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 ادلستخهص
مكة السكخمة ميػى أفئدجة السددمسيغ مدغ كدا بقداض األرضل ولدحلظ جداور  يدا 
السدمسػن لسكانتيا الجيشية، باإلضافة لكػنيا مخكدًا ميًسا مغ السخاكد التجاريدة فد  

 العرخ السسمػك ل في  أىع السخاكد التجارية بالحجاز.

فد  كان السرخيػن مغ أىع الفئات الت  جداورت بسكدة، وكدان ليدع دور ك يدخ 
الحياة االقترادية  يا سػاء بالتجارة ف  الحػانيت السشتذخة بسكة، ومشيا: حػانيت 
ال دددازييغ والعصدداريغ. وا ددتيخ معطددع السرددخييغ باألمانددة وجددػدة ال زددا  ، كسددا 
تػراثت بعس العا الت ىحه التجدارة، أو التجدارة السػسدسية  يدا أثشداء مػسدع الحد  

رض. وكدان معطدع التجدار يد تػن مد  ركد  الحى يجس  السدمسيغ مدغ كدا بقداض األ 
الح  السرخى، ثع يدافخ بعزيع مغ مكة إلد  بدالد الديسغ واليشدج لجمد  ال زدا   
مشيددا حتدد  تتزددااح أربدداحيع، وقددج مكددشيع ذلددظ مددغ  ددخاء العجيددج مددغ السشذدد ت 

 بسكة، باإلضافة إل  إنذاء عجد مغ السشذ ت الخجمية كاألس مة وغيخىا.

رخييغ السجاوريغ بسكة ف  الحخف والرشاعات التد  كسا أسيع الكثيخ مغ الس
 مغ أىسيا الشداخة والػراقةل ألنيا مغ الحخف الت  يعسا  يا العمساء.

كسا كانت ىشاك إسيامات ف  الحخف والرشاعات األخخى د  وإن كانت أقا مغ 
 الػراقةد كالحياكة والخياشة، والص ، والص خ والق ان  والشجارة. 
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Mecca is the attraction place  for all Muslims from the 

four corners of the world, this is the reason why Muslims 

moved to inhabit it for its religious significance in addition 

to being a prominent commercial center during the 

Mamluk dynasty, it is the most important commercial 

center in Hejaz.  

 

Egyptians were among the most noticeable groups to 

inhabit Mecca and played a major role in its economic 

industry whether through trading at the stores all across 

Mecca, including; clothes and perfumes stores. Most 

Egyptians were well known for their honesty and the high 

quality of their commodities, some families passed this 

trade to next generations, or through seasonal trading 

during the Hajj season that brings Muslims together from 

across the globe. Most merchants used to come to Mecca in 

the caravans of Egyptian pilgrims, then some of them 

would travel to Yemen and India to bring commodities so 

as to double their profits, hence they had the ability to 

purchase numerous facilities such as wells and others. 

Moreover, numerous Egyptians, who inhabited Mecca, 

contributed crafts and industries, among the most 

important of which were copying books and producing 

papers, since these are among the crafts of scholars. 

Additionally, they made less contributions to industries and 

crafts like sewing, cooking, scaling, carpentry and 

medicine. 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ادلقذمت:
غ، الحى كخم مكة وجعميا خيخ بقاض األرض، والرالة يالحسج هلل رب العالس

والدالم عم  سيجنا دمحم الش ي األمي الحى قال عغ مكة: إنيا أح  بالد هللا إل  
 (.هللا وإل  نفدو ) ملسو هيلع هللا ىلص

 أما بعذ،،،،
حيث  السخاكد التجارية بسشصقة الحجازل تتسيد مكة السكخمة بكػنيا مغ أىع

ظ ا تيخت لحل الصخيق التجارى  يغ اليسغ والذاملنيا مخكد ىحا اإلقميع، وتتػسط إ
 –ميسا مغ مخاكد التجارة  يحه السشصقة، وقج ذكخ هللا  مشح القجم بكػنيا مخكدًا

ف  القخآن الكخيع رحمة أىميا إل  اليسغ والذام ف  الذتاء  -ت ارك وتعال  
 حم جم يل ىل مل خلٹٱٹٱُّٱفقال تعال  والريف
زراعية  عجم وجػد أراض، وقج ساعج عم  ذلظ ٢ - ١قخير:  َّمم  خم

 قترادية  يا.ى جعا التجارة ى  أساس الحياة االخر ة األمخ الح

ا ) صم  عم  اإلندانية ب ن بعث محسجً  - ت ارك وتعال  -وبعج أن مغ هللا 
أص ح  ،ن ياء والسخسميغ ف  مكة رسػاًل لمعالع أجس خاتع األ  هللا عميو وسمع (

مػسع الح  فخصة عطيسة لمشذاط التجارى بسكة السكخمة، لسا يتػفخ فيو مغ 
لظ مغ نذاط لم ي  أعجاد ك يخة مغ السدمسيغ مغ  ت  بقاض األرض وما يدتمدم ذ

جاز التعاما التجارى ف  مػسع أ –ت ارك وتعال   -وأن هللا   اخرػًص والذخاء، 
 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٹٱٹٱُّٱ: فقال تعال  الح 
 نت مت زت رت يب  ىب نب مب زبرب
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 يف  ىف يث ىث نث مث زث رث  يتىت

  .١٩٨ال قخة:  َّ يق ىق

قترادية بسكة السكخمة عم  عرخ اإلسالم  لع تقترخ الحياة االوف  ال
السكييغ فقط،  ا  ارك فييا العجيج مغ التجار مغ خارج مكة بعج أن أص حت 

ن بعس األرض إلييا والسجاورة  يا، حت  إمحط رحال السدمسيغ مغ  ت  بقاض 
ال احثيغ ف  تاريخ مكة ف  القخن ) التاس  اليجخى/ الخامذ عذخ السيالدى( 

الفتخة كانت ف  يج السجاوريغ  يا،  يشسا لع يكغ  يخى أن التجارة بسكة ف  ىحه
 .(١)لمسكييغ إال حػانيت قميمة

كانت مجيشة ججة ثغخ مكة، وتخز  إل خاف أميخ مكة، وكان مػسع الح   
يسثا رواجًا تجاريًا  يحه السجيشة وت ت  إلييا الدفغ التجارية مغ ميشاء عجن 

وكان أميخ مكة يج   السكػس  يا حت  أرسا  ومرخ، ومػانئ السحيط اليشجى،
 يتػل  جس  السكػس  يا. االدصان السسمػك  ناضخً 

 ٧٨٤)ورحا كثيخ مغ السرخييغ إل  مكة ف  فتخة العرخ السسمػك  الجخكد 
مغ مشدلة ف  نفػس لسا ليحه السجيشة الجميمة  م ( ١٥١٧د  ١٣٨٢ىد /  ٩٢٣د 

العسخة، ولقج استقخ  يا كثيخ مغ حلظ ك، وألداء فخيزة الح  و السدمسيغ جسيًعا
بالسكييغ، وكانت ليع إسيامات متشػعة ف   اخفػ إلييا وع   اد ػ السرخييغ حت  ن  

قترادى مغ تجارة سػاء  يا، وي ت  ف  مقجمتيا الجان  االكافة مشاح  الحياة 
 ف  حػانيت  يا أو الدفخ إل  خارجيا، وكحلظ الكثيخ مغ الحخف والرشاعات.

  

                                                           

شخفة ع ج العديد الع يكان: الحياة العمسية واالجتساعية ف  مكة ف  القخنيغ الداب  والثدامغ  (١)
 ٢٤٤ص م، ١٩٩٦ىد / ١٤١٤لميجخة، مكت ة السمظ فيج الػششية، الخياض 
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 نيكُن حبثًا عهميًا حتج عىُان: ؛خرتث ٌذا ادلُضُعنذنك ا
 عرخ السساليظ الجخاكدة السكخمة قترادية بسكةدور السرخييغ ف  الحياة اال

 م ( ١٥١٧د  ١٣٨٢ىد /  ٩٢٣د  ٧٨٤)

 َقذ دفعىن إىل دراست ٌذا ادلُضُع عذة عُامم مىٍا:
  نفػس السدمسيغ جسيعًا  ما تحتمو مكة السكخمة مغ مكانة عطيسة ف

 األمخ الحى دفعش  إل  الجراسة ف  تاريخ ىحه السجيشة.
 عجادى ل حث  السعشػن ب " وضا ف السرخييغ بسكة ف  ضػء أثشاء إ

، الحى "كتاب الزػء الالم  القخن التاس  اليجخى/ الخامذ عذخ السيالدى
لمسرخييغ  دور ة واإلدارية بسكة الحطت وجػدييتشاول وضا ف السرخييغ الجيش

غػر  قترادى ف  ىحه الفتخة، ما حجا    إل  محاولة س خبسكة ف  الجان  اال
 ىحا السػضػض، إل  غيخ ذلظ مغ األس اب.

وتشقدع ىحه الجراسة إل  مقجمة  يشت فييا أس اب اختيار السػضػض وخصو 
التجارة ف  مصم يغ  ال حث، و قدستو إل   م حثيغ ، الس حث األول: يتشاول

ال دازيغ، والعصاريغ،  يشسا يتشاول حػانيت ول: الحػانيت داخا مكة كاأل يتشاول 
السصم  الثان  التجارة السػسسية الت  تعتسج عم  الخحمة، أما الس حث الثان  

ول: الشداخة ات ف  مصم يغ ، يتشاول السصم  األ فيتشاول: الحخف والرشاع
وكت  العمع، ثع لكػنيا  ،لذخفيا الرت اشيا بالسرحف الذخيح لت  ياوبجأوالػراقة 

ػن بسكة، ويتشاول السصم  الثان : الحخف الت  عسا  يا السرخيأىع الحخف 
 األخخى.

وقج ا تخشت ف  السرخى أن يكػن مػلػدًا بسرخ، ورت ت التخاجع الػاردة ف  
 كا م حث حد  تاريخ الػفاة ثع أبججيًا.

 ف  ال حث. كسا قست بالتخجسة لألعالم والسرصمحات واألماكغ الػاردة
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   وف  الخاتسة  يشت أىع نتا   ال حث.

فإن مغ لع يذكخ الشاس لع يذكخ هللال لحلظ فإني أجج لدامًا عم َّ  َبعذ:
الحي أتسش  أن  –تقجيع الذكخ لسغ ساعج عم  إخخاج ىحا العسا عم  ىحا الػجو 

 . مغ باب إعصاء كا ذي حق حقو -أكػن وفقت فيو 

فيا ىػ جيجي وىػ جيج الس ِقاِ ، فإن كشت وفقت ف يا ونعست، وإن  َختامًا:
كانت األخخى فحد ي أني اجتيجت ولع أدخخ وقًتا أو جيًجا في س يا إعصاء ىحا 

وهللا أس ل أن يشف  بو ويجعمو خالرًا لػجيو الكخيع، إنو سسي   –العسا حقو 
ح و أجسعيغ، وآخخ مجي ، وصم  هللا وسمع وبارك عم  سيجنا دمحم وعم  آلو وص

 دعػانا أن الحسج هلل رب العالسيغ.
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 ةانتجارادلبحث األَل: 
اعجتو، ويخج  نيا قحيث إ (2)مكة السكخمة مغ أىع السخاكد التجارية بالحجاز

لقزاء مشاسظ  لم  يا يجتس   يا السدمسػن مغ كا ال الدذلظ إل  وجػد الحخ 
فقال "  ش    ( ملسو هيلع هللا ىلص)  الش  كسا ذكخ ذلظ  ،الح  الحى ىػ أحج أركان اإلسالم

اإلسالم عم  خسذ،  يادة أن ال إلو إاَل هللا، وأن دمحمًا ع جه ورسػلو، وإقام 
وكحلظ العسخة الت  ى  مغ  ،(٢)  الرالة، وإيتاء الدكاة، وح  ال يت وصػم رمزان

)  ملسو هيلع هللا ىلص ( العسخة إل  العسخة  فقج قال الش   د  ت ارك وتعال د ب إل  هللا خَ أجا الق  
مكو  لحلظ تستعت ل(٣)كفارة لسا  يشيسا، والح  الس خور ليذ لو جداء إال الجشة

الت  تتػاجج  ةعجاد اليا مف  مػسع الح  باألخرػصًا خواج اقترادى  السكخمة 
فقج  ، ياوالسجاورة  يثار الكثيخ مشيع ال قاء بسكو بعج مػسع الح إ يا ف  أثشا و و 

يدتسخ ثسانية  ذكخ ا غ ج يخ أنو لػ لع يكغ بسكة تجارة إاًل ف  مػسع الح  الحى

                                                           
الحجدداز سددسي حجددازًال ألنددو حجددد  دديغ الغددػر والذددام وال اديددو،  أو ألنددو حجددد  دديغ تيامددة  (١)

لعخب  يغ ال حدخ األحسدخ والخمدي  العخبدي والفدخات وبعدس باديدة ونجج، وىػ: قصعة مغ بالد ا
ياقػت الحسػى: ) ياب الجيغ أ دػ ع دج هللا يداقػت الحسدػى الذام وأىع مجنو مكة والسجيشة، 

ىدددد /  ١٣٩٧،  ١م (. معجدددع ال مدددجان، دار صدددادر،  يدددخوت، ط ١٢٦٣ىدددد / ٦٢٦الخومددد  
م،  ١٤١٨ىدددد / ٨٢١ت  ، القمقذدددشجي: أحسدددج  دددغ عمددد ٢٢2 – ٢١٨، ص٢جدددد م، ١٩٧٧

، ٤م،  جدد١٩١٤ىدد / ١٣٣٢ص ح االعذ  ف  صشاعة اإلنذا، السص عدة األمخيدة، القداىخة، 
 .٢٩٢ – ٢٤٤ص

م (، صدحيح مددمع،  ٨٦٤ىدد /  ٢٦١مدمع: ) أ دػ الحددغ مددمع  دغ الحجداج القذديخى ت  (٢)
اإلسددالم  تحقيددق دمحم فددعاد ع ددج ال دداق ، دار إحيدداء التددخاث العخبدد   يددخوت، د . ت، بدداب  شدد 

 . ٤٥، ص ١عم  خسذ، ج ، 
ال خارى: ) دمحم  غ إسساعيا أ ػ ع ج هللا ت ، الجام  السدشج الرحيح السختردخ مدغ أمدػر  ((٣

ىدد ، بداب ١٤٢٢، ١رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسششو وأيامو = صدحيح ال خداى ، دار شدػل الشجداة، ط 
 .٢، ص ٣، ج ١٧٧٣وجػب العسخة وفزميا، حجيث رقع 
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نػاض مغ مختمف أن ما ي اض فييا ف  يػم واحج ف  السػسع أيام لكفاىا، حيث إ
السشتجات لػ فخل عم  مختمف ال الد ألقام  يا األسػال الشافقة، ىحا بخالف 

وى  مػجػدة ف   فسا مغ سمعة مغ الدم  إال مايخد إلييا مغ مشتجات شػال العام
   (١)مكة مجة السػسع.

انة ديشية ك يخة كان ليا أك خ باإلضافة لسا تتست  بو مكة السكخمة مغ مك 
ثخ ف  الشذاط التجارى  يا فإنيا كحلظ تتػسط الصخيق  يغ الذام واليسغ، األ 

صخة أميخ مكة ، عم  ال حخ األحسخ الحى كان يخز  لدي(٢)وقخي ة مغ ميشاء ججة
سسمػك  ثع أص ح يت   الدمصة السسمػكية ف  مرخ م ا خة ف  العرخ ال

وأكد يا أىسية تجارية مشح  ،ف  جعميا مدمكا لمتجار الجخكد ، كا ذلظ كان س ً ا
فسشح الخب  الثان  مغ القخن ) الثامغ اليجخى / الخاب  عذخ  (٣)أقجم العرػر

إل  ميشاء  (٤) حخ األحسخ مغ ميشاء عجنالسيالدى ( تحػل مخكد التجارة ف  ال
 (٥)سػء معاممة سالشيغ  ش  رسػلججة ويخج  ذلظ إل  عجة أس اب مغ أىسيا: 

                                                           
 .١2٤، ١2٣رحمة ا غ ج يخ، دار صادر ،  يخوت، د. ت ، ص  (١)
بزع الجيع وتذجيج الجال، مجيشة تق  عمد  سداحا ال حدخ األحسدخ وىد  ميشداء مكدة السكخمدة.  (٢)

كددددع.  ٧٩ت عددددج عددددغ مكددددة السكخمددددة  ١١٤، ص ٢يدددداقػت الحسددددػى: معجددددع ال مددددجان، ج 
www.alriyadh.com. 

ىدد / ٩٢٣ىدد د ٦٤٨ف  الحجاز خالل العردخ السسمدػك  خالج محدغ حدان: الحياة العمسية  (٣)
م، رسالة ماجدتيخ كمية الذخيعة والجراسات اإلسالمية، جامعة أم القدخى ، ١٥١٧م د ١٢٥2
 .٣١م، ص ١٩٩٣ىد / ١٤١٣مكة، 

مجيشة مذيػرة عم  ساحا ال حخ، وى  مخف  مخاكد  اليشدج. يداقػت الحسدػى: معجدع ال مدجان،  (٤)
 . ٨٩، ص ٤ج 

يشد ػن إل  رسػل وىػ دمحم  غ ىارون  غ أ   الفتح، ا تيخ باسع رسدػل لردمتة بالخميفدة  (٥)
الع اسدد  الددحى عسددا لجيددو رسددػال ، ثددع دخددا مرددخ فدد  خجمددة األيددػبييغ وذىدد  معيددع إلدد  

م، العقددػد ١٤2٩ىددد / ٨١٢الدديسغ. الخدرجدد : عمدد   ددغ الحددديغ  ددغ أ دد  بكددخ الدبيددجى ت 
== 
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ف  بسيشاء عجن، و  تيعوالتعدف ف  معامم ،وفخض الزخا   ،لمتجار ف  اليسغ
ىتسع الدمصان السسمػك  اا دولة  ش  رسػل  َ مقا ا ىحه السعاممة الديئة مغ قِ 

ق العالقات التجارية خكة التجارية ف  ال حخ األحسخ، ووثغ الحوأم، بسيشاء ججة
 . (١)أدى ذلظ إل  إزدىار التجارة بسكة وقج أدى ذلظ،م  الذخل والغخب

لقمة األراض  الدراعية  لستيخاد مغ الخارجعم  اال ة السكخمةمك تواعتسج
كسا   يا األمخ الحى حجا بدكانيا مشح القجم إل  مسارسة ميشة التجارة والسياة

إل  ىحه السجيشو الس اركو ثسخات  يج  حلظ عمييع ب ن ي  د ت ارك وتعال   د  هللا امتغً 
 ني مي زي ري ٰى  ين ىن ٹٱٹٱُّٱ: فقال تعال  كا  يئ
 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ ييىي
التجارة بسكة تجار  يع ف وأس، ٥٧القرز:  َّ مج حج مث هت  مت

الستقخار كثيخ مغ التجار  يحه  ومغ مختمف أنحاء العالع اإلسالم ل ،مغ أىميا
سدمسيغ، ومغ ىعالء السجيشة لسا تسثمو مغ مكانة روحية ك يخة لجى جسي  ال

ن _ وكانت الخحمة مغ مرخ إل  مػانئ الحجاز تتخاوح ما  يغ التجار السرخيػ
فقج رحا السرخيػن إل  مكة مشح  - (٢)الخياحيػمًا حد  حالة  ٦2إل  ٢٥

شيا كثيخ مشيع بعج ذلظ حت  شػ داء مشاسظ الح  والعسخة، ثع استضيػر اإلسالم أل
                                                                                                                                               

== 

، ١لية، تحقيق دمحم  غ عم  األكػض، دار اآلداب،  يدخوت، ط المعلعية ف  تاريخ الجولة الخسػ 
  .٤١د  ٣٦، ص ١م، ص ج ١٩٨٣ىد / ١٤2٣

ىدد /  ٩٢٣د  ٦٤٨سعاد إ خاىيع دمحم: الشذاط التجارى ف  مكة السكخمة ف  العرخ السسمػك   (١)
م، رسالة ماجدتيخ، كمية الذخيعة والجراسدات اإلسدالمية، جامعدة أم القدخى، ١٥١٧د  ١٢٥2

 .٦٦، ٦٥م، ص ١٩٨٥ىد / ١٤2٥كة السكخمة، م
صفاء حافظ ع ج الفتاح: السػان  والثغػر السرخية مغ الفدتح اإلسدالم  حتد  نيايدة العردخ  (٢)

،ص ٢٨٢الفدداشس ، الييئددة السرددخية العامددة لمكتدداب، القدداىخة، سدددمة تدداريخ السرددخييغ، 
١٥٦. 
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 ٦٤٨أو عخف  شديا مكة، وكثخ ذلظ خالل عرخ السساليظ )  ،ند  بعزيع إلييا
د  ٧٨٤)ا، والعرخ السسمػك  الجخكد م (  عسػمً ١٥١٧د  ١٢٥2ىد / ٩٢٣د 

خرػصًال لسا كان مغ ت عية الحجاز الدياسية  م ( ١٥١٧د  ١٣٨٢ىد /  ٩٢٣
  خزػض الحخميغ لسرخ ف  ىحه الفتخة، فقج حخص سالشيغ السساليظ عم

ف   ضيخو واجتساعية،  ،واقترادية ،وسياسية ،ألس اب ديشية الذخيفيغ لدمصانيع
السسمػكية  نا  يغ لمدمصمشة مكة ام السذاركة ف  الحكع، وأص ح أميخ ىحه الفتخة نطا

وكان كثيخ   (١)لدمصان السسمػك ايحكسانيا بسػج  التقميج السسشػح ليسا مغ ق ا 
وبيغ مكة لمتجارة، وكحلظ  ،ويتشقمػن  يشيا ،مغ التجار السرخييغ يقيسػن بججة

 ن معطسيع عشج وفاتو حسا إل  مكة ودفغ  يا.، حت  إ(٢)لفزا السجاورة بسكة

 (٣) ا ما يحى ػن إل  مكة م  رك  الح  السرخى ن غال ً ػوكان التجار السرخي
لسا يػفخه ليع ذلظ مغ األمغ ف  رحمتيع مغ مرخ إل  الحجاز، كسا أن ىحه 

وف  السحصات الت  يشدلػن  ،القافمة كانت تػفخ ليع الخواج التجارى أثشاء الخحمة

                                                           
ىدد ٩٢٣د  ٦٤٨العرخ السسمدػك  أحسج ىا ع أحسج  جر يش : أوقاف الحخميغ الذخيفيغ ف   (١)

م ( دراسة تاريخيدة د حزدارية د وثا قيدة د مدغ واقد  دور أر ديف القداىخة، ١٥١٧د  ١٢٥2/ 
،  م٢22١ىدد / ١٤٢١رسالة دكتػراه، كمية الذخيعة والجراسدات اإلسدالمية، جامعدة أم القدخى،

 ٢٥د  ٢١ص 

لسدك  ف  التداريخ السكد  م (، األرج ا١٦٥٩ىد / ١2٧2الص خى: ) عم   غ ع ج القادر ت  (٢)
، ١السكخمدة، ط وتخاجع السمػك والخمفاء، تحقيق أ خف أحسج الجسال، السكت ة التجارية، مكة

 .٦٥م، ص١٩٩٦ىد / ١٤١٦
ى  قافمة الحد  السردخية ، تزدع الحجداج السردخييغ، وغيدخىع مدغ أىدا السغدخب، والددػدان  (٣)

ل حيث اىتع حكام مرخ عمد  مدخ العردػر اإلسدالمية الحيغ يحى ػن م  رك  الح  السرخى 
 يحه القافمة، وكان  يا العجيج مغ السػضفيغل أ يخىع أميخ الح   حت  يتيدخ الػصػل إلد  

 األماكغ السقجسة، والعػدة ب مان.
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، بحيث يكثخ ال ي  والذخاء، كسا كان يجج الفقخاء مايكفييع عغ شخيق (١) يا
ويعػد  د  ت ارك وتعال د لرجقات الت  يقػم  يا األثخياء ف  القافمة تقخبًا إل  هللا ا

 (٢)بعزيع م  القافمة إل  مرخ بسا ا تخوا أثشاء السػسع

ػن بسكة،  يغ أصحاب الحػانيت  يا، والدفخ ف  وأنقدع التجار السرخي
   شػعيغ معا.التجارة إل  مكة وخارجيا بالتجارة السػسسية، كسا مارس بعزيع ال

                                                           
تعددجدت محصددات ركدد  الحدد  السرددخى سددػاء داخددا مرددخ أم خارجيددا ومشيددا:  خكددة الحدداج،  (١)

األلدددم،  يش دد ، وادى فاشسددة. دمحم عمدد  فيدديع  يددػم  مخررددات عجددخود، العادليددة، أيمددة، 
ىددد / ١٢٢2د  ٩٢٣الحددخمييغ الذددخيفيغ فدد  مرددخ إبددان العرددخ العثسددان  فدد  الفتددخة مددغ 

م،  ١٩٩٩ىدد / ١٤١٩م، رسدالة ماجددتيخ ، كميدة المغدة العخبيدة بالقداىخة،  ١٨2٥د  ١٥١٧
لذدخيفيغ فد  مردخ فد  . مرصف  دمحم ع ج الش  : مخرردات الحدخمييغ ا٢١٨د  ٢2٨ص 

م، ص ٢2١٦ىددد / ١٤٣٧العرددخ األيددػب ، رسددالة دكتددػراه، كميددة المغددة العخبيددة، بالقدداىخة،  
  . ١١٢د  ٨٦

 .٣٥، ٣٢سعاد إ خاىيع دمحم: الشذاط التجارى ف  مكة، ص  (٢)
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 ادلطهب األَل: احلُاويج مبكت.
زدىار التجارة  يا ف  مػسع الح  وشػال تشػعت الحػانيت التجارية بسكةل ال 

غيخ العام، ويالحظ ف  ضػء السرادر أن أغم  أصحاب ىحه الحػانيت كانػا مغ 
، وكان ل عس السرخييغ (١)و أقامػا  يا فتخة شػيمةالسكييغ الحيغ استػششػا مكة أ

السجاوريغ بسكة حػانيت تجارية، وتشػعت حػانيت السرخييغ  يغ حػانيت 
ال دازيغ، والعصاريغ، وبخض كثيخ مشيع ف  تجارتو، وا تيخ بجػدة بزا عو األمخ 
الحى ساعجىع عم  تكػيغ ثخوات ك يخة، مكشتيع مغ  خاء العقارت بسكة وغيخىا، 

 وتخكػا ثخوة ك يخة لػرثتيع. 

 انبشاسيهحُاويج 
ال د ف  المغة ىػ الثياب أو متاض ال يت مغ الثياب ونحػىا ولحلظ يصمق عم  

، وجخت العادة ف  الحزارة اإلسالمية أن (٢)با عو  داز، وعم  ىحه الحخفة ال دازة
، وكان ليحا الشطام الكثيخ مغ (٣)يتجس  أصحاب كا حخفة ف  سػل خاص  يع

خف  أسعار أو أن ي ،يدتص  أن يذح عغ جيخانو السسيدات مشيا: أن التاجخ لع
إن لع  يو عم  مقخبة مشو، كسا أن السذتخي ألن مشافد الدمعة الت  يتجخ فييال

يعج و نػض الدمعة أو ثسشيا فإنو يدتصي  أن يتشقا ف  سيػلة ويدخ مغ متجخ 
إل  آخخ دون أن يتحسا أدن  مذقة، وم  ىحه السسيدات لع يخا ىحا الشطام مغ 

                                                           
 ٢٤٤ص شخفة ع ج العديد الع يكان: الحياة العمسية واالجتساعية ف  مكة،   ((١
م ( ، القدامػس ١٤١٥ىدد / ٨١٧مجدج الدجيغ أ دػ شداىخ دمحم  دغ يعقدػب ت  الفيخوزآبادى: ) (٢)

 . ٥2٣، ص ١م، ج ٢22٥ىد / ١٤٢٦، ٨السحيط، معسدة الخسالة،  يخوت، ط 
، السجمددذ ١٢٨دمحم ع ددج الدددتار عثسددان: السجيشددة اإلسددالمية، سمدددمة عددالع السعخفددة، عددجد  (٣)

 .٢٣٣، ٢٢٩ص م، ١٩٨٨الػشش  لمثقافة والفشػن واآلداب، الكػيت ، 
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العيػب مشيا: أن الفخد إذا أراد  خاء عجة أصشاف فعميو أن يجػب السجيشة بعس 
  (١)لذخاء ما يحتاج إليو ل عج السدافة  يغ األسػال الستخررة

، وليذ  يا سػل (٢)ويق  سػل ال دازيغ بسكة بالقخب مغ باب  ش   ي ة
 ا ىحاوض ،وسػل  يغ الرفا والسخوة ،الدػل وسػل العصاريغ مشتطسة سػى ىحا

ىد / ١٣٧٥ف  مذػرض تػسعة الحخم عام  الدػل عامخا إل  أن تع ىجمو
شاك ،كحلظ كانت ى(٤)واختز ىحا الدػل   ي  الشدي ، والقساش (٣)م١٩٥٥

أنذ ىا أميخ مكة  (٥)اإلمارة بسكة، وى  قيدارية حػانيت لمتجارة ف  ال د  جار
م ( بعج أن ١٤١٣ىد / ٨١٥عام ) م ( ١٤٢٥ىد / ٨٢٩) ت(٦)حدغ  غ عجالن

                                                           
سدددعيج ع دددج الفتددداح عا دددػر: العردددخ السسددداليك  فددد  مردددخ والذدددام، دار الشيزدددة العخبيدددة،  (١)

 .٣2٩، ٣2٨م،  ، ص ١٩٧٦، ٢القاىخة، ط 
ىددػ أول بدداب بالجاندد  الذددخق  مسددا يمدد  الجاندد  الذددام ، يقدد   دديغ ربدداط الذددام  وربدداط  (٢)

تقدد  الددجيغ دمحم  ددغ أحسددج  الفاسدد :الدددجرة، وعميددو مشددارة، ويدددتح  لمسحددخم الددجخػل مشددو. 
 فاء الغخام ب خ ار ال مج الحخام، دار الكتد  العمسيدة (، م١٤٢٨ىد / ٨٣٢الفاس  السك  )ت 

 .٣٧٩، ص ١م، ج ٢222ىد ، ١٤٢١، ١ يخوت، ط 
م (، رحمة ا غ بصػشة = ١٣٣٧٧ىد /  ٩٧٩ا غ بصػشة: ) دمحم  غ ع ج هللا  غ الصشج  ت  (٣)

الذددخل العخبدد ، القدداىخة، د . ت، االمرددار وعجا دد  األسددفار، دار  تحفددة الشطددار فدد  غخا دد 
. ك: سشػك ىػر خخونية: صدفحات مدغ تداريخ مكدة السكخمدة، تخجسدة: عمد  ١2٧، ص ١ج

، ٩٨، ٩٧، ص ١ىددددد، ج،١٤١٩ية، عددددػدة الذدددديػخ، دارة السمددددظ ع ددددج العديددددد، الدددددعػد
 ٢.ىامر

 .٢٧١ص ة، سعاد إ خاىيع دمحم: الشذاط التجارى ف  مكة السكخم (٤)
الخددان الك يددخ الددحى الددحى يقدديع بددو التجددار والسدددافخون، وقددج يذددتسا عمدد  سددػل مدددقػفة،  (٥)

يعدخف بالسددخة فد  بدالد الديسغ. مردصف  ع دج الكدخيع الخصيد .معجع السردصمحات واأللقداب 
 .٣٥٧م، ص ١٩٩١ىد /  ١٤١٦ ١التاريخية، معسدة الخسالة،  يخوت ، ط 

م ( ونذدد   يددا، وكددان ١٣٧٣ه/ ٧٧٥  ) ولددج  يددا سددشةخ مكددة ا ددغ رميثددة  ددغ أ دد  نسدد  أميدد (٦)
نا دد  الدددمصان بالحجدداز،  لددو العجيددج مددغ السشذدد ت بسكددة مشيددا ربدداط بددالقخب مددغ الحددخم، 
== 
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وتق  ىحه القيدارية أيزًا  ،مجة ما ة عام وعسخىسا (١)است جخىا ى  وال يسارستان
، ويالحظ ف  ضػء السرادر أن حػانيت السرخييغ (٢)بالقخب مغ باب  ش   ي ة

الحيغ عسمػا  يحا السجال كانت تق   جار اإلمارة،  يشسا لع تحكخ السرادر وجػد 
ن تتػارث وكعادة ىحا العرخ أ بالدػل القخي  مغ باب  ش   ي ة، حػانيت ليع

العا الت فقج ا تيخت أسخة الصيصاوى  تجارة ال د  جار  ،والػضا ف ،الحخف
اإلمارة، كسا أن بعس الحيغ مارسػا ىحه الحخفة مارسػا التجارة السػسسية بالخحمة 

جارتيع، وتػفخ ليع تخارج مكة لجم  السشتجات الججيجة الت  تداعجىع ف  رواج 
مػال الكثيخ مشيع وتخكيع الكثيخ مغ األرباح، وقج أدى ذلظ إل  ثخاء الكثيخ مغ األ 

 لػرثتيع،  ومسغ كان لو حانػت لمتجارة ف  ال د بسكة: 

م ( ١٤٢2ىد / ٨٢٤عم   غ دمحم الدكشجرى الذييخ بالشػنة نديا مكة ) ت 
  جار اإلمارة بسكة، ويتزح مغ كت  اجاور بسكة مجة، كان يعسا  دازً ولج بسرخ و 

نو التخاجع السعاصخة أنو كان تاجًخا بارًعا ف  تجارتو جش  مشيا أرباًحا ك يخة حت  إ
 .(٣)عشج وفاتو تخك ثخوة ك يخة لػرثتو مغ عسمو  تجارة ال د

                                                                                                                                               

== 

الزددػء الالمدد   :م( ١٤٩٦ىددد /  ٩2٢الدددخاوى: )  ددسذ الددجيغ دمحم  ددغ ع ددج الددخحسغ ت 
  .١2٤، ١2٣، ص ٣ ، جتاب اإلسالم ، القاىخة، د . تألىا القخن التاس ، دار الك

لفظ فارس  مغ لفطديغ:  يسدار بسعشد  مدخيس، وسدتان بسعشد  أرض، وعمد  ذلدظ فيدػ م شد   (١)
لعددالج السخضدد  واقددامتيع، ) مدتذددف  ( دمحم أحسددج دىسددان: معجددع األلفددا  التاريخيددة فدد  

 . ٤١م، ص  ١٩٩2ىد / ١٤١2، ١العرخ السسمػك ، دار الفكخ السعاصخ ،  يخوت، ط 
سدة الخسالة،  يخوت، ط لعقج الثسيغ ف  تاريخ ال مج األميغ، تحقيق فعاد سيج، مع الفاس : ا (٢)

 .١١٥، ص ٤م ، ج ١٩٨٦/ ىد١٤2٦، ٢
نددػر الددجيغ عمدد   ددغ ناصددخ الددجيغ دمحم الدددكشجرى، تددػف  بسكددة وكددان ا شددو بسرددخ فجدداء إلدد   (٣)

 .١٣٩٢، ص ٢الحجاز ألجا تخكتو. ا غ فيج: الجر الكسيغ، ج 
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م ( نذ  ١٤٤٩ىد / ٨٥٣) ت  (١)أحسج  غ دمحم  غ أحسج الدروى الصيصاوى 
م ( كان لو حانػت  جار ١٤2٩ىد/ ٨١٢ام ) بسرخ ثع استػشغ مكة مغ ع
نو باإلضافة إل  عسمو ف  ، وقج ذكخت السرادر أاإلمارة بسكة يتاجخ فيو ف  ال د

حانػت داخا مكة سافخ لجم  السشتجات مغ اليسغ حت  يحرا عم  السشتجات 
الجيجة الت  تعدى إل  رواج تجارتو باإلضافو إل  حرػلو عم  أرباح مزاعفة، 

جارة فييا بسرخ، وباإلضافة إل  عسمو بالتجارة جج ف  شم  العمع بسكة وكحلظ الت
  (٢)وضا مقيسا  يا حت  وفاتو 

م ( ولج بسرخ ١٤٥٤ىد / ٨٥٩) ت  (٣)دمحم  غ يعقػب الصيصاوى نديا مكة
ثع استقخ بسكة وكان يعسا  يا  دازًا  جار اإلمارة، ذكخت السرادر أنو سافخ إل  

السشتجات الت  يحتاج إلييا حانػتو مسا جعمو يجش  اليسغ أكثخ مغ مخه لجم  
 (٤)نو  ش  العجيج مغ الجور بسكة رباح الك يخة ومسا يجل عم  ذلظ أاال 

  

                                                           
مغ صعيج مرخ، ونذ   يا، ثع استػشغ مكة وشم   يا العمع، تدػف  بسكدة ودفدغ  ولج  دروة (١)

 .٥2٧، ٥2٥، ص ١بالسعالة. ا غ فيج : الجر الكسيغ، ج 
 .٧٨، ٧٧، ص ٢الدخاوى: الزػء الالم ، ج   (٢)
 . ٤١٥، ص ١ا غ فيج: الجر الكسيغ، ج  (٣)
بددالسعالة. الدددخاوى: الزددػء الالمدد ، ج ا ددتخى العجيددج مددغ الددجور بسكددة، تددػف  بسكددة ودفددغ  (٤)

 .٨٧، ص ١2
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 انعطاريه:حُاويج 
ار بفتح العيغ وتذجيج الصاء، يصمق عم  با   العصخ وما يمحق بو َعصً 

بالقخب مغ باب ، ويق  سػل العصاريغ (١)وتعخف ىحه الحخفة بالعصارة بكدخ العيغ
، واختز   ي  أنػاض العصارة وال يار وال خػر عم  اختالف أنػاعيا، (٢) ش   ي ة

وكان ىحا الدػل مغ أك خ األسػال وأكثخىا رواجًا ف  تمظ الفتخة، لكثخة الصم  
ف  حياة الشاس، إذ يقػم  ، فقج كان العصار يمع  دوًرا ميًسا(٣)عم  ىحه السشتجات

  وبا   العصػر، ويعتسج عم  مػاد محمية باإلضافة إل   جور الص ي  والريجل
مػاد مدتػردة مغ الخارج، فقج ذكخ ا غ ج يخ ف  رحمتو أنو يذتيخ ف  أسػاقيا 

، (٤)والعػد باإلضافة إل  العقاقيخ اليشجية ،والعش خ ،والكافػر ،أنػاض الصي  كالسدظ
تسكشو مغ إتقانيا  ويحتاج مغ يذتغا  يحه الحخفة إل  فتخة شػيمة مغ السسارسة

 تيخت أسخة مغ السرخييغ السجاوريغ وا (٥)ولحلظ كانت تتػارثيا بعس العا الت
 كان لو حانػت بدػل العصاريغ:  ، ومسغة  يحه الحخفة وى  أسخة الجمشيػري بسك

(  م١٤١٣/  ىد٨١٦حسج  غ دمحم  غ عساد الجمشيػرى ثع السك  العصار ت )أ
ف  حانػت  رة العصارةوا تغا  تجام ( ١٣٧٨ىد / ٧٨2بعج سشة ) رحا إل  مكة 

                                                           
ىدد (، تداج العدخوس مدغ جدػاىخ ١٢2٥الدبيجى: ) دمحم  دغ دمحم  دغ ع دج الدخزال الحدديش  ت  (١)

ىددددد / ١٣٨٥، ١القددددامػس، تحقيددددق حددددديغ نرددددار، وزارة اإلر دددداد واألن دددداء، الكػيددددت، ط 
 .٧٩، ص ١٣م، ج ١٩٦٩

 .١2٧، ص ١ا غ بصػشة: رحمة ا غ بصػشة، ج  (٢)
 .٢٧١ص سعاد إ خاىيع دمحم: الشذاط التجارى ف  مكة السكخمة،  (٣)
 .١2٤رحمة ا غ ج يخ، ص  (٤)
ىدد / ٩٢٣د  ٦٤٨) السجيشدة السشدػرة فد  العردخ السسمدػك  ع دج الدخحسغ  مدجيخس السدجيخس: (٥)

م ( دراسددة تاريخيددة، مخكددد السمددظ فيرددا لم حددػث والجراسددات اإلسددالمية، ١٥١٧د  ١٢٥2
 ١22،  ٩٩م، ص ٢22١ىد / ١٤٢٢،  ١الخياض، ط 
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ا ف  تجارتو، حقق فييا أرباحا ك يخة يجلا عم  ذلظ ما ذكختو ، وكان بارعً  يا
خخ كة بسكة، ثع ضعف حالو ف  آالسرادر مغ أنو ا تخى األمالك الكثيخة بس

 .(١)عسخه ولع تحكخ السرادر الد   ف  ذلظ

م( عسا ١٤٣١ىد / ٨٣٥العصار ) ت  دمحم  غ أحسج  غ عساد الجمشيػرى 
  (٢)بدػل العصاريغبسكة عصارا ك  يو 

  

                                                           
كان يتكد  بالشدخ، مذيػرًا بالرالح، تػف  بسكة ودفغ بالسعالة. الفاس : العقدج الثسديغ،   ((١

 .١٥٩ص  ،٢. الدخاوى: الزػء الالم ، ج ١٥٨، ص ٣ج
تدوج خجيجة  شت عم   غ ع ج العديد الجقػق  وأنجد  مشيدا أوالًدا، تدػف  غخيقدًا بالسػيمحدة   (٢)

، ١مشدلة مغ مشازل الحاج عمد  الصخيدق السردخى ودفدغ ىشداك. ا دغ فيدج: الدجر السكديغ، ج 
 .٨2، ٧٩، ص ٧. الدخاوى: الزػء الالم ، ج ٥٢ص 
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 ادلطهب انثاوّ: انتجارة ادلُمسيت
وباإلضافة إل  التجارة داخا مكة ف  الحػانيت فقج سافخ كثيخ مغ السرخييغ 

 (١)خارجيا ف  التجارة، فقج كانت مكة السكخمة مخاكدا ميسًا مغ مخاكد تجارة الكارم
والذام فقج كان يرا إلييا ف  مػسع  ،وججة ،ال خ مغ عجن صخيق ال حخالػاردة ب

جسا، ومشفحىا إل  ال حخ ميشاء  ٨2222وصػل سفغ اليشج إل  عجن حػال  
ججة، وكان يرا إل  مكة باإلضافة إل  سم  اليشج و خل افخيقيا، سم  أروبا مغ 

 ل يغ التجارن متقشيغ لعسميع مذيػريغ وكان التجار السرخيػ (٢)مرخ ودمذق
غ أىع بحيث أص ح  ل عزيع مخاك يع الخاصة الت  يدافخون  يا، وكانت اليس

ػن، كسا سافخ بعزيع إل  اليشج لتحقيق أرباح الػجيات الت  قرجىا السرخي
أكثخ لمحرػل عم  مشتجات اليشج م ا خة، و ارك ف  ىحا السجال باإلضافة إل  

ا ميجان التجارة، وا تيخت بعس التجار بعس أرباب الػضا ف بسكة الحيغ دخمػ 
ال يػت بالتجارة ف  مكة وكانت وفاتيع  يا، ويتزح مغ السرادر السختمفة أن 

العجيج مغ  الثخاء األمخ الحى مكشيع مغ إنذاء ف  عجدًا مشيع  مغ درجة ك يخة
ت التجارية، وكحلظ مشذ ت وبعس السشذ  ت داخا مكة ألنفديع كالجورالسشذ 

وكان يسارس ىعالء التجار  –ت ارك وتعال   –تقخبًا إل  هللا عامة لخجمة الحجاج 
مياميع التجارية ف  األسػال السػسسية الت  تقام بسكة ف  مػاسع ورود 

                                                           
ال يار مثدا  –ادمة مغ الذخل األقر  الريغ واليشج تجار يقػمػن  شقا الدم  التجارية الق (١)

ع خ اليسغ ومرخ ف  الفتخة ما  يغ القدخنيغ ) الددادس والتاسد   -الفمفا والقخنفا ونحػىسا 
اليجخى / التان  عذدخ والخدامذ عذدخ السديالدى (، وفدج اختمفدت أراء ال داحثيغ حدػل نذد ة 

  مردخ فد  العرددخ السسمدػك ، الييئددة ىدحا اإلسدع. دمحم ع ددج الغشد  األ دقخ: تجددار التػا دا فدد
د  ٢١م، ص ١٩٩٩، ١٣٧السرخية العامة لمكتاب، القاىخة، سمدمة تاريخ السرخيغ، العجد 

 .٣٦2. مرصف  ع ج الكخيع الخصي  : معجع السرصمحات، ص ٣٣
 .٣١٣، ٣١٢دمحم ع ج الغش  األ قخ: تجار التػا ا ف  مرخ، ص (٢)
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السشتجات وخرػصًا التػا ا الت  كانت مغ أكثخ أنػاض التجارة رواجًا ف  ىحه 
بسكة  خييغ السجاوريغالفتخة، وتعخف  تجارة الكارم، وم  مسارسة معطع السر

الستجخ د بفتح السيع نفديع فقج تػل  بعزيع نطخ الستجخ الدمصان ، و التجارة أل 
وسكػن التاء د ىػ ع ارة عسا ي تاض لحداب ديػان السال مغ بزا   التجار 

  .(١)يغدالػار 

ئ الشطام اإلقترادى ف  العرخ السسمػك  الجخكد  ندول الجولة مغ مداو 
، لتعػيس ما حا  يع مغ خدا خ نتيجة األحجاث الستالحقة إل  السجال التجارى 

يدخ حلظ الحرػل عم  السال الػفيخ مغ أالت  أدت إل  نقز مػارد الجولة، وك
نػاض التجارة ية ىحا العرخ احتكخ الدمصان بعس أنو ف  نيا، حت  إ(٢)الصخل 

سعارىا ض أمخ الحى أدى إل  ارتفا، وال خػر األالسيسة ف  ىحه الفتخة مثا التػا ا
وكان يتصم  ذلظ  ،،  وقج تػل  بعس السرخييغ نطخ الستجخ الدمصان (٣) بذجة

الدفخ إل  مخاكد التجارة السيسة ف  ىحه الفتخة وي ت  ف  مقجمتيا مكة السكخمة 
 مشيع:

                                                           
م، قددػانيغ الددجواويغ، ١٢2٩ىددد / ٦2٦زيخ األيددػب  ت ا ددغ مسددات : األسددعج  ددغ مسددات  الددػ  (١)

. دمحم عسدارة: ٣٢٧، ص ٢2٩الييئة العامة لقرػر الثقافة، القاىخة، سمددة الدخدا خ، عدجد 
، ١قدددامػس السردددصمحات االقتردددادية فددد  الحزدددارة اإلسدددالمية، دار الذدددخول، القددداىخة، ط 

لعسددددا لحددددداب . والستجددددخ الدددددمصان  ىددددػ القيددددام  يددددحا ا٥2٧م، ص ١٩٩٣ىددددد، ١٤١٣
 الدمصان.  

أخحت الجولة اإلسالمية عغ الجولة ال يدنصية نطام االحتكار ل عس السػاد الخام ذات األىسية  (٢)
االقترادية، ىحا باإلضافة إل  بعس الردشاعات كردشاعة الغددل. صدف  عمد  دمحم ع دج هللا: 

إلد  نيايدة عردخ الفداشسييغ، الييئدة السردخية  مجن مردخ الردشاعية فد  العردخ اإلسدالم 
 .٣٧٥م، ص ٢222، ١٦٩العامة لمكتاب، القاىخة، سمدمة تاريخ السرخييغ، عجد 

 ٣2٧سعيج ع ج الفتاح عا ػر: العرخ السساليك ، ص  (٣)
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ولج ( ١٤2٣ىد / ٨2٦ خاىيع  غ عسخ  غ عم  ال خىان السرخى السحم  ) تإ
إليو أمخ  بالدمصان أن يفػض امخ الحى حجا تيخ بالتجارة وبخض فييا األبسرخ 

لف ديشار فاتو نال الدمصان مغ تخكتو ما ة أنو عشج و الستجخ الدمصان ، حت  إ
وعشجما تػف  ش م  مغ ولجه  ياب الجيغ أحسج )  (١)وكحلظ نال أميخ مكة الكثيخ

إليو فد قتو السشية  م(  أن يكػن أمخ الستجخ الدمصان ١٤2٣ىد / ٨2٦ت 
  (٢)وتػف  بسكة 

كسا سافخ كثيخ مغ السرخييغ إل  مكة السكخمة وجاور  يا وا تغا  يا 
 بالتجارة مشيع: 

/ ىد ٨٢٥) ت  (٣)دمحم  غ عم   غ ع ج الكخيع السرخى  يخ الفخا يغ
ثع أقام  ،فرار يتخدد إل  مكة ( ولج بسرخ ثع عسا فخا ا بال يت الحخامم١٤٢١

ا تغا بالتجارة و  بسكة وتػل  مذيخة الفخا يغ  يا وأص ح يتخدد مشيا لمقاىخة،
حيث تحكخ السرادر أنو جش   لوكان بارعا ف  تجارتوإل  اليسغ، و  يياوسافخ ف

                                                           
العقدػد  م (، درر ١٤٤١ىد /  ٨٤٥السقخيدى: ) تق  الجيغ أحسج  غ عم   غ ع ج القادر ت (١) 

خاجع األعيان السفيجة ، تحقيدق محسدػد الجميمد ، دار الغدخب اإلسدالم ،  يدخوت، الفخيجة ف  ت
، ١. الدددخاوى: الزددػء الالمدد ، ج ١١١د  ١2٩، ص ١م، ج ٢22٢ىددد /  ١٤٢٣، ١ط 

 .١١٣، ١١٢ص 
 .١٩٧، ص ١.  الدخاوى: الزػء الالم ، ج ٩، ٨، ص ٣ العقج الثسيغ ، الفاس : ((٢

ميستددو السحافطددة عمدد  نطافددة الحددخم وكددشذ األوسدداخ مشددو، وكددان يذددارك فدد  غدددا الكع ددة  (٣)
السذخفة. لمسحيج عغ ىحه الػضيفة يخاج  محسػد الديج محسػد: وضا ف السردخييغ فد  مكدة 
فد  ضددػء كتدداب الزددػء الالمد  لمدددخاوى القددخن التاسدد  اليجدخى الخددامذ عذددخ السدديالدى. 

 .٥٩٢م، م ،ج ، ص ٢2١٥جامعة  ش  سػيح، بحث مشذػر بسجمة كمية اآلداب، 
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عم  نفدو  (١)ثع وقفيا اً ا تخى بسكة دار مغ عسمو بالتجارة السال الػفيخ و 
 .(٢)وأوالده

ىد / ٨٦2) ت  (٣)دمحم  غ عم   غ دمحم  غ سميسان األنرارى التتا   السرخى 
 سذ الجيغ، ا تغا بالتجارة بسرخ ودخا بد يا  (٤)م ( يعخف بالخػاجا١٤٥٥

بسكة مقا ا مشارة باب عم  وىػ أحج  امكة، واست جخ ىػ وأخػه ال ياء أحسج دارً 
ء وكان يعخف قجيسا   اب  ش  األ ػاب الذخقية لمسدجج الحخام ويعخف   اب ال صحا

مػر خة أسػال التجارية بسكة حت  يديا عميو م ا ل ليكػن قخي ًا مغ األىا ع
 تجارتو  

ىد / ٨٦٣أحسج  غ عم   غ دمحم  غ سميسان األنرارى التتا   السرخى ) ت 
 (٥)ا تغا بالتجارة وسافخ إل  مكة وكانت وفاتو  ياولج بسرخ، م ( ١٤٥٨

( م١٤٥٩ىد /٨٦٤)ت(٦)أحسج  غ عم   غ دمحم الخػاجا  ياب الجيغ السرخى 
بحيث ذكخت  لوعسا بالتجارة  يا وصار واس  الثخاء ،سكغ مكةولج بسرخ، ثع 

                                                           
قام كثيخ مغ التجار ورجال الجولة  ػقح بعس العقارات عم  نفدو وأوالده مغ بعجة لحسايدة  (١)

دمحم أ دػ زىدخة: محاضدخات فد   ىحه األمػال مغ السردادرة التد  كاندت  دا عة فد  ىدحه الفتدخة.
 . ٢٥م،  ص ١٩٥٩، ١عالية، ط الػقح، جامعة الجول العخبية، معيج الجراسات العخبية ال

يعخف باليسش  والكت  ، كدان أحدج صدػفية الخانقداة ال ي خسدية، وشمد  بعدا العمدع، تدػف  بسكدة  ((٢
 ١٩١ص  ٨ودفغ بالسعالة. الدخاوى: الزػء الالم ، ج 

ولج بسرخ وشم   يا العمع، ورحا إل  مكة وتددوج  يدا صدفية  شدت الخػاجدا  يدخ دمحم، تدػف   (٣)
 .٢٢٦، ٢٢٥، ص ١ا غ فيج: الجر الكسيغ، ج السعالة. بسكة ودفغ ب

وىدددػ لفدددظ فارسددد  معشددداه الدددديجل  مدددغ ألقددداب أكدددا خ التجدددار األعددداجع مدددغ الفدددخس ونحدددػىع، (٤)
 . ١٣، ص ٦ ،ج القمقذشجى:ص ح األعذ  والخػاجك   ديادة كاف ند ة إليو لمس الغة.

، وشمدد  العمددع، تددػف  بسكددة ودفددغ  يدداء الددجيغ، يعددخف باألنرددارى، ولددج  تتددا ثددع قددجم القدداىخة (٥)
 .٤٨٧، ص ١بالسعالة بجػار أخيو. ا غ فيج: الجر الكسيغ، ج 

الخػاجا  ياب الجيغ، يعخف بالعاقا، شم  العمع بسكة فدس   يدا عمد  عمسا يدا، دفدغ بسكدة  (٦)
 .٤٣، ص ٢. الدخاوى: ج ٤٩٤، ص ١بالسعالة. ا غ فيج: الجر السكيغ، ج 



 
 بمكةىالمكرمةىصصرىالممالوكىالجراكسةتصادوةىقالمصروونىفيىالحواةىاالدورى

2343 

عم   شاء  كة، وأنذ  بعزيا، كسا ساعجه ثخاؤهالسرادر أنو ا تخى الجور بس
م (، وكان يتشقا  تجارتو  يغ مكة وججة ١٤٤٤ىد / ٨٤٩سشة )  بسش  (١)س يا

 وتػف  بججة فحسا إل  مكة فجفغ  يا 

(  م١٤٥٩ ىد /٨٦٤ ػقيخى الدكشجرى )ت حسج  غ دمحم الخػجا اآلأدمحم  غ 
حيث كان لو مخك  يدافخ  يا  وكان يدافخ فييا إل  اليشج بسكة ا تغا بالتجارة

 .(٣)تجارتو، وكان لو دار بسكة الثخاء بد   كان واس و  (٢)ع يجه إل  اليشج

م ( ١٤٦2ىد/ ٨٦٥عيد   غ مػس  الذخف الفيػم  السرخى التاجخ ) ت
وتخدد إل  كثيخ مغ  ، خف الجيغ يعخف بالعالف، سافخ ف  التجارة وكان لو مخك 

األماكغ مشيا اليشج، وكان واس  الثخاء مغ تجارتو بحيث كانت لو دور وأمالك 
ما ذكختو كت  التخاجع مغ انو تخك  ججة، يجلشا عم  م مغ ثخا ووكحلظ ب بسكة

 (٤)لػرثتو بعج وفاتو أمػااًل كثيخة 

                                                           
مشذ ة ما ية اقيست لتحويج عا خى الد يا بالسياة، انتذخت عشج السددمسيغ فد  معطدع مشداشق  (١)

الذددخل العخبدد  والسدديسا فدد  السشدداشق قميمددة السدداء، وقددج تشػعددت أسددالي  عسددارة األسدد مة فدد  
الحزارة اإلسالمية. محسػد حامج الحدديش :  األسد مة العثسانيدة بسجيشدة القداىخة فد  العردخ 

 .٩م ، مكت ة مج ػل ، القاىخة، د. ت،  ص ١٧٩٨/  ١٥١٧العثسان  
 .٧2، ٦٩، ص ١ا غ فيج: الجر الكسيغ، ج  (٢)
، ص ٧الخػاجا  سذ الجيغ، ا تخى دار بالدػيقة، مات بسكة ودفغ بالسعالة. الددخاوى ج  (٣)

١2١. 
. ١١٦٥، ١١٦٤، ص ، ٢تدددػف  بدددداحا جدددجة ودفدددغ  يدددا. ا دددغ فيدددج : الدددجر السكددديغ، ج (٤)

 .١٥٨، ٦لزػء الالم  ،ج الدخاوى: ا
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م ( ١٤٦2ىد/ ٨٦٥عيد   غ يػسف  غ دمحم القخ   ال كخى ال يشد  ) ت
اء مغ يعخف بالخػاجا عساد الجيغ، تخدد لسكة وا تغا بالتجارة، وكان واس  الثخ 

  (١)عسخ داريغ بسكة نوبحيث ذكخت السرادر أ لتجارتو

ديغ القميػب  القاىخى التاجخ ت ع ج الغش   غ دمحم  غ دمحم  غ ع ج هللا ال
 ىد / ٨٣2( دخا مكة أكثخ مغ مخه ثع استقخ  يا مغ عام ) م١٤٦٤ىد /  ٨٦٩)

بحيث  ش  الجور بسكة وأنذ   ثخى ججا مغ تجارتو،أيتاجخ  يا و ( وكات  م١٤٢٦
 .(٢)تخكة ك يخة تخك عشج وفاتوو  بسش ، س ياًل 

ىد / ٨٧2دمحم  غ عم   غ دمحم الفخخ السرخى التاجخ ) ت قخي  مغ سشة 
، وأنذ  دارا ك يخة احت  أثخى جج ولج بسرخ وا تغا بالتجارة  يام (، ١٤٦٣

إل  مكة وغيخىا، ثع إستقخ بسكة، وكان  سرخ، ثع سافخ لمتجارة أكتخ مغ مخةب
  (٣)ف  عغ مخالصة التجاريفتخخ بكػنو شم  العمع حت  أنو كان يتخ 

م (، الخػاجا فخخ ١٤٦٧ىد / ٨٧٤ا غ الػجية الدكشجرى نديا مكة ) ت 
الجيغ، يعخف با غ الػجية، سكغ مكة وكان يذتغا  يا ف  التجارة، وأثخى مغ 

 (٤)بحيث ا تخى دورا وتخك عشج وفاتو تخكة ك يخة لتجارتو

م(  ١٤٦٨ىد/ ٨٧٥) ت   خاىيع  غ حدغ السشاوى يعخف با غ عمي ةإ 
ا تغا  -بزع العيغ ترغيخ عم ة  -الخػاجا  خىان الجيغ الذييخ با غ عمي ة 

                                                           
 .١١٦٥، ص ٢تػف  بسكة ودفغ بالسعالة.ا غ فيج: الجر السكيغ ، ج  (١)
ولج بالقاىخة ونذ   يا فحفظ القخآن، ثع شػف بال الد ف  التجارة، ودخا بالد العجع وأقام  يدا  (٢)

 .٢٥٧، ص ٤مجة، تػف  بسكة ودفغ بالسعالة. الدخاوى: ج 
 .٢١٧، ص ٨ج  الدخاوى: الزػء الالم ، (٣)
 .١٣٦٦، ص ٢تػف  بسكة، ودفغ بالسعالة. ا غ فيج: الجر السكيغ، ج  (٤)
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كان بارعا ف  التجارة وجش  مشيا أرباحًا ك يخة  ، (١)بالتجارة وأقام بسكة، وتػف   يا
ع ج العديد  غ ستفادة مغ  خاعتو ف  التجارة كر لالحت  أنو أختز بو بعس التجا

/ ىد٨٨٩) ت (٢)حسج العد القاىخى السك  يعخف با غ السخاحم أ غ حسج  غ دمحم أ
( نذ  باالقاىخة وا تغا بالتجارة، ورحا إل  مكة واختز با شا عمي و  ١٤٨٤

مغ التجارة وتػف  بسكة  جس  ثخة ك يخةيخىع وكان اعتسادىع عميو حت  التجار وغ
 .ودفغ  يا

ىد / ٨٨١ى ) ت    األنرار مػس   غ دمحم  غ عم   غ سميسان التتا
نذ  فصم  العمع، ثع ا تغا بالتجارة ودخا  يا إل  مكة و  م ( ولج بسرخ١٤٧٤
  (٣)وغيخىا

جاور بسكة مجه  ولج بسرخ، ديش حسج  غ دمحم  غ عسخ  ياب الجيغ الحأ
 .(٤)ياىا أكثخ مغ مخه لمتجارة إوتكخر دخػلو 

نديا مكة يعخف   يخ التاجخ ا تغا  قاسع   غ أحسج  غ أ   بكخ السرخى 
 بارعا ف  تجارتو جش  مشيا أرباًحابالتجارة وسكغ مكة وشم   يا العمع، وكان 

  (٥)ك يخة االمخ الحى مكشو مغ تعسيخ أكثخ مغ  يت بسكة

                                                           
ولج بسشية سمديا، ثع رحا إلد  القداىخة، كدان خيدخا كثيدخ اإلعتقداد فد  الردالحيغ، لدحلظ كدان  (١)

عميو كثيخ مغ سسات العمساء لديذ كددا خ التجدار، تدػف  بسكدة، ودفدغ بدالسعالة. ا دغ فيدج: 
 .٥٩٥، ٥٩٤، ص ١ج الجر السكيغ، 

 .٢١٤، ٣١٢، ص  ٤الدخاوى: ج  (٢)
، ص ١2. الدخاوى: الزػء الالمد ، ج ١٢١٩، ١٢١٨، ص ٢ا غ فيج: الجر الكسيغ، ج  (٣)

١٨٤ ، 
 .١٦2، ١٥٩، ص ٢الدخاوى: ج  (٤)
 .١١٧٣، ص ٢ا غ فيج: الجر الكسيغ، ج  (٥)
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باإلضافة إل  التجار الحيغ تاجخو ب مػاليع قام عجد مغ السرخييغ بالتجارة 
خو بو مغ األمانة وعالقتيع الصي ة بك ار رجال ب مػال غيخىع، مدتغميغ ما ا تي

 الجولة والتجار األمخ الحى ساعجىع ف  عسميع مثا:

   بكخ  غ ع ج الخحسغ الجسال الطاىخى  ثع األزىخى أع ج هللا  غ دمحم  غ 
ومكانتو عشجىع وأمانتو وسفخه ف   (٢)، كان لرمتو   يت ا غ ال خق (١)مكو نديا

ي تسشو الشاس عم  ودا عيع وتجارتيع وكان يقػم بذخاء ما يحتاج إليو  التجاره
قاض  مكو مغ مرخ، وما يخسمو إل  اىميا ، واستفاد مغ صمتو بقاض  بسكو 

  نفدو عم  جساعة القاض  خاف عم( ٣)بالعسا ف  التجارة، وعشجما تع التخسيع
 يزا.أخ  يا يشو وتاجمػال األيتام، ثع سافخ إل  السجأمغ السرادره وذكخ أن معو 

كسا ساعجت بعس السرخيي غ عالقتيع باألمخاء ف  العسا بالتجارة بسكة، وإن 
كسا حجث م :  ،أدى ذلظ إل  تعخضيع لمعقاب عشجما يتع عدل األميخ أو وفاتو

م ( جاور بسكة مجة وكان ١٣٩٥ىد /٧٩٥دمحم  غ أحسج السرخى نديا مكة ) ت 
ىد /  ٧٨٨) ت  (٤)نة عشج أحسج  غ عجالنيعسا  يا بالتجارة، وكانت لو مكا

                                                           

، ثددع رحددا إلدد  القدداىخة وشمدد   يددا العمددع، وتددػل  العجيددج مددغ  ولددج بالطاىخيددة مددغ الذددخقيو(١)  
 السشاص .

 ٤٨د  ٤٧ص  ٥الزػء الالم  ج 
يشددد  ليددحا ال يددت دمحم  ددغ دمحم  ددغ حددديغ  ددغ عمدد   ددغ أيددػب ، وا شددو الشددػر عمدد ،  وبشددػه  (٢)

الذددسذ دمحم والذددياب أحسددج وأ ددػ بكددخ، وىدد  نددد ة إلدد  مجيشددة  خقددو . الدددخاوى: الزددػء 
 .١٨٦، ص ١١ الالم ، ج

 مرصمح يقا ا ف  الػقت الحال  اإلقامة الج خية. (٣)
ا غ رميثدة  دغ أ د  نسد ، يكشد  أ د  سدميسان ويمقد   دياب الدجيغ، تدػل  غسدخة مكدة  دخيكا  ((٤

أل يو ثدع مددتقال، ثدع  دخيكا ال شدو حدػال  سدتة وعذدخيغ سدشة، تدػف  بسكدة عدغ نحدػ ثسدان 
ىد / ٩٢٢ديد  غ عسخ  غ دمحم  غ فيج السك  ت ع ج العأربعيغ سشة. عد الجيغ ا غ فيج: )و 

== 
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م ( أميخ مكة، فقج كان مكخما لمتجار قخر ليع ضخا   معجودة لع يتعجاىا، ١٣٨٨
ني ت داره وخخج مغ مكة، ثع عاد إلييا بعج ذلظ،  (١)فمسا تػل  عشان  غ مغامذ

م ( ١٣٩١ىد / ٧٩١) ت  (٢)وكان يتػل  صجقة الخ د لألميخ جخكذ الخميم 
 (٣)وأمثالو عم  حػاصمو

باإلضافة إل  العسا بالتجارة بانػاعيا السختمفة فقج تػل  بعس السرخييغ  
حيث حخص الدالشيغ السساليظ  لمجيشة ججة (٤)وضا ف مخت صة بالتجارة  كشطخ

م ا خة إل  إبعاد نفػذ  خيح مكة عغ ىحا السيشاء السيع وجعمو تحت إ خافيع 
، وا تيخ مغ (٥)كسا كان ف  الدا ق ،سسية، وليدت امصتيع عميو فعميووجعا س

                                                                                                                                               

== 

م (، غايددة السددخام ب خ ددار سددمصشة ال مددج الحددخام، تحقيددق فيدديع دمحم  ددمتػت، جامعددة أم ١٥١٦
 .١٩٥د  ١٨١، ص ٢م، ج ١٩٨٦ه/ ١٤2٦، ١القخى، مكة، ط 

 ا غ رميثة  غ أ   نس ، يكشد  أبدا لجدام ويمقد   دديغ الدجيغ، تدػل  إمدخة مكدة مدختيغ، األولد  (١)
 . ٢22حػال  عام، والثانية حػال  عامان. السرجر الدا ق، ص 

أميخ أخػر الك يخ، كان ميابا عاقال، وىدػ صداح  الخدان الذدييخ بالقداىخة، ولدو مد ثخ بسكدة  (٢)
ىد (  جمذق. د ا غ تغخى  خدى: ) جسال الدجيغ يػسدف األتدابك  ت ٧٩١وغيخىا، قتا عام ) 

ممػك مرخ والقاىخة، دار الكت  العمسيدة،  يدخوت،  م ( الشجػم الداىخة ف  ١٤٦٩ىد /  ٨٧٤
 م.١٩٩٢ىد / ١٤١٣، ١ط 

 .٣٣2، ص ١الفاس : العقج  الثسيغ، ج  (٣)
الشاضخ ىد  وضيفدة يقدػم متػلييدا بدالشطخ فد  األمدػال ويتفقدج تردخفاتيا، ويخفد  إليدو حددا يا  (٤)

، وكدحلظ األمدػر اإلداريدة، اسدتحجثت فد  ليشطخ فيو ويجققو، فيسزد  مدا يسزد  ويدخد ال داق 
العرخ األيػب  واستسخت بعجه، يعج صاح يا مغ أرباب الػضا ف الجيػانية، والشطار وفق ىدحا 

، مردصف  ع دج ٥٨٢. دمحم عسارة: قدامػس السردصمحات االقتردادية، ص السعش  كثيخون. 
 .٤٩الكخيع الخصي : معجع ، ص 

م، رسددالة ماجدددتيخ، ١٥١٧د  ١٤٥٤ىددد / ٩٣٢ د ٨٥٩دمحم شددو صددالح بكددخى: الحجدداز  (٥)
 .١٣2م، ص ١٩٩2ىد ، ١٤١2جامعة أم القخى، كمية الذخيعة والجراسات اإلسالمية، 
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تػل  ىحا السشر  مغ السرخييغ  بالعجل، ولحلظ حخص كثيخ مغ التجار عم  
بقا و ف  مشر و لعجم شسعو لسا ف  أيجييع كسا ى  عادة الشطار ف  ىحه الفتخة 

 مثا: 

عجيج مغ الػضا ف تػل  ال خاىيع كخيع الجيغ السقدس ، إع ج الكخيع  غ 
ان يذكخه التجار لخفقو قام بسكة، وكأججه، و تػل  نطخ اإلدارية بسرخ، ثع 

مغ التجار تػسا  ان كثيخ إو لمعمساء وخػفو مغ العاق و حت  كخامإوسياستو و 
 (١)جر ججهشلي ق  ف  مشر و ف   

تجارة مكة ف  العرخ السسمػك   يتزح أن فّ ضُء انعزض انسابق
الغال  ب يجى السجاوريغ بالحخم السك ، ولع يكغ لمسكييغ إال  ف كانت الجخكد  

إل  مكو وأقامػا  يا  اكان كثيخ مغ السرخييغ الحيغ ىاجخو حػانيت قميمة و 
واستفادوا بخ ختيع ف  ىحا السجال  ،الييايعسمػن بسيشو التجارة ق ا قجوميع 

ة  يحا السجال بالعسا ف  التجارة أثشاء مجاورتيع  يا، وكان ل عزيع خ خة ك يخ 
األمخ الحى حجا بالدمصان الختيارىع لمعسا ف  الستجخ الدمصان ، أو ش م  مشو 
ذلظ، ولكشيع رفزػا ىحا السشر  لسا يتعخض لو السػضفػن ف  الجولة لمسرادرة 

فخاد السجتس  دافعا أو  ةومكانتيع لجى الجول ،ثخاء كثيخيغ مشيعلكان ، و (٢)والتعحي 
تجارة، كا ذلظ كان دافعا لكثيخ مغ السرخييغ لمعسا ف  ليع عم  العسا بسجال ال

 ىا مكوأ،  ا والدفخ لخارجيا لجم  األ ياء الت  يحتاج إلييا ةالتجاره داخا مك
وما تحتاجو ال مجان األخخى مغ مشتجاتل بحيث  ،حت  تتزااح أرباحيع التجارية
                                                           

كان والجه ي ا خ بالذخقية فتدجرب بدو فد  ىدحه الػضيفدة، وندػل  نطدخ ال حيدخة والصدػر، وكدان  (١)
 .٣2٧، ٣2٦، ص  ٤الدخاوى: ج يالزم كثيخ مغ العمساء، ميتع  تحريا العمع. 

لمسديددج عددغ السرددادرات فدد  العرددخ السسمددػك  يخاجدد  ال يددػم  إسددساعيا الذددخبيش : مرددادرة  (٢)
األمدالك فدد  الجولدة اإلسددالمية ) عرددخ سدالشيغ السساليددظ( الييئددة السردخية العامددة لكتدداب، 

 م.١٩٩٧القاىخة، ط ا، 
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الكثيخة الت  كان ل عزيع مخاك يع الخاصة، مسا جعا الكثيخ مشيع يجش  األمػال 
ساعجتو ف  إنذاء العجيج مغ السشذ ت سػاء كانت سكشية أو تجاريةل بحيث 
تعيشيع عم  نسػ تجارتيع باإلضافة إل   شاء مشذ ت ديشية وخجمية تقخًبا إل  هللا د 
ت ارك وتعال  د ، وقج ساعجىع عم  ذلظ أمانتيع وإرت اشيع بالعجيج مغ رجال 

ت بالعسا ف  التجارة، وبعزيا بالتجارة ف  الجولة، كسا ا تيخت بعس العا ال
 .أصشاف محجدة، كالعصارة
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 ادلبحث انثاوّ: احلزف َانصىاعاث
ن بسكة ما وػن السجاور ف والرشاعات الت  عسا  يا السرخيتشػعت الحخ 

 يغ حخف مخت صة بالحخكة العمسية ال يسارسيا إال العمساء كالشداخة والػراقة، وقج 
ن آن الكخيع، والعمػم الذخعيةل حيث إلذخفيا الرت اشيا بالقخ   جأت  يا ىحا الس حث

نت أىع الحخف الت  عسا  يا المغة السكتػبة ى  وعاء العمػم، كسا أنيا كا
يػن بسكةل نطخًا ألن معطع مغ جاور بسكة ف  ىحه الفتخة مغ السرخييغ السرخ 

كالخياشة،   مغ شم ة العمع أو العمساء، وحخف أخخى غيخ مخت صة بالعمساء اكانػ 
والص ، والق ان ، والسجول ، والشجارة ، وقج رت تيا عم  حد  الحخوف األبججية، 
ويالحظ أنو كانت ىشاك نساذج قميمة ليحه الحخف، بحيث كان ف  كا حخفة 

ن فقط، ويخج  ذلظ لكػن الص  ش ي ا  خز واحج مارسيا بسكة، كسا مارس
انػا مغ العمساء والتجار، لحلظ معطع السجاوريغ السرخييغ كسا ذكخنا سابقًا ك

، والتجارة، (١)اتجيػا إل  الػضا ف والحخف الستعمقة  يع، كػضا ف ديشية وإدارية
كسا أن السعمػمات الػاردة حػل ىحه الحخف كانت قميمة ججًا، بحيث كانت ىشاك 

 إ ارات قميمة ف  كت  التخاجع حػل ىحا السػضػض السيع. 

  

                                                           
يغ فدد  مكددة فدد  ، يخاجدد  محسددػد الدديج محسددػد: وضددا ف السرددخيلمسديدج حددػل ىددحه الػضددا ف ((١

 ضػء كتاب الزػء الالم  لمدخاوى.
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 انىساخًادلطهب األَل:  انُراقت َ
مغ أىع الحخف الت  مارسيا العمساء، وى  تقػم مقام الص اعة ودور الشذخ 
ف  العرخ الحجيث، وى  صشاعة  خيفة إذ الكتابة مغ خػاص اإلندان الت  

وى  مذتقة مغ الػرل وقج أشمقت كت  األدب عم   (١)يتسيد  يا عغ الحيػان
  بسعشاىا الذاما تتعمق ، وى(٢)الصا فة الت  تػلت أمخ ىحه الرشاعة الػراقيغ

كالشدخ، وبي  أدوات الكتابو، وتجميج الكت   بكا الحخف الت   تخت ط بالكتاب
والتحىي ، وعم  ذلظ فسيشة الشاسخ تشجرج تحت السرصمح األعع  وبيعيا،
،  وقج انتذخت ىحه الحخفة م  التصػر الحى لحق برشاعة الػرل ف  (٣)الػراقة

لثان  اليجخى/ الثامغ السيالدى (، وكثخة الصم  العالع اإلسالم  ف  القخن ) ا
عم  ىحه السشتجات ف  أنحاء العالع السختمفة، وكانت حػانيت الػراقيغ غال ًا ما 

 .(٤)تكػن بالقخب مغ السجراس والجػام  حيث مخاكد التعميع

                                                           
السقجمددة.  ١٤2٥ىدد / ٨2٨ا دغ خمدجون : ع دج الدخحسغ  دغ دمحم  دغ دمحم اإل د يم  التػندد   (١)

 .٢٩٣دار ا غ خمجون، اإلسكشجرية، د . ت . ص 
السخصددػط وعمددع السخصػشددات ، الددجار السرددخية الم شانيددة،  أيسددغ فددعاد سدديج: الكتدداب العخبدد  (٢)

 .١٤٧، ص  ١م، ج  ١٩٩٧ىد /  ١٤١٨، ١القاىخة ، ط 
محسػد الديج محسػد: دور السرخييغ السياجخيغ إل  القاىخة ف  الػراقة إبان القدخن التاسد   (٣)

جد اليجدددخى، بحدددث مشذدددػر بسجمدددة قصددداض كميدددات المغدددة العخبيدددة والذدددع  السشددداضخه ليدددا العددد
 .٢١٥٧م،  ص ٢2١٢الدادس،

الكدددشجر ستي تذددفيتر: تدداريخ الكتدداب، تخجسددة دمحم م . األرندداؤوط،  سمدددة عددالع السعخفددة،  (٤)
،  ١م، ل ١٩٣٩ىدد/ ١٤١٣، السجمذ الػشش  لمثقافة والفشػن واآلداب، الكػيدت، ١٦٩عجد 
 .٢٣٧د  ٢٣٥ص 
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مارس ىحه الحخفة بجان  مغ احتخف ىحه السيشة عجد ك يخ مغ العمساء 
   (١)والمغػييغ وغيخىع واألدباء والسفدخييغ

وان لع تحكخ ، غ بسكة خ خة بسيشة الػراقةير و كان لكثيخ مغ السرخييغ السجا
 غيخه،لء لشفدو أو االسرادر مكان حػانيتيع، كسا ا تغا العجيج مشيع بالشدخ سػ 

مغ الدالشيغ واألمخاء بعث إل  مكة  ان كثيخً السيشة بسكة حت  إ نتذخت ىحهوقج ا
قام  وقج لكت  السيسة، وأنفق ف  س يا ذلظ األمػال الجديمة،مغ يقػم لو  شدخ ا

  .العجيج مشيع  ػقح الكت  الت  جسعيا سػء بالشدخ أو الذخاء

ويخت ط بسيشة الشداخ تجريذ الخط الحى ىػ األساس لتػل  ىحه الحخفة، وقج 
بحيث يعمع  لحجد العمساء ضػابط لسغ يقػم  يحه السيسة حت  ير ح جيج التعميع

سيح م ادئ  الكتابة وما يج  أن يكػن عميو كا حخف، ويعزج ذلظ بالسسارسة التم
، وقج  مغ كثيخ مغ السرخييغ درجة (٢)العسمية لمكتابو حت  ي خض ف  ىحا الفغ

 عالية ف  ىحا السجال وقام  تجريذ الخط داخا مرخ وخارجيا مشيع: 

م (، ١٣٩٩ىد / ٨2٢. )ت (٣)عم   غ ع ج الخحسغ نػر الجيغ ال جماص  
، جاور بسكة وذكخ الحافظ (٤)الذاىج الكات ، كان ماىخا ف  صشاعة الخط والػراقة

 م ( بسكة.١٣٨٣ىد/ ٧٨٦أنو تعمع عميو الخط عام )  (٥) غ حجخ

                                                           
م، ١٩٨٩ىدد/ ١٤2٩، ٢جدجة، ط ع ج الدتار الحمػج : السخصدػط العخبد ، مكت دة مرد اح،  (١)

 .١١٥ص 
 .٢٩٣ا غ خمجون :السقجمة، ص  (٢)
كددان يجمددذ لمذددياده فدد  بعددس الحػانيددت داخددا القدداىخة، ويعمددع  يددا السشدددػب، الدددخاوى:  ((٣

 .٢٣٨، ص ٥الزػء الالم ، ج 
 .٥٥٣درر العقػد ، ج ، ص السقخيدى:  (٤)
تخجسددة  دديخ اإلسددالم  ددغ حجددخ السجمددذ األعمدد  لمذددئغ  الدددخاوى: الجددػاىخ والددجرر فدد  (٥)

 .١٩٨٦، ١٤2٦اإلسالمية، القاىخة،  
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وورد ف  تخاجع عجد مغ السرخييغ السجاوريغ بسكة أنيع أ تغمػا بالػراقة   
 والشداخة، وبخعػا فييا مشيع:

حسج العد السحم  الذافع  ويعخف با غ سميع جاور بسكة أديد  غ ع ج الع
وكان ذا فزيمو  بالسعخفو ف  الػراقو، كان مذيػراً ذكخت السرادر أنو سشتيغ، 

 .(١)يكثخ مغ اإلحدان إل  الشاس بالقخض

 حسج  غ دمحم الذسذ الجيدى  نديا مكو كانت لو خ خه بالكت  وقيسياأدمحم  غ 
الكثيخ مغ الكت ، بحيث أص ح ف   بحيث ندخ مالزما لمشداخة يذتخى وي  ،

نو مارس معطع الحخف السخت صة خه مغ أ يخ الشداخ، يجل ذلظ عم  أخخ عسآ
  (٢)بالػراقة مغ الشدخ وال ي  والذخاء

ػضا ف السختمفة بسكة م  مغ ال اكسا ورد ف  تخاجع عجد مشيع أنيع تػلػا عجدً 
سػاء بقرج ال ي  والذخاء أو إقتشاء الكت  الت   تغاليع بالػراقة والشداخة ا

 يحتاجػن إلييا مشيع:

( رحا إل   ىد٨١٦حسج  غ دمحم  غ عساد الجمشيػرى ثع السك  العصار ت )أ
، مكة وا تغا  تجارة العصػر ف  حانػت ، م  ندخ الكت  ورغ و ف  تحريميا

قتشاء الكت  باشة الشداخة، وم  ذلظ كان مػلعا نو كان يسارس ميعم  أمسا يجل 
 .(٣)سػاء عغ شخيق الشدخ أو الذخاء

                                                           
تددػل  قزدداء السحمددة سددشيغ، نيابددة عددغ القاضدد   ددجر الددجيغ الددد ك ، ثددع جدداور بسكددة، كددان  (١)

عالسا بالػثا ق، وتػف  بسكة عغ نحػ ستيغ عاما ودفغ بالسعالة. الفاس : العقج الثسيغ، ج 
 .٤٤٤، ص ٤

م  العمع، ثع رحا إل  مكة، وتخاف  م    يخ رباط الدمصان بسكة، وامتحغ فد  أخدخ عسدخه ش (٢)
 ١2٢، ص ٧بدذ ولجه بحيث باض ف  أثشاء ذلظ ما يسمكو. الدخاوى: الزػء الالم ،ج 

 .١٥٩، ص ٢الدخاوى: الزػء الالم ، ج  (٣)
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م ( جاور ١٤٤٧ىد/ ٨٥١حدغ  غ عم   غ أ   بكخ الد ك  القاىخى ) ت 
م (  ثع بعج ١٤١٦ىد / ٨١٩) ت  (١)بسكة سشيغ أوال ف  صح ة الديغ  غ الشقاش

وذكخ الدخاوى أنو كان  ،  اب الدالم، ويشدخ (٢)ذلظ مشفخدا وجمذ لمذيادة
قتشاء الكت  الت  يقػم جل عم  تشافذ العمساء وغيخىع ف  ايكت  خصا جيجا، مسا ي

 (٣) شدخيا لجػدة خصو 

ىد ٨٩١دمحم  غ ع ج هللا الذسذ الرعيجى نديا الحخميغ يعخف بالسجن  ت) 
مشيا الشداخة ومسا ندخو ندخة  (٤)م ( تػل  العجيج مغ الػضا ف بسكة١٤٨٦/ 

                                                           
جكال  األصا ثع السردخى، ع ج الخحسغ  غ دمحم  غ عم   غ ع ج الػاحج الديغ ا غ الشقاش، ال (١)

ولج بالقاىخة، وشم   يا العمع، وتػل  العجيج مغ الػضا ف مشيا الخصابة بجام  ا غ شػلػن، 
وكددحلظ الدراعددة،  وكانددت لددو وجاىددة عشددج الخدداص والعددام، وأمددتحغ أكثددخ مددغ مددخة، وتددػف  

 م ( ١٤٤٨ىدد /  ٨٥٢)  دياب الدجيغ أحسدج  دغ عمد  العددقالن  ت بالقاىخة.  ا غ حجدخ: 
 ١٩٩٨ىد /  ١٤١٩إن اء الغسخ ب ن اء العسخ، السجمذ األعم  لمذئػن اإلسالمية، القاىخة، 

 .١2٩، ١2٨، ص ٣ج م ( 

ىدد  ضيفددة ديشيددة تابعددة لمقزدداء. لمسديددج عددغ ىددحه الػضيفددة، يخاجدد  محسددػد الددديج محسددػد:  (٢)
 .٥٨٥، ٥٨٤وضا ف السرخييغ ف  مكة، ص 

بسرددخ ومكددة، وتدددوج بسكددة ، تددػف  بسكددة ودفددغ  جددج فدد  شمدد  العمددع وجمددذ مدد  الذدديجود (٣)
 .١2٧، ص ٣بالسعالة. الزػء الالم ، ج 

ضددػء كتدداب الزددػء الالمدد  لمدددخاوى محسددػد الددديج محسددػد": وضددا ف السرددخييغ بسكددة فدد   (٤)
القددخن التاسدد  اليجددخى / الخدددامذ عذددخ السدديالدى (، حػليدددة كميددة اآلداب، جامعددة  شددد  )

 .٥٧٨م، ص ٢2١٥، ٢، ج ٤سػيح، م  
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نو كان خ لشفدو ولغيخه تجل ىحه الع ارة أكان جيج الخط يشد (١)تاب الذفامغ ك
 (٢)يعسا نداخًا باالجخة كسا كان يقػم  شدخ ما يحتاج إليو مغ كت  العمع 

كسا قام عجد مغ السرخييغ السجاوريغ بسكة  ػقح كت يع عم  السكت ات 
يا شم ة العمع، وكان العامة السمحقة بالسعسدات العمسية والخجمية بسكة ليدتفيج  

الشدخ ميشة ل عزيع،  يشسا أىتع ال عس األخخ بإقتشاء الكت  ثع وقفيا عم  ىحه 
، وكانت  -ت ارك وتعال   –السعسدات العمسية رغ ة ف  تحريا الثػاب مغ هللا 

، (٣)أىع السشذ ت العمسية والخجمية الت  وقح عمييا العمساء كت يع ى  الخبط
يخ مشيع  يا، باإلضافة إل  تػل  بعزيع مذيخة الخباط ويخج  ذلظ إلقامة الكث

 ونطخه مشيع: 

حسج الذياب السرخى ثع الدكشجرى السالك  ) ت أحسج  غ سميسان  غ أ
قام  يا سشيغ  خباط أ( يعخف بالتخوج ، رحا إل  مكو و م١٤2٩ىد / ٨١٢

 . (٥)، ولحلظ وقح بو عشج وفاتو العجيج مغ الكت (٤)الخػزى 
                                                           

ىدد / ٥٤٤الذفا ف  التعخيح بحقػل السرصف  لمقاض  أ   الفزا عياض  غ مػس ، ) ت (١)
 والكتاب لو أكثخ مغ ش عة . ١2٥٤، ص ٢م ( حاج  خميفة: كذف الطشػن، ج ١١٤٩

يعددخف بالسددجن ، كددان فقيددة األشفددال بسكددة، وتددػل   يددا العجيددج مددغ الػضددا ف، كددان فاضددال  (٢)
 .١١٨، ص ٨: الزػء الالم ، ج صالحا، تػف  بسكة. الدخاوى 

دار حردديشة يقدديع  يددا السدددمسيغ ألسدد اب حخبيددة وديشيددة، كانددت تقددام فدد  الثغددػر ثددع أنذددئت  (٣)
 .٢2٥داخا السجن. مرصف  ع ج الكخيع الخصي : معجع السرصمحات،   ص 

م ( وسدس   دحلظ لددكشاه ١٢٢2ىدد /٦١٧وقح ىحا الخبداط قخامدخز األفددرى الفارسد  سدشة )  (٤)
الفاس : الدىػر السقتصفة مغ تاريخ مكة السذخفة، تحقيق د عمد  عسدخ، مكت دة الثقافدة بو. 

 .١٩2ص ٢22١ىد / ١٤٢٢، ١الجيشية، القاىخة، ط 
يعددخف بددالتخوج  نددد ة إلدد  تخوجددة مددغ ضددػاح  اإلسددكشجرية، شدداف بددال الد كددالعخال واليشددج  (٥)

غ بدالسعالة. الفاسد : العقدج وكانت لو مكانة   شجالة، وتػف  بسكة عغ نحػ ستيغ عدام، ودفد
 .٣2٨، ٣2٧، ص  ١. الدخاوى: الزػء الالم ، ج ٤٤، ٤٣، ص٣الثسيغ، ج
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 ٨١٥ خاىيع  غ دمحم  غ حديغ  خىان الجيغ القاىخى السالك  نديا مكو )ت إ
ولج بالقاىخة، وتػل   يا العجيج مغ الػضا ف، ثع جاور بسكة حػال   (م١٤١٢/ ه

ندخ العجيج مغ السعلفات مشيا مخترخ بحيث  ا تغا بالشدخ  ثالثيغ عامًا،
عجيج مغ الكت  الت  قام وق ا وفاتو وقح ال ،و خحو ال غ الحاج  (١)الذيخ خميا

ولع تحكخ السرادر السكان الحى وقح عميو كت و ولكغ مغ السخجح أنيا   شدخيا
حيث أن سكشو كان بو، ويتػل  اإل خاف عم  مايتحرا مغ ل  (٢) خباط الدجرة

 .(٣) ريعو

تػل  العجيج مغ ( م١٤٢٣/  ىد٨٢٧عم   غ دمحم  غ سشج السرخى ) ت
قتشاء بالتجارة، االمخ الحى ساعجه عم  االػضا ف بسكة، باإلضافة إل  العسا 

                                                           
م ( فد  فدخوض السدحى  ١٣٦٥ىدد / ٧٦٧ىػ الذيخ خميا  دغ إسدحال الجشدجى السدالك  ) ت  (١)

ىدد (: كذدف ١2٦٧السالك  حاج  خميفدة ) مردصف   دغ ع دج هللا القددصشصيش   الكاتد  ت 
م، ١٩٩٢ىدد /١٤١٣، ١لكت  والفشػن ، دار الكت  العمسية،  يدخت، ط الطشػن عغ أسام  ا

 .١٦٢٨، ص ٢ج 
كان مكانو مغ الجان  الذخق  مغ السدجج الحخام، وكان مػضدعو دار القدػاريخ التد  أنذدئت  (٢)

ثع أنذ  الدمصان قايت اى رباشدة مكاندو. الفاسد : العقدج الثسديغ، ج ف  زمغ ىارون الخ يج، 
ج العديد حديغ: الخباط ف  مكدة مشدح ال دجايات حتد  نيايدة العردخ . حديغ ع ٤٣2، ص ١

السسمدددػك  دراسدددة تاريخيدددة حزدددارية، رسدددالة ماجددددتيخ، جامعدددة أم القدددخى، كميدددة الذدددخيعة 
 ٢2٨د  ٢2٦ص  م،١٩٩٥ىد / ١٤١٦والجراسات اإلسالمية، الدعػدية، 

 يدا األ شداء، ثدع جداور يعخف بالسػصم  السدالك ، تكدد  بالذديادة خدارج بداب زويمدة، وأدب  (٣)
، ص ٣العقددج الثسدديغ، جبسكددة، تددػف  بسكددة ودفددغ بددالسعالة وقددج جدداوز الددد عيغ. الفاسدد : 

 .١٣٧، ص ١. الدخاوى: الزػء الالم ، ج٢٥2، ٢٤٩
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 (١)عم  شم ة العمع  خباط ربي  شياوقح العجيج ممجسػعة ك يخة مغ الكت  ،
 .(٢)بسكة

  

                                                           
يشد  ىحا الخباط إل  واقفو عغ مػكمو السمظ األفزا عم   غ الدمصان صالح الجيغ يػسف  (١)

الفاسددد  :  الدىدددػر السقتصفدددة مدددغ تددداريخ مكدددة م (   ١١٩٧ىدددد /٥٩٤ دددغ أيدددػب سدددشة ) 
 .١٩٣السذخفة، ص 

تػل  العجيج مغ الػضا ف مشيا فخاش بالسدجج الحخام، وبػاب بالشاصدخية، كسدا ا دتغا  تجدارة  (٢)
، ٢٣١، ص ٦ال دددد فددد  بعدددس القياسدددخ فددد  مكدددة، والقددداىخة. الفاسددد : العقدددج الثسددديغ، ج 

 ٣2٧، ص ٥الدخاوى: الزػء الالم ، ج .٢٣٢
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 ادلطهب انثاوّ: احلزف األخزِ
 ياةتاخلاحلياكت َ 

بسكة الحياكة والخياشة، والفخل  يغ  مغ الحخف الت  عسا  يا السرخييػن 
ا أثػابا الحياكة والخياشة ىػ أن الحا ظ يقػم  شد  الخيػط الت  يخيجىا أصحا ي

عسجة أو أوتاد مث تة إل  األرض، وعارضتيغ تخبصان يعسا عم  نػل مغ أربعة أ
 يغ ىحه األعسجة األربعة، وضخابة، وثالث لفات ودواسة، وتحسا العارضتان درأة 

الجوسات الت  يحخكيا العاما وىػ جالذ عم  كخس  أو جدض  جخة ويقػم  يا 
 (١)بالعسا عم  الشػل مجول  يعاونو ص  

وقج ورد ف  تخجسة أحج السرخييغ السجاوريغ بسكة أنو عسا  يحه الحخفة، 
القساش وإن لع تحجد السرادر  وكان ذلظ س   ف  رحمتو إل  مكة لمتجارة ف 

عم   غ دمحم  غ احسج السقد  القداز ) صخاحة  ػجػد دوالب غدل لو بسكة وىػ: 
(. كان يعسا قداز ومجول ، وساعجه ذلظ بالعسا  م١٤٨٥/  ىد٨٩2ت بعج سشة 

 . (٢)ف  التجاره، وسافخ لمتجارة بالقساش األزرل ف  مكو

 تخط الفقياء ف  مغ يعسا  يحه الخياط يقػم  تفريا القساش وقج ا  يشسا
الحخفة عجة ضػابط مشيا: أن ال يخيط ما يحخم إستعسالو كثػب مغ حخيخ ال 

حدغ  غ دمحم  غ دمحم ال م يد  ثع القاىخى وورد ف  تخجسة  (٣)يم دو إال الخجال

                                                           
دمحم الجييشددد : أحيددداء القددداىخة القجيسدددة وآثارىدددا اإلسدددالمية " حددد  بددداب ال حدددخ " دار الػفددداء  ((١

 .١١٤، ١١٣م، ص ٢222ىد/ ١٤٢١، ١لمص اعة والشذخ، السشرػرة، ط 
يعخف با غ  يخػن ، شم  العمع ف  صغخه، ثع ا دتغا بالتجداره، وسدافخ إلد  الديسغ وغيخىدا.  (٢)

 .٢٩2ص  ٥الزػء الالم  ج 
م ( معيدج  ١٣٦٩ىدد /  ٧٧١ك : ) تاج الجيغ ع ج الػىاب  غ عم   غ ع دج الكداف  ت الد  (٣)

 .١٣٥م،  ص  ١٩٩٣ىد /  ١٤١٣، ٢الشعع وم يج الشقع، مكت ة الخانج ، القاىخة، ط 
== 
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يتكد   مذيػرا بالخيخ،  كان مجيسا لمعسخه كا جسعة،أنو ، (١)الذافع  نديا مكة
 مغ الخياشة.

 انطب
مغ السيغ السيسة الت  يحتاج إلييا اإلندان وذكخ ا غ خمجون ثسختيا ب نيا " 

ة حت  يحرا ليع ال خء مغ احفظ الرحة لألصحاء ودف  السخض  بالسجاو 
  (٢)أمخاضيع

ويخت ط بسيشة الص  تجارة العقاقيخ الص ية، وقج راجت ىحه التجارة بسكة فقج 
لظ الت  تش ت ف  الص ية القادمة مغ الخارج وكحامتألت أسػاقيا بسئات الش اتات 

. وقج قام كثيخ مغ السرخييغ (٣)ن  ترجيخ ىحه العقاقيخ خارجيامكة، وقام السكيػ
ول مغ ىحه لتجارة كسا ىػ م يغ ف  الس حث األ السقيسيغ بسكة بالعسا ف  ىحه ا

ف  الجراسة، ومارس عجد مغ السرخييغ ميشة الص  ف  مكة، ويالحظ أنيع رحمػا 
مسارسة ىحه السيشة إل  العجيج مغ األماكغ، كسا ورد ف  بعس السرادر مذاركة 

 بعزيع ف  الجسا ذ الت  كانت تتع بقرػر الحكام مشيع:

                                                                                                                                               

== 

، نقدددج  ١٥٤٦ىدددد ، ٩٣٥ا دددغ شػلدددػن:  دددسذ الدددجيغ دمحم  دددغ شػلدددػن الردددالح  الجمذدددق  ت 
دىسددان، خالددج دمحم دىسددان، دار الفكددخ السعاصددخ، الصالدد  لدغددا السشاصدد ، تحقيددق دمحم أحسددج 

 .١٨٣م، ص ١٩٢٩ىد / ١٤١٢، ١ يخوت، ط 
تددػف  بسكددة، ودفددغ بددالسعالة بددالقخب مددغ تخبددة  يددت ا ددغ ع ددج القددػى، وكددان لددو أوالد تددخكيع  (١)

 .١٢٩، ٣بسكة. الدخاوى: الزػء الالم ، ج
 .٢٩١السقجمة: ص  ((٢
 .١٥٦مكة، ص  سعاد إ خاىيع: الشذاط التجارى ف  (٣)
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م ( يعخف ١٤2٥ىد / ٨2٨دمحم  غ ع ج هللا السرخى ثع السك  الص ي  ) ت
ا غ ، لقيو ف  أثشاء ذلظ الحافظ (١)بالخزيخى، جاور بسكة مجه ومارس  يا الص 

حجخ، ثع رحا إل  اليسغ وكانت لو حطػه عشج سمصانيا ولحلظ يقال أن ش ي  
الدمصان حدجه لحلظ ودس عميو مغ سسو، وتحكخ بعس السرادر أنو دس ف  

  (٢)م ( عم   ياب الجيغ السحم  سسا فقتمو١٤2٣ىد / ٨2٦عام ) 
(  م١٤٧٤ ىد /٨٧٩دمحم  غ عسخ  غ احسج ال جر القاىخى القمع   ) ت 

( وعسا  يا ش ي ا بحيث استفاد مشو م١٤٤٦ىد / ٨٥2جاور بسكة بعج سشة )
 .(٣)ومارس  يا الص  كحلظ أىميا، ثع رحا إل  اليشج

 باخة
ذكخ ا غ ج يخ أنو كانت تقام ف  األ يخ الثالثة رج  و ع ان ورمزان 

غيخىا مغ   يغ الرفا والسخوة كانت ت مغ مغ الفخامة ما ال يػجج ف   (٤)أسسصة
 . (٥)ال الد حت  مرخ عاصسة الخالفة

كان يقػم بالعسا ف  ىحه األسسصة عجد مغ الص اخيغ كان مغ  يشيع بعس 
م ( ١٤٢٥ىد / ٨٢٩جباغ السرخى )ت السرخييغ فقج ورد ف  تخجسة يػسف ال

 .(٦)يج عغ عذخيغ عاما، عسا ش اخا بالسدع  أثشاء ذلظنو جاور بسكة ما يد أ
                                                           

 .١٢١، ص ٨الدخاوى: الزػء الالم ،ج  (١)
 .١٨٨، ١٨٧، ص  ١ا غ فيج: الجر الكسيغ، ج  (٢)
الدخاوى: الزدػء الالمد ، عسا نقي ًا لمػنا   ف  الذام، وكانت مكانة ف  اليشج وتػف   يا.  (٣)

 .٢٣٨ص  ٨ج 
الك يدخة التد  كدان يقيسيدا كا ما يسج تحت أواند  الصعدام فد  السد دب وىدػ يدجل عمد  السػا دج   (٤)

الخمفاء الدالشيغ فد  السشاسد ات السختمفدة. مردصف  ع دج الكدخيع مغجدع السردصمحات، ص 
٢٥٨، ٢٥٧ . 

 .  ١2٥رحمة  غ ج يخ، ص  (٥)
 .٣٤2، ص ١2الدخاوى: الزػءء الالم ، ج  (٦)
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 قباوّ.
الق ان بفتح القاف وتذجيج ال اء ىػ ميدان معخوف تػزن بو ف  الغال  
السحاصيا الدراعية وما ثقا مغ السػزونات والعامة تصمق عميو ق ان ، والق ان  

وى  مغ الحخف السخت صة بالتجارة  (١)ىػ السحتخف لحخفة الػزن بسيدان الق ان
، وقجد ورد ف  السرادر أن وييا ف  وزن ما يقػمػن   يعو و خا لحاجة التجار إل

أحج السرخييغ السجاوريغ بسكة مارس ىحه الحخفة ف  ججه الت  ى  ميشاء مكة، 
 وف  مكة السكخمة وىػ:

ثع  دمحم  غ دمحم  غ عم   غ دمحم الذسذ السرخى ثع السك  التاجخ ولج بسرخ
ن يعسا بالتجارة ا( وكم١٤٣٣/ ىد ٨٣٧تخدد إل  مكة واستقخ  يا مغ سشة  ) 

( وح ذ بح ذ اول  م١٤٨٩ىد / ٨٩٥سشة )  انا بسكة وججه ، وصػدروق 
بحيث كانت لو دور بسكة  الجخا ع ثع خخج، وكان مػسعا عميو ف  تجارتو

 .(٢)وججة

 انىجارة
تدج حاجة الشاس، وى  مغ الحخف السخت صة بال شاء، وىشاك  مغ الحخف الت 

 (٣)أنػاض مغ ىحه الحخفةل مثا الشجارة السخت صة بال شاء، وكحلظ نجارة األثاث
ىع العشاصخ السػجػده ف  السدجج، والسش خ ىػ أحج أ ويخت ط  يا أساس السداجج،

                                                           
  .٤٦٦دمحم عسارة: قامػس السرصمحات، ص  (١)
الحكدخى، يعدخف  ديدت حدار، ولدج بسردخ وتشددل فد  س ط القاض  نػر الدجيغ عمد   دغ خميدا  (٢)

الددخاوى: الزدػء صػفية ال ي خسدية، وتدجرب فد  الخدط عمد  ا دغ عيداش وعمد  الدجيخوش . 
 .١٦٤، ١٦٣، ص  ٩الالم  ج 

 .٩٨ع ج الخحسغ مجيخس السجيخس: السجيشة السشػرة، ص  (٣)
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وقج  (١)ع تتصػرت السشا خ بعج ذلظ(، تأول مش خ خذ   إل  عيج الش   )ملسو هيلع هللا ىلصويخج  
يدتح  أن ف تحجث الفقياء فيسا يج  أن يكػن عميو السش خ وما ال يدتح  لو

اتخاذ السش خ  هن، ويكخ او ذراعألسحخاب  يشو وبيشيا ذراض يكػن السش خ عم  يدار ا
ن كان إالك يخ الحى يزيق عم  السرميغ إذا لع يكغ السدجج متد  الخصة ف

، وقج استخجم الرشاض السدمسػن ف  عسا السشتجات  (٢) فال ب س. امتدعً 
بعا فشيا متسيدا، ومغ أىع الخذ ية وزخخفتيا شخقا وأسالي  كثيخة أضفت عمييا شا

أو التعذيق، وى  ع ارة سالي  ف  العرخ السسمػك  ىػ شخيقة التجسي  ىحه األ
ذان أ كال داة الخذ ية مغ قص  صغيخة أو حذػات مغ الخذ  عغ صش  األ

شارات أو ) سجاي  ( بحيث تعلف سية مختمفة تجس  معا وتعذق داخا إىشج
ية وى  زخخفة ش ال الشجسية مشتطسة أ خزىا مايعخف باسع األأ كاال ىشجس

دف   سالم لتعذيق بالحذػات الخذ ية ا تكار إن شخيقة اسالمية صخفة، كسا أإ
األقصار مسا يزصخ  الفشان الدمع إليو عجة عػاما مشيا: نجرة األخذاب ف  بعس

فادة مغ القص  الرغيخة، كسا أن التفاوت الك يخ ف  الجػ  يغ الران  إل  اإل
لػاح الخذ ية أحيانا وانكسا يا أحيانا أخخى حخارة وال خودة يعدى إل  تسجد األ ال

أمكغ تفادى ذلظ باستعسال حذػات خذ ية  مسا يتخت  عميو تقػسيا تذػىيا، وقج
  (٣)صغيخة وتخك فخاغ يدسح بالتسجد

                                                           
ش  لمثقافدة والفشدػن ، السجمذ الػش٣٧حديغ معنذ: السداجج، سمدمة عالع السعخفة، عجد  (١)

 .٧٥د ٧١م،ص ١٩٨١واآلداب، الكػيت ، 
م( إعالن الداجج ب حكام ١٣٩١ىد/٧٩٤الدركذ : )  جر الجيغ دمحم  غ  يادر  غ ع ج هللا ت (٢)

م، ص ٢22٥ىدددد/١٤٢٥، ٦السدددداجج، السجمدددذ األعمددد  لمذدددئػن اإلسدددالمية، القددداىخة، ط 
٣٧٤، ٣٧٣ . 

م، ١٩٨٨، ١حدغ ال ا دا: مدجخا إلد  اآلثدار اإلسدالمية، دار الشيزدة العخبيدة، القداىخة، ط  (٣)
 . ٢٧٧، ٢٧٦ص 
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وعم  الخغع مغ أن السرادر لع تحكخ أن أحجًا مغ الشجاريغ السرخييغ جاور  
بسكة وقام بسسارسة ىحه الحخفة، ولكغ ك مف أحج الشجاريغ السذيػريغ بعسا مش خ 

أنو أرسا مايقخب مغ  (١)ى، وقج ورد ف  تخجسة الدمصان قايت االحخم السك 
ثالثسا ة مغ أرباب الحخف والرشاعات إل  الحخميغ الذخيفيغ لمقيام باألعسال 

وورد ف  تخجسة  مسا يجل عم  أن عسا ىحا السش خ كان ف  داخا مكة  (٢)ىشاك
 م(،  خض ف ١٤٩١ىد / ٨٩٧) ت  (٣)أحسج  غ عيد   غ أحسج الجمياش  الشجار

مغ أىسيا مش خ السدجج  (٤)ميسة الشجارة، وعسا أ ياء مسيده ف  عجه أماكغ
الحخام، وجاور بسكة مجه، والخاجح أنو نر  بالسدجج الحخام ف  ذى القعجة عام ) 

م( ليخص  عميو الخصي  ف  أيام الجس  والعيجيغ، وتع وضعو ١٤٧٤ىد / ٨٧٩
ان أرسمو ق ا ذلظ الدمصان ف  جية باب الدالم ليحا محا السش خ القجيع الحى ك

 . (٥)م (،  وكان مش خا عطيسًا مختفعًا مدتقيسا١٤٤٢ىد / ٨٤٦جقسق ف  سشة ) 
 

  
                                                           

 – ١٤٦٨ىددد/ ٩2١ – ٨٧٢السمددظ األ ددخف أ ددػ الشرددخ سدديف الددجيغ قايت دداي السحسددػدي ) (١)
م( تػل  الدمصشة بعج الطاىخ أ ػ سعيج تسخ بغدا الشاصخي.الددخاوى: الزدػء الالمد ، ١٤٩٦

عرددخ سددالشيغ السساليددظ ونتاجددو العسمددي . محسددػد زرل سددميع: ٢١١د  ٢2١، ص ٦ج 
 .٥٢، ص١، جدم١٩٦٢ىد/ ١٣٨١، ٢واألد ي مكت ة األداب القاىخة، ط

دمحم شدداىخ الكددخدى السكدد : التدداريخ القددػيع لسكددة وبيددت هللا الكددخيع، مكت ددة الشيزددة الحجيثددة،  (٢)
 .٥٥٤،  ص ٤م، ج ٢222ىد / ١٤٢2، ١مكة، ط 

 ٥٩،ص٢الدخاوى:ج م ( تػف  بالسشدلة ودفغ  يا.١٤١٧ىد / ٨٢2ى، ولج سشة ) القاىخ  (٣)
 مشيا: مش خ السدىخية، ومش خ جام  الغسخى. نفذ السرجر. (٤)
. فػزيددة حددديغ مصددخ: تدداريخ عسددارة السدددجج ٢2٧، ص ٦الدددخاوى: الزددػء الالمدد ، ج  (٥)

دكتددػراة، كميددة الذددخيعة الحددخام مددغ العرددخ الع اسدد  الثددان  حتدد  العرددخ العثسددان ، رسددالة 
 .١٥٢م ، ص ١٩٨٦ىد / ١٤2٦والجراسات اإلسالمية، جامعة أم القخى، مكة، 
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 اخلامتت: 
 ميسًا ف  العرخ السسمػك  الجخكد لمثمت مكة السكخمة مخكدًا تجاريًا 

  ة الجديخة العخبية، باإلضافة إل  تحػل  لتػسصيا شخيق التجارة ال خى ف 
التجارة الخارجية ف  ال حخ األحسخ مغ ميشاء عجن ف  اليسغ إل  ميشاء ججة 

 ألس اب متعجدة م يشة ف  ثشايا ىحه الجراسة.
وقج ساىع ف  ىحه الشيزة التجارية بسكة تجار مغ مختمف  مجان العالع 

والسجاورة  يا بعج مػسع الح   اإلسالم ، لخغ ة كثيخ مشيع ف  اإلقامة بسكة
 والعسا بالتجارة السخبحة  يا.

ػن مغ الفئات الت  أقامت ف  مكة، وساىست  جور بارز ف  ويعت خ السرخي
 الجان  اإلقترادى سػاء ف  التجارة أو ف  العسا ف  بعس الحخف بسكة.

وتشاول ىحا ال حث التجار السرخييغ بسكة السكخمة سػاء الحيغ ليع حػانيت 
اخا مكة كال دازيغ والعصاريغ باإلضافة إل  التجار الحيغ عسمػا بالتجارة د

لسرخييغ السػسسية وخرػصًا تجار الكارم، كسا تشاول الحخف الت  عسا  يا ا
 ن إل  غيخ ذلظ مغ الحخف.بسكة ومغ أ يخىا الػراقػ

وقج تػصمت ىحه الجراسة إل  عجد مغ الشتا   السحكػرة ف  محميا مغ ىحه 
 ة، ي ت  ف  مقجمتيا:الجراس
 ن ي تػن إل  مكة م  رك  الح  السرخى، لسا يسثمة كان التجار السرخيػ

 ذلظ مغ تػافخ عاما األمان باإلضافة إل  التجارة ف  الخك  أثشاء الخحمة.
 ػن سػاء ف  يًا ك يخًا استغمة التجار السرخيقترادمثا مػسع الح  رواًجا ا

 التجارة ف  رك  الح  أو داخا مكة.
  كان لعجد مغ السرخييغ حػانيت تجارية بسكة، سػاء ف  تجارة ال د أو

 العصارة، وتػارثت بعس  العا الت العسا ف  ىحا السجال.
 .شم  كثيخ مغ التجار العمع بسكة وبمغ درجة ك يخة فيو 
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 مخ غ بدسعة شي ة ف  مجال التجارة األتست  كثيخ مغ التجار السرخيي
، وكحلظ اإلستفادة مغ ذلظ ف  التجارة الحى ساعجىع عم  رواج تجارتيع

 ب مػال غيخىع.
 شيع ذلظ مغ  خاء  مغ كثيخ مغ السرخييغ درجة ك يخة مغ الثخاء وقج مك

باإلضافة إل  إنذاء عجد مغ السشذ ت ت بسكة، العجيج مغ السشذ 
 .-ت ارك وتعال   – تغاء الثػاب مغ هللا الخجمية بسكة ا

 ومكة  ،غ ججة لكػنيا ميشاء مكةتشقا كثيخ مغ التجار السرخييغ  ي
 لمسجاورة  يا.

 ػن ف  مكة لسرخيكانت حخفة الشدخ ى  أىع الحخف الت  عسا  يا ا
ويخج  ذلظ لكػن أكثخ السجاوريغ السرخييغ بسكة كانػا مغ العمساء، 

رت اشيا ىع الحخف الت  عسا  يا العمساء ال وتعت خ ىحه الحخفة مغ أ
 الػثيق بالحخكة العمسية .

 د مغ الشداخ  ػقح كت يع عم  السعسدات العسية والخجمية ف  قام عج
مكة الستسثمة ف  الخبط الت  كانت معجة القامة الحجاج وأقام  يا بعزيع 

 وتػلػا  يا العجيج مغ الػضا ف.
   كانت ىشاك نساذج قميمة مغ الحخف األخخى  ػاق   خز أو  خريغ ف

ف  ىحه الفتخة كان ة كا حخفة، ويخج  ذلظ إل  أن معطع مغ جاور بسك
أو  ،و التجار ل لحلظ عسا جميع ف  الػضا ف الجيشيةمغ العمساء أ

 أو ف  مجال التجارة. ،اإلدارية
فقج أفجت د بحسج هللا د مغ ىحه الجراسة فا جة عطيسة، واستستعت  َبعذ:

واجيش  مغ صعػبات د وهللا  باستكسال جػان يا أيَّسا استستاض د عم  الخغع مسا
و وتعال  د شفعش   يا، ويجديش  عمييا ف  الجاريغ بسا ىػ أىمو د س حانن يأسال أ

ن يغفخ ل  ذلم ، ويج خ نقر  وتقريخى إنو د س حانو مغ الفزا واإلكخام، وأ
  وتعال  د نعع السػل  ونعع الشريخ. 
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 قائمت ادلصادر َادلزاجع:
 أَاًل: ادلصادر.

  (م ٨٦٩ىد / ٢٥٦ال خارى: ) دمحم  غ إسساعيا أ ػ ع ج هللا ت 
الجام  السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسدششو وأيامدو = ( ١) 

 .ىد ١٤٢٢، ١صحيح ال خاى ، دار شػل الشجاة، ط 
 .م (١٣٣٧٧ىد /  ٩٧٩ا غ بصػشة: ) دمحم  غ ع ج هللا  غ الصشج  ت 

غخا د  االمردار وعجا د  األسدفار،  رحمة ا دغ بصػشدة = تحفدة الشطدار فد (  ٢) 
 دار الذخل العخب ، القاىخة، د . ت

 م (  ١٤٦٩ىد /  ٨٧٤ا غ تغخى  خدى: ) جسال الجيغ يػسف األتابك  ت 
، ١الشجػم الداىخة ف  ممػك مرخ والقاىخة، دار الكتد  العمسيدة،  يدخوت، ط (  ٣) 

 .م١٩٩٢ىد / ١٤١٣
 م.١٢١٧ىد / ٦١٤ن  االنجلد  ت ا غ ج يخ: أ ػ الحديغ دمحم  غ أحسج الكشا

 رحمة ا غ ج يخ، دار صادر،  يخوت، د . ت. (  ٤) 
 ىد ( ١2٦٧حاج  خميفة ) مرصف   غ ع ج هللا القدصشصيش   الكات  ت 

كذف الطشػن عدغ أسدام  الكتد  والفشدػن ، دار الكتد  العمسيدة،  يدخت، ط (  ٥) 
 .م١٩٩٢ىد /١٤١٣، ١

   .م ١٤٤٨ىد /  ٨٥٢  العدقالن  ت )  ياب الجيغ أحسج  غ عما غ حجخ: 
إن دداء الغسددخ ب ن دداء العسددخ، السجمددذ األعمدد  لمذددئػن اإلسددالمية، القدداىخة، (  ٦) 

 م ( ١٩٩٨ىد /  ١٤١٩

 م( ١٤2٩ىد / ٨١٢الخدرج : عم   غ الحديغ  غ أ   بكخ الدبيجى ت 
كػض، دار الخسػلية، تحقيق دمحم  غ عم  األ  العقػد المعلعية ف  تاريخ الجولة(  ٧) 

  م١٩٨٣ىد / ١٤2٣، ١اآلداب،  يخوت، ط 
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/  ىدددد٨2٨ ت التػندددد   ددد يم اإل دمحم  دددغ دمحم  دددغ الدددخحسغ ع دددج: ) خمدددجون  ا دددغ
 ( م١٤2٥

 .  ت.  د اإلسكشجرية، خمجون، ا غ دار ،السقجمة(  ٨) 
 ىد (١٢2٥الدبيجى: ) دمحم  غ دمحم  غ ع ج الخزال الحديش  ت 

تدداج العددخوس مددغ جددػاىخ القددامػس، تحقيددق حددديغ نرددار، وزارة اإلر دداد (  ٩) 
 .م١٩٦٩ىد / ١٣٨٥، ١واألن اء، الكػيت، ط 

 م( .١٣٩١ىد/٧٩٤الدركذ : )  جر الجيغ دمحم  غ  يادر  غ ع ج هللا ت
إعددالن الددداجج ب حكددام السددداجج، السجمددذ األعمدد  لمذددئػن اإلسددالمية، (  ١2) 

 . م٢22٥ىد/١٤٢٥، ٦القاىخة، ط 
ىددد /  ٧٧١الددد ك  : ) تدداج الددجيغ ع ددج الػىدداب  ددغ عمدد   ددغ ع ددج الكدداف  ) ت 

 م (. ١٣٦٩
ىددد /  ١٤١٣، ٢معيددج الددشعع وم يددج الددشقع، مكت ددة الخددانج ، القدداىخة، ط (  ١١) 

 م. ١٩٩٣
 م( . ١٤٩٦ىد /  ٩2٢الدخاوى: )  سذ الجيغ دمحم  غ ع ج الخحسغ ت 

سدددالم  دددغ حجدددخ السجمدددذ األعمددد  إلالجددػاىخ والدددجرر فددد  تخجسدددة  ددديخ ا(  ١٢) 
 .١٩٨٦، ١٤2٦ن اإلسالمية، القاىخة،  عولمذ
 . ت.دار الكتاب اإلسالم ، القاىخة، دالزػء الالم  ألىا القخن التاس ، (  ١٣) 

 م ( ١٦٥٩ىد / ١2٧2الص خى: ) عم   غ ع ج القادر ت 
وتخاجع السمدػك والخمفداء، تحقيدق أ دخف  األرج السدك  ف  التاريخ السك (  ١٤) 

 م.١٩٩٦ىد / ١٤١٦، ١أحسج الجسال، السكت ة التجارية، مكة السكخمة، ط
ىدددد ، ٩٣٥ا دددغ شػلدددػن:  دددسذ الدددجيغ دمحم  دددغ شػلدددػن الردددالح  الجمذدددق  ت 

١٥٤٦.  
الصال  لدغا السشاص ، تحقيدق دمحم أحسدج دىسدان، خالدج دمحم دىسدان،  نقج(  ١٥) 

 م١٩٢٩ىد / ١٤١٢، ١السعاصخ،  يخوت، ط دار الفكخ 
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ىدد / ٩٢٢عد الجيغ ا غ فيدج: ) ع دج العديدد  دغ عسدخ  دغ دمحم  دغ فيدج السكد  ت 
  .م (١٥١٦

تحقيق فييع دمحم  دمتػت، جامعدة  السخام ب خ ار سمصشة ال مج الحخام،غاية (  ١٦) 
 .م١٩٨٦ه/ ١٤2٦، ١أم القخى، مكة، ط 

 م( ١٤٢٨ىد / ٨٣٢لفاس  السك  )ت الفاس : تق  الجيغ دمحم  غ احسج ا
الدىػر السقتصفدة مدغ تداريخ مكدة السذدخفو، تحقيدق د عمد  عسدخ، مكت دة (  ١٧) 

 .٢22١ىد / ١٤٢٢، ١الثقافة الجيشية، القاىخة، ط 
، ١ دددفاء الغدددخام ب خ دددار ال مدددج الحدددخام، دار الكتددد  العمسيدددة  يدددخوت، ط (  ١٨) 

 م.٢222ىد ، ١٤٢١
تاريخ ال مج األميغ، تحقيق فعاد سديج، معسددة الخسدالة،  العقج الثسيغ ف (  ١٩) 

 م.١٩٨٦ىد / ١٤2٦، ٢ يخوت، ط 
 م (. ١٤٨2ىد/ ٨٨٥ا غ فيج: ) نجع الجيغ عسخ  غ فيج السك  ت 

الدجر الكسدديغ  ددحيا العقددج الثسدديغ فد  تدداريخ ال مددج االمدديغ، دراسددة وتحقيددق (  ٢2) 
ىدد ١٤٢١، ١حجيثدة، مكدة، طع ج السمظ  غ ع ج هللا  غ دىيذ، مكت ة الشيزدة ال

 م.٢222/
 م ( ١٤١٥ىد / ٨١٧الفيخوزآبادى: ) مجج الجيغ أ ػ شاىخ دمحم  غ يعقػب ت 

ىدددددد / ١٤٢٦، ٨القدددددامػس السحددددديط، معسددددددة الخسدددددالة،  يدددددخوت، ط (  ٢١) 
 .م٢22٥

  م (. ١٤١٨ىد /  ٨٢١) أحسج  غ عم  ت  القمقذشجى:
ىدد  ١٣٣٢، السص عة األميخية، القداىخة، ص ح األعذ  ف  صشاعة اإلنذا(  ٢٢) 
 م  ١٩١٤/ 

  .م ( ٨٦٤ىد /  ٢٦١مدمع: ) أ ػ الحدغ مدمع  غ الحجاج القذيخى ت 
صددحيح مدددمع، تحقيددق دمحم فددعاد ع ددج ال دداق ، دار إحيدداء التددخاث العخبدد  (  ٢٣) 

  يخوت، د . ت. 
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 م (. ١٤٤١ىد /  ٨٤٥السقخيدى: ) تق  الجيغ أحسج  غ عم   غ ع ج القادر ت 
درر العقػد الفخيجة ف  تخاجع األعيدان السفيدجة ، تحقيدق محسدػد الجميمد ، (  ٢٤) 

  م. ٢22٢ىد /  ١٤٢٣، ١دار الغخب اإلسالم ،  يخوت، ط 
 م. ١٢2٩ىد / ٦2٦ا غ مسات : األسعج  غ مسات  الػزيخ األيػب  ت 

قػانيغ الجواويغ، الييئة العامة لقرػر الثقافدة، القداىخة، سمددة الدخدا خ، (  ٢٥) 
 .٢2٩عجد 

ىددد / ٦٢٦يدداقػت الحسددػى: ) ددياب الددجيغ أ ددػ ع ددج هللا يدداقػت الحسددػى الخومدد  
 م (.١٢٦٣

 م . ١٩٧٧ىد /  ١،١٣٩٧معجع ال مجان، دار صادر،  يخوت، ط (  ٢٦) 
 ثاويًا: ادلزاجع.

 : ال يػم  إسساعيا الذخبيش 
مالك ف  الجولة اإلسالمية ) عرخ سالشيغ السساليظ( الييئة مرادرة األ(  ٢٧) 

 م.١٩٩٧السرخية العامة لكتاب، القاىخة، ط ا، 

 انصػن بذارة قيقانػ.
ججول الدشيغ اليجخية وما يػافقيا مغ الدشيغ السيالدية، دار السذخل، (  ٢٨) 

 م.١٩٩٧، ٣ يخوت، ط 
 أيسغ فعاد سيج: 

الكتاب العخب  السخصػط وعمع السخصػشات ، الجار السرخية الم شانية، (  ٢٩) 
 .م ١٩٩٧ىد /  ١٤١٨، ١القاىخة ، ط 

 حدغ ال ا ا: 
، ١مجخا إل  اآلثار اإلسالمية، دار الشيزة العخبية، القاىخة، ط (  ٣2) 

 م. ١٩٨٨
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 حديغ معنذ: 
الػشش  لمثقافة ، السجمذ ٣٧السداجج، سمدمة عالع السعخفة، عجد (  ٣١) 

 .م١٩٨١والفشػن واآلداب، الكػيت ، 
 سعيج ع ج الفتاح عا ػر: 

، ٢العرخ السساليك  ف  مرخ والذام، دار الشيزة العخبية، القاىخة، ط (  ٣٢) 
 .م١٩٧٦

 صفاء حافظ ع ج الفتاح: 
السػان  والثغػر السرخية مغ الفتح اإلسالم  حت  نياية العرخ (  ٣٣) 

 .، الييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة، سدمة تاريخ السرخييغالفاشس 
 صف  عم  دمحم ع ج هللا: 

مجن مرخ الرشاعية ف  العرخ اإلسالم  إل  نياية عرخ الفاشسييغ، (  ٣٤) 
، ١٦٩الييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة، سمدمة تاريخ السرخييغ، عجد 

 م٢222
 شخفو ع ج العديد الع يكان.

الحياة العمسية واالجتساعية ف  مكة ف  القخنيغ الداب  والثامغ لميجخة، (  ٣٥ )
 م.١٩٩٦ىد / ١٤١٤مكت ة السمظ فيج الػششية، الخياض 

 ع ج الخحسغ مجيخس السجيخس.
د  ١٢٥2ىد / ٩٢٣د  ٦٤٨السجيشة السشػرة ف  العرخ السسمػك  )(  ٣٦) 

والجراسات اإلسالمية،  م ( دراسة تاريخية، مخكد السمظ فيرا لم حػث١٥١٧
 م. ٢22١ىد / ١٤٢٢الخياض، 

 ع ج الدتار الحمػج : 
 م١٩٨٩ىد/ ١٤2٩، ٢السخصػط العخب ، مكت ة مر اح، ججة، ط (  ٣٧) 
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 دمحم أ ػ زىخة: 
محاضخات ف  الػقح، جامعة الجول العخبية، معيج الجراسات العخبية (  ٣٨) 

 .م١٩٥٩، ١العالية، ط 
  دمحم أحسج دىسان.

معجع األلفا  التاريخية ف  العرخ السسمػك ، دار الفكخ السعاصخ ، (  ٣٩) 
 م. ١٩٩2ىد / ١٤١2، ١ يخوت، ط 

 دمحم الجييش : 
أحياء القاىخة القجيسة وآثارىا اإلسالمية " ح  باب ال حخ " دار الػفاء (  ٤2) 

 م.٢222ىد/ ١٤٢١، ١لمص اعة والشذخ، السشرػرة، ط 
 : دمحم شاىخ الكخدى السك 

التاريخ القػيع لسكة وبيت هللا الكخيع، مكت ة الشيزة الحجيثة، مكة، ط (  ٤١) 
 .م٢222ىد / ١٤٢2، ١

 دمحم ع ج الدتار عثسان: 
، السجمذ الػشش  ١٢٨السعخفة، عجد  عالسجيشة اإلسالمية، سمدمة عال(  ٤٢) 

 .م١٩٨٨لمثقافة والفشػن واآلداب، الكػيت ، 
 دمحم ع ج الغش  األ قخ: 

تجار التػا ا ف  مرخ ف  العرخ السسمػك ، الييئة السرخية العامة (  ٤٣) 
 م١٩٩٩، ١٣٧لمكتاب، القاىخة، سمدمة تاريخ السرخيغ، العجد 

 دمحم عسارة: 
قامػس السرصمحات االقترادية ف  الحزارة اإلسالمية، دار الذخول، (  ٤٤) 

 .م١٩٩٣ىد، ١٤١٣، ١القاىخة، ط 
 محسػد زرل سميع: 

مكت ة األداب القاىخة،  عرخ سالشيغ السساليظ ونتاجو العسمي واألد ي ( ٤٥) 
 .م١٩٦٢ىد/ ١٣٨١، ٢ط
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 محسػد حامج الحديش :  
م ١٧٩٨/  ١٥١٧األس مة العثسانية بسجيشة القاىخة ف  العرخ العثسان  (  ٤٦) 

 .، مكت ة مج ػل ، القاىخة، د. ت
 مرصف  ع ج الكخيع الخصي .

 ١واأللقاب التاريخية، معسدة الخسالة،  يخوت ، ط معجع السرصمحات  (  ٤٧) 
 م.١٩٩١ىد /  ١٤١٦

 ثانثًا: انزسائم انعهميت.
 رسائم ادلاجستري:

 حديغ ع ج العديد حديغ: 
الخباط ف  مكة مشح ال جايات حت  نياية العرخ السسمػك  دراسة تاريخية (  ٤٨) 

لجراسات اإلسالمية، حزارية، رسالة ماجدتيخ، جامعة أم القخى، كمية الذخيعة وا
 م،١٩٩٥ىد / ١٤١٦الدعػدية، 

 دغ حدان: حخالج م
ىد / ٩٢٣ىد د ٦٤٨الحياة العمسية ف  الحجاز خالل العرخ السسمػك  (  ٤٩) 

م، رسالة ماجدتيخ كمية الذخيعة والجراسات اإلسالمية، جامعة ١٥١٧م د ١٢٥2
 .م١٩٩٣ىد / ١٤١٣أم القخى ، مكة، 

 ىيع دمحم: خاسعاد إ 
ىد /  ٩٢٣د  ٦٤٨الشذاط التجارى ف  مكة السكخمة ف  العرخ السسمػك  (  ٥2) 

، جامعة ةكمية الذخيعة والجراسات اإلسالميم، رسالة ماجدتيخ، ١٥١٧د  ١٢٥2
 .م١٩٨٥ىد / ١٤2٥أم القخى، مكة السكخمة، 

 دمحم شو صالح بكخى: 
امعة أم م، رسالة ماجدتيخ، ج١٥١٧د  ١٤٥٤ىد / ٩٣٢د  ٨٥٩الحجاز (  ٥١) 

 م.١٩٩2ىد ، ١٤١2القخى، كمية الذخيعة والجراسات اإلسالمية، 
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 :دمحم عم  فييع  يػم 
غ الذخيفيغ ف  مرخ إبان العرخ العثسان  ف  الفتخة مخررات الحخمي(  ٥٢)  

م، رسالة ماجدتيخ ، كمية المغة العخبية  ١٨2٥د  ١٥١٧ىد / ١٢٢2د  ٩٢٣مغ 
 .م١٩٩٩ىد / ١٤١٩بالقاىخة، 

 انذكتُراي رسائم
 أحسج ىا ع أحسج  جر يش : 

د ١٢٥2ىد / ٩٢٣د  ٦٤٨عرخ السسمػك  أوقاف الحخميغ الذخيفيغ ف  ال(  ٥٣) 
دور أر يف القاىخة،  م ( دراسة تاريخية د حزارية د وثا قية د مغ واق ١٥١٧

ىد / ١٤٢١، كمية الذخيعة والجراسات اإلسالمية، جامعة أم القخى،اهرسالة دكتػر 
 .م٢22١

 ػزية حديغ مصخ: ف
تاريخ عسارة السدجج الحخام مغ العرخ الع اس  الثان  حت  العرخ (  ٥٤) 

العثسان ، رسالة دكتػراة، كمية الذخيعة والجراسات اإلسالمية، جامعة أم القخى، 
 .م١٩٨٦ىد / ١٤2٦مكة، 

 مرصف  دمحم ع ج الش  : 
، رسالة غ الذخيفيغ ف  مرخ ف  العرخ األيػب مخررات الحخمي(  ٥٥) 

 .٥١م، ص ٢2١٦ىد / ١٤٣٧دكتػراة، كمية المغة العخبية، بالقاىخة،  
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: احلُنياث.  خامساً
 محسػد الديج محسػد: 

دور السرخييغ السياجخيغ إل  القاىخة ف  الػراقة إبان القخن التاس  (  ٥٦) 
ليا  اليجخى، بحث مشذػر بسجمة قصاض كميات المغة العخبية والذع  السشاضخه

 .م٢2١٢العجد الدادس،
ف  ضػء كتاب الزػء الالم  لمدخاوى ) القخن  وضا ف السرخييغ بسكة(  ٥٧) 

حػلية كمية اآلداب، جامعة  ش   ،التاس  اليجخى / الخامذ عذخ السيالدى (
 م.٢2١٥، ٢، ج ٤سػيح، م  

: انكتب ادلرتمجتساد  ساً
 الكدشجر ستي تذفيتر: 

سمدة عالع السعخفة، عجد  تخجسة دمحم م . األرناؤوط،  تاريخ الكتاب،(  ٥٨) 
 .م١٩٣٩ىد/ ١٤١٣، السجمذ الػشش  لمثقافة والفشػن واآلداب، الكػيت، ١٦٩

 ك: سشػك ىػر خخونية: 
صفحات مغ تاريخ مكة السكخمة، تخجسة: عم  عػدة الذيػخ، دارة السمظ (  ٥٩) 

 .ىد١٤١٩ع ج العديد، الدعػدية، 
ا: مُاقع 

ً
 شبكت ادلعهُماث انذَنيت ) االورتوج (.سابع
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