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Abstract: 

The search is a study of the government supervision of the industries in Ottoman 
Cairo in the period 10-11 / 16-17. The craft communities represented the authorities in a 
framework that enables them to control various aspects of the society, this is exactly 
what we find in the authority of the Shaykh al-Ta'ifah on their sects, and thus 
represented an administrative link between Authority and people. 

In general, the industrial crafts had specialized markets where the manufactured 
product was sold, such as the markets of goldsmiths, blacksmiths, etc. The craftsman 
worked in the purchase of raw material, then manufactured and then promoted, thus 
maintaining the craft on its technical level in producing the goods, Local and 
international, where export to abroad and found a place among other products and is 
supervised by the government on the quality of manufactured goods and exported 
abroad. 
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The supervision of the role of sheikhal-Ta'ifah in the work permit and the joining of 
industry to the community, and oversee the controls of the work within the table, and 
oversee the geographical distribution of the communities in Cairo, and determine the 
terms of reference of each industrial community in common The follow-up of the 
marketing of the product manufactured in the markets, the emergence of the authority of 
the beneficiary in settling disputes between the sects, the authority to distribute the 
manufactured product, and the restrictions on joining the community. 

The emergence of the role of the accountant in the absence and weakness of the 
authority of Sheikh al-Ta'ifah, and the absence of the role of accountant in the 
supervision of industries. 

Words key: Governmental supervision, industries, Ottoman Cairo, industrial crafts, 
Sheikh of the community, Geographical Distribution, Role of Accountant. 

  

خضاع الدولة العثمانیة على القوة واإل عتمدتإخارجى، فالالحكم  ارتكز نظام الحكم العثمانى لمصر على

ثم بالتقسیم فى  )١(داریةمورها اإلأصدر قانون ینظم أبدایته و  يزیة ف، واتسم نظام الحكم بها بالمركيللشعب المصر 

فى الباشا  حكام السلطان قبضته على البالد متمثلةإدارة البالد وذلك بهدف الحصول على سلطات متباینة لضمان إ

انبول، فأصبحت تسإ يلمصالح السلطنة العثمانیة ف لموارد مصر يوصار حكم استغالل، الحامیة –الممالیك  –

  .)٢(لتزامبفرض نظام اإلك مصر مجرد اقطاع تابع للدولة العثمانیة وذل

ى الحامیة العثمانیة إلنضمام الممالیك إلعصر العثمانى الوضع السیاسى بمصر فى ا يهم المؤثرات فأومن 

نكشاریة والسباهیة الذین تمردوا على اوامر السلطان سلیم، فكانت قوة بغرض االستعانه بهم لقمع قوة اإل وذلك كان

ن مع الوقت ركن الممالیك الى الهدوء إال أ.)٣(خدمه الجیش العثمانى منذ بدایة الفتحموازیة لهم وعمل الممالیك فى 

نها تغیرت فى الربع االخیر من القرن إالأد تنعم بالهدوء لمدة من الوقت والعمل فى ظل العثمانیین وظلت البال

دارى للدولة وهذا ما هاز اإلة الشرائیة والفساد فى الجم وكان ذلك سببه انخفاض العملة المحلیة والقو ١٦/ ه١٠

  .وقد صاحب هذا انخراطهم فى النشاط االقتصادى للبالد .)٤(سباهیةرف فى التاریخ بالفتنة اإلعُ 

الطوائف هى تنظیم اجتماعى یضم أفراد من المجتمع، وتنظیم إقتصادى بإعتباره هیئة انتاجیة، وتنظیم إدارى 

 يقتصادى للمدینة یقاس من حجم القوة العاملة فالشیوخ، واألساس االیساعد فى تنظیم إدارة المدینة فى ظل وجود 

                                                             

  .٦، )م١٩٧٠دار النهضة العربیة، : القاهرة( لى تاریخ مصر الحدیثإالسید رجب الحراز، المدخل ) (١

، ماجستیر غیر منشورةرسالة ( )ھ٩٨١ - ٩٧٤( "وثائق وقف السلطان سلیم الثانى وباشوات مصر فى عهده"سوزان حمد فتحى، ) (٢

  .٤-١،)١٩٧٨كلیة اآلداب، قسم المكتبات والوثائق، : جامعة القاهرة

  .١٢٧، )م١٩٦٨: دمشق(  ابلیون بونابرتنلى حملة إعبد الكریم رافق، بالد الشام ومصر من الفتح العثمانى ) (٣

لالستزاده عن فتنه . ٣٤، )م١٩٨٢دار المعارف، : القاهرة ( ١٩من ق يالنصف الثان يعبد الوهاب بكر، الدولة العثمانیة ومصر ف) (٤

ه، ١٠٨٧ت  ،بى الحسن بن ابى السرور البكرىأمحمد بن زین العابدین بن محمد  ،بى السرور البكرىأبن لى محمد إاالسباهیة ینظر 

 -١٢٠،)م١٩٩٧مكتبة الثقافة الدینیة، : القاهرة(  ١خبار مصر المحروسة، تحقیق عبد الرازق عبد الرازق عیسى، طأ يالروضة المأنوسة ف

١٢٦.  
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 يف يتعنى أشخاص تمارس نفس النشاط الحرفو "الحرفة"ما یطلق علیه بشكل عام  ي، وه)١(يالقطاع الصناع

یمكنها من الرقابة على مختلف  اطارً إد مثلت الطوائف الحرفیة للسلطات وق. )٢(طار تنظیمى یكفلهاإالمدینة ولها 

بناء أالنواحى بالمجتمع، والتى كان منها الصناع والتجار، وهذا ما نجده تام الوضوح فى سلطة شیخ الطایفة على 

  .)٣(درایة بین السلطة والناسإطوائفهم، وكانت بذلك تمثل رابطة 

هو : شیخ الطایفةینابة فالصناعة وذلك باإل يدارى للطایفة والذین لهم سلطة التحكم فوقد تمثل التكوین اإل

تعیینه  بناء الطایفة، ویحسم الخالف بین الحرفیین، وكانأفة والمحافظ على المتوارثات لدى مور الطایأالمسئول عن 

هو : النقیبعماله، أیفة فى حال غیابه وفى بعض هو من ینوب عن شیخ الطا: الكتخداو باالنتخاب، و أمن الوالى، 

 يز ترقیة الحرفهو من یجی: الحرفة وهو حلقة الوصل بین الحرفة وبین الطریقة الصوفیة يیة واحد معلممن الصوف

  .)٤(علىلى الرتب األإ

  :مور الطائفةأتنظیم  يعلى الصناعات والمتمثل ف يشراف الحكوموجه اإلأولى أومن 

  : جازة العملإ

التى  )٥(همها صناعة  البسطألالشراف الحكومى و همها ما یخضع أالوثائق عدة اجازات للصناع وكان رصدت 

، ووضع ضوابط فى )٦(شراف حكومى لضبط صناعتها من جهة البسط السلطانیةإتصدر للخارج فقد كان علیها 

بسطة وان ترویجها وبیعها، وتنظیم الصناع المنضمین للطایفة وذلك حسبما جاء فى وثیقة اجازة تصنیع الصناع لأل

میر أحضور شیخ طایفة البسطیة  المعلم ب"...حمد بن شریف الحایك أللعمل فى صنعة االبسطة للمعلم الشهابى 

سط البلدیة بمصر المحمیة ع بالببن محمد وبحضور نقیب الطایفة هو على بن سلیمان والجم الغفیر من الصنا

سوة أجازة للعمل بالصنعة إعطاء إقدیمة واتبع قوانینها ویسمح له بتقن صنعتهم الأنه أخبروا موالنا الحاكم الشرعى أو 

راد العودة أو ) زلالفراز فى الغ(لى صنعته القدیمة إذا خرج من هذه الصنعة ورجع إوقد اشترط علیه انه ..." لمعلمینا

  .)٧(هل الصنعة وشیخهاأجازة جدیدة من إال بإالبسط لن یعود  خرى لصناعةأمرة 

  

                                                             

 .١ ،)م١٩٧٩ دار المعارف،: القاهرة( العصر العثمانى بانإلیلى عبد اللطیف، طوائف الحرف ) (١

كلیةاآلثار، قسم اآلثار اإلسالمیة، : جامعة القاهرة، دكتوراه غیر منشورةرسالة "(مصر االسالمیة يطوائف الحرف ف" حسین مصطفى،) ٢(

  .٤، )م١٩٨٧

مجتمع الحرفیین فى "یفین مصطفى حسین، مصر تناولت خاللها التقسیمات الحرفیة، ن يتوجد دراسة تفصیلیة عن نشاط الحرفیین ف(٣) 

  .)م ٢٠٠٣كلیة اآلداب، قسم تاریخ، : سكندریةدكتوراه غیر منشورة، جامعة اإلرسالة " (م١٦،١٧مصر العثمانیة فى القرنین 

 ي، بحث ضمن كتاب المجتمع المصر يالمجتمع العثمان يف يماعتقتصادى واالجدورها اإلو عبد الرحیم عبد الرحمن، طوائف الحرف  ٤)(

  .٢٢٣ ،)م٢٠٠٧، على للثقافةالمجلس األ: القاهرة( ١، طيوالعثمان يالعصرین المملوك يف

 ١الصحاح، ط على األرض والبساط ما یبسط، محمد بن ابى بكر بن عبد القادر الرازى، مختار يءما یبسط، وانبسط الش :البسط(٥) 

  .٢٧٩ ،)ھ١٣٢٩المطبعة الكلیة، : القاهرة(

  .)م١٥٥٥مارس/ ھ٩٦٣ولجماد األ( ١٨٢٩، ق٣٥٦، ص١٠٠٩-٠٠٠٠٠١قوصون، س(٦) 

  .)م١٦٥٤غسطسأ/ ھ١٠٦٥شوال( ٣٠٥، ق٦٢، ص١٠٠١-٠٠٠٢٦٠، سيالباب العال(٧) 
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  : الصنعةي متابعة ضوابط العمل ف

 يمثلة هذه الطوائف ما كان فأوكان من  ،فرادهاأمور أسیر العمل بها وتنظیم  يكان لكل طائفة ضوابط ف

على جهة  )١(المتحدثى المحكمة كل من حسن بن على إلوذلك عندما حضر  ،النحاس يیضین فطایفة المب

میر محمد زعیم مصر المحروسة والده والملتزم هو حمد جلبى بن األأمیر من الباطن األ )٢(الدخانیة بالخردة السعیدة

تصرفه  يف االنحاس سابقً  يف )٥(حمد شیخ طایفة المبیضینأمامهم المعلم أواشهد  )٤(وبیت المال العامر )٣(بالمقاطعة

استخالص ما هو على طایفة  يالقاهرة ومصر القدیمة وبوالق وف يتصرفه على طایفة المبیضین بالنحاس ف

  : النحاس وقدره يالمبیضین ف

معهم على الشروط الجارى بها العادة  ينصاف فضة، والمشأكل شهر سته  يمعلم من المعلمین فعلى كل  -

  :منها

  .ن لجهة بیت المال نصفین فضةأ -

  .یام بغیر معرفة الشیخ ورضاه فعلیه نصفین فضةأثالثةمن الصناع بعد  امن شغل صانع ن كلأ -

  .ن ینتقل من صناعته عندهأمن صبیانه الذمه  اومن ضرب صبیً  -

  .ول یكون علیه نصف فضةكان عنده اجر بغیر رضى معلمه األ اكل من اشتغل صبیً  -

  .نصف قرش من نقل الرجلخر بالخط فعلیه آكل من خرج من حانوته الى حانوت  -

ال إن ال دخول لهم فى حارة الیهود أ، و حد فى الشارع السلطانى بمصرأفتح ن ال یأعلى طایفة الملحماتیة  -

  . برضى شیخ الطایفة

  .نثى فكان لها نصف ما على النار وللشیخ النصفأان من توفى من المعلمین وترك  -

                                                             

عبد الحمید سلیمان، . بالمتحدثین دارى والمالىدأبت الوثائق على تسمیة المشرفین على مختلف عناصر النشاط اإل: المتحدث(١) 

  .٧٨،)م٢٠٠٥ ،الهیئة المصریة العامة للكتاب، سلسلة تاریخ المصریین: القاهرة( ١٧٦العدد، "المالحة النیلیة فى مصر العثمانیة"

وقت تأسسها  م، ومهمته إدارة الطوائف التابعة له واإلشراف علیها وجمع الضرائب، وكانت١٥٢٨/ ھ٩٣٥انشات عام  :مین الخردةأ (٢)

صالح هریدى، الحرف والصناعات فى عهد  .وجاق عزبانأى إلم انتقلت ١٦٧٢/ ھ١٠٨٣من التزام اوجاق المتفرقة وجاویشیة، وفى عام 

  .٢٠، )م١٩٨٥، دار المعارف: القاهرة( محمد على

 اإلدارة في مصر في العصر العثمانيلیلى عبداللطیف، . و الجمركأو الوظائف أ يراضالتزام لمصادر الدخل على األ :مقاطعة(٣) 

  .٤٥٦، )م١٩٧٨ مطبعة جامعة عین شمس،: القاهرة(

و أو جندها أو من رجال الدولة أالتزام ما یعود للخزینة من رسوم وحقوق من میراث من ال وارث له من عامة الناس  :المال بیت(٤) 

، دارة فى مصرلیلى عبد اللطیف، اإل. التزام یضم ممتلكات المدنیین :بیت مال العامة.٤٤١دارة فى مصر،موظفیها، لیلى عبد اللطیف، اإل

٤٤٢.  

والمبیض من یقوم بجلى  .١٩٢ )١٩٩٢دار العلم للمالیین: بیروت، لبنان( جبران مسعود، المعجم الرائد. صار أبیض: تبیض(٥) 

  .النحاس
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ما جرت به العادة وعلیهم السمع والطاعة وكان ذلك بحضور وعلى الجمیع الطاعة لشیخ الصنعة على حكم  -

  .)١(جمیع طایفة المبیضین وقد ثبت هذا بالمحكمة ثبوت شرعى بشهادة شهوده شفاهه وكتابة

شیخ الطایفة محمد بن منصور بحضور "...ما جاء نصه بالوثیقة ومن ضوابط تنظیم العمل فى هذه الصناعة

بناء الطایفة وقد أیة ومصطفى بن على معلم الطایفة المذكورة والجم الغفیر من شیخ الطایفة البسطیة بمصر المحم

اشهدوا فى صحتهم وطواعیتهم واختیارهم بأن ال احد من اهل صناعتهم یسلم شئ مما یتعلق بصناعتهم بغیر معرفة 

ن الصناعة ما لم یكن نقیب الطایفة المذكورة وال بغیر رضى الطایفة المذكورة وعلى ان لما احد منهم یتسلم شئ م

  .)٢(..."تغیب وان ال یتعدى احد منهم على االخر فى صناعته

جویلى  يه علقرَّ أضع ضوابط لمزاولة المهنة ومنها ما الطوائف الصناعیة و  يرة على العاملین فطمثلة السیأومن 

انه ال یتعاطى الصنعة الغلة و دان یبن عطیه الدقاق انه ال یستحق العدة المعدة لدق االقمشة الموجودة بقاعة بخط م

ن یعمل عند أنه قرر أق فى االقمشة سوى لوالده عطیه، و ن شیخ الطایفة عبد الفتاح وجمیع صناع الدمن الیوم أل

و یتلف أقمشة ن على عهدته ما یضیع من األألصنعة ولكن بمعرفة شیخ الطایفة و جماعات متفرقة فى هذه ا

 ير بأن علأمالدین وقصى شیخ طایفة الدقاقین د الشریف عبد الفتاح بن عال السیومن شیوخ هذه الطایفة  .)٣(منها

  .)٤(ةالمهن ةبمزاول ةبوه عطی یعمل بمهنه دق القماش ومسموح ألالدقاق ال يبن عطیه بن جویل يجویل

  : )٥("االستصناع"الشهادة على عملیة التصنیع 

ما هو مثبوت لدى الحاكم المالكى بحضور بدر عن االتفاق على التصنیع مثلة ما ورد بالمحاكم الشرعیة أمن 

ب فى البارود حد بن عبد اهللا التعكجى المدولأنه قبض من الشهابى أحسین بن یعمر المركبى العلقالوى الدین بن 

تخراج ن یعمل عنده فى تقطیع القراب السناج الصالح السأدنانیر قبض شرعى على  من ذهب سلطانى جدید تسعة

  .)٦(البارود وكان هذا بشهادة مجموعة من المدولبین فى الصنعة

  : تحدید االختصاصات فى تصنیع المنتج

 نأائق حدى الوثإمثلما ورد بشراف شیخ الطایفة وذلك كان یوجد تنظیم فى عملیات دبغ الجلود وذلك خاضع إل

فراد الطایفة وبشهادة شمس أالمدابغیة بحضور الجم الغفیر من مر المعلم محمد بن محمد بن محمد شیخ طایفة أ

                                                             

  .)م١٦٦٥یولیه / ھ١٠٧٦م محر ( ١١٥١، ق٣١٤، ١٠١٥-٠٠٠٠٢٣الزاهد، س (١)

  .)م١٦٦٧یونیه/ھ١٠٧٨محرم( ١٨٠ ، ق٦٣، ١٠١٥-٠٠٠٠٢٤الزاهد، س )(٢

  .)م١٥٩٩مایو/ ھ١٠٠٨ذى القعدة( ٥٥٥، ق١٧١، ١٠٠١-٠٠٠١١٦البابالعالى، س(٣) 

  .)م١٥٩٩مایو/ ھ١٠٠٨ذى القعدة( ٥٥٥، ق١٧١، ١٠٠١-٠٠٠١١٦الباب العالى، س(٤) 

وصاف التالیة هو طلب الصنع، وتعنى طلب عمل شئ خاص على وجه مخصوص فیقال اصنع لى الشئ الفالنى باأل :االستصناع(٥) 

، )م٢٠٠٨دار القلم، : دمشق( ١لغة الفقهاء، ط يجم المصطلحات المالیة واالقتصادیة فعبكذا درهم، وقبل الصانع ذلك، نزیه حماد، م

٥٥.  

  .)م١٥٤٨بریلأ/ ھ٩٥٥ول ربیع األ( ٤٦٤، ق٦١، ص١٠٠٦-٠٠٠٠٠٤مصر القدیمة، س) (٦



  

 م١٧-١٦/ هـ١١- ١٠فترة القرنین  يعلى الصناعات بالقاهرة ف ياإلشراف الحكوم

٤٤٤ 

  

 ٣٠فى كل یوم  )١(میر سلیمان بن ولى من المتفرقة علوفتهبن حجازى شیخ طایفة السراجین واألالدین بن محمد 

جلد عثمانى الملتزم بمدابغ البقرى والخضر وتوابعها بأن ال یدبغوا فى مدابغهم وهى مدابغ الماعز جلد حمار وال 

  .)٢(من ولى االمر ذنإ بإالَّ جاموس سنبارى  جلد بقر وال جلدفرس وال جلد خیل وال 

  

  : المحكمة يالشهادة على تعلیم الصنعة واثباتها ف

یتم باالتفاق  )٣(و المعلمأسطى ن تعلیم الصنعة على ید األأردت عدة وثائق بالمحاكم الشرعیة العثمانیة تفید و 

 يبن عبد اهللا النصران يبن یان يلمعلم انتانادعى ا"... الوثیقة يالصانع وذلك كما ورد ف المبرم بین المعلم وبین

، وما طالب به وشیل بن )٥(الجوخ )٤(يتعلمه الخیاطه العراق يف يالروم يعلى دیموا بن میخائیل النصرن يالروم

جره أقرش  ٢٦مشط  يبأالخیاط مبلغ فضة كبار  يالروم ينالخیاط من المعلم باولو بن یا يالروم يالنصران يیان

قامت الحرمة  التدریب على الصناعة فقدخرى على األمثلة ألومن ا .)٦(عمله عن صناعة الخیاطة لمدة سنه كاملة

 )٧(ى المعلم عبد الجواد بن محمد سابق اللبودىإلن ذهبت أ ين عبد الرحیم البنهاو راهیم بإبصالحة المرأة بنت 

نها سافرت وتركته عنده وعند رجوعها أعام و  ١٤صنعه اللبود وكان عمره  لتعلیمه يسلطان بن عل بنهااحضرت أو 

  .)٨(من المحكمة یثبت فیها انه ترك العمل وسافر ةكور، فأخرج المعلم عبد الجواد حجلم تجد ابنها لدى المعلم المذ

  

                                                             

، تأصیل سلیمان حمد السعیدأ.جر الیومىساس األأدارة العثمانیة، وكانت تحسب على تعنى الراتب للعسكریین واالدارین فى اإل :علوفه (١)

  .١٥٢، )م١٩٧٩، دار المعارف :القاهرة( ما ورد فى تاریخ الجبرتى

  .)م١٦٠٥دیسمبر/ ھ١٠١٤شعبان(  ٣٩، ق١٥، ١٠٠٩-٠٠٠٠٢٠قوصون، س (٢)

دار : القاهرة(ي العصر العثمان يف يالمجتمع المصر  ،عبد اللطیف لیلى .تطلق على الرجال المتقدمین فى حرفتهم :وسطى والمعلماأل  (٣)

د اللطیف، بلیلى ع .نتاجدوات اإلأرجال الحرف الذین یملكون الحوانیت و  يسطوات وتعنأجمع سطى تُ واأل. ٢٢٣) ١٩٨٧الكتاب الجامعي،

  .٤٣٨، دارة فى مصراإل

رینهات دوزى، المعجم المفصل بأسماء . اومزركشً  ایكون مطرزً  وعادةً  اما یلبس تحت الطربوش وهى تلى الرأس تمامً : يالعراق (٤)

  .٨٣ ،)م١٩٧٢(، مجلة اللسان العربي، المغرب، المجلد التاسع، العدد الثاني عند العرب، ترجمه أكرم فاضل المالبس

 يتل  يكانت تحت الطربوش وه :يالعراق ؛)م١٥٨٢ابریل/ هـ٩٩٠خرربیع اآل(، ٨١، ق٢٦، ص١٠٠١-٠٠٠٠٧١، سيالعال الباب(٥) 

وقت المطر، وقد  يعیان فكابر واألوالجوخ من ثیاب األ :الجوخ؛ ٨٣، ص٢قاموس دوزى، ج. اومزركشً  اوعادة یكون مطرزً  االرأس تمامً 

  .٢٥، فصلمعجم المالدوزى،  .لبس الفقراء والمعدمینوهو  بعض عوام مصر ایضً أیلبسه 

  .)م١٦١٦سبتمبر/ ھ١٠٢٥رمضان( ١٣١، ق٤٤، ١٠٠١-٠٠٠٢٠٢، سيالباب العال) (٦

بعضه ولزق، ولبد الصوف یعنى نفشه بماء ثم خاطه، واللبدة فى مصر  يتعنى كل شعر أو صوف أو وبر یدخل ف: أو اللبود اللبد(٧) 

نما إالقاهرة تحت الطاقیة أو الطربوش، أو یلبسها الفقراء بدون عمامة  يیلبسها الرجال ف يتعنى الطاقیة من اللباد األبیض أو األسود الت

یلبسه الرجال  يمصر تعنى اللباد األبیض الذ يف: اللبدة ،٤٤٩لألسماء، ص يیكتفون باللبدة وحدها، رجب عبد الجواد، المعجم العرب

  .١٩٢، المعجم المفصل،يدوز . تحت الطاقیة

  .)م١٦١٥مارس/ ھ١٠٢٤صفر ( ٢٣١، ق٢٩، ١٠٠١-٠٠٠١٧٣، سيالباب العال (٨)



  

 م١٧-١٦/ هـ١١- ١٠فترة القرنین  يعلى الصناعات بالقاهرة ف ياإلشراف الحكوم

٤٤٥ 

  

  : تفاق على تصنیع المادة الخاماإل 

فراد وبین الصناع على تحویل المادة الخام الى مادة مصنعة مثلما ورد ذلك فى ما كان یرد اتفاقات بین األ اكثیرً 

 ١٠المعلم محمد بن محمد القطان للمعلم على بن شرف الدین عطى أ"... كما فى الوثیقةعلى حیاكة القطن  االتفاق

خر آتفاق إ و  )١("...مقطع قماش ١٤٠٠تسلمه منه دنانیر وقد  ٨جر أقطن مغزول لینسجه له قماش مقابل قناطیر 

طن شامى محلوج یورده له دینار ثمن ق ٣٠٠حمد على أبن عمر القطان مع شرف الدین بن  كمال الدین"...بین 

  .)٢(..."قمشةألیشتغله 

وقطن وكتان نواعها من حریر وصوف أعملیة الغزل للخیوط على اختالف  تمامتفاقات تبرم إلوكان یتم عمإل

بدر الدین بن محمد بن محمد الحایك "...و المشتغلیین بالصنعة، ومن هذه االتفاقات ما دفعه أونوالتى یجلبها النساج

بیض أنصف ثمن غزل  ٦٠ن وفضة سلیمانیة الى سالمة بن محمد بن على الحایك مبلغ ذهب سلطانى جدید دینارا

  . )٣(..."وقد نسج له الغزل المطلوب امرززً مقاطع قماش  ٤طل لیصنع بذلك ر  ١٠خام للسدا واللحمة وزنه 

  : ضوابط تسویق المنتج المصنع

زمهم شیخ ألبالبیوت لبیع القطن لغزله، وقد فراد طایفة القطانین من الدوران أعدد من  منعحدى الوثائق إفى رد و 

مر أ، وكذلك )٤(حوانیتهم ومن یخالف ذلك یقع علیه العقاب يف إالَّ ن ال بیبعون القطن أالطایفة بالكف عن ذلك و 

ذرع الغزل باألشیخ طایفة الحیاكین سلیمان بن دواز من منع عبد الوهاب بن عیسى الحایك من تعاطیه داللة 

  .)٥(لزامه باالمر هو على بن مراد نقیب الطایفةوال غیرها وقد اوجد شهود لذلك إل المتعلقة بصناعة الحیاكة بالخانات

  .)٥(الطایفة

ق الصاغة والحدادین اسو أصة یباع فیها المنتج المصنع مثل سواق متخصأكان للحرف الصناعیة  وبوجه عام

شراء المادة الخام، ثم یقوم بتصنیعها ومن ثم ترویجها، وبذلك تحافظ الحرفة  يوغیرها، فكان یعمل الحرفى تاجر ف

حیث التصدیر للخارج  يوالعالم يى المستوى المحلصبح لها شهرة علأ يتاج السلع والتإن يف ياها الفنعلى مستو 

  .وربیة والهندیةقمشة األنافست األ يقمشة المصریة والتاأل خرى مثلفوجدت لها مكان وسط المنتجات األ

ومثال  )١(السلع للعمل على تسویق المنتج المصنع يالمتخصصین ف )٧(والسماسرة )٦(وقد ساعد على هذا الداللین

ن أ"...تصنیع ورق الذهب والفضة فكان ذلك على النحو التالى يطایفة العاملین ف يالعمل فومثال على ذلك تنظیم 

                                                             

 ، صناعةيحسام عبد المعط ).م١٥٦٨غسطسأ/ ھ٩٧٦ول ربیع األ( ١٣٥٥، ق٥٠١، ١٠١٢-٠٠٠٠٠٢الصالحیة النجمیة، س) (١

  .٣٢٩، )م٢٠٠١، والوثائق القومیة دارالكتب: القاهرة( الروزنامة حولیة جدیدة، وثائق رؤیة ،العثماني العصر خالل من قمشةوتجارة األ

  .)م١٧٠٦/ ھ١٠١٨(٨٢٥ ، ١٢٨دشت، س) (٢

  .)م١٥٦٤مایو/ ھ٩٧٢شوال( ٣٦٥، ق٦٦، ١٠١٤ - ٠٠٠٠٠٩باب الشعریة، س )(٣

  .٣٢٩قمشة، ، صناعة وتجارة األيعبد المعط .١٠٤٩، ١٧٧٦، ق٢٣٧، ١٠٠١-٠٠٠٢٢٢الباب العالى، س )(٤

  .)م١٦٦٢مایو/ ھ١٠٧٣شوال(  ٢٢٨٩، ق٤٤٦، ١٠١٤ - ٠٠٠٢٠١باب الشعریة، س )(٥

  .١٦٢،)م١٩٨١دار الجیل،: بیروت، لبنان(ي اإلسالمي المعجم االقتصاد حمد الشرباصى،أ. یجمع بین البیعین يهو الذ :الدالل )(٦

  .٢٢٧، ي، المعجم االقتصاديالشرباص .العقد بین البائع والمشترى باجر يل هو متولی، وقيالمتوسط بین البائع والمشتر  :السمسار )(٧



  

 م١٧-١٦/ هـ١١- ١٠فترة القرنین  يعلى الصناعات بالقاهرة ف ياإلشراف الحكوم

٤٤٦ 

  

لذهب والفضة بمصر المحروسة ومعه حمد البعلبكى شیخ طایفة الدقاقین بورق اأوم المعلم بدر الدین بن الشهابى یق

مالت ال یبیعون سنوات كا ٣انهم لغایة دقاق وكلهم من الشام بورق الذهب والفضة  ١٢فراد الطایفة البالغ عددهم أ

ات ورق ١٠نصف فضة، عدا  ١٢٥یدیهم اال للشیخ بدر الدین، وان كل دسته من ذلك  بمبلغ أورق الفضة صناعة 

كان علیهم القیام لعقد الجامع ورقات لغیر شیخ الطایفة  ١٠نفسهم، وانهم متى باعوا أفانهم یبیعون ویتصرفون فیها ب

ن یكون أنفسهم ورضوا به على أجهدوا على أورة بألف نصف فضة حسب ما من المدة المذكزهر فى كل سنه األ

ورق الفضة الذى یباع لشیخ الطایفة وورق الذهب الذى یباع لغیره من صناعتهم یكونوا مضبوطه على القیاس الذى 

ن أنصف فضة و  ٣٠ورقه ب ٨٠ق للعمایر سیكتب على ظهر هذه الحجة المذكورة بمعرفتهم وان عدد دست الور 

ن ورق الذهب الذى یباع للعمایر یباع النصف من ذلك عند الشیخ أنصف، و  ٤٠دست ورق الذهب الكبیر  غیره

بدر الدین والنصف الثانى من عند الشیخ شهاب الدین بن احمد ورضى بذلك الصناع المذكورین وان یكون الصناع 

ذلك حسبما اشهدوا على ذلك ورضوا به وتصادقوا على  بدق الورق الذهب والفضة اسقطوا حقهم من المعلمیة فى

  .)٢(..."ذلك

" الحبال يصانع"خر لبیع المنتج المصنع جاء هذا التنظیم من خالل التنسیق بین شیخ طایفة الحبالین آمثال 

ك والسلب والشلف من الشبا يءالحبال بأنهم ال یتعاطون بیع ش يورضى طائفة المتسببین ف"الحبال  يوالمتسببین ف

من الحبال  ان طایفة المتسببین ال یشترون شیئً أرقومین و  بمعرفة الشیخین وطایفة الحبالین المالَّ إوالحبال النخیل 

الق ، وكان هناك اتفاق بین طایفة الحبالین ببو )٣(" من طایفة الحبالینالَّ إ يوالوجه القبل يمن الوجه البحر  المجلوبة

 يوالبحر  يتجلب من الوجه القبل ي یشتروا الحبال اللیف التن یتعهد طائفة بوالق بأالَّ أعلى  يوننظرائهم بخان الخلیل

 ١٠یمنع من البیع وعلیه غرامه  نما یشترون ذلك من طائفة الحبالیین ببوالق ومن یخالف ذلكإ لى القاهرة و إ

  .)٤(نانیرد

ى ن جماعة تنازعه فأموده بن اكبیره المغربى الربانى مشاكل بیع الجلد المدبوغ ما كان للحاج على بن ح يوف

لدى  ان لدیه شهود بذلك فأحضرهم جمیعً أن یتعاطى بیعها وشرائها و أله وحده ن أبیع المدابغ بسوق جامع طولون و 

  .)٥(لیه لصالحهإمر الحاكم المشار أبالمحكمة ف يالحاكم الملك

  : نشطة المشتركة بین الحرف الصناعیةتنظیم األ 

طوائف القصابین فى البقرى والجاموسى الطوائف العاملة فى تصنیع الجلود وهى كان یوجد نشاط مشترك بین 

زعات و تناأو قروض شرعیه أفى صورة معامالت بیع وشراء جلود والماعز وبین المدابغیة والصوافیین وكان هذا 

                                                                                                                                                                                   

  .٢٢٦عبد الرحیم عبد الرحمن، طوائف الحرف، ) (١

  .)م١٦١٨نوفمبر/ ھ١٠٢٨ذى الحجة( ٦٧٥، ق١٥٨، ١٠١٢-٠٠٠٢٠٨النجمیة، س الصالحیة )(٢

طوائف المعمار فى العصر "هند منصور، ). م١٦٠٥مایو/ هـ١٠١٤محرم ( ٥٩٧، ق١٠٦، ١٠٠١-٠٠٠١٦١س ،يالباب العال (٣)

  .٢٣٤، )م٢٠١١، ثاركلیة اآل: القاهرة جامعة دكتوراه غیر منشورة،رسالة ( "يالعثمان

العصر حى بوالق من "م، عادل طایع، ١٦١٧كتوبرأ/ ھ١٠٢٦القعدة  يذ ،٦٦٦، ق١٩٠، ص١٠٠٥-٠٠٠١٠٦بوالق، س )(٤

  .٥١٣، )م٢٠٠٠ثار، كلیة اآل: القاهرة ، جامعةدكتوراه غیر منشورة رسالة" (يلى نهایات العصر العثمانإ يالمملوك

  .)م١٦٠٥مایو/ ھ١٠١٤م محر ( ٤٢٦، ق١٢٥، ١٠٠٨ - ٠٠٠٠٥٩طولون، س) (٥
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٤٤٧ 

  

الجلود عندما استولى على  ي المتسبب فحمد بن شریف الدین بن عبد اهللاأستیالء إبینهم مثل ما حدث من مشكلة 

نیة واستولى على مدبح على بن عمر بن محمد الحسنى المتسبب فى الجلود الموجود بخط الحسینیة بالمذابح السلطا

  .)١(رجاع الجلودإالمدعى علیه ب يلزم القاضأثوار وبقرات و أجلده جاموس و  ٩٠

ن بیع الجلود والضأ يینهم والسیما فوثائق لتصادقات شرعیة بما نشاط الصوافیین مع المدابغیة فكان یوجد أ

الصواف مع عمر حمد أتصادق بین عمر بن عبد القادر بن  يكثر، والجلود المزكاة وذلك حسبما جاء فمنها باأل

بن خطاب  وحسن ي،حمد المدابغأحمد بن أوشهاب الدین بن  ي،لشهیر بالبرهانحمد الصواف اأبن عبد القادر بن 

ذرع من الجهة الشرفیة وكان ذلك بخط المدابغ الماعز أ ١٠على جدار حامل البنا بینهما  ي،بن على النوابى المدابغ

وتصادق بین بدر الدین على بن على العامل بالمدابغ والملتزم بجهات الصوافیین . )٢(تجاه مدبغة شهاب الدین

على  االشهیر بكرهان الملتزم بجهة المدابغ سابقً  يالربان يهودبن یوسف الی يمع سلیمان بن رض يبالخط الطولون

  .)٣(دینار ٣٠

  :تنظیم الشركات بین الحرفیین

معین، فالجهد الفردیة مهما بلغت  يعمل تجار  يموال فالستغالل رؤوس األ يكتطور طبیع )٤(نشأت الشركات

موال ال یتم اال األ سوؤ ر  يالكبیرة، وهذا التجمع فاریع موال والمشؤس األو ضخامتها قد تعجز عن القیام والمتابعة لر 

وذلك  ،و بالمال والجهدأا بالمال مَّ إیوثق الشراكه بالمحاكم الشرعیة لحفظ الحقوق، وكانت الشراكة  يطار قانونإ يف

 يرباح یتم تقسیمها حسب النسب المتفق علیها والتأحالة الحصول على  يحسب طبیعة النشاط المتعامل علیه، وف

  .)٥(لى النصفإقد تصل  انت عادةً ك

حمد بن حسام بن عبد اهللا أیات التصنیع للمواد مثلما تشارك مثلة الشراكة التى كانت بین الحرفیین فى عملأومن 

شده على  ١٨٠براهیم البقلى على سبیل الشراكه الشرعیه فى الكتان المعطون إحمد بن أون مع التاجر بخط قوص

، وقد تم دقه ونفضه وكان يالبقلحمد أل يالمبدى بذكره الثلثان والباق حمدأقبضه بیان ما هو للحاج  ٢٤ل شده ك

  .)٦(دنانیر لذلك ٥قیمه  يحمد البقلأل

  

                                                             

  .)م١٥٩٩نوفمبر/ ھ١٠٠٨ولجماد األ( ٨٥١ق ،١٠١٣،٢٨٦ -٠٠٠١٠٨الحاكم، س) (١

  .)م١٥٥٧یولیه/ ھ٩٦٥ل شوا(  ٥٠٩، ق١٠١٦،١٣٥-٠٠٠٠٠١البرمشیة، س (٢)

  .)ھ١٥٥٩فبرایر/ ھ٩٦٧خر جماد اآل( ٤٦ق ،١٠٠٨،١٠-٠٠٠٠١١طولون، س  (٣)

 و العینیة وهو یطلق على اسمأ –كان ذلك فى الملكیة المعنویة أخلط الملكین واختالط النصیین بحیث ال یتمیز سواء  يه :الشركة (٤)

ن أشراء وتكون اختیاریة ب أوا رثً إتكون  أي: نواع شركة ملكأن لم یوجد اختالط النصیین، والشركة إسمى شركة العقد العقد فیُ  يالشركة ف

بدان عمال واألرثا، وشركة الصنائع وشركة األإو أن اختلط مالها بحیث یتعذر التمییز بینهما أب: و یخلطا ماال، شركة جبریةأا یشتریان عینً 

الحضارة  يقتصادیة فمحمد عمارة، قاموس المصطلحات اإل .و تفاوتأن یتقبال العمل بأجر بینهما بتساوى أخیاط وصباغ و كان یشترك 

  .٣١٢، )م١٩٩٣دار الشروق،  :القاهرة( ١سالمیة ، طاإل

 .١٧٣ ،)م ٢٠١٠ ب،الهیئة المصریة العامة للكتا: القاهرة( يالعصر العثمان يف يعیان الریف المصر أسعد، أرضا ) (٥

  .)م١٥٧٠كتوبرأ/ ھ٩٧٨ر خجماد اآل( ٣٦٢، ق١٠٣، ١٠٠٩ -٠٠٠٠٠٢قوصون، س) (٦



  

 م١٧-١٦/ هـ١١- ١٠فترة القرنین  يعلى الصناعات بالقاهرة ف ياإلشراف الحكوم

٤٤٨ 

  

  :للمدینة يطار الجغرافتوزیع الحرفیین على اإل

 يالتخصص فحیث ، والخطط يرجاء والضواحلمتسعة األالحرفة بالقاهرة المدینة العاصمة ا یتم تقسیمكان 

  :ةمثلاأل يحیاء والخطط وهذا ما نجده فاأل

على الطایفة  خٌ السیارجیة بمصر المحمیة عین  شیسراج الدین بن نور الدین بن عبد القادر الغمرى شیخ طایفة  -

 .)١(هل الصنعةأبموافقه  بالقاهرة ومصر القدیمة

 .)٢(بخط الكیزانیةزین الدین من طایفة مستحفظان قلعة مصر المحروسة شیخ طایفة القللیة  -

، ومحفوظ شیخ الغزل )٣(محمد بن نور الدین بن على القصرى شیخ طایفة الغزولیین بخط المشطیین والدجاجین -

 .)٤(بخط الدجاجین

الحاق  يللحرفیین یلزمهم بخطط محددة دون السماح لهم بالخروج عنه، وهذا ما نجده ف يفكان التوزیع الجغراف

 يان لها البت فوك ،تولى فیه شیخ الطایفة مشیخته يلذو اأالوثائق،  يبوصفه ف يیعمل به الحرف يالخط الذ

 ي للقضاء فإالَّ وال تخضع  عند سداد الضرائب الَّ إة دار فرادها، فال تتعامل مع اإلأمورها بین أالنزاعات وتنظیم 

  .)٥(االحدود المنصوص علیها شرعً 

  :شیخ الطایفة ومهامه

ناء أبان هذا حق مكتسب لهم عند شكایة فراد الطایفة، وكأایخ الطایفة وعزلها یتم بطلب من كان تعیین مش

واحتكاره للصنعة  حداث مظالم ومغارم على الطایفة، والخروج عن اختصاصاتهأحال  يالطایفة الواحدة من شیخهم ف

ل الوثائق عزل وتعیین ومن خال تقصیر ثحداأحالة  يما كانت السلطة تقوم بعزل شیخ الطایفة ف ادون غیره، ونادرً 

  : يتاآلعلى النحو ئف كانت واشیوخ الط

ظل  يوف ،م الأ داریةعلى مهامهم اإل اهل كان المشایخ یتقاضون راتبً .. وخالل هذا یكون هناك تساؤالت 

  .جابة عن هذه التساؤالتإفصاح بالوثائق على مدار الدراسة عن اإل صمت

  

  

  

                                                             

 .)م١٦٠١ر دیسمب/ ھ١٠١٠رجب ( ١١٥٦، ق٣٧٤، ١٠١٠ - ٠٠٠١٠٣الصالح، س (١)

  .)م١٦٨٠ر نوفمب/ ھ١٠٩١القعدة ذى ( ١٢، ق٥، ١٠٠٦-٠٠٠٠٢٢مصر القدیمة، س )(٢

  .)م١٦٥٠ة یونی/ ھ١٠٦٠رجب( ٥١١، ق١١٤، ١٠٠١ -٠٠٠٢٥٨، سيالعال الباب (٣)

  ).م١٦٦٦فبرایر/ ھ١٠٧٧رمضان( ٢٧٠، ق٨١، ١٠٠١ -٠٠٠٣٠٤، سيالباب العال (٤)

 كلیة االجتماعیة، والدراسات البحوث مركز: القاھرة( يمانثالعصر الع يمصر ف يجتماعیة فالطوائف المهنیة واإل رؤوف عباس،(٥) 

  .٨، )٢٠٠٣ ،القاهرة جامعة اآلداب،
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  :النقاط التالیة يجمالها فإام واختصاصات شیخ الطایفة فیمكن مهوعن 

فراد أباح له التحكم فى أالطایفة وذلك بقوة السلطة الذى  دارة شئون الطایفة الداخلیة من مهام شیخإ تكون -

مثلة على تنظیم العمل ومن ضمن األ. )١(بینهم، وعلیه فض النزاعات ومتابعة جودة الصناعةطایفته وتنظیم المعمل 

 علطایفة السیرجانیة بحضور الجم احمد بن عبد الفتاح البوشى شیخً أیفة عند تعیین الشیخ شهاب الدین الطا يف

رباب الحوانیت أبة والجیزة وهم من نباإومدینة  فراد الطایفة والعاملین بمصر المحمیة وبوالق والقاهرةأالغفیر من 

ن ما یرد أنهم المستدیمة، وقد اشترط علیهم والمقاعد والمغلق باالخطاط المذكورة وهو عارف بأسالیبهم القدیمة وقوانی

ن أى هذه الصنعة یكون له جار یكفله ن كل من تعاطإ هل الطایفة، و أیوزع بمعرفته على  اوبحرً  امن السمسم برً 

غالق دوالبه ومنعه من تعاطى إهذا یكون لشیخ الطایفة الحق فى  سنة كاملة، وان من یخالف سیعمل بها لمدة

  .)٢(نصف فضة ٣٠٠الصناعة ودفع مبلغ 

نضمام إوثیقة بوتفید  .و من یمثلهمأفراد الطایفة أ يعضاء جدد وذلك بحضور باقأمن اختصاصاته قبول   -

شعبان بن عبد اهللا من جماعة  يالطایفة عمله وذلك فقد قام الزینلى صناعة الصیاغة فقد نظم شیخ إحد الحرفیین أ

 إلىوذهبا  يف بالقوصونحمد بن عبد اهللا الصایغ المعرو أروسة وشیخ طایفة الصیاغة وصحبته المتفرة بمصر المح

لى ما فعله إو فضة لینظر أه تعلم الصنعة وال یغر فیها وما یصنعه من ذهب أنشهاد شرعى أخذ المحكمة أل

 .)٣( بكفیل یكفله وبرضى صاحب الحانوتالَّ إحد بسوق الصاغة أیعرض على االستا وال یجالس و 

غ فراد الطایفة البالأوذلك فقد قام الشیخ محمد بن شحاذه شیخ طایفة المدابغیة بجمع  مور الطایفة،أمراعاة  -

 الشریف السید بن حجازى من آل البیتوالد المرحوم الشیخ أقبول عمل  يلیهم فإلیتوسط  يمدابغ ٨٠عددهم قرابة 

ول كیال فى القرطم، والثانى دالل فى الجلود بالمدابغ، والثالث دالل بناء یعمل األأ ٣ى الطایفة وهم إلفى االنضمام 

  .)٤(فى البطاین، وقد تم انضمامهم لما عرف عنهم من استقامة وصالحیة

من و . حلقة وصل بین الطایفة وبین السلطة برفع التظلمات االجباریة من المحتسب وتجاوزات الملتزم یمثل -

نا قاضى ن ذهب الصنایعیة العاملین فى السجاجید والصوف بالحسینیة الى موالأمثلة الشكوى من الملتزمین أ

سود واللیمونى من غیر لون األالصبغ عرضهم فى صباغهم بالحمد جاویش ملتزم جهة أالقضاة لشكایة الملتزم 

كد فى عدم التعرض ألع على ذلك موالنا قاضى القضاة و ،واطعلیها اخذ علیهم مبلغیهم وصار یأالعادة السابقة عل

فراد طایفة السكریة بباب ألشكوى من المحتسبین مثلما اشتكى مثلة اأومن . )٥(لهم بما یخالف الشرع الشریف والقانون

 ا،درهمً  ١٤٤رطالهم أشریفة وجدهم یبیعون المحتسب وسلیمان الوزان ببیت الحسبة ال بباب زویلة وبین القصرینمن

وبحضور شاهبندر التجار الدیار المصریة الخواجا جمال الدین الذهبى والخواجا عامر الدیبانى شیخ طایفة السكریة 

زاید على  ادرهمً  ١٤٤ندهم ن الرطل عأن عادتهم القدیمة أ، فأخبروه ادرهمً  ١٥٠بمصر فأخبرهم ان یكون رطلهم 

ذا طلب منهم العیار یكون بمعرفة إ هم فى ذلك، وأال یعایروا علیهم و حد من بیت الحسبة التعرض لن لیس ألأذلك و 

                                                             

  .١٤٩، )م١٩٥٧دار المعارف: القاهرة( ١مصر، ط يالصناعات الشعبیة ف الخادم،سعد أ(١) 

  .)م١٦٧٧غسطسأ/ ھ١٠٨٨ب رج( ١٤٢، ق٤١، ١٠٠١ -٠٠٠٣٢٤، سيالباب العال (٢)

  .)م١٥٩٢یونیه/ ھ١٠٠١ن رمضا( ٧١٧، ق٢٥٤، ١٠١٢-٠٠٠١١١الصالحیة النجمیة، س (٣)

  .)م١٦٢٣كتوبرأ/ ھ١٠٣٣م محر ( ١٧٨٧، ق٥٥٣، ١٠٠١-٠٠٠٢٠٧، سيالباب العال(٤) 

 .)م١٥٩٥سبتمبر/ ھ١٠٠٤محرم( ١٧٩١، ق٤٣٠، ١٠٠١-٠٠٠١١٤الباب العالى، س) (٥
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من قاضى ن بیدهم حجه شرعیة مكتتبه بمنع من یعرض لهم فى ذلك ألحاكم الشرعى بمصر دون المحتسب و ا

شكاوى جمیع السكریة ببین  ، وكان مالك بعداحافظ مصر سابقً حمد باشا مأمیر القضاة بمصر المحروسة األ

ن یعمل معهم أراد أنه یتعرض لهم و أن بمین الحسبة بمصر األأزویلة یشتكون ویتضررون من قاسم  القصرین وباب

یكون درهم وهذا مخالف للشریعة الشریفة والعادة القدیمة الن ذلك س ١٥٥ن یعملوا الرطل أراد أالسیاسة وذلك عندما 

لسلطنة الشریفة وقد وزان البضایع باوزانهم وكذلك مناسب ألن موافق ألن وزن القبابسبب فى تكلیفهم وخسارتهم أل

وقیة أ ١٢ن الرطل المصرى أجابوا بأن من المعروف أربعة بالدیار المصریة و لى ذوى المذاهب األإلجؤا فى ذلك 

ن هذا هو الرطل الجارى المعمول حد ألأربعة لم یختلف منهم ئمة األن األأو  ادرهمً  ١٤٤درهم، فیكون  ١٢وقیة واأل

، وبالنهایة طلب جماعة السكریة بأخذ ادرهمً  ١٤٤ن الرطل المصرى أمصر المحروسة من قدیم الزمان، و  به فى

النهم یسیرون على المقادیر الشرعیة وال یتعرض لهم بالنقص وال  اتعهد على المحتسب بعدم التعرض لهمم نهائی

ادتها وزان على وقف الشریعة والعادة القدیمة، فأمر القاضى بأن تكون طایفة السكریة على علأل ازیادة وتبعً بال

ذا طلب منهم العیار یكون ذلك بمعرفة الحاكم الشرعى بمصر المحروسة دون غیره إ و  اردهم ١٤٤ن رطلهمأالقدیمة و 

 .)١(ومنع التعرض لهم

شیخ الطایفة یمثل السلطة امام اعضاء الطایفة وكان بمثابة  باعتبار جمع االموال المستحقة للسلطة، وذلك -

فراد طایفة أقر أ، وتحدید اسعار البضائع الخام الغیر مصنعة، وذلك مثلما مناسب لجبایة االموال من الطایفةنظام 

ن یمشى أوعلیه السیارجیة بأن یكون الشیخ عبد المجید بن عال الدین الشهیر نسبه الكریم بالخیشى شیخآ علیهم 

لى جهة دیوان الحسبة الشریفة وال إنصف فضة  ٧٠اردب سمسم و ٥على قواعدهم القدیمة فى المصاریف وهى 

  .)٢(یأخذ منهم ثمن هذا

 تعیین وعزل شیخ الطایفة

  : كان تعیین مشایخ الطایفة وعزلهم یتم بطریقتین

ة من حضره موالنا الوزیر محمد باشا كافل المملك الشریف )٣(مثل ما ورد فى البیورولدى: من الباشا بمصر :ولىاأل 

میر یش بن على ناظر النظار وبحضور األقطار الحجازیة على ید محمد بن جاو سالمیة بالدیار المصریة واألاإل

على جماعة  ًماومتكلا لمصریة بتعیین المعلم سالمة شیخً مین الخردة الشریفة بالدیار اأمیر مصطفى سلیمان بن األ

 الَّ إنه ال یصبغ بحانوت إوابع ذلك على العادة حیث زرق بمصر القاهرة وبوالق ومصر القدیمة وتاأل يف الصباغین

  .)٤(میر والمعلم سالمة المذكوربمعرفة األ

حال  يبناء الطایفة الواحدة من شیخهم فأكان هذا حق مكتسب لهم عند شكایة و : راد الطایفةأفرادة إب :الثانیة

ما كانت السلطة  ادون غیره، ونادرً  على الطایفة، والخروج عن اختصاصاته واحتكاره للصنعةحداث مظالم ومغارم أ

                                                             

 .)م١٦٤٤یونیه/ ھ١٠٥٤خرربیع اآل( ٦٨، ق١٦، ١٠٠١ -٠٠٠٢٥٢الباب العالى، س (١)

  .)م١٦٤٧غسطسأ/ ھ١٠٥٧رجب( ٣٩٩، ق١٣١، ١٠٠١ -٠٠٠٢٥٣الباب العالى، س) (٢

محمد أحمد دهمان، معجم األلفاظ التاریخیة فى . التركیة بمعنى یأمر وصار إسم لكتاب مختوم من الصدر األعظمفى : بیورولدى (٣)

  .٤١ )م١٩٩٠ه، ١٤١٠: بیروت( يلمملوكالعصر ا

  .)م١٦٠٨كتوبرأ/ ھ١٠١٧رجب ( ٧٤٥، ق١٥٤،  ١٠٠١ -٠٠٠١٦٦، سيالباب العال) (٤
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٤٥١ 

  

 این شیوخ الطوائف فقد وجدنا تطبیقً ومن خالل الوثائق عزل وتعیأحد، حالة تقصیر  يتقوم بعزل شیخ الطایفة ف

تجاج یحدث بشكل ضد من تجبر وظلم من شیوخ الطوائف الصناعیة، واالح يالعلن يعلى الرفض الجماعا عملیً 

 احالة وقوع الظلم، فنظرً  يص علیه فالقانون ما ین يضرار بالحال والمال، وال یوجد فلى اإلإمر عام عندما یصل األ

ى المحكمة طایفة والذهاب الفراد الألى وقوف الظلم بجمع إ خرخرین یضر الطرف اآلتضر باآل يللتصرفات الت

 شیخهم يعضاء الطایفة فأمن  يم الشرعیة العدید من الشكاو وقد ورد بالمحاك ،)١(بطلبهم عزل شیخ الطایفة اعالنً إ

 :مثلة التالیةاأل يمر بعزله مثلما كان فأقضاة یال يجعل قاض يمر الذوقد تكرر هذا فى عدة صناعات، األ

بو أبو طابه ومحمد بن محمد و أعلم قاسم بن عبد الغنى ومحمد بن شكوى من الم: شكوى طایفة الصباغیین

ال یرضون به نه یحدث علیهم جوادث ومغارم علیهم و أحمد بن محمود أبن محمد كلهم شكوا شیخ الطایفة  الخیر

  .)٢(علیهما ن یكون شیخً أحمد بن محمد أشیخ علیهم وطالبوا ب

زبكیة خلیل شیخ طایفة البطاینیة بخط األمن شیخ الطایفة محمد بن  يشكاو  وجدت: شكوى طایفة البطاین

الحال  ءنوال المتعلقة بهم وهم فقرابسبب األحدث مغارم ومظالم ال قدرة لهم علیها على طایفة البطاینیة أ يوالذ

مر أ يالذا عظم مصطفى باشلى الوزیر األإ القضاة، و  يسالم قاضلى شیخ اإلإواضطروا لذلك، وقد رفعوا تظلمهم 

القضاة  يموالنا قاضمر ألى ید حسن بن عبد اهللا الجاویش و مرهم بموجب الشرع الشریف عأببیورولدى بالنظر فى 

فراد أجعل  يمر الذ، األ)٣(زال ما ترتب علیها ودفعهاأالمغارم على الطایفة المذكورة و  مر بأبطالاأل يبالنظر ف

موالهم أعزله لكونه یضرهم ویؤذیهم ویأخذ لى المحكمة طالبین إمن تصرفات شیخهم فذهبوا  ًعاالطایفة یضیقون ذر 

ا ن یقیم الحاج محمد بن نصیر شیخً أویتصرف علیها ویوجههم بقبیح فعله ویعاملهم بالشر والفساد الوقبح وطالبوا ب

طلبهم وعزل الشیخ محمد بن خلیل سالم جاب شیخ اإلأالخلق ومعرفته بقانون الصناعة ف علیهم لما علموه من حسن

  .)٤(من رئاسة طایفة البطاینیة

همیة لصناعة السجاجید الصوفیة بمصر ما توضح النشاط واأل يمن الشكاوى التومن ض: شكوى طایفة البسطیة

حمد أنا قاضى القضاة لشكایة الملتزم لى موالإالسجاجید والصوف بالحسینیة  يتقدم به جماعة الصنایعیة العاملین ف

خذ أغیر العادة السابقة علیهم وصار یمن  يسود واللیمونصباغهم باللون األ يالصبغ عرضهم فجاویش ملتزم جهة 

المسلمین ویؤذیهم بصنایعهم وحصل بذلك  يمن جانبه فصار یعادا یهودیً  اقام علیهم شخصً أعلیها و ا علیهم مبلغً 

مخالف للشرع الشریف ومغاییر للقانون المنیف،  ن ما یحدثأعدم التعرض لهم و  يوسألوا ف ،بالغالضرر الم

عدم  يد فكَّ أالقضاة و  يویریدون كف الضرر عنهم ومعاملتهم بالعدل واالنصاف، واطلع على ذلك موالنا قاض

                                                             

، االحتجاج يعاصم الدسوق .يعلى مجموعة تستمد الشجاعة فتذهب لالحتجاج العلن اذا كان الظلم واقعً إیحدث  ين الرفض الجماعإ(١) 

 يف يالمجتمع المصر  ي، بحث ضمن كتاب الرفض واالحتجاج فامصر العثمانیة مدخل لفهم الظاهرة تاریخیً  يوالرفض ف يجتماعاال

  .١٦، )م٢٠٠٤، ١الجمعیة التاریخیة المصریة، ط: القاهرة( يالعصر العثمان

  .)م١٦٦٦كتوبرأ/ ھ١٠٧٧ولربیع األ( ٧٦٢، ق٢٤٤، ١٠٠١-٠٠٠٣٠٢، سيالباب العال(٢) 

  .)م١٦٤٢سبتمبر/ ھ١٠٥٢رجب( ١٦، ق٣، ١٠٠١-٠٠٠٢٢٥، سيالباب العال(٣) 

  .)م١٦٤٢سبتمبر/ ھ ١٠٥٢رجب( ١٧، ق٣، ١٠٠١-٠٠٠٢٢٥، سيالباب العال(٤) 



  

 م١٧-١٦/ هـ١١- ١٠فترة القرنین  يعلى الصناعات بالقاهرة ف ياإلشراف الحكوم
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یدیهم ودفع عنهم المظالم أبین  ين یعملوا بالحكم الذأو  ،الشرع الشریف والقانون المنیف التعرض لهم بما یخالف

  .)١(حالوالحوادث بكل 

المصریة  میر محمد باشا كافل المملكةلى حضرة موالنا األإتوجه طایفة السیارجیة : شكوى طایفة السیارجیة

دا فخر حكام الشرعیة بمصر المحمیة بید الكتخألا يسالم فالقضاة اإل يى قاضإلبموجب عرض حال الوارد 

سبة الشریفة بمصر المحروسة هو وحاكم دیوان الح يالعالمیر عبد الكریم جاویش الدیوان األ يعیان الجناب العالاأل

 لیه منإلى حضره موالنا الوزیر المشار إنهم شكوا أتضمن العرض من طایفة السیرجانیة میر برویز المتفرقة الماأل

نهم ال أعلیهم و ا حدث علیهم المظالم لم تكن سابقً أنه أو  يالشیخ محمد بن فتیح السیرجان علیهم هو يالشیخ المتول

صدر بیورولدى أیقدروا على ظلمه وطلبوا عزله عنهم وتولیه المشیخه لرجل غیره بمعرفة حاكم الحسبة وبموجب هذا 

علیهم فتوجه شاهدین  ًخافراد الطایفة شیأمن یرتضاه  يمر بتولأشریفة بالتركیة ومضاه بالعربیة یمن حاكم الحسبة ال

لى الطایفة واقروا بأن یكون الشیخ عبد إشریفة میر الحسبة الأین كاتب الحروف ورفیقه والسید حسمن المحكمة و 

 يعدهم القدیمة فعلى قوا ين یمشأعلیهم وعلیه ا لكریم بالخیشى شیخً المجید بن عال الدین الشهیر نسبه ا

 .)٢(ى جهة دیوان الحسبة الشریفة وال یأخذ منهم ثمن هذاإلنصف فضة  ٧٠ردب سمسم وأ ٥ يالمصاریف وه

  :مور الصناعةأسلطة المحتسب فى تنظیم 

كان الغا  يالعصر العثمان يولى، وفبالدرجة األ )٣(من اختصاصات المحتسب يمن االقتصادكانت شئون األ

/ ھ١١واخر القرن أفترات ضعف سلطة المحتسب وكان هذا  يهذا المجال، وكان ذلك ف يدور مهم ف )٤(االنكشاریة

  .)٥(سواق ویراقب عملیات البیع والشراء ویشرف على التجارى األإلالغا أ، عندها ینزل م١٧

وذلك من  ،العمل على بعد ما یشوه المدینة يالقاهرة تتمثل ف يوكانت مهام المحتسب الخاصة بالصناعة ف

لما تحتاج له من  ،حیاء القاهرة ولیس بداخلهاأجر خارج ناعیة مثل مصانع الطوب اللبن واألتواجد منشأت ص

ن أبأماكن تخزین الحطب  وفیما یتعلق، )٦(لبیعه ا یفه بالشمس وخونه تمهیدً لعجن الطول ومكان لتجف منطقة شاسعة

 .)٧(طراف المدینة للمحافظة على الشكل العام، ومنع نشوب الحرائق، وكذلك بائعى الجیرأ ين تكون فأ

                                                             

 .)م١٥٩٥سبتمبر/ ھ١٠٠٤محرم( ١٧٩١، ق٤٣٠، ١٠٠١-٠٠٠١١٤، سيالباب العال) (١

  .)م١٦٤٧اغسطس/ ھ١٠٥٧رجب( ٣٩٩، ق١٣١، ١٠٠١ -٠٠٠٢٥٣، سيالباب العال) (٢

دارة فى مصر، لیلى عبد اللطیف، اإل .سواق المدینةأسعار فى ألوزان والمقاییس واالمحتسب المختص بمراقبة األ :مین االحتسابأ(٣) 

٤٣٩.  

دارة لیلى عبد اللطیف، اإل .القاهرة يقائد فرقة االنكشاریة وله رئاسة على أغوات باقى الفرق واختص بحفظ األمن ف :غا االنكشاریةأ )(٤

  .٤٣٨مصر،  يف

  .٢٠٥، )م١٩٩٤، دار الفكر :القاهرة( ١اندریة ریمون، القاهرة تاریخ وحضارة، ترجمة لطیف فرج، ط )(٥

  .٣٤ت، .لیفى بروفسنال، القاهرة، د یحیى بن عمر، ثالثة رسائل فى الحسبة، نشر) (٦

  ١تحقیق أحمد جابر بدران، ط ، نهایة الرتبة فى طلب الحسبة)ھ٤٥٠ت( الشافعي الماوردي علي بن محمد بن حبیب الماوردى،) (٧

  .١٦٦، )م ٢٠٠٢،دار الرسالة: القاهرة( 
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منها للخزینة المصریة یرادات المحتسب فقد كان یوجد مقاطعة محصول احتساب مصر المحروسة ویدفع إوعن 

مصر العثمانیة وخاصة  يالمبلغ، وكان هناك حاالت تدهور خاللها نظام الحسبة ف يویحتفظ لنفسه بباق ابلغً م

 وكذلك وجود اعفاءات من رسوم الحسبة. )١(يفرض مظالم الحسبة مقابل رسوم تفرض بشكل غیر قانون يبالقاهرة ف

صدر حسن باشا  أالجهات الخاصة لبعض الطرق الصوفیة مثلما  يكان فموال لمقاطعة االحتساب مثلما وتدفع األ

السیارج الكاینة بخط بهاى الدین قراقوش كونها تابعة لجهة وقف زاویة السادة  يمرسوم بعدم دفع رسوم االحتساب ف

  .)٢(الوفائیة

  :مهام المحتسب

وذلك مثلما حضر  احیانً أیین شیوخ الطوائف بحضور المحتسب كان یتم تع: تعیین شیوخ الطوائف الحرفیة -

الدین بن عبد القادر الغمرى نور الدین على ناظر الحسبة الشریفة بمصر المحروسة فى تعیین سراج الدین بن نور 

ن یكون شاهد على أفراد الطایفة، على أومصر القدیمة وذلك بحضور بعض من لطایفة السیرجانیة بالقاهرة ا شیخً 

دیمة ویوزع قبمعرفته من بوالق ومصر ال اسقاله يوضعها شیخ الطایفة الجدید وذلك بشرى السمسم ف يالشروط الت

حضور  يوف. )٣(يحجار لدى كل حرفالقاهرة بمعرفته بناء على عدد األمصر القدیمة و  يهذا على المخازن ف

طایفة  )٥(محمد جاویش سراج كتخدا میرالمحمیة وبحضور األ يبة الشریفة فناظر الحس )٤(غاأ يمیر علاأل

 يوبحضور الحاكم الحنف ،میر حیدر جوربجى طایفة مستحفظان وساداتهم بباب الحسبة الشریفةواأل )٦(مستحفظان

لطایفة السیرجانیة بحضور الجم  ًخاحمد بن عبد الفتاح البوشى شیأن على تعیین الشیخ شهاب الدی شاهًداكان 

                                                             

  .٢٣٧دارة فى مصر، لیلى عبد اللطیف، اإل(١) 

  .)م١٦٠٥نوفمبر/ ھ١٠١٤رجب ( ٢٣٠٣، ق٤١١، ١٠٠١ -٠٠٠١٦١الباب العالى، س (٢)

  .)م١٦٠١دیسمبر/ ھ١٠١٠ب رج( ١١٥٦، ق٣٧٤، ١٠١٠ - ٠٠٠١٠٣الصالح، س (٣)

وتطلق ) أقا(نها من الكلمة الفارسیة إومعناه الكبر وتقدم السن وقیل ) أغمق(اختلف في أصل الكلمة فقیل تركیة من المصدر  :األغا )(٤

والقائد وشیخ القبیلة، وعلي الخادم الخصي الذي یؤذن له بدخول غرف النساء، وقیل إنها من أصل منغولي ومعناه في التركیة علي الرئیس 

ا بمنزلة خواجا وافندي ویلقب بها كبیر وخصي، واستعمل عند العثمانیین لقبً  عند المنغول وأهالي خوارزم أمیر كبیر، ورئیس، وشریف،

سلمیان، . رؤساء االنكشاریة ورؤساء الخصیان في البالط الملكي ان، وكان یلقب باألغا أیضً یالمأمور الخدم، واألخ األكبر وكبیر البیت و 

 الفتح منذ والوظائف األلقاب تطور فى دراسة ،مصطفى بركات، األلقاب والوظائف العثمانیة ؛تأصیل ماورد في تاریخ الجبرتي من الدخیل

للطباعة،  غریب دار: القاهرة() م١٩٢٤-١٥١٧(  والمخطوطات والوثائق اآلثار لخال من العثمانیة الخالفة إلغاء حتى العثماني

  .١٧٣، )م٢٠٠٠

من الفارسیة كدخدا وهي تتكون من مقطعین كد ) كتخدا(لقب وظیفي ینطق بفتح الكاف وسكون التاء وضم الخاء في التركیة  :الكتخدا )(٥

كد بمعني البیت وخدا بمعني الرب والصاحب، فالكتخدا في األصل هو رب البیت، ویطلقها الفرس علي السید الموقر وعلي الملك، ویطلقها 

تأصیل ما ورد في تاریخ الجبرتي من الدخیل،  ،سلیمان .وكیل المعتمد واألمین والعریف والنقیب والرئیسالترك علي الموظف المسئول وال

  .١٤٥-١٤٤ ،مصطفى بركات، األلقاب والوظائف العثمانیة ؛١٧٦

  .٧٧، تأصیل ما ورد فى تاریخ الجبرتى، سلیمان .مهمتهم حراسة القالع والحصون والمدن :مستحفظان )(٦
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رباب الحوانیت أفراد الطایفة والعاملین بمصر المحمیة وبوالق والقاهرة ومدینة انبابة والجیزة وهم من أالغفیر من 

  .)١(والمقاعد والمغلق باالخطاط المذكورة وهو عارف بأسالیبهم القدیمة وقوانینهم المستدیمة

زمات حدوث األ يف االخبز سببً كانت ندرة السلع الغذائیة وال سیما : تنظیم عمل الحرفیین فى لتوفیر السلع -  

الغذائیة ومن هذا المنطلق كان من واجبات المحتسب ونقیب الحسبة كفایة المناطق بما یلزمها من هذه المواد، وكان 

 يمن طحان ان قام محمد بن العداس بحصر عدد الخبازین والحوانیت والمقاعد وما یرتب لهم یومیً أمثلة هذا أمن 

مع شیوخ طایفة الطحانین بتزوید المخصصات من القمح من الشون السلطانیة بزیادة  القمح بالمدینة، وتضامن

 .)٢(زمةألحدوث  اردب منعً أ ٣٢لى إالكمیة المطلوبة 

 يلى قاضإمر ضبط الحرفیین وتنظیم العمل بینهم، فیوكل األ يیغیب دور المحتسب ف احیانً أعن ذلك  فضال

خط حمام جمدار وقصر الشمع وذلك بأن ال یتعدى  يتنظیم العمل بین طائفة الطحانین ف يالقضاة مثلما كان ف

ن كل منهم إ و  ،لى دوالبهإوال یحمل الطحنه ویتوجه بها  ،بوابوال یدور على األ ،خرحد منهم على حصه رفیقه اآلأ

لى إطحنه خط غیره ونقل األ نه تعدى علىإیأتى له وكل من ظهر علیه بعد ذلك  يیتقید بطاحونة ینتظر نصیبه الذ

ذلك بالوجه  يمر فاأل يمنهم ما یراه ول يبه العادة بینهم فى ذلك كان على المتعد يدوالبه ولم یعمل بالقانون الجار 

 .)٣(على ذلك ىحیث توافق الجمیع وتراض يالشرع

خرى توضح كیفیة توزیع الدقیق على الخبازین وغاب فیها دور المحتسب مثلما كان ذلك بأمر من أووثیقة 

ن كل محله جماعة من الخبازین ألى السادة النواب بمصر القدیمة وبوالق وكان مضمونه إقاضى القضاة محمد شاه 

دد فأن احتج الخباز عدم الوصول بمحلهم یكتب راتبهم من الدقیق والخبز ویلزمهم بعمل الخبز ویعرض الخبز بالع

لى الخبازین على عادته حتى إلیه ویلزمه بحمل راتب الدقیق إلیه من الطحان على العادة فیحضر الطحان إالدقیق 

و أ اذلك عذرً  يقبل فذلك فیكون اللوم علیهم ال یُ  يفأن حصل خلل ف ،كل وقت وال ینقطع يیكون الخبز موجود ف

  .)٤(حجه

جراءات ویتم تفعیلها مثلما فعل ناظر الحسبة مع طوائف المسئولة د اإلشدّ ن تُ أزمات الغذائیة حالة األ يوكان ف

مین أمع  )٥(مور فقد اجتمع كتخدا الجاویشیةساسیة حتى ال تختل األعن الغذاء بألزامهم بكفایة البلد من السلع األ

                                                             

  .)م١٦٧٧اغسطس/ ھ١٠٨٨رجب( ١٤٢، ق٤١، ١٠٠١ -٠٠٠٣٢٤، سيالعالالباب ) (١

  .)م١٥٦٥یونیه/ ھ٩٧٣ذى الحجة( ٤٨، ق٩، ١٠٠٦ -٠٠٠٠٠٩مصر القدیمة، س) (٢

  .)م١٦٥٥مایو/ھ١٠٦٦شعبان( ١٢٦، ق٤٤، ١٠٠٦ -٠٠٠٠١٩القدیمة، س مصر (٣)

  .)م١٥٦٦فبرایر/ ھ٩٧٤شعبان (١٦١٩، ق٢٨٨، ١٠٠٦-٠٠٠٠٠٩مصر القدیمة، س(٤) 

/ هـ٩٣٠یدل على الصیاح وهى فى فرق الجیش تعنى أن لكل هیئة عسكریة جاویش یرأسهاوفى عام " جاو"التركیة  يف :الجاویشیة )(٥

، تأصیل ما ورد فى سلیمان .م انشأ فرقة جاویشان بعدد من الممالیك ومهمته عمل األوامر والفرمانات من الباشا وكان له كتخدا١٥٢٤

  .٦٠-٥٩تاریخ الجبرتى، 



  

 م١٧-١٦/ هـ١١- ١٠فترة القرنین  يعلى الصناعات بالقاهرة ف ياإلشراف الحكوم

٤٥٥ 

  

ى للبحث عن طریق لكفایة الدقیق م لدى القاض١٦٢٦-١٦٢٥/  ھ١٠٣٥االحتساب وشیوخ طایفة الطحانین عام  

  .)١(والخبز وقد سجل اتفاقهم هذا بالمحكمة بشأن ضبط االسعار

المحاكم الشرعیة بمصر وبوالق والقاهرة  يلى السادة النواب فإالقضاة بالدیار المصریة بأمر  ين یقوم قاضأو أ

 ،كل وقت ال ینقطع يف امحكمته من الخبازین على الجریة حتى یكون الخبز موجود ين لكل منهم فأالمحروسة 

ولیعلم ما یترتب على المخالفة بعد  ة،وال حج اذلك فیكون اللوم علیهم ال یقبل فى ذلك عذرً  يفأن حصل اختالل ف

محل بیعه وكل طحان ال یوفى بالدقیق  يبالخبز شمر اذنه ف يذلك فلیعتمد ذلك كل االعتماد، وكل خباز ال یوف

 فشت على الَّ إ كل وقت و  ين لم یوجد كذلك فإكل یوم نركب ونكشف على الخبز ف يالراتب یقبضون علیه، وف

  .)٢(لیهم وسیعلمون ما یترتب على ذلك والسالمإالنواب المشار 

حد جالبة الصابون أمصنعة فقد حدث حادثة اشتكى فیها مور المواد الأعن فساد بعض المحتسبین فى تنظیم و 

اره على بیعه له بسعر قلیل بقصد من بیت المقدس من معارضة المحتسب له فى وضع الصابون بالوكالة واجب

لى القاضى یشتكى المحتسب وطلب من القاضى وضع تسعیر بالجملة إلحاق الضرر به وقد ذهب التاجر إ

 .)٣(والقطاعى لتالفى المتاعب

، )٥(، وبالرطل)٤(من جماعة السكریة كان السكر یباع ویتداول بعدة صور منها القنطار يخرى للقاضأشكوى 

جعل جماعة السكریین بباب زویلة وبین القصرین وبحضور  يمر الذاأل، رطالوزان األأ يوكان هناك تفاوت ف

وبحضور شاهبندر التجار الدیار المصریة  ،ادرهمً  ١٤٤رطالهم أیت الحسبة الشریفة وجدهم یبیعون سلیمان الوزان بب

 ١٥٠ن یكون رطلهم أبمصر فأخبرهم  ،شیخ طایفة السكریة يوالخواجا عامر الدیبان ي،الخواجا جمال الدین الذهب

حد من بیت الحسبة ن لیس ألأو  ،زاید على ذلك ادرهمً ١٤٤ن الرطل عندهم أن عادتهم القدیمة أ، فأخبروه ادرهمً 

بمصر دون  يذا طلب منهم العیار یكون بمعرفة الحاكم الشرعإ  یعایروا علیهم و ذلك، وأالَّ  يالتعرض لهم ف

میر من قاضى القضاة بمصر المحروسة األذلك  يبمنع من یعرض لهم ف ةشرعیة مكتتب ةن بیدهم حجأو  ،المحتسب

ن زویلة یشتكو  ین القصرین وبابجمیع السكریة ب ين مالك بعد شكاو ، وكااحمد باشا محافظ مصر سابقً أ

ن أراد أن یعمل معهم السیاسة وذلك عندما أراد أنه یتعرض لهم و أن بمین الحسبة بمصر اآلأویتضررون من قاسم 

وخسارتهم تكلیفهم  ين ذلك سیكون بسبب فشریعة الشریفة والعادة القدیمة ألدرهم وهذا مخالف لل ١٥٥یعملوا الرطل 

لى ذوى المذاهب إذلك  يلسلطنة الشریفة وقد لجؤا فوزان البضایع بامناسب ألوزانهم وكذلك ن وزن القبان موافق ألأل

 ١٤٤درهم، فیكون  ١٢وقیة وقیة واألأ ١٢ ين الرطل المصر أمن المعروف  جابوا بأنأربعة بالدیار المصریة و األ

م المحروسة من قدین هذا هو الرطل الجارى المعمول به فى مصر حد ألأربعة لم یختلف منهم ن االئمة األأو  ادرهمً 

                                                             

قسم  اآلداب، كلیة :القاهرة جامعةماجستیر غیر منشورة، رسالة ( "م١٧وبئة فى مصر فى القرنالمجاعات واأل" حمد ابراهیم،أناصر  (١)

  .١٧٠، )م١٩٩٧ ،تاریخ

  .)م١٥٦٥مایو/ ھ٩٧٣ة القعد يذ( ٩٢٩، ق٢٤١، ١٠١٦ -٠٠٠٠٠١البرمشیة، س) (٢

  .)م١٥٩٤سبتمبر/ ھ١٠٠٣م محر ( ٨١٥ ، ق٢٠٦، ١٠٠١ -٠٠٠١٠٩الباب العالى، س (٣)

 .)م١٥٥١مارس/ ھ٩٥٩خرربیع اآل( ٩ ، ق١٠٧، ١٠٠٦ -٠٠٠٠٠٦القدیمة، س مصر (٤)

 .)م١٥٦٢مارس/ ھ٩٧٠شعبان(  ٦٧٢، ق٢٣٩، ١٠٠١ -٠٠٠٠٢١، سيالباب العال(٥) 
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، وبالنهایة طلب جماعة السكریة بأخذ تعهد على المحتسب بعدم التعرض ادرهمً  ١٤٤ ين الرطل المصر أالزمان، و 

وزان على وقف لأل اوال یتعرض لهم بالنقص وال بالزیادة وتبعً  ،نهم یسیرون على المقادیر الشرعیةأل الهمم نهائیً 

ذا إ و  ،ردهم ١٤٤ن رطلهمإ ها القدیمة و بأن تكون طایفة السكریة على عادت يالشریعة والعادة القدیمة، فأمر القاض

  .)١(بمصر المحروسة دون غیره ومنع التعرض لهم يطلب منهم العیار یكون ذلك بمعرفة الحاكم الشرع

  :التسعیر الجبرى للمنتجات الصناعیة

ولى أ أوو نائبه ألطان ویكون التسعیر بأمر السفراد على العمل بها، جبرت األأو  )٢(سعارتدخلت الدولة وحددت األ 

هل أمر ن یجبر ولى االأعمال وهو تسعیر فى األ: وللى نوعین األإوتم تقسیم التسعیر  )٣(هل السوقأاالمر من 

هیه فى التسعیر راء الفقموال، وقد اختلفت اآلتسعیر األ: س من صناعتهم، والثانىالصناعات على ما یحتاج الیه النا

ن كان جائز وقت إ و " ال یسعر حاكم"مر التسعیر األ ي یجوز لولالَّ أمر، فكان عند الحنفیة من ولى األ الجبرى

وذلك " سعر الناس"الضرورة لتحقیق المصلحة العامة، وعند الملكیة على البائع االلتزام بالسعر السائد وال یخرج عنه 

قت و  يسعرها ویحرم التسعیر ولو ف يون تدخل الحاكم فن یبیع سلعته دأالشافعیة فالبائع  يوالشعیر، وف القمح يف

  .)٤(ن یسعر على الناس بأن یبیع الناس على ما یختارونأمام الغالء، وعند الحنبلیة لیس لإل

قائمة، وقد تصدر  يسعار فسبة وذلك بأن یصدر بیت الحسبة األهذا فقد ظل التسعیر من اختصاصات الح

 .)٥(ل التسعیره لتختم من القاضى بالمحكمة الشرعیةالتسعیرة فى صنف واحد فقط، ثم ترس

زمات فى عدم توفیر السلع، كان المحتسب یقوم بعمل تسعیر جبرى للسلعة وذلك بغرض منع أفى وقت حدوث و 

شیخ طایفة التجار بالصابون یذهب جعل  يمر الذزمة نقص الصابون بالقاهرة األأثت ن حدإزمات وذلك مثلما األ

وذلك كان لدى موالنا قائم مقام حضر الشیخ  ،سعر الصابون يااللتزام بما قرره المحتسب ف لى القاضى ویطلبإ

خلیل  )٦(خویه الخواجا محمد والخواجاألة الصابون بخط باب النصر، ومعه یوسف المقدسى شیخ طایفة التجار بوكا

ن أن و اآلقلیل  يالصابون المقدسن أوعرضوا على موالنا القائم مقام  من التجار بوكالة الصابون يخلیل المقدس

خذوه عنوه بدون أن وجدوه إ زقة والحارات یطالبونهم به و سواق واألاأل يبیع الصابون ف يالمتسببین ف جماعة من

                                                             

 .)م١٦٤٤یونیه/ ھ١٠٥٤خرربیع اآل( ٦٨، ق١٦، ١٠٠١ -٠٠٠٢٥٢الباب العالى، س(١) 

المعجم االقتصادى ( الشرباصى .تعنى اتفقوا على السعر اً سعار واسعروا وسعروا وتسعیر أالذى یقوم علیه الثمن، والجمع  :سعر (٢)

  .٢٢١سالمى، اإل

المطبعة العثمانیة المصریة، : القاهرة( ١وطار، طنیل األ ،)م١٨٣٤-١٧٥٩/ هـ١٢٥٠هـ ـ ١١٧٣(الشوكانى، محمد بن علي  (٣)

 .٢١٩، )ھ١٣٥٧

 جامعة كلیة الحقوق، دكتوراه غیر منشورة،رسالة " (سالمیة دراسة مقارنةحكام التسعیر فى الشریعة اإلأ"موسى عز الدین عبد الهادى،  (٤)

 .٥٨ -٦،)م ١٩٨٩ :القاهرة

، )م٢٠١٠:القاهرةداب، جامعة قسم التاریخ، كلیة اآل، "ماجستیر غیر منشورة رسالة( الحسبة فى مصر العثمانیة"هبه عبد الخالق،  (٥)

١٩.  

 المبالغة وهو لفظ أطلق على كبار التجار األعاجم من الفرس والخواجا ياألصل ومعناه السید والخواجكى تعني لفظ فارس: الخواجا )(٦

  .٩١سلیمان، تأصیل ما ورد فى تاریخ الجبرتى من الدخیل،  .والخواجه والخواجكیة یقصد بهم التجار األجانب
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حدث هذا ضرر أبى كلب وقد أقروش  ١٠ن القنطار بأمیر كریمى ناظر الحسبة الشریفة بسعره الذى سعره األ

 ٣٠حواصل بها  ٦لقائم مقام توجیه كتاب من مجلسه الشریف الى الوكالة فوجدوا فطلبوا من ا. الوكالة يبالتجار ف

، وبقیة حمل من الصابون وهو غائب من سنین ١١براهیم جلبى به إ، وحاصل ملك يل من الصابون القدسحم

ة على كلب ال زیاد يقروش اب ١٠ن یبیع القنطار بأمر موالنا القاضى بأاثبات هذا، و خرى مغلقة وتم أحواصل 

  )١(ذلك وبقى الحال على ما هو علیه

ضافة التكلفة على من الصابون وهذا ما حدث عندما وقع خالف بین إثناء التسعیر تكلفة النقل وذلك بأوقد روعى 

 ١٤جالبة الصابون من دمیاط وبین التجار بوكالة الصابون وتدخل المحتسب بحساب سعر الصابون فى دمیاط 

 .)٢(قرش یباع بوكالة الصابون ١٥نقله للقاهرة فصار سعر قنطار الصابون قرش، واضاف قرش على 

                                                             

  .)م١٦٤٨بریلأ/ ھ١٠٥٨ربیع الثانى(  ١٩٤، ق٦٥، ١٠٠١ -٠٠٠٢٥٤الباب العالى، س )(١

  .٢٧عبد الخالق، الحسبة،  بةه ،)م١٦٣٣/ ھ١٠٧٤( ٣٨٥، ق١١٥، ١٠٠١ -٠٠٠٢٦٩الباب العالى، س (٢)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


