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 ِمدِح

سػيداا محمػد أشػرؼ المرسػميف ، والصػةة والسػةـ عمػي  رب العالميفالحمد هلل      
  وعمي آله وصحبه الطيبيف الطػارريف ، ومػف دعػا بدعوتػه وتمسػؾ بسػاته إلػي ،

            يـو الديف .
 وبعد،،،

فمقػػد شػػرؼ اهلل سػػبحااه وتعػػالي مكػػة بالبيػػت الحػػراـ ولعمػػه  بمػػة لممسػػمميف         
، وعمػػي مػػر (  ( ومهػوي أفدػػدتهـ ، وأحػػب البقػاع لػػرب العػػالميف ورسػػوله األمػيف 

العصور كاف االرتماـ بمكة مف لميع الاػواحي أمػرًا محببػاً  لػدي لميػع المسػمميف ، 
العػالـ اسسػةمي ال يتحقػؽ لهػا ذلػؾ إال مػف  ةوكاات الدوؿ التػي تتاػافس عمػي زعامػ

 خةؿ السيطرة عمي الحرميف الشريفيف .
و ػد كااػت دولػػة المماليػؾ مػف الػػدوؿ اسسػةمية التػي فػػازت بشػرؼ اسشػػراؼ         

السياسػػية ، ومػػف ألػػؿ تلبيػػت سػػمطااهـ  اعمػػي مكػػة ومقدسػػاتها ، فارتمػػت بشػػؤواه
وتوسيع افوذرـ ، عمد سةطيف المماليؾ بيف الفياة والفياة إلي عػزؿ  أشػراؼ مكػة 

الواسػػعة  تواساعػػاـ عمػػيهـ باس طاعػػا وتعيػػيف البػػديؿ لهػػـ مػػاهـ ، أو إرسػػاؿ األمػػواؿ
لمحصوؿ عمي والدهـ ، وكؿ رذا يتـ عف طريػؽ المملػؿ السياسػي لمدولػة ورػو أميػر 
الحج المصري ،  لذلؾ كاات  العة ة بيف أشراؼ مكة وأمير الحج تتلاذب بيف المػد 
واللػػزر ، كمػػا كػػاف ألميػػر الحػػج دور فػػي القضػػاء عمػػي أي محاولػػة مػػف  بػػؿ الػػدوؿ 

 مية األخرى لمسيطرة عمي مكة .اسسة
ولما كاات مكة  تعتمد  ا تصاديًا عمي التلارة  فقد ارتـ أمراء الحػج بتػيميف         

الطرؽ لمقوافؿ التلارية التي كاات تسمؾ افس طريؽ الحج ، فارتموا بإاشػاء اببػار 
ة عمي طوؿ الطريؽ رذا باسضافة إلي المؤسسػات التلاريػة التػي تخػدـ حركػة التلػار 
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في مكة ، فضًة عف لهودرـ المستمرة في رفػع المعااػاة عػف كارػؿ سػكاف مكػة فػي 
 أو ات األزمات اال تصادية .

وفي الحياة االلتماعية  اـ  أمراء الحج بدور مهـ فػي رعايػة سػكاف مكػة عمػي      
اشاء العديد مف المؤسسات التي تخدـ الملتمع .  اختةؼ طبقاتهـ ،  وا 

ااحية الدياية بمكة تفوؽ كؿ الاواحي ، حيث أف كػؿ مػا يػتـ فػي و د كاات ال        
مكة مف لميع الولوه مرتبط ارتباطًا وليقًا بالااحية الدياية ، لذلؾ عمػؿ أمػراء الحػج 
عمي االرتماـ بعمارة المسلد الحراـ والكعبة المشػرفة وييررمػا مػف المقدسػات ، كمػا 

الػدياي يمػزمهـ بالمسػدولية تلػاه مػا ارتموا بالوظادؼ الدياية بمكة . وكػاف شػعوررـ 
 ظهر بمكة مف بدع وماكرات فعمموا عمي إزالتها .

ولما كاف الحج موسػـ عمميػًا ولقافيػًا يتػيم لممسػمميف االلتقػاء والتلمػع فػي          
حمقػػات المسػػلد الحػػراـ لتػػدريس وتمقػػي العمػػـو المختمفػػة ، فقػػد أسػػهـ أمػػراء الحػػج 

اللقػافي بإاشػاء العديػد مػف المؤسسػات التعميميػة   المصري في ترسيخ عممية التة ي
 وخصصوا لها األو اؼ التي تضمف استمراررا في أداء  دوررا . 

فالد أف أمراء الحج المصػري كػاف لهػـ دور مهػـ بمكػة فػي مختمػؼ الاػواحي         
ومػػػف ألػػػؿ إيضػػػاح رػػػذا الػػػدور لػػػاءت رػػػذه الدراسػػػة بعاػػػواف    الػػػدور السياسػػػي 

رػػػ/ ٖٕٜ-ٛٗٙالحػػج المصػػري فػػي مكػػة فػػي العصػػر المممػػوكي  والحضػػاري ألمػػراء 
   ـ ( .ٚٔ٘ٔ-ٕٓ٘ٔ
 ، وخاتمة. فصوؿو د  سمت رذا البحث إلي تمهيد ، وأربعة     
ففي التمهيد : تحدلت عف إمارة الحج المصري في العصر المممػوكي مػف حيػث      

لحػػػج، لػػػه فػػػي رحمػػػة ا فكمػػػؼ بهػػػا ، والمعػػػاواومتعيػػػيف أميػػػر الحػػػج ، والمهػػػاـ ال
 ومخصصات أمير الحج ، ومراسـ االحتفاؿ بخروج ركب الحج .

األوؿ : فهػػػو عػػػف  أ دور أمػػػراء الحػػػج المصػػػري فػػػي الحيػػػاة  الفصػػػؿوأمػػػا          
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السياسػػية فػػي مكػػة أ فتحػػدلت عػػف أحػػواؿ مكػػة السياسػػية ، ودور أمػػراء الحػػج فػػي 
الحػج السياسػي ، لػـ ذكػرت افػوذ أمػراء  ؼالصراع بػيف األشػراؼ ، وعة ػتهـ باألشػرا

 في مكة ، ودوررـ في الدعاية السياسية وااليتياالت .
اللػػااي : تحػػدلت عػػف أ دور أمػػراء الحػػج المصػػري فػػي الحيػػاة  الفصػػؿوفػػي         

اال تصادية في مكة أ فذكرت دوررـ في الاشاط التلػاري مػف حيػث االرتمػاـ بػالطرؽ  
لغاء المكوس ، لػـ تحػد اشاء المؤسسات التلارية ، وا  لت عػف دوررػـ فػي األزمػات وا 

 اال تصادية .
اللالػػػث : فقػػػد خصصػػػته لمحػػػديث عػػػف  أ دور أمػػػراء الحػػػج  الفصػػػؿوأمػػػا          

عااصػر السػكاف  ؼالمصري في الحيػاة االلتماعيػة  فػي مكػة أ ملػؿ االرتمػاـ بمختمػ
مف أشراؼ وملاوريف وفقراء ، ودوررػـ فػي إاشػاء المؤسسػات االلتماعيػة والرعايػة 

 مرافؽ العامة .الصحية وال
الرابع : تااولت أ دور أمراء الحج المصري في الحياة الدياية  الفصؿوفي        

والعممية أ وذكرت فيه دوررـ في اسصةحات في المسلد الحراـ والكعبة المشرفة  
والوظادؼ الدياية ، ودوررـ في إزالة البدع والماكرات ، لـ تحدلت عف دوررـ في 

 تملمة في إاشاء العديد مف المؤسسات التعميمية.        الحياة العممية الم
وأخيرا لاءت الخاتمة متضماة أرـ الاتادج التي توصمت إليها مف خةؿ رذه      

 الدراسة .
و د اعتمدت في إعداد رذا البحث عمي عدد مف المصادر والمرالع العربية       

 والمعربة ألبتها في اهاية البحث .
أف يوفؽ  –سبحااه  –إف الكماؿ هلل وحده عز ولؿ ، وأسيله وبعد ف         

اللميع لما يحبه ويرضاه ، وأف يلعؿ عممي خالصا لولهه الكريـ ، إاه سميع 
  ريب مليب الدعاء ،،،
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 متهٍد
 إِارج احلح ادلصري يف اٌعصر ادلٍّىوً

إمارة الحج مف أعظـ المراتب السياسية التػي تتميػز بحسػف التػدبير ، وابػوغ 
، فمػـ يكػف  (ٔ تفكير ، ورلاحة العقؿ ، وسداد الرأي ألاها مف ألؿ المراتب الدياية ال

ماصب أمير الحج ماصبًا سهًة ، وال اختياره أمرًا رياًا ، ولوال عظـ رذه المهمة لمػا 
( أ رب الااس إليه ، وذلؾ في العاـ  ( إلى أبي بكر الصديؽ    أوكمها الابي   

، وفػي العػاـ العاشػر لمهلػرة  (ٕ أوؿ أميػر لمحػج فػي اسسػةـ التاسع لمهلػرة ، فكػاف 
( أمر الحج ولـ يولها أحد ييره ، وماذ ذلؾ الحيف أصبم تعييف أمر  تولى الابي  

الحػػج سػػاة متبعػػة يقمػػدرا ولػػي األمػػر لمػػف يػػرى فيػػه الصػػةح والدرايػػة بكيفيػػة رعايػػة 
 .  (ٖ مصالم المسمميف ، رذا إذا لـ يخرج ولي األمر بافسه 

و د كاف أصحاب األمر يبحلوف عػف المسػتحقيف واألكفػاء لواليػة إمػرة الحػج  
ألاه ماصب لميؿ وابيؿ ، يلتمع تحت إمرته العمماء والفقهاء ، واألولياء والصمحاء 
، والقوي والضعيؼ ، والرلاؿ والاساء ؛ لذلؾ ولب اختيار مف لبت اسػتقامة أحوالػه 

 .  (ٗ ، واختبر في دياه وأفعاله 

                                           

اللزيػػػري : درر الفرادػػػد الماظمػػػة فػػػي أخبػػػار الحػػػاج وطريػػػؽ مكػػػة المعظمػػػة ، ماشػػػورات دار  (ٔ 
  . ٕٚٔ/  ٔـ ، ٖٜٛٔرػ / ٖٓٗٔ،  ٔليمامة لمبحث والترلمة ، الرياض ، طا

  .ٕ٘٘/  ٗـ ، ٜ٘ٚٔرػ / ٜٖ٘ٔابف رشاـ : السيرة الابوية ، دار الليؿ ، بيروت ،  (ٕ 

،  ٕالمػػاوردي : األحكػػاـ السػػمطااية والواليػػات الديايػػة ، مطبعػػة مصػػطفى البػػابي الحمبػػي ، ط (ٖ 
دوي محمد فهد : تػاريخ أمػراء الحػاج ، ملمػة المػورد ، دار  . ب ٔٔـ ، صػٜٙٙٔرػ / ٖٙٛٔ

 . ٓٛٔـ ، صػٜٔٛٔرػ /ٔٓٗٔ، ٗ، العدد  ٜ، الملمد 

إبراريـ رفعت باشا : مرآة الحرميف أو الرحةت الحلازية والحج ومشاعره الديايػة ، دار الكتػب  (ٗ 
 . ٜٕٙ/  ٕـ ، ٕٜ٘ٔرػ / ٖٗٗٔ،  ٔالمصرية ، القاررة ، ط
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 تعٍني أِري احلح ادلصري يف اٌعصر ادلٍّىوً :
ـ ( ؛ ٜٗٔٔرػػػ   ٜٔ٘لػػـ يعػػرؼ ماصػػب أميػػر الحػػج المصػػري إال فػػي سػػاة 

، حيػػث اػػودي فػػي القػػاررة بػػيف الشػػريؼ                       (ٔ أي فػػي عصػػر صػػةح الػػديف األيػػوبي 
اليػـو ، مقػّدـ عمػى الحػج ، وخػّيـ عمػى سػقاية ريػداف بماطقػة العباسػية  (ٕ ابف لعمب

 .  (ٖ فيخذ الااس يتلمعوف رااؾ ، لـ خرج بهـ إلي  مكة ألداء فريضة الحج 
وكػػاف بعػػض  ػػادة العصػػر األيػػوبي يتولػػوف وظيفػػة إمػػارة الحػػج  ايابػػة عػػف 
سػػمطاف مصػػر ، فػػي حػػيف يتػػولى أميػػر الحػػج العرا ػػي ، المرسػػؿ مػػف  بػػؿ الخميفػػة 

سمة مػف  بػؿ األيػوبييف سػواء العباسي ، الزعامة عمى لميع  وافؿ الحج األخرى المر 
مف مصر أو الشاـ أو اليميف ، فمـ يكػف مػف حػؽ أمػراء رػذه القوافػؿ رفػع رايػة ييػر 
راية الخميفة عمى لبؿ عرفات ، ورػذا يػدؿ عمػى خضػوع أميػر الحػج خضػوعًا مباشػرًا 

 .  (ٗ لمخميفة العباسي 

                                           

الديف أبو المظفر بف الـ الديف أيوب بف شاذي بف يعقوب الدوياي التكريتي ، ولػد سػاة  رو:  صةح (ٔ 
ـ (  ،  دـ  مع عمه أسد الػديف شػيركوه إلػي مصػر ، و ضػى عمػى الدولػة الفاطميػة ٖٚٔٔرػ   ٕٖ٘
ـ ( ، وممػػؾ الػػبةد ويػػزا الفػػراج مػػرات عديػػدة ، وفػػتم كليػػرًا مػػف المػػدف ، ورػػو ٔٚٔٔرػػػ   ٚٙ٘سػػاة 

ـ ( ، تػػوفي صػػةح الػػديف  بدمشػػؽ  سػػاة ٕٓ٘ٔ-ٔٚٔٔرػػػ/ٛٗٙ-ٚٙ٘دولػػة األيوبيػػة   مؤسػػس ال
ـ( ابف خمكاف : وفيات األعياف وأاباء أبااء الزماف ، تحقيؽ : إحسػاف عبػاس ، دار ٜ٘ٔٔرػ   ٕٜ٘

، زامبػػػاور : معلػػػـ أاسػػػاب واألسػػػرات الحاكمػػػة فػػػي ٕٙٓ- ٜٖٔ/  ٚصػػػادر ، بيػػػروت ،   د.ت ( ، 
أخرلػػه د. زكػػي محمػػد حسػػف ، وآخػػروف ، دار الرادػػد العربػػي ، بيػػروت ، لباػػاف ، التػػاريخ اسسػػةمي ، 

  . ٓ٘ٔـ ، صػٜٓٛٔرػ / ٓٓٗٔ

  لـ أعلر له عمى ترلمة فيما لدي مف مصادر. (ٕ 

 . ٕٙٔـ ، صػٕٕٓٓأحمد فؤاد سيد : تاريخ مصر اسسةمية ، مكتبة مدبولي ، القاررة ،  (ٖ 

ة  ػخ البمػد األمػيف ، تحقيػؽ : فػؤاد سػيد وآخػروف ، ة مؤسسػة الرسالػالفاسي : العقػد اللمػيف فػي تػاري (ٗ 
 . ٕٙٙ،  ٕ٘ٙ/  ٔد ، ػ، اللزيري : درر الفراد ٜٛٔ/  ٔـ ، ٜٙٛٔ -رػ ٙٓٗٔ،  ٕبيروت ، ط
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اف ، وفي عصر سةطيف المماليؾ كاف اختيار أمير الحج يتـ مف  بؿ السمط
حػافًة وتقػدـ فيػه المشػروبات ،  (ٕ يقيـ السمطاف سػماطا  (ٔ ففي ليمة المولد الابوي 

فييخػػذ السػػمطاف  ػػدحًا مػػف الشػػراب يشػػرب بعضػػه ويحػػتفظ بالبػػا ي ل ميػػر الػػذي يػػتـ 
اختيػاره ليكػوف أميػرا لمحػج ، فػإذا مػا أعطػى الػذي اختػاره الكػوب ، عػرؼ أاػه األميػػر  

 .  (ٖ رع الحاضروف إلى تهادته فيقـو بشكر السمطاف ، ويسا
داـ ػر وااعػػاز عػف مصػػةد الحلػد بػػث بعػػحي –ة ػػػذه الرحمػػػة رػواظرًا لصعوب

ؿ ػػػه إذا فشػاف وعقابػػط السمطػػف سخػػًة عػػػف ومقومات الحياة في الطريؽ ، فضػاألم
ادرًا ما ػػا ، واػػذروف عاهػػا يعتػػيف بهػف المكمفػػكاف كلير م –ه ػي مهمتػج فػػر الحػػأمي
ف ػوي وعيّ ػػد الابػػـ المولػػـ ( أ ئٚٗٔرػ   ٙٚٛة ػػي ساػذررـ ، ففػاف عػؿ السمطػيقب

ر ػاألميػػ (ٗ ـ ( ٜ٘ٗٔ – ٚٙٗٔرػػػ  ٜٔٓ – ٕٚٛ   اي المحمػػوديػاف  ايتبػػػالسمطػػ
                                           

بالمولػػد الابػػوي ماػػذ العصػػر الفػػاطمي بمصػػر واسػػتمر ولػػود رػػذا االحتفػػاؿ إلػػى  ؿظهػػر االحتفػػا (ٔ 
رػػذا الػػذي يػػتـ فيػػه تعيػػيف أميػػر الحػػج فقػػد اختمػػؼ الوضػػع  يوماػػا رػػذا ، ولػػـ يكػػف يػػوـ المولػػد

وأصبم التعييف يتـ حسب ما يرى السمطاف ، فملًة عييف السمطاف  ااصوه الغوري أميػر الحػج 
ـ ( فػػػي يػػػوـ االلاػػػيف لالػػػث ٗٔ٘ٔرػػػػ   ٕٜٓالمصػػػري األميػػػر طقطبػػػاي اادػػػب القمعػػػة سػػػاة 

ادع الػػدرور ، تحقيػػؽ : محمػػد ابػػف إيػػاس : بػػدادع الزرػػور فػػي و ػػ وعشػػريف مػػف شػػهر محػػـر .
                 ـ ،ٜٗٛٔ – ٕٜٛٔ،  ٖمصػػػطفى زيػػػادة ، الهيدػػػة المصػػػرية العامػػػة لمكتػػػاب ، القػػػاررة ، ط

ٗ  /ٕٙٔ . 

سماط : لمػع أسػمطة ، ورػو كػؿ مػا يمػد مػف أوااػي الطعػاـ فػي المػ دب ، أو مػا يبسػط عمػى  (ٕ 
يـ الخطيػب : معلػـ المصػطمحات األرض لوضع األطعمة ولموس ابكميف . مصطفى عبد الكػر 

 . ٕٛ٘ـ ، صػٜٜٙٔرػ/ٙٔٗٔ،  ٔواأللقاب التاريخية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

 . ٕٚٙ، صػ ٕ، ؽ ٔ، لػ مصدر سابؽ، ابف إياس :  ٕ٘ٔ/  ٔ،  مصدر سابؽاللزيري :  (ٖ 

ركسػي ، تسػمطف رو : الممؾ األشرؼ سيؼ الديف ، أبو الاصر ،  ايتباي المحمػودي ، الظػارري ، الل (ٗ 
ـ ( ، ولػػه الكليػػر مػػف األعمػػاؿ واسصػػةحات والماشػػ ت فػػي مصػػر وخارلهػػا ، ٚٙٗٔرػػػ   ٕٚٛسػػاة 

ـ ( .السػػخاوي : الضػػوء الةمػػع ألرػػؿ القػػرف التاسػػع ، ماشػػورات مكتبػػة ٜ٘ٗٔرػػػ   ٜٔٓتػػوفى سػػاة 
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 (ٕ فاعتذر لمسمطاف بعدـ  درته عمي السػفر فيعفػاه وولػي ييػره  (ٔ برسباي الشرفي 
 . 

ر الحػػػج المصػػػري يوسػػػؼ ػذر أميػػػػـ ( اعتػػػٕٔ٘ٔ   رػػػػ ٜٛٔة ػي ساػػػػوفػػػ
رػػػ / ٕٕٜ – ٜٙٓلمسػػمطاف  ااصػػوه الغػػوري    (ٗ شػػاد الشػػراب خااػػاه (ٖ الااصػػري 
 . (ٙ ؿ اعتذاره ػـ يقبػدرة فمػدـ القػواشتكى له واعتذر بع (٘ ـ ( ٙٔ٘ٔ – ٔٓ٘ٔ

      أميػػر الحػػج المصػػري عمػػر ابػػف الممػػؾ الماصػػور علمػػاف بػػف   روعاػػدما اعتػػذ
ـ ( مف السمطاف  ااصوه الغػوري وبكػى وشػكا لفقػره ٗٔ٘ٔرػ   ٕٜٓساة (ٚ لقمؽ 

                                                                                                           

  . ٕٖٗ/ ٖ، ابف إياس : بدادع الزرور، ٕٙٓ/  ٙالحياة ، بيروت   د.ت( ، 

               رػػػػػ ٚٚٛميػػػػر برسػػػػباي الشػػػػرفي يػػػػواس الػػػػدوادار ، اسػػػػتادار الصػػػػحبة وأميػػػػر الحػػػػج سػػػػاة رػػػػو : األ (ٔ 
ـ ( ، وكاف رسػوؿ السػمطاف إلػى ممػؾ الػرـو ، تػوفى فػي عػاـ حلػه ، وكػاف مػف خيػار أباػاء ٕٚٗٔ  

 . ٓٔ/  ٖلاسه .  السخاوي : مصدر سابؽ ، 

  . ٖٙ/  ٖابف إياس : مصدر سابؽ ،  (ٕ 

  له عمى ترلمة فيما لدي مف مصادر. لـ أعلر (ٖ 

شاد : مفتش ومرالػع الحسػابات ، والشػراب خااػاه رػو بيػت الشػراب ، ويحػوي مختمػؼ أاػواع األشػربة  (ٗ 
وماها األدوية التي يحتاج إليها السمطاف ، فضًة عف األوااي الافيسة المصاوعة مف الصياي الفاخر. 

 –ـ ٖٕٜٔهيدػػػة المصػػػرية العامػػػة لمكتػػػاب ، القػػػاررة ، الاػػػويري : اهايػػػة األرب فػػػي فاػػػوف األدب ، ال
، القمقشػػػادي : صػػػبم األعشػػػى فػػػي صػػػااعة االاشػػػا ، دار الكتػػػب المصػػػرية ،  ٕٕٗ/  ٛـ ، ٜٜٗٔ
  . ٓٔ/  ٗـ ، ٕٜٓٔ – ٜٓٔٔالقاررة 

ـ ( ولقػب بالممػؾ األشػرؼ ، ٔٓ٘ٔرػػ   ٜٙٓرو : أبػو الاصػر  ااصػوه الغػوري تػولى السػمطاة سػاة  (٘ 
خمس عشرة ساة وتسعة أشهر ، وكاف لبارًا كلير القتػؿ والسػفؾ ولػه عػدة مبػاف فػي مصػر في اـ بها 

ـ ( .ابػف العمػاد : شػذرات الػذرب فػي أخبػار مػف ذرػب ، ٙٔ٘ٔرػػ   ٕٕٜوبةد الحلاز ، مػات سػاة 
 . ٜ٘ٔ/  ٔـ ، ٜٙٛٔرػ /ٙٓٗٔ  ٔبيروت ، ط –حققه محمود األرااؤوط ، دار ابف كلير ، دمشؽ 

 . ٕٕٙ/  ٗبدادع الزرور ،  ابف إياس : (ٙ 

 لـ أعلر له عمى ترلمة فيما لدي مف مصادر. (ٚ 
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 . (ٔ ، لـ يمتفت السمطاف إلى شكواه ولـ يرؽ لبكاده 
المماليػؾ   وكاات مراسـ تعييف أمير الحج مف الحفةت األساسية في عصر 

األلعػػاب  ( . كمػػا تقػػاـ بعػػض كػػاف يتمػػى فيهػػا القػػرآف الكػػريـ وسػػيرة الابػػي    ، إذ
 .   (ٕ األلوؼ   الترفيهية التي يؤديها المماليؾ وسط لمع مف األمراء مف مقدمي 

 وكاف تكميؼ أمير الحج ياطوي عمى أمريف : 
 .أحدرما سياسي بإضفاء الصفة الشرعية ، فهو يملؿ السمطاف في الحلاز

  (ٖ وابخر دياي ، فهو  ادد ركب الحج المصري 
ي كاف يتولى أمر  افمة الحج أمير واحد ، لـ تغير وفي بداية العصر الممموك

األمػر فػي أواخػر القػرف اللػامف الهلػري / الرابػػع عشػر مػف المػيةد ، حيػث ظهػر مػػا 
، وكػاف أميػر الركػب األوؿ أ ػؿ رتبػة مػف أميػر  (ٗ يسمى بيمير الركب وأمير المحمؿ 

                                           

 . ٖٔٙ/ٗ،  بدادع الزرورابف إياس :  (ٔ 

أمير مادة مقدـ ألؼ : أعمى مراتب األمػراء فػي عصػر المماليػؾ ، ورػذه الرتبػة خاصػة بيربػاب  (ٕ 
عمى ألؼ لاػدي  السيوؼ ويكوف في خدمة صاحبها مادة ممموؾ ، ورو في افس الو ت مقدـ

مف ألااد الحمقة في و ت الحرب . سػعيد عبػد الفتػاح عاشػور : العصػر الممػاليكي فػي مصػر 
 . ٔٓٗـ ، صػٜٜٗٔ،  ٖوالشاـ ، مكتبة األالمو المصرية ، ط

، سػميرة فهمػي عمػي عمػر : إمػارة الحػج فػي مصػر  ٖٕٔ/  ٗالقمقشادي : صبم األعشػى ،  (ٖ 
، عرفػػة عبػػده عمػػى :  ٖٓٔـ ، صػػػٕٔٓٓة لمكتػػاب مصػػر العلماايػػة ، الهيدػػة المصػػرية العامػػ

الوظادؼ الرسمية بركب المحمؿ المصري في عصر سةطيف المماليؾ ، ملمة الحج والعمػرة   
ـ ، ٕ٘ٓٓمػايو  –رػػ / أبريػؿ ٕٙٗٔالرياض ( ، الساة الستوف ، العدد اللالث ، ربيع األوؿ 

 . ٓٚصػ

رمي القمة ، له سػترة مػف الػديباج األسػود المحمؿ :رو عبارة عف ريكؿ مربع مف الخشب ، ر (ٗ 
، والمحمػػؿ مػػف الػػداخؿ صػػاع ببر ػػة مػػف  باألسػػود ، وعمػػي دوادػػره ردبػػه حريريػػة وشػػرا شػػي

القماش المػزركش ، وكتػب عمػي ولهيػه آيػات  رآايػة ،كمػا حػوي المحمػؿ مصػحفيف صػغيريف 
وضعا داخؿ صادوؽ مف الفضػة ، وحمػؿ المحمػؿ عمػي لمػؿ طويػؿ لميػؿ . إبػراريـ حممػي : 
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مدػة ، لػذا كػاف  ، بيامػا كػاف أميػر الحػج أميػر (ٔ المحمؿ فقد كاف يالبًا أمير عشػرة 
 . (ٕ القادد العاـ لقافمة ركب الحج 

ولـ يكف اختيار أمير الحج يتـ عشواديًا بػؿ البػد أف تتػوافر فيػه عػدة شػروط 
ماها : أف يكػوف مسػممًا ، بالغػًا سػف الرشػد خاليػًا مػف العارػات اللسػمية والعقميػة ، 

سضػػافة إلػػى كمػػا يلػػب أف يكػػوف مطاعػػًا ، ذا رأي وشػػلاعة وريبػػة وردايػػة . رػػذا با
القوة في الحكـ بيف الااس والقدرة عمى تافيذ األحكاـ ، ورذا األمػر يتطمػب أف يكػوف 
أمير الحػج لػه درايػة باألحكػاـ الشػرعية فضػًة عػف العػدؿ واألمااػة والػورع والتقػوى ، 
وبمػػا أف رػػذا الماصػػب مػػف أرفػػع المااصػػب فػػي الدولػػة اسسػػةمية فصػػاحبها البػػد أف 

في الحروب ، و ػدرة عمػى أاػواع القتػاؿ حتػى يتلاػى لػه رعايػة  يكوف شلاعًا له خبرة
 .  (ٖ وحماية ضيوؼ بيت اهلل الحراـ 

                                                                                                           

 . ٙٙٔـ ، صػٖٜٜٔمحمؿ ، مكتبة التراث اسسةمي ، القاررة ، ال

أمير عشرة : أحد الرتب الحربية التي يكوف في خدمة صاحبها عشرة مماليؾ ، ويكػوف صػغار  (ٔ 
، سػػعيد عاشػػور :  ٗ/  ٗٔ،  صػػبم االعشػػيالػػوالة مػػف طبقػػة أمػػراء العشػػرات .القمقشػػادى : 

  . ٓٓٗالعصر المماليكي ، صػ

، سػػميرة عمػػر : إمػػارة الحػػج فػػي مصػػر  ٖٜٔمػػد فهػػد : تػػاريخ أمػػراء الحػػاج ، صػػػبػػدوي مح (ٕ 
 . ٓٚ، عرفه عبده : الوظادؼ الرسمية بركب المحمؿ المصري ، صػ ٛٙالعلمااية ، صػ

 . ٕٕ٘/  ٔ، اللزيري : درر الفرادد ،  ٛٓٔالماوردي : األحكاـ السمطااية ، صػ (ٖ 
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 ِهاَ أِري احلح ادلصري يف اٌعصر ادلٍّىوً :
وحتى ال يكوف أمير الحج عرضة لسخط السمطاف عميه إذا فشؿ فػي مهمتػه  

ى مسػتوى المسػدولية كاف البد مف تحديد مهامه بعد تعيياه أميرًا لمحج حتى يرتفع إل
، لػػذا كػػاف عمػػى أميػػر الحػػج  (ٔ  التػػي يتوالرػػا ليرضػػى عاػػه الحلػػاج والسػػمطاف معػػًا 

القياـ بعدة مهاـ إدارية و ضادية ودياية والتماعية وعسكرية ، يؤديها خػةؿ رحمتػه 
 المباركة إلى مكة وري :

لهػا   أعمػىكاف ألمير الحج مهاـ رديسة تتعمؽ بإدارة القافمة بحكـ وظيفته كقادد  -ٔ
، رذا باسضافة إلى ترتيػب عمميػات شػراء واقػؿ المػؤف المرسػمة مػع القافمػة  أو 

كػاف يقػـو    التي ترسؿ  بؿ رحيؿ القافمة إلى الحصوف عمى طوؿ الطريؽ ، كما
 .( ٕ باسشراؼ عمى توزيعها ألااء الرحمة 

كػػاف عمػػى أميػػر الحػػج أف يحصػػى ركػػب الحلػػاج خػػةؿ مسػػيرتهـ وعاػػد اػػزولهـ  -ٕ
طات الركب ، وأف يحػرص عمػيهـ مػف اعتػداءات البػدو القػاطايف عمػى طػوؿ بمح

                                           

ًة: ػط أو لاػاء السػمطاف عمػى أمػراء الحػج المصػري فملػرااؾ العديد مف األملمة تػدؿ عمػى سػخ (ٔ 
               رػػػػ ٗٔٚر بمبػػػاف الشمسػػػي سػػػاة ػا كلػػػرت الشػػػكوى مػػػف أميػػػر الحػػػج المصػػػري األميػػػػعادمػػػ

ـ ( حيػػػث كػػػاف كليػػػر الطمػػػع واسسػػػاءة إلػػػى الحلػػػاج خػػػةؿ الرحمػػػة ، فقػػػبض عميػػػه ٖٗٔٔ  
شكر الحلاج سيرة أمير الحػج  ـ (ٖٖٙٔرػ   ٖٚٚالسمطاف عاد عودته وسلاه . وفي ساة 

األمير شمس الػديف آ شػاقر السػمحدار. كمػا ألاػى السػمطاف  ااصػوه الغػوري عمػى أميػر الحػج 
ـ ( وخمع عميه خمعة ساية واػزؿ ٖٔ٘ٔ    رػٜٜٔالمصري  ااصوه كرت أحد المقدميف ساة 

ف أفعػػاؿ إلػى داره فػػي موكػب حافػػؿ ، وذلػؾ اللتزامػػه ألاػاء رحمػػة الحػج ، ومػػا  دمػه لمحلػػاج مػ
الخير . المقريزي : السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ ، تحقيؽ : محمد مصطفى زيادة  وسعيد عبػد 

، ابػف  ٕٛٗصػػ  ٕ، ؽ ٖ٘ٔ، صػػ ٔ، ؽ ٕـ ، لػٖٜٚٔ – ٖٜٗٔالفتاح عاشور ، القاررة 
  . ٖٓٙ/  ٗإياس : بدادع الزرور ، 

  . ٙٓٔػص ، سميرة عمر : إمارة الحج  ، ٜٛ/  ٔ،  درر الفرادداللزيري  (ٕ 
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طريػػؽ الحػػج ، فكػػاف عميػػه توزيػػع استػػاوات الاقديػػة والعيايػػة عمػػى شػػيوخ وأمػػراء 
 .  (ٔ القبادؿ ، أو  تالهـ إذا لـز األمر

يلػػب عمػػى أميػػر الحػػج الاظػػر فػػي أمػػر الفقػػراء فػػي القافمػػة ومراعػػاة الضػػعفاء ،  -ٖ
والرفػؽ بهػـ ، فيعطػيهـ المهمػة الكافيػة عاػد إعػةف الرحيػؿ مػف وتفقد أحوالهـ ، 

محطات الركب لحمؿ أمتعتهـ بكؿ راحػة ويسػر ، ومػف الرفػؽ بالحلػاج أال يسػير 
بهػػـ فػػي الو ػػت شػػديد الحػػرارة أو البػػرودة ويصػػبر عمػػيهـ حتػػى يعتػػدؿ الطقػػس ، 

،  (ٕ ويسمؾ بهـ أوضػم الطػرؽ والمسػالؾ ، وال يسػير بهػـ مػرحمتيف فػي مرحمػة 
. وبػذلؾ يكػوف خػالؼ  (ٖ فإف في ذلؾ ضرر كبير ومشقة عمى الحلاج واللمػاؿ 
ـ ( أسػػرع ٜٖٔٔرػػػ   ٜٔٚأرػػـ والباتػػه احػػو الحلػػاج ، فيػػذكر أاػػه فػػي سػػاة 

بركب الحج في عودته إلى مصر فشؽ ذلػؾ عمػى  (ٗ  األمير عةء الديف مغمطاي
ة بػالزاد والمػاء الحلاج ، فياكر عميه السمطاف ما فعمه ولهز مػادتي لمػؿ محممػ

                                           

 .ٜٛ/  ٔ،  درر الفرادداللزيري :  (ٔ 

المرحمة : المسافة التي يقطعها السادر في احػو يػوـ أو مػا بػيف الماػزليف ، ولمعهػا مراحػؿ .   (ٕ 
  . ٖٖ٘/ٔـ ،ٕٜٚٔ، ٕملمع المغة العربية : المعلـ الوسيط ، القاررة ، ط

،  ٓٓٔ،  ٜٔ/  ٔ،  صػػدر سػػابؽم، اللزيػػري :  ٛٓٔالمػػاوردي : األحكػػاـ السػػمطااية ، صػػػ (ٖ 
 . ٚٓٔسميرة عمر : إمارة الحج في مصر العلمااية ، صػ

رػػو : األميػػر عػػةء الػػديف مغمطػػاي بػػف عبػػد اهلل اللمػػالي المعػػروؼ بُخػػرز ، كػػاف مػػف أعيػػاف  (ٗ 
المماليؾ في عصر الااصر محمد بف  ةووف ، فكاف أحػد مقػدمي األلػوؼ بالػديار المصػرية ، 

ـ ( . ٖٖٔٔرػػػ   ٕٖٚسػػتادارية ، تػػوفى بطريػػؽ الحلػػاز عادػػدًا فػػي سػػاة وتػػولى الػػوزارة واال
، ابػػف تغػػري بػػردي : الػػدليؿ الشػػافي ، تحقيػػؽ:  ٖٖ٘، صػػػ ٕ، ؽ ٕالمقريػػزي : السػػموؾ ، لػػػ

الالـو الزاررة فػي ممػوؾ مصػر والقػاررة   ٖٛٚ/  ٕـ ،ٖٜٛٔفهيـ محمد شمتوت ، القاررة ، 
مؤسسػػة المصػػرية العامػػة لمتػػيليؼ والترلمػػة والطباعػػػة ، وزارة اللقافػػة واسرشػػاد القػػومي ، ال

  . ٜٕٔ/  ٜ  د.ت( ،  والاشر،القاررة
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ٖٕٔٙ 

ـ ( علػػؿ أميػػر ٛٓٗٔرػػػ   ٔٔٛ. وفػػي سػػاة ( ٔ لمحلػػاج الماقطعػػيف بػػالطريؽ 
عمػى الحلػػاج فػػي السػػير ولػـ يمػػر بهػػـ عمػػى  (ٕ الحػج المصػػري بيسػػؽ الشػػيخي 

 . ( ٖ المدياة الماورة ، فهمؾ كليروف مف الضعفاء اتيلة سيره العايؼ 

حيث كاف يازؿ في كػؿ  اختص أمير الحج بمهمة فض الماازعات بيف الحلاج ، -ٗ
محطػػة مػػف محطػػات الحػػج ويتعػػرؼ عمػػى شػػكوى الحلػػاج ومػػا و ػػع بيػػاهـ مػػف 
ف كااػت الخصػومة شػرعية أحػاؿ المتخاصػميف إلػى  خةفات ، فيصػمم بيػاهـ ، وا 
ذا دخؿ الحلػاج ماطقػة معياػة وو عػت بيػاهـ ماازعػات ، لػاز   اض المحمؿ ، وا 

يحكـ بيف المتاازعيف ، وأمػا إذا في رذه الحالة ألمير الحج أو حاكـ الماطقة أف 
 (ٗ كاف التاازع بيف الحلاج وأرؿ البمد فة يحكـ يباهـ إال حاكـ الماطقػة أو البمػد

. 

التعزيػر  كاف عمى أمير الحج تيديب اللااي مف الحلاج ، وعميه أال يتلاوز في  -٘
اء الَّػِذيَف ِإاََّمػا َلػزَ  أو في الحد وال يقتؿ إال ما ألاز الشرع  تمه  اؿ تعػالى :  (٘ 

ُيَحاِرُبوَف الّمَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَف ِفي اأَلْرِض َفَساًدا َأف ُيَقتَّمُػوْا َأْو ُيَصػمَُّبوْا َأْو ُتَقطَّػَع 
ـْ ِفي  ـْ ِخْزٌي ِفي الدُّْاَيا َوَلُه ـْ َوَأْرُلُمُهـ مِّْف ِخةٍؼ َأْو ُياَفْوْا ِمَف اأَلْرِض َذِلَؾ َلُه َأْيِديِه

                                           

 . ٜٓٔ، صػ ٔ، ؽ ٕالمقريزي : السموؾ ، لػ (ٔ 
رو : األمير بيسؽ بف عبد اهلل الشيخي الظارري األمير آخور اللااي ، أحػد أمػراء الطبمخااػات ، مػات  (ٕ 

، ابف تغري  ٕٗٚ، صػ ٔ، ؽ ٗريزي : مصدر سابؽ ، لػـ ( . المقٛٔٗٔرػ   ٕٔٛفي القدس ساة 
 . ٓ٘ٔ/  ٗٔ، الالـو الزاررة ،  ٕٓٔ/  ٔبردي: الدليؿ الشافي ، 

 . ٛٛٙ/  ٔاللزيري : درر الفرادد ،  (ٖ 

  . ٗٓٔ،  ٓٓٔاللزيري : افس المصدر واللزء ، صػ  (ٗ 

 دة ورده عف المعصية .التعزير : التيديب بالضرب دوف الحد ، لماع اللااي مف المعاو  (٘ 
، الفيػومي  ٕٙ٘/  ٗـ ، ٜٜٗٔرػػ/ٗٔٗٔ،  ٖف ماظور : لساف العرب ، دار صػادر ، بيػروت ، طاب     

 . ٚٓٗ/ٕعممية ، بيروت،   د.ت ( ، : المصباح الماير في يريب الشرح الكبير ، المكتبة ال
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ٖٕٔٚ 

 .( ٔ  َعَذاٌب َعِظيـٌ  ابِخَرةِ 

ويلب عمى أمير الحج أف يمػـز الحلػاج ألاػاء الرحمػة بالمحافظػة عمػى الصػموات  -ٙ
في أو اتها ، ولو باللمع بيف الصةتيف الملموعتيف في و ت واحد ، وال يسػمع 

 . (ٕ ألحد أف يصمي صةة الميؿ بالاهار وصةة الاهار بالميؿ

مػف تػػرتيبهـ خوفػًا مػػف االزدحػاـ خاصػػة فػػي واظػرًا لكلػػرة عػدد الحلػػاج كػاف البػػد  -ٚ
 (ٗ . فيذكر أف أمير الحج المصري األميػر شػهاب الػديف أحمػد(ٖ األماكف الضيقة 

 ػػاـ بتاظػػيـ ركػػب الحػػج وترتيبػػه ولعػػؿ لميػػع  ( ٘ بػػف لمػػاؿ الػػديف االسػػتادار ا
الحلاج  طاريف متحاذييف في الذراب واسياب فػي المضػايؽ ، وأمػا فػي األمػاكف 

والترتيػػب ، و ػػد  يسػػيروف بحػػريتهـ ، ورػػو مػػا عػػرؼ باظػػاـ التعقيػػب الفسػػيحة ف
أصبم ذلؾ الاظاـ عادة متبعة بعد ذلؾ بيف أمراء الحػج ، و ػد كػاف الحلػاج  بػؿ 
ذلؾ يسيروف بػة اظػاـ فػإذا دخمػوا إلػى مضػيؽ و ػؼ أميػر الحػج بافسػه يػرا بهـ 

                                           

  [ . ٖٖسورة : الماددة ، آية ]  (ٔ 

 . ٗٓٔ/  ٔاللزيري : درر الفرادد ،  (ٕ 

 . ٛٓٔالماوردي : األحكاـ السمطااية ، صػ (ٖ 

رو : شهاب الديف أحمد بف لماؿ الديف االستادار التتػري األصػؿ القػارري ، لهػزه والػده أميػرًا  (ٗ 
ـ ( عمػى ولػه يفػوؽ الوصػؼ ، عو ػب وأتباعػه بالقتػؿ فػي ربيػع ٛٓٗٔرػ   ٔٔٛلمحج ساة 
 . ٕٚٗ/  ٕوء الةمع  ـ ( . السخاوي : الضٔٔٗٔرػ   ٗٔٛاألوؿ ساة 

االسػػتادار : كممػػة فارسػػية مركبػػة مػػف أ اسػػتد أ بمعاػػى األخػػذ و أ دار أ بمعاػػى ممسػػؾ فيكػػوف  (٘ 
فيكوف معاارا ممسؾ األخذ أو متولي  بض الماؿ ، ورػي وظيفػة مػف وظػادؼ أربػاب السػيوؼ 

ف والحاشػية والغممػاة ةيتولى صاحبها شدوف بيوت السمطاف كمها مف المطابخ والشراب خااػاه
، ولػػه مطمػػؽ التصػػرؼ فػػي اسػػتدعاء مػػا يحتالػػه كػػؿ مػػف فػػي بيػػت السػػمطاف مػػف الافقػػات 

،  ٚ٘ٗ/  ٘،  ٕٓ/  ٗوالكسػػاوي ومػػا يلػػري ملػػرى ذلػػؾ . القمقشػػادي : صػػبم األعشػػى ، 
 . ٗٗ/ٔـ ،ٜٙٙٔعمى ابلار العربية ، القاررة ، والوظادؼ  حسف الباشا:الفاوف اسسةمية 
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ٖٕٔٛ 

سػيروف ف عمي خرولهـ  مف المضيؽ بغير  تاؿ ، وعادما يخرلوف يدحتى يطم
 . (ٔ وال ترتيب   مف يير تعقيب

يلب عمػى أميػر الحػج أف يراعػى اتسػاع الو ػت مػف أوؿ سػفره فعميػه أال يتػيخر   -ٛ
في خرولػه مػف القػاررة عػف موعػده المعتػاد ورػو اليػـو اللػامف عشػر مػف شػهر 
ذا وصػموا إلػى مكػة عميػه أف  شواؿ حتى ال يضيؽ عميهـ الو ت فػي المسػير ، وا 

 . (ٕ ألداء مااسكهـ  يمهمهـ الو ت الكافي

وعةوة عمى رػذه االختصاصػات وتمػؾ المسػؤولية التػي يتحممهػا أميػر الحػج 
تلػػاه الحلػػاج ، كااػػت راػػاؾ مسػػؤولية أخػػرى تاتظػػره فػػي الحلػػاز ، حيػػث الازاعػػات 

، وكااػػت الدولػػة الممموكيػػة تتػػدخؿ عػػف  (ٖ والخصػػومات ال تهػػدأ بػػيف أشػػراؼ مكػػة 
ات بػػيف أشػػراؼ مكػػة ، وذلػػؾ ألف األمػػراء طريػػؽ أميػػر الحػػج المصػػري فػػي المشػػاحا

يهػػابوف أميػػػر الحػػػج المصػػػري ويقدرواػػػه ؛ ألاػػػه كػػػاف يقػػػود معػػػه إلػػػى الحلػػػاز  ػػػوة 
 (. ٗ عسكرية كبيرة كفيمة بترليم اللااب الذي تاحاز إليه 

 ِعاؤى أِري احلح ادلصري :
كػػاف تحػػرؾ  افمػػة الحػػج معاػػاه ااتقػػاؿ ملتمػػع بكاممػػه ، وأميػػر الحػػج بصػػفته 

عميػػػه مسػػػدولية عظيمػػػة تتطمػػػب لهػػػدًا شػػػا ًا ، وعمػػػًة متواصػػػًة ، ولتعػػػدد  رديسػػػاً 
                                           

، محمػػػد لبيػػػب اليتاػػػواي : الرحمػػػة الحلازيػػػة ، مكتبػػػة  ٛٛٙ/  ٔ، اللزيػػػري : درر الفرادػػػد   (ٔ 
 . ٕٖـ ، صػٜٜ٘ٔرػ /٘ٔٗٔاللقافة الدياية ، القاررة 

 . ٖٕٙ/  ٔ،  مصدر سابؽ، اللزيري :  ٜٓٔالماوردي : األحكاـ السمطااية ، صػ  (ٕ 

الػذي لػػه أشػراؼ وشػرفاء : تطمػؽ عمػى االرتفػاع والعمػو ، وتطمػؽ أيضػًا عمػى الشػخص الحػر   (ٖ 
آباء متقدموف فػي الشػرؼ ، واألشػراؼ رػـ رؤسػاء القبادػؿ ذوو الشػيف واللػاه  وبيػدرـ تػدبير 

( عةمػة شػرؼ خاصػة .  شؤوف القبيمة ، وفػي اسسػةـ صػار االاتسػاب إلػى بيػت الابػي   
 . ٔٙٗ/ٔ،المعلـ الوسيطٕٕٔ/ٓٔابف ماظور : لساف العرب 

 . ٛٓٔااية ، صػسميرة عمر : إمارة الحج في مصر العلم (ٗ 
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ٖٕٜٔ 

مسدولياته كاف البد له مف معاوايف   موظفيف ( يساعدواه في مختمؼ مهامه حتػى 
يتساى له إالاز عممه عمى أكمؿ وله ، لذا فقد اشتممت  افمة الحج عمى العديد مف 

 بالقافمة .ومف أرـ رذه الوظادؼ :الموظفيف ، لمقياـ بالمهاـ المتاوعة المتعمقة 
 ( :1اٌدوادار ) -ٔ

كاف بمقاـ اادب أمير الحج ومستشاره ، ورو حمقة الوصؿ بيف األمير وبقية 
الموظفيف ، والمباشر الفعمي لموالبات الممقاة عمى عاتؽ أمير الحج ؛ لذا كػاف يحػؿ 

دار الحػؽ فػي محؿ أمير الحج إذا كاف األمير ليس عمى مسػتوى المسػدولية ، ولمػدوا
 .  (ٕ أاه إذا رأى مف األمير خمًة في أ واله وأفعاله أف يرالعه في ذلؾ 

، ويشترط فيه : الرويػة والسياسػة فػي  كبار األمراءمف  عييفدوادار يالوكاف 
األمور ، والشلاعة ، والفراسة ، والمعرفة . وكاف لمدوادار عوادد عمػى أميػر الحػج ، 

مه عمى خير وله ، فضًة عما ياالػه مػف أميػري مكػة وري  فطاف مّذرب إذا أدى عم
، يير أف رااؾ مف الدوادارية مف تخمى عف مهامه فيخذ الرشوة ، ومػاهـ  (ٖ ويابع 

                                           

الػػدوادار : أي ممسػػؾ الػػدواة ، والوظيفػػة اسػػمها الدواداريػػة وصػػاحبها يحمػػؿ دواة السػػمطاف أو األميػػر  (ٔ 
، سػعيد  ٜٔ/  ٗويقـو بإبةغ الرسادؿ عاه وتقديـ القصص والشكاوي . القمقشادي:صبم األعشػى ، 

  . ٖٕٗعاشور : العصر المماليكي ، صػ

مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصػار أ ممالػؾ مصػر والشػاـ والحلػاز والػيمف أ  ابف فضؿ اهلل العمري :  (ٕ 
،  ٛ٘تحقيؽ : أيمف فؤاد سػيد ، طبعػة المعهػد العممػي الفراسػي لالػار الشػر ية بالقػاررة   د.ت ( صػػ

رػػ/ ٖٜٖٔعمي بف حسيف السميماف : العة ات الحلازية المصرية زمػف سػةطيف المماليػؾ ، القػاررة 
 . ٙٛـ ، صػٖٜٚٔ

يابع : موضع بيف مكة والمدياػة ، ورػي ماػزؿ ركػب الحلػاج عمػى سػاحؿ البحػر األحمػر ، ورػي لػااي  (ٖ 
كـ . يا وت : معلـ البمػداف ، دار صػادر ، بيػروت ، ٕٛٓميااء في الحلاز تبعد عف المدياة الماورة 

، تهامػػة  ، سػػيد عبػػد المليػػد بكػػر : المةمػػم اللغرافيػػة لػػدروب الحلػػيج ٓ٘ٗ/  ٘ـ ، ٜٜ٘ٔ،  ٕط
  . ٔٗٔ،  ٓٗٔـ ، صػٜٔٛٔرػ / ٔٓٗٔ،  ٔلماشر والتوزيع ، لدة ، ط
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ٖٕٕٓ 

 . (ٔ الحلاج  مف اشترؾ مع المصوص في إلحاؽ األذى بقوافؿ
 لاضً احملًّ : -2

كػػاف أميػػر الحػػج يتػػولى تعيياػػه مػػف بػػيف  ضػػاة المػػذارب األربعػػة ، ومهمتػػه 
إرشػػاد الحلػػاج فيمػػا يتعمػػؽ بػػاسحراـ والمااسػػؾ وفػػرض العقوبػػة الشػػرعية عمػػى مػػف 
يرتكػػػب أي عمػػػؿ مخػػػالؼ ، وأف يقضػػػي بػػػيف الحلػػػاج فيمػػػا يختمفػػػوف فيػػػه ، رػػػذا 
باسضافة إلى كتابة العقود ، ولميع ما يتعمػؽ أو يتصػؿ بػيمير الحػج وركبػه ، وكػاف 

لعدؿ والمساواة في فرض العقوبات القضاة ممزميف بيف يراعوا مبادئ الازارة و واعد ا
التي يستحقها مرتكبو اللرادـ ألااء الرحمة ، خوفًا مف التعرض لسخط السػمطاف عاػد 

 .  (ٕ عودته مف مكة 
 شهىد احملًّ :  -3

كاف  اضي المحمؿ يقـو بتعييف الايف مف أرػؿ الخبػرة والعدالػة مػف ألػؿ أف 
وال يعػزالف إال بمػرض أو مػوت يشهدا عمػى العقػود المو عػة تحػت إشػراؼ القاضػي ، 

أللؿ حفػظ الو ػادع واألحػداث لتكػوف سػلًة خاصػًا ألميػر الحػج مضػبوطًا محفوظػًا ال 
 . (ٖ يشوبه لبس 

 واتة دٌىاْ أِري احلح : -4
استحدلت رذه الوظيفة في أواخر عصر المماليؾ ، وكاف يتـ تعيػيف المكمػؼ 

                                           

، الفاسي : شفاء الغراـ في أخبار البمد الحػراـ ، دار  ٘ٔٔ/  ٘القمقشادي : صبم األعشى ،  (ٔ 
ركػػب ب، عرفػػة عبػػده عمػػي : الوظػػادؼ الرسػػمية  ٖ٘/  ٕالكتػػب العمميػػة ، بيػػروت   د.ت ( ، 

 .  ٔٚالمحمؿ المصري ، صػ

  . ٚٛ، السميماف : العة ات الحلازية المصرية ، صػ ٕٛٔ/  ٔاللزيري : درر الفرادد ،  (ٕ 

/   ٔ   ، مصػدر سػابؽ، اللزيػري :  ٖٗٔ/  ٔٔ،  ٙٙٗ/  ٘القمقشادي : صبم األعشى ،  (ٖ 
ٕٛ٘  ،ٕٛٙ .  
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ٖٕٕٔ 

، واختص صاحب رػذه الوظيفػة مف  بؿ السمطاف الممموكي  (ٔ بها وتحديد لامكيته 
بتدويف رسادؿ أمير الحج وأوامره ، وكاف يتغيَّر بعزؿ أمير الحج عػف وظيفتػه ؛ ألاػه 
عمى إطةع واسع عمى الشؤوف السياسية واسداريػة الخاصػة بػيمير الحػج ، كمػا أاػه 
عمى عمـ بيمور البةد وأسراررا ، فربما يؤدي اسػتمراره فػي وظيفتػه إلػى تقصػيره فػي 

 .  (ٕ اته والب
رج : -5

ُّ
 واتة اٌص

رو المسؤوؿ اللااي بعد أمير الحج أماـ السمطاف فيما يخص صّرة الحػرميف 
، وكاف يلػب عميػه تقػديمها إلػى مسػتحقيها ، مو عػًا عميهػا مػف أميػر الحػج ، وكػاف 
يشترط فيه األمااة والازارة ، وحسف التدبير في كتاباته ، وتاظيمه الحسػابات ، كمػا 

كصػػراؼ  (ٖ يػػه أيضػػًا حضػػور اللمسػػات الماعقػػدة سػػاويًا ببركػػة الحػػاج كػػاف يلػػب عم
رة لإلشهاد عمى ما كاف يتسممه أمير الحج مف صرر عياية واقدية   . (ٗ الصُّ

 ٔاظر ادلىارٌث : -6
كػػاف اػػاظر المواريػػث مسػػؤواًل رسػػميًا عػػف ممتمكػػات الحلػػاج الػػذيف تػػوافيهـ 

                                           

مصػطمحات لامكية : اللمع لوامؾ ، وري الرواتب عامة .  محمػد  اػديؿ البقمػي : التعريػؼ ب (ٔ 
 . ٕٛـ ، صػٜٗٛٔصبم األعشى ، الهيدة المصرية العامة لمكتاب ، القاررة ، 

، حسف إبراريـ حسف : الاظـ اسسةمية ، مكتبػة الاهضػة  ٕٙٛ/  ٔ،  درر الفرادداللزيري :  (ٕ 
، عبػػد العزيػػز الػػدوري : الػػاظـ  ٓٛٔـ ، صػػػٜٖٜٔرػػػ / ٖٛ٘ٔ،  ٔالمصػػرية ، القػػاررة ، ط

 . ٕ٘ٓـ ، صػٜٗٛٔالمشرؽ ، بيروت ، اسسةمية ، دار 

بركة الحاج : ري موضع يلتمع فيه الحلاج خارج القاررة عمى بعد مرحمة واحػدة مػف اللهػة  (ٖ 
البحرية ، عرفت مف  بؿ باسـ لب عميرة لـ أصبم اسمها بركة الحػاج بسػبب اػزوؿ الحلػاج 

فظة القميوبيػة .  يػا وت بها عاد سيررـ وعودتهـ ، وري تتبع ابف مركز شبيف القااطر ، محا
 . ٘ٓٔ  ،ٗٓٔ، سيد بكر : المةمم اللغرافية ، صػ ٔٓٗ/  ٔ: معلـ البمداف ، 

 . ٖٛٔ، سميرة عمر : إمارة الحج ، صػ ٕٙٔ/  ٔاللزيري : درر الفرادد ،  (ٗ 
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ٖٕٕٕ 

 .  (ٔ ولديه سلؿ خاص بالوفيات الماّية ألااء الرحمة أو في مكة والمدياة ، 
 اإلِاَ وادلؤذْ : -7

مف أرـ الوظادؼ التي استحدلت زمف سةطيف المماليؾ عمى أيد أمير الحج 
المصري ، وكااػت تسػاد فػي أكلػر األحيػاف لشػخص واحػد ، وكػاف يشػترط فػي اسمػاـ 

مػؤذف يكوف عالمًا بالو ت ، وله معرفة بتحديد القبمة في طرؽ سير الحلاج ، أما ال
فيرفع ابذاف في أو ات الصموات الخمس ، كما كاف لهما دور دياي كبير ورو إرشاد 
 (ٕ الحلاج وتوعيتهـ وتوليههـ لمقياـ بالوالبات الدياية وتيديػة الصػةة فػي أو اتهػا 

. 
 ٔاظر اٌسثًٍ : -8

كاف سةطيف المماليؾ يزودوف  افمة الحج باالحتيالات والمؤف الخاصة مف 
يريػػة التػػي كػػاف يطمػػؽ عميهػػا أ السػػبيؿ أ وذلػػؾ لمسػػاعدة الحلػػاج الػػذيف األمػػواؿ الخ

ليس لديهـ القدرة عمػى تػوفير حالػاتهـ ، لػذا كػاف لزامػًا اختيػار مسػؤوؿ يتػولى رػذه 
المهمة اساسااية ، و د كػاف اختيػار اػاظر السػبيؿ يػتـ مػف بػيف القضػاة األربعػة فػي 

 . (ٖ القاررة 
 ِثشر احلح : -9

وظيفػة ياػاؿ الخيػر الكليػر ، ألاػه كػاف يقػـو بػدور ردػيس كاف صاحب رذه ال
وفعاؿ زمف المماليؾ ، فبشارته عبارة عف التقرير الذي يعػده عػف الحالػة العامػة فػي 
مكة ، وحاؿ الطقس بها ، وأسعار السوؽ ، ومعاممة األشراؼ فػي مكػة ألميػر الحػج 

تبعػث االطمداػاف المصري ، والحالػة العامػة لمحلػاج المصػرييف . كمػا كااػت بشػارته 

                                           

  . ٕٚعرفه عبده : الوظادؼ الرسمية ، صػ (ٔ 

  ٘ٙٔٔ،  ٗٙٔٔ/  ٖالفاوف اسسةمية ،  ، حسف الباشا : ٚ٘/  ٔاللزيري : درر الفرادد ،  (ٕ 

  . ٕٚعرفه عبده : الوظادؼ الرسمية ، صػ (ٖ 
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عاد األرؿ واأل ارب واألصحاب ، وعمى  ػدر الاحػه فػي مهمتػه و يمػة أخبػاره تتحػدد 
 . (ٔ  مكافيته 

 أعثاء لافٍح احلح :  – 11
كاف يرافؽ  افمة الحػج فريػؽ طبػي يتكػوف مػف طبيػب ولػراح وكحػاؿ :   أي 

الفريػؽ  طبيب عيوف ( وطبيب بيطري لعةج الدواب ، ومغسميف ل موات ، وكاف رػذا
يحمؿ اوعيات مختمفة مف العقا ير واألدوية لعةج الحلػاج بالمّلػاف ، وكااػت لميػع 

 . (ٕ المصاريؼ عمى أمير الحج 
 اٌتدرٌدج اٌعسىرٌح :  -11

كػػاف يصػػحب  افمػػة الحػػج المصػػري خمسػػمادة مػػف فرسػػاف المماليػػؾ يرأسػػهـ 
لحػج ، وكااػت مهمػتهـ أو  اددًا ، ورؤالء القادة يرأسهـ أمير ا (ٖ  أربعة عشر سالقا

 . (ٗ حراسة المحمؿ والقافمة وتيمياها طواؿ الطريؽ 
ضافة إلى رذه الوظادؼ كاات رااؾ وظادؼ أخرى اختص أصحابها بخدمة  وا 
القافمػػة ملػػػؿ : المشػػرفوف عمػػػى عميػػؽ الخيػػػوؿ وسػػقيهـ ، والطبػػػاخوف المختصػػػوف 

الطريػػؽ  بطهػػي الطعػػاـ وتوزيعػػه عمػػى الحلػػاج ، وشػػاد المحمػػؿ المخػػتص بتاظػػيـ
 (٘ ؽ ، ومقػػدـ المشػػاعمية الػػذيف يضػػيدوف الطريػػؽ ، ومهتػػار ػلممحمػػؿ فػػي المضايػػ

الشػػػرابخاااة ورػػػو المشػػػرؼ عمػػػى أمػػػر المشػػػروب ، ومهتػػػار الفراشػػػخااة المخػػػتص 
                                           

 .  ٕٖٚ/ ٔاللزيري : درر الفرادد ،  (ٔ 

 .  ٕٖ٘،  ٕٖٗ/  ٔ، حسف الباشا : الفاوف ،  ٛ٘ٔ/ ٔ،  مصدر سابؽاللزيري :  (ٕ 

.  القمقشػػادي :  السػػالؽ : رػػي رايػػات صػػفر صػػغار تػػربط بطػػرؼ الرمػػاح ويحممهػػا السػػالقدار (ٖ 
 .  ٛ٘ٗ،  ٙ٘ٗ/ ٘،  ٛ/ ٗصبم األعشى ، 

 .   ٕٚعرفة عبده : الوظادؼ الرسمية ، صػ (ٗ 

المهتار : معااه بالفارسية الكبير ، ورو لقب يطمؽ عمى كبير كؿ طادفة مف يممػاف البيػوت ، كمهتػار  (٘ 
 .  ٓٚٗ/  ٘مصدر سابؽ ،  الشرابخااة ، ومهتار الفراشخااة ، ومهتار الراكابخااة .  القمقشادي :
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ٖٕٕٗ 

المسػؤوؿ عػف األسػمحة فػي القافمػة  (ٔ باسشراؼ عمى الفراشيف لمخياـ ، والزردكاش 
والتػػػي تهػػػدؼ إلػػػى توزيػػػع المسػػػؤولية وييررػػػا مػػػف الوظػػػادؼ الممحقػػػة بػػػإمرة الحػػػج 

يابه   . (ٕ وتحديدرا وضبط مسيرة ركب الحلاج في ذرابه وا 
صاخ أِري احلح ادلصري :

َّ
  خمص

كاف أمير الحج يقـو فور تعيياه باسعداد لمرحمػة المباركػة ، تسػاعده الدولػة 
بما خصصت له مف عوادػد ماديػة وعيايػة تعياػه عمػى القيػاـ بعممػه ، فقػد كػاف أميػر 

عمػى أحػد عشػر ألػؼ دياػار ، لػـ  (ٖ الحج يحصؿ مف الديواف الشريؼ أو السمطااي 
ـ ( ماها لمػف ٙٙٗٔرػ   ٔٚٛارتفعت إلى لمااية عشر ألفًا ومادتي دياار في ساة 

اللمػػاؿ ، واسػػتمرت رػػذه المخصصػػات ألميػػر الحػػج حتػػى ماتصػػؼ القػػرف العاشػػر 
 . (ٗ  الهلري / السادس عشر الميةدي 

                                           

صػػػةحه وتلديػػػده   (ٔ  الزردكػػػاش : رػػػو الصػػػااع الػػػذي يعمػػػؿ فػػػي السػػػةح خااػػػاه ، فػػػي صػػػاع السػػػةح وا 
 .  ٕٔ/  ٗالقمقشادي : مصدر سابؽ ، 

  .  ٔٚٔ – ٖٕٔ/  ٔاللزيري : مصدر سابؽ  ،  (ٕ 

لةت الػدخؿ والخػرج ، وكػاف الديواف الشريؼ : كممة فارسية اتخذتها الدولة اسسةمية لتػدؿ عمػى سػ  (ٖ 
التاظيـ الديوااي في عهد المماليؾ أكلر تركيزا لطبيعة السةطيف العسكرية  فكااػت تولػد الػدواويف فػي 

، البقمػػػي :  ٙ٘ٗ/  ٖالقمعػػػة وعرفػػػت باسػػػـ الػػػدواويف السػػػمطااية . القمقشػػػادي : صػػػبم األعشػػػى ، 
 . ٜٖٔالتعريؼ ، صػ

، محمػػد عمػػي فهػػيـ بيػػومي : مخصصػػات الحػػرميف الشػػريفيف فػػي  ٖٓٗ/  ٔاللزيػري : درر الفرادػػد ،  (ٗ 
 . ٚٛٔـ ، صػٕٔٓٓرػ / ٕٔٗٔ،  ٔمصر إباف العصر العلمااي ، دار القاررة لمكتاب ، ط
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ٖٕٕ٘ 

لحج يتسمـ راتبًا ساويًا بصفته واحد مف األمػراء ، باسضػافة إلػى وكاف أمير ا
مػػدفوعات أخػػرى تسػػمى تسػػميمات تعطػػى لػػه لسػػد افقػػات المهػػاـ المكمػػؼ بهػػا . و ػػد 
بمغت رذه المساعدات في اهاية العصر الممموكي مادة وخمسيف ألؼ دياػار ، وذلػؾ 

 . (ٔ ج لزيادة مصروفات الرسـو التي كاات تدفع لمبدو عمى طريؽ الح
وعػػةوة عمػػى اسيػػرادات الاقديػػة التػػي خصصػػت ألميػػر الحػػج كػػاف لػػه إيػػرادات 

 مػم ، وأربعػة آالؼ إردب فػوؿ ، وكػاف لػه  (ٕ عياية ، بمغ مقداررا ست آالؼ إردب 
أربػػػع عشػػػرة تشػػػريفة. رػػػذا  (ٗ مادتػػػاف ، ومػػػف التشػػػاريؼ  (ٖ  مػػػف اللمػػػاؿ الشػػػعارة 

 .  (٘ مراء الحج باسضافة إلى تحويؿ و ؼ بعض القرى إلى أ
فضًة عف ذلؾ فقد كاف ألميػر الحػج عوادػد اقديػة عمػى أميػري مكػة ويابػع ، 
تقدر بيلفي دياار في الساة ، ماها أربعمادة دياار عمى أميػر يابػع ، وألػؼ وسػتمادة 

 (ٙ دياػار  ـ ( خمسػة آالؼ ٜٓٗٔرػ   ٙٛٛدياار عمى أمير مكة ، و د بمغت ساة 
 . (ٙ دياار

                                           

 . ٖٖٗ/  ٔ،   درر الفرادداللزيري :   (ٔ 

ف صػاعا أو سػت ويبػات ، واسردب الحػػالي ياسردب : ميكػاؿ ضػخـ بمصػر يضػـ أربعػػة وعشػر   (ٕ 
الكيمػة المصػرية  ويبة ، والويبة تسػاوي سػتة أصػع ، ورػي بالضػبط ٕٔصاعّا أو  ٕٚيساوي 

ويبػػػػة أو كيمػػػػة . أحمػػػػد الشرباصػػػػي : المعلػػػػـ اال تصػػػػادي  ٕٔالحاليػػػػة ، فػػػػاألردب يسػػػػاوي 
 . ٕٗـ ، صػٜٔٛٔاسسةمي ، دار الليؿ ، بيروت ، 

بلمػػاؿ الشػػعارة اسػػبة الشػػعَّارة : رػػـ العربػػاف المختصػػوف بحمػػؿ الفػػوؿ ، و ػػد عرفػػت لمػػالهـ  (ٖ 
 . ٕٙٓ، سميرة عمر : إمارة الحج ، صػ ٕٗٗ/  ٔ،  درر الفراددإليهـ .اللزيري : 

التشريفة : الخمعة أو المةبس المهداة مف السمطاف إلى كبػار األمػراء فػي مااسػبات خاصػة .   (ٗ 
 . ٜٓٗسعيد عاشور : العصر المماليكي ، صػ

 . ٖٔٔ – ٓٔٔسميرة عمر : مرلع سابؽ ، صػ (٘ 

  . ٖٖٓ/  ٔاللزيري : مصدر سابؽ ،  (ٙ 
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ٖٕٕٙ 

فػي تلهيػز  افمػة الحػج أكػابر األمػراء واألعيػاف  كما كػاف يسػاعد أميػر الحػج
والوزراء ، فقد كااوا يقدموف له األمػواؿ والهػدايا واألعطيػات لتوزيعهػا عمػى األعػراب 

 .  (ٔ الماتشريف في طريؽ ركب الحلاج ولمف يستحؽ مف المحتاليف 
 ِراسُ االحتفاي خبروج روة احلح ادلصري :
طابعػًا خاصػًا ، ربمػا ألف مصػر رػي  كاف اسعداد لرحمة الحػج المصػري ييخػذ

رسػػػالها رػػػي والفرمػػػاف  (ٕ التػػػي كااػػػت آاػػػذاؾ تحػػػوز شػػػرؼ إعػػػداد كسػػػوة الكعبػػػة  وا 
، حيػث كػاف خػروج المحمػؿ مػف  (ٗ إلػى مكػة مػع أميػر الحػج الِمْحَمػؿ  (ٖ السمطااي 

                                           

الرشيدي : ُحسف الصػفا واالبتهػاج بػذكر مػف ولػى إمػارة الحػاج ، تحقيػؽ : ليمػى عبػد المطيػؼ  (ٔ 
  . ٖٗـ ، صػٜٓٛٔأحمد ، مكتبة الخاالي ، القاررة 

عةرػا كسوة الكعبة : عبارة مف كسوة سوداء حالكة مف الحرير مبطاة بالكتاف ، ومطرزة فػي أ (ٕ 
ب يات مف القرآف الكريـ ، وكاات تصاع في دار الطػراز باسسػكادرية ، وعاػد مشػهد الحسػيف   

  ، عبػػػد   ٛ٘/  ٗ( ، وكػػاف يشػػرؼ عميهػػا اػػاظر الكسػػوة . القمقشػػادي : صػػبم األعشػػى
الماعـ مالد : اظـ دولة سةطيف المماليؾ ورسػومهـ فػي مصػر ، مكتبػة األالمػو المصػرية ، 

 . ٘ٗٔ،  ٗٗٔ/  ٕ، ـ ٖٜ٘ٔالقاررة 

الفرمػػاف : لمعػػػه فرمااػػػات ، ورػػي كممػػػة فارسػػػية معاارػػػا عهػػد السػػػمطاف لمػػػوالة .  مصػػػطفى  (ٖ 
 . ٖٖٛالخطيب : معلـ المصطمحات ، صػ

ـ( ٕٚٗٔ  رػػػ٘ٗٙذرػػب بعػػض المػػؤرخيف إلػػى أف تػػاريخ اشػػية المحمػػؿ المصػػري ابتػػدأ سػػاة  (ٗ 
حية عادما  امت بيداء فريضة الحج ، لػـ و الوا: إاه الهودج الذي ركبت فيه شلر الدر الصال

ـ ( ، لػـ ٕ٘ٙٔرػػ   ٗٙٙأدار المحمؿ وأرسمه مع  افمة الحج السمطاف الظػارر بيبػرس سػاة 
أصبم بعد ذلؾ رمزًا لمسػيادة الممموكيػة عمػى بػةد الحلػاز ، وبعػض ابراء تػذرب إلػى أف أوؿ 

:المحمػؿ اشػيته وآراء  مف أحػدث المحمػؿ رػو الحلػاج بػف يوسػؼ اللقفػي . عبػد اهلل عاقػاوي
المػػػؤرخيف فيػػػه ، ملمػػػة كميػػػة ابداب ، لامعػػػة الريػػػاض ، السػػػاة اللاايػػػة ، الملمػػػد اللػػػااي  

، محمػد لبيػب البتاػواي : الرحمػة  ٖٖٛ – ٖٕٖـ ، صػػٕٜٚٔ – ٜٔٚٔرػ/ ٕٜٖٔ-ٜٖٔٔ
 . ٖٜٔ،  ٕٜٔالحلازية ، صػ
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المااسبات اللميمة القدر التي اختصت بها مصر اسسةمية ، واستمر المصريوف في 
بتكػػريـ محمػػؿ الحػػج ، وعػػرض كسػػوة الكعبػػة فػػي مهرلػػاف صػػاخب رادػػع االحتفػػاؿ 

المةمم والمااظر ، يحضره كبار األمراء والعمماء والقضاة ، ويطػوؼ الموكػب شػوارع 
 .  (ٔ القاررة 

كمػػا كػػاف أرػػالي القػػاررة يهتمػػوف بتػػزييف ماػػازلهـ وحػػواايتهـ عمػػى امتػػداد 
مامه األمير المعيف لإلشراؼ عمػى الطريؽ الذي يمر به المحمؿ ، والذي كاف يسير أ

سفر ركب الحج إلى الحلػاز فػي تمػؾ السػاة وبصػحبته ملموعػة مػف القػادميف عمػى 
 . (ٕ حراسة الركب ، وتيميف سةمة الحلاج 

و د احتفؿ بدوراف المحمؿ مرتيف ، مرة في شػهر رلػب ، واللاايػة فػي شػهر 
مػف إلػى الحلػاز حتػى شواؿ ، وكاف الغػرض مػف رػذا التحديػد ، إعػةف أف الطريػؽ آ

يتيرب كؿ مف يريب في الذراب إلى الحج ، وكاف خروج المحمػؿ عػادة يػـو االلاػيف 
 . (ٖ أو الخميس 

وكاف المحمؿ المصري يخػرج عمػى رأس عػدة ركػوب تصػؿ إلػى سػبعة ركػوب 
لكؿ راكب أمير ، ويرأسهـ أمير الحج الذي رو أميػر الركػب كمػه ، ومػع مػرور األيػاـ 

ألرميته وزيادة مهامه فتطورت تبعًا لذلؾ وسادؿ حممه مػف لمػؿ  تطور المحمؿ تبعاً 
 .  (ٗ يحمؿ الكسوة إلى لمااية وعشريف لمًة 

                                           

،  ٔٗٔالحلازيػػة ، صػػػ ، البتاػػواي : الرحمػػة ٓٙ،  ٜ٘/  ٗالقمقشػػادي : صػػبم األعشػػى ،  (ٔ 
  . ٛٛسيد بكر : المةمم اللغرافية ، صػ

السيوطي : حسػف المحاضػرة فػي أخبػار مصػر والقػاررة ، تحقيػؽ : محمػد أبػو الفضػؿ إبػراريـ   (ٕ 
 . ٜٗٔ/  ٕـ ، ٜٛٙٔ،  ٔالقاررة ، ط

،  ٕٕ٘/  ٗ، ابػػػػػف إيػػػػػاس : بػػػػػدادع الزرػػػػػور ،  ٚٓ٘/  ٗ،  مصػػػػػدر سػػػػػابؽالقمقشػػػػػادي :  (ٖ 
 .  ٖٚٔ: العة ات الحلازية المصرية ، صػ السميماف

  . ٕٖٚ/  ٔاللزيري : درر الفرادد ،  (ٗ 
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وبعد االحتفاؿ بدوراف المحمؿ يقصد ركب الحلاج بركة الحػج ااتظػارًا لتلمػع 
الحلاج ، لـ تبدأ القافمػة فػي التحػرؾ إلػى األراضػي المقدسػة فػي الو ػت المحػدد لهػا 

ؿ ، ويالبػػًا مػػا كػػاف يتحػػرؾ الركػػب عمػػى دفعتػػيف ، حيػػث يسػػير ركػػب مػػف شػػهر شػػوا
 . (ٔ المحمؿ ومعه كسوة الكعبة المشرفة ، لـ يتبعه ركب الحلاج في اليـو التالي 

وتلػػدر اسشػػارة إلػػى أفَّ المحمػػؿ لػػـ يكػػف فقػػط عبػػارة عػػف لمػػؿ يحمػػؿ كسػػوة 
اما كاف رمزًا لسيادة مصر عمى الحلاز ، ورمزًا لعظ مة وريبػة السػمطاف ، الكعبة ، وا 

فهو سػفير مصػر فػي مكػة و ػت الحػج حيػث يلتمػع المسػمموف فػي كػؿ مكػاف ؛ فػة 
علب إذ بمػغ المحمػؿ المصػري فػي العصػر المممػوكي مػف الاظػاـ والد ػة فػي تكوياػه 

 وتقسيمه ، ما لعمه أشبه بليش عسكري في صرامته ود ة اظامه .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األوي اٌفصً
                                           

آماة حسيف محمد عمي لةؿ : طرؽ الحج ومرافقه في الحلاز في العصػر المممػوكي لامعػة  (ٔ 
 . ٕٔـ ، صػٜٚٛٔرػ / ٚٓٗٔأـ القرى ، المممكة العربية السعودية ، 
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  احلٍاج اٌسٍاسٍح يف ِىحدور أِراء احلح ادلصري يف
 أحىاي ِىح اٌسٍاسٍح يف اٌعصر ادلٍّىوً :

ـ ( كػػػاف يحكػػػـ مكػػػة ٕٓ٘ٔرػػػػ   ٛٗٙعاػػػدما  امػػػت دولػػػة المماليػػػؾ سػػػاة 
، و د وصؿ إلى حكـ مكة بعد أف ااتزع حكمهػا  (ٔ الشريؼ حسف بف عمي بف  تادة 

شػػريؼ ، واسػػتمر ال (ٕ ـ ( ٜٕٗٔرػػػ   ٚٗٙمػػف الممػػؾ الماصػػور ممػػؾ الػػيمف سػػاة 
ـ ( عمى يػد أحػد أباػاء ٖٕ٘ٔرػ   ٔ٘ٙحسف بف عمي في حكـ مكة حتى  تؿ ساة 

الػػذي   (ٖ عمومتػػه الطػػامعيف فػػي اسمػػارة ورػػو الشػػريؼ لمػػاز بػػف حسػػف بػػف  تػػادة 
استغؿ  دـو حممة مف بةد الشاـ لحماية الحلاج فييرى  اددرا بمساعدته عمى أخػذ 

                                           

إدريس بف مطاعف الشريؼ الحساي المكي ، ولي إمػرة مكػة احػو رو : الحسف بف عمي بف  تادة بف  (ٔ 
ـ ( و ػد كػاف رلػًة كػريـ ٖٕ٘ٔرػػ   ٔ٘ٙـ ( حتى  تؿ سػاة ٜٕٗٔرػ   ٚٗٙأربع سايف ، مف ساة 

األخةؽ شلاعًا مقدامًا . الفاسي : العقد اللميف في تاريخ البمد األميف ، تحقيػؽ : محمػد عبػد القػادر 
، ابػػف  ٜٖٚ/  ٖـ، ٜٜٛٔرػػػ /ٜٔٗٔ،  ٔميػػة ، بيػػروت . لباػػاف ، ط أحمػػد عطػػا ، دار الكتػػب العم

تغري بردي: الماهؿ الصافي والمستوفى بعد الوافي  تحقيؽ ابيؿ محمد عبد العزيز ، الهيدػة المصػرية 
 .  ٘ٓٔ/٘ـ ٜٛٛٔالعامة لمكتاب ، القاررة ، 

لرسولية في اليمف ، دخػؿ رو : الممؾ الماصور عمر بف عمي بف رسوؿ ، اور الديف مؤسس الدولة ا (ٕ 
اليمف مع الممؾ المسعود األيوبي ولعمه اادبًا عاه باليمف عادما توله المسعود إلى مصر ، لـ استقؿ 

ـ (  الذربي ٜٕٗٔرػ   ٚٗٙبها عادما عمـ بموت الممؾ المسعود بمكة ،  تؿ عمى يد المماليؾ ساة 
،  ٔة الرسػػالة ، بيػػروت ، لباػػاف ، ط: سػػير أعػػةـ الاػػبةء ، تحقيػػؽ : بشػػار عػػواد معػػروؼ ، مؤسسػػ

 .   ٕٓ٘/  ٔ، ابف تغري بردي: الدليؿ الشافي ،  ٖٚٔ/ ٖٕـ ، ٜٜٙٔرػ /ٚٔٗٔ

رو : لماز بف حسػف بػف  تػادة بػف إدريػس ، ولػي إمػرة مكػة بعػد  تػؿ الشػريؼ حسػف بػف عمػي سػاة  (ٖ 
عميهػػا ، ـ ( لػػـ تػػرؾ مكػػة فػػي افػػس العػػاـ بسػػبب زحػػؼ الشػػريؼ رالػػم بػػف  تػػادة ٖٕ٘ٔرػػػ   ٔ٘ٙ

، ابف فهد : ياية المراـ بيخبار  ٖٕٛ/ ٖوالشريؼ لماز رو لد األشراؼ والة يابع . الفاسي : العقد 
حيػاء التػراث اسسػةمي ،  سمطاة البمد الحراـ ، تحقيؽ : فهػيـ محمػد شػمتوت ، طبعػة معهػد البحػوث وا 

 .  ٖٛٙ/  ٔـ ، ٜٛٛٔرػ /ٜٓٗٔ،  ٔلامعة أـ القرى ، ط
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حػػاكـ دمشػػؽ  (ٔ مممػػؾ الااصػػر الحكػػـ مػػف الشػػريؼ حسػػف بػػف عمػػي مقابػػؿ الػػدعاء ل
 . (ٕ آاذاؾ ، فتـ له ما أراد 

ؼ ػولـ يستمر الشريؼ لماز سوى أربعة أشهر ، حيػث دارمػه عّمػه الشريػ 
ة حيػث ػوااتزع األمر ماه ، ولـ يستمر الشريؼ رالم في حكـ مكػ (ٖ رالم بف  تادة 
ؾ ػة وذلػػػػـ (. ولػـ تصػؼ لػه األمػور بمكٕٗ٘ٔرػ   ٕ٘ٙساة  (ٗ  اازعه اباه يااـ 

واسػتوليا عمػى حكػـ (ٙ بػف  تػادة ا، والشريؼ إدريػس (٘ ي ػي امػف أبػور الشريفيػلظه
                                           

لممػؾ الااصػر صػةح الػديف يوسػؼ بػف محمػد بػف يػازي بػف السػمطاف صػةح رو : السػمطاف ا (ٔ 
ـ ( ، تػولي الممػؾ ٜٕٕٔرػػ   ٕٚٙالديف يوسؼ بف أيوب صاحب حمب ودمشػؽ ، ولػد سػاة 

( ، واسػػتولى عميهػػا ، ٕٓ٘ٔرػػػ ٛٗٙـ ( بحمػػب ودخػػؿ دمشػػؽ سػػاة ٖٕٙٔرػػػ   ٖٗٙسػػاة 
ـ ( . الػذربي : سػير أعػةـ ٜٕ٘ٔرػػ   ٛ٘ٙ بض عميه التتار و تمه روالكو في أواخر سػاة 

 .  ٕٗٓ/  ٖٕالابةء ، 

ابف خمدوف : العبر وديػواف المبتػدأ والخبػر فػي أيػاـ العػرب والعلػـ والبربػر ومػف عاصػررـ مػف  (ٕ 
 .  ٖٚٔ/  ٗـ ، ٖٜٛٔذوي السمطاف األكبر ، دار الكتاب المباااي ، بيروت ، 

ي إمػرة مكػة أو اتػًا كليػرة ، اػافس رو : رالم بف  تػادة بػف إدريػس بػف مطػاعف الحسػاي ، ولػ (ٖ 
ـ ( ، وكػاف محبػًا ٕٕٔٔرػػ   ٛٔٙأخاه الحسف عادما ولي مكة بعد وفاة والدرما  تادة سػاة 

              رػػػػػ ٗ٘ٙـ ( ، وتػػػػوفي سػػػػاة ٖٕ٘ٔرػػػػػ   ٔ٘ٙلمسػػػػمطة ، كػػػػاف آخػػػػر حكمػػػػه بمكػػػػة سػػػػاة 
 .  ٛٚ/  ٗ،  فـ ( . الفاسي : العقد اللميٕٙ٘ٔ  

ـ ( مػف ٕٗ٘ٔرػػ   ٕ٘ٙالػم بػف  تػادة بػف إدريػس ، تػولي حكػـ مكػة سػاة رو : يااـ بػف ر  (ٗ 
دريػس  والده بدوف حرب ، واستمر حكمه لها لمااية شهور فقط حيث ااتزعها ماػه أبػو امػي وا 

 .  ٖٗٗ/  ٘بف  تادة . الفاسي : افس المصدر ، 

حػو خمسػيف رو : أبو امي محمد بف الحسف بف عمي بف  تادة بف إدريس ، ولػي إمػرة مكػة ا (٘ 
ـ(  ٖٔٓٔرػػ  ٔٓٚساة شارؾ عمه إدريس بػف  تػادة فػي بعػض سػاوات حكمػه ، تػوفي سػاة 

ابف حلر : الدرر الكاماة في أعياف المادة اللاماة ، صححه : الشيخ عبد الوارث محمد عمػي 
 .  ٕٕٗ/  ٖـ ، ٜٜٚٔ،  ٔ، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبااف ، ط

يس الحساي ، ولي إمرة مكة حوالي سبعة عشر عامًا شريكًا البف أخيػه رو : إدريس بف  تادة بف إدر  (ٙ 
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 . (ٔ   مكة
والحقيقة أاه بظهػور أبػي امػي بػدأت بػوادر اظػاـ سياسػي مهػـ الـز أشػراؼ 
مكػػة طػػواؿ العصػػر المممػػوكي ورػػو اظػػاـ المشػػاركة فػػي الحكػػـ ، وممػػا الشػػؾ فيػػه أف 

 بداية عهد أبي امي . اظاـ الحكـ في مكة بدأ مع 
ـ (  ٕ٘٘ٔرػػ  ٖ٘ٙوكاف أبو امي  د تمكف مػف االسػتيةء عمػى مكػة سػاة 
ـ( ٕٙ٘ٔرػػػ   ٗ٘ٙواشػػترؾ رػػو وعمػػه إدريػػس بػػف  تػػادة فػػي حكمهػػا ، وفػػي سػػاة 

اافرد أبو امي بالحكـ ، بعد طرد عمه إدريس ماها ، يير أف إدريػس عػاد إلػى مكػة 
وبػيف أبػي امػي وظػة يشػتركاف فػي إمػرة مع عمه رالم بػف  تػادة الػذي أصػمم بياػه 

ـ ( ، وعادما اختمفػا مػرة أخػرى ، واافػرد أبػو امػي ٕٛٙٔرػ    ٚٙٙمكة حتى ساة 
ـ ٕٗٚٔ – ٜٕ٘ٔرػػ / ٙٚٙ – ٛ٘ٙبإمرة مكة ، لعب السمطاف الظػارر بيبػرس   

دور الحكـ بيف شريفي مكة المتاازعيف ، واستغؿ خةفهما ليايب عاػه اادبػًا لػه  (ٕ ( 
، ليكػػوف فػي ظػػارر األمػػر حكمػًا بػػيف الشػػريفيف ، ويقضػي عمػػى ازاعهمػػا ، فػي مكػػة 

                                                                                                           

أبي امي ، واافرد بحكمها و تًا يسيرًا ، ودارت الحرب بياهمػا كليػرًا ااتهػت بمقتػؿ إدريػس عمػى يػد ابػف 
 .  ٘ٚٔ/ٖـ ( . الفاسي : العقد اللميف،ٜٜٕٔرػ   ٜٙٙأخيه أبي امي ساة 

أـ القػرى ، تحقيػؽ : فهػيـ محمػد شػمتوت ، عبػد الكػريـ البػاز  طبعػة ابف فهد : إتحاؼ الػورى بيخبػار  (ٔ 
حيػػػاء التػػػراث ، لامعػػػة أـ القػػػرى   د . ت ( ،  ، السػػػميماف :  ٚٚ،  ٙٚ/  ٖمركػػػز البحػػػث العممػػػي وا 

 .  ٜٔالعة ات الحلازية ، صػ

لقبلاؽ وحمؿ رو : السمطاف الممؾ الظارر ركف الديف بيبرس الباد داري الصالحي أيوب ، ولد بيرض ا (ٕ 
إلى القػاررة ، فاشػتراه األميػر عػةء الػديف الباد ػداري فاسػب إليػه ، لػـ ااتقػؿ إلػى الصػالم الػـ الػديف 

رػ ٙٚٙـ ( ، توفي عاـ ٜٕ٘ٔرػ   ٛ٘ٙأيوب ، وصار مف مماليكه ، لـ اعتقه ، تولى السمطاة عاـ 
: زبدة الفكرة فػي تػاريخ ، بيبرس الماصوري  ٘٘ٔ/  ٗـ ( . ابف خمكاف : وفيات األعياف ، ٕٗٚٔ  

/  ٜـ ، ٕٔٓٓالهلرة ، تحقيؽ : زبيدة محمد عطا ، عػيف لمدراسػات والبحػوث اساسػااية ، القػاررة ، 
 ٔ، مختار األخبار ، تحقيؽ : عبد الحميد صالم حمداف ، الدار المصرية المبااايػة ، القػاررة ، ط ٕٖ
 .  ٕٔـ ، صػٖٜٜٔرػ / ٖٔٗٔ، 
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وفػػي باطاػػه تقميصػػًا لسػػمطتهما أو ليكػػوف الحػػؿ والعقػػد فػػي شػػدوف مكػػة بيػػد اادبػػه ، 
 .  (ٔ وبذلؾ يضمف والء حكاـ مكة له 

وكاف السمطاف الظارر بيبرس فػي بدايػة األمػر  ػد اعتػرؼ بػيبي امػى حاكمػًا 
رط عميه أ تسهيؿ بيت اهلل لمعاكؼ والباد ، وأال يؤخذ عاه حؽ مافردًا عمى مكة واشت

، وال يماػػع زادػػر فػػي ليػػٍؿ أو اهػػار ، وال يعػػرض لتػػالر وال حػػاج بظمػػـ ، وأف تكػػوف 
. أمػا إدريػس  (ٕ الخطبة والسكة له ، وألبى امى عمى ذلؾ عشريف ألؼ دررـ اقرة أ 

، واتفقػػا عمػػى طاعػػة  فبعػػد أف رػػدد أبػػا امػػى ، اصػػطمم معػػه واشػػتركا فػػي حكػػـ مكػػة
 .  (ٖ الظارر بيبرس 

و د ترتب عمى ذلؾ اتيلة مهمة ، وري فرض السيطرة الممموكية عمػى مكػة 
دريػس بحمايػة الدولػة الممموكيػة ، ولرايػة سػاوية  ، وظفر أميري مكة : أبػي امػى وا 
مقابػػػؿ الاػػػزوؿ عػػػف اسػػػتقةلهما الػػػذاتي ، وأصػػػبحا اػػػادبيف لمسػػػمطاة الممموكيػػػة ، 

مولب التقميد المماوح لهما مف  بؿ السمطاف الممموكي ، وعمى الريـ مف يحكمااها ب
دريس يضمراف الغدر لبعضهما ، حيث يطمع كػؿ ماهمػا فػي  ذلؾ فقد كاف أبو امى وا 
االافػػراد بالسػػمطة وا  صػػاء ابخػػر ، و ػػد حػػدث بياهمػػا العديػػد مػػف الحػػروب والمكايػػد 

                                           

 . ٖٜ/ٖ، ابف فهد : إتحاؼ الورى، ٕٛ٘،  ٔٛ٘، صػ ٕ، ؽ ٔػالمقريزي : السموؾ ، ل (ٔ 

الػػدرارـ الاقػػرة : أي البيضػػاء ، وتتػػيلؼ مػػف فضػػة واحػػاس : اللملػػاف فضػػة واللمػػث احػػاس ،  (ٕ 
والعبػرة فػي وزاهػا بالػدرارـ ورػػو أربعػة وعشػروف  يراطػًا . والاقػػرة معػدف الػذرب ، و ػد شػػاعت 

امميػة والماسػوبة إلػى السػمطاف الكامػؿ محمػد بػف العػادؿ الداااير والدرارـ الاقػرة المعروفػة بالك
أبي بكر بف أيوب ، وتعرضت العممة الذربية في العصر الممموكي لمتةعب في عياررا ووزاها 

، عبػػػد الػػرحمف فهمػػي : الاقػػػود  ٔٗٗ/  ٖالقمقشػػػادي : صػػبم األعشػػى ،  وتعػػديؿ حلمهػػا.
ـ ، ٜٗٙٔمتػيليؼ والترلمػة  القػاررة ل العامػة العربية ماضيها وحاضررا ، المؤسسة المصػرية

 . ٗٛ،  ٔٚصػ

  . ٖٜ/  ٖ، ابف فهد : إتحاؼ الورى ،  ٜ٘ٗ/  ٔالفاسي : العقد ،  (ٖ 
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ه لمشػػريؼ إدريػس فػػي موالهػػة ااتهػت بااتصػػار أبػي امػػى واافػراده بالسػػمطة بعػػد  تمػ
ـ ( واسػتمر حكػـ أبػػي امػى لمكػة ، حتػػى وفاتػه سػػاة ٕٓٚٔرػػػ   ٜٙٙبياهمػا سػاة 

 .  (ٔ ـ ( ٖٔٓٔرػ   ٔٓٚ

وبعد وفاة الشريؼ أبي امى بدأ الصراع بػيف األشػراؼ وبػدأ يظهػر معػه دور 
 أمراء الحج المصري السياسي .

 دور أِراء احلح ادلصري يف اٌصراع تني أشراف ِىح :
       رػػٔٓٚلـ يشرؾ أبو امى معه أحدًا في حكـ مكة ، حتػى وفاتػه سػاة 

ف كاف  د أعطى الشريؼ محمد بف إدريس ٖٔٓٔ ربع واردات اسمارة كؿ  (ٕ ـ ( ، وا 
ه ػؿ موتػذه  بػي يير سياسته رػػر أف أباامػـ ، ييػساة ، لكف دوف مشاركة في الحك

  (ٖ ة ا أمر أف يدعى لولديه حميضػف ، عادمػبيومي

                                           

 ٔ، المقريػزي : السػموؾ ، لػػ ٙٚٔ/  ٔ،  العقػد، الفاسي :  ٚٓٔ/  ٗابف خمدوف : العبر ،  (ٔ 
  . ٜٚ٘، ص ٕ، ؽ

أبو امى كلير االيتباط به فيعطاه ربػع مػا  رو : محمد بف إدريس بف  تادة بف مطاعف ، كاف (ٕ 
يتحصؿ ألمير مكة كػؿ سػاة ، وبعػد مػوت أبػي امػى أشػار الاػاس عمػى أوالده بقتػؿ محمػد بػف 

ذلػؾ الخزرلػي :  إدريس ، ألاه ال تكوف لهـ سمطة حقيقية بولوده ، ولكػف لػـ يػتـ شػيء مػف
بسػيواي عسػؿ ، مطبعػة  العقود المؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ، صػححه واقحػه : محمػد

  . ٖٖٙ/  ٔـ ، ٜٔٔٔالهةؿ بالفلالة ، مصر ، 

رو : حميضة بف أبى امى بف حسف بف عمي بف  تادة أمير مكة ، تولى إمرة مكة أربع مرات  (ٖ 
، مرتػػاف شػػريكًا ألخيػػه رميلػػة ، ومرتػػاف مسػػتقًة ، وكػػاف شػػلاعًا مقػػدامًا ، مػػات مقتػػواًل سػػاة 

، ابف العماد : شػذرات الػذرب  ٜٙٔ/  ٖهد : إتحاؼ الورى ، ـ ( . ابف فٕٖٓٔرػ     ٕٓٚ
 ،ٙ  /ٖ٘ . 
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 . (ٕ ـز بصفتهما شريكيف له في إمرة مكة دوف با ي أبااده ػة زمػى  بػعم (ٔ ورميلة 
وبعد وفاة أبيهما استمرت مشاركتهما في الحكـ مدة عشرة أشهر ، اازعهمػا 
                      (ٖ فيهػػػػا محمػػػػد بػػػػف إدريػػػػس بػػػػف  تػػػػادة مػػػػف لهػػػػة ، وأخوارمػػػػا : أبػػػػو الغيػػػػث 

خػػرى .وكػػاف لهػػذا الخػػةؼ آلػػار كبيػػرة عمػػى سياسػػة مكػػػة مػػف لهػػة أ (ٗ وعطيفػػة 
الداخمية وعمى وضعها األماي ، حيث ااقسػـ الاػاس فػي تيبيػد األخػوة ، وكػاف بعػض 
أمراء الحػج يميمػوف إلػى تيبيػد بعػض األخػوة دوف بعػض ممػا أدى إلػى تطػور الاػزاع 

 واستمراره فترة طويمة .

                                           

رو : رميلة بف أبى امى بف حسف بف عمي بف  تادة ، كاف يمقب بيسد الديف ، ولي إمرة مكة  (ٔ 
لةلػيف سػػاة فػي سػػبع مػػرات ، اسػتقؿ فيهػػا بػػاسمرة خمػس مػػرت ، واشػػترؾ مػع أخيػػه حميضػػة 

ابػػف   ٔٔٔ/  ٖ( . ابػػف حلػػر : الػػدرر الكاماػػة ،  ـٖ٘ٗٔرػػػ   ٙٗٚمػػرتيف ، تػػوفى سػػاة 
  . ٜٗٔ/  ٙالعماد : شذرات الذرب ، 

بيبرس الماصوري : التحفة المموكية في الدولة التركية ، تحقيؽ : عبد الحميػد صػالم حمػداف  (ٕ 
 ٕ، الفاسي : شفاء الغػراـ ،  ٕٙٔـ ، صػٜٚٛٔ،  ٔ، الدار المصرية المباااية ، القاررة ، ط

 /ٖٗٗ . 

  رػػ ٔٓٚالديف ، ولي إمرة مكة ساة رو : أبو الغيث بف أبي امى محمد ، وكاف يمقب بعماد  (ٖ 
ـ ( شػػريكًا ألخيػػه عطيفػػة ، ولػػرت حػػروب كليػػرة بياػػه وبػػيف أخويػػه رميلػػة وحميضػػة ، ٖٔٓٔ

ـ ( . الفاسػػي : ٖٗٔٔ       رػػػٗٔٚوعػػزؿ وتػػولى عػػدة مػػرات ،  تمػػه أخػػوه حميضػػة ، سػػاة 
 . ٔٓٔ/  ٙالعقد ، 

مكة ة  ةرو : عطيفة بف أبي امى محمد بف حسف ، يمقب سيؼ الديف ، أمير مكة ولي إمرة (ٗ 
حػوالي خمػػس عشػػرة سػػاة مسػػتقًة بهػػا فػػي بعضػها وشػػريكًا ألخيػػه رميلػػة فػػي بعضػػها ، تػػوفى 

، ابػف فهػد :  ٘٘ٗ/  ٕ     ـ ( .ابف حلػر : الػدرر الكاماػة ،ٕٖٗٔرػ   ٖٗٚبالقاررة ساة 
 . ٕٕٙ/  ٖإتحاؼ الورى ، 
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لغيث وعطيفة مػع أميػر ـ ( التمع الشريؼ أبو أٖٓٔرػ   ٔٓٚففي ساة 
، وتـ االتفاؽ عمى توليتهما إمػرة مكػة ،  (ٔ الحج المصري األمير بيبرس اللاشاكير 

وعزؿ حميضة ورميلة ، ولـ يكتػؼ أميػر الحػج المصػري بعزلهمػا ، بػؿ  ػاـ بػالقبض 
. والوا ع أف رذه األحداث تملؿ بدايػة تػدخؿ أمػراء  (ٕ عميهما ، وسلاهما في مصر 

عػف  –صػدع اسػتقةؿ األشػراؼ بمكػة ، إذ بػدأت الدولػة الممموكيػة الحج المصػري وت
تتػػدخؿ تػػدخًة مباشػػرًا فػػي شػػؤوف مكػػة السياسػػية ، فعاػػدما لػػـ  –طريػػؽ أمػػراء الحػػج 

يستطع كؿ مف أبي الغيث وعطيفة ضبط األمػور فػي مكػة ، أرسػؿ السػمطاف الااصػر 
بعزلهمػػا مرسػػومًا  (ٖ ـ ( ٖٛٓٔ – ٜٕٛٔرػػػ / ٚٓٚ – ٜٛٙمحمػػد بػػف  ػػةووف   
ـ ( وذلؾ مع أمير الحج المصري األمير عػز ٖ٘ٓٔرػ   ٗٓٚوالقبض عميهما ساة 

                                           

رو : السمطاف الممػؾ المظفػر ركػف الػديف بيبػرس بػف عبػد اهلل الماصػوري اللاشػاكير ، أصػمه  (ٔ 
مػػػف مماليػػػؾ الممػػػؾ الماصػػػور  ػػػةووف ، كػػػاف لركسػػػي اللػػػاس ، ويعتبػػػر أوؿ سػػػمطاف مػػػف 
اللراكسة حكـ مصر ، أخػذ يتر ػى فػي مااصػب الدولػة مػف عهػد الممػؾ الااصػر  ػةووف حتػى 

ـ ( ٖٓٔٔرػػػ  ٜٓٚـ ( ، و تػػؿ فػػي العػػاـ التػػالي سػػاة ٜٖٓٔرػػػ   ٛٓٚسػػاة  ةولػػي السػػمطا
القمقشادى : م لر اساافة في معالـ الخةفة ، تحقيؽ : عبد الستار أحمػد فػراج ، عػالـ الكتػب  

  . ٕٖٕ/  ٛ، ابف تغري بردي : الالوـ الزاررة ،  ٕٙٔ/  ٕبيروت   د.ت ( ، 

 .  ٕٙٚ، ٕ٘ٚ/ ٕ،  مصدر سابؽابف حلر :  (ٕ 

ـ ( ٕ٘ٛٔ   رػػ ٗٛٙرو : السػمطاف ااصػر الػديف أبػو المعػالي محمػد بػف  ػةووف ولػد سػاة  (ٖ 
تسع سػايف ، لػـ خمػع وخػرج إلػى الكػرؾ ، لػـ  هتسمطف بعد مقتؿ أخيه السمطاف األشرؼ وعمر 

ـ ( وتسمطف لممرة اللااية ، لـ خمع ورػرب إلػى الكػرؾ ٜٕٛٔرػ   ٜٛٙأحضر إلى مصر ساة 
ـ ( لـ عاد في العاـ التالي ، واستقر فػي الممػؾ حتػى تػوفى سػاة ٖٛٓٔرػ   ٛٓٚأيضًا ساة 

ـ ( ، كػػاف ممكػػًا مهابػػًا مطاعػػًا عارفػػًا بػػاألمور ، عّمػػر فػػي أيامػػه العديػػد مػػف ٖٓٗٔرػػػ   ٔٗٚ
المسػػػالد والخوااػػػؽ . المقريػػػزي : المقفػػػى الكبيػػػر ، تحقيػػػؽ : محمػػػد الػػػيعةوي ، دار الغػػػرب 

 . ٖٔٗ/ٔ، ابف إياس : بدادع الزرور، ٕٙٔ / ٚـ ، ٜٜٔٔ،  ٔاسسةمي ، بيروت ، ط
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، والذي اصػطحب معػه حميضػة ورميلػة إلػى مكػة وألمسػهما  (ٔ الديف أيبؾ خازادار 
، واستمرا فػي حكػـ مكػة حتػى عػزال سػاة  (ٕ عمي عرش اسمارة بعد إطةؽ سراحهما 

وظمػت مكػة تعػااي مػف صػراع مريػر بػيف ـ ( بيخيهما أبي الغيث ، ٖٗٔٔرػ   ٖٔٚ
أبااء أبى امى ، حتى ااتهى األمر لصالم رميلة بدعـ مف أمير الحج المصػري سػاة 

 . (ٖ ـ ( ٖٖٚٔرػ   ٖٚٚ
ف أميػػر الحػػج ػمػػ (ٗ ة ػؼ َلَقَبػػػػػػب الشريػػػػـ ( طمٖٔ٘ٔرػػػ   ٕ٘ٚوفػػي سػػاة 
 اه ػػه أخػػارب معػأف يح (٘ دي ػالمصري طيبغا المحم

                                           

رو : األمير عز الديف أيبؾ خازادار أحد مماليؾ الماصور  ةووف ، تاقؿ في الخدمة إلػى أف  (ٔ 
 ٕ،   مصدر سابؽصار أميرًا مف أمراء مصر ، تزوج اباة الممؾ الظارر بيبرس . المقريزي : 

 /ٖٕٛ . 

 . ٕٗٔ/  ٖابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (ٕ 

، ا بػػف فهػػد : يايػػة  ٖ٘ٔ/  ٖ، ابػػف فهػػد : إتحػػاؼ الػػورى ،  ٚٚٔ/  ٔالفاسػػي : العقػػد ،  (ٖ 
 . ٕٙٔ/  ٕ، القمقشادي : م لر اساافة ،  ٘٘/  ٕالمراـ ، 

رو : لقبة بف رميلة بف أبي امي محمد الحساى المكي ، الممقب بيسد الديف ، ولي إمرة مكة  (ٗ 
ض السايف ، وكاف الحرب بياه وبيف علةف مستعرة في شريكًا ألخيه علةف ومستقًة في بع

                   رػػ ٓٙٚحكػـ سػاةالأيمب األحياف ، ويعػودوف إلػى الصػمم حتػى عػزال عػف 
ابػف   ٖٓ٘/ٔـ ( . ابف حلر : الدرر الكاماة،ٖٓٙٔرػ   ٕٙٚـ ( ، توفى لقبة ساة ٖٛ٘ٔ

  . ٜٕٔ/  ٖؼ الورى ، ، ابف فهد : إتحا ٜٜٔ/  ٗتغري بردي : الماهؿ الصافي ، 

رػػ    ٔٚٚرو : طيبغا بف عبد اهلل المحمدي أحد أمراء األلوؼ في الديار المصرية ، توفى ساة  (٘ 
/  ٔ، ابػػػف تغػػػري بػػػردي : الػػػدليؿ الشػػػافي ،  ٖٖٖ/  ٕـ ( . ابػػػف حلػػػر : الػػػدرر ، ٜٖٙٔ  

ٖٚٙ . 



 

  

 

 
                                             ف عبد الساترد/ حسف فرحا      الدور السياسي والحضاري ألمراء الحج المصري في مكة في العصر الممموكي  

 

ٖٕٖٚ 

، ولكف أمير الحج رفض ذلؾ ، فما كاف مف لقبة إال أف اسػتعد  (ٔ ف ؼ علة ػػالشري
لحرب أخيه ، ولكف أمير الحج المصري أرسؿ وفدًا إلى الشػريؼ علػةف ، وتفػاوض 
معه درءًا لمشر عمى أف تكوف إمارة مكة مشاركة بياه وبيف الشريؼ لقبة ، لـ توله 

 .  (ٕ ؾ الوفد إلى لقبة وعرض عميه األمر حتى وافؽ عمى ذل
رػػ   ٗ٘ٚي سػاة ػولـ يستقر الوفػاؽ بػيف األخػوة لقبػة وعلػةف طػويًة ، ففػ

ـ ( شػػكا الشػػريؼ علػػةف إلػػى أميػػر الحػػج المصػػري األميػػر زيػػف الػػديف عمػػر ٖٖ٘ٔ
مف أخيػه لقبػة ، وذكػر لػه مػا فعمػه وبكػى ، فطمػب أميػر الحػج مػف  (ٖ شاه الحالب 

الشريؼ علةف مف ألؿ الصمم ،  بعض األمراء أف يذربوا إلى الشريؼ لقبة ومعهـ
فمما ذربوا إلػى الشػريؼ لقبػة ، وكػاف معػه األشػراؼ و ػوادرـ وعبيػدرـ ، حػدلوه فػي 
أمر الصمم بياه وبيف أخيه علةف ، فرفض الصمم إال إذا كػاف السػمطاف المممػوكي 
رو الذي أمر بذلؾ . وبعػد معرفػة أميػر الحػج المصػري رفػض الشػريؼ لقبػة الصػمم 

ر بالقبض عميه رو ومف معه مف إخوته وباي عمهـ وكبَّموا بالحديػد ، مع أخيه ، أم
لـ أحضر الشريؼ علةف وألبسه الخمعة وأ ره عمى حكـ مكة ، فسر الاػاس بػذلؾ ، 

                                           

احو لةليف ساة مستقًة رو : علةف بف رميلة بف أبي امى الحساى المكي ، ولي إمرة مكة  (ٔ 
رػ  ٙٗٚبها مدة ، وشريكًا ألخيه لقبة مدة ، وشريكًا الباه أحمد مدة ، وكاف بداية توليه ساة 

ـ ( بيمر الممؾ الصالم صالم بف محمد بف  ةووف ، وكاف يالب حكمػه فػي صػراع ٖ٘ٗٔ  
/  ٖ،  ـ ( . ابػف فهػد : إتحػاؼ الػورىٖ٘ٚٔرػػ   ٚٚٚمع أخيه لقبػة ، تػوفى علػةف سػاة 

 . ٕٗٗ/  ٔ،  مصدر سابؽ، ابف تغري بردي :  ٖٕٖ

،  ٛ٘ٛ، صػػػػ ٖ، ؽ ٕ، المقريػػػزي : السػػػموؾ ، لػػػػ ٕٙ٘/  ٖابػػػف فهػػػد : مصػػػدر سػػػابؽ ،  (ٕ 
 . ٖ٘ٙ،  ٕ٘ٙ/  ٔاللزيري : درر الفرادد ، 

رو : زيف الديف عمر شاه الحالب الركاي ، اادب حمػاة ، وليهػا مػرتيف ، لػـ حلوبيػة دمشػؽ   (ٖ 
، اللزيػري :  ٜٚ٘/  ٔ  ـ ( . ابف تغري بردي : مصدر سػابؽ ،ٜٖٙٔرػ   ٔٚٚساة توفى 

 . ٗ٘ٙ/  ٔمصدر سابؽ ، 
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 . (ٔ لـ ذرب أمير الحج باألشراؼ المقبوض عميهـ إلى مصر 
ـ ( لػػارت الحػػرب بػػيف األشػػراؼ وااقسػػـ الاػػاس ٖٙٛٔرػػػ   ٛٛٚوفػػي سػػاة 

قيف ممػػا أدى إلػػى اضػػطراب األمػػف فػػي مكػػة ، وكػػاف السػػبب فػػي ذلػػؾ مقتػػؿ إلػػى فػػري
، فيرادت السمطة الممموكية أف تسػيطر عمػى  (ٕ الشريؼ محمد بف أحمد بف علةف 

حاكمًا لمكػة شػريكًا  (ٖ األوضاع في مكة ، فيمرت بتعييف الشريؼ عااف بف مغامس 
لعؿ السمطة فػي مصػر تػيمر ، يير أف األوضاع لـ تهدأ ، مما  (ٗ لعمي بف علةف 

ـ ( وبقػي مسػلواًا ٜٖٔٔرػػ   ٜٗٚأمير الحػج بػالقبض عمػى الشػريؼ عاػاف سػاة 
 . (٘ ـ ( ٕٓٗٔرػ   ٘ٓٛحتى وفاته ساة 

اللػازااي   ـ ( حػدث صػراع بػيف الشػريؼ أحمػد ٔٓ٘ٔرػ   ٜٚٓوفي ساة 

                                           

 ٜٚٓ – ٖٜٓ، صػػ ٖ، ؽ ٕ، المقريزي : السموؾ ، لػػ ٕٓٙ/  ٖابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (ٔ 
.  

يػه ، رو : محمد بف أحمد بف علةف الحساي المكي ، ولي أمػرة مكػة لمػاف سػايف شػريكًا ألب (ٕ 
ـ ( ٖٙٛٔرػػ   ٛٛٚـ ( ، واافرد بالسمطة ساة ٖٛٚٔرػ   ٓٛٚوكاف أوؿ واليته لمكة ساة 

بعد وفاة والده ،  تؿ بتدبير مف الدولػة الممموكيػة فػي افػس العػاـ الػذي تػولى فيػه .الفاسػي : 
  . ٗٛ٘/  ٕ، ابف تغري بردي : الدليؿ الشافي ،  ٖٖ/  ٕالعقد ، 

يلة بف أبى امى ، لقب بزيف الػديف ، ولػي إمػرة مكػة لمػدة عػاـ رو : عااف بف مغامس بف رم (ٖ 
  مصدر سػابؽـ ( . ابف فهد : ٕٓٗٔرػ   ٘ٓٛلـ عزؿ لـ توالرا ساتيف ، توفى بمصر ساة 

 . ٚٗٔ/  ٙ، السخاوي : الضوء الةمع ،  ٖٖٗ/  ٖ، 

شػػهر رػػو : عمػػي بػػف علػػةف بػػف رميلػػة بػػف أبػػي امػػى ، ولػػي إمػػرة مكػػة لمػػاف سػػايف ولةلػػة أ (ٗ 
رػػ ٜٛٚمستقًة باسمارة ماعدا ساتيف كاف شريكًا لعااف بف مغامس ، وبدايػة واليتػه فػي سػاة 

ـ ( عمػى يػد األشػراؼ . ابػف تغػري بػردي : الػدليؿ ٜٖٗٔرػ   ٜٚٚـ ( ، و تؿ ساة ٖٚٛٔ  
 . ٖٓ٘/  ٙ، ابف العماد : شذرات الذرب ،  ٗٙٗ/  ٔالشافي ، 

  . ٖٖٗ/  ٖفهد : إتحاؼ الورى ، ، ابف  ٙٔٗ/  ٘الفاسي : العقد ،  (٘ 
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لمصػري عمى إمرة مكة ، والتقي أحمد اللازااي بيمير الحػج ا (ٕ  والشريؼ بركات  (ٔ 
في يابع ، وطمب ماه أف يكػوف أميػرًا لمكػة عوضػًا  (ٖ األمير اصطمر بف ولي الديف 

عف أخيه الشريؼ بركات ، فامتاع ، فهدد أميػر الحػج المصػري باهػب  افمػة الحػج ، 
فخاؼ ماه ، وألبس أحمد اللازااي التشريفة بإمرة مكة ، يير أف األمير اصطمر بف 

دخولػه مكػة ويكاتػب أخػاه الشػريؼ بركػات ، وفػي ولي الديف اضمر أف يمسػكه عاػد 
ألاػاء ذلػػؾ وصػػؿ رسػػوؿ الشػريؼ بركػػات ، فمػػا كػػاف مػف أميػػر الحػػج المصػػري إال أف 
تصرؼ بذكاء لمتخمص مف شر الشريؼ اللازااي ومف معػه  فوضػع رسػوؿ الشػريؼ 
بركات في الحديد فاطميف اللازااي لذلؾ ورحػؿ  ػبمهـ إلػى مكػة ، فمػا كػاف مػف أميػر 

لمصري إاّل أف أطمؽ سراح رسوؿ الشريؼ بركات ليبمغه بما حدث لكي يسػتعد الحج ا
لمحاربػػة أخيػػه أحمػػد اللػػازااي عاػػد دخولػػه مكػػة ، ولكػػف لواسػػيس الشػػريؼ أحمػػد 

، حيػث  (ٗ المولودة في ركب الحج المصري أخبرته بذلؾ ، فعسػكر فػي ماطقػة بػدر 
                                           

رو : أحمد بف محمد بف بركات بف حسف الحساى المكي ، يمقب باللازااي اافس أخاه بركػات  (ٔ 
في حكـ مكة وذلؾ بعد وفاة أخيه رزاع ، ودارت الحرب بيف األخويف فتػرات عديػدة   تػؿ سػاة 

ووالة الحػـر ، تحقيػؽ :  ـ ( .السالاري : ماادم الكـر في أخبار مكة والبيػتٖٕ٘ٔرػ   ٜٜٓ
 ٔلميؿ عبد اهلل المصري ، ومالدة زكريا ، لامعة أـ القػرى ، المممكػة العربيػة السػعودية ، ط

 . ٔٔٔ/  ٖـ ، ٜٜٛٔرػ/ٜٔٗٔ، 

رػػ    ٔٙٛرو : بركات بف محمد بف بركات بف حسف بف علةف الحساى المكػي ، ولػد سػاة  (ٕ 
ـ ( لـ اافػرد بحكػـ مكػة بعػد وفػاة ٖٚٗٔ   رػٛٚٛـ ( مارس الحكـ شريكًا ألبيه ساة ٙ٘ٗٔ

ـ ( واافسه أخوته عمى الحكـ ودارت بياهـ حروب عديدة ، توفى ٜٚٗٔرػ   ٖٜٓوالده ساة 
ـ ( . القرمػػااي : أخبػػار الػػدوؿ وآلػػار اسوؿ ، عػػالـ الكتػػب ، بيػػروت   ٕٗ٘ٔرػػػ   ٖٜٔسػػاة 

 . ٖٙٗ/  ٕد.ت ( ، 

 ر.لـ أعلر له عمى ترلمة فيما لدي مف مصاد (ٖ 

بدر : مدياة بالحلاز تقع بػيف مكػة والمدياػة أسػفؿ وادي الصػفراء ، ورػي ذات مو ػع تػاريخي  (ٗ 
( ضػػد المشػػركيف ، ورػػي تبعػػد عػػف المدياػػة حػػوالي  رػػاـ حيػػث شػػهدت أوؿ يػػزوة لمابػػي   
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 .  (ٔ وا  اتمهـ ورزمهـ التقى بالحلاج الشامييف وطمب ماهـ الماؿ ، فمما امتاع
ف مػف الشػريؼ بركػات أف يكػوف ووبعد أداء المااسؾ طمػب الحلػاج المصػري

معهـ حتى يصموا إلى يابع ، فطمب ماهـ االاتظار حتى يلمع أعوااه ، وخرج معهػـ 
 بػػؿ أف يلمػػع بػػا ي لماعتػػه ، وعاػػدما وصػػؿ الشػػريؼ بركػػات إلػػى بػػدر ، طمػػب مػػف 

مراء أف ياتظػروا بػا ي أعوااػه ، ولكػاهـ تعلمػوا أمير الحج المصري ومف معه مف األ
القتاؿ ، فااتصر عميهـ الشػريؼ أحمػد و تػؿ كليػر مػف الحلػاج واهػب ركػب الحػج ، 

. فكااػػت رػػذه صػػورة بشػػعة لمػػا تعػػرض لػػه الحلػػاج  (ٕ ورػػرب أميػػر الحػػج المصػػري 
 المصريوف بسبب تدخؿ أمير الحج في صراعات األشراؼ. 

حػػج المصػػري بػػيف األشػػراؼ ، كػػاف يػػؤدي إلػػى وركػػذا الػػد أف تػػدخؿ أميػػر ال
تغمػػب شػػريؼ عمػػى آخػػر ، وفػػي بعػػض األحيػػاف كػػاف رػػذا التػػدخؿ يعػػرض الحلػػاج 

 المصرييف لمهةؾ .

                                                                                                           

/  ٕيػا وت : معلػـ البمػداف ،  كـ وري  اعدة وادي الصفراء تقع عمى الطريػؽ إلػى مكػة .٘٘
ييػػث الػػبةدي : معلػػـ معػػالـ الحلػػاز ، دار مكػػة لماشػػر والتوزيػػع ، مكػػة ، عػػاتؽ بػػف  ٕٕ٘

 . ٜٛٔ/  ٔـ ، ٜٜٚٔرػ/ٜٜٖٔ،  ٔالمكرمة ، ط

 . ٙٛٚ – ٔٛٚ/  ٔ، اللزيري : درر الفرادد ،  ٖٚ،  ٖٙ/  ٗابف إياس : بدادع الزرور ،  (ٔ 

المؤسسػػة  ابػػف طولػػوف : مفاكهػػة الخػػةف فػػي حػػوادث الزمػػاف ، تحقيػػؽ : محمػػد مصػػطفى ، (ٕ 
/  ٔـ، ٜٗٙٔرػ/ٖٗٛٔالمصرية العامة لمتيليؼ ، الدار المصرية لمتيليؼ والترلمة ، القاررة 

ٕٙٔ . 
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 عاللح أِري احلح ادلصري تؤشراف ِىح :
كػػاف أميػػر الحػػج المصػػري أ ػػوى أميػػر حػػج يصػػؿ إلػػى أرض الحػػرميف ، ألاػػه 

عمى الحلػاز عامػة ، لػذلؾ كػاف أشػراؼ  يملؿ الدولة الممموكية التي تزعمت السيطرة
مكة يخطبوف مودته ويعمموف عمى إرضاده ، وفي المقابؿ كاف أميػر الحػج المصػري 
يحمػػؿ إلػػى أشػػراؼ مكػػة الكليػػر مػػف الهػػدايا والمػػام والتشػػاريؼ واألمػػواؿ المخصصػػة 
لمحرميف الشريفيف ، فضًة عف المكاف ت الفورية التػي تقػدـ لشػريؼ مكػة وألوالده ، 

 . (ٔ ألوالده  ي تصؿ إلى ألؼ دياار لشريؼ مكة ، وخمسمادة دياار والت
ورذه العة ة الودية دعمت بالتعاوف بيف أميػر الحػج المصػري وشػريؼ مكػة 

            رػػ ٚٔٛفي موالهة العديد مف المشكةت ، ملاؿ ذلؾ ما حدث في سػاة 
وبعػض  (ٕ ي ـ ( عادما و ػع بػيف أميػر الحػج المصػري األميػر لقمػؽ المؤيػدٗٔٗٔ

القػػواد فػػي مكػػة مػػف  تػػاؿ فػػي المسػػلد الحػػراـ وخػػارج المسػػلد ااتهكػػت خةلػػه حرمػػة 
را ػػة الػػدماء وتمويلػػه  المسػػلد الحػػراـ ، لمػػا حصػػؿ فيػػه مػػف القتػػاؿ بالسػػةح والخيػػؿ وا 
يػػةؽ بعػػض أبػػواب المسػػلد الحػػراـ ، وكػػاف سػػبب ذلػػؾ  يػػاـ أميػػر  بػػروث الخيػػؿ ، وا 

د  ػػواد مكػػة عمػػى حممهػػـ السػػةح بمكػػػة الحػػج المصػػري بتيديػػب بعػػض يممػػاف أحػػ
وسػػلاهـ ، فتوسػػط شػػريؼ مكػػة لػػدى أميػػر الحػػج المصػػري مػػف ألػػؿ اطػػةؽ سػػراح 
الغممػػاف ، وتػػـ إخمػػاد الفتاػػة بفضػػؿ شػػريؼ مكػػة وأميػػر الحػػج المصػػري الػػذي أبػػدى 

 . (ٖ تعاواه حفاظًا عمى سةمة الحلاج وحتى ال يراؽ المزيد مف الدماء 
                                           

 .  ٛ٘/  ٛ،  الزاررة ، ابف تغري بردي : الالـوٕٕٗ/  ٕالفاسي : شفاء الغراـ ،  (ٔ 

ادب دمشػؽ رو : لقمؽ المؤيدي األريواشاوي ، الدوادار الكبير في الدولة المؤيدية شيخ لـ ا (ٕ 
ـ ( وأصػػمه مػػف مماليػػؾ أريػػوف شػػاه أميػػر ٕٔٗٔرػػػ   ٕٗٛ،  تمػػه األميػػر ططػػر فػػي سػػاة 
 .  ٕٓٗ/ ٗٔ، الزاررة ، الالوـ  ٕ٘ٗ/  ٔ، الشافي ملمس.ابف تغري بردي : الدليؿ 

، العصػػامي :  ٕٖٗ/  ٗ، ابػػف فهػػد : إتحػػاؼ الػػورى ،  ٕٙ٘/  ٕالفاسػػي : شػػفاء الغػػراـ ،  (ٖ 
فػػػػػي معرفػػػػػة األوادػػػػػؿ والتػػػػػوالي ، المطبعػػػػػة السػػػػػمفية ، القػػػػػاررة ، سػػػػػمط الالػػػػػوـ العػػػػػوالي 
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يف أمراء الحج المصري وأشراؼ مكة ، فقد شػابها لـ تستمر العة ات ودية ب
ـ ( لهػّز السػمطاف الماصػور  ػةووف   ٕٗٛٔرػػ   ٖٛٙبعض التوتر . ففػي سػاة 

لةلمادة فارس إلى مكة مع أمير الحج  (ٔ ـ ( ٜٕٓٔ – ٜٕٚٔرػ / ٜٛٙ – ٛٚٙ
، وكػاف مػا حممػه عمػى إرسػاؿ رػذه الحممػة ، سػوء  (ٕ الباشػقردي  عمـ الػديف سػالر

شريؼ مكة أبي امي لمحلاج ، ولما بمغ أبػا امػي  ػدـو العسػكر المممػوكي ،  معاممة
رفض الخروج الستقباؿ ركب الحج عمى ما لػرت بػه العػادة ، واكتفػى بإرسػاؿ بعػض 
 وَّاده ، لكف أمير الحج سالر الباشػقردي أصػرَّ عمػى حضػور شػريؼ مكػة ، واسػتعد 

بواب مكة ، ولـ يستطع أحد مف لمحاربته إذا رو لـ يحضر ، عاددٍذ أيمؽ أبو امي أ
الحلاج دخولها ، فما كػاف مػف أميػر الحػج إال أف أمػر أتباعػه باقػب السػور ودخػوؿ 
مكة يـو التروية   اللامف مف شهر ذي الحلة ( بعد فرار أبي امي ومف معػه خػارج 

بمصػػالحة أبػػي امػػي مػػع  (ٖ السػػالاري    مكػػة ، فقػػاـ  اضػػي القضػػاة بررػػاف الػػديف 

                                                                                                           

 .  ٕٙ٘/  ٗـ ، ٜٔٙٔرػ/ٖٓٛٔ

رػػو : الممػػؾ الماصػػور سػػيؼ الػػديف أبػػو المعػػالي  ػػةووف الصػػالحي الالمػػي األلفػػي ، اشػػتراه  (ٔ 
ـ ( وكػاف ممكػًا ٜٕٚٔرػػ   ٛٚٙاألمير آؽ سػاقر بػيلؼ دياػار ، فعػرؼ بػاأللفي تسػمطف سػاة 

رػػ   ٜٛٙحميمًا حسف السيرة ، فتم البةد وعمػّر المػدارس والقػةع ، تػوفي سػاة  كريمًا مهيباً 
، ابػف تغػري بػردي : مػورد لمطا ػة  ٙٚٔ/  ٜـ ( . بيبرس الماصوري : زبػدة الفكػرة ، ٜٕٓٔ

فيمف ولي السمطاة والخةفة ، تحقيؽ ، ابيؿ محمد عبد العزيز ، دار الكتب المصرية  القاررة 
 .  ٓٗ – ٖٛ/  ٕـ ، ٜٜٚٔ، 

ـ (  ٕٚٛٔرػػ  ٙٛٙرو : عمـ الديف سالر بف عبػد اهلل الباشػقردي ، اادػب حمػب تػوفي سػاة  (ٕ 
 .  ٕٖٗ/  ٔابف تغري بردي : الدليؿ الشافي ، 

رػػو : القاضػػي أبػػو محمػػد الخضػػير بػػف الحسػػف بػػف عمػػي السػػالاري الشػػافعي ، كػػاف وزيػػرًا  (ٖ 
 . ٜٖ٘/٘العماد : شذرات الذرب،ـ ( . ابف ٕٚٛٔرػ   ٙٛٙلمماصور  ةووف توفي ساة 
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 . (ٔ  ر الحج الباشقردي أمي
ف أمير الحج المصري سيؼ ػداـ بيػدث صػػـ ( حٖٚٓٔرػ   ٚٓٚوفي ساة 

ب اعتػداء العبيػد عمػى ػؾ بسبػػة ، وذلػػوالشػريؼ ُحميضػ (ٕ الديف اويااي الماصوري 
ذ  ماشػػه فماعػػه التػػالر ػأمػػواؿ التلػػار ، حيػػث و ػػؼ بعضػػهـ عمػػى أحػػد التلػػار لييخػػ

اس وتصػايحوا فمػا كػاف مػف أميػر الحػج إاّل أف فضربه العبيد ضربًا مبرحًا ، فلػار الاػ
أمسؾ ببعض العبيد وفّر البػا وف ، وعاػدما عمػـ الشػريؼ ُحميضػة ركػب رػو وعبيػده 
واألشراؼ واادوا لمحرب ، واادى أمير الحج المصري بيف ال يخرج أحد مف الحلاج ، 

 مػػف الخػػوؼ إلػػى اللبػػؿ فُقتػػؿ (ٖ ولػػيحفظ متاعػػه ، و ػػد فػػّر طادفػػة مػػف السػػروييف 
ة عػػف القتػػاؿ ، وأرسػػؿ إلػػى أميػػر ػلماعػة مػػاهـ ظاػػًا أاهػػـ مػػف العبيػػد ، وكػؼ حميضػػ

 . (ٗ  الحج يسترضيه حتى  بؿ الصمم وااتهى األمر عمى ذلؾ 
ـ ( حدلت فتاة بيف أميػر الحػج المصػري األميػر ٕٕٖٔرػ   ٕٕٚوفي ساة 

                                           

ابف عبد الظارر : تشريؼ األيػاـ والعصػور فػي سػيرة الممػؾ الماصػور ، حققػه : مػراد كامػؿ ،  (ٔ 
 ٕٗٚ، صػ ٖ، ؽ ٔ، المقريزي السموؾ ، لػ ٕٕٔ،  ٜٔ،  ٛٔـ ، صػٜٔٙٔ،  ٔالقاررة ، ط

، الهيدػػػة  ، العياػػػي : عقػػػد اللمػػػاف فػػػي تػػػاريخ أرػػػؿ الزمػػػاف ، تحقيػػػؽ : محمػػػد محمػػػد أمػػػيف
 .  ٖٖٔ/  ٕ ـ ،ٕٜٜٔ –ـ ٜٚٛٔالمصرية العامة لمكتاب ، القاررة ، 

رو : سػيؼ الػديف اويػااي الماصػوري اللمػدار ، تقػدـ إلػى أف صػار مػف كبػار األمػراء ، حػج  (ٕ 
ـ ( ، بعله الااصر محمد إلػى دمشػؽ ، لػـ ااهمػؾ فػي المهػو ، ٖٚٓٔرػ   ٚٓٚبالااس ساة 

                  رػػػػ ٓٔٚاعتقمػػػه ، وظػػػؿ فػػػي محبسػػػه حتػػػى مػػػات سػػػاة فغضػػػب عميػػػه السػػػمطاف الااصػػػر و 
 .  ٜٕٛ/  ٗـ ( . ابف حلر : الدرر الكاماة ، ٖٓٔٔ  

السَّْرو : ماازؿ حميػر بػيرض الػيمف ورػي عػدة مواضػع ماهػا : سػرو العػةة ، وماػدد ، و ريػة  (ٖ 
لػى رػذه السػروات ياسػب القػـو الػذيف يحضػروف مكػة ويلمبػوف الميػرة   كبيرة مما يمي مكة ، وا 

  .  ٕٚٔ/  ٖيا وت : معلـ البمداف ، 

، ابػف فهػد :  ٕٗ، صػػ ٔ، ؽ ٕ، المقريزي : السػموؾ ، لػػ ٖٕٗ/  ٕالفاسي : شفاء الغراـ ، (ٗ 
 .  ٘ٗٔ/  ٕإتحاؼ الورى ، 
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ة وأميػػر مكػػة الشػػريؼ عطيفػػة بػػف أبػػي امػػي بسػػبب شػػدة مغػػاال (ٔ بيبػػرس الػػدوادار 
شريؼ مكة في لباية األمػواؿ مػف الحلػاج ، بحلػة أف السػمطاف الااصػر محمػد بػف 
 ةووف لـ يمتـز بما كاف مقررًا مف  بؿ السػمطاف الظػارر بيبػرس ألرػؿ مكػة ، وعػدـ 
 ااعػػة الشػػريؼ عطيفػػة بمػػا كػػاف يرسػػؿ إليػػه مػػف مصػػر ، فتػػدخؿ القضػػاة والعممػػاء 

 . (ٕ بياهما وتـ الصمم 
ج ػر الحػػػػف أميػػػػـ ( بيػػػٜٓٗٔرػػػػ   ٕٔٛة ػػػػػع ساػػػػػـ و داػػػػػاؾ صػػػػػاف راػػػػػوك

ؾ عاػدما بعػث ػ، وذلػ (ٖ ي ، وشريؼ مكة حسف بػف علػةف ػػؽ الشيخػري بيسػالمص
مرسػػوما مػػع  (ٗ ـ ( ٕٔٗٔ – ٜٖٛٔرػػػ / ٘ٔٛ – ٔٓٛالسػػمطاف الااصػػر فػػرج   

أميػر الحػػج بػػالقبض عمػى الشػػريؼ حسػػف وولديػه وعزلهمػػا ، فمػػا كػاف مػػف الشػػريؼ 
                                           

رو : بيبرس بف عبد اهلل الماصوري  ةووف الخطػادي الػدوادار ، رأس ميسػرة ، وكبيػر الدولػة  (ٔ 
  محمػػػد بػػػف  ػػػةووف ( واادػػػب السػػػمطاة بالقػػػاررة ، وصػػػاحب التػػػاريخ المشػػػهور   الااصػػػرية

ـ ( . ابػف حلػر : الػدرر ٕٖٗٔرػػ   ٕ٘ٚوصاحب المدرسة الدوادارية بالقاررة ، تػوفي سػاة 
، ابف العماد : شذرات الذرب  ٕ٘ٓ/ٔ، ابف تغري بردي: الدليؿ الشافي ،  ٖٔٓ،  ٖٓٓ/ ٔ،
 ،ٙ /ٙٙ  

 .  ٕٖٔ، الرشيدي : حسف الصفا ، صػ ٕٚٙ/ٔفرادد ، اللزيري : درر ال (ٕ 

رو : حسف بػف علػةف بػف رميلػة ، لقػب ببػدر الػديف ، ولػي إمػرة مكػة إحػدى وعشػريف سػاة  (ٖ 
رػػ   ٜٕٛوتسعة شهور مستقًة ، ووليها ساة وسبعة أشهر شريكًا الباه بركات ، توفي ساة 

وس واألبػػداف فػػي تػػواريخ الزمػػاف ، ـ ( بالقػػاررة ، ودفػػف بهػػا . الصػػيرفي : ازرػػة الافػػٕ٘ٗٔ
 ٔـ ، ٜٜٗٔ – ٜٓٚٔتحقيؽ : حسف حبشي ، الهيدػة المصػرية العامػة لمكتػاب ، القػاررة ، 

 .  ٗٓٔ/  ٕ، السخاوي : الضوء الةمع ،  ٘ٔٗ/ 

ـ ( ٜٖٛٔ    رػػٔٓٛرو : زيد الػديف أبػو السػعادات فػرج بػف بر ػوؽ تسػمطف بعػد أبيػه سػاة  (ٗ 
ف ، وتػػـ أمػره وطالػت أيامػه ، وحصػػؿ خػةؼ بياػه وبػيف مماليػػؾ وكػاف عمػره دوف العشػر سػاي

 ٜٖٚ/ٛـ ( ابف تغري بردي:الماهؿ الصػافي،ٕٔٗٔرػ   ٘ٔٛأبيه ، فخمع مف السمطاة ساة 
 .  ٕٖٔ – ٕٔٔ/  ٕ، مورد المطافة ،  ٔٓٗ، 
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أف استعد لمحرب ، فمما عمـ أمير الحج بيسؽ بذلؾ أعمف الحػرب فػي يابػع  حسف إالّ 
 بؿ وصوله مكة  ، وخةؿ رذه الفترة ترالع السمطاف في  راره وأرسؿ رسواًل مف  بمه 

إلػػى أميػػر مكػػة بالعهػػد والخمػػع ، وكتػػب إلػػى أميػػر الحػػج  (ٔ يػػدعي فيػػروز السػػا ي 
م بعػد أف حػدلت مااوشػات بػػيف المصػري بػالكؼ عػف محاربػة أميػر مكػػة ، فػتـ الصػم

الشريؼ حسف وأمير الحج المصري ، أدَّت إلى  تؿ العديد مف الحلاج واهػب الكليػر 
مػاهـ ألاػػاء تػولههـ إلػػى عرفػة وماػػى ، وتخمػػؼ أكلػر أرػػؿ مكػة عػػف الحػج فػػي رػػذا 

 . (ٕ العاـ بسبب رذه الفتاة
ت ركػػذا كااػػت العة ػػة بػػيف أميػػر الحػػج المصػػري وأشػػراؼ مكػػة ، والتػػي كااػػ

ذا حدث صداـ ومااوشات كاات تؤدي إلى رةؾ الكلير  تتيرلم بيف الود والصداـ ، وا 
مف أرؿ مكة والزوار والحلاج والتلار ، وفساد الممتمكػات ، واهػب الخيػرات ، وكػاف 
رػػذا يحػػدث عمػػى أرض الحػػـر وعاػػد تيديػػة الفريضػػة ، ممػػا يػػدؿ عمػػى ييػػاب األحكػػاـ 

لمصري وأشراؼ مكة مف ألؿ فرض السػيطرة الشرعية وتلاوزرا مف  بؿ أمير الحج ا
 وترسيخ الافوذ السياسي في مكة. 

 إٌفىذ اٌسٍاسً ألِري احلح ادلصري يف ِىح :
اظرًا لتعدد أمراء الحج القادميف مف مصر والشاـ والعراؽ واليمف فقد ولدت  

بيػػاهـ ماافسػػة شػػديدة مػػف ألػػؿ بسػػط الافػػوذ السياسػػي لػػدولهـ التػػابعيف لهػػا ، و ػػد 
مير الحج المصري عمى اصيب األسػد فػي رػذه الماافسػات ، حيػث و ػؼ فػي حصؿ أ

                                           

رو : فيروز الخازاداري الرومي ، تربى مع الممؾ الااصر فرج مػف صػغره فػاختص بػه ، تػوفي  (ٔ 
/  ٘ٔ، الالػػوـ  ٖٕ٘/  ٕـ ( . ابػػف تغػػري بػػردي : الػػدليؿ الشػػافي ،ٔٔٗٔرػػػ   ٗٔٛاة سػػ

٘ٓٙ  . 

 ٕٚٗ – ٜٙٗ/  ٖ، ابف فهد : إتحاؼ الػورى ،  ٕٗ٘ – ٕٕ٘/  ٕالفاسي : شفاء الغراـ ،  (ٕ 
،  ٔالقػػاررة ، ط ، دحػػةف : خةصػػة الكػػةـ فػػي بيػػاف أمػػراء البمػػد الحػػراـ ، المطبعػػة الخيريػػة ،

  .  ٖٛ،  ٖٚصػرػ ، ٖ٘ٓٔ
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ولػػػه أي تاػػػافس خػػػارلي مػػػف لهػػػة العػػػراؽ أو الػػػيمف وحتػػػى الشػػػاـ التابعػػػة لدولػػػة 
المماليؾ . وظهر رذا لميًا في العديد مف الموا ؼ اػذكر ماهػا ، مػا حػدث مػع الممػؾ 

الممموكيػػة فػػي كسػػوة  ممػػؾ الػػيمف الػػذي حػػاوؿ ماافسػػة الدولػػة (ٔ الملارػػد الرسػػولي 
ـ ( أراد أف ياػزع ٖٓ٘ٔرػػ   ٔ٘ٚالكعبة . فيػذكر أاػه عاػدما حػج ممػؾ الػيمف سػاة 

كسوة الكعبة المصرية ويكسورا مف عاده باسمه ، فمما عمـ بذلؾ شريؼ مكػة أخبػر 
أمير الحج المصري بهذا األمر ، ليس رذا فحسػب بػؿ إف ممػؾ الػيمف يريػد أف يػولي 

ويترؾ له حامية يماية لحمايته بعد مغادرة أمير الحج المصري بمكة واليًا مف  بمه ، 
، فمػػا كػػاف مػػف أميػػر الحػػج المصػػري إاّل أف فكػػر فػػي القػػبض عمػػى الممػػؾ الملارػػد ، 
ودبر رذا األمر مع شريؼ مكة علةف ، فايتاموا فرصة خمو مخيـ الممػؾ الملارػد 

اف ، فيمررـ الممػؾ مف أتباعه ولاوده ، وأحاطوا بالمخيـ فقاتؿ بعض أصحاب السمط
الملارد بالتو ؼ رعاية لحرمػة الزمػاف والمكػاف ، فقػبض عميػه أميػر الحػج المصػري 

 . (ٕ وحممه معه إلى مصر 
وتكررت محاوالت مموؾ اليمف مف ألؿ الحصوؿ عمى افوذ سياسي لهػـ فػي 
مكة عف طريػؽ كسػوة الكعبػة ، ولكػف محػاولتهـ بػاءت بالفشػؿ بسػبب تصػدي أمػراء  

ـ (  ػدـ أميػر الحػج اليماػي إلػػى ٖٛٚٔرػػػ   ٓٛٚلهػـ ،  ففػي سػاة  الحػج المصػري
مكة ومعه كسوة الكعبة ، فقاـ أمير الحج المصري بماعه ومف معػه مػف دخػوؿ مكػة 

، لمػػا تمكاػػوا مػػف دخػػؿ مكػػة وأداء  (ٖ ، ولػػوال توسػػط شػػريؼ مكػػة أحمػػد بػػف علػػةف 
                                           

رو : الممؾ الملارد ابف المؤيد داود ابف الممؾ المظفر يوسؼ ابف الممػؾ الماصػور عمػر بػف  (ٔ 
ـ (  ٕٖٙٔرػػػ   ٗٙٚـ ( حتػػى سػػاة ٕٖٔٔرػػػ   ٕٔٚعمػػي بػػف رسػػوؿ ، تػػولى الحكػػـ سػػاة 

  .  ٜ٘ٔ/  ٖ، السخاوي : الضوء الةمع ،  ٜ٘ٔ،  ٛ٘ٔ/  ٙالفاسي : العقد اللميف ، 

، إبػراريـ  ٖٔٛ، صػػ ٕ، ؽ ٖ، المقريزي : السموؾ ، لػػ ٕ/  ٕلي : العقود المؤلؤية ، الخزر  (ٕ 
 .  ٖٕٛ/  ٔرفعت باشا : مرآة الحرميف ، 

رو : أحمد بف علةف بف رميلة بف أبي امي ، ولػي إمػرة مكػة شػريكًا ألبيػه ، لػـ شػريكًا الباػه محمػد   (ٖ 
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ري ، و ضػاده عمػى .فهذه الحوادث تبيف لاا مدى افوذ أمير الحج المصػ (ٔ المااسؾ 
أي محاولة لممساس بسيادة الدولة الممموكية عمى مكة ، والتػي كااػت كسػوة الكعبػة 

 مظهرًا لهذه السيادة .
  ولـ تكف اليمف وحدرا الطامعة في الحصوؿ عمى افوذ سياسي لها فػي مكػة

ـ ( ماع أمير الحج ٕٚٗٔرػ   ٚٚٛفي ساة ف (ٕ بؿ رااؾ مموؾ المغوؿ في العراؽ 
                    برسػػػػػػباي األشػػػػػػرفي المحمػػػػػػؿ العرا ػػػػػػي مػػػػػػف دخػػػػػػوؿ مكػػػػػػة ، وحتػػػػػػى المصػػػػػػري 

ال يمكػػاهـ مػػف دخولهػػا أمػػر أميػػر الحػػج الشػػامي أف ياػػزؿ بلميػػع حلػػاج الشػػاـ بػػيف 
، لـ توله أمير الحج المصػري بعسػاكره ومعػه شػريؼ مكػة محمػد بػف  (ٖ الحلوايف 

بضػوا عمػى دواداره ، و يػدورما ، بركات إلى أمير الحج العرا ي و بضوا عميه ، كمػا  

                                                                                                           

ـ ( لـ أشرؾ ٕٖٚٔرػ   ٗٚٚاافرد باسمرة ساة  ـ ( لـٖٓٙٔرػ   ٕٙٚكاف بداية شراكته ألبيه ساة 
ـ ( ، كاات سيرته مشكورة في الرعية ، فكاف كلير العدؿ مكرمًا ٖٛٚٔرػ   ٓٛٚاباه محمد معه ساة 
  .  ٘٘/ ٖـ ( بمكة . الفاسي : العقد ،ٖٙٛٔرػ   ٛٛٚلمتلار ، توفي ساة 

                ،  ٖ٘ٗ، صػػػػػػ ٔ، ؽ ٖ، لػػػػػػ ، المقريػػػػػزي ، مصػػػػػدر سػػػػػابؽ ٕٓ٘/  ٕالفاسػػػػػي : شػػػػػفاء الغػػػػػراـ ،  (ٔ 
 .  ٕٖٖ/  ٖابف فهد : إتحاؼ الورى ، 

المغوؿ : والتتار :  يؿ أاهـ شيء واحد ومف األلفاظ المترادفة ، و يؿ أف كممة تتػر كااػت تطمػؽ عمػى  (ٕ 
لماعػة معياػػة مػػف المغػػوؿ ، لػػـ عممػػت عمػػى المغػػوؿ كمهػػـ ، وأصػػؿ المغػػوؿ مػػف رضػػبة ماغوليػػا فػػي 

آسيا ، و ػد كػاف لممغػوؿ فػي عصػر المماليػؾ دولتػاف : دولػة باػي روالكػو وتشػمؿ بػةد العػراؽ أواسط 
وفارس وخراساف وما وراء الاهر ، وكاات في عداء دادـ مع المماليؾ ، ودولػة باػي لولػو بػف لاكيػز 
خػػاف فػػي الشػػماؿ وتعػػرؼ باسػػـ القفلػػاؽ أو القبيمػػة الذربيػػة ، واتسػػمت عة ػػتهـ مػػع المماليػػؾ بػػالود 
والصدا ة بسبب دخولهـ اسسةـ . ابف العبري : تاريخ مختصػر الػدوؿ ، اشػر األب ااطػوف صػالحااي 

، محمد كرد عمي : خطط الشاـ ، دار العمـ لممةييف ، بيروت ،  ٖـ ، صػٜٛ٘ٔاليسوعي ، بيروت ، 
  .  ٖٚٔ/  ٕـ ، ٜٜٙٔ،  ٕط

،  ٕٕ٘/  ٕمعلػػـ البمػػداف ، الحلػػوف : لبػػؿ بػػيعمى مكػػة يولػػد بػػه مػػدافف أرمهػػا . يػػا وت : (ٖ 
،  ٔالػػػػػػػبةدي : معػػػػػػػالـ مكػػػػػػػة التاريخيػػػػػػػة واأللريػػػػػػػة ، دار مكػػػػػػػة لماشػػػػػػػر والتوزيػػػػػػػع ، ط

  .  ٓٛـ ، صػٜٓٛٔرػ/ٓٓٗٔ
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ودخموا بهما مكة عمى راحتيف ، وحلوا بهما عمى ريدتهما ، وأما حلػاج العػراؽ فقػد 
والػػدخوؿ إلػػى مكػػة ألداء  (ٔ طمػػب مػػاهـ أميػػر الحػػج المصػػري تػػرؾ المحمػػؿ بسػػرؼ 

المااسؾ ، وبعد ااتهاء موسـ الحج اصطحب أمير الحج المصري أمير الحج العرا ي 
  . (ٕ  إلي مصر -بعد أخذ كسوته وزياته  -المحمؿ العرا ي ودواداره و 
عادما أراد أميػر الحػج العرا ػي التقػدـ بمحممػه عمػى المحمػؿ المصػري سػاة و 

ـ ( تعػػرض سرااػػة شػػديدة وضػػرب مبػػرح مػػف لماعػػة المحممػػيف ٔٚٗٔرػػػ   ٜٚٛ
 . (ٖ المصري والشامي 

يػر الحػج ـ ( عاػدما ماػع أم٘ٚٗٔرػػ   ٓٛٛوتكرر افس المو ؼ في سػاة 
أمير حج العراؽ مف دخوؿ مكػة بمحممػه، وطمػب األميػر  (ٗ المصري الليف الظارري 

وال يػدخؿ بػه ، فتػػرؾ  (٘ اللػيف مػف أميػر الحػج العرا ػي أف يتػرؾ المحمػؿ بػبطف َمػرَّ 
المحمؿ ودخؿ مكة مع الحلاج ، ولـ يتعرض لهـ أحد بسػوء ، وفػي ليمػة العيػد أتػوا 

                                           

شػر ي مكػة  شػماؿ –سرؼ : واد متوسط الطوؿ مف أودية مكة ، ييخذ مياه ما حوؿ اللعرااػة  (ٔ 
 –بػيـ المػؤمايف ميمواػة  –سػمـ صػمى اهلل عميػه و  –لـ يتله يربًا ، ورااؾ أعرس الرسوؿ  –

وبها ماتت . البغدادي : مراصد االطةع عمى أسماء األمكاػة والبقػاع ، دار  –رضي اهلل عاها 
 ٕٓٙ، الػبةدي : معػالـ مكػة ، صػػ ٛٓٚ/  ٕـ ، ٜٜٔٔرػػ /ٕٔٗٔ،  ٔالليؿ ، بيروت ، ط

 . 

 .  ٕٚٚ/  ٗ، العصامي : سمط الالـو ، ٚ٘٘/  ٗابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (ٕ 

 .  ٕٗ٘/  ٖ،  مصدر سابؽابف فهد :  (ٖ 

رو : األمير الليف الظارري لقمؽ حساـ الديف الزردكاش ، اشتراه استاذه لقمؽ ، لـ أصبم  (ٗ 
خاصكيًا لـ أمير عشرة ، لـ صار في أياـ السمطاف األشرؼ  ايتباي أمير ملمس ، توفي ساة 

 .  ٕٖٕ/  ٙـ ( . السخاوي : الضوء الةمع ، ٔٛٗٔرػ   ٙٛٛ

بطػػف َمػػرَّ : مػػف اػػواحي مكػػة ، عاػػده يلتمػػع وادي الاخمتػػيف فيصػػيراف واديػػًا واحػػدًا ، ورػػو واٍد  (٘ 
 .  ٜٗٗ/ ٔخصيب كلير الاخؿ . يا وت : معلـ البمداف ، 
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 . (ٔ ه حتى رحيمهـ بالمحمؿ إلى ماى ، وأ اموا ب
ألميػر الحػج المصػري ، أاػه كػاف أحيااػًا  يومما يدؿ عمى  وة الافوذ السياسػ

يطمب مف أمير الحج العرا ي عدـ دخوؿ المحمؿ مكة ممبسػًا بلوبػه وبزياتػه ، ملممػا 
ـ ( عادما اتفؽ أمير الحج المصري يشبؾ بف حيدر ٔٛٗٔرػ   ٙٛٛحدث في ساة 

كات واألعياف عمى ماع دخوؿ المحمؿ العرا ي ممبسًا مع شريؼ مكة محمد بف بر  (ٕ 
لوبه ، ويكوف أميره مع أمير الحج المصري حتى يذرب به معه إلى مصر ، وعادما 

، أرسؿ إليهـ أميػر الحػج المصػري أف  (ٖ  دـ المحمؿ العرا ي إلى وادي مّر الظهراف 
محمػؿ بػة ليػاب ، ال يدخموا مكة بمحممهـ فتركوه وفي اللامف مف ذي الحلة ُحمػؿ ال

ودخؿ به إلى المسلد الحراـ ، ووضع عاػد بػاب أميػر الحػج المصػري ، حتػى ااتهػى 
موسـ الحج ، فاصطحب أمير الحػج المصػري معػه أميػر المحمػؿ العرا ػي إلػى مصػر 

. فالد أف أمير الحج المصري و ؼ في وله أي تاافس خارلي مف لهة العراؽ  (ٗ 
 في مكة خاصة وبةد الحلاز عامة .  أف يااوئ السمطة الممموكية ؿيحاو

ولـ يكف افوذ أمير الحج المصري  اصرًا عمى موالهة الدوؿ الماافسة لدولة 
ف كاف تابعًا لمسمطاة الممموكية ملؿ  اما واله أي أمير حج آخر حتى وا  المماليؾ ، وا 
أمير الحج الشامي،  حيث تكررت حوادث القبض عمى أميػر الحػج الشػامي مػف  بػؿ 

ـ ( طمػػب أميػػر الحػػج المصػػري ٙٓٗٔرػػػ   ٜٓٛلحػػج المصػػري . ففػػي سػػاة أميػػر ا
                                           

 .  ٜٗ٘/  ٗ،  مصدر سابؽابف فهد :  (ٔ 

وظػادؼ . سػاية رو : األمير يشبؾ بػف حيػدر الػوالي مػف مماليػؾ األشػرؼ إياػاؿ ، تػولى عػدة  (ٕ 
رػػ   ٜٜٛة  ةماها والية القاررة وأمير آخور ، لـ بقي مقدـ ألؼ لـ اادب حماة ، توفي ساة

 .  ٖٗٓ/  ٖـ ( . ابف إياس : بدادع الزرور ، ٖٜٗٔ

مّر الظهراف : واٍد  رب مكة ، به عيوف كليػرة واخيػؿ ألسػمـ ورػذيؿ وياضػرة . يػا وت : معلػـ  (ٖ 
 .  ٜٙٓ/  ٕي : مراصد االطةع ، ، البغداد ٖٙ/  ٗالبمداف ، 

 .  ٜ٘ٚ،  ٛ٘ٚ/  ٕاللزيري : درر الفرادد ، (ٗ 
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شػػهاب الػػديف أحمػػد بػػف لمػػاؿ الػػديف االسػػتادار مػػف الشػػريؼ حسػػف بػػف علػػةف أف 
يمكاه مف القػبض عمػى أميػر الحػج الشػامي ، فاحتػاؿ الشػريؼ حسػف عميػه وسػممه 

 . (ٔ إلى أمير الحج المصري 
ـ ( مػف أميػر الحػج ٚٓٗٔرػػ   ٓٔٛوتكررت رذه الحادلة في العػاـ التػالي 

                المصػػري بيسػػؽ الشػػيخي ، الػػذي  ػػبض عمػػى أميػػر الحػػج الشػػامي فػػي مكػػة ، وحتػػى 
ال يصػػؿ خبػػر  بضػػه عمػػى أميػػر الحػػج الشػػامي إلػػى االمػػراء فػػي دمشػػؽ ، فيقطعػػوف 
عميه خط الرلعة ، تعلؿ في سيره ولػـ يمػر بالحلػاج عمػى المدياػة الماػورة ، فهمػؾ 

 . (ٕ لحلاج كلير مف ا

                                           

 .  ٖ٘ٗ/  ٖ، ابف فهد : إتحاؼ الورى ،  ٕ٘/  ٕالفاسي : شفاء الغراـ ،  (ٔ 

  . ٜ٘ٗ/  ٖ، ابف فهد : إتحاؼ الورى ،  ٛٙ، صػ ٔ، ؽ ٗالمقريزي : السموؾ ، لػ (ٕ 
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أميػر  (ٔ ـ ( سّمـ أمير المدياة علةف بف اعيػر ٜٓٗٔرػ   ٕٔٛوفي ساة 
الحػػج الشػػامي ل ميػػر بيسػػؽ الشػػيخي ، ولػػـ يتركػػه إاّل بعػػد أف تشػػفع فيػػه الشػػريؼ 

 . (ٕ حسف علةف أمير مكة 
ومما سبؽ يتضم لاا أف الافوذ السياسػي ألميػر الحػج المصػري  ػد بمػغ مػف 

 ؿ أشراؼ مكة والمدياة يستليبوف ألوامره دوف تيخير . القوة  مبمغًا ، لع
 اٌدعاٌح اٌسٍاسٍح يف ِىح : 

كيمراء لمحج أو  -كاف خروج سةطيف المماليؾ وأباادهـ ألداء فريضة الحج 
مااسػػبة تملػػؿ أبػػرز ركػػادز السػػيادة الديايػػة عمػػى الحلػػاز  –مصػػاحبيف ألميػػر الحػػج 

كؿ المعيشػػية لمسػػكاف ، إضػػافة إلػػى عامػػة ومكػػة خاصػػة ، ياتهزواهػػا لتػػذليؿ المشػػا
الصػػد ات التػػي يبػػذلواها ، سػػعيًا إلػػى تلبيػػت الافػػوذ السياسػػي عمػػى الحػػرميف . ففػػي 

ألداء شػػػعادر الحػػػج  (ٖ ـ ( خػػػرج السػػػمطاف الظػػػارر بيبػػػرس ٕٛٙٔرػػػػ   ٚٙٙسػػػاة 
ودخػػؿ مكػػة ويسػػؿ الكعبػػة ، وأحسػػف كليػػرًا إلػػى أميررػػا ، وتصػػدؽ بػػيمواؿ كليػػرة عمػػى 

                                           

لماز بف ماصور بف لماز بف شيحة أمير المدياة ، تولى رو : علةف بف اعير بف ربة بف  (ٔ 
ـ ( ، وعزؿ عاها ، لـ أعيد إليها مرة أخػرى ٛٓٗٔرػ   ٔٔٛالمدياة مف  بؿ أمير مكة ساة 

ـ ( . ٕٛٗٔ     رػػػػٕٖٛ،و ػػػبض عميػػػه وسػػػلف فػػػي القمعػػػة ، لػػػـ أفػػػرج عاػػػه ،  تػػػؿ سػػػاة 
ة الكتب العممية ، بيروت ، لباػاف السخاوي : التحفة المطيفة في تاريخ المدياة الشريفة ، طبع

 .  ٕ٘٘،  ٕٗ٘/  ٕـ ، ٖٜٜٔرػ / ٗٔٗٔ،  ٔ، ط

 .  ٕ٘٘/  ٕ،  مصدر سابؽ، السخاوي :  ٚٚٗ/  ٖ،  إحاؼ الورى‘ابف فهد :  (ٕ 

ـ ( اظػرًا لقػدـو السػمطاف ٕٛٙٔرػػ   ٚٙٙأيفمت المصادر اسـ أمير الحج المصري في ساة  (ٖ 
الزارػػر فػػي سػػيرة  ـ الحػػج . ابػػف عبػػد الظػػارر : الػػروضالظػػارر بيبػػرس إلػػى الحلػػاز فػػي موسػػ

، المقريػزي  ٖٗ٘ـ ، صػٜٙٚٔ،  ٔالممؾ الظارر ، اشره عبد العزيز الخويطر ، الرياض ، ط
مصػػدر  ، ابػػف فهػػد : ٙٗ/  ٕ، ، العياػػي : عقػػد اللمػػاف  ٓٛ٘، صػػػ ٕ، ؽ ٔ: السػػموؾ ، لػػػ

  .  ٜ٘/  ٖ سابؽ
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اادبًا عاه في مكة ، وكػاف مػف اتػادج زيارتػه رػذه تشػديد  بضػته عمػى أرمها ، وأ اـ 
 . (ٔ بةد الحلاز ، وعمى أمرادها ، وربط مكة والمدياة سياسيًا وا تصاديًا بمصر 

رػػػ/ ٜٙٙ – ٜٗٙـ ( أرسػػؿ السػػمطاف كتبغػػا   ٜٕٗٔرػػػ   ٜٗٙوفػػي سػػاة 
سػػاؿ أاػػص أميػػرًا لمحػػج ، وتكمػػف أرميػػة إر  (ٖ اباػػه أاػػص  (ٕ ـ ( ٜٕٙٔ – ٜٕٗٔ

أميرًا لمحج في أمريف : أولهما تبييت السػمطاف كتبغػا الايػة عمػى أف يلعػؿ ماػه وليػًا 
لمعهػػد ، خاصػػة بعػػد أف الػػم مػػع أعوااػػه فػػي إ صػػاء السػػمطاف الااصػػر محمػػد بػػف 

ـ ( . ولاايهما ما تركته رذه الحلة مف آلار وااطباع ٜٕٙٔرػ   ٜٗٙ ةووف ساة 
د تصػػػدؽ عمػػػى الفقػػػراء والمسػػػاكيف  وعمػػػت عمػػػى أرػػػالي الحػػػرميف الشػػػريفيف ، فقػػػ

أعطياته أمير مكة وأرالي الحرميف ، فشكرت سيرته ، وكاف رذا مقصده ، ولكاػه لػـ 
 (ٗ يصبم سمطااًا ، فسرعاف ما عزؿ والده وعاد السمطاف الااصر محمد إلى السمطة 

                                           

، المقريػػػزي :  ٓٔٔ/  ٔزرلػػي : العقػػػود المؤلؤيػػػة ، ، الخ ٖٛٛ/  ٘ابػػف خمػػػدوف : العبػػػر ،  (ٔ 
الذرب المسبوؾ في ذكر مف حج مف الخمفاء الممػوؾ ، تحقيػؽ : لمػاؿ الػديف الشػياؿ ، للاػة 

 . ٕٜ،  ٜٔـ ، صػٜ٘٘ٔالتيليؼ والترلمة والاشر ، القاررة ، 

، أخػػػذه رػػو : زيػػف الػػديف كتبغػػا بػػف عبػػد اهلل الماصػػوري التركػػي ، أصػػمه مػػف سػػبى التتػػار  (ٕ 
الماصور  ةووف وأدبه لـ أعتقػه ، ولعمػه مػف لممػة مماليكػه ، ور ػاه حتػى صػار مػف أكػابر 

رػػ   ٜٗٙـ ( ، لـ ولي السػمطاة سػاة ٖٜٕٔرػ   ٖٜٙاألمراء ، لـ ولي ايابة السمطاة ساة 
ـ( وأعطػاه ايابػة ٜٕٙٔرػػ ٜٙٙـ ( ولقب بالممؾ العادؿ ، لـ خمعه اادبػه اللػيف سػاة ٜٕٗٔ

ـ ( . بيبػرس الماصػوري : ٕٖٓٔ    رػٕٓٚقمه إلى ايابة حماة فمات بها ساة صرخد ، لـ ا
،  ٓ٘ – ٛٗ/  ٕ، ابػػػف تغػػػري بػػػردي : مػػػورد المطافػػػة ،  ٖٖٗ – ٖٕٖ/  ٜزبػػػدة الفكػػػرة ، 

 .  ٕٚٔ/  ٕالسيوطي : حسف المحاضرة ، 

الممػؾ  رو : أاص أو أاس ابف السمطاف العادؿ كتبغا ، ولد في مصر ، واشػي بهػا ، شػهد مػع (ٖ 
 ٕاألشرؼ خميؿ حصار عكا فيصيبت إحدى عيايه ، لقبه أبوه بالملارد . المقريزي : المقفػي 

 . ٕٔٛ/  ٖ، العياي : عقد اللماف ،  ٚٔٗ/  ٔ، ابف حلر : الدرر ،  ٖٓٓ/ 

 .  ٚ٘/  ٛ، ابف تغري بردي : الالوـ ، ٕٗٚ/  ٔالفاسي : شفاء الغراـ ،  (ٗ 
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. 
           رػػ ٜٔٚأما السمطاف الااصر محمد بف  ةووف فعادما حػج سػاة 

( حج معه احو خمسيف أميرًا ، وأكلر مف فعؿ المعروؼ في الحػرميف ، لػـ  ـٜٖٔٔ
 ػػػاـ بتصػػػرؼ سياسػػػي مػػػف ألػػػؿ اسػػػتقطاب أكبػػػر عػػػدد مػػػف المؤيػػػديف لػػػه . وزيػػػادة 
مااصريه ، وذلؾ عادما عمػـ أف لماعػة مػف التتػار  ػدموا مػع ركػب الحػج العرا ػي ، 

بإحضػػاررـ فػػيتوا ، وأخفػػوا أافسػػهـ خوفػػًا مػػف القػػبض عمػػيهـ ، فػػيمر الااصػػر محمػػد 
 . (ٔ وأحسف إليهـ وخمع عميهـ الخمع الساية وأطمقهـ 

وكاف آخػر سػمطاف حػج مػف المماليػؾ السػمطاف األشػرؼ  ايتبػاي المحمػودي 
ـ ( ، و ػػد خػػرج أميػػر مكػػة الشػػريؼ محمػػد بػػف بركػػات واباػػه ٜٚٗٔرػػػ   ٗٛٛسػػاة 

 مع ، األمػر الػذيوالقضاة ، واألعيػاف وأرػؿ مكػة السػتقباله وأاعػـ عمػيهـ لميعػًا بػالخ
 . (ٕ وحكامها  ترؾ ألرًا سياسيًا لدى أرؿ مكة 

 اٌسٍاسٍح يف ِىح :  (3)االغتٍاالخ 
إف االيتيػػاؿ كوسػػيمة لمػػتخمص مػػف األعػػداء  والخصػػـو والماافسػػيف أو حتػػى 
امػا رػي وسػيمة  مف يخشى ماافسته في المستقبؿ ، ليست وليدة العصر الممموكي وا 

                                           

، ابػف تغػري بػردي  ٜٛٔ، صػػ ٔ، ؽ ٕ، السموؾ ، لػػ ٗٓٔ، صػ المقريزي : الذرب المسبوؾ (ٔ 
، عباس العزاوي : تػاريخ العػراؽ بػيف احتةلػيف ، شػركة التلػارة والطباعػة  ٓٙ/  ٜ: الالـو ،

 .  ٔٙٗ/  ٔـ ، ٜٙ٘ٔ – ٖٜ٘ٔالمحدودة ، بغداد ، 

 .  ٕٜ،  ٜٔٔ/  ٕ، ابف إياس : بدادع الزرور ،  ٙ٘ٙ/ ٗابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (ٕ 

الغيمػة :بكسػر الغػيف، لغػة : رػي االيتيػاؿ يقػاؿ  تمػه ييمػة أي خدعػه فيػذرب بػه إلػى موضػع  (ٖ 
فيقتمه فيه . واصطةحًا : ري أف يخدع اللااي الملاي عميه بػيي وسػيمة مػف وسػادؿ الخػداع 

، حسػػف  ٚ٘ٗ/  ٕ    ليقتمػه أو ييخػػذ مالػػه أو يهتػػؾ عرضػػه . الفيػػومي : المصػػباح المايػػر ،
ذلي : اللاايات فػي الفقػه اسسػةمي دراسػة مقاراػة بػيف الفقػه اسسػةمي والقػااوف ، عمي الشا

 .  ٕٖٔ،    د .ت ( ، صػ ٕدار الكتاب اللامعي ، ط
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يير أف حدوث االيتياؿ في موسـ الحػج يعتبػر ظػاررة استخدمت ماذ فلر التاريخ ، 
اػادرة ، و ػػد حػدلت فػػي العصػر المممػػوكي وكػاف ألميػػر الحػج المصػػري دور فيهػا إمػػا 

ـ (  اـ أمير الحػج المصػري األميػر ٕٖٖٔرػ    ٖٖٚبالتافيذ أو بالرأي . ففي ساة 
لؾ بإيعاز مػف بقتؿ ياسور أحد أمراء المغوؿ في بةد العراؽ ، وذ (ٔ برسبغا الحالب 

إلى سمطاف مصر الااصر محمد بف  ةووف .والسػبب  (ٕ السمطاف أبي سعيد خربادا 
في ذلؾ أف أبا سػعيد خرباػدا كػاف يخشػى مػف التمػاع المغػوؿ عمػى ياسػور وتوليتػه 
بةد العراؽ ، فيرسؿ إلى السمطاف الااصر محمد يعرفه بيمره ويخوفػه مػف أف يلتمػع 

فيرسػػؿ الااصػػر محمػػد كتابػػًا إلػػى أميػػر الحػػج  برسػػبغا عميػػه المغػػوؿ ويسػػيله  تمػػه ، 
الحالب ييمره بقتمه ، ورفض أمير مكة الشػريؼ رميلػة المشػاركة فػي  تػؿ ياسػور ، 
فاتفؽ برسػبغا مػع أحػد العربػاف عمػى  تمػه ووعػده بػالكلير مػف المػاؿ ، فعاػدما  ػارب 

عه مماليؾ ياسور مف رمي اللمرات ولب عميه األعرابي وضربه وررب احو اللبؿ فتب
برسبغا و تموه أيضًا خشية أف يعترؼ عمى برسبغا ، فيضػطرب حلػاج العػراؽ وأخػذوا 
ياسور  تيًة وساروا إلى برسبغا يخبرواه بما حػدث فاسػتاكر رػذا األمػر ، فممػا رحػؿ 

 . (ٖ حلاج العراؽ أرسؿ برسبغا إلى السمطاف الااصر محمد يبشره بمقتؿ ياسور 

                                           

رػػو : برسػػبغا بػػف عبػػد اهلل الحالػػب الااصػػري محمػػد بػػف  ػػةووف ، ولػػي الحلوبيػػة فػػي أيػػاـ  (ٔ 
مسؾ به بعد موت الااصر و تؿ ساة استاذه الااصر محمد لـ زادت رتبته عاد استاذه إلى أف أ

، ابػف تغػري بػردي :  ٚ/  ٕـ ( باسسكادرية . ابف حلػر : الػدرر الكاماػة ، ٖٔٗٔرػ   ٕٗٚ
  .  ٚٛٔ/  ٔالدليؿ الشافي ، 

رو : أبػو سػعيد خرباػدا بػف أريػوف بػف بغػا بػف روالكػو ولػد عمػى رأس القػرف اللػامف الهلػري  (ٕ 
رػػػ   ٖٙٚاذربيلػاف والػػرـو واللزيػػرة ، تػػوفي سػػاة تسػمطف ورػػو شػػاب حكػػـ العػػراؽ وخراسػػاف و 

 ٕ، ابػػف تغػػري بػػردي : مصػػدر سػػابؽ ، ٖٚٔ/  ٕـ ( . ابػػف حلػػر : مصػػدر سػػابؽ ، ٖٖ٘ٔ
/ٕٛٛ  . 

 .  ٕٔٓ/  ٖ، ابف فهد : إتحاؼ الورى ،  ٖٚٙ، صػ ٕ، ؽ ٕالمقريزي : السموؾ ، لػ (ٖ 
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يتيؿ الشريؼ محمػد بػف أحمػد بػف علػةف ـ ( اٖٙٛٔرػ   ٛٛٚوفي ساة 
أميػػػر مكػػػة بتػػػدبير مػػػف السػػػمطة فػػػي مصػػػر لمخالفتػػػه أوامررػػػا فػػػي إطػػػةؽ بعػػػض 

رػػ ٔٓٛ – ٗٛٚالمسلوايف مف األشراؼ ، فما كاف مف السػمطاف الظػارر بر ػوؽ   
إال أف خػػدع الشػػريؼ محمػػد بػػف أحمػػد بػػف علػػةف، بػػيف  (ٔ ـ ( ٜٖٛٔ – ٜٖٓٔ/ 

، وأمػػر  (ٕ المػػاردياي أ بغػػا  الحػػج مػػع أميػػر  بواليػػة مكػػةأرسػػؿ إليػػه العهػػد والخمعػػة 
المرافػؽ لػه فػي رحمػػة -السػمطاف  بر ػوؽ أميػر الحػج أال يظهػر حبػه لمشػريؼ عاػاف 

لكي ال يصؿ الخبر إلى الشريؼ محمد فيظؿ في مكة  –الحج والطامع في إمارة مكة 
أخػذ يقبػؿ ياتظر وصوؿ المحمؿ ، وعاػدما تولػه الشػريؼ محمػد السػتقباؿ المحمػؿ و 

 ُخؼ اللمؿ عمى العادات البدعية آاذاؾ ، رلـ عميه 

                                           

( ، لػـ  ـٖٓٗٔ   رػػٔٗٚسػاة رو : سيؼ الديف أبو سعيد بر وؽ بف أاص اللركسي ، ولد  (ٔ 
أحضره الخوالا علماف مف بةده ، وسمي بر وؽ لفتور كػاف بعياػه ، وال زاؿ يتر ػى ، واأل ػدار 

                 رػػػػػػػ ٜٔٚـ ( واسػػػػػػتمر حتػػػػػػى سػػػػػػاة ٕٖٛٔرػػػػػػػ   ٗٛٚتسػػػػػػاعده إلػػػػػػى أف تسػػػػػػمطف سػػػػػػاة 
رػػ   ٔٓٛاة ـ ( لـ خمع لمدة عاـ ، وعاد بعد ذلؾ إلى الحكـ واستمر حتى تػوفى سػٜٖٛٔ  

 – ٜٓٔ/ٕـ ( ، وخمؼ العديد مف ابلار في مصر . ابف تغري بػردي : مػورد المطافػة،ٜٖٛٔ
، ابػػف العمػػاد : شػػذرات  ٕٙ٘،  ٜٖٔ، صػػػ ٕ، ؽ ٔ، ابػػف إيػػاس : بػػدادع الزرػػور : لػػػ ٜٔٔ

  . ٚ،  ٙ/  ٚالذرب ، 

سػيرته  لقػبم سلفرو : آ بغا الماردياي اادب الوله القبمي ، وحالب الحلاب ،  بض عميه و  (ٕ 
سرافه في إرا ة الدماء وأخذ األمواؿ بالباطؿ ، لـ أفرج عاه ،  تؿ ساة  ـ ( ٜٖٓٔرػ   ٖٜٚوا 

/  ٔ، ابف تغري بردي: مورد المطافة ، ٖٛٚ – ٖٗٚ، صػ ٕ، ؽ ٖ. المقريزي : السموؾ ، لػ
ٖٔٛ  . 
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فقتةه فما كاف مف أمير الحج المصري إاّل أف أعمف والية الشريؼ عااف  (ٔ باطاياف 
. وفي رذا داللة واضحة عمى عممػه بايتيػاؿ شػريؼ مكػة محمػد بػف أحمػد  (ٕ لمكة 

 بف علةف .     
 
 
 
 

                                           

ـ ٘٘ٚرػػ / ٖٛٔ الباطاية : ري اسسماعيمية التي  تاسب إلى إسماعيؿ بف لعفر الصػادؽ   (ٔ 
( وتعػػرؼ الباطايػػة أيضػػا بالحشيشػػية أو المةحػػدة التػػي أساسػػها الحسػػف الصػػباح فػػي إيػػراف ، 
وأسػػتولى عمػػى كليػػر مػػف المػػدف والقػػةع وكااػػت أرمهػػا  معػػة أ المػػوت أ التػػي صػػارت عاصػػمة 
لإلسماعيمية ، ووضع الحسف الصباح ألتباعه اظامػًا د يقػًا ، ولاػد فدػة مػف أتباعػه يتميػزوف 

وة أبػػدااهـ وطػػاعتهـ العميػػاء واشػػتهروا بتافيػػذ االيتيػػاالت السياسػػية . عمػػي محمػػد محمػػد بقػػ
،  ٔالصػػةبي : المغػػوؿ   التتػػار ( بػػيف االاتشػػار واالاكسػػار ، األاػػدلس اللديػػدة ، مصػػر ، ط

 .   ٔٗـ ، صػٜٕٓٓرػ / ٖٓٗٔ

،  ٖٙ٘ – ٖ٘٘/  ٖ، ابػػػػف فهػػػػد : إتحػػػػاؼ الػػػػورى ،  ٕٖٓ/  ٕالفاسػػػي : شػػػػفاء الغػػػػراـ ،  (ٕ 
 .  ٚٗٔ/  ٙالسخاوي : الضوء الةمع ، 
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 اٌثأً اٌفصً
 دلصري يف احلٍاج االلتصادٌح يف ِىحدور أِراء احلح ا

لقد اعتمدت مكة عمى مساعدات الحكومات التي  امت في مصػر ماػذ صػدر 
اسسةـ لتزويدرا بالغةؿ ، و د كاات الحبوب تحمؿ إلى الحلاز مف مصػر كصػد ات 
وصةت ولرايا رسمية مقررة ل شراؼ خاصػة ، وألرػالي الحػرميف الشػريفيف عامػة ، 

أو اؼ الحرميف الشريفيف في مصر والتي تعد مف الموارد المهمػة  باسضافة إلى ريع
لة تصاد فػي بػةد الحلػاز .و ػد اعتػاد سػةطيف المماليػؾ وأمػراء الحػج عمػى تلهيػز 
األ وات إلى مكة ، وخصوصًا إذا أصاب مكة  حػط أو اػدرة فػي الطعػاـ . وتملػؿ دور 

اللػة األزمػات اال تصػادية أمراء الحج المصري اال تصادي في الاشاط التلاري ، ومع
. 

 أوالً : دور أِراء احلح ادلصري يف إٌشاط اٌتداري مبىح :
كاف ألمػراء الحػج المصػري دور مهػـ فػي الاشػاط التلػاري الػذي لعػب الػدور 

مكة عمي التلارة القادمة مع التلػار  دالبارز كمصدر لملروة في مكة ،العتماد ا تصا
 ارتماـ أمراء الحج .  أو الحلاج ، لذلؾ كاات التلارة موضع

 االهتّاَ تغرق احلح واٌتدارج : -1
تلدر اسشارة إلى أف طرؽ الحج رػي افسػها طػرؽ التلػارة ، ذلػؾ أف  وافػؿ 
التلػػار كليػػرًا مػػا كااػػت تصػػحب  وافػػؿ الحلػػاج لمػػا كااػػت تلػػده فػػي كافهػػا مػػف أمػػف 

تػي كػاف وحماية .ويعد طريؽ القوافؿ البري مف مصر إلى مكة مف الطرؽ الرديسػة ال
لها دور كبير في ازدرار الحركػة التلاريػة واشػاطها ، لػذا فقػد ارػتـ بػه أمػراء الحػج 
خاصة بعد أف عاد استخدامه بعد تو فه بسبب الحػروب الصػميبية ، وكػاف أوؿ أميػر 

رػػ ٚٙٙحج يسمكه في عصر سةطيف المماليؾ ، رو السمطاف الظارر بيبرس سػاة 
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تػػػه وأصػػػبم طريػػػؽ الحػػػج والتلػػػارة ، وارػػػتـ فاسػػػتعاد الطريػػػؽ أرمي (ٔ ـ ( ٕٛٙٔ  
الظػػػارر بيبػػػرس بهػػػذا الطريػػػؽ لتسػػػهيؿ الحػػػج وتاشػػػيط الحركػػػة التلاريػػػة ، وأصػػػمم 

 . (ٕ الماش ت والمرافؽ فيه ،مما أدى إلى ازدرار التلارة بدرلة كبيرة 
وتوالى أمراء الحج المصري في االرتماـ بطرؽ الحج والتلارة فقاموا بإاشاء 

لراحػة التلػار عمػى طػوؿ الطريػؽ مػف مصػر إلػى مكػة ، ففػي  (ٖ ات العديد مف الخاا
خااػا فػي  (ٗ ـ ( باى أمير الحج المصري آؿ ممؾ اللوكاػدار ٖٕٖٔرػ    ٖٕٚساة 

يودع فيه التلار والحلاج بعض أزوادرـ وعمؼ لمػالهـ  و ػد لعػؿ  (٘ محطة األزلـ 

                                           

،  ٖٖٔ، صػػ  ٔ، ؽ ٔ، ابف إياس : بػدادع الزرػور ، لػػ ٖٙ/  ٚابف تغري بردي : الالـو ،  (ٔ 
  . ٕٚٓـ ، صػٜٚٚٔأحمد رمضاف أحمد : شبه لزيرة سيااء في العصور الوسطى ، القاررة 

ة فػي العصػر اسسػةمي ، ملمػة الفيصػؿ ، أميف محمود عبد اهلل : طرؽ الحج والتلػارة العربيػ (ٕ 
 . ٕٕـ ، صػٜٛٚٔرػ / اوفمبر ٜٖٛٔذي الحلة  ٕٛالعدد 

الخاف : رو مباي ضخـ يحتوي عمي ملموعة مف الحواايت الكبيرة والصغيرة، ومستودعات لمبضادع ،  (ٖ 
اف ويتوسط الخاف فااء ضخـ عمي ريدة رواؽ مغطي حيث يحفظ التلار بضػادعهـ ، ويلػدوف فػي الخػ

الميوي لهـ ولدوابهـ وبه مسلد  ، فهو أشبه بفادؽ  كاف التلار يودعوف فيه أمتعتهـ ، ويازلوف في 
: المػػواعظ واالعتبػػار بػػذكر الخطػػط وابلػػار المعػػروؼ بػػالخطط المقريزيػػة ،  يالطػابؽ العمػػوي . المقريػػز 

ة المعالـ العربيػة ، اقمػه ، رياهات دوزي : تكمم ٕٜ/  ٕمكتبة اللقافة الدياية ، القاررة   د . ت ( ، 
إلى العربية وعمؽ عميه : محمد سميـ الاعيمي ، ولماؿ الخيػاط ، وزارة اللقافػة واسعػةـ ، اللمهوريػة 

 . ٗ٘ٗ/  ٗـ ، ٕٓٓٓ – ٜٜٚٔ،  ٔالعرا ية  ط

رو : سيؼ الديف الحاج آؿ ممؾ اللوكادار ، اشتراه الماصور  ةووف عادما كاف أميرا وأاعـ به عمى  (ٗ 
اه ، و يؿ  دمه لصهره الممؾ السعيد بركة خاف ، وتر ػى آؿ ممػؾ فػي الخدمػة حتػى صػار مػف لممػة اب

األمراء ، لـ تولى ايابة السمطاة في عهد الصالم إسماعيؿ ، فمما ولي الكامؿ شعباف السمطاة أخرله 
اف ـ ( . الصػػفدي : أعيػػٖٙٗٔرػػػ   ٚٗٚإلػى ايابػػة صػػفد ، لػػـ  ػػبض عميػػه و تمػه باسسػػكادرية سػػاة 

  ٔـ ،  ٜٜٛٔ،  ٔالاصر ، تحقيؽ : عمي أبو زيد وآخروف ، دار الفكر ، دمشؽ ، ط العصر وأعواف 
 . ٜٕٗ/  ٕ، المقريزي : المقفى الكبير ،  ٛٔٙ/ 

األزلـ : تقع عمى طريؽ الحج المصري في ماتصؼ الطريؽ بػيف القػاررة ومكػة ، ورػي لاػوب  (٘ 
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، وبسبب ذلؾ كاات  (ٔ عميه مف يحرسه ويحافظ عمى األمااات اظير ألرة عمى ذلؾ 
تقاـ في األزلـ سػوؽ كبيػرة  يبػاع فيهػا الػزاد والعميػؽ والسػمع المتاوعػة وتزدرػر رػذه 

 . (ٕ السوؽ خاصة في ألااء عودة الحلاج  والتلار 
ـ ( أميػػر الحػػج ٜٓ٘ٔرػػػ   ٜ٘ٔكمػػا أمػػر السػػمطاف  ااصػػوه الغػػوري سػػاة 

فػػي طريػػؽ الحلػػاج  المصػػري بباػػاء خػػاف لحفػػظ الودادػػع وأبػػراج لحراسػػته عاػػد العقبػػة
 . (ٖ والتلار إلى مكة 

رذا باسضافة إلى ما  اـ به أمراء الحج مف تمهيد لمطرؽ الوعرة ملممػا فعػؿ 
ـ ( حيث عمؿ ٜٖٔٔرػ   ٜٔٚالسمطاف الااصر محمد بف  ةووف عادما حج ساة 

واافػػؽ عمػػى ذلػػؾ مبمغػػًا  (ٗ عمػػى تمهيػػد الصػػخور وتوسػػعة الطريػػؽ بعػػد محطػػة اخػػؿ 
ـ ( ٜٓ٘ٔ         رػػٜ٘ٔ، لـ أصمحها السػمطاف الغػوري سػاة  (٘ لماؿ كبيرًا مف  ا

 . (ٙ حيث مهدرا و طع األماكف الصعبة التي بها العرا يب 
                                                                                                           

، الػػبةدي : معلػػـ معػػالـ  ٙٛ/  ٗعشػػى ، كػػـ . القمقشػػادى : صػػبم األٓ٘شػػرؽ ضػػبا باحػػو 
 . ٜٔ/  ٔالحلاز ، 

، أيػوب صػبري باشػا : مػرآة لزيػرة العػرب ، ترلمػة أحمػد  ٕٔ٘/  ٔاللزيػري : درر الفرادػد ،  (ٔ 
،  ٔفػػػػػؤاد متػػػػػولي ، الصفصػػػػػافي مرسػػػػػي ، دار الريػػػػػاض لماشػػػػػر والتوزيػػػػػع ، الريػػػػػاض ، ط

 . ٕٗٗ/  ٕـ  ،ٕٜٛٔرػ/ٖٓٗٔ

 صدر واللزء والصفحة .اللزيري : افس الم (ٕ 

 . ٖٖٔ/  ٗابف إياس : بدادع الزرور ،  (ٖ 

اخؿ : مازؿ مف ماازؿ باي لعمبة وري موضع في طريؽ حلاج مصر ، وري  ريػة لػيس بهػا  (ٗ 
اخيؿ وال شلر ، تولد ابف عمى الضػفة الشػر ية لػوادي العػريش تبعػد عػف السػويس بمسػافة 

،  ٔٔٔ، سيد عبد المليد بكر : المةمم ، صػ ٕٙٚ/  ٘يا وت : معلـ البمداف ،  كـ .ٖ٘ٔ
 . ٖٕٗ/  ٕأيوب باشا : مرآة لزيرة العرب ، 

 . ٓٙ/  ٜابف تغري بردي : الالوـ ،  (٘ 

 . ٖٗ، البتاواي : الرحمة الحلازية ، صػ ٔ٘ٔ/  ٗابف إياس : بدادع الزرور،  (ٙ 



 

  

 

 
                                             ف عبد الساترد/ حسف فرحا      الدور السياسي والحضاري ألمراء الحج المصري في مكة في العصر الممموكي  

 

ٖٕٙٓ 

ومف مظارر االرتماـ بطرؽ التلارة ما  اـ به أمراء الحج المصري مف حفػر 
لابار عمى طوؿ الطريؽ المؤدي إلى مكػة ، واألملمػة عمػى ذلػؾ عديػدة ، ففػي عهػد 

لسمطاف الااصر محمد بف  ةووف  اـ أمير الحج آؿ ممؾ اللوكادار بحفر آبار فػي ا
اخؿ واألزلػـ مػف ألػؿ تػوفير المػاء العػذب ، وعمػؿ بركػا وخصػص لهػا مػف يػديرواها 

يابهـ   . (ٔ بيلرة طواؿ الساة حتى تمتمئ بالمياه فيرتادرا المسافروف في ذرابهـ وا 
 – ٕ٘ٛاف األشرؼ برسباي   ػػلسمطر اػػـ ( أمٖٓٗٔرػ   ٖٗٛة ػػي ساػػوف

  ري بحفػر بدػريف بموضػع يقػاؿػػػأمير الحج المص (ٕ ـ ( ٖٛٗٔ – ٕٕٗٔرػ / ٔٗٛ
 . (ٗ ة ػعمى طريؽ الحج والقوافؿ التلاري (ٖ له زاعـ و بقاب 

وأخيرًا كاف مف مظػارر االرتمػاـ بطػرؽ التلػارة تيمياهػا ، ألف أمػاف الطريػؽ 
، وكاف لؿ اعتمػاد مكػة عمػى مػا كػاف ييتيهػا مػف  له دور عظيـ في الاشاط التلاري

تلػػارة مػػع الحلػػاج وييػػررـ ، وكػػاف ألمػػراء الحػػج المصػػري دور عظػػيـ فػػي تػػيميف 

                                           

   ٕٗٗ/ٕمرآة لزيرة العرب،، أيوب صبري باشا :  ٖٕٚ، صػ ٖ، ؽ ٕالمقريزي : السموؾ ، لػ (ٔ 

رو : األشرؼ سيؼ الديف أبو الاصػر برسػباي بػف عبػد اهلل الػد ما ي الظػارري اللركسػي ، سػبى مػف  (ٕ 
بةده ولمب إلى مصػر مػف  بػؿ اادػب ممطيػة مػع رديػة إلػى الظػارر بر ػوؽ ، لػـ اعتقػه ، وتاقمػت بػه 

ادة ومقدـ ألؼ ، لػـ دوادارا كبيػرا ، ولمػا األياـ إلى أف صار سا يًا ، لـ ولي ايابة طرابمس ، لـ أمير م
ـ ( أخمػع عمػي األمػراء ، وطالػت أيامػه وحسػات  عمػر ٕٕٗٔرػػ          ٕ٘ٛتسمطف األشرؼ ساة 

ـ ( . المقريػػزي : درر العقػػود الفريػػدة فػػي تػػرالـ ٖٛٗٔرػػػ   ٔٗٛالمدرسػػة األشػػرفية ، تػػوفى سػػاة 
/  ٔـ ، ٕٕٓٓ،  ٔب اسسػػةمي ، بيػػروت ، طاألعيػػاف المفيػػدة ، حققػػه : محمػػود اللميمػػي ، دار الغػػر 

  . ٔ٘ٔ/  ٕ، ابف تغري بردي : مورد المطافة ،  ٙ٘ٗ

زاعـ و بقاب : أحػد األوديػة القريبػة مػف محطػة الولػه إحػدى محطػات درب الحػج المصػري ، يقػع فػي  (ٖ 
ج ال طريؽ الحج المصري ، استغاي به الحلاج عف الازوؿ في بماطقة الولػه ، الف الولػه كػاف الحػا

يلد به الماء وبهذه الماطقة ضمف الحلاج ولود الماء فعدلوا عف الازوؿ بالوله . الصػيرفي : ازرػة 
 . ٖٗٔ، سيد بكر : المةمم اللغرافية ، صػ ٕٛٔ/  ٖالافوس واألبداف ، 

 . ٖٖ٘/  ٗٔابف تغري بردي : الالوـ ،  (ٗ 
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الطريؽ مف اعتداءات العرباف المتكررة طواؿ العصر الممموكي ، ملػاؿ ذلػؾ مػا حػدث 
عمػى بعػض  (ٔ ـ ( عاػدما رلػـ بعػض العػرب مػف ملػاف ٚٙٗٔرػػ   ٕٚٛفي ساة 
إاّل أف الخبػر وصػؿ إلػى أميػر يابػع ، وأميػر  (ٕ كادرية في ماطقة  الحريرا تلار اسس

فػػيدركهـ ، وأخػذ مػػف العػرب مػػا اهبػػوه ورده  (ٖ الحػج المصػػري تابػؾ اللمػػالي المعمػـ 
 . (ٗ إلى أصحابه 

ـ ( اشػػتد أذى العربػػاف ، وبمػػغ بهػػـ األمػػر أف ٜٙٗٔرػػػ   ٕٜٓوفػػي سػػاة 
بعض التلار ، فيرسؿ السمطاف الغوري ليشًا  عالوا في مكة فسادًا ، وصادروا أمواؿ

، وتكػػررت حػػوادث االعتػػداء مػػف  بػػؿ  (٘ صػػحبة أميػػر الحػػج تقاتػػؿ معهػػـ ورػػزمهـ 
رػػ   ٕٜٔـ ( وساة ٘ٓ٘ٔرػ   ٜٔٔـ ( وساة ٔٓ٘ٔرػ    ٜٚٓالعرباف في ساة 

ى القيػاـ بسمسػمة مػف التحصػياات ػػوري إلػػاف الغػع السمطػػذي دفػر الػػـ ( األمٙٓ٘ٔ
عسكرية عمى يد أمير الحػج تملمػت فػي تلديػد عمػارة الخااػات التػي كااػت مػف  بػؿ ال

 . (ٙ بيماكف طرؽ الحج ، وتحصياها ببااء األبراج  بها 
ولػػـ تكػػف االعتػػداءات عمػػى التلػػار  اصػػرة عمػػى العربػػاف ، بػػؿ كااػػت راػػاؾ 

                                           

 ب ، مػف اػواحي عسػفاف .ملاف : ري ملاي بطف مف بشر مف باي عمر بف مسروح بف حػر  (ٔ 
  . ٚٙٗـ ، صػٜٛٚٔرػ /ٜٖٛٔالبةدي : معلـ  بادؿ الحلاز ، مكة ، 

الحريرا : ري موضع بيف مكة واألبواء  رب اخمة ، وبها كاات الو عة الرابعة مف و عة الفلػار  (ٕ 
 .ٕٓ٘/  ٕ. يا وت : معلـ البمداف ، 

ـ ( ،  ػبض عميػه السػمطاف ، ٚٙٗٔ   رػػٕٚٛرو : تابؾ اللمالي المعمـ ، أمير الحػج سػاة  (ٖ 
 . ٛٔ/  ٖوحمؿ إلى القدس بطاال .ابف إياس : بدادع الزرور ، 

 ٓ٘ٚ،  ٜٗٚ/  ٔ، اللزيػري : درر الفرادػد ،  ٕٖٚ،  ٖٔٚ/  ٗابف فهػد : إتحػاؼ الػوري ،  (ٗ 
. 

  . ٕٛٗ/  ٗابف إياس : بدادع الزرور ،  (٘ 

 . ٘٘ٔ،  ٜٛ/ٗ،  بدادع الزرورابف إياس :  (ٙ 
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ـ ( ٖٚٛٔرػػػ   ٜٛٚاعتػػداءات مػػف  بػػؿ بعػػض أشػػراؼ مكػػة ، كمػػا حػػدث فػػي سػػاة 
ع الشريؼ عاػاف الطريػؽ عمػى لماعػة مػف السػرو وصػموا بقافمػة شػعير ، عادما  ط

فمػاعهـ مػف الوصػوؿ إلػى مكػػة حتػى يػدفعوا إليػه اصػػؼ مػا معهػـ ، ولكػاهـ عرضػػوا 
عميه أف يدفعوا له ربع ما معهـ ، فرفض لػـ عرضػوا عميػه اللمػث فػرفض ، فتحػايموا 

عػػه ولمػػا وصػػؿ عميػػه إلػػى أف صػػاروا فػػي مكػػاف حصػػيف بػػيف اللبػػاؿ فحػػاربوه ومػػف م
أرسػػؿ لماعػػة مػػف أتباعػػه مػػع  (ٔ الخبػػر إلػػى أميػػر الحػػج المصػػري األميػػر  ر مػػاس 

الشػػريؼ عمػػي بػػف علػػةف أميػػر مكػػة ساقػػاذ تلػػار السػػرو فممػػا عمػػـ الشػػريؼ عاػػاف 
بقدومهـ ررب ، ودخؿ السرو في صحبه المماليؾ والشريؼ عمي ، وباعوا ما معهػـ 

 . (ٕ ورخصت األسعار في مكة 
 خ اٌتدارٌح :ادلٕشآ -2

ـ سةطيف المماليؾ وأمراء الحػج المصػري باألسػواؽ والماشػ ت التلاريػة ػارت
التي تخدـ حركة التلارة ، حيث كااػت السػمع تلمػب  (ٖ كالوكاالت والخااات والقياسر 

 إلى  مكة ويتـ بيعها في رذه الماش ت التلارية لممة أو تلزدة.  
صري ابتداًء مف بركة الحاج أوؿ فاألسواؽ كاات تاصب عاد ماازؿ الحج الم

ماازؿ الحج المصري ، ومرورًا بييمه   العقبػة ( إلػى الحلػاز ، إذ كػاف يفػد إلػى أيمػه 
بعض حلاج لاوب األردف وفمسطيف ، ومصر وشماؿ أفريقيا واألادلس ، فكاف يعقد 

                                           

رو :  ر ماس القشتمري الخازادار السيفي يمبغا ، لقػب سػيؼ الػديف ، تاقمػت بػه األحػواؿ إلػى  (ٔ 
رػػ ٕٜٚأف صار خازادارا ، لـ صار أحد األمراء مقدمي األلوؼ واستادار العالية ، توفى سػاة 

ـ (. ابف الفرات : تػاريخ الػدوؿ والممػوؾ ، تحقيػؽ :  سػطاطيف رزيػؽ ، والػةء عػز ٜٖٛٔ  
 .  ٕٕٗ/  ٜـ ، ٕٜٗٔ – ٖٜٙٔ، المطبعة األمريكااية ، بيرو ت ،  الديف

 . ٕٕ،  ٕٔ/ ٜ،  تاريخ الدوؿ ابف الفرات :  (ٕ 

القياسر : مفردرا  يسارية ، وري الخاف الكبير الذي يشغمه التلار والمسافروف ، و د يشػتمؿ  (ٖ 
 . ٖٚ٘عمى سوؽ مسقوفة . مصطفى الخطيب : معلـ المصطمحات ، صػ
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لهـ أسواؽ تلارية كبيرة ، وصمت في العصر المممػوكي إلػى لمػاايف ألػؼ راحمػة مػف 
 . (ٔ األسواؽ    ؿ ، عدا الحيوااات األخرى ، مما يدؿ عمى ضخامة تمؾ اللما

وكاات األسواؽ في مكة لها طبيعة خاصة ألاها امتزلت فيها طبيعة المكاف 
الديايػػة بتحركػػات ا تصػػادية دادمػػة متميػػزة بقػػوة ااػػدفاعها وبتطوررػػا المسػػتمر  فقػػد 

طبيعيػػًا أف تاشػػط  أخػػذت  وافػػؿ الحلػػاج تفػػد إلػػى مكػػة مػػف كػػؿ حػػدب وصػػوب فكػػاف
الحركة التلارية في مكة ، فبعض الحلاج يمتمسوف مػع أداء فريضػة الحػج ضػروبًا 
مف الافػع المػادي ، فياقمػوف المتػالر مػف شػتى الػبةد إلػى الحلػاز ويبيعواهػا راػاؾ 
ويتزودوف لبةدرـ وأرمهـ مف طرادػؼ الحلػاز ، وممػا يحممػه إليػه الاػاس مػف سػادر 

 . (ٕ البقاع 
أسواؽ مكة عظيـ االرتماـ مف  بؿ أمػراء الحػج المصػري ، لدرلػة و د االت 

أف أمير الحج المصري كاف ييمر الحلاج بالبقاء بعد الموسـ بااًء عمى ريبة التلار 
 ٖ) . 

وراػاؾ بعػض األسػػواؽ الحافمػة التػي كااػػت تاصػب فػي بيػػت اهلل الحػراـ يبػػاع 
اعوف بػيف الصػفا والمػروة ال فيها الد يؽ والبر والمحػـ والسػمف والفواكػه ، وكػاف السػ
، األمر الذي استاكره أميػر  (ٗ يكادوف يخمصوف الزدحاـ الااس عمى حواايت الباعة 

                                           

بد اهلل محمد باي حمد : األسواؽ الشامية الموسمية عمى طريؽ الحج في العصر المممػوكي ع (ٔ 
 . ٕٓٙ – ٕٛ٘ـ ، صػ ٕٗٓٓرػ/ٕ٘ٗٔ،  ٗ، لػ ٖ، ملمة العرب ، الرياض ، ملمد

،  ٕمحػػب الػػديف الطبػػري : القػػرى لقاصػػد أـ القػػرى ، تحقيػػؽ : مصػػطفى السػػقا ، مصػػر ، ط (ٕ 
  . ٜ،  ٛـ ، صػٜٓٚٔرػ / ٜٖٓٔ

ـ ٕٜٚٔرػػ / ٕٜٖٔابف حلر : إاباء الغمر بياباء العمر ، تحقيؽ : حسف حبشػي ، القػاررة  (ٖ 
 . ٜٜٔ/  ٔ، الفاسي : العقد اللميف ،  ٖٔٗ/  ٖ، 

ابػف لبيػػر : رسػالة اعتبػػار الااسػػؾ فػي ذكػػر ابلػار الكريمػػة والمااسػػؾ ، المعروفػة برحمػػة ابػػف  (ٗ 
 . ٓٙٔـ ، صػٜٔٛٔلبير ، دار الهةؿ ، بيروت 
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ـ ( باقؿ رذه السوؽ مػف ٔٓٗٔرػ   ٗٓٛالحج المصري بيسؽ الشيخي فيمر ساة 
المسعى إلػى سػوؽ الميػؿ ، كمػا أمػر بػوابي المسػلد الحػراـ بمةزمػة أبوابػه وتاظيػؼ 

وساخ والقمامة ، واقؿ الصخور واألحلار التي كاات بالسوؽ ، يير الطر ات مف األ 
أف رذا العمؿ االصةحي لـ يكتب له الػدواـ واالسػتمرار بسػبب إعػادة الشػريؼ حسػف 
بػػف علػػةف لهػػذه السػػوؽ إلػػى المسػػعى فػػي السػػاة افسػػها بعػػد رحيػػؿ أميػػر الحػػج 

 . (ٔ المصري 
ج المصػري بماػع ـ ( ورد مرسػـو مػع أميػر الحػٚٔٗٔرػػ   ٕٓٛوفي سػاة 

البيػػػع داخػػػؿ المسػػػلد الحػػػراـ ، ويبػػػدو أف رػػػذا الماػػػع كػػػاف خاصػػػًا بموسػػػـ الحػػػج ، 
 . (ٕ الستمرار اشاط رذا السوؽ عقب الموسـ 

و ػػػد سػػػلمت مكػػػة اشػػػاطًا تلاريػػػًا عاليػػػًا ، فػػػالتلمع اسسػػػةمي الكبيػػػر كػػػاف 
راء يصاحبه عمى الػدواـ حركػة دادبػة واشػطة فػي البيػع والشػراء ، ييػر أف بعػض أمػ

الحج كااوا يضػايقوف التلػار بمػاعهـ مػف البيػع حتػى يبيعػوا مػا لػديهـ ، مػف بضػادع 
األمػػر الػػذي لعػػؿ أ اللزيػػري أ يتيسػػؼ عمػػى مػػا يقومػػوف بػػه مػػف مزاحمػػة التلػػار ، 
وشػػحاهـ المراكػػب باألحمػػاؿ لممتػػالرة ، وماػػع الباعػػة والمتسػػببة عػػف الحلػػاج حتػػى 

ف بػه إامػا يعػود ماافعػه لمسػمطاف ولػيس ياتهي ما عادرـ ، مع العمـ بيف ما يتالرو
 . (ٖ لهـ 

وبسبب االتساع الكبير في  طاع التلارة وفي ظؿ العة ات التلارية الاشطة 
في مكة ااشدت القياسر والخااػات فو هػا المسػاكف المعػدة لإليلػار ، وتاوعػت خدمػة 

همة رذه الماش ت فإلى لااب  يامها بمهمة األسواؽ مف بيع وشراء ، فهي تقـو بم

                                           

 . ٜٛ،  ٜٚ/  ٗالفاسي : العقد اللميف ،  (ٔ 

  .ٕٕٛ/  ٕ، ابف حلر : إبااء الغمر ، ٗ٘ٚ، صػ ٕ، ؽ ٗالمقريزي : السموؾ ، لػ (ٕ 

   ٜٓٛ،  ٜٕٛ/  ٔاللزيري : درر الفرادد ،   (ٖ 
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الازؿ ودور اس امة لمتلار الوافديف وتحتوي عمى مخازف لحفػظ متػالررـ وأمػوالهـ ، 
وتػػؤدي خػػدماتها لمتلػػارة العػػابرة مػػف تفريػػغ وتحميػػؿ وتخػػزيف وييػػر ذلػػؾ ، كمػػا أاهػػا 
كااػػت تقػػـو بمهمػػة البيػػع باللممػػة إلػػى لااػػب البيػػع بالتلزدػػة ، وعػػادة مػػا كػػاف يباػػى 

مسػاكف تػؤلر لمتلػار ، وكػاف مػف أبػرز مظػارر  فوؽ رذه المؤسسات التلارية عػدة
عػػف  –االرتمػػاـ بهػػذا الػػامط مػػف الماشػػ ت التلاريػػة رػػو حػػرص سػػةطيف المماليػػؾ 

ث العػػابليف بػػعمػى تػػوفير الحراسػػة واألمػف فيهػػا لحفظهػػا مػف ي –طريػؽ أمػػراء الحػػج 
خةؿ موسـ الحج وترؾ حامية مف المماليػؾ لحمايتهػا عقػب الموسػـ ، باسضػافة إؿ 

 . (ٔ وسادؿ السةمة واتخاذ االحتياطات الةزمة لتلاب خطر الحرادؽ وييررا  توفير
وكاف ألمػراء الحػج المصػري فػي مكػة عػدة حواايػت ووكػاالت لمتلػارة يعمورػا 

 . (ٕ عدة مساكف تؤلر بيلور شهرية زريدة 
عمػى باػاء  (ٖ وتلدر اسشارة إلى أف ريع رذه الماش ت التلارية كاف يو ػؼ 

رػػ    ٙٚٚمة التي يقيمها السةطيف وأمراء الحج  في مكة . ففػي سػاة المرافؽ العا

                                           

، اعػػيـ زكػػي فهمػػي : طػػرؽ التلػػارة الدوليػػة  ٖٚٓسػػعيد عاشػػور : العصػػر الممػػاليكي ، صػػػ (ٔ 
،  ٕٙٛـ ، صػػػ ٕٜٚٔالشػػرؽ والغػػرب أواخػػر العصػػور الوسػػطى ، القػػاررة ، ومحطاتهػػا بػػيف 

ٕٛٚ . 

 . ٖٛٓ،  ٖٚٓ،  سعيد عاشور : العصر المماليكى (ٕ 

الو ػػػؼ والو ػػػوؼ فػػػي المغػػػة  : الحػػػبس والحبػػػوس ، والمو ػػػوؼ عاػػػد الفقهػػػاء  رػػػي العػػػيف  (ٖ 
مػا عمػي ممػؾ اهلل تعػالي . ويقصػد بػا لو ؼ : حفػظ العقػار المحبوسة إما عمي ممؾ الوا ؼ ، وا 

مف التبديد ، وأف يخصص دخمه لممؤسسات الدياية أو الخيرية ، ورو مػا يطمػؽ عميػه الو ػؼ 
الخيػػري ، أو يخصػػص دخمػػه لذريػػة مؤسػػس الو ػػؼ ، وفقػػا ل اصػػبة التػػي يحػػددرا فػػي وليقػػة 

، سعيد  ٛٔٔ/  ٔالو ؼ ، ورو ما يطمؽ عميه الو ؼ األرمي . الفيومي : المصباح الماير ، 
،  ٖبد الفتاح عاشور : حضارة اسسةـ  ، المعهد العالي لمدراسػات اسسػةمية ، القػاررة ، طع

 .  ٙٙٔـ ، صػٕٗٓٓ
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ـ ( ٖٚٚٔ - ٖٖٙٔرػ/  ٛٚٚ – ٗٙٚـ ( أمر السمطاف األشرؼ شعباف   ٖٗٚٔ
فػي المسػعى وباػاء حواايػت مةصػقة لهػا   (ٕ مطهػرة  أمير الحج المصري بعمػارة (ٔ 

مى المطهػرة  الماسػوبة وفو ها لتيليررا لمتلار عمى أف يكوف ريعها و فًا لإلشراؼ ع
 . (ٖ إليه ، كما أو ؼ عميها أو افًا أخرى بضواحي القاررة 

بباػػاء ربػػع وحواايػػت  (ٗ ـ (  ػػاـ األميػػر بركػػة ٜٖٚٔرػػػ   ٔٛٚوفػػي سػػاة 
لديدة ، وباػاء مطهػرة بقػرب بػاب باػي شػيبة   أحػد أبػواب المسػلد الحػراـ ( وأو ػؼ 

 . (٘ عميها ريع الربع والحواايت 
ـ ( عّمػػر عػػدد مػػف ٜٚٗٔرػػػ   ٗٛٛمطاف  ايتبػػاي سػػاة وعاػػدما حػػج السػػ

الرباع والدور التي كاات تدر فػي كػؿ عػاـ احػو ألفػي دياػار ، أو فهػا عمػى الفقػراء ، 
 . (ٙ وأعماؿ البر التي أاشيرا بمكة 

                                           

رػػو : السػػمطاف األشػػرؼ أبػػو المفػػاخر أو أبػػو المعػػالي زيػػف الػػديف شػػعباف ابػػف الممػػؾ األملػػد  (ٔ 
عػا ًة  ـ ( ، كػاف عارفػًا ٖٖٙٔرػػ   ٗٙٚحسيف ابف الااصر محمد بػف  ػةووف تسػمطف سػاة 

     رػٛٚٚحسات أيامه حتى صار يضرب بييامه الملؿ ،  لـ لار عميه المماليؾ و تموه ساة 
، ابػف تغػري بػردي  : مػورد المطافػة ،  ٖٕٔ/  ٕـ(.  المقريزي : درر العقود الفريػد ، ٖٚٚٔ

ٕ  /ٜٛ – ٖٔٓ . 

فػالمطهرة رػي مطهرة : لمعها مطػارر ، ورػي مكػاف التطهػر مػف الالاسػة وتلديػد الوضػوء ،  (ٕ 
 .ٜ٘ٔ/  ٔالميضية . ابف ماظور : لساف العرب ، 

  . ٕٖٚ/  ٔابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (ٖ 

رػو : األميػر بركػة بػف عبػػد اهلل العلمػااي مػف مماليػؾ األميػر يمبغػػا الخاصػكي تػولى عػددًا مػػف  (ٗ 
د مػف المااصب حتى أصبم مدبر المممكة وعظـ أمره حتػى صػار رأس اوبػة الاػواب ، لػه العديػ

ـ ( . ابف حلر : إاباء ٖٓٛٔرػ    ٕٛٚالم لر واالصةحات في المسلد الحراـ ، توفى ساة 
 . ٕٕٕ/  ٔالغمر ، 

 . ٕٖٚ، صػ ٔ، ؽ ٔالمقريزي : السموؾ ، لػ (٘ 

الطبري : إتحاؼ فضةء الزمف بتاريخ والية باػي الحسػف ، مخطػوط مصػور ميكػروفيمـ بمعهػد  (ٙ 
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وال شػػؾ أف إ امػػة ملػػؿ رػػذه المشػػروعات   ػػد سػػاعد ت فػػي تاظػػيـ الحركػػة 
 التلارية وازدراررا في مكة .

 : (1)ىىش إٌغاء ادل -3
اظػػرًا ألربػػاح التلػػارة ، وتوافػػد الحلػػاج إلػػى مكػػة ، وحالػػة حكػػاـ مكػػة مػػف 
األشراؼ لمورد مالي يفي بمطالب الحرميف ، وبمطالػب الحكػـ ، فضػًة عػف مطػالبهـ 
الخاصة ، فقد فرض أمير مكة المكوس عمى التلارة والحلاج في مكة المشرفة وفي 

أرميتها بسبب الاشاط التلػاري بهػا ، وازديػاد  لدة التي كاات تابعة له ، والتي زادت
 . (ٕ والهاد  وفود الحلاج والتلار إليها مف المغرب واألادلس واليمف والحبشة 

ويافرد أميػر مكػة بيخػذ مكػس الحػاج ومقػداره سػبعة داػااير مصػرية واصػؼ 
، وكاف صةح الػديف األيػوبي أوؿ مػف ألغػى رػذا المكػس ، وعػوض  (ٖ عف كؿ حاج 

بصعيد مصر ولهػة  (ٗ عف ذلؾ بيلفي دياار ، وألؼ إردب  مم وا طاعات  أمير مكة

                                                                                                           

  . ٖٛ،  ٕٛتاريخ ، ور ة  ٓٚٛالمخطوطات العربية ، ر ـ 

المكوس : لمع مكس ، ومعاارا في المغة الضريبة التي تؤخذ مف بادعي السػمع فػي األسػواؽ  (ٔ 
أياـ اللارمية ، كما تطمؽ عمػى مػا ييخػذه المعشػار ، ويقػاؿ لػه المػاكس ، وتطمػؽ أيضػًا عمػى 

 . ٔٛٛ/  ٕ، المعلـ الوسيط ،  ٖ٘ٔ/  ٘ضريبة المرور.  دوزي : تكممة المعالـ ، 

حسايف محمد ربيع : البحػر األحمػر فػي العصػر األيػوبي ، اػدوة تػاريخ البحػر األحمػر بلامعػة  (ٕ 
 . ٕٓـ ، صػٜٜٚٔعيف شمس 

 . ٜٕ،  ٕٛابف لبير : الرحمة ، صػ (ٖ 

اس طاع : مف أ طعته  طيعة ، أي طادفة مف األرض ، واس طاع : مؤداه أف يمام األمير  (ٗ 
عه ، فهو بملابة الدخؿ اللابت ل مير مف ألؿ تلهيز افسه ومماليكه إ طاعا يتعيش مف ري

و ت الحرب ، وكاات اال طاعات ري المصدر األساسي لمافقة عمى الليش ، وكاات القرية 
ري وحدة التوزيع اس طاعي حيث بمغ متوسط إ طاع األمير ما بيف  رية وعشر  رى . 

 ، . ٖ٘ٗ/  ٖمقشادى : صبم األعشى ، ، الق ٜٓ٘/  ٕالفيومي : المصباح الماير ، 
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 . (ٔ اليمف 
اؿ التعويضػػات ألميػػر مكػػة يػػؤدي إلػػى عودتػػه إلػػى ػػػػي إرسػػػػوكػػاف اسبطػػاء ف

س بعػد وفػاة السػمطاف ػػػاد المكػػؾ عػػوس ، لذلػػترويع الحلاج والتعسؼ في أخذ المك
 . (ٕ ة ػػالتـز به ألمير مكصةح الديف بسبب إرماؿ خمفاده إرساؿ ما 

ـ ( طمػػب مػػف ٕٛٙٔرػػػ   ٚٙٙوعاػػدما حػػج السػػمطاف الظػػارر بيبػػرس سػػاة 
شػػريؼ مكػػة إلغػػاء لميػػع مػػا كػػاف ييخػػذه مػػف الحلػػاج القػػادميف مػػف مصػػر والشػػاـ 

 . (ٖ تالررـ ويايهـ وفقيررـ 
وعاػػدما عمػػـ السػػمطاف الماصػػور  ػػةووف أف الشػػريؼ أبػػاامي اشػػتد عمػػى 

، فكاف ييخذ مف حاج اليمف عمى كؿ لمؿ مبمغ لةليف دررمػًا ،  الحلاج في اللباية
ومف حاج مصر عمى كؿ لمػؿ خمسػيف دررمػًا مػع كلػرة الاهػب والتعسػؼ فػي لبايػة 
المكػػوس ، فاشػػتد يضػػب السػػمطاف  ػػةووف ، وأرسػػؿ مػػع أميػػر الحػػج المصػػري عمػػـ 

ؿ فػػارس وأافػػؽ فػػي كػػ ةـ ( لةلمادػػٕٗٛٔرػػػ   ٖٛٙالػػديف سػػالر الباشػػقردي سػػاة 
ها لماع أمير مكة لهـ ، لدررـ ، فتولهوا إلى مكة ولـ يستطيعوا دخو  ةفارس لةلماد

 . (٘ المعةة     ، ودخموا مكة عاوة ، وأحر وا باب (ٗ فاقب الحلاج سور المعةة 
ف ػؿ الشريفيػػػػف  بػب مػػب والسمػػػػاد الاهػػػـ ( عٖ٘ٓٔرػػ   ٘ٓٚة ػػي ساػوف

                                           

 . ٖٕٗ/  ٔ، ابف خمدوف : العبر ،  ٘٘ابف لبير : الرحمة ، صػ (ٔ 

 .ٕٖٖ، صػ ٔ، ؽ ٔ، المقريزي : السموؾ ، لػ ٗ٘ابف لبير : مصدر سابؽ ، صػ (ٕ 

، دحػةف :  ٖٓٙ،  ٕٓٙ/  ٔ، اللزيري : درر الفرادد ،  ٜٚ/  ٖابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (ٖ 
  . ٕٛ،  ٕٚة الكةـ ، صػخةص

/  ٘، يػا وت : معلػـ البمػداف ،  ، وري ابف مقبػرة أرػؿ مكػة المعةة : موضع بيف مكة وبدر (ٗ 
 . ٜٕٔ/  ٖ، البغدادي : مراصد االصةح ،  ٛ٘ٔ

/  ٖ، ابػػػف فهػػػد : مصػػػدر سػػػابؽ  ،  ٕ٘ٚ،  ٕٗٚ، صػػػػ ٖ، ؽ ٔ، لػػػػ  السػػػموؾالمقريػػزي :  (٘ 
ٕٔٓ . 
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ى تضايؽ الحلاج والتلار ماهما ، مما أوير صدر ػػة حتػػري مكػة أميػػة وحميضػرميل
ـ ( فخرج ٕٖٔٔرػ   ٕٔٚـز عمى الحج ساة ػةووف ، فعػالممؾ الااصر محمد بف  

ة ػرد رميلػة ، وطػؿ مكػػوؾ ، فدخػة آالؼ مممػارس ، وستػمف مصر عمى رأس مادة ف
رػػ ٜٔٚة وأبطؿ المكوس ، كما أبطؿ أيضًا سادر المكوس عاػدما حػج سػاة ػوحميض

 . (ٔ ـ ( وعوض أميري مكة والمدياة بداًل ماها إ طاعات في مصر والشاـ ٜٖٔٔ  
ـ ( لـ يقاع أمير مكة الشريؼ عطيفة بما كاات ٕٕٖٔرػ   ٕٕٚوفي ساة 

ترسمه الدولة مف تعويضات مع أمير الحج ، فاشػتد فػي لمػع المكػوس مػف الحلػاج 
أميػر مكػػة ، فيرسػػؿ السػػمطاف  والتلػار ، فتػػدخؿ أميػػر الحػػج وو عػت فتاػػة بياػػه وبػػيف

الااصر محمد مرسومًا بتخفيؼ المكػس ، ولعمػه عمػى السػمع لمتػالر والحػاج ويعفػى 
 (ٕ ماهػػا األشػػخاص ، وعػػوض أميػػر مكػػة الشػػريؼ عطيفػػة بلملػػي  ريػػة أ دمػػاميف أ 

 . (ٖ بصعيد مصر ، وألفي إردب  مم تحمؿ له ساويًا مف مصر 
األشػػرؼ شػػعباف مػػا كػػاف  ـ ( أسػػقط السػػمطافٖٗٙٔرػػػ   ٙٙٚوفػػي سػػاة 

يلبى عمى األطعمة واأل وات في مكة مف مكوس ، وعمى ما كاف يلبى مػف الحلػاج 
 (ٗ الكػاـر    مف مكوس عمى ما يحممواه معهـ مف سمع وبضادع ، خة مكػس تلػار

، والهاػػد ، والعػػراؽ ، وعػػوض أميػػر مكػػة بلماايػػة وسػػتيف ألػػؼ دررػػـ مػػف بيػػت المػػاؿ 
                                           

،  ٜٚٔ،  ٕٕٔ – ٜٔٔ، صػػ ٔ، ؽ ٕ، المقريزي : السموؾ ، لػػ ٖٕٗ/  ٕغراـ ، الفاسي : شفاء ال (ٔ 
 . ٜ٘/  ٜابف تغري بردي : الالـو ، 

دماميف :  رية كبيرة بالصعيد ، شر ي الايؿ عمػى شػاطده فػوؽ  ػوص ، عميهػا بسػاتيف واخػؿ كليػر .  (ٕ 
  . ٘ٙٔ/  ٖيا وت : معلـ البمداف ، 

 . ٜٜٔ/  ٔ، ابف حلر : إاباء الغمر ،  ٖٙ، صػ ٔؽ،  ٕالمقريزي : السموؾ ، لػ (ٖ 

تلار الكاـر : فدة مف التلار كاات بيػدرـ تلػارة البهػار مػف الفمفػؿ والقرافػؿ واحورمػا ممػا يلمػب مػف  (ٗ 
الهاػػد ، وكػػاف معظمهػػـ مػػف بػػةد الكػػااـ اسسػػةمية الوا عػػة بالسػػوداف الغربػػي ، فاسػػبوا إلػػى أصػػمهـ 

ااـ إلػػى كػػاـر . صػػبحي  لبيػػب : التلػػارة الكارميػػة ، تلػػارة مصػػر فػػي اللغرافػػي بعػػد تحريػػؼ كممػػة الكػػ
 . ٙـ ، صػٜٜٗٔ، مايو  ٗالعصور الوسطى ، ملمة اللمعية المصرية لمدراسات التاريخية  العدد 
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 . (ٔ وألؼ إردب  مم ساويًا 
مكػس الحلػاج  (ٕ ـ ( أبطؿ األمير يمبغا العمري ٜٖٚٔرػ   ٓٛٚوفي ساة 

 . (ٖ مف مكة ، وعوض أمير مكة عف ذلؾ في كؿ ساة مادة وسبعيف ألؼ دررـ 
ـ ( فقػػد أصػػبحت مكػػة دار مكػػس خاصػػة ٕٙٗٔرػػػ   ٖٓٛوأمػػا فػػي سػػاة 

هػا عادما اادي أمير الحج يـو عرفة : يا معشػر الاػاس مػف اشػترى بضػاعة وسػار ب
إلى يير القاررة حؿ دمه وماله لمسمطاف ، فيخذ التلار القادموف مف لميػع األ طػار 

 . (ٗ يسافروف مع الركب المصري لتؤخذ ماهـ مكوس بضادعهـ 
ـ ( وصؿ مرسـو مع أمير الحج شادي اللكمػي ٜٖٗٔرػ   ٖٗٛوفي ساة 

 (ٙ دوف ذلػؾ أف ال يؤخذ عمى التلار الوافديف إلى لدة سوى العشر ، ويبطؿ مػا  (٘ 

                                           

، الطبػػري:  ٚٔ، صػػػ ٕ، ؽ ٔ، ابػػف إيػػاس : بػػدادع الزرػػور ، لػػػ ٕٛ٘/  ٕالفاسػػي : شػػفاء الغػػراـ ،  (ٔ 
 . ٜٖر ة إتحاؼ فضةء الزمف ، و 

رػػو : األميػػر سػػيؼ الػػديف يمبغػػا بػػف عبػػد اهلل السػػالمي الظػػارري ، كػػاف مػػف مماليػػؾ الظػػارر  (ٕ 
بر وؽ ، تولى العديػد مػف الوظػادؼ ماهػا : االسػتادارية الكبػرى والػوزارة ، وكػاف يلػب العممػاء 

                 ـ ( . المقريػػػػػػػزي : درر العقػػػػػػػود ،ٛٓٗٔرػػػػػػػػ   ٔٔٛوالفضػػػػػػػةء ، مػػػػػػػات مقتػػػػػػػواًل سػػػػػػػاة 
/  ٖٔ   ، ابػػف تغػػري بػػردي : الالػػػـو ، ٖٖٔ/  ٙ، ابػػف حلػػر : إابػػاء الغمػػر ،  ٖٗ٘/  ٖ

ٔٚٔ . 

  ٔ، ؽ ٔ، ابػػػف إيػػػاس : بػػػدادع الزرػػػور ، لػػػػ ٖٖٗ، صػػػػ ٔ، ؽ ٖالمقريػػػزي : السػػػموؾ ، لػػػػ (ٖ 
 . ٖٕٗصػ

 . ٘ٙٔ، السميماف : العة ات ، صػ ٔٛ٘/  ٖابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (ٗ 

بؾ اللكمي أحػد مقػدمي األلػوؼ بالػديار المصػرية ، لػـ اادػب حمػاة ، أصػمه مػف  رو : شادي (٘ 
مماليػػؾ لكػػـ اادػػب حمػػب ، اتصػػؿ بخدمػػة األميػػر ططػػر ، فممػػا تسػػمطف ر ػػاه حتػػى صػػار أميػػر 
طبمخااػػة ، ولػػااي أميػػر اوبػػة ، لػػـ اادػػب الررػػا ، لػػـ عػػزؿ ، وأاعػػـ عميػػه لقمػػؽ بػػإمرة مادػػة ، 

/  ٔابػػف تغػػري بػػردي : الػػدليؿ الشػػافي ،   ـ ( .ٓ٘ٗٔرػػػ   ٗ٘ٛوتقدمػػة ألػػؼ ، تػػوفى سػػاة 
 . ٜٕٛ/  ٖ، السخاوي : الضوء الةمع ،  ٖٓٗ،  ٜٖٖ
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 ٔ) . 
ـ ( أرسؿ السمطاف األشرؼ  ايتباي خمعة ألميػر ٚٙٗٔرػ   ٕٚٛوفي ساة 

مكػػة الشػػريؼ محمػػد بػػف بركػػات ، ومرسػػومًا مػػع أميػػر الحػػج بإبطػػاؿ لميػػع المكػػوس 
 (ٕ والمظالـ ، وطمب ماه افش المرسـو عمى اسطوااة بباب السةـ بالمسػلد الحػراـ 

. 
حػػج المصػػري يعممػػوف عمػػى حمايػػة ركػػذا كػػاف سػػةطيف المماليػػؾ وأمػػراء ال

ا تصاد مكة  مف الرسـو يير الشرعية ، والتػي كااػت تػؤلر عمػى التلػارة فػي مكػة ، 
رػػذا باسضػػافة إلػػى تيليررػػا عمػػى السػػكاف وخاصػػة أولدػػؾ الػػذيف يقاسػػوف مػػف الفقػػر 
واللوع والحالة إلى المػاؿ والطعػاـ والمػيوى ، ألف فػرض المكػوس كػاف يترتػب عميػه 

ر ، وفػي المقابػؿ كااػت السػمطة الممموكيػة تعػوض أشػراؼ مكػة بالمػاؿ ارتفاع األسعا
 واس طاعات الواسعة ذات األراضي الزراعية الخصبة في مصر والشاـ .
 ثأًٍا : دور أِراء احلح ادلصري يف األزِاخ االلتصادٌح يف ِىح :

 أسثاب األزِاخ االلتصادٌح يف ِىح : -1
أمػر متو ػع فػي ذلػؾ العصػر ، عمػى إف حدوث األزمات اال تصادية فػي مكػة 

الريـ مف تدفؽ وتعدد الموارد إلى مكػة ، مػف أو ػاؼ وصػد ات وأعطيػات ؛ ألف رػذه  
المػػػوارد ييػػػر لابتػػػة ، ألاهػػػا مرتبطػػػة بػػػالغير ، لػػػذلؾ فهػػػي عرضػػػة لعػػػوادي الزمػػػاف 
واساساف ، ويتضم مف البحث في أسباب األزمػات اال تصػادية التػي و عػت فػي مكػة 

 عامميف : طبيعي وبشري . أاها ترلع إلى
ويتملؿ العامؿ الطبيعي : في  مة سقوط األمطػار ، وفػي األوبدػة والملاعػات 

                                           

 . ٔٔٔ،  ٓٔٔ/  ٗ، ابف فهد : إتحاؼ الورى ، ٖٜٔٔ، صػ ٖ، ؽ ٗالمقريزي : السموؾ ، لػ (ٔ 

حاؼ ، الطبري : إت ٖٗ/  ٗ، العصامي : سمط الالوـ ،  ٖٓٚ، صػ إتحاؼ الورىابف فهد :  (ٕ 
 . ٕٗٔفضةء الزمف ، ور ة 
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      رػػػػػٕٔٚوالكػػػػوارث ، واألملمػػػػة عمػػػػى ذلػػػػؾ عديػػػػدة ماهػػػػا : مػػػػا حػػػػدث فػػػػي سػػػػاة 
ـ( بسبب عدـ سقوط األمطار بمكة ، فعـ الغةء لميع األصػااؼ مػف الحػب ٕٖٔٔ 

دب القمػػم مػػادتيف  وأربعػػيف دررمػػًا ، والسػػمف كػػؿ والسػػمف ، والمحػػـ ، وبمػػغ سػػعر إر 
رػػ   ٙٙٚاألمطػار فػي سػاة  ة. وأدت  مػ (ٕ بخمسة درارـ ،  وكذلؾ المحـ  (ٔ أو ية 
الحاطػػة بمغػػت سػػتمادة دررػػـ،  (ٖ ـ ( ، إلػػي ارتفػػاع األسػػعاًر حتػػى إف يػػرارة ٖٗٙٔ

، وعرفػت  والذرة أربعمادة دررـ ، وعدـ الحػب ولػـ يتوالػد ماػه شػيء ، وكػذلؾ التمػر
 .(ٗ رذه الساة عاد المكييف بساة أـ لرب ألف المواشي عمها اللرب 
            رػػٖٜٚويذكر أ الفاسيأ أف أعظـ يةء شارده بمكػة كػاف سػاة 

، وأكػػؿ  (٘ ـ ( فقػػد بيعػػت يػػرارة الحاطػػة بخمسػػمادة وأربعػػيف دررمػػًا كامميػػة ٜٖٓٔ
حوبًا بااتشػار الوبػاء الػذي الااس سػادر الحبػوب واختبزورػا ، ولػاء رػذا الغػةء مصػ

                                           

األو ية : مف الموازيف ، وتساوي سبعة ملا يؿ شرعية ، واألو ية المكية رطػةف واصػؼ رطػؿ  (ٔ 
مصري ، واألو ية الشامية تساوي خمسيف دررمًا .المقريزي : شذور العقػود فػي ذكػر الاقػود ، 

  . ٜٗـ ، صػٜٚٙٔ/  رػٖٚٛٔتحقيؽ : محمد السيد عمي ، المكتبة الحيدرية ، الالؼ ، 

 . ٕٚ٘/  ٖ، العياي : عقد اللماف ،  ٖ٘ٗ/  ٕالفاسي : شفاء الغراـ ،  (ٕ 

الحبػػوب ، ولوالػػؽ كبيػػرة  هيػػرارة : مفردرػػا يرادػػر ، ورػػي كػػيس مػػف الخػػيش واحػػوه توضػػع فيػػ (ٖ 
توضع فيها الحبوب والد يؽ ، وأاها تتخذ مف اصؼ ِتمِّيس . أحمد مختار عبد الحميػد عمػر : 

،  ٘ٓٙٔ/  ٕـ ، ٜٕٓٓرػػػ / ٜٕٗٔ،  ٔالمغػػة العربيػػة المعاصػػرة ، عػػالـ الكتػػب ، ط معلػػـ
 . ٜٖٛ/  ٚدوزي : تكممة المعالـ ، 

 ٖ، المقريػزي : السػموؾ : لػػ ٜٕٓ/  ٔ، العقػد اللمػيف ،  ٕٗٚ/  ٕالفاسي : شفاء الغراـ ،  (ٗ 
 . ٜٚ، صػ ٔ، ؽ

ؿ محمػد األيػوبي ، وتعػرؼ الػدرارـ الكامميػة الدرارـ الكاممية : تاسب إلى السمطاف الممؾ الكامػ (٘ 
/  ٖبالدرارـ الاقرة ، ورو يتكوف مف لملي فضة ولمث احاس . القمقشادى : صبم األعشػى ، 

ٖٜٗ  ،ٗ  /ٕٚ٘ . 
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 . (ٔ راح ضحيته كلير مف الااس
ـ ( واشػتد حتػى بمػغ ٖٖٗٔرػػ   ٖٚٛوااتشر الوباء في مكة وأوديتها ساة 

 . (ٕ عدد مف يموت في اليـو خمسيف ما بيف رلؿ وامرأة 
ومػػف األزمػػات اال تصػػادية مػػا كػػاف يحػػدث بسػػبب الحػػوادث والكػػوارث التػػي 

ًا ما يتعرضوف لها وخاصة فيما يتعمؽ بالسػمع ابتيػة عػف تصيب التلار،  والتي كلير 
طريؽ البحر حيث الشعاب المرلاايػة التػي  ػد تتسػبب فػي إيػراؽ كليػر مػف المراكػب 

ـ ( عادما ااكسر عاد لدة مػا يقػرب ٜٖٔٔرػ   ٜٗٚالعابرة فيها، ملمما حدث ساة 
 . (ٖ مف ستة ولةليف مركبًا كاات تحمؿ المتالر مف اليمف 

لعامػػؿ البشػػري المتسػػبب فػػي حػػدوث األزمػػات فيرلػػع إلػػى الصػػراع بػػيف وأمػػا ا
   رػػ ٚٓٚففػي موسػـ حػج سػاة  .األشراؼ في مكة ، ومهالمػة العربػاف ، وييررػا 

ـ ( و عت ماازعات واضطرابات بيف أمير الحج المصري ، وعبيد شريؼ مكػة ٖٛٓٔ
 . (ٗ ، وبسببها ااتهز العبيد الفرصة ، واهبوا أمواؿ التلار 

ـ ( تولػه الشػػريؼ علػػةف إلػى الػػيمف ، وماػػع ٖٖٗٔرػػػ   ٗٗٚي سػػاة وفػ
السفف القادمة مف الوصوؿ إلى مكة ، وحدث بسبب ذلػؾ يػةء عظػيـ ، و ػؿ ولػود 
السمع عمى مختمؼ أاواعها فػي أسػواؽ مكػة ، وبيعػت األو يػة مػف الػد يؽ بخمسػيف 

 . (٘ دررمًا ، واسردب مف القمم بمادتي دررـ 
اع الداخمية وتفا مها بسبب لور األشراؼ وظممهـ وكلرة وكاف تدرور األوض

                                           

 . ٕٓٔ/  ٔ، العقد اللميف ،  ٕٗٚ/  ٕالفاسي : شفاء الغراـ ،  (ٔ 

 . ٕٗ/  ٘ٔابف تغري بردي : الالوـ ،  (ٕ 

 . ٕٓٔ/  ٙاللميف ،  الفاسي : العقد (ٖ 

  . ٗٗ/  ٖابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (ٗ 

،  ٕٕ٘/  ٗ، العصػػػامي : سػػػمط الالػػػوـ ،  ٕٕٚابػػػف فهػػػد : افػػػس المصػػػدر واللػػػزء ، صػػػػ  (٘ 
  . ٔ٘الطبري : إتحاؼ فضةء الزمف ، ور ة 
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الفػتف حتػى اضػطر الاػاس والتلػار إلػى الفػرار بيافسػهـ وأمػوالهـ مػف مكػة سػببًا فػي 
رػػ ٓٙٚـ ( حتى سػاة ٖٓ٘ٔرػ   ٔ٘ٚاألزمات اال تصادية التي استمرت ماذ ساة 

ب الػيمف ـ ( ، رذا باسضػافة إلػى المقاطعػة اال تصػادية التػي فرضػها صػاحٖٛ٘ٔ  
 .(ٔ لةاتقاـ مف أشراؼ مكة 

وأخيرًا ما كاات تقػـو بػه البرتغػاؿ مػف أعمػاؿ القرصػاة ضػد السػفف التلاريػة 
 . (ٕ العربية بهدؼ القضاء عمى تلارة المسمميف التي كاات لدة مركزًا لها 

 دور أِراء احلح ادلصري يف األزِاخ االلتصادٌح : -2
يدي أماـ األزمات التي أصػابت مكػة لـ يقؼ أمراء الحج المصري مكتوفي األ

طػػواؿ عصػػر سػػةطيف المماليػػؾ ، فقػػد كػػاف لهػػـ لهػػود عظيمػػة فػػي حمهػػا وتخفيػػؼ 
حدتها عف كارؿ أرالي مكة ، وتملؿ دور أمراء الحج في تعػاممهـ مػع رػذه األزمػات 
في أمريف : أولهما عمى المستوى الرسمي ، بما كاف يحممواه أو يقدمواه مف يةؿ 

يف ، ولاايهما ما كااوا يقوموف به عمى المسػتوى الشخصػي مػف توزيػع بيمر السةط
ف كاات رذه الصد ات عمؿ دياي يبتغوف به وله اهلل  الصد ات عمى أرالي مكة ، وا 
سػػبحااه وتعػػالى إاّل أاهػػا كااػػت تسػػاعد فػػي  سػػد احتيالػػات أرػػؿ مكػػة ، ولػػذا كػػاف 

 وسكااها .ورودرا أو ااقطاعها له تيلير يير  ميؿ عمى ا تصاد مكة 
ومػػف األملمػػة عمػػى ذلػػؾ مػػا و ػػع فػػي بعػػض السػػاوات مػػف تػػدفؽ المسػػاعدات 

رػػ ٚٙٙالعياية والمالية مف  بؿ سةطيف المماليؾ وأمراء الحج المصري .ففػي سػاة 
ـ ( تولػػه السػػمطاف الظػػارر بيبػػرس إلػػى مكػػة  أميػػرًا عمػػى الحػػج المصػػري ٕٛٙٔ  

يقوموا بتوزيعها عمى كؿ مازؿ وعادما وصؿ رااؾ أعطى خواصه لممة مف األمواؿ ل

                                           

 . ٙٙٛ، صػ ٕ، ؽ ٕالمقريزي : السموؾ ، لػ (ٔ 

والمحػػػاوالت البرتغاليػػػة األولػػػى لمسػػػيطرة عميػػػه ، محمػػػد عبػػػد العػػػاؿ أحمػػػد : البحػػػر األحمػػػر  (ٕ 
  .ٜٚـ ، صػٜٓٛٔاسسكادرية 
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، ومكػة مػااًل ويػةاًل ، ووعػدرـ بإرسػاؿ المػاؿ  (ٔ ، كما أعطى أمراء يابع ، وخميص 
 . (ٕ والغةؿ ساويًا 

ـ ( وصؿ أمير الحج سيؼ ٕٙٛٔرػ   ٘ٛٙوعادما أصاب مكة القحط ساة 
إلػػى مكػػة ومعػػه مادػػة لمػػؿ مػػف لمػػاؿ السػػبيؿ مػػف  بػػؿ السػػمطاف (ٖ الػػديف بمبػػاف 

األسػعار  اصور  ةووف وزعها عمي الفقراء والماقطعػيف وأباػاء السػبيؿ فااحطػت الم
 ٗ) . 

مراكػب  (٘ ـ ( لهز أمير الحج بكتمر اللوكادار ٖٓٓٔرػ   ٓٓٚوفي ساة 
عديدة في البحر األحمػر وشػحاها بػالغةؿ والػد يؽ ، واألطعمػة واألعسػاؿ والحمويػات 

 . (ٙ ده ألؼ دررـ والسكر ، ويير ذلؾ ، وأعطى شريؼ مكة وأوال

                                           

خميص : حصف بيف مكة والمدياػة ، بهػا كليػر مػف اخيػؿ ، وفواكػه ، وخضػار ، وميػاه لاريػة   (ٔ 
، البغػدادي :  ٖٚٛ/  ٕوكاف بها  معػة مايعػة عمػى ربػوة مرتفعػة . يػا وت : معلػـ البمػداف ، 

  . ٜٚٗ/  ٔمراصد االطةع ، 

،  ٕٛ٘،  ٔٛ٘، صػػ ٕ، ؽ ٔ، المقريػزي : السػموؾ : لػػ ٕٓٗ/  ٕالفاسي : شفاء الغراـ ،  (ٕ 
  . ٕ٘ٔ،  ٕٗٔالرشيدي : حسف الصفا ، صػ

رػو : سػيؼ الػػديف بمبػاف الشمسػي ،  كػػاف مػف مماليػػؾ الماصػور  ػةووف ، لػػـ تاقػؿ إلػػى أف  (ٖ 
ـ إلػػى حمػػب ، وبهػػا مػػات سػػاة صػػار أميػػر الحػػج  ، لػػـ أخرلػػه الااصػػر إلػػى إمػػرة دمشػػؽ ، لػػ

 . ٖٔ،  ٖٓ/  ٕـ ( . ابف حلر : الدرر ، ٖٗٗٔرػ    ٘ٗٚ

 .٘ٗٔابف عبد الظارر : تشريؼ األياـ ، صػ (ٗ 

رو : بكتمر بف عبد اهلل اللوكادار كاف أميػرًا كبيػرًا ضػخمًا ، أمسػكه الممػؾ الااصػر محمػد بػف  (٘ 
رػػ   ٙٔٚويقػاؿ إاػه  تػؿ فيهػا سػاة ـ ( واقؿ إلػى الكػرؾ ، ٖٔٔٔرػ   ٔٔٚ ةووف في عاـ 

                       ، ابػػػػػف حلػػػػػر : الػػػػػدرر الكاماػػػػػة ، ٜ٘ٗ/  ٕالمقريػػػػػزي : المقفػػػػػى الكبيػػػػػر ،  ـ ( .ٖٙٔٔ
 . ٜٗٔ/  ٔ، ابف تغري بردي : الدليؿ الشافي ،  ٗٛٗ/  ٔ

  . ٕٖٔ/  ٖ، ابف فهد : إتحاؼ الورى ،  ٜٚٔ، صػ ٖ، ؽ ٔالمقريزي : السموؾ ، لػ (ٙ 
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بالديار المصػرية ، فقػد كػاف لػه دور  (ٕ اادب السمطاة  (ٔ وأما األمير سةر 
 ـ ( طمب مف ٖٖٓٔرػ   ٖٓٚعظيـ في األزمات اال تصادية ، فعادما حج ساة 

أف يلهزوا له يةاًل كليػرة حممهػا فػي المراكػب ، تقػدر بعشػرة آالؼ إردب  (ٖ باشريه 
لحػرميف   مكػة والمدياػة ( ، رػذا باسضػافة إلػى مػا حممػه  مم ، فر ها عمػى أرػالي ا

إلى مكة مف الذرب والفضة ، وأرسؿ مباشريه إلى لدة والمدياة ، وفعمػوا بهمػا ملػؿ 
ما فعموه في مكة مف أعماؿ الخير ، كما االت أعطياته لميع األمراء حتى مف حلوا 

 . (ٗ معه 
د بػػف  ػػةووف ـ ( حػػج السػػمطاف الااصػػر محمػػٜٖٔٔرػػػ   ٜٔٚوفػػي سػػاة 

حلته اللااية ، وكاف  د عمػـ بمػا تعاايػه مكػة مػف  حػط ، فػيمر بتلهيػز ركػب الحػج 
بكؿ ما يحتاج إليه السمطاف طػوؿ فتػرة الحػج ، وشػحف المراكػب بمادػة ولةلػيف ألػؼ 

                                           

رػػو : سػػيؼ الػػديف سػػةر بػػف عبػػد اهلل الماصػػوري ، اشػػتراه السػػمطاف  ػػةووف وأعطػػاه الباػػه  (ٔ 
الصالم عمي ، ولما مات رلع سةر إلى الممؾ الماصػور  ػةووف لاايػًا ، وصػار مػف األعيػاف  
لـ تر ي في دولة الااصر محمد وصار اادب السمطاة ، لػـ واله الشػوبؾ ، وكػاف  ميػؿ الظمػـ ، 

 ٕالصفدي : أعيػاف العصػر   ـ ( .ٖٓٔٔرػ   ٓٔٚؿ ، ذا دراء وخبرة ، مات ساة كبير العق
 . ٘/  ٙ، ابف تغري بردي : الماهؿ الصافي ،  ٙٓٔ/  ٕ، ابف حلر : الدرر ،  ٜٛٗ/ 

اادػػب السػػمطاة : ويعػػرؼ أيضػػًا بكافػػؿ السػػمطاة بالمممكػػة الشػػامية ، ويضػػاري الاادػػب الكافػػؿ  (ٕ 
بػػة واأللقػػاب والمكاتبػػة ، و ػػد  سػػمت الدولػػة الممموكيػػة إلػػى عػػدة بالحضػػرة السػػمطااية فػػي الرت

ممالػػؾ أو ايابػػات ، وكػػاف الػػذيف يعياػػوف فيهػػا يعرفػػوف باػػواب السػػمطاة . القمقشػػادى : صػػبم 
  ٖٕٛ، البمقػػي : التعريػػؼ صػػػ ٜٓٗ،  ٖٖٜ/  ٕ، الباشػػا : الفاػػوف ،  ٗٛٔ/  ٗاألعشػػى ، 

ٖٗٗ . 

وظفوف اسداريوف . سعيد عاشػور : العصػر الممػاليكي ، مباشر : ولمعه مباشروف ، ورـ الم (ٖ 
 . ٕ٘ٗصػ

، ابػػف تغػػري  ٘، صػػػ ٔ، ؽ ٕ، المقريػػزي : السػػموؾ : لػػػ ٕٕٗ/  ٕ ،الفاسػػي : شػػفاء الغػػراـ  (ٗ 
 . ٕٓ/  ٜ، الزاررة  تغري بردي : الالوـ 
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إردب  مػػم ، فضػػًة عػػف خمسػػمادة لمػػؿ تحمػػؿ الفواكػػه والحمػػوى ، فييػػدؽ أعطياتػػه 
ا تصػدؽ عمػى أرػؿ الحػرميف بعشػريف ألػؼ دياػار ورباته عمى أرؿ مكة وييررـ ، كمػ
 . (ٔ فيدى ذلؾ إلى ااخفاض األسعار 

ولـ تتو ؼ لهود السمطاف الااصر محمد في إيالة أرؿ مكة ، فعادما وصؿ 
ـ ( وأخبػر الااصػر محمػد بمػا ٕٕٖٔرػػ   ٕٕٚشريؼ مكة عطيفة إلى مصػر سػاة 

أمػر السػمطاف الااصػر  أصاب مكػة مػف لػدب و حػط وااعػداـ األ ػوات وتزايػد الغػةء ،
بإرسػاؿ ألفػي إردب  مػم إلػػى مكػة مػع أميػػر الحػج ، كمػا أرسػػؿ اادػب السػمطاة أميػػر 
الحػػج آؿ ممػػؾ اللوكاػػدار ألػػؼ إردب  مػػم أخػػرى ، فممػػا وصػػمت إلػػى مكػػة ووزعػػت 

 . (ٕ اافرلت األزمة وااخفضت األسعار 
ولػػـ تتو ػػؼ مسػػاادة أمػػراء الحػػج المصػػري ألرػػؿ مكػػة وأشػػرافها فػػي و ػػت 

ـ (  اـ أمير الحج سيؼ الديف بشػتاؾ الااصػري ٖٖٛٔرػ   ٜٖٚزمات ففي ساة األ 
يصحبه عدد مف األمراء بتوزيع األطعمة عمى الفقراء والماقطعيف ، ووزع عمػيهـ  (ٖ 

عاػػدما وصػػؿ إلػػى مكػػة  (ٗ األمػػواؿ ، كمػػا أعطػػى لكػػؿ أميػػر مػػف أمػػراء الطبمخااػػات 
                                           

تغػػري  ، ابػف ٗٓٔ – ٔٓٔ، المقريػزي : الػػذرب المسػبوؾ ، صػػػ ٕٗٗ/  ٕ،   شػفاء الغػػراـالفاسػي :  (ٔ 
  . ٓٙ،  ٛ٘/  ٜ،   الالـوبردي : 

، حياة ااصر الحلي : السمطاف الااصر واظاـ الو ؼ في  ٖٕٛ، صػ ٔ، ؽ ٕالمقريزي : السموؾ ، لػ (ٕ 
 . ٓٗـ ، صػٕٜٛٔرػ/ٖٓٗٔعهده ، الكويت 

وأاعـ رو : بشتاؾ بف عبد اهلل الااصري ، أحد أمراء السمطاف الااصر محمد بف  ةووف ،  ربه إليه ،  (ٖ 
عميػػه عاػػد سػػفره إلػػى الحلػػاز بمػػادتي ألػػؼ دررػػـ ، وكػػاف كليػػر التيػػه بافسػػه ، تػػوفى مقتػػواًل بسػػلف 

، المقريزي : المقفى ،  ٜٓٙ/  ٔـ ( . الصفدي : أعياف العصر ، ٖٔٗٔرػ   ٕٗٚاسسكادرية ساة 
  . ٜٔٔ/  ٔ، ابف تغري بردي : الدليؿ الشافي ،  ٕٚٗ – ٖٕٗ/  ٕ

لطبمخااػػة معاارػػا الطبػػؿ ويشػػمؿ عمػػى الطبػػوؿ واألبػػواؽ وتوابعهػػا مػػف ابالت ، وسػػمي صػػاحبها أميػػر طبمخااػػة : ا (ٗ 
أمير طبمخااة ألحقيته في دؽ الطبوؿ عمػى أبوابػه كمػا يفعػؿ السػةطيف ، ويطمػؽ عمػى أميػر طبمخااػة أيضػًا أميػر 

سػعيد عاشػور : العصػر ،  ٖٔ/  ٗأربعيف أي يكوف في خدمته أربعوف ممموكًا .  القمقشادى : صػبم األعشػى ، 
 . ٓٓٗالمماليكي ، صػ
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ٖٕٚٛ 

ألػػؼ دياػػار وكػػاف لممػػة مػػا أافقػػه  (ٔ خمسػػمادة دياػػار ، وكػػة مػػف األمػػراء المقػػدميف 
 . (ٕ يقدر بلةليف ألؼ دياار وأربعمادة ألؼ دررـ ، يير المراكب المشحواة بالغةؿ 

ـ ( وتو فػػت حػػاؿ السػػوؽ ٖٗٙٔرػػػ   ٙٙٚولمػػا اشػػتد الغػػةء بمكػػة سػػاة 
وا فػػرت مكػػة مػػف سػػكااها بسػػبب  رػػةؾ أكلػػررـ لوعػػًا واػػزوح الكليػػريف عاهػػا ،  ػػاـ 

بإرساؿ القمم إلى مكة برًا وبحػرًا فوصػؿ ألفػا إردب  سػمت  (ٖ اصكي األمير يمبغا الخ
عمى األرالي لػـ تػوالى إرسػاؿ المػؤف فػي البحػر حتػى بمػغ ملمػؿ مػا حمػؿ إلػى مكػة 

 . (ٗ الاي عشر ألؼ إردب ، فعـ الافع وفرج عمى الااس وااتعشت أحوالهـ 
ركسػي  ـ ( لّهز أمير الحج لٖ٘ٛٔرػ   ٚٛٚوفي األزمة التي حدلت ساة 

كليرًا مف القمم إلى مكة ليعمؿ كؿ يػـو خبػزًا بحػوالي خمسػمادة رييػؼ ،  (٘ الخميمي 
 . (ٙ ويفرؽ عمى الفقراء ، فعـ الافع لميع الااس 

                                           

األمػػراء المقػػدموف : رػػـ رؤسػػاء ومقػػدمو األلػػوؼ ، تولػػوا الوظػػادؼ الكبػػرى فػػي الدولػػة ، بمػػغ  (ٔ 
 . ٓ٘ٗ/  ٖعددرـ أربعة وعشريف في عصر المماليؾ . الباشا : الفاوف ، 

 ٕٚٔ/  ٖورى ، ، ابف فهػد : إتحػاؼ الػ ٕٚٗ،  ٔٚٗ، صػ ٕ، ؽ ٕالمقريزي : السموؾ ، لػ (ٕ 
. 

رػػو : يمبغػػا العمػػري الخاصػػكي األتػػابكي أسػػتاذ الممػػؾ الظػػارر بر ػػوؽ ، وأصػػمه مػػف مماليػػؾ  (ٖ 
( ـٖٙٙٔػ  رػٛٙٚالااصر حسف ، ورو الذي  تؿ استاذه الااصػر حسػف فقتمػه مماليكػه سػاة 

 ٖٕٔ، ٕٕٔ/  ٙ، ابف العماد : شذرات الذرب ،  ٖٜٚ/  ٕأبو المحاسف : الدليؿ الشافي ، 
. 

  . ٜٚ، صػ ٔ، ؽ ٖ، المقريزي : السموؾ ، لػ ٜٕٓ/  ٔالفاسي : العقد اللميف ،  (ٗ 

رو : لركس بف عبػد اهلل الخميمػي ، تركمػااي األصػؿ ، وأصػمه مػف مماليػؾ يمبغػا الخاصػكي ،  (٘ 
وتقػػدـ عاػػد الظػػارر بر ػػوؽ ، كػػاف حسػػف الشػػكؿ مهيبػػًا مػػع رأي رصػػيف وعظمػػة ، تػػوفى سػػاة 

 ٔ، ابف حلر : إاباء الغمػر   ٕٚٔ/  ٜبف الفرات : تاريخ الدوؿ ، ـ ( . اٖٛٛٔرػ    ٜٔٚ
 /ٖٛ٘ . 

 . ٖٙٙ، صػ ٕ، ؽ ٔ، ابف إياس : بدادع الزرور ، لػ ٖٛٗ/  ٖابف فهد  : إتحاؼ الورى ،  (ٙ 
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ٖٕٜٚ 

وفي عهد السمطاف الظارر بر وؽ حدلت أزمة طاحاة في مكة فقمت األ وات 
رػػ   ٖٜٚاة فػي سػ (ٔ وارتفعت األسعار ، فقاـ أمير الحػج المصػري سػاقر اللمػالي 

ـ( بحمؿ لةلة آالؼ إردب  مم إلى مكة ، ووزعها عمى المحتاليف فااحطت ٜٖٓٔ
 . (ٕ األسعار 

ـ ( حمػػؿ ٜٖٔٔرػػػ   ٜٗٚوتػػوالى إرسػػاؿ المعواػػات إلػػى مكػػة ، ففػػي سػػاة 
أميػػػر الحػػػج لةلػػػة آالؼ إردب  مػػػم، وألػػػؼ إردب شػػػعير ، وألػػػؼ إردب فػػػوؿ ، إلػػػى 

 . (ٖ علةف بف شريؼ مكة عمى 
          رػػ ٜٕٛفػي سػاة  (ٗ اـ أمير الحج المصري آ بغا التركمػااي كما  

 . (٘ ـ ( بتفر ة ألؼ إردب  مم في مكة بيمر السمطاف األشرؼ برسباي ٕ٘ٗٔ

                                                                                                           

 . ٖٙٙصػ

رو : أبو بكر ساقر اللمػالي بهػادر ، األميػر زيػف الػديف و يػؿ سػيؼ الػديف ، كػاف مػف لممػة  (ٔ 
ر المصػػرية ، ولػػااي حالػػب فػػي الدولػػة الظارريػػة بر ػػوؽ ، تػػوفى سػػاة أمػػراء األلػػوؼ بالػػديا

ابػػػف تغػػػري بػػػردي:  ،ٔٚٓٔ، صػػػػ ٖ، ؽ ٖـ ( .المقريػػػزي : السػػػموؾ ، لػػػػٓٓٗٔرػػػػ    ٖٓٛ
 . ٙٔٛ/  ٕالدليؿ الشافي ، 

 . ٛٚٙ/  ٔ، اللزيري : درر الفرادد ،  ٜٓٔ/  ٕٔابف تغري بردي : الالوـ الزاررة ،  (ٕ 

،  ٕ، ؽ ٔ، ابػػػف إيػػػاس : بػػػدادع الزرػػػور ، لػػػػ ٖٚٗ/  ٔ ازرػػػة الافػػػوس ، ابػػػف الصػػػيرفي : (ٖ 
 . ٖٔ٘صػ

رو : آ بغا التركمااي الااصري فرج ، أمَّره األشرؼ برسباي أمير عشػرة وواله إمػرة الحػج ، لػـ  (ٗ 
ابػػف تغػػري بػػردي : الماهػػؿ  ـ ( .ٜٖٗٔرػػػ   ٖٗٛايابػػة الكػػرؾ ، وكػػاف كريمػػًا ، تػػوفى سػػاة 

 .ٖٙٔ/  ٕ ، السخاوي : الضوء الةمع ، ٚٛٗ،  ٙٛٗ/  ٕالصافي ، 

  . ٖٗٙ/  ٖابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (٘ 
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ٖٕٛٓ 

ـ ( زاد ارتفاع األسعار في مكة ، بؿ أخذ السػعر ٔٗٗٔرػ   ٘ٗٛوفي ساة 
بسػبعة داػااير يختمؼ في افس اليـو مف و ت بخػر ، فبيػع الػد يؽ فػي أوؿ الاهػار 

عادما وصؿ ركب الحلاج إلى يابع ، وفي الظهر ارتفع إلى الاي عشر دياارًا ، وفػي 
كاف أرخػص األطعمػة إاّل أاػه  (ٔ العصر بيع بعشرة داااير ، وبالريـ مف أف البقسماط

وصػػؿ إلػػى سػػتيف دررمػػًا ، لكػػف األسػػعار رخصػػت عاػػدما وصػػؿ أميػػر الحػػج المصػػري 
واسمػػدادات ، وااخفػػض سػػعر الػػد يؽ والعميػػؽ ، ورخصػػت بالمراكػػب المحممػػة بػػالغةؿ 

 . (ٖ إلى لةلة  (ٕ أسعار لميع األطعمة حتى بيع األرز مف  أفموري 
ـ ( وزَّع ٜٛٗٔرػػػػ   ٗٛٛوعاػػػدما حػػػج السػػػمطاف األشػػػرؼ  ايتبػػػاي سػػػاة 

صد اته عمى أرؿ مكة ، والتي بمغت خمسة آالؼ دياار ، فضًة عف الطعاـ والكساء 
 ٗ) . 

و ؼ إرساؿ المعواات إلى مكة في أو ػات األزمػات اال تصػادية إاّل فػي ولـ يت
الساوات التي تتعػرض فيهػا مصػر ل زمػات الشػديدة الااتلػة عػف ااخفػاض الايػؿ أو 

رػػ   ٜ٘ٙارتفاعه عف الحد الةـز لمزراعة ، أو ااتشار األوبدة ملمما حدث في سػاة 
رػػػػػػػػ   ٘ٚٚ ـ ( وسػػػػػػػاةٖٓٗٔ – ٜٖٖٔرػػػػػػػػ   ٔٗٚ – ٓٗٚـ ( وسػػػػػػػاة ٜٕ٘ٔ

                                           

المعلػـ الوسػيط . بقسماط : اسـ لاوع مف الخبز يخبز ويخفؼ ويسمي في المغرب   بشماط ( (ٔ 
 ،ٔ /ٙ٘ . 

و يلمػب الدياار الفموري : اسبة إلى فموراسا اسيطالية ، وكاف يطمؽ عميها اسػـ فمػوريف ، ورػ (ٕ 
مف بةد األفراج وعمى أحد ولهه صورة الممؾ في دادرة مكتوبة ، وفي الولػه ابخػر صػورتاف 

/  ٖفي دادػرة مكتوبػة ، رمػا صػورة بطػرس وبػولس الحػوارييف .القمقشػادى : صػبم األعشػى  
  . ٜٜ،  ٜ٘، عبد الرحمف فهمي : الاقود العربية ، صػ ٖٚٗ

ـ ، ٜٛٙٔلسػػموؾ ، مكتبػػة الكميػػات األزرريػػة ، القػػاررة السػػخاوي : التبػػر المسػػبوؾ فػػي ذيػػؿ ا (ٖ 
 . ٜٔ،  ٛٔصػ

  .ٚٗٔ، الرشيدي : حسف الصفا ، صػ ٔٙٔ،  ٓٙٔ/  ٖابف إياس : بدادع الزرور ،  (ٗ 
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ٖٕٛٔ 

رػ ٜٓٛـ (  وساة ٖٜٖٔرػ   ٜٙٚـ ( وساة ٖ٘ٚٔرػ   ٚٚٚـ ( ، وساة ٖٖٚٔ
ـ ( حيػػث التػػاح مصػػر لػػدب ويػػةء وااتشػػار ٙٚٗٔرػػػ   ٔٛٛـ ( وسػػاة ٙٓٗٔ  

األوبدة بسبب ااخفاض ميػاه اهػر الايػؿ ، لػذلؾ ااقطعػت اعطيػات سػةطيف المماليػؾ 
 . (ٔ  وأمراء الحج ألرؿ الحرميف الشريفيف في رذه الساوات

ؤف والغػػةؿ إلػػى مػػولػػـ يكتػػؼ أمػػراء الحػػج المصػػري بإرسػػاؿ االمػػدادات مػػف ال
اما كػاف لهػـ دور فػي محاربػة الغػةء ألاػاء األزمػات ، وذلػؾ عػف طريػؽ ماػع  مكة وا 

رػػػػ ( عاػػػدما  ػػػاـ ٕٓٗٔرػػػػ   ٖٕٛ، كمػػػا حػػػدث فػػػي سػػػاة (ٕ التلػػػار مػػػف االحتكػػػار
مسػوا بالمتػالرة فػي المسػعى ملموعة مف الباعة المصرييف الػذيف اسػتقروا بمكػة ول

بيف الصفا والمروة باحتكػار التلػارة ، فػيمر أميػر الحػج المصػري بػإخرالهـ مػف مكػة  
 . (ٖ وماعهـ مف التلارة 
الحػج   ـ ( ارتفع سعر الد يؽ بمكػة فػيمر أميػر ٕٜٗٔرػ   ٜٛٛوفي ساة 

ية شػرف أف ياادي عمى الحمػؿ الػد يؽ بعشػرة داػااير (ٗ المصري  ااصوه خمس مادة 

                                           

أحمد دراج : الحسبة وألررا عمى الحياة اال تصادية فػي مصػر الممموكيػة ، اللمعيػة المصػرية  (ٔ 
ـ ، ٜٚٙٔ – ٜٙٙٔريخيػػة المصػػرية ، العػػدد الرابػػع عشػػر لمدراسػػات التاريخيػػة ، الملمػػة التا

 . ٗٔٔ،  ٖٔٔصػ

االحتكار : رو لمع السمع ليافرد بالتصرؼ فيهػا ، ويالبػًا مػا يحػدث فػي الغػةؿ ، حيػث يتفػؽ  (ٕ 
التلػار عمػى تخػزيف الغػةؿ بكميػات كبيػرة حتػػى يقػؿ ولودرػا باألسػواؽ ممػا يػؤدي إلػى تكالػػب 

،  ٜٙٔ/  ٔفعػػة يحػػددرا أولدػػؾ التلػػار .المعلػػـ الوسػػيط ، الاػػاس عمػػى شػػرادها بيسػػعار مرت
علماف عمي محمد عطا : األزمات اال تصادية في مصر في العصر الممموكي وألررا السياسي 

  . ٖٚٔـ ، صػٕٕٓٓواال تصادي وااللتماعي ، الهيدة المصرية العامة لمكتاب ، القاررة 

 .ٕٕٛ/  ٕحلر : إاباء الغمر ،  ، ابفٗ٘ٚ، صػ ٕ، ؽ ٗالمقريزي : السموؾ ، لػ (ٖ 

رو :  ااصوه خمػس مادػة األشػرفي  ايتبػاي تر ػى إلػى أف صػار دوادارًا لاايػًا ، وأميػر أخػور ،  (ٗ 
ـ (  ٕٜٗٔ      رػػػ ٜٛٛوصػػارر األتابػػؾ عمػػى اباتػػه سػػبطة الظػػارر لقمػػؽ وحػػج أميػػرًا سػػاة 
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بداًل مف عشريف دياار ، ولكف لـ يسمع أحد له فيخفى أصحاب الػد يؽ مػا معهػـ  (ٔ 
، فسيؿ أمير الحج العتاليف عف أصحاب الد يؽ فدلوه عمى أاػاس  ميمػيف ، فيخػذ مػا 

. وركػػذا الػػد أف  (ٕ القميػػؿ مػػف الاػػاس  معهػػـ ، والتمػػع الاػػاس لشػػراده فمػػـ يكػػؼ إال
هػـ فػي األزمػات اال تصػادية التػي أصػابت مكػة أمراء الحج المصري كػاف لهػـ دور م

 خةؿ العصر الممموكي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌثاٌث اٌفصً
 " دور أِراء احلح ادلصري يف احلٍاج االختّاعٍح يف ِىح "

                                                                                                           

 . ٜٕٙ/  ٖابف إياس : بدادع الزرور ، 

 ٖ‚ ٔٗب إلػػى السػػمطاف األشػػرؼ برسػػباي سػػمطاف مصػػر ، كػػاف وزاػػه الػػدياار األشػػرفي : ياسػػ (ٔ 
لراـ مف الذرب ، وكاف مف العمةت الرادلة االاتشار في مكة . السخاوي : التبر المسػبوؾ ، 

 . ٓٓٔ، عبد الرحمف فهمي : الاقود العربية ، صػ ٕٖ٘،  ٚٗصػ

 . ٛٙٚ – ٘ٙٚ/  ٔاللزيري : درر الفرادد،   (ٕ 
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ٖٕٖٛ 

لػػـ يكػػف دور أمػػراء الحػػج المصػػري فػػي مكػػة مقتصػػرًا عمػػى االرتمػػاـ بالحيػػاة 
عػف كارػؿ السػكاف ، بػؿ  السياسية والتلاريػة ودعػـ األمػف واالسػتقرار ، ورفػع الظمػـ

تعػدارا ليشػمؿ أيضػػًا أولػه الحيػاة المختمفػػة ، لػذا فقػػد  ػاـ أمػراء الحػػج بتػوفير حيػػاة 
كريمػػة للميػػع طبقػػات الملتمػػع المكػػي و ػػدموا الرعايػػة الصػػحية لممرضػػى والعلػػزة 
والمحتاليف فضًة عف الدعـ المادي لمفقراء والمساكيف مف أرؿ مكة ولكؿ مف لاور 

بإاشػػاء العديػػد مػػف الماشػػ ت التػػي تخػػدـ الملتمػػع وو فػػوا عميهػػا  فيهػػا كمػػا  ػػاموا
 األو اؼ التي تتضمف استمراررا .

 االهتّاَ تاألشراف واألِراء : -1
كػػاف األشػػراؼ واألمػػراء يملمػػوف الطبقػػة العميػػا فػػي الملتمػػع المكػػي ، وكػػاف 
 رؤالء يخرلوف كؿ ساة لمة اة أمير الحج المصري ، خصوصػًا وأف حمايػة المحمػؿ
تساد عادة لواحد مف أكابر أمػراء المماليػؾ الػذيف يهػـ أمػراء مكػة إرضػاؤرـ ، لػـ إف 
العػػادة  ػػد لػػرت بػػيف ترسػػؿ الهبػػات والصػػد ات صػػحبة المحمػػؿ ، ممػػا يلعػػؿ  دومػػه 
مااسبة تحمؿ تباشير الخير ألرؿ مكة وحكامها ، لذا استحؽ ماهـ حسػف االسػتقباؿ 

 ٔ)  . 
ف الفػػرح والسػػرور ، فكػػااوا يخرلػػوف وكػػاف رػػذا االسػػتقباؿ يػػتـ فػػي لػػٍو مػػ

بصػفته  –بالطبوؿ والخيوؿ المزياة في مشهد عظيـ ، لـ يقـو أميػر الحػج المصػري 
بتقميػػد أميػػر مكػػة حمػػة الشػػرؼ تيكيػػدًا لتوليػػه ماصػػبه  –ممػػلًة لمسػػمطاف المممػػوكي 

 . (ٕ كاادب لمسمطاف 
مػواؿ التػي وكاف أمراء الحج المصري يقدموا ل شراؼ واألمػراء الكليػر مػف األ

تعياهـ عمى تصريؼ شؤوف إمارتهـ ، يضاؼ إلى ذلؾ ما كػااوا ياالواػه مػف الهبػات 

                                           

  . ٕٖٗوي : المحمؿ ، صػعبد اهلل عاقا (ٔ 

 . ٖٗٔ/  ٕالفاسي : العقد ،  (ٕ 
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والعطايػػا ، فػػاألمواؿ التػػي كااػػت تصػػؿ إلػػيهـ مػػف أمػػراء الحػػج أو مػػف السػػةطيف عػػف 
طريؽ أمراء الحج كليرة ، ولـ تكػف لهػا  اعػدة تاظمهػا أو تحكمهػا ، لكاهػا يالبػًا مػا 

ء والشػػدة ، وال سػػيما إف كااػػت ألمػػف الحلػػاج وراحػػتهـ تصػػؿ إلػػيهـ فػػي أو ػػات الرخػػا
وتسػػهيؿ أداء مااسػػكهـ ، ويالبػػًا مػػا كااػػت رػػذه األمػػواؿ واألعطيػػات مرتبطػػة برضػػا 

 .  (ٔ عدمه    السةطيف وسخطهـ عميهـ ، فكاات تصرؼ مع رضارـ وتحبس مع 
فملمػػت رػػذه األمػػواؿ واألعطيػػات مػػوردًا مهمػػًا ل شػػراؼ واألمػػراء يضػػمف لهػػـ 

ياة التماعية كريمة ، وظهر ذلؾ مف خةؿ ما حػدث فػي العصػر المممػوكي ، ففػي ح
ـ ( عاػػدما كػػاف السػػمطاف الظػػارر بيبػػرس أميػػرًا لمحػػج رتػػب ٕٛٙٔرػػػ     ٚٙٙسػػاة 

ألميري مكػة الشػريؼ إدريػس وأبػي امػى عشػريف ألػؼ دررػـ اقػرة عوضػًا عمػا يؤخػذ 
صدؽ عمى أمراء الحلاز كافة بمكة مف المكوس التي تملؿ لهما موردًا مهمًا ، كما ت

 ٕ) . 
ـ ( أعطى أمير الحج األمير أاص ابف السػمطاف ٜٕٗٔرػ   ٜٗٙوفي ساة 

العػادؿ كتبغػا لشػػريؼ مكػة أبػي امػػى سػبعيف ألػػؼ دررػـ وخمػع عمػػى األمػراء بالعطايػػا 
 . (ٖ الواسعة 

واسػػػتمرت أعطيػػػات أمػػػراء الحػػػج المصػػػري ل شػػػراؼ واألمػػػراء ، ففػػػي سػػػاة 
لمشػريؼ رميلػة بػف  (ٗ ( أعطػى أميػر الحػج أتػيمش الااصػري  ـٖٖٓٔرػ      ٖٔٚ

                                           

، ابػػف فهػػد :  ٖٖٛ/  ٖ، الفاسػػي : شػػفاء الغػػراـ ،  ٕٕ٘/  ٚابػػف الفػػرات : تػػاريخ الػػدوؿ ،  (ٔ 
  . ٜٚ/  ٖإتحاؼ الورى ، 

 .ٜٚ/  ٖ،  مصدر سابؽ، ابف فهد :  ٖٖٛ/  ٕ،   مصدر سابؽالفاسي :  (ٕ 

 . ٚ٘/  ٛ ابف تغري بردي : الالـو ، (ٖ 

ـ ( فػي صػفد . ٖٖ٘ٔرػػ   ٖٙٚرو : أتيمش بػف عبػد اهلل المحمػدي الااصػري ، تػوفى سػاة  (ٗ 
 .ٜٗٔ/  ٔ، ابف تغري بردي : الدليؿ ،  ٗ٘ٗ/  ٔابف حلر : الدرر ، 
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 .  (ٔ علةف أربعيف ألؼ دررـ 
رذا باسضافة إلى ما كاف يرسمه السةطيف مع أمراء الحج ل شراؼ واألمػراء 
مػػف ريػػع األو ػػاؼ التػػي خصصػػت لمحػػـر الشػػريؼ ، فحلػػة و ػػؼ السػػمطاف األشػػرؼ 

وسػتيف ألػؼ دررػـ اقػرة سػاويًا ،  شعباف  د خصت في أوله صرفها أمير مكة بمادػة
بشرط أال يحّصؿ شيدًا مف المكػوس عمػى سػادر الحلػاج أو المقيمػيف والزادػريف ، أو 

،  (ٕ الملتازيف برًا وبحػرًا ، وأال ييخػذ شػيدًا مػف المكػس عمػى مػا يبػاع بيسػواؽ مكػة 
 كما حمؿ أمير الحج مبمغ خمسة آالؼ دررـ اقرة ألمير مكة عوضًا عف المبالغ التي

 . (ٗ (  ، اظير فتم مكة ، وفتم مقاـ إبراريـ    (ٖ كاف ييخذرا مف باي شيبة 
وعمػػى اسػػؽ أو ػػاؼ سػػةطيف المماليػػؾ سػػار أمػػراء الحػػج فػػي أو ػػافهـ عمػػى 

كمػا لػاء فػي حلػة و ػؼ  (٘ الحػرميف الشػريفيف مػف االرتمػاـ باألشػراؼ الهاشػمييف 
ـ ( والتػػي شػػممت ٖٚٓٔرػػػ   ٚٓٚأميػػر الحػػج سػػيؼ الػػديف بكتمػػر اللوكاػػدار سػػاة 

                                           

 . ٜٕٖ، صػ ٕ، ؽ ٕالمقريزي : السموؾ : لػ (ٔ 

حرميف ، مطبوعات مكتبػة راشد سعد راشد القحطااي : أو اؼ السمطاف األشرؼ شعباف عمى ال (ٕ 
  . ٜٓ،  ٜٛـ ، صػٜٜٗٔرػ / ٗٔٗٔالممؾ فهد الوطاية ، الرياض ، 

اسبة إلى شيبة بف علماف بف أبي طمحة بف عبد العزى بف علماف بػف عبػد الػدار ، يكاػى أبػا  (ٖ 
( مفتػػاح الكعبػة إلػػى ابػػف  علمػاف ، أسػػمـ يػوـ فػػتم مكػػة و يػؿ يػػوـ حاػػيف ، دفػع الرسػػوؿ   

ف طمحة و ػاؿ : أ خػذورا خالػدة مخمػدة تالػدة إلػى يػوـ القيامػة يػا باػي طمحػة ال عمه علماف ب
ييخذرا ماكـ إال ظالـ أ فاستمر باو شيبة يموف سدااة البيت دوف ماازع .  ابػف األليػر : أسػد 

 –بيػروت  –الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيػؽ : الشػيخ خميػؿ مػيموف شػيحا ، دار المعرفػة 
 . ٖٙٗ/  ٕـ ، ٜٜٚٔ/رػٛٔٗٔ،  ٔلبااف ، ط

 . ٚٔٔ،  ٜٛراشد القحطااي : أو اؼ السمطاف األشرؼ شعباف ، صػ (ٗ 

الهاشميوف : الذيف عاارـ صاحب الو ؼ رـ الذيف يتاسبوف إلى محمد بف لعفر بف راشػـ ،  (٘ 
 ـ ( ، ورو مؤسس الطبقة اللاللػة مػف األشػراؼ .ٕٙٓٔرػ   ٗ٘ٗالذي تولى إمارة مكة ساة 

  . ٖٓٔ/  ٕ، شفاء الغراـ ،  ٖٕٛ/  ٙ،  ٕٚٔ/  ٔد اللميف ، الفاسي : العق
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 .  (ٔ كليرًا مف األراضي والعقارات بالقاررة المحروسة 
ل شراؼ واألمراء في  (ٕ كذلؾ ما خصصه أمير الحج تعزى بردى المحمودي 

 .  (ٖ ـ ( ٖٕٗٔرػ   ٕٛٛحلة و فه ساة 
فقػػد ضػػمات رػػذه األو ػػاؼ وييررػػا مػػف المػػام والهػػدايا واألعطيػػات الحيػػاة 

 مراء ، ودلت عمى مدى ارتماـ أمراء الحج المصري بهـ .الكريمة ل شراؼ واأل
 االهتّاَ تاجملاورٌٓ وأهايل ِىح : -2

الملاورة في مكة مستحبة عف كلير مف العمماء ، و د لاور بها عػدد كبيػر 
( ، والملاوروف في مكة ليسوا مػف بمػدة واحػدة ،  مف الصحابة بعد وفاة الابي   
ـ اسسةمي ، ولـ تكف مدة الملاورة محػددة ولكاهػا بؿ لاءوا مف مختمؼ أ طار العال

تطػػوؿ وتقصػػر حسػػب راحػػة الملػػاور والظػػروؼ المحيطػػة بػػه ، فبعضػػهـ مكػػث أربػػع 
سػاوات ، وبعضػػهـ امتػدت إ امتػػه إلػى خمػػس سػاوات ، بػػؿ إف أكلػررـ فضػػموا البقػػاء 
بمكة حتى يدركهـ الموت ، فاختمطوا مع سػكاف مكػة والتحمػوا بػالملتمع عػف طريػؽ 

صػػاررة ، وأصػػبحوا يشػػكموف لػػزء أساسػػيًا مػػف ريكػػؿ مكػػة االلتمػػاعي ، إال أاهػػـ الم
ليسػوا فػي األصػػؿ مػف طبقػة واحػػدة ، فمػاهـ صػغار األمػػراء ، وطمبػة العمػـ والزرػػاد ، 

                                           

( ، دار الولػػادؽ ٗ( ، محفظػػة  ٕٓوليقػػة و ػػؼ األميػػر سػػيؼ الػػديف بكتمػػر ،  ر ػػـ الوليقػػة   (ٔ 
 القومية .

رػػو : تغػػري بػػردي المحمػػودي الااصػػري فػػرج رأس اوبػػة فػػي الدولػػة األشػػرفية برسػػباي ، ولػػّي  (ٕ 
عمػػى ذلػػؾ إلػػى أف مػػات سػػاة  ألميػػر  اابػػاي الحمػػزاوي ، اسػػتمرأتابػػؾ العسػػاكر بدمشػػؽ بعػػد ا

ابػػف تغػػري بػػردي :  ـ ( .ٕٗٗٔرػػػ   ٕٛٛـ ( ، وكػػاف أميػػرًا لمحػػج سػػاة ٕٖٗٔ   رػػػ ٖٙٛ
  .ٜٕ/  ٖ، السخاوي : الضوء الةمع ،  ٕٚٔ/  ٔالدليؿ الشافي ، 

، وخوخػة سػوؽ اللػوار كاات األعياف المو وفة تشمؿ دارًا بالقاررة المحروسة بخػط الباػد ييف  (ٖ 
 ٙٓٙ، وحماـ السمطاف . وليقة و ؼ األمير السيفي تغػري بػردي المحمػودي ، ر ػـ الوليقػة   

 ج ( أو اؼ .
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 . (ٔ وماهـ التلار الذيف  دموا لمتلارة ، لـ فتحوا حواايت لهـ بمكة واستقروا فيها 
لػػػاوريف مبمغػػػًا عظيمػػػًا ، فكلػػػرت وبمغػػػت عاايػػػة أمػػػراء الحػػػج المصػػػري بالم

صد اتهـ وأو افهـ الواسعة عميهـ في أو ات الشدة والرخػاء ، فاطمػيف رػؤالء الاػاس 
عمػػػى أرزا هػػػـ وسػػػادر أمػػػور معايشػػػهـ ، فتفريػػػوا لعبػػػادتهـ ، وتلػػػارتهـ ، وااصػػػرؼ 

 بعضهـ إلى تعمـ العمـ و راءة القرآف وا  راده لغيررـ .
مػػا فعمػػه أميػػر الحػػج الممػػؾ أاػػص ابػػف ومػػف مظػػارر االرتمػػاـ بالملػػاوريف 

ـ ( حيث فرؽ العديد مف الهدايا والصد ات عمػى ٜٕٗٔرػ   ٜٗٙالعادؿ كتبغا ساة 
 . (ٕ الملاوريف 

ـ ( لػػػـ يػػػاس أميػػػر الحػػػج بكتمػػػر اللوكاػػػدار ٖٓٓٔرػػػػ   ٓٓٚوفػػػي سػػػاة 
الملاوريف فقد أعطػارـ الكليػر مػف األمػواؿ واألطعمػة والحبػوب والحمويػات ، والػدليؿ 

. ومػف ألػؿ ضػماف  (ٖ كلرة عطاياه أاه أافؽ في حلته رذه لماايف ألؼ دياار  عمى
دخؿ لابت لمملاوريف فقد اصت حلة و ؼ األميػر بكتمػر اللوكاػدار عمػى أف يكػوف 

 .  (ٗ لمملاوريف اصيب مف ريع الو ؼ ، مف ألؿ متطمبات حياتهـ 
ف مػا فعمػه ومف الخدمات اللميمة التػي أدارػا أمػراء الحػج المصػري لمملػاوري

ـ ( فكتػب أسػماء الملػاوريف بمكػة  ٖٗٓٔرػػ   ٗٓٚاألمير سػةر عاػدما حػج سػاة 
                                           

، ابف ظهيرة : اللامع المطيؼ في فضؿ مكة وبااء البيت الشػريؼ  ٗٔ/  ٙالفاسي : العقد ،  (ٔ 
العمميػػة وااللتماعيػػة فػػي  ، طرفػػة عبػػد العزيػػز العبيكػػاف ، الحيػػاة ٛٔـ ، صػػػٖٜٛٔ، القػػاررة 

 . ٕٗٗـ ، صػٜٜٙٔرػ / ٙٔٗٔمكة في القرايف السابع واللامف لمهلرة ، الرياض 

  .ٛ٘،  ٚ٘/  ٛ   ، أبو المحاسف : الالوـ الزاررة ، ٕٕٗ/  ٕالفاسي : شفاء الغراـ ،  (ٕ 

،  ٕٖٔ/  ٖ، ابػػػف فهػػػد : إتحػػػاؼ الػػػورى ،  ٜٚٔ، صػػػػ ٖ، ؽ ٔالمقريػػػزي : السػػػموؾ ، لػػػػ (ٖ 
 . ٖٚٔالسميماف : العة ات الحلازية المصرية ، صػ

( ، دار الولػػادؽ ٗ( محفظػػة   ٕٓوليقػػة و ػػؼ سػػيؼ الػػديف بكتمػػر اللوكاػػدار ، ر ػػـ الوليقػػة   (ٗ 
 القومية. 
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وأوفػى عػاهـ الػػديوف ، وأعطػى لكػػؿ مػاهـ بعػػد وفػاء دياػػه مؤواػة سػػاة كاممػة ، كمػػا 
 . (ٔ فرؽ عميهـ الذرب والفضة ، والكلير مف العطايا مف حموى وسكر وييررا 

          رػػٕٔٚاألولى سػاة  وفي حلة السمطاف الااصر محمد بف  ةووف
ـ ( ، تصدؽ بعشريف ألؼ دياػار ، كػاف ٜٖٔٔرػ   ٜٔٚـ ( ، واللااية ساة ٕٖٔٔ

 .  (ٕ لمملاوريف اصيب كبير فيها فضًة عف األعطيات 
     رػ ٕٔٚفعادما حج ساة  (ٖ وأما األمير فخر الديف محمد ااظر الليش 

لػػؼ دياػػار ، عػػدا الكليػػر مػػف ـ ( فػرؽ عمػػى الملػػاوريف وييػػررـ الاػػي عشػر إٖٔٔٔ
 .  (ٗ الصد ات 

ـ ( عمػت صػد ات أميػر الحػج بشػتاؾ الااصػري ٖٖٛٔرػػ   ٜٖٚوفي ساة 
 . (٘ لميع الملاوريف ، و د شممت رذه الصد ات الماؿ والغةؿ واألطعمة وييررا 

رػػػػ  ػػػاـ أميػػػر الحػػػج لقمػػػؽ المؤيػػػدي بتوزيػػػع الكليػػػر مػػػف ٚٔٛوفػػػي سػػػاة 

                                           

،  ٜ،  ٛ/  ٙ، ابف تغري بردي : الماهػؿ الصػافي ،  ٘، صػ ٔ، ؽ ٕالمقريزي : السموؾ ، لػ (ٔ 
 . ٜٕٔالرشيدي : حسف الصفا ، صػ

، ابػف  ٕٓ/  ٜ، ابف تغري بػردي : الالػوـ ،  ٗٓٔ،  ٖٓٔالمقريزي : الذرب المسبوؾ ، صػ (ٕ 
 .  ٗٙٔ/  ٖفهد : إتحاؼ الورى ، 

رو : فخر الديف محمد بف فضؿ اهلل ااظر الليوش بالػديار المصػرية ، كػاف اصػراايًا لػـ أسػمـ   (ٖ 
رة ، وعّمػػػر أحواضػػػًا كليػػػرة وحػػػج ييػػػر مػػػرة ، وزار القػػػدس مػػػرة ، وباػػػى مسػػػالد كليػػػرة بالقػػػار

بالطر ػػات ، وكػػاف يتصػػدؽ فػػي كػػؿ شػػهر بلةلػػة آالؼ دررػػـ ، وباػػى مدرسػػة باػػابمس والرممػػة 
  ٚ٘ – ٖ٘/  ٘ـ ( . الصػفدي : أعيػاف العصػر ، ٖٖٔٔرػػ   ٕٖٚوبيمارستااا ، توفى ساة 

 . ٙٛ/  ٗ، ابف حلر : الدرر الكاماة ، 

 . ٕٚٔ/  ٖ، ابف فهد : إتحاؼ الورى ،  ٕٗٔ، صػ ٔ، ؽ ٕالمقريزي : السموؾ ، لػ (ٗ 

،  ٖٗٔ، الرشػػيدي : حسػػف الصػػفا ، صػػػ ٕٚٗ، صػػػ ٕ، ؽ ٕالمقريػػزي : افػػس المصػػدر ، لػػػ (٘ 
ٖٔ٘. 
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الحػراـ   الاقدية كالذرب ، عمى فقػراء ملػاوري المسػلد الصد ات العياية كالقمم ، و 
 ٔ) . 

و د اتج عف عطايا أمراء الحج وأو افهـ عمػى الملػاوريف ، أف كلػر عػددرـ 
، وكااوا أحيااػًا يصػطحبوف معهػـ  أسػررـ متحممػيف مشػاؽ السػفر ، ليفػوزوا بشػرؼ 

ت كػػؿ الملػػاورة ، وذلػػؾ بفضػػؿ أمػػراء الحػػج ومػػا وفػػروه لهػػـ مػػف حيػػاة كريمػػة شػػمم
أوضاع حياتهـ ، فولدوا الو ت الذي استلمروه في تحصيؿ المعارؼ المختمفػة  وكػؿ 
مػػا يفعمػػه أمػػراء الحػػج مػػع الملػػاوريف مػػف ألػػؿ كسػػب ودرػػـ ودعػػادهـ ، فقػػد كػػااوا 
ار ػيهتفوف باسـ األمير سةر في الحـر الشريؼ  ادميف : أ يا سةر كفاؾ اهلل رـّ الا

ف َدّؿ رذا فإاما يد (ٕ أ   ؿ عمى مدى ارتماـ أمراء الحج بالملاوريف .، وا 
ومػػف مظػػارر ارتمػػاـ ورعايػػة أمػػراء الحػػج المصػػري بالملػػاوريف ماػػع الظمػػـ 

ـ ( حدث تعٍد مف الشريؼ حميضػة عمػى ٕٖٓٔرػ   ٕٓٚالوا ع عميهـ ، ففي ساة 
الملػػاوريف ، فاشػػتكوا لمسػػمطاف الااصػػر محمػػد خػػةؿ إ امتػػه بهػػا فػػي موسػػـ الحػػج  

يخمؼ عسكرًا بمكة لماع الشريؼ حميضة مف دخولهػا ، فاسػتقر رأي وطمبوا ماه أف 
، ومعػه  (ٖ السمطاف عمى أف يبقى في مكة أمير الحج األمير شػمس الػديف آ سػاقر 

مادة فارس ، ولما عاد الااصر محمد إلى القػاررة ، أمػر األميػر سػيؼ الػديف بيبػرس 
يموا بها بػداًل مػف آ سػاقر بالتوله إلى مكة ، وأرسؿ معه مادة فارس ليق (ٗ الحالب 

                                           

  . ٕٔ٘/  ٖ،  مصدر سابؽ، ابف فهد :  ٖٖٛ/  ٖالفاسي : العقد اللميف ،  (ٔ 

 – ٜٖٗ/ ٗف ،، العياػػي : عقػػد اللمػػا ٘،  ٗ، صػػػ ٔ، ؽ ٕلػػػ مصػػدر سػػابؽ ،المقريػػزي :  (ٕ 
ٖ٘ٔ . 

رو : آ ساقر بف عبد اهلل السَّةّري ، اادػب صػفد ، لػـ اادػب السػمطاة بالػديار المصػرية ،  تػؿ  (ٖ 
  . ٕٗٔ/  ٔـ ( . ابف تغري بردي : الدليؿ الشافي ، ٖٖٗٔرػ   ٗٗٚساة 

لػـ  رو : بيبرس الحالب ، كاف أواًل أمير أخور ، لـ تولى الحلوبية في عهد الااصر محمػد ، (ٗ 
ـ ( ، ولػػه دار داخػػؿ القػػاررة . الصػػفدي : ٕٖٗٔرػػػ   ٕٗٚولػػي ايابػػة الغيبػػة ، مػػات سػػاة 
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وعسكره فاستطاع أمير الحج أف يحافظ عمى األمف ، ويطمػدف الملػاوريف بػياهـ فػي 
 .  (ٔ رعايته وحمايته 

 رعاٌح اٌفمراء وادلعدِني وادلٕمغعني : -3
اكتظػت مكػة خاصػػة فػي موسػـ الحػػج بلمهػور كبيػر مػػف الفقػراء والمعػػدميف 

عسػر بالقيػػاس إلػى ييػررـ مػف الطبقػػات وأشػباه المعػدميف الػذيف عاشػػوا فػي ضػيؽ و 
الماعمة ، فضًة عف ولود األيتاـ واألرامؿ وييررـ ، ورؤالء لميعًا يملمػوف لػزء مػف 
الملتمع المكي ، وكاف اسحساف إليهـ ورعايتهـ يملؿ اوعًا مف التكافؿ االلتماعي ، 

 فكاف أمراء الحج المصري مف السابقيف في رذا المضمار .
فقراء والمساكيف واألرامؿ واليتامى وييررـ فيما يقػدـ لػه مػف وتملمت رعاية ال

أمراء الحج مف مسػاعدات عيايػة أو اقديػة ، وفيمػا خصصػوه لهػـ مػف ريػع أو ػافهـ 
.فمقد اعتاد أمراء الحج المصري عمى تخصيص بعض األمواؿ لتوزيعها عمى الفقػراء 

األمػواؿ واألعطيػات  مف أرالي مكة ، لتسدَّ بعض احتيالاتهـ ، لػذلؾ فػإف ورود رػذه
أو ااقطاعها كاف له تيلير فّعاؿ عمى أحواؿ سكاف مكة ، وظهرت رذه الرعاية عادما 

ـ ( فيحسػف إلػى مػف ٕٛٙٔ        رػػ ٚٙٙحج السمطاف الظػارر بيبػرس فػي سػاة 
بمكة مف الفقراء والمعوزيف ، وزودرـ باألمواؿ وبما كاف يحممه معه مػف بقسػماط ، 

ف في توزيع صد اته حكيمػًا ، إذ كػاف يافػؽ فػي السػر والعمػف ود يؽ ، وأشربه ، فكا
 .  (ٕ حسبما يرى ذلؾ مااسبًا 

                                                                                                           

الػوافي بالوفيػػات ، تحقيػػؽ : أحمػػد األراػػاؤوط ، وتركػي مصػػطفى ، دار إحيػػاء التػػراث ، بيػػروت 
 . ٜٕٔ/  ٓٔـ ، ٕٓٓٓرػ / ٕٓٗٔ

 . ٕٜ/ٜلزاررة،، ابف تغري بردي:الالـو ا ٖٕٓ، صػ ٔ، ؽ ٕالمقريزي : السموؾ ، لػ (ٔ 

ابف عبد الظارر : الروض الزارر فػي سػيرة الممػؾ الظػارر ، تحقيػؽ : عبػد العزيػز الخػويطر ،  (ٕ 
  . ٜٓ، المقريزي : الذرب المسبوؾ ، صػ ٖٗ٘رػ ، صػٜٖٙٔ،  ٔالرياض ، ط
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ـ (  دـ أمير الحج الطواشي بدر الديف الصوابي ٕٕٛٔرػ   ٔٛٙوفي ساة 
إلػػى مكػػة ومعػػه الكليػػر مػػف الصػػد ات واألمػػواؿ ألرػػؿ مكػػة تمبيػػة لطمػػب أميػػر مكػػة 

ف مػػف ألػػؿ إيالػػة أرػػالي مكػػة الشػػريؼ أبػػي اُمػػى مػػف السػػمطاف الماصػػور  ػػةوو
. وتوالت الرعاية والعااية لمفقراء والمحتاليف مف  بؿ أمػراء الحػج ، فمػـ  (ٔ وفقرادها 

ياس أميػر الحػج أاػص بػف كتبغػا الفقػراء ، فػوزع عميهػا الصػد ات وشػممهـ برعايتػه 
 .  (ٕ حتى شكرت سيرته 

رػػػػ                ٜٚٙوعاػػػدما حػػػج الخميفػػػة العباسػػػي فػػػي مصػػػر الحػػػاكـ بػػػيمر اهلل سػػػاة 
برَّ الفقراء وأطعمهـ ، وتصػدؽ عمػيهـ بالمػاؿ الكليػر الػذي زوده بػه  (ٖ ـ ( ٜٕٚٔ  

والمقػػدر بسػػبعمادة  (ٗ ـ ( ٜٕٛٔ – ٜٕٙٔرػػػ / ٜٛٙ – ٜٙٙالسػػمطاف اللػػيف   

                                           

 . ٕ٘/  ٚ، ابف الفرات : تاريخ الدوؿ ،  ٘ٗٔابف عبد الظارر : تشريؼ األياـ ، صػ (ٔ 

 . ٛ٘،  ٚ٘/  ٛ، ابف تغري بردي : الالوـ ،  ٕٕٗ/  ٕ: شفاء الغراـ ،  الفاسي (ٕ 

رػو : الحػاكـ بػيمر اهلل أبػو العبػاس أحمػد بػف محمػد بػف الحسػف  العباسػي ،  ػدـ مصػر سػػاة  (ٖ 
ـ ( ، وفػػي العػػاـ التػػالي بويػع بالخةفػػة فهػػو لػػااي خميفػة عباسػػي بويػػع بعػػد ٕٔٙٔرػػ   ٓٙٙ

ـ ( فػي ٖٔٓٔرػػ  ٔٓٚكف مصر وحج ماهػا ، مػات سػاةالمستعصـ ، وأوؿ خميفة عباسي س
سػمطاة الااصػر محمػػد بػف  ػةووف اللاايػػة ، ودفػف بلػوار السػػيدة افيسػة . الصػفدي : أعيػػاف 

، ابػف تغػري بػردي : مػورد  ٓٙ،  ٜ٘،  المقريزي : الذرب المسػبوؾ ، صػػ ٗٛ/  ٘العصر ، 
 . ٕٔٗ،  ٕٓٗ/ٔالمطافة ، 

ف الليف ، مف مماليؾ الماصور  ةووف ، تر ى فػي الخػدـ ، رو : الممؾ الماصور حساـ الدي (ٗ 
حتى تولى ايابة دمشؽ ، ولما ممؾ السمطاف كتبغا لعمه اادبًا في مصػر ، فولػب عميػه وخمعػه 

ـ ( ، وكاف الليف مف أعقؿ الااس وأحسػاهـ ٜٕٙٔرػ   ٜٙٙمف الممؾ ، وتسمطف رو ساة 
بيبػرس ـ ( مقتػواًل . ٜٜٕٔرػػ   ٜٛٙاة ى سػ، ورو الذي راؾ الػبةد ، وأبطػؿ المكػوس ، تػوف

 – ٘ٙٔ/  ٗ، الصػػػفدي : أعيػػػاف العصػػػر   ٜٖٖ – ٖٖٗ/  ٜالماصػػػوري : زبػػػدة الفكػػػرة ، 
 . ٘٘ – ٔ٘/  ٕ، ابف تغري بردي : مورد المطافة ،  ٛٙٔ
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 . (ٔ ألؼ دررـ 
ولـ يترؾ األمير بكتمر اللوكادار أحدًا في مكة فقيرًا كاف أو يايًا إال أعطاه  

ـ ( ، وكاف يباشر األمور بافسه وال يتكبر ٖٓٓٔرػ   ٓٓٚلؾ ألااء حله ساة ، وذ
، ورػػذا لػػيس بغريػػب عمػػى األميػػر  (ٕ ويفعػػؿ ذلػػؾ ورػػو مستبشػػر بػػه راليػػًا لػػواب ربػػه 

بكتمػػر الػػذي خصػػص لػػزءًا كبيػػرًا مػػف أو افػػه لمصػػرؼ عمػػى أرػػالي الحػػرميف ، وعمػػى 
 .  (ٖ وكؿ وله مف ولوه الخير  أصحاب الحالة مف الفقراء والمعوزيف والماقطعيف ،

ـ (  ػػاـ أميػر الحػػج بشػتاؾ الااصػػر ومعػه عػػدد ٖٖٛٔرػػ   ٜٖٚوفػي سػػاة 
مف األمػراء باسحسػاف عمػى الفقػراء والمحتػاليف والماقطعػيف ، وكػاف لممػة مػا فر ػه 
لةليف ألؼ دياار وأربعمادة ألؼ دررـ ، فمـ يبؽ بمكة أحد حتى أسػدى إليػه معروفػًا 

 ٗ)  . 
ـ ( لهزَّ األمير لركس الخميمي كليرًا مف القمػم ٖ٘ٛٔرػ   ٚٛٚوفي ساة 

 . (٘ الفقراء    إلى مكة ليعمؿ كؿ يـو خبزًا بحوالي خمسمادة رييؼ وزعت عمى 
و ػػاـ األميػػر آ بغػػا التركمػػااي ، بتوزيػػع خمسػػمادة إردب  مػػم عمػػى األيتػػاـ 

. كمػػا  ػػاـ  (ٙ ـ ( ٕ٘ٗٔرػػػ   ٜٕٛواألرامػػؿ والعممػػاء والفقهػػاء وييػػررـ وذلػػؾ سػػاة 
ـ ( بتوزيػػع كليػػر مػػف ٜٖٗٔرػػػ   ٖٗٛاألميػػر شػػادبؾ اللكمػػي أميػػر الحػػج لسػػاة 

الذرب والػد يؽ والحمػوى والسػكر عمػى الفقػراء واأليتػاـ والمسػاكيف والماقطعػيف بمكػة 
                                           

  . ٜٕٛ، صػ ٔ، ؽ ٔ، ابف إياس : بدادع الزرور ، لػ ٔٙالمقريزي : الذرب المسبوؾ ، صػ (ٔ 

 . ٙٗٔ/  ٛ، ابف تغري بردي : الالوـ ،  ٜٚٔ، صػ ٖ، ؽ ٔ: السموؾ ، لػالمقريزي  (ٕ 

 ( دار الولادؽ .ٗ( ، محفظة   ٕٓوليقة سيؼ الديف بكتمر ، ر ـ الوليقة    (ٖ 

  . ٕٚٔ/  ٖ، ابف فهد : إتحاؼ الورى ،  ٕٚٗ، صػ ٕ، ؽ ٕ، لػ السموؾالمقريزي :  (ٗ 

 . ٖٛٗ ، صػ ٕٚٔ/  ٖابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (٘ 

،  ٕؽ ٔ، ابػػػف إيػػػاس : بػػدادع الزرػػػور : لػػػػ ٖٗٙابػػف فهػػػد : افػػس المصػػػدر واللػػػزء ، صػػػ  (ٙ 
  . ٖٙٙصػ
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 ٔ)  . 
ولػػـ تقتصػػر رعايػػة أمػػراء الحػػج لمفقػػراء والمعػػدميف والماقطعػػيف عمػػى تقػػديـ 

رػػ   ٚٓٛفقػط ، بػؿ شػممت أيضػًا الكسػاء ، ففػي سػاة  الطعاـ والشراب واألمواؿ لهـ
بصػرؼ مػادتي  مػيص ، مربػوط عمػى  (ٕ ـ (  اـ أمير الحج شيخ المحمودي ٗٓٗٔ

 .  (ٖ كؿ ماها عشرة درارـ فضية لفقراء مكة 
مػػف ٕٚفػػي حلػػة و فػػه المؤرخػػة فػػي  (ٗ كمػػا حػػدد أميػػر الحػػج دوالت بػػاي 

ر صرؼ ريع الو ؼ في اللهػات ـ ( أاه في حالة تعذٓٙٗٔرػ   ٘ٙٛرمضاف ساة 
التي عياها وحددرا فػي الحػرميف الشػريفيف ، صػرؼ كامػؿ الريػع لمفقػراء والمسػاكيف 
القاطايف بالحرميف الشريفيف ، يصرؼ الااظر ذلػؾ فػي مقابػؿ شػراء  مصػاف خػاـ أو 

                                           

 . ٚٙالسخاوي : التبر المسبوؾ ، صػ (ٔ 

رو  الممؾ المؤيد أبو الاصر شيخ بف عبد اهلل المحمػودي الظػارري ، كػاف أصػمه مػف مماليػؾ  (ٕ 
أمير عشرة ، لـ طبمخاااه ، لـ ولي ايابة طػرابمس الظارر بر وؽ ، ور اه حتى لعمه سا يًا لـ 

                    رػػػػػػػػ ٘ٔٛ ـ ( ، لػػػػػػػـ تسػػػػػػػمطف سػػػػػػػاةٗٓٗٔرػػػػػػػػ   ٚٓٛ، وكػػػػػػػاف أميػػػػػػػر لمحػػػػػػػج سػػػػػػػاة 
ـ ( ، وكاف ممكًا شلاعًا مقدامًا مهابًا ، عمػر لامعػًا داخػؿ بػاب زويمػة ، تػوفى سػاة ٕٔٗٔ  

بػػد الػػرازؽ الطاطػػاوي القرمػػوط ، ـ ( .العياػػي : عقػػد اللمػػاف ، تحقيػػؽ : عٕٔٗٔرػػػ   ٕٗٛ
، ابػػػف تغػػػري بػػػردي : مػػػورد  ٓٓٔـ ، صػػػػٜٜٛٔ،  ٔالزرػػػراء لإلعػػػةـ العربػػػي ، القػػػاررة ، ط

  . ٗٙٔ/  ٚ، ابف العماد : شذرات الذرب ،  ٖٛٔ – ٖٙٔ/ ٕالمطافة ، 

،  ٔالمقريزي : السموؾ ، تحقيؽ : محمد عبد القػادر عطػا ، دار الكتػب العمميػة ، بيػروت ، ط (ٖ 
 . ٕٛٔ/ٙـ ، ٜٜٚٔرػ/ٛٔٗٔ

رو : السيفي دوالت باي المؤيدي ، تر ى في حياة أستاذه ، فكاف أمير أوؿ حيف كػاف أسػتاذه  (ٗ 
أستاذه أمير محمؿ ، واستقر عاد األشرؼ  ايتباي زرد اش ، وتولػه إلػى الشػاـ ، ولػاء خبػر 

  . ٗٙٔ،  ٖٙٔ/  ٙ:الضوء الةمع ،  ـ ( . السخاويٓٚٗٔرػ   ٘ٚٛموته في ساة 
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 .  (ٔ ييررا 
ـ ( أرسػػؿ السػػمطاف الغػػوري الكليػػر مػػف الصػػرر ٘ٓ٘ٔرػػػ   ٜٔٔوفػي سػػاة 

 . (ٕ ف مكة ، كما أرسؿ لهـ الكساء صحبة أمير الحج والزيوت لسكا
 اٌرعاٌح اٌصحٍح ألفراد اجملتّع ادلىً : -4

ارػػػتـ أمػػػراء الحػػػج المصػػػري بالرعايػػػة الصػػػحية باعتباررػػػا ولهػػػًا مػػػف ولػػػوه 
مكػة  (ٖ االرتقاء بالحيػاة االلتماعيػة ، وكااػت مسػاعداتهـ واضػحة عمػى بيمارسػتاف 

رستاف في مكة عامًا يدخمه الفقيػر والغاػي ، ويقػيـ بػه المكرمة ، وكاف العةج بالبيما
المرضػػػػى الفقػػػػراء وذوو الحالػػػػة والعػػػػالزوف ، والماقطعػػػػوف مػػػػف الرلػػػػاؿ والاسػػػػاء 

، وتستمر إ امتهـ حتى شفادهـ ، ويصرؼ لهػـ مػا يمػـز مػف الػدواء ، و ػد  ـلمداواته
، وكااػػت كػػاف العػػةج مكفػػواًل للميػػع مػػف يدخمػػه ال فػػرؽ بػػيف أرػػالي مكػػة أو ييػػررـ 

 .  (ٗ الخدمة الطبية تقدـ دوف مقابؿ 
وأدت عاايػػػة أمػػػراء الحػػػج بالرعايػػػة الصػػػػحية إلػػػى ازدرػػػار العمػػػـو الطبيػػػػة 
والصيدلة وما يتعمؽ بهما ، وأمات األو اؼ التي أو فت مف  بؿ أمراء الحج الافقػات 

                                           

( دار الولادؽ القوميػة  ٕٓ( محفظة    ٜٕٔوليقة و ؼ دوالت باي المؤيدي ، ر ـ الوليقة    (ٔ 
. 

 ٚٚٔ، السميماف : العة ػات الحلازيػة المصػرية ، صػػ ٙ٘ٔ/  ٕابف إياس : بدادع الزرور ،  (ٕ 
. 

  البيمارسػتاف : كممػػة فارسػػية مركبػػة مػػف مقطعػيف أ بيمػػا أ أي مػػريض و أ سػػتاف أ أي موضػػع (ٖ 
لػػـ عربػػت فيقػػاؿ أ مارسػػتاف بفػػتم الػػراء وكسػػررا ، فالمارسػػتاف يعاػػي المصػػحة أو المستشػػفى 

، المعلػػـ  ٙٗٛـ ، صػػػٜٜٚٔبطػػرس البسػػتااي : محػػيط المحػػيط ، مكتبػػة لباػػاف ، بيػػروت ، 
  . ٖٙٛ/  ٕالوسيط ، 

د  ( بمعهػ ٗٙٔٔابف د مػاؽ : اللػورر اللمػيف فػي سػيرة الممػوؾ والسػةطيف ، مخطػوط ر ػـ    (ٗ 
 . ٖٛ٘/  ٔ، الفاسي : شفاء الغراـ ،  ٗٚٔالمخطوطات العربية ، ور ة 
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لكػػػؿ مػػػف يقػػػـو بمصػػػالم مرضػػػى البيمارسػػػتاف فػػػي مكػػػة ، كاألطبػػػاء والكحػػػاليف ، 
 .  (ٔ وييررـ  حيف ، وصااعي األدوية ،واللرا

  (ٕ ومف أمراء الحج الذيف أو فػوا عمػى بيمارسػتاف مكػة الزياػي عبػد الباسػط 
حيث لعؿ مف ضمف أوله الصرؼ في حلته ، شراء لميع ما يمـز البيمارستاف مف 

. كما  اـ السمطاف الظارر  (ٖ أدوية وكسوة لممرضى ، وكؿ ما يمـز مصالحه عمومًا 
بتلديد بيمارستاف مكة  -ـ ( ٕٚٙٔرػ   ٚٙٙالذي كاف أميرًا لمحج ساة  - بيبرس

وبعث إليه طبيبًا يدعى محيي الديف أحمد بف أبي الحسف بف تميـ  واقؿ إليػه سػادر 
 .  (ٗ  األدوات والمواد الطبية ، مف مرارـ ، وأشربه ، وأكحاؿ لمعاللة المرضى 

غوري مع أمير الحج الكلير ـ ( أرسؿ السمطاف ال٘ٓ٘ٔرػ   ٜٔٔوفي ساة 
 . (٘ مف األدوية والكساء لممرضى والفقراء 

رذا باسضػافة إلػى القافمػة الطبيػة المصػاحبة ألميػر الحػج والتػي كااػت تضػـ 
مختمؼ التخصصات ، وتحمؿ معهػا العديػد مػف األدويػة والمػرارـ واألدرػاف ، وعاػدما 

ارسػتاف ليقػدموا خػدماتهـ تصؿ إلى مكة كػاف أطبػاء رػذه القافمػة ياضػموف إلػى البيم
التي تخص الرعاية الصحية لكؿ مف يفد إليهـ مف حلػاج وييػررـ ، ورػؤالء األطبػاء 

                                           

 . ٛٓ٘،  ٚٓ٘،  ٜٗ/  ٖابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (ٔ 

رو : القاضي زيف الديف عبد الباسط خميػؿ بػف إبػراريـ ، اشػي بدمشػؽ ، لػـ  ػدـ إلػى مصػر ،  (ٕ 
، تػوفى سػاة  األمػةؾ ديػد مػف وتولى اظر الخزااة الشريفة ، لـ ولي اظر الليش ، وأاشػي الع

،  ٜٖٔ – ٖٙٔ/  ٚ   ـ ( . ابػػػػػف تغػػػػػري بػػػػػردي : الماهػػػػػؿ الصػػػػػافي ،ٓ٘ٗٔرػػػػػػ    ٗ٘ٛ
 . ٕٗ/  ٗالسخاوي : الضوء الةمع ، 

  ج ( أو اؼ . ٜٛٔوليقة و ؼ الزياي عبد الباسط ، ر ـ الوليقة     (ٖ 

اف األشػػػرؼ شػػػعباف ، ، راشػػػد القحطػػػااي : أو ػػػاؼ السػػػمط ٘ٓٗ/  ٕ،  الخطػػػطالمقريػػػزي :  (ٗ 
  . ٕٔٔصػ

 . ٜٛ/  ٗابف إياس : بدادع الزرور ،  (٘ 
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 .  (ٔ كااوا عمى مستوى عاؿ مف المعرفة والدراية 
 ادلٕشآخ االختّاعٍح : -5

التػي أاشػدت  (ٕ كاف مف أرـ الماشػ ت التػي تخػدـ الملتمػع المكػي األربطػة 
خةؿ العصػر المممػوكي ، و ػد حػرص أصػحابها عمػى أف في مكة في أو ات مختمفة 

تكوف بلػوار المسػلد الحػراـ ، وذلػؾ بسػبب كلػرة الوافػديف والمحتػاليف الػذيف يػيتوف 
إلػػى مكػػة ولػػيس لهػػـ دور تػػيويهـ ، و ػػد ياقطػػع ببعضػػهـ السػػبؿ فػػة يقػػدروف عمػػى 

اء بمكػة السفر والعودة إلى بةدرـ فيقيموف بمكة ، أو يكواػوا مػف الػذيف فضػموا البقػ
ريبػػة فػػي الحيػػاة بلػػوار بيػػت اهلل الحػػراـ ، ورػػؤالء رػػـ الملػػاوروف ، وأحيااػػًا يكػػوف 
وا ؼ الرابط يقصد به إيواء الضعفاء والفقراء مف أرؿ البمد ومف ييػررـ ، وكػاف مػف 

 أبرز األربطة التي أاشيرا أمراء الحج في مكة وأو فوا عميها  األو اؼ :
 : (3)رتاط اٌسِاِح -أ

الزمػاـ  ، ويقػع بقػرب المسػلد   ( ٔ الرباط إلى أمير الحج  خشػقدـ  ياسب رذا

                                           

، أحمػػد عيسػػى : تػػاريخ البيمارسػػتااات فػػي اسسػػةـ ،  ٘ٙ/  ٔالسػػخاوي : التحفػػة المطيفػػة ،  (ٔ 
  . ٔٔبيروت ،   د.ت ( ، صػ

بدايػػة الربػػاط : فػػي المغػػة مصػػدر رابػػط أي الـز ، واألربطػػة مفردرػػا ربػػاط ، و ػػد كااػػت فػػي ال (ٕ 
مسػاكف عمػػى حػػدود العػػدو يسػػكاها الملارػػدوف ويرابطػػوف بهػػا عمػػى اللهػػاد ، لػػـ ااتشػػرت فػػي 
أاحاء العالـ اسسةمي ، وري عبارة عف مباف يالػب سػكااها مػف الفقػراء والزرػاد الػذيف ربطػوا 

، حسػػف الباشػػا :  ٕٔٔ/  ٘أافسػػهـ عمػػى العبػػادة والػػذكر . ابػػف ماظػػور : لسػػاف العػػرب  ، 
 . ٙٙٗسةمية ، صػاأللقاب اس

الزماـ : رو الموكؿ بحفظ الحريـ ، أي الذي يتحدث عمػى بػاب سػتارة السػمطاف أو األميػر مػف  (ٖ 
، سػػػعيد عاشػػػور :  ٓٙٗ،  ٜ٘ٗ/  ٘الخػػػدـ والخصػػػياف . القمقشػػػادى : صػػػبم األعشػػػى ، 

 . ٖٓٗالعصر المماليكي ، صػ
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، و ػػد و ػػؼ عميػػه العديػػد مػػف األو ػػاؼ ورػػي عبػػارة عػػف ملموعػػة مخػػازف  (ٕ الحػػراـ 
 .  (ٖ عددرا الااف وعشروف مخزاًا ، وأحواشًا بمكة لـ تحدد وليقة الوا ؼ مو عها 

 رتاط اٌثاسغٍح : -ب
يػػف الػػديف عبػػد الباسػػط ، و ػػد و فػػه سػػاة ياسػػب رػػذا الربػػاط إلػػى القاضػػي ز 

ـ ( ، ويقػػع فػػي اللااػػب الشػػمالي مػػف المسػػلد الحػػراـ عاػػد بػػاب ٖٔٗٔرػػػ   ٖ٘ٛ
 .  (ٗ العلمة ، المعروؼ فيما بعد بباب الباسطية 

 ( :5رتاط اٌعثاش ) -ج
( ، و ػد كػػاف رػذا الربػػاط  ( عػػـ الابػي    ياسػب رػذا الربػػاط لمعبػاس   

طاف الااصر محمد بف  ةووف حولها إلػى ربػاط ، ولػـ يػرد مطهره ، وعادما حج السم
 .  (ٙ عف رذا الرباط شروط و فه وسكاه وتاريخ إ امته 

و د كاف لهذه األربطة دور مهـ في خدمة أرالي مكة والملاوريف وييػررـ ، 

                                                                                                           

تػى صػار خازاػدارا فػي األيػػاـ رػو : الطواشػي خشػقدـ الظػارري بر ػوؽ ، تاقػؿ فػػي المااصػب ح (ٔ 
ـ ( . السخاوي : الضوء الةمػع ، ٖ٘ٗٔرػ   ٜٖٛاألشرفية ، واستقر زمامًا حتى وفاته ساة 

ٖ  /ٔٚ٘ .  

 . ٗٙ/  ٗابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (ٕ 

( ٘ٔ( محفظػة ر ػـ   ٜٓوليقة و ػؼ الزياػي خشػقدـ ، زمػاـ ابدر الشػريفة ،  ر ػـ الوليقػة    (ٖ 
 ومية .دار الولادؽ الق

  . ٜ٘/  ٗ مصدر سابؽ ،ابف فهد :  (ٗ 

                    ( ألاػػه أ ػػيـ فػػي المكػػاف الػػذي يقػػاؿ إاػػه كػػاف دارًا لمعبػػاس  ياسػػب رػػذا الربػػاط لمعبػػاس    (٘ 
   ه مف لاء مف المروة يريػد الصػفا ( بيف الصفا والمروة ، وري عاد العمـ الذي يسعى ما
 لاء فيها مف ابلار ، تحقيؽ : رشدي صػالم محسػف ، بيػروت،: أخبار مكة وما  ياألزر  . 

 .  ٖٖٕ/  ٕ  د.ت (، 

  . ٔٔٙ/  ٔالفاسي : شفاء الغراـ ،  (ٙ 
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و ػػد عضػػد مػػف دور رػػذه األربطػػة وزاد مػػف فعاليتهػػا األو ػػاؼ التػػي أو فػػت عميهػػا ، 
إيلػػابي ومباشػػر عمػػى سػػكااها والمتعبػػديف فيهػػا ، فقػػد ضػػمات لهػػـ  وكػػاف لهػػا تػػيليراً 

 الحياة الكريمة ووفرت لهـ الرعاية االلتماعية التي لـ تغفمها رذه األربطة .
 ادلرافك اٌعاِح : -6

حظيت مكة بارتماـ ورعاية أمراء الحج المصري ، تخفيفًا عػف سػكاف الحػـر 
المرافػؽ كػاف عةلػًا لمػا تعاايػه مكػة مػف الشريؼ ، والوافديف إليه ، وعاػايتهـ بهػذه 

اػػدرة األمطػػار ، و مػػة ميػػاه اببػػار ، وشػػم الميػػاه عمومػػًا ، باسضػػافة إلػػى كلػػرة وفػػود 
الحلػػاج سػػاة بعػػد أخػػرى ، فكػػاف لػػّؿ ارتمػػاـ أمػػراء الحػػج يتلػػه إلػػى تػػوفير الميػػاه ، 

اشاء البرؾ واألسبمة والمطارر و  ييررا مف فشرعوا في حفر اببار ، وعمارة العيوف وا 
الماشػػ ت التػػي أ يمػػت فػػي مكػػة وفػػي خارلهػػا لخدمػػة الحلػػاج فػػي موسػػـ الحػػج  ، 

 المرافؽ : وخدمة أرالي مكة والماقطعيف طواؿ العاـ ، وأرـ رذه 

 اَتار : -1
حرص أمراء الحج المصري عمى توفير الماء عمى طوؿ الطريؽ إلى الحلاز 

خدمػة المسػمميف ، فػي المواضػع وعمموا عمى حفر اببار وصيااتها ولعمها صالحة ل
التي كاات تصادؼ ركب الحج في أماكف ومحطات استراحة الحلاج لمتزود ماها بمػا 
يمزمهـ مف الماء العذب ، ملاؿ ذلؾ مػا فعمػه أميػر الحػج آؿ ممػؾ اللوكاػدار ، حيػث 
أاشي البرؾ لسقاية الحلاج في ماطقة اخػؿ وخصػص لهػا مػف يػديرواها بػيلرة طػواؿ 

يػابهـ ، كمػا الساة حتى تمت مػئ بالميػاه فيرتادرػا الحلػاج والمسػافروف فػي ذرػابهـ وا 
وذلػؾ عاػدما حػج  (ٔ اػبط    ، ولةلة أبيار في ماطقة  (ٔ  اـ بحفر بدريف في الابؾ 

                                           

الابؾ : تقع في طريؽ الحج المصري وتعرؼ بالمويمم ، وري ابف تسمى مدياة المويمم عمى  (ٔ 
              معػػػالـ الحلػػػاز ،، الػػػبةدي : معلػػػـ  ٛٔٔ/  ٘سػػػاحؿ البحػػػر األحمػػػر . يػػػا وت : معلػػػـ ، 

ٕ  /ٕٜٛ .  
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 .  (ٕ ـ ( ٖٕٖٔرػ   ٖٕٚساة 

ماارػػؿ  (ٖ ـ ( باػػى أميػػر الحػػج كػػزؿ العلمػػي ٕٗٗٔرػػػ   ٕٛٛوفػػي سػػاة 
 .  (٘ ة ماارؿ في األزلـ ، وعد (ٗ لسقاية الحلاج في مديف 

   أمػػػا أميػػػر الحػػػج شػػػاريف الطويػػػؿ فقػػػد  ػػػاـ بحفػػػر بدػػػر فػػػي ماطقػػػة عيػػػوف 
، وبدريف في زاعـ و بقاب ؛ لياتفع بهـ الحلاج والتلػار وييػررـ ، وذلػؾ  (ٙ القصب 

                                                                                                           

ابط : واد فيه آلار وبعػض مػا يحتالػه الحػج شػماؿ الحػوراء عمػى مػرحمتيف ، ورػو ماػزؿ مػف  (ٔ 
/  ٗٔ، القمقشػػادى : صػػبم األعشػػى  ٕٛ٘/  ٘ماػػازؿ الحػػج المصػػري . يػػا وت : المعلػػـ : 

ٖٛٚ .  

أيوب باشػا : مػرآة لزيػرة العػرب ،  ، ٛٓٗ/  ٕ،  ٖٛٚ،  ٕٔ٘/  ٔاللزيري : درر الفرادد ،  (ٕ 
 . ٕٗٗصػ

رػو : كػزؿ العلمػي الظػػارر بر ػوؽ المعمػـ ، كػػاف خاصػكيًا لسػيده لمقػػدار ، لػـ إمػرة عشػػرة ،  (ٖ 
 دمه الااصر فرج وواله الحلوبية الكبرى ، حج أميػر محمػؿ ، وافػاه المؤيػد إلػى دمشػؽ ، لػـ 

 . ٕٕٛ/  ٙصار أمير طبمخااة . السخاوي : الضوء الةمع ، 
 

                        مػػػديف : تقػػػع عمػػػى البحػػػر األحمػػػر محاذيػػػة لتبػػػوؾ وبهػػػا البدػػػر الػػػذي اسػػػتقى ماػػػه موسػػػى  (ٗ 
   ، لابػػػي اهلل شػػػعيب عميهمػػػا السػػػةـ ، ورػػػي مدياػػػة  ػػػـو شػػػعيب . يػػػا وت : معلػػػـ )                        
٘  /ٚٛ . 

، ابػػف  ٛٚٔ/  ٘ٔالمحاسػػف : الالػػوـ ،  ، أبػػو ٜٜٛ، صػػػ ٕ، ؽ ٗالمقريػػزي : السػػموؾ ، لػػػ (٘ 
 . ٕ٘ٙ/  ٖفهد : إتحاؼ الورى ، 

عيػػوف القصػػب : مكػػاف يقػػع فػػي الطريػػؽ بػػيف مكػػة ومصػػر ، وسػػميت بعيػػوف لكلػػرة عيواهػػا  (ٙ 
 ٗ ،يػا وت : معلػـ ر الغابات شديد الحرارة . والاتشار القصب فيها ، ورو واٍد كلير المياه كلي

/  ٔ، أيوب باشا : مرآة لزيرة العػرب ،  ٖٙٛ/  ٗٔعشى ، ، القمقشادي : صبم األ ٔٛٔ/ 
ٕٖٗ . 
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. ورػذه أشػهر اببػار التػي  ػاـ أمػراء الحػج  (ٔ ـ ( ٖٓٗٔرػ   ٖٗٛعاد حله ساة 
إلػى مكػة لخدمػة الحلػاج و وافػؿ التلػارة والماقطعػيف  بحفررا في الطريػؽ مػف مصػر

 وييررـ .
أما اببار التي أاشدت داخؿ مكة فكاف أرمها ، البدر الذي  اـ بحفره الزياي 

عمػى اللاَّيػة عمػى يسػار الػذارب إلػى ( ٕ عبد الباسط ااظر اللػيش مػف طريػؽ العمػرة 
لػرت عػدة إصػةحات ، كمػا  (ٖ ـ ( ٕٕٗٔرػػ   ٕٙٛالعمرة  بقرب فخ ، وذلؾ ساة 

الااصػػر فػػرج بػػف  فػػي بدػػر زمػػـز عمػػى يػػد أمػػراء الحػػج كمػػا حػػدث فػػي عهػػد السػػمطاف
 . (ٗ ـ ( ٜٖٛٔ  رػ ٕٓٛبر وؽ ساة 

 األسثٍح : -2
مف ولوه البر والخدمات االلتماعية التي كااػت بمكػة فػي العصػر المممػوكي 

حيػاتهـ   ما يعرؼ باألسبمة ، التي حرص الوا فػوف عمػي أف تكػوف صػد ة لاريػة فػي
وبعد مماتهـ ، وكػاف لهػذه األسػبمة أرميػة كبيػرة بمكػة ، وذلػؾ لاػدرة المػاء مػع كلػرة 
الااس بها ، وخصوصػًا فػي موسػـ الحػج ، فقػد كااػت رػذه األسػبمة تػؤدي دورًا كبيػرًا 
في تزويد الااس بمياه الشرب ، و د عممت أحواض بلااب األسبمة لسقي الحيوااػات 

 ت في ذلؾ الو ت .التي كاات وسيمة المواصة
ويتكػػوف السػػبيؿ عػػادة مػػف باػػاء بػػلةث طوابػػؽ بحيػػث يكػػوف الطػػابؽ األوؿ 
عبػػارة عػػف خػػزاف يمػػ  بالمػػاء ، واللػػااي عبػػارة عػػف يرفػػة السػػبيؿ وبػػداخمها أحػػواض 

                                           

 . ٕٛٔ/  ٖ، الصيرفي : ازرة الافوس ،  ٖ٘٘/  ٗٔابف تغري بردي : الالوـ ،  (ٔ 

العمرة : يقصد بها التاعيـ ورو واٍد ياحدر شػمااًل بػيف لبػاؿ بشػـ وليػؿ الشػهيد لاوبػًا ، ورػي  (ٕ 
  .  ٓ٘البةدي : معالـ مكة ، صػ ميقات لمف أراد العمرة مف المكييف .

، الاهروالػػي : اسعػػةـ بػػيعةـ بيػػت اهلل الحػػراـ ،  ٖٖٛ،  ٖٖٚ/  ٔالفاسػػي : شػػفاء الغػػراـ ،  (ٖ 
   . ٕٕٔـ ، صػٜٗٚٔالقاررة 

 . ٕٜ/  ٔالفاسي : العقد اللميف ،  (ٗ 
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لمماء تم  مػف الخػزاف وتكػوف عمػى ولػه األرض ، ويكػوف الطػابؽ اللالػث إمػا سػكف 
 . (ٔ األيتاـ ، أو و فًا لمسبيؿ  لمقادميف عمى السبيؿ أو حلرة لتعميـ

 و د ااتشرت األسبمة التي شيدرا أمراء الحج في مكة وكاف مف أرمها :
 سثًٍ عٍثغا اٌغىًٌ : -أ

أاشػػي أميػػر الحػػج طيبغػػا الطويػػؿ سػػبية بػػالحـر الشػػريؼ ، ولػػـ يعػػرؼ مو عػػه 
ا بالاسػبة لمحػـر الشػريؼ ، واألرلػم أف يكػوف بقػرب زمػـز ، و ػد أو ػؼ األميػر طيبغػ
أو افًا لهذا السبيؿ وألعماؿ بر أخرى عممها بمكة ، و ػد كػاف عممػه رػذا عاػدما كػاف 

 . (ٕ ـ ( ٖٔٙٔرػ     ٖٙٚأميرًا لمحج ساة 
 أسثٍح اٌسًٌٕ عثد اٌثاسظ : -ب

باػػى القاضػػي زيػػف الػػديف عبػػد الباسػػط لةلػػة أسػػبمة بمكػػة ، ماهػػا سػػبيةف 
ـ (  ٙٔٗٔرػػ  ٜٔٛاألوؿ سػاة بالمعةة وابخػر بلػوار مدرسػته بمكػة ، وكػاف باػاء 

ـ ( ، وأمػػا اللالػػث فقػػد شػػيده بقػػرب بػػاب العلمػػة ٕٕٗٔرػػػ   ٕٙٛواللػااي شػػيد عػػاـ 
ـ ( ، رذا باسضافة إلى سػبيؿ آخػر شػيده فػي ٖٔٗٔرػ   ٖ٘ٛبلوار مدرسته ساة 

. و ػػد أو ػػؼ الزياػػي عبػػد الباسػػط العديػػد مػػف األو ػػاؼ عمػػى رػػذه  (ٖ طريػػؽ العمػػرة 
أوله الصرؼ عميها ، فقد ورد في وليقة و فه أ صػرؼ لةلػيف  األسبمة ، وحدد فيها

، أو ما يقـو مقامها مف الاقػود فػي كػؿ سػاة تصػرؼ فػي مصػالم السػبيؿ  (ٗ ملقااًل 
                                           

لممموكيػػة ، محمػػد محمػػد أمػػيف ، وليمػػى عمػػي إبػػراريـ : المصػػطمحات المعماريػػة فػػي الولػػادؽ ا (ٔ 
 . ٕٙـ ، صػٜٙٚٔرػ/ٜٖٙٔ،  ٔاللامعة األمريكية بالقاررة ، ط

 . ٜٕٙ/  ٖ، ابف فهد : إتحاؼ الورى ،  ٖٖٓ/  ٔالفاسي : العقد اللميف ،  (ٕ 

، الاهروالػػػي : اسعػػػةـ :  ٖٚ٘/  ٖ ،، العقػػػد اللمػػػيف  ٛٔٙ/  ٔ ،الفاسػػػي : شػػػفاء الغػػػراـ  (ٖ 
   ٕٖٕصػ

، ورو مف الموازيف مقداره دررـ ولةلة أسباع دررـ . المعلػـ الوسػيط الملقاؿ : لمعه ملا يؿ  (ٗ 
 ،ٔ  /ٜٛ . 
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 .  (ٔ بمكة المشرفة  المعروؼ بإاشاء الوا ؼ المشار إليه بحدرة المعةة
 اٌعٍىْ : -3

مهػا فػي اطػاؽ واسػع لقد سارـ أمراء الحج المصري في تشييد العيوف وترمي
مػػف ألػػؿ تخفيػػؼ عطػػش الحلػػاج ، وماػػع ااتشػػار األمػػراض واألوبدػػة التػػي تصػػيب 
الحلاج مف لراء اقص المياه ، وال سيما أف العيػوف ُتعَّػد الشػرياف الحيػوي لضػيوؼ 
الرحمف ، وكمما كلر عددرا ذرب الظمي ، وارتوت العروؽ ، واشط الحلػاج ، وااتفػع 

 رـ رذه العيوف :بها أرالي مكة ، وكاف مف أ

                                           

 ج ( أو اؼ . ٜٛٔوليقة و ؼ الزياي عبد الباسط ، ر ـ  الوليقة    (ٔ 
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 : (1)عني خىتاْ  -أ
تاسب رذه العيف إلى األمير لوباف اادب السمطاة بالعراؽ ،و د عمررػا سػاة 

، وفي ساة  (ٕ ـ ( ، و د وصؿ ماؤرا إلى مكة ، وعـ افعها وعظـ ٕٖ٘ٔرػ   ٕٙٚ
 – ٛٗٚـ ( أرسؿ السمطاف الااصر حسف بف محمد بف  ػةووف   ٖٚٗٔرػ   ٛٗٚ
مػع أميػر الحػج  آؿ ممػؾ اللوكاػدار مػادتي ألػؼ  (ٖ ـ ( ٖٔٙٔ – ٖٚٗٔرػ / ٕٙٚ

دررـ لعمارة عيف لوباف ، وعادما وصؿ األمير آؿ ممؾ إلى مكة ، ولػد أوالد لوبػاف 
 .  (ٗ أرسموا مااًل لعمارتها ، فمـ يوافؽ عمي ذلؾ ، وكمؼ أحد أ رباده لعمارتها 

 ودع ػف مػػػػػػاؿ مػػػػت المػػػػواؿ بيػػػػت أمػػػػـ ( وصمٜٖٗٔرػػػ   ٓ٘ٚة ػػػػوفػػي سا
، وكااػت خاصػة  (ٔ ر فػارس الػديف البكػي ػج األميػػر الحػع أميػة مػػى مكػإل (٘ ـ ػػالحك

                                           

رو : لوباف بف تدواف اادب السمطاة بالعراؽ ايابػة عػف السػمطاف أبػي سػعيد بػف خرباػدا ، لػـ  (ٔ 
ـ ( ودفػف بػالبقيع ، ولػه الكليػر مػف المػ لر ٕٖٚٔرػػ   ٕٛٚتغير عميه السمطاف و تمػه سػاة 
/  ٔ، ابػف تغػري بػردي : الػدليؿ الشػافي ،  ٚٗٗ،  ٕٙٗ/  ٖبمكة .الفاسي :العقػد اللمػيف ، 

 . ٔٛ/  ٖ، السخاوي : الضوء الةمع ،  ٖٕ٘

 . ٖٚٗ/  ٔالفاسي : شفاء الغراـ ،  (ٕ 

ف ، تسػمطف بعػد أخيػه السػمطاف حػالي رو : ااصر الديف حسف ابف الااصر محمػد بػف  ػةوو (ٖ 
ـ ( ٖٔ٘ٔرػػػ   ٕ٘ٚـ ( ، وخمػػع بيخيػػه الممػػؾ الصػػالم صػػالم سػػاة ٖٚٗٔرػػػ   ٛٗٚسػػاة 

                   رػػػػػ ٕٙٚـ ( واسػػػػتمر حتػػػػى  تػػػػؿ سػػػػاة ٖٗ٘ٔرػػػػػ   ٘٘ٚوعػػػػاد إلػػػػى السػػػػمطاة لاايػػػػًا سػػػػاة 
 . ٛ – ٗ/ ٔٔ ، الالـو ، ٜٗ – ٘ٛ/  ٕابف تغري بردي : مورد المطافة ،  ـ ( .ٖٔٙٔ  

 . ٖٕٚ/  ٖ، ابف فهد : إتحاؼ ،  ٛٙٚ، صػ ٖ، ؽ ٕالمقريزي : السموؾ ، لػ (ٗ 

مودع الحكـ رو : عبارة عف صادوؽ لحفظ الماؿ يوضع في عهدة  اضػي القضػاة تحفػظ فيػه  (٘ 
أمواؿ اليتامى الُقّصر وأمواؿ الغادبيف ، وأوؿ مف اتخذ ألمواؿ اليتامى صػادو ًا توضػع فيػه رػو 

 . ٖٕٗ/  ٖ، افس المصدر ير يمبغا العمري . ابف فهد : األم
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بعمارة عيف لوباف بمكة ، ومبمغ عشرة آالؼ دررـ لمعرب مػف ألػؿ االرتمػاـ بػالعيف 
 . (ٕ المذكورة ، و د  ررت الدولة الممموكية إرساؿ رذه المبمغ لهـ ساويًا 

 ح :عني خثً ثمث -ب
مػػف العيػػوف التػػي ألريػػت بمكػػة عػػيف لبػػؿ لقبػػة ، ألرارػػا السػػمطاف الااصػػر 

ـ ( ووصػمت ٕٖٚٔرػػ   ٕٛٚمحمد بف  ةووف في ملرى عيف بازاف ، وذلؾ سػاة 
الميػػاه إلػػى مكػػة وأافػػؽ عمػػى عمارتهػػا خمسػػة آالؼ دررػػـ ، وامػػت ت البػػرؾ ماهػػا ، 

 . (ٖ وزرعت بها الفواكه والخضروات فعـ بها الافع أرؿ مكة 
 عني حٕني : -ج

   رػٔٛٚالديف بركة العلمااي ساة  رذه العيف عمررا أمير الحج األمير زيف
  رػػ ٛٔٛ. كما عمرت رػذه العػيف سػاة  (ٗ ـ ( وري مستلدة مف عيف لقبة ٜٖٚٔ
 . (٘ ـ ( بعد ااقطاع ماؤرا مدة طويمة ٘ٔٗٔ

ادػػػب رػػػذا باسضػػػافة إلػػػى العػػػيف التػػػي ألرارػػػا أميػػػر الحػػػج األميػػػر آؿ ممػػػؾ ا
          رػػ ٘ٗٚالسمطاة بمصر مف ماى إلى بركة السمـ بطريػؽ ماػى وذلػؾ سػاة 

                                                                                                           

رو : األمير فارس الديف ابف أخي األخير سيؼ الديف آؿ ممؾ الاادب ، تر ػى فػي الخػدـ حتػى  (ٔ 
صار مف لممة األمراء ، تولى ايابة يزة ، لـ  دـ القاررة فياعـ عميه بإمرة طمبخااػة ، لػـ اقػؿ 

، ابػف  ٕٙٚ/  ٕـ ( . المقريػزي : المقفػى ، ٖ٘٘ٔ  رػػ ٙ٘ٚإلى تقدمػة ألػؼ ، تػوفى سػاة 
 . ٘ٓٗ/  ٔحلر : الدرر ، 

  .ٖٗ/  ٖ، ابف فهد : إتحاؼ الورى ،  ٚٓٛ، صػ ٖ، ؽ ٕالمقريزي : السموؾ ، لػ (ٕ 

 ٔ، ؽ ٔ، ابػف إيػاس : بػدادع الزرػور ، لػػ ٖٖٓ، صػ ٔ، ؽ ٕالمقريزي : افس المصدر ، لػ (ٖ 
  . ٚ٘ٗ، صػ

 . ٖٖٗ/  ٖ مصدر سابؽ ، ابف فهد :  ٖٛ٘،  ٖٚ٘، صػ ٔ، ؽ ٖ، لػ سموؾالالمقريزي :  (ٗ 

 . ٕٙٔ،  ٕ٘ٔ/  ٔإبراريـ رفعت باشا : مرآة الحرميف ،  (٘ 
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 .  (ٔ ـ ( ٖٗٗٔ
 اٌربن  : -4

كاات مهمة البرؾ تخزيف ميػاه األمطػار فػي أطػراؼ األوديػة ، حتػى يسػتفيد  
ماها الملتمع المكي ، و د سارـ أمػراء الحػج المصػري فػي إاشػاء العديػد مػف البػرؾ  

ـ (  اـ أمير الحج األمير آؿ ممؾ اادػب السػمطاة بمصػر ٖٗٗٔ رػ  ٘ٗٚففي ساة 
بتلديد البركة المعروفة ببركة السمـ في طريؽ ماى حيث ألرى العيف إليها مف ماػى 

               رػػػػػ ٕٛٛ. كمػػػػا  ػػػػاـ القاضػػػػي الزياػػػػي عبػػػػد الباسػػػػط بباػػػػاء فسػػػػقية مػػػػاء سػػػػاة  (ٕ 
 . (ٖ ـ ( عاد باب المعةة بالحـر الشريؼ ٕ٘ٗٔ  
 ادلغاهر : -5

مف الماش ت االلتماعية التي أ امها أمراء الحػج المصػري بمكػة المطػارر ، 
ورػي األمػاكف التػي يتطهػر بهػا المسػمـ مػف الالاسػة بااليتسػاؿ والوضػوء لمصػػةة ، 
و د حرص المقيموف لهذه الماش ت أف تكوف  ريبة مف المسلد الحراـ ، وذلؾ لكلرة 

 اة . ومف رذه المطارر :الحلاج والمعتمريف عمى مدار الس
 ِغهرج األِري آي ٍِه : -أ

ـ ( ٖٗٗٔرػػػ   ٘ٗٚعّمػػر األميػػر سػػيؼ الػػديف آؿ ممػػؾ أميػػر الحػػج سػػاة 
مطهرة بالقرب مف باب الحزورة ، ولعؿ عمى رذه المطهرة ربػع فو هػا ، ورػذه الربػع 

                                           

 . ٕٚٔ،  ٕٙٔ/   ٔالفاسي : العقد اللميف ،  (ٔ 

 ٜٕٕ/  ٖ، ابف فهد : إتحاؼ الورى ،  ٖٙ٘، صػ ٕ، ؽ ٕ، لػ السمؾالمقريزي :  (ٕ 

،  ٜٙٚ، صػػػ ٕ، ؽ ٗ، المقريػػزي : مصػػدر سػػابؽ  ، لػػػ ٜٔٔ/  ٕلغػػراـ ، الفاسػػي : شػػفاء ا (ٖ 
 . ٔٓٔ/  ٕابف إياس : بدادع الزرور ، 
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 .  (ٔ   د تكوف سكاًا لمقادميف عميها ، أو و فًا لصالم المطهرة ورو األرلم 
 ِغهرج األِري عٍثغا اٌغىًٌ : -ب

    رػػ ٓٚٚشيد رذه المطهرة أميػر الحػج المصػري طيبغػا الطويػؿ فػي سػاة 
ـ ( وتقع بالقرب مف موضع يعرؼ بخرابة  ريش بيسفؿ مكة تلاه باب العمرة ٖٛٙٔ

 ٕ) . 
 ِغهرج األِري زٌٓ اٌدٌٓ تروح : -ج

ـ ( بسػوؽ ٜٖٚٔرػػ   ٔٛٚأاشي رذه المطهرة األمير زيف الديف بركة ساة 
الميػػؿ بالعطػػاريف عاػػد بػػاب باػػي شػػيبة بقػػرب بػػاب السػػةـ ، ولعػػؿ عميهػػا و ػػؼ ريػػع 
دكػاكيف لهػػا ، وذلػػؾ لتػػوفير مػػورد لابػػت لمصػالم المطهػػرة ، و ػػد كػػاف لهػػذه المطهػػرة 

 . (ٖ ااظر يتفقد مصالحها ويهتـ بشدوواها 
 ِغهرج اٌسٍغاْ لاٌتثاي : -د

        رػػٕٛٛساقر اللمػالي سػاة  أمر السمطاف  ايتباي األمير أمير الحج
 . (ٗ ـ ( بإاشاء مطهرة باسمه بالقرب مف مدرسته ورباطه بالمسعى ٚٚٗٔ

ث ، يػدؿ عمػى  ركذا الد أف بااء المطارر وتاظيفها بإزالة ما رو فاسد وممػوَّ
 مدى رعاية أمراء الحج بالحلاج ، وأرالي مكة ، خاصة في الاواحي االلتماعية .

 اٌراتع اٌفصً
                                           

المشػرفة والمسػلد الحػراـ والمدياػة  ، المكػي : تػاريخ مكػة ٖٓ٘/  ٔالفاسي : شفاء الغراـ ،  (ٔ 
دار الكتػب  الشريفة والقبػر الشػريؼ ، تحقيػؽ : عػةء إبػراريـ األزرػري ، أيمػف اصػر األزرػري 

 . ٖٓٔـ ، صػٜٜٛٔرػ/ٛٔٗٔ،  ٔالعممية ، بيروت ، لبااف ، ط

  . ٖٓٔ، المكي : تاريخ مكة ، صػ ٖٔ٘/  ٔالفاسي : شفاء الغراـ ،  (ٕ 

 . ٖٖ٘/  ٖ، ابف فهد : إتحاؼ الورى ،  ٖٛٙ /ٔالفاسي : شفاء الغراـ ،  (ٖ 

  . ٜٔٙ/  ٗابف فهد : افس المصدر ،  (ٗ 
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 أِراء احلح ادلصري يف احلٍاج اٌدٌٍٕح واٌعٍٍّحدور 
حظيت مكة في عصر سةطيف المماليؾ بيرمية دياية واشاط عممػي كبيػر ، 
بسبب كلرة توافد الحلػاج إلػى بيػت اهلل الحػراـ ، لمػا أبػداه سػةطيف المماليػؾ وأمػراء 

احة لهـ ، الحج مف عااية ورعاية القوافؿ المتله إلى بيت اهلل الحراـ وتوفير سبؿ الر 
األمػػر الػػذي أدى إلػػى كلػػرة تولػػه الاػػاس إلػػى مكػػة وبعضػػهـ طػػاب لػػه المقػػاـ راػػاؾ 

 فيصبم مف الملاوريف الذي كاف لهـ دور في الحياة العممية .
ومف األسػباب المهمػة التػي سػاعدت عمػى الاشػاط الػدياي والاهضػة العمميػة 

ذي ارتػػبط بطبيعػػة فػػي مكػػة عاايػػة أمػػراء الحػػج بالمسػػلد الحػػراـ والقػػادميف عميػػه والػػ
الحػػاؿ بالاهضػػة العمميػػة ، ألاهػػـ أ ػػاموا فيػػه العديػػد مػػف حمقػػات العمػػـ ، فضػػًة عػػف 

 العديد مف المؤسسات التعميمية األخرى ، التي ارتـ أمراء الحج بإاشادها .
 أوالً : دور أِراء احلح ادلصري يف احلٍاج اٌدٌٍٕح :

اال تصػػػػادي لػػػػـ يقتصػػػػر أمػػػػراء الحػػػػج المصػػػػري عمػػػػى الػػػػدور السياسػػػػي و 
اما كاف لهػـ دور دياػي  يعتبػر مػف أ ػوى األدوار وأرمهػا ،  وااللتماعي في مكة ، وا 

َؿ َبْيػٍت  }إذ لـ يكف خافيًا عمى المسمميف فضؿ بيػت اهلل الحػراـ ،  ػاؿ تعػالى :  ِإفَّ َأوَّ
ميه الصػةة والسػةـ : أ ، و اؿ ع (ٔ ُوِضَع ِلماَّاِس َلمَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَرًكا َوُرًدى لِّْمَعاَلِميَف{ 

،  (ٕ صةة في مسلدي رػذا أفضػؿ مػف ألػؼ صػةة فيمػا سػواه إال المسػلد الحػراـ أ 
وابيػػات القرآايػػة واألحاديػػث الابويػػة فػػي فضػػؿ مكػػة كليػػرة ، وكمهػػا تبػػيف مػػا لمحػػـر 

 ( ومف  دسيه في افوس المسمميف. الشريؼ مف فضؿ عاد اهلل وعاد رسوله   
 

المصػري عمػى االرتمػاـ بػالمراكز الديايػة التػي يتولػه لقد حرص أمراء الحػج 
                                           

  [ . ٜٙاف ، ابية ] سورة : آؿ عمر  (ٔ 

 . ٜٖٗٔصحيم مسمـ ، باب فضؿ الصةة بمسلدي مكة والمدياة ، ر ـ  (ٕ 
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إليها الحلاج خةؿ الموسـ ، وتػوفير الراحػة والطمياياػة لهػـ عػف طريػؽ إصػةح مػا 
تهػػدـ ، وتػػرميـ األمػػاكف التػػي تسػػتولب زيارتهػػا ، وتيديػػة المااسػػؾ فيهػػا ، والسػػيما 

والعمػؿ عمػى إزالػة المسلد الحراـ ، رػذا باسضػافة إلػى االرتمػاـ بالوظػادؼ الديايػة ، 
 البدع والماكرات .

 االهتّاِاخ اٌدٌٍٕح تادلسدد احلراَ واٌىعثح ادلشرفح :
تبرز ارتمامػات أمػراء الحػج المصػري بالمسػلد الحػراـ والكعبػة المشػرفة بمػا 

 كااوا يقوموف به مف عمؿ اسصةحات في المسلد الحراـ والكعبة وتزيياها .
 ادلسدد احلراَ  -1 

ج المصػري بباػاء وتػرميـ لميػع ألػزاء المسػلد الحػراـ ، ففػي ارتـ أمراء الح
التػي حػوؿ المطػاؼ ، و ػد كااػت مػف  (ٔ ـ ( ُييرت األساطيف ٖٖ٘ٔرػ   ٖٙٚساة 

األخشػػػاب ، فلعمػػػت مػػػف الحلػػػارة ولعػػػؿ بياهػػػا أخشػػػاب لتعميػػػؽ القااديػػػؿ مػػػف ألػػػؿ 
 . (ٕ اسضاءة حوؿ الكعبة 
اروف والعمػاؿ مػع أميػر ـ (  ػدـ الباػاءوف والالػٖٙٗٔرػػ   ٚٗٚوفي ساة 

، مػػف ألػػؿ عمػػارة سػػقؼ المسػػلد الحػػراـ  (ٖ الحػػج المصػػري األميػػر طغتمػػر الػػدوادار 
 .  (ٗ بالقرب مف رباط السدرة 

ولـ يبخؿ أمراء الحج عمى عمارة المسلد الحراـ باللهػد أو بالمػاؿ ، فعاػدما 
                                           

  . ٚٔ/  ٔأساطيف : لمع أسطوااة ، وري العمود والسارية . المعلـ الوسيط ،  (ٔ 

 . ٕٚٓ/  ٖ، ابف فهد : إتحاؼ الورى ،   ٖٗٗ/  ٔالفاسي : شفاء الغراـ :  (ٕ 

 الالمػي الػدوادار ، ولػي الدواداريػة الكبػرى لمممػؾ الصػالم إسػماعيؿ رو : طغتمر بػف عبػد اهلل (ٖ 
ـ ( . ٖٚٗٔرػػ   ٛٗٚوالكامؿ شعباف ، لـ صػار مقػدـ ألػؼ بالقػاررة ، تػوفى  تػيًة فػي سػاة 

 . ٖٗٙ/  ٔ   ، ابف تغري بردي : الدليؿ الشافي ، ٕٖٗ/  ٕابف حلر : الدرر ، 

المسػػلد الحػػراـ بػػالقرب مػػف بػػاب شػػيبة . الفاسػػي : ربػػاط السػػدرة : يقػػع باللهػػة الشػػر ية مػػف  (ٗ 
 . ٖٖٕ/  ٖ،  مصدر سابؽ، ابف فهد :  ٚٓٙ/  ٔ،  مصدر سابؽ
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ض فػيتمؼ الحريػؽ بعػ (ٔ ـ ( ٜٜٖٔرػػ   ٕٓٛتعرض المسلد الحػراـ لمحريػؽ سػاة 
ألزاده الشمالية ، إضػافة إلػى تهػدـ عمػوديف مػف أعمػدة المسػلد بسػبب سػيؿ دخػؿ 
الحػػـر فػػي افػػس العػػاـ ، كمفػػت الدولػػة أميػػر الحػػج بيسػػؽ الظػػارري بعمػػارة المسػػلد 

ـ ( وبعػػد ااتهػػاء موسػػـ الحػػج ٓٓٗٔرػػػ   ٖٓٛالحػراـ ، فقػػدـ فػػي موسػػـ حػػج سػػاة 
ة ، حيػث كشػؼ عػف أسػاس وسفر الحلاج إلى دياررـ شرع األمير بيسػؽ فػي العمػار 

العمارة السابقة ورفع عميها البااء مف لديد ، واستخدـ في البااء أحلارًا  طعػت مػف 
اللباؿ المحيطة بالمسلد الحراـ ، وأصمم أعمػدة المسػلد ، ولػـ يبػؽ سػوى تسػقيؼ 
المسلد ، واظرًا لعدـ ولود أخشاب تصمم لذلؾ  عػاد األميػر بيسػؽ إلػى مصػر ، لػـ 

ـ ( و د لمب معه األخشاب الةزمة لسقؼ ٗٓٗٔرػ   ٚٓٛساة   دـ مرة أخرى في
 .  (ٕ المسلد ، وأكمؿ عمارة المسلد عمى أحسف وله 

 (ٖ ـ (  ػػاـ أميػػر الحػػج األميػػر تػػاـ الظػػػارري ٕٗٗٔرػػػ   ٙٗٛوفػػي سػػاة 
مػػػف  (ٗ ي ػرواؽ الغربػػػػػػػػد الحػػػراـ شػػػممت سػػػقؼ الػف اسصػػػةحات بالمسلػػػػد مػػػػبالعديػػػ

 .  (٘ إصةح أرض المطاؼ المسلد ، وشممت أيضًا 
وفػػي ضػػوء االرتمػػاـ الػػدياي بعمػػارة المسػػلد الحػػراـ ارػػتـ أيضػػًا أمػػراء الحػػج 

                                           

                رػػػػ  ٖٗ٘كػػػاف سػػػبب الحريػػػؽ رػػػو اشػػػتعاؿ حػػػدث بربػػػاط رامشػػػت بػػػف شػػػيرويه الفارسػػػي تػػػوفي سػػػاة  (ٔ 
 . ٚٛ/  ٗـ ( الملاور بالمسلد الحراـ . الفاسي : العقد اللميف ، ٜٖٔٔ  

  . ٕٓٗ/  ٖ، ابف فهد : إتحاؼ الورى ،  ٖٔٗ/  ٔالفاسي : شفاء الغراـ ،  (ٕ 

رػػو : األميػػر تػػاـ تابػػؾ البردبػػؾ الظػػارري بر ػػوؽ ، صػػار خاصػػكيا فػػي األيػػاـ المؤيديػػة ، ورأس اوبػػة  (ٖ 
                      رػػػػػػ      ٕٙٛاللمداريػػػػػة ، وتر ػػػػػي فػػػػػي المااصػػػػػب ، تػػػػػولى إمػػػػػرة الحػػػػػج ييػػػػػر مػػػػػرة ، تػػػػػوفى سػػػػػاة 

 . ٕٗ/  ٖـ(. السخاوي : الضوء الةمع ، ٚ٘ٗٔ  

الرواؽ : رو الساحة المحصورة بيف صفيف مف األعمدة أو بػيف صػؼ أعمػدة ولػدار بشػرط أف تكػوف  (ٗ 
موازيػػة للػػدار القبمػػة أو ممتػػدة مػػف الشػػماؿ إلػػى اللاػػوب . عاصػػـ محمػػد رزؽ : معلػػـ مصػػطمحات 

  . ٕ٘ٔ  د. ت ( ، صػمدبولي ، القاررة ، مكتبة العمارة والفاوف اسسةمية 

 . ٜٙٔ/  ٗابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (٘ 
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 التي بالمسلد الحراـ . (ٔ المصري بعمارة المقامات األربعة 
ـ (  ػاـ األميػر بيسػؽ الظػارري فػي عمػارة مقػاـ ٜٖٛٔرػ   ٔٓٛففي ساة 

ة ماحوتة ولعؿ له سقفا مػدرواًا الحافية عمارة متقاة فلعمه بيربعة أعمدة مف حلار 
ومزخرفًا ، و د اعترض عدد مف العمماء عمى بااء مقاـ الحافية بهػذا الشػكؿ وتميػزه 
عػػف بػػا ي المقامػػات ، ولكػػف أميػػر الحػػج لػػـ يمتػػؼ إلػػى اعتراضػػهـ لميػػؿ سػػةطيف 

 . (ٕ المماليؾ ألتباع المذرب الحافي ألف أيمبهـ مف أبااء لاسهـ 
و اؼ التي خصصت لعمػارة الحػـر الشػريؼ ملػؿ و ػؼ رذا باسضافة إلى األ  

األمير بكتمر اللوكادار الذي اص عمى أف يصرؼ ريعه عمى عمػارة الحػـر الشػريؼ 
 ٖ)  . 

 اٌىعثح ادلشرفح : -2
 اـ عدد مف أمراء الحج المصري بالتقرب إلى اهلل سبحااه وتعػالى باالرتمػاـ 

ؤالء األميػر زيػف الػديف بركػة بػف بالكعبة المشرفة ريبة فػي األلػر واللػواب ، ومػف رػ
ـ ( بتصػميم سػقؼ الكعبػة حيػث طمُػي ٜٖٚٔرػػ   ٔٛٚعبد اهلل الذي  ػاـ فػي سػاة 

، وذلؾ لماع تسرب ماء المطر إلى داخؿ الكعبػة ، ولعػؿ الػدافع لػذلؾ رػو  (ٗ بالاورة 
 .  (٘ تشقؽ الرخاـ الذي بسطم الكعبة ، كما  اـ أيضًا بتحمية الحلر األسود 

                                           

المقاـ : بمعاى الو وؼ ورو عبارة عػف مواضػع ُزياػت باألخشػاب المزخرفػة تصػمى بهػا األدمػة  (ٔ 
األربعة ، ورـ الشافعي والمالكي والحابمػي والحافػي ، ويصػمي خمػؼ كػؿ مػاهـ أتبػاع مذربػه . 

  . ٖ٘٘/  ٔٔاف العرب ، ابف ماظور : لس

 . ٘ٓٗ/  ٕ، السالاري : ماادم الكـر ،  ٖٖٙ،  ٕٙٗ/  ٔالفاسي : شفاء الغراـ ،  (ٕ 

 ( دار الولادؽ . ٗ( محفظة    ٕٓوليقة و ؼ األمير بكتمر اللوكادار ، ر ـ الوليقة   (ٖ 

                    ـ الوسػػػيط ،الاػػػورة : العةمػػػة وحلػػػر الكمػػػس وأخػػػةط أمػػػةح الكالسػػػيـو والبػػػاريوف . المعلػػػ (ٗ 
ٕ  /ٜٕٙ . 

 . ٖٖٗ/  ٖ، ابف فهد : إتحاؼ الورى ،  ٕٙٓ/  ٔالفاسي : شفاء الغراـ ،  (٘ 
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ـ ( حيػػث  ػػاـ ٜٖٛٔرػػػ   ٔٓٛلاػػورة بسػػطم الكعبػػة حتػػى سػػاة واسػػتمرت ا
أميػػر الحػػج بيسػػػؽ الشػػيخي بتغيررػػا ، كمػػػا عهػػد إلػػى المهاػػػدس المعمػػـ أحمػػد بػػػف 

بعمػػارة ألػػزاء مػػف الكعبػػة ، فعمػػؿ عمػػى كشػػؼ رخػػاـ البيػػت الحػػراـ مػػف  (ٔ الطولػػواي 
 الداخؿ وأعػاد إلصػاؽ بعػض الرخػاـ الػذي ُخشػي سػقوطه فػي بعػض لػدراف الكعبػة ،
و اـ أيضًا بتحمية عتبة باب الكعبة العميا بالفضة ، و اـ بوضع افش باسـ السمطاف 
الظػػارر بر ػػوؽ واباػػػه الااصػػر فػػػرج ومافػػذ االصػػػطةحات وعمقػػت فػػػي لػػدار البيػػػت 

 . (ٕ الشريؼ تخميدًا ألعمالهـ 
الشػريؼ    ومف مظارر ارتماـ أمراء الحج بالكعبة ارتمامهـ أيضًا بػالحلر 

بترميمه بػيف الحػيف وابخػر مػف الػداخؿ والخػارج بالرخػاـ كممػا احتػاج  حيث  اموا (ٖ 
صةح ما يتمؼ ماػه ، كمػا حػدث  إلى ذلؾ ، وكذلؾ فرش الحلر الشريؼ بالرخاـ ، وا 

ـ ( عاػدما عمػر األميػر بيسػؽ الشػيخي الحلػر الشػريؼ ٜٖٛٔرػ    ٔٓٛفي ساة 
الحج المصري وأرميتهػا . ورذا يدؿ عمى مكااة المشاعر في  موب أمراء  (ٗ بالرخاـ 
 لديهـ .

                                           

رو : أحمػد بػف أحمػد بػف محمػد بػف عمػي شػهاب الػديف بػف المعمػـ شػمس الػديف الطولػواي ،  (ٔ 
السػمطااية ، حػج  كبير المهادسيف ، كاف أبوه ولده مهادسيف ، وعميهمػا المعػوؿ فػي العمػادر

 ٔبسبب عمارة المسلد الحراـ ، فمات رالعًا بيف مرو وعسفاف . السخاوي : الضوء الةمع ، 
 /ٕٕٔ . 

، حسػيف  ٓٔٗ/  ٖ، ابف فهد : إتحاؼ الػورى :  ٕٙٓ،  ٜٗٔ/  ٔالفاسي : شفاء الغراـ :  (ٕ 
،  ٕ، تهامػػة ، طعبػػد اهلل باسػػةمة : تػػاريخ الكعبػػة المعظمػػة ، عمارتهػػا وكسػػوتها وسػػدااتها 

  . ٖٖٕـ ، صػٜٔٛٔرػ/ٕٓٗٔ

وشػػبرا .   الحلػػر الشػػريؼ : رػػو لػػزء مػػف الكعبػػة  صػػرته  ػػريش فػػي باادهػػا ويبمػػغ سػػتة أذرع (ٖ 
 . ٕٓ/  ٔاألزر ي : أخبار مكة  ، 

 . ٕٔٗ/  ٖ،   إتحاؼ الورى، ابف فهد :  ٜٓٗ/  ٔ،  شفاء الغراـالفاسي :  (ٗ 
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 وسىج اٌىعثح : -3
مف مظارر ارتماـ سػةطيف المماليػؾ بمكػة المكرمػة ، حرصػهـ عمػى إرسػاؿ 
كسوة الكعبة ساويًا ، لما في الكسوة المشرفة مف إعةف السيادة الدياية عمى الحػـر 
 الشريؼ ، لذلؾ رفض سةطيف المماليؾ بشدة أي محاولة مف لااب أي مػف الممػوؾ
سػػواء مػػف ممػػوؾ الػػيمف أو التتػػار  سرسػػاؿ الكسػػوة إلػػى الكعبػػة ، و ػػد أصػػبم إرسػػاؿ 
الكسوة ساويًا تقميػدًا اتبعػه سػةطيف المماليػؾ ، وكػاف الػذي يحمػؿ الكسػوة إلػى مكػة 
رػػو أميػػر الحػػج المصػػري ماػػذ عهػػد السػػمطاف الظػػارر بيبػػرس الػػذي أرسػػؿ فػػي سػػاة 

والزيػػوت والبخػػور بصػػحبة أميػػر ـ ( كسػػوة الكعبػػة ومعهػػا الشػػموع ٖٕٙٔرػػػ   ٕٙٙ
، واسػتمر رػذا التقميػد حتػى اهايػة  (ٔ الحج  الطواشي لماؿ الديف محسف الصالحي 

 . (ٕ العصر الممموكي 
وكسػػػػوة الكعبػػػػة المشػػػػرفة كااػػػػت تتاػػػػاوؿ كسػػػػوتها الداخميػػػػة والخارليػػػػة ، 
 فالخارلية كاات تلدد كؿ عاـ ، بسبب تعرضها لحرارة الشمس ، فتفقد زراء لواهػا ،
وأما الداخمية فة تلدد حتى تبمى ، ومادة اسػيج الكسػوة الداخميػة كااػت مػف الحريػر 
األحمر المذرب ، وتكتب فيها بعض ابيات القرآاية ، أما الخارلية فهي مف الحريػر 
األسود تكسو الكعبة مف أعمى إلى أسفؿ ، ولها طراز مدور مف لهة األرض عرضه 

 . (ٖ السمطاف     ما يكتب عميه إرداءذراعاف تكتب عميه آيات  رآاية ، ك
و د أو ؼ السةطيف عمى كسوة الكعبػة األو ػاؼ العظيمػة ، وبعػد أف ضػعؼ 

                                           

ف الالمي الطواشػي ورػو شػيخ خػدـ المسػلد الابػوي ، و ػد رو : محسف لماؿ الديف الصالحي (ٔ 
الابػوي . السػخاوي    رافؽ القاضي شمس الديف ومعه اللماؿ والرلاؿ وابالت لعمارة المسػلد

 . ٜٗٗ/  ٖ: التحفة المطيفة ، 

،  ٚٔٔ،  ٗٔٔ، المقريػػزي : الػػذرب المسػػبوؾ ، صػػػ ٖٔ/  ٘القمقشػػادى : صػػبم األعشػػى ،  (ٕ 
 . ٜٔ، السخاوي : التبر المسبوؾ ، صػ ٜ٘ٔ/  ٔللميف ، الفاسي : العقد ا

  . ٜٙ٘/  ٖ، ابف فهد : إتحاؼ الورى ،  ٕٔٓ/  ٔالفاسي : شفاء الغراـ ،  (ٖ 
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ٖٖٖٔ 

 . (ٔ ريع الو ؼ عف الوفاء بحالاتها ، كسورا مف أموالهـ 
وكػػاف المتػػولي ألمػػر رػػذه الكسػػوة الزياػػي عبػػد الباسػػط اػػاظر الليػػوش سػػاة 

 . (ٕ رسباي ـ ( في عهد السمطاف األشرؼ بٕٕٗٔرػ   ٕٙٛ
واستحدث في العهد الممموكي كسوة الحلر الشريؼ ؛ فقد وصػمت مػع أميػر 

ـ ( كسػػوة لػػداخؿ الحلػػر الشػػريؼ ولكػػف لػػـ يمػػبس بهػػا ٛٗٗٔرػػػ   ٕ٘ٛالحػػج سػػاة 
ـ ( حتػى  ػدـ أميػر ٜٗٗٔرػػ   ٖ٘ٛالحلر الشريؼ بؿ احتفظ بها إلى العاـ التالي 

 . (ٖ الحج ومعه تكممة لهذه الكسوة 
أمير الحج بحمؿ كسوة الكعبة والحلػر الشػريؼ ، بػؿ أحيااػًا كػاف ولـ يكتؼ 

رػػ   ٕٜٚيحمؿ بعض الكساوي والستادر التي تهػديها اسػاء السػةطيف ، ففػي سػاة 
ـ ( لهزت أخت السمطاف بر وؽ كسوة افيسػة لمحلػر الشػريؼ وسػتارة  يمػة ٜٖٔٔ

طاة ، وأرسػمت لمباب ، وكاات  د اذرت أف تصاع ذلؾ إف عاد أخورا بر وؽ إلى السم
 . (ٗ الكسوة والستارة في موكب حافؿ مع أمير الحج 

وعادما تصؿ كسوة الكعبة إلى مكة ، يتـ اسػتقبالها فػي حفػؿ بهػيج ، وكػاف 
رػػ   ٖٛٛأمير الحج رو الذي يااؿ شرؼ تعميؽ كسوة الكعبة ، كما حػدث فػي سػاة 

ؿ حضػػره ـ ( حيػػث عمقػػت كسػػوة لديػػدة أرسػػمها السػػمطاف  ايتبػػاي فػػي احتفػػاٛٚٗٔ
وعػدد  (٘ الشريؼ محمد بف بركات أميػر مكػة وأميػر الحػج األميػر  لمػاس الظػارري 

                                           

، إبػراريـ رفعػػت:  ٗٗٔ، الاهروالػػي : اسعػةـ ، صػػػ ٕٖٓ/  ٗالقمقشػادى : صػػبم األعشػى ،  (ٔ 
 . ٗٛٔ/  ٔمرآة الحرميف ، 

 . ٕٛٗ/  ٕ، السالاري : ماادم الكـر ،  ٕٕٚ/  ٔ،  الفاسي : العقد اللميف (ٕ 

 . ٖٕٙ، الاهروالي : اسعةـ ، صػ ٕٚٛ،  ٕٓٛ/  ٗابف فهد : إتحاؼ الورى :  (ٖ 

  . ٕٚٔ/  ٕٔ، ابف تغري بردي : الالـو ، ٜٔٙ، صػ ٖ، ؽ ٖالمقريزي : السموؾ ، لػ (ٗ 

أحػد مقػدمي األلػوؼ ، وابػف عػـ رو :  لمػاس بػف عبػد اهلل الظػارري الممقػب بسػيؼ الػديف ،  (٘ 
 . ٜٗٔ/  ٖالظارر بر وؽ ، توفى بعد التسعيف ولماامادة . ابف إياس : بدادع الزرور ، 
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ٖٖٔٗ 

 . (ٔ مف األعياف واألمراء 
 اٌىظائف اٌدٌٍٕح :

تعػػددت الوظػػادؼ الديايػػة فػػي مكػػة وتاوعػػت وكػػاف معظمهػػا متعمػػؽ بالمسػػلد 
ـ الحراـ ، وكاات رذه الوظادؼ موضع رعاية وعااية أمراء الحج المصػري ، ألاهػـ رػ

تعييػاهـ ،   الذيف ييتوف بمراسػيـ تعييػاهـ وعػزلهـ ، وأحيااػًا رػـ الػذيف يتولػوف أمػر 
 فمف رذه الوظادؼ :

 إِاِح ادلسدد احلراَ : -1
كػػاف فػػي المسػػلد الحػػراـ فػػي العصػػر المممػػوكي أربعػػة أدمػػة كػػؿ إمػػاـ عمػػى 
ه مذرب مف المذارب األربعة ، وكاف لكػؿ إمػاـ مقػر يػؤدي فيػه الصػةة بيتبػاع مذربػ

يسػػمى مقػػاـ ، و ػػد كااػػت صػػةتهـ مرتبػػة فػػي الحػػـر الشػػريؼ بحيػػث يصػػمي اسمػػاـ 
الشافعي لـ الحافػي لػـ المػالكي لػـ الحابمػي ، ورػذا الترتيػب فػي لميػع الفػروض مػا 

، و ػػد  امػػت الدولػػة  (ٕ  عػػدا فػػرض المغػػرب فيصػػمي اللميػػع سػػويًا لضػػيؽ الو ػػت 
در مرسػػـو بػػذلؾ مػػف  بػػؿ بلمعهػػـ فػػي صػػةة المغػػرب عمػػى اسمػػاـ الشػػافعي و ػػد صػػ

ـ ( و ػػرأه أميػػر الحػػج عمػػى األشػػهاد ٛٓٗٔرػػػ   ٔٔٛالسػػمطاف الااصػػر فػػرج سػػاة 
                رػػٙٔٛواستمر العمؿ بذلؾ المرسػـو حتػى أبطػؿ بمرسػـو آخػر سػاة 

 . (ٖ ـ ( ٖٔٗٔ
وكػػاف تعيػػيف أحػػد األدمػػة فػػي أي مقػػاـ مػػف المقامػػات األربعػػة يػػتـ مػػف  بػػؿ 

ؿ بػذلؾ مرسػومًا يقػرأه أميػر الحػج بػالحـر الشػريؼ ، وكػاف السمطاف في مصػر ويرسػ
يحدث أف يتدخؿ أمير مكة بتعييف بعض األدمة ، ولكف األمر ييتي مف مصػر بػإ رار 

                                           

 . ٕٖ٘/  ٕ، ابف فهد : ياية المراـ ،  ٜٖٙ،  ٖٛٙ/  ٗابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (ٔ 

  . ٖٕٔصػ، ابف ظهيرة : اللامع المطيؼ ،  ٕٙٗ،  ٔٙٗ/  ٔالفاسي : شفاء الغراـ ،  (ٕ 

 . ٓٔٗ/  ٕابف ظهيرة : افس المصدر والصفحة ، السالاري : ماادم الكـر ،  (ٖ 
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ٖٖٔ٘ 

 . (ٔ ما يراه السمطاف مااسبًا 
الحػج   وكاف يصرؼ لكؿ إماـ راتب ساوي مف  بؿ الدولة يحممػه معػه أميػر 

 اؼ السةطيف والتي تصؿ إلػى أربعمادػة رذا باسضافة إلى ما خصص لهـ مف أو   ،
دررـ في الشهر ، و د يحصؿ أدمة المسػلد الحػراـ عمػى أمػواؿ مػف  بػؿ المتصػد يف 

ـ مبمغػًا مػف ـ ( حيػث اػاؿ كػؿ إمػاٚٓ٘ٔرػػ   ٖٜٔوأمراء الحج كما حدث فػي سػاة 
 . (ٕ أشرفييف الماؿ  در بديااريف 

 اخلغثاء : -2
لمسلد الحػراـ عمػى درلػة كبيػرة مػف كاف الخطباء في العصر الممموكي في ا

العمػـ والمعرفػة بػالعمـو الديايػة والمغويػة ، فقػػد كػااوا عممػاء ومحػدليف و ػراء وفقهػػاء 
ومفسريف ، و د كاف سةطيف المماليؾ في الغالب يتحروف الد ة في اختيار الخطيب 
بػًا إذا حدث تاافس عميها ، ويسيلوف عاه العمماء في مصر ، وكااوا يرسموف لهـ رات

مقابؿ  يامهـ بالخطبة ، وباسضافة إلى ما يتمقاه الخطيب مف مرتب مف الدولػة كػاف 
 . (ٖ يصؿ إليه أمواؿ مف بعض أمراء الحج 

وكاف الخطيب يتـ تعيياه بمرسـو صدر مف السمطاف ويالبًا مػا يحممػه أميػر 
ذا عػػػزؿ يصػػػدر بحقػػػه مرسػػػـو أيضػػػًا ،  الحػػػج الػػػذي يقػػػرأه فػػػي المسػػػلد الحػػػراـ ، وا 

                                           

،  ٕٚ/  ٗ، ابػػف فهػػد : إتحػػاؼ الػػورى ،  ٗٓٙ/  ٖ،  ٖ٘ٚ/  ٕالفاسػػي : العقػػد اللمػػيف ،  (ٔ 
 . ٛٚ/  ٜالسخاوي : الضوء الةمع ، 

ي ذيػؿ إتحػاؼ الػورى بيخبػار أـ ، ابف فهد : بموغ القرى ف ٖٛٓ/  ٙالفاسي : العقد اللميف ،  (ٕ 
/  ٔـ  ، ٕٕٓٓرػػ/ٕٕٗٔالقرى ، تحقيؽ : عبػد الػرحمف بػف أبػو الخيػور ، لامعػة أـ القػرى 

 . ٜٜ، راشد القحطااي : أو اؼ السمطاف األشرؼ ، صػ ٖٔٔ

ابػػف بطوطػػة : تحفػػة الاظػػار فػػي يرادػػب األمصػػار وعلادػػب األسػػفار ، المشػػهورة برحمػػة ابػػف  (ٖ 
  ٖٓٔ/  ٖلفاسي : العقد اللميف ، . ا ٘ٛٔـ ، صػٜٙٙٔير ، القاررة بطوطة ، دار التحر 
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ٖٖٔٙ 

 . (ٔ عضهـ بقي في ماصبه حتى وفاته وب
 اٌمضاء : -3

كاف القضاء في مكة يتبػع اظػاـ القضػاء فػي مصػر بحكػـ التبعيػة السياسػية 
   لمػػبةد ، لػػذلؾ كػػاف أيمػػب القضػػاة فػػي مكػػة عمػػى المػػذرب الشػػافعي كمػػا كػػاف فػػي 

، وكاف تعييف القضاة يتـ مف  بؿ السةطيف بعد استشارة كبار العمماء فػي  (ٕ مصر 
، وبعػد اختيػاره ُيرسػؿ مرسػـو بتعيياػه يقػرأ عمػى رؤوس األشػهاد بالمسػلد  (ٖ مصر 

الحراـ ، ويالبًا ما يحضر أمير مكة وعمية القـو مراسـ التعييف ، وبعد  ػراءة مرسػـو 
 . (ٗ القضاء       التعييف يمبس خمعة تفد إليه مف مصر دليًة عمى توليته

بؿ بعض أمراء الحج الػذيف يوكػؿ إلػيهـ وأحيااًا كاف يتـ تعييف القاضي مف  
السمطاف تولية مف يراه أرًة لمقضاء ، وذلؾ إذا حػدث تاػافس كبيػر عمػى الماصػب ، 

، عاػدما عػزؿ القاضػي  (٘ ملاؿ ذلؾ ما فعمه أميػر الحػج المصػري طولػوف الااصػري 
 (ٔ ، وولػػي القضػػاء لمقاضػػي لمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف ظهيػػرة  (ٙ عػػز الػػديف الاػػويري 

                                           

 . ٜٕٗ/  ٗ، ابف فهد : إتحاؼ الورى ،  ٔٚ،  ٕٔ/  ٕالفاسي : افس المصدر ،   (ٔ 

، ابػػف  ٛٔ/  ٗ، العصػػامي : سػػمط الالػػوـ ،  ٕٔٔ/  ٚابػػف تغػػري بػػردي : الالػػوـ الزارػػرة ،  (ٕ 
 . ٕٖٔ، صػ ٔ، ؽ ٔإياس : بدادع الزرور ، لػ

 . ٗٓٔ/  ٖالفاسي : العقد اللميف ،  (ٖ 

 . ٕٔ٘/  ٖابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (ٗ 

رو : طولوف بف عبد اهلل بف عمي باشاه الظارري بر وؽ ، تولى مدياػة يػزة ، لػـ اسسػكادرية  (٘ 
، لـ أصبم مف كبار أمراء الدولة بمصر ، لـ اقؿ إلى صفد إلى أف  تػؿ فػي وا عػة كااػت بػيف 

ـ ( . ابػف تغػري بػردي : الػدليؿ ٘ٓٗٔرػػ   ٛٓٛادب حمب وبيف شيخ المحمودي ساة لااـ ا
 . ٖٗٚ/  ٔالشافي ، 

القرشػي كمػاؿ الػديف الاػويري المكػي الشػافعي   زرو : محمد بف أحمد بف محمد بػف عبػد العزيػ (ٙ 
ـ ( بطيبة واشي بها ، سمع مف عدد مف العمماء وتفقه مدة طويمػة ٖٖٚٔرػ   ٘ٚٚولد ساة 
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ٖٖٔٚ 

 . (ٕ ـ ( ٖٓٗٔرػ   ٙٓٛالخةؼ بياهما ، وذلؾ في ساة بسبب 
 ادلؤذٔىْ : -4

مػػػف الوظػػػادؼ الديايػػػة فػػػي المسػػػلد الحػػػراـ وظيفػػػة المػػػؤذف ، وكػػػاف تعيػػػيف 
الباش     المؤذف وعزله بيد القاضي الشافعي بمكة ، وأحيااًا يتـ رذا مف  بؿ األمير

 . (ٗ المقيـ بمكة  (ٖ 
لمػػؤرميف عمميػػًا وديايػػًا ، وذلػػؾ بحكػػـ أاهػػـ وكػػاف اختيػػار المػػؤذايف يػػتـ مػػف ا

يعممػػوف فػػي أعظػػـ مسػػلد فػػي العػػالـ ورػػو المسػػلد الحػػراـ ، وكػػاف عػػدد المػػؤذايف 
بالمسلد خمسة ، أربعة مؤذايف في الم ذف والخامس رديسهـ عمى بدر زمـز ، ورػو 

                                                                                                           

ـ ( ، وبعػد وفػاة والػده واله ٜٖٗٔرػػ   ٜٚٚااب ألبيه في الخطابة ، وااب في الحكـ سػاة ، 
ـ ( بػيمر أميػر الحػج المصػري ٖٓٗٔرػػ   ٙٓٛالسمطاف  ضػاء مكػة وخطابتهػا ، عػزؿ سػاة 

ـ ( ٚٔٗٔ                  رػػ ٕٓٛـ ( ، تػوفى سػاة ٗٓٗٔرػ  ٚٓٛطولوف لـ أعيد ساة 
 . ٕٛٛ/  ٚ  مر ،بمكة . ابف حلر : إاباء الغ

رو : محمد بف عبد اهلل بف ظهيرة بػف أحمػد بػف عطيػة المخزومػي الشػافعي ، األمػاـ العةمػة  (ٔ 
الحافظ  اضي مكػة وخطيبهػا ، واػاظر الحػـر الشػريؼ ، وتػولى الحسػبة واظػر األو ػاؼ ، ولػد 

ـ ( بمكػة واشػي بهػا ، وتفقػه عمػى فقهػاء مكػة ، وبػرع فػي عمػـو عػدة ٖٓ٘ٔرػػ   ٔ٘ٚساة 
ابػػف فهػػد الهاشػػمي : لحػػظ   ـ ( .ٗٔٗٔرػػػ   ٚٔٛاهػػا الحػػديث والفقػػه ، تػػوفى بمكػػة سػػاة م

ـ ، ٜٜٛٔرػػػ / ٜٔٗٔ،  ٔاأللحػػاظ بػػذيؿ طبقػػات الحفػػاظ ، دار الكتػػب العمميػػة ، بيػػروت ، ط
 . ٚٙٔصػ

 . ٖٚٗ/  ٗابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (ٕ 

طاف المممػػوكي ، حيػػث لعػػؿ األميػػر البػػاش : رػػو ردػػيس العسػػكر المقػػيـ بمكػػة مػػف  بػػؿ السػػم (ٖ 
سةطيف المماليؾ ملموعة مف اللاد تقيـ بمكة ولعموا لهـ رديسًا ، والبػاش اسػـ لوظيفػة فػي 
العصػػر المممػػوكي تعاػػي ردػػيس اللاػػد ، وذلػػؾ إذا كػػاف عػػدد اللاػػد مادػػة يكػػوف رديسػػهـ بػػاش  

 . ٖٜٕ/  ٔحسف الباشا : الفاوف اسسةمية ، 

 . ٕٓٙ،  ٜ٘٘/  ٕابف فهد : ياية المراـ ،  (ٗ 
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ٖٖٔٛ 

 . (ٔ الذي يبدأ باألذاف لـ يتبعه سادر المؤذايف 
، فقػد كػااوا يحصػموف عمػى خمسػيف دررمػًا أما عف مرتبات رػؤالء المػؤذايف 

 . (ٕ مف  بؿ الدولة ، باسضافة إلى ما كااوا يحصموف عميه مف أمواؿ األو اؼ 
 اٌثىاتىْ : -5

كاف بالمسلد الحراـ تسعة عشر بابًا يدخؿ ماها زوار المسلد ، وكػاف لهػذه 
مػؿ إضػافي األبواب بوابوف يقوموف بحفظها ، وكاات رذه الوظيفة في بداية األمر ع

يساد إلى عمماء مكة وفقهادها و ضاتها ، خاصة أاػه ال تولػد حالػة ُممحػة سيػةؽ 
 (ٖ المسلد حيث تبقى في األيمب مفتوحة لكلرة المصميف والزادػريف فػي كػؿ األو ػات 

. 
ورذا األمر لعؿ رؤالء البوابيف يهمموف في أداء وظيفتهـ ، وياشغموف عاها 

مر الذي لعؿ أمير الحج بيسؽ الظارري يةحظ إرماؿ بوظادفهـ العممية األخرى ، األ
رػػ   ٗٓٛالبوابيف ألبػواب المسػلد ، فطمػب مػاهـ مةزمػة األبػواب ، وذلػؾ فػي سػاة 

. ومػػع تكػػرار إرمػػاؿ أبػػواب المسػػلد مػػف  بػػؿ البػػوابيف   ػػررت الدولػػة (ٗ ـ ( ٔٓٗٔ
اب ، عػػزلهـ ، وتوليػػة أاػػاس متفػػرييف لهػػذا العمػػؿ ، فػػتـ تعيػػيف بػػواب خػػاص لكػػؿ بػػ

وحدد له العمؿ الذي يقـو به ، ورو حراسته مف الداخميف لغير العبادة  ومػف الػدواب 
، وتاظيؼ الباب وكاسه ورشه بالماء ، وعدـ مغادرة الباب ليًة وال اهارًا ، وكاف رذا 

ـ ( ، وفي المقابؿ كاف البواب يحصؿ عمى راتب خػاص ٕٙٗٔرػ   ٖٓٛالقرار ساة 

                                           

، راشػػػد  ٕٙٔ، ابػػػف ظهيػػػرة : اللػػػامع المطيػػػؼ ، صػػػػ ٙ٘ٗ/  ٔالفاسػػػي : شػػػفاء الغػػػراـ ،  (ٔ 
  . ٖٕ٘القحطااي : أو اؼ السمطاف األشرؼ شعباف ، صػ

 .ٖٕ٘، راشد القحطااي : مرلع سابؽ ، صػ ٕٚٗ/  ٕالسخاوي : الضوء الةمع ،  (ٕ 

 . ٘ٗٙ/  ٖابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (ٖ 

 . ٖٕٗ، صػ ٘ٗٙ/  ٖابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (ٗ 
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ٖٖٜٔ 

 . (ٔ أشرفية مف األو اؼ المخصصة لمحرميف كؿ عاـ  دره عشرة درارـ 
 : (2)اٌغىافح  -6

لػػـ تعػػرؼ رػػذه الوظيفػػة  بػػؿ عصػػر دولػػة المماليػػؾ اللراكسػػة ، وذلػػؾ ألاهػػـ 
بسبب لهمهـ بالمغة العربية ، ولدوا أافسهـ بحالة إلى مف يمقاهـ األدعية الميلورة 

اتخػذ مطوفػًا  ( فػي الحػج ، ويرشػدرـ إلػى مااسػؾ الحػج ، وأوؿ مػف عف الابػي   
اـ القاضي بررػاف ػػـ (  ٓٛٗٔرػ   ٗٛٛة ػػج ساػػالسمطاف  ايتباي ، وذلؾ عادما ح

. وماػذ ذلػؾ  (ٗ ه وتمقياػه األدعيػة فػي الطػواؼ والسػعي ػػػبتطويف (ٖ الديف بف ظهيرة 
الو ت أصبم اتخاذ مطوؼ عادة عاد  سةطيف المماليؾ وبعض أمراء الحػج  ، ففػي 

، مطوفػػػًا لتعريفػػػه  (٘ اتخػػػذ  أميػػػر الحػػػج طومػػػاف بػػػاي ـ ( ٔٔ٘ٔرػػػػ   ٜٚٔسػػػاة 
                                           

   . ٘ٗٙ/  ٖابف فهد : مصدر سابؽ ،  (ٔ 

   . ٕٕٕ/  ٛالطوافة : ميخوذة مف الفعؿ طاؼ أي در حوؿ البيت الحراـ .ابف ماظور : لساف العرب ،  (ٕ 

قرشػي المكػي ، رو : إبراريـ بف عمي بف محمد بف محمػد بػف حسػيف بػف عمػي بػف أحمػد بػف عطيػة بػف ظهيػرة ال (ٖ 
ـ ( وأخػػذ العمػػـ عػػف عمػػه القاضػػي أبػػي السػػعادات وييػػره ، وبػػرع فػػي الفاػػوف ، تػػولى ٕٔٗٔرػػػ   ٕ٘ٛولػػد سػػاة 

ـ ( . السػيوطي : اظػـ العقيػاف فػي أعيػاف األعيػاف ، ٙٛٗٔرػػ   ٜٔٛ ضاء مكة احو لةليف ساة ، مػات سػاة 
 . ٕٓ – ٚٔتحقيؽ : فيميب حتى ، المكتبة العممية  ، بيروت    د.ت ( ، صػ

، العصػامي : سػمط  ٕٓ٘، الاهروالػي : اسعػةـ ، صػػ ٙٗٙ/  ٕابف فهد : إتحػاؼ الػورى ،  (ٗ 
 . ٙٗ/  ٗالالوـ ، 

رو : األشرؼ طوماف باي آخر مموؾ اللراكسة بمصر ، اشتراه  ااصػوه الغػوري ، و دمػه إلػى  (٘ 
، ولمػا آلػت السػمطاة  األشرؼ  ايتباي ، فممػا ولػي الااصػر محمػد بػف  ايتبػاي أعتقػه ، فتر ػى

رػػ   ٕٕٜلمغوري ، لعمه دوادارًا كبيرًا ، وبعػد مقتػؿ الغػوري تػولى طومػاف بػاي السػمطاة سػاة 
ـ ( و ػػاوـ زحػػؼ السػػمطاف سػػميـ العلمػػااي عمػػى مصػػر وحاربػػه فػػي مو عػػة الريداايػػة ، ٙٔ٘ٔ

ـ ( ٚٔ٘ٔرػػػ   ٖٕٜمػػػه السمطػػػاف سػػميـ ساػػػة فهػػـز ورػػرب إلػػى الباديػػة فقػػبض عميػػه ، و ت
وبموتػػه ااتهػػت دولػػة المماليػػؾ . الغػػزي : الكواكػػب السػػادرة بيعيػػاف المادػػة العاشػػرة ، تحقيػػؽ : 

،  ٕٓٔ/  ٔـ ، ٜٜٚٔرػػػػ/ ٛٔٗٔ،  ٔخميػػػؿ الماصػػػور ، دار الكتػػػب العمميػػػة ، بيػػػروت ، ط
 . ٕٛ٘، الاهروالي : اسعةـ ، صػ ٕٔٔ
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 . (ٔ المااسؾ واألدعية 
 اٌسماٌح . -7

كاات السقاية عبارة عف بااء مربػع الشػكؿ بلػوار بدػر زمػـز ومسػقوؼ بقبػة  
وبداخؿ رذا البااء بركة تم  مف بدر زمـز ، وبخارج البااء المربع حوضاف مف رخاـ 

تخفيؼ الزحاـ عػف بدػر زمػـز مػف كلػرة الحلػاج ، ، وكاف الغرض مف رذا البااء رو 
 . (ٕ باسضافة إلى إمكااية إضافة السكر والعسؿ عمي الماء  لحلاج بيت اهلل الحراـ 

و د كاف متولي أمر السقاية يتـ اختياره عف طريؽ الخميفػة العباسػي المقػيـ 
اػتهـ سػقي بالقاررة ، وكاف يساعد القػادـ بػيمر السػقاية عػدد مػف القػادميف الػذيف مه

. وكاف ارتـ أمػراء الحػج المصػري بهػذه  (ٖ الااس في المسلد الحراـ وألااء الطواؼ 
الوظيفػة فخصصػػوا لهػػا بعػػض أو ػافهـ  ، مػػف ذلػػؾ مػػا خصصػه أميػػر الحػػج السػػيفي 
أتيمش في حلة و فه ، فقد خصص مبمغ لةلػيف دررمػًا اقػرة يصػرؼ فػي لمػف مػاء 

ف دوارؽ فخػػار ، وألػػرة تسػػبيمه   أي عػػذب ، وألػػرة اقػػؿ مػػاء مػػف بدػػر زمػػـز ، ولمػػ
 .(ٗ تبريده بوضعه في السبيؿ ( في الحـر الشريؼ المكي 

       رػػٜٚٔٔكما حددت وليقة و ؼ األمير طوماف بػاي أميػر الحػج سػاة 
ـ (  بؿ أف يمي السمطاة ، مقػدار مػا يافػؽ عمػى السػقاية ورػو صػرؼ عشػرة ٔٔ٘ٔ

مف يممؤرا مف ماء زمـز أو مػف ييررػا داااير كؿ ساة رةلية لشراء عشرة دوارؽ ول
.  كػؿ  (٘ الشػريؼ      طواؿ الساة بعد تبريدرا وتسػبيمها لمخػاص والعػاـ فػي الحػـر

                                           

 . ٖٓ٘/  ٔابف فهد : بموغ القرى ،  (ٔ 

  . ٓ٘/  ٖ، السالاري : ماادم الكـر ،  ٛٗٔبوؾ ، صػالسخاوي : التبر المس (ٕ 

 . ٚ٘٘/  ٗابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (ٖ 

ؽ ( أو ػاؼ  ٖٗٔٔوليقة و ؼ األمير السيفي أيتمش بف عبد اهلل الظارري ، ر ػـ الوليقػة     (ٗ 
 مكرر.

 ( دار الكتب المصرية . ٕٛٛوليقة و ؼ األمير طوماف باي ، ر ـ الوليقة    (٘ 
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 رذا يدؿ عمى مدى ارتماـ أمراء الحج المصري بالسقاية وموظفيها .
 : (1)دور أِراء احلح ادلصري يف إزاٌح اٌثدع 

ييػر مشػروعة ، كػاف  ظهرت في مكة خةؿ العصر المممػوكي مظػارر ديايػة
يمارسػػها الاػػاس مػػع ولػػود عػػدد كبيػػر مػػف العممػػاء والفقهػػاء ، ولػػـ تكػػف معظػػـ رػػذه 
امػػػا ظهػػػر أكلررػػػا فػػػي عصػػػور سػػػابقة ،  المظػػػارر بػػػدأت فػػػي العصػػػر المممػػػوكي ، وا 
واسػػتمرت خػػةؿ العصػػر المممػػوكي ، و ػػد كػػاف مػػف العممػػاء مػػف ياكػػر رػػذه المظػػارر 

كف كاف في اللااب ابخر مف يرى أف القيػاـ ويعمؿ عمى حث الااس عمى تركها ، ول
بها دليؿ عمى العاطفػة الديايػة فيعمػؿ عمػى إ امتهػا ، وكػاف األمػر يحتػاج إلػى أمػراء 
أ وياء يعمموف عمى إزالتها ، وتملؿ ذلؾ في أمراء الحج المصػري ، ومػف رػذه البػدع 

: 
 تدعح اَذاْ : -1

يقػػـو بلااػػب ابذاف كػػاف المؤذاػػوف فػػي العصػػر المممػػوكي بالمسػػلد الحػػراـ 
اشاد المدادم بالماابر في آخر الميؿ و د أمررـ بذلؾ أمير الحػج  بالتسبيم والتهميؿ وا 

          رػػػػٛٔٛسػػػاة  (ٕ األميػػػر تػػػاـ الظػػػارري و ػػػاـ أميػػػر الحػػػج يشػػػبؾ الػػػدوادار 
ـ ( بإزالة رذه البدعة وأاكر عمى المؤذايف ما يفعمواه ، وذلؾ بعد أخذ الدعـ ٘ٔٗٔ

                                           

(   البدع : لمع ِبْدعة ، وري ما استحدث في الديف بعد اسكماؿ أو ما استحدث بعد الابػي  (ٔ 
 . ٖٗ/  ٔمف األرواء واألعماؿ . المعلـ الوسيط  ، 

رو : يشبؾ الدوادار بف عبد اهلل اللكمي أمير أخور كبير ، أصمه مف مماليؾ لكـ اادب حمب ، تػولى  (ٕ 
رػػ  ٕٓٛـ ( وفػي سػاة  ٘ٔٗٔرػػ   ٛٔٛخ ، توله أميرًا لممحمؿ ساةالدوادارية ، في دولة المؤيد شي

ـ ( ، بعد ااقضاء الموسـ وصػؿ إلػى المدياػة وفػر ماهػا إلػى العػراؽ ، لػـ عػاد إلػى مصػر فػي ٚٔٗٔ 
ـ ( وحػػػبس فػػػي ٕٔٗٔرػػػػ   ٕٗٛعهػػػد السػػػمطاف ططػػػر ، وولػػػي أميػػػر أخػػػور ،  ػػػبض عميػػػه سػػػاة 

           ـ ( . ابػػػف تغػػػري بػػػردي : الػػػدليؿ الشػػػافي ،ٜٕٗٔرػػػػ   ٖٖٛاسسػػػكادرية إلػػػى أف تػػػوفى بهػػػا سػػػاة 
 . ٕ٘ٚ/  ٜ، السخاوي : الضوء الةمع ،  ٚٛٚ/  ٕ
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ٖٖٕٕ 

 . (ٔ ولة ، و د ساعده عمى ذلؾ عدد مف الفقهاء في مكة ومصر مف  بؿ الد
ومػػف البػػدع التػػي ظهػػرت فػػي ابذاف بدعػػة ابذاف أ بحػػي عمػػى خيػػر العمػػؿ أ 

الػػذي ااتشػػػر فػػي مكػػة وكػػػاف لػػه مؤيػػدوف مػػػف  (ٕ تػػيلرًا بالمػػذرب الشػػػيعي الزيػػدي 
اصػػر األشػراؼ ملػؿ الشػريؼ ُرميلػه بػف أبػي امػي ، األمػر الػذي أيضػب السػمطاف الا

     رػػ ٕٙٚمحمد بف  ةووف فبعث بمرسـو مػع أميػر الحػج أريػوف الػدوادار سػاة 
خػػراج إمػػاـ الزيديػػة مػػف المسػػلد الحػػراـ ٕٖ٘ٔ ـ ( وأمػػره بتبطيػػؿ مقػػاـ الزيديػػة ، وا 

 . (ٖ إخرالًا عايفًا 
ـ (  ػاـ أميػر الحػج المصػري األميػر ركػف الػديف ٖٖ٘ٔرػػ   ٗ٘ٚوفي ساة 
ة مؤذف الزيدية بالضرب حتى الموت ، وذلػؾ مػف ألػؿ بمعا ب  (ٗ عمر شاه الحالب 

، ورذه الشدة مف لااب أمراء الحج مع الزيدية  (٘ القضاء عمى تمؾ البدع الماتشرة 
لعمت إماـ الزيدية يغير مو فػه ويعمػف توبتػه ، فعقػد لػه ملمػس فػي الحػـر الشػريؼ 

                                           

، ابػف العمػاد : شػذرات  ٖٜٖ/  ٚ، ابف حلػر : إابػاء الغمػر ،  ٕٕٙ/  ٖابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (ٔ 
  . ٜ٘ٔ/  ٚالذرب ، 

بف عمػي بػف الحسػيف بػف عمػي بػف أبػي طالػب ،  الزيدية إحدى فرؽ الشيعة الذيف يقولوف بإمامة زيد (ٕ 
و ػػد خػػرج زيػػد فػػي خةفػػة رشػػاـ بػػف عبػػد الممػػؾ ، ورػػـ ياقسػػموف إلػػى لػػةث فػػرؽ : اللاروديػػػة ، 
والسػػميمااية ، والابويػػة ، ورػػي أ ػػرب فػػرؽ الشػػيعة مػػف أرػػؿ السػػاة حيػػث تتصػػؼ باالعتػػداؿ والقصػػد 

            فػػػرؽ ، تحقيػػػؽ : محمػػػد محيػػػي الػػػديف واالبتعػػػاد عػػػف التطػػػرؼ والغمػػػو .  البغػػػدادي : الفػػػرؽ بػػػيف ال
 . ٖٗعبد الحميد ، مكتبة دار التراث ، القاررة ،   د.ت ( ، صػ

  . ٗٛٔ/  ٖ، ابف فهد : إتحاؼ الورى ،  ٜٛ/  ٙالفاسي : العقد اللميف ،  (ٖ 

  رو : زيف الديف عمر شاه الحالب الركاي ، اادب حمػاة ، وليهػا مػرتيف ، لػـ حلوبيػة دمشػؽ (ٗ 
، ابػػف  ٖٜٓ، صػػػ ٖ، ؽ ٕـ (  . المقريػػزي : السػػموؾ ، لػػػٜٖٙٔرػػػ   ٔٚٚتػػوفى بهػػا سػػاة 

 . ٚٓ٘/ٔتغري بردي : الدليؿ الشافي ، 

 . ٕ٘ٙ/  ٖ،  مصدر سابؽابف فهد :  (٘ 



 

  

 

 
                                             ف عبد الساترد/ حسف فرحا      الدور السياسي والحضاري ألمراء الحج المصري في مكة في العصر الممموكي  

 

ٖٖٕٖ 

ولماعة مف  (ٔ ـ ( حضره أمير الحج األمير عز الديف أزدمر ٖٗ٘ٔرػ   ٘٘ٚساة 
العمماء والفقهاء ، فتاب أماـ الملمس ، وتبػرأ مػف ذلػؾ المػذرب ، وتعهػد أف يواظػب 
ف خػػالؼ ذلػػؾ فيكػػوف لػػه العقػػاب  عمػػى صػػةة اللمعػػة واللماعػػة مػػع أدمػػة الحػػـر ، وا 

 . (ٕ الشديد 
 تدعح اٌعروج اٌىثمى وتدعح سرج اٌدٍٔا : -2

لكعبة المشرفة ، وري مف أشهر البدع وأضررا عمى المسمميف ما ابتدع في ا
ما سػمي بػالعروة الػولقى ، وسػرة الػدايا . أمػا بدعػة العػروة الػولقى : فقػد شػاع بػيف 
الااس أف بلدار الكعبة الغربي مف الداخؿ لزء عػاٍؿ بػه حمقػة تسػمى العػروة الػولقى 
مقابؿ بػاب الكعبػة ، فيخػذ الاػاس إذا دخمػوا البيػت الحػراـ يحػاولوف لمػس رػذا اللػزء 

، فتػزاحـ الاسػاء والرلػاؿ ورػذا ماكػر كبيػر ، وأمػا بدعػة سػرة الػدايا :  ومسؾ الحمقة
فهي عبارة عف مسمار وضع في وسط الكعبة ُسمي سرة الدايا وشاع بيف الااس أف 
مف يضع عميه سرته فقد وضع سرته عمى سرة الدايا ، فكاف الااس إذا دخموا الحػـر 

ار ، وكاف االعتقاد السػادد الشريؼ يكشفوف عف بطواهـ ويابطحوف عمى رذا المسم
بػيف الاػاس أف مػػف لمػس الحمقػة فقػػد استمسػؾ بػالعروة الػػولقى ، ومػف وضػع سػػرته 

 . (ٖ عمى المسمار فقد أعتؽ مف الاار 
رػػ ٔٓٚو د أزيمت راتاف البدعتاف عمى يد أمير الحج المصري ، ففػي سػاة 

ر محمػد بمػا ـ ( أخبر أمير الحج األمير بيبرس اللاشاكير السػمطاف الااصػٖٔٓٔ  
                                           

رػػ    ٜٙٚرو : عز الديف أزدمر الااصري ، تاقؿ في الخدـ إلى أف صار دوادارًا ، مػات سػاة  (ٔ 
 . ٕٕٗ/  ٔالدرر الكاماة ،   ـ ( .  ابف حلر :ٖٚٙٔ

 . ٕٙٙ،  ٕ٘ٙ/  ٖ،  مصدر سابؽابف فهد :  (ٕ 

، الطبػري :  ٖٓٔ، ابػف ظهيػرة : اللػامع المطيػؼ ، صػػ ٖٚٔ/  ٖابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (ٖ 
، يوسؼ أحمد : المحمؿ والحج ، مطبعة حلازي ، القاررة  ٕٓ٘القرى لقاصد أمر القرى ، صػ

  . ٕٙٓـ ، صػٖٜٚٔرػ / ٖٙ٘ٔ
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يحدث في مكة مف بدع ، فيرسؿ أوامره إليه بيف ال يترؾ مكة حتى يزيؿ مػا كػاف فػي 
الكعبة مما سموه العروة الولقى وأف ال يمس المسمار الذي يقاؿ له سرة الدايا وفعؿ 

 . (ٔ ما أمره به السمطاف ، فكاف رذا دور عظيـ ألمير الحج في إزالة الماكرات 
 :يف اٌصالج تادلسدد احلراَ  تدعح تعدد األئّح -3

يعتبر تعدد اسمامة في زماف ومكاف واحد بدعة وأمرًا اهى عاه الشرع ، ألاه 
يفصـ عرى الت لؼ ويقمؿ اللواب ، كما يفسػد حكمػة مشػروعية اللماعػة وخاصػة إذا 

ـ ( ٛٓٗٔ       رػػ ٔٔٛكاات فػي المسػلد الحػراـ ، و ػد أزيمػت رػذه البدعػة سػاة 
األمير أحمد بف لماؿ الديف االسػتادار ، حيػث أصػدر أوامػره إلػى  عمى يد أمير الحج

األدمة األربعة بعػدـ الصػةة ملتمعػيف خاصػة فػي صػةة المغػرب ، وذلػؾ لمػا يحػدث 
لممصػػػمييف مػػػف التبػػػاس أصػػػوات المبّمغػػػيف واخػػػتةؼ حركػػػات المصػػػميف  وأمػػػررـ أف 

حافيػػة والحاابمػػة يلتمعػوف عمػػى إمػاـ واحػػد رػو اسمػػاـ الشػافعي ويصػػمي المالكيػة وال
 . (ٕ خمفه 

ييػػر أف إلغػػاء رػػذه البدعػػة كػػاف مؤ تػػًا ، فقػػد فػػوض السػػمطاف المؤيػػد شػػيخ 
ـ ( بتبميغ أمره بيف األدمة اللةلة يصموف المغػرب ٖٔٗٔرػ   ٙٔٛأمير الحج ساة 

 . (ٖ لميعًا كما كااوا مف  بؿ 
ار الػذي ومف البدع التي أمر أمير الحج بإزالتها بدعة دخوؿ الاػاس إلػى الغػ

في لبؿ لور ، حيث اعتاد الااس عمى أف يدخموا مف الباب الضيؽ لغار لور ، ومع 
كلػػرة الاػػاس يحػػدث ااحبػػاس لهػػـ ، فػػيمر أميػػر الحػػج األميػػر بيسػػؽ الشػػيخي سػػاة 

                                           

 . ٖٓ٘/  ٔ، ابف حلر : الدرر ،  ٖٚٔ،  ٖٙٔ/  ٖ، مصدر سابؽ ابف فهد :  (ٔ 

، ابػػف  ٙٙٗ/  ٖ، ابػػف فهػػد : إتحػػاؼ الػػورى ،  ٕ٘ٗ،  ٕٗٗ/  ٔالفاسػػي : شػػفاء الغػػراـ ،  (ٕ 
 . ٖٖٔ،  ٕٖٔظهيرة : اللامع المطيؼ ، صػ

  . ٜٓ٘/  ٖ،  مصدر سابؽ ، ابف فهد :  ٕ٘ٗ/  ٔ،  مصدر سابؽ الفاسي :  (ٖ 



 

  

 

 
                                             ف عبد الساترد/ حسف فرحا      الدور السياسي والحضاري ألمراء الحج المصري في مكة في العصر الممموكي  

 

ٖٖٕ٘ 

 . (ٔ ـ ( بسد رذا الباب ٖٚٓٔرػ   ٓٔٛ
ومػػف الماكػػرات التػػي أزالهػػا األميػػر بيسػػؽ الشػػيخي السػػوؽ الػػذي كػػاف فػػي 

الصػفا والمػروة ، وكػاف رػذا السػوؽ يعػوؽ الاػاس فػي أداء المااسػؾ ،  المسعى بػيف
، ييػر أف رػذا العمػؿ اسصػةحي مػف  بػؿ  (ٕ ـ ( ٔٓٗٔرػ   ٗٓٛفقاـ بإزالته ساة 

أمير الحج لـ يكتػب لػه الػدواـ واالسػتمرار فقػد عػاد السػوؽ مػرة أخػرى واسػتمر حتػى 
ـ ( ٚٔٗٔرػػػ   ٕٓٛ ورد مرسػػوـ مػػف السػػمطاف ألميػػر الحػػج يشػػبؾ الػػدوادار  سػػاة

 . (ٖ بماع البيع داخؿ المسلد الحراـ ، وماع اصب الصواويف داخمه 
ممػػا سػػبؽ يتضػػم لاػػا أف ألمػػراء الحػػج المصػػري دور مهػػـ فػػي إزالػػة البػػدع 

 والماكرات المستحدلة بمكة المكرمة .
 ثأًٍا : دور أِراء احلح ادلصري يف احلٍاج اٌعٍٍّح :

يػة ودايويػة ، لعمهػا كااػت لػزًء مػف الحكمػة لقد ألمر موسـ الحػج بفوادػد ديا
مف وراء تشريع الحج ولعمه أيامًا معدودة ، وأماكف محدودة ، أصبحت ماتدى عامًا 
يضـ المسمميف مػف شػتى بقػاع األرض عمػى اخػتةؼ ألااسػهـ ، ليتدارسػوا أحػوالهـ 

 بود ووفاؽ ، حيث تذوب الفوارؽ في رذا الموسـ العظيـ .
ااي ، لـ يكف رواد الحج ياسوف المعارؼ والعمـو التػي ومع رذا المقاء الروح

يسعوف إلى كسبها ، بؿ كلير ماهـ مف كاف يريب في الحج مػف ألػؿ تحصػيؿ العمػـ 
 .(ٗ عمى يد عالـ مشهور ذاع صيته في مكاف ما فربما ولده في موسـ الحج

                                           

ابػػف فهػػد :  ، ٕٜٖ/  ٖ، الفاسػػي : العقػػد اللمػػيف ،  ٜٓ،  ٜٛابػػف بطوطػػة : الرحمػػة ، صػػػ (ٔ 
 . ٛ٘ٗ/  ٖ،  مصدر سابؽ 

 . ٜٛ،  ٜٚ/  ٗ،  مصدر سابؽ ، الفاسي :  ٖٙٔ، صػ مصدر سابؽ ابف بطوطة :  (ٕ 
  .ٕٕٛ/  ٕ، ابف حلر : إاباء الغمر،  ٗ٘ٚ، صػ ٕ، ؽ ٗالمقريزي : السموؾ : لػ (ٖ 

رياـ عمي عيسى : الحج إلى الحلاز في العصػر المممػوكي ، معهػد ابداب الشػر ية ، بيػروت   (ٗ 
  . ٕٔٚـ ، صػٕٓٔٓرػ / ٖٔٗٔ
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ولقػػػد ارػػػتـ سػػػةطيف المماليػػػؾ بػػػالتعميـ فػػػي مكػػػة وذلػػػؾ بالسػػػماح بإ امػػػة 
التػػي كااػػت تاشػػر العمػـ بػػيف الاػػاس ، و ػػد سػارـ أمػػراء الحػػج فػػي إ امػػة  المؤسسػات

المؤسسات التعميمية وأو فػوا عميهػا األو ػاؼ التػي تسػاعد عمػي اسػتمراررا  فػي أداء 
دوررػػا ، و ػػد شػػممت رػػذه المؤسسػػات التعميميػػة المػػدارس ، واألربطػػة والدراسػػة فػػي 

 المسلد الحراـ وييررا .
 ادلدارش : 

ساسػػي مػػف إاشػػاء رػػذه المػػدارس رػػو تمقػػي العمػػـو الديايػػة كػػاف الهػػدؼ األ
المتفقػة مػع روح ذلػؾ العصػر وطبيعػة المكػاف ، وحػرص أصػحاب المػدارس عمػػى أف 
تكػػوف مةصػػقة لمحػػـر الشػػريؼ ، وذلػػؾ الرتبػػاطهـ الروحػػي بػػالحـر الشػػريؼ ، وطمبػػًا 

ا فػػي لملػػوبتهـ ومضػػاعفة ألػػررـ عاػػد اهلل تعػػالى ، وأف يسػػتمد روادرػػا  لػػوًا روحّيػػ
 رحاب الحـر الشريؼ. وأرـ رذه المدارس :

 ِدرسح دار اٌعدٍح : -1
تقع رذه المدرسة عمػى يسػار الػداخؿ إلػى المسػلد الحػراـ ، ورػي مكػاف دار 
العلمة الوا عة في اللااب الشمالي مف الحـر ، و د باارا أميػر الحػج األميػر أريػوف 

أريوف و فػًا فػي مصػر ،  ـ ( ، و د و ؼ عميها األميرٕٖٓٔرػ   ٕٓٚالاادب ساة 
 . (ٔ ولعؿ ااظره  اضي الحافية في القاررة 

ورػػذه المدرسػػة اسػػتولى عميهػػا األشػػراؼ أوالد رالػػم بػػف أبػػي امػػى ، ولكػػف 
الخراب  د حّؿ بها ، و د رممت عمػى يػد الشػريؼ أبػي مايػؼ لػار اهلل بػف حمػزة بػف 

                                           

، ابػف فهػد : إتحػاؼ الػورى ،  ٖٕ٘/  ٔ، شفاء الغراـ ،  ٚٔٔ/  ٔالفاسي : العقد اللميف ،  (ٔ 
ٖ  /ٔٚٓ .  
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دار الحػػػـر ـ ( وفػػػتم لهػػػا بابػػػًا لديػػػدًا فػػػي لػػػٖٚٛٔرػػػػ   ٜٛٚفػػػي سػػػاة  (ٔ رالػػػم 
 . (ٕ المةصؽ لها ، وعمؿ بها ستة شبابيؾ 

 ادلدرسح اٌثاسغٍح : -2
تاسب رذه المدرسة إلػى القاضػي الزياػي عبػد الباسػط اػاظر الليػوش ، فقػد 
كمؼ القاضي عبد الباسط استاداره بيف يقيـ له مدرسة بمكػة فو ػع اختيػاره عمػى دار 

ف باب العلمة بالمسلد الحػراـ خاصة بيبااء شريؼ مكة رالم بف أبي امى بالقرب م
ـ ( ، و ػػػد اشػػػتممت المدرسػػػة عمػػػى خػػػةوي لمفقػػػراء ٖٔٗٔرػػػػ   ٖ٘ٛوذلػػػؾ سػػػاة 

يسػػكاوف بهػػا ملػػؿ أيمػػب مػػدارس العصػػر الممػػوكي ، وباسضػػافة إلػػى ازدرػػار الحركػػة 
العممية بهذه المدرسة عمى يد كبار عمماء مكة وييررا ، فإاها كاات تستخدـ مسكاًا 

، واسػتمرت رػذه المدرسػة تػؤدي رسػالتها فتػرة طويمػة  (ٖ إلى مكة ل عياف القادميف 
، ويبػػدوا أاهػػا  (ٗ سػػخية      مػػف الػػزمف بسػػبب مػػا رصػػده لهػػا صػػاحبها مػػف أو ػػاؼ 

ـ ( ألف السالاري المتوفى في رذا العاـ ذكررا ٖٔٚٔرػ   ٕ٘ٔٔاستمرت إلى ساة 
 . (٘ ضمف مدارس مكة البا ية 

 ادلدرسح اٌسِاٍِح : -3
ع ػػػي تقػػػاـ ، ورػػػذه المدرسة إلى أميػر الحػج الطواشػي خشػقدـ الزمتاسب ر

                                           

، عظـ أمػره عاػد الاػاس ، ورمػـ رػذه المدرسػة  رو : لار اهلل بف حمزة بف رالم بف أبي امى (ٔ 
، الفاسػػي: العقػػد  ٓٛ/  ٕـ ( .ابػػف حلػػر : الػػدرر ، ٜٖ٘ٔرػػػ   ٜٛٚوعمررػػا ،  تػػؿ سػػاة 

 . ٜٖٙ/  ٖاللميف ، 

 . ٜٖٙ/  ٖ،  مصدر سابؽ ، ابف فهد :  ٘ٓٗالفاسي : افس المصدر واللزء ، صػ (ٕ 

                      ، السػػػالاري : ماػػػادم الكػػػـر ، ٖٗٔوالػػػي : اسعػػػةـ ، صػػػػ، الاهر  ٗٙ،  ٜ٘/  ٗابػػػف فهػػػد : إتحػػػاؼ الػػػورى ،  (ٖ 
ٕ  /ٖٗٚ . 

 . ٛٚٚ/  ٕابف فهد : بموغ القرى ،  (ٗ 

 . ٖٚٗ/  ٕماادم الكـر ،  (٘ 
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ـ ٖٔٗٔرػػ   ٖ٘ٛرر بها األمير خشقدـ ساة ػػد  ػػة ، و ػػة دار العلمػػاف مدرسػػبمك
ةوي ػػوخ ؿ بها صهريلًا للمع الماء مف سطم الحـر ،ػػة ولعػػف الصوفيػػا مػػ( شيخ
التػوريزي  الػذي بالمسػعى ، المعػروؼ بربػع  (ٔ ف الفقراء ، وو ؼ عميهػا الربػع ػػلسك

 . (ٖ لضماف استمراررا  (ٕ 
كما شارؾ أمراء الحج في بااء مدارس السةطيف ملؿ األمير ساقر اللمػالي 

ـ ٚٚٗٔ     رػػ ٕٛٛالذي بايت عمى يديه مدرسة السمطاف األشػرؼ  ايتبػاي سػاة 
 . (ٗ ( ، وكاات رذه المدرسة تدرس المذارب األربعة 

ذه المػػدارس تػػؤدي رسػػالتها التعميميػػة بااتظػػاـ ، وكػػاف يػػتـ اختيػػار وكااػػت رػػ
مدرسيها بعااية كبيػرة مػف  بػؿ أصػاحبها ، و ػد اشػتممت ولػادؽ و ػؼ رػذه المػدارس 
عمى الشروط الوالب توافررا فيمف يقوموف بالتدريس ومواعيد الدراسة وعدد الطةب 

درسػة دار العلمػة كػاف ومخصصات األساتذة والطػةب وييػر ذلػؾ مػف اللزديػات ، فم
التدريس فيهػا سػاددًا عمػى المػذرب الحافػي ، و ػاـ بالتػدريس بهػا كليػر مػف العممػاء 

ـ ( الػذي درس وأفتػى ، و ػد ٜٖ٘ٔرػػ / ٔٙٚماهـ يوسؼ بف الحسػف الحافػي  ت 

                                           
الربػػع : عبػػارة عػػف باػػاء كبيػػر مسػػتقؿ يتكػػوف مػػف أربعػػة أو خمسػػة أدوار ذات مػػدخؿ واحػػد يشػػمؿ عمػػى حواايػػت  (ٔ 

طبػػاؽ سػػكاية ذات مػػداخؿ مسػػتقمة يتكػػوف كػػؿ ماهػػا مػػف مسػػكف صػػغير بمرافقػػه معػػد لإليلػػار . ومخػػازف تعمورػػا 
   . ٚٔٔعاصـ رزؽ : معلـ مصطمحات العمارة ، صػ

ياسب رذا الربع إلى أبي بكر بػف محمػد بػف محمػد التبريػزي ، ويعػرؼ بػالاوريزي ، ولػد فػي بػةد العلػـ ، لػـ  ػدـ  (ٕ 
ريف سػػاة لػػـ اشػػترى بهػػا دارًا ، وولػػي وظيفػػة  شػػاد باػػدر لػػدة ، لػػـ تركهػػا القػػاررة ، ومكػػة ، وسػػكاها  ريػػب العشػػ

ـ ( .ابف فهد : الدر الكميف بذيؿ العقد اللميف فػي تػاريخ البمػد ٗ٘ٗٔرػ   ٜ٘ٛوسكف بالقاررة ، ومات بها ساة 
،  ٔاألمػػػػػيف ، تحقيػػػػػؽ : عبػػػػػد الممػػػػػؾ بػػػػػف درػػػػػيش ، دار خضػػػػػر لمطباعػػػػػة والاشػػػػػر ، بيػػػػػروت ، لباػػػػػاف ، ط

 . ٜٕٛٔ/  ٕـ ، ٕٔٓٓرػ/ٕٔٗٔ

 . ٗٙ/  ٗابف فهد : إتحاؼ الورى ،  (ٖ 

،  ٕٚٓ/  ٙ  ، السػػخاوي : الضػػوء الةمػػع ، ٕٔٙ واللػػزء ، صػػػابػػف فهػػد : افػػس المصػػدر  (ٗ 
 . ٕ٘ٔالاهروالي : اسعةـ صػ
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ـ ( ٖٚٚٔرػػػ / ٜٚٚ  ت  سػػكف بهػػذه المدرسػػة العػػالـ إبػػراريـ بػػف أحمػػد المصػػري
رػ ٖٙٚمكة أحمد بف عمي بف يوسؼ السلزي   ت ودرس بها أيضًا إماـ األحااؼ ب

ـ ( ، وألف رػػذه المدرسػػة كااػػت مقصػػورة عمػػى تػػدريس المػػذرب الحافػػي ، ٖٔٙٔ/ 
 . (ٔ فإف الذيف اشروا معارفهـ فيها كااوا مف األحااؼ 

وكػػاف لمملػػاوريف دور فػػي اشػػاط رػػذه المػػدارس ، ففػػي المدرسػػة الزماميػػة 
ـ ( ، وكػاف يلمػس ٙٗٗٔرػػ / ٓ٘ٛر   ت تولى التدريس فيها ابف لويػاف الملػاو 

لمتدريس بهذه المدرسة يـو األربعػاء مػف كػؿ أسػبوع ، ومػف الملػاوريف الػذيف تولػوا 
ـ ( ، وسػػكف رػػذه ٖٚٗٔرػػػ / ٛٚٛالتػػدريس بهػػذه المدرسػػة عمػػي بػػف أيػػوب   ت 

المدرسة أعداد كليرة مف العمماء والصالحيف ماهـ أحمد بف صػد ة الشػهاب القػارري 
 .  (ٕ ـ ( ، وييررـ كلير ٘ٓٗٔرػ    ٛٓٛي لاور بمكة ساة الحافي الذ
 األرتغح :

أسهمت األربطة التي أاشيرا أمراء الحج المصري في اشػاط الحركػة العمميػة 
، إذ لػػػـ تكػػػف األربطػػػة مػػػيوى لسػػػاكايها بمكػػػة فحسػػػب ، ولػػػـ تقتصػػػر عمػػػى الفقػػػراء 

ا العممػػاء الػػذيف والمسػػاكيف الػػذيف  صػػدورا بغيػػة تحصػػيؿ أ ػػواتهـ فقػػط ، بػػؿ ارتادرػػ
عقدوا في لاباتها الحمقات العممية ، واشروا معارفهـ فيها ، وتعمـ عمى أيديهـ عػدد 

 كبير مف طةب العمـ .
و ػػد شػػلع طػػةب العمػػـ عمػػى اس بػػاؿ عمػػى رػػذه األربطػػة  ربهػػا مػػف الحػػـر 

                                           

، ابػػػػف حلػػػػر :  ٘ٛٗ،  ٗٛٗ/  ٚ،  ٖٕٓ،  ٜٙٔ،  ٔٔٔ/  ٖالفاسػػػػي : العقػػػػد اللمػػػػيف ،  (ٔ 
 ،  ٖٛٓ – ٖٙٓ/  ٕ، ابػػػػف تغػػػػري بػػػػردي: الػػػػدليؿ الشػػػػافي ،  ٖٕٕ/  ٔ، الكاماػػػػة الػػػػدرر 

 . ٜٔٔ/  ٕالسخاوي : الضوء الةمع ، 

                   ،ٜٖٕ،  ٕٓٔ/  ٔ  ، السػػخاوي : الضػػػوء الةمػػػع ،  ٗٙ/  ٗابػػف فهػػػد : إتحػػاؼ الػػػورى ،  (ٕ 
ٖ  /ٕٔٔ .  
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، فػامت ت  (ٔ الشريؼ ، باسضافة إلى أف شػيخ الربػاط يالبػًا مػا يكػوف مػف سػاكايه 
ة القاضي ابػف عبػد الباسػط بالعممػاء والطػةب وازدرػرت الحمقػات العمميػة بهػا ، أربط

و د  اـ بالتدريس بهذه األربطة أشهر العمماء أملاؿ  اضي القضاة لػةؿ الػديف أبػو 
ـ ( الػػذي تػػولى التػػدريس ٙ٘ٗٔرػػػ / ٔٙٛالسػػعادات محمػػد المكػػي الشػػافعي     ت 

( واستمر في عطاده ما يربوا عمى  ـٖٔٗٔرػ    ٖ٘ٛبهذا الرباط ماذ إاشاده ساة 
 . (ٕ عاميف ، ومعه بعض أدمة المسلد الحراـ الذيف شهد لهـ بغزارة العمـ 

ومف األربطة التي أسهمت في الحركة العمميػة ربػاط الزماميػة الماسػوب إلػى 
أميػػر الحػػج خشػػقدـ زمػػاـ ابدر الشػػريفة ، ورػػذا الربػػاط مطػػؿ عمػػى المسػػلد الحػػراـ 

وكػػاف سػػبب اشػػاط رػػذا الربػػاط مػػا أواله لػػه صػػاحبه مػػف عاايػػة  والكعبػػة المشػػرفة ،
ورعاية وضحت في وليقة و فه التي اصػت عمػى تعيػيف شػيخ لمربػاط مػف أرػؿ العمػـ 
والديف ، وأف يرتب معه عشرة مف الطمبة الغرباء ليلمسوا حوله بعد صػةة العصػر ، 

هـ المػذكورة لػزءًا مػف عمى القارديف الربعات ليقرأوا فػي ربعػات (ٖ ويفرؽ خادـ الربعة 
القػػرآف ورػػو حزبػػاف ، وبعػػد  ػػراءتهـ يقػػرأ لةلػػة فػػيهـ سػػورة اسخػػةص والمعػػوذتيف 
والفاتحة ،وآخر سورة البقرة ، ويذكروف اهلل تعالى بعػد ذلػؾ  ويصػموف عمػى الابػي   

  لـ يبدأ أحدرـ بالدعاء مهديًا لواب ما  رأوا فػي صػحيفة الوا ػؼ ، ومػف بعػده ، )
مميف ، لـ ياصرفوف إلػى مقػر سػكاهـ بالربػاط ، ويكػرروف ذلػؾ يوميػًا ، ألموات المس

عػػدا أيػػاـ األعيػػاد ، ومقابػػؿ ذلػػؾ يقػػرر لهػػذا الشػػيخ أربعػػة عشػػر دياػػار مػػف الػػذرب 

                                           

 . ٛٓٚ/  ٕ،  مصدر سابؽ ابف تغري بردي :  (ٔ 

دحػػػةف :    ، ٖٕٕ،  ٕٕٕ/  ٜ، الضػػػوء الةمػػػع ،  ٖٕٔالتبػػػر المسػػػبوؾ ، صػػػػالسػػػخاوي : (ٕ 
  . ٘ٛخةصة الكةـ ، صػ

الربع : لمعه أرباع ورو لزء مف أربعػة ألػزاء ، والمقصػود ألػزاء القػرآف الكػريـ . الفيػومي :  (ٖ 
  . ٕٙٔ/ٔالمصباح الماير ، 
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األفموري كؿ شهر ، ولكؿ  ارئ مف القراء العشرة ، عشرة داااير مف الذرب األفموري 
شػػيخ الربػػاط بتعيػػيف إمػػاـ مليػػد شػػهريًا ، ولخػػادـ الربعػػة أفموريػػاف واصػػؼ ، ويقػػـو 

لقراءة القرآف يصمي بهػـ التػراويم فػي كػؿ سػاة ، وتعيػيف مكبِّػر ، ومقابػؿ ذلػؾ ييخػذ 
 (ٔ األماـ أفموريًا ولملا في كؿ شهر رمضاف ، وييخذ المكبِّػر اصػؼ مػا ييخػذه اسمػاـ 

. 
فهذا الاظاـ لعػؿ الربػاط حػافًة بالعممػاء والطػةب ، و ػد تػولى التػدريس فيػه 

رػػػ/ ٜ٘ٛ – ٘ٚٚشػػهر العممػػاء ملػػؿ الشػػيخ محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف الحسػػيف   أ
ـ ( الذي ااتشر عممه في مكة وخارلها ، األمر الذي لعؿ األميػر ٗ٘ٗٔ – ٖٖٚٔ

 . (ٕ خشقدـ يوليه مشيخة رذا الرباط 
دارس واألربطة التي كاف اظاـ الدراسػة فيهػا اظاميػًا حيػث وباسضافة إلى الم

كاف يّدرس فيها عػدة أسػاتذة ، ويقضػي الطػةب فيهػا سػاوات محػددة ، لػـ يخرلػوف 
، كػاف  (ٖ بإلازات مف مدرسيهـ توضم ما  رأوه ، لـ تفتم األبػواب لمتػدريس لغيػررـ 

حػج دروسػًا ، ففػي ال رااؾ دراسة بالمقامات األربعة بالحـر الشريؼ رتب فيهػا أمػراء
ـ ( رتػػب األميػػر أريػػوف الااصػػري درسػػًا لمحافيػػة ، ودروسػػًا ٕٖٓٔ  رػػػ ٕٓٚسػػاة 

بالمػدارس األخػػرى برواتػػب لابتػػة لػػرواد العمػػـ مػف عممادػػه وطةبػػه ، في بػػؿ عمػػى رػػذه 
الدروس العديد مػف طػةب العمػـ الػذيف صػرفوا رمهػـ إلػى تحصػيؿ المعػارؼ ، فكػااوا 

 . (ٗ وتحديلًا وتدريسًا أحفظ أرؿ زمااهـ عممًا 
                                           

 ( دار الولادؽ القومية . ٜٓلوليقة   وليقة و ؼ الزياي خشقدـ زماـ األدر الشريفة ، ر ـ ا (ٔ 

 – ٙٗٔ/  ٕـ ، ٜٔٙٔالشوكااي : البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السػابع ، القػاررة ،  (ٕ 
ٔٗٚ .  

                  ،  ٗٛ/  ٚ، السػػػػخاوي : الضػػػػوء الةمػػػػع ،  ٕٖٕ،  ٖٕٔ/  ٖالفاسػػػػي : العقػػػػد اللمػػػػيف ،  (ٖ 
ٜ  /ٜٔ .  

  . ٕٕٗ، السميماف : العة ات الحلازية المصرية ، صػ ٕٖٛ/  ٔاـ ، الفاسي : شفاء الغر  (ٗ 
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ومف الدروس التػي  رررػا أمػراء الحػج درس األميػر يمبغػا الخاصػكي ، وكػاف 
مػػف أرػػـ الػػدروس التػػي أفػػادت رواد العمػػـ بالمسػػلد الحػػراـ ، و ػػد  ػػرره يمبغػػا سػػاة 

ـ ( وخصصه لتدريس المذرب الحافي ألاه كاف يميؿ إليه ، وكػاف ٖٔٙٔرػ   ٖٙٚ
ار المػػذارب ػراسػػته ، والتػػذبت أعطياتػػه بعػػض أاصػػيلػػزؿ العطػػاء لمػػف يقػػـو عمػػى د

ى التػدريس فػي ػػػاألخرى ، فتحولػوا إلػى المػذرب الحافػي ، فكلػر عػدد الطػةب ، وتول
الحافػي                رذا الدرس الكلير مف العممػاء المشػهوريف بتػدريس المػذرب 

مكػة ، فهذه الدروس ساعدت عمى اشر العمػـ بػيف صػفوؼ المسػمميف مػف أباػاء  (ٔ 
 والوافديف إليها .

و د تبيف ممػا سػبؽ أف ألمػراء الحػج دور فػي ازدرػار الحركػة العمميػة ، بمػا 
وفػػروه مػػف رعايػػة لمعممػػاء والطػػةب ،وبمػػا خصصػػوا مػػف أو ػػاؼ عمػػى المؤسسػػات 

 العممية ضمات لطةب العمـ  وسادؿ معيشتهـ وأماكف تعميمهـ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 . ٕٚٔ،  ٙٔ/  ٔ، ابف حلر : إاباء الغمر ،  ٕٜٕ،  ٜٕٔ/  ٕالفاسي : العقد اللميف ،  (ٔ 
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 خامتح
 ف استخمص العديد مف الاتادج  :مف خةؿ الدراسة السابقة يمكف أ

كػػاف سػػةطيف المماليػػؾ  يبحلػػوف عػػف المسػػتحقيف واألكفػػاء لواليػػة إمػػرة الحػػج ؛  -ٔ
ألاػػه ماصػػب لميػػؿ وابيػػؿ ، يلتمػػع تحػػت إمرتػػه العممػػاء والفقهػػاء ، واألوليػػاء ، 
والقوي والضعيؼ ، والرلاؿ والاساء ؛ لػذلؾ كػااوا يختػاروف  مػف لبتػت اسػتقامة 

 . في دياه وأفعالهأحواله ، واختبر 
كاف تحرؾ  افمة الحج معااه ااتقاؿ ملتمػع بكاممػه ، وأميػر الحػج بصػفته رديسػًا  -2

عميه مسدولية عظيمة تتطمب لهدًا شا ًا ، وعمًة متواصػًة ، ولتعػدد مسػدولياته 
كاف البد له مف معاوايف   موظفيف ( يساعدواه في مختمؼ مهامه حتى يتساى 

لػه ، لػذا فقػد اشػتممت  افمػة الحػج عمػى العديػد مػف له إالاز عممه عمى أكمؿ و 
كمػػا كػػاف يسػػاعد أميػػر ،  المػػوظفيف ، لمقيػػاـ بالمهػػاـ المتاوعػػة المتعمقػػة بالقافمػػة

الحج في تلهيز  افمة الحج أكابر األمراء واألعياف والوزراء ، فقد كااوا يقػدموف 
في طريؽ ركػب له األمواؿ والهدايا واألعطيات لتوزيعها عمى األعراب الماتشريف 

 .الحلاج ولمف يستحؽ مف المحتاليف

إف خػػػروج المحمػػػؿ مػػػف المااسػػػبات اللميمػػػة القػػػدر التػػػي اختصػػػت بهػػػا مصػػػر  -3
اسسةمية ، واستمر المصريوف في االحتفاؿ بتكريـ محمؿ الحج ، وعرض كسوة 
الكعبػػػة فػػػي مهرلػػػاف صػػػاخب رادػػػع المةمػػػم والماػػػاظر ، يحضػػػره كبػػػار األمػػػراء 

ألفَّ المحمػػؿ لػػـ يكػػف فقػػط ، ، ويطػػوؼ الموكػػب شػػوارع القػػاررةوالعممػػاء والقضػػاة 
اما كاف رمزًا لسػيادة مصػر عمػى الحلػاز  عبارة عف لمؿ يحمؿ كسوة الكعبة ، وا 
، ورمػػزًا لعظمػػة وريبػػة السػػمطاف ، فهػػو سػػفير مصػػر فػػي مكػػة و ػػت الحػػج حيػػث 
يلتمع المسمموف في كؿ مكاف ؛ فقد بمغ المحمؿ المصري في العصر الممموكي 
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مػػف الاظػػاـ والد ػػة فػػي تكوياػػه وتقسػػيمه ، مػػا لعمػػه أشػػبه بلػػيش عسػػكري فػػي 
 صرامته ود ة اظامه .

كاف أمير الحج المصري أ ػوى أميػر حػج يصػؿ إلػى أرض الحػرميف ، ألاػه يملػؿ  -4
الدولة الممموكية التػي تزعمػت السػيطرة عمػى الحلػاز عامػة ، لػذلؾ كػاف أشػراؼ 

وفػػي المقابػػؿ كػػاف أميػػر الحػػج  مكػػة يخطبػػوف مودتػػه ويعممػػوف عمػػى إرضػػاده ،
المصري يحمؿ إلػى أشػراؼ مكػة الكليػر مػف الهػدايا والمػام والتشػاريؼ واألمػواؿ 
المخصصة لمحرميف الشريفيف ، فضًة عف المكاف ت الفورية التي تقػدـ لشػريؼ 

وكااػت العة ػػة بػيف أميػػر الحػج المصػري وأشػػراؼ مكػة ، تتػػيرلم  ، مكػة وألوالده
ذا حػدث صػداـ ومااوشػات كااػت تػؤدي إلػى رػةؾ الكليػر بيف الػود والصػداـ ، و  ا 

مف أرػؿ مكػة والػزوار والحلػاج والتلػار ، وفسػاد الممتمكػات ، واهػب الخيػرات ، 
وكاف رذا يحدث عمى أرض الحػـر وعاػد تيديػة الفريضػة ، ممػا يػدؿ عمػى ييػاب 
األحكاـ الشرعية وتلاوزرا مػف  بػؿ أميػر الحػج المصػري وأشػراؼ مكػة مػف ألػؿ 

 لسيطرة وترسيخ الافوذ السياسي في مكة . فرض ا

واظرًا لتعدد أمػراء الحػج القػادميف مػف مصػر والشػاـ والعػراؽ والػيمف فقػد ولػدت  -5
بياهـ ماافسة شديدة مف ألؿ بسط الافوذ السياسػي لػدولهـ التػابعيف لهػا ، و ػد 
حصؿ أمير الحج المصري عمى اصيب األسػد فػي رػذه الماافسػات ، حيػث و ػؼ 

اػػافس خػػارلي مػػف لهػػة العػػراؽ أو الػػيمف وحتػػى الشػػاـ التابعػػة فػػي ولهػػه أي ت
كما أف الافوذ السياسػي ألميػر الحػج المصػري  ػد بمػغ مػف القػوة  ، لدولة المماليؾ

 لدرلة أف أشراؼ مكة والمدياة يستليبوف ألوامره دوف تيخير . 

كػػيمراء لمحػػج أو  -كػػاف خػػروج سػػةطيف المماليػػؾ وأباػػادهـ ألداء فريضػػة الحػػج  -ٙ
مااسبة تملؿ أبرز ركادز السػيادة الديايػة عمػى الحلػاز  –بيف ألمير الحج مصاح



 

  

 

 
                                             ف عبد الساترد/ حسف فرحا      الدور السياسي والحضاري ألمراء الحج المصري في مكة في العصر الممموكي  

 

ٖٖٖ٘ 

عامة ومكة خاصة ، ياتهزواها لتذليؿ المشاكؿ المعيشػية لمسػكاف ، إضػافة إلػى 
 . الصد ات التي يبذلواها ، سعيًا إلى تلبيت الافوذ السياسي عمى الحرميف

دور البػػارز كمصػػدر ارػػتـ أمػػراء الحػػج المصػػري بالاشػػاط التلػػاري الػػذي لعػػب الػػ -ٚ
لملروة في مكة ،العتماد ا تصاد مكة عمي التلارة القادمة مع التلار أو الحلاج 
، فقاموا بإاشاء العديد مف الخااات  لراحة التلار عمى طػوؿ الطريػؽ مػف مصػر 

،  رذا باسضػافة إلػى مػا  ػاـ بػه أمػراء الحػج مػف تمهيػد لمطػرؽ الػوعرة، إلى مكة
واالرتمػػاـ بطػػرؽ التلػػارة  ، يػػؽ المػػؤدي إلػػى مكػػةحفػػر لابػػار عمػػى طػػوؿ الطر و

 . وتيمياها مف اعتداءات العرباف المتكررة

عمػػػؿ أمػػػراء الحػػػج المصػػػري عمػػػى حمايػػػة التلػػػار والحلػػػاج  مػػػف الرسػػػـو ييػػػر  -ٛ
الشرعية ، والتي كاات تؤلر عمى الاشاط التلػاري فػي مكػة ، رػذا باسضػافة إلػى 

سوف مف الفقر واللوع والحالة إلى تيليررا عمى السكاف وخاصة أولدؾ الذيف يقا
الماؿ والطعاـ والميوى ، ألف فرض المكوس يترتب عميها ارتفاع األسعار ، وفػي 
المقابؿ كاات السمطة الممموكية تعوض أشراؼ مكة بالمػاؿ واال طاعػات الواسػعة 

 ذات األراضي الزراعية الخصبة في مصر والشاـ .

ي أمػػاـ األزمػػات التػػي أصػػابت مكػػة لػػـ يقػػؼ أمػػراء الحػػج المصػػري مكتػػوفي األيػػد -ٜ
طواؿ عصر سةطيف المماليؾ ، فقد كاف لهػـ لهػود عظيمػة فػي حمهػا وتخفيػؼ 
حػػدتها عػػف كارػػؿ أرػػالي مكػػة ، بمػػا كػػاف يحممواػػه أو يقدمواػػه مػػف يػػةؿ بػػيمر 
السةطيف ، وما كااوا يقوموف به مف توزيع الصد ات عمى أرالي مكة وسػكااها 

. 

حيػاة كريمػة للميػع طبقػات الملتمػع المكػي و ػدموا  اـ أمراء الحج بتوفير   -01
الرعاية الصحية لممرضػى والعلػزة والمحتػاليف فضػًة عػف الػدعـ المػادي لمفقػراء 
والمسػػاكيف مػػف أرػػؿ مكػػة ولكػػؿ مػػف لػػاور فيهػػا كمػػا  ػػاموا بإاشػػاء العديػػد مػػف 
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الماشػػ ت التػػي تخػػدـ الملتمػػع وو فػػوا عميهػػا األو ػػاؼ التػػي تتضػػمف اسػػتمراررا 
رؤالء الااس عمى أرزا هـ وسادر أمور معايشػهـ ، فتفريػوا لعبػادتهـ ،  .فاطمدف

 وتلارتهـ ، وااصرؼ بعضهـ إلى تعمـ العمـ و راءة القرآف وا  راده لغيررـ .

حظيػػت مكػػة بارتمػػاـ ورعايػػة أمػػراء الحػػج المصػػري ، تخفيفػػًا عػػف سػػكاف  -ٔٔ
عةلػًا لمػا تعاايػه  الحـر الشريؼ ، والوافديف إليه ، وعاايتهـ بهػذه المرافػؽ كػاف

مكة مف ادرة األمطار ، و مة ميػاه اببػار ، وشػم الميػاه عمومػًا ، باسضػافة إلػى 
كلرة وفود الحلاج ساة بعد أخرى ، فكاف لّؿ ارتماـ أمراء الحج يتله إلى توفير 
اشػػػاء البػػػرؾ واألسػػػبمة  الميػػػاه ، فشػػػرعوا فػػػي حفػػػر اببػػػار ، وعمػػػارة العيػػػوف وا 

ماش ت التي أ يمت في مكة وفي خارلها لخدمة الحلػاج والمطارر وييررا مف ال
 . في موسـ الحج  ، وخدمة أرالي مكة والماقطعيف طواؿ العاـ

لقد حرص أمراء الحج المصري عمى االرتماـ بالمراكز الدياية التي يتوله  -ٕٔ 
إليها الحلاج خةؿ الموسـ ، وتػوفير الراحػة والطمياياػة لهػـ عػف طريػؽ إصػةح 

وتػػرميـ األمػػػاكف التػػي تسػػتولب زيارتهػػػا ، وتيديػػة المااسػػؾ فيهػػػا ، مػػا تهػػدـ ، 
والسيما المسلد الحراـ ، رذا باسضافة إلى االرتمػاـ بالوظػادؼ الديايػة ، والعمػؿ 

 عمى إزالة البدع والماكرات .
لقػػػد سػػػارـ أمػػػراء الحػػػج فػػػي إ امػػػة المؤسسػػػات التعميميػػػة وأو فػػػوا عميهػػػا  -ٖٔ

راررا  فػػػي أداء دوررػػػا ، و ػػػد شػػػممت رػػػذه األو ػػػاؼ التػػػي تسػػػاعد عمػػػي اسػػػتم
المؤسسػػات التعميميػػة المػػدارس ، واألربطػػة والدراسػػة فػػي المسػػلد الحػػراـ وييررػػا 

كػػاف الهػػدؼ األساسػػي مػػف إاشػػاء رػػذه المؤسسػػات رػػو تمقػػي العمػػـو الديايػػة و ،
 .المتفقة مع روح ذلؾ العصر وطبيعة المكاف 

 أواًل : الوثائق :   ادلصادر وادلراخع 
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    قة و ؼ األمير السيفي أيتمش بف عبد اهلل الظارري ، ر ػـ الوليقػة ولي   -ٔ
 ؽ ( أو اؼ مكرر. ٖٗٔٔ

( ٗ( ، محفظػة  ٕٓوليقة و ؼ األمير سيؼ الديف بكتمر ، ر ػـ الوليقػة     -ٕ
 . ، دار الولادؽ القومية

         وليقة و ؼ األمير السيفي تغري بػردي المحمػودي ، ر ػـ الوليقػة    -ٖ
 ؼ. ج ( أو ا ٙٓٙ

(  ٜٓوليقػػة و ػػؼ الزياػػي خشػػقدـ ، زمػػاـ ابدر الشػػريفة ، ر ػػـ الوليقػػة    -ٗ
 ( دار الولادؽ القومية .٘ٔمحفظة ر ـ  

(  ٕٓ( محفظػة   ٜٕٔوليقة و ػؼ دوالت بػاي المؤيػدي ، ر ػـ  الوليقػة     -٘
 . دار الولادؽ القومية

رية ( دار الكتب المص ٕٛٛوليقة و ؼ األمير طوماف باي ، ر ـ الوليقة     -ٙ
.  

 . ج ( أو اؼ ٜٛٔوليقة و ؼ الزياي عبد الباسط ، ر ـ الوليقة      -ٚ
 ثانيًا : المخطوطات :

 ـ ( :ٙٓٗٔرػ/ٜٓٛ* ابف د ماؽ :  محمد بف أيدمر العةدي ت 
اللػػورر اللمػػيف فػػي سػػيرة الممػػوؾ والسػػةطيف ، مخطػػوط مصػػور ميكػػروفيمـ  -ٔ   

 ( . ٗٙٔٔبمعهد المخطوطات العربية ، ر ـ   
 ـ ( :ٜ٘ٚٔرػ/ٖٚٔٔالطبري :   محمد بف عمي ت * 
إتحاؼ فضةء الزمف بتاريخ والية باي الحسػف ، مخطػوط مصػور ميكػروفيمـ  -ٕ   

 تاريخ . ٓٚٛبمعهد المخطوطات العربية ، ر ـ 
 ثالثًا : المصادر المطبوعة :

 . القرآف الكريـ
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 ـ ( :ٕٖٕٔرػ/ٖٓٙ* ابف األلير :   عز الديف عمي بف محمد ت 
أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيؽ : الشػيخ خميػؿ مػيموف شػيحا ، دار  -ٔ   

 م .0997/رػٛٔٗٔ،  ٔلبااف ، ط –بيروت  –المعرفة 
 ـ ( :ٖٚٛرػ/ٖٕٕ* األزر ي :   أبو الوليد محمد بف عبد اهلل ت 

أخبػػار مكػػة ومػػا لػػاء فيهػػا مػػف ابلػػار، تحقيػػؽ : رشػػدي صػػالم محسػػف ،   -ٕ   
 بيروت،  د.ت(

 ـ ( :ٖٕ٘ٔرػ/ٖٜٓابف إياس :   محمد بف أحمد بف إياس الحافي ت* 

بػدادع الزرػور فػي و ػػادع الػدرور ، تحقيػؽ : محمػػد مصػطفى زيػادة ، الهيدػػة  -ٖ   
 ـ .ٜٗٛٔ – ٕٜٛٔ،  ٖالمصرية العامة لمكتاب ، ط

 ـ (:ٖٚٚٔرػ/ٜٚٚ* ابف بطوطة :   محمد بف عبد اهلل المواتي الطالي  ت 

فػي يرادػب األمصػار وعلادػب األسػفار ، المشػهورة برحمػة ابػف  تحفػة الاظػار -ٗ   
 ـ .ٜٙٙٔبطوطة ، دار التحرير ، القاررة 

 ـ ( :ٖٖٛٔرػ/ٜٖٚبف عبد الحؽ  ت  ف* البغدادي :   صفي الديف عبد المؤم
،  ٔمراصػد االطػػةع عمػى أسػػماء األمكاػة والبقػػاع ، دار الليػؿ ، بيػػروت ، ط -٘   

 ـ .ٜٜٔٔرػ/ٕٔٗٔ
 ـ ( :ٖٚٓٔرػ/ٜٕٗي :   عبد القارر بف طارر بف محمد ت * البغداد

الفػػرؽ بػػيف الفػػرؽ ، تحقيػػؽ : محمػػد محػػي الػػديف عبػػد الحميػػد ، مكتبػػة دار  -ٙ   
 . التراث ، القاررة ،   د.ت (

* بيبػػػػػػرس الماصػػػػػػوري :   ركػػػػػػف الػػػػػػديف بيبػػػػػػرس بػػػػػػف عبػػػػػػد اهلل الماصػػػػػػوري ت 
 ـ (:ٕٖٗٔرػ/ٕ٘ٚ

التركيػة ، تحقيػؽ : عبػد الحميػد صػالم حمػداف ،  التحفة المموكية فػي الدولػة –ٚ   
 ـ .ٜٚٛٔ،  ٔالدار المصرية المباااية ، القاررة ، ط 
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، تحقيػػؽ : زبيػػدة محمػػد عطػػا ، عػػيف  ٜزبػػدة الفكػػرة فػػي تػػاريخ الهلػػرة ، لػػػ – ٛ   
 ـ .ٕٔٓٓلمدراسات والبحوث اساسااية ، القاررة ، 

م حمػػػداف ، الػػػدار المصػػػرية مختػػػار األخبػػػار ، تحقيػػػؽ : عبػػػد الحميػػػد صػػػال -ٜ   
 ـ .ٖٜٜٔ،  ٔالمباااية ، القاررة ، ط

 ـ ( :ٜٙٗٔرػ/ٗٚٛ* ابف تغرى بردى:  لماؿ الديف أبو المحاسف يوسؼ ت
 ـ  .ٖٜٛٔالدليؿ الشافي ، تحقيؽ : فهيـ محمد شمتوت ، القاررة ،  -ٓٔ   
 ٙ، لػػ ٗلػ   ، ٖ، لػ ٕ، لػ ٔالماهؿ الصافي والمستوفي بعد الوافي ، لػ -ٔٔ   
، تحقيػػؽ : محمػػد محمػػد أمػػيف ، الهيدػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب ،  ٛ، لػػػ ٚ، لػػػ

، تحقيػػؽ : ابيػػؿ محمػػد عبػػد العزيػػز ، الهيدػػة المصػػرية  ٘لػػػ ـ .ٜٜٜٔ – ٜٗٛٔ
 ـ .ٜٛٛٔالعامة لمكتاب ، 

مػػورد المطافػػة فػػيمف ولػػي السػػمطاة والخةفػػة ، تحقيػػؽ ، ابيػػؿ محمػػد عبػػد  -ٕٔ   
 . ـٜٜٚٔب المصرية ، القاررة ، العزيز ، دار الكت

الالػػـو الزارػػرة فػػي ممػػوؾ مصػػر والقػػاررة ، وزارة اللقافػػة واسرشػػاد القػػومي ، -ٖٔ   
 المؤسسة المصرية العامة لمتيليؼ والترلمة والطباعة والاشر، القاررة  د.ت( .

 : ـ (ٕٚٔٔرػ/ٗٔٙ* ابف لبير :   أبو الحسف محمد بف أحمد ت 
الااسؾ في ذكر ابلار الكريمة والمااسػؾ ، المعروفػة برحمػة رسالة اعتبار   -ٗٔ   

 . ـٜٔٛٔابف لبير ، دار الهةؿ ، بيروت 
 : ـ (ٜٙ٘ٔرػ/ٜٚٚ* اللزيري :   عبد القادر بف محمد األاصاري  ت 

درر الفرادد الماظمة في أخبار الحاج وطريؽ مكة المعظمة ، ماشورات دار  -٘ٔ   
 .ـٖٜٛٔرػ / ٖٓٗٔ،  ٔياض ، طاليمامة لمبحث والترلمة ، الر 
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* ابػػػػػف حلػػػػػر :   شػػػػػهاب الػػػػػديف أحمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػى بػػػػػف حلػػػػػر العسػػػػػقةاي ت 
 ـ (:ٛٗٗٔرػ/ٕ٘ٛ
 – ٜٜٙٔإابػػاء الغمػػر بيباػػاء العمػػر ، تحقيػػؽ : حسػػف حبشػػي ، القػػاررة  -ٙٔ   

 ـ.ٕٜٚٔ
الػػدرر الكاماػػة فػػي أعيػػاف المادػػة اللاماػػة ، ضػػبطه : الشػػيخ عبػػد الػػوارث  -ٚٔ   

 ـ.ٜٜٚٔ،  ٔار الكتب العممية ، بيروت ، طمحمد عمي ، د
 ـ (:ٜٓٗٔرػ/  ٕٔٛ* الخزرلي :   أبو الحسف عمي بف الحسف ت 

العقود المؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ، صححه واقحه : محمد بسيواي  -ٛٔ  
 . ـٜٔٔٔعسؿ ، مطبعة الهةؿ بالفلالة ، مصر ، 

 ـ ( :٘ٓٗٔرػ/ٛٓٛت  * ابف خمدوف :   عبد الرحمف بف محمد بف خمدوف
العبر وديواف المبتدأ والخبػر فػي أيػاـ العػرب والعلػـ والبربػر ومػف عاصػررـ  -ٜٔ   

 . ـٖٜٛٔمف ذوي السمطاف األكبر ، دار الكتاب المباااي ، بيروت ، 
 ـ (:ٕٕٛٔرػ/  ٛٔٙ* ابف خمكاف :   أبو العباس شمس الديف أحمد  ت 

صادر  اف ، تحقيؽ : إحساف عباس ، دار وفيات األعياف وأاباء أبااء الزم -ٕٓ   
  .، بيروت ،   د.ت ( 

 ـ ( :ٚٛٛٔرػ/ٖٗٓٔ* دحةف :   أحمد بف زياي دحةف ت 
خةصة الكػةـ فػي بيػاف أمػراء البمػد الحػراـ ، المطبعػة الخيريػة ، القػاررة ،  -ٕٔ   
 . رػٖ٘ٓٔ،  ٔط

 ( : ـٖٚٗٔرػ/ٛٗٚ* الذربي :   شمس الديف محمد بف أحمد بف علماف ت 
سػػير أعػػةـ الاػػبةء ، تحقيػػؽ : بشػػار عػػواد معػػروؼ ، مؤسسػػة الرسػػالة ،  -ٕٕ   

 ـ.ٜٜٙٔرػ /ٚٔٗٔ،  ٔبيروت ، لبااف ، ط
 ـ ( :ٗٙٚٔرػ/ٛٚٔٔ* الرشيدي :   أحمد الشيخ ت 
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ُحسػػف الصػػفا واالبتهػػاج بػػذكر مػػف ولػػى إمػػارة الحػػاج ، تحقيػػؽ : ليمػػى عبػػد  -ٖٕ   
 . ـٜٓٛٔلقاررة المطيؼ أحمد ، مكتبة الخاالي ، ا

 ـ ( :ٜٙٗٔرػ/ٕٜٓ* السخاوى :   شمس الديف محمد بف عبد الرحمف ت 

التبػػر المسػػبوؾ فػػي ذيػػؿ السػػموؾ ، مكتبػػة الكميػػات األزرريػػة ، القػػاررة ،  – ٕٗ   
 ـ .ٜٛٙٔ

التحفة المطيفة في تاريخ المدياة الشريفة ، طبعة الكتػب العمميػة ، بيػروت ،  -ٕٔ 
 . ـٖٜٜٔرػ / ٗٔٗٔ،  ٔلبااف ، ط

       الضوء الةمع ألرؿ القرف التاسع ، ماشورات مكتبة الحياة ، بيػروت -ٕ٘   
 . د.ت(

 ـ ( :ٖٔٚٔرػ/ٕ٘ٔٔالسالاري :   عمي بف تاج الديف بف تقي الديف  ت 
ماادم الكـر في أخبار مكػة والبيػت ووالة الحػـر ، تحقيػؽ : لميػؿ عبػد اهلل  -ٕٙ   

 ٔـ القرى ، المممكة العربية السػعودية ، طالمصري ومالدة زكريا ، لامعة أ
 ـ .ٜٜٛٔرػ /ٜٔٗٔ،

 ـ ( :٘ٓ٘ٔرػ/ٜٔٔ* السيوطي :   لةؿ الديف عبد الرحمف بف محمد ت 
حسػػف المحاضػػرة فػػي أخبػػار مصػػر والقػػاررة ، تحقيػػؽ محمػػد أبػػو الفضػػؿ  – ٕٚ   

 ـ .ٜٛٙٔ،  ٔإبراريـ ، القاررة ، ط
تحقيػؽ : فيميػب حتػى ، المكتبػة العمميػة  اظـ العقياف في أعيػاف األعيػاف ،  -ٕٛ   

 ، بيروت    د.ت (
 ـ ( :ٖٗٛٔرػ/ٕٓ٘ٔ* الشوكااي :   محمد بف عمي بف محمد ت 

 ـ .ٜٔٙٔالبدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع ، القاررة ،  -ٜٕ   
 ـ ( :ٕٖٙٔرػ/ٗٙٚ* الصفدى :   صةح الديف خميؿ بف أيبؾ ت 
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الاصر ، تحقيؽ : عمي أبو زيد وآخروف ، دار الفكر أعياف العصر وأعواف  -ٖٓ   
 . ـٜٜٛٔ،  ٔ، دمشؽ ، ط

الوافي بالوفيات ، تحقيؽ : أحمد األرااؤوط ، وتركي مصػطفى ، دار إحيػاء  -ٖٔ   
 ـ .ٕٓٓٓرػ / ٕٓٗٔالتراث ، بيروت 

 ـ ( :ٜٗٗٔرػ/ٜٓٓ* الصيرفي:   عمى بف داود الصيرفي ت 
تواريخ الزماف ، تحقيؽ : حسف حبشي ، الهيدػة  ازرة الافوس واألبداف في -ٕٖ   

 ـ .ٜٜٗٔ – ٜٓٚٔالمصرية العامة لمكتاب ، القاررة ، 
 ـ ( :ٜٕٗٔرػ/ٜٗٙالطبري :  محب الديف أحمد بف عبد اهلل بف محمد  ت 

،  ٕالقػػػػرى لقاصػػػػد أـ القػػػػرى ، تحقيػػػػؽ : مصػػػػطفى السػػػػقا ، مصػػػػر ، ط -ٖٖ   
 . ـٜٓٚٔرػ / ٜٖٓٔ

 ـ ( :ٙٗ٘ٔرػ/ ٖٜ٘الديف محمد بف عمي ت * ابف طولوف :   شمس 
مفاكهة الخةف في حوادث الزماف ، تحقيػؽ : محمػد مصػطفى ، المؤسسػة  -ٖٗ   

المصػػػػػػرية العامػػػػػػة لمتػػػػػػيليؼ ، الػػػػػػدار المصػػػػػػرية لمتػػػػػػيليؼ والترلمػػػػػػة ، القػػػػػػاررة 
 م .0964/رػٖٗٛٔ

 ـ ( :ٛٚ٘ٔرػ/ٜٙٛ* ابف ظهيرة :   لماؿ الديف محمد لار اهلل ت 
 .ـٖٜٛٔمع المطيؼ في فضؿ مكة وبااء البيت الشريؼ ، القاررة اللا -ٖ٘   

 ـ ( :ٕٜٕٔرػ/ٕٜٙ* ابف عبد الظارر :   محيى الديف بف عبد الظارر ت  
تشػػريؼ األيػػاـ والعصػػور فػػي سػػيرة الممػػؾ الماصػػور ، حققػػه مػػراد كامػػؿ ،   -ٖٙ   

 ـ .ٜٔٙٔ،  ٔالقاررة ، ط
، اشػػره عبػػد العزيػػز الخػػويطر ، الػػروض الزارػػر فػػي سػػيرة الممػػؾ الظػػارر  -ٖٚ   

 ـٜٙٚٔ،  ٔالرياض ، ط
 ـ ( :ٕٙٛٔرػ/ ٘ٛٙ* ابف العبري :   يريغوريس الممطي ت



 

  

 

 
                                             ف عبد الساترد/ حسف فرحا      الدور السياسي والحضاري ألمراء الحج المصري في مكة في العصر الممموكي  

 

ٖٖٖٗ 

تاريخ مختصػر الػدوؿ ، اشػر األب ااطػوف صػالحااي اليسػوعي ، بيػروت ،  -ٖٛ   
 .ـٜٛ٘ٔ

 ـ ( :ٙٓٗٔرػ/ٔٓٔٔ* العصامي :   عبد الممؾ بف حسيف ت
فػػػة األوادػػػؿ والتػػػوالي ، المطبعػػػة السػػػمفية ، سػػمط الالػػػـو العػػػوالي فػػػي معر  -ٜٖ   

 م .0960/رػٖٓٛٔالقاررة ، 
 :ـ (ٛٚٙٔرػ/ٜٛٓٔالعماد الحابمي ت :   أبو الفةح عبد الحي بف لعماد* ابف ا

ط ، دار ابػػف و شػػذرات الػػذرب فػػي أخبػػار مػػف ذرػػب ، حققػػه محمػػود األراػػاؤ  -ٓٗ   
 . ـٜٙٛٔرػ /ٙٓٗٔ،  ٔبيروت ، ط –كلير ، دمشؽ 

 ـ (:ٖٚٗٔرػ / ٛٗٚ:   شهاب الديف أحمد بف فضؿ اهلل العمري ت  * العمري
مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار أ ممالؾ مصر والشاـ والحلػاز والػيمف  -ٔٗ   

أ ، تحقيؽ : أيمف فؤاد سيد ، طبعة المعهد العممي الفراسي لالار الشر ية بالقػاررة 
 .   د.ت (

 ـ ( :ٔ٘ٗٔرػ/٘٘ٛت  * العياي :   بدر الديف محمود بف أحمد
عقػػد اللمػػاف فػػي تػػاريخ أرػػؿ الزمػػاف  عصػػر سػػةطيف المماليػػؾ ( ، أربعػػة  -ٕٗ   

 ٜٚٛٔألزاء  تحقيؽ محمد محمد أميف ، الهيدة المصرية العامػة لمكتػاب القػاررة ، 
 ـ .ٕٜٜٔ -
رػػػ ، تحقيػػؽ عبػػد الػػرازؽ الطاطػػاوي القرمػػوط ،  ٓ٘ٛ -رػػػ  ٕٗٛحػػوادث سػػاة  -

 ـ .ٜٜٛٔ،   ٔعربي ، القاررة ، طالزرراء لإلعةـ ال
 ـ ( :ٔ٘ٙٔرػ/ٔٙٓٔ* الغزي :   الـ الديف محمد بف محمد ت 

الكواكب السػادرة بيعيػاف المادػة العاشػرة ، تحقيػؽ : خميػؿ الماصػور ، دار   -ٖٗ   
 ـ .ٜٜٚٔرػ / ٛٔٗٔ،  ٔالكتب العممية ، بيروت ، ط

 ـ ( :ٜٕٗٔ/رػٕٖٛ* الفاسي :   تقي الديف محمد بف أحمد الحسيف ت 
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 .شفاء الغراـ في أخبار البمد الحراـ ، دار الكتب العممية ، بيروت   د.ت( -ٗٗ   
العقػػػد اللمػػػيف فػػػي تػػػاريخ البمػػػد األمػػػيف ، تحقيػػػؽ : فػػػؤاد سػػػيد وآخػػػروف ،  -٘ٗ   

 . ـٜٙٛٔ -رػ ٙٓٗٔ،  ٕمؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط
د القػادر عطػا ، دار الكتػب العقد اللميف في تاريخ البمد األميف ، تحقيػؽ : محمػد عبػ

 . ـٜٜٛٔرػ /ٜٔٗٔ،  ٔالعممية ، بيروت . لبااف ، ط 
 ـ ( :٘ٓٗٔرػ/ ٚٓٛ* ابف الفرات :   ااصر الديف محمد بف عبد الرحيـ ت 

تاريخ الدوؿ والمموؾ ، تحقيػؽ :  سػطاطيف رزيػؽ ، والػةء عػز الػديف ،   -ٙٗ   
 . ـٕٜٗٔ – ٖٜٙٔبيروت ، 

 :ـ(ٙٙٗٔرػ/ٔٚٛمد بف فهد الهاشمي ت قي الديف مح* ابف فهد:  أبو الفضؿ ت
،  ٔلحػػظ األلحػػاظ بػػذيؿ طبقػػات الحفػػاظ ، دار الكتػػب العمميػػة ، بيػػروت ، ط -ٚٗ   

 ـ . ٜٜٛٔرػ / ٜٔٗٔ
 ـ ( :ٙٔ٘ٔرػ/ٕٕٜ* ابف فهد:   عبد العزيز بف عمر ت 

ف بموغ القرى في ذيؿ إتحاؼ الورى بيخبار أـ القرى ، تحقيػؽ : عبػد الػرحم -ٛٗ   
 ـ .ٕٕٓٓرػ/ٕٕٗٔبف أبو الخيور ، لامعة أـ القرى 

يايػة المػراـ بيخبػػار سػمطاة البمػػد الحػراـ ، تحقيػؽ : فهػػيـ محمػد شػػمتوت ،  -ٜٗ   
حيػاء التػػراث اسسػػةمي ، لامعػة أـ القػػرى ، ط رػػػ ٜٓٗٔ،  ٔطبعػة معهػػد البحػػوث وا 

 ـ .ٜٛٛٔ/
 ـ ( :ٓٛٗٔرػ/٘ٛٛ* ابف فهد:   الـ الديف عمر ت 

اؼ الورى بيخبار أـ القرى ، تحقيؽ : فهيـ محمد شمتوت ، عبد الكػريـ إتح -ٚٗ   
حياء التراث، لامعة أـ القرى  د . ت(الباز ، طبعة   .مركز البحث العممي وا 
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الػػدر الكمػػيف بػػذيؿ العقػػد اللمػػيف فػػي تػػاريخ البمػػد األمػػيف ، تحقيػػؽ : عبػػد  -ٓ٘   
،  ٔلباػػػػػاف ، طالممػػػػػؾ بػػػػػف درػػػػػيش ، دار خضػػػػػر لمطباعػػػػػة والاشػػػػػر ، بيػػػػػروت ، 

 ـ .ٕٔٓٓرػ/ٕٔٗٔ
 ـ ( :ٖٛٙٔرػ/ٓٚٚ* الفيومي :   أحمد بف محمد بف عمى المقري الفيومي ت

المصباح الماير في يريب الشرح الكبير لمرافعي المكتبػة العمميػة ، بيػروت  -ٔ٘   
   د.ت (.

 ـ (:ٔٔٙٔرػ/ٜٔٓٔ* القرمااي:   أبو العباس أحمد بف يوسؼ ت
 ر اسوؿ ، عالـ الكتب ، بيروت   د.ت ( .أخبار الدوؿ وآلا -ٖ٘   

 ـ ( :ٛٔٗٔرػ/ٕٔٛ* القمقشادى :   شهاب الديف أبو العباس أحمد بف عمى ت 
 ٜٓٔٔصبم األعشى في صااعة اساشاء ، دار الكتب المصرية ، القاررة  -ٖ٘   

 ـ .ٕٜٓٔ –
عػالـ  م لر اساافة في معالـ الخةفة ، تحقيػؽ : عبػد السػتار أحمػد فػراج ، -ٗ٘   

 . الكتب ، بيروت   د.ت (
ـ ٛٓ٘ٔرػػ/ٓ٘ٗ* الماوردى :   أبو الحسف عمى بف محمد بف حبيػب المصػري ت 

: ) 
األحكػػػاـ السػػػمطااية والواليػػػات الديايػػػة ، مطبعػػػة مصػػػطفى البػػػابي الحمبػػػي  -٘٘   

 .ـٜٙٙٔرػ / ٖٙٛٔ،  ٕوأوالده بمصر ، ط
 ـ ( :ٗٚٛرػ/ٕٔٙ* مسمـ :   أبو الحسف مسمـ بف الحلاج القشيري ت 

المسػػاد الصػػحيم باقػػؿ العػػدؿ عػػف العػػدؿ إلػػي رسػػوؿ اهلل صػػمي اهلل عميػػه  -ٙ٘   
      وسمـ ، تحقيؽ : محمد فؤاد عبد البا ي ، دار إحياء التػراث العربػي ، بيػروت ،

 د . ت ( .
 ـ ( : ٔٗٗٔرػ /  ٘ٗٛ* المقريزي :    تقي الديف عمى بف أحمد ت 
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ترالـ األعيػاف المفيػدة ، حققػه : محمػود اللميمػي ،  درر العقود الفريدة في -ٚ٘   
 ـ .ٕٕٓٓ،  ٔدار الغرب اسسةمي ، بيروت ، ط

الذرب المسػبوؾ فػي ذكػر مػف حػج مػف الخمفػاء الممػوؾ ، تحقيػؽ : لمػاؿ  – ٛ٘   
 ـ .ٜ٘٘ٔالديف الشياؿ ، للاة التيليؼ والترلمة والاشر ، القاررة ، 

أ سػػاـ ( تحقيػػؽ : محمػػد  ٙ   ٕ، لػػػ ٔلػػػ السػػموؾ لمعرفػػة دوؿ الممػػوؾ ، – ٜ٘   
أ سػاـ ( تحقيػؽ :  ٙ    ٗ، لػػ ٖـ ، لػٜٛ٘ٔ – ٖٜٗٔمصطفى زيادة ،  القاررة 

 ـ . ٖٜٚٔ – ٜٓٚٔسعيد عبد الفتاح عاشور ، القاررة 
السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ ، تحقيؽ : محمد عبػد القػادر عطػا ، دار الكتػب العمميػة 

 ألزاء ( ٛ.   ـ ٜٜٚٔرػ/ٛٔٗٔ،  ٔ، بيروت ، ط
شػػذور العقػػود فػػي ذكػػر الاقػػود ، تحقيػػؽ : محمػػد السػػيد عمػػي ، المكتبػػة  -ٓٙ   

 . ـٜٚٙٔرػ / ٖٚٛٔالحيدرية ، الالؼ ، 
المقفى الكبير ، تحقيؽ محمد اليعةوى ، دار الغرب اسسةمي ، بيػروت ،  – ٔٙ   

 ـ .ٜٜٔٔ،  ٔط
عػػروؼ بػػالخطط المقريزيػػة ، المػػواعظ واالعتبػػار بػػذكر الخطػػط وابلػػار ، الم – ٕٙ   

 مكتبة اللقافة الدياية ، القاررة   د.ت (.
 ـ ( :ٓٛٗٔرػ/٘ٛٛ* المكي :   محمد بف أحمد بف محمد بف الضياء ت 

تػػاريخ مكػػة المشػػرفة والمسػػلد الحػػراـ والمدياػػة الشػػريفة والقبػػر الشػػريؼ ،  -ٖٙ   
تب العممية ، بيروت ، تحقيؽ : عةء إبراريـ األزرري ، أيمف اصر األزرري ، دار الك

 ـ .ٜٜٛٔرػ/ٛٔٗٔ،  ٔلبااف ، ط
 ـ ( :ٖٔٔٔرػ/ٔٔٚ* ابف ماظور:   لماؿ الديف محمد بف مكـر  ت 

 م .0994/رػٗٔٗٔ،  ٖلساف العرب ، دار صادر ، بيروت ، ط – ٗٙ   
 ـ ( :ٕٛ٘ٔرػ/ٜٜٓ* الاهروالي :    طب الديف محمد بف أحمد 
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 ـ .ٜٗٚٔراـ ، القاررة ، اسعةـ بيعةـ بيت اهلل الح -٘ٙ   
 ـ ( :ٕٖٖٔرػ/ٖٖٚ* الاويرى :   شهاب الديف بف عبد الوراب الاويرى ت 

 – ٖٕٜٔاهاية األرب في فاوف األدب ، الهيدة المصرية العامة لمكتاب ،  – ٚٙ   
 ـ.ٜٜٚٔ

 ـ ( :ٕ٘ٛرػ/ٖٕٔ* ابف رشاـ :   أبو محمد عبد الممؾ ت 
 ـ .ٜ٘ٚٔرػ / ٜٖ٘ٔ، بيروت ، السيرة الابوية ، دار الليؿ   -ٛٙ   

 ـ ( :ٕٕٛٔرػ/ٕٙٙ* يا وت :   شهاب الديف يا وت بف عبد اهلل الحموي ت 
 . ـٜٜ٘ٔ،  ٕمعلـ البمداف ، دار صادر ، بيروت ، ط – ٜٙ   

 رابعًا : المراجع العربية :
 * آماة حسيف محمد عمي لةؿ   دكتورة (:

لمممػوكي ، لامعػة أـ القػػرى ، طػرؽ الحػج ومرافقػه فػػي الحلػاز فػي العصػػر ا -ٔ   
 . ـٜٚٛٔرػ / ٚٓٗٔالمممكة العربية السعودية ، 
 * إبراريـ حممي  دكتور ( :

 ـ .ٖٜٜٔالمحمؿ ، مكتبة التراث اسسةمي ، القاررة ،  -ٕ   
 :( باشا   * إبراريـ رفعت 

مػػرآة الحػػرميف أو الػػرحةت الحلازيػػة والحػػج ومشػػاعره الديايػػة ، دار الكتػػب  -ٖ   
 .ـٕٜ٘ٔرػ / ٖٗٗٔ،  ٔصرية ، القاررة ، طالم

 * أحمد رمضاف أحمد   دكتور (:
 ـ .ٜٚٚٔشبه لزيرة سيااء في العصور الوسطى ، القاررة  -ٗ   

 * أحمد الشرباصى   دكتور ( :
 ـ .ٜٔٛٔالمعلـ اال تصادي اسسةمي ، دار الليؿ ، بيروت ،  – ٘   

 *أحمد عيسى   دكتور ( :
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 رستااات في اسسةـ ، بيروت ،   د.ت (تاريخ البيما -ٙ   
 * أحمد فؤاد سيد   دكتور ( :

 ـٕٕٓٓتاريخ مصر اسسةمية ، مكتبة مدبولي ، القاررة ،  -ٚ   
 * أحمد مختار عبد الحميد عمر  دكتور ( :

 .ـٜٕٓٓرػ / ٜٕٗٔ،  ٔمعلـ المغة العربية المعاصرة ، عالـ الكتب ، ط -ٛ   
 * بطرس البستااي :

 ـٜٜٚٔمحيط المحيط ، مكتبة لبااف ، بيروت ،  -ٜ   
 * حسف إبراريـ حسف   دكتور ( :

رػػ / ٖٛ٘ٔ،  ٔالاظـ اسسةمية ، مكتبػة الاهضػة المصػرية ، القػاررة ، ط -ٓٔ   
 ـٜٖٜٔ

 * حسف الباشا   دكتور ( :
 . ـٜٙٙٔعمى ابلار العربية ، القاررة ، والوظادؼ الفاوف اسسةمية  -ٔٔ   

 ي الشاذلي   دكتور ( :* حسف عم
والقػااوف   اللاايات في الفقه اسسةمي دراسة مقاراة بيف الفقه اسسةمي  -ٕٔ   

 . ،   د .ت ( ٕ، دار الكتاب اللامعي ، ط
 * حسيف عبد اهلل باسةمة   دكتور ( :

،  ٕتػػػاريخ الكعبػػػة المعظمػػػة ، عمارتهػػػا وكسػػػوتها وسػػػدااتها ، تهامػػػة ، ط -ٖٔ   
 . ـٜٔٛٔرػ/ٕٓٗٔ

 * حياة ااصر الحلى   دكتورة ( :
 ـ . ٖٜٛٔرػ/ٖٓٗٔالسمطاف الااصر واظاـ الو ؼ في عهده ، الكويت  -ٗٔ   

 * راشد سعد راشد القحطااي   دكتور ( :
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أو ػػاؼ السػػمطاف األشػػرؼ شػػعباف عمػػى الحػػرميف ، مطبوعػػات مكتبػػة الممػػؾ  -٘ٔ   
 . ـٜٜٗٔرػ / ٗٔٗٔفهد الوطاية ، الرياض ، 

 الفتاح عاشور   دكتور ( : * سعيد عبد
،  ٖحضػػػارة اسسػػػةـ ، المعهػػػد العػػػالي لمدراسػػػات اسسػػػةمية ، القػػػاررة ، ط -ٙٔ   

 ـ .ٕٗٓٓ
العصر المماليكى في مصػر والشػاـ ، مكتبػة األالمػو المصػرية ، القػاررة ،  -ٚٔ   

 ـ .ٜٜٗٔ،  ٖط

 * سميرة فهمي عمي عمر   دكتورة (:
 .ـٕٔٓٓيدة المصرية العامة لمكتاب ااية ، الهإمارة الحج في مصر العلم -ٛٔ   

 * سيد عبد المليد بكر   دكتور ( :
 ٔط   المةمم اللغرافية لدروب الحليج ، تهامة لماشػر والتوزيػع ، لػدة ، -ٜٔ   
 ـ .ٜٔٛٔرػ/ / ٔٓٗٔ، 

 * طرفة عبد العزيز العبيكاف   دكتورة (:
رايف السػابع واللػامف لمهلػرة ، الحياة العممية وااللتماعية فػي مكػة فػي القػ -ٕٓ   

 . ـٜٜٙٔرػ / ٙٔٗٔالرياض 
 *عاتؽ بف ييث البةدي:

،  ٔمعػػػػػالـ مكػػػػػة التاريخيػػػػػة واأللريػػػػػة ، دار مكػػػػػة لماشػػػػػر والتوزيػػػػػع ، ط -ٕٔ   
 ـ .ٜٓٛٔرػ/ٓٓٗٔ

 ـ .ٜٛٚٔرػ /ٜٖٛٔمعلـ  بادؿ الحلاز ، مكة ،  -ٕٕ   
،  ٔ، مكػػة المكرمػػة ، ط معلػػـ معػػالـ الحلػػاز ، دار مكػػة لماشػػر والتوزيػػع -ٖٕ   

 م .0979/رػٜٜٖٔ
 عاصـ محمد رزؽ   دكتور ( : *
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   معلـ مصطمحات العمارة والفاػوف اسسػةمية ، مكتبػة مػدبولي ، القػاررة  -ٕٗ   
 . د. ت (

 * عباس العزاوي   دكتور (:
تاريخ العراؽ بػيف احتةلػيف ، شػركة التلػارة والطباعػة المحػدودة ، بغػداد ،  -ٕ٘   

 . ـٜٙ٘ٔ – ٖٜ٘ٔ
 * عبد الرحمف فهمي   دكتور ( :

الاقػػود العربيػػة ماضػػيها وحاضػػررا ، المؤسسػػة المصػػرية العامػػة لمتػػيليؼ  -ٕٙ   
 . ـٜٗٙٔوالترلمة ، القاررة 

 * عبد العزيز الدوري   دكتور ( :
 . ـٜٗٛٔالاظـ اسسةمية ، دار المشرؽ ، بيروت ،  -ٕٚ   

 * عبد الماعـ مالد   دكتور ( :
اظـ دولة سةطيف المماليؾ ورسومهـ فػي مصػر ، مكتبػة األالمػو  -ٕٛ   

 . ـٖٜ٘ٔالمصرية ، القاررة 
 * علماف عمى محمد عطا   دكتور ( :

األزمػػػات اال تصػػػادية فػػػي مصػػػر فػػػي العصػػػر المممػػػوكي وألررػػػا السياسػػػي  -ٜٕ   
 ـ .ٕٕٓٓواال تصادي وااللتماعي ، الهيدة المصرية العامة لمكتاب ، 

 حسيف السميماف   دكتور ( :* عمي بف 
 -رػػ ٖٜٖٔالعة ات الحلازية المصرية زمف سةطيف المماليػؾ ، القػاررة  -ٖٓ   

 . ـٖٜٚٔ
 * عمي محمد محمد الصةبي   دكتور ( :

المغػػوؿ   التتػػار ( بػػيف االاتشػػار واالاكسػػار ، األاػػدلس اللديػػدة ، مصػػر ،  -ٖٔ   
 . ـٜٕٓٓرػ / ٖٓٗٔ،  ٔط
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 ية :* ملمع المغة العرب
 ـ .ٕٜٚٔ،  ٕالمعلـ الوسيط ، القاررة ، ط – ٕٖ   

 * محمد عبد العاؿ أحمد   دكتور ( :
البحػػر األحمػػر والمحػػاوالت البرتغاليػػة األولػػى لمسػػيطرة عميػػه ، اسسػػكادرية  -ٖٖ   

 . ـٜٓٛٔ
 * محمد عمي فهيـ بيومي   دكتور ( :

مػػػااي ، دار مخصصػػػات الحػػػرميف الشػػػريفيف فػػػي مصػػػر إبػػػاف العصػػػر العل -ٖٗ   
 ـ .ٕٔٓٓرػ / ٕٔٗٔ،  ٔالقاررة لمكتاب ، ط

 * محمد  اديؿ البقمي   دكتور (:.
التعريػػؼ بمصػػطمحات صػػبم األعشػػى ، الهيدػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب ،  -ٖ٘   

 . ـٜٗٛٔالقاررة ، 
 * محمد كرد عمى   دكتور ( :

 ـ .ٜٜٙٔ،  ٕخطط الشاـ ، دار العمـ لممةييف ، بيروت ، ط – ٖٙ   
 * محمد لبيب اليتاواي :

 . ـٜٜ٘ٔرػ /٘ٔٗٔالرحمة الحلازية ، مكتبة اللقافة الدياية ، القاررة  -ٖٚ   
 * محمد محمد أميف ، وليمى عمي إبراريـ   دكتور ( :

المصطمحات المعمارية في الولادؽ الممموكية ، اللامعة األمريكية بالقػاررة  -ٖٛ   
 ـ .ٜٙٚٔرػ/ٜٖٙٔ،  ٔ، ط

 الكريـ الخطيب   دكتور ( : * مصطفى عبد
، ٔيػة، مؤسسػة الرسػالة ، بيػروت ، طمعلـ المصػطمحات واأللقػاب التاريخ -ٜٖ   

 . ـٜٜٙٔرػ /ٙٔٗٔ
 * اعيـ زكي فهمي   دكتور ( :
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طػػػرؽ التلػػػارة الدوليػػػة ومحطاتهػػػا بػػػيف الشػػػرؽ والغػػػرب أواخػػػر العصػػػور  -ٓٗ   
 . ـٕٜٚٔالوسطى ، القاررة ، 

 رة (:* رياـ عمي عيسى   دكتو 
الحج إلى الحلاز في العصر الممموكي ، معهد ابداب الشػر ية ، بيػروت ،  -ٔٗ   

 ـ .ٕٓٔٓرػ / ٖٔٗٔ
 * يوسؼ أحمد   دكتور (  :

 ـ .ٖٜٚٔرػ / ٖٙ٘ٔالمحمؿ والحج ، مطبعة حلازي ، القاررة  -ٕٗ   
 خامدًا : المراجع األجنبية المترجمة :

 * أيوب صبري   باشا ( :
رة العػػرب ، ترلمػػة أحمػػد فػػؤاد متػػولي ، الصفصػػافي مرسػػي ، دار مػػرآة لزيػػ -ٔ   

 م .0982/رػٖٓٗٔ،  ٔالرياض لماشر والتوزيع ، الرياض ، ط
 * رياهات دوزي :

تكممة المعالـ العربية ، اقمه إلى العربية وعمؽ عميه : محمد سميـ الاعيمي   -ٕ   
 – ٜٜٚٔ،  ٔا ية ، ط، ولماؿ الخياط وزارة اللقافة واسعةـ ، اللمهورية العر 

 ـ. ٕٓٓٓ
 

 * زامباور :
معلػػـ أاسػػاب واألسػػرات الحاكمػػة فػػي التػػاريخ اسسػػةمي ، أخرلػػه د. زكػػي  -ٖ   

 ـٜٓٛٔرػػ / ٓٓٗٔمحمد حسف ، وآخروف ، دار الرادد العربي ، بيروت ، لباػاف ، 
. 

 داددًا : األبحاث العلمية والدوريات :
 * أحمد دراج   دكتور (  :
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وألررػػػا عمػػػى الحيػػػاة اال تصػػػادية فػػػي مصػػػر الممموكيػػػة ، اللمعيػػػة  الحسػػػبة -ٔ   
المصػػػرية لمدراسػػػات التاريخيػػػة ، الملمػػػة التاريخيػػػة المصػػػرية ، العػػػدد الرابػػػع عشػػػر 

 . ـٜٚٙٔ – ٜٙٙٔ
 * أميف محمود عبد اهلل   دكتور ( :

طرؽ الحج والتلارة العربية في العصر اسسةمي ، ملمة الفيصؿ ،  الرياض  -ٕ   
 . ـٜٛٚٔرػ / اوفمبر ٜٖٛٔذي الحلة  ٕٛلعدد ، ا

 * بدوي محمد فهد   دكتور ( :
،دار الحريػػػة ٗ، العػػػدد  ٜتػػػاريخ أمػػػراء الحػػػاج ، ملمػػػة المػػػورد ،، الملمػػػد  -ٖ   

 . ـٜٔٛٔرػ /ٔٓٗٔلمطباعة ، بغداد ، 
 * حسايف محمد ربيع   دكتور ( :

حػر األحمػر بلامعػة عػيف البحر األحمر في العصػر األيػوبي ، اػدوة تػاريخ الب -ٗ   
 .ـٜٜٚٔشمس 

 * صبحي لبيب   دكتور ( :
التلػػػارة الكارميػػػة ، تلػػػارة مصػػػر فػػػي العصػػػور الوسػػػطى ، ملمػػػة اللمعيػػػة  -٘   

 . ـٜٜٗٔ، مايو  ٗالمصرية لمدراسات التاريخية ، العدد 
 

 * عبد اهلل عاقاوي   دكتور (:
بداب ، لامعػة الريػاض ، المحمؿ اشيته وآراء المؤرخيف فيه ، ملمػة كميػة ا -ٙ   

 ـٕٜٚٔ – ٜٔٚٔرػ/ ٕٜٖٔ-ٜٖٔٔالساة اللااية ، الملمد اللااي ، 
 * عبد اهلل محمد باي حمد   دكتور ( :

األسواؽ الشامية الموسمية عمى طريؽ الحػج فػي العصػر المممػوكي ، ملمػة  -ٚ   
 ـٕٗٓٓرػ/ٕ٘ٗٔ،  ٗ، لػ ٖالعرب ، الرياض ، ملمد
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 : * عرفة عبده عمى   دكتور (
الوظػػادؼ الرسػػمية بركػػب المحمػػؿ المصػػري فػػي عصػػر سػػةطيف المماليػػؾ ،  -ٛ   

ملمػػػة الحػػػج والعمػػػرة   الريػػػاض ( ، السػػػاة السػػػتوف ، العػػػدد اللالػػػث ، ربيػػػع األوؿ 
 . ـٕ٘ٓٓمايو  –رػ / أبريؿ ٕٙٗٔ

 
 

 


