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 1حمساء حبيش الدوسري

 
وفي العصر  م،1517هـ///////  923كان استقرار المغاربة في مصر سابقا للفتح العثماني في مصر في سنة : الملخص

وقد ركزت هذه الدراسة على دور أسرة آل الشرايبي المغرب. العثماني شهدت مصر هجرة واسعة النطاق من بالد 

في االقتص////اد  -بوص////فها واحدة من أكبر ااس////ر التجارية والرأف مالية في مص////ر لبان المدة المحددة للدراس////ة  –

المص//ري و والنش//ات التجاري داصر مص//ر وصارمها و من صالل دور//يح دورهت كوس//يع دجاري فاعر في التجارة 

للى مانب دأكيد دورهت كخلية امتماعية متحركة صارج حدود  ،حر ااحمر بين مصر والحجازالبالشرقية عن تريق 

حيث عملوا كوس///طاء دجاريين لفرل العا لة  ،امتدت فروعها للى البحر ااحمر واس///تقر أفرادها في الحجاز ،مص///ر

خذدها معامالدهت التجارية والتنظيمات التي اد ،عن تريق الش/////بلات التجارية التي ربطه بينهما ،المقيمة في مص/////ر

والطرق التي ادبعها هؤالء التجار لجعر نش//////اتهت التجاري يتوافق مت المس//////تجدات االقتص//////ادية  ،بمختلف أنواعها

واصتيار هذه ااسرة كعنوان لمورول الدراسة لنما هو دوريح لدورها االقتصادي اللبير في  واالمتماعية المتغيرة .

للى مانب دقييت هذا الدور  دوافرت،ا التجارية بالحجاز وفقا للمصادر المتنوعة التي وعالقته الخارمية،دجارة مصر 

 .قات التجارية بين البلدين آنذاكاالقتصادي اللبير بوصفه أهت عوامر استمرار العال

 .الحجاز ،مصر ،العالقات التجارية المغربية،أسرة الشرايبي المفتاحية: الكلمات 

 

The role of the Al-Sharabi family in Morocco in the commercial relations 

between Egypt and the Hijaz (1040 - 1205 AH / 1630-1790 AD) 

Hamsa Habeish Al-Dossary 

Abstract: The stability of the Moroccans in Egypt was before the Ottoman conquest in 

Egypt in the year 923 AH / 1517 AD, and in the Ottoman era, Egypt witnessed a large-

scale migration from the countries of Morocco. This study focused on the role of the Al-

Sharabi family - as one of the largest commercial and capital families in Egypt during the 

period specified for the study - in the Egyptian economy, and commercial activity inside 

and outside Egypt, by clarifying their role as an effective commercial mediator in eastern 

trade through the Red Sea between Egypt and Hijaz, in addition to confirming their role 

as a mobile social cell outside the borders of Egypt, its branches extended to the Red Sea 

and its members settled in Hijaz, where they worked as commercial brokers for the branch 

of the family residing in Egypt, through the commercial networks that linked them, and 

the organizations that their commercial dealings took with various Anu Passion for, and 

methods followed by these traders to make their activities in line with the business of 

economic and social developments in the changing. The choice of this family as the title 

of the subject of the study is an illustration of its great economic role in Egypt's foreign 

trade, and its commercial relationship with Hijaz according to the various sources that 

were available, along with an evaluation of this great economic role as the most important 

factors in the continuation of trade relations between the two countries at that time. 

Keywords: Al-Sharabi family in Morocco, commercial relations, Egypt, Hijaz. 
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 مقدمة الدراسة
الحمد هلل والص///الة والس///الم على س///يد الخلق والمبعوب اامين نبينا محمد وعلى آله وص///حبه 

 ومن سار على هديه ورشده للى يوم الدين، أما بعد:

م، وفي 1517هـ/// 923كان استقرار المغاربة في مصر سابقاً للفتح العثماني في مصر في سنة 

سعة النطاق من ب الد المغرب اسباب عديدة سوف دبرزها العصر العثماني شهدت مصر هجرة وا

هذه الدراس//ة في حينها، حيث أدال لهت نظام الحلت العثماني آنذاك، القا ت على عدم ور//ت قيوداً على 

حركة الس////لان ودنقالدهت بين والياده، أن دؤدي دوراً بارزاً في أحداب مص////ر في دلك المدة المحددة 

ص////ادية والثقافية واالمتماعية، حيث كان لهت دأميرهت للدراس////ة في مختلف موانبه الس////ياس////ية واالقت

 وملانتهت داصر المجتمت المصري.

دن دلك المدة،  وقد ركزت هذه الدراس//ة على دور أس//رة آل الش//رايبي في االقتص//اد المص//ري لبا

حيث كان دوراً ليجابياً فاعالً، نتيجة للنفت االقتص/////ادي الذي عاد على المجتمت المص/////ري من وراء 

لنش/ات االقتص/ادي عن تريق نش/ات المغاربة التجاري داصر مص/ر وصارمها، والمد الجغرافي هذا ا

الذي ادخذده معامالدهت التجارية بمختلف أنواعها، والرصاء االقتص//////ادي الذي دمتعوا به وأس//////بابه، 

والطرق التي ادبعها هؤالء التجار لجعر نش//////اتهت التجاري يتوافق مت المس//////تجدات االقتص//////ادية 

تماعية المتغيرة، حيث أن دلك ااس//ر المغربية لت دنتش//ر في مص//ر وحدها، بر كانه لها فرول واالم

دن هذه الحقبة، مما أس////هت في دفعير دور هذه  في العديد من أنحاء العالت اإلس////المي، ومنها الحجاز لبا

هت العا الت في دجارة مص////ر الخارمية عن تريق الش////بلات التجارية التي ربطه بينها، وس////يطرد

على حركة التجارة بين مصر ودلك البلدان، ودنافسهت القوي مت العناصر التجارية ااصرى كالشامية 

والتركية في دجارة الش///رق، مت دورهت كوس///يع دجاري فاعر في التجارة الش///رقية عن تريق البحر 

ارة المصرية ااحمر، حيث ركزوا نشاتهت على التجارة الدولية العابرة، التي كانه أكثر أدوات التج

 لدراراً للربح ودلوين الثروة.

وقد ركزت الدراسة على أسرة آل الشرايبي المغربية بوصفها واحدة من أكبر ااسر التجارية 

دن المدة المحددة للدراس/////ة، حيث كانه حياة أفراد دلك ااس/////رة في بيه  والرأف مالية في مص/////ر لبا

شتراكهت في رأف مال واحد للعا لة مدعاة للى دعت دورهت االقتصادي في مصر للى مانب  واحد وا

دأكيد أهميتهت كخلية امتماعية اقتص//ادية متحركة صارج حدود مص//ر، حيث دحول أفراد هذه ااس//رة 

مت مرور الزمن من دجار في مص///ر للى بيوت دجارية عا لية مؤس///س///ية، امتدت فروعها للى البحر 

ا كوس///طاء دجاريين لفرل العا لة المقيمة في ااحمر، واس///تقر بعف أفرادها في الحجاز، حيث عملو

 مصر.

سة لنما هو دوريح لدورها االقتصادي اللبير في  واصتيار هذه ااسرة كعنوان لمورول الدرا

دن دلك المدة المحددة للدراس///ة وفقاً للمص///ادر  دجارة مص///ر الخارمية، وعالقتها التجارية بالحجاز لبا

ت هذا الدور االقتص///ادي اللبير بوص///فه أهت عوامر اس///تمرار المتنوعة التي دوافرت، للى مانب دقيي

 العالقات التجارية بين البلدان آنذاك.

وقد قس////مه الدراس////ة للى: مقدمة دركزت على صطة الدراس////ة وأهدافها، مت محتوى الدراس////ة 

 ويشتمر على صمسة أقسام، هي:

 القست ااول بعنوان: )عوامر الهجرة المغربية للى مصر(.

 الفاسي في مصر(. –اني بعنوان: )بداية التوامد المغربي القست الث

 القست الثالث بعنوان: )أماكن دوامد أسرة آل الشرايبي في مصر(.

القست الرابت بعنوان: )عالقة أسرة آل الشرايبي االمتماعية بأفراد المجتمت في مصر(، ويشمر 

 على مالمة عناصر، هي:

 عالقتهت بأفراد السلطة الحاكمة. (1)

 عالقتهت بالعلماء وأصحاب السلطة الشرعية. (2)

 عالقتهت بااسر المغربية ااصرى. (3)
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 القست الخامس بعنوان: )دور أسرة آل الشرايبي في الحياة االقتصادية في مِصر(.

 ويشتمر على أربعة عناصر، هي:

 التزامادهت في ااراري الزراعية. (1)

 نشاتهت في التجارة الداصلية.( 2)

 تنظيمات التجارية الداصلية للتجار:ال( 3)

 منصب شاه بندر التجار.( أ) 

 شيوخ ااسواق والوكاالت والطوا ف الحرفية.( )ب 

 الفئة المعاونة لهؤالء الشيوخ:( )مـ 

 النقيب )كتخدا الشيخ(. -

 اللادب. -

 نشاتهت في التجارة الخارمية: (4)

 استقرارهت في الحجاز.( أ) 

 التجاري بين مصر والحجاز.دورهت في التبادل ( )ب 

 التنظيمات التجارية الخارمية للتجار:( )مـ 

 الشبلات التجارية الممتدة. -

 التموير والشركات التجارية. -

 نظام الوكالء والمبعومين التجاريين. -

 .اال تمان -

 نظام الجمارك على الصادرات والواردات. -

 نظام االستثمار في المراكب التجارية. -

 دضمنه أهت النتا ج التي دوصله لليها الدراسة، للى مانب دوصيادها.أما الخادمة: فقد 

أما مصادر الدراسة ومرامعها، فتشمر أهت المصادر والمرامت المتنوعة التي استقه منها 

 الدراسة معلومادها، وهي مهمة ومتعددة، ومردبة حسب أهميتها.

 هذا وهللا ولي التوفيق فهو حسبي ونعت الوكير.
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م(، كما 1171-969هـ 567-358كان للمغاربة ومود قوي في مصر منذُ العصر الفاتمي )

م( هجرة مغربية قوية للى مصر، صاصة بعد 1517-1250هـ 923-648شهد العصر المملوكي )

، وفي العصر العثماني كان المغاربة أكبر تا فة لسالمية (1)م1492هـ 898سقوت غرناتة في سنة 

ً في المدن وافدة على  مصر، وقد انتشروا في أغلب المدن المصرية، وللنهت كانوا أكثر وروحا

 .(2)المصرية اللبرى كالقاهرة واإلسلندرية ورشيد وتنطا والفيوم وأسيوت

 أوالً: عوامل الهجرة المغربية إلى مصر:

العصر العثماني كان هناك العديد من العوامر التي حدمه في بلدان المغرب أو حتى في مصر أمناء     

 أدت للى هجرة واسعة النطاق من المغرب للى مصر، ويملن دحديدها في العوامر اآلدية:

المغربي  -على المغرب العربي، وما دردب عليه من حدة الصرال ااسباني ااسباني: الضغع أوالً 

الساحلية في شمال العثماني في شمال لفريقيا والذي امتد حوالي مالمة قرون، ومهاممة أسبانيا المدن 

لفريقيا منذ أواصر القرن التاست الهجري الخامس عشر الميالدي، وازدياد حددها ورراودها في القرن 

العاشر الهجري  السادف عشر الميالدي، وما دبعه من أعمال القتر والتعذيب في الوقه الذي فقدت 

، حيث كانه هذه ااورال عوامر (3)فيه البالد وحددها السياسية على لمر ددهور ااورال االقتصادية

ترد للى المشرق، قابله في الجانب اآلصر عامر مذب متمثر في أقطار الشرق وبخاصة مصر، التي 

كانه في مأمن من هذه الهجمات الشرسة من ناحية، وبيئة مناسبة لهؤالء الوافدين، دوفرت فيها 

ية أم مهنية من ناحية أصرى، فادخذوها الحرية التامة لممارسة أنشطتهت المختلفة سواء أكانه دجار

 .(4)موتناً لهت

ااورال السياسية واالقتصادية في بلدان المغرب العربي، حيث كان من آمار الطرد الجماعي  ثانياً:

للمسلمين من ااندلس ونزول أعداد كبيرة منهت للى الشمال اإلفريقي حدوب العديد من المشلالت 

دن المدة االمتماعية واالقتصادية في و اليات الشمال اإلفريقي، كما دعرره بلدان المغرب العربي لبا

الممتدة من القرن العاشر الهجري السادف عشر الميالدي للى منتصف القرن الثاني عشر الهجري  

الثامن عشر الميالدي للى أورال سياسية غير مستقرة سواء بسبب الهجمات ااسبانية المتلررة أو 

ً بين رؤساء البحر اادراك واامراء المحليينبسبب الصرال المل مما أدى للى هجرة  (5)تهب دا ما

أعداد كبيرة من سلان شمال لفريقيا للى مصر، كما شهدت المغرب في عهد السلطان موالي لسماعير 

                                                 
هـ///، بدأوا في دنفيذ مخططهت الرامي للى دنصير المسلمين وترد من حاول 1492هـ/// 898( بعد سقوت غرناتة في أيدي ااسبان في سنة 1)

دالحق كر من يبدو  البقاء على دينه منهت، فرفف ااندلسيون هذا التعميد اإلمباري، وأعلنوا الثورات، لالد أنها فشله وأصذت محاكت التفتيش

-963م، اندلعه الثورة المورس//////لية اللبرى بعد قرار فيليب الثاني )1568هـ//////////// 976عليه أية عالمة من عالمات اإلس//////الم، وفي س//////نة 

م( بمنت المورس///ليين من التحدب باللغة العربية، ومحاولة دمجهت في المجتمت ااس///باني، وفي عهد فيليب الثالث 1598-1555هـ///////// 1006

مسلت من أسبانيا( وغدت  140و272م بطرد حوالي )1598هـ/////// 1018م( أصدر قراره الشهير في سنة 1621-1598هـ/////// 1006-1030)

ية الس//فن ااس//بانية والفرنس//ية دنقر أعداداً كبيرة من المورس//ليين للى ش//مال لفريقيا، ومن ر//من دلك ااقاليت التي اس//تقبله الهجرة المورس//ل

س///لس///لة  .(العائلة والثروة )البيوت التجارية المغربية في مصرررر العثمانية المعطي. حس///ام محمد عبد مص///ر. للمزيد من المعلومات. انظر:

 .18-15م، ص ص 2008هـ 1430. القاهرة: الهيئة المصرية العامة لللتاب، 275داريخ المصريين، ل

 (.1. وانظر: صريطة رقت )31( المرمت السابق، ص 2)

 . 21-20( المرمت السابق، ص ص 3)

. القاهرة: الهيئة 241سلسلة داريخ المصريين. ل تجار القاهرة في القرنين السادس عشر والسابع عشر.( سليمان محمد حسين حسانين. 4)

 .219م، ص 2003هـ 1424المصرية العامة لللتاب، 

عروج وصير الدين عن . اس//تطال رؤس//اء البحر اادراك، مثر: ااصوين 21-20المعطي. مرمت س//بق ذكره، ص ص  ( حس//ام محمد عبد5)

تريق الجهاد البحري الذي اش//تد ر//راوة في مطلت القرن العاش//ر الهجري الس//ادف عش//ر الميالدي من دحقيق العديد من االنتص//ارات على 

في  القراص//نة المس//يحيين، حيث اس//تطاعا أن يرس//ما اس//تراديجية مابتة للدولة العثمانية في المغرب العربي، كما كان لخير الدين دور وار//ح

انب دأس//يس ااس//طول العثماني، الذي بدت الحامة لليه في أعقاب حمالت االنتقام المتتالية التي أعددها أس//بانيا مدعومةً بقوى أوروبية للى م

البابوية، لال أنه صالل مهاد ااصوين رد الغزو ااوروبي ظهرت بعف القوى اإلسالمية التي ظله دترقب الفرص لطرد ااصوين واادراك 

الذي لمؤيدين لهما، دمثله في بعف الحلام واامراء المحليين الذين أبعدوا عن الحلت أمام محاوالت ااصوين الجادة في دوحيد البالد، اامر ا

 .أدى للى ش//دة التنافس بين اامراء اادراك والزعماء المحليين. للمزيد من المعلومات عن مظاهر هذا التنافس. انظر: زكريا س//ليمان بيومي

. مدة: عالت المعرفة، 1التحالف الصررررررليبي الماسرررررروني االسررررررتعماري و ررررررر  االتجا  ا سررررررالمي.   -قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين

 .90-77م، ص ص 1991هـ 1411
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سياسية حيث قضى المدة ااولى من حلمه في  ارطرابات (1) م(1726-1671هـ 1082-1139)

، حيث كانه من المدن التي شهدت كثير من االحتجامات (2)قمت الحركات االنفصالية صاصة في فاف

والحركات الثورية، وكان السلطان يرد على ذلك بمصادرة أمالك أكبر دجارها وأموال أبنا ها، كما 

مما أدى للى هجرة عدد كبير منهت للى الشرق ومنها كان يرسر ميشه لجمت ااموال من المواتنين، 

 .(3)مصر

استمرار فلرة الدولة اإلسالمية في لتار الهيمنة العثمانية على أغلب العالت العربي اإلسالمي،  ثالثاً:

وما دردب على هذه الظاهرة من صفوت التمايز القومي أو الجنسي داصر هذه الدولة، أدى للى استقرار 

 .(4)ي مزء من واليات الدولة العثمانية ومن بينها مصرالمغاربة في أ

 ً : تبيعة الحلت العثماني ودورها في دقوية العالقات بين الواليات العربية، لذ أن الدولة العثمانية رابعا

لت دضت قيوداُ على حركة السلان وممارسة نشاتادهت المختلفة في أي بلد من البلدان التي صضعه 

أبناء المنطقة العربية حرية الحركة والتنقر واصتيار البلد الذي يستطيت الشخص لسلطانها، مما أعطى 

أن يمارف فيه نشاتاده االقتصادية والثقافية دون عا ق، فساعد ذلك على استمرار عملية التبادل 

 .(5)االقتصادي ودقوية العالقات االمتماعية والحضارية وسهولة التنقر من ملان للى آصر

 ً د االدجاه المغربي في دلك المدة للى المشرق؛ نتيجة للعالقات العدا ية بين أوروبا : ازدياخامسا

والعرب، وصطورة القرصنة في البحر المتوسع أدى للى اإلبقاء على صع التجارة نشطاً ومفتوحاً بين 

الشرق والمغرب والعلس، مما معر المغاربة يشللون في معظت بلدان المشرق العربي وصاصة مصر 

 .(6)ة لها مقلها في مجاالت الحياة االقتصادية والثقافية واالمتماعيةمالي

 ً : قرب السوق المحلية المصرية من البحر المتوسع وموانئه على الساحلين الشرقي والغربي، سادسا

 .(7)مذبه كثيراً من أبناء البلدان العربية وبخاصة بلدان المغرب العربي لممارسة نشاتهت التجاري فيه

 ً عناية السالتين المغاربة في دعت الومود المغربي في مصر، ويتضح ذلك من صالل العديد  :سابعا

من الرسا ر التي كتبها السالتين المغاربة للحلام المصريين والتي كانه ددور حول المطالبة بتسهير 

ي لقامة المغاربة في مصر والتيسير عليهت في مميت شؤونهت، هذا للى مانب ااهمية القصوى الت

 .(8)أعارها المصريون حلاماً ومحلومين للومود المغربي في بالدهت

 ً : التنظيت الفؤي الذي ساد المجتمت المصري صالل العصر العثماني، والذي سمح لهؤالء المغاربة ثامنا

 .(9)االحتفاظ بأصولهت المغربية

                                                 
سنة 1) سلطنة في المغرب بعد موالي رشيد في  سماعير: دولى ال سنوات حلمه ااولى بالقسوة 1671هـ//////// 1082( موالي ل م، وقد امتازت 

د، والشدة والقمت، زومته صنادة بنه الشيخ بلار بن علي المغافري، له من ااوالد الذكور واإلناب ممانية وستين، ومن العبيد عشرة آالف عب

م، فلانه مدة سلطنته سبعة وصمسين عاماً، ودولى بعد ابنه موالي محمد الذهبي. انظر: 1726هـ 1139وعشرة آالف مارية، دوفي في سنة 

. دحقيق: عبدالرحمن عبدالرحيت عبدالرحمن. أو ررا ا رررارات فيمن تولى مصررر والقاهرة من الوزراء والبارررواتي عبدالغني. أحمد ش//لب

 .496-495م، ص ص 1995هـ 1415. القاهرة: دار اللتاب الجامعي، 2ت

دنصيب السالتين وعزلهت للى حد أن  ( من أهت دلك الحركات الثورية حركات الجيش السلطاني الذي عرف بــــ)ميش عبيد البخاري( في2)

ش//هدت الس//نوات العش//رون اآلدية لوفاة الس//لطان موالي لس//ماعير دنص//يب امني عش//ر س//لطاناً منه ابنه عبدهللا الذي دت دنص//يبه س//ه مرات، 

مرمت س//بق  وصالل فترات الص//رال هذه دعرر//ه فاف والحوار//ر المغربية لهجمات الجيون المتنازعة. انظر: حس//ام محمد عبد المعطي.

 .23ذكره، ص 

 .496الغني. مصدر سبق ذكره، ص  ( أحمد شلبي عبد3)

. س//لس//لة داريخ المص//ريين. م1912تاريخ العالقات المصرررية المغربية منم معلع العصررور الحديثة حتى عام ( يونان لبيب. محمد مزين. 4)

 .175. القاهرة: الهيئة المصرية العامة لللتاب، د.ت، 34ل

. القاهرة: دار الفلر للدراس///ات والنش///ر والتوزيت، 1. درممة. لطيف فرج. ت. المدن العربية الكبرى في العصرررر العثمانيمون( أندريه ري5)

 .40م، ص 1993هـ 1414

-1517الرحيت ))العالقات االقتص////ادية واالمتماعية بين مص////ر والواليات العربية لبادن العص////ر العثماني  الرحمن عبد الرحيت عبد ( عبد6)

. س//لس//لة  ررمن اتا  فصررو  من تاريخ مصررر االقتصررادي واالجتماعي في العصررر العثمانيم، من صالل وما ق المحاكت الش//رعية(( 1798

 .188م، ص 1990هـ 1411. القاهرة: الهيئة المصرية العامة لللتاب، 38داريخ المصريين. ل

 .137( المرمت السابق، ص 7)

 .260-258، ص ص 1. بيروت: دار الفارف، د.ت، مـآلثار في التراجم واألخبارعجائب االرحمن بن حسن الجبردي.  ( عبد8)

 .177( يونان لبيب. مجمد مزين. مرمت سبق ذكره، ص 9)
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ي فريد، فهي موقت مصر والنشات التجاري بها، حيث دتمتت مصر بموقت مغرافي ودجار تاسعاً:

دتوسع بحرين عظيمين، هما: البحر المتوسع في الشمال والبحر ااحمر في الشرق، كما أنها دتوسع 

مالب قارات كانه مهد الحضارات منذ القدم وال دزال محع نشات حضاري واقتصادي كبير، هي: 

ا ورعها الجغرافي آسيا وأفريقيا وأوروبا، وكانه لهذه المنطقة ملانة مهمة لدى بقية العالت يضمنه

كفاصر بين بحرين، لذ يختلف مناخ البالد المطلة على البحر ااحمر والمحيع الهندي وما واالها 

شرقاً حتى الصين عما في حوض البحر المتوسع، ولذلك أصبحه منتجات الشرق نادرة ومطلوبة 

بية والراغبة في في الغرب، وقد مذيه مصر بموقعها االستراديجي هذا العديد من العناصر المغر

في مصر في  المغاربةالثراء والعمر التجاري الضخت، حيث دركز النشات االقتصادي الذي مارسه 

التجارة على روء أن القطاعات التي وفدت للى مصر من المغاربة بهدف ممارسة النشات التجاري، 

 .(1)كانه من التجار

: الحرية التي لقيها التجار المغاربة في مصر، حيث مارسوا نشاتهت التجاري دون فرض أي عارراً 

التجاري وترق استثمارهت لرؤوف أموالهت ما داموا ال يحيقون الظلت بالسلان،  أسلوبهتقيود على 

 حركة التجارة ازدهارمما أعطى الستثمارادهت مجاالً من الحرية االقتصادية، حيث ساعد ذلك على 

دن العصر العثماني واستمراره دون أن دصادف عوا ق دحد  والتبادل التجاري بين الواليات العربية لبا

منها، بر لنها ومدت التشجيت الدا ت مما أدال الفرصة أمام التجار ان يدصلوا ميادين االستثمار ااصرى 

ين الواليات العربية، حيث لتنمية رؤوف أموالهت، كما ساعد ذلك على دقوية العالقات االقتصادية ب

أصبح الباب مفتوحاً أمام أبناء البالد العربية ليستثمر كر منهت رأف ماله في أي بلد شاء، كما كان من 

 .(2)حق أياً من ورمته الشرعيين نقر كامر رأف ماله للى مسقع رأسه متى أراد

هود اإلسالمية : موقت مصر في تريق الحج المغربي، حيث استمرت مصر توال العحادي عشر

وحتى العصر العثماني مركزاً يلتقي فيه حجاج شمال لفريقيا ينطلقون منه للى الحجاز لتأدية فريضة 

، (3)الحج، سواء القادمون بحراً عن تريق البحر المتوسع للى اإلسلندرية أم القادمون براً للى القاهرة

ية في ذهابها وليابها وعند العودة كان فقد كان المغاربة يشللون مزءاً مهماً من قافلة الحج المصر

، كما أدى التجار المغاربة (4)عدد منهت يطيلون مدة لقامتهت في مصر لما للتجارة أو للدراسة والتعليت

المستقرون في مصر دور كبير في دعليت الحجاج المغاربة التجارة، فعند وصول القافلة المغربية للى 

عقد صفقات دجارية مت هؤالء الحجاج، حيث يقدم هؤالء  مصر، كان دجار القاهرة يسارعون للى

الحجاج ومعهت سلت بالدهت، وكانه هذه التجارة من ااهمية بملان لمصر، حتى أنه كان يسمح بدصول 

بضا ت الحجاج معفاة من الرسوم وبدون دفتيش من سلطات الجمارك، وكانه هذه السلت دسمى بلغة 

سلت التي دتحمر النقر لمسافات تويلة دون أن دفسد أو دفقد االقتصاد )السلت المعمرة(، وهي ال

، ومن ناحية أصرى كان قطال من المصريين يعمر في لعداد المؤن التي يحملها الحجاج في (5)قيمتها

)من شهر شوال للى شهر صفر(،  (6)رحلتي الذهاب واإلياب التي دستغرق نحو أربعة أشهر في السنة

جاج المغاربة بضا ت لبيعها في أسواق الحجاز على أن يحصلوا على كما يعطي هؤالء التجار للح

 أقمشة%( من ااربال بعد لصراج رأف المال والمصاريف شريطة أن يشتروا بااموال 10نسبة )

هندية أو بن أو عقاقير تبية من الحجاز، وبذلك انخرت عدد كبير من الحجاج المغاربة في التجارة 

 .(7)بثوا أن فضلوا البقاء في مصر من أمر هذه ااربالالمصرية مت الحجاز، وما ل

: دور المراكز الثقافية في دقوية الروابع االمتماعية واالقتصادية والحضارية بين أبناء ثاني عشر

البلدان العربية، حيث أدت هذه المراكز دوراً مهماً في مذب اافراد لليها من مختلف البلدان العربية 

                                                 
 .29-28( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص ص 1)

 .207وص  195( عبدالرحيت عبدالرحمن عبدالرحيت. مرمت سبق ذكره، ص 2)

 .52و ص  41مزين. مرمت سبق ذكره، ص ( يونان لبيب. محمد 3)

 .26( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 4)

 .60( يونان لبيب. محمد بن مزين. مرمت سبق كره، ص 5)

 .219( سليمان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص 6)

 .26( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 7)
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التي ُومدت فيها هذه المراكز، ولت يقتصر نشات هؤالء على تلب العلت، بر أن لالستقرار في المدن 

امتماعياً في  اندمامهتكثير منهت مارف للى مانب تلبه العلت أعماالً دجارية أو مهنية، مما أدى للى 

 .(1)تمجتمعات البلدان التي انتقلوا لليها واستقروا فيها، حيث ادخذوا من هذه البلدان وتناً مابتاً له

وقد أدى ومود كر من الجامت: اازهر في مص///ر والقرويين في فاف للى عالقة صاص///ة بين مص///ر 

والمغرب دمثله في ذلك التيار من العلماء واافلار، الذي اس//تمرت دتبادله المؤس//س//تان اإلس//الميتان 

علمي نتج على مر العص/////ور، وهو ما كان بمثابة قناة ادص/////ال مؤكدة بين البلدين، أدت للى انتعان 

عن قدوم عدد من العلماء المغاربة ر////من موكب الحج المغربي، وحرص////هت على حض////ور دروف 

أش///هر المش///ايخ باازهر، واش///تراكهت في المناقش///ات العلمية وش///را هت لعدد من أمهات المص///ادر 

، كما كان ومود اازهر الش///ريف بص///فته أهت مؤس///س///ة علمية في الش///رق، دور كبير في (2)واللتب

أعداد كبيرة من تالب العلت المغاربة للدراس//////ة به، صاص//////ة في ظر دمتت اازهر بمجموعة دوافد 

التي ُحبس//ه عليه اغراض التعليت، مما وفر له ( 3) ر//خمة من ااوقاف دس//مى )الرزق اإلحباس//ية(

مورداً مالياً ال ينض///ب، ومعله يقوم بدور مهت في اس///تقبال الوافدين بعد أن كفله لهت أس///باب اامان 

                .(4)والعيش ممثالً في نظام الجراية التي كانه دصرف للر من يعلت أو يتعلت به

                                                 
 .189رمت سبق ذكره، ص ( عبدالرحيت عبدالرحمن عبدالرحيت. م1)

 .62و 15( يونان لبيب. محمد مزين. مرمت سبق ذكره، ص 2)

( الرزق اإلحباس///ية: هي أرار///ي منحتها الدولة لبعف رعاياها ملافأة لهت على صدمة أدوها للحلومة أو لمجرد اإلحس///ان لليهت، مت وقفها 3)

رار///ي معفاة من ر///ريبة الخراج، كما كان ص///احبها ينتفت بها توال أص///حابها على المؤس///س///ات الدينية وااعمال الخيرية، وكانه هذه اا

 الفالح واألرض في العصر العثماني.حياده يورمها لذريته من بعده، كما كان له حق التصرف فيها بالبيت والشراء )انظر: لبراهيت المويلحي. 

فقد ناظر ااوقاف الرزق اإلحباسية، فإن ومدها مغايرة ( ويت234م، ص 1974هـ////// 1394القاهرة: الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، 

لش/////روت الواقف حفظها قبر أن دتلف، ولن كانه الموار/////ت التي دتفق عليها قد أص/////ابها الخراب، فعليه أن يخبر القار/////ي وناظر ااموال 

دقة، مت يعرض أمر ذلك على الس//لطان ( بذلك على أن يُعاد رص//دها من مديد على لحدى مهات الخير أو العلماء على س//بير الص//رالدفتردا)

( صحيحة أبقوها على هليصاالدالعثماني؛ للحصول على براءة لذلك. أما من يطالب بحقه في الرزق اإلحباسية وكانه دمسلاده )مستنداده أو 

متا للى الميري، ودحفا ص/////ورة من الدفتر في دي وان مص/////ر، ودُرس/////ر حالها، ويعطى ص/////احبها دقريراً بذلك، أما لذا مبته علس ذلك ر/////ُ

 : قانون نامة مصرررر المي أهررردر  السرررلعان القانوني لحكم مصرررر )با  أحوا  الرزإل الجيشرررية وا حباسرررية(ااصرى للى لس///تانبول. انطر

 .89-88م، ص ص 1986هـ 1406المصرية،  اانجلودرممة. أحمد فؤاد متولي. القاهرة: ملتبة 

 .72( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 4)
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        (1) رقت صريطة

 
 الباحثة.المصدر: من عمر  

 

 الفاسي في مصر: –ثانياً: بداية التواجد المغربي 

الفاسي لت يلن له أمر وارح في مصر لالّ منذ  –أمبته وما ق المحاكت الشرعية أن التوامد المغربي    

م، ففي هذا العام وصله للى مصر بعف العا الت الفاسية، مثر: عا لة بن ملون، 1712هـ 1124سنة 

ت الفاسية وعا لتي بن مسوف والمنجور، وصالل السنوات اآلدية دزايدت بصورة كبيرة أعداد العا ال

 .(1)القادمة للى مصر

ـ   1040-1035أما أسرة الشرايبي المغربية، فلان استقرارهت في مصر فيما بين عامي      -1625ه

م، حيث شهدت دلك المدة استقرار ااصوين قاست بن علي الشرايبي وعبدالقادر بن علي 1630

قتصادي اللبير في القاهرة هو الذي الشرايبي في مصر، ويبدو أنهما كانا بصدد الحج وأن النشات اال

، وكان مدهت ااكبر هو الخواما محمد بن قاست الشرايبي المتوفي في سنة (2)دفعهت لالستقرار بها

ـ )اللبير( فيما بعد، وقد استطال 1656هـ 1067 م، ومن بعده ابنه محمد بن قاست الشرايبي الملقب بـــــ

ادر أن يحر محر والده بر ويفوقه مهارة دجارية ومراء، بمساعدة عمه والوصي عليه محمد بن عبدالق

في العمر التجاري حتى نجح في أواصر القرن الحادي عشر الهجري  السابت عشر الميالدي  استمر فقد

                                                 
سنة 908، مادة رقت 193. سجر رقت سجالت محكمة البا  العاليدار الوما ق القومية:  أرشيف( القاهرة: 1) م، 1712هـ//////// 1124، بتاريخ 

 .251ص 

 .92-91( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص ص 2)
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منذ سنة  (2)، وكان يشغر منصب شاه بندر التجار(1)في الوصول للى قمة الهرم التجاري

يلن يستند في وموده في هذا المنصب على دعت  م، ولت1697هـ 1109م حتى سنة 1695هـ 1107

وومود مالية فاسية بقدر ما كان يعتمد على مروده الضخمة ومهارده التجارية لرافة للى ما كان 

، وقد استطال محمد اللبير (3)يتمتت به من عالقات تيبة بالتجار الشوام وبالطا فة المغربية بصفة عامة

دجارة البحر ااحمر نتيجة للمدة التي قضاها في مدة، أن يستحوذ  بمعاونة محمد الداده الذي دمرف في

م، 1697هـ 1109، وفي سنة (4)لنفسه وآلل الشرايبي على مزء كبير من دجارة البن الوارد من مدة

قرر محمد اللبير لسناد لدارة مؤسسة الشرايبي في مصر للى محمد الداده بسبب مهارده وكفاءده 

مرحلة استطال محمد الداده الشرايبي أن يطور آليات العمر في شركة آل التجارية، وصالل هذه ال

الشرايبي بصورة كبيرة، حيث اقتحت مجاالت مديدة في العمر التجاري، مثر: الدصول في عمليات 

رهن االلتزامات والمضاربة على االلتزامات في الديوان، وبناء السفن وبيعها، ودقديت القروض 

كما زاد في عهده  ،(5)من مت استطال أن يهيمن على مقدرات السوق المصريةوااموال بالفوا د، و

الدور ااساسي للمغاربة في دجارة البحر ااحمر صاصة في ميدان دجاردي البن والتوابر، لرافة للى 

 .(6)السلت ذات الطابت المغربي

م، قد أعد ابنه ااكبر قاست ليخلفه من 1724هـ 1137قبر وفاده في سنة  وكان الخواما محمد الداده  

بعده في مهام العمر التجاري، فلان يرسله للى الحجاز ويدربه على عقد الصفقات واستخالص الديون 

م، الشخصية التجارية ااولى في العا لة، 1722هـ 1135وغير ذلك، وقد أصبح قاست منذ نهاية سنة 

 .(7)مد الداده يراقب عن كثب دصرفاده ويبدي له نصا حهوكان والده مح

وقد استطال قاست أن يشغر منصب شاه بندر التجار محر والده لمدة عشر سنوات حتى وفاده في   

م، وقد دميزت مرحلة ر اسة قاست للعا لة بالوصول للى ذروة النشات التجاري 1734هـ 1147سنة 

مجتمت المصري، كما دميزت بدعت النشات التجاري للتجار وااهمية السياسية واالمتماعية في ال

المغاربة وبخاصة الفاسيين بصورة واسعة، مما أدى للى دزايد حجت ااعمال التجارية للتجار الفاسيين 

 .(8)بصورة كبيرة

راغباً في لالد أن قاست لت يعدّ أحد من أفراد العا لة لقيادة اامور التجارية من بعده، فلان أصوه أحمد    

الحياة العلمية والدينية أكثر من العمر التجاري، أما أصوه عبدالرحمن فقد اردقى حينذاك للى منصب 

مستحفظان( وأصبح دفليره ودلوينه عسلرياً بالدرمة ااولى، أما ابنه حسن فقد كان  (9))موربجي

م ليذاناً 1734هـ   1147نة شاباً صغيراً في مقتبر العمر، ولذلك فقد كانه وفاة قاست الشرايبي في س

                                                 
 .117-116، ص ص 1( عبدالرحمن الجبردي. مصدر سبق ذكره، مـ1)

( ش////اه بندر التجار: كلمة فارس////ية انتقله للى التركية، ومنها للى العربية، ودعني ر يس التجار ودتلون من مقطعين، ااول )ش////اه( بمعنى 2)

أللقا  )انظر: مص//طفى بركات. ا الش//ات ر يس أو ملك، أو س//لطان، والثاني )بندر( بمعنى ميناء التجارة على البحر أو مربع الس//فن على 

(، وقد ظهر هذا المنصب صالل النصف الثاني من 249-247م، ص ص 2000هـ/// 1420القاهرة: دار غريب للنشر، عثمانية. والوظائف ال

الوااالت والبيوت القرن العاشر الهجري  السادف عشر الميالدي، نتيجة للنشات التجاري اللبير في دلك المدة. انظر: رفعه موسى محمد. 

 .25م، ص 1993هـ 1413مصر: الدار المصرية اللبنانية،  .1. تا سالمية في مصر العثمانية

 .85( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 3)

، بتاريخ س///////نة 482، مادة رقت 143. س///////جر رقت سرررررررجالت محكمة القسرررررررمة العسررررررركرية( القاهرة: أرش///////يف دار الوما ق القومية: 4)

 .401م، ص 1736هـ 1149

 .95-94( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص ص 5)

 .260-258، ص ص 1( عبدالرحمن الجبردي. مصدر سبق ذكره، مـ6)

، بتاريخ س///////نة 356، مادة رقت 121. س///////جر رقت سرررررررجالت محكمة القسرررررررمة العسررررررركرية( القاهرة: أرش///////يف دار الوما ق القومية: 7)

 .258م، ص 1722هـ 1135

 .97-96. مرمت سبق ذكره، ص ص ( حسام محمد عبدالمعطي8)

و)مي( أداة النس////ب للص////نعة، والجوربجي: ر////ابع  ( موربجي: كلمة دركية من أص////ر فارس////ي )مور( بمعنى لذيذ، أو الطعام المطهو،9)

دالً منه لنلش//اري يش//رف على مرامر الطعام في المعس//لر، وهو ر يس المش//اه، وقبر للغاء أوماق اإلنلش//ارية، أُلغي هذا اللقب، وأُس//تعمر ب

. القاهرة: دار المعارف، تأهرريل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيللقب )أوته باش//ي( أي ر يس ااورتة. انظر: أحمد الس//عيد س//ليمان. 

 .67-66م، ص ص 1979هـ   1399
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ااخ  وبداية لمرحلة من الترامت والتدهور، فانسحب أحمد ،بنهاية عصر قوة وسطوة آل الشرايبي

 .(1)ااكبر لقاست من ر اسة العا لة، ودولى أصيه عبدالرحمن موربجي مستحفظان محله

، بر دحولوا للى تبقة رهتانقرالالّ أن هذا التدهور والترامت التجاري آلل الشرايبي لت يّؤد للى 

 (3)وااللتزامات، للى مانب ااوقاف (2)أرستقراتية عسلرية، فعملوا في وظا ف ااوماقات

متمثلة في كر من: الحاج مسعود علي  كما شهد عهد آل الشرايبي نشات فرول أصرى من الشرايبية   

الشرايبي مت ولدي أصويه أحمد بن تاهر وعبدالوهاب بن عبدالسالم بن مسعود الشرايبي الذين 

م، وقد قدم لهت آل الشرايبي في مصر اللثير من العون 1712هـ 1124هامروا للى مصر في سنة 

، (4)حر ااحمر وااللتزام وشراء السفنالتجارية وبخاصة دجارة الب والمساعدة، فدصلوا في الميادين

وهلذا فقد ظر آل الشرايبي يحتفظون ببقا هت وبلونهت من دجار القاهرة المهمين حتى النصف ااول 

لبراهيت بن محمد الغزالي  ، حيث كان آصرهت(5)من القرن الثالث عشر الهجري  التاست عشر الميالدي

 .(6)م1790هـ 0512بن محمد الداده الشرايبي المتوفي في سنة 

 

 ثالثاً: أماان تواجد أسرة آ  الشرايبي في مصر:

كانه تا فة المغاربة من أكبر الطوا ف اإلسالمية الوافدة على مصر صالل العصر العثماني، وقد    

المصرية اللبرى  انتشروا في أغلب المدن المصرية، وللنهت كانوا أكثر دركزاً ووروحاً في المدن

 .(7)رية ورشيد وتنطا والفيوم وأسيوتكالقاهرة واإلسلند

، (8)وكان من أهت مناتق استقرار أسرة آل الشرايبي في القاهرة: الغورية والجودرية واازبلية   

فأما الغورية فلان واحداً من أهت أحياء القاهرة التجارية، وقد مذب بنشاته التجاري الضخت العا الت 

 ر ـــــفي القرن الثاني عشر الهجري  الثامن عش والتجار الفاسيين الذين هامروا للى مصر

                                                 
 .98( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص1)

اص///////ر الموقد أو المدصنة، مت أتلقه على الجماعة دتالقى في ملان واحد، مت ( ااوماقات: مفردها أوماق، وهي كلمة دركية دعني في ا2)

أتلقه على الطا فة من توا ف أرباب الحرف وعلى الص///نف من أص///ناف الجند، مت حرفه في االس///تعمال العربي للى وماق. انظر: أحمد 

 .194السعيد سليمان. مرمت سبق ذكره، ص 

 .98كره، ص ( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذ3)

 .99( المرمت السابق، ص 4)

، بتاريخ س///////نة 251، مادة رقت 233. س///////جر رقت سرررررررجالت محكمة القسرررررررمة العسررررررركرية( القاهرة: أرش///////يف دار الوما ق القومية: 5)

 .160م، ص 1802هـ 1217

 .118، ص 2( عبدالرحمن الجبردي. مصدر سبق ذكره، مـ6)

 (.1. وانظر: صريطة رقت )31( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 7)

 (.2( انظر: صريطة رقت )8)
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(2ريطة رقت )ص

 
 متنوعة.ورد في عدة مرامت  من عمر الباحثة اعتمادا على ما المصدر:

 

الميالدي، حيث أن أغلب هؤالء التجار كانوا من ذوي الثروات الفاحشة، وكانوا يمللون رؤوف 

ذلك الثراء شراء حوانيه وحواصر في هذا أموال كبيرة منذُ وصولهت للى مصر، حيث أدال لهت 

التجارية، وأهمها: وكالة الشرايبي، التي دحوله للى معقر  (2)، كما قاموا بتشييد الوكاالت(1)الحي

بالتجارة واستقروا في الغورية، ووكالة محمد الدادة الشرايبي التي أنشأها  للتجار الفاسيين الذين عملوا

                                                 
 .33-32( حسام محمد عبد المعطي، مرمت سبق ذكره، ص ص 1)

( الوكاالت: مفردها وكالة، والوكالة ماءت من وكير الرمر الذي يقوم بأمره )انظر: محمد بن ملرم بن علي بن منظور اانص///////اري. 2)

. لس//تانبول: الملتبة المعجم الوسرري . مجمت اللغة العربية. 734، ص 11م، مج1989هـ//////// 1410، بيروت: دار ص//ادر، 1. تلسرران العر 

( ومن مت نشأ است الوكالة نتيجة للدور الذي يقوم به وكير التامر، وقد أُستعمر لفا وكالة مرادفاً لللمات: 683، ص2اإلسالمية، د.ت، مـ///////

ق، لذ دش////ترك كر هذه المس////ميات في وظيفة واحدة، هي كونها مأوى للتجار، والمس////افرين، والقوافر، ومخزن القيس////ارية أو الخان أو الفند

البضا ت، وملان لعقد الصفقات التجارية، والوكالة في المصطلح التجاري في العصر الحديث، ليسه ما يعرف بـ////ـ////ـ////ـ//// )التوكير التجاري( 

فيها مختلف البض///////ا ت، وقد دمللها الحلومة، أو دامراً واحداً، أو أس///////رة واحدة. انظر: رفعه اليوم، ولنما هي مخازن دجارية كبيرة، دُبال 

 .55-54موسى محمد. مرمت سبق ذكره، ص ص 
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والتي دُعدد واحدة من أكبر وكاالت القاهرة وأهمها صالل  (1)الحمزاويفي المنطقة المتاصمة لخان 

العصر العثماني، لرافة للى شرا ه وكالة عباف آغا بالجمالية ووكالة أزبك باازبلية ووكالة النملي 

)الشرايبي بالغورية( وحمام الشرايبي وحمام شرف الدين وحمام القبودان، لرافة للى مصبغة وعدد 

ين وغير ذلك من العقارات.كما امتللوا عدة صانات، منها: صانين في منطقة سوق الشرب من الطواح

ـ ) (2)والحمزاوي  بارة( 13.25000والخان الحمزاوي اللبير والصغير، التي اشتراها محمد الداده بــــ

 .(4)م1708هـ 1120في سنة  (3)

ة للسلن بها، فلانه منطقة الجودرية مت بدأت أسرة آل الشرايبي بالبحث عن أقرب ااماكن للغوري   

هي المنطقة السلنية والقريبة من أماكن عملهت في الغورية، فبنوا منطقة الجودرية ومددوها باللامر، 

حيث كان راغباً في أواصر سني حياده  ،وبنوا قصوراً رخمة بها، ومن هؤالء الخواما قاست الشرايبي

، كما (5)في القاهرة، فشرى عدد من البيوت في هذه المنطقةفي زعامة الفاسيين بعد النجال الذي حققه 

وظف عدد من أبناء أسرة الشرايبي رؤوف أموالهت في اقتناء الدور التي كانوا يلرونها باإلرافة للى 

 .(6)الحمامات التي كانه آنذاك مصدراً مهماً من مصادر الدصر لديهت

لك الحي اارستقراتي، حيث بنوا به قصوراً كما استقرت أسرة آل الشرايبي في حي اازبلية، ذ  

، كما كان لبعضهت أكثر من (7)رخمة للراحة واالستجمام بعيداً عن روراء العاصمة ورجيجها

دار في دلك ااحياء، مثر: الحاج قاست الشرايبي كان له بيه في الغورية، حيث كانه دجارده، وله 

ً ، حيث سلنى ااعيان، وكان يش(8)بيه في اازبلية  (10)، وقد وصف الجبردي(9)مر امني عشر مسلنا

. ويصف بيه أحدهت بقوله: ))من أمر (11)منازلهت قا الً)).. بيه المجد والسيادة واإلمارة والتجارة((

ً بأنه: ))بيه المجد والفخر والعز.. (12)أهر بيه الثروة والمجد والعز واللرم ً مالثا ((. ويصف بيتا

 ((.(13)والرفاهية والنظام وملارم ااصالق واإلحسان للخاص والعاموكانوا في غاية من الغنى 

 رابعاً: عالقة آسرة آ  الشرايبي االجتماعية بأفراد المجتمع في مصر:

 عالقتهم بأفراد السلعة الحاامة: (1)

، (14)كان بيه الشرايبي بمثابة ملان اللقاء للصفوة الحاكمة في مصر، يترددون عليه وقه ما شاءوا  

ً من أمنحة كما  ً مهما شارك أفراده في شراء المماليك ودربيتهت، حيث شلر هؤالء بعد ذلك مناحا

                                                 
. القاهرة: 1. درممة. ناص//ر أحمد لبراهيت. بادس//ي ممال الدين. تالحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشررر( أندريه ريمون. 1)

 .515، ص 1م، مـ2005هـ 1426لى للثقافة، المجلس ااع

 .194( عبدالرحيت عبدالرحمن عبدالرحيت. مرمت سبق ذكره، ص 2)

ي ( البارة: عملة معدنية صغيرة، شال دداولها توال الحلت العثماني في البالد اإلسالمية، ويعود أصلها للى عملة فضية مملوكية، ُسلده ف3)

م( الذي أمرى عملية 1421-1412هـ///////  824-815لطان المملوكي أبو النصر المؤيد شيخ محمودي )مصر، يقال لها )المؤيدي( نسبة للس

لصالل النقد في عهده، ومت مرور الوقه؛ أصبح المؤيدي يعرف بـ//ـ//ـ//ـ// )النصف فضة( مت أتلق عليها است )مدين( ومن هذا المسمى أتلق 

. درممة. عبداللطيف التاريخ المالي للدولة العثمانيةش//////وكه باموك.  (. انظر:Medini( و )مديني Midiعليها ااوروبيون اس//////ت )ميدي 

 .186-185م، ص ص 2005هـ 1425. بيروت: دار المدار اإلسالمي، 1الحارف. ت

 (.2. وانظر: صريطة رقت )94( محمد حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 4)

 (.2. وانظر: صريطة رقت )33-32، ص ص المرمت السابق  (5)

 .193( يونان لبيب. محمد مزين. مرمت سبق ذكره، ص 6)

 .34( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 7)

 .190( يونان لبيب. محمد مزين. مرمت سبق ذكره، ص 8)

 .290 ، ص1( عبدالرحمن الجبردي. مصدر سبق ذكره، مـ9)

( عبدالرحمن الجبردي: هو عبدالرحمن بن حس//ن الجبردي، مؤرخ مص//ري، ولد في القاهرة، ودعلت في اازهر، ومعله نابليون بنوبارت 10)

م( 1848-1805هـ// 1265-1220م، من كتبه الديوان، وولي لفتاء الحنفية في عهد محمد علي )1798هـ// 1213مصر في سنة  احتاللهحين 

مار في الترامت وااصبار في أربعة أمزاء، ويعرف بـ//ـ//ـ//ـ//ـ//ـ//ـ// )داريخ الجبردي( وكتاب: مظهر التقديس بذهاب من مؤلفاده كتاب: عجا ب اآل

م. انظر: صير الدين 1822هـ/////////// 1237دولة الفرنس/////يين في مزأين، فقد بص/////ره على لمر حزنه على ولده المقتول، دوفي مخنوقاً في س/////نة 

. بيروت: دار العلت للماليين، 14ت النسررراء من العر  والمسرررتعربين والمسرررتشررررقين(األعالم )قاموس تراجم ألررررهر الرجا  والزركلي. 

 .304، ص3م، مج1999هـ 1420

 .261، ص 1، مـعجائب اآلثار في التراجم واألخبار( 11)

 .118، ص 2( المصدر السابق، مـ12)

 .289، ص 1، مـعجائب اآلثار في التراجم واألخبار( 13)

 .191مرمت سبق ذكره، ص ( يونان لبيب. محمد مزين. 14)
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، للى ذلك بقوله: ))مماليلت (2)وقتئذ، ويشير الجبردي في درممته احدهت (1)السلطة المصرية القا مة

 ((.(3)وأوالد مماليلت من أعيان مصر مربجية وأمراء.. ومنهت يوسف بك الشرايبي

ان اامراء وأصحاب السلطة واإلدارة يحضرون منازة المتوفين من أسرة الشرايبي، حيث كما ك  

فيقول:  ،م منازة محمد الدادة الشرايبي1725-1724هـ 1137يصف الجبردي في أحداب سنة 

والتجار واوالد  (4)))وحضر منازده مميت اامراء والعلماء وأرباب السجاميد وااوماقات السبعة

م، منازة الحاج قاست ابن الحاج محمد 1735-1734هـ 1147(( كما وصف في أحداب سنة (5)البلد

السابق الذكر، فيقول: ))وصرموا من منازده من بيته باازبلية في مشهد عظيت حضره العلماء 

القازادغلي لت  (8)واالصتيارية.. حتى أن عثمان كتخدا (7)وااغوات (6)وأرباب السجاميد والسنامق

 .(9)ياً أمام نفسه من البيه للى المدفن بالمجاورين((يزل ماش

كما حرص كبار التجار من أسرة الشرايبي على دلوين عالقات تيبة مت باشوات مصر، ففي سنة    

م، اشترى الخواما محمد الداده الشرايبي مارية لعبد هللا الشرايبي بــــــ 1719هـ 1132

م( أرسر يطلبها 1720-1719هـ  1133-1132) (10)شابارة( لالد أن والي مصر رمب با130.000)

 .(11)فلساها الخواما وأرسلها صحبة الطواشي للى الباشا

كما حرص التجار من أسرة الشرايبي على دقديت القروض لألمراء المماليك للسب ودهت من ناحية،   

لمسيطر على مقاليد ودأمين دجاردهت وحماية أموالهت من ناحية أصرى، فمثالً اامير ذو الفقار بك ا

م، كان مديناً لقاست الشرايبي بـــــ 1730-1727هـ 1143-1140اامور في مصر في المدة من سنة 

 .(12) مليون بارة( 3.5)

وكلما احتاج أفراد السلطة في مصر للى المال، كانوا يتجهون للى التجار المغاربة للحصول   

على ذلك ومود عالقة صاصة بين رمال السلطة  ، وكانوا مصدر لتموير السلطة، وقد دردب(13)عليه

في مصر وبين التجار المغاربة في البالد دقوم على اردبات المصالح بين الطرفين، وأنه تالما كان 

التجار مصدراً من مصادر دموير رمال السلطة، فقد كانه هذه ااصيرة دقدم لهت ألوان الرعاية، فيما 

                                                 
( قام النظام المملوكي في مصر على أساف بيوت للر منها أميرها الذي يشتري مماليله ويدربهت ويستخدمهت حتى لذا ما نبغ بعضهت كون 1)

، وأسرة آل الشرايبي بيوداً صغاراً منبثقة من البيه اللبير وأصبح بدوره من اامراء أو البلوات، وكان ينتحر است أمير البيه الذي دربى فيه

بي. ليسوا في ااصر من المماليك غير أنهت بعد ذلك استجلبوا مماليلاً وربوهت، ودحول هؤالء للى أمراء أو بلوات وانتحلوا است أسرة الشراي

 .191انظر: يونان لبيب. محمد مزين. مرمت سبق ذكره، ص 

 ( هو الخواما أحمد بن محمد الشرايبي.2)

 .289، ص 1. مـي التراجم واألخبارعجائب اآلثار ف( 3)

( ااوماقات العس///لرية الس///بعة، هي: اللوكليان، التفنلجيان، الجراكس///ة، اإلنلش///ارية، العزبان، الجاويش///ية، المتفرقة. وللتعرف على هذه 4)

 .28-9الفرق، ونظام دأسيسها، ومهمادها. انظر: قانون نامة مصر، ص ص 

 .138، ص 1، مـارعجائب اآلثار في التراجم واألخب( 5)

ي ( السنامق: مفردها سنجقية، وهي كلمة دركية معناها اللغوي العلت واللواء الخاص بالدولة، مت صص بها اللواء الذي يمنحه السلطان للوال6)

أي )بلدة(، قضاء،  أو اامير، مت دطورت فأصبحه دعني قسماً لدارياً من أقسام الدولة، وكانه ااقسام اإلدارية دردب على هذا النحو: ناحية

مه س//نجق، والية، وكان حاكت الس//نجق حاكماً عس//لرياً أو مدنياً، وكان في بداية حلت الدولة العثمانية الوحدة اإلدارية ااس//اس//ية، حيث انقس//

حات المعجم الموسررروعي للمصرررعلالدولة للى عدد من الس///نامق، على رأف كر منها )س///نجق بلي( أي )أمير لواء(. انظر: س///هير ص///ابان. 

 .136م، ص 2000هـ 1421. الرياض: مطبوعات ملتبة الملك فهد الوتنية، العثمانية التاريخية

 ( ااغوات: مفردها آغا، وهي كلمة دركية معناها اللبير والمتقدم في الس///ن، كما دطلق على القا د والر يس وش///يخ القبيلة، مت أعطي اللقب7)

 .17ية. انظر: أحمد السعيد سليمان. مرمت سبق ذكره، ص بعد ذلك للبار الموظفين في الحلومة العثمان

( اللتخدا: كلمة فارس//ية دعني س//يد البيه أو رب ااس//رة، وقد اس//تعمله في العص//ر العثماني لكش//ارة للى كبير الخدم أو الوكير المس//ؤول 8)

اآلغا. انظر: أحمد الس//عيد س//ليمان. مرمت  عن ددبير أمور س//يده، وفي مص//ر كان مص//طلح )كتخدا( يعني الض//ابع ااول في ااوماقات بعد

 .176سبق ذكره، ص 

 .261، ص 1مـ ،عجائب اآلثار في التراجم واألخبار(9)

م، لقب بـ///ـ///ـ///ـ/// )قادر اإلسماعليين(، انه أصدر 1719هـ/// 1132( رمب باشا، كان محافظاً لقلعة حلب الشهباء، وقدم للى مصر في سنة 10)

م، فلانه مدة واليته س//نة 1720هـ//////// 113ير الحج، ولس//ماعير آغا كتخدا الجاويش//ية، وعزل في س//نة أوامره بقتر كر من: لس//ماعير بك أم

 .280-264واحدة. انظر: أحمد شلبي عبدالغني. مصدر سبق ذكره، ص ص 

 .271( المصدر السابق، ص 11)

 .292( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 12)

 .41-40، ص ص 1مـ ( عبدالرحمن الجبردي، مصدر سبق ذكره،13)
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غاربة من فرص الستثمار رؤوف أموالهت في كافة أومه االستثمار، أداحته اإلدارة المصرية للتجار الم

مثر: شراء العقارات ودوريثها أو وقفها ورهن وشراء حق االنتفال بااراري الزراعية ودأميرها 

 .(1)واالنتفال بها وشراء الوكاالت وغيرها

 عسلرية، فقد كانهأما عن العالقات التي ربطه بين التجار من أسرة الشرايبي وااوماقات ال   

عالقات قوية للغاية، حيث حرص عدد منهت على االنخرات واالنضمام في صفوف هذه ااوماقات 

مستحفظان بوصفه أهت الفرق العسلرية وأقواها في مصر والسلطة العثمانية، وذلك  وبخاصة أوماق

من أمر اكتساب حمايتهت لتجاردهت، وللحصول كذلك على مورد مالي شبه منتظت من صالل الروادب 

النقدية والعينية، ولت يمانت العسلريون دصول هؤالء التجار ااوماقات العسلرية، حيث كان دصولهت 

% 20% للى 10وماقات يساهت في زيادة مواردها وليرادادها، حيث كان ااوماق يحصر على هذه اا

من لممالي دركات هؤالء التجار، لرافة للى دصول عدد كبير من هؤالء الجنود كشركاء دجاريين أو 

، ومن هؤالء التجار: محمد الداده الشرايبي كان أحد أعضاء أوماق (2)مقتررين من التجار

ن، كما دولى ابناه محمد وعبدالرحمن منصبي )موربجي عزبان( و )موربجي مستحفظان( مستحفظا

في الوقه ذاده الذي دولى فيه عبدالرحمن ر اسة عا لة الشرايبي ورعاية أمورها التجارية بعد وفاة 

 .(3)م1734هـ 1147قاست الشرايبي في سنة 

 

 عالقتهم بالعلماء وأهحا  السلعة الشرعية: (2)

أفراد أسرة الشرايبي بعالقات قوية بالعلماء، حيث ادصف آل الشرايبي برعايتهت اللبيرة  اردبع  

للعلماء، فقد حرص عدد كبير منهت على أن يوصوا بمبالغ مالية كبيرة من دركادهت للعلماء سواء أكان 

بن محمد  هؤالء العلماء من المغاربة أم حتى من غيرهت من كبار العلماء في اازهر، فالخواما محمد

م، 1712هـ  1124بن قاست الشرايبي الملقب بــــــ )اللبير( أوصى عند كتابة حجة وصيته في سنة 

 .(4)بارة( لثالمة عشر عالماً من كبار العلماء في مصر 51.000بأن يعطي مبلغ )

كما حرص آل الشرايبي على عقد الندوات التي يقصدها العلماء في دورهت، كما يحضرون دروف    

اهتماهت بالعلماء بأنهت كانوا بحامة للى  (6)، وقد فسر بعف المؤرصين(5)دد من العلماء المشهورينع

الديني الذي يبرر دصرفادهت ويمنت عنهت غوا ر دعدي رمال السلطة، وكان دقربهت  غطاء الشرعية

في دلك  للى العلماء واصطناعهت ادوات يوفر لهت مثر هذا الغطاء، صاصة أن المعامالت المالية

الحقبة كانه دتت بإشراف العلماء العاملين كقضاة في المحاكت الشرعية، كما أنها دحدب من صالل 

أحلام الشريعة اإلسالمية، أكثر من ذلك فقد كان التطور الذي حدب صالل القرن الثاني عشر 

ادل المصلحة بينهت مومباً لمزيد من دب (7)الهجري الثامن عشر الميالدي بدصول العلماء ميدان االلتزام

وبين ااسر الرأف مالية التي كانه كثيراً ما دقررهت ااموال المطلوبة لدصولهت ميدان المزاد العلني 

 .(8)الذي يحصلون فيه على التزامادهت

وكما اهتت آل الشرايبي بالعلماء، اهتموا أيضاً بالعلت وتالبه، بدلير أن دارهت في حي اازبلية كان   

، كما (9)لعلت، حيث كانه مجالسهت مشحونة بلتب العلت النفيسة لكعارة وانتفال الطلبةمقصد لطالب ا

على دور العلت، مثالً: لبراهيت بن محمد الغزالي بن محمد الدادة الشرايبي،  إلنفاقهبذلوا من مالهت اللثير 

                                                 
 .189( يونان لبيب. محمد مزين. مرمت سبق ذكره، ص 1)

 .291( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 2)

 .340و ص  98( المرمت السابق، ص 3)

، بتاريخ س///////نة 952، مادة رقت 102. س///////جر رقت سرررررررجالت محكمة القسرررررررمة العسررررررركرية( القاهرة: أرش///////يف دار الوما ق القومية: 4)

 .715م، ص 1712هـ 1124

 .116، ص 2( عبدالرحمن الجبردي. مصدر سبق ذكره، مـ5)

 .297. وانظر: حسام محمد عبدالمعطي، مرمت سبق ذكره، ص 199( يونان لبيب. محمد مزين. مرمت سبق ذكره، ص 6)

م، ص ص 1986هـ/////// 1406ة مدبولي، ، القاهرة: ملتب2. تالريف المصري في القرن الثامن عشر( عبدالرحيت عبدالرحمن عبدالرحيت. 7)

94-95. 

 .199( يونان لبيب. محمد مزين. مرمت سبق ذكره، ص 8)

 .289 ، ص1( عبدالرحمن الجبردي. مصدر سبق ذكره، مـ9)
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ملادب أتفال كان يتفقد تلبة العلت الفقراء، ويعينهت، ويشتري المصاحف واالوال ويفرقها على 

 .(1)المسلمين الفقراء معونة لهت على حفا القرآن اللريت

 عالقتهم باألسر المغربية األخرى: (3)

شلر المغاربة بصفة عامة لبنة مهمة في البناء االمتماعي المصري صالل العصر العثماني، ولت    

تماعية ومقافية يحدب أن عان المغاربة داصر المجتمت المصري كجالية أمنبية ذات صصا ص ام

متمايزة، للنهت عاشوا كجماعة وتا فة شاركه السلان في الخصا ص الثقافية واالمتماعية العامة 

ً وامتماعياً، ومن مت فقد أصبحوا  بوصفهت مزءاً من البناء االمتماعي، وأمروا في هذا البناء مقافيا

 .(2)متماعية واحدةيشللون مت المصريين والشوام واادراك وغيرهت من الوافدين بنية ا

وقد حرصه أسرة الشرايبي على دقوية عالقتها بااسر التجارية المختلفة في القاهرة، فمثالً، قاست    

الشرايبي ربطته بالشوام عالقات حميمة، كما كانه اسرة الشرايبي عالقات قوية بأسرة آل مسوف 

لفاسية الخاصة بآل الشرايبي وآل المغربية، وأسرة العشوبي التي استعانه بالشبلات والعالقات ا

، كما كانه دربطهت بأسرة آل ملون عالقات حميمية، فمنذ وصول الحاج محمد بن علي (3)ملون

ملون، أوصى له الخواما محمد بن محمد بن قاست الشرايبي الملقب بـــــ )اللبير( بربت الوكالة 

 .(4) التجارية الصغرى المعروفة بــــ )الحمزاوي(

ميزت سياسة قاست الشرايبي دجاه الفاسيين منذ هجردهت الواسعة للى القاهرة في سنة كما د   

م بتقديت الدعت والمساعدة للتجار الفاسيين بصورة كبيرة، مما أدى للى دزايد حجت 1712هـ 1124

ااعمال التجارية للتجار الفاسيين بصورة كبيرة، وهو ما أدى للى حالة من النفور في ااوسات 

رية الشامية والتركية والمصرية من ومود قاست الشرايبي في منصب شاه بندر التجار، نتج عنها التجا

 .(5)اغتياله في النهاية على أيدي هذه العناصر

 

 خامساً: دور أسرة آ  الشرايبي في الحياة االقتصادية في مصر:

 التزاماتهم في األرا ي الزراعية: - (1)

منذ مطلت القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميالدي، ونتيجة للتنافس بين اامراء المماليك    

على دلك الصراعات لت يجدوا بداً من لكنفاق على االستحواذ على السلطة وحامتهت الشديدة لألموال 

التجاري اللبير،  اللجوء للى كبار التجار المغاربة والشوام الذين دوفر لديهت المال نتيجة لعملهت

 االلتزاماتفاقترروا منهت ااموال بضمان التزامادهت الزراعية، فلان اامراء المماليك يسقطون هذه 

ل المقتررة منهت، وفي الوقه ذاده يستأمرون منهت حتى دظر هذه االلتزامات اللتجار نظير اامو

في وقه واحد وعلى يد قاري  دحه أيديهت الستغاللها، فلانه حجتا اإلسقات واالستئجار دلتبان

واحد، وقد استهوت عملية لسقات االلتزامات هذه ورهنها التجار، وصاصة فئة دجار ااقمشة والبن، 

وأورح مثال على ذلك: الخواما محمد الداده الشرايبي وابنه الخواما قاست، حيث سجله سجالت 

ختلفة من أرماء مصر، وفي الصعيد لسقاتات القرى العديد من هذه االسقاتات باسمهما وفي مناتق م

، كما اشترى الخواما قاست الشرايبي العديد من االلتزامات في ااراري الزراعية بأسماء (6)والدلتا

، كما قام قاست الشرايبي بالمضاربة في شراء االلتزامات المحلولة من المزاد (7)أشخاص آصرين

                                                 
 .118 ص ،2( عبدالرحمن الجبردي، مصدر سبق ذكره، مـ1)

 .319( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 2)

 .103( المرمت السابق، ص 3)

، بتاريخ س///////نة 952، مادة رقت 102. س///////جر رقت سرررررررجالت محكمة القسرررررررمة العسررررررركرية( القاهرة: أرش///////يف دار الوما ق القومية: 4)

 .717م، ص 1712هـ 1124

 .596( أحمد شلبي عبدالغني. مصدر سبق ذكره، ص 5)

، ص ص العثمانييات العربية إبَّان العصررررررر العالقات االقتصررررررادية واالجتماعية بين مصررررررر والوال( عبدالرحيت عبدالرحمن عبدالرحيت. 6)

209-210. 

 .195-194( يونان لبيب. محمد مزين. مرمت سبق ذكره، ص ص 7)
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العملية دحقق له ربحاً فوق رأف ماله الذي يدفعه  العلني، مت لسقاتها أو دأميرها آلصرين، وكانه هذه

 .(1)في المزاد

وقد قدر الجبردي عدد القرى الجارية في التزام أسرة الشرايبي بستين قرية بلغ عا دها السنوي    

، (2)بارة(، لرافة للى عا د البالد المرهونة والذي بلغ مليون ونصف المليون بارة 1000000حوالي )

ودورح الوما ق المتعلقة بااللتزام في سجالت المحاكت مدى الدور اللبير آلل الشرايبي في االلتزام، 

م، قام سليمان بك أمير اللواء الشريف السلطاني بإسقات حقه في التزام 1708هـ 1120فمثالً في سنة 

 (3) كيسة( 30مبلغ )صا الحجر بوالية الغربية وربت أراري قرية تبلوه بالمنوفية في مقابر قرية 

مصرية دفعها له محمد الداده الشرايبي، مت استأمرها اامير سليمان منه في الوقه ذاده لمدة سنة 

 .(4) أكياف( 6صرامية كاملة بمبلغ قدره )

وبهذه الوسا ر استطال التجار أن دلون دحه أيديهت حصص التزامات عديدة، وفي مناتق مختلفة،    

اقت هذه االلتزامات أو يروها، ولنما كانه معرفتهت عنها مقصورة على ما دثبته دون أن يذهبوا للى مو

، وأوراق مزاد الديوان العالي، والقلير مداً منهت مارف سلطة فعلية على أراري (5)سجالت الروزنامة

التزاماده المسقطة، ومن هؤالء بعف أفراد أسرة الشرايبي، والتي حصلوا عليها من االلتزامات 

ولة عن تريق مزاد الديوان العالي، وكانوا يستغلونها كملتزمين فعليين، وهذا صالف االلتزامات المحل

المسقطة لهت من اامراء المماليك، والتي كانه سلطتهت عليها ال دتعدى دأميرها لهؤالء اامراء في 

 .(6)لمقرض%( من قيمة رأف المال ا200نفس وقه لسقاتها نظير نسبة اإليجار التي كانه دعادل )

وقد أدى دصول أسرة الشرايبي وغيرهت من التجار المغاربة للى ميدان االلتزام للى ظهور أشلال   

مديدة في هذا النظام قامه أساساً على أن أصبحه أراري االلتزام في صدمة االستثمار الرأف مالي 

 .(7)بعد أن كان من المفروض أن دوظف رؤوف ااموال في صدمة دلك ااراري

 نشا هم في التجارة الداخلية: (2)

شلله التجارة الخارمية )الدولية( المحور ااساسي الهتمام التجار المغاربة لالد أنهت أسهموا بدور    

ملموف في التجارة الداصلية أيضاً، وكان معظت المشتغلين بحركة التجارة الداصلية من العا الت 

قناعة البعف منهت بأن االشتغال بحركة التجارة الدولية المتوسطة في الثراء، ويرمت أسباب ذلك للى 

دجلب قدراً أكبر من ااموال، لرافة للى أن عدداً كبيراً منهت فضر العمر في التجارة بين موتنهت 

 .(8)ااصلي والمدن التي قطنوها في مصر

أكثر وروحاً في لقد دركز دور التجار المغاربة ومنهت آل الشرايبي في التجارة الداصلية بصورة    

التجارة بين القرية والمدينة، حيث كانه التجارة بين القرية والمدينة هي النشات ااساسي لمدن ااقاليت 

الداصلية التي يملن دسميتها بمدن ااسواق، كما عمر عدد كبير من التجار المغاربة في التجارة بين 

 .(9)واحدة من أهت الميادين التي اردادوها مدن الصعيد والقاهرة، حيث كانه دجارة ااقمشة واللتان

فقد أصبحه لهت بصمات واسعة على أنوال معينة من السلت، فمثالً دركز دجار الغالل والحبوب    

بشلر صاص في ساحلي بوالق ومصر القديمة، لذ كان يرد للى هذين الميناءين كميات كبيرة من 

                                                 
 .93، ص الريف المصري في القرن الثامن عشر( عبدالرحيت عبدالرحمن عبدالرحيت. 1)

 .137 ، ص1، مـعجائب اآلثار في التراجم واألخبار( 2)

( الليس: وحدة نقدية حسابية عثمانية مساوية للميات كبيرة من النقود وفقاً لوقه وملان استعمالها، وهو عبارة عن كيس موحد الحجت من 3)

 –حيث ما يحتويه من نقد يس///اوي صمس مئة قرن عثماني. انظر: ص///اموير برنار. ))الحياة االقتص///ادية في مص///ر في القرن الثامن عش///ر 

 .92، ص3م، مـ1980هـ 1401. القاهرة: ملتبة مدبولي، 1. درممة. زهير الشايب. ت من اتا  وهف مصر(( الموازين والنقود

 (.1. وانظر: صريطة رقت )170، ص البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية( حسام محمد عبدالمعطي. 4)

ة بمعنى دفتر الحوادب، وهي دفتر الحوادب اليومية التي يحرر ( الروزنامة: كلمة فارس////ية دتلون من مقطعين، روز: بمعنى النهار، ونام5)

 .117فيها اليوم، وااسبول، والشهر. انظر: أحمد السعيد سليمان. مرمت سبق ذكره، ص 

، ص ص العالقات االقتصررررررادية واالجتماعية بين مصررررررر والواليات العربية إبَّان العصررررررر العثماني( عبدالرحيت عبدالرحمن عبدالرحيت. 6)

210-211. 

 .195( يونان لبيب. محمد مزين. مرمت سبق ذكره، ص 7)

 .238( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 8)

 .239( المرمت السابق، ص 9)
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مثر: القمح واارز والفول والشعير والعدف  الحبوب التي دمثر الغذاء الر يس لسلان القاهرة،

 .(1)والسمست وغيرها من منتجات الومه القبلي

كما عملوا في دجارة الزيوت وعصرها، والتي كانوا يجلبونها من بالد المغرب داصر وكالة الزيه    

أحياء   ، كما اشتغر بعضهت بتجارة العطارة في كثير من(2)ببوالق التي أُعدت صصيصاً لهذا الغرض

القاهرة وصططها، كما عمر بعضهت اآلصر بتجارة السالل ودصنيعه في سوق السالل بالقاهرة، وبخع 

 .(3)البندقيين

كما عمر بعضهت بتجارة السلر، حيث كانوا يذهبون للى لقليمي )المنوفية والغربية( لشراء كميات    

فة للى عمر بعضهت بتجارة النحاف في كبيرة منه بسعر الجملة مت يبيعونها للى دجار التجز ة، باإلرا

السوق المخصصة لهلت بخع بين القصرين، حيث يُعد النحاف من أكثر المعادن التي لقيه لقباالً كبيراً 

من كافة توا ف المجتمت، وال سيما أن العمالت الفضية كان يضاف لها نسبة كبيرة من هذا المعدن، 

 .(4)النحاففضالً عن أن معظت اادوات المنزلية هي من 

حول بيت الحلي والمعادن النفيسة وااحجار  –في الغالب  –كما دار نشات عدد من هؤالء التجار    

اللريمة، التي حرص اامراء المماليك على اقتنا ها، كما شارك عدد منهت في دجارة الجلود وااحذية، 

يهت ما ملود، مت يبيعونها حيث مرت العادة أن يتفق هؤالء التجار مت القصابين على شراء ما لد

بدورهت للى صنال ااحذية، كما عمر بعضهت بتجارة الرقيق، لذ كان هناك مصدران لجلب الرقيق، 

، في حين اصتص البعف اآلصر يجلب (5)اصتص أحدهما بجلب الرقيق ااسود من دارفور وسنار

، وكان هؤالء الرقيق من آسيا الرقيق اابيف من آسيا الصغرى وبالد القوفاز وأرمينيا وبالد اليونان

 .(6)يُباعون بعد وصولهت للى القاهرة في وكالة الجالبة بخان الخليلي التي أُعدت صصيصاً لهذا الغرض

هذا باإلرافة للى دجار اللتاب بوكالة اللتاب ببوالق، ودجار العطور والبخور بسوق العصر بخع    

الخليلي. ودجار الورق بسوق الوراقين، ودجار اللتب بسوق الشوايين، ودجار الحنا بسوق الحنا بخان 

 .(7)اللتبيين، ودجار الدواب كالخير والبغال والحمير بسوق الرميلة بالقرب من القلعة

 التنظيمات التجارية الداخلية للتجار: (3)

بادوا  يُعدد التجار من أكثر الفئات التي اردلز عليها نظام توا ف الحرف في ذلك الوقه، حيث   

يمثلون دعامة أساسية من دعامات هذا النظام، ودجلى ذلك من صالل لداردهت لشؤونهت ومصالحهت 

 التجارية في لتار هيلر دنظيمي متلامر شامر كر فئادهت االمتماعية واصتصاصادهت المهنية والحرفية

: 

 

 

 

                                                 
 .168وص  155( سليمان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص 1)

 ررررررمن اتا  فصررررررو  من تاريخ مصررررررر ماني(( ( عبدالرحيت عبدالرحمن عبدالرحيت ))دور المغاربة في داريخ مص//////ر في العص//////ر العث2)

 .155. وانظر: سليمان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص 365-364. ص ص االقتصادي واالجتماعي في العصر العثماني

 (.2.م وانظر: صريطة رقت )367، صدور المغاربة في تاريخ مصر في العصر العثماني( عبدالرحيت عبدالرحمن عبدالرحيت. 3)

 .159مد حسين. مرمت سبق ذكره، ص ( سليمان مح4)

 (.3( انظر: صريطة رقت )5)

 .171-169( المرمت السابق، ص ص 6)

 (.2. وانظر: صريطة رقت )171( المرمت السابق، ص 7)
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(3صريطة رقت )

 
 المصدر: من عمر الباحثة . 

 منصب را  بندر التجار: (أ)

لت يلن منصب شاه بندر التجارة منصباً لدارياً دابعاً امهزة اإلدارة، بر كان منصباً شرفياً في المقام    

ااول، وكان اصتياره يتت بواسطة التجار أنفسهت ومدى رراهت عنه، مت موافقة السلطات العثمانية 

طا ه الصبغة على الشخص الذي يرشحه التجار لشغر هذا المنصب إلقرار هذا التعيين ولع

 .(1)الشرعية

أما المدة التي يشغلها شاه بندر التجار في منصبه فهي غير محددة، فقد مرت العادة في معظت    

 ااحيان أن يستمر صاحب هذا المنصب في ممارسة مهامه حتى وفاده ما دام يتمتت بثقة السلطات 

 .(2)التجار باحترامالعثمانية ويحظى 

ى عادق شاه بندر التجار، فلانه كثيرة ومتنوعة ومن بينها، أنه كان ينوب عن أما المهام الملقاة عل  

بعف التجار المسافرين للى بالد أصرى في استخالص ديونهت، ولدارة شؤون دجاردهت لحين 

، كما كان من أهت الوامبات المنوتة به أيضاً محاولة الحد من المنافسة العنيفة بين التجار (3)عوددهت

                                                 
 .256.وانظر: حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص113( سليمان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص 1)

 .256مرمت سبق ذكره، ص ( حسام محمد عبدالمعطي. 2)

 .114( سليمان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص 3)
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، كما يشارك في (1)على دحقيق أربال عالية دعوض التجار عن أية صسا ر قد دلحق بهتللمحافظة 

دعيين شيوخ ااسواق وشيوخ السماسرة والداللين، وذلك من صالل التنسيق مت قاري القضاة الذي 

كان يرسر شاهدين من المحلمة للي يشهدا في حضوره على ررا أهر السوق عن الشخص المرشح 

 .(2)شيخاً للسماسرة والداللين شيخاً للسوق أو

ونظراً ان شاه بندر التجار كان أكثر الملمين بقواعد التجارة وأصولها، فإنه كان يتردد على المحاكت    

في بعف ااحيان لكدالء برأيه في القضايا التي دمس قواعد هذه الحرفة وأصولها لذا ما تلب منه 

در التجار أن يتدصر لفف المنازعات التي كانه دنشب ، كما كان من وامبات شاه بن(3)القاري ذلك

بين التجار، ويعمر على رعاية مصالحهت والدفال عنهت لدى رمال اإلدارة، للى مانب اإلشراف على 

 .(4)حر المشاكر والقضايا التجارية بالقاهرة

ن، ونتيجة وصالل القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين  السادف عشر والسابت عشر الميالديي   

للتوامد التجاري اللبير للشوام، فقد سيطروا على منصب شاه بندر التجار ودوارمته عا الت ذوات 

أصول شامية للى مانب المصريين، حتى نجح آل الشرايبي في انتزال منصب شاه بندر التجار من 

بن قاست م، حيث أصبح محمد بن محمد 1667هـ 1109التجار الشوام والمصريين منذ نهاية سنة 

ً لتجار مصر حتى سنة  عندما دنازل عنها للخواما محمد الداده  ،م1712هـ 1124الشرايبي ر يسا

م، حيث حر ابنه قاست 1724هـ  1137الشرايبي، الذي ظر يشغر هذا المنصب حتى وفاده في سنة 

 .(5)م1734هـ 1137محله حتى وفاده في سنة 

 ريوخ األسواإل والوااالت والعوائف الحرفية: ( )

اقتضه ااورال التجارية في مدينة القاهرة دعيين شيوخ للتجار في ااسواق والوكاالت اللبرى،    

، مثر تا فة النحاسين، (6)وكذلك دعيين شيخ للر تا فة دجارية وحرفية دتخصص في بيت سلة معينة

 فة الوراقين، وتا فة العطارين، وتا فة الخيشيين، وتا فة وتا فة القطانين، وتا فة السرامين، وتا

 .(7)الزيادين، وتا فة الخرازين، وتا فة الدباغين، وغيرها من الطوا ف ااصرى

ويصحب عملية دعيين هؤالء الشيوخ عدة لمراءات، يأدي على رأسها: موافقة أهر السوق من دجار    

أو من يمثله، ومن مت دلون القاعدة في اصتيار هؤالء وسماسرة وداللين على دعيينهت أمام القاري 

، كما أن بقاءه أو عزله كان رهناً بررا هت عنه، (8)الشيوخ، هي ررا التجار وبقية أهر السوق عنهت

دون اردبات ذلك بمدة أو أمر معين، وغالباً ما كان يتت دسجير اصتيار أهر السوق لشيخهت أمام أحد 

 .(9)التجار وشهادده، مت يقر أهر السوق بطاعته والتزام أوامرهالفقهاء وبمعرفة شاه بندر 

ويشترت لمن يرشح لهذا المنصب أن يلون أهالً له، وأن يلون متصفاً بالصدق والعفة واالستقامة    

واامانة، وحسن السيرة، وأن يلون على فهت كامر، وصبرة ودراية واسعة بطبيعة السوق وأحواله، 

رفته بااساليب التجارية والقوانين وااعراف السا دة بين سابقيه من وحركته التجارية، ومع

، وال يشترت في اصتيار هؤالء الشيوخ الثراء كمنصب شاه بندر التجار، ولنما يشترت فيهت (10)الشيوخ

                                                 
 .256( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 1)

 .256وانظر: حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص  115-114( سليمان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص ص 2)

 .115( سليمان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص 3)

 .257( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 4)

 .260-258( المرمت السابق، ص ص 5)

 .264. وانظر: حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 116( سليمان محمد حسين. مرمت سبق كره، ص 6)

 .116( سليمان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص 7)

تاريخ الموانئ . عبدالحميد سليمان. 265سام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص . وانظر: ح119-117( المرمت السابق، ص ص 8)

 .155م، ص 1995هـ 1415. القاهرة: الهيئة المصرية العامة لللتاب، 89. سلسلة داريخ المصريين، لالمصرية في العصر العثماني

 .265طي. مرمت سبق ذكره، ص . وانظر: حسام محمد عبدالمع119( سليمان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص 9)

 ( المرمعان السابقان، الصفحتان ذادهما.10)
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ً أكبرهت سناً، وأن يلون ذو ملانة واحترام بين عامة  أن يلونوا من أهر السوق القدامى، وغالبا

 .(1)التجار

أما عن المهمات الملقاة على عادق هؤالء الشيوخ، فقد كانه كثيرة ومتنوعة، لذ كان كر شيخ    

مسؤول عن انتظام سير العمر، والحركة التجارية داصر السوق والوكالة والحرفة، وعن المحافظة 

مور على القواعد المرعية التي دحلت العالقة بين التجار وبين المشترين، كما كان عليه دصريف أ

، كما يُعدد الشيخ مسؤوالً عن دطبيق دعليمات الجهاز (2)السوق وربع حركته، ورعاية مصالح التجار

اإلداري الخاصة بحركة السوق ودنفيذها، هذا للى مانب المحافظة على اآلداب العامة داصر السوق 

بالبضا ت أو بقواعد والوكالة والطا فة الحرفية، بالتصدي للمحتلرين، ولبعاد من يثبه غشه ودالعبه 

 . (3)المهنة بإصرامه من السوق والوكالة والطا فة الحرفية بعد موافقة القاري ولصدار حلت بذلك

وعلى أية حال فقد دمتت شيوخ ااسواق والوكاالت والطوا ف الحرفية بملانة كبيرة داصر ااسواق    

لمحتسب، دزكي هذه الملانة وددعمها، ولدى التجار، وكانه الهيئات الدينية المتمثلة في: القاري وا

حتى دحفا لهت هيبتهت بين أهر السوق، صاصة أن تبيعة المهمات المنوتة بهت، كانه دحتت عليهت 

االحتلاك بصورة دا مة بالتجار، والوزانين، والليالين، والسماسرة والداللين، وتوا ف الحرف 

أبوا على مخالفة النظت المعمول بها في ااصرى داصر السوق، لدرمة أن بعف ااشخاص من الذين د

السوق، قد يتطاولون على شيوخ ااسواق والوكاالت والطوا ف الحرفية باالفاظ البذيئة، عندما 

يأمرونهت بااللتزام بالنظت وااعراف المتبعة في السوق، أو بالقواعد المعمول بها داصر الحرفة، وفي 

ن يثبه اإلهانة التي لحقه به أمام القاري، الذي يصدر مثر هذه الحاالت كان يتعين على كر شيخ أ

بدوره حلماً صارماً على هؤالء المخالفين، لما بالحبس والضرب، والتعزير، أو بفصلهت من الحرفة، 

 ً  .(4)وتردهت من السوق أو باإلمنين معا

 وكان هؤالء الشيوخ بأعمالهت المتشعبة في السوق والوكالة وداصر الطا فة الحرفية، قد صففوا عبئاً    

 كبيراً من ااعمال المنوتة بالجهات اإلدارية، والقضا ية، واامنية.

 الفئة المعاونة لهؤالء الشيوخ: ()جـ

 النقيب )اتخدا الشيخ(:-

فة الحرفية للى اصتيار نا ب عنه، ُسمي بــــ )النقيب( أو لجأ كر من: شيخ السوق والوكالة والطا     

)اللتخدا( من بين ااشخاص الذين يثق بهت، لينوب عنه في لدارة السوق أو الوكالة أو الطا فة الحرفية 

في حالة غيابة عن السوق، لمرض أو سفر، ويعاونه في لدارة شؤون السوق، وكان بقاء هذا النقيب 

 .(5)نوتاً أيضاً بررا شيخه، أو التجار عنهفي منصبه أو عزله، م

 الكاتب:-

كان له دور كبير في لدارة الحركة التجارية سواء داصر السوق أو الوكالة أو الطا فة الحرفية، ال    

، ويرافق الشيخ ويساعده، (6)يقر عن الدور الذي يؤديه النقيب أو اللتخدا، وأصحاب الحرف ااصرى

في دسجير ما يأمر به الشيخ كما كان يجمت العوا د المختلفة لمصلحة الشيخ ودتمثر مهمته ااساسية 

 .(7)من عامة التجار وأفراد الطا فة

 نشا هم في التجارة الخارجية: (4)

 استقرارهم في الحجاز: ()أ

                                                 
 .257( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 1)

 .264. وانظر: حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 116( سليمان، محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص 2)

 .121-116( سليمان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص ص 3)

 .124، ص المرمت السابق  (4)

الحرفيون والتجار في القاهرة في . أندريه ريمون. 155 . وانظر: عبدالحميد سليمان. مرمت سبق ذكره، ص125( المرمت السابق، ص 5)

 .431، ص 1. مـالقرن الثامن عشر

 .140ذكره، ص  ( سليمان محمد حسين. مرمت سبق6)

 .155ذكره، ص ( عبدالحميد سليمان. مرمت سبق 7)
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سياسة االنفتال العام بين الواليات  –بعد رت واليات المشرق العربي  –ادبعه الدولة العثمانية    

العربية التي دقتضي عدم دقييد حركة التنقر بين السلان أو ورت حوامز لدارية على دنقالدهت 

، وهو ما أعطى أبناء (1)وممارسة نشاتادهت المختلفة في أي والية من واليادها التي صضعه لسلطانها

دون عا ق  الواليات العربية حرية الحركة والتنقر في أي بلد يختارونه لممارسة أنشطتهت المختلفة

ومن مت ددفق سير الهجرة العربية بين سلان هذه الواليات ومن بينها والية مدة في القرن الثاني عشر 

الهجري  الثامن عشر الميالدي، التي عدت من أكثر الواليات العربية استقطاباً للمهامرين والوافدين 

 العرب، ومن هؤالء المغاربة الوافدين من مصر.

الت المغربية التي استقرت في مدة، وعمر أفرادها بالتجارة، وكانوا من أمرياء ومن أشهر العا    

مدة وأعيانها: أسرة الشرايبي، حيث عمر أفرادها المستقرين في مدة بصفتهت وكالء دجاريين لفرل 

وأوالده  ،ااسرة المستقرة في مصر، ومن أبرز أفرادها: الحاج محمد بن عبدالقادر بن علي الشرايبي

سة: عبدالقادر وعبدالرحمن وفاتمة وفارحه ومحمد الداده الملقب بــــ )الصغير( دميزاً له عن الخم

محمد اللبير المستقر في القاهرة، وقد دزوج محمد بن قاست الشرايبي المستقر في القاهرة بفارحة 

ـ )اللبير( ه الصالت الدموية ، وقد أسهمه هذ(2) وأنجب منها ولده الوحيد محمد، الذي لقب فيها بعد بــــ

والقرابية في دعت التعاون التجاري بين فرعي العا لة في مدة والقاهرة، حيث عمر آل عبدالقادر 

الشرايبي وكالء لبني عمومتهت في القاهرة، ونتيجة لدعمهت التجاري اللبير لفرل العا لة في القاهرة، 

ادي عشر الهجري  السابت عشر استطال محمد بن قاست الشرايبي أن يصبح صالل منتصف القرن الح

 .(3)الميالدي واحداً من كبار دجار القاهرة

كما استقر سالت الشرايبي في مدة بعد عودة ما دبقى من أفراد هذه ااسرة للى القاهرة لمر الوباء     

الذي امتال مدة وفتك بمعظت أفراد هذه ااسرة، فتوفى من مراء هذا الوباء محمد بن عبدالقادر 

بي وولداه عبدالقادر وعبدالرحمن وعدد من أفراد أسردهت، ولت ينج من أفراد آل الشرايبي في الشراي

مدة سوى سالت الشرايبي ومحمد الداده وولديه محمد وآمنه وأصتيه فاتمة وآمنة، وقد انتقر بهت للى 

جة الزدياد ، حيث استقبلهت محمد بن محمد بن قاست الشرايبي في منزله، ونتي(4)القاهرة للعيش هناك

صاصة بعد أن قرر أحمد بن الخواما محمد بن قاست الشرايبي أن يتزوج -عدد أفراد العا لة الجديدة، 

فقد دت دشييد قصر كبير في اازبلية، انتقر لليه  -من آمنة ابنة محمد الداده لمر رغبة ولديهما في ذلك

است الشرايبي الملقب بـــــ )اللبير( مميت أفراد العا لة للحياة به، وقد استطال الخواما محمد بن ق

بمعاونة محمد الداده الملقب بـــــــ )الصغير( الذي كان قد دمرف في دجارة البحر ااحمر، نتيجة 

 -وزراء أشراف ملة في مدة (5)للمدة التي قضاها في مدة، حيث اردبع بعالقات قوية مت آل حميدان

عالقات صداقة  –الذي كان من كبار دجار مدة  (6)كما ربطته بالخواما صضر بن عثمان البغدادي

                                                 
 .40( أندريه ريمون. مرمت سبق ذكره، ص 1)

م، 1735هـ//// 1148، بتاريخ سنة 49، مادة رقت141. سجر رقت سجالت محكمة القسمة العسكرية( القاهرة: أرشيف دار الوما ق القومية: 2)

 .39ص 

 .92( حسام محمد بن عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 3)

م، 1735هـ// 1148، بتاريخ سنة 49، مادة رقت 141. سجر رقت سجالت محكمة القسمة العسكرية. القومية ( القاهرة: أرشيف دار الوما ق4)

 .39ص 

( آل حميدان: من ااسر التي ُعرفه بالجاه والثراء في مدة منذ أواصر القرن الحادي عشر الهجري  السابت عشر الميالدي، دولى أفرادها 5)

سررم  النجوم العوالي في أخبار األوائل ء ملة )أنظر: عبدالملك بن حس//ين بن عبدالملك العص//امي. منص//ب )الوزارة( في مدة لعدد من أمرا

سلفية، د.ت، مـ////////والتوالي ( وقد أدت هذه العا لة دوراً اقتصادياً كبيراً في الحجاز، 558 وص 554و ص  544، ص 4. مصر: المطبعة ال

كما كونوا ش///ركات دجارية مت عدد من دجارة مص///ر، وامتللوا عدد من المراكب حيث عملوا بالتجارة وكونوا من وراء ذلك مروات كبيرة، 

، بتاريخ س//نة 507، مادة رقت 193. س//جر رقت سررجالت محكمة البا  العاليفي البحر ااحمر )انظر: القاهرة: أرش//يف دار الوما ق القومية: 

لبراهيت بن علي بن حميدان، والخواما عبدهللا بن حميدان. ( ومن أشهر أفرادها: عثمان بن حميدان، والخواما 169م، ص 1699هـ///// 1110

، ملة 1. دراسة ودحقيق: مامدة فيصر زكريا. تمنايا الكرم في أخبار مكة ووالة الحرمانظر: علي بن داج الدين بن دقي الدين السنجاري. 

. 77و ص  43وص  5، ص 5م، مـ///////1998هـ/////// 1419الملرمة: مامعة أم القرى، معهد البحوب العلمية، مركز لحياء التراب اإلسالمي، 

دحقيق: محسن محمد حسن  تاريخ مكة المسمى )إتحاف فضالء الزمن بتاريخ والية بني الحسن(.محمد بن علي بن فضر الطبري الملي. 

 .310، ص 3ومـ 135وص  133-132وص ص  109، ص 2. القاهرة: دار اللتاب الجامعي، د.ت. مـ1سليت. ت

 رممة له.( لت دجد الباحثة د6)
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، حيث ساعده ذلك أن يستحوذ لنفسه وآلل الشرايبي على مزء كبير من دجارة البن الواردة (1)قوية

أن يصبح شاه بندر  من مدة، وقد استطال محمد اللبير نتيجة لتنامي مروده على أيدي محمد الداده

 .(2)م1697م 1109م، وحتى نهاية سنة 1695هـ 1107التجار في مصر منذ سنة 

م، كان الخواما محمد الداده الشرايبي 1724هـ 1137وقبر وفاة الخواما محمد الشرايبي في سنة   

، ويدربه على قد أعد ابنه ااكبر قاست ليخلفه في القيام بمهام العمر التجاري، فلان يرسله للى الحجاز

 .(3)عقد الصفقات واستخالص الديون من التجار

أما سالت الشرايبي فقد بقي مستقراً في مدة لمدة من الزمن، عمر صاللها وكيالً دجارياً لفرل ااسرة    

 في مصر، وهما: أحمد بن تاهر بن مسعود الشرايبي وابن عمه أحمد بن علي بن مسعود الشرايبي

(4). 

د أفراد أسرة الشرايبي في مدة، فقد اهتموا باالستثمار العقاري في الحجاز بصورة ومن صالل دوام  

كبيرة، ودورح المخلفات العقارية، مدى رخامة المؤسسات العقارية التي يمتللها آل الشرايبي في 

م أكثر من 1734هـ 1147كر من: مصر والحجاز، فمثالً درك قاست الشرايبي عند وفاده في سنة 

، وقد بلغه القيمة اإلممالية لتلك العقارات والمنشآت (5)( عقارية في القاهرة ومدة وملةمنشأة 50)

 .(6) بارة( 11000000التي صلفها قاست الشرايبي في مصر والحجاز حوالي )

 دورهم في التباد  التجاري بين مصر والحجاز: () 

دجارية كبرى، دقوم بعمليات االستيراد كان التجار المغاربة الذين استقروا بمصر بمثابة مؤسسات    

أن التجار المسلمين من غير المصريين  (7)والتصدير واالستثمار، وقد ذكر أحد المؤرصين اامانب

دامراً( دت حصرهت صالل المدة  283هت الذين احتلوا ملانة مهمة في التجارة الشرقية: فيما بين )

من المسلمين غير  (دامراً  122هناك )م، كان 1798-1660هـ 1213-1071الممتدة من سنة 

%(، ودمثر دركادهت ما يقرب من نصف الرقت اإلممالي لقيمة التركات 50المصريين )أي أكثر من 

بارة( وكان المغاربة من بين التجار  954و012و196بالبارة مابتة القيمة من لممالي  690و924و85)

بارة(  510و014و45مة مروادهت اإلممالية للى )دامراً مغربياً( دصر قي 59اامانب ااكثر عدداً: )

بارة( وفي النهاية يأدي  684و230و20دامراً( دبلغ قيمة مروادهت ) 38يليهت التجار اادراك بواقت )

دامراً( بلغ لممالي مرودهت  23الفلسطينيون )من نابلس، ومن القدف( وال سيما الشوام، وعددهت )

 بارة(. 993و478و19)

ة الشرايبي أكبر البيوت المغربية المالية والتجارية بمصر في القرن الثاني عشر ودُعدد أسر   

استوتنه القاهرة، واستمر أفرادها في التمرف على العمر حيث  الهجري لثامن عشر الميالدي،

التجاري، حتى نجح محمد الشرايبي في أواصر القرن الحادي عشر الهجري  السابت عشر الميالدي 

م، وقد درك البنه محمد الداده 1700هـ 1111قمة الهرم التجاري، ودوفي في سنة  في الوصول للى

 .(8) بارة( 2و25و000كيساً( أي ما يعادل ) 90الشرايبي دركة مقدارها )

وقد سلت محمد الشرايبي دجارده البنه محمد الداده الشرايبي، الذي يمثر عهده نقطة دحول في ازدهار  

كيساً(  1480كيساً( للى ) 90ح في دنمية الثروة التي دركها والده من )داريخ هذه ااسرة، حيث نج

وقد استطال دلوين هذه الثروة الضخمة من اانشطة التجارية الواسعة التي كان يزاولها، للى مانب 

استثماره لجزء من هذه ااموال في لنشاء الوكاالت التجارية والحمامات والسفن ودأميرها، لرافة 

                                                 
، بتاريخ س///////نة 399، مادة رقت 128. س///////جر رقت سرررررررجالت محكمة القسرررررررمة العسررررررركرية( القاهرة: أرش///////يف دار الوما ق القومية: 1)

 .213م، ص 1725هـ 1138

 .93( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 2)

 .95( المرمت السابق، ص 3)

، بتاريخ س///////نة 482، مادة رقت 143. س///////جر رقت كمة القسرررررررمة العسررررررركريةسرررررررجالت مح( القاهرة: أرش///////يف دار الوما ق القومية: 4)

 .401م، ص 1736هـ 1149

 .87م، ص1734هـ 1147، بتاريخ سنة 125، مادة رقت 140( المصدر السابق، سجر رقت 5)

 .441م، ص 1741هـ 1154، بتاريخ سنة 642، مادة رقت 151( المصدر السابق، سجر رقت 6)

 .353، ص 1، مـالحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر( أندريه ريمون. 7)

 .84( سليمان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص 8)
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كيساً(، مخالفاً بذلك  60التي كانه دحه يديه، والتي كانه ددر عليه فوا د ربوية قدرها )للى الرهون 

 .(1)منهج أبيه محمد الشرايبي الذي لت يتعامر بالربا قع

وقد أدى التجار المغاربة في مصر دور كبير في دجارة البحر ااحمر، حيث ظله دجارة البحر    

صر توال العصر العثماني، فظله دوفر لمصر مزءاً مهماً من ااحمر هي التجارة، ااكثر أهمية لم

ليرادادها، حيث كانه مصر دعيد دصدير بضا ت ومنتجات شرق لفريقيا والهند والجزيرة العربية، 

التي دُصددر لها من ميناء مدة للى واليات الدولة العثمانية في البحر المتوسع وأوروبا، ومن مت ظله 

%( من الحجت اإلممالي لتجارة مصر 36دمثر )–حتى في قلة ازدهارها  –دجارة البحر ااحمر 

 .(2)الخارمية

وقد واكب استقرار آل الشرايبي في مصر بروز أهمية البن ودزايدها في التجارة الدولية، حيث    

م، اشترى قاست بن 1648هـ 1058دصلوا منذ بداية استقرارهت في مصر في دجارة البن، ففي سنة 

من البن الواردة من مدة من مالمة من كبار اامراء  (3) قنطاراً( 125بي مت أوالده الثالب )علي الشراي

الشرايبي على شراء البن من مصادره  ، كما عمر قاست بن محمد الداده(4)في مصر إلرسالها للى فاف

ااولى، ولعادة دصديره للى الدولة العثمانية وبالد المغرب، وقد درك بعد وفاده كمية من البن دقدر 

( بنسبة 000و16000بارة( ولممالي دركته بالبارة ) 721و908قنطاراً( دقدر قيمتها بــــ ) 435بــــــ )

د الشرايبي في دجارة البن، فترك عند وفاده في سنة ، كما عمر الحاج علي بن مسعو(5)%(7)

، كما كان ابن أصيه أحمد بن (6) بارة( 550و806قنطاراً( من البن قيمتها ) 370م )1724هـ 1137

تاهر بن مسعود الشرايبي يتامر في البن أيضاً للى مانب العديد من السلت ااصرى، وعند وفاده في 

، مما يعلس الثراء اللبير الذي استطال (7) بارة( 825و374و1م بلغه مخلفاده )1735هـ 1148سنة 

 دحقيقه في القاهرة صالل دلك المدة من مراء دصوله الميادين التجارية وبخاصة دجارة البحر الحمر.

وقد امتلك آل الشرايبي العديد من الشركات للتجارة في البن، فمثالً كون كر من: التامر أحمد بن    

شرايبي وابن عمه أحمد بن مسعود الشرايبي شركة بينهما للر منهما فيها النصف، تاهر بن مسعود ال

 قنطاراً من البن( في المراكب من مدة لحساب الشركة 120م، دت شحن )1736هـ 1149وفي سنة 

(8). 

، حيث ظله دجارة التوابر محور (9)كما شارك التجار المغاربة من آل الشرايبي في دجارة التوابر   

دُعد من السلت المهمة والثمينة، لدى الشرق والغرب على حد سواء،  الشرق لفترات تويلة، كما دجارة

وكان البحث عن التوابر أحد العوامر الر يسة الكتشاف تريق رأف الرماء الصالح في سنة 

                                                 
 .85، ص سليمان محمد حسين .مرمت سبق ذكره (1)

(2 )titue Francais'd -Cairo, Ins 1820,-Sudan, 1700-Trade Between Egypt and Bilad AlWalz Terence. 

Archeologie orientale du Cairo, 1978, P62.  

، ويبدو أنها دحريف للللمة Quintal( القنطار: كلمة عربية دعني في ااص//////ر: اللمية الها لة من النقود، أو الفض//////ة، ودمامر بالفرنس//////ية 3)

( وهو من 43وص  22، ص 3)انظر: صاموير برنار. مصدر سبق ذكره، مـ/////// Cntarium أو كنتاريوم Centariusالالدينية كنتاريوف 

رحالت إلى رررررب  وحدات الوزن وأكبرها حجماً، وكان يختلف دبعاً للزمان والملان الذي يس////تخدم فيه عملية الوزن. انظر: كارس////تن نيبور. 

، ص 1م، مـ///2007هـ/// 1428. بيروت: مؤسسة االنتشار العربي، 1درممة. عبير المنذر. ت الجزيرة العربية وإلى بالد أخرى مجاورة لها.

116. 

نة 4410، مادة رقت 498. س///////جر رقت سرررررررجالت محكمة الصرررررررالحية النجمية( القاهرة: أرش///////يف دار الوما ق القومية: 4) ، بتاريخ س///////

 .1097م، ص 1648هـ 1058

 .165( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 5)

، بتاريخ س///////نة 931، مادة رقت 271: س///////جر رقت سرررررررجالت محكمة القسرررررررمة العسررررررركرية( القاهرة: أرش///////يف دار الوما ق القومية: 6)

 .619م، ص 1724هـ 1137

 .401م، ص1735هـ 1148، بتاريخ سنة 482، مادة رقت 143( المصدر السابق. سجر رقت 7)

 .104م، ص1736هـ 1149، بتاريخ سنة 284، مادة رقت 341. سجر رقت المصدر السابق  (8)

ا الطعام من التلف، كما دس///////تخدم بص///////فتها عقاقير تبية، للى مانب بعف ( التوابر: هي مجموعة من البهارات، التي دس///////تخدم لحف9)

الص//ناعات، ودش//مر: الفلفر، والزنجبير، والقرفة )الدارص//يني( والقرنفر، وموزة الطيب، والحبهان )الهير( والزعفران، وغيرها من أنوال 

 م(.1517-1250زيرة العربية أواخر العصررور الوسررعى )النشررا  التجاري في رررب  الجالتوابر. انظر: علي بن حس//ين الس//ليمان الناص//ر. =

 .228المصرية، د.ت، ص  اانجلو. القاهرة: ملتبة 1ت
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م، واستمرت التوابر دؤدي دوراً مهماً في دجارة البحر ااحمر، بصفتها منتج مطلوب 1497هـ 903

الشعوب الغربية والشرقية، وقد ظله مدة توال القرون الثالب: العاشر والحادي عشر والثاني  لدى

عشر الهجرية  السادف عشر والسابت عشر والثامن عشر الميالدية، دصدر التوابر للى مصر وبقية 

ين ، ودشير وما ق المحاكت الشرعية في مصر للى نشات ملموف في التوابر ب(1)موان  البحر ااحمر

مصر والحجاز في دلك المدة، وصاصة دجارة الفلفر، الذي يُعد من أهت أنوال التوابر رواماً في دجارة 

البحر ااحمر، لذ يمثر نصف صادرات مدة للى مصر من التوابر، حيث دُعيد مصر دصديره مرة 

الواحدة منها  زنة (3)من الفلفر (2) باله( 400أصرى للى أوروبا، التي دستورد في السنة الواحدة، )

، ودورح وما ق اارشيف المصري الدور اللبير لتجار مدة، وللتجار المغاربة في (4) رتر( 300)

القاهرة، في ملب التوابر من منابعها في الهند، وعلى رأسها الفلفر للى مدة، مت لعادة دصديره مرة 

الذي دوفي في  -آلل الشرايبيالجدد ااكبر  –، فالخواما محمد بن قاست الشرايبي (5)أصرى للى مصر

%( من لممالي 65م، كان يتامر بالتوابر، من أسواق الحجاز، وقد مثله حوالي )1656هـ 1067سنة 

 -:(6)ألف ريـال(، ويورح الجدول اآلدي حجت التوابر في دركته 29دركته البالغة )
نول 

 التوابر
 لك مر حوت صبر كوركت فلفر قرفة لبان كودة

اللمية 

 والوزن

18 

 ً  (7)لردبا

495 

 قنطار

385 

 قنطار

91 

 قنطار

24 

 قنطار

28 

 قنطار

63 

 قنطار

102 

 قنطار

16 

 قنطار

الثمن 

 بالريال
1260 2475 6930 5060 388 200 945 1342 224 

 

وقد استطاعه العا الت المغربية في مصر ومنها )عا لة آل الشرايبي( دلوين شبلات دجارية    

امتدت من الموان  الهندية للى ميناء مدة مت للى موان  مصر، كما امتللوا العديد من الشركات للتجارة 

 فقد كانه التوابرفي التوابر، وقد أسهمه التوابر بدور مهت في عملية دراكت الثروة لدى هذه العا الت، 

ً دصر بين ) دن هذه الحقبة دمثر أرباحا %( للتجار العاملين فيها بعد صصت المصاريف 25 -20لبا

ديناراً  12للى  10والضرا ب، فلان قنطار الفلفر يصر من ميناء مده للى ميناء السويس بحوالي )

                                                 
 .228، ص1، مـالحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر( أندريه ريمون. 1)

( 77، ص1. مـ//////المعجم الوسي ( البالة: ممعها باالت، وهي الجراب الضخت )وعاء يضت مقداراً مضغوتاً من القطن، أو الثياب )انظر: 2)

، 1262، مادة رقت 252. س//جر رقت سررجالت محكمة البا  العاليوهي وحدة ووزن لألقمش//ة. انظر: القاهرة: أرش//يف دار الوما ق القومية: 

 .651م، ص 1756هـ 1170بتاريخ سنة 

( دعد بالد المليبار )على س/احر الهند الغربي( المص/در ااول لش/جر الفلفر؛ لذ كان يص/ر مباش/رة من س/احر المليبار، عبر ميناء كاناناور 3)

Kananor .دار  بيروت: .آثار البالد وأخبار العباد)على س//////احر الهند الغربي( للى مدة في موس//////ت الحج. انظر: زكريا بن محمد القزويني

 (.3. وانظر: صريطة رقت )123م، ص 1984هـ 1404بيروت للطباعة، 

. والرتر: هو معيار يوزن ويلال به، ويساوي امنتي عشرة أوقية، وكر أوقية 115، ص 1( كارستن نيبور. مصدر سبق سبق ذكره، مـ//////4)

، 1. مـ////////المعجم الوسرري . 286-285 ، ص ص11دس//اوي امني عش//ر درهماً )انظر: محمد بن ملرم بن منظور. مص//در س//بق ذكره، مج 

(. وهو وحدة وزن ش///ال اس///تخدامه في معظت بلدان العالت اإلس///المي، وقد اصتلف دقديره بحس///ب كر بلد، ويس///مى عند ااوروبيين 302ص

ص، وهو ، وكانه دوزن به التوابر والبض///ا ت الثمينة على ومه الخص///وLitron، وهو مش///تق من الللمة اليونانية لترون Rottoloرودولو 

. المكاييل واألوزان ا سرررررررالمية وما يعادلها في النظام المتريمن أكثر وحدات الوزن اس///////تعماالً في الش///////رق العربي )انظر: فالترهنتس. 

( ويسمى هذا الرتر بـ///ـ///ـ///ـ///ـ/// )الرتر القباني( أي )رتر 32-30درممة.كامر العسلي. ااردن: منشورات الجامعة ااردنية، د.ت، ص ص 

مي بذلك دميزاً له عن الرتر الزياني اللبير، الذي يس////اوي أربت الوزانين( و يس////تخدم في وزن الس////لت قليلة الوزن، ص////غيرة الحجت، وقد س////ُ

 .46-45وص ص  24-23، ص ص 6عشرة أوقية، ويستخدم في وزن ااشياء كبيرة الحجت. انظر: صاموير برنار. مصدر سبق ذكره، مـ

دحقيق. محمد العروس///ي المطوي. دونس:  ة المحبين واألهرررحا  فيما للمدنيين من األنسرررا .تحف( عبدالرحمن بن يوس///ف اانص///اري. 5)

 .107-106م، ص ص 1970هـ 1392الملتبة العتيقة، 

م، 1666هـ 1077، بتاريخ سنة 194، مادة رقت 67: سجر رقت سجالت محكمة القسمة العسكرية( القاهرة: أرشيف دار الوما ق القومية: 6)

 .138ص 

ردب: مليال مصري، وهو أكبر وحدة للمليال بمصر، ويستخدم أيضاً في الحجاز بشلر كبير، ودختلف قيمة اإلردب حسب الحبوب ( اإل7)

ساوي أربعة وعشرين صاعاً، أو سه ويبات. انظر: ميرار ))موسوعة الحياة االقتصادية  ستخدم فيه، وي التي يليلها، وكذلك الملان الذي ي

. درممة. زهير الش//ايب،  ررمن اتا  وهررف مصرررالتجارة((  -الص//ناعات والحرف –الزراعة  -عش//ر الميالديفي مص//ر في القرن الثامن 

 .283، ص 1م، مـ1978هـ 1399، القاهرة: ملتبة مدبولي، 1ت
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ن كان سعره في اإلسلندرية يصر ديناراً(، في حي 16للى  14، ويُبال في القاهرة ما بين )(1)أشرفياً(

 .(2)( ديناراً 25 -21ما بين )

ومت دطور دجارة البن الذي أصبح يجد لقباالً كبيراً في أسواق الدولة العثمانية، دوست دجار القاهرة    

، وعلى ذلك بدأ الدور اللبير لتجارة (3)المغاربة في دجارده بسبب استقرار أسواقه وأرباحه اللبيرة

االنحسار والترامت التدريجي منذ الربت الثاني من القرن الحادي عشر الهجري  السابت  التوابر في

عشر الميالدي، وفي النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري  الثامن عشر الميالدي، أصذت 

ا كانه عليه من قبر، بسبب ما يجلبه التجار  هذه المنتجات من التوابر في التناقص الشديد عمد

روبيون من التوابر عبر الشركات ااوروبية االحتلارية في الهند والعالت الجديد للى ميناء ااو

اإلسلندرية لينافسوا بها التوابر الواردة من الهند عبر ميناءي مدة والسويس، حيث أصبحه في قا مة 

درية دصدر للى مصر عن تريق ميناء اإلسلن (4)صادرات أوروبا للى مصر، فمثالً كانه مرسيليا

( للى 000و200بارة( في كر سنة، أي نحو ) 000و6000دوابر )قرفة، فلفر، مستلة( قيمتها )

 .(5) فرنك( 000و300)

وعلى الرغت من درامت دجارة التوابر في البحر ااحمر صالل القرن الثاني عشر الهجري  الثامن    

يعمر باإلدجار بها، وظله التوابر عشر الميالدي، فقد ظر عدد قلير من التجار المغاربة في القاهرة 

 (7)، وقد أكد الرحالة الدنماركي كارستن نيبور(6)%(15للى  10دمثر في دركادهت حوالي من )

Carsten Niebuher م، على استمرار وصول التوابر 1764هـ 1178، عند زيارده لمصر في سنة

ما السفن القادمة من مدة والقوافر للى مصر عبر ميناء مدة والبحر ااحمر بلميات كبيرة، فيقول: ))أ

التوابر درامعاً كمياً  (( هلذا شهدت دجارة(8)اآلدية من ملة فتحمر معها كافة أنوال البهارات من الهند

وللنها لت دنقطت في ورودها عبر البحر ااحمر، وكان هذا الترامت يتماشى للى حد كبير مت االستهالك 

ً بها منذ سنة  العالمي للتوابر، حيث شهدت ااسواق ً استهالكيا م، 1650هـ 1061العالمية درامعا

ويرمت ذلك للى دزايد استهالك السلت ااصرى كاللاكاو والتبغ وغيرها من السلت القادمة من 

 .(9)المستعمرات في العالت الجديد

الهندية، حيث سيطر التجار المغاربة عامة وآل الشرايبي  ااقمشةكما شارك آل الشرايبي في دجارة    

صاصة على دجارة ااقمشة الهندية صالل القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميالدي على ومه 

                                                 
م( 3814-1422هـ// 841-825( الدينار ااشرفي: ويُعرف أيضاً بـ//ـ//ـ//ـ// )الدينار البرسباي( أصدره السلطان المملوكي ااشرف برسباي )1)

(. 140م( ص 1993هـ 1413) 57. مامعة القاهرة، لمجلة الية اآلدا والقاهرة((  لستانبول )انظر: صلير ساحلي أوغلي ))حركة النقد بين

م، بعد أن أصدر السلطان أوامره بإبطال التعامر بالنقود الذهبية البندقية ليجمعها ويصهرها ويعيد 1426هـ//// 826وقد بدأ في رربه في سنة 

م على أقر دقدير. للمزيد من المعلومات عن ُترز هذا الدينار 1538هـ//////// 945دنانير أش/رفية، وقد ظر متداوالً بااس/واق حتى س/نة  ر/ربها

م، ص 2008هـ/////// 1429. القاهرة: مركز الحضارة العربية، 2. تالنقود المتداولة في مصر العثمانيةوأوزانه. انظر: أحمد السيد الصاوي. 

 .141-140ص 

 .144محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص ( حسام 2)

 .147( المرمت السابق، ص 3)

التاريخ األوروبي ( مرس/////يليا: ميناء مهت يقت منوب فرنس/////ا على س/////احر البحر المتوس/////ع )انظر: عبدالحميد البطريق. عبدالعزيز نوار. 4)

( وكان أحد المحطات المهمة 545( ص 21. بيروت: دار النهض///ة العربية، د.ت. صريطة رقت )الحديث من عصرررر النهضرررة إلى مؤتمر فينا

 رإل التجارة الدولية ومحعاتها بين الشرررررإل والغر  أواخر العصررررور في تريق منوة التجاري في ادجاه الش////رق انظر: نعيت زكي فهمي. 

 (.3. وانظر: صريطة رقت )182ص  م،1973هـ 1393. القاهرة: الهيئة المصرية العامة لللتاب، الوسعى

 ، والفرنك: عملة فرنسية.308، ص 1( ميرار. مصدر سبق ذكره، مـ5)

 .148( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 6)

رين ( كارس///تن نيبور: هو دنماركي ااص///ر، انحدر من عا لة فقيرة، دمتهن الفالحة، ولت يحص///ر على دعليت منتظت حتى بلغ الثانية والعش///7)

اليمن، وقد وص///ر للى القاهرة، مت س///افر للى الس///ويس، وقد مر  الس///تلش///افمن عمره، عينته الحلومة الدنماركية رس///مياً في مهمة علمية 

ا، بميناءي الطور وينبت قبر وصوله للى مدة، وبعد شهرين من لقامته في مدة، غادر للى ميناء المخا اليمني، مت للى ليران، فالبصرة، فسوري

م، وهي المرحلة ااصيرة من رحلته، وبعد عودده للى الدنمارك دزوج، 1767هـ// 1181ى لستانبول، حتى وصر للى كوبنهامن في سنة مت لل

 Angelo pesce. Jiddah portraitم. انظر: 1815هـ//// 1230واشتغر كادباً للمجلس البلدي في مدينة نا ية حتى ماءده المنية في سنة 

of an Arabian City, London Falcon. Press, 1976, PP 33-34.  

 .114، ص 1، مـرحالت إلى رب  الجزيرة العربية وإلى بالد أخرى مجاورة لها( 8)

 .148( حسام محمد عبدالمعطي. مرمت سبق ذكره، ص 9)
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الخصوص، وقد ساعدهت على ذلك درامت دور التجار الشوام واادراك في التجارة فيها مفضلين 

 .(1)عة مديدة، كانه دلقى لقباالً ورواماً واسعينعليها التجارة في الدصان بوصفه سل

في المردبة الثانية بعد البن اليمني صالل دلك المدة، في  (2)ودأدي ااقمشة الهندية بجميت أنواعها   

قا مة صادرات مدة المرسلة للى مصر، حيث شهدت رواماً في ااسواق المصرية والحجازية على 

 ها من كافة الطبقات الثرية، وصاصة ااقمشة القطنية الهندية، التي حد سواء؛ نتيجة اإلقبال على شرا

كانه مورت دهافه شديد لدى كر من: اامرياء، والطبقات الوسطى في الحجاز، ومصر، وأوروبا، 

والدولة العثمانية، بسبب موددها العالية، ورصصها، ومتانتها، وزهاء ألوانها، فضالً عن قابليتها للغسر 

ترحها للبيت  ، كما شهدت سوقاً را جة في أنحاء الدولة العثمانية، والدول ااوروبية، بعدأكثر من مرة

في ااسواق المصرية، مت لعادة دصديرها للى دلك الجهات، لذ دميزت ااقمشة الهندية بثبات الرسوم 

لى أهميتها ، وما يدل ع(3)الجمركية واستقرار سوقها، بسبب انتظام وصولها للى ميناء مدة في كر سنة

دأصر قوافر الحج في الرحير بعف ااحيان، النتظار دصول المراكب الهندية؛ لشراء ما بها من أقمشة 

هندية فاصرة، حيث شهدت قافلة الحج المصرية، عمليات شراء لهذه ااقمشة بصورة أوست من نقلها 

ة للى منتصف م، دأصرت قافلة الحج المصرية في مل1707هـ 1119عن تريق البحر، ففي سنة 

، كما دأصرت (4)شهر صفر، انتظاراً لدصول مركب هندي للى مدة، لشراء ما به من أقمشة هندية

، (5)م، على الرغت من اازمة الغذا ية المنتشرة في ملة آنذاك1724هـ 1137للسبب ذاده في سنة 

قرن  000و300ى لل 250وكانه قيمة السلت المصدرة بواسطة قافلة الحج المصرية دبلغ سنوياً من )

 .(6) لسباني(

وقد ومد كثير من التجار، أن سفر عدد كبير من الحجاج، صحبة قافلة الحج المصرية، يمثر فرصة    

كبيرة لالستفادة منهت، في لدمام عدد الصفقات التجارية في كر سنة، فقدموا لليهت ااموال لشراء 

لحاج محمد الداده الشرايبي للى كر من: الحاج م، قدم ا1677هـ 1088ااقمشة الهندية، فمثالً في سنة 

المتومهين صحبة قافلة  –محمد بن محمد المنجور المغربي، والحاج عبدالباري بن محمد المغربي 

ً قدره ) -الحج المصرية بارة( واشترت عليهما شراء أقمشة هندية بهذا المبلغ عند  000و130مبلغا

الثلثين للخواما، والثلث  -رأف المال والمصاريفبعد لصراج  –عوددهما، على أن يلون الربح 

 .(7)للرملين

                                                 
 .158، ص المرمت السابق (1)

، الش///ال اللش///ميري، الفرحات، الخان، الخنلاري )انظر: عبدالرحمن ( من أنوال ااقمش///ة الهندية: الش///ان الهندي، الش///ان الموس///يليني2)

(. وااقمشة القطنية، منها: زماندار، السوسي، سمسه، بفته، مخموري، )انظر: أندريه ريمون. 31، ص 1الجبردي. مصدر سبق ذكره، مـ//////

شة قطنية أصرى، مثر: كندي، أبو نقطة، وأتلس (. باإلرافة للى أقم260، ص 1الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر. مـ///////

، 149. س//لس//لة داريخ المص//ريين، لالعالقات المصرررية الحجازية في القرن الثامن عشرررقطني وغيرها )انظر: حس//ام محمد عبدالمعطي. 

انظر: را د علي هاش///ت ( كما يومد هناك الش///يه، اللاليلو، البنوه. 189م، ص 1999هـ///////// 1420القاهرة: الهيئة المص///رية العامة لللتاب، 

دكتوراه غير منش///ورة، القاهرة: مامعة الدول العربية، معهد البحوب  رس///الة م(1707-1517العالقات بين الحجاز وأمارات الهند )تنان. 

 .117م، ص 2000هـ 1420والدراسات العربية، قست البحوب والدراسات التاريخية، 

ب  الجزير( مون لويس بوركهارت. 3) يةرحالت إلى رررررررر ، بيروت: مؤس///////س///////ة االنتش///////ار العربي، 1. درممة. هتاف عبدهللا. تة العرب

 .26م، ص 2005هـ 1426

 .55، ص 1( عبدالرحمن الجبردي. مصدر سبق ذكره، مـ4)

 .277، ص 1( ميرار. مصدر سبق ذكره، مـ5)

. والقرن اإلسباني: هو من العمالت ااوروبية ااكثر شيوعاً واستخداماً في التجارة 487( أحمد شلبي عبدالغني. مصدر سبق ذكره، ص 6)

ستبداله، أكثر من العمالت ااصرى، كما أنه ع ملة العالمية، فباإلرافة للى وفرده في التداول، فإنه حقق أرباحاً وملاسب ممة عند دحويله وا

دتت العقود على أس//اس//ه، كما كان له دور في لنقاذ دجارة الش//رق عبر البحر المتوس//ع من االنهيار الذي أص//ابه بعد وص//ول البردغاليين دعاقد 

(. وقد عرف في الوما ق بعدة أسماء، منها: الريال أبو مدفت، كما 72، ص 3للذهب اافريقي )انظر: صاموير برنار، مصدر سبق ذكره، مـ//

ـ )الر ـ ـ ـ ـ ـال( )انظر: أحمد الصاوي. مرمت سبق ذكره، ص عرف ب ـ )الريال حجر(، و)القرن( و )قرن ري ـ ـ ـ ـ (. وقد 164يال المشع( وب

وصر للى أسواق الشرق عن تريق التجار ااوروبيين، كما وصر أيضاً عن تريق دركيا، كما كان يأدي أيضاً مت التجار المغاربة، وكان 

جاز عن تريق قافلة الحج المص//رية؛ لش//راء منتجات الش//رق، لذ أص//بح عملة الدفت الر يس//ة في مميت يُرس//ر من قبر التجار للى أس//واق الح

( ورغت رعف قوة التداول المعتاد 103، ص 1، مـ///////الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشرأسواقها )انظر: أندريه ريمون. 

 أنه ظر يؤدي دوراً بارزاً في دموير دجارة الش//رق، وفي التداول النقدي المحلي حتى للريال ااس//باني مت رواج عملة الريال النمس//اوي، لالد 

 .167نهاية القرن الثاني عشر الهجري  الثامن عشر الميالدي. انظر: أحمد الصاوي. مرمت سبق ذكره، ص 

م، 1677هـ/// 1088، بتاريخ سنة 1003رقت  ، مادة184. سجر رقت سجالت محكمة البا  العالمي( القاهرة: أرشيف دار الوما ق القومية: 7)

 .266ص 
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وقد دخصص عدد من التجار في أسرة الشرايبي في ملب ااقمشة الهندية من ميناء مدة، فالتامر    

قاست بن محمد الشرايبي كان من كبار دجار ااقمشة الهندية في مصر، للى مانب ااقمشة المحلية، 

ال صفقة أقمشة هندية للى قنصر البندقية مركورين فرنسيسلو م ب1655هـ 1066ففي سنة 

Mercurin Francisco( 4950، وأربعة دجار بنادقة آصرين بمبلغ )(1) ريـال. 

وكانه مؤسسة الشرايبي أكبر مؤسسة مالية دجارية بين مصر والحجاز، وأكثرها دحلماً في دجارة   

اكر التجارية التنظيمية في مصر، كما سيطروا البحر ااحمر، حيث سيطر أفرادها على أغلب الهي

على ترق ملب هذه ااقمشة من الهند، فانتشر وكالؤهت على تول الطريق من ميناء السويس وحتى 

 .(2)مدينة سورات في الهند، مما أسهت في دلوين مروات كبيرة لعدد من أفراد دلك العا لة

وكان مقر دجار ااقمشة الهندية في القاهرة في أحد أهت أسواق المدينة، وهو سوق الغورية، وقد    

هذا للى مانب  (3) أسسوا به تا فة مهمة أتلق عليها )تا فة ااقمشة الهندية بمصر في صع الغورية(

مشة بعف ااسواق ااصرى ااقر أهمية من سوق الغورية، والتي دخصصه في عمليات بيت ااق

الهندية وشرا ها، مثر: سوق الفحامين، وسوق البندقيين، وسوق الشرب، وسوق أمير الجيون، وسوق 

 .(4)باب زويلة، وسوق اازهر

ومنذ الربت ااصير من القرن الثاني عشر الهجري  الثامن عشر الميالدي، بدأ االرمحالل    

وروبية، صاصة لنجلترا وفرنسا، في دقليد التدريجي في دجارة ااقمشة الهندية، بسبب نجال الدول اا

م انتشرت صناعة هذا النمع من ااقمشة الهندية 1709هـ 1172ااقمشة القطنية الهندية، ففي سنة 

، وبدأت هذه الدول في دصدير كميات رخمة من هذه ااقمشة للى (5)في فرنسا، وسويسرا، ولنجلترا

شر الهجري  الثامن عشر الميالدي، كانه مصر شرق البحر المتوسع، ففي نهاية القرن الثاني ع

قطعة( دشتمر  12بالة( من ااقمشة الفرنسية، حيث دضت كر بالة ) 1100للى  1000دستورد من )

 .(6)ذرال فرنسي( وكانه دُعيد دصدير مزء منها للى ميناء مدة 200في مجموعها على )

ذا ية، حيث أدت السلت الغذا ية دوراً كما شاركه عا لة الشرايبي في دجارة الحبوب والسلت الغ   

حيوياً في التبادل التجاري بين مصر والحجاز، نظراً لحامة بالد الحجاز للسلت الغذا ية التي دقيت أود 

سلانها من مهة، وللوفاء باحتيامات الحجاج القادمين لليها، ودأمين ما يلفيهت من المؤن والغالل توال 

 صرى.مدة ملومهت في الحجاز من مهة أ

في صعيد  (7)وقد كان ميناء القصير المخزن ااكبر، ومستودل الغالل التي دنتجها مدن مصر العليا  

، (9)، ومن أهت هذه الغالل: القمح، والدقيق، والفول، والعدف، والسلر، والزبدة، والقرتت(8)مصر

كمية معينة  استثناءب –حيث دصدر معظت هذه الغالل من ميناء القصير، في حين يتلقى ميناء السويس 

معظت البضا ت ااوروبية، والتي يُعاد دصدير مزء كبير منها للى الحجاز،  –من منتجات مصر 

وكانه هذه السلت درسر للى ميناءي مدة، وينبت مباشرة، أو بواسطة سماسرة دا مين في ميناء القصير 

                                                 
 .157(، ص العائلة والثروة )البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية( حسام محمد عبدالمعطي. 1)

، بتاريخ س///////نة 285، مادة رقت 215. س///////جر رقت سرررررررجالت محكمة القسرررررررمة العسررررررركرية( القاهرة: أرش///////يف دار الوما ق القومية: 2)

.ونظراً لمحدودية الدراسة بعدد معين من الصفحات، فقد دت دوريح مميت مواقت المدن وااماكن التي وردت 236ص  م،1787هـ/////// 1202

 (.3في منايا الدراسة على الخريطة، بدالً من التعريف بمواقعها في الهامش. انظر: صريطة رقت )

 .261، ص 1مـ .الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر( أندريه ريمون. 3)

 ررمن اتا  فصررو  م(( 1797-1517( عبدالرحيت عبدالرحمن عبدالرحيت ))نش//وء الرأس//مالية المص//رية المحلية صالل العص//ر العثماني )4)

 (.2. وانظر: صريطة رقت )154، ص العثمانيمن تاريخ مصر االقتصادي واالجتماعي في العصر 

 .124، ص جازية في القرن الثامن عشرالعالقات المصرية الح( حسام محمد عبدالمعطي: 5)

 .305، ص 1( ميرار. مصدر سبق ذكره، مـ6)

-923دور الصررررعيد في مصررررر العثمانية )( من أهت دلك المدن: قنا، وقوص، وأس////يوت، وأس////وان، وأس////نا: انظر: ص////الل أحمد هريدي. 7)

 (.1طة رقت ). وانظر: صري278م، ص 1984هـ 1405القاهرة: دار المعارف،  م(1798-1517هـ/1213

 ( المرمت السابق، الصفحة ذادها.8)

 .236، ص 1( كارستن نيبور. مصدر سبق ذكره، مـ9)
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السفن، الذين ينقلونها على متون سفنهت مقابر أمر معين،  (1)وقنا، ويعهد بها كبار التجار للى قبادنة

كما يعهد صغار التجار بلميات الغالل التي يريدون لرسالها للى مدة للى البحارة العاملين على متون 

المراكب بعد دسديد مميت مصاريف نقلها، وفي مدة يقت عبء دوزيت هذه السلت ودصريفها على عادق 

 .(2)وكالء التجار وشركا هت

وكانه عا لة الشرايبي هي صاحبة الدور ااول في عملية دصدير الغالل سواء من ميناء القصير    

أو من ميناء السويس، وقد ساعدهت على ذلك دصولهت المبلر في عمليات التزام القرى، حيث يعيدون 

اليك، فالخواما والتزامات أصدقا هت من اامراء المم التزامهتدصدير ما أنتجته القرى الواقعة في 

محمد الداده الشرايبي كان يمتلك سفينتين دشحنان بالحبوب أمام ميناء القصير في سنة 

 .(3)م إلرسالها للى مدة1669هـ 1110

ـ )الفالل(، كان صالح بمومبها     أما ابنه قاست فقد كون شركة مت اامير صالح القازداغلي الشهير بــــ

للى الخواما قاست عبر كر من: ميناءي القصير والسويس، ففي يحول الحبوب المنتجة في التزامه 

م، بلغه قيمة ما حوله اامير صالح للى وكير شريله قاست في مدة ما قيمته 1734هـ 1147سنة 

 1308، كما حول عثمان بك للى قاست الشرايبي أيضاً في مخازنه في بوالق )(4) بارة( 000و375)

بارة(، وكان لقاست الشرايبي وكالء في بوالق وقنا، كان عليهت لعداد  65400لردباً( من القمح قيمتها )

الحبوب والتعاقد مت ااعراب لنقلها للى كر من: ميناءي السويس والقصير، كما كان له وكالء في 

 .(5)هذين الميناءين إلعادة شحن هذه الحبوب للى ميناءي مدة وينبت

حيث كان يشغر مزءاً مهماً في دجارة لعادة التصدير، كما شارك آل الشرايبي في دجارة المرمان،    

وكانه مغاصات استخراج المرمان منتشرة في بلدان البحر المتوسع منذ القدم، وكان اإلقبال عليه 

شديداً في دول منوب شرق آسيا التي دستورده عن تريق ميناء مدة، وللى مانب ما دصدره مصر 

ما دصدر أيضاً المرمان القادم لليها من بلدان المغرب العربي، من المرمان القادم لليها من أوروبا، ك

حيث كانه مغاصاده دقت شمال دونس وسبتة، ودعيد دصديره للى مدة، حيث يبال بأسعار مردفعة 

بما  ريـال( 00و150للى  100للغاية، وقد بلغ قيمة ما دصدره مصر للى مدة من المرمان، من )

دة دعيد دصدير الجزء ااكبر منه للى الهند، ودول منوب شرق بارة( وكانه م 500000و13يساوي )

، وقد احتر المرمان ملانة كبيرة في اهتمامات التجار المغاربة في القاهرة، فلانوا يرسلونه (6)آسيا

ً لدى التجار الهنود، ودورح دركة الخواما قاست  للى وكال هت في مدة، حيث يجد لقباالً واسعا

س الذي يؤديه مرمان المغرب في دجارة البحر ااحمر، حيث درك عند وفاده الشرايبي، الدور الر ي

بارة( وقد أرسلها قبر وفاده  5000000صندوقاً من المرمان في مدة( كانه قيمتها حوالي ) 31)

 .(7)لوكال ه في مدة من أمر شراء البن اليمني وااقمشة الهندية

، برز هناك فئة من التجار المغاربة وعلى رأسهت ومت دنول دجارة التصدير المصرية للى الحجاز   

بعف التجار من آل الشرايبي، شاركه في دصدير كافة السلت المصرية وااوروبية على حد سواء، 

دون التخصص في دجارة سلعة معينة، فمثالً: كون الخواما أحمد بن تاهر بن مسعود الشرايبي، 

للر واحد النصف، حيث كانا يرسالن  ة فيما بينهماوابن عمه أحمد بن علي بن مسعود الشرايبي شرك
                                                 

( القبادنة: مفردها قبودان، أي القبطان، وهو ر يس ااس//////طول العثماني، والقبودان باش//////ا هو أعلى ردبة عس//////لرية في البحرية العثمانية 1)

سبق ذكره، ص  سهير صابان. مرمت  سادف  (Capitanio)يسمى في اإليطالية ( و177)انظر:  شر الهجري  ال ستخدم في القرن العا وقد ا

 عش////ر الميالدي بدالً من اللقب الفارس////ي )دريابلى( بمعنى )أمير البحر(، ومن أهت أعماله ددبير أمور البحرية العثمانية، ولص////دار ااوامر

لنه في الترسخانة يسمى )ديوان صانة( أي بيه الديوان. انظر: حسين مجيب المتعلقة بها، كما كان مشتركاً في الديوان السلطاني، وكان مس

 .107. د.م: الدار الثقافية للنشر، د.ت، صمعجم الدولة العثمانيةالمصري. 

 .284وص  281، ص 1( ميرار. مصدر سبق ذكره، مـ2)

سنة 507، مادة رقت 193. سجر رقت سجالت محكمة البا  العالي( القاهرة: أرشيف دار الوما ق القومية: 3) م، 1699هـ//////// 1110، بتاريخ 

 .169 ص

 .311م، ص 1734هـ 1147، بتاريخ سنة 411، مادة رقت 149. سجر رقت سجالت محكمة القسمة العسكرية( المصدر السابق: 4)

 .217-216، ص ص البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية( حسام محمد عبدالمعطي. 5)

 .285، ص 1بق ذكره، مـ( ميرار. مصدر س6)

نة 319، مادة رقت 140. س///////جر رقت سرررررررجالت محكمة القسرررررررمة العسررررررركرية( القاهرة: أرش///////يف دار الوما ق القومية. 7) ، بتاريخ س///////

 .218م، ص 1736هـ 1149
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للى مدة السلت الغذا ية المصرية، والبضا ت ااوروبية المختلفة، مثر: الحبوب الغذا ية بمختلف 

أنواعها، وااقمشة الفرنسية، والمرايا، والسلاكين، والخرز، والحديد، والنحاف، والصلب، وقد بلغ 

ي مدة عبدالقادر النماري، وسالت الشرايبي في سنة ما كان لهما في حوزة وكيليهما ف

بارة( كما كان لهما دحه يدي وكيليهما  690و690م، من بضا ت مختلفة، ما قيمتها )1736هـ 1149

بارة(، وفي العام ذاده قام الوكيالن  37080قنطاراً( من الدقيق قيمتها ) 198محمد مبارك في ينبت )

قنطاراً( من البن في المراكب من مدة  1200الشرايبي بشحن )في مدة عبدالقادر النماري وسالت 

، كما دحوي دركة الخواما قاست بن محمد الداده الشرايبي لشارات عديدة (1)لحساب الشركة في مصر

 .(2)للى ااقمشة ااوروبية المصدرة للى مدة، من: موخ لنجليزي، وورق لفرنجي

ر، وملبه بلميات كبيرة من ميناء مدة، حيث يُعد كما أسهمه أسرة آل الشرايبي في دجارة البخو

البخور من بين أهت منتجات الشرق ومنوب شبه الجزيرة العربية، التي دصدرها مدة للى مصر، لذ 

ً لتجارة لعادة التصدير للى أوروبا، ويصر  3000للى  2000للى مدة ما بين ) يمثر رافداً نشيطا

، وسومطرة، ومن منطقة ظفار في منوب شبه (4)شرق آسيا( من اليمن، والهند، ومزر منوب (3)فردة

، حيث كان بخور ظفار من أمود البخور، ويُعرف في الوما ق باست )اللبان( أو (5)الجزيرة العربية

قنطار(، باإلرافة للى كميات كبيرة منه،  7500)اللوبن(، وكانه مدة دصدر للى مصر كر سنة )

و وكانه مصر دعيد دصدير مزء كبير منه للى (6)كر سنةدُرسر بصحبة قافلة الحج المصرية في 

 أوروبا، والدولة العثمانية، ودول المغرب العربي.

وقد حرص التجار العرب المغاربة في مصر على ملبه مت البن، وااقمشة الهندية، والتوابر في    

محمد الداده الشرايبي  كر سنة، حيث كان الطلب عليه كثيراً، وأسعاره مستقرة، فمثالً استورد الخواما

 .(7) بارة( 740و43قنطاراً( قيمتها ) 121م، من مدة )1725هـ 1138في سنة 

كما يورح حجت دركات بعف التجار المغاربة، مدى الدور اللبير، الذي قامه به دجارة البخور    

ر آلل الشرايبي في العمليات التجارية المتبادلة بين مصر والحجاز في دلك المدة، فقد درك الجد ااكب

قنطاراً( من البخور مثله  988م، )1656هـ 1067الخواما محمد بن قاست الشرايبي المتوفى في سنة 

قنطاراً( من البخور  177، كما صلف الخواما قاست الشرايبي )(8)%( من لممالي دركته18حوالي )

 .(9)%( من لممالي دركته5في دركته، قدرت بـــــ )

يبي في دجارة الصموغ، وصاصة صمت ألك، حيث كانه مدة دصدر للى مصدر كما شارك آل الشرا   

قنطاراً(، وكان أشهر أنوال الصمغ رواماً في الحركة التجارية بين مصر والحجاز،  196في كر سنة )

، ومن أشهر دجار الصمغ العاملين على استيراده من (10)الستخدامه بشلر واست في عمليات الصباغة

قنطاراً( قيمتها  16واما محمد بن قاست الشرايبي، حيث مثر صمغ ألك في دركته )مدة للى مصر، الخ

 .(11) رياالً( 224)
                                                 

 .401 م، ص1736هـ 1149، بتاريخ سنة 482، مادة رقت 143( المصدر السابق. سجر رقت 1)

 .415ذاده، والمادة ذادها، والتاريخ ذاده، ص ( المصدر السابق. رقت السجر 2)

. الفردة: من الحمر عند الملارين )الحمالين( نص//فه، ومن البض//اعة عند التجار 114، ص 1( كارس//تن نيبور. مص//در س//بق ذكره، مـ/////////3)

سلسلة داريخ المصريين.  .العالقات التجارية بين مصر وبالد الشام الكبرى في القرن الثامن عشرالحصة منها. )انظر: سحر علي حنفي. 

 (. وهي وحدة وزن للبن.172 ( ص2م، هامش رقت )2000هـ 1421. القاهرة: الهيئة المصرية العامة لللتاب، 178ل

 (.3. وانظر: صريطة رقت)259، ص 1، مـالحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر( أندريه ريمون. 4)

 (.3( انظر: صريطة رقت )5)

 .114، ص1ن نيبور. مصدر سبق ذكره، مـ( كارست6)

، بتاريخ س///////نة 319، مادة رقت 140. س///////جر رقت سرررررررجالت محكمة القسرررررررمة العسررررررركرية( القاهرة: أرش///////يف دار الوما ق القومية: 7)

 .218م، ص 1736هـ 1149

م، 1656هـ 1067، بتاريخ سنة 138، مادة رقت 67سجر رقت .  سجالت محكمة القسمة العسكرية( القاهرة: أرشيف دار الوما ق القومية: 8)

 .194ص 

 .218م، ص 1735هـ 1148، بتاريخ سنة 319 ، مادة رقت140( المصدر السابق، سجر رقت 9)

 .297-296ص ص  ،1( ميرار. مصدر سبق ذكره، مـ10)

م، 1666هـ 1077اريخ سنة ، بت194، مادة رقت 67. سجر رقت سجالت محكمة القسمة العسكرية( القاهرة: أرشيف دار الوما ق القومية: 11)

 .138ص 
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كما احتر المر، والصبر، والبوصير )ست الحوت( ملانة كبيرة في العمليات التجارية المتبادلة بين    

ومن ملة، وهو ما مصر والحجاز، فلان المر يرد للى مدة من الهند، ومنوب شبه الجزيرة العربية، 

يُعرف بـــــ )المر الملاوي( ويصر للى مصر في كر سنة، بصحبة قافلة الحج المصرية؛ لسهولة 

 200للى  175حمله، بسبب صفة وزنه، وغالء ممنه، وكان يرد في كر سنة للى مصر، حوالي )

 (2) بارة( 165يس )ويدفت عنه رسوم ممركية في ديوان البهار بميناء السو (1) بالة( 25قنطاراً( أي )

وقد ملبه بعف التجار المغاربة من ميناء مدة للى مصر  (3) ريـال( 50للى  30وكان يُبال بـــــ )

 بحراً بواسطة مراكبهت في البحر ااحمر.

أما الصبر، فاستخدم بصفته عقار مسهر، ويرد للى مدة من حضرموت، والهند، ومزيرة سوقطرة،    

فردة( زنة الفردة الواحدة  120، ويرد للى مصر في كر سنة حوالي )(4)وأمود أنواعه السوقطري

بارة( بصفتها رسوم ممركية عن  165، ويدفت عنه في ميناء السويس )(5)قنطاران ونصف القنطار

 .(7) فندقلياً( 20للى  18، ويبال بــــ )(6)كر قنطار

مسهر، وكان يصر منه للى مصر  أما البوصير فيرد للى مدة من الهند، ويستخدم بصفته عقار تبي   

، ويدفت على كر قنطار منها، (8)رتالً( أي صمسون بالة 150قنطاراً( زنة القنطار الواحد ) 150)

. وقد حرص كبار التجار المغاربة (10) فندقلياً( 50(، ويبال بـــ )(9)بارة 66رسوم ممركية قيمتها )

في مدة؛ اهمية استخدامه في المجاالت  في مصر على ملبه للى مصر عن تريق وكال هت المقيمين

الطبية، وقد احتر المر، والصبر، والبوصير ملانة كبيرة في دركة الخواما محمد بن قاست الشرايبي 

 :(11)ارة( كما هو مورح في الجدول اآلديب 29000البالغة )

 البوصير الصبر المر السلعة

 63 28 102 اللمية والوزن بالقنطار

 945 200 1342 الثمن بالريال

كما شارك آل الشرايبي في دجارة الخزف الصيني، التي كانه دأدي على رأف الحركة التجارية    

بين مصر والحجاز، لذ كانه ااواني الصينية دصر للى مدة في كر سنة مت السفن الهندية، وقد زاد 

جتمت المصري، الذي كان اإلقبال على شرا ها من الطبقات الثرية في كر من: المجتمت الحجازي والم

يعيد دصدير مزء منها للى الدولة العثمانية، والدول ااوروبية، وبالد المغرب، فالخواما قاست بن 

محمد الداده الشرايبي كان يتامر في الخزفيات الصينية للى مانب دجارده في ااقمشة الهندية وااقمشة 

ااصباغ كالنيلة الهندية، والنيلة اليمنية، حيث ، كما ساهت آل الشرايبي أيضاً في دجارة (12)المحلية

                                                 
 .303وص  296، ص 1( ميرار. مصدر سبق ذكره، مـ1)

. درممة. زهير الش////ايب. القاهرة: دار الش////ايب،  ررررمن اتا  وهررررف مصررررر( اس////تيف ))النظام المالي واإلداري في مص////ر العثمانية(( 2)

 .149، ص 5م، مـ1979هـ 1399

 .296، ص 1( ميرار. مصدر سبق ذكره، مـ3)

 .142. بيروت: دار العودة، د.ت، ص 2. تأ واء على تاريخ اليمن البحريحسن صالح شهاب. ( 4)

 .297، ص 1( ميرار. مصدر سبق ذكره، مـ5)

 .149، ص 5( استيف. مصدر سبق ذكره، مـ6)

-1115الث ). والفندقلي: عملة ذهبية س///له في لس///تانبول بأمر من الس///لطان أحمد الث297، ص 1( ميرار. مص///در س///بق ذكره، مـ//////////7)

م، وكان يسمى في مصر باست )السلين( أو 1725هـ// 1138م( باست )االتون الفندقلي( مت ُسله في القاهرة في سنة 1730-1703هـ// 1143

. أحمد الصاوي. مرمت سبق 66، ص 3)المجر المصري( وعياره مالمة وعشرون قيراتاً )انظر: صاموير برنار. مصدر سبق ذكره، مـ///////

نصف فضة(  180م للى )1730هـ///////  1143نصف فضة( مت وصر في سنة  134وقد بلغ سعره لحظة ظهوره ) (.58-56ذكره، ص ص 

(. وفي أواصر القرن الثاني عشر الهجري  115، ص 1، مـ///////الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر)انظر: أندريه ريمون. 

. القاهرة: 1. دحقيق ودعليق. محمد حرب. تمصر العثمانيةمي زيدان، نصف فضة( )انظر: مور 225الثامن عشر الميالدي، وصر للى )

م، 1775هـ//// 1189( وبسبب دعرض الفندقلي لالنخفاض والتزييف، فقد دوقف لصداره في سنة 183م، ص 2002هـ////   1422دار اآلفاق، 

 .115 ، ص1. مـالحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشرانظر: أندريه ريمون. 

 .297، ص 1( ميرار. مصدر سبق ذكره، مـ8)

 .149، ص 5( استيف. مصدر سبق ذكره، مـ9)

 .297، ص 1( ميرار. مصدر سبق ذكره، مـ10)

م، 1666هـ 1077، بتاريخ سنة 194، مادة رقت 67. سجر رقت سجالت محكمة القسمة العسكرية( القاهرة: أرشيف دار الوما ق القومية: 11)

 .138ص 

 .218م، ص 1736هـ 1149، بتاريخ سنة 319، مادة رقت 140. سجر رقت المصدر السابق  (12)
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دعيد مصر دصدير مزء منها للى دول أوروبا، اهمية استخدامها في الصباغة ومجاالت الصناعة، 

ودأدي بها السفن الهندية والعربية للى مدة في كر سنة، ودنقر اللميات ااكبر منها للى مصر بواسطة 

 .(1)قافلة الحج المصرية

رك آل الشرايبي في دصدير السلت المغربية المختلفة للى الحجاز، مثر: ااحرمة الصوفية، كما شا   

والبرانس المغربية، والشاالت، والنعال الصفراء المصنوعة في ترابلس ومراكش ودونس، 

والطرابيش التي دصنت في أغلب المدن المغربية لحساب كبار التجار المغاربة في مصر بلميات 

 .(2)لرافة للى الشمول، والعسر المعبأ في قرب ملدية، والزبده المعبأة في مرار من الفخاركبيرة مداً، 

 التنظيمات التجارية الخارجية للتجار: ()جـ

اللبيرة للى مصر صالل بواكير القرن الثاني عشر الهجري  الثامن عشر  أدت الهجرة الفاسية    

الميالدي، للى دقوية الدوا ر والشبلات التجارية للتجار المغاربة في منطقة البحر ااحمر بصورة 

كبيرة، صاصة وأن عدد من العا الت الفاسية التي استقرت في مصر، كان لها فرول في المدن 

، وهو ما قوى من سيطرة (3)واء في مدة أو ملة أو المدينة أو ميناء المخا اليمنيالحجازية واليمنية س

 .(4)الشبلات التجارية للمغاربة على مزء كبير من الحركة التجارية في البحر ااحمر

ير نجال التجارة الخارمية في مصر في السيطرة اللاملة على التجارة مت الحجاز سويملن دفس   

لثاني عشر الهجري  الثامن عشر الميالدي، هو المنت اللامر للمالحة ااوروبية حتى نهاية القرن ا

، وومود سوق (5)من اإلبحار شمال مدة، في المنطقة الممتدة ما بين ميناءي مدة والسويس من مهة

 .(8)كبير لالستهالك والتي كانه شبه قاصرة على التجار المسلمين من مهة أصرى

 دة:الشبكات التجارية الممت -

بما أن العناصر المغربية المهامرة للى مصر كانه دعمر في التجارة، فقد عمر المغاربة على لنشاء    

التي كانوا يرغبون في التعامر التجاري معها، فركزوا  والموان قواعد وشبلات دجارية في المدن 

البحر المتوسع، ومنذ  موان في بداية هجردهت للى مصر على لنشاء قواعد وشبلات دجارية لهت في 

النصف الثاني من القرن العاشر الهجري السادف عشر الميالدي، ادخذت العديد من العا الت التجارية 

ً لنشاتهت التجاري، وساعدهت على ذلك االنتعان  المغربية من دجارة البحر ااحمر محوراً ر يسا

 .(6)االقتصادي الذي بدأت دشهده دجارة التوابر مرة أصرى

مت ازدهار دجارة البن منذ الربت الثاني من القرن الحادي عشر الهجري  السابت عشر الميالدي، و   

درامعه الشبلات التجارية للتجار المغاربة عن االمتداد للهند ودركز ومودها على ميناء مدة 

                                                 
. وانظر: حسن صالح شهاب. مرمت سبق ذكره، 260، ص 1، مـ//الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر( أندريه ريمون. 1)

 .263-261ص ص 

. 196، ص دية واالجتماعية بين مصررررر والواليات العربية إبَّان العصررررر العثمانيالعالقات االقتصررررا( عبدالرحيت عبدالرحمن عبدالرحيت. 2)

 .187وانظر: يونان لبيب. محمد مزين. مرمت سبق ذكره، ص 

 (.3( انظر: صريطة رقت )3)

 .271، ص البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية( حسام محمد عبدالمعطي. 4)

مانية أذنه للس///فن ااوروبية بالوص///ول للى ميناء مدة، لالد أنها أص///درت في الوقه ذاده حظراً قانونياً ( على الرغت من أن الس///لطات العث5)

، ملحق رقت 2. وميقة رقت خارجية –تصنيف جودت يحرم عليها دجاوز مدة شماالً للى السويس )انظر: لستانبول: أرشيف ر اسة الوزراء: 

م( دمشياً 1789هـ//// الموافق اليوم الثامن والعشرين من شهر يناير في سنة 1203ولى في سنة ، بتاريخ اليوم التاست من شهر ممادى اا287

مدة للى مت االدجاه اإلس///المي في الس///ياس///ة العليا للدولة العثمانية، ووفقاً لما ماء في قانون الحظر العثماني، ظله المنطقة الممتدة من ميناء 

ة عامة، كما أص///بحه مدة دمثر نهاية صطوت المالحة التجارية ااوروبية في البحر ااحمر، ميناء الس///ويس مغلقة في ومه الس///فن ااوروبي

 طقةوكان سبب معاررة السلطان العثماني لوصول مميت السفن ااوروبية للى ميناء السويس، بدعوى أن مرور السفن ااوروبية بهذه المن

كما أن ميناء السويس كان ملرساً للحجاج لذهابهت للى ملة، وميناء مدة، هو ميناء يدنس حرمة البالد اإلسالمية المقدسة، ويهدد سالمتها،  =

 المدينة المقدسة، وبوابة الحرمين الشريفين، والسمال لهذه السفن بالمالحة فيه صيانة للدين والسلطان والمسلمين قاتبة. أنظر:

London: P.R.O.A: State paper Foreign, F024 (Balduin's Egyption correspondence) Box 1-9. 

 .  471-470، ص ص1مـ،  الحرفيون والتجار في مصر في القرن الثامن عشر( أندريه ريمون . 8)

 .271، ص البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية( حسام محمد عبدالمعطي. 6)
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بن ومناتق ، من أمر لحلام سيطردهت على مصادر لنتاج ال(1)اليمنية كميناءي المُخا والحديدة والموان 

 .(2)استهالكه، ولعر الشبلات التجارية التي امتللها آل الشرايبي صير مثال على ذلك

 التمويل والشراات التجارية:-

كان للتموير دأميره المباشر سواء على صعيد السوق المحلي الداصلي، أم على مستوى التجارة    

ل دوافر التموير وسهولة الحصول عليه الخارمية المتمثلة في حركة الصادرات والواردات، فمن صال

يزداد النشات التجاري ويزدهر، وعلى النقيف من ذلك فإن عدم دوافر التموير يعد واحداً من أهت 

، وقد بقي التموير الشخصي من مانب التجار هو (3)المعوقات التي دوامهها استثمارات التجار

 سيولة في المدة المحددة للدراسة.، والذي يتحلت في دأمين ال(4)المصدر الر يس للتموير

وكانه الشركات التجارية من أفضر الطرق التي لجأ لليها التجار للحصول على رأف المال الالزم    

للتجارة، كما أسهمه هذه الشركات في ربع اقتصاد السوق المصرية بااسواق الخارمية، ودحريك 

ر الذين نظروا للى نظام الشراكة على أنه رؤوف ااموال المتراكمة لدى بعف التجار، صاصة التجا

النظام اامثر لتلبية رغبادهت ودحقيق تموحادهت في اقتحام ااسواق الخارمية ودحقيق أكبر عا د من 

 .(5)الربح

وكان يتت بناء هذه الشركات بصيغة عقد الشراكة، الذي يقوم على استثمار صغار التجار لرؤوف    

مجموعة من اافراد في صفقة دجارية، حيث يضت كر منهت مبلغاً معيناً أموالهت عن تريق اشتراك 

من المال بقصد العمر التجاري حسب نص العقد، ويلون المال المدفول هو رأف مال الشراكة، وقد 

، كما يتولى أحد الشركاء لدارة عملية (6)يشارك أحد المساهمين برأف المال واآلصر بالجهد والعمر

ً مقابر مبلغ محدد من المال نظير دللفة سفره ومؤنته وكافة االستثمار التجار ً وصارميا ي محليا

، (7)مصروفاده، وكذلك ليجار الحواصر والحوانيه التي يمارف من صاللها أعمال الشركة في الخارج

ويتحمر الشركاء الخسارة معاً، وفي النهاية يُقست الربح بينهت بنسب رأف المال المدفول من مميت 

ف، ولذا ما انتهه الشركة كان على التجار الشركاء دصفية حسابادهت ودوزيت الربح بالنسبة ااترا

 .(8)ودسجير عقد )دفاسخ لنهاء الشركة ولشهار ذلك بتسجيله لدى القضاة

وكان هذا النظام يثبه عقود الشراكة بين ااتراف في سجالت المحاكت الشرعية، فيحدد العقد نول   

، ومدة الشراكة وقيودها، ودوزيت المهمات بين الطرفين، كما يورح قيمة تثماراالسالسلت، وأسلوب 

 .(9)رأف المال ونوعيته )نقداً أم عيناً( كما يورح أيضاً عدد الشركاء، وكذلك العملة المستعملة

وكانه الشركات القا مة في لتار العا لة هي السمة البارزة المومودة لدى أسرة الشرايبي، ولت يلن   

ام الشراكة صارج نطاق العا لة كبيراً في حجت دجاردهت، وقد ساعدهت على ذلك االنتشار العا لي نظ

، وقد كان اسرة الشرايبي دنظيت (10)في أكثر من منطقة، مما أسهت في دعت البناء العا لي لتجار ااسرة

بقوله: ))كان  ييسمح بالمحافظة على وحدة الشركة والمشرول التجاري للعا لة، كما وصفهت الجبرد

من سننهت أن يجعلوا عليهت كبيراً منهت، ودحه يده اللادب والمستوفي، والجابي، فيجمت لديه مميت 

                                                 
 (.3( انظر: صريطة رقت )1)

 .271، ص المغربية في مصر العثمانيةالبيوت التجارية ( حسام محمد عبدالمعطي. 2)

 .272( المرمت السابق، ص 3)

م، 1997هـ/////// 1418. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 1. درممة ودقديت. رؤوف عباف. تتجار القاهرة في العصر العثماني( نللي حنا. 4)

 .9ص

 .230-229( سليمان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص ص 5)

 ررمن بحوا الحياة االقتصررادية في رحمن عبدالرحيت ))نش//وء الرأس//مالية المص//رية وأمرها على الحياة االقتص//ادية(( ( عبدالرحيت عبدال6)

. ممت ودقديت: عبدالجلير التميمي. زغوان: منشورات مركز الدراسات والبحوب عن الواليات العربية ومصادر وثائقها في العصر العثماني

 .67، ص 1م، مـ1986هـ   1407ني، الواليات العربية في العهد العثما

 .230( سليمان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص 7)

 .273، صالبيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية( حسام محمد عبدالمعطي. 8)

م،  1622هـ/////// 3103، بتاريخ سنة 191، مادة رقت 105. سجر رقت سجالت محكمة البا  العالي( القاهرة: أرشيف دار الوما ق القومية: 9)

 .50ص 

 .276، ص البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية( حسام محمد عبدالمعطي. 10)



 

 121 حمساء الدوسري. ...دور أسرة الشرايبي المغربية في العالقات التجارية بين مصر والحجاز

 

 

 

اإليراد، ويسدد الميري، ويصرف للر لنسان رادبه على قدر حاله، وقانون استحقاقه... واستمروا 

 .(1)على هذا الرست مدة مديدة((

ؤسسة العا لية دتحول للى نول ممامر للشركات المساهمة، بحيث وهذا النظام في التوزيت يجعر الم   

كر فرد يترك نصيبه الشخصي من الشركة حسب القوانين التي دحلت الميراب، يدور في هذه الشركة، 

 .(2)وفي المقابر يتلقى أرباحه التي دقدر بنسبة ما ساهت به كر منهت

م وقبر وفاة محمد اللبير بعام، قرر الرمر اعترافاً بالدور اللبير لمحمد 1712هـ 1124ففي سنة    

الداده في دنمية مروة آل الشرايبي، أن يبرم عقد شركة بين ولده عبدهللا وابن ابنه محمد بن أحمد الذي 

ـ )ابن المرحوم(، حيث صصص النصف لمحمد الداده والنصف اآلصر ال بنه عبدهللا وابن كان يلقب بــــ

ابنه محمد، وفي عقد الشركة حرص محمد اللبير على أن يجعر محمد الداده متصرفاً في كر شيء 

، ومن مت أصبح محمد الداده وشريلاه أهت دجار القاهرة، وأصبحه مؤسسة الشرايبي (3)بإدارة الشركة

 .(4)احمرأكبر مؤسسة مالية في مصر والحجاز، وأكثرها دحلماً في دجارة البحر ا

وكانه الشركات التجارية آلل الشرايبي في القاهرة دعمر بوسا ر محدودة، فقد استطال محمد الداده    

كيس( ومت  1480كيس( للى ) 600الشرايبي في أقر من ربت قرن أن يجعر الثروة العا لية دزيد من )

ن لها سوى كادب ومستوٍف ذلك كان يدير أعماله بنفسه، ولت يلن يستعين بأي شخص، فالعا لة لت يل

واحد وماٍب واحد، وكان يتت دخصيص بعف الدفادر التي دنظت شؤون اإلدارة الجارية، فيلتب بها 

بصفة صاصة حسابات الشركات ووكالء التجار، ومت مرور الوقه شارك أفراد عا لة الشرايبي في 

دحه لدارة أبيه محمد اللبير، لدارة المشرول التجاري، فقد دمرن محمد الداده في التجارة الشرقية 

كما يحدب أن يملث التامر أو أصوه في الحجاز كي يتولى شراء البن أو التوابر أو ااقمشة الهندية 

ولرسالها للى ميناء السويس من مهة، ومن مهة أصرى يتسلت رأف المال والبضا ت المرسلة من 

ومودة في القاهرة أو في مدة أو أحد مصر، وكانه الهياكر التجارية دتمثر في ااساف في مخازن م

موان  البحر ااحمر، وكان بعف التجار ااغنياء من أفراد ااسرة يمتللون وكاالت دجارية كاملة، 

كما كان لهت مخازن في ميناء  ،فالتامر محمد الداده له صمس حواصر يخزن فيها البن والتوابر

رسلونها للى الحجاز، وكذلك البن والتوابر التي السويس، حيث يجمعون المواد الغذا ية التي كانوا ي

 .(5)يرسلونها للقاهرة، كما كان لهت حواصر في ملة ومدة، وبنسبة أقر في اليمن

وفي حاالت قليلة كانه أسرة الشرايبي دلون شركات دجارية صارج نطاق العا لة، بشرت أن يلونوا    

، ومن اامثلة على ذلك الشركة (6)دحه أيديهتالطرف الفاعر في الشركة، حتى يضمنوا بقاء ااموال 

 -دامر أقمشة في سوق الشرب –التي دلونه بين محمد الداده الشرايبي والحاج أحمد عبدالسالم الفاسي 

، كما شارك التامر أحمد الشرايبي الحاج أحمد في شركة دقوم على بيت (7)في دجارة ااقمشة الهندية

، وقد حدددها الوميقة بـــ: أقمشة محلية، مصنوعات زمامية، كمية معينة من البضا ت في الحجاز

 .(8)سلاكين، كما دنص الوميقة أيضاَ على المبالغ التي يدفعها كر شريك

غير أن هذا النظام المميز لعا لة الشرايبي في لدارة الشركات والمشرول التجاري قد انتهى بموت    

بما يخصه  االستئثاركر من أبناء ااسرة للى  م، حيث سعى1753هـ 1167أحمد الشرايبي في سنة 

                                                 
 .204، ص 1، مـعجائب اآلثار في التراجم واألخبار( 1)

 .473، ص 1، مـالحرفيون والتجار في مصر في القرن الثامن عشر( أندريه ريمون. 2)

 .94، ص ية المغربية في مصر العثمانيةالبيوت التجار( حسام محمد عبدالمعطي. 3)

 .138، ص 1( عبدالرحمن الجبردي. مصدر سبق ذكره، مـ4)

 .475، ص 1، مـالحرفيون والتجار في مصر في القرن الثامن عشر( أندريه ريمون. 5)

 .274، ص البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية( حسام محمد عبدالمعطي. 6)

 .131م، ص 1751هـ 1165، بتاريخ سنة 162. سجر رقت سجالت محكمة القسمة العسكرية( القاهرة: أرشيف دار الوما ق القومية: 7)

 .401م، ص 1736هـ 1149، بتاريخ سنة 482، مادة رقت 143( المصدر السابق: سجر رقت 8)
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من مال وعقار وغير ذلك مما يُبال ويودل ويرهن، مما كان بمثابة دفتيه لثروة آل الشرايبي وانفرات 

 .(1)عقد هذه الشركة ولرعاف قدرة ااسرة على استثمار رأف مالها

كانه مومودة بالقاهرة، ورغت ندرة وكانه الهياكر التنظيمية للتجار في الحجاز دناظر دلك التي    

المعلومات عن الهياكر التجارية في الحجاز، فإن الوما ق الشرعية التي أصدردها محاكت القاهرة كان 

معترفاً بها هناك، لذ كان باستطاعة التامر أن يتصرف في ملة ومدة بوصفه ممثالً للشركة، فيدصر 

ها باست الشركة استناداً للى ما بيده من وما ق في شركات مت أتراف أصرى ويتسلت البضا ت ويشحن

 .(2)قانونية صدرت في القاهرة

 نظام الواالء والمبعوثين التجاريين:-

كان نظام الوكالء التجاريين هو ااكثر شيوعاً بين التجار المغاربة في مصر، حيث كان عدد كبير    

 .(3)من وكير في الموان  المختلفة من المغاربة ذوي رؤوف أموال كبيرة سمحه لهت باستخدام أكثر

لذ أن امتداد نشات هؤالء التجار للى موان  البحر ااحمر، ومنها: ميناء مدة وموان  اليمن، وومود    

فرول لشركادهت في دلك الموان ، استلزم ومود وكالء دجاريين يقيمون في دلك الموان  وينوبون 

ين عليهت استقبال البضا ت التي يرسلها لليهت التجار، عنهت في لدارة كافة شؤونهت التجارية، لذ يتع

ودصريفها في المدن والموان  التي يقيمون فيها، وشراء بدل منها بضا ت من هذه ااماكن ولرسالها 

 .(4)لليهت

فبعد المسافات وبعء المواصالت دفعه التامر الذي يرغب في دصدير بضا عه للى ملان بعيد أو    

من ورا ها الربح، أن يستعين بشخص آصر في ذلك الملان، له دراية بحركة  استيراد بضا ت يجني

البيت والشراء، فيرسر له البضاعة ليبيعها له أو يللفه بشراء ما يحتامه من السلت في ملان وموده 

دون أن يتحمر هو نفقات السفر ومشاقه، فضالً عن استفادده من صبرة ذلك التامر ووقوفه على حالة 

، كما يستخلص أمواله وديونه من دجار آصرين، (5)جارية وأسعار البضا ت في البيت والشراءالسوق الت

 .(6)ويستلت البضا ت من على متون السفن التجارية ويدفت ما عليها من رسوم الشحن والجمارك

تفق وكان يتت دسجير التوكير في المحاكت الشرعية أمام القضاة، ويحدد فيه عمر الوكير، واامر الم   

عليه بين الطرفين، والنسبة المحددة التي يحصر عليها الوكير من ملاسب الصفقات التجارية التي 

ينفذها لحساب موكله، وعند انتهاء مدة التوكير يخلي الموكر ترف الوكير في المحلمة الشرعية أمام 

 .(7)الشهود

بإملان أي دامر أن يسلت للى أحد التجار وفي الوقه ذاده كان هناك نظام المبعومين التجاريين، فلان    

ً من المال أو البضا ت ليقوم ببيعها في ملان محدد ويشتري بدالً منها  الصغار الذين يثق بهت مبلغا

بضا ت أصرى، وكان هذا المبعوب يحصر في مقابر ذلك على مبلغ من المال أو يقتست مت التجار 

 .(8)ااربال بعد صصت مصاريف الرحلة

عا لة الشرايبي دفضر دعيين الوكالء من داصر العا لة، وصاصة من اابناء ااصغر سناً من  وكانه   

، وكان لهت في البحر ااحمر شبلة (9)أمر لكساب هؤالء اابناء المهارة والحنلة في العمر التجاري

يستقرون في  بلر العمليات التجارية التي دحتامها القاهرة، وكانوا باسمهتمن الوكالء الذين يقومون 

                                                 
. وانظر: عبدالرحمن الجبردي. 243-241م، ص ص 4317هـ/////// 1155، بتاريخ سنة 406، مادة رقت 152( المصدر السابق. سجر رقت 1)

 .290، ص 1مصدر سبق ذكره، مـ

 .121( نللي حنا. مرمت سبق ذكره، ص 2)

 .277، ص البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية( حسام محمد عبدالمعطي. 3)

 .232( سليمان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص 4)

 .155به، ص ( سحر علي حنفي. مرمت سبق ذكر5)

 .232( سلميان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص 6)

م، ص 1768هـ/////// 1182، بتاريخ سنة 594، مادة رقت 270. سجر رقت سجالت محكمة البا  العالي( القاهرة: أرشيف الوما ق القومية: 7)

342. 

 .278، ص البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية( حسام محمد عبدالمعطي. 8)

 لمرمت السابق، الصفحة ذادها.( ا9)
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، كما يقيت بعضهت (1)التي دعد صع النهاية للتجارة المصرية والمركز الر يس لتوزيت البن اليمني -مدة

م، وكان 1751هـ 1165في ميناء ينبت، كعبد الرحمن الشرايبي الذي كان مقيماً في ميناء ينبت في سنة 

كالء في موان  اليمن، يعملون لحسابهت ، كما كان لهت و(2)وكير التجار من آل الشرايبي في هذا البندر

 .(3)الخاص بصفة دا مة

 االئتمان:-

%( 75هو البيت والشراء باآلمر والتقسيع، وقد أكدت سجالت المحاكت الشرعية أن ما ال يقر عن )   

، حيث يتفقا الطرفان باال تمان، بر كانه دسوى الفوريمن الصفقات اللبيرة بين التجار لت يتت بالدفت 

ميعاد لسداد باقي ممن الصفقة أو دسديده على أقسات مت دحديد موعد للسداد، كما يشترت عدد على 

 .(4)من التجار لضمان السداد ورت رهن لديه حتى يضمن وفاء المدين بدينه

ودورح دراسة دركات التجار الدور اللبير الذي كان يؤديه اال تمان في لحداب سيولة دجارية في    

لتجارية في مصر، ولتالفي ااررار الناممة عن موت التجار المدينين مفلسين، فقد داصر المنظومة ا

كان يتت دقسيت التركة باانصبة، أي بإعطاء كر صاحب دين مقدار من المال يتناسب وحجت دينه لدى 

بارة(  700و232، فمثالً عندما دوفي الخواما محمد الشاوي، كان لممالي دركته يصر للى )(5)المتوفى

%( 84بارة( فتت دقسيت التركة بنسبة ) 690و274كما أن لممالي الديون التي كانه عليه دصر للى )

بارة( لت يأصذ منها شيخ الركب  575و42للر دا ن، فلان عليه للخواما عبدالوهاب الشرايبي مبلغ )

 –ين شيخ ركب الحجاج المغاربة الفاسي –بارة( كما كان عليه للشيخ عبدالعزيز  295و35لال )

 (6) بارة(. 925و54بارة( لت يأصذ منها لال ) 000و65)

وقد مارف كبار التجار لوناً آصر من اال تمان، يقوم على تلب المال من الممولين، والمقررين من    

صارج المنظومة التجارية، حيث يقترض منهت ااموال السا لة بفوا د، ومن مت كان عليه دحقيق نسبة 

ارح من نسبة الفا دة على القروض، ومن مت لت يلن ذلك متاحاً لال لدى كبار من الربح أعر بشلر و

يملنها من دغطية  عاليةالتجار، وكانه التجارة الدولية الخارمية هي التي دستطيت أن دحقق أربال 

الفا دة ودحقيق هامش ربح معقول، وأفضر مثال على ذلك ما كان يفعله الخواما محمد الداده الشرايبي، 

من ناحية كان يحصر على قروض بفا دة من أوالد الخواما محمد العاقر الشرايبي بفا دة مقدراها  فهو

%(، ومن ناحية أصرى كان يبيت باال تمان )اامر( اي مشتٍر يثق في قيامه بالسداد، فلان يقدم 22)

من المدن البن المستورد من مدة للى دجار التجز ة من المنصورة ومن تنطا والجيزة ومن غيرها 

 .(7)المصرية

كما أسهت الحج بدور كبير في دنمية العمليات اال تمانية بصورة كبيرة، لذ لت يلن ينتهي سوق حج     

دقوم على عقد صفقات دجارية رخمة دتت باامر للعام  ا تمانيةواحد دون أن دلون هناك عمليات 

 .(8)%(5القادم بفوا د بسيطة قد دصر للى )

 لى الصادرات والواردات:نظام الجمارك ع -

كانه الرسوم الجمركية في ميناء مدة، والموان  المصرية، دحصر على البضا ت التي يجلبها    

التجار من كافة المناتق ااصرى، دحه لشراف موظفي ديوان الجمرك، حيث يُعد هذا الديوان الملان 

الصادرة منه، وفرض الرسوم الر يس الذي دُدار من صالله عملية حصر البضا ت الواردة لليه و

 الجمركية عليها ودحصيلها.
                                                 

 .477، ص 1، مـالحرفيون والتجار في مصر في القرن الثامن عشر( أندريه ريمون. 1)

 .263م، ص 1751هـ 1165، بتاريخ سنة 162. سجر رقت سجالت محكمة القسمة العسكرية( القاهرة: أرشيف دار الوما ق القومية: 2)

 .86( سليمان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص 3)

 .280-279، ص ص البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية( حسام محمد عبدالمعطي. 4)

 .280( المرمت السابق، ص 5)

، بتاريخ س///////نة 973، مادة رقت 127س///////جر رقت  سرررررررجالت محكمة القسرررررررمة العسررررررركرية.( القاهرة: أرش///////يف دار الوما ق القومية: 6)

 .660م، ص 1726هـ 1139

 (.1. وانظر: صريطة رقت )281، ص البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية( حسام محمد عبدالمعطي. 7)

 .42( بوركهارت. مصدر سبق ذكره، ص 8)
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وكانه لمراءات دحصير الرسوم الجمركية في العصر العثماني دؤصذ من تبقة التجار، بمومب    

م(، 1459-1467هـ 901-872) (1)العوا د والقوانين المعمول بها منذ عهد السلطان المملوكي قايتباي

والتي نصه على فرض الرسوم الجمركية على البضا ت التجارية بنسب معتدلة، فال دلن بأسعار 

 .(2)باهظة فتضيت أموال المسلمين، وال بأسعار منخفضة فتحدب الخسارة في أموال الخزانة

اردفعه في نهاية القرن الثاني %( من قيمة السلعة، غير أنها 10وقد بلغه هذه الرسوم المعتادة )   

%(، 2، يضاف لليها )(3)%( من قيمة البضا ت5عشر الهجري  الثامن عشر الميالدي لتصر للى )

 .(4)مقابر صدمات اللتبة، وكر من يعمر في دا رة الجمرك

وكانه معظت االيرادات الجمركية في ميناء مدة في دلك المدة، دحصر على البن اليمني الذي احتر    

لمردبة ااولى في دجارة البحر ااحمر في النصف ااول من القرن الثاني عشر الهجري  الثامن ا

عشر الميالدي، بسبب دزايد الطلب عليه في ااسواق العالمية، فبلغ ما يحصر منه سنوياً من رسوم 

ناء قرشاً( وعند دصوله مي51و25م )1783هـ 1198ممركية مئتي كيسة، كما بلغه وارداده في سنة 

 .(5)بارة( ومثلها عند صرومه للى ميناء السويس 180مدة، يُدفت عنه )

وللى مانب رسوم البن اليمني، كانه الرسوم الجمركية دحصر أيضاً بصورة كبيرة على ااقمشة    

الهندية والتوابر القادمة من الهند، والمواد الغذا ية، والسلت ااوروبية القادمة من مصر، ففيما يخص 

بر، وااقمشة الهندية التي دحملها السفن التجارية الهندية التي يمللها التجار الهنود، ودخرج من التوا

كيسة(،  100ميناء سورات، فعند وصولها للى ميناء مدة، دحصر منها رسوماً متوسطها في حدود )

للى  300ن )ولذا كانه السفينة دحمر بضا ت مختلفة اانوال، فإنه يحصر منها رسوماً دتراول ما بي

 .(6) كيسة( 500

أما مقدار الرسوم الجمركية المقررة على السفن ااوروبية، التي يأدي معظمها من صليج البنغال،     

فلان لها ورعها الخاص، حيث منحه السلطات العثمانية امتيازات ممركية على البضا ت ااوروبية 

م، وقد تبقه هذه االمتيازات صالل 1581هـ 989بصفة عامة، واإلنجليزية بصفة صاصة منذ سنة 

القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين  السابت عشر والثامن عشر الميالديين، على السفن 

اإلنجليزية القادمة من الهند، والمحملة بالبضا ت الشرقية، دشجيعاً لهت على القدوم سنوياً، صاصة أن 

ناء مدة، ولذلك كانه القيمة الجمركية التي دحصر من سفنهت من أكثر السفن ااوروبية اردياداً لمي

%( من قيمة البضاعة، وفي أحيان كثيرة كانوا يدفعون 8التجار اإلنجليز وااوروبيين عامة دمثر )

هذه النسبة المقررة عليهت، في شلر بضا ت بالقيمة ذادها، في حين دحصر هذه الرسوم نقداً عن بضا ت 

 .(7)أصرى

ا ت التجارية الواردة من مصر ودول شرق لفريقيا، فلانه ددر دصالً ممركياً أما بخصوص البض   

كيسة(، وقد يزيد في بعف السنوات، وكان مقدار الرسوم الجمركية  400للى  300سنوياً ما بين )

يختلف من سفينة للى أصرى، وذلك حسب كمية البضاعة التي دحملها ونوعها، حيث كان العا د 

 .(8) كيسة( 500للى  100حصيله من كر سفينة يتراول ما بين )الجمركي الذي يتت د

                                                 
( السلطان قايتباي: هو السلطان ااشرف قايتباي المحمودي الظاهري الجركسي الملك ااشرف سيف الدين أبو النصر، دولى السلطة في 1)

، كما م، من أهت مآمره: لنشاء برج الفنار باإلسلندرية، والقبة المعظمة، والمقصورة الحديد على قبر النبي 1467هـ////  872ي سنة مصر ف

مدد عمارة الجامت ااموي بدمش/////ق، وأنش/////أ العديد من المنش/////آت العلمية في مص/////ر والش/////ام، والحجاز، وقد أدى فريض/////ة الحج في س/////نة 

تحفة األحبا  بمن ملك م، فلانه مدة سلطنته دست وعشرون سنة. انظر: يوسف الملواني. 1495هـ///// 901م. دوفي في سنة 1480هـ///// 884

، القاهرة: العربي للنشر والتوزيت، 1. دراسة ودحقيق ودعليق. عماد أحمد هالل، عبدالرازق عبدالرازق عيسى، تمصر من الملوك والنوا 

 .146-1456م، ص ص 2000هـ 1421

 .53، ص با  أحوا  الموانئ والبنادر. ( قانون نامة مصر2)

 211Angelo pesce. Op. Cit., P.. وانظر: 49وص 29( بوركهارت. مصدر سبق ذكره، ص 3)

(4 )MuelliFi Mechul (bilinmeyen) Elfevaid ülMuadde Linizam Hükumet Bender Cidde, Hazirliganlar 

Uzun carsili. Hakki. Belleten, ciltxxVI, Oeak 1962. SS152-153 S 160.  

(5 ).Ibid, S154 

(6) 155-SS154  ElEevaid ulmuadde linzam Hükumet Bender Cidde . 

 .237، ص 1( كارستن نيبور. مصدر سبق ذكره، مـ7)

(8 ).154, SElEevaid ulmuadde linzam Hükumet Bender Cidde 
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ولت دلن هذه البضا ت المختلفة، الواردة للى مدة من دلك الجهات، هي التي دفرض عليها الرسوم  

الجمركية فحسب، بر كانه دفرض رسوم ممركية أصرى على العمالت التي يحملها التجار القادمون 

 .(1)%(5و2للى مدة بنسبة )

ولت دقتصر الرسوم الجمركية على البضا ت الواردة للى مدة من دلك الجهات فحسب، بر كانه    

 .(2)دحصر رسوم ممركية أصرى على دلك البضا ت ذادها في حالة لعادة دصديرها مرة أصرى

، وفي سنة (3) كيسة( 600للى  500وقد بلغ مقدار دصر مدة من دلك الجهات ما بين ) 

م، 1783هـ  1198، كما بلغ في سنة (4) كيسة( 1500مقدار دصله السنوي )م، بلغ 1671هـ 1082

، كما وصر في سنة (5) قرشاً( 428و384م بلغ )1795هـ 1210قرن(، وفي سنة 600و176)

من  000و4000كيسة( أي ) 8000ريـال فرانسة( وهو ما يعادل ) 000و400م للى )1814هـ 1230

 .(6) القرون(

المفرورة على البضا ت المتبادلة بين مصر والحجاز في الموان  المصرية،  أما الرسوم الجمركية   

%( من قيمة السلعة، توال أغلب 10كميناءي السويس والقصير، فقد ظله دحصر عليها بنسبة )

، وكانه الرسوم الجمركية في القرن العاشر الهجري  السادف (7)عهود الحلت العثماني في مصر

 على التوابر فقع في ممركي السويس والقصير، أما البن فلان معفي من عشر الميالدي ال دؤصذ لالد 

م، حين فرره الدولة 1573هـ 981الجمارك، ولذلك كان دصر الجمركيين رئيالً مداً حتى سنة 

 .(8)العثمانية الرسوم الجمركية على البن اليمني، فأرحى ممرك السويس من أكبر الجمارك دصالً 

ركية ددفت نقداً، لذ كانه البارة هي العملة الر يسة التي يتعامر بها في الجمرك، وكانه الرسوم الجم   

، كما أماز قانون نامة مصر ونصوص االدفاقيات بين الدولة (9) ااوروبيةوكذلك العمالت المحلية 

 ً  .(10)العثمانية والدول ااوروبية دفت مزء من الرسوم عينا

ً على البضا ت الشرقية من التوابر أما الرسوم الجمركية في ميناء ال     قصير، فلانه دُحصر عينا

وااقمشة الهندية والبخور والصمغ، وغيرها من السلت الواردة من ميناءي مدة وينبت، وعند مدينة 

. وقد بلغه الرسوم الجمركية عليها في أواصر القرن الثاني عشر (11)قنا دُحصًّر الرسوم الجمركية نقداً 

%(، وكانه الرسوم ال دحصر لال مرة واحدة على البضا ت عند 10ر الميالدي )الهجري  الثامن عش

 .(12)وصولها للى القصير وحتى دصر للى القاهرة

                                                 
 .237، ص 1( كارستن نيبور مصدر سبق ذكره، مـ1)

 .230المصدر السابق، الجزء ذاده، ص ( 2)

(3 ).156S  ElFevaid ulmuadde linzam Hüjumet Bender Cidde, 

 .290. درممة ودعليق. الصفصافي أحمد المرسي. القاهرة: دار اآلفاق، د.ت، صالرحلة الحجازية( أوليا ملبي. 4)

هـ///////   1210م، وسنة 1784هـ///////   1199، بتاريخ سنة 29729ت . وميقة رقمالية –تصنيف جودت ( لستانبول: أرشيف ر اسة الوزراء: 5)

 م.1795

 .49( بوركهارت. مصدر سبق ذكره، ص 6)

(7 ), Some remarks on the importance of Qusayr in the 1st Eighteenth centuryDaniel Crecelius. 

Californian State University, los Angelas. PP 9-10.  

 .235-234. وانظر: سليمان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص ص 309مان. مرمت سبق ذكره، ص ( عبدالحميد سلي8)

زمة ( العمالت المحلية ااوروبية: كالعمالت البندقية، مثر: الدوقات الذهبية، والقرن البندقي الفض////ي، الذي يُعد عملة الدفت الر يس////ة الال9)

العمالت اإلس///بانية، مثر: ااس///لود وااس///باني )اللرونة( والريال ااس///باني الذي يتعامر به إلدمام ص///فقات التوابر والبن اليمني التجارية، و

التجار داصر أسواق مصر، صصوصاً لتموير دجارة التوابر والبن اليمني، والعمالت الهولندية، مثر: الريال الهولندي، الذي عرف بـ///////ـ///////ـ 

ومعموالً به في مص///ر ودموير دجارة الش///رق منذ منتص///ف القرن العاش///ر الهجري  )الريال أبو كلب( و )الريال ااس///دي( وقد ظر متداوالً 

السادف عشر الميالدي حتى منتصف القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميالدي. انظر: صلير ساحلي أوغلي. مرمت سبق ذكره، ص 

 .234-233ص ص و231-223وص ص  215-200وص ص  174-148، أحمد الصاوي. مرمت سبق ذكره، ص ص 147

( أماز القانون دحص/////ير مزء من الرس/////وم عيناً في حالة ما لذا كانه الس/////لطة العثمانية في حامة للى الس/////لت، بمعنى أن القانون لت يُجز 10)

م حلب، في حين أماز دحصير رسو-دحصير رسوم عينية على التوابر، ان السلطة العثمانية في لستانبول دتزود بالتوابر عن تريق البصرة

 عينية من البن الذي كان مطلباً ر يساً للسلطة العثمانية في لستانبول.

 .287( صالل أحمد هريدي. مرمت سبق ذكره، ص 11)

 .311( عبدالحميد سليمان. مرمت سبق ذكره، ص 12)
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وقد ادسمه قيمة الرسوم الجمركية بالثبات واالستقرار النسبي للى حد كبير في القرن الحادي عشر    

ن القرن الثاني عشر الهجري  الثامن الهجري  السابت عشر الميالدي وحتى نهاية النصف ااول م

عشر الميالدي، فيما عدا البن الذي شهد دذبذباً في قيمة الرسوم المقررة عليه، لذ دراوحه هذه القيمة 

حيث دعرره للزيادة وفق فرمان سلطاني من الباب  (1)%(23للى  13صالل دلك المدة ما بين )

بارة(  100بارة( بعد أن كان ) 146العالي، وأصبح المطلوب على فرق البن الواحد بعد هذا الفرمان )

فقع، وكانه هذه الزيادة لمصلحة أمير الحج، مت بدأت الزيادات دتوالى حتى بلغه في سنة 

بارة(  600الواحد من البن، مت اردفعه بعد ذلك للى )بارة( على الفرق  400م مبلغ )1749هـ 1162

مت اردفعه هذه الرسوم اردفاعاً صارصاً في نهاية القرن الثاني عشر الهجري  الثامن عشر الميالدي 

بارة( على الفرق الواحد من البن وأمر ذلك دأميراً كبيراً على حجت الواردات للى السويس،  200للى )

ً فرق 000و10فانخفضه للى ) من البن(، مت للى ما دون ذلك، في الوقه الذي كانه فيه الرسوم (2) ا

بارة( فتحول لذلك الشطر ااكبر في التجارة للى  450على الفرق الواحد من البن في ميناء القصير )

 .(3)ميناء القصير

ي عقدها أما الرسوم الجمركية التي كان يدفعها التجار اامانب فقد دحددت بمومب المعاهدات الت   

ممثلو حلومادهت مت السالتين العثمانيين، وينبغي اإلشارة هنا أن الدولة العثمانية لت دعامر هذه الدول 

على قدم المساواة فيما يتعلق بتحديد قيمة هذه الرسوم، والدلير على ذلك أنها سمحه إلنجلترا بسداد 

ذادها في معاهدة سنة م، كما سمحه لهولندا بالنسبة 1606هـ 1015%( في معاهدة سنة 3)

%( بالرغت من المنزلة اللبيرة التي 5م، في الوقه الذي كانه ددفت فيه فرنسا نسبة )1608هـ 1017

%( لالد في سنة 3كانه دتمتت بها لدى الباب العالي، ولت دنجح في دخفيف هذه النسبة للى )

م، ولت دستطت 1718هـ 1131م، أما النمسا فلت دحصر على هذا التخفيف لالد في سنة 1673هـ 1084

البندقية الحصول على هذا التخفيف لالّ في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري  الثامن 

 .(4)عشر الميالدي

وكانه هذه الرسوم الجمركية عامة دُحصدر على واردات مصر، أما صادرادها فلت دلن ددفت رسوم    

بية، سواء عن تريق ميناء السويس أم ميناء القصير ممركية عند صرومها للى شبه الجزيرة العر

 .(5)عبر القوافر البرية أو البحرية

أما نظام العمر المتبت في دحصير الرسوم الجمركية فلان يتت عبر لمراءات مالية ولدارية متتالية    

ودفرغ  دمر بها معامالت الجمرك، فتبدأ بوصول السفينة للى الميناء، حيث دهبع للى رصيف الميناء

مميت حموالدها، وبعدها يرسر قاري الميناء للى المرفأ كادباً موكالً بإحصاء واردات الميناء، فيلشف 

عن محتويادها، ويفتش الحراف وموظفو الجمرك مميت ركابها، مت دتت عملية دثمين البضا ت والتي 

، يتخذها القاري أساساً على أساسها دؤصذ الرسوم الجمركية، كما يحرر اللادب قا مة بأسماء التجار

لتقدير الرسوم الجمركية المقررة على التجار، الذين يتسلمون بضا عهت فور االنتهاء من هذا اإلمراء 

، وبعد ذلك دنقر البضا ت للى الشون والوكاالت لتخزن بها، وكانه عمليات (6)ودسديد الرسوم المقررة

ة دسير وفقاً لما مرى عليه العرف، لرافة دصدير الرسوم الجمركية ودحصيلها على السفن اامنبي

للى القواعد التي أرستها نصوص المعاهدات واالدفاقيات التي عقدها الباب العالي مت الدول 

ااوروبية، كما كانه عملية دصدير أسعار البضا ت التي يتت على أساسها دحصير الرسوم الجمركية 

                                                 
 .235( سليمان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص 1)

( الفرق: بالتحريك في ااصر مليال، يست ستة عشر رتالً، وامنا عشر مداً، ومالمة أصت عند أهر الحجاز، وقير: الفرق صمسة أقسات، 2)

( 306، ص 1والقسع نصف صال، أما الفرق بالسلون فيست مئة وعشرون رتالً )انظر: محمد بن ملرم بن منظور، مصدر سبق ذكره مج

. سجالت محكمة القسمة العسكريةقناتير ونصف القنطار من البن انظر: القاهرة: أرشيف دار الوما ق القومية: وهو زنبير يست نحو مالمة 

 .473م، ص 1699هـ 1110، بتاريخ سنة 700، مادة رقت 91سجر رقت 

 .310( عبدالحميد سليمان، مرمت سبق ذكره، ص 3)

 .236-235( سليمان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص ص 4)

 .314عبدالحميد سليمان. مرمت سبق كره، ص ( 5)

م(، ص 1996هـ 1417، )8، مج33. لمجلة االجتهادم(( لبنان: 1816-1517 ( محسن علي شومان ))ممارك البهار في مصر العثمانية6)

 .235. وانظر: سليمان محمد حسين. مرمت سبق ذكره، ص 144-142ص 
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ولتعريفات ممركية متفق عليها بالنسبة للتجار  دخضت لألعراف السا دة بالنسبة للتجار المسلمين،

 .(1)اامانب، وهي دعريفات بأسعار كانه أقر من القيمة الحقيقية للبضا ت

وبعد االنتهاء من سداد مميت الرسوم الجمركية يحصر التجار على ليصاالت دفيد سدادهت للرسوم    

ر( وأحياناً أصرى باست )دذكرة صالص الجمركية، وقد أسمتها الوما ق )حلت قاعدة ديوان ممرك الثغ

 .(2) الجمرك(

وللى أن يتت االنتهاء من مميت دلك اإلمراءات المالية واإلدارية التي دمر بها معامالت الجمرك،    

كان يعين صفيراً على كر سفينة من سفن التجار وصاصة سفن اامانب، ليحرسها توال الوقه من 

ت بالقوارب الصغيرة، ولذلك يشترت عليه أن يلون متيقظاً توال اللصوص الذين كانوا ينهبون البضا 

ً للعقاب الذي سيحر به لذا ما ُسرق من السفينة شيء، وقد تبق هذا النظام في مميت  الوقه دفاديا

موان  واليات الدولة العثمانية على مميت السفن، صاصة سفن اامانب بصفتها احتياتات أمنية 

 .(3)لحراسة مراكبهت من اللصوص

 :(4)نظام االستثمار في المرااب التجارية -

أسهت النشات التجاري اللبير بين مصر والحجاز، في الدور الذي ارطلعه به المالحة البحرية     

وعمليات النقر البحري للتجارة بنوعيها الداصلية والخارمية في المدة المحددة للدراسة، وذلك الدسال 

يقتصر على الموان  الحجازية أو الموان  المصرية، ولنما وصر  النقر البحري وشموله، بشلر لت

للى كر المنافذ الر يسة في البحر ااحمر، مثر: ميناء مدة، وينبت، والقصير، والسويس، والمخا، 

، ولذلك مثله المالحة البحرية وعمليات النقر البحري (5)والحديدية، واللحية، وسواكن، ومصول

فاعالً وماذباً لحركة االستثمار في المراكب التجارية بصفة عامة على  التجاري الواسعة، عنصراً 

 مستوى مختلف العناصر المشاركة في الحركة التجارية بين مصر والحجاز توال العصر العثماني.

وقد شمر االستثمار في المراكب أنشطة اقتصادية متنوعة، مثر: االستئجار، والمشاركات بااسهت    

لمراكب والقوارب، كما شمله التملك اللامر للمركب، فمثالً الخواما محمد الداده والمبايعات في ا

الشرايبي، كان يمتلك مركبين دشحن لحسابه الخاص من ميناء القصير بالغالل والمواد الغذا ية 

المختلفة للى ميناء مدة، وفي رحلة العودة كان على وكال ه شحنها بالبن وااقمشة الهندية والبخور 

ً كامالً هي 1734هـ  1147، كما امتلك قاست الشرايبي عند وفاده في سنة (6)توابروال م مركبا

 .(7)التركماني

قد مثال  –في المراكب التجارية  االستثماربصفتها شلر من أشلال  –لالد أن االستئجار والمشاركة    

ذلك للى ادسال قاعدة  القدر ااكبر من حركة االستثمار االقتصادي في هذه المراكب، ويرمت سبب

التملك لمن ال يمتهنون هذه المهنة، وذلك سعياً وراء عوا دها المربحة، فمحمد الداده الشرايبي امتلك 

في النصف ااول من القرن الثاني عشر الهجري  الثامن عشر الميالدي، حصصاً في مالب مراكب 

                                                 
 .414-142( محسن علي شومان. مرمت سبق ذكره، ص ص 1)

 ررمن بحوا المؤتمر ( عبدالحميد س//ليمان ))الرس//وم الجمركية على البن في مص//ر في القرنين الس//ابت عش//ر والثامن عش//ر الميالديين(( 2)

. وانظر: سليمان 20م، ص 1997هـ/////// 1398. فرنسا: مونبلييه، م1997الدولي المنعقد في المدة من الثامن إلى الحادي عشر من أاتوبر 

 .236بق ذكره، ص محمد حسين. مرمت س

سة تاريخية وثائقية(( نيفين مصطفى حسن. 3) م، ص 1999هـ//////// 1419اإلسلندرية: دار الثقافة العلمية،  رريد في العصر العثماني )درا

101. 

( يقص//د باالس//تثمار في المراكب التجارية، أن كر مركب أو قارب مهما اصتلف حجمه وس//عته ودوره يمثر وحدة قدرها أربعة وعش//رون 4)

يراتاً، ويمثر كر قيرات أربعة وعش///رين س///هماً، ويختص كر مس///تثمر بعدد من القراريع، يناس///ب المبلغ الذي ش///ارك فيه في امتالك دلك ق

( من المش///اركين، ويحاس///ب كر مش///ارك، على قدر ما يمتلله فيما يجنيه المركب أو 10للى  2الوحدة وقد يتراول عدد المش///اركين ما بين )

سلة داريخ المصريين، ل  م(.1798-1517المالحة النبيلة في مصر العثمانية )لحميد سليمان. القارب. انظر: عبدا . القاهرة: الهيئة 176سل

 .64م، ص 2000هـ 1420المصرية العامة لللتاب، 

 (.3( انظر: صريطة رقت )5)

م، 1699هـ///////  1110، بتاريخ سنة 507ة رقت ، ماد193. سجر رقت سجالت محكمة البا  العالي( القاهرة: أرشيف دار الوما ق القومية: 6)

 .169ص 

 .313م، ص 1734هـ 1147، بتاريخ سنة 412، مادة رقت 139. سجر رقت سجالت محكمة القسمة العسكرية( المصدر السابق. 7)
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بارة(  000و150بقيمة: ) قيراتاً( 9و6بالمشاركة، هي: يني، ومرعشلي، وأزمرلي، بقدر )

بارة(  573و159و1على التوالي، حيث بلغ مجموعها ) ،بارة( 000و500) –بارة(  375و509)

، كما امتلك ابنه (1)الستثمارها في عمليات النقر البحري التجاري، للسلت الشرقية بين مصر والحجاز

، ويني، والعامرية، قاست النصف مشاركة بالحصص في مراكب: اازمرلي، ومرعشلي، ومزايرلي

، ولت يقتصر استثماره على النقر (2)الستثمارها في نقر السلت الشرقية بين ميناءي مدة والسويس

 –البحري التجاري فحسب، بر ذهب للى أكثر من ذلك، حيث دعاقد مت السلطة الحاكمة في مصر 

رية للى مدة بجانب في نقر متعلقات الدولة ومنود ااوماقات العسل –عن تريق قبودان السويس 

م، 1734هـ 1147البضا ت التجارية، ما دام ذلك يعود عليه بأربال كثيرة، فقامه أحد مراكبه في سنة 

بارات(، كما كان  704و27بنقر منود مستحفظان وعزبان لحراسة قلعة مدة العسلرية في مقابر )

ارة( كما قدم علي بن مسعود ب 521و164ربح المركب المعروف بـــ )الجزايرلي( صالل السنة ذادها )

ليشتري له بها ربت  (3) بارة( 155و114الشرايبي للخواما قاست بن محمد الداده الشرايبي مبلغ وقدره )

 .(4)مركب الزفتاوي

وما هو مدير بالذكر أن التجار عندما يمتللون سفينة ما أو عدة سفن، فإنهت ال يخاترون بذادهت في    

م، أوكر التامر 1762هـ 1176ارة سفنهت للى بحارة محترفين، ففي سنة ركوب البحر، بر يتركون لد

للى البحارة المرشدين، ومالحي  –والمتجهة من السويس للى مدة  –محمد الشرايبي لدارة سفنه كلية 

 .(9)( في الرحلة الواحدة(5)ريـال نمساوي 500السفينة، مقابر )

ثمار في المراكب التجارية، كالً من التجار والطوا ف وقد أغرت ااربال الوفيرة التي حققها االست   

ااصرى بالمشاركة في ذلك النشات، وحتى العناصر المختلفة ممن ال يمتهنون هذه المهنة دمللوا 

القوارب، وأوكلوا لداردها لمن يثقون به من البحارة، وقبادنة السفن، بعد التعاقد معهت على شروت 

 .(6)م في االستثمار، ووصول عوا د االستثمار لليهتدضمن سالمة رأف المال المستخد

وما هو مدير بالذكر، أن نجال حركة االستثمار في المراكب، كان ينعلس ليجابياً على عا دات    

البحر ااحمر، والعلس  موان التجارة الخارمية، وحجت كميات الشحن على متون السفن المتنقلة بين 

ً على حجت التجارة المصدرة صحيح، فأي اصتالل في دوازن استث مار حركة السفن، ينعلس سلبا

للموان  ااصرى، كما أن زيادة ااربال التي يحققها االستثمار في المراكب التجارية كانه منوتة 

 بنوعية السفينة، وقيمتها، ومدى قدردها اإلنتامية المردبطة بحجت الشحنات التي دحملها. 

ت في حاالت البيت والشراء في المراكب التجارية أو المشاركة وقد كان هناك شروت ولمراءات، دت 

بأنصبة متفاودة في رأف المال، أو االستئجار، حيث دحدد هذه الشروت نوعية المركب، وتوله، 

وحالته، وهيأده، وممنه، ونفقاده، وعوا ده، وحصص كر شريك، وتريقة أداء قيمة االستئجار، ومدة 

 .(7)اإليجار

                                                 
 .218هـ، ص 1739هـ 1149، بتاريخ سنة 319، مادة رقت 140( المصدر السابق. سجر رقت 1)

 .313م، ص 1734هـ 1147، بتاريخ سنة 412، مادة رقت 139 ( المصدر السابق. سجر رقت2)

 .627م، ص 1737هـ  1150، بتاريخ سنة 245. محفظة رقت محافظ الدرت: المصدر السابق  (3)

 .619م، ص 1724هـ  1137، بتاريخ سنة 931، مادة رقت 127. سجر رقت سجالت محكمة القسمة العسكرية( المصدر السابق. 4)

م، وهو من العمالت 1751ه  1165النمس////اوي: هو عبارة عن قطعة نقدية من الفض////ة، ر////رب في النمس////ا اول مرة في س////نة ( الريال 5)

 =ااوروبية المس//تخدمة في دموير دجارة الش//رق، وقد س//اد دداوله في مص//ر والحجاز منذ النص//ف الثاني من القرن الثاني عش//ر الهجري  

(، 213و ص  170على حساب الريال ااسباني )انظر: أحمد الصاوي. مرمت سبق ذكره، ص الثامن عشر الميالدي، حيث فرض نفسه =

-Maria Therasa (1130وقد ُعرف بعدة أسماء، منها: التالير النمساوي، وريـ/////ال ماريا دريزا نسبة للى لمبراتورية النمسا ماريا دريزا 

 الحرفيون والتجار)ريـ////ال حجر بوتاقة( )انظر: أندريه ريمون.  م( كما عرف في مصر باست )الريال بوتاقة( و1780-1717هـ////  1195

( ومت بداية القرن الثالث عشر الهجري  التاست عشر الميالدي، عرف في 105-104، ص ص 1، مـ////في القاهرة في القرن الثامن عشر=

 اع االقتصادية واالجتماعية في إقليم الحجاز ألوالحجاز وفي شبه الجزيرة العربية باست )الريال الفرانسة( )انظر: حمد محمد القحطاني. ا

قرشاً مصرياً(  20قرشاً عثمانياً( و ) 12( وقيمته )151م، ص 2001هـ//   1422. اللويه: د.ن، 1ت م(.1950-1880هـرر / 1297-1323)

أحمد عزت عبداللريت. . لش//////راف.  ررررررمن بحوا ندوة عبدالرحمن الجبرتيانظر: عبدالرحمن فهمي ))النقود المتداولة في أيام الجبردي(( 

 .293م، ص 1976هـ   1397القاهرة: الهيئة المصرية العامة لللتاب، 

 . 220- 219، ص ص1( كارستن نيبور . مصدر سبق ذكره ،مـ9)

 .65-64ص ص  م(،1798-1517المالحة النيلية في مصر العثمانية )( عبدالحميد سليمان. 6)

 ( المرمت السابق، الصفحات ذادها.7)
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من أن االستثمار في المراكب، للعمر في النشات التجاري في البحر ااحمر كان ميداناً وعلى الرغت    

ماذباً، وعنصراً فاعالً، امتذب لليه العديد من توا ف المجتمت لتحقيق ااربال الطا لة، لال أنه كان 

اري، ، التي كانه دوامه المالحة والنقر البحري التج(1)هناك عدد كبير من الصعوبات والمخاتر

ً على عملية االستثمار في المراكب على نطاق واست، وعلى الرغت من دلك  ومن مت التأمير سلبا

الصعوبات وااصطار، ومميت االحتياتات التي ادخذت من قبر التجار، لتجنب ااصطار والخسا ر 

ذي يدر دصالً معاً، لال أن نظام االستثمار في المراكب ظر واحداً من أهت أومه النشات االقتصادي، ال

وفيراً، والدلير على ذلك: زيادة عدد السفن التجارية، المبحرة بين ميناء مدة والموان  ااصرى في 

البحر ااحمر، صاصة السفن المبحرة بين ميناءي مدة والسويس، وقد قدر القنصر الفرنسي في القاهرة 

عشر الميالدي، عدد هذه  . في نهاية القرن الحادي عشر الهجري  السابتDe Maiieeدي ماييه 

وفي نهاية القرن الثاني  (2) قنطار( 000و40للى  000و20سفينة(، دحمر من ) 50للى  40السفن من )

أحد علماء الحملة الفرنسية على مصر  – Girardعشر الهجري  الثامن عشر الميالدي، قدر ميرار 

كبيرة( دبحر بين السويس سفينة صغيرة و 60للى  50عدد السفن من ) -م1798هـ 1213في سنة 

 .(3)ومدة

 

 نتائج الدراسة وتوهياتها

 أوالً: نتائج الدراسة:

أظهرت الدراسة أن العالقات التجارية بين مصر والحجاز لت دلن وليدة النصف الثاني من القرن  (1

الحادي عشر الهجري  السابت عشر الميالدي والقرن الثاني عشر الهجري  الثامن عشر 

بر كانه دضرب بجذورها في أعماق داريخ المنطقة السابق  -المحددة للدراسة المدة -الميالدي

على العصر العثماني، وكانه ددور في لتار السمات الهيللية العامة للتجارة اإلسالمية، ودستخدم 

 اإلسالمي. –آليادها الشا عة على امتداد العالت العربي 

ن مصر والحجاز صالل المدة المحددة للدراسة، أكدت الدراسة على استمرار العالقات التجارية بي (2

كما كانه منذ العصور السابقة، ولت يقضي الحلت العثماني على أواصر دلك العالقات بعد أن 

حول مصر والحجاز للى واليات عثمانية دابعة للدولة العثمانية، ويرمت السبب وراء استمرار 

، والتلامر االقتصادي بين البلدين نظراً دلك العالقات التجارية للى عالقة الجوار من ناحية

 الصتالف الظروف البيئية بينهما من ناحية أصرى.

أبرزت الدراسة أن دور المغاربة في مصر في العصر العثماني دور متشعب الجوانب، ذا أبعاد  (3

 سياسية واقتصادية ومقافية وامتماعية عميقة الجذور سبقه العصر مورول الدراسة.

في الحياة االقتصادية في مصر في  -ومن بينهت أسرة الشرايبي –ر المغاربة أكدت الدراسة دو (4

العصر العثماني، نتيجة للنفت االقتصادي الذي عاد على المجتمت المصري من وراء هذا النشات 

 االقتصادي عن تريق نشات المغاربة التجاري داصر مصر وصارمها.

                                                 
أهت الص////عوبات التي كانه دوامه المالحة البحرية وعمليات النقر البحري في البحر ااحمر: الش////عاب المرمانية الممتدة على تول ( من 1)

س//واحله، كما يفتقر البحر ااحمر للى ومود مزر س//احلية لتس//هر عملية االنتقال من المالحة الس//احلية للى المالحة البحرية )انظر: عاتف 

(. كما امتازت سواحر 31م، ص 1985هـ////// 1405. د.م: د. ن، حمر والعالم المعاهر، دراسة تاريخية سياسية استراتيجيةالبحر األالسيد. 

البحر ااحمر، وزيادة نس////بة الرتوبة فيه، وومود التيارات  البحر ااحمر بض////حالة مياهه ور////يق مراس////يه، كما أن اردفال درمة حرارة

سرررراحل المرجان وهررررحراء البحر اب التي أدت للى ص////عوبة المالحة فيه )انظر: رفعه الجوهري. الما ية على اصتالف أنواعها من ااس////ب

( كما أن دعرض الس///فن لهجمات 14. عاتف الس///يد. مرمت س///بق ذكره، ص35م، ص 1964هـ////////// 1384. القاهرة: الدار القومية، األحمر

 آصر يهدد أمن المالحة البحرية. انظر:ااعراب بعد دوقفها في أمناء اللير في أحد الخلجان أو الثغور، صطراً 

Andre Reymond. Artisans et commercant an Cair aux XVIII e Siecle, Damascus, 1973, pp112-113. 

 .230، ص 1، مـالحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر( أندريه ريمون. 2)

 .276، ص 1. مـ من اتا  وهف مصر( ))موسوعة الحياة االقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر(( 3)



 

 2020 (37) 11، العربية للعلوم والتلنولوميامجلة ااكاديمية اامريلية  -أماراباك                             130

 

 

يات العربية عن تريق التبادل التجاري الذي أكدت الدراسة حدوب التلامر االقتصادي بين الوال (5

حدب فيما بينهما، وحرية الممارسة التجارية والدور الفعدال الذي قام به التجار المغاربة في هذا 

 المجال، دون أن يلون للنظت السياسية أي أمر في حدوب عملية التلامر هذه.

نية ااصرى، معلهت على عالقة قوية أورحه الدراسة أن اشتغال المغاربة بالتجارة والحرف المه (6

بطوا ف المجتمت ااصرى واالندماج مت هذه الطوا ف والتأمر بها والتأمير فيها واالندماج معها، 

 حيث كان دأميرهت في المجتمت المدني قوياً وليجابياً.

أورحه الدراسة أن أسرة الشرايبي، استطاعه عن تريق ملانتها المتميزة التي وصله لليها  (7

مصر، أن دؤدي دوراً كبيراً في التأمير االمتماعي لبنية المجتمت المصري االمتماعية، نتيجة  في

الدسال دا رة عالقادها االمتماعية التي شمله كر الفئات ابتداء من اامراء المماليك ورمال 

في انتشار  اإلدارة وأوماقات الحامية العسلرية للى الفئة الفقيرة المعدمة، وقد كان للر ذلك دأميره

العادات والتقاليد والتأمير المتبادل، اامر الذي قوى العالقات االمتماعية بين مجتمعات الواليات 

 العربية توال العهد العثماني.

أظهرت الدراسة أن السلطات في مصر كانه دعمر دا ماً حساب المغاربة، كما دعمر على محاولة  (8

محمر الحج المغربي وقه حلوله بأرض مصر، احتوا هت ولررا هت ودقديت كر عون لحماية 

دقديراً للعالقات والروابع القا مة بين البلدين، ودقديراً للدور الذي يقوم به المغاربة في مصر 

 آنذاك في النواحي االقتصادية واالمتماعية والعلمية.

 أبرزت الدراسة أن النشات االقتصادي الذي مارسه آل الشرايبي في مصر دركز في أعمال (9

التجارة؛ لذ أن أكثر القطاعات التي وفدت للى مصر. كانه من التجار، وكانه هذه القطاعات 

 في القاهرة أو في الموان  المصرية، لنما قد استقرت في مجتمعات دجارية. باستقرارهاسواء 

أمبته الدراسة أن من نتا ج النشات التجاري في البحر ااحمر، أن شهدت مصر منذ مطلت  (10

ومن بينهت  –الثاني عشر الهجري  الثامن عشر الميالدي دلوين فئة من التجار المحليين القرن 

الذين مارسوا نشاتهت على نطاق واست، وكونوا فيما بينهت شركات دجارية،  –آل الشرايبي 

وادخذوا من السوق المصرية مركزاً لنشاتهت الذي امتد للى بلدان المغربي العربي، والهند 

جاز، كما قاموا بدور الموردين لبعف التجار ااوروبيين، وقد كان لهؤالء التجار واليمن، والح

وكالء دجاريين في موان  البحر ااحمر، يعقدون الصفقات التجارية نيابة عنهت، كما مارف 

 هؤالء التجار دور المورد والمصدر في الوقه ذاده.

لنشات التجاري بين مصر والحجاز، أمبته الدراسة أن من أهت اآلمار المتردبة على ازدهار ا (11

ازدهار الرأف مالية التجارية في مصر، لذ أصذت البيوت التجارية في مصر دشلر بداية الرأف 

مالية في مصر، وكانه أسرة الداده الشرايبي دمثر أكبر البيوت المالية والتجارية في مصر صالل 

حى يشار للى أفرادها بالبنان منذ القرن الثاني عشر الهجري  الثامن عشر الميالدي، التي أر

 عهد الخواما محمد الداده الشرايبي مت ابنه الخواما قاست بن محمد الشرايبي.

أبرزت الدراسة أن الدور ااساسي اسرة الشرايبي في التجارة، كانه في ميدان دجاردي  (12

لت ااساسية سواء البن والتوابر، التي كانه مراكزها قا مة في أحياء تولون والغورية، ودمثر الس

في عالقة مصر التجارية بالحجاز، والمناتق الخارمية، أو في دورها بوصفها منطقة عبور 

 )درانزيه( للطريق التجاري القادم من الشرق ااقصى للى المدن الجنوبية في أوروبا.

دى أكدت الدراسة أن اشتغال أسرة الشرايبي بتجارة البن، كان من أهت عوامر دراكت الثروة ل (13

معظت أفرادها في دلك المدة، وهي التركة الوحيدة الحقيقية؛ نظراً المتدادها على مدار صمسة 

أميال من نهاية القرن الحادي عشر الهجري  السابت عشر الميالدي، حتى نهاية القرن الثاني 

لين عشر الهجري  الثامن عشر الميالدي، لذ كانه دجارة البن من التجارات المربحة، وكان العام

بها من أصحاب رؤوف ااموال الضخمة؛ نظراً لما دحتامه من عمليات استيراد، وليجاد وكالء 

 لهت في موان  البحر ااحمر، وصاصة ميناءي مدة والمُخا.
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أظهرت الدراسة أن رخامة الثروة لدى التجار من آل الشرايبي النادجة من وراء اشتغالهت  (14

ية، أدت للى دشعب نشاتهت االقتصادي، فشمر: عمليات بتجارة البن والتوابر وااقمشة الهند

اإلقراض لألمراء والمماليك نظير رهن التزامهت، كما دصلوا ميدان التزام ااراري الزراعية، 

كما دعددت أومه استثمارهت لهذه الثروات، فشمله: شراء العقارات المختلفة سواء بقصد االنتفال 

عدهت على ذلك عدم ومود قيود مالية عليهت بمصر، مما بها أو وقفها على أومه البر، وقد سا

أعطاهت نوعاً من الحرية االقتصادية في دشغير الفا ف من رؤوف أموالهت في أعمال أصرى 

 دزيد من أرباحهت المالية.

أمبته الدراسة من صالل دراسة حجت صادرات الحجاز ووارداده، أن البن اليمني وااقمشة  (15

له أهت السلت في صادرادها في دلك المدة المحددة للدراسة، كما أسهمه الهندية والتوابر قد شل

في دصاعد أهمية مدة في التجارة الدولية بشلر كبير، للى مانب االسهام في دلوين تبقة رأف 

مالية دجارية محلية، اردبطه بوكالء لها في مناتق االنتاج والتوزيت واالستقبال، حيث أسهمه 

رية في مختلف ألوان النشات االقتصادي في الحجاز، كما دفعتها مصالحها دلك الرأف مالية التجا

وعوا دها الضخمة للى التأمر والتأمير في النشات االقتصادي بما ددره من عوا د ممركية رخمة 

 مثله لسهاماً كبيراً في مالية الحجاز وموارد صزا نه في دلك المدة.

داصر ااسواق المصرية، كان قوياً، حيث أصبح  أكدت الدراسة أن التنظيت التجاري للمغاربة (16

لطا فة التجار المغاربة في أسواق القاهرة المختلفة، شيوصها ووكالؤها المتحدمون باسمها لدى 

 السلطات اإلدارية توال العصر العثماني.

أورحه الدراسة أن التجار المغاربة كانوا يمارسون دجاردهت في لتار هيلر دنظيمي  (17

على رأسه شاه بندر التجار الذي ينتمي للى فئة كبار التجار، والذي كان مسؤوالً متلامر، يأدي 

عن مميت فئات التجار ومروراً بشيوخ ااسواق الذين كان يقت على كاهلهت لدارة ااسواق وفقاً 

لضوابع وقواعد متفق عليها سلفاً، ووصوالً للى صغار التجار الذين كانوا يمثلون قاعدة الهرم 

، فضالً عما كان يضمه هذا الهيلر بين موانبه من دنظيمات دقيقة دضبع حركة ااسواق التجاري

ودنظيت العالقة بين التجار وبين كر من له صلة بالعمر التجاري من سماسرة وداللين وكتبة 

 وغيرهت.

أبرزت الدراسة أن نشات التجارة المغاربة في مجال التجارة الخارمية قد امتد للى مناتق  (18

شمله الحجاز واليمن والشام والمغرب وأوروبا وغيرها من المناتق المجاورة، وقد  عديدة

شجعتهت ااربال العا دة من االدجار مت هذه المناتق على دأسيس الشركات، وادخاذ وكالء لهت 

 في العديد من المدن والموان  لتدبير شؤونهت التجارية وسداد الرسوم الجمركية المقررة عليها.

دراسة أن اعتماد التجار على الوكالء التجاريين في الموان  التجارية ااصرى في أمبته ال (19

كان أمراً ررورياً لقضاء مصالحهت التجارية ودوفير  -من بينها ميناء مدة –منطقة البحر ااحمر 

 المال والجهد والوقه الذي كانوا سينفقونه في حالة مباشرة دجاردهت بأنفسهت.

ية حصر البضا ت الصادرة والواردة للى كر من: موان  مصر أورحه الدراسة أن عمل (20

والحجاز، ودقدير الرسوم الجمركية عليها، كانه دتت بواسطة الهيئات اإلدارية المشرفة على 

الموان ، كما أن النظت اإلدارية واالقتصادية المعمول بها في دلك الموان ، كانه دطبق على كر 

 سواء في التجارة الداصلية أم التجارة الخارمية. السفن التي دمارف النشات التجاري

أمبته الدراسة من صالل وما ق المحاكت الشرعية المتنوعة الخاصة بالمعامالت والصفقات  (21

ً على  التجارية، أن الحركة التجارية الواسعة والقا مة بين مصر والحجاز، كانه دعتمد أساسا

دارة المركزية على دحصير الرسوم الجمركية، مهود اافراد بشلر كبير، في حين اقتصر دور اإل

دون ددصر كبير في دحديد النشات التجاري، وأدواده المختلفة، وهياكله التنظيمية، ولت دتدصر 

الدولة العثمانية لالد إلقرار ما ادفق عليه التجار، لذا يملن القول: أن حركة التجارة داصر كر من: 

من الحرية في الممارسة التجارية، والمنافسة ويحلمها مصر والحجاز، كانه دتمتت بقدر كبير 
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ً باست )اقتصاد السوق( الذي يقوم على درك الحرية اللاملة للتجار،  ما يصطلح عليه حديثا

ولصضال النشات التجاري لقانون العرض والطلب، حيث دركه اإلدارة المركزية، واامهزة 

ت ودنظيمادهت، والتعامر مت نظرا هت على اصتالف اإلدارية، للتجار الحرية اللافية إلدارة أعماله

منسيادهت، ومن هذا المنطلق كان للتبادل التجاري بين مصر والحجاز، وسا ر عديدة دقوم عليها 

 أغلب المعامالت التجارية، وقد اصتلفه هذه الوسا ر باصتالف مناتق التبادل التجاري.

التجارية والمالية بين التجار، دقة الهيلر كشفه الدراسة من صالل دراسة نظت المعامالت  (22

التجاري الذي قامه عليه التجارة في المدة المحددة للدراسة، ابتداء من محاوالت التجار دوفير 

رأف المال الالزم للعمر في التجارة، وانتهاًء بعقد الصفقات التجارية مت دطبيق نظت المعامالت 

 المالية بدقة عليها.

ظام المشاركات التجارية، كان له أمر وارح في ظهور لون من الرأف أورحه الدراسة أن ن (23

مالية التجارية بما يعنيه ذلك من استثمار صغار التجار لرؤوف أموالهت، في أنشطة دجارية ذات 

مدى واست وحجت كبير، بما لذلك من دور مهت في دعت الحركة التجارية، التي وصله للى قمة 

كما ذكر في منايا  -للدراسة، وأن دتبت بعف دركات التجار وحصرهاازدهارها في المدة المحددة 

يبرز حجت الثروات الضخمة، التي مباها هؤالء  –الدراسة من لبراز حجت دركات أسرة الشرايبي 

 التجار من وراء اشتغالهت بالعمر التجاري، ودنول دعامالدهت التجارية.

تي كانه دهدد المالحة والنقر التجاري في أظهرت الدراسة أن المخاتر الطبيعية والبشرية ال (24

البحر ااحمر، قد دفعه التجار للى استثمار أموالهت في العديد من المراكب التجارية، كما دفعه 

التجار أيضاً للى عدم امتالك سفن كبيرة في هذا البحر، واستعاروا عن ذلك بالمشاركة بااسهت، 

 .للسفينةمر أو الحصص في المراكب بدالً من التملك اللا

 

 ثانياً: توهيات الدراسة:

لمراء مزيد من الدراسات التاريخية، التي دورح دور ااُسر المغربية ااصرى في مصر في  -أ

دعت العالقات التجارية بين مصر والدول ااصرى، من صالل رصد مالمح دلك العالقات من 

، ودوظيف دفاصيلها ودحويلها واقت المصادر ااصلية المومودة بدار الوما ق القومية بالقاهرة

للى معلومات ذات دالالت حيوية، حيث حرص التجار المغاربة على دسجير أمالكهت 

ودعامالدهت التجارية في المحاكت الشرعية لتأكيد هويتهت وومودهت، اامر الذي يوفر المادة 

مجتمت واإلدارة العلمية لمثر دلك الدراسات التاريخية الجادة، حيث دعد هذه السجالت ذاكرة ال

في مصر في العصر العثماني، فلت دلن المحاكت ملان لفف المنازعات والحلت على الخارمين 

على القانون وااعراف بقدر ما كانه دقوم بدور الشهر العقاري والسجر التجاري، فقد كانه 

المحلمة أداة لتسجير الملليات العقارية وااوقاف وعقود لنشاء الشركات والمؤسسات 

التجارية، ودسجير دركات المتوفين ودحصير ديونهت، كما كانه المحلمة أداة لشهار ودسجير 

للقوانين وااحلام، فتسجر بها أسعار السلت المختلفة، والمعامالت التجارية الخاصة بها، وبذلك 

دقدم سجالت المحاكت للمؤرخ والباحث مادة ممينة عن الطريقة التي مورسه بها التجارة في 

الحقبة التاريخية، كما دجسد المجتمت المصري وعالقاده التجارية المتنوعة بالدول  دلك

 ااصرى آنذاك.

دتبت المزيد من الدراسات التاريخية للشف الغموض وموانب النقص المتعلقة بطرل موانب  -ب

العالقات التجارية المتنوعة بين مصر وواليات الدولة العثمانية ااصرى، من صالل رصد 

التجار المختلفة وشبلادهت التجارية الممتدة، والمد الجغرافي الذي ادخذده معامالدهت أنشطة 

 التجارية بمختلف أنواعها.

لن دراسة الترامت لحياة التجار ونشاتهت التجاري، يصر بالباحثين للى استنتامات دتعلق  -ج

مت آنذاك، بأمور أبعد مدى دتصر بدور التجار وورعهت في التغيرات التي ترأت على المجت

والُسبر التي ادبعوها لجعر نشاتهت التجاري يتوافق مت المستجدات وااحوال الجديدة، مما 
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يتيح فتح نوافذ مديدة نقرأ من صاللها داريخ دلك الحقبة التاريخية ودور التجار في حدوب دلك 

 التحوالت.

وا ف المختلفة في االهتمام بالدراسات التاريخية التي دورح دور الجاليات وااقليات والط -د

دن العصر العثماني، في النهوض بالبناء الداصلي والخارمي للمجتمت المصري في  مصر لبا

 هذه الحقبة التاريخية المهمة من داريخ مصر.

العمر على دظافر مهود الباحثين ودعاونهت في لتار مشرول بحثي كبير يغطي المجتمت  -ه

الهجريين  السابت عشر والثامن عشر المصري في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 

الميالديين، وعالقاده التجارية بالدول ااصرى استناداً للى المصادر الوما قية المتوفرة في 

أرشيف دار الوما ق القومية بالقاهرة، لعمر دراسات داريخية وافية دتميز بالعمق والدقة إلمالء 

 ما يشوب هذه المدة الزمنية من غموض.

ات التاريخية على فئة التجار ومظاهر سلوكهت ونشاتهت التجاري ودورهت في دركيز الدراس -و

االقتصاد الحضري الخاص بتلك الحقبة التاريخية، ومعالجة المدى الذي ادخذده معامالدهت 

التجارية بمختلف أنواعها، والرصاء االقتصادي الذي دمتعوا به في وقه غلب الظن فيه أن 

مر دحول التجارة الشرقية للى تريق رأف الرماء الصالح بدالً من التجارة قد أصابها اللساد ل

تريق البحر ااحمر، وأمره على الركود االقتصادي وكساد أسواق الشرق ااوسع، وهي 

 ظاهرة ما زاله دحتاج للى مزيد من التوريح والجالء.

ن دلك الحقبة لعادة النظر في العديد من االفترارات ومرء الفراغات التي دتصر بما نعرفه ع -ز

الزمنية الحاسمة من داريخنا، ودوسيت دا رة وآفاق معرفتنا بتلك الحقبة التاريخية، وأن دضعها 

في السياق المنطقي عن تريق فهمنا لخلفية دلك الصحوة التجارية وأسباب ازدهارها، للى 

 من مانب دراسة التغيرات االقتصادية والتجارية في سياق امتماعي وقانوني ومقافي بدالً 

 دراستها كظاهرة مجردة ومنعزلة عن أي سياق آصر محدد.

على الصعيد المنهجي، دعد دراسة حياة التجار ودورهت التجاري في العالقات التجارية بين  -ل

بلدين، دراسة محورية للتاريخ من الداصر للى الخارج، لما دبرزه من مظاهر حياة التجار وما 

من مت فهي دمثر شلالً من أشلال اللتابة التاريخية دقوم في أمور حيادهت اليومية، و يوامهون

على مادة مستقاة من المعامالت اليومية الشا عة، على علس المادة التي نجدها في الحوليات 

التاريخية وغيرها من المصادر التاريخية التي دهتت برصد الحوادب االستثنا ية وااحداب 

راسات بقراءة داريخ الحقبة الزمنية من صالل الناف ذات ااهمية اللبرى، فتسمح لنا دلك الد

وحيادهت اليومية ال من قرارات الدولة وسياسادها، ومن مت قراءة التاريخ من القاعدة وليس من 

 القمة.

أن دراسة حياة التجار ودورهت الفاعر في الحياة االقتصادية واالمتماعية دورح نوعين من  -ت

قبة التاريخية، أولهما: دراسة المعامالت اليومية لهؤالء الواقت التاريخي الملموف لتلك الح

التجار ومن يتعامر معهت، والبضا ت التجارية التي اشتروها وباعوها لغيرهت من التجار، 

والوكالء والشركاء التجاريين الذين ساعدوهت في بناء شبلادهت التجارية الممتدة، ومن مت 

محلي والخارمي، ودأمرهت ودأميرهت في التحوالت دورح كيفية مشاركتهت في دعت االقتصاد ال

التي حدمه في التجارة والمجتمت والمدينة وفي محيع أسردهت، كما دلشف عن مستوى آصر 

للواقت القا ت آنذاك، بتوريح كيفية عمر المؤسسات التجارية، وكيف كانه عالقتها بعامة 

الغ ااهمية؛ نظراً لما يورده بعف الناف بغف النظر عن اامور السياسية القا مة، وهو أمر ب

المؤرصين من أن دجار الشرق ااوسع لت يتركوا وراءهت أي أوراق دجارية، أما المستوى 

الثاني: فيتناول العوامر التي أمرت على االقتصاد والمجتمت صالل الحقبة التاريخية المدروسة، 

كمصدر مهت لواقت داريخي  وبذلك دستخدم دراسة حياة التجارة ودورهت في النشات التجاري

ملي للحقبة الزمنية التي عاشوها، كما دعين الباحثين على مالحظة العالقة بين كر من: التجارة 
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ً بين التجارة الدولية ومظاهر  الدولية والزراعة واالنتاج الصناعي، حيث يتت الربع دا ما

 . االقتصاد المحلي ااصرى

 

 مصادر الدراسة ومراجعها                                             
 أوالً: المصادر العثمانية والتراية ومراجعها:

 الوثائق العثمانية:(1)

 الوثائق غير المنشورة:-

 الوثائق المحفوظة في أرريف رئاسة الوزراء بإستانبو :()أ

 :تصانيف جودت المتنوعة 

  خارجية –تصنيف جودت: 

 هـ  الموافق 1203، بتاريخ اليوم التاست من شهر ممادي ااولى في سنة 287، ملحق رقت 2ميقة رقت و

 م.1789اليوم الثامن والعشرين من شهر يناير في سنة 

  مالية-تصنيف جودت: 

  م.1795هـ 1210م، وسنة 1784هـ 1199، بتاريخ سنة 29729وميقة رقت 

 الوثائق القومية في القاهرة:الوثائق المحفوظة في أرريف دار ()  

 :سجالت المحاام الشرعية 

 :سجالت محكمة البا  العالي 

  م.1677هـ  1088، بتاريخ سنة 1003 ، مادة رقت184سجر رقت 

  م.1699هـ 1110 ، بتاريخ سنة507، مادة رقت 193سجر رقت 

  م.1712هـ 1124، بتاريخ سنة 908، مادة رقت 193سجر رقت 

  م.1756هـ 1170، بتاريخ سنة 1262 ، مادة رقت252سجر رقت 

  م.1768هـ 1182، بتاريخ سنة 594، مادة رقت 270سجر رقت 

 :سجالت محكمة الديوان العالي 

  م.1622هـ 1033، بتاريخ سنة 191، مادة رقت 1005سجر رقت 

 سجالت محكمة الصالحية النجمية: 

  م.1648هـ 1058، بتاريخ سنة 4410، مادة رقت 498سجر رقت 

 حكمة القسمة العسكرية:سجالت م 

  م.1666هـ 1077، بتاريخ سنة 194، مادة رقت 67سجر رقت 

  م.1699هـ 1110، بتاريخ سنة 700، مادة رقت 91سجر رقت 

  م.1712هـ 1124، بتاريخ سنة 952، مادة رقت 102سجر رقت 

  م.1722هـ 1135، بتاريخ سنة 356، مادة رقت 121سجر رقت 

  م.1724هـ 1137تاريخ سنة ، ب931، مادة رقت 127سجر رقت 

  م.1725هـ 1138، بتاريخ سنة 399، مادة رقت 128سجر رقت 

  م.1726هـ 1139، بتاريخ سنة 973، مادة رقت 127سجر رقت 

  م.1734هـ 1147، بتاريخ سنة 412، مادة رقت 139سجر رقت 

  م.1734هـ 1147، بتاريخ سنة 125، مادة رقت 140سجر رقت 

  م.1734هـ 1147، بتاريخ سنة 411، مادة رقت 149سجر رقت 

  م.1735هـ 1148، بتاريخ سنة 49، مادة رقت 141سجر رقت 

  م.1736هـ 1149، بتاريخ سنة 319، مادة رقت 140سجر رقت 

  م.1736هـ 1149، بتاريخ سنة 482، مادة رقت 143سجر رقت 

  م.1736هـ 1149، بتاريخ سنة 284، مادة رقت 341سجر رقت 

  م.1741هـ 1154 ، بتاريخ سنة642 ، مادة رقت151سجر رقت 

  م.1743هـ 1155، بتاريخ سنة 406، مادة رقت 152سجر رقت 

  م.1751هـ  1165، بتاريخ سنة 162سجر رقت 

  م.1787هـ 1204، بتاريخ سنة 285، مادة رقت 215سجر رقت 

  م.1802هـ 1217، بتاريخ سنة 251 ، مادة رقت233سجر رقت 

 

 :محافظ الدرت 
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  م.1737هـ 1150تاريخ سنة ، ب245محفظة رقت 

 :الوثائق المنشورة 

 درممة. أحمد فؤاد متولي. القاهرة: ملتبة قانون نامة مصر المي أهدر  السلعان القانوني لحكم مصر .

 م.1986هـ 1406المصرية،  اانجلو

 الدوريات التراية: (2) 

 بالحروف الالدينية(:) باللغة التركية -

  MuelliFi Mechul (bilinmeyen) ElFevaid ülMuadde Linizam Hükümet Bender 

Cidde, Hazirliy anlar. Uzun carsill Hakki. Belleten, Ciltxx. V1, Oeak, 1962. 

 :(1)ثانياً: المصادر العربية والمعربة ومراجعها 

 الرسائل الجامعية غير المنشورة:( 1)

 .را د علي هاشت تنان 

. رسالة دكتوراه. القاهرة: مامعة الدول العربية، معهد البحوب م(1707-1513)العالقات بين الحجاز وإمارات الهند 

 م.2000هـ 1420والدراسات العربية، قست البحوب والدراسات التاريخية، 

 المصادر المعبوعة:( 2) 

 :المصادر العربية - (أ)

 ( م.1737-0000هـ 1150-000أحمد شلبي عبدالغني 

. 2. دحقيق. عبدالرحيت عبدالرحمن عبدالرحيت. تة من الوزراء والبارواتأو ا االرارات فيمن تولى مصر والقاهر

 م.1995هـ 1415القاهرة: دار اللتاب الجامعي، 

 ( 1914-1861هـ 1333-1278مورمي زيدان.)م 

 م.2002هـ 1422. القاهرة: دار اآلفاق، 1. دحقيق ودعليق. محد حرب. تمصر العثمانية

 ( 1976-1893هـ 1396-1310صير الدين الزركلي.)م 

. بيروت: دار العلت 14ت األعالم )قاموس تراجم ألرهر الرجا  والنساء من العر  والمستعربين والمستشرقين(

 م.1999هـ 1420 للماليين،

 ( 1283-1208هـ 682-605زكريا محمد القزويني.)م 

 م.1984هـ 1404بيروت: دار بيروت للطباعة،  آثار البالد وأخبار العباد.

 م(.1822-1754هـ 1237-1167ن حسن الجبردي )عبدالرحمن ب 

 . بيروت: دار الفارف، د.ت.عجائب اآلثار في التراجم واألخبار

 ( 1783بعد  -1712 1197بعد -1124عبدالرحمن بن يوسف اانصاري.)م 

 . دحقيق. محمد العروسي المطوي. دونس: الملتبة العتيقة،من األنسا  تحفة المحبين واألهحا  فيما للمدنيين

 م.1970هـ 1392

 ( 1699-1639هـ 1111-1049عبدالملك بن حسين بن عبدالملك العصامي.)م 

 .4. مصر: المطبعة السلفية، د. ت، مـسم  النجوم العوالي في أخبار األوائل والتوالي

 ( 1713-1647هـ 1125-1057علي بن داج الدين بن دقي الدين السنجاري.)م 

. ملة الملرمة: مامعة أم القرى، 1. دراسة ودحقيق. مامدة فيصر زكريا. ترممنائا الكرم في أخبار مكة ووالة الح

 .5م، مـ1998هـ 1419معهد البحوب العلمية، مركز لحياء التراب اإلسالمي، 

 ( 1759-1688هـ 1173-1100محمد بن علي بن فضر الطبري الملي.)م 

. القاهرة: 1دحقيق. محسن محمد حسن سليت. ت تاريخ مكة المسمى )إتحاف فضالء الزمن بتاريخ والية بني الحسن(.

 .2دار اللتاب الجامعي، د.ت، مـ

 ( 1311-1232هـ 711-630محمد بن ملرم بن علي بن منظور اانصاري.)م 

 . 11م، مج1989هـ 1410. بيروت: دار صادر، 1ت لسان العر. 

 ....( 1718بعد  –هـ  .... 1131بعد  -يوسف الملواني.)م 

دراسة ودحقيق ودعليق. عماد أحمد هالل. عبدالرازق عبدالرازق  لك مصر من الملوك والنوا .تحفة األحبا  بمن م

 م.2000هـ 1421. القاهرة: العربي للنشر والتوزيت، 1عيسى. ت

 المصادر المعربة: –) ( 

 .)أوليا ملبي )رحالة دركي 

 ربية، د.ت.. درممة. الصفصافي أحمد المرسي. القاهرة: دار اآلفاق العالرحلة الحجازية

                                                 
 ( ردُبه المصادر والمرامت أبجدياً دون اعتبار لـ : )ال( التعريف، وابن.1)
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 .)استيف )من علماء الحملة الفرنسية 

. درممة. زهير الشايب. القاهرة: دار الشايب،  من اتا  وهف مصر« النظام المالي واإلداري في مصر العثمانية»

 .5م، مـ1979هـ 1399

 .)مون لويس بوركهارت )رحالة سويسري 

 يروت: مؤسسة االنتشار العربي، . ب1. درممة. هتاف عبدهللا. ترحالت إلى رب  الجزيرة العربية

 مو.2005هـ 1426

 .)ميرار )من علماء الحملة الفرنسية 

« التجارة –الصناعات والحرف  -الزراعة –موسوعة الحياة االقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر الميالدي »

 .1مـ م،1978هـ 1399. القاهرة: ملتبة مدبولي، 1. درممة. زهير الشايب، ت من اتا  وهف مصر

 .)صاموير برنار )من علماء الحملة الفرنسية على مصر 

. درممة. زهير  من اتا  وهف مصرالموازين والنقود((  –))الحياة االقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر 

 .3م، مـ1980هـ 1401. القاهرة: ملتبة مدبولي، 1الشايب. ت

 .)كارستن نيبور )رحالة دانماركي 

. بيروت: مؤسسة االنتشار 1.. درممة. عبير المنذر. تالجزيرة العربية وإلى بالد أخرى مجاورة لهارحلة إلى رب  

 .1م، مـ2007هـ 1428العربي، 

 المراجع: (3)

 المراجع العربية: (أ)

 .لبراهيت المويلحي 

 م.1974هـ 1394. القاهرة: الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، الفالح واألرض في العصر العثماني

 .)أحمد السعيد سليمان )الدكتور 

 م.1979هـ 1399. القاهرة: دار المعارف، تأهيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل

 .)أحمد السيد الصاوي )الدكتور 

 م.2008هـ 1429، القاهرة: مركز الحضارة العربية، 2. تالنقود المتداولة في مصر العثمانية

 مد )الدكتور(.حسام محمد عبدالمعطي أح 

 .)القاهرة: الهيئة 275سلسلة داريخ المصريين. ل العائلة والثروة )البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية .

 م.2008هـ 1430المصرية العامة لللتاب، 

 القاهرة: الهيئة المصرية 149. سلسلة داريخ المصريين. ل العالقات المصرية الحجازية في القرن الثامن عشر .

 م.1999هـ 1420العامة لللتاب، 

 .)حسن صالح شهاب )الدكتور 

 بيروت: دار العودة، د.ت.2. تأ واء على تاريخ اليمن البحري . 

 .)حسين مجيب المصري )الدكتور 

 . د.م: الدار الثقافية للنشر، د.ت.معجم الدولة العثمانية

 .حمد محمد القحطاني 

. اللويه: د.ن، 1. ت م(1950-1880هـ/ 1323 -1297حجاز )األو اع االقتصادية واالجتماعية في إقليم ال

 م.2001هـ 1422

 .رفعه الجوهري 

 م.1964هـ 1384. القاهرة: الدار القومية، ساحل المرجان وهحراء البحر األحمر

 )رفعه موسى محمد )الدكتور 

 م.1993هـ 1413. مصر: الدار المصرية اللبنانية، 1. تالوااالت والبيوت ا سالمية في مصر العثمانية

 )زكريا سليمان بيومي )الدكتور 

. مدة: 1. ت التحالف الصليبي الماسوني االستعماري و ر  االتجا  ا سالمي –قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين 

 م.1991هـ 1411عالت المعرفة، 

 )سحر علي حنفي )الدكتور 

. القاهرة: 178. سلسلة داريخ المصريين. ل عشر العالقات التجارية بين مصر وبالد الشام الكبرى في القرن الثامن

 م.2000هـ 1421الهيئة المصرية العامة لللتاب، 

 )سليمان محمد حسين حسانين )الدكتور 

. القاهرة: الهيئة المصرية 241. سلسلة داريخ المصريين. لتجار القاهرة في القرنين السادس عشر والسابع عشر

 م.2003هـ 1424العامة لللتاب، 
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  صابان )الدكتور(سهير 

 . الرياض: مطبوعات ملتبة الملك فهد الوتنية،المعجم الموسوعي للمصعلحات العثمانية التاريخية

 م.2000هـ 1421

 .)صالل أحمد هريدي )الدكتور 

 م.1984هـ 1405القاهرة: دار المعارف،  م(.1798-1517هـ/ 1213-923دور الصعيد في مصر العثمانية )

 .)عاتف السيد )الدكتور 

 م.1985هـ 1405. د.م: د.ن، دراسة تاريخية سياسية استراتيجية –البحر األحمر والعالم المعاهر 

 )عبدالحميد البطريق )الدكتور(. عبدالعزيز نوار )الدكتور 

 . بيروت: دار النهضة العربية، د.ت.التاريخ األوروبي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فينا

 )عبدالحميد سليمان )الدكتور 

 القاهرة: الهيئة المصرية العامة 89. لالمصريين. سلسلة داريخ تاريخ الموانئ المصرية في العصر العثماني .

 م.1995هـ 1415لللتاب، 

 ( 1798-1517المالحة النيلية في مصر العثمانية.)القاهرة: الهيئة المصرية 176سلسلة داريخ المصريين. ل م .

 م.2000هـ 1420العامة لللتاب، 

 يت عبدالرحمن عبدالرحيت )الدكتور(.عبدالرح 

 م.1986هـ  1406. القاهرة: ملتبة مدبولي، 2. تالريف المصري في القرن الثامن عشر 

 .القاهرة: 38سلسلة داريخ المصريين ل فصو  من تاريخ مصر االقتصادي واالجتماعي في العصر العثماني .

 م.1990هـ 1411الهيئة المصرية العامة لللتاب، 

 الناصر)الدكتور(. ين السليمانعلي بن حس 

 اانجلو. القاهرة: ملتبة 1. ت م(1517-1250لنشا  التجاري في رب  الجزيرة العربية أواخر العصور الوسعى )ا

 المصرية، د.ت.

 .مجمت اللغة العربية 

 .2لستانبول: الملتبة اإلسالمية، د.ت، مـ .المعجم الوسي 

 .)مصطفى بركات )الدكتور 

 م.2000هـ 1420 ،القاهرة: دار غريب للنشر .العثمانية األلقا  والوظائف

 )نعيت زكي فهمي )الدكتور 

. القاهرة: الهيئة المصرية العامة لللتاب،  رإل التجارة الدولية ومحعاتها بين الشرإل والغر  أواخر العصور الوسعى

 م.1973هـ 1393

 ( الدكتورةنيفين مصطفى حسن) 

 م.1999هـ  1419اإلسلندرية: دار الثقافة العلمية،  تاريخية وثائقية(.رريد في العصر العثماني )دراسة 

 .)يونان لبيب )الدكتور(. محمد مزين )الدكتور 

. 38سلسلة داريخ المصريين. ل .م1912تاريخ العالقات المصرية المغربية منم معلع العصور الحديثة حتى عام 

 القاهرة: الهيئة المصرية العامة لللتاب، د.ت.

 لمراجع المعربة:ا() 

 )أندريه ريمون )الدكتور 

 1. درممة. ناصر أحمد لبراهيت. بادسي ممال الدين. تالحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر .

 م.2005هـ 1426القاهرة: المجلس ااعلى للثقافة، 

  .الفلر للدراسات والنشر  . القاهرة: دار1درممة. لطيف فرج. ت المدن العربية الكبرى في العصر العثماني

 م.1993هـ 1414والتوزيت، 

 .شوكه باموك 

 م.2005هـ 1425. بيروت: دار المدار اإلسالمي، 1.ت . درممة. عبداللطيف الحارفالتاريخ المالي للدولة العثمانية

 .فالترهنتس 

ااردن: منشورات الجامعة . درممة. كامر العسلي. المكاييل واألوزان ا سالمية وما يعادلها في النظام المتري

 ااردنية، د.ت.

 ( الدكتورةنللي حنا.) 
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 . القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،1. درممة ودقديت. رؤوف عباف. ت تجار القاهرة في العصر العثماني

 م.1997هـ 1418

 البحوا المنشورة:(5) 

 .)عبدالحميد سليمان )الدكتور 

 من بحوا المؤتمر الدولي « لقرنين السابت والثامن عشر الميالديينالرسوم الجمركية على البن في مصر في ا»

 م.1997هـ 1398. فرنسا: مونبلييه، م 1997المنعقد في المدة من الثامن إلى الحادي عشر من أاتوبر 

 .)عبدالرحمن فهمي )الدكتور 

أحمد عزت عبداللريت. القاهرة: . لشراف.  من بحوا ندوة عبدالرحمن الجبرتي« النقود المتداولة في أيام الجبردي»

 م.1976هـ 1397الهيئة المصرية العامة لللتاب، 

 )عبدالرحيت عبدالرحمن عبدالرحيت )الدكتور 

 من بحوا الحياة االقتصادية في الواليات العربية «. نشوء الرأسمالية المصرية وأمرها على الحياة االقتصادية»

ممت ودقديت. عبدالجلير التميمي. زغوان: منشورات مركز الدراسات والبحوب  ومصادر وثائقها في العصر العثماني.

 .1م، مـ1986هـ 1407عن الواليات العربية في العهد العثماني، 

 الدوريات:(6) 

 مجلة االجتهاد. 

 م(.1996هـ 1417) 8. مج 33لبنان. ل

 .مجلة الية اآلدا ، جامعة القاهرة 

 م(.1993هـ   1413) 57ل 
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