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 كلمة الناشر

 
 هللا الرمحن الرحيمبسم 

إذا أردان ان نبين مستقبالً أفضل ال بـ  ان نقـرأ اضا ـىت حـف نقـ  علـا األلطـاق السـابقة 
 فال نكررها. وقراقة التاريخ تتكفل نوعاً ما بذلك.

وعن  ما نقرأ اتريخ األمة اإلسالمية نراها مليئة ابلنقاط اإلجيابية اضشرقة الـ  ألـذت توـزو 
لذت تتق م يوماً بع  يوم حف بلغ اضسلمون مـا بلوـوا مـن اوـ  والعـزة  مجيع حضارات العامل أ

ــــاة مــــم اعــــملس بــــء علمــــاق الوــــر  و ــــوا اضســــلم   ابق العلــــم  والتقــــ م ع مجيــــع اــــاالت ا ي
ا ــ ي   وكــان كــل ذلــك بفضــل التعــاليم اإلســالمية الــ  بين ــا وهللابق ــا رســول هللا ) ــلا هللا 

ـــء وســـلم( أهـــل بيتـــء ا لطـــاهرون )علـــي م الســـالم(. ولكـــن  ـــيئاً فشـــيئاً ألـــذت أألمـــء عليـــء و ل
 اإلسالمية تتق قر وحصل ما 

 حصل اليوم من التألر الوريب للمسلم  !! ضاذا ؟؟ .
عنــ  دراســة التــاريخ يتبــ  بو ــوع ان هنــا  عوامــل ك ــرية أدت بنــا اىل ذلــك  ومــن أ  ــا: 

الـذين حكمـوا ابسـم اإلسـالم ومل يكونــوا سـيطرة ا كـام  ـري الال قـ  علـا الـبالد اإلسـالمية  و 
يعرفــــوا مـــــن اإلســـــالم  ــــيئا  فالـــــذوا ستمـــــة ا كــــم مســـــتب ين ع سياســـــت م  ديكتـــــاتوري  ع 
تصـــرفا م   ــــا ط  علــــا الشــــعب  مصــــادرين ألبســـر حرلتــــء  منشــــول  عــــن إدارة العبــــاد 

كــم وحرمـــة والــبالد بشــ وا م واهـــوا  م  علــا عكـــا مــا أمـــر بــء اإلســـالم مــن الشـــور  ع ا 
 …االستب اد ووجو  رعاية حقوق الشعب وتضم  حرلتء اإلسالمية و

ومن هؤالق ا كام: السالهللا  الع مانيون الذين حكموا ستما ة سنة !! وتواىل من م علا 
عـــرحل ا كـــم ســـتة واالاـــون ســـلطاانً  وكـــان مـــن م مـــن ارتكـــب مـــن األعمـــال مـــا تقشـــعر منـــء 

ضون  واضبـذرون اضسـرفون  واض ملـون الـاهلون  والوـارقون األب ان  وكـان مـن م السـفاكون الظـا
ع حبـور الل ــو واةالعـة  واللعــب اب سـان مــن البنـات والبنــ !! التـارك  للواجبــات والفــاعل  
أل   احملرمات  فكانوا ال يرمحون حف الو م وأوالدهـم فيكـ  بشـعووم وكيـ  بسـا ر النـا  

لالس  ريح القر  ن وسنة الرسـول ) ـلا هللا عليـء و لـء  من اضسلم  و ري اضسلم .. علا
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 وسلم( وسريتء ع أول حكومة إسالمية  كل ا ع اض ينة اضنورة.
هــذا وقــ  اهــتم اضرجــع الــ يين األعلــا اإلمــام الشــرياتا )دام  لــء( ا ــ  االهتمــام ابلقضــية 

واـ هم  ويرجعـوا اإلسالمية  أب   كبـري حر ـء علـا ان يسـتيقس اضسـلمون ويسـتعي وا عـزهم 
اىل حضار م الفا قة ولذلك لصص قسماً كبرياً من أتليفا تء القيمة ال  جتاوتت  لـ  كتـا  

 وكرا  وذا اضو وع.
وهـذا الكتـا  الــذا بـ  يـ يك ـ أي ــا القـارا العزيـز ـ تل ـيص لتــاريخ ال ولـة الع مانيــة  

بـ  هـؤالق الـذين حكمـوا ابسـم وسمل  فيء البون الشاسـع بـ  ا كومـة اإلسـالمية وتعاليم ـا و 
فرأينا هللاباعتء ليكـون مـن مقـ مات إ ـا  … اإلسالم وكانوا من أهم أسبا  أتلر اضسلم  
 اضسلم  بعونء تعاىل وما ذلك علا هللا بعزيز . 

 مركز الرسول األعظم )ص( للتحقيق والنشر 
  بريوت ـ لبنان
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 املقدمة
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 العاض  والصالة والسالم علا حمم  و لء الطاهرين.ا م  هلل ر  
ــــة  ووــــ : ف ــــذا مــــوجز مبســــر ع اتريــــخ الع مــــان   وهــــو تل ــــيص لكتــــا  )اتريــــخ ال ول

 .1الع مانية(
الملتء لبيان بعض أسبا  أتلر اضسـلم  وانقسـام بالدهـم وتشـتت م وتقـ م الوـر  عليـء  

 الور  ع أتلر كبري وكبري.بع  ما بلوت ا ضارة اإلسلمية أوج ا حينما كان 
ومــا كـــان ذلــك اال البتعـــاد اضســـلم  ولا ــة حكـــام م عـــن التــاليم اإلســـالمية و ـــالفت م 
للسرية النبوية الشريفة ) لا هللا عليء و لء وسلم( وأسلو  أمري اضؤمن  علـىت عليـء السـالم ع 

ا الطريــــق لســــيطرة ا كــــم  فشــــوهوا سعمــــا م  عــــة اإلســــالم وألــــروا األمــــة اإلســــالمية وم ــــ و 
 األع اق علا بالد اضسلم .

نســأل هللا ســبحانء ان يوفــق اضســلم  الســملجاع عــزهم والعــود اىل حضــار م والرجــوع اىل 
 سنتء تعاىل  انء  يع ايب. 

)موجز عن ال ولة الع مانية( تل يص )اتريخ ال ولـة الع مانيـة( بقلـم حممـ  الشـرياتا وهللا  
 اضستعان.

 قم املقدسة

                                                        

1 - 
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 مؤسس الدولة العثمانية

 
مؤســا هــذد ال ولــة هــو )أرهللاوــرل بــن ســليمان  ــاد الملكمــا ( قا ــ  إحــ   قبا ــل الــمل  
النـــاتح  مـــن ســـ ول  ســـيا الوربيـــة إىل بـــالد  ســـيا الصـــور   وذلـــك إنـــء كـــان راجعـــاً إىل بـــالد 

علـا العجم بع  موت أبيء  رقاً عن  اجتياتد أح  األ ر  إذ  اه  جيش  مشـتبك   فوقـ  
مرتفـع مــن األر  ليمتــع نظــرد وـذا اضنظــر اضــألوس لــ   الرحــل مـن القبا ــل ا ربيــة  وضــا  نــا 
الضـــع  ع أحـــ  اليشـــ  ورقـــق انكســـارد ولذالنـــء إن مل  ـــ  إليـــء يـــ  اضســـاع ة دبـــت فيـــء 
الن ـوة ا ربيـة ونــزل هـو وفرسـانء مســرع  لنجـ ة أ ــع  اليشـ  وهـاجم الــي  ال ـا  بقــوة 

ظيمتــ  حــف وقــع الرعــب ع قلــو  الــذين كــادوا يفــوتون ابلنصــر  لــوال هــذا اضــ د و ــجاعة ع
الفجا ىت  وأعمل في م السي  والرمح  رابً وولزاً حف هزم م  ر هز ة وكان ذلك ع أوالـر 

 القرن السابع لل جرة.
وبعــ  مـــام النصـــر عمــل )ارهللاوـــرل( لنجـــ ة األمــري )عـــالق الـــ ين( ســلطان )قونيـــة( إحـــ   

 ت السلجوقية فكافأد )عالق ال ين( علا مساع تء لء إبقطاعء عّ ة أقاليم وم ن.اإلمارا
ــــ ين( أكــــ  أوالدد 2هـــــ687وضــــا تــــوع )أرهللاوــــرل( ســــنة   مكانــــء  3عــــّ  )اضلــــك عــــالق ال

 )ع مان( مؤسا ال ولة الع مانية. 
 وع هذد السنة ول ت توجتء )مال لاتون( ول اً ذكراً وهو )أورلان(. 

ان( أن رصـل علـا امتيـاتات ج يـ ة عقـب فتحـء قلعـة )قـرة حصـار( سـنة ومل يلب  )ع م
فمنحـــء اضلـــك ع الســـنة اضـــذكورة لقـــب )بــك( وأقطعـــء كافـــة األرا ـــىت والقـــالع الـــ   4هـــ688

فتح ــا   وأجــات لــء  ــر  العملــة   وأن يــذكر ا ــء ع لطبــة المعــة  وبــذلك  ــار )ع مــان 
 بك( ملكاً ابلفعل ال ينقصء إال اللقب. 

                                                        

 م.1288اضوافقة سنة - 2

 أا أوالد )أرهللاورل(. -2 
 م.1289اضوافقة سنة  - 4
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أا الســنة اضتممــة للقــرن الســابع مــن التــاريخ ا جــرا أ ــارت  5هـــ  699قريبــاً ع ســنة وت
مجـــوع التتـــار علـــا بـــالد  ســـيا الصـــور  وفي ـــا كانـــت وفـــاة )عـــالق الـــ ين(  لـــر الســـلجوقي  

 بقونية  قيل: قتلء التمل  وقيل: قتلء ول د ) ياث ال ين( هللامعاً ع اضلك.
ا انفـــتح اوـــال )لع مــــان( فاســـتأار  ميـــع األرا ــــىت وضـــا قتـــل التتــــار ) يـــاث الـــ ين( أيضــــ

وألـذ  6اضقطعة لء ولقب نفسء )ابدا  اد  ل ع مان( وجعل مقـر ملكـء م ينـة )يكـىت  ـ ر(
 ع رصين ا ورسين ا مث ألذ ع توسيع دا رة أمالكء )أتمي ( مث )اتنيك(.

إذا أمـن ا ـطراوا  وضا مل يتمكن من فتح ا عاد إىل عا متء وا تول ع تنظيم البالد حف
وجت ز للقتال أرسل إىل مجيع أمراق الروم ببالد  سـيا الصـور  هـريهم بـ  االاـة أمـور: اإلسـالم 

فأســلم بعضــ م وانضــم إليــء  وقبــل الــبعض دفــع اةــراو  واســتعان البــاقون  7أو الزيــة أو ا ــر 
لطان ع مـان( بـل علا )السلطان ع مان( ابلتتـار واسـت عوهم لنجـ  م  لكـن مل يعبـأ وـم )السـ

هيــأ حملــاربت م جيشــا جــراراً رــت إمــرة ابنــء )أورلــان( فســار إلــي م هــذا الشــبل ومعــء عــ د لــيا 
بقليـل مـن أمـراق الــروم ومـن  ـمن م )كوســء مي ا يـل(  ـ يق )ع مــان( الـذا التـار اإلســالم 

ا سـنة ديناً  وبع  حماربة عنيفة  تت مشل التتار  وعاد مسرعاً حملا ـرة م ينـة بور ـة  فحا ـره
  وللـتمكن مــن فتح ـا بسـ ولة هــاجم حصـن اردنــو  الكـا ن علـا قمــة جبـل أوضــب 8هــ717

ف للء عنوة مث دلل م ينة بور ة بع  أن فتح كافة ما حو ا مـن القـالع وا صـون وحا ـرها 
حنــو عشــر ســنوات مــن  ــري حــر  وال قتــال  إذ أرســل ملــك القســطنطينية أوامــرد لعاملــء علــا 

ا  فألالها ودلل ا )أورلان( وعساكرد ومل يتعر  ألهل ا بسوق مقابـل هذد اض ينة ابالنسح
دفــع االاــ  ألــ  مــن عملـــت م الذهبيــة  وأســلم حاكم ــا )افرينـــو ( وأعطــا لــء لقــب )بـــك( 

 و ار من مشاهري قواد الع ماني . 
وعقـــب ذلـــك بقليـــل اســـت عىت )أورلـــان( إ  والـــ د فوجـــ د ع حالـــة النـــزع  ومل يلبـــ  أن 

                                                        

 م.1300اضوافقة سنة  -4
 يكىت   ر: تقع مشال  رق م ينة بور ة. -5
تر  الفـرق  ام أمري اضؤمن  وعن ما تقرأ اتريخ الرسول األعظم ) لا هللا عليء و لء وسلم( واإلم -6

 الكبري ب  هللاريقت م )علي م السالم( وهللاريقة هؤالق.
 م.1317اضوافقة سنة  -1
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إ  ابرئ النسمات ومبـ ع الكا نـات  بعـ  أن أو ـا للملـك بعـ د )أورلـان(    أسلم الروع 
الّتصـــافء بعلــو ا مـــة والشــجاعة واإلقـــ ام ومل يــوص وـــا لبكـــر  9هـــ680أوالدد اضولــود ع ســـنة 

عـن سـبع   10هــ726رمضـان سـنة  21أوالدد )عالق ال ين( ضيلء إ  الورع والعزلة  وتوع ع 
 سيا هذد ال ولة.سنة قضا معظم ا ع أت

ومــن حســن حــس هــذد ال ولــة أن )عــالق الــ ين( مل يعــار  هــذد الو ــية   واكتفــا بــوتارة 
 ال  قل د إّلها ألود )اورلان(.  11اضملكة )الص ارة العظما(

ومن أهم أعمال )عالق ال ين( أن أمر بضـر  العملـة مـن الفضـة والـذهب  وو ـع نظامـا 
ل ذلـــك ال جتمـــع إال وقـــت ا ـــر  وتصـــرس بعـــ د  مث للجيــوحل وجعل ـــا دا ميـــة  إذ كانـــت قبـــ

لشــىت مــن رــز  كــل فريــق مــن النــ  إىل القبيلــة التــابع إلي ــا وانفصــام عــر  الوحــ ة الع مانيــة 
ال  كان كل سعي م ع إجيادها  فأ ار عليء أح  فحول ذلك الوقت وا ـء )قـرة لليـل( وهـو 

( سلــذ الشــبان مــن أســر  ا ــر  و الــذا  ــار فيمــا بعــ  وتيــرا أوال ابســم )لــري الــ ين اب ــا
فصل م عن كل مـا يـذكرهم  نسـ م وأ ـل م وتـربيت م تربيـة إسـالمية ع مانيـة حبيـ  ال يعرفـون 
أاب إال السلطان وال حرفة إال ال اد ولع م وجود أقار   ـم بـ  األهـا  ال هشـا مـن رـزوم 

 مع م  فأعجب السلطان )أورلان( هذا الرأا وأمر إبنفاذد.
 ــــار عنــــ د مــــن م عــــ د لــــيا بقليــــل ســــار وــــم إىل )ا ــــاو بكطــــاحل(  ــــيخ هللاريقــــة  وضــــا

البكتا ية سماسية ليـ عو  ـم ،ـري  فـ عا  ـم هـذا الشـيخ ابلنصـر علـا األعـ اق وقـال: فلـيكن 
ا  م )يـين تشـارا( يرسـم ابلملكيـة هكـذا )يكيجـرا( أا الـي  ال يـ   مث حـرس ع العربيـة 

 فصار )انكشارا(.
ذا الي  ع النظام وتاد ع دد حـف  ـار ال يعـول إال عليـء ع ا ـرو   وكـان مث ارتقا ه

هـــو مـــن أكـــ  وأهـــم عوامـــل امتـــ اد ســـلطة ال ولـــة الع مانيـــة  كمـــا أ ـــم لرجـــوا فيمـــا بعـــ  عـــن 
 ح ودهم وتع وا واستب وا مبا جعل م سببا ع أتلر ال ولة وتق قرها. 

حــــف توــــريت أحوا ــــا واتداد هللاويا ــــا واســــتمرت هــــذد الفئــــة عــــوان لل ولــــة علــــا أعــــ ا  ا  

                                                        

 م. 1281اضوافقة سنة  - 9

 م.1326اضوافقة سنة  - 10

 اا رائسة الوتراق اب طالع اليوم. -3 
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وانقلبـــت فوا ــــ ها مضـــرات. فأبطل ــــا )الســــلطان حممـــود ال ــــا ( بعــــ  أن قتـــل أ لــــب م ع يــــوم 
ضقاومت م إجراقات السالهللا  وعصيا م علـي م وتعـ ي م  12هـ1241العا ر ذا القع ة سنة 
 علا حقوق م اضق سة.

ة إىل م ينــة بور ــة  ســن موقع ــا امــا )اورلــان( أول عمــل أجــراد هــو نقــل مقــر ا كومــ 
وارســل قــواد جيو ــء اضظفــرة لفــتح مــا بقــىت مــن بــالد  ســيا الصــور .. ومل يبــق مــن مــ ن الــروم 
اض مـــة بـــ   ســـيا إال م ينـــة اتنيـــك فحا ـــرها و ـــّيق علي ـــا ا صـــار حـــف دلل ـــا بعـــ  ســـنت  

 فسقر بسقوهللا ا نفوذ الروم ع بالد  سيا. 
رواب رققـوا  ـع  كلكـة الـروم ومـا  لـت إليـء مـن االحنـالل وضـا نـزل الع مـانيون بسـاحل أو 

فألــذ )الســلطان أورلــان( ع جت يــز الكتا ــب ســرا الجتيــات البحــر واحــتالل بعــض نقــر علــا 
الشــــــاهللاو األورو  تكــــــون مركــــــزا ألعمــــــال الع مــــــاني  ع أورواب  حــــــف إذا ســــــنحت الفــــــرص 

 ودللوها فار .وساع ت اضقادير حا روا م ينة القسطنطينية برا وحبرا 
تـوع )سـليمان اب ـا( و  ع ـ  ال ولـة بسـبب سـقوهللاء مـن علـا   ـر  13هـ760وع سنة 

جــوادد و ــارت واليــة الع ــ  بعــ د إىل أليــء )مــراد( وتــوىل منصــب الصــ ارة بعــ د الــوتير )لــري 
 ال ين اب ا(.
  ســنة 81انتقـل إىل الـ ار ارلـرة )السـلطان أورلـان الوـاتا( وسـّنء  14هــ 761وع سـنة 
سنة بع  أن أي  ال ولة بفتوحاتء ال ي ة وتنظيماتء الع ي ة ودفـن ع م ينـة  35وم ة حكمء 

 بور ة حي  دفن ملو   ل ع مان الستة األول.
وكانــــت فارــــة أعمالــــء  15هـــــ726وتــــوىل بعــــ د ابنــــء )الســــلطان مــــراد األول( اضولــــود ســــنة 

ذا اإلقلـيم وا ـء )عـالق الـ ين( احتالل م ينة )انقرة( مقر سكنة القرمان. وذلك أن سلطان هـ
أراد انت ــات فر ــة انتقــال اضلــك مــن )الســلطان أورلــان( إىل ابنــء )الســلطان مــراد( إل رة محيــة 

 األمراق اضستقل  ورريض م علا قتال الع ماني .
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سـلم ا قا ـ ها 16هــ762اما ع أوراب ففـتح )البكلربـك اللـة  ـاه ( م ينـة  درنـة ع سـنة 
 ل قليل ضا داللء من اليأ  من است ال  ا.الرومىت بع  قتا

وأل يـــة موقع ـــا الوـــراع ووجودهـــا علـــا ملتقـــا االاـــة أ ـــر   نقـــل الي ـــا الســـلطان  ـــت 
 .17هـ 857اضملكة الع مانية واستمرت عا مة  ا إىل أن فتحت م ينة القسطنطينية سنة 

ا أنـء مل يبـق لـ ي ا مـن وضا مات القا ـ  )لـري الـ ين اب ـا( أ ـ ر قـواد ال ولـة  ـن متا وهـ
القــواد مــن يــرد كيــ هم ع حنــرهم   فارــ  )عــالق الــ ين( أمــري القرمــان الــذا ســبق ذكــرد  مــع 
بعض األمـراق اضسـتقل  واسـتع وا للقتـال وابتـ قوا اضناو ـات. لكـن مل   ل ـم )السـلطان مـراد( 

الق الـــ ين( بـــل أرســـل إلـــي م )د ـــور هللاـــاحل اب ـــا( فحـــاروم وق ـــرهم ع ســـ ل قونيـــة وألـــذ )عـــ
أســريا. ولــوال توســر ابنتــء الــ  كــان تزوج ــا )الســلطان مــراد( عقــب احملاربــة األوىل  لــردد مــن 
أمالكــء  ولكــن مراعــاة لزوجتــء مل شلــذ منــء  ــيئا هــذد ال فعــة بــل أقــرد ع أمالكــء بشــرط دفــع 

 . 18هـ 788الزية وكان ذلك سنة 
بلوـار مـال  يو ـء قلـيال ج ـة الوـر  وضا علم )التار( ملك الصـر  ابذـذال رفيقـء قـرال ال

لالنضــمام إىل أمــراق ألبانيــا )االرنــؤد( فلــم  كنــء )الســلطان مــراد ( مــن ذلــك بــل جــ  الســري ع 
وانتشـــب القتـــال بــ  اليشـــ  حبالـــة  19هـــ 791هللالبــء حـــف  قـــء ع ســ ل )قـــوص أود( ســـنة 

اارت في ـا الــر و  يشـيب مـن هو ـا الولــ ان  وبقيـت ا ـر  بين مــا سـجاال مـ ة مـن الــزمن تنـ
وتهقــت النفــو  وألــريا فــر  ــ ر )اضلــك التار( اضــ عو )فــو  برانكــوفت ( ومعــء عشــرة  الس 
فـــار  والتحـــق  ـــي  اضســـلم  فـــ ارت الـــ ا رة علـــا الصـــربي  وجـــرع )إلتار( ووقـــع أســـريا ع 

 أي ا الع ماني  فقتلود. 
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 مقتل السلطان مراد

 
  كــان )الســلطان مــراد(  ــر مــن بــ  القتلــا إذ قــام مــن وبعــ  مــام النصــر والولبــة للع مــاني 

بين م جن ا  ر  ا ء )ميلو  كوبلوفت ( وهللاعن السلطان ،نجر هللاعنة كانـت هـىت القا ـية 
عليــء بعــ  قليــل  فســقر القاتــل قتــيالً رــت ســيوس االنكشــارية  لكــن مل يفــ هم قتلــء  ــيئاً إذ 

 أسلم السلطان الروع بع  ذلك بقليل.
 
 

 يزيد خان األولالسلطان اب
 

وكــان لــء  20هـــ761وكانــت والدتــء ســنة  وتــوىل الســلطان )ابيزيــ  لــان األول( بكــر أوالدد 
أخ أ ــور منــء بقليــل يــ عا )يعقــو ( متصــفا ابلشــجاعة واإلقــ ام وعلــو ا مــة  ف يــ  علــا 
اضملكــة منــء  مــن أن يــ عىت اضلــك ويــرتكن علــا أن اضلــك انتقــل إىل )الســلطان أورلــان( بعــ  

بيء )السلطان ع مان( ومل يتول بع د ابنـء البكـر )عـالق الـ ين( ولـذلك قتـل ابتفـاق أمـراق وفاة أ
 ال ولة وقواد جيو  ا.

وهابء أمري ) يـ ين( فـمل  لـء أمالكـء وعـاحل مطمـئن اةـاهللار ع إحـ   اضـ ن اةارجـة عـن 
 النفــــوذ الع مــــا   وكــــذلك تــــر  )أمــــريا منتشــــا( و) ــــارولان( واليتي مــــا واحتميــــا عنــــ  أمــــري

 )قسطمو (.
وتنــاتل األمــري )عــالق الــ ين( حــاكم بــالد القرمــان للســلطان عــن جــزق عظــيم مــن أمالكــء 
ليؤمنــء علــا البــاقىت. ومــع اســتمرار ا صــار حــول القســطنطينية  ــم الســلطان بــالد البلوــار إىل 
األمـــال  الع مانيـــة فصـــارت واليـــة ع مانيـــة كبـــاقىت الـــواللت بعـــ  أن قتـــل أمريهـــا )سيســـمان( 

 .21هـ 796ابنء وع  حاكما لسمسون سنة وأسلم 
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فلما علم )سجسمون( ملـك اوـر لـ  مـا حـل بـبالد البلوـار لشـىت علـا كلكتـء إذ  ـار 
متا ـا ع عــ ة نقــر لل ولــة )الع مانيــة( فاسـتنج  سورواب وســاع  البــااب  وأعلــن ا ــر  ال ينيــة 

ابنـء )الكونـت دا نيفـر( ومعـء ب  أقوام أورواب الوربية فأجا  الـ عوة دو  )بور ونيـا( وأرسـل 
ســـّتة  الس حمـــار  أ لـــب م مـــن أ ـــراس فرانســـا وفـــي م ك ـــري مـــن أقـــار  ملـــك فرانســـا نفســـء  
وانضــم إليـــء حـــ  مســـريد إىل بــالد اوـــر أمـــراق )ابفـــارل( و)اســتريا( و) ـــواليء( القـــ يا )حنـــا 

 .23هـ798ع ة سنة ذا الق 23وك ري من االضاني   قاتلوا قتاال عنيفا ع يوم  22األور ليمىت(
كانـــت نتيجت ـــا انتصـــار الع مـــاني  علـــا اليـــوحل اضتألبـــة علـــي م وأســـر ك ـــري مـــن أ ـــراس   

 فرانسا من م )الكونت دا نيفر( نفسء وقتل أ لب م.
 

 إغارة تيمورلنك
 

وسـّبب إ ـارة )تيمـور لنـك( التـملا اضو ـو  علـا ال ولـة الع مانيـة أن أمـري بوـ اد والعــراق  
يــر( التجــأ إىل )الســلطان ابيزيــ ( حينمــا هامجــء اضو ــول ع بــالدد  فأرســـل اضــ عو )أمحــ  جال

)تيمور لنك( إىل السـلطان بطلبـء  فـأس تسـليمء إليـء فأ ـار )تيمـور(  يو ـء الـرارة علـا بـالد 
 سيا الصور   وافتتح م ينة )سـيوا ( سرمينيـا وألـذ ابـن )السـلطان ابيزيـ ( اضـ عو )ارهللاوـرل( 

 ولذلك مجع )السلطان ابيزي ( جيو ء وسار حملاربة )تيمور األعرو(. أسريا وقطع رأسء  
فتقابـــل اليشـــان ع ســـ ل انقـــرد واســـتمرت ا ـــر  مـــن قبـــل  ـــروق الشـــما إىل  رووـــا  
وأ  ر السـلطان لال ـا مـن الشـجاعة مـا وـر العقـول وأدهـ  األذهـان  ولكـن  ـع  جيشـء 

م ا إىل جيـــوحل )تيمـــور( لوجـــود أوالد بفـــرار فـــرق  يـــ ين ومنتشـــا و ـــارولان وكرميـــان وانضـــما
أمرا  م األ لي  ع معسكر التتـار ومل يبـق مـع السـلطان إال عشـرة  الس انكشـارا وعسـاكر 
الصــر  فحــار  مع ــم هللاــول الن ــار  حــف ســقر أســريًا ع أيــ ا اضو ــول هــو وابنــء )موســا( 

علــا أاــر   وهــر  أوالدد )ســليمان( و)حممــ ( و)عيســا( ومل يوقــ  البنــء اةــاما )مصــطفا(

                                                        

)ابفــارل( ارن  ــمن حــ ود اضانيــا. و)اســتريل( هــىت النمســا و) ــواليء( اضقصــود من ــا ر ــيا هللاا فــة  -1 
 الق يا يوحنا.

 م.1396سبتم   27 - 23
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. فعامـل )تيمـور لنـك( أسـريد )ابيزيـ ( اب سـ  24هـ 804ذا ا جة سنة  19وكان ذلك ع 
وأكــرم م ــواد  لكنــء  ــ د ع اضراقبــة عليــء نوعــا بعــ  أن  ــرع ع ا ــرو  اــالث مــرات و ــبر. 

 44و عمـرد  25هــ 805 ـعبان سـنة  15ويقال أنء سجنء ع قفص من ح ي  حف مات ع 
 سنة. 13سنة و م ة حكمء 

 
 

 الفوضى بعد موت السلطان ابيزيد 
 

وبعــ  مــوت )الســلطان ابيزيــ ( جتــزأت ال ولــة إىل عــ ة إمــارات  ــورية  كمــا حصــل بعــ  
ســقوط دولــة  ل ســلجوق  ألن )تيمــور لنــك( أعــاد إىل أمــراق قســطمو  و ــارولان وكرميــان 

مـن البلوـار والصــر  و يـ ين ومنتشـا وقرمـان مــا فقـ ود مـن الــبالد. واسـتقل ع هـذد الفـملة كــل 
 والفالخ ومل يبق اتبعا للراية الع مانية إال قليل من البل ان. 

وكـــا تاد اةطــــر علــــا هــــذد ال ولــــة اإلســـالمية عــــ م اتفــــاق أوالد )ابيزيــــ ( علــــا تنصــــيب 
أحــ هم  بــل كــان كــل مــن م يــ عىت األحقيــة لنفســء  فأقــام )ســليمان( ع م ينــة  درنــء  حيــ  

أن يســتظ ر علــا الوتــء عقــ  حمالفــة مــع ملــك الــروم )أ ــا نويــل  والد النــود ســلطاان. وألجــل
ال ــا ( وتنــاتل لــء عــن م ينــة ســالنيك وســواحل البحــر األســود  لينجــ د علــا الوتــء البــاق  

 ولزلدة الواوق منء تزوو إح   قريباتء.
وكــان )حممــ  ابيزيــ ( نــار  جنــود )تيمــور لنــك( ع جبــال األانهللاــول  واســت لص مــن م 

 وقات( و)أمايسيا(.م ين  )ت
أما )عيسا( فلما بلوء ل  وفاة وال د مجـع مـا كـان معـء مـن النـ  مب ينـة بور ـة  حيـ    

 كان  تفيا وأعلن نفسء لليفة  ل ع مان مبساع ة القا   )د ور هللااحل اب ا(.
و كا يوجب األس  وا زن أن استنج  كل من هؤالق ال الاة )بتيمور لنك(  سبب هـذد 

   فقبــل وفـــودهم بكــل ارتيـــاع و ــجع م علـــا اض ــابرة وال بـــات ع ا ــر   يريـــ  الفــو واضفاســـ

                                                        

 م.1402يوليو سنة  20- 24

 م.1403ة مار  سن 10- 25
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 بذلك إ عاف م ببعض م حف ال تقوم لل ولة بع هم قا مة. 
فسار )حمم ( حملاربة أليء )عيسا( وهزمء ع ع ة مواقـع وقتلـء ع األلـرية من ـا  ومل يبـق  

لــاد )موســا( بعــ  ذلــك مــن لــء بعــ  ذلــك منــاتع مــن الوتــء ع  ســيا الصــور   واســت لص أ
أمريكرميـــان  وســـلمء قيـــادة جـــي  جـــرار أرســـلء بـــء إىل أورواب حملاربـــة أليـــء )ســـليمان( فلـــم يقـــو 

 عليء  بل ا زم أمامء وعاد مق ورا إىل  سيا. 
مث مجع جيشا  لر وعاد بـء إىل أورواب وحـار  ألـاد )سـليمان( وقتلـء لـارو أسـوار م ينـة 

أ ـار علـا بـالد الصـر  وعاقـب أهل ـا علـا لـروج م عـن   وبع ها 26هـ 813أدرنة ع سنة 
الطاعـة وقاتــل )سجسـمون( ملــك اوــر الـذا تصــ   لــء لـردد عــن بــالد الصـر   لكــن دالــل 
الطمــع )األمــري موســا( فعصـــا ألــاد )حممــ ( الــذا أمـــ د ابلنــود حملاربــة ألي مــا )ســـليمان( 

فتح ا لنفسء  فاستنج  ملك ـا بــ وأراد االستقالل ببالد ال ولة سورواب وحا ر القسطنطينية لي
)األمري حمم ( فأتا إليء مسرعا حملاربتء  وألزمء بع  حماربة   ي ة برفع ا صار عن ا مث حال  
)األمري حمم ( ملك القسطنطينية وأمري الصر  وب وا ال سا ا ع جـي  )موسـا( حـف لانـء 

 .27هـ 816أ لب قوادد ووقع ألريا ب  ي ا أليء )حمم ( فأمر بقتلء سنة 
 

 انفراد السلطان 
 حممد جليب الغازي ابمللك

 
مبـــا بقـــىت مـــن بـــالد  ل ع مـــان وا ـــت ر ع  2هــــ 781وبـــذلك انفـــرد )حممـــ ( اضولـــود ســـنة 

 التاريخ ابسم )السلطان حمم  جليب الواتا(.
هــذا وقــ  كانــت مــ ة حكــم )الســلطان حممــ ( كل ــا حــرواب دالليــة إلرجــاع اإلمــارات الــ  

فو ا ال  أعقبت موت )السلطان ابيزي ( ع األسـر  وحـافس علـا حمالفـة استقلت ع م ة ال
ملك الروم  الذا لوال مساع تء لء  ةي  علا عر  ال ولة من االنفصام  ورد لء البالد الـ  

 فتح ا ألود )موسا( واستمر علا حمافظتء لع  د إىل  لر عمرد.

                                                        

 م.1410سنة  - 26

 ميالدية.1413سنة - 27
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لمـــاق اضشـــ ورين ع ذا  و  ـــر ع ألم هـــذا اضلـــك  ـــ ص يســـما )بـــ ر الـــ ين( مـــن الع
الوقت  وكان معينا بو يفة قا ىت عسـكر ع جـي  )موسـا(  ألـىت )السـلطان حممـ (  وبعـ  
ا ــزام )موســا( كمــا ســبق ذكــرد ألــزم ابإلقامــة ع م ينــة )أتنيــك( مث هــر  من ــا وابتــ أ ع نشــر 
 ـر  را ء واستعان ع نشر مذهبء بش ص ي عا )بري قليجء مصـطفا( وا ـت ر أمـرد بسـرعة وك

ع د اتبعيء. وضـا علـم السـلطان بـذلك مجـع اليـوحل  وأرسـل وتيـرد األول اضـ عو )ابيزيـ  اب ـا( 
حملاربة هذد الفئة فصار إلي ا وقابل )مصطفا( ع  واحىت أتمري فحاربء ع موقع يقال لء )قـرد 

 بورنو( وق رد وألذد أسريا مث قتلء وك ريا من أتباعء . 
يب( قصــار  ج ــ د ع حمــو   ر هــذد الفــو إبجرا ــء وبعــ  ذلــك بــذل )الســلطان حممــ  جلــ

الملتيبــات ال الليـــة الضـــامنة  ــم حـــ وث  ـــوب ع اضســـتقبل  وبينمــا كـــان الســـلطان مشـــتوال 
 43ع م ينـة أدرنـء فاسـلم الـروع وعمـرد  28هــ 824وذد اض ام السلمية فاجأد اضـوت ع سـنة 

 ئذ ع اماسيا. سنة  بع  أن أو ا ابضلك البنء )مراد( الذا كان حين
ولوفـــا مـــن حصـــول مـــا ال رمـــ  عقبـــاد لـــو علـــم مـــوت )الســـلطان حممـــ ( مـــع وجـــود ابنـــء 
)مراد( ع بالد  سيا  اتفق وتيراد )إبـراهيم( و)ابيزيـ ( علـا إلفـاق موتـء عـن النـ  حـف نضـر 
ابنء  فأ اعا أن السلطان مريض وأرسـال البنـء فحضـر بعـ  واحـ  وأربعـ  يومـا واسـتلم مقاليـ  

  ولة.ال
 
  

                                                        

 م.1421سنة - 28
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 السلطان مراد خان الثاين

 
بعـــ  مـــوت أبيـــء   30هــــ 824وتـــوىل ســـنة  29هــــ 806ولـــ  )الســـلطان مـــراد ال ـــا ( ســـنة  

وعمرد مثا  عشرة سنة  وافتتح أعمالء إببرام الصلح مع أمري القرمان  واالتفـاق مـع ملـك اوـر 
 ت  سيا.علا ه نة  ا سنوات حف يتفرغ إلرجاع ما  ق عصا الطاعة من والل

وع حماربــة بينــء وبــ  عمــء )مصــطفا( لانــء بعــض قــوادد وتركــء أ لــب جنــودد حــف التــزم  
 ا رو  إىل م ينة جاليبو   فسلمء بعض أتباعء إىل ابن أليء )مراد ال ا ( فأمر بشنقء. 

إ  ـارا  31هــ 826وتناتل أمري قسطمو  عن نص  أمالكء للسلطان  وتوجء ابنتء سـنة  
ء  وع السـنة التاليـة عصـا )قـرد جنيـ ( واسـتوىل علـا إمـارة  يـ ين  لكـن ق ـرد إللال ـء ووال ـ

 )محزة بك( ألو الوتير )ابيزي  اب ا( وقبض عليء وأمر ،نقء.
… وأعـــاد )مـــراد ال ـــا ( إىل أمـــال  ال ولـــة واللت  يـــ ين و ـــارولان ومنتشـــا و ريهـــا  

 وكلك اسملد بالد القرمان بع  أن قتل أمريها )حمم  بك(.
ووجــء اهتمامــء أوالً إىل بــالد ألبانيــا  فأهللااعــء ســكان لنيــء  وســكان أ لــب ابقــىت الــبالد   

بــ ون ك ــري عنــاق  مشــملهللا  عــ م التعــر   ــم ع ديــن م وال عوا ــ هم  وألــزم )جــان كســمليو( 
أمــري الــزق الشــما  مــن بــالد ألبانيــا  أن يســلم لــء أوالدد األربعــة رهينــة علــا  ــ قء ووال ــء  مث 

 .32هـ 835كء إليء بع  وفاتء سنة  م أمال 
اعــــملس )فـــالد( أمـــري الفــــالخ اضلقـــب )درد قـــول(  أا الشــــيطان   33هــــ 837وع ســـنة  

بسيادة البا  العا  عليء  لصا مـن ا ـر  الـ  كـان ال يشـك ع ولامـة عاقبت ـا عليـء  لكـن 
ا رـريص ملـك مل يكن هذا اةضوع إال  اهرل  فإنء ما لب  أن  ر هو وأمري الصر  بنـا علـ

                                                        

 م.1403سنة - 29

 م.1421سنة - 30

 م.1423سنة  - 31

 م.1431سنة  - 32

 م.1433سنة  - 33
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اور  ما فحاروما السلطان وق ر ا  مث سار إىل بالد اور ولر  ك ريا من بل ا ا وعـاد من ـا 
 بسبع  أل  أسري علا ما يقال. 34هـ 842ع سنة 
التابعــة ضلــك الــر وكــان  35وأ ــار علــا بــالد )ترنســلفانيا( وحا ــر م ينــة )هرمــان ســتاد( 

عمــوم جيـــوحل اوـــر فــأتا هـــذا القا ـــ  الشــ ري علـــا جنـــاع حــاكم هـــذا اإلقلــيم )هونيـــاد( قا ـــ  
الســرعة للــ فاع عن ــا وانتصــر علــا الع مــاني   وقتــل مــن م عشــرين ألــ  نفــا  وقتــل قا ــ هم 

 وألزم من بقىت من م ابلرجوع لل   ر ال انو .
وألـريا أبـرم )الســلطان مـراد( مع ـم الصــلح علـا أن يتنــاتل عـن سـيادتء علــا بـالد الفــالخ 

أمـري الصـر  مـ ا ن ) ن ريـء( و)أالجـء حضـار( وأن ي ـادن اوـر مـ ة عشـر سـنوات  ويرد إىل
 هـ.848واُمضيت اضعاه ة ع سنة 

وعقب ذلك توع أك  أوالد السلطان وا ء )عالق ال ين( فحزن عليء وال د حزان   ي ا 
افر هـو إىل وسئم ا ياة فتناتل عـن اضلـك البنـء )حممـ ( البـالغ مـن العمـر أربـع عشـرة سـنة  وسـ

 والية  ي ين لإلقامة بعي ا عن  وم ال نيا و موم ا.
لكنـء مل يلبـ  في ـا  ألن عسـاكر االنكشـارية اتدروا مبلك ـم الفـف )حممـ  ال ـا ( وعصـود  

 849و بــوا م ينــة أدرنــة عا ــمة ال ولــة  فرجــع إلــي م )الســلطان مــراد ال ــا ( ع أوا ــل ســنة 
 م إىل إقالق راحة ال ولة أراد أن يشول م اب ـر  فأ ـار وأ   فتنت م. ولوفا من رجوع 36هـ

 علا بالد اليوانن. 
وتـــوىل بعـــ د ابنـــء )الســـلطان أبـــو الفـــتح حممـــ   37هــــ 855حمـــرم ســـنة  5وقــ  تـــوع ع يـــوم 

 سنة. 30وم ة حكمء  49ال ا ( ونقلت ج تء إىل م ينة بور ة وسّنء 

                                                        

 م.1438سنة  - 34
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 السلطان حممد الثاين 

 
وهـــو ســـابع ســـالهللا  هـــذد الســـاللة  38هــــ 833جـــب ســـنة ر  26ولـــ  هـــذا الســـلطان ع 

 اضلوكية.
وبع  أن أمر بنقل ج ة وال د إىل م ينة بور ـة  لـ فن ا وـا  أمـر بقتـل أخ لـء ر ـيع ا ـء  

 )أمح (  وإلرجاع )األمرية مارا( الصربية إىل وال ها.
تكــون  مث ألــذ يســتع  لتتمــيم فــتح مــا بقــىت مــن بــالد البلقــان و م ينــة القســطنطينية حــف

 مجيع أمالكء متصلة ال يت لل ا ع و م اجم أو   يق منافق.
لكنء قبل التعر  لفتح القسطنطينية أراد أن نصن بو ات البوسفور حف ال شيت  ـا مـ د 
من كلكة هللارابزون  وذلـك سن يقـيم قلعـة علـا  ـاهللاىتق البو ـات مـن ج ـة أورواب تكـون مقابلـة 

 يل رم( ب   سيا. للحصن الذا أنشأد )السلطان ابيزي  ي
وضـــا بلـــغ ملـــك الـــروم هـــذا اةـــ  أرســـل إىل الســـلطان ســـفريًا يعـــر  عليـــء دفـــع الزيـــة الـــ  
يقررهـــا فـــرفض هللالبـــء  وســـعا يف الســـلطان ت ع إجيـــاد ســـبب لفـــتح اب  ا ـــر   ومل يلبـــ  أن 
وجــ  هــذا الســبب بتعــ ا النــود الع مانيــة علــا بعــض قــر  الــروم ودفــاع هــؤالق عــن أنفســ م 

 لبعض من الفريق .وقتل ا
مـن ج ـة الـ    ـي  يبلـغ  39هـ 857فحا ر السلطان اض ينة يف القسطنطينية ت ع سنة 

اضــأت  و ســ  ألــ  جنــ ا  ومــن ج ــة البحــر بعمــارة مؤلفــة مــن ما ــة ومثــان  ســفينة  وأقــام 
حول اض ينة أربع عشرة بطارية هللاو ية )م فعية( و ع وـا مـ افع جسـيمة  ـنع ا  ـانع اـر  

 . 40  ري ا ء )أورابن( كانت تقذس كرات من ا جر

                                                        

 م.1429 بريل سنة  20 - 38

 م.1453أوا ل أبريل سنة  - 39

وبعـ ها ألـذ السـلطان يفكـر ع هللاريقـة لـ لول مراكبـء إىل اضينـاق المـام ا صـار بـرا وحبـرا  ف طـر  - 40
ببالء فكر  ريب  وهو ان ينقل اضراكب علا ال  ليجتاتوا السالسل اضو وعة )ع البحر( ضنعـء. و  هـذا 

مّ   هللاريقا علا الـ   التلـ  ع هللاولـء واضـرجح أنـء فرسـ ان أا سـتة أميـال ورّ ـت  األمر اضستور  سن
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/ ســـنة  1/ و 20فعنـــ  ذلـــك نبّـــء الســـلطان علـــا جيو ـــء ابالســـتع اد لل جـــوم ع يـــوم 
 ووع  اليوحل مبكافأ م عن  مام النصر وابقطاع م أرا ىت ك رية. 41هـ 857

م ـــا لالحتفـــال وع الليلــة الســـابقة لليــوم احملـــ د أ ــعلت النـــود الع مانيــة األنـــوار أمــام ليا
ـــي م األوامـــر  ـــيل م ي للـــون ويكـــّ ون. حـــف إذا الع الفجـــر  ـــ رت إل ابلنصـــرة  و لـــوا هللاـــول ل
لل جوم  ف جم ما ة و سون أل  جن ا  وتسلقوا األسوار حف دللـوا اض ينـة مـن كـل فـ   

هــ  857وأعملوا السي  فيمن عار  م. وق  أرّخ بعض م هذا الفتح اضبـ  )بلـ ة هللايبـة( سـنة 
 يت اض ينة إسالمبول أ   ت اإلسالم أو م ينة اإلسالم .و 

مث دلـــل الســـلطان اض ينـــة عنـــ  الظ ـــر  فوجـــ  النـــود مشـــتولة ابلســـلب والن ـــب و ـــريد   
 فأ  ر أوامرد مبنع كل اعت اق  فساد األمن حاال. 

مث تار كنيســـة )أل ـــوفيا( وأمـــر سن يـــؤذن في ـــا ابلصـــالة إعـــالان  عل ـــا مســـج ا جامعـــا 
 سلم .للم

وبع  مام الفتح علـا هـذد الصـورة أعلـن ع كافـة ال ـات سنـء ال يعـار  ع إقامـة  ـعا ر 
دلنـــة اضســـيحي   بـــل إنـــء يضـــمن  ـــم حريـــة ديـــن م وحفـــس أمالك ـــم  فرجـــع مـــن هـــاجر مـــن 
اضسيحي  وأعطاهم نصـ  الكنـا ا  وجعـل النصـ  ارلـر جوامـع للمسـلم . مث مجـع أ مـة 

قــا  ـم  فالتــاروا )جـورو ســكوالريو (  واعتمـ  الســلطان هـذا االنت ــا  ديـن م لينت بـوا بطري
وجعلــء ر يســا لطا فــة األروام  واحتفــل بت بيتــء بــنفا األوــة والنظــام الــذا كــان يعمــل للبطارقــة 
ع ألم ملـو  الــروم اضسـيحي   وأعطــاد حرســا مـن عســاكر االنكشــارية ومنحـء حــق ا كــم ع 

كافــة أنواع ــا اض تصــة ابالروام  وعــ  معــء ع ذلــك الســا مشــكال القضــال اض نيــة والنا يــة ب
مــن أكــ  مــو فىت الكنيســة  وأعطــا هــذا ا ــق ع الــواللت للمطارنــة والقســو   وع مقابلــة 

 هذد اضنح فر  علي م دفع اةراو مست نيا من ذلك أ مة ال ين فقر.

                                                                                                                                                               

فوقء ألواع من اةشب  ّبت علي ا كمية مـن الزيـت والـ هن لسـ ولة تلـق اضراكـب علي ـا. ووـذا الكيفيـة 
منـاص أمكن نقل حنو سبع  سفينة ع ليلة واح ة  حف إذا أ بح الن ار ونظرها احملصورون أيقنـوا أن ال 

 من نصر الع ماني  علي م.

 م.1453مايو سنة 29- 41
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درد قــول( أا الشــيطان   ج ــز جيشــا حملاربــة أمــري الفــالخ اضــ عو )فــالد42وضــا عــاد إلي ــا
ضعاقبتء علا ما ارتكبء من الفظا ع مع أها  بالدد والتع ا علا جتـار الع مـاني  النـاتل  وـا. 
فلمــا قــر  من ــا أرســل إليــء هــذا األمــري وفــ ا يعــر  علــا الســلطان دفــع جزيــة ســنوية قــ رها 

  أبرمـت ع سـنة عشرة  الس دوكا بشرط أن يصادق علىت مجيع الشروط الـواردة ابضعاهـ ة الـ
 ب  أمري الفالخ إذ ذا  )السلطان ابيزي (.  43هـ 795

فقبـــل )الســـلطان حممـــ  ال ـــا ( هـــذا االقـــملاع وعـــاد  يو ـــء ومل يقصـــ  أمـــري الفـــالخ وـــذد 
اضعاه ة إال التمكن من االراد مع ملك اور وحماربة الع ماني . فلما علم السـلطان ابراد ـا 

النء عــن ا قيقــة فقــبض علي مــا وقتل مــا بو ــع ما علــا عمــود حمــ د أرســل إليــء منــ وب  يســأ
 من اةشب )لاتوق(.

وأ ار بع ها علـا بـالد بلوـارل التابعـة لل ولـة  وع ـا في ـا الفسـاد  ورجـع ،مسـة وعشـرين 
أل  أسري  فأرسـل إليـء السـلطان يـ عود إىل الطاعـة وإلـالق سـبيل األسـر   فلمـا م ـل الرسـل 

مـــا م م لتعظيمـــء وعنـــ  إاب  ـــم هللالبـــء ض الفتـــء لعوا ـــ هم أمـــر ابن تســـمر أمامـــء أمـــرهم برفـــع ع
 عما م م علا ر وس م مبسامري من ح ي  .

فلمــا و ــلت هــذد األلبــار إىل )الســلطان حممــ ( استشــاط  ضــبا وســار علــا الفــور مبا ــة 
و س  ألـ  مقاتـل حملاربـة هـذا الشـقىت الظلـوم  فو ـل ع أقـر  وقـت إىل م ينـة )،ارسـت( 

مة األمــري بعــ  أن هزمــء وفــرق جيو ــء لكنــء مل يــتمكن مــن القــبض عليــء واتاتــء علــا مــا عا ــ
اقملفــء مــن اضظــامل واضــهمث   روبــء والتجا ــء إىل ملــك اوــر فنــاد  الســلطان بعزلــء ونصــب مكانــء 
ألاد )راوول( ل قتء بـء مبـا أنـء تـرس ع حضـانة السـلطان منـذ نعومـة أ فـارد  وبـذا  ـمت بـالد 

 إىل ال ولة. الفالخ 
ويقال إن عن  و ول )السلطان حمم ( إىل  واحىت )،ارست( وجـ  حـول اض ينـة ج ـ  
األســر  الــذين أتــا وــم أمــري الفــالخ مــن بــالد بلوــارل وقــتل م عــن  لــرهم مبــا فــي م األهللافــال 

 والنساق وكان ع دهم مجيعا عشرين ألفا.
م اضســــيحية علــــا حماربــــة وبعـــ  ذلــــك ألــــذ )البــــااب بيـــو  ال ــــا ( يســــعا ع رــــريض األمـــ

                                                        

 أا إىل القسطنطينية. - 42

 م.1393سنة  - 43
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اضســــلم  حــــراب دينيـــــة  لكــــن عاجلــــء اضنـــــون قبــــل إمــــام مشـــــروعء. إال أن رريضــــاتء هاجـــــت 
)اســكن ر بــك( األلبــا  فحــار  النــود الع مانيــة وحصــل بين مــا عــ ة وقــا ع أهــرق في ــا ك ــري 

 من ال ماق وكانت ا ر  في ا سجاال. 
ار  ال ولـة الع مانيـة  سـا وعشـرين توع )اسكن ر بـك( بعـ  أن حـ 44هـ 871وع سنة 

 سنة ب ون أن تقو  علا قمعء  فكان من أ   لصوم ال ولة وأل  أع ا  ا.
وكانت ا ر  متقطعة ب  الع ماني  والبنادقة الذين استعانوا ببااب رومء وأمـري انبـو  ومـع 

ذ مـن م. وع كل فكان النصر دا مـا للع مـاني  ومل يـتمكن البنادقـة مـن اسـملجاع  ـىتق كـا ألـ
أراد السلطان فتح بالد البو ان فأرسل إلي ا جيشا بع  أن عـر  دفـع الزيـة  45هـ 880سنة 

 علا أمريها اضسما )اسطفن الرابع( ومل يقبل.
وبعـ  حماربــة عنيفـة قتــل في ــا ك ـري مــن اليشـ  اضتحــارب  عــادت اليـوحل الع مانيــة بــ ون 

 فتح  ىتق من هذا اإلقليم .
لح مـــع البنادقـــة وج ـــت اليـــوحل إىل بـــالد اوـــر لفـــتح إقلـــيم ترنســـلفانيا  وبعـــ  أن   الصـــ

  وقتـل ع  46هـ 881فق رها كينيا كونت م ينة مسوار ابلقر  من م ينة كرلس و ع سنة 
هـــذد اضوقعـــة ك ـــري مـــن الع مـــاني  وارتكـــب اوــــر فظـــا ع وحشـــية بعـــ  االنتصـــار فقتلـــوا مجيــــع 

 م .األسر  ونصبوا موا  هم علا ج   
هــ تـوع أبـو الفـتح )السـلطان حممـ  ال ـا  الوـاتا( عـن  886ربيع األول سنة  4وع يوم  

ســنة  مــم ع لال ــا مقا ــ  أجــ ادد  ففــتح القســطنطينية  31اــالث و ســ  ســنة  حكمــء 
وتاد علي ا فتح كلكة هللارابزوم الرومية والصر  والبو ناق وألبانيا )األرنؤود( ومجيع أقـاليم  سـيا 

  ومل يبـق ع بـالد البلقـان إال م ينـة بلوـراد التابعـة للمجـر وبعـض جزا ـر اتبعـة للبنادقـة  الصور 
 ودفن ع اض فن اض صوص الذا أنشأد ع أح  الوامع ال  أسس ا ع ارستانة.

وأهم أعمالء اض نية ترتيب و ا   القضاق  من أك  و يفة وهىت قضاق الروملىت إىل أقـل  
داق القـــانون اضـــ   وقـــانون العقـــوابت فأبـــ ل العقـــوابت الب نيـــة  أا و يفـــة. وو ـــع أول مبـــا

                                                        

 م.1467سنة  - 44

 م.1476اكتوبر سنة  13 - 45

 م.1475سنة  - 46
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 والسن ابلسن… الع  ابلع
 وجعل عو  ا الورامات النق ية. 47

 
 

  السلطان ابيزيد خان الثاين 
 

 851تــوع )الســلطان أبــو الفــتح حممــ  ال ــا ( عــن ولــ ين  أك  ــا )ابيزيــ ( اضولــود ســنة  
 يا.و كان حاكما ع ابماس 48هـ

ــــ نا )تيــــز (  وكــــان حاكمــــا ع  49و ني مــــا )جــــم( اضشــــ ور ع كتــــب اإلفــــرن  ابســــم ال
القرمـان. فـألفا الصـ ر األعظــم )قرمـا  حممـ  اب ـا( مــوت )السـلطان حممـ ( حـف شيت ب كــر 
أوالدد )ابيزيــ (. ولكنــء لشــ ة ارتباهللاــء ومودتــء ابأل ــور أرســل إليــء ســرا هــ د مبــوت أبيــء كــىت 

 ألك  ويستلم مقالي  ال ولة. نضر قبل أليء ا
وضــا أذيــع هــذا اةــ   ر االنكشــارية علــا هــذا الــوتير وقتلــود وع ــوا ع اض ينــة ســلبا و بــا  

وأقاموا ابن )السلطان ابيزي ( وا ء )كركود( ان بـا عامـا عـن أبيـء  ـ  حضـورد و ذلـك ع يـوم 
 . 50هـ 886ربيع األول سنة  5

لرســول إىل )ابيزيــ ( فســافر ع اليــوم التــا  سربعــة  الس ربيــع األول و ــل ا 13وع يــوم  
فرســ ا تقطــع  160فــار   وو ــل القســطنطينية بعــ  مســري تســعة ألم  مــع أن اضســافة تبلــغ 

يومـا  فقابلـء أمـراق ال ولــة وأعيا ـا عنـ  بو ـات )مضـيق( البوسـفور  وع أانــاق  15عـادة ع حنـو 
ابالنكشـــارية وهللالبـــوا منـــء عـــزل أحـــ  الـــوتراق  اجتيـــاتد البو ـــات أحاهللاـــت بـــء عـــ ة قـــوار  مـــ  

 اض عو)مصطفا اب ا( وتعي  )اسحاق اب ا(  ابر القسطنطينية مكانء فأجا  هللالب م. 
وكذلك عن  و ولء إىل السراا اضلوكية وج هم مصطف  أمام ا هللاالب  العفو عن م فيما 

يينــــء فأجــــاوم إىل مجيــــع وقـــع مــــن قتــــل الـــوتير و ــــب اض ينــــة وأن يـــنعم علــــي م مببلــــغ ســـرورا بتع

                                                        

 .  45سورة اضا  ة:  - 47

 م. 1447سنة  - 48

49 - zizim. 

 م.1481مايو سنة  4 - 50
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مطـالب م. و ـارت هـذد سـّنة لكــل مـن تـوىل بعـ د إىل أن أبطل ــا )السـلطان عبـ  ا ميـ  لــان 
 .51هـ1187األول( سنة 

أما الرسول الذا كـان أرسـلء الـوتير )حممـ ( إىل األمـري )جـم(  فقـبض عليـء )سـنان اب ـا( 
 إليء.حاكم )األانهللاول( وقتلء حف ال يصل ل  موت )السلطان حمم ( 

وكانت أول حروبء داللية وذلك أن ألاد )مجـا( ضـا بلوـء لـ  مـوت أبيـء سـار علـا الفـور 
 مع من حات بء والذ بء قا  ا م ينة بور ة  ف لل ا عنوة بع  ان هزم ألفىت انكشارا. 

مث أرســـل إىل أليـــء يعـــر  عليـــء الصـــلح بشـــرط تقســـيم اضملكـــة بين مـــا في ـــتص )جـــم( 
ورواب  فلـــم يقبـــل )ابيزيـــ ( بـــل أتـــا إليـــء وق ـــرد ابلقـــر  مـــن م ينـــة بـــواللت  ســـيا و)ابيزيـــ ( اب

وتبعــء حــف أو ــلء إىل  ــوم الــبالد  52هـــ 886مجــاد  األوىل ســنة  23)يكــىت  ــ ر( ع يــوم 
 التابعة ضصر. 

وع عودتــء إىل عا ــمتء هللالــب منــء االنكشــارية أن يبــيح  ــم  ــب م ينــة بور ــة اــاتاة  ــا 
لم يوافق م علا ذلك  ولوفـا مـن حصـول  ـوب مـن م دفـع إىل كـل علا قبو ا األمري )مجا( ف

مث عـاد  53نفر من م قر ـ . فأقـام )جـم( هـذد السـنة ابلقـاهرة  ـيفا عنـ  )السـلطان قايـ ابا(
ع السنة ال انيـة إىل حلـب  و من ـا راسـل )قاسـم بـك(  لـر ذريـة أمـراق القرمـان ووعـ د أنـء لـو 

يـرد لــء بـالد أجــ ادد  فا مل)قاسـم بــك( وــذد أجنـ د وســاع د للحصـول علــا ملـك  ل ع مــان 
الوعود ومجع أحزابء وسار مع )األمري جم( حملا رة م ينة قونيء عا مة بالد القرمان  فص هم 
 عن ا القا   الع ما  )ك   أمح  اب ا( فاتح م ين  كافا واوترنت وألزم األمري)مجا ( ابلفرار.

طاعء بعض الواللت. وضا رفض السـلطان مث حاول هذا األمري الصلح مع أليء بشرط إق 
هـذا الطلـب الـذا ال يكـون وراقد إال انقسـام ال ولـة  أرسـل )األمـري مجـا( رسـوال مـن هللارفـء إىل 

يطلب منء مساع تء علا أ را ء  فقبلـود  54ر يا رهبنة الق يا )حنا األور ليمىت( برودو 
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وقابلــء أهل ــا بكــل جتلــة  55هـــ 887مجــاد  ال انيــة ســنة  6عنــ هم ابلزيــرة. وو ــل إلي ــا ع 
 واحملام. 

وبع  قليل و لت إىل الزيرة وفود من )السلطان ابيزي ( ض ابرة ر يا الرهبنـة علـا إبقـاق 
ــــء )مجــــا( عنــــ هم رــــت ا فــــس  وع مقابلــــة ذلــــك يتع ــــ   ــــم الســــلطان بعــــ م التعــــر   ألي

ألــ  دوكــا  فقبــل  45الســتقالل الزيــرة مــ ة حياتــء ويــ فع مبلوــا ســنول للرهبنــة اضــذكورة قــ رد 
لر يسـ م ذلـك وأوفـوا بوعـ هم ومل يقبلـوا تسـليمء إىل ملـك اوـر أو إم اهللاـور أضانيـا اللـذين هللالبـا 
إهللاالق سراحء ليستعمالد  لة ع إ عاس ال ولة الع مانية  بل أرسلء ر يا الرهبنة إىل فرنسـا  

ة أللـر  مـ ة سـبع وو ـع رـت ا فـس أوال ع م ينـة نـيا مث ع مشـ ا  وبقـىت ينقـل مـن بلـ 
ســـلمء ر ـــيا الرهبنـــة إىل )البـــااب أنوســـان ال ـــامن(  وهـــو لـــابر  56هــــ 893ســـنوات. وع ســـنة 

)الســلطان ابيزيــ ( هللاالبــا أن نفظــء عنــ د وتــ فع إليــء ال ولــة مــا كانــت ت فعــء إىل رهبنــة رود  
 الش ري.  57فقبلت  مث مات هذا البااب وللفء )إسكن ر بورجيا(

ملك فرانسا م ينة رومة وهللالـب مـن البـااب أن يسـلمء )األمـري مجـا( وع هذد األاناق حا ر 
الع ما  فسلمء إليء. ويقال أنـء د  لـء السـم قبـل تسـليمء إليـء  ومـا فتـو هـذا األمـري مصـاحبا 

ع م ينـة انبـو   ودفـن ع  58هــ900مجـاد  األول سـنة  18ليوحل فرانسا حف توع ع يـوم 
 تــء بعــ  ذلــك مبــ ة إىل الــبالد الع مانيــة ودفــن ع م ينــة بلــ ة )جاييــت( إبيطاليــا  مث نقلــت ج
ع هــذد ا الــة الشــبي ة ابألســر  13ســنة قضــا من ــا 36بور ــة ع قبــور أجــ ادد. وتــوع عــن 

 لارجا عن بالدد.
وع ع ــ  هــذا الســلطان ابتــ أت عالقــات ال ولــة مــع كلكــة الــرو   وابتــ أت العالقــات  

حيـ  و ـل إىل القسـطنطينية أول سـفري روسـىت  59هـ897بين ا وب  ال ولة الع مانية ع سنة 
ومعــء مجلــة هــ ال للســلطان. وبعــ  ذلــك سربــع ســنوات أتــا إلي ــا ســفري  لــر واستحصــل مــن 
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 ال ولة علا بعض امتياتات لتجار الرو .
ولق  تك ر  فاق حياة اضلك ع سين حكمء األلرية بعصـيان أوالدد عليـء وإ ـرام م انر 

لوال ما وقع ع قلـو  أعـ ا  ا مـن الرعـب لكانـت هـذد ا ـرو  العا ليـة  ا رو  ال اللية ال 
فر ــة عظيمــة  ــم. وذلــك أن )الســلطان ابيزيــ  ال ــا ( كــان لــء مثانيــة أوالد ذكــور  تــوع مــن م 

  سة ع  ورهم  وبقىت االاة  وهم: )كركود( و)أمح ( و)سليم(. 
ق ولـذا كـان  قتـء الـي  لعـ م ميلـء وكان أو م مشتوال ابلعلوم و اردا  واالسـة العلمـا 

للحـر   وال ـا  كـان حمبـواب لـ   األعيـان واألمـراق وكـان )علـا اب ـا( أكـ  الـوتراق  لصـا لــء  
 وكان  ل  م وهو )سليم( حمبا للحر  وحمبواب ل   الن  عموما واالنكشارية لصو ا.

ففــرق بيــن م وعــ  واللــتالف م ع اضشــار  وارراق لشــىت والــ هم وقــوع الشــقاق بيــن م  
)كركـود( واليــا علــا إحــ   الــواللت البعيــ ة و)أمحــ ( علــا أماســيا و)ســليما( علــا هللارابــزون. 
وع  أيضا )سليمان( ابن ابنء )سليم( واليا علا )كافا( من بالد القرم فلم ير  )سليم( وذا 

عيينـء ع إحـ   التعي  بل تر  مقر و يفتء وسافر إىل كافا ابلقرم وأرسل إىل أبيء يطلب منـء ت
واللت أورواب  فلم يقبل السلطان بل أ ر علا بقا ء بطرابزون  فعصا )سليم( وال د ج ـارا  
وسار  ي  مجعء من قبا ل التمل إىل بالد الروملىت وأرسـل والـ د جيشـا إلرهابـء. وضـا وجـ  مـن 

مــ ين  ) ن ريــة( ابنــء التصــميم علــا احملاربــة قبــل تعيينــء سورواب حقنــا للــ ماق وعينــء واليــا علــا 
 .60هـ917و)ودين( سنة 

وضــا و ــل إىل )كركــود( لــ  جنــاع أليــء )ســليم( ع مقاومتــء انتقــل إىل واليــة  ــارولان  
 واستلم إدار ا ب ون أمر أبيء  ليكون قريبا من القسطنطينية عن  ا اجة. 

هزمء وألـأد مث سار)سليم( إىل )أدرنء( وأعلن نفسء سلطاان علي ا  فأرسل وال د إليء من  
 إىل الفرار ببالد القرم. وأرسل جيشا  لر حملاربة )كركود(  سيا ف زمء أيضا.

لكن التزم )السلطان ابيزي ( ابلعفو عن ابنء )سـليم( بنـاق علـا إ ـاع االنكشـارية لـتعلق م 
 بء وإعادتء إىل والية  ن رية. 

القســـطنطينية ابحتفـــال تا ـــ   وع أانــاق توجـــء )ســـليم( إلي ـــا قابلـــء االنكشــارية وأتـــوا بـــء إىل
وساروا بء إىل سـراا السـلطان وهللالبـوا منـء التنـاتل عـن اضلـك لولـ د اضـذكور  فقبـل واسـتقال ع 
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وبعــ  ذلــك بعشــرين يومــا ســافر لإلقامــة ببلــ ة د وتيقــا فتــوع ع  61هـــ918 ــفر ســنة  8يــوم 
أن ولـ د د  سنة  وي عا بعض اضؤرل  67عن  62هـ918ربيع األول سنة  10الطريق يوم 

سنة ـ كما فعل )السلطان مراد 32إليء السم لوفا من رجوعء إىل منصة اضلك. ـ وم ة حكمء 
 ال ا  ( الذا سبق ذكرد. 

 
 

  63السلطان سليم األول 
 
ضا كان تعيينء مبساعىت االنكشارية يقتضىت توتيع اضكافهت علـي م حسـب اضعتـاد  أعطـا  

نء )سليمان( حاكمـا للقسـطنطينية  وسـافر  يو ـء إىل لكل نفر من م  س  دوكا  مث ع  اب
بــالد  ســـيا حملاربـــة الوتــء وأوالد الوتـــء حـــف ي ــ أ ابلـــء ب الليتـــء ومل يبــق لـــء منـــاتع ع اضلـــك  
فــاقتفا أاــر أليــء )أمحــ ( إىل أنقــرة  ومل يــتمكن مــن القــبض عليــء  لوجــود عالقــات بينــء وبــ  

 ــ  الســلطان. لكــن علــم الســلطان وــذد اةيانــة الــوتير )مصــطفا اب ــا( الــذا كــان هــ د مبقا
فقتــل الــوتير  ــر قتلــة جــزاق لــء وعــ ة لوــريد مث ذهــب إىل بور ــة حيــ  قــبض علــا  ســة مــن 

 أوالد إلوتء وأمر بقتل م. 
وبع ها توجء بكل سرعة إىل  ـارولان مقـر أليـء كركـود ففرمنـء إىل البـال وبعـ  البحـ  

 عليء ع ة أسابيع قبض عليء وقتل.
)أمحــ ( فجمــع جيشــا مــن حماتبيــء وقاتــل العســاكر الع مانيــة فــا زم وقتــل ابلقــر  مــن  أمــا 

. وضــا اهللامــأن لــاهللارد مــن ج ــة دالليتــء 64هـــ919 ــفر ســنة 17م ينــة )يكــىت  ــ ر( ع يــوم 
عــاد إىل م ينــة ادرنــة حيــ  كــان ابنتظــار ســفراق مــن البن قيــة واوــر واضوســكو وســلطنة مصــر  

هللاويلــة مبــا أن مطامعــء كانــت متج ــة إىل بــالد الفــر  الــ  كانــت فـابرم مــع مجــيع م ه نــة ضــ د 
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ألــذت ع النمــو واالرتقــاق ع عصــر ملك ــا ) ــاد إ اعيــل( الشــيعىت  فإنــء فــتح واليــة  ــريوان 
وبعـ ها فـتح العـراق العـر  وبـالد لراسـان ودلر بكـر  65هـ914وجعل مركزد م ينة ت يز سنة 

 ـم إىل أمالكــء  67هـــ916ة بوــ اد. وع سـنة وأرسـل أحــ  قـوادد فاحتــل م ينـ 66هـــ914سـنة 
بالد فارستان و ذربيجان وبذلك امت ت كلكتء من اةلـي  الفارسـىت إىل حبـر اةـزر ومـن منـابع 

 الفرات إىل ما وراق  ر امودارل. 
 

 ] قتل الشيعة [
وإلجيــاد ســبب للحــر  مــع ايــران أمــر )الســلطان ســليم( حبصــر عــ د الشــيعة اضنتشــرين ع  

اضتا ة لبالد العجم بطريقة سرية  مث أمر بقتل م مجيعـا. ويقـال أن عـ دهم كـان يبلـغ  الواللت
 68هـــ980/ سـنة  1/ و 5حنـو األربعـ  ألفـا وهــذد اضذحبـة كاضذحبـة الـ  حصــلت ببـاريا ع 

 اضش ورة ع التواريخ مبذحبء سان برتليمىت.
سـافر  يو ـء مـن م ينـة و  69وبع  ذلك أعلن )السلطان سليم( )الشاد إ اعيل( اب ر  

 . وع أاناق مسريد تبادل مع الشاد رسا ل مفعمة ابلسبا . 70هـ920حمرم سنة  22أدرنء ع 
وســار الــي  الع مــا  رــت قيــادة )الســلطان ســليم( نفســء كمــا جــرت بــء العــادة قا ــ ا 

عـب م ينة ت يز عا مة العجم  وكانت اليوحل الفارسية تتق قر أمامء ل عة مـن م لين ـك الت
اليـــوحل الع مانيـــة فينقضـــوا علـــي م. واســـتمروا ع تق قـــرهم إىل أراب  ت يـــز فوقـــع القتـــال بـــ  

فانتصــرت اليــوحل الع مانيــة  72هـــ 920رجــب ســنة  2ع  71اليشــ  ع وادا )جــان دران(

                                                        

 م.1508سنة  - 65

 م.1508سنة  - 66

 م.1510سنة  - 67

 م.1572أ سطا سنة  24- 68

 واضقصود أنء أعلن )السلطان سليم( ا ر  علا )الشاد ا اعيل(. - 69

 م.1514مار  سنة  19- 70

 الصحيح وادا )جال ران(. - 71

 م.1514أ سطا سنة  24- 72
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ووقــع ك ــري مــن قــوادد ع  73نصــرا مبينــا ضســاع ة الطوجييــة  ــا  وفــر الشــاد مبــا بقــىت مــن جيو ــء
أيضـــا إحـــ   توجاتـــء ومل يقبـــل الســـلطان أن يردهـــا لزوج ـــا بـــل توج ـــا ألحـــ   األســـر وأســـرت 

 كاتيب ي د انتقاما من الشاد. 
واسـتوىل علـا  74هــ 920رجب سنة  14وفتحت اض ينة أبواوا ودلل ا السلطان ع يوم 

لــزا ن الشــاد وأرســل ا إىل القســطنطينية. وكــذلك أرســل إلي ــا أربعــ    صــا مــن أم ــر  ــناع 
 نة.هذد اض ي

وعنــ ما أقبــل الربيــع بنضــارتء رجــع الســلطان إىل بــالد العجــم ففــتح قلعــة كومــاحل الشــ رية  
  مث رجــع إىل القســطنطينية اتركــا قــّوادد إلمــام فــتح الــواللت 75هـــ921وإمــارة ذا القــ ر ســنة 

 الفارسية الشرقية.
متنـاع أمر بقتل ع د عظيم من  باط االنكشارية الذين كانوا سـبب اال 76وضا و ل إلي ا

عــن التقـــ م ع بـــالد فـــار   كمــا ســـبق الـــذكر  لشـــية مــن امتـــ اد الفســـاد وعـــ م االهللااعـــة ع 
اليوحل  وأمر بقتل قا ىت عسكر هذد الفئة وا ء )جعفـر جلـيب( ألنـء كـان مـن أكـ  احملـرّك  

  ذا االمتناع. 
فـــء وبعـــ  عـــودة الســـلطان إىل القســـطنطينية فتحـــت اليـــوحل الع مانيـــة مـــ ا ن مـــاردين واور 

 .77والرقة واضو ل وبذا   فتح إقليم دلر بكر
ومل ينتء )السـلطان سـليم( مـن حماربـة الشـيعة وفـتح بـالد دلر بكـر واضو ـل حـف ألـذ ع  

االستع اد لفتح سلطنة مصر وسلطا ا )قانصود الوـورا(  وكـان الوـورا اسـتع  أيضـا حملاربتـء  
                                                        

أهــم أســبا  انكســار جــي  )الشــاد ا اعيــل( هــو عــ م وجــود جــي  نظــامىت لل ولــة وعــ م مــن  - 73
تعّرف م علا نظام اض فعية الذا كان سبب انتصار الع ماني  ع هذد اضعركة  ومع ذلـك فقـ  قـام )الشـاد 

الـذلرية  ا اعيل( مع عّ ة من اةيالة بعملية انتحارية ابقتحـام  ـفوس الع مـاني  وإابدة اضـ افع وإتـالس
 والعودة.

 م.1514سبتم  سنة  4- 74

 م.1515سنة  - 75

 أا إىل القسطنطينية.  - 76

وع بعض التواريخ انء قتل من الشيعة ع هذد البالد قتال عاما حف و ل عـ د القتلـا إىل سـتما ة - 77
 أل . )حمم ( .
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ع الع مــاني  علــا النصــر وقُت ــلو )الوــورا( ع فتقابــل اليشــان وُهــز مو )الوــورا( وســاع ت اضــ اف
 . 78هـ922رجب سنة  25أاناق ا زام الي  وسّنء مثانون سنة. وكان ذلك ع يوم األح  

وبع  هذد اضوقعة احتل )السلطان سليم( بكل س ولة م ا ن محاد ومحص ودمشق  وعـ  
 وا والة من هللارفء.

 ينــة القــاهرة ر مــا عــن مقاومــة اضماليــك هـــ دلــل الع مــانيون م923حمــرم ســنة  8وع يــوم 
الــذين حــاربوهم مــن  ــارع رلــر ومــن منــزل رلــر  حــف قتــل مــن م ومــن أهــا  البلــ  مــا يبلــغ 

  س  أل  نسمة .
وكــا جعــل لفــتح وادا النيــل أ يــة اترهيــة عظمــا أن )حممــ  اضتوكــل علــا هللا(  لــر ذريــة 

وط م ينة بو اد مقر لالفـة بـين العبـا  ع ال ولة العباسية الذا حضر أج ادد ضصر بع  سق
وكانت لء اةالفة مبصر ا ـاً  تنـاتل عـن حقـء ع  79هـ656قبضة )هوالكو لان التملا( سنة 

اةالفـــة اإلســـالمية إىل )الســـلطان ســـليم الع مـــا ( وســـّلمء ار ر النبويـــة الشـــريفة وهـــىت البـــريق 
  ومـن ذلـك التـاريخ  ـار كـل سـلطان والسي  وال دة. وسلمء أيضا مفاتيح ا رم  الشـريف 

 ع ما  أمريا للمؤمن  ولليفة لرسول ر  العاض  ) لا هللا عليء و لء وسلم( ا اً. 
ومكنت ال ولة الع مانية من إبقاق الـ لر اضصـرية رـت تصـرف ا حنـو مـأيت سـنة  مث أ لـت 

لنظـــام  فضـــعفت  ـــوكة ومل تلتفـــت ال ولـــة ضـــا كـــان نصـــل مـــن اضماليـــك مـــن األمـــور اض ّلـــة اب
ال ولة وهيبت ا ال  كانت  ا علا مصر  وألـذ البكـوات تك ـر مـن اضماليـك وتتقـو  وـا حـف 
فاقــت بقو ــا ال ولــة الع مانيــة ع الــ لر اضصــرية  فــهل األمــر والن ــىت  ــم ع ا كومــة و ــارت 

 ال ولة  ورية  ري حقيقية وكان من سبب ذلك إك ارهم من  راق اضماليك.
و كانـــت ال ولـــة تنب ـــت  ـــذا األمـــر ومنعـــت بيـــع الرقيـــق لكانـــت األمـــور ابقيـــة علـــا مـــا ولـــ

و ع ا )السلطان سليم( ولكن  فلت عن هذا األمر كما  فلـت عـن أمـور ك ـرية  ومـن ذلـك 
 ـق األهـا  الــذل واإلهانـة وهـاجر ك ــري مـن م إىل الـ لر الشــامية وا جاتيـة و ري ـا  ولربــت 

ة مـن قلـة اضـزارع  وعـ م االعتنـاق بتط ـري الـ اول واةلجـان الـ  علي ـا البالد وتعطلـت الزراعـ
مـ ار اةصـب. ونـت  مـن ذلـك ومـن لـوس ال ولـة مـن مكـن )البا ـا( ع ا كومـة أن تولبــت 

                                                        

 م.1516أ سطا سنة  24- 78

 م.1091سنة - 79
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 البكوات و ارت كلمت م هىت النافذة وانفردوا ابلتصرس. 
ن القـاهرة عا ـ اً سافر )السلطان سـليم( مـ 80هـ923وع أوا ل   ر سبتم  )ايلول( سنة 

إىل القســطنطينية  الــ   ـــارت مــن ذلـــك الوقــت مقـــر اةالفــة االســـالمية العظمــا  وع أانـــاق 
مرورد بصحراق العري  التفت لوتيرد األك  )يونا اب ا( ـ الذا كان فتح مصر علا  ري رأيـء 

تح ـا مل يعـ  ـ و قال لـء مـا معنـاد: أنـء قـ  أ  فتح ـا لالفـا لرأيـء  فجاوبـء )يـونا اب ـا( سن ف
عليء بشىتق إال قتل حنو نص  الـي  مبـا أنـء سـلم ا ةـا ن كـان  ر ـء التملـك علي ـا لنفسـء 
فال يؤمن وال د لل ولة  فوضب السلطان من هذا الكالم اضوجء إليـء بصـفة لـوم وأمـر بقتلـء ع 

 ا ال فقتل.
بانيا لي ــابرد وع أانــاق إقامــة الســلطان مب ينــة أدرنــء و ــل إليــء ســفري مــن قبــل كلكــة إســ 

بشـأن حريــة تلرة اضســيحي  للقـ   الشــري   الــذا كـان قــبال اتبعــا لسـلطنة مصــر وتبع ــا ع 
دلو ــا رــت  ـــل ال ولــة ع مقابلــة دفـــع اضبلــغ الـــذا كــان يــ فع ســـنول للمماليــك  فأحســـن 
الســلطان مقابلتــء و ــرع بقبولــء ذلــك إذا أرســل ملكــء رســوال  لــر  ــوال لــء حــق ابــرام معاهــ ة 

 البا  العا . مع
وكــان ع هــذد اضــ ة مشــتوال بتج يــز عمــارة حبريــة ضعــاودة الكــرة علــا جزيــرة رود  حبــرا  
وكان يستع  أيضا حملاربة  اد العجم  نيا  فجمع  سة عشر أل  فار  مب ينة قيصرية و م 
إلـي م االاــ  ألــ  جنــ ا مـن اضشــاة رــت قيــادة )فرحــات اب ـا( بيلــر بــك األانهللاــول  وأرســل 

لــــي م عــــ دا عظيمــــا مــــن اضــــ افع والــــذلا ر  لكــــن مل   لــــء اضنــــون بــــل عاجلــــء ع رحلتــــء مــــن إ
وألفــا هللابيبــء اةصو ــىت لــ   81هـــ926 ــوال ســنة 9القســطنطينية إىل أدرنــة  فتــوع ع يــوم 

موتـــــء عـــــن ا ا ــــــية ومل يبلوـــــء إال للــــــوتراق  فـــــاجتمع كـــــل مــــــن )بريحمم اب ـــــا( و)أمح اب ــــــا( 
اق هــذا األمــر حــف نضــر ولــ د )ســليمان( مــن إقلــيم  ــارولان  و)مصطفىبا ــا( وقــرروا إلفــ

 لوفا من أن ت ور االنكشارية كما هىت عاد م.
فكانت م ة حكمء كم ة حكم جـ د )حممـ  الفـاتح(. وكـان ميـاال لسـفك الـ ماق  فقتـل 
سـبعة مـن وترا ـء ألســبا  واهيـة. وكـان كـل وتيــر م ـ دا ابلقتـل ألقـل هفــوة  حـف  ـار يــ عا 

                                                        

 م.1517سنة  - 80

 م.1520أيلول سنة 22 - 81
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 ام موتء سن يصبح وتيرا لء.علا من ير 
 

 
 السلطان سليمان خان األول 

 
وهـو عا ـر ملـو   ل ع مـان. ومبجـرد و ـول  82هــ900ول  هـذا اضلـك  ـرة  ـعبان سـنة 

وكــان ع  83هـــ926 ــوال ســنة  16لــ  مــوت أبيــء قــام قا ــ ا القســطنطينية ودلل ــا ع يــوم 
 ليــل وهللالــب ا ــ ال اضعتــاد توتيع ـــا انتظــارد علــا إفريــز الســراا جنــود االنكشــارية فقــابلود ابلت

علي م عن  تولية كل ملك  وبعـ    ـر ذلـك اليـوم حضـر )بريحمم اب ـا( مـن أدرنـء وألـ  عـن 
 و ول ج ة )السلطان سليم( ع اليوم التا . 

 وال جـرت رسـوم اضقـاالت السـلطانية  فوفـ  األمـراق و الـوتراق واألعيـان  17وع  بيحة 
 د وي نئونء ابةالفة ع  ن واح  وهو يقابل م مبالبا ا ـ اد. وعنـ  يعزون السلطان مبوت وال

الظ ــر و ــل إليــء لــ  قـــ وم ال ــة ف ــرو ضقابلــة الــنع  لـــارو ال ينــة وســار ع النــاتة حـــف 
واروهــا الــملا  علــا أحــ  مرتفعــات اض ينــة  وأمــر ببنــاق جــامع  ــاهق وهــو ـ جــامع ســليمية ـ 

 وم رسة ع احملل الذا دفن فيء.
كانـــت ابكــــورة أعمالــــء بعـــ  توتيــــع النقــــود علـــا االنكشــــارية تعيــــ  مربيـــء )قاســــم اب ــــا( و 

مستشـــارا لا ـــا  وإبـــالغ توليتـــء علـــا عـــرحل اةالفـــة العظمـــا إىل كافـــة الـــوالة وأ ـــراس مكـــة 
واض ينـة ،طــاابت مفعمــة ابلنصــا ح وارلت القر نيــة اضبينـة فضــل العــ ل والقســر ع األحكــام 

إنه  مهن سهليمان وإنه  بسهم هللا   وكان يست ل لطاابتء ابرية الشـريفة: وولامة عاقبة الظلم
الرمحن الرحيم

84 . 
مث ألذ السلطان ع االستع اد برا وحبرا لفتح جزيرة رود  ال  مل يتمكن )السلطان حممـ  
الفـاتح( مــن فتح ــا لتكــون حلقــة اتصــال بــ  القســطنطينية ومصــر مــن ج ــة البحــر  ولكــىت ال 
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 م.1520سبتم  سنة  29- 83
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 مركز حص  ع وسر بالدد تلجأ إليء عمارات ال ول اضعادية لل ولة وقـت يكون للمسيحي 
ا ر   وأراد اإلسراع ع تتميم هذا العمل العظيم الذا عجز أسالفء عنـء لوجـود ملـو  أورواب 
مشتول  ع ج ات ألر  ال  كن م مساع ة الرهبنـة احملتلـة  ـا. فكـان ملـك فرانسـا )فرانسـوا 

الشـــ ري بــــ ) ـــار لكـــان( ملـــك إســـبانيا وأضانيـــا معـــا مشـــتول  مبحاربـــة  األول( و ـــارل اةـــاما
بعضــــ ما  والبــــااب )الون( العا ــــر مشــــتوال اادلــــة ومقاومــــة الراهــــب األضــــا  )لــــوار( مؤســــا 
مـــذهب ال وتســـتانت  وبـــالد اوـــر مضـــطربة ع الـــ الل بســـبب عـــ م اتفـــاق أمرا  ـــا وأعيا ـــا 

د األســـبا  محلـــت الســـلطان علـــا انت ـــات هـــذد و ـــور ســـن ملك ـــا )لـــويا ال ـــا (  كـــل هـــذ
الفر ة لفتح هذا ا صـن اضنيـع لكـن اقتضـت  ـفقتء أن يرسـل إىل ر ـيا الرهبنـة قبـل الشـروع 
ع ا ــر  كتــااب يعــر  عليــء إلــالق الزيــرة واالنســحا  من ــا بكــل مــن معــء مــن اضســيحي  

ســ م وألمــوا م  وضــا مل يقبــل الــذين يــؤارون اض ــاجرة علــا البقــاق متع ــ ا لــء بعــ م التعــر  ألنف
ر يســ م هــذا االقــملاع أمــر الســلطان العمــارة البحريــة فأقلعــت قا ــ د رود   وســافر هــو مــن 
هللاريــق الــ  إىل للــي  )مرمــورا( اضقابــل للجزيــرة مــن ج ــة  ســيا  وضــا أعيــت ا يــل ر ــيا هــذد 

رد أرسـل اانـ  مـن الرهبنة وا ء )فيلىت دا ليل أدام( الفرنساوا األ ل ونفـ ت مؤونتـء وذلـا 
يطلب منء السماع  م إبلالق الزيـرة ع مـ ة  85هـ929 فر سنة  2رهبانء إىل السلطان ع 

ااــين عشــر يومــا بشــرط أن تبتعــ  اليــوحل الع مانيــة عــن اض ينــة احملصــورة مســافة ميــل مــن كــل 
ج ا ــــا حــــف ال نصــــل للمحصــــورين  ــــرر عنــــ  لــــروج م فقبــــل الســــلطان ذلــــك  لكــــن ع 

نــء دلــل اض ينــة فريـق مــن االنكشــارا ر ــم أوامـر الســلطان واحتلــوا اض ينــة  وارتكبــوا  اةـاما م
كافــة أنــواع القبــا ح حســب عــاد م  فوضــب الســلطان وأمــر مبراعــاة  ــروط التســليم وعاقــب 
اضفس ين  فأعي  األمن وسادت السكينة. وع اليوم التـا  قابـل السـلطان ر ـيا الرهبنـة وأنعـم 

ســـافرت هـــذد الفئـــة اضمحضـــة نفســـ ا  86هــــ929 ـــفر ســـنة  13وع يـــوم عليـــء ،لعـــة ســـنية. 
للـ فاع عـن الـ ين اضسـيحىت وحماربـة اضسـلم  قا ـ ة جزيـرة مالطـة الـ  تنـاتل  ـا عن ـا )اضلـك 
 ـــاركان( واســـتمرت هـــذد الرهبنـــة انتلـــة وـــا حـــف احتل ـــا )بـــوانبرت( عنـــ  ق ومـــء مصـــر ســـنة 

                                                        

 م.1522ديسم  سنة  21- 85

 م.1523أول يناير سنة - 86

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 33 

 . 87هـ1213
اليــا علــا مصــر لوفــاة )لــري بــك( ع الوقــت الــذا كــان فيــء وعــ  اةليفــة )أمحــ  اب ــا( و  

السلطان حما را لزيرة )رود (  وضا و ل )أمح  اب ا( إىل القاهرة ألذ ع استمالة مـن بقـىت 
 من أمراق اضماليك إليء إبقطاع م األرا ىت وإ ضا ء عما يرتكبونء من أنواع ار م واضظامل .

مــــرة واحــــ ة واســــتوىل علــــا القلعــــة بعــــ  قتــــل  وضــــا رقــــق مــــن إلال ــــ م أعلــــن العصــــيان
حاميت ا  فأرسل إليـء السـلطان أمـرا بعزلـء مـن واليـة مصـر وابلعـود إىل ارسـتانة وتسـليم الواليـة 
ةلفــء )قــرد موســا(  فقتــل الرســول و)قــرد موســا( الــوا  ال يــ . مث لانــء أحــ  وترا ــء وا ــء 

لباديــة  فــاقتفا أاــرد حــف  ــبطء )حممــ  بــك( وأراد القــبض عليــء ف ــر  والتفــا عنــ  عــر  ا
وقتلـء وأرســل رأســء إىل ارســتانة  فعــ  ب لــء )قاســم اب ــا( الــوا  األســبق وكــوعق )حممــ  بــك( 

 .88هـ 1214بتقلي د و يفة )دفمل دار الوالية( سنة 
تـــذمر االنكشـــارية بعـــ  عـــودة الســـلطان مـــن م ينـــة  89هــــ931مـــار  ســـنة  25هـــذا وع 

لإلقامـة وـا ع فصـل الشـتاق و بـوا سـراا )إبـراهيم اب ـا(  الصـ ر  )أدرنة( ال  كان توجء إلي ا
األعظم الذا كان إذ ذا  مبصر  وحمل المر  وعـ ة أمـاكن ألـر  مـن منـاتل األعيـان وحـارة 
الي ود  ولـوال أن تـ ار  السـلطان اةطـب بنفسـء ألمتـ  العصـيان  لكنـء أسـكت م عـن السـلب 

ع  ذلـك عـزل بعـض ر سـا  م الـذين كـانوا سـبب هـذا والن ب بتوتيع أل  )دوكا( علي م  مث ب
 العصيان  وقتل بعض م.

ابحتفـــال  90هــــ931ديســـم  ســـنة  6وقابـــل )الســـلطان ســـليمان( الســـفري الفرانســـاوا ع 
تا ــ  وأجــزل لــء العطــال  وبعــ  أن عــر  عليــء الســفري مطالــب ملكــء وعــ د الســلطان مبحاربــة 

الســلطان سن كتــب ضلــك فرانســا بتــاريخ أوا ــل اوــر  لكــن مل مــض بين مــا معاهــ ة بــل اكتفــا 
هــ جـوااب يظ ـر لـء فيـء اسـتع ادد ضسـاع تء وهـذد  ـورتء نقـال عـن ترمجـة 932ربيع ال ـا  سـنة 

 الزق األول من اتريخ )جودت اب ا(:
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 هللا العلي املعطي املغين املعني

نبيــاق وقــ وة )بعنايــة حضــرة عــزة هللا جلــت ق رتــء وعلــت كلمتــء  ومبعجــزات ســي  تمــرة األ 
فرقــة األ ــفياق حممــ  اضصــطفا الك ــرية ال كــات  ومبــؤاترة قــ   أرواع محايــة األربعــة أ  بكــر 
وعمر وع مان وعلىت ر وان هللا تعاىل علي م أمجع   ومجيـع أوليـاق هللا  أان سـلطان السـالهللا  

حــر األســود  وبرهــان اةــواق  متــوو اضلــو    ــل هللا ع األر ــ   ســلطان البحــر األبــيض والب
ـــــــة( و)دلر بكـــــــر( و)كردســـــــتان(  ـــــــة )ذا الق ري ـــــــروم ووالي ـــــــىت وقرمـــــــان ال واألان ـــــــول والرومل
و)أذربيجــان( و)العجــم( و)الشــام( و)حلــب( و)مصــر( و)مكــة واض ينــة والقــ  ( ومجيــع دلر 
العر  واليمن وكالك ك رية أيضـا  الـ  فتح ـا  اب ـىت الكـرام وأجـ ادا العظـام بقـو م القـاهرة  

هللا بـــــراهين م  وبـــــالد ألـــــر  ك ـــــرية افتتحت ـــــا يـــــ  جاللـــــ  بســـــي  الظفـــــر  أان الســـــلطان أانر 
)سـليمان لــان( بــن الســلطان )ســليم لــان( بـن الســلطان )ابيزيــ  لــان( إىل )فرنســيا( ملــك 
والية فرنسا: و ل إىل أعتا  ملجأ السالهللا  اضكتو  الذا أرسلتمود مـع اتبعكـم )فرانقبـان 

ال  أو يتمود وا  فاهيا وأعلمنا أن عـ وكم اسـتوىل علـا بالدكـم  النشير( مع بعض األلبار
وأنكـم ارن حمبوســون وتســت عون مــن هــذا الانــب مــ د العنايــة ،صــوص لال ــكم  وكــل مــا 
قلتمود عر  علا أعتا  سرير س تنا اضلوكانية وأحاط بء علمىت الشري  علا وجـء التفصـيل 

  و ــيق م فكــن منشــرع الصــ ر وال تكــن فصــار بتمامــء معلومــا  فــال عجــب مــن حــبا اضلــو 
مشـــوول اةـــاهللار فـــان  اب ـــىت الكـــرام وأجـــ ادا العظـــام نـــور هللا مراقـــ هم مل يكونـــوا لـــال  مـــن 
ا ـر  ألجــل فــتح الـبالد ورد العــ و وحنــن أيضـا ســالكون علــا هللاـريقت م  وع كــل وقــت نفــتح 

نا مسلولة  فا ق سـبحانء البالد الصعبة والقالع ا صينة  وليولنا ليال و ارا مسروجة  وسيوف
وتعاىل ييسر اةري إبرادتء ومشيئتء  وأما ابقـىت األحـوال واأللبـار تف مو ـا مـن اتبعكـم اضـذكور 

 فليكن معلومكم هذا(
 رريرا ع أوا ل   ر  لر الربيعي  سنة اانت  واالا  وتسعما ة.  

 مبقام دار السلطنة  
 القسطنطينية احملروسة احملمية   
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 بالد اجملر وعاصمتها فتح  

 
وحــار  اةليفــة بــالد اوــر  فألــذوا ع التق قــر تتــبع م العســاكر اضظفــرة حــف قتــل ا لــب 

 الفرسان اورية وقتل ملك م ومل يع ر علا ج تء. 
فكانت هذد الواقعة سبب  ياع استقالل بالد اور سسرها لع م وجود جي   لـر يقـوم 

فو ـــا ع الـــبالد بســـبب مـــوت ســـلطا م  ولـــذلك أرســـل الع مـــاني  ع مســـريهم  و صـــول ال
مفاتيح اض ينـة إىل السـلطان فاسـتلم ا  وانتشـرت النـود ع  91أها  م ينة )بود( عا مة اور

مجيع أحناق اض ينة وع مجيع أرجـاق بـالد اوـر انهبـ  قـاتل  مـرتكب  كـل الفظـا ع الـ  ترتكب ـا 
 اليوحل  ري اضنتظمة عقب االنتصار.

بعـــ  دلـــول الســـلطان إىل م ينـــة )بـــود( مجـــع أعيـــان القـــوم وأمـــراقهم ووعـــ هم سن يعـــ  و 
)جان تابو ( أمري)ترانسلفانيا( ملكا علي م مث  ادر إىل مقر لالفتء مستصحبا معـء ك ـريا مـن 

 نفا ا البالد وأ  ا الكتب ال  كانت موجودة ع لزا ن )متيا  كورفن(. 
ل مصــر ع أوا ــل القــرن ال الــ  عشــر مــن ا جــرة فانــء وكــذلك فعــل )انبليــون( حينمــا دلــ

 ألذ ك ريا من كتب الفقء وأحكام الشريعة الوراق. 
مث أ ار ملك النمسا علا اور وفتح م ينـة )بـود( فسـار اةليفـة األعظـم إىل م ينـة )بـود( 

ن سـبتم  وابتــ أ ا صــار لكــن مل يلبـ  )فردينــان( ملــك النمســا أ 3عا ـمة اوــر  فو ــل ا ع 
عا مة النمسا  وع ال امن منء هللالب قا   ا اميـة  92فر هاراب من )بود( قا  ا م ينة )ولنء(

النمســـاوية مب ينـــة )بـــود( تســـليم اض ينـــة وقالع ـــا إذا وعـــ هم الســـلطان ابلســـماع  ـــم ابةـــروو 
بـــ ون تعـــر   يـــا م  وضـــا أجـــاوم الســـلطان لـــذلك أللـــوا اض ينـــة  وع حـــال لـــروج م من ـــا 

ي م االنكشــارية وقتلــوا أ لــب م  ــري هللاــا ع  ألوامــر ر ســا  م م ــ دين مــن ر ــب ع انقــض علــ
 منع م من القواد والضباط.

                                                        

 (.بودابست عا مة اور )هنوارل( وهىت ع اال ل مؤلفة من م ينت  )بود( و)بست - 91

)فينّـا( أو )ولنــة( كمـا يكتب ــا االتـرا    ال ــم يلفظـون حــرس الـواو قريبــا مـن حــرس الفـاق. وهــىت  - 92
 عا مة النمسا.
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ولنذكر هنا حاداة  نيعة وهىت قتل السلطان لول د األك  )مصـطفا( بنـاق علـا دسيسـة  
إح   توجاتء اضسماة ع كتب اإلفرن  )روكسالن( أما ع كتـب الـمل  فا  ـا )لـورم(  ذلـك 

 يتوىل بع د ابن ا )سليم(  وضا  ا من ال قـة ابلصـ ر األعظـم )رسـتم اب ـا( ـ إذ كـان تعيينـء حف
مبساعي ا ل   السلطان بع  موت )إل  اب ا( وما تالت تسـاع د حـف توجـء السـلطان ابنتـء 
 منء ـ فكا فتء مبر ووا  وهو م ي  الطريق لتو  ابن ا )سليم( فانت ز هذا الوتير فر ة انتشـا 

ووجــود )مصــطفا(  ــمن قــواد الــي    93هـــ960ا ــر  بــ  ال ولــة وكلكــة العجــم ع ســنة 
وكتـــب إىل أبيـــء سن ولـــ د نـــر  االنكشـــارية علـــا عزلـــء وتنصـــيبء كمـــا فعـــل )الســـلطان ســـليم 
األول( مــع أبيــء )الســلطان ابيزيــ  ال ــا (  فلمــا و ــل هــذا اةــ  إىل الســلطان  وكانــت والــ ة 

تويري أفكارد حنـود  قـام ع ا ـال قا ـ ا بـالد العجـم متظـاهرا سنـء يريـ  )سليم( ق  مكنت من 
 12أن يتوىل قيادة الي   وضا و ل إىل اضعسكر است عا ول د اضسـك  إىل سـرادقء ع يـوم 

  ومبجرد و ولء إىل ال الل لنقء بعـض ا جـا  اضنـوهللا  بتنفيـذ م ـل 94هـ 960 وال سنة 
 ا توجة وال د وع م ت بت أبيء كا نسب إليء.هذد األوامر  فقتل   ي  دسا 

مث نقلت ج تء إىل م ينة )بور ة( ودفنت مع ج   أج ادد. ومل تكت  هذد اضـرأة بقتـل  
)مصـطفا ســلطان( بــل أرســلت إىل م ينــة بور ــة مـن قتــل ابنــء الر ــيع. وقــال ع ذلــك بعــض 

 الشعراق:
 لدااي دهر وحيك ما أبقيت يل جلدا وأنت والد سوء أتكل الو  
أمــا اإلنكشــارية ف ــاروا وهللالبــوا مــن الســلطان قتــل الــوتير )رســتم اب ــا( اضــ بر  ــذد اضكيــ ة  

حبا ع حفس منصبء  فعزلء السلطان تسـكينا ةـاهللارهم ووىل مكانـء الـوتير )أمحـ  اب ـا(. لكـن 
مل ي ــ أ ابل توجـــة الســـلطان حــف أ ـــرت توج ـــا علــا قتـــل هـــذا الــوتير وإرجـــاع )رســـتم اب ـــا( 

 ء علا تنفيذ سيو أ را  ا  فقتلء السلطان. مكافأة ل
وكــان للســلطان )ســليمان( ابــن  لــر ا ــء )ج ــانكري( حــزن حــزان  ــ ي ا علــا قتــل أليــء 
مصــطفا حــف تــوع  ــ ي  احملبــة األلويــة بعــ  مــوت أليــء بقليــل  والتلــ  ع موتــء أنــء قتــل 

 نفسء أمام وال د بع  ان بكّتء علا قتل أليء  وقيل  ري ذلك. 
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ن هذد ا اداة لامة الفظا ع  بل أعقب ا بقتل ابنء ال ا  )ابيزي ( وأوالدد اةمسـة  ومل تك
وذلك أن مرّ  )ابيزي ( اض عو )اللء مصطفا( ع  ان ر لا ة )سليم سلطان( ولكون هـذا 
األمري كان هشا مزامحة أليء )ابيزي ( لء ع اضلك بع  موت أبي ما كا ـ  )اللـء مصـطفا( 

ار   ر علا )ابيزي ( ليقتلء ويكون هو )سليم( الوارث الوحي  ضلـك  ل ع مـان  سنء يري  إيو
فألــذ )مصـــطفا( يبحـــ  عـــن الطريقـــة اضو ـــلة حـــف ا ـــر  الســـلطان عليـــء فأرســـل الســـلطان 
رســال إىل )ابيزيــ ( وأوالدد فقتلــوهم مجيعــا  وهــم )ابيزيــ ( وأوالدد األربعــة )أورلــان( و)حممــود( 

ونقلــت ج ــ  م  95هـــ969حمــرم  15م ينــة قــزوين بــبالد العجــم ع  و)عبــ  هللا( و)ع مــان( ع
إىل م ينـة )ســيوا ( حيــ  واروهــا ال ـر . وكــان لـــ )ابيزيــ ( ابـن  ــوري ع م ينــة بور ــة ف نــق 
أيضـا ودفــن ع جانــب والــ د والوتـء. وع أوا ــل  ــ ر ســبتم  ا ـت  مــر  الســلطان وتــوع ع 

 ية  وكانت م ة ملكء مثانية وأربع  سنة.عن أربع وسبع  سنة قمر  96هـ974 فر سنة  20
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 السلطان سليم خان الثاين

 
وهــو ابــن )روكســالن( الروســية   97هـــ930رجــب ســنة 6ولــ  )الســلطان ســليم ال ــا ( ع 

  وبعــ  أن 98هــ974ربيـع أول سـنة 9وتـوىل اضلـك بعـ  مـوت أبيـء وو ـل إىل القسـطنطينية ع 
 وار( لالحتفـــال إبرجـــاع ج ـــة والـــ د إىل مكـــ  وـــا يـــوم  ســـار علـــا عجـــل إىل م ينـــة )ســـك

 القسطنطينية  فقابلء لارو اض ينة سفراق فرنسا والبن قية القادم  لت نئة ابضلك. 
أكتــوبر أرســل الرســل إىل كافــة اضمالــك اةارجيــة والــواللت  6وضــا و ــل م ينــة  ــوفيا ع 

  م ينــة بلوــراد ومكــ  ال الليــة هــ هم مبــوت أبيــء وتوليتــء علــا عــرحل  ل ع مــان  ومن ــا قصــ
في ا حف أتـا الـوتير )حممـ  اب ـا  ـقللىت(   ـة والـ د  وذلـك أن الـوتير )حممـ  اب ـا( مل يعلـن 
بوفاة )السلطان سليمان( إال ع أاناق عودتء من م ينـة )سـك وار( إىل بلوـراد  بـل أوهـم النـ  

عـ  موتـء بنحـو  سـ  أن السلطان مريض وال  كن ألح  مقابلتء وضا أعلن موتـء إىل النـود ب
يومــا لبســت اليــوحل عليــء ا ــ اد وســاروا إىل بلوــراد حيــ  كــان )ســليم ال ــا ( ع انتظــارهم  
فطلبت النود منء أن يوتع علي م العطال اضعتادة  فـأس مث أذعـن لطلبـا م إل  ـارهم العصـيان 

نـء أعطـا امتيـاتات  والتمرد وع م إهللااعت م أوامر  ـباهللا م وامت ـا م  ـم حبضـور السـلطان  مث ا
 ك رية ل جانب وق  ك رت اضنكرات ع ع  ة لصو ا  ر  اةمر.

وأّي  )السلطان سليم( االمتيـاتات القنصـلية الـ  حصـلت بـ  والـ د )السـلطان سـليمان(  
وملــك فرنســا وتاد علي ــا امتيــاتات ومعاهــ ات ألــر  فســحت اوــال أمــام القنا ــل الفرنســية 

ة لل ولـة الع مانيـة  وبــذلك  ـارت فرنسـا ملكـة التجـارة ع البحــر للتـ لل ع الشـؤون ال الليـ
األبــــيض اضتوســــر ومجيــــع الــــبالد التابعــــة لل ولــــة  وأرســــلت رــــت  ــــل هــــذد اضعاهــــ ات عــــ ة 
إرســاليات دينيــة كااوليكيـــة إىل كافــة بـــالد ال ولــة اضوجـــودة وــا مســـيحيون  لصو ــا ع بـــالد 

فرنســـا. وكانـــت هـــذد االمتيـــاتات اضوجبـــة لضـــع   الشـــام  لتعلـــيم أوالدهـــم وتـــربيت م علـــا حمبـــة
ال ولــة بســـبب تــ لل القنا ـــل ع اإلجـــراقات ال الليــة بـــ عو  رفـــع اضظــامل عـــن اضســـيحي   
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وا اذهـــا  ـــا ســـبيال المتـــ اد نفوذهـــا بـــ  رعـــال ال ولـــة اضســـيحي   وأهـــم نتـــا   هـــذا التـــ لل 
نيـة ع حفـس جنسـية ولوـة كـل  ـعب وأ رد مهال وأو ء عاقبة استعمال هـذد اإلرسـاليات ال ي

مسيحىت  حـف إذا  ـعفت ال ولـة أمكـن هـذد الشـعو  االسـتقالل مبسـاع ة الـ ول اضسـيحية 
 أو االنضمام إىل إح   هذد ال ول  كما  وه  ذلك ع هذا القرن األلري.

 
 

 واقعة ليبانت البحرية 
 
ــــ ( و) نتــــء(   و ريهــــا بــــ ون أن وع هــــذد األانــــاق  ــــزت اضراكــــب الع مانيــــة جزيــــرة )كري

تفتح ــا  واحتلــت مــ ا ن )دلســنيو( و)انتيبــارا( علــا البحــر )األدرلتيكــىت( وضــا رأت البن قيــة 
تولــب الع مــاني  علي ــا وفــتح ك ــري مــن بالدهــا اســتعانت ابســبانيا والبــااب  و  بيــن م االتفــاق 

مـراكب م وجعلـوا علا حماربة ال ولة حبرا  لوفا من امتـ اد سـلطت ا علـا بـالد إيطاليـا  فجمعـوا 
)دون جــوان( ابــن ) ــارلكان( ـ ســفاحا مــن إحــ   لليالتــء ـ أمــريا علي ــا. فســارت ســفن 
اضســـيحي  إىل  ـــواهللااق ال ولـــة  وكانـــت تلـــك ال وانةـــة اض تلطـــة مؤلفـــة مـــن ســـبع  ســـفينة 

 اسبانيولية وما ة وأربع  سفن البنادقة واانا عشر للبااب وتسعة من سفن رهبنة مالطء.
مجـــاد  األول  17ســـفينة ع  300هـــذد ال وانةـــة العمــارة الع مانيـــة مؤلفـــة مــن  وقابلــت 
ابلقــر  مــن ليبنتــء  وا ــتبك بيــن م القتــال مــ ة اــالث ســاعات متواليــة انت ــا  99هـــ979ســنة 

ســفينة ع مانيــة  وأحرقــت وأ رقــت  130األمــر بعــ ها ابنتصــار ال وانةــة اضســيحية  فألــذت 
ري. وهــذد أول واقعــة حصــلت بــ  ال ولــة مــن ج ــة ألــ  أســ 30مــ فعا و 300و نمــت  94

وأك ــر مــن دولتــ  مســيحيت  مــن ج ــة ألــر . وا ــملا  البــااب في ــا يــ ل علــا أن احملــر   ــذد 
التألبـــات  ـــ  ال ولـــة هـــو الـــ ين  كمـــا أي تـــء ا ـــوادث وا ـــرو  فيمـــا بعـــ  ال السياســـة كمـــا 

 ي عون.
 وكان  ذا الفوت رنة فرع ع قلو  اضسيحي  أمجع.
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توع )السلطان سليم ال ا (  وعمرد اان  و سون سنة  100هـ982 عبان سنة  27وع 
قمريــة  ومــ ة حكمــء مثــا  ســن  و ســة أ ــ ر  وتــوع عــن ســتة أوالد وهــم: )مــراد( و)حممــ ( 
و)ســليمان( و)مصــطفا( و)ج ــانكري( و)عبـــ  هللا( واــالث بنــات تـــوىل بعــ د ابنــء )الســـلطان 

 مراد ال ال (.
 

 
 مراد خان الثالث  السلطان 

 
وكانـــت فارـــة  101هــــ953مجـــاد  األوىل ســـنة  5ولـــ  هـــذا الســـلطان ابلقســـطنطينية ع  

أعمالء أن أ  ر أمرا بع م  ر  اةمر الذا  اع استعمالء ألم السلطان السـابق وأفـرط فيـء 
ل النود االنكشارية  ف ـار االنكشـارية لـذلك وا ـطرود إلابحتـء  ـم مبقـ ار ال يملتـب منـء ذهـو 

العقـــل وتكـــ ير الراحـــة العموميـــة. وأمـــر بقتـــل ألوتـــء  وكـــانوا  ســـة  ليـــأمن علـــا اضلـــك مـــن 
 اضناتعة  إذ  ار قتل األلوة عادة تقريباً.

وع ألمــء رصــلت )إيــزابال( ملكــة اإلنكليــز علــا امتيــات لصو ــىت لتجــار بالدهــا  وهــىت  
  بـــل كانـــت الســـفن علـــا ان مراكب ـــا رمـــل العلـــم اإلنكليـــزا  وكـــان ال جيـــوت  ـــا ذلـــك قـــبال

الــتالس أجناســ ا  مــا عــ ا ســفن البن قيــة  ال تــ لل إىل مــوانو ال ولــة إال رــت  ــل العلـــم 
الفرنســـاوا لـــيا إال  كمـــا قضـــت بـــذلك الع ـــود الـــ  أبرمـــت مـــع )الســـلطان ســـليمان( وابنـــء 

 )السلطان سليم ال ا (  وجت دت ع أوا ل حكم هذا السلطان.
ة دالليـــة ع كلكـــة مـــراك  ابضوـــر  األقصـــا  وانتع حصـــلت فتنـــ102هــــ 986وع ســـنة  

تعيم ــــا الســــلطان ع اضلــــك  وحصــــلت بين مــــا عــــ ة وقــــا ع م مــــة وألــــريا اســــتنج  ســــلطا ا 
ابلع مــــاني  واســـــتعان مـــــ عىت اضلـــــك ابل توـــــالي   فـــــأوعزت ال ولـــــة أو اب ـــــرا )حممـــــ  اب ـــــا 

ء. والتقـــا الـــمل  وال توـــال  ـــقللىت( لـــوا  هللاـــرابلا ابجنـــاد ســـلطا ا الشـــرعىت فأســـرع مبســـاع ت
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ابلقــر  مــن حمــل يقــال لــء القصــر الكبــري  وكــان يومــا مشــ ودا دارت فيــء الــ ا رة علــا ال توــال 
وقتــل فيـــء ر ــيا ال ـــا رين اضســـتنج  وــم. وبعـــ  مــام النصـــر وإعـــادة األمــن والســـكينة إىل ربـــوع 

لك دللــت كلكــة مــراك  عــادت اليــوحل الع مانيــة حاملــة مــا أ ــ ق علي ــا مــن ا ــ ال. وبــذ
مراك   من دا رة نفوذ ال ولة و ار مشال أفريقيا سمجعـء اتبعـا  ـا مامـا أو لا ـعا لنفوذهـا. 
ومل يبــق  ــا ع عصــران هــذا إال واليــة هللاــرابلا والســيادة اال يــة علــا مصــر. واســتولت فرانســا 
ع علا تـونا والزا ـر  و ـارت مـراك  ميـ ان مسـابقة ل سـا ا األجانـب تسـعا كـل دولـة 

 اتدلد نفوذها وا  وبعبارة ألر  البتالع ا.
وع  ضــون ذلــك قتــل اةليفــُة الصــ رو األعظــم )حممــ  اب ــا  ــقللىت( الــذا حــافس علــا  

نفوذ ال ولة بع  موت )السـلطان سـليمان( ومكـن بسياسـتء ودها ـء مـن إبـرام الصـلح مـع دول 
  وفتحـــت جزيـــرة قـــ ص بتعليماتـــء أورواب اضعاديـــة  ـــا  وأنشـــأ عمـــارة حبريـــة بعـــ  واقعـــة )ليبنتـــء(

وإر ـــاداتء  وكـــوفو علـــا ل ماتـــء الليلـــة ابلقتـــل ال لـــذنب جنـــاد أو جنايـــة ارتكب ـــا  بـــل هـــىت 
دسا ا حا ية السلطان قضت عليء ابضوت   را تبعا ل سا ا األجانـب الـذين ال يـروق ع 

وا إليـء مـن قتلـء أعين م وجود م ل هذا الوتير ي ير دوال  األعمال علا حمور االستقامة  ف سـ
 لصــا مــن  ــادق ل متــء لل ولــة. فكــان موتــء  ــربة  ــ ي ة وحمنــة عظيمــة الســيما وقــ  ك ــر 
بعــ د تنصــيب وعــزل الصــ ور.. فعــ  أوال مــن يــ عا )أمحــ  اب ــا( مث عــزل ع أ ســطا ســنة 

وعـ  بعــ د )سـنان اب ـا( أحــ  القـواد اضشـ ورين وأحــ  ر سـاق الـي  احملــار  ع  103هــ988
وتـوىل قيـادة هــذا الـي  بعـ  مـوت قا ـ د العــام )مصـطفا( ـ الـذا قيـل إنــء 104(بـالد )الكـرو

انتحر مسـموما لعـ م حصـولء علـا منصـب الصـ ارة ـ ولكنـء عـزل مـن منصـبء بعـ  قليـل ونفـىت 
إىل لارو البالد  وتـوىل مكانـء )سـياو  اب ـا( اوـرا األ ـل ع الصـ ارة العظمـا  و)فرهـاد( 

ام قا ـــ ا عامــا للجـــي  احملــار  ع )الكـــرو( ومل شت هـــذا أو)فرحــات اب ـــا( أحــ  القـــواد العظــ
القا   سعمال تذكر لع م انقياد االنكشارية وامت ا م ألوامر ر سا  م  مث  ار )ع مـان اب ـا( 

 الص ر األعظم.
فسار ع جي  )عرمرم( مؤل  من ما ت  وست  أل  مقاتـل  قا ـ ا بـالد ) ذربيجـان(  
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 قصــ  م ينــة )ت يــز( عا ــمة العجــم فــ لل ا بعــ  أن انتصــر فالملق ــا بــ ون ك ــري مقاومــة  مث
علا )محزة مريتا( وتـر  في ـا حاميـة قويـة. وبعـ  أن اسـتمرت ا ـر  سـجاال بـ  الـ ولت  حنـو 
ســت ســنوات تــوع ع لال ــا الصــ ر األعظــم )ع مــان اب ــا( ســر عســكر الــي    الصــلح 

 والسكينة.
شــارية الــذين كــانوا يفضــلون اســتمرار ا ــرو  إال أن هــذد الســكينة مل تكــن لمل ــىت االنك 

للن ــب والســلب وارتكــا  مــاال لــري فيــء  فكانــت إذا انقطعــت ا ــرو  مــردوا وارتكبــوا هــذد 
القبا ح ع بالد ال ولة اضعسكرين وا  بل وع نفا ارستانة. فلما بلو م أن اض ـابرات سـا رة 

طينية  وهللالبـوا تسـليم )الـ فمل دار( ان ــر بـ  ال ولـة والعجـم للو ـول إىل الصـلح  روا ابلقسـطن
اضاليـــة و)حممـــ  اب ـــا( بكلربـــك الرومللـــىت لقتل مـــا  بـــ عو  أ مـــا أرادا أن يصـــرفا إلـــي م نقـــودا 
انقصـة العيــار! وحا ــرو ا ع منز مــا إىل أن قتلو ــا  ــر قتلــة  ومل يقــو الســلطان علــا مــنع م. 

ع م ينــة )بــود( وقتلــوا والي ــا  وع ع ارســتانة وألــر   105هـــ1001ومــردوا مــرة ألــر  ســنة 
القـــاهرة وع الت يـــز كـــا يطـــول  ـــرحء  وو ـــلت وـــم القحـــة إىل  لرهـــا. ولـــذلك أ ـــار )ســـنان 

هـــ س ــوا م مبحاربــة بــالد اوــر  وأوعــز إىل 997اب ــا( الــذا أعيــ  إىل منصــة الــوتارة ع ســنة 
ر إعالان للحر   لكن هـل )حسن اب ا( وا  بالد البشناق )بوسنء( أن جيتات ح ود بالد او

يرجـــا جنـــاع أو فـــالع حقيقـــىت مـــن جيـــوحل بلـــغ عنـــ ها عـــ م النظـــام ال رجـــة القصـــو  حـــف 
 استطالت لقتل الوالة وعزل ا كام؟ 

هـــ  مث أعيــ  )ســياو  999وع هــذد األانــاق و  )فرهــاد اب ــا( منصــب الصــ ارة ع ســنة  
مجـاد  األوىل  8ق عيـاق وتـوع مسـاق هـ   مث أ يب السلطان ب ا1000اب ا(  ل ا إلي ا سنة 

ولـــء مـــن العمـــر  ســـون ســـنة  وكانـــت مـــ ة ملكـــء إحـــ   وعشـــرين ســـنة  106هــــ1003ســـنة 
تقريبــاً. وكــان ك ــري اضيــل القتنــاق الــوارا ا ســـان عــامال مبشــور ن  وكــان مــن  ــمن حظياتـــء 

عـــت ع جاريـــة بن قيـــة األ ـــل مـــن عا لـــة  ـــ رية وـــا ا  ـــا )ابفـــو( ســـباها قرا ـــ  البحـــر وبي
الســراا الســـلطانية و يــت ) ـــفية(  ا ـــطفاها الســلطان لنفســـء وتــ للت ك ـــريا ع السياســـة 

 اةارجية  وساع ت بالدها األ لية ك ريا وهىت وال ة )السلطان حمم  ال ال (.
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 السلطان حممد خان الثالث 
 
وتــــوىل بعــــ  مـــوت أبيــــء )مــــراد  107هــــ 974ذا القعــــ ة ســــنة  7ولـــ  هــــذا الســـلطان ع  
لــ ( وهــو ابــن ) ــفية( اإليطاليــة األ ــل  وكــان لــء تســعة عشــر ألــا  ــري األلــوات فــأمر ال ا

 ،نق م قبل دفن أبيء  ودفنوا معا جتاد أل وفيا.
وع أوا ل حكمء سار علا أار سلفء ع عـ م اةـروو إىل ا ـر  وتـر  أمـور ال الليـة ع  

 عا )حسـن اب ـا(  ففســ وا أيـ ا وترا ـء  الـذين مـن م )سـنان اب ـا( و)جفالـة تادد( و لـر يـ
والعسـكرية  وقللـوا عيـار العملـة حـف عـال الضـجي  مـن  108ع األر  وابعوا اضنا ب اضلكية

مجيــــع ال ــــات  وتعاقــــب ا ــــزام اليــــوحل الع مانيــــة أمــــام ) ا يــــل الفاللــــىت(  فضــــم لســــلطانء 
ود القــواد مبســاع ة اليــوحل النمســاوية إقلــيم البوــ ان وجــزقا عظيمــا مــن ترنســلفاليا  لعــ م وجــ

 األكفاق لص هم.
وع ابتــ اق القــرن الســابع عشــر للمــيالد حصــلت ع بــالد )األانهللاــول( اــورة دالليــة كــادت 
تكــون وليمــة العاقبــة علــا ال ولــة  لصو ــا ونــريان ا ــرو  مســتعر  يب ــا علــا حــ ود اوــر 

هـــىت )يســـمو ا ابلملكيـــة علوفـــء جـــا( الـــ   109والنمســـا. وذلـــك أن فرقـــة مـــن اليـــوحل اضـــؤجرّة
 111للجيوحل اضنتظمة  مل ت بت ع واقعـة )كـرتت( 110ابلنسبة لإلنكشارية كنسبة )البا بوتق(

بل وّلت األدابر وركنـت إىل الفـرار فنفيـت إىل واللت  سـيا وأهللالـق علي ـا اسـم )فـرارا( رقـريا 
مــع أليــء اضســما )د  حســن( وا  بوــ اد   112 ــم وعــ ة لوــريهم. وهنــا  اّرــ  )قــرد لتجيــىت(
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 وسوسة أليء وكفر بنعمة ال ولة وجاهر بعصيا ا. فاتبع 
فأرســل  ـــقللىت )حســـن اب ـــا( مـــع جـــي  جــرار  حملاربت مـــا وانتصـــر علـــا )قـــرد لتجيـــىت(  

وألأد إىل االحتمـاق  بـال )جـانق( علـا البحـر األسـود حيـ  تـوع مـن الـراع الـ  أ ـابتء ع 
ا  ــقللىت )حســن اب ــا( وقتلــء ا ــر  اتركــا ألــاد ل لــذ ب ــأرد. وفعــال فــات )الــ   حســن( علــ

علا أسوار م ينة )توقات(  مث هـزم والة دلربكـر وحلـب  ودمشـق وحا ـر م ينـة )كواتهيـة( 
  واستفحل أمرد حف ليفت العاقبة. وضا رأت ال ولة جتسـم هـذد الناتلـة 113هـ1010ع سنة 

ت  مث ألـــذت ع اســـتعمال هللاـــرق الســـلم والتـــودد  فأجزلـــت إليـــء العطـــال وأ ـــ قت عليـــء ا بـــا
 عر ت عليء والية )بوسنء( فقبل بع  تعلالت ك رية وو ع السالع.

وأعقبــت هــذد ال ــورة العظيمــة اــورة ألــر  ع نفــا ارســتانة كــاد  ــرها يتعــ   إىل نفــا 
اةليفة  وذلك أن جنود السباد ـ أا اةيالة ـ هللالبوا من ال ولة أن تعـو  علـي م مـا فقـ ود مـن 

بــالد  ســيا ـ الــ  كــانوا يســمو ا )مــارا( ـ بســبب فتنــة )قــرة ربــع اإلقطاعيــات اضعطــاة  ــم ع 
لتجيىت( و)د  حسن(  سيا الصور   وضا مل يكن ع وسع ال ولـة تلبيـة هللالـب م لـنقص دلل ـا 
هــىت أيضــا بســبب هــذد الفتنــة  مــردوا و روا وهللالبــوا  ــب مــا ع اضســاج  مــن التحــ  الذهبيــة 

 والفضية.
وعمـــرد  114هــــ1012رجـــب ســـنة  12وكانـــت وفاتـــء ع وع هـــذد الســـنة تـــوع الســـلطان  
 سنة وم ة حكمء تسع سن  وللفء ابنء )أمح  األول(.37

 

                                                        

 م.1601سنة  - 113
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 السلطان أمحد خان األول  

 
فتــوىل اضلــك ومل يتجــاوت ســّنء  115هـــ998مجــادا ال انيــة ســنة  12ولــ  هــذا الســلطان ع  

زد بـ  اةـ م و الـوارا. الرابعة عشر إال بقليل ومل يؤمر بقتل أليء )مصطفا( بل اكتفا حبج
وكانت أركان ال ولة  ري  بتة ع كافة بالد  سيا وانر ا ر  مستعرة علا ح ود العجـم  ـرقا 
والنمســـا  ـــراب  وكانـــت ا ـــر  مـــع العجـــم  ـــ ي ة الوهللاـــأة ع هـــذد اضـــرة لتـــو  )الشـــاد عبـــا ( 

را  األحـوال ع . وكا جعل  ا أ ية أعظـم مـن كافـة ا ـرو  السـابقة ا ـط116الش ري قياد ا
ــــواللت الشــــرقية عمومــــا وســــعىت كــــل أمــــة مــــن األمــــم اض تلفــــة الناتلــــة وــــا للحصــــول علــــا  ال

لشـ ة سسـء وقـوة  117االستقالل. وكان أهم ر ساق هذد ا ركة رجال كردل لقب ) ان بـوالد(
 إق امء واألمري )ف ر ال ين ال رتا( و ري ا.

بـــــالد العـــــراق العجمـــــىت الـــــ  ألـــــذها وانت ـــــز )الشـــــاد عبـــــا ( هـــــذد الفر ـــــة الســـــملجاع  
 ووان و ري ا. 118الع مانيون  واحتل م ا ن ت يز

وضناسـبة ا ــمحالل جيــوحل ال ولــة ع هــذد ا ـرو   الــ  اســتمرت عــ ة ســنوات متواليــة  
  119هــ1020أ سـطا سـنة  5وموت أهم قوادهـا لصو ـا الصـ ر األعظـم )قويـوجىت( يـوم 

مبساعىت )نصـوع اب ـا(  120هـ1021بين ما ع سنة تراسلت ال ولتان علا الصلح  و  األمر 
                                                        

 م.1590ابريل سنة  18- 115

ونودا بء ملكا ع لراسان   1585ضلك سنة لقب هذا الشاد ابلكبري  ولل  حمم  مريتا ع ا - 116
مث سـار إىل م ينــة مشـ   ـ الـ  كانــت قــ  احتلت ـا قبا ــل األوتبــك ـ فاست لصــ ا مـن م  وانتصــر علــي م 

م مث حار  المل  واست لص من م الواللت الـ  سـبق ألـذها مـن كلكـة 1597بقر  م ينة هرات سنة 
كر  مث ار  مـع  ـركة ا نـ  االنكليزيـة وهللاـرد ال توـالي  مـن الصفوي  واحتل م ا ن بو اد واضو ل ودلرب

 م بع  أن حكم البالد م ة االث وأربع  سنة.1628هـ اضوافقة سنة 1037اور هرمز. وتوع سنة 

 أا ذو الروع الفوالذية. - 117

 األ ح: اسملجع ف ىت كانت عا مة ال ولة الصفوية ألم )الشاد إ اعيل(. - 118

 م.1611سنة  - 119

 .1612سنة  - 120
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الـــذا تـــوىل منصـــب الصـــ ارة بعـــ  مـــوت )قويـــوجىت مـــراد اب ـــا( علـــا أن تـــمل  ال ولـــة ضملكـــة 
العجــم األقــاليم والبلــ ان والقــالع وا صــون الــ  فتح ــا الع مــانيون مــن ع ــ  الســلطان الوــاتا 

 )سليمان األول القانو ( مبا في ا م ينة بو اد.
أن ا رو  انقطعت علا كافة ح ود ال ولة تقريباً  إال أنء ق  حصـلت مـا بـ  هذا ولو  
بعض مناو ات حبرية ب  مراكب ال ولة وسفن رهبان  122هـ1024وسنة  121هـ1020سنة 

)مالطــء( وملــك اســبانيا وواللت إيطاليــا  كــان الفــوت في ــا  البــا ضراكــب األعــ اق. ولــذلك أمــر 
ن ال ولـة ع ميـاد البحـر األبـيض اضتوسـر لصـ  تعـ لت الص ر )نصوع اب ا(  مع مجيع سـف

مراكـــب اإلفـــرن  وحفـــس هللاريـــق البحـــر بـــ  ارســـتانة وواللت الوـــر   فـــانت ز بعـــض ألـــالط 
القوتاق انسحا  السفن ا ربية من البحر األسود  وأ اروا علا اور سينو  و بوا ما بء. وضا 

ء بعــض مبوضــيء هللامعــا ع نــوال علــم الســلطان بــذلك  ضــب علــا الصــ ر األعظــم  وســعا بــ
 123هــ1021أكتـوبر سـنة  14منصـبء ومـا فتئـوا يـو رون  ـ ر سـي د عليـء حـف أمـر بقتلـء ع 

 ف نق ع قصرد.
هــــذا واتدادت ع ألم )الســــلطان أمحــــ  األول( العالقــــات السياســــية مــــع دول اإلفــــرن    

دات هللافيفــة. مـع بعــض تل 124هـــ1014فجـ دت مــع فرانسـا العقــود والع ــود الق  ـة ع ســنة 
جــــ دت مــــع كلكــــة بولونيـــــا االتفاقــــات الــــ  أبرمــــت مع ــــا ع تمـــــن  125هـــــ1019وع ســــنة 

)السلطان حمم  ال الـ ( وأهـم مـا وـا تع ـ  بولونيـا مبنـع قـوتاق الروسـية مـن اإل ـارة علـا إقلـيم 
 126هــــ1021البوـــ ان وتع ـــ  ال ولـــة مبنـــع تتـــار القـــرم مـــن التعـــ ا علـــا حـــ ودها. وع ســـنة 

علا امتياتات جتارية تضـارع مـا منحتـء كـل مـن فرنسـا وإنكلـملا   127الفلمنك رصلت واللت
وهــم )أا الفلمنــك( الــذين أدللــوا ع الــبالد اإلســالمية اســتعمال التبــغ أا تــ ل  الــ لان  

                                                        

 م.1611سنة  - 121

 م.1614سنة  - 122

 م.1614سنة  - 123

 م.1604سنة  - 124

 م.1609سنة  - 125

 م.1612سنة  - 126

 هىت اموعة )هوالن ا( و)بلجيكا(.- 127
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فعـار  اضفــ  ع اسـتعمالء وأ ــ ر فتـو  مبنعــء  ف ــاو النـ  وا ــمل  مع ـم بعــض مســت  مىت 
  إابحتء. السراا السلطانية حف ا طرود إىل

ســـنة   28تـــوع الســـلطان )أمحـــ  األول( وعمـــرد  128هــــ1026ذا القعــ ة ســـنة  23وع 
سـنة تقريبـاً. ولصـور سـن ولـ د )ع مـان( الـذا كـان مل يتجـاوت اـالث عشــرة  14ومـ ة حكمـء 

سنة مـن عمـرد لـال  العـادة اضتبعـة مـن ابتـ اق الوـاتا السـلطان )ع مـان األول(  أا تنصـيب 
  هم مكان وال د  وأو ا ابضلك بع د ألليء. أك  األوالد أو أح

 
 السلطان مصطفى خان األول  

 
هـــ وقضــا هللاــول عمــرد دالــل حمــالت ا ــرم  ومل يتعــاهللاا 1001ولــ  هــذا الســلطان ســنة  

أ واال مطلقـا  بـل ومل يعلـم مـن أمـور اضملكـة  ـيئا كمـا كانـت عـادة بعـض ملـو  بـين ع مـان  
وتـء أو نجـزهم ع السـراا كـىت ال يكـون مـن م منـاتع وهىت أن كل سلطان يتوىل شمـر بقتـل أل

 ع اضلك.
ومل يلبــ  هــذا الســلطان علــا ســرير اضلــك إال االاــة أ ــ ر تقريبــاً مث عزلــء أراب  الوــالت  

  وسـاع هم االنكشــارية علــا ذلــك 129وع مقـ مت م اضفــ  و)قيزلــر أ اسـىت( أا   ــا الســراا
وأقــاموا  130هـــ 1027. فعــزل ع أول ســنة لتوتيــع ا بــات علــي م عنــ  توليــة كــل ملــك ج يــ 

 هـ.1013مكانء )السلطان ع مان ال ا ( اضولود ع  ضون سنة 

                                                        

 م.1617نوفم  سنة  22- 128

 اضسؤول عن جناع حمظّيات السلطان. - 129

 م.1618ف اير سنة  26- 130
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 السلطان عثمان خان الثاين 

 
هو ابن )السلطان أمح  األول( وأمر إبهللاالق قنصل فرنسا وكاتبء ومملمجـء  وأرسـل منـ واب 

تــذار عمــا حصــل مــن ضلــك فرنســا )لــويا ال الــ  عشــر( يســما )حســ  جــاووحل(  ــوا  اع
 اإلهانة لسفريد  وبذلك احنسمت هذد اضشكلة.

وح ث ع هذد األاناق أن ت للت بولونيا ع  ـؤون إمـارة البوـ ان ضسـاع ة )جراسـيا (  
الذا عزل بناق علا مساعىت )بتلن جـابور( أمـري )ترنسـلفانيا(  وأ ـيفت إمارتـء إىل )إسـكن ر 

بعت  لء  فا ذ )السلطان ع مان( هذا الت لل سببا  رابن( أمري الفالخ و ارت اإلماراتن ات
ع إ  ار ا ر  علا كلكة بولونيا ورقيق أمنيتء  وهىت فتح هذد اضملكة وجعل ـا فا ـال بـ  
أمــال  ال ولــة وكلكــة )الروســيا( الــ  ابتــ أت ع الظ ــور  وقبــل الشــروع ع ا ــر  أمــر بقتــل 

 مأسوفاً عليء. 131هـ1031ر سنة يناي 12أليء )حمم ( تبعا للعادة  فقتل ع 
مث أ ــ ر أمــرا بتقليــل التصا ــات اضفــ  ونــزع مــا كــان لــء مــن الســلطة ع تعيــ  وعــزل  

اضو ف   وجعل و يفتء قا رة علا اإلفتـاق  حـف شمـن  ـر دسا سـء الـ  رمبـا تكـون سـببا ع 
سـيجىتق ـ  عزلء كما كانت سبب عزل سلفء  لكـن أتـا األمـر علـا الضـ  مبـا كـان يؤمـل ـ كمـا
 وبع  أن أ  هذد التم ي ات ال اللية سري اليوحل والكتا ب حملاربة كلكة بولونيا.

  فحنـق السـلطان علـا 132هــ1030أكتـوبر سـنة  6و  الصـلح وأمضـا مـن الطـرف  ع  
االنكشـــارية مـــن هللالـــب م الراحـــة وللـــودهم إىل الكســـل وإلزامـــء علـــا الصـــلح مـــع بولونيـــا بـــ ون 

ىل أمالكــء وعــزم علــا إبطا ــا وإفنا  ــا عــن  لرهــا. وألجــل التأهــب تتمــيم قصــ د أا  ــم ا إ
لتنفيـذ هــذا األمـر اةطــري أمـر حبشــ  جيـوحل ج يــ ة ع واللت  سـيا وتنظيم ــا وتـ ريب ا علــا 
القتال  حف إذا كملت عـ ة وعـ دا اسـتعان وـا علـا إابدة هـذد الفئـة البا يـة. و ـرع فعـال ع 

شـارية بـذلك ف ـاجوا ف ـاجوا وتـذمروا واتفقـوا علـا عـزل إنفاذ هـذا اضشـروع  لكـن أحـا االنك

                                                        

 م.1621سنة  - 131

 م.1620سنة  - 132
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وأعـــــادوا مكانـــــء )الســـــلطان  133هــــــ1031رجـــــب ســـــنة  9الســـــلطان  و   ـــــم ذلـــــك ع يـــــوم 
مصطفا األول(  ومل يكتفوا بعزلء بل هجموا عليء ع سراية وانت كوا حرمت ا وقبضوا عليء ب  

 ـتما وإهانــة كــا مل يسـبق لــء م يــل ع جواريـء وتوجاتــء  وقـادود ق ــرا إىل اكنــا م موسـعيء ســبا و 
اتريــخ ال ولـــة  وتلدة علـــا ذلــك أ ـــم نقلـــود مــن هنـــا  إىل القلعـــة اضعروفــة بـــذات الســـبع قلـــل 
)ي ا قلء(  حي  كان ابنتظـارد كـل كـن يـ عا )داود اب ـا( و)عمـر اب ـا( الكي يـا و)قلنـ ر 

ال امنـة عشـرة مـن عمـرد ومـ ة أو لىت( و ريهم  فأع موا )السـلطان ع مـان( ا يـاة  ومل يتجـاوت 
 حكمء أربع سن  وأربعة أ  ر. 

وبعـــ  ذلــــك  ــــارت ا كومــــة ألعوبــــة ع أيـــ ا االنكشــــارية  ينصــــبون الــــوتراق ويعزلــــو م  
حبسب أهـوا  م  فعزلـوا )داود اب ـا( قاتـل السـلطان بعـ  بضـع ألم  و ـاروا  نحـون اضنا ـب 

ارا  وارتكبـوا أنــواع اضظــامل ع القســطنطينية. ضـن جيــزل إلــي م العطــال فكانـت الو ــا   تبــاع ج ــ
وضــا بلــغ لــ  قتــل الســلطان إىل الــوالة وانتشــرت بيــن م ألبــار الفو ــا الســا  ة ع ارســتانة  
أ ـ ر وا  هللاــرابلا الشــام اســتقاللء وهللاــرد االنكشــارية مــن واليتــء. واقتفــا أاــرد وا  )أر ــروم( 

)للسلطان ع مـان(  ـ ي  االنكشـارية  وسـار مبـن  اض عو )أاب ة اب ا( م عيا أنء يري  االنتقام
تبعــء إىل )ســيوا ( و)انقــرد( ففتح مــا  مصــادرا التزامــات االنكشــارية وإقطاعــا م.. قــاتال كــل 
مـــن وقـــع ع  البـــء مـــن هـــذد الفئـــة الـــ  تلواـــت بـــ م ســـاللة ســـالهللاين م  وتبعـــء وا  ســـيوا  

دلل ـــا بعـــ  االاـــة أ ـــ ر إال وســـنجق )قـــرد  ـــ ر(  مث ســـار إىل م ينـــة )بور ـــة( فحا ـــرها و 
 قلعت ا فلم تسلم.

واستمرت اال ـطراابت ال الليـة ع نفـا كرسـىت اةالفـة  وال أمـن وال سـكينة مـ ة مثانيـة 
عشــر  ــ را متواليــة  حــف إذا  ــعر العمــوم مبــا وراق هــذد الفو ــا مــن الــ مار واةــرا   و ــبع 

ينـــوا مــن يُــ عا )كمــانك  علـــىت االنكشــارية  بــا وســلبا وقـــتال ع نفــو  األهــا  وأمــوا م  ع
اب ــا(  ــ را أعظــم لتــو  م فيــء اةــ ة واالســتع اد  فأ ــار علــي م بعــزل )الســلطان مصــطفا( 

  وولــوا 134هـــ 1032ذا القعــ ة ســنة  15 نيــا لضــع  عز تــء ووهــن قــواد العقليــة فعزلــود ع 
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 .135هـ1049مكانء )السلطان مراد الرابع(  وبقىت ع العزل إىل أن توع ع  ضون سنة 
 

 السلطان مراد خان الرابع  
 
مجـاد  األوىل  28هو ابن )السلطان أمح  األول( ابـن )السـلطان حممـ  ال الـ ( ولـ  ع  
ووالد االنكشارية بع  عزل عمء )السلطان مصطفا األول( ابـن )السـلطان  136هـ1018سنة 

دية  وال مضـعفا حمم  ال ال ( مع ح ااة سّنء  كىت ال يكـون معار ـا  ـم ع أعمـا م االسـتب ا
لنفـــوذهم الـــذا اكتســـبود بقتـــل ســـلطان وعـــزل  ـــريد  واســـتمروا مـــ ة العشـــر ســـن  األوىل مـــن 

 حكمء علا  ي م وهللاويا م.
وانت ـــز )الشـــاد عبـــا ( ملـــك العجـــم هـــذا االلـــتالل فر ـــة الســـتعادة بـــالدد. وذلـــك أن  

تب  ع األحكـــام ر ـــيا الشـــرهللاة ع م ينـــة بوـــ اد وا ـــء )بكري  ـــا(  ر علـــا الـــوا  وقتلـــء واســـ
فأرسلت لء ال ولة قا  ا ي عىت )حـافس اب ـا( حاربـء وحصـرد ع دار السـالم  فسـولت )لبكـري 
  ــا( نفســء أن هــون ال ولــة وراســل )الشــاد عباســا( وعــر  عليــء تســليم اض ينــة  فســار الشــاد 

نـــة  نــودد الحتال ــا. وع الوقــت نفســـء عــر  )بكــري   ــا( علـــا القا ــ  الع مــا  أن يــرد اض ي
للع ماني  لو أقرتـء ال ولـة علـا واليت ـا فقبـل ذلـك  واحتلت ـا النـود قبـل و ـول  ـاد العجـم  
وهـو ضـا و ـل ا حا ـرها االاــة أ ـ ر مث فتح ـا. وع هـذد األانــاق كانـت اـورات النـود متتابعــة 
ابألستانة  وع كل مرة يطلبـون قتـل مـن يشـاقون مـن ر سـاق ا كومـة اض ـالف   ـم ع الـرأا  

 وال ير  السلطان من وحة من إجابة هللالبا م إسكااتً  م ولوفا من أن يصل إليء أذاهم. 
وع  ضــون ذلــك أ ــ ر الســلطان أمــرد بعــزل )لســرو اب ــا( وإعــادة )حــافس اب ــا( إىل  

منصــب الصــ ارة  فســعا اضعــزول لــ   النــ  وأف م ــم أنــء مل يعــزل إال ضســاع تء  ــم  ف ـــاروا 
يطلبـــون إرجاعـــء  وضـــا مل جيـــب الســـلطان هللالـــب م ســـاروا إىل القســـطنطينية وأرســـلوا إىل ارســـتانة 

رجـب 18وقاموا ب ورة عظيمة لي  من ا علا حياة اضلك  فإ م دللوا السراا السلطانية ع 
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وقتلـــوا )حـــافس اب ـــا( ر مـــا عـــن تـــ لل الســـلطان ومـــنع م عنـــء. فا تـــا   137هــــ1041ســـنة 
لفتنــة  فقتــل. و ــار شمــر بقتــل كــل مــن ابــت الســلطان وأمــر بقتــل )لســرو اب ــا( حمــر  هــذد ا

عليـــء أقـــل ا ـــملا  ع ا ركـــات األلـــرية. وبـــذلك دالل ـــم الرعـــب ووقعـــت م ابتـــء ع قلـــووم  
ولشيء الصوري والكبـري  واألمـري وا قـري  وسـار كـل ع هللاريقـء مكبـا علـا عملـء بـ ون أن شيت 

وأعرا ـــ م مـــن التعـــ ا  مـــا يكـــ ر  ـــفو كـــأ  الراحـــة العموميـــة  وأمـــن النـــا  علـــا أمـــوا م 
 وسادت السكينة ع القسطنطينية و واحي ا ومجيع أحناق اضملكة.

. حرك ـــا مـــن يـــ عا 138هــــ1041وكانـــت  لـــر اـــورة لالنكشـــارية ع  لـــر  ـــوال ســـنة  
)رجــب اب ــا( لوايــة ع الــنفا  فــأمر الســلطان بقتلــء وإلقــاق ج تــء مــن  ــبابيك الســراا حــف 

 ومل نصل ما يعب  ابألمن بع  ذلك ع م تء.يراها اضتجم رون  فسكنت اةواهللار 
مث سـار الســلطان بنفســء إىل بـالد العجــم الســملجاع فتوحـات )الســلطان الوــاتا ســليمان  

وأرسل السلطان رسول   139هـ1045 فر سنة  25األول القانو ( ففتح م ينة )اريوان( ع 
 ( و)سـليمان( لبلو ـء عن مـا مـا  إىل ارستانة لتزي  اض ينة مـ ة سـبعة ألم  وقتـل ألويـء )ابيزيـ

كــ ر لــاهللارد واتباعــا للعــادة اضذمومــة. مث قصــ  بوــ اد واســملدد مــن  ــاد ايــران  مث و ــل لــ  
انتصـار العجــم علـا النــود الع مانيـة إىل مســامع السـلطان فــأراد إذال ـم وكســر  ـوكت م فســار 

 8ا بكيفية منتظمة ع  ي  عظيم كامل الع ة والع د إىل م ينة دار السالم و ابت اق حصاره
  وكــان يشــتول بنفســء ع اعمــال ا صــار الشــاقة تنشــيطا للجنــ   140هـــ 1048رجــب ســنة 

وســلر علــا أســوارها اضــ افع الضــ مة الــ  نقل ــا إلي ــا  وضــا فتحــت اضــ افع في ــا فتحــة كافيــة 
 ـــــعبان ســـــنة  18لل جـــــوم أ ـــــ ر الســـــلطان أوامـــــرد بـــــذلك  ف جمـــــت اليـــــوحل ع  ـــــبيحة 

ي ن ا قتل الص ر األعظـم ـ )هللايـار حممـ  اب ـا(  الـذا تـوىل بعـ  مـوت )بـريام  ومل 141هـ1048
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ساعة متواليـة  48ـ بل استمرت ا ر  142هـ1048ربيع ارلر سنة  6حمم  اب ا( اضتوع ع 
لتمــت ابنتصـــار النــود الع مانيـــة  ودلــو م اض ينـــة وإرجاع ــا إىل اضملكـــة الع مانيــة  ومل تـــزل 

 .اتبعة إلي ا حف ارن
وبع  ذلك ر ب  ـاد العجـم عـ م اسـتمرار القتـال وعـر  الصـلح علـا ال ولـة ابن يـمل   

 ا م ينة بو اد بشرط أن تمل  هىت إليء م ينة )اريوان(  ودارت اض ابرات ب  ال ولت  عشـرة 
ــــك وانقطعــــت  143هـــــ1049مجــــاد  األول ســــنة  21أ ــــ ر كاملــــة. وع    الصــــلح علــــا ذل

 أسبا  الع وان من بين ما. 
سنة  ومـ ة حكمـء  31  وسّنء 144هـ 1049 وال سنة  16مث توع عن  ري عقب ع  
   را  وتوىل بع د ألود )إبراهيم(. 11سنة و 16
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 السلطان إبراهيم خان األول  

 
افتـتح حروبـء اةارجيـة  145هــ 1024 وال سـنة  12هو ابن )السلطان أمح  األول( ول  ع  

حملاربــة )القــوتاق( الــذين احتلــوا م ينــة ) تاق( فحــاروم إبرســال جــي  جــرار إىل بــالد )القــرم (
 .146هـ1051الع مانيون واسملدوا اض ينة من م بع  أن أحرقوها وذلك سنة 

وأمــر الســلطان بتج يــز عمــارة حبريــة قويــة لفــتح جزيــرة )كريــ ( أل يــة موقع ــا الوــراع   
سـ  اب ـا( إىل أن ألقـت وج زت )ال وانةة( وسارت ابحتفال تا   رت قيادة من ي عا )يو 

. وافتتح ـا 147هــ 1055ربيـع ارلـر سـنة  29مراسي ا أمام م ينة لانية أهم اوور الزيـرة ع 
بــــ ون حــــر  تقريبــــاً لعـــــ م و ــــول )ال وانةــــة( (البن قيــــة إلي ـــــا ع الوقــــت اضناســــب  فـــــانتقم 

طان أراد ع )البنادقة( حبرق اوـور )بـملا  وكـورون ومـودون( مـن بـالد )مـورد(. ويقـال: أن السـل
مقابلة ذلك قتل اضسيحي  أمجع  ولوال معار ة اضف  )أسع  تادد أ  سعي  أفن ا( لـتّم هـذا 

 األمر.
مث إّن )الســلطان إبــراهيم( أراد أن يفتــك بــر و  االنكشــارية ع ليلــة تفــاس إحــ   بناتــء  

  ؤون ال ولة علا ابن الص ر األعظم لتذمرهم وانتقادهم علا أعمالء ور بت م ع الت الل ع
واةروو عن ح ودهم. فعلموا بقصـ  السـلطان ورمـروا علـا عزلـء  واجتمعـوا مبسـج  يقـال لـء 
)أورهللاـــء جـــامع( وانضـــم إلـــي م بعـــض العلمـــاق و)اضفـــ  عبـــ  الـــرحيم أفنـــ ا( وأهـــاجوا عســـاكر 

نة رمضــان ســ 29االنكشــارية والســباد وقــرر الميــع بعزلــء وتوليــة ابنــء )حممــ  الرابــع( اضولــود ع 
ـــتم الســـابعة مـــن عمـــرد. ومـــت هـــذد ال ـــورة يـــوم  148هــــ1051 رجـــب ســـنة  18أا الـــذا مل ي
وبعـــ  ذلـــك بعشـــرة ألم أ  ـــر الســـباد عـــ م ارتيـــاح م مـــن اضلـــك الفـــ   وهللالبـــوا  149هــــ1058
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إعــادة )الســـلطان إبــراهيم( إىل عـــرحل اةالفــة ف شـــىت  ر ســـاق العصــابة الـــ  عزلتــء مـــن تولـــب 
مموا علـا قتلـء  فسـاروا إىل السـراا ومع ـم الـالد )قـرد علـىت( السباد وإرجاعء ر ـم أنف ـم و ـ

 9سـن  و 8وقتلود لنقا ـ كمـا قتلـوا )السـلطان ع مـان ال ـا ( مـن قبلـء ـ فكانـت مـ ة حكمـء 
 سنة  وبذلك اراتع لاهللارهم واهللامأن اب م. 34  ور  وسّنء 
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 السلطان حممد خان الرابع 

 
ع الفو ــا  و ــارت النــود ال تــرحم  ــوريا  انفــرد ابضلــك  ولصــور ســنء وقعــت اضملكــة 

وال تـــــوقر كبـــــريا  وســـــعوا ع األر  فســـــادا  ورجعـــــت ا الـــــة إىل مـــــا و ـــــلت إليـــــء قبـــــل تـــــو  
 )السلطان مراد الرابع( بل إىل أتعا من ا. 

وســـر  عـــ م النظـــام إىل النـــود احملا ـــرة )كنـــ ل( بكيفيـــة ا ـــطر قا ـــ هم )الســـر عســـكر 
 ــا  وكــذلك كــان ســرلن هــذا الــ اق العضــال إىل النــود البحريــة حسـ  اب ــا( لرفــع ا صــار عن

هــ. مث  1649سبب ا زام )ال وانةء( الع مانية أمام )دوانةة( العـ و أمـام م ينـة )فوقيـء( سـنة 
وانضــم إليــء  لــر  150 ر  ســيا الصــور  ع هــذد الســنة أيضــا رجــل يــ عا )قــاهللارجىت أو لــىت(

ا  األانهللاــول وســارا إىل القســطنطينية  ولــوال وقــوع يــ عا )كــورجىت يــين( وهزمــا )أمحــ  اب ــا( و 
الشقاق بين ما ةي  علا العا مة من وقوع ا ع قبضت ما  لكن وقـع اةلـ  بين مـا وافملقـا 
فحارومــا النــ  وهـــزم ال ــا  وقتـــل وأرســل رأســء إىل الســـلطان. ومكــن ارلـــر وهــو )قـــاهللارجىت 

 لقرمان( وبذلك انت ت هذد ال ورة. أو لىت( من ا صول علا العفو عنء وتعيينء واليا )ل
وبعـ  ذلـك توالــت ال ـورات اترة مـن االنكشــارية  وهللاـورا مــن السـباد  و ونـة مــن األهـا  ضــا 
ي قــل علــي م نــري اســتب اد النــود  وتعاقــب عــزل وتنصــيب الصــ ور بســرعة  ريبــة مل تســبق ع 

لتـــل النظــام  أو بعبـــارة ال ولــة وال ع ألم حكـــم )الســلطان ســـليم( تبعــا ل هـــواق والوــالت  وا
  رنة  ار ع م النظام نظاما لل ولة.

وع هــــذد األانــــاق تولبـــــت مراكــــب مج وريــــة البن قيـــــة علــــا عمــــارة ال ولـــــة عنــــ  مـــــ لل  
و ري ا. و منعت بذلك اضراكـب ا املـة  151)ال ردنيل(  واحتلت )تني و ( وجزيرة )ضنو (

ية مــن هــذا الطريــق حــف  لــت مجيــع للقمــح وأ ــناس اضــأكوالت عــن الو ــول إىل القســطنطين
األ ـــناس  واســـتمر ا ـــال علـــا هـــذا اضنـــوال وال نظـــام وال أمـــن وال ســـكينة. مث تـــوىل منصـــب 
الصـــ ارة )حممـــ  اب ـــا( الشـــ ري بــــ )كـــوبرلا( فعامـــل االنكشـــارية معاملـــة مـــن يريـــ  أن يطـــاع 

                                                        

 أا سا ق البوال. - 150

 جزيرت   وريت  تشكالن معا قالعا  ماية م لل ال ردنيل. - 151
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لبـريا بـ لا ل األمـور  إهللااعة عمياق وقتل مـن م للقـا ك ـريا عنـ ما  روا  كعـاد م ضـا رأود رجـال
قادرا علا قمع م وإلزام م العود إىل السـكينة  وأمـر بعـ  تعيينـء بقليـل بشـنق )بطريـر  األروام( 

 ضا ابت لء ت للء ع ال سا ا والفو ال اللية.
 وكا يؤار عنء أنء استص ر أمرا من السلطان مبنع قتل سلفء  وكان ق  أمر بقتلء.  

أو ا السلطان بتوليـة ابنـء )أمحـ ( وللفـء ابنـء )كـوبريلىت تادد وتوع )حمم  اب ا( بع  أن 
أمح  اب ا(. واستمر علا لطة أبيء من ع م التسـاهل مـع الن يـة واـاتات مـن يقـع منـء أقـل 

 أمر  ل ابلنظام.
 وع تمانء استوىل اضسيحيون ـ الفرنسيون ـ علا إقليمىت الزا ر وتونا.  

قـرد مصـطفا( ومل يكـن كفـؤاً للسـري ع الطريـق الـذا مث تقل  منصب الصـ ارة بعـ  وفاتـء )
ر ــء )كــوبريلىت( الكبــري وولـــ د  بــل اتبــع مصــلحتء الذاتيـــة وابع اضنا ــب العاليــة واضعاهـــ ات 
واالمتيـــاتات اوحفـــة ابل ولـــة حـــاال واســـتقباال بـــ راهم معـــ ودة  وبســـوق سياســـتء كـــ ر لـــواهللار 

وب  اضسـيحي  عنـ  أسـوار فيينـا  وبعـ  أن )القوتق( وأبع هم عن ال ولة  مث حصل قتال بينء 
استمر القتال هللاول الن ار فات اضسيحيون ابلنصر وا زم )قرد مصطفا اب ـا( وجيو ـء أمـام م  
اتركـــا كافـــة اضـــ افع والـــذلا ر واضـــؤن. فكـــان يومـــا مشـــ ودا جيعـــل الولـــ ان  ـــيبا  مث مجـــع )قـــرد 

را (  ومــن هنــا  قفــل راجعــا إىل مصــطفا اب ــا( مــا بقــىت مــن جنــودد وملّ  ــع  م علــا  ــر )
ســا ر للفــء  يقتــل كـــل مــن يت لــ  ع الســري  وفـــتح  152م ينــة )بــود( واضلــك )سوبيســـكىت(

م ينــة )جــران( بكــل ســ ولة. وضــا و ــل لــ  هــذا اةــذالن الــذا مل يســبق ليــوحل ال ولــة أمــر 
تلـء )السلطان حممـ  الرابـع( بقتـل الصـ ر )قـرد مصـطفا اب ـا(  وأرسـل أحـ  رجـال حا ـيتء فق

 .153هـ1095وأرسل برأسء إىل القسطنطينية  وع  مكانء )إبراهيم اب ا( سنة 
احتل النمساويون ع ة حصون وقالع  ـ رية أ  ـا قلعـة )نـوهزل(  154هـ1096وع سنة 

وبســـبب هـــذد اال زامـــات اضتعاقبـــة عـــزل الصـــ ر )إبـــراهيم اب ـــا( ونفـــىت ع جزيـــرة )رود ( ومل 

                                                        

 ليء.ملك بولونيا الذا أتا حملاربة اضسلم  بناقا علا إ اع البااب ع - 152

وبع  است الص م ينة )فينا( أتلبت كل من النمسا وبولونيا والبن قية ورهبنة ماهللاا والبااب وكلكة  - 153
 الروسيا علا حماربة ال ولة الع مانية وأهللالق علا هذد التحال  )التحال  اضق  (.

 م.1685سنة  - 154
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 وتع  مكانء )السر عسكر سليمان اب ا(. يلب  ع منصب الص ارة إال سنت  
وكـــان أول أعمـــال )ســـليمان اب ـــا( اإلســـراع إىل إجنـــاد م ينـــة )بـــود( الـــ  كـــان نا ـــرها  

)الـــ و  دا لـــورين( بتســـع  ألـــ  جنـــ ا لكـــن مل جتـــ  مســـاع تء  ـــيئا فـــان القا ـــ  اضـــذكور 
وتة الع مــاني    ومل تــ لل هـذد اض ينـة  نيـا ع حـ155هــ1097 ـوال 13دلل ـا عنـوة ع يـوم 

 إىل ارن.
وبع  سقوط هذد اض ينة ع قبضة النمساوي  وحمـالفي م أراد )الصـ ر سـليمان اب ـا( أن  

شيت عمال يكفر عنء عن  األمة ما أاتد من الت اون ع مساع ة م ينة )بود(  لكن أاتد الضـرر 
من ست  ألـ  مقاتـل من حي  كان يري  النفع لنفسء  فإنء مجع من بقال كتا بء جيشا مؤلفا 

وبعـــ  قتـــال  ـــ ي   156هــــ1098 ـــوال ســـنة  3يعـــزتهم ســـبعون مـــ فعا  فـــالتحم اليشـــان ع 
دارت الــ ا رة علــا اليــوحل الع مانيــة  فــا زموا عــن  لــرهم وألــذ العــ و ع مجــع مــا مع ــم مــن 
ــــذلا ر  واحتلــــت جيو ــــء إقلــــيم )ترنســــلفانيا( وعــــ ة قــــالع مــــن  اضــــ افع والســــالع واضــــؤن وال

يء(. وضــــا ذاع لــــ  هــــذا االنكســــار بــــ  اليــــوحل اضوجــــودة ابألســــتانة هــــاجوا ومــــاجوا )كرواســــ
وأرســلوا للجيــوحل الباقيــة مــع )الصــ ر ســليمان اب ــا( فا ــ روا عليــء العصــيان  ولــوال فــرارد إىل 

 بلوراد ألع مود ا ياة.
فلـم مث أرسل االنكشارية والسباد وف ا لآلستانة يطلـب مـن السـلطان األمـر بقتـل الصـ ر  

ير ب ا من ذلك  وأمر بقتلء تسكينا ل ورة  ضب الن . وضا مل يف   يئا ومل تعـ  السـكينة بـ  
ــــا  القــــا م مقــــام )قــــرد  ــــ الل  قــــرر الــــوتير ال  اليــــوحل وليــــ  علــــا اضملكــــة الع مانيــــة مــــن ال

ــــــود ع  ــــــع( فعزل حمــــــرم ســــــنة  2مصــــــطفا( ابرــــــادد مــــــع العلمــــــاق عــــــزل )الســــــلطان حممــــــ  الراب
 8أن حكـــم أربعــ  ســـنة و ســـة أ ــ ر  وبقـــىت ع العزلـــة إىل أن تـــوع ع    بعـــ 157هـــ1099

 سنة. 53  ابلوا من العمر 158هـ1104ربيع ارلر سنة 
 

                                                        

 م.1686/  6/  2 - 155

 م.1687أ سطا سنة  12 - 156

 .م1687نوفم  سنة  8 - 157

 م.1692ديسم  سنة  17 - 158
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 السلطان سليمان خان الثاين  
 
جلـــا علـــا   159هــــ 1052حمـــرم ســـنة  15هـــو ابـــن )الســـلطان إبـــراهيم األول(  ولـــ  ع  

م علا عصيا م الذا كانت نتيجتـء عـزل كرسىت اضلك  فأ  ق العطال علا النود ومل يعاقب 
للفــء. ولــذلك مــا لب ــت أن مــردت  نيــا وقتلــت قوادهــا وحا ــرت الصــ ر ال يــ  )ســـياو  
ـــــت ارســـــتانة فو ـــــا  وانت ـــــز األعـــــ اق هـــــذد  اب ـــــا( ع ســـــراية وقتلـــــود وســـــبوا أتواجـــــء. فكان

ن قـالع )ارلـو( االلتالالت واال طراابت اضستمرة لفتح ا صون الع مانيـة  فاحتـل النمسـاويو 
و)لبــــا( و ريهــــا  واحتــــل )مــــوروتيين( البنــــ قىت م ينــــة )ليبــــء( مــــن بــــالد اليــــوانن وكافــــة ســــواحل 

ســـــقطت مـــــ ا ن  161هــــــ1100  وع الســـــنة التاليـــــة أا ســـــنة 160هــــــ1099)دضاســـــيا( ســـــنة 
) ن ريـــء( و)قلومبـــات( و)بلوـــراد( ع أيـــ ا النمســـاوي   مث فقـــ ت ال ولـــة الع مانيـــة ع ســـنة 

 ن )نــي  ووديـن( مــن بـالد الصـر   وذلــك لعـ م كفــاقة الصـ ر )مصــطفا مـ ا 162هــ1101
اب ـا( الـذا للـ  )سـياو  اب ـا( قتيــل االنكشـارية. وضـا رأ  السـلطان تـوا  اضصـا ب عــزل 
هــذا الصــ ر وعــ  مكانــء )كــوبريلىت مصــطفا اب ــا( ابــن )كــوبريلىت حممــ  اب ــا( الكبــري  ومل 

 لو اضكانة ومضاق العز ة.يكن أ ع   ة من وال د بل كان يشب ء ع ع
وبذلك أعاد )كوبريلىت مصـطفا اب ـا( بعـض مـا فق تـء ال ولـة مـن اوـ  والسـؤدد بسـبب 

  ع  الوتراق وع م إهللااعة اإلنكشارية. 
توع )السلطان سليمان ال ا ( عن  ري عقـب وعمـرد  163هـ1102رمضان سنة  26وع 

 سنة بع  أن حكم االث سنوات ومثانية أ  ر.  50
 

 لطان أمحد خان الثاينالس 

                                                        

 م.1642أبريل سنة  15- 159

 م.1687سنة  - 160

 م.1688سنة  - 161

 م.1689سنة  - 162

 م.1691يونيء سنة  23- 163
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  فــــأبقا الصــــ ر األعظــــم اعتمــــادا عليــــء ع 164هـــــ1052ذا ا جــــة ســــنة  6اضولــــود ع 

ا ـــر  والســـلم. لكـــن مل م ـــل اضنيـــة هـــذا الـــوتير الشـــ ري  بـــل قصـــفت عـــودد الرهللايـــب وهـــو ع 
ع ســـاحة القتـــال عنـــ  م امجـــة  165هــــ1102ذا القعـــ ة ســـنة  24عنفـــوان  ـــبابء  فتـــوع ع

اوية القا    ا )لويز دا ابد(  فكان موتء  ربة علا ال ولة  لع م كفاقة )عربء اليوحل النمس
جـــىت علـــا اب ـــا( الــــذا للفـــء ع منصـــب الصــــ ارة. ومل رصـــل أمـــور ذات ابل ع ألم هــــذا 
السلطان  بل اقتصرت ا ر  علا بعض مناو ـات لـيا  ـا مـن األ يـة  ـأن  يـذكر  ـري أن 

 جزيرة ساقز.  166هـ1106البنادقة احتلت ع سنة 
ســنة قمريــة تقريبــاً  بعــ  أن  54وعمــرد  167هـــ 1106مجــاد  ال انيــة ســنة  22وتــوع ع 

 حكم أربع سن  ومثانية أ  ر.
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 السلطان مصطفى خان الثاين  

 
وكــان متصــفا  168هـــ1074ذا القعــ ة ســنة  8ابــن )الســلطان حممــ  الرابــع( اضولــود ع  

وليتـء ب الاـة ألم ر بتـء ع قيـادة اليـوحل بنفسـء  ابلشجاعة وابات الأحل  ولذلك أعلـن بعـ  ت
فسـار إىل بـالد )بولينــا( مسـتعينا بفرســان القـوتاق وانتصـر علــا )البولـوني ( عــ ة مـرات. ولــوال 
ما القاد من ال فاع أمام م ينة ض و لتق م ك ريا  لكن كان هذا ا صن اضنيع من أك  العوا ـق 

ر  الــرو  وا ــطرهم لرفــع ا صــار عــن م ينــة أتاق الســتمرار فتوحاتــء. ومــن ج ــة ألــر  حــا
 ببالد القرم ال  حا رها بطر  األك . 

مث تقلـــ  الـــ نا )أوجـــ  دا ســـافوا( القا ـــ  الشـــ ري قيـــادات الـــي  النمســـاوا فأعمـــل 
الفكــرة ع عــ م مالقــاة الــي  الع مــا  ع األرا ــىت الســ لة  بــل حاولــء مــ ة بــ ون أن  كــن 

حــــف فاجــــأد هــــو أانــــاق عبــــور النــــود الع مانيــــة لن ــــر )تــــيا( وعــــ م الســــلطان مــــن م امجتــــء  
فقتـــل مـــن م عـــ دا عظيمـــا مـــن  169اســـتع ادها للـــ فاع ابلقـــر  مـــن قريـــة  ـــورية ا  ـــا )تينتـــا(

 من م )الص ر األعظم اضـا  حممـ  اب ـا( و ـرق مـن م ع الن ـر أك ـر كـن قتـل  ولـوال وجـود 
ــــ ي م أ  ــــفر ســــنة  25ســــريا. وكــــان ذلــــك ع الســــلطان علــــا الضــــفة األلــــر  لســــقر ع أي

مث تبع م )ال نا أوج ( ودلـل بـالد البوسـنة فارـا. وعـ  بعـ  ذلـك )عموجـء  170هـ1109
 تادد حس  اب ا كوبريلىت(   را أعظم.

وبعــ   ــابرة هللاويلــة أمضــيت ـ بــ  ال ولــة والنمســا والروســيا والبن قــة وبولونيــا ـ معاهــ ة  
  فملكــــت ال ولــــة بــــالد اوــــر سمجع ــــا وإقلــــيم 171هـــــ1110رجــــب ســــنة  24)كــــارلوفتا( ع 

)ترنســلفانيا( ل ولــة النمســا  وتناتلــت عــن م ينــة أتاق وفر ــت ا لروســيا  فصــار  ــا بــذلك يــ  
علــا البحـــر األســـود  وتادت أ يـــة جوارهـــا لل ولـــة أ ـــعاس مـــا كانـــت عليـــء مـــن قبـــل  وردت 
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(  وتناتلت للبن قية عن )حبي ( ضملكة بولونيا م ينة )كامينك( وإقليمىت )بودوليا( و)اوكروين
جزيــرة مــورا إىل  ــر )هكســاميلون( وإقلــيم )دضاســيا( علــا البحــر )االدرلتيكــىت( سمجعــء تقريبــاً. 
واتفقت مع النمسا علا م ادنة  ا وعشرين سـنة  وأن ال تـ فع هـىت أو  ريهـا  ـيئا لل ولـة 

جـزقا لـيا بقليـل مـن أمالك ـا  علا سبيل الزية أو ارد ا  ية. ووـذد اضعاهـ ة فقـ ت ال ولـة
 سورواب وتادت أهللاماع ال ول ع بالدها. 

وق  ع  السلطان للص ارة العظما )رامىت حمم  اب ا( فسـار علـا أاـر )كـوبريلىت حسـ  
اب ـا(  و ــرع ع إبطــال اضفاســ  ومعاقبــة اضرتشــ  ومنــع اضظــامل. فأهــاو  ــ د أراب  الوــالت  

كشــــارية ضــــيل م ابلطبــــع إىل ا يــــاو للســــلب والن ــــب وهتــــك وك ــــري عــــ ادهم  وأ روا عليــــء االن
األعــرا   فطلبــوا عزلــء مــن الســلطان فــامتنع  وأرســل لقمع ــم فرقــة مــن النــود فانضــمت إىل 

بعـ  أن حكـم  172هــ1115ربيـع ارلـر سـنة  2ال ا رين وعزلوا )السلطان مصطفا ال ا ( ع 
 مثان سنوات ومثانية   ور. 
وعمرد أربعون سـنة تقريبـاً   173 عبان من السنة اضذكورة 22ع  وبقىت معزوال إىل أن توع
 وأقاموا مكانء بع  عزلء ألاد. 
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 السلطان أمحد خان الثالث  

 
  وعنـــ  174هــــ1083رمضـــان ســـنة  3ابـــن )الســـلطان الوـــاتا حممـــ  الرابـــع(  اضولـــود ع  

هللا أفنـ ا( ضقاومتـء  تعيينء وتع أمواال هللاا لة علـا االنكشـارية  وسـلم  ـم ع قتـل اضفـ  )فـيض
 م ع أعما م. مث ضا قرت األحوال وعادت السكينة اقتص من ر و  االنكشارية فقتل مـن م 

الصـــ ر األعظـــم )نشـــاجنىت أمحـــ   175هــــ 1115رجـــب ســـنة  6عـــ دا لـــيا بقليـــل  وعـــزل ع 
د اب ا( الذا انت بـء االنكشـارية وقـت اـور م  وعـ  ع هـذد الو يفـة اض مـة توو ألتـء )دامـا

حســـن اب ـــا(  لكـــن مل رمـــء مصـــاهرتء للســـلطان وال مـــا أاتد مـــن األعمـــال النافعـــة  فـــأعملوا 
ومـن بعـ د   176هــ1116مجـاد  األوىل  28فكرهم وبذلوا ج  هم حف رصلوا علا عزلء ع 

ك ــر تويــري الصــ ور تبعــا ل هــواق. وكانــت نتيجــة ذلــك أن ال ولــة مل تلتفــت إلجــراقات بطــر  
 دالليــة بــالدد  ومل تــ ر  كنــء سياســتء اةارجيــة اضبنيــة علــا إ ــعاس األكــ  ملــك الروســيا ع

 ال ولة الع مانية وأنء ق  ابت أ ع تنفيذ مشروعء.
مث عزل الوتير السابق وتوىل بع د )بلطء جىت حمم  اب ا( فأ  ر ا ر  علا روسيا وقـاد  

ا مأيت أل  جنـ ا اليوحل بنفسء  وبع  مناورات م مة حصرت اليوحل الع مانية البالغ ق ره
قيصـر الروســيا ولليلتــء )كاترينــا(  ولــو اســتمر علــي م ا صـار قلــيال أللــذ أســريا هــو ومــن معــء 

 واةحت ال ولة الروسية كلية من العامل السياسىت.
لكن اسـتمالت )كاترينـا( )بلطـء جـىت حممـ  اب ـا( إلي ـا  وأعطتـء كافـة مـا كـان مع ـا مـن  

ف ان ال ولة ورفـع ا صـار عـن القيصـر وجيشـء.. مكتفيـا  الواهر الكر ة واضصو ات ال مينة 
الــذا أللــا  177هـــ1123مجــاد  ارلــر ســنة  9إبمضــاق القيصــر ضعاهــ ة )فلكــزن( اضؤرلــة 

 مبقتضاها م ينة أتاق  وتع   في ا بع م الت لل ع  ؤون القوتاق مطلقا.

                                                        

 م.1673ديسم  سنة  23- 174

 م.1703نوفم  سنة  15- 175

 م.1704سبتم  سنة  28- 176

 م.1711يوليء سنة  25- 177

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 63 

مــع الروســيا مث عزلــء الســلطان  وتــوىل بعــ د )يوســ  اب ــا(  وكــان حمبــا للســلم  فامضــا  
سـنة. لكـن مل مـض علـا هـذد اضعاهـ ة  25معاه ة ج ي ة  تقضىت بعـ م احملاربـة بين مـا مـ ة 

بضــعة أ ــ ر حــف قامــت ا ــر   نيــة بــ  الــ ولت  بســبب عــ م قيــام )بطــر  األكــ ( سحــ  
 ــروط معاهــ ة )فلكــزن( القا ــىت بت ريــب فر ــة )جتــانز ( الواقعــة علــا حبــر  تاق  فتــ للت 

النـــ ا ع منـــع ا ـــر   إل ـــرارد بتجار مـــا. وبعـــ   ـــابرات هللاويلـــة أمضـــيت بين مـــا إنكلـــملا وهو 
تناتلــــت  178هــــ1125مجـــاد  األوىل ســــنة  24معاهـــ ة ج يـــ ة  يــــت )مبعاهـــ ة أدرنــــة( ع 

الروســيا مبقتضـــاها عمـــا  ــا مـــن األرا ـــىت علـــا البحــر األســـود حـــف مل يبــق  ـــا عليـــء مـــوانو أو 
 اوور. 

ىت اب ــا دامــاد( بعــ  )يوســ  اب ــا( وكــان ميــاال للحــر .. مث تــوىل منصــب الصــ ارة )علــ
 يـــورا علـــا  ـــا. ال ولـــة.. ميـــاال الســـملجاع مـــا  ـــاع مـــن أمالك ـــا  لصو ـــا بـــالد )مـــورد(. 

 179ولــذلك أعلـــن ا ـــر  علـــا مج وريـــة البن قيـــة  وع قليـــل مـــن الـــزمن اســـملد البحيـــ  جزيـــرة
  حف مل يبق  م ببالد اليوانن إال جزيـرة سمجع ا واض ن ال  كانت ابقية للبنادقة  زيرة )كري (

)كورفــو(  فاســتعانت البن قيــة )بشــارل ال الــ ( إم اهللاــور النمســا  أحــ  اضا ــ  علــا معاهــ ة 
)كـــارلوفتا(  ولكـــون ا ـــر  كانـــت قـــ  انقضـــت وو ـــعت أوتارهـــا بـــ  النمســـا وفرنســـا  و  

  اضســاع ة إىل البنادقــة  سن الصــلح بين مــا مبعاهــ يت )أوتــر  ورســتاد(  أســرع اإلم اهللاــور ض يــ
أرسـل إىل السـلطان بال ـا يطلـب منـء فيـء إرجـاع كـل مـا ألـذد مـن البنادقـة ـ وكـان أعطـا  ـم 
مبقتضا معاه ة )كارلوفتا( ـ وإال فيكون امتناعء مب ابة إعالن للحر   فلم تقبل ال ولة هذا 

ـــة رـــوير اض عاهـــ ة الســـابقة الطلـــب وفضـــلت ا ـــر . وعقـــب ذلـــك هللالبـــت الروســـيا مـــن ال ول
بكيفيــة تبــيح لتجارهــا اضـــرور مــن أرا ــىت ال ولـــة وبيــع ســلع م في ـــا  و جاج ــا التوجــء لبيـــت 
اضقـ   و ـريد مـن األمـاكن واألديـرة اضق سـة عنـ هم  بـ ون دفـع لـراو مـ ة إقـامت م أو رســوم 

 علا جوتات اضرور  فقبلت ال ولة.
أراد أن يسـتعيض عمـا  180هــ1130 وضا توىل )داماد ابراهيم اب ا( منصـب الصـ ارة سـنة
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 182  لكن كان سبقء بطـر  االكـ 181فق تء ال ولة من واللت ابحتالل ارمينيا وبالد الكرو
واجتات جبال القوقات ال  كانت ر  بالدد من ج ـة النـو  واحتـل اقلـيم هللاا سـتان مـع كافـة 

وســاهللاة الســفري ســواحل حبــر اةــزر الوربيــة  فكــادت ا ــر  أن تقــع بــ  ال ولــة والــرو  .. ول
 الفرنسىت أمضيت معاه ة ب  الطرف  سن  تلك كل من ما ما احتلء من بالد الفر .

أما الفر  فلم يقبلـوا وـذا التقسـيم اضـزرا بشـرف م  والقا ـىت بضـياع جـزق لـيا بقليـل مـن 
عـ ة  183هــ 1138بالدهم  لكن مل يتمكنـوا مـن  ـ  هجمـات الع مـاني  الـذين فتحـوا سـنة 

أ  ا  ـ ان واريـوان وت يـز. وهللالـب )الشـاد هللا ماسـب( مـن ال ولـة أن تـرد إليـء  م ن و قالع  
كل ما ألذتء من بالد أج ادد  فلم جتبء ال ولة  ولذا أ ار علا بالدهم ولع م ميل السلطان 
إىل ا ـــــر  ور بتـــــء ع الصـــــلح  ر االنكشـــــارية وأهـــــاجوا األهـــــا   فأهللاـــــاعوهم هللالبـــــا للســـــلب 

  وهللالـب تعـيم هـذد ال ـورة اضـ عو )بـملوان لليـل( مـن 184هـ1143ربيع األول  15والن ب ع 
السـلطان قتـل الصـ ر األعظـم واضفـ  و)قبـودان اب ـا( ـ أا أمـريال األسـاهللايل البحريـة ـ حبجـة 
أ ـم مـا لون ضســاضة العجـم  فــامتنع السـلطان عــن إجابـة هللالــب م. وضـا رأ  مــن م التصـميم علــا 

عـــــ   أذاهـــــم إىل   صـــــء ســـــلم  ـــــم بقتـــــل الـــــوتير قـــــتل م هللاوعـــــا أو كرهـــــا  ف وفـــــا مـــــن أن يت
و)األمـــريال( دون اضفـــ   فقبلـــوا  وألقـــوا ج ـــ  م إىل البحـــر. لكـــن مل  ـــنع م انصـــياع الســـلطان 
لطلبـــا م مـــن التطـــاول إليـــء  بـــل جـــرأهم تســـاهلء مع ـــم علـــا العصـــيان عليـــء ج ـــارا  فـــأعلنوا 

اببـــن أليـــء )الســـلطان حممـــود  إبســـقاهللاء ع مســـاق اليـــوم اضـــذكور عـــن منصـــة األحكـــام  واندوا
األول( لليفـة للمســلم  وأمــريا للمــؤمن   فــأذعن )السـلطان أمحــ  ال الــ ( وتنــاتل عــن اضلــك 

 ــ راً  وبقــىت معــزوال إىل أن تــوع ع ســنة  11ســنة و 27بــ ون معار ــة. وكانــت مــ ة حكمــء 
 هـ. 1149

                                                        

 تعرس ارن بـ )جورجيا(. - 181

 ام اهللاور روسيا. - 182

 .م1725سنة  - 183
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 السلطان حممود خان األول 

 
  وضـا تـوىل مل يكـن 185هــ1108حمـرم سـنة  4  ع هو ابن )السلطان مصطفا ال ا ( ولـ 

لـــء إال االســـم فقـــر  وكـــان النفـــوذ لــــ )بطـــروان لليـــل(  يـــو  مـــن يشـــاق ويعـــزل مـــن يشـــاق تبعـــا 
ل هواق واأل را   حف عيـل  ـ  السـلطان مـن اسـتب ادد  وجتم ـر حولـء ر سـاق االنكشـارية 

ا مـــن  ــرد  فقتلــود. ومل يقـــو لتعــ ا هــذا الــزعيم علـــا حقــوق م  واتفقــوا علـــا الوــ ر بــء  لصــ
حمــاتبود علــا األلــذ ب ــأرد  بــل اهللافئــت اــور م ع دمــا  م. وبــذلك عــادت الســكينة للم ينــة  

 وأمن النا  علا أموا م وأرواح م.
وبعـــ  أن اســـتتب األمـــن اســـتأنفت ال ولـــة ا ـــر  مـــع كلكـــة الفـــر   وتولبـــت اليـــوحل  

ع أهرقــت في ــا الــ ماق مــ رارا  فطلــب الع مانيــة علــا جنــود )الشــاد هللا ماســب( ع عــ ة وقــا 
علــا أن تــمل  كلكــة  186هـــ1144رجــب ســنة  12الشــاد الصــلح  و  بــ  الــ ولت  األمــر ع 

العجم لل ولة كـل مـا فتحتـء مـا عـ ا مـ ا ن ت يـز وأردهـان و ـ ان وابقـىت إقلـيم لورسـتان. لكـن 
ـــة ع هـــذد اضعاهـــ ة  وســـار  يو ـــء إىل  م ينـــة ا ـــف ان  عـــار  )اندرلـــان( أكـــ  والة لل ول

وعـزل )الشـاد هللا ماسـب( ووىل مكانـء ابنـء القا ــر )عباسـاً ال الـ (  وأقـام نفسـء و ـيا عليــء. 
مث قص  البالد الع مانية  وبع  أن انتصر علا جنود ال ولة حصـر م ينـة بوـ اد  فأسـرع الـوتير 

)ع مـــان هللاــوابل أا األعــرو )ع مــان اب ــا( إىل حماربتــء  وجـــرت بين مــا عــ ة وقــا ع قتــل في ــا 
اب ــا( اضــذكور  فطلبــت ال ولــة الصــلح. وبعــ   ــابرات هللاويلــة اتفــق منــ و  ال ولــة مــع )اندر 

ع م ينـــة )تفلــــيا( حيـــ  نــــودا بـــــ )اندر  187هـــــ1149مجــــاد  األول ســـنة  18لـــان( ع 
لان( ملكا علا العجم  علا أن ترد ال ولة إىل العجم كل ما ألذتء من ا  وأن تكون حـ ود 

 اض مة ع تمن )السلطان الواتا مراد الرابع(. 188هـ1049مبعاه ة سنة  ال ولت  كما تقرر
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ـــــزع الســـــلطة ع إقليمـــــىت الفـــــالخ  ـــــا   لطـــــة ألـــــر  ارتكب ـــــا رجـــــال ال ولـــــة  وهـــــىت ن وهن
مــن أ ــراس الــبالد لوفــا مــن مــردهم وهللالــب م االســتقالل  وتعيــ  بعــض أ نيــاق  189والبوــ ان

ع مقابل جعل سنوا ي فع لل زانة السلطانية   الروم من جتار ارستانة قراالت كتاتين في ما 
وكانــت تعطــا ضــن يــ فع لراجــا أك ــر مــن  ــريد  و ــاهر أن مــن يقــ م علــا التع ــ  مب ــل هــذد 
اضبالغ الطا لة عاتم وال  ك علا ا صول علا ما ي فعء أ ـعافا مضـاعفة مـن دمـاق األهـا . 

تكـوا ابأل ـراس األ ـلي  وقتلـوا  فاستب  هؤالق اضعينون ابلسكان وسـاموهم الـذل واةسـ   وف
كل من لالف م من م  وابعوا ألقا  الشرس ج ارا حف انقر ت أ لب العا الت األايلـة ع 
اوـ   وحلـت حمل ــا عـا الت ج يــ ة أ لب ـا مـن جتــار األروام ـ الـذين ا ــملوا األلقـا  بــ راهم 

لوا بكليـــا م إىل معـــ ودة ـ وكـــان نتيجـــة هـــذد السياســـة أن ســـئم األهـــا  هـــذد الســـلطة  ومـــا
الروســيا  ووج ــوا أنظــارهم  ــا معتقــ ين أ ــا ســتكون منقــذ م مــن هــذد اضظــامل اضســتمرة  ولــو 
ـــــت تطمـــــح إىل  ـــــوالة  فمـــــا كان ـــــاتات تتناووـــــا ال ـــــ  بـــــ ون امتي ـــــة لعلت ـــــا واليت أنصـــــفت ال ول

 االستقالل اإلدارا  فالسياسىت.
حممـــود األول( ابلوـــا مـــن تـــوع )الســـلطان  190هــــ1168 ـــفر ســـنة  27وع يـــوم المعـــة 

 سنة.  25العمر ست  سنة  وكانت م ة حكمء 
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 السلطان عثمان خان الثالث  

 
وبعــ  أن تقلــ  الســي  ع جــامع )أ  أيــو   191هـــ 1110ولــ  هــذا الســلطان ع ســنة  

األنصــارا( علــا حســب العــادة الق  ــة وأبقــا كبــار اضــو ف  ع و ــا ف م  عــ  ع منصــب 
نشاجنىت علىت اب ا( بـ ل )حممـ  سـعي  اب ـا( الـذا سـبق تعيينـء  ـ را بعـ  الص ارة العظما )

عودتــء مــن مأموريتــء ع فرنســا. فأعتمــ  )علــىت اب ــا( هــذا علــا ميــل الســلطان إليــء  وســار ع 
هللاريق  ري محي  حف أهاو   د األها  أمجع. ولكون السلطان كان مـن عادتـء اضـرور لـيال ع 

حوال الرعية  والوقوس علا حقيقة أحـوا م  ـع أانـاق جتوالـء مبـا الشوارع واألتقة متنكرا لتفق  أ
يرتكبء وتيـرد مـن أنـواع اضظـامل واضوـارم  وبعـ  أن رقـق مـا نسـب إليـء بنفسـء أمـر بقتلـء جـزاق لـء 

حمـــرم ســـنة  16وبو ـــع رأســـء ع  ـــحن مـــن الفضـــة علـــا اب  الســـراا عـــ ة لوـــريد  فقتـــل ع 
ربيـــع األول ســـنة  20اب ـــا(  مث عزلـــء ع  وعـــ  مكانـــء مـــن يـــ عا )مصـــطفا 192هــــ1169
 17هـ وع  مكانء )حمم  را ب اب ا( الش ري  وتوع )السـلطان ع مـان ال الـ ( ع  1170

 ـ را  وعمـرد سـتون سـنة وللفـء  11سن  و 3وكانت م ة حكمء  193هـ 1171 فر سنة 
 )مصطفا ال ال (.

 
 السلطان مصطفى خان الثالث 

 
هـــ  وكــان ميــاال لإل ــالع  حمبــا لتقــ م 1129اضولــود ســنة ابــن )الســلطان أمحــ  ال الــ ( 

 بالدد  لصو ا وتيرد األول )را ب اب ا( الذا مر ذكرد.
وأرادت ال ولة ع تمانء ا ـر  مـع روسـيا وأوعـزت إىل )كـر  كـراا( لـان القـرم أن يفـتح 
اباب للحــر  فصـــ ع ابألمـــر  ولكــىت جيعـــل ا ـــق مــن ج ـــة ال ولـــة احتــال علـــا بعـــض القـــوتاق 
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التابع  للروسيا حف أوقع ـم ع حبالـة نصـب ا  ـم  وأدت وـم إىل التعـ ا علـا حـ ود ال ولـة 
واإل ـــارة علـــا إحـــ   اضـــ ن التابعـــة  ـــا وقتـــل بعـــض ســـكا ا  فأ ـــ رت ال ولـــة ا ـــر  علـــا 
الروسيا. وافتتح ا )كر  كراا( سن أ ار ،يلء ورجلء علا إقليم )سربيا( ال ي ة الذا عمرتء 

  مــع أن اضعاهــ ات الــ  بين ــا وبــ  ال ولــة كانــت تقضــىت علي ــا بملكــء  ــحراق بــ ون الروســيا
اسـتعمار ليكــون فا ــال بــ  أمـال  الــ ولت   وعمرتــء الروســيا ضنـع و ــول اضســاع ة مــن لــان 

 القرم إىل بولونيا عن  مسيا ا اجة.
مرات الروسـية وكانت نتيجة إ ارة )كر  كراا( علا هذد الواليـة لـرا  ك ـري مـن اضسـتع 

 وعودتء بك ري من األسر .
مث ســار الــوتير )نشـــاجنىت حممــ  أمـــ  اب ــا( الــذا تـــوىل الصــ ارة ع مجـــادا ارلــر ســـنة  

هـ  يو ء لل فاع عن م ينة ) ـوكز ( الـ  حا ـرها )الـ نا جالتسـ ( الروسـىت  فلـم 1182
تم بنفسء سمور ا ر   ولـو ينجح  لع م اتباعء األوامر العسكرية الواردة إليء من السلطان اض 

ربيـع ارلـر سـنة  9مل يق  اليوحل بذاتء. وكان جـزاق القا ـ  اضـذكور أن قتـل سمـر السـلطان ع 
هــــ  وأرســـل رأســـء إىل ارســـتانة عـــ ة لوـــريد مـــن القـــواد وعـــ  مكانـــء ع الـــوتارة والســـر 1183

  وأك ـر اهللاالعـا علـا عسكرية )مول وا  علىت اب ا(  وكان أ   اهتماما من سلفء سمـور النـ
  رو  القتال  لكن عاكستء الطبيعة وكانت هىت السبب ع تق قرد.

وبعــ  هــذا اال ــزام الــذا مل يكــن فيــء للــرو  مــن ف ــر  التــزم )مولــود وا  اب ــا( ابلتق قــر 
بع  الـالق م ينـة ) ـوكز (  فـ لل ا )الـ نا جالتسـ ( واحتـل علـا الفـور واليـ  )الفـالخ( 

 و)البو ان(.
ذلـــك الوقـــت كـــان )علـــىت بيـــك( اضلقـــب بــــ) يخ البلـــ ( الـــذا اســـتقل تقريبـــاً بشـــؤون وع 

مصــر. وفــتح مبســاع ة قا ــ  ال وةانــة الروســية ع البحــر االبــيض مــ ا ن  ــزة وانبلــا واور ــليم 
ولفـــا ودمشـــق. وكــــان يســـتع  للســـري إىل حــــ ود بـــالد االانهللاـــول إذ  ر عليــــء أحـــ  بيكــــاوات 

لشـــ ري بــــ )أ  الـــذهب(  فعـــاد )علـــىت بيـــك( إىل مصـــر حملاربتـــء اضماليـــك  وهـــو )حممـــ  بيـــك( ا
وانضم إىل جيو ء أربعما ة جن ا روسىت فقابل م )أبـو الـذهب( عنـ  الصـا ية ابلشـرفية وفـات 
علي م ابلنصر  وأسـر )علـىت بيـك( واربعـة مـن  ـباط الـرو  بعـ  أن قتـل كـل مـن كـان مع ـم ـ 

مـن الـراع  فقطـع رأسـء وسـلم مـع األربعـة  ورجع إىل مصر  حي  توع )علا بيك( كا أ ـابء
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  باط الروسي  إىل الوا  الع ما  )لليل اب ا( وهو أرسل م إىل القسطنطينية. 
  وبلوــت مــ ة 194هـــ1187ذا القعــ ة ســنة  8مث تــوع )الســلطان مصــطفا ال الــ ( ع 

 حكمء ست عشرة سنة ومثانية   ور.
 

 السلطان عبد احلميد خان األول  
 
  وقضا م ة حكـم أليـء )مصـطفا 195هـ1137طان أمح  ال ال ( ول  سنة ابن )السل 

ال الـ ( حمجــوتا ع ســرايتء كمــا جـرت بــء العــادة. وع اليــوم ال الـ  مــن توليتــء توجــء ع موكــب 
حافــل إىل جــامع )أ  أيــو ( لتقلــ  ســي  )الســلطان ع مــان( مؤســا هــذد ال ولــة  ومل يــوتع 

لــزا ن ال ولــة الــ  اســتنزفت ا ا ــر  األلــرية. مث أقــر  علــا النــود االنعامــات اضعتــادة  لنضــو 
الصـ ر األعظـم )حمسـن تادد( وأ لـب كبـار اضـو ف  والقـواد ال يـة والبحريـة ع منا ـب م لعــ م 

 وقوع اةلل ع األعمال.
مث وقعت ا ر  ب  ال ولة وبـ  روسـيا  انت ـت وز ـة الع مـاني  وهللالـب الصـ ر األعظـم 

وهــىت مكونــة مــن مثانيــة  196هـــ 1137اهــ ة الــ    االتفــاق علي ــا ع ســنة اض ادنــة وقبــل اضع
وعشــرين بنــ اً. أ ــي  إىل هــذد اضعاهــ ة بنــ ان ســرّلن  إحــ ا ا تتضــمن اضصــاري  ا ربيــة  
وذلك ألن ال ولة كانت تع  ت بتأدية  سة عشر ألـ  كـيا لروسـيا ع مـ ة اـالث سـن   

الس كيا. واضادة ال انية سرعة  لية جزا ـر البحـر ي فع من ا ع كل سنة قسر  وهو  سة  
األبـيض ـ أتييـ ا ضـا هـو مـذكور ع اضـادة السـابعة عشـرة مـن الع ـ ة اضـذكورة ـ وأسـطول روسـيا 
اضوجود ع البحر األبـيض  وإن كـان مشـملهللاا ع اضـادة اضـذكورة أنـء هـرو ع مـ ة االاـة أ ـ ر  

 ة اضــذكورة إذا أمكــن  وبــذلك انت ــت هــذد ا ــر  ف ولــة روســيا قــ  تع ــ ت إبلراجــء قبــل اضــ
 وانلت روسيا أقو  أماني ا.

                                                        

 م.1774يناير سنة  21- 194
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  ابلوــا مـن العمــر 197هــ1203رجــب سـنة  12وتـوع )السـلطان عبــ  ا ميـ  األول( ع  
 سنة ومثانية   ور  وتوىل بع د )سليم ال ال (. 15سنة  وم ة حكمء  66

  
 السلطان سليم خان الثالث 

 
  توىل وجـو السياسـة مكف ـر 198هـ1175ال ال (  اضولود سنة ابن )السلطان مصطفا  

ورحا ا ر  دا ـرة بـال انقطـاع  فبـذل ج ـ د ع تقويـة اليـوحل وإرسـال اضـؤن والـذلا ر  لكـن  
 كان اليأ  ق  استوىل علا النود و ادر ك ري من م مراكزهم. 

عمـال ا ربيـة و ـما وع هذد السنة ار  القا   الروسىت مع قا   اليـوحل النمسـاوية ع األ
وكانـت عاقبـة ذلـك أن  199هــ 1203جيو  ما لبعض ما  فاستظ را علا الع ماني  ع سـنة 

اسـتوىل الـرو  علـا م ينـة بنـ ر ـ )ا صـينة( ـ واحتلـوا معظـم بـالد الفـالخ والبوـ ان وبسـارابيا  
 ودلل النمساويون م ينة بلوراد  وفتحوا بالد الصر . 

ـــة ع إ ـــالع دالليت ـــا ولصو ـــا  وبعـــ  مـــام الصـــلح مـــع النمســـا والروســـيا ألـــذت ال ول
العســكرية والبحريــة  فعــ  أحــ  اضتقــرب  مــن الــذات الســلطانية وا ــء )كو ــك حســ  اب ــا( 
قبوداان عاما. فو ع نظاما للجنود اضشاة  و رع ع تنسـيق فـرق ج يـ ة وتـ ريب ا علـا النظـام 

جنـ ا رـت  1600وجعـل عـ دها  200هــ1211األورو   فأنشـأ أول فرقـة منتظمـة ع سـنة 
قيـادة  ــابر إنكليـزا دلــل ع الـ ين اإلســالمىت و ـىت )إنكليــز مصـطفا(. وكــان القصـ  مــن 
ترتيــب العســاكر النظاميــة االســتوناق وــم عــن جنــود االنكشــارية الــذين  ــاروا علــة علــا ال ولــة 

لـــ  كـــانوا ومـــن عوامـــل أتلرهـــا بعـــ  أن كـــانوا أهـــم عوامـــل تقـــ م ا وقـــت الفتوحـــات اضســـتمرة ا
يعودون من ا بك ري من الونا م  حف اعتـادوا الن ـب. و ـاروا ضـا مل جيـ وا بـالدا مفتتحـة حـ ي ا 
لسـلب أهالي ــا يعتـ ون علــا أهـا  ارســتانة والعوا ـم األلــر  ابلسـلب والن ــب و ـري ذلــك  
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فضــال عـــن عصـــيا م اضـــرة بعــ  األلـــر   وعـــز م الصـــ ور والــوتراق  وتعـــ ي م علـــا الســـالهللا  
 ابلعزل أو القتل ضا يرون من م معار ا لفسادهم أو  عفا ع معاقبت م. 

ــــ )ابتونـــ  أو لـــىت(   و  ـــرت ع هـــذد األانـــاق فتنـــة )ع مـــان اب ـــا( وا  )وديـــن( اضلقـــب ب
وانضــمام ك ــري مـــن أهــا  الصــر  اليـــء واســتظ ارد علـــا جنــود ال ولــة الـــ  أرســلت ألقماعـــء. 

بنفســـء  وبعـــ  عـــ ة مناو ـــات كـــان ا ـــر  في ـــا  وألـــريا ســـافر إليـــء )كوجـــك حســـ  اب ـــا(
سجاال بين ما لشىت هذا الوتير مـن دسـا ا أراب  الوـالت أن تعصـىت كافـة الالت البلقـان  
فتــ ار  األمــر ومــنح )ابتونــ او لىت( واليــة )وديــن( هللاــول حياتــء  وبــذلك حســمت الفتنــة ســنة 

 . 201هـ1212
 

 دخول الفرنسيني مصر
 

ريــة الفرنسـاوية )بــوانبرت( القا ــ  الشــ ري ابضســري إىل أمــرت الم و  202هـــ1213وع سـنة 
مصـر لفتح ـا ـ بوـري إعـالن حـر  علـا ال ولـة ـ وأو ـتء بكتمـان هـذا األمـر حـف ال تعلـم بـء 
إنكلـملا فتسـعا ع إحباهللاـء  مـع أن القصـ  منـء مل يكـن اال منـع مـرور جتـارة اإلنكليـز مـن مصـر 

ألــ  مقاتـل ـ أ لـب م مــن  36ا مؤلفــا مـن إىل ا نـ  وابلعكـا. فج ــز ع م ينـة هللاولــون جيشـ
العساكر اضـ رب  ع ا ـرو  الـ  جـرت بـ  فرنسـا وإيطاليـا وانت ـت مبعاهـ ة )كـامبوفورميو( ـ 

مركـب  400قراويـت و 72سـفينة حربيـة و 30وعشرة  الس حبرا رمل ـم دوانةـة مركبـة مـن 
 ر  القطــر اضصــرا عاضــا علــا الــتالس العلــوم واضعــارس لــ 122محــل  وأ ــاس إىل جيشــء 

 والبح  عما يلزم إل الحء واستواللء.
  رحل )بوانبرت( وذا الـي  بـ ون أن يعلـم أحـ ا بوج تـء  203هـ1213وع مايو سنة  

يونيـو واحتل ـا بعــ  أن دافـع مــن في ـا مـن رهبــان القـ يا )حنــا  10فو ـل جزيـرة )مالطــء( ع 

                                                        

 م.1797اضوافقة سنة - 201
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ة اإلسـكن رية وأنـزل عســاكرد و ـل أمـام م ينـ 204هــ1213حمـرم سـنة  17االور ـليمىت(  وع 
علـا بعـ  أربـع فراسـخ من ـا  وبعـ  أن دلل ـا عنـوة تـر  وـا القا ـ  )كليـ (  وسـار هـو قا ـ ا 
م ينــة القــاهرة عــن هللاريــق الصــحراق اضمتــ ة  ــر  فــرع ر ــي   فقابلــء )مــراد بيــك( بشــرذمة مــن 

 ــل الســري حــف حمــرم  ف زمــء )بــوانبرت(  ووا 29اضماليــك عنــ  م ينــة  ــ اليت ابلبحــرية ع 
و ل إىل م ينة )انبابة( مقابل القاهرة وحصـلت بينـء وبـ  )إبـراهيم بيـك( و)مـراد بيـك( أمـراق 

 فر وتق قروا أمام اض افع الفرنساوية  ف لل )بوانبرت(  7اضماليك واقعة األهرام الش رية ع 
البـا  العــا   وجيو ـء م ينـة القــاهرة بعـ  أن أعلــن وـا أنــء مل شت لفـتح مصـر بــل انـء حليــ  

أتا لتوهللاي  سلطتء وحماربة اضماليك العا   أوامرد  كما قال اإلنكليز عن  دلو م مصر سنة 
 .205هـ1299
وبـذلك  ـار القطـر اضصـرا مـن البحــر األبـيض اضتوسـر إىل أقا ـىت الصـعي  ع قبضــتء.  

 مث أسا اولا العلمىت للبح  عما جيعل احتاللء بوادا النيل دا ميا. 
انبليــون( أنــء إن مل يفــاجو ال ولــة ع بــالد الشــام قبــل أن تــتم اســتع ادا ا ا ربيــة ورقــق )

تكـــون عواقـــب ا ـــر  وليمـــة عليـــء  وان مـــن نتـــل مصـــر ال يكـــون  منـــا علي ـــا إال إذا احتـــل 
القطــر الســورا. فل ــذد الــ واعىت عــزم )بــوانبرت( علــا فــتح بــالد الشــام  وقــام مــن مصــر ومعــء 

 ا بــالد الشــام مـن هللاريــق العــري  فاحتل ــا ع أوالــر  ــعبان ســنة االاـة عشــر ألــ  مقاتــل قا ــ
 25منـء وو ـل الرملـة ع  23رمضـان واررـل عن ـا ع  19هـ  مث دلل م ينـة  ـزة ع 1213

منء ومن ا إىل لفة فو ل ا ع ستة وعشرين رمضان  وضا  نا من ا اضقاومـة حا ـرها ودلل ـا 
م ينـــة عكـــا  وقبـــل مزاولتـــء ليافـــا ارتكـــب أمـــرا  عنـــوة ع يـــوم أول  ـــوال  مث رحـــل من ـــا قا ـــ ا

 ــنيعا مل يســبق ع التــاريخ وهــو أمــرد بقتــل مجيــع الرحــا واضر ــا مــن عســاكرد حــف ال يعوقــود 
 ع سريد  مث حا ر م ينة عكا من ج ة ال  وهامج ا مرارا.

ألـ  مقاتـل فسـار  18ونزل جي  رود  الع ما  س  قري ورصن وا وكان يبلـغ عـ دد  
 24بــوانبرت( مــن القــاهرة حملــاربت م فتولــب علــي م والتجــأ مــن مل يقتــل مــن م إىل اضراكــب ع )
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 وأسر قا  هم األك  )مصطفا اب ا( وك ريا من النود. 206هـ1214 فر سنة 
ولنرجع إىل ذكر عالقات البـا  العـا  وفرنسـا والروسـيا وانكلـملا بعـ  لـروو الفرنسـاوي   

 من مصر فنقول: 
ت( أرسل إىل بالد الشرق النرال )سبستيا ( لتج ي  ربر االرـاد والـوداد مـع إن )بوانبر 

ال ولـــة  فســـافر إىل ارســـتانة حـــامال لطـــااب مـــن )بـــوانبرت( إىل الســـ ة الســـلطانية  وع أانـــاق 
 5إقامتء ابرستانة مكن مبساعيء من عزل أمـريا األفـالق والبوـ ان اضنحـاتين لروسـيا فعـزال ع 

ـــة فســـاق ذلـــك الروســـيا  207هــــ1221ســـنة مجـــاد  ال ـــا   وعـــّ  بـــ  ما مـــن اض لصـــ  لل ول
ولشيت من امت اد نفوذ فرنسا ع الشرق  فأرسلت جيو  ا الحـتالل هـات  الـواليت  بـ ون 
إعــالن حــر   بــ عو  أن تويــري أمريي مــا مضــر حبقــوق جوارهــا  فانتشــبت نــريان القتــال بين ــا 

يا ع هـــذد ا ـــر  لتأييـــ  هللالبا ـــا  فأرســـلت إحـــ   وبـــ  ال ولـــة وارـــ ت إنكلـــملا مـــع الروســـ
دوانةا ــا رــت قيــادة اللــورد )دوق وورث( أمــام الــ ردنيل  وأرســل ســفريها الســري )اربوانــوت( 
بال ا إىل البا  العا  يطلب منء رـال  ال ولـة وإنكلـملا  وتسـليم األسـاهللايل الع مانيـة وقـالع 

األفـــــالق والبوـــــ ان إىل الروســـــيا  وهللاـــــرد النـــــرال  الـــــ ردانيل إىل انكلـــــملا  والتنـــــاتل عـــــن واليـــــ 
)سبســـتيا ( مـــن ارســـتانة  وإعـــالن ا ـــر  علـــا فرنســـا  واال تكـــن إنكلـــملا مضـــطرة الجتيـــات 
الـــ ردنيل وإهللاـــالق مـــ افع ا علـــا ارســـتانة. فلـــم تقبـــل ال ولـــة هـــذد اضطالـــب بـــل ألـــذت ع 

كافيـا لتحصـينء بكيفيـة جتعـل رص  البو ار وإقامة القالع علا  ـفتيء. لكـن مل يكـن الوقـت  
قــــرن اإلنكليـــز القــــول  208هــــ1221ذا ا جــــة ا ـــرام ســــنة  12اضـــرور منـــء  ــــري ككـــن  وع 

ابلفعــل  واجتــات األمــريال اللــورد )دو  وورث( بو ــات الــ ردنيل بــ ون أن نصــل ضراكبــء  ـــرر 
لع مانيـة يـذكر مـن مقـذوفات القـالع  وو ـل إىل فر ـة )جـاليبو ( ودمـر كافـة لسـفن ا ربيـة ا

 الراسية وا  ومك  لارو البوسفور ينتظر تنفيذ ال حتء ال  سبق ذكرها.
وبورود اةـ  إىل ال ولـة بـذلك وقـع الرعـب ع قلـو  سـكان ارسـتانة لشـية مـن و ـول  

السـفن اإلنكليزيــة إىل البوســفور وهنــا  تكــون الطامــة الكــ   لوجــود أ لــب الســرالت اضلوكيــة 

                                                        

 يوليو. 28- 206

 م.1806أ سطا سنة  20- 207

 م.1807ف اير سنة  20- 208
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فتيء. ووقــع الــوتراق ع حــيص بــيص فــأقروا بعــ  مــ اوالت هللاويلــة أن ودواويــن ا كومــة علــا  ــ
يذعنوا لطلب إنكلملا وأرسـلوا إىل النـرال )سبسـتيا ( ي عونـء لل ـروو مـن ارسـتانة لوفـا مـن 
تفاقم اةطب  فقابـل الفرنسـاوا الرسـول الع مـا  حماهللاـا  ميـع مسـت  مىت السـفارة والضـباط 

ولــة وحبريت ــا  وأجابــء قــا ال إ  ال ألــرو مــن ارســتانة اال الفرنســاوي  اضســت  م   يــوحل ال 
ـــء  مكرهـــا  مث هللالـــب أن يقابـــل الســـلطان مقابلـــة لصو ـــية فأجيـــب هللالبـــء. وضـــا قابلـــء أ  ـــر ل
ــــة  وأن )اإلم اهللاــــور انبليــــون( قــــ  أ ــــ ر أوامــــرد إىل جيو ــــء  اســــتع اد فرنســــا ضســــاع ة ال ول

ضساع ة ال ولـة علـا مقاومـة إنكلـملا ورفـض  اضعسكرة بسواحل االدرلتيك للسفر إىل ارستانة
ـــة  هللالبا ـــا  فـــاقتنع جاللتـــء بعـــ م جـــوار االنصـــياع لطلبـــات اإلنكليـــز  وإ ـــا لـــو رأت مـــن ال ول
مقاومــة أذعنــت هــىت لســحب مطالب ــا لوفــا علــا جتار ــا مــن البــوار لــو  ــ رت األوامــر بعــ م 

لقـالع حو ـا وتسـليح ا ابضـ افع قبو ا ع اضمالك احملروسة. فألـذ ع رصـ  العا ـمة وبنـاق ا
الضـ مة  و  ـكل الفرنسـاويون النـاتلون ابرسـتانة فرقـة مـن مـأيت مقاتـل أ لـب م مـن اض فعيــة  
وكذلك االسبانيون ضضادة سفريهم اضركيز )داضنيريا( لسياسة إنكلملا ع الشـرق. واهـتم كـل مـن 

لنســــاق وبـــذل االنكشـــارية مــــن ع ارســـتانة ع هـــذا العمـــل الــــوهللاين حـــف الشـــيوخ واألهللافـــال وا
االهتمام اك ر كا كان يؤمل من م. وكان السـلطان بنفسـء ينـا ر األ ـوال ونـ  اضشـتول  وـا 
علــا موا ــلة الليــل ابلن ــار إلمــام القــالع لصــ  هجمــات األعــ اق. فلــم  ــض بضــعة ألم حــف 

نـــع كـــل  ـــارت اض ينـــة ع مـــأمن مـــن كـــل هللاـــارئ  ووقفـــت عـــ ة ســـفن ع مـــ لل البوســـفور ض
 م اجم  مع استمرار األ وال ع )بو ات ال ردنيل(.

فلمــــــا رأ  األمــــــريال اإلنكليــــــزا اســــــتحالة دلولــــــء البوســــــفور وقــــــر  انت ــــــاق رصــــــينات  
 ال ردنيل  لشىت من حصر مراكبء ب  البو اتين وقفل راجعا إىل البحر األبيض.
صـــ ر األعظـــم وع  ضـــون ذلـــك ارـــ  اضفـــ  )قا ـــىت عســـكر الروملـــىت( مـــع قـــا م مقـــام ال

ولفيـ  مـن العلمـاق عـل السـعىت ع إبطـال التـزام العسـكرا ال يـ  ـ الـذا ادللـء السـلطان ع 
اليــوحل الع مانيــة ـ قــا ل  إنــء ب عــة  الفــة للشــرع. وللو ــول إىل  ــايت م هــذد ألــذوا يوــرون 
 العسـاكر  ـري اضنتظمـة الــ  كانـت أ ـيفت إىل الفــرق اضنتظمـة. وبعـ  هــذا ألـذت النـود  ــري
منتظمة تستع  ابيعـات م يجي ـا .. وانت بـوا  ـم ر يسـا مـن م ا ـء )قبـاقجىت أو لـىت( وهـو ألـذ 

هــ دلـل هـو ومـن 1807مـايو سـنة  27ع االستع اد لل لول إىل ارستانة. وع  بيحة يوم 
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معــء مــن النــود  ــري اضنتظمــة  وانضــم إلــي م حنــو مــأت  مــن البحريــة ومثاةا ــة مــن االنكشــارية  
و ــــل هــــذا المــــع إىل احملــــل اضعــــروس ابســــم ) ت ميــــ ان( أتــــوا بقــــ ور االنكشــــارية  حــــف إذا

و ـفوها ـ عالمـة علـا العصـيان ـ وقـرق علـي م أ ـاق مجيـع اضعضـ ين ضشـروع النظـام العسـكرا 
من الوتراق أو الذوات واألعيان  فانتشر ال ـا رون إىل منـات م وقتلـوهم وأتـوا بر وسـ م وو ـعوها 

 أمام الق ور. 
وضــا بلــغ الســلطان لــ  هــذد ال ــورة أ ــ ر علــا الفــور أمــرا إبلوــاق النظــام ال يــ   و ــرس 
العســاكر النظاميــة لكــن مل يكتــ  ال ــا رون بــل قــرروا عــزل الســلطان لوفــا مــن أن يعــود لتنفيــذ 
مشـروعء  وســاع هم علـا ذلــك اضفـ  الــذا هـو ع ا قيقــة احملـر   ــذد ال ـورة فــأفف سن: كــل 

ظامات اإلفرن  وعوا  هم وجيـ  الرعيـة علـا اتباع ـا ال يكـون  ـا ا للملـك. سلطان ي لل ن
بفصـل )السـلطان  209هــ1222ربيـع ارلـر سـنة  21واستمرت هذد ال ورة يـوم  مث أدت ع 

مجــاد  األوىل  4ســنة  وبقــىت إىل أن تــوع ع  19ســليم ال الــ (  فعــزل. وكانــت مــ ة حكمــء 
 قيم بع د )مصطفا الرابع(. سنة تقريباً وأ 48وعمرد 210هـ1223سنة 

                                                        

 م.1807يونيء سنة  28- 209

 م.1808يونيو سنة  28- 210
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 السلطان مصطفى خان الرابع 

 
هـ  وكل  اضف  بتبليـغ )السـلطان  1193ابن )السلطان عب  ا مي  األول( اضولود سنة  

سليم( ل  عزلء  فذهب إليء وبلوء ذلك مظ راً أسفء من هذد ا اداة ال ية  فقبل السلطان 
 د النظامية  ذر ومذر.وذهب إىل سرايء اةصو ية وتفرق النو 

ومل يكــن )الســلطان مصــطفا( اال كهلــة يــ يرها مبوضــوا النظــام ال يــ  كيــ   ــاقوا تبعــا  
ألهــوا  م  ف بــت الــوتراق الــذين مل يقتلــوا ع ال ــورة ع و ــا ف م واعتمــ  تعــ  )قبــاقجا أو لــىت( 

 حاكما لميع قالع البوسفور.
انية اضشتولة مبحاربة الرو  عن   ر الطونة وضا و لت أنباق هذد ال ورة إىل اليوحل الع م 

مشل االنكشارية السرور  وضا رأوا من قا  هم العام وهو الص ر األعظم )حلمىت إبـراهيم اب ـا( 
عـــ م االستحســـان ضـــا حصـــل قتلـــود  وأقـــاموا مكانـــء )جلـــيب مصـــطفا اب ـــا( فوقـــع الفشـــل ع 

ربـة اإلم اهللاـور )انبليـون( الـذا كانـت اليوحل. ولوال وجود أ لب جيـوحل الروسـيا ع أضانيـا حملا
  ر عروحل اضلو  أمامء  لكانت نتا   هذد ا رو  أولم كا سبق ا.

وع أاناق ذلك و ل ل  انتصـار )انبليـون( علـا الـرو  وحمـالفي م. وعقـب ذلـك حصـل 
الصــلح بــ  فرنســا والروســيا مبقتضــا معاهــ ة )تلســيت(. وجــاق ع اضعاهــ ة الســرية الــ  اتفــق 

ا )انبليون( و)اسكن ر االول( قيصر روسيا إن مل يقبل البا  العـا  توسـر فرنسـا بكيفيـة علي 
مر ية  بع  قبول هذد التوسر ،مسة واالا  يوما فتّتح  فرنسـا مـع روسـيا علـا سـلخ مجيـع 
الواللت الع مانية سورواب ما ع ا ارستانة وما حو ا وتقسيم ا فيما بين مـا مـع إر ـاق النمسـا 

يسـري  وكيفيـة ذلــك التقسـيم أن يكـون لفرنسـا بــالد بوسـنء وألبانيـا )االرنـؤود( و)أبــريو (   ـزق
وبالد اليوانن ومق ونيا  وللنسما بالد الصر   ولروسيا االفالق والبو ان والبلوار وإقليم ترا  

 لواية  ر ماريتسا.
نقــول: إنــء مل ولنرجــع إىل ذكــر مــا حصــل ع ارســتانة بعــ  جنــاع اــورة )قبــاقجىت أو لــىت( ف 

 ـض قليــل حـف وقــع اةــالس بـ  ر ســاق ال ــورة  فارـ  أوال )قبــاقجىت أو لــىت( مـع اضفــ  علــا 
عزل القا م مقام )مصطفا اب ا(  فعزل وأبع  إىل لارو البالد وأقيم مكانء من ي عىت )هللااهر 
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ا اب ــا(  مث عــزل لر بــة احملافظــة علــا حقــوق و يفتــء وســافر إىل روســتجق والتجــأ إىل حاكم ــ
)مصطفا اب ا البريق ار(. وكان هذا األلري مـن حمـات  )السـلطان سـليم( ويـود إرجاعـء ضنصـة 
األحكـــام  فكا ـــ  بـــذلك )جلـــيب مصـــطفا اب ـــا( الصـــ ر األعظـــم وابقـــىت الـــوتراق وأقـــنع م 
بوجــو  اــاتاة اضفـــ  و)قبــاقجىت مصــطفا( علـــا  يــي  النــود  ـــري اضنتظمــة وعــزل الســـلطان 

فوافقـء علـا هـذا األمـر كـل مـن كا ـف م بـء وأ ـ ر الصـ ر حكمـا علـا  واالستئ ار ابلسـلطة 
)قباقجىت مصطفا( قا يا إبع امء ووكل علا تنفيذد أح  رجال اضـؤامرة وا ـء )حـاجىت علـىت( 
وهو تع   ابلقبض عليء عنوة  وسار إىل ارستانة ع ما ة فار   بينما كـان البريقـ ار قا ـ ها 

نء  وضا و ل )حاجىت( إىل  ـواحىت ارسـتانة علـم أن ع ستة عشر أل  جن ا عن هللاريق أدر 
ـــء لـــارو اض ينـــة  ف امجـــء وقتلـــء  مث أبـــرت لنـــودد حكـــم  )قبـــاقجىت مصـــطفا( مقـــيم ع قصـــر ل
الصــ ر األعظــم وألــ هم أنــء عــ  قا ــ ا  ــم  فلــم يقبلــوا بــذلك بــل أحــاهللاوا بــء ومبــن معــء مــن 

 مكــن وــا مــن الــت لص واللحــاق الفرســان  وكــادوا شســرونء لــوال مــا أ  ــرد مــن الشــجاعة الــ 
 ابلبريق ار  وكان ق  و ل هو والص ر األعظم إىل ارستانة وعسكر لارج ا.

وضـا علـم السـلطان وـذد الوقـا ع لشـىت مـن تعـ ا ال ـورة عليـء وو ـول  ـررها إليـء  وأمــر  
بعزل اضف  و رس جنود )قباقجىت مصطفا(  ـري اضنتظمـة الـ  عضـ تء علـا عـزل )السـلطان 

م(  فــأ  ر البريقــ ار االكتفــاق مبــا حصــل ومل يكا ــ  أحــ ا بعزمــء علــا إعــادة )الســلطان ســلي
ســـليم( إىل عــــرحل اةالفــــة العظمــــا وأ ــــاع أنـــء عــــاتم علــــا العــــودة إىل )روســــتجق(  لكــــن ع 

ألقىت القبض علا ) ـليب مصـطفا اب ـا( الصـ ر  211هـ1223مجاد  األوىل سنة  4 بيحة 
الســـلطانية  وهللالــب إرجــاع )الســـلطان ســليم ال الـــ ( إىل األعظــم  وســار  يو ـــء إىل الســراا 

وإلقـاق ج تــء إىل ال ـا رين كــىت يكفـوا عــن ال ـورة ضــا  212اضلـك  فـأمر )الســلطان مصـطفا( بقتلــء
يعلمون أن الذا يري ون إرجاعـء قـ  دلـل ع لـ  كـان لكـن أتـا األمـر علـا عكـا مـا كـان 

ل )السـلطان مصـطفا الرابـع( وحجــزد ع يؤمـل  فقـ  تاد ال ـا رون هياجـا واندوا علـا الفـور بعـز 
نفــا الســراا الــ  كــان حمجــوتا وــا )الســلطان ســليم( فعــزل بعــ  أن حكــم االاــة عشــر  ــ را  

 وقتل ع سرايء بع  ذلك بقليل  وأقيم بع د )حممود ال ا (.
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 السلطان حممود خان الثاين 
 
  وافتـــتح 213هــــ1199رمضـــان ســـنة  13ابـــن )الســـلطان عبـــ  ا ميـــ  األول(  ولـــ  ع  

أعمالــء سن قلــ  )مصــطفا اب ــا( البريقــ ار منصــب الصــ ارة العظمــا  ووكــل إليــء أمــر تنظــيم 
االنكشــــارية وإجبــــارهم علــــا اتبــــاع نظامــــا م الق  ــــة اضســــنونة مــــن ع ــــ  )الســــلطان ســــليمان 
القانو ( وأ لت  ـيئا فشـيئا بعـ  ان انـتقم البريقـ ار كـن قـاومود عنـ  إرجـاع )السـلطان سـليم( 

 كانوا سبباً ع قتلء.و 
مث مل  ــــض قليــــل حــــف ســــار االنكشــــارية إىل فيليبــــء وأ  ــــروا التمــــرد والعصــــيان  فأرســــل  

البريقــ ار ااــين عشــر ألــ  مقاتــل مــن جيو ــء حملــاربت م ومل يبــق إال أربعــة  الس وال الاــة  الس 
جـل واحـ  ع القا    م )عبـ  الـرمحن اب ـا(. ولـذلك انت ـز االنكشـارية هـذد الفر ـة وقـاموا كر 

وســـاروا إىل ســـراا )الســـلطان مصـــطفا( بقصـــ  إرجاعـــء إىل  214هــــ1223رمضـــان ســـنة  27
عرحل ا كومة  فأعمل  م البريق ار وقاوم م مقاومة عنيفة  وضا أحا سن الضع  قـ  دالـل 
جيو ـء ولشــىت مــن فــوت ال ــا رين وعــزل )الســلطان حممــود( أمــر بقتــل )مصــطفا الرابــع( وإلقــاق 

ا فعل )مصـطفا الرابـع( مـع )السـلطان سـليم ال الـ (. فلمـا رأ  االنكشـارية ج تء لل ا رين كم
ج ة )السلطان مصطفا( تادوا هياجـا وأ ـرموا النـار ع السـراا اضلوكيـة لكـىت يلجئـوا البريقـ ار 
علا الفرار من ا لكن فّضل الص ر األعظم اضوت علا التسليم  ذد الفئة واالنصياع لطلبا ـا  

 من معء حف مات حرقا.وبقا ي افع هو و 
وسـارت جيـوحل الســلطان ع  ـبيحة اليــوم التـا  تتقــ م ا اضـ افع تقــذس الصـواعق علــا  

االنكشــارية مــن كــل  ـــو  وحــ    وضــا رأ  ال ــا رون أن ال منـــاص  ــم مــن ا ــال  أ ـــرموا 
النـار ع مجيـع جوانــب اض ينـة  وضــا كانـت أ لــب أماكن ـا مـن اةشــب عـال  يــب النـريان وكــاد 
ا ريـــق يلت م ـــا سمجع ـــا  فا ـــطر الســـلطان لإلذعـــان لطلبـــات االنكشـــارية حـــف  كنـــء إنقـــاذ 
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اض ينـة مــن الــ مار العاجــل  مـؤجال إبطــال هــذد الفئــة اضفسـ ة إىل فر ــة ألــر   وبــذل ج ــ د 
ع إ ــادد النــريان الــ  كــادت تلــت م اض ينــة سســرها لــومل يتــ ارك ا )الســلطان حممــود( حبكمتــء  

النكشارية ع اـور م وهيجـا م. واسـتوىل الـرو  علـا مـ ا ن )إ اعيـل( و)سلسـمليء( واستمر ا
 . 215هـ1225هـ و1224و)روستجق( و)نيكوبلىت( و)ابتارجق( ع سن  

 
 الوهابيون ومذهبهم  

 
الوهــــابيون قــــوم مــــن العــــر  اتبعــــوا هللاريقــــة )عبــــ  الوهــــا (  وبعــــ  أن در  )حممــــ  عبــــ   

ر إىل ا ـف ان والذ بعلما  ـا وألـذ عـن م مث عـاد إىل بـالدد الوها ( مذهب )أ  حنيفة( ساف
مــ ة  فأنشــأ مــذهبا مســتقال لتالمذتــء  216هـــ فألــذ يقــرر مــذهب )أ  حنيفــة(1171ع ســنة 

فــأتبعود وأكبــوا عليـــء  و ــاع أمـــرد ع جنــ  واإلحســاق والقطيـــ  ويف بعــض ت بـــالد العــر  م ـــل 
عزيـز مصــر )حممــ  علـىت اب ــا( فأهللافــأ  عمـان وبــ  عتبـة مــن أر  الــيمن. إىل أن قـيض هللا  ــم

 هـ وكسر  وكت م وألفا ذكرهم.1232سراج م ع سنة 
وضا رأ  )السلطان حممود( أنّء من الضرورا قمع هذد الفئة ال  هشا من امت ادها علا 
تفريــق كلمــة اإلســالم  األمــر الــذا جعلــء األوروبيــون مطمــح أنظــارهم للــتمكن مــن فصــم عــر  

دهـــم  ولبعـــ  واللت الشـــام وبوـــ اد عـــن مركـــز الفتنـــة كلـــ  )حممـــ  علـــىت ارـــادهم وامـــتال  بال
اب ــا( وا  مصــر ومؤســا عا لت ــا اة يويــة مبحاربت ــا  واســملجاع مكــة اضشــرفة واض ينــة اضنــورة 

. وضـــا كـــان 217هــــ1222مـــن أيـــ ا تعما  ـــا  وأرســـل إليـــء فرمـــاان بـــذلك ع ذا القعـــ ة ســـنة 
ق الـــ  أمـــرا متعســـرا إن مل يكـــن مســـتحيال النتشـــار إرســـال اليـــوحل إىل بـــالد العـــر  عـــن هللاريـــ

الوهــابي  ع مجيــع الطــرق وقطع ــم اضوا ــالت  عــزم )حممــ  علــىت اب ــا( علــا إرســا م بطريــق 
البحـــر األمحـــر  فـــأمر إبنشـــاق الســـفن ع الســـويا لنقـــل النـــود إىل فر ـــة ينبـــع وضـــا اســـتع ت 
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هـ 1226 فر سنة  5يوم المعة  اضراكب ومجعت اليوحل والكتا ب أع  حفلة ع القلعة ع
لتسليم ول د )هللاوسا اب ا( الفرمان اضؤذن بتقلي د قيـادة الـي  اضزمـع إرسـالء إىل بـالد العـر  

 حملاربة الوهابي . 
وبعــ  ذلــك ســافر )هللاوســن اب ــا(  يو ــء إىل بــالد العــر  وحــار  الوهــابي  واســت لص 

بيون ع م ينـة الطــا   فسـافر )حممـ  علــىت اض ينـة اضنـورة وكتــب لوالـ د بـذلك. مث حصــرد الوهـا
وقبض علا )الشري   الب(  ري   218هـ1228 عبان سنة  28اب ا( إىل م ينة مكة ع 

مكــة اضكرمــة  وأرســلء إىل مصــر وأقــام مكانــء )الشــري  نــل ابــن ســرور( واحتــل عــ ة مراكــز 
ربيـع  19 م مة من مراكز الوهابي   فتضعضع حا م لصو ا وق  تـوع تعـيم م )سـعود( ع

  فسـاد األمـن ع هللاريـق ا ـ  وأتـا النـا  أفواجـا لتأديـة فريضـة ا ـ  219هـ1229ارلر سنة 
هــــ  وحـــ  )حممـــ  علـــىت اب ـــا( ومجيـــع مـــن معـــء  مث عـــاد إىل مصـــر 1229ع ذا ا جـــة ســـنة 

 .220هـ1230رجب سنة  15فو ل ا ع 
 ع م ينــــة وقبـــل عودتـــء كـــان قــــ  ســـار )هللاوســـن اب ـــا( إىل بــــالد جنـــ  ض امجـــة الوهـــابي  

)ال رعيــة( عا ــمة تعــيم م  فاحتــل م ينــة )الــر ( الواقعــة علــا مقربــة مــن ال رعيــة. مث راســلء 
)عبـــ  هللا بـــن ســـعود( الـــذا تـــوىل تعامـــة الوهـــابي  بعـــ  مـــوت أبيـــء وأرســـل إليـــء رســـوال يـــ عا 
)الشيخ أمح  ا نبلىت( يطلب منء الك  عن القتـال واةضـوع ألمـري اضـؤمن  وتـر  )دعـو م(  
فأجــاوم )هللاوســـن اب ـــا( سنـــء ال  كنــء إجابـــة ملتمســـء اال بعـــ  ألــذ رأا والـــ د  واتفقـــا علـــا 
م ادنة عشرين يوما ري ما هابر )هللاوسن اب ـا( وال د.عنـ  ذلـك أتـا أليـء لـ  عـودة والـ د إىل 
مصر  فألذ علا نفسء إمام الصلح وإلبـار والـ د بعـ  إمامـء. فـاتفق مـع )عبـ  هللا بـن سـعود 

علــا أن نتــل )هللاوســن اب ــا(  يو ــء م ينــة ال رعيــة  ويــرد الوهــابيون مــا ألــذود مــن  الوهــا (
اوــوهرات والنفــا ا مــن ا جـــرة الشــريفة النبويــة  لصو ــا الكوكـــب الــ را الــذا تنتــء ما ـــة 
واالاــة وأربعــون قرياهللاــا مــن اضــا . وكتــب لوالــ د بــذلك فــأتا إليــء الــرد بتكليــ  )عبــ  هللا بــن 

ارســتانة وان مل يقبــل يرســل إليــء جيشــا ج يــ ا حملاربتــء. وع هــذد األانـــاق ســعود( ابلتوجــء إىل 
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مجع )هللاوسن اب ا( لـ  مـرد النـود علـا والـ د ابلعا ـمة و ـب م اض ينـة  فرجـع هـو أيضـا إىل 
العا ـمة منيطـا قيـادة جيو ــء ألحـ  مـن كــان معـء مـن القـواد  وو ــل هـو إىل القـاهرة ع  ايــة 

 . 221هـ1230ذا القع ة سنة 
مث سافر )عب  هللا بن سعود( إىل ارستانة مـن هللاريـق مصـر  فو ـل القـاهرة ع يـوم االانـ  

  و بعـــ  أن قابــل )حممـــ  علـــىت اب ــا( بســـراا  ــ ا ســـافر قا ـــ ا 222هـــ1234حمــرم ســـنة 17
من الشـ ر اضـذكور  وقتـل ابلقسـطنطينية مبجـرد و ـولء. وضـا هـ أت ا ـال ع  19ارستانة ع 

ر  األمــن أهللانابــء وــا واستؤ ــلت  ــأفة الوهــابي  من ــا عــاد )إبــراهيم بــالد ا جــات وجنــ  و ــ
 اب ا( إىل مصر. 

 
 ثورة اليوانن وطلبها االستقالل  

 
إن ال ولة كانت كلما فتحت إقليما اكتفت من أهلـء ابةـراو  ـري متعر ـة  ـم ع ديـن م  

لوت ـــا ورابط ـــا  أو لوــت م أو عوا ـــ هم  وكـــان مــن مضـــار هـــذد الطريقــة ان رـــتفس وـــا كــل أمـــة
وعصــبيت ا  حــف إذا ســاع  ا الظــروس نشــطت مــن عقا ــا وقامــت مــن رقــ  ا هللاالبــة نصــيب ا 
مـــن مشــــا االســــتقالل اضنعشـــة  فلمــــا قامــــت ال ـــورة الفرنســــاوية علــــا دعـــا م ا ريــــة واضســــاواة 

إىل  واإللاق وانتشرت مباد  ا ع مجيع أحناق أورواب ال  وهللائ ا )انبليـون(  يو ـء  تعـ ت من ـا
 ريهــا وو ــلت فصــا ل ا إىل بــالد اليــوانن  فوجــ ت مــن أفكــار وألبــا  ســكا ا مورســا هللايبــا 
فنمــت وأينعــت وامتــ ت فروع ــا إىل ســ ل ا وجبل ــا واجتمــع رــت  ل ــا الــوارس تعمــاق األمــة 
اليواننيــة  لكــن م أيقنــوا أ ــم ال يقــوون علــا هللالــب االســتقالل إال إذا كــان مــن أبنــا  م  ــبان 

ون اضبـادئ ال يـ ة بـ  مجيـع هللابقـات األمـة  فيعلمـون أن  ـم حقوقـا يطـالبون وـا متعلمون يب 
وواجبــات يطــالب م الوــري وــا. ولــذلك عمــ  أ نيــا هم إىل إرســال أوالدهــم إىل مــ ار  اضمالــك 
األوروبية ليتحلوا ابلعلوم واضعـارس  وليكونـوا ر سـاق األمـة ودعـاة حريت ـا ع اضسـتقبل. مث ألفـوا 

ات لنشر العلم وا ب  أفراد األمة وب  روع الوهللانية بيـن م  و ـكلوا مجعيـات ألـر  ع ة مجعي
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سياســـية حمضـــة  وجعلـــوا مراكزهـــا ع الروســـيا والنمســـا  وأهـــم هـــذد المعيـــات المعيـــة الســـرية 
 .223اضسماة )هيتريا(

ان وانت ــز اليواننيــون الفر ــة ابنشــوال ال ولــة مــع وا  لنيــا )علــىت اب ــا( لنشــر لــواق العصــي
ومقاتلــة النــود الع مانيــة احملتلــة  صــو م وقالع ــم فوج ــت ال ولــة )لور ــي  اب ــا( إىل بــالد 

 اليوانن اللضاع ا فتولبوا عليء.
وضا رأ  )السلطان حممود( ما أمل  يو ء ع هذد ا ـرو   وابـات اليـوانني  أمـام اليـوحل 

مـــ  علــىت اب ـــا( واليــا علـــا بتعيــ  )حم224هـــ1229رجـــب  5الع مانيــة  أ ــ ر فرمـــاانً بتــاريخ 
جزيــرة كريــ  وإقلــيم مــورد ـ و ــا بــؤرات هــذد ال ــورة ـ وع ا ــال أ ــ ر)حمم  علــىت اب ــا( أوامــرد 
ابســـتع اد ســـبعة عشـــر ألـــ  جنـــ ا كل ـــم مصـــريون مـــن اضشـــاة للســـفر  وعـــ د مـــن الفرســـان 

ا القعــ ة ذ 19واض فعيــة بقيــادة )ابــراهيم اب ــا(. فــأحبرت هــذد اإلرســالية مــن اإلســكن رية ع 
  وبينما يستع  )إبراهيم اب ا( لفتح ما بقىت مـن بـالد اليـوانن إذ تـ للت الـ ول 225هـ1229

بــ  البــا  العــا  ومتبوعيــء حبجــة محايــة اليــوانني  ع الظــاهر  ولفــتح اضســألة الشــرقية وتقســيم 
علــا بـالد ال ولـة بيــن م ع البـاهللان. وبيــان هـذا التــ لل ان ال ولـة المـت روســيا أك ـر مــن مـرة 

مساع  ا ال ا رين ومحايـة مـن يلتجـو مـن م إىل بالدهـا  وهـىت ال تصـوىت  ـذا اللـوم وال تنصـت 
للحــق  بــل اســتمرت علــا مســاع  م هللامعــا ع نــوال بوي ــا األ ــلية ـ وهــىت احتال ــا ارســتانة 
وجعل ــا مركـــزا لل لنـــة )األراوذكســـية( كمـــا أن م ينـــة )رومـــة( مركـــزا لل لنـــة الكااوليكيــة ـ مث 

مرت اض ــابرات بــ  الــ ولت  مــ ة بــ ون فا ــ ة لر بــة روســيا التــ لل بــ  التــابع واضتبــوع  اســت
وعــ م قبــول البــا  العــا  أا تــ لل أجنــيب ع  ــؤونء ال الليــة بــ  رعــالد. وضــا تــوع القيصــر 

وتــــوىل بعــــ د )نقــــوال األول( واهــــتم  226هـــــ1241ربيــــع ال ــــا  ســــنة  18)اســــكن ر األول( ع 
متبعــا لطــة ســلفء السياســية وابرــادد مــع إنكلــملا الــ  كــان قصــ ها منــع ا ــر   مبسـألة اليــوانن

 ــفر ســنة 28بــ  الــ ولت  ا ــطر البــا  العــا  إىل التصــ يق علــا معاهــ ة ) ق كرمــان( ع 
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 ومل ص ا:  227هـ1242
)أن يكــون لروســيا حــق اضالحــة ع البحــر األســود  واضــرور مــن البو ــاتين بــ ون أن يكــون 

 تفتي  سفن ا  وأن تنت ب حكام والي  األفالق والبو ان مبعرفة األعيان ضـ ة لل ولة وجء ع
ســبع ســـنوات مـــع عـــ م جــوات عز مـــا أو أحـــ  ا إال إبقـــرار روســيا  وأن تكـــون واليـــة الصـــر  
مســتقلة تقريبــاً  وأن ال رتــل العســاكر الملكيــة إال قلعــة بلوــراد واــالث قــالع ألــر (. ومل يــذكر 

عـــن اليـــوانن إلجيــــاد ســـبب لإل ـــكال ع اضســــتقبل  بـــل اتفقـــت روســــيا  وـــذد اضعاهـــ ة  ــــىتق
وإنكلـملا علــا اســتعمال كــل نفوذ ــا لو ــع حــ  للحــرو  اضســتعمرة وــا ولــو كــرد البــا  العــا  

 ووافقت ما دول النمسا وال وسيا وفرنسا  كا اجنر ابلن اية إىل استقالل اليوانن. 
أمــورهم وضـــا رقـــق )الســلطان حممـــود( أفضـــلية وألــذ الوربيـــون ينظمــون جيو ـــ م ويرتبـــون 

النظامات العسكرية اضستعملة ع جيوحل أورواب  و ع بذلك أهتم ابلنظام الن يـة علـا الطـرت 
 الور   وابت ئ ع تعليم الضباط مبعرفة من تع  من  باط اإلفرن  بصفة معلم .

 
 إلغاء طائفة االنكشارية

 
وتعـر  االنكشـارية للجنـ  وقـت التمـرين  228هــ1240ذا القع ة سنة  8وضا كان يوم  

أ ــ ر الســلطان أمــرد مبعاقبــة كــل متعــر   ــم ابلقتــل. ولــذا جتمــع اضتعصــبون ع مســاق ذلــك 
 اليوم وأتمروا علا العصيان.

وكان السـلطان ع سـراا )بشـكطاحل( فحضـر علـا الفـور سـرايتء ومجـع العلمـاق وألـ هم  
ل ــم و ــجعود علــا اضقاومــة  فاســت عا ارلت الطو يــة مبــا ينويــء االنكشــارية  فاســتقبحوا عم

ال  نظم ا نوعا عقب توليتء واستع  لقتال ال ا رين  وعزم علا ع م التساهل مع م لوفا مـن 
 تفاقم  رورهم واسملسا م ع التمرد والطويان. 

ألـــــرو الســـــلطان العلـــــم النبـــــوا الشـــــري   وســـــار  نـــــود  229ذا القعـــــ ة 9وع  ـــــباع  
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تق مء العلم إىل ساحة ) ت مي ا (  حي  كان ال ا رون اتمعـ  ع هـرو ومـرو ال الطو ية ي
مزيـ  علي مــا  وتبعـء ك ــري مــن العلمـاق والطلبــة. ومل  ـض قليــل حــف أحاهللاـت الطو يــة ابضيــ ان 
واحتلــت مجيــع اضرتفعــات اضشــرفة عليــء  وســلطت مــ افع ا علــا االنكشــارية مــن كــل  ــو   

وجتم ـــروا قا ـــ ين ا جـــوم علـــا اضـــ افع لالســـتيالق علي ـــا  فقـــذفت ف ـــرو مجيـــع االنكشـــارية 
علـــي م مـــن  ـــيب قلل ـــا مـــا أوقع ـــم ع الفشـــل وأيقنـــوا معـــء أن ال هللااقـــة  ـــم علـــا مقاومت ـــا  
فعكفوا إىل اكنا م هللاالب  النجاة لكن أىن  م ذلك وق  سلطت أفواد اض افع علي ـا ف ـ مت ا 

 ا من التجأ إلي ا  وبذلك انت ت هذد الفتنة اضريعة. وأ علت في ا النريان حف دمر ا عل
وع اليوم التا   ـ ر فرمـان سـلطا  إببطـال فئـت م كليـة ومالبسـ ا وا ـطالحا ا وا  ـا  

مــن مجيــع اضمالــك احملروســة  ونــودا بــذلك ع الشــوارع  و ــ رت األوامــر إىل مجيــع الــواللت 
 إىل أهللاراس البالد حف ال تبقا من ا ابقية.  ابلتفتي  علا كل من بقىت من م وإع امء أو نفيء

ومــن مث ألــذ الســلطان ع ترتيــب وتنظــيم اليــوحل ومــة مل  سســ ا مــالل  وعــ  إلدلــال 
هـذد التنظيمــات لنـة مــن أكــابر الـوتراق  وقلــ  )حســ  اب ـا( الــذا كانــت لـء اليــ  الطــوىل ع 

 إابدة االنكشارية قا  ا عاما  م.
طا ـــية حماتبــة لالنكشـــارية أمــر إبلوا  ــا وإبطـــال مجيــع تكالهـــا  وضــا رأ  أن مجاعــة البك 

فألويت و تت أعضا ها ع أهللاراس ال ولة حـف ال هشـا مـن جتمع ـم ابرسـتانة  وقتـل االاـة 
من ر سا  ا النافـذا الكلمـة بنـاق علـا فتـو   ـرعية. ومـن ج ـة ألـر  ألـذ ع تويـري العوا ـ  

اب  فاســـتب ل العمامـــة )ابلطربـــوحل الرومـــىت(  وتـــزّ  الق  ـــة واتبـــاع اضستحســـن مـــن عوا ـــ  أورو 
ابلــزا األورو   وأمــر بـــأن يكــون هــو الــزا الر ــىت ع العســكرية واض نيــة  وأســا وســاما دعــاد 

 )وسام االفت ار(. 
وألـــــريا جتـــــول بذاتـــــء ع كالكـــــء سورواب ليســـــتطلع أحوا ـــــا  ويقـــــ  علـــــا حقـــــا ق األمـــــور 

 ار سري من يري  ااراة أورواب ع نظاما ا.و كاو  األها   واباللتصار فانء س
 

 احتالل فرنسا جلزائر الغرب  
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نفذت فرنسا مـا كانـت تنويـء مـن مـ ة  ـ  واليـة الزا ـر   230هـ1245وع أواسر سنة  
ليكـــون  ـــا مركـــز حـــر  بشـــمال أفريقيـــا حـــف ال تكـــون إنكلـــملا  ـــاحبة الســـيادة مبفردهـــا علـــا 

معاقــل جبــل هللاــارق وجزيـــرة مالطــة. وا ــذت لــذلك ســـبيالً البحــر األبــيض اضتوســر ابحتال ـــا 
وقــوع اةــالس بين ــا وبــ  عامــل ال ولــة علي ــا اضــ عو )حســ  ابا( وقــرروا ع الــا الــوتراق 

وجو  االستيالق علا هـذا  231هـ1245 عبان سنة  13اضنعق  رت رائسة اضلك نفسء ع 
شـرين ألــ  مقاتـل  وعمـارة حبريـة مؤلفــة اإلقلـيم. مث أرسـل إلي ـا جيشـا مؤلفــا مـن حنـو مثانيـة وع

مــن ما ــة ســفينة  واالاــة ســفن رمــل ســبعة وعشــرين ألــ  جنــ ا حبــرا. وضــا علمــت إنكلــملا 
 بذلك لشيت علا نفوذها من مشاركة فرنسا واحتجت    هذا اضشروع. 

وضــــا مل يفــــ  احتجاج ـــــا  ــــيئا أوعــــزت إىل البـــــا  العــــا  أن شمــــر عاملـــــء علــــا الزا ـــــر  
مــع فرنســا وتقــ   مــا تطلبــء مــن المل ــية والتعويضــات  فأرســل البــا  العــا  منــ واب  ابلتســاهل

 من هللارفء لتبليغ هذد التعليمات إىل عامل الزا ر .
نزلــت عســاكر فرنســا ابلقــر  مــن م ينــة الزا ــر   232هـــ1245ذا ا جــة ســنة  20وع 

الفرنسـيون ابلولبــة. وع يونيـو(. وبعـ  حماربـة  ـ ي ة فـات 19وانتشـب القتـال بـ  الفـريق  ع )
احتلـــوا القلعـــة اضســـماة )ســـلطانية قلعـــة ســـىت( الواقعـــة أمـــام م ينـــة  233هــــ1246حمــرم ســـنة 14

ــــر نفســــ ا بعــــ  لــــروو )حســــ  ابا( من ــــا   الزا ــــر. وع تلــــود دللــــت اليــــوحل م ينــــة الزا 
ومـا وأعلنت فرنسا امتالك ا  ـا. وبعـ  ذلـك ألـذت ترسـل اليـوحل تباعـا إىل الزا ـر لفتح ـا  

تال األها  يقاومو ا رت إمرة الوهللاين الش ري )السي  عب  القادر الزا ـرا(  الـذا دافـع عـن 
. ومل تزل األها   ري 234هـ1263رجب سنة  24بالدد م ة سبع عشرة سنة وسلم نفسء ع 

را ــية عــن االحــتالل الفرنســاوا حــف االن  ومل تــ ع فر ــة للــت لص منــء إال ا ــذ ا  لكــن مل 

                                                        

 م.1830سنة  - 230

 م.1830ف اير سنة  7- 231

 م.1830يونيو سنة  12- 232

 يوليو. 5- 233

 م.1847يوليو سنة  8- 234
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 . 235اليوم علا الت لص من ربقة األجنيب تقو حف
مث إن )حممــ  علــىت اب ــا( حــار  وا  الشــام مــرت  وحــار  مــع نفــا الع مــاني . وتــوع  

فجـــأة بـــ ون أن يعلــــم  236هـــــ1255ربيـــع ال ـــا  ســـنة  19)الســـلطان حممـــود ال ـــا ( ع يــــوم 
سـال  ال قيـة بتق قر الي  الع ما  أمام جي  )حممـ  علـىت اب ـا( وا  مصـر لعـ م وجـود األ

ســنة  وتــوىل بعــ د ابنــء )عبـ  اويــ (  وكانــت مــ ة لالفــة  55ع هـذا الع ــ   ابلوــاً مــن العمـر 
 )السلطان حممود( إح   واالا  سنة وعشرة   ور ومات عن أربع و س  سنة تقريباً. 

                                                        

كــم  وأ ـــ ر مــ  ا )الزا ــر( العا ـــمة و)وهــران( و)قســـنطينة(   2381741مســاحة الزا ـــر  - 235
و)عنابــة( و) ــطي (  وقــ  تعاقـــب علــا هــذد الـــبالد ك ــري مــن األقــوام مـــن فنيقيــ  ونوميــ ي  ورومـــان 

مستعمرة بل جعلوهـا جـزقا م ومل نكموها 1830وفن ال وعر  وأترا  . مث  لب علي ا األفرنسيون سنة 
 م وأ بحت مج ورية. 1962من فرنسا وألريا استقلت سنة 

 م.1839يوليو سنة  2- 236
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 السلطان عبد اجمليد خان  

 
  وكـــان إذ ذا  237هــــ1237 ــعبان ســـنة  14وكانــت والدة )الســـلطان عبـــ  اويـــ ( ع  
  فتوىل اةالفة ومل يبلغ ال امنة عشرة من عمـرد  وكانـت ا كومـة ع  ايـة اال ـطرا  17سّنء 

بســــبب انتصــــار جيــــوحل )حممــــ  علــــىت اب ــــا( بنصــــيب   واحــــتالل جيو ــــء ضــــ ا ن عــــ  ات  
 وقيصرية وملطية.

( القبـــودان العـــام وكـــا تاد أحـــوال ال ولـــة ارتباكـــا و ـــول اةـــواهللار وأورواب  أن )أمحـــ  اب ـــا
لل وانةة الملكية  لرو  ميع مراكبء ا ربية وأتا وا إىل اور اإلسـكن رية  وسـلم ا إىل )حممـ  

. وكان فعل )أمحـ  اب ـا القبـودان( مسـبباً عـن توجيـء 238هـ1255سنة  1و 2علىت اب ا( ع 
  ولرو منصب الص ارة العظما إىل )لسرو اب ا( الذا كان ق  سبق تعيينء واليا علا مصر

من ا بناق علا ر بة األها  ع تعي  )حمم  علـىت اب ـا( علي ـا  ولوفـء مـن اإليقـاع بـء بسـبب 
 ما كان بينء وب  )حمم  علا اب ا( من عال ق االرتباط واحملبة.

 14مث أن الوـــربي  اتفقـــوا مـــع الع مـــاني   ـــ  وا  مصـــر )حممـــ  علـــىت اب ـــا(  وع يـــوم  
 نقطـــة تبعـــ  حنـــو ســـتة أميـــال ع مشـــال بـــريوت  ومل يـــتمكن رجـــب أنزلـــت العســـاكر إىل الـــ  ع

)إبــــراهيم اب ــــا( ولــــ  )حممـــــ  علــــىت( مــــن مـــــنع م  لوجــــود هــــذد النقطـــــة رــــت محايــــة اضـــــ افع 
 اإلنكليزية.

وع   ــر ذلــك اليــوم بعــ  نــزول هــذد العســاكر إىل الــ  أرســل إىل )ســليمان اب ــا( بــالغ  
لىت م ينة بـريوت حـاال فطلـب مـن م مسـافة أربـع من )األمريال ( اإلنكليزا والنمساوا سن ه

وعشـرين سـاعة كـىت يتـ اول مـع )إبـراهيم اب ـا( ع هـذا األمـر اللـل  فلـم يقبـل هللالبـء وابتـ أ ع 
إهللاــالق اضــ افع علــا اض ينــة  واســتمر إهللاالق ــا حـــف اضســاق  وابتــ أ أيضــاً ع اليــوم التــا  قبـــل 

ينــة  وأحرقــت كـــذلك كــل ال وــور الشـــامية الفجــر ومل تقطــع إال بعـــ  هــ م أو حــرق أ لـــب اض 
 قص  است ال  ا من )حمم  علىت اب ا( وإرجاع ا إىل ال ولة كما كانت. 

                                                        

 م.1822مايو سنة  6- 237

 م.1839يوليو سنة  14- 238
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إن اضراكب اإلنكليزية والعساكر اض تلطة ال  أنزلت إىل الـ  ع عـ ة موا ـع مكنـت مـن 
اب ـا( بـّ اً ألذ مجيع اض ن الواقعة علا البحـر وإلـراو اضصـري  من ـا  حـف مل يـر )حممـ  علـا 

من اإلذعان إىل مطالب أورواب  وأنء من العبـ  احملـض مقاومـة الـ ول اضتحـ ة  فأ ـ ر أوامـرد 
إىل ولــ د )إبــراهيم اب ــا( بعــ م تعــريض عســاكرد للقتــال واضــوت بــال فا ــ ة  وابســت عاق النــود 

  وسـكان اضعسكرة ع ح ود الشام واالجنالق عن ا  مع ا اذ أنواع االحملا  الكلىت من العـر 
البـل. فبلــغ )إبــراهيم اب ـا( هــذد األوامــر إىل القـواد مجــيع م  وألــذ النـود ع الرجــوع مــن كــل 
ف  و اروا يتجمعون حول قا  هم الذا قادهم  ري مـرة إىل النصـر والظفـر. وبعـ  ذلـك قسـم 
الي  ع ة فرق كـل من ـا رـت إمـرة أحـ  القـّواد وسـار الكـل راجعـ  إىل مصـر اتركـ  الـبالد 

 ل  سفكوا في ا دماقهم وتركوا في ا قبور إلوا م.ا
وأمــا )إبــراهيم اب ــا( وفرقتـــء فلــم  كــن م العــودة إىل القـــاهرة مــن هللاريــق  ــحراق العـــري    

لش ة من القود أاناق مرورهم ع فلسـط  مـن معار ـة العـر  )أا البـ و(  ـم وسـ هم الطريـق 
  حف ا طر حملاربت م ع كـل يـوم بـل وع كـل علي م واحتال م مجيع القناهللار اضبنية علا األ ر

 ساعة.
ـــــري مـــــن   ـــــة أرابع مـــــن معـــــء وك  ـــــق االا ـــــل ع الطري ـــــة  ـــــزة بعـــــ  أن قت وألـــــريا و ـــــل م ين

اضســـت  م  اضلكيـــ  الـــذين أرادوا الرجـــوع إىل وهللاـــن م مـــع عـــا ال م  فلمـــا و ـــل  ـــزة كتـــب 
لنقل فرقتء إىل اإلسكن رية وما لوال د إ عارا بق ومء وهللالب منء إرسال ما يلزم لء من اضراكب 

 يلزم ضؤونت م وملبس م.
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 إاثرة الطائفية

 
ومبجــرد إلــالق اليــوحل اضصــرية لــبالد الشــام وجبــال لبنــان  وعــ م  ــعور ســكا ا بســطوة  

)إبــراهيم اب ــا( وبطشــء  تادت ال ســا ا األجنبيــة إل ــرام انر الشــقاق وبــذر الفــو ال الليــة 
انـــت فرنســـا مســـاع ة للمارونيـــة الكااوليـــك  وإنكلـــملا معضـــ ة تو ـــال لوـــال م الش صـــية  وك

ــــاق اضــــذهب ال وتســــتان    ــــر  اضــــذهب الكــــااوليكىت واعتن للــــ روت  ــــ هم  لتلجــــئ م علــــا ت
في للوا بذلك رت محايت ا الفعلية  ومل يع  لفرنسا حجة  مايت م لسبب مذهيب. و ن كـل 

 ـــالع حالـــء وترقيـــء ع اض نيـــة  وال تفقـــء  فريــق مـــن هـــؤالق التعســـاق أن ال ولـــة الـــ  توــررد تـــود
 ل لا ل هذد السياسة ال  ال يتألر أ حاوا أمام إهراق دماق األبرلق  تو ال ضهروم.

ووــذد ال ســـا ا ســاد ا يـــاو ع مجيـــع أحنــاق لبنـــان  و  ــر مـــا تكنـــء  ــ ور ســـكانء مـــن  
  ودللــوا 239هـــ1257ة األحقــاد النســية وال ينيــة  حــف تعــ   الــ روت علــا اضارونيــة ع ســن

ديــر القمــر  وارتكبــوا فيــء مــا تقشــعر منــء األبــ ان  مــن الن ــب والســلب وقتــل النســاق والولــ ان 
 وسيب ا را ر  ولوال ت لل اليوحل بش ة المت ت ال ورة.

وحــــ ات ع م ينــــة جــــ ة انتلــــة أك ــــر أ يــــة مــــن تلــــك  وهــــىت قيــــام اضســــلم  وــــا علــــا  
م بعضــ م وإ ـابة قنصــل فرنسـا وكاتبــء إ ـابة  ــ ي ة وقـتل  240هـــ1274اضسـيحي  ع يوليـو 

وقتــل توجتــء  وكــا جعــل ابابً ل وروبيــ  لرمينــا ابلتعصــب الــ يين  فلمــا علــم )فــؤاد اب ــا( وــذد 
ا اداة مل يشع ا بل أرسل مـن يـ عا )إ اعيـل اب ـا( بـبعض النـ  لتحقيق ـا واـاتاة القـاتل  

ا جـــرت بـــء العـــادة  لكـــن قبـــل و ـــول هـــذا ابإلعـــ ام بـــ ون هللالـــب تصـــريح مـــن ارســـتانة  كمـــ
اضنـ و  علمــت الــ ول وــذد اضذحبـة  وأرســلت فرنســا وإنكلــملا ال حـة للبــا  العــا  ابال ــملا  
ه انـء وــا أ مــا أرســلتا مراكب مــا إلي ــا بتعليمــات  ــ ي ة  فأجــاوم )فــؤاد اب ــا( سن ال ولــة مل 

تم  وأن ال ولــــة مســــتع ة لتقــــ ير  مـــل واجب ــــا بــــل رلصــــت لـــــ )إ اعيــــل اب ـــا( إبجــــراق الــــال
 التعويضات الواجب دفع ا ضن  ق م  رر ابالراد مع من تعين م ال ولتان  ذا الور .
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 إطالق اإلنكليز املدافع على جدة 

 
وع هــذد األانــاق أتــا )انمــق اب ــا( وا  مكــة إىل جــ ة وقــبض علــا اوــرم  وحــاكم م   

 كـن تنفيـذ هـذد األحكـام إال بعـ  اسـتئذان ال ولـة.  فحكم علا ك ري من م ابإلع ام  لكـن مل
وع  ضون حماكمت م و لت إىل ميناق ج ة سفينة حربيـة إنكليزيـة ا  ـا )سـيكلو ( وهللالـب 
راب ــا مــن )انمــق اب ــا( تنفيـــذ ا كــم فــورا وأم لــء أربعـــة وعشــرين ســاعة وإن مل يعــ م احملكـــوم 

ق اب ــا( بعـــ م إمكانــء إجابـــة هللالبــء ســـلر علــي م يطلــق م افعـــء علــا اض ينـــة. وضــا أجابـــء )انمــ
م افعء علا هذد اض ينة واسـتمر إهللاالقـء علي ـا حنـو عشـرين سـاعة ولـوال و ـول السـفينة اضقلـة 
)إ اعيل اب ا( اضن و  الع ما  ل مرت اض ينة عن  لرها فإنء ضا و ل هـذا اضنـ و  أوقـ  

ر بشـــنق احملكـــوم علـــي م ابإلعـــ ام  ـــر  النـــار ونـــزل معـــء العســـاكر الع مانيـــة واإلنكليزيـــة وأمـــ
فشــنقوا وانت ــت هــذد اضســألة ورجعــت العســاكر اإلجنليزيــة إىل ســفينت ما بــ ون أن جيــ وا علــة 

 للبقاق.
 

 حادثة الشام واحتالل فرنسا هلا  
 
ووجــء أراب  الوــالت مســاعي م إىل بــالد الشــام الســتع ادها لقبــول بــذور الفســاد أك ــر  

د النسيات والتالف م ع ال ين واضشر  ووجـود العـ اوة بيـن م من ابقىت الواللت بسبب تع 
لصو ـا بــ  اضارونيــة والـ روت  فقامــت بيــن م أســبا  الشـقاق ودواعــىت اةلــ  إىل أن تعــ   

وقام ال روت ل لذ ابل ـار  مث امتـ ت  241هـ1275اضارونية ابلقتل علا ال روت ع أوالر سنة 
قتـــل والن ـــب وحصـــلت عـــ ة مـــذابح ع هللاـــرابلا و ـــي ا الفتنـــة إىل مجيـــع أحنـــاق الشـــام وك ـــر ال

 والالذقية وتحلة ودير القمر ومن ا إىل م ينة دمشق الشام.
فعر ــت فرنســا علــا الــ ول إ ــا مســتع ة إلرســال جيو ــ ا إىل بــالد الشــام لقمــع الفتنــة  

 م واـــاتاة م ريي ـــا ومحايـــة اضارونيـــة  فلـــم تقبـــل الـــ ول هـــذا االقـــملاع ابدئ الـــرأا لوفـــا مـــن عـــ
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 لروو فرنسا من الشام لو احتلت ا عسكرل و حت أموا ا ورجا ا. 
وضا حصلت مذحبة دمشق ال  قتل في ا حنو ستة  الس نسمة ـ علا ما يقولون ـ أرسـلت 
مجيــع الــ ول إىل البــا  العــا   ــ دد ابلتــ لل إن مل يضــع حــ ا  ــذد الفــو  لكــن بال ــا م مل 

)فؤاد اب ا( مجيـع الـوتراق وا  ـر  ـم  ـرورة تعزيـز الـي   تكن ا ملاكية لع م ارادهم  فجمع
الع مـــا  وـــذد الـــبالد وإ ـــاد ال ـــورة قبـــل أن تتفـــق الـــ ول علـــا التـــ لل عســـكرل  فتقـــرر رأيـــء 
ابإلمجـــاع وانتـــ   هـــو لقيـــادة اليـــوحل وـــا واـــاتاة كـــل مـــن تظ ـــر إدانتـــء. فســـافر علـــا جنـــاع 

ومن ا قصـ  م ينـة دمشـق ع  242هـ1276 ذا ا جة سنة 28السرعة وو ل إىل بريوت ع 
 سة  الس جنـ ا و ـكل السـا حربيـا  وحـاكم ر سـاق الفتنـة بكـل  ـرامة و ـنق ك ـريا كـن 
  رت  م ي  عاملة في ا سـواق كـان مـن الـ روت أو اضسـيحي  أو اضسـلم  أو مـن نفـا كبـار 

 مست  مىت ا كومة وبذل  تء ع إعادة األمن إىل البالد. 
ذلك اتفقت ال ول علا أن ترسل فرنسا إىل الشام سـتة  الس مقاتـل ضسـاع ة  وع أاناق 

حمـــرم ســـنة  22الـــي  الع مـــا  علـــا إعـــادة الســـكينة لـــو عجـــز عـــن أتديـــة هـــذد اض مـــة  وع 
نزلت النود الفرنساوية إىل بريوت رت قيادة النرال )دوبول(. وع أانـاق ذلـك  243هـ1277

بيــة مشــكلة مــن منــ وب  معينــ  مــن قبــل الــ ول اضوقعــة علــا انعقـ ت مب ينــة بــريوت لنــة أورو 
معاه ة ابريا وبع  م اوالت هللاويلة اتفقوا مع )فؤاد اب ا( علـا أن يعطـوا للمسـيحي  الـذين 

بصـــفة تعـــويض  وان  ـــنح أهـــا  البـــل  244حرقـــت دورهـــم مبلـــغ  ســـة وســـبع  مليـــون قـــرحل
اضـــذهب  وأن يكـــون للبـــا  حكومـــة مســـتقلة رـــت ســـيادة ال ولـــة يكـــون حاكم ـــا مســـيحىت 

 العا  حامية من االمثا ة جن ا تقيم ع حصن علا الطريق اضو ل من دمشق إىل بريوت.
مث ع  ابإلمجاع من ي عا )داود أفن ا( األرمين النا أمريا للجبل ض ة االث سـنوات  

يومـا تـوع  ال  كن عزلء اال ابتفاق ال ول. وبع  لروو اليوحل الفرنساوية من بريوت بعشـرين
وعمرد أربعون سنة وكسور   245هـ1277ذا ا جة سنة  17)السلطان عب  اوي  لان( ع 
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 سنة ونص   وع يوم موتء بويع ابةالفة ألليء. 22وم ة حكمء 
 

 السلطان عبد العزيزخان  
 
توجــء  247هـــ1277ذا ا جــة ســنة  18وع  246هـــ1245 ــعبان ســنة  14اضولــود ع  

ح ســـي ا )أ  أيـــو  األنصـــارا(  وهنـــا  تقلـــ  الســـي  الســـلطا  ع موكــب حافـــل إىل  ـــري
علا ما جرت بء العادة  ومنء سار لزلرة ق )السلطان الواتا حمم  ال ـا ( فـاتح ارسـتانة  مث 

 ق  وال د )السلطان حممود ال ا (. 
إنــء وكانـت فارــة أعمالــء أنــء أقــر الــوتراق ع مراكــزهم مـا عــ ا ان ــر ال اديــة )ر ــا اب ــا( ف

 أب ل بـ )انمق اب ا(. 
وضا تـوىل )السـلطان عبـ  العزيـز( منصـب اةالفـة العظمـا أبقـا )حممـ  أمـ  عـا  اب ـا(  

ـــــــء تبعـــــــا للظـــــــروس  ع مجـــــــاد  األول ســـــــنة  ع الصـــــــ ارة العظمـــــــا  لكـــــــن مل يلبـــــــ  أن أقال
  وع  )فـؤاد اب ـا(  ـ را أعظـم  ومل تـ م  ـ ارتء األوىل بـل فصـل عن ـا. وبعـ  248هـ1278

ض تقلبــات أعيــ  إلي ــا بعــ  بضــعة  ــ ور فبـذل ج ــ د ع إ ــالع اضاليــة  الــ  كانــت علــا بعـ
 ـــفا اإلفـــال  بســـبب الـــ يون الك ـــرية الـــ  اقمل ـــت ا ال ولـــة ع ألم )الســـلطان حممـــود ال ـــا ( 
و)عب  اوي ( بسبب إنشاق القوا م  الـ  هـىت عبـارة عـن أوراق  ـورية ملونـة سلـوان  تلفـة كـل 

معلومـــة مـــن النقـــود. ولبيـــان ســـوق األحـــوال اضاليـــة نقـــول: إنـــء ضـــا انتشـــبت حـــر   من ـــا بقيمـــة
استقالل اليوانن ودمرت ال ول دوانةا ا  لما وتعصبا التزمت ال ولـة لتج يـ  مراكب ـا وتقويـة 

أوراقـــا مببلـــغ اانـــ   249هــــ1245جيو ـــ ا  إىل ا ـــ ار القـــوا م اضاليـــة  فأ ـــ رت أوال ع ســـنة 
بفا  ة مثانيـة ع اضا ـة سـنول تسـت لك ع مثـا  سـنوات  مث بسـبب حـرو  واالا  أل  كيسة 

الشـــام بـــ  مصـــر وال ولـــة مـــا تيســـر  ـــا اســـت ال  هـــذا القـــ ر بـــل أ ـــ رت أوراقـــا بـــال فا ـــ ة  
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وامتنعت عن دفع الفا ـ ة عـن األوراق األ ـلية  وتـواىل بعـ  ذلـك إ ـ ار األوراق ع كـل سـنة 
 تقريباً.
عب  اوي ( ع دست اةالفة أراد سحب القوا م  إال ان حر  القـرم وضا تربع )السلطان  

ومـا جرتــء علــا ال ولـة مــن اضصــاري  الباهظـة منعــء عــن تتمـيم مشــروعة وا ــطرتء األحــوال إىل 
االســت انة مــن أورواب للقيــام سعبــاق ا ــر   مث اســتورقت اضصــاري  كــل القــر  فأ ــ ر قــوا م 

نــوال  وكــل ســنة تــزداد الــ يون اةارجيــة والقــوا م ال الليــة ج يــ ة. واســتمر ا ــال علــا هــذا اض
حــف و  )فــؤاد اب ــا( منصــب الصــ ارة  فــاقنع جاللــة )الســلطان عبــ  العزيــز( بضــرورة إبطــال 

رجـب سـنة  20القوا م وتسوية مجيع ال يون بكيفية منتظمة  فأ  ر السلطان فرماان عاليـا ع 
ــــ )فـــؤاد اب ـــا( إب ـــالع اضاليـــة و  250هــــ1278 إعمـــال ميزانيـــة ســـنوية إليـــرادات ومصـــروفات ل

ـــة. مث ع  أ ـــ ر إليـــء فرمـــاان  لـــر أهـــم مـــا جـــاق بـــء  251هــــ1278ذا ا جـــة ســـنة  19ال ول
سحب القوا م سمجع ا وتصفية مجيـع الـ يون السـا رة ودفـع بـ ل القـوا م نقـودا ذهبيـة أو فضـية 

 باقية.بقيمة أربع  ع اضا ة وس اما ج ي ة بقيمة الست  ع اضا ة ال
ـــة إلمـــام هـــذد العمليـــة اضاليـــة مثانيـــة ماليـــ  جني ـــا انكليـــزل  وضـــا مل تـــ    واقمل ـــت ال ول

اقمل ـــــت مثانيـــــة ألـــــر  بواســـــطة البنـــــك الع مـــــا  الـــــذا أتســـــا ع هـــــذد الوضـــــون  ولك ـــــرة 
اضصــاري  ع اإل ــالحات ال الليــة و ريهــا ك ــرت الــ يون وتراكمــت و ــار دفــع الكوبــوانت 

اقـــيال علـــا عـــاتق ميزانيـــة ال ولـــة  فـــأمر الســـلطان ابالقتصـــاد مـــن مجيـــع فـــروع )الفوا ـــ ( محـــال 
اضيزانية حف من اضبالغ اض صصة لسرايتء اةا ة. وبذلك أمكن ان ر اضالية )مصـطفا فا ـل 
اب ا( القيام ب فع الفوا  . وألريا لع م موافقة ان ر اضالية لـ )فؤاد اب ا( علا مشروعاتء اضاليـة 

ا اب ا فا ل( وع  )كـا  اب ـا( مكانـء  فقـ م هـذا األلـري ابالرـاد مـع )فـؤاد عزل )مصطف
قا ـــيا إبنشـــاق هـــذا التقريـــر  252هــــ1281 ـــوال ســـنة  21اب ـــا( تقريـــرا إىل الســـلطان بتـــاريخ 

وســـجل مبقتضـــاد أربعـــون مليـــون جني ـــا ع مانيـــا  لكـــن مل شت تمـــن دفـــع الكوبـــون اال واةزينـــة 
 فعء فا طرت ال ولـة إىل إ ـ ار سـ ام ج يـ ة بواسـطة البنـك ان بة ال يوج  وا ما يكفىت ل
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ع  12بفا ـ ة  253هــ1282الع ما  مب ين  ابريا ولون رد  فأ  رها البنك ع  ـعبان سـنة 
اضا ــة. ولضــع  ال قــة مباليــة ال ولــة مل يقــ م أ ــحا  األمــوال علــا االكتتــا  ومل يتحصــل مــن 

 ون اضستحق فقر.هذد الس ام ال ي ة إال ما يكفىت ل فع الكوب
والستمرار هذا الضيق وع م وجود النقود الكافية للمصـروفات الضـرورية سـعا بـء أراب   

الوــالت لـــ   جاللـــة الســـلطان وأف مـــود أن هـــذا العســر ان ـــو عـــن ســـوق تـــ بري )فـــؤاد اب ـــا( 
حمــرم ســنة  21للماليـة فعزلــء واســتب لء بـــ )حممـ  ر ــ ا اب ــا( وأ ــ ر لــء فرمـاان بــذلك بتــاريخ 

فسعا مرت  ع إ  ار قر  لتسوية ال يون السا رة ومل ينجح  وألريا اتفق مـع  254هـ1283
البنـــك الع مـــا  علـــا أن يـــ فع البنـــك فوا ـــ  الـــ يون اضقيـــ ة ع الســـجل العمـــومىت كـــل االاـــة 
أ  ر  وتتناتل لء ال ولة لوفا  ا عن بعض إيرادات معينة  وبذلك أمكن دفـع الكوبـوانت أوال 

أتلــري دفع ــا الــذا يعــ  ع عــرس اضاليــة إفالســا  و ــارت ال ولــة تقــمل  مــا فــأوال واتقــا  ــر 
 يلزم ا من البنو  ب ون إ  ار أس م عمومية. 

بع  أن استقرت أحـوال ال ولـة اضاليـة أو كـادت  رركـت الفـو السياسـة أوال بسـبب عـ م 
القا ــــىت ببقــــاق اليــــوحل  255هـــــ1279ربيــــع األول ســــنة  11قبــــول حكومــــة الصــــر  ابتفــــاق 

الع مانية حمتلة ألربع قالع ب الل بالد الصر  كما سبق ذكر ذلك  وهللالب ا مـن الـ ول بكـل 
إ ــاع إبطــال هــذا الشــرط واجنــالق عســاكر ال ولــة عن ــا قطعيــا  فلــم تقبــل ال ولــة بــل هــ دت 
الصـر  اب ـر  لــو مسـت عسـاكرها احملتلــ  بسـوق.. ولكـن ا ــتعال انر الفـو بكريـ  أ ــول ا 

ســــحب عســــاكرها فكمــــل  256هـــــ1283ألــــريا ع ذا القعــــ ة ســــنة عــــن إلضــــاع ا وقبلــــت 
 استقالل الصر  ومل يبق علا أمريها إال لقب ملك.

وم ل ذلك حصل ،صوص االعملاس ابنت ا  )ال نا  ارل دا هوهنزولرن ال وسىت(  
فــإن ال ولــة بعــ  أن مجعــت جيشــا جــرارا علــا حــ و رومانيــا لفســخ االنت ــا  وإلــزام األهــا  

اضعاه ات ا طر ا اورة كري  إىل الع ول عن هذد اةطـة واالعـملاس ابنت ابـء.  ابتباع نصوص
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ولق  أ ابت ال ولة ع ذلك ألن وجود م ل هذد اإلمارة ع هللاريق روسيا يفي ها وقت ا ـر  
لصو ـــــا إذا مل يكـــــن أمريهـــــا مصـــــافيا لروســـــيا وال متحـــــ ا مع ـــــا ع اضـــــذهب والـــــنا . أمـــــا 

لليـــة اضمالـــك احملروســة ع لالفتـــء  فمن ــا: القـــانون القا ـــىت اإل ــالحات الـــ  أجريــت ع دا
حمــرم  17 ــوات انتقــال األرا ــىت اضرييــة )اةراجيــة( واضوقوفــة لوراــة  ــاحب اضنفعــة الصــادر ع 

ــــ  أجــــاتت  257هـــــ1284ســــنة  ــــان الســــعي ية اضصــــرية. والقــــوان  ال وهــــو يشــــبء ال حــــة األهللاي
ينيـة والتصـرس في ــا  ميـع اضمالـك احملروسـة بعــ  ل جانـب امـتال  العقـارات وكافــة ا قـوق الع
  ومن ا و ع الة األحكام الشرعية 258هـ1285أن كانت كنوعة عن م كلية  وذلك ع سنة 

 ليعمل وا ع احملاكم النظامية . 
 وحرر ع اضادة ال انية والتسع  بع  ال المثا ة من هذد اولة: 

بقــول مــن اضســا ل اوت ــ  في ــا تعــ  ووجــب )فــإذا أمــر إمــام اضســلم  بت صــيص العمــل 
العمــل بقولــء  وإذا  ــارت هــذد اضعرو ــات اضبســوهللاة لــ   حضــرتكم قرينــة التصــويب جيــر  

 تو يح أعلا اولة اضلفوفة ابةر الشري  ا مايو  واألمر لو  األمر(.
 اعيـل هـ  ريت هللاريقة التوارث ع اة يوية اضصرية وحصرت ع ذريـة )إ1283وع سنة  

ربيـــع األلـــر ســـنة  13هــــ أعطيـــت لـــء عـــ ة امتيـــاتات ج يـــ ة  وع 1289اب ـــا(  مث ع ســـنة 
أرسل إليء فرماانً ج ي اً  امالً لميع امتياتات مصر وكيفية التوارث ع منصب  259هـ1290

اة يويـة. مث وهــب جاللـة الســلطان األعظــم إىل جنـا  لــ يو مصــر م ينـة )تيلــع( وملحقا ــا 
 ا  ي ة وأ  ر لء فرماان بذلك. التابعة للواق

 
 مسألة قنال السويس

 
ــــيض( مبا ــــرة أمــــر  وكــــان يظــــن قــــبال أن حفــــر للــــي  يصــــل بــــ  البحــــرين )األمحــــر واألب
مســتحيل بســبب ادعــاق بعــض العلمــاق أن ســطح ميــاد البحــر األمحــر أعلــا بنحــو عشــرة أمتــار 
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ـ لكـن  260هــ 1192سـنة  عن سطح مياد البحر االبيض ـ كمـا قررتـء بع ـة علميـة فرنسـاوية ع
 أسقر هذا القول ابلبح  الذا أجرا ع أواسر هذا القرن )التاسع عشر(.

وضــا رقــق لــ   العمــوم إبمجــاع العلمــاق أن ســطح البحــرين متســاو  ســعا اضســيو )فردينــان 
دا ليســـبا( قنصـــل فرنســـا ع مصـــر لـــ   )ســـعي  اب ـــا( وا  مصـــر إذ ذا  للحصـــول علـــا 

 كيل  ركة عمومية المام هذا العمل.فرمان هّولء امتيات تش
وكا جـاق فيـء: أن  261هـ 1271وبع  مساع ال مزي  علي ا رّصل علا هذا الفرمان سنة 

سـنة تبتـ ئ مــن يـوم فتحـء للمالحــة وأن ال 99يكـون اةلـي  اضزمـع انشــا د ملكـا للشـركة مــ ة 
 ليء.يعمل وذا الفرمان وال يبت أ ع العمل إال بع  تص يق البا  العا  ع

تع ــ ت ا كومــة للشــركة إبحضــار مــن يلــزم  ــا مــن العملــة مــن  262هـــ 1273وع ســنة 
اضصـري  ق ــراً ابلطريقــة الــ  كانـت متبعــة ع األعمــال العموميــة أو أن تـ فع  ــم الشــركة األجــر 

 من هللارف ا..
وضــا  ــ رت ســ ام الشــركة مل يقبــل الم ــور علــا  ــرا  ا ضعار ــة الرا ــ  االنكليزيــة  ــذا 

ضشروع  فبقىت ع اي ي ا ما ة وسبعة وسـبعون ألـ  وسـتما ة واانـان واربعـون سـ ماً  قيمـة كـل ا
من ـــا  ســـما ة فرنـــك أا أن مثن ـــا عبـــارة عـــن االاـــة ماليـــ  و ســـما ة و ســـ  ألـــ  جنيـــء 
مصرا وتلدة   فحسن )اضسيو دا ليسبا( لـ )سـعي  اب ـا( أن يشـملي ا للحكومـة اضصـرية  

 لب منء عشرا مثن ا عن  االبت اق ع العمل اقمل  لء.فا ملاها. وضا هللا
واعمل  البا  العا  علا هذا االتفاق  وكا جاق فيء.. أن ال يستعمل اضصـريون ق ـراً ع 
أ ــوال الشـــركة  اذ كــان يســـتول وـــا ع هــذد االانـــاق حنــو ســـت  ألـــ  مصــرا بطريـــق الســـ رة 

 ال يسقر حق ا..وأم لت ال ولة الشركة ستة أ  ر العطاق الوا  وا
وضــا انقضــا األجــل ومل جتــب الشــركة بشــىتق  أعلنت ــا ا كومــة اضصــرية بســقوط حق ــا ع 

فارعـ  )اضســيو دا ليسـبا( وأتبـ   وتـ للت فرنســا  وكـاد األمـر يفضــىت  263هــ 1279سـنة 
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إىل ارتباكـات سياســية  فقبلـت ا كومــة اضصـرية حبكــم )انبليـون ال الــ ( ام اهللاـور فرنســا   ّنــا 
أنــء ينصــف ا  ــ  الشــركة  و ــا  عن ــا أنــء ال بــ  أن  يــل إىل الشــركة بعملــىت النســية و من ــا 

 السياسية.
 ونكتفىت ابلقول أنء حكم مبا شيت:

أوال: أن ت فع ا كومة اضصـرية للشـركة مبلـغ مثانيـة واالاـ  مليـون فرنكـاً ع مقابلـة إبطـال 
 الشرط القا ىت علي ما إبحضار العمال.

 يون فرنكا نظري تر  االرا ىت ال  رلص للشركة ابحيا  ا وتراعت ا. نيا: االا  مل
 ل ا: ستة عشر مليون ع مقابلة  لىت الشركة عن الملعة ا لوة وفوا ـ ها  وتلتـزم ا كومـة 
تلدة عل ذلك حبفرها من القاهرة إىل الوادا  و عل ا  ا ة للمالحة ع مجيـع أوقـات السـنة 

 مبعرفت ـــا ع مقابلـــة االمثا ـــة ألـــ  فرنـــك فألـــذها مـــن ا كومـــة وعلـــا الشـــركة تط ريهـــا ســـنولً 
ويكون للشركة ا ـق ع ألـذ سـبع  ألـ  مـمل مكعـب مـن اضيـاد ع كـل أربـع و عشـرين سـاعة 
وبــذلك يكــون مــا دفــع مــن ا كومــة اضصــرية بســبب عــ م تبصــر رجا ــا ما ــة واانــ  وعشــرين 

 مليون فرنكاً.
)إ اعيـــل اب ـــا( إىل اوراب لـــ عوة ملوك ـــا  ضـــور توجـــء اةـــ يو  264هــــ 1290وع ســـنة 

االحتفال الذا  مم جنابء علا اجراقها إ  اراً لسـرورد مـن إمـام العمـل اضضـر مبصـر ماليـاً و 
ـز مـا يلـزم القامـة اضلـو  و الـوتراق مـن السـرالت الال قـة مبقـام م وأنشـأ  سياسياً وألذ ايضـاً جي ّ 

 يـــ ة  أنشـــأ ا الشـــركة علـــا نفقـــة ا كومـــة مبليـــون  مـــن  ـــم ســـراية ع م ينـــة اال اعيليـــة ال
 الفرنكات
قــــــ م الوافــــــ ون وع مقـــــ مت م إم اهللاــــــورة فرنســــــا  1869ســـــبتم  )ايلــــــول( ســـــنة 17وع 

وإم اهللاـــور النمســـا.. وقـــ  هللاـــار ذكـــر هـــذا اض رجـــان حـــف مـــال البقـــاع ورـــ ث النـــا  ع ترتيبـــء 
زيـ  علـا مليـون ونصـ  مـن الني ـات  ونظامء ومصـرفء. وقـ  بلـغ مصـرس هـذا اض رجـان مـا ي

 وذلك ق ر الس   من إيراد مصر سنة كاملة.
 

 عزل السلطان عبد العزيز
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بع  ا وادث ال  مر ذكرها اقتنع السلطان أن رال  الـ ول مـع ال ولـة ع حـر  القـرم   

ومــــا بعــــ ها مل تكــــن نتيجتــــء إال إ ــــعاف ا ابلتــــ لل ع  ــــؤو ا ال الليــــة ومســــاع ة الطوا ــــ  
ضسيحية اةا عة  ا علـا االنشـقاق عن ـا  وبـ  روع الفـو والفسـاد ع كالك ـا رـت  طـاق ا

ا ريـة ونشــر العلــوم  وأن كــل ذلــك يعــود ابلنفــع علــا روســيا جار ــا القويــة وعــ و ا الق  ــة ال 
ســيما وقــ  عــّ ل الــ ول بعــ  ا ــر  الفرنســاوية األضانيــة أهــم بنــود معاهــ ة ابريــا الــ  أبرمــت 

ر  القــرم  فــس التــواتن ع البحــر األســود وعــ م مراعا ــا عقــب إبرام ــا ع حــق واليــ  بعــ  حــ
األفــــالق والبوــــ ان. فل ــــذد األســــبا  علــــم الســــلطان أن األوىل واألجنــــح لسياســــة ال ولــــة هــــو 
التباع  عن ال ول الوربيـة والتحـال  مـع روسـيا  وعضـ د ع هـذا الفكـر  فـأك ر السـلطان مـن 

)ا نالتبق( سفري روسـيا ابرسـتانة  واضتـواتر ـ وإن مل ت بتـء االوراق الر يـة ـ  االجتماع مع النرال
أ ما كـاان يسـعيان لو ـع أسـا  معاهـ ة هجوميـة دفاعيـة يكـون مـن أهـم بنودهـا االلتصـاص 
 ميــع بــالد الشــرق وتتبــع الــواللت االســالمية أو الــ  يولــب في ــا العنصــر االســالمىت لل ولــة 

األقــاليم اضســيحية أو الــ  يســود في ــا هــذا العنصــر لل ولــة الروســية. وضــا اإلسـالمية و ــم مجيــع 
 ـــاع هـــذا اضشـــروع مل يـــرق ع أعـــ  الـــ ول األورويبـــة الـــ   ـــا مصـــا. ع الشـــرق  ولصو ـــاً 
انكلـملا. فألـذ عمـا م و سـفرا هم الظـاهرون والسـريون يلقـون الوسـاو  ع عقـول السـذو مــن 

للتبــذير واالســراس وعــ م األهليــة إلدارة م ــام اضلــك  ورمبـــا  أهــل ارســتانة وينســبون الســلطان
اســـتعان هـــؤالق اضوـــررون بطـــرق ألـــر  اضطـــالع وـــا أدر   ومـــا تالـــوا يوسوســـون ويلقـــون بـــذور 
الفســـاد حـــف أقنعـــوا الـــوتراق بوجـــو  عزلـــء  وأن إقالتـــء مـــن األعمـــال  واجبـــة النتظـــام ال ولـــة 

 ســ م أذان  ــا ية عنــ  بعــض العلمــاق ضــا لــا  وســريها علــا احملــور اضســتقيم. و ــادفت دسا
  ورهم من ع م اضيل للسلطان بسبب ع م اتباعء بعض العوا ـ  اضألوفـة لـ ي م م ـل لروجـء 

 من كالكء وتلرة معر  ابريا وحضورد التش يصات التياترية والباللوات )اضراقص(. 
هـذد النتيجـة حصـلت بـ    وكيفية للعء علا أ ح الروالت: أن اضؤامرة الـ  أو ـلت إىل

كــل مــن )حممــ  ر ــ ا اب ــا( الصــ ر األعظــم  و)حســ  عــو  اب ــا( ان ــر ا ربيــة  و)أمحــ  
اب ا قيصر ( ان ر البحرية  و)أمحـ  مـ حت اب ـا( و ـيخ اإلسـالم )حسـن لـري هللا أفنـ ا( 
 وقبل الشروع ع تنفيذ ما  مموا عليء أ  ر  يخ اإلسالم فتو  بوجو  ذلك هذا نص ا.
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ذا كــان تيــ  الــذا هــو أمــري اضــؤمن   تــل الشــعور  ولــيا لــء إضــام ع األمــور السياســية  )إ
وما برع ينفق األموال اضريية ع مصارفء النفسانية ع درجة ال هللااقة للملك واضلة علـا رمل ـا  
وقــ  ألــل ابألمــور ال ينيــة وال نيويــة و و ــ ا ولــر  اضلــك واضلــة وكــان بقــا د مضــرا وــا ف ــل 

 للعء(؟ يصح
 الوا : )يصح(. 

 كتبء الفقري حسن لري هللا
 عفىت عنء  

 
مث أانهللاــوا )حســ  عــو  اب ــا( سمــر للــع )الســلطان عبــ  العزيــز( و ــيخ اإلســالم وابقــىت 

 الوتراق مببايعة )السلطان مراد(. 
ألـذ ان ـر البحريـة ع جت يـز اضراكـب  265هــ1293مجادا األول سـنة  6وع يوم االان  

ة الســلطانية حبــرا  فاســتور  الســلطان حصــول اضنــاورات ابلبحــر رــت  ــبابيكء  صــر الســراي
بـ ون ســابقة علمـء  فأرســل يسـتعلم عــن السـبب فأجيــب سن دواعـىت ا ــال أوجبـت ذلــك  مث 
ألــ  )أمحـــ  اب ـــا( قيصـــر  الصــ ر األعظـــم و)مـــ حت اب ـــا( بســؤال الســـلطان فعزمـــوا علـــا 

ن أن يكـون السـلطان قـ   ـعر بسـيو قصــ هم  تنفيـذ مشـروع م ع مسـاق ذلـك اليـوم لوفـا مـ
واتفقوا علا تكلي  من ي عىت )ردي  اب ا( حبصـر السـراية بـرا  وتع ـ  )أمحـ  اب ـا( قيصـر  
حبصــــرها حبــــرا وع الســــاعة ال انيــــة بعــــ   ــــرو  ذلــــك اليــــوم اجتمــــع اضتــــهمرون ع ديــــوان الســــر 

را وأمــــر عســــك 2500عســــكرية وتوجــــء )رديــــ  اب ــــا( مــــع أالس مــــن النــــ  مؤلــــ  مــــن 
)ســليمان اب ــا( ر ــيا اض رســة ا ربيــة ،فــر اب  الســراا مــع ما ــة مــن تالمــذة هــذد اض رســة 
راكبـ  ليــو م ومسـلح  ابلبنــادق ال يـ ة  وضــا   حصـارها بــرا وحبـرا وألــ  اضتـهمرون بــذلك 
ر توجـء )حســ  عــو  اب ــا( ع عربــة إىل مقــر )السـلطان مــراد( وأركبــء معــء وعــادا معــا إىل الســ

عسكرية حي  كان ابنتظار ا ) يخ اإلسـالم( و)الشـري  عبـ  اضطلـب( ومجيـع أعيـان ال ولـة 
مــن عســـكري  وملكيـــ   وضــا دلالهـــا أحاهللاـــت ابلســـراية فرقــة مـــن النـــود ضنــع مـــن في ـــا مـــن 
اةــروو  مث حصــلت اضبايعــة للســلطان ال يــ  )مــراد لــان اةــاما( مــن مجيــع ا ا ــرين علــا 

                                                        

 م.1876مايو سنة  30- 265

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 100 

 األسلو  اضتبع.
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 السلطان مراد خان اخلامس 

 
. هــذا 266هــ1256رجـب سـنة  25وهـو ابـن )السـلطان عبـ  اويـ (  وكانـت والدتـء ع  

وضـــا   أمـــر اضبايعـــة أرســـل  صـــوص إىل )رديـــ  اب ـــا( هـــ د بـــذلك ويســـلمء  ـــورة الفتــــو  
القا ــية بعـــزل )الســلطان عبـــ  العزيـــز(  فقصــ  )رديـــ  اب ـــا( اب  ا ــر  واســـت عا )جـــوهر 

( ر يا   اوات السراا وكلفء سن يبلغ السـلطان أن األمـة قـ  عزلتـء  وأنـء مـأمور بتو ـيل   ا
السلطان اض لوع إىل سراا هللاوبقبو وسلمء  ورة الفتو  ليطلعء علي ا  فلـم يصـ ق السـلطان 
اةـــ  إال بعـــ  أن نظـــر مـــن الشـــبابيك ورأ  العســـاكر حميطـــة بســـرايتء بـــرا وحبـــرا إحاهللاـــة الســـوار 

 ابضعصم.
عنـــ  ذلـــك أيقـــن أن التوقـــ  ال يكـــون وراقد إال اإلكـــراد علـــا اةـــروو فنـــزل مستســـلما  و  

ومبجـــرد لروجـــء أحاهللاـــت بـــء العســـاكر وأنزلـــود مـــع ابنـــء )يوســـ  عـــز الـــ ين أفنـــ ا( ع تورق 
ووال تء ع  ن وابقىت أوالدد وأم ا م ع  ل   مث لفر م الزوارق ا ربية إىل أن أو ـلت م إىل 

 كانت العساكر مصطفة علا حاف  الطريق من ال  إىل اب  السراا.  سراا هللاوبقبو حي 
وع الساعة ا ادية عشرة ليال أهللالقت اض افع من الـ  والبحـر إيـذاان ،لـع )السـلطان عبـ  
العزيـز( وتنصـيب )السـلطان مـراد اةـاما(  واند  اضنـادون بـذلك ع الشـوارع  ف ـرع األهــا  

ابيعـوا )السـلطان مـراد( ومل نصــل أدىن مقاومـة مـن أحــ  ومل أفواجـا إىل سـراا السـر عســكرية و 
رت  إح   ال ول علا هذد ال ـورة ال الليـة  وذلـك كـا يؤيـ  أن مجيـع القنا ـل كـان عنـ هم 

 علم مبا حصل قبل وقوعء  وأنء رمبا كان ذلك ابتفاق م.
إىل سراا وع الساعة ال ال ة  باحا ذهب )السلطان مراد( ع عربة ب   فوس األها   

 بشكطاحل حي  استمرت اضبايعة االاة ألم متوالية.

                                                        

 م.1840سبتم  سنة  22- 266
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 وفاة السلطان عبد العزيز 

 
ولقـ  التلفــت األقـوال ع كيفيــة مـوت هــذا السـلطان  وك ــرت الـروالت عــن ذلـك  فمــن  

قا ل أنء قتل نفسء لع م انتظام قواد العقلية بع  للعء  ومن قا ـل أن الـذين رمـروا علـا للعـء 
األمر الفظيع فقتلود ليفة أن يسعا ع الرجوع إىل منصـة األحكـام. وقـ   ـاع أو  ارتكبوا هذا

أ ــاع أراب  الوــالت أن قـــ  أ ــابتء أمـــرا  دما يــء يـــوم للعــء فا ـــطربت أحوالــء  وع هـــذا 
األانــاق وعلــا حــ   فلــة ألــذ مقصــاً وقطــع عرقــاً مــن ذراعــء األ ــن وقطــع عــرق ذراعــء األيســر 

 ا دمء. وا طجع علا متكأ حف تصفّ 
وضا  اع هذا اة  عال  ريخ الوارا وأتا الوتراق وبع  أن  ـاه وا ا الـة اسـت عوا لنـة 
هللابيــــة مــــن مشــــاهري األهللابــــاق  ومــــن  ــــمن م أهللابــــاق ســــفراق الــــ ول وبعــــ  الكشــــ  عليــــء هللابــــع 
الكشــ  ووتع علــا العمـــوم ونشــر ع الرا ــ  لـــيعلم النــا  كيفيــة موتـــء. وع الســاعة اةامســـة 

ج تء إىل سراا هللاوبقبو )وكان ق  نقل من ـا إىل سـراية ألـر  يـوم السـبت السـابق عربيا نقلت 
لوفاتــء بنــاق علــا هللالبـــء( وهنــا   ســلت وج ــزت. وع الســـاعة العا ــرة  ــيعت جناتتــء ودفـــن 

  وار أبيء )السلطان حممود(.
  

 
 قتل حسني عوين ابشا وحممد راشد ابشا

 
راكســة اض ــاجرين مــن بالدهــم بعــ  )حســن بــك( هــو ابــن )إ اعيــل بــك(  أحــ  أعيــان ال

دلو ــا  ــمن أمــال  روســيا  وكــان لورا لـــ )يوســ  عــز الــ ين أفنــ ا( جنــل )الســلطان عبــ  
العزيـــز( الـــذا كـــان مشـــريا لـــالوردا ا مـــايو  اةـــاص. وضـــا تـــوع )الســـلطان عبـــ  العزيـــز( أراد 

د  وأمرد ابلسفر علـا )حس  عو  اب ا( السر عسكر إبعادد عن ارستانة فأ قء مب ينة بو ا
عجــل  فــامتنع  فحــبا حبســب األ ــول العســكرية  مث أ  ــر الر بــة ع الســفر وهللالــب إم الــء 

مجـــادا األوىل ســـنة  23يـــوم  ال  ـــري للتأهـــب للســـفر فـــأفرو عنـــء  وع مســـاق يـــوم اةمـــيا 
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تســلح سربعــة مس ســات ولنجــر مــا  وقصــ  منــزل )عــو  اب ــا( فقيــل لــء إنــء  267هـــ1293
اب ـا( فـذهب إليـء  وضـا سـأل اةـ م عـن )حسـ  عـو  اب ـا( قـالوا لـء إنـء مـع مبنزل )مـ حت 

سا ر الوكالق )النظار( ع الـا  صـوص  فـأو  م أن معـء تلورافـاً م مـا هـتص اب ربيـة يريـ  
تو ــيلء فــورا للســر عســكر  مث انتظــر برهــة وهللالــع إىل احملــل اوتمــع فيــء الــوكالق فوجــ  حارســا 

ل  فقال لء من أنت  قـال: )سـامل   ـا( لـادم الصـ ر األعظـم  فقـال: ابلبا  منعء عن ال لو 
اذهــــب واند لــــادم )حســــ  عــــو  اب ــــا( أل  مســــتعجل  فنــــزل )ســــامل   ــــا( وعنــــ ها دلــــل 
)حسن بـك( الورفـة وأهللالـق   ارتـء علـا )حسـ  عـو  اب ـا( فأ ـابء بر ا ـت  فقـام للـ فاع 

 ـا( ان ـر اةارجيـة بر ا ـة ع عنقـء عن نفسء فأج ز عليء ابةنجـر وأ ـا  )حممـ  را ـ  اب
أفق تء ا ياة  مث قام )أمح  اب ا قيصر ( ان ـر البحريـة وقـبض علـا يـ  )حسـن بـك( فاا نـء 
جراحا حف فر مع ابقىت الوتراق إىل  رفة ألر  اتبعة ل ا رة ا ر  وو عوا للـ  البـا  بعـض 

القـــبض عليـــء فقتلـــء  مث  امتعـــة اقيلـــة  مث جـــاق )أمحـــ    ـــا( ر ـــيا لـــ م )مـــ حت اب ـــا( وأراد
حــاول فــتح البــا  الــذا التفــا ابقــىت الــوتراق للفــء  وضــا مل  كنــء أهللالــق ر ا ــت  نفــذات مــن 
اةشــب بــ ون أن تصــيبا أحــ اً  مث ألــذ كرســيا و ــار يكســر ع ال ــرلت إلهللافــاق النــور وألــذ 

مـن ذلـك  إذ مشع اان ليحرق بء األسـتار ويوقـ  النـار ع اضنـزل ليمكنـء ا ـرو  لكـن مل يـتمكن 
حضـــرت عـــ ة مـــن عســـاكر الضـــبطية فقبضـــوا عليـــء بعـــ  ان قتـــل ) ـــكرا بـــك( لور الصـــ ر 
األعظــم وأحــ  أنفــار العســاكر  مث ســيق إىل ديــوان الســر عســكرية  وع  ــباع المعــة تشــكل 
الا حر  رـت رائسـة )رديـ  اب ـا( فحكـم عليـء ابلتجريـ  مـن الرتـب والقتـل  ـنقا  وجـرد 

عالمــات الشـــرس. وع فجـــر يــوم الســـبت  ـــنق علــا  ـــجرة ع ســـاحة ع ا ــال مـــن الرتـــب و 
)ابيزيــ ( وبقــىت مشــنوقا إىل  ــباع االانــ  وعلــا  ــ رد ورقــة تبــ  أســبا   ــنقء ليكــون عــ د 

 لوريد.
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 عزل السلطان مراد

 
وقــ    ــرت علــا الســلطان عالمــات اال ــطرا  العصــيب عقــب توليتــء بنحــو أســبوع  مث  

بع  ما بلوء ل  قتل )حس  عو  اب ا( و)حمم  را   اب ـا( اتدادت  يئا فشيئا  لصو ا 
ابلصــفة الــ  ســبق  ــرح ا  حــف مل يــتمكن مــن مييــز الــوتراق عــن بعضــ م  ومــع ذلــك فكـــان 
الصــ ر األعظــم هفــىت هــذا األمــر عــن العمــوم لكــن ذاع لــ د لعــ م إجــراق االحتفــال بتســليمء 

العـــادة  ولعـــ م مقابلتـــء قنا ـــل  الســـي  الســـلطا  ع جـــامع )أ  أيـــو  األنصـــارا( حســـب
ال ول ليق موا إليـء أوراق جت يـ  تعييـن م لـ   حكومتـء. وألـريا ضـا ا ـت  عليـء ا ـال اسـت عا 
الـــوتراق الطبيــــب )ليـــ تورس( النمســــاوا الشــــ ري مبـــ اواة األمــــرا  العقليـــة فحضــــر  وبعــــ  أن 

واسـتعلم عـن عاداتـء  فحصء والتمـء عـ ة ألم متفرسـا كـل مـا يبـ و منـء مـن األقـوال واإل ـارات
وكيفيــة معيشــتء  قــال: بتعســر بر ــء مــن هــذا اضــر . فتشــاور الــوتراق ع األمــر مث عر ــوا علــا 
أليــء )عبــ  ا ميــ  أفنــ ا( أن تســلم إليــء مقاليــ  األحكــام  حيــ  حكــم األهللابــاق بعــ م لياقــة 

الـوتراق  لكـن أليء )السلطان مراد( إلدارة م ام ا  فأجاوم: أن األوىل عـ م التسـرّع.. فامت ـل 
وقــــرروا  268هـــــ1293 ــــعبان ســـنة  10ضـــا رأوا أن ا الــــة ع إتدلد اجتمعـــوا ع يــــوم األربعـــاق 

بوجــو  اضبايعــة لـــ )عبـــ  ا ميــ  لــان ال ـــا ( وأرســلوا رقيمــا لوالـــ ة )الســلطان مــراد( ه و ـــا 
اسـت عوا بذلك  فأجابت ابستحسان ما قررود. مث ع  باع يوم اةميا اجتمع الوتراق  نيـة و 

 ـــيخ اإلســـالم )لــــريهللا أفنـــ ا( ومجيــــع الـــذوات والعلمــــاق واألمـــراق واألعيــــان واســـتفتوا  ــــيخ 
 اإلسالم ع األمر  فأفف بوجو  عزلء وها  نص الفتو  :

  ورة استفتاق الوتراق 
 ع وجو  للع السلطان مراد لان اةاما  

مـة ف ـل يصـح حـل اإلمامـة )إذا جن إمام اضسلم  جنـوان مطبقـا ففـات اضقصـود مـن اإلما
 من ع  تء(؟

 الوا : )يصح وهللا أعلم(. 
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 كتبء الفقري حسن لريهللا   
 عفىت عنء  

 
 السلطان عبد احلميد خان الثاين 

 
وبع ها أرسلوا ع هللالب السلطان ال ي  إىل سراا هللاوبقبو وابيعـء ا ا ـرون. ومن ـا إىل  

 ني  و ريهم. سراا بشكطاحل حي  ابيعء مجيع من حضر من ر ساق روحا
أمـــا )الســـلطان مـــراد( فتوجـــء إىل ســـراا جرا ـــان الـــ  كـــان بناهـــا )الســـلطان عبـــ  العزيـــز( 
واستشـــ   وـــا  مث ألطـــرت الـــواللت وتينـــت اض ينـــة االاـــة ألم تـــواىل في ـــا إهللاـــالق اضـــ افع ع 

تقلــ   269هـــ1293 ــعبان ســنة  18األوقــات اةمــا مــن الطــوا  واضراكــب ا ربيــة. وع يــوم 
طان الســـي  اضنيـــ  ع جـــامع )أ  أيـــو  األنصـــارا( علـــا مـــا جـــرت بـــء العـــادة  وكـــان الســـل

ذهابــء إىل هــذا الــامع ع موكــب حافــل مل يســبق لــء م يــل  وبعــ  ذلــك اســتلم إدارة األعمـــال 
 ومة ونشاط. 

 
 الربملان العثماين األول

 
بشــكطاحل  فــتح ال ضــان الع مــا  األول ع ســراا  270هـــ1294ربيــع األول ســنة  4وع 

وعنـ  افتتاحـء تليــت لطبـة أنيقــة عـن لســان السـلطان  وحبضــورد  ـرحت في ــا مجيـع األســبا  
ال  أدت إىل احنطاط ال ولة وأتلرهـا سـلميا وسياسـيا  وبعـ  تشـ يص الـ اق بـّ  في ـا الـ واق 
ومــا يلــزم للمملكــة مــن اإل ــالحات ونشــر التعلــيم واضســاواة بــ  الميــع والعــ ل ع األحكــام. 

قضـــت اضــــراحم الســـلطانية فأ ـــ ر فرمـــاان بفصـــل الســــلطة  271هــــ1293د ـــ  ســـنة 12وع 
القضـا ية عـن الســلطة التنفيذيـة وتعيـ  قضــاة مـن األهـا  بطريــق االنت ـا  وتوحيـ  الضــرا ب 
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 واضساواة في ا ب  اضسيحي  واضسلم  . 
 

 حادثة سالنيك والئحة برلني  
 
مســيحية اعتنقـت الـ ين ا نيفــىت اإلسـالمىت هللاا عــة  وتفصـيل هـذد ا اداــة أن فتـاة بلواريـة 

إلابــات إســالم ا  ــرعا  فتعــر   ــا بعــض  272هـــ1293 تــارة وأتــت إىل ســالنيك ع ســنة 
أوابحل األروام ع الطريق ح  توج  ا إىل دار ا كومة والتطفوهـا مـن أيـ ا احملـافظ  علي ـا 

بيــوت كــ ا  م  وضــا ا ــت ر هــذا  ابلقــوة  وألفوهــا أوال ع حمــل )قنصــالتو( أمريكــا مث ع أحــ 
اة  ب  اضسـلم  هـاجوا ومـاجوا وجتمعـوا ع فسـحة دار ا كومـة هللاـالب  البحـ  عـن البنـت 

 و ليص ا من أي ا اض ف   ا  فوع هم الوا  إبجراق  ؤون و يفتء.
وامـع مث ضا رأ  اضسلمون ع م جناع حب  ا كومة جتمعـوا  نيـا ع اليـوم ال ـا  ع أحـ  ال

مشـ دين النكـري علـا ا كومـة  وع أانـاق هـذا ا يــاو حضـر قنصـال فرنسـا وأضانيـا ويقـال ا مــا 
دلـــال الـــامع  ولتـــواتر اال ـــاعة ابن البنـــت ع بيـــت قنصـــل اضانيـــا اتداد ا يـــاو  وع أقـــل مـــن 

 القليل بلوت ا  ة منت اها من اوتمع  وتع وا علا القنصل  ابلقتل.
ــــة وضــــا و ــــل لــــ  هــــ  ــــادلوا اض ــــابرات ال قي ــــة إىل الــــ ول ا ــــطر  وترا هــــا وتب ذد ا ادا

 لالتفاق علا ا اذ سبب للت لل.
منء اجتمع )ال نا  ور اكوس( وتير روسيا و)الكونت أن راسىت( وتير النمسا  11وع  

 13منــء. وع 12و 11بـــ )الــ نا دا بســمار ( مب ينــة بــرل  وألــذوا ع اض اولــة معــا يــومىت 
روا ال حــة إىل البــا  العــا  معروفــة ع كتــب السياســة بال حــة بــرل   و ــ قت علي ــا منــء حــر 

دولتا ايطاليا وفرنسا  ومفادها التش ي  علا البا  العا  بتنفيذ مـا جـاق ع الفرمـان السـلطا  
م وتعيــ  الــا دو  ضراقبــة تنفيــذد وإجــراق كــل مــا فيــء إ ــالع 1875د ــ  ســنة  12اضــؤرخ 

  ع هــذد الــواللت وأن تــ م ال ولــة مــع ال ــا رين ه نــة قــ رها  ــ ران أو ســتة حــال اضســيحي
أسابيع علـا األقـل للو ـول إىل اتفـاق مـر   ـم  وأنـء إن مل تتفـق مـع ال ـا رين ع لـالل هـذد 
ا  نــة تكــون الــ ول اضوقعــة علي ــا مضــطرة الســتعمال القــوة إلجبــار البــا  العــا  علــا تنفيــذ 
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 ذلـــك اضطــــالع أن الــــ ول كانـــت متفقــــة علــــا حماربـــة ال ولــــة لتقســــيم هـــذد الال حــــة. فــــري  ع
 أمالك ا فيما بين م أو ابألقل سلخ مجيع الواللت ال  وا مسيحيون. 

حصـــلت عـــ ة مـــذابح ع ك ـــري مـــن القـــر  قتـــل في ـــا ك ـــري مـــن  273هــــ 1293وع ســـنة 
هـذا اةـ  إىل الـوا   اضسلم  لتجردهم عن السالع وع م إمكا م رد القوة مب ل ـا. وضـا و ـل

أرســل إىل ارســتانة يطلــب اليــوحل التســاع نطــاق ال ــورة  ــيئا فشــيئا  وعــ م كفايــة العســـاكر 
. وضــا 274اضوجــودة رــت أمــرد  مث وتع ك ــريا مــن األســلحة علــا اضســلم  ونظم ــم ويئــة رديــ 

ديــ  واســتعمال أتــا إليــء اضــ د أمكنــء قمــع ال ــورة بواســطة األاللت اضنتظمــة والبا ــبوتوق والر 
الش ة مع من يضبر مـن ال ـا رين. وضـا كـادت  يـب مسـاعىت دعـاة الفسـاد أ ـاعوا سورواب ان 

 العساكر الع مانية ارتكبت ما ال يرتكبء اضت برون.
اجتمـع مـؤمر بصـفة ر يـة ع سـراا البحريـة رـت رائسـة  275هــ 1293وع  عبان سنة  

ـــء النعقـــاد اضـــؤمر ع ارســـتانة  ) ـــفوت اب ـــا( ان ـــر لارجيـــة ال ولـــة  وانت ـــب  هـــو ر يســـا ل
وعضوية كل من )أدهم اب ا( سفري ال ولة ب ل   والكونت )فرنسـوا دا بورجـوان( والكونـت 
)دا  ـــودوردا( عـــن فرنســـا  والبـــارون )وتر( عـــن أضانيـــا  والكونـــت )كـــوريت( عـــن إيطاليـــا  

عـــن النمســـا  والنـــرال  والكونـــت )تيكـــىت( مـــن أ ـــراس اوـــر  والبـــارون )كـــاليا( النمســـاوا
)ا ناتي ( عن روسيا  واللورد )سالسبورا( والسري)هنرا ليوت( عن انكلملا. وع يوم انعقادد 
اهللالقـت اضـ افع مـن مجيـع القـالع واضراكـب إيـذاان ابعـالن القـانون االساسـىت الـذا سـاو  بـ  

 مجيع رعال ال ولة.
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 سقوط قارص

 
ذ النـرال )لـوريا مليكـوس( لطـة ا جـوم ا ـ 276هـ1294وع أوالر   ر سبتم  سنة 

 نيا ولع م إرسـال جيـوحل ج يـ ة إىل ) تـار اب ـا( واستشـ اد عـ د كبـري مـن جنـودد ع هـذد 
الوقـــا ع اضســـتمرة مل  كنـــء مقاومـــة اليـــوحل الروســـية ال يـــ ة الـــ  مل يضـــن ا التعـــب بـــل رجــــع 

ــــء ) الجــــء الق قــــر  قا ــــ ا م ينــــة أر ــــروم  فتبعــــء القا ــــ  الروســــىت وهزمــــء ع  موقــــع يقــــال ل
بعـ  أن  279هــ1294نـوفم  سـنة  18وفتح ا عنـوة ع  278مث حا ر م ينة قارص 277هللااغ(

 حاول من وا اةروو من وسر اض افع الروسية  و نم من ا االمثا ة م فع تقريباً.
 

 حل جملس النواب 
 

عيـــان واســـتمر اجتمـــاع الـــا النـــوا  الع مـــا  إىل أن قـــرر الســـلطان ابالرـــاد مـــع مجيـــع أ
ال ولـة وجــو  إرجــاق اجتماعـء ألجــل  ــري حمـ د لعــ م مال مــة الظـروس لوجــودد  وأعلــن ذلــك 

  وعقــب فضــء  ــبر ك ــري مــن أعضــا ء ونفــوا 280هـــ1295ف ايــر ســنة  14ر يــا إليــء ع يــوم 
لـــارو الـــبالد بســـبب تن يـــ هم سعمـــال ا كومـــة واعملا ـــ م علـــا إجراقا ـــا  ومل جيتمـــع بعـــ  

 ذلك.
عاقبـــت بســرعة  ريبــة  مـــع ان ا كمــة كانــت تقضـــىت بعــ م تويريهــا وبقـــاق أمــا الــوتارات فت

عـــزل  281هــــ1295حمـــرم ســـنة  7الـــوتراق ع منا ـــب م ع م ـــل هـــذد الظـــروس اةطـــرية  ففـــىت 
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)أدهم اب ا( وع  مكانـء )أمحـ  محـ ا اب ـا( واسـتب ل أ لـب النظـار )الـوكالق( بوـريهم. وع 
اــة وعشــرين يومــا ألوــىت لقــب الصــ ر األعظــم  ــرة  ــفر مــن الســنة اضــذكورة أا بعــ  ذلــك ب ال

واســتب ل بلقــب ر ــيا الــوكالق  ووجــء هــذا اضنصــب إىل )أمحــ  رفيــق اب ــا( الــذا كــان ان ــرا 
 للمعارس ع الوتارة السابقة.

و  )الصـادق حممــ  اب ـا( مســن  رائسـة الــوكالق.  282هـــ1295ربيـع ال ــا  سـنة  15وع 
وكالق وأعيــ  لقــب الصــ ر األعظــم وأســن  إىل ألوــىت لقــب ر ــيا الــ 283مجــاد  األوىل 27وع 

)حممــ  ر ـــ ا( اضلقـــب ابضــملجم الـــذا تقلـــ  هــذا اضنصـــب أك ـــر مــن مـــرة  ومل يلبـــ  ع هـــذا 
وع  مكانء ) فوت اب ا( الذا كان  284مجاد  األلرية 4اضنصب اال ستة ألم  وعزل ع 

روســيا  واسـتمر هــذا الــوتير  وتيـرا لل ارجيــة أانـاق انعقــاد مـؤمر ارســتانة قبــل إعـالن ا ــر  مـن
  حيــ  أحيــل هــذا اضنصــب 285هـــ1295متقلــ ا منصــب الصــ ارة العظمــا إىل ديســم  ســنة 

 إىل ع  ة )لري ال ين اب ا(.
 

 حادثة جراغان
 

حصــــلت ابرســــتانة حاداــــة كــــادت تكــــون ســــبباً لــــ لول 286مجــــاد  األوىل 17وع يــــوم 
 عا )علــىت ســعاوا أفنــ ا(  عســاكر الــرو  الي ــا واحتال ــا عســكرل  وذلــك أن   صــا يــ

،ارا األ ل  أتا إىل ارستانة لطلب العلم ورصل علا نصيب وافر من العلوم العربيـة حـف 
 ــار علــا جانــب عظــيم مــن الفصــاحة ع اإلنشــاد واةطابــة  لكنــء كــان ميــاال إىل إ رة الفــو 

مث ومكــ  لارجــا عــن الــبالد تســع ســنوات  287هـــ1287وإلقــاق ال ســا ا  فنفــىت أوال ســنة 
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عاد إىل ارستانة مبسـعا )مـ حت اب ـا( وعـّ  ان ـرا علـا اضكتـب السـلطا  الـذا يـتعلم فيـء 
أوالد )السلطان عب  ا مي (  مث عزل لع م رسن أحوالـء وت للـء ع األمـور السياسـية  وبعـ  
ــــ  ا ميــــ ( وإعــــادة  ــــة ع ارســــتانة لعــــزل )الســــلطان عب ــــ بر ع هللاريقــــة إل رة فتن ــــء ألــــذ ي عزل

ن مــراد( إىل عــرحل اةالفــة  وانت ــز لــذلك فر ــة ا ــتوال ال ولــة ابض ــابرات السياســية )الســلطا
( نفـا 150000وا طرا  األفكار بسـبب احـتالل الـرو  لضـواحىت ارسـتانة ووجـود حنـو )

مــن اضســلم  اض ــاجرين مــن الــبالد الــ  وهللائت ــا عســاكر روســيا ،يو ــا  و مــن م مــن هــو  ــري 
 تفق مع حنو ما ت  من م علا تنفيذ ما يكنء   رد من الفو.را  عن ا الة ا ا رة  وا

واجتمعـــوا ع اليـــوم اضـــذكور قبـــل الظ ـــر وانقســـموا إىل قســـم   القســـم األول مـــن م قصـــ  
ســراية جرا ــان مــن ج ــة البحــر رــت رائســة تعــيم يقــال لــء ) ــا. بــك(. وال ــا  رــت رائســة 

متــــزي  بــــزا اض ــــاجرين. مث اجتمــــع )علــــىت ســــعاوا أفنــــ ا( مــــن ج ــــة الــــ . وكــــانوا مجــــيع م 
القســمان عنــ  اب  الســراية وحــاولوا الــ لول في ــا  فمــنع م ا ــار  فقتلــود  ودللــوا الســراية  
و ـاروا يفتشـون علـا )السـلطان مـراد( حـف ع ـروا عليـء ع حجرتـء  وسـلمء )سـعاوا أفنـ ا( 

 هللابنجة )مس  (.
يم وــا )الســلطان عبــ  ا ميــ ( وع أانــاق ذلــك أتــت فرقــة مــن النــود مــن ســراا يلــ ت اضقــ

وحا ـرت ال ــا رين مــن ج ـة الــ . كمــا حا ـر ا قــوار  اضراكــب البحريـة مــن ج ــة البحــر. ومل 
 ض اال قليل حف قتل الن  مجيع من دلل السراية من ال ا رين وع مقـ مت م ر ـيا العصـابة 

نقــل )الســلطان )علــىت ســعاوا(. وبعــ  إهللافــاق هــذد الفتنــة والقــبض علــا مــن بقــىت حيــا مــن م  
مــراد( وعا لتــء إىل قصــر دالــل  ــمن ســراا يلــ ت العــامرة  وبــذلك هــ أت األفكــار وعــادت 

 النا  إىل فتح دكاكين م بع  أن أ لقوها.
الت مــت النــريان جــزقاً عظيمــاً  288مجــادا األوىل 20وبعــ  ذلــك ب الاــة ألم  أا ع يــوم 

ع ـــا  ودا ــــرة األحكــــام الع ليــــة مـــن البــــا  العــــا  نفســــء  وأحرقـــت دا ــــرة  ــــور  ال ولــــة وتواب
والتشــريفات وال الليــة و ريهــا مــع مجيــع مــا في مــا مــن األمتعــة والفرو ــات واألوراق الر يــة. 
ومـن اضظنـون أن هـذا ا ريــق مل يكـن اال بفعـل أراب  ال ـورة انتقامــا كـا أ ـاوم مـن اةــذالن ع 

 حاداة جرا ان.
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ية ق  حمت تركية أورواب سمجع ا تقريبـاً مـن ومن أتمل إىل لريطة ال ولة يتضح لء أن الروس
العــامل السياســىت  ومل يبــق لل ولــة وــا اال أربــع قطــع  ــورية ال اتصــال بــ  االاــة من ــا إال بطريــق 
البحر وال ب  ال ال ة والرابعة اال بطريق  يقة مر ب  أرا ىت الصر  والبـل األسـود  وال يزيـ  

ملات حبيـ  يتيسـر إلحـ   األمـارت  منـع اليـوحل اتساع ا ع بعض اضوا ع عـن  سـة كيلـوم
الع مانية من اضـرور وقطـع الطريـق علي ـا كليـة  والقطعـة األوىل هـىت م ينـة ارسـتانة و ـواحي ا  
وال انية م ينة سالنيك والبحي  جزيرة القريبة من ا  وال ال ة مكونة من بالد ابريو  وجـزق مـن 

ســنء وا رســك. ومــا بقــىت مــن أمالك ــا أعطــىت منــء جــزق بــالد االرنــؤود  والرابعــة مــن إقليمــىت البو 
للصــر  و لــر للجبــل األســود و ــكل البــاقىت بصــفة إمــارة مســتقلة إدارل تســما إمــارة بلوــارل 
متــ  مــن الطونــء إىل البحــر األســود  ــرقا  وحبــر االرلبيــل جنــواب  ورــير مب ينــة ارســتانة مــن 

الل النــود الروســية لــبالد بلوــارل مــ ة مجيــع ج ا ــا ال يــة  وتد علــا ذلــك مــا ا ــملط مــن احــت
 سنت .

أمـــا ع  ســـيا فألـــذت قـــالع قـــارص وابهللاـــوم وابيزيـــ  إىل حـــ ود أر ـــروم تقريبـــاً  واعـــملس 
البا  العا   من هذد اضعاه ة ابستقالل كـل مـن الصـر  والبـل األسـود ورومانيـا اسـتقالال 

جـــء مقابـــل ســـلخ إقلـــيم بســـاربيا مـــن سياســـيا اتمـــاً  وابلتنـــاتل ضملكـــة رومانيـــا عـــن إقلـــيم ال برو 
رومانيــا و ــم ا إىل روســيا لتنظــيم حـــ ودها  حــف يكــون كــل مـــن  ــرا الــ وث والطونــء مـــن 
ابتـــ اق ارــــاد الــــ وث معــــء إىل البحــــر األســــود فا ــــال بــــ  رومانيــــا وروســــيا. ومل يــــراع ع هــــذد 

إىل إمــارة البلوــار التقســيمات  ــا. األمــم اضــراد ســل  ا عــن ال ولــة وال حــ ودها  بــل أ ــافوا 
بالدا ك رية أ لب سكا ا من األروام والصر   وإىل الصر  والبل األسود بالدا وا ك ري مـن 

 األرنؤود اضسيحي  واضسلم .
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 القانون األساسي والسلطان عبد احلميد

وجلـــا )الســـلطان عبـــ  ا ميـــ ( علـــا عـــرحل  289هــــ1293للـــع )الســـلطان مـــراد( ســـنة 
  ر ـيا األحـرار )مـ حت اب ـا( قبـل جلوسـء علـا العـرحل مبـنح القـانون اةالفة  وكـان قـ  وعـ

 األساسىت  وإمتاع األمة الع مانية اب رية.
إال أن )عب  ا ميـ ( أ  ـر حـ  جلوسـء عالمـات دلـت علـا إلالفـء وعـ د  فمـن ذلـك 
أنــء مجــع أعــ اق األحــرار وأ ــ اد القــانون األساســىت وعيــن م ع الســراا لتقويــة مركــزد  مــع أنــء 

عـــ  )مــــ حت اب ــــا( بتعيــــ  الشـــاعر الع مــــا  الكبــــري )انمــــق كمـــال بــــك( تعــــيم االنقــــال  و 
  فـألل  وعــ د. كمــا 290اب ـكاتبا  و) ــياق اب ـا( األديــب السياســىت الشـ ري مشــريا للمــاب 

أنـــء كـــان يســـعا ج ـــ د الســـتمالة الـــرأا العـــام إليـــء  فكـــان هـــ ع األهـــا   اال أن األحـــرار مل 
 لة ع سبيل القانون األساسىت.ين  عوا واستع وا للمنا 

وقــرر )الســلطان عبــ  ا ميــ ( تعيــ  )مــ حت اب ــا( كــىت ينظــر ع مســألة اضــؤمر األورو  
 1295الــذا قــررت الــ ول عقــ د ع ارســتانة. وع اليــوم الســابع مــن  ــ ر ذا ا جــة ســنة 

اب ـا( وقـرأ اجتمع الوكالق والعلماق واألمراق و ـريهم ع البـا  العـا   مث أقبـل )مـ حت  291هـ
االرادة الشـــــاهانية الـــــ  منحـــــت األمـــــة الع مانيـــــة ال ســـــتور وا ريـــــة  ف تفـــــوا لـــــء مجيعـــــا وحيـــــاد 
الع مـانيون مــن  ــميم قلــووم  واذ ذا  أهللالقــت القنابـل ريــة للقــانون األساســىت. وكــان أعضــاق 

ون في ـــا اضـــؤمر الـــ وىل اتمعـــ  ع الطو،انـــة  وبينمـــا كـــانوا يتبـــاح ون ع الـــنقر الـــ  سيتناقشـــ
 عـــوا القنابـــل وهـــىت تـــ وا فقـــام ) ـــفوت اب ـــا( ان ـــر اةارجيـــة وقـــال ل عضـــاق: )أن األمـــة 
الع مانية قـ  انلـت مطالب ـا الشـرعية وهـىت تتمتـع حبريت ـا الشـرعية فـال لـزوم  ـذا االجتمـاع بعـ  
هذا االنقال ( فوجم الميع و لوا ساكت   فطلب سفري روسـيا اضناقشـة ع اضو ـوع  ولكـن 

ضنــ وب  الع مــاني  انســحبا ولرجــا وقــ  قــام الع مــانيون مبظــاهرة  ــ  اجتمــاع اضــؤمر الـــ و  ا
 وهللالبوا ا ر .
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 اجتماع جملس املبعوثني األول

 
ع ســـراا هللاوضـــء اب جـــة  وافتتحـــء  292هــــ1295اجتمـــع الـــا اضبعـــوا  ألول مـــرة ســـنة 

هيـــة عـــن االمتيـــاتات الـــ  )الســـلطان عبـــ  ا ميـــ ( ،طابـــة مطولـــة حبـــ  في ـــا بعـــ  مق مـــة اتر 
منحت للعنا ر  ري اضسلمة  مث القرو  ال  عق ت بع  حر  القرم  مث االلـتالالت اضاليـة 
ال  ح ات أاناق حكـم )السـلطان عبـ  العزيـز( ع عصـيان البوسـنة وا رسـك  مث وجـو  مـنح 

 القانون األساسىت لت ليص ال ولة من اال محالل واالنقرا   مث قال:
ي ــــا األعضــــاق هــــذد الســــنة أن تضــــعوا النظامــــات ال الليــــة للمجلــــا  وقــــانون )علــــيكم أ

االنت ــــا   وقــــوان  ادارة الــــواللت والنــــواحىت  وقــــانون البل يــــة  وأ ــــول احملاكمــــات اض نيــــة  
 وقانون ترقية اضو ف  وقانون اضطبوعات وديوان احملاسبات والت قيق ع اضيزانية(.

بعــــوا  وينظـــر ع  ــــؤون ال ولـــة حــــف  ــــ رت االرادة علـــا أنــــء مل يكـــ  ينــــتظم الـــا اض
الشاهانية بفّضء  فتقو ت كل أركان ذلك البناق وابتليت األمـة بطـور اسـتب اد ج يـ  مل تع ـ  

 نظريد حف ع عصور الظلمات.
هــ م )الســلطان عبــ  ا ميــ ( مــا بنــاد األحــرار  ولكــن ر مــا مــن ذلــك مل مــت الفكــرة ع 

السم علا قوتء الكامنة بل علا  ـعفء الظـاهر مل يقـو علـا رمـل  ر و  الع مان   فإن هذا
أذ  ا كومة ا مي ية مبـا انتابتـء مـن  ـرو  الظلـم  السـيما وألويـة ا كومـات ال سـتورية قـ  

 انتشرت من أقصا اضور  إىل أقصا اضشرق وكواكب ا رية ق  سطعت ع كل مكان.
م  فأرسـلت ا كومـة 1908يونيـو سـنة وانت ا ال ستوريون مـن و ـع اةطـة أوالـر  ـ ر 

ا مي ية )مشسىت اب ا( القتفاق أاـر عصـابة )نيـاتا بـك(  ولكنـء قتـل قبـل أن يبـ أ ع م متـء. 
وأرســــلت أيضــــا مــــن أتمــــري االاــــ  فرقــــة مــــن فــــرق الرديــــ  فانضــــمت إىل ال ســــتوري  وقــــوت 

  فوف م.
ة أن نمــل ا ملــة ولكــن )الســلطان عبــ  ا ميــ ( اســتمر علــا اضقاومــة فقــرر جــي  ا ريــ

األلرية. فأهللالقت القنابل علا حامية البـا  العـا  والنـادا العسـكرا  واسـتولت علي مـا. مث 
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قبضـــت علـــا الك ـــريين مـــن أنصـــار ا كـــم القـــ   الـــذين أ روا الفـــو  ومـــن بيـــن م )مـــراد بـــك 
( قتيـــــل  1200ال ا ســــتا (  وأعـــــ م الواســـــيا رميــــا ابلر ـــــاص  ويقـــــ ر عــــ د القتلـــــا بــــــ)

 رت النود ال سـتورية بعـ ها قشـالقات اسـكودار  فاسـتولت علي ـا. ومل يبـق إذ ذا  أا وحا
لطـر علــا القــانون األساسـىت  فعــاد أعضــاق ال ضــان إىل ارسـتانة واجتمعــت المعيــة العموميــة 
لتتـ اول ع أمـر )السـلطان عبـ  ا ميـ (. وكانـت النتيجـة عـزل )السـلطان عبـ  ا ميـ ( وتوليــة 

 ( مكانء.)السلطان ر اد
 

 خليفة العثمانيني
 حممد رشاد خان اخلامس 

 
وق  قضا أ لب عمرد ع قصر تجنري  كـوا حموهللاـا ابلواسـيا  293هـ  1260ول  سنة 

ــــء. فظــــل كــــذلك إىل حــــ  حــــ وث  ــــء ويقــــ مون التقــــارير اضشــــوهة عن ــــذين ير ــــ ون حركات ال
بــــة  اذ دالــــت دولــــة االنقـــال  الع مــــا   و لــــص مـــع الشــــعب الع مــــا  مــــن االســـتب اد واضراق

الواســيا واــل عــرحل االســتب اد. اال أن )عبــ  ا ميــ ( الــذا هللابــع علــا االســتب اد مل يرقــء أن 
يـــر  أمتــــء متمتعــــة اب ريــــة راقيــــة أوو الكمـــاالت.. منظمــــة امورهــــا بنفســــ ا.. مقيمــــة العــــ ل  

 فسّولت لء نفسء إح اث تلك الفتنة االرجتاعية لتقويض  روع االدارة ال ستورية.
مـــع اولـــا العمـــومىت اجتماعـــا ســـرل وللـــع )عبـــ  ا ميـــ ( مبوجـــب فتـــو  مـــن  ـــيخ اجت

 اإلسالم هذا نص ا: 
)إذا اعتاد تي  الذا هو إمام اضسلم  أن يرفع من الكتب الشـرعية بعـض اضسـا ل اض مـة 
الشرعية  وأن  نع بعض هذد الكتب و زق بعض ا ونرق بعض ا  وان يبذر ويسرس ع بيت 

رس فيء بوري مسـوغ  ـرعىت  وأن يقتـل الرعيـة ونبسـ م وينفـي م ويوـروم بوـري سـبب اضال ويتص
 ــرعىت وســا ر أنــواع اضظــامل  مث ادعــا أنــء ات  وعاهــ  هللا وحلــ  أنــء يصــلح حالــء  مث حنــ  
وأحـــ ث فتنـــة عظيمـــة جعلـــت أمـــور اضســـلم  كل ـــا  تلـــة وأ ـــر علـــا اضقاتلـــة  ومكـــن منعـــة 

اضــذكور  ووردت ألبـار متواليــة مـن جوانــب بـالد اضســلم  أ ــم اضسـلم  مــن إتالـة تولــب تيـ  
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يعت ونــء  لوعــا وأ ــبح بقــا د حمقــق الضــرر  وتوالــء حمتمــل الصــالع  ف ــل جيــب أحــ  األمــرين 
للعء أو تكليفء ابلتناتل عن اإلمامة والسلطنة  علا حسب ما هتارد أهل ا ـل والعقـ  وأُو  

 األمر من هذين الوج  (؟.
 )جيب(.  الوا :

 كتبء الفقري 
 السي  حمم   ياق ال ين عفىت عنء 

 
فلّما قر ت الفتو  الشرعية اضوقع علي ا بتوقيع  يخ اإلسالم )حممـ   ـياق الـ ين افنـ ا( 
ع اولا العمومىت اضؤل  من اضبعوا  واالعيـان  ورجـح ابالتفـاق وجـء اةلـع الـذا هـو أحـ  

ن عب  ا مي  لان( من اةالفـة االسـالمية والسـلطنة الوج   اض ري بين ما  فأسقر )السلطا
الع مانيــة  وأ ــع  و  الع ــ  )حممــ  ر ــاد أفنــ ا( ابســم )الســلطان حممــ  لــان اةــاما( إىل 

 م.1909مقام اةالفة والسلطنة وكان للع )عب  ا مي ( سنة 
 

 أواخر سالطني بين عثمان
 

سلطان حمم  ر اد اةاما( من سالهللا   ل ع مان هو )ال 294إن  لر من ذكرد اضؤل 
وق  جاق ذكرد است راكا ع هذد الطبعة ال  ب  أي ينا ألن اضؤل  ذكـر ع اضق مـة )السـلطان 
عب  ا مي  ال ا ( علـا اعتبـار أنـء لليفـة اضسـلم  وأنـء حـىت يـرتق. ومـن هـذا يبـ و سن هـذا 

اــالث ســنوات م  أا بعـ  مــرور 1912م مث أعيــ  هللابعــء ســنة 1909الكتـا  كتــب قبــل سـنة 
علا لالفة )حمم  ر اد(  كما جاق ع ح ي  اضؤل  عـن هـذا السـلطان  ولـذا فإنـء مل يـذكر 
عنـء  ــيئا ذا  ـأن ومل يتعــر  ضـا كانــت تعانيــء الـبالد مــن ا ـطراابت ورا ــا عـن أســالفء  ومــن 
ذلك   ور ا زبية ع ال ولـة  و ـياع هللاـرابلا الوـر  واسـتقالل أك ـر دول البلقـان. مث   ـور 

لنزعــة الملكيــة بقــوة وعنــ   وأعــين بــذلك ســعىت حــز  االرــاد والملقــىت الــذا اســتلم ا كــم ع ا
البالد إىل تمليك الشعو   ري الملكية اضشملكة مـع الع مـاني   م ـل العـر  والشـركا واألكـراد 

                                                        

 هذا اضلحق كتبء ال كتور إحسان حقىت  وق  لضع للتل يص. - 294
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 واألرمن وابلتا  نشو  ا ر  العاضية االوىل ال  كـان في ـا القضـاق علـا ال ولـة الع مانيـة بعـ 
 ان عا ت ستما ة سنة.

لق  تـوىل )حممـ  ر ـاد( العـرحل وال ولـة ع احتضـار ولكن ـا كانـت متماسـكة و ـاق القـ ر 
أن ال تلفــس أنفاســ ا ع ع ــ د وأن ال يشــ   مأم ــا بــل أن يكــون ذلــك مــن نصــيب لليفتــء  

 حي  أن )حمم  ر اد( مات قبل ذلك.
قـ  أ ـاعت ك ـرياً مـن بالدهـا ومن سوق هللاالعـء أنـء اعتلـا العـرحل وجنـاع ال ولـة م ـيض  و 

ع أوراب بع ت معاه يت )سان استيفان( و)برل (  وسو  القوميـات ين ـر ع جسـم ال ولـة  
واأليـــــ ا األجنبيـــــة تلعـــــب ابلقلـــــو  واليـــــو   و الـــــبالد ع حالـــــة إفـــــال  بســـــبب ا ـــــرو  

 من ديون. اضتوا لة  واألوربيون ق  تسّلطوا علا مالية ال ولة حبجة استيفاق ما  م علي ا 
 

 يوسف عزالدين
 

كانـــت واليـــة الع ـــ  بعـــ  )حممـــ  ر ـــاد( ل مـــري )يوســـ  عزالـــ ين(  ألن واليـــة الع ـــ  ع 
ال ولة الع مانية كانت من حق أك  أفراد األسرة اضالكة سنا  بع  الـالا علـا العـرحل ولـيا 

ء مل يكــن مــن حــق أكــ  أوالد الــالا علــا العــرحل. وقــ  مــات مســموماً  قتلــء االرــاديون ألنــ
ير  رأي م  وال يوافق م علا سياست م  وأ ـيع أنـء مـات منتحـرا إاـر نوبـة جنـون أ ـابتء كـال  

 أ ابت أابد )عب  العزيز( فانتحر.
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 حممد وحيد الدين السادس بن مراد

 
بعــ  وفــاة )يوســـ  عــّز الــ ين(  ـــارت واليــة الع ــ  إىل األمـــري )وحيــ  الــ ين(  ف لـــ   

عــرحل ابســم )حممــ  الســاد ( ومل مــض علــا لالفتــء بضــعة  ــ ور ألــاد )حممــ  ر ــاد( علــا ال
واستولت جيوحل األعـ اق علـا كـل الـبالد مـن  ـرق ا إىل  295حف استسلمت ال ولة الع مانية

 روـا ومـن مشا ـا إىل جنووـا  ومل يسـلم مــن ايـ ي م وتعـ ل م إال  ـرق االان ـول  ألن روســيا  
فر ـت علي ــا الشـيوعية  ولـذا فإ ــا مل  م بعـ  ان1917كانـت قـ  انســحبت مـن ا ـر  ســنة 

تستطع ان رر  ساكنا لتستو  علا  رق االان ول. ولوال ذلك ضا بقىت بل  مـن بـالد ال ولـة 
 الع مانية مل ي لل ع حوتة اع ا  ا. 

أراد )وحي  ال ين( أن ينقذ ما  كن انقاذد من البالد  فاسـتعان )مبصـطفا كمـال( وع ـ  
كنــء و ــع اقتــء ع  ــري مو ــع ا  فلمــا رأ  أن )مصــطفا كمــال( ألــذ إليــء إبنقــاذ الــبالد  ول

يعمـل  ســابء اةــاص ولـيا  ســا  ال ولــة  ورأ  أن األمـور تســري علــا  ـري مــا كــان يرجــو  
 م.1926م واعتزل ا ياة السياسية ومات سنة 1922تناتل عن العرحل سنة 

 
 عبد اجمليد بن عبد العزيز

 
بعــ  تنــاتل )الســلطان حممــ  وحيــ  الــ ين(  و  الع ــ  واعتلــا عــرحل الســلطنة الع مانيــة  

الـــذا ا ـــبح )الســـلطان عبـــ  اويـــ (  وبعـــ  أن أ ـــبح )مصـــطفا كمـــال( ســـي  اضوقـــ  جـــرد 
م وهللارد )عب  اوي ( فذهب ليعـي  1924السلطان من السلطة الزمنية  مث ألوىت اةالفة سنة 

 . ع منفاد ع م ينة )نيا( االفرنسية علا الشاهللاو الالتوردا

                                                        

م  حي  أن ال ولة الع مانية كانت ق  انضمت إىل جانب 1918ع ا ر  العاضية األوىل سنة  - 295
 .دول أضانيا والنمسا والبلوار    انكلملا وفرنسا وايطاليا وروسيا
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 296اخلامتة
 

 ما هىت األسبا  ال  أدت إىل ا يار ال ولة الع مانية؟
إذا كان بعـض النـا  يعطـون للـ ول أعمـارا كأعمـار اض لوقـات ويقولـون إن الـ ول تشـيخ 
و ــرم فتمــوت بفعــل مــرور الــزمن فــأان لســت أر  هــذا الــرأا وال أر  الــ ول تشــبء اض لوقــات 

الــ ول يتجــ د بتجــ د األجيــال. فــإذا كانــت األجيــال الــ  ذات األعمــار احملــ ودة. وإةــا عمــر 
تعي  ع دولة ما من الـ ول حيـة قويـة نشـيطة عاملـة واعيـة عا ـت ال ولـة مـا عا ـوا متمتعـ  

 وذد الصفات ألن عمر ال ولة يتج د مع كل جيل.
وأمـا إذا كانــت هــذد  ــعيفة كسـولة متواكلــة م ملــة ماتــت دولـت م مبــو م لكــىت تعــي  ع  
 كن يصلحون للحياة  فال ولة ال موت بذا ا إذ ليا في ا ما  وت وإةا موت سهل ا.   ريهم

فبعــ  أن تقــرر لــ ينا هــذا جيــب علينــا أن نبحــ  عــن األســبا  الــ  أدت إىل توال ال ولــة 
الع مانيـة بعـ  أن سـيطرت علــا العـامل بضـعة قــرون كانـت في ـا ملـو عــ  الزمـان و عـء  ال بــل  

 ل وي د الباهللاشة ولسانء الناهللاق.كانت فمء القا 
 وترجع هذد االسبا   ع نظرا  إىل: 

  تواو الســــــالهللا  ابألجنبيــــــات وتســــــّلر هــــــؤالق األجنبيــــــات علــــــا عواهللاــــــ  أتواج ــــــن
وتصــريف م ع سياســة بالدهــن األ ــلية وركم ــّن مبقــ رات ال ولــة. فكــم مــن اضلــو  قتلــوا 

  تضر  مبصلحت م إر اق لزوجا م. أوالدهم أو إلوا م ب سا ا توجا م وارتكبوا أعماال
   تعـــ د الزوجـــات واحملظيـــات اللـــوايت كـــان األجانـــب وا ّكـــام يقـــ مو ن ه يـــة للســـلطان

كـــأ ن الســـلع أو التحـــ  واللـــوايت كـــان الســـالهللا  إذا رأوا ك ـــر ن ع قصـــورهم ي ـــ و ن 
بـ  أوالد أحياانً إىل قاد م أو لوا  م علا سبيل التكر . وكان مـن البـ ي ىت أن نصـل 

األم ات وأم ات األوالد  سـواق أكانـت االم ـات توجـات أو حمظيـات  راسـ  وتبـا ض 

                                                        

 اران نقل هذا البح  الذا كتبء الـ كتور إحسـان حقـىت ع  ايـة أ ـل الكتـا  والـذا يل ـص  - 296
 فيء اماًل بعض أسبا  ا يار ال ولة الع مانية. )النا ر(
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 يؤدلن إىل قتل السالهللا  أوالدهم وإلوا م وإىل أمور  ري معقولة ومقبولة عقالً و رعاً.
  تفكك روابر األسرة السلطانية بسبب ك رة النسـاق حـف أ ـبحت عـادة قتـل السـلطان

يــوم يتــوىل العــرحل  أمــرا معروفــا و مألوفــا. وكأنــء يضــحىت ،ــراس احتفــاق  إلوانــء أو أوالدد 
 وذا اليوم من  ري أن يشعر بولز  مري أو لسعة أمل.

ولذا فق  كان أفراد األسرة السلطانية يعيشون ع لوس مستمر ويـملبص بعضـ م ابلـبعض 
كـان ألـا أم أاب ارلر ال وا ر وال يبالون سن يشقوا عصا الطاعة ع وجء السلطان سـواق أ
 أم ابنا وذلك ليا حبا ابلسيطرة فقر بل إلنقاذ أعناق م أحياانً من الو ر.

  تــ ّلل نســـاق القصــر ابلسياســـة و ـــفاعت ن لــ   أتواج ـــن الســالهللا  برفـــع اةـــ م إىل
منصب الوتارة أو إيصال اضتزلف  إىل مراتب ا ل و العق   كرائسة الـوتارة وقيـادة الـي . 

 حيان ال يكون  ؤالق الرجال من ميزة  تاتون إال جتسس م  ساون.وع ك ري من األ
   بقاق أولياق الع   مسجون  ع دور ا ر  فـال يـرون مـن الـ نيا  ـيئا وال يعلمـون  ـيئا

و ك ريا مـا كـانوا ال يتعلمـون  ـيئا أيضـا أل ـم مل يكونـوا يـ رون إىل مـا سيصـريون فإمـا أ ـم 
صـلوا إىل العـرحل وإمـا أ ــم يصـلون إىل العـرحل لكـىت جيــ وا يـذهبون  ـحية مـؤامرة قبــل أن ي

فئــة مــن النــا  تســيطر علــي م وتــتحكم وــم أو يســحبون عــن العــرحل ويقتلــون أو تســريهم 
 نساق القصر أو يسريهم ج ل م.

وتســليم أمــور ال ولــة إىل  ــري األكفــاق مــن النــا  إذ كــان هللابــاخ القصــر وبســتانيء وحطابــء 
تبة رائسة الوتارة أو القيادة العامة للجـي . فمـاذا ينتظـر مـن واةصىت واةادم يصلون إىل ر 

 جاهل أن يفعل؟
  .احتجــا  الســـالهللام وعـــ م كارســـت م الســـلطة سنفســـ م واالتكـــال علـــا وتراق ج ـــال

فق  كان سالهللا   ل ع مان حف )السلطان سليم األول( يتولون قيـادة الـي  سنفسـ م  
د   مث  ــــار الســــالهللا  يع ــــ ون ابلقيــــادة إىل فيبع ـــون ا ماســــة وا ميــــة ع  ــــ ور النـــو 

  باط فصار النود يتقاعسون و يت اونون تبعا للم ل القا ل: )النا  علا دين ملوك م(.
  ــــان الــــ  واردات تبــــذير اضلــــو  حــــف بلوــــت نفقــــات القصــــور اضلكيــــة ع بعــــض األحي

 ال ولة.
 ظاهرون ابالسالم ويـ للون ليانة الوتراق  إذا أّن ك ريًا من األجانب اضسيحي  كانوا يت
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ع ل مـــة الســـلطان ويرتقـــون ابل ســـا ا والتجســـا حـــف يصـــلوا إىل أعلـــا اضراتـــب  وقـــ  
أب   )السلطان عب  ا مي ( استورابء من وفرة األجانب الذين تق موا إىل القصر يطلبون 
عمال فيء حف ولو بصـفة لصـيان وقـال: لقـ  و ـلين ع أسـبوع واحـ  اـالث رسـا ل بلوـة 

ة يطلب أ حاوا عمالً ع القصر حف ولو حراسا للحر   وكانـت الرسـالة األوىل مـن رقيق
موسيقىت افرنسىت  وال انية من كيما ىت أضا   وال ال ـة مـن اتجـر سكسـو . وعلـق السـلطان 
علا ذلك بقولء: من العجب أن يت لا هؤالق عن ديـن م وعـن رجـولت م ع سـبيل ل مـة 

وا يصلون إىل رائسة الوتارة  ولذا فقـ  قـال )لالـ  بـك( مبعـوث ا ر . ف ؤالق وأم ا م كان
أنقرد ع اولا الع ما  وذا الص د: لو رجعنا إىل البحـ  عـن أ ـول الـذين تولـوا ا كـم 
ع ال ولة الع مانية وارتكبوا السيئات واضظامل ابسم الشعب الملكىت لوجـ ان تسـع  ع اضا ـة 

 من م ليسوا أتراكا.
  و األمراق ع الملس واضلذات. رق السالهللا  
 .ا رو  الصليبية ال   ّنت علا ال ولة وال  مل تنقطع منذ   ورها إىل يوم ا يارها 
  االمتياتات ال  كانت منح ل جانب اعتباهللاا بس اق وكرم ال م ر  ما بـل كانـت م ـل

و عظمت ــــا التفــــرير حبــــق الــــوهللان ع أقــــبح  ــــورد  فقــــ  منحــــت ال ولــــة الع مانيــــة  وع أو 
وســـلطا ا  امتيـــاتات لـــ ول أجنبيـــة جعلت ـــا  ـــبء  ـــريكة مع ـــا ع حكـــم الـــبالد. وال أر  
ســـبباً  ـــذا االســـت تار اال ال ـــل وعـــ م تقـــ ير األمـــور قـــ رها ا قيقـــىت وتقـــ ير قـــوة ودهـــاق 
 ال ول ال  منحت هذا االمتياتات والعاقل ال يست   بع د م ما كان  وريا و  عيفا.

 ــــذا أ ــــذين فتحــــت  ــــم األر  أبواوــــا علــــا الوــــرور ال  ــــا  ســــالهللا  بــــين ع مــــان ال
مصــراعي ا يلجو ــا كمــا يشــاقون. وإن مــن يقــرأ كتــا  )اضلــك ســليمان القــانو ( إىل ملــك 
فرنســا ال جيــ  فيــء مــا يشــبء كتــا  ملــك إىل ملــك أو إم اهللاــور عظــيم إىل ملــك  ــوري أو 

ن يطــالع  ــيغ اضعاهــ ات  ع حــف إىل أمــري  بــل جيــ د وكأنــء كتــا  ســي  إىل مســود. ومــ
أوو عظمــة ال ولــة  ومــا كــان يضــفىت في ــا علــا ســالهللا  بــين ع مــان مــن ألقــا  يكــادون 
يشاركون وا هللا تعاىل ع  فاتء بينما تكون ألقا  األابهللارة و اضلو  عادية  أقـول إن مـن 

 .يطالع  يغ هذد اضعاه ات ي ر  إىل أا ح  بلغ وؤالق السالهللا  ال ل و الورور
  إدلـال يف مـا  ـود بــ ت الــ ين ع كـل  ـورية و كبـرية مـن أمــور ا يـاة والسـري بعكـا مــا
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شمر بء ال ين  ابسم الـ ين  حـف أ ـبح الـ ين ألعوبـة ع أيـ ا قبضـة مـن ال ـال نللـون 
ونرمــون علـــا هــواهم  وم ـــال ذلــك إدلـــال أمــر تويـــري اللبــا  ع نطـــاق الــ ين مث ضـــا أراد 

اسـتانبول ووجـ  معار ـة مـن قبـل علمـاق الـ ين لـأ إىل السـلطان  أح هم إنشاق مطبعـة ع
وإىل حا ــيتء يطلــب إلـــي م أن يقنعــوا هــؤالق ال ـــال بفا ــ ة اضطــابع فـــأمر الســلطان  ـــيخ 
االســالم سن يفــ  سن اضطبعــة نعمــة مــن نعــم هللا وليســت رجســا مــن عمــل الشــيطان كمــا 

نشـــاق مطبعــة  ـــريطة أال تطبـــع القـــر ن أفــف العلمـــاق مـــن قبــل فـــأفف  ـــيخ اإلســالم  ـــوات إ
الكــر  وال كتــب التفســري و ا ــ ي  و الفقــء. وقــ  أنشــئت أول مطبعــة ع اســتانبول ســنة 

م أا بع  أن كان ق  مضا علا الملاع اضطبعة ما يزي  علا قـرن  ونصـ  القـرن 1712
 وبع  أن أنشأت فرنسا اضطبعة الوهللانية بنحو قرن . 

ت علا ال ولة الع مانية وأنزلت ا من  امخ عزها إىل حضيض هذد األسبا  هىت ال  قض
اضذلــة وا ــوان. وإن مــن يــ ر  إبنعــام نظــر  كــل ســبب مــن هــذد األســبا  اضــذكورة  نفــا ويــر  
مــ   أتاــريد الواســع ع احملــير الــ و  ال يعجــب مــن ا يــار هــذد ال ولــة العظيمــة رــت ســياط 

ســــتما ة ســــنة وهــــىت تتحمــــل هــــذد هــــذد الضــــرابت بــــل يعجــــب كيــــ  اســــتطاعت أن تعــــي  
الضــرابت القاســية الــ  نزلــت وــا والــ  لــو نزلــت علــا جبــل لصــ عتء  ولكن ــا عا ــت بفضــل 
ــــن م وبفضــــل إ ــــان أهل ــــا ومســــك م إىل حــــ  مــــا  الــــتالس أعــــ ا  ا علــــا تقســــيم ا فيمــــا بي

 ابإلسالم.
م مـــا بنـــاد ومـــن اضؤســـ  احملـــزن أن ي ـــ م أبنـــاق أولئـــك اضـــؤمن  بتنكـــرهم للـــ ين و بت ـــاذ 

 … اب هم وأج ادهم   هم وج  هم ومبا ق مود من تضحيات ابل ماق و األرواع
ما ينجي ا إال الرجوع إىل ال ين  فال ين هـو ا صـن الوحيـ  الـذا  كـن  297وليا لملكيا

 …أن نمىت ال ولة من  رور األع اق
مـة وأمـا الشـعب إن ا ركة االسالمية ع تركيا علا أ  ها وأن العلماني  هم رجـال ا كو 

ف ــــو سك ريتــــء مســــلم متعصــــب ومتمســــك إبســــالمء  ويتبــــ  قضــــال العــــامل العــــر  واإلســــالمىت 
 حبما  ابلغ. 

فعلــا ا كومــة أن تســـتفي  مــن هـــذا الــروع اإلســالمىت وأن تســـتول هــذد الطاقـــة الــ  هـــىت 

                                                        

 ع هذا اليوم.م. - 297
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م عــن أقــو  هللااقــة إذا فجــرت تزيــل البــال. لقــ  انتصــر الع مــانيون إبســالم م وتال ــوا ابحنــراف 
اإلسالم أو ابألحـر  ابحنـراس حكـام م عـن أحكـام اإلسـالم وإن كـانوا  لـوا يـرددون اإلسـالم 

 سفواه م  وليا  م اليوم إال اإلسالم لكىت يعودوا سادة حمملم .
*** 
 هذا  لر ما أردان تل يصء ع هذا الكتا ..

عـاض   و ـلا سبحان ربك ر  العزة عما يصفون وسالم علا اضرسل  وا م  هلل ر  ال
 هللا علا حمم  و لء الطيب  الطاهرين.

 قم املقدسة  
 الشريازيحمم  
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