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الملخص:

يعد هذا البحث ضمن سلسلة من احللقات اليت تتناول املوارد املالية يف العهد اإلسالمي  ,إذ سلط الضوء فيه
على املوارد املالية اليت استحدثتها دولة املماليك يف النصف الثاين من القرن الثالث عشر  ,أو سارت على هنج
من سبقها من الدول  ,وهي مكوس أو ضرائب فرضتها الدولة اململوكية استجابةً ملتطلبات سياسية  ,وليس هلا
سند شرعي من الكتاب  ,أو السنة  ,وقد جاءت احلاجة اليها ملا تقوم به بعض الدول اإلسالمية يف العصر
احلديث من فرض ضرائب متعددة األوجه والقيم غري مكرتثة بتبعات هذا العمل  ,وجاء هذا البحث ليعطي صورة
عن التجربة اململوكية  ,واآلثار السلبية اليت خلفتها على االقتصاد احمللي  ,ويف نفوس الناس  .ولتوضيح هذه
املالبسات فقد مت استخدام املنهج الوصفي والتحليلي من خالل جمموعة من املصادر واملراجع اليت تناولت يف
جزئيات منها موضوع البحث  ,وقد متخض البحث يف الوصول اىل نتيجة مفادها أن األثر السليب الذي خلفته
تلك املكوس على األسعار ,وحاجات الناس الضرورية أكثر من الفائدة اليت من خالهلا مت تربير فرضها.

1-0املقدمة :
بسم اهلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده  ,أما بعد:
قامت الدولة اإلسالمية منذ ظهورها يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم باستحداث أنظمة مالية كان
الغرض منها إزالة الفوارق بني طبقات اجملتمع اإلسالمي  ,وإنقاذ الناس من الوقوع يف الرذائل  ,واملخالفات
كالسرقة  ,والنصب  ,واالحتيال  ,والغش  ,وهذا من شأنه أن يزعزع االستقرار للبالد  ,والعباد  ,وحيدث شرخا
كبريا بني أفراد البلد الواحد  ,وقد أفرد لتلك النظم ديوان خاص هبا منذ التطور اإلداري الذي أستحدث يف عهد
اخلليفة الراشدي عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  ,باستخدام الدواوين لتنظيم أمور الدولة املالية واإلدارية  ,وسار
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على هذا النهج باقي اخللفاء الراشدين  ,وعند وصول بين أمية  ,وبين العباس اىل سدة احلكم أحدثوا أمورا يف
جباية األموال غري تلك املتعارف عليها أيام الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ,واخللفاء الراشدين من بعده  ,مثل
الزكاة  ,والغنيمة  ,وقد حذا حذوهم من جاء بعدهم يف رسم تللك املصادر املالية الغري شرعية  ,وكانت تلك
الدول تتعلل حباجتها للنفقات املالية على اجلند  ,وعلى السلطان وحاشيته  ,وأيضا ما ينشأ من مرافق  ,ومراكز
عمرانية  ,وكانت الدولة اململوكية من بني تلك الدول اليت شهد عصرها األول العديد من املكوس اليت فرضت
حسب رغبات  ,وظروف أهل السلطة.
أثار هذا األمر فضول الباحث عند تصفحه للمصادر التارخيية املعنية بالفرتة الزمنية للبحث  ,وذلك لقيام
الكثري من الدول اإلسالمية اليت يدعي حكامها يف العصر احلديث متسكهم بالدين بفرضًالضرائبًحيث ملً
يرتكواًأيًوسيلةًممكنةً للحصولًعلىً ما لدىًرعيتهمً من مال بشىت الطرق والوسائل حىت يعيشوا حياة الرتف
غري مبالني بآثار تلك الضرائب على األغلبية الساحقة من مواطنيهم ,وقد أدى هذا إىل حدوث اضطرابات
سياسية  ,ومالية يف تلك الدول.
1-1أمهية البحث :
وتكمن أمهية هذا البحث يف تسليط الضوء على فرتة من فرتات تاريخ األمة اإلسالمية  ,وما كان فيها من
مكوس  ,وضرائب  ,وقد خص يف هذا املقام دولة املماليك البحرية  ,واليت رغم قوهتا  ,وازدهارها لكن ختللت
بعض فرتاهتا الزمنيةًبعض املشاكل االقتصادية  ,واليت حاولت عالجها عن طريق فرض مجلة من الضرائب أوً
املكوس.
1-2مشكلة البحث:
مشكلة البحث ترتكز على توضيح اآلثار اليت خلفتها تلك املكوس على األسعار خاصةً ما يتعلق بالسلع
الغذائية ذات االستهالك اليومي  ,واليت ال غىن للناس عنها  ,وما نتج عنها من سخط التجار  ,وعوام الناس فقد
أثرت يف ضعف القوة الشرائية للمواطن  ,وقد تناولت هذه القضية الضرائب املفروضة على أهل البلد جبميع
طوائفهم.
1-3أسئلة البحث:
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حياول البحث أن جييب على التساؤالت اآلتية:
ما هو التعريف اللغوي واالصطالحي للمكس ؟ما هو موقف بعض العلماء والسالطني منها؟ما هي أنواع املكوس؟ وما هو األثر الذي خلفته على األسعار؟1-4أهداف البحث:
هتدف الدراسة اىل حتقيق النقاط التالية:
معرفة املعىن اللغوي واالصطالحي للمكس أو الضريبةتوضيح موقف بعض العلماء والسالطني منهالتعرف على املكوس اليت فرضت يف الفرتة الزمنية املعين هبا البحثمعرفة اآلثار املرتتبة من املكوس على أسعار بعض السلع.1-5حدود البحث:
يتناول البحث املكوس املفروضة يف الفرتة الزمنية املمتدة بني عامي 1250-1300م ويف نطاق جغرايف حمدود
يتمثل يف األراضي اخلاضعة لسيطرة املماليك وهي مصر والشام واحلجاز.
1-6مناهج البحث:
الطريقة اليت سيعاجل هبا الباحث مشكلة البحث  ,وذلك من خالل استخدام املنهج الوصفي  ,والتحليلي ,
على جمموعة من املصادر  ,واملراجع مث حتليلها للخروج بأفضل النتائج.
1-7الدراسات السابقة:
أشار الكاتب فيصل عبداهلل بين محد  ,يف حبثه املعنون بالعوامل املؤثرة يف تذبذب أسعار املواد الغذائية يف بالدالشام خالل العصرين اململوكي األول)(648-784هـ/1250-1381م )والثاين (784-922هـ/1381-
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1517م  ,اىل عدة عوامل كانت وراء عدم استقرار األسعار يف فرتة حكم املماليك  ,وأوعز هذا األمر اىل
عوامل طبيعية مثل الكوارث الطبيعية كالزالزل والسيول واجلفاف ,وآفات زراعية مثل اجلراد ,وأخرى غري
طبيعية)بشرية(مثل االحتكار والرشوة وانتشار العملة املزيفة واحلروب واملكوس والضرائب  .وقد أشار للمكوس من
زاوية واحدة  ,وذلك من خالل االجراءات اليت قام هبا بعض السالطني للحد من تفاقم األسعار وزيادهتا.
بينما أورد البيومي إمساعيل صاحب كتاب النظم املالية يف مصر والشام زمن سالطني املماليك املكوسوالضرائب خالل تلك الفرتة من خالل الفصل الثالث للكتاب الذي تناول فيه الكاتب املوارد املالية الشرعية ,
وغري الشرعية مث عرج عن بعض منها  ,وقد مشل الكثري من املكوس وكان تركيزه منصب على تلك اليت تؤخذ من
التجار األجانب ,والتجار احملليون من اليهود والنصارى.
ويشري الكاتب أمحد عبد العزيز املزيين يف كتابه املوارد املالية يف اإلسالم للموارد الشرعية لكنه يعقد مقارنة بنيالزكاة والضريبة يف الفصل األول بينما يشري يف الفصل اخلامس اىل الضرائب املتفق عليها وهي العشور واخلراج ,
وقد أكد يف هناية األمر اىل أن الزكاة هي التطهري والتنمية بينما الضريبة هي الغرامة والثقل وفقا لنصوص شرعية
استند اليها وهو ما يؤكد احدى جوانب البحث.
وقد جاء هذا البحث ليثبت من وقائع تارخيية تبعات فرضًتلكًاملكوسًاليت تلقى معارضة من مشاهريرجال الدين والتجار والعامة علىحركةً أسعار السلع.
كلماتًافتتاحيةً :املماليكً–ًاملكوسً–ًالتقوميً–ًالتصقيعً–ًالربعً–ًاجلايبًً .
2-1املكس لغةً واصطالحا:
1-2-1املكس لغة هو من اجلذر مكس يف البيع إذا جىب ماالً  ,واملكس النقص  ,والظلم  ,وهو دراهم تؤخذ
ُ
من بائعي السلع يف األسواق (1) ,ويضيف صاحب كتاب تاج العروس على ذلك بقوله املكاس أو العشار هو
من يؤخذ املال من الباعة يف األسواق(2).
2-1-2واملعىن االصطالحي للمكس هو الضريبة اليت يفرضها رجال السلطة على األشخاص  ,واألموال
والسلع  (3),وهي غري املستحقات الشرعية اليت يعطيها املسلم امتثاالً لألوامر اهلل مثل الزكاة  ,هلذا أشار إليها
أصحاب املعاجم مبعىن الظلم  ,ألهنا ليست ذات قيمة ثابتة  ,وال زمن معني تؤخذ فيه بل جتىب وفقا هلوى
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السلطان  ,وقد أوعز العالمة عبد الرمحن بن خلدون أن من أسباب فرض املكوس على الرعية هو حالة الرتف
والبذخ اليت وصل اليها رجال السلطة والسلطان مما جيعله يف حاجة اىل كميات كبرية من املال لتعويض تلك
النفقات فيفرض رسوما (مكوسا)على األسواق واملبيعات من السلع  ,ويرتتب على ذلك فساد األسواق وكسادها
,وقلة العمران)(4
وأيضا استحدثت تلك املكوس وفقا ملتطلبات سياسية بسبب كثرة الفنت  ,والثورات واحلروب اخلارجية ,
حيث قضمت تلك األحداث ما يف خزائن احلكام  ,والسالطني من أموال وأجربهتم على نزع ما يف خزائن التجار
واألثرياء  ,ومل يرتكوا حىت العوام.
إن قيام دول كثرية يف العامل اإلسالمي نتج عنه بناء مدن لتكون عواصم لتلك الدول  ,وبناء منشآت معمارية
,وجيش حلماية هرم السلطة  ,وقد أثر ذلك على املستوى املعيشي للرعية خاصة غالء األسعار  ,وعلى حركة
التجار  ,وقد تأثرت الدولة اململوكية هبذا األمر يف فرتات حمدودة من زمن هذا البحث.
3-1موقف العلماء والسالطني والعامة من املكوس:
3-1-1موقف العلماء:
مل حتظى تلك املمارسات املالية اخلاطئة بتأييد من علماء الدين يف أغلب األحيان خاصةً ممن شهر عنه العلم
,واالستقامة  ,والذين كانوا ال يهمهم يف احلق لومة الئم  ,فعندما طلب السلطان املظفر قطز جباية األموال من
الناس جلهاد املغول يف اجتماع ضم األمراء  ,وشيوخ العلم  ,وكان من بينهم الشيخ عزالدين بن عبدالسالم
الدمشقي وكان أكثرهم علما و وقارا وجاها  ,والذي أفىت بأن من حق ويل األمر جباية األموال من الناس للجهاد
,والدود عن دار اإلسالم لكن بشرط أن يفرغ ما يف بيت املال من أموال حىت ال يبقى فيه شيء  ,وأن يبيع
األمراء كل ما لديهم من جواهر وحلي  ,وحتف نفيسة  ,وال يبقى جبعبتهم اال ما جيهز به اجلندي من سالح
ومركوب ومؤونة حىت يتساووا مع العامة  (5) ,فال حيق للسلطان أن يأخذ شيء من الرعية وخزائنه ممتلئة باملال ,
ونفائس التحف واملعادن  ,وعندما خرج امللك الظاهر بيربس غازيا لبالد الروم فرض على أهل دمشق أمواالً
يكلف هبا خيل اجليش والعساكر  ,فشق ذلك على الناس  ,وشكوا األمر للشيخ االمام حمي الدين النووي
الشافعي  ,فكلم السلطان  ,فالطفه  ,ورمبا وعد السلطان الشيخ بالعدول عن اجلباية خوفا من اثارة الفنت ,
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واشغال اجليش عن الغزو ,ووعده ان هزم العدو وفتحت البالد فسيعفي أهل دمشق منها .وعندما حقق الظاهر
بيربس مراده فرح الناس واستبشروا لكنهم عاودهم احلزن عندما جاء املرسوم السلطاين جبمع ما فرض على أهل
دمشق  ,حىت اهنم متنوا زوال دولة الظاهر بيربس  ,وقد غضب الشيخ النووي من تصرف السلطان غضبا
شديدا ) ،(6وقد تكرر هذا األمر يف سنة 700هـ عندما أعلنت حالة النفري يف مصر وبالد الشام  ,وأراد أمراء
املماليك والسلطان حممد الناصر بن قالوون أن يستندوا اىل فتوى الشيخ عزالدين بن عبدالسالم الدمشقي يف
وجوب أخذ الضرائب واملكوس من الناس  ,وأرباب األموال  ,فطلبوا من قاضي القضاة العالمة تقي الدين حممد
بن دقيق العيد فتوى لتأكيد ذلك  ,لكنه رفض وأستقال من منصبه  ,واحتج عليهم بأن الشيخ عزالدين أفىت
بذلك بشرط أخذ كل ما عند األمراء من أموال  ,فقد كان الكثري من أمراء املماليك ميلك أمواالً كثرية  ,حىت
أن بعضهم كان جيهز بناته باجلواهر والآللئ للنكاح  ,ويستخدم آنية من فضة ,يدخل به اخلالء (7) .
وهكذا ,فإن العلماء اتفقوا رغم اختالف الزمن يف عدم اجازة املكوس ,ألن املصدر واحد ,فال جمال للتالعب
بالدين مقابل عرض دنيا من مال أو جاه أو سلطان ًوألنًالضررًيصلًلبسطاءًالناسًمنًخاللًالغالءًالذيً
يلتهمًدرامههمًالقليلةً.
3-1-2موقف السالطني من املكوس:
أكدت األحداث التارخيية يف تلك الفرتة أن هذه الضرائب واملكوس كانت ثقالً كبرياً على كاهل العباد ,
فقام بعض السالطني بإلغاء بعض املكوس مبجرد جلوسه على عرش السلطنة سعيا منه الستمالة العامة حىت حيقق
االستقرار حلكمه  ,وعندما يستتب األمر له يعود لفرض املكوس والعسف بالرعية من جديد.
ففي عهد السلطان قطز فرضت الكثري من الضرائب  ,منها التقومي وًالتصقيع واخلمس والزكاة املعجلة
واجلوايل املعجلة والتربع والراجلً( ,التعريف هبذه املكوس يف الفقرة ً,ً (4ومل يرتك أحداً من التجار وميسوري
احلال إال وأخذ من ماله (8) ,حيث استقطع من مال أحد التجار مبلغاً قدره  250ألف دينار  (9),وقد أبطل
السلطان الظاهر بيربس مجيع هذه املكوس يف أول جلوسه على عرش السلطنة  (10) ,كما أبطل ابنه امللك
السعيد ما كان مقررا على أهل دمشق وهو مبلغ من املال يفرض على البساتني واألمالك  (11) ,ويف السياق
نفسه قام السلطان املنصور بن قالوون األلفي بإبطال زكاة الدولبة  (12) ,وكرر ذلك ابنه السلطان األشرف
خليل الذي أبطل ضريبة الغلة ببالد الشام ) (13وضريبة القمح اليت كانت تؤخذ من أهل دمشق (14) ,
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وعندما توىل السلطان حسام الدين الجني عرش السلطنة ألغى طرح البضائع على التجار  (15) ,وقد أبطل عدة
مكوس أخرى  ,وقال لو عشت ما تركت مكسا  (16) ,وقد أشار أيضا أول خليفة عباسي يف مصر املستنصر
باهلل يف خطبته الطويلة اىل أن اجلباية الغري شرعية لألموال تكون وزرا على صاحبها يوم القيامة)(17
وهكذا فان املالحظ يف هذا السياق يستشف مدى العسف الذي حل بالرعية من جراء تلك املكوس خاصة
ما يتعلق بارتفاع أسعار السلع  ,لذا سارع معظم السالطني اىل مالطفة شعوهبم بإلغاء تلك املكوس  ,فعندما
أبطل السلطان املنصور بن قالوون مكس الدولبة رخصت األسعار وهدئت نفوس األمراء  ,واجلند ,
والرعية (18),وهو دليل على مدى تأثري تلك املكوس على حركة األسعار.
3-1-3موقف العامة من املكوس:
كانت الغالبية الساحقة من أفراد اجملتمع تتأثر بتلك اإلجراءات االستثنائية  ,والدائمة وذلك من خالل ارتفاع
األسعار  ,فالتجار  ,وأصحاب اإلقطاعات يضطرونًاىل زيادة األسعار لتعويض ما أخذ منهم قهرا من قبل
السلطان وبطانته  ,فيعود ذلك كله وباالً على عموم الناس وقد عرب البعض عن غضبه واستيائه من تلك
الضرائب اجملحفة سنة 700هـ /1300م عندما أخذت منهم ضرائب ومكوس كثرية حبجة قتال املغول يف بالد
الشام  ,حيث استهزأوا بالعسكر وعريوهم باهلروب من ساحات الوغى يف السنة املاضية من هذا التاريخ  ,وقد
أثار ذلك غضب السلطان حممد بن قالوون  ,وأمراء املماليك فأصدروا أمراً بأن من يتكلم مع اجلند ويعريهم
يصبح ماله ونفسه ملك للسلطان (19) ,وكانت من نتائج تلك املكوس املفروضة ترك زراعة األراضي  ,وهجرة
الناس عن وطنهم(20).
4-1أنواع املكوس:
لقد ذكرت املصادر املتعددة مجلةً من املكوس والضرائب اليت كان معمول هبا يف الدولة اململوكية وفيما
يلي ذكرها:
4-1-1التقومي  :وهو أن تقوم الدار) أي يقدر مثنها (ويدفع صاحبها عن كل دينار من مثنها درهم واحد
)(21
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4-1-2التصقيع :وهو أن يؤخذ اجيار شهرين من األمالك يف كل سنة  (22),عالوةً عن االجيار السنوي
الذي يدفعه املستأجر.
4-1-3اجلوايل :وهي ضريبة الرأس اليت يدفعها أهل الذمة ) (23من غري اجلزية السنوية اليت يدفعوهنا لبيت
املال.
مقررة على أهل االسكندرية وجتارها  ,حيث يؤخذ من صاحب البضاعة ربع
4-1-4ضريبة الربع  :وهي ضريبة ً
دينار عن كل قنطار يباع)(24
4-1-5ضريبة وفاء النيل  :عندما تقام االحتفاالت بزيادة منسوب مياه النيل استبشارا بزيادة احملاصيل تؤخذ
ضريبة من الناس ,واصحاب احلوانيت مثنا للحلوى والفاكهة والشواء اليت توزع يف ذلك اليوم)(25
4-1-6ضريبة املبشرين  :عند حتقيق أي نصر من قبل اجليوش اململوكية أمام أعدائها يف الداخل واخلارج جيىب
من أهل مصر قدر طاقتهم معلوم من املال لالحتفال هبذا النصر)(26
4-1-7ضريبة احلاج  :وهي ضريبة يدفعها احلجاج العابرين لألراضي اململوكية  ,وكانت تؤخذ يف عيذاب من
حجاج املغرب مبلغ وقدره 8دنانري عن كل شخص يريد املرور اىل بالد احلجاز)(27
4-1-8ضريبة املوانئ  :وهذه الضريبة يدفعها التجار أصحاب البضائع بعد رسوا السفن احململة يف املرفأ ,
حيث كان يف مدينة رشيد مبصر مركز جلباية تلك البضائع اآلتية من البحر أو من مدينة االسكندرية )(28وتؤخذ
أيضا من األفراد املسافرين الذين حيملون معهم أموال حيث يفرض على املسلمني دفع الزكاة حىت وإن مل حيل
عليها احلول (29) ,وكان يطلق على املوظف املختص هبذه الوظيفة متحصل املوقعني أي اجلايب  (30) ,وكان
بعض موظفي املوانئ ال ميكس ملن له نفوذ سياسي ومكانة اجتماعية )(31وهذا دليل على أن تلك الضرائب
امنا جعلت سيف مسلط على رقاب العامة أكثر من غريهم .
4-1-9حق الطريق )(32وهي ضريبة يدفعها املسافرون والتجار الذين يستخدمون الطرق اليت حتت محاية
الدولة  ,اذ تعترب بدالً عن األمن الذي توفره الدولة.
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4-1-10الرتك األهلية :وهي ضريبة فرضها السلطان املظفر قطز على األموال اليت تويف عنها أصحاهبا من غري
املماليك فيؤخذ ثلثها  ,ويرتك الباقي للورثة)(33
4-1-11اجلنايات  :وهذه الضريبة عدت عقاب على أهل الساحل الشامي اجملاورين لإلمارات الصليبية حيث
فرضت على الفالحني جزاءا ملا اقرتفت أيديهم من قتل ًوأخذ أموال من ليس له وارث  ,وهنب مال من جهل
مالكه  ,وتسلطهم على اخواهنم املسلمني  ,ونقل األخبار للفرنج  ,فجبيت أموال كثرية من نابلس وبالد
الساحل لبيت املال  ,وكان هذا العقاب بدل قتلهم حيث رأى الظاهر بيربس أهنم مزارعون ميكن أن يسامهوا يف
سد نقص حاجيات املسلمني ) (34ورأي صائب يدل على بعد النظر الن املصلحة والفائدة كانت أفضل من
قتلهم.
4-1-12ضريبة املراكب  :كانت تؤخذ من املراكب الراسية يف املوانئ البحرية والنهرية ضريبة )(35وقد
وضعت الدولة موظف خمتص جبمع تلك الضريبة ومعه عمال يساعدونه يف مدينة الكربون على خليج االسكندرية
)(36وكانت تؤخذ من السفن البحرية القادمة والذاهبة اىل اليمن مكسا من السلع الواردة مع التجار(37).
 4-1-13زكاة الدولبة  (38):وهي مكس يؤخذ على معاصر السكر والدواليب القائمة على عصر القصب
)(39فقد كانت مطابخ ومعاصر السكر من أهم الصناعات يف مصر فالسكر من السلع املصدرة من هذا
البلد.
4-1-14ضريبة الغلة  :وهي ضريبة تفرض على الغالل ببالد الشام  ,وقد أبطلها السلطان األشرف خليل
وعفى عن الذين تأخروا يف الدفع ومل يستطيعوا دفع ما عليهم كامالً ويعرف هذا بالبواقي)(40
4-1-15طرح البضائع على التجار  (41):كانت هذه العملية مضرة بالتجار كثريا ألهنم يرغمون على أخذ
بضائع مسعرة من قبل رجال السلطة حىت لو كان سعرها أغلى من السوق مما يتسبب يف خسائر مالية
للتجار (42) ,ومل تكن هذه العملية شائعة يف عصر املماليك البحرية لكنها أصبحت قدرا يواجه التجار يف فرتة
املماليك الشراكسة.
4-1-16مقرر اخليالة  :بعد هزمية املماليك أمام جيوش التتار سنة 699هـ/1299م مث عودهتا يف السنة التالية
اضطر السلطان الناصر حممد اىل فرض الضرائب لتعويض خزانة الدولة املفرغة من األموال  ,ومن بينها ضريبة
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مقرر اخليالة  ,حيث قاموا جبباية األموال من أهايل القاهرة وضواحيها  ,وبعثوا اىل والة األطراف جبباية من كل
إردب من الغالل خروبة)(43
4-1-17نصف السمسرة  :وقد فرضت هذه الضريبة على السماسرة الذين ينادون بالسلع يف األسواق ,
حيث جيب أن يدفع نصف ما حيصل عليه اىل ديوان الدولة  (44),وهذا الشك يؤثر على سعر السلعة حيث
يزيد مثنها ويف هذا ضرر للمستهلكني.
4-1- 18زكاة الدولة  :وهي ما يؤخذ من الرجل زكاة ماله باستمرار حىت لو أفلس  ,وإن مات أجرب ورثته بدفع
ما عليه من مستحقات)(45
4-1- 19مقرر الدينار :ويؤخذ هذا املكس من التجار عند سفر العسكر للغزو  ,واختص به جتار القاهرة ,
ومصر الفسطاط)(46
4-1- 20املال اهلاليل  :وهو املال الذي يؤخذ مع حلول هالل كل شهر  ,وكان جيىب من األمالك املسقوفة ,
واحلوانيت  ,واحلمامات  ,والطواحني  ,وعداد الغنم)(47
21-1-4مكس احلماية  ،وهو ما يؤخذ من التاجر من املال  ،أو املتاع من قبل أحد األمراء لقاء محايته )(48
.
22-1-4مكس العشر  ،وهو ضريبة تأخذها الدولة قهرا من أرباب األموال  ،والتجار أثناء حروهبا مع
األعداء ) ،(49حيث تقدر أمواهلم مث يؤخذ عشرها خلزينة السلطان.
23-1-4ضرائب حسب الظروف  :لقد خلفت احلرًوب آثارا سلبية على حياة اجملتمع اململوكي ملا تبعها من
اجراءات مادية تعسفية لتعويض اخلسائر املادية خلزينة السلطان دون مراعاة لألوضاع املعيشية الصعبة اليت مير هبا
الكثري من أطياف اجملتمع  ,فعند حدوث فتنة بني أمراء املماليك أدت اىل خلع السلطان سيف الدين كتبغا ,
وتولية حسام الدين الجني أمر السلطنة جلأ كتبغا اىل قلعة دمشق وفرض املكوس على أهلها  (50) ,وكان
يهدف من وراء ذلك شراء ذمم املماليك وجتهيز جيش يعيده اىل ختت السلطنة.
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وعلى هذا النحو كان خرب حشد املغول قواته ملهامجة الشام سنة 698هـ قد آثار الذعر يف نفوس الناس
فغلت األسعار ومهت الناس على وجوهها تاركني أمواهلم  ,وحوانيتهم لينجوا بأرواحهم ,وعندما دخل غازان زعيم
املغول دمشق كان مهه األول فرض املكوس على أهل أسواقها (51) ,وكان ذلك سببا يف غالء األسعار  ,وقد
كان أكثر املتأثرين عوام الناس.
مكوسا بسبب
ومما زاد من معاناة الناس  ,واملتعيشني من أهل األسواق أن الدولة الراعية هلم فرضت هي األخرى
ّ

احلرب على التجار وأرباب األموال وهي عشر ما عندهم من أموال)(52

مع بداية سنة 700هـ/1300م وردت أخبار عزم املغول معاودة غزو الشام  ,فأمر السلطان حممد الناصر
بأن يؤخذ من أصحاب العقارات  ,واألغنياء ماالً يقرر عليهم وفرض على أصحاب احلوانيت مبلغا من املال
)(53وكان هذا يف مصر بينما يف أخذت من أهل دمشق أجرة األوقاف واألمالك ألربعة أشهر دفعة واحدة ,
وفرض على أثريائها أخذ ثلث أمواهلم  ,وطال األمر الفالحني وأراضيهم حيث فرضت عليهم ضرائب على
شخصهم واألرض اليت يزرعوهنا  (54) ,وكان من أشد األمور وطأةً على أهل دمشق عندما أرغم أمريها اململوكي
أقش األثرم أهل األسواق بتعليق السالح يف حوانيتهم  ,وتعلم رمي النشاب استعداداً ملواجهة املغول  ,وكان
يستعرض كل أصحاب صنعة واحدا بعد واحد حىت يتأكد من تواجدهم  ,ومل تنقضي سنة 699هـ حىت أصبح
أهل دمشق يف فقر وقلة مال (55),وأشتد احلال على الناس  ,وغلت األسعار حىت أهنم احتطبوا بأشجار
الفاكهة فدمرت الكثري من البساتني يف غوطة دمشق  ,وهاجر الناس اىل مصر)(56
مل تكن احلروب اخلارجية وحدها سببا يف اعطاء ذريعة لرجال السلطة بأن متتد أيديهم اىل أموال التجار ,
والعامة  ,بل ان احلروب الداخلية هي األخرى كانت سببا يف جعل البعض يفرض مكوسا لتمويل حروبه وبناء
قصوره  ,فاخلالف الذي حدث بني شريف مكة هباء الدين جنم الدين أيب منى  ,وبني عمه الشريف ادريس أمري
مكة  ,أدى اىل نزاع عسكري ًبينهما مث اتفقا برعاية السلطان الظاهر بيربس الذي تكفل بدفع مبلغ من املال
بشرط أن ال يؤخذ من أحد مكس وال يتعرض لتاجر (57) ,وهذا يعين أن حجاج بيت اهلل احلرام يدفعون عند
دخوهلم األراضي اململوكية مث يدفعون للقائمني على أمور احلجاز .فقد كان أمراء مكة يؤخذون من حجاج مصر
على كل محل 30درهم(58) .
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يضاف اىل ذلك أن بعض أمراء املماليك كانت تطلق يده يف منطقة جغرافية معينة فيؤخذ منها مكوس لقاء
اخضاعها ملركز السلطة اململوكية يف القاهرة  ,فقد كان أحد أمراء املماليك يأخذ اتاوة من مناطق بنجد واحلجاز
سنويا (59),وفرضت على بعض املناطق عقوبات على أهلها كالصاحلية بظاهر دمشق  ,وقد أبطل هذا املكس
السلطان األشرف خليل(60).
ً
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اخلالصةً :
لقد شكلت املكوس والضرائب عبئا ثقيالً على الرعية من خالل ارتفاع األسعار  ,وانتشار الفقر  ,وضعف
القوة الشرائية للكثري من أبناء البلد  ,ألن احلجج اليت من أجلها فرضت مل يكن هلا عائد على عموم الناس  ,وقد
كان املستفيد األكرب من هذه املكوس السلطان وحاشيته  ,وميكن امجال النتائج اليت مت التوصل اليها يف هذا
البحث اىل النقاط التالية:
1احلقيقة اليت من أجلها فرضت املكوس يف أغلب األحيان هي تلبية رغبات أعلى هرم السلطة يف احلصول علىاألموال الالزمة للنفقات الكثرية داخل أروقة القصور.
2القت تلك االجراءات الغري شرعية معارضة من العلماء الذين اشرتطوا على والة األمور أن تكون خزائنهمخاوية من األموال حىت يتم شرعنت تلك املكوس.
3جيب أن تكون أسباب فرضها مقنعة  ,وتعود للصاحل العام كأن تكون الدولة حباجة للمال ال عداد اجليشومتوينه أو رفع الضرر عن معاناة الناس كاملرض واجلوع.
4مل تعرف هذه املكوس ثباتا يف القيمة  ,والزمن. 5أدت هذه املكوس يف أغلب األحيان اىل ارتفاع األسعار خاصةً املواد الغذائية مما زاد من حنق العوام علىالسلطان ورجاله.
6أسفرت يف بعض األحيان اىل هجرة الفالحني  ,والصناع  ,والتجار بسبب كثرة اجلبايات.7أثرت احلروب بشكل سليب على استقرار األسعار من خالل قلة اجمللوب وكثرة املكوس على أصحاب املتاجر,مما جعل التجار يرفعون األسعار لتعويض الفاقد من أمواهلم.
8شعر بعض السالطني بتأثري تلك املكوس على حياة الناس عامهم وخاصهم  ,فجعلوها وسيلة لتطييب قلوبالناس  ,واستمالتهم من خالل ازالة بعضا منها مبجرد جلوسهم على العرش.
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9بعض املكوس كانت عقابا لبعض املناطق أو فئات من السكان جراء ما قاموا به من أعمال أخلت بأمنالدولة واستقرارها.
 10-التعرف على أنواع املكوس الشائعة يف فرتة قيد الدراسة.
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للكتاب.181ً,
 -3امساعيلًالبيوميًً,النظمًاملاليةً.ً181ً,
 -5ابن خلدون  ,ابو زيد عبد الرمحن بن حممد االشبيلي التونسي املصري املالكي ,العرب وديوان املبتدأ واخلرب
يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب  ,اعتىن به وصححه ,ابو صهيب
الكرمي  ,بيت األفكار الدولية ,عمان األردنً.151ً,
 -4ابو احملاسن  ,مجال الدين يوسف ابن تغري بردي ,1992م ,النجوم الزاهرة يف تاريخ مصر والقاهرة ,
تقدمي وتعليق ,حممد حسني مشس الدين ,دار الكتب العلمية  ,بريوت ,لبنان ,ج8, 68؛ ابن كثري ,
عماد الدين ايب الفدا امساعيل , 1998م  ,البداية والنهاية  ,حتقيق ,عبداهلل الرتكي  ,هجر للنشر ,
القاهرة  ,مصرً,ج ً512ً,ً11؛ًالذهيبًً,مشسًالدينًحممدًبنًأمحدًبنًعثمانً1111ً,مًً,تاريخً
االسالمًووفياتًاملشاهريًواألعالمًً,حتقيقًً,عمرًعبدالسالمًتدمريًً,جً,ً 58دارًالكتابًالعريبًً,
بريوتًً,لبنانً.54ً,
 -1ابن الفرات ,ناصر الدين حممد بن عبدالرحيم ,1942م ,تاريخ ابن الفرات  ,حتقيق ,قسطنطني زريق ,
املطبعة األمري كانية  ,بريوت  ,لبنان  ,مجً .ً84ً,ً1
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 -1املقريزي ,تقي الدين أمحد بن علي ,1997م ,السلوك ملعرفة دول امللوك  ,حتقيق ,حممد عطا  ,دار
الكتب العلمية  ,بريوت ,لبنان ,ج.ً321ً,ً2
 -8ابن عبد الظاهر ,حمي الدين ً1111ً ,م ,الروض الزاهر يف سرية امللك الظاهر ,حتقيق,عبد العزيز
اخلويطر  ,الرياض ,اململكة العربية السعوديةً 11ً,؛ًابنًأيبكًً,أبوبكرًبنًعبداهللً1111,مًًً,كنزً
الدررًوجامعًالغررًً,حتقيقًً،أولرخًهارمانًً,منًإصداراتًً,املعهدًاألملاينًبالقاهرةًً,مصرًً,جًً,ً 8
13؛ًاليونينً ً,قطبًالدينًايبًالفتحًموسىًبنًحممدًبنًأمحدًالبعلبكيًاحلنبليً1145ً,مًً,ذيلًمرآةً
الزمانًً,مجً,ً1مكتبةًآياًصوفياًً,اسطنبولًً,تركياًً .312ً,
 -1ابن عبد الظاهر ,الروض الزاهرً .ً58ً,
بيربس املنصوري , 1993م ,خمتار األخبار ,حتقيق ,عبد احلميد صاحل محدان  ,الدار املصرية
-11
اللبنانيةً.13ً,
ابن الفرات ,تاريخ ابن الفرات ,مج.111ً,ً1
-11
املقريزي ,السلوك ج.ً122ً,2
-12
املقريزي  ,السلوكًً,ج.ً221ً,ً2
-13
ً-14املقريزي ,السلوك.ً251ً,ً2
ًًً-14املقريزي ,السلوكًً,جً .ً211ً,ً2
ً-16املقريزي ,السلوكًً,جً .ً312ً,ً2
ً -17بيربسًاملنصوريًً,ركنًالدينًالدوادارً1118ً,مًً,زبدةًالفكرةًيفًتاريخًاهلجرةًً,حتقيقًً,دونالدًسً
ريتشاردًً,الشركةًاملتحدةًللتوزيعًً,بريوتًً,لبنانًً12ً,؛ًابن دقماق  ,صارم الدين ابراهيم بن حممد بن أيدمر
العالئي ,1999م نزهة األنام يف تاريخ اإلسالم  ,دراسة وحتقيق  ,مسري طبارة  ,العصرية صيدا  ,بريوت  ,لبنان ,
280,املقريزي  ,السلوكًً,جً .ً433ً,ً2
ً-18ابن الفرات  ,تاريخ ابن الفراتًً,مجً .142ً,ً1
ً-19املقريزي ,السلوكًً,ج.ً334ً,ً2
ً-20القلقشندي  ,صبح األعشى يف صناعة النشاًً,جً .ً21ً,ً13
ً-21ابن عبد الظاهر ,سريةًامللكًالظاهرًً11ً,؛ًاملقريزي ,السلوكًً,جً531ً,ً2؛ًابنًأيبكًً,كنزًالدررً
وجامعًالغررًً,جً ً13ً,ً8
Rabie, H.m,1970, the size and value of the Iqta-a ,Studies in the
economic history of the middle east, Oxford. .
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ً-22ابن عبد الظاهرً,سريةًامللكًالظاهرًً11ً,؛ًالنويري ,شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب  ,هناية األرب
يف فنون األدب ,دار الكتب العلمية  ,بريوت  ,لبنان ً,جً4ً,ً31؛ً دمهان ,حممدًأمحدً 1990 ً,م ,معجم
األلفاظ التارخيية يف العصر اململوكي ,دار الفكر املعاصر  ,بريوت  ,لبنانً ,45.
ً -23املقريزيً1118ً,مًً,املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط و اآلثار ,حتقيق ,حممد زينهم ,مدحية الشرقاوي ً,
ج.ً318ً,ً1
ً-24ابن عبد الظاهرًً,سريةًامللكًالظاهرً.ً114ً,
ً-25ابن اياس  ,حممد بن أمحد بن اياس ,1960م  ,بدائع الزهور يف وقائع الدهور ,مطابع الشعب ,القاهرة ,
ً 110.
 ً-26ابن اياس ,بدائع الزهور, 101.ً-27االدريسي ,ابو عبداهلل حممد بن حممد بن عبد اهلل بن ادريس  ,نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ,مكتبة
الثقافة الدينية ,القاهرة  ,مصرً.ً134ً,
ً-28ابن حوقل ,ايب القاسم بن حوقل النصييب , 1992م  ,صورة األرض ,منشورات مكتبة احلياة  ,بريوت ,
لبنان ً ,132,
ً-29ابن جبري  ,ابو احلسني حممد بن أمحد بن جبري الكناين األندلسي  ,رحلة ابن جبري ,دار صادر  ,بريوت
,لبنان, 13.
ً-30الصفدي,صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ,1998م  ,أعيان العصر وأعوان النصر حتقيق  ,جمموعة
من املؤلفني ,دار الفكر املعاصر بريوت لبنان  ,ج.ً313ً,ً1
31الصفديًً,ج.ً313ً,ً1ً-32ابن عبد الظاهر ً,سريةًامللكًالظاهرًً131ً,؛ً املقريزي ,السلوكًً,جً .441ً,ً1
ً-33املقريزي  ,السلوكًً,ج.ً421ً,ً1
ً-34املقريزي  ,السلوكًً,جً .ً445ً,ً1
 35املقريزي ,السلوكًً,جً .ً21ً,ً2ً-37ابن حوقل ,صورة األرض , 33
 38ابن الفرات ,تاريخ ًابنًالفراتًً,مجً .ً142ً,ً1ً -39البيومي امساعيل ,النظم املالية , 202,أخذت أيضا على مزارع السكر ضريبة غري اخلراج على اعتباره
سلعة جتارية مطلوبة يف األسواق اليت خارج مصر ,للمزيد ينظر ,
Sato Tsugitaka ,sugar in the Economic Life of Mamluk Egypt, 8.
ً-40املقريزي ,السلوكًً,ج.ً221ً,ً2
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ً-41املقريزي ,السلوكًً,ج.ً211ً,ً2
ً –42املقريزي ً2007ً ,م ,اغاثة األمة بكشف الغمة  ,حتقيق ,كرم حلمي فرحات  ,عني للدراسات
والبحوث ,القاهرة  ,مصر, 107.
  43النويري ,هناية األرب ً,ج.ً241ً,ً31ً-44املقريزي  ,السلوكًً,ج.ً328ً,ً2
ً-45املقريزي ,اخلطط ً,ج ً,ً 311ً,ً 1عاشور عبد الفتاح  1976م,العصر املماليكي يف مصر والشام
,دار النهضة العربية  ,القاهرة  ,مصر, 313.
ً-46املقريزي  ,اخلطط ًً,جً .ً311ً,ً1
47املقريزي  ,اخلطط  ,جً ً.ً311ً,ً1
ً -48اجلزري ,مشس الدين ايب عبد اهلل حممد بن ابراهيم ,1998م  ,تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات
األكابر ًواألعيان من أبنائه ,حتقيق ,عبد السالم تدمري  ,املكتبة العصرية  ,صيدا  ,بريوت ,ج.ً211ً,ً1
ً-49املقريزي  ،السلوك  ،ج ً 328 .،2
ً-50اجلزري  ،حوادث الزمان،ج 333.،1
 51ابن كثري  ,البداية والنهاية ً,ج.ً122ً,ً11ً-52املقريزي ,السلوكًً,ج.ً328ً,ً2
ً-53املقريزي  ,السلوك ً,ج.ً334ً,ً2
 ً-54ابوًالفداًً,عمادًالدينًامساعيلًبنًعليًً,املختصرًيفًأخبارًالبشرًً,حتقيقًً,حممدًزينهمًحممدًعزبًً,
جً,ً5دارًاملعارفًً,القاهرةًً,مصرًً48ً,؛ًالعيين ,بدر الدين حممود ,2010م ,عقد اجلمان يف تاريخ أهل
الزمان ,حتقيق ,حممد حممد أمني ,دار الكتب القومية  ,ج , 126,4وقد كانت الضرائب اليت يدفعها الفالحني
كثرية منها ما يدفع على احملاصيل  ,وما يدفعه الفالح عن نفسه حىت قبل نضج احملصول للمزيد ينظر Sato
Tsugitaka , Fiscal Administration in Syria during the Reign of sultan alNasir Muhammad,6 and after .p.
ً-54املقريزي ,السلوكًً,ج.ً331ً,ً2
 56املقريزي ,السلوكًً,جً.ً334ً,ً2ً-57املقريزي ,السلوك ًً,جً.ً41ً,ً2
ً-58املقريزي ,السلوكًً,جً ً.ً184ً,ً2
ً-59املقريزي ,السلوكًً,جً.ً181ً,ً2
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ً-60الربزايل ,علم الدين القاسم بن حممد يوسف , 2006م  ,املقتفي على كتاب الروضتني  ,حتقيق ,عبد
السالم تدمري  ,املكتبة العصرية  ,صيدا  ,بريوت ,لبنان  ,ج.ً331ً,ً1
املصادرًواملراجعًً -:
أوالً:املصادرًً :-
ً-1الفريوزًآباديًً,جمدًالدينًحممدًبنًيعقوبً2118ً,مً,حتقيقً,أنسًحممدًالشاميً,زكرياًجابرًأمحدًً,دارً
احلديثًً,القاهرةًً,مصرً ..
ً-2الزبيديًً,حممدًمرتضىًاحلسيينً1114ً,مً,تاجًالعروسًمنًجواهرًالقاموسًً,مطبعةًحكومةًالكويتًً,
الكويتًجً,11حتقيقًًً,حممودًحممدًالطناجيً ً
ً -3الصفدي,صالحًالدينًخليلًبنًأيبكًالصفديً1118,مًً,أعيانًالعصرًوأعوانًالنصرًحتقيقًً,جمموعةً
منًاملؤلفنيً,دارًالفكرًاملعاصرًبريوتًلبنانًً,جً ,.1
 ً-5ابنًخلدونًً,ابوًزيدًعبدًالرمحنًبنًحممدًاالشبيليًالتونسيًاملصريًاملالكيً,العربًوديوانًاملبتدأًواخلربًيفً
أيامًالعربًوالعجمًوالرببرًومنًعاصرهمًمنًذويًالسلطانًاألكربًً,اعتىنًبهًوصححهً,ابوًصهيبًالكرميًً,
بيتًاألفكارًالدوليةً,عمانًاألردن ً ,
ً-4ابوًاحملاسنًً,مجالًالدينًيوسفًابنًتغريًبرديً1112,مً,النجومًالزاهرةًيفًتاريخًمصرًوالقاهرةً,تقدميً
وتعليقً,حممدًحسنيًمشسًالدينً,دارًالكتبًالعلميةًً,بريوتً,لبنانً,جً , 8
ابنًكثريًً,عمادًالدينًايبًالفداًامساعيلً1118ً,مًً,البدايةًوالنهايةًً,حتقيقً,عبداهللًالرتكيًً,هجرًللنشرًً,
القاهرةًً,مصرًً ً-1
ً -1ابنًالفراتً,ناصرًالدينًحممدًبنًعبدالرحيمً1152,مً,تاريخًابنًالفراتًً,حتقيقً,قسطنطنيًزريقًً,
املطبعةًاألمريًكانيةًً,بريوتًً,لبنانًً,مجً , 1
ً -8ابنًعبدًالظاهرً,حميًالدين1111,مً,الروضًالزاهرًيفًسريةًامللكًالظاهرً,حتقيق,عبدًالعزيزًاخلويطرًً,
الرياضً,اململكةًالعربيةًالسعوديةً ً ,
بيربسًاملنصوريً1113ً,مً,خمتارًاألخبارً,حتقيقً,عبدًاحلميدًصاحلًمحدانًً,الدارًاملصريةًاللبنانيةًً ً-1
 ً -11ابنًدقماقًً,صارمًالدينًابراهيمًبنًحممدًبنًأيدمرًالعالئيً1111,مًنزهةًاألنامًيفًتاريخًاإلسالمًً,
دراسةًوحتقيقًً,مسريًطبارةًً,العصريةًصيداًً,بريوتًً,لبنان ً ,
 ً-11النويريً,شهابًالدينًأمحدًبنًعبدًالوهابًً,هنايةًاألربًيفًفنونًاألدبً,دارًالكتبًالعلميةًً,بريوتً
ً,لبنانً,جً ً.31
ً -12املقريزيً ,تقي ًالدين ًأمحد ًبن ًعلي ً1111,مً ,السلوك ًملعرفة ًدول ًامللوك ًً ,حتقيقً ,حممد ًعطا ًً ,دارً
الكتبًالعلميةًً,بريوتً,لبنانً,جً , 2
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املقريزي1118ً,م,املواعظًواالعتبارًبذكرًاخلططًوًاآلثارً,حتقيقً,حممدًزينهمً,مدحيةًالشرقاويً - 13
 ًاملقريزي 2111ً ,مً,اغاثة ًاألمةًبكشفًالغمةًً ,حتقيقً,كرمًحلميًفرحاتًً,عنيًللدراساتًوالبحوثً,القاهرةًً,مصر ً 14
ً-14االدريسيً,ابوًعبداهللًحممدً بنًحممدًبنًعبدًاهللًبنًادريسًًً,نزهةًاملشتاقًيفًًاخرتاقًاآلفاقً,مكتبةً
الثقافةًالدينيةً,القاهرةًً,مصرً ً ,
ابنًحوقلً,ايبًالقاسمًبنًحوقلًالنصييبً1112ً,مًً,صورةًاألرضً,منشوراتًمكتبةًاحلياةًً,بريوتًً,لبنانًً,
ً - 16
ابنًجبريًً,ابوًاحلسنيًحممدًبنًأمحدًبنًجبريًالكناينًاألندلسيًً,رحلةًابنًجبريً,دارًصادرًً,بريوتًً,لبنان -
ً 17
 ً -18اجلزريً,مشسًالدينًايبًعبدًاهللًحممدًبنًابراهيمً1118,مًًً ,تاريخ ًحوادثًالزمانًوأنبائهًووفياتً
األكابرًواألعيانًمنًأبنائهً,حتقيقً,عبدًالسالمًتدمريًً,املكتبةًالعصريةًً,صيداًً,بريوتً,ج, 1
ً -11الربزايلً,علمًالدينًالقاسمًبنًحممدًيوسفً2111ً,مًً,املقتفيًعلىًكتابًالروضتنيًً,حتقيقً,عبدً
السالمًتدمريًً,املكتبةًالعصريةًً,صيداًً,بريوتً,لبنانًً,جً , 1
ً -21العيينً,بدرًالدينًحممودً 2111,مً,عقدًاجلمانًيفًتاريخًأهلًالزمانً,حتقيقً,حممدًًحممدًأمنيً,دارً
الكتبًالقوميةًً,جً 5
  ً-21ابوًالفداًً,عمادًالدينًامساعيلًبنًعليًً,املختصرًيفًأخبارًالبشرًً,حتقيقًً,حممدًزينهمًحممدًعزبًً,جً,ً5دارًاملعارفًً,القاهرةًً,مصر ً
  ً-22االدريسيً,ابوًعبداهللًحممدًبنًحممدًبنًعبدًاهللًبنًادريسًًً,نزهةًاملشتاقًيفًًاخرتاقًاآلفاقً,مكتبةًالثقافةًالدينيةً,القاهرة
ً
 ً-23ابنًاياسًً,حممدًبنًأمحدًبنًاياسً1111,مًً,بدائعًالزهورًيفًوقائعًالدهورً,مطابعًالشعبً,القاهرةً.
 ًً -25بيربسًاملنصوريًً,ركنًالدينًالدوادارً1118ً,مًً,زبدةًالفكرةًيفًتاريخًاهلجرةًً,حتقيقًً,دونالدًسًريتشاردًً,الشركةًاملتحدةًللتوزيعًً,بريوتًً,لبنانًً,
ً -24ابن ًعبد ًالظاهرً ,حمي ًالدين ً1111ً ,مً ,الروض ًالزاهر ًيف ًسرية ًامللك ًالظاهرً,
حتقيق,عبدًالعزيزًاخلويطرًً,الرياضً,اململكةًالعربيةًالسعودية
 ًً ً -21ابنًأيبكًً,كنزًالدررًوجامعًالغررًً,حتقيقًً،أولرخًهارمانًً,منًإصداراتًً,املعهدًاألملاينًبالقاهرةًً,مصرًً,جً,ً8
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 ًً -21اليونين ًً,قطبًالدينًايبًالفتحًموسىًبنًحممدًبنًأمحدًالبعلبكيًاحلنبليً1145ً,مًً,ذيلًمرآةًالزمانًً,مجً,ً1مكتبةًآياًصوفياًً,اسطنبولًً,تركيا
 ً -28الذهيبًً,مشسًالدينًحممدًبنًأمحدًبنًعثمانً1111ً,مًً,تاريخًاالسالمًووفياتًاملشاهريًواألعالمًً,حتقيقًً,عمرًعبدالسالمًتدمريًً,جً,ً58دارًالكتابًالعريبًً,بريوتًً,لبنانً.
 ًً:-ً,ثانياًاملراجعًامساعيلًً,البيوميً 1118ً,م,النظمًاملاليةًيفًمصرًوالشامًزمنًسالطنيًاملماليكً,اهليئةًاملصريةًالعامةًللكتابً
ًدمهانً,حممدًأمحدً1111ً,مً,معجمًاأللفاظًالتارخييةًيفًالعصرًاململوكيً,دارًالفكرًاملعاصرًً,بريوتًً,لبنانً
ًعاشورًعبدًالفتاحً1111ً,م,العصرًاملماليكيًًيفًمصرًوالشامً,دارًالنهضةًالعربيةًً,القاهرةًً,مصر ً
Sato Tsugitaka , Fiscal Administration in Syria during the Reign of sultan al-Nasir
Muhammad,6 and after.
Sato Tsugitaka ,sugar in the Economic Life of Mamluk Egypt, .
Rabie, H.m,1970, the size and value of the Iqta-a ,Studies in the economic history of the
middle east, Oxfordًً.
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