د.ت)..ت).ت)ت).
ابن تغري بردي، جمال الـدين أبـو المحاسـن يوسـف بـن تغـري بـردي         )١٠(

م، ١٢،النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القـاهرة م)، ١٤٦٩هـ/٨٧٤االتابكي(ت
صورة عن طبعة دار الكتب، وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي، المؤسسـة  نسخة م

  المصرية العامة لتأليف و الترجمة و النشر، (د.ت).
ج، معارف نظارت جليلـة  ٤، سجل عثماني:تذكرة مشاهير عثمانيةثريا، محمد،  )١١(

  .١٣٠٨سنك رخصتيله طبع اولشمندر، استانبول، 
، مكتبة لبنان، التعريفاتم)، ١٤١٣/هـ٨١٦الجرجاني، علي بن محمد الشريف(ت )١٢(

  .م١٩٧٨بيروت، 
ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الـرحمن بـن أبـي حـاتم محمـد بـن إدريـس         )١٣(

م، ٣، تحقيق محمد بن صالح الدباسي، علل الحديثم )، ٩٣٨هـ/٣٢٧الرازي(ت
  .م٢٠٠٣دار ابن حزم، بيروت، 

، بـي داود سـنن أ م)، ٨٨٨هـ/٢٧٥أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني(ت )١٤(
  دار األفكار الدولية، عمان، (د.ت).

  .م١٩٨٨، بيت الحكمة، بغداد، النظم اإلسالميةالدوري، عبد العزيز،  )١٥(
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 م)،١١١٥هــ/ ٥٠٩-م١٠٥٣هـ/٤٤٥الديلمي، أبو شجاع شيرويه بن شهرزاد( )١٦(
  .م١٩٨٦ج، دار الكتب العلمية، بيروت، ٥، الفردوس بمأثور الخطاب

و مصر من الفتح العثماني إلـى حملـة نـابليون    بالد الشام  رافق، عبد الكريم، )١٧(
  .م١٩٦٨، دمشق، ٢، ط)١٧٩٨-١٥١٦ت(بونابر

رضي الدين بن الحنبلي، زين الدين محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي القـادري   )١٨(
ـ/٩٧٢(تالتاذفي ج، تحقيق محمود ٣، عيان حلبأالحبب في تاريخ  در، )م١٥٦٣ه

  .م١٩٧٣-١٩٧٢قافة، دمشق، احمد فاخوري يحي زكريا عبارة، وزارة الث
 .م١٩٩٢ج، مكتبة الحياة، بيروت، ٣، تاريخ آداب اللغة العربيةزيدان، جرجي،  )١٩(

الضوء الالمـع  م)،١٤٩٦هـ/٩٠٢السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن( )٢٠(
  .م١٩٩٢ج، مكتبة الحياة، بيروت، ١٢، في أعيان القرن التاسع

مصر و الحالـة السياسـية و    دولة بني قالوون فيسرور، محمد جمال الدين،  )٢١(
  .م١٩٤٧، دار الفكر العربي، القاهرة، االقتصادية في عهدها بوجه خاص

، ٤، جفهرس المخطوطات العربية المصورةالسواريه،نوفان الحمود(و آخرون)،  )٢٢(
  .م٢٠٠٠مركز الوثائق و المخطوطات، الجامعة األردنية، عمان،

نيل  م)،١٥١٤هـ/٩٢٠خليل(تابن شاهين الظاهري، زين الدين عبد الباسط بن  )٢٣(
، المكتبـة العصـرية،   ١، تحقيق عمر عبد السالم تدمري، طاألمل في ذيل الدول

  .م٢٠٠٢بيروت، 
ـ طقوش، محمد سهيل،  )٢٤( -٦٢٨اريخ المماليـك فـي مصـر و بـالد الشـام     ـت

  .م١٩٩٧بيروت،  ، دار النفائس،١٥١٧-٩٢٣/١٢٥٠
بمن ولي نائبا  إعالم الورىم)، ١٥٤٣هـ/٩٥٠ابن طولون، محمد بن طولون(ت )٢٥(

، دار الفكـر،  ٢، تحقيق محمد احمد دهمان، طمن األتراك بدمشق الشام الكبرى
ـ ـق اليوميـشـوادث دمـح.  م١٩٦٤دمشق،  ـ ـة غ ـ ـداة الغ ي ـزو العثمان

:صفحات مفقودة تنشر للمرة األولى من كتاب مفاكهة الخالن ٩٥١-٩٢٦امـللش
فاكهـة  ، م٢٠٠٢، دمشـق،  في حوادث الزمان، تحقيق احمد أيبش، دار األوائل

ج، المؤسسـة المصـرية   ٢، تحقيق محمد مصـطفى،  الخالن في حوادث الزمان
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العامة للتأليف و األنباء والنشر، الدار المصرية للتـأليف والترجمـة، القـاهرة،    
ابن طولون، وابن المبرد، يوسف بن حسن بن عبـد الهـادي     .م١٩٦٤-١٩٦٢

متعة األذهان من التمتع )، ٩٠٩/١٥٠٣-٨٤٠/١٤٣٦الجمال بن المبرد الحنبلي(
، تحقيق صالح الدين خليل الموصـلي،  باإلقران بين التراجم و الشيوخ واألقران

  .م١٩٩٩م، دار صادر، بيروت، ٢
كشـف الخفـا ومزيـل    م)، ١٧٤٨هــ/ ١١٦٢العجلوني، إسماعيل بن محمد(ت )٢٦(

ج، مؤسسـة مناهـل   ٢، اإللباس عما اشتهر من األحاديث على السـنة النـاس  
  فان، بيروت(د.ت).العر

م)، ١٣١١هــ/ ٧١١ابن عساكر، محمد بن مكرم المعـروف بـابن منظـور(ت    )٢٧(
، تحقيق احمد حموش، محمد العمر، مراجعة رياض عبـد  مختصر تاريخ دمشق

  .م١٩٨٥ج، دار الفكر، دمشق، ٢٩الحميد مراد، 
ــ )٢٨( ــ ي،ـالعلب ــن،ـأك ـــدمش رم حس ــين عصـ ـــق ب ــك ـ ر الممالي

الشركة المتحدة للطباعة والنشـر،  ، ١٥٢٠-٩٢٢/١٥٠٠-٩٠٦انيينـثمـوالع
  .م١٩٨٢دمشق، 

شذرات الـذهب  م)، ١٦٧٨هـ/١٠٨٩ابن العماد الحنبلي، أبو الفالح عبد الحي(ت )٢٩(
 .١٣٥١، مكتبة القدسي، القاهرة، ٨، جفي أخبار من ذهب

، مطبعـة جامعـة دمشـق،    مقدمة تاريخ العرب الحـديث غرايبة، عبد الكريم،  )٣٠(
  .م١٩٦٠

ـقي  احمد بن القرماني، أبو العباس  )٣١( م)، ١٦١٠هــ/ ١٠١٩(تيوسف بن احمد الدمش
، مكتبة المتنبي، مكتبـة سـعد الـدين،    ٣، جأخبار الدول وآثار األول في التاريخ

  دمشق، (د.ت).
ــر     )٣٢( ــن كثي ــماعيل ب ــدا إس ــو الف ــدين أب ــاد ال ــافظ عم ــر، الح ــن كثي اب

، دار إحيـاء التـراث   ٨، جتفسير القران العظيمم)، ١٣٧٢هـ/٧٧٤الدمشقي(ت
  .م١٩٩٥ ، بيروت،العربي
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، الزهد والرقائقم)،٧٩٧هـ/١٨١ابن المبارك، عبد اهللا بن المبارك المروزي (ت )٣٣(
  .م١٩٩٥، دار المعراج الدولية، الرياض، ٢تحقيق وتعليق احمد فريد،م

، شرح أبـي البقـاء   الديوانم)،٣٥٤/٩٦٥-م٩١٥هـ/٣٠٣المتنبي، أبو الطيب،( )٣٤(
ج، دار الكتـب  ٤الـب،  م)، ضبط و تحقيق كمال ط١٢١٣هـ/٦١٠العكبري(ت

  .م١٩٩٧العلمية، بيروت، 
، دار الجيـل، بيـروت،   تاريخ الدولة العلية العثمانيـة محمد فريد بك المحامي،  )٣٥(

  (د.ت).
صحيح م)، ٩٠١هـ/٢٦١الحجاج القشيري النيسابوري(تالحسن مسلم بن مسلم، أبو  )٣٦(

  .م٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بيروت، مسلم
المـواعظ  م)، ١٤٤١هـ/٨٤٥اس احمد بن علي (تالمقريزي، تقي الدين أبو العب )٣٧(

ج، اوفست مكتبة المثنـى،  ٢، و االعتبار بذكر الخطط و اآلثار:الخطط المقريزية
  بغداد، (د.ت).

م، إعداد وتصنيف ٤، لسان العرب)، ٧١١/١٣١١ابن منظور، محمد بن مكرم(ت )٣٨(
  يوسف خياط و نديم مرعشلي، دار لسان العرب، بيروت،(ال.ت).

حمـد العـامري القرشـي    لغزي، محمد بن محمد بن محمـد بـن أ  انجم الدين  )٣٩(
، الكواكب السائرة في أعيـان المئـة العاشـرة   م)، ١٦٥٠هـ/١٠٦١الشافعي(ت

  .م١٩٧٩ج، مكتبة محمد أمين دمج، بيروت، ٣تحقيق جبرائيل جبور، 
، مكتبـة  دالئل النبوةم)، ١٠٣٨هـ/٤٣٠حمد بن محمد االصبهاني (تأأبو نعيم،  )٤٠(

  .م١٩٧٧ النهضة، بغداد،
الـدارس فـي تـاريخ    م)، ١٥٢٠هــ/ ٩٢٧النعيمي، عبد القادر بن محمـد (ت  )٤١(

  .م١٩٩٠ج، فهرسة إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت،٢، المدارس
ــن     )٤٢( ــد ب ــدين محم ــب ال ــي، قط ــي  أالنهروال ــي المك ــد النهروال حم

  ، (د.م)،(د.ت).اإلعالم بأعالم بيت اهللا الحرام، م)١٥٨٠هـ/٩٨٨الحنفي(ت
مجمع الزوائد و م) ١٤٠٤هـ/٨٠٧بي بكر (تأبن الهيتمي، نور الدين علي بن ا )٤٣(

  .م١٩٨٢ بيروت، دار الكتاب العربي، ،٣ط ،١٠ج ،٥م ،منبع الفوائد
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ج، ترجمة عـدنان سـلمان ومحمـود    ٣، تاريخ الدولة العثمانيةيلماز، اوزتونا،  )٤٤(
  .م١٩٨٨األنصاري، مؤسسة فيصل للتمويل، استانبول، 

، ترجمة بسام الجابي، دار البصـائر،  ريخ سالطين بني عثمانتايوسف أصاف،  )٤٥(
  .م١٩٨٥بيروت، 

(٤٦) Ahlwardt،W.Verzeicheniss Der Arabischen Handschriften vols 

١٠، A.Ashor&Co ،Berlin،١٨٩٥.  
(٤٧) Brockelmann , C.Geschit Der Arabischen Litterature، Supp vols٣ ،  

Brill، Lieden ١٩٤٢-١٩٣٧ . 
(٤٨) Red House، J.A Turkish English Lexicon، Librare Du Liban، Beirut، 

١٩٧٤. Deny ، Sandjak.E.I١Vol ١v; ١٤٨.  

(٤٩) Inalcik،H.The Ottoman Empire،The Classical Age١٣٠٠-

١٦٠٠،Translated by Norman izkwits and Colin Imber، London، 
١٩٧٣ . 

      الهوامش : 
                                                  

ــن     )١(  ــن محمــد ب ــن محمــد ب ــدين الغــزي، محمــد ب العــامري القرشــي  أحمــدنجــم ال
، تحقيـق جبرائيـل   السائرة في أعيان المئة العاشرةالكواكب م)،١٦٥٠هـ/١٠٦١الشافعي(ت

وسيشار له فيما بعد كما .  :١٢،١٤: ٢م، ج١٩٧٩ة محمد أمين دمج، بيروت، ج، مكتب٣جبور، 
أبـو الفـالح عبـد الحـي     ، ابـن العمـاد الحنبلـي     نجم الدين الغـزي، الكواكـب.    يلي:
القدسـي، القـاهرة،   ج، مكتبـة  ٨، شذرات الذهب في أخبار من ذهبم)، ١٦٧٨هـ/١٠٨٩(ت

  .شذرات الذهبوسيشار له فيما بعد كما يلي:ابن العماد الحنبلي،   .٢٨٣: ٨ج ،م١٣٥١
) وابن المبرد، يوسف بن حسن بن عبد الهـادي  م١٥٤٣/هـ٩٥٠ابن طولون، محمد بن طولون(ت  )٢( 

تراجم متعة االذهان من التمتع باالقران بين )، م١٥٠٣/هـ٩٠٩الجمال بن المبرد الحنبلي، (ت
م، دار صـادر، بيـروت،   ٢، تحقيـق صـالح الـدين خليـل الموصـلي،      الشيوخ واالقران

 .متعة االذهانوسيشار لهذا المصدر فيما بعد كما يلي، ابن طولون،   .م١٩٩٩،٢:٧٤
  .١٣٨:  ٢نفس المصدر  )٣( 
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  .٣٩٢:  ٢نفس المصدر  )٤( 
  .٧٤٨:  ٢نفس المصدر  )٥(
ج، فهرسـة  ٢، الدارس في تاريخ المدارسم)، ١٥٢٠هـ/٩٢٧د (تالنعيمي، عبد القادر بن محم  )٦( 

و سيشار له فيما بعـد   . ١٧٢ :٢ج ،م١٩٩٠ إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت،
  .الدارسالنعيمي،   كما يلي:

 .٢٨٣: ٨شذرات الذهب .  ابن العماد الحنبلي، ١٢: ٢الكواكبنجم الدين الغزي،   )٧( 
 .٧٤٩:  ٢متعة األذهان  ابن طولون،  )٨( 
  .١٣: ٢الكواكب نجم الدين الغزي،   )٩( 
 .٤٣٢:  ١الدارسمن المدارس الحنفية بحارة القصاعين في دمشق. النعيمي،   )١٠(
 .٢٦٣:  ١نفس المصدرتقع قرب الجامع األموي في دمشق.    )١١(
  .١٣:  ٢الكواكبنجم الدين الغزي،   )١٢(
ج، المطبعـة البهيـة   ٢، هدية العارفين ألسماء المؤلفين والمصـنفين ا، البغدادي، إسماعيل باش  )١٣(

.  يذكر ابن طولون أن هذا الكتاب هو لكمال الدين محمد بن سلطان ٢٩٢: ١٩٥١،١استانبول، 
حوادث دمشق اليومية م)، ١٥٤٣هـ/٩٥٠ابن طولون، محمد بن طولون (ت أي لوالد المؤلف.

:  صفحات مفقودة تنشر للمرة األولى من كتاب مفاكهة ٩٥١-٩٢٦، غداة الغزو العثماني للشام
.  وسيشـار  ١٩٥: ٢٠٠٢دار األوائل، دمشق،   أيبش، أحمدالخالن في حوادث الزمان، تحقيق 
 .حوادثله فيما بعد كما يلي:  ابن طولون، 

ج، مكتبـة  ٣، تاريخ آداب اللغـة العربيـة  زيدان، جرجي،   .٧٥٠: ٢متعة األذهانابن طولون، )  ١٤(
 .آداب اللغة العربية  وسيشار له فيما بعد زيدان،  .٣١٢: ٣، مم١٩٩٢الحياة، بيروت، 

 .٣٥٨:  ٣تاريخ آداب اللغة العربية زيدان،   .٧٥٠:  ٢متعة االذهانابن طولون، )  ١٥(

Brockelmann,C.Geschit Der Arabischen Litterature , Supp٣vols, Brill, Lieden, 

١٩٤٢-١٩٣٧,Vol١,P;٤٠٠.       
  .١٣: ٢الكواكب نجم الدين الغزي،   )١٦(
)١٧(   Brockelmann,Opcit  .  
  .نفس المصدر:  نفس الصفحة  )١٨(
  .٧٥٠:  ٢متعة االذهانابن طولون،   )١٩(
 انظر هوامش الدراسة.  )٢٠(
  ب. -أ٢٠ورقة   )٢١(
 ب. ١٢ورقة  )  ٢٢(
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 أ.٢٣ -ب٢٠ورقة )  ٢٣(
 ب. ٩ورقة  )٢٤(
 .أ ٣ورقة   )٢٥(
 أ. ٢٣ورقة   )٢٦(
 .١٦٣:  ٢الدارسالنعيمي،   )٢٧(
 .١٤ -١٣:  ٢الكواكبنجم الدين الغزي،   )٢٨(
 ب. ٢ورقة  )٢٩(
 ب. -أ ١ورقة  )٣٠(
 ب. ٢ورقة  )٣١(
 ب. –أ ٣ورقة   )٣٢(
 ب. ٦ –ب  ٣ورقة   )٣٣(
 ب. –أ ٧ورقة   )٣٤(
 ب.–أ ٨ورقة   )٣٥(
 ب. ٩-ب ٨ورقة  )٣٦(
 ب. ٩ورقة   )٣٧(
 ب. -أ ١٠ورقة   )٣٨(
 أ.١١-ب  ١٠ورقة   )٣٩(
 ب. -أ١٢ورقة   )٤٠(
 أ.٢٣-أ ٢٠ورقة   )٤١(
 أ.٢٣ورقة    )٤٢(
 نفس الورقة.  )٤٣(
 ب.١٥ -أ١٣ورقة   )٤٤(
 ب.١٥ورقة   )٤٥(
 انظر ما سيأتي.  )٤٦(
 ب.  -أ١٢ورقة  )٤٧(
 .٤٠ية ، اآلسورة الحج  )٤٨(
  .٤١ية، اآلسورة الحج  )٤٩(
 سيأتي. انظر ما  )٥٠(
  ب.١٥ورقة  )٥١(
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 .١٢-١٠اآليات، سورة القيامة  )٥٢(
 ب.٦ -أ٣ورقة   )٥٣(
 ب. -أ٣ورقة   )٥٤(
 أ.٩ورقة   )٥٥(
، شـرح أبـي البقـاء العكبـري     الـديوان م)، ٣٥٤/٩٦٥-م٩١٥هـ/٣٠٣المتنبي، أبو الطيب، (  )٥٦(

 ج، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،   ٤م)، ضبط وتحقيق كمـال طالـب،   ١٢١٣هـ/٦١٠(ت
 .الديوانالمتنبي،   وسيشار له فيما بعد كما يلي:  .٩٦: ٤،جم١٩٩٧

 ب.١٠ورقة   )٥٧(
 أ.١١ورقة   )٥٨(
 ب.٢ -ب١ورقة   )٥٩(
 أ.١٣ -ب١٢ورقة   )٦٠(
 ب.  تضمين من سورة المسد.١٧ورقة   )٦١(
 ب .١٦ورقة   )٦٢(
 أ.٢ورقة   )٦٣(
 ب.٢ورقة  )٦٤(
 أ.١٢ب ،١١أ ،١٠انظر على سبيل المثال ورقة:  )٦٥(
 أ.١٧-ب١٤ب، ١٠ورقة   )٦٦(
 ب.١٢ورقة   )٦٧(
 ب.١٦ورقة   )٦٨(
فتح الملك العظيم المنان "إذ وضع كتابه المعنون بـ: بعد،  يبدو أن المؤلف تابع مشروعه هذا فيما  )٦٩(

 .  انظر ما سبق."على المظفر سليمان
 أ.١٤ورقة   )٧٠(
 أ.٢٣-أ١٤ورقة   )٧١(
 أ.٢٤ -أ٢٣ورقة   )٧٢(
 أ.٨ -أ٧ب ، -أ١ورقة   )٧٣(
 ب١٦ورقة   )٧٤(
 ٢٣ -أ٢٢ورقة   )٧٥(
 ب١٦ورقة   )٧٦(
 أ.١٥ورقة   )٧٧(
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، الشركة ١٥٢٠-٩٢٢/١٥٠٠-٩٠٦دمشق بين عصر المماليك والعثمانيينالعلبي، أكرم حسن،  ) ٧٨(
.  وسيشار  له فيما بعد كما يلي: العلبي، ٤١٦-٣٩٧: م١٩٨٢المتحدة للطباعة والنشر، دمشق،

 دمشق.
 أ .١٦ورقة   )٧٩(
 أ .١٤ورقة   )٨٠(
 ب.٢٣ -ب٢١ورقة  )٨١(
  لم يعثر له على ترجمة.  )٨٢(
، الجامعـة األردنيـة،   فهـرس المخطوطـات العربيـة المصـورة    السواريه، نوفان الحمـود،    )٨٣(

 .٣٦٥: ٤ج ،م٢٠٠٠عمان،
)٨٤(   Vol ١X,P;٢٤١-٢٤٠.      Ahlwardt,W.Verzeicheniss Der Arabischen Handschriften    
  شاه كلمة فارسية أطلقت أيضا على السلطان العثماني.  )٨٥(
  فراغ بمقدار كلمة.  )٨٦(
 تلف في األصل بمقدار كلمتين.  )٨٧(
  تلف في األصل بمقدار كلمتين.  )٨٨(
  تلف في األصل بمقدار كلمتين.  )٨٩(
  تلف في األصل.  )٩٠(
  .٤١-٤٠سورة الحج أية:  )٩١(
  يمة.األصل:  ا  )٩٢(
م.  وكانت تعرف ١١٧٦/هـ٥٧٢السلطان صالح الدين األيوبي عام اقلعة الجبل:  القلعة التي بناه  )٩٣(

بقبة الهواء.  وهي متصلة بجبل المقطم من الجهة الغربية.  ثم أصبحت مركز الحكم في العهـد  
المـواعظ  م)، ١٤٤١هــ/ ٨٤٥بن علـي(ت  أحمدالمقريزي، تقي الدين أبو العباس  المملوكي.

ـ ٢، جار بذكر الخطط واآلثار:الخطط المقريزيـة ـواالعتب ت مكتبـة المثنـى، بغـداد،    ، اوفس
  . الخططوسيشار له فيما بعد كما يلي: المقريزي،   .٢٠٧-٢٠١: ٢(د.ت)،ج

  األصل:  فخر طوا.  )٩٤(
هذه في األصل دعاية عباسية، فيشار إلى أن إبراهيم اإلمام أرسل إلى ابن مسـلم رايـة اسـمها      )٩٥(

الظل،و تأويل الظل حسب رأي الطبري:  أن األرض ال تخلو من الظل أبداً، وكذلك ال تخلو من 
ـ ز، ـد العزيـالدوري، عب  بد الدهر.أخليفة عباسي  ـ ـم اإلسـالنظ ، بيـت الحكمـة،   ةـالمي

  .  ٤٧: م١٩٨٨داد، ـبغ
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و الكبير المستمد سلطته خان :كلمة مشتقة من الكلمة التركية خاقان.تشير إلى اإلمبراطور األكبر أ  )٩٦(
يلمـاز،   كبر لقب للحكم عند أتراك االوغز منذ فتـرة الهـون.  أتعني ، وGok Tengriمن اإلله 

ج، ترجمة عدنان سلمان و محمود األنصاري، مؤسسة فيصـل  ٣اوزتونا،تاريخ الدولة العثمانية،
 .  ٢٥،  ١٧: ١، م١٩٨٨للتمويل، استانبول، 

  األصل:  مرامها.  )٩٧(
وتعني السيد أو اإلله.  أطلقت خصوصاً على ، اوندكار:  كلمة تركية مأخوذة من كلمة خداوندالخد  )٩٨(

  السلطان العثماني مراد األول، في والية بروسة بآسيا الصغرى.
P;٨٣٣.  ، Red House, J.A Turkish English Lexicon, Librare Du Liban, Beirut, ١٩٧٤ 

  األصل:  أوخر.  )٩٩(
  جيا.األصل:  ملت  )١٠٠(
  األصل:  العجايب.  )١٠١(
 األصل:  فضايل. ) ١٠٢(
  األصل:  جزاير.  )١٠٣(
  األصل:  االيمة.  )١٠٤(
عـز الـدين أبـي    ، ابن األثير   م)، من أكثر رواة الحديث.٦٧٦هـ/٥٧أبو هريرة الدوسي (ت  )١٠٥(

م، ٧،أسد الغابة في معرفـة الصـحابة  م)، ١٢٣٢هـ/٦٣٠الحسن علي بن محمد الجزري (ت
.  وسيشار له فيما بعد ٣١٨: ٦يق محمد البنا، محمد عاشور، مطابع دار الشعب، (ال.ت)، متحق

  .أسد الغابةكما يلي: ابن األثير، 
البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردذبـة البخـاري الجعفـي      )١٠٦(

دار الكتب العلمية، بيروت، ، ضبط النص محمود نصار، صحيح البخاريم)، ٨٩٦هـ/٢٥٦(ت
  . الصحيح.  وسيشار له فيما بعد كما يلي:  البخاري، ١٢٣٤: ٢٠٠١

.  ابن األثيـر،  من رواة الحـديث عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجيه المجاشعي (مجهول)،   )١٠٧(
  .٣٢٢:  ٤أسد الغابة

  األصل:  ذوا.  )١٠٨(
، دار صحيح مسلمم)، ٩٠١هـ/٢٦١ري النيسابوري (تمسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشي  )١٠٩(

 . صحيحمسلم، .  وسيشار له فيما بعد كما يلي:  ١٠٩٨:  ٢٠٠١الكتب العلمية، بيروت، 
، مطبعـة  ١٠،جالسنن الكبرىم)، ١٠٥٦هـ/٤٥٨بن الحسين بن علي (ت أحمدالبيهقي، أبو بكر   )١١٠(

وسيشار له فيما بعد   .٣٤٥: ١٣٥٤،٣العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، مجلس دائرة المعارف 
 .سننكما يلي: البيهقي، 
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أسد .  ابن األثير،من حفاظ الحديث ورواتهم)، ٦٩٣هـ/٧٤سعد بن مالك بن سنان األنصاري (ت  )١١١(
  .١٤٢: ٦الغابة

الجـامع  م)، ٨٩٢هــ/ ٢٧٩-م٨٢٤هــ/ ٢٠٩الترمذي، ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (  )١١٢(
.  وسيشار له فيما بعد ٦١٧: ٣، دار الحديث، القاهرة، (د.ت)، ج١٠،جالصحيح(سنن الترمذي)

 . سننكما يلي:  الترمذي، 
.  ابـن   مـن رواة  الحـديث  م)، ٦٩٣هـ/٧٤عبد اهللا بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي (ت  )١١٣(

  .٣٤٠: ٣أسد الغابةاألثير، 
النـدوي،   أحمـد ، تحقيق مختار الجامع لشعب اإليمانالبيهقي،   .٣٤٣: ٢ج، الفردوس الديلمي،  )١١٤(

  وسيشار له فيما بعد كما يلي:  .٤٧٦: ٢٠٠٣،٩، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤ج
 والحديث غير موجود في البزار.  .شعب اإليمانالبيهقي، 

  . ٤٧٧: ٩شعب االيمانالبيهقي،   )١١٥(
 . ٤٧٨: ٩إليمان شعب االبيهقي،   )١١٦(
 .  ورد بصيغ مختلفة.  غير موجود في الطيالسي.٤٧٩:  ٩شعب اإليمان البيهقي،   )١١٧(
 . ٤٧٩:  ٩شعب اإليمان البيهقي،   )١١٨(
  وردت في الهامش.  )١١٩(
الترغيـب والترهيـب مـن    )، ١٢٥٨/ ٦٥٦-١١٥٨/ ٥٨١عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (  )١٢٠(

  .الحديث الشريف
م)، ٩٣٨هــ/ ٣٢٧الرازي (ت محمد بن إدريسابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم   )١٢١(

. ٢٨٥: ٣، مم٢٠٠٣، دار ابن حزم، بيروت، ٣، تحقيق محمد بن صالح الدباسي،معلل الحديث
.  والحديث غيـر موجـود فـي الترغيـب     العللوسيشار له فيما بعد كما يلي: ابن أبي حاتم، 

  والترهيب.
الفـردوس بمـأثور   م)، ١١١٥هــ/ ٥٠٩-م١٠٥٣هــ/ ٤٤٥أبو شجاع شيرويه بن شهرزاد (  )١٢٢(

م)، ١١١٥هــ/ ٥٠٩-م١٠٥٣هــ/ ٤٤٥، أبو شجاع شيرويه بن شهرزاد (الديلمي.  الخطاب
، وسيشار له فيما بعد كما م١٩٨٦، دار الكتب العلمية، بيروت، ٥، جالفردوس بمأثور الخطاب

 .الفردوسيلي:  الديلمي، 
  .   ٣٤٣:  ٢الفردوس  الديلمي،   )١٢٣(
 األصل:  عدك.  )١٢٤(
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م، إعداد ٤، لسان العرب)، م١٣١١/هـ٧١١الحبر:الرجل العالم.  ابن منظور، محمد بن مكرم(ت  )١٢٥(
وتصنيف يوسف خياط ونديم مرعشلي، دار لسان العرب، بيـروت، (ال.ت)، مـادة:  حبـر.     

 .لسان العربوسيشار له فيما بعد كما يلي:  ابن منظور، 
البحـر   م)،٩٠٤هــ/ ٢٩٢بن عمرو بن عبد الخالق العتكـي البـزار(ت   أحمدالبزار، أبو بكر )    ١٢٦(

، مكتبة العلـوم والحكـم، المدينـة    ١١، تحقيق محفوظ الرحمن زين اهللا، جالزخار:مسند البزار
  .البحر الزخار.  وسيشار له فيما بعد كما يلي:  البزار، ٤٤٩:  ٦، ٢٠٠٣المنورة، 

 .٤٨٠: ٩شعب اإليمان . ١٦٢: ٨سننالبيهقي،   )١٢٧(
كشـف  م)، ١٧٤٨هـ/١١٦٢إسماعيل بن محمد (ت، العجلوني  .٢٨٥:  ٣العلل ابن أبي حاتم،   )١٢٨(

، مؤسسة مناهل العرفان، ٢،جالخفا ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على السنة الناس
والحـديث    .كشف الخفاالعجلوني،   ما يلي:وسيشار له فيما بعد ك  .٢١٣: ١بيروت (د.ت)، م

دالئـل  م)، ١٠٣٨هـ/٤٣٠محمد االصبهاني (ت بن أحمدموجود بصيغة مختلفة لدى أبي نعيم، 
  .دالئلأبي نعيم،   وسيشار له فيما بعد كما يلي:  . ٢٨: ١٩٧٧، مكتبة النهضة، بغداد، النبوة

م)، يقال له:  حبر األمة، من ٦٨٧هـ/٦٨(ت عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي  )١٢٩(
 .٢٩٠: ٣أسد الغابةرواة الحديث.  ابن األثير، 

 .١٦٢: ٨سنن .  ٤٨٢: ٩شعب اإليمان البيهقي،   )١٣٠(
 األصل:  ذوا.  )١٣١(
 األصل غير مقروء و اإلضافة من ابن المبارك.  )١٣٢(
مختصـر تـاريخ   م )، ١٣١١هــ/ ٧١١ابن عساكر، محمد بن مكرم المعروف بابن منظور(ت  )١٣٣(

ج، دار ٢٩حموش، محمد العمر، مراجعة رياض عبـد الحميـد مـراد،     أحمد،  تحقيق دمشق
 .مختصروسيشار له فيما بعد كما يلي:ابن عساكر،   .١٢٥:  ٧ج ،م١٩٨٥الفكر، دمشق، 

تفسـير  )، م١٣٧٢هـ/٧٧٤ابن كثير، الحافظ عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت  )١٣٤(
.  وسيشار له فيما ١٤٧: ٣ج ،م١٩٩٥ ج، دار إحياء التراث العربي، بيروت،٨، القران العظيم

 .  والحديث غير موجود لدى أبي نعيم.تفسيربعد كما يلي:  ابن كثير، 
 .٨٠، آيةسورة اإلسراء  )١٣٥(
  األصل: وذاد .  )١٣٦(
م.  ١٤٨١هــ/ ٨٨٦اً عـام .  صـار سـلطان  م١٥١٢هــ/ ٩١٨_م١٤٤٧هـ/٨٥١يبايزيد الثان  )١٣٧(

الالمع فـي أعيـان    الضوء م)،١٤٩٦هـ/٩٠٢السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (
وسيشار له فيما بعـد كمـا     .١٤٧: ١١ج ،م١٩٩٢، مكتبة الحياة، بيروت، ١٢ج،القرن التاسع

طب ، قالنهروالي   .٨٦:٨شذرات الذهبابن العماد الحنبلي،   .الضوء الالمعالسخاوي،   يلي:
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اإلعالم بـأعالم بيـت اهللا   ، م)١٥٨٠هـ/٩٨٨النهروالي المكي الحنفي (ت أحمدالدين محمد بن 
  .االعـالم .و سيشار له فيما بعد كمـا يلـي، النهروالـي،    ٢٥٨: ٢م، (د.م)،(د.ت)،٢، الحرام

أخبار الـدول  م)، ١٦١٠هـ/١٠١٩الدمشقي(ت أحمدبن يوسف بن  أحمدأبو العباس القرماني، 
  .٣٧: ٣ج، مكتبة المتنبي، مكتبة سـعد الـدين، دمشـق، (د.ت)ج   ٣، في التاريخوآثار األول 

الكواكـب  نجـم الـدين الغـزي،      .اخبـار الـدول  القرماني،   وسيشار له فيما بعد كما يلي:
، تاريخ سـالطين بنـي عثمـان    تاريخ سالطين بني عثمان.  يوسف أصاف، ١٢٢:١السائرة

.  وسيشار له فيما بعد كما ٦٦-٦٣ص: م، ١٩٨٥، ترجمة بسام الجابي، دار البصائر، بيروت
 تـاريخ  تاريخ الدولة العثمانية.  محمد فريد، تاريخ سالطين بني عثمانيلي:  يوسف اصاف، 
سـجل  ثريـا، محمـد،     .٧٣-٦٨:، ص، دار الجيل، بيـروت، (د.ت) الدولة العلية العثمانية

رخصتيله طبع اولشـمندر،  ج، معارف نظارت جليلة سنك ٤ ،عثماني:تذكرة مشاهير عثمانية
 .سجل عثمانيثريا، :  وسيشار له فيما بعد كما يلي  .٢٥-٢٤م، ص١٣٠٨،١استانبول،

م.  ١٤٥١هــ/ ٨٥٥م.  صار سلطاناً عام١٤٨٤هـ/٨٨٩م _١٤٢٩هـ/٨٣٣محمد الفاتح(الثاني)،  )١٣٨(
.  ٢٧:٣أخبار الدول. القرماني، ٢: ٢٥٦االعالم.  النهروالي، ٧٦: ١٠الضوء الالمعالسخاوي، 

تـاريخ الدولـة   .  محمـد فريـد،   ٦٢-٥٦تاريخ سـالطين بنـي عثمـان:   يوسف أصاف، 
  .٦٨-٦٧:١سجل عثماني.  ثريا، ٦٧-٥٨العثمانية:

م.  السـخاوي،  ١٤٢١هـ/٨٢٤م.صار سلطاناً عام١٤٥١هـ/٨٥٥-م١٣٠٣هـ/٨٠٦مراد الثاني  )١٣٩(
.  يوسف ٢٣:٣لدولأخبار ا.  القرماني، ٢٥٦:٢االعالم.  النهروالي، ١٥٢:١٠الضوء الالمع

تـاريخ الدولـة   .  محمـد فريـد المحـامي،    ٥٥-٥٢تاريخ سالطين بني عثمـان: أصاف، 
  .٧٦-٧٥:١سجل عثماني:.  ثريا، ٥٨-٥٤العثمانية:

  سقط ذكر السلطان محمد األول بن بايزيد.  )١٤٠(
م.  ١٣٨٨هـ/٧٩١م.  صار سلطاناً عام١٤٠٢هـ/٨٠٥-م١٣٥٩هـ/٧٦١بايزيد األول(الصاعقة)  )١٤١(

.  النهروالـي،  ١٤٨:١١الضوء الالمـع .  السخاوي، ٥٥:٥إنباء الغمرحجر العسقالني،  ابن
.  ١٥:٣أخبـار الـدول  .  القرماني، ٤٧:٧شذرات الذهب.  ابن العماد الحنبلي، ٢٥٥:٢االعالم

تـاريخ الدولـة    .  محمد فريد المحـامي، ٤٧-٣٩تاريخ سالطين بني عثمان:يوسف أصاف، 
  .٢٤-٢٣:١عثماني سجل.  ثريا، ٥٢-٤٨العثمانية

م.  ١٣٥٩هــ/ ٧٦١م.  صـار سـلطاناً عـام   ١٣٨٨هــ/ ٧٩١-م١٣٢٥هــ/ ٧٢٦مراد االول  )١٤٢(
شـذرات  .  ابن العمـاد الحنبلـي،   ١٣:٣أخبار الـدول  .  القرماني،٢٥٣:٢االعالمالنهروالي، 

تـاريخ  .  محمد فريـد،  ٣٨-٣٥تاريخ سالطين بني عثمان:.  يوسف أصاف، ٣٣٢:٦الذهب
  .٧٥-٧٤:١سجل عثماني.  ثريا، ٤٨-٤٤الدولة العثمانية:
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ـــ/٦٨٠اور   )١٤٣( ـــ/ ٧٦١-م١٢٨١ه ــام ١٣٥٩ه ــلطاناً ع ــار س ـــ/٧٢٦م.  ص م.  ١٣٢٥ه
شـذرات  .  ابـن العمـاد الحنبلـي،    ١٠:٣أخبار الدول.  القرماني، ٢٥٢:٢االعالمالنهروالي،

تـاريخ  .  محمد فريـد، ٣٤-٣٢تاريخ سالطين بني عثمـان: .  يوسف أصاف، ١٨٩:٦الذهب
.  يالحظ أن المؤلف حذف لقب خان ٢٣-٢٢:١سجل عثماني.  ثريا،٤٤-٤١عثمانية:الدولة ال

  .١١بالرغم من استخدامه لها مرة واحدة.  انظر هامش رقم
م.  ١٢٩٩هــ/ ٦٩٩م.  صـار سـلطاناً عـام   ١٣٢٥هـ/ ٧٢٦-م١٢٥٨هـ/٦٥٦عثمان الغازي  )١٤٤(

شـذرات  د الحنبلـي،  .  ابـن العمـا  ٧:٣أخبار الـدول .  القرماني، ٢٥٠:٢االعالمالنهروالي، 
تاريخ الدولة .  محمد فريد، ٣١-٢٩، تاريخ سالطين بني عثمان.  يوسف أصاف، ٦٨:٦الذهب

  .٥٥:١سجل عثماني.  ثريا، ٤١-٣٩:العثمانية
  .سورة األحزابمن ٣٣من اآلية الكريمة اقتباس  )١٤٥(
  .١٢، ايةاقتباس من سورة اإلنسان  )١٤٦(
 األصل:  يخفو.  )١٤٧(
والهندسـة.   ،والفلـك  ،والميقـات  ،والهيئة ،والرياضيات، والمنطق، عقلية تتمثل بالفلسفةالعلوم ال  )١٤٨(

، والحديث، وتتمثل العلوم النقلية المعتمدة على الرواية والنقل بالعلوم الدينية التي تشمل:  التفسير
 وعلوم اللغة بفروعها.، والفقه وأصوله

Inalcik ,H .The Ottoman Empire, The Classical Age١٦٠٠-١٣٠٠,Translated by  

Norman izkwits and Colin Imber,London,١٩٧٣,p:١٦٥.   
وأحوال الممكنات.  الجرجاني، علي بن  ،علم الكالم:  علم يبحث فيه عن الذات اإللهية، وصفاتها  )١٤٩(

 .١٩٤م، ص١٩٧٨، مكتبة لبنان، بيروت، التعريفاتم)، ١٤١٣هـ/٨١٦محمد الشريف(ت
  .٩٦: ٣، الديوانحاكاة لبيت المتنبي:  عش ابق اسم جد.  فيه م  )١٥٠(
  األصل:  كفني.  )١٥١(
  األصل:  مدا.  )١٥٢(
 حال .أاألصل:    )١٥٣(
 ، مادة: نغض.لسان العربمنغضة:  متحيرة ال تتحرك.  ابن منظور،    )١٥٤(
 األصل: مع أن قال بعض أهل النقل.  )١٥٥(
 .٩٥: ٤، الديوانالمتنبي،   )١٥٦(
يشير المؤلف إلى العالقات الودية التي سادت بين الجانبين فقد طلب السـلطان المملـوكي مـن      )١٥٧(

السلطان العثماني إرسال أخشاب وحبال ومواد مختلفة الزمة لبناء السـفن، فأرسـل السـلطان    
وعدداً مـن  ، مجداف ٥٠٠٠و، سارية ٥٠و، مدفع ٣٠٠و، سفينة ٣٠تكفي لبناءاً العثماني أخشاب
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، مطبعة مقدمة تاريخ العرب الحديثغرايبة، عبد الكريم،   ء لمواجهة التحدي البرتغالي.الخبرا
دراسات في تاريخ العـرب فـي العهـد    بيات، فاضل،   .١٥-١٢م، ص١٩٦٠جامعة دمشق،

 ، دار المدار اإلسالمي، بيـروت، العثماني(رؤية جديدة في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية)
 .السيطرة العثمانية على بالد الشامه فيما بعد كما يلي، بيات، وسيشار ل  .٥٩م، ص٢٠٠٣

  .١٢٦: ٤المتنبي،الديوان  )١٥٨(
 .١١١: ٤الديوانالمتنبي،   )١٥٩(
 ، مادة: ضيغم.لسان العربالضياغم:  األسود.  ابن منظور،   )١٦٠(
  .٧٧: ١، الديوانالمتنبي،   )١٦١(
 .١٥٢: ٣، الديوانالمتنبي،   )١٦٢(
 .٣٩٩: ٣، الديوانثر الكاتب في هذه القصيدة بقصيدة المتنبي على قدر أهل العزم.  تأ  )١٦٣(
 األصل:  المقات.  )١٦٤(
 األصل:  كل ما.  )١٦٥(
 ، مادة:  كرر.لسان العربكرهم:  رجع  عليهم.  ابن منظور،   )١٦٦(
وانتهت بهزيمتهم في  إشارة إلى الحروب التي جرت مع الدولة الصفوية في عهد الشاه إسماعيل،  )١٦٧(

م.  وهنا تجدر اإلشارة إلى أن المؤرخين العرب أطلقوا لقـب  ١٥١٤هـ/٩٢٠معركة جالديران
زين الـدين   بالقزلباش.  رضي الدين بن الحنبلي،، أيضاً، الصوفية على الصفويين، ووصفوهم

تاريخ در الحبب في ، )م١٥٦٣هـ/٩٧٢محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي القادري التاذفي (ت
فـاخوري يحـي زكريـا عبـارة، وزارة الثقافـة،       أحمـد ج، تحقيق محمود ٣، عيان حلبأ

وسيشار له فيما بعد كما يلي، رضي الدين   .١٠٦، ٩٩-٩٨: ١ق ١، جم١٩٧٣-١٩٧٢دمشق،
م)، ١٥٢٣هــ/ ٩٣٠بن إياس الحنفـي (ت  أحمدابن إياس، محمد بن   .در الحبببن الحنبلي، 

، تحقيق محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتـاب،  ٥، جرالدهو بدائع الزهور في وقائع
انظـر    .بدائع الزهورابن إياس،   وسيشار له فيما بعد كما يلي:  .٢٢م، ص١٩٨٤، ٥القاهرة،

مفاكهة الخـالن  نص مرسوم السلطان العثماني حول نصره في موقعة جالديران، ابن طولون، 
لمؤسسة المصرية العامـة للتـأليف واألنبـاء    ، ا٢تحقيق محمد مصطفى،ج، في حوادث الزمان

وسيشـار لـه     .٤٧:  ٢، م١٩٦٤-١٩٦٢والنشر، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، 
  .مفاكهة الخالنفيما بعد كما يلي: ابن طولون، 

  .٣٢،  آية سورة التوبة  )١٦٨(
.  م١٥١٦آب٢٤الموافقهـ، ٩٢٢رجب٢٥إشارة إلى المعركة التي وقعت في مرج دابق يوم االحد  )١٦٩(

أعالم الورى بمن ولي نائباً من االتراك بدمشق .  ابن طولون، ٦٨: ٥بدائع الزهورابن اياس، 
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.  وسيشار له م١٩٦٤:٢٣٠، دار الفكر، دمشق، ٢دهمان، ط أحمد، تحقيق محمد الشام الكبرى
  .٢٣: ٢ مفاكهة الخالن. اعالم الورىفيما بعد كما يلي:  ابن طولون، 

  ، مادة:  دمغ.لسان العربقصد المؤلف اإلشارة إلى الدماغ.  ابن منظور، ي  )١٧٠(
السلطان قانصوه الغوري هو الذي قاد المماليك في هذه المعركة، يرافقه الخليفة العباسي وعـدد    )١٧١(

منهم نائب حلب،ونائب دمشق، ونائب طرابلس، ونائب صفد، ونائب حمص، ونائب ، من النواب
، ١، جدر الحبـب لقضاة وشيخ اإلسالم.  رضي الـدين بـن الحنبلـي،    غزة، إضافة لقاضي ا

الضــوء .  الســخاوي، ٢: ٣٣٢، جالكواكــب الســائرة.  نجــم الــدين الغــزي، ١٩٥:١ق
 ٥، بـدائع الزهـور  .  ابن اياس، ٢٧٦:٨شذرات الذهب .  ابن العماد الحنبلي، ١٣٤٩:١الالمع

:٦٣.  
  .٦٢:السيطرة العثمانية على بالد الشام، ساعات.  بيات ٩-٨استمرت معركة مرج دابق   )١٧٢(
إشارة إلى تردد السلطان سليم في البداية من متابعة فلول القوات المملوكية، إذ أرسل في البدايـة    )١٧٣(

وإن يكون السلطان المملوكي نائباً لـه.  ولكـن هـذا    ، سمهإعرضاً بأن تكون السكة والخطبة ب
ين قاموا بقتل رسول السلطان سليم.  رضي الدين التصرف أثار غضب بعض قادة المماليك، الذ

نفس المصـدر،  .  انظر نص العرض عند ابن إياس، ٦٦٥: ١،ق ١جدر الحبب، بن الحنبلي، 
١٢٥-٥:١٢٤. 

، وصفد، وطرابلس ،ودمشق ،وبعلبك ،وحمص ،وحماة ،بعد المعركة سيطر العثمانيون على حلب  )١٧٤(
، مفاكهة الخـالن .  ابن طولون، ١٥٢فس المصدر:وجبل نابلس.  ابن اياس، ن ،والقدس ،وغزة
٢:٣٨.  

حاول جان بردي الغزالي البقاء في دمشق لحمايتها من العثمانيين، ولكنه لم يسـتطع، إذ يشـير     )١٧٥(
رضي الدين بن الحنبلي إلى أن المماليك فروا من دمشق عندما وصل السلطان سليم إلى بلـدة  

 .٤٤٦:٢، ق١، جدر الحببضي الدين بن الحنبلي، فلحق بالمماليك إلى القاهرة.  ر ،قارة
  .٧٦-٧٣: ٥، بدائع الزهورانظر وصف ابن اياس لفلول المماليك بعد معركة مرج دابق،   )١٧٦(
 .٨٥. نفس المصدر:انظر وصف ابن اياس لحالة المماليك عندما دخلوا القاهرة  )١٧٧(
إذ أرسل في البداية عرضاً بأن تكون الخطبـة  إشارة إلى حالة التردد التي انتابت السلطان سليم،   )١٧٨(

والسكة باسمه، وقبل طومان باي عرض التبعية، لكن هذا التصرف أثار غضب بعـض القـادة   
 ،١، جدر الحبـب المماليك، الذين قاموا بقتل رسول السلطان.  رضي الـدين بـن الحنبلـي،    

 .  وانظر نص العرض عند بان اياس، نفس المصدر  .٦٦٥:٢ق
ع السلطان سليم في مسيره إلى القاهرة خطة حربية تقضي بتقسيم جنده إلى قسمين:  قسم سلك بتّا  )١٧٩(

الطريق السلطاني المعتاد.  وقسم آخر سار عبر الطريق الداخلي سار القسم األول إلى غـزة،  
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 العريش، قطيا، الصالحية، بلبيس، العكرشة، الخانكاه، بركة الحاج، الريدانية.  والقسـم الثـاني  
سار عبر الطريق الداخلي التي سلكها رسل السلطان بمسـاعدة البـدو.  ابـن ايـاس، نفـس      

  .٧٧-٧٦، السيطرة العثمانية على مصر.  بيات، ١٢٢،١٣٦المصدر:
فاشبك معهم في بيسان ، أرسل المماليك جان بردي الغزالي على رأس قوة للتعرض للسلطان سليم  )١٨٠(

.  رضـي  ٢٣٧:أعالم الورى.  ابن طولون، ١٢٩-١٢٨و في غزة.  ابن إياس، نفس المصدر:
. بيات، السيطرة العثمانية علـى  ٦٦٥:٢، ق١.  ج٤٤٦:١، ق١، جدر الحببالدين بن الحنبلي، 

 .٦٦بالد الشام:
  األصل:  منه .  )١٨١(
.  ووصف ابن اياس للجـيش  ٣١: ٢انظر وصف ابن طولون للمدافع العثمانية:  مفاكهة الخالن  )١٨٢(

 .١٣١مصدر سابق: العثماني. 
تقع جزيرة رودس جنوب غرب تركيا في بحر كريت،قام السلطان سليم األول بتجهيز حملة بقيادة   )١٨٣(

لحملـة  افرحات باشا، في محاولة لفتح الجزيرة التي أصبحت مقراً لفرسان القديس يوحنا، ولكن 
 . ٧٨:تاريخ الدولة العثمانيةلم ترسل بسبب وفاة السلطان.  محمد فريد، 

  .٢٦، اآلية سورة المطففين  )١٨٤(
  األصل:  اثنين .  )١٨٥(
 .م١٥١٧ شباط ١الموافق  ٩٢٣ذي الحجة ٢٩إشارة إلى معركة الريدانية التي جرت في  )١٨٦(
ترددت رؤى عن قرب زوال دولة المماليك،منها المنام الذي رآه إبراهيم بـن إدريـس الحلبـي      )١٨٧(

  .١٨:١ق ،١ج در الحبب، لدين بن الحنبلي،رضي ا، م)١٥١٩هـ/٩٢٥الحنفي الشافعي(ت
  األصل:  سبله.  )١٨٨(
يقدر عدد الجيش المملوكي بحوالي ثالثين ألفا مكونين من الجلبان والسيفية والعربان.  واسـتندت    )١٨٩(

خطتهم الحربية إلى حفر خندق في الريدانية، ملؤه بالماء من نهر النيل.  رضـي الـدين بـن    
 .٦٦٦:٢ق ،١، جدر الحببالحنبلي، 

إشارة إلى حركة االلتفاف التي قامت به القوات العثمانية ضد القوات المملوكية.  وللمزيـد عـن     )١٩٠(
مفاكهـة  .  ابن طولون، ١٤٦-١٤٥:نفس المصدرالخطط الحربية للجانبين انظر:  ابن اياس، 

ـ  . بيات، ٥٠٥-٥٠٤:تاريخ المماليك.  طقوش، ٤٥: ٢الخالن ، رالسيطرة العثمانية علـى مص
٧٨-٧٧.  

 تالقا.  األصل:  )١٩١(
استخدم العثمانيون األسلحة النارية التي كان لها الفضل في تحقيق النصر، بينما كـره المماليـك     )١٩٢(

استخدام هذا السالح، فقد خاطب األمير المملوكي كرتباي السلطان سليم بعد أسره بقوله:  لو بلي 
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جرب آمر عسكرك إن يتركوا ضرب البندق... واحد منا بعسكرك ألفناه وحده، وإذا لم تصدق 
وجئت بهذه الحيلة التي تحيلت بها اإلفرنج لما عجزوا عن مالقاة عساكر اإلسالم وهـي هـذه   
البندقية التي لو رمت بها امرأة لقتلت بها كذا كذا إنساناً، ونحن لو اخترنا الرمي بها ما سـبقتنا  

هو الجهاد في سبيل اهللا.  رافق، عبد الكريم، بالد إليه، ولكن نحن قوم ال نترك سنة نبينا محمد و
، دمشـق،  ٢، ط١٧٩٨-١٥١٦الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملـة نـابليون بونـابرت   

  .٢٣-٢١:م ١٩٦٨
، وولـى  "فلم تكن إال ساعة يسيرة خمس درجات حتى انكسر عسكر مصـر   ول ابن اياس:ـيق  )١٩٣(

 .١٤٦:نفس المصدروتمت عليه الكسرة.  مدبراً، 
 .٨، آيةسورة الحاقة   )١٩٤(
  األصل:  مضا.  )١٩٥(
  األصل:  زايل.  )١٩٦(
  .١٠٢االيةسورة هود،   )١٩٧(
  ، مادة: خيم.لسان العربالخام:  القماش.  ابن منظور،   )١٩٨(
بعد أن دخل السلطان سليم القاهرة ومعه أعيان مصر، نادى باألمان للسكان. رضي الـدين بـن     )١٩٩(

 .٦٦٦:٢، ق١ج ،در الحببالحنبلي، 
شباط، بينما يشير نجم الدين الغزي أن دخول القاهرة كان ٥محرم الموافق ٤يعطي المؤلف تاريخ   )٢٠٠(

  .٢١٠:١، جالكواكب السائرة.  م١٥١٧ شباط ٦محرم الموافق  ٥ يوم الثالثاء
ومعناها اللواء أو العلـم.  انظـر: جـب، المجتمـع اإلسـالمي      ، السنجق تكتب أحيانا صنجق  )٢٠١(

  .١٤٨:P,Deny,Sandjak,E.I١   .١٩٧:١الغربو
انتقل السلطان سليم من الريدانية إلى بوالق، ومنها أرسل مرسوم النصر في المعركة إلى دمشق.    )٢٠٢(

  .١٤٩:مصدر سابق.  ابن اياس، ٤٧-٤٤: ٢مفاكهة الخالنابن طولون، 
ين، وحولوا التصدي للعثمـانيين،  عاد طومان باي إلى القاهرة متخفياً، ومعه مجموعة من المقاتل  )٢٠٣(

المصـدر  انتهت بهزيمة المماليك.  ابـن ايـاس،   ، وفالتقى الجمعان مجدداً في معركة بوردان
 .٦٦٦:٢،ق١،جدر الحبب.  رضي الدين بن الحنبلي، ١٥٥-١٥٣السابق:

لـوف،  يشير رضي الدين بن الحنبلي إلى أن السلطان سليم قام بقتل من "ظفر بهم من مقدمي األ   )٢٠٤(
  .٦٦٧:٢، ق١، جدر الحببظهر الطاعة".  أوغيرهم يوماً كامالً إال جان بردي الغزالي، فانه 

  .٨٧مصدر سابق:كل فارس مملوكي يقدر بألف راجل عثماني.   نأيشير ابن اياس   )٢٠٥(
 و قتلهم. بعد هزيمة المماليك في وردان قام الجيش العثماني بعملية بحث في القاهرة عن المماليك  )٢٠٦(
 .من سورة القيامة ١٢،١١،١٠محاكاة لآليات)  ٢٠٧(
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هي جزيرة أروى تقع بين الروضة وبوالق والقاهرة وبر الجيزة.  المقريزي، واألصل:  الوسطا.   )٢٠٨(
  .١٨٦: ٢الخطط المقريزية

ـ   ـتجمع المصادر الشامية والمصرية والتركية على أن السلط  )٢٠٩( رب إلـى  ـان طومـان بـاي ه
نزل في ضيافة صديقه حسن بن مرعي (أمير العرب الجيولي) الذي سلمه للسلطان و ،دـالصعي

مصـدر  . ابن اياس، ١٥١٧نيسان٩٢٣/١٣ربيع االول٢٢سليم، وقام بشنقه على باب زويلة يوم االثنين
، در الحبب.  رضي الدين بن الحنبلي، ٦٠: ٢مفاكهة الخالن.  ابن طولون، ١٧٥-١٧٤سابق:

  .٨١سيطرة العثمانية على مصر:ال.  بيات، ٦٦٧:٢، ق١ج
  .٣٢آيةسورة غافر،   )٢١٠(
  .من سورة المسد ٤محاكاة لآلية في هذا البيت   )٢١١(
  األصل:  سما.  )٢١٢(
 .سورة يونس ٢٤محاكاة لآلية  )٢١٣(
بالجزيرة وتطلق على األرض الممتدة بين مدينة مصـر والجيـزة.    ، أيضاً، الروضة:  وتعرف  )٢١٤(

 .١٧٧: ٢طط المقريزيةالخالمقريزي، 
 .٥٦: ٥بدائع الزهوريستخدم المصريون لفظ البحر إشارة إلى نهر النيل أحيانا.  ابن إياس،   )٢١٥(
طوله اثنان وعشرون ذراعاً، مثبت في الجزيرة  ،المقياس عمود من الرخام األبيض مثمن الشكل  )٢١٦(

ا العمود مقسـم إلـى أربعـة    وهذ ،لقياس ماء النيل وقت الفيضان، ويعرف بالمقياس الهاشمي
وخمسين قسماً متساوية، كل قسم منها يعرف باألصابع.  فتم تقسيم االثنتي عشر ذراعاً األولـى  

، والعشرة اذرع الباقية مقسمة إلى ستة وعشرين ذراعـاً.  وآخـر   ن إصبعاًيإلى ثمانية وعشر
.  المقريزي، ٩٥: ٥وربدائع الزهتعمير مملوكي له كان في عهد السلطان الغوري.  ابن إياس، 

 .٤هامش ٦٦٧:٢، ق ١، جدر الحبب.  رضي الدين بن الحنبلي، ١٨٥:٢. ٥٩:١الخطط
  ، مادة:  بخس.لسان العربالبخس:  النقص في المكيال.  ابن منظور،   )٢١٧(
 ويبدو أنها من محالت القاهرة القديمة. ،لم يعثر لها على معنى محدد  )٢١٨(
 .١٣٥: ١الخطط المقريزيةت التي تقع خارج القاهرة.  المقريزي، الصليبة:  من المحال  )٢١٩(
ليتمكن من العبور عليها م؛  ١٢٤١/هـ٦٣٩أنشئت هذه القنطرة في زمن الملك الصالح أيوب سنة  )٢٢٠(

 .١٤٧: ٢الخطط المقريزيةمن الخليج الكبير إلى الميدان السلطاني بأرض اللوق.  المقريزي، 
 .٨: ٢الخطط المقريزيةشرقية من مدينة القاهرة.  المقريزي، إحدى الحارات ال  )٢٢١(
 .٣٨٠:١الخططباب زويلة:  من أبواب القاهرة من الجهة الجنوبية بناه بدر الجمالي.  المقريزي،   )٢٢٢(
الخطـط  وباب زويلـة.  المقريـزي،    ،وباب النصر ،هي وسط القاهرة الواقعة بين باب الفتوح  )٢٢٣(

  .٩٤،١٠٧: ٢. ٣٧٣: ١المقريزية
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 .٣٦: ٥بدائع الزهوررؤوس النوب هم أمراء العشرات من المماليك.  ابن إياس،   )٢٢٤(
 .٣٨١:١الخططباب النصر:  من أبواب القاهرة من الجهة البحرية.  المقريزي،   )٢٢٥(
  .٣٨١:١الخططباب الفتوح:  من أبواب القاهرة بناه بدر الجمالي.  المقريزي،   )٢٢٦(
  .٣٨٣: ١الخطط المقريزيةمن أبواب القاهرة.  المقريزي،   باب الشعرية:  )٢٢٧(
ألنها متصلة بجبـل  ؛  / ، المعروفة بقلعة الجبل٥٧٢القلعة التي أنشأها صالح الدين األيوبي عام  )٢٢٨(

المقطم من الجهة الغربية.  وكانت تعرف بقبة الهواء، ثم أصبحت مركز الحكـم فـي العهـد    
  .٢٠٧-٢٠١:٢الخططالمملوكي.  المقريزي، 

باب المدرج:  أحد أبواب قلعة المقطم المواجهة للقاهرة،و يعرف بالباب األعظم.و للقلعـة بـاب     )٢٢٩(
آخر بجانب الخندق يعرف بباب الدرفيل وبباب المدرج، وكان يعرف بباب سارية.  المقريزي، 

  .٢٠٥-٢٠٤:٢الخطط
  .٢١٣:  ١ريزيةالخطط المقباب السلسلة:  أحد أبواب القلعة.  المقريزي،   )٢٣٠(
الخطـط  القصر الكبير أو القصر المعزي يقع في الجهة الشـرقية مـن القـاهرة.  المقريـزي،       )٢٣١(

 .٣٨٤: ١المقريزية
.المقريزي، ٨٧.ابن شاهين،نيل األمل:٧٤٤/١٣٤٣قاعة من قاعات قلعة الجبل انتهت عمارتها عام  )٢٣٢(

 .٢١٢: ٢الخطط المقريزية
م، في عهد الملك الناصر محمد بن ١٣٨٦هـ/٧٨٨طاني انتهى العمل منه الحوش:  الحوش السل  )٢٣٣(

 .٢٢٩: ٢الخطط المقريزيةقالوون. المقريزي، 
 .٣١، آيةسورة يوسف  )٢٣٤(
بـدائع  المقعد:  هو المقعد القبطي الذي أنشأه السلطان قانصوه الغوري في الحوش.  ابن إياس،   )٢٣٥(

  .٩٤: ٥الزهور
 ن الذي يركب منه الخليفة على دابته عند خروجه من المجلس.  المقريـزي، الكرسي:  هو المكا  )٢٣٦(

 :     . ١الخطط المقريزية
 .٥١: ٥بدائع الزهورأماكن سكن ضمن قلعة المقطم.  ابن إياس،   )٢٣٧(
  األصل:  استحيي.  )٢٣٨(
 األصل:  عاني.  )٢٣٩(
بـدائع  م الذي مارسوه.  ابن إيـاس،  زوال الحكم المملوكي هو بسبب الظل نأاعتقد المصريون   )٢٤٠(

  .٨٦: ٥الزهور
 .١٩، آية سورة الذاريات  )٢٤١(
 األصل:  عقد.  )٢٤٢(

  



تيسير الزواهرة وعيسى أبو سليم  ............................. ة في أيام الدولة العثمانيةالجواهر المضي  
  

-٢٨١-  . ٢٠٠٧ ،٧ العدد ،١٣ المجلد ،المنارة

  

 .١٩٤: ١الديوانالمتنبي،   )٢٤٣(
 .٢٨، آيةسورة آل عمران  )٢٤٤(
 .١١٨، آيةسورة آل عمران  )٢٤٥(
  .٥١، آية سورة المائدة  )٢٤٦(
  .٣٠٩السنن : أبي داود،   )٢٤٧(
 .٥٦٩: ٧. ٣٥٥: ١، تفسير. ابن كثير، ٢٣٢: ٥الزوائد مي، ابن الهيث  )٢٤٨(
 .١١: ١٢شعب اإليمان البيهقي،   )٢٤٩(
 .١١٨، اآليةسورة آل عمران  )٢٥٠(
 .٥٣٩:  ٧، تفسير  ابن كثير  )٢٥١(
 .٢٢، ايةسورة المجادلة   )٢٥٢(
  األصل:  صور.  )٢٥٣(
الذمة في عهد الملك الناصـر محمـد بـن     لمعرفة المزيد من اإلجراءات التي اتخذت بحق أهل  )٢٥٤(

م)، ١٥١٤هـ/٩٢٠لنظر:  ابن شاهين الظاهري، زين الدين عبد الباسط بن خليل (ت، اقالوون
ــدول ــل ال ــي ذي ــل ف ــل األم ــدمري،طني ــد الســالم الت ــر عب ــق عم ــة ١، تحقي ،المكتب

.  ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف ٢٦٧-٢٦٦م، ص٢٠٠١العصرية،بيروت،
م، ١٢،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةم) ١٤٦٩هـ/٨٧٤تغري بردي االتابكي (ت بن

نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب،وزارة الثقافة واالرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامـة  
دولة بني قالوون في .  حمال الدين سرور، ١٣٥-١٣٣: ٨للتأليف والترجمة والنشر، (د.ت)، م

، دار الفكر العربـي، القـاهرة،   ياسية واالقتصادية في عهدها بوجه خـاص مصر والحالة الس
 .١٠٩-١٠٦: م١٩٧٤

  األصل: سؤا .  )٢٥٥(
 .١١سورة الرعد، آية )  ٢٥٦(
 األصل:  الذي.  )٢٥٧(
  .}نَصر من اللَّه وفَتْح قَرِيب وبشِّرِ الْمْؤمنين{ سورة الصف: ١٣اآلية    )٢٥٨(
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