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اثنتني سنة ابتداء من ووالتها أعيانها وتراجم مرص حوادث ذكر يف
وألف وماية وسبعني ثالث سنة أواخر إىل ١٧٤٧م وألف وماية وستني

١٧٥٩م

الجناب عزل ملا فنقول: كله، يرتك ال كله يدرك ال وما واإلمكان، التيسري بحسب وذلك
بك ومحمد الخشاب بك حسني فيها خرج التي الواقعة يف راغب باشا محمد حرضة املكرم
سنة أواخر يف سافر ثم تقدم، كما املظفر تجاه عرجان ذي بيت إىل القلعة من ونزل أباظة،
أحمد األفخم الجناب حرضة ووصل رشيد، ثغر إىل تقدم كما وألف وماية وستني إحدى
ثغر إىل فطلع حول، بعض بعينه كان أنه بذلك تلقبه وسبب وزير، بكور املعروف باشا
وأصحاب العكاكيز وأرباب املالقاة إليه فنزلت قدومه ببشاير السعاة ووصلت سكندرية
وكان وغريهم، الحوالة وكاتب والرتجمان املتفرقة وأغات الجاويشية كتخدا مثل الخدم
بك عمر فأرسل هناك، وتويف بك عمر تابع بك كتخدا أغا حسن ذاك إذ بالبحرية الكاشف
تتم حتى املتوىف مخدومه عن عوضا املنصب يف يستمر بأن املذكور أغا حسن لكتخداه
املذكور باشا حرضأحمد أن إىل بالبحرية املذكور مرصواستمر من بك عمر وخرج السنة،
والجمال وأتباعه أغواته لركوب الخيول وجمع بخدمته وتقيد إليه فحرض سكندرية، إىل
ووفاة بحاله وعرفه املعتاد، حكم باملعدية السماط له وعمل تقادم له وقدم أثقاله، لحمل
من بالده وأعطاه أستاذه صنجقية الباشا عليه فخاع مرص من سيدهم وخروج أستاذه
ذلك خرب ووصل املالقاة. وصول قبل وذلك إرشاقي» رصت «أنت له: وقال حلوان، غري
وال ضعيف رجل املذكور إن له: يقولون الجاويشية كتخدا إىل املتكلمون فأرسل مرص إىل
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أحكامي يف تعارضوني بلدكم إىل أطلع أن «قبل فقال: ذلك للباشا فقالوا بالصنجقية، يليق
ووصل فسكتوا أتيت»، ما محل من أرجع «أنا وقال: واغتاظ أكفيه»، نصبته ما مثل وأنا
وحرض باشا، أحمد حرضفيها التي املركب يف وسافر باشا براغب هناك واجتمع رشيد إىل
وألف وماية وستني اثنتني سنة املحرم غرة يف القلعة إىل املعتاد باملوكب وطلع مرص إىل
عىل الخلع وخلع الديوان وعمل الينكجرية، أبراج من والشناك املدافع له ورضبوا ١٧٤٨م،
ورضوان جاويش إبراهيم إىل وإمارتها مرص رياسة وخلصت واملشايخ، واألعيان األمرا
وكذاك صنجقا، بالغزاوي، عرف الذي وهو أغا، عيل مملوكه جاويش إبراهيم وقلد كتخدا،
خازنداره أغا أحمد كتخدا رضوان قلد وكذلك بكشكش، عرف الذي وهو أغا حسني
اإلبراهيمية، وحسني وعيل عثمان وهم: صناجق ثالثة منهما واحد لكل فصار صنجقا،
ثالثة الوقت كتخدا عمل جاويش إبراهيم إن ثم الرضوانية. ومحمد وأحمد وإسماعيل
كتخدا وعمل الحجاز من القازدغيل كتخدا الرحمن عبد وحرض عنها، وانفصل أشهر
الخمامري، وأبطل املساجد وبناء الخريات عمل يف ورشع سنتني، مستحفظان بباب الوقت
شوال عارش إىل مرص والية يف باشا أحمد وأقام وفاته، سنة ترجمته يف ذلك تتمة وسيأتي
العلوم يف رغبة وله الفضائل أرباب من وكان ١٧٤٩م، وألف ومائة وستني ثالث سنة

وقابله بالقلعة واستقر مرص إىل وصل وملا الرياضية،
األزهر الجامع شيخ الشرباوي هللا عبد الشيخ وهم: الوقت ذلك يف العلماء صدور
ثم وباحثهم، وناقشهم معهم فتكلم املنصوري، سليمان والشيخ النفراوي سالم والشيخ
وكان وسكت، فتعجب العلوم، هذه نعرف ال «وقالوا: فأحجموا الرياضيات يف معهم تكلم
جمعة يوم كل يف ويطلع الرساية، بجامع الخطابة وظيفة له الشرباوي هللا عبد الشيخ
إىل ويأتي املسجد إىل يخرج ثم معه، تغدى وربما ساعة معه ويتحدث الباشا عند ويدخل
الباشا ويرجع بهم ويصيل وللباشا للسلطان ويدعو الشيخ فيخطب خواصه، يف الباشا
واستأذن الجمعة يوم يف عادته عىل الشيخ فطلع داره، إىل الشيخ وينزل مجلسه إىل
مرص أن الرومية بالديار عندنا «املسموع الباشا: له فقال يحادثه، الباشا عند ودخل
قيل: كما وجدتها جيتها فلما إليها املجي إىل الشوق غاية يف وكنت والعلوم، الفضايل منبع
العلوم معدن سمعتم كما موالنا يا «هي الشيخ: له فقال تراه) أن من خري باملعيدي (تسمع
فلم العلوم من مطلوبي عن سألتكم وقد علمائها؟ أعظم وأنتم هي «وأين فقال: واملعارف»
فقال املقاصد»، ونبذتم والوسائل، املنقول الفقه تحصيلكم وغاية شيئًا، منها عندكم أجد
أرباب عند حوائجهم وقضاء لخدمتهم املتصدرون نحن وإنما علمائها أعظم لسنا «نحن له:
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الحاجة بقدر إال الرياضية العلوم من بيشء يشتغلون ال األزهر أهل وغالب والحكام، الدولة
كذلك الوقت «وعلم له: فقال والعيار»، الحساب كعلم واملواريث الفرايض علم إىل املوصلة
القبلة واستقبال الوقت بدخول كالعلم العبادة منرشوطصحة هو بل الرشعية، العلوم من
به قام إذ الكفاية، فروض من ذلك معرفة «نعم فقال: ذلك»، وغري لة واألهَّ الصوم وأوقات
وأمور وصناعات وآالت ورشوط لوازم إىل تحتاج العلوم وهذه الباقني، عن سقط البعض
وأهل الُعطاردية، واألمور والتشكيل والرسم والخط الوضع وحسن الطبيعة كرقة ذوقية
القابلية فيهم فيندر واآلفاق، القرى من مجتمعة وأخالط فقراء غالبهم ذلك بخالف األزهر
عن أخربه ثم إليهم»، يُسعى بيوتهم يف «موجودون فقال: البعض؟» «وأين فقال: لذلك»،
يا فقال: عندي»، إرساله منكم «ألتمس فقال: ذكره، يف وأطنب عنه وعرفه الوالد الشيخ
حضوره؟» إىل الطريق «وكيف فقال: أمري»، تحت هو وليس القدر عظيم «إنه موالنا
إليه وطلع ذلك ففعل االمتناع»، يسعه فال خواصكم بعض مع إرسالية له «تكتبون قال:
السبت وهما الجمعة يف يومني إليه يرتدد وكان كثريًا، به واغتبط بروياه ورس دعوته ولبى
عليه املطالعة والزم الكثري، الزائد واإلكرام بالرب وواصله مأموله منه وأدرك واألربعا،
ومما لكفاني»، األستاذ بهذا اجتماعي إال مرص من أغنم لم «لو يقول: وكان واليته، مدة
األعمال استخراج يف الطالب (وسيلة بعده طالع وأتقنه الدستور) (ربع طالع ملا له اتفق
ويستخرج بنفسه يختيل الباشا فكان املارديني، للعالمة دقيق مؤلف وهو بالحساب)،
له فاتفق مطابقا، فيجده التجييب من يستخرجه ثم الحسابية، بالطرق يستخرجه ما منه
األستاذ إليه حرض أن إىل فكره وتحري ذهنه فاشتغل املسائل، من مسألة يف املطابقة عدم
فلما بديها، ذلك عله له فكشف املطابقة، عدم يف السبب وعن ذلك عىل فأطلعه امليعاد يف
من فروة له أحرض ثم يده يقبل أن وحلف فرًحا يطري كاد عقلة، مرآة عىل وجهها انجىل
واملنحرفات املزاول برسم عليه اشتغل ثم دينار، بثمانمائة املرحوم باعها السمور، ملبوسه
وحفًرا صناعة الرخام من كبرية ألواح عىل منحرفات عدة اسمه عىل ورسم أتقنها، حتى

هذا. وهو عليها نقشه منظوما تاريًخا له وعمل ورسًما، كتابة األزميل باألزمري

ي��وج��د ال ن��ظ��ي��ره��ا م��ت��ق��ن��ة م��زول��ة
األم��ج��د ال��وزي��ر ه��ذا ح��اس��ب��ه��ا راس��م��ه��ا
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أح��م��د م��ص��ر وزي��ر أت��ق��ن��ه��ا ت��اري��خ��ه��ا

فوق بالركن الداخل يسار عىل الصحن ركن يف األزهر بالجامع واحدة ونصب
الشافعي اإلمام جامع بسطح وأخرى والغروب، العرص داير لفضل وهي معّمر، رواق
بمشهد وأخرى الغروب، داير وفضل عرص، وقىس داير، وفضل مساترة، خيط وفيها
الشيخ املرحوم وكان ذلك، وغري والعرص للظهر واحد بشخص وهي الوفائية السادات
عند سرتتنا كما هللا «سرتك له: يقول الوافد املرحوم مع تالقى كلما الشرباوي هللا عبد

الجميع. هللا فرحم حمريًا»، عنده جميًعا كنا وجودك لوال فإنه الباشا، هذا
باشا أحمد ونزل سكندرية، إىل ووصل باشا هللا عبد الرشيف بوالية الخرب ووصل
رمضان شهر يف مرص إىل وصل ثم الجديد، للباشا املالقاة وسافرت قدار البري بيت إىل
ست سنة مرصإىل والية يف فأقام القلعة، إىل وطلع ١٧٥٠م وألف ومائة وستني أربع سنة
وهاداه العزب بقبة القرص إىل فنزل حلب وويل مرص عن عزل ثم وألف، ومائة وستني
منحرف وهو القلعة إىل فطلع أمني باشا محمد ووصل منصبه، إىل سافر ثم األمراء،
وألف ومائة وستني ست سنة شوال شهر خامس يف وتويف شهرين الوالية يف فأقام املزاج،

عنه. تعاىل ريضهللا الشافعي اإلمام قبة بجوار ودفن ١٧٥٢م،
الشوام النصارى طائفة يمنع سلطانيٍّا مرسوًما األروام أحرضبرتك التاريخ هذا ويف
إبراهيم فأرسل كيس، ألف للدولة يدفعون فإنهم دخلوا وإن اإلفرنج، كنائس دخولهم من
املال، من عظيًما مبلًغا منهم وأخذ وحبسهم اإلفرنج، دير من قسوس أربعة فأخذ كتخدا

كتخدا. إبراهيم تحيالت من ولعلها اإلفرنج كنائس يدخلون الشوام نصارى واستمر
بيت إىل الحج قصدوا األقباط نصارى أن التاريخ هذا نحو يف أيًضا الحوادث ومن
الشرباوي هللا عبد الشيخ فكلم كتخدا، رضوان كاتب نوروز ذاك إذ كبريهم وكان املقدس،
ال الذمة أهل أن ملخصه وجوابًا فتوى له فكتب دينار، وألف هدية له وقدم ذلك يف
وتشهيل اشغالهم قضاء يف رشعوا أرادوا ما لهم تم فلما وزياراتهم، دياناتهم من يمنعون
وأوالدهم نساؤهم فيها وتخرتوانات ومواهي، وأحمال وأبهة هيئة يف وخرجوا أغراضهم
ليسريوا العربان وأحرضوا العزب، قبة عند عرضيا لهم ونصبوا وزمور طبول ومعهم
البلد يف القضية هذه أمر وشاع وإنعامات، وكساوى وخلعا أمواال وأعطوهم خفارتهم يف
كعادته، البكري الشيخ بيت إىل الشرباوي هللا عبد الشيخ فحرض الناس، واستنكرها
هذا يشء «أي له: فقال يعوده إليه فدخل متمرًضا، بكري سيدي أخو أفندي عيل وكان
لهم وتأذن النصارى وتفتي ترىض «كيف التبكيت سبيل عىل اإلسالم؟» شيخ يا الحال
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بألف أرشوك «بل قال: ذلك» يكن «لم فقال: وهادوك؟» أرشوك لكونهم األفعال بهذه
ذلك، من بأزيد القابل العام يف ويخرجون ُسنة، لهم تصري هذا وعىل وهدية، دينار
إىل وزرها عليك ُسنة وتصري املسلمني وحج النصارى حج ويقال: محمًال لهم ويصنعون
ونهب عليهم الخروج يف للعامة وأذن مغتاًظا عنده من وخرج الشيخ فقام القيامة»، يوم
ورجموهم عليهم فاجتمعوا األزهر، مجاوري من طايفة معهم كذلك وخرج معهم، ما
القريبة الكنيسة أيًضا ونهبوا وجرسوهم معهم ما ونهبوا واملسارق، بالعيص ورضبوهم
ما وذهب عليهم وراحت بليغة، عكسة الحادثة هذه يف النصارى وانعكس دمرداش، من

الهباء. يف وأنفقوه رصفوه
وستني سبع سنة األول ربيع عرش ثالث القلعة إىل وطلع باشا) مصطفى (وحرض
ربيع شهر أوائل يف بعزله الخرب ورد أن إىل مرص عىل واليا واستمر ١٧٥٣م، وألف ومائة
أوغىل حكيم باشا عيل املكرم الوزير حرضة ووالية وألف، ومائة وستني تسع سنة األول
والعكاكيز، املناصب وأرباب املالقاة إليه ونزلت سكندرية إىل وطلع الثانية، واليته وهي
السنة من األوىل جمادي شهر غرة اإلثنني يوم القلعة إىل وطلع مرص إىل حرض ثم
مكارم فأحيا املحمودة، املشكورة طريقته وسلك املعهودة مرصسريته يف وسار املذكورة،
ال رحب وصدر طبًعا له فكانا عليهما ربي وبرش بحلم األرزاق، رعيته عىل وأدر األخالق،

قيل. كما ذرًعا بنازلة يضيق

ن��س��ي��م ط��ي��ب ال��غ��ن��اء وال��روض��ة م��ذاق��ه ط��ي��ب ال��م��زن ك��م��اء خ��ل��ق
م��ق��ي��م غ��ي��ر ال��غ��ي��ث وج��ود أب��ًدا ي��م��ي��ن��ه ج��ود أن إال ك��ال��غ��ي��ث
ح��ل��ي��م غ��ي��ر وال��ده��ر ج��ن��ى ع��م��ن واس��ع ح��ل��م ف��ي��ه ل��ك��ن ك��ال��ده��ر
غ��ي��ررح��ي��م ال��ق��ل��ب ق��اس��ي وال��س��ي��ف رح��م��ة ذو أن��ه إال ك��ال��س��ي��ف

١٧٥٧م. وألف وماية وسبعني إحدى سنة رجب شهر إىل مرص والية يف واستمر

واألعيان العلما من األعوام هذه يف مات من ذكر

له وكان األزهري، القليني الشيخ/محمد الدين شمس املشايخ شيخ العالمة اإلمام مات
وال إيراد له يكن لم ألنه الغيب؛ من ينفق كان أنه منها مذكورة ومآثر مشهورة كرامات
يف مىش وإذا الفقر، يخىش ال من أنفاق وينفق شيئًا أحد من يتناول وال وظيفة وال ملك
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الثاني) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

كل عن األجرة دفع الحمام دخل وإذا والفضة، الذهب فيعطيهم الفقراء به تعلق السوق
وألف. ومائة وستني أربع سنة تويف فيه. من

حجازي بن يحيى بن أحمد بن املسند/محمد املحدث الفقيه اإلمام الشيخ ومات
عمر بن أحمد والشهاب الديوي عبده الشيخ عىل تفقه األزهري، الشافعي العشماوي
الشهاب تلميذه عن السنة الكتب أخذ وفاته وبعد الزرقاني، عيل الحديث وسمع الديربي،
تويف العرص. فضالء غالب عنه وأخذ اإلسناد. بعلو وانفرد املنزيل اللطيف عبد بن أحمد
برتبة ودفن وألف ومائة وستني سبع سنة األوىل جمادي عرشين ثاني األربعاء يوم
وقت فأنشدت قصيدة، اإلدكوي حسني السيد وهو الوقت شعراء بعض وقال املجاورين،

مطلعها: الدكة عىل عليه الصالة

ت��ول��ه��ي ل��ه��ي��ب ي��ؤج��ج��ه��ا ن��ار وت��ول��ه��ي أدم��ع��ي ح��رق��ة ب��ي��ن م��ا
ي��ت��وج��ه ل��م ل��ل��ص��ب��ر وج��ه��ت��ه ك��ل��م��ا وق��ل��ب ذاب��ت وح��ش��اش��ة
ت��ن��ت��ب��ه ل��م ال��غ��ف��الت َح��نْ��دس ف��ي وم��ق��ل��ت��ي ص��ال وال��ب��ي��ن ح��س��رت��ي ي��ا
ت��ت��ف��وه ل��م ال��ع��ل��م��اء ب��ع��ده م��ن م��ن ال��دي��ن ش��م��س ال��ق��ط��ب أب��اد ح��ت��ى
م��ن��ت��ه��ي أو م��ب��ت��دي م��ن ع��ل��م��اءه ال��ه��دى أه��ل ي��ا االس��الم أم��ة ي��ا
ي��ن��ت��ه��ي ال��ت��أس��ف ث��وب ع��ن ب��ال��م��ج��د ل��م��ن ت��بٍّ��ا ع��ش��م��اوي��ك��م م��ات ق��د
ت��ش��ت��ه��ي م��ا ب��ه��ا واف��ع��ل ب��ع��ده م��ن ال��ت��ق��ى رت��ب س��م ده��ر ي��ا دم ح��زن ي��ا
ت��أوه��ي ن��ج��وم ي��ا ن��وح��ى ش��م��س ي��ا ت��ش��ق��ق��ي س��م��اء ي��ا م��دي أرض ي��ا
ت��ت��ن��زه��ي ال ب��ال��ل��ه ب��ع��ده م��ن ل��ه روض ف��ي ال��ف��ض��الء أع��ي��ن ي��ا
األوج��ه ال��ص��ح��اح ل��ل��ب��خ��اري أو وم��س��ل��م ل��ل��ت��رم��ذي ب��ع��ده م��ن
ي��ش��ب��ه ل��م رام��ه م��ن ق��ب��ره ف��ي ان��ط��وى ق��د م��ع��ه وال��زه��د ال��ت��ق��ي م��ات
ت��وج��ه��ي إل��ي��ه م��ن ي��ا ب��ه خ��ي��ًرا أح��م��د م��ل��ة ف��ي��ه ع��وض ي��ارب
وت��ف��ق��ه��ي م��ذه��ب��ي ض��اع أواه م��ص��اب��ه ل��ي��وم ن��ادى ف��ال��ش��اف��ع��ي
وت��ف��ك��ه��ي ت��ن��ع��م��ي اإلل��ه ن��ع��م م��ن ال��ف��ردوس ج��ن��ة ف��ي روح��ه ي��ا
وي��ش��ت��ه��ي أح��ب م��ه��م��ا ل��م��ح��م��د ب��ج��واره أرخ��ت��ه روض��ة ف��ي

عىل وشدد البالغ، اإلطراء هذا أنكر الجوهري، أحمد الشيخ املرثية هذه بلغت وملا
البضاعة»، من عنده ما ونعرف رفيقنا «هو وقال: تتفوه)، لم العلماء بعده (من قوله:
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يعفوعن تعاىل وهللا معارصه، يف للمعارص يحصل ما مثل نفسه يف له حصل وكأنه
بإحسانه. الجميع

املفتي األزهري املالكي النفراوي محمد بن العالمة/سالم اإلمام الشيخ ومات
محمد الشيخ عن الحديث وأخذ الفقه، النفراوي أحمد العمدة الشيخ عن أخذ الرضير،
وغريهم، والشربامليس باألزبكية ببيته البابيل الدين عالء بن محمد والشيخ الزرقاني
درسه حلقة وكانت الفقهية، الفروع واستحضار املذهب فروع بمعرفة مشهوًرا وكان
ثمان سنة صفر شهر عرشين سادس الخميس تويف وجاللة. مهابة وعليه الحلق أعظم

وألف. وماية وستني
العارف الويل ابن عمر بن مصطفى بن العالمة/سليمان املفتي الفقيه الشيخ ومات
وثمانني سبع سنة ولد اليهم، املشار الصدور أحد الحنفي املنصوري املنري محمد الشيخ
كشاهني املذهب شيوخ عن فأخذ األزهر وقدم املنصورة، قرى إحدى بالنقيطة وألف
وعمر العقدي محمد بن عيل الحسن وأبي الرشنباليل الحق عبد بن الحي وعبد األرمناوي
الفروع يف ومهر األصول فأتقن الكنز، شارح اإلبياري وفايد النحريري وعثمان الزهري
الذكر عايل القدر جليل وكان فتاويه، يف الناس ورغب الحنفية، مشيخة عليه ودارت

وألف. ومائة وستني تسع سنة تويف الشفاعة، مقبول الكلمة مسموع
هللا عبد بن محمد بن األديب/عمر الشاعر الصالح الفاضل اإلمام الشيخ ومات
أفاضل عىل قرأ شنوان، دفني العراقي الدين شهاب القطب ولد من الشنواني الحسيني
ومائة وستني سبع سنة رجب يف وتويف باألزهر، دروًسا وألقى الفنون يف وتكمل عرصه

وألف.
بمرص املعروفني األمراء أستاذ وهو الفالح، الحاج/صالح املكرم األجل ومات
وشح، عظيمة ثروة ذا متموًال وكان القازغلية، إىل وينسبون الفالح بجماعة املشهورين
خادًما والده وكان الراهب، لها: يقال املنوفية قرى من قرية من فالح يتيم غالم وأصله
كتخدا عيل وهو امللتزم عند ولده فرهن املال عليه فانكرس البلد شيخ أوالد لبعض
أبوه غلق حتى كتخدا عيل ببيت فأقاما صغريان غالمان وهما هذا، صالح ومعه الجلفي
أرجع ال «أنا وقال: صالح فامتنع بلده إىل به لريجع ابنه؛ واستلم املال من عليه ما
نبيها وكان الحريم، صبيان مع يخدم به واستمر امللتزم بيت املقام وألف البلد»، إىل
واشرتى األموال، أرباب من صار حتى األطوار يف يتنقل يزل ولم والحركة، الروح خفيف
ويدخلهم واإليراد الدور لهم ويشرتي بعضهم، من ويزوجهم والجواري والعبيد املماليك
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الثاني) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

وتنقلوا واملتكلمني، والعقد الحل ألرباب والرشوات باملصانعات والبلكات الوجاقات يف
وأوده وجاويشية طبلخانات وأمراء واختيارية كتخدايات الجليلة باملناصب تلبسوا حتى
نحو فقط العذرات يف يركب من ومماليكهم مماليكه من صار حتى ذلك، وغري باشية
وكان كبرية، وعزوة نافذة وكامة بمرص عظيمة وشهرة وأتباع بيوت لهم وصار املائة،
ولم السبعني سن يف ومات خادمه، وخلفه طربوش عىل لطيفة عمة ويعتم حماًرا يركب
نوادر من فكان وبالجملة صالح، والحاج چلبي صالح له: يقال وكان سن، فمه يف يبق
ويخرج غريهم وكذلك وأكثر كيس باملائة وأمراء كتخدا إبراهيم يقرض وكان الزمن،
أمرهم وآل وقت، أقرب يف نعمهم وزالت دولتهم انمحقت وبذلك والزيادة، بالربا األموال
لألمراء وأعوانًا أتباًعا وصاروا أيدهم، يف ما لذهاب وبواقيهم وأوالدهم هم البوار إليل

املتأخرين.
تابع هذا وسليمان القازغيل، كتخدا سليمان تابع كتخدا إبراهيم األمري ومات
والد كتخدا عثمان أستاذ جاويش حسن وخشداش القازغيل، الكبري كتخدا مصطفى
وعمل وألف وماية وأربعني ثمان سنة يف الضلمة لبس املشهور، كتخدا الرحمن عبد
وخمسني إحدى سنة الفقار ذي بك عثمان إمارة يف الحج يف قطار رسدار وطلع جاويًشا
قوي املراس شديد كان ألنه باطنًا؛ بك عثمان منه استوحش السنة تلك ويف وألف، ومائة
وانترش ذكره نما وألف وماية وخمسني اثنتني سنة يف الحج من رجوعه وبعد الشكيمة،
ومكر دهاء ذا وكان كلمته، وتنفذ صولته وتزيد أمره ينمو حينئذ من يزل ولم صيته،
ولم العواقب، يف ونظر وإقدام وحزم وتؤدة صدر وسعة وسماحة وقسوة ولني وتحيل
الجلفي كتخدا ورضوان السكري أحمد كتخداه إليه وضم بك، عثمان عىل يدبر يزل
أوقع حتى تقدم كما هوارة بالد عىل معه منافسة بسبب بك وعمر قطامش بك وخليل
عظم ذلك فعند املتقدمة، الصورة عىل مرص من بك عثمان وخرج غفلة، حني عىل به
أغات كان الذي مملوكه عثمان وقلد املماليك رشاء من واستكثر سطوته وزادت شأنه
بك خليل قتل وملا بالجرجاوي، عرف الذي وهو صناجقه، أول وهو صنجًقا متفرقة
بمخامرة باشا راغب أيام يف بك ومحمد الدمياطي بك وعيل بالط بك وعمر قطامش
وزالت مرص من معه ومن وخروجه الخشاب كاينة أيًضا حصلت ثم الخشاب، بك حسني
فعند تقدم، كما ذلك أثناء يف باشا راغب وعزلوا والخشابية، والدمايطة القطامشة دولة
ونفذت الجلفي، كتخدا رضوان وقسيمه للمرتجم وسيادتها مرص رياسة انتهت ذلك
املرتجم وتقلد بمرص، املوجودين واالختيارية األمراء باقي عىل سطوتهما وعلت كلمتهما
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حرمة ألجل يقال: كما وذلك عنها، انفصل ثم أشهر ثالثة مستحفظان باب كتخدائية
وصار سبق، كما كتخدا رضون وكذلك صنجقني وحسينًا عليٍّا مملوكيه وقلد الوجاق،
ورصفها املريية األموال وقبض باألحكام املرتجم واشتغل صناجق، ثالثة منهما واحد لكل
والوالة، الدولة ولوازم والخزينة الحج ومهمات األنبار وغالل العقوبات وكذلك جهاتها، يف
مما يشء يف يتداخل وال خالعاته، عىل ومنهمك بلذاته مشتغل كتخدا رضوان وقسيمه
أغراضهم، وينفذ خواطرهم ويراعي الجميع، بر ويوايل األموال له يرسل واملرتجم ذكر،
املرتجم واستكثر املساجد، وبناء الخريات وفعل بالعمائر مشتغل كتخدا الرحمن وعبد
الكبري بك عيل ململوكه الحج إمارة وقلد واملناصب، اإلمريات وقلدهم املماليك رشاء من
سيل الحجاج عىل نزل السنة تلك ويف وألف، ومائة وستني سبع سنة ورجع بالحج وطلع
يرجع ولم البحر إىل وأحمالهم بجمالهم الحجاج معظم فأخذ حمار، ظهر بمنزلة عظيم

القليل. إال الحجاج من
الشيخ عىل فقصها عقارب، مملوءتان يديه أن منامه يف رأى أنه عنه يحكى ومما
لجميع وفسادهم رشهم ويرسي العقارب، مثل يكونون مماليك «هؤالء فقال: الشرباوي
نبيٍّا تدع ال العقرب هللا (لعن ملسو هيلع هللا ىلص: فقال الصالة يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي لدغت العقرب فإن الناس
أخروية مآثر للمرتجم وليس كذلك، األمر وكان مماليكك» يكون وكذا لدغته) إال غريه وال
معظم كان بل وعباده، خلقه ظلم بها عنه ويخفف معياده، يف يدخرها خريية أفعل وال
رضوان بجوار قوصون بخط التي داره وعمر واإلمارة، الرياسة عىل الحرص اجتهاده
إليها املنسوب والقرص البارودي بنت زوجته دار وهي الخرق بباب التي والدار كتخدا،
مماليكه من الكثري وزوج بالعادلية، قيماز سبيل عند الذي والقرص القديمة بمرص أيًضا
وعزمه باشا ملصطفى وليمة وعمل بيوتهم، يف وأسكنهم وقتلوا ماتوا الذين األمراء نساء
وأدرك وهدايا، تقادم له وقدم وألف ومائة وستني ست سنة يف قوصون بحارة بيته يف
يدركه لم ما األمور واستقرار السياسة حسن الكلمة ونفاذ والعظمة العز من املرتجم
وستني ثمان سنة صفر شهر يف فراشه عىل مات حتى سيادته يف يزل ولم بمرص، غريه

وألف. ومائة
كتخدائية تلقد الجلفي كتخدا عيل مملوك وهو الجلفي كتخدا رضوان بعده ومات
يراعي يزل ولم تقدم، كما الفقار ذي بك عثمان بعناية أستاذه قتل بعد عزبان باب
األمور استقرت وملا تقدم، كما كتخدا إبراهيم بينهما أوقع حتى وجميلته حقه بك لعثمان
وخالعاته وفسوقه لذاته عىل املرتجم واعتكف األحكام، يف الرياسة له ترك ولقسيمة له
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التي داره وخصوًصا وتأنيقها زخرفتها يف بالغ وأماكن قصور عدة وأنشأ ونزهاته،
العامودان بابها عىل التي وهي الرشايبي الدادة بيت وأصلها األزبكية، بركة عىل أنشأها
عجيبة قبابًا العالية مجالسها عىل وعقد وليه). (بثالثة البلد أوالد عند املعروفة امللتفان
والصنايع املفرحة واأللوان امللون والزجاج والالزورد املحلول بالذهب منقوشة الصنعة
وبنى عظيمة بركة جعلها بحيث الدكة، قنطرة بظاهر الخليج قطعة ووسع الدقيقة،
صدر يف أنشأ وكذلك األخرى. الجهة من النارصي الخليج وعىل عليها مطالٍّ قًرصا عليها
املعروف الغيط داخل وبعضه لطفية، قناطر عدة عىل بعضه خارًجا مجلًسا الربكة
أسفل من حوض إىل منها وينصب أعىل من باملاء تمتىلء بحرية بوسطه املعدية، بغيط
الخليج عىل مطالٍّ البستان بداخل آخر قًرصا وبنى األشجار، لسقي البستان إىل ويجري
ويتجاهر النيل، أيام يف وخصوًصا القصور تلك يف يتنقل فكان ظاهره، من األمالق وعىل
الحد عن وخرجوا البلد. أوالد ومخاليع النساء وتربج املالح والوجوه والراح باملعايص
مرص فكانت أفاعيلهم، يف للناس التعرض من الرشطة أصحاب ومنع األيام، تلك يف
الحساب، من خلصوا أهلها كأنما وولدان، حور ومواطن غزالن مراتع األيام تلك يف
بباب املعروف بالرميلة الذي القلعة باب عمر الذي وهو والخطاب، التكليف عنهم ورفع
اآلن، املوجودة الصورة هذه عىل والزالقة العظيمتني البدنتني هاتني حوله وعمل العزب،
السنية الجوايز وأعطاهم والتواشيح، واملقامات بالقصايد ومدحوه الشعراء وقصدته
جلساء له واتخذ ويباسطهم، منهم ويضحك هذا يغري فكان بعًضا، بعضهم وداعب
معروف والشيخ السديدي حمودة والسيد سليمان والسيد جربيل عيل الشيخ منهم وندماء
الرضوانية املدايح يف األرجوانية «املدامة صاحب الدمياطي اللقيمي مصطفى والشيخ
وللشيخ طنانة، بقصائد الحفني يوسف الشيخ العالمة وامتدحه املدني، أفندي ومحمد
املحالوي، السديدي حمودة للسيد ومداعبة املرتجم يف مدحا مقامة فيه القروي عمار
هللا عطاء بن قاسم الشيخ العرص أديب رويها من وقصيدة مقامة منها بأبلغ وأجابه
التونيس، قاسم السيد والعالمة اإلدكاوي هللا عبد الشيخ الفاضل واألديب املرصي، األديب
جمع الرضوانية، املدايح يف الجنائية الفوايح سماه كتابًا املذكور هللا عبد السيخ فيه وألف
مزدوجة ذلك) (فمن وتواشيح ولطايف قصايد من كتخدا رضوان األمري به مدح ما فيه

وهى: املجموع، هذا يف أوردتها ورقتها ولندرتها قاسم، األديب

ب��ال��ح��م��د ك��ت��اب��ه م��ف��ت��ت��ًح��ا ال��ح��م��د م��س��ت��ح��ق م��وًل��ى أح��م��د
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ال��ح��م��د ل��واء ح��از ال��ذي ف��ه��و ال��ح��م��د م��ي��م ت��ك��رار ع��ل��ى وح��ي��ا
وح��م��دي ل��ه م��دح��ي وس��ي��ل��ت��ي

ال��رب��ي��ع زم��ن ف��ي ال��رب��ا أرض م��ط��ي��ع��ي وال��ه��وى ي��وًم��ا ب��ك��رت
وس��ي��ع س��ن��دس ب��ث��وب ت��زه��و ب��دي��ع زخ��رف ف��ي أذاب��ه��ا

أب��دي م��ا اس��ت��م��ع وص��ف��ه��م��ا ح��س��ن ف��ي
األل��ع��س األق��اح ث��غ��ر ف��أض��ح��ك��ت ال��ن��رج��س ع��ي��ن ال��ط��ل ب��دم��ع ب��ك��ت
ب��ال��م��ج��ل��س أط��واق��ه م��ف��ت��ًح��ا ال��م��ل��ب��س ب��اح��م��رار ي��زه��و وال��ورد

ال��ن��د ب��ن��ش��ر ال��روض أرج ق��د
ب��ال��ج��وار م��ن��ه ال��ن��ب��ات خ��ض��ر ج��اري ال��ح��ي��اة م��اء ب��ه روض
زن��دواري ال��م��اء ف��ي ل��ه ي��رى ب��اح��م��رار ال��ورد خ��ي��ال ف��ي��ه

ال��زن��د ق��دح ال��م��اء ف��ي وع��ج��ب
م��ن��ط��ل��ق م��س��ل��س��ل ج��دول��ه��ا م��ح��دق ال��س��رور ب��ه��ا ح��دي��ق��ة
ي��س��ت��رق غ��دا ظ��ل��ه وال��ب��ان م��ش��رق ال��زه��ور ن��ج��م ج��وه ف��ي

ال��ورد اح��م��رار ال��م��اء وج��ن��ه وم��ن
ال��ب��اري ج��لَّ األق��الم ك��أن��ه ق��اري ي��ا ق��ض��ب��ه��ا ل��ط��اف ظ��ل
األط��ي��ار غ��ن��ا م��ن ح��ف��ظ��ت��ه م��ا ال��س��اري ال��غ��دي��ر ط��رس ف��ي ك��ت��ب

ال��ع��ق��د ب��در ال��ط��ل ن��ق��ط��ه��ا
ال��ورق رءوس ت��ي��ج��ان ك��ل��ل ل��ل��َح��َدق ب��دا ال��درَّ ت��رى أم��ا
ب��ال��ش��ف��ق م��ورًدا ال��س��م��ا خ��د ال��زن��ب��ق ب��ظ��ل ال��ن��ه��ر ح��ك��ى وق��د

ال��خ��د زاه��ي ب��ال��ورد ك��اله��م��ا
ض��ي��اء ف��ي ال��س��م��اك ب��ه الح ل��ل��س��م��اء ال��غ��دي��ر ح��ك��ى ل��م��ا
ال��م��اء ش��ب��اك ل��ل��ص��ي��د ت��ن��ص��ب ال��ه��واء ي��د ص��ارت ف��وق��ه م��ن

األي��دي ت��س��ت��ط��ع��ه��ا ل��م ب��رق��ة
ف��رج ف��ي��ه��ا األل��ب��اب ل��ج��وه��ر تُ��ن��س��ُج ول��ج��ي��ن در ش��ب��اك
ي��م��زج ال��ل��ج��ي��ن ت��رى ب��ع��س��ج��د ي��ه��ج ح��ي��ن ال��ش��م��س ش��ع��اع ب��ه��ا

ال��ن��ق��د ع��ن��د األب��ص��ار ل��ي��خ��ط��ف
ال��ش��رق ل��ح��رب ال��غ��رب أرس��ل��ه��ا ال��ودق ب��ج��ن��د ال��س��ح��ب ت��ج��ان��ب
ال��ب��رق س��ي��وف س��ل��ت وك��ل��م��ا ب��ال��س��ب��ق ت��راس��ل��ت ل��ن��ح��وه
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ال��رع��د ج��واد ال��م��ل��ك ف��ي ي��ص��ه��ل
ال��ف��ل��ك ب��ب��ح��ر ال��ف��ل��ك وك��أن��ه ال��م��ل��ك ب��أم��ر ال��م��ل��ك ف��ي ي��ج��ول
ال��ح��ب��ك ذات ت��ح��ت م��ن م��ح��ت��ب��ك ل��ل��م��ع��ت��رك ال��ش��ب��ور ق��س��ط��ل

ب��ال��م��د ال��م��دى م��وص��ول وال��ق��ط��ر
ال��ط��رق ج��م��ي��ع س��د ب��ع��س��ك��ر ب��األف��ق ال��ض��ح��ى ش��م��س وح��وص��رت
ب��ال��ف��ل��ق ال��دج��ى ه��ام وان��ف��ل��ق��ت ال��ش��ف��ق ق��م��ي��ص غ��ط وب��ال��دم��ا

ب��ب��ن��د ع��ق��ده��ا ح��ل وم��ن��ه
ال��ب��ي��ض��اء ال��ي��د ص��اح��ب ب��ال��ص��ب��ح ال��ظ��ل��م��اء ع��ل��ى ال��ش��رق واب��ت��ه��ج
ل��ل��رائ��ي ب��دت ق��د س��وء غ��ي��ر م��ن ال��دج��اء ح��ل��ة م��ن أخ��رج��ه��ا

ال��م��س��وَّد ال��دج��ي آي��ة ل��س��ح��ر
م��ي��د ف��ي ال��ري��اض ق��ض��ب وأص��ب��ح��ت َص��َع��د ول��ل��ج��و ال��ص��ب��ح ب��دا وق��د
ال��ج��س��د رط��ب غ��دا ي��اب��س وك��ل ال��ب��رد در م��ن ال��ب��رد م��م��ت��ط��ي��ات

ال��رم��د ال��زه��ور ع��ي��ن وف��ت��ح��ت
ال��ب��ك��ور ف��ي األش��ب��اء ف��أب��رك ال��زه��ور روض��ة ص��ب��وح ب��اك��ر
ال��ص��دور وس��اوس ه��وى وات��رك وال��س��رور ال��ل��ذات ع��ل��ى ورد

ال��ورد ع��ذب ال��ل��ذات ف��م��ن��ه��ل
ص��اح ي��ا ال��رب��ا روض ف��ي وال��س��ك��ر ال��ص��ب��اح ف��ي ال��ص��ب��وح ح��س��ن م��ا
األق��اح م��ب��س��م ت��دن��ي وال��ري��ح وال��ت��ف��اح ال��ورد خ��دود ع��ل��ى

ال��ُوْرد ال��خ��دود ه��ات��ي��ك ل��ل��ث��م
ال��ب��ان غ��ص��ن م��اس ق��د ب��ل��ي��ن ال��ع��ي��دان ع��ل��ى م��ذغ��ن��ت وال��ورق
ال��ن��ي��ران ف��ي ال��ج��ن��ات رأى ذا م��ن ال��ن��ع��م��ان وج��ن��ة ف��وق واآلس

ال��ض��دِّ ب��ي��ن ل��ل��ت��أل��ي��ف ع��ج��ب��ت
غ��ري��ق ل��ي��ن��وف��ر ع��ل��ى غ��ي��ًظ��ا ال��ش��ق��ي��ق��ي ت��ل��ه��ب إل��ى وان��ظ��ر
ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��رم��ان إل��ى وب��ل ب��ال��ت��ع��ن��ي��ق ال��ك��رم ل��ب��ن��ت ي��وم��ي

ك��ال��ن��ه��د ال��رب��ا ص��در ف��ي ت��راه
ل��ي دوا غ��رس��ه��ا ال��ه��م��وم م��ن وال��دوال��ي ال��ك��رم ب��ب��ن��ت أك��رم
ال��ه��الل ي��د ف��ي ت��ج��ل��ى ك��ال��ش��م��س ال��غ��زال م��خ��ج��ل ي��ط��وف ب��ه��ا

ال��س��ع��د خ��ان أف��ق ف��ي ت��ق��ارن��ا
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ت��ل��ت��ه��ب ك��اس��ه��ا ف��ي ب��دت إذا ع��ج��ب وم��ن��ه��ا ال��س��اق��ي م��ن ي��رى
ح��ب��ب خ��م��ر ل��ك��ل ي��ك��ن وإن ت��ن��س��ك��ب خ��ده م��ن ك��أن��ه��ا

ب��ي��دي درٍّا ال��ج��ب��ي��ن ف��ع��رق
م��رآه��ا ف��ي ك��ال��ش��م��س ك��اس��ه��ا ف��ي أس��ن��اه��ا وم��ا أب��ه��ى م��ا ل��ل��ه
أح��اله��ا م��ا ال��ل��ع��س ش��ف��ت��ي��ه م��ن أدن��اه��ا وق��د ال��ب��در ب��ه��ا ي��س��ع��ى

ب��ال��ش��ه��د ري��ق��ه م��ن م��زج��ت إذا
ب��ال��ج��ب��ان ال��ع��ق��ل ش��ج��اع س��اوى ال��ن��دم��ان ع��ل��ى س��ط��ا ش��ع��اع��ه��ا
ال��ق��ن��ان��ي ص��ح��ب��ة ص��ف��وف ب��ي��ن ال��م��ي��دان ف��ي ال��ح��م��راء وج��ال��ت

ب��رد ف��ي ال��دم��ا م��ن ك��أن��ه��ا
ال��دي��ب��اج م��ن ب��رد ف��ي ت��خ��ت��ال ال��م��زاج ل��ط��ي��ف��ة م��ل��ي��ك��ة
ال��وه��اج اح��م��راره��ا ب��ب��ه��ج��ة ال��زج��اج أش��ه��ب ج��واد ع��ل��ى

ب��ال��ص��د ق��ات��ل��ي خ��دود ت��ح��ك��ي
ش��ب��ي��ه م��ال��ه ح��س��ن ف��ري��د ن��زي��ه خ��ده ب��ان غ��ص��ي��ن
ن��ب��ي��ه م��س��ت��ي��ق��ظ ال��ن��ق��ا ظ��ب��ي ي��ت��ي��ه ال��ب��ه��ا روض ف��ي ي��م��ي��س

األس��د ل��ص��ي��د ال��ن��ع��س��ا ب��ال��م��ق��ل��ة
ال��ق��در أص��اب ب��ه��ا م��ه��ج��ت��ي ف��ي ال��ح��ور س��ب��اه��ا ال��ح��ور دع��ج��ة م��ن
غ��دروا ل��ي ال��ه��وى ف��ي أم��انً��ا م��ن��ه��م ال��ح��ذر ي��ف��دن��ي ل��م ح��ي��ن ط��ل��ب��ت

زه��د ف��ي غ��ي��ره��م ع��ن أن��ن��ي م��ع
ال��م��ص��ون ذل��ك ف��ي ت��ه��ت��ك��ي ج��ن��ون��ي ال��ح��ج��ا ب��ع��د ت��ن��ك��روا ال
ع��ي��ون��ي وع��ن ال��ب��ح��ر ع��ن ب��ه ش��ج��ون��ي ت��ص��ف��وا أن وح��دث��وا

وج��دي ن��ار ت��ط��ف ل��م ب��دم��ع��ه��ا
ي��ح��ك��ي ل��ل��ه��ي��ب خ��د ف��وق م��ن ال��م��س��ك س��ح��ي��ق خ��ال��ه ن��ق��ي��ط��ة
ال��ت��رك��ي ذاك ع��ي��ن واس��ت��ع��ب��دت��ن��ي ب��ال��م��ل��ك ي��دع��ي ح��ت��م��ا ل��ل��ق��ل��ب

ب��ه��ن��دي ج��ف��ن��ه��ا غ��زان��ي ل��م��ا
ح��س��ن��ا وج��ًه��ا م��ن��ه أران��ي ل��م��ا س��ك��ن��ا وج��ف��ن��ي ق��ل��ب��ي أب��ح��ت��ه
ف��ت��ن��ا ق��ل��ب��ي ك��ل��ي��م ب��س��ح��ره رن��ا أن ل��م��ا ال��س��اح��ر وط��رف��ه

ب��د م��ن ط��وع��ه ع��ن ي��ج��د ول��م
ع��ل��ي س��ي��َف ج��ردت ق��د أل��ح��اظ��ه ي��أف��ل ل��م م��ش��رق ح��س��ن ك��وك��ب
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ال��م��ن��زل ف��ي ال ال��س��ك��ان ف��ي وال��س��ر خ��ل��ي ال��ق��ل��ب غ��ي��ره م��ن م��ه��ف��ه��ف
ع��ن��دي ح��ب��ي��ب��ي ك��ن��ت ف��أي��ن��م��ا

ب��ال��ع��ج��ب أت��ى ال��ح��س��ن ك��ت��ب ف��ي ال��ط��ل��ب ب��ع��ي��د خ��ده م��ط��ل��ب
أش��ن��ب ث��غ��ر ح��ل��ي��ة ف��ي وال��ع��ق��د ال��ذه��ب ش��ذور ي��ت��ل��و م��ص��ب��اح��ه

ال��س��ع��د ك��ن��ج��م الح��ت ع��ق��ي��ان��ه
ال��ح��ري��ري روى ع��ن��ه م��ش��رب ال��م��ن��ي��ر خ��ده ب��ل��ون أن��ع��م
ب��ال��ع��ب��ي��ر ال��ن��س��ي��م ي��س��ك��رن��ي ال��ن��ض��ي��ر ع��ط��ف��ه وب��اه��ت��زاز

وال��ن��ج��دي ال��ص��ب��ا أع��ش��ق ل��ذاك
ال��م��ت��ي��م ذك��ر ق��د ث��غ��ر م��ن ت��ب��س��م ال��ذي ال��ن��ج��دي ال��ب��ارق
واس��ت��ح��ك��م ال��ه��وى ف��ي س��ع��دي ت��م ل��و ن��ظ��م م��ن ل��ه ال��ج��ف��ن ك��ح��ل م��ن

ب��ب��ع��د ق��ض��ى م��ا ال��زم��ان ك��ان
وال��ب��ان ال��ن��ق��ا ظ��ب��ى ع��رَّف��ن��ي ال��م��ران وق��ده ب��خ��ده
ث��ان��ي ال��ف��ري��د ل��ع��ط��ف��ه ل��ي��س ال��ق��ان��ي ال��خ��دي��د رب ال��ب��ه��ا ق��ان��ي

ال��م��ل��د ال��غ��ص��ون م��ي��الت ي��م��ي��ل
ب��ال��دي��ن��ار ال��دره��م وأس��ت��ب��دل األزه��ار ب��م��ش��رق زه��ا روض
ال��دراري ف��أن��ب��ت دره��ا م��ن األس��ح��ار ف��ي ال��م��زن م��اء س��ق��ت��ه

ال��م��ب��دي ال��م��ع��ي��د ال��ل��ه ت��ب��ارك
ح��ال ال��زه��ر م��ن ال��غ��ص��ن وأل��ب��س اع��ت��دال وال��زم��ان ال��رب��ي��ع ج��اء
ع��ال ح��از ل��ق��د م��ول��ي إن��ش��اده��ا م��ث��ال غ��ن��اه��ا ض��م��ن��ت وال��ط��ي��ر

ال��م��ج��د رب رض��وان ل��ل��ك��ت��خ��دا
ال��م��ع��ان��ي ك��ام��ل م��ع��ن��ى ي��ف��وق ال��زم��ان أوح��د م��ج��د أم��ي��ر
ال��ش��ج��ع��ان م��ن أل��ف ف��ي ع��ن��ت��ر ال��ي��م��ان��ي س��ي��ف��ه ب��رق ش��ام ل��و

ُودِّي اب��ن ي��ا ال��ح��ش��ر: ف��ي ال��ل��ق��ا ق��ال
م��دي��دا ج��وده س��ري��ع أض��ح��ى ال��م��زي��دا أل��ف ق��د ال��ن��دى ب��ح��ر
ورش��ي��دا م��وف��ق��ا ي��زل ول��م ف��ري��دا غ��دا ال��وق��ت خ��ل��ي��ف��ة

م��ه��دى ل��ل��ص��واب رأى ك��ل ف��ي
ف��رًق��ا س��ط��اه م��ن ولَّ��ت واألس��د ف��رق��ا رف��ق��ا ال��م��ج��د أه��ل ص��اع��دا
ف��رًق��ا ح��اس��دي��ه ش��م��ُل أص��ب��ح ف��رًق��ا م��ا ده��ره م��ن م��ج��م��ًع��ا
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وال��رف��د رف��ق��ه ب��ي��ن وال��ن��اس
م��ج��ال��دا م��ج��ادًال ول��ل��ع��دا ال��وال��دا ف��اق ل��ألح��ب��اب ت��راه
وت��ال��دا ط��ارًف��ا أع��ن��ي ال��ج��ود ف��ي خ��ال��دا ال��س��رور ف��ي ي��ح��ي��ا أرج��وه

ال��ودِّ ف��ي ل��ه م��ن��س��وب وك��ل
وال��ي��راع ل��ل��َع��ْض��ب ي��راع��ه ي��راع��ي ل��ألص��دق��ا ال��ع��دى روع
ب��ال��ب��ق��اع ال��ق��اع س��ب��ع ع��ن��ك دع ارت��ف��اع ف��ي ل��ل��س��ب��ع ه��م��ت��ه
درك��ي ال��ح��ي��اة ف��م��ا س��ط��ا إذا ال��درك ف��ي أع��داؤه ال��ذرى ع��ال��ي
ال��م��ل��ك ل��ط��ف ال��ل��ط��ف ف��ي ال��م��ال ي��رى ال��ش��رك م��ث��ل ال��ح��رب ف��ي ال��ش��رى ل��ي��ث

أف��دي ب��روح��ي وج��ه��ه ل��ح��س��ن
ب��األم��ان ال��م��وص��وف ح��م��ى وأق��ص��د ب��األم��ان��ي ال��ت��ع��ل��ي��ل ع��ل��ة دع
رض��وان م��ن ال��ن��ع��ي��م ع��ن واس��أل واألح��زان ال��ب��ؤس ل��ب��اس وان��ف

ردِّ م��ن ت��خ��ف ال ت��ري��د م��ا ق��ل
ال��ع��اف��ي ي��ع��ان��ي ب��ج��وده وم��ن ال��م��خ��اف م��ن ال��ف��وز ب��أب��ي ل��ذ
األوص��اف ك��ام��ل م��ص��ر ع��زي��ز وب��اإلس��ع��اف ب��األم��ن ت��ف��وز

ل��ل��ق��ص��د ب��ال��ًغ��ا ال��ق��ص��ي��د ب��ي��ت
إس��راف��ه ال��ع��ط��ا غ��ي��ر ف��ي ي��ب��د ل��م أوص��اوف��ه ل��ن��ا ج��ل��ت ح��ل��ي��ك��ن��ا
أس��ي��اف��ه ال��ع��دا ج��ي��ش ف��ي ت��ف��ع��ل أض��ي��اف��ه ب��ه ق��رت ض��ي��اؤه

ال��ح��ص��د ي��وم ال��ص��رص��ر ي��ف��ع��ل م��ا
األن��ام ل��س��ائ��ر ال��ع��ط��ا ن��ام��ي ه��ام��ي ج��ود غ��ي��ث ع��ص��ر ه��م��ام
ال��ك��رام م��ن ال��ده��ر ب��ق��ي��ة ب��اإلن��ع��ام ال��ن��ع��ي��م م��واص��ل

ال��ف��ق��د ب��ع��د ال��ج��ود وج��ود أح��ي��ا
ل��ل��ك��ت��خ��دا ش��اه��د م��ن ب��ه ف��ك��م ال��ف��دا روح��ي ل��ه ع��دًال ال��ورى س��اد
س��ي��ًدا ال��ك��رام ع��ل��ى غ��دا وم��ن ال��ن��دا ب��ح��ر ل��ل��ك��ت��خ��دا ال��ف��دا روح��ي

ض��د م��ن ل��ه وم��ا ع��ص��ره ف��ي
خ��ف��ا ف��ي��ه وم��ا األس��د ت��خ��اف��ه ع��ف��ا ال��ج��ان��ي ع��ن أخ��الق ع��ف��ي��ف
ال��ج��ف��ا ت��رك م��ن ل��ل��ع��ش��اق أل��ذ ه��ف��ا م��ا ك��ال��ن��س��ي��م روح خ��ف��ي��ف

ال��ب��ع��د ب��ع��د ال��وع��د وف��اء وم��ن
ال��ب��ق��ا ط��ول ف��ي ال��ع��ز ب��أف��ق ي��زه��و م��ش��رًق��ا ن��وًرا م��ج��د ك��وك��ب
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ال��ل��ق��ا ي��وم ف��ي ت��راه ب��ال��ق��ال ال م��ورق��ا ي��زال ف��ال ال��ن��ق��ا روض
واألي��دي وال��ح��م��ى ال��م��ح��ي��ا ط��ل��ق

ال��ش��ان وع��ل��يَّ ج��اه ع��زي��َز ال��ش��ان��ي ب��رغ��م ال��ل��ه أدام��ه
ب��اإلح��س��ان ل��ل��ح��س��ن م��ت��اب��ًع��ا أم��ان ف��ي ي��ح��ب ب��م��ن ج��م��ًع��ا

ب��ال��خ��ل��د م��ؤي��د رض��وان��ه
وج��ان��ي ط��ارق م��ن م��ح��ف��وظ��ة واألف��ن��ان ال��ف��ن��ون ج��ن��ة ي��ا
ال��رض��وان ل��ل��م��ل��ك ال��ش��ذا ي��ه��دي وال��ري��ح��ان ب��ال��روح ن��س��ي��م��ه��ا

ِن��دِّ م��ن ل��ه��ا م��ا نَ��د ب��ه��ج��ة
آف��اق��ه ف��ي ال��ح��س��ن ش��م��وس ت��ب��دو إش��راق��ه ف��ي دام أن��س م��ج��ل��س
ط��ب��اق��ه ع��ل��ى ال��ح��ف��ظ ح��ف��ظ ق��د أوراق��ه ف��ي ال��ورق ت��روض روض

م��ج��دي م��ج��ي��د ك��لَّ ح��وى وق��د
ص��دق ق��ب��ول م��ن��ه ل��ي وال��ج��ب��ر ال��خ��ل��ق ج��م��ي��ع ع��م م��ع��روف��ه
ب��ال��ش��رق ت��زل ل��م ول��ك��ن ش��م��س ل��ل��رقِّ م��ال��ًك��ا ي��ا ك��أن��ه��ا

ج��ن��دي ال��ن��ج��وم ق��ال: ب��ره��ان��ه��ا
ب��ال��ش��ي��ب��ان ي��ه��زأ ش��ب��اب��ه��ا اآلن ف��ي ف��ري��دة خ��ري��دة
ه��ان��ي واب��ن ه��رون ب��ه��ا واذك��ر ال��ت��ه��ان��ي م��ل��ب��س ف��ي ف��ه��اك��ه��ا

ال��ف��رد ازدواج م��ن ل��ه��ا واع��ج��ب
ال��وب��ل ل��ج��ود م��ن��س��وب وال��ط��ل ب��ال��ف��ض��ل ل��ل��م��ق��ري ش��اه��دة
ال��ك��ل ف��وات م��ن أدن��ى وال��ج��زء ال��ن��ص��ل ف��ع��ل ال��ع��ص��اة ت��ف��ع��ل ق��د

ال��ت��ع��دي أذه��ب س��ب��ك ح��س��ن ك��م
ك��ال��ن��ض��ار ال��زه��ور ن��ض��ي��رة واألس��رار ال��س��رور ح��دي��ق��ة
ت��م��اري ال ل��ل��زج��اج: ت��ق��ول ش��ع��اري م��ن ال��ش��ع��ر ول��ي��س ج��اءت

ب��ع��دي ب��ع��ي��د ي��ا ت��ق��ول م��اذا
ت��ن��ج��ل��ي ال��ري��اض ف��ي ال��زه��ور م��ث��ل أك��م��ل ب��ح��س��ن م��ع��ان��ي��ه��ا ت��م��ت
ل��ع��ل��ي ح��ف��ظ زاك��ي أرخ��ت م��ذ م��ق��ب��ل ع��ي��ش ب��ص��ف��و ب��ش��رت ق��د

ال��ح��م��د م��س��ت��ح��ق م��ول أح��م��د
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ومطلعه: هللا رحمه األندليس الخطيب بن الدين لسان به عارض توشيح فيه وله

ن��س��ي ق��د ل��ع��ه��دي ك��ان ب��ع��دم��ا ك��رم��ا وواف��ى ال��ه��ج��ر ت��رك
ال��م��ي��س ف��ي ال��روض ن��س��ي��م م��ن َع��ل��م��ا ك��غ��ص��ن ال��ق��د أه��ي��ف
ح��س��ن ب��ش��ك��ل ال��ق��د أل��ف م��ع��ج��ب��ا ث��ن��ى ال��ح��س��ن ف��ي م��ف��رد
ال��ج��ن��ي ال��ورد ع��ل��ى ي��زه��و خ��ده ص��ب��ا ري��ح ه��زَّه ب��ان غ��ص��ن
ال��وس��ن ح��ال ل��ألس��د أس��ره ع��ج��ب��ا أران��ا ال��ج��ف��ن س��اح��ر
ال��م��ل��ب��س أس��ن��ى أط��واق م��ن الح س��م��ا ال��ح��س��ن أف��ق ف��ي ق��م��ر
األط��ل��س ق��ط��ب ف��وق م��ن ب��ه��ج��ة ون��م��ا ح��س��ن��ا زاد ت��م ب��در
وج��ال ق��ل��بً��ا ب��األم��ن وج��ال ج��زا ال��ح��ب ع��ل��ى ال��وص��ل ج��ع��ل
ع��ق��ال وع��ق��ًال ق��ل��بً��ا س��ب��ا ك��م غ��زا ب��ال��س��ح��ر ال��غ��زال ل��ح��ظ��ه
األس��ال أس��ل��ى ال��غ��ي��رة وم��ن ه��َزا ب��ال��غ��ص��ن ال��ع��ط��ف واه��ت��زاز
ي��م��س ل��م ن��وره وب��ن��ار ال��س��م��ا ب��در ع��ل��ى ف��اق وج��ه��ه
ب��ال��ق��ب��س وج��ن��ت��ه وزه��ت ع��ل��م��ا ع��ل��ي��ه ال��ح��س��ن أط��ل��ق
ن��ب��ت��ا ح��رًس��ا اآلس وع��ل��ي��ه ُس��ب��ج ب��خ��ال ال��ورد ح��رس
م��ل��ت��ف��ت��ا أو ي��ج��رُح م��ق��ب��ًال ب��ال��دع��ج م��ق��ل��ت��ه وس��ط��ت
ش��ف��ت��ا ل��ف��ؤادي ش��ف��ت��اه ال��م��ه��ج ب��ح��ب ال��ق��د ع��اب��ث
ع��ب��س م��ن ب��ن��ا م��ا ب��ان��ش��راح َج��زم��ا ووص��ال ال��ق��ط��ع َرف��ع
ي��ن��ت��س��ي ال ع��ن��ده ودي إن ��ا ال��ل��مَّ رش��ف ع��ل��ى وت��ع��اه��دن��ا
ف��ت��رت��ه ف��ي ال��م��رس��ل ل��ح��ظ��ه ش��رك��ا ل��ص��ي��دي ال��ه��دب ن��ص��ب
ف��ط��رت��ه ع��ل��ى ال��ق��ل��ب ف��ط��ر ف��ت��ك��ا ل��م��ا ال��ج��ف��ن وب��س��ي��ف
وج��ن��ت��ه م��ن ال��ن��ار وح��ذر ال��ش��رك��ا ت��رك ال��ع��ش��اق ع��ل��م
م��ك��ت��س��ي ج��م��ًع��ا ب��ال��ح��س��ن ب��دا م��ذ ح��ك��م��ا أب��دي ال��واص��ف م��ع��ج��ز
ال��ق��س��ي ال��ق��ل��ب م��ن ال��ص��ل��د ل��ي��ن ك��م��ا ب��خ��دي��ه ال��ورد ف��ت��ح
وص��ف��ا م��ن ل��ه ح��ار أه��ي��ٌف ص��ف��ا وال��وق��ت ال��م��ن��زل ش��رف
وط��ف��ا ن��اري ج��ار م��ن ع��ادن��ي وط��ف��ا م��ن��ه ال��غ��ي��د ت��س��ت��ع��ي��ر
وش��ف��ا خ��دوًدا ق��ل��ب��ت ح��ي��ن وش��ف��ا ل��ج��راح��ي ط��ب��ا ج��اء
األك��ؤس ث��غ��ور ع��ق��د وازدري زم��زًم��ا ل��ك��أس��ي ال��ح��س��ن ك��ع��ب��ة
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األن��ف��س ب��ح��ي��اة ي��س��ع��ى ط��اف ع��ن��دم��ا ح��ب��ي��ب��ي ل��ب��ي��ك ق��ل��ت:
وض��ح��ا ل��ون أرج��وان��ي��ة ال��ش��ه��ب ض��وء ح��ل��ة ل��ب��س��ت
ف��رح��ا م��ق��ام��ي ف��ي ت��ت��ه��ادى ال��ح��ب��ب درت��اج ف��ي وب��دت
ال��ض��ح��ى ش��م��س م��ع ال��ب��در ل��ي ج��م��ع��ت واع��ج��ب��ي ل��ه��ا ال��وص��ل ل��ي��ل��ة
ي��دن��س ل��م ع��رض��ن��ا ع��ف��اف ف��ي م��ل��ت��ث��م��ا ث��غ��ُره وح��الل��ي
م��ؤن��س��ي ف��ي��ه��ا ب��ال��رض��وان وه��و ح��م��ى ال��روض ج��ن��ة وات��خ��ذن��ا
ال��زم��ن وش��م��س ال��ع��م��ر ب��ه��ج��ة ال��ف��ق��را ك��ن��ز رض��وان ك��ت��خ��دا
ح��س��ن وص��ف ك��ل وص��ف��وه ال��ش��ع��را رح��ال ح��ط��ت ع��ن��ده
ب��ال��م��ق��ت��رن ل��ي��س وف��ري��د األم��را وم��ول��ى م��واله��م ف��ه��و
ال��ي��ب��س ب��ع��د ال��خ��ص��ب ف��أع��اد َه��َم��ى ال��ن��اس ع��ل��ى ال��غ��ي��ث ك��ف��ه
ال��ل��ع��س م��ح��ل ف��ي��ه ف��ي وه��و م��ب��ت��س��ًم��ا ب��ه ال��ده��ر ص��ب��ح

ومنه:

ال��ح��رس وف��رز ال��رخ س��ط��وة رم��ى ل��ألع��دا ال��ح��رب رق��اع ف��ي
ب��ال��ف��رس ش��اه��ه��م وت��خ��ط��ى دم��ا وأب��ك��اه��م ال��س��ي��ف ض��ح��ك

عراق: من إليه املشار يف أيًضا موشحاته ومن

أف��ن��ان ف��ي ال��ورد والح ن��س��م ق��د ال��زه��ر ع��ب��ي��ر
ال��م��رج��ان ف��ي ال��ورد ث��ن��اي��ا ن��ظ��م ق��د ال��م��زن وس��اق
ال��ري��ح��ان س��ن��دس ت��ح��ل��ى األق��وم ال��ب��ان��ة وغ��ص��ن
ال��ن��ع��م��ان ف��ي اآلس ع��ذار أن��ع��م وم��ا أب��ه��ى ف��م��ا
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(دور)

ال��ت��ب��ري خ��دك ش��ق��ائ��ق ورد ب��ال��ذي ح��ب��ي��ب��ي
ال��دري ث��غ��رك ب��خ��م��رة ال��م��ف��رد ق��دك وث��ن��ى
ب��ال��س��ح��ر ه��اروت ع��ل��ى س��ود ق��د ال��ج��ف��ن وم��ن��ك
ب��ال��رض��وان ال��ف��وز زم��ان واغ��ن��م ال��ط��ال ك��أس أدر

(دور)

ال��وع��د ص��ادق وف��يٌّ ال��ع��ص��ر أوح��د م��ل��ي��ٌك
األس��د ط��ل��ع��ة وه��ي��ب��ة ال��ب��در ط��ل��ع��ة ف��ي ب��دا
وال��م��ج��د ال��ج��ود ح��ل��ي��ف وال��ن��ص��ر ال��ع��ز ص��دي��ق
رض��وان ال��ك��ت��خ��دا ب��م��دح األع��ج��م ت��رج��م ل��ه��ذا

عجم: نريز يف وقال

ال��غ��ص��ون أج��ي��اد ح��ول ع��ق��ودا ال��ط��ل ن��ظ��م
ال��غ��ص��ون زه��ر ح��ال ف��ي ق��دودا وت��م��اي��س
ال��ع��ي��ون غ��ص��ن ن��رج��ٌس خ��دودا ال��ورد واج��ت��ل��ي
ال��ش��ج��ون ب��ل��ب��ال ه��اج غ��ري��ًدا ال��ط��ي��ر وش��دا

(دور)

ال��ن��ع��ي��م روض ح��م��ى ف��ي اح��م��رارا ال��ورد ل��ب��س
ال��ع��م��ي��م ال��ق��ط��ر س��اق��ي دارا األغ��ص��ان وع��ل��ى
ال��ن��س��ي��م ص��رف ع��ل��ه��ا س��ك��ارى م��ال��ت ك��ل��م��ا
ال��ج��ف��ون رم��د واش��ت��ف��ت وج��ي��ًدا ج��ي��ًدا ع��ان��ق��ت
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(دور)

ال��م��ن��ي��ر ال��وج��ه ص��اح��ب ذخ��رى رض��وان ك��ت��خ��دا
ال��ك��س��ي��ر ق��ل��ب��ي ج��اب��ًرا ف��ق��ري ع��ن��د وغ��ن��ائ��ي
ل��ألم��ي��ر وام��ت��داح��ي ش��ع��ري غ��ي��ر اح��ت��ي��ال��ي م��ا
ال��م��ت��ي��ن ال��ع��ز ص��اح��ب ف��ري��ًدا أم��س��ى ال��ورى ف��ي

رصد: يف وقال

ك��م��ال وب��در ش��م��س ط��ال ك��اس ل��ي ج��ال ح��ي��ن ف��ال ري��م
ح��ل��ال اك��ت��س��ى ب��ال��ح��س��ن آلل ع��ق��د س��ل��س��ال وم��ال ل��ي م��ال ك��ف
ج��ال ال��ش��م��س ع��ل��ى ف��اق ل��ي ي��ج��ل��ي غ��ال��ي ح��ال خ��ش��ف

(دور)

ث��م��ال ت��ه��ادى غ��ص��ن واك��ت��م��ال ال ت��ال ح��ي��ن ع��ال ب��در
�ال ج� �ه �ي� ف� �دًال �ت� �ع� م�
ح��ج��ال ق��د ال��غ��ص��ن م��ن��ه ال��م��ي��ال ذا ي��خ��ت��ال
ع��ال ال��غ��ص��ن ع��ل��ى ب��در ع��ذال��ي س��ال��ي ح��ال زان

أوىل) (خانة

غ��ص��نً��ا ي��ع��ل��و ك��ال��ب��در رن��ا ح��ي��ن س��ن��اه ح��س��ن ف��ت��ن��ا ك��م
أع��ي��ان��ي م��ن ق��ان��ي ل��ن��ا الح
ال��وس��ن��ان ب��ال��ل��ح��ظ ش��ج��ن��ا زادن��ي األج��ف��ان م��ك��ح��ول ب��ال��ه��ج��ران
�ان �ت� �ف� ال� �ان �ب� ال� �ن �ص� غ�
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ثانية) (خانة

ح��س��ن��ا وج��ًه��ا ح��از إذ ح��س��ن��ا ق��د ع��زج��ن��اه وردج��ن��ا
ال��م��رج��ان ال��ث��غ��ر ف��ي ب��ال��ع��ق��ي��ان أس��ب��ان��ي م��ن ق��ان��ي س��ن��ا زاد
آن س��ع��دي ب��ال��رض��وان ال��ح��ان خ��م��ر م��ن��ه دن��ا إل��يَّ ل��و

املديح) (دور

وال��ن��ب��ال ال��ف��ض��ال إم��ام ط��ه وال زاد م��ن ع��ال م��دح م��ت��ص��ًال
ج��ال��ي إل��ى م��ن��ه وال ال��ك��ري��م ف��ض��ل ف��ي اإلج��الل ذي واآلل م��ال خ��ي��ر
�ال وص� �الم س� �ف أل� �ى إل� �و أه�

حجاز: يف وقال

ب��ان ص��ب��ري ع��ن��ك ال��ب��ان ق��وام ي��ا
األغ��ص��ان ع��ادل ب��ال��ف��ت��ن ف��ق��ت
ف��ان ح��س��ن ك��ل ال��ق��ان وال��خ��دي��د
ف��ان ي��ا ل��ي س��ل��ه وس��ي��ن ع��ن ذاك

(خانه)

ال��ن��ع��م��ان وج��ن��ة ال��غ��ص��ن ق��ام��ة وان��ث��ن��ى رن��ا م��ذ اف��ت��ن��ا ذوس��ن��ا
اإلح��س��ان راج��ي ال��ح��س��ن ش��ك��ل��ك س��ن��ا ع��ن م��اث��ت��ي ل��ل��ق��ن��ا ال��ق��ن��ا
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(سلسلة)

م��ن��ص��ان ي��ا ب��األج��ف��ان وال��غ��زالن ال��وال��دان م��س��ب��ي أن��ت
�ان �ن� األف� �ن �ي� ب� �ات ه�
ال��ب��س��ت��ان ف��ي ب��األل��ح��ان ال��ح��ان خ��م��ر

(دوالب)

اآلن ف��ي م��ف��رد ال��ف��ت��ان ح��س��ن��ك
ث��ان م��ن ل��ه م��ا
إن��س��ان أم ب��ان ب��در
ال��ه��ج��ران ف��ات��رك آن وص��ل��ى آن
ك��ان م��ا ل��ي��ت��ه
ب��األش��ج��ان ف��ان وارح��م

(خانه)

ب��ال��ح��رم��ان ف��ي��ك ت��ع��ذب��ن��ي أن وارع��ن��ا راع��ن��ا م��ن��ع��ن��ا ع��ن��ا م��ن
ال��وس��ن��ان؟ ل��ح��ظ��ك ال��ف��ت��ن س��ائ��ر ق��رب��ن��ا دن��ا ه��ل أف��ت��ن��ا ف��ات��ن��ا

(سلسلة)

ال��ول��ه��ان ق��ل��ب ف��اش��ف
ال��ن��دم��ان أدن��ان م��ن ال��ظ��م��آن
األزم��ان ف��ي األع��ي��ان ع��ي��ن أن��ت
ال��ش��ان ذا ي��ا ال��ش��ان رغ��م
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(دوالب)

ض��ن��ي ه��واك ف��ي ش��ج��ن��ي أخ��ا زر
ق��ان��ي ه��ج��ران��ي ت��ط��ل ال
وط��ن��ي ت��زر أن ال��م��ن��ن غ��اي��ة
ق��ان��ي ان��س��ان��ي ب��ال��ج��ف��ا

(خانه)

ي��ع��ن��ف��ن��ي م��ن أذن��ي ص��غ��ت م��ا
ج��ان��ي ي��ل��ح��ان��ي أو ف��ي��ك
أن��س��ان��ي وال ال غ��ي��رن��ي ع��ن��ك
ال��ث��م��ن غ��ال��ي ال��زم��ن ب��ه��ج��ة
ح��ان��ي ال��م��رج��ان��ي ث��غ��رك
غ��ن��ي ع��ن��ب��ه ل��س��ت
ال��ع��ق��ي��ان م��ط��ل��ب

(خانه)

ال��م��ن��ى أن��ال ك��ي ل��ل��ض��ن��ي، أن��ا ه��ا
ال��س��ل��وان ف��اق��د ب��دن��ي ن��اح��ل
دن��ا ق��د ف��ال��ه��ن��ا م��ح��س��نً��ا ل��ن��ا ك��ن
ب��ال��رض��وان م��ن��ك ب��ش��رن��ي ح��ب��ي
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(املديح)

وال��س��ل��ط��ان ال��ه��ت��ان ال��ع��ط��ا ذو
ل��ل��ش��ج��ع��ان ال��م��ي��دان ف��ي
ب��ال��ق��رآن ال��ت��ب��ي��ان ذو ح��س��ب��ه
ع��دن��ان م��ن وال��ب��ره��ان

تراجمهم. يف بعضها وستذكر كثري ذلك وغري

كما كتخدا إبراهيم مات حتى مرصورياستها، إمارة عىل وقسيمه كتخدا رضوان يزل ولم
ونفوسها، حفايظها وتحركت روسها، النيام ورفعت املرتجم ركن بموته فتداعى تقدم
إبراهيم مماليك يعضد وأخذ نفاقه، سوق وراج القازدغيل كتخدا الرحمن عبد شأن وظهر
مرصويظن ملك بهم فيخلصله مواليه. لكونهم الجلفيه عىل ويحرضهم ويغريهم كتخدا
وهم سرتاه، كما ذلك بخالف عليه األمر فكان جده، وسيادة والئه حق يراعون أنهم
أمراء من وكل املراد، به لهم ليتم ومشورته رأيه إىل ويرجعون االنقياد له يظهرون كذلك
وأصحاب واالختيارية األكابر من أيًضا وبالبلدة أيًضا، للرياسة متطلع كتخدا إبراهيم
الشعراوي كتخدا وحسن الخربطيل كتخدا وعيل شنب أبي كتخدا حسن مثل: الوجاهة
مناو كتخدا وإبرهيم الوكيل أغا وعثمان التبانه كتخدا وإسماعيل كتخدا حسن قرا
جاويش وخليل جاويشان اختيار محرم أفندي وعمر متفرقة أغا وعمر توكيل أغا وعيل
وبيت الساعي ابن أغا وإبراهيم الهياتم وبيت القازدغيل جاويش وخليل مصىل حيضان
وبيت متفرقة اختيار الرشيف، أفندي ومصطفى الداودية جاويش وعمر الشمس درب
ومنهم باشيه، وأوده اختيارية كثريون وهم الفالح، وبيت رضوان قصبة وبيت بلفيه
جاويش وإسماعيل جاويش الفقار وذو كتخدا وعيل كتخدا وإسماعيل كتخدا أحمد
وسعت وإزالته، كتخدا رضوان اغتيال يف يدبرون كتخدا إبراهيم أتباع فأخذ وغريهم،
القلعة وملك أتباعه أغراضه مع فاتفق لذلك، كتخدا رضوان فتنبه الفتن، عقارب فيهم
وغريهم أمراه من كثري جمع إليه وجمع حسن، السلطان وجامع واملحمودية واألبواب
إجرا يف واالختيارية كتخدا الرحمن عبد فسعى األمر، له يتم وكاد إليهم انضم ومن
وتركهم مات وقد أخيك أوالد «هوال له: وقالوا كتخدا رضوان إىل بعضهم وطلع الصلح
أو تناظرهم أن والرأي املروة من وليس أحد، كل من بهم أوىل وأنت األيتام مثل كنفك يف
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املنافقني»، كالم تسمع فال وقت أي قبضتك يف وهم القوم كبري رصت فإنك تخاصمهم،
الصدر، سليم كان ألنه نصحهم؛ واعتقد وصدقهم لكالمهم انخدع حتى به يزالوا فلم
أمرهم وبيتوا الفرصة ذلك عند فاغتنموا بقوصون، الذي بيته إىل ونزل الجمع ففرق
قبلهم من مطمنئ بيته يف آمن غفلته يف واملرتجم والجهات واألبواب القلعة وملكوا ليًال
له يحلق املزين وكان باملدافع، عليه يرضبون وهم إال يشعر فلم له. ُخبئ ما يدري وال
أحًدا يجد فلم إليهم، يركن من وطلب باالستعداد فأمر الجلل داره عىل فسقطت رأسه
عليه وخامر الظهر قريب إىل فيهم فحارب والنواحي، الطرق حوله أخذوا قد ووجدهم
الراحة، لبيت املوصل الباب خلف من برصاصة الصغري صالح مملوكه فرضبه أتباعه
سيده، قتل هو إن بأمرية وعدوه وكانوا األخصام إىل مملوكه وهرب ساقه يف فأصابته
خري»، فيه وليس خاين «هذا وقال: بقتله بك عيل أمر فعل بما وأخربهم إليهم حرض فلما

بنفيه. وأمروا فيه فشفعوا
يف نقبه نقب من وخرج خاصته، يف وركب الخيول طلب املرتجم أصيب وعندما
وهو البساتني جهة إىل فسار ساقه، عظم كرست ألنها الرضبة؛ من وتألم البيت ظهر
فمات الصعيد، جهة إىل وسار ركب ثم داره، ونهبوا أحد يتبعه فلم بالنجاة يصدق ال

هناك. ودفن يحيي أوالد برشق
ومماليكه صناجقه تفرقت مات وملا أشهر، ستة من قريبًا قسيمه بعد مدته فكانت
إىل الحجاز من ذهبوا ثم القصري، ناحية من الحجاز إىل بعضهم وسافر البالد، يف
سنوات، سبع نحو مدتهما فكانت دولتهما، وانقضت وماتوا وتناسلوا واستوطنوها بغداد
وأمان أمن والقبيل البحري واإلقليم والرشور، الفتن من هادية املدة تلك يف ومرص
رطله عظمة من املشفي املجروم الضاني واللحم مرضية، واألحوال رخيصة واألسعار
الحليب واللبن فضة نصف بأربعني عرشته البقري والسمن بنصف والجامويس بنصفني،
واملكرر كذلك، املنعاد والسكر أنصاف، بخمسة الصابون والرطل أنصاف، بأربعة عرشته
البن والرطل وأقل، نصًفا وعرشين بماية قنطاره القطر والعسل نصف بألف قنطاره
ساحل عىل ويصب الكبار، املراكب يف الصعيد من يجلب والتمر نصفا عرش باثني القهوة
والعسل نصف، بأربعماية إردبه واألرز واألرادب، بالكيل ويباع الغالل عرم مثل بوالق
وشمع نصًفا، وعرشين بخمسة رطلة العسل وشمع نصف، بخمساية قنطاره النحل
أنصاف، بسبعة قنطاره والبصل نصًفا، بأربعني قنطاره والفحم أنصاف، بأربعة الدهن

ذلك. عىل وقس
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سبع سنة يف كان مولدي أن وذلك األيام تلك بقايا أدركت إني جامعة): (يقول
وكنت قليًال، إال ذكر ما عىل األشيا رأيت التمييز سن يف رصت وملا وألف، وماية وستني
مبادئ يف وذلك كذا، سنة يف كان عما سعره زاد الفالني: اليشء يقولون الناس أسمع
باهرة، محاسنها ذاك إذ مرص وكانت األمور. يف االختالل وحدوث كتخدا إبراهيم دولة
وكان والحقري، للجليل وتتسع الفقري، بها رغًدا يعيش قاهرة، وألعداها ظاهرة، وفضائلها
من بيت كل يف أن (منها) غريها، يف توجد ال األخالق مكارم يف وطرايق سنن مرص ألهل
بيوت يف فيوضع الحريم يف والثاني رجايل، أسفل أحدهما مطبخني: األعيان جميع بيوت
ويجلس للناس، مبذوًال الخارج املكان يف مستطيًال والغدا العشا وقتي يف السماط األعيان
يف الفراشون ويقف وأتباعه مماليكه دونهم ومن الضيفان، وحول املجلس أمري بصدره
وال واملحمرات، القاليا من عنهم بعد ما إليهم ويقربون الجالسني، عىل يفرقون وسطه
إن حتى املعايب، من ذلك أن ويرون أصًال الدخول يريد من الطعام وقت يف يمنعون
فال ودخلوا الطعام، وقت انتظروا الخدام حجبهم إذا األمرا عند الحاجات ذوي بعض
مخاطبة من غرضه وينال ويأكل الحاجة صاحب فيدخل الوقت، ذلك يف الخدم يمنعهم
الطعام بعد يذهب ولم ذلك، قبل رآه يكن لم شخًصا سماطه عىل نظر إذا ألنه األمري؛
واساه محتاًجا كان وإن له، فيقضيها حاجته عن ويسأله فيطلبه حاجة له أن عرف
شعبان ونصف واملعراج رجب أول أيام مثل املواسم أيام يف وصدقات عادات ولهم بيشء،
والزردة باللبن األرز فيها يطبخون الرشيف، واملولد وعاشورا واألعياد رمضان وليايل
ويجتمع املحتاجني، من يعرفونه من عىل منها ويفرقون كثرية قصاًعا ذلك من ويملئون
ذلك من يشبعوا حتى ويأكلون الخبز، عليهم فيفرقون الفقراء من الكثري بيت كل يف
يلوذ ملن وصالت صدقات ذلك غري ولهم دارهم ذلك بعد ويعطونهم والزرده، اللبن
بالسكر املحشو الكعك من ويفرق يعمل ما خالف وذلك االحتياج، منه ويعرفون بهم
واألرياف القرى أهل وكذلك واملواسم، الجمع يف والرتب املدافن عىل والرشيك والعجمية
فيهم ما أقل فإن األقاليم، قرى أهل من غريهم يف يوجد ال ما األخالق مكارم من فيهم
وذبح إكرامه يف وسعه وبذل الحال، يف بقراه وبادر اجتهد يعرفه ولم ضيف به نزل إذا
واملقادم، العرب كبار من واملشاهري البالد مشايخ عدا ما وذلك العشاء، يف ذبيحة له
ولهم واألجناد، السفار من عليهم ينزل ومن للضيوف واستعدادات مضايف لهم فإن
ويعرس رشحه يطول مما ذلك غري إىل سلف، عن خلًفا ذلك نظري يف وأطيان مساميح

استقصاؤه.
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صولة. العزب لوجاق يقم لم كتخدا رضوان وبموت
وكان الرشايبي، محمد بن الحاج/أحمد الخواجا املفخم واملالذ املكرم األجل ومات
والعز والفخر املجد بيت باألزبكية املشهور وبيتهم كأسالفه، املشتهرين التجار أعيان من
من غاية يف وكانوا الرشايبي، بك يوسف ومنهم وأمرا مرصجربجية أعيان من ومماليكهم
منزلهم إىل ويرتدد والعام، للخاص واإلحسان األخالق ومكارم والنظام والرفاهية الغنى
وانتفاع والتغيري لإلعارة النفيسة العلم بكتب مشحونة ومجالسهم والفضال، العلما
ويشرتونها فيها ويرغبون موارثيهم، يف يدخلونها وال وقفية عليها يكتبون وال الطلبة،
فكل جميًعا، مجالسهم ويف والخورنقات والخزاين الرفوف عىل ويضعونها ثمن بأغىل
بغيته وجد املراجعة، أو اإلعارة بقصد مكان أي إىل العلم أهل من بيتهم إىل دخل من
يأخذ من يمنعون وال معروًفا، الطالب يكن لم ولو العلوم من كان علم أي يف ومطلوبه
عنه، يسأل ال باعه أو به واختص يرده لم وإن رده مكانه يف رده فإن بتمامه، الكتاب

االحتياج. برضورة الجاني عن ويعتذرون مراًرا واشرتوه عليهم الكتاب بيع وربما
للقايص مبذول وهو والكثرة، واإلتقان الجودة بغاية مشهورة وطعاهم وخبزهم
وأخالقهم أسالفهم، طريقة عىل املذهب مالكيو وجميعهم واالستعداد، السعة مع والداني
ال أنهم وطرايفهم أوضاعهم ومن ورذيلة، نقص كل عن منزهة وأوضاعهم جميلة
عملوا فإذا للمقربة، إال إمرأة بيتهم من تخرج وال البعض، بعضهم من إال يتزوجون
حريم من العروس وتنزل اعتادوه، نسق عىل والقراء الفقرا وأطعموا الواليم وملوا عرًسا
البيت وباب بالشموع ليًال تزفها والجنك واملغاني الخلص بالنسا زوجها مكان إىل أبيها
املقابل األزبكي باملسجد العشاء صالة يف الرجال يكون عندما وذلك عليهن، مغلوق
األمرا وكان حدته، عىل متسع بيت مسكن كل مسكنًا عرش أثنى عىل وبيتهم لسكنهم،
املرتجم عند يتفسح كتخدا رضوان وكان دعوة، سبق غري من كثريًا إليهم بمرصيرتددون
من اللطفا إال املجلس ذلك يف يصحبه وال واالحتشام، الكمال مع األوقات من كثري يف
فضيلتني لينالوا مجلسه؛ يف إال الغالب يف يأتونه ال بمدح الشعرا قصده وإذا ندماه،

جائزتني. ويحرزوا
واملستويف الكاتب يده وتحت منهم كبريًا عليهم يجعلون أنهم سننهم من وكان
املريي ويسدد والجامكية، والعقار االلتزام من اإليراد جميع لديه فيجمع والجابي،
الكساوي لوازم وكذلك استحقاقه، وقانون حاله قدر عىل راتبه إنسان لكل ويرصف
السنة تمام وعند شهر، كل يف الجيب ومرصوف والصيف الشتاء يف والنساء للرجال
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استحقاقه بقدر فرد كل عىل ويقسمه املال من عنده فضل ما ويجمع الحساب يعمل
بينهم وقع كبارهم مات فلما مديدة، مدة والرتتيب الرسم هذا عىل واستمروا وطبقته،
وتفرق يشتهي، ما به يفعل بنصيبه منهم فرد كل واختص اإليراد واقتسموا االختالف،
مسك وكان فرحون، لديهم بما حزب كل وصار املحبون وانعزل الربكة وقلت الجمع
بن إبراهيم سيدي النجيب، املفرد والنادرة األريب، اللوذعي هللا يف وأخا صديًقا ختامهم
العشيات، بسام الصفات ملكي تعاىل هللا رحمه كان الغزايل، الرشايبي الداده بن محمد
لعني كانت أوقاتًا معه قطعنا للحارضوالبادي، الصدر واسع النادي، رحيب املورد، عذب

يقول: حاله لسان وكان املرسة، عنوان العمر مكتوب وعىل قرة، الدهر

ع��م��ري م��ن ذاك ف��م��ا ع��ل��ًم��ا أق��ت��ب��س ول��م ي��ًدا أص��ط��ن��ع ول��م ي��وم م��ض��ى إذا

وحضور العلم مذاكرة عىل مواظبًا النفيس، عمره بجوهر الحياة متاع زال وما
ذلك تتمه يأتي كما عقده، بنوايبه الحسود الدهر وبدد ورده، املوت كدر حتى التدريس،

املتناثر. عقدهم بقية وتبدد املآثر، بيتهم من بموته وانمحت وفاته، سنة يف
القائل: قال كما إال منهم يبق ولم عثمان واألمري عيل األمري ابن جلبي أحمد ومات

األج��رب ك��ج��ل��د خ��ل��ف ف��ي وب��ق��ي��ت أك��ن��اف ف��ي ي��ع��اش ال��ذي��ن ذه��ب

وتقلد صالح، أغا سليمان ومنهم بيتهم يف وسكنوا نساءهم القازعلية مماليك وتزوج
الجرائم أرباب به ويحبس والزبانية، األعوان ببابه ووقف الوايل، بيتهم وصار الزعامة

القايل: قول بذكرهم أتذكر ما وكثريًا يفعل، عما يسأل ال ويعاقبون، فيعذبون

م��دام وه��و ال��ذوق ف��ي ذك��ره ح��ال رب��وع��ه��م ظ��الل ف��ي ع��ي��ًش��ا ال��ل��ه س��ق��ي
ش��ام ال��م��م��ن��ع ال��ده��ر وج��ن��ه ع��ل��ى ك��أن��ه��ا وص��ل م��ص��ر ف��ي ل��ن��ا ل��ي��ال
ح��م��ام األي��ك��ت��ي��ن ف��وق ن��اح إذا ول��وع��ت��ي ح��ن��ي��ن��ي م��ن ح��م��ام��ي ي��ح��ي��ن

وألف. وماية وسبعني إحدى سنة يف املرتجم تويف
وعرشين نيًفا مدته وكانت العثماني، خان محمود السلطان الزمان سلطان ومات
واملآثر األحوال واستقامة والحرمة والشهامة السرية حسن يف عثمان بني آخر وهو سنة،

وألف. ومائة وستني ثمان سنة صفر عرش ثامن تويف الحسنة،
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شأنه. هللا أصلح أحمد بن عثمان السلطان وتوىل
حموده املدعو محمد السيد األصيل والسيد الجليل والفقيه النبيل النبيه ومات
القرآن، وحفظ نشأ وبها الكربى باملحلة ولد كتخدا، رضوان األمري ندماء أحد السديدي
والعروض، والبيان واملعاني واملعقول الفقه يف مأموله فحصل العلم بطلب واشتغل
وحرض واإلنشاء، والنثر النظم يف السليقة حسن القريحة جيد وكان الشعر نظم وعانى
إليه املشار الجلفي عزبان كتخدا رضوان باألمري واجتمع علمائها، عن وأحذ مرص إىل
بديعة، ومزدوجة وموشحات طنانة كثرية بقصايد وامتدحه ندمائه، خاصة من وصار
هجو يف بليغة رائية بقصيدة وأردفها القروي عمار الشيخ بها داعب التي واملقامة
هللا عبد الشيخ لجامعة الجنانيه الفوايح يف مذكور ذلك وكل هللا، سامحهما املذكور
ورثاه وألف، وماية وستني ثالث سنة بأجرود آيب وهو ومات هللا رحمه حج اإلدكاوي،

أولها: طويلة بقصيدة اإلدكاوي هللا عبد الشيخ

ب��ح��ق��ي ل��ي آخ��ذ ال��ده��ر م��ن أو األش��ق ال��ف��راق ع��ل��ى ن��ص��ي��ري م��ن

تاريخها: وبيت

ي��س��ق��ي ال��س��دي��دي ت��رب رح��م��ا ج��ود ت��ؤرخ ب��ال��دع��اء ال��ح��ور ول��ه

وخربه مقتوًال، الصابونجي جربجي إبراهيم بن جلبي محمد املكرم األجل ومات
أيًضا فتويف األزبكية، بركة عىل الزرقا العتبة تجاه وبيتهم بالده وأخذ أبوه تويف ملا أنه
غريه ومات وألف، وماية وأربعني سبع سنة وذلك بمنفلوط الصابونجي جربجي عثمان
كتخدا يوسف إىل ويلتجى بالباب، والده مثل جربجي محمد وكان معاتيقهم، من كذلك
كتخدا هللا عبد إىل فالتجأ الجلفي كتخدا عيل من خاف الربكاوي مات فلما الربكاوي،
السفر فقصد الضلمة، ويلبسه باشه أوده يقلده أن فأراد ينكجري، وعمل القازدغيل
جربجي عثمان بالد عىل واستوىل فسافر وخمسني، أربع سنة يف وذلك القبيل الوجه إىل
يهربون مماليكه وكان الدنيا، يف رشها طماًعا بخيًال رذًال وكان هناك وقام ومعاتيقه

بيشء. يفتقدها ولم أبيه خازندار أغا لعمر زوًجا أخته وكانت منه،
أوده أحمد وكيله ايل املرتجم فأرسل تويف بحري هوارة كبار من رجًال أن واتفق
ايل املتوىف أوالد فأرسل الباشا، ايل حلوانها ودفع باملحلول املتوىف بالد له فأخذ باشه،
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وطلبوا فيها، يترصف ونازل الصابونجي ابن أخذها أسالفهم بالد أن عرفوهم قبيل هوارة
الحلوان يف دفعه الذي ويدفعوا القازدغيل، كتخدا إبراهيم إىل يرسلوا حتى معونة منهم
إىل فعدى وغلبوه، فحاربوه وسيمانية وعبيًدا هوارة لهم فأرسلوا بالدهم، لهم ويخلص
معه وأخذ املراكب إىل فنزل خلفه، يعدوا أن منهم فخاف مقابلته يف فوقفوا الغربي الرب
هوارة إن ثم باألزبكية، داره إىل ودخل مرص إىل وحرض والتقاسيط، األوراق صندوق
عىل واستمر يمتثل، فلم عنده وترجى معه وتكلم فأحرضه كتخدا إبراهيم إىل أرسلت
وأخذ كتخدا إبراهيم فأرسل ذلك، عن يتحول فلم يالطفه السكري ابن يزل فلم عناده
صندوق صحبته أخذ حرصه شدة ومن السويس، إىل فأخذوه الحجاز، إىل بنفيه فرمانًا
كتخدا إبراهيم خلفه أرسل السويس إىل وصل فلما والتذاكر، والحجج والتقاسيط األوراق
ثالث وترك كتخدا. إبراهيم إىل الصندوق وأحرضوا فقتلوه بقتله، جاويش صحبه فرمانًا
الجيوش، أمري سوق عند الصبية بحارة بيت يف وسكن خازنداره إىل منهن بنتًا زوج بنات
معها فأقام أغا محمود خازنداره إىل زوجته وزوج كتخدا إبراهيم األزبكية بيت وأخذ
عمله السنة تمام وبعد املنصورة، كشوفية ووالة أغا حسني إىل فزوجها ومات، أياًما
اإلمارة تقلد ثم أيام، مدة كتخداه وعمله البحر والية كتخدا رضوان وأعطاه الشون أمني

ذكره. اآلتي املقتول بك حسني وهو أستاذه موت بعد والصجقية
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يف كتخدا إبراهيم أتباع أمر بدأ الجلفي كتخدا ورضوان القازغيل كتخدا إبراهيم مات وملا
بالغزاوي عرف الذي بك وعيل الجرجاوي بك عثمان منهم باإلمارة املتعني وكان الظهور،
حياة يف واإلمارة الصنجقية تقلدوا الثالثة وهؤالء بكشكش، عرف الذي بك وحسني
وعيل بالصابونجي عرف الذي بك حسني موته بعد منهم اإلمارة تقلد والذي أستاذهم،
بك حسني قتل بعد منهم تأمر من وأما الكبري، بك وخليل الكبري بك عيل قبان بلوط بك
بعناية ذلك بعد تأمر من وأما مدفع، أبو بك وإسماعيل جوجه بك حسن فهم الصابونجي
أستاذه ببنت تزوج الذي األخري بك إسماعيل فهو أمره ظهر عندما قبان بلوط بك عيل
وزوال كتخدا رضوان خروج بعد أمرهم استقر فلما الرسوجي، بك وعيل خازنداره، وكان
عنيًفا سريًا فسار الجرجاوي، بك عثمان أقرانه عىل منهم بالرياسة تعني الجلفية، دولة
فشكت تعلقاتها، بعض يف وصادرها البارودي بنت سيده زوجة وناكد تدبر، غري من
عليه فرد شنب أبو كتخدا حسن وكلمه شأنها، يف فخاطبوه االختيارية كبار إىل أمرها
وجعلوه الصابونجي بك حسني وقدموا الرياسة من ونزعوه عليه فتحزبوا قبيًحا، ا ردٍّ

وقتلوه. خشداشينه عليه حقد حتى يزل ولم البلد، شيخ
إمارة املذكورة قلدوا كتخدا إبراهيم مات ملا أنه املذكور بك حسني موت وخرب
واملشار القوم كبري هو وصار بالرياسة، تعني ثم ،١١٧٠ وسنة ١١٦٩ سنة وطلع الحج
من أصله ألن حرام؛ نصف إىل بطبعه يميل وكان وجيًها، جواًدا كريًما وكان إليه،
فاشرتاه جاويش إبراهيم إىل وذهب صغري وهو بيته من فهرب الصابونجي، مماليك
الصابونجي إبراهيم بن جربجي محمد بزوجة زوجه ثم ورقاه، ورباه الصابونجي من
وملا بالصابونجي، اشتهر فلذلك عظيمة؛ قاعة فيه وأنشأ ووسعه وعمره بيتهم وسكن
املشهور أغا الرحمن عبد وهو مستحفظان، أغاوية أغا الرحمن عبد قلد الحجاز من رجع



الثاني) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

محمد السنة، تلك يف بالحج وطلع ،١١٧٠ سنة وهي املذكورة السنة من شعبان شهر يف
بك عيل خشداشه أخرج املرتجم إن ثم وسبعني، إحدى سنة يف ورجع الدايل ابن بك
بك عثمان أيًضا خشداشه وأخرج النوسات، بلده إىل ونفاه قبان ببلوط املعروف الكبري
العادلية، جهة إىل وأخرجه الغزاوي بك عيل نفي وأراد أسيوط، إىل منفيٍّا الجرجاوي
شنب، أبي كتخدا وحسن الخربطيل كتخدا عيل نسبيه بواسطة اإلختيارية فيه فسعى
البيت من يخرج وال الرطيل، بربكة املذكور كتخدا عيل صهره بمنزل يقيم أن فألزمه
من فأحرضه بكشكش املعروف بك حسني خشداشه إىل وأرسل أقرانه، من بأحد واليحتك
أرسل ثم املدينة، إىل يدخل وال العيني قرص يف باإلقامة فأمره بالوالية، حاكما وكان جرجا
بذلك ويريد فيها يسافر التي املراكب إليه وأحرضوا البحرية، جهة إىل بالسفر يأمره إليه
ويستقل والرياسة باألمر لينفرد ويقتلهم إليهم يرسل ثم الجهات، يف خشداشينه تفرق
من جماعة إليه وضم الباطني، غرضه وهو حرام نصف دولة ويظهر مرص، بملك
كاشف وقاسم جوجه كاشف حسن وهم ظاهًرا، مقصده عىل معه وتوافقوا خشداشينه
حسن يسمى وآخر مدفع أبو كاشف وإسماعيل املنجي أغا وعيل جربجي كاشف وخليل
واستمالهم كشكش بك حسني معهم فاشتغل ومالزميه، أخصايه من وكانوا كاشف
وركبوا عادتهم، جري عىل الجمعة يوم يف عنده فحرضوا اغتياله عىل معهم واتفق ا رسٍّ
القديمة مرص إىل صحبتهم رجع ثم الشافعي، اإلمام رضيح فزاروا القافلة إىل صحبته
الفطور إليهم حرض الصباح ويف وضحك، أنس يف صحبته وباتوا الوكيل بقرص فنزلوا
الجماعة مع هو وبقى بعضهم، مع الفطور ليأكلوا املماليك وخرج القهوة ورشبوا فأكلوه
إردب وألف ريال بألف وصوًال منهم واحد كل إىل فكتب إنعاما منه طلبوا وكانوا وحده
قطًعا، وقطعوه وقتلوه السالح عليه سحبوا ثم جيوبهم يف األوراق ووضعوا وغالل، قمح
جوجه كاشف حسن وركب خارج، من والطايفة املماليك عىل وأغلقوه القرص من ونزلوا
العيون، مجرى املجرأة عند كشكش بك حسني مع موعدهم وكان بك حسني ركوبة
يستعجله بك حسني إليه أرسل وكلما النزول، يف تلكأ السفر مراكب له أحرضوا ملا فإنه
مسافر، أنه ويوهم اآلخر الرب إىل ويعدي باملراكب ينزل أو الريح بسكون يحتج بالسفر
تمم حتى أيام ثالثة الحال ذلك عىل واستمر أشغاله، بقضاء ويتعلل ليًال يرجع ثم
املجراة عند ينتطرهم أنه معهم واتفق باإلمريات، ووعدهم الجماعة مع وشغله أغراضه
فقدر بالقرص، قتله من يتمكنوا لم إن الطريق يف ويقتلونه بك، حسني مع يركبون وهم
فركب األمر، بتمام فأخربوه كشكش بك حسني إىل وصلوا حتى وركبوا قتلوه أنهم هللا
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فيه بما وملكه بالداودية بك حسني بيت إىل َكْشَكْش وذهب مرص إىل ودخلوا معهم
بربكة الغزاوي بك عيل إىل الخرب وصل وعندما املنفيني، خشداشينه بإحضار وأرسل
الوجاقلية أكابر طريقهم يف وأخذوا القلعة إىل وطلعوا القاتلني، مع الحال يف ركب الرطيل
باألكله مريًضا وكان املقتول بك حسني أغراض من وهو شنب أبو كتخدا حسن ومنهم
دخلوا فلما قتلناه، فعلنا عىل اعرتض أنه أو معنا يركب لم إن لبعضهم: وقالوا فمه يف
«هو بقوله: إال يجبهم فلم بك حسني بقتلهم فأخربوه الحريم، من إليهم نزل وطلبوه إليه
عذره، يقبلوا فلم باملرض فاعتذر معهم للركوب فطلبوه والربكة»، الخلف وفيكم أخوكم
املقتول، بك حسني عن عوًضا البلد الكبري بك عيل وولوا القلعة، إىل معهم وركب فتطيلس
خرج يف أعضاءه وضعوا مماليكه إن ثم وسبعني، إحدى سنة صفر شهر يف قتله وكان
بالرويعي الشرباوي الشيخ بيت إىل فأدخلوه املدينة، إىل به ودخلوا هجني عىل وحملوه
الصابونجي بك حسني بيت املذكور بك عيل وسكن بالقرافة، ودفنوه وكفنوه فغسلوه
أسيوط، من الجرجاوي بك وعثمان النوسات، من بك عيل وأحرضوا باألزبكية، الذي
الزعامة قلدوه كاشف وقاسم كذلك، مدفع أبو وإسماعيل صنجقية كاشف خليل وقلدوا
والية يف ذلك وكان أيًضا، صنجقية بجوجه املعروف كاشف حسن أشهر بعد قلدوا ثم
الشاعر: قال كما قاتليه مع املقتول بك حسني حال فكان الثانية، الحكيم ابن باشا عيل

ل��ألع��ادي ول��ك��ن ف��ك��ان��وه��ا دروًع��ا ات��خ��ذت��ه��م��وه وإخ��وان
ف��ؤادي ف��ي ول��ك��ن ف��ك��ان��وه��ا ص��ائ��ب��ات س��ه��اًم��ا وخ��ل��ت��ه��م��و
ودادي م��ن ول��ك��ن ص��دق��وا ل��ق��د ق��ل��وب م��نَّ��ا ص��ف��ت ق��د وق��ال��وا:
ف��س��ادي ف��ي ول��ك��ن ص��دق��وا ل��ق��د ي��وم ك��ل س��ع��ي��ن��ا ق��د وق��ال��وا:

التلمساني: إسحق وألبي

س��ل��ف��ت ش��ي��م��ة ال��ن��اس ف��ي ال��غ��در
ت��ص��رف��ه��ا ال��ورى ب��ي��ن ط��ال ف��د

ن��ع��ٌم ل��ه س��رت ق��د م��ن ك��ل م��ا
وي��ع��رف��ه��ا ق��دره��ا ي��رى م��ن��ك

ب��ه��ا ال��ج��زاء أع��ق��ب رب��م��ا ب��ل
م��ص��رف��ه��ا ع��ن��ك ع��زَّ م��ض��رة
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ي��ك��س��ف��ه��ا وه��و ال��ب��در ع��ل��ى ب��ال��ن��ور ت��ع��ط��ف ك��ي��ف ال��ش��م��س ت��رى أم��ا

اإلمام فالشيخ املذكور، بك حسني خالف األعيان، من التاريخ هذا يف مات من وأما
بن عامر بن محمد بن هللا األديب/عبد الشاعر املاهر املتكلم األصويل املحدث الفقيه
من وهو وألف، وتسعني اثنتني سنة يف تقريبًا ولد الشافعي، الشرباوي الدين رشف
ووصفه الخالصة يف األميني ترجمه الدين رشف بن عامر فجده والجاللة، العلم بيت
وعمره الخريش هللا عبد بن محمد سيدي إجازته شملته من فأول والذكاه، بالحفظ
يف املالكي الخريش الشيخ وتويف وماية، ألف سنة يف وذلك سنوات، ثمان نحو ذاك إذ
محمد الشيخ األزهر مشيخة بعده وتوىل وألف، وماية واحد سنة الحجة عرشين سابع
موته بعد ووقع وألف، وماية عرشين سنة الحجة عرشين ثامن يف وتويف املالكي، النرشتي
فرقتني: املجاورون وافرتق باآلقبغاوية، والتدريس املشيخة بسبب األزهر بالجامع فتنة
يكن ولم القليني، الباقي عبد الشيخ تريد واألخرى النفراوي أحمد الشيخ تريد فرقة
حضوره فقبل للحضور، يستعجلونه وأرسلوا النرشتي جماعة له بمرصفتعصب حاًرضا
وحرض بها القاطنون فمنعه باألقبغاوية، للتدريس وحرض النفراوي أحمد الشيخ تصدر
الجامع إىل النفراوي جماعة فحرض له، وتعصبوا النرشتي جماعة إليه فانضم القليني
وكرسوا القليني جماعة وأخرجوا الجامع يف بالبنادق ورضبوا وأسلحة، بنادق ومعهم ليًال
بعد يومها يف القليني جماعة فاجتمعت النرشتي، مكان النفراوي وأجلسوا األقبغاوية باب
نحو منهم فقتلوا النفراوي جماعة مع وتضاربوا أبوابه، وقفلوا الجامع وكبسوا العرص
وحرض القناديل، وتكرست الخزاين وانتهبت كثرية، جرحي بينهم وانجرح أنفار العرشة
اليوم، ذلك فيه يصل ولم أحد، بالجامع يبق ولم املجاورون وتفرق القتىل فأخرج الوايل
املقتولني، عىل الكشف حجة ومعه الديوان إىل النفراوي أحمد الشيخ طلع يوم ثاني ويف
محمد الشيخ بنفي وأمر بيته بلزوم وأمره بتعديه لعلمه دعواه إىل الباشا يلتفت فلم
اثني وكانوا العرقانة يف وحبسوهم بصحبته كان من عىل وقبضوا الجدية، بلده إىل شنن
يف شنن والشيخ النفراوي الشيخ عىل األرشاف نقيب أفندي حسن وتطاول رجًال. عرش
طلبة عاملون هم الذين املفاسيد «جماعتك له: قال ما جملة ومن الباشا بحرضة الديوان
بالرصاص ويرضبون حرام آل يا األذان: محل يف ويقولون املنارة، عىل يصعدون علم
محمد الشيخ بعده تقلد مات وملا والتدريس، املشيخة يف القليني واستقر املسجد!!؟» يف
بن إبراهيم الشيخ املشيخة تقلد شنن الشيخ مات وملا مات، قد النفراوي وكان شنن،

املالكي. الفيومي موىس
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هللا عبد الشيخ فتوالها الشافعية، إىل املشيخة انتقلت وثالثني سبع سنة يف مات وملا
كالشيخ األشياخ وحرض تمكن أن بعد العلماء، كبار حياة يف املذكور املرتجم الشرباوي
الزرقاني الباقي عبد بن محمد والشيخ الخليفي والشهاب اللقاني إبراهيم بن خليل
محمد والشيخ الحنبيل صالح والشيخ املنويف منصور والشيخ النفراوي أحمد والشيخ
هللا عبد الشيخ من الكتب وأوايل األولية وسمع الرتميس، عيد والشيخ الصغري املغربي
ويدرس ويميل ويفيد واألطوار األحوال يف يرتقى يزل ولم حجه، أيام البرصي سالم بن
وقبلت كلمته ونفذت واألمراء الدولة رجال عند ومنزلة جاه ذا األعاظم، أعظم صار حتى
من بالقرب األزبكية بركة عىل عظيمة داًرا وعمر عندهم، ما العلم ألهل وصار شفاعته،
وكان جمة، أمواًال عليها ورصف أبيه تجاه داًرا عمر عامر سيدي ولده وكذلك الرويعي
وكان الحسن، بالخط النفيسة املكلفة والكتب يشء، كل من والتحايف الظرايف يقتني
السمان الغنم من رأسني الضاني اللحم من يوم كل يف عامر سيدي ولده مطبخ راتب
األدب غاية يف الشرباوي هللا عبد الشيخ مشيخة أيام يف العلم طلبة وكان بيته، يف يذبحان
غزوة يف الصدر ورشح األرشاف، مدايح يف األلطاف مفايح كتاب آثاره ومن واالحرتام،
إىل مرص ووالة التاريخ من نبذة آخرها يف وذكر الحكيم، ابن باشا عيل بإشارة ألفها بدر،
بأيدي مشهور ومقاطيع وأشعار غزليات عىل يحتوي ديوان وله اإلشارة، صاحب وقت
يف تويف املناسبات، بحسب كالمه من كثريًا املجموع هذا يف وأوردت كثري، ذلك وغري الناس
وصىل وألف، وماية وسبعني إحدى سنة ختام الحجة ذي سادس الخميس يوم صبيحة

تقريبًا. سنة ثمانني عن حافل مشهد يف باألزهر عليه
بن عيل بن الشيخ/حسن الورع املحدث الفقيه بالتقديم األحق اإلمام الشيخ ومات
الشيخ عن العلوم أخذ باملدابغي، الشهري املنطاوي األزهري الشافعي هللا عبد بن أحمد
بن محمد والشيخ النمريس عيد والشيخ التطاوني السالم عبد بن وعمر املنويف منصور
األزهر بالجامع ودرس العلم خدم وغريهم، التنبكتي سعيد بن ومحمد الوزازي أحمد
للطلبة، نافعة شجاع أبي عىل الخطيب رشح عىل حاشيته منها وأجاد، وألف وأفتى
حزب عىل ورشح الداليل ورشح األحمدية الصيغة ورشح األجرومية عىل رشوح وثالثة
ورسالة للبناني الكبري الحزب رشح واخترص لطيًفا رشًحا النووي حزب ورشح البحر،
عىل وحاشيته الرشيف، املولد يف وأخرى القدر ليلة فضايل يف وأخرى العرش القراءات يف
ابن سرية واخترص حجر، البن األربعني رشح عىل وحاشيته املشهورة، الجوامع جمع
سبحان أولها التي املقري قصيدة ورشح األشموني، عيل وحاشية التحرير وحاشية امليت

41



الثاني) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

مشايخه لبعض أو إمالئه ومن ذلك، وغري خالد الشيخ عىل وحاشية الخظوظ قسم من
الحالية: الجملة أقسام يف

تُ��ع��د س��ب��ع ف��ي ال��ض��م��ي��ر وان��ف��رد ب��ق��د م��ض��ارًع��ا ال��واو ول��زم
ن��ف��وا أوال ب��م��ا م��ض��ارع ك��ذا ب��أو وم��ت��ل��ّو إال ت��ال م��اض
رووا م��ط��ل��ًق��ا وال��ب��اق��ي م��ع��ط��وف��ة أو ج��م��ل��ة أك��دت أو م��ث��ب��ت أو

اإلدكاوي هللا عبد الشيخ ورثاه وألف، وماية سبعني سنة صفر شهر عرشين يف تويف
مطلعها: غينية إلحداهما يقصيدتني،

وب��ال��غ ف��ان��دب��ن��ه ال��م��س��اع��ي ح��م��ي��د ل��رب��ه اإلم��ام ال��ع��ص��ر ع��ال��م م��ض��ى

تاريخها: وبيت

س��اب��غ ال��ل��ه م��ن ب��رض��وان وآب ن��ح��بَ��ه ال��م��ه��ذب ذاك ق��ض��ى ول��م��ا
ال��م��داب��غ��ي ن��ب��ك��ي ال��ت��اري��خ ذا ع��ن��د م��ع��ي ق��ف��وا ل��ه��م وق��ل��ت أح��ب��ائ��ي دع��وت

مطلعها: نونية والثانية

ال��ف��ط��ن ح��ارت ق��د ت��ل��ون��ه وف��ي ال��م��ح��ن ع��ادات��ه م��ن ال��ده��ر ف��ذا ص��ب��ًرا

تاريخها: وبيت

ح��س��ن ي��ا األب��رار ح��ل��ل م��ن ح��ل��ي��ت م��ؤرخ��ًة ب��ال��ب��ش��رى ج��اءت��ك وال��ح��ور

ولد الفايس، الرشيف محمد بن الطيب بن الدين/محمد شمس القدوة العالمة ومات
العجمي عيل بن حسن األرسار أبي من والده له واستجاز وألف وماية عرش سنة بفاس
باملدينة وتويف إجازته عموم يف فدخل سنوات، ثالث ذاك إذ وعمره املرشفة مكة من

تعاىل. هللا رحمه عاًما، ستني عن مغلق وتاريخه وألف وماية سبعني سنة املنورة
خرض بن عامر بن عمر بن محمد بن أحمد بن سليمان بن الشيخ/داود ومات
العرص أهل كبار وألفوحرضعىل ثمانني سنة ولد الخربتاوي، املالكي الربهاني الرشنوبي
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وكان باألجداد، األحفاد ألحق حتى وعاش وطبقتهما، والخريش الزرقاني محمد كالشيخ
وألف. وماية سبعني سنة الثانية جمادى يف تويف بالحديث، عناية له مسنًدا معمًرا شيًخا
القاسمية الجزائي عيل بن الشيخ/محمد الواصل العارف القطب الشيخ ومات
السويس أحمد سيدي عن الطريقة وأخذ وحج نشأ وبها مرصصغريًا ورد بكشك، الشهري
دخل ثم واألرسار، باألنوار فلوحظ بمرص، القاسمية خليفة وجعله قاسم، سيدي تلميذ
أن الشيخ تالمذة وأخربه أيام، بثالثة وصوله قبل مات قد فوجده شيخه ليزور املغرب
لإلرشاد وجلس مرص إىل ورجع فأخذها أمانة له وأودع املرتجم، بوصول أخرب الشيخ

وألف. وماية سبعني سنة تويف القطبانية، توىل إنه ويقال: العهود، وأخذ
الشهري األزهري الحنفي أحمد بن العالمة/محمد الفاضل الفقيه الشيخ ومات
أبي محمد والسيد املنصوري سليمان والشيخ العقدي عيل سيدي عىل تفقه بالصايم،
ومسجد الحنفي وبمشهد باألزهر ودرس املذهب، فروع معرفة يف وبرع وغريهم، السعود
العريان أحمد بالشيخ اجتمع ثم كثريًا العفيفي الشيخ والزم الفنون، أنواع يف محرم
يداه ملكت ما باع ثم الفقراء، زي وليس الدينا عاليق وترك والسلوك للذكر وتجرد
ومال العورة، بساتر مجرًدا فخرج فانكرست سفينة يف فركب السويس إىل وتوجه
وصل ثم يخدمها، مدة عندها وجلس منهم امرأة فأكرمته األعراب خباء بعض إىل
عىل الليايل من ليلة صعد أنه له واتفق جامعها، إىل وأوى رثة هيئة عىل الينبع إىل
فلما هناك، من قريبًا منزله كان إذ الوزير فسمعه املرصيني، طريقة عىل وسبح املنارة
مالبس ببعض عليه فأنعم الفقراء، من أنه سوى حاله يظهر فلم وسأله طلبه أصبح
موت اتفق أن إىل برهة ذلك عىل ومضت للطعام، يوم كل داره إىل يحرض أن وأمره
يستفتون، الينبع إىل فأتوا الرتكة قسمة بسبب أوالده وتشاجر العربان مشايخ بعض
الهجان مع ويرسله السؤال يكتب أن الوزير فرأى املشكل، يفك من هناك يكن فلم
السفر عن ونكص األجرة الهجان فاستقل العلماء، يستفتي مكة إىل معينة بأجرة
رأى فلما الحرية، يف ووقعوا أكثرهم وامتنع للهجان، الزيادة دفع يف التشاجر ووقع
مفصًال الجواب فكتب باملسجد له خلوة إىل وذهب والقلم الدواة طلب ذلك املرتجم
تخف «لم له: وقال تعجب قرأه فلما للوزير، وناوله عليها وختم املذهب بنصوص
أحد يصدقه لم كذلك قال لو بأنه فاعتذر واملسلمني؟» اإلسالم علماء من وأنت نفسك
والكسوة، املال من له وعني منزلته ورفع وأجله الوزير أكرمه فحينئذ حاله، لرثاثة
فلما الدينا، عليه وأقبلت أمره اشتهر حتى هناك والحديث الفقه دروس يقرأ وصار
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يده من تفلته الوزير رأى املرصي، الركب ورود وقرب بؤسه، وانجىل كيسه، امتأل
الركب مع فوصل إليه، ويعود يحج أنه عىل عاهده ا بدٍّ يجد لم ملا ثم عليه فقيد
فالج عن تويف حتى مستقيمة حالة عىل يزل ولم مرص، إىل وعاد وأكرم مكة إىل
إحدى الصايم سفط إىل منسوب وهو وألف وماية سبعني سنة يف شهوًرا فيه جلس
رحمه مثله، فضايله يف يخلف ولم األدنى، بالصعيد الفشن أعمال من مرص قرى

هللا.
عبد بن محمد الدين تاج بن عيل الزمان أعجوبة املتفنن املاهر األديب اإلمام ومات
غاية يف أبيه حجر يف وتربى بمكة ولد املكي، الحنفي القلعي سالم بن محمد بن املحسن
إليها، الواردين عن وأخذ مكة، فضالء من غريه وعىل عليه وقرأ والسعادة، والسيادة العز
يف األدبا وطارح والجواهر، اآللئ منه فاستخرج بحره يف وغاص األدب فن إىل ومال
وألف وماية وأربعني اثنتني سنة يف الشام إىل ورحل برهانه، وبهر فضله فبان املحارض
إىل وقدم مكة إىل وعاد الروم إىل وتوجه عنه، فأخذ النابليس الغني عبد بالشيخ واجتمع
عىل رشحه كمل وحينئذ عليها ورد ثم سنني، عرش نحو عنها غاب ثم ستني، سنة مرص
بديعيات، عرش وهي تقدم ممن وغريه الغني عبد الشيخ لشيخه بديعيتني وعىل بديعيته
واإلدكاوي كالشرباوي مرص فضالء غالب عليه قرظ مجلدات ثالث بديعيته عىل ورشحه
من نقلته الشرباوي تقريظ وهذا املنويف، إبراهيم الشيخ الحجاز أهل ومن واملرحومي،

ديوانه:

ت��ج��س��م ل��ط��ف ذاك أم ت��ب��س��م ث��غ��ر أذاك
وت��رن��م ش��ح��روره��ا ت��غ��ن��ى ق��د روض��ة أم
وال��غ��م ال��ه��م أزال��ت ه��ب��ت ح��ي��ن ال��ص��ب��ا أم
أوه��م ال��غ��ور م��ن ب��دا ل��م��ا ن��ع��م��ان ب��رق أم
ت��رج��م ال��م��ح��اس��ن ع��ن ف��ض��ل ب��ل��ب��ل ذاك أم
وي��م��م ال��ع��ذي��ب ن��ح��و ال��م��ص��ل��ي ع��ه��د ذاك أم
أع��ق��م ال��ده��ر وأح��س��ب ده��ري أع��ت��ب ك��ن��ت ق��د
ك��م ك��م ده��ر ي��ا وق��ل��ت: ظ��ن��ي س��اء وط��ال��م��ا
ي��ت��أل��م وف��اض��ل ي��ت��أل��ى ج��اه��ل ك��م
وص��م��م ال ال ف��ق��ال: ع��ل��ي��ًم��ا ط��ل��ب��ت وك��م
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وه��م��ه��م ع��ن��ي ف��ص��د م��ه م��ه ده��ر ي��ا وق��ل��ت:
أك��رم وال��ل��ه ب��ال��ف��ض��ل ب��خ��ي��ل ده��ري ف��ق��ل��ت:
ت��ه��دم ال��م��ع��ال��ي رب��ع ي��ن��ادي ف��ك��ري وك��اد
أل��ج��م ال��ب��اه��ر ف��ض��ل��ك م��ن ع��ج��ي��بً��ا رأي��ت ح��ت��ى
م��ح��ت��م ع��ل��ي��ك ف��رض ه��ذا م��دح ل��ي: ف��ق��ال
ي��ل��زم ل��ي��س م��ا ل��زوم س��واه ام��ت��داح وف��ي
ي��غ��ن��م رام م��ن م��ق��ام ه��ذا ال��ف��ض��ل ه��و ه��ذا
م��ح��رم ب��ي��ت ن��م��اه ف��ري��د در وع��ق��د
ال��م��خ��ي��م ذاك وس��رح ن��ج��د ب��ان��ات م��رب��اه
ي��ع��ل��م ل��ي��س وح��ده��ا ت��ح��ص��ى ل��ي��س م��ح��اس��ن
أس��ل��م وال��ص��م��ت أع��ي��ت��ك، م��ن��ت��ه��اه��ا ت��رد وإن
وزم��زم ال��م��ق��ام اب��ن ي��ا ل��ط��ًف��ا ال��ع��ص��ر واح��د ي��ا
ل��م أو ال��ض��د س��ل��م إن ال��م��ف��دَّى ال��ه��م��ام أن��ت
��م ت��ق��سَّ ل��و ال��ورى ي��ك��ف��ي م��ج��ًدا ح��زت ال��ذي أن��ت
س��ل��م ه��م��ذان ب��دي��ع رآه ل��و ال��ذي أن��ت
ت��ع��ل��م م��ن��ك ل��ك��ان س��ع��د ل��ل��س��ع��د ك��ان أو
ع��م ق��د م��ع��ن��اه ب��ال��ح��ظ خ��ًط��ا ال��ل��ه رع��ى ف��ي��ا
وال��ف��م ال��ي��د م��ن أت��ى ول��ف��ًظ��ا خ��طٍّ��ا أف��دي��ه
وأع��ظ��م أع��ل��ى ف��ال��ح��ظ ع��ل��ى خ��ط ق��ل��ت: إن
وأق��وم أق��وى ف��ال��ف��ه��م ق��وى ح��ف��ظ ق��ل��ت: أو
م��ك��رم ت��اج ف��األص��ل زك��ي ف��رع ق��ل��ت: أو
أج��رم ك��ان م��ض��ى ف��ي��م��ا ده��ًرا ال��ل��ه واخ��ذ ال
أن��ع��م ب��ك رأي��ت��ه ل��م��ا ده��ري س��ام��ح��ت
م��ن��ظ��م ك��در ل��ف��ًظ��ا ت��ب��دي وج��دت��ك وق��د
ل��م م��ا ال��ف��ض��ل ف��ي أع��ط��ي��ت ح��ب��ًرا درك ل��ل��ه
م��ح��ك��م م��ع��ن��اك وك��ل ل��ط��ف ل��ف��ظ��ك ف��ك��ل
ال��م��ت��م��م ال��ب��دي��ع ف��ه��و ب��ب��دي��ع ت��ف��ه ف��إن
م��ت��ي��م ك��ل أش��ح��ي��ت ب��ن��ظ��م أت��ي��ت وإن
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م��ع��ج��م وه��و أع��رب��ت��ه ن��ث��ًرا ت��ك��ل��م��ت وإن
م��س��ل��م ق��ول ف��ذاك ق��وًال ق��ل��ت وك��ل��م��ا
ال��م��ق��وم ال��دل��ي��ل ف��ه��و دل��ي��ًال أق��م��ت وإن
أت��ك��ل��م؟ أن أردت م��ا إذا أق��ول م��اذا
وأع��ل��م أح��ي��ط ع��م��ا ف��اق��ت ال��غ��ر أوص��اف��ك
وارح��م م��ن��ي ك��ان م��ا ف��اغ��ف��ر أن��ع��م��ت ده��ر ي��ا
ت��ق��دم ب��ن��ان��ي وي��ا ت��أخ��ر ل��س��ان��ي وي��ا
وال��ك��م وال��ك��ي��ف ال��ذات ف��ي ن��ظ��ي��ر م��ن ل��ه ف��م��ا
ت��م ق��د ف��ي��ه ل��غ��ي��ره ج��م��ي��ل وص��ف وك��ل
ال��ف��م أل��َج��م وف��ض��ل��ه ع��ل��ي��ه أث��ن��ي وك��ي��ف
أع��ل��م وال��ل��ه ع��ج��زت أن األم��ر وغ��اي��ة

يٍد قوة له لكونه زايد؛ التئام الحكيم ابن باشا عيل املرحوم بالوزير للمرتجم وكان
ذكر، كما فوقعت بأمور أخربه الروم يف به اجتماعه أول يف وكان الرمل، علم يف ومعرفة
إليه قدم سبعني، سنة وهي توليته ثاني املذكور توىل وملا وقبوًال، مهابة عنده فازداد
جامع من بالقرب منزل يف ونزل يوصف، ال ما عليه فأغدق البحر، طريق من مكة من
كتخدا بيته يف ورتب للوزير، تقليًدا حافل موكب يف يركب وصار الصليبة، بخط أزبك
واملروة والحياء املفرط الكرم فيه وكان األمراء، عادة عىل والحاجب واملرصف وخازنداًرا
منهم جليلة، بمدايح عرصه شعراء ومدحه وشعًرا، ماًال الوافدين إجازة يف الصدر وسعة
مخدومه عزل وملا سنية، بجوايز وجوزي قصايد عدة فيه له اإلدكاوي هللا عبد الشيخ
سدة يف صار حتى أبهة عنده املرتجم زاد ثانيًا الختام ويل فلما الروم، إىل معه توجه
كل يف ووضع قًرصا أربعون فيها واسعة داًرا واتخذ إليهم، املشار األعيان أحد السلطنة
جميع املرتجم سلب الروم مدن إحدى إىل ونفي الوزير عزل وملا بلوازمها، جارية قرص
وماية وسبعني اثنتني سنة يف مات حتى هناك فمكث سكندرية إىل ونفي بيده، كان ما
الفضل «تكميل منها ورسايل شعر ديوان وله مثله، بعده يخلف ولم غريبًا، شهيًدا وألف
بأنواع فيها اقرتح الدرج»، عايل مدح يف «الفرج سماه البديعية»، «ومتن الرمل»، بعلم
والتعريض، والرتهيب والتعجيب والعود واالعرتاف والرث والتطريز االطالع وسع منها

التذييل. وفيه مقاطيعه ومن البديعية، عىل رشحه يف موضحة كله ذلك وأمثلة
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زاه��ر ب��ال��ح��س��ن وأن��ت زاه ال��ح��س��ن ب��وج��ه��ك
واف��ر ب��در ي��ا وأن��ت واف س��ن��ائ��ك وم��ن
س��اه��ر م��ن��ك وج��ف��ن��ه س��اه ط��رف��ي وإن
ش��اك��ر وص��ال��ك وم��ن ش��اك ص��دودك وم��ن

املضمر: املعنوي الجناس فيه وله

ال��ك��الم ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ع��ن��ي ي��ذه��ب ال��رق��ي م��ث��ل ال��ث��غ��ر ه��ذا ك��الم
الم ه��ذاك ق��ل��ت: ع��ذار الم ع��ل��ى خ��ال��ي ل��و م��ا ف��ق��ل��ت:

اللفظي: الجناس فيه وله

ب��ال��م��ال ض��ن ال ب��م��ن ال��ع��ذول ظ��ن وم��ا س��ل��وت أن وظ��ن��ت ب��وص��ل��ي ض��ن��ت
ع��ذال��ي ق��ول م��ع غ��ي��ظ��ه��ا وع��اض��دت م��ح��ب��ت��ه��ا غ��اض��ت وم��ا ع��ل��يَّ غ��اظ��ت

املستويف: والتام املطلق الجناس فيه وله

ال��ذه��ب��ا ف��رق م��ذ ف��رق ف��ي وص��رت ذه��ب��ا ق��د أه��واه ال��ذي ال��ظ��ري��ف إن
وه��ب��ا؟ ال��ذي م��ل��ك ف��ي ه��ي ه��ل وق��ال: ف��أب��ى ب��ه��ا ي��رض��ى ك��ي ب��ال��روح وج��دت

املفروق: الجناس وفيه وله

ص��ال��ح��ي م��ن ج��م��ال��ه ف��دي��ت ت��م ب��در ال��ص��ال��ح��ي��ة ب��وادي
ح��ي��ي ص��ال ق��د ل��ي: ق��ال وج��ال��وا ق��وم وادي��ه م��ن ص��ال م��ا إذا

الذم) يشبه بما املدح وفيه الغني عبد الشيخ أستاذه مدح يف (وله

خ��ل��ق��ه ن��ص��ح م��ع ال��ل��ه وت��ق��وى ال��ع��ل��وم غ��ن��ى س��وى ال��غ��ن��ي ع��ب��د ف��ي ع��ي��ب وال
ح��ق��ه؟ ب��واج��ب ��ا ح��قٍّ ي��ق��م ذا ف��م��ن ل��ك��ش��ف��ه ج��م��ي��ًع��ا ال��دن��ي��ا وم��ع��رف��ة
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شعر من األريب (بضاعة املسماة مجموعته يف اإلدكاوي هللا عبد الشيخ (وقال)
محروسة علينا قدم وألف، وماية وخمسني ثمان عام كان «وملا نصه: ما الغريب)
اللوذعي، واألريب األملعي، األديب الكامل، الفاضل املوىل الباهرة، املزايا ذات القاهرة،
هللا تغمده كان ومفتيها مكة عالم القلعي، املكي الحنفي الدين تاج بن عيل الدين نور
الغراء، بديعته العجيبة، املطرية وروايعه الغريبة، بدايعه من وأظهر والرضوان، بالرحمة
سابق، إليها يسبقه لم أنواًعا وابتدع االخرتاع، العجيبة األنواع املسماة العذراء، وفريدته
باجتماعي هللا وقدر األوضاع، بديع االطالع، وسع سماه نوع منها الحق، فيها لحقه وال
واهل، والًها به القلب غدا ما بديعه، وألفاظ ألفاظه بديع من وأسمعني الفاضل، ذلك عىل
عىل حينئذ تطفلت مصايد، للعقول هي بقصايد االطالع وسع نوع من سمعي وشنف
القصيدة: بهذه فمدحته الواسعة، اللجة تلك يف السباحة عىل وعزمت الناصعة، فصاحته

أج��رت��ه! ه��ال ه��اج��رت��ه م��ط��ل��ت��ه ك��م ب��وع��دك ص��ب
أن��م��ت��ه ه��ال ه��ج��ًع��ا م��س��ام��روه ن��ام س��ه��ران
أث��رت��ه م��ا ت��ح��ك��م ه��اج��ت ب��أس��ه دواع��ي ك��م��د
أرح��ت��ه ت��ك��ري��ًم��ا أب��ت ه��ال ك��راه ن��واه ع��ان
أس��ل��ت��ه دم��ًع��ا وارد ه��و ن��ي��ران��ه وم��ن ي��ش��ك��و
أزل��ت��ه ه��ال ه��ي��م��ان��ه داءه ي��ؤك��د أض��ح��ى
ق��ت��ل��ت��ه م��ش��ق ك��م ل��دي��ك ي��ح��ل تُ��ص��ب��ى م��ح��ن��ة ي��ا

وتطول، أجاز يديه، بلم وترشفت إليه، قدمتها فحني قال: طويلة، وهي آخرها، إىل
عن الفاضل لب يعجز (العود سماه ثان نوع عىل اقرتحه مما وأوقفني وطول، ومدح
«ألعز عبارة يف وقال والثالث، الثاني من أطرب بيتني منه نظم ورأيته والعود) فيه البدء

وهي: بها مدحته قصيدة النوع هذا من له فعملت بثالث»، عززهما من عندي

وال��ع��ل��م ال��ح��ي ب��ان س��ك��ان ب��ان م��ذ ك��ال��دي��م ال��ج��ذع ف��ي غ��دا دم��ع��ى ع��ق��ي��ق
س��ل��م ب��ذي خ��ش��ف إل��ى وج��ًدا م��آلن م��ض��ط��رم ن��ار م��ن م��س��ج��ًم��ا وان��ه��ل
م��ل��ت��م ب��ال��ص��ب��ح م��ت��ش��ح ب��ال��ل��ي��ل ي��ق��ظ ن��اع��س أن��ي��س ن��ف��ور ظ��ب��ي
ح��ك��م ع��ادل ظ��ل��وم ص��اح ن��ش��وان غ��ن��ج أح��ور رش��ي��ق أغ��ن أح��وى
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��َم��م وال��شِّ ب��ال��ع��ز ي��ت��ه أذل وإن ص��ل��ف��ا ن��أى أق��رب وإن ي��غ��ض��ب أرَض إن
َض��َرِم ذا األوراق ذاب��ل ان��ث��ن��ى إال ق��ام��ت��ه ل��ل��غ��ص��ن ب��دت م��ا م��ه��ف��ه��ف
ال��ظ��ل��م داج��َي ي��ج��لِّ��ي وم��ي��ض ل��ه ب��ك��اظ��م��ة ب��رق م��ا ت��ب��س��م وإن
ال��س��ق��م ال��م��دن��ف ف��ؤاد ف��ي وف��ت��ك��ه��ا م��ق��ل��ت��ه ت��ف��ت��ي��ر س��وى ع��ي��ب ف��ي��ه م��ا
األم��م ع��ل��ى ق��ل��بً��ا ق��س��ا ان��ع��ط��اًف��ا الن ق��م��ًرا س��ب��ى وج��ًه��ا ج��ال اب��ت��س��اًم��ا ح��ال
ذم��م��ي ل��ي وارَع م��الم��ي م��ع��اذ أب��ا ف��دع ال��ف��ؤاد ي��ح��ي��ي��ه ال��ط��ف��ي��ل اب��ن
ال��ف��ه��م ال��ب��ارع ال��م��ل��ي��ك ال��ع��زي��ز ع��ن ع��ذل��ي ف��ي ال��م��أم��ون وال ال��رش��ي��د ل��س��ت

قال: ثم ترجمته يف ذكره تقدم كما العود يف أبياتًا أورد ثم

ال��ع��ل��م ال��م��ف��رد اب��ن ال��ع��ل��م ال��م��ف��رد اب��ن ال��ع��ل��م ب��ال��م��ف��رد واح��ت��رز ول��ذ وع��ذ
ال��ك��ل��م ف��ي ك��األم��ث��ال وه��ي ال��ورى ب��ي��ن ف��ض��اي��ل��ه أض��ح��ت ال��ذي ال��ه��م��ام ه��و
ال��ع��م��م ال��ح��ي��ا ف��ي��ض ذا ي��ع��م��ك، ن��دى ت��ن��ل س��واه م��ن وب��اع��د ح��م��اه ي��م��م

ثم والهمم، العلياء مع فيه الصميم والحسب واإلفضال والحلم فالعلم
قال:

وال��ش��ي��م األع��راق ط��اه��ر ي��ا اآلداب ع��ل��م ي��ا ال��دي��ن ت��اج ب��ن ع��ل��ي أي��ا
ب��ال��ع��ظ��م ال��م��وص��وف ق��درك ف��ي ك��اوي االد م��ح��ب��ك م��ن در ف��رائ��د اس��م��ع
ال��ق��دم ف��ي ك��ان إذ ع��ذرة أب��و ��ا ح��قٍّ س��ي��دن��ا أن��ت ع��ود ن��وع س��ل��ك��ه��ا ف��ي
ك��م��ي ال��م��ق��ال ف��ي ف��ص��ي��ح ك��ل ي��ح��ار م��ه��ام��ه ف��ي غ��ري��ب ع��ج��ي��ب ن��وع
ال��ق��ي��م ف��ي ال��ع��ق��د در ف��اق إذا ب��دع ف��ال اغ��ت��رف��ت ال��ع��ذب ال��رائ��ق ب��ح��رك م��ن
ح��ك��م؟ م��ن أب��دع��ت ال��ذي وف��ق ج��اء أم خ��ل��ل؟ ب��ه ه��ل ف��ي��ه ال��ف��ك��ر ف��أم��ع��ن
ال��ك��ل��م م��ن ب��ت��ن��م��ي��ق ط��رس وازدان ف��ن��ن ف��ي ورق��اء ش��دت م��ا ودم وأس��ل��م

أوىل» أحد كل من بديعتي عىل بالتقريظ «أنت قال: األوىل بعد هذه عىل وقف فلما
املسالك»، هذه سلوك يف أحد كل من أقوى أنت «بل فقال: لذلك»، أهًال «لست له: فقلت

قايًال: فافتتحت نجاحه، هاطل أوردت إلحاحه، وابل رأيت فلما
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ع��ب��ق م��ن ن��اه��ي��ك ع��ب��ًق��ا وان��ت��ش��ق ال��روض ذا ل��دى ق��ف
وال��ح��دق اآلذان ن��زه��ة ب��داي��ع��ه آداب روض
ال��خ��ل��ق ال��ط��ي��ب ال��ك��م��ال ذا م��ن��ش��ئ��ه ال��رح��م��ن ح��ف��ظ
ل��ألف��ق ب��ال��ت��اج س��م��ا م��ن وم��ن��ت��س��ب��ا اس��م��ا ال��ع��ل��ي

قال: أن إىل

األن��ق ح��س��ن��ه��ا م��ع��ان��ي ف��ي ي��ن��زه��ن��ا م��والن��ا دام
ال��ورق ف��ي ورق��اء ورق��اء أوش��دت ش��ج��ن ذو األش��ج��ان ش��ك��ا م��ا

قال: ثم امللل، من خوًفا أكتبه لم مجموعته، يف مذكور هو بما التقريظ نثر تمم ثم
يطفئ وال يكفي، ال مثلك من «هذا قال: قلته، ما وتأمل رقمته، فيما النظر أمعن «فلما
األنيق» جنسه من االطالع وسع نوع عىل آخر تقريظ من بد ال بل يشفي، وال الغليل
بذي واستعن القول، من بد «ال فقال: العميق» البحر هذا يف الخوض من «اعفني فقلت:
ذا يا واألرض، السموات بديع يا وقلت: النسم، باري واستعنت القلم، فمددت الطول»،
عينية قصيدة وفيه آخره، إىل النظام، هذا وعلم العالم هذا نظام أبدعت واإلكرام، الجالل

أولها:

ي��ط��ي��ع ال غ��ي��ره ع��ل��ى ب��ع��ي��د ال��ب��دي��ع ذا ب��ه ح��ب��ان��ا ب��دي��ع
م��ط��ي��ع إل��ي��ه ب��دان ول��ي��س ب��ل��ي��د ل��دي��ه ل��ب��ي��د ب��دي��ع

التقريظ: آخرها ويف طويلة وهي

ن��ظ��م��ت��ه در ق��د ع��ن ق��اص��ًرا غ��دا س��ي��دي ن��ح��وك أه��دي��ت م��ا ك��ان ل��ئ��ن
ع��ل��م��ت��ه ع��زي��ز ي��ا ع��زي��ز االط��الع ووس��ع ال��م��ق��ل ج��ه��د ف��ذا ف��ع��ذًرا
رق��م��ت��ه ق��ب��ل��ي ال��م��داح ب��ه وح��ب��اك ف��ال��ذي ف��أث��ب��ت��ه م��ع��ن��اه راق ف��إن
ك��ت��م��ت��ه ف��ي��م��ا واك��ت��م��ه وادًع��ا أق��م ه��ن��ا وق��ل: ال��زواي��ا ف��ي ف��دع��ه أال

فيه ناقشته اعرتاض عن جواب وبعدها مطرزة، المية بقصيدة الدعاء بعد وختمه
بيتًا. عرش سبعة يف والدليل والنقل الجواب نظم وقد املعارصين، بعض
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الرؤسا، رئيس املنصوري باملارستان الشفاء دار شيخ املتطبب جربيل بن عىل ومات
الفنون. من غريه يف وشارك الطب فن يف أتقن رسا، فضله طود الذي واملاهر

حاًرضا العيدروس الرحمن عبد السيد وكان السادات) مجلس يمدح كالمه (ومن
فيه:

س��ل��ف��ن��ا ل��ن��ا ع��ص��ر ف��ي ت��ق��دم م��م��ن أح��د ال��ورى ف��ي ه��ذا ي��ح��و ل��م وال��ل��ه
وف��ا ب��ن ال��خ��ال��ق وع��ب��د ال��ع��ي��دروس ج��م��ع��ا ق��د ق��ط��ب��ي��ن م��ق��ل��ت��ي أب��ص��رت إذًا

ليب وعند وحكيمه وأنيسه ونديمه الجلفي كتخدا رضوان األمري جلسا أحد وكان
أصبح حتى باأللوف، األمري ذلك يمني له منحت من أحد وكان روضته، وهزار دوحته
لديه، الحاصلة وصالته إليه، الواصلة هباته بعض فمن القطوف، دانية جنات يف بنعمته
ورونقه عجيب، وصفه الزكية، النفوس ترس رؤيته األزبكية، بركة عىل بيتًا له وهب أن
وقد بهًجا، منظًرا رأى رائيه التفت حيث من واألرجا، النواحي زجاجي غريب، بديع
بما اإلدكاوي هللا عبد الشيخ ومنهم اللقيمي، أسعد مصطفى الشيخ منهم أحبابه مدحه
ممدوحه يف املرتجم شعر ومن الرضوانية)، املدايح يف الجنانية (الفوايح يف مذكور هو

إليه: املشار

ب��ال��ق��م��ر ي��ه��زو وراح وم��ر دن��ا ش��ادنً��ا ي��ا
خ��ط��ر إن ووال��س��م��ه��ريَّ ال��رب��ا ب��ان وم��خ��ج��ًال
س��ح��ر ق��د ل��ل��ع��ق��ول م��ن ي��ا ال��ل��ح��ظ ب��اب��ل��يَّ ي��ا
أس��ر ق��د ل��ع��اش��ق��ي��ن ال��ه��وى ب��أش��راك م��ن ي��ا
ن��ف��ر إن ال��غ��زال أن��ت س��ط��ا إن أن��ت ال��ل��ي��ث
ب��ال��ظ��ف��ر ال��م��ل��وك ت��ي��ه ع��ش��اق��ه ف��ي ي��ت��ي��ه
ال��ُح��َج��ر ل��رب��ات س��ب��ي ب��دا ل��م��ا ع��ذاره
ب��ش��ر ه��ذا م��ا وق��ل��ن: أك��ب��رن��ه رأي��ن��ه
ب��ال��ن��ظ��ر ي��ص��اب ب��أن اخ��ت��ش��ى ل��م��ا وخ��ده
ال��ب��ص��ر ي��خ��ط��ف ف��ص��ار س��ات��ًرا ال��ع��ذار أرخ��ى
ي��ذر ول��م ل��غ��ي��ره ي��رى ح��س��ن م��ن ي��ب��ق ل��م
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ال��ص��ور ح��س��ن وج��ام��ًع��ا ح��س��ن��ه ال��ب��دي��ع ح��از
م��خ��ت��ص��ر م��ن��ه وال��خ��ص��ر م��ط��ول ف��ش��ع��ره
ال��م��ع��ت��ب��ر ال��ع��زي��ز م��ث��ل م��ف��رًدا أض��ح��ى م��ص��ر ف��ي
اف��ت��خ��ر ب��ه زم��ان��ن��ا م��ن رض��وان ال��ن��دى غ��ي��ث
ق��در ل��م��ا م��ث��ل��ه ي��ك��ون ج��ع��ف��ٌر رام ل��و
ب��ال��ك��در ي��ش��ب��ه ول��م ب��اس��ًم��ا ال��ن��وال ي��ع��ط��ي
وض��ر ب��أس م��ن ي��خ��ش��اه ل��م��ا واق��ي��ه ف��ال��ل��ه

(وله ديوانه يف مذكور هو بما اإلكاوي هللا عبد الشيخ القصيدة هذه شطر وقد
وهى: مخدومه إىل منه ويخلص إدريس، بن صفوان أبيات تشطري أيًضا)

ل��ح��ظ��ات��ه م��ن ال��راح ي��دي��ر رش��أ ص��ف��ات��ه ب��ع��ض وال��ح��س��ن ح��س��ن��ه ي��ا
ح��رك��ات��ه ع��ل��ى م��ق��ص��ور وال��س��ح��ر ق��ده ب��ق��ام��ة م��ن��ح��ص��ر ف��ال��ل��ي��ن
س��م��ات��ه ب��ع��ض ف��ي��ه ي��ح��اك��ي ش��ي��ئً��ا اق��ت��رح ل��ه: ق��ي��ل ال��ب��در أن ل��و ب��در
ه��االت��ه م��ن أك��ون ل��ق��ال: أم��ًال؟ م��ؤم��ًال ت��ك��ون أن م��اذا ق��ي��ل: أو
درج��ات��ه م��ن ي��ع��ط��اه م��ا ب��أق��ل وج��ه��ه ق��اب��ل ال��ش��ك ه��الل وإذا
م��رآت��ه ف��ي ك��ال��ش��ك��ل أب��ص��رت��ه ب��ل��ط��اف��ة خ��ده ص��ف��ح��ة ول��ح��ظ��ت
ب��ن��ب��ات��ه زه��ا ورد ع��ل��ى م��س��ًك��ا خ��ده ص��ف��ي��ح��ة ف��ي ن��ق��ط وال��خ��ال
ن��وب��ات��ه م��ن ال��ص��دع ح��ب��ر خ��ط م��ا م��ص��وًرا ي��ك��ون أن م��ق��ل��ة اب��ن ع��ج��ز
ع��رص��ات��ه م��ن ال��ع��رض ي��وم ي��خ��ش ل��م ن��ف��وس��ن��ا ان��ت��ه��اب ف��ي ال��م��آث��م رك��ب
ح��س��ن��ات��ه م��ن ي��ج��ع��ل��ه��ن ف��ال��ل��ه ل��ه ذل��ت أن��ف��س��ن��ا ال��م��ع��ذب وه��و
ح��ي��ات��ه ب��ح��ب م��ج��ب��ول وال��م��رء وص��ال��ه ل��ل��زم��ان أخ��ط��ب زل��ت م��ا
ع��ادات��ه م��ن وال��ب��ع��د دن��ا ح��ت��ى ال��ح��ش��ا وه��ن ال��ذي ال��ش��وق وأب��ث��ه
وش��ات��ه ق��ل��ب — أب��دت��ه م��م��ا — ف��ط��رت ب��ل��ي��ل��ة م��ن��ه ال��ده��ر ذن��ب ف��غ��ف��رت
زالت��ه م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى غ��ط��ت ال��ت��ي ف��ه��ي ب��ح��ك��م��ه��ا ال��ب��ع��اد ن��س��خ
آي��ات��ه ال��ت��ق��ى ك��ن��ز م��ن وأري��ه ن��دي��م��ن��ا وال��ع��ف��اف ن��ش��ع��ش��ع ب��ت��ن��ا
ك��ل��م��ات��ه وم��ن غ��زل��ي م��ن خ��م��ري��ن ب��ي��ن��ن��ا ف��ي��م��ا ي��دي��ر ال��س��رور وغ��دا
ج��ف��وات��ه م��دى م��ن ت��وق��د ح��رٍّا ت��ح��ت��ه ي��ذك��ي وال��ل��ي��ل ض��اج��ع��ت��ه
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وج��ن��ات��ه وم��ن ول��ه��ى م��ن ج��م��ري��ن ب��ي��ن��ن��ا ي��ش��ع��ل وال��ق��رب س��ام��رت��ه
ح��رك��ات��ه م��ن ي��ب��دي��ه م��ا وأزال ب��ج��ف��ون��ه ال��ك��رى ول��ع إذا ح��ت��ى
س��ن��ات��ه ط��وع ع��ض��ديَّ ف��ي وام��ت��د ق��وام��ه ك��ال��ق��ض��ي��ب ي��رن��ح وغ��دا
ف��وات��ه وق��ت ع��ل��يَّ ي��ع��ز ش��يء ألن��ه ؛ س��اع��ديَّ ف��ي أوث��ق��ت��ه
ن��ف��رات��ه م��ن ع��ل��ي��ه خ��ش��ي��ت ظ��ب��ي ال��ش��ع��ورف��إن��ه ش��رك أودع��ت��ه
ف��ل��ت��ات��ه م��ن ال��ده��ر ع��ل��ي��ه ي��خ��ش��ى ل��م��ال��ه ال��ب��خ��ي��ل ض��مَّ وض��م��م��ت��ه
ج��ه��ات��ه ج��م��ي��ع م��ن ع��ل��ي��ه ي��ح��ن��و ف��راق��ه ي��س��ت��ط��ي��ع ال ب��ه م��غ��رى
ه��م��ات��ه ع��ن ال��ن��س��ك داع��ي ف��ن��ه��اه ت��ق��ب��ي��ل��ه ف��ي ع��ل��يَّ ال��غ��رام ع��زم
ع��زم��ات��ه م��ن ال��ط��وع أي��دي ف��ن��ف��ض��ت أك��ف��ه ل��ث��م ف��ي��ه اش��ت��ي��اق��ي وق��ض��ى
ل��ذات��ه م��ن ط��اَب م��ا أج��ت��ن��ي أو ث��غ��ره ي��ق��ب��ل أن ع��ف��اف��ي وأب��ى
ح��س��رات��ه ع��ل��ى م��ج��ب��ول وال��ق��ل��ب وت��ج��ل��ًدا ع��زة ال��ع��واذل وأرى
راح��ات��ه ف��ي وال��ب��رء أس��ى ي��ق��ض��ي غ��ل��ة ال��ج��وان��ح ل��م��ل��ت��ه��ب ف��اع��ج��ب
ل��ه��وات��ه ف��ي وال��م��اء ال��ظ��م��ا ي��ش��ك��و ح��ي��ث��م��ا اإلس��اغ��ة خ��الئ��ق��ه أن��ف��ت
وح��ي��ات��ه ال��ع��ال أخ��ى ب��م��دح ال ب��ه م��م��ا ت��خ��ل��ًص��ا ي��س��ت��ط��ي��ع ال
ه��ب��ات��ه ب��ع��ض األج��واد ف��م��ن��ائ��ح ب��ال��ع��ط��ا ت��ف��رد م��ن أوح��د رض��وان
ع��دات��ه ق��ل��ب اط��م��ئ��ن��ان وال��م��ان��ع ن��زي��ل��ه ك��فَّ اإلح��س��ان ال��م��ان��ح
ص��الت��ه ل��ف��رض ت��ح��ك��ي وص��الت��ه ت��دف��ًق��ا ال��ع��ب��اب ك��ال��ب��ح��ر ف��ن��داه
وث��ب��ات��ه ف��ي اآلس��اد وال��م��ره��ب ال��وغ��ا ي��وم ف��ي ال��م��ق��دام وال��ف��ارس
س��اح��ات��ه ف��ي وال��ع��ز ال��ه��ن��ا ي��ه��دي أب��واب��ه ف��ي ال��س��ع��د ب��ش��ر زال ال
روض��ات��ه ح��ل��ي ب��ه��م ب��م��ن م��ن��ه ق��ري��رة وال��ع��ي��ون وي��ص��ب��ح ي��م��س��ي
غ��اب��ات��ه ذرا ف��ي ل��ي��ث أش��ب��ال س��ي��ادة س��م��اء ف��ي ع��ز أق��م��ار
وآت��ه ال��زم��ان ح��ال ف��ي ي��ب��ق��اه ب��ع��زٍة ال��ع��ب��اد رب أب��ق��اه��م
ن��ف��ح��ات��ه ص��ب��ا ل��ه��م ال��ص��ف��ا ي��ه��دي ن��اض��ر أن��س ب��روض م��ت��ن��ع��م��ي��ن
ع��ذب��ات��ه ف��ي ك��ال��ب��ان م��يَّ��اس��ة زه��ت ح��س��نً��ا ق��ص��ي��دة إل��ي��ه أه��دي
أب��ي��ات��ه م��ن ال��ت��ش��ط��ي��ر ذي وب��دي��ع م��دي��ح��ه ح��س��ن ص��ف��وان أس��م��ع��وا ل��و
ص��ف��ات��ه ب��ح��س��ن ت��زه��و ب��ه ��ا ح��قٍّ م��ؤرًخ��ا ال��س��رور ف��رط م��ن ل��ي��ق��ول
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وهي: نفاثة العقول ذوي يف سحرها معاني التي الثالثة، األبيات بهذه يمدحه وقال

األف��ع��ال ش��ه��ام��ة ب��ذاك ش��ه��دت آي��ة إال رض��وان م��ا وأب��ي��ك
وم��الل م��ن��ة ع��ن م��ت��رف��ًع��ا ب��س��م��اح��ة ج��م��ة ال��م��واه��ب ي��ه��ب
األم��وال ذوي ع��ل��ى م��ت��رف��ع��ي��ن ب��رف��ده ال��م��ع��َدم��ون ي��ص��ي��ر ح��ت��ى

بشفائه مهنئًا وقال تراجمهم، يف مذكور هو العرصكما أدباء من جملة شطرها وقد
ومؤرًخا:

ال��ب��ل��ج ب��ج��ب��ه��ت��ه وب��دا اب��ت��ه��ج ب��ك ال��زم��ان وج��ه
ال��ف��رج ج��اء ل��ق��د ف��ي��ه ال��ذي ال��ع��ص��ر واح��د ي��ا
ال��م��ه��ج ب��ص��ح��ت��ه ص��ح��ت ل��ن��ا أرخ ال��ه��ن��ا وب��ه

مؤرًخا. املعنى هذا يف وله

وال��غ��م��م اإلغ��ض��اء وج��ه��ه ع��ن وزال م��ب��ت��س��ُم ال��ده��ر ف��ث��غ��ر ال��س��رور ه��ل
ي��زدح��م م��ض��ن��اك ف��ي ع��زك وج��ي��ش م��رًح��ا ع��ط��ف��ه ي��ث��ن��ي ال��ب��ش��ر وأق��ب��ل
ن��ع��م ع��م��ه��م ه��الًال ظ��ه��رت وم��ذ ن��اظ��ره��م ك��ل ح��ت��ى ال��ن��اس وص��ام��ت
ك��ظ��م وج��ه��ه ف��ق��ًرا ب��ال��ج��ود أم��ت ك��م��ا ال��م��ك��رم��ات روح ب��ال��ب��رء أح��ي��ي��ت
أم��م ب��ع��ده��ا م��ن أم��م واس��ت��ب��ش��رت ب��ه ال��س��رور ع��اد ل��ق��د ب��ب��رء ف��اه��ن��أ
وال��ك��رُم واإلس��داء ال��م��ج��ُد ع��وف��ي ق��د ي��ن��ش��دن��ا ف��ال��ت��اري��خ ج��س��م��ك ص��ح م��ذ

ذا األفنان، ذابل أنسه روض عاد الزمان، وجه وتغري مخدومه دولة تغريت وملا
هذا نحو يف وتويف كان، خرب يف عزه اسم ودخل املكان، له يطب لم وأشجان، أحزان

التاريخ.
الدلجي الوهاب عبد بن الشيخ/يوسف املفوه الفصيح النبيه األجل العمدة ومات
ذا حسنًا إنسانا وكان الوالد، املرحوم خال ابنا كالهما الدلجي، محمد الشيخ أخو وهو
فضيلة ولديه الفقار، ذي بك عثمان األمري جلساء جملة من وكان عرشة وحسن ثروة
ببوالق النيل عىل املرشف منزله وكان والشواهد، النوادر من كثريًا ويحفظ ومناسبات،
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وماية وسبعني إحدى سنة تويف والجواري، الرساري ويقتني والظرفاء اللطفاء مأوى
اآلن. إىل األحياء يف موجودة فاطمة اسمها وابنة وقاسم حسني ولديه عن وألف.

عن أخذ املالكي، العمرويس أحمد بن خرض بن الصالح/عيل النبيه الشيخ ومات
بالجامع ودرس الزرقاني، محمد والشيخ النفراوي والشهاب السلموني محمد السيد
إنسانًا وكان رشحه، ثم الربع نحو يف الخلييل املخترص واخترص الطلبة، به وانتفع األزهر

وألف. وماية وسبعني ثالث سنة تويف شأنه، عىل مقبًال الناس عن منجمًعا حسنًا
اإلرشاق أبو الدين/محمد شمس السيد املناقب/الحميدة، ذو املبجل األستاذ ومات
وماية وستني إحدى سنة يف عمه تويف وملا الخالق، عبد الشيخ أخي ابن وهو وفا بن
النفس كريم الصدر سليم محتشًما ووقار أبهة ذا وكان والتكلم، املشيخة يف خلفه وألف
باألزهر عليه وُصيل وألف، وماية وسبعني أحدى سنة األوىل جمادى سادس تويف بشوًشا،
أبو محمد الدين مجد األستاذ الخالفة يف بعده وقام عمه، عند فدفن الزاوية إىل وحمل

أجمعني. عنهم ريضهللا وفا بن هادي
املحيل الشيخ/حسني الحيسوبي الفريض الفقيه الفريد العالمة اإلمام ومات
االستحضار جيد ومعقوًال، وأصوًال فقًها عرصه وفريد دهره وحيد كان الشافعي،
ابن وشباك والفرائض والغباري الهوائي الحساب علم وأما الفقهيه، للفروع والحفظ
له يدرك وال البحار. تشبهه ال بحًرا فكان األعداد وحل واملساحة واملقابلة والجرب الهانم
وكان والقلصاوي، النزهة ورشح السخاوية رشح ومنها تآليف عدة ذلك يف وله قرار،
فإذا تعليمهم، عىل أجرة الطاليبن من ويأخذ فيها، يرغب ملن ويبيعها بخطه تآليفه يكتب
عىل ويساومه وتمنع عليه تعزز الفالني الكتاب عليه يقرأ أن وطلب التعلم يريد من جاء
باب بجوار حانوت له وكان رخيًصا»، العلم أبذل ال «أنا ويقول: عظيم، جهد بعد ذلك
يف حافًال كتابًا وألف وتسفريها، والكتب األوقات ملعرفة املناكيب ببيع فيه يتكسب األزهر
مشهور معترب مجلدين يف ضخم كتاب وهو الشافعي، اإلمام مذهب عىل الفقهية الفروع
كثري عنه تلقى راسًخا طوًدا فكان وبالجملة كثري، ذلك غري وله اإلفتاء، يف األقوال معتمد
تويف وغريه. املالكي الجناجي الشافعي محمد الشيخ شيخنا ومنهم العرص، أشياخ من

هللا. رحمه وألف، وماية سبعني سنة
الظاهرة، الكرامات صاحب الطريق مشايخ أحد القطب املعمر اإلمام الشيخ ومات
عبد بن حجازي بن أحمد بن السالم عبد بن الوهاب الباهرة/عبد الساطعة واألنوار
القطب بن محمد بن شعيب بن العباس أبي بن القادر عبد بن العباس أبي بن القادر
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سيدي الكبري القطب إىل نسبه يتصل الربهاني، املالكي العفيفي املرزوقي عمر سيدي
صالح عىل بها ونشأ مرص قرى إحد عفيف بمنية املرتجم ولد املشهور، الكفايف مرزوق
سالم الشيخ عرصه يف املالكية الشيخ عىل فحرض مرص إىل قدم ترعرع وملا وعفة،
من بالقرب بالقاعة وقطن العبادة عىل وأقبل خليل، الشيخ مخترص يف أياًما النفراوي
إىل وعاد فأجازه اليماني، إدريس الشيخ بمكة فلقي وحج السنانية مدرسة بجوار األزهر
اإلسكندري مصطفى بن أحمد الشيخ املحدث اإلمام عىل الحديث دروس وحرض مرص،
إىل ورد حني التهامي أحمد موالي وأجازه به، عرف حتى كثريًا والزمه بالصباغ الشهري
تويف وملا بالخلوتية، البكري مصطفى والسيد الشاذلية واألحزاب األقطاب بطريقة مرص
بتمامه. البيضاوي تفسري ذلك من دروسه، يف البليدي محمد السيد الزم الصباغ شيخه
مرتىضوالشيخ محمد والسيد الصبان محمد كالشيخ عرصه أفاضل من جملة عنه وروى
الزيارة كثري وكان باألرشفية، مسلم صحيح عليه وسمعوا النفراوي، إسماعيل بن محمد
يأتي ما إال يأكل ال وملبسه مأكله يف متحرًزا مقاًما لنفسه يرى ال متواضًعا األولياء ملشاهد
ويشمئز لزيارته تأتي األمرا وكانت الدقة، مع اليابس العيش من بلده من زرعه من إليه
من الزاد من تيرس ما له يقدم عنده دخل من وكل األحيان بعض يف منهم ويفر منهم
يرتقى يزل ولم وأنجبوا، البالد يف وكثروا املريدون به وانتفع منه، يأكل كان الذي خبزه
ثاني يف وتويف الشوك، بقرص الذي بمنزله أياًما تعلل حتى الحق إىل الوصول مدارج يف
ونزل املنويف، هللا عبد سيدي بجوار ودفن وألف، وماية وسبعني اثنتني سنة صفر عرش
فانهدم األموات وعامت القبور فهدم وألف وماية وسبعني ثمان سنة يف وذلك عظيم سيل
الشيخ تربة يمني عىل العلوة يف قربًا له وبنوا ومريدوه أوالده فاجتمع باملاء وامتأل قربه،
وعملوا معقودة قبة قربه عىل وبنوا قايتباي، السلطان عمارة من قريبًا إليه ونقلوه املنويف،
للزيارة يقصد عظيًما مزاًرا وصريوه كبرية عمامة وعليه داخلها من ومقاًما مقصورة له
أباظة، كتخدا محمد عمره عاليًا قًرصا بجانبه أنشأوا ثم والنساء، الرجال به ويختلط
قبوًرا بها دثروا والحمري الخيل من الدواب ملوقف الحوش مثل متسعة رحبة له وسوروا
ثم واملسلمات، املسلمني من وغريهم واملحدثني والعلماء األولياء أكابر من كثري بها كثرية
والبحرية، القبلية البالد من الناس إليه يدعون سنة كل يف وعيًدا موسًما له ابتدعوا إنهم
أخالط من األكرب العالم ويجتمع وقهاوي، ومطابخ وصواوين كثرية خياًما فينصبون
والبغايا والغوازي واملالعيب املالهي وأرباب األرياف وفالحي وعوامهم وخواصهم الناس
النريان، عليها ويوقدون القبور فيطئون والبستان، الصحراء فيملئون والحواة والقرادين
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ويرقصون ويلعبون ويلوطون، ويزنون ويتغوطون ويبولون القاذورات عليها ويصبون
ويجتمع أكثر أو أيام عرشة نحو ذلك ويستمر ونهاًرا، ليًال والزمور بالطبول ويرضبون
األمراء من األكابر بهم ويقتدي أيًضا، خياًما لهم وينصبون والعلماء الفقهاء أيًضا لذلك
كذلك يكن لم ولم وعبادة، قربة ذلك أن ويعتقدون بل إنكار غري من والعامة والتجار

أجمعني. هدانا يتوىل فاهلل يفعلوه، كونهم عن فضًال العلماء ألنكره
محمد بن املنعم عبد بن أحمد بن بكري سيدي/محمد املعظم األجل الشيخ ومات
محمد الحسن أبي بن الوجه أبيض محمد املكارم أبي القطب بن محمد الرسور أبي بن
بن محمد بن عوض بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الرحمن عبد الجالل بن
نجم بن يعقوب بن يحيى بن موىس بن الحسن بن يحيى بن املنعم عبد بن الخالق عبد
بن هللا عبد بن طلحة بن نوح بن محمد بن داود بن عيىس بن شعبان بن عيىس بن
السجادة شيخ البكري بكر أبو سيدي له: يقال وكان الصديق، بكر أبي بن الرحمن عبد

خاتمه: نقش وكان بمرص

م��ح��م��د ط��ه ال��ل��ه رس��ول ل��س��ب��ط وإن��ن��ي ج��دي ال��ص��دي��ق ب��ك��ر أب��و

أعمامه، هم الذين إخوته وجود مع النجابة فيه تفرس ملا حياته يف الخالفة أبوه واله
وكان سري، أحسن املشيخة يف فسار املنعم عبد بن ومحمد الخالق وعبد الدهب أبو وهم
الشيخ وكان واألمرا، واألعيان الوزرا إليه تسعى زائدة وحشمة نافذة كلمة ذا مهيبًا شيًخا
ثم زمانية، ساعة مقدار معه يجلس الرشوق قبل يوم كل يف يأتيه الشرباوي هللا عبد
متزوًجا املرتجم وكان أحمد، سيد الشيخ ولده خلف مات وملا األزهر، إىل ويذهب يركب
كفالة يف فرتبى صغريًا تركه اآلن، املوجود وهو خليًال سيدي فأولدها الحنفي الشيخ بنت
ابن وفاة بعد املشيخة فيه انحرصت الذي أفندي عيل ابن أفندي محمد السيد عمه ابن
هللا، شاء إن ذلك ذكر يأتى كما األرشاف السادة نقابة إىل مضافة أحمد سيد الشيخ عمه

وألف. وماية وسبعني إحدى سنة صفر شهر أواخر يف املرتجم وفاة وكانت
مصطفى السلطان ووىل العثماني، خان عثمان السلطان السنة هذه يف أيًضا ومات
أواخر يف باشا سعيد محمد مرص إىل وحرض الحكيم ابن باشا عيل وعزل خان، أحمد بن
وسبعني ثالث سنة إىل مرص والية يف واستمر وألف، وماية وسبعني إحدى سنة رجب
سالت كثري مطر نزل وألف وماية وسبعني إحدى سنة أعني السنة تلك ويف وألف، وماية

السيول. منه
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انحازت من وغريدها، الفصاحة دوحة بلبل الفضالء، وأنبل النبالء أفضل ومات
أحد وهو الدمياطي، اللقيمي أسعد األكرم/مصطفى املاجد وتليدها، طريفها بدايعها له
أحمد بن محمد بن أحمد املرحوم أوالد واملرتجم وعثمان ومحمد عمر وهم: األربعة اإلخوة
ومن بلغاء. شعراء وكلهم العنبويس سبط الشافعي الدمياطي اللقيمى الدين صالح بن
األمري بها مدح التي الرضوانية املقامة يف األرجوانية مدامته نظامه وبديع كالمه محاسن
وصفها يف قال وقد مريعة، روضة بل بديعة مقامة وهو الجلفي، عزبان كتخدا رضوان

شعًرا: رصفها وبديع

واإلب��داع ب��ال��ح��س��ن وت��زرك��ش��ت م��ق��ام��ة ال��ب��دي��ع ب��م��ن��وال ن��س��ج��ت
واإلي��داع ال��ت��رص��ي��ع ب��ج��واه��ر ط��روزه��ا َوَوْش��ُي ح��واش��ي��ه��ا رق��ت
األس��م��اع ع��ل��ى ت��ج��ل��ى ال��م��دى ط��وال ال��ع��ل��ى رض��وان م��دي��ح ب��ح��ل��ي وغ��دت

بقوله: وابتدأها
سبل بنا وسلك اإلسعاد، مباهج مناهج أنهج ملن حمًدا الرحيم، الرحمن هللا بسم
ملجأ محمد وموالنا سيدنا العباد، من صفوته عىل والسالم والصالة اإلرشاد، معارج
عند الحوايج «اطلبوا الرشاد: طريق إىل يهدي الحق وقوله القايل املعاد، يوم الخاليق
والتابعني األمجاد، السادة وأصحابه آله وعىل وأفاد، به أنعم ما نعم فيا الوجوه»، حسان
ببلوغ وأتحفهم والقصاد، الوفود دعوة الكريم لبى ما السداد، مسالك والسالكني لهم

املراد. وحصول املنى
هاجت قال: رشيد، بن الربيع حدثني قال: سعيد، بن بشري البديع حكى فقد (وبعد)
مرص حمى ورود إىل الفكرية، األتواق لواعج بي وعاجت العذرية، األشواق دواعي يل
الحسن حديثها بمتن ألرشح الرفيعة، واملعاهد الحسنة املشاهد ذات البديعة، املعزية
من الطرف مصباح نور وأقتبس ورسي، روحي الجاري نيلها بحوايش وأروح صدري،
العلوم، معاني بدايع عرايس وأستجيل لطفائها، من الظرف أدواح نور وأقتطف ظرفائها،
العناية، أرسار السادة حماتها من وأستمد واملنظوم، باملنثور محالة الفكر منصات عىل
السمع وأشنف العلية، دولتها بغرر الطرف وأمتع الهداية، أنوار القادة برساتها وأسرتشد
الخافقني يف حالها وصف ولواء اآلفاق عطر قد عالها عرف فنُرش السنية، سريتها بدرر
مع الحركة عىل السكون بعد وبغيت بالحزم، مرسًجا العزم، طرف فامتطيت خفاق،
مقييل، مرسحي يف سمريي الهوى وباعث دلييل، السري يف الجوى حادي واتخذت الجزم،
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مع فأسعفتني والصباح، العيش يف الكرى وهجرت والرواح، بالغدو الرسى وواصلت
الزاهي حماها إىل بوصويل املطاف، خاتمة الوفاية مع وأسعدتني األلطاف، فاتحة الرعاية
بابها، من بالدخول حماتها يل أذنت فلما املأنوس، الزاكي برباها والحلول املحروس،
ذات املحاسن، متفرقات جمعت مدينة هي فإذا نقابها، برفع األزهر وجهها عن وأزهرت
فما الخنارص تعقد عليها البلدان، عروسة بل املدن غرة آسن، غري وماء بهجة رياض
بأحسن الزينة بحيل وتحلت مكني، بمكان الحسن من حلت لقد عبادان، وما صنعاء
وال املكية األرواح تنفح ورياضها النفوس، وترس القدسية األرواح تروح غياضها تزيني،
تتيه مقيل، وحسن مقال طيب إىل هلموا الظليل، ظلها أفياء تنادي عروس، بعد عطر
الدانية وثمارها الهني عيشها من تحويه بما األعطاف، مائسة األمصار من غريها عىل

شعر: القطاف،

إع��زاز ب��ه��ا ل��ه��ا ري��اض أو ن��ع��ي��م ط��ي��ب ال��ب��الد ف��ي ي��ك��ن إن
وم��ج��از ب��غ��ي��ره��ا م��س��ت��ع��ار ي��ق��ي��ن ع��ن ح��ق��ي��ق��ة ف��ب��م��ص��ر

للبدور هي التي القصور أفالك وأرمق والشوارع، املسالك بخالل أطوف فجعلت
أن فأنتج تقويم، بأحسن عزها طالع وقومت القويم، سريها المع زيج يف وتأملت مطالع،
عساكرها وقوة أمرائها بعزة فهي ترشق، السيادة له مجدها وناظر مرشق، سعدها كوكب
وأمنت والضياع، والقرى الثغور بهم حفظت قد مناظرها، عىل ظافرة ألضدادها، قاهرة
الضوامر، متون فوق الحروب يف الكماة فهم ضياع، وال خوف فال مسالكها يف الرساة
منهم فعزت لألعداء الخضوع أنفوا العساكر، وبدور الهيجاء يف للرضوب الكفاة وهم
خفقت فكم لبوس، والدروع وشاًحا فاتخذوها األسلحة بعوايل الولوع وألفوا النفوس،
ومدح، ثناء آيات العزمات بمجامع وصفهم يف وتليت وفتح، نرص رايات الغزوات يف لهم

شعر:

راي��ات ال��ع��ال ب��س��م��ا ل��ه��م خ��ف��ق��ت ب��م��ع��ش��ر ال��ب��الد ب��ي��ن زه��ت م��ص��ر
آي��ات ل��ن��ا ت��ت��ل��ى وب��م��دح��ه��م ح��دي��ث��ه��م ن��ش��ر ط��اب األع��زة ف��ه��م

يف استوطنت الزاهر، املورق بناديها ونزلت الباهر، املرشق بواديها حللت (وملا)
ونصبت نمارق، والرسور األنس من يل وبسطت غرًفا، مغانيها من وتبوأت رشًفا، أعاليها
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وصافتني الصفاء، إخوان األذكياء األحبة ووافتني رسادق، والحبور اإليناس من عيلَّ
أرواحنا ومربع واللطايف، األدب رياض أفراحنا مجمع الوفاء، أخدان األتقياء األعزة
املنى عرايس ونجتيل التهاني، بحانات الهنا كؤوس نحتيس واملعارف، الطلب غياض
اإلسعاف بمطلع املربة وقمر مزهر، اإلسعاد بأفق املرسة كوكب واملثاني، املثالث بنغمات
وصفت، راقت الحالية مواردنا ومشاريع وصفت، التي الحالة هذه عىل نحن فبينما مبدر،
حياض به نضبت حادث، بأعظم كنانته من ورماني عابث، نظرة إىل الدهر نظر إذ
حظي وصار الواجب، حقي مفروض منه حرمت انتعايش، رياض منه وذبلت معايش،
الوصول باب وأصبح املطلق، وقفي يف الترصف عن فُقيِّدت حاجب، ثم وليس املنع
واضحات تعريفها بعد وتنكرت املشارب، صافيات ذلك عند فتكدرت مغلق، دوني إليه
أنواع جميع العلل مع واعرتاني واالختالف، االشتباه دائرتي بني ما وحرمت املآرب،
مناص، حني والت ينادي والقضاء الخالص، بحسن للتوصل التوسل وعز الزحاف،

مفرد:

ال��م��س��ع��ف ف��ي��ه ق��ل ق��د ح��ادث م��ن ت��ص��ب��ر ح��ي��ن والت ال��خ��الص ع��ز

بي هتف إذ القفاز، الشاسعة الحرية متاهة يف تايه االفتكار، فيايف يف حاير أنا فبينما
السابح أيها وقال: واالشتباه، الوهم واردات من بقلبي ما أزال االنتباه، سما من هاتف
وال التدبري، معالم طرق عن تحيد كم إىل وأشجانه، قلقه بفجاج السايح أحزانه، لجج يف
من أنت أين الجار، عزيز املنجد من أنت أين النصري، وال املغيث طلب يف الهمة تجيد
وطيبة والنجا، اليمن وركن القصد وكعبة وااللتجا، األمن حرم الذمار؟ حامي املسعد
اآلمال، مدينة املستمنح وبغية املحتمي سينا وطور املستملح ونزهة املنتمي، قدس الوفد
ومن الفرقد، عىل مقامه السامي املجد ذي املطالب وصنعاء اإلقبال، وعرينة املآرب ومدين

شعر: يتوقد. السعد بمطلع عزه كوكب

ال��ب��در ع��ل��ى ي��ت��ي��ه ال��زاه��ي وك��وك��ب��ه ق��ري��رة ال��م��ع��ال��ي ع��ب��ن ب��ه أم��ي��ر
م��ص��ر ف��ي واألم��ن اآلم��ال ك��ع��ب��ة غ��دا ف��إن��ه ع��زٍّا ت��ل��ق ب��ح��م��اه ف��ل��ذ
ال��ده��ر م��ن أج��ل ال��ص��غ��رى وه��م��ت��ه ه��م��ة ك��ل ع��ل��ى ت��ع��ل��و ه��م��ة ل��ه

عنه سعد يا حديثك من فزدني األوصاف؟ لهذه الحايز األمري هذا «من فقلت:
مآثر إليه تنسب من ومنتهى حاتم، من أسمح الكرم يف «هو فقال: اإلنصاف»، بلسان
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وصفه كمال فعن به، ساواهما ومن وجعفر، الفضل هبات أنىس عطاياه ففضل املكارم،
وأذكى الهصور، األسد قسورة من وأثبت املشهور، عنرتة من أقدم الشجاعة ويف قرص،
انتظام كمال التدبري حسن يف وله فصاحته، يف املأمون من وأبلغ نباهته، يف إياس من
الشاعر در وهلل السباق، قصب حايز الرهان يوم السبق حلبة يف وهو انتساق، وجمال

العيل: الوصف هذا بديع إىل أشار حيث الجيل، الوصف يف اللبيب

ث��وان ل��ه��ن ي��خ��ل��ق ل��م ل��ع��ق��اي��ل ألرب��ع إال ك��ف��اه خ��ل��ق��ت وم��ا
ع��ن��ان وح��ب��س ه��ن��دي وت��ق��ل��ي��ب ن��اي��ل وإع��ط��اء أف��واه ت��ق��ب��ي��ل

اللدنية، املواهب بتاج وتوجه السنية. األوصاف بهذه خصه بمن أقسم (فقلت):
املحمودة، والسجايا املعدودة، املزايا هذه تكون ال كيوان، عىل األسمى قدره أسمى وبمن
بوصفه عارف من درك هلل فقال: رضوان، الكتخدا حرضة األوان، وفريد الندى ألمري إال
اسمه يف بمعمي أتحفك أنا وها الهني، ومورده الحايل نعته مرشع من وغارف السني،

وهو: تمييز، بأحسن وميزه قلبك مصباح نار بضوء فاستخرجه العزيز،

ب��ه ف��ل��ذ واالل��ت��ج��ا ال��ن��دى ف��ي اإلم��ام ه��و
ق��ل��ب��ه ن��ور وض��اء ال��ع��ال ع��ل��ى س��م��ا ف��ك��م

يف أسمعني ولقد العبارة، ظرف يف وأجدت اإلشارة، لطف يف أحسنت (فقلت):
مخرتعة أبياتًا الحكيم، أسلوب عىل الجارى اللبيب املوىل مادحه الكريم، جنابه وصف
وها تشطري، أحسن فشطرتها املباني، بديعة حالية األلفاظ رقيقة املعاني، دقيقة لنفسه

وهي: مشري، ببعضها أنا

اإلف��ض��ال ي��د ج��وًدا ب��ه��ا س��م��ح��ت آي��ة إال رض��وان م��ا وأب��ي��ك
األف��ع��ال ش��ه��ام��ة ب��ذاك ش��ه��دت وك��م��ال��ه ف��ض��ل��ه ق��ض��اي��ا ص��دق��ت

الحمى ويممت التيسري، وباهلل املشري أمر ممتثًال املسري، عنان الحال يف أطلقت ثم
لناديه وصلت فعندما األفراح، راية االجتماع بطريق يخفق النجاح، حصول مرتجيًا
وقفت رحابه، أنوار بوارق ضياه والح األريج، الخصب واديه وروض البهيج، الرحب
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اللجني بمداد عليه يسطر أن األسعد، الباب بهذا جدير فقلت بابه، بفتح مستبًرشا متيمنًا
والعسجد.

نُ��ْج��ح��ه م��س��ن��د ال��س��ع��د ب��ش��ي��ر وروى ف��ت��ح��ه آي��ة اإلس��ع��اد ت��ال ب��اب
ش��رح��ه ب��داي��ع ع��ن ��ا ن��صٍّ وت��روي��ه ب��م��ا زاه��ي��ة ال��روح ح��واش��ي وغ��دت
ب��ف��ت��ح��ه ح��ب��ي��ُت ق��د ب��ب��اب س��ع��ٌد م��ؤرًخ��ا ق��ال ل��ل��رض��وان وال��ع��ز

مناهج يف الناظر رسحت بالداخل، اإلذن براهني وقامت الوصول، قضايا صدقت وملا
رفيع البناء محكم منزًال فرأيته معانيه، صنيع بمباهج الخاطر ورشحت مغانيه، بدايع
شعب وما سمرقند صغد فما واألجناد، الخدم بأبدع متحوًفا باملمالك محفوفا العماد،
مرشقة، زاهية جمال مشاهد معاهده واإليوان، العماد وذات والسدير الخورنق وما بوان،

مونقة. باهية كمال معاهد ومشاهده

إي��وان��ا اإلت��ق��ان ص��ن��ع��ة ف��ي وف��اق م��ن��ظ��ره ط��اب ع��ز ب��م��ن��زل أن��ع��م
ون��ع��م��ان��ا ك��س��رى أو ق��ي��ص��ر م��ل��ك ف��ي اج��ت��م��ع��ت م��ا ق��ط ح��س��ن ب��دائ��ع ب��ه
ورض��وان��ا ع��زٍّا ح��ب��ى أرخ��وه ق��د دوح��ت��ه أرج��اء ف��ي وال��م��ج��د ف��ال��س��ع��د

بديباج أرضه وكسيت العسجدية، النقوش من نجوم مصابيح سماؤه زينت قد
مناظرها وزهت بالخصور، كاملناطق الرياض به أحاطت الجوهرية، الفرش من مرقوم
القاني الشقيق وأزهر الجني، والورد الغض النرجس بها أينع واملنثور، باملنظوم الباهرة
بالبنفسج ويتنفس الهتَّان، الغمام لبكاء فرًحا النسيم فيها يتبسم السني، والسوسن
حمائمها وتصدح والطيب، الكبا بعرف كمايمها تنفح األقحوان، ثغور لضحك ترًحا
الشاعر قال كما والعندليب تتثنى، الصبا بلطيف فأغصانها والحبيب، الربا بوصف

يتغنى: باإلنشاد

ن��ش��ره��ا ال��ك��ون ع��ط��ر زه��ور ب��ح��س��ن زي��ن��ت روض��ة
ض��واح��ك ف��ي��ه��ا ال��ن��س��ي��م وث��ن��اي��ا ت��غ��ن��ى ل��ع��ن��دل��ي��ب ب��ان رق��ص
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املذاب، والترب املديحة النقوش بويش حالية القباب، عالية أنس قاعة به ابتهجت قد
عجيب. صنع بأبدع اإلتقان جيدة غريب، وضع أرفع عىل البنيان مشيدة

ال��ع��ج��ي��ب ب��ال��م��ن��ظ��ر وزه��ت أرج��اؤه��ا اب��ت��ه��ج��ت ال��ت��ي ال��ع��ز ق��اع��ة ح��ب��ذا ي��ا
ال��ذه��ب ع��ن ��ا ن��صٍّ ب��ال��ض��ي��ا م��س��ل��س��ًال ُح��ل��ى ح��دي��ث ال��زاه��ي ن��ق��ش��ه��ا ل��ن��ا ي��روي
وال��ط��رب األن��س ودواع��ي ب��ح��ان��ه��ا ك��م��ل��ت ق��د ب��ال��رض��وان ال��ب��ش��ر ن��ف��ائ��س
ي��غ��ب ل��م ال��ب��در وض��ي��اء أف��الك��ه��ا ف��ي ك��ال��ك��واك��ب تُ��س��رى األح��ب��ة ب��ه��ا
ال��ش��ه��ب م��ن ن��ب��ال أف��راح��ه��ا رم��ت��ه دوح��ت��ه��ا أف��ق ه��م ش��ي��ط��ان أم ل��و
ال��خ��ص��ب روض��ه��ا ف��ي م��زه��ًرا ال��ه��ن��ا زال ف��ال ال��ك��م��ال آلداب روض
واألدب ب��ال��ع��ز ت��زده��ي ق��اع��ة ي��ا م��ؤرخ��ه��ا ن��اداه��ا ح��ي��ث ل��ه��ا ب��ش��رى

آمنة والغزالن مراتعه، بسوح مائسة تمرح واملها مرابعه، بربع آنسة ترسح فالظبا
عيون إىل تشري الغمام، سجف تحت من الغرية بعني ترمقهم والغزالة واآلرام، رسيه يف
ميل األغصان أعطاف يخجل عيونها، السلم مع البسوس حرب وتثري جفونها، الجهم ابن
وسعاد، عزة أخبار بالخفر وتنىس خدودها، صبغة النعمان شقايق ويفصح قدودها،

قلت: كما وسهاد، صبوة للمنساك بالحور وتنشئ

ال��س��ح��ب ف��ي ال��ت��م ب��دور س��ن��اه ي��زري ه��ي��ف ذي ال��ق��د رش��ي��ق ظ��ب��ي ك��ل م��ن
ال��ل��ع��ب م��ع��رض ف��ي ب��ه ي��ص��ول ل��ح��ٌظ ل��ه ال��رض��اب م��ع��س��ول ال��م��راش��ف ح��ال��ي
ال��ع��ج��ب م��ن ي��ح��وي ف��ك��م ح��دِّث ف��ع��ن��ه رق��ت��ه ال��ص��ب ك��دي��ن خ��ص��ر ق��ي��ق

شاهدته مما قضيت وهيجني، أبهني ما ولحظت وأبهجني، رسني ما ملحت وحني
طرف غضضت لكني عجبًا، الهوى بحر يف سبيله يتخذ أن القلب وكاد طربًا، العني
املجلس ذلك صدر إىل وتقدَّمت ورعبًا، رهبًا خاطري طرف وأمسكت وأدبًا، حياءً ناظري
العقول تحار النقوش زاهي إيوانًا فرأيت بديع، وحسن حسن بديع لكل الحاوي الرفيع،
ونفخ الزهية، الربيع روضات فأذكرني بعرفه، النفوس ح يروِّ أرًجا وشممت وصفه، يف

فقلت: املسكية، أزهارها كمايم

ال��ع��ج��ب ن��ق��ش��ه ف��ي زه��ا ح��س��ن إي��وان م��ن ال��م��ح��اس��ن واس��ت��ج��ل األن��س إل��ى ب��ادر
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ال��رط��ب ك��ال��م��ن��دل ع��رف��ه ش��ذا ي��ب��دو ح��ال ال��رب��ي��ع إب��ان ال��روض ك��أن��ه
ط��رب ف��ي ال��رض��وان ع��ال ب��ط��ي��ب ت��ش��دو ب��دوح��ت��ه أض��ح��ت ال��ه��ن��ا وس��اج��ع��ات
م��ن��س��ك��ب غ��ي��ر ب��ن��ض��ار ووش��ي��ت ق��ب��ت��ه ال��ت��ب��ر ب��م��ذاب زخ��رف��ت ق��د
ال��ذه��ب ع��ن زه��ًوا ح��ل��ي��ه��ا م��س��ل��س��ًال م��ؤرخ��ة ت��روى أح��ادي��ث��ه��ا ف��اس��م��ع

بحلل أرجاؤه كسيت وقد اإليوان، ذلك بأفق مرشقة اإلسعاف شمس وشاهدت
والسعد السامي املجد صاحب املؤيد، املنصور األمري الصدر صدره ويف والرضوان، الرضا
أفراحها تجديد وواىل حرضته، بدوام املعزية مرص بهجة هللا أدام املؤيد، والعز النامي
وهو توجته بما يرتنم أن املجيد، جنابه بمشاهدة يحظى بمن وجدير نرضته، غرة ببقاء

املجيد: الشاعر قول

ح��اله��ا ع��ي��ن ك��ان إذ ب��رض��وان��ه��ا ت��ف��اخ��ًرا ت��ت��ي��ه أن ل��م��ص��ر ح��ق��ي��ق
ض��ح��اه��ا وش��م��س دي��اج��ي��ه��ا وب��در ع��ي��ن��ه��ا وإن��س��ان ل��ي��ال��ي��ه��ا ه��الل
وع��اله��ا م��ج��ده��ا ش��م��ل��ي وج��ام��ع وج��واده��ا م��ن��ص��وره��ا م��ؤي��ده��ا

أنيس بني ما مسامرته، وندماء مسايرته، سمراء خاصته، من جملة بمجلسه ورأيت
يهدي األريب فاألنيس نسيق، وكاتب رقيق، ونديم أديب، وعليم لبيب، ورئيس أريب،
من له واآلداب، اللطف مع التحف غرايب بيدي نجيب جليس املستطاب، بحديثه األنس
والرئيس العال، رتب حائز األمراء أعيان عند التقدم ويف ُحال، وأجمل زينة أكمل املعارف
طباعه جبلت قد العالج، وأجناس الطبايع بأنواع خبري املزاج، لطيف حاذق اللبيب
واألديب الشفاء، بهجة يخاطبه من لقلب ألفاظه وجلبت الوفاء، قانون عىل السليمة
يف يجارى ال واإليداع، التورية باستخدام املعانى محىل واإلبداع، اإلنشاء فصيح العليم
املعاني رقيق الحاذق والنديم يراعة، البالغة مضمار يف مد إذا يبارى وال الرباعة، ميدان
وحالوة النباهة بنهاية معروف اإلخاف، درر بجواهر املجالس هامات يتوج واألوصاف،
حسن الخط، ياقوتي الصاق والكاتب ومساهمة، مقاسمة اآلداب رتبة يف له املنادمة،
أهل بني له رفعت وكم األقالم، أرباب بإصالح بصري والضبط، الشكل معرفة يف اإلتقان
بحسن اللطفاء مجامع وتحفة املسامرة، بطيب الظرفاء نزهة غدا فريد فكل أعالم، النهى
والحنفاء، والنظراء البلغاء آداب وروض الخلفاء، مجلس هذا لعمرى: فقلت املحارضة،
حدِّثت ما فوق فهو تعد، تحىصوال ال تأنقه وأصناف تحد، ال رونقه فأوصاف وبالجملة

فقلت: كالعيان، الحقيقة يف الخرب وليس الركبان، عنه
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ال��رك��ب��ان وص��ف��ه ع��ن ح��دَّث��ت م��ا أرى ك��ي ال��م��ع��ظ��م م��ج��ل��س��ه واف��ي��ت
ال��ش��ج��ع��ان ه��اب��ه ب��أًس��ا وش��ه��دت م��ث��ل��ه ألح��ن��ف م��ا ح��ل��ًم��ا ف��رأي��ت
ال��ن��ع��م��ان دوح��ه ش��ق��اي��ق ي��ح��م��ي ك��م��ا ص��ول��ت��ه ب��ع��زم ال��ج��وار ي��ح��م��ي
وال��رض��وان واإلس��ع��اد وال��م��ج��د وال��ث��ن��ا وال��س��ي��ادة ال��س��ع��ادة ف��ل��ه
ال��ب��ره��ان م��ق��ال��ه ب��ص��دق ف��ق��ض��ى م��دَّع ال��م��داي��ح ش��رع ف��ي ق��ام م��ا

اعرتاني املتاليل، وجهه أنوار سنا ومشاهدتي العايل، الجناب ذلك مواجهتي وعند
شعر: وكمال جمال بني مندهًشا ورصت وجالل، هيبة وارد

م��ب��ه��ون��ا ب��م��ق��ام��ه ال��ف��ت��ى ت��دع م��ه��اب��ة م��ن��ه ف��م��ل��ي��ت واج��ه��ت��ه

ودع عليك خفض وقال: السكينة، آية قلبي عىل وتال الطمأنينة، وارد أدركني ثم
واملقام، الحمى هذا سيد فإن الوحشة، وجل باالستئناس عنك وارصف الدهشة، خجل
لو وتود الصيد، وامللوك األقبال أبطال وتهابه الرضغام، سطوته يحذر ممن كان وإن
ظرفه بمباني ونطق الكتاب، بنان لطفه معاني خطت ممن فهو العبيد، جملة من له كنت
مع فتقدمت وحيا، جنابه أم من بالبرش يتلقى املحيا، طلق الثغر متبسم اآلداب، لسان
وسهًال، أهًال مرحبًا وقال: فتهلل الكريم، بمقامه تليق بتحية وحييته والتعظيم، األدب
عن ترتجم قصيدة إليه فقدمت ، وظالٍّ أمنًا فحبيت خصيبًا وروًضا حصينًا ً ملجأ صادفت

وهي: حجتي، براهني بثبوت وتشعر قصتي،

م��ق��ب��ول أرج��وه ل��م��ا س��واك وم��ا م��أم��ول ع��ل��ي��اك م��ن ال��م��ق��اص��د ن��ج��ح
ت��ح��وي��ل ع��ن��ك ل��ي وم��ا ال��رج��اء م��ن ن��ج��ب ع��ل��ى آم��ال��ي ل��ح��ي��ك س��رت
ت��ح��ص��ي��ل ل��ل��ح��اج��ات ف��ي��ه ح��م��ى ه��ذا أن��ش��ده��ا ال��ع��ز ل��ب��اب اس��ت��ق��رت ل��م��ا
وال��س��ول ال��م��ق��ص��ود ��ه أمَّ ل��م��ن ب��ه م��ش��اه��ده ع��زٍّا ت��زده��ي ح��م��ى ه��ذا
م��ن��ه��ول ال��ع��ذب ال��ك��وث��رّي وورده م��ش��ارع��ه ش��ه��ًدا خ��ل��ت ق��د ح��م��ى ه��ذا
م��ج��ب��ول اإلس��ع��اف ع��ل��ى ذراه ح��ام��ي ش��رف ف��ي ال��رض��وان ب��ح��ل��ى ح��م��ى ه��ذا
ق��ي��ل��وا ح��ي��ه ف��ي ال��ن��ج��ا ي��روم م��ن ي��ا ب��ش��ائ��ره ن��ادت ال��م��ل��ت��ج��ي ح��م��ى ه��ذا
م��ح��ل��ول ال��ص��ب��ر ف��ع��ق��د ال��خ��ن��اق ض��اق ل��ق��د ف��ق��ل��ت: ت��ل��ق��ى م��ا واش��ك ب��ه ف��أن��زل

65



الثاني) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

م��ع��ق��ول ال��ه��ي��ج��اء س��اع��ة وال��ف��ك��رف��ي ق��ال ال��ع��ن��ي��د ده��ري ي��ح��ارب��ن��ي ذا ك��م
وم��س��ل��ول م��ش��ه��ور وال��س��ه��م وال��س��ي��ف س��اي��ح��ة ف��وق خ��م��ي��س ب��ح��ر ي��ج��ر
ت��ط��وي��ل وال��ت��ف��ص��ي��ل ح��ال��ي ش��رح ف��ي م��ج��م��ل��ة ال��ل��ف��ظ ب��وج��ي��ز وق��ص��ت��ي
ال��ت��ع��ال��ي��ل وأف��ن��ن��ت��ه اص��ط��ب��اري ِع��ي��ل وق��د ال��ج��ن��ان أخ��ف��ى ب��م��ا ال��ل��س��ان ب��اح
م��وص��ول اإلش��ف��اق وال ي��ب��دو ال��ع��ط��ف ال م��ص��دره أخ��ب��ار ع��ن ح��ال��ي ي��ن��ب��ي��ك
ت��ح��ل��ي��ُل؟ ال��ت��ح��ري��م ي��ن��س��خ ف��ه��ل ك��ره��ا م��ف��ت��رٌض وه��و ح��ق��ي واج��ب ح��رِّم��ت
ت��ب��دي��ل؟ ل��ل��ح��ك��م أم��ا ال��ق��ي��اس ع��ك��س م��وج��ب��ة ب��ال��ن��ق��ض س��ل��ب��ت ق��ض��ي��ة
ت��ع��ل��ي��ل ال��ت��دب��ي��ج ب��ح��ل��ى ل��ه��م ب��م��ن م��خ��ل��ص��ه��ا ح��س��ن ف��ي م��راج��ع��ت��ي ط��ال��ت
األب��اط��ي��ل إال م��واع��ي��ده��ا وم��ا ي��م��ط��ل��ن��ي ال��ق��ص��د ب��ب��ل��وغ غ��دا ك��لٌّ
وت��ع��ج��ي��ل ت��ح��ق��ي��ق ب��ف��ض��ل��ك ل��ه م��ن��ج��زه ب��اإلس��ع��اف وع��دك وص��دق
وم��س��ي��ول م��رج��و ال��م��ك��ارم وذو إغ��اث��ت��ه ت��رج��ى م��ن أع��ظ��م ف��أن��ت
ت��أه��ي��ل ال��م��ج��د ف��ي ل��ه س��ع��د ع��ل��ى ط��ال��ع��ه ال��م��س��ع��ود ن��ج��ل��ك وس��ي��ل��ت��ى
م��ك��ح��ول ال��ع��ي��ن ق��ري��ر ال��م��ع��ال��ي ط��رف ب��ه ال��ن��ي��ري��ن ف��رع ال��ع��ص��ر ري��ح��ان��ة
وت��ن��زي��ل ط��ه ت��ح��رس��ه األس��واء م��ن ال��ع��ل��يِّ م��واله ح��ف��ظ ف��ي زال ال
م��ب��ذول ت��رج��وه وم��ا وص��ل��ت ب��ن��ا ك��رًم��ا وق��ل ت��ه��وى ب��م��ا ح��ب��ي��ت ف��اس��ع��ف
ت��ن��زي��ل ال��ذك��ر ف��ي ل��ه��ا ت��روى وع��ن��ك م��س��ط��رة ال��ع��ل��ي��ا م��آث��رك دام��ت
ت��ك��م��ي��ل ال��ع��ز ب��دوام ي��زي��ن��ه رغ��د ف��ي ال��س��ع��د ع��ل��ي��ك ب��رح��ت وال
وم��ك��ف��ول م��ض��م��ون ل��ك ال��ه��ن��ا ح��ي��ث ع��ال ش��م��وس ف��ي��ه��ا ت��ج��ت��ل��ي ون��ع��م��ة
إك��ل��ي��ل ت��اٌج ل��ه��ا ع��الك وم��ن ُج��ِل��ي��ت ق��د اإلس��ع��اد ب��ح��ل��ى دول��ة ف��ي
ت��أم��ي��ل ال��ش��ر ذا ي��ا ع��ط��ف��ك َس��ي��ب ف��ي ول��ه ال��ح��م��ى أم أس��ع��د م��ص��ط��ف��ى م��ا
م��أم��ول ع��ل��ي��اك م��ن ال��م��ق��اص��د ن��ج��ح أن��ش��ده ال��ف��ك��ر ح��ي��ث ال��ب��ش��ارة ل��ه

رمقني ثم املصيب، املتوقد فكره بجودة فيها وجال لبيب، متأمل بعني إليها فنظر
واإلسعاد، القصد بنجح «أبرش وقال: وعطفه، لطفه بعني والحظني بطرفه، البشاشة مع
ونجاح والسعد، العز بدوام له فدعوت املراد»، بحصول تعاىل هللا شاء إن فتظفر
ثنائي بلسان عاله مادًحا أمرى، عاقبة حامًدا وانرصفت القصد، ببلوغ املنتج التدبري
التحصيل واجب الكريم وعد أن لعلمي الجميل، بوعده مستبًرشا القلب طيب وشكري،

فقلت:
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ص��دق��ه ت��ح��ق��ق م��ن ف��ي��ه ل��م��ا ال��ع��ي��ن ب��ه ق��رت ال��ك��ري��م وع��د إن
ب��ح��ق��ه وف��اء ب��ش��رت��ه ح��ي��ث ب��ن��ج��اح ألس��ع��د ف��ه��ن��ي��ئً��ا

املنن، وتقليد املعروف اصطناع عىل الحاث الحسن، بالحديث أذكره أن أحبب وقد
عليه عرض ملا هللا رسول أن واالنتقاد، العلل عن الخايل اإلسناد، العاىل بالسند روينا
بنت أنا هللا رسول «يا فقالت: الطائي، حاتم بنت عليه عرض ممن كان هوازن سبي
الطائي»، حاتم بنت أنا الزمان، نوايب عىل ويعني املعدوم ويكسب الكل، يحمل كان من
لها ما لها ورد ملسو هيلع هللا ىلص عليها فمنَّ عليه»، لرتحمنا مسلًما أبوك كان «لو هللا: رسول فقال
وصويحباتي؟» هللا رسول «يا فقالت: افتقر» قوم وغني ذل، قوم عزيز «أكرموا وقال:
لك أدعو أن يل أتأذن هللا رسول «يا فقالت: كريم»، بنت كريمة «وصويحباتك، فقال:
وال مواقعه برك هللا «أوقع فقالت: وعوا» «أنصتوا ألصحابه: وقال لها فأذن بدعوات؟»،
اصطناع يف هذا وحسبك … الحديث ردها» يف سببًا كنت إال نعمة نعمة ذي عن زالت
له قال رشيد بن الربيع حديث انتهى) (وملا امللهوف وإغاثة املنتمي وإعانة املعروف،
يف يراعك عنان فأطلق بالنجح، ظفرت قد برشاك «برشاك سعيد: بن بشري البديع صاحب
أعرتف لكنني عيلَّ، واملنة الفضل فلك إيلَّ بإرشادك، أحسنت الربيع: فقال املدح»، ميدان
وشيم العلية، محاسنه أوصاف استيفاء عن يراعي، لسان تقصري وأتحقق باعي، بقصور

شعر: السنية، وأخالقه الجليلة مكارمه

ص��ف��ات��ه ح��ق أق��ص ل��م م��دح��ه ف��ي ق��الئ��ًدا ال��ن��ج��وم ال��زه��ر أن��ظ��م ل��و

املقام لهذا أهًال أكن لم وإن الكليل، الفكر قريحة به جادت ما أنشد أنني عىل
(فقلت): الجليل

ص��ادح��ه ب��ال��رض��وان ال��ع��ز ره��ات��ف ن��واف��ح��ه ط��اب��ت ق��د ال��س��ع��ادة روض
م��داي��ح��ه ال��م��ن��ش��ي ق��ل��م وزي��ن��ت ك��م��ل��ت أوص��اف��ه ال��ذي األم��ي��ن ه��و
الي��ح��ه األك��وان ع��ل��ى ي��ل��وح ب��دًرا ل��ه��م اس��ت��ب��ان ح��ت��ى ال��ع��ال ف��ي ال��ورى ف��اق
م��س��ارح��ه أم��ن��ا وزه��ت أح��ك��ام��ه ف��ان��ت��ظ��م��ت ال��س��ع��د ش��رف��ات ب��ه أع��ل��ت
ف��ات��ح��ه ال��م��ن��ص��ور ت��دب��ي��ره ف��ج��ي��ش دع��ائ��م��ه ش��ي��دت ب��ه ال��م��ع��ال��ي ح��ص��ن
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وراي��ح��ه غ��ادي��ه ال��م��س��رة ي��ل��ق��ي وارده اإلس��ع��اد ب��ح��ل��ى ح��ال وق��د
م��ان��ح��ه ب��اإلس��ع��اف ف��ه��و وأم��ه ح��ادث��ة األي��ام م��ن ع��رت��ه ف��م��ن
راج��ح��ه راوي��ة ف��إس��ن��اده ف��اس��م��ع ت��ح��ف��ظ��ه رم��ت إن ال��ع��ال ف��ي ح��دي��ث��ه
واض��ح��ه ال��ح��س��ن ب��ص��ف��ات م��س��ل��س��ًال وم��ت��ص��ًال م��رف��وًع��ا َع��نِّ��َي وخ��ذه
رائ��ح��ه ال��ت��ق��س��ي��م م��ن اس��ت��ب��ان ح��ي��ث ح��ل��ى ال��ح��واس ال��خ��م��س وص��ف��ه ت��ق��اس��م��ت
م��ادح��ه ي��ه��دي��ه م��ا ال��س��م��ع وش��ن��ف أرج م��ن األرج��اء ع��ط��ر ف��ع��رف��ه
ت��ص��اف��ح��ه واف��ت راح��ة ف��ي وال��س��ع��د م��ح��اس��ن��ه رؤي��ا ف��ي ال��ع��ي��ن وق��رة
ط��اف��ح��ه ع��م ك��ب��ح��ر ال��ن��وال ف��اض ي��ده وم��ن ذوق��ا ح��ال ق��د وذك��ره
ش��ارح��ه ب��ال��ت��ص��دي��ق ح��ال��ي ل��س��ان ت��ص��وره ف��ي ق��ول م��ج��م��ل وذاك
ن��واف��ح��ه ط��اب��ت ق��د ال��س��ع��ادة روض وم��ا ال��ه��زار غ��ن��ى م��ا م��ع��ال��ي��ه دام��ت

أحق ذلك إدراك عن بالعجز فاالعرتاف أطرى، ولو مقرص مادحه أن األمر وقصارى
تنرش حميدة أوصاف بإبداع واختص للعال، وكفؤ للمعايل أهًال خلق وقد كيف وأحرى،

شعر: املال، بني وتذكر

ال��ح��م��ي��د ال��خ��ل��ق ل��ك ع��ال م��ل��ي��ك ف��رًدا أص��ب��ح��ت ق��د م��والي أي��ا
م��ح��ي��د ي��درك��ه ل��ي��س ووص��ف��ك ال��ق��واف��ي ب��ه ت��ح��ي��ط ال ف��م��دح��ك
ي��ري��د ك��م��ا رج��اك ل��م��ن وك��ن��ت ال��م��ع��ال��ي أرادت��ك ك��م��ا خ��ل��ق��ت

مقام يف وقف صحيفته، وجه بمداده وبيض خدمته، حق بعض القلم أنهى وملا
بتوايل له داعيًا واالنرصاف، بالرجوع مواله من اإلذن وطلب واالعرتاف، والخضوع األدب
بعني ملحوًظا زال ال واملناقب، الذكر الجليلة الهمم وثبت العواقب، املحمودة النعم
النثر يف منشئ أبدع ما هللاُ﴾، ﴿َفَسيَْكِفيَكُهُم كفاية بوقاية محفوًظا مواله، حماية عناية

ختام. بأحسن التاريح وزها والنظام،

ج��ن��ح��ه غ��ي��اه��ب ف��ي ك��ب��در ت��زه��و م��ق��ام��ة ال��ج��ن��اب ع��ال��ي إل��ى ت��ه��دي
م��دح��ه ب��داي��ع أب��دت ل��م��ق��ام��ة ت��اري��خ��ه��ا ب��دا ح��س��نً��ا س��م��ت ل��م��ا
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سعده: هللا أدام وعده ينتجز وقال

ش��رح��ا م��ا ب��اإلس��ع��اد ق��ص��دي وم��ت��ن ف��ت��ح��ا م��ا ب��ال��ن��ج��ح ال��رج��ا ف��ب��اب ع��ط��ًف��ا
ل��ح��ا م��ا ل��ل��ع��ي��ن ال��ه��ن��ا أف��ق وب��رق ط��ل��ع��ت م��ا ال��ح��ج��ب ف��ي ال��م��ن��ى ف��ل��ك وش��م��س
َس��بَ��ح��ا ق��د األش��ج��ان ل��ج��ج ف��ي وال��ل��ب س��ائ��ح��ة ال��وه��م ب��ف��ج��اج ف��ف��ك��رت��ي
س��ف��ح��ا ق��د ال��دم��ع ب��غ��ي��وث ون��اظ��ري ت��اب��ع��ه��ا واألن��س ف��ق��دت وراح��ت��ي
ج��ن��ح��ا؟ ق��د ل��إلغ��ض��اء م��والي وأن ب��ه خ��ص��ص��ت ق��د ح��ظ س��وء م��ن ذاك ه��ل
ب��رح��ا م��ا ق��ط ع��ز م��ب��اه��ج وع��ن ع��زائ��م��ه ال��ع��ل��ي��ا ب��س��م��ا س��م��ت م��ول��ى
ن��ف��ح��ا ع��ط��ره��ا ف��ض��ل أح��ادي��ث ع��ن��ه راوي��ة ال��رك��ب��ان ب��س��ي��رت��ه س��ارت
ط��ف��ح��ا ق��د ال��ف��ض��ل ب��ف��ي��وض م��وج��ه م��وارده س��ح��ت ق��د ج��ودك وف��ي��م
ص��دح��ا أدواح��ه ف��ي ال��س��ع��د وه��ات��ف أزاه��ره ف��اح��ت ق��د م��ج��دك وروض
م��ت��ش��ح��ا ب��ال��ع��زِّ ن��ع��م��ة ف��ي زل��ت ال رض��ا ب��ع��ي��ن ع��ط��ًف��ا ال��م��ن��ت��م��ي ف��الح��ظ

الفطر: بعيد ويهنئه يمدحه وقال

ت��ه��ل��ل ب��ش��ر م��ن وال��وق��ت أق��ب��ل ب��ال��س��ع��د ال��ه��ن��ا ع��ي��د
م��ح��ج��ل إع��زاز ب��ي��م��ن أغ��ر ط��رف ع��ل��ى واف��ى
م��س��ل��س��ل ب��إس��ع��اد ي��س��م��و م��س��رة ح��دي��ث ي��روي
وم��ن��دل م��س��ًك��ا وت��ع��ط��رت ال��رب��ا م��ن��ه ف��ت��أرج��ت
وم��ن��ه��ل ورًدا ح��ال ع��ي��ًدا س��ي��دي ب��ع��ي��د ف��اس��ع��د
ت��ج��م��ل إن��ع��ام ب��زه��ور س��ع��ادة ب��روض وأق��م
ي��خ��ذل أق��ص��ي��ت وم��ن ع��زٍّا ب��ن��ص��رة ُح��ب��ي��ت واب��ش��ر
وم��ج��م��ل ت��ف��ص��ي��ًال ال��ده��ر ح��ال ل��س��ان ع��ل��ي��ك ي��ث��ن��ي
أع��دل ال��غ��ص��ن ق��وي��م ع��م��ر م��ن ت��خ��ت��ار ك��م��ا ت��ب��ق��ى
أق��ب��ل ب��ال��س��ع��د ال��ه��ن��ا ع��ي��د أو ال��ص��وم ش��ه��ر آب م��ا
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عليها وكتب قصيدة، كل ببديعها املزرية الفريدة، املزدوجة بهذه يمدحه (وقال)
قوله:

ال��ف��ط��ر ب��ع��ي��د ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة م��ب��ت��ه��ج��ة ال��ع��ط��ر، ط��ي��ب��ة ب��ال��ث��ن��اء م��زدوج��ة

ن��ج��د م��ن ال��رُّب��ا ب��أك��ن��اف وط��ف وال��رن��د ب��ال��ح��م��ى ع��رِّج س��ع��د ي��ا
ق��ص��دي وج��ل ع��ي��ن��ي م��ن��ى ف��ه��م ودي أه��ل ف��ي��ه ب��ح��ّي وأن��زل

وج��دي ن��ار أث��ار وح��ب��ه��م
واألش��واق ال��غ��رام الع��ج م��ن أالق��ي وم��ا ح��ال��ي ل��ه��م واش��رح
اح��ت��راق ف��ي ب��ات ع��ل��ي��ًال واذك��ر ال��م��ه��راق دم��ع��ي م��ن ج��رى وم��ا

��ه��د وال��سُّ ال��ج��وى ت��ب��اري��ح ي��ش��ك��و
ال��ع��ل��ي��ل ش��ف��ه ت��وق أل��ي��ف ن��ح��ي��ل ج��س��م��ه ش��وق ح��ل��ي��ف
س��ب��ي��ل ال��ل��ق��ا ف��ي ل��ي ه��ل ي��ق��ول: م��س��ت��ح��ي��ل وال��ص��ب��ر س��ل��وان��ه

ووج��د ع��ن��ا م��ن ألس��ت��ري��ح
األس��ف��ار ع��ن م��ح��ج��وب وال��ص��ب��ح األس��ح��ار دج��ى ف��ي ش��وًق��ا ه��اج ق��د
األط��ي��ار ص��ادح ش��ج��اه وق��د األس��ت��ار خ��ب��ا م��ن ب��اد وال��ب��رق

ب��ن��ج��د ال��رب��ا ف��ي ح��ن��ي��نً��ا ي��ش��دو
ال��ك��ب��ا ن��ش��ر م��ن األرج��اء ي��ع��ط��ر ال��رب��ا ع��ن س��اريً��ا ن��س��ي��ًم��ا ف��ي��ا
وص��ب��ا إل��ي��ه��م ال��ص��بُّ ص��ب��ا ع��م��ن ن��ب��ا أو ب��ح��دي��ث ف��ؤادي روح

ووردي س��ج��ي��ت��ي ف��ذك��ره��م
ال��ب��ه��ي��ج ب��روض��ه ح��ل��ى ي��زه��و ب��ه��ي��ج ح��م��ى ع��ن ح��دث ب��ال��ع��ه��د
وه��ي��ج��ي ذك��ره ي��ط��ف��ي ل��ع��ل األري��ج ب��ع��رف��ه م��رِّوًح��ا

ووردي م��ص��دري ف��ي��ه ط��اب ك��م
خ��ص��ي��ب روض��ه ال��زم��ان ح��ي��ث رط��ي��ب غ��ص��ن��ه ال��ش��ب��اب ح��ي��ث
رق��ي��ب ل��ي أه��واه ال��ذي ح��ي��ث م��ج��ي��ب ال��وف��ا دان��ي ال��ه��ن��ا ح��ي��ث

وال��ص��د ه��ج��ره م��ن راح��ة ف��ي
األل��ح��اظ ف��ات��ر ال��ث��ن��اي��ا ع��ذب األل��ف��اظ رائ��ق أغ��ن ظ��ب��ي
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ب��اإلي��ق��اظ ل��ل��ط��رف م��وك��ل ال��وع��اظ ف��ات��ن ال��م��ح��ي��ا ب��اه��ي
ال��ح��د ب��س��ي��ف ال��ه��وى إل��ى ي��دع��و

ي��ش��ي��ق ح��س��ن��ه ش��ك��ل وس��ي��م رش��ي��ق ق��ده دل رخ��ي��م
وال��رح��ي��ق األق��اح ث��غ��ره ف��ي وال��ش��ق��ي��ق ال��ت��ف��اح خ��ده ف��ي

ال��ش��ه��د وط��ع��م در ع��ن ي��ف��ت��ر
ي��ق��ط��ف ال ال��ج��ن��ي خ��ده وورد ي��رش��ف ال ال��ه��ن��ي ال��ع��ذب ف��ث��غ��ره
ت��خ��ط��ف وال��ع��ق��ول ال��ع��ي��ون ب��ه م��ره��ف م��ق��ل��ت��ي��ه ع��ن ي��ح��رس��ه

غ��م��د م��ن م��ج��رًدا ب��دا إذا
ال��دالل ط��رازه��ا ح��ل��ة ف��ي ي��خ��ت��ال وف��ى ل��م��ا ح��س��ن��ه ي��ا
��ال ال��ع��سَّ ق��ده ت��ي��ًه��ا ي��ه��ت��ز ك��م��ال ج��م��ال��ه��ا وب��ه��ج��ة

ال��ق��د ذاك م��ي��ل ال��غ��ص��ون ي��زري
ال��ح��ل��ك س��واد ت��ب��دي وط��رة ي��ح��ك��ي ال��ه��الل ل��ه��ا غ��رة ذو
ال��ن��س��ك ف��ي��ه ض��اع ق��د وم��ب��س��م م��س��ك اب��ن ع��ن ت��روي وش��ام��ة

ال��رش��د ع��ي��ن ف��ي��ه غ��ي��ي وص��ار
ال��دم��ا ت��ل��ك م��ن ال��وص��ل أل��ذ وم��ا ال��ح��م��ى ذاك ظ��ب��ا أح��ل��ى م��ا ل��ل��ه
م��غ��رم��ا ب��ال��ح��دي��ث ف��اس��ع��ف ذك��رت ع��ن��دم��ا وال��ن��س��ي��م ش��وق��ي ه��ي��ج��ت

ال��ع��ه��د ذاك ت��ذك��ار ي��ش��وق��ه
ال��زك��ي��ة أدواح��ه��ا ح��وت وم��ا األزب��ك��ي��ة ح��دي��ث ل��ي وه��ات
ال��ب��ه��ي��ه غ��رت��ه��ا ف��ي الح إذ ال��س��ن��ي��ه أرج��اؤه��ا زه��ت ح��س��نً��ا

وال��م��ج��د ال��ع��ال رض��وان ق��ص��ور
ال��ع��ي��ن ل��ه��ا وص��ف��ي ع��ن ي��غ��ن��ي��ك ح��س��ان م��ع��اه��د ح��ب��ذا ي��ا
وال��م��رج��ان ال��ي��اق��وت ح��ص��ب��اؤه��ا وال��ول��دان ال��ح��ور ف��ي��ه��ا ح��ل ق��د

ك��ال��خ��ل��د ج��ن��ة ت��راه��ا ف��ان��ظ��ر
وري��ق��ه أغ��ص��ان��ه��ا وروض��ة أن��ي��ق��ه دوح��ة م��ن ب��ه��ا ف��ك��م
ع��ب��ي��ق��ه أزه��اره��ا وم��رج��ة غ��دي��ق��ه أن��ه��اره��ا ورب��وة

وورد وس��وس��ن ن��رج��س م��ن
األن��ه��ار م��س��ل��س��ُل ب��ه��ا ي��ج��ري األزه��ار ح��دائ��ق ب��ه��ا ت��زه��و
ال��م��ع��ط��ار ع��رف��ه��ا ن��ف��خ ط��ي��ب ع��ن األس��رار ل��ط��ائ��ف ب��ه��ا ت��ب��دو
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وت��ب��دي ن��ش��ره��ا ط��يَّ ت��ع��ي��د
اإلي��وان��ا إب��داع��ه ف��ي وف��اق إت��ق��ان��ا س��م��ا ح��َم��ى ال��ص��ب��ا ح��ي
أف��ن��ان��ا روض��ه ف��ي ال��ه��ن��ا ع��ز أردان��ا دوح��ه ف��ي ال��م��ن��ى ج��ر

ال��س��ع��د ص��ادح��ات ع��ل��ي��ه��ا غ��ن��ت
دالال ح��س��ن��ه��ا ف��ي وأع��ج��ب��ت ج��م��اال أش��رق��ت ق��د م��ع��اه��د
ك��م��اال وازده��ى ع��ز ب��أوج ت��الال ك��وك��ب ف��ي��ه��ا ح��ل إذ

وال��ح��م��د م��دح��ه ذك��ر ف��ط��اب
م��ص��ره ف��ي م��ع��ظ��م م��ؤي��د ع��ص��ره ف��ي س��م��ا ق��د س��ع��د م��ل��ي��ك
ن��ص��ره ل��واء م��ن��ش��ور ع��ل��ي��ه ق��ص��ره ف��ي ك��ي��وس��ف م��ع��زز

وال��ج��د ال��س��ن��ي ال��ع��ز ب��م��وك��ب
ال��ح��ل��م واف��ي ال��ب��أس ش��دي��د م��ول��ى وش��ه��م م��اج��د م��ن ب��ه أع��ظ��م
ال��غ��ن��م ي��وم غ��اب م��ن م��ع��ن��ف ب��س��ل��م ج��ن��ة ن��ار ال��ح��رب ف��ي

ال��ط��رد ي��وم غ��اب م��ن وع��اذر
الح��ق��ه ل��ل��م��ب��غ��ض��ي��ن ن��ص��ال��ه س��اب��ق��ه ال��رج��اء ق��ب��ل ص��الت��ه
ص��ادق��ه ي��روم ف��ي��م��ا آراؤه رام��ق��ة ال��م��ع��ال��ي إل��ى ه��م��ت��ه

وال��ع��ق��د ح��ل��ه��ا ف��ي ن��ج��ح��ت ك��م
ي��ع��رف ب��ال��س��م��و ج��اه رف��ي��ع ي��خ��ل��ف ال وع��ده ص��دق ك��ري��م
م��س��ع��ف ال��خ��ط��وب ف��ي ج��اه ع��زي��ز ي��ؤل��ف ب��ال��وف��اء ال��ذم��ار ح��ام��ي

ق��ص��د ب��ل��وغ ي��خ��ط��ئ ل��م راج��ي��ه
اإلس��ن��اد ع��ال��ى وص��ف ح��دي��ث األم��ج��اد م��ن��ه��ج ف��ي ل��ه ف��ك��م
واألن��ج��اد األغ��وار س��اك��ن م��ن وب��ادي ح��اض��ر ك��ل ي��روي��ه

ن��ق��د ب��ه م��ا ن��ق��ل ص��ح��ي��ح
م��دح��ه ف��ي م��ق��ص��ر ألن��ن��ي ص��ف��ح��ه؛ ج��م��ي��ل ف��ي رج��اء ف��ل��ي
م��ن��ح��ه ج��زي��ل ال��ع��ال ذو ح��ب��اه ش��رح��ه وص��ف ب��ع��ض أط��ي��ق وال

وج��ن��د س��ع��ي��دة دول��ة ف��ي
وال��ب��ش��ر ال��ه��ن��ا ط��رف م��م��ت��ط��يً��ا ال��ف��ط��ر ع��ي��د واف��اه ق��د ب��ش��راه
ال��ن��ش��ر ب��ط��ي��ب األرج��ا ي��ع��ط��ر ال��ف��خ��ر رداء ف��ي ت��ي��ًه��ا ي��خ��ت��ال

رغ��د ع��ي��ش ب��ط��ي��ب م��ه��ن��ئً��ا
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ال��س��ع��ي��د ن��ج��ل��ه ع��م��ر وط��ول وال��ت��أي��ي��د ب��ال��ن��ص��ر م��ب��ش��ًرا
ال��م��ج��ي��د ب��رب��ه ع��وذت��ه ف��ري��د ن��اج��ب ق��در ع��ل��يِّ

وض��د ح��اس��د ك��ل ي��ق��ي��ه
اإلك��رام ن��ج��اي��ب ت��ح��م��ل��ه��ا األن��ع��ام ل��ط��ائ��ف ل��ه ت��ه��دى
األي��ام ح��ادث م��ن م��ح��ف��وظ��ة واإلع��ظ��ام ب��ال��ع��ز م��ح��ف��وف��ة

ال��ف��رد ال��ك��ري��م ف��ض��ل ي��دي��م��ه��ا
ت��ف��س��خ ال ع��ه��وده��ا ورف��ع��ة ت��ن��س��خ ال أح��ك��ام��ه��ا وع��زة
ال��م��ؤرخ ف��ع��ي��ده ال��ه��ن��ا ي��ه��دي ت��رس��خ ال��دوام ع��ل��ى وم��ت��ع��ة

ال��س��ع��د ش��م��وس ب��دت ب��ه ع��ي��د

القصيدة: بهذه يمدحه وقال

م��وارده وراق��ت ن��ادي��ه وأش��رق م��ع��اه��ده ال��س��رور روض رب��ا م��ن زه��ت
ون��اش��ده ال��س��ع��ود ق��م��ري وغ��رَّد أزاه��ر ال��ت��ه��ان��ي ب��أدواح وف��اح��ت
م��ح��ام��ده دام��ت ال��ع��ص��ر ه��ذا أب��رض��وان ن��واض��ًرا ال��ح��س��ان م��غ��ان��ي��ه وأض��ح��ت
وت��ال��ده األث��ي��ل ال��م��ج��د ط��ارف ل��ه س��ع��ده ك��وك��ب ب��ال��ع��ز زه��ا م��ي��ر
وس��اع��ده ال��زم��ان ج��ي��د ب��ه ي��ح��لِّ��ي وم��دح��ه ال��ص��دور ت��ش��ف��ي م��ح��ام��ده
واف��ده ب��ال��م��س��رة وي��غ��دو ي��روح ل��م��ح��ت��م وك��ه��ف ل��راج��ي��ه م��الذ
وع��واي��ده إس��ع��اف��ه ف��ام��ن��ن��ي راع��ن��ي ال��ده��ر ع��ن��دم��ا إل��ي��ه ل��ج��أت
م��راص��ده ال��م��رام أق��ص��ى ف��ي ك��ان ووق��د م��ط��ل��ب��ي ف��ان��ت��ج والح��ظ��ن��ي
ق��اي��ده وال��ن��ج��ح ب��ال��ب��ش��ر ال��ه��ن��ا ف��واف��ي ي��أس��ه��ا ب��ع��د ال��م��ن��ى آم��ال��ي ب��ل��غ
ف��واي��ده ال��ع��ق��ود در ع��ل��ى ت��س��ام��ت ن��ع��م��ة ع��ق��د م��س��ع��ًف��ا ج��ي��دي وق��ل��د
ح��واس��ده وغ��ي��ظ��ت م��ح��ب��ي��ه ف��س��ر م��دح��ه أس��ع��د ب��اإلق��ب��ال وأس��ع��ف
ق��اص��ده ال��س��ؤل ي��ب��ل��غ ب��ش��ه��م وأع��ظ��م رف��ده ال��غ��ي��ث ي��خ��ج��ل ب��م��ول��ى ف��أك��رم
وح��ام��ده ح��ي��ي��ت م��ا ع��ل��ي��ه وم��ث��ن ش��اك��ر ب��ال��ب��داي��ع أن��ي ل��ي��ت ف��ي��ا
ف��واي��ده وع��م��ت م��ع��ال��ي��ه ف��ش��ي��دت وال��ن��دى ال��ش��ج��اع��ة ح��از س��ي��ًدا ف��ي��ا
ش��اي��ده ب��ال��ف��ض��ل أن��ت غ��ي��اث س��ب��ي��ل ب��م��ث��ل��ه ُس��ب��ق��ت م��ا س��ب��ي��ًال ن��ه��ج��ت
وارده ال��س��ي��ادة ط��رف ع��ل��ى وأن��ت م��س��ل��س��ل ع��ذب ل��ل��ف��ض��ل م��ش��رع وك��م
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ش��واه��ده ب��ذاك ت��ق��ض��ي ع��ال ك��م��ا ج��ام��ع إن��ك ح��ي��ث م��ج��دٍّا ت��ف��ردت
م��ش��اه��ده ف��ط��اب��ت ع��زٍّا وت��وج��ت��ه م��ف��اخ��ر ث��وب ال��ع��ص��ر ه��ذا وأل��ب��س��ت
أس��اوده إل��ي��ك ان��ق��ادت وب��ال��س��ط��وة ن��ه��اي��ة م��ل��ك��ت وال��ج��دوى ف��ال��ب��ح��ك��م
واح��ده ش��ك ال أن��ت زم��ان وه��ذا ب��ه ي��ق��ت��دى واح��د زم��ان ل��ك��ل
م��ع��اه��ده ال��س��رور روض م��ن ي��روق��ك راق��يً��ا ال��س��ي��ادة أوج ع��ال ف��ي ق��دم

البيتني: هذين مشطًرا وقال

ن��وال��ك م��ن ال��زه��ر أش��ج��اره م��ج��د) ري��اض ل��ي غ��ارًس��ا (ي��ا
زالل��ك) م��ن ال��ع��ذب (س��ق��ي��ت��ه��ا ل��م��ا ال��ري��اض وط��اب زه��ت
ظ��الل��ك م��ن ال��ف��يء ف��ات��ه��ا إن ذب��وال) زه��ره��ا م��ن (أخ��اف
ي��ب��ال��ك) س��ق��ي��ه��ا ي��ك��ن ل��م (م��ا ه��ش��ي��ًم��ا ن��ب��ت��ه��ا ي��رى أن أو

مضمنان: بيتان وفيها يمدحه وقال

م��ي��اس��ا ب��ال��ه��وى غ��ص��نً��ا وي��م��ي��د األن��ف��اس��ا ي��روح ال��ن��س��ي��م روح
اإلي��ن��اس��ا ش��ج��ون��ه��ا ل��ف��رط ف��ق��دت ب��م��ه��ج��ة ال��غ��رام ن��ي��ران وي��ه��ي��ج
وق��اس��ى ال��ش��دي��د ال��وج��د ك��اب��د ق��د ب��م��غ��رم ال��غ��رام أس��رار وي��ذي��ع
ن��ع��اس��ا ي��ذوق ال ج��ف��ن وص��ب��ي��ب ص��ب��اب��ه ي��ذوب ك��ب��د ل��ه ص��ب
ك��اس��ا ال��م��ح��ب��ة ري��ح��ان ح��ان ف��ي واح��ت��س��ى ال��ت��ص��اب��ى ع��ص��ر ف��ي ه��ام ك��م
أف��راس��ا ل��ه��وه م��ن ام��ت��ط��ى ح��ي��ث م��س��اب��ًق��ا ال��ه��ي��ام ب��م��ي��دان وج��رى
إح��ب��اس��ا ل��ع��ن��ان��ه��ا ي��س��ت��ط��ع ل��م ج��م��وح��ة ال��ول��وع ج��الب��ي��ب ل��ب��س��ت
ال��ب��اس��ا ب��غ��ي��ه��ا ال��ن��ه��اة ت��ك��س��و إن��ه��ا ال��ش��ب��ي��ب��ة ألي��ام واًه��ا
ك��ن��اس��ا ال��ق��ل��وب ات��ح��ذ ق��د ظ��ب��يً��ا ع��ل��ق��ت��ه ال��دالل ح��ل��و وم��ه��ف��ه��ف
أج��ن��اس��ا ع��ش��اق��ه ف��ت��ق��س��م��ت ت��ج��م��ع��ت ف��ي��ه ال��ح��س��ن ك��ل أن��واع
آس��ا وش��اه��د ورًدا اج��ت��ن��ى إال خ��دوده ري��اض ف��ي ط��رف��ي ج��ال م��ا
ج��ن��س��ا ال��ب��دي��ع ال��ح��س��ن م��ن ي��ح��وي رض��اب��ه وخ��م��ر وج��ن��ت��ه ف��ب��ج��م��ر
م��اس��ا أو ق��ده ع��ام��ل ه��زَّ إن ال��ن��ق��ا غ��ص��ن وم��ا ال��س��م��را ال��ص��ع��دة م��ا
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األغ��الس��ا ون��ور ال��ع��ي��ون أب��ك��ى ث��غ��ره ب��ارق أف��ت��ر م��ا إذا ق��م��ر
األخ��م��اس��ا أس��داس��ي ف��ي ب��ال��وص��ل وع��وده ان��ت��ظ��ار ف��ي أض��رب ب��ت ك��م
م��ؤاس��ا ب��ال��ش��ج��ون س��ق��ام ذي ع��ن اله��يً��ا ال��ل��واح��ظ وس��ن��ان وأب��ي��ت
ح��واس��ا ع��ل��ي��ه أس��ف��ي م��ن وع��دم��ت ص��ب��اب��ة ف��ي��ه ال��ع��م��ر أض��ع��ت رش��أ
وس��واس��ا ب��ه ش��غ��ف��ي م��ن وأط��ي��ل ت��ص��ب��ري ف��ق��د ع��ن��د وج��دي ي��زداد
م��س��اس��ا ال��ع��ي��ون س��ح��ر وم��ن س��ك��ًرا أل��ف��اظ��ه م��ن ب��األل��ب��اب ف��ك��أن
وال��ب��اس��ا ال��ن��دى ال��ع��ل��ي��ي��ن م��ل��ك م��ن ب��م��دي��ح ول��وع��ه��ا ب��ه ول��ع��ت
وح��م��اس��ا ل��ط��اف��ة األوان ف��رد ال��ع��ال رض��وان ال��ده��ر ع��ي��ن إن��س��ان
األك��ي��اس��ا ب��ه ال��ع��ل��ي��ا وت��ف��اخ��ر م��ه��اب��ة األس��ود ل��ه ت��دي��ن ش��ه��م
راس��ا م��ن��ه��م ل��ل��رؤس��اء ك��ان إذ ع��ص��ره دول��ة أم��راء ب��ه ع��زت
وس��اس��ا األم��ور ع��رف وم��دب��ر ح��زم��ه ت��ك��ام��ل ف��ط��ن م��ن أف��دي��ه
ال��ق��رط��اس��ا ب��رأي��ه أص��اب إال س��ه��م��ه ال��ف��راس��ة ق��وس ع��ن ي��رم ل��م
وإي��اس��ا أح��ن��ًف��ا أن��س��ى وذك��اه ف��ح��ل��م��ه ال��ه��ص��ور ال��ل��ي��ث أذك��ر إن
ال��راس��ا ي��ط��رق��ون وذووال��ب��الغ��ة م��ق��ال��ه ب��ان��ت��ظ��ام ي��ن��ث��ر ف��ال��در
ال��م��ق��ي��اس��ا ف��ي��ض��ه ج��اوز ك��ال��ب��ح��ر الئ��م ل��وم��ة ال��ج��ود ف��ي ي��ث��ن��ه ل��م
وغ��راًس��ا إش��ادًة ب��االح��ت��ك��ام روض��ه��ا وأي��ن��ع ص��ن��اي��ع��ه ح��ف��ظ��ت
أن��اس��ا ال��ك��ري��م ال��ده��ر خ��ي��رة ع��ن م��ك��ارم أج��ل خ��الي��ق��ه ورث��ت
أس��اًس��ا ب��ن��وه ل��م��ا ي��ه��دم��ون ال ب��ن��وا وإذا س��ق��وا غ��رس��وا إذا ق��وم
ل��ب��اس��ا ال��ب��ق��اء ط��ول ل��ه��ا ج��ع��ل��وا ال��ورى ف��ي ال��ص��ن��اي��ع ص��ن��ع��وا ه��م��و وإذا
ت��ن��اس��ى ال��ع��ي��ان إل��ى األم��ي��ر ه��ذا ب��دا ح��ت��ى ب��ذك��ره��م ال��زم��ان ل��ه��ج
أع��راس��ا م��ج��ده دول��ة وب��ع��ز م��واس��ًم��ا ال��زم��ان غ��رر ب��ه ف��غ��دت
ال��ج��الس��ا ح��دي��ث��ه��ا ب��ط��ي��ب وان��ع��ش ب��ذك��ره ال��م��س��ت��ه��ام ف��ؤاد روح
األن��ف��اس��ا ي��روح ال��ن��س��ي��م روح ك��أن��ه ال��غ��ل��ي��ل ي��روي ف��ح��دي��ث��ه

يمدحه: وقال

ج��ن��اب��ك ع��ل��ى ام��ت��داح��ي وم��ن ج��م��ال ب��ه��ا ن��ظ��م��ي أب��ي��ات
رح��اب��ك إل��ى ش��وًق��ا ت��ه��ي��م ف��خ��ًرا ال��ذي��ول ت��ج��ر اف��ت
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وال��س��ن��اب��ك ال��ع��ز وت��ب��ل��غ ق��ب��وًال ت��ح��ت��ظ��ي أن ل��ع��ل
ب��اب��ك ب��ع��ز وث��وق ل��ه ع��ب��د ان��ت��ظ��ار ط��ال م��والي
ال��س��ن��اب��ك ع��ل��ى وج��ًدا ي��ط��ي��ر ان��ت��ظ��ار ف��ي ك��اد ف��تً��ى ف��أدرك

نفحة نرش (وسماها) والسالمة بالربء له مهنيًا املقامة) بهذه له مادًحا (وقال
وأنعم، فيها نظره أمعن ملن يظهر يلزم ال ما لزوم وفيها والشفا، الصحة ببرش الصفا،

وهي:

عن الطبيب، نرص الصالح ابن حدثني قال: حبيب، بن برش النجاح أبو حكى
ومسطور: محرر الشفاء بقانون حديثًا األريب، املاهر الطيبي الطيب أبي
وقضت يقني، عن به التجربة وشهدت الرباهني، قضايا أنتجته مما إن
حمية الصدور، ورشح اللطيفة األمزجة عالج يف القوانني، أحكام بصحته
وترويح املنعشات، بأطايب الروح وتحلية املكدرات، شواهد عن الخاطر
العيون وترسيح البكور واعتناق األصايل اغتباق يف املطربات، بعجايب النفس
أدواحها عرايس واستجالء النوارض، والريضا الربا حدايق يف النواظر وإطالق
ساجعات لنغمات واإلصغاء الزهور معطرات شذى واستنشاق الزواهر،
يانعات لنسمات واالستنشاق النسايم، ذاكيات لنفحات واالسرتواح الحمايم،
الظرفا، األدبا األحبا ومفاكهة النهور شاطئ عىل الزاهية باملغاني الكمايم،
التهاني رسر عىل الحنفا، البلغا الفصحا ومحادثة اللطفا، النجبا األلبا ومنادمة
ببدايع يشدو مطرب مع األوتار ورنات املثاني ألحان واستماع الزهور، وبسط
الهنا ونادي األنس بمجلس املعطار، بعرفها نافحة الند ومجامر األشعار،
االبتهاج، ودام القوى وتراجعت العالج، نجح التدبري هذا توفر فإذا والحبور،
فأقسم منشور، برق الشفا بشاير ورقمت املزاج، وصح الطبايع واعتدلت
الهموم وطارد األرواح، منعش الحقيقة يف هو هذا أن النجاح، أبو صدًقا يمينًا
وسما، قدًرا عز ملوىل فوصفه سقنقور اإلنسانية األبدان وتقوى األفراح، وجالب
الزمان صدر كان بعدما اللطيف مزاجه فصح وسما، قانون ألطف عىل ووضعه
واملنى، األمن مالبس ولبس والعنا، الرتح الدهر عن وزال مصدور، بشكايته
ومرسوًرا مستبًرشا الرضوان بصحة وأصبح والهنا، البرش بوفود روعه وسكن
ونرش األماني، بمسند الصفا أحاديث وروى التهاني، بألواح الشفا آيات وتال
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سيد منشور، السعد لواء عليه سيد لجناب املثاني، بالسبع مفتتًحا الدعا ألوية
وواسطة التاج ودرة مرصه، أعيان وغرة املجد عني قدره، بأوصاف يحاط ال
املرسة ثغور زالت ال واملنشور املنظوم مدحه ببدايع املتحيل بعرصه، العقد
الزاهرة وأيامه ولياليه بواسم، العاطر بناديه املربة ورياض بواسم، بواديه
هذا سيدي أظلك قد الدهور، سالفات عىل وفخًرا تيًها تختال ومواسم، أعياد
الفأل بهذا البرشى فلك الرغيد، والعيش النعم وافر بتوارد مبًرشا الجديد العام

الرسور. عام به الشفاء بحصول يؤرخ إذ الحميد، الحسن

بقوله): (وختمها

ص��ف��ا ق��د ال��م��س��رة ن��ه��ر وب��دوح��ه أزه��اره أي��ن��ع��ت ال��ت��ه��ان��ي روض
وف��ا وإي��ن��اس إس��ع��اد وب��ع��ه��د ب��ش��اي��ًرا ع��اله م��ن أه��دى وال��ده��ر
ال��ش��ف��ا ب��ق��ان��ون اع��ت��دل��ت ال��ق��وى ح��ي��ث م��زاج��ه وص��ح ع��وف��ي ق��د وال��م��ج��د
ال��ص��ف��ا ب��أل��واح م��ن��ا س��ط��رت ق��د ب��ص��ح��ة ال��ش��رور آي ال��ه��ن��ا وت��ال
ب��ال��ش��ف��ا ح��دي��ثً��ا ي��روي ��ا وم��ؤرًخً م��ه��ن��ئً��ا ب��ال��س��رور أق��ب��ل وال��ع��ام

األمري: ذلك أنشأها سفينة يف وقال

م��س��راه��ا ط��اب وج��ود ع��ز ب��ب��ح��ر ج��اري��ة ب��األف��راح ال��س��ع��ادة ف��ل��ك
م��رآه��ا ال��ع��ي��ن س��ر رض��وان ب��م��ج��د زه��ت ال��ش��راع أع��ل��ى ف��ي ال��س��ع��د وراي��ة
م��ج��راه��ا ال��ل��ط��ف ب��ن��س��ي��م س��ف��ي��ن��ة أرخ��ه��ا ب��األل��ح��ان األن��س وم��ط��رب

األبيات: يف يظهر واملعنى وقال

ت��ص��ط��ف��ي ال��م��ع��ال��ي ول��ه ال��ث��ن��ا ح��از س��ي��ًدا ي��ا
ب��ت��ص��رف ل��ي وق��ض��ي��ت م��ن��ع��ًم��ا وع��دك أن��ج��زت
م��وف��ي أراه ذا ك��م ل��م��ب��اش��ر ووك��ل��ت��ن��ي
ت��وق��ف ب��غ��ي��ر ي��ق��ض��ى ل��ه ب��إل��زام ف��ان��ع��م
ال��وف��ي ب��ال��وع��د وت��ج��ود راج��يً��ا ت��س��ع��ف زل��ت ال
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لقدوم وذلك بالحيل، املعروف وهو الزهية بالنقوش نمقه قًرصا يصف (وقال)
باشا: أحمد مرص وزير الكبري الصدر

ب��ره��ان اإلب��داع ع��ل��ى م��ن��ه ق��ام ق��د إت��ق��ان ال��ح��ك��م ب��دي��ع ل��ه ق��ص��ر
ن��ع��م��ان أن��ش��اه وم��ا ال��س��دي��ر ف��م��ا ي��زن ذي ق��ص��ر ع��ن��ه ت��ق��اص��ر ق��ص��ر
ع��ن��وان ال��ت��ش��ب��ي��ه ب��ح��ل��ى ل��ه ي��ق��ض��ي ح��ل��ي ط��اب ال��خ��ل��د ل��ق��ص��ور ح��ك��ى ق��ص��ر
ول��دان ال��زاه��ي س��رح��ه ف��ي ي��م��ي��س ج��اري��ة األن��ه��ار ت��ح��ت��ه زه��ا ق��ص��ر
س��ي��ح��ان ي��ح��وي��ه وم��ا ال��ف��رات ع��ل��ى ب��ه ال��ف��خ��ار أب��دى ق��د ال��ن��ي��ل ع��ل��ى ق��ص��ر
أل��ح��ان األن��س ب��ف��ن��ون ل��ه��ا ورق وش��دت ال��ه��ن��ا روح ن��ف��ح��ت ب��ه ق��ص��ر
إي��وان ال��ق��ص��ر وه��ذا ال��ع��زي��ز ف��ه��و ب��ه ال��وزي��ر ح��ل إذ ال��س��ع��د ب��ه ق��ص��ر
ت��ب��ي��ان ال��ح��ك��م ه��ذا وح��س��ب��ك ق��ام��ت ش��واه��ده م��زه��ي��ه ب��ه��م��ة ق��ص��ر
رض��وان م��زه��ي��ه ح��ال ف��أرخ��ت��ه م��ن��ظ��ره ش��اه��دت ف��إن ت��س��ام��ى ق��ص��ر

الدر بنظم يزري منثوًرا نظمه أمام مقدًما جديد، بمولود ويهنئه يمدحه وقال
قوله: وهو النضيد،

والسعد اليمن قدم بدًرا، شهدنا السعادة أفق فمن برشى، بالتهاني لنا برشى
وقرئت الحسن، بحديثه النواظر فقرت بوجوده، واألنس الرسور وواىف بوروده،
مواسم بمولده وأقام األرواح، روح مولوًدا له فيا املنن، آيات النعم بمصاحف
نوافخ، أعطر االمتنان لطايف ومن موانح، الرضوان بعواطف فلنا األفراح،
ويطيل آياته، بعظيم األمجاد وإخوته ويحوطه بحياته، السيد عني يقر فاهلل

يحييه: ولِده َوَلد َوَلد يرى حتى ويحييه، حياته عمر

آم��ي��ن��ا أل��ف ل��دي��ه��ا أق��ول ح��ت��ى ب��واح��دة أرض��ى ال آم��ي��ن آم��ي��ن

قوله: هو والنظم

ن��ش��وان��ا ب��ش��ه��وده��ا ال��ح��ج��ا ف��غ��دا ع��ي��ان��ا ال��س��رور ش��م��س ل��ن��ا الح��ت
ك��ي��وان��ا ع��ل��ى ي��س��م��و م��ن ب��وف��ود م��ط��ل��ع ال��ت��ه��ان��ي ف��ل��ك ل��ه��ا ش��م��س
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ع��ن��وان��ا ال��ه��ن��ا ألع��ي��اد أض��ح��ى ب��م��ول��د ال��س��ع��ود ي��وم ح��ب��ذا ي��ا
إع��الن��ا ب��ب��ش��ارة ال��ص��ف��ا داع��ي م��ه��ن��ئً��ا وال��زم��ان ي��ن��ادي وغ��دا
رض��وان��ا ب��م��ح��م��د ح��بٍّ��ا أرخ ب��م��ن��ح��ة ال��زم��ان ج��اد ل��ق��د ب��ش��رى

جديد: بمولد ويهنئه يمدحه وقال

ي��ن��ش��د ال��م��س��رة ش��ادي ب��ه وه��ن��ا ت��غ��رد ال��س��ع��ود ُوْرُق ب��ه��ا ب��ش��رى
ي��ت��ج��دد ال��م��ن��ى ع��ي��د ب��ش��ه��وده��ا م��واس��ًم��ا أق��ام ب��ال��ع��ل��ي��ا وال��س��ع��د
وي��س��ن��د ال��ص��ف��ا أح��ادي��ث ي��روي م��س��ف��ًرا ي��زه��و ال��ح��ظ ص��ب��اح وب��دا
ف��رق��د ال��م��ع��ال��ي ف��ل��ك م��ن الح إذ م��ط��ال��ع ال��ح��ب��ور أف��ق م��ن وأض��اء
أوح��د ع��اله ب��م��ول��ود وزه��ت ب��م��ول��د ال��زم��ان غ��رر وت��ه��ل��ل��ت
ت��ش��ه��د ح��اله��ا م��ن ال��س��ع��ادة ب��ش��رى ب��ه��ج��ة ال��ب��ه��ي��ة ب��غ��رت��ه الح��ت
م��ن��ض��د ال��س��ع��ود ع��ق��د وي��ج��ي��ده م��وش��ٌح ب��ال��ذك��اء س��ع��ي��د م��ول��ى
م��ف��رد ال��م��ح��اس��ن ف��ي ال��م��ش��اه��د زاه��ي ج��ام��ع ل��ل��م��ح��ام��د ال��م��وارد زاك��ي
م��ص��ع��د ال��م��ع��ال��ي درج ع��ل��ى ول��ه ي��ح��وط��ه ال��م��ص��ون ف��ال��س��ر ب��ش��راه
أس��ع��د س��ن��اه��ا إس��ع��اد ب��م��ه��ود ك��واع��ب ح��ج��ور ف��ي ع��زي��ًزا ي��رب��ى
س��ودد ال��م��آث��ر وم��ن ع��ال ت��س��م��و رف��ع��ة ال��م��ؤث��ل ال��م��ج��د م��ن ول��ه
ت��ع��ق��د ال��خ��ن��اص��ر ن��ج��اب��ت��ه ف��ع��ل��ى ب��ن��ج��اب��ة ال��ح��ج��ا ذي ف��راس��ة ص��دق��ت
ي��ت��وق��د ف��س��ع��ده ال��ع��الء س��ام��ي ال��ع��ال ل��رض��وان ب��م��ول��ود أن��ع��م
األرغ��د ال��ه��ن��ي ال��ع��ي��ش ب��ه��ا ي��ح��ل��و ب��ص��ح��ة ال��م��دي��د ال��ع��م��ر ل��ه ي��ه��دي
م��ح��م��د ال��س��ع��ي��د ه��ذا ال��ه��ن��ا ب��س��م��ا وم��ؤرخ م��ق��س��م ال��ت��ه��ان��ي ح��ي��ث

وشفاء: بعيد ومهنئًا مادًحا وقال

ك��ي��وان ف��وق س��ع��ده ف��ي وع��ال س��م��ا ب��س��ي��د ال��س��رور ع��ي��د ي��ا ال��ب��ش��ر ل��ك
رض��وان ع��ي��د زه��ى ب��ت��اري��خ ي��ن��ادي م��ج��ده ب��اب ف��ي ال��ع��ز م��ن��ادي ف��ه��اك

بشفائه: مهنئًا وقال
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سعد أسمعنى لقد قوله: الفايق، نثره من نبذة الرايق، شعره أمام مقدًما
بدرره األسماع فشنَّف الصفا، إخوان ومجمع األنس بمحرض الشفا، حديث
فرط من فطفقت سالف، أطيب املرسة كئوس من أرشفني إذ األعطاف، ورنح
نفحت فهناك سعد يا حديثك من زدني فديتك أنادي الحد عن جل الذي الرسور
بزهور التهاني روض وأزهر األرواح، وأنعشت األرجاء فعطرت األفراح، نوافح
البهيج الزاهي دوحه يف وجعلنا ورضوان، وريحان بروح منه فنعمنا االمتنان
ورسر البسط بسط عىل وجلسنا رياه، األريج الذاكي بدوحه وتغنينا رواه،
جناه جنى من وتفكهنا الحبور، وحرب الطرف بمطارف والتحفنا الرسور،
ورقه وأطربتنا األنفاس، املروح سلساله رحيق من ورشبنا اإليناس، بفواكه
واملثاني، املثالث مطربات فما املرسة أغصان فوق املثاني، بنغمات الصادحة
الشفا، بنسيم الراحة مراوح وروحتنا بالصفا، العطف عواطف علينا وعطفت
الغبون، ران من به ما القلب عن وزال العيون، وقرت طربًا الصدر فانرشح
أعالمه بوفود بشريها وهزم الغموم، سحاب بها انجاب نعمه عىل الحمد فاهلل
عنهم وأذهبت ببرشها، الناس جميع عمت منحة بها فأعظم الهموم، جيش
الزمان وثغر مرًحا، تختال التهاني أعياد وأعادت رسها، بلطايف والعنا البأس
اإلجابة سما إىل االبتهال أكف يرفع أن املحب لهذا فحق وفرًحا، رسوًرا يبتسم
من يورده وأن والعافية، الصحة املوىل لجناب هللا يديم أن اإلقبال، قبلة تجاه
بتاج متوًجا الطراز، املعلمة الحلل املجد من البًسا الصافية، املوارد مناهلها
أعالها يف له ويرفع اإلطناب، العليا رسادق من له يمد وأن واإلعزاز، السعادة

نًرشا. طيبها طي من الطروس أهدت ما والقباب، األعالم

هو إليه املشار وشعره بًرشا، بأطيبها الشفاء صدق حباه مؤرًخا البشري واىف وما
قوله:

األف��راح��ا ال��م��ن��ى ن��ادي ف��ي وأق��ام األت��راح��ا ف��أذه��ب ال��س��رور واف��ى
الح��ا ال��ت��ح��ج��ب ب��ع��د ال��ع��ال ب��در ع��ن��دم��ا ال��ت��ه��ان��ي أع��ي��اد وأع��اد
ف��ي��اح��ا روض��ة ح��م��اه��ا وغ��دا أغ��ل��ق��ت أن��س أب��واب ل��ه ف��ت��ح��ت
ف��اح��ا ق��د ط��ي��ب��ه��ا م��ن ال��م��ن��ى ن��ش��ر ب��ش��اي��ر ال��ب��الد ب��آف��اق ن��ش��رت
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أل��واح��ا آي��ه��ا م��ن ل��ه��ا وت��ال ال��ش��ف��ا أح��ادي��ث ع��ن��ه��ا روى ب��ش��رى
وش��اح��ا ال��ج��م��ال ي��د أل��ب��س��ت��ه ق��د م��ب��ش��ًرا ب��ال��ش��ف��اء واف��ى وال��ع��ي��د
ن��ج��اح��ا ال��ع��الج ل��ط��ف م��ن ح��از إذ م��ت��ه��ل��ال ال��ع��ال ب��رض��وان ي��زه��و
إي��ض��اح��ا ب��م��ت��ن��ه��ا ال��ص��دور ش��رح وأوض��ح��ت ال��ن��ف��وس ب��ص��ح��ت��ه ص��ح��ت
أف��راح��ا ب��م��س��رة أدواح��ه��ا وأزه��رت م��ص��ر أرج��اء وت��أل��ق��ت
وب��ط��اح��ا ربً��ا م��داي��ح��ه ع��م��ت ق��دره ت��س��ام��ى م��ول��ى ب��ه أن��ع��م
��اح��ا وضَّ ك��وك��بً��ا س��ن��اه ي��ح��ك��ي ع��ص��ره أش��رق م��ظ��ه��ر ذو
ف��الح��ا ال��ج��م��ي��ل ب��م��س��ع��اه وح��وى س��روره ودام م��ع��ال��ي��ه دام��ت
وص��ب��اح��ا ع��ش��ي��ت��ه ح��م��اه ت��غ��ش��ى ش��م��ي��م��ة ال��ذك��ي األن��س ون��واف��ح
ص��الح��ا ال��ع��الء روح إل��ى أه��دت ب��ص��ح��ة ال��س��رور ول��ن��ا ال��ه��ن��ا ف��ل��ه
األرواح��ا أن��ع��ش ش��ف��اه ب��س��ن��ا م��ؤرخ وال��س��ع��ود م��ان��ح وال��ح��ق

هو الذي البلبيىس إبراهيم لكاتبه اآلداب، روض كتاب ملمدوح األمري (واستنسخ)
الرتجمة صاحب موالنا من طلب نظامه، واختتام إتمامه فعند الباب، هذا لفنون عمدة
وسماها املقامة هذه فأنشأ ومتممة، تميمة ومحاسنه للكتاب تكون مقامة، له ينشئ أن
فيها مبتدئًا الرضواني» البديع اآلداب روض بسوح املعاني، البديع األدب سحب «سح

األبيات: هذه بقوله

ون��ظ��ام��ه ب��ن��ث��ره ال��ري��اض ب��اه��ي آداب ب��روض ح��ب��ي��ت ب��ش��رى
أح��ك��ام��ه ف��ي ع��زَّ ع��ز رض��وان رق��ه ت��م��ل��ك إذ ف��خ��ًرا ي��خ��ت��ال
ت��م��ام��ه وح��س��ن م��ب��ادي��ه ف��زه��ت أرخ��وا ن��س��خ��ا إلب��راه��ي��م وح��ال

مياه جرت البديع، بأنواع واملزهر بالبالغة املثمر البديع، الحسن اآلداب روض حبذا
الفصاحة زهر وتفتح مسطوره، ظالل تحت الرياعة وتفيأت سطوره، خالل الرباعة
املنظوم باآللئ ابتهج روض معانيه، نسايم من البيان أرج ونفح مبانيه، كمايم من
بهيج، والتوشيع الرتصيع بحايل فهو املنثور واصفر الشقيق بأحمر وتدبج واملنثور،
من وأضحكت نوره، أظهرت قرايح سحايب در أريج، والتوشيح الرتشيح وبغايل
وصدحت األقالم، خطباء ألفاته. أغصان عىل قامت روض ثغوره، الزاهية أدواحه أقاح
الخاطر ومرح الخلفا، وفاكهة الناظر نزهة فغدا األفهام، حمايم همزاته أفنان عىل
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من الرسور طرف حبى حماه، وحل الروض بهذا ظفر فمن والظرفا، األدبا ومفاكهة
محاسنه أوصاف يف وتأمل الرفيعة، السنية أرائكه عىل ارتقى من (روض) ورباه، مغانيه
ترفع، أن لها هللا أذن حيث ورشفت األرفع، باملحل سمت بيوتًا رأى البديعة، البهية
األضواع محتلفة نوافحها شذى وأزهاًرا األنواع، مختلفة يانعة ثماًرا دوحة كل يف ووجد
وجواهر ياقوتًا منظوًما، ولؤلًؤا منثوًرا درٍّا ذخايره كنوز خباياه زوايا يف حوى (روض)
صادحات وفيه وإحسان، بحسن وشحت أنس ومعاهد غزالن ومراتع آرام مسارح وبه
رويت (روض) املغرم الصب أشجان وتهيج الصبا أيام تذكر ترتنم، الهنا بألحان أطيار
مفرد لعمري فهو الحبور، بمجامع كماله آيات وتليت الرسور، بمحارض جماله أحاديث
فروح املتنافسون، فليتنافس ذلك ويف الحجا ذوو تنافست فيه الفنون، لجميع جمع
الزاهية الرياض (روض) وحاويه ملالكه الثناء وجه ووجه حواشيه، بهجة يف الروح
بربع طيبًا الصبا أرواح تنسم من األنيقة، املزهرة الذاكية الغياض ومنبع الوريقة، املثمرة
كتخدا، رضوان الكبري األمري حرضة حاله، حديث جرى إذا الحدايق ثغور وتبسم عاله،
باستكتابه، العلية حرضته جناب أمر (روض) العدا من محفوًظا املثاني بالسبع زال ال
أي ونمق نسخها يف الناسخ تحرى بابه، إىل وزفت الجلية النسخة هذه له فنسخت
وترشح الناظر، وتجىل بنرشها الروح تروح أنيق، حسن وجه عىل مبدعة فجاءت تنميق،
من وتطيب االنتظام، حالية االنتهاء عقود تحىل (روض) الخاطر، وتحىل ببرشها الصدر
بكمال يزهو تاريخه عام املستطاب، األول ربيع غرة ابتداء يف الختام، مسك طيب نوافح
ربيع، يف علينا الروض جىل حيث البديع، الحسن االتفاق هذا أبدع فما اآلداب، روض
فيه إذ األنيسة، املنعشة وموارده الربيع زمان النفيسة، املناسبة بهذه أذكرني (روض)
وتعتدل الوقت بطيب الكمايم وتضحك النهور، وتسلسل الحمايم وتصدح الزهور، تنفح

شعر: والهوى، الصبابة أهل نفوس وتنبسط القوى،

ال��ص��دور وش��رح ال��ت��ه��ان��ي زم��ان ال��س��رور زم��ان ال��رب��ي��ع زم��ان
ال��ن��ه��ور وج��ري ال��ط��ي��ور وص��دح ال��زه��ور ب��ن��ف��ح ال��ن��ف��وس م��ه��ي��ج

حيث وصفه، وكمال جماله ببديع ويفتخر عرفه، بطيب يفوح أن له حق (روض)
وكم وريحان، روح والعزة الترشيف مع فله الرضوان، اسم من مجتنى اسمه كان
الناسخ ترشف (روض) اللطيفة، والقرايح الذكاء أهل يفهمها ظريفة، نكات عىل اشتمل
وتأللؤ مجده وعلو عزه بدوام له داعيًا بتسطريه، أمر حيث سيده أمر ممتثًال بتحريره،
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طراز وأصحابه وأله املحكم، الكتاب أوتي من عىل مصليًا سعده، بمرشق عاله كواكب
شعر: معلم، بالفصاحة كماالتهم

ب��ه��ي��ج ال��ب��دي��ع أب��دى زه��ا (روض)
أري��ج ال��ق��ري��ض ط��ي��ب م��ن وح��م��اه

س��رى ق��د ال��ب��راع��ة روح ب��ه (روض)
ن��س��ي��ج ب��ال��س��رور س��ر ب��ل��ط��ي��ف

�ردت غ� �ة �اح� �ص� �ف� ال� ورق �ه ب� (روض)
ال��ت��ه��زي��ج زان��ه��ا ن��ظ��م ب��ل��ح��ون

�رازه ط� �ي وش� اآلداب �ى �ل� ح� (روض)
ت��ض��ري��ج ل��ه��ا م��ن��ه��ا ب��ب��داي��ع

�ام��ه أك��م� وت��ف��ت��ح��ت ح��ال (روض)
�ج �ي� �ه� �ب� ت� �ه ب� �داع إب� �ر زه� �ن ع�

�ا �ونً� �ل� ت� �ان �ت� �ت� �اإلف� ب� �ا زه� (روض)
ت��دب��ي��ج ت��ل��وي��ن��ه م��ن ف��ح��اله

�وق �ف� م� �ون �ن� �ف� ال� �واع �أن� ب� (روض)
ت��ب��ري��ج ال��ح��ل��ى ب��ت��وش��ي��ح ول��ه

�روح ت� �رام �غ� ال� �ذوي ل� �ه ب� (روض)
�ج �ي� �ه� ي� �رام �غ� �ل� ل� �ار ن� �ه �ن� �ك� ل�

م��س��ل��س��ل ع��ن��ه ال��ح��س��ن ح��دي��ث (روض)
ت��خ��ري��ج ال��ه��وى ذي ب��م��س��ن��د ول��ه

م��ري��ج ب��ال��ب��ي��ان ال��م��وارد ح��ال��ي س��م��ت ق��د ح��س��ن أوص��اف ح��وى (روض)
رف��ع��ة ب��ع��ز ح��ب��ى ال��ري��اض (روض)

ن��س��ي��ج ق��ط ل��ع��اله ف��م��ا ف��س��م��ا
ظ��ل��ه ت��ف��ي��أ ق��د أن س��م��ا (روض)

�ج �ي� �ل� ب� �اه �ن� س� �ن م� �ز ع� �وان رض�
وال��ن��دى وال��س��م��اح��ة ال��ش��ج��اع��ة (روض)

ت��ت��وي��ج ال��ع��ال ل��ت��ي��ج��ان م��ن��ه
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ت��روي��ج ول��س��وق��ه م��دي��ح��ه ع��ط��ر ب��ط��ي��ب ال��ن��ف��وس ت��روح��ت (روض)
ث��م��اره وال��ن��ض��ار ن��ض��ي��ر (روض)

وال��ت��ف��ري��ج ال��ت��ف��وي��ح ي��رى ف��ي��ه
زه��وره ب��اج��ت��ن��اء ن��ع��م��ن��ا (روض)

وه��ي��ج ي��زول ال��ض��اف��ي وب��ظ��ل��ه
ب��ل��ب��ل أس��ع��د ب��ال��م��دح ل��ه (روض)

ه��زي��ج ال��ث��ن��اء ح��س��ن ل��ه دوًم��ا
�ه �خ� �اري� ت� �ه ل� �د �ه� م� �دي ن� (روض)

�ي��ج ب��ه� �دي��ع �ب� ال� �ًدا أب� �ا زه� روض

األماني وأزهار األنس ثمار منه مقتطًفا والتهاني، العز بروض جنابه هللا متع
ا ممتدٍّ األفراح، حمايم بصدح منه البرش ويرشحه االرتياح، بنسايم الصفا فيه يروحه
اختاره من بجاه خوافق، بالثنا ألوية العال آفاق يف له منشوًرا رسادق، الصحة من عليه
تليق صالة عليه هللا صىل املصطفى، طه واآلخرين األولني سيد اصطفى، وله املوىل
ببدايع موىش سالم مع الحسنى، مناهجه الناهجني وأصحابه آله وعىل األسنى، بمقامه

الختام. فطاب مؤرخة ابتداء بأحسن املطالع زهت ما والنظام، النثر
ويرس الصدر يرشح منهما كل خمس، تواريخ وفيهما يليها وما املقامة انتهت
كالم من بيتًا وضمنه إليه املشار األمري جدده الذي العزب باب بناء مؤرًخا وقال النفس،

السموأل.

أف��ول ذاك ب��ع��د ي��ع��ت��ري��ه��ا ف��ال ب��ب��اب��ن��ا ال��س��ع��ود ش��م��س أش��رق��ت ل��ق��د
ت��زول ل��ي��س ال��ع��ل��ي��اء ودول��ت��ن��ا م��ن��ص��بً��ا وال��س��ي��ادة إرثً��ا ال��م��ج��د ل��ن��ا
ف��ع��ول) ال��ك��رام ق��ال ل��م��ا ق��ؤول س��ي��د ق��ام خ��ال م��ن��ا س��ي��ٌد (إذا
وص��ول إل��ي��ه م��ا ع��الء أش��اد ك��ت��خ��دا رض��وان ال��ع��ص��ر أه��ل وس��ي��د
وم��ق��ي��ل م��ل��ج��أ ح��م��ان��ا ف��ه��ذا وب��ب��اب��ه أرخ��وا م��ذ ب��ال��ح��م��ى ف��ل��ذ
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نرش وسماها الشهية، املثمرة الدوحة بل الربيعية، القصيدة بهذه يمدحه وقال
الربيع: مقدم ببرشى البديع نوافح

س��راي��ره ن��م��ت ال��ب��ه��ي ح��اله وع��ن ب��ش��اي��رة واف��ت ال��زه��ي ال��رب��ي��ع ب��ش��رى
ع��اط��ره اآلف��اق ف��ي ف��اح ط��ي��ب��ه م��ن خ��ب��ًرا ل��ن��ا أه��دى ال��ص��ب��ا روح ون��ش��ر
أزاه��ره ع��ج��ب م��ن ت��ب��س��م وق��د ص��دح��ت ق��د واألط��ي��ار ال��ق��ض��ب وم��ال��ت
ع��س��اك��ره ح��ف��ت ب��ه ت��ي��ًه��ا ي��خ��ت��ال م��ب��ت��ه��ًج��ا اإلب��داع ح��ل��ة ف��ي وج��اء
ن��اض��ره ال��دوح م��ع��ان��ي م��ن ي��ه��ي��ج��ه ش��ج��ن أخ��ا ال��ح��ال��ي م��ق��دم��ه ق��س��ر
خ��واط��ره ت��س��ع��ى ف��ك��م ص��ف��اه وف��ي ع��ل��ق��ت ق��د ال��ح��س��ن ب��م��ع��ان��ي وروح��ه
س��اي��ره ال��ح��س��ن ف��ي م��ف��رد وزه��ره��ا ج��ام��ع��ة ال��زه��ر ل��ن��ج��وم وروض��ة
ف��اخ��ره م��ن��ه ت��س��ام��ي ع��ز م��ق��ام خ��اط��ب��ة ال��دوح أم��راء ب��ه��ا ق��ام��ت
م��ن��اب��ره ال��زاه��ي م��ن��ب��ره ف��وق م��ن وس��م��ا ع��ال إذ ك��ل ال��خ��الف��ة رام
خ��ن��اج��ره س��ل��ت ح��ي��ث��م��ا ق��وي��ة ف��ش��وك��ت��ه ب��دع��واه��ا ق��ام ف��ال��ورد
أن��اظ��ره ح��ك��ًم��ا رام��ه م��ن وق��ال: م��ن��ت��ص��بً��ا ال��م��ل��ك ب��ت��اج واف��ى وال��ب��ان
ت��ن��اظ��ره ق��ام��ت زم��رة وح��ول��ه ب��ب��ه��ج��ت��ه ي��زه��و ب��دا واألق��ح��وان
ن��اظ��ره ل��ل��م��ل��ك ط��ال��ب ألن��ه ش��زًرا؛ ن��ح��وه��ا ي��رن��و ال��غ��ض وال��ن��رج��س
م��ف��اخ��ره ت��س��م��و ال��ذي ح��ق وال��م��ل��ك أج��م��ع��ه ال��ف��خ��ر ح��وي��ت ال��ش��ق��ي��ق: ق��ال
ع��واط��ره ال��زاك��ي س��ن��ب��ل��ه��ا ق��ام أن إل��ى ال��خ��الف دع��وى ب��ي��ن��ه��م��ا وط��ال
أوام��ره ت��ع��ص��ى ال ال��خ��الف��ة دع��وى ول��ه ال��س��ن��ي ال��ورد س��ل��ط��ان��ن��ا وق��ال:
م��ج��ام��ره ف��اح��ت إذ األن��س ب��م��ج��ل��س ع��اب��ق��ه ع��م ن��ش��ر ط��ي��ب ل��ه ف��ك��م
م��خ��اب��ره ط��اب��ت وب��ه م��دح��ه ف��ي م��س��ل��س��ة أح��ادي��ث��ا روي��ن��ا وك��م
ن��اص��ره وال��ل��ه ال��م��رت��ض��ى ب��م��ل��ك��ه واع��ت��رف��وا ل��ل��ح��ق س��ل��م��وا ف��ع��ن��ده��ا
ب��اك��ره ال��وس��م��ي م��ن رب��اك س��ق��ى ق��ائ��ل��ة ب��ال��ب��ش��ر ورق��ه��ا ف��اع��ل��ن��ت
ق��ي��اص��ره ح��س��نً��ا رن��ح��ت ق��د وال��روض م��ط��ارف��ه ف��ي��ه ب��س��ط��ت ق��د وال��دوح
م��ظ��اه��ره واس��ت��ع��ل��ت ال��ورد س��م��ا ل��م��ا ب��ه��ا ال��ن��ث��ار أه��دى ف��رح م��ن ال��زه��ر
زواه��ره ال��س��ام��ي رض��وان��ن��ا ص��ف��ات وم��خ��ب��ره ال��ح��ال��ي ب��م��ن��ظ��ره ح��ك��ى
م��آث��ره ت��روى ك��م��ا ال��زم��ان م��دى م��داي��ح��ه ت��ت��ل��ى ل��ن��ا م��ج��د أم��ي��ر
ع��اذره ف��ه��و ل��ق��اه ي��وم ف��ر م��ن ف��ري��س��ت��ه آس��اد غ��ي��ر وم��ا ش��ه��م
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ش��اه��ره وال��س��ي��ف ج��ائ��ًال ب��دا إذا ي��ده ف��ي وال��م��ري��خ ال��ل��ي��ث ت��خ��ال��ه
ش��ع��ائ��ره ق��ام��ت ب��ه ��ا ح��قٍّ واآلن س��ل��ف��ت ق��د أزم��ان م��ن ال��ج��ود ت��ع��ط��ل
م��واط��ره ع��م��ت ن��دى ول��ك��ن غ��ي��ث أب��ًدا م��ث��م��ر ول��ك��ن ن��ض��ي��ر روض
وح��اض��ره ب��ادي��ه ي��ش��اه��د ل��ه��ا م��ش��رق��ة ك��ال��ش��م��س ع��ال م��ن ل��ه وك��م
م��ح��اب��ره وف��ت وم��ا ب��ل م��دح��ه ع��ن ع��ج��زت أق��الم��ه أدب ذي ف��ك��ل
ي��ن��اظ��ره ف��ي��ه��ا أح��د ف��م��ا ع��زٍّا رت��ب��ت��ه ب��ال��م��ج��د ع��ل��ت ق��د س��ي��ًدا ي��ا
ب��ش��اي��ره ال��س��ام��ي ب��اب��ك إل��ى ت��س��ع��ى م��ورده ح��ان رب��ي��ع ب��أن أن��ع��م
ن��اش��ره اإلس��ع��اد ف��ص��بً��ا ال��ص��ف��ا ط��ي��ب م��ن��ت��ش��ق��ا ال��ح��ظ ب��م��غ��ن��ى ح��ب��ي��ت واج��ل��س
ن��اظ��ره ي��ب��ه��ي��ك م��ا ال��ح��س��ن م��ن ت��رى ن��ض��رت��ه م��ي��دان ف��ي ال��ط��رف ح وس��رِّ
م��زام��ره ك��ل��ت ال��م��وص��ل��ي ل��ح��ن��ه��ا ع��ن ص��دح��ت ب��ه أف��راح ح��م��ائ��م واس��م��ع
م��ح��اض��ره ت��زه��و ب��ه��ا ي��ج��ت��ل��ي��ه��ا م��ن اش��ت��ه��رت ال��ت��ي ال��س��ب��ع ل��رن��ات��ه واش��ه��د
م��ص��ادره ح��ال م��وارده ص��اف أت��ى ب��ال��س��رور رب��ي��ع زم��ان وأغ��ن��م
ن��اص��ره وال��م��م��دوح ق��ال ل��م��ن واص��غ��ى ب��ه��ا ظ��ف��رت م��ه��م��ا ف��رص��ة ت��ض��ع وال
آم��ره ال��ده��ر ل��ه��ذا ت��اه وأن��ت م��غ��ت��ن��ًم��ا أغ��ن��اك م��ا زم��ان��ك م��ن خ��د
ط��ائ��ره ي��ش��دوك ال��ه��ن��ا ب��م��ط��رب��ات م��ن��ب��س��ًط��ا وال��ع��ز ال��ع��ال ب��روض ودم
ت��س��ام��ره ت��ه��وى وم��ن ال��س��رور م��ع ي��ان��ع��ة األن��س ث��م��رات ب��ه ت��ج��ن��ي
ن��واظ��ره ق��رت ل��ق��د ال��زم��ان ه��ذا ب��ه��م��ا م��ن ن��ج��ل��ي��ك ب��ب��ق��ا م��ن��ع��ًم��ا
واف��ره األع��م��ار م��ن ل��ك��ل ي��ه��دي ح��ف��ًظ��ا م��ص��ط��ف��ى ع��ل��ى ال��م��ع��ال��ي ف��ذو
ن��اظ��ره واإلس��ع��اد ال��ع��ز ب��ط��ال��ع م��رت��ق��يً��ا ال��م��ج��د ب��أوج ك��ل زال ال
ع��واط��ره ف��اح��ت ال��م��زده��ي رب��ي��ع��ه ت��ؤرخ��ه إذ س��روٍر ب��ع��ام واه��ن��أ

املرتجم مؤلفات ومن الرضوانية، املدايح من ونقلته كالمه من انتقيته ما آخر (وهذا)
وسبعني ثالث سنة املرتجم تويف القدس. لوادي برحلتي األنس بموانح املسماة ورحلته

وألف. وماية
الدين شمس الفاضل العالمة واألوان العرص وشاعر الزمان، أديب ومات
يف مرص إىل ورد بالسمان، الشهري الدمشقي الحنفي محمد بن سعيد الشيخ/محمد
وطنه، إىل عاد ثم الفضال، بمناكبه وزاحم األدبا، فطارح وألف وماية وأربعني أربع سنة
وبراعة حافظة ذا وكان وألف، وماية وسبعني اثنتني سنه يف أيًضا مرص إىل وورد
وذكره ومطارحات، محارضات اإلدكاوي هللا عبد الشيخ وبني بينه وصار عرشة، وحسن
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أقواله مختار من انتقيته ومما كثريًا، شعره من له وأورد عليه وأثنى مجموعه يف
قوله:

ه��ج��ري ل��ط��ول ال��وص��ال أم��ن��وا وق��د ف��ي��ه ال��رق��ب��اء ن��ام��ت ول��ي��ل
ب��ف��ك��ر م��ن��ي وص��ل��ه ي��ك ول��م وع��د دون م��ن م��ع��ذب��ي وزار
ص��ب��ر دون م��ن غ��ص��ن��ه أله��ص��ر أخ��ط��و ال��ه��م��ي��ان ل��م��ل��ع��ب ف��ق��م��ت
خ��ص��ر دون م��ن ح��ائ��ًال ت��راءى وش��اًح��ا إال م��ق��ت��ل��ي ت��ر ف��ل��م

أيًضا: وله

ذع��ر ي��ث��ن��ه ول��م أه��وى ال��ذي وواف��ي ال��دج��ى خ��يَّ��م وق��د ب��ال��ن��اس��ي أن��ا وم��ا
ال��ف��ج��ر اب��ت��س��م وم��ا ي��ع��اط��ي��ن��ي وراح م��ؤن��ب ي��رع��ن��ا ل��م ب��ح��ال وب��ت��ن��ا
األم��ر ال��ت��ب��س ل��ذا أل��ح��اظ وخ��م��رة م��ب��س��م وج��ري��ال أل��ف��اظ س��الف��ة
ال��ف��ك��ر ب��ه��ا ع��ن��ي غ��اب أي أدر ول��م رش��ف��ا ال��ع��ق��ل أس��ك��ر أي أدر ف��ل��م

إليه: يسبق لم الذي املعنى هذا وله

ال��خ��د وردة م��ن ال��ح��س��ن م��اء غ��ي��ض ب��ه ال��ذي ال��ع��ارض ب��دا ل��م��ا ل��ي ي��ق��ول��ون
ع��ق��د م��ن ي��رف��ض ال��در إال م��ع��ان��ي��ك ت��ك��ن ول��م ف��ي��ن��ا ال��ص��م��ت أط��ل��ت ن��راك
ال��ورد زم��ن ف��ات��ه��م م��ا إذا س��ك��وت ال��رب��ا ف��ي ال��ع��ن��ادل أن ع��ل��م��وا أم��ا

أيًضا: وله

ال��خ��ل��ي ب��رغ��م ج��ادت ال��ده��ر م��ن غ��ف��ل��ة ع��ل��ى ل��ي��ل رب أال
ي��غ��ف��ل ل��م ال��ف��ت��ك ع��ن ب��ج��ف��ن ال��ه��وى ب��ح��ك��م س��ب��ت��ن��ي ف��ت��اة
ك��ال��م��ن��ص��ل األف��ق ل��دى ي��ل��وح ش��رق��ه م��ن ال��ف��ج��ر ب��دا أن إل��ى
األول م��ن ل��ي��ل��ى ل��ي أع��اد ب��ان��ة ع��ل��ى أث��ي��ث��ا ف��أرخ��ت
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أيًضا: وله

ال��س��ت��ر ح��ل��ل ب��ي��ن��ن��ا م��ا ع��ل��ى وم��د ال��ل��ق��ا أك��ؤس ب��ه ت��ع��اط��ي��ن��ا ول��ي��ل
ب��ال��ث��غ��ر ال��ث��غ��ر ال��ه��وى ف��رط م��ن ون��ق��رع م��ن��ع��ًم��ا ك��ش��ًح��ا ال��ك��ش��ح م��ن��ا ي��الص��ق
ال��زه��ر أع��ي��ن س��وى ش��زًرا ن��ظ��رت وم��ا وش��ات��ن��ا ح��دي��ث ف��ي��ه راع��ن��ا وم��ا
ال��خ��ص��ر ع��ل��ى ن��ط��اًق��ا أب��غ��ي ل��م��ا ي��داي ت��زل ول��م ول��ث��ًم��ا ��ا ض��مٍّ ف��أف��ن��ي��ت��ه
ال��وك��ر ذل��ك ع��ن ال��ل��ي��ل غ��راب أط��ارت غ��رة ال��ش��رق م��ف��رق م��ن ب��دت أن إل��ى
ال��س��ك��ر ن��ش��وة أع��ط��اف��ه وف��ي وول��ى ق��دره خ��ي��زران��ة ع��ن ي��دي ف��ك��فَّ
ال��ص��در ع��ل��ى ل��ل��وداع ك��ًف��ا أل��ق��ي��ت أو األس��ى ن��ظ��رة أت��ب��ع��ت��ه وق��د وق��ال
ال��س��ر ك��ات��م ال��ورى ف��ي ل��ي��ل ان��ج��اب وال م��ت��ي��ًم��ا ي��ري��ع ص��ب��ح ب��دا ال ال
ال��ف��ج��ر م��ن أن��م ش��ي��ئً��ا أدري ول��س��ت ل��ل��ه��وى أس��ت��ر ك��ال��ل��ي��ل أرى ف��ل��س��ت

مضمنًا: وله

ال��م��ه��ج ع��ل��ى ي��س��ط��و ك��م ب��ال��ف��ت��ك أه��ل��وك ب��ي ت��ل��ع��ب واألج��ف��ان ل��ل��ب��در ق��ل��ت ك��م
ح��رج م��ن ي��خ��ش��ون ف��ال ب��در أه��ل ه��م م��ب��اس��م��ه م��ن ي��ب��دو وال��در ف��ق��ال

قصيدة: من وله

ق��اس��ي ال��ه��ج��ر م��ذي��ق��ي ي��ا وق��ل��ب��ك أق��اس��ي وم��ا ال��غ��رام أأش��ك��وك
وال��ت��ن��اس��ي ال��ت��ذك��ر ي��ؤج��ج��ه وج��د ج��م��ر ال��ج��وان��ح ط��ي وف��ي
اح��ت��ب��اس��ي دون م��ن ال��ري س��ق��اك ع��ي��ن��ي س��ح��ب ع��ن ال��ل��وى أب��ان��ات
ح��واس��ي م��ن��ي أه��ل��ه ت��ف��دى م��ق��ي��ل م��ن ظ��الل��ك ف��ي ل��ي ف��ك��م
ك��ن��اس��ي وظ��ب��ا ج��ؤذر م��الع��ب وادي��ه وش��اط��ئ ب��ه أق��م��ت
أس��اس ع��ل��ى ي��دل رس��ًم��ا وال ط��ل��وًال ت��ن��ظ��ر ل��م ل��ل��ع��ي��ن ف��م��ا
وال��رواس��ي؟ ال��م��ع��ال��م ه��ذي أم��ا س��ع��دى؟ دي��ار ال��دي��ار ه��ذي أم��ا
ال��ت��ب��اس؟ ب��ال ال��خ��ي��ام ت��ق��وض��ت ح��ق��ي��ق ع��ن أم أرى أأح��الم
األن��اس؟ ه��ات��ي��ك ب��دور ف��أي��ن وال��م��غ��ان��ي ال��م��ع��اه��د ه��ذي ن��ع��م
أق��اس��ي؟ م��ا ي��ع��ل��ل ص��ب��ر إل��ى س��ب��ي��ل م��ن ل��ي ف��ه��ل أق��وت ف��إن

88



القازدغلية بيت يف فصل

ب��ن��اس��ي ع��ه��ده��م ل��س��ت ل��ع��م��ري ت��ن��اس��وا ال��ألوا ع��ل��ى ع��ه��دي وإن
ت��ؤاس��ي ل��ي ال��دي��اج��ي ف��ي ح��م��ائ��م أن��ي��ن��ي ف��ي أج��اوب أم أأب��ك��ي
ال��ق��ي��اس غ��ي��ر ع��ل��ى وت��ب��ري��ح ش��ج��ون ع��ن ف��ت��ع��رب أس��اج��ل��ه��ا
وال��م��واس��ي؟ ال��م��ؤان��س وج��ان��ب��ت ووج��ًدا ه��ًوى ق��ض��ي��ت أن أت��ع��ج��ب
ي��اس��ي؟ ب��ع��د م��ن ال��م��ن��ى وبُ��لِّ��غ��ت ال��م��ع��ل��ى ب��ال��ق��دح ف��زت وأن��ي

الشام: مفتي املرادي أفندي عيل السيد يمدح وقال

ي��ح��م��ي��ك ال��ح��م��ى ب��ي��ض وال ك��ال ي��ق��ي��ك ال��غ��ي��ور ف��ال ال��خ��ف��اءُ ب��رح
داع��ي��ك ح��ش��ا ف��ي ي��غ��م��د وت��راه ي��ن��ت��ض��ي ج��ف��ن��ك س��ق��م م��ن ال��ذي إال
ي��غ��ري��ك ب��ي ف��ع��اد ال��س��ل��و ذك��ر ب��خ��اط��ري ي��ج��ن أن م��ن ال��ه��وى أي��س
ي��ف��دي��ك ب��ع��ي��ون��ه غ��دا ف��ي��م��ن وت��ه��ك��م��ي م��ه��ج��ت��ي ف��ي ف��ت��ح��ك��م��ي
ي��ك��ف��ي��ك ف��ذا ب��ه ال��وداع ع��ن��د ال��ن��وى ف��ع��ل ب��م��ا ع��ال��م��ة ك��ن��ت إن
ت��ش��ج��ي��ك ب��رن��ة األن��ي��ن وص��ل أط��ن��اب��ه ال��دج��ى ض��رب إذا دن��ف
ف��ي��ك ل��م��ب��س��م ل��واع��ج��ه ه��اج��ت ح��س��ام��ه ال��ع��ق��ي��ق ب��رق ان��ق��ض��ى وإذا
ي��ب��ك��ي��ك ن��ال��ه م��ا ع��ل��ى ج��زًع��ا أص��داؤه ت��ج��اوب��ت ال��ه��دي��ل وإذا
واش��ي��ك ل��س��ق��ام��ه رث��ى ح��ت��ى ج��وى ف��أخ��ل��ف��ه ب��رًدا ال��ج��وى ل��ب��س
ال��م��س��ف��وك ب��دم��ع��ه ي��ش��ب ج��م��ر ض��م��ن��ه��ا ف��ي ل��وع��ة ي��ك��ت��م ف��إالم
ن��ادي��ك ع��ن ال��ت��م��وي��ه وال ه��ي��نً��ا ال��ه��وى ن��ه��ج ف��ي ال��ص��ع��ب رك��وب وي��رى
ت��ش��ك��ي��ك؟ م��ن ذاك ف��ي ه��ل م��ث��واك ص��ي��رت ق��د ال��ت��ي ج��وان��ح��ه ف��س��ل��ى
ف��ي��ك ال��ت��ف��ك��ي��ر ب��ه أط��ال ن��ظ��ًرا ب��ه��ا رم��ى ال��ك��ث��ي��ب دون وق��ف��ة ك��م
ال��م��أف��وك م��واق��ع ع��ل��ي��ك ح��ذًرا ب��ن��ان��ه ي��ع��ض أس��ف م��ن ح��ي��ران
أه��ل��ي��ك م��ن ال��ظ��ن اج��ت��ن��اب إال ال��ل��م��ى ذي��اك رش��ف ع��ن ي��ث��ن��ه ل��م
ح��ج��ب��وك م��ا م��أواك ال��ح��ش��ا أن دروا ول��و ع��ن��ه ب��ال��رغ��م ال ح��ج��ب��وك
وأب��ي��ك؟ أب��ي م��ا ت��ش��ري وال��روح ال��ص��ب��ا ب��أي��ام ل��و وص��ل��ك أوق��ات
ه��ادي��ك م��ن ال��ح��ي ح��رس غ��ي��ر ع��ن م��س��ام��ًع��ا ي��ص��ون ط��رب م��ن إي��ان
ي��ذوي��ك ال��ح��م��ى م��أه��ول وال��ح��ي ط��وال��ع ال��خ��دود ف��وق م��ن وال��ب��ي��ض
ل��دن��وك آذن��ت ق��د ش��م��س��ه��ا ب��ل ح��ي��ات��ه ب��ع��ده��ن ف��م��رت م��رت
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ال��م��ه��ل��وك خ��ب��رة ع��ن ت��س��أل��ن ال ال��ه��وى ف��ي ي��ك��اب��د م��م��ا س��ال��ًم��ا ي��ا
ال��م��س��ل��وك س��ب��ي��ل��ه��ا ق��ص��د ت��س��ت��ن ف��ؤاده ال��م��ط��ي خ��ل��ف وم��ن وص��ل��وا
وس��م��وك ق��رارة وك��ل أرج ط��ي��ب��ه��م ن��واف��ح م��ن واد ف��ب��ك��ل
ب��ال��ت��ب��ري��ك إل��ي��ه ي��ت��ض��رع��ون غ��دوا ق��د ال��م��رادي ب��ث��ن��ا ف��ك��أن��ه��م

قصيدة: من وله قال، ما آخر إىل

ح��ادي��ه��ا ت��رن��م ل��م��ا ال��ن��وى غ��داة ن��واح��ي��ه��ا اس��ت��ق��ل��ت أي��ن ط��ي��ف��ه��ا س��ل��وا
م��آق��ي��ه��ا ت��ح��م��ي ال��ش��وق ب��ن��ات وب��ات��ت رك��اب��ه��ا خ��ل��ف ال��ب��ي��ن داع��ي وح��ي��ع��ل
ت��ن��ائ��ي��ه��ا ج��م��ر ال��ص��ب ص��در وأوغ��ر وه��ض��اب��ه دون��ن��ا ب��ش��ر وأع��رض
وم��غ��ان��ي��ه��ا أط��الل��ه��ا ع��ف��ت ب��دار ذل��ت��ي م��وق��ف ب��ث��ن ي��ا تُ��ن��ك��ري ف��ال
ب��وادي��ه��ا ال��دم��وع م��ص��ون��ات ي��ذي��ل ال��ن��وى ح��رق م��ن ال��م��ف��ئ��ود م��ث��ل��ه��ا ع��ل��ى
ن��ادي��ه��ا ال��س��واج��ع ذك��ر م��ن وأق��ف��ر ن��س��ي��م��ه��ا ال��ظ��اع��ن��ي��ن ب��ع��د ت��ن��ك��ر
م��ع��ان��ي��ه��ا رق��ت األف��ه��ام ع��ن س��ط��ور ف��ك��أن��ه رس��م��ه��ا إال ي��ب��ق ف��ل��م
ي��ح��ك��ي��ه��ا ال��م��ت��ي��م ق��ل��ب غ��دا وش��س��ع دوارس ه��م��ود ف��ي ع��ن��اق وم��غ��ن��ى
رواب��ي��ه��ا زه��ر ال��غ��ي��د اآلن��س��ات م��ن آن��س��ت ب��األواي��د داًرا ف��ح��ي��ي��ت
أه��ل��ي��ه��ا ��ل ت��رحُّ ل��وال ل��زائ��ره��ا ب��ه��ج��ة ت��زداد اإلق��واء ع��ل��ى ت��ك��اد
م��ع��ان��ي��ه��ا ك��ن��ه ي��م��ح ل��م م��ه��ج��ت��ي ف��م��ن ال��ب��ل��ى راح��ة آث��اره��ا أن��ه��ج��ت ل��ئ��ن
دراري��ه��ا وال��ن��واح��ي س��م��اه��ا ك��أن��ي ��رى ل��ل��سُّ ال��رواس��م أع��م��ل��ت ول��ي��ل��ة
ه��ام��ي��ه��ا ال��س��ب��اس��ب أط��راف ف��ي��رق��م ع��ب��اب��ه ي��ط��غ��و وال��دج��ن ال��دج��ى أخ��وض
وم��غ��ان��ي��ه��ا أط��الل��ه��ا ل��ه��ا والح��ت ب��ن��ظ��رة ح��زوى أح��داج رم��ت أن إل��ى
ع��وال��ي��ه��ا ص��دور إل��م��ام��ي م��خ��اف��ة ش��رع��ت وال��ق��وم ال��ح��ي خ��ب��اء ط��رح��ت
وض��واري��ه��ا ال��ش��رى آس��اد أخ��ش ول��م ال��ق��ن��ا م��ن ال��ج��ن��ان ب��م��ذع��ور ول��س��ت
ت��ج��ن��ي��ه��ا غ��ي��ر ال��ص��ب��ر ي��ذوب ول��ي��س ال��ف��ت��ى ي��ح��ت��م��ل ال��غ��ي��د ل��ح��ظ��ات س��وى
ف��ي��ه��ا م��ن ب��ال��ل��ث��م ال��م��م��ن��وع ال��ل��م��ى م��ح��وت ي��ري��ب��ن��ا ال��ك��اش��ح��ي��ن م��ق��ال ول��وال
ب��ت��ن��اس��ي��ه��ا؟ ال��ظ��ب��ا ذك��ر ع��ن أت��ع��ت��اض وق��ول��ه��ا ال��وادع إال راع��ن��ي وم��ا
أب��ك��ي��ه��ا زل��ت م��ا ال��ج��رع��اء ب��م��ن��ع��رج س��اع��ة وم��وق��ف ال��ط��ائ��ي ب��اب��ن��ة أم��ا
ه��ام��ي��ه��ا ي��ن��دب األج��داث ف��ي ف��ع��ظ��م��ى أم��ت إن ال��م��م��ات ح��ت��ى س��أذك��ره��ا
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أع��ادي��ه��ا ع��ي��ون ل��ي��ًال ه��دأت إذا أس��رت��ي وج��ي��ران ق��وم��ي م��ب��ل��غ ف��م��ن
ت��ه��ان��ي��ه��ا زه��ور أج��ن��ي ال��م��ن��ى ب��ك��ف ال��ع��ال ذروة ف��ي ال��ل��ه ب��ح��م��د ب��أن��ي

املرادي: أفندي عيل وهو األعيان بعض بها يمدح أخرى) من (وله

ش��واب��ك وال��ن��ج��وم اش��ت��ي��اق��ي ي��ح��ن ال��دك��ادك أن��ح��ل��ت��ه��ا س��راه��ا ف��ي ل��م��ن
ال��م��س��ال��ك ل��دي��ه��ا ه��ان��ت ص��وب��ت وإن ب��زم��ام��ه��ا ال��ه��وى ق��اد أدل��ج��ت إذا
ال��س��واب��ك ال��ري��اح ف��ه��ي أت��ه��م��ت وإن ق��وادم ب��غ��ي��ر ط��ارت أن��ج��دت وإن
ال��ب��وان��ك؟ ال��س��ي��وف ح��ي��ث ب��ه��ا أن��اخ��وا ان��ه��م ل��و ال��ح��داة ت��ل��ك ع��ل��ى ف��م��اذا
ال��ن��ي��ازك ت��ه��ز ب��أي��دي��ه��ا أس��ود خ��دره ب��ي��ض��ة ي��ح��م��ون ال��ح��م��ى وح��ي��ث
ال��م��ه��ال��ك ت��رع��ه ل��م أب��ي وك��ل م��غ��ن��ًم��ا ال��ع��م��ر ي��رى ال ك��م��ي وك��ل
ض��اح��ك وه��و ال��ك��ل��ى ب��ي��ن م��ا وي��ط��ع��ن ع��اب��س وال��ع��زم ال��ن��ق��ع م��ث��ار ي��خ��وض
خ��واب��ك ال��دق��اق ال��س��م��ه��ري��ات ل��ه��ا ح��ل��ة ال��ق��وم دم م��ن ع��ل��ي��ه وي��غ��دو
ال��س��واف��ك ال��ج��ف��ون ج��ردت��ه��ن ظ��ب��ا ال��ح��م��ى ذل��ك ظ��ب��ا م��ن ف��ي��ه ول��ك��ن
ن��اس��ك وأف��ت��ن رش��د ذو ألب��ه��ت ن��ق��اب��ه��ا ف��ي ب��دت ل��و رؤد ك��ل ف��م��ن
رك��ائ��ك ري��اح غ��ص��نً��ا الع��ب��ت ك��م��ا ال��ص��ب��ا ن��ش��وة أع��ط��اف��ه��ا ف��ي تُ��الع��ب
ال��ح��وال��ك ال��ل��ي��ال��ي أب��دت��ه ال��ب��در ك��م��ا م��ج��ع��د أث��ي��ث ف��ي م��ح��ي��ا وتُ��ب��دي
ل��ف��وات��ك أل��ح��اظ��ه��ا ق��ل��ب��ن��ا وف��ي ع��ي��ون��ن��ا ال��خ��دود ف��ي م��ن��ه��ا ف��ت��ف��ت��ك
ال��م��دارك ع��ل��ي��ه ع��زَّت وه��م أخ��و خ��ي��ال��ه��ا ط��ي��ف رام ل��و أن��ه��ا ع��ل��ى
ال��س��ن��اب��ك ع��رت��ه��ا إذ م��ه��اة ل��ق��ل��ت: ووش��اح��ه��ا ق��رط��ه��ا ل��وال ال��الء م��ن
م��ال��ك ال��ب��ري��ة ب��ي��ن ل��ه��ا ع��ل��يَّ ك��أن��م��ا ال��ق��ل��وب ح��ب��ات ت��م��ل��ك��ن
دال��ك وه��ي ت��ن��ث��ن��ى ح��ت��ى ال��ش��م��س ع��ن وج��ه��ه ألالء ي��غ��ن��ي��ك غ��دا أغ��ر
ح��وارك ال��ك��رام وال��ص��ي��د م��ع��ال��ي��ه وروح��ه ذات ال��م��ج��د ك��ان ذن��وب

رسه: هللا قدس الحفني سالم بن محمد األستاذ يمدح وقال

ت��ه��ت��دي ل��ع��ل��ك م��ع��ال��م��ه��ا واس��أل ال��م��ه��د ال��رب��وع ت��ل��ك ع��ل��ى ع��ج��ه��ا
ت��ب��رد ل��م ش��وق��ه ل��واع��ج ق��ل��بً��ا م��ع��ل��ًال ب��ال��رس��وم ال��رواس��م وق��ف
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ال��م��ن��ج��د ل��ل��خ��ل��ي��ط إال ع��ي��ن��اك ب��ه��ا ض��ن��ت أدم��ع آلل��ي وان��ث��ر
ال��ح��س��د م��ق��ال ظ��ه��ريٍّ��ا ون��ب��ذت ص��ب��اب��ت��ي أط��ع��ت ف��ي��ه ف��ل��ط��ال��م��ا
ال��ش��رد ظ��ب��اه إل��ى ال��ح��ن��ي��ن أي��دي أرب��اض��ه ص��وى ع��ل��ى وق��ف��ت ط��ل��ل
ي��ع��ه��د ل��م أس��ى إل��ى ال��ب��ع��اد ب��رح ب��ه ل��ع��ب��ت وام��ق ط��رف��ي وأدرت
ي��رش��د ل��م أح��ب��اب��ه إل��ى أس��ف ح��ائ��ٍر ب��م��ق��ل��ة ح��زن م��ن وب��ك��ي��ت
ال��م��ت��وق��د غ��ل��ي��ل��ي ب��ع��ض أط��ف��أت ري��ث��م��ا ال��ظ��ع��ائ��ن آث��ار ول��ث��م��ت
ال��م��ق��ع��د ال��م��ق��ي��م ن��ح��و ي��ق��ت��ادن��ي وال��ه��وى ال��دج��ن��ة أخ��ت��ب��ط وط��ف��ق��ت
م��ف��ن��د أط��الع خ��وف أخ��ف��ي��ت��ه��ا ح��س��رة ي��ق��ي��ن��ي ع��ن��ه��م ل��ي ص��ب��ر ال
ال��خ��رد ال��ظ��ب��اء ب��ه��ات��ي��ك س��رت��م أن��ت��م زاج��ري��ه��ا ي��ا ن��اش��دت��ك��م
ال��ف��دف��د ف��ي وت��ذه��ب��وا ت��ع��ه��دون م��ا ع��ل��ى م��ث��ل��ي ت��روا أن اس��ت��ط��ع��ت��م ك��ي��ف
ي��ج��دد ل��م إن��ه ال��خ��ن��اص��ر ع��ق��د ع��ق��دت��م ع��ل��ي��ه ا ودٍّ وت��ض��ي��ع��وا
م��س��ع��د ش��ف��ي��ق ي��دي ال��رح��ي��ل ق��ب��ل ع��ن��ده واص��ط��ن��ع��ت��م رق��ي��ت��م ه��ال
ت��س��دد ل��م م��واق��ف خ��روق س��ل��ك��وا م��ا ب��ع��د اس��ت��ق��روا أي��ن أرأي��ت��ك��م
ال��م��ع��ه��د وذاك ب��ج��رع��اه��ا ورض��وا ض��ارج ث��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��خ��ي��ام ض��رب��وا
اإلث��م��د م��ك��ان ك��ح��ًال ل��ج��ف��ون��ن��ا ف��ت��خ��ذت��ه ت��راب��ه��ا اس��ت��ط��اب ح��ت��ى
ال��م��ك��م��د ق��ل��ب��ي ب��ص��م��ي��م ث��وى ع��م��ن م��س��ت��خ��ب��ًرا أرى أن ال��ع��ج��اي��ب وم��ن
أس��ت��رش��د ول��م ن��واف��ح��ه��م ن��م��ت م��س��ي��ره��م ي��ك��ت��م��ون أرادوا وإذا
زد أو م��الم��ك ف��اق��ص��ر ب��ج��وان��ح��ي ال��غ��ض��ا ج��م��ر ب��م��الم��ه م��ودًع��ا ي��ا
وأش��دد واله ع��ل��ى ي��دي��ك ف��ارب��ط ال��ه��وى ذك��ر إذا وم��ن ع��ل��م��ت م��ن أن��ا
ت��غ��م��د ل��م ب��غ��ي��ره أس��ي��اف��ه��ن ال��ت��ي ال��ع��ي��ن أع��ي��ن ف��ؤادي ع��ن س��ل
ي��دي ف��ي وأس��ق��ط م��ب��ه��وت��ا وب��ق��ي��ت ال��ن��وى ي��وم رك��اب��ه��م خ��ل��ف س��ار م��ذ
ال��م��ت��ردد ذم��ائ��ه غ��ي��ر ي��ب��ق ل��م ل��م��دن��ف وال��ح��ي��اة ال��ت��ص��ب��ر ك��ي��ف
وت��س��ه��دي ل��ل��وع��ت��ي ال��وداع أن ب��ع��ال��م ال��ج��ن��اح ذات ي��ا ك��ن��ت م��ا
ف��اس��ع��د م��ث��ل��ي ك��ن��ت إن ال��ن��وى أل��م وت��ش��ت��ك��ي ال��غ��ص��ون ف��ي ت��ب��ك��ي وأراك
ف��ع��دد أس��أت وإن أس��أت ف��ل��ق��د ح��اض��ر وإل��ف��ك ش��ج��نً��ا أف��ت��ن��دب��ي
ال��م��رق��د ط��ي��ب وج��ف��اه ال��ن��وى داع��ي ف��ؤاده أط��ار ق��د م��م��ن أن��ت م��ا
ت��خ��م��د ل��م م��ه��ج��ة وج��م��رة ت��ج��ري أدم��ع أح��م��ر وأي��ن ال��ن��ح��ول أي��ن
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يُ��د ل��م ق��ت��ي��ل وال ال��غ��رام ق��ت��ل ع��اش��ق أول ل��س��ت ف��إن��ي دع��ن��ي
ال��ص��دى ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ت��ب��ري��ح أودع م��ا ع��ل��ى ق��ل��ق��ا ي��زدن��ي ع��ل��ي��ك ح��زن��ي
م��ق��ي��د خ��ي��ر ب��ال��وج��د ال��ذي وأن��ا ط��ل��ي��ق��ة خ��ي��ر ف��أن��ت ال��ج��ن��اح ح��ت��ى
م��ح��م��د وم��دح أه��وى م��ن ب��ح��دي��ث وت��رن��م��ي ج��ان��بً��ا ال��ص��ب��اب��ة ودع��ي
ال��ن��دي ال��روض ع��ن ت��غ��ن��ي ب��ع��ب��ي��ره��ا أوص��اف��ه ال��ذي ال��ل��س��ن ال��ع��ال��م
م��ح��ت��د ب��أزك��ى ال��ح��س��ن��ى وت��ل��ف��ع ي��اف��ع��ا ال��م��ح��ام��د ب��رد ارت��دى وم��ن
ال��م��ورد ذاك ع��ذب ع��ن ارت��وى ح��ت��ى ي��زغ ول��م ال��ق��وي��م ال��ن��ه��ج ع��ل��ى وس��رى
أح��ي��د ن��دب ك��ل م��ن ال��ن��ه��ى ع��ن��ه��ا ف��ت��ق��اص��رت ذك��ره م��واق��ع وص��ف��ت
وال��ف��رق��د ال��س��ه��ا ن��ج��م ع��ل��ت ح��ت��ى ال��ع��ال زه��ر ن��اف��س��ت خ��ص��ائ��ل وح��وى
ت��ودد وح��س��ن غ��را ب��م��آث��ر ال��ه��دى أه��ل م��ن األع��الم ع��ل��ى وس��م��ا
م��ه��ن��د ب��ح��د ت��زري ب��ب��داه��ة ع��س��ره رب��ق��ة ف��ك ق��د م��ش��ك��ل ك��م
ال��م��س��ت��رش��د ال��س��ام��ع ألذن ش��ن��ف��ا ب��ه��ا واف��ى م��ع��ض��ل دق��ي��ق��ة ول��ك��م
ال��م��ف��رد ال��ك��م��ال ف��ي ت��ن��اه��ى س��ف��ر غ��ام��ض ع��ل��م ك��ل ف��ي ل��ه ول��ك��م
ال��م��ت��ن��ض��د ك��ال��ل��ؤل��ؤ م��ت��ن��اس��ًق��ا ح��دي��ث��ه در ال��ن��ق��اد ع��ل��ى أدب
ال��س��ي��د ب��ق��ول ت��زري وم��ق��اص��د إت��ق��ان��ه��ا ف��ي ال��س��ع��د م��ا وم��ب��اح��ث
ال��ص��رخ��د ال��ش��م��ول ال��ب��ك��ر ع��ن أغ��ن��ى م��دام��ه أدار ق��د ع��ل��ي��ن��ا ف��إذا
م��ق��ت��دي ب��ال��ش��ري��ع��ة أم��ر وب��ك��ل ال��ت��ق��ى ب��ع��را م��ت��م��س��ًك��ا ال��دن��ا خ��ل��ع
ت��ب��ع��د ل��م ب��وس��ائ��ل أم��ه م��ن م��رش��ًدا ال��ه��داي��ة س��ب��ل ع��ل��ى وس��رى
م��زي��د ك��ف ب��ب��ح��ر ال��غ��ي��وث وع��ن ال��ض��ح��ى ش��م��س ع��ن ي��غ��ن��ي��ك ف��ب��وج��ه��ه
ت��س��ع��د ف��اس��م��ع ل��ع��اله ف��م��ق��ل��د ال��س��وى أم��ا ب��ه م��ن��ح��ص��ر ف��ال��ف��ض��ل
ت��ردد ب��دون وال��ت��ق��وى وال��دي��ن ك��ه��ن��ه ي��ع��رف ج��داوه م��ن وال��ج��ود
وس��ودد األن��ام ف��ي م��ج��د ورف��ي��ع ع��ال م��ن ت��ج��س��م رج��ل إل��ى ف��ان��ظ��ر
م��ش��ه��د وأن��ض��ر ي��روي م��ا وب��ح��س��ن ب��ل��ط��ف��ه األن��ام م��ن��ا م��ال��ًك��ا ي��ا
أرغ��د ع��ي��ش وك��ل ال��م��راد ف��وق وب��ره ال��زم��ان م��ن ت��روم م��ا ل��ك
م��س��ود ك��ل وي��س��ر وع��ي��ون��ن��ا ق��ل��وب��ن��ا ي��ق��ر م��ا إال ف��ي��ك م��ا
األن��ك��د وال��زم��ان ال��ت��ن��ائ��ي ن��ه��ب أف��ك��اره غ��دت م��م��ن وإل��ي��ك��ه��ا
ال��م��س��ت��ن��ج��د ال��ح��ائ��ر ط��رف وت��دي��ر خ��ج��ال��ة ذي��ول ف��ي ت��ع��ث��ر ج��اءت��ك
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وت��ع��ه��د ت��ودد وط��ي��ب ف��خ��ًرا ف��ح��س��ب��ه��ا ال��ق��ب��ول م��ن��ك رأت ف��ل��ئ��ن
ت��ت��ع��ود ل��م ال��ص��رف ال��ك��م��ال غ��ي��ر ال��ت��ي وش��ي��م��ت��ك ت��غ��ض��ض أن ح��وش��ي��ت
ت��ع��م��د ش��ك��ك��ت وإذا ل��وزن��ت��ه��م ال��ورى ف��ي ع��ن��دي وزن��وك ل��و وأب��ي��ك

كالمه: ومن

وال��دالل ب��ال��ج��ف��ا ال��ج��س��م أن��ح��ل م��م��ن ب��ال��م��ن ال��وص��ال أري��د ال
ال��وص��ال ن��ص��ف ال��ل��ق��اء ف��ت��م��ن��ى أت��م��ن��ى ل��ه دائ��ًم��ا إن��م��ا

وله:

وب��ه��اء وب��ه��ج��ة ج��م��ال ذا وج��ًه��ا خ��ل��ت إذا ل��ح��ًظ��ا ت��ك��رر ال
ال��زن��اء ن��ص��ف ال��ل��ح��ظ ف��ت��ك��ري��ر ال��ل��ه أم��ر م��ا م��ث��ل ال��ط��رف واغ��ض��ض

وماية وسبعني ثالث سنة بالصالحية ودفن الحمام، وافاه وبها الشام إىل توجه ثم
وألف.

الشافعي، األنبوطي الشيخ/عامر الناثر الناظم اللبيب الشاعر الصالح الشيخ ومات
وكلما واألعيان العلماء يزور بلده من يأتي كان محرق، رشارة لهيب هجاء مفلق شاعر
عن يتحامون فكانوا والطبيخ، الهزل إىل وقافيًة وزنًا قلبها سايرة قصيدة لشاعر رأى
قصيدتي تزفر ال عامر شيخ يا له: ويقول ويكسيه يكرمه الشرباوي الشيخ وكان ذلك،
ويستأنس عليه ويغدق يكرمه كان الحنفي الشيخ بعده ومن جائزتك»، وهذه الفالنية
ألفية نظمه ومن هيئته، يف عجيبًا دائًما العينني مكحل صالًحا مسنٍّا شيًخا وكان لكالمه،

وأولها: مالك ابن ألفية وزن عىل الطعام

ب��ال��ق��ن��وط ل��س��ت رب��ي أح��م��د األن��ب��وط��ي ه��و ع��ام��ر ي��ق��ول

ويقول:

م��ح��وي��ه ب��ه��ا األك��ل م��ق��اص��د أل��ف��ي��ه ف��ي ال��ل��ه وأس��ت��ع��ي��ن
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وه��اي��م ج��اي��ع ل��ك��ل ل��ذت وال��م��ط��اع��م األك��ل ص��ن��وف ف��ي��ه��ا

يقول: أن إىل

ف��ال��ت��ق��م خ��ب��ًزا ث��م وس��م��نً��ا ل��ح��ًم��ا ل��ل��ن��ه��م ل��ذي��ذ ال��ض��ان��ي ط��ع��ام��ن��ا
أم ال��ق��ل��ب س��ن��اه��ا إل��ى م��ط��اع��ًم��ا ع��م واألك��ل ن��ف��س��ي��ة ف��إن��ه��ا

ومنها:

ض��ررا ال إذ ال��ت��ق��دي��د وج��وزوا ت��ق��م��را أن األخ��ب��از ف��ي واألص��ل
ال��خ��رف��ان ي��س��ت��وي ح��ي��ن ف��ام��ن��ع��ه

منها: العجم المية وزن عىل أيًضا قصيدة كالمه (ومن)

أم��ل��ي م��ن��ت��ه��ى ف��ي��ه��ا ال��رز وأص��ح��ن ال��ع��ل��ل م��ن ت��ري��اق ال��ض��ان أن��اج��ر
ق��ل��ي ال��س��م��ي��ن ال��ل��ح��م إذا س��وى ح��د ع��ل��ى ال��ع��ش��ا ف��ي وأك��ل��ي غ��دا أك��ل��ي
ج��ذل��ي وال ف��ي��ه��ا ن��زه��ت��ي وال ف��ي��ه��ا ش��ب��ع��ي ال ب��األري��اف اإلق��ام��ة ف��ي��م
ق��ش��ل وم��ن ج��وع م��ن م��ات ك��م��ع��دم م��ن��ق��ب��ض ال��ج��وف خ��ال��ي األه��ل ع��ن ن��اء
ل��ي ي��س��م��ح ال��ض��ان ب��ل��ح��م ك��ري��م وال ي��رح��م��ن��ي ال��ج��وع ب��دف��ع خ��ل��ي��ل ف��ال
ق��ل��ي ح��ي��ن ال��ب��ي��ت ب��ح��م��ام أح��ش��اش��ت��ي واش��ت��ع��ل��ت ل��ل��م��ط��ع��وم ال��ت��ل��ه��ف ط��ال
ع��م��ل��ي م��ن وال��م��ط��ل��وب ال��ع��ب��ادات ع��ل��ى ب��ه أس��ت��ع��ي��ن ن��ف��ي��ًس��ا أك��ًال أري��د
وال��ب��ص��ل وال��ب��ي��س��ار وال��ك��ش��ك ب��ال��ع��دس م��ط��اع��م��ه م��ن ق��ل��ب��ي ي��ف��ج��ع وال��ده��ر
ع��ج��ل م��ن اإلن��س��ان خ��ل��ق ف��إن��ه ل��ي ب��غ��رف��ك ت��ب��ط��ي وال ه��يَّ��ا ن��ادي��ت

(ومنها): الوردي ابن المية وزن عىل (وله) آخرها إىل

خ��ب��ل ل��ل��ع��ق��ل ف��ه��و ع��ش��اء ف��ي وب��ص��ل ع��دس م��ط��ع��وم اج��ت��ن��ب
ع��ل��ل م��ن ج��س��م ص��ح��ة ف��ي ت��م��س ب��ه ت��ع��ن ال ال��ب��ي��س��ار وع��ن
ال��ك��س��ل ع��ن��ك ودع ال��ع��ق��ل زاك��ي ف��ت��ى ك��ن��ت إن ب��ال��ض��ان واح��ت��ف��ل
ال��وج��ل ال��ق��ل��ب ع��ن ي��ن��ف��ي أك��ل��ه��ا زك��ت ق��د وض��ل��وع ك��ب��اب م��ن
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عروس: ابن كالم وزن عىل كالمه ومن آخرها. إىل

ن��ف��اس��ه ق��ل��ب��ك ي��زي��د رط��ل��ي��ن ال��ض��ان م��ن أك��ل��ك
ت��ع��اس��ه م��ن��ه األك��ل ذا زي��ن ي��ا ال��ك��ش��ك ع��ن واب��ع��د

وأيًضا:

س��اي��ح وال��س��م��ن ب��ال��ش��ه��د ال��ف��ج��ر م��ع ال��م��ط��ب��ق أك��ل
راي��ح ال��خ��ل��د ج��ن��ة ف��ي أج��ر ل��ه ي��ج��ي��ب��ه إل��ل��ي

وأيًضا:

وس��ي��ع��ه أوان��ي واغ��رف اش��ت��د ال��ض��أن ط��اب��خ ي��ا
س��ري��ع��ه دي��ًم��ا األك��ل ف��ي ي��د ول��ه ل��ك أت��ى ع��ام��ر

وأيًضا:

ش��م��ات��ه م��ن��ه��م األك��ل وال��ف��ول وال��ك��ش��ك ال��ع��دس
ال��ت��الت��ه ال��ج��م��ي��ع ق��ط��ع��وا م��خ��ب��ول ال��ش��ب ي��ص��ب��ح��وا

وأيًضا:

ق��س��اوه ل��ق��ل��ب��ك ي��ورث ال��ف��ول ت��أك��ل ال أوص��ي��ك
غ��ش��اوه وع��ن��دك ت��اي��ه ال��غ��ول ك��م��ا ن��ه��ارك ت��ق��ط��ع

وأيًضا:

دواي��ه م��ن��ه��م ال��ش��رب وع��ن��اب م��ش��م��ش خ��ش��اف
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رج��اي��ه ح��ق��ق رب ي��ا ك��ب��اب ك��ل م��ا ب��ع��د م��ن

كتخدا إبراهيم قلد ملا أنه وذلك رضوان، بك حسن ابن بك الكبري/عمر األمري ومات
وألف، وماية وستني سبع سنة يف ورجع بالحجاج وطلع الحج إمارة الكبري بك عيل تابعه
يرجع ولم البحر إىل أحمالهم الحجاج وألقى حمار، بظهر العظيم السيل عليهم ونزل
تولية كتخدا إبراهيم رأي فاقتىض الحج إمارة يقلدونه فيمن تشاوروا القليل، إال منهم
تطلع أن «إما كتخدا: إبراهيم له فقال ذلك من فاستعفي هرًما مسنٍّا صار وقد املرتجم
فقال: الجد منه فرأى كتخدا إبراهيم عند فحرض مسعدة»، كيس مائتي تدفع أو بالحج
القبلة إىل توجه ثم كيس»، ألف أرصف أني ولو وأحج أرصفها فإني بد وال كان «إذا
يموت»، هو أو أموت أني إما اليوم هذا بعد هذا إبراهيم وجه ترني ال «اللهم وقال:
بخمسة مرص إىل الحجاج دخول قبل صفر يف كتخدا إبراهيم ومات دعوته هللا فاستجاب

وألف. وماية وسبعني إحدى سنة املذكور بك عمر وتويف أيام،
السكاكيني، األوسطى/إبراهيم الفريد املتقن الذكي النبيه الفاضل الرجل ومات
ويصنع وجالءها، سقيها ويجيد والسكاكني السيوف يصنع عطارديٍّا حسنًا إنسانًا كان
والتطعيم والسقي الصناعة الجيدة املقاشط ويصنع والفضة، بالذهب ويسقطها قراباتها
الخط يكتب وكان ذلك، وغري املخرمة الصنعة الدقيقة الجدول وأقالم للصنعة، والربكارات
ذلك بخطه وكتب تخفى، ال الخطوط دون من معروفة متسقة بطريقة الدقيق الحسن
وغري والرسميات الرياضيات يف كثرية ورسايل أدبية وكتب الحريري مقامات مثل كثريًا
يف تويف مثله بعده يخلف لم وصناعته، وصفاته ذاته يف فريًدا كان فقد وبالجملة ذلك،

الصباغ. درب من بالقرب املرداني جامع تجاه حانوته وكان التاريخ، هذا حدود

املليح أخذ الذي شيحة، بقارب نزل وألف وماية وسبعني إحدى سنة أعني السنة تلك ويف
ينقر وأخذ خف ثم يحىص، ال ما وغريهم املعروفني الناس من الكثري به مات واملليحة،
للسلطان وولد وشعبان، رجب يف عمله قوة وكان وألف، وماية وسبعني اثنتني سنة يف
وهذا يخ، من أبرد فكانت األيام تلك يف بالزينة األمر وورد السنة، تلك يف مولود مصطفى
بالصابونجي املعروف القازدغيل بك حسني قتل وملا اآلن، املتوىل سليم السلطان هو املولود
وتقلد أمرهم، واستقر املنفيني وأحرضخشداشينه الكبري، بك عيل بعده الرياسة يف وتعني
وحسن الشابوري بك سليمان مع فبيت وألف، وماية وسبعني ثالث سنة الحج إمارة
معهم واتفق املجنون، جاويش وأحمد مصىل حيضان جاويش وخليل الشعراوي كتخدا
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الدفرتدار، بك خليل البلد مشيخة يف عوضه وأقام غيبته، يف كتخدا الرحمن عبد قتل عىل
فأغرى املذكورين، الجماعة نفي يف فرشع بذلك كتخدا الرحمن عبد استشعر سافر فلما
الحجاز إىل جاويش وأحمد مصىل حيضان جاويش خليل فنفى قبن بلوط بك عيل بهم
الشابوري بك وسليمان الشعراوي كتخدا حسن ونفى البحر، عىل السويس طريق من
وصل العقبة إىل بالحج راجع وهو بك عيل وصل فلما فارسكور، إىل خشداشه مملوك
ولم سار، بخرب أتاه الهجان بأن معه من يوهم شنك بعمل وأمر ذلك، فكتم الخرب إليه
الحج وكتخدا الدويدار وجمع القلعة إىل فانحاز نخل، قلعة إىل وصل أن إىل سايًرا يزل
من الحجاج وسار غزة إىل وسار خاصته يف وركب واملحمل الحجاج وسلمهم والسدادرة
قتل يريد معه ومن كشكش بك حسني عليهم فأقبل أجرود، إىل وصلوا أن إىل أمري غري
نحو بغزة بك عيل واستمر مرص، إىل باملحل ودخل بالحجاج فحرض يجده، فلم بك عيل
ووعدوه أغا واحد إليه فأرسلوا الشام، باشة بواسطة الدولة وكاتب وأكثر، أشهر ثالثة
إىل حرض ثم ذلك، وغري واألقمشة املال من معه ما استصفوا حتى عليه وتحيلوا ومنوه
بثمانية مرص إىل وصوله بعد ومات وأغراضه، الخربطيل كتخدا عيل نسيبه بسعاية مرص

للسالم. عليهم يطوف كان حني بالسم شغله خشداشينه بعض إن يقال: أيام،
أربع سنة أواخر إىل واستمر مرص، عىل واليا باشا مصطفى حرض السنة تلك ويف
باشا أحمد وحرض هناك، فأقام جده إىل متوجًها القبة إىل ونزل وألف، وماية وسبعني
ذا وكان ١٧٦٠م، وألف وماية وسبعني أربع سنة أواخر يف بصبطالن املعروف كامل
والغالل، األنبار عىل ويكشف وينزل يركب وصار األحكام يف فدقق مراس، وقوة شهامة
إىل شأنه يف وعرضوا املعزول باشا مصطفى وأصعدوا وعزلوه األمرا عليها فتعصبت
خازنداره باشا مصطفى ووجه السنديوني، الباسط عبد الشيخ بالعرض وساافر الدولة،
راغب باشا محمد ذاك إذ الوزير وكان الدولة إىل العرض وصل وملا عنه، وكيًال جدة إىل
باكري ووجهوا حلب، إىل باشا ومصطفى قندية، والية إىل املنفصل باشا أحمد فوجهوا
بالقرافة ودفن ومات شهرين نحو وأقام القلعة إىل فحرضوطلع مرص، إىل حلب وايل باشا
ثم وسبعني ست سنة أواخر يف باشا حسن وحرض وألف، وماية وسبعني خمس سنة
ذلك. تتمة وسأتى ١٧٦٥م وألف وماية وسبعني تسع سنة يف باشا حمزة وحرض عزل،
وسبعني أربع سنة وطلع كشكش، بك حسني الحج إمارة يف وتقلد الحال واستقر
مطالبهم وطلبوا كرباؤهم إليه وحرض مضيق يف العرب له ووقف بالحج، وألف وماية
العرب، مطلوبات بدفع وأمرهم الرصة كاتب خليل الشيخ كاتبه فأحرض وعوائدهم،
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عند فرضب الدراهم، لهم يعد الرصاف ورشع املال وأحرض خيمته إىل معه فذهبوا
الحج ينزل حتى فاصربوا الوقت هذا يف يمكن ال «حينئذ لهم: فقال الشيل مدفع ذلك
الوسع، إىل املضيق ذلك من خرج حتى الحج وسار املطلوب»، يحصل املحطة يف
عليهم فنزلوا بقتلهم فأمر هزاع، كبريهم وفيهم العرب وحرض وطوايفه مماليكه ورتب
املشهورين العربان مشايخ من كبريًا وعرشون نيف وفيهم آخرهم، عن فقتلوهم بالسيوف
العرب قبايل وتفرقت الحج وسار املدفع ورضبوا بالرحيل وأمر املذكور، هزاع خالف
الحجاج، بطريق ووقفوا جهة كل من القبايل فتجمعت الثأر، بطلب يرصخون ونساؤهم
بمماليكه ويقاتلهم ويحاربهم وخلفه الحج أمام من عليهم يسوق وهو املضايق ويف
الجمال، عىل محملة العربان روس ومعه سامًلا بالحج مرص إىل وصل حتى وطوايفه،
خشداشينه من األمرا عليه فاجتمع مؤيًدا، منصوًرا والحجاج باملحمل املدينة ودخل
الحج، طريق وأخربت العرب علينا أفسدت «إنك قبن: بلوط بك عيل له وقال وغريهم
أسافر الذي «أنا فقال: فعلتها؟» التي الفعلة هذه بعد القابل العام يف بالحج يطلع ومن
عليه وتجمع الثانية السنة يف أيًضا فطلع أصطفل!!» للعرب ومنى القابل العام يف بالحج
استطاعوا بما له واستعدوا الجبال، روس وعىل ومضيق طريق كل يف ووقفوا العرب
عليهم ويحلق ويفر، يكر وصار وحاربهم وقاتلهم فصادمهم جهة، كل من الكثرة من
بكثرتهم يبال ولم الكثري، منهم وقتل وأخافهم رشدهم حتى خلفه ومن الحج أمام من
الطوايف خالف مملوك الثلثماية نحو إال معه يكن لم فإنه القلة، من فيه هو ما مع
فيشتت حسامه، مشهوًرا رأسه حاًرسا لحربهم يربز وكان املغاربة، وعسكر واألجناد
للعرب تقم فلم الحج، عن وانكفوا مالقاته عن وانكمشوا فهابوه جمعهم، ويفرق شملهم
وماية وسبعني ست سنة آخرها بالحج أمريًا مرات أربع فحج قايمة، ذلك بعد معه
العرب من أحد له يتعرض ولم ١٧٦٣م، وألف وماية وسبعني سبع سنة ورجع وألف،
عىل الطريق مرصويقطعون حواىل الكاينني العربان أخاف وكذلك ذلك، بعد وإيابًا ذهابًا
وينهب فيقتلهم غفلة حني عىل إليهم يخرج فكان الناس، ويسلبون والفالحني املسافرين
وانكفوا فارتدعوا الجمال، عىل مقاطف أشناف يف وروسهم بغنايمهم ويرجع مواشيهم
قبن بلوط بك عيل شأن ظهر املدة هذه ويف بذلك، ذكره وشاع السبل وأمنت أفاعيلهم عىل
سيده، بنت هانم وزوجه ارشاقه وجعله الصنجقية بك إسماعيل وقلد أمره واستفحل
أربع سنة النيل أيام يف ذلك وكان الفيل، بربكة للغاية به احتفل عظيًما مهًما له وعمل
عليها يميش املاء وجه عىل مركبة أخشابًا الربكة معظم عىل فعملوا وألف، وماية وسبعني
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ساير من وغريه الحبل وبهلوان واملالعيب املالهي أرباب بها واجتمع للفرجة، الناس
القناديل وعلقوا واألنواع، األصناف ساير من والبياعون واملتفرجون والفرج األصناف
أكثرهم واألعيان األمراء سكن وعالبها بالربكة، املحيطة البيوت جميع عىل والوقدات
منهم بيت كل ويف العروس، أبي كتخدا إبراهيم ومماليك البعض بعضهم خشداشني
شهر مدة واملهم الفرح هذا واستمر وجميعات، وآالت وسماعات وضياقات وعزايم واليم
النواحي، جميع من والفرجة للحظ ونهاًرا ليًال وتروح تغدو والناس مفتحة والبلد كامل،
والوجاقلية واالختيارية واألعيان األمراء إخوانه من والصالت الهدايا بك عيل عىل ووردت
والناس بالخري، عامرة واملدينة واليهود، واألروام واإلفرنج واألقباط واملبارشين والتجار
وأكابر البلدان مشايخ وحرضت عامرة، والقرى رخية واألسعار كثرية واملكاسب مطمئنة،
من وكل والعسل، والسمن والجواميس واألغنام بالهدايا والبنادر األقاليم ومقادم العربان
وبعد بك، عيل الفرح صاحب بينهم من إليه واملشار الفرح صاحب كأنه اإلبراهيمية األمرا
املالعيب بأنواع املدينة وسط من به شقوا عظيم موكب يف العروس زفت الشهر تمام
واألغوات والسعاة واملالزمني والجاويشية األعيان ومعظم والطبول والجنك والبهلوانات
من وغريهم والطالبون املهاترة وكذلك املثمنة، والتخاليق الخلع وعليهم الحريمات، أمام
بك لعيل الخازندار وكان عربة، يف والعروس والركبدارية، والجاويشية والخدم املقدمني
أوالد خلفها ومن عكاز يده ويف العربة بجانب ماىش الدهب أبو محمد الوقت ذلك يف
والنشاب، بالقيس مقلدين الكشمريى واللثامات والخود بالزرد ملبسني األمراء خزنات
الوقت ذلك (فمن) والنفريات الرتكية النوبة الجميع وخلف الطوال، املزاريق وبأيديهم
املعروف بك عيل مملوكه أيًضا وقلد صيته، ونمى ذكره وشاع بك عيل أمر اشتهر
إىل انضوى دولتهم دايرة ومركز سيدهم ابن كتخدا الرحمن عبد كان وملا بالرسوجية،
الوجاقات، اختيارية من الرياسة أرباب عىل به ليقوى صداقته إىل اآلخر هو ومال مماالته
الجماعة نفي أراد ملا كتخدا الرحمن عبد إن حتى لنفسه األمر تمام يريد منهما وكل
يقتيض ما املجنون جاويش أحمد عىل وصوروا املتكلمني، بعض مع بيت ذكرهم املتقدم
يف وأصبح الغيظ، وأظهر ذلك يف فمانع كتخدا الرحمان عبد عىل ذلك عرضوا ثم نفيه،
الجميع حضور تكامل فلما عادتهم، عىل والصناجق االختيارية عنده اجتمع يوم ثاني
تجتمع كبري من بد وال الحجاز إىل سافر بك عيل «إن فقال: كتخدا الرحمن عبد تكلم
وكبريها، البلد شيخ يكون «هذا بك: عيل فقال تراه» ما «الرأي له: فقال الكلمة» فيه
عبد وأصبح كذلك» ونحن وأطعنا «سمعنا فقالوا: عصاه» من وآخر أطاعه من أول وأنا

100



القازدغلية بيت يف فصل

الجميع وصار واالختيارية، األمراء باقي وكذلك بك عيل بيت إىل غاديًا كتخدا الرحمن
أيًضا طلعوا إنهم ثم ذلك، عىل الباشا من الخلعة ولبس اليوم، ذلك من بيته يف والديوان
جاويش أحمد بنفي عرضحال وكتبوا الينكجرية، بباب واجتمعوا الديوان إىل يوم ثانى يف
حسن معهم «واكتبوا كتخدا: الرحمن عبد فقال الشابوري بك وسليمان جاويش وخليل
يف واستمروا ذكر، كما ونفوهم بذلك فرمانًا وأخرجوا فكتبوه أيًضا»، الشعراوي كتخدا
باملدينة أيًضا أقام جاويش وخليل املدني بالحرم وقاًدا جاويش أحمد وعمل نفيهم،
يمهد بك عيل وأخذ الخليج، ورأس والرسو فارسكور جهة كتخدا وحسن والشابوري
من األموال أخذ عىل ويتحيل الناس مصادرة يف ورشع املماليك رشاء من واستكثر لنفسه
بمثل البعض عىل الوهم وإدخال املالطفة، مع املستورين واألعيان املدخرة البيوت أرباب

ذلك. ونحو املقتضيات ببعض الفايظ إىل والتعرض النفي
ريح هبت األوىل جمادى عرش تاسع السبت يوم يف أن السماوية الحوادث ومن
مرىس يف مركبًا وثالثون ثالثة باإلسكندرية منها غرق غريبة، نكباء شديدة عظيمة
وتلف شديًدا البحر وهاج الناس وضجت النصارى، مرىس يف مراكب وثالثة املسلمني،

أشجار. عدة وسقطت مراكب، بعض بالنيل
أوايل يف ورجع وألف، وماية وسبعني سبع سنة يف بالحج أمريًا بك عيل وطلع
لحيته الخازندار محمد مملوكه وأرخى عظيمة، أبهة يف وألف وماية وسبعني ثمان سنة
مملوكه قلد ثم الدهب، بأبي عرف الذي وهو الصنجقية، قلده رجع فلما زمزم، عىل
صناجق الحبىش بك وعيل الفقار وذا بلفيه شالق وإبراهيم قرابته ورضوان أغا أيوب
وقبضوا العادة، عىل الحج أمور وشهلوا يتزايد بك عيل وأمر السنة تلك وانقضت أيًضا،
عىل املحمل وخرج واألنبار، الحرمني وغالل والرصة والجامكية العلوفات ورصفوا املريي
طلع الحج ارتحال بعد الربكة من رجعوا وملا رضوان، بك حسن وأمريه املعتاد القانون
الرحمن عبد وأخرجوا فرمانًا وكتبوا القلعة، أبواب وملكوا وأغراضه وخشداشينه بك عيل
وغريهم الرزاز جربجي ورضوان الداودية وجاويش وعمر الخربطيل كتخدا وعيل كتخدا
للذهاب وعينوا الحجاز إىل ليذهب السويس إىل فأرسلوه كتخدا الرحمن عبد فأما منفيني،
مرص وارتجت بحري، جهة إىل الجماعة باقي ونفوا السويس، إىل ليوصله بك صالح معه
وكبريهم الجميع أعظم كان فإنه كتخدا، الرحمن عبد لخروج وخصوًصا اليوم ذلك يف
عىل املماليك الينكجرية قدر ارتفع وبه والشهرة، والكلمة الصولة وله سيدهم، وابن
حتى وغريهم مغاربة وعساكر وأتباع ومماليك كبرية عزوة له وكان العثمانلية، العزب
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نزل ما سوى ذلك من يشء يحصل فلم اليوم، ذلك يف عظيمة فتنة وقوع الناس ظن
إليه فوصل غزة، إىل بنفيه فرمانًا بك صالح إىل أرسل ثم والتعجب، البهتة من بالناس
بك صالح وذهب وسافر املركب، يف كتخدا الرحمن عبد فيه نزل الذي اليوم يف الجاويش
ناحية إىل به وحرضوا غزة من ونقلوه جماعة له أرسلوا ثم قليلة. مدة بها فأقام غزة إىل
عرشة سنة كل يف فايًظا له وجعل يرصفه ما بك عيل له ورتب برشيد، وأجلسوه بحري
إىل باشا حمزة وهو الجديد الباشا وصول أخبار فحرضت مدة، برشيد فأقام أكياس،
دمياط إىل به ويذهبون رشيد من يغيبونه جماعة بك صالح إىل فأرسلوا سكندرية، ثغر
ليًال بجماعته ركب بذلك األخبار إليه وصلت فلما بالباشا، يجتمع لئال وذلك بها؛ يقيم
ابن منية إىل فوصل قبيل، جهة إىل الفيوم جبل خلف من وذهب البحرية، جهة إىل وسار
البالد، يف ونفاهم بك عيل رشدهم الذين من كثرية أناس عليه واجتمع بها، فأقام خصيب،
الهوارة وأكابر همام، العرب شيخ مع وصداقة معرفة له وكان ومتاريس، أبنية له وبنى
التقادم له وقدموا منهم الكثري عليه واجتمع قبيل، جهة التزامه يف الجارية البالد وأكثر

إليه. يحتاج وما والذخرية
بطرون ويعرف األفاضل، العلماء من وكان القايض، أفندي حفيد املويل ووصل
درًسا، ليميل الحسيني املشهد بجامع الكريس عىل فجلس هرًما، مسنٍّا وكان أفندي،
بن أحمد الشيخ لذلك املتصدي وكان عليه، وخلطوا األزهرية الفقهاء عليه فاجتمع
أما البحث، بآداب «كلموني لهم: يقول فصار الربادعي، الرحمن عبد والشيخ يونس،
وهم عنه فانرصفوا القيام، إال وسعه فما املغالطة، يف فزادو البحث؟»، آداب قرأتم

«عكسناة». يقولون:
ولده، لختان فرح عمل يف املذكور القايض رشع املذكورة السنة من شعبان ويف
حتى والعلماء والتجار واالختيارية األمراء باقي وكذلك حافلة، هدية بك عيل إليه فأرسل
البن بفروق املقعد امتال وكذلك والسكر، والعسل والسمن باألرز املحكمة حواصل امتألت
والبهلوانات واملالهي املالعيب أرباب باملحكمة واجتمع الرومي، بالحطب الحوش ووسط
واألمرا العلما وسعت للفرجة، وتروح تغدو والناس أيام عدة ذلك واستمر وغريهم،
اللوازم وجميع ركوبته بك عيل إليه أرسل الزفة يوم ويف لدعوته، والتجار واألعيان
والسعاة األغوات من الباشا داقم وكذلك والزرديات، الدر وشجر واملماليك الخيول من
سمور فروة فألبسه بك، عيل بيت إىل بالزفة الغالم وأركبوا الرتكية، والنوبة والجاويشية
هذا واتحد مشهوًدا، ا مهمٍّ وكان غلمان عدة معه وختن باملوكب املحكمة إىل ورجع
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وال وقت غري يف مرة وحرض كثريًا، اآلخر عىل منهما كل وتردد الوالد، بالشيخ القايض
التعب من فاستلقى كثريًا، وكان الدرج، أعىل إىل صعد فلما الحر، شديد يوم يف موعد
تتعب يشء ألي أفندي «يا الشيخ: له قال نفسه يف وارتاح تروح فلما لهرمه، ظهره عىل
نايبه وكان قدري»، تعرف وأنت قدرك أعرف «أنا فقال: شئت»، متى آتيك أنا نفسك؟

أيًضا. األذكياء من
مرصوطلع عىل واليًا املذكورة وألف وماية وسبعني تسع سنة باشا حرضحمزة وملا
واملريي، الغالل وصول ومانع الطريق قاطع وأنه بك صالح أمر له فعرضوا القلعة، إىل
التجريدة، أمري جرجا حاكم كشكش بك حسني وتقلد عليه، بالتجريد فرمانًا وأخذوا
الدهب أبو بك محمد وصحبته كشكش بك حسني فسافر والخروج التشهيل يف ورشعوا
رشق إىل وعدَّى توجه ثم صغرية، لطمة بك صالح مع فالتطموا األزبكاوي، بك وحسن
قلبي، إىل بك عيل نفاه كشكش بك حسني مملوك شبكة بك حسني وكان يحيى، أوالد
بالتجريدة بك حسني توجه فلما معه، وركب إليه انضم قبيل إىل بك صالح ذهب فلما
إليه وانضم بك حسني سيده إىل وحرض عنه، انفصل يحيى أوالد رشق بك صالح وعدى
يريد الحضور عن بك حسني وتخلف مرص إىل بك وحسن بك محمد ورجع كان، كما
جهة إىل بنفيه فرمانًا بك عيل إليه فأرسل املنية يف وأقام بجرجا، منصبه إىل الذهاب
فوجد ليًال مرص إىل وحرض وأمرايه وأتباعه مماليكه يف وركب لذلك، يتمثل فلم له عينها
وذهب ودخل فكرسه يفتحوه، فلم فطرقه مغلوًقا السباع قناطر لجهة املوصل الباب
عبد بيد بالسم يشغله أن بك عيل فأراد أياًما املساملة عىل بينهم األمر وبقي بيته إىل
له وأحرضه املعجون، يف السم له فوضع للباءة معجونًا منه طلب كان وقد الحكيم، هللا
نرصانيٍّا هذا الحكيم هللا عبد وكان بقتله، فأمر واعتذز فتلكأ أوال منه يأكل أن فأمره
الرتكية يعرف متكلًما فصيًحا الصورة وجيًها وكان سمور، قلبق رأسه عىل يلبس روميٍّا
بينهما فتأكدت بك، عيل عزيمة من أنها بك حسني وعلم والطليانية، والرومية والعربية
حسني غدر عىل جماعته مع بك عيل وتوافق السوء، لصاحبه منهما كل وأضمر الوحشة،
خشداشينه وعصب بك عيل إخراج عىل بك حسني واشتغل ظاهًرا، فوافقوه وإخراجه بك
منهم يأته فلم معه املتوافقني حضور وانتظر بيته يف فكرنك املدافع، عليه وركبوا وغريهم
منهم إليه فحرض مرادهم، عن يسألهم إليهم أرسل ذلك فعند عليه، نفاقهم وتحقق أحد
وأتباعه، مماليكه ومعه الشام إىل منفيٍّا وأخرجوه فركب والسفر، بالركوب يأمره من
بالعادلية وأقام ١٧٦٥م، وألف وماية وسبعني تسع سنة رمضان شهر أواخر يف وذلك
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بالعسكر جهة كل من بهم محيطون وهم أتباعه وحساب حسابه عملوا حتى أيام ثالثة
جهة إىل سافروا ثم طرفهم. عىل بقي ما واستخلصوا الحساب، من فرغوا حتى واملدافع
ذلك، معه فعلوا خارج إىل خرج إذا أنه مرص أمراء من ينفى فيمن العادة وكانت غزة،
يويف ما معه يكن لم وإن وخالفه، مريي من بذمته يتأخر ما جميع يويف حتى يذهب وال

الذمة. خالص إال يذهب وال وخيوله ومتاعه داره أثاث باع ذلك
الفقار وذو بك ورضوان بك وأيوب بك محمد وهم أمراؤه بك عيل صحبة وسافر
أتباعه، وباقي كتخدا وغيطاس جاويش وسليمان جاويش وأحمد الوايل أغا هللا وعبد بك
بك وحسن جماعتهم وباقي كشكش بك حسني قسيمه مع البلد كبري بك خليل واستقر
من الخرب ورد مستحفظان، أغات الواىل أغا قاسم وقلدوا أغا الرحمن عبد وعزلوا جوجو،
وحصنها، فيها واستقر املنية إىل يحيى أوالد رشق من رجع بك صالح بأن القبلية الجهة
عيل رجع األيام تلك ويف البساتني، جهة إىل وبرزوا تجريدة تشهيل يف رشعوا ذلك فعند
ومحمد كشكش بك حسني بيت فنزل مرص، إىل ودخل غفلة حني عىل معه ومن بك
فاجتمع الساعي، أغا إبراهيم منزل دخل بك وأيوب الجرجاوي بك عثمان عند نزل بك
بعضهم: وقال جدة، إىل يرسلوه بأن الرأي فاقتىض ذلك، يف مشورة وعملوا باآلثار األمراء
أحًدا»، منكم يبقي وال أتعبكم حيٍّا دام إن فإنه منه، وارتاحوا واقتلوه نصحي «اسمعوا
بيت من أخرج ال وقال: بذلك له فأرسلوا بيوتنا»، إىل ودخل أخونا إنه يصح، «ال فقالوا:
إليها، ويذهب النوسات يعطوه بأن الرأي فاجتمع بحري»، جهة يكون أن إال سيدي
إىل بك ورضوان بك وأيوب بك محمد وأرسلوا بها، وأقام النوسات إىل وذهب بذلك فريض
وصادقوه إليه فانضموا األسيوطي، بك خليل هناك وكان وجهاتها، أسيوط بناحية قبيل
بك حسن وأمريها أخرى تجريدة له فأرسلوا فهزمت، بك صالح إىل التجريدة وسفروا
مهزومون، كأنهم أيًضا ورجعوا مناوشات، بعض إال بينهم يقع فلم منافًقا وكان جوجو
مع اصطلحوا أن بعد كذلك ورجعوا سجاًال، بينهم الحرب فكانت ركبة ثالث له وأرسلوا
بدفع ويقوم بها ويمكث معه ومن هو يكفيه ما ويأخذ جرجا، إىل يذهب أن بك صالح

١٧٦٦م. وألف وماية ثمانني سنة األوىل جمادى شهر يف ذلك وكان والغالل، املال
بك وعيل بك عيل يراسل أنه األزبكاوي بك حسن اتهموا منها شعبان ثانى ويف
أبو بك حسن وهم: خشداشينه بنفي ورسموا العيني بقرص اليوم ذلك يف فقتلوه يراسله،
عبد أم زوج وهو الثالثة، سيد الجاويشية كتخدا أغا وسليمان املاوردي بك ومحمد كرش
بحري، جهة إىل فسفروهم مسنٍّا صار وقد القديمة بمرص مقيًما وكان كتخدا الرحمن
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إىل به وذهب فأخذه السكران بك خليل له فأرسلوا بالنوسات، بك عيل إقامة من وتخبلوا
فيها. لينزل املركب له وأحرض القلزم، من جدة إىل ليسافر السويس

وكان بالعيد، الباشا ليهنوا قراميدان إىل األمراء ركب السنة من شوال شهر ثاني ويف
أرباب وكذلك العيد يوم من الفجر بعد يركبون األمراء كبار أن القديمة، الرسوم معتاد
النارص جامع إىل الرساية باب من الباشا أمام ويمشون القلعة إىل فيطلعون العكاكيز،
وينزلون ويهنونه أتكه يقبلون ثم كذلك ويرجعون العيد صالة فيصلون قالوون، بن
يوم ثاني يف الباشا وينزل واصطالحهم، رسمهم عىل بعًضا بعضهم فيهنى بيوتهم، إىل
فراشو واستعد والستور واملساند بالفرش مجالسه هيئت وقد بقراميدان الكشك إىل
واللوازم االحتياجات جميع ورتبوا واملباخر والقماقم والرشبات والقهوة بالتطيل الباشا
الكشك بذلك الباشا وجلس واملالزمون والسعاة والجاويشية الخدم واصطفت الليل، من
واألمراء الحاج وأمري الدفرتدار يأتي ثم أحد، كل قبل والخدم العكاكيز أرباب وحرضت
باشية واألوده واملقادم الوقت، أصحاب والعزب الينكجرية وكتخدا واالختيارية الصناجق
والرتتيب بالقانون مراتبهم قدر عىل عليه ويعيدون الباشا، فيهنون والجربجية واليمقات
وخرجوا الباشا الصناجق األمراء وهنأ املذكور اليوم ذلك يف حرضوا فلما ينرصفون، ثم
ورضبوا عليهم السالح وسحبوا جماعة، لهم وقف النزول يريدون القرص دهليز إىل
أصيب كشكش بك وحسني وجهه يف بسيف الجرجاوي بك عثمان فأصيب بنادق، عليهم
مماليكهم، بهم واحتاط وسيوفهم سالحهم اآلخرون وسحب شقه، من نفذت برصاصة
ال وهو خيولهم وركبوا األخرى الجهة من ونفذوا البستان حايط من أكثرهم ونط
العزب»، باب العزب، «باب يقول: وهو حصانه بك عثمان وأركبوا بالنجاة، يصدقون
ومات، هنيهة فمكث وأنزلوه العزب باب إىل به وذهبوا وحنكه، وجهه السيف قطع وقد
بك إسماعيل أيًضا وانجرح ودفنوه، بجنازته وخرجوا وكفنوه وغسلوه بيته إىل فشالوه
فلما ذلك عىل وباتوا بك، عثمان إال منهم يمت لم ولكن أغا، وقاسم بك ومحمود مدفع أبو
بيت إىل فنزول بالنزول، يأمرونه الباشا إىل وأرسلوا األبواب إىل وطلعوا اجتمعوا أصبحوا
كشكش بك حسني له وقف العزب بباب ومروره نزوله وعند بقوصون، كشك بك أحمد
أغا الرحمن عبد وقلدوا قايمقام بلفيه بك خليل جعلوا إنهم ثم قبيًحا، كالًما وأسمعه
إنها وقيل: باشا حمزة إىل النكتة هذه ونسبت سيده عن عوضا سنجًقا بك عثمان مملوك
الجلفية من أنفار مع فبيت جوجو، بك حسن اىل ومراسالته بالنوسات الذي بك عيل من
وكانوا بقراميدان الكشك إىل وذهبوا اليوم ذلك عىل وتواعدوا أيام مده عنده وأخفاهم
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أربعة إال وتفرقوا القايض بيت بدهليز يوم ثانى عىل واتفقوا فاختلفوا األربعني، نحو
ذلك من قراميدان من العيد أمر وبطل الفعلة، هذه وفعلوا االتفاق ذلك عىل ثبتوا منهم

نضارتها. وذهبت أشجارها ماتت الجنينة وكذلك وخرب القرص وتهدم اليوم،
بالغاطس املركب يف فوجده بك عيل إىل بك حمزة أرسلوا الحادثة هذه حصلت وملا
مرص جهة إىل ورجع وأتباعه، بمماليكه وأركبه الرب إىل فرده للسفر، الريح اعتدال ينتظر
إىل بك حمزة ورجع بقبيل، أسيوط إىل ثم إطفيح رشق جهة إىل وذهب الجبل من ومر
صالح إىل االنضمام وأراد وخالفهم وهوارة املنايف عليه اجتمعت بك عيل إن ثم مرص،
وجعله قبله من منفيٍّا هناك الخربطيل كتخدا عىل وكان يخادعه يزل فلم منه، فنفر بك
الصابونجي، كتخدا وعثمان األسيوطي بك وخليل هو بك صالح وبني بينه فيما سفريًا
الدهب أبو بك محمد إليه أرسل ذلك فعند لقولهم، جنح حتى به يزالوا فلم فأرسلهم
وتعاقدا وتحالفا همام، العرب شيخ بكفالة عليه واجتمع له انخدع حتى يزلبه فلم
األمر لهم تم إذا أنه بك عيل مع واتفق حجة بذلك وكتبوا والسيف، الكتاب عىل وتعاهدا
إىل بذلك وأرسلوا األكيدة باملواثيق ذلك عىل واتفقوا حياة، قبيل جهة بك لصالح أعطى
همام ذلك عند وأمدهم بك، لصالح مراعاة به وريض بذلك فانرس خمام العرب شيخ
والهوارة واألجناد الغز من واملرشدون املتفرقون عليهم واجتمع والرجال، واملال بالعطايا
بلغه فلما السكران، بك خليل بها وكان املنية إىل وحرضوا كثرية جموًعا وملوا والشجعان

هاربًا. مرص إىل وحرض منها ارتحل قدومهم
وركبوا وأبراًجا أسواًرا حولها وبنوا باملنية، وجماعتهم بك وصالح بك عيل واستقر
إىل بك عيل وأرسل واملقبلني، املبحرين املسافرين عىل الطريق وقطعوا املدافع عليها
املنية إىل وذهبوا ليًال فارتحلوا كشاف، جماعة وصحبته باملنصورة وكان بك الفقار ذي
الشيخ فتكلم ذلك، يف وتشاوروا وتكلموا تجريدة تشهيل عىل وعزموا جمعية األمراء فعمل
والبالد، األقاليم «أخربتم وقال: ذلك يف ومانع بالكالم وأفحمهم املجلس ذلك يف الحفناوي
أخوكم رجل هذا بك عيل وتجاريد؟ ونزاع خصام ساعة وكل الحال هذا يشء أي يف
وأرحتم بعضكم مع واصطلحتم بيته يف وقعد أتى إذا يحصل يشء أي وخشداشكم،
يحصل ال ذلك فعلوا وإن مطلًقا، بتجريده أحد يسافر ال أنه وحلف والناس؟» أنفسكم
لم وإن ومماليكه، بنفسه االنفراد ويريد الرش يحرك الذي هو «إنه فقالوا: أبًدا، خري لهم
فال مكاتبة إليه أرسل «أنا الشيخ: لهم فقال فينا»، مراده وفعل إلينا هو أتى إليه نذهب
مكتوبًا الشيخ له فكتب االمتثال، إال يسعهم فلم الجواب»، رد يأتي حتى بيشء تتحركوا
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املجلس هذا بعد الشيخ يلبث فلم إليه، وأرسلوه ووعظه ونصحه وزجره فيه ووبخه
وسموه أشغلوه إنهم فيقال: تعاىل، هللا رحمة إىل وتويف بالدم ورمى ومرض أياًما إال

أغراضهم. من ليتمكنوا
املالقاة، له فأرسلوا سكندرية إىل راقم باشا محمد بوصول الخرب ورد أثناء ويف
وألف. ومائة وثمانني إحدى سنة الثاني ربيع غرة يف القلعة وطلع مرص إىل وحرض

١٧٦٧م
دفرتدار رضوان بك حسن وقلدوا بالديوان اجتمعوا األوىل جمادى عرش حادي ويف

مرص.
وكتبوا صنجًقا، أغا وقاسم الحاج أمري بلفيه بك خليل قلدوا عرشة خامس ويف
ورشعوا كشكش بك حسني عسكرها ساري ولبس قبيل إىل التجريدة بطلوع فرمانًا
وهم النواخيد بك خليل وأحرض التجار، مصادرة إىل الحال واضطرهم التشهيل يف
البهار مال منهم وطلب البهار، وكاتب إبراهيم وقرا امللطييل أغا وأحمد مصطفى مال
املطلوب تشهيل يف وأخذوا يديه، بني من فخرجوا وسبهم عليهم فرصخ فاعتذروا معجًال،
وخرج األوىل جمادى منتصف يف للسفر خيامه بك حسني وبرز التجار، من املال وجمع
شبكة بك وحسن السكران بك وخليل جوجو بك حسن وهم: الصناجق من سته صحبته

االرتحال. يف وأرسعوا بك، وقاسم بك وحمزة مدفع أبو بك وإسماعيل
صناجق ثالثة وفيها أخرى، تجريدة بك خليل أيًضا خلفهم أخرج عرشينه ويف
بوقوع الخرب ورد أيام ثالثة وبعد يومها، يف أيًضا وسافروا مغاربة وعسكر ووجاقلية
وقتل معه ومن بك حسني عىل الهزيمة فكانت سويف، بني تجاه ببياضة بينهم الحرب
ذلك يف املهزومون ورجع بك الفقار ذو الطرف ذلك من وقتل وخالفه، املليجي أغا عيل
األحد يوم وأصبحوا حال، أسوأ يف وهم عرشينه رابع السبت يوم وهو الكرسة يوم ثاني
بك وصالح بك عيل عىل بالتجريدة فرمانًا الباشا من وطلبوا القلعة، أبواب إىل طلعوا
ذلك عن الباشا فامتنع اللوازم، يف يرصفونها املريي من كيس مائتى وطلبوا معهم، ومن
جوجو بك وحسن الوجاقلية وكان غمازة، إىل القادمني بوصول اإلثنني يوم الخرب وحرض
بك وحسني بك خليل غزل وتخبل وهربوا، ليًال فارتحلوا البساتني جهة خيامهم ناصبني
الوجاقلية إىل الباشا وأرسل والزوال، اإلدبار وتحققوا أمرهم، يف وتحريوا معهما ومن

بابه. يالزم وجاق كل لهم: يقول
فازداد البساتني، إىل معهم ومن بك وصالح بك عيل حرض عرشينه سابع ويف
ثم هناك وجلسوا قراميدان إىل فرجعوا مغلوقة، فوجدوها األبواب إىل وطلعوا تحريهم
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وكان بك، عيل جهة إىل وخرجوا واألجناد األمراء من كثري الليلة تلك وتسحب رجعوا،
ويكاتبهما، ا رسٍّ بك وصالح بك عيل ويراسل الطرفني ينافق بجوجو املعروف بك حسن
سيدهم بنت هانم زوج بك وإسماعيل خشداشه بك قاسم مثل: األمرا بعض إليه وضم
الوجاقلية، أعيان من وكثري بلفيه، بك إبراهيم خشداش وهو عيل وجن الرسوجي بك وعيل

ذلك. ونحو الدخان فها يرشبون التي األقصاب داخل يف األوراق لهم ويرسلون
خليل وهم: بمرص الذين األمرا هرب األوىل جمادى عرشين تاسع الخميس ليلة ويف
وصحبتهم صناجق عرشة نحو وهم وأتباعه كشكش بك وحسني وأتباعه البلد شيخ بك
ملالقاة وغريهم، األعيان فخرج الخميس يوم وأصبح كثرية، عدة وأجنادهم مماليكهم
وأتباعهم، ومماليكهم وصناجقهم بك وصالح بك عيل اليوم ذلك يف ودخل القادمني
صحبتهم وحرض وغريهم، ووجاقلية أمرا من ذلك قبل بالصعيد منفيٍّا كان من وجميع
ورضبت مجدًدا، الصنجقية بك عيل وقلده األسيوطي بك وخليل الخربطيل كتخدا عيل

إليها. وسافر الرشقية كشوفية أعطاه ثم بيته، يف النوبة
األمرا وباقي بك وصالح بك عيل طلع الثانية جمادى شهر ثاني األحد يوم ويف
هانم زوج بك وإسماعيل جوجو بك حسن مثل الذاهبني عن تخلفوا والذين القادمني،
الديوان إىل وغريهم والوجاقلية واالختيارية بك وقاسم الرسوجى بك وعيل عيل وجن
صناجقه عىل وخلع كان، كما البلد مشيخة يف واستقر بك، عيل عىل الباشا فخلع بالقلعة،
إمارة يف بك عيل قدم وثبت بيوتهم إىل ونزلوا كانوا، كما إماراتهم يف أيًضا االستمرار خلع
واألقطار املرصية الديار وملك التام الظهور ذلك بعد وظهر املرة، هذه يف مرصورياستها
وخرق املنافقني شمل وشتت املعاندين وقطع املتمردين وقتل الشامية، والبالد الحجازية
مستقيمة، كانت التي الطرايق وأبطل القديمة، البيوت وأخرب العوايد، وخرم القواعد،
بعض نفي عىل وعزم مرص، إىل وصناجقة الجاويشية كتخدا أغا سليمان حرض إنه ثم
جوجو، بك حسن وجود مع أغراضه من يتمكن ال أنه فعلم مرص من وإخراجهم األعيان
فحرض قتله، عىل أتباعه مع فبيت قتله عىل يدبر فأخذ حال، له يصفوا ال حيٍّا دام ما وأنه
وقام الليل من حصة معه وجلسوا بك، عيل عند عىل جن بك وعيل جوجو بك حسن
أيًضا ليذهبا بك وأيوب الدهب أو بك ومحمد عيل جن معه وركب فركب بيته إىل ليذهب
جامع خلف الشابوري بيت عند التي الطريق يف صاروا فلما الطريق، التحاد بيوتهما إىل
ورجعوا عيل، جن أيًضا معه وقتلوا وقتلوه بك حسن ورضبوا سيوفهم، سحبوا قوصون
وماية وثمانني إحدى سنة من رجب شهر من الثالثاء ليلة وذلك بك عيل سيدهم وأخربوا
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أبي بك وإسماعيل بك قاسم بنفي ورسم لألبواب، مالًكا بك عيل وأصبح ١٧٦٧م، وألف
جاويش ومصطفى زنور كتخدا ومحمد عزبان كتخدا وإسماعيل بك الرحمن وعبد مدفع

الحجر. درب جاويش وخليل كتخدا إبراهيم مملوك الكبري جاويش مصطفى تابع
ونفاهم األعيان، من شخًصا الثالثني نحو أيًضا أخرج شوال شهر عرش حادى ويف
كتخدا وأحمد كتخدا عيل وفيهم الفالح، جماعة من أمريًا عرش ثمانية وفيهم البالد يف
بك حسن وصناجقه الكبري جاووشان كتخدا أغا وسليمان مناو كتخدا وإبراهيم الفالح
جهة إىل الجميع فنفي باشية، وأوده مقادم وخالفهم املاوردي بك ومحمد كرش أبو
القلزم من الحجاز إىل ليذهب السويس؛ إىل الجاويشية كتخدا أغا سليمان وأرسل قبيل

مات. أن إىل هناك واستمر
بلده إىل ونفاه قوية علقة ورضبه وحيش بن يوسف الشيخ عىل بك عيل قبض وفيه
الرحمن عبد عند كاتبًا وكان العالم دهاة من وكان مات، أن إىل بها يزل فلم جناج،
والتحيالت والشكاوي الدعاوي وقضاء السعي يف وسمعة شهرة وله القازدغيل، كتخدا

ذلك. وغري والتلبيسات واملداهنات
إىل وصلوا ملا أنهم بك وخليل كشكش بك حسني عن أخبار وصلت الحجة شهر ويف
عظيمة، تجريدة تشهيل يف بك عيل فرشع مرص إىل قادمون وأنهم جموًعا، جمعوا غزة

وسافروا. وبرزوا
ثم كثريًا شيئًا منها ونهبوا دمياط، جهة إىل عرجوا أنهم أيام ثالثة بعد الخرب ورد ثم
إليهم، بالذهاب التجريدة يأمر بك عيل فأرسل كذلك، منها ونهبوا املنصورة إىل حرضوا
أعمال من والجراح الديرس عند معهم فتالقوا النيل البحر من عسكًرا أيًضا لهم وأرسل
وقتل راجعني، وولوا التجريدة وانهزمت عظيمة وقعة بينهم فوقع سمنود، عند املنصورة
جراكسه طنان جربجي وأحمد جمليان اختيار باش جربجي سليمان املعركة هذه يف
إىل هزيمتهم يف يزالوا ولم الوجاقات، صدور وكانوا الشون أمني جاووشان أغا وعمر

دجوة.
باب قبة إىل وخرج الباشا، ونزل لذلك اهتم بك عيل إىل بذلك الخرب وصل فلما
كل بأن الباشا وأمر السجاجيد، وأرباب والعلماء الوجاقلية وجمع القاهرة خارج النرص
بدًال، عنه يخرج أو التجريدة إىل ويطلع نفسه يشهل عتامنة عليه أو وجاقليٍّا كان من
وسافروا الدهب، أو بك محمد وكبريها أخرى عظيمة تجريدة تشهيل يف بك عيل واجتهد
بك، وخليل بك حسني خلف الجميع وسار األوىل بالتجريدة واجتمعوا املحرم، أوائل يف
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ملا أنهم هللا قدر فلو التجريدة، هزموا أن بعد الغربية بر إىل عدوا وكانوا معهم ومن
غري من مرص إىل لدخلوا بك وصالح بك عيل فعل كما خلفهم ساقوا التجريدة كرسوا

ذلك. لهم تعاىل هللا يرد لم ولكن مانع،
وجمع متعذر، التفصيل إذ اإلجمال سبيل عىل بها وقع وما السنني هذه وانقضت

خؤان. والذهن الفكر وعاه وما اإلمكان بحسب وذلك متعرس، الظالم يف الشوارد
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األمراء وأعاظم العلامء

املالكي البليدى محمد بن السيد/محمد الرشيف املحدث الفقيه اإلمام الشيخ مات
البقري قاسم بن محمد الدين شمس الشيخ دروس حرض املغربي، األندليس األشعري
وامللوي العزيزي كالشيخ الوقت أشياخ عىل ثم وألف، وماية عرش سنة يف الشافعي املقري
ذكره واشتهر أمره فراج الحسيني، باملشهد والحديث الفقه الزم ثم وتمهر والنفراوي،
وخصوًصا وزيارته يده تقبيل عىل وانكبوا فيه الناس اعتقاد وحسن حلقته وعظمت
بدرب املعروفة بالعطفة بيتًا له واشرتوا وواسوه فهادوه الجنسية، لعلة املغاربة تجار
شأنه عىل مقبًال يزل فلم مالهم، من ودفعوه أنفسهم عىل ثمنه وقسطوا الشيشيني،
والشفاء واملوطأ ومسلم البخارى كصحيح الحديث إمالء عىل مواظبًا طريقته عىل مالزًما
وألف. وماية وسبعني ست سنة رمضان من والعرشين التاسع ليلة تويف حتى والشماتل،
مجد السيد السلف بقية املرضية والسجايا العلية املناقب ذو املعظم األستاذ ومات
وهو والده ومات وألف، وماية وخمسني إحدى سنة ولد وفا، بن هادي أبو محمد الدين/
واألذكار واملطالعة العلم عىل وأقبل والتكلم، املشيخة يف عمه وخلف يتيًما فنشأ طفل
وجمع سياسة، أحسن فيها فساس األثناء هذه يف بمرص األرشاف نقابة ووىل واألوراد،
فاعًال باملعروف أماًرا هللا، يف يهاب ال مهابة ذا وسيًما أبيض وكان الرياسة، طريف بني له
يف باألزهر عليه وُصيل وسبعني ست سنة األول ربيع خامس الخميس يوم تويف للخري،
من بالقرب بزاويتهم ودفن األعناق عىل وحمل واألصاغر، األكابر حرضه عظيم مشهد

األمداد. أبو أحمد الدين شهاب السيد بعده وتخلف عنه ريضهللا عمه
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املعروف باشا محمد له املغفور األعظم الصدر والسنة الشهر هذا يف أيًضا ومات
حاويًا للرياستني، جامًعا الحكماء وأكابر العلماء أفاضل من معدوًدا وكان يراغب،
حرض الذي وهو واألصول، والفروع واملنقول، املعقول يف وأبحاث تآليف وله للفضيلتني،
الخشاب مع وقع ما له ووقع وألف، وماية وخمسني تسع سنة يف واليًا مرص إىل
هللا رحمة إىل تويف ثم الصدارة، وتوىل الرومية الديار إىل ورجع تقدم، كما والدمايطة
خاتمه نقش وكان وألف، وماية وسبعني ست سنة رمضان شهر عرشين رابع يف تعاىل

البيت: هذا

راغ��ب ن��وال��ك وف��ي ي��خ��اف م��م��ا م��ح��م��د األم��ان ي��رج��و ب��م��ح��م��د

وله املغربي، القلعى الحسن أبو الشيخ رشحها غريبة العروض يف رسالة وألف
العلماء يكرم رجيح وفهم صحيح ذوق له وكان وعربي، وفاريس تركي دواوين: ثالثة

مرص: مواجب يف كالمه ومن بمبتكراته، العلم أهل ويباحث والوافدين

م��ن��دي��ل ط��رف ف��ي رب��ط��ت ك��ض��رط��ة ت��ط��وي��ل ب��ع��د م��ن ن��زل��ت م��واج��ٌب
ال��ف��ي��ل ب��رك��ة ف��ي ض��ف��دع��ة ص��وت أو

وأجاد: مرص، أمراء مماليك أحد يف وله

وال��ق��ل��ُب ال��ع��ي��ن ي��ش��ه��د أدع��ي��ه وف��ي��م��ا ي��وس��ًف��ا ال��ح��س��ن ف��ي ال��م��م��ل��وك ال��رش��ا ذا ح��ك��ى
ك��ل��ب ت��م��ل��ك��ه ق��د ح��ق��ي��ًق��ا وه��ذا ف��ري��ًة ال��ذئ��ب اغ��ت��ال��ه ذاك أن خ��ال

الغربية، واإليرادات واألبحاث املسائل من فيها جمع وما املشهورة الراغب وسفينة
واملعاد الخمس والحرضات العرشة والعقول العرشة واملقوالت واملسمى االسم كبحث

ذلك. وغري وجابرصا وجابرقا الجسماني
واألولياء الصادقني، األحوال أرباب من كان الهواري، املجذوب/عىل الشيخ ومات
ولذلك ركوبها؛ ويجيد ويروضها الخيول يركب وكان الصعيد من وأصله املستغرقني،
حسن، اعتقاد فيه للناس وكان واحدة، مرة وانجذب ذلك من أقلع ثم بالهواري، لقب
شهيًدا مات به، يتربكون والناس األسواق يف ويدور واحد، غري الكشف عنه وحكى
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وصلوا وألف، وماية وسبعني ست سنة يف فلتة رومي يد من رصاصة أصابته بالرميلة،
هللا. رحمه جنازته عىل الناس وازدحم باألزهر عليه

الشهري الشافعي املكي الحسيني عقيل بن أحمد بن املسند/عمر الشيخ ومات
جده لقب والسقاف البرصي، سالم بن هللا عبد الحجاز حافظ أخت ابن بالسقاف
خاله عن وروى وألف، وماية اثنتني سنة بمكة ولد باعلوي، آل من الرحمن عبد األكرب
الرحمن عبد بن وحسني املفتي الدين تاج والشيخ والنخيل العجمي الشيخني وعن املذكور
الطنتدائي الوهاب وعبد عيد والشيخ اليماني أحمد بن وإدريس عقيلة ومحمد الخطيب
خاله بعناية البناء أحمد الشهاب عن عاليًا األولية وسمع الحنفي، هللا فتح بن ومصطفى
وأجازهم الشيوخ كبار منه وسمع صيته واشتهر وأنجب ومهر وألف، وماية عرش سنة
عبد أجاز وكذلك بخطه، للوالد إجازته وعندي الجوهري، أحمد والشيخ الوالد كالشيخ
وذلك السندي حياة ومحمد عقيلة ومحمد عقيلة محمد والشيخ البرصي سالم بن هللا
مروياته، غالب يف مرتىض محمد السيد شيخنا تخرج وبه وخمسني، ثالث سنة بمكة
الرشيف، الحرم أبواب أحد الرحمة باب عند املنورة باملدينة به اجتمع أنه منه وسمعت
بمكة والزمه وألف، وماية وستني ثالث سنة يف وذلك عامة، إجازة وأجازه منه وسمع
يراجع خاله كتب له وأباح الستة الكتب أوائل منه وسمع وألف، وماية وستني أربع سنة
ساللة صحبة يف املكي بالحرم بالعيد املسلسل لفظه من وسمع إليه، يحتاج ما فيها
وألف. وماية وسبعني أربع سنة يف تويف وأجازهما، املرشع الرحمن عبد الشيخ الصالحني
عىل تفقه الحنفي، العدوي الشيخ/محمد الفقيه النبيه املفوه العالمة العمدة ومات
عىل املعقول يف وحرض وغريهم، الزيادي والشيخ الرضير عيل والسيد اإلسقاطي من كل
نفس وشجاعة شكيمة ذا وكان واإلقراء، لإلفادة وتصدر والعماوي كامللوي الوقت أشياخ

وألف. وماية وسبعني خمس سنة الحجة ثالت يف تويف أخالق، ومكارم جنان وقوة
الحنفي، الدلجي الوهاب عبد بن الشيخ/محمد املتقن الفقيه العالمة اإلمام ومات
كتبًا واقتنى وأفتى ودرس الوقت أشياخ عىل والفقه بالعلوم اشتغل الوالد، خال ابن وهو
الحسن، بخطه عليها وكتب وصححها وقابلها حسن، بخط وجميعها الفقه يف نفيسة
ويعتمد املثل بها ويرضب والصحة الجودة غاية يف وغريها الفقهية كتبه جميع وكانت
ودماثة حسنة حالة عىل والنفع والتدريس واإلفتاء لإلفادة مالزًما وكان اآلن، إىل عليها
وألف. وماية وسبعني سبع سنة رجب شهر يف تويف حتى يزل ولم عرشة، وحسن أخالق
رشيد، ثغر نزيل املالكي الطيبي سالمة بن الدين/حسن الخريِّ الصالح الفقيه ومات
الصايف عثمان بن محمد وأجازه تخرج، وبه الزهريي هللا عبد بن محمد شيخه عىل تفقه
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يف رشيد ثغر ورد حني البوني قاسم بن أحمد وسيدي الرباهمة، طريقة يف الربليس
كثرية، فوايد لديه وكان الدروس، أكرب ودرسه وأفتى، زغلول بجامع ودرس الحديث،

وألف. وماية وسبعني ست سنة تويف
منصور بن عىل بن عىل بن املعايل/حسن أبو الدين زين النبيه الفاضل املفتي ومات
محمد سيدي الكامل الويل إىل نسبه ينتهى املكي، األصل الفوي شمه ذياب بن عامر بن
وأربعني اثنتني سنة بمكة ولد البسيوني، إبراهيم سيدي إىل أمه ومن النحراوي، زين بن
أحمد والشيخ املرصي أحمد بن عطا الشيخ عن العلم وأخذ نشأ وبها وألف، وماية
الحفني الشيخ دروس فحرض مرص إىل وأتى بالحرمني، الواردين من وغريهما األشبويل
وكان وأجاد وألف هدية، منصور الشيخ بلدية الربهامية الطريقة يف وأجازه انتسب، وله
ونظم الغربية، العلوم يف اطالع سعة له القريحة جيد الذهن حاد ذكيٍّا بليًغا فصيًحا
مؤلفاته ومن عنوان، فضله عىل هو ديوان، يف كالمه جمع وقد االرتجال، رسعة مع رائق
وارتحل الفوائد، من كثريًا شيئًا فيه جمع الدسوقي، إبراهيم سيدي القطب صيغة رشح
رشح عىل حاشية وله الحفني، أستاذه مناقب يف كتابًا وألف مرص إىل عاد ثم الروم إىل
رواية خصوص يف ورسالة الجزرية، عىل رشحه عىل وحاشية الربدة، عىل اإلسالم شيخ
واإلشارات الحقايق وكتاب وكتبها، نظمها ثم عمرو أبي عن اليزيدي يحيى عن السويس
الخفية الرموز وكشف الشاذلية الدائرة أرسار عىل السندسية والحلل املقامات، ترقي إىل
أربعة يبلغ حافل كتاب وهو شجاع، أبي مخترص عىل االطالع ووسع الهمزية، برشح
األزهرية ونظم النبوي، املولد وقصة العينني، أبي حزب برشح العينني ومرسة مجلدات،
رسايل ذلك وغري القاهره، بالحجج سماها مرص تاريخ يف منظومة وعمل النحو، يف
الجمعة ليلة تويف وبها بوالق اآلخر يف وسكن كبرية، الحج ومناسك كثرية ومنظومات

وألف. وماية وسبعني ست سنة رمضان عرشين رابع
املالكي األصل املغربي محمد بن الشيخ/خليل املحقق الفقيه اإلمام الشيخ ومات
وأقبل وصالح عفة عىل نشأ بها، املرتجم وولد مرص فتدير املغرب من والده أتى املرصي،
والسيد امللوي الشيخ دروس وحرض املروم، منها فأدرك والعلوم، املعارف تحصيل عىل
يف أقرانه وفاق وأبدر معارفه هالل استكمل أن إىل الوقت فضالء من وغريهما البليدي
القريحة حاد والتحرير التقرير حسن للعلوم اإللقاء حسن وكان واشتهر، التحقيقات
فأصلح مدة املؤيد كتب خزانة ووىل للمشكالت، وحالًال املعقوالت يف إماًما الذهن جيد
مؤلفات وله عرصنا، أهل من كثريون جماعة به وانتفح تشعث، ما ورم منها فسد ما
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سبع سنة املحرم عرشين خامس الخميس يوم تويف ا، جدٍّ مفيد العرش املقوالت رشح منها
الحج. من منرصف وهو بالري وألف وماية وسبعني

بابن ويعرف التونيس الفتويش عيل بن املفنن/عمر الشاعر األديب السيد ومات
يف وأجازه الحفني الشيخ عىل الصحيح فسمع وخمسني، أربع سنة مرصيف ورد الوكيل،
وسبعني، أربع أثناء يف ورد ثم مدة، وتديرها اإلسكندرية إىل توجه ثم منها، املحرم ثاني
ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عىل الصالة يف رسالة وألف ولغريه، لنفسه املقاطيع من كثريًا ينشد وكان
إنسانًا وكان بالكاملية، القضاء نيابة وتوىل األكرب، للشيخ األعىل بالورد صيغها مزج
يف تويف شأنه، عىل مقبًال امللتقى بشوش واملراعاة، التودد كثري املحاورة لطيف حسنًا

وألف. وماية وسبعني خمس سنة الحجة ذي ثاني
ورم عن يوسف بن محمد سيدي تلميذ الفوي الشيخ/محفوظ الذاكر األستاذ ومات
من قريبًا يومه ودفن وألف، وماية وسبعني ثمان سنة الثانية جمادى غرة يف رجليه يف

عنها. ريضهللا نفيسة السيدة مشهد
الدنجيهي عيىس بن يوسف بن الشيخ/محمد األصويل املحدث الفقيه العالم ومات

وألف. وماية وسبعني ثمان سنة شعبان سادس يف بدمياط الشافعي
أغا الرحمن النبوي/عبد الحرم مشيخة عن املنفصل الصالح املكرم الجناب ومات

النفييس. املشهد بجوار ودفن وألف، وماية وسبعني تسع سنة شوال ثامن يف
فجأة، غانم باشه أوده إبراهيم األمري واملساكني الفقراء محب املكرم الجناب ومات
السادة عند بمقربتهم ودفن وألف، وماية وسبعني سبع سنة األوىل جمادى ثامن يف

املالكية.
سنة شوال تاسع يف باألزبكية املرحومي الفتاح الشيخ/عبد العمدة أيًضا ومات

وألف. وماية وسبعني ثمان
من وكان عالية، سن عن النابليس الدين فخر الحاج/حسن املكرم األجل ومات

وألف. وماية وسبعني ثمان سنة األوىل جمادى عرشين رابع األموال أرباب
هللا عبد بن الصالحات/عىل إىل واملحبب الخريات صاحب املحرتم األجل األمري ومات
وشهامة وافرة بحشمة فيها فبارش السعادة دار وكالة ويل السعادة، دار أغا بشري موىل

اإلدكاوي: هللا عبد الشيخ يقول وفيه باهرة،
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ال��س��ن��يُّ وال��ه��ن��اء ال��ح��ظ أق��ب��ل
ال��م��س��ي ال��زم��ان أح��س��ن ول��ن��ا

ف��أه��ًال ال��س��رور دول��ة وأت��ت
ال��ع��ل��ي ح��ب��اه��ا دول��ة م��ن ب��ك

األل��م��ع��ي ف��ك��ره ج��ل وم��ن واالس��م وال��ف��ع��ل ال��م��ق��ام ل��ع��ل��ي
وج��وًدا ب��أًس��ا ال��غ��م��ام وال��م��ه��ام

ال��م��رض��ي ذك��ره ش��اع وال��ذي
ف��ي��ه��ا ل��ك ب��دول��ة اب��ش��ر ف��أب��ش��ر

ال��ول��يُّ ي��ه��ن��ى رئ��ي��س ي��ا ب��ه م��ا
األف��ض��ل��ي األم��ج��د ع��ث��م��اُن األع��ظ��م س��ل��ط��ان��ن��ا ح��الك ب��ح��اله��ا

م��أم��و ال��ب��ال م��ه��نَّ��أ ف��ي��ه��ا دم��ت
وال��ن��ب��يُّ ح��اف��ظ ال��ل��ه ل��ك نً��ا

ه��م��ام ي��ا ح��ال ت��اري��خ��ه��ا ل��ك
ع��ل��ّي ف��اس��ع��د ال��وك��ي��ل ن��ع��م أن��ت

الفنون إىل ميله مع األرشاق، التجليات مظهر اآلفاق، من الوافدين مورد منزله وكان
الفروسية، وإتقان الرمي وجودة الخط حسن من العجيبة، البدايع يف وكماله الغريبة،
أركانها من وهن ما فأصلح قيادها، الرياسة إليه وألقت العلماء، وأحبته الشعراء ومدحته
باقيًا حشمته ناموس واستمر كماله، بدر يأفل ولم منصبه عن عزل ولقد فسادها، وأزال
الربهان جملتها من عنده وكان بإعارتها، سموحا وكان نفيسة كتبًا واقتنى حاله، عىل
مجموعة وهي الراغب وسفينة القاموس، هيئة عىل الفارسية اللغة يف للتربيزي القاطع
خليفة ملصطفى والفنون الكتب أسماء يف الظنون كشف ومنها الغريبة، للفوايد جامعة
وماية وسبعني ستة سنة صفر شهر عرش ثامن اإلثنني يوم تويف عجيب، كتاب وهو
يخلف ولم الشافعي، اإلمام من بالقرب بالقرافة ودفن املؤمنني بسبيل عليه وُصيل وألف،

كثرية. بمراث الشعراء رثاه وقد تعاىل، هللا رحمه والكرم املروءة يف مثله بعده
الدين شمس األستاذ شقيق يوسف الشيخ الفهامة واملدقق العالمة اإلمام ومات
ودرس والزمه أخيه عن وتلقى ألخيه، مشارًكا عرصه مشايخ عن العلم أخذ الحفني،
حاشية وكتب مشهور، شعر ديوان وله الرايق، الفايق الشعر ونظم وألف وأفتى وأفاد
السعد مخترص عىل وحاشية الفضالء، فيها يتنافس مشهورة وهي األشموني عىل عظيمة
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وحاشية تكمل، لم الجوامع جمع عىل وحاشية اإلسالم، لشيخ الخزرجية رشح وعىل
لعقايد السعد رشح عىل ورشح ملؤلفها، األزهرية رشح ورشح قاسم، وابن النارص عىل
مقامتان وله ذلك، وغري البحث آداب يف حنفي ُمال وعىل عليه الخيايل وحاشية النسفي،
ثمان سنة صفر شهر يف تويف وغريها، الرضوانية املدايح يف مذكورة طنانة وقصايد

وألف. وماية وسبعني
بن الخري أبي بن عيل الشيخ الناثر الناظم املاهر األديب املفرد الفصيح اإلمام ومات
للشيخ الثالثة األبيات تشطري آثاره ومن الحبشيل، جامع خطيب الشافعي املرحومي عيل

وهي: الجلفي كتخدا رضوان األمري مدح يف جربيل عيل

ال��ح��ال ف��ي ال��م��ن��ى ن��ال أم��ه م��ن آي��ة) إال رض��وان م��ا (وأب��ي��ك
األف��ع��ال) ش��ه��ام��ة ب��ذاك (ش��ه��دت وب��ج��وده ب��ع��زه األن��ام م��ل��ك
ب��س��ؤال ل��ه ت��ع��ري��ض غ��ي��ر م��ن ب��س��م��اح��ة) ج��م��ة ال��م��واه��ب (ي��ه��ب
وم��الل) م��ن��ة ع��ن (م��ت��راف��ًع��ا م��ؤم��ًال ب��ال��ع��ط��اء ي��غ��ن��ي وت��راه
ن��وال م��ري��د ل��ث��روت��ه��م ي��س��ع��ى ب��رف��ده) ال��م��ع��دم��ون ي��ص��ي��ر (ح��ت��ى
األم��وال) ذوي ع��ل��ى (م��ت��رف��ع��ي��ن غ��دوا إذ اف��ت��خ��اًرا زادوا وي��راه��م

الشيخ به يخاطب كالمه ومن القلعي، تاج بن عيل بديعية عىل كتب ممن وهو
العيدروس:

ع��ي��دروس��ي؟ م��ق��دس زك��ي ف��ي م��دًح��ا رام إن ال��ب��ل��ي��غ ي��ق��ول م��ا
ال��رؤوس رأس ت��اج وال��ل��ه ف��ه��و ع��ت��ي��ق ب��ن��ت ون��ج��ل ط��ه ن��س��ل

وألف. وماية وسبعني ثمان سنة القعدة ذي سادس الجمعة ليلة تويف
الحسيني عىل بن عىل بن السعود أبي محمد بن السيد/إبراهيم العالمة اإلمام ومات
وأنجب، الفقه يف ومهر الفنون يف تخرج وبه والده عىل الكثري وقرأ بمرص ولد الحنفي،
ويده معروفة، مسددة والده حياة يف فتاويه وكانت املذهب، فروع معرفة يف وغاص
املنصورة إىل والده صحبة يف رحل موصوفه، مذكورة العقيمة اإلشكاالت حل يف الطوىل
ولو ترجمته، يف مثبت هو بما عليهما وأثنى املكي، مرعي بن هللا عبد القايض فمدحها
تسع سنة اآلخرة جمادى عرش سابع أالحد يوم تويف املذهب. جمال به لتم املرتجم عاش

وألف. وماية وسبعني
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يوسف بن عيىس بن الشيخ/محمد املسلك العالم الورع الزاهد الفقيه ومات
والشيخ العزيزي والشيخ الرضير عيل السيد عن املعقول أخذ الشافعي، الدمياطي
والحفني امللوي والشيخ العيايش الشيخ وعن عنهما أيًضا والفقه الفيومي، إبراهيم
األسماء ولقنه الخلوتية طريقة عنه وأخذ البكري مصطفى بالسيد واجتمع وطبقتهم،
حاشية وله العزيزي، مصطفى السيد لشيخه ونسبها املنهج عىل حاشية وألف برشوطها،
سنة رمضان ثامن يف تويف ذلك. وغري السنوسية عىل وحاشية املنطق يف األخرضي عىل
ببستان ودفن باألزهر عليه وُصيل حافلة جنازته وكانت وألف، وماية وسبعني ثمان
يقرءون الجمعة يوم صبح يف تالمذته تحتها يجتمع سقيفة قربه عىل وبنوا املجاورين،

سنني. مدة ذلك عىل واستمروا ويذكرون القرآان، عنده
قلعة نزيل الشافعي السحيمي محمد بن الشيخ/أحمد الناسك العالمة اإلمام ومات
للتدريس وتصدر انتفع، وبه الرباوي عيىس الشيخ والزم األشياخ دروس حرض الجبل،
وعمر جيل بعد جيًال الناس به وانتفع البقعة، تلك به هللا وأحيا ساريه سيدي بجامع
فنبع حفيًال ماًال بإشارته األمراء بعض عليها بذل ساقية وحفر زاوية منزله من بالقرب
الناس وشغل كثريًا، املاء قلة من يتعبون ذلك قبل كانوا فإنهم كراماته، من ذلك وعد املاء
بني مقبولة والفقه التوحيد علم يف املفيدة التصانيف وصنف واملراقبة، والعلم بالذكر
مزًجا ورشحه متنًا وجعله الجوهرة عىل السالم عبد الشيخ عىل حاشية منها الناس، أيدى
بجمعها، أصحابه بعض اعتنى كرامات عنه وتؤثر هللا مع حال وله بابها، يف غاية وهي
يف يدانيه من عرصه يف يكن فلم وبالجملة األعظم، االسم يعرف كان أنه بينهم واشتهر
وسبعني ثمان سنة شعبان ثامن يف تويف السلف، قدم عىل السلوك وحسن والخري الصالح

الوزير. بباب ودفن وألف وماية
أحمد بن صالح بن أحمد بن هللا/محمد عبد أبو الدين شمس العالمة اإلمام ومات
جده إىل نسبة السعودي له: ويقال الشافعي، الجارحي السعود أبي األستاذ بن عيل بن
إماًما وكان الوقت. فضالء من وغريه العزيزي مصطفى الشيخ دروس حرض املذكور،
السيد وحرض مرص، أبواب أحد الحديد باب يف مسكنه وكان العلوم، يف باع له محقًقا
بفضله ويعرتف يقول ما أكثر يف يعتمده الشيخ وكان البيضاوي، تفسري يف البليدي

وألف. وماية وسبعني تسع سنة شعبان يف تويف عليه، الثناء ويحسن
حسني بن السيد/محمد املعتربين األرشاف أعيان فخر املتحرم األجل السيد ومات
وأثرى وتمول الشيوخ وأدرك بقليل القرن قبل بمرص ولد الدمردايش، العاديل الحسيني
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يف وحيًدا وكان والفضالء، العلماء عليه ويرد باألزبكية بيته وكان وجاه، صيت له وصار
هللا رحمه الوفاتي هادي أبو الشيخ توىل وملا واألكابر، األمراء عند مقبولة وكلمته شأنه

وألف. وماية وسبعني ثمان سنة تويف كثريًا. مجلسه إىل يرتدد كان تعاىل
الرومي هللا عبد بن البليغ/سليمان املاهر الكاتب الناسك الفاضل الشيخ ومات
الضيائي أفندي حسن عىل الخط جود الدمياطي، بك عيل املرحوم موىل املرصي، األصل
واألوراد، واألحزاب الرسايل من كثريًا الفايق بخطه وكتب وأجيز، فيه وتميز وأنجب
لطيف املذاكرة حسن وكان األحباب، الجتماع السليمانية باملدرسة خلوة له وكانت
وسبعني تسع سنة تويف واملناسبات، األناشيد من كثريًا يحفظ املفاكهة حلو الشمايل

وألف. وماية
الشهري السيوطي رضوان بن الناثر/محمد الناظم املاهر األديب العالم السيد ومات
شهري بيت من رشيفة وأمه هناك ونشأ األربعني رأس عىل بأسيوط ولد الصالحي، بابن
والزمه، الحفني محمد الشيخ وحرضدروس العلوم مرصوحصل ورد ترعرع وملا هناك،
بالحظ منه فأخذ األدب فن إىل ومال أرساره، ولبسته أنواره فالحظته إليه وانتسب
الحسن غاية يف وهي القاموس من نسخة وكتب والصحة، الجودة غاية يف وخطه األوفر،
لم ما يبتكر وربما املعاني، غرايب عىل فيه يغوص عذب شعر وله والضبط، واإلتقان
املن ذا يا فتاح، يا عليم يا «نحمدك نصه: بما الحفني الشيخ أجازه وقد إليه، يسبق
واملدد، الفضل معادن وصحبه آله وعىل سند، أقوى عىل ونسلم ونصيل والصالح، بالعلم
الشيخ موالنا األريب، واللوذعي األديب، الحاذق الفهامة الرحلة العالمة املوىل فإن بعد أما
بفهم نصيب، أوفر العلية املسايل بقرايد التحيل من حاز قد السيوطي الصالحي محمد
أئمة سنن هو كما باجازته األعالم، سلك يف لالنتظام أهًال فكان مصيب، وإدراك ثاقب
عن املتلقاة والنقلية العقلية العلوم من الوريقات هذه تضمنته بما فأجزته اإلسالم،
هي التي هللا بتقوى له موصيًا درايته، لديَّ تثبت أو روايته، يل تجوز ما وبساير األثبات،
ونفع هللا نفعه توجهاته، أويقات يف دعواته، صالح من ينساني وأال النجاة، سبيل أقوى
وعىل السالم، رسل أكمل عىل والسالم، الصالة وأفضل قربه، أهل عقد يف ونظمه به،
ثامن الشافعي الحفناوي سالم بن محمد كتبه االقتدا». نجوم وصحبه الهدى، أئمة آله
مدح متضمنة بديعة مقامة وللمرتجم وألف. وماية وسبعني ثمان سنة الثانية جمادى
طويلة وهي النحرية، والقالدة البحرية، الدرة سماها بقصيدة وذيلها ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول

قوله: أشعاره غرر ومن بيتًا الثمانني عىل تزيذ
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ج��اه��ك ف��خ��ام��ة ع��ل��ى واس��ق��ن��ي��ه��ا ش��ف��اه��ك م��ن ال��ش��ف��ا ق��ه��وة ل��ي ه��ات
أش��ب��اه��ك ف��ي ال��م��ث��ال وب��دي��ع ل��ط��ًف��ا ال��ع��ص��ر أوح��د ي��ا ع��اط��ن��ي��ه��ا
ي��ض��اه��ك ل��م ال��ب��ه��ا ف��ي ل��ي��ض��اه��ي��ك ش��خ��ًص��ا ال��ب��دُر ر ص��وِّ ل��و غ��زاًال ي��ا
ان��ت��ب��اه��ك ك��م��ال ع��ل��ى أق��وى ل��س��ت ح��راك��ا ل��م ت��دع ول��م ع��اط��ن��ي��ه��ا
ش��ي��اه��ك ف��ي ف��ي��ف��ت��ك��م��وا ت��دع��ه��م ال غ��ف��الت ف��ي وال��رخ��اخ ه��ات��ه��ا

أيًضا: وله ترجمته. يف هو بما األديب قاسم الشيخ شطرها وقد

ال��راح ص��رف ي��دي��ك م��ن واس��ق��ن��ي ال��ص��ب��اح ق��ب��ل ال��ك��ئ��وس ن��ج��ب ح��ث
رواح أو م��ب��ادًرا غ��دو ف��ي إل��ي��ه��ا ال��م��ط��ي ح��ادي ل��ي واح��د
واالص��ط��ب��اح االغ��ت��ب��اق ف��ي م��ن��ك ف��ه��م��ّي ش��رب��ي ب��دون ت��دع��ن��ي ال
ل��ألرواح ال��غ��ذاء م��ث��ل ف��ه��ي ش��ج��يٍّ��ا ال��خ��ل��ي ت��ج��ع��ل خ��م��رة
وأق��اح ون��رج��س وش��ق��ي��ق وب��ان آس ب��ي��ن م��ن ع��اط��ن��ي��ه��ا
وال��ص��الح ال��ت��ق��ى ع��ل��ى ت��واص��وا ق��د ص��دق إخ��وان ب��ي��ن م��ن ع��اط��ن��ي��ه��ا
ال��ل��واح��ي ي��ع��ص��ي أو أم��ره��ا ف��ي ال��ك��اس ي��ط��ي��ع ب��در ك��ف م��ن ع��اط��ن��ي��ه��ا
ش��ح��اح ال��ن��ف��وس ت��ش��ت��ه��ي ب��م��ا ف أع��ط��ا ب��ي��ن ك��ري��م��ة ط��ب��اع ذي
األرواح ع��ل��ى ال��ه��وي أغ��ار ب��ع��ط��ف��ي��ه ال��ش��م��ول اه��ت��زت ك��ل��م��ا
ص��اح غ��ي��ر إن��ن��ي ال��دنِّ ل��ح��م��ى ل��ي وص��ح ��ا ح��قٍّ ال��ص��ح��اة خ��ل ص��اح
ال��ف��الح داع��ي ق��ب��ل م��ن دع��ان��ي ق��د ف��إن��ي ال��م��ش��وق دع��وة وادع��ن��ي
األف��راح أب��ي ال��ورى غ��وث م��ل ال��ك��ا ال��س��ي��د ل��م��ول��د دع��ان��ي ق��د
ال��س��م��اح وع��ي��د ال��ن��دى وع��رس وال��ف��ض��ل ال��ج��ود ل��م��وس��م دع��ان��ي ق��د
وال��ن��ج��اح ل��ل��م��ن��ى ب��ل إل��ي��ه ال��ن��اس ت��ن��ه��ض ال��ذي ال��س��ي��د م��ول��د
راح أب��ط��ن األن��ام وأن��دى األم��ان��ي ك��ن��ز ال��ن��ب��ي آل ع��ي��ن
ال��رم��اح م��ت��ون أو ال��ع��ي��ن ع��ل��ى أس��ع��ى ول��و أه��ًال ف��ق��ل��ت: دع��ان��ي ق��د
ري��اح اخ��ت��الف ع��ل��ى ل��دع��اه م��ج��ي��ب وك��ل��ي إال دع��ان��ي م��ا
ب��راح م��ن ت��أخ��رت إن ل��ي ل��ي��س ب��ر ع��ادة ع��ل��ي��ه ل��ك��ن ق��ل��ت:
ج��ن��اح��ي ق��ص األح��وال وب��س��وء إل��ي��ه أط��ي��ر أن ال��ش��وق ي��ق��ت��ض��ي
ج��م��اح ف��ي أص��ب��ح��ت ق��د اش��ت��ي��اق��ي س وأف��را رج��ل��ي ت��ق��ل ق��ل��وص ال
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ج��ن��اح ب��غ��ي��ر ب��ه وان��زل ال��ح��ف��ن��ي خ��ل��ي��ف��ت��ه ح��م��ى ف��اق��ص��د ق��ال:
واط��راح راح��ة م��ن ح��م��اه غ��ي��ر ف��ي ل��ي وه��ل أن��ص��ف��ت��ن��ي ق��ل��ت:
م��ب��اح ال��ن��وال س��ه��ل وم��ق��ام ل��دي��ه ال��ع��س��ي��ر ي��س��ه��ل ح��م��ى م��ن
ص��ح��اح ف��ائ��ق��ات ج��وه��ري��ات وص��ل��ت��ن��ي ج��وده م��ن أي��اد ك��م
ل��إلل��ح��اح ب��ال��س��ؤال خ��ارج أن��ي وأش��ف��ق��ت ال��ح��م��ى ق��ص��دت م��ا
اإلف��ص��اح إل��ى ن��ي��ل��ه��ا ف��ي ي��ح��ت��اج ف��ال ك��ال��ك��ئ��وس ف��ع��ط��اي��اه
ال��ن��واح��ي وت��ل��ك ال��ح��م��ى ل��ذاك ال��س��ي��ر ق��ص��د إذا أن��ه أرت��ج��ي
ال��ص��الح��ي ب��ن م��ح��م��د ف��ي��ه��م ك��ر ي��ذ أن ال��ك��ل أت��ب��اع��ه ول��دي��ه
ج��راح ف��ي أح��ش��اؤه ش��وق ن��ه��ب ف��اع��ذر ال��ع��الق��ة ه��ذه س��ي��دي
اق��ت��راح��ي ف��رط س��وء ع��ن ب��ت��غ��اض ف��اح��ك��م ك��اس��ك ف��ي ح��ك��م��ت أن��ت
وال��ص��ب��اح ب��ال��م��س��ا ال��ده��ر م��دى ت��وال��ت م��ا ال��رض��ا ن��ع��م��ة ف��ي دم��ت

بن أحمد للرشيف خمرية قصيدة مطلع من مأخوذ القصيدة هذه ومطلع قلت:
قدم أنه إال الكئوس» نجب الصباح قبل «حث وهي: مكة أرشاف أحد الحسني مسعود

وأخر.
قوله: قصايده غرر ومن

ب��خ��اط��ري ال��س��ل��و خ��ط��ر وم��ا س��ف��ًه��ا ل��ه��اج��ري ال��س��ل��و أك��اذي��ب ن��ق��ل��وا
ب��س��راي��ري ال��ن��وى ي��وم أودع��ت��ه��ا ال��ت��ي ب��أس��راري ع��ل��م��وا ل��ي��ت��ه��م ي��ا
ال��س��اه��ر ل��س��ه��د م��رص��ود وال��ن��ج��م ال��ح��م��ى ب��ج��رع��اء وق��ف��ت��ن��ا ل��ل��ه
وخ��واط��ر م��س��ام��ع س��رور م��ن��ه��ا ف��ن��ج��ت��ل��ي ال��غ��رام أح��ادي��ث ن��م��ل��ي
م��رائ��ر وش��ق أط��واق ش��ق ف��ي م��دي��دة ال��وداع ك��اس��ات ون��دي��ر
وج��واه��ر آلل��ىء ك��ع��ق��د ش��ع��ري وم��ن دم��ع��ي م��ن ال��ع��ب��رات وس��واب��ق
ال��ن��اف��ر ال��غ��زال م��ن ال��وص��ال أرج��و ك��أن��م��ا ال��ظ��اع��ن��ي��ن س��راة أدع��و
ج��آذر وذل آس��اد ع��ز ف��ي أراك��ة وغ��ص��ن دج��ى ب��در ك��ل م��ن
م��س��ام��ر وك��أس م��خ��م��ور ك��أس ف��ي ول��ح��اظ��ه أل��ف��اظ��ه ط��ال ي��ع��ط��ي
اآلم��ر ألم��ر م��م��ت��ث��ل وال��ده��ر ب��وص��ل��ه س��ل��ف��ن أي��ام ل��ل��ه
ال��ق��ادر ع��ب��د ح��دي��ث ب��ط��ي��ب ع��وض ف��ل��ي ب��ه ال��زم��ان ط��ي��ب ف��ات��ن��ي إن
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م��آث��ر وط��ي��ب آث��ار ح��س��ن م��ن م��ه��اب��ة ن��ت��ق��ي��ه ن��راه م��ول��ى
م��ف��اخ��ر وك��ن��ز آداب ب��ري��اض وخ��الق��ه أخ��الق��ه م��ن ي��رض��ي��ك
ال��ن��اظ��ر ل��ع��ي��ن راق��ت وم��ح��اس��ن ف��واض��ل ب��ح��س��ن زي��ن��ت وف��ض��اي��ل
ك��اب��ر ع��ن ك��اب��ر وراث��ة ك��ب��رى ف��خ��ره آي��ة إن أك��ب��ر ال��ل��ه
ال��خ��اط��ر ف��ي ث��اب��ت ألن��ك إال خ��ط��ًرا م��دي��ح��ك أخ��ط��ر ل��م م��والي
ال��ش��اع��ر م��ن��ع ال��ش��ع��ر اق��ت��راح إن ش��اع��ر م��ن ه��دي��ة ه��دي��ت ف��اق��ب��ل
ق��اص��ر ج��ن��اب��ك ع��ن ل��ف��ه��م إال وزن��ه��ا ال��ص��الح��ي ال��ع��ب��د ق��ص��ر م��ا

أيًضا: وله

ب��رض��اب��ك م��م��زوج��ة وأدره��ا ب��ن ق��ه��وة ي��دي��ك م��ن اس��ق��ن��ا
خ��ط��اب��ك م��ن ون��ح��ن ك��فء أن��ت ف��ي��ن��ا ك��ئ��وس��ك س��وى ت��ح��ك��م ال

أيًضا: وله

أدره��ا ال��ش��ه��ي ري��ق��ه ف��م��ن ح ال��را ت��ع��دم وإن س��اق��يً��ا ات��خ��ذ
ت��ع��ت��ص��ره��ا ال ه��م��ًال ف��اط��رح��ه��ا س��ب��ي��ًال ل��س��اق ت��ج��د ل��م وإذا

أيًضا: وله

ال��ف��دى ل��ه ال��ك��ن��اس ظ��ب��ى ش��ادن ب��األش��رف��ي��ة
ال��ه��دى ص��ب��ح ف��ج��ب��ي��ن��ه ج��ب��ي��ن��ه ال��س��راة ي��ه��دي
ال��ردى س��ب��ل وب��ل��ح��ظ��ه ال��ص��ب��ا ه��ي��ف ع��ط��ف��ه ف��ي
ال��ع��دا م��راق��ب��ة م��ن ق��ب أرا وم��ا ال��ح��ي��اء ل��وال
ال��ن��دى م��س��اق��ط��ة ُق��بَ��ل��ى ب��خ��دوده ل��ت��س��اق��ط��ت

أيًضا: وله

ورق��ه ال��م��اء ع��ل��ى ش��دت م��ح��ل ف��ي ل��وص��ل��ي ي��دع��و ال��ح��ب��ي��ب داع��ي ج��اء
ب��رق��ه وأوم��ض م��ض��ى ح��ت��ى ف��ي��ت وا وم��ا س��روري م��ن ف��ت��ع��ث��رت

122



األمراء وأعاظم العلماء أكابر من األعوام هذه يف مات من ذكر

أيًضا: وله

ن��دى وع��رف زاه ب��م��ن��ظ��ر ش��اق��ن��ا ق��د ال��روض ه��ذا رب��ي��ع
ب��ال��ع��س��ج��د م��وه زم��رًدا ل��ن��ا ح��اك��ى ال��ش��م��س ك��س��ت��ه ل��م��ا

إخوانه: بعض يخاطب وله

م��س��ت��م��ط��را ل��ألن��داء وص��ار م��ان��ه م��ن ال��روض ه��ذا غ��اض م��ا
م��ث��م��را ب��ال��ن��دى رب��ي��ًع��ا ف��ي��ه إح��س��ان��ك��م أن��ب��ت وق��د إال

أيًضا: وله

ال��ب��ال��ي ج��س��م��ي رس��م ف��أح��ي��ا واف��ي ال��ذي ال��غ��ال��ي ذل��ك ب��روح��ي أف��دي
ال��غ��ال��ي ش��م ل��ل��ه ف��ي��ا م��ن��ه ال��ش��ذا غ��ال��ي��ة ف��ش��م��م��ت ع��ان��ق��ت��ه

أيًضا: وله

ش��ج��ون ح��دي��َث ال��ص��ه��ب��ا م��ن ت��دي��ر ت��ه��زن��ا ال��ن��س��ي��ن وأع��ط��اف س��ري��ن��ا
ع��ي��ون ف��وق األزه��ار م��ن س��ري��ن��ا ألن��ن��ا ال��ح��اس��دي��ن؛ ع��ي��ون ف��خ��ف��ن��ا

إليه: سبقت أني أعلم وال املعنى لهذا اخرتاًعا وقلت نصه ما بخطه ووجدت

ل��ط��ي��ف��ا ال��ن��ف��وس ف��ي س��رٍّا ل��ت��ع��ل��م ف��إن��ه��ا ال��ن��س��ي��م أن��ف��اس ال��ل��ه ج��زى
ك��ف��وف��ا ل��ل��س��الم ف��م��دت ح��دي��ثً��ا ق��دوم��ن��ا ع��ن��د األغ��ص��ان إل��ى أس��رت
وق��ط��وف��ا ش��ذًا م��ن��ه��ا ل��ن��ا وأه��دت م��ع��اط��ًف��ا ب��ال��ت��دان��ي س��روًرا وه��زت

أحسن: وقد االكتفاء يف أيًضا وله

وس��ال س��واك��م إل��ى ص��ب��ا ك��ان إن وس��ال ق��ل��ب��ي ح��ال ع��ن س��ال ب��ال��ل��ه
وس��ال ب��رًدا ال��ي��وم ك��ون��ي ن��ار ي��ا وس��ال ب��ن��ار ال��ح��ش��ا ك��وى وال��ب��ع��د
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أيًضا: وله

ص��ل��ح��ا ص��ب��ح ي��ط��ل��ب إم��ا وال��ص��ب��ح ص��ب��ح��ا ل��ي��ل ي��ط��ل��ع إم��ا ال��ل��ي��ل
ف��رح��ا وب��ي��ت��ي ت��س��ه��دي ع��ي��ن ي��ا ف��رج ي��أت��ي ال��ص��ب��اح م��ع ك��ان إن

أيًضا: وله

األح��داق ل��ح��س��ن��ه ش��خ��ص��ت ب��دًرا األش��واق ح��ش��اش��ت��ي وف��ي أل��ق��اك
األوراق؟ ت��روق��ك أم��ا غ��ص��ن ي��ا ك��ت��ب��ي إال إل��ي��ك ي��س��ع��دن��ي ال

أيًضا: وله

ف��رس��ان ع��زم��ه رج��ال وال��ش��وق م��ي��دان أدم��ع��ي ل��خ��ي��ول خ��دي
دي��وان ب��ف��ك��رت��ي ف��ل��ك��م م��ه��ًال ن��ي��ران ل��ح��رب��ه��م وق��دت م��ن ي��ا

منديًال: إليه أهدى وقد اإلخوان بعض إىل وكتب

ط��ب��ي��بً��ا ال��ق��ل��وب ألم��راض ف��غ��دا ال��ن��دى م��ك��ارم��ه أح��ي��ت ك��ام��ًال ي��ا
ي��ع��ق��وب��ا أت��ى إذ ي��وس��ف ك��ق��م��ي��ص ل��ن��ا ك��ان��ت ال��ت��ي ه��دي��ت��ك وردت
وق��ل��وب��ا خ��واط��ًرا س��ر ب��ال��ود م��ب��ش��ًرا ج��اء ح��ي��ن س��رك م��ن��دي��ل
م��س��ك��وب��ا م��دم��ًع��ا ف��ي��ه ف��ح��ف��ظ��ت م��س��ف��وح��ة ل��ل��ن��وى دم��وع��ي ك��ان��ت
ع��ج��ي��ب��ا ل��ي��س ال��در وص��ون م��ن��ك��م م��س��ام��ع��ي وع��ن��ه درٍّا أودع��ت��ه
ن��ص��ي��ب��ا وه��ب��ت م��م��ا أح��ب��ت��ي ب��ع��ض ف��وه��ب��ت ال��ن��دى ت��ع��ل��م��ت ل��ك��ن
خ��ص��ي��ب��ا ب��ال��ن��وال ك��ف��ك ورب��ي��ع آه��ًال ب��ال��م��ك��ارم رب��ع��ك زال ال

أيًضا: وله

ش��ع��اره ال��ق��ب��ي��ح رأى ت��روَّى ل��و ق��ب��ي��ًح��ا ف��ي��ن��ا ي��ظ��ن ش��خ��ص رب
ب��ال��ح��ج��اره ب��ل ف��ق��ل��ت: س��ب��ي��ل ب��ال��غ��ي��ب ال��رج��م س��وى ل��ه م��ا ل��ي: ق��ي��ل
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أيًضا: وله

م��ن��اره ب��ه��ن ل��ي ت��م��ت م��ن��ازل ال��ح��م��ى ذل��ك إل��ى ن��ف��س��ي ح��رك��ت ل��ق��د
م��ك��اره ب��ه��ن أخ��الق م��ك��ارم ي��ب��ت��غ��ى ب��ال��س��ع��ي ل��ي��س م��ه��ًال أن��ف��س��ي

أحمد: باسم مطرًزا وله

ت��ش��اءُ م��ا ل��ح��اظ��ك ف��ع��ل��ت ف��ق��د ال��ج��ف��اء ب��ن��ا أض��ر ق��د أم��انً��ا
ان��ت��ه��اءُ ألول��ه م��ا وح��ب��ك ص��ب ل��ك��ل ال��غ��رام ف��ي��ك ح��ال
ض��ي��اءُ دول��ت��ه��م ل��ش��م��س وأن��ت ج��ن��د ل��دي��ك ال��ع��اش��ق��ي��ن م��ل��وك
س��م��اءُ س��ح��ائ��ب��ه��ا م��ن ت��ظ��ل��ك م��ا ل��ك��ي ن��س��ك��ب��ت ق��د دم��وع��ه��م

ألثغ: يف أيًضا وله

واوات وه��ي أص��داغ��ه ب��ه ف��ن��م��ت ب��ق��ل��ب��ة م��ن ال��ث��غ��ر ح��ل��و وأل��ث��غ
غ��اي��ات ل��ح��رب��ك ذؤاب��ات��ي ف��ق��ال: غ��اي��ة؟ ع��ن��دك ل��ل��ح��رب أم��ا ف��ق��ل��ت:

أيًضا: وله

أل��ح��ان��ه م��ع��ربً��ا ال��روض ب��ل��ب��ل ي��ح��اك��ي ب��ش��ي��ر م��ن��ك��م أت��ى م��ذ
ال��ح��ان��ة ل��ب��اب ف��س��ب��ق��ن��اك��م ص��ب��اح��ا ل��ل��ص��ب��وح ال��ش��وق ه��زن��ا

أيًضا: وله

ض��ع��اف وه��ي ال��ف��ع��ل ف��ي ع��م��دت��ي غ��دت ل��ح��اظ��ه س��ي��وف ي��ا ن��ح��و ب��ن��ف��س��ي
ي��ض��اف ل��ي��س اإلدالل ع��زة ع��ل��ى وإن��ه م��ع��ن��ى ك��ل إل��ي��ه ي��ض��اف

أيًضا: وله

ق��م��ري��ن ل��ن��ا ب��وج��ه��ي��ه وج��ال ش��ك��ل��ه ف��ات��ن ال��م��رآة ف��ي الح م��ذ
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وج��ه��ي��ن ذو وه��و ال��وج��اه��ة ح��از ف��إن��ه ال��ع��اش��ق��ي��ن اف��ت��ن��ان ص��ح

الغراء: القصيدة هذه أيًضا وله

ال��غ��ري��ب ال��ن��ائ��ي ع��ن ب��ث��ا
ال��ع��ج��ي��ب ال��خ��ب��ر م��ن ج��م��ًال

م��ا ال��رك��ب��ان واس��ت��وق��ف
وال��ك��ث��ي��ب األراك��ة ب��ي��ن

ال��ذي ال��ق��ل��ب واس��ت��ن��ش��د
ال��ق��ل��وب ب��ي��ن م��ن ض��اع ق��د

ال��رب��ي��ب ل��رش��ا ط��ل��ي��ع��ة ال��دوح��ت��ي��ن ي��وم س��ل��ب��ت��ه
ال��خ��ي��ام ن��ح��و ب��ه وس��رت

ال��ج��ن��وب وي��د ال��ص��ب��ا ي��د
ص��ف��ا ع��ن ال��ه��وادج ت��رن��و

ال��غ��روب إل��ى ت��م��ي��ل ش��م��س
خ��الل م��ن ي��ظ��ه��ر وال��ب��در

ع��ج��ي��ب م��رأى ف��ي ال��س��ج��ف
�ر واألزاه� �ق �ف� �خ� ي� �رق وال�

وج��ي��ب ف��ي ق��ل��ب��ي م��ث��ل
ال��ت��ى ال��ع��ي��س ح��ادي ي��ا

ال��ج��ن��ي��ب ق��ل��ب��ي ع��ل��ى س��ارت
ب��ال��ط��ب��ي��ب ت��ق��ادم م��ا ف��ع��ه��دك ه��وى ع��ل��ي��ل ع��ل��ل

ال �راء �ح� ال� �ه �اس� �ف� أن�
ال��س��ك��وب ب��م��دم��ع��ه ت��ه��دي

ال��ل��ه��ي��ب ح��ر وي��ش��ت��ك��ي ال��ن��ع��ي��م ف��ي ي��رت��ع ك��ال��خ��ال
ال��ه��ب��وب إل��ى وي��س��ت��ري��ح ال��ن��س��ي��م ل��م��ع��ت��ل ي��ص��ب��و

�وى �ن� ال� �طَّ ش� وإن �ي إن�
ال��ح��ب��ي��ب ح��ب ع��ل��ى وق��ف
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م��ن ك��اب��دت م��ا ك��اب��دت
وال��ج��ي��وب ال��م��رائ��ر ش��ق

وال��ح��روب ال��م��ع��ارك أس��واق ت��ق��وم ك��ي��ف وع��ل��م��ت
ال��رح��ي��ب ب��ال��ص��در ال��س��م��ر وق��ع ال��ب��ي��ض دون ول��ق��ي��ت

�ل �ائ� ج� �م ري� �ل ك� �ن م�
ال��ن��ش��ي��ب ج��ردت��ه ب��رد ف��ي

ال��وث��وب ف��ي وال��غ��زال��ة ال��ت��رف��ع ف��ي ال��غ��زال��ة ي��ح��ك��ي
ح��ب��ي��ب ع��ن ال��ح��م��اس��ة دي��وان ت��روي��ك أل��ح��اظ��ه
ن��دوب ف��ي ج��س��م��ي ج��م��ي��ع ت��رك��ن أس��ه��م��ه وق��ع��ات

ال��ورى ع��ل��ى ال��س��ق��ام وق��ف
ن��ص��ي��ب أوف��ى ول��م��ه��ج��ت��ي

ال��ن��س��ي��ب وزن ألخ��روا ف��ي��ه ال��ش��ع��راء أغ��رق ل��و
ع��م��ر ع��ن��ف��و ع��ل��ى أس��ف��ي

ال��غ��ي��وب أس��رار ح��دي��ث ع��ي��ش ف��ي م��ر
دن��و ف��ي ال��م��س��رة ح��ي

�روب ه� �ي ف� �اءة �س� �م� وال�
ت��ش��ب ل��م ال��ش��ب��ي��ب��ة ح��ي��ث

ال��م��ش��ب��ي��ب ت��غ��ي��ي��ر ب��ت��راب
�ه ب� �ري ده� �ي وف� �ر �م� ع�

ال��ك��ذوب ص��دق م��ن ف��ع��ج��ب��ت
ف��ي��ه��ا ع��ان��ق��ت ل��ي��ل��ة ك��م

ال��رط��ي��ب ال��غ��ص��ن ق��ام��ة
ط��ي��ب خ��ت��م إال األن��س ع��ن��ه ف��ض م��ا م��ع��ه��د ف��ي

ب��ك��اء م��ن ي��ض��ح��ك وال��زه��ر
ال��ش��ن��ي��ب ب��ال��ث��غ��ر ال��ط��ل

ال��غ��ي��وب أس��رار ح��دي��ث ال��غ��دي��ر ف��ي ت��ك��ت��ب وال��ري��ح
وال��غ��ص��ون ت��ق��رأ وال��ط��ي��ر

ال��ط��روب أع��ط��اف ت��ه��ز
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ال��غ��ص��ون ف��ي ت��ص��دح وال��ورق
ك��ئ��ي��ب م��ح��زون ب��ص��وت

وال��ع��ن��دل��ي��ب ال��ق��ط��ا وه��ي��ن��م��ة ال��ش��ادي رن��ة ف��ي
ال��س��ؤال ف��ي ت��ع��رب ع��ج��م��اء

م��ج��ي��ب ب��ال وت��س��ت��ج��ي��ب
�ه �ل� ذي� �ل أرس� �ل �ي� �ل� وال�

ال��ق��ض��ي��ب أع��ل��ى ع��ل��ى رص��ًدا
ك��أن��ه ال��ش��ع��ور ي��ح��ك��ي

ال��خ��ط��ي��ب ع��ن ال��ف��روع ي��روي
خ��د ورد وردي ف��ج��ع��ل��ت

ن��ص��ي��ب��ي م��ن��ه واف��ر
م��ري��ب ش��ك ف��ي ال��ح��دث��ان م��ن وأح��ش��ائ��ي أدن��و

م��ن ظ��ف��رت ال��رق��ي��ب ل��وال
ال��ق��ري��ب ب��ال��ف��رج ل��ق��ي��اه

ب��ه وص��ل��ي م��ن وك��ش��ف��ت
ال��ك��روب م��ن أل��م ق��د م��ا

ع��ن��دي أخ��ف ال��ح��ب��ي��ب ب��ع��د
ال��رق��ي��ب م��واق��ي��ت م��ن

�دوي ع� �ا �ه� ب� �ون �ك� ي� دار
ح��ب��ي��ب��ي ب��ه��ا أح��ب ال

ال��ن��وى ع��ل��ى ال��ش��واء إن
األدي��ب ح��رم��ان ب��ع��ض م��ن

ه��ان ال��ع��ل��ي��اء ي��خ��ط��ب م��ن
ال��خ��ط��وب ت��روي��ع ع��ل��ي��ه

ق��اب��ل��ت ك��ي��ف وي��ح��ك ده��ر ي��ا
ب��ال��س��ل��وب ال��م��ن��اق��ب

�ر �ؤخ� م� �ل ك� �ت �ع� ورف�
ال��ح��ب��ي��ب م��ق��دار وخ��ف��ض��ت
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وال��ع��ال ال��ف��ض��اي��ل ح��س��ب��ي
ال��ع��ي��وب م��ن ل��ي��س وال��ف��ض��ل

ح��الك م��ن م��ث��ل��ي ح��س��ن��ات
ذن��وب��ي م��ن ذن��ب��ك ول��ي��س

إال اآلذان �ت �ل� ح� �ا م�
ال��ل��ب��ي��ب ال��ف��ط��ن ح��ل��ي��ة

ل��ب��ان ال��رام��ي أن��ص��ف ل��و
ال��م��ص��ي��ب خ��ط��ا ف��ي ال��ع��ذر

ص��رف ال��ده��ر ج��ه��د ك��ان إن
ال��م��غ��ي��ب ف��ي ع��م��ري ت��ق��ود

غ��ري��ب ال��ص��الح��ي ف��اب��ن
ال��غ��ري��ب ع��ل��ى م��الم ال

أيًضا: وله

س��ي��وط ورب��ع ال��ح��م��ى زم��ان ي��ا ق��دي��م ش��وق ح��دي��ث ع��ن ح��دث��ا
ق��ن��وط ب��ك��ف ال��رج��ا وج��ه ص��ك ي��دن��و أس��ي��وط رب��ع ق��ل��ت ك��ل��م��ا

وله:

أك��ف ع��ن��ه ل��ل��ن��ف��س ول��ك��ن ق��ل��ب��ي ي��ه��واه
األك��فُّ ت��ن��ازع��ت��ه ب��م��اء ي��غ��ص وق��د

وله:

ال��ق��واف��ي ع��ص��ت��ن��ي ع��ج��زت ف��ل��م��ا ط��اع��ة ف��ي ال��ش��ع��ر ل��ي وك��ان
ت��واف��ي ال��ق��واف��ي ل��ع��ل ت��واف��ي س��ي��دي ال��ج��ف��ا ب��ه��ذا ل��ي ف��ه��ل
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وله:

ق��ري��ض��ا م��ن��ه ل��ل��ده��ر واق��رض ف��اس��ت��ام��ه س��ع��ر أل��ل��ش��ع��ر
ال��ع��روض��ا ع��ش��ق��ت ال��خ��ل��ي��ل ألج��ل ل��ك��ن��ن��ي ق��ص��اراي ول��ي��س

أبدع: وقد أيًضا وله

ي��ح��ك��ي ل��ه��ا دم��ع��ي وإن��م��ا ري��ب��ة ع��ل��ى ال��خ��م��ر أش��رب ل��م
أب��ك��ي م��ا أش��رب أن��ا ف��ه��ا ف��م��ي م��ن ج��رى ح��ت��ى ال��ح��ش��ا ذاب

أيًضا: وله

ال��خ��ل��ي��ال ذاك ب��ال��ع��ي��ن ي��ف��دي ك��ان رآه ل��و م��ن ه��واه ف��ي م��ن��ى ال
ال وال��خ��ل��ي ص��ح��ة ف��ي وأدم��ع��ه ع��ي��ون��ي ع��ي��ان ب��ه م��ت��ع رب

وله:

ف��ؤاده��ا ف��ي م��ا م��ك��ن��ون ع��ن ي��ت��رج��م ودم��ع��ه��ا ودع��ت��ن��ي ل��م��ا أن��س ول��م
م��راده��ا؟ وف��ي��ك ن��ف��س��ي م��ن��ى ف��أن��ت راح��ل ب��ل��غ��ة ف��ي��ك ه��ل ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت
ب��س��واده��ا ع��ي��ن��ه��ا م��ن ت��زودن��ي رق��ي��ب��ه��ا ل��وال ال��ل��ه وح��ق ف��ك��ادت

وله:

ص��ف��راء وردة ال��زه��ر م��ن ل��ي وأه��دى ل��ي��ًال أح��ب م��ن ع��ادن��ي
ش��ف��اء ك��ان ال��ش��ف��اه ورد أه��دي��ت ف��ل��و س��ق��م��ي ل��ون أه��دي��ت ق��ل��ت:

وله:

م��ال��ه أث��م��ر ب��ال��م��زك��اة ج��اد م��ن زك��ات��ه وال��وص��ال م��ال ال��ح��س��ن
زوال��ه ي��ك��ون م��ا أق��رب ف��ال��ح��س��ن ال��دج��ى ب��در ي��ا م��ن��ك ب��وص��ل ف��أن��ع��م
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م��ق��ال��ه ي��رد أن ال��ك��ري��م ح��اش��ا وق��ت��ه ف��ه��ذا م��ع��روف ك��ان إن

وله:

وأه��داب��ا أح��داًق��ا ب��اب��ل س��ح��ر م��ن ات��خ��ذت ق��د ألل��ح��اظ ل��ل��رج��ال ي��ا
أل��ب��اب��ا ال��ك��ح��ل ب��س��ه��ام رم��ت ح��ت��ى ك��ح��ل م��ن ال��ن��ج��الءَ ع��ي��ن��ه��ا ك��ف��ى وم��ا
إع��ج��اب��ا ي��زداد ف��ت��ك��ت ف��ك��ل��م��ا م��ي��ل ع��ن ي��خ��ت��ال رش��أ ب��ه��ا ي��رن��و
ج��ذاب��ا ل��ل��ق��ل��ب غ��دا ق��د وط��رف��ه��ا م��ص��ارع��ه��ا ع��ن م��ق��ي��ًال ي��س��ت��ط��ي��ع م��ن
ك��ذاب��ا زال ال ع��اذًال ت��ط��ع وال ح��ي��ازت��ه��ا ف��ي ف��اش��ه��د ال��ش��ه��ادة ت��ل��ك

فيه: أحسن وقد أيًضا وله

دم��وع��ه ال��ع��ق��ي��ق وادي س��ق��ت ص��ب ض��ل��وع��ه ع��ل��ي��ه ف��ح��ن��ت ال��غ��ض��ى ذك��ر
ي��روع��ه ال��ح��ادث��ات ري��ب ك��ان م��ا ش��م��ل��ه ي��ص��دع وال��ن��أي ال��ه��وى ل��وال
ه��ج��وع��ه ع��ن��ه ب��ان ط��رف داء م��ن ف��راق��ه��م اس��ت��ح��ق وم��ا ال��ف��ري��ق ي��ب��ك��ي
ج��م��ي��ع��ه ال��رك��اب ت��ل��ك وف��ي ع��ن��دي ف��ح��زن��ه ال��غ��رام تَ��َق��س��م��ة وح��ش��ا
ت��ق��ط��ي��ع��ه اع��ت��اده ال��ع��روض ب��ي��ت ف��ك��أن��ه األس��ى ي��ق��ل��ب��ه ق��ل��ب
رج��وع��ه ال��ب��ع��ي��د وم��ن م��س��م��ع م��ن ل��ه وم��ن ال��زم��ان ل��ه��ذاك واًه��ا
وي��ب��ي��ع��ه ب��ع��م��ره م��ن��ه ب��ان م��ا ي��ش��ت��ري ل��و أن ال��ص��ب ي��ود زم��ن
ي��ط��ي��ع��ه األب��ي واألص��ل ي��ع��ص��ي��ه ال وال��ده��ر م��ل��ك��ه األم��ان��ي ح��ي��ث
ن��ج��ي��ع��ه وس��ال س��ال��ت أي��ام��ه ع��ل��ى أدم��ع��ه س��ي��ل ي��ن��ج��ح ك��ان ل��و
رب��وع��ه وم��ش��ت��ه��اي رب��اه أرب��ى م��رب��ع م��ن ال��ح��م��ى ذاك أل��ح��ي��ا ح��ي��ا
ص��ن��ي��ع��ه ال��غ��زال ع��ل��ى ف��اق ل��ح��ظ��ي��ة ال��م��ه��ا م��س��ارق��ة ل��وال ش��ادن م��ع
م��ل��س��وع��ه ال��ه��وى ف��ي ي��رق��ى ك��ان ل��و ف��دي��ت��ه ال��رض��اب م��ع��س��ول ف��ت��ان
م��ن��وع��ه ت��ع��ز أن ال��ع��ج��اي��ب وم��ن م��ك��ان��ه ل��ع��ز ذل��ي ي��رى ق��اس
ول��وع��ه ال��ش��ج��ون ع��ل��ى ال��ف��ؤاد وق��ف ال��ذي ال��ش��وق ل��ب��ان��ة م��ن��ه ف��ق��ض��ي��ت
ت��ض��ي��ع��ه؟ وال��ن��ائ��ب��ات ال��م��ن��ا ي��ب��ق��ى وه��ل خ��ل��ب��ه��ا ب��رق وأوم��ض ف��م��ض��ت
ق��ن��وع��ه ال��م��س��ت��ه��ام ي��غ��ن��ي ك��ان إن ح��دي��ث��ه ب��اذك��ار أق��ن��ع وال��ي��وم
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ي��ن��ب��وع��ه س��م��ا م��ن أف��ض��ل األخ��الق م��ك��ارم أص��ل ال��ب��ي��ت آل وب��ح��ب
م��ض��ي��ع��ه ف��اح ب��ال��ق��رب م��ا وال��ح��ب وال��ه��وى وال��ص��ب��اب��ة ال��ت��غ��زل ي��ح��ل��و
ف��روع��ه ع��ل��ي��ه ف��س��م��ت ك��م��ال��ه أص��ول ط��اب��ت ال��ذي ال��غ��ص��ن م��ن��ه��م ل��ي
ط��ل��وع��ه ال��ج��م��ال ذاك ف��ي ت��م ق��د م��ج��ده ي��ؤم��ل م��ن ال��م��ح��ي��ا ح��س��ن
م��رف��وع��ه ان��ت��ه��ى ق��د ال��ك��م��ال ن��ح��و ب��ه ف��إذا ن��ف��س��ه ي��ن��ص��ب ق��ام م��ن
م��ج��م��وع��ه ال��ع��ال م��ن ي��ف��ت��ه ل��م م��ن ال��ع��ل��ي ب��ن ال��ع��ل��ي ال��ح��س��ن ال��س��ي��د
ت��وق��ي��ع��ه س��ي��دي ب��ذك��رك ي��ح��ل��و ص��ب��اب��ت��ي ش��رح إل��ي��ك ال��ن��ب��ي اب��ن ي��ا
ش��ف��ي��ع��ه م��ن��ه إل��ي��ك ال��خ��ض��وع ذل ع��ب��رة وم��ط��ل��ق ه��وى أس��ي��ر ش��ك��وى
م��وض��وع��ه ال��ه��وى ف��ي ي��رف��ع ك��ان إن م��ح��م��ول��ه م��ن وه��واك م��اض��ره
خ��ض��وع��ه ه��واك ف��ي ي��ن��ف��ع ك��ان إن ال��ه��وى ح��د ع��ن خ��ل ج��دك ف��ب��ح��ق
ص��ري��ع��ه ي��ف��ي��ق ال ط��رف��ك غ��ي��ر م��ن ن��ك��اي��ة ص��ري��ع ق��ل��ب إل��ى وان��ظ��ر
ت��ص��دي��ع��ه ن��ال��ه م��ا ال��ه��ن��ا ل��وال األس��ى م��ك��اب��دة م��ن ت��ص��دع وح��ًش��ا
خ��ل��ي��ع��ه ي��رم ف��ع��س��ى س��ب��ا أي��دي ق��ل��ب��ه ت��م��زق ف��ق��د ع��ل��ي��ه واع��ط��ف
ورب��ي��ع��ه زه��ره أي��ن��ع ف��ال��ده��ر ال��ص��ف��ا ص��ه��ب��اء األوق��ات ع��ل��ى وأدر
رب��ي��ع��ه ال��زم��ان ع��ل��ى ي��ت��ي��ه ال أن ح��س��ن��ه واح��د أن��ت ع��ص��ر ش��أن م��ا
ج��م��وع��ه ع��ن��ه ب��ان م��ذ ج��م��ع��ي��ه ال��غ��رام م��ل��ك م��دن��ف م��ن وإل��ي��ك��ه��ا
ت��رص��ي��ع��ه زان��ه ق��د ت��ك��م��ي��ل��ه ف��ط��رازه��ا وش��ي��ه��ا ال��ص��الح��ي ح��اك
ب��دي��ع��ه ب��ال��ع��ق��ول ت��الع��ب ب��ب��ت ف��ك��ل��ه��ا ال��ب��ي��ان م��ع��ان��ي��ه��ا ض��م��ن��ت
وس��ي��ع��ه ي��س��ت��م��د س��ح��رك ن��ف��ث��ات وم��ن إال ال��ف��ض��ا ض��اق وم��ا ف��اق��ب��ل
رف��ي��ع��ه ال��ع��زي��ز ال��م��ج��د م��ن ح��ل��ت ال��ت��ي ُس��ّدت��ك ب��اب ي��خ��دم زال ال

أجاد: وقد رسه قدس الحفني الشمس شيخه به مدح ما قصائده غرر ومن

ي��ت��أود ال��ث��ن��ا دوح ذك��ره وم��ن ت��س��ج��د ال��ش��م��س ط��ل��ع��ة ال��م��ح��ي��ا ل��ه��ذا
ت��غ��رد ال��خ��اف��ق��ي��ن ب��ي��ن ب��ذك��راه ك��ل��ه��ا ك��ال��ورق األك��وان وأل��س��ن��ة
وس��ودد م��ج��د ح��ل��ى ح��الل��ه��ا ي��زي��ن ط��الق��ة ل��ل��ق��ب��ول ع��ل��ي��ه م��ح��ي��ا
أس��ود ال��خ��زي م��ن م��ش��ان��ي��ه ف��وج��ه وج��ه��ه ال��ل��ه ب��ي��ض إم��ام م��ح��ي��ا
ت��ق��ع��د ال��ث��واب��ت ع��ن��ه��ا رت��ب��ة إل��ى ال��ع��ال ذروة إل��ى ال��راق��ي ال��ه��دى إم��ام
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م��ؤي��د ع��ز ال��ع��ل��ي��اء رت��ب��ة وف��ي م��ؤث��ل ف��خ��ر ال��م��ج��د ف��ي ل��ه إم��ام
ال��ي��د ت��درك��ه��ا ل��ي��س ال��ث��ري��ا ك��ذاك الم��س ك��ف م��ن ال��ل��ه ح��م��اه إم��ام
وم��س��ود س��ي��د س��واء ول��ي��س ف��ي��رت��ق��ي ي��ن��ال ال��س��ام��ي أم��ع��راج��ه
ت��ش��ه��د وال��م��ح��اس��ن ت��ق��ض��ي م��زاي��اه م��ص��دق ف��أن��ت ف��ي��ه ق��ل ش��ئ��ت ف��م��ا
وي��ح��م��د ط��رأ ال��ك��ون ع��ل��ي��ه وي��ث��ن��ي ل��ه��ا أع��ط��اف��ه ال��غ��ص��ن ي��ه��ز م��زاي��ا
م��ورد ل��ل��ن��اس ف��ه��ي ازدح��ام ع��ل��ي��ه��ا أك��ف��ه��ا وك��ف ال��ري��ح ي��ب��اري وأي��د
أوح��د ال��ف��ض��ل ح��ل��ب��ة ف��ي أن��ه — ل��ه ش��ه��ادة وه��و — ال��ن��اس أق��ر وف��ض��ل
وي��ج��دد ب��ه��ا ي��ج��ي��ب��ه ال��دي��ن م��ن دارس ح��ي ب��ه��ا ك��م ل��دروس ف��ي��ا
وي��ح��س��د ي��غ��ار م��ن م��ن��ه��ا وي��ص��ف��ر راح��ة إدري��س اب��ن ف��ي��ه��ا ي��رى دروس
ي��ول��د ب��ع��د ل��ه ص��ن��و وال س��واء ق��راب��ة ال��ش��اف��ع��ي ألم ف��ل��ي��س
أرم��د إن��ك ال��ط��رف غ��ض م��ع��اي��ب ب��ه��ا ل��ي��رى ال��ع��م��ى ع��ي��ن ف��ات��ًح��ا ف��ي��ا
أش��ه��د؟ ال��م��ؤذن: ق��ال وق��د أب��ع��د ووق��ت��ه اإلم��ام س��ع��ي م��ن��ك��ًرا وي��ا
ت��ج��ح��د؟ ال��م��ن��اق��ب ع��ز م��ن ي��واف��ي��ه ن��اط��ق وال��ك��ون ال��ك��ون ث��ن��اء أب��ع��د
غ��د أو ح��ت��ف��ك ال��ي��وم ه��ذا م��ج��ال��ك ع��ن خ��ل ب��ال��س��وء األس��د ي��س��وم م��ن وي��ا
ون��ن��ج��د ال��ن��ج��اح ت��ب��غ��ي غ��ي��ره إل��ى ال��س��رى ف��ي ت��ت��ه��م أن��ت ذا ك��م ال��ع��زم أخ��ا
م��س��ج��د ف��ه��و أرج��ائ��ه ف��ي ي��ط��وف��ون وج��ه��ة ك��ل م��ن ال��ع��اف��ون ب��اب��ه وف��ي
ف��رق��د ال��ص��دق م��ق��ع��د ف��ي دون��ه وم��ن رح��اب��ه ف��ي ث��اب��ت ال��ث��ري��ا ون��ج��م
م��س��دد ي��روى ال��م��ح��م��ود رأي��ه وع��ن وال��رض��ا ال��ب��ش��ر وج��ه��ه ع��ن روى وب��ش��ر
ي��ق��ص��د ال��ح��وادث ف��ي س��واه ف��ل��ي��س م��ق��ام��ه ب��غ��ي��ر ت��ن��زل ال ن��ص��ح��ت��ك
ال��م��ؤي��د ف��أن��ت س��ر س��رٍّ ب��ب��اط��ن ظ��اه��ًرا ال��ح��ن��ي��ف��ي ال��دي��ن ن��اص��ر ف��ي��ا
أح��م��د ف��ال��س��ع��ي ال��رأي ب��ح��س��ن ل��ي وج��د دي��ن��ن��ا ن��ص��ر ف��ي ب��ال��ع��زم س��ي��دي وق��م
ال��م��ش��ي��د ف��ه��و ال��ك��ون إم��ام وأن��ت رب��ع��ه ع��ام��ر أن��ت ب��ي��تً��ا إن أال
ف��ي��س��ع��د م��ح��ب أو ف��ي��ش��ق��ى إل��ي��ك م��ب��غ��ض إم��ا ال��ن��اس إن أم��والي
م��وح��د؟ ق��ل��ب م��والي ي��ا وب��غ��ض��ك وال��ت��ق��ى وال��دي��ن اإلس��الم ي��ب��ت��غ��ي وه��ل
أع��ه��دك ك��ن��ت ل��ه ح��ال م��ن ت��غ��ي��ر ع��ه��دت��ه زم��ان م��ن ش��ك��وى أم��والي
م��ب��دد؟ وه��و األن��س ش��م��س ب��ال وم��ا دارًس��ا أص��ب��ح ال��ع��ل��م رب��ع ب��ال ف��م��ا
وي��رع��د؟ ق��ط��ر غ��ي��ر م��ن ف��ي��ب��رق��ن��ا م��ط��ب��ًق��ا ال��ج��ه��ل��ة غ��ي��م أرى ل��ي وم��ا
ي��ه��دد؟ ق��س ب��اإلع��ي��اء وي��ص��ب��ح ب��أق��ل ال��ب��الغ��ة س��ح��ب��ان أي��ن��ه��ر

133



الثاني) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

ت��وق��د ج��ن��ب��ي ب��ي��ن ه��م ن��ار وي��ا وح��س��رة ع��ن��اء م��ن ن��ف��س��ي ل��ه��ف ف��ي��ه��ا
وت��ص��ع��د ال��ه��م��وم ج��س��م��ي ف��ي ف��ت��ك��م��ن ب��ح��ش��اش��ت��ي أول��ع��ت ق��د زف��رة وي��ا
وم��س��ه��د أس��ود وط��رف��ي ف��ده��ري األس��ى ف��ي ل��ي��ل��ي م��ث��ل ي��وم��ي أج��ل��ك م��ن
وم��زود س��ق��اء ذراع��ي��ه ف��ي ك��م��ن وت��ال��د ط��ري��ف م��ج��د أخ��و ول��ي��س
وت��س��ن��د ت��روي األع��الم أل��س��ن ع��ل��ى ت��زل ل��م ال��ل��ه س��ن��ة ه��ذي أم��والي
ف��ي��ق��ص��د ط��ري��ًق��ا أو ف��ي��ح��ي��ى ي��رام م��ه��ي��ع وال��ح��ق ل��إلن��ص��اف ك��ان ول��و
وي��ن��ق��د ال��ص��روف ص��رف ب��ه ف��ي��ب��ل��و ت��ب��ص��ر ال��م��ص��ان ال��ق��ل��ب ل��ذي ل��ك��ان
ال��م��ت��ع��م��د ال��م��خ��ط��ئ ف��ه��و ي��ح��اول م��ا ب��ض��د ت��أت��ي األق��دار ول��ك��ن��ه��ا
ال��م��ؤب��د وال��ف��خ��ار ال��م��س��اوي ب��رغ��م ال��ع��ال إل��ى ال��رق��ي ي��ه��ن��ي��ك أم��ول��ى
وي��ج��ود إس��ع��ادك��م ف��ي ي��وق��ع ي��زل ل��م ه��و ال��ذي ال��س��ع��د ق��ل��م وي��ا
ت��ق��ل��دوا ال��والء ب��أط��واق وك��ان��وا ت��ف��رق��وا ال��رع��اع ب��ال م��ا أم��والي
وي��م��دد ال��م��ب��ي��ن ب��ال��ن��ص��ر ي��ع��ي��ن��ك ي��زل ول��م راض ف��ال��ل��ه غ��ض��ب��وا ل��ئ��ن
وال��ت��ودد ال��وال م��ن��ك وأخ��ط��أه��م س��ره��م م��ك��ت��وم ال��خ��ذالن ك��ش��ف ل��ق��د
ن��ع��ب��د إي��اك ال��ح��ال��ي��ن ف��ي وذك��رك وال��رض��ا ال��س��خ��ط ف��ي ال��ح��ق إال ش��ئ��ت وم��ا
ت��خ��م��د ل��ي��س ن��اره��ا وح��رب ع��ل��ي��ك غ��ي��رة ف��ل��ل��ه ت��غ��ض��ب ل��م ك��ن��ت ف��إن
وأك��ب��د م��ن��ه��م ال��ش��ح��ن��اء م��ن ق��ل��وب وت��ص��دع��ت آن��اف��ه��م رغ��م��ت ل��ق��د
وت��رش��د ل��ل��ص��واب ت��ه��دي زواج��ر ن��ف��وس��ه��م م��ن ل��ه��م ك��ان��ت أن��ص��ف��وا ول��و
ال��م��ع��ق��د ه��واه��ا ي��ث��ن��ي وال رض��اك ع��ل��ى ن��ش��أت أن��ف��س م��ن��ا ف��ت��رض��ي��ك
م��ؤك��د ف��ه��و ب��ال��ع��ي��ن ب��ل وب��ال��ن��ف��س ع��الق��ة ب��ك��ل ن��ف��دي��ه وح��ب��ك
م��م��ج��د ك��ري��م م��ول��ى ف��ك��ل��ه��م ه��ُم ه��ُم ال��س��راة ال��غ��ر وأص��ح��اب��ك
م��خ��ل��د ف��ي��ن��ا ال��ح��س��ن��اء ب��آث��ارك س��ي��دي إن��ك ال��ده��ر ب��ق��اء ب��ق��ي��ت
م��ح��م��د ال��ص��الح��ي اب��ن ن��داك ي��رج��ي أج��اده��ا ف��ك��ر ب��ن��ت ب��ك��ًرا ودون��ك
ت��ع��ود راح��ت��ي��ك م��ن ول��ي ق��ب��ول��ي وم��ه��ره��ا ال��ق��واف��ي داع��ي ب��ه��ا أح��ب��ت
ي��ع��رب��د وذم م��دح م��ن ي��ح��اول ب��ال��ذي م��دح��ك ح��س��ان س��ي��دي ف��دع
وأن��ش��د أن��ش��ي أرض��ي��ك ب��م��ا ف��إن��ي ب��دي��ه��ة م��ن ش��ئ��ت��ه م��ا إل��ى ف��ك��ل��ن��ي
إم��د وه��ي األس��ى داء م��ن ألرم��د ف��إن��ن��ي ن��داك م��ن َزُرورا وه��ب��ن��ي
م��ح��ت��د ل��ك ج��اه��ه م��ن ل��ه وط��اب ب��ح��ب��ه ش��رف��ت م��ن ط��ه ب��ج��دك
ت��ن��ف��د ل��ي��س رح��م��ة م��ن��ه��ا ت��ن��ال��ك ت��ح��ي��ة ال��ك��رام اآلل م��ن ع��ل��ي��ه
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ال��ع��دو دح��ض أج��ل��ه ه��ام��ن ال��ع��ز ه��و م��ؤرًخ��ا ال��ص��الح��ي ق��ال م��ا ال��ده��ر م��دى

أيًضا): (وله

ب��ق��دي��م ل��ه��ا ع��ه��دي وم��ا أل��ي��م وع��ذاب��ه��ا ال��ه��وى ألي��ام أح��نُّ
ع��ق��ي��م غ��ي��ر ال��ف��ك��ر وم��ع��ن��ى ب��ق��اي��ا ل��ي ف��إن ف��ي��ه ض��اع ش��ع��ري ك��ان وإن

أيًضا): (وله

وال��س��ق��ام��ا ال��ص��ب��اب��ة وح��م��ل��ن��ي ف��ؤادي ف��ي ت��ح��ك��م ق��د ه��واك��م
ال��زك��ام��ا ت��ن��ش��ق��ه��ا ي��ش��ف��ي ع��س��ى ري��اح ه��ب��ت وال زرت��م وم��ا

أيًضا): (وله

أق��ران��ك م��ن ول��ي��س ش��خ��ًص��ا ت��ص��ح��ب رم��ت إن
م��ي��زان��ك ف��ي وزن��ه واخ��ت��ب��ره ل��ه ف��ان��ظ��ر
ن��ق��ص��ان��ك ل��م��ق��ت��ض��ي ي��ع��زى ل��ك م��ن ف��ن��ق��ص

أيًضا): (وله

وال��ف��ض��ل ال��ك��م��ال أه��ل ح��ل��ي��ة ب��ض��اع��ت��ه غ��دت ق��د ح��س��ن��ا ي��ا
ال��رِّْج��ل ع��ن ض��ي��ق ل��ك��ن��ه ل��ن��اظ��ره م��ع��ج��ب ب��اب��وج��ك��م
ال��ع��دل ب��ق��س��م��ة وع��ام��ل��ون��ا س��ع��ة ل��ن��ا ض��ي��ق��ه ف��أب��دل��وا
م��ه��ل ب��ال دارن��ا ف��ش��رف��وا ش��غ��ف الج��ت��م��اع��ك��م وع��ن��دن��ا

مشطًرا: وقال

ق��ن��ص��ه األس��ود ت��ه��اب ظ��ب��يً��ا اق��ت��ن��ص��ن��ا ب��ه أن��س وي��وم
ف��رص��ه ال��خ��ئ��ون ال��زم��ان م��ن ف��ان��ت��ه��زن��ا ال��وق��ت ب��ه ط��اب
ن��ق��ص��ه ال��س��ح��اب ص��وب ك��م��ل رب��ي��ع زان��ه��ا روض��ة ف��ي
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ن��ق��ص��ه ل��ل��ع��ق��ول غ��دت ب��ه ش��ذاه��ا ح��ك��ى م��ذ ن��س��ي��م��ه��ا

وله:

أغ��ب��ر ال��ع��ي��ش ف��أخ��ض��ر وص��ول��ي ع��ن ح��ال��ت وال��ع��وارض ال��دار ه��ذه
ت��ت��ع��ذر ل��م ك��ال��خ��دود ل��ي��ت��ه��ا اس��ت��ح��ال��ت ك��ي��ف ال��ح��ب��ي��ب وع��ه��ود

األلباب): ذوي من األحباب به ت حفَّ أنس مجلس يف ارتجاال (وقال

ال��رب��وع ت��ل��ك ب��ح��س��ن ف��ت��م��ل��ى ال��رب��ي��ع ظ��رف ال��س��رور ط��رف ش��اق
ب��ال��دم��وع؟ ق��ط��ره در م��ن ال��ط��ل ل��ب��ك��اء ض��اح��ك��ا ال��زه��ر ت��رى م��ا
ال��خ��ل��ي��ع ال��ن��دّي ع��ل��ى ال��ت��دان��ي ب أث��وا ت��خ��ل��ع ال��ري��اض وغ��ص��ون
ال��ج��م��ي��ع ق��در ال��وف��اء ط��ب��ع زان ص��دق إخ��وان ب��ج��م��ع ف��أن��س��ن��ا
ال��رج��وع ق��م��ي��ص ال��ل��ق��ا ب��ش��ي��ر م��ن وال��ب��س ف��ؤادك أرح ص��ال��ح��ي

ارتجاًال: املجلس يف أنشد ثم

ال��غ��را ط��ل��ع��ت��ه��ا غ��ر م��ن ال��م��ن��ى رب��ي��ع ف��س��رن��ا س��رن��ا ال��ف��ي��ح��اء ال��ق��ب��ة إل��ى
ال��خ��ض��را ال��ق��ب��ة ف��ي ال��ب��در ط��ل��وع ع��ج��ي��بً��ا ن��رى وال ب��در ك��ل م��ن ب��ه��ا أن��س��ن��ا

املجلس: ذلك من للقيام التهيؤ عند أنشد ثم

ش��ك ه��و ك��أن��م��ا أن��ًس��ا ف��ي��ك اخ��ت��ل��س��ن��ا ك��ي��ف ال��س��رور ن��ه��ار ي��ا
م��س��ك وه��و خ��ت��ام��ه وده��ان��ا ب��ال��ت��دان��ي ف��ت��ح��ه ف��ي أن��س��ن��ا ق��د

أيًضا: وله

ال��ح��ب��ي��ب��ا ي��رص��د ألن��ه ح��ي��نً��ا ال��رق��ي��ب أه��ج��و ك��ن��ت ق��د
ال��رق��ي��ب��ا أج��ل��ه م��ن ع��ش��ق��ت ال��ت��ج��اف��ي ن��وى ل��م��ا واآلن
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وله:

وت��رائ��ب��ه ت��رب��ه ب��در ت��ح��ل��ى أدم��ع��ي ش��اه��د ح��ي��ن س��ل��وى ي��ظ��ن
ش��ائ��ب��ه ال��ش��ب��ي��ب��ة ع��ص��ر م��ن دم��وع��ي ج��رت وق��د ه��واي ش��اب��ت م��ا وح��ق��ك

أيًضا): (وله

ال��ش��ع��ر ق��ي��م��ة ي��دري ل��ي��س م��ن ب��ت��ق��دي��م��ه ال��ده��ر أذن��ب إن
ال��ده��ر زل��ة ي��م��ح��و زال م��ا س��ي��دي ي��ا إح��س��ان��ك ف��ب��س��ط

(وله):

ال��ش��م��ا غ��ي��ب ق��د األف��ق وغ��ي��م ش��ه��ي��ٌد ورق��ي��ب��ه��ا ق��ب��ل��ة ف��ي ل��ه��ا أش��رت
ال��ح��س��ا س��ل��ب ال��ذي م��ع��ن��اه��ا ح��س��ن ف��ي��ا ال��س��م��ا إل��ى ت��ش��ي��ر ب��ع��ي��ن��ي��ه��ا ف��ق��ال��ت

الحفني الشمس لشيخه باملدح فيها وأشار وأجاد فيها أبدع التي قصائده غرر ومن
هذه: وهي رسه هللا قدس

م��س��ت��ج��ي��ر ب��ظ��ل��ك إن��ي ال��ه��ج��ي��ر وَق��َد ف��ق��د ب��ي م��ل
ال��م��س��ي��ر ب��ه��ا أض��ر ف��ل��ق��د س��م��ي��ر ي��ا م��ط��ي��ك وأرح
ال��ن��ف��ور ال��ظ��ب��ي اس��ت��أن��س م��ا إذا ف��ارص��د ال��ح��م��ى ه��ذا
ال��غ��ي��ور راع��ي��ه ي��ن��ام ح��ي��ث ال��غ��ي��د ك��ن��اس واط��رق
ال��خ��دور ت��ن��ف��ت��ح ح��ي��ن ف��ذل��ك س��ت��ائ��ره وأم��ط
ال��ص��دور ب��ه ت��ض��ن ع��ه��د ع��ن ال��ظ��ب��ي��ات م��ن واس��أل
ح��ور ف��ه��ن ع��ي��ون��ه��م ت��ص��ي��ب أن ف��ؤادك واح��ف��ظ
ال��م��ن��ي��ر ال��ق��م��ر ب��وج��ه��ه��ا ي��ل��وح غ��ان��ي��ة ك��ل م��ن
ال��ن��ض��ي��ر ال��غ��ص��ن ف��ي��خ��ج��ل ال��ش��ب��اب م��رح ف��ي ت��خ��ت��ال
ال��خ��ص��ور وت��ن��ه��ض��ه��ا روادف��ه��ا ف��ي��ق��ع��ده��ا ت��س��ع��ى
ال��ك��س��ي��ر ن��اظ��ره��ا ف��ص��ار ال��ق��ل��وب ك��س��ر رأت س��ك��رى
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ال��خ��م��ور ت��ف��ع��ل��ه ل��ي��س م��ا ج��ف��ون��ه��ا ب��س��ح��ر ف��ع��ل��ت
ذك��ور ل��واح��ظ��ه��ا ل��ك��ن ق��ده��ا م��ع��اط��ف َخ��نُ��ثَ��ْت
ف��ت��ور وب��ه��ا ج��ف��ون��ه��ا ن��ش��اط م��ن أك��ب��ر ال��ل��ه
ظ��ه��ور ب��ه��ا ول��ل��ظ��ب��اء ال��خ��ي��ام ُج��ْزَت إن ص��اح ي��ا
ي��زور؟ ال ل��ط��ي��ف��ك م��ا ب��ال��زي��ارة ل��ل��ب��خ��ي��ل��ة ق��ل
ال��س��رور ف��م��ه ف��ي ي��ل��وح ال��ب��ش��ي��ر واف��ي إذا أن��س ل��م
ال��دب��ور وأدب��رت ب��ه��ا ال��ق��ب��ول ري��ح أق��ب��ل��ت إذ
س��ع��ي��ر أش��واق��ى ح��ر م��ن وب��م��ه��ج��ت��ي ف��ض��م��م��ت��ه��ا
ي��ط��ي��ر ب��أن��ف��اس��ي ش��ر م��ن ب��ال��روض ف��ع��ت��وذت
ن��ه��ور ج��وان��ب��ه م��ن ب��ال��م��ج��رة ت��ع��ل��ق روض
�دور ي� �ك �ل� ف� �ه ألن� ال��زه��ور؛ زه��ر ب��ه ت��ب��دو
ال��م��ط��ي��ر ال��ن��وء ل��ه��ا ف��ب��ك��ى زه��وره ث��غ��ور ض��ح��ك��ت
ت��ف��ور غ��ي��ظ م��ن وه��ي وح��ن��ن��ت ن��واع��ره وح��ن��ت
ال��ن��م��ي��ر م��دم��ع��ه��ا ف��ان��ه��لَّ ع��ه��وده��ا ق��دي��م ذك��رت
ع��ب��ي��ر ت��ن��ف��س��ه��ا ف��ف��ي ال��رب��ي��ع أن��ف��اس ط��ي��ب ي��ا
ب��خ��ور ض��ب��اب��ت��ه��ا م��ن ع��ل��ي��ه��ا م��ج��م��رة وال��ج��و
خ��ب��ي��ر ط��رف ل��ه��ا ب��أس��راري رود ب��ه واف��ت
س��ف��ي��ر ل��ه��ا وال��ن��س��ي��م ال��ج��داول ط��رق ع��ل��ى وس��ع��ت
س��ط��ور ض��ف��ائ��ره��ا م��ن ع��ل��ي��ه��ا ق��ام��ت��ه��ا وط��روس
ال��غ��دي��ر ن��ق��ل م��ا وح��س��ن ال��ش��ع��ور ت��م��ل��ي م��ا ط��ي��ب ي��ا
ن��ور ف��ي��ه ت��ب��ل��ج ق��د ل��ي��ل ف��رع إال ذاك م��ا
س��م��ي��ر ن��اح��ي��ة ك��ل م��ن ل��ه��ا س��اج��ع��ة وال��ورق
ض��م��ي��ر ل��ه��ا ول��ي��س ض��م��ائ��رن��ا ع��ن ت��ع��رب ع��ج��م��اء
ال��زه��ور ف��ت��ع��ت��ب��ق ب��ه��ا ال��غ��ص��ون ت��ع��ت��ن��ق وال��ري��ح
وال��ب��دور ال��ك��واك��ب ت��ح��م��ل��ه��ا ال��راح ش��م��وس وب��دت
أم��ور ول��ه��ا ل��ي وك��ان ق��ض��ي��ت م��ا م��ن��ه��ا ف��ق��ض��ي��ُت
ال��ث��غ��ور ف��م��ي إل��ى أه��دت��ه ال��ح��ل��و ك��الم��ي ه��ذا
زف��ي��ر أن��ف��اس��ي وك��ل ال��وداع ع��ن��د وض��م��م��ت��ه��ا
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ال��غ��زي��ر ال��دم��ع ت��س��اق��ط ح��ي��ن ال��س��ح��ب ع��ي��ون وب��ك��ت
�ور �ح� �ن� وال� �ا �ن� م� األغ��ص��ان ف��ت��ح��ل��ت م��ع��ا ن��ح��ن��ا
ال��ص��ب��ور ل��ه ي��ط��ي��ش م��ا م��ن��ه��ا الق��ي��ت وق��د وس��رت
ي��س��ي��ر ك��ل ب��ه رض��ي��ت إذ الق��ي��ت م��ا ص��ب��ري
ق��ري��ر م��ب��ت��ه��ج وال��ط��رف ال��ح��م��ى ل��ذي��اك رع��ي��ا
ذرور �ه �ت� �رب� وت� درر ح��ص��ب��اؤه ول��م��ع��ه��د
ال��غ��ري��ر ال��ط��رف وذل��ك ال��غ��رور ب��ال��ق��ل��ب ل��ح ق��د
ال��م��ري��ر ال��ع��ي��ش دون��ه��ا م��ن ال��ص��ب��ا أي��ام وم��رور
وال��ش��ه��ور ت��ن��ه��ب األي��ام ال��ع��م��ور ي��روج أنَّ��ى
ت��غ��ور ب��ه ال��ه��م��وم ت��ه��م وك��م ال��س��اري أن��ج��د ك��م
ع��س��ي��ر ب��ه ف��ال��ي��س��ي��ر ي��س��اع��د ال ب��ده��ر ل��ي م��ن
ي��ج��ور ع��ادل��ه ص��ار زم��ان م��ن ان��ت��ص��اًف��ا أرج��و
خ��ط��ور ألس��ه��م��ه��ا ك��ب��دي �ي ف� آن �د ق� �وادث وح�
ن��ص��ي��ر ف��ي��ه��ا ل��ي ال��ع��ص��ر ه��ذا إم��ام ب��ج��اه ل��ك��ن
ت��ش��ي��ر أن��ام��ل��ن��ا ف��ل��ه ق��دره ت��رف��ع م��ول��ى
األس��ي��ر ي��ن��ف��ك وح��م��اه ن��ظ��ي��ر ل��ه ول��ي��س إج��الًال م��ن��ه ال��ن��واظ��ر م��أل
ك��ث��ي��ر ب��ه وال��ق��ل��ي��ل ش��ه��ي��ر أي��ادي��ه ون��دى ال��ف��ق��ي��ر وي��س��ت��غ��ن��ي ب��ه
ال��ش��ك��ور ب��ه��ا ي��ق��وم وال ال��رق��اب ل��ه��ا ت��ذل م��ن��ن
م��ن��ي��ر ع��ل��م ألن��ه ال��س��راة؛ تُ��ه��دى ب��ه م��ن ي��ا
ق��ص��ي��ر ب��ه��ا وال��زم��ان ال��ق��واف��ي ل��خ��دم��ت��ك ط��ال��ت
ج��دي��ر ب��ه��ا وأن��ت آم��ال��ي ح��م��اك ل��ن��ح��و وج��رت
ب��ص��ور ل��رف��ع��ت��ه��ا ف��ه��م��ي ف��ي ل��ي��س م��دح��ك وق��ص��ور
ي��ص��ي��ر ن��اق��ده��ا إن ال��ص��ي��ارف ش��رط ع��ل��ى خ��ذه��ا
ش��ه��ي��ر ح��ج��ت��ه��ا وس��ي��ف ب��ال��ب��ي��ان ت��ع��ارض ج��اءت
ك��س��ور ب��ه��ا ألص��ر وم��ا ال��ع��ل��ي��ل ب��ص��ح��ت��ه��ا ي��ح��ي��ا
ب��ح��ور ت��ط��اول��ه��ا ال أن ب��ح��ره��ا ب��ك��ام��ل ح��ل��ف��ت
ن��ض��ي��ر ح��س��ن ت��اري��خ��ه��ا ك��م��ا ب��م��دح��ك��م ح��س��ن��ت
األخ��ي��ر ال��ق��ص��ب ي��ح��رز ق��د ع��ص��ره��ا ت��أخ��ر ف��ي م��ا
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(وله):

غ��ن��ى م��ل��يء وه��و ب��رؤي��اه ال��غ��ب��ي أم��س��ى ك��ي��ف ل��ه ع��ج��ب��ت
دن��ي م��ع م��ع��دن ك��م ول��ك��ن ف��اق��ت��ي ع��ل��ى م��ن��ه وأح��رم

(وله):

س��م��ي��ره��ا ف��ك��ن��ت ن��ف��س��ي ف��ي ذك��رت��ك وإن��م��ا ن��ط��ق��ت أن��ي ال ذك��رت��ك
زه��وره��ا ال��ن��س��ي��م ك��ف ف��ت��ح��ت وق��د ش��ذا ع��ن ت��ب��س��م روض ف��ي ذك��رت��ك
م��دي��ره��ا ت��ك��ون أن ل��ن��ف��س��ي وح��ب ب��ال��ط��ال ت��خ��ت��ال وال��ك��اس��ات ذك��رت��ك
ض��م��ي��ره��ا م��ن��ه��ا آوي��ت ق��د ك��أن��ك ه��وى ع��ن ت��ن��ط��ق واألط��ي��ار ذك��رت��ك
ت��زوره��ا ل��ن روض��ة ف��ي وال س��م��ي��ًرا ب��ه��ا ت��ك��ن ل��م إذا أرض ف��ي خ��ي��ر ف��ال

(وله):

وال��ت��ف��ات��ا وب��ه��ج��ًة ان��ع��ط��اًف��ا وال��ظ��ب��ى وال��ب��در ال��رم��اح م��ع��ي��ر ي��ا
ن��ب��ات��ا ال��ش��ه��ي ري��ق��ك ي��ك��ن ل��م روًض��ا م��ح��ي��اك ي��ك��ن ل��م ل��و أن��ت

(وله):

ال��غ��زل ف��م أو األم��ان��ي ب��ث��غ��ر إال أل��ث��م��ة ل��س��ت ع��ذاًرا ب��روح��ي أف��دي
م��ع��ت��زل��ي وه��و ق��ل��ب��ي خ��ال��ط ف��ك��ي��ف ه��وى أش��ع��ريُّ م��ح��ب إن��ي ق��وم ي��ا

قوله: العويض البدري حسن السيد صاحبنا إىل وكتب

م��ض��ض ع��ل��ى إال ح��س��نً��ا أج��د ول��م ك��رى ب��ط��ي��ب آن��س ل��م ب��ع��دك ب��در ي��ا
ب��ال��ع��وض��ي ص��ح��ت ك��اس غ��اب وإن ب��دري أن��ش��دي��ا ال��ه��ج��ر ل��ي��ل ت��ط��اول إذا
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نصه: ما األديب قاسم زمانه أعجوبة إىل وكتب

م��واس��م ف��أي��ام��ن��ا ب��ه أن��س��ن��ا ال��ذي األدي��ب ذا ي��ا
ب��واس��م أزه��اره��ا ث��غ��ور م��زاي��ا م��ن ف��ي��ك م��ا ل��ل��ه
ال��م��راس��م ط��اع��ة ل��ه��ا ح��ق خ��ط��وط ف��ي ت��رف��ع��ت إذا
ال��ط��الس��م ف��ه��م��ك إل��ى َع��نَ��ْت م��ع��ن��ى ف��ه��م ت��وخ��ي��ت وإن
ق��اس��م وأن��ت م��وط��ن ف��ال��ذوق ب��دي��ع ف��ي ت��ص��رف��ت وإن

وقال): الجواب (فأعاده

ج��راح��ي ب��أل��ف��اظ��ه ط��اب��ت ب��ل��ي��غ م��ن م��والي أف��دي��ك
ب��ال��ص��ح��اح ج��اد ق��ام��وس��ه ال��م��ع��ان��ي م��ن ب��ح��ًرا دخ��ل��ت
ال��س��م��اح ص��اح��ب ي��ا ف��ال��ع��ف��و ون��يَّ��ا درك��ه��ا ع��ن ك��ن��ُت إن
ص��الح��ي س��ي��دي ي��ا ف��أن��ت ف��س��اد ب��ه ف��ه��م��ي ك��ان أو

كلمة كل أول يف األلف والتزم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول به مدح ما قصايده غرر ومن
وهي:

ال��ك��ح��ال أل��ح��اظ��ه إغ��راء أص��ل��ه أس��ى ال��ق��ت��ل��ى أرواح��ن��ا ال��خ��د أس��ي��ل أس��ال
ال��ع��ط��ال أج��ي��اده��ا ال��غ��ر ال��آلل��ي أع��ار أن��ه ال��رود ال��غ��ادة أغ��ار أغ��ر
ال��م��ط��ال أل��ف ال��م��دى أس��ن��ى ال��م��ه��ا أط��ل األس��ى أع��ج��ز األس��ى أن��ك��ى ال��م��دى أط��ال
ال��س��ؤال اح��ت��ك��م اس��ت��أص��ل اس��ت��ب��اح أص��اب اج��ت��را اف��ت��رس اس��ت��ف��رس اس��ت��ط��ال أغ��ار
ال��ج��زال ال��ح��ط��ب ال��ح��ش��ا أش��الء أوق��د اس��ت��راح��ة أب��غ��ي ال��ح��ر إل��ي��ه أش��اك��ي
ال��وص��ال؟ أط��ل��ب أم ال��ش��وق إل��ي��ه أأن��ه��ي ات��ه��ام��ه أخ��اف ال��ب��ل��وى أغ��ال��ط��ه
اس��ت��ال إذا األن��ام أق��س��ى إن��ه إال أس��ه��ًم��ا اس��ت��ل إذا ال��ش��ك��وى أط��ارح��ه
ال��ف��ع��ال؟ أن��س��ب أل��ح��اظ��ه إل��ى أل��س��ت ال��ب��ال أح��ش��ائ��ي أس��ل��م��ت إن��ن��ي أج��ل
ال��ع��ق��ال اس��ت��ل��ب ال��ق��ن��ا اس��ت��ل أو إل��ي��ه ال��ح��ش��ا اخ��ت��ل��ب ال��ح��ج��ا اخ��ت��ل إذا أراه
ال��ع��ذال أوس��ع أو ال��ع��دل ال��ع��ذول أب��ان ال��ه��وى أدع أو أس��ل��وه أن ال��ق��ل��ب أب��ى
ال��ش��ك��ال ال��ن��ظ��ر اس��ت��ن��س��خ ال��ج��م��ال أص��ول أش��ك��ل��ت ال��ع��ذاري ال��ن��م��ل آي��ة إذا
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اع��ت��ال اع��ت��ل��ت إذا أه��وى أم��ال��ت��ه إن��ه ال��ص��ب ال��م��غ��رم ال��ت��ي��اع إل��ي��ه
ال��ش��ك��ال أج��ف��ان��ي ال��ج��ون ال��س��ح��اب أع��ي��ر إخ��ال��ن��ي ال��ح��ج��ازي ال��ب��رق اب��ت��س��م إذا
ال أن أق��ت��ض��ي أن��ن��ي إال ال��ب��ي��ت أس��ى أس��ت��ح��ث��ه��ا ال��رب��ا أط��الل أخ��اط��ب
ال��س��ه��ال اس��ت��ص��ع��ب ال��ذي ال��ص��ع��ب أي��س��ت��س��ه��ل أن��ال��ه أن أب��ي األدن��ى األم��ل أرى
ال��ن��ب��ال اح��ت��ط��ب ال��ف��ت��ى ال��ن��ب��ل اخ��ت��ط��ب اذا ال��م��ن��ى أدرك أب��ت��غ��ي ال��م��ن��اي��ا أخ��وض
ال��ن��ص��ال أو ال��س��ن��ان ال��ب��ي��ض ان��ت��ص��ب إن ال��ح��ش��ا أس��ت��وق��ف ال��س��م��راء ال��ص��ع��دة إل��ى
ال��ك��س��ل��ى أج��ف��ان��ك أه��داب ال��ش��رى أس��ود ازدرت ال��ذي أن��ت االن��س��ان أي��ه��ا أال
اإلم��ال؟ إل��ى أس��ن��دت أن��ت أم��ا أدم��ع��ي أم��ال��ي ال��ق��ال��ي أي��ه��ا أال
ال��ب��ذال إف��راغ��ه��ا ال��ص��ب��ر أس��ن��ى إداوة ال��ه��وى أق��ل��ق��ه ال��ش��وق أس��ي��ر إل��ي��ك
ال��ه��م��ال؟ أع��ام��ل��ت��ه��ا أج��ف��ان��ي أأج��ري��ت أس��ى ح��ب��ه أو ال��ق��ل��ب ال��س��ه��ام أب��ح��ت
أب��ل��ى أو أض��ع��ف ال��ت��ب��ري��ج اس��ت��ح��ك��م اذا أض��ل��ع��ي أس��ط��ر ال��وج��د ال��ت��ه��اب أذاب
ال��ن��ج��ال؟ أع��ي��ن��ه��ا اآلرام أغ��رت أم��ا ال��ردى أح��ذرك إن��ي ات��ئ��د أص��اح
ال��ذال أن��ف أم اإلع��زاز أل��ف إذا ال��ظ��ب��ا أم��ن ال��ظ��ب��ا أل��ق��ى أن ال��ل��ه أب��ى
ال��م��ث��ل��ى أس��ل��ك أن��ن��ي إال ال��ط��رق إل��ى أدل��ه��م ال��ع��اش��ق��ي��ن أم��ام أس��ي��ر
األع��ل��ى ال��ن��س��ب أل��ح��ق أن أط��ال��ب��ه��م إج��ادة ال��ن��س��ي��ب أب��ن��اء أن��اف��س
أول��ى ام��دح��ه ال��م��داح اخ��ت��ل��ف اذا ال��ورى أش��رف ال��م��ص��ط��ف��ى ام��ت��داح أروم
أص��ال وأع��اله��م أه��ًال ال��ورى أج��ل ال��ع��ال اخ��ت��رق ال��ذي ال��م��ول��ى ال��ه��دى إم��ام
ال��رس��ال أخ��ب��ر إذ ال��ت��ق��دي��م ان��ت��ه��ى ال��ي��ه ال��ذي ال��رس��ل أش��رف ال��م��ع��ال��ي أم��ي��ن
ال��م��ح��ال أخ��ص��ب ال��ردى أردى ال��ع��دا أب��اد ال��ن��دا أع��ل��ن ال��ن��دى أح��ي��ا ال��ه��دى أب��ان
ال��ج��ه��ال ال��ح��ك��م أب��و أب��دى إذ أع��ادي��ه أب��ى ال��ذي ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ف��ح ان��ت��ه��ى ال��ي��ه
ال��ع��دال ال��ح��ك��م أغ��ض��ب��وا إذ ال��ه��وى أط��اع��وا أن��ه��م ال��ج��اه��ل��ي��ة اف��ت��خ��ار أض��اع
ال��ح��ال ال��ح��رم أش��ب��ه اخ��ت��ص��اًص��ا ال��ي��ه ال��ردى اس��ت��ام��ه��ا ال��ق��رى أم ال��ب��ال أب��اح
ال��ه��وال األم��ة أم��ن األم��ان��ي أج��ل اج��ت��ب��اه��م��ا األم��ان ال��ع��روض��ي��ن أح��ل
ال��ش��ال ال��ي��د إل��ي��ه ام��ت��دوا اذا أه��ي��ن��وا إه��ان��ة ال��م��ش��رك��ون أذاه أراد
ال��ب��خ��ال آث��روا إذ األم��وال أب��اح��ه��م ال��ج��ال اس��ت��س��ام��ه��م ال��س��ب��ي أذاق��ه��م
ال��س��ف��ل��ى ال��ط��رق ان��ت��ح��وا ال��ع��ل��ي��ا اس��ت��س��ل��م اذا أراع��ه��م ال��م��ض��ر ال��خ��وف أع��اره��م
ال��غ��ال أل��ب��س��ه ال��غ��ل إل��ي��ه أس��ر أي��ه��م أرداه ال��ب��غ��ي ال��ع��دو أص��ر
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اخ��ت��ال ان��ت��ظ��ام��ه��م ال��ع��رب آي��ة إل��ى ال��ورى أع��ج��زت ال��ق��رآن آي��ة أم��ا
ال��ظ��ال؟ أذه��ب أن ال��ض��وء أم��ر أي��ن��ك��ر آي��ة أج��م��ع األدي��ان ان��ت��س��خ إذا
ال��ك��ال اح��ت��م��ل اأرض��اه��م ال��ن��دى أف��اض أم��ن��ه ال��ك��ل اس��ت��غ��رق ال��وف��ود أت��ت��ه
أص��ال ال��ورى أزك��ى أن��ت ان��ت��س��ابً��ا ال��ي��ه آل��ه آل ال��ذي ال��ك��ل أط��ي��ب أي��ا
ال��وب��ال؟ أن��ام��ل��ك أدن��ى أخ��ج��ل��ت أم��ا أي��اديً��ا؟ ال��ع��ال��م��ي��ن أن��دى أن��ت أم��ا
ال��ط��ال ال��واب��ل اغ��رق أن أم��س��ت��ب��ع��د ال��ن��دّي ال��س��ح��ب أي��دي أع��ارت أي��اد
ال��س��ب��ال أوض��ح ال��ذي أن��ت ال��ه��دى إل��ي��ه أت��ى ال��ذي أن��ت األب��ن��اء أش��رف أي��ا
ال��ش��م��ال أل��ف ال��ذي أن��ت أف��ان��ي��ه��ا ازده��ت ال��ت��ي ال��خ��ص��ال أس��ن��ى ان��ت��ه��ى إل��ي��ك
ال��س��ؤال أب��ل��غ أغ��ن��ه أغ��ث��ه أع��ن��ه آم��ًال ال��ص��الح��ي اب��ن ال��ف��ق��ي��ر أت��اك
ال��ح��م��ال اس��ت��ث��ق��ل إن��ه أق��ل��ه أق��ل��ه ال��ق��وى أوه��ن ال��ذي ال��وزر اش��ت��ك��ى إل��ي��ك
ال��ف��ض��ال أس��ت��م��ط��ر ال��م��دح ادخ��رت أس��أُت أك��ن إن أرج��وك ال��ع��ون أن��ت أم��والي
ال��ح��ال ال��ع��ق��د إل��ى أس��ت��ج��دي أن��اج��ي��ك ال��رض��ا أرت��ج��ي ال��ن��دى أس��ت��ج��ري أن��ادي��ك
ال��ن��زال أك��رم ال��غ��ن��ى ارت��اد أض��ف��ت��ك إن��ن��ي ال��خ��ل��ق أك��رم أج��رن��ي أج��رن��ي
ال��ن��ع��ال اخ��ل��ع ال��م��س��ت��ج��ي��ر أي��ه��ذا آال آث��ًم��ا ال��ل��ه أس��ت��غ��ف��ر ال��ح��م��ى أت��ي��ت
ال��ه��زال أخ��ل��ط أن��ن��ي إال ال��ج��د أرى إن��ن��ي ال��م��زح اغ��ف��ر ال��م��دح اق��ب��ل إل��ه��ي
ال��ج��ل��ى أزم��ت��ي أزل اف��رج ال��ع��ث��ار أق��ل��ن��ي ال��دع��ا اق��ب��ل ال��ق��ب��ول ارزق��ن��ي ال��ورى إل��ه
األح��ل��ى ال��م��ورد اس��ت��ن��ه��ال ال��س��الم أج��ل أم��ده��ا ال��ص��الة أزك��ى أف��ض إل��ه��ي
ال��ن��س��ال أل��ح��ق��ه��م ال��ف��ض��ل أه��ل اآلل ال��ى ال��ه��دى أن��ج��م إل��ى ال��ه��ادي ال��م��ص��ط��ف��ى إل��ى
ال��ع��دال آث��روا األل��ى ال��ح��س��ن��ا ال��س��ي��رة إل��ى اق��ت��ف��وا األل��ى ال��راش��دي��ن ال��خ��ل��ف��اء ال��ى
ال��ن��ق��ال اح��ت��ف��ظ��وا األل��ى ال��ق��وم أئ��م��ت��ن��ا إل��ى أت��ب��اع��ه��م ال��ك��ل ال��ت��اب��ع��ي��ن إل��ى
ال��ك��ال ام��دده��م األم��داد ال��س��ادة إل��ى ال��وف��ا أول��ي ال��ص��ال��ح��ي��ن ال��م��ؤم��ن��ي��ن إل��ى
األع��ل��ى ال��ش��رف أط��ه��ر أرج��و أؤرخ إن��ن��ي ال��خ��ت��م أح��س��ن ال��ب��راي��ا أم��ول��ى

أيًضا: وله

األق��اح��ي ث��غ��ره��ا زه��ا وق��د ال��ت��دان��ي ل��ي��ل��ة ف��ي زك��م��ت
ال��ص��ب��اح ع��اط��س م��ش��م��تً��ا ف��ي��ه��ا غ��دوت ل��م��ا ج��وزي��ت
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أيًضا: وله

ال��خ��ف��ر ح��ل��ل ف��ي ي��خ��ت��ال ب��دا ل��م��ا وم��ه��ف��ه��ف
ال��ح��ور ذاك زان��ه ق��د ن��اع��س ب��ط��رف ي��س��ب��ي
وم��ر أه��ًال ف��أج��اب��ن��ي م��غ��رًم��ا ص��ل ن��ادي��ت��ه

بعني: مليح يف وله

ب��ع��س��ي��ن أص��ي��ب م��ا ل��ع��م��ري ف��ق��ل��ت: ه��وي��ت��ه ق��د م��ن ق��وم ع��ن��ي غ��اب ل��ق��د
ب��ع��ي��ن ال��م��الح ك��ل ع��ل��ى ف��ج��اد ل��ل��ورى ال��م��الح��ة أه��دى ول��ك��ن��ه

ست سطورها عدة مسطرة املكي أحمد بن حسني األديب صاحبه اتخذ قد (وله)
عليها: فكتب سطًرا، عرش

ض��ل��وع��ي وع��د ع��ش��ق��ي م��ن ن��ح��ول��ي ح��ك��ت ق��د ال��ج��س��م رق��ة ف��ي وم��س��ط��رة
دم��وع��ي ب��ق��ط��ر ف��أم��ح��وه وأب��ك��ي ط��روس��ه��ا س��ط��ور ش��ع��ري م��ن أس��ود

وله:

ح��ي��ل��ي وص��ف��ه ف��ي ع��ج��زت ف��ات��ن م��ن ب��ه ب��ل��ي��ت ول��ك��ن��ي ع��ل��يٍّ��ا أه��وى
ع��ل��ي ب��س��ي��ف ه��ذا ي��ا ت��ق��ت��ل أخ��ط��أت ق��ب��ل��ت��ه رم��ت إن ل��ح��ظ��ه: ل��ي ي��ق��ول

وله:

ال��ي��وس��ف��ي ال��ج��م��ال م��ح��اس��ن��ه أح��ي��ت ش��ادنً��ا األش��رف��ي��ة ب��رب��ع أه��وى
األش��رف��ي ذاك ب��ن��ق��د ده��ش��ت أال ال��زه��ى وج��ن��ت��ه دي��ن��ار ل��ي الح م��ا

إخوان: مجلس يف وهو ارتجاًال وله

م��ن��ن ب��ط��وق م��ن��ه ق��ل��دن��ا واألن��س م��ن��ي زه��ر ف��ي��ه ق��ط��ع��ن��ا ي��وم ل��ل��ه
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ح��س��ن ب��وج��ه وح��ي��ان��ا ال��رب��ي��ع م��ن ح��ل��ل ف��ي ال��روض ع��روس ت��ج��ل��ى وق��د

املجلس: يف من بعض فأنشد

ن��ج��اح��ي ب��ه م��ول��ى ك��ل م��ن ب��ج��م��ع زه��ا ي��وم ل��ل��ه
ب��ال��ص��الح��ي ال��س��ع��د م��ب��ش��ر واف��ي ح��ي��ن ت��م وأن��س��ن��ا

البدري: حسن السيد صاحبه إىل وأرسله رمضان بشهر مهنئًا (وله)

ال��ث��ن��ا ب��ح��س��ن ال��س��ن��اء ب��ن��اء ب��ن��ى ق��د ال��ذي ال��م��ع��ال��ي أم��ول��ى
ال��م��ج��ت��ن��ي وه��و ال��م��ج��ت��ل��ي ه��و ك��ف��ه ون��دى وج��ه��ه وم��ن
ال��م��ن��ح��ن��ي أض��ل��ع��ي م��ن ه��و وم��ن ث��وى ف��ؤادي ف��ي ح��ب��ه وم��ن
أن��ا إال ال��ع��ب��د وم��ا ف��أن��ت س��ي��د ال��ورى ف��ي ل��ي ك��ان إذا
ال��ه��ن��ا رم��ض��ان وأرخ��ت��ه ال��ص��ي��ام ب��ش��ه��ر أه��ن��ي أت��ي��ت

أيًضا: إليه وكتب

ث��غ��ر ال��ده��ر م��ب��س��م ف��ي ه��و وم��ن ي��س��ر ل��ل��ع��س��ر وه��و ح��س��نً��ا أي��ا
ج��ب��ر ال��ح��ب ل��م��ن��ك��س��ر ي��ص��ح رم��ض��ان وف��ي رم��ض��ان أت��ى
ه��ج��ر م��ن��ك ب��ه ي��ل��ي��ق ال ال��ذي ال��م��ح��ب ه��ج��ر ت��خ��ت��ار ل��ك ف��م��ا
ع��ذر ال��ص��وم م��ا أؤرخ ف��إن��ي أع��ذر ول��ل��ص��ائ��م أرخ ق��ل��ت: إذا
ج��م��ر ال��ص��در ف��ي ف��ل��ل��ش��وق وع��ج��ل أس��ت��ري��ح ب��ه ج��وابً��ا ف��أرس��ل

بجواب: أرسله وقد أيًضا إليه وكتب

ي��س��ح��ر ال��ذي خ��ط��اب��ي ب��ف��ض��ل ي��س��خ��ر ج��اءن��ي ق��د ج��واب��ك
وي��س��ت��ب��ش��ر ح��ي��نً��ا ي��ب��ش��ر ال��ح��ل��ي ب��دي��ع ف��ي راف��ًال أت��ى
ال��م��س��ك��ر خ��م��ره وأط��رب��ن��ي ال��وف��ا ف��ي ل��ف��ظ��ه ف��أط��م��ع��ن��ي
ي��ع��ذر ال وال��ل��ه وم��ث��ل��ك ق��اص��ًرا غ��دا ق��د ول��ك��ن��ه
ي��ظ��ه��ر ال ج��واب��ك أؤرخ أرت��ض��ي ب��م��ا ي��ج��ب��ن��ي ل��م ف��إن
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أيًضا: إليه وكتب

م��ردودا ال��ه��وى ش��رع ف��ي وأراه م��م��وَّه��ا ب��ال��ب��ي��ان ك��ت��اب��ك وف��ي
م��س��دودا ي��ك��ن ل��م ال��ت��الق��ي ب��اب ب��ح��ج��ة ل��ي��س م��ن��ك ال��ع��واذل دع��وى
م��ق��ص��ودا ي��رى أن أول��ى وال��ح��ر م��خ��وف��ة غ��ي��ر ال��وص��ل ط��ري��ق ه��ذي
ال��م��ح��م��ودا س��ع��ي��ك ج��واب��ي واج��ع��ل وال��ق��ن��ا ص��دودك ف��ي األس��ن��ة ف��دع

أيًضا: وله

رائ��ح��ة ب��روح��ي وغ��دت ح��م��ل��ت��ك��م ف��إن��ه��ا ال��ش��م��ال ري��ح ف��ي خ��ي��ر ال
رائ��ح��ة ري��ح ول��ك��ل ش��ذًا أه��دت ن��ح��وك��م م��ن ال��ص��ب��ا ت��ن��ف��س��ت وإذا

املواهب): كتاب أول يف ذكر بيت تشطري (وله

أح��داق رق��ب��ائ��ه م��ن وع��ل��ي��ه م��ش��ت��اق ب��ك��ل��ه إل��ي��ه ك��ل

فقال:

األش��واق ب��ه ع��ب��ث��ت وق��د أب��ًدا م��ش��ت��اق ب��ك��ل��ه إل��ي��ه ك��ل
أح��داق رق��ب��ائ��ه م��ن وع��ل��ي��ه ال��ح��م��ى إل��ى ال��وص��ول ي��م��ك��ن��ه أي��ن م��ن

كتب: العيدروس السيد عليه وقف وملا

إط��الق ح��ب��ه م��ن ول��ق��ي��ده م��ش��ت��اق ب��ك��ل��ه إل��ي��ه ك��ل
أح��داق رق��ب��ائ��ه م��ن وع��ل��ي��ه ال��ح��م��ى دخ��ل ش��وق��ه م��ن ال��ذي ف��ه��و

سفينة): ظهر عىل كتب وقد (وله

ال��م��اء ع��ل��ى ت��ج��ري أن ال��س��ف��ن وع��ادة ه��وى ب��ح��ور ف��ي��ه��ا ج��رب ق��د س��ف��ي��ن��ة
ال��ن��ائ��ي ع��ل��ى ي��ح��ل��و ن��غ��ًم��ا وح��رك��ت ن��اط��ق��ة ب��ال��ش��ع��ر ف��غ��دت ه��وى ح��وت
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أيًضا: وله

ال��س��ف��ن ب��ه ت��ج��رى أن ال��ب��ح��ر وع��ادة ه��وى ب��ح��ور ف��ي��ه��ا ج��رت ق��د س��ف��ي��ن��ة
ف��ن��ن زان��ه م��ع��ان روض ك��ل م��ن ش��ج ك��ل ال��ق��ص��ور ال��ه��وى ف��ي��ه��ا ي��ه��ز

أيًضا: وله

ال��ق��رار م��ن��ه ي��ق��ر ال ه��وى م��ن ن��ج��ات��ي أن��ت ال��غ��رام س��ف��ي��ن ي��ا
ي��س��ت��ع��ار ال ال��ح��ب��ي��ب ش��رط إن م��س��ت��غ��ي��ر إل��ى ع��ن��ي ت��غ��ي��ب��ي ال

املكي): أحمد بن حسني صاحبه مخاطبًا (وله

ووال وداد ص��ف��و خ��اط��بً��ا ب��ه ال��ق��ل��ب ع��ل��ق ح��س��ي��نً��ا ي��ا
ال ك��رب أخ��ش��ى أن��ا ح��س��ي��نً��ا ي��ا ك��رًم��ا ج��واب��ي ف��ي «ال» ت��ق��ل ال

نصه): ما الجواب (فأعاد

ال��م��ال ف��ي رق��ى ت��رض��ون ف��ع��س��ى ب��ه ال��ش��وق ب��دا ق��ل��ب��ي س��ي��دي
ع��ال ال��ك��ل ع��ل��ى أم��ري وب��ك��م راغ��ب إل��ي��ك��م ع��ب��د إن��ن��ي
ال ق��ول م��ن راج��ف ل��ع��ب��ي��د ج��د م��والي واض��ح ع��ذري أن
م��رس��ال ف��ي��ن��ا ج��اء ق��د وم��ن ال ب��ال أل��ق��اك أن��ي ت��خ��ل ال

بلده، إىل أمره بآخر توجه كفاية، نقلته وفيما جهري، وصوته كثري كالم وللمرتجم
هللا. رحمه وألف، وماية ثمانني سنة تويف وبه

عبد بن بكر أبي بن سعيد محمد الشيخ الناسك العارف الصويف اإلمام ومات
وأخذ نشأ وبها بغداد، من النجيب أبي بمحلة وله البغدادي، الحسيني مهنا بن الرحيم
وحج آخرين، يف القادري مصطفى بن وحسن الرحبي أحمد بن العزيز عبد الشيخ عن
ورد الكوراني، حسن والشيخ السندي حيوه محمد الشيخ وأجازه مدة املدينة وقطن
وكان الحسيني املشهد قرب الشوك بقرص فنزل وألف، وماية وسبعني إحدى سنة مرص
السامع ذهن يف يرسخ بحيث غريبة، طريقة عىل يورده الغاية إىل عرفان القوم كالم يف له
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والسيد املقديس عيل السيد شيخنا مثل األشياخ من األجالء لزيارته يذهب وكان به، ويلتذ
العفيفي الشيخ وكان دهره أعاجيب من فكان وبالجملة العفيفي، مرتىضوالشيخ محمد
عيانًا» ملسو هيلع هللا ىلص النبي يرى ممن وإنه الحرضة رجال من «إنه حقه: يف ويقول بشأنه ينوه
قرب ونزل ذلك بعد مرص إىل أيًضا ورد ثم املدينة، إىل عاد ثم الرومية الديار إىل وتوجه
وطار الكرامات هناك له وظهرت بها، وقطن الرومية الديار إىل توجه ثم األزهر، الجامع
وافاه حتى حسنة حالة عىل هناك يزل ولم ومريدون أتباع له وصار كلمته، وعلت صيته

وسامحه. تعاىل هللا رحمه بعده، من ولده وخلف الثمانني، أواخر يف املحتوم األجل
السنبالوي أحمد بن الشيخ/أحمد الحيسوبي الفريض العالمة الصالح الفقيه ومات
واملعقول الفقه تدريس عىل مواظبًا عامًلا إماًما كان برزة، الشهري األزهري الشافعي
والورع الصالح مع الكتبيني بسوق حانوت وله الكتب بيع يحرتف وكان األزهر بالجامع
األشياخ عن أخذ الظهر، بعد يوم كل باألزهر قاسم ابن قراءة عىل مالزًما والديانة،
الشيبة منور اللحية عظيم الشكل بهي حسنًا إنسانًا وكان الطلبة به وانتفع املتقدمني

وألف. وماية ثمانني سنة تويف ربه. عىل مقبًال بشأنه معتنيًا
الضيائى حسن ابن أفندي الفقيه/حسن النجيب النبيه الفاضل املكرم األجل ومات
منتصف يف وألف وتسعني اثنتني سنة بخطه وجد كما ولد املكتب، املجود املرصي
مشايخ عىل وجوده بالخط واشتغل عرصه، أعيان عىل بالعلم واشتغل الثانية، جمادى
الشاكري سليمان فعىل الحمدية الطريقة أما الصايغ وابن الحمدية طريقتي يف الفن هذا
املعطي عبد بن محمد الشيخ فعىل الصايغ ابن طريقة وأما الحمامي، وصالح والجزايري
وهو عيل، درويش عىل وهو … أفندي عمر عىل جوًدا والحمامي فالشاكري السمالوي،
املعروف عيل بري بن هللا حمد املشايخ شيخ محمد درويش عىل وهو أفندي، خالد عىل
والده، عىل وهو عمار، بن محمد بن محمد عىل فجود السمالوي وأما األمايس، الشيخ بابن
عىل وهو الوسيمي، محمد عىل وهو املكتب، إسماعيل عىل وهو املرصفي، يحيى عىل وهو
منور الشكل بهي مهيبًا شيًخا وكان بسنده، الصايغ ابن عىل وهو األعرج، الفضل أبي
وكان والعروض، واألوزان املوسيقا علم يف معرفة وله الناس، عن االنجماع شديد الشيبة
تقاريره غالب ويكتب واملعارف، العلوم يف ويذاكره كثريًا الطائي محمد الشيخ يعارش
يف ويجتمع كثريًا ألناس الخط يف أجاز وقد واملرقعات، الرسايل من بيده يكتبه ما عىل
يف مجلسهم إىل طلب أنه يوًما واتفق نفس، وعزة وشهامة رصامة مع الكتبة مجالس
هللا عبد الشيخ فقال الجمهور، عىل ذلك وعز الحضور عن فامتنع إلجازة، جمعهم يوم

جملتهم: يف حاًرضا ذاك إذ وكان اإلدكاوي
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ال��ب��ه��اء ف��ي زادوا ال��ك��ت��اب م��ن ت��م أق��م��ار ح��وى ق��د ون��اد
ال��ض��ي��ائ��ي إل��ى ف��ي��ه ي��ح��ت��اج ف��ال واب��ت��ه��اًج��ا ن��وًرا زاد ق��د ب��ه��م

املجلس): يف بضده قال (ثم

ب��ه��را خ��ط��ه ف��ي م��ن ال��ض��ي��ائ��ي ال��م��ول��ى ب��ه ل��ي��س ال��ك��ت��اب م��ج��ل��س غ��دا ل��ئ��ن
ح��ض��را أو غ��اب ش��م��س ف��ه��و ال��ورى ع��م ل��ق��د ال��ض��ي��اء م��ن��ه��ا ب��ع��ده��ا م��ع ف��ال��ش��م��س

وألف. وماية ثمانني سنة الحجة ذي منتصف يف تويف
املعضالت، يف البحاث الدهر وأفراد األذكياء العلماء أحد العالمة العالم اإلمام ومات
ملالزمته بالزيات املعروف الشافعي املسريي عيل بن الكريم الشيخ/عبد للمقفالت، الفتاح
الزيات سليمان الشيخ إىل وانضوى الوقت، فضالء دروس حرض الزيات، سليمان شيخه
وكان وأمىل ودرس الفنون يف وتضلع وأنجب ومهر لدروسه، معيًدا صار حتى والزمه
أرسله ثم العهد، منه وتلقن الحفني الشيخ دروس آخًرا والزم املعقوالت، يف زمانه أوحد
الشيخ يف يعتقد ممن الهوارة مشايخ أحد من كتاب جاه ألنه الصعيد؛ بالد إىل الشيخ
فألبسه املهم لهذا املعني هو فكان بالناحية، الناس ينفع تالمذته أحد إليهم يرسل بأن
واسع منزل له وُعنّي التام، بالقبول الناس تلقته بهجورة ساحل إىل وصل وملا وأجازه،
أمريها به واعتنى بالبهجورة، فقطن ليزرعها األرض من جانبًا له وأقطعوا وخدم، وحشم
وراج الذكر مجلس وأقام العهود، وقطع وأفتى فدرَّس هللا، عبد بن إسماعيل العرب شيخ
وزروعات، وعبيًدا وموايش عقارات وتملك ا جدٍّ وأثرى وشفع ونفع جناحه وراش أمره
حاله، وزحزحت األرايض من بيده ما وأخذ املرتجم وأوذي بالصعيد األحوال تقلبت ثم
زال وما طائل، عىل يحصل ولم عاد ثم شيخه، لوفاة يعينه من يجد فلم مرص إىل فأتى

وألف. وماية وثمانني إحدى سنة أواخر يف مات حتى بالبهجورة
عبد بن الشيخ/أحمد الشيوخ وشيخ الوقت مسند املعمر املتقن العالمة اإلمام ومات
يف لفظه من أخرب كما ولد األزهري، الشافعي امللوي املجريى عمر بن يوسف بن الفتاح
بن عامر بنت آمنة وأمه وألف، وثمانني ثمان سنة رمضان شهر ثاني الخميس يوم فجر
املغراوي عيل القطب بن صالح بن سليمان بن الدين سيف بن عيل بن حسن بن حسن
وألحق اإلسناد، أويل من الكبار عن وأخذ كبرية عناية بالعلوم صغره من اعتنى الحسنى،
والشيخ املنويف منصور والشيخ الفقيه بن أحمد الشهاب شيوخه فمن باألجداد، األحفاد
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والشيخ الخليفي والشهاب اإلطفيحي منصور بن محمد والشيخ البشبييش الرءوف عبد
عبد والشيخ العجمي بن محمد العز وأبو الطندتاوي الوهاب عبد والشيخ النمريس عيد
عيل جابر أبو وخاله املحيل الجواد عبد والشيخ الطوخي، رضوان والشيخ الديوي ربه
عبد بن محمد األنس وأبو البوتيجي إبراهيم بن عيل الفيض وأبو اإليتاوي. عامر بن
أحمد بن الرحمن عبد بن محمد املالكية ومن الشافعية، من هؤالء املليجي الرحمن
أحمد والشيخ التطاوني السالم عبد بن عمر والشيخ الزرقاني محمد والشيخ الورزازي
عبد والشيخ النفراوي أحمد والشيخ السجلمايس هللا عبد بن محمد والشيخ الهشتوكي
عيل السيد الحنفية ومن والشربخيتي، الحصيني وسليمان ذكري أبي وابن الكنكيس هللا
وعرشين اثنتني سنة الحرمني إىل ورحل باسكندر. الشهري الرضير الحسني عيل بن
الشيخ وأجازاه الستة الكتب وأوايل األولية والنخيل البرصي عىل فسمع وألف وماية
ودخل الكوراني اليايس ومأل اليماني إدريس الشيخ وأجازه الكوراني، طاهر محمد
إليه املشار وقته إمام مرصوهو إىل وعاد العموم، يف الكوراني ابراهيم الشيخ إجازة تحت
الكتب، غالب وكذا مراًرا املنهج اقرأ واملنقوالت، املعقوالت يف عليه ل املعوَّ املشكالت حل يف
وله تقريره. من أقوى تحريره وكان جيل، بعد وجيًال طبقة بعد طبقة الناس به وانتفع
كذلك ورشحان وصغري، كبري السلم متن عىل رشحان منها كثرية مؤلفات عنه هللا ريض
ورشح ورشحها، النسب ونظم اآلجرومية ورشح الياسمينية، عىل ورشح السمرقندية، عىل
سنة الحسيني باملشهد أتمه املخترص، ديباجة رشح عىل الدرر وعقود الغمري عقيدة
ومجموع املجاز، يف عصام مأل رسالة وتعريب ورشحها املوجهات ونظم وعرشين ثالث
ويدرسها الطلبة بأيدي متداولة مقبولة مشهورة ومؤلفاته ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عىل صلوات صيغ
عليه يقرأ ذلك ومع الفراش عىل ملقى وهو منزله يف لذلك وانقطع مدة وتعلل األشياخ،
عليه، ويقرءون اآلفاق من الناس عليه وترد العلوم، أنواع مختلقة أوقات يف يوم كل يف
وطلب والتربك للزيارة يأتيه من ومنهم ويفيدهم، عليهم ويميل فيجيزهم ويستجيزونه
نحو الحالة هذه عىل وأقام الحواس. ممتع وكان لهم، ويدعو بأنفاسه فيمدهم الدعاء
وألف وماية وثمانني إحدى سنة األول ربيع شهر منتصف يف تويف حتى سنة الثالثني

عنه: ريضهللا نظمه ومن

ك��م��ال س��م��ا ل��ف ب��ل الذك��م ل��ه ل��ذك��م ب��ه��ا ك��س��اه ي��رد ل��ه ك��ه��ف ك��ل ك��م
ك��ال ل��ل��وداد ب��دي��ر ك��ل ك��ان ك��م س��ل��م��ا ك��وى ب��در ك��م األول ك��ال��ش��ك��ل
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ف��اك��ت��م��ال ال��ش��ك��ل ب��ض��روب ل��ه س��رت ك��ل��م��ا ك��م س��ام ل��ل��ي��ل ب��در الح ك��م

سنة القطبانية توىل أنه الست بابن املعروف املالكي محمد الشيخ شيخنا وأخربني
اإلدكاوي هللا عبد الشيخ ورثاه له، أعد موضع يف الحسيني باملشهد ودفن موته، قبل

تاريخها: بيت بقصيدة

ال��م��ل��وان��ي أح��م��د الح ع��ل��م ال��رب��ان��ي ال��ع��ال��م ال��ل��ه رح��م

الحسيني العابدين زين بن الحسن بن الحي الصالح/عبد االمام الشيخ ومات
مرص إىل وقدم وألف، وثمانني ثالث سنة بالبهنسا ولد بوالق، نزيل املالكي البهنيس
والشيخ الرزقاني محمد والشيخ النرشتي محمد والشيخ اللقاني خليل الشيخ عن فأخذ
بن محمد والشيخ الكنكيس هللا عبد والشيخ الغمري محمد والشيخ اإلطفيحي محمد
البرصي عن فأخذ وألف وماية وعرشة ثالث سنة وحج الخريش، محمد والشيخ يوسف
العلوي عيل بن محمد والسيد الشاذلية، بالطريقة التهامي محمد السيد وأجازه والنخيل
عيل الشيخ املحدث دروس وحرض الشناوية، يف شويخ محمد والشيخ األحمدية، مرص يف
منور معمًرا بهيٍّا شيًخا وكان الطلبة وأفاد ببوالق الخطريي بالجامع ودرس الطولوني
شعبان عرشي حادي اإلثنني ليلة تويف بالكفاف. قانًعا زاهًدا الناس عن منجمًعا الشيبة
مشهد يف الكبري بالجامع عليه وُصيل ببوالق بمنزله وألف وماية وثمانني إحدى سنة
رحمه بها فدفن نفيسة، السيدة مشهد قرب الخلفا مدافن إىل األعناق عىل وحمل حافل،

هللا.
بن الزين بن بكر أبي بن الخالق األمة/عبد ومقتدي السنة إمام الشيخ ومات
أبي بن محمد بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد بن محمد بن الزين بن الصديق
جده والتصوف، العلم بيت من الحنفي الزبيدي املزجاجي األشعري النمري القاسم
اليمن قطب الجربتي إسماعيل الشيخ صاحب القاسم أبي بن محمد بن محمد األعىل
زبيد تديَّر الذي وهو والرتبية، التسليك يف جده خليفة محمد بن الرحمن عبد وحفيده
سنة املرتجم ولد اآلن، خربت زبيد أسفل قرية وهي باملزجاجة قبل وكان وعياله بأهله
الشيخ املسند اإلمام عن أخذ ترعرع وملا املتون، وبعض القرآن وحفظ بزبيد وماية ألف
إسماعيل بن الفتاح عبد واملسند األهدل عمر بن يحيى والسيد املزجاجي الدين عالء
بعناية العجمي حسن الشيخ مكة من وأجازه مخا، نزيل املرحومي عيل والشيخ الخاص
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فأخذ الحرمني إىل ووفد مكة، نزيل املزجاجي عيل بن عيل الشيخ قريبه وبعناية والده
برشطها املسلسالت عنه وحمل الستة الكتب عنه روى عقيلة، محمد الشيخ عن بمكة
يحثه وكان واألصول الفقه يف الالهوري الكريم عبد الشيخ عىل وحرض وحكمه، وألبسه
املنعم عبد الشيخ دروس وحرض طالب»، عنه يستغني «ال ويقول: األخسكيتي قراءة عىل
عن وباملدينة التنبكتي، سعيد ومحمد العجمي حسن بن ومحمد القلعي الدين تاج بن
السندي حياة محمد والشيخ الستة الكتب أوايل منه سمع الكردي طاهر محمد الشيخ
عليه وسمع واإلفادة، التدريس عىل فأقبل زبيد إىل وعاد الستة، الكتب سماع يف الزمه
الرضا عني يف عليه بقراءته كله النسائي وسنن الصحيحني مرتىص محمد السيد شيخنا
كالهما واملنار والكنز النخل، خراف أيام فيه يمكث كان زبيد خارج بالنخل موضع
أيًضا عليه وسمع مسلسًال، وأربعون خمسة وهي عقلية ابن شيخه ومسلسالت للنسفي
أن بعد وحكمه ونقبه الخرقة وألبسه والخاصة، العامة درسه والزم العيد بيوم املسلسل
توجه آخر ويف قال. ترجمته يف ذكر كذا املذكور شيخنا تخرج وبه به، وتأدب صحبه

وألف. وماية وثمانني إحدى سنة الحجة ذي يف بمكة فمات الحرمني، إىل حياته
بن يحيى بن عيل بن الشيخ/عمر املحدث الفقيه العالمة الثبت اإلمام الشيخ ومات
دروس وحرض النفراوي سالم الشيخ عىل تفقه األزهري، املالكي الطحالوي مصطفى
والشيخ الورزازي الصغري محمد والشيخ الفقيه ابن والشهاب املنويف منصور الشيخ
والشيخ البابيل أحمد الشهابني عن الحديث وسمع والبليدي، والشرباوي امللوي أحمد
ودرس الفنون يف وتمهر الفايس، الحرييش أحمد بن عيل الحسن وأبي العماوي أحمد
يف بالتقدم إليه وأشري صيته وطار أمره واشتهر الحسيني وباملشهد األزهر بالجامع
هناك وألقى باإلجابة، فقوبل مرص ألمراء اقتىض مهم يف السلطنة دار إىل وتوجه العلوم،
ورصف الوقت ذلك يف هناك العلماء أكابر عنه وتلقى صوفية، آيا يف الحديث يف دروًسا
كتخدا عثمان تتم وملا وألف، وماية وأربعني سبع سنة يف وذلك حوايجه، مقضيًا معزًزا
قبل وذلك فيه للتدريس املرتجم تعني السنة تلك يف باألزبكية مسجده بناء القازدغيل
اإللقاء، وجودة البيان وعذوبة التقرير حسن يف مشهوًرا وكان الرومية، الديار إىل سفره
يوم كل يف يطلع وكان األشياخ، وأجاز وأفاد الحسيني، باملشهد وغريه املوطأ وأقرأ
حسن اعتقاد فيه للناس وكان الحديق عليه فيسمع مرة، باشا حمزة املرحوم إىل جمعة
صفر عرش حادي الخميس ليلة تويف القلوب. يف وقع ولكالمه وسكون ووقار هيبة وعليه
ودفن حافل مشهد يف األزهر يف بصباحه عليه وُصيل وألف، وماية وثمانني إحدى سنة

هللا. رحمه باملجاورين،
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نور بن الوهاب عبد بن الدين زين بن الوهاب الشيخ/عبد الصالح الوجيه ومات
داود بن محمد املفاخر أبي بن الدين شمس القطب بن أحمد بن بايزيد بن الدين
بمقام واملشيخة النظر توىل أكربهم، وهو الثالثة اإلخوة أحد وهو الشافعي، الرشبيني
وأكرم الزاوية، وعمر اندرست بعدما املآثر وأحيا مليًحا سريًا فيها فسار أبيه بعد جده
مرص وورد املنشدين، عىل ويغدق باملسجد، وليلة يوم كل الذكر حلقة وأقام الوافدين
رسالة مرتىض السيد شيخنا باسمه وألف وفاته بعد ومنها والده، صحبة منها مراًرا
أتى آخره ويف واألحزاب)، الطريقة سند يف األتراب (عقيلة سماها األوسية الطريقة يف
إحدى سنة القعدة ذي غرة األحد ليلة وتويف أيام. ثالثة نحو ومرض ملقتٍض، مرص إىل

أسالفه. عند فدفنوه بلده إىل به وذهبوا وكفن وغسل وألف، وماية وثمانني
لم ما أدرك ومن وعمل، علًما زمانه أهل أوحد الهمام العالمة اإلمام الشيخ ومات
امللة شمس فريق كل يف تقدمه عىل واملجمع والتحقيق، بالكمال له املشهود األول تدركه
أم جهة من حسيني رشيف وهو الخلوتي الشافعي الحفناوي سالم بن والدين/محمد
السيد ابن الكريم عبد بن عيل بن محمد بن سالم السيد ابنة ترك السيدة وهي أبيه
والده وكان عنه، هللا ريض الحسني اإلمام إىل نسبه وينتهي الحاج، بربكة املدفون برطع
املاية رأس عىل ولد العفاف من غاية عىل وكان بمرص، األمراء بعض عند مستوفيًا
وحفني حفناوي إليها والنسبة نشأ، وبها بلبيس أعمال من قرية بالقرص حفنا ببلده
سورة إىل القرآن بها وقرأ بها، إال يذكر ال صار حتى النسبة عليه وغلبت وحفنوي،
سنة عرشة أربع وعمره البشبييش الرءوف عبد الشيخ بإشارة أبوه حجزه ثم الشعراء،
والسلم مالك ابن ألفيه فحفظ املتون، بحفظ اشتغل ثم القرآن حفظ فكمل بالقاهرة
والزم واجتهد عرصه، علماء عن العلم وأخذ ذلك، وغري شجاع وأبا والرحبية والجوهرة
والتدريس باإلفتاء وأجازوه أشياخه حياة يف وأفاد ودرَّس وأقرأ تمهر حتى دروسهم
من ذلك وغري السعد ومخترص واملهج الجوامع وجمع كاألشموني الدقيقة الكتب فأقرأ
أخذ الذين وأشياخه وعرشين، اثنتني عام والكالم والحديث واألصول واملنطق الفقه كتب
الرءوف عبد والشيخ الديربي محمد والشيخ الخليفي أحمد الشيخ عليهم وتخرج عنهم
والشيخ امللوي يوسف والشيخ السجاعى محمد والشيخ امللوي أحمد والشيخ البشبييش
الشيخ عنهم بالسند تخرج الذين شيوخه أجل ومن الصغري، محمد والشيخ الديوي عبده
واملسندات والحديث التفسري عنه أخذ امليت، بابن الشهري الدمياطي البديري محمد
وسنن داود أبي وسنن ومسلم البخاري وصحيح الغزايل، لالمام واإلحياء واملسلسالت
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واملعجم للطرباني الكبري واملعجم الشافعي ومسند واملوطأ، ماجه ابن وسنن النسائي،
للحافظ والحلية للنيسابوري واملستدرك حبان ابن وصحيح أيًضا له والصغري األوسط
الزمه لإلفادة جلس وحني العلوم، يف بالتقدم معارصوه له وشهد ذلك، وغري نعيم أبي
العيش ضيق من شدة يف ذاك إذ وكان واملنقول املعقول يسمو بهم ومن العلم طلبة جل
من خوًفا ذلك عليه فشق الكتب بنسخ واشتغل وأوراًقا وأقالًما دواة فاشرتى والنفقة،
من فرغ حتى وانتظره رجل جاءه إذ الدروس بعض يف هو فبينما العلم، عن انقطاعه
معه فسار قريب مكان إىل وأشار كلمتني»، أكلمك أن أريد سيدي «يا له: فقال الدرس
بالدراهم مآلنًة محرمة الرجل فأخرج جلسا، ثم فدخاللها العينية املدرسة إىل انتهيا حتى
يحظى أن ويريد الدراهم بهذه معي لك بعث وقد عليك يسلم فالن سيدي «يا له: وقال
فامتنع لحاملها، إعطاءها وأراد الدراهم من كفه ومال وفتحها منه فأخذها بقبولها»،
األقالم وكرس البيت إىل الشيخ وذهب الرجل، ذلك فارقه ثم شيئًا منها يأخذ ال وحلف
الخلوتي شاهني سيدي زاوية إىل يرتدد وكان حينئذ، من الدنيا عليه فأقبلت والدواة،
الختوم وختم الدروس وعقد العلم عىل وأقبل متحنثًا، الليايل فيها ويمكث الجبل بسفح
واألشموني الجوامع جمع وكذلك عليه، وكتب مرات املنهاج وأقرأ العلماء، جمع بحرضة
العالمة الشيخ وكان مرة، غري وقرأها عليها كتب عليه حفيده وحاشية السعد ومخترص
برع حتى العروض بعلم واشتغل إليه، يرسله سؤال إليه رفع إذا العزيزي مصطفى
كأخيه دونهم ومن وطبقته، عرصه أهل غالب عليه وتخرج والنثر النظم وعانى فيه
والتحريرات البديعة التآليف صاحب الغنيمي إسماعيل والشيخ يوسف الشيخ العالمة
محمد والشيخ العدوي عيل الشيخ الشيوخ وشيخ وستني إحدى سنة املتوىف الرفيعة،
املذكورين تراجم يف هو كما وغريهم، الكربى املحلة نزيل الزهار محمد والشيخ الغيالني
التأليف يعان ولم وجاللته، ملهابته أحد يسأله وال ووقار هيبة مجالسه عىل وكان منهم،
للسعد العضد رسالة رشح عىل حاشية املشهورة تآليفه فمن واإلقراء، باإللقاء الشتغاله
وعىل السعد مخترص وعىل حجر البن الهمزية رشح وعىل الفرايض يف الشنشوري وعىل
وكان مشهورة، أخرى تصانيف وله واملقابلة، الجرب يف للياسمينية السمرقندي رشح
عظيم الشكل مهيب السجايا جميل قيمة، وال قدر عنده للدنيا وليس ا جدٍّ الطبع كريم
نقطة إحداهما عىل العني كريم وكان النور، من قنديًال وجهه عىل كأن أبيضها اللحية
ومن عظيم، جانب عىل الحلم يف وكان ومهابته، لجاللته ذلك يعلمون ال الناس وأكثر
وإظهار إليه انبساطه مع الخزعبالت من ولو متكلم، كل لكالم إصغاؤه أخالقه مكارم
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أنه أخالقه مكارم ومن دعواه، يف له سلم شيئًا مدعيًا رآه ومن عليه، أطال ولو املحبة
وانرشاًحا، أنًسا لذلك ويجد كانت، ما كاينة له أعطاها عليه حاجة أعز إنسانًا سأل لو
بيته راتب وكان وظاهرة، خفية وصالت صدقات وله الدنيا، من بيشء أمله يعلق وال
ورشبات البن دق وكذلك الدوران، دايمة والطاحون اإلردب نحو يوم كل يف الخبز من
والخمسون األربعون مائدته عىل ويجتمع ونهاًرا، ليًال الواردين ورود ينقطع وال السكر
وأقبل األرض، أقطار يف ذكرع وشاع اليه، واملنتسبني أتباعه بيوت عىل ويرصف والستون،
طلب من فكل والصعلوك، األمري وقصده امللوك، وهادته والعرض، بالطول الوافدون عليه
شمه حسن الشيخ وذكر إلهيٍّا، فيًضا رزقه وكان وجده، اآلخرة أو الدنيا أمور من شيئًا
فجلست منتزه يف يوًما الشيخ مع «كنت قال: ومناقبه األستاذ نسب يف ألفه الذي كتابه يف
الحفني)، بمدح املغني (بفيض املسماة مدحه يف وضعتها التي املقامة يف أكتب ناحية يف
والزجل، والدوبيت واملوشح النسب هي التي الشعرية الفنون سائر عىل مشتملة وجعلتها
نبذة وعىل واملكفر، والبليق القرقيا الثالثة بأنواعه واملواليا والحماق والقوما وكان وكان
وحسن االطالع، ووسع والرقطاء والحية كاملعطالت البديعية واملحسنات املوشحات من
إذ وكنت االقتباس، ونوعي والقلب واملصحف واملعمي واللغز والجناس واملشجر الصنيع

وهو: قرقيٍّا مواليًا فعملت املواليا فن يف ذاك

ال��ح��ار ب��ال��زي��ت ق��ل��ت: ال��م��دم��س؟ ت��ح��ب ق��ال��وا
وال��ك��ش��ك��ار ق��ل��ت: ت��ح��ب��ه؟ األب��ي��ض وال��ع��ي��ش

ب��ال��ق��ن��ط��ار ق��ل��ت: ال��م��ط��ب��ق ت��ح��ب ق��ال��وا
ط��ار ع��ق��ل��ي ق��ل��ت: ال��خ��ض��اري؟ ف��ي ت��ق��ول اش ق��ال��وا

ال أنا ممازًحا: يل وقال فضحك املواليا وأنشدته فأخربته تكتب؟ فيم أنت يل: فقال
وأنشد: بالسمن أحبه وإنما الحار بالزيت أحبه

وال��م��ق��ل��ي ق��ل��ت: ت��ح��ب��ه؟ م��ش��وي وال��ب��ي��ض ب��ال��م��س��ل��ي ق��ل��ت: ال��م��دم��س؟ ت��ح��ب ق��ال��وا

حدوته أحدتك يل: قال ثم لطيًفا، رشًحا القوم بلسان املواليا هذا رشحت وقد قال:
عاوز والسطوح السطوح، فوق والتاجر التاجر يجي حتى اكلها ما حلفت ملتوته بالزيت
بيضه عاوز والحداد الحداد عند واملسمار مسمار، عاوز والنجار النجار عند والسلم سلم
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عاوزه واألجران األجران يف والقمحه قمحه عاوزة والفرخة الفرخة، بطن يف والبيضة
بالزيت حدوته أحدتك (فقال: علمتني ما إال أعلم ال قلت: هذه؟ معنى ما تدرى الدراس
والتقريب القرب براح املمزوج األواهي األحمدي والسالف اإللهي الرس يعني: ملتوتة)
والسالك وسيلة بال يتم ال املقصد فإن أتناولها أي: آكلها) ما (حلفت الحبيب يد من املدار
املرشد به واملراد العامر، املسلك أي: التاجر) يجي (حتى دليله يحصل يشء كل قبل
يروح وال يذهب ال الروح معارج يتلقى السطوح) فوق (والتاجر الواصل واملربي الكامل
املدار إن حيث إليه. به يتوصل سلم) عاوز (والسطوح األرواح تنتعش وبه يراح إليه بل
(والسلم املعراج صاحب باألوىل لفعل أمكن ولو معراج، بال صعود يمكن ال إذ عليه
وهو النجار، هو آلته من يركبه ومركب إلقامته مخصوص صاحب له أي: النجار) عند
والوصول القرب سلم به يثبت مسمار) عاوز (والنجار الواصل املسلك الكامل األستاذ
ببحبوح املقيم به، املخصوص صانعه الحداد) عند (واملسمار الحصول ملنازل يوصل كي
ومن حي، فيه يفرط ال والغايل يشء، بال يشء يكون ال إذ بيضة) عاوز (والحداد رسبة
أرادها فمن الفرخة)، بطن يف (والبيضة األجرة عمله عىل استحق أمره وأتم عمًال عمل
قمحة)؛ عاوزه (والفرخة صنفها عن ومنفردة صدفها يف مخبوءة فإنها فخه فلينصب
(والقمحة وخوفها ذعرتها من وذلك جوفها، يف ما لتلقي نفخة فتنفخ بها تتنفس كي
الجد إال ليس ودراسها الدراس) عاوزة (واألجران والعنان ظرفها ألنها األجران)؛ يف
يصعدها، للسالك درجات هذه فكل اإلسعاد، رياض يف يرتع أن أراد ملن واالجتهاد
من راموا ما كل ونالوا كلها، السبل لهم طويت خواص وثم يقطعها، لسريه ومسافة

الجد. حقيقة هو الذي املزح هذا هللا رحمك فانظر انتهى، مشتهى،
الدلنجاوي): موشح الدياجي يف إنشاده من سمع (ومما

ال��ح��ج��ب ورا م��ن ل��ي ب��دا ق��د ه��الال ي��ا
ص��ح��ب��ي دروا م��ا ال��ك��م��ال ج��الب��ي��ب ف��ي
ب��ال��ق��ل��ب ل��ي��س خ��ال��ي م��ن��ك ق��ل��بً��ا إن
ال��س��ل��ب واج��ب س��ال��ي ع��ن��ك وف��ؤاًدا
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مواليًا): أنشد (ثم

ح��ر ال��رف��اق��ة داف��وت ال��ف��ج��ر ل��ن��ا ت��ح��ج��ز ال��ح��ر وص��وم ق��وام��ك ل��ي��ل ي��ا ب��ح��ي��اة
أن��س��ر ب��ق��ي��ت ع��م��ري وال ل��وع��ة ازداد م��ن��ج��ر رك��ب��ه��م ي��ص��ب��ح ال��ف��ج��ر ي��ج��ي ل��م��ا

أنشد): ثم (وكرره

ن��ص��ي��ري؟ وأن��ت ال��دن��ي��ا ف��ي وأظ��ل��م م��ن��ه��ل؟ ك��ل ف��ي ال��ع��ذب وأن��ت أأظ��م��ا
ع��س��ي��ر ك��ل ت��ي��س��ي��ر ع��ل��ى وق��دي��ر ل��ش��ك��ي��ت��ي راح��م ب��ض��ع��ف��ي خ��ب��ي��ر
ب��ع��ي��ر ع��ق��ال ال��ب��ي��دا ف��ي ض��اع إذا ال��ح��م��ى ف��ي وه��و ال��ح��م��ى راع��ي ع��ل��ى ع��ار

أيًضا): (وأنشد

واف��ي��ت أو واص��ل��ت أو م��ل��ت أو ح��ل��ت أو ج��اف��ي��ت أو ص��دي��ت أو ج��رت أو وج��دت إن
اخ��ت��ل��ي��ت وال خ��ن��ت��ك م��ا ال��ع��ه��د ع��ل��ى ون��ا ح��ل��ي��ت ق��د ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ذي ال��ح��ب��ي��ب أن��ت

أنشد): (ثم

ص��ل��ص��ال م��ن اإلن��س��ان خ��ل��ق ب��م��ن ص��ل��ن��ي ص��ال ص��ل ال��م��ن��ي ك��ل ي��ا ق��ل��ت: إذا م��ن ي��ا
س��ال س��ْل ب��ال��دم��ا ع��ي��ن��ي دم��ع ي��ا وق��ل��ت: س��ل��س��ال ب��ارًدا ري��ًق��ا ت��ذك��رت إذا

السبعينية: بيت أبلغ ما له: قلت حسن: الشيخ (قال)

ب��ن��ائ��ه ي��دم��ي ال��ح��ري��ر ول��م��س خ��دي��ه ت��ج��رح ال��ن��س��ي��م خ��ط��رات

قوله: منه أبلغ يل: (فقال)

أث��ر ن��ظ��ري م��ن ال��وه��م م��ك��ان وف��ي��ه خ��ده ف��أص��ب��ح ق��ل��ب��ي ت��وه��م��ه
ال��ف��ك��ر ي��ج��رح��ه ق��ط ج��س��ًم��ا أر ول��م ف��ج��رح��ت��ه ج��س��م��ه ب��ف��ك��ري وم��ر
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الدياجي: يف ينشد ما كثريًا وسمعته (وقال):

وت��ع��دم��ه ال��ذك��رى ت��وج��ده ح��ي��ران دم��ه دم��ع��ه ل��ص��ب ال��غ��رام خ��ل
ت��رج��م��ه ك��ن��ت ع��ل��ي��ه��ا أط��ل��ع��ت ل��و ب��ه ع��ل��ق��ن ب��ع��الق��ات ل��ه واس��م��ع

ينشد: مرة وسمعته (قال)

ك��ات��ب ب��ال خ��ط��أ ق��د س��ط��ري��ن ب��ه ألل��ف��وا ق��ل��ب��ي ف��ت��ش��وا ل��و
ج��ان��ب ف��ي ال��ب��ي��ت آل وح��ب ج��ان��ب ف��ي وال��ت��وح��ي��د ال��ع��ل��م

أيًضا): مرة (وأنشد

األج��ل ال��ن��ع��ي��م ه��م وظ��ل وم��اء خ��ب��ز
م��ق��ل إن��ي ق��ل��ت: إن رب��ي ن��ع��م��ة ج��ح��دت

فقلت يوًما فيه فطارحني ومعرفته، النظم يدعي شاعر عندنا كان مرة: يل (وقال)
وهما: بيتني ونظمت حرضني ما أكتب له:

م��ج��اري��ه��ا ف��ي وص��ل��ي ح��ب��ل وم��زق��ت ع��ب��ث��ت ال��ه��وى ب��أم��واج ش��وق��ي ب��ح��ار
ت��ي��ه��ا ال��ف��ال ري��م س��ب��ى ق��د ب��ش��ادن ش��غ��ف��ا ال��ك��رى ط��ي��ب م��ق��ل��ت��ي وح��رم��ت

املنويف الشيخ ودخل استحضاره. قوة من وعجب بفضله الشاعر فأذعن (وقال):
وكان باملعايص، متجاهرين جماعة يف متشفًعا عنده جالس وهو الخليفي الشيخ عىل
«إذا له: فقال عنهم الرضا يف املنويف فسأله عليهم، وغضب طردهم قد الخليفي الشيخ
قد الحفني األستاذ فقال العزيز»، كتابه يف قال كما يرىض ال هللا فإن عنهم أرىض كنت

فقال: هما؟ ما له: فقيل بيتان حرضني

م��رض��ى ت��زل ل��م ب��ن��ف��اق ق��ل��وب��ه��م ن��ف��ر ع��ن اآلن رض��ائ��ي أت��ط��ل��ب��ون
ي��رض��ى ال ال��ل��ه ف��إن أرض��ى ك��ن��ت إن رب��ح��وا ال ال��ف��س��ق ب��ق��ب��ي��ح ت��ج��اه��روا
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الهزج: بحر من وقال

ل��ل��ق��ل��ب م��ل��ت م��ا إذا ق��ل��ب��ي ي��ا ال��ل��ه رع��اك
س��ل��ب��ي ط��ي��ه ف��ي ل��م��ا واش��ي ي��ا بُ��ل��غ��ت وال
ح��ب��ي ال��ه��وى ف��ي ف��دي��ن��ي م��ه��ًال خ��ل��ي ي��ا ف��م��ه��ًال

واحد غري وشطرها وخمسها الصديقي البكري السيد موالنا األبيات هذه شطر وقد
بقصيدة جنابه مادًحا الصديقي السيد لزيارة املقدس بيت إىل رحلته عام وقال غريه،

املجتث: بحر من

ال��ح��م��ي��ا ك��أس ب��رش��ف ي��ح��ي��ا أن م��ب��ت��غ��ي ي��ا
ال��م��ح��ي��ا ج��م��ال ش��ام��وا ق��وم ن��ه��ج وس��ال��ًك��ا
وم��ح��ي��ا م��م��اتً��ا ط��اب��وا ال��م��ع��ال��ي ل��رب��ح س��ام��وا
وح��ي��ا ال��م��ع��نّ��ى أح��ي��ا ع��رف ط��ي��ب واس��ت��ن��ش��ق��وا
ع��ل��يَّ��ا ك��ري��ًم��ا ب��ابً��ا وال��زم ال��ن��ف��س ع��ن اخ��رج
ت��ه��يَّ��ا ال��ك��م��ال ب��ه��ا ف��ض��ل ب��س��دة وق��م
س��ع��ي��ا م��ن��ك وأج��م��ل��ن خ��ي��ر ب��ك��ع��ب��ة وط��ف
وف��يٍّ��ا س��رٍّا وح��زت ب��ق��رب ف��زت ت��راك
رق��يّ��ا ال��م��ع��ال��ي ذرا ت��س��ام��ت ق��د ح��ض��رة م��ن
س��م��يّ��ا ارت��ض��اه��ا ث��م ل��س��ر اص��ط��ف��اه��ا ق��د
ال��س��ن��ي��ا ال��م��ق��ام ن��ال م��ق��ام م��ح��م��دي
ه��دي��ا ي��م��ن��ح ل��ل��ن��اس ي��ت��ص��دى م��ن أج��ل،
أع��ي��ا ال��ل��ه��و م��ن خ��ال��ي وص��ن��و ال��ح��س��ي��ن س��ب��ط
ف��ه��يّ��ا ال��ع��ت��ي��ق واب��ن ب��غ��ار ال��رف��ي��ق اب��ن ي��ا
ن��ئ��يّ��ا ي��روم ع��م��ا ص��روف ره��ي��ن الب��ن
ي��ح��ي��ا ال��م��ي��ت ب��ه ق��ل��بً��ا ل��ن��ح��وي ف��وج��ه��ن
ص��ف��يّ��ا ش��رابً��ا م��ن��ا اش��رب م��ح��م��دن��ا وق��ل:
ع��ريّ��ا غ��ري��بً��ا أم��س��ى س��واك��م م��ن ح��س��ي��ب��ك��م
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ال��م��ح��ي��ا ال��رس��ول ع��ل��ى رب��ي وس��ل��م ص��ل��ى
ي��ح��ي��ا أن م��ب��ت��غ��ي ي��ا ص��ب ق��ال م��ا واآلل

من مواليًا وله كثريًا، النظم يعاني ال للعلم واإلقراء بااللقاء الشتغاله وكان
الهزل، عىل اشتمل ما فالقرقيا ومكفر، وبليق قرقيا أقسام ثالثة عىل املواليا املكفر،
ذلك (فمن املواعظ، عىل اشتمل ما الفاء بكرس واملكفر الغزل، عىل اشتمل ما والبليق

قوله):

ال��ت��ش��ك��ي��ك م��ن ت��س��ل��م ال��ه��وى أه��ل ع��ن��ك دع وال��ت��س��ل��ي��ك ال��ل��ه أه��ل ط��رق م��ب��ت��غ��ى ي��ا
ف��ي��ك ف��ي داي��ًم��ا ال��ج��الل��ة س��الف ف��اج��ع��ل ي��ك��ف��ي��ك ال��م��ع��ت��رض ل��رد أذك��رون��ي إن

وقوله:

اس��ل��م ع��ه��ده��م وواف��ي م��ي��ل ك��ل م��ن واس��ل��م ال��ه��وى ع��ن��ك دع ق��ل��ب ي��ا ب��ال��ل��ه
ت��س��ل��م ال��ل��ق��ا ي��وم ال��ت��ق��ى س��ب��ي��ل واس��ل��ك ي��س��ل��م أم��ه��م م��ن س��ادة ح��م��ى وال��زم

وقوله:

وال��ح��ق ال��م��ع��رف��ة أه��ل زاد م��ع��ك واص��ح��ب ال��ح��ق ط��ري��ق واس��ل��ك ال��ه��م��م ج��واد ح��رك
ف��رق ب��ث��ان��ي ت��ظ��ف��ر ال��ت��ق��ى ج��ن��ان وادخ��ل ال��ف��رق ب��ن��ار ت��ح��رق ل��ل��س��وى ت��م��ل وال

البليق: من وله

ك��ل��ْم وال��ح��ش��ا وق��ل��ب��ي ج��ف��ون��ه ف��وق ات��ك��ل��م م��ا م��ر غ��زال��ي ع��ل��يّ��ا خ��ط��ر
س��ل��ْم ال��س��الم ل��وال م��ه��ج��ت��ي أس��ر ح��ت��ى س��ل��م ل��ي ب��ال��راس إذا ي��ض��ره ك��ان إي��ش

للحبيب تام نام الحب برس سالم إهداء بعد أما تالمذته: لبعض مراسالته (ومن)
التقوى، بلباس وإياه هللا جمّلنا األحمد أحمدنا األسعد، الرسي ويف، بالعهد ومن الصفي،
بحفظ املنبثة الرسايل، وصلت فقد األقوى، الوصول بسبب التمسك عىل وإياه وثبتنا
الخفي وبرسه نوصيك، به والذي الوفا، قدم عىل والقيام بالصفا، املشعرة الوسايل،
العباد، إقبال عند خصوًصا ونفس، حركة كل يف النفس، لتحرك منتبًها تدوم أن نوافيك،
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سيف عنها يغمد ان ينبغي فال باملرصاد، للمعمرين ولو فإنها واإلرشاد، الفايدة وطلبهم
وعول إليه، قلبك فارصف آماله، بالصدق إليك وتوجهت إقباله، عليك زاد ومن الجهاد،
به تشغل وال فدعه العهد، وثيق عليه أخذك بعد صد، بهواه عنك ومن عليه، الرتبية يف

مال: قد طريقنا عن ملن أستاذنا قول وأنشده البال،

ب��ص��ده ي��ع��م��ى ال��وص��ل غ��ب ت��رك��ن��اه س��ف��اه��ة ق��الن��ا م��ن أن��ا ت��در أل��م
ب��ع��ده ب��ع��د م��ن أص��م��اه ال��ردى وأن وال��ج��ف��ا ال��ص��د ح��س��ب��ه ع��ن��ا ص��د وم��ن
ح��م��ده ت��رك ع��ل��ى ن��ك��اف��ي��ه وأن��ا ن��ف��وت��ه أن��ا ي��ك��ف��ي��ه ف��ات��ن��ا وم��ن
ب��ع��ده ل��س��ن��ان��ُه��م وأت��ب��اع��ن��ا م��ح��ب��ن��ا ن��ع��د ل��م��ا غ��ًدا وأن��ا

إلسعاده، أرجى هو إذ االنفراد عند ذلك فليكن وإرشاده، للرتبية زجره أردت ومن
ملن تلتفت وال الباس، يف املريد أوقع ربما ذلك فإن الناس: بني نهر وال برضب تزجر وال
موبقان، والحقد والغلطة محمودان، واللطف واألدب بإحسان، يصحبك ملن وال أعرض،
منا أحبك أو عنك أخذ من ولكل ولك الجميل، الصفح واصفح والقيل، القال فاطرح
الفتح ومزيد خري، بكل أرشنا بما عملت إن فأبرش رسك، ما طريقنا سلسلة أهل ومن
وخوارق وبشارات وكرامات ومكاشفات مناقب عنه هللا ريض وللشيخ السري، يف واملسري
يف جمعه الذي كتابه يف بشمه املعروف املكي حسن الشيخ ذكرها رشحها، يطول عادات
مؤلف له بالهلباوي املعروف الدمنهوري محمد الشيخ العالمة وكذلك األستاذ، خصوص

ذلك. وغري ومدايحه الشيخ مناقب يف
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بالقرباشلية أيضا ويعرفون السلسلة أهل أحد الخلوتي محمد سيدي إىل نسبة وهي
املميز الخاص االسم هو وهذا أيًضا، رجالها أحد باش قره أفندي عىل سيدي إىل نسبة

األلفية: يف البكري السيد قال ولذلك الخلوتية؛ من غريهم عن لهم

ف��رق��وا ال��ج��ن��ي��د ن��ه��ج ن��ه��ج��وا ق��د ف��رق ال��ك��رام وال��خ��ل��وت��ي��ة
ب��ال��ق��رب��اش��ل��ي��ة دع��وا ق��د م��ن ال��ع��ل��ي��ة ط��ري��ق��ن��ا وخ��ي��ره��م

ال بما تكليف فيها ليس السمحاء، والحنيفة الغراء بالرشيعة مؤيدة طريقة وهي
يقول ما أفضل وهي هللا) إال إله (ال بها الخاص ذكرها ألن الطرق؛ خري وكانت يطاق
القوم وطريق بالسلوك اشتغل عنه ريضهللا املرتجم وكان الرشيف. الحديث يف كما العبد
باملقري املعروف املغربي الشاذيل أحمد الشيخ له: يقال رجل عىل فأخذ الثالثني، بعد
وثالثني ثالث سنة الشام من البكري السيد قدم ثم وأوراد، أحزاب بعض منه فتلقى
هللا عبد السيد وهو السيد، تالمذة بعض بواسطة الشيخ عليه فاجتمع وألف، وماية
بينهما فحصل إليه ينظر كذلك وهو إليه ينظر السيد فجعل وجلس عليه فسلم السلفيتي
إذا السيد عادة وكانت االستئذان، بعد السيد يدي بني وجلس قام ثم القلبي، االرتباط
كمال إىل إشارة وذلك بها، يأمره فلم وهو إال ذلك قبل باالستخارة أوًال أمره مريد أتاه
بعض يف منامه يف فرأى واملجاهدة، بالذكر اشتغل ثم حاًال العهد عليه فأخذ االرتباط،
عىل يعاتبه أحمد والشيخ جالسني، املذكور الشاذيل أحمد والشيخ البكري السيد الليايل
«نعم، قال: حاجة؟» معه لك «هل السيد: له فقال السيد، أيًضا ويعاتب الطريق يف دخوله
فأخرب انتبه ثم أمانتك؟» «هذه له: فقال السيد بيد خرضاء بجريدة وإذا أمانة»، معه يل
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بها صار التي الباطنية النسبة هي وهذه عنه وانفصال بنا اتصال «هذا له: فقال السيد
اليائية: يف عنه الفارضريضهللا ابن وقال البيت». أهل من وصهيب الفاريس سلمان

أب��وي م��ن ن��س��ب م��ن ب��ي��ن��ن��ا ال��ه��وى ش��رع ف��ي أق��رب ن��س��ب

ملسو هيلع هللا ىلص: الصادق لسان عىل التائية يف وقال

ب��األب��وة ش��اه��د م��ع��ن��ى ف��ي��ه ف��ل��ي ص��ورة آدم اب��ن ك��ن��ت وإن وإن��ي

الباطنة؛ النسبة حيث من آلدم أب وهو الظاهرة، النسبة حيث من أب له آدم فإن
إال العلية الحرضة من يستمد ولم اإلنزال، يف بعده ومنبأ اإلرسال يف عنه نايب ألنه
سوى حواء مهر يجعل ولم محبته، وزادت توبته، قبلت به توسل ملا ولذلك بواسطته؛
هذه أن بهذا فظهر رضورة، املعلوم من وهو كله، ذلك ورد كما عليه والسالم الصالة
لقنه حتى سري أتم القوم طريقة يف سار ثم عليها، الثمرة لرتتب تلك من أعظم النسبة
إال الشيخ حق يف منه يقع لم العهد عليه أخذ حني ومن والثالت، الثاني االسم األستاذ
ال كان أنه ذلك فمن عرصه، أهل ساد وبه قدمه الذي وهو التام والصدق األدب كمال
ذلك يستعمل يزل ولم السؤال، قدر عىل يجيبه فإنه سأله إذا إال أصًال مجلسه يف يتكلم
رأى ملا أنه وسببه القاهرة، إىل رحالته بعض يف مجلسه يف بالتكلم له أذن حتى معه
بك هللا يهدي ألن واستقبلهم؛ الناس إىل «انبسط له: قال إليه وتوجههم عليه الناس إقبال

النعيم». حمر من لك خري واحًدا رجًال
واذكروا الجماعة مع الليلة «تعال مرة: له قال املذكور شيخه أن له اتفق ومما
واملطر حافيًا وذهب يتخلف فلم شديد ومطر شتاء نزل الليل دخل فلما البيت»، يف عندنا
«يا فقال: الحالة؟»، هذه يف جيت «كيف له: فقال الوحل، يف يخوض وهو عليه يسكب
وإن املجي إلمكان هذه والحالة عذر ال وأيًضا بعذر تقيدوه ولم باملجيء أمرتمونا سيدي
الشيخ علم وملا ذلك. غري إىل الكمال» يف قدم أول هذا «أحسنت، له: فقاله حافيًا»، كنت
الصادق، باألخ ودعاه والئه، حسن وأواله خلفائه عىل قدمه فعاله، وحسن حاله صدق
بخط وجد كما العهد وأخذ الذكر تلقني وكيفية الحقايق، عيون وأراه أرساًرا، ومنحه

نصه: ما البرصي سالم بن هللا عبد ثبت بظهر األستاذ
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حني الخلوتي الصديقي البكري السيد إليه أرسلها العهد أخذ صورة هذه
املبايعة كيفية كتب ما ونص الخلوتية، السادة طريقة عىل العهود بأخذ أذنه
بركبته ركبته ويلصق األستاذ، يدي بني املريد يجلس أن الطايعة للنفس
له مسلًما يده يف اليمنى يده ويضع الفاتحة ويقرأ القبلة، مستقبل والشيخ
مرات، ثالث العظيم هللا أستغفر معي: قل له: ويقول إمداده من ا مستمدٍّ نفسه
إىل نَُّصوًحا﴾ تَْوبًَة ِهللا إَِىل تُوبُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا التحريم آية ويقرأ ويتعوذ
الَِّذيَن ﴿إِنَّ وهي االشتباه ليزول الفتح يف التي املبايعة آية يقرأ ثم ﴿َقِديٌر﴾،
﴿َعِظيًما﴾. تعاىل: قوله إىل هللاملسو هيلع هللا ىلص برسول اقتداءً هللاَ﴾ يُبَاِيُعوَن إِنََّما يُبَاِيُعونََك
بالقيام ويوصيه بالتوفيق، ولآلخذ لنفسه هللا ويدعو الكتاب فاتحه يقرأ ثم
وقص الخواطر، وعرض الفريق، هذا أهل ذوق عىل والدوام الطريق، بأوراد
األماني، ليبلغ لقنه الثاني، االسم بتلقني اإلشارة وقعت وإذا العواطر، الرؤيات
األسما؛ توحيد الثالث ويف فعال، غريه ال إذ األفعال، توحيد باب له وفتح
الصفات، أعىل إىل ليدرجه الصفات؛ توحيد الرابع ويف األسمى، الرس ليشهد
يكمل والسابع، السادس ويف اللذات، بأوفر ليحظى الذات؛ توحيد الخامس ويف
هلل والحمد والدراية، والعناية والرعاية، الهداية تعاىل هللا ونسأل التوابع، له

انتهى. العاملني. رب

ثم نصه ما املذكور الثبت بظهر أيًضا ورأيت قال: الرشيف، بخطه كتب ما هذا
لشيخ كراس نحو كتاب وهو اإلنسانية»، الذوات أرواح نفع يف اإللهية «الفتوحات يف رأيت
فليتطهر املريد، عىل العهد يأخذ أن الشيخ أراد إذا نصه: ما األنصارى زكريا اإلسالم
الطريق، يف الرشوط من إليه يلقيه ما لقبول ليتهيأ والخبث الحدث من بالتطهر وليأمره
الواسطة ألنه ملسو هيلع هللا ىلص؛ بمحمد ذلك يف إليه ويتوسل لهما، القبول ويسأله تعاىل هللا إىل ويتوجه
راحته عىل راحته يضع بأن اليمنى املريد يد عىل اليمنى يده ويضع خلقه، وبني بينه
أستغفر العاملني رب هلل «الحمد يقول: ثم ويبسمل، ويتعوذ بأصابعه إبهامه ويقبض
محمد سيدنا عىل هللا وصىل إليه، وأتوب القيوم الحى هو إال إله ال الذي العظيم هللا
أشهدك إني «اللهم يقول: ثم قال، ما مثل بعده املريد ويقول وسلم». وصحبه آله وعىل
وداعيًا ومرشًدا هللا يف شيًخا قبلته قد أني وأولياءك، ورسلك وأنبياءك مالئكتك وأشهد
أني وأولياءك ورسلك وأنبياءك مالئكتك وأشهد أشهدك إني «اللهم الشيخ: يقول ثم إليه،
يقول: كأن يدعو ثم عليه»، تكن وال له وكن عليه، وأقبل فاقبله هللا يف ولًدا قبلته قد
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ا حقٍّ الحق أرنا اللهم بنا، وأرشد وأرشدنا بنا، واهد واهدنا بنا، وأصلح أصلحنا «اللهم
يقطعنا قاطع كل عنا اقطع اللهم اجتنابه، وارزقنا باطًال الباطل وأرنا اتباعه، وألهمنا
أشار التي السبعة واملراتب قلت: انتهى، عنك». بغريك تشغلنا وال عنك، تقطعنا ال عنك،
منها مرتبة كل يف وللنفس السبعة، األسماء مراتب هي املتقدمة الكيفية يف السيد إليها
(أمارة) فيه النفس وتسمى هللا) إال إله (ال األول االسم عليها، دالٌّ خاص باسم مرتبة
(ملهمة) فيه النفس وتسمى (هو)، والثالث (لوامة) فيه النفس وتسمى (هللا) والثاني
النفس وتسمى إليه اإلشارة مرت كما الوالية، من املريد يحله قدم أول وهو (حق) والرابع
وتسمى (قيوم)، والسادس راضية فيه النفس وتسمى (حي) والخامس (مطمئنة) فيه
التلقني، غاية وهو (كاملة) فيه النفس وتسمى (قهار) والسابع (مرضية) فيه النفس
بحسب وتلقينها اليرسى ففي السابع، إال اليمنى األذن يف تلقن منها األول عدا ما وكلها
هذه القوم سلسلة أن واعلم مثال، وعالم وأٌقوال أفعال املريدين أحوال من الشيخ يراه ما
يرويه وهو جربيل، عن يرويه وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن مروية والتلقني العهد أخذ كيفية يف
لقن ملسو هيلع هللا ىلص والنبي األربع، املاليكة رؤساء عن روايته الروايات بعض ويف وجل، عز هللا عن
لسيدي املحبوب» إىل التوصل يف القلوب «ريحان يف كما ذلك وصورة عنه، ريضهللا عليٍّا
الطرق أقرب عىل دلني هللا رسول «يا فقال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سأل عليٍّا أن العجمي يوسف
هللا ريض عيل فقال الخلوات»، يف هللا ذكر بمداومة عليك عيل «يا فقال: تعاىل»، هللا إىل
تقوم ال عيل «يا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال ذاكرون»، الناس وكل الذكر فضيلة «هذا عنه:
قال: هللا» رسول يا أذكر «كيف عيل: فقال هللا»، يقول: من األرض وجه وعىل الساعة
النبي فقال أسمع»، وأنا مرات ثالث أنت قل: ثم مرات ثالث مني واسمع عينيك «غمض
عيل: قال ثم يسمع وعيل صوته رافًعا عينيه مغمًضا مرات ثالث هللا» إال إله «ال ملسو هيلع هللا ىلص
عيل لقن ثم يسمع، ملسو هيلع هللا ىلص والنبي صوته رافعا عينيه مغمًضا مرات ثالث هللا» إال إله «ال
املحدثني، من األخيار السلسلة أهل عند الصحيح عىل عنهما هللا ريض البرصي الحسن
ومن املقديس. الضياء عن ومثله عيل عن أخذ البرصي أن الراجح السيوطي: الحافظ قال
وهو العجمي حبيبًا البرصي الحسن لقن ثم النايف، عىل مقدم املثبت أن األصول يف املقرر
يف املشهورة الطرق سائر تفرقت وعنه البغدادي الجنيد الطائفتني سيد القاسم أبا لقن
الدين قطب لقن وهو وردى السهر النجيب أبا لقن وهو البكري عمر لقن ثم اإلسالم،
جالل لقن وهو الشريازي، الدين شهاب لقن وهو النجايش، محمًدا لقن وهو األبهري،
نسبة وإليه الخلوتي محمًدا أخي لقن وهو الكيالني، إبراهيم لقن وهو التربيزي، الدين
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عز لقن وهو الخلوتي بريام أخي لقن وهو الخلوتي، عمر بري لقن وهو الطريق، أهل
ورد صاحب الرشواني يحي لقن وهو الحياني الدين صدر لقن وهو الخلوتي، الدين
خليفة، بجلبي املشهور سلطان جلبي لقن وهو األرزنجاني محمد بري لقن وهو الستار
الجورومي، إسماعيل لقن وهو القسطموني شعبان لقن وهو التوقادي خري لقن وهو
لقن وهو الحبيش، بالل سيدي مرقد عند املقدس بيت يف الصغري باب يف املدفون وهو
كما طريقنا نسبة وإليه الرتكية، باللغة الرأس أسود أي: باش، قره أفندي عيل سيدي
ونيف أربعماية الصديقي السيد قال كما وخلفاؤه ولده، أفندي مصطفى لقن وهو مر،
الطريقة شمس لقن وهو الحلبي الدين حسام بن اللطيف عبد لقن وهو خليفة، وأربعون
قطب لقن وهو الصديقى، البكري الدين كمال بن مصطفى السيد الحقيقة وبرهان
أشياًخا وخلف لقن وهو الحفناوي، محمد الشيخ شيخنا ونجواها، رسها ومقصد رحاها،

منهم: كثرية
محمد الشيخ الزاهد العابد القايم الصايم الصويف الواصلني، وكهف املسلمني، بركة
مناقبه من واملتكلمني، الفقها وصدر واملحدثني، القراء شيخ باملنري املعروف السمنودي
القرآن ثلث ركعة كل يف يقرأ الليل وقيام لذلك، التكلف عدم مع الدهر صيام الحميدة
ويافًعا، وشيًخا فتى وشتا صيًفا دايًما ورده هذا ركعة، كل يف جمعيه أو نصفه قرأ وربما
باقي وسيأتي منقبة، إليه تنسب أن من ويربأ نفسه، رؤية وعدم وخموله تواضعه ومنها

وفاته. يف ترجمته
طلب الفوي، ثم الشيبيني حسن الشيخ الصويف الويل وأوانه وقته عالمة (ومنهم)
العهد، عليه فاخذ الشيخ إىل العناية أيدي جذبته ثم أقرانه عىل وفاق فيه وبرع العلم
بأخذ وأجازه التاج ألبسه ثم سريه، يف سلوكه حسب عىل السبعة الطريق أسماء ولقنه
إليها الناس ودعا الذكر مجالس فأدار محًضا خليفة وصار والتسليك، والتلقني العهود

القرآن. بأرسار ينطق صار حتى العرفان، باب عليه هللا وفتح األقطار، ساير من
السنهوري محمد الشيخ الراجح السالك الصالح الصويف النحرير العالم (ومنهم)
والتأسيس، للتأكيد وانتصب والتدريس، اإلفتاء أهل من صار حتى العلم طلب الفوي، ثم
حتى األستاذ يد عىل السرية وحسن املجاهدة مع فسلك القوم، حرضة سعادة دعته ثم
يف له أذن ثم منهاج، ألقوم يهدي خليفة وأقامه التاج، وألبسه السبعة األسماء لقنه
وعم البقاع، بتلك األذكار مجالس وأدار املريدين بها وربي إليها فتوجه بلده إىل التوجه

االنتفاع. الوجود يف به
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العالم يف والصويف الرباني الويل املفاخر، مراتب حايز الزاخر، البحر (ومنهم)
مقتدي، لكل قدوة وصار برع حتى بالعلم اشتغل الزعريي، محمد الشيخ اإلنساني
حسب عىل األسماء ولقنه العهد عليه فاخذ األستاذ يد عىل سلك ثم يهتدي، ال ملن وجذوة

والتسليك. بالتلقني وأجازه التاج وألبسه خلفه ثم وسلوكه، سريه
خرضرسالن، الشيخ والتدريس اإلفتاء شيخ الفهامة والبحر العالمة الحرب (ومنهم)
الخلوتية طريق يف العهد عليه وأخذ شديدة، مالزمه والزمه مديدة، مدة الشيخ عل اشتغل
والتسليك. العهود بأخذ مجاًزا خليفة وصار التاج الشيخ وألبسه األسماء، تلقن حتى

الشيخ شيخنا واملكرمات، واأليادي الكرامات، صاحب الويل الصويف الشيخ (ومنهم)
األفعال، محمود فكان األسماء ولقنه والطريق العهد الشيخ عىل أخذ الكردي محمود
الناس، فأرشد والتسليك بالتلقني وأجازه خليفة وصار التاج ألبسه ثم بالكمال، معروًفا
الرؤية كثري والعام الخاص يعتقده الربكة مشهور وهو الوسواس قلوبهم عن وأزال
عجيبة مكاشفات وله رآه، ملسو هيلع هللا ىلص النبي رؤية أراد متى أنه كراماته ومن ملسو هيلع هللا ىلص، هللا لرسول
انتقال بعد والتسليك لإلرشاد قام الذي وهو قربه، عن حجبنا وال بحبه، هللا نفعنا
محمد الشيخ الصويف الصالح الشيخ منهم: بعده من وخلفوه كثري يده عىل وسلك شيخه،
شيخ الرشقاوي هللا عبد الشيخ موالنا واملسلمني اإلسالم شيخ العالمة والشيخ السقاط
الرشيف، بالقدس اآلن هو الذي بدير محمد الشيخ األوحد واإلمام اآلن األزهر الجامع
الحنفي، الحلبي إبراهيم الناجح الصالح والشيخ الديار، بتلك التسليك يف إليه واملشار
والشيخ الحنفي، الطرابليس القادر عبد السيد الفهامة والرحلة العالمة األجل والسيد

بوجودهم. النفع هللا أدام وغريهم، البابيل عمر الشيخ الهمام، والعمدة اإلمام،
الشيخ الخلف، ونعم والخليفة السلف، بقية الفهامة األملعي العالمة العالم (ومنهم)

بقاءه. هللا أطال املرتجم األستاذ سبط محمد
الهلباوي محمد الشيخ النجيب، واللوذعي األريب، األديب الفهامة الشيخ (ومنهم)

الشافعي. بالدمنهوري الشهري
عنه وتخلف األسماء منه تلقن الغزايل، أحمد الشيخ القدوة الصويف الشيخ (ومنهم)

والتسليك. بالتلقني وأجازه التاج وألبسه
سلك يف وانتظم العهد أخذ األنصاري، القحايف أحمد الشيخ العامل العالم (ومنهم)
األذكار. مجالس وافتتح الناس فأرشد مجاًزا خليفة وصار األسماء وتلقن الطريق، أهل
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والرشف الباذخ، النسب ذو علة، غري من املجد عني وإنسان امللة، تاج (ومنهم)
ومجاًزا ا حقٍّ خليفة وصار التاج وألبس األسماء تلقن القناوي، عيل السيد الشامخ، الرفيع

األنوار. به وأرشقت األذكار مجالس فأدار والتسليك، بالتلقني
نزيل املنويف سليمان الشيخ الفاضل الواصل والفهامة العامل العالمة (ومنهم)

عجيبة. أحوال وله وأرشد فسلك وأجازه التاج وألبسه وخلفه وأرشده لقنه، طندتا
وخلفه لقنه أيًضا طندتا نزيل السخاوي حسن الشيخ الصالح الصويف (ومنهم)

منهاج. ألقوم الناس فدعا التاج، وألبسه
وأجازه وخلفه لقنه بشعري، امللقب الرشيدي محمد الشيخ األنام عالمة (ومنهم)

نفعه. فكثر
الرشيدي يوسف الشيخ تعقد، الخناثر مثله عىل ومن األوحد، العالمة (ومنهم)
وألبسه خليفة، صار حتى يديه عىل وسلك منه فتلقن إليه أيًضا رحل بالشيال، امللقب
وأكثر الذكر، مجالس وأدار زاده، بأوفر بالده، إىل ورجع والتسليك بالتلقني وأجازه التاج

انتفاعه. وعم أتباعه كثرت حتى والفكر، املراقبة
لقنه بالسقاء، الشهري محمد الشيخ السالك الناسك الهمام املقدم العمدة (ومنهم)

صنعه. وطاب نفعه فكثر والتسليك بالتلقني وأجازه
والجالل، الجمال قطب والكمال، الفضل معدن عرصه وعالم دهره فريد (ومنهم)

والتسليك. بالتلقني وأجازه التاج وألبسه لقنه أفندي، باكري الشيخ
الشيخ الفهامة والصويف العالمة العالم التحقيق، أفق وشمس الطريق، بدر (ومنهم)
اآلفاق، ساير يف وفاق وسلك ولقن العهود فأخذ التاج وألبسه وخلفه لقنه الفشني، محمد

والوفاق. الخالف يف وتقدم
الشهري املسريي الكريم عبد الشيخ الكامل املاهر والشهم العامل العالم (ومنهم)
والتلقني العهود بأخذ وأجيز وسريه سلوكه حسب واألسماء العهد تلقن بالزيات،

والحبور. الطاعة بلذة وحبى نور، عىل نوًرا فزاد والتسليك،
الزمان، عالمة واملنقول، املعقول بني الجامع واألصول، الفروع شيخ (ومنهم)
إىل العناية جذبته بدردير، امللقب العدوي أحمد الشيخ العرفان، لواء وقته يف والحامل
وسلك سري، أحسن وسار فلقنه الذكر تلقني منه وطلب الشيخ إىل فجاء الهداية، نادي
والعمل املجاهدة مع والتسليك والتلقني العهود بأخذ خليفة صار حتى سلوك، أحسن

عنهم. ريضهللا تراجمهم تتمة وفياتهم يف وسيأتي املريض،
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الشهري الرشيدي محمد الشيخ الصويف الويل العالمة الشيخ أيًضا (ومنهم)
باملعرصاوي.

تلقن املغربي، الصقيل أحمد موالي النافع الصويف والويل الجامع اإلمام (ومنهم)
والتسليك. والتلقني العهود بأخذ وأجيز وتخلف

ثم البرتاوي سليمان الشيخ بفهمه السحر واملزدري بعلمه العامل األمجد (ومنهم)
األنصاري.

وسلك تلقن، اليمني إسماعيل الشيخ الزاهد العابد الفهامة العامل الصالح (ومنهم)
املجاهدة. وحسن األكيدة والخدمة الشديدة واملالزمة والعفاف التقى مع

عيل بن حسن الشيخ املجموع مؤلف الفاضل، واللوذعي الكامل، النحرير (ومنهم)
نعرف لم ممن هؤالء وغري املتكاثر، الخري الحاوي الناثر، الناظم بشمه املعروف املكي

كثري.
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املقدس

يف أحد تسليك له يقع لم الذكر وتلقني العهود بأخذ البكري السيد له أذن ملا أنه وهو
وأما بجسمه، ذلك لكن وإقرائه، العلم إىل كله وتوجهه شغله كان وإنما الطريقة، هذه
فحن وأربعني تسع عام إىل كذلك يزل ولم الصديقي، السيد شيخه عند إال يكن فلم قلبه

حاله: لسان وأنشد شيخه زيارة إىل جسمه

ال��ك��ل ع��ن��دك��م ك��ان ل��و ي��ض��رك��م ال��ذي ف��م��ا ب��ع��ض��ي وه��و ف��ؤادي أخ��ذت��م

بالرحيل نفسه وتعلقت إشارته، رمز فهم إذ فهام لزيارته، يدعوه السيد إليه فأرسل
له: فقيل املقدس، بيت من بالقرب وصل أن إىل وسافر وتقشف والتدريس اإلقراء فرتك
فقال كذا»، محل وزر ركعتني وصل الفالني الباب من فادخل املقدس بيت دخلت «إذا
بابه من إال أدخل فال أستاذي إال قاصًدا جيت وما املقدس بيت قاصًدا جيت ما أنا لهم:
ثم وإمداده، عليه إلقباله سببًا فكان كالمه، السيد فبلغ له فعجبوا بيته يف إال أصيل وال
له وأفرد والسعة بالرحب فقابله األستاذ بيت إىل فتوجه املقدس بيت دخل حتى سار
أنا فبينما قال: والخلوة. والعزلة والذكر والصوم الصالة من املجاهدة يف أخذ ثم مكانًا،
أنت فقال: مائدة. يديه بني فوجدت إليه فجيت إليه يدعوني بداع إذا الخلوة يف جالس
كان إن لك أقول ما اسمع فقال: وأكلت. أمره فامتثلت كل فقال: نعم. قلت: صايم؟
تشتغل فال عندنا وأما بلدك، يف ذلك فليكن رياضة أو وجهاًدا وصالًة صوًما مرادك
وكل االستطاعة بحسب ذلك يكون وإنما املجاهدة، من تروم بما أوقاتك تقيد وال بغرينا
أني غري ساعة كأنها أشهر أربعة عنده ومكثت إشارته فامتثلت قال: وانبسط وارشب



الثاني) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

وتوجه القبول، خلع عليه وخلع األرسار املدة هذه يف ومنحه وجلوة. خلوة قط أفارقه لم
فحاز الثاني، الفرق فرق له وفرق والثاني، األول الجمع مشاهد وأشهده العرفان بتاج
ودعه، وما ودعه القاهرة إىل العود وأراد املدة انقضت ملا ثم املثاني، أرسار التداني من
فوجه مخيفة الطريق وكانت القرية، تلك أمري خربه فبلغ غزة إىل وصل حتى وسافر
فقالوا فخافوهم أعراب الطريق أثناء يف فلقيهم فساروا العسكر، من ببريقني قافلة معه
وهذا نكلمكم نقدر فال منهم كنا وإن الطريق، قطاع من فلسنا تخافوا ال القافلة: ألهل
الطريق أثناء يف مكان إىل انتهوا حتى سايرين يزالوا ولم الشيخ، إىل وأشاروا معكم»،
ثم الخطر، مأمون غري هذا طريقكم إن لهم: فقيل يومني، بنحو العريش مجاوزة بعد
هذا، غري طريًقا بكم ونسلك معكم نسري نحن املكان: ذلك أعراب لهم فقال تشاوروا
الراكب فتوقف بلبيس، إىل وصلتم إذا منكم نأخذه الدراهم من قدًرا لنا أجعلوا لكن
كيف ذلك، إىل سبيل «ال فقالوا: هنالك»، القدر هذا لكم أدفع «أنا األستاذ: فقال أجمعه،
أهل ضمنت إن إال شيئا منك نأخذ ما وهللا يشء؟ القافلة يف لك وليس وأنت تدفع
الشيخ، بضمانة التجارات أرباب من الدراهم دفع عىل الرأي فاتفق ذلك، فقبل القافلة»
رسور، أتم به فرست القاهرة، إىل منها ثم بلبيس إىل وصلوا حتى وساروا فضمنهم
العالم، عىل العهود وأخذ الرقاب لطاعته ودانت قبول، أتم حينئذ من الناس عليه وأقبل
ورطة من وأنقذ دروسها بعد القوم طريق وأحيا والنهار، بالليل األذكار مجالس وأدار
مرص قرى من كثري يف له وصار كلها األقطار هديه فبلغ نفوسها، غي من مهًجا الجهل
حتى وانتشار ازدياد يف أمره يزل ولم تعاىل، هللا يذكرون وأتباع وتالمذة وخليفة نقيب
تعاىل هللا يذكرون والرجال والنساء والصغار الكبار وصار األرض أقطار سائر بلغ
وحني له، أذعن إال عرصه أهل من ويل يبق ولم وقطبه، الوقت خليفة وصار بطريقته،
يأخذون ال األمر بدء يف وكان فج كل من الناس عليه أقبل العهود وأخذ للتسليك تصدى
الطلب وكثر عليه الناس فكثر ذلك، ونحو أسمايهم وكتابة واالستشارة باالستخارة إال
من نرصانيٍّا ولو عنك يأخذ أحًدا تمنع «ال له: فقال بذلك الصديقى السيد شيخه فأخرب
وسلك الطريق عنه أخذ من وأول النصارى، من كثري خلق يديه عىل وأسلم رشط»، غري
ذكر من تاله ثم الفوي، البناء أحمد الشيخ املرشد العالمة العالم الصويف الويل يديه عىل
باألخ ويرتجمه ونثًرا، نظًما ويراسله ويمدحه عليه يثني السيد أستاذه وكان وغريهم،
أخىش «إني يوًما: له قال إنه حتى املقال، ذلك عنه صدر ما الحال يف له قسيًما رآه ولوال
من تخش «ال له: فقال املريدين»، مع األشياخ عادة خالف ألنه باألخ؛ يل دعائكم من
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سيدي العالمة األوحد أخوه امتدحه فمن وتالمذته، ومعارصوه أشياخه وامتدحه يشء»،
إحداهما: ديوانه يف وأثبتهما قصيدتان ذلك فمن الحفناوي، يوسف الشيخ

ال��س��ن��ي��ه ال��س��ل��وك وص��ل��ة ت��رم إن
خ��ل��وت��ي��ه س��ادة ن��ه��ج ف��ان��ت��ه��ج

وت��ع��ط��ر ب��ع��ه��ده��م وت��م��س��ك
وع��ش��ي��ه ب��ك��رة ف��ي ب��ش��ذاه��م

وش��ادوا ال��ط��ري��ق م��ه��دوا س��ادة
األح��م��دي��ة ب��ال��ش��ري��ع��ة رب��ع��ه��ا

ق��ربً��ا رم��ت إن ب��ال��س��ل��وك واع��ت��ص��م
ش��ه��ي��ه راًح��ا ت��س��ق��ي��ك ب��دل��ي��ل

دان أش��رف ال��ح��ف��ن��ي ك��اإلم��ام
ال��ب��ك��ري��ه ال��م��دام��ة أس��ك��رت��ه

�الف �س� ب� �وى وارت� �ان �ح� ال� ورد
م��ص��ط��ف��وي��ه ال��ش��ه��ود ك��ؤوس م��ن

ال��ت��ج��ل��ي ب��س��ر ه��ائ��ًم��ا ف��غ��دا
ال��ع��دن��ي��ه ري��اض��ه ف��ي ج��ائ��ًال

ث��وبً��ا ال��ص��دق ح��الوة م��ن الب��ًس��ا
ال��س��ن��دس��ي��ه؟ ال��م��الب��س م��ن��ه أي��ن

ال��ت��دان��ي ع��ز س��م��اء ف��ي راق��يً��ا
ن��ث��ي��ه أم��س��ت س��واه ع��ن ن��زًال

األق��دس��ي��ه ل��ل��ح��ض��رة وص��ول ف��ي��ه م��ا ال��ق��رب م��ن��اه��ل م��ن ن��اه��ًال
ع��ي��ن ع��ل��م ع��ن ن��ح��اه ع��ي��ن ع��ي��ن

ع��ل��وي��ه وه��م��ة س��ي��ر ص��دق
ن��ش��رت��ه��ا ف��ت��ح��ي��ة وه��ب��أت

ع��ل��يَّ��ه ع��ل��ي��ه أس��ت��اذه ي��د
�د ورش� �دي ه� �د �زي� م� �ا ي� �ه أم�

ال��خ��ل��وت��ي��ه ل��ل��م��ح��ن��ة ب��اب ف��ه��و
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أدي��رت ق��د م��دام��ة م��ن وارت��ش��ف
ن��ي��ه ب��إخ��الص وان��ه��ض ب��ي��دي��ه

ت��ظ��ف��ر ال��ل��ه إل��ى ب��ه وت��وس��ل
أم��ن��يَّ��ه م��ن ت��رت��ج��ي��ه ب��ال��ذي

�اه �زاي� وم� �ه ذات� �ي ف� �ل �أم� وت�
ال��س��وي��ه ال��ط��ري��ق إل��ى ل��ت��ه��دى

ن��ق��ي ت��ق��ي ع��ام��ل ع��ال��م
ب��ه��يَّ��ه م��زاي��ا ذو ال��س��ي��ر ص��ادق

خ��ط��ب وازد ده��اك إن ف��ات��ح��ه
ال��ن��ف��س��ي��ه ال��خ��واط��ر ون��ح��ت��ك

ط��ب��ي��ب أق��وى ل��ل��ن��ف��وس ت��ل��ق��ه
ف��ردي��ه ح��ازه��ا ق��د ب��ه��ب��ات

�الم س� �ع م� �ة �دي� �ه� م� �الة وص�
س��ن��ي��ه ل��ط��رٍق ه��دى ل��ن��ب��ي

ع��ان ه��ام م��ا وال��ص��ح��ب آل ث��م
أب��ي��ه ن��ف��س ب��ال��س��ل��وك واه��ت��دت

األخرى: وهذه

َس��ْل��م��ى وص��ال َرْوَم ع��ن��ك دع
م��ا وس��ل ال��م��غ��ن��ي إل��ى وان��ه��ض

م��م��ا ال��ق��ل��ب ون��ق ال��ع��ان��ي ف��ؤادك ي��ري��ح م��ا س��ل
ال��س��وى وس��وس��ة وس��ي��وف

أل��م��ا ه��وى ب��ط��ي��ب أغ��م��د
�ر �واط� خ� �ك �ت� ده� وإذا

��ا ادل��ه��مَّ ف��ي��ك وظ��الم��ه��ا
ب��ش��رب غ��ي��اه��ب��ه��ا ف��اك��ش��ف

ت��ح��م��ى اإلرش��اد م��دام��ة
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وح��ل��م��ا ع��ل��ًم��ا س��م��ا م��ن أش��رف ال��ح��ف��ن��ي راح��ة م��ن
ال��ت��ي ال��م��ق��ام��ات ك��ن��ز

ت��ه��م��ى ال��ع��ل��ي��اء ب��س��ن��ائ��ه��ا
ح��ان��ات ك��ئ��وس ع��ل��ي��ه دارت

ع��م��ا ف��غ��اب ال��ش��ه��ود
ال��ك��ائ��ن��ات س��ر ول��س��ر

ض��م��ا ال��ع��ل��وي ف��ؤاده
ع��ن��اي��ة ع��ي��ن ش��م��ل��ت��ه

ول��م��ا ف��ص��ف��ا رب��ه م��ن
ال��ت��غ��اي��ر ع��ي��ن ان��م��ح��ت وم��ذ

ع��م��ا س��ن��اه ب��ال��ش��ه��ود
ه��ب��ات��ه��ا ك��ن��ه ي��در ل��م

أم��ا ل��ل��ح��ان ف��ت��ى إال
ح��ض��رة ج��ل��ب��اب ف��ي ي��خ��ت��ال

غ��ن��م��ا ت��راه ه��واه م��ن
ح��وى م��ا ت��ع��رف ف��ه��ن��اك

ع��ل��م��ا وت��زي��د رت��ب��ة م��ن
ال��م��ش��اه��د ع��ل��ى اق��ت��ص��رت وإذا

��ا األه��مَّ ت��در ل��م م��ن��ه
ك��اس��ه ه��ل ل��ن��ا ب��ش��رى

ج��زم��ا ه��واه غ��ي��ره ع��د إن
�دي �ي� س� إال �م ت� �ا م�

ال��م��س��م��ى ال��زاك��ي وط��ري��ق��ه
ف��أع��م��ى ع��ن��ه ي��زغ وم��ن ال��س��ع��ي��د ه��و ي��ن��ت��ح��ي��ه م��ن

ال��س��الم م��ع ال��ص��الة ث��م
أص��م��ى ال��ري��غ أله��ل ل��م��ن

�ا م� �اب �ح� واألص� واآلل
��ا ه��مَّ ال��ق��رب ل��ن��ي��ل ق��ل��ٌب
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ي��رج��و ال��ح��ف��ن��ي ي��وس��ف أو
ورح��م��ا إس��ع��اًف��ا م��ن��ه

لقب «إنما السقاف: بني لبعض قال أنه راغب باشا محمد املفخم الوزير عن ونقل
الحفناوي يوسف الشيخ وكذلك البالء، من اليمن عىل سقًفا كان لكونه بالسقاف جدكم
األستاذ له: قيل حني األمراء بعض قول ونظريه البالء»، نزول من مرص عىل سقف
الشيخ العالمة ولألديب الدنيا». عجايب من قل: «بل قال: مرص عجايب من الحفناوي

مًعا: البكري السيد ومدح مدحه يف اللقيمي مصطفى

ال��م��ع��ان��ي خ��م��رة ل��ي ه��ات ق��م
م��ع��ان��ي ل��ه��ا م��ول��ى ك��ل م��ع

ال��ن��دام��ى م��ع اج��ت��ل��ي��ه��ا ث��م
األم��ان��ي ك��ع��ب��ة ب��ه��ا وط��ف

�ا أراه� �ي ك� �راح ال� وروق
ك��ب��ه��رم��ان الح��ت ال��ك��أس ف��ي

ل��ي��ل ب��ج��ن��ح اس��ق��ن��ي��ه��ا ث��م
ال��م��ث��ان��ي ن��غ��م��ة ع��ل��ى ص��رًف��ا

ات��ص��اًال ب��ه��ا ت��روم��ا ف��إن
واص��ح��ب��ان��ي ال��ح��ان إل��ى ه��ي��ا

ت��دع��ى ال��ش��ه��ود خ��م��ر ف��ت��ل��ك
وال��دن��ان ال��ك��رم خ��م��رة ال

ل��م��ا ال��ع��ذار ف��ي��ه��ا خ��ل��ع��ت
ال��ع��ي��ان م��ش��ه��د ع��ن غ��ب��ت أن

غ��راًم��ا ح��ب��ه��ا ف��ي وه��م��ت
خ��ل��ي��ان��ي خ��ل��ي��ل��ي ف��ي��ا

ف��رد ف��ه��و ال��ح��ق ووح��د
ث��ان��ي ث��ن��اه ع��ن ي��ث��ن��ن��ي ل��م
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ف��ؤادي ح��ب��ه ف��ي ق��ي��دت
ل��س��ان��ي ذك��ره ف��ي أط��ل��ق��ت

ب��ق��اء ل��ي ال��ق��رب خ��ل��وة ف��ي
ف��ان��ي ص��رت ال��ح��ب ج��ل��وة ف��ي

م��الم��ي ف��دع ع��ذول��ي أي��ا
دع��ان��ي ق��د ال��ص��دق ف��س��ي��د

واج��ت��الل��ي ال��ق��دس ل��ح��ض��رة
ال��م��ع��ان��ي خ��م��رة ك��اس��ه م��ن

ن��ور الح ال��ط��ور ب��ج��ان��ب
ج��ن��ان��ي س��ره م��ن أض��اء

ظ��ه��وًرا خ��ف��ي ق��د ب��ي��ان��ه
ال��ب��ي��ان غ��اي��ة وص��ون��ه

رم��ًزا ف��ه��م��ت ل��م��ا ف��ه��م��ت
ال��م��ب��ان��ي أح��رف ت��ح��وه ل��م

ش��ت��ى ل��ل��ط��ري��ق م��ظ��اه��ر
ي��ع��ان��ي ل��ه��ا م��ن أع��ج��م��ت ق��د

�ال �م� ج� وذو �الل ج� �ذو ف�
�ان �ت� �ت� اف� وذو �ال �م� ك� وذو

�ام �ي� ه� وذو �ون �ك� س� وذو
�ان �ي� ب� وذو �وت �ك� س� وذو

ت��راه ه��ائ��ًم��ا ت��ل��م ف��ال
األوان��ي ��ر ك��سَّ س��ك��ره م��ن

س��م��اًع��ا ش��وق��ه م��ن وت��اه
ال��ت��دان��ي م��ش��ه��د ف��ي ل��ل��ذك��ر

ب��روًق��ا ال��ح��م��ى ن��ح��و ش��ام إن
ال��ي��م��ان��ي ب��رق��ه��ا ي��ه��ي��ج��ة

ط��ري��ًق��ا ن��ح��وا ف��ري��ًق��ا ص��اح��ب
األوان ذا ق��ط��ب ش��اده��ا ق��د
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ال��ح��س��ي��ن��ي ال��م��ص��ط��ف��ى ال��س��ي��د
ج��م��ان��ي ع��ق��ده��ا ن��س��ب��ة ذو

ع��ت��ي��ق م��ن ال��ص��دق وب��ض��ع��ة
ث��ان��ي وخ��ي��ر غ��ار رف��ي��ق

ب��م��دح ي��ف��ي ل��م ف��م��ن��ط��ق��ي
ب��ن��اث��ي ض��ب��ط��ه ع��ن وك��ل

وص��ول درك��ه ع��ن ف��ال��ع��ج��ز
ي��دان��ي ال��ث��ن��ا ل��ن��ش��ر ذا م��ن

ه��ي��ا ال��ط��ري��ق م��ري��د ه��ي��ا
ح��ان ب��ط��ي��ب س��الًف��ا واش��رب

ب��ال��ج��الل��ه ال��ق��ل��ب وه��ي��م
ال��ك��ي��ان��ي ك��اس��ه��ا ل��ي��ش��رب��وا

ال��ت��ه��ان��ي س��م��ا ش��م��س ال��ح��ف��ن��ي ن��اد ن��ح��و ال��ك��ل وت��ج��ذب
س��ي��ر ب��ص��دق وش��م��ر ب��ادر

دان��ي م��ن��ك ال��س��ر ت��ش��ه��د ك��ي
رح��اب ف��ي األن��س وت��غ��ن��م

ال��غ��وان��ي ك��ن��س ب��ه ت��ج��ل��ى
م��ع��ان��ي ي��ا ب��ش��راك ب��ش��راك

�ان��ي األم� �ة �ل��غ� ب� �ذه ف��ه�

أن فينبغي بذلك، حرية وهي موقع أحسن عنده وقعت البكري السيد سمعها وملا
تهمل. وال تحمل

أصحابها. تراجم يف وسيذكر بعضها وذكر رشحها يطول كثرية مدايح املرتجم ويف
إحدى سنة األول ربيع عرشين سابع الظهر قبل السبت يوم عنه هللا ريض تويف
ا، جدٍّ عظيم مشهد يف األزهر يف عليه ُصيل أن بعد األحد يوم ودفن وألف، وماية وثمانني
ذلك ومن يوًما، عرش ثالثة امللوي األستاذ ووفاة وفاته بني وكان كبري، هول يوم وكان
إن الراغب: قول مصداق وظهر املرصية، الديار أحوال واختالل البال نزول ابتدأ التاريخ
إذا أنه وذلك املحسوس، املشاهد من وهذا البالء، نزول من مرص أهل عىل أمان وجوده
الهدى ويقيم املنكر، عن وينهي باملعروف ويأمر بالحق يصدع من الناس يف يكن لم
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املقرر املعلوم ومن البال، نزل القلوب تنافرت ومتى القلوب، وتنافرت العالم نظام فسد
بفساد الالزم وفساد العلما لصالح تابع امللوك وصالح وامللوك، بالعلما األمة صالح أن
رحى قطب هللا رحمه كان وقد قطبها، بدون تدور ال والرحى بفقده بالك فما امللزوم،
األمرا رشع وملا وإذنه، باطالعه إال وغريها الدولة أمور من أمر يتم وال املرصية، الديار
ذلك، من فمنعهم وأستأذنوه بك وصالح بك لعيل التجاريد إخراج يف بمرص القايمون
ذلك بدون قصدهم يتم ال أنه وعلموا تقدم كما بذلك يأذن ولم عليهم وشنع وزجرهم
وآل التجاريد وأخرجوا رادًعا، وال مانًعا يجدوا لم ذلك فعند وسموه، األستاذ فأشغلوا
رادًعا يجد فلم بداله ما وفعل بك عيل وملك بهم، والتمثيل وهالكهم لخذالنهم األمر
حتى يتضاعف يزل ولم والحجازية، والشامية املرصية بالبالد حينئذ البالء ونزل أيًضا،
القيام وهو للباطني تابع شك ال وهو الظاهرى الرس هو فهذا األرض، وأقطار الدنيا عم
وإحكام واإلسالم الهدى أعالم وإقامة القواعد، وتمهيد املتابعة وكمال النبوة وراثة بحق
الذين الوارثون هم أوليك آدم، بني وخالصة العالم، يف هللا أمناء ألنهم التقوى؛ مباني

خالدون. فيها هم الفردوس يرثون

ل��ع��ظ��م��ا ال��ق��ل��وب ف��ي ع��ظ��م��وه ول��و ص��ان��ه��م ص��ان��وه ال��ع��ل��م أه��ل أن ول��و

الوهاب عبد بن الدين زين بن الوهاب الشيخ/عبد محمد أبو الكمال شمس ومات
املفاخر أبي بن محمد سيدي القطب بن أحمد الدين شهاب بن بايزيد بن نور الشيخ ابن
عن وتجاوز هللا سامحه جده عند ودفن رشبني إىل جسده ونقلوا بمرص، الرشبيني داود
وكانت عيل، اسمه ثالث أخ ولهما محمد الشيخ أخوه خالفتهم يف بعده وتوىل سيآته،

وألف. وماية وثمانني إحدى سنة القعدة ذي غرة األحد ليلة املرتجم وفاة
الشيخ/محمد النحوي األصويل الفقيه املتفنن املتقن العالمة اإلمام الشيخ ومات
عيل الشيخ عن أخذ فارسكور، من وأصله الشافعي، الفارسكوري العبيدي موىس بن
والورع والزهد املعارف يف آية وكان والنفراوي، والبشبييش الدفري والشيخ قايتباي
والدمياطي، العزيزي الشيخ طريقة عىل قوصون بجامع دروًسا يلقي وكان والتصوف،
ومات جماعة، به وانتفع دروًسا هناك وألقى سنة، به وجاوز الحجاز إىل توجه وبآخرة

عنها. ريضهللا خديجة السيدة عند ودفن عظيم، مشهد له وكان بمكة
املالكي، النفراوي عامر أبو الشيخ/أحمد الطالبني مفيد العالمة اإلمام الشيخ ومات
والشيخ عنهم واملعقول والطحالوي، البليدي والشيخ النفراوي سالم الشيخ عن الفقه أخذ
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وانتفع وأفاد ودرس واملنقول، املعقول يف وبرع الرباوي، عيىس والشيخ والحفني امللوي
إحدى سنة تويف والتالميذ، الطلبة كثرة يف حظوة وله حافًال، درسه وكان الطلبة، به

أيًضا. وألف وماية وثمانني
وكان كتخدا، إبراهيم مماليك من وهما بك عيل وجن جوجو، بك حسن األمري ومات
وتعصب ا، رسٍّ اآلخرين وينافق ظاهًرا هؤالء يوايل حشداشينه بني ومنافًقا مذبذبًا حسن
ويعلمه ا رسٍّ يراسله صار ثم النوسات، إىل بك عيل أخرجوا حتى بك وخليل بك حسني مع
متكلمي يستميل فأخذ بك صالح إىل وانضم قبيل إىل تحول أن إىل وأرسارهم، بأحوالهم
أقصاب داخل يف املكاتبات ويرسلون بقبيل، ألغراضهم يكتبون كانوا أن إىل الوجاقلية
وصالح بك عيل حرض أن إىل والسكنات الحركات يف بمرص من مع وهو وغريها، الدخان
مكانه استمر االرتحال أرادوا فلما البساتني، جهة معهم وطاقه ناصبًا هو وكان بك
حدثته وربما عليه، املنة لنفسه ويرى إليه يشار بمرص بك عيل مع وبقي عنهم، وتخلف
ما لنفسه األمر وتمهيد أغراضه من يتمكن ال أنه بك عيل وتحقق دونه، باإلمارة نفسه
وأيوب بك محمد أتباعه مع فبيت قتله، عىل يدبر وأخذ أمره فكتم موجوًدا، بك حسن دام
حرض رجب شهر ثامن الثالثاء ليلة كان فلما اغتياله، عىل وتوافقوا وخشداشينهم، بك
فركب ركبا ثم الليل، من حصة معه وسمرا بك عيل جن خشداشه وكذا املذكور بك حسن

تقدم. كما الطريق أثنار يف واغتالوهما ومماليكهما، بك وأيوب بك محمد صحبتهما
أغا، خليل األمري ابن كتخدا حسن مملوك وأصله الرزاز جربجي رضوان األمري ومات
الذي بك الجني بيت من يوًما دخل الخردة، يبيع خردجي تركي شاب هذا أغا خليل وأصل
ينفذ وكان اآلن، املتخرب أغا الرحمن عبد بيت وهو الجني بسويقة املعروفة السويقة عند
فدعاه النجابة مخايل بالفراسة فيه ونظر إليه، قلبه فمال بك الجني فرآه الجهتني من
لسد عينه ثم عنده، وترقى مدة خدمته يف واستمر لذلك، فأجاب خدمته يف عنده للمقام
وساعدته إليه فنزل ينبغي، ما عىل سده يف اجتهد هو إن باإلكرام ووعده ثرساج جرس
إال الخراج له يحصل ال وكان الخراج لجبي عينه ثم ورجع، وأحكمه سده حتى العناية
حصاد أوان يف وكان نزل فلما سنة، كل يف القديمة البواقي عىل البواقي وتبقى باملشقة،
جميع وشطب بأول، أول والبواقي الجديد املال من األرز شعري املزارعني من فوزن األرز
زايًدا غلوٍّا السنة تلك يف ثمنه غال أنه واتفق وخزنه، وجمعه أذية، وال رضر غري من ذلك
هو فقال: هذا؟» «ما فقال: املال، بصناديق لسيده ورجع عظيم بمبلغ فباعه املعتاد عن
فهو الربح وأما حقي إال آخذ «ال فقال: األمر، وعرفه إلحضاره» أرسلتني الذي «مالك
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له وأهداها مليحة جارية ملخدومه واشرتى فذهب الباقي، وأعطاه ماله قدر فأخذ لك»،
ومنية وكفرها طصفة عن له ونزل بالتبانة، الذي البيت له وأعطى إليه وردها يقبلها فلم
كتخدا، ومصطفى كتخدا حسن هذا الخليل فولد املعدودين، األمراء من وصار تمامه،
وإبراهيم جربجي هللا وعبد كتخدا صالح ومماليكه بمرص، معدودين كبريين أمريين كانا
جربجي ورضوان بالفحل املعروف جربجي حسني حسن مماليكه ومن وغريهم خربجي
الخريين األمراء من هذا جربجي رضوان وكان أمري، املاية من أكثر وغريهما املرتجم هذا
أيًضا فنفاه كتخدا، الرحمن عبد بك عيل نفى وملا ومعروف، وبر أخالق مكارم له الدينني
فعاتبه الجاويشية، كتخدا أغا سليمان عند يوًما ذهب بك عيل إن ثم مرص من وأخرجه
عىل تعاتبني وال رضوان نفي عىل «تعاتبني بك: عيل له فقال جربجى رضوان نفي عىل
ويلقى الفتن إثارة يف يسعى منافق املذكور «ابني فقال: كتخدا؟» الرحمن عبد ابنك نفي
وال دينه يف يشينه ما عليه علمنا وما طيب إنسان فهو هذا وأما يستاهل، فهو الناس بني
عىل مات حتى سيادته يف يزل ولم ورده وخاطره»، خاطرك ألجل «نرده فقال: دنياه»،

أعلم. وتعاىل سبحانه وهللا السنة، هذه يف األوىل جمادى سادس فراشه
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بسبب بحري إىل املعينة التجريدة سافرت ثانيه يف األربعاء) بيوم املحرم شهر (استهل
حتى بك عيل جهده بذل وقد معهم، ومن بك وخليل بك حسني وهم: ذكرهم املتقدم األمراء
عسكرها ورس وأمريها الخميس يوم يف وسافرت وقت، أرسع يف ولوازمها أمرها شهل
فعدوا الخرض منية إىل عدوا وجدوهم دجوة ناحية إىل وصلوا فلما الدهب، أبو بك محمد
من بالبلدة وأحاطوا هناك إىل فتبعوهم وكرنكوابها، طندتا إىل ذهبوا فوجدوهم خلفهم،
الفريقني بني قايًما الحرب يزل فلم املحرم، شهر منتصف يف بينهم الحرب ووقع جهة كل
منه وطلبوا بك محمد إىل أرسلوا ذلك فعند والبارود، الجبخانة من عندهم ما فرغ حتى
وخادعهم بك محمد وكاتبهم الفريقني، بني من الحرب وارتفع األمان فأعطاهم األمان
وانحلت وصدقوه له فانخدعوا بك، عيل مخدومه وبني بينهم الصلح بإجراء لهم والتزم
يوم ثاني يف أرسل بك محمد إن ثم الليلة، تلك الحال وسكن آراؤهم واختلفت عزايمهم
بك خليل وصحبته بمفرده عنده فحرض مشورة، معه ليعمل يستدعيه بك حسني إىل
استقربهما فعندنا يجدوه، فلم إليه ودخلوا مجلسه إىل وصلوا فلما فقط، تابعه السكران
ما يعلم ولم شبكة بك حسن إثرهما يف وحرض وقتلوهما، جماعة عليهما دخل الجلوس
سايس رجل فعاقه الرجوع فأراد بالرش، قلبه أحس املكان من قرب فلما لسيده، جرى
فلما رأسه، واحتز الجند بعض فلحقه األرض، إىل فوقع بنبوت ورضبه مرزوق يسمى
إىل والتجأوا البدوي أحمد سيدي رضيح إىل ذهبوا معه ومن الكبري بك خليل بذلك علم
يقتلوهم، لم ذلك فعلوا فلما بإخوانهم، الحقون أنهم وعلموا الخوف بهم واشتد قربه،
سكندرية ثغر إىل بنفيه فأمر معه، ومن بك خليل أمر يف سيده يستشري بك محمد وأرسل
باب من املدينة ودخلوا والتجريدة بك وصالح بك محمد ورجع بها، ذلك بعد وخنقوه
يقولون: والخدم فضة من صوان يف محمولة الروس وأمامهم عظيم، موكب النرصيف
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روس ستة وعدتها والتعبيس، االنقباض بوجهه ظاهر بك وصالح محمد» عىل «صلوا
بك وإسماعيل بك وحمزة شبكة بك وحسن السكران بك وخليل بك حسني رأس وهي:

املحرم. عرش سابع الجمعة يوًما وذلك الوايل، أغا وسليمان مدفع أبي
ويوم ويف الناس، واطمأن الحج نجاب حرض صفر) عرش رابع الثالثاء يوم (ويف
بلفيه، بك خليل الحاج وأمري املدينة ودخلوا بالسالمة الحجاج وصل عرشه سابع الجمعة

والوقايع. الحركات هذه بسبب تعبهم يظنون وكانوا الحجاج، بسالمة الناس ورس
إىل بعضهم ونفى مرص، من األمراء من جملة بك عيل أخرج صفر) عرش ثامن (ويف
عبد تابع كتخدا محمد وفيهم الفيوم، إىل البعض وأرسل الحجاز إىل وبعضهم الصعيد
مستحفظان اختيار باش مصطفى تابع كتخدا هللا وعبد كتخدا حسن وقرا كتخدا هللا
باشية أوده وبعض الباقرجي، أفندي وحسن الجرديل كتخدا ومحمد جاويش وسليمان
الجامكية. مواجب بك عيل رصف (وفيه) جمليان. الرشيف أفندي وعيل جربجي وعيل
البدوي أحمد سيدي برضيح الخادم سعد أوالد عىل وقبض بك عيل أرسل (وفيه)
من ومنعهم البلد من وأخرجهم قدرها، يقدر ال عظيمة أمواًال منهم وأخذ وصادرهم
بالسدنة وقيده املعطي عبد حسن الحاج وأرسل األحمدي املقام خدمة ومن سكناها
العظيمة، والقيسارية والسبيل والقبة الجامع بناء يف ورشع املذكورين، عن عوًضا
البغايا وضمان والعيارين والحرمية والنشالني والهمل الخادم أوالد مظالم منها وأبطل

ذلك. وغري والخواطي
وقفطان بمرسوم الرومية الديار من قابجي حرض األول ربيع شهر تاسع ويف

الدولة. من بك لعيل وسيف
يوم (ويف مخنوًقا سكندرية بثغر الكبري بك خليل بموت األخبار وصلت (وفيه)
تقادم له وقدم عنده فتغدى باستدعا، بك عيل بيت إىل الباشا نزل عرشه) ثاني السبت

وهدايا.
العادة، عىل بك عيل بمنزل األمراء اجتمع اآلخر) ربيع عرش ثاني األحد يوم (ويف
انقىضاملجلس فلما بك، صالح قتل عىل أتباعه مع بيت بك عيل كان وقد بك صالح وفيهم
املعروف بشناق بك وأحمد بك ورضوان بك وأيوب بك محمد معه ركب بك صالح وركب
ومن بك بصالح الجميع وأحدق الطنطاوي، بك وعيل الجداوي بك وحسن بالجزار
بسويقة املفارق عند الطريق مضيق إىل وصلوا فلما والطوايف، واملماليك الجند خلفهم
مع حماقة بك محمد له وأحدث قليًال، بك صالح عن معه ومن بك، محمد تأخر عصفور
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ما سيوفهم اآلخرون وسحب بك صالح ورضب رسيًعا، غمده من سيفه وسحب سايسه
الضاربون الجماعة ورمح األرض، عىل طريًحا ووقع قتلته وكملوا بشناق، بك أحمد عدا
عىل خرجوا بسيدهم نزل ما وأتباعه بك صالح مماليك رأوا وعندما القلعة، إىل وطوايفهم
عاتبوا يتحدثون بعضهم مع وجلسوا بالقلعة القاتلون الجماعة استقر وملا وجوههم،
وترضب سيفك تجرد لم «ملاذا له: وقالوا بك صالح معهم رضبه عدم يف بشناق بك أحمد
وقال: فامتنع سيفك» «أرنا بعضهم: له فقال فكذبوه معكم» رضبت «بل قال: مثلنا؟»
أنهم وعلم منهم نفسه يف وأخذ سكتوا ثم الفرجة»، ألجل غمده من يخرج ال سيفي «إن
بك لعيل مملوك يكن لم هذا بك أحمد أن وذلك غايلته، يأمن فال بذلك سيدهم سيخربون
عندما الحكيم، باشا عىل أتباع جملة يف مرص إىل حرض بشناق بالد من أصله كان وإنما
إحدى سنة إىل خدمته يف فأقام وألف، وماية وستني تسع سنة يف مرص عىل واليًا كان
بك أحمد فاستأذن التاريخ، ذلك يف الحج بإمارة بك صالح وتلبس ألف، وماية وسبعني
وألبسه وأحبه وأكرمه بك صالح مع فحج الحج يف له وأذن الحج يف باشا عيل املذكور
خدم ثم عيل، بك هللا عبد عند وخدم األحوال به وتنقلت صحبته، ورجع املرصيني زي
وصار الصنجقية، قلده حتى املناصب يف فرقاه وفروسيته شجاعته فأعجبه بك عيل عند
عىل بك عيل عزم فلما عليه، السابقة بك صالح منه يراعي يزل فلم املعدودين األمراء من
ملا فيه ضارب أول يكون أن وأوصاه بالذكر، خصصه وغدره السابقة بك صالح خيانة
عيل غدر وحذره بك صالح إىل ذلك أرس بك أحمد إن له: فقبل له، العصبة من فيه علمه
يوجب ما منه يحصل ولم واملواثيق، واأليمان العهود من بينهما ملا يصدقه فلم إياه بك
إليه أشار بك بعيل بك صالح اختىل فلما فعًال، عليه ينكر ولم يش يف يعارضه ولم ذلك
ما حصل فلما هو، من يعلم ولم املخرب من نفاق ذلك بأن بك عيل له فحلف بلغه، بما
تخيل بالقلعة، استقرارهم عند له ومناقشتهم له الجماعة مراقبة الجزار ورأى حصل
منازلهم إىل وانرصفوا القلعة من نزلوا فلما القضية، تجسم ظنه يف وتحقق الوهم وداخله
ما أمره بكتمان حريمه وأوىص اإلسكندرية، إىل وذهب مرص من وخرج الليلة تلك تفكر
عنه سألوا به وركو بك عيل بمنزل حضوره تأخر فلما مرص، عن يتباعد حتى أمكنهم
فلم إليه الدخول وطلب ليعوده بك محمد يوم ثاني يف إليه فحرض متوعك، إنه له: فقيل
«ال فقالو: حريمه عنه فسأل فرشه، يف يجده فلم مبيته محل إىل فدخل منعه، يمكنهم
بك عيل وأرسل يجدوه، فلم عليه وفتشوا عليه». بالدخول ألحد يأذن ولم محالٍّ له نعلم
وفتش شكربره بيت وهو بالبيت فأحاط وقتله، عليه بالتفتيش وأمره أغا الرحمن عبد
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جزايريل صورة يف الواقعة ليلة هرب كان قد وهو يجده، فلم والخطة البيت يف عليه
السعاة ووصل بحري إىل وسافر شلقان، إىل بمفرده وسعى لحيته وقصقص مغربي
واحتمى بالقبطانة نزل فوجدوه عليه بالقبض فأرسل باألسكندرية، بأنه بك لعيل بخربه
الذي الذكر الشهري الجزار باشا أحمد وهو يأتي، كما ذلك بعد كان ما أمره وكان بها

املمالك. يف صيته وطار الشامي الحج وإمارة الشام وتوىل عكا تملك
بك محمد فنزل الجزيزة، وعرب حبيب بن سويلم عىل تجريدة بك عيل عني (وفيه)
يجد فلم دجوة إىل بك أيوب ذهب فلما سويلم، إىل بك وأيوب الجزيرة، عرب إىل بتجريدة
وصله فلما البالد، يف متفرقني الحبايبة وباقي سندنهور يف بايتًا سويلم وكان أحًدا، بها
دوايره ونهبوا الهنادي إىل والتجأ البحرية، إىل معه بمن وهرب سندنهور من ركب الخرب
وخليل بك حسني واقعة بسبب عليه واحتج مرص، إىل باملنهويات وحرضوا ومواشيه،
بالكلف وساعدهم التقادم لهم وقدم والجراح، الديرس واقعة بعد دجوة إىل أتيا ملا بك
كان. ما كاينًا املظاهر أصحاب إزالة يف اجتهاده الباطني والغرض ذلك، ونحو والذبايح
منفيٍّا، الخربطيل كتخدا عىل بإخراج بك عيل أمر عرشه: تاسع اإلثنني يوم ويف
السويس إىل وإخوته الشميس درب أفندي حسن ونفي مملوكه كتخدا يوسف وكذلك
خليل وكان املنفوخ، عزبان كتخدا وعثمان الجلفي كتخدا وسليمان الحجاز، إىل ليذهبوا

غزة. إىل هرب بك صالح بقتل سمع فلما بالرشقية، السيوطي بك
من صناجق ثالثة وقلد القلعة إىل بك عيل طلع األوىل جمادى خامس األحد يوم ويف
حج أمري رضوان بك وحسن جرجا والية تابعه بك أيوب وقلد وجاقلية، وكذلك أتباعه

الوايل. وقلد
اليوم. ذلك يف املواجب ورصف الدفرتدارية، بك إسماعيل قلد اآلخرة جمادى ويف

بطلب مرسوم يده وعىل الرومية، الديار من أغا وصل رجب شهر منتصف ويف
بك سليمان أحرض بك عيل وكان املرسوم وقروا بالديوان فاجتمعوا للسفر عسكر
وماية وسبعني اثنتني سنة من هناك منفيٍّا وكان املنصورة، بناحية نفيته من الشابوري

وألف.
السفر أمري الشابوري بك سليمان ولبسوا بالقلعة، الديوان عملوا الثالثاء يوم ويف
جملة ومعه بتجريدة الذهب أبو بك محمد وسافر تشهيله، يف وأخذوا الروم إىل املوجه
بينهم ترددت باله من قربوا فلما همام، العرب شيخ ملنابذة واملقاتلني الصناجق من
يتعدى وال برديس حدود من همام العرب لشيخ يكون أن عىل معه واصطلحوا الرسل،
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فأرسل مولود بك ملحمد ولد أنه العرب شيخ بلغ ثم ذلك، عىل واتفقوا بعدها، ملا حكمه
مرص، إىل معه ومن بك محمد ورجع للمولود، منه إنعاًما أيًضا برديس عن بالتجاوز له
وأمر قوية علقة ورضبه بالسقط، املعروف الكتبي أحمد الشيخ عىل بك عيل قبض وفيه
أفندي حسن وصاهر إسالمبول إىل ذهب الرومي البحر إىل نزل فلما قربص، إىل بنفيه
يف يسعى العالم دهات من املذكور وكان مات، أن إىل هناك وأقام املنجم مسكني قطة

وتداخله. سبكة بحسن الحق ويبطل الباطل يحيى والدعاوي القضايا
يحدث أن أراد وكان باشا، محمد مرص واىل جهة من قلقة حصلت عرشه سابع ويف
األبواب وملكوا فأصبحوا بك عيل إىل بك هللا عبد كتخداه به فوىش بك عيل ضد حركة
أحمد بيت إىل امليدان باب من فنزل بالنزول، وأمروه القلعة وحواىل واملحجر والرميلة

الحرسجية. عنده وأجلسوا كشك بك
الباشا. عن عوًضا قايممقامية بك عيل تقلد شعبان) غرة األحد يوم (ويف

األجناد من رجل إىل مستحفظان أغا الرحمن عبد بك عيل أرسل الخميس) يوم (ويف
بحري جهة منفيٍّا هذا إسماعيل وكان بقتله، وأمره القاسمية من أغا إسماعيل يسمى
والفروسية بالشجاعة مشهوًرا وكان الصليبة جهة ببيته وأقام ذلك، مرصقبل وحرضإىل
أنه علم ينتظره بأتباعه واقًفا األغا إىل ونظر وطلبه، بيته حذا األغا وصل فلما واإلقدام،
فامتنع بك، عيل بأمرة النسق هذا عىل كثرية ألناس قتله تقدم ألنه كغريه؛ ليقتله يطلبه
وعمر تركية جارية أيًضا وهي زوجته، سوى أحد عنده يكن ولم بابه وغلق النزول من
زوجته وصارت الباب، من إليه العبور يستطيعوا فلم عليهم ورضب وقرابينته بندقيته
وهو يومني ذلك عىل واستمر كذلك، وانجرح أناًسا منهم قتل حتى يرضب وهو له تعمر
البارود منه فرغ أن إىل عليهم ممتنع وهو أتباعه من وقتلوا عليه وتكاثروا وحده، يحارب
وهو ورضبه شخص له فوقف الدرج من ونزل فصدقهم، باألمان ونادوه والرصاص

تعاىل. هللا رحمه ظلًما، راسه وقطعوا وقتلوه عليه وتكاثروا الدرج من نازل
والفقراء. الناس عىل املواجب رصفت عرشة) تاسع (ويف

زائد. تجمل يف الروم إىل املوجه السفر موكب خرج عرشينه) ثامن (ويف
ببوالق، الديوان معلم اليهودي إسحق املعلم عىل بك عيل قبض رمضان) عارش (ويف
يف كثرية أناًسا صادر وكذلك مات، حتى ورضبه ذهب محبوب وألف أربعني منه وأخذ
وسلب املصادرات ابتدع الذي وهو وغريهما، والكهن العشوبي مثل التجار من أموالهم

بعده. من به واقتدى ظهوره، مبادى من األموال

187



الثاني) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

إسالمبول إىل وأرسلها جياًدا مرصية وخيوًال حافلًة هدية بك عيل هيأ شوال) (ويف
إىل مكاتبات وكتب باشا رساج أغا إبراهيم بذلك املتسفر وكان الدولة، ورجال للسلطان
من يعتقده ملا مكاتبات أيًضا له يكتب أن الوالد الشيخ من والتمس ورجالها، الدولة
وايل العظم ابن بك عثمان من الشكوى ذلك ومضمون عندهم، وإشارته كالمه قبول
لهم، ومعاونته إليه املطرودين املرصيني بعض انضمام بسبب عنها عزله وطلب الشام،
مع فسافروا الربىل، أفندي ومحمد العرييش الرحمن عبد الشيخ يرسل أن منه وطلب

أيًضا. الشامي بالقطر قدمه وضع بذلك وغرضه الهدية
أغا إبراهيم وفيهم أيًضا، األمرا من جماعة بنفي رسم العقدة) ذي عرش ثاني (ويف
جمليان جاويشان أغاباش وخليل جاويشان أفندي وإسماعيل متفرقة اختيار الساعي
رضوان بك حسن تابع بك ورضوان جراكسة أفندي ومحمد تفكجيان وباشجاويش
قبل دراهم منهم وأخذ وقبيل، واسكندرية ورشيد دمياط إىل منهم فأرسل والزعفراني،
يخرجه، فيمن طريقته هذه وكانت أتباعه، يف وفرقها بالدهم عىل واستوىل خروجهم
مماليكه عىل فيفرقها وأقطاعهم بالدهم ويأخذ يخرجهم ثم أوًال أموالهم يستصفي
إىل محمد وابنه جدك كتخدا إبراهيم أيًضا ونفى مكانهم، يف يؤمرهم الذين وأتباعه،
الحسبة يف مكانه ويل نفاه فلما الحسبة وواله عزله ثم كتخدا. هذا إبراهيم وكان رشيد

أعلم. وهللا أغا، مصطفى

واألعيان املشايخ من السنة هذه يف مات من وأما

بن أحمد الشيخ األنام، وعمدة اإلسالم شيخ املتكلم األصويل املحدث الفقيه اإلمام (مات)
الشافعي الخالدي الكريمي الدين كريم بن يوسف بن محمد بن الكريم عبد بن الحسن
فعرف الجوهر يبيع كان والده ألن الجوهري؛ له: قيل وإنما بالجوهري، الشهري األزهري
أهل فاق حتى تحصيله يف وجد بالعلم واشتغل وألف، وتسعني ست سنة بمرص ولد به،
أحمد الشهاب منهم كثريون مشايخه سنة، ستني نحو وأفتى باألزهر ودرس عرصه،
أحمد والشهاب املنويف منصور والشيخ األزهر الجامع إمام الطوخي ورضوان الفقيه بن
العز أبو محمد والشيخ البشبييش الروف عبد والشيخ الديوي ربه عبد والشيخ الخلييل
محمد والشيخ الشافعيون، املحيل الجواد عبد والشيخ اإلطفيحي محمد والشيخ العجمي
الكنكيس هللا عبد والشيخ الحصيني سليمان والشيخ النفراوي أحمد والشيخ السجلمايس
سليمان والشيخ الهشتوكي أحمد والشيخ زكري وابن الورزازي الصغري محمد والشيخ
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املالكيون، النرشتي ومحمد القسطنطيني ومحمد املغربي القادر عبد والسيد الشربخيتي
أربع سنة يف والنخيل البرصي من فسمع وألف وماية عرشين سنة يف الحرمني إىل ورحل
علوًما الرحالت هذه يف وحمل وألف، وماية ثالثني سنة يف ثم وألف، وماية وعرشين
بمرص، خليفة وجعله الحسيني الرشيف هللا عبد موالي ابن الطيب موالي وأجازه جمة،
من سمعه ما تفصيل إجازاته بعض يف وجدت وقد ذكرت، من غري كثريون شيوخ وله

نصه: ما شيوخه

الرحمة حديث مع العامة واإلجازة الستة الكتب أوايل والنخيل البرصي عىل
واإلجازة والتصوف والحديث الفقه كتب بعض اإلطفيحي وعىل برشطه.
للسنويس، الكربى وألف وماية وعرشين ست سنة يف السجلمايس وعيل العامة.
كتاب إىل البخاري وأول القزويني تلخيص وبعض ورشحه املنطقي ومخترصه
وأجازه. الستة أوايل زكري ابن وعىل وأجازه. العطانية الحكم وبعض الغسل
السنويس وعقايد للسعد العقايد ورشح بطرفيه الصحيح الكنكيس وعىل
للمكودي األلفيه ورشوح آخره، إىل مالك البن التسهيل ورشح ورشوحها
وعىل بسائرها. اإلجازة الهشتوكي وعىل التلخيص، ورشح بتمامة واملطول
وعىل الورقات. ورشح املصطلح ألفية ورشح مراًرا التلخيص رشح النفراوي
الهايم، ابن ألفية ورشح التحرير ورشح مراًرا اإلسالم لشيخ املنهج الديويرشح
املنويف وعىل الجزرية. ورشح األلفية عىل عقيل ابن ورشح التلخيص ورشح
التحرير رشح الفقيه ابن وعىل التلخيص. ورشح للمحيل ورشحه الجوامع جمع
والخبييص. التلخيص ورشح النسفية العقايد ورشح مراًرا الخطيب ورشح
السالم. لعبد الجوهرة ورشح مراًرا قاسم وابن الخطيب رشح الطوخي وعىل
الورقات. ورشح واملصام واألشموني التلخيص ورشح البخاري الخليفي وعىل
الرحبية رشح الشربخيتي وعىل بتمامة للسنويس الكربى رشح الحصيني وعىل
ورشح مراًرا بتمامة. الكربى رشح الورزازي وعىل وغريهما. اآلجرومية ورشح
مراًرا املنهج البشييش وعىل وغريه. والتفسري مخترصالسنويس ورشح الصغرى
التحرير ورشح والشمايل املصطلح وألفيه والتلخيص، مراًرا الجوامع وجمع

وغريه. لزكريا

لفًظا فأجازه نارص بن أحمد سيدي بالقطب واجتمع بخطه، وجدته ما نص هذا
الحي وعبد الدنجيهي السعود وأبو البناء وأحمد البكري املواهب أبو أجازه وممن وكتابة،
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الثاني) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

الخلخايل الكريم عبد بن عمر الحرمني ويف املليجي. الرحمن عبد بن ومحمد الرشنباليل
بأهله الحرمني إىل بآخره وتوجه برشطه. باألولية املسلسل منه وسمع دروسه حرض
وانقطع الناس، عن فانجمع مرص إىل عاد ثم الواردون به وانتفع الدروس، وألقى وعياله
التوحيد، يف التقليد ربقة عن العبيد منقذة منها تآليف وله به ويتربك يزار منزله يف
وأخرى قبورهم يف األنبياء حياة يف وأخرى األولية يف ورسالة السالم، عبد عىل وحاشية

وغريها. الغرانيق يف
وجهز السنة، من األوىل جمادى ثامن األربعاء يوم الغروب وقت وفاته وكانت
درب داخل القادرية بالزواية ودفن حافل بمشهد األزهر بالجامع عليه وُصيل بصباحه
الصاوي أحمد بن مصطفى الشيخ العالمة العرص نادرة ورثاه هللا. رحمه الدولة، شمس

وهي: الفريدة، القصيدة بهذه

ت��ج��ت��ري ب��ال��م��ك��اره ل��ك م��ا ده��ر ي��ا
ت��ح��ت��ري ال��م��ك��ارم أرب��اب ول��ف��ق��د

م��اج��د م��ع م��اج��ًدا م��ن��ا ت��غ��ت��ال
ال��م��ن��ص��ر ب��ط��ي��ب ط��ب��اي��ع��ه ط��اب��ت

ت��رى وم��ا ال��ك��ري��م اب��ن ال��ك��ري��م ت��ردي
ال��م��ت��ب��ص��ر ال��م��اه��ر ل��ع��ه��د ��ا ح��قٍّ

ع��ش��ي��رة ع��زي��ز ال��م��ول��ى أص��ب��ح إن
أح��ق��ر ذل ذل ف��ي أم��س��ي��ت��ه

م��ق��دم وه��و ال��ن��ف��س ك��ري��م ي��غ��دو
م��ت��ق��ه��ق��ر ب��ه ه��ون ف��ي ف��ي��روح

ح��ال��ه ح��ال��ة ب��ال��ص��ف��و ح��ل��ت وإذا
أك��در ع��ي��ش ب��ن��غ��ي��ص م��ررت��ه��ا

ح��ق��ه��م األف��اض��ل ف��ي ت��رع��ى ك��ن��ت ل��و
األع��ص��ر ف��ي ش��م��ل��ه��م م��ج��م��ع أب��ق��ي��ت

م��ع��ت��د ل��ده��ر ي��س��ع��دن��ي ل��ي م��ن
ذك��ر م��ع��روف م��ف��ت��رى خ��ون ش��ي��م��ت��ه ال��غ��در
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ال��ن��ه��ى أول��ي م��ج��د ال��ف��ض��ل ك��ه��ف ف��ق��د ف��ي
ي��ن��ك��ر ل��م ال��ورى ف��ي

وال��ت��ق��ى وال��ف��واض��ل ال��ف��ض��اي��ل ح��اوي
ال��م��ف��خ��ر األص��ي��ل وال��م��ج��د وال��ج��ود

ال��ذي وال��ب��ح��ر ال��غ��واض درة ه��و
ال��ج��وه��ر ب��در ق��ذف��ت أم��واج��ه

ال��ورى اع��ت��ص��م ب��ه��ا وث��ق��ى ع��روة ه��و
األب��ه��ر ورد ح��ب��ال ان��ق��ط��ع ع��ن��د

ك��ل��ه��ا األم��اج��د ع��ل��ى أض��اء ب��در
ال��م��س��ف��ر ال��م��ن��ي��ر ال��ب��در ع��ل��ى ح��ت��ى

ي��د ل��ه��ا ت��م��د ال ف��خ��ر وس��م��ا
اق��ص��ري ل��ه��ا: ق��ال ع��اله وط��ول إال

ف��ك��ره م��واض��ي أم��ا م��ع��ه��د ذو
ت��ح��ت��ري ق��ال��ت: ال��ش��ه��ب ض��ارع��ت��ه��ا إن

رح��ال��ه ح��ط ال��م��ج��د ق��وس ق��اب ف��ي
ع��ن��ص٥٣٧ وع��م��ت وال��م��ش��ت��ري م��ري��خ��ه ع��ل��ى وم��ش��ى

ف��ض��ي��ل��ة ب��ك��ل ب��ص��ي��رت��ه ح��اط��ت
ال��م��ب��ص��ر ع��ي��ن اإلدراك

وج��دت��ه ال��ع��ل��وم ف��ي ت��خ��ت��ب��ره إن
ال��م��خ��ب��ر ع��ي��ان ع��ن األدل��ة ق��ال

ب��ش��ع��ره ث��م ال��دي��ن ف��ي ف��ب��ف��ق��ه��ه
وال��ب��ح��ت��ري ال��راف��ع��ي أم ي��ن��س��ي��ك

م��س��دًدا ق��ال ال��ح��زم ف��ي رم��ت��ه أن
األش��ع��ري وج��دت ت��وح��ي��ًدا رم��ت أو

زه��ده ب��الغ��ة أو ن��ح��ًوا رم��ت أو
وال��س��ري وس��ي��ب��وي��ه زم��ان س��ع��د

ح��دي��ث��ه ال��رواة إس��ن��اد ص��ح ق��د
األك��ب��ر ال��م��ق��ام ذوي ال��ث��ب��ات أه��ل
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الثاني) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

ب��ه ف��م��ا ال��ص��ح��ي��ح م��ن ال��ص��ح��ي��ح ي��روي
ي��زدري م��ن وال وه��ن وال ض��ع��ف

ل��ن��ا ي��ب��دي ك��م��ال��ه ب��ن��ط��ق وغ��دا
أن��ور ش��ك��ل ض��م��ن ال��ن��ت��ي��ج��ة ع��ي��ن

أن��زل��ت ق��د م��ع��ارف ل��ش��م��س ع��ج��ب
األق��ف��ر ال��ت��راب ذا ف��ي ب��ن��ج��وم��ه��ا

ب��روح��ه أل��م ال��ذي ال��م��ن��ون ل��ي��ت
ال��س��ري ذا وأب��ق��ى ال��دن��ي��ا ب��ن��ي أف��ن��ى

ال��رض��ا وب��ل ض��م��ه ل��رم��س س��ق��ي��ا
ال��م��م��ط��ر ال��س��ح��اب وك��ف ال��ه��ن��ا غ��ي��ث

زه��رة م��ن ق��ط��ف��ت ل��ع��ي��ن ح��ق
أزف��ر دم��ع غ��زي��ر ع��ل��ي��ه ت��ب��ك��ي

أق��الم��ه��ا م��ن ال��خ��د ف��وق ون��خ��ط
األس��ط��ر ط��روس ف��ي ح��زن ت��ح��ب��ي��ر

وت��ص��ب��ًرا ل��ل��ق��ض��اء ص��ب��ًرا ل��ك��ن
ال��م��أج��ر ح��س��ن ل��إلن��س��ان ل��ي��ك��ون

رض��ا األول��ى ال��ص��دم��ة ع��ن��د ف��ال��ص��ب��ر
ي��ص��ب��ر؟ ل��م إن ال��م��ح��ت��ال ح��ي��ل��ه م��ا

أس��وة ه��ن��ال��ك ل��ن��ا إن ح��ي��ث م��ن
األط��ه��ر وب��ال��ن��ب��ي ب��ال��س��ال��ف��ي��ن

آل��ه م��ع إل��ه��ه ع��ل��ي��ه ص��ل��ي
األظ��ه��ر ال��م��ق��ام أص��ح��اب وال��ص��ح��ب

م��ؤرًخ��ا ق��ال ال��ص��اوي م��ص��ط��ف��ى م��ا
ال��ج��وه��ري ح��ب ال��ع��ي��ن ل��ح��ور ب��ش��رى

تاريخها: بيت بقصيدة اإلدكاوي هللا عبد الشيخ ورثاه
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ال��ج��وه��ري ال��م��ج��د ل��ل��م��ل��ي ح��اًال أع��دوه ق��د ال��ص��دق م��ق��ع��د

شيخ النحوي األصوايل الدراكة الفقيه الفهامة الحرب العالمة العالم اإلمام (ومات)
األزهري، الشافعي الرباوي الزيربي محمد بن عيىس الشيخ األفهام ذوي وعمدة اإلسالم
مصطفى الشيخ عىل وتفقه وقته مشايخ عىل العلم فقرأ صغري وهو األزهر الجامع ورد
له وشهد وأنجب والشرباوي، والجوهري امللوي دروس وحرض الفقيه، وابن العزيزي
واشتهر حلقته واتسعت الطلبة، به وأحدقت الفقه يف الدروس وقرأ عرصه، أهل بالفضل
وجودة الفقه يف استحضاره لكثرة الصغري بالشافعي لقب حتى الفقهيه الفروع بحفظ
عن الحديث وروى مدرسني، وصاروا طبقة بعد طبقة العرص طلبة به وانتفع تقريره،
ساير ويف العفيفي الوهاب عبد الشيخ يف االعتقاد حسن وكان الدفري، محمد الشيخ
عىل ورشح التوحيد، يف الجوهرة رشح عىل حاشية منها مقبولة مؤلفات وله الصلحاء،
زال وال خاصة، بالفقه يتعلق ما حديث كل يف يذكر مجلد، يف للسيوطي الصغري الجامع
صباحه يف وجهز رجب، رابع اإلثنني ليلة سحر تويف حتى ويعيد ويدرس ويفيد يميل
واستقر ومقام، مزار قربه عىل وبني باملجاورين ودفن حافل بمشهد باألزهر عليه وُصيلِّ
رحمه أبيه، تالمذة حضوره والزم أحمد، الشيخ العالمة ابنه تدريس التصدر يف مكانه

هللا.
املسلمني ومفتي املحققني عمدة النبيه، الذكي واللوذعي الفقيه، العالمة األمام ومات
الشيخ وقته شيخ عىل تفقه األزهري، الحنفي املقديس الدين نور بن حسن الشيخ
مصطفى الشيخ دروس وحرض الزيادي العزيز عبد محمد والشيخ املنصوري سليمان
ودرس وغريهم، والبليدى والحفني والجوهرى وامللوي الرضير عىل والسيد العزيزي
جعله باألزبكية مسجده كتخدا عثمان األمري بنى وملا شيوخه حياة يف األزهر بالجامع
الحنفية فتوى شغر وملا أمره، وراج الجامع قرب منزل يف وسكن به، وإماًما خطيبًا
له وكان كتخدا الرحمن عبد بعناية الحنفية، شيخ جعل املنصوري سليمان الشيخ بموت
واشتهر األمراء، بعض بمساعدة األزبكية بركة عىل مرشًفا نفيًسا منزًال ابتنى ثم ألفه، به
املحمودية واملدرسة الحنفية لشيخ املرشوطة كالرصغتمشية أماكن بعدة ودرس أمره
واقتنى األقوال، من الراجح فيه ذكر املذهب فقه يف متنًا وألف وغريها، مطهر والشيخ
ما كالمه ومن مهذبة، وأخالق ولطافة وألفة ذوق عنده وكان األمثال، بديعة نفيسة كتبًا

العيدروس: للشيخ أملعية رسالة عىل كتبه
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ال��م��ع��ي��ه س��ر ع��ن ت��ف��ت��ر أل��م��ع��ي��ة ب��وارق ل��م��ع��ت
ال��خ��ف��ي��ه ال��س��ب��ل وت��وض��ح ال��م��ب��ي��ن ال��ح��ق إل��ى ت��ه��دي
األل��م��ع��ي��ه ال��س��راة اب��ن ي��ف ال��ش��ر اب��ن ال��ش��ري��ف ن��ور
ال��ج��ل��ي��ه ال��م��ن��ح ذي ح��م��ن ال��ر ال��ع��اب��د ال��ع��ي��دروس

السنة. من اآلخرة جمادى عرش ثامن الجمعة يوم تويف
الدين بدر بن محمد الشيخ الدهر ونجباء العرص أذكياء أحد العالمة اإلمام مات
بنفسه وحرض جده وأجازه بقليل القرن قبل ولد الرشنبابيل، الشمس سبط الشافعي
هللا عبد وسيدي العزيزي مصطفى والشيخ الديوي ربه عبد كالشيخ وقته، شيوخ عىل
وله وأفاد، وألف وناضل وباحث آخرين، يف امللوي والشيخ الحنفي عيل والسيد الكنكيس
ومعرفة اللغة لعلم ميل وله الناس، أيدي بني موجود وكالمه جيدة الشعر يف سليقه
رسه، هللا قدس عربي، ابن الدين محيى الشيخ يف الوقيعة كثري كان أنه غري باألنساب،
فينصحونه، بذلك يتعلق فيما العلم بعضأهل يباحث وكان عليه الرد يف رسايل عدة وألف
أنه وبلغني اعرتافه، عىل يثبت وال أخرى وينكر تارة فيعرتف ذلك يف الكالم من ويمنعونه
تلك واحرتقت بالنار منزله فاحرتق ونام، الليايل من ليلة يف عليه الرد يف رسالة مرة ألف
التعصب، من عليه كان عما يرجع فلم ذلك ومع الكتب، من احرتق ما جملة من الرسالة
ويغض أسئلة عليها ويرتب الحنفية، مع مسايل بعض يف فيتكلم ملذهبه تعصب وربما
بيتني وأنشد رثائة، عن وهيئته ضيق عن حاله يخل لم ذكر مما عليه كان وملا عنهم،

قال: هللا رحمه الدفري، محمد الشيخ ابن محمد الشيخ من سمعتهما

ي��ذاق ول��و خ��ل ال��خ��ل وط��ع��م خ��ب ف��ي��ه ح��ب ك��ل زم��ان
نَ��َف��اق ل��ه ف��ال��ن��ف��اق ف��ن��اف��ق ن��ف��اق ب��ض��اع��ت��ه س��وق ل��ه

قوله): (ومن

غ��ف��ور ف��ال��ك��ري��م ذن��بً��ا أذن��ب��ت أك��ن وإن ك��رام ي��ا ح��م��اك��م ف��ي أن��ا
م��ش��ه��ور ال��ورى ف��ي ي��دي��ك��م ون��دى ن��زي��ل��ه ي��ض��ام أن ح��م��اك��م ح��اش��ى
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الدعوجي. عمر الشيخ الشافعي املقام القراء شيخ وفاة تاريخ يف وله

اع��ت��ب��ر ل��م��ن م��ؤرًخ��ا ف��ق��ل��ت ف��ض��ل ل��ه ق��راء ك��ب��ي��ر ال��ن��ع��اة ن��ع��ت
ع��م��ر ي��ا ب��ع��دك ال��ك��ب��ر ك��ي��د وي��م��وت ب��م��وت��ه ال��دع��وة إح��س��ان ل��ي��م��وت

بعد نصها وهذا بالحوادث، القدرة تعلق يف مباحث تحرير سماها رسالة (وله)
البسملة:

بعد)، (أما بعده من نبي ال من عىل وسلم هللا وصىل حمده، حق هلل الحمد
قايل: فمن االغتبارية، باألمور األزلية القدرة تعلق يف وانترش الخالف طال فقد
تنبني فيها الخالف انترش وإن املسيلة هذ وأقول: بنفيه، قايل: ومن بالتعلق
ذلك، من أعم هو أو موجوًدا يكون وأن بد ال الحادث أن وهو آخر، خالف عىل
التعويل ينبغي الذي فاالعتقاد وعليه أئمتنا، ملحققي تبًعا معتقدنا هو والعموم
الحقيقي بالوجود موجودها جميعها، بالحوادث القدرة تعلق عموم عليه
عبارة يف تدخل لم الحادثة االحوال أن ويؤيده املجازي، بالوجود وموجودها
عىل مبنية إما عبارتهم أن غايته قطًعا، لها التعلق عموم مرادهم أن مع القوم
الحادثة األحوال فيعم الثابت، باملوجود يراد بأن مؤوله أو عليه املتفق الغالب
كاألمور ذكر، ما فيشمل مجاًزا أو حقيقة املوجود به يراد أو ثبوتها عىل بناء
ذلك كان وإن موجد من لها بد وال املعترب، باعتبار موجوده فإنها االعتبارية
اسم وأن الحوادث، جملة من أنها تقرر ملا حقيقة، ال مجاًزا اإليجاد مسمى
من له بد ال حادث كل أعني الكلية، القاعدة يف حينئذ فدخلت يشملها الحادث
أن من به رصحوا ما املوجودات بقية اعتبار ويؤيد املرضية، املسلمة محدث
األذهان يف ووجود الحقيقي، الوجود وهو األعيان يف وجود أربعة: املوجودات
أيًضا، مجازيان وهما الرقم يف ووجود العبارة يف ووجود املجازي، الوجود وهو
الوجود بني املشابهة طريق عىل األول عدا ما عىل الوجود اسم إطالق أن يعني
الحقيقي بااليحاد يوجد وأنه املوجد، إىل االحتياج أمارة وذلك بينها، الحقيقي
عليه أطلق وإن األمر، نفس يف معدوم إنه يقال: ال أخرى، وباملجازي تارة
ألنا حقيقة؛ فيه النفي صحة من املجاز شأن هو كما تنزيًال الوجود اسم
حضيض من رقته املوجود منزلة تنزيله اقتضت التي املشابهة تلك إن نقول:
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املجاز سبيل عىل لكن واإليجاد، التعلق فوجب مقابلة، ذروة إىل املحض العدم
ال وذلك املتعلق، دون املتعلق مجازيه لزم وإال الحقيقة، سبيل عىل ال أيًضا
املجاز ليس ألنه حقيقي؛ بإثباته التعلق أن تسليم يف محذور ال نعم يعقل،
يأتي فيهما أو املعترب اعتبار يف أو األمر نفس يف اإلثبات ذلك هل لكن فيه،
ينسب العبد أن أيًضا يؤيده ومما وجيه، وجه له فالتعلق وبالجملة فيه؟ بما
حقيقة فهو وإال رشًعا أي: مجازيٍّا له إيجاده كان وإن إليه ويضاف له، الفعل
بالوجود املوجدة األشياء فنسبة مجاًزا، املوجود اسم عليه يطلق بحيث لغوية
إليه إضافتها املنكر سيل لو وأيًضا وأحرى، أوىل الحقيقي الفاعل إىل املجازي
إنكار يسعه لم حصلت؟ حتى املعترب ذهن يف األشياء هذه حصل الذي من
إىل بنسبتها يقر ال فكيف املعترب، إىل بنسبتها يقر فإنه تعاىل إليه النسبة
الوجود ففي اإلعدام يف ثابتًا التأثري كان وإن وعال؟ جال الحقيقي الفاعل
أحمد سيدي تعاىل هللا إىل وقدوتنا شيخنا سألت وقد أوىل، باب من واالعتبارات
األدب أن غري فيه، شبهة ال ثابت فيها «الخالف فقال: املسلة هذه عن امللوي
صفات أن عليه أورد لكن فانظره، املحققني عن ونقله تعاىل هللا إىل إضافتها
الحادت التنجيزي القدرة تعلق عن عبارة وهي اعتبارية، أمور عندنا األفعال
عىل وأجيب محال، وهو فيتسلسل وهكذا تعلق إىل التعلق يحتاج أن فيلزم
ألنها االعتبارية؛ لألمور بالنسبة فيه محذور ال بأنه التعلق عني أنها تسليم
يرد نعم يمتنع، حتى حقيقيٍّا فيها التسلسل يكن فلم االعتبار، بانقطاع تنقطع
يراد بأن املعترب اعتبار عن النظر قطع مع األمر نفس يف ثابتة بأنها قلنا: لو
اليشء ثبوت فيه الثبوت يكون أن وهو الخارج، من أعم هو ما األمر بنفس
مثًال، لعمرو زيد كأبوة الذاهن وذهن العاقل تعقل عن النظر بقطع نفسه يف

فاعلمه. ال أم معترب اعتربها ثابتة فإنها
األفعال، صفات هي أنها نسلم لم وإن التعلقات يف وارد االشكال أن عىل
يمنع أن إال األمر، نفس يف بثبوبتها قلنا: لو عليه يرد ما مع مر ما وجوابه
ولكن الخارج من تكن لم لكونها الحقيقية؛ الغري األمور يف التسلسل امتناع
الرجال إىل ملتفت غري فافهمه أدق، املحققني عند وهو أحق، املنع هذا منع

يتعرف. بها أنه ال تعرف بالحق فإنه
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ينكر ال أحًدا فإن لفظيٍّا، يكون أن يكاد املسيلة هذ يف الخالف أن بقي
الحوادث هي األشياء هذه هل الخالف وإنما بالحوادث، القدرة تعلق عموم

ال؟ أم القدرة متعلق من فتكون
يف رجحوه ما ويؤيده موجوًدا يكون وأن بد ال الحادث أن عىل بنينا إن
وإنما أثبتناه، وإال التعلق نفينا موجوًدا يكون وأن بد ال القديم أن مقابلة
ملا الحادث، دون القديم يف الوجود اعتبار وهو املسألتني يف الرتجيح اختلف
الحرضة جناب إىل اإلضافة من عرفته الذي األدب مراعة لسيما عندهم قام

واملآب. املرجع وإليه الصواب هو الجناب ذلك مراعاة فإن القدسية،

املذكورة. الرسالة انتهت
البسملة: بعد نصه ما عليها كتب الحفني األستاذ عليها اطلع وملا

(وأما وحزبه وعرتته وصحبه وآله هللا رسول عىل والسالم والصالة هلل الحمد
بمحاسنها املحالة األعم النفع فوايد بفرايد الفهم جيد عاطل قلدت فقد بعد)،
ومبديها كيف النفوس، بدايعها أرسار بنفايس واملهنأة الطروس، تلك صدور
التحقيق، ذوي سباق الفضال، البلغا الحذاق أعيان ونتيجة النبال، عقد واسطة
له من فضلة إلظهار الحقايق ألسن املنادية التدقيق، فرسان سباق وفواق

األملعي: دعا الحق

س��م��ع��ا وق��د رأى ق��د ك��أن ال��ظ��ن ب��ك ي��ظ��ن ال��ذي

قال: حيث الداني الغارف العارف هذا يؤيد ما السكتاني حاشيه يف وجدت وقد

تعليق قرينته مجاًزا األعم عىل األخص إطالق من ثبوته املمكن بوجود املراد
العلة كانت وإذا بعليته، يشعر وذلك اإلمكان، وهو املناسب الوصف عىل التأثري
وغريها، الحال بني فرق يكن ولم املمكنات، كل يف موجود وهو اإلمكان هي
القدرة متعلقات من كونها يف باألحوال املراد انتهى، أعم، هو ما بالوجود فاملراد
منظومته رشح يف امللوي الشهاب وعمدتنا وقدوتنا شيخنا بذلك رصح وقد
بها يؤثر ألن تصلح قديمة صفة وهي قدرة، «وسابعها وعبارته األشعرية
وإدخال واالعتبارات الوجه إلدخال إيجاد يف أقل ولم الجايز، ثبوت يف موالنا
انتهى. املمكنات». من ألنها بها؛ تتعلق القدرة فإن بها، القول عىل األحوال
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دام فما عنه، جواب لنا يظهر لم بناه ما عىل العالمة هذا أورده الذي التسلسل لكن
بخالفه، الحكيم وعبد السكتاني رصح وقد سيما وال األعالم هؤالء ذكره ما أشكل وارًدا
وسائر وآله النبي عىل مسلًما مصليًا الحفناوي محمد كتبه بالجواب. يفتح أن هللا فلعل

األصحاب.
نصه: ما تحته كتب املرتجم إىل عاد وملا

كتاني السُّ به رصح ما فأقول: الطالب أضعف مؤلفه عىل بالجواب هللا فتح وقد
رصح الذي اآلخر القول ثبوت يف ننازع ولسنا كثري، به رصح الحكيم وعبد
أوردنا وقد راجحيته، عن فضًال قلناه ما ثبوت يف املخالف نازع كما هؤالء به
وقد املحققني، من ترجيحه يف وقع الذي هذا عىل بقوته معرتفني األشكال هذا
يف ال األمر، نفس يف الثبوت إرادة تقدير عىل إال يتوجه ال إيراده أن علمت
لكونه حينئذ املتعلق بعدم ويقال: مقتضاه، يلتزم أن فيجوز املعترب اعتبار
فافرتقا، املعترب، اعتبار يف بخالفه الوجود يف له حظ ال رصًفا عدًما نفسه يف
األذهان، يف وجوده إىل نظر بمخلوقيته قال: فمن القولني، بني جمًعا ويكون
بالصورة القول عىل مبنيٍّا األؤل وليس األعيان، يف فقده إىل نظر نفى ومن
الذهن، يف يشء حصول عىل الجميع التفاق املخالف زعمه كما عرض وأنها
الخارج؟ يف لفقده ال أم فيه لثبوته نظًرا موجوًدا يسمى هل الخالف وقع وإنما

انتهى. فاعرفه. مجاًزا بذلك يسمى أنه األيمة اختيار وقع وقد

جده، عند بالقرافة ودفن باألزهر عليه وُصيل السنة افتتاح املحرم يف املرتجم تويف
تعاىل. هللا رحمه ألمه،

متاع وجالب ونارشه، املجد علم لواء حامل األوحد واملالذ األمجد الجناب ومات
والده الوفا، بني سبط األمداد أبو محمد بن إسماعيل بن أحمد السيد وتاجره، الفضل
أمه واملرتجم اإلمارة، توىل قد منهم وكل محمد، ألبيه أخوه وكذا مرص، أمراء من وجده
عفاف يف أبويه حجر يف ونشأ بمرص ولد وفا، بن الخالق عبد سيدي األستاذ ابنة هي
وتوىل وصالح، فيه جذب مع إليه املشار ألمه جده ملكان الناس أحبه وأبهة، وحشمة
وقد مرضية سرية فيهم وسار وألف، وماية وستني ثمان سنة األرشاف السادة نقابة

يلزم: ال ما لزوم وفيها بأبيات اإلدكاري هللا عبد الشيخ مدحه
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واس��ت��خ��ف��ت ب��ح��داده��ا وت��س��رب��ل��ت ك��ف��ؤه��ا أودى م��ص��ر ن��ق��اب��ة ق��ال��وا
ح��ف��ت ق��د ب��ف��خ��اره ال��ع��ال رت��ب ال��ذي ال��ك��فء ل��ه��ا ب��ل ك��ال ف��أج��ب��ت
اس��ت��وف��ت وال��ك��م��ال ال��ف��ض��ائ��ل ج��م��ل ذات��ه م��ن أح��م��د ال��م��ح��ام��د ذو ه��و
ت��ت��ل��ف��ت ول��م ط��ائ��ع��ة وأت��ت��ه واس��ت��ب��ش��رت أذع��ن��ت دع��اه��ا ل��م��ا
زف��ت ال��ن��ق��اب��ة ألح��م��ده��ا أدبً��ا أرخ��وا ق��ل��ن��ا: ف��ل��ذاك وت��ب��رج��ت

ست سنة يف وذلك الوفائية، الخالفة توىل وفا بن هادي أبي السيد وفاة بعد ثم
هذه: وهي بقصيدة املذكور الشيخ أرخه وقد وألف، وماية وسبعني

ال��ش��راف��ه األدي��ب ي��ك��ت��س��ي ب��ه��م م��ن ع��ل��ي آل م��دح��ت ه��ل ل��ي ق��ي��ل
واألن��اف��ه وال��ت��ق��ى وال��ف��خ��ر ب��ال��م��ج��د خ��ص��ص��وا م��ن ال��وف��اء ب��ي��ت آل
ال��م��خ��اف��ه األن��ام ت��أم��ن ب��ه��م ل��ك��رام م��دح��ت��ي ق��در م��ا ق��ل��ت
أوص��اف��ه ب��م��ن��ط��ق��ي س��أج��ل��و ـ��د ال��م��ج��ـ أح��م��د ل��ف��رع��ه��م أن��ي غ��ي��ر
ل��ل��ط��اف��ه ج��ام��ع ال��ف��ض��ل أوح��د ال��م��ع��ال��ي ش��م��س األف��ض��ال ب��ي��ت ه��و
إس��ع��اف��ه دروا وم��ا خ��ل��يٍّ��ا ر ص��د م��ن ال��خ��الف��ة دس��ت أض��ح��ى م��ن��ه
ال��ع��راف��ه ال��ذك��ي أح��م��د ن��ج��ل��ن��ا ه��ات��وا ال��ح��ال ف��ي ال��ج��دود أع��ل��ى ق��ال
ال��خ��الف��ه رك��ن أواله ق��د ج��ده أرخ ال��ح��ال: ف��ي ف��ق��ل��ت ق��دم��وه

بيتهم. بخالفة وقنع الصديقي أفندي محمد للسيد النقابة عن نزل ذلك تقلد وملا
واألعمال الدقيقة األمور إلدراك قابلية وفيه ووقار تؤدة ذا بهيٍّا حسنًا إنسانًا وكان
الكواكب حركة حساب عىل الفلكي الخياط مصطفى الشيخ حمل الذي وهو الرياضية،
تاريخ إىل الجديد الرصد بعد ملا ومطالعها ممرها ودرجات وعروضها وأطوالها الثابتة
الهندسية اآلالت من كثريًا واقتنى السنني، من ملدة املنفعة مسرتة مآثره من وهي وقته،
اللطيف املكان أنشأ الذي وهو الغالية، باألثمان وحصلها فيها رغب الرسمية واألدوات
املسلوك الشارع عىل املطل األفراح بأم املعروفة الكبرية للقاعة املجاور بدارهم املرتفع
والخورنقات الخزاين من مابه و والطريق املنزل، حوش عىل املطلة الرواشن من به وما
بأبي الفقري كنى الذي وهو ذلك، وغري الصنعة الدقيقة والرفوف والرشفات والرفارف
النبوي املولد يوم أجدادهم برحاب وألف، وماية وسبعني سبع سنة يف وذلك العزم،
حافل، بمشهد األزهر بالجامع عليه وُصيل تاريخه سنة املحرم سابع يف وتويف املعتاد،
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مسك بعده الخالفة وتوىل إمدادهم، من وأمدنا بهم هللا نفعنا أجدادهم، برتبة ودفن
واللوذعي لعالمة، اإلمام العرص، وجه وغرة الدهر، نادرة أرسارهم، وحي ومهبط ختامهم

األنوار. أبو محمد الدين شمس السيد األنوار، مشارق فضله مصابيح من الفهامة،

س��اح��ل م��ن ب��ه وم��ا ال��ع��ب��اب ط��ام��ي خ��ض��م��ه ال��غ��زي��ر ال��ف��ض��ل م��ن ب��ح��ر

آمني. واالرتقا، العز ودوام البقا، طول لحرضته هللا نسأل
الرءوف عبد الشيخ األنام، وعمدة اإلسالم، شيخ النبيه الفقية العالمة اإلمام ومات
وكنيته األزهر شيخ األزهري الشافعي السجيني أحمد بن الرحمن عبد بن محمد بن
يف درس وفاته وبعد تخرج، وبه والزمه السجيني الشمس عمه عن أخذ الجود، أبو
وصارمة بشهامة فيها وسار الحفني الشيخ بعد األزهر مشيخة وتوىل موضعه، املنهج
عمه بجوار ودفن باألزهر عليه وُصيل شوال عرش رابع وتويف مدته، تطل لم أنه إال
وهي بمدة، الجامع مشيخة عىل واليته قبل حادثة له وقعت أنه واتفق البستان. بأعىل
تشاجر الخلييل خان تجار من شخًصا أن وذلك بمرص، ذكره الشتهار سببًا كانت التي
جنسه أبناء من وآخرون هو فتبعه أمامه، من وفر الخادم ذلك فرضبه خادم رجل مع
أقارب من شخًصا فأصابت برصاصة رضبه خلفه، فدخل املرتجم، الشيخ بيت إىل فدخل
معه وتعصب عليهم، فامتنع فطلبوه الضارب وهرب فمات، أحمد السيد يسمى الشيخ
إليهم وحرض والقايض، املشايخ وجمع الرءوف عبد الشيخ قام جنسه، وأبناء خطته أهل
الناس أغلق فتنة وثارت العامة، من الكثري إليهم وانضم الوجاقلية أمراء من جماعة
كل من بهم الناس وأحاط بدايرتهم الخلييل خان أهل واعتصم والحوانيت األسواق فيها
واستمر أشخاص، عدة الفريقني بني وقتل القديمة مرص وأهل بوالق أهل وحرض جهة،
منفيٍّا خروجه قبل أمره مبادي يف وذلك أيًضا بك عيل حرض ثم أسبوًعا، ذلك عىل الحال
عىل األمر وانحط والعامة بالغوغاء القايض حوش وامتال الكربى، باملحكمة واجتمعوا
وسكن والرشاء والبيع الحوانيت وفتح باألمان صبحها يف ونؤدي الجمع وانقض الصلح

الحال.
شيخ الدمياطي الدنجيهي الدين صالح بن أحمد الجواد الخري الصالح الشيخ ومات
ومكارم وبر إحسان صاحب محتشًما ريًسا رجًال وكان أوقافها، عىل والناظر املتبولية
بالطالقة ويواجههم فيكرمهم الواردون إليه يأوي الثغر عىل ظليًال ظالٍّ وكان أخالق،
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تويف األصحاب، الئتناس ومورد لألحباب مجمع ومنزلة واإلنعام، اإلعانة مع التام والبرش
تقريبًا. سنة ثمانني عن الحجة ذي عرش ثاني السبت يوم

بن أحمد بن أحمد الشيخ طولون ابن بجامع املتصدرين أحد الفاضل اإلمام ومات
الفقه يف معرفة له كان الشافعي، الفيومي العطيش عامر بن محمد بن الرحمن عبد
من بيت ألف عرش اثني يحفظ أنه نفسه عن يخرب كان أنه بلغني واألدب، واملعقول
منور حسنًا إنسانًا وكان عنهم، وأخذ املتقدمني األشياخ وأدرك وغريها، العربية شواهد
وثمانني نيف عن الثانية جمادى سادس يف مات ونوادر، فوايد ولديه والشيبة، الوجه

له. هللا غفر تقريبًا، سنة
وتقلد القازدغيل، كتخدا إبراهيم مماليك من أصله القازدغيل، بك خليل األمري مات
وظهر بالصابونجي، املعروف بك حسني قتل وبعد سيده موت بعد والصنجقية اإلمارة
يف بالحج أمريًا بك عيل سافر وملا الدفرتدارية، وتقلد الغزاوي بك عيل أيام يف شأنه
من حصل ما وحصل ومشيختها، البلد رياسة يف عنه وكيًال جعله وسبعني ثالثة سنى
جن بك عيل نفي فلما األحوال، وتقلبت تقدم كما غزة إىل وهروبه بيك عيل عىل تعصبهم
بك عيل وصل فلما كشكش، بك حسني مشاركة مع لإلمارة املتعني هو كان الثانية املرة يف
جهة إىل جماعتهم وباقي بك حسني مع املرتجم هرب املتقدمة الصورة عىل بك وصالح
فلم املرصيني عىل لهم الغلبة وكانت بك عيل عليهم وجرد هايلة، صورة يف ورجعوا الشام
الرأي، هو كان ذلك لهم هللا قدر فلو بك، وصالح بك عيل فعل كما الهجوم عىل يجرسوا
وخشداشينه، الدهب أبو بك محمد وعليهم عظيمة تجريدة الفور عىل بك عيل فجهز
وحصل بها فحارصوهم الحالية، طنطا طندتا إىل ولحقوهم خلفهم وعدوا إليهم فخرجوا
البدوي أحمد سيدي رضيح إىل املرتجم والتجأ معه، ومن بك حسني قتل من حصل ما
أمره، يف ويستشريه مخدومه يخرب بك محمد وأرسل الرضيح، لصاحب إكراًما يقتلوه فلم
خنًقا بالثغر فقتلوه بقتله أرسل ثم اسكندرية، ثغر إىل وإرساله بتأمينه إليه فأرسل
الجميع. يف مشرتك قدر فهو الظلم وأما ورياسة، عقل ذا جليًال أمريًا وكان هناك، ودفن
كتخدا إبراهيم مماليك من أيًضا وهو القازدغيل، كشكش بك حسني األمري أيًضا مات
بالفروسية، مشهوًرا مقداًما شجاًعا بطًال وكان أستاذه، حياة يف تأمر من أحد وهو
سنة أوايل ورجع وألف، وماية وسبعني ست سنة آخرها مرات أربع الحج إمارة وتقلد
وأخافهم السابقة، الحوادث يف به اإلملاع تقدم ما العرب مع له ووقع وسبعني، سبع
أسمر وكان املرصية، األقاليم عربان وكذلك أطفالهم، بذكره يخوفون كانوا حتى وهابوه
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لم وإذا والخالعة، الحظ إىل طبعه يميل الشيب، يخالطها اللحية عظيم الصوت جهوري
مرة وسمعته وضاحكهم، وخدمه سواسه مازح وسريه ركوبه حال يف يمازحه من يجد
فكان العني كريم هللا فيض يسمى ابن له وكان ذلك، ونحو سايًرا مثًال لبعضهم يقول
برأسه وأتى طندتا املرتجم قتل بمدة. بعده مات هللا، فيض أبو له: ويقولون به يكنى
بك حسن مملوكه معه أيًضا ودفن مشهور، ظاهر وقربه هناك ودفن تقدم كما مرص إىل

والخالعة. الشجاعة يف سيدهما يشبهان أيًضا وكانا السكران بك وخليل شبكة
املعروف بك مصطفى مملوك وأصله القاسمي بك صالح الشهري الكبري األمري ومات
وتقلد ذكره، واشتهر خشداشينه عليه وجيش عوضه، اإلمارة تقلد سيده مات وملا بالقرد،
الحكيم، باشا عىل والية يف تقدم كما وألف وماية وسبعني اثنتني سنة يف الحج إمارة
القبلية وإقطاعاتهم أسياده ببالد والتزم واإلمارة الرياسة ولبسته سري أحسن وسار
وطباعهم الصعيد بهوارة وامتزجوا عظيم نماء لهم وصار وأتباعهم، وخشداشينه هو
للكبش املواجهة العظيمة داره وأنشأ بمرص، أموره يف همام العرب شيخ ووكله ولغتهم،
إىل كتخدا الرحمن عبد ونفي بك عيل أمر نما وملا بمرص، نظري لها يكن ولم باملقطم،
نقل ثم غزة، إىل بنفيه فرمانًا خلفه وأرسل عليه، املتسفر هو املرتجم كان السويس،
وتحصن باملنية وأقام البحرية، ناحية من الصعيد إىل هناك من ذهب ثم رشيد إىل منها
قبيل، إىل وذهابه منفيٍّا بك عيل وخروج إليه املحاربني توجيه من جرى ما وجرى بها
مرص إىل معه وحضوره واملواثيق والعهود األيمان بعد تقدم كما املذكور إىل وانضمامه
ما وال مزاجه عن يخرج ولم مواثيقه وصدق إليه ركن وقد آنًفا، املذكورة الصورة عىل
محمد مع معهما ومن بك وخليل كشكش بك حسني قتال وبارش ذرة، مثقال به يأمر
غدر أن إىل بعهده ووفائه فيه ظنه وحسن بك عيل مرضاة يف ذلك كل آنًفا، ذكر كما بك
من منهم وجوههم، عىل مرص من وأتباعه عشريته وخرجت ذكر، كما وقتله وخانه به
العريكة لني مهيبًا جليًال أمريًا وكان بحري. جهة إىل ذهب من ومنهم الصعيد إىل ذهب
أيدي يف ملا يتطلع وال حقد، فيه ليس الصدر سليم الظلم، ويكره الخري إىل بطبعه يميل
كيًال املريية والغالل املال من وخشداشينه أتباعه وعىل عليه ما ويغلق والفالحني، الناس
مع تكلم فإذا مقلوعة ثناياه إحدى وكانت الحيا، كثري محتشما وقوًرا بسنة، سنة وعينًا
له، عادة ذلك صار حتى ظهورها من حياءً ليسرتها فمه؛ عىل سبابته طرف جعل أحد
وجعله أكيدة محبة يحبه وكان شديًدا، ا غمٍّ عليه اغتم موته همام العرب شيخ بلغ وملا
والغالل، املريية األموال من عليه ما له ويسدد بمرص، وتعلقاته مهماته جميع يف وكيله
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تابوت يف أخذوه ثم حصة، هناك الذي الفرن تجاه مرميٍّا أقام بك صالح األمري قتل وملا
تعاىل. هللا رحمه بالقرافة، ودفنون وكفنوه وغلوه داره إىل

طراز الهاشمية، الساللة نخبة املآثر، يف عرصه وفريد املفاخر، يف دهره وحيد مات
أديب الحسيني باعلوي السقاف البيتي محمد بن جعفر السيد املصطفوية، العصابة
وأفاد، فدرس بالتدريس وأجيز والبرصي النخيل عن أخذ وبها بمكة ولد الحجاز، جزيرة
وتنقلت صاحبه، عن أخذ منهما وكل العيدروس الرحمن عبد بالسيد ذاك إذ واجتمع
بالبنان، إليه يشار األدب يف إماًما وصار املدينة، وزارة ثم الينبع كتابة فوىل األحوال به

قوله: ذلك فمن لنفسه جمعه شعر ديوان وله الركبان، يتناقله العذب وكالمه

س��ح��ري إل��ى ن��ح��ري م��ن ال��راح وس��ل��س��ل��ي ال��س��ح��ر ن��س��م��ة م��ع ل��ي ب��ك��اس��ك ح��ي��ي
ب��ص��ري وي��ا س��م��ع��ي ي��ا ب��ال��ن��ف��س ف��دي��ك ج��س��دي ع��ل��ى روح��ي ي��ا ب��راح��ك ح��ي��ي
ال��ش��ع��ر م��ن ظ��ل وف��ي ال��غ��ص��ون ظ��ل وف��ي ال��ش��ب��اب ظ��ل ف��ي ب��ش��م��س��ك ه��ب��ي
دب��ر م��ن ال��ل��ي��ل ق��م��ي��ص ش��ق��ت ف��ال��راح ُق��ب��ل م��ن ال��ف��ي ق��م��ي��ص وش��ق��ي ه��ب��ي
ال��ع��ط��ر ال��ط��ي��ب ه��ذا ث��غ��رك ك��أس م��ن واس��ط��ة ال��ش��رب ف��ي ب��ي��ن��ن��ا ووس��ط��ي
ك��ال��درر ال��ك��اس��ات وذي ال��دراري وذي م��ض��اع��ف��ة أزه��ار وال��روض خ��داك
وال��زه��ر ال��زه��ر ب��ي��ن ال��ش��رب أط��ي��ب م��ا ب��ي��ن��ه��م��ا ال��ت��ج��ن��ي��س ج��ودة م��ن ن��اه��ي��ك
ب��ال��َوتَ��ر ال��ِوت��ر وأق��ي��م��ي وح��ي��ع��ل��ي راك��ع��ة ال��ك��اس ح��ول ق��ن��ان��ي��ك ص��ف��ي
وال��س��ك��ر ال��س��ك��ر ب��ي��ن ال��ع��م��ر ض��ي��ع��ة ي��ا ري��ق��ت��ه��ا وال��خ��م��ر م��ع��ش��وق��ة دن��ي��اك
ص��غ��ري ف��ي ك��اب��دت م��ا رب��ي��ع��ي إل��ى ح��زن��ي أش��ت��ك��ي ك��ي ل��ي ع��ه��ودك ردي

التخلص: يف ومنها

ال��ف��ط��ر أول م��ن واح��د وأص��ل��ه��م ف��روع��ه��م ف��ي ش��ت��ى وال��ج��اه��ل��ي��ة
ال��ب��ش��ر ع��ل��ى ب��م��وق��وف ذاك ول��ي��س ي��ن��اس��ب��ه م��ا إل��ي��ه ي��م��ي��ل ك��ل
ال��ن��ظ��ر غ��ام��ض وأم��ر ال��ج��ن��اس م��ن��ه أوج��ب��ه إس��م��اع��ي��ل ألس��م��اء م��ي��ل��ي
ق��در ع��ل��ى ج��اءت وق��د أل��م��ه��ا ول��م س��ب��ق��ت ب��ي��ن��ن��ا أل��س��ت م��ن وأل��ف��ة
ح��ري وه��و إس��م��اع��ي��ل ال��ف��رد وال��ج��وه��ر ع��رض زاي��ل وأس��م��ا س��ل��م��ى ف��ح��ب
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منها: أصحابه بعض إىل به أرسل ما املجون يف شعره ومن طويلة، وهي

ال��ب��ط��اق��ة ت��ق��را م��ا ح��ال وص��دي��ق��ي ودي اب��ن ي��ا
ع��اق��ة ع��ن��دك ي��ك��ن وال واح��ض��ر ال��ع��م��ة ال��ب��س
ال��ط��الق��ة م��ن��ك وأع��ط��ه وارك��ض األده��م وارك��ب
ال��رف��اق��ه دون غ��ف��ل��ة �ادر وب� �ر األم� �م �ت� واك�
ش��اق��ه ن��ح��وك ول��ن��ا ال��ث��الث��ي ال��وف��ُق ك��م��ل
واع��ت��ب��اق��ه واص��ط��ب��اح راح ك��أس ف��ل��دي��ن��ا

ورش��اق��ة ل��ي��نً��ا األغ��ص��ان أخ��ج��ل وم��ل��ي��ح
اع��ت��ن��اق��ه ش��ئ��ت إن ل��ل��ب��وس ي��ش��ت��ه��ي وم��ل��ي��ح
وث��اق��ه وي��س��ت��ث��ن��ي ب��ال��ك��ي��ل اآلي��ار ي��ب��خ��س

ن��ط��اق��ه ح��ل��ي��ت ج��اس ال��ب��ر إل��ى اش��ت��ق��ت ك��ل��م��ا
وع��ي��اق��ه م��ح��بٍّ��ا م وق��دا ي��ع��ط��ي ورا م��ن
ط��اق��ة أل��ف م��ن خ��ارج ال��م��ع��اص��ي ف��ي ون��دي��م

أخرى): من (وله طويلة وهي

خ��ب��ل��ه ع��ن��دي ب��ق��ي��ت ل��ك��ن أم��س خ��ل��ي��ن��ا ق��د
م��ث��ل��ه ال��م��ج��ل��س ف��ي ن��ب��ق أن إل��ى واش��رب ف��اس��ق��ن��ا
ن��ع��ل��ه ال��س��ك��ران ي��م��ض��غ ح��ت��ى ال��س��ك��ر ي��ل��ذ م��ا
ن��م��ل��ه ال��ف��ي��ل وي��ظ��ن دي��ًك��ا ال��ب��غ��ل��ة وي��رى
ط��ب��ل��ه ال��راح ل��ش��رب دق ق��د ال��ق��س��ي��س اس��م��ع
غ��ف��ل��ه ع��ن��دك ت��ك��ن ال اغ��ت��ن��م��ه��ا ال��واش��ي غ��ف��ل��ة
زل��ه س��ب��ع��ون ك��ت��ب��ت �ًال �ي� �ل� ق� �رت �أخ� ت� إن
وع��ب��ل��ه ه��ن��د ق��ع��دت زي��د ق��ام ع��ن��ي خ��ل
ع��ل��ه ال��ص��رف ذاك ك��ل ض��ربً��ا ت��ض��رب ض��رب��ت

رم��ل��ه أع��رف م��ت��ى وال��رم��ي ي��ع��ق��وب ف��ي ح��رت
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شعره): (ومن

ل��ل��ب��ي��دق ال��ف��رزان ي��س��لِّ��م ك��م��ا ح��ظ رق��اه ل��م��ن س��ل��م
ال��ري��زق ف��ي ش��ك��ل م��ا ب��ك��ل ان��ط��ب��ع ث��م ال��ص��ان��ع ف��ط��اوع

(وله):

ال��خ��ل��ق س��اي��ر م��ع ت��رزق��ه م��ا ف��وق زاي��د رزق ف��ض��ل��ك
رزق ع��ل��ى رزق ال��ح��ج��ا ث��م ب��ل��غ��ة م��ن ب��د ال ألن��ه

(وله):

ل��س��ان��ي ي��ط��اوع��ن��ي م��ا أران��ي م��ن��ي ال��ن��ط��ق م��رام ع��ن ت��ج��اوز
ث��ان��ي ال��ل��ه أخ��اف أك��ذب وإن ص��دًق��ا ق��ل��ت إن أوًال أخ��اف��ك
ش��أن��ي ص��الح ف��ي��ه م��ع��ك م��ق��اًال أرج��ح ح��ت��ى م��ط��رًق��ا ف��أس��ك��ت
ال��زم��ان ت��ح��ري��ك م��ق��دار ع��ل��ى رق��ص��ي إن ج��م��ودي ت��ن��ك��ر ف��ال
وال��ت��وان��ي ال��ب��الدة ف��ت��دخ��ل��ن��ي ح��دي��ث��ي ع��ن ي��وًم��ا ال��م��رء ي��ص��د
وال��ب��ي��ان ب��ال��ب��راع��ة ف��أص��دع خ��ل��ي ال��ق��ول الس��ت��م��اع وي��ق��ب��ل

(وله):

أرب��ًع��ا ت��ح��رك��ت ت��ف��ع��ل ل��م��ن أن��ت ف��إن م��رة ع��ن��دك ال��ش��يء ل��ح��ف��ظ ت��ح��رك
أج��م��ع��ا ب��ال��ن��واح��ذ ع��ل��ي��ه ف��ع��ض ف��ح��م��دت��ه ج��رب��ت��ه ق��د ت��ك وم��ن
م��ًع��ا ت��ن��دم��ا ج��رب��ت��ه م��ا آلخ��ر ع��رف��ت��ه ق��د أخ ع��ن ت��ت��ح��ول وال
وأوج��ع��ا اذى وال��ب��ع��ض وك��ف��ى ش��ف��ّي ف��ب��ع��ض��ه ك��ال��دواء إال ال��ن��اس وم��ا
وق��ط��ع��ا ض��ر ال��م��ش��ط ي��داِر ل��م ف��م��ن ل��ن��ف��ع��ه وال��ص��دي��ق ع��دوٍّا وداِر
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(وله):

ال��خ��ش��ب ب��ح��ر ع��ن ال��خ��ي��اط ت��س��أل ال ص��ن��ع��ت��ه ف��ي ش��اوره ام��رئ ك��ل
وأط��ب أدرى ف��ه��و ع��ن��ك غ��اب ق��د ال��ذي األم��ر ف��ي ال��ح��اض��ر وق��ل��د

(وله):

ذه��ابً��ا أق��رب��ه��ا رب��ط وق��دم ب��ح��زم اض��ب��ط��ه��ا أم��ور ج��م��ي��ع
ب��اب��ا م��ن��ه ألض��ي��ق أو إل��ي��ه ت��ل��ج��أ ت��ت��رك��ه ال ال��ش��رع وب��اب
وال��ك��ت��اب��ا ش��ه��ودك ف��أودع��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ت��خ��ش��ى ق��ض��ي��ة وك��ل

التبديل): بعمل سليم يف (وقال

وي��ح��رس ل��ل��س��م��ا رب ي��ح��ف��ظ��ه األل��ع��س ال��غ��زال أض��ن��ان��ي ت��ق��ول
ي��ل��ب��س ث��وب ال��س��ق��م ف��ي م��رك��ز ل��ي وس��وس��وا ب��س��ل��وى إن ع��واذل��ي

وغريه): والقلب االشرتاك بعمل هالل يف (وقال

م��رآت��ه ص��ورت��ه ب��ل ك��ال��ب��در ذات��ه م��ل��ي��ح ع��ن واس��ت��ف��ه��م��ون��ي
آه��ي��ن��ات��ه آخ��ر ت��دور وال أدات��ه اس��ت��ف��ه��ام��ه ف��ي ف��ال��ن��ص��ف

وغريه): والتشبيه التأليف بعمل ناصح (ويف

أل��م ف��م��ا ال��ك��رى ع��ي��ن ع��ن وص��د ال��س��ق��م ث��وب ه��ج��ران��ه أل��ب��س��ن��ي
وال��ق��ل��م ن��ون ب��ع��د س��ق��م��ي ف��ص��ح أل��م ث��م ال��ض��ح��ى ف��ي ي��ق��را وراح

الحساب: بعمل سمسم يف

وش��ح��ط ال��م��زار ع��ن ن��أى ث��م ورب��ط ه��واه ع��ل��ى ق��ي��دن��ي
ف��ه��ب��ط ف��ت��ع��ال��ى وداًدا ك��ان ون��ق��ط ع��ه��دي ك��ت��اب ف��ي ص��ح��ف
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وغريه): القلب بعمل حصان (يف

ال��ق��ن��ا ع��ل��ى ق��ده ي��رزي أه��ي��ف وال��رن��ا ال��ل��ح��اظ س��ح��ار أه��واه
ف��ان��ث��ن��ى ف��ي��ه ال��ن��اص��ح ن��ه��ن��ه م��ذ ال��ف��ن��ا ن��ع��م وي��ا ال��س��ق��م أف��ن��ان��ي

والرتادف): التشبيه بعمل أسماء (يف

ق��ص��د ل��م��ن ج��م��ي��ع��ه ذا ف��ق��ال: ورد ح��ي��ن اس��م��ه ع��ن س��أل��ت��ه
ح��د غ��ي��ر م��ن ذي��ل��ه ف��ي وح��ط��ه��ا األس��د ب��ط��ن م��ن ال��ح��ي��ة ف��اس��ت��خ��رج

الرتادف): بعمل مسجد (يف

ودام��ت ت��ب��ي��ح��ه دم��ى ع��ل��ى ق��ام��ت ك��ال��س��م��ه��ري ق��ام��ت��ه
ف��ن��ام��ت غ��ف��ت ق��د ع��ي��ن ك��م��ث��ل ف��رام��ت راوم��ت��ه��ا وع��ي��ن��ه

واإلدخال): والكناية اإلسقاط يعمل غزال (يف

األج��ل س��رح ف��ي ال��ح��رب ش��ن��ا غ��زوان ال��م��ق��ل وأس��ي��اف ال��س��را ق��ام��ت��ه
ج��م��ل خ��ف ال��ح��ف��ا م��ن وان��ت��ع��ال األم��ل ن��ي��ل ف��ي ال��راح��ة ع��ن ص��ام��ا

التحليل): بعمل إبره (يف

ل��ق��اه��ا إل��ى ال��ش��ي��خ وان��ه��ض م��ض��ن��اه��ا ال��م��ن��ى ك��ل واص��ل��ت ق��د
وراه��ا ق��دام��ه��ا أب��ى ح��ي��ن ط��ي��ه ف��ي س��ج��دة م��ن ل��ه��ا ف��ي��ا

واإلدخال): الكناية بعمل غمام (يف

وش��ا ع��ن��ه ب��م��ا ال��واش��ي أج��زع��ه ال��رش��ا ذا ي��ا ال��ه��اي��م غ��الم��ك
ع��ط��ش��ا ال��غ��الم إن ف��ؤاده ف��ي��ن��ع��ش��ا ت��درك��ه ب��م��ا ع��س��ى
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التشبيه): يف عليه اصطلحوا فيما (وقال

آلل��ي وق��ط��رة وك��وك��ب ال��خ��ال م��ث��ل اس��ت��دار م��ا وك��ل
ب��اش��ت��ه��ار ش��اع م��ا ب��ذا وق��س ل��ل��ع��ذار ال��الم م��ث��ل ل��ل��ن��ق��ط
م��خ��ص��ًص��ا ت��ري��ده��ا ألل��ف وك��ال��ع��ص��ا وق��ام��ة ك��ح��ي��ة
األه��م��ا واج��ب��ه م��ن ل��خ��ص��ت وال��م��ع��م��ى ال��ل��غ��ز ف��ن وث��م

النحاس): هللا فتح قصيدة معارًضا (وقال

ف��راع��ه ال��ج��ه��ات ك��ل م��ن ال��ب��ق رأى
وام��ت��ن��اع��ه إع��راض��ه ت��ن��ك��روا ف��ال

ف��إن��ن��ي ب��ت ك��ي��ف ت��س��أل��ون��ي وال
دف��اع��ه أط��ي��ق ال ع��ذابً��ا ل��ق��ي��ت

م��رة ال��ب��ح��ر ي��ن��ب��ع ب��م��رس��ى ن��زل��ن��ا
ط��ب��اع��ه ع��ل��م��ن��ا م��ا رأي غ��ي��ر ع��ل��ى

ك��ت��اي��بً��ا ال��ب��ع��وض ج��ن��د م��ن ن��ق��ارع
ق��راع��ه ع��دم��ن��ا ن��ام��وس وف��رس��ان

رك��ض��ه م��ي��دان ع��ي��ن��اك ع��اي��ن��ت ف��ل��و
ش��ج��اع��ه ف��ي��ه ال��ق��ل��ب ج��ريء رأي��ت

ك��م��ن��ا ال��ب��ي��ت ف��ي ال��ف��ي��ران م��ن وج��ن��ًدا
ات��س��اع��ه أح��ب��وا خ��رًق��ا وج��دوا م��ت��ى

وب��ط��ة ج��راب ف��ي ش��ي��ئً��ا ح��ط وم��ن
ض��ي��اع��ه إال ال��ف��أر ع��ن��د رام ف��م��ا

س��رب��ة إث��ر ت��ن��ب��ري ق��م��ل وس��رب��ة
س��راع��ه ال��دم��اء م��ص إل��ى خ��ف��اًق��ا

ف��ل��ي��ت��ه ل��ح��م��ي ال��ب��رغ��وث ي��ن��ازع��ه��ا
ن��زاع��ه واك��ت��ف��ي��ن��ا ب��ت��الف��ي رض��ى

م��اب��ه ع��ظ��م م��ن ال��م��ل��س��وع ي��ج��د ف��ل��و
ادراع��ه الس��ت��خ��ار درًع��ا ال��ض��خ��ر م��ن
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ال��ع��رى م��ن ش��رٍّا ك��ان ق��م��ي��ص ق��رب
ال��ت��ي��اع��ه زاد ال��م��ل��ت��اع ض��م��ه إذا

ق��اي��ًم��ا ل��ل��ب��راغ��ي��ث وص��ي ك��أن��ي
وج��ي��اع��ه أي��ت��ام��ه ل��ه أق��ي��ت

ع��ل��ى دًم��ا م��ج ال��م��ل��ع��ون ش��ب��ع إذا
ش��ب��اع��ه اإلل��ه أح��ي��ا ف��ال ث��ي��اب��ي

ل��س��ان��ه إال ب��ال��دم رش��ن��ا ف��م��ا
وخ��داع��ه م��ك��ره ت��رع��ي��ن��ي ول��م

ف��إن��ن��ي ال��ب��ع��وض س��اري دم��ي ع��ن س��ل��وا
أض��اع��ه ق��د أن��ه ي��ق��ي��نً��ا ع��ل��م��ت

أج��ربً��ا ب��ال��ح��ك ص��ار ج��ل��د ف��ل��ل��ه
ان��ق��ش��اع��ه ف��الن ي��ا ع��ل��ي��ه أخ��اف

ب��ال��خ��ص��ا ت��ول��ع ق��د س��الق وع��ظ��م
أم��اع��ه ث��م ال��ج��س��م أذاب وح��ر

ع��رف��ه ه��ان ك��ل��م��ا ك��ن��ي��ف ون��ت��ن
ف��أذاع��ه ال��ه��وى واش��ي ب��ه أح��اط

ال��ع��م��ى ج��ل��ب رب��م��ا ك��ن��ي��ف ب��خ��ار
ال��ص��راع��ه إل��ي��ه ل��آلت��ي وس��ب��ب

أن��ف��ه ت��ج��دي��ع ال��م��رء ي��ج��دي ك��ان ف��ل��و
اج��ت��داع��ه ال��ك��ن��ي��ف ي��أت��ي ال��ذي ل��ود

ن��اف��ًع��ا وال��ش��رب األك��ل ق��ط��ع ك��ان ل��و
ان��ق��ط��اع��ه ال��ع��ال��م��ي��ن ب��ي��ن آلث��ر

وذب��اب��ة ن��م��ل��ة أك��ل��ن��ا ق��د وك��م
وك��راع��ه أذن��ه ب��ل��ع��ن��ا وف��اًرا

ع��ل��ة م��ع��ج��ون ص��ار زالع وم��اء
زالع��ه وادخ��رن��ا ك��ره��ا ش��رب��ن��اه

ك��ل��ه م��ح��ال��ة ال وس��ق��م وب��اء
ارت��ف��اع��ه ال��ع��ظ��ي��م ال��ل��ه م��ن ون��رج��و
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ص��ب��ره ع��ي��ل إن ال��م��س��ك��ي��ن ت��ع��ذل��وا ف��ال
ان��ف��ج��اع��ه ال��زم��ان ج��ور م��ن وأظ��ه��ر

ي��ن��ب��ع أرض ف��ي األه��وال م��ارس ف��ق��د
اض��ط��ج��اع��ه ال��غ��ان��ي��ات ف��وق ووط��أ

وي��س��رة ي��م��ي��نً��ا ف��ي��ه ال��ع��ن��ا ذرع��ت
ص٥٦٧ وك��ش��ف ذراع��ه وال��ت��أس��ي ص��ب��ري وص��ي��رت

ال��م��ق��ام ط��ول ف��أع��دل��ن��ي
ق��ن��اع��ه اص��ط��ب��اري وج��ه ع��ن

أع��ل��ن��ي ح��ول��ي ال��ن��ام��وس رن��م إذا
وراع��ه ب��ال��س��ج��وع ق��ل��ب��ي وص��دع

ت��ب��ع��ت��ه وط��ار دم��ي م��ن م��ص وإن
ارت��ج��اع��ه أرج��ي م��ن��ه ف��أن��ت إل��ّي

س��ج��ع��ه أن��غ��ام م��ث��ل غ��ن��اء ع��دم��ت
واب��ت��داع��ه س��ج��ع��ه أش��ن��ى ك��ان ف��م��ا

األذى م��ن ي��س��ت��ق��ر ال ق��وى ض��ع��ي��ف
اص��ط��ن��اع��ه ي��رج��ي م��ن م��ن��ه وأض��ع��ف

ح��ي��ل��ة ك��ل دف��ع��ه ف��ي ن��ف��دت وق��د
ان��دف��اع��ه ط��ل��ب��ت ب��ال��ح��س��ن��ى ك��ن��ت ول��و

وم��ال��ًك��ا اق��ت��ل��ون��ي ألص��ي��ح��اب��ي ف��ي��ا
ورع��اع��ه ال��ب��ق م��ف��س��د ن��ح��وي م��د ف��ق��د

وال��ع��ن��ا ال��م��ش��ق��ة دار ف��ي وأص��ب��ح��ت
ورع��اع��ه ال��ورى أوغ��اد أخ��ال��ط

ك��أن��ه ي��ع��وي األع��راب م��ن وك��ل��بً��ا
اب��ت��الع��ه األم��ي��ن الق��ى إذا ي��ري��د

ل��وق��ت��ه خ��ر ال��ص��خ��ر ف��وق ص��اح ف��ل��و
ان��ص��داع��ه ال��ص��ي��اع ذاك م��ن وأب��ص��رت

ن��ق��م��ة ل��ل��ن��اس ال��خ��ل��ق إل��ه ب��راه
ط��ب��اع��ه األص��م ال��ص��خ��ر م��ن وق��د
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ي��ح��ل��ه��ا أرًض��ا ال��رح��م��ن رح��م ف��ال
ان��ت��ج��اع��ه ب��ال��س��ن��ي��ن ع��ن��ا وب��اع��د

ال��ورى ي��رى ع��ن��ي��د ج��ب��ار ك��ل وم��ن
ب��ق��اع��ه وال��ب��ق��اع ل��دي��ه ع��ب��ي��ًدا

أم��ره ك��ل ف��ي ال��رح��م��ن ع��ص��ى ش��ق��ي
وأط��اع��ه ش��ي��ط��ان��ه إل��ى وم��ال

ن��ع��اج��ك��م إن ال��وق��ت: ل��رع��اة ف��ق��ل
س��ب��اع��ه ال��زم��ان ري��ب ل��ه��ا أت��اح

ب��ق��ى ال��ذي ش��م��ل ل��م ف��ي ل��ك��م ف��ه��ل
اب��ت��داع��ه؟ ت��ح��س��ن��ون ب��دي��ع ب��رأي

ك��ل��ه ل��ل��ه األم��ر ف��إن وإال
ات��س��اع��ه ي��ري��د خ��رق ف��ي رأى وال

ن��ع��ي��م��ه��ا ف��ك��ل ال��دن��ي��ا ع��ن س��ل��ون��ا
م��ت��اع��ه ي��دي��م ال غ��ور م��ت��اع

وف��اض��ًال أدي��بً��ا ك��ون��ي م��ن أع��ت��ض��ت وم��ا
وس��م��اع��ه ق��ول��ه إال ال��ن��اس ل��دى

م��غ��ن��ًم��ا األم��ان��ة ف��ي ي��رج��و ك��ان وم��ن
وخ��راع��ه أوض��اع��ه ل��ه ف��خ��ل��وا

ح��اض��ر ي��ن��ب��ع ه��ذاك ل��ه: وق��ول��وا
وان��ت��ف��اع��ه ض��ره ي��ب��ل��و رام ل��م��ن

ك��ت��اب��ة ال��ي��راع أف��ن��ى ك��ات��ب ف��ك��م
ك��ت��اب��ه ال��ي��راع ف��ي وأل��ق��ى وم��ل

ب��ط��ن��ه ف��وق داس��ه ب��دوي وك��م
رق��اع��ه األن��ام ب��ي��ن م��ا وم��زق

ش��ارًدا ال��ل��ي��ل م��ع م��ن��ا ج��اءك��م وم��ن
راع��ه ف��ي��ه واق��ع ل��ه��ول ف��ذاك

ه��ذه م��ث��ل خ��دم��ة ع��ن ي��م��ت��ن��ع وم��ن
وام��ت��ن��اع��ه إع��راض��ه ت��ن��ك��روا ف��ال
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غ��ب��اره إال ال��ك��ي��ال ي��ك��س��ب ف��م��ا
ص��داع��ه إال ال��م��س��ك��ي��ن ال��ك��ات��ب وال

محاسنها ويدبج الوداد، بها يستهل براعة أبدع إن املراسلة: هذه إنشائه) (ومن
القلم، منهله من يكرع مرشب وأحىل الهمم، معقله إىل ترسع مذهب وأجىل االتحاد، كمال
مسك من بختام والتسليم التكريم أتراب وتحفها النسيم، مواشط تزفها تحيات عرائس
موضع عىل محمولة الصحبة، أكيد سفري مع املحبة، أسفار بها فتسفر تسنيم، من ومزاج

شعر: االختصاص، مزيد ملقدم تالية األخالص،

ي��ش��ف��ع��ه��ا ال��ح��م��د ووت��ر ال��س��الم م��ن��ي ي��ع��ززه��ا ت��ح��ي��ات ق��رن��ت��ه��ن
وم��ط��ل��ع��ه��ا ال��ن��ع��م��ى م��ش��رق ب��ل ف��ض��ال اإل م��ن��ت��ج��ع اآلم��ال م��رت��ب��ع ت��ؤم
م��وق��ع��ه��ا ج��ل ح��ت��ى ال��ع��ن��اي��ة ب��ه ق��درا راق��ب��ت م��ن ال��ع��ال رأي م��خ��ت��ار
م��وض��ع��ه��ا أي��ن ي��دري ال��ل��ه ون��ع��م��ة ب��ه م��ن ال��ل��ه ف��ض��ل ذل��ك ف��ق��ي��ل:

وعىل مختلطات، وضعه أجناس وأنواع موجهات، الحكم إىل فقصاياه جرام وال
األكرب، العالم فيه انطوى من حدى أو إليه املشار وموالنا املصنوعات، تدل الصانع وحدة
ويف التعاليم. إقليم الحكيم األسلوب يف فهو املضمر، املطوي الفضل آية به وانترشت
ولوجوه اإليقان، إىل والسلم والربهان الحجة امليزان عدل ويف العرب، لسان األدب ديوان
ونهاية ومرشعه، األول العقل نكتة األقران، ويف األوسط والقرآن الزمان، مرآة األعيان

(شعر): ومطلعه، الطبع كمال

ح��دي��ثً��ا ن��ع��ت��ي ص��ح��ي��ح م��ن ل��ه ي��ا
م��ع��ي��ن اب��ن ي��روي��ه ف��ض��ل ب��ح��ر

ف��ع��ل ف��اع��ل ف��ه��و ال��وض��ع راف��ع
ال��ت��ك��وي��ن ف��ي األق��دار أظ��ه��رت��ه

ع��ل��م ج��وه��ر ف��ي��ه ح��ل م��ع��دن
ب��ظ��ن��ي��ن غ��ي��ب��ه س��ر ف��ي ل��ي��س

م��ص��ون م��ع��ن��ى ل��ك��ل م��ب��ن��ي واأله��رام ك��ان��ت م��ا م��ث��ل
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�راه ت� �وًرا وط� �وًرا ط� �ى �دل� �ت� ي�
ال��ش��ئ��ون اخ��ت��الف ع��ل��ى ي��ت��ع��ال��ى

ع��ن��ه ي��ق��ص��ر م��ن��ط��ق��ي م��اج��د
ك��ال��م��وزرن ال��م��ي��زان ق��در ل��ي��س

ال��ي��ق��ي��ن ع��ل��م ذاك ف��وق وم��ن ال��ن��ع��ت إل��ى وص��ل��ن��ا ه��ن��ا ه��ا وإل��ى
زا وال ي��ب��ق��ى ال��ج��م��ي��ل خ��اله ال

ال��دي��ن ل��ي��وم ال��ذرا ع��اله ل��ت

الروحانية ميل هو التودد، واملقتيضملزيد التعهد، لهذا املخلص من فاملوجب (وبعد)
وطباق االشتياق، ملزيد فإني غرو وال املتناسب، باملالزم الطبيعة وتألف املناسب، إىل

شعر: االتفاق، بديع

ب��اك��ي��ا ال��ق��ل��ب م��وج��ع َش��يْ��ب��ي ل��ف��ارق��ت ال��ص��ب��ا إل��ى رددت ل��و ال��وف��ا خ��ل��ق��ُت

لتشحيذ تذكرة النظام، هذا وتلخيص البيان، منهاج يف األسباب فعالمات ذلك ومع
شعر: اإلفادة، بثمرة للشفاء العادة، قانون عىل ذلك وموجز األذهان،

س��ري��ع اإلذك��ار ون��ب��ض ع��ظ��ي��م م��ت��وات��ر ش��اه��ق اش��ت��ي��اق��ي ن��ب��ض
ج��م��ي��ع ال��وداد م��ق��والت وب��اق��ي ن��ح��وك��م واألي��ن ال��ك��ي��ف ح��رك��ات ل��و

وما بيان، مطولها وتلخيص برهان، نتيجتها والزم إذعان، تصديقها نسبة وتلك
ذلك مع ونرجو األثر، بشياف العني ونقنع الخرب، صحة عن النسيم معتل نسأل زلنا
القايم عن املوىل سأل وإن االتصال، موجبة عىل الود قضية وحمل االنفصال، أداة رفع
ومقاليد اإلحسان، غيوث تستمطر أكفه شعاب زالت فما األثنية، ورواتب األدعية، بوظيفة
بلوغ وتحقق القبول، مظنة أوقات يف سيما وال املنان، من االمتنان أبواب تستفتح دعائه
تسطري يف ويؤيده الحسنات، سجالت يف ذلك يُرسخ فهو الرسول، حرضة يف السول

شعر: الصالحات، الباقيات

ف��ع��ل وق��د ف��ي��ك ال��ل��ه س��أل��ت ألن��ي ك��ف��ي��ت��ه؛ س��ك��ت ل��و دع��اء وه��ذا
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أعقد أنا فها الوفاء، فرضرشوط ومالزمة اإلخاء، واجب جهة من إال ذلك ليس فإذا
مع لبسه، لكشف نفسه، يف املخلص عن السؤال طاليع وأبث الرقاع، بذات الثناء ألوية

شعر: جنسه، وأبناء زمانه إخوان

اث��ن��ي��ن ث��ان��ي ب��ال��ذك��ر ي��ب��ات ل��ك��م ال��وداد م��خ��ل��ص ف��ع��ب��دك��م
ال��ع��ي��ن ش��واه��د ف��ي وش��رح��ه��ا ج��م��ل َم��تْ��نُ��ه��ا ال��ح��ال ف��ن��س��خ��ة

أوجب قد اللباس، يكون أن إال الَخرب، كالُخرب وليس بالنظر، ذلك إىل سبقتم وقد
فال الناس، آحاد مع وجمعنا األساس، وهدم النرباس، فأطفأ القياس، وأضاع االلتباس،
لطريقة الحسبان تخت يف ونظرت األوضاع، موافقة وتوخيت اإليقاع، حاولت فطاملا غرو

شعر: االجتماع،

وال��رم��ي ال��خ��ط ف��ي األق��دار ت��ول��ده م��ن��اس��بً��ا ش��ك��ًال اإلن��ت��اج أب��ي ول��م��ا
ل��ل��ُع��م��ي ال��ج��ه��ال��ة ل��ي��ل ف��ي وأرق��ص م��غ��رًدا ل��ألص��م أغ��ن��ي وق��ف��ت

الوضع، علم إىل البحث الرسالة عن ويعرض الجمع، عن يستغني ال بالطبع فاملديل
يجمل الشئون، اختالف وعىل املحسوس، وراء من فالحقيقة النفوس، يف األدب كان وإذا

شعر: أكون. أن بي

ف��ع��دن��ان��ي م��ع��ديٍّ��ا ل��ق��ي��ت وإن ي��م��ن ذا الق��ي��ُت إذا ي��م��ان ي��وًم��ا

مأمون والطائع املتجمل، املوفق إال القدر عىل الرايض واال املتوكل، إال الرشيد فليس
املطاوعة، باب إال الترصيف من أعلم فال غالب، له ليس بالعز واملنصور العواقب،
وعقم األمثال مجمع يف والخوض األفعال، بني التنازع إال األدب هذا أجهل وال واالنفعال،

شعر: األول. قول يف نازعت إذا أتوصل، مرام أي وإىل أفعل، أن عىس وما االشكال،

ن��ف��ع��ه ب��ع��ي��ش��ه ع��ي��نً��ا ق��ر م��ن ب��ه أت��اك م��ا ال��ده��ر م��ن ف��اق��ب��ل
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وسوء الحشف بني جامع ليل، حاطب إن فقلت: الزمن، عىل املجن ظهر قلبت إذا ثم
ما رصف حتى التعريف، من النكرت عن وماله الترصيف، يف ذهنه تشوش وقد الكيل،
له وأردف اإلشباع، سناد باملحن وقفا املؤتلف، دائرة عن الكامل ورصف ينرصف، ال
عن بعضها خارج للئام، محصلة الكرام عن معدولة فقصيته االمتناع، شهر مع ذلك
الكفاالت، وحكومة الضمانات، بكتاب عليه أقيض بمن يل فمن تمام، لغري مولودة النظام،

شعر: يشار. وال إليه يومأ ال ما فات، ما السرتجاع والديات، العقل ومسائل

ت��ف��ري��ق��ا واإلذالل ال��ع��ز وف��رق م��وض��ع��ه��ا األش��ي��اء وض��ع م��ن س��ب��ح��ان

وأنى املستفيد، كاملتأمل حينئد فاملتعرض رسه، وخفي أمره، ظهر يشء يف والعجب
تعول، حتى القسمة وأراقب السهول، فأتبع كاملاء أكون بل بعيد، مكان من التناوش له

أقول: وال أتربم وال

ه��ي��ا ك��م��ا وه��ي األي��ام ب��ه��ا ت��م��رُّ ب��ح��اج��ة ال��ن��ف��س ف��ي أن أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
ل��يَ��ا وال ع��ل��يَّ ال م��ن��ه وأخ��ل��ص ال��ه��وى أح��م��ل ب��أن راض ول��ك��ن��ن��ي

بالتجريد أحرم ولم النسب، ميقات وتعديت األدب، وضوء نقضت إني يقال: وربما
الحسب. حقوق عن للسهو سجدت وال املكتسب، دناءة من

أب��ي��ه م��ن ي��رث��ه ل��م ب��رداء ت��ردى م��ن
ف��ي��ه ال��م��وت ي��ت��م��ن��ى زم��ان ي��أت��ي��ه س��وف

مخيسة إىل يلجئك ما ورش املحنة، تلك يف فاملحنة الجنحة، ثبتت إن ذلك فعىل
واملطلوب. الطالب ضعف وقد سيما وال عرقوب،

ل��ل��س��ب��ب ي��ئ��ول ألم��ر إال س��ب��ب إل��ى ن��ف��س��ه م��ح��وج م��ا
ب��األدب ي��ل��ي��ق ال م��ا س��ل��وك إل��ى األم��ور ف��ي ال��ض��رورات ت��ل��ج��ي
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آل لتهجمى الرضا وصبحت الناس، مع وتخلفت األكياس، خالفت قد أكن وإن
فقد عند بدوائه أعلم دائه، يف والدخيل به املبتىل رأي مفوضإىل بابه، يف املاء فإن العباس،
ودمية الدهر، نتيجة كفلت وهبني األيام؟ ومساعدة الكرام، إال معنانا يف هم وهل أطبائه،
النصوص بجواهر مفصلة الجمان، وعقود العقيان، قالئد وقلدتها العرص، أبناء القرصيف
عاليل وأسكنتها الكتاب، آداب وغياض اآلداب زهر رياض وأقطعتها الفصوص، ومعادن
ثم املمكنات، إدراك إىل الفتوحات، وسري الرياضات وتهذيب الطبقات، وعلوم املقامات

(شعر): عكاظ وخطيب جال وابن الحفاظ، بغية أين قلت:

خ��ط��ي��ب��ه��ا أن��ي ب��ع��د أم��ا ق��ل��ت: إذا أن��ن��ي ال��ي��م��ان��ون ال��ح��ي ع��ل��م ل��و

الكشكول إىل ويميل اإلثنني، عىل الجمعة ويقدم الضدين، بني يميز بمن يل فمن
حجاب، فاملعارصة نشاب، الجعبة يف كان أو أرباب، لذلك فضل وإن العني، كتاب علن
األعيان، لوفيات العيون وبكاء بالسلوان، التشاغل إال بقي فما باب، له سور والتفاخر
من قيل: فقديًما املراصد، تلك من املقاصد وبلوغ الطوالع، لنصبات املطالع ومراقبة

(شعر): املقت، إال أمانيه ثمرات من يجن لم الوقت، قبل شيئًا طلب

ت��ن��خ��رم م��ن��ك ب��رأي ت��ع��ت��رض��ه��ا ال ق��در ع��ل��ى ت��أت��ي س��م��اوي��ة دع��ه��ا

يف كان فربما البحران، معرفة قبل األبدان ومساعدة األوزان، جهل الخرسان فمن
املويل من واملطلوب هذا وزيادة؛ الحسنى ويبلغ العادة، يخالف ما السعادة، أسطرالب
وفجر يقمر؛ الحظ ليل به قدًرا نصادف فلعلنا الفكر، عند وحضورنا بالذكر، تعهدنا
صبحه عينني لذي ووضح وأقماره، شموسه مرشقكم من طلعت وربما يسفر، اإلقبال
حاسب الفال، حسن ومن ونبال، سهام األدعية كنانة ويف آمال، الغيب يف فلنا ونهاره،
فتح ويف وسؤال، جواب الرس عالم وإىل ومجال، مدار الظن جميل وبميدان ورمال،
عياضها يف فإن الحال، نسخة تقرأ املصابيح مشكاة ضوء وعىل ورجال، مستند القدير
املحاسن، تلوح التفويض وجوه وعىل معادن، الكاىف كنز ويف وفاء، خالصتها ويف شفاء؛

(شعر): آمن كان حرمه دخل ومن

وال��ت��ع��ب��ي��را ال��ت��أوي��ل ف��ي��ه��ا ل��ي ف��ان��ظ��ر ل��ك ق��ص��ص��ت��ه��ا رؤي��ا ت��ل��ك

216



وألف/١٧٦٨م وماية وثمانني اثنتني سنة

ال��ت��دب��ي��را ل��رأي��ك وأف��ض��ن��ا غ��ب��ي��ط ح��ظ ف��ل��زات وع��رض��ن��ا
إك��س��ي��را ث��اب��تً��ا ع��اد رب��م��ا وع��ق��دا ح��ال ف��ي��ه األم��ر ول��ك
م��ك��س��ورا ب��ه ق��ل��ب��ه ج��اب��ر وأض��ح��ى ف��ي��ه ال��ع��ي��ان ق��ل��ب ص��ح
وال��ت��ق��ط��ي��را ال��ت��ص��ع��ي��د ك��ف��ي��ن��ا ق��د س��الم ل��ل��ك��ي��م��ي��ا: ق��ل��ن��ا ث��م
وب��ك��ورا ُغ��دوة م��س��اع��ي��ك ـ��ن��ى م��ع��ـ م��ن ال��در ن��ن��ظ��م وف��رغ��ن��ا
وزب��ورا م��دح��ة ف��رق��ان ل��ك ن��ت��ل��و ال��م��ح��ب��ي��ن م��ع واش��ت��غ��ل��ن��ا
ك��اف��ورا م��زاج��ه��ا ف��ي��ن��ا ك��ان ده��اًق��ا ك��أًس��ا ت��ل��ك م��ن ف��ن��س��اق��ي
وح��ري��را ج��ن��ة ل��ل��ن��اس ه��ي ك��ان��ت م��ن��ك ت��ج��س��م��ت ل��و ش��ي��ًم��ا
م��ن��ث��ورا ل��ؤل��ؤا ت��ل��ق��ي��ه ح��ي��ن م��ن��ه ال��م��س��ام��ع ت��ل��ق��ط م��ع��دنً��ا
ن��ظ��ي��را ه��ن��اك ل��م��راع��ات��ه ن��ظ��رن��ا م��ا ال��ع��ال م��ن وب��دي��ًع��ا
ك��ب��ي��را م��ل��ًك��ا رأي��ت م��ق��اًم��ا ـ��د ال��م��ج��ـ م��ن ث��م رأي��ت م��ا وإذا
س��اب��ورا أو ال��م��ل��وك ك��س��رى ـ��ب��د ت��س��ت��ع��ـ ال��ف��خ��ر م��واك��ب ف��ي أب��ًدا
ب��ش��ي��را م��ن��ك وع��اد ق��دًم��ا س��اء زم��ان س��ي��ئ��آت ال��ل��ه غ��ف��ر
ب��ص��ي��را ب��ال��ق��م��ي��ص ارت��د ج��اءه ل��م��ا ث��م واب��ن��ه ي��ع��ق��وب م��ث��ل
م��ش��ك��ورا س��م��ي��ه ك��ان إن��ه ع��ن��ا ال��ل��ه ج��زاءه وت��ول��ى
ح��ب��را رآك إن ال��ط��رف ي��رج��ع ف��ي��ن��ا أن��ت رف��ع��ة إلن��س��ان ي��ا
م��ع��م��ورا م��ش��ي��ًدا دواًم��ا ه��و ال��د م��دى ف��ي��ك زال م��ا ح��ب��ي ب��ي��ت
وظ��ه��ورا ب��اط��نً��ا ال��س��ي��ر م��ول��وي م��الم��ي ف��ي��ك ال��والء ن��ق��ش��ب��ن��دي
ط��ورا س��ي��ن��اء ط��ور ط��وًرا ط��وره وأق��ص��ى ي��زي��د أب��و وودادي
ق��ص��ورا م��ن��ي األل��ف��اظ س��ك��ن ق��د م��ع��ان ح��ور إل��ي��ك ف��ت��ق��ب��ل
ج��ري��را ال��ره��ان ف��ي ج��ر دون��ه ك��م��ي��ت ال��ق��ري��ض م��ن وك��م��ي��ت
ووزي��را م��ص��اح��بً��ا م��ع��ه ـ��ث��ر ب��ال��ن��ـ ج��ا ال��ش��ع��ر خ��الف��ة ف��ي م��ل��ًك��ا
ال��ده��ورا وت��ف��ن��ى خ��ي��ر ذك��رى ت��ب��ق ال��م��ع��ال��ي ت��ش��اء ك��م��ا واس��ل��م واب��ق
س��ف��ي��را ال��ق��ري��ض ن��ح��وك وس��ع��ى ب��م��دح خ��ص��ص��ت ك��ل��م��ا أب��ًدا
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طيف يف الوصال من ألذ سالم جزيل أهدي السيوري) الرحمن عبد إىل (وكتب
الورود من وأعذب باإلسعاف، اإلتحاف من وأحب باآلمال، اإلقبال من وأحىل الخيال،
بإهداء الغمام، من وأكرم املآرب، حصول من الطالب، إىل وأعشق الوعود، حياض عىل
الرحيق ويجعله نظامه، يف الجيد ويلمه أكمامه يف الزهر يكمه أريًجا السالم، جزيل
يف الحمام ونلقنه جفونه، يف النرجس نودعه لثامه، تحت الشنيب والثغر ختامه، من
العني إنسان حرضة إىل فنونه، بجميع متونه عىل النسيم فيحمله غصونه، عىل سجعه
وجر سحبان، عىل البالغة سحب ومن املحافل، صدور يف الكاتب أدب ورأس بالكامل،
جبهة عىل الفخر وطراز األدب، إىل النسب وسيط واإلمكان، العز رسادق املجرة عىل
املكرم الصحبة، برشوط الوفاء مراد عىل املحبة، وأكيد الود بخالص املخصوص الدهر،
سيادته دولة وخلد سعادته، عمر هللا أطال السيوري، مصطفى بن الرحمن عبد األجل

(شعر):

أص��دق��ه��ا م��ن��ك وس��ؤال��ي ش��واه��ًدا ل��ه ف��إن ت��س��أل إن ف��ال��ش��وق ب��ع��د
ي��ح��ق��ق��ه��ا ش��ك ب��ال ع��ن��ك وال��ت��س��آل األخ��وة ي��ن��س��ى م��ا ال��ب��ع��د ف��ي وإن
ت��رزق��ه��ا ف��ي��ك ن��ع��م��ى ش��ك��ر م��ن ك��ن��ت م��ا ع��ل��ى دم��ت ال��ح��ال وك��ي��ف أن��ت ف��ك��ي��ف
ت��م��زق��ه��ا ال��س��ل��وى ي��د م��ن��ك رأي��ت ف��ل��ق��د ب��ي��ن��ن��ا ف��ي��م��ا ال��م��ودة س��وى
م��ف��رق��ه��ا ش��اب ح��ت��ى ال��ص��داق��ة ع��م��ر م��ض��ى ب��اإلخ��اء ع��ه��د ط��ول م��ع وذاك

ال العتيق فحرمة الجديد: لذة ذلك أوجب وإن جدال، فال املالل، إال يكن لم فإن
سبب، بال الرتك كان وإن اإلعراض، يرد فاالعرتاض شهوة عن القسوة كانت أو تبيد،

(شعر): العجب من فهو

وال��ع��ت��ب ال��ت��ع��ن��ي��ف ع��ه��دة ع��ن خ��رج��ت ل��ي اع��ت��ذارك ح��ظ��ي ع��ل��ى أح��ل��ت وإن

اإلزماع عن وأجمل التحمل تحمل الفواضل؟ تالشت وكيف الفضايل؟ أين ولكن
وجاءني السالم، إهداء يف األنام، من غريك وكلت حتى والتطول، الطول وتقارص التجمل،
الزالع وإىل أنرشها، الفرش وعىل أبرشها، النفس إىل فملت بريد، عىل املواعيد، بشري
ثم أفرحها، الحارة وأهل أرسحها، باللحية واشتغلت أصففها، الفقاع وعىل أنظفها،
ويا العرص، يف التمر يصل ربما وقلت: الخيش فعبيت الغبش، يف الحبوب وصول ذكرت
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وكيف الصناديق، لتلك الضيق، توسعة من بد ال أم القاعة؟ تسعها البضاعة تلك ترى
أنشدت ثم الرسالة، تلك وصلت إذا الجماله، وتسليم العربون، القرتاض الزبون، نعني

(شعر): الدور. بني ما أدور وأنا

واأله��ل األص��ح��اب م��ع ل��ج��ي��ران��ي ب��ش��رى ال
وال��ف��ض��ل ال��ج��ود م��ح��ل ال��م��ول��ى ل��ن��ا ج��اد ف��ق��د
وال��ب��ذل اإلن��ع��ام م��ن �ي �اب� �ح� ألص� �د ب� وال

واألك��ل ال��زاد ف��ض��ل األي��ام م��دى م��ن��ى ل��ه��م
وال��ش��ك��ل ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى م��ن��ي ي��ك��ت��س��ي وك��ل

وال��ن��ع��ل ل��ل��ع��م��ة ال��ج��وخ��ة إل��ى ال��ف��رو م��ن
ال��رج��ل إل��ى ال��رأس م��ن أع��ط��ى خ��ل��ع��ة وأي��ًض��ا
ال��ج��ل إل��ى ال��ق��ت��ب إل��ى ال��رح��ل إل��ى ال��س��رج إل��ى

ال��ك��ل ع��ل��ى خ��ي��رات��ي ال��خ��ي��ر غ��الم ي��ا ف��س��ج��ل
رس��ل��ي ن��ح��وه��م واب��ع��ث ن وال��ج��ي��را األه��ل ون��اد
وال��ط��ب��ل ال��زي��ر ب��دق اج��ت��م��ع��وا إذا وخ��اط��ب��ه��م
ت��غ��ل��ي ق��درن��ا وه��ذي م��ض��اي��ف��ن��ا ه��ذي وق��ل:
ال��ب��ق��ل إل��ى ال��س��م��ن إل��ى ال��رز إل��ى ال��ل��ح��م م��ن

وال��م��ق��ل��ي وال��م��غ��ل��ي ال��م��ش��وي م��ن وأن��واع
وال��خ��ل ب��ال��م��ش��م��ش ج ال��زري��ا م��ن وأج��ن��اس
ال��ظ��ل م��ن ال��ش��م��س إل��ى ب��أض��ي��اف��ي ت��خ��رج وال

وف��ن��دق��ل��ي ع��ام��ود ف��ال��ح��اض��ر ال��ن��ق��د وأم��ا
ب��زن��ج��رل��ي ش��اء إن ه زن��ج��رن��ا ي��ط��ل��ب وم��ن
ال��ح��ف��ل ال��م��ج��ل��س ب��ه��ذا ج ال��ت��ا أل��ب��س ف��دع��ن��ي
ل��ي ن��ع��م ع��ب��د ي��ا ان��ا ت��ن��ح��ن��ح��ت ك��ن��ت وإن
ق��ب��ل��ي وال ب��ع��دي ال ت ال��ح��اج��ا م��ق��ص��د ت��ران��ي
م��ث��ل��ي م��ن ال��ح��رب ي��وم ن األق��را أق��ت��ل ت��ران��ي
خ��ل��ي ي��ا ال��خ��ي��ل ه��ذي ب ال��ح��ر ت��ري��د ك��ن��ت وإن
ف��ع��ل��ي ف��ي ش��ئ��ت م��ا وق��ل ق��ول��ي ف��ي ش��ئ��ت م��ا ف��ق��ل
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ص��ل��ي ال��ث��ن��ا ق��ص��د ع��ل��ى �أت �وض� ت� �ت �ن� ك� وإن
ن��ص��ل��ي وص��ف س��ي��ف��ي وص��ف ع��ودي وص��ف ج��ودي وص��ف
ك��ال��ن��م��ل األع��داء م��ن م��آلن ال��ح��ب��س ف��ه��ذا
وال��س��ب��ل ال��ط��رق��ات ع��ل��ى م��ط��روح ال��خ��ي��ر وه��ذا
س��ه��ل إل��ى وع��ر م��ن ن ال��رك��ب��ا س��ارت ب��ص��ي��ت��ي
ل��ي دره��م أص��ب��ح��ت ق��د ل ب��األم��وا ال��ي��وم ه��ن��ي��ئ��ي

واكتحلت، وتوضأت واغتسلت، واستكت الطريق، عن وملت اإلبريق، أخذت ثم
ولبست القاووق، وألقيت الصندوق إىل ملت ثم ودخلت، وخرجت وسعلت، وتنحنحت
خلعت ثم التيمور، تخت عىل وجلست بالسمور، وتدرعت التفت، فوق من الزربفت،
الورقة وطالعت املخربة، كررت إني ثم سنني، سبع املخزنني أجرة وقدمت العتالني، عىل
واملشموم، امللبوس ولطايف املحزوم، البن وإذا تسطر، قد املكرر السكر فإذا باملنظرة،
كيس، الجميع ضمن ويف نفيس، بكل الوعد وفيه جراب فإذا الكتاب، هامش يف وتأملت
وكتاب األهرام، بطلسم والوعد والحصون، القالع ومقاليد قارون، بمفاتيح املنة وفيه
وأرض قزوين، وال فارس وال الصني، عىل العهد أجد ولم والشام، اليمن عىل العهد
وقد الباب، إغالق بعد الجراب، إىل وقمت العجاب، العجب يل فحصل وفلسطني، الدروب
بالعبري، وضمها بالزعفران، كتبا قد كتابان وإذا الصباح، إىل وفتشت املصباح، أذكيت
وراء وما السودان، إقليم إىل وُعمان، الشحر وتقليد خرسان، ملك األول يف حرير، يف ولفا
ويهب، وعًدا، ينعم يزل ولم وحلب، دمشق وغوطة العرب، جزيرة إىل وعبادان النهر
العز بتاج وأنعم باألقاليم تفضل املسطور، وتمام املنشور، ذيل ويف بالعجب، ويجيء

(شعر): نعمه عىل وشكرته لكرمه، فسجدت والتكريم،

ل��ل��م��ط��اي��ا دف��ت��ًرا رت��ب��ت ث��م
األخ��ال ب��ي��ن ال��ب��الد وق��س��م��ت

ص��ن��ًع��ا أع��ط��ي��ه ال��ص��دي��ق ذاك ق��ل��ت:
األج��ال ال��ك��رام ح��م��ي��ر ب��ن��ي ف��ي

ال��روم وأرض ص��دي��ق ف��ارس وع��ل��ى
�ال خ� �ه �ي� أول� �د �ن� �ه� وال� �ان ث�
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�ب �ح� م� �ل ك� أن �ر األم� �ل �اص� ح�
ي��ت��ول��ى ح��ظ��ه ق��در ع��ل��ى ل��ي

وت��خ��ت��ي ب��ي��ت��ي ال��س��ح��اب ف��ي وأن��ا
ي��ت��ع��ل��ى ال��س��م��ا إل��ى ي��وم ك��ل

دي��ن��ار أل��ف��ي��ن ال��ح��ال ف��ي واق��ت��رض��ن��ا
ش��غ��ال ه��ن��اك ب��ه��ا ان��ق��ض��ى

خ��ص��يٍّ��ا ع��ب��ًدا خ��م��س��ي��ن واش��ت��ري��ن��ا
�ال أق� إال ذاك �ف �ص� ن� �م �ه� �ن� م�

ق��اوو ث��الث��ي��ن ل��ه��م واس��ت��ع��رن��ا
ن��ع��ال ول��ل��رج��ل رأس��ه��م ع��ل��ى ق��ا

ه��ل��م��وا وق��ل��ت: ن��ادي��ت��ه��م ث��م
ق��ب��ال ال��ط��وال��ة ه��ذه ف��ادخ��ل��وا

ي��ن��ق��ي ح��م��اًرا م��ن��ك��م ش��خ��ص ك��ل
ب��غ��ال ي��رك��ب ال��ع��ب��ي��د ش��ي��خ ث��م

ورم��ًح��ا س��ي��ًف��ا ال��س��الح ذا وخ��ذوا
ون��ب��ال وق��وًس��ا ت��س��م��و ودروًع��ا

ف��إن��ي ع��ل��ي ن��ف��س��ك��م واع��رض��وا
ال��م��ح��ل��ى ال��س��الح ف��ي ال��ع��ب��د أش��ت��ه��ي

ق��ول��وا ث��م ب��اب��ن��ا ع��ن��د واق��ع��دوا
�ال �ه� وس� �ًال أه� �ول �م� �ح� ال� �وم ي�

ف��ع��ال ن��ق��دم م��اذا ع��ل��ي��ن��ا ال��خ��ي��ر أص��ب��ح إن ف��ك��رت إن��ي ث��م
ف��ي وال��ب��ن ال��ق��م��اش ح��ط ق��ل��ت:

س��ف��ال ال��ت��ف��اري��ق ب��اق��ي واج��ع��ل ال��م��ج��ل��س
ح��م��ل��ي��ن ي��ح��م��ل ال��م��ك��ان ه��ذا ث��م

ح��م��ال ي��ح��م��ل ال��م��ك��ان وه��ذا
أول��ى ب��ذل��ك ه��ذه أم ال��م��س��ك ع��ل��ي��ه��ا ن��ح��ط ص��ف��ة ه��ذه

ق��رنً��ا ت��ح��م��ل ل��ل��زب��اد ه��ذه
رط��ال ت��ح��م��ل ف��الن �ا ي� �ذه وه�
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ع��ث��ًرا ال��م��خ��ازن ت��ح��م��ل ت��رى ي��ا
ال؟ أم ال��س��ي��وري ف��ض��ل ي��ا ه��ذا م��ن

أص��ال؟ ي��ج��ي��ئ��ون م��ا أم ع��ل��ي��ه��م ال��ش��م��س ت��ط��ل��ع أم ي��غ��ب��ش��ون ت��رى ي��ا
ث��ق��ات��ي ي��ا ل��ن��ا م��ن��دًال اض��رب��وا

ول��ع��ال ال��م��ن��ا ي��ح��ص��ل رب��م��ا
ق��ول��وا ال��ت��ه��اط��ي��ل دخ��ن��ة دخ��ن��وا

ط��ه��ال ط��ه��ط��ه��ي��الت ط��ه��اط��ي��ل ي��ا
ط��ي��ط��ا ط��ط��اط��ي��ل أل��وًح��ا أل��وًح��ا

ط��ال ط��الط��ل ط��وط��ي��ا ط��وط��ي��ا
ش��ك��ال أخ��رج م��ن��ه ع��س��ان��ي ال��رم��ل زاي��رج��ة غ��الم ي��ا ل��ي ه��ات

ال��م��ط��اي��ا غ��ي��ر ال��ط��ري��ق ف��ي ت��رى إن
رم��ال ال��رم��ل ف��ح��ب��ذا ت��ت��ه��ادى

املالحم، وخرب الطالسم استخارج علم وإذا الثاني، املكتوب إىل بإنساني، ملت ثم
واإلتيان البالد، أي يف العماد، ذات ومعرفة أيام، ثالثة يف األهرام، فتح إىل والتوصل
وبيان غايب، كل ومعرفة الكواكب، استخدام وفيه املغناطيس، بتدبري بلقيس، بعرش
األرضوالسموات، وملكوت الفلكيات، الدقايق وضبط العليات، ودعوات الروحانيات، علم
بري عىل ويدل والسيمياء، الزايرجات طرايق ويعلم الكيمياء، رموز لنا يكشف وأنه
الجبال وعىل فيجلبها، الوحش عىل ويعزم األوايل، علوم ويستخرج ببابل، امللكني
القبور وعىل فينثرها. النجوم وعىل فيحوله، الريح وعىل فينزله، الغمام وعىل فيقلبها،
املكذب، لحية ينتف وأن الدور، هذا ويف الفور، عىل يصل الجميع وإن فيبعثرها،
قاله بما آمنت فقلت: يخرب، بما يؤمن لم وإن املنكر، سبال ويقص يجرب، أن قبل
الفشار، قول أخوان يا يعرف ما السيوري هللا أستغفر االقتدار ذا أعطاه من سبحان
نبث نزل ولم األمل، ذاك للقاء الدول، بجميع وأجيش والخول، الخيل أعبي رشعت ثم
بني الفتنة فثارت أحد يصل ولم لبد، عىل األبد أتى أن إىل الطالع، ونتوقع الطاليع،
األسنة، وتقصفت النفوس، لحصاد والبسوس، البسطامية ووقعت الوعود، لتأخر الجنود،
بدم والفرات، جيحون وسال الصفوف، وتماوجت السيوف، وتثلمت األعنة، وتقطعت

األموات.
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أش��ك��ل دج��ل��ة م��اء ح��ت��ى ب��دج��ل��ة دم��اءه��ا ت��م��ج ال��ق��ت��ل��ى زال��ت وم��ا

إنا ثم حنني، بخفي ورجع ركعتني، وعدك عىل صىل إال الجيشني، من أحد يبق ولم
وقد الجواب، ويرجع الكتاب، إليك يصل أن إىل هدنة، بطلب الفتنة، نار إطفاء يف احتلنا

عليك: يقرأ أن يديك بني وقف إذا السفري أمرنا

ع��ل��ن��ي وم��ن س��رى م��ن ال��ود خ��الص��ة ل��ح��ض��رت��ه أن��ه��ى ال��ذي ل��ل��خ��ل��ي��ل ق��ل
ش��ج��ن��ي وم��ن ق��ص��دي م��ن وه��ي ال��ردى م��ن س��الم��ت��ه ف��ي أدع��و ال��ده��ر م��دى وم��ن
ف��ن��ي وال��زم��ان األم��ان��ي ع��م��ر ل��ذاك م��ض��ى ث��م ال��م��ع��روف وع��د ال��ذي ذا ي��ا
ع��دن إل��ى م��ص��ر م��ن ق��ارون ك��ن��وز م��ل��ك��ن��ا ال��ح��س��ب��ان م��ذه��ب ع��ل��ى وم��ن
ال��م��ن��ن م��ن ف��رًع��ا أو ال��ج��ود م��ن أص��ًال ت��ح��س��ب��ه ال��وع��د م��ح��ض ع��ن��دك ك��ان إن
ال��ت��ت��ن م��ن غ��اب��ات ال��ب��ن س��اح��ل م��ع م��ع��ه��ا وق��ل ب��والق ب��ح��ن��ط��ة ف��ع��د
وال��ق��ط��ن ال��خ��ز ص��ن��وف أج��ب��ي ب��ال��ه��ن��د ع��م��ًال ق��ل��دت��ن��ي ق��د ب��أن��ك واف��رض
ث��م��ن ب��ال ب��ازاًرا س��ع��دك ب��س��وق أج��ل��ب��ه ال��ب��ح��ري��ن س��اح��ل وول��ن��ي
وال��ي��م��ن ال��ش��ام وم��ل��ك ال��م��ش��ي��د ق��ص��ر وال��ـ وال��خ��ورن��ق ك��س��رى ب��إي��وان وج��د
ال��م��دن ف��ي ال��ق��رن��ي��ن ذي ط��واي��ف ع��ل��ى واج��ع��ل��ن��ي م��ن��ك رغ��ًم��ا ال��ت��اج ل��ي واع��ق��د
وال��ل��ب��ن واألص��واف وال��ج��ل��د ب��ال��ل��ح��م ن��ع��م م��ن األرض ف��ي م��ا وه��ب��ت��ك وق��ل
غ��ن��ي ف��أن��ت وع��د م��ن ك��ن��زل دام م��ا م��ق��ت��ص��ًرا إالن��ف��اق خ��ش��ي��ة ت��ك��ن وال
ت��رن��ي وال ب��ي ف��اس��م��ع ال��م��ع��ي��د أن��ا أن��ش��دن��ي ع��ام��ي��ن م��ن��ذ وع��دك ل��ل��ه
ال��دم��ن خ��ض��رة م��ن��ي ي��غ��رن��ك وال ع��م��ل��ي إل��ى ت��رك��ن وال ع��ل��وم��ي م��ن��ي خ��ذ
وت��ط��م��ع��ن��ي ت��س��ق��ي��ن��ي وع��د ي��ا ح��ول��ي��ن أط��ل��ب��ه ال��ل��ه ع��ن��د أج��ري ف��ق��ل��ت
ب��ال��ج��ب��ن ال��خ��ب��ز أك��ل��ت وع��دُت وع��دي ف��ي ال��ش��ج��اع��ة أب��دي��ت ال��ع��ج��اي��ب م��ن
ب��ال��س��ف��ن ط��رن ري��ًح��ا ال��ب��ح��ر ف��ي ك��ن ل��و ت��س��م��ع��ه��ا األق��وال م��ن م��ب��ال��غ��ات
أذن��ي م��ن اس��ت��غ��ن��ي��ت ق��د أن��ي ي��ه��ن��ي��ك ك��رًم��ا ل��ي األح��الم ف��ي ج��اد ال��ذي ذا ي��ا
ال��ح��س��ن ل��ف��ظ��ك ف��ي ل��ي ودك ك��ت��اب ف��ي ع��ن��ي ال��ت��ش��ري��ف ت��ق��ط��ع ت��ك��ن ف��ال
ي��زن ذي غ��م��دان ف��ي ب��أن��ي أرض��ى وال م��ن��ك األرض ب��م��ل��ك أف��وز ح��ت��ى
ال��زم��ن ع��ل��ى ع��ت��ب وال ب��ذاك ه��ذا ل��ي وع��دك م��ث��ل وع��دا ث��واب��ك وخ��ذ

له: تلميذ لسان عىل الحلبي عمر الشيخ إىل (وكتب)
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بسيطه، مركبه عىل وواقًفا محيطه، بمركزه دايًرا زال ما سالم جزيل أهدي
بهرام له وأستخدم والزهر، املنثور به وأنثر والدرر، الدراري به أنظم سالًما
بظفر همته رسية موعدة الصباح، عمود عىل ألويته منشورة سالًما والقمر،
بطرفها والزهرة بشنفها والجوزاء بكفها الثريا إليه تشري سالًما االفتتاح،
ويقوم للعبور، العبور الشعرى تتلقاه سالًما كشفها، عند بلطفها والدقايق
وابن قدحه، واملعيل رمحه، شقيق عليه فيعرض باملرصاد الوداد زيد له
والرمل، واإلرفال والهزل، الجد بني جامًعا ألمته، ومرجف عمامته، جال
نكتة بحمايته، رسى وهيكل بعنايته، مركزي محيط حرضة به مخصوًصا
بفصوص الفايز النفوس، عىل املرشقة القدوس، ونفحة امللك؛ وروحانية الفلك،
الشارب الفتوحات أبواب يف اإلشارات، معاني والحايز الدقايق، وكنوز الحقايق،
الفضل ذا ركن وصوله، ساحة يف السري عصا وامللقى بكشكوله العني من
ال عمر، الشيخ وأستاذي شيخي ونفسه، الكرم نوع وجنس وإسطقصه
التقرب وبعد آمني، باملانع، املقتيض عن منرصف غري لقاطع، عنا معدوًال
يف زواياه قايمة فؤاد عن صدوًرا األثنية، برواتب والتحبب األدعية، بنوافل
عن األصم جذره منقسم غري االتحاد، كمال يف هواه خط مستقيم الوداد،
السواد إىل ينكرس ال فهو مثال، يف اللوزم رضوب له مجتمعة وال العذال،
األلف، يطرح مخلص من فيتمحص، باألغيار فلزه يختلط وال فيتخصص،
الغبار، بقلم التغيري وينفض األغيار، مجهول ويستخرج بالكف، الواحد ويأخذ
هناك فيأخذ واملحاوله، اإلمعان ذوي مديح يف املقابلة، بالجرب له يحصل حتى
باطراح املعاني، درج يف ويرتقى النفس، تهذيب بأسطرالب الشمس، ارتفاع
ورشبي بعلمكم، لعلمكم إلضافتي إال ذاك وما والثواني، الثوالث وطرح التواني
بعد سيما وال االشتمال، ببدل الحال، هذه يف وتمييزي بكرمكم، كرمكم من
ويل، ويل جدويل من الخروج عن أميل به وصح جهتي إىل أشاء ما وصويل
الكمال، مديد وافر النوال، بسيط البذل واسع الفضل أهل كيدي زال فال
إىل تلفيقي سكر من ومفيقي سايري يف وسايري مداركي، إىل متداركي
إىل تشويقي يف ورفيقي خلطي، يف خبطي من بضبطي ومحرري توفيقي،
البديع يف املعاهد عن بي وينزل املطول، عن املخترص إىل بي يرحل تحقيقي

األول.
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(وقال):

ال��ح��روف دن��ان ح��ل��ت م��ع��ان م��ن وخ��م��رة
ك��ث��ي��ف��ي ت��الش��ى ح��ت��ى ح��س��ي ك��دورات ج��ل��ت
ص��وف��ي ال��روح ذا ألن ل��ص��ف��وي؛ ع��ج��ي��ب وال

عنه): هللا عفا (وله

ال��م��ض��م��ر ي��ظ��ه��ر ب��آي��ات��ه ال��ك��م��ال ك��ت��اب أن��ت ل��ع��م��رك
األك��ب��ر ال��ع��ال��م ان��ط��وى وف��ي��ه ح��واه ق��د م��ا ع��ن��وان وش��ع��ري

التحميضات): (ومن

ص��ح��ب��ون��ي ال��ذي ألش��ي��اع��ي ق��ل
م��ع��ت��زل��ي��ه ب��ع��د م��ن راح��وا ث��م

�ي �ون� �ذل� خ� �ذي ال� �اري �ص� وألن�
أن��ص��اري��ه س��واي واس��ت��ع��اض��وا

ك��وس��ج��يٍّ��ا أم��رد ن��ص��ف ع��ف��ت��م��و
ال��م��وص��ل��ي��ه ب��م��ذه��ب وان��ف��ردت��م

ه��ي م��ا ه��ي ع��ف��ت��ي ف��ي ت��ظ��ن��وا ال
ال��ب��اح��ي��ه م��ذه��ب ق��ل��دت أن��ا

اس��ت��رق��ت��م ح��ت��ى ج��ن��ي��ت ذن��ب أي
ال��ع��ش��ي��ه وق��ت ل��ل��م��ق��ي��ل ن��ف��س��ك��م

ال��ق��ش��اش��ي زق��اق م��ن راح واح��د
م��خ��ف��ي��ه ه��ي��ئ��ة ف��ي ي��ت��م��ش��ى

ج��اءوا ال��ب��راب��ي��خ م��ن ورج��ال
ال��ت��ك��ي��ه ج��در ت��ح��ت م��ن ورج��ال

ي��وري ك��ت��ابً��ا ح��ام��ل واح��د
ال��ُك��ت��ب��ي��ه إل��ى س��اي��ر أن��ه
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دواء �ت �رب� ش� �د ق� �ال ق� وأخ
ال��ع��ن��ب��ري��ه ف��ي اإلس��ه��ال وأري��د

ت��ب��غ��ي أي��ن س��أل��ت��ه وص��دي��ق
ق��ض��ي��ه وق��ال رأس��ه ف��ل��وى

والء ش��ه��ًرا ال��ص��ي��ام ن��ذرت ق��د
ب��ال��ع��دس��ي��ه اإلف��ط��ار وش��رط��ت

ال��ك��وازي ب��ذك��ر ن��ف��س��ي ت��خ��ب��ث ال
ال��م��ح��ش��ي��ه وال��وزة وال��ل��وازي

ال��رز وال ال��ك��ب��اب أش��ت��ه��ي ال أن��ا
�ه �ي� �ن� �ب� �ل� ال� وال �اج زرب� وال

ت��ش��ت��ه��ي��ـ م��ا ك��ل ف��ي زه��دن��ا ق��د
ال��م��ق��ل��ي��ه ال��دج��اج��ة ح��ت��ى ال��ن��ف��س ـ��ه

ال��م��و ف��م��ا ق��ل��ت ال��ط��ع��ام ك��ل ع��ف��ت
ب��ال��ص��وف��ي��ه ال��ل��ح��ق��وق ق��ال ج��ب

�الم س� �ت �ل� �ق� ف� �ر آخ� �ى وأت�
ال��ت��ح��ي��ة ورد م��س��رًع��ا ف��س��ع��ى

خ��روًف��ا ي��ج��ر ش��خ��ص ووراه
م��ط��ب��ق��ي��ه ك��م��ة ت��ح��ت ح��ام��ًال

ال��ع��ب��ـ ش��رد ق��د ق��ال ل��ح��ال م��ا ق��ل��ت
وال��ف��رج��ي��ه وال��ف��رو ب��ش��ال��ي ـ��د

ب��ط��ع��ام ع��ب��دك��م م��ر ق��د ق��ل��ت
ه��ن��ي��ه م��ن ق��ب��ل��ك��م م��ن وش��راب

ن��ع��م ق��ل��ت ي��اق��وت ع��ب��دي ق��ال
ال��ض��ح��ي��ه ن��ه��ار ب��ع��ت��ه ل��ق��د ق��ال

ال��زن��ج��ي��ه أم��ه اس��ت ف��ي وأي��ري ال��ل��ه ق��ب��ح��ه ال��م��اس ه��ذا اس��م
ان��ت��ظ��رن��ي ق��ل��ت ع��ج��الن ول��ى ث��م

ل��ل��ت��رب��ي��ه م��ع��ك ال��ع��ب��د أط��ل��ب
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وعمله): املطبوخ (يف

خ��ل��ي��ه وب��ط��ن��ي ال��غ��دا ط��ع��م��ت م��ا ألن��ي م��ن��ك؛ ب��ال��ج��ري أول��ى أن��ا
ب��ال��ع��ي��س��وي��ه ب��ال��ي��ه��ود ب��ال��ن��ب��ي أق��ع��د رب��ك ب��ال��ل��ه أق��ع��د ق��ال
وال��ك��رك��ي��ه اإلم��ام ن��خ��ل ح��ول ق��ري��ب وه��و ال��ع��ب��ي��د ي��ف��وت م��ا
ال��م��خ��ف��ي��ه ال��ق��ض��ي��ة وت��ل��ك ل ال��ح��ا واق��ع ع��ن س��أل��ت إن��ي ث��م
ع��ص��ب��ي��ة وال ح��يٍّ��ا ال وف��ا ال ذك��رن��ا ق��د ك��م��ا أن��ت��م ف��إذا

الطبية): أرجوزته من (وقال

ت��ف��رط ال وال��ح��ب أص��ول��ه��ا اض��ب��ط م��رك��ب م��ن وم��ف��ردات
ف��ع��ل��ه اق��ت��ض��اه م��ا ب��ك��ل ف��اف��ع��ل م��ث��ل��ه م��ا أو وال��ص��م��غ م��ع��دن��ا أو
م��راده ف��ي ال��ط��ب��ي��ب والح��ظ أف��راده م��ن ال��ق��ان��ون ف��ي ق��ي��ل م��ا
وي��ذاب ن��ق��ًع��ا ال��ص��م��غ ف��ي��ه ي��ح��ل ش��راب أو ب��م��اء خ��ص إذا ث��م
ص��ي��ف��ا ال��دواء ك��ان إن م��ث��ل��ي��ه ��ى م��ص��فَّ ع��س��ًال ل��دي��ك واح��ض��ر
ل��ي��ن��ه ن��ار ف��وق ن��ق��ع��ت م��ا م��ع أح��س��ن��ه أم��زج ث��الث��ة ال��ش��ت��ا وف��ي
واس��ت��وا ل��م��زج واض��رب��ه األرض ف��ي ال��دوا ف��وق��ه ذر ع��ق��د وب��ع��د
ب��ل��ي��ا ظ��رف��ه��ا ي��ك��ون وال ص��ي��ن��يّ��ا أو ال��ف��ض��ة ف��ي وارف��ع��ه
ي��ج��ف��ف ط��ب��ع��ه ال��زج��اج إال ي��ع��رف ه��ن��اك م��ن��ح��ل غ��ي��ر ف��ي

األقراص): عمل (ىف

وص��ف م��ح��ل��وًال ال��ص��م��غ ف��ي م��س��ح��وق��ه��ا أض��ف ح��ب أو أق��راص ي��ك��ن وإن
ب��دال ف��خ��ده ال��ص��م��غ ف��ي ح��اج��ة ف��ال ال��ص��ب��ر ب��ه��ا ك��ان إذا إال
ح��ص��ل م��ن��اس��ب ده��ن م��ن أده��ان ال م��ن ال��م��س��ح م��ع ق��رص أو وح��ب��ب
ال��ب��ل ب��ع��د ال��ت��ع��ف��ي��ن م��خ��اف��ة ال��ظ��ل ف��ي ب��ال��ًغ��ا ت��ج��ف��ف ث��م
ع��ج��ي��ب��ه وال ال��ش��يء ت��ع��ف��ن ال��غ��ري��ب��ه ال��رط��وب��ة ذي ف��إن
ق��ط��ع��ا ق��د ب��ه��ا غ��ي��ر ال س��ن��ي��ن أرب��ًع��ا ت��ب��ق��ى األق��راص ق��وة
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وعمله): املطبوخ (يف

ح��س��ن��ه ل��ت��ب��دي ال��ن��ار ول��ي��ن وزن��ه ع��دل م��ط��ب��وخ ي��ك��ن وإن
ي��ك��ث��ر إال أو ف��ي��ت��م��ون��ه��م م��ن واح��ذر ي��ت��ه��را ح��ت��ى واط��ب��خ��ه
ص��ف��ه ث��م ع��ل��ي��ه ال��دوا ض��ف وص��ف��ه ف��ي غ��دا ال��ط��ل ذا ك��م��ث��ل
واس��ت��أص��ل أذخ��ر ط��ب��ي��خ ب��م��ا واغ��س��ل ل��ك��ل أخ��ش��ابً��ا ون��ق

السفوف): (يف

ح��ق م��ن ل��ه ي��ع��ط��ى م��ا وراع ال��س��ح��ق ب��ع��د ال��م��زج ال��س��ف��وف وف��ي

التحميص): (يف

ف��ي��ق��ت��ال ق��ط��ن��ة ب��زر ت��دق وال ب��زر م��ن ال��ق��اب��ض وح��م��ص
ال��ب��زرا ذاك ف��ي��ه وق��ل��ب وان��زل ح��ج��ًرا أو خ��زًف��ا ل��ذاك واح��م

والسحق): الدق (ىف

دق��ه��ا وث��م وح��م��ص��ه س��م��نً��ا اس��ق��ه��ا أه��ل��ي��ل��ج��ات ج��م��ع��ت وإن
س��ح��ق��ه ح��ال ب��ال��م��اء وس��ق��ه وان��ق��ه ل��ك��ح��ل ال��غ��س��ل وج��ود
ال��ع��م��ل ت��م��ام ف��ي وج��ف��ف م��اء وب��دل ذا ب��ع��د وروق��ن��ه

كلها ومراسالت وتخميسات وغزليات وقصايد مدايح ذلك غري وله قال، ما آخر إىل
باملدينة السنة بهذه تويف إطالعه، وسعة علمه غزارة عىل تدل بالبالغة، محشوة غرر

تعاىل. هللا رحمه املنورة
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وكذلك الشام، جهة، إىل منفيٍّا مرص من الوكيل أغا عثمان بك عيل أخرج املحرم يف فيها
الجوايل أغات أغا أحمد وكان الروم، جهة إىل الرضبخانة وأغات الجوايل أغات أغا أحمد
وثروة كبرية غنية ذا عظيًما رجًال هذا أغا أحمد وكان الروم، جهة إىل الرضبخانة وأغات
والدالين بازية املطر فأحرض مرص، من بالخروج وأمره ماله يف بك عيل فصادره زايدة،
أمتعة من موجوده فبيع بينهم، املزاد بسوق وباعها وذخايره متاعه وأخرج والتجار،
سافر ثم ويتحرس، إليها ينظر وهو نفيسة وأشياء وكتب وأسلحة وتحف وجواهر وثياب

اإلسكندرية. جهة إىل
ولعله النيل، بشاطئ كتخدا الرحمن عبد بقرص كان الذي باشا محمد تويف (وفيها)
الشافعي. اإلمام من بالقرب البشوات مدافن عند الصغرى بالقرافة ودفن مسموًما، مات
ووصل وأمان، أمن يف بلفيا بك خليل الحاج أمري مع مرص إىل ودخل الحج ونزل
باملوكب، ودخل خيامهم ونصبوا ملالقاته، العادلية إىل األمراء وطلع الرب طريق من باشا

صفر. شهر يف وذلك
إىل منها نقل ثم وصيف منية إىل وأتباعه رضوان بك حسن بك عيل أخرج (وفيها)
والهنادي حبيب بن سويلم إىل تجريدة بك عيل أرسل وفيها سنني، فأقام الكربى املحلة
إىل وذهب دجوة، من رحل ملا حبيب ابن أن وذلك بك، إسماعيل التجريدة وباش بالبحرية
عيل تابع بك هللا عبد البحرية كشوفية عىل املتوىل وكان الهنادي عرب إىل وانضم البحرية
ووطاقه، متاعه ونهبوا املعركة يف املذكور بك هللا عبد قتل حتى وحاربهم فحاربوه بك،
تقدم كما بك صالح قتل بعد هاربًا مرص من خرج ملا الجزار بشناق بك أحمد وكان
أغا وعيل السكري يحيى ومنهم الهربانني من جماعة هناك فصادف الروم، إىل ذهب
يف فنزلوا السلطنة بدار بك لعيل املغرضني بسبب وزيفوا وغريهم، امللط بك وعيل املعمار
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املعمار وعىل السكري يحيى بها أوًال وصلت فالتي متفرقني، فوصلوها درنه إىل مركبني
بعد األخرى املركب ووصلت الصعيد، إىل وذهبوا درنه إىل وصلوا عندما فركبوا وامللط،
معه ومن بك إسماعيل وصل فلما الهنادي عند إىل فطلع يشناق، بك أحمد وبها أيام
أيام، ثالثة الجزار بشناق بك أحمد ومعهم والهنادي الحبايبة مع فتحاربوا بالتجريدة،
املعركة، عن بعيًدا بدوية امرأة عند صغرية خيمة يف منعزًال حبيب بن سويلم وكان
عىل ورفعوها رأسه وقطعوا وقتلوه، فكبسوه بمكانة األمراء وعرف العرب بعض فذهب
الجزيرة وعرب الهنادي وتفرق الفريقني بني من الحرب فارتفع ذلك، واشتهر رمح
وتغيب اليوم، ذلك من قايم لهم يقم ولم الجميع عىل كرسة وراحت وغريهم، والصوالحة

الشام. ببالد مدة بعد إال يظهر فلم بشناق بك أحمد
من كبرية عدة ومعه مسافًرا وخرج جرجا، منصب عىل بك أيوب تقلد (وفيها)
املنايف األمراء باجتماع األخبار فوردت أسيوط قرب إىل فوصلوا واألجناد، العساكر
الدهب أبو بك محمد ذهب ملا أنه أمرهم من وكان بها، وتحصنهم أسيوط وتملكهم
يكون أن عىل الصلح بينهما وجرى تقدم، كما همام العرب شيخ ملنابذة قبيل جهة إىل
عيل أرسل مرص إىل بك محمد ورجع ذلك عىل األمر وتم برديس، حدود من لهمام
منهم تبقى وال عندك، الذي املرصيني تطرد أن برشط ذلك أمضيت إني له: يقول بك
كل قبل واملكوها أسيوط إىل «اذهبوا لهم: وقال بذلك وأخربهم فجمعهم بدايرتك، أحًدا
والرجال»، باملال ذلك بعد أمدكم وأنا ومنعة قوة بها لكم كان ذلك فعلتم فإن يشء،
طرف من كاشف الرحمن عبد بها وكان أسيوط، إىل وذهبوا وبادروا رأيه فاستصوبوا
والبوابة كرانك وبنوا وجهاتها البلدة حصنوا كانوا وقد كاشف، الفقار وذو بك عيل
وأحطاب انخاخ ومعهم البوابة، إىل وزحفوا ليًال القوم فتحيل املدافع، عليها وركب
له يكن فلم البلدة، عىل وهجموا الباب وأحرقوا وأشعلوها والزيت الكربيت فيها جعلوا
وجماعة الخشاب وجماعة القاسمية وباقي بك صالح جماعة وهم لكثرتهم، طاقة بهم
بك وحسن ترك كاشف وحسن الجلفي وسليمان السكري ويحيى مناو وجماعة الفالح
وكان بك صالح خشداشني من كاشف الرحمان وعبد املاوردي بك ومحمد كرش أبو
كشكش وجماعة بيك خليل تابع امللط بك وعيل الجلفي كتخدا ومحمد الشجعان، من
من وهرب بها وتحصنوا أسيوط فملكوا الصعيد وأهايل الهوارة كبار ومعهم وغريهم،
بك ومحمد بلفيا بك إبراهيم للسفر فعني بك عيل إىل بذلك األخبار ووردت فيها، كان
بك خليل إىل وأرسل ومغاربة، وعساكر جماعة وجاق كل ومن الطنطاوي وعيل شنب أبو
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بك محمد تابع بك وإبراهيم هو وطلع غزة من فأحرضه باألسيوطي، املعروف القاسمي
سافر ثم املعلق، الزير عند بك إيواظ ببيت وحبسه وأنزله الباشا، وعزل أيًضا بعساكر
جمعه ما إليهم وضم والصناجق، األمراء من وعدة بك ورضوان الذهب أبو بك محمد
برٍّا الجميع وسافر وشوام ومتاولة ودروز دالة من األجناس املختلفة العساكر من وجلبه

بك. أيوب إىل وصلوا حتى وبحًرا
وذهب والبقسماط، والذخرية والجبخانات باألمداد يوم كل يف خلفهم يرسل وهو
وتحققوا منقباد، منقباط جزيرة عند عرضيهم ونصبوا أسيوط قرب وصلوا أن إىل الجميع
سقوطه الرمل زايرجاب يف رأوا كانوا ألنهم بذلك؛ وفرحوا معه ومن بك محمد وصول
وسار معلومة، ساعة يف فركبوا الليل آخر يدهموهم أن عىل رأيهم أجمعوا ثم املعركة، يف
العريضفتاه، من كذا ناحية عىل كذا محل من النزول وقصدوا الجبل طرق يف الدليل بهم
العريض جهة وأخذوا ساعتني، بنحو املقصود املكان تجاوزوا حتى الدليل بهم وضل
حصولهم علموا متى القوم وأن القصد فوات وعلموا املقدار، بذلك قبيلتهم فوجدوه
إال وسعهم فما منه، أتوا الذي املكان من رجوعهم قبل مانع غري من البلدة ملكوا خلفهم
وتيقظ النهار، طلوع بعد إال يصلوهم فلم كان، وجه أي عىل ومصادمتهم إليهم الذهاب
واشتد الحرب ووقع إليهم، بالنسبة قليلون وهم معهم فالتطموا لهم واستعدوا القوم
إليهم فربز بك؟ محمد أين بقوله: منهم الكثري ويرصخ الحرب، يف جهدهم وبذلوا الجالد،
قتل، حتى وقاتلهم وقاتلوه، فقصدوه بك» محمد «أنا يقول: وهو شنب أبو بك محمد
عليه تكاثروا حتى طويلة حصة ويدافع يقاتل يزل فلم السكري، يحيى جواد وسقط
وانجلت كتفه، عىل وهو يرضبه بمدفع يحارب القاسمي كاشف الرحمن وعبد وقتلوه،
يف فتشتتوا أسيوط، جبانة عند وذلك عليهم، املرصيني ونرصة هزيمتهم عن الحرب
أبو بك ومحمد القتىل ودفنوا أسيوط املرصيون وملك الهوارة، كبار إىل وانضموا الجهات
ألنه له؛ ومفاداته عليه الزايرجة لوقوع وفرح ملوته الدهب أبو بك محمد واغتم شنب،
همام محاربة بقصد قبيل إىل ارتحلوا ثم أياًما، بأسيوط وأقاموا أيًضا، ذلك يعلم كان
محمد فراسل املهزومني، األمراء من إليهم انضم من مع الهوارة كبار واجتمع والهوارة،
برياسة وواعده ومناه واستماله همام عم ابن وهو هللا عبد أبو إسماعيل الدهب أبو بك
وتقاعس تمويهاته وصدق قوله إىل ركن حتى همام العرب شيخ عن عوًضا الصعيد بالد
القوم فشل ورأى حصل ما همام العرب شيخ بلغ وملا طوايفه، وخذل القتال عن وتثبط
محمد ووصل مقهوًرا. مكموًدا ومات أيام ثالث مسافة عنها وبعد فرشوط، من خرج
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كان ما جميع وأخذوا ونهبوها فملكوها مانًعا يجدوا فلم فرشوط، إىل معه ومن بك
همام العرب شيخ دولة وزالت وغالل، وأموال ذخاير من وأتباعه وأقاربه همام بدواير
أبو بك ومحمد مرص إىل األمراء ورجع تكن، لم كأنها التاريخ ذلك من الصعيد بالد من
القوم ظهر وانكرس أبوه مات ملا فإنه همام، العرب شيخ ابن درويش وصحبته الدهب
عنه وانفصلوا بك محمد بمقابلة ابنه عىل أشاروا بعده، لهم نجاح ال أنهم وعلموا بموته
ذهب ومنهم الروم إىل ذهب من ومنهم درنة إىل ذهب من فمنهم الجهات، يف وتفرقوا
مكان يف وأسكنه مرص إىل وحرضصحبته بك، محمد همام بن درويش وقابل الشام إىل
ويتفرج مرص، عىل ويتفرج املشاهد لزيارة ويذهب يركب وصار لبيته، املقابلة بالرحبة
أسود اللون أبيض طويًال وجيًها وكان ذاته، لينظروا وأمامه خلفه ويعدون الناس عليه
بك، محمد بشفاعة والوقف فرشوط بالد أعطاه بك عيل إن ثم الصورة، جميل اللحية
االضمحالل يف وحاله االنحالل يف أمره وأخذ والتدبري، السري يحسن فلم وطنه إىل وذهب
محمد إىل مرصوالتجأ وحرضإىل وجدوه ما فأخذوا والذخاير، باألموال طالبه من وأرسل
مرص من بك محمد خرج حتى به مقيًما يزل فلم بجواره، وبمنزل وأنزله فأكرمه بك

الصعيد. إىل وسافر به فلحق ألستاذه مغاضبًا
الذين املنايف قتل يف فرشع وأتباعه، بك عيل إىل وقبيل بحري املرصي اإلقليم وخلص
إليهم يرسل فكان واملنصورة، واإلسكندرية ورشيد دمياط مثل: البنادر، إىل أخرجهم
بك خليل تابع بك وحمزة برشيد الخربطيل كتخدا عيل فخنق واحد، بعد واحًدا ويخنقهم
تابع بك وعثمان باملنصورة مدفع أبا بك وإسماعيل الوايل أغا سليمان معه وقتلوا بزفتا،
أيًضا ونفى هناك، ومات إسالمبول إىل وذهب فحماه البليك، مركب إىل هرب بك خليل
جمليان. أفندي وإبراهيم املشهدي كتخدا سليمان وفيهم مرص من وأخرجهم جماعة

قبله. بمن ولحق فيه نزل الذي بالبيت املنفصل الباشا ومات
الداردية، بجامع رمضان شهر أوايل يف الجمعة صىل بك عيل أن اتفق (ومما)
عيل وقام الصالة انقضت فلما بك، لعيل دعا ثم للسلطان ودعا ربه عبد الشيخ فخطب
والصالح، البله عليه يغلب العلم أهل من رجًال وكان الخطيب، أحرض االنرصاف يريد بك
أنت «نعم فقال: سلطان؟ إني لك: أقيل املنرب عىل باسمى بالدعاء أمرك من له: فقال
بعد فقام بالعيص، ورضبوه فبطحوه برضبه وأمر الغيظ فأظهر لك»، أدعو وأنا سلطان
اإلسالم «بدأ طريقه: يف يقول وهو داره إىل وذهب حماًرا وركب الرضب من متأمًلا ذلك
استسمحه. وكسوة بدراهم يوم ثاني يف إليه أرسل بك عيل إن ثم بدأ»، كما وسيعود غريبًا
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واألمراء العلماء من السنة هذه يف مات من وأما

محمد بن حجازي بن عيل الشيخ العامل العالم املجذوب املعتقد الصالح الويل اإلمام مات
القرآن حفظ وألف، وماية ثمان سنة تقريبًا ولد األحمدي ثم الخلوتي، الشافعي البيومي
عمر عىل واملسلسالت الحديث وسمع األشياخ دروس وحرض العلم وطلب صغره يف
وسلك العاديل الدمردايش حسني السيد من الخلوتية وتلقن التطاوني، السالم عبد بن
القلوب، إليه ومالت جذب له حصل ثم جماعة عن األحمدية طريق أخذ ثم مدة، بها
طريقته عىل الخلق من كثري ومىش األرواح إليه وانجذبت عظيم اعتقاد فيه للناس وصار
مسجد يف للذكر حلقة ويعقد الحسينية يسكن وكان ومريدون، أتباع له وصار وأذكاره،
واردات ذا وكان بيته، من لقربه وجماعته هو به يقيم وكان الحسينية، خارج الظاهر
الحكم ورشح الصغري الجامع رشح منها عديدة كتبًا وألف غريبة، وأحواله وفيوضات
القوم طريق يف مؤلف وله للجييل، الكامل اإلنسان ورشح السكندري هللا عطاء البن
ورشح وألف، وماية وأربعني أربع سنة ألفه الدمرداشية، الخلوتية طريق يف خصوًصا
املطلسمة، الصيغة وعىل األحمدية الصيغة عىل ورشح الحدود يف ورسالة النووية األربعني
وكان األعيان، يبهر بما وأتى البيان، يف أفصح تكلم وإذا التصوف، يف عال كالم وله
ذلك عىل يزيد ال حمراء شملة بقطعة عليها ويعتم بيضاء وطاقية أبيض قميًصا يلبس
الحسيني املشهد لزيارة مرة أسبوع كل يف إال بيته من يخرج ال وكان وصيًفا، شتاءً
ال شهوًرا جلس وربما والذكر، بالتوحيد يعلنون وخلفه، يديه بني وأتباعه بغلة عىل وهو
يف الحسيني باملشهد الذكر عقد وملا ظاهرة، كرامات له وكان الناس، من بأحد يجتمع
الضحوه إىل الصحن يف ويذكرون املذكورة الصفة عىل بجماعته ويأتى ثالثاء، يوم كل
الجامع يف التلوث من يحصل ما وأنكروا العلماء عليه قامت الظهر، قبل ما إىل الكربى
أن وكاد بالشدة، أصواتهم ويرفعون حفاة يأتون كانوا غالبهم إذ جماعته، أقدام من
يف الحب شديد وكان الشرباوي الشيخ لهم فانربى األمراء، بعض بواسطة منعه لهم يتم
ينبغى فال واألوليا العلما كبار من الرجل «هذا واألمرا: للباشا وقال له، وانترص املجاذيب
الطيربسية يف فقرأ األزهر بالجامع درًسا يعقد بأن الشيخ أمره وحينئذ له»، التعرض
وخمدت عنه فسكتوا عقولهم بهر ما لهم وقرر العلماء غالب وحرضه النووية، األربعني

الفتنة. نار
رأيت أني وكرمه عيلَّ هللا منن «فمن نصه: ما الخلوتية رسالة آخر يف كالمه ومن
ملسو هيلع هللا ىلص النبي أرى وكنت اآلخرة، يف وال الدنيا يف تخف ال يل: وقال السماء يف دمرداش الشيخ
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يقول ورأيته اآلخرة، يف وال الدنيا يف تخف ال السنني: بعض يف يل فقال املولد، يف الخلوة يف
يف يل دخال حتى وجاءا دمرداش الشيخ زاوية عىل نطل بنا اسع عنه: ريضهللا بكر ألبي
ملسو هيلع هللا ىلص، النبي رؤية يف وهم الخولة يف يل وحصل هللا» «هللا أقول: وأنا عندي ووقفا الخلوة،
عندي». حارض فهو ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل يدك «مد رضيحه: عند يل يقول الكبري الشيخ فرأيت
اليقظة بني بالحسينية املدفون الدين رشف الشيخ يعني الكردي خلوة يف ورأيت
فحاشنى هائًما منا فخرجت املحل مأل قد النور فرأيت فانتبهت جالس وأنا والنوم،
إىل الهيبة من الخلوة إىل العود عىل أقدر ولم الشيخ عند فوقفت املحل، يف كان من بعض
غد يف بيده نفيس «والذي يل: وقال خاتًما، وأعطاني مرة وجهي يف وتبسم الليل، آخرة
وأرانيها مكة إىل وأوصلني الكردي الشيخ وأخذني منك»، كان وما مني كان ما يظهر
بالنبي أستغيث وأنا يف فحكم ملسو هيلع هللا ىلص، النبي وعنده البدوي أحمد السيد عىل ودخلت عيانًا،
وكان ملسو هيلع هللا ىلص النبي بربكة ذلك بعد هللا فأغاثني مولده نزويل يف الرتدد ذلك سبب وكان ملسو هيلع هللا ىلص،
الرضيح داخل مقامه يف ومرة الحج، بركة يف مرة مرتني األحمر الزي بيده ألبسني قبل

الكردي». إىل اذهب وقال:
والقبول، عني رضاه أعلم حتى أدخل ال وقلت: املدينة خارج مرة نفيس ورأيت قال:
أحب أنا يل: يقول ورأيته حاصل، القبول ويقول عيلَّ بها يروح بمروحة إنسانًا يل فأرسل
أجد وأنا فاستيقظت الربوبية، حكم عىل «أتعرتض يل: وقال يده بني وأوقفني محادثتك،

السبب». أعرف ولم ذلك أثر
سنة اإلثنني ليله رمضان آخر ملسو هيلع هللا ىلصيف ورأيته صورته: ما الرسالة تلك بهامش ورأيت
فسعيت امليش يف مرسع وهو الرواق، بجانب التي الطبقة يف وألف وماية وخمسني سبعة
بجانبه ووقفت فأدركته واسع فضا يف فوقف هللا»، رسول يا تفتني «ال وقلت: خلفه
البيض». الشعرات من فيها ما وعد الرشيفة لحيته إىل «أنظر حاًرضا كان ملن وقلت:

حالهم عن ويردهم الطريق قطاع من العصاة يتوب كان أنه كراماته) (ومن
تارة وكان السالكني، من صار من ومنهم الثقات، من سمعته وذا له، مريدين فيصريون
رقبتهم يف بالطوق وتارة الظاهر، مسجد عمدان يف حديد من عظيمة بسلسلة يربطهم
عليه وكانت والعيص، باألسلحة خلفه ساروا ركب إذا وكان رأيه. يقتضيه بما يؤدبهم
يرى كالوحش يصري حتى الذكر يف الوجد يغلبه الحسيني املشهد ورد وإذا امللوك مهابة

كالغزال. وتارة كالعجل وتارة كالوحش، تارة وجهه
إىل ستطلب «إنك له: فقال وزاره، واعتقد إليه مال باشا مصطفى بمرص كان وملا
مرص إىل بعث الصدارة ويل فلما الشيخ، له قال كما فكان الفالني»، الوقت يف الصدارة
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عىل للشيخ مدفن وبداخلها وقبة، وكتابًا وسبيًال بالحسينية به املعروف املسجد له وبنى
يف باألزهر عليه وُصيل بجنازته خرجوا مات وملا السعادة، دار وكيل أغا عثمان األمري يد

املذكور. باملسجد القبة بداخل له بني الذي بالقرب ودفن عظيم مشهد
صفا من الصويف، الويل بعنانه البالغة كميت من اآلخذ وأوانه وقته عالمة ومات
فطلب األزهر الجامع إىل فوة بلدته من رحل الفوي، ثم الشيبيني حسن الشيخ فصويف،
هذا فقال: ذلك يف له فقيل الدرس يف عليه ممليًا فجعله الديربي الشيخ عن وأخذ العلم
أنه نفسه عن وأخرب ذلك»، ونحو واملخترص األشموني قرأ حتى بلده من جاء ما عالم
توجه األزهر الجامع إىل باملجي نفسه تعلقت فحني تعاىل، هللا أوليا من لويل مالزًما كان
من لبنًا سقاه وقد النوم يف فرآه ليلة جانبه إىل فنام دمياط، ثغر لزيارة الويل هذا مع
فقلت انتبهت ثم قال: األزهر» يف العلوم أصعب وهو النحو علم «هذا له: وقال إبريق
ألن أحالم»؛ أضغاث «اسكت الفور: عىل يل فقال وكذا»، كذا رأيت الشيخ موالنا «يا له:
ذلك. عقيب جاور إنه ثم حاًال، لنفسه يظهر أن يحب ال املالمتية من كان املذكور الويل
أصول من وغريه بالفقه اشتغل ثم مدة، أقرب يف عليه هللا فتح العلم بهذا اشتغل فحني
عالمة وصار أقرانه عىل فاق حتى ذلك، وغري وحديث وتفسري وبيان ومعان ومنطق
سلوكه حسب عىل وسار األسماء وتلقن الطريق، الحفني الشيخ عن أخذ ثم زمانه،
فأدار محًضا خليفة وصار والتسليك، والتلقني العهود بأخذ وأجازه التاج وألبسه وسريه
حتى العرفان، باب عليه هللا وفتح األقطار، ساير يف إليها الناس ودعا األذكار، مجالس
عليه ورد أنه الحفني الشيخ عن نقل الحقايق، يف ويتكلم القرآن بأرسار ينطق صار
وسمع العربى»، بن الدين كمحيي هو من أتباعنا يف الذي هلل «الحمد فقال: مكتوب منه
معرفة يف قوة هللا أعطاه أكرب، هذا الشبيني حسن «الشيخ حقه: يف يقول أنه أيًضا منه
وإال مشاركة هي فإنما فيه، معه تكلمت وإذا الفن بهذا مني أعلم وأنه العرفان، أهل
وخلف السنة، هذه يف تعاىل هللا رحمه تويف الشهادة. بهذه وناهيك كفهمه». أفهم ال فأنا
العاملة العمدة صاحبنا عنه أخذ وممن فيه، هللا بارك األحياء يف موجود أحمد السيد ولده
نفع رشيد بثغر اآلن الخلوتية خليفة وهو الرشيدي بزبارة املعروف عيل السيد الصالح

به. هللا
ابن أفندي املجيد/محمد البليغ املنشئ املاهر الكاتب الفريد املبجل الجناب ومات
لديه وكان والرتكية، والفارسية العربية الثالثة باأللسنة العارف السكندري إسماعيل
به، املتعلقة األدوات عن وبحث اللغة، علم إىل شديد وميل أدبية، ولطايف محاورات
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عند ومهابة حظ ووفور خط حسن مع الفصاحة يف غايه الثالثة األلسن يف ورسايله
مناصب وتوىل إسالمه، وحسن فأسلم إرسائيليٍّا كان ووالده الخواص، عند وقبول األمراء
صار، ما إىل صار حتى وأدبه وهدبه هناك هذا فولد شهرة هناك وله بالثغر، جليلة
وقد الوالد الشيخ لزيارة يأتي رأيته وقرابة، هناك أمالك له زالت وما بمرص واستقر
كتاب يده بخط ورأيت مستحسنة، خبايا زواياه يف الدهر وأبقى السن، يف وتناهى اكتهل
من النوادر فيه ومجموًعا سياقه، يف وأتقن كتابته أحسن قد جامي ملوالنا بهارستان،
تجمل كان التي الفنون يف يدانيه من عرصه يف يكن لم وبالجملة الثالثة، األلسن أشعار
محاسنه، عىل وأثنى األريب بضاعة يف اإلدكاوي هللا عبد الشيخ األديب ذكره، وقد بها،
لحرضة وكتبت فيه: قال أدبية، ومحاورات ومصادقة ومصافاة تامة ألفة بينهما وكانت
والده، هللا رحم السكندري أغا إسماعيل املرحوم ابن أفندي محمد األكرم املوىل أخينا
إتمامه بعد وكتبت الكاتب العماد تأليف القديس الفتح كتاب وعوائده، فوائده لنا وأدام

نصه: ما ختامه وحسن
املستطاب، الروض بل العجاب، العجب بل الكاتب هذا إتمام سبحانه هللا يرس قد
يف أطال ما آخر إىل ربيع نور يحمل بديع نوع ومن فضل، عن ينبي فضل من فيه فكم
ومعاذ األفاضل، مالذ الفاضل والهمام الكامل املاجد برسم كتبته «وقد قال: أن إىل مدحه
وأبرعهم صياغة، لإلنشاء العرص أهل أوحد الفضايل، ومحط الفواضل ومحل األماثل،

املقال: يف وأحسن قال من بقول املعنى كأنه حتى وبالغة، براعة الثالثة باأللسن

ع��ام��ل��ه ه��ز ك��م��ي ك��ل أن��س��اك ل��ي��ع��م��ل��ه��ا ي��وًم��ا أق��الم��ه ه��ز إن
ل��ه األن��ام ك��ت��اب ب��ال��رق أق��ر أن��ام��ل��ه رق ع��ل��ى أق��ر وإن

وال يضاهيه وال يماثله، فنه يف أحد فال بمرصنا، املنشئني أوحد بمرصنا، اآلن وهو
العماد، الكتاب هذا منشئ يخربه ما رأى فلو يناضله، أو يساجله يستطيع وال يشاكله،
أدركه ولو وانقاد، لبالغته وأذعن القياد، له وسلم االعتماد، عليه الذي هذا وهللا لقال:
إنشائه بديع سمع ولو الفظ، به هو ما منهما كل القتفى وحافظ، سعدى الشريازيان
غرره مضاهاة ويس رام ولو املراي، وأصابة مرامي، جل ههنا لقال: جامي، املآل النامي،
حدسك، وأوهنت وكددت نفسك، أتعبت لقد ويسك ويس يا له: لقيل درره ومحاكاة
لقد قال: نفعي، عارصه ولو ونثره، نظمه األفاضل ستحسن ال أثره زركيش ولوقفا
وبديع لرباعاته، وأذعن مباراته، عن لنبا مجارته النابي طلب ولو طبعي، بلطايفه رق

236



وألف/١٧٦٩م وماية وثمانني ثالث سنة

من عىل له فكم شقيقي، من أشفق هو الحقيقة وعىل وصديقي، أخي هو من عباراته،
كل هو من األوحد، األكمل األمجد، املوىل فأرسدها، أحرصرها وال أعددها أقدر ال أياد
يف واآلتي الكتاب، أوحد اآلن فهو اإلسكندري، أفندي محمد حرضة حرى، جميل وصف
بينهم واملخصوص الكرام، الدولة أرباب عند واملعظم العجاب، بالعجب اإلنشاء صناعة
يف دايرته لسعة إليه واملنظور الكتاب، ساير دون عليه واملعول واإلعظام، بالتبجيل

فقال: بنظم أتبعه ثم اآلداب،

ال��س��واج��ي ال��ظ��ب��اء أع��ي��ن ف��ع��ل��ت
ال��م��داج��ي ال��ع��دو ف��ع��ل ب��ف��ؤادي

ن��اج��ي ل��رب��ك ف��س��ر ش��راك��ي أق��ال��ت��ك ف��ق��ال��ت ك��ف��ى ك��ف��ى ق��ل��ت
وإن��ي ال��ن��ج��اة ل��ي إن��ي ق��ل��ت

األوداج م��وث��ق أص��ب��ح��ت ب��ك
وأس��ه��ر ل��ب��ي أس��رن ع��ي��ون��ا ي��ا

دي��اج��ي ف��ي ه��دب��ه��ا م��ن ج��ف��ون��ي ن
ال��ه��ي��اج ن��ام��ي ال��ق��ت��ال ف��ي غ��دا وال��ف��ت��ك ب��ال��ق��ت��ل ف��ي��ك��ن ب��ف��ت��ور

زا ل��ق��د ال��خ��ل��ي ب��ه وف��ن��ون
ال��م��زاج ص��ل��د وك��ان اف��ت��ت��انً��ا د

وأق��ض��ى ف��ع��اًال أم��ض��ى ول��ح��اظ
��اج ال��ح��جَّ ص��وارم م��ن ال��ورى ف��ي

م��و إل��ى ال��وص��ول إل��ى س��ب��ي��ل ه��ل
م��ح��ت��اج إل��ى م��ن��ح��ة أو الك

م��ان��ر ون��م��ن��ح م��ًع��ا ن��رج��و ق��ل��ن
ال��راج��ي ك��ه��ف ب��ال��م��دح ف��اق��ص��د ج��وه

ال��س��راج ك��ض��وء ب��دا ف��ع��ًال ال��م��ح��م��ود م��ح��م��د ال��ع��ال ن��ام��ي ه��و
ون��ظ��ًم��ا ن��ث��ًرا ال��زم��ان ف��رد ف��ي وه��و

وال��ع��ج��اج ال��ك��م��ي��ت ق��ري��ض م��ا
م��د ف��إذا أوح��د ال��خ��ط ف��ي وه��و

األري��اج ص��ف��ح��ة ف��ي ي��راًع��ا
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ول��دي��ه م��ث��م��ًرا ال��روض ج��اءك
ي��ن��اج��ي ال��ه��زار م��ث��ل ح��رف ك��ل

ع��الج ب��غ��ي��ر ع��ف��ًوا اب��ت��ك��اًرا ال��غ��ي��ر ع��ن ت��ع��ز ال��ت��ي وال��م��ع��ان��ي
ال��ث��ج��اج ك��ال��ح��ي��ا ب��ال��ج��ود ال��ط��ل��ق��ة وال��راج��ة وال��س��ن��اء ال��س��ن��ا ذو

�اله وع� �ه ذات� �ه �ل� ال� �ظ �ف� ح�
�ي �اج� �ن� م� �ل ك� �رور ش� �اه ووق�

ع��ل��ي��ا ب��ال��ف��ت��ح خ��دم��ت ق��د س��ي��دي
ان��زع��اج��ي ف��س��رى وت��ن��م��ي��ق��ه ك

م��ول��ى دم��ت روض��ه ف��ي ف��ت��ن��زه��ه
ح��اج��ي ع��ز إذا ع��دة ل��ي ه��و

ف��ق��رة ك��م ال��ك��ت��اب ن��ع��م ه��و
ت��اج ك��درة رون��ق ل��ه��ا ف��ي��ه

ك��ا ق��د م��ن��ش��ي��ه وال��ع��م��اد ال ك��ي��ف
ال��ف��ج��اج ج��م��ي��ع م��ن ال��ق��ص��د ل��ه ن

ح��واه ق��د ب��م��ا خ��اط��ري ص��ف��ا ق��د
واإلزدواج �اء �ش� اإلن� �ع �دي� ب� �ن م�

أؤرخ ف��رح��ت م��ن��ط��ق��ي وذك��ا
اب��ت��ه��اج��ي زاد ال��ع��م��اد ف��ت��ح ف��ي��ح

وسماها تصحيفية، رسالة هللا رحمهما اإلدكاوي هللا عبد الشيخ إليه (وأهدى)
واملقامة املرتجم، إىل ببيانه» شأنه جل خل «وفيها بقوله: فيها أشار السكندرية، باملقامة
أنه طايفة كل للطافته تحسبه بحسنه جذبنا حديثًا خدننا حدثنا نقلت: خطة ومن هذه
فئة فيه أنست أنيس غنم غيم دربه سكن سكندرية جيت حني أمنت أمني قال: قال آية
صفا تالعبهم بالغتهم بحلو يحلو حلماء حكماء أجالء أخالء بهم إذا آدابهم، غلت علت
آدابه طرف ظرف مهدب مهذب ببيانه، شأنه جل خل وفيهم وقتهم، سايغ سايع ضفا
فما فمازجني مرحه، مزحه بحىل يجلب صفاته، صفائه بديع تذيع غدت عذب أداته
واجب وقاك وقال: خالني، خالتي وقاه وفاه منة منه بأطرب ناظري عيان عنان رخيت
جبني بيمن تيمن بك كلًفا للقايك يرس برش كل لك أبث أني ريع الخاللك إلجاللك وأحب
يخفي بجفن شباني سباني به جننت جبينيه بنريي، رسى يذيع بديع عزيز غرير حبيب
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بلحظ أخذ أحد أمه أن أيامه، باسمه باسمه أهتف أهيف شهران، سهران بت سحره
بنحل يبخل قابض قانص، عقده عقده ينكث لم ملبتيل، تهديها بهدبها تعني بعني يلحظ

شهده. شهدة

ك��ب��ي��ر ك��ث��ي��ر ج��ي��ش��ه ح��س��ن��ه أغ��ر أع��ز ف��ات��ك ق��ات��ل
م��ب��ي��ر م��ن��ي��ر س��اي��ق ش��اي��ق ي��ج��ن��ي ت��ج��ن��ب س��اخ��ر س��اح��ر
ي��ش��ي��ر ب��ب��ش��ر ل��ي��ت��ه ل��ي��ن��ه ب��ح��ل��ي ي��ح��ل��ي ج��ن��ة ح��ب��ه
ي��زور ب��زور ن��اب��ه ت��اي��ه ب��ج��ور ي��ج��ور م��اي��ل م��اث��ل
ي��ج��ي��ر ي��ج��ب��ر س��ي��رة س��ي��ره ن��ه��اه ب��ه��اه ب��ش��ره ن��ش��ره
ت��ج��ور ب��ح��ور م��ي��ت��ت��ي م��ن��ي��ت��ي ف��ك��ان��ت ق��الن��ي رات��ق راي��ق

مرشق معايبه. معانية يبتغ. شنع غدوة. عدوه قليت. قلبي حبة. حبه جايز. جاير
بلفظة. تلفظه حياتي. جناني برش. برس أوجد. أوحد بعرفه. تعرقه ترف. نزق مرشف.
عربي عنربة. عبريه يشم نسم نفاح تفاح بجني. نجني نجيب. يجيب نحبي. تحيي
عاملني وده بضد بصدوده بليت. بلبي زال. ذاك حسبه. حسنه عريب. غريب عزني.
فليت بعده. بعده بنمو ينمو فكري فكرتي غلب. عىل تجربه. آس استخربه. بت عامل.
بوجدي نم ثم مطلني. مطلبي لليه. لكنه محياه. مخبأة بوردة. نورده بعدة بعده قلبي.
حني همت. همي نمي. حني جسمي الحد الحد حبيبي. حسن وتعدي. وبعدي توحدي.
ثغره. بشهد يشهد الكون. اللون حبيش حسني زائغ. رائغ رائع. راتع ظبي. ظني خيب
فتي تنزه نرية صبابها. ضيائها بحسن تحبس ألنها بالء؛ بها الء بال قمرته. قمرية بغرة
ثرى. ترى يحوها نحوها قانح. فايح طيبها. ظبيها بزهو. تزهو مغانيها. يفء يف فني
عشقة. عشقه من. من. فلتك. قلبك مرآة. مرآه بحلو. يجلو رباه رياه بطيب. يطيب
كتب له يقدمها أن وقبل األنام. اآلثام. جمل. حمل غي. عن جبن. حني. عذرته. عذرية
ماجد. خلفه. خلقة. حمد. كم. ملحمد هديت وهديت ظرفت طرفة نصه: ما بظاهرها
بيانه. بنانه بيدي يبدي براعته. يراعته حوك. حول تحوم نجوم منطقة. منطقه ماحد
عيل. عىل كرست. كرسى جرب. خري خري. كل لك جالبة حالته. برسمة برسمه كتبت لبيب
مغالبة. معاليه مجانيته محاسنه إعداد. إغذاذ إيل. آلت إىل حبب مذ مدحتى مجلة. محلة

الحكيم. الحليم يمن. بمن ذاته ذائه غب. عن وقيت. وقتي
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تقريًظا جنسها من عليها قرظ ثم جملتها. بما وأجازها وقبلها قلبها إليه قدمها فلما
… نصه) (وهذا وبديًعا بيانًا مأله بديًعا،

أتحفني الرياعة فارس افتضها الرباعة، منصة عىل جليت حسن عروس هذه
ذهنه، حدة من الصناعة هذه جياد تكبو الذي والبليغ فنه، يف الوحيد املوىل بها
فتلقيتها اإلدكاوي، هللا عبد الشيخ موالنا وحاوي، مالك البالغة ملحاسن هو من
بنوع تقريظها عىل وتطفلت عني، بكل العني من وعوذتها وفديتها بالراحتني،
لذت لدى بحق تحف تحف حسنها، مراقي أبلغ لم وإن فقلت: فنها من
بحىل وشوعها وسوغها حالها، جالها بها كخود لجودتها تحسبها بحسنها
صنعها صنفها بها يعي يعيبها، برام ترام صنعة، صيغه تغري، بغري تجلت
بقيت ناديه، تأدية بنور تنور غاية، بال بالغاته أربت أريب، فاصل فاضل

معانيه. معاينة تفتن

وبالجملة تراجمهم، يف بعضذلك تقدم العرصكما أفاضل من جملة عليها كتب وقد
ولم أحد، الفضايل مجموعة يف يدانيه لم مرصه ووحيد عرصه أوحد كان املرتجم فإن
الحمام وافاه حتى والوزرا، األمرا عند مهيبًا وقوًرا بهيٍّا السرية جميل املسعى حميد يزل

السنة. من املحرم عرش حادي الجمعة يوم يف
املرصي الفاريس العربي بن عيل بن العربي بن عيل سيدي العارف األستاذ ومات
بن العربي بن أحمد بن محمد العالمة وعىل والده، عىل وقرأ بفاس ولد بالسقاط، الشهري
محمد هللا عبد أبي الكاتب النبيه عمه ولد بقراءة جميًعا األحياء منه سمع الفايس، الحاج
العربي محمد بن أحمد العباس أبي ولده وعىل السقاط، عيل بن محمد بن الطيب بن
والبيان، واملعقول العربية كتب البناني، السالم عبد بن محمد سيدي وعىل الحاج، بن
بطرفيه والشمايل الزكاة إىل الصحيح من لفظه عليه فقرأ الزمه ا حاجٍّ مرص ورد وملا
قراءة غازي، ابن فهرست تضمنتها التي والكتب املسلسالت من وكثريًا األزهر، بالجامع
وألف، وماية وأربعني ثالث سنة الثانية جمادى بأواسط حينئذ وأجازه وتفهيم، بحث
رواية املوطأ وجميع بفوت، ومسلًما كامًال الصحيح البرصي عىل فسمع بمكة وجاور
أوايل النخيل وعىل وأجازه، إبراهيم باب عند املالكي املقام خلف وذلك يحيى، بن يحيى
البخاري، أوايل الفيومي إبراهيم الشيخ عىل فقرأ مرص إىل وعاد وأجازه، الستة الكتب
جميع التطاوني السالم عبد بن عمر وعىل وأجازه، الغرقاوي أحمد بن أحمد وعىل
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وجميع وألف، وماية وثالثني ست سنة الغوري بجامع البيضاوي من وقطعة الصحيح
السبحة وناوله وصافحه وشابكه األسودين عىل وأضافه العالية، األسانيد يف البادية املنح
املغاربة، برواق زيد أبي ابن رسالة القسطنطيني محمد وعىل املسلسالت، بساير وأجازه
الزرقاني محمد سيدي وعىل الغوري؛ بجامع الحكم عىل رشحه زكري بن محمد وعىل
ثالث سنة شعبان ثامن وذلك ختمه، يوم به وأجازه آخره إىل العتق باب من املوطأ كتاب
سنة يف البكري مصطفى السيد سيدي عن الرحمة حديث وروى وألف، ومائة عرشة
يف مرتىض السيد شيخنا به واجتمع العموم، يف امليت ابن وأجازه وألف، وماية ستني
يف وشاركهما نسخته عىل البادية املنح ملقابلة إليه أتى قد وكان املقديس، عىل السيد منزل
منجمًعا بالوحدة مستأنًسا إنسانًا وكان العامة باألجازه وشافهه وباسطه وأحبه املقابلة،
سنة األوىل جمادى أواخر يف تويف حتى كذلك زال وال مخفيٍّا، غامًضا لالنفراد الناس عن

الفحامني. من بالقرب بالزواية ودفن وألف، وماية وثمانني ثالث
امللكي األصييل املفخم، واملالذ املعظم، الجليل األظل والكهف األجل الجناب ومات
بن همام الدولة رشف األمري العرب شيخ والكربا الفضال رحال ومحط واألمرا الفقرا ملجأ
الصعيد، بالد عظيم الهواري، سيبيه بن صبيح بن همام بن محمد بن أحمد بن يوسف
لغريه فيه ليس ما الكمال من فيه جمع وقد والبعيد، القريب يعم وبره خريه كان ومن
عن غنية وأخباره التسيار، عىص عنده وتلقى األسفار، قوافل سعادته بحرم تنزل مثال،
تلقاهم والضيفان الوفود بساحته نزل إذا أنه منها اإلمكان، صحف يف مسطرة البيان،
السكر من واللوازم االحتياجات لهم وأحرضوا ألمثالهم معدة أماكن يف وأنزلوهم الخدم،
الصباح يف والفطور والعشا الغذا يف األطعمة مرتب ثم ذلك، وغري واألواني العسل وشمع
شهوًرا ذلك عىل أقاموا فإن يعرف، ال ومن يعرف ملن إقامتهم مدة والحلوى واملربيات
إكراًما وزادهم مرادهم أتم عىل أشغالهم قضوا وإال راتبهم، ينقص وال نظامهم يختل ال
وبلغه وأعطاه، أكرمه واإلحسان الرب يرتجي ممن الوافد كان وإن شاكرين، وانرصفوا
عامه بكفاية ويرجع سنة كل يف إليه يذهب كان من الناس ومن يرتجاه، ما أضعاف
أو الفضايل أهل من عليه الوافد كان إذا وأما الناس، من كان من كل يف شأنه وهذا
والعبيد بالجواري ينعم وكان اإلنعام، بجزيل وحياه االحرتام، بمزيد قابله البيوت ذوي
سنني عنه وغاب مرة ورآه إنسان عليه ورد وإذا والعسل، والسمن والتمر والغالل والسكر
والوافدين الضيفان. من ذكر فيما وحاله ينساه، وال وتذكره، عرفه وخاطبه نظره ثم
أمر يهيئون والخدم الفراشون وكان أبًدا، ينقطع ال الدوام عىل مستمر أمر واملسرتفدين
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الغدا أمر يف يرشعون ثم النهار، صحوة إال ذلك من يفرغون فال الفجر طلوع من الفطور
إال ذلك من يفرغون فال العشا أمر يف يبتدون ثم العرص، قريب إىل الكربى الضحوة من
يف ويطلب كثري، يشء والعبيد واملماليك والرساري الجواري من وعنده وهكذا، العشا بعد
أربعماية أو خمسماية وجده فإن منهم مات من مقدار عن ويسأل اإلرقاء دفرت سنة كل
أن ورأى وانقبضخاطره، اغتم ذلك نحو أو أقل أو ثلثماية وجده وإن وانرشح استبرش،
عرش اثنا فقط ورشكه السكر قصب زراعة برسم له وكان ذلك، من أعظم يف كانت ربنا
والجواميس والطواحني والسواقي الغالل ودراس للحرث املعد بخالف وهذا ثور، ألف
والعجوة بأنواعه والتمر السكر وحواصل الغالل شون وأما ذلك، وغري الحالبة واألبقار
مزارع ظنها البعد من الغالل شون رأى إذ الغريب اإلنسان وكان يحد وال يعد ال يشء
فتنبت بالرتاب ويختلط املطر ماء عليها فينزل وكثرتها، الغالل مكث لطول مرتفعة
القاسمية بقايا من وأكثرهم والقرانصه األجناد عنده وكان مزرعة كأنها خرضاء وتصري
البالد تلك بأخالق وتخلقوا وتوالدوا وتزوجوا وافرة عدة وهم له، وانتسبوا إليه انضموا
وال شغلهم يبطل ال واملحاسبني واملستوفيني األقباط من كتبة وعدة دواوين وله ولغاتهم،
بمجلسه األخري الثلث إىل الليل من حصة معهم ويجلس ونهاًرا، ليًال كتابتهم وال حسابهم
وال قل يشء فكره عن يعزب ال ومكاتبات مراسيم بكتابة ويأمر ويميل يحاسب الداخل
مجلًسا جلس وإذا الصالة، إىل يقوم ثم لطيفة حصة فينام الحريم إىل يدخل ثم جل،
وتحادثوا األجالف بعض منه قرب فإذا ورد، وماء قطنة فيه فنجانًا بجانبه وضع ا عامٍّ
وصنانهم، رائحتهم من حذار بأنفه وشمها عينيه القطنة بتلك مسح وانرصفوا معه
سنة، كل يف بمرص املظاهر وأرباب للعمالء يرسلها وغالل وإغداقات صالت له وكان
وعرف مرتىض محمد السيد شيخنا لزيارته ارتحل وملا مرص، بأرض ظليًال ظالٍّ وكان
مع فعله كان وكذلك وعبيد، وجوار وسكر بغالل عليه وأنعم كثريًا إكراًما أكرمه فضله
تقدم ما وحصل بك عيل أمر ظهر حتى شأنه هذا يزل ولم واملزايا، العلم أهل من أمثاله
وانضمامه بك صالح مع وصلحه الصعيد إىل وذهابه خشداشينه، مع وقايعه من رشحه
لسعي مرعاة والرجال باملال فأمدهما وعشريته، بك لصالح صديًقا املرتجم وكان إليه،
إىل وأتباعه رجاله وخرجت بك بصالح بك عيل وغدر األمر لهما تم حتى بك صالح
عىل ذلك وحمله شديًدا ا غمٍّ بك صالح فقد عىل فاغتم بهم أوقعه بما وأعلموه الصعيد،
مع إليها فذهبوا الصعيد، باب فإنها إياها وتملكهم أسيوط إىل بذهابهم عليهم أشار أن
ملكوها، حتى املرتجم العرب شيخ وأمدهم تقدم كما واملطرودين مرص من املنايف جملة
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وقدر التجاريد إرسال وتابع ذلك بسبب بك عيل منه واستوحش بها كان من وأخرجوا
يبق لم أنه همام علم ذلك فعند الصورة، تلك عىل قبيل إىل ورجوعهم القبايل بخذالن هللا
عليه، ونفاقهم وأقاربه الهوارة كبار فشل من وقع ما مع وخصوًصا سواه لهم مطلوبًا
إسنا، جهة إىل وذهب الخريات من فيها بما وتركها فرشوط من االرتحال إال يسعه فلم
هللا، رحمه بها عليه فقيض قمولة تسمى بلدة يف ودفن السنة من شعبان ثامن يف فمات
انكرست مات وملا الكريم، وعبد وشاهني درويش وهم ثالثة الذكور األوالد من وخلف
عليه وأشاروا إخوته، أكرب لكونه درويًشا ابنه قدموا الهوارة أكابر إن ثم األمراء، نفوس
وانضم وقابله بك محمد من أمانًا أخذ من فمنهم األمرا وأما ففعل، بك محمد بمقابلة
من ومنهم والروم، الشام إىل وسافر البحر ونزل درنة ناحية إىل ذهب من ومنهم إليه،
بك عيل وقابل مرص إىل بك محمد صحبة درويش وحرض بالصعيد، الهوارة إىل انزوى
يف بدأ ما وأول يفلح، ولم السري يحسن فلم بالده إىل مكرًما ورجع فرشوط بالد وأعطاه
عىل وقبض أموالهم ويسلب ويعاقبهم وأتباعه، أبيه خدم عىل يقبض صار أنه أحكامه
أيام عدة يف عظيمة أمواًال منه فأخذ أبيه، ملطابخ املرتب البصل وكيل زعيرت يسمى رجل
وكذلك ألًفا أربعني البندقي الذهب جنس من الدفعات من دفعة يف منه أخذ مرار، عىل
والسكر واألقصاب الغالل وكال خالف وذلك والعبيد، السود للجواري الربد يصنع من
بذلك أخباره ووصلت املزارع، يف والرشكا والبن والزيت والشمع والتمر والعسل والسمن
وطالبه واملماليك األجناد من بعدة إليه وسافر كتخدا، أحمد عليه فعني بك عيل إىل
ذلك بعد به واقتدى مخدومه إىل بها ورجع عظيمة، مقادير منه قبض حتى باألموال
يف ما أخرجوا حتى بعده من أتباعه وكذلك جملة منه وأخذ إمارته، أيام يف بك محمد
استخراج ألجل الحفر تتبعوا ثم مقنطرة، قناطري والنحاس واألواني املتاع من دورهم
بآخرة املذكور. درويش وحرض وأخربوها. ونبشوها واملجالس الدور هدموا حتى الخبايا
وعبد شاهني واستمر الناس، كآحاد مات حتى بها يزل ولم وطنه عن جاليًا مرص إىل
فقتله شاهني فأما ماتا، حتى ويتعيشون املزارعني أسوة الوقف بأرض يزرعان الكريم
وخلف عليه، نقمها ألمور الفرنسيس أيام وألف ومايتني عرشة أربع سنة يف بك مراد
وترك التاريخ ذلك من قريبًا فراشه عىل مات فإنه الكريم عبد وأما محمًدا، يدعى ولًدا
وكاتبني السفار، من إلينا نقل حسبما وبالنجابة يوصف البلوغ دون هماًما يدعى ولًدا
بعد مرص إىل أتى حني املذكور محمًدا عمه ابن ورأيت املقتضيات، بعض يف وكاتبته
خري وهو عليها ومن األرض يرث من وسبحان مراًرا، عندي وتردد الفرنسيس ذهاب

الوارثني.
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ما بكل صيته وطار الركبان، بذكره رست من الشهري واملقدام الكبري الجناب ومات
مشايخ عظماء أكابر من حبيب، بن سويلم العرب شيخ النجيب، الرضغام الفارس كان،
مثل سعد نصف كبري وهو النيل، البحر شاطئ عىل دجوة ومسكنهم بالقليوبية العرب
بالفروسية اشتهروا وإنما العرب، قبايل يف مذكور أصل لهم وليس أحمد، بن حبيب أبيه
خلف حبيب مات وملا أسيوط، من قريبة قرية شطب من أصله هذا وحبيب والشجاعة،
واشتهر أبيه بعد الرياسة توىل الذي وهو أخيه من أكرب سالم وكان وسويلًما، سامًلا ولديه
وأطاعته وخيوله، ورجاله وفرسانه جنوده وكثرت صيته، وطار أمره وعظم بالفروسية
أمره وامتثلوا عليهم صولته وعظمت فيهم، كلمته ونفذت القبايل وكبار املقادم جميع
والغربي الرشقي الربين خفارة له وصار ومشورته، إشارته بدون شيئًا يفعلون وال ونهيه
خيال، بألف انفراده عىل مقوًما وفرسه هو وكان ودمياط، رشيد إىل بوالق ابتداء من
مع وأمور وقايع هذا سالم والبنه له واتفق القرن، أوايل يف هذا حبيب ظهور وكان
خمس سنة يف أن منها ترجمته، يف بعضها بذكر بأس ال وغريه إيواظ بك إسماعيل
إيواظ، ابن بك إسماعيل األمري خيول إىل سامًلا ولده حبب أرسل وألف وماية وعرشين
وذلك شيئًا منها يأخذ ولم وذهب وتركها وأذنابها، معارفها وجم باملربع عليها وهجم
القليوبية، جهة بالغيط الخيول وكانت وخالفه، بك قيطاس مثل الناس بعض بإغراء
يوسف فالطفه عليه، الركوب عىل وعزم لذلك فاغتاظ مخدومه وأخرب أخور أمري وحرض
القاسمية من سابًقا مرص زعيم دفية أبا حسنًا أحرض ثم غيظه سكن حتى الجزار بك
طوايف وصحبته ومدفعني بجبخانة فسافر األمانة، قايممقام وجعلوه بالشجاعة مشهور
للنواحي مكاتبات وكتب فليفعل، قتله عىل قدر وإن رشحبيب يطلب بأن وأمره ورجال،
خراب، ساقية عند برسيم غيط يف نزل حتى يزل فلم للمذكور مطيعني يكونوا بأن
وإذا بالطرق، خيالة رصد وأقام بلباد وغطاهما املدفعني ووضع مرتاًسا هناك وعمل
بغيط بطريقة فنزل الجزيرة، إىل متوجهني ورجاله عبيده يف ركب حبيب بن بسالم
وأبقى برجاله فركب وأخربوه، دفية أبي حسن األمري إىل الرصد الخيالة فحرض األوسية
يرمون فإنهم القوم، من انهزموا إذا بأنهم وأوصاهم السجمانية من عرشة املدافع عند
رمي عند أيًضا منهم ووقع رجاًال، منهم ورمى القاهم ما ذلك ففعلوا سواء باملدفعني
بن سالم ورجع قاليع ستى نحو منهم وأخذوا خياًال، عرش ثالثة والرصاص املدافع
فأرسل دفية، أبي حسن األمري مع له وقع بما وعرفه أبيه إىل طايفته من بقي بمن حبيب
الجميع وركب املنوفية، إقليم من وكذلك كثرية فرسانًا منهم فأحرض الجزيرة، عرب إىل
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مبحًرا وركب كاألول، وفعل معه بمن فركب ذلك أخبار ووصلته مناوشته، قاصدين
عليه فرجعت مكانه فوقف أمامه فانهزموا فرسانًا، منهم فرمى وحاربهم عليهم وانعطف
بهم فرموا املدافع، وصل حتى منهم طمًعا خلفه فرمحوا أمامهم فانهزم والعبيد، العرب
فرسان، عدة وغريها الجزيرة عرب من وسقط هاربني، فولوا الرصاص بطلق وأتبعوهم
وعرفه أبيه إىل سالم ورجع القتىل ورفعوا نساؤهم وحرضت وسالًحا، خيوًال منهم وأخذوا
إنك له: يقول بك قيطاس إىل حبيب فأرسل فرسانهم وقتل حرقهم، من عليهم جرى بما
منا وقتل بالنار وحرقنا قايممقامه علينا وجه أنه ذلك من وتولد إيواظ بابن أغريتنا
منهم إليه فحرض ومساعدته، بمعاونته للقصاصني خطابًا مكاتبة إليه فأرسل أجاويد،
وركب املنوفية، من كثرية وخيالة الجزيرة عربان إليه وجمع نار ضاربي فرسان عدة
رش يطلبون بخيول أوالده وأرسل هناك ونزل الناحية، جرس إىل وجموعه وأوالده حبيب
ففعلوا بالجرس، رباطهم محل إىل يصلوا حتى أمامه انهزموا عليهم ركب وإذا دفية أبي
ثالثني نحو فرموا واحًدا، طلًقا بنادقهم القناصة فرضبت الجرس إىل وصلوا أن إىل ذلك
وانهزم الخيول، عليهم وردت حصانه أصيب بدنه يف أصيب ما والذي الكبار، من جنديٍّا
الشاردة الخيول العرب فأخذت األوسية، دار إىل معه بقي بمن دفية أبو حسن األمري
عليهم وجرفوا بالجراريف أتوا العبيد وأرسل الجرس، من مقطع يف ورموعم الغز وغزوا
األجناد وحرضت وزيادة، ثأره وخلص بلده إىل ورجع تكفني، وال غسل غري من الرتاب
دفية أبا حسن األمري فعزل وأوالده، حبيب مع لهم وقع بما الصنجق وأخربوا مرص، إىل
الرب من عليهم وركب وأوالده، حبيب برضب فرمانًا وأخذ خالفه، ووىل قايممقامية من
النحاس ووضع البحر يف دفية أبي مدافع فرمى حبيب، إىل النذيرة ووصلت والبحر.
ستة أحرض بأيام الواقعة هذه قبل حبيب إن وقيل: البحر، يف أيًضا وألقاها أشناف يف
قنديل كل عىل وكتب واحًدا، عياًرا بامليزان ووزنها فتايلها عاير بعدما وعمرها قناديل
باسمه الذي فانطفأ واحدة، دفعة وأرسجها إيواظ ابن واسم وأوالده أخيه واسم باسمه
ثم أوًال، باسمه الذي فانطفأ واحدة دفعة وأرسجها إيواظ، ابن واسم وأوالده أخيه واسم
دولة يف أموت أنا فقال: يشء، بعد شيئًا وأوالده أخيه قناديل ثم إيواظ ابن قنديل انطفأ
وأوالده بأخيه فركب عليه، وركوبه إيواظ ابن بحركة الخرب إليه وصل وملا إيواظ. ابن
الرصاص، ورموا دواويرهم عىل ورمحوا دجوة إىل إيواظ ابن ووصل هاربني، وخرجوا
البنادق، سماع وموعدهم هناك ورسوا دجوة تجاه الغربي الرب إىل وصلت املراكب وكانت
الحبايبة دواوير بهدم إيواظ ابن فأمر إليه، وطلعوا الرشقي الرب إىل عدوا ذلك فعند
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وجامع دواب وحوض بساقية البحر عن بعيًدا كفًرا وأنشأ والفوس، بالقزم فهدموها
الغلية، كفر وسموه الكفر يف مساكنهم فعمروا البلد، أهل وجمع وطاحونني وميضة
وجواميس وأغناًما وعجوًال أبقاًرا واألجناد الغز وأخذ مرص إىل بك إسماعيل األمري ورجع
إىل أيًضا الرب من به وحرضوا املراكب يف ووسقوه كثريًا، شيئًا وأخشابًا وفرًشا وأمتعًة
وأوالده، حبيبًا قبولهم من بتحذيرهم العربان من القبايل ساير إىل مكاتبات وكتب مرص،
فأكرموهم غزة، عرب عند ذهبوا أنهم إال يسعهم فلم يؤويه، وال أحد عليه ينجمع ال وأن
شيخ الشواربي ببيت قليوب إىل ذلك بعد ابنه سالم وحرض مات، حتى بها يزل ولم
بأن املغربي واىف ابن إىل خطابًا شنب أبي بك إبراهيم من مكاتبة له وأخذ ا، رسٍّ الناحية
وأخاه عمه أحرض فأرسل أستاذهم، من إجازة لهم يأخذ حتى عنده حبيب أوالد يوطن
ورضب بهم فرحب املغاربة، شيخ وايف ابن عند وساروا الغربي الجبل إىل وعدوا سويلًما
شنب أبو بك إبراهيم فمات وألف، وماية ثالثني سنة إىل بها وأقاموا شعر بيوت لهم
فلما القبلية، بالده من يأخذونها بغالل وصوالت لهم ويرسل حبيب، أوالد يوايس وكان
وذلك خفية، وايف ابن عند من حبيب بن سالم فحرض معيشتهم، ضاقت الفصل، يف مات
دمرداش، محمد السيد بيت ودخل وثالثني إحدى سنة بالحج إيواظ ابن طلوع قبل
وأخذه الليلة تلك عنده وبات غربته، حال له وشكا به فرحب بنفسه وعرفه عليه وسلم
للصنجق: محمد السيد فقال ووقف، يده وقبل عليه فدخل إيواظ، ابن إىل الصباح يف
قال: سالم قال: خيولك، أذناب جم الذي هذا قال: ال، قال: يدك؟» قبل الذي هذا «عرفت
تعفو، أن وإما تنتقم أن إما بكفني أتيت نعم له: قال تخف، ولم بيتي أتيت قال: لبيك
وعمر وعيالك أهلك أحرض بك مرحبًا له: فقال يديك بني أنا وها الغربة من ضقنا فإننا
وأرسل أمانًا له وكتب وشال، بكسوة له وأمر األمان، وعليكم تعاىل هللا واتق الكفر يف
وصل حتى عنده فأقام بقليوب، الشواربي إبراهيم عند وذهب سالم وركب عبده، به
ونزلوا قليوب إىل وساروا وركبوا فحملوا سويف، بني يف وأخيه عمه إىل باألمان العبد
البالد ومشايخ العربية وأتتهم ومساكن، وأماكن دواوير لهم بنوا حتى الكفر أوسيه بدار
إسماعيل بن بك عيل محمد توىل حتى ذلك عىل فأقام والتقادم، والهدايا للسالم ومقادمها
الدور تعمري يف ورشع البحر، عىل الذي البلد بعمار إجازة منه فأخذ الحاج، أمري بك
وألف، وماية وثالثني أربع سنة وذلك والجوامع، واملعارص والسواقي والبساتني العظيمة
ونفذت الربين خفارة عىل واستوىل صيته، وعظم ذكره واشتهر سالك حال واستقام
حكمه، تحت والرؤساء املراكب وصارت البغازين، إىل بوالق من البحرية بالبالد كلمته
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والبستان الواسعة الدواير وأنشأ والسنوية، الشهرية والعوايد الرضايب عليهم ورضب
النخيل أصناف به وغرس سواق عدة وعليه ا جدٍّ عظيًما وكان النيل، بشاطئ الكبري
لها وأحرضها السنة، بطول تجتنى وعنبه وفاكهته ثماره فكانت املتنوعة، واألشجار
بك ومحمد بك الفقار ذي بني الوقايع وقعت وملا ذلك، وغري ورشيد الشام من الخولة
وخرجت املنشية، قرب إىل اللموم من معه بمن جركس وحرض ذكرها، املتقدم جركس
وعبيده بفرسانه وحرض العربان فجمع حبيب، بن سالم إىل وأرسلوا مرص عساكر إليه
ووىل املعركة، يف بك سليمان قتل حتى املرصية األجناد مع وحارب الشيمي ناحية إىل
الرشق فعدى خلفه وذهبوا واألسباهية حبيب بن سالم وتبعه التجريدة ورجعت جركس
بك محمد مع وتحاربوا معهم فتالقوا مرص من أخرى تجريدة وطلعت خلفه، فعدوا
من حصل ما وحصل جركس عىل الهزيمة فكانت عظيمة وقعة بينهم فكانت جركس،
حبيب بن سالم ورجع تقدم، كما رشونه بناحية ودفنوه وموته، الروبة يف جركس وقوع
حتى يزل ولم البيض، الرساري واشرتى أمره واشتهر بلده، إىل الوقايع تلك يف غنمه بما
بالفروسية أيًضا اشتهر عليٍّا يسمى ولًدا وخلف وألف، وماية وخمسني إحدى سنة تويف
سعد، نصف مشيخة يف سويلم أخوه عوضه ترأس سالم مات وملا والشجاعة، والنجابة
سالم، أخيه عن زيادة املرصي اإلقليم يف صيته، وعظم ذكره، واشتهر بشهامة فسار
إحدى سنة ورجع بالحج الفقاري بك عثمان األمري سافر وملا والجالس، الدواوير ووسع
األمري إن ثم التقادم، اآلخر له وأرسل املذكور سويلم إىل هدية فأرسل املذكورة، وخمسني
ليًال غفلة حني عىل عليه فركب األسباب، من لسبب سويلم عىل خاطره تغري بك عثمان
وعرفهم إليهم سبق الجاسوس وكان الشمس، طلوع دجوة عىل ونزل الدليل به وتعاىل
عن بعيًدا بالغيط خيولهم ظهور عىل ووقفوا الدور من فخرجوا عليهم. الصنجق بركوب
أحًدا، يجدوا فلم بالرصاص الطوايف ورمى دورهم عىل ورمح حرضالصنجق فلما البلد،
الصنجق ركوب خرب وبلغ بيش، أخذ عن والطوائف الغز ومنع بيش لهم يتعرض فلم
أنه فعرفهما عليه وسلما إليه، وصال حتى خلفة فركبا بك وإبراهيم رضوان بك عمر
فرآهم الغيط نحو وسار فقط مملوكني صحبته وأخذ بك، عمر فركب بالبلد، يجدهم لم
لهم: فقال عليه، وسلموا الخيل عن نزلوا وعرفوه عاينوه فلما الخيل، ظهور عىل واقفني
بن عيل صحبته وأحرض النزهة بقصد أتى أنه وعرفهم أستاذكم؟ من تهربون يشء ألي
املآكل أنواع من كثرية أشياء وأحرض دواره إىل ورجع يده، وقبل األمري به فقابل سالم
لهم وذبح األمراء وباقي الصنجق فبات الليلة، تلك عليهم وعزموا الجميع، اكتفى حتى
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من كثريًا شيئًا الصباح يف لهم وأخرجوا الجميع، وتعىش جاموس وعجلني كثرية أغناًما
منازلهم. إىل ورجعوا وركبوا صافنات خيوًال لهم قدم ثم الفطورات، أنواع

مركونًا سويلم وكان باشا، محمد راغب أيام يف قطامش بك إبراهيم هرب وملا
إبراهيم إىل الخرب فوصل املعدية، شربا ناحية ورضب بيل عرب سويلم فجمع عليه
حبيب، أوالد حق من والخروج دجوة ناحية برضب فرمانًا فأخذ القازدغيل جاويش
ووصلتهم وآخر، كشك بك وأحمد سيف أبو بك عثمان هم صناجق؛ ثالثة عليهم فعني
ونزلت الغيط يف ونزلوا خيولهم وركبوا البالد، يف وحريمهم دبشهم فوزعوا بذلك النذيرة
وملا خالية، فوجدوها البلد عىل وهجموا واملحاربون الجبخانة ومعهم التجريدة، لهم
إبراهيم وأرسل الرشقي، الجبل ناحية إىل وذهبوا فوسعوا التجريدة كثرة الحبايبة رأى
يدع ولم عليهم، البالد يف ينادي بأنه التجريدة أمري سيف أبي بك عثمان إىل جاويش
لهم وظفر عليهم، يتجسس بالبالد وطاف بك عثمان فركب الريف، ينزل منهم أحًدا
مرتني، وذلك وأخذها فحجزها الجمال، عىل الريف من إليهم ذاهبة وذخرية بقومانية
مواش، من البالد يف للحبايبة وجدوه ما وصحبتهم مرص إىل معه ومن بك عثمان ورجع
مع يذهب لم سالم بن عيل وكان بيوتهم من جانبًا وهدموا وأخشاب، وعسل وسكر
أصحاب عىل بالتقريط سمع فلما فودة، أوالد عند وذهب عياله أخذ بل الجبل إىل سويلم
األمان، منه وطلب بنفسه وعرفه جاويش إبراهيم بيت إىل ودخل مرص إىل فأتى الدرك،
إن ثم الناس، مثل يزرع شاء بلد أي يف ويسكن دجوة يقرب ال أن برشط عنه فعفا
جاويش إبراهيم من أمانًا لهم يأخذ بأن الخشاب بك حسني إىل أرسلوا معه ومن سويلًما
ويكفيهم الناس، بالد وأذية املراكب حماية إبطال برشط بك حسني شفاعة وقبل ففعل،
أبو بك عثمان جمعها كان التي املوايش لهم واستخلص بالقوة، أخذوها التي الخفارة
يف شاهقة مرتفعة ومقاعد عظيًما دواًرا له وبنى بدجوة، كان كما سويلم واستقر سيف،
الرب يف بعيدة مسافة من ترى مقورصة بوايك وعليها أعمدة، عدة سقوفها يحمل العلو
مفروش وجميعه وسفلية علوية وفسحات ولواوين ومخادع مجالس عدة وبها والبحر،
مساطب الدوار حوش وبداخل ومصىل مسجًدا الدوار ذلك بداخل وبنى الكدان، بالبالط
رصيًفا النيل بشاطئ الدوار ذلك تحت وبنى وغريهم، األفاقية الناس ألجناس ومضايف
الخرجات، تسمى مراكب عدة وأنشأ األوقات، بعض يف عليها يجلس ومساطب متينًا
أو صاعدة سفينة بهم مرت فإذا أشداد غالظ رجال وعليها عظيمة وقلوع رشافات ولها
أحبوه ما منهم أخذوا وحرضوا امتثلوا فإن الرب، قايلني: الرجال أوليك عليها رصخ حادرة
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يف بالخرجات عليهم قاطعوا الحضور يف تلكأوا وإن التجار، وبضايع السفينة حمل من
أضعاف منهم يؤخذ كان ما أضعاف منهم وأخذوا صاغرين، وأحرضوهم وقت أرسع
وركايز وأغراض قواعد له وكان األمر، أول من طايعني حرضوا لو منهم يؤخذ كان ما
فيه يسمعون وال عنه فيذبون ويهاديهم، يراسلهم بمرص وأعوانهم األمرا من وأناس
حرمدان، واحد كل مع له مالزمني الفرسان النجارية السود العبيد من عدة وله شكوى.
األخري، الثلث بعد الغالب يف ويأتى داره يف يبيت ال وكان الذهب، بالدنانري مآلن به مقلد
من عدة يديه بني ويحرض ديوانًا، فيعمل الفجر بعد يخرج ثم حصة حريمه إىل فيدخل
وفالحني وعرب وملتزمني وأجناد بالد مشايخ بني ما الحاجات أرباب إليه ويتقدم الكتبة
النواحي، إىل واملراسالت األوراق يكتبون والكتاب يديه. بني وقوف والجميع ذلك، وغري
الرشكا فيها ولهم وأوالده، أقاربه وحماية حمايته تحت والرشقية القليوبية بالد وغالب
وال والضخامة، بالعظم غريها عن واملميزة بهم املعروفة الواسعة والدواوير والزروع
البلد من بإشارة أو بإشارته إال مالحيه مع أمر تنفيذ عىل قايممقام وال ملتزم يقدر
يف وأوضاع طرايق لهم وكان أستاذيهم مع البالد مشايخ وكذلك أقاربه؛ من حمايته يف
إىل حبايبي» ومركوب حبايبي وشال حبايبي «رسج الناس: فيقول واملطاعم، املالبس
الفضايل وأرباب العلماء ويحب الضيفان، يكرم بأسه وقوة مراسه شدة مع وكان ذلك
املظاهر، أرباب وخصوًصا ويهاديهم ويواسيهم املسايل يف معهم ويتكلم إليهم ويأنس
حتى ذكرنا ما عىل يزل ولم جمًال، له فقدم أضافه الشرباوي هللا عبد الشيخ أن واتفق
هذه يف عليه جرد ثم املاضية، السنة يف البحرية إىل سويلم وهرب بك، عيل عليهم جرد
الحبايبة من شخًصا وأربعون وخمسة سويلم العرب شيخ وقتل الهنادي، وعىل السنة
وأحمد سيد وهم: خمسة أوالدهم من وبقي أيام، ثالثة بالرميلة وعلقت برأسه وأتوا
ذلك يف بك عيل فكلم بك، محمد إىل بك إسماعيل حكم عىل فنزلوا وأحمد ومحمد وسالم
قبيلتهم وشتت ذكر، لهم يكون وال محلهم يسكنوا ال أن برشط فأمنهم خاطره وترىض
أحمد العرب شيخ عليهم وترأس الدهب، أبي بك محمد تابع بك مراد عمرهم أن إىل
تعد وال مقارشة وال صولة غري ومن بكثري، األوىل الحالة دون ولكن سويلم بن عيل بن
عىل مالزًما وشأنه حاله عىل مقتًرصا محتشًما وجيًها حسنًا إنسانًا وكان خفارة، وال
عليه وترددنا وبدعائهم، بهم ليتربك والصالح الفضل أهل ويحب واملذاكرة، األوراد قراءة
العرب شيخ أخوه معه وكان عرشة، وحسن خريًا منه وبلونا كثريًا بمرص إلينا وتردد
خاصة يف ويعانيه يعنيه ما لغري الناس عن اإلنجماع عنه ويزيد حاله مثل عىل محمد
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حشم وله والخلق الخلق حسن وكان فيحاء، بدار بقليوب نزل عىل أبوهما وكان نفسه،
ونوادر أشعار حفظه يف مفوًها فصيًحا السرية طيب وكان عندهم، هيبة وله كثرية وأتباع
الحريري ومقامات الكتب ويطالع األلفاظ، ويحقق املعنى يفهم وكان معرفة، ولديه

ذلك. ونحو
كتخدا أحمد مماليك من وهو الخربطيل، مستحفظان كتخدا عيل املبجل األمري ومات
ماية ماله من عليه ورصف العقادين، بخط الذي الفاكهاني جامع جدد الذي الخربطيل.
الفاطمي، باهلل الفايز أبناء من وأصله وألف، وماية وأربعني ثمان سنة يف وذلك كيس
عثمان عمارته عىل املبارش وكان املذكورة، السنة من شوال عرش حادي يف إتمامه وكان
أوده عىل املرتجم مملوكه ألبس السنة تلك ويف الرومي، العقادين طايفة شيخ جلبي
جملة يف الدفرتدار بك محمد واقعة يف سيده ومات ووصيٍّا، ناظًرا وجعله الضلمة باشه
ذكره واشتهر كتخدا، عمل ثم الباب يف جاويش وعمل بيانهم، املتقدم أمريًا عرش األحد
الجلفي كتخدا ورضوان كتخدا إبراهيم واستقالل الفقاري، بك عثمان دولة انقضاء بعد
عدة الرطيل بربكة عظيًما فرًحا لها وعمل الغزاوي بك لعيل ابنته وزوج مرص، بإمارة
عظيمة زفة يف العروس زفت الفرح أيام انقضاء وبعد مرص، مقرتحات من كانت أيام
املذكور بك عيل بها ودخل عليها، للفرجة والصبيان والنساء الرجال من العالم اجتمع
عطفة برأس العظيمة داره املرتجم كتخدا عيل وأنشأ املشهور، جلبي حسن منها وولد
النارصي الخليج عىل والقرص الرطيل، بركة عىل املطلة وداره الباطلية جهة خشقدم
بك عيل ذهب فلما تقدم، كما قبيل جهة إىل بك عيل ونفاه ذلك، وغري به املعروفة والقباب
وبذل الصلح، يف بك صالح وبني بينه السفري هو وكان إليه وانضوى صالحه قبيل إىل
عيل وحرضصحبة املتقدم، الوجه عىل أتموه حتى األسيوطي بك وخليل هو ذلك يف جهده
وأمن والشكاوي، الدعاوي يف وقصدوه الناس عليه وأقبلت بداره، وسكن مرص إىل بك
إىل منفيَّا وأخرجه أياًما إال يلبث فلم منته قلده أنه وظن صداقته، واعتقد بك عيل جانب
العينني واسع الصورة جميل وجيًها جليًال أمريًا وكان هناك، خنقه من أرسل ثم رشيد،

هناك. ودفن الطلعة، بهي الشكل مهاب ضخًما اللحية أبيض
أسيوط معركة يف وقتل بك، عيل مماليك من وهو شنب، أبو بك محمد األمري ومات

املعروفني. الشجعان من وكان هناك، ودفن تقدم، كما
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وبني بينه وقع أنه أمره من وكان مكة، أرشاف من هللا عبد الرشيف بك عيل عىل ورد فيها
الرشيف وفاة بعد مكة إمارة يف منازعة مساعد الرشيف أخي أحمد الرشيف عمه ابن
هاربًا هللا عبد الرشيف وخرج باإلمارة، واستقل أحمد الرشيف عليه فتغلب مساعد،
والقيام والوصية باملعونة بك لعيل مكاتبات فكتب به، واستنجد الروم ملك إىل وذهب
بتمهيد مشتغًال بك عيل وكان املاضية، السنة يف املكاتبات بتلك مرص إىل وحرض معه،
فأنزله املمالك، عىل االستيالء يف مطمعه وهو الباطنى غرضه ذلك ووافق املرصي القطر
له وخلص بالقطر أغراضه تمم حتى بمرص وأقام كفايته، له ورتب وأكرمه مكان يف
البعيدة مقاصده إىل ذلك عند فالتفت أخرجه، من وأخرج قتله من وقتل وبحري، قبيل
ببوالق املخازن منه ملوا حتى الكثري البقسماط وعمل واإلقامات، الذخاير بتجهيز وأمر
مع وأرسل ذلك عبوا ثم الخالية، املنايف األمراء وبيوت الربانية والقصور القديمة ومرص
الرب يف واألجبان والسكر والعسل والزيت والسمن الدقيق من واللوازم االحتياجات باقي
وحضارمة ودروًزا ومتاولة وشواًما ومغاربة أتراًكا العساكر أصناف واستكتب والبحر،
واملشاة املقدمات يف طوايف منهم وأرسل ذلك، وغري ودالة وحبوًشا وسودانًا ويمانية
وخرجت الحرب، وآالت واملدافع الجبخانات وصحبتهم املراكب، يف القلزم من أنزلوهم
عسكرها وسارى عظيم ومهيا زايد تجمل يف الحجاج دخول بعد صفر شهر يف التجريدة

وخالفهم. بك ومصطفى بك حسن وصحبته الدهب، أبو بك محمد
حرابة بوقوع الحجازية األقطار من األخبار وردت األول ربيع وعرشين ثاني ويف
ووقعت واألرشاف، العربان قبايل من وخالفهم الينبع وعرب املرصيني، بني عظيمة
طرف من املتوىل الينبع وزير وقتل املرصيون، عليهم وانترص املذكورين عىل الهزيمة

كثرية. خاليق معه وقتل مكة رشيف
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وأخرب الحجازية، الديار من مرص إىل نجاب وصل اآلخر ربيع شهر من تاسع ويف
ونهب هاربًا. وخروجه أحمد الرشيف وانهزام مكة، إىل معه ومن بك محمد بدخول
وأموال وجواهر أمتعة من كثرية أشياء منها وأخذوا به يلوذ ومن الرشيف دار املرصيون
وتوىل جدة بندر إىل بك حسن ونزل مكة، إمارة يف هللا عبد الرشيف وجلس قدر، لها
والبشائر األخبار ووصلت الروم؛ ملك طرف من توالها الذي الباشا عن عوًضا إمارتها
خرجت العقبة إىل بوصوله الخري ورد فلما وخالفها، بالعقبة املالقاة إليه وأرسلت بذلك
ودخل رجب شهر أواخر يف فوصل قدومه، النتظار الحمرا والدار الحاج بركة إىل األمرا
الشعراء وقصدته للسالم واألعيان العلما إليه وأتت عظيم، موكب يف ثامنه يف مرص إىل

والتهاني. بالقصايد
عوضه وقلد مستحفظان، أغا الرحمن عبد بك عيل عزل املذكور رجب منتصف ويف
إىل بالسفر أغا الرحمن عبد وأمر أتباعه، من أغا موىس الوايل عوض وقلد الوايل، أغا
فلم غزة، عربان شيخ سليط بقتل وأمر الشام، جهة إىل حركاته أول وهي غزة ناحية
له العتاة العصاة من هذا سليط وكان وأوالده، وإخوته هو قتله حتى عليه يتحيل يزل

وأخبار. سري
طوايف جميع من واستكثر الشام جهة عىل بالتحرك بك عيل اهتمام زاد وفيه
تجريدة بسفر وأمر الحرب، وآالت واملون والذخاير والبارود البقسماط وعمل العسكر،
جهة إىل فربزوا الحبيش، بك وعيل الطنطاوي بك عيل وصحبته بك إسماعيل وأمريها
والجبخانات واملطابخ واألحمال واملماليك العسكر طوايف من معهم بما وخرجوا العادلية
والزمور والطبول واملطابخ والكرارات الجمال، عىل الكثرية املاء وقرب والضوية، والعربات
لوازمهم قضوا حتى أياًما بالعادلية أقاموا خروجهم تكامل فلما ذلك، وغري والنقاقري

الشام. جهة إىل وسافروا وارتحلوا
وجملة كاشف وعمر بك سليمان وعليها أخرى تجريدة برزت عرشينه حادي ويف

دمياط. عىل البحر طريق من فنزلوا العساكر، من كثرية
بينهم حرابات وقوع وأشيع الشام، جهة من أخبار وردت القعدة شهر عارش ويف

العظم. وأوالد الشام حكام وبني
النسق عىل الرب طريق عىل وسافرت أخرى تجريدة خرجت منتصفه ويف

السابق.
قلفة وباش والروزنامجي الوكيل تابع أغا حسن بك عيل طلب عرش) سابع (ويف
أياًما. عوقوهم ما بعد كيس أربعماية نحو يف وصادرهم وآخرين، الزعيم أغا وإسماعيل
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ريال وثالثة ريال ماية بلد كل عىل وقرر القرى عىل دراهم بك عيل عمل أواخره ويف
ومن ريال، ألف ماية والقبط النصارى من وطلب ذلك، من الناس فضجت طريق؛ حق

وقت. أرسع يف جميعها وقبضت ألًفا أربعني اليهود

(١١٨٤هـ/١٧٧٠م) السنة هذه يف مات من ذكر

سالمة بن هللا عبد الشيخ الناثر الناظم املاهر األديب الكامل الفاضل العمدة الشيخ مات
سنة رشيد قرب قرية وهي بإدكو ولد باملؤذن، الشهري الشافعي املرصي اإلدكاوي
دروس فحرض مرص، إىل وورد القرآن حفظ بها لفظه، من أخرب كما وألف وماية أربع
عرصه يف األدباء فخر إىل وانضوى األدب بفن واشتهر األوىل، الطبقة وأدرك مرص علماء
به واحتفل إكرام يف عنده فأنزله األرشاف، السادة نقيب زاده برهان أفندي عيل السيد
من أشهى بمطارحة ويصافيه اآلداب، كؤوس يعاطيه وصار وجه، كل من املؤنة وكفاه
والسالم، الصالة عليه نبيه قرب وزار الحرام، هللا بيت بصحبته وحج الرضاب، ارتشاف
األدبية، الفنون تحصيل عىل وأقبل مرص إىل وعاد وألف، وماية وأربعني سبع سنة وذلك
أعيان عىل واجتمع مراًرا، واإلسكندرية وفوة رشيد إىل ورحل وبهر، ومهر ونثر فنظم
يف بخطه بيتني نظمه من رأيت وثمانني تسع سنة ويف ومدحهم، وطارحهم منها كل
النقيب السيد وفاة وبعد وأربعني، خمس سنة كتابتها تاريخ بفوه نرص ابن جامع جدار
عيشة من سلف ما عىل يتأسف وصار األحوال، به وتنقلت عيال صاحب وصار تزوج
والزمه الشرباوي الشيخ عرصه أستاذ إىل فلجأ رسه، قدس السيد ذلك ظل يف املايض
واإلعانة، العناية له فحصلت قصايده، بغرر ومدحه عنه ينفك ال وصار به واعتنى
عقود نظامه ونظم غرر، كلها تصانيف وله والصيانه، الكفاية به حصلت بما وواساه
والقصيدة العرفانية، الحكم آيات تفسري يف الربانية واملنح الفريدة الدرة فمنها الدرر،
سعاد بانت رشح ومخترص الحكيم، باشا لعيل ألفها الربية، خري مدح يف الالزردية
للمذكور، املادحني أشعار فيها جمع الرضوانية، املدايح يف الجنانية والفوايح للسيوطي،
املنجمني، كذب يف املنهومني وهداية ونثًرا، نظًما فيه األمداح من ماله خاتمها يف أورد ثم
أوزان يف الدرر وعقود الغزل، إىل الفرايض من نقلها الرحبية، بتضمني الزهية والنزهة
محاسن يف الثمني والدر الرشيفة، االقتباسات منها بيت كل يف التزم عرش، الستة األبحر
املقامة وله القرص، دمية يحكي بذيل وذيلها الغريب، شعر يف األريب وبضاعة التضمني،
بديعة بخطبة وصدرها سعاد بانت تخميس وله املجون، يف القمرية واملقامة التصحيفية
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بخطه كتب وقد ذلك. وغري التهجي حروف عىل املشهور وديوانه . مستقالٍّ تأليًفا وجعلها
األسفار غرايب من أشياء عدة وكمل األشعار، ودواوين الكبار الكتب من كثريًا الفايق
كتب مما ورأيت تخفى، ال مشهورة مرص أهل بني خطه وقاعدة كثريًا، ذلك من رأيت
تنميقه يف أبدع وقد بخطه رأيته عنه هللا ريض حسان ديوان الدواوين: فمن كثريًا،
وله اآلداب، لفنون الجامع األلباب، ونزهة الغريبة، األلفاظ رشح حواشيه عىل وكتب
صار حتى حاله عىل يزل ولم مرص، عىل والواردين عرصه، شعراء مع لطيفة مطارحات
بلباله، ولعب حاله، اضمحل الحفني األستاذ تويف وملا وأوانه، عرصه وفريد زمانه، أوحد
يف الحمام، وافاه حتى أيام، مدة وتعلل وغاض، عزه روض ونضب األمراض واعرتته
باألزهر، عليه وُصيل بصباحه، وأخرج السنة، من األوىل جمادى خامس الخميس نهار
بالنبي متوسًال قوله شعره من اخرتته ومما الحفني، الشيخ تربة قرب باملجاورين ودفن

ملسو هيلع هللا ىلص:

ألج��ل��ه ال��وج��ود ه��ذا ب��دا ق��د م��ن م��ح��م��د ال��ش��ف��ي��ع ب��ال��ه��ادي رب ي��ا
ف��ض��ل��ه م��ن ال��ورى م��غ��ن��ي ي��ا أخ��ي��ار ال��ـ ب��ص��ح��ب��ة ث��م األم��ج��اد وب��آل��ه
ث��ق��ل��ه م��ن أرى وم��ا ال��م��ع��اش ه��م واك��ف��ن��ي م��ع��ادي ف��ي م��ع��ي��نً��ا ل��ي ك��ن
غ��ل��ه م��ن ال��ح��ش��ا واش��ف س��ي��ئ��ت��ي ل��ك ب��ع��د واع��ف��ر زل��ت��ي ب��ف��ض��ل��ك واس��ت��ر

(وله):

ت��ب��غ��ي م��ا ي��ع��ط��ي��ك ال��ل��ه ف��إن س��واه ت��س��ل وال ال��ع��ظ��ي��م ال��م��ن ذا ال��ل��ه س��ل
تَ��ب��غ��ي وال ف��اق��ن��ع ال��م��ط��ل��وب األم��ل م��ن ال��ح��ج��ا أخ��ا ي��ا رم��ت��ه م��ا ت��ن��ل وم��ه��م��ا

اقتباس: وفيه البيت آل يف وله

ت��ط��ه��ي��رك��م ف��ي ال��ق��رآن ن��زل ُه��دى ك��لِّ أُول��ي ي��ا ط��ه آل
ن��ورك��م م��ن ن��ق��ت��ب��س ان��ظ��رون��ا ع��ن��ا ك��ل دج��ا ي��ج��ل��و ن��ورك��م

أربعة إىل قسمه وقد االطالع، بوسع املسمى املخرتع النوع صنايعه غرر ومن
أقسام:
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قوله): (وفيه ألختها أوًال كلمة كل أول يكون أن األول:

ب��ال��ه ب��الب��ل ب��ان��ت ب��زورت��ه ب��ال��وص��ل ب��دا ب��ه��ي

قوله): (وفيه القافية سوى منقوط وحرف عاطل حرف الثان:

ب��م��ج��ال��ه ف��ات��ك ح��بٍّ��ا زدت ب��ه ب��ه��ي��ه ذاتً��ا ج��ل ب��دي��ع ج��م��ي��ل

قوله): (وفيه األخيف ويسمى عاطلة وكلمة منقوطة كلمة الثالث:

ل��ك��م��ال��ه يُ��ج��ت��نَ��ى ع��س��اه ُف��ِت��ن��ت ك��م ُش��غ��ف��ت، ه��واه، ف��ي ول��وًع��ا ُج��ِن��نْ��ُت

قوله): (فيه منقوطة الكلمات جميع الرابع:

ب��ن��ب��ال��ه ��ن��ى ش��فَّ ب��ج��ف��ن ب��غ��ن��ج، ش��َف��ى ش��ن��ب ش��ق��ي��ق ش��ف��ي��ق

يَنَْعِكْس: لم قولنا بانعكاس باالنعكاس يستحيل ال فيما له

غ��ال ن��م ف��م��ن ن��ّم َم��ْن اْل��غ

أيًضا: فيه وله

ع��را ال��خ��ّل إن وأس أس��ا إن ل��خ��ل ارع
ث��را م��لَّ ل��م��ن وال��ق ق��ال م��ل ل��م��ن ارث
ِم��را ودع أذًا وام��ُح ح��ًم��ا ذا ع��دوٍّا ارم

أيًضا: فيه وله

يُ��ُح��وُم ال ح��ت��ًم��ا ال��ج��ه��ل ع��ل��ي��ه ح��ل��م ح��ل��ي��ف األن��ام ف��ي ص��دي��ق��ي
ت��ن��م م��ئ��ن��ت��ه وج��ه��ل إذ م ذا ل��ه��ج��و ت��ن��م م��ن��ت��ه
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الثاني) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

التي الكلمة به تبتدأ الكلمة به تختم الذي الحرف أن وهو االطالع، وسع يف وله
قوله: آخر إىل بعدها

ل��ح��س��ن��ه ان��ف��ص��ال ال دالٍل ف��ري��د ال��ُم��ه��ف��ه��ف ه��ذا أب��داه ل��م��ا ��ل ت��أمَّ
َه��ن��ن��ي َم��ل��َق��اه ي��وم ب��ه��ي ح��ب��ي��ب ي��س��ع��ُف َم��والي ي��وَم ي��ؤات��ي ه��ن��اي
آي��ة أخ��الء ي��ا م��ث��ل��ي ه��ام ب��ه ي��ك��ش��ف ��ي ه��مِّ أل��ق��اه إذا ي��م��ي��نً��ا
ن��ف��وس��ه��م ه��ائ��م��ي��ن م��ل��ك��وه وك��م ي��ت��ع��ط��ف ال��ح��م��ى أم��وا إذا ت��م��ن��وا
ي��ودن��ي ي��ص��ط��ف��ي��ن��ي أت��م��نَّ��ى رش��ا ت��ؤل��ف ه��ب��اٌت م��ن��ه��م م��راُم��ُه��ُم
ه��م��وُم��ه ب��رت��ه م��ت��ع��وب ف��ي��ن��ع��م ات��ل��ّه��ُف إذا ي��وًم��ا ي��واص��ل��ن��ي
ت��ع��ط��ًف��ا ذك��رت إذ دالًال ف��زاد أت��ع��ط��ف م��ي��ل��ًح��ا ي��ا ي��ن��ادي ه��ي��ام��ي

وت��ْس��ع��ُف ت��س��خ��و أص��ب��ح��ت إذا أظ��ل��ًم��ا

بالعود): املسمى النوع يف (وله

س��ق��م��ي ش��ف��ى ص��ح��ب��ي ي��ا ب��ال��ق��رب ع��اد ق��د ف��ل��و زاد ال��ح��ب ب��والة دالل��ة
�ه دالل� زاد �رب �ق� �ال� ب� �ي �ب� �ح� ص� زاد �ه دالل�
دم��ي ي��ص��ون ب��ل دائ��ي ي��ح��س��م ب��ال��وص��ل ع��س��ى ي��ع��ود ل��و ل��ب��ي ط��بَّ وص��ال��ه
وص��ال��ه ي��ع��ود ع��س��ى �ي دائ� �ب ط� �ه �ال� وص�
ف��ان��ت��ق��م ال��ع��ود ن��اف��ذات ب��ه��م ع��ادت ف��ك��م ع��اش��ق��ي��ه أب��ادت ق��د ن��ب��ال��ه
ن��ب��ال��ه أص��اب��ت ف��ك��م �ذات �اف� ن� �ه �ال� �ب� ن�
ف��اع��ت��ص��م ذاك ا ج��دٍّ ع��اد ف��ق��د ت��ه��زا ف��ال ي��ط��اق ال ال��رع��اي��ا ف��ي ق��ت��ال��ه
ق��ت��ال��ه ي��ط��اق ف��ال ال��رع��اي��ا ف��ي ق��ت��ال��ه

تأريخ: بيت مطهر الشيخ مسجد بناء يف وله

ب��ال��م��ف��از م��وق��نً��ا ب��ال��ل��ه م��ن آ م��ن ال��م��س��اج��د ي��ع��م��ر إن��م��ا
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الحداد): ظافر ذالية تشطري (وله

ول��ذاذه ه��ج��وع��ه ع��ن��ه ض��ل م��ا م��الذ ال��ج��م��ي��ل ب��ال��ص��ب��ر ك��ان ل��و
ورذاذه ج��ف��ن��ه واب��ل س��ح م��ا ج��ب��ي��ن��ه ث��غ��ر ب��رق ول��وال خ��ال

وستني أربع بعام ويهنيه مرص، أمراء بعض بها يمدح قصيدة من وله آخرها إىل
ومهملهما تاريخ املرصاعني ومنقوط حدته، عىل تاريخ منه مرصاع كل تاريخ، فيها
البيت يف تواريخ ستة فالجملة وبالعكس، تاريخ الثاني مهمل مع األول ومنقوط تاريخ،

مطلعها: الواحد

ش��وق��ه م��ن ال��م��ش��غ��وف وخ��اط��ري أرق��ه م��ا ج��ف��ن��ي ع��ن س��ل��وه

التاريخ»: «وبيت

أش��رق��ه ف��م��ا راق ب��س��وح��ك��م إش��راق��ه ف��رق��د ب��ك��م ع��ام

(وله):

ال��ل��ه ق��ض��اء ف��أب��ى م��رة ك��م ال��ل��ق��ا ي��رج��و إل��ي��ك��م ال��م��ح��ب واف��ى
ال��م��ت��ب��اه��ي ح��ل��ة أل��ب��س��ت��م��وه م��رة ب��ال��ت��الق��ي م��ن��ت��م ف��ل��ئ��ن

فقال: وصفهم منه فطلب الخطاطني، من الكتاب أعيان وفيه مجلس يف وكان

ال��س��اري ب��ه��ا ي��س��ري ال��ت��ي ال��ن��ج��وم م��ث��ل ت��ل��ق��ه��م ال��ك��ت��اب ذا ل��م��ج��ل��س ان��ظ��ر
ب��أس��ف��ار زي��ن��ت ل��ق��د ح��روف ج��ن��ى واق��ت��ط��ف��وا األرق��ام ق��ص��ب أح��رزوا ق��د
ال��ب��اري أح��ك��م م��ا ل��ه وق��ي��ل إال ي��راع��ت��ه ي��وًم��ا ي��رى م��ن م��ن��ه��م م��ا

محبوب): عذار مؤرًخا (وله

ال��ش��م��اي��ل ال��ظ��ري��ف أي��ه��ا ي��ا ب��ك ت��ق��ض��ى أن��س ده��ر ال��ل��ه رع��ى ي��ا
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الثاني) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

م��اي��ل غ��ص��ن ي��ا ب��ال��ج��م��ال م��ث��م��ر ن��ض��ي��ر زاه ال��خ��دود ورد ح��ي��ث
واألص��اي��ل ب��ك��وره م��س��ع��دات م��ط��ي��ع س��ع��ي��ت م��ا ال��ده��ر ولَّ��ى
راف��ل ال��س��ع��د ح��ل��ى ف��ي ب��ت��م��ل��ي��ك وح��ظ��ى أج��اب آم��ًرا أق��ل إن
ن��اه��ل وردك ل��م��اء وأم��س��ى ـ��ك خ��دي��ـ آس م��س��ل��س��ًال ت��ب��دى م��ذ
ذاه��ل ب��ح��ب��ك ال��ح��ش��ا أن م��ع س��اٍل ب��أن��ي ظ��نٍّ��ا ع��ن��ي م��ل
ف��اع��ل؟ أن��ت ف��م��ا ب��دا ت��ش��ت��ه��ي��ه ال م��ا ل��ك��ن ع��ن��ك م��ل��ت م��ا ق��ال
ب��س��الس��ل ال��ح��ش��ا ت��ج��ذب ج��ن��ة أض��ح��ت خ��دودك م��ن��ي��ت��ي ي��ا ل��ي��ت
س��اي��ل ج��اء ق��د ل��ل��ورد م��س��ك ق��ل��ت وأرخ؟ ع��ذاري ش��ب��ه إي��ه ق��ال

فاريس»: معنى من منقول وهو «وله

س��ف��ح��وه ق��د األج��ف��ان ودم أت��ى إذ ال��ص��ي��ام ش��ه��ر ال��ك��ي��ف أه��ل ل��ي ش��ك��ا
ك��ل��وه ف��ي��ه ب��ال��ص��وم ي��ط��ال��ب��ك��م ن��ح��وك��م ج��اء إن ق��وم ي��ا ل��ه��م ف��ق��ل��ت

أيًضا): (وله

ال��ب��دي��ع ال��وج��ه ف��ي ال��خ��د س آ ح��ذاء ال��رق��ي��ب ج��ل��س
ال��رب��ي��ع ف��ص��ل م��ق��اب��ل ز ال��ع��ج��و ب��رد ف��ك��أن��ه

مستعطًفا): (وله

ب��ال��س��راء ال��م��م��زوج ب��ح��دي��ث��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا ود ب��ق��دي��م س��ي��دي ي��ا
وإخ��ائ��ي ص��ح��ب��ت��ي واح��ف��ظ ال��ص��د ـ��ذا ه��ـ م��د ق��ص��ر ال��ك��رار ب��س��م��ي��ك
آرائ��ي وت��ش��ت��ت دن��ا ق��د م��ن��ي وال��ش��وق ن��أى ق��د ع��ن��ي ف��ال��ص��ب��ر
ش��ف��ائ��ي ي��دي��ك وع��ل��ى ال��ح��ش��ا أض��ن��ى ق��د ون��واك ال��ق��وى ه��د ق��د وج��ف��اك
ج��ف��ائ��ي أط��ل��ت وإن ال��وف��ي ـ��خ��ل ال��ـ ذل��ك أن��ا الق��ي��ت��ه م��ا ووح��ق
ال��ك��رم��اء ال��س��ادة ش��أن ف��ال��ع��ف��و س��ي��دي ع��ن��ي ف��اع��ف ذن��ب��ي وال��ذن��ب
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(وله):

ي��ن��ام؟ ال ب��ك��م م��غ��زّي ح��ب ف��ي ت��ق��ول��ون م��اذا ش��ع��ري ل��ي��ت

املواعظ): يف (وله

ت��راب��ي ل��ي ه��ي��ئ��وا ث��م أج��ل��ي رف��اق��ي ي��ا دن��ا إذا ش��ع��ري ل��ي��ت
إي��ان��ي ي��رج��ى ول��ي��س ج��ف��ون��ي ـ��ب��ي ص��ح��ـ ب��ه م��ح��ل إل��ى ب��ي واغ��ت��دوا
ل��م��ص��اب��ي ف��ي��ا ع��ظ��م��ي م��ن ذرة أي��ل��ق��وا ال��ت��راب غ��رب��ل��وا إذا ه��ل
إه��اب��ي ب��ل��ح��دي م��زق��ت ق��د َد األك��ب��ا ت��ح��رق ال��ت��ي ال��دن��ي��ا ه��ذي وي��ح
رك��اب م��ن وال زاد م��ن ل��ي ل��ي��س ره��ي��نً��ا اغ��ت��دي��ت ال��ق��ف��ر وب��ذاك
ال��م��آب ف��ي س��ع��ادة م��ن ش��ف��وة ت��دري دغ��س��ت��ان ي��ا رم��ت ف��إذا
ل��ل��ح��س��اب غ��ًدا ت��أت��ي ل��م��ا ح��ك ل��و ف��ي ي��م��ي��ن��ك خ��ط��ت م��ا ف��ان��ظ��ره

اقتىض): ألمر (وقال

دائ��ه��م ع��ن ن��ف��س��ي ون��زه��ت ت��ج��اف��ي��ت��ه��م س��وء وع��ص��ب��ة
أك��ف��ائ��ه��م؟ م��ن أل��س��ت وق��ال��وا ت��رك��ه��م ع��ل��ى ق��وم ل��ح��ان��ي
أح��ي��ائ��ه��م س��اح��ة ت��رك ع��ل��ى واض��ح ع��ذرن��ا ل��ه��م ف��ق��ل��ت
ب��أق��ف��ائ��ه��م ع��ائ��ش��ون وه��م ب��أق��الم��ن��ا ن��ع��ي��ش ف��ن��ح��ن

املنجمني): عىل الرد يف (وقال

ال��ف��ل��ك ي��ج��ري ل��ه وم��ا ال��ري��اح ت��س��ري ب��ه وم��ا ي��ك��ون م��ا ي��ع��ل��م ال��ل��ه
أف��ك م��ق��ال��ت��ه ف��ف��ي ع��ن��ه ي��ن��ب��ي��ك وم��ا ض��الل��ت��ه ف��ي ال��م��ن��ج��م ف��دع
ه��ل��ك ق��د ف��ي��م��ن اإلي��م��ان م��دع��ي ي��ا ج��اه��ًال ف��ت��ه��ل��ك ت��ص��دق��ه واح��ذر
م��ل��ك أو رس��ول م��ن ي��رت��ض��ي��ه م��ن ع��ل��ى إال م��ح��ج��ب اإلل��ه ع��ل��م
س��ل��ك م��ن م��ع ن��اج��يً��ا ألس��ل��ك رب��ي ب��ه أل��ق��ى وال��ذي اع��ت��ق��ادي ه��ذا
ال��ح��ل��ك م��ن ال��ض��ي��اء ان��ش��ق م��ا وال��ص��ح��ب وآل��ه ال��ن��ب��ي ع��ل��ى ال��ص��الة ث��م
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الثاني) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

شعراء أن وزعم تواريخ، ستة منه يخرج بالرتكية تاريًخا الروم أدباء بعض وأنشده
النوع: هذا من عمل ما أول وهو قوله الليلة تلك فعمل ذلك مثل يحسنون ال العرب

ي��ؤث��ر ذك��ره خ��ي��ر وك��ل م��ق��ب��ل ب��ال��ه��ن��ا ج��دي��د ع��ام
ي��ج��ب��ر م��ا ف��ي��ه أن��ل��ن��ا رب��ي ب��ه وس��ه��ًال أه��ًال ل��ن��ا أت��ى
وال��م��ص��در ال��م��ورد م��ن��ه��ل��ه م��ن راق وق��د ال��وق��ت ل��ي ق��ال
ي��ش��ه��ر ت��م��دح��ه ب��م��ا ف��ه��و الئ��ق رائ��ق ب��م��دح ص��ف��ه
ي��ذك��ر ح��س��ن ش��ع��ر ب��ي��ت ف��ي أرخ��ت��ه ق��ل��ت: ل��س��ان��ي ع��ل��ى
ي��ب��ه��ر ن��وره م��ث��ل��ي ووع��د ي��ث��م��ر روح��ه ع��ام��ي إب��ان

األول ومنقوط تاريخ، الثاني مهمل مع األول املرصاع ومهمل تاريخ، مرصاع فكل
فليعلم. وعكسه تاريخ، الثاني منقوط مع األول ومهمل تاريخ، الثاني منقوط مع

الزهديات: يف وله مشهور. الوردي ابن المية عىل تشطري وله

أع��وان وال ض��د وال ن��د وال ل��ه ش��ري��ك ال رب��ي ال��ل��ه
ش��ان ي��وم ك��ل ف��ي س��ب��ح��ان��ه ك��م��ال��ه ي��ش��اء م��ا وي��ف��ع��ل ي��ق��ض��ي

الرقمتني): بيتي تخميس (وله

ح��ي��رت��ن��ي ب��ل ه��ج��ره��ا ل��ي��ال��ي أس��ه��رت��ن��ي ال��ن��واظ��ر وح��وراء
وب��ش��رت��ن��ي ال��وف��اء ح��ص��ل وم��ذ

ب��ال��رق��م��ت��ي��ن وص��ل��ه��ا ل��ي��ال��ي ف��أذك��رت��ن��ي ال��س��م��اء ق��م��ر رأت
ف��ات��ن ل��ل��ب��در ن��ي��ًرا ووج��ًه��ا ال��ف��وات��ن ش��م��ائ��ل��ه��ا ل��ي وأب��دت

آم��ن: ص��ار وخ��وف��ي ل��ي وق��ال
ب��ع��ي��ن��ي ورأت ب��ع��ي��ن��ه��ا رأي��ت ول��ك��ن ق��م��ًرا ن��اظ��ر ك��الن��ا

وقال:

ان��ت��ب��اه��ه وق��ت ف��ي ال��ح��ظ أه��ل ن��ام إن��م��ا ح��ظ��ي ن��ام ق��د أق��ل: ل��م
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وج��اه��ه ت��ول��ي��ه ف��ي ب��ق��ائ��ي ف��ي ق��ادر ت��ع��ال��ى ال��ل��ه ل��ك��ن

الفاريس: األخري املرصاع تضمني يف وقال

ح��ش��ائ��ي ف��ي ل��ه��ي��بً��ا م��ح��ب��ت��ه��ا أل��ق��ت ال��ف��رس ب��ن��ات م��ن وخ��ود
وال��وف��اء م��ن��ي ال��س��ر م��ح��ل وح��ل��ت رق��ي م��ل��ك��ت��ه��ا وق��د
ب��ال��ل��ق��اء س��روًرا وت��م��ن��ح��ن��ي ف��ؤادي ي��س��ب��ي ب��م��ا ت��ع��ام��ل��ن��ي
ال��ت��ن��ائ��ي ق��ب��ل ن��اظ��ري أم��ت��ع ك��ي ف��أت��ي��ت��ه��ا ال��ن��وى ف��ي��ن��ا س��ط��ا
ب��ال��ب��ه��اء ال��م��ك��ل��ل ال��خ��د ع��ل��ى دم��وًع��ا أذرف��ت وق��د ل��ي وق��ال��ت
آش��ن��ائ��ي ك��رن��ب��ودي ب��ودي ج��ه در ع��ق��د ت��ح��اك��ي ب��أل��ف��اظ

منها: أسفل من منقوط حرف فيها ليس قصيدة وله

ع��داه��ا م��ن ت��ف��اخ��ر وس��م��ت ف��ت��اه��ا م��ح��اس��ن��ه ك��ل��م��ت
ك��ف��اه��ا؟ م��ا أو ف��ت��اك��ة غ��دت ل��واح��ظ��ه رش��ا

منها: أعىل من منقوط حرف فيها ليس أخرى وله

ال��وح��ي��د ال��ج��م��ال ب��اه��ي ي��ا ل��م؟ ص��دودي دواًم��ا ي��ه��وى م��ل��ي��ًج��ا ي��ا
ك��ع��ي��د؟ ال��وص��ال ي��رى ل��م��ح��ب ل��وص��ل م��ي��ل��وك ل��و أح��رام

بأسمائها: الدوائر يف ترتيبها عىل البحور نظم وله

م��ال��ك��ي وارث ك��ام��ل ب��ق��رب ال��وداد ل��واف��ر ف��اب��س��ط ال��ه��ج��ر م��دي��ر أط��ل��ت
ال��م��س��ال��ك خ��ف��ي��ف ي��ا ان��س��راح س��ري��ع وارم��ل��ن ب��وص��ل��ي ارج��ز أو ه��زًج��ا وك��ن
ودارك وق��ارب أص��ًال ل��ت��ج��ت��ث��ه ح��س��ودن��ا اق��ت��ض��اب رم��ت إذا وض��ارع
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محمد الشيخ للمرحوم املعجم حروف عىل جمعها صغرية نبذه التضمينات يف وله
وألف، وماية وسبعني اثنتني سنة به واجتمع مرص قدم حني الدمشقي، السمان سعيد

األلف: حرف عىل منها

ل��ق��ائ��ي ح��ص��ول ت��ش��ت��ه��ي ت��ك��ن إن ال��م��ع��ال��ي ذا ي��ا ه��وي��ت م��ن ل��ي ق��ال
ال��وف��اء ن��ص��ف ال��ك��الم ح��س��ن ق��ل��ت ب��دي��ه��ا ن��ط��ق��ي وح��س��ن ك��الم��ي ص��ف

الباء): حرف (وعىل

ق��رب��ه ح��ب��ان��ي وق��د س��ب��ان��ي ح��ب��ي��بً��ا أف��دي
ال��م��س��بَّ��ه ن��ص��ف ف��ال��ع��ت��ب دع��ن��ي ق��ال ع��ات��ب��ت��ه

التاء): حرف (وعىل

ب��ق��وت رم��اه م��ا ب��خ��دي��ه ح��ل وق��د ال��م��ل��ي��ح ل��ل��ش��ادن ق��ل��ت
ال��م��وت ن��ص��ف وال��ل��ه وه��ذا ـ��ك خ��دي��ـ ف��وق ال��ش��ع��ر ن��ب��ت

الشني): حرف (وعىل

ع��ي��ش��ه خ��ي��ر ت��درك��ن دن��ي��اك أم��ر دب��ر ال��م��ب��ذر ل��ل��م��س��رف ق��ل��ت
ال��م��ع��ي��ش��ه ن��ص��ف ال��ت��دب��ي��ر ح��س��ن إن ق��ال��وا األف��اض��ل س��ادات��ن��ا إن

القديم: عىل والجديد الجديد عىل القديم تفضيل يف وقال

م��ف��اخ��ر ف��ي ل��ألوائ��ل ك��م ن��اص��ر خ��ي��ر ل��ل��م��ع��اص��ر ك��ن
ج��واه��ر ج��دي��ده��م ف��ي ك��م ج��دي��ده��م ت��ح��ف��رن ال
ل��ألواخ��ر أو ي��اف��ت��ى ن��ل ل��ألوا ال��ت��ع��ص��ب ودع
ال��خ��ن��اص��ر م��ن ع��ل��ي��ه ف��اع��ق��د م��ب��دًع��ا م��ن��ه��م ك��ان م��ن
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رسه: هللا قدس الحفني الشمس يمدح وقال

ال��ح��س��ن وج��ه��ك م��ن أن��ف روض��ة ف��ي أردده ط��رف��ي ش��ارق��ة ك��ل ف��ي
وال��س��ن��ي��ن ب��اآلث��ار ال��دي��ن م��ح��ي��ي ي��ا ع��ال ك��ل م��ن��ه��اج ي��ا ال��ع��ص��ر ب��ه��ج��ة ي��ا
ال��درن م��ن ال��ص��اف��ي ال��ن��ي��ر ق��ل��ب��ك م��ن ق��رب��ن��ي ب��ال��ح��ب إذ ال��ل��ه ف��أح��م��د
ال��ب��دن داخ��ل م��ن��ي ت��ردد روح��ي ب��ق��ي��ت م��ا ال��ح��ب ب��ع��د م��ن��ه وأرت��ج��ي
ال��زم��ن ي��اع��الم��ة ب��ق��اءك راج دع��ا ي��س��ت��ج��اب ك��ي س��ي��دي ق��ل آم��ي��ن

آمني. اللهم آمني املبني: بلفظه قال ووعاه، املمدوح سمعه فلما
املشهورة: منجك ابن أبيات مخمًسا وقال

ت��ت��م��ي��ل ب��ان��ة م��ث��ل ي��ن��ث��ن��ي ال��م��دل��ل م��ش��ت��ه��ان��ا ب��ال��راح ط��اف
ال��ـ ك��س��اك ق��د س��اق��يً��ا ن��ت��ف��داك وأق��ب��ل ال��ك��ئ��وس زم��زم م��ذ ق��ل��ت

ل��س��اق��ك ال��م��ض��يء ف��رق��ك م��ن ـ��ح��س��ن
وأخ��ف��ى أب��دى ال��ص��ف��ات ف��ألي ووص��ف��ي ف��ك��ري ح��ار م��ع��ان��ي��ك ف��ي
ف��ي��ـ وم��ن ي��دي��ك م��ن ال��ش��م��س ت��ش��رق ل��ط��رف��ي ت��ب��دو ح��ي��ث م��ن وع��ج��ي��ب

أط��واق��ك م��ن وال��ب��در ال��ث��ري��ا ـ��ك

السنني: من سبعني عمره بلغ وقد مضمنًا وقال

أذى ال��ض��ع��ي��ف ج��س��م��ي ف��ي ت��ن��ل��ن��ي ق��ال ك��م��ل��ت ق��د وال��س��ب��ع��ون م��والي ش��ب��ت ق��د
إذا ال��م��ل��وك إن س��ي��دي ي��ا ب��ال��ع��ت��ق ك��رًم��ا ل��ي ف��اق��ض ع��ب��د ل��ك وإن��ن��ي

مضمنًا: وله

م��س��ت��م��ع غ��ي��ر ف��إن��ي م��الم��ي دع��وا ل��ه��م ف��ق��ل��ت ه��ذا ي��ا ت��غ��رب��ت ق��ال��وا:
م��ع��ي وه��و األوط��ان غ��رب��ة م��ا أدر ل��م ي��ص��ح��ب��ن��ي وال��دي��ن��ار ت��غ��رب��ت إذ
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مضمنًا: املجون يف وله

ك��م��ائ��م��ه ت��ش��وق ورد خ��ده وف��ي ج��اءن��ي ال��ت��رك ب��ن��ي م��ن ص��غ��ي��ر ورب
ش��ك��ائ��م��ه والن��ت ن��ح��وي دن��ا أن إل��ى خ��ل��ق��ه والط��ف��ت وص��ًال ف��س��اوم��ت��ه
ح��ازم��ه ال��خ��ي��ل ري��ض ي��ت��وق��ى ك��م��ا خ��ائ��ًف��ا ت��وق��اه رأى ف��ل��م��ا

النوع: هذا من أيًضا وقال

ب��ال��ق��ب��ض ع��ن��ي م��ال ق��د ط��ال��م��ا وي��ا ه��وي��ت م��ن ي��دي ط��ال��ت وق��د أق��ول
األرض إل��ى وم��ال م��ط��ل��وب��ي ف��أدرك ال��م��ه��ا ف��ات��ر ي��ا ل��ل��ص��ب ع��ط��ف��ًة أي��ا
ال��وم��ض ف��ي ي��زداد ال��ش��وق وب��رق وق��ال راع��ه األي��ر رأى ل��م��ا ول��ك��ن��ه
ب��ع��ض م��ن أه��ون ال��ش��ر ب��ع��ض ح��ن��ان��ي��ك ج��م��ي��ع��ه ف��يَّ ت��دخ��ل��ه ال ب��ح��ق��ك

مضمنًا: وقال

ي��ف��ر م��ن��ي وك��ان ح��ب��ي ج��اد ب��ق��ب��ل��ه
ق��ط��ر ال��غ��ي��ث ف��أول أب��ش��ر ق��ل��ب ي��ا ف��ق��ل��ت

السادات الشيخ لسيدنا والعلم الجنس اسم رسالة رشح عىل بديع تقريظ وله
فعلم علم، عالمة علم هذا تعاىل: هللا رحمه العيدروس للشيخ واملتن تعاىل، هللا حفظه
من ال علم بحر من ودرة الخواص، خاص من خاص وجنس ففهم، فهم فهامة وفهم
وجه عن النقاب كشف ولبيب طالبيها، بها أتحف غامضتحف أبرز وأديب غواص، بحر
نظري طرف وحبست أبدع ما محاسن يف طريف فنزهت عارفيها، غري عن تمنعت جسناء
أبحاثها تنقيح يف وأنعم نظره، أمعن رئيس من عليه هللا عني وقلت: أودع، ما بدائع متأمًال
كيف بالجيد، دار در كعقد االلتئام يف صار حتى املجيد، لرشحه املتن ضم وأتقن فكرة،
عازفني: رش كل وعن صارفني، هممهم خري وجهة ولكل عارفني، قوم نخبة من وهو ال

زح��ف��ا ل��ن��ا خ��ط��ب إذا ن��غ��اث ب��ه��م وب��ه��ج��ت��ه��ا ال��دن��ي��ا زي��ن��ة ه��م ق��وم
وف��ا آل ال��ص��دق أه��ل س��ب��ط م��ح��م��د س��ي��دن��ا ال��ف��رع ذا ح��ب��رن��ا س��ي��م��ا ال
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ال��ل��ط��ف��ا ل��ه��ا ت��ن��ح��و أع��ج��وب��ة ب��ك��ل ي��ت��ح��ف��ن��ا ال��ف��ض��ل ح��ب��اه م��ن أدام��ه
وك��ف��ى رب��ه ووق��اه ال��م��ن��ى اله وأو ال��ح��اس��دي��ن ع��ي��ون م��ن وح��اط��ه

الهجايه: حروف من حرًفا منها كلمة كل أوايل يف أودع الثالثة األبيات هذه وله

رض��اؤه ذن��ب��ي درء خ��ب��ي��ر ح��ل��ي��م ج��وارح��ي ث��ن��ي��ت ت��واب ب��اب إل��ى
ق��ض��اؤه ف��ج��ل غ��اث��ت ع��ن��اي��ت��ه ظ��ل��ه ط��ال ض��ف��ا ص��ف ش��ان��ي س��ر زك��ا
ي��ش��اؤه ألم��ر واف��ت ه��داي��ت��ه ن��وال��ه ع��دان��ي م��ا ل��ف��ي��ض ك��ف��ان��ي

هللا: رشفها مكة إىل الكثري باملاء العني وصول مؤرًخا وقال

ف��ق��دن��اه��ا ك��ن��ا ب��ع��دم��ا ل��ن��ا اإلل��ه ب��ال��ع��ي��ن ج��اد
ال��ل��ه ن��ح��م��د ف��غ��دون��ا ط��اف��ح��ة ب��ال��م��اء وج��رب
أج��راه��ا ال��ل��ه ف��ي��ض ه��و ت��ؤرخ��ه إذ ق��ل ف��ل��ذا

هللا. فيض له: يقال الدولة من عليها املعني األغا وكان
النابليسرحمه الغني عبد الشيخ تعاىل باهلل العارف ملوالنا الشقايق بيتي تشطري وله
فقال: الشام ألدباء عليهما تشاطري جملة السائل عىل ورد قد وكان ذلك، يف مسئوًال هللا

ي��س��ام ب��ال��ع��ق��ول ل��ف��ظ ب��ب��دي��ع ال��رب��ا ب��ي��ن ل��ن��ا ق��ال��ت وش��ق��اي��ق
ض��رام ف��ه��ي ال��م��ح��ب��وب وج��ن��ة دع ع��ب��ي��رن��ا ش��م��ي��م ف��ي ت��رغ��ب ك��ن��ت إن
األح��الم ل��ه ت��ه��ف��و م��ن��ظ��ر ذا م��ث��ل��ن��ا ال��ع��وارض ق��ب��ل أن��ب��ت��ت ه��ل
ال��ن��م��ام ي��س��م��ع ال اس��ك��ت��وا ق��ل��ت ب��ه��ج��ة ال��زه��ور ع��ل��ى ال��ف��خ��ار ح��زن��ا

أيًضا: وقال

وس��الم ج��ن��ة ه��و روض��ن��ا رد ال��رب��ا ب��ي��ن ل��ن��ا ق��ال��ت وش��ق��اي��ق
ض��رام ف��ه��ي ال��م��ح��ب��وب وج��ن��ة دع ي��ق��ل ن��ف��ح��ت��ن��ا واش��ت��م أم��ن��ا م��ن
ي��رام ه��واه وإش��راًق��ا ح��س��نً��ا م��ث��ل��ن��ا ال��ع��وارض ق��ب��ل أن��ب��ت��ت ه��ل
ال��ن��م��ام ي��س��م��ع ال اس��ك��ت��وا ق��ل��ت ش��ذا ال��ذاك��ي ع��رف��ن��ا م��ن اس��ت��ح��ت م��ا أو
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أيًضا: وقال

وه��ام��وا ال��م��ل��وك ش��غ��ف ب��ب��ه��اه��ا ال��رب��ا ب��ي��ن ل��ن��ا ق��ال��ت وش��ق��اي��ق
ض��رام ف��ه��ي ال��م��ح��ب��وب وج��ن��ة دع ق��اي��ًال ي��ع��ج��ب ال��ن��ع��م��ان غ��دا وب��ن��ا
األف��ه��ام ل��وص��ف��ه ت��ح��ار زه��ًرا م��ث��ل��ن��ا ال��ع��وارض ق��ب��ل أن��ب��ت��ت ه��ل
ال��ن��م��ام ي��س��م��ع ال اس��ك��ت��وا ق��ل��ت م��ح��اس��نً��ا ن��ف��وق أن��ا درت م��ا أو

أيًضا: وقال

إم��ام ح��ض��رت إذا ل��ل��زه��ور أن��ا ال��رب��ا ب��ي��ن ل��ن��ا ق��ال��ت وش��اي��ق
ض��رام ف��ه��ي ال��م��ح��ب��وب وج��ن��ة دع ي��ق��ل ح��س��ن��ي رأى وم��ن ي��ف��خ��رون ب��ي
ق��ت��ام ع��اله ق��د ف��ي��ه��ا وال��ورد م��ث��ل��ن��ا ال��ع��وارض ق��ب��ل أن��ب��ت��ت ه��ل
ال��ن��م��ام ي��س��م��ع ال اس��ك��ت��وا ق��ل��ت ال��م��دى ط��ول ع��ل��ى ي��زه��و وش��ق��ي��ق��ن��ا

املنطق: علم توجيه وفيه أيًضا وقال

إب��ه��ام ب��ه��ا م��ا ب��م��ق��دم��ات ال��رب��ا ب��ي��ن ل��ن��ا ق��ال��ت وش��ق��اي��ق
ض��رام ف��ه��ي ال��م��ح��ب��وب وج��ن��ة دع ق��اي��ًال أن��ت��ج اآلن س��ع��دي ب��ره��ان
وغ��رام ه��وى ل��ه��ا أض��ي��ف ح��ت��ى م��ث��ل��ن��ا ال��ع��وارض ق��ب��ل أن��ب��ت��ت ه��ل
ال��ن��م��ام ي��س��م��ع ال اس��ك��ت��وا ق��ل��ت ع��ن��ده��ا ال��ت��م��ان��ع ح��ص��ل ل��ك��ن��ه��ا

النحو: توجيه وفيه أيًضا وقال

اإلق��دام س��رك ن��ح��وي ج��ئ��ت إن ال��رب��ا ب��ي��ن ل��ن��ا ق��ال��ت وش��ق��اي��ق
ض��رام ف��ه��ي ال��م��ح��ب��وب وج��ن��ة دع ال��وف��ا ص��ل��ة ل��ع��ائ��دي اب��ت��غ��ي��ت وإن
وغ��رام ه��وى ل��ه��ا أض��ي��ف ح��ت��ى م��ث��ل��ن��ا ال��ع��وارض ق��ب��ل أن��ب��ت��ت ه��ل
ال��ن��م��ام ي��س��م��ع ال اس��ك��ت��وا ق��ل��ت ع��ام��ل م��ن ع��ط��ل��ت ق��د ل��ك��ن��ه��ا
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النجوم: توجيه يف وقال

ي��ق��ام ي��زال ال ع��زي م��ي��زان ال��رب��ا ب��ي��ن ل��ن��ا ق��ال��ت وش��ق��اي��ق
ض��رام ف��ه��ي ال��م��ح��ب��وب وج��ن��ة دع ل��ل��س��ه��ا ق��ال��ت ال��غ��راء وال��زه��رة
ب��ه��رام ب��ن��وره أض��اء ن��ج��ًم��ا م��ث��ل��ن��ا ال��ع��وارض ق��ب��ل أن��ب��ت��ت ه��ل
ال��ن��م��ام ي��س��م��ع ال اس��ك��ت��وا ق��ل��ت ب��ه��ج��ة؟ ك��ال��ث��ري��ا ت��ران��ا أوم��ا

رسه: قدس الحفني األستاذ يخاطب وقال

ال��ن��اس ج��م��ي��ع ان��ح��ازت ول��ج��اه��ه ق��دره ج��الل��ة ع��ظ��م��ت س��ي��ًدا ي��ا
ب��اس م��ن ب��ي ح��ل م��ا وب��ل��ط��ف��ه ب��ف��ض��ل��ه ال��ك��ري��م ال��ل��ه أذه��ب ق��د
اإلف��الس س��وى أش��ك��و ف��ال ع��ظ��م��ي أوه��ن��ت ق��د ال��ت��ي ش��ك��واي وأزال

متغزًال: وقال

ي��م��ر إذ ن��ح��وي م��ن��ه ـ��ات��ا ال��ت��ف��ـ ف��أه��وى أه��وى م��ن ع��ل��يَّ ي��م��ر
ي��م��ر وال ي��م��ر ع��ج��ب��ي ف��ي��ا دالًال ي��ل��ح��ظ��ن��ي ح��ي��ن ف��ي��ع��رض

عويف فلما األحباء، عن فضًال األعداء فيه له ورثى األطباء أعيا مرًضا مرض قد وكان
قال:

أخ��ش��اه ك��ن��ت م��ا رب��ي أزال وق��د ال��ق��ض��اء ف��ي ال��ل��ط��ف ح��ص��ل ق��د
ه��و إال ل��ي��س ال��ل��ه ف��أح��م��د أب��ًدا ل��غ��ي��ره أش��ك��و ول��س��ت

أيًضا: وقال

األدن��اس س��اي��ر م��ن ال��م��ص��ف��ى ط��ه رس��ول��ك ب��ال��م��ص��ط��ف��ى رب
ب��اس م��ن ي��س��وؤن��ي م��ا وأزل ب��ل��ط��ف إل��ه��ي ي��ا م��ن��ك ح��ف��ن��ي
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أيًضا: وقال

ال��ب��دن ف��ي ده��ان��ي م��م��ا ح��ف��ن��ي إل��ه��ي ل��ط��ف
ال��ح��زن ع��ن أذه��ب ال��ذي ل��ل��ه ف��ال��ح��م��د

أيًضا: وقال

ع��ظ��م��ي أوه��ن أن ب��ع��د ب��ح��ال��ي ال��ل��ه ل��ط��ف
وغ��م��ي ه��م��ي م��ن زال م��ا ع��ل��ى ال��ح��م��د ف��ل��ه

الفارسية: من منقول معنى وهو وقال

ال��م��ع��ان��ي ذا ي��ا س��ارًق��ا ت��س��م��ى ال��ب��راي��ا ل��دى ت��ك��ون أن أع��ي��ذك
ال��غ��وان��ي در ال ت��زدان ب��ه م��ع��ن��ى ف��در س��رق��ت إن ول��ك��ن

للوضوء: حنفية عىل كتب وقد مؤرًخا وقال

ال��ن��ج��اة ل��ط��ري��ق س��ب��ي��ًال ص��رت ل��ق��د وض��ع��ي ح��س��ن ف��ي ن��اظ��ًرا ي��ا
وال��ص��الة ل��ل��وض��و م��اء س��ب��ي��ل أرخ��وا ق��اي��ًال ح��ال ل��س��ان

غرض: يف وقال

ب��ه��ج��ه ك��ل ج��م��ال��ه ف��ي ج��ام��ًع��ا م��ل��ي��ًح��ا رأي��ن��ا إذا ق��وم ن��ح��ن
ح��ج��ه ل��ل��ت��ف��رج ال��ش��رب ن��ج��ع��ل ن��راه ب��االح��ت��ي��ال وأردن��ا

عيد: يوم يف الحفني الشمس يخطاب وقال

ون��ورا إش��راًق��ا وي��زي��د س��روًرا ي��زه��و ب��ك��م ع��ي��د
س��ورا اإلس��الم ل��م��ع��اق��ل ال��ع��ال رب ف��أدام��ك��م
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مهنيًا إليه كتب وألف وماية، وثمانني اثنتني سنة يف الوالد املرحوم زوجني وملا
قوله: ومؤرًخا

ب��ذك��رك ط��اب��ا وف��ع��ال��ه أق��وال��ه م��اج��ًدا ي��ا
ب��ح��رك در م��ن ج��ل��ه��ا رف ال��م��ع��ا ط��الب ك��ن��ز ي��ا
ب��ف��خ��رك ع��ال زاد ن ال��رح��م��ـ ع��اب��د ن��ج��ل��ك ي��ه��ن��ي��ك
ع��ص��رك ف��رد ي��ا م��ت��ع��ت��ه م��ل��ي��ت��ه ه��ن��ي��ت��ه
ل��ش��ك��رك ب��ت��ل��و ف��ان��ث��ن��ى س��ن ال��م��ح��ا ب��ك��ر زوج��ت��ه
ع��م��رك ب��ط��ول م��ن��ع��م��ي��ن ي��م ال��ك��ر ال��ل��ه أب��ق��اه��م��ا
ق��درك ب��س��م��و ل��ك��م ع��ي ال��دا م��ح��ب��ك ه��ن��اء ه��ذا
ل��ب��درك زف��ت ال��ب��ه��ا ش��م��س أرخ��ت��ه ق��د وال��ح��ال

إذ وكبريهم النفييس املشهد خدام اختلف ملا وألف) وماية وسبعني ثالث سنة ويف
أن زعموا مدره صغرية عنًزا أظهروا أنهم وذلك العنز، أمر يف اللطيف عبد الشيخ ذاك
وعزموا العنز تلك وأحرضوا نفسية، بالسيدة توسلوا اإلفرنج ببالد األرسى من جماعة
ونجاتهم خالصهم يف ويتوسلون ويدعون يذكرون فيها يجتمعون ليلة يف ذبحها عىل
تلك وبات العنز، ذبح من ومنعهم وسبهم فزجرهم الكافر عليهم فاطلع األرس، من
مكرمني، ورصفهم دراهم وأعطاهم وأطلقهم أعتقهم أصبح فلما هالته، رؤيا فرأى الليلة
النفيس املشهد إىل وذهبوا العنز، تلك وصحبتهم مرص إىل وحرضوا مركب يف ونزلوا
يوم يف إنهم كقولهم: وخورهم اختالقهم من ذلك غري العنز تلك يف وذكروا العنز، بتلك
تكلمت السيدة أن أو تتكلم، وسمعوها املنارة فوق أو املقام عند فوجدوها أصبحوا كذا
وأجلسها للناس وأبرزها القرب داخل من كالمها املذكور الشيخ وسمع عليها، وأوصت
وتسامع الدنيا، بها يستجلب التي والخرافات الكذب من يقوله ما للناس ويقول بجانبه،
بالنذور إليها وأتوا العنز، تلك لزيارة فج كل من والنسا الرجال فأقبل بذلك الناس
املكرر والسكر الورد ماء وترشب والفستق اللوز قلب إال تأكل ال أنها وعرفهم والهدايا،
واألطواق الذهب القاليد للعنز النساء وعمل بالقناطري، ذلك بأصناف فأتوه ذلك، ونحو
عىل وأرسلن النسا وأكابر األمرا بيوت يف خربها وشاع بها، وافتتنوا ذلك، ونحو والحيل
فأرسل عليها، وأزدحمن ومشاهدتها لزيارتها وذهبن والهدايا، النذور من مقامهن قدر
بتلك إليه حرضوه منه والتمس املذكور اللطيف عبد الشيخ إىل كتخدا الرحمان عبد
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طبول ومعه حجره يف العنز وتلك بغلته املذكور فركب وحريمه، هو بها ليتربك العنز
املذكور األمري بيت بها ودخل الناس من الغفري الجم وحوله ومشايخ، وبيارق وزمور
وتلمس فزارها واألعيان، األمرا من الكثري وعنده مجلسه إىل بها وصعد الصورة، تلك عىل
حضوره قبل الكالرجي أوىص كان وقد بها، ليتربكن الحريم إىل بإدخالها أمر ثم بها،
وذبحوها املطبخ إىل أدخلوها الحريم، جهة إىل بها ليذهبوا أخذوها فلما وطبخها، بذبحها
منها وأكلوا أيديهم بني فوضعوها ضمنه يف العنز وتلك الغذاء وحرض قيمه وطبخها
اللطيف عبد شيخ يا «كل يقول: والكتخدا منها يأكل صار كذلك اللطيف عبد والشيخ
ال وهو ونفيس»، ومستو طيب إنه «وهللا ويقول: منها فيأكل الثمني»، الرميس هذا من
وطلب القهوة ورشبوا األكل من فرغوا فلما ويضحكون، يتغامزون وهم عنزه إنه يعلم
فبكته فبهت، وأكلها، الصحن يف يديه بني كان التي هي أنها األمري فعرفه العنز، الشيخ
جاء كما به ويذهب عمامته عىل العنز جلد يوضع وأن باالنرصاف، وأمره ووبخه األمري
فقال الصورة، تلك عىل محله أصله من به ووكل واألشاير، الطبول يديه وبني بجمعيته

املرتجم: ذلك يف

ع��ز م��ن ش��ئ��ت ب��م��ا ت��ظ��ف��ر ل��ذ ن��ف��ي��س��ة ال��ث��ن��ا ط��ي��ب��ة ال��ل��ه رس��ول ب��ب��ن��ت
ك��ن��ز م��ن أن��ف��ع ص��اح ي��ا ل��ط��الب��ه��ا ف��إن��ه��ا خ��ي��ر ك��ل ج��ده��ا م��ن ورم
ب��ال��ع��ن��ز م��ن��ه ح��ب��ه��ا ف��ي ال��ورى ي��ض��ل أن أراد ت��ي��س األش��ي��اء أع��ج��ب وم��ن
م��خ��زي أج��ل��ه��ا م��ن ال��ت��ي��س وأض��ح��ى ب��ذب��ح ق��ل��ب��ه ال��ل��ه ر ن��وَّ م��ن ف��ع��ال��ج��ه��ا

إنشاداته من كذلك وسمعت تدون، لم وأوراق طيارات يف قصايده من كثريًا ورأيت
علق فما كان. ما كان ولكن كبريًا ديوانًا لكان ذلك لجمع تيقظت كنت لو ولغريه لنفسه

تورية: وفيه لغريه أنشده مما بالبال

ال��ن��ف��وس��ا ت��ح��ي��ي خ��ل��وة م��وس��ى ال��ب��الن ه��ي��أ
م��وس��ى أس��ت��ع��م��ل ق��ل��ت: ف��ي��ه��ا؟ ت��ع��م��ل م��ا ق��ي��ل:
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وله:

ب��ب��ال ع��ل��ي��ه ت��خ��ط��ر ول��م ع��ل��ي��ه م��ق��ب��ل وال��ده��ر ي��ن��ف��ع��ك ل��م ال��م��رء إذا
م��ب��ال ك��ل ع��ن��د ع��ل��ي��ه وش��رش��ر ب��ف��ح��م��ة ال��ك��ن��ي��ف وس��ط ف��ي ف��ص��وره

فقال: املرصاعني بني ما خمسها وقد

وي��أم��ل ي��رج��و ك��ان ق��د ب��م��ا ع��ل��ي��ه م��ق��ب��ل) وال��ده��ر ي��ن��ف��ع��ك ل��م ال��م��رء (إذا
ت��ن��ق��ل ال��م��ودة م��ن��ك ي��رى وص��ار ي��رف��ل وال��ك��ب��ر ال��ت��ي��ه ب��ث��وب وأض��ح��ى

ب��ب��ال» ع��ل��ي��ه ت��خ��ط��ر ول��م «ع��ل��ي��ه
ظ��ل��م��ة وق��ت ف��ي ال��ت��ص��وي��ر ح��ال��ة وك��ن ب��ف��ح��م��ة ال��ك��ن��ي��ف وس��ط ف��ي ف��ص��وره
وه��م��ة ب��ع��زم يَ��ْخ��َرى رأس��ه ع��ل��ى ت��خ��م��ة وص��اح��ب م��ب��ط��ون ك��ل وم��ر

م��ب��ال» ك��ل ع��ن��د ع��ل��ي��ه «وش��رش��ر

اقتباس: وفيه لنفسه أنشده ومما

م��أس��ورك��م ف��ي ال��رح��م��ن راق��ب��وا ال��ث��ن��ا ب��ي��ض ي��ا ال��وج��ه ص��ب��اح ي��ا
ن��ورك��م م��ن ن��ق��ت��ب��س ان��ظ��رون��ا ج��ائ��ر ده��ر أظ��ل��م وإذا

واكتوا الجسم منه واضمحل واألسقام، باألمراض تعلل حتى املرتجم يزل ولم
هللا، رحمه السنة من األوىل جمادى خامس الخميس يوم يف الحمام، وافاه حتى باآلالم،
والسيد سكندرية، بثغر الشافعية مفتي بكتيكت املعروف أحمد السيد العالمة وابنه
هللا أعانه األحياء مع موجود اف الصحَّ صالح والشيخ بسنتني، بعده توفيا الكترب هالل

وقته. عىل
الكريم عبد بن حسن بن الشيخ/جعفر الفقيه البارع الفصيح الشيخ اإلمام ومات
عن وأخذه باملدينة ولد بها، الشافعية مفتي املدني الربزنجي الحسيني رسول بن
دروس يقرأ وكان البكري، مصطفى السيد وأجازه السندي حيوة محمد والشيخ والده،
املذهب، فروع ومعرفة والتقرير اإللقاء حسن يف عجيبًا وكان السالم باب داخل الفقه
باملعروف، أماًرا بالحق قواًال وكان سنة عرشين عىل تزيد مدة والخطابة اإلفتاء توىل
وله عليه، وأثنى رحلته يف وذكره املشايخ شيخ يحيى بن سليمان الشيخ به واجتمع
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نائب بإجابة اللطيف والفيض غافل، محمد الشيخ بإجابة العاجل الرب منها: مؤلفات
السنة هذه شهور يف وتويف رمضان السيد أجوبة عىل الرحمن وفتح الرشيف، الرشع

أعلم. وهللا مسموًما، قيل:
حسن بن الشيخ/أحمد األستاذ الصادقني املجاذيب أحد العارف الوايل (ومات)
وكان القرن أول يف ولد والكرامات، األحوال أرباب من كان بالعريان، الشهري النرشتي
غريبة أمور بدايته يف له وكانت املحو، فأدركه السكر عليه غلب ثم الصحو أمره أول
ويذهب سنة، كل يف للحج مالزًما وكان بالجريد، يرضبه زايًرا عليه دخل من كل وكان
بني قارئ قرأ وإذا يكتب، وال يقرأ ال أميٍّا وكان املعتادة البدوي أحمد سيدي موالد إىل
جبة وهي الخشنة يلبس جالليٍّا رجًال وكان غلطت. فإنك قف له: يقول وغلط يديه
العدو، رسيعة بغلة ويركب صوف، من لبدة عىل بها يعتم حمراء صوف وعمامة صوف
والعامة، الخاصة يعتقده الذكر شهري وكان وصيًفا، شتاءً الصفة هذه عىل دايًما وملبسه
الفقرا عىل ينفقها كثري دراهم منهم ويأخذ منه، والتربك لزيارته واألعيان األمراء وتأتي
وعمل صهريًجا بجواره وبنى داره جوار الزاهد تجاه مسجده وأنشأ عليه، املجتمعني
العرويس أحمد السيد شيخنا به واتحد وأتباعه، وأقاربه ألهله وكذلك مدفنًا، لنفسه
وهي بناته إحدى وزوجة حًرضا، وال سفًرا يفارقه ال فكان زايًدا اختصاًصا به واختص
بشارته، وتحققت بركته، عليه فعادت والرياسة، األزهر الجامع بمشيخة وبرشه أوالده أم
وُصيل األول ربيع منتصف يف هللا رحمه تويف الخواطر. عىل باالسترشاف مشهوًرا وكان
الصالحني. وبعباده به هللا نفعنا مسجده، يف لنفسه أعده الذي بقربه ودفن باألزهر عليه
الشافعي البشبييش اللطيف عبد بن أحمد بن الشيخ/عيل الصالح الفقيه (ومات)

السنة. من الثاني ربيع غاية يف تويف البابيل. عن أبيه عن روى
بتكية املولوية شيخ املولوي الدرويش/أحمد املفضل الصالح املبجل الشيخ (ومات)
الناس من كثري خلطة عن منجمًعا شأنه عىل مقبًال به بأس ال حسنًا إنسانًا وكان املظفر،
مثله. بعده يخلف ولم السنة من اآلخر ربيع عرشين سابع يف تويف الدواعي، بحسب إال
الدين التامة/شمس واملروة العالية الهمة صاحب الكريم الخري املقدام (ومات)
فيه االعتقاد كثري وكان الحفني الشيخ عن أخذ باملنوفية، برمه ناحية شيخ حمودة
الوافدين ويكرم الصالح، أهل يف واعتقاد الخري أهل يف حب وله وألتباعه له واإلكرام
الخميس يوم تويف واملركب، امللبس حسن مهيبًا طويًال الصورة جميل وكان والضيفان،
اسم عىل سماه الذي الحفني محمد منهم أوالًدا وخلف السنة، من رجب عرش حادي

الدين. شمس وأحمد فيه ملحبته الشيخ
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الوهاب عبد الشيخ األستاذ سبط الشيخ/أحمد الخلف ونتيجة السلف بقية (ومات)
والكمال االحتشام منهج سالًكا وقوًرا حسنًا إنسانًا كان السجادة وشيخ الشعراني،
وخلف السنة من صفر ثامن السبت يوم تويف الحاجة، بقدر إال الناس خلطة عن منجمًعا
الشيخ قريبه مشاركة مع السجادة عىل بعده توىل مراهًقا، الرحمن عبد سيدي ولده

بوالدته. تزوج الذي أحمد
الشوبري الشيخ/محمد الدهر صايم الناسك الصالح الفقيه العالمة اإلمام ومات
الشيخ الزم املذكورين وفاة وبعد سعودي والشيخ اإلسقاطي الشيخ عىل تفقه الحنفي،
عىل مقبًال يعنيه ال فيما يتداخل ال وجيًها حسنًا إنسانًا وكان كثريًا، عنه وتلقى الوالد
حسني األمري بقنطرة بيته وكان درسه، حضور بعد لداره مالزًما الدهر، صايم شأنه،

الخليج. عىل مطالٍّ
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وأيوب الدهب أبو بك محمد وأمريها عسكرها ورس عظيمة تجريدة بك عيل أخرج فيها
وأتباعهم، وطوايفهم ومماليكهم مناصب وأرباب كشاف وغريهم بك، ورضوان بك
زايد تجمل يف وخرجوا واملتاولة، واليمانية والهنود والرتك املغاربة من كثريرة وعساكر
واملطابخ والخيام واألحمال والذخاير والزمور الطبول ومعهم كبري ومهيًا عظيم واستعداد
مؤلفة، ألوًفا العالم وأجناس الجمال عىل الزنبلك ومدافع والجبخانات، واملدافع والكرارات
يف دمياط طريق من وسافرت السفن، بها وشحنوا واألثقال االحتياجات أنزلوا وكذلك
بعد ملكوها حتى عليها وضيقوا يافا فحارصوا الشامية، الديار إىل وصلوا فلما البحر،
وقتلوهم وهزموهم والوالة النواب وحاربهم والقرى املدن باقي إىل توجهوا ثم كثرية، أيام
بذلك البشاير ووردت حلب، حد إىل الشامية املماليك عىل واستولوا وجوههم، من وفروا
بلياليها، أيام ثالث عظيمة زينة العتيقة ومرص وبوالق مرص فزينت بالزينة فنودي
وساير باألسواق وشموع قناديل وأحمال وقدات وعملت الغاية، إىل ذلك يف وتفاخروا
شهر يف وذلك، ذلك وغري وحراقات وشنًكا وطبوًال وآالت ومغانى واليم وعملوا الجهات،
بيك محمد إىل فأرسل بذلك، يكتف ولم نفسه يف بيك عيل وتعاظم السنة من أول ربيع
يستمر وأن وملكوها، افتتحوها التي البالد عىل والواليات املناصب األمراء بتقليد يأمره
إرسال إليه يتابع وهو شاء، حيث إىل املمالك عىل ويستويل الحدود ويتعدى سريه يف
محمد جمع ذلك فعند به، يأمرهم عما عنانهم يثنون وال واالحتياجات، واللوازم اإلمدادات
وسئموا نفوسهم فضاقت األوامر عليهم وعرض خلوة، يف الكبار وخشداشينه أمراءه بيك
تقولون؟ ما لهم: قال ثم أيًضا بيك محمد نفس يف ما وذلك والغربة، والقتال الحرب
نخالفك وال وإشارتك أمرك تحت ونحن كبرينا فأنت لك والرأي نقوله الذي وما قالوا:
ألمره، مخالفا ولو قالوا: أستاذنا: ألمر مخالف رأيي يكون ربنا فقال: به؟» تأمر فيما
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جميًعا نتحالف حتى شيئًا لكم أقول ال فقال: وإشارتك أمرك عن نخرج ال جميًعا فنحن
والكتاب، السيف عىل وحلفوا وتعاهدوا ذلك ففعلوا بيننا: يكون الذي الرأي عىل ونتعاهد
واألسفار والحرب الغربة يف أعماركم تقطعوا أن يريد أستاذنا «إن لهم: قال إنه ثم
رجل قلب عىل نكون أن فرأيي غريه علينا فتح يشء من فرغنا وكلنا األوطان، عن والبعد
كان وإن خدمتنا، من فرغنا وقد الجهات، من جهة إىل نذهب وال مرص إىل ونرجع واحد
القدر هذا يكفينا ونحن يريد ما إىل ويرسلهم غرينا، أمراء يويل املمالك من ذلك غري يريد
وطالبني راحلني وأصبحوا رأيك عىل ونحن جميًعا: فقالوا عيالنا»، وعند بيتونا يف ونرتاح
عىل األمر وبقي مخدومهم مراد خالف عىل رجب شهر أواخر يف فحرضوا مرص، إىل
الصعيد إىل وسافر أشغاله، وقىض جرجا إمارة بيك أيوب قلد بيك عيل إن ثم السكوت،
محمد رجوع عىل مصمم بيك وعيل ورمضان شعبان شهر وانقىض وأتباعه بطائفته
فلم الباطنية، الوحشة بينهما وبدت ذلك، خالف عىل مصمم وذلك الشام، جهة إىل بيك
معهم واتفق وخالفه الطنطاوي بيك عىل مع بك عيل بيت شوال شهر رابع ليلة كان
باألسلحة العساكر له ووقفت بداره، وأحاطوا ليًال عليه فركبوا بيك محمد غدر عىل
إىل وارتحل البساتني ناحية إىل وذهب بينهم، من وخرج خاصته يف فركب الطرق يف
أفندي سليمان تابع كاشف وعىل املناصب أصحاب األمراء بعض إليه فحرض الصعيد،
يزل ولم واالحتياجات، واملال الخيال من معهم ما له وقدموا يحيى، أوالد رشقي كاشف
املصافاه له وأظهر خشداشه بيك أيوب عليه واجتمع جرجا إىل وصل حتى سريه يف
الذين بيك محمد عيون أحرض وقد إال يلبث فلم وخياًما وخيوًال هدايا له وقدم واملؤاخاة،
عىل ويستحثه بيك أليوب خطابًا بك عيل من مكاتبة ومعه رجًال، بالطريق أرصدهم
قرأ فلما ذلك، وغري وبالده إمارته ويعده أمكنه وجه بأي بيك محمد وقتل الحيلة، عمل
ولك بجوابه واتني بالكتاب إليه «تذهب له: وقال الرجل أكرم مضمونها وفهم املراسلة
الجواب، رد منه وطلب بيك أيوب إىل الكتاب واوصل الساعي ذلك فذهب اإلكرام، مزيد
فحرض الفرصة، حصول ومرتقب الغرض تتميم يف مجتهد أنه فيه وذكر الجواب وأعطاه
خاصته مع فاتفق ونفاقه، خيانته وتحقق بك محمد استعد ذلك فعند بك محمد اىل به
املناصب أرباب أخذ بيك أيوب صبحها يف إليه حرض إذا وأنه والوثوب، باالستعداد وأمرائه
وأخذ خلوة، يف معه جلس بيك أيوب صبحها يف حرض فلما عليهم، وتحفظوا نظراهم
ثم بيك، محمد جماعة من نظراهم والسلحدار والجوخدار والكتخدا الخازندار من كل
واملصافاة األخوة عىل مستمرون نحن ترى هل يا بيك: أيوب يخاطب بيك محمد قال
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نكث ومن قال: وزيادة نعم قال: بالشام! عليه تعاقدنا الذي واليمني والعهد والصداقة
وضعها التي ويده به حلف الذي لسانه يقطع قال: العهد؟ ونقض اليمني وخان ذلك
ذلك فجحد بك، عيل أستاذنا من كتاب أتاك أنه بلغني له: قال ذلك فعند املصحف، عىل
منه أتاني ولو أبًدا، ذلك يكن لم قال: أيًضا، الجواب له وكتبت صحيح ذلك لعل فقال:
له أخرج ذلك فعند جوابًا له أرد أو عنك أكتمه أني يصح وال عليه ألطلعتك جواب،
العذر، ببارد يتنصل وأخذ يده، يف فسقط الرسول ذلك إليه وأحرض جيبه، من الجواب
بالقبض وأمر سيدك إىل فاذهب وقم معي مرافقتك تصح ال حينئذ: له قال ذلك فعند
وحيًدا صار فلما جموعه، عنه وتفرقت وأسبابه، بوطاقه وأحاط املركب إىل وأنزلوه عليه
بك محمد إىل وانضم قلبي بناحية ذاك إذ وكان أغا، الرحمن عبد أحرض قبضته يف
فأخذ بذلك». نفسه عىل حكم كما ولسانه يده واقطع بك أيوب إىل «اذهب له: فقال
وجذبوه سنارة لسانه يف شبكوا ثم يمينه وقطعوا السفينة يف إليه وحرض املشاعيل معه
بك محمد قصد وكان ومات، فغرق البحر إىل بنفسه وألقى منهم فتخلص ليقطعوه،
وغسلوه أخرجوه إنهم ثم بمرص، سيده إىل الصورة هذه عىل ويرسله ذلك به يفعل أن
محمد عىل باألقاليم املتفرقون واألفراد األمراء أقبلت ذلك وقع ما فعند ودفنوه، وكفنوه
إليه الحضور عن منجمعني كانوا وقد سيده، وبني بينه الخالف ذلك عند وتحققوا بك،
رشدهم الذين والهوارة القاسمية وأتباع املنايف جميع إليه وحرض ذلك. خالف ويظنون
لهم واعتذر واملحبة، بالبشاشة وتلقاهم وأكرمهم عليهم فأنعم نعمتهم وسل بك، عيل
طاعته، يف جهدهم وبذلوا بخدمته تقيدوا أيًضا وهم واملناصب، الخدم وقلدهم وواساهم
سوى وأتباعه بك أيوب مماليك من كثري إليه وحرض مرص، إىل بذلك األخبار ووصلت
والغيظ القهر من بك بعيل نزل ذلك فعند وأتباعه، بك محمد إىل والتجأ منهم انضم من
إسماعيل عسكرها ورس وأمريها عظيمة تجريدة تشهيل يف ورشع يوصف، ال ما املكظوم
أمرها تنجيز يف واجتهد العساكر أصناف بجمع وأمر كثريًا، احتفاًال بها واحتفل بك
خامر الجمعان التقى فلما القعدة، ذي أواخر يف وبحًرا برٍّا وسافروا وقت، أرسع يف
ورجع واحًدا حزبًا وصاروا بك، محمد إىل الجموع من معه بمن وانضم بك إسماعيل
لوايح دولته عىل والحت بعيل األمر اشتد ذلك فعند مرص، إىل القليل وهم يميلوا لم الذين
أهل وسماهم مزلقون والكل صناجق سبع وقلد والقهر، الغيظ من يموت وكان الزوال،
وخليل بك ويحيى بك وحمزة بك ومراد بك وحسن بك مصطفى وهم بنات، السبع مرص
يومني، يف وطبلخانات ولوازم وداقًما يرًقا لهم وعمل باشه، أوده بك ومصطفى كوسة بك
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يف ورشع البساتني جهة إىل بنفسه وبرز وأتباًعا، ومماليك وطوائف عساكر إليهم وضم
الكثرية، واملدافع الجبخانات وأخرج الطنطاوي بك عيل وأمريها أخرى، تجريدة تشهيل

السنة. وانقضت الجبل جهة إىل البحر من متاريس بعمل وأمر

ذكر له ممن السنة هذه يف مات من وأما

عمارة أحمد بن موىس بن صالح الشيخ/عيل الخري الصالح الفقيه اإلمام (ومات)
العدوي عيل الشيخ العالمة والزمه العلوم باألزهر قرأ فرشوط، مفتي املالكي الشاوري
إىل ورجع وغريه، السكندري مصطفى بن أحمد الشيخ من الحديث وسمع عليه، وتفقه
ابن الشيخ عليه ورد وملا مقتصًدا، سريًا فيها فسار بها، املالكية افتاء فويل فرشوط،
همام العرب لشيخ وكان وأجازه، الكتب من شيئًا عنه تلقى الروم من راجًعا الطيب
عنده، مقبولة العلماء شفاعات وكانت أكيده، وصحبة شديدة عناية حقه يف يوسف بن
واملحاورة املذاكرة حسن وكان صيته وطار ذكره واشتهر أمره راج ولذلك بعنايته؛
محمد السيد شيخنا وألف األعني، يف معتربًا وجيًها مالبسه يف متجمًال نفسه، يف محتشًما
ونزوله فرشوط إىل رحلته أيام وذلك العوايل) املرويات من الغوايل (نشق باسمه مرتىض
الصعيد، أحوال تغريت وملا كثريًا، إكراًما وأكرمه العرب شيخ عند شأنه من ورفع عنده،
حرص يعرتيه كان طندتا. إىل توجه حتى بها زال وما مخدومه، ابن مع مرص إىل قدم
نهار بوالق إىل دخوله يوم تويف وعاد. فزار للفراش مالزم وهو أياًما فيجلس البول
إىل خربه فوصل وبرق، رعد ذا مطريًا يوًما وكان السنة، من شعبان عرش ثالت الثالثاء
تخلف من وتخلف العلماء، من وكثري الصعيدي عيل الشيخ إليه فخرج األزهر، الجامع
يف دفنه الصعيدي الشيخ وأردا األزهر، إىل وأتوابه وكفنوه هناك فجهزوه العذر، لذلك
بجانب باملجاورين دفنوه ثم القرافة، إىل به الذهاب لصعوبة كتخدا، الرحمن عبد مدفن

فيها. دفن التي الصعيدي الشيخ تربة
عيىس بن سليمان بن الرحمن عبد بن الشيخ/عيل العالمة الفاضل الفقيه ومات
أول يف ولد بالخرايطي، الشهري األزهري املالكي العدوي الجديمي الخطيب سليمان بن
الشيخ بلديه والزم العرص فضالء من جماعة دروس فحرض األزهر، الجامع وقدم القرن
الشيبة منور حسنًا إنسانًا وكان الطلبة، ونفع باألزهر ودرس كلية، مالزمة الصعيدي عيل
ويتأسف الحديث علم يف تام ميل له وكان كاملة، ومروة وبشاشة وتودد حسن خلق ذا
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وكثرة االعتقاد سالمة مع معانيه يف ويتأمل السلف كالم ويحب به، اشتغاله فوات عىل
وألف. وماية وثمانني خمس سنة افتتاح املحرم ثاني األربعاء يوم عشية تويف اإلخالص.
بن إسماعيل بن الشيخ/محمد املتفنن الدراك املحقق الفاضل العالمة اإلمام ومات
والزهد والصالح العلم أهل من والده كان املالكي، النفرواي خرض بن إسماعيل بن محمد
وسبعني ثمان سنة وتويف ظهره، وانحنى املاية جاوز حتى كثريًا وعمر عظيم، جانب عن
الشيخ دروس وحرض واملتون القرآن وحفظ أبيه حجر يف املرتجم ربي وألف، وماية
من كثري عىل املعقول وحرض وتفقه وغريهما، املالكي خليل والشيخ النفراوي سالم
عويصات عىل والغوص الفهم قوي الحافظة جيد وكان ودرس، وأنجب ومهر الفضالء
العلوم يف املنتهى بلغ وملا والعقلية، الفقهية للمسايل مستحًرضا العلوم، ودقايق املسايل
سنة الوالد للشيخ والده فأحرضه والرياضية، الحكمية للعلوم نفسه تاقت املشهورة
وكان به، ورحب ذلك إىل فأجابه عليه مطالعته منه والتمس وألف، وماية وسبعني إحدى
االستعدادية والقوة والنجابة الذكا من فيه ما رأى وملا سنة، وعرشين نيًفا ذاك إذ عمره
مفتاح وأعطاه بكليته عليه وأقبل همته، إليه ورصف كثريًا به اعتبط الطلب، يف والجد
وكسوة مرصوًفا له ورتب حماًرا له واشرتى ومتاعه، كتبه فيها يضع باملنزل خزانة
أكابر إىل وأرساره مهماته يف يرسله فكان إليه، بنسبته اشتهر حتى ونهاًرا، ليًال والزمه
مع والجواب الخطاب فيحسن وغريهما، كتخدا الرحمن وعبد بك عيل مثل: وأعيانها مرص
بقصايد ومدحهم يكرمونه، وكانوا وعلمه بفضله معرفتهم مع املخاطبة، وحسن الحشمة
ثم النادر يف إال داره إىل يذهب ال فكان العهد، وطول لإلهمال منها يشء عىل أعثر لم
املعقول يف درًسا فيقرأ الجامع إىل العرصفيذهب بعد إىل فيقيم الكربى، الضحوة يف يعود
وهداية والهندسة والهيئة امليقات فن عنه وتلقى مات! أن إىل دأبه كان وهكذا يعود، ثم
مع زمن أقل يف واملقاصد والغايات واملبادي والجغميني، زاده لقايض ورشحها الحكمة
وغري باألزهر الجربت برواق الفقه يف والزيلعي واملواقف، املطول عليه وحرض التحقيق.
أرساره، أدرك حتى املرحوم الشيخ عن وتلقاه األوفاق علم وعانى بقراءته، ذلك كل ذلك.
نفي وملا وغريهم، والعفيفى والحفني والجوهري امللوي وأجازه روحانيته عليه وأقبلت
املرتجم، مع إليه يرسلها أشياء منه فطلب الوالد الشيخ إىل أرسل النوسات، إىل بك عيل
يكتب وكان ورجوعه، بذهابه أحد يعلم أن غري من ورجع أياًما عنده وأقام إليه فأرسله
وألف كثريًا، بخطه وكتب العز، بأبي املعروف أحمد الشيخ عىل وجوده الجيد، الخط
أوردها التي الخمسة األسئلة عن وأجوبة السمرقندية عىل العصام رشح عىل حاشية
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للعلما أعطها له: وقال بيك عيل إىل وأعطاها العرص، علماء عىل الدمنهوري أحمد الشيخ
للشيخ بك عيل فأعطاها علما، أنهم يزعمون كانوا إن عنها يجيبوني عليك يرتددون الذين
املسائل عويصات من كانت وإن هذه له: فقال الدمنهوري، الشيخ بمقالة وأخربه الوالد
إبطال يف األوىل: املذكورة؟ األسئلة والخمسة النفراوي»، محمد الشيخ ولدنا عنها يجيب
معناه، ما املطلق الوجود نفس هللا ذات سينا» «ابن قول يف الثاني: يتجزأ، ال الذي الجزء
كل من املجهول أن مع بالعقل واجبة هللا معرفة «املاتريدي» منصور أبي قول يف الثالث:
موته نتحقق لسنا املسلمني من مات من إن «الربجيل»: قول يف الرابع: طلبه، يستحيل وجه
فأجاب منفصل، أو متصل هو هل املرشفة الكلمة يف االستثناء يف الخامس: األسالم، عىل
وغوصه اطالعه، وسعة رسوخه عىل دلت اإلنظار مطارح عىل منطوية بأجوبة عنها
وعانى واملاتريدية، األشعرية وفضالء واملتكلمني، الحكماء أذكيا كالم بدقايق ومعرفته
وتصدى والدساتري، األصول من كثريًا وحسب ومنحرفات بسايط عدة فرسم الرسم
متن عىل رشًحا وكتب الغربية، العلوم لطلب اآلفاق من يردون كانوا الذين الطلبة لتعليم
(الطراز سماها رسالة وله كتخدا، الرحمن عبد األمري باسم الحنفي الفقه يف اإليضاح نور
وكان نظًما، سكندرية ثغر من ورد سؤال عن عبارة وهي املذهب، معنى بيان يف املذهب
سنة يف قاضيًا سعيد أفندي محمد مرص إىل ورد وملا والنظم، النثر يف جيدة سليقة له
كتب ما نظمه ومن عليها، أعثر لم بليغة بقصيدة امتدحه وألف وماية وثمانني إحدى

الرخام. عىل بالذهب نفيسة السيدة رضيح باب عىل

األن��وار ذي ب��ن��ت ال��ن��ف��ي��س��ة ق��ب��ر األس��رار م��ه��ب��ط ال��ح��ق��اي��ق ع��رش
ال��م��خ��ت��ار ال��م��ص��ط��ف��ى ع��م اب��ن ع��ل��ى م اإلم��ا اب��ن ال��ح��س��ن زي��د ب��ن ح��س��ن

القبة: باب عىل كتب ما ومنه كتخدا، الرحمن عبد األمري بناه جدد حني وذلك

ل��ل��زائ��ري��ن روض��ة ب��ن��اه��ا ق��د ت��رج��ى ق��د ل��ع��ف��و ال��رح��م��ن ع��ب��د
آم��ن��ي��ن ب��س��الم ادخ��ل��وه��ا ي��اراي��دي��ه��ا أرخ��ت��ه��ا ف��ل��ذا
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صغري وأنا حفظتهما لكوني البيتان؛ هذان إال منه يحرضني لم كثري ذلك غري وله
حصل أنه وهو ملوته، سببًا كانت التي وهي طبيعة حدة به وكان املذكورة، العمارة أيام
ذاك إذ وهو الدمنهوري الشيخ إىل فشكاه منافسة البجريمي سليمان الشيخ وبني بينه
من فقام، عليه فتحامل باألزهر، مجلسه يف عنده حرض فلما إليه فأرسل الجامع، شيخ
واغتم السنة، من الثانية جمادى شهر يف وتويف أياًما ومرض القهر، فيه أثر وقد عنده
ومن ذلك، بسبب أياًما وتوعك ملوته وحزن لفراقه وتأثر شديًدا، ا غمٍّ املرحوم الشيخ عليه
ومصدر الوحي، مهبط الكمال، ومنبع الجمال، مظهر عىل صل اللهم الصيغة: هذه مآثره

أيًضا: البيتني هذين له وتذكرت وسلم)، وصحبه آله وعىل والنهي، األمر

ع��الم��ه ل��ك��م أض��ح��ى ف��ال��س��ع��د وب��ال��س��الم��ه س��ي��روا ب��ال��ع��ز
ال��ق��ي��ام��ه إل��ى دواًم��ا ل��ك��م ال��ك��رام��ه م��ع ح��ص��ن وال��ل��ط��ف

الرشقاوي هللا عبد الشيخ ابن الشيخ/إبراهيم املفتي العالمة الفقيه اإلمام ومات
والحفني كامللوي املتقدمني األشياخ دروس وحرض عرصه، علماء عىل تفقه الشافعي
والفروع األصول يف وأنجب األجهوري، عطية والشيخ رزه أحمد والشيخ والرباوي،
أهل من املتخاصمني بني والقضاء واإلفتاء لإلفادة وانقطع ودرس وتصدر الفقيهة،
إىل الرشوق من باألزهر درسه محل يفارق ال وكان بالده، أهل من وأكثرهم القرى،
جوابه، عليها وليس فتوى يرى وقلما مذهبه، عىل طويلة مدة باالفتاء وانفرد الغروب،

السنة. من الثاني ربيع ثالت وتويف أياًما تعلل حتى دأبه هذا يزل ولم
أنواع وحاز الفضايل متفرقات جمع من الدهر ونجباء العرص أذكيا أحد ومات
ولد الرتجمان، بابن املعروف الجزايريل محمد بن الشيخ/عيل الرحلة الصالح الفواضل،
يف بمناكبه العلماء وزاحم األرشاف، إىل ينتمي وكان وألف. وماية ثالثني سنة بالجزاير
ودخل هللا، رحمه التلمساني املنور محمد سيدي الشيخ وأجازه العلوم، أنواع تحصيل
األزهر، قرب حسنة داًرا بها وابتنى مرص إىل وأتى الدولة بأرباب وحظى مراًرا، الروم
عن يخلو كان ما فلذلك يوم؛ كل يف الجماع عن يستغني ال أنه نفسه عن يخرب وكان
بمرص الرضب دار عىل أمينًا أغا أحمد األمري ورد وملا أسفاره، يف حتى واثنتني إمراة
وله نهاًرا، وال ليًال يفارقه ال بصحبته ا مختصٍّ كان باشا، بعد فيما صار الذي املحروسة
دار إىل توجه وبآخرة قليًال، لسانهم يف يعرف العرشة حسن وهو جميلة، إغداقات عليه
مصطفى السلطان إىل عرضحاًال وكتب الجهاد إىل السفر حركة ذاك إذ وكانت السلطنة،
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وقدمه النرص»، حصلت الجهاد صف يف الغوث مدين أبي استغاثة قرأ من «إن صورته:
هذه يقرأ بنفسه يتوجه الذي هو العرض هذا صاحب يكون أن فاستحسن السلطان، إىل
املجاهدين مع وكتب الحال يف وأخذ يحتسب ال حيث من األمر ففاجأه تربًكا، االستغاثة
عىل الهزيمة هللا فقدر يقرأ وصار املسلمني، معسكر إىل ووصل أنفه عن رغًما وتوجه
وبقي موسقو بالد إىل به وذهب أرس، من مع فأرس العسكر، أمرا تدبري لسوء املسلمني
هناك تويف حتى أهم هو بما الناس الشتغال منهم، بخالصة أحد يغثه ولم مدة، أسريًا

هللا. رحمه السنة هذه يف غريبًا شهيًدا
حرض بالده؛ أهل رواق شيخ املالكي الفيومي العالمة/عيل الصالح الشيخ (ومات)
وكان برواقهم ودرس الصعيدي، عيل الشيخ وشيخنا الفيومي إبراهيم الشيخ دروس
الحماقي أحمد الشيخ ابنة وتزوج طويل، باع الكالم علم يف له الفهم متني اإلدراك رسيع

باملجاورين. ودفن السنة من رمضان شهر ثاني وتويف الحنفي،
عىل قرأ جرجا، نزيل الشافعي الشيبيني الصالح/عيل الفاضل الشيخ (ومات)
أوالد فخالط الصعيد إىل وتوجه والفقه، العربية يف وتكمل عرصه، مشايخ من جماعة
وكان جرجا سكن ثم مدة عندهم وسكن فأحبوه القرمون، بيج يف الهوارة من همام
وكان املكتب، درويش أفندي عىل بصهرنا االجتماع كثري وكان مرص إىل أحيانًا يرتدد
التجويد ومعرفة املعارشة وحسن والعلم الصالح من مآثره من كثرية أشياء عنه يل يحكي
املذاكرة حسن وكان مرص، إىل املرتجم أتى الصعيد أحوال تغريت فلما القراءات، ووجوه
بعض بيت يف رمضان عرش تاسع تويف غالبًا، القرآن وتالوة الذكر مداومة مع واملرافقة

باملجاورين. وُدفن الراشدي محمد بن أحمد الشيخ عليه وصىل البطن، بعلة أحبابه
منصور بن هللا الشيخ/عبد األديب املنشئ املاهر اللغوي الفاضل العمدة ومات
بن أحمد املعمر الشيخ أخت ابن وهو املقاطعة، بكاتب املعروف الشافعي التلباني
الشيوخ من األوىل الطبقة وأدرك تقريبًا، وألف وتسعني ثمان سنة ولد الزعبيل، شعبان
واقتنى والقراءة، اللغة بعلم تامة معرفة له وكانت والنفراوي، والعشماوي كالعزيزي
يف املسايل مظنات يعرف وكان ألهلها، بإعارتها سموًحا كان الفنون ساير يف نفيسة كتبًا
واغتبط أحبه الطيب ابن الشيخ دخل وملا مقامه، ويعرفون يجلونه األشياخ وكان الكتب،
عىل وقرظ استكتابًا، حافلني مجلدين يف القاموس عىل حاشيته وحصل وبصحبته، به

له. االطالع وسع نوع من فيه ذكر القلعي الدين تاج بن لعيل البديعية رشح
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ب��ن��ا ال��م��ط��ا ن��ي��خ��وا ال��ح��ادون أي��ه��ا اال ت��واص��ًال م��رت ي��وم دع��ت��ن��ي س��ع��اد

ما منها نسخة إليه أهدى وقد االدكاوي عبد للشيخ التصحيفية املقامة عىل وكتب
نصه:

سما سماته. بنا. تعلو بقلوبنا. مخيم. مجتم. وحبه. وجيه. هللا. عند هللا. عبد
األنهج. األبهج. حرمنا. والء حرمنا. وال الثواب. التواب. عماله. عمله. به.
نبية. تعاىل. بقالب. دونه. دونه. مألهم. ماالهم. نّواله. نواله. مهذب. مهدى.
أحبابنا. جرب. وخري. قضاحبه. بفصاحة. حّرب. لحرب. اخاللنا. لنا. فاحال بنية.

السالم. السالم. من. من. املحب. من محب. ومثال بره. ثره. أحيابنا.

الوضع. هذا من وضع قد مجلسه يف املعرتضني بعض أن واتفق
يشكره. إليه كتب ذلك بلغ فلما املقامة، لصاحب وانترص املرتجم عليه فرد

نديه. ندية. تحية. نخبة. هتّه. لّح لجمته. اّوجه. اوجه. هللا. عند هللا. عبد

بينر. ينري. بنيرئ نصريين. نرصني. حيث. حبي. بائيات. ثابتات. ببينة. ينبيه.

ودفاني. خلة. حلة. زينته. رتبة. عيلّ. علئ. معانيه. معاينه. دلت. ذكي. سري.

ودغه. ودعه. فوله. قوله. حاشد. حاسد. يعني. يعيب. غبي عي. عيب. ودقاني.

بقيت. ايحه. تفض بفصاحته. املعني. املعنى. جنس. حسن. فأتهما. فاتهما.

ادبك. اداة. اذاه. محب. محب. نهاء. بها تتحف. بتحف. يحف. بحق. تفتي.

البصري. شيده. سيده. فضل. فصل. ازاحه. اراحه. قلبه. أىس. آيس. اذيك.
النصري.

بالجامع عليه وُصيل السنة، من شعبان عرشين ثالث يف املنون فاجأته حتى يزل ولم
هللا. رحمه باملجاورين املنويف هلل عبد سيدي مقام رشقي ودفن األزهر،

ثالث األربع نهار يف مطعونًا جمليان الهياتم أفندي إبراهيم الجليل األمري ومات
السنة. من املحرم عرشين
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وألف/١٧٧٢م ستوثامننيوماية سنة

وعمل املايض، العام أواخر يف تقدم كما البساتني جهة إىل بك عيل خرج املحرم يف فيها
وأمريها تجريدة تشهيل يف واجتهد الجبل، إىل البحر من املدافع عليها ونصب متاريس
منتصفه يف فعدوا والعسكر، قلدهم الذين األمراء باقي وصحبته الطنطاوي بك عيل
مرص، يريدون سايرين وكانوا معهما ومن بك وإسماعيل الدهب أبي بك محمد ملحاربة
فضل فيها ظهر قوية معركة بيهم ووقعت املعادي قرب بياضه عند معهم فتالقوا
عيل عسكر عىل الهزيمة ووقعت املعمار، أغا وعيل بك صالح أتباع وخصوًصا القاسمية،
بك عيل وكان الطني، دير عىل وعدوا أنفسهم عن فمانعوا مسافة، القباىل خلفهم وساق بك
وأمر التجلد وأظهر أمره، يف وتحري باملذكور القهر اشتد حصل ما حصل فلما به، مقيًما
املغاربة من عساكره غالب عنه وتفرق النهار، آخر إىل وأقام املدافع وترتيب باالستعداد
فتفكر تجاهه، وخيامه صيوانه ونصب بك لعيل املقابل الرب إىل بك وحرضمحمد وغريهم،
وطلع القرافة باب من ودخل مرص، جهة إىل وسار الغروب عند وركب أمره، يف بك عيل
ثم بالقلعة املحارصة مراده أن باملدينة وأشيع الليل، من حصة به فأقام العزب باب إىل
وذلك الشام، جهة إىل وذهب مرص من وخرج وأمواله، حموله وحمل داره إىل ركب إنه
صناجقة وباقي الطنطاوي بك عيل وصحبته املحرم، شهر من والعرشين الخامس ليلة
بك محمد عدى عرشينه سادس الخميس يوم أصبح فلما وطوايفه، وأتباعه ومماليكه
مرص إىل بك محمد ودخل نهبوه، بعدما الدير يف اليوم ذلك يف النار وأقدوا مرص، بر إىل
يؤويهم أحد ال بأن بك عيل أتباع أي: أتباعه عىل الرشطة أصحاب ونادى أمريها، وصار
عبد إىل مستحفظان أغا الرحمن عبد وأرسل يوًما، سبعني غيبته مدة فكانت يتاويهم. وال
التي املعاملة بإبطال ونادى رأسه وقطع عليه وقبض بداره إليه فذهب الباشا، كتخدا هللا



الثاني) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

ترصف صغار وقطع ومجوز، مفرد قروش وهي النرصاني، رزق بيد املذكور رضبها
… بك عيل عالمة وعليها نحاسا ما أكثر وكان قرش، أنصاف بعرشة

العظماء من السنة هذه يف مات من وأما

موىس بن عيل السيد النسيب الحسيب الفهامة املحدث الفقيه العالمة اإلمام السيد فمات
الدين بهاء بن الدين كريم بن الدين محب بن الدين شمس بن محمد بن مصطفى بن
أبي بن الحافز عبد بن الكبري داود الدين بهاء بن الدين شمس بن سليمان بن داود
داود الدين بهاء بن أحمد الدين شهاب ابن عىل الحسن أبي بن البدري محمد الوفا
بن بدران بن يوسف ابن النسور وادي ساكن بدر، بن محمد بن الحافظ عبد بن
السيد بن حسن بن زيد بن محمد بن محمد بن سالم الدين زكي مطربن بن يعقوب
السيد ابن العابدين زين عيل اإلمام بن الشهيد ززيد اإلمام ابن األكرب املرتىض عريض
املرصي األزهري املقديس الحسييني طالب أبي بن عيل االمام ابن الحسني اإلمام الشهيد
خمس سنة تقريبًا ولد املقدس، ببيت النقابة تولوا جدوده ألن النقيب؛ بابن ويعرف
األعرج مصطفى الشيخ عىل القرآن وقرأ نشأ وبها املقدس ببيت وألف وماية وعرشين
عن العلم وأخذ املكي، الفضىل نسيبة بن ومحمد عود عىل كبيبة موىس والشيخ املرصي
العلمي أحمد بن بكر وأبي اللد مدينة نزيل العلمي حسني الكرامات صاحب أمه عم
أحمد الشيخ دروس فحرض الشام إىل ووصل الخلييل، املعطي عبد والشيخ القدس مفتي
صالح الشيخ عىل النابليسواجتمع الغني عبد والشيخ العجلوني إسماعيل والشيخ املتيني
بن ومصطفى القطناني وأحمد نعيم بن وعامر السالم عليه الخرض عن اآلخذ البشريي
بن ومحمد الكشف أرباب من وكان النحالوي، وأحمد األبدال من وكان الدمشقي، عمرو
ورضوان اليعبداوي عيل بن وخلفه اليعبداوي وزيد الدمشقي وعمران الدمشقي عمرية
عن فأخذ حماه ودخل سوار، بن مصطفى والشيخ املجذوب الصفدي وأحمد الزاوي
السمان، الرحمن وعبد البني أحمد عن بها فأخذ وحلب القادري، ياسني السيد القطب
والشيخ الرامهداني هالل بن محمد الشيخ وعن الكتبي أحمد الشيخ تالميذ من كالهما
أيًضا النابليس الغني عبد بالشيخ فاجتمع املقدس بيت إىل وعاد الرشباتي، الكريم عبد
ورغبه الطريقة عنه فأخذ بغداد، من راجًعا كان حني بحلب البكري مصطفى وبالسيد
الرضير عيل والسيد العزيزي ومصطفى السجيني الشميس عىل وحرض فوردها، مرص يف
وأحمد الحفني والشمس والجوهري امللكي والشهابني الصباغ مصطفى وأحمد الحنفي
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الدرعي نارص بن يوسف سيدي وأجازه املنصوري، سليمان املذهب وشيخ العماوي،
ابن والشيخ األطروش العيايش محمد وسيد زروق اللطيف عبد بن وأحمد العربي وأحمد
والفقه التفسري يف الحسيني باملشهد ودرس الفنون يف وتمهر املذهب يف ورأس الطيب،
عارًفا فنونه معرفة يف بارًعا املذهب يف فقيًها وكان صيته، وطار أمر واشتهر والحديث
الفتاوي عىل ويكتب حافظته، وحسن وذهنه بجودة األحكام يستنبط وفروعه، بأصوله
عن سئل وإذا األسجاع، يف يتكلف ال غريبة طريقة النثر يف له وكانت لفظه، برايق
ساعده الوبل من وأغزر الغمام، به جاد الروض من أحسن الجواب عليها كتب مسئلة
ذا وكان صادرة، الرسعة عىل وفكرة بادرة، سجية عىل الرتسل يف ويكتب النعام، نوء
لسائليه وبذله إال الدنيا متاع من ىش يده يف يدخل ال ووفاء، ومروة وكرم وسخاء جود
ومحطٍّا لآلملني، مورًدا الحسيني املشهد قرب الذي منزله وكان معتفيه. عىل به وأغدق
ألربابها، وعزوه ألنسابها معرفته وحسن املنسوبة الخيل يف رغبته مع الوافدين، لرحال
بأحوالها ويعتني ويضمرها، عليها يركب ثالثة أو اثنني من يخلو ال دائًما اصطبله وكان
بالرماح واللعب السالح، واستعمال السهام ورمي بالفروسية ملعرفته رشائها يف ويرغب
انتقل الخيول، ربط إىل ميله ولكثرة عليه الوفاد لكثرة منزله عليه ضاق وملا ذلك. وغري
فسكنه األرشاف، مساكن األطراف أن عىل بناء البلد، طرف يف بالحسينية واسع منزل إىل
وسبعني سبع سنة ويف كثريًا، ماًال عليها ورصف بيته، قرب التي الزاوية ويف فيه وعمر
إليها، رحلته أوجبت ألمور السلطنة دار إىل التوجيه يف تعاىل هللا استخار وألف وماية
الوقت مساعدة عدم من صدره وضاق مطالبوها، وكثر الديون عليه ركبت أنه منها
هدمه عىل كتخدا الرحمن عبد وعزم الحسيني، باملشهد تدريسه محل ذاك إذ وكان له،
وتوجه فرصة فوجد أشهًرا تستمر البطالة هذه أن ورأى الصورة، هذه عىل وإنشائه
الناس عليه وأقبلت باملحدث هناك واشتهر جوامع، عدة يف الحديق يف دروًسا وقرأ إليها،
يف كان أنه إال وجاهة، هناك له وصارت الدولة وأرباب األمراء وأحبت للتلقي أفواًجا
إىل وينسبهم الزمان، وملوك واألكابر األموال أرباب عىل العنيف الرد إىل تارة ينتقل درسه
البلد من بخروجه األمر فربز الحاسدون به فوىش الحق، عن وانحرافهم والعدوان، الجور
الفضالء من جماعة إليه ذهب بوالق إىل وصل فلما مرص، إىل فعاد هناك تزوج قد وكان
وماية وثمانني ثالث سنة وذلك املشهد، يف دروسه إىل وعاد منزله، يف واستقر واستقبلوه
عىل يصرب ال وكان املعروف، وبذل الضيوف، إكرام من املألوفة عادته يرتك ولم وألف،
بعض أو الخالء إىل خرج وإذا ورومية، ومرصية شامية نسوة ثالث وعنده الجماع
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يوًما إقامته مدة االغتسال وآلة خيمة لها ونصب منهم يريدها من صحبته أخذ املتنزهات
يف وكان الدهب، أبي بك محمد عند ذهب أنه أمره آخر يف له واتفق أكثر، أو يومني أو
فقال إسالمبول»، أهل رأيت «كيف له: وقال املباسطة سيل عىل األمري فحادثه ضائقه
فإنهم العلم أهل وأما الخلق، رشار إال يكرمون وال خري بمرص وال بإسالمبول يبق له:
الرضبخانة من فضة نصف ألف بماية له وأمر تعريضه األمري ففهم جوًعا، يموتون
وتعلل يوًما أربعني بعدها وعاش الفقراء، عىل باقيها وأنفق ديونه بعض منها فقىض
فكان مسموم إنه قيل: مرشط بمشرت ففصده يهوديٍّا، رجًال له وأحرضوا أياًما بخراج
يوم صبح يف وجهز السنة، من شعبان شهر سادس األحد يوم عرص وتويف ملوته، سببًا
وملا هناك، أكمة النرصعىل باب بمقربة ودفن حافل، مشهد يف باألزهر عليه وُصيل اإلثنني
كفنه يف إال يوضع ال أن يريد منهم وكل أكفان، عدة األعيان من الناس له أحرض مات
محمد األمري وأعطى لخواطرهم، جربًا ذلك مجموع يف وكفنوه قطعة كفن كل من فأخذ
ولوازمه، لتجهيزه ريال خمسماية بموته أخربه عندما الدين، بدر السيد موالنا ألخيه بك
الحديث درس إلمالء مكانه وتصدر املذكور، بدر السيد أخوه الدار يف مكانه وجلس
أخيه قدم عىل ومىش واألعيان، الناس عليه وأقبلت الحسيني، املشهد بمسجد النبوي
وإكرام الطعام وإطعام األخالق، مكارم يف وطبيعته نسقه عىل وجرى حسنًا سريًا وسار
حارته ألهل والتصدي الناس حوايج يف والسعي واألمراء، األعيان إىل والرتدد الضيفان
عليهم املتعدي ومدافعة عنهم والذب وصلحهم خصوماتهم، وفصل دعاويهم يف وخطته
ً وملجأ مرجًعا صار حتى وقضاياهم وتشاجرهم شكاويهم يف والحكام األمراء من ولو
وصولته جانبة ويخشون قلوبهم يف ومنزلة وجاهة له وصار ومقاصدهم، أمورهم يف لهم
منربًا به وعمل لطيًفا نفيًسا مسجًدا وأنشأها بجانبها وما الزاوية هدم إنه ثم عليهم،
يسلك لطيفة ومصىل ميضأة بجانبه وجعل وخادًما، وخطيبًا إماًما به ورتب وخطبة،
إليها وانتقل نفيسة دار املسجد بجانب وأنشأ راحة، كرايس وبها مستقل باب من إليهما
رضيًحا ألخيه وبنى باألجرة، كانت ألنها أخيه؛ مع سكنه كانت التي الدار وترك بعياله،
يف الحوادث كانت فلما وألف، ومايتني خمس سنة وذلك إليه ونقله املسجد ذلك بداخل
سكان وقيام املرصية، الديار عىل الفرنسيني واستيالء وألف ومايتني عرشة ثالث سنة
تحركت قايمقام دبوي فيها قتل التي األوىل القومة وهي البلد أهل من الرشقية الجهة
الرباني، والجهات الحسينية أهل من جموعه وجمع الحمية املذكور الدين بدر السيد يف
املسلمني عىل اإلفرنج ظهر فما ذلك، يف جهده وبذل ومقاتلهم اإلفرنج ملحاربة وانتبذ
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عنه وفحص املقدس، وبيت الشامية البالد جهة إىل فارٍّا وخرج اإلقامة، املذكور يسع لم
طرًفا منها وهدموا داره نهبوا ذلك فعند يدركوه، فلم الجواسيس خلفه وبثوا اإلفرنج
خربها التي األماكن ضمن يف وصارت املسجد وخربوا الناحية، أوباش تخريبها وكمل
حرضالوزير عندما الثانية الكبرية الواقعة يف ثم األبنية، من السور حول ما بهدم الفرنيس
فلما ذلك، تفصيل يأتي كما طايل بدون الصلح نقض بعد ورجعوا الرومية والعساكر
إىل املذكور ورجع بالدهم إال الفرنسيس وسافر األمر وتم اإلنكليز بمعونة ثانيًا حرضوا
وتجديدهما تعمريها أسباب يف أخذ التخريب من ومسجده لداره حصل ما وشاهد مرص،
كانا مما أحسن أعادهما حتى بها وسكن ذلك، قبل عليه كانا مما أحسن أعادهما حتى
ومايتني عرشين سنة املجموع هذا كتابة بتاريخ اآلن وهو بها وسكن ذلك، قبل عليه
هللا بارك القاصدين رجال ومحط املحبني، شمل مجمع وحله بها قاطن ١٨٠٥ والف

فيه.
الشافعي عيل زهران بن محمد الدين شمس بن الشيخ/عيل املفنن الفقيه ومات
عامر الحاج بنت آمنه وأمه وعرشين أربع سنة بالثغر ولد بالخرضي، الشهري الرشيدي
التجار أعيان أحد زعيرت عيل الحاج الرشيف بنت صالحة وأمها العراقي، أحمد بن
والجزرية الديات، إىل واملنهج السعادة وسبيل والخالصة الزبد املرتجم حفظ برشيد،
الشيخ وعىل والقطر، عقيل وابن الجزرية القشايش يوسف الشيخ عىل وسمع والجوهرة،
وألقى واملنهج، الجوامع جمع وأربعني إحدى سنة شوال يف الشافعي. مرعي بن هللا عبد
السالم عبد ابنه ورشح جوهرته، عىل واللقاني السعد ومخترص بحرضته دروًسا منه
محمد شمس وعىل واملواهب، األربعني عىل حجر وابن والبخاري الشمايل عىل واملناوي
الخالصة، عىل واألشموني عقيل وابن واملواهب دراية البخاري معظم الزهريي عمر بن
إىل والبيضاوي الرسالة عىل النفراوي ونصف الرباهني، أم عىل واملنصف الجوامع وجمع

موته. بعد فكلمه اْلَقْوُل﴾ َوَقَع ﴿َوإِذَا تعاىل: قوله
العصام عليه فقرأ األجهوري، عطية الشيخ الثغر عىل وفد وثالثني ثمان سنة ويف
الخالصة عىل السيوطي رشح اإلدكاوي محمد الشيخ وعىل الحفيد مع االستعارات يف
ثالث سنة األزهر الجامع قدم ثم اإلسالم، لشيخ والتحرير الرحبية عىل والشنشوري
مرتني املنهج رشح العزيزي مصطفى الشيخ عىل فسمع سنوات ثالث فجاور وأربعني
به وكان وأربعني، ست سنة رجب يف والتدريس باإلفتاء وأجازه والشمايل، والخطيب
عىل تدل كثرية وقائع معه له وجرب الوفاة، بعد حتى الوالد بمنزلة شفوًقا. رحيًما بارٍّا
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األشموني، الرضير الحنفي عيل السيد عىل وسمع الطلبة، من غريه دون له توجهه حسن
العزي. وترصيف البخاري، عىل والقسطالني املنفرجة، وبعض واملغني، الجوامع وجمع
وعىل الجوامع، وجمع والخطيب بحث، قراءة كله املغني الدلجي محمد الشمس وعىل
الجوامع وجمع واملنهج الخطيب الحفني الشيخ وعىل فقط، الخطيب قايتباي عيل الشيخ
يوسف الشيخ أخيه وعىل الغيطي، ومعراج املصطلح ألفية السعد، ومخترص واألشموني
واملخترص املنهج األجهوري عطية الشيخ وعىل الوضع، ورسالة واملخترص األشموني
ومنظومة العصام وبعض والتحرير املخترص الشافعي الشربامليس أحمد وعىل والسلم،
املنهج، من ومواضع الشمائل السجيني محمد الشيخ وعىل الضعيف، الحديث أقسام يف
فتواه عن ورجع منها، بعًضا عليه سمع أن بعد الستة بالكتب الشرباوي الشيخ وأجازه
أحمد الشيخ وعىل مرتني كله املنهج الزعبيل سابق بن أحمد الشيخ وعىل وقفني، يف مرتني
التلمساني املنور محمد الشيخ وعىل دارية، مخترصه وبعض السنويس كربى املكودي
سنن بعض املالكي العماوي أحمد الشيخ وعىل دراية، الرباهني أم املذكور املكودي شيخ
الدين شمس الشيخ الزم الثغر إىل رجع وملا واألزهرية، واملغني الجوامع جمع داودو أبي
والشنشوري ورشحه واملنهج الزبد متن معظم عليه فرسد املجيل، جامع خطيب الفوِّي
ال يقول: وكان وأجوبة، أسئلة الفتاوي تركيب وبطريق به عرفه الذي وهو العباب ومتن
والشيخ الربليس شلبي الشيخ وأجازه واستيعابه، لوضوحه العباب من باإلفتاء للمبتيل بد
لقطة رشح منها: جليلة مؤلفات وله الوني، قاسم بن وأحمد املالكي أحمد بن الدايم عبد
رأيت وقد اإلجادة، كل فيها أجاد للشبشريي النووية األربعني رشح عىل وحاشية العلجان

السنة. من شعبان عرشين خامس يف تويف أحمد، السيد ولده عند بالثغر منها كالٍّ
الذكي، النبيه املستعد العالمة الفالح األريب والنجيب الصالح، الشاب (ومات)
التجار أعيان من وعمه وجده أبوه البناني، الخالق عبد بن الواحد عبد بن محمد الشيخ/
فتقشف العلم طلب إليه وحبب واملتون القرآن حفظ وصالح، عفة يف نشأ بمرص، والثروة
له وكان الليل، وسهر التحصيل يف واجتهد ودأب والطلب، الحضور والزم وتجرد، لذلك
يدركه لم ما اليسري الزمن يف فأدرك وقابلية، استعدادية وقوة حاد وفهم جيدة حافظة
مالزمة بالشافعي املعروف الجناجي محمد الشيخ شيخنا الزم الكثري، الزمن يف غريه
والبيان واملعاني واالستعارات واملنطق واملعقول الفقه يف تحصيله غالب عنه وتلقى كلية،
الصعيدي الشيخ دروس وحرض ذلك، وغري الهائم ابن وشباك والحساب والفرايض
وحرضه الختوم، وعمل بالفضل واشتهر ودرس، وأنجب مهر حتى وغريهم والدردير
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واملفيدين املحصلني أكابر عداد يف وانتظم علمه، وغزارة بفضله وشهدوا العرص، أشياخ
ومات التمام، عند بدره انمحق الحمام، وافاه حتى حاله هذا يزل ولم واملستفيدين،
ابن وهو الجنة، هللا عوضه الثالثني يجاوز لم الشبيبة مقتبل وهو السنة هذه يف مطعونًا
املشاهري العلماء أعيان من الخالق عبد بن محمد بن مصطفى الشيخ العالمة اإلمام عم

فيه. هللا بارك اآلن بمرص
األزهري، الشافعي الحمامي أحمد بن الشيخ/أحمد املحقق الفاضل الفقيه (ومات)
فالزم أهله، مجالسة إليه وحبب إليه بكليته ومال صغره من بالعلم واشتغل بمرص ولد
والشيخ الحفني الشمس دروس وحرض عليه، وتفقه مهر حتى الرباوي عيىس الشيخ
الشيخ لشيخنا مرافًقا وثمانني خمس سنة يف وحج وأجازوه، وغريهما، الصعيدي عيل
ودرس شيوخه، حياة يف واإلفتاء للتدريس وتصدر مرص إىل ورجعا الطائي مصطفى
به وانتفع بالرصغمتشيه درًسا ويقرأ الخضريى، الشيخ لزاوية مالزمته أكثر وكان وأفاد
للسيوطي الصغري الجامع عىل وأخرى مفيدة، السالم عبد الشيخ عىل حاشية وله جماعة،
تاسع األربعاء يوم تويف ووقار، وسكون هللا من وخشية وورع صالح ذا وكان تتم، لم

املالكية. السادة من بالقرب عظيم بمشهد يوم ثاني ودفن السنة، من األول ربيع
بن أحمد بن محمد بن محمد بن الشيخ/عيل املعمر العارف الصويف اإلمام ومات
ببندق، املعروف األحمدى الروحي الشناوي محمد الدين شمس القطب ابن القدوس عبد
محمد الشمس عمهما عن وهما املرصي، وعيل العالم محمد عميه عن وأخذ القرن قبل ولد
روح بمحلة ومسكنهم الخامي، الشهاب عمه ابن عن بالدناطي الشهري القدوس عبد بن
وعاش زمنه، يف الرياسة إليه وانتهت عرصه، يف األحمدية مشايخ شيخ وهو طنطا، قرب
مستقبلة كوة ولها منزله سطح يف خلوة له وكان بالحواس، ممتًعا املاية جاوز حتى كثريًا
يف القبلة مستقبل وهو طنطا طندتاء آثار منها يرى واسع فضاء يديها بني طندتاء،
هذه عىل مستمر هو هكذا أنه أوالده وأخربني الكوة، تلك إىل ونظره ونومه جلوسه حال
غالب بمشهده واجتمع السنة، من األول جمادى أوايل يف وتويف طويلة، مدة من الطريقة
األحمدي، مجاهد محمد والسيد اآلفاق، من والصلحاء واألعيان املشايخ من البالد أهل
روح. بمحلة أسالفه عند ودفن وغريهم، الدين تقي أحمد والسيد املوجه، محمد والشيخ
موت بعد والصنجقية اإلمارة تقلد بلفيا، بك إبراهيم ابن بك األمري/خليل (ومات)
الحج إمارة وتقلد للرياسة، ومحالٍّ لإلمارة أهًال وكان مآثرهم، وأحيا بيتهم وفتح والده
بالحجاز ومات السنة، هذه يف أيًضا وطلع وسخا، أمن يف ورجع وثمانني إحدى سنة يف

بلفيا. أغا الرحمن عبد أخوه بالحج ورجع
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طبال باشه أوده محمد املرحوم تابع الريس/محمد املكرم األجل (ومات)
الجد موت بعد بها تزوج الوالد املرحوم أم الجدة زوج وهو الجداوي، ميسو مستحفظان
سنة وتويف ومحمد، حسينًا وأولدها جدة ببندر بها وقطن ألف، وماية عرشة أربع سنة يف
املرتجم، ومنهم وعتقائه أبيهما من محمود وأخيهما املذكورين ولديه عن وخمسني أربع
ببحر الكبار املراكب ورئاسة التجارة وعانى فأنجب حسني، العم وهو سيده ابن فرباه
وبنى ماله وكثر وذكره صيته واشتهر الكبار، النواخيذ أعيان من صار حتى القلزم،
دار له وصار والجواري والعبيد املماليك واشرتى الصالحية، املدارس بجوار بمرص داًرا
سابع يف نعيه ووصل مرص إىل راجع وهو بالشام تويف حتى يزل ولم وبجدة، بمرص

هللا. رحمه الثاني ربيع عرشين
إنسانًا وكان البنداري، العزيز عبد بن الحاج/محمد املعمر الصالح الخواجا (ومات)
بعد أول ربيع غرة يف تويف به، واشتهرت بطندتا واملساكن العمارة عمر الذي وهو حسنًا

تعاىل. هللا رحمه تعلل
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وأوالد الشام بجنود الشامية البالد من بك عيل بمجي واإلرجافات األخبار تواترت فيها
الكبري الصيوان ونصب العادلية جهة إىل خيامه وبرز للقائه بك محمد فتهيأ عمر، الظاهر
وجميعه واالرتفاع، والعلو واالتساع العظم غاية يف وهو بك صالح صيوان وهو هناك،
أصفر نحاس من وعساكره وطالئعه األحمر باألطلس وبطانته صاية جوخ من بدوائره
عيل بوصول الخرب ووصل العسكر، خروج تكامل حتى يومني فأقام بالذهب، مموه
بالصالحية فالتقيا صفر، شهر خامس يف بك محمد فارتحل الصالحية، إىل بجنوده بك
جواده عن فسقط وجهه، يف جراحة وأصابته بك عيل عىل الهزيمة فكانت وتحاربا
تحت من وحمله يده وقبَّل وتلقاه إليه وخرج بك، محمد مخيم إىل وحملوه به فاحتاطوا
جاويش وعمر كتخدا وسليمان الطنطاوي بك عيل وقتل بصيوانه، أجلسه حتى إبطه
يوم صبح يف مرص إىل ذلك خرب ووصل صفر، شهر ثامن الجمعة يوم وذلك وغريهم،
عبد بدرب باألزبكية الكاين منزله يف أستاذه بك محمد وأنزل مرص إىل وحرضوا السبت،

جراحاته. ملداواة األطبا عليه وأجرى الحق،
بك إبراهيم الحاج وأمري مرص، إىل ودخلوا الحجاج وصل صفر عرش خامس ويف
سم إنه قيل: أيام بسبعة وصوله بعد وذلك بك، عيل األمري تويف الليلة) تلك (ويف محمد

بالقرافة. أسالفه عند ودفنوه وكفن فغسل جراحاته، يف
القلعة إىل وطلع مرص وايل باشا خليل الوزير وصل األول) ربيع عرش سابع (ويف
األبراج من وشنًكا مدافع له ورضبوا عرشه تاسع الخميس يوم وذلك عظيم، موكب يف

الخلع. وخلع الديوان فعمل دمياط، طريق من وصوله وكان



الثاني) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

السنة هذه يف مات من ذكر

شهاب الشيخ بن أحمد الشيخ املفيد العالمة الصالح اإلمام الشيخ السنة هذه يف ومات
وثالثني اثنتني سنة بمرص ولد الشافعي، الخالدي الجوهري الحسن بن أحمد الدين
وآخرين، امللوي الشهاب الكل شيخ ومن والده من الكثري وسمع نشأ، وبها وألف وماية
وبر مودة ذا حسنًا إنسانًا وكان سنة، وجاور معه وحج للتدريس أبيه حياة يف وتصدر
األول، ربيع عرش حادي يف أياًما تعلل أن بعد تويف لطيفة. وأخالق تامة ومروة وشهامة
شمس بدرب القادرية بالزاوية والده عىل ودفن حافل بمشهد األزهر بالجامع عليه وُصيل

الدولة.
القطب ابن محمد بن عيل املعارف صاحب العارف اإلمام املفضل املبجل ومات
باملرادي ويعرف الحنفي، الدمشقي األصل البخاري الحسيني مراد محمد السيد الكامل
صادق بن كعيل العلماء من وغريه أبيه عن وأخذ بدمشق ولد املذكور، لجده نسبة
كريم األعراق، طيب الربهان، ساطع الشأن، عظيم إنسانًا وكان وغريه، الداغستاني
املفتي أفندي خليل والد وهو الواردين، رحال ومحط القاصدين، مأوى منزله األخالق،
السنة. هذه يف تويف حتى يزل ولم وبره، فأكرمه العيدروس السيد عنده نزل بدمشق،

هللا. رحمهما املرادي أفندي حسني أخوه أيًضا بشهرين بعده وتويف
بن سعيد محمد بن إبراهيم الشيخ املنشئ الكاتب الشاعر األديب املاهر ومات
بمكة، عرش الحادي القرن آخر يف ولد الشافعي، املكي املنويف اإلدرييس الحسني جعفر
الطبقة من ثم والعجمي، القلعى الدين وتاج والنخيل كالبرصي العلماء كبار عن وأخذ
آفاق من الحرمني عىل الواردين من وآخرين عقيلة وابن السخاوي عيل مثل تليه التي
يف جمع وقد نفيس. شعر وله له، الكوراني إبراهيم الشيخ إجازة عنده ما وأعىل البالد،
وكان ومحاورات، مخاطبات العيدروس والسيد البيتي جعفر السيد وبني وبينه ديوان،

يقول: وفيه استثنى، وال الحجاز جزيرة أديب إنه حقه: يف يقول الشيخ

ال��ع��ال��م��ي��ن رب ل��ل��ه ق��ان��ت��ا أم��ة أض��ح��ى إي��راه��ي��م إن
ال��م��خ��ل��ص��ي��ن ال��ع��ب��اد ش��أن ه��ك��ذا أع��م��ال��ه ف��ي أخ��ل��ص ع��ال��م
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بسفارة الهند ودخل وأعرب، فيها أبدع النحاس، البن الحائية القصيدة معارضة وله
عىل الدولة رجال يكاتب وكان مللكها، الرس كتابة ووىل مكة إىل وعاد فأكرم، مكة صاحب
من سورة كتابة يف رشع وربما سياًال، كلسانه قلمه وكان طبقاتهم، اختالف عىل لسانه
مًعا تتما حتى قراءته، يف وال كتابته يف يغلط فال بقدرها أخرى سورة يتلو وهو القرآن،
فإليها إنشاءاته وأما الطب. علم يف ومعرفة مهارة له وكان سمعت، ما أعجب من وهذا
وال مجار يف يجاريه ال عرصه فريد فهو نظمه وأما القوايف، وتناسب العذوبة. يف املنتهى

كالمه: مشهور فمن مطاول، يطاوله

خ��ل��وات��ه ف��ي ق��ام إن وأع��ذره ل��ف��ت��ات��ه ف��ي ال��ب��ر ري��م أع��ات��ب
ل��ح��ظ��ات��ه رن��ى ف��ي ح��بٍّ��ا ف��أش��رب آن��ًس��ا األوان��س ظ��ب��ي رأى ت��راه
وص��ف��ات��ه ذات��ه ف��ي ي��وح��ده ال��ل��ه ل��ح��ا ع��اش��ق ك��ل رأى أن ل��م��ا اغ��ت��اظ��ا أم
ح��ي��ات��ه ع��ي��ن ال��م��وت أن ي��در ول��م س��ل��وة ال��ق��ل��ب ح��اول ص��بٍّ��ا
ش��ت��ات��ه ل��ج��م��ع ي��رغ��ب ل��م ال��ف��رق أو ذائ��ًق��ا ال��وص��ل ي��ط��ع��م ل��م ال��ن��وى ول��وال
ش��ب��ه��ات ع��ن زاد ب��ج��ه��ل��ي وع��ل��م��ي ح��ق��ي��ق��ت��ي ع��ل��م��ت م��ا م��ج��ازي ول��وال

وهما: األلسنة عىل اشتهر قصيدة من بيتان كالمه ومن

ال��م��ح��ب��وب م��ن ال��ن��دا أت��اه ق��د م��ح��ب ال��م��ق��ام ع��ل��ى ي��ق��وى ك��ي��ف
ال��ع��ي��وب ري��ن ب��ال��ع��ف��و ون��م��ح��و ر ال��ع��ذ ن��ق��ب��ل إن��ن��ا رح��م��ن��اك ق��د

علم يف ورسالة واألوائل) األواخر سيد مدح يف السنابل (السبع سماه ديوان وله
بمكة. السنة هذه يف تويف مفيدة. الطب

الرومي هللا عبد بن خليل بن القادر عبد الشيخ املحدث املجوِّد املقرئ البارع ومات
نشأ وبها وألف، وماية أربعني سنة باملدينة ولد زاده، بكدك املعروف املدني األصل
تلميذ املدينة نزيل السجاعي محمد الدين شمس القراء شيخ عىل وجوده القرآن وحفظ
سمع عليه، والواردين بلده علماء عىل بالعمل واشتغل الشاطبية وحفظ الكبري، البقري
والزم األكثر، يف عليهما بقراءته حياة ومحمد الطيب ابن الشيخني عىل الحديث كتب أكثر
طيب النغمة حسن وكان لدروسه، معيًدا صار حتى كلية مالزمة الطيب ابن الشيخ
الصلوات يف املحراب إىل تقدم إذا وكان املطهرة، بالروضة واإلمامة الخطاية ويل األداء،
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ر املعمَّ الشيخ فأدرك مرص إىل ورد ثم منه، القرآن لسماع الخلق عليه تزدحم الجهرية
وماية وستني ثمان سنة يف وذلك وأجازه أشياء عنه فتلقى الخربتاوي، سليمان بن داود
وتزوج الكثري، عنهم وحمل والبليدي والحفني والجوهري امللوي الشيخ وحرض وألف،
عىل ودار مرص إىل أتى ثم قرار، بها له يقر فلم املدينة إىل عاد ثم الروم إىل توجه ثم
وصار الكماخي، مصطفى بن إسماعيل السيد وأخبه عنهم، وأخذ ثانيًا، البقية الشيوخ
فاشرتى له خطابته أخذ يف فرشع قوصون، لجامع املالصق منزله يف أياًما عنده يجلس
ثم وتزوج أمره، وراج الناس عليه وازدحمت املدينة، طريقة عىل به فخطب الوظيفة له
السلطان وسمع مدة هناك وجلس عليه كان عما وانخلع الوظيفة، وباع الروم إىل توجه
ذلك يتم أن وكاد لديه إمام يكون أن فأحب التبديل، حالة يف املواضع بعض يف قراءته
عليه، حسًدا الصوت يفسد مما شيئًا وسقاه منزله إىل فدعاه بذلك، السلطان أمام فأحس
املعجم عمل يف ورشع بالحديث، واشتغل مرص إىل فعاد فارٍّا خرج بذلك أحس فلما
أبي بالشيخ فاجتمع حلب ودخل البالد، إىل رحالته ويف بلده يف أدركهم الذين لشيوخه
إبراهيم املعّمر السيد عن وأخذ وأجازه، الصحيح من شيئًا عليه وقرأ القادري املواهب
وأخذ الشام طرابلس ودخل امللقي، مصطفى درويش ومن النقيب الطرابليس محمد بن
فاجتمع الروم قرى إحدى «خادم» ودخل الشكعاوي، القادر عبد الشيخ من االجازة
وإنما إسناًدا عنه يجد فلم األولية منه يسمع أن ورام «خادم» بمفتي املعروف بالشيخ
عنه وتلقى مرتىض السيد بشيخنا فاجتمع مرص، إىل ورجع فقط، املعقول أهل من هو
مسودات يف كثريًا شيئًا ذلك من وجمع اإلسناد يف وتمهر رجاله جمع يف واهتم الحديث،
الشيوخ، من بقي بمن فاجتمع اليمن أرض إىل ومنهما الحرمني إىل عاد ثم بخطه،
واجتمع بها، فأكرم بقصيدة واإلمام الوزير من كال ومدح صنعاء ودخل عنهم وأخذ
محاورات، علمائها أحد قاطن أحمد الشيخ وبني بينه وصار عنهم وتلقى علمائها، عىل
بيت من الحسني أحمد بن القادر عبد السيد عرصه فريد عىل فاجتمع كوكبان دخل ثم
بها فاجتمع واللحية الحسني، عيىس بن إبراهيم السيد عىل فاجتمع شبام ودخل األئمة،
بالفوايد مرص إىل وعاد وألف وماية وثمانني خمس سنة يف وذلك زرايق، عيىس الشيخ عىل
ذكرت التي الخطوات هذه ويف واألرسار، النوادر من غيبته طول يف حمل بما الغزار
بقصايد ومدحهم الهوارة عربان مشايخ عىل واجتمع القصري، طريق من الصعيد دخل
عنده وكان األولياء، األكابر به مدح وما شعره فيه جمع ديوان وله وأكرموه، طنانة
يف له تحصل فقد والصعيد، واليمن والروم الشام إىل يسافر أن قبل وهذا بخطه مسودة
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فيه ينشئ موضع يف نزل كلما وكان بالديوان، يلحقه لم مفرق كثري كالم السفرات هذه
ويكسوها فيستخرجها الثاقب بفكره املعاني عىل يغوص وكان بابها، يف غريبة قصيدة
بليغ من دره الشمول عمل وتعمل بالعقول، تلعب أعجوبة ويربزها األلفاظ حلة
الغربة، ألف ولكنه ضياه، ألطلع كغريه موضوع يف أقام ولو شأوه، معارصوه يبلغ لم
الشيخ وأجازه هني، وال بصعب يكرتث ولم لني، وال بخشن يبال فلم الكربة، عنده وهانت
كتبه ما كالمه ومن جمة، فوايد فيها كراريس خمسة يف طويلة إجازه السفاريني محمد

أحبابه: لبعض

ال��ت��ن��ش��ق غ��ّب ال��ب��رء ش��م��م��ت وم��ن��ه تُ��رب��ك��م ت��ن��ش��ق��ت ُس��ق��م��ي ن��م��ا ول��م��ا
ل��ل��م��ت��ش��وق اإلج��زاء ت��ص��ف وال ال��ش��ف��ا ب��ه ت��راب م��ن ن��ش��وًق��ا ف��زدن��ي

وزار قليًال هناك فمكث الرشيف، القدس إىل سافر حتى األحوال به تتنقل يزل ولم
يف فنزل نابلس إىل ارتحل ثم والسالم، الصالة عليهم األنبياء ومراقد الكرام، املشاهد
أياًما ومرض واحرتمه وآواه، فأكرمه البلد قايض ذاك إذ وهو التميمي موىس السيد دار
وكانت مرص إىل نعيه ووصل منها، الثانية جمادى سلخ يف تعاىل هللا رحمة إىل وانتقل
واألجزاء الشيوخ يف جمعه الذي واملعجم شعره، من سفره يف جمعه وما كتبه معه

أراد. ما خلقه يف وهلل جميعه ذلك وضاع حصلها، التي واألمايل
الحنفي املدني ثم الجزايريل حسن بن محمد الشيخ الصالح الشاب العمدة ومات
مرص إىل به وقدم الستني، حدود يف بالحرمني يتجر والده كان إذ بمكة ولد األزهري،
املتون عليه فقرأ إليه وانضوى كلية، مالزمة الحنفية مفتي املقديس حسن الشيخ فالزم
وكاتبًا لدروسه معيًدا كان حتى الفتوى، طرق معرفة إىل زمن أدنى يف ودّرجه الفقهية
الشيخ عىل املعقول حرضيف ذلك أثناء ويف شيخه، بإذن الفتوى عىل كتب وربما لسؤاالته،
طرفا وحصل الوقت، مشايخ من وغريهما األمري محمد والشيخ البييل والشيخ الصعيدي
بالرصغتمشية الحديث تدريس شيخه وأعطاه الجملة يف الشهرة له وصارت العلوم، من
وفاة وبعد باألزبكية، بيت لها مورسة امرأة وزوجه البخاري، فيه يقرأ جمعة كل يف فكان
عنفوان يف مات حتى يزل ولم إليه، يشار ممن وصار محله، يف لإلقراء تصدر شيخه

ته. سمَّ زوجته إن ويقال: السنة هذه يف شبابه
املشهورة، والحوادث املذكورة الوقايع صاحب الشهري بك عيل الكبري األمري ومات
تقلد القازدغيل، كتخدا مصطفى تابع جاويش سليمان تابع كتخدا إبراهيم مملوك وهو
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قوي وكان وألف، وماية وستني ثمام سنة يف أستاذه موت بعد والصنجقية اإلمارة
والرياسة العظمى السلطنة بدون لنفسه يرىض ال الهمة عظيم الشكيمة شديد املراس
األمور معايل ويحب الهزل، وال املزح وال اللهو يحب الجدوال لسوى يميل ال الكربى،
مجلسهم إليه فنقل اإلمارة، تلقيده يف تشاوروا األمور والة بعض أن واتفق صغره، من
بمعونه ال بسيفي إال اإلمارة أتقلد ال «أنا فقال: فالن وممانعة فالن مساعدة له وذكر
ذكره، ونما صيته وانترش شأنة عظم حتى الصعود مدراج يف يرقى يزل ولم أحد».
وأظهر كتخدا، الرحمن عبد إىل وانضم قبام) (ببلوط أيًضا ولقب عىل) (يجن يلقب وكان
وساعده، وعضده إليه فركن خلوصه صحة وظن به أيًضا هو واغرت املحبة خلوص له
أحمد بني وقع أنه واتفق واملتكلمني، االختيارية من نظرائه عىل به ليقوى بشأنه ونوه
النفي عليه وأوجبوا فيها عليه نقموا حادثة وجاقه أهل وبني تابعه املجنون جاويش
فعارض أستاذه، كتخدا الرحمن عبد عىل األمر وأعرضوا واصطالحهم، قوانينهم بحسب
فتلطف حقه، يف نقًصا ذلك أن ورأى جاويش، أحمد نفي يف لهم يسلم ولم ذلك يف
وحرمة مراعاة قليلة أياًما بالجيزة ترسا ناحية إىل ولو إخراجه يف وترجوا بعضهم به
واألعيان األمراء عليه واجتمع الثاني اليوم يف كان فلما واحتد، وحنق يرض فلم للوجاق،
وابن أستاذنا «أنت بقولهم: الجميع أجابه أنا؟» من األمراء «أيها لهم: قال عادتهم عىل
«نعم» قالوا: وتطيعوه؟» تنفذوه بأمر فيكم أمرت «إذا قال: والئنا» وصاحب أستاذنا
والجمعية الديوان يكون اليوم هذا بعد ومن بلدنا وشيخ أمرينا يكون «هذا بك: عيل قال
بالسمع ذلك قبول إالَّ يسعهم فلم عليه»، عيص من وآخر أطاعه من أول وأنا بداره،
اليوم ذلك من إليه والجمعية الديوان وتحول بك عيل بيت إىل راكبًا وأصبح والطاعه
املذكور جاويش أحمد أخرج حتى يسرية مدة إال ذلك عىل يمض ولم أمره، واستفحل
غدر أي: أيًضا به غدر ثم تقدم، كما الشابوري بك وسليمان الشعراوي كتخدا وحسن
بك صالح معه وأرسل السويس، طريق من الحجاز إىل وأخرجه كتخدا، الرحمان بعبد
إىل رد ثم غزة إىل بك صالح بنفي أرسل هناك شيعه فلما القلزم، ساحل إىل ليوصله
ولم التجاريد املرتجم عليه وجرد بها، وتحصن خصيب ابن منية إىل ذهب ومنها رشيد
ثم النوسات، إىل منفيٍّا وأخرجوه خشداشينه املرتجم عىل تعصب حتى بها ممتنًعا يزل
قتل بعد القبلية الجهة إىل منها ثم األزبكاوي، بك حسن قتل بعد السويس إىل وجهوه
وقتل مرص إىل معه وحرض معه وتعاقد بك صالح إىل وانضم الجرجاوي، بك عثمان
األعيان باقي نفي ثم ذلك، مجمل تقدم كما أيًضا بك بصالح غدر ثم أقرانه، من الرؤساء
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وأفنى وأصًال، فرًعا وأبادهم وقتًال، خنًقا وتتبعهم والبلدان القرى يف جمعهم وفرق
خشداشينه كبار واستأصل بعيد؛ مكان كل إىل أوطانهم عن وجلوا بالترشيد، باقيهم
القوانني وأخرم القديمة البيوت وأخرب وسدته، ساحته عن صغارهم وأقىص وقبيلته،
الرجال، وقتل منظمة، كانت الدهر سالف من التي والرواتب املرتبة، والعوايد الجسيمة
وأعاظم والهنادي، الجزيرة وعرب والبوادي، العربان كبار وحارب األموال، واستصفى
املماليك رشاء من واستكثر جمعهم، وفرق شملهم، وشتت البلدان، ومقادم الشجعان،
الصناديد، رجالها وقهر الصعيد، بالد واستخلص األجناس ساير من العسكر وجمع
أسوان، إىل اإلسكندرية من املرصي اإلقليم وألتباعه له خلص حتى لنفسه يمهد يزل ولم
الشامية البالد إىل التفت ثم بها، أغراضه ونفذ الحجازية البالد إىل عساكره جرد ثم
أتباعه واستولت ووالتها، عظماها وقتل إليها، والتجاريد والرسايا البعوث إرسال وتابع
وعمر ملكوها، حتى أشهر أربعة يافا حصار يف أقاموا إنهم حتى الشامية البالد عىل
يطالع وكان العثمانيني، الوالة وروج ومنع بعساكره وحصنها ودمياط اإلسكندرية قالع
كانوا مرص ملوك إن خاصته: لبعض ويقول املرصية امللوك وسري والتواريخ األخبار كتب
ملوك وكذلك وأوالدهم، قالوون والسلطان بيربس السلطان مثل األكراد مماليك مثلنا
أخذوها العثمانية وهؤالء كذلك، كانوا آخرهم إىل قالوون بني مماليك وهم الجراكسة
لم ولو ورسيرته ضمريه يف بما القول هذا بمثل ويشري وينوه أهلها»، ونفاق بالتغلب
والحشمة الوقار أهل إال يجالس ال وكان أصولها، إىل األمور لرد بك محمد مملوكه يخنه
هللا وعبد توكيل، أفندي ومصطفى الينكجرية، كبري كاتب أفندي محمد مثل واملسنني،
أوقات يف بالنوبة يجالسونه أفندي، وأحمد أغا ومرتىض الراقم، باشا محمد كتخدا
العربي إنشائه وكاتب القول، بوجيز واملامرة الخطاب يف التحرز غاية مع مخصوصة
ونعمان األشقر أفندي مصطفى الرومي وكاتبه الدمنهوري، الهلباوي محمد الشيخ
الدمنهوري أحمد والشيخ الوالد املرحوم العلما من ويجل أيًضا، منجمه وهو أفندي
من أيامه يف بلغ رزق املعلم القبطي وكاتبه الحماقي، أحمد والشيخ العدوي عيل والشيخ
وأدرك الجوهري إبراهيم املعلم كرع مسقاته ومن رأينا، فيما قبطي يبلغه لم ما العظمة
يتداخلون والذي املفسدين وتتبع بعده؛ من وأتباعه بك محمد أيام يف بعده أدركه ما
وعاقبهم والجعاالت الرشوات بأخذ الحقوق إبطال عىل ويتحيلون والدعاوي القضايا يف
سواء أحًدا ذلك يف يراع ولم البعيدة، البالد إىل والنفي والقتل واإلهانة الشديد بالرضب
املفسدون وكذلك والقرى، البنادر من غريها أو كاتبًا أو قاضيًا أو فقيًها أو متعمًما كان
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نواحيهم بحفظ واملقادم األدراك أرباب وألزم الحوف، وأهل العرب من الطريق وقطاع
أوالد وانكفت السبل فأمنت الصغار، بجناية الكبار عاقب وحدودهم، حوزهم يف وما
ليًال بمفرده يسافر كان الشخص إن بحيث وإيذايهم، قبايحهم عن وانكمشوا الحرام
آمنا الربية أو الغيط يف ويبيت جهة أي إىل والدنانري الدراهم حمل ومعه مشايًا أو راكبًا
وكثريًا هيبته، من فرًقا ماتوا ألناس اتفق الهيبة عظيم وكان أبًدا، مكروًها يرى ال مطمئنٍّا
حتى ويالطفه عليك» «هون له: فيقول يديه بني املثول بمجرد الرعدة يأخذه كان من
الحذق، شديد الفراسة صحيح وكان بصدده، طلبه فيما يخاطبه ثم نفسه، له ترجع
أومن ترجمان إىل التفهيم يف يحتاج وال املتخاصمني بني الطويلة الدعوى ملخص يفهم
سقيًما، خطها كان ولو الجاري كاملاء بنفسه يقرؤها بل والوثايق، الصكوك له يقرأ
رساجينه وألبس يمزقها، أو يمضيها ثم مضمونها ويفهم يقرأها حتى ورقة يختم وال
يزل ولم أمرائه، رساجني من غريهم عن لهم تمييًزا أصفر جوخ من بالفاء فتىل قواويق
وحكامها وأمراؤها أحكامه، يف وال رأيه يف مشارك يشاركه ال مرص سلطنة يف منفرًدا
الذي وقبليها بحريها مرص ملك من وخوله مواله، أعطاه بما يقنع فلم وأتباعه مماليكه
اململكة، وسعة لزيادة نفسه ورشهت امللوك، من غريها عىل والفراعنة امللوك به افتخرت
والبعد والغربة الحروب وسئموا أنفسهم، ضاقت حتى البالد وفتح األسفار أمراءه وكلف
بدون الشامية البالد فتح بعد ورجع بك محمد أمرائه كبري عليه فحالف الوطن، عن
من كان ما وكان الصعيد، إىل وفر عليه فوثب اآلخر من كل واستوحش منه، استئذان
الشام إىل منه وفر مخدومه، عىل له الغلبة وكانت معه، وخامر إليه انضم بمن رجوعه
محمد إليه وخرج الصالحية، إىل فوصل سيادته ومحل ململكته العود وقصد الجنود وجند
أمرائه، من قتل من وقتل أسريًا، وأخذ وجهه يف بجراحة املرتجم وأصيب وتالقيا بك
بدرب داره يف فأنزلوه تحت يف محموًال املذكور مخدومه وصحبته بك محمد ورجع
شهر منتصف يف ذلك وكان موته، بكيفية أعلم وهللا ومات، أيام سبعة فأقام الحق عبد
مشهد يف املؤمنني بمصىل عليه وُصيل بجنازته وخرجوا وكفن فغسل السنة، من صفر
الشافعي، اإلمام بجوار الصغرى بالقرافة كتخدا إبراهيم أستاذه برتبة ودفن حافل،
العمارة مآثره ومن الجوانب؛ مفتح قرص يعلوه سبيل وبواجهته هناك مشهور ومدفنهم
هللا ريض البدوي أحمد سيدي مقام عىل والقبة الجامع املسجد وهي بطنتدا العظيمة
العظيمتان واملنارتان املتسعة الراحة وكرايس والحنفيات الكبرية وامليضأة واملكاتب عنه،
الحوانيت من بها وما الجهتني من النافذة العظيمة والقيسارية للقبة املواجه والسبيل
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مواسم أيام حوانيتها بمرصيف الغورية أهل تجار لنزول بالغورية هناك وسميت للتجار،
املعلم العمارة تلك عىل املشد وكان والعصايب، والطرابيش األقمشة لبيع املعتادة املوالد
عن عوًضا الرضيح سدانة وواله الهمم، أصحاب الرجال من وكان املعطي عبد حسن
مالهم من أخذه أمكنه ما وأخذ املرتجم، فنكبهم وظلمهم سريتهم لسو الخادم سعد أوالد
من عدة باملسجد اورتب أوقاًفا عليها وأوقف العمارة، هذه يف وأنفقه كثري يشء وهو
يوم. كل يف وشوربة وجرايات خبًزا لهم وجعل واملجاورين، والطلبة واملدرسني الفقهاء
من القديم الرصاص من عليها ما وكشف عنه ريضهللا الشافعي اإلمام قبة أيًضا وجدد
ما فجدد الزمان لطول وصِدي تشعث وقد الخامس، القرن يف األيوبي الكامل امللك أيام
صفائح عليه جعلوا ثم الحديث، النقي الخشب من بغريه البايل القبة خشب من تحته
القبة نقوش وجدد كثري، عمل وهو العظيمة باملسامري املثبت الجديد املسبوك الرصاص
صالح بخط منظوًما تاريًخا بإفريزها وكتب واألصباغ والالزورد بالذهب داخل من
صغريه وكانت كتخدا، الرحمن عبد عمارة من كانت التي امليضأة أيًضا وهدم أفندي،
متسعة مستطيلة مربعة وهي الكبرية امليضأة هذه عوضها وعمل ووسعها األركان مثمنة
متسعة بحيضان راحة كرايس امليضأة وحول املاء، منها يصب وبزابيز حنفية وبجانبها
العظيمة العمارة أيًضا إنشائه ومن امللوحة. شديد وماؤها بعضها إىل مياهها تجري
عبارة وهي الخرنوب ربع تحت الحطب دكك حيث ببوالق، النيل بشاطئ أنشأها التي
عظيًما خانًا وبالعكس قلبي إىل بحري من منها يسلك ببابني عظيمة قيسارية عن
ومسجد النيل، مجرى حيث غالل وشونة حوانيت وبخارجه الجهتني، من مساكن يعلوه
مثل خنازير لها بنوا ثم املاء، بلغوا حتى العمارة هذه جميع أساس فحفروا متوسط
وعقدوا النحيت، بالحجر املحكم بالبناء ذلك بعد عليه واستعلوا األحجار من املنارات
وثمانني، خمس سنة ذلك يف العمل وكان املتينة، واألخشاب واألعمدة والقوارص العقود
النيل ألن العماير؛ أشام من العمارة هذه وكانت أعاليها، وبناء إتمامها قبل املرتجم ومات
األرض تزل ولم إنبابة، ناحية إىل واندفع تياره وبطل بوالق ساحل عن بسببها انحرس
سنة كل يف نموها ويزيد الغالل شون إىل العمارة تلك زاوية بني فيما تزيد واألتربة تعلو
وقهاوي دوًرا الناس وبنى األمر فحش ثم الغرق، سني يف إال املاء يركبها ال صار حتى
يحفرونه وما العمائر أتربة وألقوا مغربني، املاء قرب جهة إىل وسبحوا العمارة بحري يف
هرب ذلك فعلوا وكلما رادًعا، وال مانًعا يجدوا ولم وغريهم الرتابة بهم واقتدى ذلك، حول
النفوس تنقبض كيمانًا صارت حتى وزادت وعلت األرض وربت جريانه وضعف املاء
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نزهة كانت أن بعد الهجري وقت يف وخصوًصا عجاجها، من املنافس وتمتلئ رؤيتها من
تلك إىل الدكرور بوالق ناحية من يندفع النيل تيار ذلك قبل فيما أدركنا ولقد للناظرين،
األبزار، ووكالة الشون وساحل القبلية والوكايل الدور جدران تحت بقوته ويمر الجهة،
الحيل قرص إىل وينعطف الجيعانية، إىل الخرنوب وربع السنانية وجامع البصل وخرضة
من شيٍّا النيل بساحل يرمي أن أحد يقدر وال عائق يعوقه وال وشتاءً صيًفا فرج والشيخ
تؤدع قد يشء وهذا الناحية، تلك بخفري أو به نكل ذلك عىل الحاكم اطلع فإن الرتاب.
يرتتب التي الجزئية لألمور والتفقد االلتفات هذا فيه أدركنا من وآخر أمثاله، ومن منه
الحكام طريق يحذو كان فإنه مستحفظان، أغا الرحمن عبد العام الرضر بزيادتها
األمر هذا وتُرَك اإلطالق بعد حكمه وقيد األصاغر، بتأمر شوكته ضعفت أن إىل السالفني
بوالق إىل املوصلة الطرق بعض إن حتى الحال وتضاعف األغاشم، وتقليد بموته ونُيس
يمنعهم من يجدون وال الدروب، خارج األطارف أهل يلقيها التي األتربة برتاكم استدت
كنا فإننا قامات، أربع عن زيادة العمارة هذه بسبب األرض علو وقدرت يردعهم، أو
نيًفا العمارة هذه قبل بها ساكنني كنا عندما البحر ناحية من اإلبزاريني وكالة درج نعد
جميعها غابت وقد القمري هللا عبد الشيخ بيت قيطون سلم وكذلك درجة، وعرشين

األمور. عاقبة وهلل وغطتهااألتربة األرض تحت
بها مات التي الحق عبد بدرب األزبكية بركة عىل املطلة داره املرتجم إنشاء ومن
فأخبار بالجملة نفيسة، الست مسكن اآلن وهي بجوارها، والطاحون والساقية والحوض
ذكرنا وقد مجلدات، لكانت آخره إىل أمره مبدأ من جمعت لو وسريته ووقايعه املرتجم
املشوش والفكر القارص، الذهن استحرضه مما االقتضاء بحسب ذلك من لُمًعا تقدم فيما
الدول، واختالل الفتن واختالط املحن وتزايد الغموم، وكثرة الهموم، برتاكم الفاتر،
يبسم أو األفول، بعد النجم ويطلع الذبول، بعد يخرض العود ولعل السفل، وارتفاع

(شعر): إيابه يف املتغابي نظره من يلحظنا أو أنيابه كشارة بعد الدهر

ب��األح��الم ف��ي��ه ن��ع��ل��ل زم��ن ب��ع��ده ت��ق��ض��ى ك��أح��الم زم��ن

املصايب، انقشاع نسأله عبادة، الفرج وانتظار عادة، الزمان قديم من خلقة يف وهلل
العواقب. وحسن

إحدى سنة يف السلطنة توىل خان، أحمد بن مصطفى السلطان الزمان سلطان ومات
ومعرفة عناية له وكانت سنة عرشة ست سلطنته مدة فكانت وألف، وماية وسبعني
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والشيخ الوالد املرحوم يراسل وكان املعارف، أرباب ويكرم والنجومية الرياضية بالعلوم
الوالد الشيخ إىل مرة وأرسل الكتب، الصالت إليهما ويرسل ويهاديهما، الدمنهوري أحمد
العني ونور أنقروي، وفتاوي الكبري، القهستاني كتاب هو خزانته، من مكلفة كتب ثالثة
ينسب الدقيق الفن يف مؤلف وله الحنفي، الفقه يف كالهما الفصولني جامع إصالح يف

سعيدة. أيامه هللا جعل خان الحميد عبد السلطان بعده وتوىل إليه،
من وكان الذكور بك عيل مماليك من وهو بالطنطاوي الشهري بك عيل األمري ومات
يمرق ولم املنافقني، مع سيده عىل ينافق ولم املشهورين، والفرسان املعروفني، الشجعان

يديه. بني بالصالحية قتل حتى إليه، وجه فيما مخدومه مع يزل ولم املارقني، مع
وكان بمرص، الكتبة رئيس الروزنامجي أفندي إسماعيل األمري املبجل الرئيس ومات
فوعده عينيه يف بوجع أصيب أخريًا، محرر ضابًطا والشيبة الوجه منور حسنًا إنسانًا
وكان عمامته، طي يف وضعها ورقة يف وأودعه الكحل من بيشء الحكاك سليمان الحاج
أبيض، أيًضا والكحل أبيض وهو يتذكرها لم السليماني من يشء فيها أخرى ورقة بها
أن وأمره له، وأعطاها عمامته من السليماني بها التي الورقة أخرج عنده حرض فلما
عمامته نزع فلما داره إىل انرصف ثم الكحل، ورقة أنها يظنها النوم وقت منا يكتحل
ليًال والتدارك الذهاب يمكنه فلم األخرى ذلك عن وتذكر الكحل، ورقة رأى النوم وقت
يف برصه فزال الورقة من واكتحل العشاء صىلَّ واملسكني الوقت، وفوات املكان لبعد
آخر من الحجة ذي عرش سادس األحد ليلة سحر مات أن إىل مكفوًفا واستمر الحال،
من بالقرب لنفسه أعده الذي بقربه ودفن املؤمنني، بسبيل الغد من عليه وُصيل السنة

الجنة. هللا عوضه جمرة أبي ابن
منجمًعا وكان القطاميش، بك قيطاس تابع أغا األمري/مراد الصالح الرجل ومات
الجمعه صالة الجماعة حضور عىل مالزًما بمعيشته، قانًعا بحاله راضيًا الناس عن
بك أيوب بمصىل عىل وُصيل شوال عرشين سابع األربعاء يوم تويف املسجد. يف والصلوات

الطحاوي. عند بالقرافة ودفن
األمراء من وكان بقرا، امللقب القازدغيل مستحفظان كتخدا األمري/حسن ومات
املقارشة عن بيته يف وانقطع السابق، الزمن يف بمرص والعقد الحل أصحاب الكبار
حتى وأهمله بك عيل تركه ولذلك فمه؛ يف األكلة بمرض مريًضا وكان األمور، يف والتداخل
أيًضا، رجليه يف وورم املرض ذلك عن السنة من القعدة ذي عرش ثالث الثالثاء يوم مات

بالقرافة. ذلك يومه يف ودفن
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بالقلعة باشا خليل خنقه بك، ديوان/عيل كاتب األشقر أفندي مصطفى أيًضا ومات
عبد ورأس رأسه بطلب حرض الدولة؛ من مرسوم بموجب األوىل جمادى عرشين سابع يف
كتخدا، هللا عبد يف األمر أمىض بك محمد فوجد أغا، ومرتىض أفندي ونعمان كتخدا هللا
وكذلك بك، عيل موت إثر الحجاز إىل ذهب أفندي ونعمان اغا؛ ومرتىض أفندي ونعمان
فطلبه املرتجم واستمر مكان، له يعلم ولم مرص من وذهب وتغيب اختفى أغا مرتىض
وأخذ بالقرافة، ودفنوه رأسه وسلخوا فخنقو بخنقه أمر إليه حرض فلما املريي إىل الباشا

املريي. إىل الباشا موجوداته
األصل، الرومي الرحمن عبد بن املاهر/إسماعيل الضابط املجيد املبجل األجل ومات
شيخ عىل وجوده الخط كتب بمرص، الخطاطني شيخ بالوهبي امللقب املكتب املرصي ثم
املصاحف بيده كت بالعلم قليًال واشتغل واجتهد، وبرع النووي، محمد السيد عرصه
إنسانًا وكان كثرة، يحىص ال فمما السبعة واألوراد واألحزاب الدالئل نسخ وأما مراًرا،
بمرص من غالب عليه كتب النفس، وطيب األخالق مكارم فيه للناس محبٍّا بشوًشا حسنًا
الخدمة يف سيد منصب ييل وكان عالية وهمة نفس صاحب وكان الكتابة، أهل من
املنورة، املدينة إىل مرص أمراء بعض بإشارة بها وتوجه كبار ألواح عدة وكتب العسكرية،
رسوًرا املنيفة والخدمة الرشيفة الزيارة بهذه ونال بيده، الرشيفة املواجهة يف فعلقها
بتوجيه الدولة صاحب من األمر أتى وألف ومائة وثمانني إحدى سنة كان وملا ورشًقا،
يف رئيًسا فيهم املعينني جملة من هو فكان للمجاهدين، تقوية مرصية عساكر بعض
حسنًا بالءً السفرة تلك يف وأبىل الروم إىل منها وركب االسكندرية إىل فتوجه طائفتهم،
وزاد األمراض واعرتته قواه وهنت وقد مرص إىل فعاد باالنرصاف، لهم أذن مدة وبعد
عىل الخط أهيل مجالس ويحرض ويعيد، ويجيز ويقيد، يكتب ذلك مع وهو شكواه،
ذي عرش سادس األحد ليلة الحمام وافاه حتى مدة لفراشه مالزًما وجلس عادتهم،
قرب جمرة أبي عند ودفن املؤمنني، مصىل يف حافل بمشهد عليه وُصيل فجهز الحجة،

هللا. رحمه مثله بعد يخلف ولم مدة منذ لنفس أعده كان قرب يف العيايش
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والعالمة االسم إال الوالية يف له وليس عليه، محجوز باشا خليل مرص ووايل استهلت
الدولة وأعيان واألمرا الذهب أبو بك محمد الكبري لألمري الكيل والترصف األوراق، عىل
واألسعار مرضية الجملة يف واألحكام وأمن، وسكون هدو يف والوقت وإرشاقاته، ومماليكه

شعر: مرخية، عليهم الحياء وستائر بقية، الناس ويف رخية

ل��وث��وب م��س��ت��ج��م��ع ول��ك��ن ب��س��اك��ن س��ك��ون ح��ال ف��ي ال��ده��ر وم��ا

السنة هذه يف مات من ذكر

كاهل عىل العلوم لواء حامل الفهامة، والنحرير العالمة، اإلمام السنة هذه يف ومات
عيون بحربه تكحلت من ونقله، بتحريره واملفهوم املنطوق دقايق ومحرر فضله،
الفضايل، ذر إىل التقليد حضيض من وارتفع يروى، عنه بما املسامع وتشنف الفتوى،
العلوم ساير يف له ليس الذي النضري، الروض الفواضل، قصب العلوم حلبة يف وسابق
ووالدي سيدي اإلسالم، وفيلسوف األنام، عمدة الكبري، الجامع النعمان فقه يف وهو نظري،
حسن العالمة الشيخ بن إبراهيم الدين برهان بن التداني/حسن أبو والدين امللة بدر
الدين زين الشيخ بن محمد الدين شمس الصالح الويل بن عيل الدين نور الشيخ بن
بأرايض الزيلع بالد هي الجربت وبالد الحنفي، العقييل الجربتي الزيلعي الرحمن عبد
الطايفة هذه تسكنها معروفة بالد عدة وهم الحبشة، ملك الحطي حكم تحت الحبشة
إىل وينسبون غري، ال والشافعي الحنفي بمذهب ويتمذهبون اإلقليم بذلك املسلمون وهم
املشهور النجايش ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد يف أمريهم وكان طالب، أبي بن عقيل بن أسلم سيدنا



الثاني) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

األحاديث، كتب يف مشهور هو كما الغيبة صالة النبي عليه وصىل يره، ولم به آمن الذي
يف واملجاورة الحج بقصد بالدهم من ويأتون والصالح، التقشف عليهم يغلب قوم وهم
ورواق املرشفة، بمكة ورواق املنورة، باملدينة رواق ولهم مشاة، ويحجون العلم، طلب
أحوالهم وتفصيل بالدهم أخبار يف مؤلف املقريزي وللحافظ بمرص، األزهر بالجامع

ونسبهم.
تلميذ الجربتي كني سود بن إسماعيل الشيخ الشهري واملعتقد الكبري القطب ومنهم
السيوطي الحافظ ترجمه الذي هللا عبد والشيخ اليمن، قطب ويسمى العربي ابن الشيخ
بأن موته عند وأوىص برقوق، الظاهر امللك يعتقده كان الذي وهو املحارضة، حسن يف
يعتقده كان الذي الجربتي عيل الشيخ العارف الويل ومنهم بالصحراء، قدمه تحت يدفن
وبنى واالسكندرية، رشيد بني فيما إدكو بحرية إىل وارتحل قايتباي األرشاف السلطان
ونخيل وبساتني حياكة وأنوال وقيعان آماكن عدة عليه ووقف عظيًما مسجًدا هناك
أن إال الفقري نظر تحت وهو والصالة، هللا بذكر عامر اآلن إىل موجود وهو كثرية،
صالحة، بقية اآلن إىل وفيه تحتها، وغابت وطمستها الرمال عليها زحفت أماكنه غالب
معامله وانطمس خرب وقد به، ودفن قايتباي السلطان عمارة رشقي مسجًدا أيًضا وبنى
مكشوف ظاهر وقربه سقف، وال باب بغري متهدم حايط وحوله مدفنه، إال يبق ولم
يف قربه عىل يرى أنه بها هللا أكرمه التي كراماته ومن عظيم، اعتقاد فيه وللناس يزار
وهو وغريهم العمارة سكان ذلك يرى املستنري، قنديل مثل نور املظلمة الليايل بعض
الحوطة يف قربه حول بأحمالهم ينزلون األعراب وقوافل السفار أن ومنها مشهور، أمر
ويعتقدون ألبتة، سارق عليها يتعدى فال آمنني، وأياًما ليايل حارس غري من ويرتكونها

اآلن. إىل أذهانهم يف مقرر أيًضا مشهور أمر وهو ماله، أو بدنه يف للجاني العطب
عمر أبو الدين فخر والرتجيح، التصحيح صاحب الجديل الفقيه الحجة اإلمام ومنهم
املدفون الدقايق كنز رشح الحقايق بتبيني املسمى الكنز شارع الزيلعي الحنفي وعثمان
الكربى، بالقرافة املدفون الشافعي الزيلعى والشيخ الجهني عامر بن عقبة سيدي بحوطة
قال بالنسبة، التعريف بذلك والقصد ومرص، الحجاز وأرض ببالدهم كثري هؤالء وغري
أول والنجايش أَتَْقاُكْم﴾. ِهللا ِعنَد أَْكَرَمُكْم إِنَّ ِلتََعاَرُفوا َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا ﴿َوَجَعْلنَاُكْم تعاىل:
طالب أبي بن جعفر عمه ابن يد عىل وأسلم يره، ولم امللوك من ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي آمن من
املدينة، إىل الحبشة من للنبي وأرسلها عنده من وجهزها عنها ريضهللا حبيبه أم وزوجه
النبي إىل وهداياه ملسو هيلع هللا ىلص النبي مع عنه هللا ريض النجايش أخبار عىل االطالع أراد ومن
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واآلثار، واألحاديث اآليات من فيهم ورد وما الحبشة أخبار وبعض إليه، النبي وهدايا
بن الدين عالء العالمة لإلمام الحبوش محاسن يف املنقوش الطراز كتاب يف فلينظر
جالل للعالمة الحبشان» شأن «رفع املنورة، املدينة خطيب البخارى هللا عبد بن محمد
تفسري ويف الجوزي، البن والحبش» السودان فضايل يف الغبش «وتنوير السيوطي، الدين
نحدث كنا النجايش مات «ملا قالت: عنها هللا ريض عائشة عن داود أبو أخرج البغوي
من الصحابة من اسمه عرف من العروش» «أزهار ويف نور، قربه عىل يرى يزال ال أنه

ملسو هيلع هللا ىلص. عبيده ومن الحبوش
وموىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مؤذن رباح بن بالل واملهاجرين املجاهدين كبار أحد ومنهم
من خري الصالة قال: أي: ثوب من وأول اإلسالم يف أذن من أول وهو الصديق، بكر أبي
كما املال بيت عىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول خازن وكان للسيوطي، األوايل يف كما الفجر يف النوم
شأنه: يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال بالسني، الشني يبدل وكان واللغات، األسماء تهذيب يف
أبو «كان يقول: عنه هللا ريض الخطاب بن عمر وكان هللا» وعند عندي سني بالل «شني
بكر ابو ومنهم الصحابة. من كثري عنه وروى بالًال، يعني سيدنا» وأعتق سيدنا بكر
بن وكعب الخدري سعيد وأبو وجابر زيد بن وأسامة عمر وابن مسعود وابن وعيل وعمر
ومنهم أجمعني. عنهم هللا ريض التابعني من وجماعة وغريهم عازب بن والرباء عرفجة
فكثريون، األحرار الحبشة من خدمه وأما هللا رسول موىل املعجمة الشني بضم شقران
مرضعته وهي الهجرتني ذات أيمن أم ومنهم بيته، وأهل إمائه من الصحابيات وكذلك
ريض عائشة موالة وبريرة حبيبة، أم جارية وبركة وثويبة السعدية وحليمة وحاضنته،
الصحابة، عبيد وكذلك وسعرية، وغفرة طالب، أبي بنت هانئ أم جارية ونبعة عنها، هللا
ببدر استشهد من أول وهو الخطاب، بن عمر موىل امليم وفتح امليم بكرس مهجع ومنهم
«يوم شأنه: يف وقال الجنة أهل سادات من ملسو هيلع هللا ىلص النبي وعده األولني، املهاجرين من وكان
ومنهم األمة». هذه من الجنة باب إىل يدعى من أول وهو مهجع، الشهداء سيد قتل
موىل ويسار أيمن، بن الواحد عبد والد املكي الحبيش وأيمن الخطاب بن عمر موىل أسلم
ريض هريرة أبي عن األوليا كرامات يف الخالل محمد بن الحسن أخرج شعبة، بن املغرية
هذا من الساعة عيلَّ يدخل هريرة أبا يا يل: فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل «دخلت قال: عنه هللا
فإذا األذى. بهم األرض أهل عن وجل عز هللا يدفع الذين السبعة أجل من رجل الباب
ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال ماء، فيها جرة رأسه عىل أجدع أقرع الباب ذلك من طلع قد حبيش
ويكنسه، املسجد يرش وكان مرات ثالث بيسار مرحبًا قال: ثم هذا هو هريرة أبا يا
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يخدمون كانوا الذين األخيار الحبوش من األحرار الصحابة وأما ملسو هيلع هللا ىلص». عهده يف ومات
ضبًطا االطراد هذا يف استيعابهم يمكن ال ا جدٍّ فكثريون بيته، وأهل وأصحابه الرسول
الطاهرين البيت وأهل والتابعني الصحابة من قريش من الحبشيات أبناء وكذلك وعدًدا،
صفوان مثل: الحبشيات من الصحابة من الحبشة بأرض ولد ومن العباسيني، والخلفاء
بن جعفر بن هللا عبد مثل: وغريهما العاص بن وعمرو الجمحي خلف بن أمية بن
الجود بحر يسمى وكان باالتفاق، الحبشة بأرض اإلسالم يف مولود أول وهو طالب أبي
حاطب بن ومحمد الصحابي حاطب بن والحرث مشهورة، والكرم السخاء يف وأخباره

سلمة. أبي بن وعمرو
الطباع ولطافة والفطانة الحذق وفيهم ظريفة، وشمايل لطيفة أخالق الحبوش ويف
واألمحري السحرتي منهم أجناس وهم الحكيم، لقمان جنس من لكونهم القلوب وصفاء
والفصاحة واملالحة بالصباحة املوصوفني الحبوش أجناس أحسن وهم األمهري،
عبد القايض العالمة الشيخ در وهلل القد، يف والرشاقة الخد يف والنعومة والسماحة

يقول: حيث الحنفي الشحنة بن الرب

ج��وه��ري ث��غ��ر در ع��ن ف��ت��ب��س��م��ت ج��ن��س��ه��ا ع��ن س��اءل��ت��ه��ا ح��ب��ش��ي��ة
أم��ح��ري ج��ن��س��ي ت��ب��غ��ي��ه ف��م��ا ق��ال��ت: خ��ف��ى م��ا ن��ع��وم��ة ع��ن أس��أل ف��ط��ف��ق��ت

األمحرية عىل تفوق والسحرتية والظرف، باللطف السحرتية عىل تفوق واألمحرية
هللا ريض منهم النجايش إن وقيل: مطلق، وخصوص عموم فبينهما والعنف، بالشدة
بخطابه وفازوا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يدي بني بحرابهم لعبوا الذين أرفدة بني إن ويقال: عنه،
آخران نوعان النوعني هذين من ويقرب منهم، أرفدة» بني يا «دونكم لهم: قوله أعني
الشيخ وقال أزاره، يسمى آخر ونوع وقرت قمو وهما آخران ونوعان وبلني الدموات نوع

أبيات: من البزاعي الدين شهاب

أزاره م��ن أو زي��ل��ع ج��ل��ب م��ن ش ال��ح��ب��و ب��ن��ات م��ن ح��ال م��ا وخ��ذ
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غريه: وقال

ال��ح��ب��ش��ه ط��ري��ق وع��ن زي��ل��ع ع��ن س��ائ��ل��ي ي��ا
م��ش��رب��ش��ه ب��ح��س��ن��ه��ا وص��ي��ف��ه ص��ح��ب��ت��ه��ا
األن��ج��ش��ه ف��ت��ي��ات م��ن أص��ل��ه��ا أن ت��ذك��ر
خ��م��ش��ه ق��د ل��م��ن ط��وب��ى ف��ي��ا ال��خ��ال وع��م��ه��ا
خ��دش��ه ي��وًم��ا ال��وه��م ـ��ه ف��ي��ـ م��ر ل��و وخ��ده��ا

وانعطاف عودة

الذي هو باألجداد، علمنا ينتهي وإليه لجامعه السابع الجد وهو الرحمن عبد الشيخ إن
وانتقل جدة إىل البحر طريق من فقدم خلف، عن سلًفا خربه إلينا ووصل بالده من ارتحل
ولقي سنتني، بها فجاور املنورة املدينة إىل أيًضا وذهب مراًرا، وحج بها فجاور مكة إىل
طريق مرصمن وحرضإىل جدة إىل رجع ثم عنهم، وتلقى األشياخ من بالحرمني لقي من
األشياخ حضور والزم بالرواق وجاور العارش، أوايل يف األزهر الجامع إىل فدخل القلزم
فلما لهن. وولد وتزوج طايفته عىل والتكلم الرواق عىل شيًخا وتوىل التحصيل يف واجتهد
بطلب واالشتغال الصالح قدم عىل ونشأ محمد، الدين شمس الشيخ ولده خلف مات
وكان بالرواق واملعقول الفقه يف دروًسا وأقرأ وأنجب كوالده، الرواق مشيخة وتوىل العلم،
ليلتني أو ليلة إال عياله عند يبيت وال والسنن، الجماعة ومالزمة الصالح من غاية عىل
السهارة عىل الليل أول باملطالعة االشتغال ألجل بالرواق بيبتها لياليه وغالب الجمعة، يف
الشتوية الليايل بعض يف انطفأ الرساج أن كراماته من وعد له اتفق ومما آخره، والتهجد
ليرسجه وذهب قنديًال، وأخذ منكرًها نومه من فقام رساًجا له ليرسج النقيب فأيقظ
لينظر بعد من إليه ونظر القنديل، ذلك فسرت نوًرا رأى الرواق من وقرب به عاد فلما
اليمنى يده وسبابة اليسار يده يف وهو الكراس يف يطالع فوجده اإلرساج أتاه أين من
بالقنديل النقيب دخل ثم نورها يف ويطالع املستنرية، الشمعة مثل تيضء وهي رافعها
إليه وآشار التجسس عىل فعاتبه النقيب من ذلك الشيخ وعلم الضوء، ذلك فاختفى
ابنه وخلف تعاىل هللا رحمة إىل وتويف قليًال، إال ذلك بعد الشيخ يعش ولم رسه، بكتمان
وثروة شهرة له وصار والعمل، العلم مالزمة يف أسالفه قدم عىل أيًضا فنشأ عيل الشيخ
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أخيه حياة يف ومات الجويني، الرحيم عبد القايض العالمة اإلمام بنت بزينب وتزوج
ولدي عىل وقفتها ملكها يف جارية أماكن الجوينية لزينب وكان وألف، وثمانني تسع سنة
والدته فكفلته رضيًعا، إبراهيم الجد أعقب حسن الشيخ تويف وملا املذكورين، زوجها
أيًضا فنشأ األنصاري، املنزيل عمر بن محمد الضابط العمدة الشيخ بنت مريم الحاجة
سنة يف الدلجي أفندي الوهاب عبد بنت بستيتة فزوجوه الحلم بلغ حتى صالًحا نشوءًا
ومائة عرش سنة يف وولدته باملرتجم وحملت السنة تلك يف بها وبنى وألف، وماية ثمان
والدته فربته سنة عرشة ست ذاك إذ والده وسن واحد شهر وعمره والده ومات وألف،
يف وقرروه النرشتي، محمد الشيخ العالمة اإلمام ووصاية املذكورة أبيه أم جدته بكفالة
ترعرع حتى حجورهم يف فرتبى املذكور الويص عنه واملتكلم كأسالفه الرواق مشيخة
ومتن الجوهرية األلفية فحفظ املتون بحفظ واشتغل سنني، عرش وعمره القرآن وحفظ
وغري الفرايض يف الشحنة ابن ومنظومة والرحبية، السلم ومتن الفقه يف الدقايق كنز
األزهر، بطريق خادمه مع مر أنه سنة عرشة ثالث ابن وهو ذلك أثناء يف له واتفق ذلك،
والناس السن يف طاعن ووقار جاللة وعليه والشيبة، الوجه منور مقبل شيخ إىل فنظر
الرشنباليل، الشيخ ابن أنه وعرف عنه فسأل به، ويتربكون يده تقبيل عىل يزدحمون
يكون «من وقال: يده عىل وقبض وتوسمه الشيخ إليه فنظر كغريه يده ليقبل إليه فتقدم
اسمع وقال: وقف ثم بالشبه، عرفته وقال: فتبسم عنه، فعرفوه أبوه؟ ومن الغالم هذا
وتتصل وأجيزك شيا عيلَّ تقرأ أن وأحب والدي عىل قرأ وهو جدك عىل قرأت أنا ولدي يا
كل يف عنده الحضور والزم إشارته فامتثل باألجداد، األحفاد وتحلق اإلسناد سلسلة بيننا
«الحمد ونصها: اإلجازة له وكتب العبادا يف والده تأليف اإليضاح نور متن عليه وقرأ يوم
دينه يف التفقه حالوة وأذاقه طريقه، سواء إىل وأرشده بتوفيقه، عبده عىل أنعم الذي هلل
وعظيمه اإلنعام بلطايف املنعم له رشيك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد تحقيقه، وتمام
والجرب الكامل، الخري إىل الهادي ورسوله عبده محمد وسندنا سيدنا أن وأشهد ودقيقه،
وجنوده الشيطان كيد من محفوًظا وجوده، بحر يف مغموًرا أحد كل فأصبح الشامل،
املوفق النجيب، الولد لدي حرض فقد وبعد األخيار، وصحابته األطهار، آله عىل وتعويقه،
نور العظام، الفضال ونتيجة األعالم، العلما سليل الباهر، الذكي املاهر، الفطن اللبيب،
الشيخ املحققني، وإمام املسلمني مفتي العالمة بن ابراهيم الدين برهان بن حسن الدين
أوله من اإليضاح نور متن عىل وقرأ فيه، وبارك أسالفه هللا رحم الحنفي الجربتي حسن
الشيخ العالمة اإلمام وسندي سيدي تعاىل هللا رحمة إىل املندرج والدي تأليف آخره إىل
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إجازة روايته يل يجوز ما وجميع عني ذلك يروي أن وأجزته الرشنباليل، عمار بن حسن
عن هو ذلك تلقى كما عنه هللا ريض النعمان حنيفة أبي وبفقه به أجازني كما عامة
عبد القايض عن الكنز شارح الشلبي العالمة عن الكنز نظم شارح املقديس عيل الشيخ
عالء عن الهداية قارئ الدين رساج عن الهمام بن الكمال املحقق عن الشحنة بن الرب
العزيز عبد بن الدين عالء عن الهداية، شارح الدين جالل السيد عن السريامي الدين
الدين برهان عن الكردي، األئمة شمس عن الكنز، صاحب الدين حافظ عن البخاري،
األئمة شمس عن الرسخيس، األئمة شمس عن البزدوي، اإلسالم فخر عن الهداية، صاحب
عبد عن البخاري، الفضل بن محمد اإلمام عن النسفي، عيل ابن القايض عن الحلواني،

السندموني. هللا
محمد اإلمام عن املذكور، أبيه عن البخارى حفص أبيه بن هللا عبد األمري عن
النعمان حنيفة أبي األعظم اإلمام عن يوسف أبي اإلمام عن الشيباني، الحسن بن
اإلمام عن النخعي، إبراهيم عن سليمان، بن حماد اإلمام عن عنه، هللا ريض ثابت بن
السالم، عليه جربيل الوحي أمني عن ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عن مسعود بن هللا عبد عن علقمة،
تعاىل وهللا والنجوى، الرس يف هللا ومراقبة بالتقوى األعز الولد وأوىص وجل، عز هللا عن
الدين أساس يف الصالح السلف عليه كان ملا وأياه ويهدينا وبعلومه به وينفع يوفقه
ربيع ثالث يف الحنفي الرشنباليل حسن بن حسن تعاىل هللا إىل الفقري ذلك قال ورسومه.
جاوز وقد السنة تلك آخر يف الشيخ وتويف وألف، وماية وعرشين ثالث سنة من األول
اإلمام عىل العرصوتفقه وحرضأشياخ العلوم، طلب يف واجتهد املرتجم واشتغل التسعني،
املختار والدر للعيني الكنز رشح عليه وحرض الرضير، السيوايس عيل السيد العالمة
للكمال التحرير ورشح فرشته البن املنار ورشح نجيم البن والنظاير األشباه وكتاب
التونيس أحمد الشيخ العالمة وعىل السعد، ومخترص الجوامع جمع ورشح الهمام بن
عىل والسيد خرسو، ملال والدرر الزيلعي للعالمة الكنز رشح الحنفي بالدقدويس املعروف
الرحيبة عىل والشنشوري الفرايض يف الشحنة بن منظومة ورشح الفرائض يف الرساجية
مالمسكني الحنفي العقدي عيل الشيخ وعىل التحفة، ورشح الحكم ومتن والتلخيص
ومنظومة والقلصادي الغبار علم يف والنزة واملنار والرساجية الهداية ومتن الكنز عىل
وفتح األبحر ملتقى الحنفي الزيادي العزيز عبد بن محمد الفقيه وعىل الهايم ابن
وإيساغوجي، والبيان املعاني يف الجمان وعقود والقدوري هللا عطاء البن والحكم القدير،
بالصباغ الشهري االسكندري مصطفى بن أحمد الشهاب املحدث الفقيه الشيخ وعىل
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والكشاف للسعد املقاصد ورشح واملواقف العقايد ورشح الرباهني وأم الكربى رشح
والقطب واملشارق، النووية واألربعني ودراية رواية والصحيحني والشمايل والبيضاوي
ابن رشح املنويف منصور الشيخ وعىل النخبة، ورشح اللدنية واملواهب الشمسية، عىل
ترصيف ورشح والتوضيح، واألزهرية اآلجرومية عىل خالد والشيخ األلفية عىل عقيل
وعىل الخزرجية، عىل اإلسالم وشيخ التهذيب، عىل والخبييص التلمسانية ورشح العزى
عىل والعصام والعضدية البحث وآداب والسمرقندية الورقات رشح النمريس عيد الشيخ
واألعداد والكسورات املناسخات وأعمال والعروض واملقابلة الجرب وعلم السمرقندية،
واملطول املفتاح تلخيص الربليس شلبي الشيخ وعىل والحساب، واملساحة والغربال الصم
ورشح والفاكهي األلفية عىل املكودي الرضير السجيني محمد الشيخ وعىل والتجريد،
العماوي أحمد الشيخ وعىل واملطول، الحاجب ابن مخترص ورشح ومالجامي، الشذور
والكايف السنويس مخترص ورشح الصغرى عىل والسكتاني السالم لعبد الجوهرة رشح
األشموني املدابغي حسن الشيخ وعىل املقاصد، ورشح الصغري والجامع األصول ونوادر
السلم عىل رشحه امللوي الشيخ وعىل واملغني، اإلعراب وقواعد املراح ورشح األلفية عىل
واملسندات. واملسلسالت الستة الكتب وأوايل املسالك وأوضح الغيطي، معراج ورشح
وجد وغريهما، العجمي العز وأبو البشبييش الرءوف عبد الشيخ دروس أيًضا وحرض
واملعقول الفقه يف بالرواق ودرس وناضل وباحث عرصه أهل فاق حتى التحصيل يف
عندما الخرنوب بربع النيل عىل مرشف مكان أبيه أم لجدته وكان ببوالق، وبالسنانية
وله بوالق، إىل يعود ثم الجامع، إىل يغدو فكان مدة فسكنها لسدته مالصًقا النيل كان
ثم درًسا هنا فيميل السنانية إىل يعود ثم حصة، فيه يجلس الخرنوب بربع حاصل
فانتقلت القديم والصيني املتاع من كثرية أشياء فيه وتلفت فيه، بما املنزل ذلك احرتق
وهي النزاهة، بقصد النيل أيام يف العتيقة بمرص لها مكان إىل يذهبون وكانوا مرص، إىل
واحتياجات املرصف عرفت «ما يقول: كان إنه حتى العلوم تحصيل عىل أعانته التي
والرشاء والبيع التجارة يعاني كان بالعلم اشتغاله ومع موتها»، بعد إال والعيال املنزل
ووقفت وعقارات أمالك ولها وثروة غنى ذا جدته وكانت واملقايضة، واملضاربة واملشاركة
ومنزل ومرجوش، وبالغورية بجوارها والحوانيت بالصنادقية الوكالة منها أماكن عليه
املسلمني أيتام إلقراء ومكتب خريات عدة وقفها يف ورتبت األقبغاوية، املدرسة بجوار
املواسم لياىل يف وختمات يوم كل يف تقرأ وربعة املذكورة للوكالة املواجه بالحانوت
واأليتام الفقهاء عىل تفرق جواميس وثالث رمضان ليايل من ليلة كل يف ثريد وقصعتني
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باش أغا عيل األمري جده موت بعد املذكورة بجدته وتزوج األضحية، عيد يف والفقراء
والسويس الطور قالع حكم وله بابنته املرتجم وتزوج بالطوري، املعروف متفرقة اختيار
وملا واالحتياجات، العلوفا عليهم ويرصف املرابطون، وبها عامرة ذاك إذ وكانت واملويلح
عداد يف كونه مع مدة املرتجم بعده ذلك تقلد وثالثني سبع سنة املذكور أغا عيل مات
وأرسل طويلة مدة بعد ماتا حتى كنفه يف يزاال ولم وعليٍّا عثمان معتوقيه وربى العلماء،
لذلك فتكدر هناك فقتلوه املويلح، قلعة عىل جربجيٍّا الحصايف سليمان يسمى له خادًما
األمري بنت زوجته وماتت االشتغال، من شأنه عىل وأقبل عنه، وأعرض األمر هذا وترك
بالخشاب املعروف يوسف بن جلبي رمضان ببنت فتزوج أبيها حياة يف املذكور أغا عيل
ذلك ومن ووأوقاف. وعقارات أمالك ولهم ببوالق وثروة مجد بيت وهم محمد كور تابع
جامع تجاه وآخر النيل بساحل كبري وبيت الزردكاش جامع تجاه وحوانيت وربع وكالة
وفيه الحاشية رقيق حسنًا إنسانًا وكان املذكور جلبي رمضان سكن وهو جربجي، مرزة

قوله: الكتب إعارة يف نظمه ومن جيدة، وسليقة فضيلة

ت��ل��ف��ي ل��ذاك ت��ع��ود ال ف��إن��ك ألل��ف وال ت��ع��ره ال ك��ت��اب��ك
ي��ك��ف��ي ف��ي��ه ف��ق��دك خ��ال��ف��ت ف��إن ع��ل��ي��ه ي��ًدا وش��د ق��ول��ي ف��خ��ذ
ك��ف��ي أع��ط��ت��ه م��ا ف��ق��د ت��ك��رر ق��د ب��ل ال��ن��ص��ح ف��ي م��ق��ل��ًدا ول��س��ت
ي��ك��ف��ي ك��ان إن م��ث��ل��ه ن��ظ��ي��ًرا ف��اق��ب��ض ل��إلع��ط��اء أل��ج��أت ف��إن
أل��ف ت��س��ع��ي��ن إل��ى أح��ًدا ف��ض��ف ح��س��ابً��ا ن��اظ��م��ه اس��م ت��رم وإن

يف ابنته واستمرت وألف، وماية وثالثني تسع سنة املذكور جلبي رمضان ومات
ستون وعمرها وألف وماية وثمانني اثنتني سنة املحرم يف ماتت حتى املرتجم عصمة
وخمسني، إحدى سنة يف صحبته وحجت املصونات، الخريات الصالحات من وكان سنة،
من له تشرتي كانت أنها وطاعتها له برها جملة ومن مطيعة، وله بارة به وكانت
حصول وتعتقد إليه وتقدمهن واملالبس، بالحيل وتنظمهن مالها من الحسان الرساري
فال الجواري ويشرتي الحرائر من كثريًا عليها يتزوج وكان بذلك، لها والثواب األجر
الغريبة الوقايع ومن الغرية، من النساء يف يحصل ما عندها يحصل وال ذلك من تتأثر
أوصاه بمكة، الحلبي عمر الشيخ به واجتمع وخمسني، ست سنة يف املرتجم حج ملا أنه
من عاد فلما وكذا، كذا وصفتها البلوغ دون بكًرا تكون بيضاء جارية له يشرتي بأن
الغرض عىل وقع حتى يزل فلم املطلوب منهن لينتفي الجواري اليرسجية طلب الحج
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صحبته، بإرسالها أوصاه من مع يرسلها حتى املذكورة زوجته عند وأدخلها فاشرتاها،
فقالت: ذلك، ونحو الزوادة من يجب ما لهم لتعمل بذلك أخرها السفر وقت حرض فلما
جعلتها وقد أوالد يل وليس فراقها، عىل أقدر وال شديًدا حبٍّا الوصيفة هذه أحببت إنى
أبًدا، عندها من أذهب وال سيدتي أفارق ال وقالت: أيًضا بكت والجارية ابنتي مثل
ثم ففعل. غريها أنت واشرت عندي من ثمنها ادفع قالت: العمل؟ يكون وكيف فقال:
سنة يف بها وبنى حدتها، عىل مكانًا لها وفرشت وجهزتها عليها له وعقدت اعتقتها إنها
أوالًدا، له وولدت صارترضتها كونها مع ساعة فراقها عىل تقدر ال وكانت وستني خمس
عليها وثقل ملرضها فمرضت الجارية، مرضت املذكورة وثمانني اثنتني سنة يف كان فلما
غطوسها حالة يف وكانت موالتها، إىل فنظرت النهار ضحوة يف الجارية فقامت املرض
ثم يومها، قبل يومي اجعل سيدتي بموت قدرت كنت إن وسيدي «إلهي وقالت: فبكت
آخر موالتها فاستيقظت بجانبها، فأضجعوها الليلة تلك وماتت الحال بها وزاد رقدت
قلبي إن فقالت: نائمة إنها لها: فقالوا زليخا زليخا تقول: وصارت بيدها وجستها الليل
فلما الباقية، حياتك لها: فقالوا ذلك عىل يدل ما منامي يف ورأيت ماتت أنها يحدثني
حتى وتنتحب تبكي وصارت بعدها يل حياة ال تقول: وهي وجلست قامت ذلك تحققت
ورجعت جنازتها وشالوا يديها بني وغسلوها وتجهيزها، تشهيلها يف ورشعوا النهار طلع
اليوم يف أيًضا بجنازتها وخرجوا النهار آخر وماتت املوت سكرات يف ودخلت فراشها، إىل
سنة. عرشة أربع ذاك إذ سني وكان ووعيته، ورأيته شاهدته ما أعجب من وهذا الثاني،
وحسن األنيس أفندي هللا عبد عىل فكتب الخط بتجويد اشتغاله أيام يف املرتجم واشتغل
يكتب أن وأذنوه الكتبة وأجازه ذلك، أحكم حتى والنسخ الثلث طريقة الضيائي أفندي
لفصوص النقاش الهندي أفندي أحمد عىل التعليق يف جود ثم اصطالحهم عىل اإلذن
والقرمة الديواني وكتب عليها، ومىش طريقته خطه عىل وغلب ذلك، أحكم حتى الخواتم
يعتقدون واألتراك األعاجم من كثريًا إن حتى والرتكي، الفاريس واللسان الشاهدي وحفظ
اشتغل وأربعني أربع سنة ويف ولغتهم، بلسانهم التكلم يف لفصاحته بالدهم من أصله أن
واملجيب املارديني للبسط الحقايق رقايق النجاحي محمد الشيخ عىل فقرأ بالرياضات،
هنا وإىل السبط، ومنحرفات املجدي البن والدر والرضوانية الالذقي ونتيجة واملقنطر
وعرف الحجاب، عنه وانكشف الباب، له انفتح ذلك وعند النجاحي الشيخ معرفة انتهت
واملعدل، الحقيقي واألصل واألول الثاني وامليل واألرباع والتقاسيم واالرتفاع السمت
الكنوز، وفتح الرموز، وحل غارف، الفن بحر من كان من وكل املعارف، أرباب وخالط
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املنحرقات يف الوسايط أشكال وحقق والتقويم، والتعديل اليتيم، الدر نتايج واستخرج
والحل والتقريب والتسهيل والنطاقات التداوير وحركات واملحلوالت والزيج والبسايط
وأذعنت الصناعة، يف الرياسة إليه وانتهت األعمال، ودقائق والظالل والسهام والرتكيب
له وشهد املشرتي وناظره الراصد وجمشيد عطارد له وسلم بالطاعة، املعرفة أهل له
وقد والثريا، العيوق بمنكبه وزاحم عليٍّا مكانًا العلم ذلك من وتبوأ واألبهري، الطويس
العلوم من متضلًعا وكان الهندي. الدين حسام الشيخ الفهامة والحكيم العالمة القدوة
عليه واجتمع القديمة مرص يف بمسجد فنزل والفلسفية، الحكمية واملعارف الرياضية
الهيئة، يف أشياء عنه وتلقوا الدمنهوري أحمد والشيخ الوسيمي الشيخ مثل: الطلبة بعض
فلم عليه بكليته وأقبل وأحبه، الشيخ به فاغتبط عنه، لألخذ إليه فذهب املرتجم خربه فبلغ
الجغميني عليه وطالع بأوده وقام نزله وأكرم مكانًا، له وأفرد داره إىل نقله حتى به يزل
من عليها وما األبهري الدين ألثري الحكمة وهداية والتذكرة والتبرصة زاده وقايض
الهندسة يف التأسيس وأشكال وتحقيق، بحث قراءة وامليبدي السيد مثل والرشوح املواد
والجغرافيا اإلرتماطيقي وعلم واألكر، والغايات واملبادي واملتوسطات إقليدس وتحرير
فيها، الواصلني من وكان اإللهية الصنعة علم يلقنه أن أراد ثم ذلك، وغري املساحة وعلم
عنه يحكى وكان للنفس، املهذبة العلوم بسوى االشتغال نفسه وأبت ذلك عن فغالطه
عنده يزل ولم يشء، كل يف الواصلني ل الكمَّ من كان بأنه تشعر وإشارات وعبارات أموًرا
الغالني محمد الشيخ العالمة اإلمام مرص إىل وقد بالده. إىل وسافر الرحلة عىل عزم حتى
وقرأ األوفاق علم عنه وتلقى املرتجم، عليه فاجتمع األتراك، بدرب وسكن الكشناوي
املخمس خصوص يف واملرجانية والرتياق والدر للقوصوني الجزنائية منظومة رشح عليه
ذلك، وغري للحروف التكسري وعلم املئيني والوفق والضوابط واألصول الوسط، الخايل
وجواره زوجته وصحبته عنده أنزله رجع فلما هناك، وجاور الحج إىل الشيخ وسافر
ترجمته، يف ذلك ذكر تقدم كما مات حتى يزل ولم مؤلفاته، غالب عنده وكمل وعبيده،
بن أحمد بن وعمر البرصي سالم بن هللا وعبد النخيل الشيخ حجاته يف املرتجم ولقي
محمد والسيد السندي الحسن وأبو الكوراني السندي حياة محمد والشيخ املكي عقيل
الحسن أبو ولقنه عنه، أيًضا عنه هم وتلقوا وأجازوه عنهم وتلقى وغريهم، السقاف
عمر الشيخ إجازة صورة وهذه اإلدريسية. واألسماء النقشبندية السادة طريق السندي
وسالم وكفى، هلل الحمد الرحيم الرحمن هللا «بسم نقل: خطه ومن عقيل بن أحمد بن
أجمعني وصحابته الطاهرين، وعرتته أنبيائه أفضل خصوًصا اصطفى الذين عباده عىل
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أن والخصوص، العموم ألسنة عليه وتوافقت النصوص عليه تطابقت مما فإن وبعد،
والنعماء، اآلالء ذي ملحبة املوجب األنبياء، سيد هدى تباع ال الغراء السنة عن الباحث
زماننا يف يبق لم أنه املعلوم ومن األعىل. املقام إىل واملرفوع املعىل، بالقدح الفائز هو
هو الهمة فذو والناد، املنزل أهل انتقال بعد اإلسناد، برسوم التعلل إال منها يتداول ما
يف ويناقش معناه، عن ويفحص متنه فهم يف وينافس أعاله، تحصيل عىل يثابر الذي
إىل والعمل العلم من املتني بعزمه الراقي األجل الشيخ وهو أال مغناه، عليهم الذين رجاله
الجربتي، حسن الشيخ بن إبراهيم املرحوم بن حسن الشيخ وأستاذنا سيدنا محل أعىل
االمتثال، من ا بدٍّ أجد لم فلما أجيزه. أن الفقري هذا من فطلب اإللهي باملدد هللا أمده
بذكره املنوه املذكور حسن الشيخ موالنا أجزت والفعال: القول يف التوفيق سايًال قلت
ومسموع، مقروء من روايته وعنى يل يجوز ما األجور له تعاىل هللا أجزل السطور، أعىل
الرجال وسري األلفاظ وضبط والصيانة هللا تقوى من املعترب برشطه وفروع، وأصول
ومن بل ومنهم عدة؛ الشدائد يف هم عدة، أكابر شيوخ بذلك أجازني حسبما والديانة،
قراءة وغريه الحديث كتب من كبريًا جانبًا عليه قرأت أن بعد ألمي وجدي سيدي أجلهم
مني حسن الشيخ موالنا سمع وقد التوفيق، أهل الشيوخ من وغريه وتدقيق، تحقيق
عني فلريو واملوطأ، ماجه وابن والتزمذي والنسائي داود وأبي ومسلم البخارى أوايل
من هو ملن كتاب أو سند رفع أراد متى روايته بي اتصلت مما شاء متى املذكور املجاز
األكابر بأخذ العادة جرت ولكن ذلك، عن غنية يف قدسه وزكا أنسه دام وهو الدراية، أهل
بالصالة له أجزت وكذلك واألواخر، األوايل سيد سند فهي لسوادنا، تكثريًا األصاغر عن
لكمالك نهاية ال كما وآله محمد سيدنا عىل صل اللهم الصيغة: بهذه النفع املشهورة
ابراهيم املال بن طاهر الشيخ موالنا بها أجازني جسبما جره، عدو بنصب كماله وعد
موالنا شيخه عن سابًقا باملدينة الحنفية مفتي املنويف حسن الشيخ شيخه عن الكوراني
والعشاء املغرب بني بها يصيل أن وأمره شيوخه، أجالء بعض عن الشربامليس عيل الشيخ
يف املجد العلم هذا ملبتغي خصوًصا فتحها نتايج يظهر عليها وباملواظبة معني عدد بال
ضاعف املذكور الشيخ أجزت وقد أهليه. من وجعله بالعلم تعاىل هللا نفعه ذويه من طلبه
لخل وإقرائها بقراءتها السهروردية اإلدريسية األربعينية باألسماء األجور، له تعاىل هللا
عن أيًضا بها سندي اتصل وقد الشيوخ، من جملة بذلك أجازني كما وجد، إن صادق
الرحمة شآبيب عليه أنزل النخيل محمد بن أحمد الشيخ موالنا األمجد وسيدنا موالنا
الدين شهاب الشيخ عن الديربي حجازي الشيخ عن يرويها وهو العيل، الواحد والغفران
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النحراوي، عثمان للشيخ برشحها أيًضا شيخه وأجازه الشناوي، الخامي عيل بن أحمد
السوداني، الدين كمال الشيخ العظام اإلدريسية باألسماء أجازني عثمان: الشيخ قال
السيد عن أحمد هللا صبغة السيد عن الشناوي أحمد املواهب أبي شيخه عن يرويها وهو
حصور، الحاج عن الغوث محمد بالشيخ الشهري حميد الحاج عن العلوي الدين وجيه
الدين ركن الشيخ عن السناري قاضن الشيخ عن سريمست هللا هدية الفتح أبي عن
وجيه سيدي عن السهرودي، الشيخ عن الفضل أبي الدين صدر الشيخ عن الفتح أبي
الدينوري ممشاد الشيخ عن الدينوري أسود أحمد الشيخ عن بعمويه، املعروف الدين
معروف الشيخ عن السقطي رسي خاله عن البغدادي الجنيد القاسم أبي الشيخ عن
حسن التابعني سيد عن العجمي حبيب الشيخ عن الطائي داود الشيخ عن الكرخي،
سيد وموالنا سيدنا عن طالب أبي بن عيل سيدنا واملغارب املشارق إمام عن البرصي،
لجميع الحاوي الرسول النبي وخليله وصفيه وحبيبه، ورسوله عبده الحق حبيب الخلق
لكل املبعوث العلية، واملراتب السنية الصفات لكل الجامع والفرعية، األصلية الكماالت
عرب من والفريقني والثقلني الكونني سيد الحق، العالم من بالقرب املتخصص الخلق،
عقيل بن أحمد بن عمر ذنبه أسري تعلمه وكتبه، بفمه ذلك قال ملسو هيلع هللا ىلص، محمد عجم، ومن
عنهم تعاىل هللا عفا البرصي سالم بن هللا عبد الشيخ موالنا وحفيد باعلوي، السقاف
وجميع الدين يف ومشايخي وأصويل ينساني ال أن املذكور الشيخ من سايًال أجمعني،
به أويص بما وأويص وسكناته، وحركاته وجلوات خلواته، يف الدعوات صالح من أقاربي
والرشاد، الهدى سبيل وأتباع االستعداد، وكمال التقوى مالزمة من املسلمني نفيسوساير
ويجنبنا والعمل، القول لصالح واملسلمني وإياه يوفقني أن املنان الكريم تعاىل هللا وأسأل
سيد سنة عىل يميتنا وأن الراشدين، والهداة العاملني العلماء من ويجعلنا والزلل. الخطأ
وللمرتجم وحني. وقت كل يف أجمعني، وصحابته آله وعىل وسلم عليه هللا صىل املرسلني
أفندي عيل مثل وشاركوه، وشاركهم عنهم وتلقى بهم، اجتمع كثريون هوالء غري أشياخ
اللطيف عبد والشيخ الفايس، القشتايل أحمد بن سليمان ربه عبد والشيخ الداغستاني،
النشييل، محمد والشيخ الخوانكي، رمضان والشيخ الكالرجي، يوسف والجمال الشامي،
الزمزمي، إبراهيم والشيخ املكي، الشكور عبد حسني والشيخ الحلبي، عمر والشيخ
وكان وفا، بن الخالق عبد واألستاذ الكرتيل، أفندي وأحمد مسكني، قطة أفندي وحسن
الرحمن، عبد السيد وولده التداني، بأبي كناه الذي وهو باألحزاب، وأجازه به، خصيًصا
املشايخ من وكثري األحمدي، الشناوي بندق عيل والشيخ العيدرويس، هللا عبد والسيد
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الجوهري، أحمد والشيخ اإلسقاطي، عمر والشيخ البنوفري، محمد السيد مثل: األزهرية
الحلبي ابراهيم والشيخ الراشدي، أحمد والشيخ املرتجم، خال بن الدلجي أحمد والشيخ
واألخيار، األكابر من وغريهم مسكني، مال محىشَّ سعودي والسيد الدر، حاشية صاحب
وعال العيون، باإلجالل ورمقته والفنون، املعارف يف كمل حتى واألنوار، األرسار وأهل
يف ذكره وشاع األذواق، أهل له وأذعنت األقران، بني وتميز الزمان، علماء عىل شأنه
كل من إليه وأتوا األفاقية، النواحي من والواردون البلدانية، الطالب عليه ووفد اآلفاق،
بعد ينفر من فمنهم بعرفاته، والوقوف فضله بكعبة الطواف ولزموا مليقاته، يسعون فج
هللا رحمه وكان بساحته، االعتكاف عىل يواظب من ومنهم أمينته، وبلوغ نسكه إتمام
مناه، الراجي ويبلغ حماه أن من كل يكرم للواردين، املحيا طلق للطالبني، املورد عذب
والريافة الصدر وسعة والطالقة البشاشة مع مرماه، أقىص والرغب جدواه، واملعتفي
والصفات، األخالق حسن مع واملعتدي، الجاهل ومسامحة املجتدي، عىل املنة رؤية وعدم

سجدات: أيات كأنها الخنارص لها سجدت التي

ي��ن��ت��س��ج وال��ف��ض��ل وال��ح��ج��ا ال��ع��ال م��ن��ه��ا م��ه��ذب��ة أخ��الق ص��ح��ائ��ف ل��ه

وقوًرا والرذايل، النقائص عن منزهة والفواضل، للفضايل جامعة ذاته وكانت
يخاصم وال أحًدا يعادي وال للقلوب، محبوبًا النفوس يف معظًما األعني يف مهيبًا محتشًما
مكارم وأما األشياء، من يشء يف عليه ينقم من وال يكرهه من تجد ال فلذلك الدنيا؛ عىل
إىل واالنبساط الغيط وكظم النفس، ورشف والقناعة والتواضع والصفح والحلم األخالق
مقاًما لنفسه يرى وال لذلك، تكلف غري من وطبعه سجيت ذلك كل والحقري الجليل
التالميذ عىل مشيخة وال معرفة وال علم دعوى وال األمور، يف التصنع يعرف وال أصًال،
واألمرا األكابر قلوب يف عظيمة منزلة وله اليد، تقبيل وال التعاظم يرىض وال والطلبة،
ويرسل والشفاعات، املقتضيات لبعض إليهم ويذهب إليه ويسعون واألعيان، والوزرا
يف ومنزلة محبة عندهم وله فيها، يتكلم حاجة يف يتوانون وال شفاعته يردون فال إليهم
ورغبتهم واصطالحهم، ولغتهم بلسانهم ملعرفته األشياخ من نظراته عن وزيادة قلوبهم
أكابر وخصوًصا غريه، دون بها املختص واملعارف واألرسار املزايا من فيه يعلمونه فيما
باشا وراغب الحكيم ابن باشا عيل مثل منهم، والفضال العلوم وأهل والوزرا العثمانيني
ذلك وكل وهادوه، وأكرموه التبديل، يف أحيانًا إليه ويأتون وغريهم، الكور باشا وأحمد
أو فايظ أو مرتب أو بوظيفة الدنيا أسباب من ليش التطلع وعدم والعزة العفة مع
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أيام يف وحج ومحبة، صحبة الفقار ذي بك عثمان األمري وبني بينه وكان ذلك، نحو
كان ما سوى منه يصله ولم حاله، وصلب ماله من مرات له مرافًقا الحج عىل إمارته
أسفل من ضيًقا بالصنادقية الذي سكنه منزل وكان الهدية، سبيل عىل إليه يرسله
فلم واسعة داًرا له يبني أو له يشرتي أن عىل كتخدا ابراهيم فعالج الدرج، وكثري
من بالقرب املنزل هذا أحدها مساكس ثالثة له وكان كتخدا الرحمن عبد وكذلك يقبل،
ويف مرزة، جامع تجاه القديمة زوجته ومنزل النيل بشاطئ باإلبزارية وآخر األزهر،
يقتني وكان وتالمذته، أصحابه مع فيها ينتقل فكان وخدم، ورسار زوجة منزل كل
وأربعون نيف األوالد من له ومات والسود، والحبوش البيض والجواري والعبيد املماليك
يرى وكان الحقري، سوى األوالد من له يعش ولم البلوغ، دون كلهم وإناثًا ذكوًرا ولًدا
واكرمه، ورغبه عليه وأقبل به فرح طالب أتاه وإذا العبثيات، من العلم بغري االشتغال
من ومنهم عياله. جملة من وصار عنده، للمجاورة دعاه وربما غريبًا كان إذا وخصوًصا
من ثيابه غسل حتى معاشه أمر من يشء إىل يتكلف ال ونياًما قياًما عاًما عرشين أقام
مثل: طبقة بعد طبقة املحققني وقته علماء من كثري عليه وأنجب ضجر، وال ملل غري
الخياط، االتقان أبي مصطفى والشيخ الحلبي، إبراهيم والشيخ الراشدي، أحمد الشيخ
الصيحاني إبراهيم والشيخ العرويس، أحمد العالمة والشيخ التونيس، قاسم والسيد
عبد والشيخ القلعي، الحسن أبي الشيخ مثل أدركناها التي األخرية والطبقة املغربي،
والشيخ النفراوي، إسماعيل بن محمد الشيخ فهم له املالزمون وأما البناني. الرحمن
محمد والشيخ األمري، محمد والشيخ الدسوقي، عرفة محمد والشيخ الصبان، محمد
الشوبري، محمد والشيخ البوالقي، الريس مصطفى والشيخ املالكي، الجناحي الشافعي
به املختصني كانوا وهؤالء الفرماوي. محمد والشيخ العرييش، الرحمن عبد والشيخ
أفندي ومحمود والصبان النفراوي، محمد الشيخ وخصوًصا ونهاًرا، ليًال عنده املالزمني
أوالده بمنزلة كانوا فإنهم عرفه، محمد والشيخ األمري محمد والشيخ والفرماوي النييش
يباسط وكان دروسهما، إقراء وقت إال يفارقانه ال كانا فإنهما األولني، وخصوًصا
الشعرية واألبيات والنوادر واألدبيات باملناسبات ويروحهم ويمازحهم منهم أخصاءه
منازل يف صحبته وينتقلون الظريفة، والنكات اللطيفة والحكايات واملجونيات واملواليات
وأخرى العلم مدارسة يف حصة ويشغلونها األوقات فيقطعون النزهة ومواطن بوالق
عىل املالزمني ومن األدبية، والنوادر واملباسطة للمفاكهة وأخرى املسايل، مطارحات يف
أفندي ومحمد القريواني سالم والشيخ الجوهري محمد الشيخ عنه واألخذ عليه الرتداد
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تلقى وممن محمد. والسيد عثمان السيد وولداه الدمرداش محمد والسيد الجزاير مفتي
الحنفي الفقه يف الكنز عىل الزيلعي رشح تلقى العدوي، عيل الشيخ الشيوخ شيخ عنه
محققو املسائل بعض يف يناقشه فكان املواقف كتاب قرأ وملا الحكمية، املسائل من وكثريًا
حتى مكانكم اصربوا لهم: ويقول حلقته من فيقوم لهم، تصويرها يف فيتوقف الطلبة
بأسهل له فيصورها املرتجم إىل ويأتي إليكم، وأعود بذلك مني أعرف هو من إىل أذهب

لهم. ويحققها درسه إىل فريجع الحال يف ويقوم عبارة،
عنه: يقول وكان مرة، غري ذلك منه تكرر وقد واإلنصاف، الديانة أعظم من وهذا
الجميع هللا رحم هو، إال إيمانه وزاد والفلسفة الحكمة علم يف توغل من نسمع ولم نر لم

بمثلهم. فجئني أبائي أولئك
والعالمة املصيلحي، محمد الشيخ العالمة العرص أشياخ من عنه تلقى وممن
محمد والشيخ يونس بن أحمد والشيخ املسودي محمد والشيخ الجداوي، حسن الشيخ
والهداية والفلكيات الهيئة يف عنه وأخذ كثريًا الزمه السجاعي، أحمد والشيخ الهلباوي،
الروم بالد وأهايل اآلفاقيني من عنه تلقى من وأما وحوايش، ورشوًحا متونًا ذلك يف وألف
إبراهيم الشيخ الحجازيني وأجل يحصون، فال والحجازيني واملغاربة وداغستان والشام
قلما ا جدٍّ فكثري العلوم ساير يف الكتب من اقتناه وما عنده اجتمع ما وأما الزمزمي،
بإعارتها سموًحا وكان غريهم، أو العلماء من غريه عند الكثرة يف يقاربها ما اجتمع
كان إنه حتى وضياعها، وتخريمها أكثرها إتالف يف السبب كان وذلك للطلبة وتغيريها
األزهر علماء يتداول التي املستعملة الكتب من نسًخا فيه ووضع املنزل يف محالٍّ أعد
ورشوحها، واألزهرية ورشوحه، خالد والشيخ عقيل، وابن األشموني مثل: للطلبة قراءتها
السنوسية ورشوح والهدهدي الجوهرة رشوح مثل التوحيد كتب من وكذلك والشذور،
الحديث كتب وكذلك والبيان، واملعاني واالستعارات املنطق وكتب والصغريى، والكربى
ويغريون ويأخذون املكان، ذلك إىل يأتون فكانوا ذلك، وغري املذاهب يف والفقه والتفسري
التغيرية يهمل من ومنهم يرده وال الكتاب يأخذ من فمنهم استئذان، غري من وينقلون
الكتاب، آخر يهمل من ومنهم غريه، عند ويرتكها يسافر من ومنهم الكراريس، فتضيع
من بد وال الواحدة، والنسخة الواحد الكتاب يف يشرتكون والثالثة االثنني أن ويتفق
وخصوًصا سنة كل يف والتلف الضياع حصول من بد وال أحدهم، من التلف حصول
األوضاع، معوجو الطباع، منحرفو الناس وأكثر هممهم، تفرت عندما الكتب أواخر يف
من نسًخا مصطفى السلطان إليه وأرسل املتداولة، خالف نفيسة كتبًا أيًضا واقتنى
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من لديه واجتمع والجزاير، تونس وباشة ومرص بالروم الدولة أكابر وكذلك خزائنه،
ودمنة وكليلية العجم وتواريخ نامه، وشاه حافظ وديوان الكلستان مثل األعاجم كتب
الصنعة البديعة والتصاوير الزخارف التشاويه من وبها ذلك، وغري وزليخا ويوسف
حسن بوضعها اعتنى كان التي النحاس الكرا من الفلكية اآلالت وكذلك الشكل، الغريبة
حسن مات وملا ترجمتهما، يف تقدم كما الفلكي أفندي رضوان بيد الروزنامجى أفندي
واملياالت االرتفاعية االالت من غريها وكذلك تركته، من جميعها اشرتى املذكور أفندي
مثل: الصناع غالب وأدوات الهندسية، والعدد واألرباع واإلسطرالبات األرصاد وحلق
الرسم واالت والصواغ والنقاشني واملجلدين والسمكرية والحدادين والخراطني النجارين
وكان الساعاتي أفندي حسن مثل: صناعته يف وعارف متقن كل به ويجتمع والتقاسيم،
يف املعارف أرباب من وكان رضوان أفندي وعيل الساعاتي أفندي وعابدين عنده، ساكنًا
والشيخ السكاكيني وابراهيم األقفايل، محمد والشيخ االسكندراني أفندي ومحمد يشء كل
واألدهان، املياة واستخراج والتقاطري الرتاكيب صناعة يف فريًدا وكان الزبداني محمد
الهندسة علم عليه وقروا اإلفرنج من طالب إليه وحرض أَر، لم ومن رأيت ممن هؤالء وغري
إىل وذهبوا نفيسة، أشياء واالتهم صنايعهم من له وأهدوا وخمسني، تسع سنة وذلك
واستخرجوا الفعل إىل القول من وأخرجوه الوقت، ذلك من العلم ذلك بها ونرشوا بالدهم
أيام وىف ذلك، وغري املياة واستنباط األثقال وجر الهواء طواحني مثل البديعة الصنايع به
يف ونصبها الكدان، والبالط الرخامات عىل املزاول من يحىص ال ما رسم بالرسم اشتغاله
الشافعي اإلمام ومشهد وقوصون واألرشفية األزهر مثل: شهرية ومساجد كثرية أماكن
عظيمة وأخرى البوابة عىل وأخرى القرص بأعىل واحدة ثالثة منها اآلثار ويف والسادات،
هناك ينزلون كانوا الذين األمراء فراشوا باقيها وكرس قطعة منها بقي الجامع، بسطح
أغا مصطفى بالتماس بوردان وكذلك الصفر، األطعمة صواني بها ليمسحوا للنزهة؛
هللا، رحمه الرزاز جربجي رضوان بالتماس الرزازين مدفن بحوش وكذلك الورداني

هذا: وهو املذكور رضوان بذكر فيه ينوه منظوًما تاريًخا عيها ونقش

وال��ت��زم وق��ت ك��ل وراع��ى ص��ل��ى م��ن دع��اء ح��از ال��رزاز رض��وان��ن��ا
رس��م ق��د ال��ج��ب��رت��ي ح��س��ن ت��اري��خ��ه��ا أت��ى م��زول��ة ب��ح��ذاء ل��ي��س��اره
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البالط يقطعون فصاروا ذلك، تعلموا الخدم إن حتى وغريها بمنازله ذلك وغري
والقياسات باملساطر اعتداله ويهندسون واملبارد، الحديد باملماسح ويمسحونه املناشري
صناع وحفره فيبارشصناعته الرخامات عىل كان ما وأما أيًضا. ويرسمونه بل بالبياكري،
وما والظالل، املدارات أبعاد ومقادير الرسم مواضع عىل التعليم بعد باألزمري الرخام
بذلك، االشتغال ترك عنده واملالزمون عنه اآلخذون تمهر وملا والتعاريف، الكتابة من عليها
بن محمد الشيخ بتلميذه تقيد العرب أبناء من الطالب كان فإذا عليهم الطالب وأحال
واشتغل النييش، أفندي بمحمود تقيد واألتراك األعاجم من كان وإن النفراوي، إسماعيل
واملسايل الفقهية الفروع يف والتحري الفتاوي ومراجعة وإقرائه الفقه بمدارسة هو
تحريه أذهانهم يف وتقرر ودعاويهم، وقايعهم يف يستفتونه الناس عليه وانكب الخالفية،
عنده للمراجعة وتقيد غريه، دون بفتواه إال يثقون ال القضاة إن حتى والنصوص الحق
وكان لإلفتاء، بعد وترشح أمره وراج قريحته فانفتحت العرييش الرحمن عبد الشيخ
زكاة يف العينني «نزهة منها املهمة، التحقيقات بعض يف إال بالتأليف يعتني ال املرتجم
املعربة و«األقوال األشكال» غالب يف العرش يف العرش بظهور اإلشكال و«رفع املعدنني»
األرحام» ذو من األول النصف مخدرات وجوه عن اللثام و«كشف األرشبة»، أحوال عن
و«بلوغ الغايب»، عىل الحكم يف الصايب و«القول املحمل»، النسب يف املجمل و«الويش
العروض علم يف الخزرجية»، برياض البهية و«الجداول االستقبال» كيفية يف اآلمال
اعرتاض يف الضبط، و«مأخذ املختار»، الدر مخدرات بعض وجوه عن األسفار و«إصالح
أعدل عىل و«العجاله الفتحية» الرسالة عىل الفيحية و«النسمات الرشط» عىل الرشط
املقنطرات» ربع عىل املخترصات و«أخرص الحقايق» دقايق عىل الدقايق و«حقايق آلة»
الثمني «الدر باألسطحة»، يتعلق فيما و«املفصحة الفتحية» أبواب من املجنية و«الثمرات
«الدر وحاشية تكمل لم الجغميني» عىل قايضزاده «رشح عىل وحاشية املوازين»، علم يف
والحفيد العصام عىل وتقييدات حواش ذلك وغري الحج»، و«مناسك تكمل لم املختار»
هندسية وبراهني وأمثلة قايضزاده، عىل والربزنجي الحكمة يف والهداية واملواقف واملطول
ملعرفة املربعة اآللة ومنها املبتدعة. النافعة واآلالت املخرتعة، الرسومات من له وما شتى،
وبركار التاريخية والدايرة طريق، وأقرب مأخذ بأسهل واالنحرافات، والسمت الجهات،
أمر وجهل والقبابني، املوازين يف الخلل وقع وسبعني ثنتني سنة يف أنه واتفق الدرجة،
فيها وظهر مامينها، واستخراج ومشيلها وريحها تحديدها وبعد ورسمها، وضعها
وفسد األموال، وتالف الحقوق ضياع ذلك عىل وترتب املوزونات مقادير واختلفت الخطأ
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ذلك لتصحيح املرتجم همة تحركت ذلك فعند عليه، درجوا الذي تقليدهم الصناع عىل
والصغار الكبار والصنج املثاقيل وحرر والسباكني الحدادين من لذلك الصناع وأحرض
الهنديس، والوضع العميل العلم أصل عىل االستخراج بطريق ورسمها والقرسطونات،
مثل والوزانني القبانية كبار أحرض ثم هللا، لوجه ابتغاءً عنده من أمواًال ذلك عىل ورصف
وبني وغريهم ربيع حسن والشيخ حسن عيل والشيخ منصور والسيد خليل عيل الشيخ
الوضع رس عىل وأطلعهم ذلك، يف الصواب طريق وعرفهم الخطأ، من عليه هم ما لهم
تقادم ما وأبطلوا إصالحه، يمكن ما منها وأصلحوا العدد وأحرضوا ومكنونها، والصنعة
بن ومحمد الحداد مراد األسطى ذلك بصناعة وقيدوا ومراكزه، لقمه وفسدت وضعه
العدالة الناس يف ورست شأنها وانصلح أمرها وانضبط املوازين، تحررت حتى عثمان
له الحامل السبب هو وهذا أشهًرا، ذلك يف العمل واستمر بإقامتها، املأمورين الرشعية
إليها املشار والحكمة املعرفة ونتيجة العلم ثمرة هو وهذا املذكور، الكتاب تصنيف عىل

َكِثريًا﴾. َخرْيًا أُوتَِي َفَقْد اْلِحْكَمَة يُْؤَت َوَمن يََشاءُ َمن اْلِحْكَمَة ﴿يُْؤتِي تعاىل: بقوله

ف��ك��ف��ر زم��ان ي��ا ي��م��ي��ن��ك ح��ن��ث��ت ب��م��ث��ل��ه ل��ي��أت��ي��ن ال��زم��ان ح��ل��ف

اإلعراب معاني يف منها وضوابط، فوايد بعض يف القليل عنه فنروي النظم وأما
قوله: اللغوي

م��ف��اده ي��ع��د ع��ش��ر م��ع ب��ث��ن��ت��ي��ن م��ف��ص��ًال ج��اء اإلع��راب ال��ل��غ��ة وف��ي
ف��س��اده وه��و ال��ش��يء ع��رب إزال��ة ت��ح��ب��ب وج��ول وت��ح��س��ي��ن إب��ان
ج��ي��اده ص��ارت ال��ل��ون ع��رب��ي ل��ه ول��د أو ال��ف��ح��ش أو ب��ال��ف��ص��ح��ى ت��ك��ل��م
ف��ؤاده ل��ي��ن��ج��و ع��رب��ون وإع��ط��اء ت��غ��ي��ر ك��الًم��ا ي��ل��ح��ن ول��م ع��رابً��ا

النهار): ساعات نظم يف (وله

االع��ت��ن��ا ع��ل��ي��ه��ا ف��اق��ب��ل م��رت��ب��ة وح��ص��ره��ا ال��ن��ه��ار س��اع��ات رم��ت إذا
ف��ظ��ه��رن��ا ال��ه��ج��ي��ر ث��م ف��ه��اج��رة ض��ح��وة غ��دوة ث��م ب��ك��ور ش��روق
ل��ن��ا أت��ى ب��ال��ه��ن��اء غ��روب أص��ي��ل ف��ع��ص��ره ال��رواح ث��م ظ��ه��ي��رت��ه
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الليل): ساعات يف (وله

ب��ي��ن��ا ال��ع��د ف��ي ي��أت��ي��ك ش��ف��ق ب��ه��ا ف��أول ل��ل��ي��ل س��اع��ات رم��ت وإن
ف��اف��ط��ن��ا ال��س��دي��ف��ة ث��م ف��زل��ف��ت��ه َج��ْه��َم��ة ع��ت��م��ة ث��م ع��ش��اء غ��س��ي��ق
ب��الع��ن��ا ف��خ��ده��ا ف��إس��ف��ار ص��ب��اح ف��ص��ب��ح��ه ال��س��ح��ي��ر ث��م ف��ب��ه��رت��ه

بعده): الرشب يسوغ ال فيما (وله

م��ج��ام��ع وح��ل��و وح��م��ام ط��ع��ام ع��ش��رة ب��ع��د م��ن ال��م��اء ل��ش��رب ت��وق
وج��ائ��ع س��خ��ن ب��ع��د م��ن وي��ق��ظ��ت��ه��ا ف��اك��ه��ه م��س��ه��ل ب��ع��د م��ن وم��ت��ع��ب��ة

الطاهر): الدم يف (وله

ش��ك ب��ال ط��ح��ال م��ع وق��ل��ب وك��ب��د وع��رق��ه ب��ل��ح��م ب��اق ف��ط��اه��ره
وال��س��م��ك ك��ذل��ك ب��راغ��ي��ثً��ا وأل��ح��ق وق��م��ل وب��ق م��ن��ا ي��س��ل ل��م وم��ا

بعضها): فوق الكتب وضع يف (وله

ل��ش��ارده وح��ف��ظ ح��وز إل��ى ف��ب��ادر م��رت��بً��ا ل��ل��ع��ل��وم وض��ًع��ا رم��ت إذا
وارده ودع��وات أخ��ب��ار ك��ذل��ك ف��ف��ق��ه��م ك��الم ف��ت��ع��ب��ي��ر ف��ن��ح��و
م��وارده ف��ادر ال��ت��ف��س��ي��ر ف��وق��ه وم��ن ف��وق��ه��ا ال��ق��راءة ع��ل��م ذا ب��ع��د وم��ن

واإلعراب): البناء ألقاب يف (وله

ض��م ك��ذا ف��ت��ح ث��م وك��س��ر س��ك��ون ب��ي��ان��ه��ا ال��ب��ن��اء أل��ق��اب إن أال
ج��زم ك��ذا ج��ر ث��م ون��ص��ب ب��رف��ع م��س��ام��ري ي��ا أت��ت إع��رب ف��أل��ق��اب

املصباح): يف ما عىل شفة لفظ يف (وله

ح��ق��ق��وا ق��د ل��م��ا ف��اح��ف��ظ وض��ع��ت ق��د ت��ن��ط��ق ذات ل��ك��ل وش��ف��ة

324



وألف/١٧٧٤م وماية وثمانني ثمان سنة

ح��رروا وخ��ف ظ��ل��ف ل��ح��اف��ر وم��ش��ف��ر م��ق��م��ة ج��ح��ف��ل��ة
ال��ص��ائ��د ل��غ��ي��ر م��وض��وع م��ن��ق��ار ص��ائ��د ج��ن��اح ل��ذي وم��ن��س��ر
أت��ى خ��ن��زي��ر ل��ك��ل ف��ن��ط��ي��س��ة ث��ب��ت��ا ل��س��ب��ع وخ��رط��وم خ��ط��م

األخفش): مذهب عىل املخاطبة ياء يف (وله

أح��رف ذي ق��ائ��ًال: وت��ض��رب��ي��ن م��خ��ال��ف ل��ض��رب��ي ي��ا ف��ي وأخ��ف��ش

الثياب): تفصيل يف (وله

ت��ج��دد أو ت��زاي��د ق��د س��ق��ام س��ب��ت ب��ي��وم ال��ث��ي��اب ل��ت��ف��ص��ي��ل
وم��س��ع��د م��ب��روك اإلث��ن��ي��ن وف��ي غ��م��وم م��ع ل��ه��م ال��ت��ال��ي وف��ي
ي��ع��ه��د ال��رزق ل��ج��ل��ب وت��ال��ي��ه ال��ث��الث��ا ف��ي ي��ح��رق أو وي��س��رق
ي��ق��ص��د ال��ع��م��ر ل��ط��ول ال��غ��را وف��ي ع��ل��م ل��رزق ال��خ��م��ي��س ي��وم وف��ي

العمادية: الفصول يف كما النقود فيها تتعني التي العقود يف وله

ال��س��ل��م ش��رك��ة ث��م وغ��ص��ب ه��ب��ة ع��ش��رة م��واط��ن ف��ي م��ال��ك ع��ي��ن خ��ذ
ح��ت��م أص��ل م��ا غ��ي��ر م��ن ي��ت��ص��ادق غ��دت دع��وى ف��ي ال��م��ق��ب��وض وك��ذل��ك
ال��س��ل��م ب��اب ف��ي وه��و ب��رد ق��اض ق��ض��ى إذا ال��م��ع��ي��ن ال��ع��ب��د وك��ذل��ك
ت��ل��ت��زم ث��وب ف��ع��ي��ن م��ات ال��ق��ب��ض ـ��ل ق��ب��ـ ث��م ب��ث��وب ال��م��ش��ري وك��ذل��ك
ح��ك��م ح��ر ف��ي ك��ال��ب��ي��ع أص��ل��ه م��ن ف��اس��د ه��و ال��ذي ال��ب��ي��ع ف��ي وك��ذل��ك

اإلكراه): مع يصح فيما (وله

ال��ع��م��د ع��ن وع��ف��و وإس��الم ي��م��ي��ن ورج��ع��ة وال��ن��ك��اح ع��ت��اق ط��الق
ل��ل��ع��ب��د وت��دب��ي��ر وإي��م��ان رض��اع ون��ذره وف��يء وإي��الء ظ��ه��ار
ل��ل��م��س��دي إي��ج��اب االس��ت��ي��الد ال��ع��م��د ع��ن ص��ل��ح��ه��م ال��ع��ت��ق ك��ذا ج��ع��ل ع��ل��ى ط��الق
ال��ع��د ف��ي ع��ش��رون اإلك��راه م��ع ت��ص��ح ف��ك��ل��ه��ا ف��خ��ذه��ا إلي��داع ق��ب��ول
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املطعومات): أصول يف (وله

م��ل��وح��ة م��رارة ح��راف��ة ال��ب��س��ي��ط��ة أص��ول��ه��ا ط��ع��وم��ن��ا
ت��ف��اه��ة ح��الوة دس��وم��ة ق��ب��وض��ة ع��ف��وص��ة ح��م��وض��ة

هذا عىل الطعوم حدوث املواقف رشح يف قال نصه: ما األبيات هذه عند بخطه ورأيت
مباحث قيل: ولذا الظن؛ غلبة عند أمارة وال برهان عليه يقم لم مما املخصوص، الوجه
الفرق الحفيد: مجموعة عن نقًال أيًضا بهامشها وكتب الداليل. عن خالية دعاوي الطعوم
وباطنه، يقبضظاهره والعافص اللسان يقبضظاهر القابض أن والقبض العفص بني
كالحديد أصًال له طعم ال ملا التف يقال: وقد واللحم الخبز يف ما مثل املعدومة والتفاهة

(وله): انتهى املشهور. هو وهذا

ي��ط��ل��ب ش��يء ل��ك��ل م��ل��ك��ة م��رك��ب ك��ذا ك��ل��ي إدراك
خ��ل��ي ي��ا ج��ازم اع��ت��ق��اد ك��ذا أص��ل م��ع ت��ص��اح��ب��ت ق��واع��د
اإلص��ب��اح ب��غ��رة ت��ف��ز ف��اح��ف��ظ ص��اح ي��ا أط��ل��ق��وا ع��ل��ي��ه��م��ا ع��ل��ًم��ا
ف��اع��رف��ه س��م��ي��ري ي��ا ال��ب��س��ي��ط ك��ذا ب��ال��م��ع��رف��ة ق��ل: ال��ج��زئ��ي وخ��ص��ص��وا
م��ث��ب��ت��ا ف��اح��ف��ظ إدراك��ي��ن أواخ��ر أت��ى ق��د ج��دي��د إدراك ك��ذا

الحالل: أصول نظم يف وله

ن��ب��اه��ه ب��خ��ي��ر ت��ح��ظ��ى ل��ك��ي ف��خ��ذه��ا ع��ش��رة ال��ع��د ف��ي ج��ئ��ن ح��الل ص��ول
وراث��ه وط��ي��ب زاك أخ وم��ه��دى إج��اره ون��ص��ح ص��دق ذي ت��ج��ارة
م��ب��اح��ه ن��ب��ت ث��م م��وات وإح��ي��ا ع��ادل ق��س��م ح��ي��ث ل��غ��ن��م وخ��م��س
ل��ح��اج��ه م��س ع��ن��د س��ؤال ك��ذاك ألب��ح��ر ص��ي��د ث��م ل��ب��ر وص��ي��د

هللا رحمهما البطليويس السيد ابن واإلمام الطرطويش اإلمام اجتمع أنه فيه واألصل
وسع عرشة الحالل أصول البطليوىس: فقال يشء؟ منه بقي هل الحالل يف وتذاكرا تعاىل،
من ومرياث صالح، أخ من وهدية بنصح، وإجارة بصدق تجارة عباده: عىل بها تعاىل هللا
بعدل قسمت إذا الغنايم وخمس مملوكة، أرضغري أنبتته وما املوات وإحياء طيب، أصل
يجب الطرطويش: اإلمام فقال الحاجة، مسيس عند والسؤال البحر، وصيد الرب، وصيد
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وهللا املهمات أهم هو الذي الحالل من أهبة عىل ليكون األصول؛ هذه تقييد مسلم كل عىل
للصواب. املوفق تعاىل

بخط رأيت قال: النجدي عثمان الشيخ بخط رأيت قال: املرتجم بخط رأيت (فايدة)
كما والكلب الحمار إال بحمده يسبح إال يشء من وإن صورته، ما العجمي أحمد الشيخ
تستقل ما عنبسة بن عمرو عن أيًضا وفيه عباس، ابن عن الشيخ أبي عن املنثور الدر يف
بني وأغبياء الشيطان من كان ما إال بحمده سبح إال هللا خلق من يشء فيبقى الشمس،
هللا: رحمه السيوطي الجالل فتاوي ويف الفطنة، القليل وهو غبي جمع واألغبياء آدم،

وال��ش��ج��ر ال��زرع ك��رط��ب ال��ح��ي��اة وص��ف ل��م��ت��ص��ف اإلس��را آي��ة خ��ص��ص��ت ق��د
ل��ل��ح��ج��ر ك��ال��ق��ط��ع م��وض��ع م��ن زال م��ا ك��ذا م��ن��ه ت��س��ب��ي��ح ال م��ات ف��ي��اب��س

فقال: البيت هذا يف بها وألحقها ذكره، تقدم ما املرتجم عليها فزاد

ن��ك��ر ب��ال وإب��ل��ي��س ح��م��ار ك��ل��ب ث��ب��ت��وا ق��د ال��ع��د ف��ي ك��ذا واألغ��ب��ي��اء

الحيوان: من الجنة يدخل من عد يف وله

م��ت��أم��ال وك��ن اع��دد ال��ح��ي��وان م��ن ع��ش��رة ك��ان ق��د ال��ف��ي��ح��اء ال��ج��ن��ة وف��ي
ت��ال ال��ف��دا ك��ب��ش إلب��راه��ي��م وع��ج��ًال ص��ال��ح ن��اق��ة ال��ع��د ف��ي ف��أوًال
ال��ع��ال ذي داود ب��ن س��ل��ي��م��ان ون��م��ل ل��ك��ل��ي��م��ه��م ب��ق��رة م��تَّ��ى اب��ن وح��وت
ال��م��ال ف��ي ض��اع ن��ش��ره��ا ص��الة ع��ل��ي��ه م��ح��م��د وإب��ل ب��ل��ق��ي��س وه��ده��د
م��ت��وك��ال ن��اظ��ًم��ا رب��ي وح��س��ب��ي وك��ل��ب��ه��م ل��ل��ع��زي��ز ال��ح��م��ار ذا ي��ل��ي
م��ك��م��ال ال��ع��د ف��اح��ف��ظ ف��ي��ه��ا م��زادان ل��ي��وس��ف ذئ��ب ث��م ل��ط��ه ب��راق

أعثر فلم املدائح من فيه قيل ما وأما نظمه، من عليه وعثرت حصلته ما وهذا
محمد الدين شمس الشيخ العالمة تلميذه نظم من بقصيدة إال كثرت مع ذلك من بشئ
وإذا مقاًما، لنفسه يرى ال هللا رحمه كان أنه ذلك وسبب بديوانه، مثبتة وجدتا الصبان

هذه: هي والقصيدة أحرقها ثم قايلها وأجاز قبلها، قصيدة أو بأبيات إنسان أتاه
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ه��رب��ا ق��د ال��ص��ب��ر ف��إن ب��ح��ال��ي رف��ًق��ا ل��ع��ب��ا ق��د ال��ع��ش��اق ب��أف��ئ��دة م��ن ي��ا
ك��رب��ا ال��ه��وى ف��ي ق��ل��ب��ي ت��ح��م��ل وك��م أس��ى ك��ئ��وس ت��س��ق��ي��ن��ي ظ��ل��وم��ي ي��ا ك��م
ع��ج��ب��ا ال��ورى ب��ي��ن ال��ه��وى ف��ي ص��ي��رت��ن��ي ف��ق��د ص��ن��ع��ت م��ا ي��ك��ف��ي روي��دك م��ه��ًال
م��ل��ت��ه��ب��ا؟ أض��ح��ى ال��ب��ح��ر ل��ش��اط��ئ ب��ه ق��رب ل��و ل��ه��ي��ب ك��ف��اك أم��ا
س��ك��ب��ا؟ ارت��ف��ع ق��ل��ت: ك��ل��م��ا وم��دم��ع ل��ه ب��دي��ل ال س��ه��اد ك��ف��اك أم��ا
م��ك��ت��ئ��ب��ا ال��ن��اس ب��ي��ن وأص��ب��ح أم��س��ى ق��رن��ت ق��د األس��ق��ام ب��ه ح��زن وف��رط
ق��رب��ا وم��ا م��ن��ه ن��أى م��ا ال��ه��وى ول��ي وظ��اه��ره��ا خ��اف��ي��ه��ا ال��م��ح��اس��ن ل��ك
اك��ت��س��ب��ا أن��واره م��ن وال��ب��در ال��ش��م��س دج��ى م��ن��ي��ر وب��ال��دن��ي��ا ب��ن��ف��س��ي أف��دي
وس��ب��ا س��ط��ا إال م��ارنً��ا م��ه��ف��ه��ف م��م��ت��زج ب��األرواح أغ��ي��د أغ��ن
وج��ب��ا م��ا ب��ع��ض م��ن ع��ن��ده ك��أن��ه ول��ع ذو ال��ع��ش��اق دم ب��س��ف��ك ظ��ب��ي
خ��ص��ب��ا ق��د ال��ع��ش��اق ب��دم ف��خ��ده ب��ه ال��م��غ��رم��ي��ن ق��ت��ل ي��ن��ك��ر ك��ان إن
ال��ع��ج��ب��ا ت��رى ف��ان��ظ��ر ل��ه ع��ب��د وال��ذل خ��ادم��ه وال��ل��ط��ف م��م��ل��وك��ه ال��ح��س��ن
رك��ب��ا ق��د خ��دي��ه ع��ل��ى ورد وق��ط��ف ف��م��ه م��ن ال��راح ع��ت��ي��ق ب��رش��ف ل��ي م��ن
وص��ب��ا أح��ش��اؤه م��ل��ت م��ت��ي��ًم��ا ص��ل ال��ش��م��اي��ل ح��ل��و ي��ا ال��خ��ل��ق ف��ت��ن��ة ي��ا
ص��ب��ا ع��ن��ك ال��س��ل��وان ج��ه��ة إل��ى وال أب��ًدا ال��ه��وى ع��ذال ف��ي��ك ي��س��ت��م��ع ل��م
رت��ب��ا ال��ع��ال أرب��اب س��اي��ر وف��اق ط��ل��ع��ت��ه األي��ام زان��ت وال��ذي ال
ذه��ب��ا ب��ع��دم��ا ال��م��ع��ال��ي ده��ر م��ع��ي��د أوح��ده ال��ع��ص��ر ف��ري��د األن��ام رك��ن
ع��ذب��ا م��اؤه ول��ك��ن ال��ع��ل��وم ب��ح��ر ل��ه ك��س��وف ال ول��ك��ن ال��ك��م��ال ش��م��س
ال��ق��ص��ب��ا ال��ح��اي��ز ت��راه ال��ف��ن��ون ك��ل ف��ف��ي ال��ف��ن��ون أص��ن��اف أط��اع��ت��ه ح��ب��ر
ص��ع��ب��ا م��ع��ض��ل م��ا إذا ال��م��الذ ه��و ع��ص��ت ال��م��ش��ك��الت م��ا إذا ال��غ��ي��اث ه��و
األرب��ا أدرك وك��ل ف��ي��ن��ف��رون ج��وه��ره ط��الب ك��ع��ب��ت��ه ي��ح��ج
وه��ب��ا م��ا ب��ع��ض وه��ب��وه م��ا ك��ل إذ ق��اط��ب��ة األع��ي��ان ت��ذع��ن ل��ف��ض��ل
أب��ا األن��ام دون ل��ه��ا وك��ان إال م��ح��م��دة ي��ب��ق ل��م س��ي��د م��ن أف��دي��ه
اك��ت��س��ب��ا ��ا ح��قٍّ م��ن��ه وال��ح��ذق وال��ل��ط��ف ب��ض��ائ��ع��ه وال��ت��ق��وى وال��ح��ل��م ال��ع��ل��م
س��ك��ب��ا ال��ورى ك��ل ع��ل��ى ودق ه��ت��ان أش��ب��ه��ه ق��ل إن ك��رم ل��ك��ف��ه
ط��ل��ب��ا م��ا اآلم��ال م��ن ون��ال إال ن��واف��ح��ه ي��رج��و ط��ال��ب ج��اءه م��ا
ك��ذب��ا أن��ه ف��اع��ل��م ال��ده��ر ب��ه��م��ة أص��غ��ره��ا ق��اس م��ن ه��م��م ل��ن��ف��س��ه
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وه��ب��ا م��ن س��ب��ح��ان ي��ق��ل: ق��س ي��س��م��ع��ه إن ال��ب��الغ��ة أس��ت��اذ ال��ف��ص��اح��ة ك��ن��ز
ط��رب��ا ي��رق��ص��وا أن ل��ط��اف��ت��ه وم��ن م��ن��ط��ق��ه ح��س��ن م��ن ج��الس��ه ت��ك��اد
م��ك��ت��س��ب��ا األخ��الق م��ن وك��ان إال ب��ه ال��ن��س��ي��م م��ر م��ا ال��ن��ف��س م��ه��ذب
ح��س��ب��ا م��ن ح��ص��ر ع��ن م��ع��ش��اره��ا ي��ج��ع��ل ش��ي��م وم��ن ك��م��االت م��ن ل��ه وك��م
ال��ع��ج��ب��ا ت��ر ي��وًم��ا ب��ح��ض��رت��ه واج��ل��س م��ح��اس��ن��ه ت��ن��ظ��ر م��ج��ال��س��ه ف��اح��ض��ر
وج��ب��ا م��ا ب��ع��ض إال ف��ي��ه أق��ل ول��م م��ح��اس��ن��ه م��ن ج��زد ال��ن��اس م��ح��اس��ن
وال��ذه��ب��ا ال��در ي��داه ق��ل��دت��ك ق��د س��ي��دن��ا إن وف��اخ��ر زم��ان ي��ا ت��ه
ال��ع��رب��ا ت��ف��ض��ل أن ب��ه ج��ب��رت ك��ادت وم��ن ال��ج��ب��رت زان ب��ط��ل��ع��ت��ه م��ن ي��ا
رت��ب��ا اع��ت��ل��ى ب��ذك��راك ام��ت��داًح��ا ه��اك ح��س��نً��ا ل��ه ك��أخ��الق ت��س��م��ى وم��ن
ال��ح��ج��ب��ا أس��ب��ل ح��ي��اء م��ن ل��ك��ن��ه ع��زت��ه أث��واب ف��ي ي��رف��ل أت��اك
ط��ل��ب��ا ق��د ف��ال��ع��ف��و ع��ي��ب��ه ع��ن وغ��ض ي��ج��ب��ره م��ن��ك ب��ق��ب��ول ل��ه ف��ج��د
أرب��ا ي��ن��ل ت��ل��ح��ظ م��ن م��ن��ك ب��ل��ح��ظ��ة ن��اظ��م��ه ال��ص��ب��ان م��ح��م��ًدا واش��م��ل
م��ح��ت��ج��ب��ا األس��واء ع��ن والف��ت��ئ��ت م��رت��ف��ال األف��راج ح��ل��ل ف��ي زال��ت ال
ص��ح��ب��ا أس��ت��اذن��ا ي��ا ل��ك م��ن وك��ل م��ل��ت��ح��ًظ��ا ال��س��ع��د ب��ع��ي��ن ب��رح��ت وال

وسبعني: أربع سنة الحسنني بمولد له تهنئة أيًضا فيه وقال

واف��اك��ا واإلق��ب��ال ب��ال��ع��ز وال��وق��ت ك��ا ه��ن��ا ال��س��ع��د ال��ح��س��ن��ي��ن ب��م��ول��د
م��ح��ي��اك��ا م��ن ون��ور ذاك ب��ن��ور م��ش��رق��ة ال��غ��راء م��ص��رن��ا وأص��ب��ح��ت
ب��ذاك��راك��ا ت��ه��ادي��ن��ا وط��وًرا ط��وًرا ت��ه��ن��ئ��ن��ا األس��ن��ى ب��ال��م��ول��د وال��ورق
م��ح��ي��اك��ا ال��ل��ه وأب��ق��ى ه��ن��اء وف��ي ف��رح ف��ي ي��رض��ي��ك م��ا م��والك أوالك
ح��اك��ا إن ال��در ي��ف��وق ب��ي��ت ض��م��ن ف��ي وت��ه��ن��ئ��ة ت��اري��ًخ��ا م��والي وه��اك
ه��ن��اك��ا ال��س��ع��د ال��ح��س��ن��ي��ن ب��م��ول��د ع��م��ل وف��ي ع��ل��م ف��ي ال��ن��اس أزي��د ي��ا

القريواني: سالم الشيخ وللعالمة

ظ��ف��رت��ي ق��د ل��ن��ف��س��ك: وق��ل ح��م��اه ف��الزم ب��ه ظ��ف��رت إن إم��ام
ب��ه��رت��ي ق��ري��ح��ت��ه ي��ا ل��ك��ل ال��م��ع��ان��ي م��ن ال��ج��م��وح ل��ه ي��ذل
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ب��ال��ج��ب��رت��ي ت��س��م��ى ج��ب��ًرا ل��ه ع��ل��م ع��وي��ص ك��ل ان��ق��اد ول��م��ا

طرًفا عليه قرأ كان وقد الجواهر، لقط عىل كتبها التي حاشيت ديباجة يف ذكرها
وغريهما شبانة محمد والشيخ قاسم وللشيخ عليه، عثرت ما وهذا الحكمية. العلوم من
مرص إىل وصل وملا منها، يشء عىل أعثر لم ومواسم أعوام وتواريخ كثرية مدايح فيه
خمس سنة يف السويدي بابن الشهري البغدادي العبايس الربكات أبي بن إبراهيم الشيخ
ارتجاًال باإلمالء الشعر ينظم مفوًها فصيًحا فاضًال إماًما وكان وألف، وماية وسبعني
وصار به واغتبط وأكرمه، املرتجم فأنزله تكلف، غري من بحر أي من قافية أي يف
فأقام أيام تمرض أنه واتفق واملتنزهات، بوالق بمنازل الجماعة مع صحبته يتنقل
كلما فكان مزاجه، ويعلل ويخدمه يعوله من به فقيد النيل، عىل املرشف بوالق بمنزل
ونقش ببنانه، القلم أخذ البحرية والنفحات الشمالية النسمات عليه وحبت بنفسه اختىل
يف مدايح كلها عديدة قواف عىل قصيدة العرشين نحو فكتب وحيطانه، أخشابه عىل
وذهب بحالها، وتركت النيل، وجريان والسلسبيل، والكوثر والزهور، والرياض املذكور،
العمر من بلغ وقد عيل، الفالح أبو ألبي أخي ولده تويف وسبعني تسع سنة ويف كغريها،
النوازل، عليه وتوالت مزاجه، وانحرف خاطره وانقبض عليه فحزن سنة، عرش اثنتي
البيت والزم هناك، من العيال ونقل وغريها، بوالق إىل الذهاب وترك املفاصل، وأوجاع
الدروس يميل وصار النادر، يف إال الحركة عن وفرت عليه واقترص بالصنادقية الذي
الديانة مع الحكيمة، والقضايا الرشعية املسايل ويراجع الفتاوي عىل ويكتب باملنزل،
ومطارحات والقواعد، األصول ومراعاة الصحيح والقياس واالستباط واملراجعة والتحري
القاصد وتبليغ الطعام، وإطعام الواردين وإكرام الوافدين وتلقي والفوايد، التحقيقات
وحسن الصدر وسعة الجانب، ولني البشاشة مع واألجانب، األقارب ومراعاة املرام،
إيناسه، معهم يمل وال جالسه. بنفسه ويخدم والرفاق، واألصحاب الخالن مع األخالق،
أقواله، يف يتمشدق وال أحواله، يف يتضع وال املفقود، يتكلف وال باملوجود، يبخل وال
كان هيئة أي عىل املجلس بآخر يجلس كان أنه أخالقه ومن أفعاله، يف السنة ويالحظ
شال أو خرقة قطعة أو الجوخ بكنار ولو ويتحزم كان، يشء أي ويلبس وبدونها، بعمامة
وهو نومه أكثر وكان اتفق، كيفما ينام بل ممهد، فراش عىل ينام وال محزم، أو كشمريي
ويقوم الليل أول ينام والفكر، املراقبة دايم الذكر، كثري كبري، جانب هللا مع وله جالس،
فيصيل الفجر يطلع حتى بالذكر. يشتغل ثم والوتر، النوافل من تيرس ما فيصيل آخره
مستنًدا، جالس وهو ينام أو قليًال فيضطجع الشمس، طلوع إىل كذلك ويجلس الصبح
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وال ورمضان، وشعبان رجب يصوم وكان أمكن، ما الرياء ويحاذر الدوام، عىل دآبه وهذا
بالقهوة إليه فيأتون وليمة إىل دعى أو األعيان بعض إىل ذهب وربما صايم، إنى يقول:
باملؤانسة ذلك ويضايع األكل وكذلك الرشب، ويوهم يأخذها بل ذلك، يرد فال والرشبات
ومخاطبته وبشاشته للناس مسايرته مع وكان والجالسني، املكان صاحب مع واملباسطة
وسمعت وجمال. جالل ذا محتشًما وقوًرا نفوسهم يف الهيبة عظيم عقولهم قدر عىل لهم
دهليز يف داخًال أراه كنت عندما أنا يقول: الكردي محمود الشيخ سيدي شيخنا مرة
وأسأل داخل، من إليه وأنظر رواقنا إىل وأدخل عظيمة، هيبة منه يداخلني الجامع
دون هيبته من يداخلني ملا فأتعجب الجربتي»، الشيخ «هذا يل: فيقولون عنه املجاورين
إنه «نعم يل: وقال فتبسم الحفني، األستاذ أخربت ذلك عىل تكرر فلما األشياخ، من غريه

أرسار». صاحب
منور اللحية عظيم اللون، أبيض الكراديس ضخم القامة مربوع صفته وكان
أنه ويود يراه، من كل يهابه الطلعة، وجيه الحاجبني شعر غزير العينني واسع الشيبة
إىل الحميدة، وأفعاله املفيدة، طريقته عىل يزل ولم محياه، جميل عن نظره يرصف ال
يوًما عرش اثني وتعلل اإلقبال، مرشق من طلع بعدما وغرب بالزوال، شمسه آذنت أن
يريد عندما معدته قذفته شيئًا تناول كلما فكان الكبدي، االلتهاب الصفراوية بالهيضة
ولم قيام من إال يصيل ال ذلك مع وهو فقط، املرشوبا عىل اقترص أن إىل االضطجاع
ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل يصيل ثم مرة، الصمدية يقرأ املدة هذه يف ذكره وكان حواسه، عن يغب
كل رحيم (يا وهو اإلدريسية األسماء من العرشين االسم ثم كذلك، السنوسية بالصيغة
الثالثاء يوم تويف حتى ونهاًرا ليًال دأبه كان هكذا ومعاذه)، وغياثه ومكروب رصيخ
باألزهر عليه وُصيل األربعاء يوم صبح يف وجهز السنة، من صفر شهر غزة الزوال فبيل
والخطيب البابيل الشمس بجوار الصحراء برتبة أسالفه عند ودفن ا، جدٍّ حافل بمشهد
محمد الشيخ العالمة تلميذه ورثاه سنة، وسبعون سبع العمر من له ومات الرشبيي،

الجنازة: حضور وقت وأنشدت األبيا، بهذه الصبان

س��ار ال��ب��ي��ن ب��ه��ا ال��ف��ض��ل ودول��ة ال��ق��رار ك��ي��ف ن��ف��س��ي ي��ا وي��ح��ك
دار ال��م��ج��د ذوي ب��ي��ن ال��ردى ك��أس ب��ع��دم��ا م��ن ال��ع��ي��ش ي��ص��ف��و وك��ي��ف
اع��ت��ب��ار ل��ل��م��س��ت��ب��ص��ري��ن ف��ي��ه��ن أق��ض��ي��ة ال��ده��ر ل��ه��ذا إن
ال��ف��خ��ار ي��ع��زى ك��ان إل��ي��ه��م ق��وم ع��ل��ى ال��م��ن��اي��ا أس��ي��اف س��ل ك��م
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ب��ث��ار م��ن��ه��م ي��أخ��ذ ك��أن��م��ا ال��ن��وى ب��س��ه��ام رم��اه��م وك��م
وج��ار ع��ل��ي��ن��ا ص��ال وم��ا م��ن��ه س��اب��ًق��ا ج��رى م��ا ك��ف��اه وم��ا
ال��ن��ه��ار وج��ه اس��ود م��ن��ه��ا ب��ال��ب��ع��ض ن��ائ��ب��ة ال��ن��اس أذاق ح��ت��ى
اس��ت��ن��ار ال��وج��ود ك��ان ب��ن��وره ال��ذي ال��م��س��ل��م��ي��ن إم��ام ف��ق��د
دار ك��ل م��ن ال��ع��ل��م أه��ل رح��ل��ة ال��م��ت��ق��ي ال��م��ج��ت��ب��ى ال��ش��ي��وخ ش��ي��خ
ال��ب��ح��ار ي��دي��ه ج��ود ف��ي ت��غ��رق ال��ذي ال��س��خ��اء ب��ح��ر ال��ه��دى ش��م��س
ع��ار ف��ي��ه م��ا األخ��الق م��ك��ارم ح��وى ل��وذع��ي م��ن ب��ه أن��ع��م
م��س��ت��ع��ار ل��ط��ف��ه م��ن ال��ص��ب��ا ل��ط��ف خ��ل��ق زان��ه ح��ل��م وط��ود
ال��ث��م��ار ج��ن��ى م��ن��ه ال��ت��ق��ى أه��ل ق��ط��ف��ت ط��ال��م��ا ف��ض��ل وروض
ال��وق��ار إم��ام ال��ج��ب��رت��ي أع��ن��ي ح��س��ن اس��م��ه م��ث��ل ال��ذ ذاك
ان��ح��ص��ار ل��ع��اله م��ا وف��اض��ًال ده��ره ب��ن��ي س��اد س��ي��ًدا ي��ا
ن��ار ال��ق��ل��ب ف��ي ف��ق��دك م��ن أض��رم��ت وق��د ع��دن ج��ن��ة إل��ى س��رت
ال��ج��وار وح��س��ن ال��ص��دق م��ق��ع��د ف��ي ال��م��ن��ى ب��ن��ي��ل ال��ل��ه م��ن أب��ش��ر
ال��ف��خ��ار أه��ل ت��ج��اه ط��ه ي��ج��اه ل��ه ن��رج��ي م��ا ح��ق��ق ي��ارب
وس��ار رك��ب ح��ل م��ا ت��س��ل��ي��م��ه م��ع ال��خ��ل��ق خ��ال��ق ع��ل��ي��ه ص��ل��ى
غ��زار دم��وًع��ا م��ح��زون أع��ي��ن س��ك��ب م��ا واألص��ح��اب واآلل

الخامي): أحمد (وللشيخ

األوح��د ال��ه��م��ام ال��ح��ب��ر ال��ع��ال��م األم��ج��د ه��ذا ل��ف��ق��د ال��ع��ي��ون ب��ك
ت��ق��ت��دي األف��اض��ل ك��ل ب��ه ك��ان��ت ال��ذي ال��ج��ود وم��ع��دن ال��ش��ي��وخ ش��ي��خ
ال��ن��دي ال��ك��ف وص��اح��ب أل��م م��ح��ل ب��ه��م إذا ال��ض��ع��ف ال��م��ح��اوي��ج ك��ه��ف
ال��م��ورد رح��ب ك��ان ق��د ال��ذي ت��ي ال��ج��ب��ر ح��س��ن وال��ت��ق��ى ال��م��ع��ارف ش��م��س
ال��رش��د ال��رءوس ع��ل��ى ال��دروس ح��زن وق��ل��وب��ن��ا ع��ي��ون��ن��ا ع��ل��ي��ه ح��زن��ت
ل��ل��م��ع��ت��دي ق��ام��ًع��ا ف��ي��ه��ا ك��ان إذ ل��ف��ق��ده وال��دروس ال��م��ح��اف��ل ب��ك��ت
ال��م��ف��رد اإلم��ام ذاك ع��ل��ى أس��ًف��ا أظ��ه��رت ال��ك��واك��ب م��ع ال��ب��روج وك��ذا
ال��س��ي��د؟ ه��ذا ب��ع��د ل��ل��ف��ت��اوي م��ن م��ه��ذبً��ا؟ وال��ف��ن��ون ل��ل��م��س��ائ��ل م��ن
ب��م��ع��ه��د ال��ط��ال��ب��ي��ن أف��اد ول��ك��م ف��ه��م��ه ث��اق��ب ال��م��ك��ن��ون أب��رز ك��م
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ال��م��س��ع��د ال��ج��م��ي��ل ال��وج��ه وب��ش��اش��ة وح��ل��م��ه ال��ع��زي��ز ذاك ع��ل��ى واًه��ا
م��س��ن��د أق��وى ل��ل��ط��الب ك��ان م��ن ش��ي��خ��ن��ا ع��دم��ن��ا ق��د ح��س��رت��اه وا
ت��رق��دي ال ب��ال��ك��رى ش��ح��ي ع��ي��ن ي��ا ت��ب��خ��ل��ي ال ب��ال��ب��ك��ا س��ح��ي ع��ي��ن ي��ا
وم��ق��ص��دي ال��خ��ط��وب ف��ي ع��ون��ي ك��ان م��ن ت��ب��غ��ي��ه ال��ذي م��ات ق��د ع��ي��ن ي��ا
س��رم��د ف��ي س��رم��ًدا دوًم��ا ت��غ��ش��اه ج��الل��ه ال��ع��ظ��ي��م م��والن��ا رح��م��ات
م��ق��ع��د أس��ن��ى ال��ف��ردوس ف��ي وح��ب��اه ج��زائ��ه خ��ي��ر ال��ع��رش رب وج��زاه
غ��د ف��ي ��ا ح��قٍّ ت��رج��وه ال��ورى ك��ل ال��ذي ع��ل��ى ال��س��الم م��ع ال��ص��اله ث��م
ال��م��ه��ت��دي ال��ظ��الم ف��ي ن��ج��وم ه��م م��ن وآل��ه ال��ك��رام ص��ح��اب��ت��ه وع��ل��ى
م��ش��ه��د ف��ي ح��ب��ي��ب��ه ذك��ر ل��س��م��اع ف��ؤاده وح��ن م��ح��زون أن م��ا

أيًضا): (ولغريه

ح��زن أوي��ق��ات��ه ف��ي س��رور وك��ل م��ح��ن أي��ام��ه ك��ل ده��ًرا ال��ل��ه ل��ح��ا
اف��ت��ت��ن ب��ه م��ا ده��ره م��ن ل��ه وك��ل ش��واخ��ص إال ال��ده��ر ذا ف��ي ال��ن��اس وم��ا
ف��ت��ن وإق��ب��ال��ه ص��ع��ب وإدب��اره م��ح��ن��ة ش��ك ال ال��ده��ر ه��ذا ف��م��ن��ح��ة
اط��م��أن؟ ب��ه��ا أو ن��ال��ه��ا ذا م��ن وري��دك راح��ة ال��ده��ر ذل��ك م��ن ط��ال��بً��ا ف��ي��ا
وال��ع��ل��ن ال��س��ر ف��ي ال��ب��غ��ي س��ي��وف وس��ل ظ��ال��م ص��ول��ة ال��ده��ر ه��ذا ص��ال ل��ق��د
وال��س��ن��ن ال��م��ج��د ص��اح��ب ال��س��ج��اي��ا ك��ري��م ش��ي��خ��ن��ا ال��ع��ص��ر م��ف��رد ف��ي وأف��ج��ع��ن��ا
ي��ؤت��م��ن وال��ش��رع ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ن��ه��ج ع��ل��ى ق��دوة ك��ان ال��ذي ال��ج��ب��رت��ي وذاك
ح��س��ن ل��ه واج��ت��ه��اد ذك��ي وف��ه��م ب��راع��ة ف��ن ك��ل ف��ي ل��ه إم��ام
ال��زم��ن ذل��ك ش��خ��ص��ه م��ن ف��أح��رم��ن��ا زم��ان��ن��ا ق��ط��ب ال��ح��ب��ر ه��ذا ك��ان ل��ق��د
ش��ج��ن م��س��ه ق��د ال��دوار ال��ف��ل��ك ك��ذا دم��ع��ه��ا وان��ه��ل ال��س��ح��ب غ��وادي ن��ع��ت��ه
وه��ن ال��دج��ى وب��در غ��اب��ت ال��ض��ح��ى وش��م��س ن��ج��وم��ه��ا وغ��ارت ال��دن��ي��ا وأظ��ل��م��ت
ف��ط��ن؟ ل��ه ف��ن ك��ل ف��ي ال��ذي ذا وم��ن ب��ع��ده وال��م��س��ائ��ل ل��ل��ف��ت��اوي ف��م��ن
اس��ت��ك��ن ال��ح��ش��ا ف��ي أب��ص��ارن��ا ع��ن غ��اب وإن م��خ��ل��د ال��ج��م��ي��ل ف��ال��ذك��ر م��ات ل��ئ��ن
رك��ن ق��د ال��م��ه��ذب ذاك إل��ى وك��ل ب��ب��ي��ت��ه وال��ط��ال��ب��ون أن��س��ه ول��م
وأع��ذب��ن أش��ه��ى ال��ت��س��ن��ي��م م��ن ك��ئ��وًس��ا ع��ل��وم��ه س��الف م��ن ع��ل��ي��ه��م ي��دي��ر
ال��وط��ن ب��ع��ده ن��ع��ي ال ح��ي��ارى وص��رن��ا ب��ي��ن��ن��ا ع��دم��ن��ا ق��د ح��س��رت��اه ف��وا
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ال��وس��ن ل��ذة واه��ج��ري ون��وح��ي وس��وح��ي م��اج��د ف��ق��د وان��دب��ي س��ح��ي ع��ي��ن ف��ي��ا
ف��ت��ن م��ث��ل��ه ن��رى ال وآًه��ا ف��واًه��ا ً وم��ل��ج��أ م��أوى ك��ان ق��د ف��ت��ى ع��دم��ن��ا
وط��ن ل��ه ال��ف��ن��اء دار ف��ي ي��ب��ق ول��م ل��ق��رب��ه ال��ج��الل ذو دع��اه ول��م��ا
س��ك��ن م��ن ف��از ب��ه��ا ل��ج��ن��ات وس��ار م��ودًع��ا ول��ى ث��م س��ري��ًع��ا أج��اب
ح��س��ن أي��ا ق��دم��ت ق��د ص��دق ب��م��ق��ع��د م��ؤرًخ��ا وج��د ع��ظ��م م��ن ف��ن��ادي��ت��ه
ال��م��ن��ن أع��ظ��م م��ن وه��ي ع��دن ب��ج��ن��ا م��ؤب��ًدا ف��وًزا ف��زت م��ري��ئ��ا ه��ن��ي��ئ��ا
ح��زن ي��ك��دره��ا ال رح��م��ات ك��ذا ت��ح��ي��ة ال��ك��ري��م ال��م��ول��ى م��ن ع��ل��ي��ك
وب��ال��س��ن��ن ب��ال��ف��روض أت��ان��ا ن��ب��ي ع��ل��ى ال��ع��ال رب ت��س��ل��ي��م م��ع وص��ل
وح��ن ف��ق��ده ع��ل��ى ج��ذع ب��ك��ى ق��د وم��ن رح��م��ة ل��ل��ن��اس ال��م��ب��ع��وث م��ح��م��د
س��ك��ن أو ت��ح��رك وج��د م��ا ال��ده��ر م��دى س��رم��ًدا ي��دوم��ان وت��س��ل��ي��ًم��ا ص��الًة
ط��ع��ن م��ن ف��ق��د ع��ل��ى ع��ي��ن دم��ع��ت وم��ا س��رى ك��وك��ب م��ا واألص��ح��اب اآلل ك��ذا

السماء غيمت وفاته يوم أن وذلك بعده، وما البيت السحب) (غوادي نعته وقوله:
أيًضا (ورثاه األبيات يف ذلك إىل فأشار صيًفا الوقت وكان خفيًفا، مطًرا وأمطرت وأرعدت

القصيدة): بهذه الخامي

ي��ت��أل��م ال��ض��ن��ا م��ن وف��ؤادي وت��ع��دم ت��ع��ي��ا ب��ال��خ��ط��وب م��ه��ج
ع��ن��دم ث��وب ال��ن��وى م��ن ك��س��اه��ا ق��د ب��س��ه��اد م��ك��ح��ول��ة وع��ي��ون
وت��ض��رم ت��ق��وى ت��زال ال ن��اره��ا ح��س��رات م��م��ل��وة وق��ل��وب
وأس��ق��م وأض��ن��ى أع��ظ��ًم��ا وب��رى ق��ل��وبً��ا أذاب ف��ك��م ده��ري وي��ح
ي��ت��ن��دم ل��م ج��ن��اه م��ا وع��ل��ى ذم��اًم��ا ي��رع��ى ول��ي��س ي��ب��ال��ي ال
ن��ع��ل��م ق��ط ال ح��ي��ث م��ن وغ��زان��ا ع��ل��ي��ن��ا واس��ت��ط��ال ص��ال ط��ال��م��ا
وأق��وم دي��نً��ا ال��ق��ل��وب أق��وى ك��ان ق��ل��بً��ا ال��ه��م ف��ص��ادف ورم��ان��ا
ي��ق��دم ال��خ��ي��ان��ة ع��ل��ى زم��ان ن ك��ا ف��ال ال��زم��ان ذا ف��ي��ه خ��ان��ن��ا
أظ��ل��م وال��ج��و ال��ض��ي��اء ف��زال ض األر ك��س��ف��ه ف��أس��رع��ت ب��دًرا ك��ان
وأع��ظ��م ي��ق��اس ب��ال��ورى ع��ق��ل��ه ف��ي��ن��ا ك��ان ام��رئ ع��ل��ى ق��ل��ب��ي ل��ه��ف
ال��م��ف��خ��م ال��ع��ط��اء ذي وال��خ��ل��ق ـ��خ��ل��ق ال��ـ ك��ري��م وال��ص��ف��ا االس��م ح��س��ن
م��ن��ظ��م در وك��ن��ز ج��ود ب��ح��ر ل��وذع��ي م��م��ج��د م��ن ل��ه ي��ا
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م��ع��ظ��م م��ن م��ث��ل��ه ال��ك��ون ف��ي ج��د ي��و أن ق��ل م��ع��ظ��م م��ن ل��ه ي��ا
م��ق��دم ك��ب��ي��ر أق��ران��ه ب��ي��ن م��ه��اب ع��زي��ز ف��اض��ل ع��ال��م
ل��وم ل��وم ي��خ��ش ل��م ال��ل��ه ف��ي ك��ان ش��خ��ص م��دح ف��ي أق��ول أن ع��س��ى م��ا
خ��ي��م ال��ح��زن س��رادق وع��ل��ي��ه��ا ال��م��ع��ال��ي رب��وع ب��ع��ده أق��ف��رت
أده��م ف��وق ك��ف��ارس ل��دي��ه��ا ن ك��ا إذ ال��ع��ل��م م��ج��ال��س ون��ع��ت��ه
ت��رك��م س��ح��ب ك��غ��ي��ث ب��دم��وع وال��ف��ت��اوي ن��ك��ات��ه��ا وب��ك��ت��ه
ت��ت��وه��م ال ح��ي��ث م��ن ده��اه��ا م��ا أت��اه��ا ق��د ل��ف��ق��ده ق��ل��وب ك��م
م��غ��ن��م أع��ظ��م ل��ل��واردي��ن ك��ان ع��زي��ز ف��ق��د ي��ط��ي��ق ق��ل��ب أي
وأب��رم ن��ك��اًال ال��ن��وى ذا زوى ك��م ف��ل��ع��م��ري ال��ن��وى وارد س��ام��ه
م��ح��ت��م ق��ض��اء ل��ك��ن��ه ك��ان ج��ع��ًال ي��ق��ب��ل ال��م��ن��ون أن ف��ل��و
ي��ت��وه��م م��ا ت��ف��وق ج��ن��ان ف��ي وح��ب��اه ل��رب��ه واف��ى م��ن��ذ
ي��ن��ع��م ال��ج��ن��ان ف��ي ال��ج��ب��رت��ي ودي أه��ل ف��ي��ا ت��اري��خ��ه ص��ح
وأدوم ال��دوام ع��ل��ى وق��ت ك��ل رح��م��ات رب��ه م��ن ف��ع��ل��ي��ه
ال��م��ك��رم ال��ن��ب��ي ع��ل��ى س��الم م��ع ت��ه��دى ال��م��ه��ي��م��ن م��ن وص��الة
وس��ل��م ص��ل��ى اإلل��ه ع��ل��ي��ه م��ن ال��ب��راي��ا أزك��ى ال��م��رس��ل��ي��ن أش��رف
ت��ق��دم ق��د م��ن وك��ل وذوي��ه��م وص��ح��ب ال��ك��رام آل��ه وع��ل��ى
ت��أل��م ع��ل��ي��ه ق��ل��ب ن��ع��اه أو ه��ذا م��ث��ل ع��ل��ى أع��ي��ن ب��ك��ت م��ا
وت��ع��دم ت��ع��ي��ا ب��ال��خ��ط��وب م��ه��ج ف��ي��ه ق��ال إذ ال��خ��ام��ي رث��اه أو

الحنفي، الحماقي محمد محمد بن الشيخ/أحمد املعمر الفقيه العالمة اإلمام ومات
عنه هللا ريض الشافعي اإلمام بإذن هذا فتحنف الشافعية علماء كبار من أبوه كان
الدسوقي أحمد كالشيخ عرصه أئمة عن وتلقى لفظه، من بها يخرب وكان رآها، لرؤيا
والشيخ البنوفري، أحمد والشيخ الزيادي، العزيز عبد ومحمد العقدي، عيل والشيخ
ثم سنتني، مدة األزهر بالجامع والتدريس لإلقراء وتصدر وغريهم، املنصوري سليمان
عبد الشيخ يقول ذلك ويف املقديس، حسن الشيخ موت بعد الحنفية إفتاء مشيخة توىل

اإلدكاوي: هللا

ت��ع��ق��د ال��خ��ن��اص��ر ل��ه إلم��ام ث��ن��اء ط��ول ب��ع��د ال��ح��ق رج��ع
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ي��ج��ح��د ل��ي��س ب��م��ن��ط��ق وب��ي��انً��ا ون��ًح��وا ف��ق��ًه��ا ال��ف��ن��ون ج��م��ي��ع ف��ي
ت��ف��رد ق��د ب��ج��ه��ل��ه ق��دم غ��ي��ر ه��ذا ي��ن��ك��ر ل��ي��س ال��ف��ض��ل ذو ه��و
ت��س��ن��د ال��ف��ض��ائ��ل ل��ه م��ول��ى ع��ن��د م��ق��ي��ًم��ا اس��ت��م��ر ال��ف��ت��وى وي��راع
أح��م��د ال��ف��ض��ل أح��م��د ك��ف ف��ي دام ت��ؤرخ ق��ال��ت ب��ال��دع��اء وال��ورى

املذهب، بفروع عارًفا الطوية صايف العرشة حسن األخالق دمث حسنًا إنسانًا وكان
ينقمون العلم أهل من إخوانه وكان والقهاوي، األسواق يف الجلوس يتحاىش ال الجانب لني
خامس الجمعة ليلة سحر يف تويف حتى يزل ولم باعرتاضهم، يبايل فال ذلك يف عليه

هللا. رحمه السنة من صفر عرشين
الشيخ الصالح الزاهد الورع األصويل الفريض املحدث العالمة الفقي اإلمام ومات
بالراشدية ولد األزهري، الشافعي الراشدي شاهني بن محمد بن محمد بن أحمد
وجوده، القرآن وحفظ نشأ وبها وألف، وماية عرشة ثمان سنة بالغربية قرية وهي
وأخذ العشماوي، مصطفى والشيخ العزيزي، مصطفى الشيخ عىل فتفقه األزهر وقدم
عيد الشيه عىل الستة الكتب وسمع الغمري، محمد الشيخ عىل والفرايض الحساب
الصغري، محمد وسيدي الطندتاوي، الوهاب عبد الشيخ عىل وبعضها بطرفيها النمريس
أصحابه أحد وهو عنه وتلقى طويلة مدة وعارشه الوالد الشيخ ورافق كثريون، شيوخ وله
السالفة األزمان ويتذكر ومؤانسته وتردده وده عىل محافًظا يزل ولم األوىل، الطبقة من
وقد الوردية، البهجة محفوظاته جملة من وكان كثريون، شيوخ وله املاضية، واأليام
التالوة حسن وكان وتصحيًحا، ومقابلًة كتابًة الستة بالكتب واعتنى بذلك عرصه يف انفرد
فصىل األمرا، رغبة به ناطت ولذلك املوسيقى؛ بأصول معرفته مع األداء حلو للقرآن،
الناس عن واإلنجماع والوقار العفة كمال مع بك، إسماعيل ابن بك محمد باألمري إماًما
عن أقلع ثم ذلك، يمكنه فال القرآن من حزبًا منه يسمع أن يود منهم كثريًا إن حتى
يتقنه وكان مراًرا، املنهاج عىل حجر وابن مراًرا املنهج فأقرأ الناس إفادة عىل وأقبل ذلك
السنانية بمدرسة دروسه يقرأ مدة فاستمر والسكينة، التؤدة بكمال مشكالته ويحل
الذهب سالسل مثل تقريره وكان الحسيني، املشهد قرب زاوية إىل انتقل ثم األزهر، قرب
أبي بخط منزله قرب املسجد الهياتم جربجي يوسف املرحوم بنى وملا السبك، حسن يف
صحيح فيه قرأ فمما فيه، الحديث دروس وأعاد وإماًما، خطيبًا فيه رتب الحنفي محمود
الليل ويقوم طويلة، مدة من الليل وقيامه الدهر صيامة مع هذا داود، أبي وسنن مسلم
محمد املرحوم بنى وملا األعالم، من كثري به انتفع وقد تعاىل، هللا إىل جذبة وفيه بالقرآن،
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بها، خطيبًا يكون أن راوده السنة هذه يف األزهر الجامع تجاه املدرسة الدهب أبو بك
فألح ورده ذلك يقبل أن فأبى صورة، لها دنانري فيها رصة له وأرسل عليه فألح فامتنع
دنانري فيها رصة واعطاه سمور، فروة وألبسه جمعة أول بها خطب عليه أكثر فلما عليه،
يخطب ال أن هللا من طلب أنه بلغني فيما يقال محموًما، منزله إىل ورجع كرها فقبلها
وجهز السنة، من شوال ثاني الثالثاء ليلة تويف أن إىل مريًضا منزله يف فانقطع ذلك، بعد
أبي قبة تجاه الصغرى بالقرافة ودفن حافل، مشهد يف باألزهر عليه وُصيل يوم ثانى
البدن نحيف صفته وكان مثله، الفضايل جميع يف بعده يخلف ولم الطحاوي، جعفر
يلبس بل الكبرية العمامة وال الفقهاء زي يلبس وال الجبهة، ناتئ والشيبة الوجه منور
بك محمد األمري كتبه وأخذ أزرق، شاة سلخ وعليها بغلة ويركب فتيل، لطيًفا قاووًقا
ورسق مخدومة صحيحة كلها جرم لها وكان بمدرسته، جعلها التي كتبخانته يف ووقفها

غالبها.
شيٍّا حياته يف حصل الشنواني، هللا عبد بن محمد بن الصالح/سعد الشيخ ومات
الشعرية باب محكمة يف قاضيًا وتنزل فيه، فمهر األدب فن إىل ومال العلوم، من كثريًا
مقبول، حسن وشعره ومحاوالت، مخاطبات الفضال وبني بينه حسنًا إنسانًا وكان بمرص،
له وجدد منها، يشء عىل أعثر ولم فيها، أحسن وغريهم األوليا يف ومدايح قصايد وله
يوم تويف شنوان، دفني العراقي الدين شهاب الشيخ إىل نسبة مرتىض السيد شيخنا

هللا. رحمه السبعني جاوز وقد السنة من الثانية جمادى خامس السبت
وقرأ األزهري، املالكي حسن بن الشيخ/عيل الدين لصالح الفقيه العالمة ومات
وألقى واملعقول، الفقه يف ومهر األشياخ من غريه وحرض تخرج وبه العدوي الشيخ عىل
أبي مثل للمبتدين النافعة الكتب قراية عىل مالزًما وكان الطلبة، ونفع باألزهر دروًسا
والشذور، واألزهرية خالد الشيخ النحو ويف الفقه، يف والعشماوية تركي وابن الحسن
منتصف الخميس ليلة تويف هللا، بذكر متحرًكا أبًدا لسانه وكان ا، جدٍّ عظيمة درسه وحلقة

باملجاورين. ودفن السنة من األول ربيع
أبو سالم بن أحمد بن محمد الصويف الزاهد البارع املحدث اإلمام الشيخ ومات
وألف وماية عرشة أربع سنة بخطه وجد كما ولد الحنبيل، النابليس السفاريني هللا عبد
قليًال بالعلم واشتغل نابلس، يف وثالثني إحدى سنة يف القرآن وقرأ بسفارين، تقريبًا
الشيخ عىل بها فقرأ سنوات خمس قدر بها ومكث وثالثني، ثالث سنة دمشق إىل وارتحل
تحقيق، قراءة آخره إىل أوله من الحنبيل مرعي للشيخ الطالب دليل التغلبي القادر عبد

337



الثاني) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

العشاءين بني للسيوطي الصغري الجامع يف وحرضه الحجازي، موىس للشيخ واإلقناع
عىل رشحه من مباحث عدة يف وذاكره العلوم، أنواع ساير يف عليه يقرأ كان مما وغريه
وكان منها، نقل التي األصول لوجود يرجع لم ما ومنا عنها رجع ما فمنها الدليل،
بن محمد الشيخ له خرجه الذي ثبته ضمن يف بما وأجازه غريه، عىل ويقدمه يكرمه
األربعني النابليس الغني عبد الشيخ وعىل وثالثني، خمس سنة يف الغزي الرحمن عبد
الذي القايضوتفسريه تفسري يف وحرضدروسه أحمد، واإلمام البخاري وثالثيات النووية
له وكتب كلها، وبمصنفاته له يجوز ما بساير عموًما وأجازه التصوف، علم يف صنفه
البخاري، ثالثيات املجلد الرحمن عبد الشيخ وعىل مصنفاته، فيها وذكر مطولة إجازه
كتب بعض الكاميل محمد بن السالم عبد الشيخ وعىل وأجازه، العامة دروسه وحرض
وعىل املعقول كتب الكوراني الياس مال وعىل الصفا، إخوان رسايل من وشيٍّا الحديث
املوجودة رشوحه مراجعة مع بطرفيه الصحيح العجلواني محمد بن إسماعيل الشيخ
وبعض البخارى وثالثيات بدمشق، إقامته مدة سنة كل ورمضان وشعبان رجب كل يف
وشيئًا والعلقمي للمناوي رشحه مراجعة مع الصغري الجامع من وشيا أحمد ثالثيات
العراقي، للزين أحاديثه تخريج مراجعة مع اإلحياء كتاب من وبعًضا الكبري الجامع من
الذهب، شذور رشح من وبعًضا رشوحها بعض مطالعة مع العروض يف واألندلسية
وبما ذلك بكل وأجازه الياس، مال وحاشية ألفها التي حاشيته مع الوضع رسالة ورشح
ورشح للمحيل، الجوامع جمع رشح املنيني عىل بن أحمد الشيخ وعىل روايته، له يجوز
منظومة عىل ورشحه للصحيح دروسه وحرض للفاكهي القطر ورشح جامي، ملال الكافية
الشيخ وعىل بخطه، كتبها مطولة ذلك بكل أجازه وقد للسيوطي، الصغرى الخصايص
أبي سنن وأول لزكريا العراقي ألفية رشح من بعًضا الغزي الرحمن عبد بن محمد
من جملة بحرضة األموي بالجامع الصحيح غالب الغزي أحمد الشيخ قريبه وعىل داود.
وعىل مسلم، صحيح أول سوار بن مصطفى الشيخ وعىل األربعة، املذاهب شيوخ كبار
أحمد، ثالثيات وبعض البخاري وثالثيات باألولية املسلسل الشام مفتي أفندي حامد
وأوايل باألولية املسلسل حياة محمد الشيخ عىل باملدينة فسمع وأربعني ثمان سنة وحج
أحد بن وطه اللبدي، الحق عبد بن مصطفى املذهب شيخ عىل وتفقه الستة، الكتب
هاشم السيد معمر والشيخ الكرمي، الرحيم وعبد الكرمي، يوسف بن ومصطفى اللبدي،
عليه سمع الخلييل محمد الشيخ شيوخه ومن وغريهم، السلفيني محمد والشيخ الحنبيل،
املصحح، باألصل املقابلة مع أحمد ثالثيات عليه سمع البرصوي هللا عبد والشيخ أشياء،
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البكري، مصطفى بالسيد واجتمع أشياء، عليه وقرأ باملدينة أدركه الدقاق محمد والشيخ
ذكرت من غري أخر شيوخ وله بذلك، له وكتب بماله وأجازه مصنفاته عليه وقرأ فالزمه
ثالثيات ورشح مجلدين، يف الغني عبد للحافظ األحكام عمدة رشح منها مؤلفات وله
سرية يف األنوار معارج سماه الحنبيل الرصرصي نونية ورشح ضخم، مجلد يف أحمد
اآلداب منظومة رشح يف األلباب وغذا املصطفى، النبي سرية يف الوفا وبحر املختار، النبي
ولوايح األثرية الفرقة اعتقاد يف املضية الدرة ورشح اآلخرة، علوم يف الزاخرة والبحور
نظمه من وجدته ومما الحائية، داود أبي بن بكر أبي منظومة رشح يف السنية األنوار

خطه: من ونقلته

ع��ذاب��ه م��ن ال��ج��زا ي��وم ف��ي س��ت��ن��ح��ي��ه وس��ي��ل��ة اإلل��ه ع��ن��د ام��رئ ل��ك��ل
ب��ب��اب��ه وان��ك��س��اري رج��ائ��ي وح��س��ن وف��اق��ت��ي وف��ق��ر ذل��ي س��وى ل��ي وم��ا
ب��ك��ت��اب��ه م��س��ت��م��س��ًك��ا وي��ق��ب��ض��ي ب��م��ن��ه ذن��وب��ي ي��م��ح��و خ��ال��ق��ي ع��س��ى

أيًضا: وله

س��ق��را ج��ئ��ت��م��و م��ا إذا س��ت��ن��دم��ون ل��ه��م ف��ق��ل ظ��ل��م ذوي رأي��ت إذا
ال��ش��ع��را آخ��ر ف��ي آي��ة ل��ه��م وأق��رأ ق��ب��اي��ح��ه��م م��ن ب��ش��ن��ي��ع ع��ن��ف��ه��م

أيًضا: وله

وزم��ي��ل ص��ال��ح ح��ول��ي ب��م��ك��ة ل��ي��ل��ة أب��ي��ت��ن ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ق��ب��ول ال��ط��راف ف��ي ل��ي ي��ب��ع��دون وه��ل ل��زم��زم م��ي��اه��ا ي��وًم��ا أردن وه��ل

أيًضا: وله

ش��ف��ت��ك ال��م��ن��ى ك��ل ي��ا أق��ب��ل ق��ص��دي ل��ه ق��ل��ت األت��راك ب��ن��ي م��ن وش��ادن
ش��ف��ت��ك م��ا ال��ح��ب ص��ري��ع ي��ا ق��ب��ل��ت��ه��ا ول��و ال��ك��الم ه��ذا ع��ن ك��ف ل��ي ف��ق��ال
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سبق): من قول فيه (واألضل

ش��ف��ت��ك أق��ب��ل دع��ن��ي ل��ه ق��ل��ت وش��ادن
ش��ف��ت��ك م��ا ق��ب��ل��ت��ه��ا م��رة ك��م ل��ه ف��ق��ل��ت

أيًضا: وله

أش��ق��ى ال��م��ال ق��ل��ة م��ن أن��ي ال��ع��واذل ظ��ن
وأب��ق��ى خ��ي��ر ف��ال��ل��ه إف��ك ذاك ال، ف��ق��ل��ت

للبدعة قامًعا للسنة، ناًرصا الشكل جميل مهيبًا منورة شبية ذا شيًخا املرتجم وكان
علوم نرش عىل مالزًما املسجد يف الليل قيام عىل مداوًما شانه عىل مقبًال بالحق قواًال
تويف أن إىل وأربعني ثمان سنة من ويجيز ويفيد يميل زال وال أهله يف محبٍّا الحديث،
ودفن الكبري، بالجامع عليه وُصيل وجهز بنابلس، السنة هذه من شوال ثامن اإلثنني يوم

واسعة. رحمة هللا رحمه مثله، بعده يخلف ولم عليه األسف وكثر الزاركنية باملقربة
املغربي الرشيف، السالم عبد بن محمد بن الشيخ/أحمد الفاضل املبجل العمدة ومات
شيوخ ومن األزهر، بالجامع املغاربة رواق عىل شيًخا والده وكن املولد، املرصي األصل،

هذا. وولده الدمنهوري، أحمد الشيخ
مع عرشة وحسن ود صداقة وفيه حسنة ومشاركة امليقات بعلم معرفة له إن
ويقدم باألزبكية، بيته إىل النبوي املولد يف والعلماء الناس ويدعو أخالق، ومكارم اإلخوان
عرش سابع تويف حسنة، ومآثر فوايد لديه وكان السكر، ورشاب والحلوى املوايد لهم

هللا. رحمه السبعني جاوز وقد السنة، من األول ربيع
الشيخ عىل تفقه الحنفي، العبادي الدين/قاسم زين الشيخ الفاضل العمدة ومات
املذهب، يف درًسا يقرأ صار أن إىل اإلسقاطي عمر بن أحمد والشيخ املنصوري سليمان
رحمه الثمانني ناهز وقد السنة، من الحجة عرش ثالث تويف حتى شانه مالزًما يزل ولم

هللا.
إنسانًا وكان بالطويل، يعرف وكان قوصون املوقت هللا الشيخ/عبد العمدة ومات

سنة. وثمانني سبع عن الحجة عرش ثاني الحمام يف فجأة تويف ورًعا، ناسًكا صالًحا
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عامر بن الرحمن عبد بن أحمد بن الشيخ/عيل املاهر األديب الفاضل العمدة ومات
الشيخ عىل وحرش حسنة مذاكرة له وكان العطيش أحمد أخو وهو الفيومي، العطيش

اآلخرة. جمادى يف تويف الرجل نعم وكان وغريه، الحفني
جاويش باش الوفائي الحسني محمد حسن بن املعمر/محمد الرشيف السيج ومات
حكايا عنه يحكى وكان الطولوني، يوسف املعمر الشيخ عن أخذ األرشاف، السادة
عىل نقابته أيام يف الوفائي هادي أبي محمد بالسيد متقيًدا وكان وغرايب، مستحسنة

سنة. ثمانني نحو عن السنة هذه يف تويف وفوايد، فضيلة ولديه األرشاف
من وكان الخربتاوي، أحمد بن سليمان بن داود بن الصالح/سليمان الشيخ ومات

الثمانني. سن يف السنة من املحرم عرشين ثامن تويف والدين، املروة أهل
كتخدا ابراهيم مماليك من وهو البارودي أغا األمري/أحمد املكرم الجناب ومات
خارج املشهور بيتهم يف معها وسكن البارودي، بيت من التي بابنته وتزوج القازدغيل،
وعيل جلبي ابراهيم صاحبنا ومنهم وإناث ذكور أوالد منها له وولد والخرق، سعادة باب
جليلة مناصب بك عيل أيام يف املرتجم تقلد ذكره، اآلتي أغا محمد أستاذ وهو مصطفى
طبعه يميل ال الباطن صايف حسنًا إنسانًا وكان الجاويشية، وكتخدا املتفرقة أغاوية مثل
يف حسن واعتقاد عظيم ميل له وكان وممارستهم، العلم أهل ويحب الخري، فعل لسوى
من شاهدته ومما واالمتثال، األدب غاية مع جمعة كل يف ويزوره الوالد الشيخ املرحوم
الجاويشية، كتخدا ذاك إذ وهو بالطريق مرة صادفه أنه وحبه اعتقاده وشدة أدبه كمال
جواده عن ونزل ترجل رآه فعندما بغلته، عىل راكب والشيخ وأتباعه، أبهته يف راكب وهو
بعض به يقيد أن منه والتمس منه، واستحى واستعظمه فعله عليه فأنكر يده، وقبل
يذهب فكان العرييش، الرحمن عبد الشيخ به فقيد والدين، الفقه من شيٍّا ليقريه الطلبة
حتى حالته حسن عىل يزل ولم ويواسيه يكرمه وكان وغريه، القدوري له ويطالع إليه
ويخلع بنفسه، فيها ينفرد خلوة منزله يف له وكان السنة، من األول جمادى سابع يف تويف
ربه يذكر كبرية سبحة بيده ويأخذ بدن، عىل أحمر صوف كساء ويلبس األبهة ثياب

عليها.
أستاذ وهو الفقار ذي تابع الكبري بك عثمان مملوك أغا الصالح/خليل األمري ومات
حادي السبت نهار عشية يف ميتًا به وجيء بالفيوم، له ببلد تويف خليل، عيل األمري
خريًا دينًا إنسانًا وكان بالقرافة، ودفن وكفن فغسل السنة من الثانية جمادى عرشين

والصلحاء. للعلماء محبٍّا
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وكان البيورلدي كاتب أغا محمد الرشيف املرحوم تابع أفندي إسماعيل األمري ومات
الثانية. جمادى عرشين ثاني األحد يوم تويف صالًحا، خريًا إنسانًا

نقبائها وابن بالقدس األرشاف نقيب أفندي اللطيف عبد الرشيف املعمر السيد ومات
هللا. رحمه أفندي هللا عبد السيد أوالده أكرب بعده وتوىل تقريبًا، سنة تسعني عن

موفًقا، هللا لكتاب حافًظا وكان ميسو، جاوجان أفندي املبجل/محمد األمري ومات
عرشين اإلثنني ليلة تويف إليهم، ويحسن واألرشاف العلماء يحب وفصاحة فضيلة وفيه

باملجاورين. ودفن باألزهر عليه وُصيل األول، ربيع
موته سبب كان القازدغيل بك عيل األمري تابع الصيداوي بك األمري/مصطفى ومات
وحمل لوقته، ومات عنه فسقط جواده وركض العيني قرص جهة الخالء إىل خرج أنه
من األول ربيع منتصف يف وذلك بالقرافة ودفن وكفن وجهز الحجر، بدرب منزله إىل

السنة.
سنة األول ربيع عرش سادس الوكيل جماعة من قورة أبو أغا األمري/عيل ومات

تاريخه.
وتودد بشاشة صاحب وكان الغربية، قلم كاتب الزاميل أفندي األمري/محمد ومات
الغربية قلفة أفندي حسن ولده وخلف السنة، من صفر عرشين رابع تويف أخالق، وحسن

وألف. ومايتني اثنتني سنة يف ذكره اآلتي
هللا عبد والد وهو التاجر، الغزاوي عرفات الحاج/محمد املكرم الخواجا ومات

أعلم. تعاىل وهللا السنة، من صفر ثامن الثالثاء يوم تويف ومصطفى،
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محاربة بقصد الشامية البالد إىل والتوجه السفر عىل الدهب ابو بك محمد عزم فيها
األموال وفرق العادلية إىل خيامه فربز البالد، من بيده ما واستخالص عمر، الظاهر
والرب، البحر يف عظيًما استعداًدا لذلك واستعد واملماليك، والعساكر األمراء عىل والرتاحيل
مايلة، بأبو املسمى الكبري واملدفع والقنابر واملدافع والجبخانة الذخرية باملراكب وأنزل
صحبته وأخذ املحرم، أوايل يف وعساكره بجموعه وسافر املايض، العام يف سبكه كان الذي
بمرص ونزل غري، ال الكبري بك إسماعيل تابع بك وإسماعيل طنان، بك وإبراهيم بك، مراد
الذي والباشا األمراء وباقي بك وإسماعيل مرص، إمارة يف عنه عوًضا وجعله بك إبراهيم
يف يزل ولم والوجاقلية، والخدم العكاكيز وأرباب النابليس باشا مصطفى وهو بالقلعة،
وتحصن وجهه، يف أحد يقف ولم لوروده، البالد وارتجت غزة جهة إىل وصل حتى سريه
عىل وضيق حارصها يافا إىل وصل فلما بعكا، تحصن عمر الظاهر وكذلك بها، يافا أهل
عليهم ورمى خارج، من وحاربهم داخل من وحاربوه عليه، أيًضا هم وامتنعوا أهلها،
ويسبون السور أعىل إىل يصعدون فكانوا وليايل، أيام عدة والقنابر واملكاحل باملدافع
وهجموا أسوارها، نقبوا حتى عليها بالحرب يزالوا فلم قبيًحا، سبٍّا وأمريهم املرصيني
الحبال يف وربطوهم أهلها عىل وقبضوا ونهبوها عنوة، وملكوها ناحية، كل من عليها
خارج األرسى جمعوا ثم عظيمة، مقتلة منهم وقتلوا والصبيان، النساء وسبوا والجنازير،
والنرصاني الرشيف بني يميزوا ولم آخرهم، عن وقتلوهم السيف، فيهم ودورو البلد
عوقب وربما واملظلوم، الظالم بني وال والسوقي والعامي والجاهل والعالم واليهودي
األتربة عليها تنسف بارزة ووجوهها صوامع عدة القتىل رءوس من وبنوا جنى، ال من
اشتد بيافا، وقع ما عمر الظاهر بلغ فلما عكا، طالبًا عنها ارتحل ثم والزوابع، والرياح
غري من ودخلها بك محمد إليها فوصل وحصونها. وتركها هاربًا عكا من وخرج خوفه
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من بك محمد وداخل سطوته، وخافوا طاعته تحت ودخلوا البالد، باقي له وأذعنت مانع،
مرص إىل بالبشاير وأرسل والهالك، املوت إىل به آل وما عليه مزيد ال ما والفرح الغرور
وعمل عظيمة، زينة وخارجها والقاهرة مرصوبوالق وزينت بذلك فنودي بالزينة، واألمرا
فعند الثاني، ربيع أوايل يف وذلك بلياليها، أيام ثالثة وأفراح وحرقات وشنكات وقدات بها
ويزيد وينمو الخرب، يفشو يوم كل يف واستمر بك، محمد بموت الخرب ورد ذلك انقضاء
يتعجبون وصاروا الناس يف وشاع ذلك، بتصحيح السعاة وردت حتى ويتأكد، ويتناقل
وذلك بِْلُسوَن﴾. مُّ ُهم َفِإذَا بَْغتًَة أََخذْنَاُهم أُوتُوا ِبَما َفِرُحوا إِذَا ﴿َحتَّٰى تعاىل: قوله ويتلون
أرسل كان وقد لطاعته، الجميع وأذعن والشامية املرصية البالد وملك األمر له تم ملا أنه
وأرسل والشام، مرص إمرية يطلب إسالمبول إىل الغزاوي بك عيل أخا أغا إسماعيل
وأرسل والداقم، والريق والخلع التقاليد وأعطوه ذلك، إىل فأجيب وهدايا أمواًال صحبته
بدنه وحم فرًحا، فامتأل عكا، دخوله يوم ذلك فوافاه األمر، بتمام والبشائر املراسالت له
خرب وواىف الثاني، ربيع ثامن الرابع، ليلة ومات أيام، ثالثة محموًما فأقام الحال، يف
األمر فانتقض مخدومه، إىل املسري يريد املراكب يف ونزل تهيأ، عندما أغا إسماعيل موته
األمراء فرح والثغور، البالد وباقي وعكا يافا أمر له تم وملا األشياء وباقي التقاليد وردت
إىل والرجوع للرحيل متشوقني وصاروا مرص، إىل برجوعهم بصحبته الذين واألجناد
عدم كالمه من لهم فتبني ليلته، يف نزل ما به نزل الذي اليوم يف إليه فاجتمعوا األوطان،
وأمرهم السواحل، وبالد الشامية بالديار واألحكام املناصب تقليدهم يريد وأنه العود
لهم، سيفتح وما عليهم هللا فتح بما بالبشارات وعيالهم بيوتهم إىل املكاتبات بإرسال
اغتموا، ذلك فعند مرص، من إليها املحتاجني ولوازمهم احتياجاتهم ويطلبوا ويطمنوهم
قال أمره، يف يفكر مخيمه إىل كل وذهب هذا، غري أمله وأن لهم، براح ال أنهم وعلموا
يدخل وال بمرضه يعلم ال وأكثرنا فيها، تمرض التي أيام الثالثة ذلك عىل وأقمنا الناقل:
املزاج، منحرف إنه الثالث: اليوم يف بقولهم إال ذلك يذكرون وال خواصه، بعض إال إليه
وأوالد ركنه، انهدم وقد صيوانه إىل نظرنا بها، مات التي الليلة صبح يف كان فلما
أمر وظهر املال، بسبب السالح بعض عىل وجردوا الحال، زاد ثم حركة، يف الخزنة
كرباهم وجمع بعضهم، عن وكفهم فصدهم بك مراد وحرض العريض، وارتبك موته
بالد يف وتشتتهم فيهم الفشل وقوع من خوًفا خواطرهم، وأرىض أمرهم، يف وتشاوروا
سيدهم رمة وأخذوا الرحيل، عىل رأيهم واتفق فيهم، وشماتتهم الشاميني وطمع الغربة
البالد أهل أخرجه املواضع بعض يف هناك دفنوه إن أنهم عندهم تحقق ملا صحبتهم
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به وارتحلوا عربة، يف ووضعوه املشمعات يف ولفوه وكفنوه فغسلوه وأحرقوه، ونبشوه
ربيع شهر من والعرشين الرابع ليلة يوًما، عرش ستة يف فوصلوا املرصية، الديار طالبني
يف بدفنه فأشار الصعيدي الشيخ وحرض القرافة، يف دفنه فأرادوا النهار، أواخر الثاني
أصبح وملا ليًال، وبنوه الرشقي الصغري الليوان يف قربًا له فحفروا األزهر، تجاه مدرسته
املشايخ أمامه ومىش بقوصون، الذي بيته من بجنازته وخرجوا مشهًدا، عملوا النهار،
العنرب مجامر نعشه وأمام املكاتب، وأطفال واألوراد األحزاب وجميع واألمراء والعلماء
وقرايات ختامات عنده وعملوا مدفنه، إىل به وصلوا حتى ونتنه، رائحته عىل سرتًا والعود
إبراهيم وريسهم مرص أمرا أتباعه واستقر يوًما، أربعني نحو وأيام ليال عدة وصدقات
الكالرجي بك وأحمد بك يوسف عنهم ومات حياته، يف أمره الذين وباقيهم بك، ومراد بك
بك، ورضوان الطبال بك ومحمد بك الفقار وذو الكبري بك وأيوب الكبري بك ومصطفى
بك وأيوب الوايل بك وإبراهيم األغا بك وسليمان الدفرتدار بك أيوب بعده تأمروا والذين

أخبارهم. ذكر وسيأتي بك، والجني دياب أبو بك وسليم الصغري

السنة هذه يف مات من ذكر

وعمدة املحققني إمام األعالم، العلما عالم اإلسالم، مشايخ شيخ الهمام، اإلمام (مات)
عدى ببني ولد املالكي، العدوي الصعيدي هللا مكرم بن أحمد بن الشيخ/عيل املدققني،
أصوله ألن املنسفييس؛ أيًضا: له ويقال وألف، وماية عرشة اثنتي سنة نفسه عن أخرب كما
شلبي والشيخ امللوي الوهاب عبد كالشيخ املشايخ دروس وحرض مرص إىل وقدم منها،
ثالثتهم السلموني محمد والسيد املغربي هللا عبد والشيخ النفراوي سالم والشيخ الربليس
وبرشني وقال: الفيومي، إبراهيم والشيخ الصغري محمد وكسيدي وأقرانه الخريش عن
والشيخ السجيني محمد والشيخ زكري بن ومحمد صغري وأنا يده قبلت حني بالعلم
النمريس عيد والشيخ الديربي أحمد والشيخ امللوي أحمد والشيخ املالكي شعيب إبراهيم
والشيخ يوسف بن محمد والشيخ العشماوي محمد والشيخ العزيزي مصطفى والشيخ
والبليدي والدفري واملدابغي السيوايس عيل والسيد والعماوي والبقري اإلسقاطي أحمد
الشناوي، محمد بن عيل الشيخ عن األحمدية الطريقة تلقن وبآخرة وآخرين، والحفني
وكان مشاهد، هو كما طبقة بعد طبقة أصحابه يف هللا بارك وقد وغريه باألزهر ودرس
يقدر ال وكان بالعلم، اشتغاله مبدأ يف بالجوع يبيت كان طاملا أنه نفسه عن يحكي
مناًما حسنة بشارات له تكررت وقد به، تصدق شيٍّا وجد إن ذلك ومع الورق، ثمن عىل
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ويقول: بالرويا أصحابه يخرب مالك االمام كان هكذا قال: ذلك من شيٍّا حكى إذا ويقظة
«رأيت قال: الكردي محمود سيدي العارف لشيخنا وقع ما منها ترض» وال ترس «الرويا
قلت: الشيخ ببايل وخطر انتبهت فلما خليفتي الصعيدي عيل يقول: املنام يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي
للشيخ». ويشري هذا الصعيدي عيل يقول: ثانيًا فرأيته فنمت، كثري، غريه الصعيدي عيل
تقاييد عليه تعرض والطلبة األزهر محراب يف املنام يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي الصلحاء بعض ورأى
ورأى ويكررها، عيل يا وانكسار: بذل يقول صار الشيخ، عن قيد ما رأى فلما األشياخ،
غري ورأى كثري ذلك وأمثال «أجزتك» قال: «أجزني» له: فقال املنام يف النبي نفسه الشيخ
مجلس يف والشافعي مالًكا رأى وآخر عليه، بالحضور يأمره ملسو هيلع هللا ىلص النبي الصلحا من واحد
العالمة وقال عرصه، أهل من النصف من أكثر والصالح باملعرفة له وشهد تدريسه،
يقول: موته مرض يف عنه هللا ريض العفيفي شيخنا سمعت «ولقد األمري: محمد الشيخ
منها فضله، عىل دالة مؤلفات وله معناه. هذا كالًما أو ناج» يحرضه والذي ناج «الشيخ
الحسن أبي رشح عىل وأخرى العزيه عىل الزرقاني عىل وأخرى تركي ابن عىل حاشية
عىل الرزقاني رشح عىل وأخرى الخريش عىل وأخرى ضخمني، مجلدين يف الرسالة عىل
الجوهرة عىل السالم عبد عىل وحاشيتان الصغرى عىل الهدهدي عىل وأخرى املخترص،
بسملة عىل الحق عبد ابن عىل وأخرى السلم، عىل األخرضي عىل وأخرى وصغرى، كربى
ذلك، وغري للعراقي املصطلح ألفية عىل اإلسالم شيخ رشح عىل وأخرى اإلسالم شيخ
من أول فهو الفقية، كتبهم رشوح الحوايشعىل تعرف املالكية تكن لم ظهوره قبل وكان
مذهب يف اإليضاح نور عىل الفتاح إمداد كتاب خطبة عىل رشح وله بها، الكتب تلك خدم
ويأمر بالحق يصدع الدين يف الشكيمة شديد هللا رحمه وكان الرشنباليل، للشيخ الحنفية
وينهى األمور سفاسف ويكره العلم طلب يف االجتهاد ويحب الرشيعة، وإقامة باملعروف
دخل وإذا لهم، تعظيًما العلم أهل وبحرضة بحرضته رشبه من ويمنع الدخان، رشب عن
يف كانت ولو آلته، وكرس عليه شنع الدخان يرشب من ورأى األمرا منازل من منزل إىل
فكانوا بحرضته، وتركوه والعام الخاص جميع يف وعرف بذلك عنه وشاع األمرا، كبري يد
وأخفوها وأقصابهم شبكاتهم ورفعوا بعًضا بعضهم نبه بعيد من مقبًال يرونه عندما
أيام يف بك عيل إن حتى وزجرهم، وعنفهم ووبخهم عليهم أنكر منها شيٍّا رأى وإن عنه،
فريفع مجلسه إىل وصوله قبل أخربوه شفاعة، أو حاجة يف عليه دخل إذا كان إمارته
عليه دخل أنه واتفق وتكربه، وتجربه عتوه مع وذلك وجهه من ويخفوه يده من الشبك
من أمر يف مفكًرا األمري فسكت وجلس يده وقبل عادته عىل فتلقاه األوقات، بعض يف
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الصعيدية: باللغة له مخاطبًا وقال الحدة، فأخذته عنه إعراضه الشيخ فظن األمور،
رضاك»، من خري غضبك بل سواء، حد عىل ورضاك غضبك هو من يا مني يا مني «يا
ويستعطفه يشء»، من أغضب لم «أنا ويقول: بخاطره يأخذ وهو قايًما وقام ذلك وكرر
بسببها أتى التي القضية عن بك عيل سأل ثم ذاهبًا، وخرج ثانيًا يجلس ولم يجبه فلم
ليلة يف ركب حتى مدة إليه الدخول عن منقطًعا الشيخ واستمر بقضاها، فأمر فأخربوه
له: فقال بك عيل ببيت ومرا األمرا بعض عند حاجة يف الوالد الشيخ مع رمضان ليايل من
معي دخولك من بد «ال فقال: أدخل». ال أنا شيخنا «يا فقال: عليه»، نسلم بنا «ادخل

كثريًا. رسوًرا الليلة تلك بك عيل بذلك وانرس مخالفته تسعه فلم
شأنه من يجل كان مرص بإمارة الدهب أبو بك محمد واستقل بك عيل مات وملا
الشيخ إىل ذهب حاجة قضا عليه تعرس من وكل أبًدا، يش يف شفاعته يرد وال ويحبه
األمري إىل يذهب ثم الورقة، تمتىل حتى قايمة يف غريها مع فيكتبها قصته إليه وأنهى
فيها ما ويقص جيبه، من القايمة يخرج الجلوس يف يستقر فعندما ثالثة، أو يومني بعد
وال يخالفه ال واألمري منها كل بقضاء ويأمر واحدة، بعد واحدة والدعاوي القصص من
يش عىل تأسف وال تضجر ال له: يقول ذلك أثناء ويف ذلك، من يشء يف خاطره ينقبض
عن الرب يسألنا القيامة ويوم نموت وكلنا فانية الدنيا فإن الدنيا، يف حق بغري يفوتك
رصخ يش يف تلكأ وإذا العهدة. من وخرجنا نصحناك قد نحن وها نصحك، عن تأخرنا
عىل خايف «أنا له: ويقول بيده يمسك ثم جهنم»، وعذاب النار «اتق له: وقال عليه
املرتجم كان مدرسته املذكور األمري بنى وملا ذلك، وأمثال النار» من الكويسة اليد هذه
كبار وحرضه البخاري بها وابتدأ الكريس، عىل القبة داخل بها التدريس يف املتعني هو
ذلك قبل يقرأ وكان بالربديكية، وال باألزهر درسه يرتك ولم وغريهم فيها املدرسني
وكذلك كتخدا، الرحمن عبد األمري له جعلها وظيفة يف الربقية باب عند الغريب بمسجد
والقناعة، االشتغال يف السلف قدم عىل وكان ببوالق مرزه، بجامع الجمعة بعد وظيفة
ويرسل وأقاربه أهله ويوايس الحمار إال يركب وال والتقوي التصنع وعدم النفس ورشف
وغري واملداسات والعصايب للنساء والطرح والبز واألكسية الصالت ببلده فقراهم إىل
وتويف قليلة، أياًما ظهره يف تمرضبخراج حتى واإلفادة اإلقراء عىل مواظبًا يزل ولم ذلك،
بالقرافة بالبستان ودفن عظيم بمشهد باألزهر عليه وُصيل السنة، من رجب عارش يف

مراثيه. من يش عىل أعثر ولم مثله بعده يخلف ولم هللا، رحمه الكربى
عيىس بن أحمد بن عيىس بن الشيخ/أحمد الصالح الفقيه العالمة اإلمام (ومات)
وتفقه واملتون القرآن وحفظ نشأ وبها بمرص ولد الشافعي، الرباوي الزبريي محمد بن

347



الثاني) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

وفاته وبعد والده، حياة يف ودرس وأنجب وتمهر املعقول وحرض وغريه، والده عىل
واشتهر أبيه، مثل درسه حلقة واتسعت أبيه طلبة وحرضه محله يف للتدريس تصدر
وحب صداقة وفيه ورصامة، شهامة الرجل نعم وكان العلماء عداد يف وانتظم ذكره
للزيارة ذهب كان إذ فجأة، األول ربيع عرش ثالث األربعا ليلة بطندتا تويف لإلخوان،
برتبة ودفن األزهر بالجامع عليه وُصيل وكفن، بيته يف فغسل مرص إىل به وجيء املعتادة

باملجاورين. والده
الشافعي البقري محمد بن رجب بن الشيخ/أحمد املسن الفاضل اإلمام (ومات)
منه فسمع كثريًا األول والزم والحفني، املدابغي الشيخ من كل دروس حرض املقري،
وكان الكبار الكتب من الكثري بخطه وكتب كلها، الشامية والسرية بطريفيه، البخاري
ويحفظ وحًرضا، سفًرا الليل قيام عىل مواظبًا للقرآن التالوة كثري العلم وافر الفهم رسيع
ونعم حفظه، من ويرسدها السرية غالب يحفظ وكان بها ويجيز وأحزابًا، كثرية أوراًدا
شوال من يوم آخر النخل منزلة يف الحج إىل متوجه وهو تويف ومهابة. متانة كان الرجل

هناك. ودفن السنة من
باملدينة ولد السمان، الكريم عبد بن الشيخ/محمد وريسها املدينة عالم (ومات)
وسبعني أربع سنة يف مرص إىل والده وأرسله بالعلم يسريًا واشتغل والده، حجر يف ونشأ
الحسيني باملشهد الذكر حلقة وعقد باإلكرام أبيه تالمذه فتلقته ملقتىض، وألف وماية
عىل يزل ولم محله، يف شيًخا أقم والده تويف وملا املدينة، إىل توجه ثم الناس، عليه وأقبلت

سنة. ثمانني عن السنة من الحجة رابع يف مات حتى طريقته
باألزهر، املدرسني أحد الشامي الخلييل الشيخ/أحمد الصالح املعمر العالمة (ومات)
إعراب وألف عام، تام للطلبة انتفاع به وكان وأفاد ودرس عرصه أشياخ عن تلقى

السنة. من صفر عارش يف وتويف وغريه اآلجرومية
أستاذه اشرتاه الشهري، بك عيل تابع الدهب أبو بك الكبري/محمد األمري (ومات)
بك إسماعيل ذلك إذ وكان قليلة، أياًما الخزنة أوالد مع فأقام وسبعني خمس سنة يف
الحج إىل مخدومه مع وطلع مكانه، الخازندارية قلده بك إسماعيل أمر فلما خازندار
بأبي وعرف الصنجقية وتقلد السنة تلك يف وتأمر وسبعني، ثمان سنة أوايل ورجع
ويف ذهبًا، البقاشيش يفرق صار بالقلعة الخلعة لبس ملا أنه بذلك تلقبه وسبب الدهب،
فعرف منزله إىل دخل حتى والجعيدية الفقرا عىل الدهب ينثر جعل ومروره ركوبه حال
وشاع اللقب هذا عنه واشتهر اإلمريات، تقلد ممن لغريه نظريه يتقدم لم ألنه بذلك؛
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الدهب، إال يعطى وال الدهب إال جيبه يف يضع ال فكان بذلك، شهرته نفسه عن وسمع
مخدومه ونوه قليل زمن يف شأنه وعظم الدهب»، إال أمسك فال الذهب أبو «أنا ويقول:
العزمات مؤيد الحركات سعيد وكان الشهرية، والوقايع الكبرية املهمات يف وعينه بذكره
عيل أستاذه أيام يف ووقايعه أخباره تقدمت وقد قط، مصاف يف الخذالن عليه يعهد لم
ال ما القليل الزمن يف عنده اجتمع حتى والعبيد املماليك رشا من واستكثر وبعده بك
بسعده البالد تمهدت فلما واإلمريات، املناصب وتقلدوا الكثري، الزمن يف لغريه يتفق
واستمال باإلحسان، وغمرهم املرشدين وضم عليه خالف ثم أستاذه ببأس املقرون
له وتعصبوا وأعانوه، وأحبوه إليه وجنحوا جانبه الجميع واستلني الدولة أركان بواقي
املرتجم واستقر الشام، إىل مرص من هاربًا وخرج بك عيل أزاحوا حتى يديه بني وقاتلوا
العثمانية الدولة وراسل والغالل، األموال وجبى املناصب وقلد األمور وساس بمرص
العاليف ورصف السنة، تلك الحج إمارة بك إبراهيم مملوكه وقلد الطاعة لهم واظهر
مرص، إىل للرجوع بك عيل وتحرك والرصر للحرمني الغالل وأرسل العربان وعوايد
يظن والذين القرانصه، جمع بأن كيًدا له وكاد لذلك املرتجم يهتم فلم الجيوش وجيش
مساوي وينمقوا الحضور يف ويستعجلوه بيك، عيل يراسلوا أن إليهم وأرس النفاق فيهم
إليه وأرسلوها حرض، متى بنرصته والقيام معه باملخامرة ويعدوه ومنفرات للمرتجم
له وأعادوا بالجوابات إليهم وأرسل صحته، واعتقد ذلك عليه فراج الرسية بالرشيطة
الحضور عىل بك عيل عزم قوى ذلك فعند وإشارته، مخدومهم باطالع كذلك الرسالة
وأحرضه بالصالحية والقاه املرتجم إليه فخرج املرصية، الديار جهة إىل بجنوده وأقبل
وجمع قبله، من املرتجم وارتاح أمره وانقىض قليلة أيام بعد ومات تقدم، كما أسريًا
وقلدهم واستوزرهم، وواساهم واستخدمهم وأكرمهم واملرشدين املطرودين األمراء باقي
العز واستبدلهم والعطايا، باإلحسان واستعبدهم وعوايدهم بالدهم إليهم ورد املناصب
دولته فثبتت البلدان، يف والهجاج والترشيد الغربة بعد األوطان وراحة والهوان، الذل بعد
الحرام، وأوالد الطريق وقطاع العربان وهابته والتجاريد الرشور من النواحي وارتاحت
القبلية الجهات من املجلوبات ووصلت والبضايع بالقوافل الطرق وسلكت السبل وأمنت
العادة عىل القلعة إىل وطلع باشا خليل مرص إىل وحرض واملبيعات، بالتجارات والبحرية
وخلعة سيف إليه ووصل والخطابات، املرسومات الدولة من للمرتجم وحرض القديمة،
أمره، واستقام مرص بإمارة وانفرد شأنه عظيمة أبهة يف ونزل الديوان، يف ذلك فلبس
مصطفى مرص إىل وحرض بطاًال، بمرص أكثرهم وأقام بك عيل أستاذه أتباع أمر وأهمل
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الدولة وكاتب الرواتب له ورتب نزله، فأكرم إليه والتجأ العظم أوالد من النابليس باشا
يف والداقم التقاليد إليه ووصلت ذلك إىل فأجيب مرص، والية له وطلب عليه وصالح
القلزم من وسافر جدة، الوالية إىل باشا خليل ووجه وثمانني ثمان سنة الثاني ربيع
مدرسته بناء يف رشع وثمانني سبعة سنة أواخر ويف هناك، وتويف الثانية جمادى يف
وأمر وهدمها، أربابها من فاشرتاها متخربة رباع محلها وكان األزهر، الجامع تجاه التي
فرتب ببوالق النيل بشط الكاين السنانية جامع أرنيك عىل وهي الصفة هذه عىل ببناها
الجمال وكذلك البغال، قطارات من كبري عدد والطني والرماد الجري وحمل األتربة لنقل
املصيص الحلواني الجبس لها وطحنوا جمل، عىل واحد حجر كل العظيمة األحجار لشيل
وما العظيمة قبتها عقد تم وملا املذكورة، السنة ختام الحجة شهر أوايل يف أساسها ورموا
واألصباغ باأللوان القبة داخل ونقشوا ويبضوها، اللواوين عىل املعقودة القباب من حولها
فسحة بظاهرها وعمل املصنوع، األصفر النحاس من كلها عظيمة شبابيك لها وعمل
وبداخلها األتراك ملتصوفة مساكن وحولها حنفية، وبوسطها املرمر بالرخام مفروشة
من باملاء تمتيل عظية ميضا ذلك من وبأسفل العلوي بدورها وكذلك راحة كرايس عدة
األماكن بعض من إليها نقلوه املصنوع الرخام من كبري صحن يف تصب بوسطها نوفرة
لذلك ساقية وأنشأ راحة كرايس عدة امليضأة وحول امليضا، فيمال منه ويفيض القديمة،
يف يمال عظيًما صهريًجا ذلك أسفل وأنشأ امللوحة، غاية يف ماؤها وخرج فحفروها،
أماكن ثالثة امليضأة بأعىل وعمل الدواب، لسقي عظيًما وحوًضا النيل ماء من سنة كل
من حصة بها يجلسون واملالكي والشافعي الحنفي هم: الثالثة املفتني جلوس برسم
املالكية مفتي الدردرير أحمد الشيخ فيها وقرر الدروس، إمالء بعد الناس إلفادة النهار
الشافعية، مفتي الكفراوي حسن والشيخ الحنفية مفتي العرييش الرحمن عبد والشيخ
وخارج داخل من الرومي األبسطة فوقها ومن بالحرص، جميعها فرشت البناء تم وملا
بالثالثة املذكورين املفتني جلوس استقر وملا الطباق، ومساكن الشبابيك فرجات حتى
أسفل، من التي املراحيض من إليهم الصاعدة الرائحة بهم أرضت لهم أعدت التي أماكن
الشيخ خطابتها يف وتقرر عنها، بعيًدا خالفها وبنوا بإبطالها فأمر بذلك األمري وأعلموا
البخاري مدرس الصعيدي عيل الشيخ مثل باألزهر املدرسني وغالب الراشدي أحمد
والشيخ العرييش الرحمن عبد والشيخ األمري محمد والشيخ الدردير أحمد والشيخ
الشنويهي عيل وللشيخ السمنودي أحمد والشيخ يونس أحمد والشيخ الكفراوي حسن
حسن والشيخ الطحالوي محمد والشيخ الحفناوي محمد والشيخ اللبان هللا عبد والشيخ
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والشيخ الحريري محمد والشيخ البييل والشيخ القلعي الحسن أبي والشيخ الجداوي
أفندي ليحيى ودرًسا املصيلحي محمد والشيخ هللا جاد أحمد والشيخ املنصوري منصور
محمد الشيخ التوقيت وظيفة ويف بها راتبًا إماًما عباس السيد وتقرر األتراك، شيخ
وينوب حافظ، أفندي محمد خازنها وجعل عظيمة كتب خزانة بها وجعل الصبان،
وخمسني ماية يوم كل يف الكبار للمدرسني ورتب الجناجي الشافعي محمد الشيخ عنه
أنصاف عرشة له من منهم للطلبة وكذلك نصًفا خمسون دونهم ومن فضة، نصًفا
سنة، كل يف الرب من أرادب الدراهم عدد وبقدر وأقل أكثر له من ومنهم يوم، كل يف
األمري فحرض وثمانني، ثمان سنة شعبان شهر يف الجمعة بها وُصيل أمرها انتهى وملا
انقضاء وبعد الجمعة، بها وصلوا الوظايف وأرباب والطلبة املشايخ واجتمع املذكور
ولو مسجًدا هلل بنى (من حديث: وأمىل الكريس، عىل الصعيدي الشيخ جلس الصالة
والفراوي، الخلع أحرضت لك انقىض فلما الجنة)، يف بيتًا له هللا بنى قطاة كمفحص
وباقي سمور، فراوي الثالثة واملفتني الخطيب الراشدي والشيخ الصعيدي الشيخ فألبس
الدهب عليهم وفرق واملؤذنني الخدمة عىل اليوم ذلك يف وأنعم بيًضا، نافا فراوي املدرسني
أمانة ذلك عىل ووقف وتفاتنوا. تحاسدوا والطلبة واألشياخ الفقها وتنافس والبقاشيش،
املرتجم فإن واحدة، سنة إال يرصف ولم املدرسة أسفل التي والحوانيت، وغريها قويسنا
ورجعوا هناك ومات تقدم، كما الشامية البالد إىل وثمانني تسع سنة أوايل يف سافر
فربد املوقوفة، قويسنا أمانة جملتها ومن بينهم فيما البالد وتقاسموا أتباعه وتأمر برمته
الخدمة، أجر ملرصف ببوالق بك عيل أنشأها التي الوكالة ذلك عن وعوضوا املدرسة أمر
يزل ولم القليل، اإليراد ذلك عليهم وزعوا ونقصوها، املعاليم أضعفوا بعدما األنوار وعليق
التوقيت بطل أن إىل والخدم الوظايف غالب منها بطل حتى ويضعف يتناقص الحال
ورسق وبليت وعتقت وبسطها، فرشها وأخلق األوقات أكثر عىل والصالة بل واألذان،
جميًعا أغلقت بل الحسيني، للمشهد املوصل للقبوة املواجه أبوابها أحد وأغلق بعضها
فقدت ملا لكن ومماليكه. الواقف أتباع والعقد الحل أصحاب األمراء كون مع شهوًرا
وتفرق الفشل والتغايضخوف والتنافس والتفاخر الطمع عليهم واستوىل القابلية منهم
لنظام املوجبة األمور يف حتى يشء كل يف الخلل ظهر األوضاع عن االنحراف مع الكلمة،
آخر كان املرتجم فإن وبالجملة بعد، فيما ذلك يتضح كما ناموسهم وإقامة دولتهم،
وحلًما، وسماحة وحكًما وحزًما وسعًدا ورصامة شهامة املرصين األمراء من أدركنا من
وينصت ويعظمهم فيهم ويعتقد بطبعه ويميل والصلحا العلما يحب للخري قريبًا وكان
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من يشء عنه يشتهر ولم للدين، املخالفني ويكره الجزيلة العطايا ويعطيهم لكالمهم
الصورة جميل الطلعة بهي بمروته، يخل أو دينه يف يشينه ما وال واملحرمات املوبقات
قليل محتشًما وقوًرا الشكل مهاب اللحية، مسرتسل والبدن القامة معتدل اللون أبيض
يبارش وجلوسه، ركوبه يف مبجًال عجول، وال خوار وال بمهدار ليس وااللتفات الكالم
وزاره بإشارة يافا أهل قتل يف اإلرساف من أيامه آخر فعله ما ولوال بنفسه، األحكام
شأنهم وظهور املماليك، كثرة يف مثله ألمري يتفق ولم سيئاته، من أكثر حسناته لكانت
إىل ومالوا العدالة قبول عن طباعهم وانحرفت بعده، أمرهم وعظم اليسرية املدة يف
املظالم وألفوا سوابقهم، عن وزادوا طرايقهم عىل فنشوا املماليك واشرتوا الجهالة، طرق
حصل، ما حصل أن إىل الفور، عىل البغي يف وتالحقوا الجور عىل وتمادوا مغانم، وظنوها
والدمار، الخراب من بسببهم باإلقليم حل وما وأخبار، أنباء ذلك من عليك وسيتىل ونزل،

أعلم. تعاىل وهللا
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مرصالوزير ووايل العثماني خان أحمد بن الحميد عبد السلطان العرصفيها سلطان كان
الدهب أبي بك محمد مملوًكا بك ومراد بك إبراهيم وأمراؤها الكبري عزت باشا محمد
بك الفقار وذو السالح سوق بك وحسن طبل بك ومحمد الصغري بك أيوب وخشداشينها
ومن اإلبراهيمي، بك وخليل الرشقاوي بك وعثمان بك الصغري بك ومصطفى بك والجني
وعبد طنان بك وإبراهيم بليفيا بك ورضوان رضوان، قصبة بك حسن القديمة البيوت
مثل: الوجاقات اختيارية وبقايا الشابوري، بك وسليمان الجرجاوي عثمان بك الرحمن
وسليمان الخلوتي أفندي وإسماعيل املجنون جاويش وأحمد أرنؤد باشجاويش أحمد
وأغا محرم أغا ومحمد محرم أغا الرحمن وعبد الشميس درب أفندي وحسن الربدييس
كتخدا وإبراهيم الفالح جماعة وباقي الفالح، كتخدا وأحمد بوزير املعروف كتخدا وأحمد
إبراهيم البلد وشيخ وكبريهم ذكرهم، املتقدم املحمدية لألمراء والنهى واألمر وغريهم منا
يف ومنعكف متنزه، الكبري بك وإسماعيل بك مراد قسيمه اطالع بدون أمر ينفذ وال بك
التي داره وعمر سيدهم موت من فيهم التداخل عن ومنزو وبالده بإيراده وقانع بيته

بها. وأقام باألزبكية
الركب ودخل مرص، إىل الحج وصل صفر) شهر سابع الخميس يوم يف (وفيها

بك. يوسف الحاج وأمري
بخطة الليل نصف يف وذلك باألزبكية حريق وقع صفر) تاسع الجمعة ليلة (ويف
وقت، أقرب يف عمرت إنها ثم مهوًال شيئًا وكان عظام، بيوت عدة فيها احرتق الساكت
بلفيا بك رضوان فعمر وعمرها، القادر فاشرتاها أرضه باع العمارة عىل يقدر لم والذي
محمود والحاج السالم عبد أحمد والسيد غراب عمر السيد الخواجا وكذلك عظيمة، دار

عليه. كانت مما وأبهج أحسن وهي إال القابل النيل يأت لم إنه بحيث محرم،
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الردم، تحت الناس من كثرية عدة فيه ومات الغورية «بسوق ربع سقط (وفيها)
الحوانيت وأنشأ رشاءً، أربابها من األماكن تلك أخذ مستحفظان أغا الرحمن عبد إن ثم
السوق. من منها يسلك التي والبوابة الزيت، بوكالة اآلن املعروفة والوكالة علوها والربع
العينى، قرص إىل به ذهبوا صغري فيل ومعهم الهنود من جماعة حرض (وفيها)
القرص أبواب عىل الخدم ووقف عليه للفرجة الناس وهرع الكبري باالسطبل وأدخلو
وصار كثرية دراهم بسببه جمعوا الهنود سواسه وكذلك دراهم، املتفرجني من يأخذون
وتناوله القصب يف مصه عىل ويتفرجون السكر، وقصب بالكعك إليه يأتون الناس
كبري يدي بني أحرضوه وإذا كالمهم ويفهم بلسانهم، يخاطبونه الهنود وكان بخرطوم

بخرطومه. بالسالم ويشري يديه، عىل فيربك كلموه،
طنان، بك إبراهيم عىل خاطره وتغري بك مراد تعصب رمضان) شهر يف (وفيها

القليل. إال له يبق ولم أحب من عىل بالده وفرق الكبرية املحلة إىل ونفاه
هانم زوجته من وهي ابنته لزواج مهم عمل يف بك إسماعيل األمري رشع (وفيها)
يف املذكور باملهم وسبعني أربع سنة يف تزوجها كان الذي كتخدا، إبراهيم سيدهم بنت
حصل املهم هذا قبل وكان الحجة ذي شهر أوايل يف املهم ذلك وكان السنة، تلك حوادث
إسماعيل من يأخذ أن أراد بك مراد أن وسببها ومخاصمة؛ منازعة بك مراد وبني بينه
فسعى فتنة، منها يتولد كاد ومخاصمة مشاححة بينهما فوقع الخليج ورأس الرسو بك
عمل يف بك إسماعيل ذلك إثر يف ورشع غل، عىل فاصطلحا بك إبراهيم بينهما الصلح يف
واملناديل املحارم وفرق بك مراد ووقف عظيمة، وليمة يف العقد يوم فاجتمعوا الفرح
عزت باشا محمد ونزل كثرية املهم وعمل أقدامه، عىل بنفسه يطوف وهو الحارضين عىل
بأرسهم األمراء نزل قوصون حارة إىل وصل وعندما بك، إسماعيل بيت إىل باستدعا
والقماقم، املباخر وبأيديهم أقدامهم عىل أمامه جميًعا فمشوا ملالقاته، أقدامهم عىل مشاة
أيام انقضت حتى املماليك مثل خدمته يف ووقفوا املجلس إىل طلع حتى كذلك يزالوا ولم
خازنداره وهو بك إسماعيل صنجقه الذي أغا، إبراهيم زوجها إىل العروس زفوا الواليم
وعليه الفيل فيها ومىش الجليلة املواكب من الزفة هذه وكانت قشطة، يسمونه ومملوكه

النوادر. من ذلك فكان أحمر جوخ خلعة
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السنة هذه يف مات من ذكر

السجاعي محمد بن محمد بن الشيخ/أحمد العالمة املتفنن الفقيه السنة هذه يف ومات
دروس فحرض صغريًا األزهر وقدم املحلة، قرب بالسجاعية ولد األزهري، الشافعي
الرضير، عيل والسيد الديوي عبده والشيخ السجيني محمد والشيخ العزيزي الشيخ
بقراءة الليايل ويحيي األوليا قبور زيارة عىل مالزًما وكان وألف وأفتى ودرس فتمهر
األوحد الشيخ والد وهو غريب حال هللا مع وله وجذب، ووالية وديانة صالح مع القرآن
ثامن األربعاء يوم عرص يف تعاىل هللا رحمه املرتجم تويف موته، تاريخ يف ذكره اآلتي أحمد

القعدة. ذي عرشي
الشافعي األجهوري عطية بن الشيخ/عطية العالمة الفقيه اإلمام الشيخ ومات
الشيخ مرصفحرضدروس مرصوقدم قرى إحدى الورد بأجهور ولد الرضير، الربهاني
األصول يف وأتقن غريهما وعىل عليهما وتفقه العزيزي، مصطفى والشيخ العشماوي
الجوامع جمع وكذا مراًرا، والتحرير املنهج ودرس وأنجب اآلالت يف ومهر الحديث وسع
تشتت ملا جام جامع بابه يف حسن مؤلف النزول أسباب يف وله مطهر الشيخ بمسجد
البيقونية عىل الزرقاني رشح عىل حاشية وكذلك مفيدة، الجاللني عىل وحاشية أبوابه من
واعرتفوا املوجودين، مرص علما غالب عليه حرض وقد ذلك، وغري الحديث مصطلح يف
للمستعملني مراعاة مراًرا اإللقا ويكرر تقريره يف يتأتى وكان بربكته وأنجبوا بفضله
اآلن املعروف الجامع هذا كتخدا الرحمن عبد املرحوم بنى وملا يقوله، ما يكتبون الذين
للمرتجم بنى بالسيوفيني تعرف وكانت للحنفية، مدرسة أصله كان الذي مطهر بالشيخ

رمضان. أواخر يف تويف وأوالده بعياله فيه وسكن بدهليزها بيتًا
شابٍّا كان الشافعي العجمي بن محمد بن النجيب/أحمد الفاضل الشيخ ومات
وأدرك واملنقول املعقول وحصل العرص، علما عىل حرض جيد، حفظ ذا دراًكا فهيًما
ولكن العلما، أعاظم سلك يف النتظم عاش ولو وأمىل ودرس واملعارف العلوم من جانبًا

اآلخرة. جمادى عرش حادي اإلثنني يوم يف املنية اخرتمته
جامع إمام الحنفي املقديس الدين نور بن الناسك/أحمد الورع الصالح الشيخ
الحنفية السادة مفتي املقديس حسن الشيخ أخو وهو األحمر، بالدرب وخطيبه قجماس،
بهي وقوًرا شيًخا وكان بالعلم، واشتغل شيوخه يف املذكور حسنًا الشيخ أخاه شارك
األول. ربيع عرش سادس اإلثنني ليلة تويف الناس، عن منجمًعا شأنه عىل مقبًال الشكل

بغزة ولد الحنفي، الغزي الصيحاني خليل بن الشيخ/إبرهيم الفاضل الفقيه ومات
والزم الدروس، فحرض األزهر الجامع وورد بلده فضال عىل املتون بعض وقرأ نشأ وبها
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غزة إىل عاد ثم الغربية، العلوم وبعض الفقه عنه وتلقى الجربتي حسنًا الوالد املرحوم
مقدار غلق يف املر اللوز من جانبًا سنة كل يف الوالد إىل يرسل وكان باملذاهب، االفتا وتوىل
بعض ومعالجات الدهن يف الناس لنفع الزجاج يف ونرفعه دهنه فنخرج رطًال، عرشين
الفتوى أمانة وتوىل دمشق، إىل ارتحل حتى ذلك عىل يزل ولم والجروحات، األمراض
التسعني عرش يف السنة هذه يف بها وتويف سري أحسن فسار الشايف، عبد الشيخ بعده

هللا. رحمه
جامع بن هيكل بن نرص بن محمد بن الشيخ/عيل الصالح الفاضل الفقيه ومات
كل يف الحديث درس يحرض وكان العرص، فضالء من جماعة عىل تفقه الشنويهي،
بمعرفة مشهوًرا وكان الطلبة به وانتفع باألزهر ودرس البليدي، السيد عىل جمعة
األشياخ وكان الطلبة، كثرة يف حظ وله ا جدٍّ حافًال درسه وكان الفقهية، الفروع
حلقة فتمأل الصحن، إىل فيخرج املقصورة من فيطردونه درسه حلقة من يتضايقون
وكان بجماعته، السنانية مدرسة إىل ينتقل األحيان بعض ويف الجامع، صحن درسه
وكان مراًرا، املنهج وقرأ مخترصة، لطيفة وخطبته بالوراقني، األرشفية بجامع يخطب
كان أنه نفسه عن يخرب وكان التصنع، يعرف ال األول السلف نهج عىل الشكيمة شديد
عنه انقطع الجماعة جملة من املحمدية يف مدرًسا تنزل ملا وأنه ملسو هيلع هللا ىلص، للنبي الرؤيا كثري
إىل الدكة عىل نسبه وأمىل شعبان عرش ثامن يف تويف لذلك. ويتأسف يبكي وكان ذلك،

عنه. ريضهللا عيل سيدنا
وكان السنة، هذه يف بإسالمبول الفقاري بك الشهري/عثمان الكبري األمري ومات
مبدأ وذكر ذكره تقدم وقد سنة، وثالثني وأربًعا نيًفا وإسالمبول بربصا غربته مدة
مشهور، أمر وهو بعضه إعادة عن يغني ما مرص من خروجه وسبب وظهوره أمره
وفياتهم به يؤرخون تاريًخا خروجه سنة جعلوا إنهم حتى مذكور، الناس بني اآلن وإىل
عثمان خروج بعد فالن ومات بك، عثمان خروج سنة فالن ولد فيقولون: ومواليدهم،

مثًال. شهر أو بسنة بك
سليمان أستاذ القازدغيل جاويش حسن ابن وهو كتخدا الرحمن عبد األمري ومات
ومبدأ وخربه اآلن. املوجودين املرصيني األمرا جميع موىل كتخدا إبراهيم أستاذ جاويش
الجوخدار جاويش سليمان واستوىل القازدغيل، كتخدا عثمان مات ملا أنه عليه الدنيا إقبال
يف ينصفه من يجد ولم شيٍّا، أستاذه سيد ابن هو الذي املرتجم يعط ولم موجوده، عىل
فحنق وأغراضهم، ألهوايهم وميًال منهم حسًدا الينكجرية باب طايفة من حق إيصال
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الينكجرية وجاق إىل يرجع ال أنه وحلف العزب، وجاق إىل وانتقل بابهم من وخرج منهم
جاويش سليمان مات ملا فإنه قسمه، يف وبر حيٍّا، الجوخدار جاويش سليمان دام ما
الجاويشية كتخدا سليمان بادر تقدم كما وألف، وماية وخمسني اثنتني سنة الحاج بربكة
وراثه ألنه جاويش؛ الرحمن عبد تقليد يف بك عثمان واستأذن كتخدا الرحمن عبد أم زوج
الخشخانات مفاتيح وتسلم والدفاتر الكاتب وأحرض ذلك، وقلدوه ليًال وأحرضوه ومواله،
نفس تطمح ولم البالد، تقاسيط وكذلك الوصف، عن يحل شيئًا وكان بأجمعها، والرتكة
الينكجرية، باب إىل ورجع العزب باب من غرضه املرتجم وأخذ ذلك، من ليش بك عثمان
سنة إىل هناك وأقام وخمسني، خمس سنة يف بك عثمان صحبة وحج حينئذ من أمره ونما
املساجد بناء يف ورشع ستني، الوقت كتخدا وتوىل الحجاج مع فحرض وسنتني، إحدى
رجوعه: بعد عماراته فأول اليهود، حارة خمامري وأبطل املنكرات، وإبطال الخريات وعمل
وأنشأ املباني، وأحسن الظرف غاية يف وجاء القرصين بني يعلوه الذي والكتاب السبيل
تجاه وأنشأ النهار، بطول تفتح وميضأة وكتابًا سبيًال بابه عند وعمل املغاربة جامع
وأنشأ السطوحية، السيدة ومدفن وكتاب وصهريج بمنارة ظريًفا مسجًدا الفتوح باب
كذلك، الحطابة ويف كتاب، ويعلوه الدواب لسقي وحوًضا سقاية األزبكية تربة من بالقرب
النصف مقدار األزهر الجامع مقصورة يف وزاد وأنشأ كذلك، الدشطوطي جامع وعند
املقورصة البوانك من مثلها تحمل الرخام من عاموًدا خمسني عىل يشتمل وعرًضا، طوًال
محرابًا به وبنى النقي، بالخشب أعالها وسقف املنحوت، الحجر من املتسعة املرتفعة
معقودة بقناطر مكتبًا بأعاله وبنى كتامة حارة جهة عظيًما بابًا له وأنشأ ومنربًا، جديًدا
متسعة رحبة وبداخله القرآن، املسلمني أطفال من األيتام لتعليم الرخام من أعمدة عىل
وعليه الرحبة بتلك مدفنًا لنفسه وعمل املارين، العطاش لرشب وسقاية عظيم وصهريج
بمجاوري مخصوص رواق أيًضا وبها الصنعة، بديعة رخام من وتركيبة معقودة قبة
الرواق، إىل منه يصعد بدرج الرحبة تلك من إليه يسلك العلم لطلب املنقطعني الصعايدة
وأنشأ منارة، الباب ذلك بجانب وبنى كتب، وخزاين ومخادع ومطبخ ومنافع مرافق وبه
إنشاءً وأنشأها الطيربسية املدرسة وبنى أيًضا. منارة وعليه الجامع مطبخ جهة آخر بابًا
أنشأه الذي الكبري الباب داخل من لها املقابلة اآلقبغاوية مدرسة مع وجعلها جديًدا،
بابني عن عبارة وهو لجراكسة، وخان الحسيني للمشهد املوصل القبو جهة خارجهما
يمني عىل وبداخله أيًضا مكتب وفوقه منارة، يمينهما وعىل بمرصاعني باب كل عظيمني
وبداخل إليها، املاء إجراء لخصوص ساقية لها وأنشأ ميضأة، الطيربسية بظاهر السالك
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بداخله وما الباب هذا فجاء والهنود، البغداديني ورواق للمنارة منه يصعد امليضأة باب
والفخامة، والوجاهة العظم يف املباني أحسن من واألروقة واآلقبغاوية الطبريسية من

الركيكة. األبيات بهذه ذلك بعضهم وأرخ

وان��ص��ل��ح��ا ك��ان م��م��ا أح��س��ن وع��اد ان��ف��ت��ح��ا األزه��ر ب��اب ال��ل��ه ت��ب��ارك
وال��ص��ل��ح��ا ل��ل��ع��ل��م��اء ب��ان��ي��ه ب��إخ��الص ب��ه��ج��ت��ه ش��اه��دت إذا ع��ي��نً��ا ت��ق��ر
ج��ح��ا م��ي��زان��ه��ا ح��ك��ًم��ا ق��رروا ق��د ب��ه ال��ه��داة ت��ل��ق أدب ع��ل��ى وأدخ��ل
ان��ف��ت��ح��ا األزه��ر ب��اب رح��م��ن ب��ع��ب��د أرخ��ه األك��وان ب��دأ ق��د ب��ال��ب��اب

وعمل الصفة هذه عىل الحسيني املشهد وبنى والتكروريني، للمكاويني رواًقا وجدد
مرتبات يف وزاد تراتيب، له ورتب الحسن غاية يف ولواوين بفسحة وحنفية صهريًجا به
أرز أرادب خمسة يوم كل يف رمضان أيام خصوص يف ملطبخه ورتب واألخباز، األزهر
للمطبخ، والوقود والزيت الرتاتيب من ذلك وغري جاموس ورأس سمن وقنطار أبيض
ومكتبًا وسقايًة وحوًضا وصهريًجا جامًعا بالغريب املعروف الربقية باب عند وأنيش
ومكتب جامع سالمة الشيخ كوم من بالقرب األزبكية جهة وكذلك تدريًسا، فيه ورتب
ريض الشافعي اإلمام رضيح بجوار املسجد وعمر ومنارة. وساقية وميضأة وحوض
الكبرية واملقصورة الصهريج القبة باب عند وعمل الصالحية. املدرسة مكان يف عنه هللا
وفرش القبة، ودهليز املسجد بني فيما األنصاري زكريا اإلسالم شيخ رضيح بها التي
داخل من كبرية بوابة وعليه متسع، طويل بدهليز إليه يسلك امللون بالرخام القبة طريق
النفييس املشهد أيًضا وعمر بوابتني. الجهتني كلتا من الرباني الدهليز وعىل الرباني الدهليز
بخالف طريًقا النساء لزيارة وجعل املوجودة، الهيئة هذه عىل الصهريج وبنى ومسجده
سكينة السيدة ومشهد السباع، بقناطر زينب السيدة مشهد أيًضا وبنى الرجال. طريق
فاطمة والسيدة القرافة باب من بالقرب عائشة بالسيدة املعروف واملشهد الخليفة، بخط
الجارحي السعود أبي مشهد وكذلك عابدين، بحارة والرباط والجامع رقية، والسيدة
بخط واملسجد بالحسينية. الكردي الدين رشف ومسجد اآلن عليها هو التي الصفة عىل
وعمر داخل. من إليه وينفذ املسجد ذلك بجوار دار الحفني للشيخ وبُني املوسكي
مدفنًا. بها لوالدته وبنى الزهزمة باب بخط مطهر بالشيخ املعروفة السيوفية املدرسة
وهدم املنصوري، املارستان وجدد وصهريًجا. وسقاية حوًضا القرافة باب خارج وأنشأ
يعد ولم خارج، من الفسحة بأعىل كانت التي والقبة املنصورية الكبرية القبة أعىل
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وأخباًزا خريات له ورتب مكشوفة، األخرى وترك فقط املدفن قبة سقف بل عمارتها
وقفه، بجهات يحتاط أن أراد وعمارته ترميمه عىل عزم وملا القديمة، البقايا عىل زيادة
الكتب، خزانة داخل يف ودفاتره أوقافه كتب وكانت دفرت، وال وقف كتاب له يجد فلم
يشتمل ووقفه والدفاتر، الوقفيات ونسخ واملصاحف العلم كتب من فيها بما فاحرتقت
ووقف محمد النارص امللك ولده ووقف األصيل الكبري قالوون املنصور امللك وقف عىل
وجد إنه ثم أوالدهم، من امللوك مرتبات من وغريذلك بل إسماعيل، الفدا أبو النارص ابن
والتفتيش الفحص بعد وذلك املبارشين، بعض عند املستجدة الشطب دفاتر من دفرتًا
يف وجسور وقناطر، كثرية عماير وللمرتجم املحتكرة. الجهات بعض عىل به فاستدل
محلة إىل املوصلة الطريق يف بطندتا القناطر وبنى هناك. مجاوًرا كان حني الحجاز بالد
الخليج عىل الخلوتي ناحية من عابدين حارة إىل املوصلة الجديدة والقنطرة مرحوم
بالزعابيط، املسماة الصوف األكسية الفقرا للعميان ورتب املوسكي، بناحية وقنطرة
أفواًجا داره إىل فيأتون سنة، كل يف الشتاء دخول عند ذلك من كثرية جملة عليهم فيفرق
جملة عليهم يفرق املؤذنون وكذلك الكساوي، بتلك مرسورين ويعودون معلومة أيام يف
الحرب يفرق وكذلك الشتاء، ليايل يف التسبيح وقت بها يرتدون الطولونية اإلحرامات من
الفقريات النساء عىل القيرصيل والبوابيج واألخفاف واملاليات الصعيدي والبز املحالوي
اململوءة الكبار القصاع من عدة اإلفطار وقت رمضان ليايل يف بيته عند ويخرج واألرامل،
اللحم هرب النقيب عليهم ويفرق املجتمعني، للفقراء والسمن اللحم بمرق املسقي بالثريد
يعطي األكل، من يفرغون وعندما يده، يف وحصته جعله فقري لكل فيعطى النضيج،
القرص عمايره ومن ذلك. غري إىل سحوره برسم فضة ونصفي رغيفني منهم واحد لكل
عظيًما قًرصا وكان القديمة، ومرص بوالق بني فيما النيل بشاطئ به املعروف الكبري
مبارش حسن بن عىل الشيخ بيد ومايتني خمس سنة يف هدم وقد امللوكية، األبنية من
عمايره ومن أشهر. ثالثة بنحو ذلك بعد املذكور ومات وأخشابه، أنقاضه وبيعت الوقف،
ال واإلتقان الوضع املحكمة العظيمة الدور من وكان عابدين بحارة سكنه دار أيًضا
والقيشاني والرخام النقوش من بها وما مجالسها، زخرفة حسنها بمرصيف دار يماثلها
بها وغرس والبهجة، والتأنق الصنعة وبديع األصباغ وأنواع واللزورد املموه والذهب
بالرخام مفروشة فسقية بوسطها األركان مربعة متسعة قاعة بداخله بديًعا بستانًا
حتى العمارات من ذلك وغري الرخام، من أعمدة عىل مركبة وأركانها الصنعة، البديع
وعدة والروم، والشام مرص يف والعماير الخريات بصاحب وسمى بذلك، ذكره اشتهر
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عرش ثمانية والجماعة والجمعة الخطبة فيها وأقيمت وجددها أنشأها التي املساجد
واملربوط والقناطر واألحواض واملكاتب والسقايات واألسبلة الزوايا خالف وذلك مسجًدا،
ملكة العماير وضع وحسن األبنية هندسة يف له وكان واملنقطعات، الفقريات للنساء
من له يكن لم ولو مشاهدة، وال مبارشة غري من الوضع من يرومه ما عىل بها يقتدر
ذلك، لكفاه امللوك همم عنها تقرص التي الزيادة من األزهر بالجامع أنشأه ما إال املآثر
بالد من قرى ثالث لوقفه وضم والنفييس، والزينبي ومسجده الحسيني املشهد وأيًضا
غلة من يتحصل وما إيرادها وجعل كتامة، وحصة وديبي تفينة وهي رشيد بناحية األرز
باألزهر، املجاورين طعام يف وزاد واملنقطعني، الفقراء وطعام الخريات ملصارف أرزها
الذي التاريخ هذا يف ذلك غالب تعطل وقد والخميس، اإلثنني يومي يف الهريسة ومطبخهم
وتعطل املحن وتوايل الخراب استيالء بسبب وألف؛ مايتني عرشين سنة لغاية فيه نحن
الحجاز، إىل منفيٍّا وأخرجه بك عيل أمر استفحل أن إىل شأنه هذا يزل ولم األسباب.
عرشة اثنتي بالحجاز فأقام وألف، وماية وسبعني ثمان سنة القعدة شهر أوايل يف وذلك
صحبته إحضاره عىل صمم املاضية السنة يف بالحاج أمريًا بك يوسف سافر فلما سنة،
وألف، وماية تسعني سنة صفر شهر سابع يف وذلك تخرتوان، يف فأحرضه مرص، إىل
يوًما عرش أحد فأقام مريًضا بيته إىل فدخل الغربة، وكرب والهرم العي عليه استوىل وقد
والتجار واألمرا العلما حرضه حافل مشهد يف بجنازته وخرجوا وكفنوه فغسلوه ومات،
كل يف واملعاليم الكساوي فيها لهم ورتب أنشاها، التي املكاتب وأوالد املساجد ومؤذنو
القبيل، الباب عند باألزهر لنفسه أعده الذي بمدفنه ودفن باألزهر عليه وصلوا سنة،
بعض مصادرة عىل والتحيل الرشا قبول مساويه من هللا، رحمه مثله، بعده يخلف ولم
مسلوكة وطريقة مقررة سنة صارت حتى غريه، ذلك يف به واقتدى أموالهم، يف األغنيا
سيئاته ومن وارث لها التي األغنياد تركات عىل املصالحة وكذلك وكذلك منكرة، ليست
الدنيا جميع إىل وتعدى خرابها، اإلقليم وعم وتضاعفرضرها رشرها طار التي العظيمة
الفتن بينهم يلقى يزل فلم الرياسة، أرباب عىل به ليقوى بك لعيل معاضدته هبابها،
األقويا شوكات أضعف حتى املذكور، بك عيل عليهم ويسلط بعض، عىل بعضهم ويغري
عليه بنابه وكلب إليه التفت ذلك فعند بك. عيل ساعد واشتد األصفيا، بني العداوة وأكد
املدة هذه وأقام عنه، يدافع من ذلك عند يجد فلم وطنه، عن وأبعده مرص من وأخرجه
من أمريًا وعرشين نيًفا فيه أخرجه الذي اليوم يف أيًضا وأخرج وحيًدا، غريبًا مكة يف
وامتد وأفرخوا، فباضوا الجو وخشداشينه بك لعيل خال ذلك فعند تقدم، كما االختيارية
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بتقدير السبب كان الذي فهو بعضه، عليك سيتىل كما فيه نحن الذي اآلن إىل رشهم
من رجع وملا لكفاه، هذه إال املساوي من له يكن لم فلو أمرهم، ظهور يف تعاىل هللا
يكن ولم ليعودوه، خشداشينهم وباقي بك ومراد بك إبراهيم إليه ذهب متمرًضا الحجاز
تدخلوا وال أمركم واضبطوا بعضكم مع كونوا لهم: وصيته من فكان ذلك، قبل رأهم
وافعلوا الظلم وتجنبوا تعاىل هللا بتقوى أوصيكم قوله: عن بدل وهذا بينكم، األعادي
حاًرضا كان من أخربني هكذا ذلك، نحو أو ومآيل حايل وانظروا زايلة الدنيا فإن الخري،
إذ وأنا مرة رأيته وله، لنا هللا فغفر الحماقة، ويتصنع اللسان سليط وكان الوقت، ذلك يف
أبيض القامة مربوع جنازة يف ماش وهو الحجاز إىل ينفي أن قبل التمييز سن يف ذاك
إليه يشار بنفسه معجبًا ملبسه يف مرتفًها البياض عليها ويغلب اللحية، مسرتسل اللون

بالبنان.
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فاجتمع العجم، لسفر عساكر بطلب الرومية الديار من أغا ورد األول ربيع أوايل يف فيها
املحلة من فأحرضوه طنان بك إبراهيم إحضار عىل رأيهم فاتفق ذلك، يف وتشاوروا األمرا

ذلك. إمارة وقلدوه
املجاورين املغاربة طايفة يف حادثة وقعت األول جمادى شهر أوايل يف وفيها
إىل والتجا ذلك اليد واضع وجحد موقوف، مكان إليهم آل أنه وذلك األزهر، بالجامع
أقاموا ثم باإلشاعة، الوقف ثبوت يف واختلفوا ذلك، شأن يف فتوى وكتبوا األمرا بعض
وولوا شيخهم، وعزلوا منازعات، بينهم ووقع للمغاربة، الحق وثبت املحكمة يف الدعوى
واألمري عباس، الشيخ يسمى منهم شيًخا واللسانة الخصومة يف املندفع وكان آخر،
األمري، غرض خالف عىل الحق وظهر ترافعوا فلما بك، يوسف الخصم إليه امللتجي
عباس الشيخ عىل يقبض من طرفه من فأرسل الباطل، ارتكاب إىل ونسبهم لذلك حنق
الدردير، أحمد الشيخ وأخربوا وشتموهم املعينني فطردوا املجاورين، بني من املذكور
الرشعي، الحكم ومعاندة العلم، ألهل تعرضه عدم تتضمن بك يوسف إىل مراسلة فكتب
التذكرة، وأعطوه إليه وصلوا فعندما وآخر. الفرنوي الرحمن عبد الشيخ صحبة وأرسلها
وأهل الدردير الشيخ إىل الخرب ووصل بالحبس، وسجنهم عليهم بالقبض وأمر نهرهم
الجامع أبواب وقفلوا والصلوت واآلذان الدروس وأبطلوا صبحها، يف فاجتمعوا الجامع
والدعاء الصياح يكثرون املنارات عىل الصغار وطلع القديمة، بالقبلة املشايخ وجلس
بك يوسف إىل فأرسلوا ذلك األمرا وبلغ الحوانيت القريبة األسواق أهل وأغلق األمرا، عىل
جوابًا، يأخذ فلم املال بيت أغا إبراهيم طرفه من بك إبراهيم وأرسل املسجونني، فأطلق
مجاوري فبلغ الحوانيت، بفتح وأمر باألمان ونادى هناك ونزل الغورية إىل األغا وحرض
واملساوق، العيص وبأيديهم العوام بعض وتبعهم منهم طايفة إليه فذهب ذلك، املغاربة
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ومماليكه، هو السالح فيهم وأشهر عليهم فركب باألحجار، ورجموه األغا أتباع ورضبوا
األغا وذهب العامة، ومن كذلك منهم وانجرح أنفار ثالثة املغاربة مجاوري من فقتل
السادات والشيخ بك إسماعيل فحرضوا يوم، ثاني إىل الهرج وبقي اآلخر، الفريق ورجع
كاتب أفندي وحسن والرتجمان املتفرقة أغات أغا وحسن الجاويشية كتخدا أغا وعيل
وتمام الجمع بانفضاض تذكرة الجامع أهل إىل وأرسلوا األرشفية فنزلوا وغريهم، حواله
والجراية الجامكية وطلبوا الوعد بمجرد يرضوا فلم الغروب عند ذلك وكان املطلوب،
االهتمام مظهر بك وإسماعيل عليه هو ما عىل والحال األربعا يوم وأصبح ورجعوا، فركبوا
للمشايخ وأرسلوا املؤيدي بالجامع وجلسوا السادات، الشيخ فحرضمع األزهر أهل لنرصة
أشغال بقضا تكفل بك إسماعيل أن ملخصها السندوبى إبراهيم الشيخ صحبة تذكرة
بضمان وذلك وجراياتهم جماكيهم ورصف فتواهم وقبول، حوايجهم وقضا املشايخ
الرحمن عبد الشيخ وقرأها بالتذكرة إبراهيم الشيخ حرض فلما له، السادات الشيخ
وقالوا: واللغط الهرج من أكثروا سمعوها فلما أقدامه، عىل قايم وهو جهاًرا العرييش
اصطلحوا ثم النهار، بطول واملجي والذهاب اإلرساليات وترددت له أصل ال كالم هذا
الجامكية دراهم من جانبًا الخميس يوم يف لهم وأرسلوا النهار، آخر يف الجامع وفتحوا
األزهر حارة من واملحتسب والوايل األغا مرور عدم الصلح يف اشرتطوه ما جملة ومن
األغا عن عوًضا الجامع عىل ناظًرا بك إبراهيم وعمل يش، منها ينفذ لم رشوط ذلك وغري
هذه من أيام أربعة ميض وبعد االضطراب، وسكن للمطبخ جنديٍّا طرفه من وأرسل
إن فقال: يخربونه بك إبراهيم إىل املشايخ فأرسل كذلك، الوايل وبعده األغا مر الحادثة

املرور. عن الحكام يستغني وال والفاجر الرب بها يمر الطريق
يوسف أتباع من كاشف سليمان له: يقال شخًصا بك مراد أحرض أيًضا أوايله ويف
من واستوحش بك يوسف عليه فحقدها األسباب من لسبب بالنبابيت علقة ورضبه بك،

طرفه.
يسمى البلد أوالد من رشيف إنسان عىل األغا قبض الثانية جمادي عرش ثاني ويف
األغا عىل خرج من جملة يف كان أنه ذلك وسبب مات، حتى ورضبه املدابغي حسن

به. بأس ال إنسانًا وكان الجامع، فتنة يوم بالغورية
مغضبًا، العادلية جهة بك إسماعيل خرج الثانية جمادى عرش رابع الجمعة ليلة ويف
وإبراهيم بك إسماعيل طرف يف خصوًصا والتعدي العسف يف زاد بك مراد أن ذلك وسبب
إسماعيل فتكلم بك إبراهيم عند مجلس آخر يف واجتمعوا الصلح، يف بينهما يسعى بك
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إال أريد وال أوالدي مثل وجاعلكم وإمارتها مرص لكم تارك أنا وقال: مفحًما، كالًما بك
هذه يف فحرض الكالم، من ذلك وأمثال ا حقٍّ يل تراعون ال وأنتم الرس وراحة املعيشة
إسماعيل أن وعلم فيها، ما وأخذ بك مراد فأرسل غالل، مركب بك إسماعيل إىل األيام
بك، إسماعيل إىل الغد من يركبون أنهم أغراضه بعض مع اتفق ثم لذلك، يغتاظ بك
إىل وخرج الصباح يف فركب بذلك، بك إسماعيل فعلم ويقتلونه، بيته يف عليه ويدخلون
إىل ذاهبًا بك مراد وركب باألشبكية وجلس ليًال، وحريمه بيته عزل أن بعد العادلية
العيني، قرص إىل طلع بك إبراهيم وكان األشبكية، إىل خرج قد فوجده بك إسماعيل
وتبعه إليه، وخرج بك يوسف ركب بك إسماعيل خروج أشيع وملا بك مراد إىل فذهب
الخرب ووصل وغريهم، بك الفقار وذو طنان بك وإبراهيم بك وحسن طبل بك محمد
األبواب وملكوا القلعة إىل وحرضوا فركبوا إليهم، انضم ومن بك ومراد بك إبراهيم إىل
وأيوب بك والجني الكالرجي بك أحمد وصحبتهم بعساكرهم، وامليدان الرميلة وامتألت
يوم ذلك عىل واستمروا الدكاكني، الناس وأغلق املدينة واضطربت بك، ومصطفى بك
خرجوا جماعة القلعة أهل من وتسحب الثالثا، ويوم اإلثنني ويوم األحد ويوم السبت
وأخو الغزاوي بك عيل أخو أغا إسماعيل وهم معهما ومن بك ويوسف بك إسماعيل إىل
الوايل أغا إبراهيم القلعة أهل فأرسل سابًقا، الينكجرية أغات أغا الرحمن وعبد أغا سليم
كتخدا قاسم فحرض العزب، باب إىل الباشا ونزل الباب وأغلق النرص، بباب فجلس
الباب وفتحوا النرص، باب إىل جماعة وصحبتهم أغا الرحمن وعبد البحرين أمني عزبان
عسكر من طايفة إليهم فأرسلوا النرص، باب وملكوا اإلثنني، يوم يف وذلك الوايل، وطردوا
خلف، إىل ورجعوا فشتموهم اآلخرون عليهم وحمل بالرصاص عليهم فرضبوا املغاربة،
وذهب مرص جهات حوايل الربانيون وانترش كذلك منهم وانجرح أنفار املغاربة من وقتل
واألجناد الكشاف من طايفة فوجدوا طبل بك محمد وفيهم بوالق، جهة إىل طايفة منهم
الرحمن قرصعبد إىل فانهزموا وقعة بينهم فوقعت والتبن، العليق ألجل بوالق إىل حرضوا
وعظمت الحال واشتد الجبل، إىل طايفة منهم وطلع والتبن العليق أوليك وأخذ كتخدا،
بالصلح، رضاهم عدم بجواب ورجع أغا أيوب فأرسل الصلح إجراء الباشا فأراد الفتنة،
فذهب املجنون جاويش أحمد إليهم أرسل ثم مراًرا»، واصطلحنا تخاصمنا «قد وقالوا:
يوم دخل ثم مراًرا بك سعيد وكتخداه ولده الباشا فأرسل عليهم، والتف يرجع ولم
عىل ينادي املنادي وأمامه املدينة وسط من وشق النرص، باب من أغا الرحمن عبد األربعا
ولم الدكاكني، من بضايعهم بواقي الناس فرفع الحوانيت، من بضايعهم برفع الناس
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ورتب ساعتني مقدار به وجلس املؤيد، بجامع ونزل زويلة باب إىل وصل حتى سايًرا يزل
الطناني، بك إبراهيم صحبته وعاد راجًعا ركب ثم واألسبلة، السقايف عىل هناك عسكًرا
املرداني، جامع إىل األحمر الدرب إىل زويلة باب من وخرجوا عساكر أجناد عدة ومعهم
متاريس هناك وعملوا املحجر، قرب إىل التبانة إىل زحفوا ثم الظهر بعد إىل عنده فجلسوا
وتراموا القلعة من جماعة إليهم فنزل العزى سويقة ناحية وكذلك جماعة، بها ورتبوا
مدرعني خيالة إليهم فنزل العرص، بعد إىل بالقلعة من عىل الطرق وقطعوا بالرصاص،
بيته إىل فحملوه بك الجني وانجرح خيالة، أربعة منهم فوقع املغاربة عسكر عليهم فحمل
الغروب وبعد القلعة، جهة إىل القلعاوية ووىل املغاربة عسكر من أنفار وقتل شنف، يف
عليهم والتفوا أجناسهم، عند وحرضوا أعالمهم ونكسوا املغاربة، عسكر عنهم انفصل
وأصبح الفريقان، وانكف الليل عليهم ودخل بالقلعة، من عىل الخذالن لوايح والحت
الجهات جميع يف وربطوا فشيٍّا شيٍّا املدينة إىل الربانيني من الكثري فدخل الخميس يوم
باب من نزلوا فيهم الغلب شاهدوا فلما عليهم ينقبون وأخذوا بالقلعة، انحرصوا حتى
بك وأيوب الكالرجي بك أحمد عنهم فتخلف الصعيد إىل البساتني جهة وذهبوا امليدان،
ويوسف بك إسماعيل إىل املتخلفون وخرج مجروح، بك والجني باشه أوده بك وإبراهيم
من بك ومراد بك إبراهيم نزول أشيع وعندما إليهم، وانضموا اآلمان منهما وطلبوا بك،
وعازقهم خيامهم ونهبوا الرميلة، عىل السالح وسوق باملحجر املرابطون هجم القلعة،
العرص قبل الخميس يوم وذلك الدالة، وخيول الباشا جمال حتى وبامليدان بها الذي
إىل النرصوتوجهوا باب من اليوم ذلك العرصمن بعد بك إسماعيل فدخل ساعة، بنصف
وراق والرشاء والبيع باألمان ونادى أغا الرحمن عبد فشق الجمعة يوم وأصبح بيوتهم،

الحال.
الباشا فخلع الديوان، إىل طلعوا الثانية جمادى عرشين ثاني األحد يوم كان وملا
وقلدوا الدولة، ومدبر البالد شيخ بك إسماعيل واستقر سمور، خلعتي بك إسماعيل عىل
سيده موت من عنه مرفوعة الصنجقية وكانت كان، كما صنجًقا الجداوي بك حسن
عيل أًخا أغا إسماعيل وقلدوا صنجقية قلدوه بك عيل قرابة بك رضوان وكذلك بك، عيل
من كاشف سليمان وقلدوا الكبري بك إبراهيم بيت وسكن أيًضا، صنجقية الغزاوي بك
ولقبه صنجقية تقدم كما بالنبوت بك مراد علقة رضبه كان الذي وهو بك، يوسف أتباع
عبد وقلدوا صنجقية، بك إسماعيل أتباع من كاشف سليم أيًضا وقلدوا نبوت، أبا الناس
ذلك عشية ويف الرشطة، وايل كاشف ومحمد كان، كما مستحفظان أغوية أغا الرحمن
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بعدما دمياط إىل منفيٍّا مركب يف وأنزلوه بوالق إىل مستحفظان أغا سليمان أنزلوا اليوم
ريال. ألف أربعني نحو يف صودر

وعثمان مستحفظان كتخدا سليمان أيًضا أنزلوا عرشينه خامس الثالثاء يوم ويف
إىل وأنزلوهم أغا هللا عبد واألمري مساوق، بأبي املعروف مستحفظان اختيار باش كتخدا

بيوتهم. إىل فردوهم العفو عنهم حصل ثم املراكب،
رضوان عن عوًضا دفرتدار يك الفقار ذا فقلدوا الديوان إىل طلعوا اليوم ذلك ويف
أراد إنه حتى بك، وإبراهيم بك مراد مع كان لكونه بك يوسف بإشارة وذلك بلفيا، بك

بك. إسماعيل عنه فمنعه نعمته، يسلب أن
وصحبته الجداوي بك حسن بك يوسف حرضعند رجب شهر ثاني األربعاء يوم ويف
بك الرحمن وعبد اإلسماعييل بك وسليم الغزاوي بك عيل أخو وهو الصغري بك إسماعيل
أمامه بيك حسن فجلس الربكة، عىل املطل باملقعد لطيفة ساعة معه فجلسوا العلوي،
بك إسماعيل املرتبة عىل شماله تحت وجلس املرتبة عن املرتفعة الدكة عىل جالًسا وكان
بعضهم، مع وتناجوا يشء يف حادثوه واقًفا استمر بك الرحمن وعبد بك، وسليم الصغري
ورضب النمشاة، بك الرحمن عبد فسحب واألجناد املماليك من الواقفون عنهم وتأخر
ظهره، عىل فوقع بك إسماعيل ملوطة عىل فداس قائًما، يهم أن فأراد بك يوسف بها
ونزل خلف، إىل فهربوا بارود طلق الواقفني وجوه يف ورضبوا بالسيوف عليه فنزلوا
وطلع الساعة تلك يف فركب بك إسماعيل إىل وذهبوا وركبوا القيطون، من الضاربون
التنزه، بقصد العيني بقرص وكان الباشا إىل عزبان كتخدا إسماعيل وأرسل القلعة، إىل
األمر بلغ فلما بك، إسماعيل صحبة العزب بباب وجلس القلعة إىل وطلع هناك من فركب
بك أحمد وهم: قبيل، وذهبوا املدينة من وخرجوا فركبوا بك يوسف خشداشني هم الذين
يدركوهم، فلم طايفة خلفهم فركب الجرجاوي، بك ورضوان بك الفقار وذو الكالرجي
صار ألنه الخروج؛ من وأبى مدافع له ونصب بيته يف فكرنك طبل بك محمد إىل وأرسلوا
إىل باألمان وأخذه السالح، سوق بك حسن إليه ذهب ذلك منه وقع فلما املذبذبني، من
زيارة يف أستأذنه أصبح فلما عنده يأخذه أن فأمره بيته، إىل نزل ما بعد بك إسماعيل
الفتنة، وانقضت الصعيد جهة إىل وذهب القرافة جهة إىل فركب له فأذن الشافعي، اإلمام

بك. يوسف ودفن
فروة الكبري بك إسماعيل عىل الباشا فخلع الديوان إىل طلعوا الخميس، يوم ويف
عن عوًضا الحج إمارة رضوان قصبة بك حسن وقلدوا البلد مشيخة عىل وأقره سمور،
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خازندار أغا إبراهيم وقلدوا كان كما صنجًقا العلوي الرحمن عبد وقلدوا بك، يوسف
محمد ببيت وسكن قشطة بك بإبراهيم وتلقب صنجقية، ابنته زوجه الذي بك إسماعيل
بيك أحمد ببيت وسكن أيًضا، صنجقية سابًقا بك إسماعيل خازندار أغا حسني وقلدوا بك
صنجقني، بعثمان منهما واحد كل يسمى بك إلسماعيل أيًضا كاشفني وقلدوا الكالرجي
الفيل، بركة عىل وهو طبل بك محمد سكن كان الذي بك مصطفى ببيت أحدهما وسكن
الذي وهو الثاني وعثمان طبل بك بعثمان يسمى الذي وهو اليوسفي أزبك جامع حيث
جوخدار أغا عيل وقلدوا بلفيا، لبيت املقابل الفقار ذي ببيت وسكن التور، بقفا لقب
بك صالح بيت وهو الكبش عند بك مراد ببيت وسكن أيًضا، صنجقية بك إسماعيل
به فسكن بك يوسف بيت وأما اليوسفي، نبوت أبو بك سليمان يسكنه وكان الكبري،
إىل بك وسليمان بك أيوب ونفوا واليًا، بك إسماعيل أتباع من أغا يوسف وقلدوا بك سليم

املنصورة.
بوفاء نودي القبطي، مرسى لرابع املوافق الفرد شهر رابع الجمعة يوم صبحها ويف
وعاد الخليج يف املاء وجرى العادة عىل السد وكرس السبت، يوم صبح الباشا ونزل النيل

القلعة. إىل الباشا
بك إسماعيل عسكرها ورس الصعيد إىل تجريدة إرسال عىل اتفقوا سابعة ويف
بك وسليم الطناني بك وإبراهيم الجداوي بك حسن صحبته للتوجه وعينوا الصغري،
املعروف الرشقاوي بك وحسن باشا أوده بك وإبراهيم اإلسماعيىل بك وسليم الطناني
ذهبوا قبل فلما باملنية غايبًا وكان املعمار أغا وعيل عزبان كتخدا وقاسم السالح، بسوق
الهوارة من طايفة مرصوصحبته إىل وحرض وغالله أحواله وترك فتخلص القبيل، للوجه
تشهيل يف ورشعوا ذلك، من فامتنع صنجقية يقلدوه أن أرادوا حرض فلما والعربان،
العسكر، لنفقة الخزينة من كيس ألف الباشا ورصف عظيًما، طلبًا وطلبوا التجريدة

بالخري. ووعدوهم العربان ومشايخ الهوارة عىل وخلعوا
عند فلحقه طبل، بك محمد خلف ساق الرسوجي بك عيل بأن األخبار جاءت وفيه
وتفرق منهم، نجا من ورشد مماليكه وقتلوا العربان، به واحتاط البدرشني تجاه مكان
عرضه يف فوقع بك، إسماعيل أتباع من هناك لكاشف وسلموه وعروه معه ما ونهبوا
حرضعيل فلما األجناد، من اثنان وصحبته وهربوه حوايج، فألبسوه البلد وعرضمشايخ
إسماعيل إىل صحبته وحرض الكاشف ذلك فأخذ حصل، بما العرب أخربه الرسوجي بك

ونفاه. علقة الكاشف فرضب بك
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فلحقوه فهرب أيًضا، عروه العرب بأن بك الفقار ذي عن أيًضا الخرب ورد وفيه
ومات. وغرق بفرسه البحر يف نفسه فألقى قتله وأرادوا

يوم ويف البساتني جهة إىل التجريدة عساكر برزت رجب عرش رابع اإلثنني يوم ويف
خيامهم. وبرزوا األمراء غالب أيًضا خرج الخميس

السبت يوم ويف وبحًرا، برٍّا التجريدة سافرت رجب عرش ثامن الجمعة يوم ويف
بينهم ووقع القبايل، األمرا مع تالقت التجريدة بأن األخبار وصلت رجب عرشين سادس
إسماعيل اضطرب األخبار هذه وصلت فلما التجريدة، عىل الهزيمة فكانت قوية، معركة
يوم الوقعة وكانت مهزومني مشتتني األجناد ودخل أمراؤه، وكذلك غزله وتخبل بك
الفجر، وقت غفلة حني عىل فكبسوهم النيل، رشق الرشق أعمال من بياضة يف الجمعة
فأصيب جهدهم، فحاربوا طنان بك وإبراهيم عزبان كتخدا وقاسم املعمار أغا عيل فركب
رضوان وصحبته أغا عيل ساق أن بعد وذلك خيولهما، ووقعت كتخدا وقاسم أغا عيل
كوسه بك خليل فلحقه بالسيف، وجهه يف رضوان ورضبه بك مراد وقصد طنان أغا
فلما ميتًا، وسقط فرسه ووقع عنقه يف فأصابته بالقرابينة أغا عيل ورضب اإلبراهيمي
من أشجع فيهم يكن لم ألنه األمرا؛ بقية فانهزم طنان، بك إبراهيم وىل األمريان هذان قتل
واحتاط ومريض. مقصوب عسكر ورس الحرب يف دربه له ليس وباقيهم الثالثة، هوال
مركب، وخمسماية نيًفا وكانت فيها، بما ومراكبم وحمالتهم بخيامهم القبليون األمراء
بعض وكذلك االنحدار، يف أرسع الكرسة عاين فلما صغرية، قنجة يف العسكر كبري وكان
بمرص بك إسماعيل وكان شنيعة، هئية عىل الرب وصلوا وباقيهم معه انحدروا األمرا
األثار، إىل وخرج األحد يوم يف الباشا نزل ذلك حصل فلما التجريدة، أمرا ينتظر القديمة
وأرباب والتجار واملشايخ القايض فخرج العام، بالنفري ونادوا الصنجق مع وجلس
اإلثنني يوم يف الناس وخرج األسواق، وغلقت والعصب الحارات وأهل واملغاربة الصنايع
ومأكل مرصوف إىل يحتاجون أنهم وعلم بك إسماعيل ذلك عاين فلما الفضا، ملوا حتى
ورجع باملكث، واأللضاشات املغاربة تجار عىل فأشار تدرك، ال غاية وذلك فقرا، وأكثرهم
ووصل والبيوت، الزوايا أهل من والفقرا األشاير ومشايخ الحرف وأرباب العامة بقية
اإلثنني يوم ويف ثانيًا. االستعداد قبل الكرسة مرصبعد أخذ يف وطمعوا حلوان إىل القبليون
واملدافع، الجبخانة ومعهم املغاربة عسكر وأصحبهم األجناد من عدة بك إسماعيل أرسل
بك إسماعيل ليلتها يف وركب األخصام، تجاه وحلوان التبني بني ما املتاريس فنصبوا
الغاوي حسن يسمى وريسه دمياط من رومي قليون الباشا وأحرض وأجناده، وأمراؤه
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فأقلع مدافًعا وعرشين خمسة عىل القليون ذلك يشتمل البحر، يف الحرب بمعرفة مشهور
الرب يف وطاقهم عىل باملدافع ورضب مراكبهم، تجاوز حتى وارتفع العسكر تجاه ليًال به
بني الجالد واشتد املصاف ووقع فيها، بما املراكب جميع وساق البحر يف مراكبهم وعىل
بك وخليل الجرجاوي بك رضوان أوليك من فيها وقتل قوية وقعة بينهم فكان الفريقني
يظهر ولم الهزيمة، القبايل عىل ووقعت وأجناد، وكشاف وخازنداره اإلبراهيمي كوسة
ونهبوها. وخيامهم وطاقهم عىل هجموا ثم جراحته، بسبب املعركة هذه يف بك مراد
وهو بك ومراد بك إبراهيم ورجع ومات وغرق البحر إىل بفرسه طبل بك محمد ونزل
فلم خلفهم وساقوا قبيل إىل وذهبوا وأتباعهم، الكالرجي بك وأحمد بك ومصطفى مجروح
مؤيدين، منصورين مرص إىل والعسكر واألجناد واألمراء بك إسماعيل ودخل يدركوهم

شعبان. شهر غرة األربعاء يوم رجوعهم وكان املظنون، بخالف النرصة هذه وكانت
هذا وكان املماليك، من جملة وصحبته كاشف حرض شعبان رابع السبت ليلة ويف
عدة إليه وانضم بيته، إىل بارجوع له أذنوا انهزموا فلما القبايل عند مأسوًرا الكاشف

األمرا. عىل فرقهم بك إسماعيل عند حرضوا فلما أسيادهم ماتت مماليك
يف عليه وصلوا وكفنوه، فغسلوه بيته إىل املعمار أغا عيل رمة أحرضوا سابعه ويف
األخبار وجاءت جرجا، والية الجداوي بك حسن تقلد وفيه بالقرافة. ودفنوه حافل مشهد

يحيى. أوالد برشق استقروا القلبني بأن
الواليات كشاف وصحبته جرجا إىل الجداوي بك حسن سافر شعبان آخر ويف

املراكب. أخذهم بسبب البحر ساحل لنزولهم فضج األقاليم، وحكام
وآذانه، وجهه مثل الفيل خلقة يشبه مولوًدا امرأة ولدت رمضان شهر منتصف ويف
أشهر يف وكانت الفيل رأت ملا وامرأته جمال رجل وأبوه فمه، من خارجان نابان وله

واألزقة. البيوت يف عليه يتفرجون الناس وأخذه ولدها يف شبهه فنقلت وحامها،
وصناجقه بك إسماعيل أمرا ركب رمضان شهر عرشين تاسع الجمعة يوم ويف
الغزاوي، بك عيل أخي الصغري بك إسماعيل ببيت واحتاطوا الليل، آخر يف وعساكره
بالعسكر مسدودة كلها الطرق فوجدوا البيت، من وخرج وخاصته مماليكه يف فركب
فوجد شاه عمر قنطرة جهة عىل وخرج الفرار، يريد الفرن عطفة من فدخل واألجناد،
حتى عطفة إىل عطفة من منهم ويتخلص يقاتلهم فصار وخلفه، أمامه واألجناد العسكر
مكشوف وصار عمامته، وسقطت عاتقه عىل بسيف وأصيب البيدق، عطفة إىل وصل
صناجق أحد بك عثمان فالقاه باألزبكية، الحق عبد درب تجاه إىل وصل أن إىل الرأس
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مكشوف حال أسوأ يف دكان عىل فنزل به واحتاطوا فرسه، وسقط فرده بك إسماعيل
بيته، بك عثمان وأخذه جمال رجل بعمامة رأسه فعصبوا كركه، من خارج والدم الرأس
فخنقه الوايل إليه وأرسلوا مرختًا، وفرًسا فروة عليه فخلع فأخربه سيده إىل وذهب وتركه
مشهد يف صبحها يف وأخرجوه ميتًا به فبات الصغري بيته إىل وأرسلوه تابوت يف ووضعوه
وكلما وأوامره، أحكامه يف عليه وظهر منه استوحش قد بك إسماعيل وكان ودفنوه،
والدعاوى الخصومات أرباب إليه وأقبلت بيته عىل الناس وازدحم فيه عارضه شيٍّا أبرم
منه وتخيل باالنفراد نفسه وحدثته واختيارية، كشاف إليه وأنضم كبرية عزوة له وصار
أول من بالحريم وانقطع عينيه يف مرمود أنه وأظهر يفعله، وما فرتكه بك إسماعيل
مع وبيت رجع ثم البدوي أحمد سيدي لزيارة النيل يف أواخره يف سافر ثم رمضان، شهر
يف بك إسماعيل رشع أمره انقىض وملا ذكر، كما وقتلوه عليه وقاموا به، يثق ومن اتباعه
الرتجمان أغا ومحمد بلفيا بك إبراهيم فأنزلوا إليه، وينتمي به يلوذ كان من ونفي إبعاد
بتمرلنك املعروف أغا سليم أخيه قتل وأراد بوالق، إىل كشاف وبعض الفالح كتخدا وعيل
املحلة، إىل بلفيا بك إبراهيم ونفي شوال، ثالث نفوه ثم ريال، ألف بثالثني نفسه فافتدى
سيئاته. أول وهي ريال، ثلثماية القرى من بلد كل عىل بك إسماعيل قرر األيام تلك ويف
بك حسن الحاج وأمري املحمل موكب عملوا شوال عرشين ثاني األحد يوم ويف
وكانت صنقية، عثمان بك الرحمن عبد تقلد القعدة ذي رابع الخميس يوم ويف رضوان،
لألمراء الصعيد لجهة تجريدة سافرت ثامنه اإلثنني يوم ويف بك، عيل وكذلك عنه مرفوعة
فوق إىل جرجا من وملكوا الخراج وقبضوا البالد، عىل واستواوا تقووا ألنهم القبايل؛
حتى الغالل ورود ومنعوا مقاومتهم، عىل قدرة فيه وليس مقيم، الصعيد أمري بك وحسن
وسليم الجوخدار بك وعيل بك رضوان عسكرها ورس التجريدة لهم فعينوا سعرها، غال

السالح. سوق وحسن طنان بك وإبراهيم بك
وعزم الطني، دير ناحية إىل بك إسماعيل خرج القعدة عرشين حادي األحد يوم ويف
وأمرهم والوجاقلية األمرا لساير فرمانات الباشا وأرسل بنفسه، قبيل إىل التوجه عىل
وجلس الباشا ونزل املعادي، عند وطاقاتهم ونصبوا جميًعا فخرجوا بالسفر جميًعا

عظيًما. طلبًا وطلبوا العيني بقرص
أغا الرحمن عبد بمرص وترك الثاني الرب إىل بك إسماعيل عدى الجمعة يوم ويف
صهره قشطة بك وإبراهيم طبل بك وعثمان بلفيا بك ورضوان كتخدا مستحفظان
يف العسكر بالطوف يدورون املقادم فكان البلد، لحفظ األبواب ومقادم بك وحسني

الجميع. غياب مدة يف الحال وسكون الناس، رس هدو مع ونهاًرا ليًال الجهات
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بصحبته الذين األمرا ومن بك إسماعيل من مكاتبات وصلت الحجة سادسشهر ويف
إسماعيل ومعهم أسيوط، يف وأنهم القبليني من أحد بها يجدوا فلم املنية، إىل وصلوا بأنهم

الهوارة. كبار من عيل أبو
كان أغا أيوب أيًضا وحرض بالتجريدة كانوا الذين الوجاقلية حرض عرشه سابع ويف
عياله، لريى بيته إىل التوجه يف وأستأذنه بأمان، بك إسماعيل عند إىل فحرض القبايل عند

الوجاقلية. صحبة وأرسله له فأذن
خلفهم، يذهب أن وأراد األمراء بعد بك إسماعيل رأى ملا الوجاقلية رجوع وسبب

السنة. هذه وانقضت للتخفيف بالرجوع فأمرهم

السنة هذه يف مات من ذكر

بأسيوط ولد األسيوطي، هاشم السيد/محمد الواصل املرشد الصالح الرشيف ومات
الشيخ دروس وحرض والصالح، الخري قدم عىل ببلده نشأ فاضل، ببيت يعرف وبيتهم
والشيخ البليدي محمد الشيخ من كل دروس فحرض مرص إىل ورد ثم الجديري حسن
العفيفي، الوهاب عبد الشيخ عيل الطريق وأخذ األجهوري عطية والشيخ الشماوي محمد
الشيخ ومسجد باألرشفية جلوسه غالب وكان متواضًعا، متقشًفا للعبادة منقطًعا وكان
عظيم اعتقاد فيه ولهم دنياهم، أحوال يف يداخلهم وال الناس يزاحم ال وكان مطهر،
األوراد يف بإجازته ويتربكون واستخارته، إشارته من ويقتبسون لزيارته ويذهبون
بعض عند مكث وربما خلوته، إىل يعود ثم البدوي أحمد سيدي لزيارة ويسافر واألسماء،
ويزدحمون بالخلوة، استقراره يعلمون وعندما الناس عن البعد بقصد أياًما أصدقائه
باألزبكية، بيته يف شعبان سابع يف تويف وورًعا، سمتًا الرجل نعم وكان زيارته، عىل

هللا. رحمه باملجاورين، ودفن باألزهر عليه وصلوا
إبراهيم بن محمد الشيخ األعالم العلما أحد الفاضل األديب اإلمام الشيخ ومات
عيل الشيخ دروس وحرض يوسف، الشيخ وأخاه الحفني الشمس الزم املالكي، العويف
جماعة فيه فسعى املذهب، شافعى وكان ودرس، وأفتى الرباوي، عيىس والشيخ العدوي
بالشيخ فلحق فتوعده، عنه نقل ما بخطه عليه وأثبت فأحرضه الحفني، الشيخ عند
عرش غري متفننًا بحاثًا محصًال عامًلا هللا رحمه وكان مالك، ملذهب وانتقل العدوي عيل
األزهر، يف الثالثماية عىل تزيد درسه حلقة كان ذلك ومع خليًعا، ماجنًا شاعًرا البديهة،
قاسم ابن وقرأ الشافعي مذهب إىل رجع املرض أصابه وحني مفلوًجا، هللا رحمه مات
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لسانه لتعقد يتعلثم وهو فيقرأ املسجد إىل الطلبة ويحمله منزله، من قريب بمسجد
املرض عاوده أن يلبث ولم يسريًا، برى ثم أوًال، الفصاحة من فيه كان ما مع بالفالج

تعاىل. هللا رحمة إىل وتويف
بالحمامي الشهري األحمدى املنصوري محمد بن الشيخ/رمضان املاهر األديب ومات
محمد األدب شيخ إىل وانزوى بلده، مشايخ عىل املتون وقرأ باملنصورة، ولد الباز، آل سبط
من وسمعنا مراًرا، مرص إىل وورد تخرج، وبه وهذبه الشعر يف فرقاه الشاعر املنصوري
وبينه الجموع، يف تنشد األحمدية املدايح يف سنية قصايد وله الكثري، وكالمه قصايده
من الحرمني ورد أنه وأخرب ومداعبات، محاورات املدني القادر عبد قاسم األديب وبني
منها ينشد كان طنانة، بقصايد األعيان وأكابر والوزير الرشيف من كالٍّ ومدح مدة،
الزمان يشكو مملًقا فقريًا يزل ولم الفصاحة، يف باعه سعة عىل يدل مما مستكثرة جملة
فأتاه مكة إىل بها وتوجه بمرص، مورسة امرأة تزوج وبآخرة بنيه، جنى ويذم وأهليه
املشهورين البيتني وتصدير تعجيز آثاره ومن تاريخه، سنة يف جدة ثغر يف وهو الحمام

وهما:

ال��م��ت��ن��اه��ي ك��رب��ي ع��ن��د إل��ه��ي أل��ط��اف إن
س��اه��ي ص��رت م��ا وإذا ج��اه��ي ن��ع��م ك��ان��ت ه��ي

ع��ن��ك��م��ا خ��ل ق��ال��ت ل��ي
ي��س��را ال��ع��س��ر ب��ع��د ت��ل��ق أم��ًرا ل��ك ت��دب��ر ال
ح��ه��را ل��ك ق��ال��ت ح��ي��ث ص��ب��ًرا األل��ط��اف وارق��ب

م��ن��ك��ا ب��ك أول��ى أن��ا

بيتي خوج بدر تصدير نظام بن بكر أبي بن أحمد تعجيز مشطًرا قوله ذلك ومن
وهما: مكانس ابن

م��ش��ى إذا م��ن��ه ال��ب��ان غ��ص��ون ت��غ��ار أه��ي��ف ال��ش��م��اي��ل ح��ل��و ب��ه ف��ت��ن��ت
ي��ش��ا م��ن ي��ؤت��ي��ه ال��ل��ه ف��ض��ل وذل��ك ب��وص��ل��ه ي��ح��ظ��ى وال��غ��ي��ر ي��ع��ذب��ن��ي

∗∗∗
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ح��ش��ا ق��د ع��ي��ن��ي��ه ب��ال��س��ح��ر ال��ج��ف��ا م��ري��ر أه��ي��ف) ال��ش��م��اي��ل ح��ل��و ب��ه (ف��ت��ن��ت
وال��ح��ش��ا ق��ل��ب��ي وس��ط ف��ي م��س��ك��ن ل��ه ك��م��ال��ه س��م��اء ف��ي ت��ب��دى ه��الل
ت��ح��رش��ا ف��ي��ن��ا ب��ال��ف��ت��ك ون��اظ��ره ج��م��ال��ه��ا ال��ق��ل��وب ي��س��ب��ي ف��ط��ل��ع��ت��ه
أده��ش��ا ل��ق��ل��ب��ي ن��وًرا ال��ض��ح��ى ك��ش��م��س إخ��ال��ه ال��ج��م��ي��ل م��ح��ي��اه ب��روح��ي
ب��ش��ا أو م��ص��ر ف��ي ال��ع��ن��ق��اء ت��وج��ود وه��ل ن��ظ��ي��ره أل��ق��ى ل��س��ت ال��ت��ث��ن��ي م��ل��ي��ح
ف��ش��ا ق��د ح��ب��ي ف��ي��ه ال��ت��ج��ن��ي ك��ث��ي��ر ح��ب��ه ك��ت��م أس��ت��ط��ع ل��م ال��وف��ا ق��ل��ي��ل
ال��رش��ا ي��وك��س��ه��ا األق��م��ار خ��ج��ل��ة ف��ي��ه��ا ل��ف��ت��ات��ه ب��ال��ظ��ب��ي وت��رى ج��م��ي��ل
م��ش��ى) إذا م��ن��ه ال��ب��ان غ��ص��ون (ت��غ��ار ب��دا إذا م��ن��ه ال��ت��م ب��دور ت��غ��ي��ب
وش��ا م��ن س��ع��د ي��ا ال��ح��ب ف��ي ش��ق��وت��ي ف��ي��ا ب��وص��ل��ه) ي��ح��ظ��ى وال��غ��ي��ر (وي��ع��ذب��ن��ي
ت��ش��وش��ا ف��ي��ه ال��ح��ب ل��غ��ي��ر ف��ف��ك��ري م��الك��م ك��ف��وا ال��ع��ذال ع��ص��ب��ة ف��ي��ا
م��ش��ى أو م��ر أن أح��اله ف��م��ا ي��ع��ود خ��ي��ال��ه أرج��و ال��ن��ج��م س��م��ي��ر أب��ي��ت
م��ت��ع��ط��ش��ا ل��ل��ق��ا ق��ل��ب��ي زال وم��ا ل��ج��م��ال��ه ش��ي��ًق��ا ط��رف��ي زال ف��م��ا
م��ن��ع��ش��ا ال��ع��ذب ري��ق��ه م��ن وي��رش��ف��ن��ي ح��رق��ت��ى ي��ب��ع��د ب��ال��وص��ل ق��ات��ن��ي م��ت��ى
ال��ع��ش��ا م��ن ن��ور ال��ح��ب وص��ل ف��ل��ل��ع��ي��ن ق��رب��ه ت��رق��ب ال��رص��داء م��ق��ل��ت��ي ف��ه��ا
ي��ش��ا م��ن وي��ح��رم ال��ق��اص��ي ب��ه ي��ف��وز وت��ف��ض��ل ن��ع��م��ة إال ال��وص��ل ف��م��ا
ي��ش��ا) م��ن ي��ؤت��ي��ه ال��ل��ه ف��ض��ل (وذاك ذا وب��ع��د ه��ذا ق��رب ف��ي ع��ي��ب��ة وال

سنة يف أمره الدهب أبي بك محمد أمراء من وهو الكبري بك يوسف األمري (ومات)
تجاه الحمام درب داخل الفيل بركة عىل داره بنا يف ورشع بأخته، وزوجه وثمانني ست
الدرب هذا وكان ظالم، الشيخ طرق من الدرب هذا من إليها يسلك وكان أملاس، جامع
طريًقا وجعلها غصبًا، وبعضها رشا بعضها بيوته فأخذ املسالك، ضيق العطف كثري
فعارضه متسعة، رحبة داره باب أمام يجعل أن وأراد عظيمة، بوابة وعليها واسعة
وكان الوالد املرحوم فسأل الرحبة، آخر إىل ونقله هدمه عىل فعزم حديد بك خري جامع
يف يعمر واستمر حاله، عىل وتركه فامتثل ذلك يجوز ال له: فقال قوله إىل ويجنح يعتقد
وأدخله جمعيه وهدمه بجواره الذي الداوودية بيت وأخذ سنوات، خمس نحو الدار تلك
تبليطها بعد يتمها حتى منها الجهة يبني فكان عظيمة، أمواًال الدار تلك يف ورصف فيها،
والخرط والرواشن واألخشاب والسقوف الصنعة املحكم الخردة الدقي بالرخام وترخيمها
وهكذا آخر، وضع عىل ثانيًا ويبنيها آخرها إىل فيهدمها شيطانه له يوسوس ثم واألدهان،
بأرسها فوزعها غالل، إردب ألف ثمانون القبلية بالده من إليه ورد أنه واتفق دأبه، كان
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فيه وكان ذلك، وغري والحديد واألخشاب واألحجار والجري الجبس ثمن يف املوانة عىل
ويرصخ، ويقعد يقوم بل باملجلس، يستقر وال والحركات األمور يف وتخليط زائدة حدة
أدنى من ويتعكر يتغري ثم إنسانية، بعض فيه فيظهر األوقات بعض يف حاله ويروق
خصوًصا وانحراًفا، وعسًفا عتوٍّا أزداد الحج إمارة وتوىل بك محمد سيده مات وملا يش،
أحمد الشيخ يسمى شيًخا أن منها عليهم. نقمها ألمور واملتعممني الفقها طايفة مع
وباع عظيمة شهرة واه سمنود من وأصله وهيبة شيبة ذا مسنٍّا رجًال وكان صادومة
مشافهة ويخاطبهم الجن ويكلم والسيميات، الجمادات وتحريك الروحانيات يف طويل
للشيخ وكان شأنه، يف اختالف وللناس شاهده، من عنه أخربني كما للعيان، ويظهرهم
األوليا من أنه عنه ويخرب عظيم واعتقاد أكيدة ومحبة وعرشة التئام به الكفراوي حسن
األمرا عند بشأنه ونوه الجامع، الفرد هو إنه يقول: بل واملكاشفات، األحوال وأرباب
املذكور األمري أن فاتفق باآلخر، منهما كل حال فراج الدهب أبا بك محمد وخصوًصا
أن فأخربته بالقتل وتهددها ذلك عن فسألها كتابة، سوتها عىل فرأى بمحظيته اختىل
فنزل سيدها، إىل ليجبها ذلك لها كتب الذي هو الشيخ، هذا إىل بها ذهبت الفالنية املرأة
النيل البحر يف وإلقائه بقتله وأمر املذكور صادومة الشيخ عىل فقبض وأرسل الحال يف
وتماثيل كثرية أشياء منها فأخرجوا فيها بما فاحتاط داره إىل وأرسل ذلك، به ففعلوا
للجالسني يريها فصار األشياء، تلك له فأحرضوا الذكر هيئة عىل قطيفة من تمثال ومنها
فيأخذه الوسادة عىل بجانبه التمثال ذلك ووضع وغريهم، األمرا من عليه واملرتددين عنده
املشايخ، أفاعيل انظروا ويقول: ويضحكون، ويتعجبون معه يجلس ملن ويشري بيده
وأحرض املحمدية، وظيفة عنه ورفع الشافعية إفتا من الكفراوي حسن الشيخ وعزل
عن عوًضا ذلك يف وقرره فروة وألبسه عليه وخلع الخليفي يوسف بن أحمد الشيخ
العفيفي الوهاب عبد الشيخ ابن الباقي عبد الشيخ أن أيًضا واتفق الكفراوي، الشيخ
قاعدة عىل املالكي الجداوي حسن الشيخ يد عىل غيابه يف أخيه بنت زوج عىل طلق
الشيخ له وشكا األمري ذلك إىل وذهب الفيوم من وحرضزوجها آخر، من وزوجها مذهبه،
عليه وقبضوا أهانوه أعوانًا إليه فأرسل عفيف منية يف غايبًا فوجده فطلبه الباقي، عبد
أرباب حاصل يف وحبسه منكرة صورة يف وأحرضوه ورجليه، رقبته يف الحديد ووضعوا
وجماعة الجداوي والشيخ العدوي الصعيدي عيل الشيخ فركب الفالحني، من الجرايم
األفعال هذه ما له: وقال الصعيدي الشيخ وخاطبه إليه وذهبوا املتعممني، من كثرية
املالكية مذهب يف قول هذا له: فقال أقبح، مشايخ يا أفعالكم له: فقال التجاري؟ وهذا
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وما تنفقه ما وعندها عنها غاب إذا زوجها تطلق املرأة إن يقول: من فقال: به، معمول
نحن له: فقالوا غريه؟ مع فيجدها غيبته من يأتى ثم تطلبه، ما يعطيها ووكيله ترصفه
الجداوي: الشيخ فقال النكاح، فسخ الذي الشيخ رأيت لو فقال: الرشعية، باألحكام أعلم
أكرس وهللا وقال: ورصح أقدامه عىل فقام مدهبي، قاعدة عىل النكاح فسخت الذي أنا
الذي اليرسجي ولعن هللا لعنك له: وقال وسبه، الصعيدي عيل الشيخ عليه فرصخ رأسك،
األمرا من الحارضون بينهم فتوسط أمريًا، جعلك ومن اشرتاك ومن باعك ومن بك جاء
وهم وخرجوا فأخذوه الحبس من الباقي عبد الشيخ وأحرضوا وحدتهم، حدته يسكنون
الشيخ صهره تويف ملا العريىش الرحمن عبد الشيخ أن أيًضا واتفق يسمعهم. وهو يسبونه
كثرية ديون عليه وكان وتركته أوالده عىل القايضوصيٍّا وجعله بالسقط، املعروف أحمد
إىل املتوىف زوجة فذهبت بذلك، صكوًكا عليهم وأخذ واستوفوها، باملحكمة أربابها أثبتها
مرياث انتهب الرحمن عبد الشيخ أن له وذكرت سنوات، ست بنحو ذلك بعد بك يوسف
الرحمن عبد الشيخ فأحرض أخذوه، فيما وقاسمهم الديون أرباب مع وتواطأ زوجها
عىل وزعها أنه فعرفه قيمتها أو املخلفات بإحضار وطالبه الحنفية، مفتي ذاك إذ وكان
ودفرت والحجج الصكوك له وأبرز أمرها. وانقىض الورثة بني الباقي وقسم الديون أرباب
قوله عىل مرص وهو مجالس عدة يف وفاتحه تزوير كله هذا وقال: يقبل فلم القسام،
يف وكلمه إليه السادات شيخ فركب الخازندار، عند وحبسه يوًما أحرضه ثم للرتكة، وطلبه
رمى هناك السادات شيخ حضور الرحمن عبد الشيخ علم فلما محبسه من وطلبه أمره،
يوسف يا خراب بيتك يقول: وهو مرسًعا يعدو وخرج ورصخ وتطور وفراجته، عمامته
فلما وأمثاله، ذلك يقول الرأس مكشوف وهو صوته بأعىل صارًخا الحوش إىل ونزل بك
املقعد يف السادات شيخ مع جالًسا وكان اآلخر احتد ذلك يفعل وهو بك يوسف عاينه
اقتلوه أمسكوه ويقول: خدمه عىل يرصخ وصار أقدامه عىل فقام الحوش، عىل املطل
إليه وأرسل مبارك، يا اجلس الفعل؟ هذا يشء أي له: يقول السادات وشيخ ذلك، ونحو
فركب الشيخ ونزل وفراجته عمامته وألبسه إليه فنزل السندوبي إبراهيم الشيخ تابعه
الدعوى يف حصل ما منه حصل ثم وسكتوها، القضية وتالفوا داره، إىل صحبته وأخذه
بك مراد عىل أمره وثقل األنفس، وقتل الجامع وقفل الفتنة من عليها ترتب وما املتقدمة
نفيه أو اغتياله بك مراد قصد املاضية السنة يف بالحج أمريًا سافر فلما السو، له وأضمر
واملنوفية الغربية جهة إىل وسافر القضية. وضايع أمرائه مع واتفق بالحج، رجوعه عند
ووصل الحج، رجوع أوان يف الشهر نصف عىل عودته يجعل أن ويريد البالد، يف وعسف
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وصل حتى مرحلة يف مرحلتني كل يجعل فصار الحضور فاستعجل بك يوسف إىل الخرب
بك مراد وصول قرب وعندما رسحته، من بك مراد حضور قبل صفر سابع يف محرتًسا
البلد، خارج إىل وخرج وعدده، وطوايفه مماليكه يف بك يوسف ركب مرص دخول إىل
أن إىل حينئذ من القلبية املنافرة بينهما واستمرت وصالحهما، بينهما بك إبراهيم فسعى
وإسماعيل بيك حسن بيد بك إسماعيل قتله ثم بك إسماعيل إىل وانضم حصل، ما حصل

تقدم. كما الصغر بك
بالقرد املعروف بك مصطفى مماليك من وهو املعمار أغا األمري/عيل ومات
فلما املعدودين، والشجعان املعروفني األبطال من وكان الكبري، بك صالح وخشداش
عليه ما ويدفع االلتزام من به يتعلق ما عىل قبيل بالد يف استمر بك صالح كبريهم قتل
إىل وخرج بك، عيل سيده من الدهب أبو بك محمد استوحش أن إىل والغالل املال من
محمد عىل فأقبلوا العداوة صحة بذلك األجانب وتحقق بك، أيوب خشداشه وقتل الصعيد
الخلقة عظيم ضخًما وكان املذكور، أغا عيل ومنهم وأموالهم برجالهم جانب كل من بك
نرصته يف هو واجتهد وأكرمه بك محمد به فأنس بالكالم، يصدع شهًما الصوت جهوري
وقتل بك عيل شتتهم الذين واملطرودين املنفيني واألجناد األمراء إليه وجمع صحته، ومنا
همام أوالد مثل بالدهم عىل واستوىل أيًضا، بك عيل قهرهم الذين الهوار وكبار أسيادهم،
إىل الجميع وحرضمعه وغريهم، هللا عبد وأبي عىل أبي وإسماعيل وايف وأوالد نصري وأوالد
وأمريها التجريدة بك عيل لهم وأخرج التبني تجاه إىل وصلوا وملا تقدم، كما مرص جهة
غالظ مساوق وبأيديهم معه ومن هو الحرب إىل هذا أغا عيل خرج الطنطاوي، بك عيل
الروس محددة متينة مسامري بها قبضة من أزيد طرفها ويف حديد، جلب ولها قصرية
هذه وكانت دماغه، يف فتنخسف واحدة رضبة الفارس خوذة بها يرضبون خارج، إىل
بك محمد إىل مرص إمارة خلصت وملا الجلب، بأبي تسمى إنه حتى املرتجم، مبتكرات من
وأحرضعيل فأهمله أموًرا عليه فنقم املذكور، الغزاوي بك عيل أغا إسماعيل كتخداه جعل
من الناس ويقيضحوايج حسنًا سريًا الناس يف فسار كتخداه، وجعله عليه وخلع هذا أغا
ويرجع يحبه، أيًضا مخدومه وكان مخدومه، عىل ولو الحق ويقول يشء، إىل تطلع غري
الدنيا، وعرض النفس هوى إىل امليل وعدم املناصحة من فيه تحققه ملا األمور يف رأيه إىل
والتواضع الجانب لني مع إليهم بكليتة ويميل والقرآن والفضل العلم أهل يحب وكان
كان الدروس فيها وقرر األزهر تجاه املحمدية مدرسته بك محمد أنشأ وملا األنفة، عدم
املالزمة، مع البخاري صحيح يف العدوي عيل الشيخ شيخنا عىل املرتجم معنا يحرض
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لهم فيقيض الحوايج أرباب وتأتيه فيها يسرتيح املذكورة باملدرسة خلوة لنفسه واتخذ
طريق عنه وأخذ ويحبه، الحفني األستاذ حفيد محمد الشيخ بحرضة يلم وكان أشغالهم،
املشايخ دروس ختوم ويحرض العرشة، وحسن املودة مع دروسه وحر الخلوتية السادة
زوجه الذي أغا حسن ومملوكه املجلس، تمام عند صوته بأعىل القرآن من عًرشا ويقرأ
يف وتويف جميلة، وآثار جليلة هيئة يف املاضية السنة يف املرتجم وحج بعده، واشتهر ابنته

تقدم. كما قتيًال بياضة وقعة
إخوة خمسة وهم: الغزاوي بك عيل أخو وهو الصغري بك األمري/إسماعيل (ومات)
بك عيل تأمر وملا وأحمد، وعثمان بتمرلنك املعروف أغا وسليم هذا بك وإسماعيل بك عيل
بإمارو وتسامعوا وأعتقهم القزالر أغا بشري عند مماليك بإسالمبول األربعة إخوته كان
إسماعيل وأقام بإسالمبول عثمان واستمر وسليم وأحمد إسماعيل إليه فحرض أخيهم،
خازندار سليم وعمل بك عيل أخيه عند كتخدا إسماعيل وعمل بمرص، وأحمد وسليم
لهم وصار عنهم، أجنبيٍّا لكونه وعزلوه مماليكه عليه قامت ثم أياًما، كتخدا إبراهيم عند
املسماة وهي الجلفي كتخدا رضوان ابنة بهانم إسماعيل وتزوج والتزام، وبيوت إمرة
قلده الذي أغا عيل مملوكه عىل لها عقد كان كتخدا رضوان أن وذلك هانم، بفاطمة
كما خرج فيمن املذكور معه وخرج كتخدا رضوان خرج وملا بها، يدخل ولم الصنجقية
آالف عرشة وكليه مع وأرسل مرص، من إليه يطلبها لها أرسل بغداد إىل وذهب تقدم
مالك مذهب قاعدة عىل النكاح بفسخ فتوى وكتبوا إرسالها، يف يسلموا فلم وأشيا دينار
باألزبكية، العظيمة أبيها دار يف بها وسكن بها ذكره وظهر هذا، أغا إسماعيل وتزوجها
سيده بعد مرص بملك الدهب أبو بك محمد استقل فلما الوجاهة، أرباب من وصار
وكان كتخدا رضوان محظية سلن بالست يتزوج أن وأراد مدة، كتخداه وجعله استوزره
أنها وعرفه الدهب أبو بك محمد مخدومه فرصفه عنها، ومات بك عيل أخوه بها تزوج
كتخدا أغا عيل عند وأتى بك محمد فركب سيدها، ابنة لهانم مراعاة عليه امتنعت ربما
االمتناع، يمكنها فلم أغا عيل إليها وأرسل السادات بدرب لسكنها املجاور الجويشية
داره وبنى بك، محمد ملخدومه األزبكية بيت وباع ذلك، بعد هانم وماتت عليها، فعقد
عند الذي البيت إليها وأضاف كثرية، أمواًال عليها ورصف الصابونجي لبيت املجاورة
رسية بك محمد وزوجه مدة، وسكنها الرشايبية من املرحوم ببيت املعروف الهواء باب
إىل بك محمد سافر وملا وسكنها، الكبري بك أليوب الدار تلك باع ثم أيًضا رسارية من
للدولة، وأموال بهدايا إسالمبول إىل هناك من املرتجم أرسل عمر الظاهر ملحاربة الشام
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رقم وأعطوه التقليد له وكتب ذلك، إىل وأجيب والشام، مرص والية بطلب ومكاتبات
ورجع ذلك، فبطل بموته الخرب فورد بك محمد إىل بذلك املسري وأراد األمر، وتم الوزارة
ويوسف بك إسماعيل بني الوحشة حصلت أن إىل ثروة يف بها وأقام مرص إىل املرتجم
يف وقدمه الصنجقية بك إسماعيل فقلده عليهم، الغلبة وكانت املحمدية والجماعة بك
والرياسة العقل من فيه يعلمه ملا األمور تفويض يريد أنه وأوهمه بشأنه، ونوه األمور
الوقت أن وظن تقدم، كما الجداوي بك وحسن هو بك يوسف قتل وبارش بذلك، فاغرت
فعاجله واإلبرام، النقض يف وأخذ عليه، الروس وازدحمت الرياسة يف فاندفع له صفا
جنان وقوة صالبة وفيه ومعرفة دها ذا وكان ذكر، كما وقتلوه به وأحاطوا بك إسماعيل
كراهة النصارى ويكره العلم أهل يحب وكان األخالق، وتهذيب التواضع مع وحزم
العهد بنقضهم فتاوي حقهم يف وكتب بك، ملحمد كتخدائيته أيام ألذيتهم وتصدى شديدة
ونادى عنه، هللا ريض عمر سيدنا أيام من بها عليهم أخذ التي طرايقهم عن وخروجهم
والعبيد الجواري ورشاهم الفاخر املالبس ولبسهم الحمري، ركوب من ومنعهم عليهم
مثل معهم فعل وكذلك ذلك، ونحو البيض بالرباقع نسايهم وتقنع املسلمني واستخدامهم
ويسعى الجوهري، محمد الشيخ يف عظيم اعتقاد له وكان بالصنجقة، تلبس عندما ذلك

به. بأس ال وكان وحوايجه، أشغاله قضاء يف بكليته
وتقلد الذهب، أبي بك محمد مماليك من وكان عزبان كتخدا األمري/قاسم (ومات)
خشداشينه عن ومال موصوًفا، شجاًعا بطًال وكان البحرين، وأمني العزب كتخدائية

له. هللا غفر وقتل، محاربتهم إىل خرج حتى ألفعالهم منه كراهة
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