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التي أدَّت الى تدهور لقد سلط المقریزي الضوء في كتاباته على ابرز العوامل 

فیها. كنقص  لإلنساندخل  األوضاع االقتصادیة لدولة الممالیك منها من صنع الطبیعة، وال

ماء النیل من عام الى آخر، وما یحدثه من قحط واضطراب اقتصادي، وانتشار االوبئة 

واالمراض التي تحصد ارواح البشر باأللوف في كل یوم، وتأثیر اآلفات الزراعیة على 

المزروعاتـ وحدوث الزالزل واالمطار والریاح التي هلكت كثیرًا من البشر والدواب والمحاصیل 

  عیة.الزرا

وقد ساهمت العوامل البشریة ایضًا في هذا التدهور االقتصادي منها تمرد العربان 

وخروجهم على السلطان، وقطعهم للطرقات وأخذهم أموال الناس بالباطل ونهیهم للغالل من 

مخازن االمراء واالجناد، وفساد الفلوس والغش الذي حصل فیها، والتي أدت الى عدم 

وظلم الوالة وعسفهم، وأنتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة، فال یستطیع ، باألسواقاالستقرار 

  بالمال. أحد الوصول الى اي منصب اال
  

 Abstract 

In his writings, Al-Maqrizi has highlighted on the main factors that led to 

the deterioration of the economic situation of the Mamlik state, ineluding the 

making of nature nor the income to man them, such as lack of Nile water from 

year to year, and what caused the drought and economic turmoil, and the sprsed 

of epidemics and diseases that are harvesled thousands of human beings souls 

every day , and the impact of pests on agricultural crops and the occurrence of 

earthquakes, rain and wind that destroyed much of humans, animals and crops. 

Human factors have also contributed to this economic downturn, including 

the rebellion of Bedouins and their exiting to the Sultan, and their banditry and 

taking people's possessions unlawfully, and looting the grains from the stores of 
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princes and armies, and the corruption of money and fraud that took place and 

which led to instability in markets , and the injustice and arbitrariness of 

governors, and the spread of corruption in all state institutions, where no one can 

held any position without paying money.  

  

:ا  

یعد العامل االقتصادي أساسَا متینَا لقیام أیة دولة وبقائها، وفي حال تدهور أقتصادها 

والتدهور. فقد عاشت دولة الممالیك في بدایة أمرها أقتصادًا  االنهیارالى تتعرض الدولة 

  لها القوة والعظمة في بدایة تكوینها. أعطىمتطورًا ومستقرًا، مما 

اصاب دولة  الذي ر االقتصاديعلى التدھو -في ھذا البحث  -  الضوءسلط أوس

  المقریزي.واألسباب التي ادت الى ذلك من خالل كتابات  لممالیك،ا

:ي اة ا  

بن عبدالقادر بن محمد بن أبراهیم بن محمد بن تمیم بن عبد  عليهو أحمد بن 

، ویلقب بتقي الدین ویكنى بأبي العباس، ویعرف بالمقریزي، العبیديالصمد بن أبي الحسن 

منها اسرته ویرجع اسم المقریزي الى حارة المقارزة أحدى حارات مدینة بعلبك، والتي جاءت 

  .)١(الى مصر في حیاة أبیه، فهو عالم ومؤرخ

. وتتلمذ على ید الكثیر من األئمة )٢(م١٣٦٢هـ/٧٦٦ولد المقریزي في القاهرة عام 

. عاش المقریزي تسعة وسبعین عامًا، )٣(والشیوخ في عهده وشغف بالتاریخ وصنف فیه كتباً 

البحریة، كما عاش شطرها اآلخر في عهد فقد عاش جانبًا من حیاته معاصرًا لدولة الممالیك 

  .)٤((الشراكة)، وهما دولتان حكمت مصر مما یقارب ثالثة قرون دولة الممالیك البرجیة

أولى المقریزي اهتمامًا بالغًا بالتدهور االقتصادي الذي أصاب دولة الممالیك عازیا 

  ذلك ألسباب منها: 

:ء ا م :أو  

هـ بسبب ٦٩٣وضاع اإلقتصادیة لدولة الممالیك منذ سنة بدأ التدهور یدب في األ

 *إنخفاض مستوى میاه النیل وخاصة في فترة السلطان الملك العادل زین الدین كتبغا

المنصوري، والتي عدت ایامه من اشد األیام تدهورًا للوضع االقتصادي وارتفاعًا لألسعار، وقد 
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ت السلطات الحكومیة العلف لخیول السلطان هـ، بعد ما أخذ٦٩٤تزاید هذا االرتفاع في سنة 

باألهراء* السلطانیة غالل ألن  َكلت التقاوي المخلدة*، ولم یبقأُمن دكاكین العالفین حتى 

األشرف فرقها وأطلقها لألمراء، ثم أخذ الوزیر یشتري الغالل للمئونة بدور السلطان فتزاید 

مغرب بسبب أنخفاض مستوى میاه النیل الغالء على الناس حتى عم الغالء ممالك المشرق وال

وبلغ سعر أردب* القمح بمصر مائة وخمسین درهمًا من فضة، ونتج عن ذلك ان أكل الناس 

من شدة الجوع المیتات والكالب والقطط والحمیر وأكل بعضهم لحم بعض، ولما أشتد األمر 

أزداد أعداد على الناس فرق السلطان الفقراء على أصحاب االموال بحسب حالهم، وقد 

  .)٥(الوفیات في شهر ذي الحجة من السنة نفسها الى سبعة عشر الفًا وخمسمائة سوى الغرباء

هـ فهلك معظم الدواب لقلة العلف، حتى لم ٦٩٥وأستمر التدهور االقتصادي إلى سنة 

دابة للكراء. وكثر تعزیر محتسب القاهرة ومصر لبائعي لحوم الكالب والمیتات. وساءت  َتبق

ظنون الناس وكثر الشح ووقفت االحوال، وأشتد البكاء وعظم ضجیج الناس في األسواق من 

  .)٦(شدة الغالء

هـ وذلك في عهد ٦٩٦لبث سوء  األحوال االقتصادیة طویًال حتى تحسن في سنة  وما

ملك المنصور حسام الدین الجین المنصوري* المعروف بالصغیر، فسر الناس السلطان ال

اذ درت األرزاق على الناس وكثر الخیر، لكن االسعار سرعان ما آرتفعت في ذي  بقدومه،

هـ بلغ أردب ٧٠٣. وفي سنة )٧(القعدة من السنة نفسها بسبب النقص الحاصل في میاه النیل

هـ حدث غالء بسبب نقصان ماء  ٧٠٩. وفي سنة )٨(لنیلالقمح أربعین درهمًا لشحة ماء ا

  .)٩(النیل فخرج الناس لالستسقاء لخوفهم من وقوع غالء مثلما حصل في عهد كتیفا

كما إن زیادة النیل أكثر من المقرر له تأثیر على المستوى االقتصادي وزیادة 

ة بساتین وأتلف الكثیر هـ زاد النیل زیادة كبیرة ، فغرقت عد٧٢٤هـ و٧٢٣األسعار، ففي سنة 

من الغالل، وتقطعت الطرق، فقام الناس برمي التراب في ناحیة بوالق*، خوفًا على أن تغرق 

، كما غرقت الى القاهرة *القاهرة، وأصبحت المراكب ال تجد برًا تضرب فیه الوتد من قوص

. وعم )١٠(قلیالً  ثة وأربعین یومًا، ثم نزلالفیوم* ألنقطاع جسرها، واستمرت هذه الزیادة ثال

هـ فبلغ أردب القمح خمسة دراهم وبلغ سعر الشعیر والفول أربعة ٧٢٦الرخاء بمصر سنة 

دراهم لألردب، وسبب ذلك ارتفاع مستوى میاه النیل سبعة عشر ذراعًا وتسعة عشر إصبعًا، 

  .)١١(فعم نفعه عامة االراضي بمصر
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هـ، ٧٣٦صادیة لمصر سنة ولم یدم هذا الرخاء طویًال بل تدهورت الحالة االقت

فارتفعت أسعار الغالل وأرتفع أردب القمح الى أربعین درهمًا، فأمسك االمراء وغیرهم من البیع 

طلبًا للفائدة فقلق السلطان لهذا األمر، فاستدعى المحتسب وولي القاهرة وكان االخیر متشددًا 

لقاهرة ومصر وتعذر على فضرب عدد من الطحانین والخبازین بالمقارع، وغلقت الحوانیت با

الناس شراء الخبز اال بمشقة عظیمة فأشتد االمر على الناس وأتخذ السلطان بعض التدابیر 

الالزمة لمعالجة هذه االزمة االقتصادیة وأمر أن یحمل الغالل من غزة والكرك والشوبك وبالد 

اع القمح بأكثر من دمشق وأن ال یترك بها غلة مخزونة حتى تحمل الى القاهرة، وأمر اّال یب

 ثالثین درهمًا لألدرب. َوَمن باع بأكثر من ذلك ینهب ماله. وأمر السلطان اُألمراء أن ال

یخالفوا ذلك. لكن السماسرة أخذوا ببیع االردب بستین وسبعین درهمًا سّرًا. وقام االُّمراء بإخراج 

  .)١٢(عار عالیةالغلة من الشون* على انها جرایة لخدمهم وما هي إّال ان تباع بأس

وقد علم السلطان إن اكثر الغالل لألمراء فعزل المحتسب وفوضها الى ضیاء الدین 

، لكنه أمتنع عنها أول االمر، لكن د المعروف بأمانته وصدقه وكفایتهیوسف إبي بكر بن محم

السلطان اكد علیه لخطورة الموقف وما أحل بالناس من شغف العیش، فقبلها بعد ذلك، وأول 

قام به المحتسب ختم على شون اُألمراء كلها بعد أن كتب ما فیها من كمیة األرادب، ثم  عمل

كتب ما یحتاج الیه األمیر من المؤنة وعلف دوابه الى حین قدوم المغل الجدید، واشهد علیهم 

السماسرة واالمناء والكیالین وأن ال تفتح شونة اال بإذنه. واخذ یذهب بنفسه في كل یوم الى 

نة ویخرج ما یحتاج من الغالل ویجهزها للطحانین، وال یباع االردب اال بثالثین درهمًا، الشو 

  .)١٣(فألتزم الناس بهذا السعر

ثم أمر السلطان والة االعمال أن یذهبوا بأنفسهم الى النواحي، ویحملوا ما بها من 

مل كلها الى الغالل، وال یتركوا غله في مطمورة* وال مخزن، وال عند أحد من الناس فتح

من كان عنده (ثین درهمًا ونودي بالقاهرة ومصر مصر، ویعطوا أصحابها عن كل أردب ثال

). وبلغ السلطان إن االجناد عندهم غالل، ویبیعونها بالویبة*، غلة وال یبیعها نهبت

فأستخرجها منهم وفرقها على الطحانین، وأمر أن یكون في كل فرن شاهد لمعرفة ما یصل 

قمح، فاطمأن الناس على طلب الخبز. وفي آخر شعبان قدم من بالد الصعید الیه من ال

أحمال كثیرة، وتبعها في البر والبحر من الشرقیة والغربیة والبحیرة غالل كثیرة، ثم حصلت 

الزیادة في ماء النیل فعبرت المراكب بالغالل الى ساحل مصر، فنزل السعر قلیًال ففرج اهللا 
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  .)١٤(لب الناس أنه نظیر غالء العادل كتبغاعن عباده، بعدما ظن أغ

، وذلك لقلة جلب االغنام ألن النشو* كان یأخذ هـ أرتفع سعر اللحم٧٣٧وفي سنة 

الغنم بنصف قیمتها، كما أستبدل أبقار السواقي التي في القلعة، وأحضر ابقارها التي ضعفت 

كما ارتفع أردب القمح لهذه مع ابقار الدوالیب وطرحها على التجار والباعة بخسارة كبیرة، 

السنة فبلغ اربعین درهمًا والشعیر بثمانیة وعشرین درهمًا والفول بأثنین وثالثین درهمًا، وبلغ 

سعر الفدان من البرسیم االخضر  بمائة وسبعین درهمًا، وسعر القدح من الحمص المسلوق 

ء النیل عن الزیادة، ثم زاد هـ لتوقف ما٧٣٨، واستمر ارتفاع الغالل حتى سنة )١٥(بثالثة دراهم

، ولكنه تراجع في )١٦(على حین غفلة في هذه السنة فأتلف غالًال كثیرة من المحاصیل الزراعیة

وزاد النیل سنة  )١٧(هـ الى ستة عشر ذراعًا وعشرة أصابع، فتحسنت أسعار الغالل٧٣٩سنة 

هـ قل ماء ٧٤٨نة هـ ورافق ذلك هبوب سموم فاتلفت المحاصیل وزادت االسعار وفي س ٧٤٤

، ثم )١٨(النیل فتأخرت المراكب في حمل الغالل الى ساحل مصر، فأرتفعت أسعار الغالل

هـ فشق االمر على الناس لخیبة الزروع وكثرة ٧٥١توقف النیل عن الزیادة المقررة سنة 

. وأرتفع مستوى المیاه في نهر النیل سنة )١٩(المغارم وظلم الوالة وعسفهم وزیادة طمعهم

هـ عشرین ذراعًا وقیل خمسة وسبعة وقیل عشرون اصبعا فأغرق أغلب المزروعات ٧٥٥

واالجران والمخازن. وتقطعت الجسور فسدت الغالل الموجودة بالمطامیر*والبساتین، و 

وتعطلت أغلب الدوالیب، كما ارتفع سعر التبن ألنه تلف كله فبلغ سعر الحمل بالریف عشرین 

ة وأربعین درهمًا، اما البرسیم األخضر فظلت اسعاره مرتفعة وخاصة درهمًا وبالقاهرة الى خمس

. )٢٠(في الفیوم، وذلك لقلة االتبان فبلغ سعر الفدان بالضواحي الى مائتین وخمسین درهماً 

 أن هـ لفیضان ماء النیل وغمر أغلب االراضي، فدعوا اهللا٧٧٣وتأخرت الزراعة في سنة 

هـ هبط ماء ٧٧٥. وفي سنة )٢١(وزرع الناس أراضیهم ، فهبطیخفض عنهم مستوى میاه النیل

، وتكالب الناس على ن من الماء فأرتفعت أسعار الغاللالنیل هبوطًا شدیدًا حتى جفت الخلجا

طلب القوت، وغلب علیهم الیأس، وأقلعوا عن المعاصي وصاموا ثالثة أیام، وخرجوا یدعون 

أعینهم بالبكاء ویقول المقریزي (فكان مشهدًا  تاهللا وهم حفاة وثیابهم رثة ومعهم أطفالهم، وهمل

) ألنه كان معاصرًا لالحداث، ولكنهم لم یسقوا وعادوا خائبین، ثم زاد النیل في سنة عظیماً 

هـ ثم هبط، فعم النفع بذلك لكن االسعار تزایدت، فوضع المحتسب تسعیره للخبز فأصبح ٧٧٦

ك لكنه فقد من االسواق خمسة أیام، والناس كل ثالثة أرطال االربع رطل بدرهم فسر الناس بذل
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تتزاحم على األفران ثم نودي أن یباع الخبز بغیر تسعیره كما أرتفعت أغلب اسعار المواد 

 )٢٢(الغذائیة لهذه السنة، وقلت البهائم من الخیل والبغال والجمال والحمیر واالبقار لفنائها جوعاً 

  .)٢٣(الغالل وزداد قلق الناسهـ فارتفعت اسعار  ٧٨٢وهبط ماء النیل سنة 

هـ فأغرق مواضع عدیدة، وتهدمت عدُة ٧٨٥وزاد ماُء النیل عشرین ذراعًا في سنة 

هـ، إرتفعت أسعار الغالل لتوقف ماء ٧٨٧دوٍر، وانتدب االمراء لسد مطالع الماء، وفي سنة 

. كما )٢٥(هـ فقلق الناس لهذا االمر٧٨٩. وأستمر بالتوقف عن الزیادة حتى سنة )٢٤(النیل

هـ لهبوط ماء النیل، وضج الناس على المحتسب، فأمر بفتح ٧٩٦ارتفعت االسعار سنة 

المخازن والبیع بما یرضي اهللا، وهدد من ال یفتح مخزنه ویبیع للناس بأنه سوف ینهب، وفتح 

مباشروا اُألمراء الشون وباعوا فأنحل سعر الغالل قلیًال، ولكن األنفس شحت وكثر الخوف من 

قحط ألن أغلب األراضي لم تزرع، وفي الثالث عشر من ذي الحجة من هذه السنة زاد النیل ال

  .)٢٦(وأغرق بعض االراضي التي تم زرعها

هـ بمصر، ففي السابع والعشرین من شهر ٧٩٧وقد ساءت االحوال االقتصادیة سنة 

الغالل وبلغ أردب ذي القعدة من السنة نفسها زاد ماء النیل، وكان ُطوفانًا فأرتفعت أسعار 

هـ، ففرق السلطان الخبز على ٧٩٨. وأرتفعت اسعار الخبز لسنة )٢٧(القمح ثمانین درهماً 

من القمح خبزًا وأوكل هذه المهمة الى الطبالوي وفرقها  ًالفقراء، وأمر أن یعمل عشرین أردبا

كبیر  على فقراء القاهرة ومصر ومن كان في السجون، كما فرق السلطان الصدقة على عدد

لذین امن الناس، ثم توجه السلطان الى بر الجیزة وعمل في كل یوم طعامًا للفقراء، وبلغ عدد 

وزع علیهم السلطان خمسة آالف شخص، وتزایدت األسعار لقلة وجود الغالل وبلغ سعر 

أردب القمح بغلته لهذه السنة مائة وخمسة وسبعین درهمًا، وتوجه الناس الى السلطان لقلة ما 

لونه، فأمر أن یباع الرغیف بربع درهم، والناس في غایة االنهماك على طلبه وخطفه من یأك

األفران، وأزدحم الناس على األفران وأختفى المحتسب ثالثة أیام في بیته خوفًا أن تبطش به 

هـ لكن أسعار الغالل ظلت ٧٩٩. وزاد النیل في سنة )٢٨(العامة، فكانت أیامًا قاسیةً 

هـ، َفُسرَّ الناس بذلك ٨٠٠إنخفضت أسعار الخبز في ذي الحجة من سنة  . ثم)٢٩(مرتفعة

  .)٣٠(هـ أمر السلطان أن توزع اَألموال على الفقراء٨٠١لكنها لم تستمر طویًال، وفي سنة 

هـ، لكنها إرتفعت في شهر صفر من غیر سبب بعد ٨٠٢وأستقرت اَألسعار في سنة 

أسعار المأكوالت والمشروبات والملبوسات، وفي شهر رمضان  وفاة السلطان الظاهر، وٕارتفعت
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من هذه السنة نقص ماء النیل وصار الرجل یخوض بالماء من بوالق الى البر الغربي، 

وازدحم الناس على شراء روایا الماء بالقاهرة وظواهرها، وٕارتفعت أسعار راویة الماء من درهٍم 

شرائها لشدة إزدحام الناس علیها، وأصبح الناس  ونصف الى أربعِة دراهٍم، وعجز الناس على

یخرجون بأنفسهم وعبیدهم وغلمانهم لنقل الماء من البحر الى دورهم على البغال والحمیر وفي 

هـ ٨٠٤. وفي سنة )٣١(الجرار على الرؤوس، فإشتد العطش بالناس، وتزامن مع ذلك شدة الحر

. وارتفعت االسعار في سنة )٣٢(قلیالً أصبح وفاء النیل ستة عشر ذراعًا فهبطت األسعار 

هـ فإرتفعت ٨٠٦. ثم توقف النیل عن الزیادة في سنة )٣٣(هـ إرتفاعا لم ُیعهد مثله بمصر٨٠٥

أسعار الغالل، فخرج الناس لإلستسقاء عقب صالة الجمعة، فإستسقوا، وفي العشرین من شهر 

ن درهمًا، والفول والشعیر بلغ ربیع اَألول لهذه السنة إرتفع أردب القمح الى مائتین وخمسی

مائتین وثالثین ردهمًا، وبلغ حمل التبن خمسین درهمًا وفي هذه السنة قل وجود الشعیر، 

وقد تعطلت أغلب أراض مصر سنة  .)٣٤(بحیث فرق علف خیول الممالیك السلطانیة فوالً 

ماء النیل فغمر أغلب االراضي، فعجز الفالحون عن بذرها، السیما  هـ بسبب إتساع٨٠٧

أراضي الصعید، وهلك أغلب أهلها بالجوع والبرد، ویقول المقریزي (كنت أسمع قدیمًا أن یتوقع 

ألهل مصر غالء وجالء وفناء، فادركنا ذلك كله في سني ست، وسبع وثمان مائة. وهلك فیها 

. وفي هذه السنة أشتد الغالء بالوجه )٣٥(مر أكثر قراها)ما ینیف على ثلثي أهل مصر، ود

. وارتفعت )٣٦(البحري كما إرتفعت األسعار باألسكندریة، وٕازداد عدد الموتى من الفقراء بالجوع

هـ وارتفعت روایة الماء من عشرة دراهم الى اثنتي عشر درهمًا، ٨٠٨أسعار اللحوم في سنة 

قار وٕارتفعت أسعارها لكثرة الطلب علیها ألجل حراثة وهلكت المواشي جوعًا وعز وجود األب

  .)٣٧((ثمانیة آالف درهم) األراضي لزیادة ماء النیل، فبلغ سعر الثور حسب روایة المقریزي بـ

هـ وأرتفعت أسعار جمیع المبیعات حتى ٨٠٩وتدهورت األحوال االقتصادیة في سنة 

ور والحصادین وأجرة الطین، وزاد أرباب بلغت أضعاف قیمتها المعتادة بالفضة، فزاد ثمن البذ

االقطاعات فجعلوا كل فدان بستة أمثال ما كان علیه، ویئس الناس من الرخاء بمصر، ویوعز 

 .)٣٨().. وأفسد أهل الدولة الدرهم مور(سوء نظرة والة األُ  سبب هذا الغالء الى- المقریزي

 م بعد فترة نقص النیل فإشتد قلقثهـ بسبب زیادة ماء النیل، ٨١٨وتحسنت أسعار الغالل سنة 

الناس، وأمسك أصحاب المخازن عن البیع من أجل ارتفاع أسعارها. فألطف اهللا بعباده فزاد 

النیل، وبالرغم من زیادة ماء النیل إّال إن االسعار ظلت مرتفعة، وأهل ذي الحجة من هذه 
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صدى السلطان بنفسه السنة والناس في جهد جهید لتعذر وجود الخبز والدقیق والقمح، وت

. وأمتد )٣٩(اهللا سبحانه وتعالى للنظر في االسعار، ونودي بالقاهرة باألمان وٕان األسعار بید

هـ فبعث السلطان المحتسب إلى الوجه القبلي لشراء القمح ویرسله ٨١٩هذا الغالء الى سنة 

ي أردب من الى القاهرة من أجل تحسین الوضع االقتصادي للناس، فأرسل المحتسب نحو ألف

القمح الى القاهرة فسر الناس بذلك، ثم ذهب الى ساحل بوالق من أجل توزیع القمح بنفسه 

على الطحانین، فتزاحم الناس لشراء القمح لكن المحتسب فرق الناس خوفًا من النهب، وأرسل 

، أعداد كبیرة من المراكب وهي تحمل الغالل التي أشتراها من االریاف وأرسلها الى القاهرة

وفي شهر رجب من هذه السنة تیسر الخبز بأسواق القاهرة وحوانیتها ألن اهالي الصعید أرسلوا 

  . )٤٠(كمیات كبیرة من الغالل الى القاهرة فأستبشر الناس بذلك

هـ، نقص ماء النیل فأرتفعت أسعار الغالل ثم زاد ٨٢٠وفي جمادي االولى من سنة 

اف الناس من الغالء، وقل وجود الخبز هـ، ثم نقص، فخ٨٢١في شهر شعبان من سنة 

باالسواق، وازدحم الناس ثالثة أیام من أجل الحصول علیه، ولم یحصلوا علیه، وبلغ أردب 

القمح لهذه السنة مائتین وستین درهمًا واردب الفول ثالثمائة درهم لقلته، وكسدت االسواق 

فتحسنت االحوال هـ ٨٢٢. وزاد النیل في شهر رجب من سنة )٤١(وتوقف حال الناس

ثم نقص ماء النیل في شهر شعبان من هذه السنة فتدهورت أسعار الغالل، االقتصادیة، 

(لكثرة االوضاع االقتصادیة لهذه السنة  وفقدت بالوجه البحري، ویفسر المقریزي سبب تدهور

م . وكذلك لشرة أهل الدولة، وأحتكاره)٤٢(غالل الى الحجاز، لشدة الغالء به)ما حمل من ال

الناس وتیسر وجود للغالل طلبًا لزیادة االسعار، ثم أنعم اهللا على عباده، فزاد النیل، فاطمأن 

   .)٤٣(الخبز باالسواق

هـ زاد النیل، فعم به النفع أغلب أراضي مصر، لكن ٨٢٥وفي شهر رمضان من سنة 

أغلبها وغرق أغلب المزروعات الصیفیة كالسمسم  عدم اإلعتناء بالجسور أدى إلى إنهیار

والبطیخ، مما أدى الى تدهور األوضاع االقتصادیة لهذه السنة لتلف أغلب مزروعاتها. ثم 

، فبلغ هـ وٕانحطت أسعار الغالل٨٢٦لدولة الممالیك في سنة  اإلقتصادیةتحسنت األوضاع 

سبب هذا الرخاء لهذا العام بعدة سعر القمح كل خمسة أرادب بدینار وقد بین لنا المقریزي 

أسباب. منها زیادة ماء النیل، حتى شمل الري عامة أراضي مصر، وغزارة األمطار في فصل 

ألَیاٍم متتالیٍة فأخصبت الزروع والمراعي، ورخاء االسعار ببالد الشام وأراضي الحجاز،  الشتاء
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غلب المزارعین غاللهم بنواحي وباع أ شراء الغالل وحملها الى الحجاز، العربان عن فاستغنت

الغربیة والبحریة الى الدولة، وتوفرت الغالل بكثرة بالوجه البحري فسارع أصحاب المخازن الى 

هـ  زاد اردب ٨٢٧. وفي سنة )٤٤(بیعها خوفًا علیها من التلف فتوفرت الغالل بدیار مصر

لقاهرة ومصر في كساد، هـ وأسواق ا٨٢٨. واهلت سنة )٤٥(القمح عشرة دراهم لنقص ماء النیل

وأن اغلب اراضي مصر بغیر زراعة لقصور مد النیل في أوانه، باالضافة الى قلة العنایة 

هـ توقف اصحاب مخازن الغالل عن البیع بالرغم من زیادة طلب  ٨٣٠. وفي سنة )٤٦(الجسور

فساد ھـ وتقطعت بعض الجسور ل ٨٣٢وزاد النیل سنة  .)٤٧(الناس للغالل لعدم وفاء النیل

ھـ ھبط ماء النیل وزدحم الناس  ٨٣٦. وفي سنة )٤٨(عملھم فتكالب الناس على شراء الغالل

  . )٤٩(على شراء الغالل وبلغ اردب القمح اكثر من مائة وخمسین درھما

  م: او وااض:

األوضاع االقتصادیة، وذلك لهالك أعداٍد كبیرٍة من  تدھورللوباء أثٌر كبیٌر على 

هـ هلك ٦٧٢السكان، وتأثیره على المحاصیل الزراعیة، فقد وقع في مصر وأریافها وباء سنة 

هـ إنتشر الوباُء ٦٩٤. وفي شهر ربیع االول من سنة )٥٠(ه خلٌق كثیٌر من النساء واألطفالبسبب

الف وخاصة في القاهرة ومصر، ویبقى المیت بدیار مصر كلها، وكان یموت في كل یوم اآل

مطروحًا باالزقة والشوارع الیوم والیومان، وذلك ألشتغال االحماء بأمواتهم والسقماء بأمراضهم. 

وبلغ من مات في شهر ذي الحجة من هذه السنة سبعة عشر الف وخمسمائة سوى الغرباء 

لحم بعض كما أكلوا المیتات  والفقراء وهم أضعاف ذلك، ولشدة الجوع أكل الناس بعضهم

والكالب والقطط والحمیر ولصعوبة هذا االمر وشدته امر السلطان بتوزیع الفقراء على أرباب 

هـ وكان یخرج من كل باب ٦٩٥وأستمر الوباء بالتزاید في سنة  .)٥١(االموال بحسب حالتهم

طراف البالد، وخلت من أبواب القاهرة  ما یزید على سبعمائة میت، ومات كثیر من الناس بأ

  .     )٥٢(بعض القرى من سكانها

هـ أصاب الوباء الثروة الحیوانیة فماتت اعداد كبیرة من االبقار، ٧٠٠وفي سنة 

، وتضرر الناس من ذلك الوباء، فكان لرجل من أهل السواقيفتعطلت الدوالیب وتوقفت أحوال 

ثالث، فأرتفعت أسعار االبقار أشمون ألف وواحد وعشرون رأسًا من البقر، مات منها ألف و 

. كما فشى الموتان في خیول مصر فهلك كثیرًا )٥٣(وعوض الناس بدل البقر بالجمال والحمیر

  .)٥٤(هـ٧٠٣منها في سنة 
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هـ، وعم الوباء، وطلبت االدویة ٧٠٩وقد أصاب الناس أمراض حادة في سنة 

ة الوباء بأرض أسوان*سن. وعم )٥٥(جودهم، وأرتفعت أسعار بعض الموادواالطباء وعز و 

. وكثر الموت السریع )٥٦(وهلك بسببه عالم كبیر، كما انتشر الوباء باألشمونین*هـ ٧١٦

هـ ولم یسلم منه أحد من ٧٢٧بسكان مصر والصعید، وأنتشر مرض الحمیات الحادة في سنة 

  .)٥٧(البشر

عون، هـ وأنتشر في عامة أرض مصر، وكثر الموت بالطا٧٤٩وكثر الوباء في سنة 

وكان االنسان یبصق دمًا ثم یصبح ویموت، وعم مع ذلك الغالء، وشمل هذا الوباء جمیع 

أقالیم األرض شرقًا وغربًا وشماًال وجنوبًا وتأثر به البشر والطیر والحیتان في البحر، وبسبب 

هذا الوباء تدهور المستوى االقتصادي للبالء، فقد أثر على الفالحین فمات منهم عدد كبیر، 

فلم یوجد من یضّم الزرع، وزهد أصحاب االموال وفرقوها على الفقراء، وعجز أهل بلییس* 

وسائر بالد الشرقیة عن ضم زروعهم لكثرة من مات من الفالحین، وتعطلت بساتین دمیاط* 

وسواقیها، وجفت أشجارها وماتت دوابهم لكثرة من مات من أهلها. وأول من تأثر بهذا الوباء 

طفال ثم الباعة، ولشدة هذا الوباء یقول المقریزي (فلم یحتاج أحد في هذا الوباء هم النساء واال

الى اشربه وال أطباء لسرعة الموت). ویقال بلغ عدد األموات في یوم واحد عشرین ألف 

أنسان، وأصبحت شوارع القاهرة قلیلة اإلزدحام لكثرة الموتى، وخلت دوٌر كثیرة من ساكنیها، 

بلغت أثنین واربعین دارًا خالیة، وأمتلك كثیر من الناس دورًا وأثاثًا وأمواًال  ففي حارة أرجوان*

من غیر استحقاق لموت أصحابها، فلم یتحمل كثیرًا منهم بما أخذ فماتوا، وشمل هذا الوباء 

بالد الصعید بأسرها وتعطلت دوالیبها، وكثر تنقل االقطاعات لكثرة موت االجناد، وتعطلت 

وأنخفض سعر القماش، وارتفعت أسعار روایة الماء الى ثمانیة دراهم لقلة أكثر الصنائع، 

الرجال والجمال، وأرتفعت أسعار أجور طحن القمح فبلغ أردب القمح خمسة عشر درهمًا، 

ولشدة هذا الوباء أبطلت األفراح واألعراس، وأقبل الناس على العبادة بالجوامع، وأكثروا من 

اهللا عنهم هذا الوباء، ویقال إن هذا الوباء استمر على أهل الدعاء والصدقات حتى یفرج 

  .)٥٨(االرض مدة خمس عشرة سنة، حتى ذكره الناس في أشعارهم

هـ مدینة دمنهور* وتروجه* والبحیرة* كلها، وماتت دوابهم، ٧٥٣وقد عم الوباء سنة 

على الفالحین  وأثر الوباء على زراعات برلس*، وتلف أكثر تمر النخیل، وأثر الوباء أیضاً 

. وأستمر )٥٩(االرض ویحصد الزرع لكثرة االمواتیوجد أحد یزرع  فمات عدد كبیر منهم، فال
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هـ ففشت االمراض بالناس باالسكندریة والوجه البحري كله والقاهرة مدة ٧٥٤الوباء حتى عام 

هـ ٧٦٠. وفي سنة )٦٠(شهرین، وبلغ عدد االموات في كل یوم ما بین الخمسین الى الستین

هـ وكذلك في ٧٦٤. وأنتشر مرض الطاعون بالناس سنة )٦١(كثرت االمراض ببالد الصعید

  .)٦٣(هـ فتزاید سعر الغلة٧٧٥. وأنتشرت االوبئة بثغر االسكندریة سنة )٦٢(هـ٧٧٢هـ و٧٦٩عام 

هـ ابتدأ الوباء بالناس بالقاهرة ومصر، وكثر ٧٧٦وفي نصف جمادي االخرة من سنة 

(فكنت أسمع الفقیر یصرخ ع والبرد والعرى ویقول المقریزي والمساكین بسبب الجو موت الفقراء 

)، وفي هذه ا وخذوها فال یزال كذلك حتى یموتبأعلى صوته، هللا لبابه قدر شحمة أذني، أشمه

السنة توقفت احوال الناس لقلة المكاسب وشدة الغالء، وال یوجد شيء یقتات به الناس حتى 

). وفي هذه رحمتهم(وشح االغنیاء وقلت متهم على الفقراء لقول المقریزي أن االغنیاء قلة رح

السنة زادت األسعار فبلغ أردب القمح مائة وخمسة وعشرین درهمًا، وأكل أكثر الناس خبز 

الفول والنخال. وقلت الدواب لموتها جوعًا. وعمل السلطان على تفرقة الفقراء على االمراء 

وزاد مرض الناس في شهر رمضان ففنى معظم الفقراء وخلت  وغیرهم اال إن الموت عظم،

دور كثیرة خارج القاهرة ومصر لموت أهلها، وفي أواخر شهر رمضان من هذه السنة تفشت 

االمراض باالغنیاء وكثر الموت فیهم، فارتفعت أسعار االدویة، وبعض المواد االخرى، فبلغ 

الواحدة من السفرجل خمسین درهمًا، وحبة  سعر الفروج خمسة واربعین درهمًا، وبلغت الحبة

الرمان الحامض عشرة دراهم والحلو ستة عشر درهمًا، وبلغ سعر البطیخة الواحدة تسعین 

  .)٦٤(درهماً 

هـ ابتدأ الوباء من ذي القعدة، فمات خلق كثیر بالطاعون وأنتهت ٧٧٨وفي سنة 

. وكثر الوباء )٦٥(شرةهـ واالمراض بالناس منت٧٧٩السنة والوباء شدید، وأهلت سنة 

هـ فكان یموت في كل یوم ما ینیف على مائة وخمسین شخصًا، وفي ٧٨٢باالسكندریة سنة 

هـ أنتشر الطاعون بالقاهرة ومصر، وأكثر من مات بهذا الوباء هم ٧٨٣ثالث محرم من سنة 

. وفي )٦٦(االطفال، وفي هذه السنة ارتفعت أسعار الحبوب كلها، وتعذر وجود الخبز باالسواق

ووقع بالقاهرة ومصر طاعون وحمیات في  .)٦٧(هـ أنتشر الوباء أیضًا باالسكندریة٧٨٨سنة 

هـ فأنشغل الناس بدفن موتاهم ٧٩١هـ وزاد الموت بالناس، واستمر الوباء حتى سنة ٧٩٠سنة 

هـ وقع وباء بالبقر فعم أرض مصر كلها ففنى ٧٩٤. وفي سنة )٦٨(وأشتد الخوف لكثرة الوباء

بقر ما یقع علیه الحصر، وبسبب هذا الوباء أنخفضت اسعار البقر من خمسمائة درهم من ال
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. ووقع وباء بالوجه )٦٩(للبقرة الواحدة الى خمسة دراهم، وترك الناس أكل لحم البقر لمرضه

  .)٧٠(هـ فخرج جماعة من االمراء الى الصعید فمرض أكثرهم٨٠٠البحري سنة 

هـ، ومات بهذا المرض عدد كبیر ٨٠٢ومصر أمراض فاشیة سنة  بالقاهرةوظهرت 

. واصاب )٧١(من الناس، وتوقفت االحوال وتعطلت المعایش وزادت االسعار في كل ما یباع

هـ، وتبع السعال حمى، فزاد الطلب على االدویة فأرتفعت أسعارها عن ٨٠٦الناس سعال سنة 

، وأحصى من مات بمدینة قوص سبعة عشر المقرر، وهلك أهل الصعید لعدم زراعة أراضیهم

. وزاد )٧٢(ن مات بمدینة هو* خمسة عشر ألفاً ألف انسان، وفي أسیوط* أحد عشر ألفًا، وم

هـ التي فشت فیها االمراض الحادة في ٨٠٨هـ  وسنة ٨٠٧الموت بالفقراء من شدة الجوع سنة 

ض الطاعون بصعید مصر الناس بالقاهرة ومصر وزداد موت االبقار وفي نفس السنة زاد مر 

ثالثة آالف  *مات في بوتیج واحصى من مات من اسیوط عشرة آالف انسان، واحصى من

هـ قل ٨٠٩. وفي سنة )٧٣(وخمسمائة وكان الوقت فصل الربیع ولما انتهى الربیع ارتفع الوباء

  .)٧٤(وجود البطیخ الصیفي لكثرة طلبه للمرض، فبیعت بطیخة بمائتین وسبعین درهماً 

هـ بالقاهرة وكان یموت في كل یوم ٨١٦د الطاعون بالناس في شهر محرم سنة وزا

شخصًا حسب ما یرد الى الدیوان اسمه وعز في االسواق البطیخ الصیفي لكثرة الطلب  ١٢٠

علیه حتى بیعت نصف بطیخة بمثقالین من الذهب لكثرة الطلب علیه من المرضى أثر هبوب 

. وزداد مرض )٧٥(نوب، فكثر الموت باالطفال والشبابریاح في غایة الشدة من ناحیة الج

وكثر الموت بدمیاط  .)٧٦(هـ وأنتشر في جمیع أراضي مصر٨١٩الطاعون في سنة 

هـ في أقلیمي الشرقیة ٨٢٢. وأنتشر الطاعون سنة )٧٧(هـ٨٢٠حولها سنة  واالسكندریة وما

الوجه البحري ولكثرة من هلك في هذه السنة صام الناس ثالثة أیام وخرجوا مع  وجمیعوالغربیة 

  .)٧٨(السلطان یدعون اهللا بالصحراء لرفع هذا الوباء

هـ كثر الوباء باالسكندریة والبحیرة وانتشرت ٨٢٣وفي شهر ربیع اآلخر من سنة 

س واألبقار واالغنام هـ كثر موت الجامو ٨٢٩. وفي سنة )٧٩(هـ٨٢٥االمراض بالقاهرة في سنة 

منها  َوالحمیر والخیل بحیث إن رجًال كان عنده مائة وخمسون جاموسًا مات أكثرها، ولم یبق

سوى أربع جاموسات، وبذلك أرتفعت أسعار اللحوم وااللبان واالجبان، وارتفع سعر القمح 

هـ إنتشر ٨٣٠. وفي شهر ربیع االول من سنة )٨٠(وتجاوز االردب ثالثمائة درهم وقل وجوده

مرض السعال والجدري، وفي نفس السنة انتشر الوباء ببالد الصعید واستمر حتى سنة 



  د. ز  ماف
  

 ا و دع اور ا

  يا  ل ت 
 

 )٧٦ ( 

 

. وفي شهر ربیع )٨١(حولها احمیم ومایة*هـ، وكثر الموت بمدینة هو، وبوتیج، ومنش٨٣١

، وارتفعت أسعار منهور فمات خلق كثیرهـ أنتشر الطاعون بالغریریة ود٨٣٣اآلخر من سنة 

فن بها االموات، ولكثرة أنشغال الناس بالمرضى واالموات تعطلت أسواق البز الثیاب التي تك

وزداد زدحام الناس على االكفان والنعوش، كما عظم الوباء بالممالیك سكان الطباق بالقلعة، 

لكثرة فسادهم وشرهم وعظم عتوهم وضرهم، وفي هذه السنة طلب من الناس صیام ثالث أیام، 

  .)٨٢(عاصیهم، وفي شهر رجب من هذه السنة تناقص الوباءویتوبوا الى اهللا من م

:رات اا :  

هـ ظهر فأر كثیر ٦٩٦بسبب االفات الزراعیة، ففي سنة  االقتصاديالوضع  َساء

هـ ٧٢٨. وفي سنة )٨٣(منها اال الشيء الیسیر َبأرض مصر أتلف أغلب المزروعات، ولم یبق

  .)٨٤(آفة من الدودة أتلفت نصف المحاصیل الزراعیة عندما حصل أوان الزرع وقعت فیها

هـ، فحصد الزرع حصدًا، وأتلف جرون ٧٣٨وظهر ببالد منفلوط* فأر كثیر جدًا سنة 

لیلة واحدة، فشكل الناس مجموعتین تولت حراسة المحاصیل  الجرنالغالل، فكان یذهب ربع 

لفأر، ثم تتولى المجموعة الثانیة الزراعیة مجموعة تحرس باللیل وبیدها المشاعل وهم یقتلون ا

یفترون عن قتله، وقد أتلف الفأر نحو ستین ألف أردب من الفول فأبلغ  بالنهار، وكانوا ال

  .)٨٥(الفالحین ماحل بمحاصیلهم الى السلطان من أجل اسقاط الخراج عنهم

. وفي )٨٦(هـ في أغلب نواحي مصر فأر كثیر أتلف اغلب الغالل٨١٨وظهر في سنة 

  .)٨٧(هـ أتلف الدود معظم البرسیم المزروع بأرض الجیزة*٨٢١رمضان من سنة شهر 

هـ جاء جراد فسد األفق لكثرته، وانتشر الى ناحیة ٨٣٠وفي شهر صفر من سنة  

. وفي )٨٨(طرا*، فأضر بأغلب المزروعات، فأرسل اهللا علیه ریحًا مریسیه ألقته بالنیل فهلك

هـ كثر الدود بأرض مصر، وأكل أغلب البرسیم األخضر والقمح وسببه شدة الحر ٨٣١سنة 

أسعار الغالل فبلغ أردب الشعیر مائة وخمسة وعشرین درهمًا بعد  فارتفعتفي فصل الصیف، 

ان كان بتسعین درهمًا، وبلغ سعر الفول مائة وستین درهمًا، وأردب القمح مائة وستین أیضًا 

السعار مرتفعه لهذه السنة ألن الدودة أتلفت أغلب المحاصیل الزراعیة، اال أن اهللا فكانت ا

. وفي شهر *)لقوله تعالى (إن اهللا بالناس لرؤوف رحیم .)٨٩(أرخى االسعار لطفًا منه بعباده

هـ أفسد الفأر مقاتي البطیخ، وأكل الغالل وهي في سنبلها، وخاصة في ٨٣٤شوال من سنة 

كما إن بعض النواحي لم یحصل الفالح على ما بذره خالل هذه السنة ألن  نواحي الغربیة.
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  .)٩٠(الفأر أتلفها جمیعاً 

  را: اح وار وازل:

هـ هبت ریح ٦٩٥تأثرت المحاصیل الزراعیة بالریاح واالمطار والزالزل، ففي سنة 

تجهت الى الصعید االعلى فهافت سوداء مظلمة نحو أقلیم البحیرة والغربیة وأقلیم الشرقیة ثم أ

زروعها، وال سیما الصیفي كاألرز والسمسم وقصب السكر والقلقاس، وما یزرع على السواقي 

هـ عند ادراك الغالل فهافت ٧٠٧. كما هبت ریح من جهة الشرق سنة )٩١(فأرتفعت االسعار

فبلغ اردب القمح وجف معظمها فلم یحصد منها اال القلیل، فارتفعت اسعار الغالل بسبب ذلك 

هـ هبت ریح سوداء مظلمة بأتجاه أرض اسوان وسود ٧١٦. وفي سنة )٩٢(خمسین درهماً 

وٕاستا* وارمنت*، ولشدة حرها حدثت نار عظیمة أحرقت اعداد كبیرة من المحاصیل 

. بالدقهلیة* والمرتاحیة* من بالد الغربیة، وأعقبه ریح قویة )٩٣(الزراعیة، ثم اعقبها مطر شدید

كثیرًا من الزرع والغنم والبقر، وهدمت دور كثیرة، وامتألت االرض بتراب اسود، وظن  أتلف

هـ، هبت ریح شدیدة باتحاه أسوان، أقتلعت في لیلة ٧٢٤الناس إن الساعة قامت، وفي سنة 

هـ وأهلكت كثیرًا من البشر ٧٢٨. وهبت ریح سوداء في سنة )٩٤(واحدة أربعة األف نخلة

  .)٩٥(والدواب

هـ سقط بمصر والقاهرة مطر عظیم، اعقبه ریح سوداء ٧٣٨یع اآلخر من سنة وفي رب

معتمة بالناحیة الغربیة، ثم بعدها سقط برد أسود مّر الطعم، وكان الزرع قد آن حصاده فأتلف 

سنبله وحصده من جذوره وأتلف زروع ثمانیة وعشرین بلدًا فجمع زرعها وحمل الى السلطان 

. ووقع مطر عظیم في سنة )٩٦(سلطان فأسقط عن الفالحین الخراجمع فالحیها وأستغاثوا بال

هـ، فیه برد كبار ببالد البحیرة والغربیة، أتلف عدة مزارع وغالًال كانت ٧٤١هـ و٧٤٠

هـ تواتر سقوط البرد بأرض مصر مع ریح سوداء أثر على الزرع ٧٤٥. وفي سنة )٩٧(باالجران

  .)٩٨(واالشجار واالنعام

هـ وأعقبه برد حتى وصل الى االسكندریة ٧٤٦بالد برقة سنة  وسقط مطر عظیم في

والبحیرة والغربیة والمنوفیة* والشرقیة فأفسد محاصیلها الزراعیة وال سیما الفول فأتلفه عن 

هـ حدث بمصر حر شدید لم یعهد مثله من قبل، وأعقبه ریح مرت ببالد ٧٤٨آخره، وفي سنة 

ا أدركت الغالل لحقها بعض صق بالزروع، ولمالبحیرة والغربیة تحمل ترابًا أصفر ل

هـ عم الوجه البحري، ونزل معه برد قتل ٧٥٦. وسقط مطر في غیر آوانه سنة )٩٩(الهییف
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عدد كبیر من االغنام واتلف أغلب المزارع بسبب السیل، وهبت ریح غربیة بمصر والقاهرة 

وأعمالها ریاح عاصفة  هـ هبت بالقاهرة٧٧٠. وفي سنة )١٠٠(هـ اسقطت عدة أماكن٧٥٧سنة 

  .)١٠١(اسقط اعداد كبیرة من النخیل

هـ لكنه كان زلزاًال قلیًال، وأمطرت السماء بالقاهرة ٧٨٧ووقع زلزال في القاهرة في سنة 

  .)١٠٢(هـ حتى خاض الناس بالمیاه فأرتفعت أسعار الغالل لهذه السنة٧٩٥مطرًا غزیرًا سنة 

هـ هبوب الریاح المریسیه، فكانت عامة ٨٠٦وتوالى في شوال وذي القعدة من سنة 

وذات سموم وحر شدید مع غیم مطبق، ورعد ومطر قلیل هلك من جرائها في نیل مصر 

هـ هافت اغلب المحاصیل الزراعیة وال سیما الشعیر ٨١٣. وفي سنة )١٠٣(حصر لها خالئق ال

هـ هطل ٨١٧. وفي بدایة سنة )١٠٤(القمح مائتین درهمبسبب ریح هبت على مصر فبلغ أردب 

  .)١٠٥(مطر غزیر وسقط معه برد بقدر البندقة تراكم على أسطح الدور فخرب عدد منها

هـ أستمرت ثالثة أیام بلیالیها فسقط سور المدینة وعامة ٨٢٢وحدثت زلزله في سنة 

الغالل فبلغ أردب الشعیر  دورها، فخرج الناس الى الصحراء، وفي هذه السنة ارتفعت اسعار

مائتین وخمسین درهمًا والفول مائتین وعشرین، وكان سبب هذه الزیادة بالغالل إن فصل 

وفي شهر محرم لسنة  .)١٠٦(الخریف إنتهى ولم یسقط المطر بالوجه البحري فلم ینبت الزرع

فأنخفضت هـ اغاث اهللا الزرع بالوجه البحري، واسقاها فأخصبت بعد أن كانت جافة ٨٢٣

هـ لغزارة ٨٢٦وفي سنة  .)١٠٧(اسعار الغالل قلیًال، واخصبت المحاصیل الزراعیة والمراعي

االمطار واستمرارها ایامًا، وكان المطر عامًا ألرض مصر قبلیها وبحریها، وسقط برد كبار 

ببالد البحیرة یتعجب من كبره، ثم اعقبها ریاح قویة أسقط في ناحیة أبیار* الف ومائتان 

خلة، كما إهلكت هذه الریاح ببالد الصعید كمیات كبیرة من طیور الزرازیر، ثم جاء جراد من ن

ناحیة الحجاز متوجهًا الى أرض مصر، فلما وافى الطور أهلكه المطر عن آخره ولوال أن 

أهلكه المطر لكان له تأثیر كبیر على المحاصیل الزراعیة، ولكثرة المطر والبرد أتلف أعداد 

المحاصیل الزراعیة في نواحي مصر. فأرتفعت بسبب ذلك أسعار الغالل لهذه  كبیرة من

اعداد كبیرة من الدواب  هـ أهلك٨٢٧السنة، وأستمر هطول االمطار والبرد في سنة 

هـ هبت ریاح مریسیه استمرت أكثر من عشرة ایام، فتعذر ٨٢٩. وفي سنة )١٠٨(باالریاف

احل من الغلة، وانعدم وجود القمح والخبز اصحاب المراكب السفر بالنیل فأنكشف الس

بالصعید فأرتفعت االسعار ببالد الصعید لكن سعر اللحم انخفض ألنه هزیل وذلك لقلة علف 
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هـ فأغرقت بسببها ثالثة عشر مركبًا في ٨٣٠. وكثرت الریاح العاصفة في سنة )١٠٩(البهائم

. )١١٠(متوجه نحو دمیاط بحر الملح كانت محملة ببضائع من ناحیة صیدا وبیروت وكانت

هـ فتعذر بسببها سیر المراكب بالنیل، ٨٣١وتوالت هبوب الریاح المریسیه ثالثین یومًا في سنة 

هـ هطلت أمطار غزیرة في أثناء فصل الخریف، وأمطرت بردًا ٨٣٢وفي شهر محرم من سنة 

عار اللحوم ر، وأرتفعت أسبقدر بیضة الدجاجة ومادونها، فهلك فیه الدجاج والغنم والبق

  .)١١١(والغالل

   :د ان:

هـ ٧٤٩هـ و٧٤٨هـ و٧٤٧أشتد فساد العربان بالصعید والفیوم واالطفیحیة* في سنة 

وكثر سفكهم للدماء، ونهب الغالل من االجران، مع هیف الغلة، وقطعوا الطرقات على 

وقلت الغالل، لقوة المفسدین  المسافرین، فلم یردعهم السلطان ألشتغاله بلهوه، فتوقفت االحوال

هـ كثرت حروب أهل الصعید، ونهبهم ٧٥٢. وفي سنة )١١٢(وقطاع الطرق بأرض مصر

هـ فكبسوا ناحیة ملوى وقتلوا من ٧٥٤للغالل ومعاصر السكر، وزداد أهل الصعید فسادًا سنة 

ع بعض سكانها نحو ثالثمائة رجل، ونهبوا معاصرها وذبحوا أبقارها، وقام عرب منفلوط بقط

الجسور باألشمونین، وعندما بلغ السلطان ما حل بالبالد جرد الیهم قوة وهاجمهم، لكن 

. وخرج العربان عن الطاعة )١١٣(المفسدین أخذوا حذرهم فتفرقوا وأختفوا عن اعین السلطان

هـ وقطعوا الطرقات، وهجموا على مغل األمراء واألجناد وكسروها ٧٥٥بالوجه القبلي في سنة 

ما فیها من الغالل، وأخذوا أموال الناس بالباطل، وأستمر عبث العربان بالصعید سنة  ونهبوا

كاملة، فأتخذ السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون* التدابیر الالزمة من أجل التخلص 

  .)١١٤(من أهل الفساد فقتل من العربان اعداد كبیرة، فقظى على تلك الفتنة

هـ وبالوجه القبلي والوجه ٨٢٠وكثر فساد العربان ببالد الجیزة وكورة البهنسي* سنة 

. وأشتد عبث المفسدین وقطاع )١١٥(البحري، ونهبهم للغالل وقطعهم الطرقات على المسافرین

هـ، وفحش قتل االنفس، وأخذهم لألموال ظلمًا من الناس وأصبحت االسواق ٨٢٤الطرق سنة 

(كاسدة والبضائع بأیدي التجار بایرة، واالحوال واقفة، والشكایة قد حسب وصف المقریزي 

. والناس على أختالف طبقاتهم قد )١١٦(عمت، فال تجد إّال شاكیًا وقوف حاله، وقلة مكسبه)

  .)١١٧(غلب علیهم الفقر لكثرة ما حل بهم من هؤالء المفسدین
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  د :د اس:

هـ من سلطة العادل كتبغا ضربت ٦٩٥ففي سنة تعتبر العملة مرآة الحكم القائم 

الفلوس، وتوقفت احوال الناس عنها لخفتها، وفي هذه السنة نودي أن توزن الفلوس بالمیزان، 

  .)١١٨(وكان هذا األمر أول ما عرف بمصر من وزن الفلوس والمعاملة بها وزنًا ال عدداً 

اع االقتصادیة بالقاهرة سنة إن كثرة الفلوس وقلة وزنها أسهم كثیرًا في تدهور األوض

، فتأثرت أسعار الغالل جمیعها، السیما سعر القمح اذ ارتفع من عشرین درهمًا لألردب هـ٧٠٥

الى أربعین فأتخذ السلطان التدابیر الالزمة لحل هذه االزمة فضرب فلوسًا جدد وأصبحت 

احوالهم  . وتوقفت)١١٩(الفلوس الخفاف بدرهمین ونصف للرطل فأستقرت احوال الناس

هـ بسبب كثرت الفلوس المزیفة فكانت المعاملة بها عددًا من كل ٧٢٠االقتصادیة في سنة 

درهم فضة عدة ثمانیة وأربعین فلسًا من ضرب السلطان، فخففوا وزنها وصار الفلس زنته 

سدس درهم فزادت أسعار الغالل كلها، عندما ارادوا أن یكون تعامل الفلوس بالمیزان، ویكون 

طل منها بثالثة دراهم فضة، فشكى الناس ذلك الى والي القاهرة فحاسب ارباب المعایش كل ر 

وضربهم بالمقارع، وامر أن یكون التعامل بالفلس الذي علیه بقجة* ألنه من دار الضرب 

السلطانیة، لكن أهل الغش عملوا فلوسًا خفافًا علیها بقجه فشق هذا االمر على الناس، فقرر 

وس جدد زنة الفلس منها درهم، وضرب منها نحو ثمانین ألف رطل، السلطان ضرب فل

هـ، لكن المحتسب ألزم سماسرة ٧٤٥. وتكرر هذا االمر سنة )١٢٠(فأستقرت احوال الناس

الغالل أّال یزیدوا علیها شیئًا فلم یتجاسر أحد منهم على زیادة السعر، وأمر المحتسب أن ال 

السلطان، ثم ألزم الناس بحمل ما عندهم من الفلوس یؤخذ من الفلوس اال ما علیه سكة 

هـ اغلقت  ٧٤٩. وفي سنة )١٢١(والذهاب بها الى دار الضرب من أجل ضربها فلوسًا جدد

  .)١٢٢(بسبب غش الفلوس بالرصاص والنحاس اكثر المحالت التجاریة

 هـ، وبطل بیعهم وشراؤهم، ألن الحكام أمروا٧٨٣وقل جلب البضائع من المنشأ سنة 

أن تكون الفلوس العتق* كل رطل بدرهم وثلث بدًال من درهم ونصف للرطل، ألنهم ضربوا 

فلوسًا جدد وعملوا علیها رنكه، لكن هذا االمر أبطل وبقیت الفلوس على ما كانت علیه 

، تولى محمود بن علي األستادار أمر االموال *. ولما كانت ایام الظاهر برقوق)١٢٣(سابقاً 

ث زیادة كبیرة بالفلوس، وجنى لنفسه أمواًال طائلة، وضمن دار الضرب السلطانیة، فأحد

بالقاهرة بجملة من المال طول فترة اقامته بالحكم، واتخذ دار ضرب لعمل الفلوس باالسكندریة 
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فكثرت الفلوس بایدي الناس كثرة بالغة، وعظم رواج الفلوس، وكثر الذهب بأیدي الناس، 

هـ نودي بالقاهرة أن تكون الفلوس بأثني عشر درهمًا ٨١٤ة . وفي سن)١٢٤(وأرتفعت أسعاره

للرطل فعجز الناس عن شراء الخبز، وحین علم السلطان بذلك غضب غضبًا شدیدًا، وهم أن 

یعمل السیف في رقاب الناس، وحرق اسواقهم لكنه كف عن ذلك وتتبع من قام بهذا العمل، ُ

أن تكون الفلوس لكل رطل ستة دراهم وقبض على عدد منهم وضربهم بالمقارع، ثم نودي 

  .)١٢٥(فسر الناس بذلك

ومن هذا یتضح أن التالعب بالفلوس بین الزیادة والنقصان یخلق االرباك وعدم 

  ، مما یؤدي الى تدهور االوضاع االقتصادیة للدولة.باألسواقاالستقرار 

:  ءة وا ظ :  

 الوضاع االقتصادیة هي ظلم الوالة واعوانهم،ومن االمور التي أدت الى تدهور ا

هم ویبین لنا المقریزي ان سبب ذلك هو عدم كفاءة رجال الدولة في ادارة شؤونها الن غالبیت

، اذ قال تولى احد باعة السكر وهو شرف الدین محمد بن تولوا مناصبهم عن طریق الرشوة

ح حسبة مصر عن طریق الرشوة ووصف ذلك قائال (فكان هذا من اشنع القبائ علي الجبزي

، أكثر وزیره فخر الدین عمر بن عبدالعزیز السلطنة . وعندما تولى كتبغا)١٢٦()واقبح الشناعات

الخلیلي من المظالم، فجارت حاشیة السلطان وممالیكه على الناس، وطمعوا في أخذ االموال 

  . )١٢٧(والبراطیل والحمیات

هـ شكا الممالیك السلطانیة عن تأخر كسوتهم ألزموا النشو بحملها، ٧٣٧وفي سنة 

ومعها مبلغ عشرین الف دینار، وطلبوا من ناظر المواریث خمسة أالف دینار وبعثوا الى 

االسواق وفتحوا حوانیت التجار، واخذوا كسوة الممالیك وأخفافهم ونعالهم، واستولوا على مركب 

كارم بما فیه من بضائع وطرحوها بثالثة قیمتها على الناس، واخرج النشو من لبعض تجار ال

االهراء عشرة أالف أردب قمح وطرحها على أصحاب الطواحین، وأصبحت حوانیت التجار 

  .)١٢٨(مفتحة واالعوان تنهب ما ترید، فغضب أهل المدینة على تصرفات النشو

ة السالح من العامة تقویة لهم لیقاتلوا وكانت تفرق األموال الطائلة على الزعر* وحمل

مع العسكر، فإشتد خوف الناس لهذا االمر وأزدحمت القاهرة بالزعر وكثر فسادهم، ونهبوا 

نحو ألف أردب شعیر من حواصل االسطبل ومائتي الف درهم من الفلوس الجدد، ونهبوا من 

ربهم من الممالیك من م الغنم الضآن وعدتها نحو األلفي رأس، وأشتد بأس الزعر، وتخطفوا
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وبلغت نفقات الممالیك السلطانیة في كل شهر ألف ألف ومائتي ألف درهم،  .)١٢٩(واالجناد

. وكثرة المصادرات بالقاهرة، وأخذهم لألموال )١٣٠(سوى مالهم من لحم وعلف خیولهم وكسوتهم

هـ أمر السلطان أن یزید في سعر الفدان بأرض مصر ٨١٩. وفي سنة )١٣١(من الناس ظلماً 

من أربعمائة درهم الى ستمائة درهم للفدان، وهذا مما یؤدي الى ارتفاع أسعار الغالل بأستمرار 

. كما أن بعض الوالة قاموا بشراء كمیات )١٣٢(م غالل أرض مصر للسلطان واالمراءألن معظ

بیعونها بأسعاٍر عالیٍة، وهذا نوع من اإلحتكار الذي أدى الى كبیرة من القمح وتخزینها ثم ی

ما إشتدت األزمة االقتصادیة تزاید طمع  هـ عند٨٢٢، ففي سنة ادیةتدهور األوضاع االقتص

 . وعندما اشتد)١٣٣(كارها من اجل الزیادة في اسعارهارجال الدولة وأعوانهم وخزن الغالل واحت

، وبلغ القمح مائتین وخمسین درهما لالردب قال بعض هـ ٨٢٩الغالل ببالد الصعید سنة 

اع من حواصله القمح ، ومنع السلطان ان یبردباُألمراء ال أبیع قمحي اال بثالثمائة درهم لأل

هـ  ٨٣١. وفي سنة )١٣٤(، وامسك خزان القمح ما عندهم فارتفعت اسعار الغالللقلة ما عنده

ضائع واحتكارها طلبا لزیادة الفائدة في اسعارها فعز قام اُألمراء بادخار الغالل وغیرها من الب

، وبهذا اختلت ة همهم اخذ المال باي طریقة امكنواصبح هؤالء الوال باألسواقوجود الغالل 

  . )١٣٥(حوال وضاعت المصالحاأل

عانت جمیع أراضي مصر من أعالها الذي یقال له بالد الصعید وأسفلها الذي یعرف 

یمكن  (ما ال ها، وهي القاهرة من انواع الظلم قال عنه المقریزي:بالوجه البحري، وحاضرت

وصفه بقلم وال حكایته بقول، من كثرته وشناعته فجملته أن الحكام بالقاهرة وأعمالها ما بین 

فالمحتسب بمصر  .)١٣٦()... واالستدار قضاة، ونائب الغیبهمحتسب ووال، وحجاب، و 

البضائع وما تغبن فیه الناس یجبى منهم بضرائب تكون والقاهرة كل ما یكسبه الباعة تغش به 

مقررة لهم وألعوانهم ویصرفونها في مالذهم المنهى عنها. اما القضاة فأن نوابهم یبلغ عددهم 

نحو المائتین، ما منهم اال من ال یحتشم من أخذ الرشوة على الحكم. اما الوالة بالقاهرة 

جمیع ما یسرق من الناس یأخذونه من السراق اذا  نإومصر، وغیرها من سائر والة النواحي، ف

دفع ظفروا بهم، فال یأتون بسارق معه سرقة اال اخذوها منه، وأن لم یجدوا معه سرقة ألزموه ب

، ویزید والة البر ظلمًا على والي مصر والقاهرة فأنهم كانوا ماًال كبیرًا حتى یخلى سبیله

فالحین او العربان، أما اعوان الوالة فلهم أخبار لم یأخذون من وجدوا معه غنمًا أو أبًال من ال

تهواه  یسمع قط بمثل قبحها وشناعتها في أخذهم أموال الناس، والتي كانوا یصرفونها فیما
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. اما الحجاب واعوانهم، فكانوا یأخذون االموال بغیر حق من كل أنفسهم من كبائر الموبقات

جلس ببابه یقال له (رأس نوبه). یضمن له شاك الیهم ومشكو علیه، وكان لكل حاجب رجل ی

نه أمدهم باعًا، وأقواهم في الظلم إاما االستدار ف .)١٣٧(ل یوم قدرًا معلومًا من المالفي ك

ذراعًا، وأنفذهم في ضرر الناس أمرًا، واشهرهم في الفساد ذكرًا، فعندما كانوا یجمعون الضرائب 

مائة دینار اخرى، وكانوا یتتبعون أرباب االموال  المقررة، فاذا جمعوا مائة دینار اخذ اعوانهم

  . )١٣٨(ومصادرتها وأخذهم االموال النفسهم وألعوانهم

وقد جبى االمیر ارغون شاة عندما قدم من بالد الصعید ووصل الى مدینة هو أمواًال  

 ءشيطائلة فما عف وال كف، وأحضر معه من االغنام واالبقار والخیول والسكر والعسل 

  .)١٣٩(كثیر، ثم طرح ما أحضره على الناس بأعلى االسعار

وبالرغم من سوء الوالة وظلمهم للناس بكل الطرق اال اننا نالحظ ان بعض سالطین 

الممالیك قاموا ببعض االجراءات لمعالجة تدهور الوضع االقتصادي ومن هذه االجراءات فعند 

، وكتب ر الى دار العدل وابطل التسعیرةههـ نزل السلطان الطا ٦٦٢ما ارتفعت االسعار سنة 

، ویكون البیع من ویبتین الى ما دون مسمائة اردب كل یوم لضعفاء الناسالى االهراء ببیع خ

ذلك حتى ال یشتري من یخزن الغالل وجمع الفقراء تحت القلعة وكتبوا اسمائهم وكانت 

لفرقتها ثم فرق هؤالء الفقراء  بااللوف وقال السلطان واهللا لو كانت عندي غلة تكفي هذا العام

، وشرع الناس في فتح المخازن ء والتجار والوالة لالنفاق علیهمعلى النواب واالمراء واالغنیا

  .)١٤٠(ر الحال الى ان دخل المغل الجدیدوتفرقة الصدقات فانحط السعر وقل الفقراء واستم

الشام تخفیفا عن  هـ قام السلطان منصور قالوون بارسال العسكر الى ٦٨٢وفي سنة 

الناس لكنه لم ینحط السعر ثم جمع االمراء وكتب ان تفتح اهراء مصر وأمر بأن تفتح شون 

األمراء ففتحت وبیع القمح بخمس وعشرین درهما لالردب ثم الى عشرین ثم الى ثمانیة عشر 

  . )١٤١(وانحط السعرثم استمر حتى قدم المغل الجدید 

وعز القمح واستغاث الناس للسلطان الملك الناصر  هـ ٧٣٦وعندما وقع الغالء سنة 

محمد بن قالوون فجمع االمراء وقال لهم یا امراء شهر علیكم وشهر علي وشهر على اهللا 

، وفتح السلطان حواصله ردب بثالثین درهما ففرج عن الناسففتح االمراء الشون وباعوا كل ا

  .)١٤٢(ب بخمس وعشرین درهما فانحل السعروباع كل ارد
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: اا  

م):حسن المحاضرة في تأریخ مصر ١٥٠٥هـ/٩١١ (ت السیوطي جالل الدین ابو الفضل عبدالرحمن - ١

 ص /١ ، ج)م ٢٠٠٨(بیروت  ،١ والقاهرة، تحقیق، محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة ط

٤٢٩ .  

الخطط واالثار، المواعظ واالعتبار بذكر  م):١٤١هـ/٨٤٥ المقریزي، تقي الدین أحمد بن علي (ت - ٢

 .٦ ص /٣ )، ج١٩٩٨، (بیروت، ١ تحقیق، خلیل منصور، دار لكتب العلمیة، ط

اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطمیین الخلفا، تحقیق، محمد عبدالقادر أحمد عطا، دار الكتب العلمیة،  - ٣

 .٩ ص /١ م)، ج٢٠٠١، (بیروت، ١ ط

 ١ محمد عثمان، دار الكتب العلمیة ط: تحقیقتاریخ المقریزي الكبیر المسمى المقفى الكبیر،  - ٤

 .٩ ص ١ م) ج٢٠١٠(بیروت

انباء الغمر بأنباء  م):١٤٤٨هـ/٨٥٢ (ت ابن حجر العسقالني، شهاب الدین ابو الفضل أحمد بن علي - ٥

 /٤ م)، ج١٩٩٨، (القاهرة، ٢ العمر، تحقیق، حسن حبشي، المجلس االعلى للشؤون االسالمیة، ط

  .١٨٨-١٨٧ ص

؛ عاشور، سعید عبدالفتاح: العصر الممالیكي في مصر والشام، ١٠ ص /١ المقریزي اتعاظ الحنفا، ج - ٦

  .١٥٩ م)، ص١٩٩٣، (القاهرة، ٣ مكتبة االنجلو المصریة، ط

* كتبغا: هو بن عبداهللا المنصوري زین الدین الملقب بالملك العادل من ملوك دولة الممالیك البحریة 

هـ، ینظر: المقریزي: ٧٠٢هـ، ومات سنة ٦٩٦-٦٩٤هـ، وحكم من ٦٣٩بمصر والشام، ولد سنة 

هـ): النجوم ٨٧٤ (ت ؛ ابن تغري بردى، ابو المحاسن جمال الدین٤١٧ ص /٣ المواعظ واالعتبار، ج

؛ ابن ٤٧ ص /٨ م)، ج ١٩٩٢، (القاهرة، ١ الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب العلمیة، ط

بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقیق، محمد مصطفى، (القاهرة،  هـ)٩٣٠ ایاسن محمد بن أحمد (ت

  .١٣٣ ص /١ ت)، ج ال.

*التقاوي المخلدة: هي المؤنة المحفوظة ألجل زراعة االرض في العام القادم. ینظر الدهان، محمد 

  .٤٧ م)، ص ١٩٩٠، (دمشق، ١ أحمد، معجم االلفاظ التاریخیة في العصر المملكوي، دار الفكر، ط

*االهراء: هي االماكن التي تخزن بها الغالل واالتبان احتیاطًا للطوارئ. وكانت ال تفتح اال للضرورة. 

  .٢٥الدهان، معجم االلفاظ، ص

كغم للشعیر. ینظر،  ٥٦كغم حنطة و ٧٣.١٢٥*االردب: هو مكیال مصري للحنطة والشعیر ویساوي 

 .٥٨ م)، ص ١٩٧٠مة كامل العسلي، (عمان، هانتس، فالتر، المكاییل واالوزان االسالمیة، ترج

(بیروت  ١ المقریزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقیق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة ط - ٧

  فما فوق. ٢٥٦ /ص٢ م) ج ١٩٩٧

  .٢٦٧-٢٦٦ ص /٢ المقریزي، السلوك، ج - ٨



مما  رما    

  

  ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٨٥ ( 

 

الجین بن عبداهللا المنصوري *المنصور حسام الدین الجین، هو السلطان الملك المنصور حسام الدین 

هـ، ینظر: المقریزي، المواعظ واالعتبار، ٦٩٨هـ وقتل سنة ٦٩٦سلطان الدیار المصریة تسلطن سنة 

  .٧٠ ص /٨ ؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٤١٧ ص /٣ ج

 .٢٨٠- ٢٧٦ /ص٢ المقریزي، السلوك، ج - ٩

  .٣٧٠/ ص  ٢ ، السلوك جالمفریزي -١٠

  .٤٣١ /ص٢ المقریزي، السلوك، ج -١١

یمر بها  *بوالق: هي ناحیة على جانب النیل، تقلص عنها ماء النیل وصارت هناك رمال وجزائر، وال

هـ قام السلطان الملك الناصر بعمارتها، وعمر فیها جمیع ٧١٣ماء النیل اال أیام الزیادة فقط، وفي سنة 

على ساقیة تنقل الماء أهالي مصر، وصارت بوالق تجاه بوالق التكرور یزرع فیها القصب والقلقاس 

  .٢٣٤ ص /٣ من النیل. ینظر: المقریزي، المواعظ واالعتبار، ج

*قوص: هي مدینة كبیرة عظیمة واسعة قصبه صعید مصر بینها وبین الفسطاط أثنا عشر یومًا، وهي 

هـ): معجم ٦٢٦ محط التجار القادمین من عدن، ینظر: یاقوت الحموي، شهاب الدین ابي عبداهللا (ت

  .١٠١ ص /٧ م)، ج٢٠٠٨، (بیروت، ١ البلدان، دار احیاء التراث العربي، ط

 /٦ *الفیوم: وهي والیة غریبة بینها وبین الفسطاط أربعة أیام. ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج

  .٤٥٣ ص

  .٧٥- ٦٧ ص /٣ المقریزي، السلوك، ج -١٢

 .١٩١، ١٩٠، ٩٢ ص /٣ المقریزي، السلوك، ج -١٣

ونه وهي مخزن الغلة. ینظر: الخطیب، مصطفى عبدالكریم، معجم المصطلحات *الشون: مفردها ش

  .٢٧٨ وااللقاب التاریخیة، ص

؛ المقریزي، اغاثة االمة بكشف الغمة، تحقیق، اكرم علي فرحات، ١٩٩ ص /٣ المقریزي، السلوك، ج -١٤

  .١١٣ م)، ص ٢٠٠٧، (الهرم، ١ الناشر عین للدراسات والبحوث االنسانیة واالجتماعیة، ط

  .٢٠٠ / ص٣ المقریزي، السلوك، ج -١٥

*المطمورة: مكان تحت االرض قد هيء لیطمر فیه الفول ونحوها. ینظر: ابراهیم معصطفى وآخرون، 

  .٥٦٥ ص /٢ المعجم الوسیط، الناشر دار الدعوة، ج

 هـ/٨١٧ *الویبه: أثنان أو أربع وعشرون ُمدَّ ینظر: الفیروز أبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب (ت

، (بیروت، ٤ م): معجم القاموس المحیط رتبة ووثقة، خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، ط ١٤١٤

  .١٤٢٤ م)، ص ٢٠٠٩

  .٢٠١-٢٠٠ / ص٣ المقریزي، السلوك، ج -١٦

*النشو: هو شرف الدین عبدالوهاب بن فضل اهللا المعروف بالنشو، كان كاتبًا مترسًال من اهل مصر، 

الناصر فجعله الناصر كاتب السر وكان متعسفًا للرعیة یصادر أموالهم خدم الملك االشرف والملك 

هـ): ینظر: ابن حجر العسقالني الدرر الكامنة في اعیان المائة ٦٤٠ (ت ویفرض علیهم الضرائب



  د. ز  ماف
  

 ا و دع اور ا

  يا  ل ت 
 

 )٨٦ ( 

 

 م)، ج ١٩٧٢، (الهند، ٢ المعید دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، ط الثامنة، تحقیق، محمد عبد

  .٢٣٨- ٢٣٧ ص /٣

  .٢٤٢ص  ٢١٢ / ص٣ المقریزي، السلوك، ج -١٧

  .٢٤٩ص  /٣ المقریزي، السلوك، ج -١٨

  .٢٦٠/ ص  ٣ المقریزي، السلوك، ج -١٩

  .٤٠٨/ ص  ٣ المقریزي، السلوك، ج -٢٠

  .١٣١ – ٤٦/ ص  ٤ المقریزي، السلوك، ج -٢١

  .٢١٥ – ٢١٤/ ص  ٤ المقریزي، السلوك، ج -٢٢

  .٣٤٥/ ص  ٤ المقریزي، السلوك، ج -٢٣

  .١١٤ – ١١٣، المقریزي، اغاثة االمة ص  ٣٧٤ – ٣٦٣ص /  ٤ المقریزي، السلوك، ج -٢٤

  .٩١ – ٩٠/ ص  ٤ المقریزي، السلوك، ج -٢٥

  .١٧٩، ص  ١٥٤/ ص  ٥ المقریزي، السلوك، ج -٢٦

  .١٩٨/ ص  ٥ المقریزي، السلوك، ج -٢٧

  .٣٥٩/ ص  ٥ المقریزي، السلوك، ج -٢٨

  .٣٧٦/ ص  ٥ المقریزي، السلوك، ج -٢٩

  .٣٨٧ص   ٣٨٥ – ٣٨٤/ ص  ٥ المقریزي، السلوك، ج -٣٠

  .٤٠٢/ ص  ٥ المقریزي، السلوك، ج -٣١

 .٤٢٩/ ص  ٥ المقریزي، السلوك، ج -٣٢

  .٣٠ص   ٦/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٣٣

  .٧١/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٣٤

  .٨٧ / ص ٦ المقریزي، السلوك، ج -٣٥

  .١٠١ – ٩٨/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٣٦

  .١١٤ – ١١٣/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٣٧

  .١٢٠/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٣٨

  .١٤٦/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٣٩

  .١٧٣ – ١٧١/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٤٠

  .٣٩٩ص   ٣٨٨/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٤١

  .٤٠٨ - ٤٠٦/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٤٢

  .٤٨٣ص   ٤٣٦/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٤٣

  .٥٠٥/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٤٤



مما  رما    

  

  ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٨٧ ( 

 

  .٥٠٧ – ٥٠٥/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٤٥

 .٧٧ص  ٦٣/ ص  ٧ المقریزي، السلوك، ج -٤٦

 .١٠١/ ص  ٧ المقریزي، السلوك، ج -٤٧

 . ١٠٩ – ١٠١/ ص  ٧ المقریزي، السلوك، ج -٤٨

 . ١٥٥ص /  ٧ المقریزي، السلوك، ج -٤٩

 . ١٩٦ – ١٩٤/ ص  ٧ المقریزي، السلوك، ج -٥٠

  .٢٥٤/ ص  ٧ المقریزي، السلوك، ج -٥١

 . ٨٧/ ص  ٢ السلوك، ج. المقریزي، ٧٧/ ص  ٢ المقریزي، السلوك، ج -٥٢

 . ٢٦٨ – ٢٦٧/ ص  ٢ المقریزي، السلوك، ج -٥٣

 . ٣٣٩/ ص  ٢ المقریزي، السلوك، ج -٥٤

 . ٣٧٠/ ص  ٢ المقریزي، السلوك، ج -٥٥

. *اسوان: وهي مدینة كبیرة في آخر صعید مصر وأول بالد ٤٣١/ ص  ٢ المقریزي، السلوك، ج -٥٦

 ص /١ یاقوت الحموي، معجم البلدان، جالنوبة على النیل شرقیة وهي في االقلیم الثاني. ینظر: 

١٥٦. 

*االشمونین: وهي مدینة قدیمة أزلیة عامرة آهله، وهي قصبة من كور الصعید االدنى غربي النیل 

  .١٦٣ ص /٢ ذات بساتین ونخیل كثیرة. ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدانن ج

  .٥١٦ ص /٢ المقریزي، السلوك، ج -٥٧

 .٩٥- ٧٤ ص /٣ المقریزي، السلوك، ج -٥٨

*بلبیس: مدینة بینها وبین فسطاط مصر عشرة فراسخ على طریق الشام. ینظر: یاقوت الحموي، معجم 

  .٣٧٧ ص /٧ البلدان، ج

*دمیاط: مدینة قدیمة بین تنیس ومصر على زاویة بین بحر الروم الملح والنیل مخصوصة بالهواء 

 ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، جالطیب وعمل ثیاب الشرب الفائق وهي ثغر من ثغور االسالم. 

  .٣١٤ ص /٤

 .٩٠- ٧٨ ص /٤ المقریزي، السلوك، ج -٥٩

*دمنهور: بلدة بینها وبین االسكندریة یوم واحد في طریق مصر متوسطة في الصغر والكبر. ینظر: 

  .٣١٣ ص /٤ یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج

یة أكثر ما یزرع فیها الكمون وقیل أسمها *تروجه: قریة بمصر من كورة البحیرة من اعمال االسكندر 

  .٤٤١ ص /٢ ترنجة. ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج

*برلس: بلیدة على شاطئ نیل مصر قرب البحر من جهة االسكندریة. ینظر: یاقوت الحموي، معجم 

  .٣١٩ ص /٢ البلدان، ج

  .١٨٦ص  /٤ . المقریزي، السلوك، ج١٦٨ – ١٦٧ ص /٤ المقریزي، السلوك، ج -٦٠



  د. ز  ماف
  

 ا و دع اور ا

  يا  ل ت 
 

 )٨٨ ( 

 

 .٢٤٢/ ص  ٤ المقریزي، السلوك، ج -٦١

 . ٣٤٠ص  ٣١٩ص  ٢٦٧/ ص  ٤ المقریزي، السلوك، ج -٦٢

 . ٣٦٧/ ص  ٤ المقریزي، السلوك، ج -٦٣

 . ١١٤، المقریزي، اغاثة االمة / ص  ٣٧٨ – ٣٧٥/ ص  ٤ المقریزي، السلوك، ج -٦٤

 . ٢٨/ ص  ٥ المقریزي، السلوك، ج -٦٥

 . ١٢٩ص   ١١٩/ ص  ٥ المقریزي، السلوك، ج -٦٦

 . ١٨٤/ ص  ٥ المقریزي، السلوك، ج -٦٧

 . ٢٢١ص   ٢٠٦/ ص  ٥ المقریزي، السلوك، ج -٦٨

 . ٣٢٥/ ص  ٥ المقریزي، السلوك، ج -٦٩

 . ٤١٠/ ص  ٥ المقریزي، السلوك، ج -٧٠

 . ٢٠ – ١٩/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٧١

صعید مصر وهي مدینة جلیلة كبیرة، ینظر یاقوت  : مدینة في غربي النیل من نواحي* اسیوط

 . ١٥٨ص  ١ ، معجم البلدان جالحموي

* هو: بلیدة أزلیة على تل بالصعید بالجانب الغربي دون قوص. ینظر: یاقوت الحموي، معجم 

  .٤٩٠ ص /٨ البلدان، ج

 . ١٠٧ – ١٠٦ – ١٠٣ص  /٦ المقریزي، السلوك، ج -٧٢

مرة نزهة ذات نخل كثیر وشجر وفیر، ینظر، غربي النیل وهي عا* بوتیج: بلیدة بالصعید االدنى من 

  .٣٩٨/ ص  ٢ ، جیاقوت الحموي، معجم البلدان

  .١٦٠ص  ١٤٦ص  /٦ المقریزي، السلوك، ج -٧٣

 .١٨٢/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٧٤

 . ٣٤٨/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٧٥

 .٤٠٩/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٧٦

 . ٤٣٤/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٧٧

 . ٤٩٥ – ٤٩١/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٧٨

 . ٦٩ص  ١٠/ ص  ٧ المقریزي، السلوك، ج -٧٩

 .١٣٠ص  ١٢٨/ ص  ٧ المقریزي، السلوك، ج -٨٠

ن كورة الجیزیة من الحبس الجنوبي، والثانیة من عمل . احداهما مقرى بمصر : اسم الربع* منشیة

لمنشیة ، والرابعة اعاء والصلعاء قریة الى جانبهالصل، والثالثة من عمل أخمیم یقال لها منشیة اقوص

  . ٣٣٠/  ٣٢٩ص  ٨ ، ینظر، یاقوت الحموي، معجم البدان جالكبرى من كورة الدنجاویة

  .١٧٧ص  ١٤٨/ ص  ٧ المقریزي، السلوك، ج -٨١



مما  رما    

  

  ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٨٩ ( 

 

 .٢٠٨ – ٢٠٣/ ص  ٧ المقریزي، السلوك، ج -٨٢

 . ٢٨٠/ ص  ٢ المقریزي، السلوك، ج -٨٣

 . ١١١/ ص  ٣ المقریزي، السلوك، ج -٨٤

*منفلوط: بلدة بالصعید في غرب النیل بینها وبین شاطئ النیل بعد. ینظر: یاقوت الحموي، معجم 

  .٣٣٣ ص /٨ البلدان، ج

 .٣٤٨/ ص  ٣ المقریزي، السلوك، ج -٨٥

 .٣٩٥/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٨٦

  .٤٧٩/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج -٨٧

طاط من ناحیة الصعید. ینظر: یاقوت الحموي، معجم *ناحیة طرا: قریة في شرق النیل قریبة من الفس

  .٢٥٣ ص /٦ البلدان، ج

  .١٤٧/ ص  ٧ المقریزي، السلوك ج -٨٨

  .٦٥ اآلیة*سورة الحج/  -٨٩

 .١٧٧ص  ١٧٦ص  ١٦٩/ ص  ٧ المقریزي، السلوك، ج -٩٠

 . ٢٢٩ – ٢٢٨/ ص  ٧ المقریزي، السلوك، ج -٩١

  . ٤١٧/ ص  ٢ . المقریزي، السلوك، ج١٠٧، ص المقریزي، اغاثة االمة -٩٢

*اسنا: مدینة بأقصى الصعید ولیس وراءها إال أدفوا وأسوان ثم بالد النوبة وهي على شاطئ النیل من 

  .١٥٤ ص /١ الجانب الغربي. ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج

*ارمنت: كورة بصعید مصر بینها وبین قوص في سمت الجنوب مرحلتان ومنها الى مدینة أسوان 

  .١٣٢ ص /١ یاقوت الحموي، معجم البلدان، جمرحلتان. ینظر: 

  .٤١٧/ ص  ٢ المقریزي، السلوك، ج -٩٣

*الدقهلیة: بلدة بمصر على شعبة من النیل بینها وبین دمیاط أربعة فراسخ. ینظر: یاقوت الحموي، 

  .٣٠٣ ص /٤ معجم البلدان، ج

  .٢٤٣ ص /٨ *المرتاحیة: من كورة مصر البحریة. ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج

 .٧٢ص  ٥٩/ ص  ٣ المقریزي، السلوك، ج -٩٤

 . ١١١/ ص  ٣ المقریزي، السلوك، ج -٩٥

 . ٢٤٧ص  ٢٤٢/  ص  ٣ المقریزي، السلوك، ج -٩٦

 . ٣٠٠ص  ٢٧٦/ ص  ٣ المقریزي، السلوك، ج -٩٧

  . ٤٢١/ ص  ٣ المقریزي، السلوك، ج -٩٨

  .٣٣٤ ص /٨ ، ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج*المنوفیة: من قرى مصر القدیمة

  .٦٤ص ١٨ / ص ٤ المقریزي، السلوك، ج -٩٩

 .٢٢٧ص  ٢٢٢/ ص  ٤ المقریزي، السلوك، ج - ١٠٠
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 . ٣٢٦/ ص  ٤ المقریزي، السلوك، ج - ١٠١

 . ١٣٩ص  ٧٧/ ص  ٥ المقریزي، السلوك، ج - ١٠٢

 . ١٠٦/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج - ١٠٣

 . ٢٥٧/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج - ١٠٤

 . ٣٦١/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج - ١٠٥

 . ٥١١ص  ٤٩٢/ ص  ٦ السلوك، جالمقریزي،  - ١٠٦

  . ٦/ ص  ٧ المقریزي، السلوك، ج - ١٠٧

هـ): آثار البالد ٦٨٢ (ت *ابیار: مدینة بقرب االسكندریة. ینظر: القزویني، زكریا بن محمد بن محمود

  .١٣٨ م)، ص١٩٩٨(بیروت،  وأخبار العباد، دار صادر

 .٧٨ – ٧٧/ ص ٧ المقریزي، السلوك، ج - ١٠٨

 . ١٣١ – ١٣٠ / ص٧ المقریزي، السلوك، ج - ١٠٩

 . ١٤٨ص  / ٧ المقریزي، السلوك، ج - ١١٠

  . ١٨٥ – ١٧٠/ ص  ٧ المقریزي، السلوك، ج - ١١١

*األطفیحیه: بلد بالصعید االدنى من ارض مصر على شاطئ النیل في شرقیه. ینظر: یاقوت 

  .١٧٧ ص /١ الحموي، معجم البلدان، ج

 .٧٩ص  ٤٩ص  ٢٨/ ص ٤ المقریزي، السلوك، ج - ١١٢

  .١٨٤ص  ١٤٤/ ص  ٤ المقریزي، السلوك، ج - ١١٣

*الناصر محمد بن قالوون: هو السلطان الملك الناصر ابو الفتوح ناصر الدین محمد ابن السلطان 

الملك المنصور سیف الدین قالوون الصالحي النجمي االلفي سلطان الدیار المصریة. ینظر: 

  .٣٥ ص /٨ ج؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ٤١٧ ص /٣ المقریزي، المواعظ واالعتبار، ج

  .١٩١/ ص  ٤ المقریزي، السلوك، ج - ١١٤

*كورة البهنشي: مدینة بمصر من الصعید االدنى غربي النیل. ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، 

  .٤٠٦ ص /٢ ج

  .٤٣٤ص  ٤٣٠/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج - ١١٥

  .٢٦/  ص  ٧ المقریزي، السلوك ، ج - ١١٦

 .١٠٩/ ص  ٧ المقریزي، السلوك، ج - ١١٧

 . ١٤٥/  ١٤٤اغاثة االمة، ص المقریزي،  - ١١٨

  . ٣٩١/ ص  ٢ المقریزي، السلوك، ج - ١١٩

  .٢٧ هامش /٣ *بقجه: وهي عالمة سلطانیة خاصة بدار الضرب. ینظر: المقریزي، السلوك، ج

 . ٤١٨/ ص  ٣ . المقریزي، السلوك، ج٤٧ص  ٢٦ ص /٣ المقریزي، السلوك، ج - ١٢٠
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  .٨٠/ ص  ٤ المقریزي، السلوك، ج - ١٢١

دیة غیر مصكوكة، وهي مكسرة من النحاس االصفر واالحمر، وكانت *الفلوس العتق: قطع نق

 تستعمل مع الفلوس المسكوكه. ینظر: الدهان، معجم االلفاظ التاریخیة في العصر المملكوي، ص

١١٢.  

  .١٢٨ ص /٥ المقریزي، السلوك، ج - ١٢٢

العثماني، تولى أمر  *الظاهر برقوق: هو السلطان الملك الظاهر ابو سعید برقوق بن آنص الجركسي

هـ. ینظر: المقریزي، ٨٠١هـ، وكان اعظم ملوك الشراكسة توفي سنة ٧٨٤السلطنة بمصر سنة 

 .٤٢١-٤٢٠ ص /٣ المواعظ واالعتبار، ج

  .١٤٥ المقریزي، اغاثة االمة، ص - ١٢٣

  .٣٠٥-٣٠٣/ ٦ المقریزي، السلوك، ج - ١٢٤

  .١٥١/ ص  ٦ المقریزي، السلوك ج - ١٢٥

 .١٤٤المقریزي، اغاثة االمة، ص  - ١٢٦

  .٢١٦/ ص  ٣ المقریزي، السلوك، ج - ١٢٧

*الزعر: والزعرة والزعر، جمع زاعر، وهو اللص والمحتال والعیار والخرفوش والمتشرد. ینظر: ابن 

 هـ)، ج١٤١٤ هـ)، لسان العرب، دار صادر، (بیروت٧١١ منظور، جمال الدین محمد بن مكرم (ت

  .٣٢٣ ص /٤

  .٢٣٠-٢٢٦ ص /٥ المقریزي، السلوك، ج - ١٢٨

  .١٧٢-١٧١ ص /٦ السلوك، ج المقریزي، - ١٢٩

  .١٧٩ ص /٦ المقریزي، السلوك، ج - ١٣٠

 .٤٠٦ص  /٦ المقریزي، السلوك، ج - ١٣١

 .٥٠٥/ ص  ٦ ج السلوك، المقریزي، - ١٣٢

 . ١٣١/ ص  ٧ المقریزي، السلوك، ج - ١٣٣

 . ١٧٩/ ص  ٧المقریزي، السلوك، ج  - ١٣٤

 .  ١٤٥؛ المقریزي اغاثة االمة ص ٤٣٣ص  ٤٣١/ ص  ٦المقریزي، السلوك، ج  - ١٣٥

 . ٤٣٣ – ٤٣٢/ ص  ٦ السلوك، ج المقریزي، - ١٣٦

 . ٤٣٣/ ص  ٦ المقریزي، السلوك، ج - ١٣٧

 . ٧٨/ ص  ٧ المقریزي، السلوك، ج - ١٣٨

 . ٦ – ٥/ ص  ٢ المقریزي، السلوك، ج - ١٣٩

 . ١٧٨/ ص  ٢ المقریزي، السلوك، ج - ١٤٠

  .١١٣المقریزي، اغاثة االمة، ص  -١٤١

 


