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ال تزاؿ المدرسة التاريخية المصرية في العصر العثماني قادرة عمى     
إمداد البحث العممي المعاصر بالمزيد مف المؤلفات؛ فقد ظيرت خبلؿ 
العقكد الماضية مجمكعة مف كتب التاريخ التي تـ تدكينيا خبلؿ الفترة 

الممتدة منذ مطمع القرف السادس عشر كحتى السنكات األخيرة مف القرف 
إال أف يد البحث كالتحقيؽ قد طالت .  الثامف عشر دكف انقطاع 

مصادر حقب دكف غيرىا؛ حيث يمكف مبلحظة اىتماـ أغمب الباحثيف 
بمصادر مخطكطات النصؼ األكؿ مف القرف السابع عشر كمؤلفات 

كمف ثـ االىتماـ بنتاج مؤرخي .(1)اإلسحاقي كالغمرم كابف أبي السركر
مع  (2)القرف الثامف عشر كالممكاني كأحمد شمبي كالشاذلي كالدمرداش،

                                                

 أخبار األول فيمن محمد بف عبد المعطي اإلسحاقي، لطائؼ: ذكرت ليمى عبد المطيؼ مف مؤلفات ىذه الفترة-  1
ـ، كتستمر تتمة 1623/ىػ1032يتكقؼ عند أحداث سنة ) 1897، القاىرة تصرف في مصر من أرباب الدول

الكواكب السائرة في أخبار : كمؤلفات محمد بف أبي السركر مثؿ. (ـ1660/ىػ1071الكتاب حتى أحداث سنة 
كشف ، كعيون األخبار ونزىة األبصار، كالنزىة الزىية في ذكر والة مصر والقاىرة المعزية، كمصر والقاىرة

، سنة 33، تحقيؽ عبد الرحيـ عبد الرحمف عبد الرحيـ، المجمة التاريخية المصرية، العدد الكربة في رفع الطمبة
 فإنو ذاكرة اإلعالم،، أما كتاب الغمرم (ـ1652/ىػ1062تتكقؼ أعماؿ ابف أبي السركر عند أحداث سنة ) 1976

دراسات في تاريخ ومؤرخي مصر والشام إبان انظر ليمى عبد المطيؼ، . ـ1630/ىػ1040يتكقؼ عند أحداث سنة 
 .18. ، ص1980، مكتبة الخانجي، القاىرة العصر العثماني

 تاريخ، دار 5623، مخطكط رقـ تحفة األحباب بمن ممك مصر القاىرة من المموك والنوابيكسؼ الممكاني،  - 2
الكتب المصرية، القاىرة، كقد قاـ بتحقيقيا إبراىيـ يكنس محمد، كحصؿ بيا عمى درجة الماجستير مف كمية اآلداب 

يتكقؼ المؤلؼ )، ثـ قاـ عبد الرحيـ عبد الرحـ عبد الرحيـ بتحقيقيا كنشرىا فيما بعد 1981بجامعة االسكندرية سنة 
أوضح اإلشارات فيمن تولى مصر القاىرة من أحمد شمبي بف عبد الغني، . (ـ1723/ىػ1136عند أحداث سنة 
يتكقؼ المؤلؼ عند ) 1978، تحقيؽ عبد الرحيـ عبد الرحمف عبد الرحيـ، مكتبة الخانجي، القاىرة الوزراء والباشات

تاريخ وقائع مصر مصطفى بف الحاج إبراىيـ تابع حسف آغا عزباف الدمرداشي،  . (. (ـ1737/ىػ1150أحداث سنة 
، كقد نشرت الطبعة األكلى مف 2002، تحقيؽ صبلح أحمد  ىريدم، دار الكتاب كالكثائؽ القكمية، القاىرة سنة القاىرة المحروســة

الدرة المصانة في أحمد الدمرداش، . (ـ1741/ىػ1153يتكقؼ المؤلؼ عند أحداث سنة )، 1989الكتاب في االسكندرية سنة 
يتكقؼ المؤلؼ ) 1989، تحقيؽ عبد الرحيـ عبد الرحمف عبد الرحيـ، المعيد العممي الفرنسي لآلثار الشرقية، القاىرة أخبار الكنانة

 .(ـ1751/ىػ1165عند أحداث سنة 
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لمدراسات العممية حكؿ مصادر النصؼ الثاني مف القرف غياب كاضح 
السابع عشر، مما دفع بالكثير مف الباحثيف لمتساؤؿ عف مصداقية ما 
كتبو مؤرخك القرف الثامف عشر عف الحقبة السابقة ليـ كالتي لـ يككنكا 

فقد أثار دانييؿ كريسميكس، عمى سبيؿ المثاؿ، . شاىديف عمى أحداثيا
عدة تساؤالت حكؿ مصادر الجبرتي فيما كتبو عف أحداث يعكد تاريخيا 

ـ دكف أف يحيميا إلى مصدرىا، باستثناء إشارات 1688إلى عاـ 
التي لـ يذكر " بعض كتب األجناد" كأوضح اإلشاراتمقتضبة إلى كتاب 

مصنفييا، كقد حاكؿ كريسيميكس تتبع ما كرد في مقدمة الجبرتي 
 إال أنو الحظ كجكد فركقات يصعب الدرة المصانة،بالمقارنة مع 

االدعاء معيا بأنيا كانت المصدر األساسي بالنسبة لمجبرتي فيما كتبو 
كبناء . عف أحداث السنكات األخيرة مف القرف السابع عشر الميبلدم

عمى ذلؾ فقد استنتج كريسميكس بأف الجبرتي ال بد كأنو قد رجع إلى 
عدد آخر مف المصادر البلزمة لكتابو قبؿ أف يشرع في كتابة تاريخو 
الفريد، كدعا إلى المزيد مف البحث في المخطكطات العربية المبكرة 

لمكشؼ عف المصادر التي أخذ الجبرتي منيا ركايتو لمفترة التي تبدأ منذ 
كلدل التحقؽ مف المخطكطات العربية التي دكنت  (1).ـ1688عاـ 

أحداث النصؼ الثاني مف القرف السابع عشر الميبلدم يمكف القكؿ بأف 
مدرسة العمماء قد أسيمت في تكفير مادة ميمة كباألخص منيا ما 

                                                

1  -  D. Crecelius; (ed.) Eighteenth Century Egypt: An Account of Arabic 

Manuscript Sources, Los Angeles, 1990. p. 5. 
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 كما أف مدرسة التراجـ متمثمة في 1صنفو شمبي كالممكاني كالصكالحي،
 قد تعرضت ألىـ شخصيات تمؾ الفترة الحاسمة في 2الجبرتي كالمرادم

تاريخ مصر العثمانية، إال أف جميع ىذه المؤلفات قد دكنت أحداث 
حقب تاريخية لـ يعاصرىا مصنفكىا، كال بد كأنيـ جميعان قد رجعكا إلى 

. مصادر سابقة ليـ دكف اإلشارة ليا
مجمكعة "كفي الكقت الذم تحدثت فيو العديد مف ىذه المصادر عف 

التي دكنت أحداث النصؼ الثاني مف القرف السابع عشر " مف كتب األجناد
 الميبلدم، فإف البحث العممي قد ارتكز بصكرة أساسية عمى مجمكعة الدمرداش

دكف االىتماـ بمصادر األجناد األخرل، كالتي ال تزاؿ بعيدة عف اىتماـ الباحثيف 
كالمحققيف، كال شؾ في أف إلقاء الضكء عمى بعض ىذه المصادر سيساعد في 
تقديـ إجابات عمى العديد مف التساؤالت حكؿ المادة التي استقى منيا مؤرخك 

القرف الثامف عشر معمكماتيـ عف األحداث التي كقعت خبلؿ القرف السابع عشر 
كالتي سبقت كجكدىـ، كيمكف اختيار مصدريف ميميف مف مصادر األجناد ليذه 

:  الفترة عمى سبيؿ المثاؿ، كىما
، كالذم يؤرخ زبدة اختصار تاريخ مموك مصر المحروسةعمي بف رضكاف، - أ

ـ، كيتكقؼ 1516/ىػ922ألحداث مصر منذ خضكعيا لمحكـ العثماني سنة 
. ـ1701/ ىػ1113عند أحداث سنة 

                                                

إبراىيـ بف أبي بكر الصكالحي العكفي الحنبمي، تراجـ الصكاعؽ في كاقعة الصناجؽ،   - 1
تحقيؽ عبد الرحيـ عبد الرحمف عبد الرحيـ، المعيد العممي الفرنسي لآلثار الشرقية، القاىرة، 

1986. 

محمد خميؿ . 1904، القاىرة عجائب اآلثار في التراجم واألخبارعبد الرحمف الجبرتي،  -2
، طبعت المجمدات الثبلثة األكلى مف سمك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرالمرادم، 

 .1883، ثـ طبع المجمد الرابع في القاىرة سنة 1873الكتاب في اسطنبكؿ سنة 
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 كالذم يؤرخ ألحداث مصر منذ 1،تاريخ وقعة الضربمحمد بف محمكد، - ب
. ـ1701/ىػ1113ـ، كيتكقؼ عند أحداث سنة 1665/ىػ1076أحداث سنة 

ففي الحيف الذم تستيؿ فيو مجمكعة الدمرداش بأحداث سنة 
ـ، نبلحظ بأف ىذيف المصدريف يبدآف في فترة سابقة ليا، كىما 1687/ىػ1099

بالتالي أشمؿ في تغطية أحداث النصؼ الثاني مف القرف السابع عشر 
، عمى سبيؿ المثاؿ، قد الدرة المصانةالميبلدم، كمف جية أخرل فإف مصنؼ 

كقع في العديد مف األخطاء كالتناقضات في مقدمة كتابو، مما يدفعنا لمتساؤؿ 
حكؿ إمكانية أف يككف أحمد الدمرداش قد كاف بالفعؿ معاصران لممرحمة المبكرة 

مف مؤرخي القرف الثامف عشر -  مثؿ غيره –مف كتابو، أك أنو ربما اعتمد 
 1650عمى مف سبقيـ مف األجناد الذيف دكنكا أحداث الفترة الممتدة منذ عاـ 

.  حتى السنكات األخيرة مف القرف السابع عشر
تاريخ محمد بن  كزبدة االختصاركيجدر التنبيو إلى أف تصنيؼ مخطكطي 

ال يعني بالضركرة أف المؤلفاف كانا مف المنتميف " األجناد"ضمف مدرسة محمود 
نما يعني ذلؾ أف المخطكطيف أقرب إلى المدرسة  إلى الحامية العثمانية، كا 

" التراجـ"مف مدرسة " األجناد"التاريخية التي اصطمح عمى تسميتيا بمدرسة 
، فميس لدينا أم دليؿ عمى أف المصنفيف كانا مف أفراد إحدل "العمماء"كمدرسة 

الفرؽ العسكرية، كلـ يتركا بدكرىما أم معمكمة يمكف أف تساعد في معرفة 
كقد تـ تصنيفيـ ضمف مدرسة األجناد باالعتماد عمى التقسيمات التي . أصكليما

                                                

انظر تعميؽ عبد . جمع زربة التركية، كتعني العصاة مف العسكر: الظرب أك الزرب - 1
، أوضح اإلشارات، مف أحمد شمبي، 162الرحيـ عبد الرحمف عبد الرحيـ في ىامش ص 

 . مصدر سابؽ
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، مدرسة التاريخ المصري في العصر العثماني: حددىا محمد أنيس في كتابو
:  حيث قسـ مؤرخي مصر في العصر العثماني إلى ثبلثة أقساـ

مجمكعة المؤرخيف العمماء؛ كمنيـ ابف إياس كأحمد شمبي كابف أبي السركر - 1
. كالممكاني كغيرىـ

.  مدرسة التراجـ التي ينتمي إلييا المحبي كالمرادم كالجبرتي- 2 
. مدرسة األجناد التي ينتمي إلييا أحمد بف زنبؿ كالدمرداش- 3

تبتعد كثيران عف مدرسة : " كقد أشار أنيس إلى أف مدرسة األجناد
العمماء في فيميا لمتاريخ أك طريقة كتابيا، فيي تفتقر إلى أية خطة في البحث 

ف قدمت مادة تاريخية فريدة في  كالكتابة كأميؿ إلى طريقة الكتابة الشعبية كا 
 كال يبتعد عمي بف 1".أىميتيا، كيمثؿ ىذه المدرسة ابف زنبؿ كأحمد الدمرداشي

رضكاف كمحمد بف محمكد كثيران عف المعايير التي كضعيا أنيس لمدرسة 
األجناد، حيث تتسـ كتابتيما بضعؼ المغة كركاكة العبارة ككثرة األخطاء 

اإلمبلئية باإلضافة إلى استخداـ الميجة المحمية، مما يترؾ لدل القارئ انطباعان 
بأف المؤلفيف لـ يككنا عمى درجة عالية مف الثقافة بحيث يمكف نسبتيما إلى 
مدرسة العمماء، كال يمكف كذلؾ نسبتيما إلى مدرسة التراجـ، ألنيما لـ يبديا 

كمما يساعد عمى نسبة المخطكطيف . اىتمامان كبيران بالترجمة ألىؿ ذلؾ العصر
إلى مدرسة األجناد ىك ما يظير فييما مف ميؿ نحك سرد األحداث مف كجية 
نظر السمطة السياسية في القمعة، كعدـ كجكد إشارات كاضحة لقياـ المؤلفيف 

بالتكاصؿ مباشرة مع المجتمع المصرم أك محاكلة نقؿ كجيات نظر أخرل غير 
منظكر السمطة السياسية التي تييمف بصكرة كاضحة عمى المخطكطيف في 

                                                

محمد أنيس، مدرسة التاريخ المصرم في العصر العثماني، معيد الدراسات العربية   - 1
 .18، ص 1962العالمية، القاىرة 
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تناكليما ألحداث النصؼ الثاني مف القرف السابع عشر الميبلدم، كيمكف 
 :تفصيؿ أىمية ىذيف المخطكطيف فيما يمي

- 922)عمي بن رضوان، زبدة اختصار تاريخ مموك مصر المحروسة - أ
 (م1701-1516/ىـ1113

تقع النسخة الكحيدة التي عثر عمييا مف ىذا المخطكط في مكتبة المتحؼ 
 صفحة، 86) كرقة 43، كتتككف مف (Add. 9972)البريطاني تحت تصنيؼ 

، كيتراكح عدد أسطر الصفحة ( سـ10× سـ 29.5: حجـ الصفحة الكاحدة
كما يكجد بمكتبة جامعة شيكاغك نسخة .  سطران 50 إلى 40الكاحدة ما بيف 

مصكرة عف المخطكط تـ الحصكؿ عمييا مف المتحؼ البريطاني، كتقع تحت 
(. DT.95)رمز 

ـ 1516/ىػ922 الفترة الزمنية ابتداء مف عاـ زبدة االختصاركتغطي 
ـ، حيث يعتمد فييا المؤلؼ نظاـ التأريخ الحكلي، 1701/ىػ1113حتى عاـ 

فيذكر أىـ األحداث التي كقعت في كؿ سنة، كما يتخذ مف تعاقب سبلطيف آؿ 
عثماف كمف تكلى في عيد كؿ كاحد منيـ منصب الباشكية بمصر فكاصؿ 

: كيمكف تقسيـ مادة المخطكط إلى قسميف رئيسيف. رئيسة بيف المراحؿ التاريخية
ـ، بصيغة 1648- 1516/ ىػ1058- 922: القسـ األكؿ، كيتناكؿ الفترة- 

مختصرة ال تتجاكز أحد عشر صفحة، كتتسـ المعمكمات الكاردة فييا باإليجاز، 
حيث يقتصر الكاتب فييا عمى ذكر باشكات مصر خبلؿ حكـ السبلطيف ابتداء 

مف السمطاف سميـ األكؿ كحتى خمع السمطاف إبراىيـ األكؿ سنة 
. ـ1648/ىػ1058

ـ، 1701- 1648/ ىػ1113- 1058: القسـ الثاني، كيتناكؿ الفترة- 
كالتي تبدأ مف تكلي السمطاف محمد الرابع سدة الحكـ كتستمر حتى السنكات 
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- ـ 1695/ ىػ1115- ىػ1106)األخيرة مف عيد السمطاف مصطفى الثاني 
، كتتسـ المعمكمات الكاردة فيو بالدقة، كذكر تفاصيؿ ينفرد المخطكط (ـ1703

بيا عف جميع المصادر األخرل مف حيث نكعيتيا كطريقة سردىا، كيبدأ ىذا 
القسـ مف نياية الصفحة الحادية عشر كيستمر حتى نياية الصفحة الثانية 

. كالثمانيف مف المخطكط
: كلـ يرد في كتب التراجـ كمعاجـ المؤلفيف أم ذكر لمصنؼ المخطكط

عمي بف رضكاف، الذم لـ يذكر أم معمكمات عف نفسو أك عف أسرتو، كلـ يكرد 
سكده المذنب العبد الحقير عمي : "في مطمع الكتاب سكل اسمو كاسـ أبيو، بقكلو

بف رضكاف رحمة اهلل عمييـ كعمى أمكات المسمميف كلمف دعا ليـ برحمة آميف يا 
فالمصنؼ ال يحاكؿ الترجمة لنفسو أك ذكر سبب إقدامو عمى  ( 1)".رب العالميف

كتابة تاريخ مصر، كلذلؾ فإف الطريقة الكحيدة لتقصي بعض المعمكمات عنو ىي 
الرجكع إلى المخطكط نفسو، كمحاكلة الكصكؿ إلى بعض المعمكمات عنو مف 

خبلؿ االستئناس بالقرائف المتكفرة في ثنايا المخطكط، حيث يمكف االستنتاج بأف 
ـ، 1701-1648/ىػ1113- 1058المؤلؼ كاف متكاجدان بمصر خبلؿ الفترة 

كذلؾ مف خبلؿ التفاصيؿ التي يكردىا، فضبلن عف اإلشارة إلى معاصرتو ليا، 
كيمكف لمقارئ أف يمر بالعديد مف العبارات التي يستشؼ منيا معاصرة المصنؼ 
ألحداثيا، كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ، حديثو عف استحداث ضريبة جديدة عمى 

مظممة : "، حيث يذكر المصنؼ أف ىذه الضريبة1664أراضي االلتزاـ سنة 
كلدل الحديث عف كفاة أحد أمراء  (2)".غاآ تسمى خدمة شاكيش اآلن لىإباقية 

                                                

عمي بف رضكاف، زبدة اختصار تاريخ مصر المحركسة، مكتبة المتحؼ البريطاني، رقـ   - 1
(Add. 9972)الصفحة األكلى ،. 

 .31المصدر نفسو، ص -  2
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المماليؾ في جزيرة كريت، يشير المصنؼ إلى أف السمطة العثمانية قد اىتمت 
لى اآلن يتبركوا واإ : "بقبره فجعمت منو مزاران يرتاده الناس حتى تاريخو، قائبلن 

أما األحداث التي لـ يكف شاىدان عمييا فإنو يسندىا إلى مصدرىا؛ فعندما  (1)".بقبره
تفشى كباء الطاعكف بمصر كمات عدد كبير مف الناس، ثـ أعقبو غبلء األسعار 

، نقؿ المصنؼ بعض صكر معاناة مجتمع القاىرة ثـ عرج لمحديث 1695سنة 
عف األقاليـ كالتي لـ يكف شاىدان عمى ما كقع فييا فتحدث عف الحالة ىنالؾ حسب 

بمدينة أل  أنو رنني أخبرت ممن أثق بو من الرجالإحتى : "ما نقؿ إليو، قائبلن 
ثـ يعرج لمحديث عف  (2)،"اعكا أكالدىـ بالقكتبالفيكـ ناس أكمكا أكالدىـ كناس 

:  اإلجراءات التي اتخذىا الباشا تجاه تفشي المكتى بقكلو
 كمف محاسنو أنو لما حصؿ عقب ذلؾ فناء عظيـ الذم لـ يسمع "
 أمر أميف بيت الماؿ بأف يكفف كؿ ميت ا،ال في أياـ زمف مقصكد باشإبمثمو 

لى مغسؿ السمطاف مف بيت مالو، فاستمر إتي بو أ مان، أك غريبان كاف فقيران أك غني
 بأنو ضبط وأخبرني أمين بيت المال ،يكفف كيجيز كيدفف حتى انقضاء الفناء

 (3)".ثمف االكفاف فكانت عشريف كيسا
كيستنتج كذلؾ مف مادة المخطكط أف المؤلؼ إما أنو كاف ينتمي إلى 

السمطة السياسية في القاىرة، أك أنو كاف عمى صمة كثيقة برجاؿ السمطة آنذاؾ، 
نقمو عف أميف بيت الماؿ مجمؿ تكاليؼ : كذلؾ مف خبلؿ عدة إشارات، منيا

، ككذلؾ إيراده لبعض 1695تجييز المكتى إثر الكباء الذم تفشى سنة 
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 1326 

المعمكمات التي حصؿ عمييا مف الجند الذيف شارككا في حممة عبد الرحمف آغا 
ضد العرباف، حيث نقؿ عنيـ عدد مف قتؿ في تمؾ األحدث في منطقة الفيكـ 

، كما استطاع مف خبلؿ اتصالو ببعض الجيات الرسمية أف 1696سنة 
يحصؿ عمى تفصيؿ العرض الذم أرسمو أىؿ مصر إلى السمطة المركزية 

  (1).1697باسطنبكؿ ضد إسماعيؿ باشا سنة 
   كبالرغـ مف أف المخطكط يتخذ مف تعاقب سبلطيف آؿ عثماف، كمف تكلى 

في فترة كؿ كاحد منيـ منصب الباشكية بمصر فكاصؿ لمادة المخطكط، إال أف 
 األبرز في الكتاب ىك ذكر األحداث التي كقعت في مصر حسب ترتيبيا ـالتقسي

الزمني، باستخداـ التقكيـ اليجرم مع إشارات متعددة لؤلشير القبطية، كلذلؾ 
 ضمف كتب التاريخ التي تعرؼ زبدة االختصارفإنو يمكف تصنيؼ 

، ألف جميع األحداث الكاردة فيو قد ذكرت حسب سنة كقكعيا، "الحكليات:"بػ
كيكثر المصنؼ مف استخداـ العبارات التي يجدىا القارئ في كتب الحكليات، 

، كغيرىا مف العبارات التي تتخذ مف أياـ التقكيـ "كفي أيامو"، "كفي تاريخو: "مثؿ
اليجرم أساسان لتطكر األحداث، بدالن مف طرحيا عمى أسس أبجدية أك 

. مكضكعية
 ليست غريبة عف البحث العممي؛ فقد زبدة االختصاركالحقيقة ىي أف 

أشار إلييا المؤرخ البريطاني بيتر ىكلت في عدة بحكث، كاعتمد عمييا بصفة 
أساسية في كتاباتو التي بدأت ظيرت في نياية الخمسينيات مف القرف العشريف، 
كمنذ ذلؾ الحيف يقبع ىذا المخطكط في خزائف مكتبة المتحؼ البريطاني بعيدان 

عف متناكؿ الباحثيف المصرييف بالرغـ مما يحتكم عميو مف مادة تاريخية 
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 كقد اعتمد ىكلت عمى ىذا المخطكط في بحثو عف ككشؾ محمد، (1).ميمة
حيث كجد فيو مادة تفكؽ أم مصدر آخر مف حيث الدقة كالتفصيؿ في سرد 
األحداث الخاصة بأكجاؽ االنكشارية كما كقع فييا مف فتف خبلؿ السنكات 

ًن 1968كفي سنة  (2).األخيرة مف القرف السابع عشر الميبلدم  نشر ىكلت بحثَا
تعد : "زبدة االختصارعف أىـ مصادر تاريخ مصر العثمانية كأشار فيو إلى أف 

 (3)،"مصدران قيمان في تاريخ مصر خبلؿ العقكد األخيرة مف القرف السابع عشر
كبالمقارنة مع المصادر األخرل استنتج ىكلت بأف المادة المكجكدة في 

المخطكط تعد مدكنات يكمية لشخص معاصر مما يجعمو مصدران مستقبلن عف 
غيره مف الكتابات التاريخية التي تناكلت تمؾ الفترة، كالتي يغمب الظف عمى أنيا 

 لمكثير مف زبدة االختصار فبالرغـ مف سرد  قد استفادت منو في تدكيف أحداثيا،
األحداث التاريخية التي تناكلتيا المصادر األخرل، إال أف مادة الزبدة تتميز عف 
غيرىا بإضافات ميمة تكحي بأنيا كانت المصدر األساسي لغيرىا مف المؤلفات 

أوضح التاريخية المعاصرة، كمف األمثمة عمى ذلؾ؛ ما أكرده أحمد شمبي في 
، بإيجاز، عف قياـ إبراىيـ باشا باغتياؿ كاتب ديكاف الركزنامة مصطفى اإلشارات

ـ، معمبلن ذلؾ بأنو قد كرد 1668بف سيراب بعد رجكعو مف اسطنبكؿ سنة 
األمكر جميعيا في أمكاؿ مصر، مصرفيا : "كمعو خط شريؼ بتفكيضو

يرادىا  كترد ركاية يكسؼ الممكاني بصكرة أكثر إيجازان حيث يذكر قياـ 4".كا 
                                                

1 P.M Holt;-   ‘Ottoman Egypt (1517-1798): an Account of Arabic Historical 

Sources.’ In P.M. Holt (ed.) Political and Social Change in Modern Egypt, London, 

1968, p.p. 3-12. 

2   - P.M. Holt; ‘The Career of Küçük Muhammad (1676-94).’ In P.M. Holt (ed.), 

Studies in the History of the Near East, London, 1973, p.p. 231-251.  
3 P.M Holt;  ‘Ottoman Egypt (1517-1798): an Account of Arabic Historical Sources.’ 

In P.M. Holt (ed.) Political and Social Change in Modern Egypt, London, 1968, 

p.p. 3-12. 
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 1.السمطاف بطمب ابف سيراب دكف أف يذكر تفاصيؿ رجكعو كاغتيالو فيما بعد
كبالمقارنة مع ىذيف المصدريف ينفرد عمي بف رضكاف بذكر تفاصيؿ ما أمر 

السمطاف العثماني باستحداثو في مصر لدل عكدة ابف سيراب كيذكر أف الذم 
سعى في قتمو ىك كيخية الباشا كليس الباشا نفسو، مفصبلن السبب في ذلؾ 

:   بقكلو
ىراب أفندم مف س حضر ابف 1088 شير ربيع األكؿ سنة 8كفي  "

صحبة ب ءنو جاإ قيؿ ،طنبكؿس خبر ما عمؿ في اا كقد بمغ الباش،عند السمطاف
ال منو دكف إلى الخزينة ال تطمب إأمر شريؼ بأف ماؿ الغربية كالمنكفية تضبط 

لى إمكر ما يتعمؽ أ الممالؾ ك،جممة كافيةمء شب منيا ا كلـ يتباطأ الباشا،الباش
 فعند حضكر ، بذلؾا فمما سمع كتخدا الباش،ال منوإالدكلة الشرعية ال تطمب 

يكـ تاريخو أرسؿ كفي  ،لى منزلوإ قسبابأالمذككر بالخانكيو بات بيا كأرسؿ 
فما كأدخؿ عميو السـ ساعيو،  مف جماعتو كأرغبو باألمكاؿ ان  شخصاكتخدا الباش

 (2)". بالخانكيو1078لى رحمة اهلل تعالى سنة إال كقد تكفي إأصبح 
كيظير لنا مدل دقة مصنؼ الزبدة كاىتمامو بالتفاصيؿ في تتبعو لقصة 

، 1694، كحتى مقتمو سنة 1680ككشؾ محمد منذ نفيو إلى قبرص سنة 
حيث ينفرد بذكر تفاصيؿ عف ىذا القائد العسكرم ال يمكف العثكر عمييا في 

:  المصادر األخرل التي تناكلت تمؾ الفترة، فيقكؿ
 شير تاريخو قامت االنكشارية عمى ككشؾ محمد كأرادكا قتمو 22كفي " 

 ثـ ثاني يكـ حضر ،لى باب العزب فقفمكا باب السمسمة كلـ يسممكا فيوإفيرب 
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فة العزب كأرسمكه ئ طامف ةلى جزيرة قبرص فنزلكا بو جماعة كثيرإلرم بنفيو ربي
  1".لى قبرصإىك كككر عثماف 

ـ، حيث 1686ثـ يتتبع عكدتو بعد ذلؾ بست سنكات مف المنفى سنة 
تدرج في سمسمة مف المناصب العسكرية إلى أف تمكف مف استعادة سيطرتو عمى 

طمع ككشؾ : "ـ، فيشير ابف رضكاف إلى ذلؾ بقكلو1691فرقة االنكشارية سنة 
لى اختيارية السبعة إ كأرسؿ ،محمد كممؾ الباب بمعرفة مف يعممو اهلل كقفؿ الباب

ف يرفع الحمايات أ ككانكا في الديكاف فحضركا لو بالباب كاتفقكا معو ،أكجاقات
 كجميع ما يتعمؽ ببمؾ االنكشارية منو كالعزب مف المناصب بثغر دمياط ،جميعان 

 كبعد سيطرتو عمى الفرقة األكبر كاألكثر نفكذان في (2)".كرشيد بكالؽ كغيره
الحامية العثمانية بمصر، شرع ككشؾ محمد باتخاذ إجراءات لضبط األمكر 

المالية، عف طريؽ منع الجند مف فرض حمايتيـ عمى التجار كتقرير رسكـ غير 
قانكنية عمييـ نظير إعفائيـ مف ضرائب السمطة المركزية، مما دفع الجنكد 

المتضرريف مف ىذه اإلجراءات إلثارة الفتف كبذؿ العديد مف المحاكالت الغتيالو، 
:  ـ، فيتحدث المصنؼ عف ذلؾ بقكلو1694حتى تحقؽ ليـ ذلؾ سنة 

 ركب ككشؾ محمد كجماعتو كىك طالع 1106 شير المحـر سنة 23كفي   "
تجاه الجامع المطؿ ( 3)ر فبينما ىك بخط الصك،لى الباب عمى جارم عادتوإ
 فرماه ببندقية جاءت ،ذا بشخص قاعد في شباؾ الجامعإلى جادة الحطابة كع

 فكقع مف عمى حماره ميتا رحمة اهلل عميو ،خرجت مف جنبو الثانيكفي صدره 
 كحممو عمى ،ال حمارهإ كتفرقت جماعتو كلـ يبقى ،كعمى أمكات المسمميف جميعان 
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 قتؿ ككشؾ محمد ا كلـ يعممكا قاتمو مف ىك، كلـ،لى منزلو ميتان إحماره كأتى بو 
 ،ةسلى بمؾ الجراؾإ كصيره كككشو يكسؼ قأحمد كتخدا في يكمو انتقؿ مّناك

  (1)".كثبلثة كعشريف نفران مف أصحابيـ
   كقد الحظ ىكلت بأف ما تقدمو الزبدة مف معمكمات حكؿ ككشؾ محمد ال 

تضاىى مع أم مصدر آخر مف حيث تفاصيميا كأىميتيا في استقصاء جذكر 
الصراع بيف الفرؽ العسكرية بمصر كأثر ذلؾ عمى األكضاع االقتصادية فييا 

 كما يمكف مبلحظة الفارؽ في (2).خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف السابع عشر
 بالمقارنة مع المصادر األخرل، زبدة االختصارتغطية أحداث تمؾ الفترة في 

كذلؾ لدل الحديث عف قياـ رجاؿ الباشا بقتؿ أحد مشايخ المتصكفة في الديكاف 
ـ، حيث يكتفي شمبي كالممكاني بذكر كرامات الشيخ، كمف 1698العالي سنة 

في حيف يقدـ عمي ( 3)،"تجمع الناس حكلو: "ثـ قياـ الجند بقتمو في القمعة بسبب
: بف رضكاف معمكمات أكثر دقة، فيذكر سبب قتمو فيما يمي

 اء سنة تاريخو، ظير بالرميمة رجؿ مف فقرخركفي سمخ شير جماد اآل"
الصعيد يدعى الشيخ محمد العميمي، فكقؼ بالرميمة، بظاىر القيكة تجاه سبيؿ 

 في ةحدل رجميو ليؿ كنيار، مع مبلزمتو عمى الصمكات الخمسإالمؤمنيف عمى 
ليو مف كؿ جية حتى امتؤلت الرميمة إأكقاتيا، فتسامعت بو جميع الناس، كأتكا 

ع الناس الكثيرة، مف رجاؿ كنساء كغمماف كأعياف كفقراء كغيرىـ، حتى كمف جـ
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ف يككف مفسدة بسبب جمع الناس، فمكث بعض أياـ عمى بعض رجميو أكاد 
 ثـ بعد ذلؾ حفركا لو حفرة في المحؿ الذم كقؼ فيو كنزؿ بيا ،كاحدة بكاحدة

لى يكـ الثبلث المبارؾ كردت مراكب مف إ كاستمر عمى ذلؾ ،كغطكه باألخشاب
 فييـ كسكقات تمر بمح مف ببلد الكاح، ثـ كرد خبر ،لى بكالؽإببلد الصعيد 

 الى الكزير حسيف باشإ، ةخمفيـ عرض مف عبد الرحمف بيؾ حاكـ كالية جرج
ف المغاربة نيبت نكاحي إيخبره أف البمح الذم في كسؽ المراكب حضر ببكالؽ ؼ

رسؿ الكزير أخذكه منيا، كأرسمكه بيعكه في بكالؽ، ففي ساعة تاريخو أالكاح ك
لى الشيخ محمد إجرج عمى المراكب كأخذ الثمف بالميرم فجاءت الجماعة 

فراج ذلؾ إ في االمذككر، أصحاب المراكب كقالكا لممذككر تشفع لنا عند الباش
سببيف كشريناه بثمف معمكـ، فعند ذلؾ كتبكا قصة لمكزير عمى تمر ألننا ناس ـتاؿ
شيخ محمد المذككر، كلمكا جماعة كثيرة مف ذلؾ الجمع الكثير، كطمعكا اؿساف ؿ
 ما ىذا، فعند ذلؾ جابكا لو الكرقة اطبكؿ كالزمكر فقاؿ الباشاؿلى الديكاف بإ

ىذا الشيخ الذم يتشفع في أمكاؿ   كقاؿ ما، كحصؿ عنده غيظ كحدة زايدة،فقرأىا
 ، فقالكا لو الشيخ الذم ظير في الرميمة مف مدة أربعة أياـ؟المفاسيد المذككرة

كىذه جماعتو الذيف يشددكا عمى الناس كيكذبكا كيقكلكا الشيخ لو كرامات مف 
 فعند ذلؾ أمر الكزير الكالي بأف يرمي رقاب الناس الذيف حضركا ،غير أصؿ

 ثـ أمر الكالي ،مف تكابع الشيخ كىـ ثبلثة نفر كجميع الجمع ىرب بطبكليـ
لى حكش الديكاف فضربو إ محمد المذككر، فجاء بو الكالي شيخحضار اؿإب

شخص بسكيف في بطنو، كآخر في جنبو ثـ قطعكا رأس الشيخ المذككر، كأخذكه 
لى مغسؿ السمطاف كغسمكه ككفنكه كصمكا عميو الناس، ثـ دفنكه بجكار إكنزلكه 
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 بركاتيا، كرحمة اهلل عميو كعمى جميع أمكات المسمميف يا تالسيدة نفيسة عـ
 1".رب العالميف

كيمكف أف نبلحظ في ىذا النص دقة الكصؼ كاىتماـ المصنؼ بذكر 
التفاصيؿ التي تغفميا المصادر األخرل، كلكنو كبالرغـ مف األىمية البالغة ليذا 
المخطكط فإف المتتبع لما كرد فيو مف مادة مفصمة يمكنو االستنتاج بأف عمي 

بف رضكاف نفسو قد اعتمد عمى مصادر أخرل أكثر تفصيبلن منو في سرد 
األحداث التي كقعت خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف السابع عشر الميبلدم؛ فقد 

تراجم الصواعق في واقعة : الحظ ىكلت بأف أثر كتاب إبراىيـ الصكالحي
، يظير بكضكح عمى مصنؼ الزبدة لدل تناكلو ألحداث سنة الصناجق
 حيث يتتبع ابف رضكاف نفس النسؽ التاريخي الذم يسمكو 2ـ،1660/ىػ1071

 ليس الكتاب الكحيد الذم يظير تراجم الصواعق كالحقيقة ىي أف 3.الصكالحي
تأثيره بصكرة مباشرة عمى ما كتبو ابف رضكاف، فقد عمد أيضان إلى نقؿ كقائع 

كقبؿ الحديث عف العبلقة . عديدة مف تاريخ محمد بف محمكد دكف اإلشارة إليو
بيف ىذيف المصدريف ال بد مف إلقاء نظرة عمى تاريخ محمد بف محمكد كأىـ 

.  المكاضيع التي يتناكليا
-1076)تاريخ محمد بن محمود، ابتداء من وقعة الضرب - ب

  (م1701-1665/ىـ1113

                                                

 .76، مصدر سابؽ، ص  زبدة االختصارعمي بف رضكاف،-  1

إبراىيـ بف أبي بكر الصكالحي العكفي، تراجـ الصكاعؽ في كاقعة الصناجؽ، تحقيؽ -  2
 .1986عبد الرحيـ عبد الرحمف عبد الرحيـ، المعيد العممي الفرنسي لآلثار الشرقية، القاىرة 

3 Holt, P.M, Studies in the History of the Near East, Frank Class,-  

London, 1973, p.155. 
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يمكف العثكر عمى نسخة مف ىذا المخطكط في دار الكتب المصرية 
، كىك ضمف كتابيف آخريف في مجمكعة كاحدة تقع في ( تاريخ2269)تحت رقـ 

، تحتكم الصفحة (سـ12×سـ17 صفحة، حجـ الصفحة 448) كرقة 244
كقد أثار ىذا المخطكط اىتماـ المؤرخ الكبير .  سطران 17الكاحدة عمى حكالي 

عبد الرحيـ عبد الرحمف عبد الرحيـ الذم كتب عنو في عدة مكاضع، كذىب إلى 
قد ألحؽ بمؤلفو - إبراىيـ بف أبي بكر الصكالحي - تراجم الصواعقأف مصنؼ 

: بعد الباب الثاني تكاريخ أخرل ىي
. تاريخ سيدم عمي أبك الحسف كفا في قتؿ الفقارية- 1
. ـ1665أغسطس /ىػ1076تاريخ كقعة الضرب في شير صفر - 2
إبريؿ - 1669/ىػ1080عف أحداث سنة  (ابف محمكد)تاريخ الشيخ محمكد - 3

. ـ1670
تسجيؿ الصكالحي الخاص ألحداث التاريخ المصرم حتى تكقفو عف - 4

كما أننا نستطيع أف : "ـ، معمقان عمى ذلؾ بقكلو1701/ىػ1113التدكيف سنة 
نؤكد أنو قد عاش النصؼ الثاني مف القرف السابع عشر كمطمع القرف الثامف 

 1".ـ1701/ىػ1113عشر حيث أنو لـ يتكقؼ عف الكتابة إال في عاـ 
عبد الرحيـ في . كلكف القراءة المتأنية لممخطكط تدفعنا لبلختبلؼ مع د

نسبة العمؿ األخير إلى الصكالحي، كاألرجح أف المخطكط يتضمف ثبلثة أعماؿ 
:  فقط، كىي عمى النحك التالي

تاريخ إبراىيـ بف أبي بكر الصكالحي العكفي في كاقعة الصناجؽ سنة - 1
. ( كرقة54يقع في )ـ، 1660/ىػ1071

                                                

 .14- 10ص .إبراىيـ الصكالحي، تراجـ الصكاعؽ، مصدر سابؽ، ص-  1
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تاريخ األستاذ سيدم عمي أبك الحسف الكفائي في قتؿ الفقارية ابتداء مف - 2
يقع في )ـ، 1665/ىػ1076، حتى سنة 1661فبراير /ىػ1071جماد الثاني سنة 

. ( كرقة18
تاريخ محمد بف محمكد ابتداء مف كقعة الضرب في شير صفر سنة - 3

أغسطس /ىػ1113ـ، كحتى شير ربيع األكؿ سنة 1665أغسطس /ىػ1076
 1.( كرقة172يقع في )ـ، 1701

  

                                                

كذلؾ بخبلؼ ما ذكره عبد الرحيـ في نسبة الجزء األخير مف المخطكط لمصكالحي -  1
حيث يبرر كجكد نقص في نسخة دار الكتب عف النسخ األخرل التي عثر عمييا في 

كنرل أف السبب في ىذا النقص، أف المؤلؼ بعد : "المكتبات الكطنية بميكنيخ كباريس، بقكلو
ـ، كفرغ منو عمى الصكرة التي رسميا في المقدمة 1660/ىػ1071أف كضع مؤلفو في عاـ 

كما ىك كاضح مف النسخ الكاممة ليذا المخطكط، كالتي نص فييا عمى الفراغ منو، كطاؿ بو 
العمر بعد ذلؾ، فأراد أف يخص الصراعات السياسية بيف الصناجؽ، فجمع التكاريخ السابقة 
الذكر دكف أف يجرم تعديبلن عمى ما ذكره في المقدمة، كلـ ير داع لتسجيؿ أحداث كاقعة 

ـ، فأىمميا كأىمؿ الخاتمة، كخصص ىذا 1660/ىػ1071محمد بيؾ السابقة عمى أحداث 
ـ، كالتكاريخ األخرل التي ضميا 1660/ىػ1071لتسجيبلتو الخاصة بالفترة =  = المجمكع 

 أغسطس 27/ىػ1113 ربيع األكؿ 22إلى مؤلفو حتى تكقفو عف الكتابة يـك السبت 
كما ذكره عبد الرحيـ ىك افتراض تدحضو . 12-11ص .، المصدر السابؽ ص"ـ1701

 كرقة 172المعمكمات الكاردة في ثنايا الجزء الثالث مف ىذه المجمكعة، كالذم يمتد عبر 
 -1665/ىػ1113- 1076ترد فييا إشارات عديدة إلى أف تاريخ الفترة  ( صفحة344)

ـ، ىك مف تأليؼ محمد بف محمكد، كليس مف تأليؼ الصكالحي، الذم نص عمى 1701
، كليس ىناؾ أم دليؿ عمى أنو استأنؼ الكتابة بعد ذلؾ 1660/ىػ1071الفراغ مف عممو سنة 

. العاـ
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كالذم يستمر طكاؿ الفترة )كالمتتبع لما كرد في القسـ الثالث مف المخطكط 
يستطيع أف يجـز بأف المؤلؼ ىك محمد بف  (ـ1701-1665/ىػ1076-1113

محمكد، كليس الصكالحي كما ذكر عبد الرحيـ، حيث يستيؿ ابف محمكد تاريخو 
 كيستمر 1كالتي تؤكد تأليفو ليذا العمؿ،..." نقكؿ: "ابتداء مف كقعة الضرب بكممة

عف ىذه األحداث كالتي يقكؿ  (الشيخ محمكد)بعد ذلؾ حتى يذكر أبياتان لكالده 
:  فييا
كأنا محمكد كنظمي قد عبل   بيف خط سطكر أك كتب "

 2".أرصد الشارؽ في تشريػقو  كأرا عميو إذا ما قد غرب
نظميا في مناسبة تزييف  (الشيخ محمكد)ثـ يذكر قصيدة أخرل لكالده 

مصر احتفاالن باسترجاع العثمانييف لقمعة كانديو بجزيرة كريت سنة 
كقاؿ ابف محمكد كىك : "ـ، كيتبعيا مباشرة بأبيات مف تأليفو قائبلن 1669/ىػ1080

  3".كاتب ىذا التاريخ
كمما يؤكد عدـ صحة نسبة العمؿ األخير مف المخطكط لمصكالحي ىك 

كجكد فركقات كبيرة بيف ما كتبو إبراىيـ الصكالحي كمحمد بف محمكد، حيث 
يظير لدل األكؿ ثقافة دينية كاضحة يحاكؿ مف خبلليا استخبلص الدركس 

كالعبر مف قصة كاقعة الصناجؽ، كيحرص عمى إبداء كجية نظره في األحداث 
التي يدكنيا، أما تاريخ ابف محمكد فإنو يتسـ بركاكة كاضحة في األسمكب كال 

                                                

. 636، ص ( تاريخ2269)تاريخ محمد بف محمكد، مخطكط بدار الكتب المصرية رقـ -  1
 كىي صفحة الغبلؼ 492كالجدير بالذكر أف ترقيـ صفحات المخطكط يبدأ مف صفحة 

 صفحة 488، كبذلؾ يككف عدد الصفحات 980لكتاب كاقعة الصناجؽ، كينتيي عند صفحة 
 .( كرقة244)

 .644المصدر نفسو، ص   - 2

 .684-682ص .المصدر نفسو، ص  - 3
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يبدم المصنؼ اىتمامان كبيران في التعميؽ عمى األحداث أك تكظيفيا لخدمة 
غرض ديني أك سياسي، حيث نبلحظ استمرار ىذا النسؽ في المخطكط ابتداء 

ـ كحتى تكقفو عند أحداث سنة 1665/ىػ1076مف أحداث سنة 
، دكف أم انقطاع في النص أك تغير في األسمكب، كال يظير 1701/ىػ1113

كيبدك مف الكاضح كذلؾ أف . أثناء ذلؾ أم أثر لمصكالحي في التأريخ لتمؾ الفترة
المخطكط قد كتب بخط ناسخ أغفؿ كتابة اسمو كتاريخ الفراغ مف تدكيف ىذه 
: النسخة، حيث ترؾ بعض الفراغات في النص كأشار إلييا في اليامش بقكلو

 كينتيي المخطكط فجأة عند نياية أحداث مقتؿ عبد الرحمف 1".بياض بأصمو"
كاهلل أعمـ بغيبو كأحكـ، : "، بقكؿ المصنؼ1701/ىػ1113بيؾ حاكـ جرجة سنة 
ليو المرجع كالمآب  2".كا 

أما المصنؼ ليذا التاريخ كىك محمد بف محمكد فإنو قد أغفؿ الترجمة 
لنفسو، كلـ يكرد أم معمكمة يمكف أف تساعد في التعرؼ عمى شخصيتو أك 

خمفيتو العممية أك مجاؿ عممو آنذاؾ، كالمعمكمة الكحيدة التي يمكف االستئناس 
كبعض األبيات التي -  الشيخ محمكد–بيا ىي أبيات الشعر التي نسبيا لكالده 

نسبيا أيضان لنفسو كتتسـ بالركاكة كال تدؿ عمى أف المؤلؼ قد كاف عمى مستكل 
كبالرغـ مف دقة ما يذكره . عممي يمكف أف يرقى بو إلى فئة العمماء بمصر

المصنؼ مف مادة حكؿ األحداث التي كقعت بمصر خبلؿ النصؼ الثاني مف 
القرف السابع عشر إال أنو ال يشير إلى نفسو أك إلى المصادر التي اعتمد 

دكف أف يعّرؼ بذلؾ " عمى ما قيؿ: "أك" كقيؿ: "عمييا، بؿ يبدأ كؿ حدث بقكلو
: المصدر، أما إذا عجز عف معرفة سبب كقكع بعض األحداث فإنو يعمؽ قائبلن 

                                                

 .766-764ص .المصدر نفسو، ص-  1

. 980ص .المصدر نفسو، ص-  2
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 كمع ذلؾ فإف ما يقكـ ابف محمكد بكصفو مف مكاقع 1،"لـ أقؼ عمى سببيا"
كأحداث تدؿ عمى أنو كاف مكجكدان طكاؿ فترة تدكينو ليا، فيك يستخدـ كممة 

إشارة إلى معاصرتو لمحدث، فيتحدث عف تكلي عبد اهلل بف ىاشـ بمكة " اآلف"
في عدة مكاضع لئلشارة " حاالن " كما ترد كممة 2،"كاستمر إلى اآلف سمطانان : "قائبلن 

كما أف المصنؼ يظير . إلى أف الشخص المشار إليو ال يزاؿ عمى رأس منصبو
دقة بالغة في تدكيف األحداث كما كقعت دكف أف يتصرؼ بيا تعميقان أك تعميبلن، 
كيبتعد عف تضخيـ األحداث أك المبالغة في سردىا، تاركان لدل القارئ االنطباع 

بأنو كاف قريبان مف السمطة السياسية كاإلدارية، حيث يذكر نصكص بعض 
الخطكط الشريفة الكاردة مف السمطاف العثماني، كالفرمانات الصادرة عف الباشا 

كىذا : "كبعض العرائض التي كتبيا أىؿ مصر في مناسبات مختمفة بالنص قائبلن 
 3".ما ذكر في العرض

كفي الكقت الذم ال يذكر فيو المصنؼ أم سبب كاضح لكتابة ىذا 
التاريخ فإف مف الكاضح أنو قد كرس شيادتو التاريخية لمحديث عف األكضاع 
السياسية كاإلدارية في القاىرة خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف السابع عشر 

الميبلدم، حيث يتسـ عممو بصبغة محمية تجعؿ مف قمعة الجبؿ مركزان لؤلحداث 
التي كقعت بالقاىرة دكف االىتماـ بما كقع في األقاليـ، أك بذؿ أم جيد لترجمة 
الشخصيات السياسية أك الدينية التي يرد ذكرىا، بؿ يكلي جؿ اىتمامو لتدكيف 

-1665/ىػ1113-1076األحداث السياسية التي كقعت في مصر خبلؿ الفترة 
ـ، فيذكر تاريخ تكلي الباشكات في مصر كما كقع مف أحداث خبلؿ 1701

                                                

 .820المصدر نفسو، ص   - 1

 .868المصدر نفسو، ص -  2

 .937المصدر نفسو، ص -  3
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إقامتيـ بيا، كما يرصد بدقة بالغة حركة تعييف الصناجؽ كعزليـ في المناصب 
مارة الحاج كسردارية  اإلدارية بمصر، كخاصة مناصب القائمقامية كالدفترادرية كا 

السفرات التي كانت تجيز لتعزيز الحمبلت السمطانية في حركب الدكلة ضد 
أعدائيا في الجبية األكركبية كالفارسية، ككذلؾ سردارية التجريدات التي كانت 

كما يعد المخطكط مصدران ميمان لتقصي . تشف ضد البدك المتمرديف في األقاليـ
جذكر تأسيس بيكتات المماليؾ كانقساماتيـ الداخمية كخاصة ما كقع في تمؾ 
الفترة مف منافسة شديدة بيف الفقارية كالقاسمية، كانعكاس ذلؾ عمى الحامية 
العثمانية بمصر حيث كاف ليا أثران كاضحان في حركة تعييف كبار العسكرييف 

.  كعزليـ في األكجاقات السبعة بمصر

كيعرض المصنؼ كذلؾ لمحديث عف أىـ التطكرات االقتصادية، كمف 
ذلؾ تفصيؿ ما تسبب عف انتشار األكبئة مف ندرة البضائع في األسكاؽ المحمية 
كارتفاع أسعارىا بصكرة كبيرة، كما كاف ينتج عف انخفاض مياه النيؿ مف جفاؼ 
األراضي الزراعية، كعجز السمطات المحمية عف دفع ركاتب الجند كالمكظفيف، 
ككقكع نقص في قيمة الخزينة السنكية التي كانت تدفعيا مصر لمسمطة المركزية 
في اسطنبكؿ باإلضافة إلى تمرد العرباف في األقاليـ كتأثير ذلؾ بصكرة سمبية 

عمى نظاـ االلتزاـ بمصر، كيسجؿ كذلؾ ما كانت تشيده األسكاؽ المحمية 
بمصر مف أزمات خانقة بسبب انتشار العمبلت المغشكشة كتكقؼ المعاممة في 

أسكاؽ القاىرة، كيعمؽ عمى اىتماـ الباشكات باستتباب األمكر في األسكاؽ 
:  عمى سبيؿ المثاؿ، أنو كاف1المحمية في عدة مكاقع منيا قكلو عف عمي باشا،

                                                

 22- 1669 إبريؿ 24/ىػ1080غرة ذم الحجة - 1079 ذك القعدة 23: مدة كاليتو-  1
 .ـ1670إبريؿ 
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حافظان لكبلـ العربية، ال يتكقؼ في المحاليؿ بالعطية، كفي عشريف "
شير ذم الحجة أطمؽ مناديان ينادم بعمارة المساجد كتبييضيا كزخرفتيا كتعمير 
القبكر الداثرة كما فعؿ الكزير محمد باشا أبك النكر، كمف زيادة تقيده أنو ركب 

يكمان مف األياـ كىك يكـ السبت رابع عشريف ذم الحجة كأخذ يؤكد عمى السكقة 
 1".كالبازرجية كالبقاليف كالخبازيف بتنظيؼ بضاعتيـ

كبالرغـ مف تركيز ابف محمكد عمى األكضاع السياسية كاإلدارية بصكرة 
رئيسة، إال أنو يمكف العثكر عمى مادة حكؿ األكضاع االجتماعية بمصر مف 
خبلؿ تعميؽ المصنؼ عمى ما نتج عف التطكرات اإلدارية أك االقتصادية، 
فيتحدث المؤلؼ عمى سبيؿ المثاؿ عف انتشار الفقر في المجتمع المصرم 

كنتيجة مف نتائج عدـ كفاء النيؿ، أك انتشار األكبئة كالطكاعيف كما تسببت بو 
مف كفاة عدد كبير مف أىؿ القاىرة، كما يمكف العثكر عمى مادة ميمة حكؿ 
مكانة األزىر كتأثير عمماءه عمى الحياة السياسية كاإلدارية كقياميـ بدكر 

الكساطة بيف الشعب كبيف السمطة الحاكمة، كمف ناحية أخرل فإف المصنؼ 
ييتـ كذلؾ بتسجيؿ أىـ الظكاىر الطبيعية في زمنو، فيشير إلى ىطكؿ المطر 
كبعض الظكاىر الفمكية كما يتحدث عف كفاء النيؿ كبمكغو النسبة التي تسمح 

. برم األراضي الزراعية

كيمتاز تاريخ محمد بف محمكد بإسيابو في ذكر أحداث النصؼ الثاني 
مف القرف السابع عشر، كاىتمامو بأدؽ التفاصيؿ باإلضافة إلى سعة اطبلعو 

مما يدفعنا لمظف بأنو كاف المصدر الرئيس لجميع مف كتب بعده في أحداث تمؾ 

                                                

. 670االمصدر نفسو، ص  -1



 1340 

 الذم عقد في شير 1الفترة، كمف األمثمة عمى دقة تدكينو لؤلحداث؛ ذكره لممزاد
ـ لبيع مخمفات يكسؼ آغا آغات البنات 1687نكفمبر / ىػ1099محـر سنة 

: بناء عمى أكامر مف اسطنبكؿ، فيذكر ما تـ بيعو عمى النحك التالي

كثاني يكـ تاريخو بيع بالديكاف طناجر نحاس كصحكف بغطاء كغبليات "
كصكاني كبار كصغار، جميع ذلؾ نحاس جديد، بيعت األّقة بستيف نصؼ 

فضة بالديكاني الشريفي، البندقي بمائة نصؼ فضة، كالمحمدم بتسعيف، كاللاير 
بخمسة كأربعيف، كالكمب بأربعيف نصؼ، كأيضان صحكف مرطباف بثبلثيف ألؼ، 
كثمانية عشر مممككان كؿ منيـ بجميع ما يتعمؽ بو مف أسباب كسبلح، فكاحد 
منيـ أخذه مراد جاكيش مستحفظاف بتسعة عشر ألؼ نصؼ، ككاحد أخذه 

حسيف آغا باش طائفة المتفرقة بثمانية عشر ألؼ نصؼ، كأربعة أخذىـ إبراىيـ 
 13كفي ... آغات العزب بخمسيف ألؼ نصؼ فضة، كالبقية أخذكىـ المشتريف 

شير صفر حرجكا عمى البيكت كاستقركا في المزاد كلـ يباعكا لككنيـ كقؼ 
المشار إليو، فبيع ناحية بكش كتكابعيا بالبينساكية بمائة كيس كخمسة آالؼ 

نصؼ، كناحية الميمكف بالكالية المذككرة باثنيف كأربعيف كيس، المشترم محمد 
كتخدا عزباف سابؽ، كناحية بنا كتكابعيا بالكالية المذككرة بخمسة كسبعيف كيس 

كفي ثالث ... كخمسة عشر ألؼ نصؼ، المشترم مراد بيؾ مممكؾ أزبؾ بيؾ 
عشريف شير تاريخو بيع ناحية شبرا بابؿ بالغربية بستة كخمسيف كيس، المشترم 

جاكيش كالسيد ىاشـ ممتزميف بالغربية، كناحية فدميف بكالية الفيكـ بثبلثة 

                                                

عادة ما يقاـ المزاد في مصر لبيع حؽ التزاـ األراضي كالجمارؾ التي تنحؿ عف -  1
ليمى عبد . أصحابيا لكفاتيـ أك عزليـ، ككاف مقر المزادات في الديكاف العالي بالقمعة

، ص 1978، جامعة عيف شمس، القاىرة اإلدارة في مصر في العصر العثمانيالمطيؼ، 
455. 
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كثبلثيف كيس المشترم أحمد بيؾ خازندار قيطاس بيؾ، كحرجكا عمى البيكت 
بالديكاف، بداللة دالؿ البيكت عمارة محمد كتخدا الحبشمي، كككالة كسبيؿ 

كسيريج كحكانيت كقيكة كككالة بخط البرادعييف بالدرب األحمر تحرر بستة 
عمى ستة عشر كيس عمى المشترم، كبيت سكف مصطفى بيؾ بالحبانية كبجنبو 
حماـ كطابكنو كغيره تحرر عمى المشترم بخمسة عشر كيس، كبيت سكف أحمد 

آغا الككيؿ بالحبانية بالقرب مف بيت مصطفى بيؾ المذككر عمى المشترم 
بتسعة أكياس كنصؼ، كبيت كحكانيت بالقرب مف بيت المذككر بالحبانية عمى 

  1".المشترم بسبعة أكياس

كبعد أف يسيب في ذكر األراضي كالبيكت كغيرىا مف األمبلؾ كالخيكؿ 
التي بيعت في سكؽ الرميمة، يشير المصنؼ إلى أف مجمكع ما بيع، باستثناء 

 كيسان، بما فييا النقكد التي كجدت عند أحمد آغا المتقدـ 977البيكت، بمغ 
أىمية كبيرة حيث يمكف - الذم ينفرد بو ابف محمكد -  كيمثؿ ىذا النص 2.ذكرىا

مف خبللو تصكر كيفية إجراء المزاد الذم تتحدث عنو المصادر األخرل 
باقتضاب، كيمكف مف خبللو تصكر مستكل الثراء الذم حازه األغكات الذيف كانكا 
يعينكف باسطنبكؿ كانعكاس كاضح لمنفكذ الذم بمغو الحريـ في القصر السمطاني، 
كما أنو يعطي تصكران عف كيفية سير نظاـ االلتزاـ ككيفية بيع األراضي الزراعية 

 ككذلؾ عف مختمؼ أنكاع األمبلؾ التي كانت تباع 3كما يدفع عنيا مف محاليؿ

                                                

. 756-754ص .المصدر نفسو، ص-  1
 .758المصدر نفسو، ص -  2

مفردىا محمكؿ كتعني التزاـ أك مرتب منحؿ عف صاحبو بالكفاة أك بأم سبب : المحاليؿ-  3
. كيقصد بو االلتزاـ أك المرتب المنحؿ عف فبلف" عف محمكؿ فبلف"آخر، كترد في الكثائؽ 

 .455ليمى عبد المطيؼ، اإلدارة في مصر في العصر العثماني، مصدر سابؽ، ص 
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عادة في الديكاف العالي كتحت إشراؼ الباشا حيث كانت تجمع ىذه المبالغ كترسؿ 
. بعد تسجيميا إلى السمطاف في اسطنبكؿ ليتصرؼ بيا

كما ينفرد تاريخ محمد بف محمكد بتقديـ معمكمات ال يمكف العثكر عمييا 
سياميا في الحمبلت التي  في أم مصدر آخر عف الحامية العسكرية بمصر كا 
كانت تجيزىا السمطة المركزية في حركبيا المختمفة، كخاصة منيا في الجبية 

األكركبية، حيث حرص المصنؼ عمى ذكر عدد جنكد الحامية المصرية 
المشاركيف في ىذه الحمبلت، كيمكف استخبلص أرقاـ ميمة عف أعداد الجنكد 

ـ، 1663/ىػ1084المشاركيف في السفرات كخاصة منيا التي جيزت خبلؿ سنة 
سياـ 1694/ىػ1106ـ، كسنة 1688/ىػ1100ـ، كسنة 1682/ىػ1093كسنة  ـ، كا 

كؿ فرقة مف فرؽ الحامية العثمانية بمصر، كالتي يمكف تكضيحيا في الجدكؿ 
 1:التالي

 

 
سنة الفرقة 

م 1663/ىـ1084
سنة 

م 1682/ىـ1093
سنة 

م 1688/ىـ1100
سنة 
/ىـ1106
م 1694

 216 144 356 500متفرقة 
 216 144 198 194جاكشاف 
 186 134 190 194الجممياف 
 156 124 164 140تفكجياف 

                                                

 .880 ك786، 712، 688ص .المصدر نفسو، ص- 1
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 138 114 134 130الجراكسة 
 1280 880 1100 1190مستحفظاف 
 438 460 610 570عزباف 

2918المجموع 
1 2752

2 2000 2630
3 

 
كتتضاعؼ أىمية تاريخ ابف محمكد بالنظر إلى اعتماده أسمكب التكثيؽ 

كتدكيف األرقاـ، دكف التصرؼ بيا أك إضافة تعميقاتو أك كجية نظره مف 
األحداث التي يسكقيا، كمف ىنا تنبعث أىمية ىذا المخطكط الذم حرص 

مصنفو عمى تدكيف نصكص الخطكط الشريفة كالفرمانات كالعرائض الشعبية 
يرادات األقاليـ كغيرىا مف  المرفكعة، كبعض األرقاـ الميمة عف األكجاقات كا 

المادة التي ال يمكف العثكر عمييا في أم مصدر آخر، كقد يككف مف المفيد بذؿ 

                                                

كاف السمطاف قد أمر بإرساؿ ثبلثة آالؼ لممشاركة في ىذه الحممة المتجية إلى المجر، -  1
كغالبان ما كاف النقص يعكض عف طريؽ تجنيد عدد إضافي مف الفبلحيف أك العرباف بأجكر 
متدنية، ككانت السمطة المركزية تشدد عمى عدـ إرفاؽ أم مف ىؤالء ضمف الفرؽ العسكرية 

 .بسبب انعداـ الخبرة العسكرية لدييـ

كاف العدد المطمكب في ىذه الحممة ىك ثبلثة آالؼ مقاتؿ لمتكجو مرة أخرل إلى ببلد  - 2
المجر، كيشير المصنؼ إلى أنو قد تـ تعكيض النقص عف طريؽ إرساؿ أربعمائة نفر مف 

الجبجية، كالجبجية ىي فئة مف بمؾ المتفرقة يتزعميا جبو جي باشي، كىك الذم يشرؼ عمى 
  مصادر تاريخ مصر الحديث،مصطفى رمضاف،. صناعة الباركد المطمكب لحفظ القبلع

 .74، ص 1983جامعة األزىر، القاىرة 

كاف العدد المطمكب لممشاركة في ىذه السفرة ثبلثة آالؼ مقاتؿ؛ يرسؿ منيـ ألؼ إلى  - 3
جزيرة ركدس، كألفاف لممشاركة في الحممة التي يقكدىا الكزير األعظـ ضد المجر الستخبلص 

 .قمعة دمشكار
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جيكد عممية الستخبلص مثؿ ىذه األرقاـ كالتفاصيؿ الخاصة بالنظاـ اإلدارم 
فقد جاء ىذا المخطكط . بمصر خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف السابع عشر

الميـ في مادتو ليؤرخ لمرحمة ال يغطييا األرشيؼ العثماني بمصر إال بشكؿ 
جزئي كمحدكد لمغاية، كذلؾ لعدة أسباب منيا؛ تعرض الديكاف العالي لحريؽ 
أدل إلى إتبلؼ عدد كبير مف دفاتره، كما أشار إلى ذلؾ أحمد شمبي ضمف 

 ثـ تعرضت المزيد مف ىذه الدفاتر لمتمؼ بعد 1ـ،1670/ىػ1081أحداث سنة 
ذلؾ بخمسة عشر عامان نتيجة لؤلمطار الغزيرة التي ىطمت سنة 

ـ، فاخترقت سقؼ الديكاف ككصمت إلى خزائنو فأتمفت الكثير مف 1685/ىػ1096
: السجبلت، حيث يعمؽ ابف محمكد عمى ىذا الحدث بقكلو

كفي أكاسط شير بيع األكؿ سنة تاريخو نزلت رحمة مف عند اهلل، "
كمكثت ثبلثة أياـ تمطر حتى أنيا خرقت بيكت مصر كنزلت عمى الخزائف 
  2".بالديكاف العالي كابتمت بعض دفاتر بالخزنة كبقكا ينشفكىا البابيو في الديكاف

 
كنتيجة ليذه الككارث الطبيعية كغيرىا مف العكامؿ التي أدت إلى فقداف 

عدد كبير مف سجبلت الديكاف العالي، فإف الباحث في كثائؽ مصر خبلؿ 
النصؼ الثاني مف القرف السابع عشر ال يستطيع أف يعثر إال عمى كمية ضئيمة 
مف ىذه الدفاتر، كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ؛ عدـ كجكد أكثر مف دفتريف مف 

ـ، كىما 1700-1650دفاتر إيرادات كمصركفات خزينة مصر خبلؿ الفترة 
كلعؿ الخسارة األكبر كانت في . 1699/ىػ111ـ، ك1682/ىػ1094لمسنكات 

فقداف دفاتر حسابات كزير مصر التي ال يمكف العثكر إال عمى دفتر كاحد منيا، 

                                                

 .170أحمد شمبي، أكضح اإلشارات، مصدر سابؽ، ص -  1

 .777تاريخ محمد بف محمكد، مصدر سابؽ، ص -  2
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كىناؾ أمثمة أخرل لفقداف سجبلت ميمة في . ـ1689/ىػ1110كذلؾ لسنة 
دفاتر الركزنامة مف رزؽ كجراية كمرتبات الكزراء كاألكجاقات كغيرىا مف 

الدفاتر، كلذلؾ فإف الباحث ال يستطيع أف يحصؿ عمى سمسمة متكاممة مف 
سجبلت النصؼ الثاني مف القرف السابع عشر، مما يدفعنا إلى االعتماد بصكرة 
أكبر عمى ما حفظتو المخطكطات التاريخية في تمؾ الفترة كباألخص منيا كتب 

. مدرسة األجناد

 كتاريخ محمد بف محمكد يتبيف زبدة االختصاركمف خبلؿ المقارنة بيف 
كجكد عبلقة قكية بيف المصدريف المذيف يتكقفا عف تدكيف األحداث في نفس 

الفترة الزمنية، كتحديدان لدل الحديث عف مقتؿ عبد الرحمف بيؾ حاكـ جرجة في 
ـ، كتدفعنا القراءة المتأنية لممصدريف 1701أغسطس / ىػ1113شير ربيع األكؿ 

إلى االتفاؽ مع ىكلت في أف عمي بف رضكاف قد اعتمد بصكرة أساسية عمى 
ـ، كباإلضافة إلى ذلؾ فإنو 1660/ىػ1071 لتدكيف أحداث سنة تراجم الصواعق

قد استفاد بصكرة كبيرة مف مادة ابف محمكد دكف اإلحالة إلى أم مف ىذيف 
المصدريف، كقد كاف اعتماد ابف رضكاف عمى ما كتبو ابف محمكد كبيران إلى 

كلكف ىذا . درجة تصؿ إلى حد التطابؽ في بعض الفقرات بالمقارنة بيف النصيف
التشابو الكبير يجب أف ال يدفعنا لمتقميؿ مف قيمة كؿ مف المصدريف، ففي مقابؿ 
التشابو في بعض مادة المخطكطيف نبلحظ أف كبلن منيما قد انفرد بمادة مختمفة 

 كتاريخ ابف محمكد زبدة االختصارعف اآلخر، كيمكف إيجاز أىـ الفركقات بيف 
:  فيما يمي

اختبلؼ كاضح في منيج الكتابة التاريخية؛ فمصنؼ الزبدة يعتمد تعاقب - 1
سبلطيف آؿ عثماف أساسان لتاريخو، ثـ يذكر نبذة عف كؿ كاحد مف ىؤالء 

السبلطيف، كيبدأ بعد ذلؾ بتعداد أسماء الباشكات الذيف تـ تعيينيـ بمصر في 
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عيد كؿ سمطاف كما كقع مف أحداث أثناء تكاجدىـ بمصر ، بينما ال يذكر ابف 
محمكد السبلطيف إال عرضان، كذلؾ بسبب اىتمامو بصكرة أكبر باألحداث التي 

. كقعت بمصر كشخصياتيا مف صناجؽ كأغكات كعمماء

 

يمتـز مصنؼ الزبدة باالختصار في سرد األحداث كما أشار إلى ذلؾ في - 2
مطمع كتابو، بينما ييتـ ابف محمكد بذكر التفاصيؿ، كيمكف تكضيح ذلؾ مف 

 عقب كفاة إبراىيـ 1خبلؿ المقارنة بيف ركاية ابف رضكاف لما كقع ألحمد كيخيا
ـ، حيث قاـ الباشا الجديد بسجف الكيخيا كمطالبتو 1668/ىػ1079باشا سنة 

بدفع جميع المستحقات المتعمقة عمى إبراىيـ باشا، حيث يكتفي ابف رضكاف 
: بذكر القصة عمى النحك التالي

 1079،2 القعدة سنة 23 أبك الرخا في اثـ تكلى الكزير عمي باش "
 ثـ في ثاني يكـ أحضر أحمد كتخدا ،لى الديكافإلى أف طمع إبمككب عظيـ 

  3".كعاقبو كطالبو بالميرم فكممو كبلـ بارد فرده بالسجف

: أما ابف محمكد فإنو يذكر نفس الحادثة بصكر أكثر تفصيبلن، فيقكؿ

                                                

ىك ككيؿ الباشا بمصر، كيطمؽ عميو أيضان لقب الكتخدا، كقد أصبحت ىذه : الكيخيا - 1
مصطفى . الكممة تطمؽ عمى كؿ مف ينكب محؿ رئيس فرقة عسكرية أك منصب إدارم

 .83، ص 1978رمضاف، مصادر تاريخ مصر الحديث، جامعة األزىر، القاىرة 

 إبريؿ 22- 1669 إبريؿ 24/ 1080غرة ذم الحجة - 1079 ذك القعدة 23: مدة كاليتو 2
. ـ1670

. 34عمي بف رضكاف، زبدة االختصار، مصدر سابؽ، ص -  3
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بإحضار أحمد كتخدا كناقشو بمطالبة ماؿ الميرم  [عمي باشا]ثـ أمر  "
محمو أقكل : فأجابو بقكؿ ركيؾ، فأمر بكضعو في البرج فاعترضكا لو كقالكا

لممضايقة، فأمر بإحضاره ثـ أنزلو إلى محمو، ثـ أعرضكه كذا كذا مرة، ككؿ مرة 
أعظـ مف أختيا كىك ال يقصر في األجكبة، ثـ أمر بحبسو كىي الحبسة الكبرل 
الذم صار فييا ضعيفان مصفران كغاصت عيناه كطاؿ أنفو كخرجت أصداغو إلى 
برا، إلى يكـ األحد رابع شير ذم الحجة ختاـ السنة المذككرة، كناقشو ثانيان كثالثان 
كطمب مف تحت الحساب مائتاف كيسان كأربعة كعشركف كيسان، فطمب الميمة في 
ذلؾ أربعيف يكمان، كاقترض مف حسف أفندم شير حكالة عشريف كيسان، فدفع لو 

 1".أربعيف كيسان كبخششيا لو

ففي حيف يمتـز مصنؼ الزبدة باالختصار في سرد الحادثة، يظير في 
نص ابف محمكد دقة التفاصيؿ كالقدرة عمى التصكير الذم ال يقتصر عمى ىذه 

.  الحادثة فحسب بؿ نراه مف أىـ سمات مادة ىذا المخطكط

ينفرد كؿ مف المصدريف بالتركيز عمى أحداث مختمفة عف اآلخر، كاالىتماـ - 3
ببعض الكقائع بصكرة متباينة، حيث يمكف مبلحظة اىتماـ ابف رضكاف 

بالتفصيؿ الدقيؽ لدل سرد قصة ككشؾ محمد ككذلؾ لدل حديثو عف حمبلت 
أمراء المماليؾ ضد العرباف خبلؿ السنكات األخيرة مف القرف السابع عشر 
الميبلدم، بينما ينفرد ابف محمكد بتقديـ تفاصيؿ دقيقة لمغاية عف األغكات 
بمصر، كييتـ كذلؾ بالحديث عف األكضاع في األزىر كدكر عمماءه في 

. األحداث السياسية التي كقعت خبلؿ تمؾ الفترة

                                                

 .669-668ص .تاريخ محمد بف محمكد، مصدر سابؽ، ص-  1
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 كتاريخ تراجم الصواعقكبالرغـ مف عدـ إشارة مصنؼ الزبدة إلى كتابي - 4
ابف محمكد إال أنو يحرص بصكرة عامة عمى ذكر مصادره األخرل، فيشير إلى 

مف نقؿ عنيـ األحداث كيذكر بعض المصنفات التاريخية التي اطمع عمييا 
كتاريخ ابف زنبؿ، بينما يقتصر ابف محمكد في تدكينو لجميع األحداث عمى 

، دكف أف يكرد اسـ مف قاؿ ذلؾ أك "عمى ما قيؿ"ك" كقيؿ: "استخداـ عبارتي
يحدد الجية التي أخذ تمؾ المادة منيا، كذلؾ عمى الرغـ مف أف المعمكمات التي 

يكردىا ال تدع مجاالن لمشؾ بأف كاف مكجكدان أثناء كقكع العديد مف ىذه 
. األحداث

كمف خبلؿ ىذه المقارنة بيف زبدة االختصار كتاريخ ابف محمكد يمكف 
القكؿ بأنو رغـ التشابو بينيما إال أف كبل العمميف ينفرداف بمادة مختمفة يمكف أف 
تسيـ إسيامان كبيران في تكضيح االلتباس الذم شاب تاريخ مصر خبلؿ النصؼ 
الثاني مف القرف السابع عشر، حيث يتعيف إجراء المزيد مف الدراسات لممقارنة 
بيف ىذيف المصدريف مف جية، كبيف ما كرد في كتب يكسؼ الممكاني كأحمد 

شمبي كالدمرداش كالجبرتي مف جية أخرل، كتحديد حجـ المادة التي استفاد ميا 
كال شؾ بأف نشر . الكتاب المتأخركف في تدكيف أحداث الفترة التي لـ يعاصركىا

ىذيف المصدريف سيساعد عمى استكماؿ صكرة المدرسة التاريخية المصرية في 
العصر العثماني، كيقدـ مادة معاصرة أصيمة تؤرخ ألحداث النصؼ الثاني مف 

. القرف السابع عشر الميبلدم
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