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 أمراء المدينة في النصف األول من العهد العثماني
 اضتدزاكات على كتاب ) أمساء املدينة املنوزة (

 فائص بن موضى البدزاني احلسبي دزاضة :
 أديب ونامد ضعودي

 

عداض    اهدسكت٘ض  ملؤهفٕ ( املِ٘ضٝ املسِٙٞ أًطا١ تاضٙذ ) كتاب ٙعس

 حاٗي حٚح ، ض٘عًٕ٘ يف املعاصطٝ املؤهفات أٍٓ ًّ اهغين عبس أمحس

املؤهف تتبع أًطا١ املسِٙٞ اهِب٘ٙٞ ، ابتسا١ ًّ اهػِٞ األٗىل هؤجطٝ اهِب٘ٙٞ حتٟ غِٞ 

( أًرًلا ، ً٘ضًحا أْ ٓصا اهعدسز هدٚؼ    489ٓد ، ٗأحصٟ خالفٔا ًا عسزٖ ) 1417

 اهعسز اهِٔا٢ٛ ألًطا٢ٔا .

 ٗال خيفٟ اجلٔس اهدصٜ بصهدٕ اهدسكت٘ض عبدس اهغدين يف تصدِٚف ٓدصا اهلتداب        

ًٚا ، بداهطمٍ ادا ٗاهٔدٕ     ٗمجع ًازتٕ ًّ ًصازض تاضٙذ املسِٙٞ ، ٗتطتٚبٕ تطتًٚبا ظًِ

ًددّ صددع٘بات مجددٞ يف ت٘صددٚى افووددات املفودد٘زٝ يف تدداضٙذ أًددطا١ املسِٙددٞ املِدد٘ضٝ ;    

غٚاغدٚٞ بعدس اُتوداي ًطكدع     بػبب ًا تعطضت هدٕ املسِٙدٞ اهِب٘ٙدٞ ًدّ اضدتطابات      

كسًؿد  ، ٗبغدساز ، ٗاهودآطٝ ، ًٗدا     اخلالفٞ ًِٔا إىل ع٘اصدٍ إغدالًٚٞ أخدط٠    

 تطتب عوٟ شهم ًّ ؾح يف املصازض اهتاضخيٚٞ ٗعسَ اُتظأًا .

اهػٚاغدٛ أًٙطدا عدسَ اغدتواًٞ األًد٘ض اةزاضٙدٞ يف       كٌدا ُدتع عدّ ٓدصا اخلودى      

املسِٙٞ اهِب٘ٙٞ خالي أكجط ًّ عؿطٝ قطْٗ قبى أْ تػتتب األً٘ض فٚٔا ًدطٝ أخدط٠   

ٗكاْ ًّ ًظآط شهم اخلودى اهػٚاغدٛ تدساخى     يف ٓصا اهعٔس اهػع٘زٜ اهعآط ،

ُاحٚٞ ،  ًّ ًلٞ أؾطا  أٗ اهػالطني أٗ اخلوفا١ ٗبني املسِٙٞ أًطا١ بني اهصالحٚات

أٗ بٍِٚٔ ٗبني شٜٗ املِاصب اهوٚازٙٞ اهساخوٚٞ األخط٠ يف املسِٙدٞ ; كاادافظني ،   

ط ... اخل ًّ ٗاه٘الٝ ، ٗأًطا١ اهووعٞ ، ًٗؿاٙذ افطَ ، ٗاهوطاٝ ، ٗق٘از اهعػاك

 ُاحٚٞ أخط٠ .

ًٗع كى ًا بصهٕ املؤهف ًّ هٔد٘ز ، فد ْ ِٓدان بعدل املوح٘أدات أٗ امل خدص       

 اهيت ِٙبغٛ اةؾاضٝ هلا ، ٗاهتِبٕٚ إهٚٔا ، ًّٗ شهم ًا ٙوٛ :

 مدخل
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 االختصاض اهؿسٙس يف اهتعطٙف باألًطا١ املذلهٍ هلٍ . - 1

ًدّ أٓدٍ املصدازض يف     عسَ اهتفات املؤهف إىل اه٘ثدا٢  اهتاضخيٚدٞ اهديت تعدس     - 2

 ٓصا اهعصط .

يف ٗصددفٕ هددلر اهباحددح أُددؼ بددّ ٙعودد٘ب اهلددت  ب ُددٕ عددا         املباهغددٞ  - 3

األُػدداب يف املسِٙددٞ املِدد٘ضٝ ، ٗٗصددفٕ هددٕ بافػددٚب اهِػددٚب اهؿددطٙف ،   

ًٌا ب ْ األر أُؼ اهلت  ًّ عا٢وٞ كطميٞ ٗعطٙوٞ يف املسِٙٞ املِ٘ضٝ ،  عو

 هلِٔا ال متت إىل األؾطا  بصوٞ .

 فوعوٕ ٙعٚس اهِظط يف ٓصٖ املوح٘أات يف اهتبعات اهوازًٞ إْ ؾا١ اهلل .

أًددا االغددتسضاكات اهدديت دددّ بصددسزٓا فتتعودد   ددا ٗهددسُاٖ ًددّ املعوً٘ددات      

اهتاضخيٚٞ اهوٌٚٞ ، ٗاهِص٘ص امل٘ثودٞ عدّ بعدل أًدطا١ املسِٙدٞ ًدّ خدالي اطالعِدا         

املِدد٘ضٝ ، ٗصاصددٞ عوددٟ بعددل ٗثددا٢  االٌددٞ اهؿددطعٚٞ ، أٗ اخلاصددٞ يف املسِٙددٞ 

ٓدد ، ٗاهديت ُ٘ضزٓدا ِٓدا كٌجداي عودٟ كجدطٝ األًدطا١         1187-960خالي اهفذلٝ ًّ 

اهصّٙ أمفودٍٔ املؤهدف ٗ  ٙد٘ضز ؾد٣ًٚا عدٍِٔ يف اهتبعدٞ األٗىل ، ٗاهدصّٙ ُػدتعط          

 أزلا١ٍٓ فٌٚا ٙ تٛ :

حٚددح ٗضز ازلددٕ يف ٗثٚوددٞ  مجاااش باان فااازين احلطاا ا ) أماامل املدينااة املنااوزة ( :  - 1

ض ؾطعٛ ها١ يف بساٙتٔا : ) أقدط ً٘الُدا األًدرل مجداظ بدّ فداضؽ افػدٚين        إقطا

ب ُٕ قبل ٗتػوٍ ًّ ٙس ه٘ٓط بّ عبدس اهلل اود٘ن اهواضدٛ ضضدٛ اهدسّٙ بدّ       

حطط ًاٙتني زِٙاض عتًٚوا ، ٗشهم اا هٕ يف شًدٞ ضضدٛ اهدسّٙ املعبد٘ض ... اخل .     

 . (1)( 968يف ثاًّ عؿط شٜ اهوعسٝ غِٞ 

ٞ  ثٚوٞٗ يف ازلٕ ٗضز كٌا ٞ  ًباٙعد  : فٚٔدا  هدا١  ، ٓدد 15/1/969 بتداضٙذ  ؾدطعٚ

) اؾذل٠ أب٘ اهفتح بّ أمحس األًني ، اه٘كٚى اهؿطعٛ عدّ قبدى األًدرل مجداظ     

أًرل املسِٙٞ املِ٘ضٝ  اي ً٘كوٕ ًّ عوٛ بّ ؾحاتٕ املِٜ٘ ، اه٘كٚى اهؿطعٛ 

 . (2)باهبٚع ًّ قبى عاهٚٞ بِت عوٛ ... اخل (

حٚدح ٗضز   ن شااما  احلطا ا ) أمامل املديناة املناوزة ( :     األممل مانع بن عاامس با   - 2

ازلٕ ٗٗصفٕ ب ًرل املسِٙٞ املِ٘ضٝ يف ٗثٚوٞ ؾطعٚٞ صازضٝ ًّ حملٌٞ املسِٙٞ 
                                                           

 . 1046، وزمة  5562، وث نة زمم  1/3ضجل .(1)

 . 1066، وزمة  5680، وث نة زمم  1/3ضجل .(2)
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ٓدد ، هدا١ يف أٗهلدا : ) ً٘هدب هطٙدطٖ أُدٕ ملدا عدعَ         14/10َ969املِ٘ضٝ بتداضٙذ  

طِٕٚ ً٘الُا األًرل ًاُع بدّ عداًط افػدٚين أًدرل املسِٙدٞ عودٟ ٗضدع ثاهدح أغدا         

جتاٖ زاضٖ اهلاِٙٞ صد  اهدبالب ببداطّ املسِٙدٞ املِد٘ضٝ ًدّ اجلٔدٞ اهؿداًٚٞ يف         

زكددٞ زكاكِٚددٕ اهلاِٙددٞ هددت زاضٖ املددصك٘ضٝ اجلاضٙددٞ يف ًولددٕ ًددّ مددرل  

 . (1)ًؿاضن ... اخل (

كٌددا ٗضز ازلددٕ ؾدداضًٙا باه٘كاهددٞ يف حجددٞ ًباٙعددٞ ًوددم بدداهعني اهعضقددا١     

اخل٘اها خوٚى حيٟٚ امللٛ اهؿدٔرل  ٓد ، ها١ فٚٔا : ) حطط 1/3/975بتاضٙذ 

بابّ افباضٝ ، اه٘كٚى اهؿطعٛ جبٌٚع ًا ِٙػب إهٕٚ عّ قبى ً٘الُا اجلِداب  

ٞ  أًدرل  افػٚين ؾاًاْ بّ عاًط بّ ًاُع اهلبرلٜ األًرلٜ اهعاهٛ ،  املِد٘ضٝ  املسِٙد

 . (2)ٗاؾذل٠  اي ً٘كوٕ املصك٘ض ... اخل (

اهعُاتٛ  افػٚين ؾاًاْ بّ اًطع بّ ًاُع اهػٚس ) بد ٗٗصفٕ ازلٕ ٗضز كٌا

ٓدد ،  7/10/975اهعٙازتٛ أًرل املسِٙٞ املِد٘ضٝ ( ٗشهدم يف حجدٞ ؾدطعٚٞ بتداضٙذ      

ها١ فٚٔا : ) حطط اهؿٚذ اهعالًٞ مجاي اهدسّٙ حمٌدس بدّ عبدس اهلل بدّ قاغدٍ       

ؾٚذ اهػازٝ اهفطاؾني بافطَ اهِبٜ٘ اهجابت ٗكاهتٕ باةقطاض اآلتدٛ شكدطٖ ...   

اب اهعدداهٛ اهػددٚفٛ األًددرل اهلددبرلٜ افػددٚين اهِػددٚ   عددّ قبددى ً٘الُددا اجلِدد

اهػٚس ًاُع بّ عاًط بّ ؾاًاْ افػٚين اهعُاتٛ اهعٙازتٛ أًدرل املسِٙدٞ املِد٘ضٝ    

 . (3)ظٙس جمسٖ .... اخل (

ٞ  يف ؾداضًٙا  بدصهم  ٗٗصفٕ ازلٕ ٗضز كٌا ٞ  حجد ٞ  ًودم  ًباٙعد بتداضٙذ   ، باملسِٙد

 . (4)ٓد6/3/976

بتاضٙذ  باملسِٙٞ اغت٣جاض ٗثٚوٞ يف املِ٘ضٝ سِٙٞامل ب ًرل ٗٗصفٕ ازلٕ ٗضز كٌا

 . (5)ٓد1/2/977

 . (6)ٓد18/5/980كٌا ٗضز ازلٕ يف ٗثٚوٞ ًباٙعٞ ب٘ازٜ اهفطع بتاضٙذ 
                                                           

 . 1271، وزمة  6882، وث نة زمم  1/3ضجل .(1)

 . 37، وزمة  89، وث نة زمم  4/1ضجل .(2)

 . 137، ص  270، وث نة زمم  4/1ضجل .(3)

 . 216، ص  481، وث نة زمم  4/1ضجل .(4)

 . 155، وزمة  710، وث نة زمم  4/2ضجل .(5)

 . 75و  66، وزمة  120، وث نة زمم  6/1ضجل .(6)
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طاض ؾطعٛ ٗعتا١ ًوم جبدعع بتحداْ بتداضٙذ    قكٌا ٗضز ازلٕ يف ٗثٚوٞ إ

ٜ  بدني  إُٔ هطٙطٖ ً٘هب ) : ٙ تٛ ًا فٚٔا ٗضز ، ٓد12/5/981 اهلل  عبدس  ً٘الُدا  ٙدس

اهوازض بّ إبطآٍٚ افاكٍ افِفٛ ظٙس جمسٖ حطط هدلاْ بّ ًػدوٍ اهبدسٜٗ   

اهػددفطٜ اهودداٍٙ يف اةقددطاض اآلتددٛ ؾددطحٕ عددّ قبددى خوددٚ  بددّ ًػددوٍ اهبددسٜٗ     

اهػفطٜ اهجابت ٗكاهتٕ عِٕ  ا شكط بؿٔازٝ اهوٚدس عِددل اهلِدس عتٚد  ً٘الُدا      

ٌرل بّ عبٚس اهػدفطٜ  اهػٚس ًاُع بّ ؾاًاْ افػٚين أًرل املسِٙٞ املِ٘ضٝ ، ٗع

ثبً٘تا ؾطعًٚا ، ٗأقدط عدّ ً٘كودٕ املدصك٘ض ب ُدٕ ٗٓدب ًٗودم ه٘هدسٖ ضاؾدس بدّ           

خوٚ  املصك٘ض مجٚع اهوتعٞ األض  ٗاهِدى اهلاِٙٞ جبدعع بتحداْ بظدآط    

املسِٙٞ اهِب٘ٙٞ ... ٗثبت ًطٌْ٘ ًا شكط هدس٠ ً٘الُدا افداكٍ افِفدٛ املؿداض      

ًٌا ؾدطعًٚا ، هطٙدًطا يف ثداُٛ    إهٕٚ أعالٖ ، ٗحلٍ بصحٞ اهتٌوٚم ٗاهلبٞ  حل

عؿدددط مجددداز٠ األٗىل عددداَ إحدددس٠ ٗةددداُني ٗتػدددعٌاٙٞ ، ٗحػدددبِا اهلل ُٗعدددٍ     

 . (1)اه٘كٚى ، ؾٔ٘ز افاي املصك٘ضّٙ أعالٖ (

كٌددا ٗضز ازلددٕ يف ٗثٚوددٞ ًباٙعددٞ أض  جبددعع اهددسٗاض ًددّ أددآط املسِٙددٞ     

 . (2)ٓد13/1/983املِ٘ضٝ بتاضٙذ 

  ٞ صدازضٝ ًدّ االٌدٞ اهؿدطعٚٞ باملسِٙدٞ       كٌا ٗضز ازلٕ يف ٗثٚودٞ ًباٙعد

 . (3)ٓد986املِ٘ضٝ غِٞ 

كٌا ٗضز ازلٕ ُٗعتٕ باملطحَ٘ ، اا ٙؿرل إىل ٗفاتٕ قبى ٓدصا اهتداضٙذ ،   

 . (4)ٓد17/2/988ٗشهم يف ٗثٚوٞ ًباٙعٞ بتاضٙذ 

حٚح ٗضز ازلٕ ٗٗصفٕ  الشسيك منصوز بن ض غم احلط ا ) أممل املدينة ( : - 3

ٞ  يف ِد٘ضٝ امل املسِٙٞ ب ًرل ٞ  أض  إقتداع  ٗثٚود هطٙدطٖ   ً٘هدب  ) : فٚٔدا  هدا١  ، باملسِٙد

إُٔ هس٠ ً٘الُا اجلِاب اهعاهٛ األًرلٜ ... اهػٚفٛ األصٚى اهعطٙ  اهؿطٙف ظّٙ 

اهددسُٚا ٗاهددسّٙ ًِصدد٘ض بددّ ضددٚغٍ افػددٚين أًددرل املسِٙددٞ املِدد٘ضٝ ٗأعٌاهلددا زاَ    

إبطآٍٚ بدّ عدازي    جمسٖ أقتع اهػٚسّٙ أمحس ٗأبا اهععَ ٗهسٜ عبس اهطظاق بّ

 . (5)( 12/9/976افػٚين ًِاصفٞ بٌِٚٔا مجٚع األض  ... اخل يف 

                                                           

 . 239، وزمة  431، وث نة زمم  6/1ضجل .(1)

 . 414، ص  696، وث نة زمم  6/2ضجل .(2)

 . 681، ص  1066، وث نة زمم  6/3ضجل .(3)

 . 858، ص  1236، وث نة زمم  6/3ضجل .(4)

 . 136، وزمة  619، وث نة زمم  4/2ضجل .(5)
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كٌا ٗضز ازلٕ ٗٗصفٕ بد ًرل املسِٙدٞ يف ٗثٚودٞ ؾدطعٚٞ باملسِٙدٞ ، بتداضٙذ       

 . (1)ٓد18/2/977

ٗٙوحظ ِٓا تساخى فذلٝ إًاضتٕ ًع إًاضٝ األًرل ًداُع بدّ عداًط بدّ ؾداًاْ      

 افػٚين .

حٚدح ٗضز     بن علي الانعملي احلطا ا ) أمامل املديناة ( :    الط د الشسيك م صا - 4

ٞ  اهؿطعٚٞ االٌٞ ًّ صازضٝ ؾطعٚٞ ٗثٚوٞ يف ازلٕ ٞ  املِد٘ضٝ  باملسِٙد ٓدد  997 غدِ

ٕ  هطٙدطٖ  ً٘هب ) : فٚٔا ها١ ٜ  بدني  أُد ٍ  ً٘الُدا  ٙدس ٛ  افداك َ  افِفد ٕ  ٙد٘ ٘  تاضخيد  ٗٓد

ّ  ًػدت٘ض  اهواٙدس  حطدط  ، تعداىل  اهلل أعدع  ٗهٛ بّ أمحس ْ  بد  اه٘كٚدى  ، سُٛاملد  غدوٌٚا

 اهؿطعٛ املتوب املف٘  عّ قبى ً٘كوٕ اهػٚس اهؿطٙف شٜ افػب اهتدآط 

ٛ  بّ ًٚعاْ اهلبرلٜ األًرل املِٚف ٜ  عود ٞ  أًدرل  افػدٚين  اهدِعرل َ  املِد٘ضٝ  املسِٙد  ٙد٘

 ٗشهدم  ، ... اخل ؾدطعًٚا  ثبً٘تا ااف٘أ اهػجى  ٘هب عِٕ ٗكاهتٕ اهجابت تاضخيٕ

 . (2)اخل ( ... املِ٘ضٝ املسِٙٞ بظآط ط اجل جبعع اهلاِٙٞ املعٙطعٞ مجٚع

املِد٘ضٝ يف   املسِٙٞ بباطّ حػاْ بلً٘ٞ ح٘  ٞعًباٙ ٗثٚوٞ يف ازلٕ ٗضز كٌا

ٕ  هطٙدطٖ  ً٘هدب  ) : فٚٔدا  هدا١  ، ٓدد 8/5/993 ٜ  بدني  أُد ٍ  ً٘الُدا  ٙدس افِفدٛ   افداك

ٞ  تاضخيٕ َٙ٘ افلٍ اهِافص اهػدازات   ًفددط  ً٘الُدا  حطدط  ، تعداىل  اهلل أعدعٖ  خالفد

عبس اهلل بدّ املطحدَ٘ اهػدٚس حمٌدس افلدٍ املدسُٛ ، اه٘كٚدى املتود           اهػٚس

ًٚدعاْ بدّ   عّ قبى ً٘كوٕ ًالُا فدط اهػازات ٗاهؿطفا١ اهل٘كب األًدرلٜ  

عوٛ اهِعرلٜ أًرل املسِٙٞ املِ٘ضٝ ... اه٘كٚى عّ قبدى ً٘كوتدٕ فددط املػدت٘ضات     

    ٘ حدازٜ  ٗاملدسضات اهؿطٙفٞ حجٚجٞ بِت اهؿطٙف حمٌدس بدّ بود٘ي افػدٚين اه

 . (3)اهجابتٞ ٗكاهتٕ عِٔا ... اخل (

اهؿدطعٚٞ باملسِٙدٞ   كٌا ٗضز ازلٕ يف ٗثٚوٞ ؾطعٚٞ صدازضٝ ًدّ االٌدٞ    

ٍ  ً٘الُدا  بني إُٔ هطٙطٖ ً٘هب ) : فٚٔا ها١ ، 993 غِٞ املِ٘ضٝ افِفدٛ ٗٓد٘    افداك

اهلل تعدداىل ، حطدط اهػددٚس اهؿددطٙف عبددس اهلل بددّ اهػددٚس  أمحدس بددّ ٗهددٛ أعددعٖ  

سُٛ اه٘كٚدى عدّ قبدى ً٘كودٕ ً٘الُدا فددط اهػدازٝ اهؿدطفا         حمٌس افلٍ امل
                                                           

 . 161، وزمة  737، وث نة زمم  4/2ضجل .(1)

 . 474، ص  2497، وث نة زمم  8/2ضجل .(2)

 . 160، ص  606 نة زمم ، وث 8/1ضجل .(3)
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اهلطاَ اهػٚس اهؿطٙف األًرلٜ اهلبرلٜ ًٚعاْ بّ عوٛ اهِعرلٜ أًرل املسِٙدٞ  

 . (1)املِ٘ضٝ أععٖ اهلل تعاىل اه٘صٛ اهؿطعٛ عّ ً٘الُا األًرل املصك٘ض ... اخل (

كٌددا ٗضز شكددطٖ يف ٗثٚوددٞ إثبددات ٗكاهددٞ ؾددطعٚٞ يف حملٌددٞ املسِٙددٞ       

 . (2)ٓد3/5/1004ِ٘ضٝ يف امل

 . (3)ٓد29/12/1004كٌا ٗضز ازلٕ يف ٗثٚوٞ ًباٙعٞ ًوم بتاضٙذ 

كٌا ٗضز شكطٖ ٗٗصفٕ باهصفٞ املصك٘ضٝ إضافٞ إىل اهؿطٙف افػٚب 

 . (4)ٓد4/3/1006اهِػٚب يف ٗثٚوٞ إقطاض ؾطعٛ بتاضٙذ 

كٌا ٗضز شكطٖ يف ٗثٚوٞ ًباٙعٞ باه٘كاهٞ يف أٗاخط ؾٔط مجاز٠ األٗىل 

ٕ  هطٙدطٖ  ً٘هدب  ) : فٚٔا ها١ ، ٓد1006 غِٞ ٜ  بدني  أُد ٍ  ً٘الُدا  ٙدس اهؿدطعٛ   افداك

افِفٛ َٙ٘ تاضخيٕ حطط اهِ٘ضٜ عوٛ بّ عبس اهلل اهوطؾدٛ اهعطاًدٛ اه٘كٚدى    

اهؿددطعٛ يف اةقددطاض بدداهعت  اآلتددٛ شكددطٖ عددّ قبددى ً٘كوددٕ افتددداض اهػددازات   

 (5)ً٘الُددا هلددبرلٜا األًددرلٜ ، اخل ... ًِددا  عبددس آي ًددّ اهصددف٘ٝ صددف٘ٝ األؾددطا 

 . (6)ًٚعاْ بّ عوٛ افػٚين اهِعرلٜ أًرل املسِٙٞ اهؿطٙفٞ ... اخل (

 . (7)ٓد8/9/1019كٌا ٗضز ازلٕ يف ٗثٚوٞ ًؤضخٞ يف 

كٌددا ٗضز ازلددٕ يف ٗثٚوددٞ أخددط٠ كٌددا ٙدد تٛ : اهؿددطٙف ًٚددعاْ بددّ عوددٛ   

 . (8)ٓد21/7/1019افػٚين اهِعرلٜ ، ٗتاضخئا 

،  ٓددد1035 غددِٞ ااددطَ يف أخددط٠ ٗثٚوددٞ يف ٘فًٟتدد أُددٕ عوددٟ ٙددسي ًددا ٗضز كٌددا

ٗأٗهلا : ) عوس ُلاح ًباضن بّ عبس اهلل عتٚ  املطحَ٘ األًرل ًٚدعاْ بدّ عودٛ    

 . (9)اهِعرلٜ ... اخل (

                                                           

 . 3، ص  24، وث نة زمم  8/1ضجل .(1)

 . 22، ص  20، وث نة زمم  9/2ضجل .(2)

 . 299، ص  707، وث نة زمم  9/2ضجل .(3)

 . 381، وزمة  3102، وث نة زمم  10/2ضجل .(4)

وإذا ماا مازناا اارا ماع لناب      تلحظ املبالغة الصائدة يف إطالق األلناب على أمساء املدينة ، وخاصة من األشاسال ،  .(5)

خااد  احلاسما الشاسيقا مائااد اارد الابالد فىنناا نااسل القاازق اللابمل لاا ياادا علاى التواضاع والبطااطة الاا              

يتم ص بها مادة ارد البالد مع القازق الشاضع با حجم ضلطاتهم وما مدمود من خدمات جل لاة حلجااب ب ا     

 ب تلم األلناب الباذخة ، فاحلمد هلل على ذلم .اهلل ، ولعمازة احلسما الشسيقا وبا أصحا

 . 149، وزمة  1134، وث نة زمم  4/1ضجل .(6)

 . 1419، وث نة زمم  15/3ضجل .(7)

 . 8، وزمة  25، وث نة زمم  16/1ضجل .(8)

 . 105، وزمة  735، وث نة زمم  17ضجل .(9)
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حٚدح ٗضز ازلددٕ ٗصددفتٕ   الطا د الشاسيك دمااد بان بااديوي ) أمامل املدينااة ( :     - 5

 . (1)ٓد27/8/1027املصك٘ضٝ يف ٗثٚوٞ إقطاض ؾطعٛ بتاضٙذ 

كٌدددا ٗضز ازلدددٕ أًٙطدددا يف ٗثٚودددٞ ًباٙعدددٞ ًودددم باملسِٙدددٞ املِددد٘ضٝ بتددداضٙذ     

ٕ  هطٙدطٖ  ً٘هب ) : فٚٔا ها١ ، ٓد6/11/1028 ْ  اهدعٙين  حطدط  أُد ّ  ؾدعال غدوٌاْ   بد

تابع ً٘الُا األًرل حمٌس أًرل املسِٙٞ اهؿطٙفٞ ٗاؾذل٠  اهٕ هِفػدٕ ًدّ اهػدٚس    

 . (2)اهؿطٙف عتٚٞ بّ اهػٚس صاحل افػٚين املسُٛ ... (

حٚدح ٗضز ازلدٕ ٗٗصدفٕ     الشسيك زاجا  بان الشاسيك م اصا  ) أمامل املديناة ( :       - 6

، ادا ٙعدين أُدٕ     (3)ٓدد 1040ب ًرل املسِٙٞ غدابًوا يف ٗثٚودٞ ًباٙعدٞ باملسِٙدٞ غدِٞ      

 كاْ أًرل املسِٙٞ قبى تاضٙذ اه٘ثٚوٞ املؿاض إهٚٔا .

 ، ٗٓدٛ تؿدرل   (4)ٓد1042كٌا ٗضز ازلٕ يف ٗثٚوٞ أخط٠ ًؤضخٞ يف صفط 

 إىل إُٔ كاْ أًرل املسِٙٞ غابًوا أًٙطا .

حٚدح ٗضز   ااا ( : 1042الشسيك علي بن الشسيك م صا  ) أممل املدينة مبال ضانة    - 7

، ادا   (5)ٓدد 1042ازلٕ ٗٗصفٕ ب ًرل املسِٙٞ غابًوا يف ٗثٚوٞ ًؤضخدٞ يف صدفط   

 ٙعين أْ إًاضتٕ كاُت قبى ٓصا اهتاضٙذ .

حٚدح ٗضز ازلدٕ   اا ( : 1062ملدينة مبل ضنة الشسيك دمد بن مطعود ) أممل ا - 8

ٗٗصددفٕ بدد ًرل املسِٙددٞ غددابًوا يف ٗثٚوددٞ ؾددطعٚٞ صددازضٝ ًددّ حملٌددٞ املسِٙددٞ      

 . (6)ٓد15/2/1062املِ٘ضٝ بتاضٙذ 

حٚح ٗضز ازلٕ ٗٗصدفٕ يف   الط د مانع بن حطا بن حبشي ) أممل املدينة ( : - 9

 . (7)ٓد17/2/1062زع٠٘ ؾطعٚٞ يف حملٌٞ املسِٙٞ املِ٘ضٝ بتاضٙذ 

ًباٙعددٞ  ٗثٚوددٞ يف غددابًوا اهؿددطٙفٞ املسِٙددٞ بدد ًرل ٗٗصددفٕ با٢ًعددا ازلددٕ ٗضز كٌددا

 . (8)ٓد26/3/1067صازضٝ ًّ حملٌٞ املسِٙٞ بتاضٙذ 
                                                           

 . 90، وزمة  275، وث نة زمم  12/1ضجل .(1)

 . 46، وزمة  139ة زمم ، وث ن 18ضجل .(2)

 . 12، وزمة  54، وث نة زمم  20/1ضجل .(3)

 . 100، وزمة  450، وث نة زمم  20/1ضجل .(4)

 . 100، وزمة  450، وث نة زمم  20/1ضجل .(5)

 . 19، وزمة  199، وث نة زمم  28ضجل .(6)

 . 50، وزمة  506، وث نة زمم  28ضجل .(7)

 . 44ة ، وزم 535، وث نة زمم  29ضجل .(8)
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ٓددد 17/6/1073 بتدداضٙذ املِدد٘ضٝ باملسِٙددٞ ًودم  ًباٙعددٞ ٗثٚوددٞ يف ازلددٕ ٗضز كٌدا 

ٞ غدابًوا ًدّ   ها١ فٚٔا : ) اؾذل٠ اهػٚس ًاُع بدّ حػدني بدّ حبؿدٛ أًدرل املسِٙد      

 . (1)عوٚى بّ ًٚعاْ ... اخل (

حٚددح ٗضز  باان داااد باان موضااى احلطاا ا ) أماامل املدينااة ( :   (2)الطاا د حطااا - 10

 . (3)ٓد5/8/1068ازلٕ يف ٗثٚوٞ ؾطعٚٞ صازضٝ ًّ حملٌٞ املسِٙٞ بتاضٙذ 

كٌا ٗضز ازلٕ يف ٗثٚودٞ صدازضٝ ًدّ االٌدٞ اهؿدطعٚٞ باملسِٙدٞ املِد٘ضٝ        

ٗكاهدٞ عدّ    محد٘ز  اهػٚس عتٚ  عِدل اؾذل٠ ) : أٗهلا ٗٓصا ، ٓد26/1/1073 بتاضٙذ

(4)( اخل ... املصك٘ض حػني هلًرل اهؿطٙفٞ املسِٙٞ أًرل محاز بّ حػني اهػٚس
 . 

كٌددا ٗضز ازلددٕ ٗٗصددفٕ كددصهم يف ٗثٚوددٞ ؾددطعٚٞ يف ؾددٔط ضهددب غددِٞ    

ٓد ، ها١ فٚٔا : ) حطط اهػٚساْ األجمساْ اجلودٚالْ اهػدٚس حػدني بدّ     1074

أًرل املسِٙٞ اهؿطٙفٞ ٗاهػٚس األهى عوٛ بّ توٛ اهدسّٙ ؾدسقٍ افػدٚين     محاز

اه٘صٚاْ اهؿطعٚاْ املواًاْ ًّ طط  ً٘الُا افاكٍ املًٟ٘ إهٕٚ زاًت اهدِعٍ  

ٟ  ، عوٕٚ ٞ  خموفدات  بدني  عود ٞ  اهؿدطٙفٞ  املطحً٘د ٞ  ًغصد٘ب املعبد٘ض   حػدني  اهػدٚس  ظٗهد

 . (5)ألهى قطا١ اهسْٙ٘ املذلتبٞ بصًتٔا ... اخل (

ّ  صازضٝ ؾطعٚٞ ٗثٚوٞ يف أًٙطا ٗٗصفٕ ازلٕ ٗضز كٌا ٞ  ًد اهؿدطعٚٞ   االٌد

 . (6)ٓد30/5/1080باملسِٙٞ املِ٘ضٝ بتاضٙذ 

(7)ٓد20/2/1081 يف باهع٘اهٛ ًوم ًباٙعٞ ٗثٚوٞ يف أًٙطا ٗٗصفٕ ازلٕ ٗضز كٌا
 . 

. 

حٚدح   الط د حطا بن داد بن موضى احلط ا ) أممل املديناة الشاسيقة ( :   - 11

 ٕ ٗٗصددفٕ بددصهم يف ٗثٚودددٞ ؾددطعٚٞ بؿدد ْ اغددت٣جاض األض  املػدددٌاٝ       ٗضز ازلدد

ٓدد ، هدا١ فٚٔدا : ) حطدط اهػدٚس األهددى      3/1/1073اهت٘ٙوعدٞ بداهع٘اهٛ بتداضٙذ    
                                                           

 . 26، وزمة  208، وث نة زمم  45ضجل .(1)

 زمبا يلو  تصح ًقا حلطن الري بعدد ..(2)

 . 112و  110، وزمة  1149، وث نة زمم  29ضجل .(3)

 . 68، وزمة  674، وث نة زمم  30ضجل .(4)

 . 88، وزمة  787، وث نة زمم  45ضجل .(5)

 . 80، وزمة  923، وث نة زمم  33ضجل .(6)

 . 6، وزمة  43، وث نة زمم  34 ضجل.(7)
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األكٌددى حػددني بددّ اهػددٚس محدداز بددّ ً٘غددٟ افػددٚين أًددرل املسِٙددٞ اهؿددطٙفٞ   

ٗاغت هط بتطٙ  اه٘كاهٞ اهؿطعٚٞ عّ قبى عتٚوتٕ معٙى اهجابت ٗكاهتٕ عِٔا 

زٝ عوٛ بدّ عبدس اهدطمحّ املغطبدٛ ٗعِددل عتٚد  اهػدٚس محد٘ز أًدرل املسِٙدٞ           بؿٔا

 . (1)غابًوا ًّ ُافع بّ حمٌس اهفويت ... اخل (

حٚح ٗضز ازلٕ يف ٗثٚوٞ ًباٙعدٞ غدِٞ    الط د نافع بن م صا  ) أممل املدينة ( : - 12

ٓد ، ها١ فٚٔا : ) ًطٌُ٘ٔا إُٔ حطدط أمحدس بدّ عبدس اخلداه  اهظفداضٜ       1092

٠  اهٕ هِفػدٕ ًدّ اهػدٚس ًداُع بدّ اهػدٚس ًٚدعاْ أًدرل املسِٙدٞ اهؿدطٙفٞ           ٗاؾذل

غابًوا ، فباعٕ بًٚعا صحًٚحا ؾطعًٚا ٗٓ٘ اؾذل٠ ًِٕ ًا شكط إُٔ هٕ ٗيف حودٕ  

ًٗولددٕ ٗهددت تصددطفٕ إىل صددسٗض ٓددصا اهعوددس اه٘اقددع بٌِٚٔددا ، ٗشهددم مجٚددع   

ٞ ... اخل ، اهوتعٞ األض  ٗاهِدى اهلاِٙٞ جبعع اهؿحاح أآط املسِٙٞ اهؿطٙف

 . (2)( 2/12/1092يف 

املسِٙددٞ  بدد ًرل ٗٗصددفٕ ازلددٕ ٗضز حٚددح : ( املدينااة أماامل ) زط ااا  باان الحاام الطاا د - 13

 . (3)ٓد13/3/1094املِ٘ضٝ يف حمطط ؾطعٛ ًؤضر يف 

حٚح ٗضز ازلٕ ؾآًسا يف ٗثٚوٞ عت  ؾطعٛ بتداضٙذ   تسكي ) أممل املدينة ( : - 14

 . (4)ٓد8/9/1105

أٗضزٖ ز. عاض  عبس اهغدين ٗقداي ُوداًل عدّ      أدد آغا ) ش خ احلس  ( :شااا  - 15

ٓد 1108ًؤهف األخباض اهغطٙبٞ : أْ املصك٘ض كاْ أًرل املسِٙٞ يف ح٘اهٛ غِٞ 

 ٓد .1111إىل 

ٟ  اطوعدت  أُين مرل ٞ  عود ٞ  ٗثٚود ٞ  ًؤضخد ٕ  فٚٔدا  ٗضز ، ٓدد 1114 غدِ ٗٗصدفٕ   ت٘قٚعد

 ب ًرل املسِٙٞ املِ٘ضٝ .

حٚح ٗضز ازلٕ ٗٗصفٕ بد ًرل املسِٙدٞ    نافع ) أممل املدينة ( :الط د صاحل بن  - 16

ٓد ، ٗٙبسٗ إُٔ قس مت تعِٕٚٚ 15/2/1124ؾآًسا يف ٗثٚوٞ إقطاض ؾطعٛ بتاضٙذ 

 . (1)ًّ قبى ُص٘ح باؾا بعس ععهٕ ألٙ٘ب آما ؾٚذ افطَ
                                                           

 . 51، وزمة  417، وث نة زمم  45ضجل .(1)

 . 3، وزمة  5، وث نة زمم  43ضجل .(2)

 . 48، وزمة  396، وث نة زمم  44ضجل .(3)

 . 31، وزمة  224، وث نة زمم  54ضجل .(4)



 أمراء المدينة في النصف األول من العهد العثماني

 

47 
كٌا ٗضز ازلٕ يف ًطغَ٘ ؾدطٙفٛ بؿد ْ تعدٚني حمٌدس آمدا ٗكدٚاًل عدّ        

 . (2)ٓد20/2/1124ِٙٞ املِ٘ضٝ فوٛ اهؿطٙف غعٚس يف املس

كٌددا ٗضز ازلددٕ ٗٗصددفٕ بددصهم يف صدد٘ضٝ أًددط ؾددطٙفٛ بؿدد ْ ععهددٕ عددّ    

 إهٚٔدا  ٗاهِداأط  عوٚٔا اه٘اقف ٙعوٍ ) : ُصٕ ٓصا ، ٓد21/1/1133 بتاضٙذ املسِٙٞ إًاضٝ

ٞ  يف أًدرًلا  غوتاْ بّ حمٌس اهػٚس أقٌِا قس أُِا ٟ  املسِٙد ٗاهوداُْ٘ ، ٗقدس    اهعدازٝ  عود

ّ  صاحل اهػٚس ضفعِا ٘  ًٗدا  ُدافع  بد ٕ  ٓد ّ  هد ْ  عدازٝ  ًد ٟ  ، ب٘فاٙٔدا  ٗقداُ٘ عودٟ   اهلل ٗصدو

 . (3)ٓد (1133حمطَ افطاَ غِٞ  21غٚسُا حمٌس ٗآهٕ ٗصحبٕ ٗغوٍ ، يف 

حٚددح ٗضز ازلددٕ ٗٗصددفٕ بدد ًط   الطاا د دمااد باان ضاالطا  ) أماامل املدينااة ( :   - 17

: ) ٙعودٍ  ٓدد ٓدصا ُصدٕ    21/1/1133ؾطٙفٛ بؿ ْ تعِٕٚٚ أًرًلا هوٌسِٙدٞ بتداضٙذ   

اه٘اقف عوٚٔا ٗاهِاأط إهٚٔا أُِدا قدس أقٌِدا اهػدٚس حمٌدس بدّ غدوتاْ أًدرًلا يف         

املسِٙٞ عوٟ اهعازٝ ٗاهواُْ٘ ، ٗقس ضفعِا اهػٚس صاحل بّ ُافع ًٗدا ٓد٘ هدٕ ًدّ     

اهلل عوٟ غٚسُا حمٌس ٗآهٕ ٗصدحبٕ ٗغدوٍ ، يف   عازٝ ٗقاُْ٘ ب٘فاٙٔا ، ٗصوٟ 

 . (4)ٓد (1133حمطَ افطاَ غِٞ  21

ٗضز ازلٕ ٗٗصفٕ كصهم يف حمطط ؾدطعٛ بؿد ْ إُٔدا١ اخلدال       كٌا

 . (5)ٓد28/5/1133بني أٓى املسِٙٞ ٗقبٚوٞ افِاُٚٞ ، ًؤضر يف 

حٚدح ٗضز ازلدٕ    النايد عبد اهلل / احلاكم من مبل شاسيك ملاة يف املديناة :    - 18

ٗٗصددفٕ بددصهم يف أًددط ٗاضز ًددّ ؾددطٙف ًلددٞ بؿدد ْ اهفتِددٞ املؿددٔ٘ضٝ غددِٞ          

 . (6)ٓد1134

حٚدح ٗضز ازلدٕ ٗٗصدفٕ     الط د عبد العصيص بن الحم ) أممل املدينة املنوزة ( : - 19

 . (1)ٓد18/2/1144يف ٗثٚوٞ صوح بّ أٓى املسِٙٞ ٗأعٚاْ قبٚوٞ حطب ، بتاضٙذ 

                                                                                                                                        

 . 9، وزمة  88، وث نة زمم  64ضجل .(1)

 ( . 15و ق  9ا ق، وزمة ) ب --، وث نة زمم  64ضجل .(2)

 . 86، وث نة زمم ) بدو  ( ، وزمة  73ضجل .(3)

 . 86، وث نة زمم ) بدو  ( ، وزمة  73ضجل .(4)

 . 38، وزمة  446، وث نة زمم  73ضجل .(5)

، وانظااس تقاصاا ل خااا ااارد القتنااة يف كتابنااا : فصااوا ماان تااازيخ مب لااة   28، وزمااة  381، وث نااة زماام  74ضااجل .(6)

 . 264اا ، ص 1420،  2حسب ، ط
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حٚح ٗضز ازلٕ ٗٗصدفٕ بدصهم    الط د جعقس بن الط د علي ) أممل املدينة ( : - 20

٘ز ٓدصا ُصدٕ : ) ٙعودٍ اه٘اقدف     يف أًط ؾدطٙفٛ بتعِٚٚدٕ ًدّ قبدى اهؿدطٙف ًػدع      

ب ُِدا أقٌِدا اهػدٚس األهدى هعفدط بدّ املطحدَ٘ اهػدٚس عودٛ          عوٚٔا ٗاهِداأط إهٚٔدا   

اةًاضٝ ًدّ ططفِدا باملسِٙدٞ املِد٘ضٝ عودٟ ًدا كداْ عوٚدٕ ٗاهدسٖ  وتطدٟ اهعدازٝ            

ٗاهوداُْ٘ ٗهدٕ األكدطاَ ٗاةهددالي يف مجٚدع افداالت ٗأُددٕ إهِٚدا ٗخاصدٞ هِددا ،        

.  ٗكفددٟ اهلل ٗحػددبِا ٗٙعتٌسُٗددٕ حػددني بددين ااذلًددني ٝاهػدداز مجٚددع شهددم هددٚعوٍ

، ٗصوٟ اهلل عوٟ غدٚسُا ًٗ٘الُدا حمٌدس ٗعودٟ      1160حطض يف مطٝ ؾ٘اي غِٞ 

 . (2)آهٕ ٗصحبٕ ٗغوٍ (

حٚددح ٗضز ازلددٕ ٗٗصددفٕ   الطاا د أدااد باان ضاالطا  ) أماامل املدينااة املنااوزة ( :   - 21

: ) ًطدٌُ٘ٔا أُدٕ    ٓدد ، هدا١ فٚٔدا   5/3/1187بصهم يف حجدٞ إفدطام ًؤضخدٞ يف    

حطط امللطَ اهػٚس أمحس بّ غوتاْ أًرل املسِٙٞ املِ٘ضٝ ، ٗأقط ب ُٕ قس فطم 

هوٌصددُ٘ٞ اهؿددطٙفٞ فاطٌددٞ بِددت اهػددٚس عوددٛ اهدد٘ضاق صٌػددٞ قددطٗ  ًددّ زفددذل    

 . (3)اهطًٗٚٞ اجلسٙسٝ ... اخل (

ف ْ ٓصٖ اغتسضاكات ً٘هعٝ أٗضزُآا بعس قطا١ٝ غطٙعٞ ٗعؿد٘ا٢ٚٞ   وختاًما ;

٘ثا٢  اهؿطعٚٞ ااف٘أٞ يف غجالت االٌٞ اهلدل٠ باملسِٙٞ املِ٘ضٝ ، هبعل اه

ًٗع أُِا   ُتوع عوٟ كافٞ اهػجالت املصك٘ضٝ إال أْ ٓصا اهلٍ ًّ املعوً٘دات  

ٗاةؾاضات امل٘ثوٞ ألًطا١ املسِٙٞ خالي فذلٝ ظًِٚدٞ قصدرلٝ ًدّ تداضٙذ املسِٙدٞ املِد٘ضٝ       

اهِاحٚٞ اهتاضخيٚٞ ، اا ٙوفدت االُتبداٖ   ٙسي عوٟ أٌٓٚٞ توم اهػجالت ٗاه٘ثا٢  ًّ 

إىل ضددطٗضٝ إتاحددٞ توددم اه٘ثددا٢  هوبدداحجني ااووددني هلؿددف املعٙددس ًددّ افووددات   

 املفو٘زٝ يف تاضٙذ املسِٙٞ اهِب٘ٙٞ .

 

                                                                                                                                        

، وانظااس نااو الوث نااة كاااماًل يف كتابنااا : فصااوا ماان تااازيخ مب لااة      10، وزمااة  68و  67، وث نااة زماام   81ضااجل .(1)

 . 268اا ، ص 1420،  2حسب ، ط

 . 35، وزمة  332، وث نة زمم  92ضجل .(2)

 . 14، وزمة  139، وث نة زمم  112ضجل .(3)
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