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 الممخص 

يعد مكضكعة : تجارة مصر كاحتكارىا مف أىـ المكاضيع التاريخية التي تدخل بكصفيا حمقة 
سدؿ الستار مف فاعمة مف حمقات التاريخ االقتصادي، سيما كأف التاريخ االقتصادي الذي بحاجة إلى 
ذلؾ أف دراسة  خالؿ التركيز بالدراسة كالبحث فيو عف األكضاع العامة التي مّرت بيا الدكلة حينذاؾ.

االقتصاد مف حيث نشاطو أك كساده يكشف لنا طبيعة األكضاع الداخمية كالخارجية في كل المجاالت 
 السياسية كاالجتماعية كالثقافية كغيرىا . 

بعنا ليذا المكضكع تبيف أف سياسة االحتكار كالطرح التي فرضيا كسار كمف خالؿ دراستنا كتت
عمى نيجيا سالطيف دكلة المماليؾ تكضح بعدد مف النصكص بشكل ظاىر تعرؼ مضامينو بيسر 
كسيكلة ، كتارة أخرى نجدىا مخفية بيف السطكر حتى تكاد أف تضيع كتغيب في نصكص أخرى كىي 

 مخصص.تمضي في تدكينيا بشكل جزئي غير 
ككثيرًا ما تترؾ ىذه الحالة انطباعًا لدى الباحث عمى أنو كمما كثرت حاالت االحتكار فإنما 

الحاجة الماسة لمدكلة في استحصاؿ امكاؿ لسد نفقاتيا كلتغطية مصاريفيا ،أك ربما  لزيادة في  تعكس
قف دكر ىؤالء ثركات سالطينيا كأمرائيا كصغار مكظفييا عمى حساب المصمحة العامة ،إذ ال يتك 

السالطيف كخصكصًا في نياية دكلتيـ عند احتكار التجارة الداخمية بل تعدت أطماعيـ لمسيطرة عمى 
التجارة الخارجية كاحتكارىا كفرض رسـك كضرائب عمى التجار األكربييف دكف كجو حق مما نتج عف 

ت عامرة آنذاؾ. ىذا مف ذلؾ تدىكر النشاط االقتصادي الداخمي كخراب الكثير مف األسكاؽ التي كان
جانب كمف جانب آخر مف خالؿ االنعكاسات السمبية عمى التجارة الخارجية الذي حدا باألكربييف البحث 
عف طرؽ تجارية غير التي تمر عمى المماليؾ كىجر مكانئ المماليؾ كالذىاب إلى بدائل ، فضاًل عف 

ء عمييا كأسر مف عمى ىذه السفف انتقامًا اإلغارة كقرصنة تجارة المسمميف في عرض البحار كاالستيال
 مف السياسة االحتكارية مف قبل المماليؾ .

فضاًل عف خاتمة: يسمط المبحث األكؿ: تعريفًا لالحتكار  كتضمف البحث مقدمة كثالثة مباحث،
ة كتحريمو شرعًا ؛ فيما تطرؽ المبحث الثاني: احتكار التجارة الداخمية كطرحيا بعد احتكارىا مف السمط

كفرض رسـك تعسفية  كذىب المبحث الثالث : لمناقشة: احتكار التجارة الخارجية في السكؽ الداخمية،
 تفرضيا مستجدات كضركرات الكاقع العسكري كاألمني كاالجتماعي كمتطمبات القصر الحاكـ كما يتبعو.

 

 أمحد خلف فهدي السبعاوي. د. م   

 املديرية العامة لرتبية نيهوى     
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Abstract 

Trade is regarded as a source of monopoly and it is the most important 

historical period which can be regarded a part of the economic history, 

especially the economic history ends a period of situations which under which 

the state went rhence it shows the intenor and exterior situations in the political 

fields, social and educational ones and the like.  

Throughout our study, we can see the policy of Monopoly which is 

imposed by the sultans in the Mamaleek state which can be seen sometimes 

and can disappear some other times. This is a crucial clue which shows the act 

of monopoly showing the need for the state at that time to gain some money 

and to make use of it or sometimes gaining money is to increase the treasure of 

the sultans and decrease the money on the part of people. The sultans never 

stopped gaining money and monopolizing and imposing taxes on the European 

traders without any suitable right. 

This consequently shows the deterioration of the economic activity and 

degeneration of the one hand, on the other hand, it shows also some negative 

aspects on trade in general for the European people and this leads them to seek 

some other routes and leave the road which comes through the state of 

Mamaleek and even leaves its harbours and finds out some new roads through 

the seas and economy of Muslims as a revenge upon them, because of the 

Mamaleek and its policy. 

The present research includes an introduction and three main parts and a 

conclusion – The first part shows the definition of monopoly and the opinion of 

Islam of monopoly, whereas the second part shows the act of monopoly and 

how it works, whereas the last part shows the act of monopoly and shows the 

exterior trade and imposes some taxes and some aggressive fees. 

 

Assist. Dr. Ahmed KhalafFandi Al- Sabawi 

Ministry of Education- General Directorate of Ninevah 
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 المقدمة
لدف باىتماـ خاص مف  ـ(ٚٔ٘ٔ-ٕٓ٘ٔ/قٖٕٜ-ػٛٗٙ)حظي تاريخ دكلة المماليؾ : 

، إذ تصدكا لو بالتحقيق كالمتابعة عبر مظانو في المصادر األكلية كالدراسات الباحثيف كالدارسيف
الحديثة، ككاف ُجل التركيز عمى الجانب السياسي منو كعمى المنجزات الحضارية كالعممية التي 

مادة دسمة لمبحث كالتي شكمت أىـ عكامل قكة كتعاظـ دكلة المماليؾ حتى أصبحت قكة  شكمت
عسكرية اسالمية اخذت عمى عاتقيا الدفاع عف الديف االسالمي كحقكؽ المسمميف، كلكف بطبيعة 
الحاؿ فإف لكل بداية نياية فنحف اليـك نسمط الضكء في ىذا البحث  عمى أىـ العكامل التي كاف 

بارز في افكؿ نجـ المماليؾ كدكلتيـ في عقكدىا المتأخرة بكل ما رافقيا مف تخبط ليا دكر 
 سياسي داخمي كخارجي ؛ فضاًل عف تفاقـ  الفتف كاالضطرابات كاليجمات الداخمية كالخارجية.

لتشمل  كيعكد سبب ذلؾ كمو إلى شحة مكارد الدكلة المالية ، كالسيما بعد أف أخذت باالتساع
عد مجيء سالطيف ضعفاء إداريًا كنفسيًا كاف ىميـ جمع االمكاؿ ليـ كلبطانتيـ مصر كالشاـ كب

السياسية كالمتزلفكف كالمقربكف حتى بدأكا يتفننكف بجمع األمكاؿ كجبايتيا بطرؽ شتى منيا: 
فرض سياسة االحتكار ، كطرح المادة المحتكرة عمى التجار في مصر كالشاـ غير آبييف بما 

محميًا كفي عالقاتيـ الدكلية حينذاؾ ظنًا منيـ أنيا تسيل الطريق لفرض سيمحق مف ضرر فادح 
السيطرة عمى غيرىـ بالقكة، كلكف في حقيقة األمر كانت ىذه السياسة إحدى أىـ مسببات 
الضعف كاالنحالؿ كالسقكط لدكلة المماليؾ آنذاؾ، كأف ىذه السياسة االحتكارية التي كانت ُتدعـ 

كقادة الجيش كالمسيطريف عمى فئات المماليؾ لزعـ كالتفافات في  مف بعض ُنظار الدكاكيف
ال تذىب الى خزينة  ظاىر األمر، لتغطية نفقات الدكلة بينما ىذه السياسة بحقيقتيا أف األمكاؿ

الدكلة إال بنسب ضئيمة ،أما ما فاض عف ذلؾ فيذىب الى جيكب السالطيف كاألمراء ككبار 
مف أمكاؿ السحت التي كانت تجبى مف قكت عامة الناس كالفقراء  رجاؿ الدكلة حتى ازدادكا ثراءً 

 كبالتالي كانت األضرار التي لحقت بالمصمحة العامة لعامة الشعب بادية لمعياف.
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 المبحث األول: االحتكار تعريفه وتحريمه شرعا   
 توطئة

تكار شذكذ شارة إلى أف االحقبل الدخكؿ في تعدد التعاريف لمفيـك االحتكار تجدر اإل
 .االقتصادية كالسياسية بسبب سياسات السمطة الحاكمة أزمات عف الشرع ينشط كينمك في ظالؿ

نشطة أيترتب عميو مف  ما سالمية قد أكلت اىتمامًا كبيرًا بالماؿ بكلككانت  الشريعة اإل
جو كاىتمامات تيدؼ مف كرائيا ضبط الميكؿ البشرية الشاذة الطامعة باستغاللو عمى غير الك 

 اً حكاـ شرعية كالزكاة كالخمس كغيرىا حتى ال يككف الماؿ حكر أالمكجب شرعًا كتشريع فرائض ك 
ىل أ خرى مستنديف عمى ذلؾ بقكلو تعالى : )ما أفاء هللا عمى رسكلو مف أعمى فئة معينة دكف 

القرى فممو كلمرسكؿ كلذي القربى كاليتامى  كالمساكيف كابف السبيل كي ال يككف ُدكلة بيف 
  .(ٔ)األغنياء منكـ كما آتاكـ الرسكؿ فخذكه كما نياكـ عنو فانتيكا كاتقكا هللا إف هللا شديد العقاب(

فقيية عدة بمختمف المذاىب  ساس الشرعي تكاردت في الكتب الفقيية معالجاتكعمى ىذا األ
 .(ٕ)كاستغالليـ تيدؼ الى حماية الفرد كالرعية مف ضغط المحتكريف

 
 لغة واصطالحا" تكاروال : تعريف االحأ

االحتكار في أصل كضعو المغكي يرجع الى مادة )ح ؾ ر(، كىك أصل كاحد بمعنى 
الَحْبس كالُحْكرة : حبس الطعاـ منتظرًا لغالئو، كىك الُحْكر، كأصمو في كالـ العرب الَحَكر، كىك 

 .(ٖ)الماء المجتمع، كأنو احتكر لقمتو
ؤكل، كمعناه الجمع، كالفعل: احتكر، ))الحكر: ما احتكرت مف طعاـ كنحكه مما ي

تربص بو ي كقيل : ))احتكار الطعاـ: جمعُو كحبسوُ  (ٗ)و محتكٌر ينتظر باحتباسو الغالء((بكصاح
: )) أف االحتكار ىك الشراء كالحبس حتى (ٙ)، كذكر ابف االثير(٘)الغالء، كىك الحكرة بالضـ((

في معنى االحتكار ( ٚ)ما يقكؿ الفيركزاباديمساؾ((، فييقل فيغمك سعره، كأف أصمو مف الجمع كاإل
 ىك: ))احتبس انتظارًا لغالئو((.

إذ يقكؿ عف االحتكار : ( ٛ)كمما تقدـ مف تعريفات يمكف ايجازىا بما ذكره الجرجاني 
 ))حبس الطعاـ لمغالء((.
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 ثانيا : تحريم االحتكار شرعا  
فيناؾ العديد مف منيا حكاـ مف خالؿ النصكص القرآنية التي يستمد المشرع االسالمي اال - أ

مكاؿ بشكل عاـ مف حيث الكسب اآليات القرآنية التي تؤسس كتبيف كيفية التعامل مع األ
) يا أييا الذيف آمنكا ال تأكمكا أمكالكـ بينكـ بالباطل كالجمع كاالنفاؽ كاالتجار فقكلو تعالى: 

كقكؿ ؛  (ٜ)ان بكم رحيما (إال أن تكون تجارة عن تراض منكم وال تقتموا أنفسكم إن هللا ك
؛  (ٓٔ)هللا تعالى : ) كيل لكل ىمزة لمزة الذي جمع مااًل كعدده يحسب أف مالو أخمده (

 .(ٔٔ)كقكلو تعالى: ) كالذيف في أمكاليـ حق معمـك لمسائل كالمحرـك (
ف يجافي أف أفاألدلة كاضحة كقاطعة مف خالؿ ىذه النصكص القرآنية كال يمكف لعاقل 

غنياء دكف الفقراء كىذا ال باطاًل يندرج ضمف التداكؿ بيف األإاؿ عف طريق االحتكار مك كل األأ
 لو انعكاس سمبي عمى فقراء المسمميف، كىذه اآليات فييا الدليل القاطع لتحريـ االحتكار.

( : ))الجالب مرزكؽ حاديث التي تؤكد عمى حرمة االحتكار قكؿ رسكؿ هللا )األ -ب
( : ؛ كقكلو ) (ٖٔ)ال خاطئ((إ؛ ككذلؾ قكلو : ))ال يحتكر الطعاـ  (ٕٔ)كالمحتكر ممعكف((

( : ))مف احتكر كقكلو ) (ٗٔ)فالس(())مف احتكر عمى المسمميف طعامًا ضربو هللا بالجذاـ كاإل
 .(٘ٔ)ف يغالي بيا عمى المسمميف فيك خاطئ كقد برئت منو ذمة هللا((أيريد 

 ية وطرحهاالمبحث الثاني :احتكار التجارة الداخم
إف سياسة احتكار التجارة الداخمية مف قبل سالطيف دكلة المماليؾ لـ تأت مف فراغ إذ 
سبق ىذا األمر عدة اجراءات تعسفية بحق التجار كالمالؾ كعامة الناس أثرت بشكل أك آخر 
عمى النشاط التجاري في مصر، ككقفنا عمى حقيقة أنو كمما ازدادت حاالت المصادرات اثر ذلؾ 

 بًا عمى التجارة .سم
: ))... فيكمفكف أىل تمؾ األصناؼ مف تاجر أك فالح بشراء تمؾ (ٙٔ)كيذكر ابف خمدكف 

البضائع، كال يرضكف في أثمانيا إال القيـ كازيد، فيستكعبكف في ذلؾ تأخر أمكاليـ كتبقى تمؾ 
 البضائع بأيدييـ عركضًا جامدة((.

لة المماليؾ إذ كانت تشتري بضائع كىناؾ أكثر مف حالة احتكار مكرست مف قبل دك 
الناس بأسعار زىيدة مف ثـ تباع لمعامة بأمكاؿ طائمة بل كيجبر الناس عمى شرائيا كدأبت دكلة 

ـ ( عمى طرح البضائع كالزاـ التجار بإيراد ٚٔ٘ٔ-ٕٖٛٔىػػ / ٖٕٜ-ٗٛٚالمماليؾ الجراكسة ) 
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يا حتى يتمكنكا مف تسديد ما فرض ثمنيا في الحاؿ مما أجبر أكثرىـ ببيع البضائع بنصف أثمان
 .(ٚٔ)أمكاؿعمييـ مف 

كيمكف القكؿ : إف الجراكسة ىـ مف المحترفيف في اتباع سياسة تجارية جديدة تقـك عمى 
سياسة التسعير الجزافي )الكيفي(، مما أسيـ في زيادة سكء أكضاع الطبقة المتكسطة مف 

أرباحيـ كافتقر بعضيـ  بسبب سياسة التجار، أما أصحاب رؤكس األمكاؿ الكبيرة فقد قمت 
 . (ٛٔ)االحتكار، كتحكؿ الكثير منيـ إلى ككالء لمسمطاف 

أحكاؿ شريحة التجار في حقبة حكـ المماليؾ مف خالؿ الكضع  (ٜٔ)كيصف المقريزي 
العاـ لفئة الخشابيف ككيف آؿ أمرىـ في نياية دكلة المماليؾ بقكلو ))... اتسعت أحكاؿ 

نو ليعسر اليـك عمى الخشابيف أف يزنكا في يكـ الخشابيف حتى كزن كا ألف دينار في ساعة، كا 
مائة دينار((. كما اكرده المقريزي إف دؿ عمى شيء دؿ عمى تدني أكضاع التجار كالتجارة في 

 عيد المماليؾ الجراكسة.
ككاف كاضحًا أف  انتياج آلية نظاـ طرح البضائع عمى حركة األسكاؽ المممككية قد أثر 

ى الكضع التجاري كالمعاشي كاصاب الحياة التجارية بالضرر الكبير، مما أجبر التجار إلى عم
التخمي عف التعاطي مع ىذه األكضاع التي قادتيـ لمخسارة كاإلفالس فاختاركا الخركج مف مصر 

 كاليركب، كبالتالي أدى إلى غمق األسكاؽ.
ككاف الذي يتكلى ( ٕٓ)ة منياكنتج عف ذلؾ انكماش في حركة التجارة كخصكصًا الداخمي

طرح البضائع المحتكرة مف السمطة  في االسكاؽ ىك :  ديكاف المتجر السمطاني، ككانت سياسة 
االحتكار بطبيعة الحاؿ تدر باألمكاؿ إلى خزانة السمطاف كخصكصًا أف الذي كاف يضطمع بيذه 

لتجارة كبشتى الطرؽ الميمة كصف بأف كاف مغاليًا متشددًا في الحصكؿ عمى االمكاؿ مف ا
يصفيا : بػػ ػ : ))... األيدي الغاصبة الخاطفة مستكلية عمى ( ٕٔ)الدلجي كالكسائل حتى أف

التجار لمقيكريتيـ مع الدكلة كحامية الممؾ كخاصتو المخادعيف باالستدانة كاالرباح الكاذبة 
يل الشرعية كاالستعانة كالمكاعيد الباطمة كالرىكف غير المممككة كااللتجاء إلى اإلعسارات كالح

بشيكد الزكر كككالء السكء، كربما انعكس ذلؾ عمى التاجر الماىر فعاقو كاقعده عف امثالو حتى 
 عمى رأس مالو((.
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كقد انعكست ىذه السياسة التجارية سمبًا عمى حركة السكؽ بعد أف كانت عامرة بالتجار 
مف القيساريات التي كانت عامرة قبل دكلة مجمكعة ( ٕٕ)نا المقريزي كتجارة البيع كالشراء، كيكثق ل

ـ( ))قيسارية ٕٖٛٔ-ٕٓ٘ٔىػ/ٗٛٚ-ٛٗٙالمماليؾ كحتى بداية دكلة المماليؾ األكلى البحرية )
المحمى كقيسارية الضيافة، كقف المارستاف المنصكري، كقيسارية شبل الدكلة، كقيسارية ابف 

 ابف ميسر، كقد خربت كميا((. االرسكفي، كقيسارية كرثة الممؾ الظاىر بيبرس، كقيسارية
كمف خالؿ ىذا النص يتبيف لنا حجـ الضرر الذي لحق بتجارة مصر الداخمية كأسكاقيا 
المحمية حتى أف بعض ىذه العمائر مف القيساريات كانت مكقكفة كىذا الكقف لـ يمنع مف كقكع 

يا مف مغاـر الضرر بصكرة أك بأخرى عمى ىذه المشيدات الكقفية آنذاؾ، بسبب ما فرض عمي
كمصادرات كرفع لألسعار كسياسة االحتكار كالطرح لمبضائع كعمى ما يبدك أف ىذه السياسة لـ 
تكف مناطة بسمطاف كاحد بل اشترؾ فييا مجمكعة مف السالطيف الذيف تناكبكا في حكـ دكلة 

ـ( كحتى ٜٕٓٔ-ٜٕٚٔىػ/ ٜٛٙ-ٛٚٙالمماليؾ كنجدىا بتزايد مف السمطاف المنصكر قالككف )
ـ(، اذ كاف ىذا األمر يزداد بتدىكر األكضاع ٚٔ٘ٔىػ/ٖٕٜياية دكلة المماليؾ الجراكسة )ن

 .(ٖٕ)االقتصادية أك إذ ما ألـ في البالد أخطار كفتف داخمية أك حتى الخارجية منيا 
ـ( عمى استبداؿ لكح سكر عف كل ٜٕٛٔىػ / ٛٛٙكقد أجبر حياكي دمشق في سنة )

 .(ٕٗ)نكؿ كقدرت خسارتيـ ثمث ثمنو 
ـ( ارتفعت األسعار بسبب قمة ماء نير النيل فطرحت البضائع ٜٕٗٔىػ/ٜٗٙكفي سنة )

كالسمع التجارية بأثماف مرتفعة عمى التجار كأجبركا عمى شرائيا مف أشخاص مقربيف مف 
 .(ٕ٘)الدكلة

حالة مخالفة كخركج عمى العرؼ التجاري مف السمطاف الناصر (ٕٙ)كيؤرخ ابف تغري بردي
ـ( الذي: )) أبطل ما كاف مقررًا مف طرح الفراريج، كال ٖٓٔٔىػ/ٓٔٚقالككف  في سنة )دمحم بف 

 يقدر أحد يشتري فركجًا إال مف الضامف((. 
اإلشارة الصريحة في ىذا النص تعطي إشارة لكجكد ضامف في كل إقميـ أي تاجر جممة 

رئيسة ىي تغطية حاجة اذا صح التعبير ىك المخكؿ ببيع الفركج لمتجار في األسكاؽ ميمتو ال
السكؽ مف الفركج كال يحق ألي شخص مف التجار في السكؽ شراء الفركج إال مف الضامف 

 بالسعر الذي يفرضو الضامف.
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ـ( حيف أقنع  )النشك( كىك مكظف ٕٖٛٔىػ/ٜٕٚكىناؾ إشارة  يكثقيا المقريزي في سنة )
أثناء المقارضات، كأخذكا عف مسؤكؿ عف المتجر السمطاني جماعة مف التجار لمتعاطي بالربا 

ذلؾ فكائد شيئًا كثيرًا مف بيع الحديد كالخشب) ... كاستأذنو في بيعيا عمييـ فأذف لو السمطاف 
فنزؿ كطمب تجار القاىرة كمصر ككثيرًا مف أرباب األمكاؿ ككزع عمييـ مف ألف دينار كل كاحد 

األصناؼ فبمغت الجممة خمسيف إلى ثالثة آالؼ دينار ليحضركا بيا كيأخذكا عنيا صنفًا مف 
 .(ٕٚ)ألف دينار عاقب عمييا غير كاحد بالمقارع((

ـ( ٕٖٖٔىػ/ٖٖٚكمثمما تكررت عدة إشارات احتكارية مف رجاؿ السمطاف  ففي سنة )
عمل رجاؿ السمطاف دمحم بف قالككف عمى اقناعو بطرح السمع مف أقمشة كأخشاب عمى التجار 

لزاميـ عمى شرائيا بالسعر الذ ي يفرض عمييـ مف الدكلة كىك ثالثة أضعاؼ السعر كا 
 .(ٕٛ)الطبيعي

ـ( بيعت مخازف لمتجار ))كأخذ عدة مخازف لمتجار كأخرج ما ٖٖٖٔىػ/ٖٗٚكفي سنة )
فييا مف البضائع كطرحيا بثالثة أمثاؿ قيمتيا كعكض أربابيا سفاتج عمى الخشب كالبكري فكاف 

 .(ٜٕ)((منيا مخزف فيو حديد قكامو بخمسيف ألف درىـ
ـ( طرحت سمع كبضائع كانت محتكرة مف قبل السمطة عمى ٖٖ٘ٔىػ/ ٖٙٚكفي سنة )

 . (ٖٓ)التجار بضعف أثمانيا 
ـ( لـ يكتِف سالطيف ٖٖ٘ٔىػ/ٖٙٚكقد ازداد ىذا المشيد تعقيدًا بعد ذلؾ إذ في عاـ )

ذىب التجار  المماليؾ كخكاصيـ باحتكار السمع كالبضائع كبيعيا بل إنيـ قامكا باالستيالء عمى
 .(ٖٔ)كالعامة المضركب في دار الضرب بحجة شرائو مقابل فرض بضائع بداًل عف ثمنو 

كىناؾ ما يؤيد استيزاء السمطة كاستخفافيا بعقكؿ التجار كالخركج عمى ما ىك مألكؼ 
ـ( فرض ٖٖٙٔىػ/ٕٚٚبيدؼ جمع أكبر قدر ممكف مف األمكاؿ لمسمطة كبطاناتيا، ففي سنة )

عمى أصحاب الطكاحيف كالحمامات بيعيـ أبقارًا ىزيمة ضعيفة بمائة درىـ عف  اتباع السمطاف
 .(ٕٖ)رأس كل بقرة كفي حقيقة أمرىا إنيا ال تساكي أكثر مف عشريف درىـ 

كفي السنة نفسيا تعرضت البالد المصرية لمفكضى كاالضطرابات بسبب ثكرة المماليؾ 
سكتيـ السنكية فأمر السمطاف أصحابو السمطانية لتأخر صرؼ ركاتيـ كعدـ حصكليـ عمى ك

كخكاصو ببيع عشرة آالؼ أردب مف القمح عمى بائعي البذكر كأصحاب الطكاحيف كبثمف باىض 



                                                                      

 557 (4242 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 والشام مصردولة المماليك في  احتكار التجارة وطرحها من قبل سالطين 

كليذه الحالة كضع مشابو في ( ٖٖ)بغية تكفير السيكلة المالية لتغطية نفقات مماليكو كمرتباتيـ
ر السمطاني بطرح : )) ستمائة ( ، إذ قاـ )النشك( كىك المسؤكؿ عف المتجٖٖٚٔىػ/ٖٛٚسنة )

قطعة قطراف طرحت عمى الزياتيف كأصحاب المطابخ بمائتي درىـ لمقطعة ثـ طرح النشك ألف 
مقطع شرب بحساب ثالثمائة درىـ لممقطع كقيمتو ما بيف مائة كخمسيف كمائة كستيف درىمًا، ثـ 

 .(ٖٗ)بيعت ثياب المماليؾ كأخفافيـ العتيقة عمى أربابيا بأغمى ثمف((
كلـ تتكقف ىذه السياسة في عيد سمطاف كاحد كىناؾ ما يؤيد استمرار ىذه السياسة في 

ـ( إذ قاـ كزراؤه بفرض السمع التجارية ٜٖٚٔ-ٜٖٛٔىػ/ٛٓٛ-ٔٓٛعيد الناصر فرج برقكؽ )
في األسكاؽ كبأثماف عالية بغية إرضاء السمطاف كي ال يعزليـ مف مناصبيـ كلتكفير أمكاؿ لسد 

 . (ٖ٘)د مف نفقة كمرتبات ككسكة احتياجات الجن
ـ( كحصرًا في سنة ٖٚٗٔ-ٕٕٗٔىػ/ٔٗٛ-ٕ٘ٛكفي عيد السمطاف األشرؼ برسباي )

ـ( حضر االستادار كمعو عدد مف االغناـ كالمكاشي التي جمبيا مف بالد ٕٕٗٔىػ/ٕٙٛ)
 .(ٖٙ)الصعيد فجمع الجزاريف لشرائيا منو قسرًا 

ؿ المممككي مف قبرص كما محمل عمى ـ( عقب عكدة االسطك ٖٕٗٔىػ/ٕٚٛكفي سنة )
متنو مف بضائع كغنائـ منيا الجكخ إذ أمر السمطاف ببيع ىذه السمع عمى التجار مائة كثالثة 

 . (ٖٚ)قطع مف الجكخ كفقًا لمسعر الذي يطمبو السمطاف 
ـ( أمر السمطاف برسباي بجمع التجار كبيعيـ األقمشة كبنفس ٕ٘ٗٔىػ/ٜٕٛكفي سنة )

ـ( طرحت بضائع كسمع مف التجر السمطاني المحتكرة ٜٕٗٔىػ/ٕٖٛفي سنة )ف( ٖٛ)الطريقة 
لدى السمطاف كالتي كاف يشترييا مف التجار رخيصة، ثـ يفرضيا عمييـ في نياية العاـ بضعف 
الثمف مما أدى إلى ارتفاع األسعار في األسكاؽ بصكرة لـ يشيد ليا مثيل آنذاؾ فمثاًل ارتفع 

 . (ٜٖ)يف درىمًا الى ثالثمائة درىـ لألردب الكاحد سعر الغمة مف مئتيف كعشر 
ـ( طرح عمى تجار مصر كالشاـ الف حمل فمفل بسعر مائة ٖ٘ٗٔىػ/ٜٖٛكفي سنة )

 (ٓٗ)دينار لمحمل عممًا أنو قد اشتراه السمطاف منيـ بسعر خمسيف درىمًا لمحمل في بداية العاـ
حتكارية مف ثـ طرحيا لمبضائع فنالحع أف في عيد السمطاف األشرؼ برسباي كسياستو اال

 كالسمع سببت مكجة مف الغالء كعدـ استقرار االسعار مف خالؿ الحكادث التي ذكرناىا.
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عمى األعراؼ التجارية  كتتعدد اإلشارات الدالة عمى حالة ضياع السياسة المالية كالخركج
-ٔٓ٘ٔػ/ىٕٕٜ-ٜٙٓـ( أمر السمطاف قانصكة الغكري )ٔٔ٘ٔىػ/ٜٚٔففي سنة )المتكارثة، 

ـ( التجار بشراء ))زيتًا كعساًل كزبيبًا كأصناؼ بضائع يخسركف فييا الثمث(( كنتيجة ىذه ٙٔ٘ٔ
السياسة االحتكارية التي يتبع طرحيا السمع كالبضائع كباألسعار العالية أدت إلى ىركب كثير 

  .(ٔٗ)مف التجار مف السكؽ نتج عف ذلؾ غمق األسكاؽ كتدىكر التجارة الداخمية
ـ( حيف أمر بفرض بضائع كسمع ٘ٔ٘ٔىػ/ٕٜٔد ممارسة ىذا اإلجراء في سنة )كعاك 

عمى التجار ككاف يحمل قيمتييا خمسيف ألف دينار كأكعز الييـ بسرعة السداد عممًا أف ىذه 
البضاعة ال تساكي القيمة المفركضة عمييـ إذ خسر فييا التجار نصف ثمنيا كسببو أف 

ف ثمنيا لتغطية نفقات مماليكو مف ركاتب ككسكة السمطاف قد فرض البضاعة كحدد ضع
 .(ٕٗ)ليـ

كىناؾ عدة عكامل مؤثرة عمى حركة التجارة الداخمية كأسكاقيا التي تتعمق باحتكار التجارة 
الداخمية مف قبل سالطيف المماليؾ كممارسة اسمكب طرح البضائع الذي أثر سمبًا عمى الحركة 

 التجارية كسببو ىك تدخل سالطيف المماليؾ.
البضائع كالسمع مف ثـ طرحيا  كتكمف حيثيات ىذه السياسة التجارية مف خالؿ احتكار

في األسكاؽ كباألسعار التي تفرض مف قبل سالطيف المماليؾ أكمف ينكب عنيـ كتككف ىذه 
كالقمح أك مكاشي كحيكانات مثل األبقار  السمع متنكعة كمختمفة الغذائية منيا مثل الزيت كالعسل

كالخشب أك غيرىا بحجة أف كالفراريج أك األقمشة كالثياب أك حتى معادف مثل الحديد كالذىب 
الدكلة تصرؼ ما لدييا مف سمع كبضائع، تحت أي حجة أك ذريعة عمى التجار باألسعار التي 
تفرض مف سالطيف المماليؾ كحتى بالكميات متجاىميف حاجة ىذا التاجر لمكمية أك حتى لحاجة 

 . (ٖٗ)السكؽ مف عرض كطمب كال يسمح لمتاجر المناقشة أك حتى الرفض
ا يبدك أف ىذه السمع كالبضائع المتنكعة لـ تكف مف خالؿ التجارة فقسـ منيا مف كعمى م

خالؿ اليدايا التي كانت ترد بيد السفراء المماليؾ مف حكاـ المناطق المجاكرة إلى سالطيف 
المماليؾ، كالقسـ االخر مف خالؿ الغارات كالصكالت التي يقـك بيا األسطكؿ المممككي كامراؤه 

في شتى أنحاء مصر فضاًل عف التجارة الداخمية كاحتكار بضائعيا مف خالؿ ضد العرباف 
 .(ٗٗ)السيطرة كالتفرد بنكع كاحد مف السمع
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كعمى ما يبدكأف احتكار التجارة الداخمية مف قبل سالطيف المماليؾ كطرحيا في األسكاؽ 
لمممككي في أيامو يأتي نتيجة حتمية لمعالجة المشاكل االقتصادية التي عانى منيا االقتصاد ا

األخيرة كعجز الدكلة مف احتكاء ىذه األزمة فبالتالي تمجأ إلى جمع أمكاؿ طائمة لسداد ىذا 
العجز مف التجار مف خالؿ االحتكار كالطرح لمبضائع عمييـ كتستعمل القكة كالشدة معيـ اذ 

 .(٘ٗ)تمنى كثير مف التجار المكت ألنفسيـ نتيجة ىذه المضايقات
أف تمؾ السياسات كاإلجراءات كانت مف طرؼ خفي تعكس حاالت  : كيمكف القكؿ

اإلرباؾ المالي كالقمق االجتماعي ، كأف السمطنة كانت بتمؾ الممارسات الضاغطة اقتصاديا 
الطبقات الفقيرة  ؾتميد لحالة تنامي الكعي السياسي مف جانب ؛ كمف جانب ثاف كانت تحر 

 .نتخالص مف ظمميـ بأي كسيمة كااللمبحث عف 
 المبحث الثالث: احتكار التجارة الخارجية وفرض الرسوم التعسفية

كاف لمكقع مصر في العصكر الكسطى إباف حكـ المماليؾ  أىميتو االقتصادية في 
التجارة العالمية كتجارة الشرؽ األقصى تحديدًا حتى كصفت االسكندرية حينذاؾ بأنيا: ))سكؽ 

يند كالعرب كالغرب كتدكر بينيـ التعامالت التجارية في العالميف((، إذ كانت تأتييا منتجات ال
 . (ٙٗ)جك مف اإللفة كالمنفعة المتبادلة 

كمف أىـ السمع التي استكردىا األكربيكف مف مصر : التمكر كالتكابل كالبيار كاألقمشة  
كالمنسكجات كالزمرد كالشب كالسكر كغيرىا ، كبالمقابل استكردت مصر المالبس كالمنسكجات 

صكفية كأخشاب الساج كغيرىا كالحديد كالقصدير كالنحاس كالرصاص كالفكاكو الجافة كغيرىا ال
 .(ٚٗ)مف السمع الغذائية كالمنتجات الصناعية

لى  ىذا النشاط في التبادؿ التجاري كحركة النقل التجاري كتبادؿ البضائع المتنكعة مف كا 
ؿ الرسـك التي فرضت عمى ىذه السمع مصر كعبر مصر نفسيا  دّر عمييا أمكااًل كثيرة مف خال

ـ( أربعيف ألف ٖٗٓٔىػ/ٗٓٚكالبضائع ، إذ بمغت الرسـك التي فرضت عمى أحد المراكب سنة )
ف التجار األكربييف رغـ ما فرض عمييـ مف رسـك كأمكاؿ مقابل تأميف تجارتيـ لـ  درىـ، كا 

 ف دكلة المماليؾ .يترددكا بدفعيا ألنيـ كانكا يعرفكف قيمة الخدمات المقدمة ليـ م
كلكف سرعاف ما تغير حاؿ التجار األكربييف حيف اتفقكا مع القراصنة إلضعاؼ الحركة  

التجارية كاحتكار المماليؾ ليا، فقامكا بعمميات قرصنة ضد سفف المسمميف كفرض حصار 
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اقتصادي عمى شكاطئ مصر، كسبق ليـ أف بعثكا سفارات يشرحكف لسالطيف المماليؾ استياءىـ 
، كانتيى كل ذلؾ أخيرًا بالبحث عف طريق جديد لتجارتيـ بعيدًا عف احتكار م ف كثرة المغاـر

 .(ٛٗ)سالطيف دكلة المماليؾ ليـ، كفعاًل استطاعكا مف اكتشاؼ طريق رأس الرجاء الصالح
ككانت سياسة االحتكار التي اتبعيا سالطيف المماليؾ قد أثرت سمبًا عمى تجارة مصر 

ه األمكر تصاعد كتيرة التقاطعات بيف الجانبيف منذ عيد السمطاف برسباي تبع ىذ الخارجية،
الذي بالغ أشد مبالغة في سياسة االحتكار ككصمت ذركتيا في عيده .كربما يعكد ىذا اإلجراء 
لحاجة دكلتو الماسة لألمكاؿ لسد نفقات حركبو ؛ فضاًل عف تعكيض الخسائر التي نتجت عف 

. كل تمؾ األمكر كىذا (ٜٗ)لو تسد مصاريف السمطاف كنفقاتو كحاشيتواالقطاع التي لـ تعد أمكا
االحتكار المتخبط في عيد برسباي أسيـ في ارتفاع أسعار السمع كالبضائع مما ألحق الضرر 

. كنتج عف ىذه السياسة التجارية (ٓ٘)كاألذى لمتجار األكربييف كالمحمييف عمى حد سكاء
التجارية التي انعكست سمبًا عمى دكلة المماليؾ في مصر  االحتكارية عدة أمكر أضرت بالحركة

 كمف أبرزىا كأشدىا كطأة:
أغارت الفرنج عمى السفف اإلسالمية، كعمى مدف الثغكر المصرية كالشامية كمياجمة تجارة  - أ

المسمميف عمى متف سفنيـ في البحر مف التجار األكربييف كأسر مف فييا كاالستيالء عمى 
-ٜٛٙـ( كبعد سيطرة السمطاف أشرؼ خميل )ٜٕٔٔىػ/ٜٓٙفي سنة )السمع كالبضائع . ف

ـ(  عمى مدينة عكا قاـ بسجف مجمكعة تجار البندقية المقيميف بيا ٖٜٕٔ-ٜٕٓٔىػ/ٖٜٙ
كصادر مركب ليـ بحمكلتو ، كبالمقابل رد البنادقة عمى إجراءات األشرؼ خميل أف ىاجمكا 

كيذكر  (ٔ٘)ىـ كنيبكا بضائعيـمجمكعة مف التجار المسمميف في عرض البحر كأسرك 
ـ( أسر الفرنج مجمكعة مف رسل السمطاف الناصر ٖٔٔٔىػ/ٔٔٚفي سنة ) (ٕ٘)المقريزي 

-ٜٛٙ( ك: )ٜٕٗٔ-ٖٜٕٔىػ/ٜٗٙ-ٖٜٙدمحم بف قالككف )تكلى الحكـ ثالث مرات( )
(، كطالبكا بفدية مقدارىا ٖٓٗٔ-ٜٖٓٔىػ/ٓٗٚ-ٜٓٚـ( ك: )ٖٛٓٔ-ٜٕٛٔىػ/ ٛٓٚ

بالمقابل أمر السمطاف الناصر دمحم بف قالككف نائَبي اإلسكندرية الف دينار، ك  0ٓٓٓٓٙ
 كدمياط بالقبض عمى تجار الفرنج كمصادرة بضائعيـ.

ـ( شَرع ممؾ قبرص بحممة عمى االسكندرية شاركو فييا ركدكس ٖ٘ٙٔىػ/ٔٛٚففي سنة )
 كَجَنكة كالبندقية كأسرىا ما يقارب خمسة آالؼ شخص، فردت دكلة المماليؾ في سنة
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ـ( عمى تمؾ الحممة بمصادرة كل السمع كاألمكاؿ التي كانت بحكزة التجار الفرنج ٖٙٙٔىػ/ٕٛٚ)
المتكاجديف بقمعة دمشق ردًا عمى فعمة الفرنج باالسكندرية، فضاًل عف إغارتيـ عمى طرابمس 

 . (ٖ٘)أيضاً 
كتصاعدت .(ٗ٘)ـ(ٖٛٚٔىػ/ٓٛٚكتكررت حالة المصادرة في اإلسكندرية سنة )

ت مف كال الطرفيف ما ُعد بمثابة تعبير أك ايصاؿ رسالة مف األكربييف باستيائيـ مف االعتداءا
باالنتقاـ مف  ـ( قاـ حاكـ َجَنكةٖٓٗٔىػ/ٙٓٛسياسة االحتكار التي اتبعيا المماليؾ . في سنة ) 

المماليؾ بسبب احتكارىـ كسيطرتيـ عمى التجارة فعد حممة لألغارة عمى سفف المسمميف ، فمما 
ـ( ٘ٓٗٔ-ٜٖٛٔىػ/ٛٓٛ-ٔٓٛاألنباء كاألخبار الى السمطاف الناصر فرج بف برقكؽ ) كصمت

استعد ليذه الحممة كقاـ بتكتيؾ الخطكة االستباقية اذا صح التعبير بأسر مجمكعة مف التجار 
األكربييف، فكصمت ىذه األخبار الى حاكـ َجَنكة فشرع بحممة ىاجـ بيا سكاحل لبناف كبيركت 

بيا مف خانات لمتجار، فرد السمطاف الناصر فرج برقكؽ عمى ىذه االعتداءات كصيدا كحرؽ ما 
 . (٘٘)بفرض غرامات مالية عمى التجار األجانب كباألخص التجار البنادقة 

-٘ٔٛتكررت االعتداءات مف قبل األكربييف في عيد السمطاف المؤيد شيخ المحمكدي )
دككة كاستكلى  0ٖٓٓٓٓار مقدارىا ـ( ففرض المؤيد غرامات عمى التجٕٔٗٔ-ٕٔٗٔىػ/ٕٗٛ

االكربيكف عمى إحدى السفف المممككية بما فييا مف بضائع كأسر مف عمى متنيا كيقدركف بػػ  
رجاًل بيعكا في سكؽ العبيد، فرد المماليؾ بأسر كمصادرة كل سفف البندقية المستعدة  ٓ٘ٔ

نة المممككية كطاقميا لمرحيل مما دفع بحكاـ كتجار البندقية لمسعي مف أجل شراء السفي
رجاعيـ إلى مصر  .(ٙ٘)كا 

كفي عيد األشرؼ برسباي تزايدت عمميات اإلغارة مف قبل الفرنج عمى السكاحل الشامية، 
كأعمنت كثير مف الدكؿ آنذاؾ مقاطعتيا لدكلة المماليؾ بسبب سياستيا االحتكارية كخصكصًا 

كاحل سكريا التي كانت ترسك ـ(، إذ ىاجـ الفرنج أيضًا سٖٗٗٔ-ٖٖٗٔىػ/ٖٚٛ- ٖٙٛبيف )
فييا السفف المصرية، فضاًل عف ذلؾ ىكجمت مكانئ الشاـ كنيبت اككاـ البضائع مف عمى 
أرصفة المكانئ دكف تمكف المماليؾ مف مالحقتيـ اك حتى القبض عمييـ فيما بعد فشرع الفرنج 

ألشرؼ برسباي بالسيطرة عمى مراكب كانت ترسك في ميناء طرابمس الشاـ، فأغتاظ السمطاف ا
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كامر بمصادرة جميع السمع كالبضائع التي تعكد ممكيتيا لمتجار األجانب المتكاجديف عمى ارض 
مصر كالشاـ، ككاف ىذا السمطاف يتعاطى بضرائب احتكار تعسفية إذ كاف يتقاضى مف التجار 
 الينكد العشر كمف مصر كالشاـ الُخمس أما مف قدـ مف تجار اليمف فتؤخذ كميا مف دكف 

ـ( شيدت األكضاع  ٖٗٗٔىػ/ٖٚٛ. كعمى ما يبدك فإف السنكات التي أعقبت عاـ  )(ٚ٘)ثمف
البحرية كالعسكرية العامة نكعًا مف التيدئة بيف الجانبيف فيما يخص اإلغارة عمى السفف 

 المممككية أك حتى األكربية إذ ال تكثق لنا  المصادر التاريخية لحادثة مف ىذا النكع.
 

 ديمة عن موانئ الدولة الممموكيةإيجاد موانئ ب - ب
يكرد لنا بعض المؤرخيف المعاصريف لدكلة المماليؾ أف سالطيف المماليؾ قامكا بفرض 
رسـك كبيرة عمى التجارة الشرقية بمكانئ االسكندرية كدمياط كَجدة كغيرىا، فضاًل عف سياسة 

التجار األجانب بالعزكؼ االحتكار التي كانكا ينتيجكنيا بغية استحصاؿ مكارد مالية مما دفع 
 .(ٛ٘)عف ىذه المكانئ ، كالبحث عف مكانئ بديمة

مف ذلؾ ما فعمو التجار األجانب لمبحث عف ميناء بديل ليـ فاختاركا لبضائعيـ ميناء 
ينبع الذي كاف يحكـ مف نائب مممككي، فأضر نزكليـ بميناء ينبع كاردات ميناء جدة فعمل 

ار بغية إغرائيـ بالرجكع فأخذت السفف تتكافد بالزيارة كارتفعت نائب جدة بتقديـ التسييالت لمتج
 سفينة في العاـ الذي يميو.  ٓٛـ ( إلى ٕ٘ٗٔىػ/ٕٛٛسفينة عاـ )  ٗٔمف 
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 الخاتمـة
التتبع التاريخي لمكضكع االحتكار كالضرائب التعسفية مف سالطيف المماليؾ في مصر 

 كسياسية عامة مف أىميا: كالشاـ كشف عف جممة إراء فقيية كتاريخية 
 ُحرمة االحتكار شرعًا بنصكص آيات قرآنية كأحاديث نبكية. -ٔ
كاف العامل االقتصادي ىك الدافع األساسي كراء سياسة االحتكار كالطرح التي كاف سببيا  -ٕ

 أف أمكاؿ اقطاع األراضي الزراعية ال يكفي لسداد نفقات الدكلة.
األخرى إذ غرقت دكلتيـ كعصرىـ بفئة كانت دكلة المماليؾ شأنيا في ذلؾ شأف الدكؿ  -ٖ

تنافق أماـ الحكاـ كالسالطيف كتتزلف ليـ بغية إرضائيـ مف جية كالحصكؿ عمى منافع مف 
 جية أخرى.

 أثار سياسة احتكار البضائع الخاـ كالمصنعة كطرحيا بغية تحقيق أعمى األرباح كاف ليا -ٗ
كالخارجي ؛ فضاًل عف كثرة الضرائب سمبية في تدىكر النشاط التجاري كالصناعي الداخمي 
 أماـ البضائع األجنبية. كالمككس ساىـ مف طرؼ خفي في فتح السكؽ الداخمية

خربت كثير مف األسكاؽ كالقيساريات في مصر بسبب سياسة االحتكار التي أثرت سمبًا  -٘
 عمى المستكى المعاشي لمفرد المصري.

كالدكاكيف مف أبناء الطبقة الكسطى  ىركب أكثر التجار كالباعة مف أصحاب القيساريات -ٙ
لتتخرب بالتعاقب التعامالت التجارية في السكؽ المحمية كتضرر أبناء العامة في مصر 

 كالشاـ.
 عزكؼ الكثير مف الفالحيف كتركيـ الزراعة بسبب احتكار مزركعاتيـ مثل الفكؿ كالقمح. -ٚ
ى مصر، فضاًل عف البحث التخمي عف طرؽ التجارة التي كاف يسمكيا التجار األكربيكف إل -ٛ

 عف مكانئ جديدة غير المكانئ المممككية.
سياميـ بشكل مباشر   -ٜ كشفت الدراسة غياب الرؤى االقتصادية لدى السالطيف المماليؾ كا 

 في حرؽ العالقات الدكلية كالتعامالت التجارية الدكلية حينذاؾ.
الضريبية التعسفية آثار  كأخيرًا ترتب عمى احتكار المماليؾ لمتجارة الخارجية كالسياسة -ٓٔ

سمبية كثيرة يأتي في مقدمتيا: تحالف العديد مف دكؿ أكربا ضد مصر سكاء عسكريًا مف 
خالؿ شف كثير مف الحمالت العسكرية عمى مدف الثغكر الساحمية أك اقتصاديًا مف خالؿ 

 إيجاد بديل عف طريق كمكانئ مصر لغاية  تكجيو  ضربة القتصاد دكلة المماليؾ.
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 روامش والمصاداله 
 ٚسكرة الحشر، اية : ( ٔ)
 .ٜ/ٖ(، ٜٜٓٔحيدر حب هللا: دراسات في الفقو االسالمي، )الرياض :  (ٕ)
ابك الحسيف بف فارس بف زكريا القزكيمي الرازي: معجـ مقاييس المغة ، تحقيق : عبد السالـ دمحم ( ٖ)

 .ٕٜ/ٕ(، ٜٜٚٔىاركف ، دار الفكر ، )بيركت : 
 ، ف الخميل بف احمد الفراىيدي، العيف، تحقيق: ميدي المخزكمي كابراىيـ السامرائيابك عبد الرحم( ٗ)

 .ٕٙ/ٖ(، ٖٜٜٔدار كمكتبة اليالؿ ، )د . ـ : 
ابك نصر اسماعيل بف حماد الجكىري: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، تحقيق: احمد عبد ( ٘)

 .ٖ٘ٙ/ٕ(، ٜٚٛٔ، )بيركت، :  ٗالغفكر عطار، دار العمـ لممالييف ، ط
مجد الديف ابك السعادات المبارؾ دمحم بف دمحم بف عبد الكريـ الشيباني الجزري: النياية في غريب ( ٙ)

الحديث كاالثر، تحقيق: طاىر احمد الزاكي كمحمكد دمحم الطناحي، المكتبة العالمية ، )بيركت، : 
ٜٜٔٚ ،)ٔ/ٗٔٚ. 

لمحيط، تحقيق: مكتبة التراث، مؤسسة الرسالة ، مجد الديف ابك ظاىر دمحم بف يعقكب: القامكس ا( ٚ)
 .ٖٛٚ/ٔ(، ٕ٘ٓٓ،  )بيركت :  ٛط
عمي بف دمحم بف عمي الزيف الشريف: التعريفات ،  تحقيق: جماعة مف العمماء  باشراؼ الناشر، ( ٛ)

 .ٔٔ/ٔ(، ٖٜٛٔدار الكتب العممية ، )بيركت :
 .ٜٕسكرة النساء، آية: ( ٜ)
 .ٕ-ٔسكرة الُيمزة، آية: ( ٓٔ)
 .ٕ٘-ٕٗسكرة المعارج، أية: ( ٔٔ)
ابك بكر احمد بف الحسيف البييقي: شعب االيماف، تحقيق: دمحم السعيد بسيكني زغمكؿ، دار الكتب  (ٕٔ)

 .ٕ٘٘/ٚ، ٖٕٔٔٔىػ(، رقـ الحديث ٚٗٔالعممية ، )بيركت: 
خركف، مطبعة دمحم بف عيسى بف سكرة الترمذي: سنف الترمذي، تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي كا( ٖٔ)

 .ٜ٘٘/ٖ، ٕٚٙٔ(، رقـ الحديث : ٜ٘ٚٔ، )مصر:  ٕالبابي الحمبي ، ط
 .ٖٔ٘/ٖٔ، ٘ٓٚٓٔالبييقي: شعب االيماف، رقـ الحديث: ( ٗٔ)
البييقي: السنف الكبرى كفي ذيمو الجكىر النقي، مطبعة مجمس دائرة المعارؼ االسالمية،) حيدر ( ٘ٔ)

 .ٖٓ/ٙ، ٛٗٔٔىػ(، رقـ الحديث: ٖٗٗٔآباد الدكف : 
عبد الرحمف بف دمحم: المقدمة اك كتاب ديكاف المبتدأ كالخبر في اياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف ( ٙٔ)

 .ٕ٘ٔ/ٔ(، ٜٙ٘ٔعاصرىـ مف ذكي السمطاف االكبر، مطبعة دار الكتب المبنانية ، )بيركت : 
القاىرة: )طفى زيادة، تقي الديف احمد بف عمي المقريزي: السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ، تحقيق: مص( ٚٔ)

؛ ككذلؾ كتاب : المكاعع كاالعتبار بذكر الخطط كاالثار ، مطبعة بكالؽ ، )القاىرة : ٕٚٗ/ٕ(، ٜ٘ٛٔ
 .ٖٖٖ/ٔد.ت(، 
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اشتكر: التاريخ االقتصادي كاالجتماعي لمشرؽ االكسط في العصكر الكسطى، ترجمة: عبد ( ٛٔ)
 .ٕٔٗ(، صٜ٘ٛٔ)دمشق :  اليادي عبمة كمراجعة أحمد غساف سبانك، دار قتيبة ،

 .٘٘ٔ/ ٕالمكاعع كاالعتبار، ( ٜٔ)
حسيف مصطفى حسيف رمضاف: طكائف الحرفييف كدكرىـ االقتصادي كاالجتماعي كالثقافي في ( ٕٓ)

( ، ٜٚٛٔمصر االسالمية، اطركحة دكتكراه غير منشكرة، كمية االثار، جامعة القاىرة، )القاىرة : 
 .ٙٛٔص
هللا بف شياب المصري: الفالكة كالمفمكككف، مطبعة الشعب ، )مصر:  احمد بف دمحم بف عبد( ٕٔ)

 .ٗ٘-ٖ٘ىػ(، ص ٕٕٖٔ
 .ٚ٘ٔ/ٖالمكاعع كاالعتبار، ( ٕٕ)
سعيد عبد الفتاح عاشكر: العصر المماليكي في مصر كالشاـ ، مطبعة القاىرة ، )القاىرة ( ٖٕ)
 .ٙٓٔ(، صٜ٘ٙٔ:
، دار الثقافة، )بيركت:  دمحم بف شاكر الكتبي: عيكف التكاريخ، تحقيق( ٕٗ) كتقديـ: عفيف نايف حاطـك

 .ٗ/ٕٔد.ت(، 
 : المقريزي: إغاثة االمة بكشف الغمة، تحقيق: جماؿ الديف الشياؿ كدمحم مصطفى زيادة، )القاىرة( ٕ٘)

 .ٖٛ(، ص ٜٚ٘ٔ
   ،جماؿ الديف ابك المحاسف يكسف : النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، دار الكتب العممية( ٕٙ)

 .ٚٗ-ٙٗ/ٜ(، ٜٙ٘ٔ) القاىرة : 
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٖالسمكؾ، ( ٕٚ)
 .ٖٓٙ/ٕالمقريزي: السمكؾ، ( ٕٛ)
 .ٕٖٓ/ٖالمقريزي: السمكؾ، ( ٜٕ)
 .ٜٖٔ/ٕالمقريزي: السمكؾ، ( ٖٓ)
 .ٖٜٖ/ٕالمقريزي: السمكؾ، ( ٖٔ)
 .ٜٓٗ/ٕالمقريزي: السمكؾ، ( ٕٖ)
مصري لمحنطة يتألف مف ستة كيبات ككل :ىك مكياؿ  كاإلْرَدبّ ، ٗٔٗ/ٕالمقريزي: السمكؾ، ( ٖٖ)

كيب ثمانية أقداح كبيرة ؛ أك ستة عشر قدحًا صغيرة، كيصعب تحديد اإلرَدّب بدقة.انظر :فالتر ىنتس 
العسمي، منشكرات  ل،المكاييل كاألكزاف اإلسالمية كما يعادليا بالنظاـ المتري، ترجمو عف األلمانية: كام

 .ٛ٘،ص  (ٜٓٚٔالجامعة األردنية، )عماف : 
 .ٖٖٕ/ٖلمتفاصيل ينظر :المقريزي: السمكؾ، ( ٖٗ)
ابك البركات دمحم بف احمد الحنفي ابف إياس: بدائع الزىكر في كقائع الدىكر ، تحقيق: دمحم ( ٖ٘)

 .ٓٛٙ/ٕٔ(، ٖٜٙٔمصطفى زيادة، مطبعة بكالؽ ، ) القاىرة : 
، تحقيق: حسف حبشي، مطبعة بكالؽ شياب الديف بف حجر العسقالني : انباء الغمر بأبناء العمر( ٖٙ)

 .ٜٜٔ/ٕ، ) القاىرة : د.ت(، 
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 .ٕٙٚ-ٕٕٚ/ٖالمقريزي، السمكؾ، ( ٖٚ)
 .ٕٛٚ/ٖالمقريزي: السمكؾ، ( ٖٛ)
 .ٔ٘ٔ/ٖابف تغري بردي: النجـك الزاىرة، ( ٜٖ)
؛ عمي بف داؤد بف الصيرفي، نزىة النفكس في االبداف في تاريخ ٔٓٛ/ٗالمقريزي: السمكؾ، ( ٓٗ)

 .ٖٙٗ/ٖ(، ٖٜٚٔ، )القاىرة : ٕف، دار الكتب ، طالزما
 .ٕٕٗ/ٗابف إياس: بدائع الزىكر، ( ٔٗ)
 .ٖٕٗ/ٗابف إياس: بدائع الزىكر، ( ٕٗ)
 .ٚٚ(، صٜٜٗٔقاسـ عبده قاسـ: عصر سالطيف المماليؾ، دار الشركؽ ، )القاىرة:( ٖٗ)
 .ٙٗ/ٜابف تغري بردي: النجـك الزاىرة،  (ٗٗ)
 .ٖٛٚ، ٜٕ٘/ ٖ المقريزي، السمكؾ: (٘ٗ)
شارؿ ديل: البندقية جميكرية ارستقراطية، تعريف: احمد عزت عبد الكريـ كتكفيق اسكندر، دار  (ٙٗ)

 .ٕٖ(، صٜٛٗٔالمعارؼ ، )مصر: 
عادؿ زيتكف: العالقات االقتصادية بيف الشرؽ كالغرب في العصكر الكسطى، دار دمشق لمطباعة  (ٚٗ)

 .ٖٗ(، صٜٓٛٔكالنشر ، )دمشق : 
استكف فييت: المكاصالت في مصر في العصكر الكسطى، ترجمة: دمحم كىبي، نقاًل عف زكي ج( ٛٗ)

 .ٜٖ(، صٖٜٚٔدمحم حسف كاخريف، مصر في العصكر االسالمية ، )القاىرة: 
 .ٖٚٓعاشكر: العصر المماليكي، ص (ٜٗ)
 .ٖٛٓ-ٖٚٓعاشكر: العصر المماليكي، ص (ٓ٘)
 .ٜٜٔ-ٜٛٔزيتكف: العالقات، ص( ٔ٘)
 .ٕٕٔ-ٜٕٔ؛ ككذلؾ : زيتكف: العالقات، ٕٓٔ/ٖسمكؾ، ال( ٕ٘)
(، ٜٙٙٔابك الفداء اسماعيل بف عمر بف كثير: البداية كالنياية، مكتبة المعارؼ ، )بيركت : ( ٖ٘)

ٔٗ/ٖٕٖ. 
 .ٖٕٛ/ٕابف إياس: بدائع الزىكر، ( ٗ٘)
، ٕٓٔ ،ٜٕٓ(، صٜٓٛٔانطكاف خميل ضكمط: الدكلة المممككية، دار الحديثة ،)بيركت : ( ٘٘)

ٕٖٗ،ٕٗٗ. 
، ٙٙٙ-٘ٙٙ/ٗالمقريزي: السمكؾ، ( ٙ٘)  .ٕٙٙ/ٗٔ؛ ابف تغري بردي: النجـك
؛ ٖٖٓػػػ  ٕٖٓ، ٕ٘ٛ، ٜٕٗ/ٖ؛ ابف الصيرفي: نزىة النفكس، ٖ٘ٓ/ٛابف حجر: انباء الغمر، ( ٚ٘)

 .ٕٛٛ/ٗالمقريزي: السمكؾ، 
 ٖٙٔ/ٗر، ؛ ابف إياس: بدائع الزىك ٖ٘ٔ/٘ٔابف تغري بردي: النجـك الزاىرة ، ( ٛ٘)


