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 ممخص الرسالة
الفتحاإلسبلميكحتى منذ لمنصارلفيمصر العامة األحكاؿ الدراسة تناكلتىذه
)المكاعظ كتاب يصكرىا كما الميبلدم، عشر الخامس اليجرم/ التاسع القرف منتصؼ

دراسةمفالدراسةل(لممقريزم،كقدخصصتجزءانميمانكاالعتبارفيذكرالخططكاآلثار
مؤلفاتو كأىـ كتبلميذه كشيكخو بشخصيتو كالتعريؼ المقريزم، الديف تقي المؤرخ حياة
الفتح قبؿ النصارل أحكاؿ لدراسة ميمان جزءان أفردت ثـ )الخطط(، كتابو في كمنيجو
قبؿ لتكضيحأحكاليـ الركمافكالبيزنطيكفعمييـ، الذممارسو كالظمـ اإلسبلميكالمعاناة

ظيارالفرؽالكاضحبيفماكانكاعميوقبؿالفتحمفظمـكاضطيادكبعدالفتحا إلسبلمي؛كا 
كبيفماأصبحكاعميوبعدالفتحاإلسبلمي،حيثتمكنكامفممارسةحياتيـبكؿحريةكدكف
كما البيزنطييف، طغياف مف مصر في لمنصارل منقذان اإلسبلمي الفتح كاف فقد تمييز،

لحياةالنصارلالسي اسيةفيمصرحيثتمكنكامفممارسةحقكقيـالسياسيةكتقمدكاتطرقتي
العديدمفالكظائؼكالمناصبالعميافيالدكلةاإلسبلميةبشكؿأٌثرعمىأكضاعالمسمميف
عفالكثيرمف كاستبعادىـ أدلإلىعزليـ مما عمىالمسمميف؛ بطشيـ فيمصرفازداد

بعضا عيد في اإلسبلمية الدكلة في أحكاؿالكظائؼ الدراسة ىذه تناكلٍت كما لخمفاء،
النصارلالدينيةمفحيثمكانةرجاؿالديفكمياميـ،كدكرالعبادةلدلالنصارلكبعض
حياتيـ النصارل مارس ككيؼ لمنصارل االجتماعية األحكاؿ كتناكلت الدينية، شعائرىـ

لنصراني،أىـاألعياداالجتماعيةفيمصركعاداتيـكتقاليدىـ،كدكرالمرأةفيالمجتمعا
كالمناسباتالتييحتفمكفبيا،كتعرضيـلبعضالقيكداالجتماعيةفيفتراتقميمةمفعصر
المجتمع خدمة في كدكرىـ كالعمرانية العممية الحياة إلى باإلضافة اإلسبلمية، الدكلة

ية،فقداالسبلميكاالستفادةمفخبرتيـفيمجاالتمختمفةكمفضمنيااألنشطةاالقتصاد
حرفيـككظائفيـ عمىمختمؼاألنشطةاالقتصاديةفيمصركمارسكا مفالسيطرة تمكنكا
الصناعةبكؿحرية،معإبرازأىـالضرائبالتيفرضيا أك أكالتجارة سكاءفيالزراعة
تعرضت كالتي الطرفيف بيف العبلقات عمى كأثرىا مصر في النصارل عمى المسممكف

بسببحجـالضرائبالتيفرضتعمييـ؛ممادفعيـلمقياـبالعديدلبلضطرابكالخبلفات
مفاالحتجاجاتالتيتمكفالمسممكفمفالقضاءعمييا.
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Abstract 
 

This study examines the general conditions of Christians in Egypt since the 

Islamic conquest until the middle of the ninth century A.H. / fifteenth century A.D., 

as depicted in the book (Almawaez Walaetibar Fi Thikr Alkhutat Walathar) for 

Maqrizi. A part of the study presents the life and biography of the historian Taqi Al-

Din Maqrizi, his character, teachers, students, writings, and his approach in writing 

the book of the study. Another important part of this study examines the conditions 

of Christians before the Islamic conquest and the suffering and injustice practiced by 

the Romans and the Byzantines against them so as to clarify their conditions before 

and after the Islamic conquest; and to show the clear difference between their 

conditions of oppression and pressure before the conquest and their condition after 

the Islamic reign where they practiced their life and religious rituals freely. The 

Islamic conquest was the savior for the Christians in Egypt from the tyranny of the 

Byzantines. The study also touched upon the political life of the Christians in Egypt, 

where they were able to exercise their political rights and held many senior positions 

in the Islamic State, which affected the situation of Muslims in Egypt, where 

Christians became increasingly oppressing against Muslims, which led to their 

isolation and exclusion from many positions in the Islamic State in the era of some 

caliphs. The study also explains the Christians religious life, the position of 

clergymen and some of their religious rituals. It also examined the social conditions 

of the Christians and how Christians practiced their social life in Egypt and their 

customs and traditions, and the role of women in Christian society, the most 

important holidays and occasions celebrated, and exposure to some social restrictions 

in a few periods of the Islamic State. This is in addition to their scientific and urban 

life, their role in serving the Islamic community and benefiting from their experience 

in various fields, including economic activities. They were able to control the various 

economic activities in Egypt and practiced their trades and jobs, whether in 

agriculture, trade or industry freely. The study also highlights the most important 

taxes imposed by Muslims on Christians in Egypt and its impact on the relations 

between the two parties, which have been disrupted and differences due to the size of 

taxes imposed on them; prompting them to do many protests that Muslims were able 

to eliminate. 
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 اقتباس
 
 
 
 
 

 

  ِذيَن ُأوُتوا الِعْلَم ِذيَن َآَمنُوا ِمنُْكْم َوالَّ َيْرَفِع اهلُل الَّ

  َدَرَجاٍت َواهللُ بََِم َتْعَمُلوَن َخبِير 
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 ْاإِلىَدْاءُ 
 بيماأزرمديإلىمفكىبانيكؿالعطاءكالحناف،كرعيانيحؽالٌرعايةككاناسندمأشدي

فيحياتيفيىذ خطكة ليبالتكفيؽتتبعنيخطكة إلىمفكانتدعكاتيما الحياة، ه
أميكأبيالغالييفعمىقػمبيأطاؿافي إلىمدرستياألكلىفيالحياة، كعممي،
أىدمىذا إلييما اخيرالجزاء، كجزاىما بكافرالصحةكالسبلمة، عمرىما،كأمدىما

 مبيماشيئانمفالسعادة.العمؿالمتكاضعلكيأيدخؿعمىقػ

 إلىمفسيمتطريؽدراستيمنذ المديرةكاألختكالصديقة، إلىمفكانتلينعـ
كما الكثير تعممتمنيا مف إلى كتعاكنيا، بدعميا أمامي الصعكبات كذلمت بدايتو،
زلت،إلىمفتعجزنيالكمماتعفالتعبيرعفمدلحبيكاحتراميليا،إلىاإلنسانة

األستاذةفاطمةعيطة،إليؾ:أنساىاماحييت،إلىمديرتياألقربإلىقمبيالتيلف
قميؿمفشكرمكامتنانيلكقكفؾبجانبيفيرحمتيأىدمبحثيىذا؛ألعبرعفجزءو

 مفراعىكدادلحظة.العممية،فالحر 

 كفقيـالمايحبكيرضىمفالقكؿكالعمؿ.،أختيأىدمبحثيىذاإلىإخكتيك 

 كممتو،أىدمبحثيىذا.إل ىكؿمفحافظعمىمبادئو،كاحتـر
 

 التيـرس أىدي جميعا إليكم
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 وتقديرٌ شكٌر 

كالشكر دىبالغناحمدناكالشكرمنتياه،الحمديبمغحتىكالمنةالحمد التماـأمى
الذمفالشكرأكالنكأخالمتكاضع،العمؿىذاإنجازعمىكأعاننيىدانيكمينتياهالذم يران

أكرمنيكأنعـعميمففضموبإتماـىذهالرسالة.
لمدكتور الفاضل: غسان بعدحمداكشكرهأتقدـبجزيؿالشكركاالمتنافكالعرفاف

المشرؼكنعـالمكجوكنعـالداعـكنعـمحمود وشاح عمىجيكدهالرائعة،كالذمكافنعـى
تماميادراستيكرسالتيإكماؿالمحفز،كالذمساعدنيبفضؿدعموكتشجيعوعمى إلىكا 

الطيب أثرؾ سيبقى الكثير، كخبرتو عممو مف كاستفدت منو تعممت لمف شكرا نيايتيا،
كالجميؿفيقمكبناماحيينا،شكرالدعمؾالمتكاصؿكتحفيزؾالمستمر.

المناقشة لجنة كالتقديرألعضاء بأسمىعباراتالشكر أتقدـ الدكتكر،كما األستاذ
الحزكرمحساـ ،الديف رياضشاىيف الدكتكر ىذهكاألستاذ مناقشة بقبكؿ تكرما المذاف

رشاد،جزاىمااعنيكؿخير.المتكاضعةالدراسة ،كعمىماقدماهليمفنصحكا 

كماأتقدـبجزيؿالشكركالتقديرألميكأبي،المذيفكقفاإلىجانبيكدعمانيككفرالي
كنفيس،ككافليماالفضؿبعدالماكصمتإليواآلف،كؿماأحتاجو،كقدماليك ؿغاؿو

فيمامفعممانيحبالعمـمنذالصغر،فبلأممؾإالالدعاءبحياةممؤىاالراحةكالسعادة،
لعمركحسفالخاتمة،كبمكغالجناف،كأتقدـبالشكركالتقديرلمديرتيالفاضمةعمىكبطكؿا

فيعمميأثناءدراستيفجزاىااعنيكؿخير.ماقدمتوليمفدعـكمفتسييبلت

شكراإلخكتيكألختيعمىكؿمابذلكهمفأجمي،مفمساعدةكدعـ.
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 المقدمة
اشكٌ جزءانؿ الميمانلنصارل تركيبة بعدمف اإلسبلمية فبعداإلسبلمي،الفتحدكلة

الفتكحاتاإلسبلميةانطبلؽ مفحركة العديد فياخضاع كنجاحيا العربية الجزيرة شبو مف
ال الدكلةبمداف رعايا ضمف النصارلمف أصبح اإلسبلمية، الدكلة لسيطرة كضميا كالمناطؽ

مناطؽمختم في مفاإلسبلمية ككاف الدكلة، أرجاء مف خضعتالتيالبمدافتمؾضمففة
اإلسبلمي،الفتحإبافسكانيامفاألكبرالجزءالنصارلشكؿالتيمصر،اإلسبلميلمحكـ
النصارلأفإالكالمسمميفمصرنصارلبيفكالحضاريةالدينيةاالختبلفاتمفالرغـكعمى
حريةاالقتصاديةكأنشطتيـينيةكالدكالسياسيةاالجتماعيةحياتيـمارسكا المحظةمنذبكؿ
فقدكافالفتحاإلسبلميلمصربمثابةطكؽنجاةلنصارلمصر؛ألنواإلسبلمي،لمفتحاألكلى

أنقذىـمفالظمـكاالضطيادالذمعانكامنولعدةقركففيالعصرالركمانيكالبيزنطي.

لكالةعمىمصرتأرجحتأحكاؿكلكفمعمركرالكقتكتكاليالحككماتاإلسبلميةكا
كذلؾيعكد الفتحاإلسبلمي؛ فيبداية عميو كانكا عما النصارلكاضطربتكاختمفتأحكاليـ
ألسبابمختمفةترجعلظركؼالدكلةاإلسبلمية،كأكضاعالنصارلأنفسيـفيالدكلة؛مماسبب

ا لذلؾجاءتىذه الطرفيف، لتكضحفيحدكثبعضاالضطراباتكاالختبلفاتبيف لدراسة
كحياةكتستقصي الضكءاإلسبلمي،الحكـظؿفيمصرفيالنصارلأحكاؿ عمىكلتسمط

السياسيةكدكرىـفيالحياةالنصارلأحكاؿكالتعرؼعمىكبعده،اإلسبلميالفتحقبؿأحكاليـ
كأنشطتي كالعممية كالعمرانية كالدينية االجتماعية أحكاليـ كالتعرؼعمى مصر، في ـالسياسة

خبلؿاليجرم،مفالتاسعالقرفكحتىاإلسبلميالفتحاالقتصاديةالمختمفةالتيمارسكىامنذ
)المكاعظكتابأىميايعدكالتيكاألشمؿ،الفترةلتمؾاألقربالتاريخيةالمصادرعمىاالعتماد
نومصر؛ألمؤرخيأعظـالمقريزممفيعدحيثلممقريزم،كاآلثار(الخططذكرفيكاالعتبار

كتابوقدـحيثقدـالعديدمفالمصنفاتالمكسكعيةالنادرة،كالتيمفضمنياكتابو)الخطط(
فكافكتاباكحضارتوكفئاتوكأنشطتوالمختمفة،المصرمالمجتمععفكاضحةحضاريةصكرة

النادرة؛ كطبيعتيا العممية المادة حيثحجـ مف نكعو مف ىذاعمىاالعتمادتـفمذلؾفريدا
التاسعالقرفمنتصؼكحتىاإلسبلميالفتحمنذمصرفيالنصارلأحكاؿلدراسةصدرالم

اليجرم.
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 :أواًل: أىمية الدراسة
 ندرة في الدراسة أىمية مفبالرغـالمكضكعىذاتناكلتالتياألكاديميةالدراساتتكمف

 .أىميتو

 يصكرىاصركمافيكنؼالدكلةاإلسبلميةفيمالنصارلعفأحكاؿكاضحةتقديـصكرة
 لممقريزم.(المكاعظكاالعتبار)كتاب

 عمميةعفأحكاؿأىؿالتقديـ حتىفيمصرنصارلمادة برازىا مباحثيفلاتككفمرجعكا 
.كالميتميف

 ثانيًا: أىداف الدراسة:
تيدؼالدراسةإلى:

 فيمصرالنصارلإبرازأىميةكتبالتراثفيالتعرؼعمىأحكاؿ.

 أكضاعالنصارلفيمصرفيظؿالحكـاإلسبلمي.تسميطالضكءعمى 

 التعرؼعمىأحكاؿالنصارلقبؿالفتحاإلسبلميكبعده،كمعرفةأثرالفتحاإلسبلميعمى
 نصارلمصر.

 الكقكؼعمىطبيعةالعبلقةبيفالنصارلكالمسمميفكتتبعتطكرىاعبرالمراحؿالتاريخية
 مؤرخكفالمسممكف.المختمفةلمدكلةاإلسبلميةكمايصكرىاال

 إبرازدكرالنصارلفيالحياةالعامةفيمصرفيمختمؼالمجاالت،كأثرهعمىالعبلقات
بيفالمسمميفكالنصارل.

 حدود الدراسة:ثالثًا: 

 الحدالمكاني:مصر.

  الممتدة الزمنية الحقبة الدراسة تناكلتىذه الزماني: اليجرمبيفالحد كحتىالقرفاألكؿ
 ـ(.1442-ـ642ىػػ/845-ىػ21كىكتاريخكفاةالمقريزم)،يجرمالالتاسعالقرفمنتصؼ

 

 :الدراسة رابعًا: منيج

.التحميميالكصفيالتاريخيالبحثفيدراستيامنيجاتبعتالباحثة
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  ة:سابقخامسًا: الدراسات ال

االطبلع كبعدبعد العممية، الرسائؿ مف العديد الباحثةلـكالدراسةالبحثعمى تجد
تناكلترسالة فقطعممية كاحدة كجدترسالة كلكنيا بالتحديد، بحثيا ببعضتتعمؽمكضكع
)المكاقؼكالعبلقاتبيفالمسمميفكغيرالمسمميفخبلؿفترةكتمؾالدراسةىي:الدراسة،جكانب

بيرزيتصدرتعاـ ماجستيرمفجامعة كىيرسالة ربيع، أبك لمباحثإياد صدراإلسبلـ(
 ـ.2013

بيفتمؾ العبلقات تضمنت أنيا كما اإلسبلـ، صدر فترة عمى اقتصرت الرسالة
المسمميفكجميعالفئاتغيرالمسممة،بينمامكضكعالبحثالخاصبيذهالدراسةاىتـبدراسة

 أحكاؿالنصارلفيمصرمنذالفتحاإلسبلميكحتىمنتصؼالقرفالتاسعاليجرم.

  سادسًا: تقسيمات الدراسة:

تعريؼعمى:فاحتكتالمقدمةأماكخاتمة،فصكؿكستةمقدمةإلىراسةالدقسمت
.كتقسيماتياكحدكدىاكمنيجياالدراسةكأىداؼكأىميةبالمكضكع،

كشيكخو كنشأتو نسبو حيث: مف المقريزم سيرة بدراسة اىتـ فقد األكؿ الفصؿ أما
كتبلميذه،كأىـمؤلفاتو،ككتابو،كمنيجوفيالكتابة.

الفصؿ كالفتحأما كالبيزنطي، الركماني العصر في النصارل أحكاؿ فتناكؿ الثاني
اإلسبلميلمصركمكقؼالمسمميفمفالنصارلفيمصر،كمكقؼالنصارلمفالمسمميف.

الحكـ ظؿ في مصر في السياسية النصارل أحكاؿ بدراسة الثالث الفصؿ كاىتـ
قمدكىامفرؤساءدكاكيف،ككزراء،ككسطاءاإلسبلمي،كأىـالكظائؼالسياسيةكاإلداريةالتيت

ككتاب،كأىـاالنتفاضاتكالثكراتالتيقاـبياالنصارلفيمصر،كمكقؼالمسمميفمفتمؾ
الثكرات.

أماالفصؿالرابعفاىتـبدراسةأكضاعالنصارلالدينيةمفحيثأىـطكائؼالنصارل
طريقةاختياره،كأكضاعيـفيمختمؼفيمصر،كبطاركةكرسياإلسكندريةكمياموككظيفتوك

الدينية الشعائر كأىـ المممككي، العصر كحتى اإلسبلمي الفتح منذ اإلسبلمية الدكلة مراحؿ
لمنصارلفيمصر،كمراتبرجاؿالديفالكينكتيةفيالكنيسة.

مف كالعمرانية كالعممية االجتماعية النصارل أكضاع تناكؿ فقد الخامس الفصؿ أما
تالمجتمعالنصراني،كأىـالعاداتكالتقاليدعندالنصارل،كأعيادىـكالمكاسـالتيحيثطبقا
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النصارل فييا برع التي العمـك كأىـ العممية الحياة في دكرىـ إلى باإلضافة بيا، يحتفمكف
كمراكزىـالعممية،كدكرىـفيالحياةالعمرانيةداخؿمصركخارجيا.

الفصؿالسادسفقدتناكؿأحك اؿالنصارلاالقتصاديةمفزراعةكتجارةكصناعةأما
الضرائبالتيفرضت كأىـ االقتصادية فيالحياة كدكرىـ فييا، الصناعاتالتيبرعكا كأىـ

عمييـ،كالنتائجالتيترتبتعمىفرضتمؾالضرائب.

كأنيتالباحثةدراستيابخاتمةاحتكتعمىأىـالنتائجكالتكصياتالتيتكصمتإلييا،
المبلحؽكقائمةالمصادركالمراجع.ثـ



 

 

 

 

 
 
 

 :الفصل األول
 المقريزي سيرتو وكتابو
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  المبحث األول:
 شيوخو وتالميذه :سيرة المقريزي

 

 أواًل: سيرة المقريزي:

 اسمو ومولده: 

بفتميـبفمحمدبفإبراىيـبفمحمدبفالقادرعبدبفعميبفأحمدتقيالديفىك
بف(1)الصمدعبد التقي(2)تميـبفالصمدعبدبفالحسفأبي، بفالعبلءبفالعباسأبك،

.(5)أصمومفمدينةبعمبؾ،(4)المقريزم،البعمبكي(3)العبيدمالحسينيالمحيكم

ـفيمدينة4671/ػػى677،كلدسنة(6)اشتيربابفالمقريزمنسبةإلىحارةالمقارزةفيبعمبؾ
يذكرالمقريزمفيكتابو)المكاعظكاالعتبارفيذكرالخطط،لـ(8)،فيحارةبرجكاف(7)القاىرة

امحددنالميبلده،لكنواكتفىبالقكؿأفمكلدهكافبعدسنة ،(9)ـ4610ىػ/679كاآلثار(تاريخن
،بينمالـيحددابفتغرمسنةمحددة(10)ـ4671/ػػى677لكفالسخاكمرجحأنوكلدسنة
.(11)ـ4610ىػ/679عدسنةلميبلدهكاكتفىبالقكؿأنوكلدب

 نسبو:

                                                             

.9/94؛الضكءالبلمع،السخاكم،ج4/141(المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج1)
.6/409(الدررالكامنة،ابفحجرالعسقبلني،ج2)
.9/94(الضكءالبلمع،السخاكم،ج3)
.4/477ي،ج(إنباءالغمر،ابفحجرالعسقبلن4)
.4/141(المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج5)
.9/94الضكءالبلمع،السخاكم،ج(6)
.4/141المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج(7)
(حارةبرجكاف:سميتبيذااالسـنسبةإلىبرجكافالخادـ،كافالخميفةالفاطميالعزيزبا،ثـأصبحفي8)

فع الدكلة مكظفيف كبار مف الحاكـ القمقشندم،عيد األعشى، صبح الحاكـ، قتمو شأنو عظـ ندما
.6/194ج

.4،6(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ9)
 .2/22الضوء الالمع، ج (10)

 .2/425( المنهل الصافي، ج11)
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يرجعنسبالمقريزمإلىأسرةعريقةكمتعممةسكاءكافالنسبمفجيةاألبأكاألـ،
الفقيو،كافمففقياءكعمماءتميـبفمحمدبفالقادرفجدهألبيومحييالديفأبامحمدعبد

يراالطبلعكالقراءة،نسخالحنابمةالمشيكريف،كمفالمحدثيفالمشيكريف،كافكثيرالعمـككث
،كلـيكتًؼبتحصيؿالعمـكجمعوبؿكافجدهينقدكيميزكيفصؿ(1)بخطيدهالكثيرمفالعمـك

كيجتيدلتحصيؿالعمـ،فكافكثيرالسفركالترحاؿ،حيثىاجرإلىعدةدكؿطمبنالمعمـ،فسمع
كتعمـمفزينببنتكندم،كتعمـعفالكثيرمفالشيكخففيمسقطرأسوفيمدينةبعمبؾسمع

ثـتكجوإلىدمشؽكسمعمفابفعساكر،كابفالقكاس،ثـرحؿإلىمصرفتعمـكسمعمف
العمـ كنقؿ كتعمـ الحجاز ببلد إلى تكجو حمبثـ إلى كرحؿ زيادة، كسبط القيـ، بف البياء

البيائيةكنسخوكأصبحشيخدارالحديثبعدالبياءابفعساكر،كدرسالحديثفيالمدرسة
،كتنقؿبيفبعمبؾكحمصكحمبكمصر(2)بدمشؽ،كجمعالكثيرمفالمعارؼكالمعمكماتفييا

البمد مف بالففكغيرىا كاىتـ (3)اف، عاـ تكفي الخمسةـ(4664/ىػ669)، ناىز عمر عف
.(5)،فيدمشؽ(4)كالخمسيفعامان

 جده ألمو: 

دمالمشيكربشمسالديفبفىكمحمدبفعبدالرحمفبفعميبفأبيالحسفالزمر
النحكم الحنفي ا(6)الصائغ مبدعن أديبنا كاف عف(7)، الحديث كسمع كدرسو، األدب في برع ،

.(8)الدبكسيكالحجاركأبيالفتحاليعمرم،كنقؿكتعمـ،تتممذعمىيدالكثيرمفالعمماء

ح الحرصعمىحضكر كثير فيتحصيمو، مجتيدان لمعمـ محبان ألمو جده مقاتكاف
،تجكؿفيالعديدمفالبمداف(9)العمـ،برعفيالشعركالنثر،تميزبحسفالخمؽ،كحبالمبادرة

األدب مؤلفاتكمصنفاتفي كلو كالشاـ، فتنقؿفيمصر العمـ، لتحصيؿ تميزت(10)سعينا ،
                                                             

.4/181(السمكؾلمعرفةدكؿالممكؾ،المقريزم،ج1)
.6/499(أعيافالعصركأعكافالنصر،الصفدم،ج2)
.6/409امنة،ابفحجرالسعقبلني،ج(الدررالك3)
.6/499(أعيافالعصر،الصفدم،ج4)
.4/181(السمكؾلمعرفةدكؿالممكؾ،المقريزم،ج5)
.14/449؛تاريخاإلسبلـ،الذىبي،،ج4/411(بغيةالكعاة،السيكطي،ج6)
.14/449(تاريخاإلسبلـ،الذىبي،ج7)
.4/411(بغيةالكعاة،السيكطي،ج8)
.4/411،جسابؽالمرجعال(9)
.977التراجـ،بفقطمكبغا،ص(10)
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كنتائج البردة، عمى كالرقـ الكنز، عمى الغمز أشيرىا: كااليجاز كالسبلسة بالشمكؿ مؤلفاتو
،الفيـكاختراعالظاىر،أفعؿرفعفيالباىراألفكار،الكىضع فياألفياـركضالجتماعالعمـك

في(1)االستفياـأىقساـ كالمباني الفكائد، كمنبع الفرائد كمجمع الدقيقة، المسائؿ في التعميقة ،
ك ابفمالؾ، كشرحألفية تتعمؽبالقرآفالكريـ، فيقكاعد مشارؽشرحالمعانيكالمنيجالقكيـ

.(2)السني،كغيرذلؾاألدبفيالجنيالثمرككتابالبردة،كشرحاألنكار،
مجمدات،ككاف فيالنحك(فيعدة برعفيالمغةكالفقوكالنحك،كأٌلؼكتاب)التذكرة
فتاءدارالعدؿ،كدرسفي كثيراالختبلطبالرؤساء،تقمدعدةمناصبمنيا:قضاءالعسكر،كا 

الطكلكني الحنفية(3)الجامع مذىب عمى ككاف مثؿ(4)، العمماء مف الكثير و عممى عنو نقؿ ،
/ىػػ666)هسنة،تكفيجد(5)الجماؿبفىيرة،كعبدالرحمفبفعبدالعزيزبفجماعةكغيرىـ

.(7)كترؾكرائوثركةكبيرة،(6)ـ(4661
 والده:

دمشؽثـانتقؿإلىىكأبكالحسفعبلءالديفعميبفعبدالقادرالمقريزم،كلدفي
،فأنجبتلوالمقريزم،كافكالدهمف(9)،كتزكجفييامفابنةشمسالديفبفالصائغ(8)القاىرة

الن ساؾالعيٌباد،اتصؼبأنوعفيؼالنفس،دائـالعبادةشديدالحرصعمىأداءعبادتو،لـيترؾ
ندرجاؿالدكلةفألؼكاتبانفيقياـالميؿليمةكاحدة،كثيرالتديف،ميسكرالحاؿ،ناؿحظكةع

.(11)نائبسمطافمصر،(10)الديكافعنداألميرآقتمرالحنبمي
                                                             

.4/411(بغيةالكعاة،السيكطي،ج1)
.977(تاجالتراجـ،بفقيطميكبغا،ص2)
.1/910(الدررالكامنة،ابفحجرالسعقبلني،ج3)
الزاىرة،ابفتغرم،ج4) .41/104(النجـك
.4/417(بغيةالكعاة،السيكطي،ج5)
.977اجـ،بفقيطميكبغاص(تاجالتر6)
.4/417(بغيةالكعاة،السيكطي،ج7)
.9،146(دررالعقكدالفريدة،المقريزم،ـ8)
.1/910(الدررالكامنة،ابفحجرالعسقبلني،ج9)
آقتمر10) آقتمرالحنبمي: زمففينكبةتكلىرأسإسماعيؿ،الصالحأحدمماليؾكافالصالحيالحنبمي(

ثـأصبحالمظفربفالمنصكر مناصبكتعرضلمنفي، تكلىعدة فيمنياعزؿثـالسمطنة،نائب،
تكفي،أفإلىالشاـنيابةفيقررهثـالشاـإلىأينبؾنفاهثـاألشرؼ،بعدأعيدثـاألشرؼدكلةأكاخر
فمقبكغيرىا،الطيارةفيكثيركسكاسكعندهكخيرديفإلىيرجعككافبالصاحبي،أكالنيعرؼككاف
زالةبالمعركؼاألمريحبككافالحنبمي،لذلؾ (.4/474إنباءالغمر،ابفحجرالعسقبلني)جالمنكر،كا 

.9،146ـ(دررالعقكدالفريدة،المقريزم،11)
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.(1)كتقمدعدةكظائؼفيالقضاء،كأصبحمسئكالنعفالتكقيعفيديكافاإلنشاء
المقريزمكعفنشأتو كمفصمةعفكالد معمكماتكاضحة المصادرالتاريخية تقدـ لـ

اكتفتبب لكنيا عمىكعممو، كعالمان كافرجبلفاضبلن بأنو عضالمعمكماتالتيتصؼكالده
تكف الحنفي، )المذىب عاـ كالده في(2)ـ(4667/ػى668ي تكفي كالده بأف المقريزم كذكر ،

.(3)،ككافالمقريزميبمغمفالعمرحكاليأربعةعشرعامان(4666/ػى660القاىرةسنة)
 والدتو:  

الرحمفبفعمي،المشيكربابفالصائغالحنفي،كلدتىيأسماءبنتمحمدبفعبد
،تزكجتفيعمراالثني(4)ػـ(4606/ػى899)كتكفيتسنةـ(4617ػ/ػى616)فيالقاىرةسنة

،ثـتزكجتالمرةالثانيةمفكالدالمقريزمعبلءالديف(5)عشرعامانمفرجؿيقاؿلوالرممي
 عبد بف )عمي سنة في ـ(4671ىػ/671القادر كصؼ، كحسف، كمحمد الديف فأنجبتتقي

المقريزمكالدتوبأنياكانتأفضؿنساءعصرىاعممناكعقبلنكعفةكدينناكخمقناكمعرفةكصبرنا،
فقدابتميتبمرضبعينيااضطراألطباءإلىقطعجفكنيابالحديدفصبرت،كماكانتصكامة

أياـاالثنيفكالخميس،تكثرمفقياـالميؿكقراءة القرآف،كتكثرمفالصدقاتكالعطؼتصـك
اؿكثير،تكفيتبعدأفأصيبتعمىالفقراءكالمساكيفكاليتامى،أدتفريضةالحجفتصدقتبم

.(6)طكاؿكاحدكعشريفسنةبالحمىحيثعانتمفالحمى

  حجرالبعضييرجع ابف مثؿ الفاطمييف، أم العبيدييف إلى المقريزم نسب أصؿ
تحد عمىالعسقبلنيحينما ثعفالمقريزمحيثذكرأفأحدطبلبالعمـمفالمكييفقرأ

في فدكف بعضكتبو، الكتابالمقريزم فنسبوأكؿ المقريزم بفالمعزبفتميـإلىنسب
فيالمغرب،كالمعزىكأكؿالخمفاءالفاطمييفالقائـاعبيدالميدمبفالقائـبفالمنصكر

،ككاف(7)صقميالقاىرة؛لتككفعاصمةدكلتوفيمصرفيمصركىكالذمبنىلوجكىرال
ابفحجرالعسقبلنيأخبرالمقريزمبأفتقيالديفابفرافعنسبجدهبأنوكافأنصاريان؛فأنكر

                                                             

.9/94(الضكءالبلمع،السخاكم،ج1)
.9/469(نيؿاألمؿ،ابفشاىيف،ج2)
(.9/146(دررالعقكدالفريدة)مج3)
.4،601ـ،سابؽالمصدرال(4)
.9/66(إنباءالغمر،ابفحجرالعسقبلني،ج5)
.4،601(دررالعقكدالفريدة،المقريزم،ـ6)
.1/488(إنباءالغمر،ابفحجرالسعقبلني،ج7)
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المقريزمالبفحجر أخك الديف ناصر ذكر كما ابفرافع، كتبو كتعجبمما المقريزمذلؾ،
دخؿمعكالده "ياالعسقبلنيأفالمقريزمعندما قاؿلوكالده: جامعكلدمىذاجامعالحاكـ

،كركلابفتغرمأفابفأخالمقريزمأممىعميونسبوالناصرمإلىأفانتيىإلى(1)جدؾ"
الفاطمييف الخمفاء طريؽ مف طالب أبي بف نسبو(2)عمي عف السخاكم تحدث كذلؾ ،

.(4)يفخمفاءمصر،كذكرابفشاىيفأفبعضالناسترجعنسبولمفاطمي(3)الفاطمي

المصادر إف بؿ كتبو، في لمفاطمييف يعكد نسبو أف يذكر لـ نفسو المقريزم لكف
بنسب كبدأىا مصنفاتو أحد المكي عميو قرأ فعندما ذلؾ، نفى المقريزم أف أكدت التاريخية

مفالميدمالفاطميفماكافبفالقائـبفالمنصكربفالمعزبفتميـالمقريزمالذميعكدإلى
،فمككافنسبويعكدلمفاطمييفلماشطب(5)المقريزمإالشطبماكتبوالمكيفيأكؿالمجمد

ندعبدالصمدبفتميـكاليزيدعمىماكتبوالمكي،ككافعندمايذكراسموكنسبوينتييبوع
.(7)د،كماذكرابفشاىيفأفالمقريزمنفيأفيككفنسبويرجعإلىالفاطمييفبنيعبي(6)ذلؾ

 نشأتو: 

فيفتأثرالعمـ،تحصيؿفيكمجتيدةمتعممةأسرةفيالمقريزمنشأ كذلؾنشأ بيا،
يمدينةالقاىرةمتأثرانباألجكاءالعمميةالتيكانتسائدةبيا،حيثكلدتقيالديفالمقريزمف

( سنة  كحفظالقرآففيالقاىرة(8)ـ(4671/ػى677القاىرة فييا تربىكنشأ تأث(9)، رالمقريزم،
أٌثرفيشخصيتوكفيفكره،فنشأ بأسرتوخاصةبأجداده،فنشأتوفيكسطعائمةمحبةلمعمـ
الشيكخ كبار الحرصعمىمبلزمة فكافشديد الصغر منذ فيتحصيمو كمجتيدان لمعمـ محبان

قاـلعممية،فاستفادمنيـالكثير؛كذلؾساىـفيصقؿشخصيتوالعممية،فكحضكردركسيـا
العمماءبع بكبار خبلليا التقى مكة، إلى الشاـ إلى مصر مف بمداف بعدة رحبلتمتنقبلن دة

                                                             

.1/488،جإنباءالغمر،ابفحجرالسعقبلني(1)
الزاىرة،ابفتغرم،ج2) .41/109(النجـك
.9/96(الضكءالبلمع،السخاكم،ج3)
.1/414فشاىيفج(نيؿاألمؿ،اب4)
.1/488(إنباءالغمر،ابفحجرالعسقبلني،ج5)
.9/96؛الضكءالبلمع،السخاكم،ج1/488(إنباءالغمر،ابفحجرالعسقبلني،ج6)
.1/414(نيؿاألمؿ،ابفشاىيفج7)
الزاىرة،ابفتغرم،ج8) .41/104(النجـك
.9/469(نيؿاألمؿ،ابفشاىيف،ج9)
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ككافالمقريزمعمىالمذىبالحنفيمذىبجده كخبرتيـ، مفعمميـ الذيفاستفاد كاألساتذة
،لكفبعدكفاة(1)ألمو،كتبحرفيىذاالمذىبكتعمؽفيوكقرأالكتبكالمختصراتالمتعمقةبو

تحكؿالمقريزممفالمذىبالحنفيإلىالمذىبالشافعي،،(2)عاـسبعمائةكستكثمانيفكالده
،رغـأفكالدهكجدهحنبمييف،(3)كربمايككفذلؾالتحكؿبسببتأثيربعضالشيكخمفأساتذتو

.(4)فغيرمذىبوككافقدتجاكزالعشريفعامانمفعمره،فاستقرعمىالمذىبالشافعي

،لدرجةأنيـاتيمكهبأنوككافيميؿال مقريزمإلىمذىبالظاىركيقصدبوابفحـز
الحديث مثؿ فأحبالكثيرمفالعمكـ لو، معرفتو مفعدـ عمىالرغـ عمىمذىبابفحـز

كالفنكفكالشعركالنثر ،كتنقؿفيبمدافعدةباحثانعف(5)كاعتنىبو،كأبدعفيالكثيرمفالعمـك
لشيكخ؛ليستفيدمفعمميـ،كالتقىمعكبارالعمماءفاستفادمنيـكأثرلالعمـكزارالعديدمفا

.(6)مفمعرفتوكساعدتوتمؾالمعرفةفيتصنيؼالكثيرمفمؤلفاتوككتبو

المقريزمفيالقاىرةفيمصرزمفالدكلةالمممككيةفقدعاصرالدكلةالمممككية نشأ
مصر في نشأت ف(7)التي العممية المراكز ككانت تياكت، قد كالبصرة كاألندلس بغداد ي

آالؼ منذ الحضارة فييا نشأت التي القاىرة إلى كالعممي الحضارم الثقؿ فانتقؿ كتراجعت،
السنيف؛كالذمساىـفيأفتككفالقاىرةمركزاعمميازاىيان؛ىكاىتماـالمماليؾبالعمـكالمراكز

مفالمدارس العديد فبنكا العمماء كتشجيع كالربطكأكقفكاالعممية، مثؿالزكايا كالمراكزالعممية
عمييااألكقاؼ؛فازداتالمراكزالعمميةكازدىرتكالتيجعمتمفالقاىرةمحطأنظارطبلب
العمـ؛فتكافدإليياالكثيرمفطبلبالعمـكالعمماءمفمختمؼأنحاءالعالـاإلسبلمي،ليستفيدكا

كالمعارؼفيالقاىرة،فقدك انتلمقاىرةفيذلؾالكقتذائعةالصيتفيمجاؿالعمـ،مفالعمـك
،ككافعمـالتاريخمف(8)بحارىا"كزخرتالعمـكأسكاؽبيافقدكصفياابفخمدكفقائبلن:"كنفقت

التيازدىرتفيزمفالمقريزم،كاتضحذلؾمفخبلؿتتبعشيكخالمقريزمالذيف أبرزالعمـك

                                                             

.99-9/94؛الضكءالبلمع،السخاكم،ج4/141ي،ابفتغرم،ج(المنيؿالصاف1)
الزاىرة،ابفتغرم،ج2) .41/104(النجـك
.4/18(عجالةاإلمبلء،الناجيج3)
.9/99(الضكءالبلمع،السخاكم،ج4)
.9/99،جسابؽالمصدرال(5)
.9/99،جالمصدرنفسو(6)
.14/1(تاريخاإلسبلـ،الذىبيج7)
.4/114خمدكف،ابفخمدكف،ج(تاريخابف8)
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عمماءفيالتراجـكالركايةكعمـالتاريخكالحديثفتأثربيـ،بمغعددىـستمائة،ككافجميـ
.(1)كاستفادمفعمميـ

لـتكفاألسرةالتينشأبياالمقريزمكالمدينةالتيكلدفيياىمافقطمفأٌثراعمىنشأة
كلكفىناؾعكامؿأخرلأثرتفيالمقريزمكصقمتشخصيتوالعممية، كشخصيةالمقريزم،

 عاصر أنو منيا كلد الذم العسقبلني حجر ابف مثؿ كالمؤرخيف العمماء سنةكبار
كالذمبرعفياألدبكالشعركالحديث،كتميزـ(4118/ػى819سنة)كتكفيـ(4669/ػى666)

بأنوكافسريعالحفظلـيصؿأحدمفالعمماءدرجتوفيالحفظ،صنؼفيالتراجـكأبدعفي
تصانيفولدرجةفاؽبياعفالذىبي.

مؤلفاتزادتعفالمئةكتاب،كلـيصنؼأحدمفالعمماءمثمو،كتكلىالقضاءكلو
الكثير عنو كنقؿ تبلميذه مف السيكطي ككاف مدارسيا، في مدرسان كعمؿ ككاف(2)بمصر، ،

.(3)المقريزمصديقانالبفحجرالعسقبلنيكذلؾماأقرهابفحجرفيمقدمةكتابوالدررالكامنة

العينيالذمكلدسنةككذلؾعاصرالمقر قبؿالمقريزمـ(4679/ػى679)يزم ،كلد
،(4)بأربعسنكاتبعينتاب،برعفيالفقوكالنحككالتاريخكأٌلؼكتابمختصرتاريخابفعساكر

مفالمقريزم بدالن كتعمـمفمشايخيا،كتكلىالحسبةفيالقاىرة ،كأصبح(5)رحؿإلىالقاىرة
تكفي فييا، الحنفية الكبير،(6)ـ(4114/ػى811)قاضي التاريخ ضمنيا: مف مصنفات كلو ،

كطبقاتالشعراء أكلئؾالعمماءفيمصرالمعاصريف(7)كطبقاتالحنفية، كالشؾأفكجكد ،
فكافكجكدىـ المقريزمكثقافتو، مفالتنافسالعمميأٌثرعمىشخصية لممقريزمقدخمؽجكان

ـالمختمفةالسيماالتاريخ.محفزالو،كدافعانلولكييبدعفيالعمك
 أسرتو:

زكجتو:ىيسفرلابنةعمربفعبدالعزيزبفعبدالصمد،كلدتفيالقاىرةكتزكجيا
)الم عاـ أبكـ(4689/ػى689قريزم ىما كلديف أنجبمنيا عامان، عشر اثني عمرىا ككاف ،

                                                             

.9/96(الضكءالبلمع،السخاكم،ج1)
.116-119(طبقاتالحفاظ،السيكطي،ص2)
(4/6قبلني،الدررالكامنة)جس(ابفحجرالع3)
.9/961(بغيةالكعاة،السيكطي،ج4)
.9/11(إنباءالغمر،ابفحجرالعسقبلني،ج5)
.461(نظـالعقياف،السيكطي،ص6)
.6،187ررالعقكدالفريدة،المقريزم،ـ(د7)
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عاـ الذمكلد عميـ(4681/ػى687)المحاسفمحمد ىاشـ كأبك ككانتـ(4686/ػى680)، ،
.(1)بعدمرضأصيبتبوـ(4688/ػى609)امرأةرزينةكعفيفةأمينةمتدينةتكفيتسنة

:أوالده

لكنوتحدثعنيـفيأحد لـتذكرالمصادرالتاريخيةمعمكماتعفأبناءالمقريزم،
أنجب فقد كلديفمصنفاتو، سفرل زكجتو عاـكلدالذممحمدالمحاسفأبكىمامف

،كيتضحمفخبلؿماكتبوالمقريزم(2)ـ(4686/ق680)عميىاشـكأبك،ـ(4681/ق687)
أفلوابنةأخرلاسميافاطمةتكفيتعفعمرناىزسبعانكعشريفسنةكنصؼفيشيرربيع

؛بسبباألمراضالتياجتاحتالقاىرة،كىيآخرمىفتبقىمفـ(4199ق/897)األكؿسنة
كميـكل ابنتوفاطمةحيثقاؿ:أكالده،حيثاتضحأنيـماتكا منيـأحدككافآخرىـ يتبؽى ـ

.(3)أكالدم"مفبقيمفآخركىياألكؿربيععشريفثالثاألربعاءيـكفاطمةابنتي"كماتت
 صفاتو: 

،(4)اتصؼالمقريزمبالعديدمفالصفاتالحسنةمنياأنورقيؽالقمب،جياشالعاطفة
الكعد،مثابركمجتيد،متكاضع،قكمالعزيمة،كعاليحسفالخمؽ،كااللتزاـبالعيد،كالكفاءب

بالعمـ،محبانلمقراءةكاالطبلع،متديفكثيرالتيجدكالقراءةلمقرآف،كثيرااللتزاـ اليمة،شغكؼه
كيزعـ لو، الدكلة رجاؿ كبار كتقدير باحتراـ يحظى النبكية، السنة كاتباع الشرع بفرائض

ل ممقريزميرجعإلىخكفيـمفقمموأكبسبببراعتوكغزارةالسخاكمأفاحتراـرجاؿالدكلة
عممو،كماأنوسريعالحفظ،جميؿالصحبة،بارعفيففالمحاضرة،بحيثكانتمحاضراتو

النكادر(5)تجذبمفيحضرىا كثير خفيؼالظؿ المثؿفي(6)، أصبحيضرببو أنو لدرجة ،
،(7)مابمغعمـالمقريزمأكنصؼعمموعممو،حتىقيؿأنولكأنفؽأحدىـمؿءاألرضذىبان

                                                             

.9،00(دررالعقكدالفريدة،المقريزم،ـ1)
.9،00،ـسابؽالالمصدر(2)
.6/80(السمكؾلمعرفةدكؿالممكؾ،المقريزم،ج3)
.6/616،جسابؽالالمصدر(4)
.9/91(الضكءالبلمع،السخاكم،ج5)
.1/414(نيؿاألمؿ،ابفشاىيف،ج6)
.4/691لجكاىركالدرر،السخاكم،ج(ا7)



14 

انقطعفيبيتولمعبادةفأحبالخمكةكاالنعزاؿككافاليخرجإاللمضركرة،أجادكبرعفيالتاريخ
.(1)فكافعالمانبارعاندقيقانفيانتقاءمعمكماتو

باإلماـ ككصفو كرأسالمحدثيف، المؤرخيف، ابفتغرملقبعمدة تمميذه فأطمؽعميو
،ككيصؼبأففيوعصبيةمتحامبلنعمىالمذىب(2)ارعالمتفنف،كبأنوكافيحبأىؿالسنةالب

.(3)الحنفي
 الوظائف التي تقمدىا المقريزي: 

تقمدالمقريزمالعديدمفالكظائؼالميمةفيالدكلةكمفتمؾالكظائؼالتيتقمدىا،أنو
 بف الديفمحمد القاضيبدر السمطانيعند التكقيع فيتكلى الكتابة أم االعمرم، فضؿ

.(4)(ـ4688/ػػى609)ديكافاإلنشاءبقمعةالجبؿعاـ

،كىي(5)كتكلىكظيفةالحسبةفيالقاىرةكالكجوالبحرممفقبؿالممؾالظاىربرقكؽ
األمربالمعركؼكالنييعفالمنكر،كيشترطفيوأفيككفنزيو كظيفةدينيةيتكلىصاحبيا

عمـكمعرفةبأمكرالشرعكالحساب؛ليتمكفمفإقامةالعدؿكمنعالغشفيكعادؿكفقيوكعمى
كاألسعار الطرقات،(6)الميزاف في تحدث تجاكزات أم منع المحتسب كظائؼ مف أف كما ،

المعمميفمفضرب المدارسكمنع كمراقبة لمسقكطمنيا، قابؿ ىك ما كىدـ األبنية، كمراقبة
.(7)كمنعيامفالحمكلةالزائدةالطبلب،كمراقبةكسائؿالنقؿ

كيبدكأفالمقريزمقدتمتعبتمؾالصفاتالتيمكنتومفتكليكظيفةالحسبة،فتكالىا
،بدالنمفشمسالديفالنجانسي،كماتكلى(ـ4600/ػػى894)عدةمراتككانتالمرةاألكلىعاـ
يزمأنوتكلىالخطابة،كأكدالمقرـ(4199/ػػى891)،سنة(8)الخطابةبجامععمركبفالعاص

                                                             

.4/148(المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج1)
الزاىرة،ابفتغرم،ج2) .41/104(النجـك
.1/414(نيؿاألمؿ،ابفشاىيف،ج3)
.6،669(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.9/91؛الضكءالبلمع،السخاكم،ج6،69(دررالعقكدالفريدة،المقريزم،ـ5)
ج6) خمدكف، ابف خمدكف، ابف تاريخ النشار،4/989-984( عمي تحقيؽ: األزرؽ، ابف السمؾ، بدائع ؛

.4/976ج
.4/984(تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج7)
.69/ص4(التبرالمسبكؾ،السخاكم،تحقيؽ:نجكلكامؿ،كآخركف،ج8)
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مامةالخمسصمكاتفيمسجدعمركبفالعاص،حيثقاؿ:"لماتكليتخطابةجامععمرك كا 
.(2)كتكلىبعدهإمامةالخمسصمكاتنكرالديفاآلمدم،(1)بفالعاص..."

لجامعالحاكـ ،فيالقاىرة،كالذمبناه(3)كتكلىالخطابةلجامعحسف،كأصبحإمامان
.(4)اطميالعزيزباكخطبفيوكأكمؿبنائوالحاكـبأمراالخميفةالف

،منيااإلشراؼعمىاألكقاؼ،حيثأشارالمقريزم(5)كتقمدالمقريزمعدةكظائؼدينية
بعضنكاحياألكقاؼحكالي فيمتابعة ككالده ىك االركميرافقو بفعبد أفمحمد إلى

(6)ثبلثيفعامان أنوعمؿمدرسان فٌدرسالحديثفيالمدرسةالمؤيدية،كمادرسكحاضر،كما
،كأثناءإقامتوفيمكةعمؿ(7)فيدمشؽفيالمدرسةاألشرفيةكاإلقباليةكغيرىامفالمدارس

.(8)أستاذانفيالمسجدالنبكم

ككافالمقريزممحمكدالسيرةفيالمياـالتيتككؿإليومخمصافيعممو،كشخصاذا
الكظائؼالتيتقمدىااليتكالىاإالأشخاصعمميـكاسعكسيرتيـحسنةكفاءةحيثأفمعظـ

.(9)ككفاءتيـعالية
تكاصؿمع فقد الدكلة، كباررجاؿ كعبلقاتمع بنفكذ يتمتع المقريزمكاف أف يبدك

،كعرض(ـ4198/ػى849)السمطافالظاىربرقكؽ،كدخؿمعابنوالناصرمدينةدمشؽسنة
السمطا مراتعميوفيعيد عميوفيذلؾعدة فالظاىربرقكؽأفيتكلىقضاءدمشؽكألحَّ

لكنورفض،كدخؿالمقريزمدمشؽعدةمرات،كأصبحمسئكالنعفنظركقؼالقبلنسيفييا،
.(10)كالبيمارستافالنكرم،كمادرسفييا،كغيرذلؾمفالكظائؼالتيكمؼفييا

                                                             

.9،149(دررالعقكدالفريدة،المقريزم،ـ1)
.9،149،ـبؽساالمصدرال(2)
.69/ص4(التبرالمسبكؾ،السخاكم،ج3)
.1،496(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.4/146(المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج5)
.6،140(دررالعقكدالفريدة،المقريزم،ـ6)
.9/99(الضكءالبلمع،السخاكم،ج7)

(8) Al-Maqrizi (d.1442) and Abd Al-Basit (d.1514) and Their Accounts on the 

Economy of Egyp, Yaakub, (p.32). 

.9/99(الضكءالبلمع،السخاكم،ج9)
.9/99،جسابؽلمصدرالا(10)
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 لكتابة كتفرغ الكظائؼ، جميع المقريزم القاىرةاعتزؿ في بمده في التاريخ كدراسة
بمصر،حتىأصبحأشيرمؤرخيمصركالعالـاإلسبلميفيذلؾالكقت،فألؼككتبالعديد
مفالمؤلفاتكالكتب،كخاصةفيتاريخمصرفقدبمغتمؤلفاتومايزيدعفمائتيمجمد؛مما

.(1)جعؿمؤلفاتوتعدمصدرالمكثيرمفالمؤرخيف
 وفاتو: 

الخميسعصران،فيالسادستكفيالم (2)رمضافعشرمفقريزميـك ،كقيؿتكفييـك
،فيمدينةالقاىرة،كتكفيعمىإثرمرض(ـ4119/ػى811)،سنة(3)السابععشرمفرمضاف
الصبلةقبؿالجمعةيـكسنة،كدففكتكفيعفعمرناىزالثمانيفأصابوكالزموفترةطكيمة،

.(5)،خارجبابالنصر(4)البيبرسيةبمقابرالصكفية

 ثانيًا: شيوخو: 
قاـالمقريزمبعدةرحبلتعمميةفتنقؿفيعدةبمدافطمبانلمعمـكالمعرفة،كزارالعديد

مفعمميـ فاستفاد كالتقىمعكبارالعمماء مفعمميـ، ليستفيد بمغعدد(6)مفالشيكخ؛ فقد ،
كاكتسبالخبرةمنيـكنقمياعنيـ،أكلئؾ،(7)شيكخالمقريزمستمائةشيختتممذعمىأيدييـكميـ

الشيكخساىمكابشكؿكبيرفيتككيفكصقؿشخصيةالمقريزمالعممية،فأثركاعمموكمعرفتو
كاكتسبمنيـالخبرة.

المبحثلذلؾسكؼ إفالعددالكبيرلشيكخالمقريزميصعبحصرهأكذكرهفيىذا
زمالذيفتأثربيـ،كرافقيـعدةسنكاتعمىتعرضالباحثةفيىذاالمبحثأبرزشيكخالمقري

سبيؿالذكركليسعمىسبيؿالحصر،فمفأبرزشيكخالمقريزم:

                                                             

.9/96،جالضكءالبلمع،السخاكم(1)
.9/91،جسابؽالمصدرال(2)
.1/488(إنباءالغمر،ابفحجرالسعقبلني،ج3)
.9/91ج(الضكءالبلمع،السخاكم،4)
.4/199(المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج5)
.9/99(الضكءالبلمع،السخاكم،ج6)
.9/96،جسابؽمصدرال(ال7)
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كالدتو -4 ناحية مف جده النحكم: الحنفي الصائغ بف الديف كبعممو(1)شمس بجده تأثر ،
ألمو حنبمييف(2)فاعتنؽالمذىبالحنفيكىكمذىبجده كجده أفكالده رغـ كسبؽ(3)، ،

احثةأفقدمتترجمةلشخصيتو.لمب

 سراجالديفعمربفعميمحمداألنصارمالممقببابفالممقف: -9

كلدفيالقاىرةكيعدسراجالديفأحدأشيرشيكخالمذىبالشافعي،كعمماءالحديث،كاف
عالمانفيالفقوكالحديثأٌلؼالكثيرمفالكتبفيالحديث،كشرحصحيحالبخارم،كشرح

(4)العمدة حيثقاؿ:ذ، شيخو الممقفكاف ابف المقريزمبأف شيخناكر بيا لو ...فكلد "
عمر" الديف كاف(5)سراج التي ككتبو مؤلفاتو مف كاستفاد الكثير منو المقريزم تعمـ ،

فيالمناطؽ كتابكانتشرتكتبو كالتيزادتعفثبلثمائة كالحديث، فيالفقو معظميا
لطبلبالعمـ، كعمؿبالقضاء،كرافقوكافة،كأصبحتمطمبان لمحديثكمفتيان عمؿمدرسان

المقريزمعدةسنيففاستفادمفصحبتوكخيرتوكعمموكأخذعنوالكثيركنقؿمنوالكثير
.(6)مفالمصنفاتكالركاياتالتيساعدتوفياثراءمعرفتوفيمجاؿالحديث

سراجالديفعمربفرسبلفالبمقيني: -6

حرئيسانلممذىبالشافعي،كمسؤكؿاالفتاءبدارالعدؿ،كأصبحبرعفيالفقوكالنحك،أصب
لومؤلفاتفيعمـ الشاـ،كعمؿمدرسافيجامعابفطكلكفكغيره، قاضيقضاةببلد

التقيالسبكيكابف(7)الحديث مثؿ: العمماءفيعصره كبار عمىيد كرافؽكتعمـ الـز ،
لديفكالفرائض،كعمـالحديث،فتفكؽعمىعقيؿ،اىتـكثيرابدراسةالفقوكالنحككأصكؿا

زمبلئوكنقؿعنوأساتذةعصره،كاشتيرشيرةكاسعةكدرسفيزاكيةالشافعي،كدرسفي
،كاىتـبالتدريسكاالفتاء،فذاعصيتولدرجةأفالسمطاف(8)المدرسةالعادليةفيببلدالشاـ

مختمؼال الناسمف إليو كرحؿ بمشكرتو، إال بأمر يفًت عممو،لـ مف ليستفيدكا بمداف؛
                                                             

.14/449؛تاريخاإلسبلـ،الذىبي،ج4/411(بغيةالكعاة،السيكطي،ج1)
.4/141(المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج2)
.9/99(الضكءالبلمع،السخاكم،ج3)
.119اظ،السيكطي،ص(طبقاتالحف4)
.9،169(دررالعقكدالفريدة،المقريزم،ـ5)
.164-9،169،ـسابؽالمصدرال(6)
.116-119(طبقاتالحفاظ،السيكطي،ص7)
.9،169(دررالعقكدالفريدة،المقريزم،ـ8)
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كتتممذعمىيدهالعشرات،أصبحقاضيالقضاةفيمصر،كلوالكثيرمفالمصنفاتكقد
كصفوالمقريزمبأنوبحرعمـالتكدرهالدالء،كتحدثعنوالمقريزمبأنوأعظـاألشخاص

أحفظالع الحفظ، الحديثفكافسريع عنو كسمع العمـ كنقؿعنيـ منيـ مماءالذيفتعمـ
.(1)لمفقوكالحديث،ككافيحرصعمىحضكردركسوباستمرار

برىافالديفاآلمدم:تتممذكأسمـعمىيدابفتيمية،كرافؽبعدهابفالقيـ،رافقوالمقريزم -1
جده كتمميذ فقدكافصديؽكالده مفعممو كاستفاد منو سنيفكتعمـ كسمعمنو(2)عدة ،

 .(3)الحديث

فجماعة:كلدفيالقاىرة،سمعمفكبارالشيكخ،كرحؿإلىالشاـإبراىيـبرىافالديفاب -1
،كالتدريس(5)،تكلىالخطابةفيبيتالمقدسفيالمسجداألقصى(4)فرافؽالمزمكالذىبي

الشاـ كتكلىالقضاءبمصركببلد في(6)فييا،كافرئيسالعمماءفيزمنو، ،كافعالما
متك كالتاريخ، كالحديثكالتفسير كافصديؽالفقو كصارما، كصاحبعزيمة مثابران اضعان

كالدالمقريزم،قرأعميوالمقريزمالعديدمفالمرات،كاستفادمفخبرتوكنقؿعنوالعديدمف
.(7)الركاياتكالعمـ،كنقؿعنوالعديدمفتراجـالرجاؿ

المقريزممفصحبتو،كانتفعمفعممو -7 استفاد ،عميبفعمرعبلءالديفالخكارزمي:
.(8)كنقؿعنوالعديدمفالعمـك

كالمغة، -6 فيالفقو كافعالمان ابفمقبؿزيفالديفالتاجرالحنفي: بفعبد أبيبكر
ككافمفتيانعمؿفيكظائؼالدكلة،عمؿمدرسانفيالمدرسةالظاىرية،حرصالمقريزم

فيعمىمبلزمتوفيطفكلتوكاستمرفيمبلزمتوسنيف،كحرصعمىحضكردركسو
.(9)المدرسةالظاىريةكاستفادمفعممو

                                                             

.161-9،166(دررالعقكدالفريدة،المقريزم،ـ1)
.4،449ـ،سابؽالمصدرال(2)
.99-9/94ضكءالبلمع،السخاكم،ج(ال3)
.4/19(الدررالكامنة،ابفحجرالعسقبلني،ج4)
.4،81(دررالعقكدالفريدة،المقريزم،ـ5)
.4/19(الدررالكامنة،ابفحجرالعسقبلني،ج6)
.4،04(دررالعقكدالفريدة،المقريزم،ـ7)
.9،169،ـسابؽال(المصدر8)
.4،469ـ،المقريزمدررالعقكدالفريدة،(9)
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عمى -8 كحريصان بو كافعالمان اشتيربحفظالحديثكتخريجو، الحنبمي: العماد أبكبكر
،تتممذعمىأيدمكبارالعمماءمثؿ:المزمكالذىبي،كابفتيميةاتباعسنةرسكؿا

أٌلؼكتاباألكامركالنكاىيالذميشتمؿعمى الكثير، ثـكغيرىـ األحاديثالصحيحة
.(1)اختصره،ككتبولوالمقريزمكقرأهعميو

فيالديفمحمكدبفمحمد -0 القضاة قاضي الحنفية عمماء مف عممان يعد النيسابكرم:
العدؿ، دار مفتى كأصبح السعداء، سعيد بخانقاة الشيكخ منصبمشيخة تقمد مصر،

،رافقوالمقريزم(2)شيكخالمقريزمكدرسكتفقوفياألصكؿكالنحككالتفسير،كافأبرز
في كالمفصؿفيالنحككاليداية تفسيرالقرآفلمزمخشرم، فييا عميو كقرأ سنكات، عدة

.(3)الفقو
،رافقو(4)محمدبفمعاليشمسالديفالحمبي:ىاجرإلىالقاىرةكسكففيياعدةسنكات -49

نوالكثير،كتأدببوفكافمفالمقريزمعدةسنكاتأثناءتكاجدهبالقاىرةكتعمـكاستفادم
.(5)أفضؿشيكخالمقريزم

في -44 مدرسان كعمؿ القاىرة، في نشأ المصرم: المناكم الديف صدر إبراىيـ بف محمد
المدرسةالشيخكنيةكالمنصكرية،ككافمفتيانتكلىإفتاءدارالعدؿ،أصبحقاضيانلمدينة

بالحديث ـٌ كاىت سنة، إحدلعشرة لمدة القاىرة
كا(6) كتأثر، الشافعي، المذىب عمى ف

ضمنيا مف كالتي كتبو، لو كيسمع بو، االجتماع مف يكثر فكاف بعممو المقريزم
.(7)المصابيح

،درسفيجامع(9)،كىكفيمسكؼكمؤرخكعالـاالجتماع(8)ابفخمدكف:كلدفيتكنس -49
قاضيقضاةاألزىر،عينوالسمطافالظاىربرقكؽمدرسانفيالمدرسةالقمحية،ثـعينو

                                                             

.4،410،ـالمقريزمدررالعقكدالفريدة،(1)
.9/911(طبقاتالمفسريف،الداككدم،ج2)
.6،10(دررالعقكدالفريدة،المقريزم،ـ3)
.0/490ج(شذراتالذىب،ابفعماد،4)
.6،466(دررالعقكدالفريدة،المقريزم،ـ5)
.1/16(طبقاتالشافعية،ابفقاضيشيبة،ج6)
.6،69لعقكدالفريدة،المقريزم،ـ(دررا7)
.6/998(المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج8)
.6/669(األعبلـ،الزركمي،ج9)
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فيالتاريخ(1)المالكيةفيمصر ،كىيمفأركعمدارسالمالكيةفيمصر،ألٌؼكتابان
كالمعارؼ مكسكعةفيالتاريخكالعمـك الذميعد كالخبر( ،(2)كىك)العبركديكافالمبتدأ

ىذاكيعدابفخمدكفأحدأبرزشيكخالمقريزم،فنقؿعنوالمقريزمالعديدمفالمعمكمات
لسافالتا عمى كرد كما كالحكادث التاريخ عف الكثير كحدثو كثيران، عميو كتردد ريخية

.(3)المقريزم

كيعد -46 العربية المغة برعفيعمـ أبادمالشيرازم: الفيركز الديف بفيعقكبمجد محمد
األشرؼ الممؾ قبؿ مف اليمف في األقضية قضاء منصب تقمد عممائيا، مف عالما

،التقى(4)ىتـبنشرالعمـكتعميمو،فزارهالطمبةمفمختمؼالبمدافإسماعيؿبفاألفضؿ،ا
،كقرأعميوبعضمؤلفاتوكأعطاه(ـ4688/ػى609)المقريزمبالفيركزآبادمفيمكةسنة

الفيركزآبادمكتابوالقامكس،كمنحواإلجازةفيركايتوكركايةكؿمايجكزركايتوعنو،
.(5)كاستفادالمقريزممفعمموكثيرا

إبراىيـالبرىافالشامي:درسكثيراالفقوكالقراءاتكتتممذعمىأيدمكبارالعمماء،استفاد -41
.(6)أربعةعشرعامانحكاليمنوالمقريزمسمعمنوالمقريزمكثيرا

إضافةإلىالعديدمفالشيكخالذيفاستفادمنيـالمقريزم،كذكرىـفيكتبوكترجـليـ
لعمـكسمععمييـ،كمفأبرزىـإسماعيؿبفعمربفكثير،سمععميوكأخذعنيـالكثيرمفا

كركاياتو لمسمكعاتو اإلجازة كمنحو باألكليات، المسمسؿ الحديث بف(7)المقريزم كالعماد ،
براىيـالنحكمبرعفيعمـالنحك،كحرصالمقريزمعمىحضكردركسودائمانكحفظ(8)كثير ،كا 

رالجكىرمقرأعميوسنفابفماجةكصاحبوكرافقوفيمكةلمدة،كأحمدبفعم(9)منواألناشيد
أخبلقو المقريزم امتدح كقد كاممة. الكثير(10)سنة المقريزم عميو سمع سكيداكم أحمد ،

                                                             

.6/998(المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج1)
.9،196(دررالعقكدالفريدة،المقريزم،ـ2)
.149-9،191،ـسابؽالمرجعال(3)
.6/496(شذراتالذىب،ابفعماد،ج4)
.6،466العقكدالفريدة،المقريزم،ـ(درر5)
.4،81،ـسابؽلمصدرال(6)
.4،194،ـالمصدرنفسو(7)
.9/100(السمكؾلمعرفةدكؿالممكؾ،المقريزم،ج8)
.4،71(دررالعقكدالفريدة،المقريزم،ـ9)
.404-4،409،ـدررالعقكدالفريدة،المقريزم(10)



21 

الفرائض(1)كامتدحو عميو المقريزم قرأ الباريني سماعيؿ كا  البساطي(2)، خالد بف كسميماف ،
،كمحمدبفعبدالبرالسبكيعالمانفي(3)والمقريزممصرمكافقاضيقضاةالمالكيةقرأعمي

. الفقوكأصكؿالديفكاألدبكالمعانيكالطبكغيرذلؾمفالعمـك

،كعبدالرحيـبفعبدالكىاببف(4)أجازلممقريزممايجكزلوركايتوكسمعلممقريزم
البخارم صحيح عميو مسمسبل(5)رزيفسمع الباجيركلعنو لي ابف كعبد تالعيديف،،

،كعبدالكىاباألخنائيكافقاضيقضاةالمالكيةسمع(6)كمعجـالطبرانيالكبير،كغيرهالكثير
مالؾ المقريزممكطأ المقريزم(7)عميو عميو سمع الشيخة الرحمفبف عبد ابف(8)، كعبيد ،

نقؿعنوالمقريزمالعمـكأذفلوبالراكيةعنو إبراىيـالقضامي،كعميبف(9)أحمدقاضيالقـر
األزىركدٌرسو المقريزمفيالجامع أنشد فيحماة بفمحمد(10)كافقاضيالحنفية كقاسـ ،

بصكتوكبقراءاتو ،محمدبفأحمدبفشيخالبيرمسمع(11)النكيرمسمعقراءاتوككافمعجبان
مرات عدة البخارل(12)المقريزمقراءاتو بفعميبفالخشابسمععميوصحيح محمد ،(13)،

عميو المقريزمالكثيركسمع منو األنصارمتعمـ بفأحمد بفعميشمس،(14)كمحمد محمد
سنكات عدة المقريزم صاحبو البيطار ابف منو(15)الديف تعمـ البغدادم أحمد بف نصرا ،

.(16)كاستفادمفعممو
                                                             

.4،676،ـدررالعقكدالفريدة،المقريزم(1)
.9،199،ـسابؽلا(المصدر2)
.9،496(المصدرنفسو،ـ3)
.919-6،910(المصدرنفسو،ـ4)
.9،968(المصدرنفسو،ـ5)
.9،668(المصدرنفسو،ـ6)
.9،670(المصدرنفسو،ـ7)
.9،660(المصدرنفسو،ـ8)
.9،146دررالعقكدالفريدة،المقريزم،ـ(9)
.9،118،ـسابؽال(المصدر10)
.6،94(المصدرنفسو،ـ11)
.6،88(المصدرنفسو،ـ12)
.6،404المصدرنفسو،ـ(13)
.6،460المصدرنفسو،ـ(14)
.6،169،ـدررالعقكدالفريدة،المقريزم(15)
.6،196ـسابؽال(المصدر16)
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بمد فيو،بؿرحؿالمقريزمإلىعدة الذمكلد افلـيقتصرشيكخالمقريزمعمىالبمد
كتعرؼعمىالعديدمفالشيكخفيياالذيفاستفادكتعمـمنيـفقدأدلالمقريزمفريضةالحجفسمع

مف كشيكخمفضمنيـ عمماء كحسفبف(1)سكربفكالشمسكاألميكطيالنشاكرممفعدة ،
مكة في مسمـ كصحيح البخارم صحيح عميو المقريزم سمع محمد(2)الجيف بف كمحمد ،

كسعدالقاضيالنكيرمالفضؿ،كأبي(3)ارهفيمكةكرفيقوفيحضكرالدركسالقمقشندمكافج
بفبكرأبكمفالشاـببلدفيكجماعة،كسمعالمعطيعبدبفالعباسكأبياالسفرايني،الديف

.(4)داكدبفمحمدبفمحمدالديفكناصرالعز،بفالعباسكأبكالمحب،

 منح المقريزي درجة اإلجازة: 

يأفيأذفأىؿالعمـأكالعاًلـلشخصبأفيركمعنومركياتوأكشيئاناإلجازة:ى

.(6)،كاإلذفإماأفيككفشفكيانأكأفيأخذاإلذفلفظانأكيككفبخطاليد(5)مفحديثو

يتأىؿطالبالعمـلئلفتاءكالتدريس،فيسمح كاإلجازةبالفتكلكالتدريستحدثعندما
،كقدمينحالمقريزمدرجةاإلجازةمف(7)لواإلجازةبخطيدهلوشيخوبأفيفتيكيدرسكيكتب

البقاءكبياءالديفأبككاألذرعي،عددكبيرمفشيكخو،ككافمفأبرزىـجماؿالديفاألسنكم،
.(8)كغيرىـالكثيرالزرندميكسؼبفكعميالسبكي،

 ثالثًا: تالميذ المقريزي:
خيفكالعمماءالكبارأبرزىـ:تتممذعمىيدالمقريزممجمكعةمفالمؤر

 األتابكي:  بن المحاسن أبو الجمال ِبْرِدي َتْغري ابن يوسف -1

                                                             

.99-9/94(الضكءالبلمع،السخاكم،ج1)
.9،7(دررالعقكدالفريدة،المقريزم،ـ2)
.6،496،ـسابؽالالمصدر(3)
.99-9/94(الضكءالبلمع،السخاكم،ج4)
.616(العمؿالصغير،الترمذم،ص5)
.88(اإللماعإلىمعرفةأصكؿالركاية،القاضيعياض،ص6)
.41/671(صبحاألعشى،القمقشندم،ج7)
.99-9/94(السخاكم،الضكءالبلمع،السخاكم،ج8)
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يعدأبكالمحاسفجماؿالديفمفأشيرالمؤرخيففيمصرفيأكاسطالقرفالخامس
منافس ببل المؤرخيف سيد أصبح كالعيني المقريزم كفاة فبعد الميبلدم، كاف(1)عشر فقد  ،

 ،(2)سمعلوالحديث،كنقؿالكثيرمفاألحداثالتاريخيةعفشيخوالمقريزمالمقريزمأستاذه
حيثذكرابفتغرمبأنوقرأعمىالمقريزمالعديدمفمؤلفاتو،أجازالبفتغرمكؿمايجكزلو
عنوركايتو،كسمععمىالمقريزمكتابفضؿالخيؿلمدمياطي،كمانقؿعنوالكثيركاستفادمنو

،كاىتـابفتغرممثؿشيخوبالتاريخ(3)عكذلؾماتحدثبوابفتغرمنفسوكمفعمموالكاس
الزاىرةفي(4)كتدكينوكعمـالتراجـ ،برعفيالتاريخ،كصنؼالكثيرمفالمؤلفاتمثؿ:النجـك

كالخبلفة،كحاكؿابفالسمطنةكليفيمفالمطافةممكؾمصركالقاىرة،المنيؿالصافي،كمكرد
.(5)كتاب)الخطط(لممقريزمكعرضفكرتوعمىالسخاكمتغرمأفيختصر


 :شمس الدين الّسخاوي، محمد بن الرحمن عبد بن محمد -2

شيخنا يقكؿ يتحدثعنو عندما ككاف المقريزم تبلميذ أحد عف(6)كاف الكثير نقؿ ،
كلوممحؽعمىكتاب المقريزمبشكؿأثرلبومصنفاتو،كلممقريزمفيكتابوترجمةمطكلة،

مقريزمفيأربعةمجمدات،برعفيعمـالرجاؿكالجرحكالتعديؿحيثقيؿأنولـيأتمىفىكال
،كألؼكتابانيسمى)التبرالمسبكؾفيذيؿالسمكؾ(الذميعد(7)أفضؿمنوفيتراجـالرجاؿ

الممكؾ( دكؿ لمعرفة )السمكؾ المقريزم لكتاب مف(8)ممحقان يشبؾ الدكادار حيثطمبمنو ،
 االستخارةميدم بعد "أجبتو فقاؿ السمكؾ المقريزم تاريخ عمى لو يذيؿ أف الدكلة عظيـ

،كيبدأالتأريخفيومنذالسنةالتيتكفيفييا(9)كاالستشارةكجمعتالتبرالمسبكؾكاغتبطبذلؾ"
 ـ(4114/ق811)المقريزم عاـ الذعـ(4116/ق816)حتى نقده كاف السخاكم أف رغـ ،

                                                             

.97،ص(المؤرخكففيمصر،زيادة1)
.49/697(الضكءالبلمع،السخاكم،ج2)
.4/148(المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج3)
.9/619(البدرالطالع،الشككاني،ج4)
.49/698(الضكءالبلمع،السخاكم،ج5)
.9/99،سابؽمصدرال(ال6)
.487-9/481(البدرالطالع،الشككاني،ج7)
.4/68(البترالمسبكؾ،السخاكم،ج8)
،74-79االعبلفبالتكبيخ،السخاكم،ص(9)
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اتيـ فقد كالتراجـلممقريزم الحديثكالفقو مجاؿ كبالضعؼفي المعرفة بقمة المقريزم شيخو
فيكتاباتو كتبوالسخاكمنقدان(1)كبالتحريؼكالتزييؼكاالعتمادعمىرجاؿغيرثقاة يعدما ،

ىادماكجارحالشيخوالمقريزم،سكؼتتناكؿالباحثةماقالوالسخاكمبحؽشيخوالمقريزمفي
ىذاالفصؿ.المبحثالثانيمف

 السودوني:  قطموبغا بنا قاسم العدل أبو الدين زين الفداء أبو -3

،كافأحدـ(4161/ق860)،كتكفيبحارةالديمــ(4600/ق899)كلدفيالقاىرةسنة
تبلميذالمقريزم،قرأعميوالحديث،برعفياألدبكالشعركعرؼبغزارةالعمـكالذكاء،كعمؿفي

ا كلو المصنفاتالتدريسكاالفتاء مف كذيؿ(2)لكثير )التراجـ( كتاب قطمكبغا ابف ألؼ كقد ،
.(3)لكتابالمقريزمإلكمالوكزيادتوكتعديؿمابومفقصكر

ليـ كانت الذيف مصر مؤرخي كبار المقريزم يد عمى تتممذ بأنو سبؽ مما يتضح
 لتصبح بأكممو اإلسبلمي العالـ في بؿ فقط مصر ليسفي كاضحة عممية كتبيـبصمات

كمؤلفاتيـمصدرانأساسيانلكثيرمفالعمماءكالباحثيف.

                                                             

.9/91(الضكءالبلمع،السخاكم،ج1)
.7/481،جسابؽالمصدرال(2)
.81(تاجالتراجـ،ابفقطمكبغا،ص3)
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 المبحث الثاني:
 أىم مؤلفاتو، والتعريف بكتابو المواعظ واالعتبار 

  أواًل: أىم مؤلفات المقريزي: 
يعدالمقريزممفأىـكأشيرالمؤرخيفالمسمميف،كماأنومفالمؤرخيفالنادريفالذيف

اإلسبلم بالحضارة ابفخمدكفمفحيثاىتمكا أستاذه بعد الثانية لذلؾفيكيحتؿالمرتبة ية،
اإلسبلمية،فقدأجبرالعديدمفالعمماءكالمؤرخيفعمى االىتماـبالجانبالحضارملمحضارة
مراجعةنظرتيـلمحضارةاإلسبلميةبفضؿمصنفاتو،كيعكدلوالفضؿفيإنقاذجزءكبيرمف

لتيتتحدثعفتاريخمصركالتيضاعمعظمياكفيقد،كلـيتبؽىالمصادرالتاريخيةالقديمةا
.(1)منوسكلماذكرهالمقريزمفيكتبو

،فتنكعتمؤلفاتوكتعددتفيعدةمجاالت؛بفضؿ برعالمقريزمفيالعديدمفالعمـك
تنكعمعرفتوكغزارةعمموكسعةاطبلعو،فكانتمصنفاتوحسبماأحصاىاالسخاكمتزيدعف

كلـ(2)مجمدمائتي بؿعمىجانبكاحدمقتصرةالمقريزممؤلفاتتكف، ، العمـك تنكعتمف
كالتاريخ،لكنوبرعكأبدعكالعقائدكاألنسابكالفقوكاالقتصاداألدبفاشتممتعمى فيكالعمـك

،ليككفعمدةمؤرخي(3)عمـالحديثكعمـالتاريخ،كغمبعمىمؤلفاتوالكتابةفيمجاؿالتاريخ
ببمدهفاشتيربالتاريخطكاؿحياتوحتىبعدمماتوفقدقاؿعنوتمميذهالسخاكم:"كأقاـعصره،
،فيكيعدعالـمكسكعي(4)صيتو"فيوكبعدذكرهبواشتيرحتىبالتاريخاالشتغاؿعمىعاكفا

التاريخ في عممو لغزارة المثؿ بو يضرب أصبح حتى التاريخ مجاؿ كتبو(5)في كأصبحت ،
يرمفالمؤرخيففيعصرهكلمفجاءبعدهمفالمؤرخيف،ككافالمقريزمقدركزلكثمصدران

لذلؾانقطعالمقريزمفي لتصنيفيا؛ جؿكقتو،متفرغان جؿاىتماموفيكتابةمؤلفاتوكمنحيا
دارهلمعبادةكلمتأليؼرافضانكؿالعركضكالمناصبالتيعرضتعميومفقبؿرجاؿالدكلة،

.(6)عمميةمتفرغالمكتابةمعتزالنالحياةال

                                                             

(1( Bauden, al-Maqrizi (p.2). 
.9/96جالسخاكم،(الضكءالبلمع،2)
.1/414(نيؿاألمؿ،ابفشاىيف،ج3)
.9/99،السخاكم،(الضكءالبلمع4)
.4/146ج(ابفتغرم،المنيؿالصافي،5)
.4/146(المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج6)
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في ذكر تغرم فابف المقريزم مؤلفات مف الكثير أسماء التاريخية المصادر ذكرت
المقريزم ،بينماذكرالسخاكم(1)معرضحديثوعفالمقريزماسـأربعةكعشريفكتابانصنفيا

.(2)سبعةكعشريفكتابانصنفياالمقريزمزادعفابفتغرمثبلثةكتب

البح مصنفاتكأثناء مف يسير جزءا إال التاريخية المصادر في الباحثة تجد لـ ث
منوغير المقريزمبعضيامكجكدكتـتحقيقومفقبؿبعضالباحثيف،كالبعضاآلخرلـيتبؽى
يدؿعمىأفمعظـ فيالمصادر؛مما لـيذكرنيائيا اسموفيالمصادرالتاريخية،كبعضو

منياإالالقميؿ.مصنفاتالمقريزمفقدتكلـيتبؽى

كمفخبلؿاالطبلععمىمؤلفاتالمقريزمنجدأنو_المقريزم_رغـاشتيارهبالتاريخ
الجامعةالنافعةالمفيدةالتصانيؼابفتغرم:"كصنؼوإالأفمصنفاتوامتازتبالتنكعفقاؿعن

ألح(3)عمـ"لكؿ زيارتو أثناء كتبيا قصيرة رسائؿ شكؿ عمى مكجز ىك ما فمنيا البمداف، د
كالمكضكعية، بالدقة اتسمتمصنفاتو كما مكسكعيكضخـ، ىك ما كمنيا كسنذكربعضيا،
إلى بتصنيؼمؤلفاتو االطبلععمىأشيرمصنفاتالمقريزمالتيكتبيا بعد كقامتالباحثة

أربعةأقساـ،كىيكالتالي:

 القسم األول: مصنفات اىتمت بالتراجم: 

شيركتبالتراجـالتيصنفياالمقريزم:ىيكتبخصصتلمتراجـ،كمفأ

 المفيدة:األعيافتراجـفيالفريدةالعقكددرر -4

مف المقريزم فيو ثبلثةكفاتو،يـكإلىكالدتوبعدماتأحصى عف عبارة كىك
،كقدذكرالمقريزمفيمقدمةكتابوأنوبدأبكتابةىذاالكتابكىكفيعمر(4)مجمدات

منذسنةالخمسيفسنة،كتناكؿفيو ،حيثـ(4618/ق679)كؿمفعرفيـككافحيان
دٌكففيوكؿمىفعاصرىـفيمختمؼالبداف،أمأنواستمرفيكتابتومدةثبلثيفسنة،

.(5)فترجـفيوكؿمفعاصرىـمفعمماءكأمراءكممكؾكمشاىيركغيرىـالكثير


                                                             

.4/146جابفتغرم،(المنيؿالصافي،1)
.9/91(الضكءالبلمع،ج2)
.4/147(المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج3)
.9/99ج؛الضكءالبلمع،السخاكم،140-4/148(المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج4)
.79-4/74(دررالعقكدالفريدة،المقريزم،ج5)
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 المقفىالكبير: -9

 )المقفىالكبير( المقريزمإلىكتابو لمتراجـأشار لسكاف(1)بأنوخصصو فيو ترجـ فقد ،
مفعمماء،مصركعممائيا إلييا المقريزمقدمكسكعةبمثابةكىكككؿمفدخؿ ككاف

،لكفلـيستطعتحقيؽأمنيتوكاقتصر(2)خططأفيصؿكتابوإلىأكثرمفثمانيفمجمدان
.(3)كتابوعمىستةعشرمجمد

 محددة:   تاريخية وموضوعات تراتف عمى اقتصرت القسم الثاني: مصنفات
مفأمثمةتمؾالمصنفاتالتيصنفياالمقريزمكالتيخصصتلفترةزمنيةمحددةأكمكضكع

 تاريخيمحدد:

 اتعاظالحنفاءبأخباراألئمةالفاطمييفالخمفاء: -1

إلىمصركحتىسقكطيا، قدكميا منذ الفاطمية تاريخالخبلفة المقريزمبكتابة فيو اىتـ
تاريخالخمفاءالفاطمييفكسيرتيـكفترةحكميـبالتفصيؿكأكدفيمقدمةكتابوبأففدٌكف

الفسطاط(مدينةأخبارمفاألسفاطجكاىركتابو)اتعاظالحنفاء(جاءلتكممةكتاب)عقد
 .(4)كىككتابمفقكد

 كالمتاع:الحفدةمفلمنبيفيمااألسماعإمتاع -2

المقريزمأثناءمككثوفيمكةفكانتأمنيتوكقدألفومجمدات،ستىككتابصنؼفي
الزمنية تمناه،كذلؾالكتابيتناكؿالفترة الكتابكىكفيمكةفحدثما أفيصنؼىذا

كبشكؿكحتىكفاتو،فتناكؿحياةالرسكؿكسيرتوبالتفصيؿالممتدةبيفميبلدالرسكؿ
 .(5)دقيؽ

 ىاشـ:كبنيأميةبنيبيففيماكالتخاصـالتنازع -3

ىذاالكتابيتناكؿفترةتاريخيةمحددةىيتمؾالفترةالتيحدثفيياالصراعبيفبنيأمية
 .(6)الخبلفةعمىكبنيىاشـ

                                                             

.7/919(السمكؾلمعرفةدكؿالممكؾ،المقريزم،ج1)
.9/99؛الضكءالبلمع،السخاكم،ج4/140(المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج2)
.9/99(الضكءالبلمع،السخاكم،ج3)
.4/1(اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج4)
.4/146(المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج5)
.4/146،جسابؽالمصدرال(6)
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 :(1)كالممكؾالخمفاءمفحجمفالذىبالمسبكؾفيذكر -4

المقريزملذكرمفحجمفالخمفاءكالممكؾ،بدءانمفالرسكؿكحتىسبلطيفخصصوقد
 .(2)المماليؾ

 عداىـ:مفعمىالحؽمفالبيتآلؿيجبمامعرفةفيكتاب -5

البيتآلؿيجبماحكؿمكضكعيايدكريتناكؿالكتابكاجبالمسمميفتجاهآؿالبيت،
مقدمةمفالمسمميفعمىالنبكم في فقاؿ العظيمة لمكانتيـ كتقديرىـ، كاحتراميـ حبيـ

ذلؾفيأقيدأفصريف،...أحببتمقالبيتآؿحؽفيالناسأكثررأيتلمامؤلفو:"فإٌني
.(3)مقدارىـ..."عظـعمىتدؿنبذة

 البشر:عفالخبر -6

جعؿالمقريزمىذاالكتابمقتصرانعمىذكرالقبائؿالعربيةكأصميامفأجؿالكصكؿإلى
 .(4)نسبالرسكؿ،كأٌلؼالمقريزمىذاالكتابفيأربعةمجمداتكجعؿلومقدمة

 :السمكؾلمعرفةدكؿالممكؾ -7

الكتابفي جاءعدةأٌلؼالمقريزمىذا أنَّو )السمكؾ( كتابو مقدمة في كذكر مجمدات،
ككتاب)اتعاظالحنفاءكتكممة الفسطاط(، األسفاطمفأخبارمدينة جكاىر لكتاب)عقد

حكـ كتدكيفتاريخمصرخبلؿفترة السمكؾلكتابة كقدخصصكتابو بأخبارالخمفاء(،
ـدكلةالمماليؾ،بالتفصيؿأمأنوبدأفيتأليؼىذاالكتابالستكماؿالدكلةاأليكبية،كحك

الكتبال انتيتعندىا التي اتبعسابقاألحداثالتاريخية يدؿعمىأنو مما التيأٌلفيا، ة
الحكلياتفيذكر السمكؾطريقة كتابو في اتبع كقد تاريخمصر، لتدكيف منظـ منيج

التأري بدأ حيث التاريخية األحداث سنة مف سنةـ(4469/ػى178)خ كحتى
،كقداىتـبأدؽالتفاصيؿكبأخبارالدكلتيفالمممككيةكاأليكبيةكذكرماـ(4119/ػى811)

مفاألمكر مفأحداثكصراعاتكخبلفاتكانتصاراتكغيرىا حكميـ حدثخبلؿفترة
فيكتابوفيذكرالتراجـكالكفياتفقدأفردل خاصةبشكؿدقيؽ،كلـييتـكثيرا كتبان يا

                                                             

.4/146(المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج1)
.69(الذىبالمسبكؾ،المقريزم،ص2)
.46(معرفةمايجبآلؿالبيتمفالحؽعمىمفعداىـ،المقريزم،ص3)
.0/664؛شذراتالذىب،ابفعماد،ج9/148(المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج4)
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األيكبييف(1)بيا حكـ لتاريخمصرفيفترة غنية تاريخية كتابالمقريزممكسكعة كيعد ،
كذكر كدقتيا المعمكمات لغزارة الدارسيف الباحثيف مف لكثير ميمان كمصدرا كالمماليؾ،

تفاصيميا.

 النجاة:شارع -8

الكتابمفضمفمصنفاتالمقريزمكأكضحبأفىذ االكتابيحتكمذكرالسخاكمىذا
برازاألصحبيافمعكفركعيادياناتيـأصؿمفالناسفيواختمؼماكؿعمى األدلةكا 

.(2)منياكاألحؽ

 .(3)الدارمتميـخبرمعرفةفيالسارمضكء -9

الكتاب -10 ليذا الباحثة تتطرؽ كسكؼ كاآلثار، الخطط ذكر في كاالعتبار المكاعظ
 بالتفصيؿ.

 رت عمى منطقة جغرافية محددة: القسم الثالث: مصنفات اقتص

مصنفات أشير كمف محددة جغرافية بقعة عمى كمكضكعاتيا أحداثيا المصنفاتتدكر كتمؾ
 المقريزمفيىذاالجانب:

مدينةمدينةأخبارمفاألسفاطجكاىرعقد -4 تاريخ بكتابة اىتـ الكتاب كذلؾ الفسطاط،
جيالفسطاطكأحكاليا كشالمعزلديفامفببلدالمغربمنذالفتحاإلسبلميكحتىقدـك

 .(4)كتأسيسمدينةالقاىرةعمىيدقائدهجكىرالصقمي،كقياـالخبلفةالفاطميةفيمصر

.(5)اإلسبلـممكؾمفالحبشةبأرضمفتأخرفياإللماـ -9

كتبالمقريزممادتياحضرمكتدارأخبارفيالغربيةالطرفة -6 أثناءمكة،فيالعجيبة،
فييا بعض،ـ(4161/ػىػ860)نةسمككثو مف مادتيا عمى أىؿمفالقادميفكحصؿ

 .(6)حضرمكتكتناكؿفيياحضرمكتكسكانياكقبائمياكبعضالخرافاتالتيحدثتفييا

                                                             

.4/491كؿالممكؾ،المقريزم،ج(السمكؾلمعرفةد1)
.9/96(الضكءالبلمع،السخاكم،ج2)
.9/99،جسابؽالمصدرال(3)
.4/1(اتعاظالحنفاء،المقريزم،تحقيؽ:جماؿالشياؿ،ج4)
.9/99(الضكءالبلمع،المقريزم،ج5)
،نسخةمصكرة.96(الطرفةالغربية،المقريزم،ص6)
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األعراب،كقدخصصالمقريزمىذاالكتابلذكرمفمصربأرضعماكاإلعرابالبياف -1
 .(1)القبائؿالعربيةالتيسكنتمصر

.(2)الحراـالبيتالكعبةببناءـكاإلعبلاإلشارة -1

 القسم الرابع: مصنفات اىتمت بالعموم المختمفة: 

سكاءفياالقتصادأك كىيتمؾالمصنفاتالتياىتمتكركزتعمىجانبمعيفمفالعمـك
تمؾ أبرز كمف المختمفة العمـك مف غيرىا أك الحيكاف عمـ أك العمكـ الطبأك أك االجتماع

المصنفات:

4-  لمكتابنىٍحؿ مقدمتو المقريزمفي ذكر كما الكتابالصغير ىذا كيتناكؿ النَّحؿ: ًعبىر
كما فيو الشرع كرأم كأصنافو كفكائده كعجائبو النحؿ عسؿمفمنويتخمؼمكضكع

 .(3)اإلنسافلبنيكالعظةالعبرةمنومستميماكشمع،

عمـ -9 حكؿ مكضكعو يدكر صغير ديني مصنؼ كىك المفيد: التكحيد التكحيد،تجريد
 .(4)ككصفوالمقريزمبأنوكتابجـالفكائدبديعالفرايديستفيدمنومفيسعىلداراآلخرة

.(5)اىتـفيوبالنكاحيالعمميةالمعدنية،األجساـمعرفةفيالسنيةالمقاصدكتاب -6

 .(6)ككصفوالسخاكمبأنوكتابظريؼالماء،لغزحؿإلىكاإليماءاإلشارة -1

1-  بعمـ الكتبالمتعمقةمصنفاتخاصة مف صنؼالمقريزمالعديد كاالجتماع: االقتصاد
 بالحياةاالقتصاديةكاالجتماعيةكمفضمفىذهالكتب:

قبؿذكرفيالعقكدشذكر -أ عفالنقكد يتحدثفييا مختصرة عفنبذة كىكعبارة النقكد،
رمراحؿالدكلةاإلسبلـكالنقكداإلسبلميةكأنكاعيا،كالنقكدفيمصركتطكرىاالتاريخيعب

 .(7)اإلسبلميةفيمصر،كأٌلؼىذاالكتابامتثاالنألمرالسمطاف

                                                             

.7تحقيؽ:فردنادكاسطكففيمد،ص(البيافكاالعراب،المقريزم،1)
.9/96الضكءالبلمع،السخاكم،ج؛4/146(المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج2)
.94(نحؿعبرالنحؿ،المقريزم،ص3)
.41-46(تجريدالتكحيد،المقريزم،ص4)
.9/99(الضكءالبلمع،الضكءالبلمع،ج5)
.9/96،جسابؽمصدرال(ال6)
.41-4المقريزم،انظرص(النقكداإلسبلمية،7)
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كقدخصصكتابولعرضاألكزافكاألكياؿالشرعية،كمعرفةالشرعية،كاألكياؿاألكزاف -ب
 .(1)أسمائياكاستخداماتيا

ذكرتوالغنى،كلـتجدالباحثةالكتاببؿكؿمافيالحاؿمعرفةفيكالعنىالتعبإزالة -ت
 .(2)المصادرالتاريخيةاسـالكتابالذمذكرهابفتغرمكالسخاكم

إغاثةاألمةبكشؼالغمة،كيقدـالمقريزمالكتاببطريقةفريدةعفمؤرخيعصرهحيث -ث
يعالجفيىذاالكتابمشكبلتاقتصاديةكاجتماعيةلـيتطرؽلياالمؤرخكفمفقبمو،فييعد

 االقتصادسابقكتابو فيمجاؿ األسعارة المجاعاتكارتفاع فيو حيثيسرد كاالجتماع،
الذمحدثفيمصرعمىمرالتاريخ،كأسبابتمؾالمحفكالمجاعاتبالتفصيؿ،كيقترح

 .(3)طرؽلحميا،كماأنوذكرطبقاتالمجتمعالمصرمفيعيدهبالتفصيؿ

 

 في ذكر الخطط واآلثار:  التعريف بكتابو المواعظ واالعتبارثانيًا: 
يعدالمقريزممفأعظـالمؤرخيفالذيفكتبكاعفالخطط،بؿأنويعدمفأعظـركاد
في سبقيـ كمف عصره مؤرخي كبار عادة عمى المقريزم قدـ الخطط، التأليؼعف مدرسة
قبؿ الخططكاآلثار( )المكاعظكاالعتبارفيذكر كمتكاممةعفكتابو كاضحة مقدمتوصكرة

ذلؾالتعريؼاسـ)الرؤكسالثمانية(،كىيتشتمؿعمىالغرضمفالبدءبالكتاب،كأطمؽعمى
كصحة كالمرتبة، مفالكتاب، المرجكة كالمنفعة الكتاب، عنكاف كأسبابتسمية تأليؼالكتاب،

.(4)الكتاب،كنكعالكتاب،كمحتكلالكتابأم:مكضكعوكعددأجزائو،كمصادرالكتاب

لخططكاآلثار(مفالكتبالمكسكعيةالتيتقدـيعدكتاب)المكاعظكاالعتبارفيذكرا
لمباحثصكرةكاضحةعفتاريخمصربشكؿمفصؿيكضحأدؽتفاصيميا،فيككتابفريد

مفنكعو،كسكؼنسردفيىذهالجزئيةتعريفامفصبلنلمكتاب.
 أسباب تسمية الكتاب بالمواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار:

مقدمة في المقريزم المكاعظذكر باسـ كتسميتو الكتاب عنكاف سبباختياره كتابو
لذلؾكانتحيثذكركاالعتبارفيذكرالخططكاآلثار؛ حبولمصرالتيتعدمسقطرأسو؛

                                                             

.14(األكزافكاألكياؿالشرعية،المقريزم،ص1)
.9/99؛الضكءالبلمع،السخاكم،ج140-4/148(المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج2)
.996(إغاثةاألمة،المقريزم،ص3)
.4،6(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
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كحتى الخميقة بدء منذ تاريخمصر أفيدكفكؿ فأراد تاريخيا، فيمعرفة شديدة رغبة لديو
يحتكيومفأخباركآ كبشكؿمفصؿالعصرالذميعيشوبكؿما ثارفيكؿمدينةمفمدنيا

كبطريقةتختمؼعفالطرؽالتقميديةالمتبعةالتيكافيتبعيابعضالمؤرخيفالذيفسبقكهفي
،كىيطريقةالحكليات.(1)كتابةالتاريخ

كبماأفتاريخمصريعدتاريخانمتنكعانكزاخرانبالمعمكماتكاألحداثعبرالتاريخ؛إال
مصرمتفرقةكمتناثرةفيالمصادرالتاريخية،فمفالصعبعميوأفيصنؼأفأحداثتاريخ

الكتاببطريقةالحكلياتأم:مرتبانحسبالسنكات،لصعكبةتأريخكؿحادثةحدثتفيمصر
أنو كما الزمني، تاريخيا معرفة يصعب التي القدـ في كالبعيدة الغابرة األزمنة في كخاصة

الكتاب تصنيؼىذا الكتابيصعبعميو ذلؾسيخرج ألف الشخصيات؛ أساسأسماء عمى
عمى ككزعيا كالمختمفة المتفرقة المعمكمات جمع فإنو لذلؾ كالنكاقص، بالعمؿ مميئة بطريقة
الخططكاآلثاركاألماكفالمختمفةفيمصر،فأصبحكؿفصؿمففصكؿالكتابتصنؼفيو

كبذلؾاالعتبارق كلعنكانو، لو تناثركضاعمفأخبارمصر،المعمكماتالمناسبة جمعما د
كحرصالمقريزمعمىأفيذكرفيكؿفصؿمففصكؿكتابوالمعمكماتبشكؿمتكامؿحتى
فتكررتفيالفصكؿاألخرلمراعيانعقميةالقارئبحيثيستغنيعندقرأتولفصؿمعيفعف كا 

دةعمميةمتكاممة،بقيةالفصكؿكاليرجعإلييا،فيشكؿكؿفصؿمفالفصكؿفيالكتابكح
المقريزم عميو أطمؽ األسباب لتمؾ الماضية؛ األحداث مف العبر بأخذ القارئ منيا يستفيد

.(2))المكاعظكاالعتبارفيذكرالخططكاآلثار(


 أىداف المقريزي من تأليف الكتاب:

أكضحالمقريزمفيمقدمتوغرضوكىدفومفتأليؼالكتاب،كيبدكأفالمقريزمكاف
البحثحري عممية عف كتغنيو كالباحث كالقارئ المؤرخ تفيد تاريخية مادة يقدـ أف عمى صان

كالتنقيبكجمعالمعمكماتالمتناثرةكغيرالمترابطةفيبطكفالكتبكغيرىامفالمصادر،فكاف
فيجمع رغبتو تأليؼكتاب)المكاعظكاالعتبار( مف كسكانيامصركأحكاؿأخبارغرضو

المختمفة،فيتناثرةكالمالمتفرقة القارئيغنيكاحدكتابفيمنظـبشكؿكتقديمياالمصادر
عناءالكتببقيةعفكالمؤرخكالباحث مف تاريخكركايةدراسةمفكيمٌكنوالبحث،كيريحو

                                                             

.4،1(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.4،7،ـسابؽالمصدرال(2)
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يستطيعمفصؿكمترابطبحيثبشكؿكأحداثأخبارمفيحتكيومابكؿالخميقةبدءمنذمصر
.(1)التاريخذلؾكالفائدةمفكالعبرةالعظةادةمنو،كأخذاالستفخبللومفالباحث

بؿ فقط، المعمكماتكتقديميا يقتصرعمىجمع لـ أفىدؼالمقريزمأيضا كيبدك
حفظتاريخمصركخاصةفياألزمنةالمكغمةفيالقدـكتراثياالفكرممفالضياع،باإلضافة

بنائيالبلستفادةمنوحيثقاؿ:"كالتيإذاإلىحرصوعمىبقاءتاريخمصرحاضرانفيأذىافأ
.(2)حصمتفيذىفإنسافاقتدرعمىأفيخبرفيكؿكقتبماكاففيأرضمصر..."

باإلضافةإلىتكفيرالكقتكالجيدعمىالقارئبحيثيمكنوالكتابمفاالطبلععمى
الممتدةعبرآالؼالسني المختمفةكحضارتيا ففيكقتقصير،تاريخمصرالطكيؿكأحداثيا

الدركسألخذالعبرةكالمكعظةمفاألمـال بمثابةمدرسةلويستقيمنيا ةسابقفيككفتاريخيا
كالحكادثالغابرة؛كأفاإلنسافميمابمغمفسمطةكماؿكجاهفيكزائؿ،فتستقيـأخبلقوكتميؿ

الشركمىقتىوكاال بتعادعنو،كيتعمـمفنفسولحبالخيركالسعيإليوكفعموفيحياتو،كبيغضي
أحداثالتاريخحقيقةالدنياكبأنيازائمةالمحالةفتتيذبنفسوكتميؿإلىالزىدكاالبتعادعف

.(3)حبالدنيا

أسبابكدكافع مف ىك كآثاره تاريخو تخميد في كرغبتو أفحبالمقريزملكطنو كما
.(4)تأليؼكتابو

سبؽأفلممقريزمىدفيفأساسيفم يتمثؿكيتضحمما األكؿعممي، فتأليؼكتابو:
المعمكمات،كاآلخرىدؼأخبلقي،بحيثيأخذ منوكأخذ باطبلعالناسعمىكتابولبلستفادة

ميقوكتتيذبنفسيو؛فيحبالخيركيكرهالشر،سابقاإلنسافالدركسكالعبرمفاألمـال ةفيستقيـخي
ولمتمسؾبمبادئدينوكتطبيقيافيحياتو.كيدرؾحقيقةالدنيابأنيافانيةالمحالة،كذلؾيدفع

 محتوى كتاب )المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار(:

المكاعظ كتابو محتكل عف كمتكاممة كاضحة صكرة كتابو مقدمة في المقريزم قدـ
كاالعتبارفيذكرالخططكاآلثار،كيقصدبمحتكلالكتاب:مكضكعوالذميتحدثعنو،كعدد

                                                             

.4،7(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.4،7،ـسابؽالمصدرال(2)
.4،7،ـالمصدرنفسو(3)
.4،7،ـالمصدرنفسو(4)
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فعرضفيمقدمتومككناتكتابوالذميتككفمفمقدمةلممؤلؼ،كسبعةأجزاء،أما،(1)أجزائو
السبعأجزاءفييمرتبةكالتالي:

 الجزءاألكؿ:يتحدثفيوالمقريزمعفأخبارمصركأخبارالنيؿكالجباؿكالخراج. -

 أماالجزءالثاني:فيتحدثفيوعفمدفمصركسكانياكجنسياتيـكأصميـ. -

 الثالث:فيتحدثعفأخبارمدينةالفسطاطكمفحكميا.أماالجزء -

 أماالجزءالرابع:فيتحدثفيوعفأخبارمدينةالقاىرةكسكانياكأثارىـ. -

 أماالجزءالخامس:فيتحدثفيوعفذكرماأدرؾعميوالقاىرةكظكاىرىامفاألحكاؿ. -

 أماالجزءالسادس:فيتحدثفيوعفقمعةالجبؿكممككيا. -

جزءالسابع:فيتحدثفيوعفأسبابخرابمصر،كاشتمؿكؿجزءمفتمؾاألجزاءأماال -
.(2)عدةأقساـ

بالخطة كمفخبلؿالدراسةكاالطبلععمىكتابالمقريزم،يتضحأفالمقريزملـيمتـز
جميع عمى كتابو يشتمؿ فمـ كتابو، مقدمة في كضعيا التي كتابو بمحتكل الخاصة العممية

يذكرىا،بؿتداخمتفيمابينيا،كذكركراتشككفسكيأفنيايةالكتابتختمؼالمكضكعاتالت
قمعة المقريزملمحديثعف السادسالذمخصصو فالجزء المؤلؼ، التيرسميا الخطة عف
الجبؿيتداخؿمعالجزءالخامسالذمخيصصلمحديثعفاألحداثالمعاصرةلممقريزمفي

ـالقاىرة،ككأفالجزءالسادستكممةلمجزءالخامس،ثـالقاىرة،كيسيبفيالحديثعفمعال
ينييكتابوبالحديثعفالييكدكالنصارلكأديرتيـككنائسيـ،فترتيبالجزأيفالخامسكالسادس
يختمؼعماكٌضحوالمقريزمفيالمقدمة،أماالجزءالسابعالذمخصصولمحديثعفخراب

بشكؿمنفصؿ لو بؿ(3)إقميـمصرالكجكد إفراده، مثؿ: مفكتابو فيمكاطفمتفرقة ذكره
كتحدثبشكؿمكجزعفخرابمدينة مصر، فيذكرخرابإقميـ مفكتابو بسيطة جزئية

.(5)،كيرلكراتشككفسكيأفذلؾدليبلنعمىأفالمقريزملـيراجعكتابوكلـيدققو(4)الفسطاط

                                                             

.8-4،6المقريزم،ـ،(المكاعظكاالعتبار1)
.8-4،6،ـسابؽالمصدرال(2)
.4/184(تاريخاألدبالجغرافي،كراتشككفسكي،ج3)
.9،461المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(4)
.4/184(تاريخاألدبالجغرافي،كراتشككفسكي،ج5)
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 كتب )الخطط( قبل لممقريزي:

،في(1)نكعمفالجغرافياالتاريخيةاإلقميميةالطبكغرافياعرؼففكتابةالخططبأنو:
.(2)العديدمفبمدافالعالـاإلسبلمي

تحدثالمقريزمفيمقدمةكتابوعفمؤرخيمدرسةالخططفيالتاريخاإلسبلمي،
فدٌؿ بعضالمؤرخيفالذيفسبقكهفيمجاؿالتأليؼفيالخططالمصريةكنقؿعنيـ،كا  فذكرى

ي المنيجالعمميفيذكرالدراساتالذلؾفإنو المقريزمكاتباعو المتعمقةسابقدؿعمىأمانة ة
المقريزمفيمجاؿ كمفضمفالمؤرخيفالذيفذكرىـ منيا، كمدلاستفادتو بمكضكعكتابو،

إالأف(3)كتابةالخططكاف:محمدبفيكسؼالكندم،الذميعدأكؿمفرتبخططمصر ،
ابفعبدالحكـىكأكؿمفأرخلخططمصر،فإفركاياتوعفخططعبداعدنافيرلبأف

.(4)الفسطاطشكمتحجراألساسالذمقاـعميوتاريخالخطط

ثـيكمؿالمقريزمحديثوعفمؤرخيالخططفذكرالقضاعيفيالمرتبةالثانيةبعد
تكيوكتبأكلئؾالكندمصاحبكتاب)المختارفيمعرفةالخططكاآلثار(،إالأفأغمبماتح

المؤرخيفتعرضلمضياعكاالندثاركلـيتبؽىمفأثرىاسكلالقميؿ،ثـجاءبعدالقضاعيتمميذه
الجكانيمؤلؼكتاب)النقطلعجـماأشكؿمف محمدبفبركاتالنحكم،ثـمحمدبفأسعد

ال بفعبد ذكرمحمد ثـ التياندثرت، المعالـ إلىالكثيرمف كأشارفيو كىاببفالخطط(،
مصر أحكاؿ فيو كضح الخطط(، في المتغفؿ يقاظ كا  المتأمؿ )اتعاظ كتاب مؤلؼ المتكج

،إالأفمعظـماذكرفيكتابواندثركاختفتمعالمو؛(ـ4699ق/699)كخططياحتىعاـ
الظاىر بسبباألكبئةكالغبلءالذماجتاحمصر،ثـذكرالمقريزمالقاضيعبدابفعبد

( عبدمؤلؼكتاب ابف مؤلىؼ أف كيبدك القاىرة(، المعزية خطط في الزاىرة البيية الركضة
الظاىركاففيغايةاألىميةكشكؿعبلمةفارقةفيتدكيفالخططبالنسبةلممؤرخيف،حيث

،ربماألنوركزعمىخططالقاىرة(5)ذكرالمقريزمعنو"ففتحفيوباباكانتالحاجةداعيةلو"
ماسبقكه.بشكؿكبيرأكثرم

                                                             

(الطبكغرافيا:ىيبيافالمبلمحالعامةلسطحاألرضطبيعيةكانتأكمصنكعة،المعجـالكسيط،مصطفى1)
.9/114كآخركف،ج

.981(المقريزمكمنيجو،الحباشنة،ص2)
.4،6المقريزم،ـ(المكاعظكاالعتبار،3)
.16(مصراإلسبلميةكتاريخالخططالمصرية،عناف،ص4)
.49-4،0(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)
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 صورة كتاب )الخطط( لممقريزي:

كتاب)الخطط(لممقريزميعدأىـمرحمةفيكتابةتاريخالخطط،فالمقريزميعدزعيما
لمدرسةالخططفيمصر،كقداكتسبتمؾالزعامةمفخبلؿماقدموفيكتابومفمعمكمات

ادةالعمميةلمكتابمفغزيرةلـتكجدفيأمكتابآخرنتجتعفجيدهالجبارفيجمعالم
فالكتاباليعدمكسكعةتاريخيةفقط،بؿإف خبلؿالبحثكالتقصيفيالمصادرالمختمفة،
كتاب)الخطط(لممقريزميعدمصدرانلعمماءالجغرافيةلمايحتكيومفمعمكماتجغرافيةأفادت

وفريدامفنكعوفيالكثيرمفالجغرافييفكأمدتيـبمعمكماتعفجغرافيةمصر،لذلؾيعدكتاب
.(1)محتكاهالمعرفيالمتنكع

 فيأكاخرالقرفالثامفاليجرمكبداياتالقرفالتاسعاليجرمحٌؿفيالقاىرةالخرابي
الحضارية معالميا كاختفت حضارتيا فتياكت كالشدائدي القاىرة(2)كالًمحفي تستعيد بدأت ثـ ،

،كىكالكقتالذمنشأفيوالمقريزم،فيكعافيتيافيالنصؼاألكؿمفالقرفالتاسعاليجرم
.(3)عاصرزمنيفمختمفيف،كشاىدالقاىرةفيكقتالخرابكاالزدىار

األثرالكبيرعمىالمقريزمالذم كافليا القاىرة كلعؿتمؾاألحداثالتيمرتفييا
صرىك،كيعكداىتماـالمقريزمبكتابةتاريخم(4)ركزجؿاىتماموبالكتابةعفتاريخمصر

حبيوكعشقوالشديديلمصركانتمائولياكلحضارتيا؛فمصرىيمسقطرأسوكقدأفصحالمقريزم
عفحبولمصرفيمقدمةكتابوقائبلن:"ككانتمصرىيمسقطرأسي،كممعبأترابيكمجمع

،(5)ناسي،كمغنىعشيرتي،كحامتيكمكطفخاصتيكعامتي...فبلتيكلاألنفسغيرذكره"
المكاعظكاالعتبار(كافنتاجحبالمقريزملمصركنتاجعاطفتوالجياشةتجاهكطنو،فكتاب)

مفالمقريزمكأع كبيران الكتابجيدان كثيرةحتىتمكفمفإنجازه،كقداحتاجىذا يدؿكاما ما
عمىعظـالجيدالمبذكؿفيإخراجىذاالكتاب،فقدذكرفيمقدمةكتابوقائبلن:"فقيدتبخطي

.(6)عكاـالكثيرةكجمعتفيذلؾفكائدقؿمايجمعياكتاب"فياأل

                                                             

.796(مناىجالتأليؼعندالعمماءالعرب،الشكعة،ص1)
.4،49(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
.4،1،ـسابؽالمصدرال(3)
.11الخططالمصرية،عناف،ص(مصراإلسبلميةكتاريخ4)
.4،1(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)
.4،1،ـمقريزم،المكاعظكاالعتبار(ال6)
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أماعفمحتكياتكتاب)الخطط(لممقريزم،فإنوسبؽكأفذكرتياالباحثةحسبالرؤية
تجمؿ أف الباحثة عمى الصعب مف المعرفي المحتكل لكف لكتابو، المقريزم كضعيا التي

الغنيةبالمعمكماتالمتنكعة،لكفالمقريزممحتكياتالكتابفيىذاالبحث؛كذلؾلغزارةمادتو
بحيثلـنجدتمؾ رائعةعفكتابوفيمقدمتو،عرضفييامصربأدؽتفاصيميا قدـصكرة
التفاصيؿفيأمكتابآخرقدسبقوأكجاءبعدهكذلؾماكعدبوالمقريزمحيثقاؿ:"...

.(1)"غرابتيابأكيحكييالعزتياككجمعتمفذلؾفكائدقؿمايجمعياكتا

ساعدتاألجكاءالسائدةفيمصرفيعصرالمقريزمعمىكتابةالتاريخ،فيكعاصر
لمصر سبلطيف عشرة مف سياسيان(2)أكثر تاريخيان كاالعتبار( )المكاعظ كتابو حكل فقد ،

المقريزمكتابوبتقد فبدأ فيأمكتابأخر، نجده قمما كجغرافيان كدينيان كاقتصاديان يـكاجتماعيان
صكرةعامةلتاريخمصركفضائمياكسكانياعبرالتاريخكأيضالممككيا،ثـالحديثعفمدف
بشكؿمنظـ فييا كاالجتماعية االقتصادية كالحياة كأسكاقيا مصربالتفصيؿمفحيثسكانيا
كقد تمؾالمدينة، كالتراثالحضارمالذمخمفتو العمارة مف يميزكؿمدينة ما أىـ مكضحان

لمقريزمألدؽالتفاصيؿفيكتابوفبليكاديأتيعمىذكرمدينةإالذكرسببتسميتياتطرؽا
كأشيرمعالمياكمينةسكانياكممككياكأشيرحكادثياكمكاطفقكتياكضعفيا،فقدترؾلمباحثيف

دسمة تاريخية منذ(3)مادة خطة حيثكانتلديو كتابو مقدمة المقريزمفي قدمو ما كذلؾ ،
فتقديـكؿمايتعمؽبتاريخمصرمفحيثالممكؾالذيفحكمكىا،كسكانيا،كأشيرالبدايةع

مدنيامثؿ:الفسطاطكالقاىرةكماتحتكيومفخططكقرلكقصكركمباني،كليسذلؾفحسب
تمؾالمدفمفالممكؾكأمراءكسبلطيف بؿذكرمىفأسسى
(4).

بالمادةالتي نفسوفيمقدمةكتابوكلـكعمىالرغـمفأفالمقريزملـيمتـز بيا ألـز
يتطرؽإلىجميعالمكاضيعالتيطرحيا،إالأفمحتكلكتاب)الخطط(يعدغزيركثرمبالمادة
العمميةالتيقممانجدىافيأمكتابآخر،فقدتطرؽبالتفصيؿإلىجغرافيةمصركذكرما

 كمنبعو النيؿ نير مجرل كفصؿ كحدكدىا، كأنيار، بحار مف فيضانو،فييا كأكقات كمصبو
كالخمجافكالجباؿ،حيثفسرجغرافيةمصربشكؿلـيعيدهمؤرخقبمو،ثـتطرؽفيكتابوإلى
العمارة، فف في كعجائبمصر العمرانية الحياة كمظاىر آالؼالسنيف منذ العمرانية الحياة

                                                             

.4،1،ـمقريزم،المكاعظكاالعتبارال(1)
الزاىرة،ابفتغرم،ج2) 44/604(النجـك
166-4/609(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،مج3)
.4،1ـ،سابؽصدرالالم(4)
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رفذكرالمدفكالممكؾالذيفاىتمكابياحتىالعصرالذمتكاجدبو،ثـتطرؽإلىخططمص
كتابالمقريزم احتكاه أفتتطرؽبالتفصيؿإلىما كاليمكفلمباحثة بكؿتفاصيميا المصرية
كلكنياستكتفيعمىسبيؿالمثاؿبذكرمااىتـبوالمقريزم،فعندماذكرالقاىرةفإنوأبدعفي

جغرافيةعندعرضيافمفالسيؿلمقارئأفيتخيؿصكرتياأكيرسـلكحةفنيةعنياأكخريطة
قراءةكتابالخطط،حيثتحدثعفجغرافيةالقاىرةكمكقعياكحدكدىاكأسكارىاكبدءنشأتيا
كربطكدكركقصكركمساكف كمدارسكزكايا تحتكيومفجكامعكمساجد بما كمراحؿتطكرىا
كفنادؽ كخانات كحارات كسكيقات كأسكاؽ كقياسير كحمامات  كحدائؽ كبساتيف كمتنزىات

كدكاكي كمقابرف كرياض كسكاف كخمجاف(1)كبرؾ كقناطر كأزقة كدركب كطرؽ كخطط ،
يكتًؼبذكرالمظاىرالحضاريةفيالمدينة كلـ كالمصانعكالجسكركالسجكفكالجزركرحب،
يفسر القاىرة بؿفيكؿمكضعمفمكاضع كدينية، كاجتماعيةكعمرانية اقتصادية مفحياة

الحديثعفحاراتا فعند معالميا،كيحمؿ، كأىـ كمكقعيا أسبابتسميتيا يتطرؽإلى لقاىرة
ىي كما برجكاف؟ ىك كمف تنسب، مىف إلى كضح برجكاف حارة عف تحدث عندما فمثبل:
الحياة عف يعطيالقارئصكرة مما ككيؼانتيت؟ حياتو؟ ككيؼبدأ الكظائؼالتيتقمدىا؟

.(2)السياسيةكاالجتماعيةفيتمؾالفترة

ذكراألشخاصفمامفمعمـمفمعالـالمدينةمفحيأكحارةأكشارعإالكلـيكتًؼب
كتطرؽإلىتاريخوكمؤسسوكماحؿفيومعالزمف،كمامفمدينةإالكيتطرؽإلىماحدث
القارئ فجعؿ فأبدعفيالكصؼكالكتابة ، اجتماعية أك أكتاريخية مفأحداثسياسية فييا

تعة،كبعيدةعفالممؿفعندالتحدثعفأبكابالقاىرةتحدثعفيتنقؿمعوفيكتابوبصكرةمم
بابالفتكح،كالقائدالذمبناهأميرالجيكشأبكالنجـبدرالجمالي،كتاريخيوكمياموفيكانتقؿ
إلى السمطاف إلى األكبئة إلى المجاعات إلى الحرب إلى القائد إلى الباب إلى المدينة مف

رالتمردإلىالجيكشلتجارةإلىالشارعإلىمظاىرالفسادإلىمظاىالمراكبإلىالجنكدإلىا
.(3)إلىالكزارة

ثـتحدثبالتفصيؿعفالحياةالسياسيةمفالدكاكيفكالقضاءكالجيشكالخبلفةكالكزارة
كمكاكبالخميفة كبيكتيـ كمياميـ كأجرىـ كلباسيـ الكزراء، كرتبة الكزير، كمقر الخميفة كمقر

التيكأكقاتخر كنكعاألقمشة كلباسو كأمبلكو كاحتفاالتو كخطبو كخزائفقصكره كجوكقصكره
                                                             

.9،944،ـعتبار،المقريزمكاعظكاال(الم1)
.0-6،6،ـسابؽالمصدرال(2)
.986-9،961،ـصدرنفسوالم(3)
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يرتديياككيؼيختاركزرائوككيؼيعاقبيـ،كمكاسـأعيادالخمفاء،ثـينتقؿلمحديثعفعامة
الشعبمفمسمميفكييكدكنصارلكدكرالعبادةعندىـكعاداتيـكتقاليدىـ،كأخبلقيـكعبلقتيـ

حاكمةفتطرؽلممساجدكالجكامع.بالطبقةال

كتطرؽلمييكدكالنصارلكأصميـكأصؿدياناتيـكذكركنائسالييكدبالتفصيؿ،كذلؾ
كنائسكأديرةالنصارلبالتفصيؿ،كأعيادىـكركزفيكتابوعمىمصرفيالعصرالفاطمي،

 الزراعة عف فتحدث االقتصادية الحياة عف كتحدث عنيـ، تفصيميان عرضان كالصناعةفقدـ
كالتجارةكاألسكاؽكمصادرالدخؿفيمصر،كتحدثعفالحياةالعسكريةفتحدثعفالجيكش

كالعساكركالقادةكالحركبالتيتعاقبتعمىمصر.

التاريخية، بكؿصكرىا كعرضمصر المعمكماتكدقتيا، بغزارة أثرلالمقريزمكتابو
كا كالدينية كاالقتصادية االجتماعية الحياة دقيقةفصكر بصكرة كالجغرافية كالعسكرية لسياسية

تثرمالباحثيفبحيثيعدكتابومرجعالكثيرمفالباحثيفكالدارسيففيمجاؿالتاريخكالجغرافيا
كاالقتصادكاالجتماع.


 حقيقة انتساب كتاب )المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واألثار( لممقريزي:

يكتاب)الضكءالبلمع(لمسخاكم،اتيـالسخاكمأثناءاالطبلععمىترجمةالمقريزمف
،كاتيـ(1)المقريزمفيأكثرمفمكضعبالسرقةاألدبية،حيثنسبكتاب)الخطط(لؤلكحدم

.(2)!المقريزمبأنواطمععمىمسكدةكتاباألكحدمكأضاؼإليياتعديبلتبسيطةكنسبوإليو
المقريزمبسرقة شيخنالناكتاب)الخطط(:"قاؿكقاؿالسخاكمفيكتابآخرمتيمان

بعضو،بيضكافبؿاألكحدمالحسفبفاعبدبفأحمدالشيابلجارهمسكدةبوظفرأنو
العسقبلني،(3)لنفسو"كنسبيازياداتعميوكزادفأخذىا حجر ابف بشيخو السخاكم كيقصد ،

يخ،كصنؼمسكدةكبيرةككررذلؾمرارانكأثناءترجمتولؤلكحدمذكربأفاألكحدماىتـبالتار

                                                             

ألكحدم:ىكاحمدبفعبدابفطكغافاألكحدم،مؤرخكأديبكعالـفيالقراءاتكاألدب،لوكتاب(ا1)
(.6/478بخططمصر،نيؿاألمؿ،ابفشاىيف،)ج

.4/66البترالمسبكؾ،السخاكم،ج(2)
.960صالسخاكم،(اإلعبلفبالتكبيخ،3)



40 

إالأفالمقريزمسمبيا يتحدثفيياعفمصركالقاىرةكأخذتمنوجيداككقتانكبيضبعضيا
.(1)كنسبيالنفسو

لكفالسخاكميناقضنفسوفيكتابوحيثاتيـالمقريزمبالسطكعمىكتاباألكحدم
كبالتق بحسفالخمؽ، لوبحسفكفينفسالكقتيثنيعمىأخبلؽالمقريزمكيصفو يكيشيد

كبراعتوكعبقريتوفيكتابةالتاريخ،بحيثكافعبادتوكاجتيادهفيالعبادةكاتباعسنةالنبي
لكثيرمفالباحثيفكالدارسيففيعصره ،كذلؾتناقضكاضح!فكيؼيجمعالمقريزم(2)ممجأ

بيفصفتيفمتناقضتيفذكرىاالسخاكمفينفسالكقتالسرقةكحسفالخمؽ؟
قالوالسخاكمبأفالمقريزمسيطركما أفابفحجرالعسقبلنيلـيذكرفيكتبوما

عمىمسكدةالخطط،بؿامتدحالمقريزمفيأكثرمفمكضعكلـيأًتعمىذكرسيرتوبأم
سكء،بؿكصؼالمقريزمباإلماـاألكحدكأنواستفادمفكتبوفيالتاريخكثيران،كذكرفيأكثر

م فيكتابو المقريزممفمكضع عف نقمو كصديقو(3)ا بصاحبو كيصفو كصؼ(4)، أنو كما ،
"إمامان بأنو: حسفالسنةألىؿمحبانخيران،دينانضابطانمتقنانمفننانبارعانالمقريزم ...

ركاه(5)الصحبة" ما مع تمامان تتناقض المقريزم بحؽ العسقبلني حجر ابف شيادة كتمؾ ،
السخاكم.

تبلميذالمقريزملـيذكرشيئانعفكتاباألكحدم،بؿأكدفيكماأفابفتغرمأحد
ترجمةالمقريزمعمىأفكتاب)المكاعظكاالعتبار(مفتصانيؼالمقريزمككصفوبأنوكتاب
فيغايةالحسف،كلـيذكرأفالمقريزمسمبومفاألكحدم،فمككافالمقريزمقدسطاعميو

فابفتغ لممقريزمفحسببؿكافيكثرمفلذكرابفتغرمذلؾفيكتابو، رملـيكفتمميذان
ذلؾ إلى يتطرؽ لـ لكنو المقريزم، يكتبو بعضما كيصحح عممو، مف كاالستفادة مجالستو
في السخاكم تناقضرؤية التي الحسنة الصفات مف بالكثير كصؼالمقريزم بؿ المكضكع

.(6)سيطرةالمقريزمعمىكتاباألكحدم

                                                             

.4/610(الضكءالبلمع،السخاكم،ج1)
.9/91،جسابؽالمصدرال(2)
.6صابفحجرالعسقبلني،(رفعاإلصر،3)
.71،صسابؽالمصدرال(4)
.1/488(إنباءالغمر،ابفحجرالعسقبلني،5)
.4/140(المنيؿالصافي،ج6)
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ترجمةالمقريزملؤلكحدمفيكتابودليبلنمؤكدانعمىأفالمقريزمربمااتخذالسخاكم
نسبمسكدةالخططلؤلكحدمحيثقاؿالمقريزمعفاألكحدم:"...كاستفدتمنوكثيرانفي
التاريخ،كأعاننيابمسكداتمفخطوفيخططالقاىرةضمنتياكتابيالكبيرالمسمىبكتاب

.(1)ططكاآلثار"المكاعظكاالعتبارفيذكرالخ

لممقريزمعفمانقمومفسابؽكيرلالمستشرؽالركسيكراتشككفسكيأفاالعتراؼال
مسكدةاألكحدميخفؼمفكطأةاتياـالسخاكملممقريزم،فالمقريزمتحدثبصريحالعبارةما
ٍتكتابوالخطط، أثرى لؤلكحدممفمعمكماتفيمسكدتو ىكمديفبو نقموعفاألكحدمكما

(2)تساءؿكراتشككفسكيأيفتقعالسرقةكعدـاألمانةفيىذاالمكضعبعداعتراؼالمقريزم؟كي
،(3)كخاصةأفالمقريزمفيمقدمتوأقربأفأحدمصادركتابوكانتالنقؿمفالعمماءاآلخريف

السرقة بيف شاسع فالفرؽ كصدقو، بأمانتو يقر العكس عمى كبؿ بالمقريزم يقدح ال كذلؾ
اع،كمافعموالمقريزمىكاالنتفاعمفمسكدةاألكحدم.كاالنتف

كترلالباحثةمفخبلؿحديثالمقريزمعفمسكدةاألكحدمأفمسكدةاألكحدمربما
الجمع المقريزمبصيغة حيثيذكرىا العممية، مادتيا في مترابطة كغير كمتناثرة كانتقميمة

حدثبمسكداتكليسبمسكدةممايشيرإالأف،ت(4)فيقكؿ"كأعاننيابمسكداتمفخطو..."
تمؾالمسكداتقميمةمقارنةبكتابوالضخـالذمكصفوقائبلن:"كضمنتياكتابيالكبيرالمسمى

الخططكاآلثار" فيذكر مسكدات(5)بكتابالمكاعظكاالعتبار يدؿعمىصغرحجـ كذلؾ ،
لقميؿفقط.األكحدمبالنسبةلكتابالمقريزم،أمأنولـينقؿسكلا

سنة األكحدمكلد أف كتكفي(6)ـ(4610/ق674)كما أما(7)ـ(4198/ق844)سنة، ،
 سنة تكفي فإنو أربعة(8)ـ(4114/ق811)المقريزم األكحدم بعد عاش المقريزم أف أم ،

كلكنو قصير كقت في كاالعتبار( )المكاعظ كتابو مادة المقريزم يجمع كلـ عامان، كثبلثيف

                                                             

.4،487المقريزم،ـ(دررالعقكدالفريدة،1)
.4/181(تاريخاألدبالجغرافيالعربي،ج2)
.4،8(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
.4،487(دررالعقكدالفريدة،ـ4)
.4،487،ـسابؽ(المصدرال5)
.4،481(المصدرنفسو،ـ6)
.4/610(الضكءالبلمع،السخاكم،ج7)
.9/91،جسابؽ(المصدرال8)
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كثيرةحيثتحدثالمقريزمفيمقدمتوأنومكثأعكاماكثيرةفيكتابةكتاباستغرؽأعكامان
ماكافيذكرالمقريزمفيكتابوأحداثانحدثت الخططكجمعمادتومفمصادركثيرة،ككثيرا

.(1)بعدكفاةاألكحدمبسنكات

لىكأكضحالمقريزممفخبلؿكتابو)المكاعظكاالعتبار(بعضالتمميحاتالتيتشيرإ
تاريخبدءتأليؼكتابوحيثفيمعرضحديثوعفمكقعمدينةالفسطاطأشارإلىعمكدقياس

،كمفخبلؿكتابوأيضاناتضحت(2)(ـ4146ق/899)النيؿأنومكجكدحتىيكمناىذاأمسنة
فيالمدةالزمنيةالتياستغرقياالمقريزمفيكتابةكتابو،كآخرتاريخدٌكنوالمقريزمفيكتابو،ف

معرضحديثوعفجامعقيدافأشارإلىأنوتمتتكسعةالمسجدعمىيدالشيخاألزرارمالذم
.(3)(ـ4119ق/816)تكفيسنة

كمفخبلؿالكتابنفسوتتضحالمدةالزمنيةالتياستغرقياالمقريزمفيكتابةكتابو.

قبؿتسعةفبليعقؿأفيككفالمقريزمنقؿتمؾالمعمكماتعفاألكحدمالذمتكفي
يذكر كاف ما غالبان المقريزم أف كخاصة كاالعتبار(، )المكاعظ تأليؼكتاب بدء مف أعكاـ

الذم،(4)أحداثامعاصرةحدثتبعدكفاةاألكحدم،مثؿ:تكسعةالمسجدعمىيدالشيخاألزرارم
مكالكثير،فكيؼيككفالمقريزممتيمانبسرقةكتاباألكحد(5)تكفيسنةثمانمائةكثبلثكأربعيف

بعدكفاةاألكحدم؟كتمؾالكقائعكالدالئؿتنسؼتيمة مفأحداثكتابالمكاعظدكفتاريخيا
السخاكم،كيتضحأفماذكرهالسخاكمعفالمقريزميعدتحامبلنعمىالمقريزم،كانتقاصانمف

السخاكم ألف غيرالنزيية، العممية المنافسة أك كافذلؾمفبابالغيرة ربما يترؾقدره، لـ
فرصةإالكىاجـفيياالمقريزمفقدسبؽكاتيموبقمةالمعرفةكالخبرةكضعؼالميارةفيكتابة

.(6)التاريخاإلسبلمي




                                                             

4،1لمكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(ا1)
.4،1،ـسابؽ(المصدرال2)
.1،911(المصدرنفسو،ـ3)
زرارم:عالـكأديبنشأفيحماهفيسكريا،كتنقؿفيالشاـكمصرتكلىكتابةاإلنشاءفيمصر،ثـ(اإل4)

.4/471عادإلىببلدهكلوعدةمؤلفات،البدرالطالع،الشككاني،ج
.1،911كاالعتبار،المقريزم،ـ(المكاعظ5)
.9/96(الضكءالبلمع،السخاكم،ج6)
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 تحقيق كتاب الخطط ونسخو المنشورة:

لممقريزم، كاالعتبار( )المكاعظ كتاب كتصحيح بتحقيؽ الباحثيف مف العديد قاـ
نسخمحقق كعدة طبعاتمنو تكفرتليا،كصدرتعدة التي النسخ بذكر الباحثة ستكتفي ة،

كالنسخةالتياعتمدتيافيمكضكعبحثيا،منو:نسخةمطبعةبكالؽ،كىيأكؿنسخةصدرت
4969كاممةلكتاب)المكاعظكاالعتبار(لممقريزم،صدرتعفمطبعةبكالؽفيالقاىرةسنة

،عمى(1)بدالرحمفقطةالعدكمـ،عمىيدمصححدارالطباعةالمصريةمحمدبفع4811ق/
،كقدأشارمصححالكتاببأفالكتابقد(2)نفقةالخكاجةرفائيؿعبيدزمفالكاليعباسباشا

نيسي،كأصبحتنسخوفيمصرنادرة،اليطمعكاليستفيدمنياأحد،باإلضافةإلىأنياتحتكم
المصححبأفبعضالكمماتعمىالكثيرمفالتحريؼكاألخطاء؛لذلؾقاـبتصحيحو،كاعترؼ

في إلييا التكقؼكأشار إشارة لتككف ىندية؛ بأرقاـ فرقميا كفيميا الكقكؼعمييا يستطع لـ
الحاشية،أمابعضالكمماتالتيصعبتعميوفأبقاىاعمىحاليادكفتغيير،كماأنوأكضح

اثنتيفنحكتصحيحفاتنياألسباب،لبعضإنوبأفبعضالنسخلـيطمععميياقائبلن:"...ثـ
،كيدؿذلؾعمى(3)الكتاب"ىذامفالثانيأٌكؿمفكمثميااألٌكؿ،الجزءأٌكؿمفممزمةكعشريف

الكثيرمفالنقصكعدـالكضكح؛لذلؾلـ أفالنسخةالتيصدرتعفمطبعةبكالؽيشكبيا
تعتمدعميياالباحثةفيكتابةمكضكعبحثيا.

ععدةمراتمعتمديفعمىنسخةمطبعةبكالؽ،فقدصدرتالعديدمفنسخالكتابكطب -4
 عمىنسخمنوطبعتعاـ كىينسخة9999عثرتالباحثة باألكفست، بطبعةجديدة ـ

 طبؽاألصؿمفالنسخةالتيصدرتعفمطبعةبكالؽ.

                                                             

(محمدبفعبدالرحمفقطكالعدكم:تعمـفياألزىركحصؿعمىشيادةعمميةكأصبحمدرساباألزىربرع1)
المغةالعربيةكفياألدبكافمجارينابوأدبالعصرفيالسجعكالصنعة،كلوشعرفيالمرتبة فيعمـك

المذىب،يقبؿعمىدرسوكثيرمفاألزىرييف؛لتمكنومفعمموكغزارهمادتو،ال كماكسطى،كافمالكيَّ
،بذؿفيياأعظـ المكتببمطبعةبكالؽ،فصححطائفةنمفالكتبالقيمةفيمختمؼالعمـك اختيرمصححن

با الشتياره العمماء؛ ثقة مكضع المصححة كانتكتبو الخطأ مف لتنقيتيا التصحيحالجيكد في لتحرم
ـ،األزىركأثرهفي4874-ق4989كالتدقيؽفيالناحيةالمغكية،كتكفرهعمىاستقامةالمعانيتكفيعاـ

.4/496جالنيضةاألدبيةالحديثة،الفقي،
.116-1/119(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ج2)
.116-1/119،جسابؽصدرال(الم3)
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كاآلثارالخططذكرفيكاالعتبار()المكاعظالمقريزمكتابعفنسخةـ4008سنةصدر -9
األم دار مطابع كمديحةعف زينيـ محمد قبؿ: مف قؽ كحي مدبكلي مكتبة نشرتو يف،

،لكفتمؾالنسخةلـتحتكعمىمقدمةتتعمؽ(1)الشرقاكم،كتـمراجعتومفقبؿأحمدزيادة
بالمحققيفيكضحكفماأضافكهلمكتابمفتصحيحاتكتعديبلت،كلكفمفخبلؿاطبلع

بالحكاشي مذيمة كجدتيا فقد النسخة عمى بعضالتكضيحاتالباحثة عمى تشتمؿ التي
عمييا اعتمد التي األصمية المصادر نحك كتكجييـ الباحثيف تساعد التي كالتفسيرات

 الكتاب،كلكفتمؾالتكضيحاتكانتقميمةكبسيطة.

الفرنسيجاستكففييت -6 بيف(2)قاـعالـاآلثاركالمؤرخ ،بترؾإنتاجعمميكبيرتنكعما
فقاـبتحقيؽكترجمةكتاب)المكاعظكاالعتبار(فياآلثاراالسبلميةكالتا ريخاإلسبلمي،

 مف الممتدة الفترة في كالثاني األكؿ الجزء كترجـ فحقؽ كاآلثار، الخطط ـ4044ذكر
ـ،4091ـإلى4099ـ،ثـحقؽكترجـالجزءالثالثكالرابعفيالفترةالممتدةمف4046

حقؽالكتاببشكؿنقدمكعمؽعميوتعميقاتـ،ك4096ثـحقؽكترجـالجزءالخامسعاـ
،كتحقيؽكتاب(3)فيغايةالفائدةكالدقة،فكافأعظـأعماؿفييتفيالتحقيؽكالترجمة

كمية في كالتركية فييتفيأفيتكلىكرسيمدرسلمعربية ساعد كطباعتو  )الخطط(
 .(4)اآلداببجامعةليكف

1-  المكاعظ كتاب مف جديدة محققة نسخة لمتراثصدرت الفرقاف مؤسسة عف كاالعتبار
السيد،كالذمبذؿ(ـ4001ق/4147)اإلسبلميفيلندفسنة الدكتكرأيمففؤاد ،حققيا

منقطعالنظيرإلخراجالكتاببأفضؿكأدؽنسخة،كيبدكأنومكثفييا كبيران جيدان فييا
،كالمجمد(ـ4001ق/4147)سنكاتطكيمةحيثكانتطبعةالمجمداألكؿقدصدرتعاـ

عاـ صدر كاألخير كالجيكد(ـ9991ق/4191)السادس الكبير الجيد عمى يدؿ مما ،
التي النسخ مفأفضؿ السيد أيمففؤاد الدكتكر نسخة كتعد المحقؽ، التيبذليا الجبارة
اعتمدتالباحثة كقد كتابالمكاعظكاالعتبار، تحقيؽكنشر في كأصحيا قدمتكأدقيا

حققياأحمدفؤادالسيدفيكتابةبحثيا،كذلؾلعدةأسبابأىميا:عمىتمؾالنسخةالتي
لممقريزم،كالتيكانتمتكاجدة كتاب)الخطط( أفالدكتكرأيمفالسيدعثرعمىمسكدة

                                                             

.4،المقدمة،يزمالمكاعظكاالعتبار،المقر(1)
.166(مكسكعةالمستشرقيف،بدكم،ص2)
.167،صسابؽالمصدرال(3)
.166ص،المصدرنفسو(4)
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لكؿاألخطاء التعديبلتكاإلضافاتكالتصكيبالكامؿ الكثيرمف عمييا بإستنبكؿككجد
ك بكالؽ، التيتسربتإلىمطبعة تمؾالتصحيحاتكانتبخطالمقريزمنفسو،كاألكىاـ

في كبيران كتختمؼاختبلفا لممقريزمعفكتابو، األكؿ التصكر تمثؿ النسخة ككانتتمؾ
 .(1)الترتيبكالمصادركحجـالمعمكماتعماقدمتونسخةبكالؽ

باإلضافةإلىقياـالمحقؽبعدةرحبلتإلىاستانبكؿكباريسكلندفكليدف؛لمحصكؿ
نس كالتصحيؼعمى كالسقط التحريؼ عمى تحتكم التي النسخ كاستبعاد المقريزم، كتاب خ

المكجكدةفيطبعةبكالؽ،كذلؾيدؿعمىدقةالمحقؽكجيدهالكبيرفيتحقيؽالكتابكتقديمو
بصكرتواألصمية،باإلضافةإلىمنيجالمحقؽالدقيؽفيالتحقؽمفالمخطكطات،كالتأكدمف

األخطا مف التيسبلمتيا األحكاـ مف الكثير في النظر عادة كا  معمكماتيا، كالتحريؼكدقة ء
بنيتاعتمادانعمىالطبعةالمغمكطةالتيصدرتعفبكالؽ.

باإلضافةإلىأفالمحقؽقاـبإرجاعالنصكصالتياستشيدفيياالمقريزمإلىأصميا
اجومفثناياالكتاب،كماسكاءكافالمقريزمقدصرحبوفيكتابوأكاستطاعالمحقؽاستخر

قاـالمحقؽبتحديدأماكفالمناطؽالتيذكرىاالمقريزمفيكتابوبدقة،كماحؿبدالنمنياإف
.(2)كانتأثارىاقدأزيمت

ثباتالنقكشكالكتاباتالتاريخيةالمنقكشة كماقاـالمحقؽبشرحبعضالمصطمحات،كا 
فيالنصأكاعتمادانعمىماشاىدهالمقريزم،كماعمىالمعالـاألثرية،سكاءكانتمكجكدة

التيتكضح الفتكغرافية كالمخططاتكالصكر الحديثة، المساحية بإلحاؽالكتاببالخرائط قاـ
صحيحة عممية نشرة كأكؿ كاالعتبار( )المكاعظ كتاب قدـ المحقؽ أف كما بعضالمعالـ،

المن كأتميا النسخ أصح عمى معتمدان لمكتاب بخطوككاممة كتبيا كالتي المؤلؼ، عف قكلة
المؤلؼ بالمصادرالتياعتمدعمييا ،تمؾاألسبابدفعتالباحثةالعتمادالنسخة(3)كمقابمتيا

المحققةعمىيدالدكتكرأيمفالسيدفيمكضكعبحثيا.





                                                             

.6،41(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.1،41،ـسابؽالمصدرال(2)
.41-1،41،ـصدرنفسوالم(3)
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 : الثالث المبحث
 الكتاب تأليف في المقريزي منيج

فيتأليؼ كاضحان المقريزممنيجان يشرحفييااتبع رائعة بمقدمة كتابو بدأ فقد كتابو،
بحيث يتعمؽبكتابو لتأليؼكتابوككؿما الذمرسمو كمنيجو كخطتو كآرائو بالتفصيؿأفكاره

يقدـلمقارئصكرةكاضحةالمعالـعفالكتاب.

أواًل: منيج المقريزي في التعامل مع مصادر كتاب )المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط 
 :واآلثار(

اعتمدالمقريزمفيبناءكجمعمادةكتابوعمىثبلثةأنكاعمفالمصادركىي:النقؿ
مفالمصادرالمكتكبة،كالمشاىدةكالمعاينةكالركايةالشفكيةممفسبقكه،كىذاماكضحوفي

فإني " حيثقاؿ: كتابو فيالمصنفةالكتبمفالنقؿكىيأنحاء،ثبلثةفيوسمكتمقدمة
، .(1)كرأيتو"عاينتولماكالمشاىدةالناس،كجمةالعمـشيخومفأدركتعمفركايةكالالعمـك

 النقل من المصادر المكتوبة:  .1

المقريزمفيجمع عمييا التياعتمد المصادر أكثر ىيمف المكتكبة المصادر تعد
الذمنقؿعنو إلىالمصدر قكلو أفيسند المصادر فيالنقؿمف ككافمنيجو كتابو، مادة

بفاعبدبفاعبيدفيذكراسـالمؤلؼكاسـالمصدرنفسوالذمنقؿعنومثؿقكلو:"قاؿ
فياألسكانيٌسميـبفأحمدبفاعبد،ككقكلو:"قاؿ(2)كالممالؾ"المسالؾكتابفيخرداذبو
.(3)النكبة"أخباركتاب

ىنكعكاحدمفالمصادر،امتازتمصادرالمقريزمفيكتابوبالتنكع،فيكلـيعتمدعم
مففف فيالمجاالتكافة، المختمفة المصادر عمىالنقؿمف كتابو فيتجميعمادة فاعتمد
كأدب،كرحبلت،كجغرافيا،كتاريخ،كطب،كفمسفة،كالحديث،كالفقو،كالعقائد،كالسِّير،كالفبلحة

الذكركليسالحصرسكؼكغيرىاالكثير،إضافةإلىكتبالتاريخبأنكاعياكافة،كعمىسبيؿ
تعرضالباحثةبشكؿمكجزبعضالمصادرالمتنكعةالتينقؿعنياالمقريزم،فمفالمصادر
البفسيده، العرب( فيلغة كالمحيطاألعظـ المقريزمكتاب)المحكـ التينقؿعنيا المغكية

                                                             

(4/8.)مج4،8ـ(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،1)
.4،100ـ،سابؽالمصدرال(2)
.4،146،ـالمصدرنفسو(3)
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الربط )الصحاحفي،ككتاب(1)استعافبوعندتفسيرهبعضالمصطمحات،مثؿ:عرضولمفيـك
 المغة(البفالجكىرم،ككتاب)ليسفيكبلـالعرب(البفخالكيوفيمعرضحديثوعفمفيـك

كتاب(2)مصر ضمنيا: مف كثيرة، فيي المقريزم عنيا نقؿ التي األديبة المصادر أما ،
،ككتاب)السكانحاألدبيةفيمدائحالقنبية(لمحسفبفمحمدبفأبي(3))األغاني(لؤلصفياني

،كمفضمفكتبالحديثالتينقؿعنيا:كتاب)صحيحالبخارم(ك)صحيح(4)البقاءالعكبرم
القرآف(5)مسمـ( كتابتفسير مثؿ: كذلؾنقؿعفكتبالتفسير، مفكتبالحديث، كغيرىا ،
)األحكاـ(6)لمرازم الماكردم ككتاب سبلـ، البف )األمكاؿ( كتاب مثؿ: فقيية، ككتب ،

،ككتب(8)بالصكفيةكالتصكؼ،مثؿ:كتاب)عكارؼالمعارؼ(لمسيركردم،ككت(7)السمطانية(
ألرسطكطاليس العمكية( كتاب)اآلثار مثؿ: كتاب)القانكففي(9)الفمسفة ككتبالطبمثؿ: ،

،ككتبمتخصصةفي(11)،ككتباألنسابمثؿ:كتاباليمذانيلؤلنساب(10)الطب(البفسينا
،كنقؿعفكتبالسير،مثؿ:(12)لفبلحةالنبطية(البفكحشيةالزراعةكالفبلحة،مثؿ:كتاب)ا

،كنقؿعفكتب(13)كتابعبدالممؾبفحبيبالسمميككتابو)سيرةاإلماـالعادؿفيماؿا(
.(15)،كرحمةابفجبير(14)الجغرافياكالرحبلت،مثؿ:كتاب)المسالؾكالممالؾ(البفخرداذبة

كتبالتاريخالتينقؿعني لكثرتياأما المبحث؛ فيىذا المقريزمفيصعبحصرىا ا
كتنكعيا،فالمقريزملـيترؾكتابانمفكتبالتاريخإالكاطمععميوكأثرلكتابوبو.

                                                             

.1،606ـالمكاعظكاالعتبار،المقريزم،(1)
.4،17،ـسابؽال(المصدر2)
.6،118،ـالمصدرنفسو(3)
.6،148،ـالمصدرنفسو(4)
.4،917ـ،نفسو(المصدر5)
.4،146(المصدرنفسو،ـ6)
.4،979(المصدرنفسو،ـ7)
.1،606ـسو،(المصدرنف8)
.4،409(الصدرنفسو،ـ9)
.4،471(المصدرنفسو،ـ10)
.4،147(المصدرنفسو،ـ11)
.4،149(المصدرنفسو،ـ12)
.6،191(المصدرنفسو،ـ13)
.411(المصدرنفسو،ـ،14)
.4،198(المصدرنفسو،ـ15)



48 

تنكعتطرؽالمقريزمفيذكرالمصادرفمفطرقوفيالنقؿمفالمصادر:

عمرالكندمفيكتابقياـالمقريزمبذكراسـالمؤلؼكعنكافالكتابمثؿقكلو:"كأنشدأبك -أ
الحكـفي(1)أمراءمصر..." ابفعبد الرحمفبفعبد عبد القاسـ قاؿأبك " ،كقكلو:
.(2)كتابفتكحمصر"

كقاؿ -ب " قكلو مثؿ الكتاب: عنكاف ذكر دكف الكتاب مؤلؼ اسـ المقريزم ذكر
.(4)""كقاؿابفعبدالظاىر:كىذاالذمرأيناعميوممككنا.(3)ياقكت..."

ذكر -ت " المؤلؼمثؿقكلو: عجائبكتابفيذكرالمقريزمعنكافالكتاب،معإىماؿاسـ
.(5)الماجزيات"كغرائبالحكايات

اإلشارةإلىمجيكؿ،فبليذكرالمقريزماسـالمؤلؼكالعنكافالكتابمثؿقكلو:"كيذكر -ث
 .(6)مكتاىـ"يدفنكفككنكايلـاألٌكؿالدىرفيالناسأفالمتقادمةباألمكرالعنايةأىؿ

 االطبلع،مفخبلؿ كاسع كاف أنو المقريزميتضح عنيا نقؿ التي المصادر عمى االطبلع
غزيرالمعرفة،كثيرالقراءة،دقيقانفينقؿمعمكماتو.

تنكعتطرؽالنقؿعفالمصادرعندالمقريزم،فييتنقسـإلىنكعيف:

 كماىكمفمصدرهاألصمي.النقؿالحرفيعفالمصادر،أم:نقؿالنص -أ

النقؿمنيابصياغتوالمغكية،أم:أنويعيدصياغتيالغكيانبأسمكبولكفالمادةالعمميةالتي -ب
.(7)يحتكيياالنصمنقكلةعفالمصادر

 المشاىدة والمعاينة .2

كانتالمشاىدةمفضمفالمصادرالتياعتمدعميياالمقريزمفيتأليؼكتابوكىذا
ثناءاالطبلععمىكتابو،فكافكثيرانمايدكفماشاىدهفيقكؿفيمعرضحديثوكافكاضحانأ

                                                             

.1،886المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(1)
.1،817،ـسابؽال(المصدر2)
.1،818(المصدرنفسو،ـ3)
.6،618(المصدرنفسو،ـ4)
.4،84،ـالمصدرنفسو(5)
.1،817(المصدرنفسو،ـ6)
.461(المقريزممؤرخان،عزالديف،ص7)
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"فإني النيؿ: نير مصب عف(1)البحر"فيالنيؿمصبشاىدتعف حديثو عف كقكلو ،
إلى يضاؼ مما الصعيد بببلد المراعي كأدركنا " المراعي: عمى تفرض التي الضرائب

إلى أضاؼ المقريزم أف كما كتاباتاإلقطاعات"، مف مصر آثار عمى شاىده ما مصادره
األسطرتأٌمؿمدكنة،كتمؾالكتابةالمكتكبةعمىبابزكيمةأحدأبكابالقاىرة،حيثقاؿ:"كمف

المستنصر،كالخميفةالجيكش،أميراسـفييايجدفإنوخارجو،مفأعبلهعمىكتبتقدالتي
.(2)بنائو"كتاريخ

  الرواية الشفوية .3

سمع ما تخصىك تاريخية ركايات مف عصره كعمماء شيكخو مف المقريزم و
المكضكعاتالمتعمقةبكتابومثؿقكلو:"لقدقاؿلناشيخناأستاذالزمافقاضيالقضاةأبكزيد

 الرحمفبفخمدكف..." :،كقكلو(3)عبد كلدتكمبةفيمستكقدحماـ..." كحدثنيقاؿ: "(4)،
،كمفخبلؿ(6)،كقكلو"أخبرنيمفشاىد..."(5)النعماف..."كقكلو"قاؿليالقاضييعقكببف

المقريزميتضحأفالمقريزمكافمثابران التيكافينقميا الشفكية لمحصكؿعمىالعمـالركاية
ييتـبأىؿالعمـكيستفيدمفخبرتيـكعمميـكيحرصعمىالكصكؿإلييـكاالستفادةمنيـ.

 مل مع الرواية التاريخية: ثانيًا: منيج المقريزي في التعا
 الشمولية في سرد الرواية التاريخية: -1

الركاياتالتاريخيةبالشمكلية،فيكلـيكتؼفيامتازمنيجالمقريزمفيالتعامؿمع
ركاية مف أكثر ذكر بؿ لمحدث، كاحدة تاريخية ركاية بذكر كاألحداث المكاضع مف الكثير

ليضعيالؤلحداثالتاريخيةفقدجمعركاياتومف مصادرمختمفةكمتباينةكعرضيافيكتابو،
محتكل تقديـ فحرصعمى الحدثالتاريخي، إلىمكضكعية انتقاصيسئ القارئدكف أماـ
تطرقو عند منيا: مكاضع فيعدة الشمكلية منيج برز كقد بشكؿمتكامؿ، التاريخية الركاية

                                                             

.4،410(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.9،969،ـسابؽ(المصدرال2)
.1،094ـ(المصدرنفسو،3)
.1،876،ـفسوالمصدرن(4)
.4،167،ـالمصدرنفسو(5)
.4،167،ـالمصدرنفسو(6)
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،ككذلؾقد(1)صبجيشولفتحمصرلقضيةالفتحاإلسبلميلمصركركاياتتكجوعمركبفالعا
العمماء مف الكثير فييا اختمؼ التي المتباينة الركايات جميع سرد حينما بالشمكلية اتسـ

.(2)كالمؤرخيفحكؿفتحمصرإذاكافذلؾالفتحصمحانأكعنكة

 تحميل الرواية التاريخية وتصويب أخطائيا:  -2

 فمـ التاريخية، الركاية بمحتكل المقريزم مفاىتـ تحتكيو كما عبلتيا عمى يأخذىا
تناقضكخطأبؿذكرالركايةكماىيثـحممياكقاـبمناقشتياثـصححاألخطاءالتيتكجد

"قاؿ قاؿ: حيث اليانسية، الحارة عف حديثو أثناء ذلؾ كظير الركاية :الظاىرعبدابففي
الجيكشبأميرالممقبالديفالحافظكزيرليأنسمنسكبةأظنيازكيمةبابخارجاليانسية
ككافبيانسكيعرؼاإلسبلـسيؼ األميرفصدألنوالفاصدكسٌميالجنس،أرمنيٌالفاصد،
(3)مات..."حٌتىفصادهمحمكالكتركوالحافظبفحسف

لـيكتؼالمقريزمبسردركايةابفعبدالظاىرعمىماىيعميو،بؿقاـبتحميؿما
الخبرحيحجميعاألخطاءالكاردةبركايتوكالتالي:حيثقاؿ:"كىذاركاهابفعبدالظاىركتص

أكىاـفيو

بمٌدةىذايانسقبؿاليانسيةكانتكقدالكزير،ليانسمنسكبةاليانسيةجعؿأنومنيا
نماكذلؾ،كليسفصادة،مفماتالحافظبفحسفأفاٌدعىأنوكمنياطكيمة، ماتكا 

مسمكما،

سعيدأبكبالسـقتموتكلىالذمبؿكذلؾ،كليسفصدهتكٌلىأنسيأفزعـأنوكمنيا
.(4)فرقة..."ابف

مؤرخ كأنو كمؤرخ عبقريتو عمى يدؿ المقريزم اتبعو الذم لمركاية التحميمي المنيج
فيتصكيب إلىمنيجو باإلضافة المؤرخكففيعصره، اتبعو فالمنيجالتحميميقمما متميز،

يتوكاطبلعوالكاسععمىالتاريخ،كقدرتوعمىنقدالركايةكتقديـرؤيةالركايةيدؿعمىمكسكع
صحيحةليا.

                                                             

.49-9،44المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(1)
.98-9،91،ـسابؽال(المصدر2)
.9،16ـصدرنفسو(الم3)
.9،16،ـالمصدرنفسو(4)
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إظيار شخصية المؤرخ في التعامل مع الروايات التاريخية التي نقميا عن المصادر  -3
  المختمفة:

أثناءسردالمقريزملمركاياتكاألحداثالتاريخيةالمختمفةحرصالمقريزمعمىأفتككف
تاباتوالتاريخيةتيبرزشخصيتو،كتظيررأيوكعكاطفوفيالكثيرمفاألحداثلوبصمةفيك

التاريخية،حتىلكلـيقـبتحميمياكمناقشتيا،فقدذكربعضالعبلماتالتيتكضحكجيةنظره
فعندذكرالعديدمفالمكاقؼالتاريخيةكافالمقريزميبدم فياألحداثكالركاياتالتاريخية،

دةطرؽ،منيا:عدـالتسميـبصحتياأكإظيارالدىشةكمفأمثمةذلؾ:عندحديثورأيوفييابع
إلىالسباععفبطريرؾالنصارل)زخارياس( لقائو كا  اباعتقالو بأمر الحاكـ الخميفة كقياـ

فمـتضرهفيمازعـالنصارل"،كذلؾيدؿعمىأفالمقريزمتؤذه،فقاؿ:"كادعائيـبأفالسباعلـ
.(1)مـبصدؽتمؾالركايةلكنونقمياعنيـلـيس

تعالىاعف " يقكلكنوقائبلن: كفيقكؿالنصارلأفالمسيحابفاأنكرالمقريزمما
،كذلؾيدؿ(3)،كعندتحدثوعفطريقةالقبطفيتنظيـأشيرالسنةكصفيابالخرافات(2)قكليـ"

يسردىامفكجيةنظربعضالطكائؼكالفرؽعمىأفالمقريزميسردالركاياتالتاريخية،لكنو
يقكلكفأكيعتنقكفمععدـتكجيوأمنقدليـأك كأصحابالدياناتكيكضحعدـقناعتوبما
اإلساءةلقناعاتيـكدياناتيـ،كذلؾيدؿعمىحسفخمؽالمقريزمكمكضكعيتوفيكتابةالتاريخ،

 مصر، كطنو تجاه عاطفتو إبراز عمى المقريزم حرص سكؽكما عف حديثو عند فمثبلن:
القصريفكعظمةذلؾالسكؽفيالعصرالفاطميكانييارهكخرابوبعدزكاؿدكلتيـ،عمؽبقكلو:

.(4)"كفيوإلىاآلفبقيةتحزننيرؤيتياإذاصارتإلىىذهالقمة"


 التحقق من صحة الرواية التاريخية:  -4

بؿحرصعمىالتثبتمفصحةفقط،التاريخيةلمركاياتناقؿمجردالمقريزميكفلـ
الركايةالتاريخية،كنقؿالصكرةالصحيحةعفالحدثالتاريخيأكالمعمـاألثرمكمايدكرحكلو
مفركايات،كيمثؿذلؾقكلوعمازعموعامةأىؿمصرعفتسميةالمسجدالمعركؼبػ)زرع

                                                             

.1،4996المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(1)
.1،4999،ـسابؽال(المصدر2)
.4،646(المصدرنفسو،ـ3)
.6،694،ـالمصدرنفسو(4)
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صحا مف النكل بزرع يسمى رجؿ قبر عمى بيني المسجد ذلؾ كبأف ا،النكل(، رسكؿ بة
ككصؼماقالوالعامةعفتسميةذلؾالمسجدبأنوافتراءككذب،كقدـالمقريزمتفصيبلنعف
كذبركاية ليكضح مصر؛ في دفنكا الذيف ا أصحابرسكؿ عف فييا بحث التي الكتب
العامة،كلـيكتؼبذلؾفقطبؿبحثعفإفكافىناؾقبربنيعميوالمسجد،كبحثعف

ةالحقيقيةلممسجدكسببياكركلالقصةالكاممةليا؛ليقدـصكرةصحيحةككاضحةعفالتسمي
.(1)صحةتسميةالمسجد

كمفاألمثمةاألخرلالتيتبرزدكرالمقريزمفيالتحقؽمفصحةالركاياتالتاريخية
كافاألعظـالنيؿأفكتزعـالفجؿ،مسجدالعاٌمةحديثوعفمسجد)الفجؿ(حيثقاؿ:"تسميو

الكذبالقكؿكىذابذلؾ،فعرؼالمسجدىذامكضعيغسؿكافالفجؿكأفالمكاف،بيذايمرٌ
النيؿأفعممتكمابنائيا،قبؿالقاىرةمكضععميوكافماالكتابىذافيتقٌدـكقدلو،أصؿ
يعرؼكافبويقـككافالذمأفأجؿمفالفجؿبمسجدعرؼأنوكبمغنيأبدا،ىناؾيمرٌكاف

.(2)بالفجؿ"
 إبراز العبر والعظات والدروس المستفادة من الروايات واألحداث التاريخية:  -5

لـيكتؼالمقريزمبتحميؿكتصكيبالكثيرمفالركاياتالتاريخيةكأحداثالتاريخ،بؿ
بكتابة المقريزم اىتـ أجميا مف كالتي كالعظات العبر تقديـ عمى التاريخ كتابة حرصفي

ذلؾفيمقدمتولمكتابكىيالسببالرئيسيبتسميةكتابوالمكاعظكاالعتبار،التاريخ،ككضح
كمفأمثمةحرصالمقريزمعمىتقديـالعبركالعظات،كظيرذلؾفيعدةمكاطف،مثؿقكلو

مفعندكفاةكدففالممؾالناصرمحمدبفقبلككفبعدممؾداـثبلثكأربعكفسنة:"فسبحاف
كحيدان،كدففطريحانكغسؿغريباماتاألرض،مفالمعمكرأعظـممؾىذايزكؿ،كاليحكؿال
"فاعتبر(3)األلباب"ألكليلعبرةذلؾفيإف الدجاجيف: سكؽ عف الحديث عند كقكلو بما،

بو،تسخرىزؤاذلؾحكايةتتخذكالمصر،أىؿفيوكافالذمالترؼحاؿعميؾقصصتو
.(4)المكاعظ"تنفعوالممففتككف



                                                             

.646-1،644(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،انظرـ1)
.1،694،ـسابؽ(المصدرال2)
.1،949(المصدرنفسو،ـ3)
.6،694،ـصدرنفسو(الم4)
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 لثًا: األسس التي قام عمييا منيج المقريزي في الكتابة التاريخية:ثا
 التنظيم والدقة في كتابة مادتو التاريخية:  -1

كدقيقان منظمان مؤرخان كاف بؿ التاريخية، كتاباتو في عشكائيا المقريزممؤرخان يكف لـ
ؾمفخبلؿينظـأفكارهكمعمكماتوكيصنفيافيالكتبحسبخطةكضعيامسبقان،كيتضحذل

)المكاعظ كتاب في المعمكمات تداخؿ عدـ إلى باإلضافة لكتابو، كضعيا التي المقدمة
لكتابو)المقفيالكبير(،كاألحداثالتي فالشخصياتالتياحتاجتلترجمةأحاليا كاالعتبار(،
تحتاجلتكضيحكشرحمفصؿليسمفصمبكتابالمكاعظكاالعتبارأحاليالكتبوالتيفصمت

تعالىاشاءإفاألحداث،كمافعؿعندحديثوعفسبلطيفالمماليؾحيثقاؿ:"كستقؼتمؾ
ذلؾلبسطكضعتقدإذأخبارىـ،كتعرؼكالجراكسة،كاألتراؾاألكرادمفممؾمفذكرعمى
الكبيرالتاريخكتابفيتراجميـكجردتالممكؾ،دكؿلمعرفةالسمكؾكتابسميتوكتابان

.(1)معناىما"فيسكاىماإلىبعدهتحتاجالمافييماتجديمافتطمبالمقفى،

خاصان أفردكتابان ككذلؾعندحديثوعفالكزراءكرتبتيـكركاتبيـ،أكضحلمقارئبأنو
العقكؿ،تمقيحسميتوالذمكتابيفيالكزراءسيراستقصيتلسيرالكزراءكقاؿفيذلؾ:"قد

.(2)فأنظره"اء،الكزرالجمةأخبارتنقيحفيكاآلراء
 األمانة العممية:  -2

حرصالمقريزمعمىاألمانةالعممية،كاتضحذلؾمفخبلؿإشارتولممصادرالتينقؿ
النص إلى يشير فإنو المصدر ذكر عف يغفؿ عندما حتى عنيـ، نقؿ الذيف كالشيكخ منيا

فكافمفمجيكؿ،فيحفظلمنصالتاريخيكماىكدكفأف ينسبولنفسو،التاريخيالمنقكؿكا 
كذلؾإذاكردفيالحدثالتاريخيأكثرمفركايةفإنويذكرىاجميعيادكفحذؼأكاختصار
كدكفانتقاءالركايةالتاريخيةالتيتتماشىمعتكجياتوكذكرهجميعركاياتفتحمصرعمىيد

.(3)القائدعمركبفالعاص





                                                             

.6،619،ـالمكاعظكاالعتبار،المقريزم(1)
.9،119ـ،سابؽالمصدرال(2)
.49-9،44،ـصدرنفسوالم(3)
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 الموضوعية والحيادية:   -3

بالم المقريزم المؤرخ كاضح،تميز بشكؿ كتابو في المكضكعية ظيرت فقد كضكعية
فعرضفيكتابواألحداثالتاريخيةكماىيدكفالتحيزلشخصأكطائفةأكجماعةأكديانة،
كالدليؿعمىذلؾ،ففيمعرضحديثوعفنصارلمصرذكربالتفصيؿمانزؿبيـمفشدائد

عبدبفاعبدمصركلي"لماكمصائبعمىيدكالةمصر،دكفتبريرفعمتيـحيثقاؿ:
مصر،عمىكاليتوفيأيضاشريؾبفقٌرةبوكاقتدلالنصارل،عمىاشتدٌمركافبفالممؾ
.(1)بمثميا"قبميايبتمكالـشدائدبالنصارلكأنزؿ

 االبتعاد عن التجريح والنقد الالذع:  -4

،(2)لدكلةكالعمماءلواشتيرالمقريزمبحسفالخمؽ،كباحتراـكتقديرالكثيرمفرجاؿا
كظيرذلؾمفخبلؿمؤلفاتالمقريزمفمفخبلؿاالطبلععمىكتابولـيشرأكيممحإلىأم
قد إساءة أم عف كيتغاضى كتابو، في ميذبان كاف بؿ الذـ، القذؼأك أك شخصباإلساءة

ني الممكؾ،ندعتعالىاشاءإفيحظىأفألرجكيتعرضليا،إذقاؿفيمقدمةكتابو:"كا 
.(3)..."كالصعمكؾالعاميٌطباععنوينبككال
 تحميل الظواىر ومعرفة أسبابيا ونتائجيا:   -5

معرفة عمى حريصان كاف كتابو في المقريزم ذكرىا التي التاريخية بعضاألحداث
ا بأمر الحاكـ فعمو عما حديثو أثناء ففي عمييا، ترتبت التي كاستخبلصالنتائج أسبابيا

كافمنيـكثيراأفنصارل،ذكرأسبابتردمأحكاليـكبطشالحاكـبيـحيثقاؿ:"كذلؾبال
فاشتدٌأمكاليـ،ككثرةأحكاليـالتساعكتعاظمكاكالكزراءصاركاحتىالدكلةأعماؿفيتمكفقد

.(4)الحاكـ"فأغضبلممسمميف،كمكايدتيـضررىـكتزايدبأسيـ







                                                             

.1،000،ـالمكاعظكاالعتبار،المقريزم(1)
.9/91(الضكءالبلمع،السخاكم،ج2)
.4،1(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
.1،4996،ـسابؽ(المصدرال4)
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 الشمول:  -6

المقريزم كضع كضعياعندما األسسالتي أحد الشمكؿ كاف الكتاب لتأليؼ خطتو
المقريزمفيعيفاالعتبار،فكتابالمقريزملـيقتصرعمىسرداألحداثالتاريخية،بؿاشتمؿ
كسياسية كاجتماعية اقتصادية حياة مف مصر في الحياة جكانب عرضجميع عمى كتابو

ياناتيـكالفرؽالدينيةفياألديافالسماكيةكدينية،كاشتمؿكتابوعمىذكرطبقاتالسكافكد
.(1)كذلؾماأكدهالمقريزمفيمقدمةكتابو

 التفرد في ذكر بعض األحداث:  -7

ذكرالمقريزمأففيكتابوبعضالمكضكعاتالتاريخيةالتيلـيجدىاالباحثفيأم
صرانية،مثؿ:كتابآخر؛بسببجيدالمقريزمفيجمعيامفمختمؼالمصادراإلسبلميةكالن

تجده ال ما األعياد ىذه خبر مف "كسأذكر قاؿ: حيث األقباط أعياد عف المقريزم حديث
(2)مجمكعانفيغيرىذاالكتاب،عمىمااستخرجتومفكتبالنصارلكتكاريخأىؿاإلسبلـ"

تجدهالماذلؾأنباءمفعميؾكذلؾبتفردهبركاياتخطمابيفالقصريفحيثقاؿ:"كسأتمك
.(3)كتاب"فيمجمكعا

 الحيادية في ذكر الحكام وعدم مداىنتيم:   -8

لـيكفالمقريزممؤرخانمداىناكمنافقانلمحكاـيمجدىـفيكتاباتومفأجؿمنصبأك
كظيفة،بؿكافحيادياننزييانفيكتاباتوالتاريخية،فترؾكؿالمناصبالتيعرضترغـإلحاح

ع أصٌر أنو إال التاريخالسبلطيفعميو، لكتابة كفٌرغنفسو المقريزم(4)مىرفضيا، قاـ ككما ،
األخبلقيكالسياسيفيبانتقادأحكاؿمجتمعوكالحككماتالمكجكدةفييا،فانتقدمظاىرالفساد

اليداـ،بؿالنقدالمجتمع، ليسالنقد فنقده يدؿعمىجرأتوكمكضكعيتوفيكتابةالتاريخ، ما
لصكرةالصحيحةالتييجبأفيككففيياالحدثبعدنقده.البناءفيكيعطيالقارئا

الذمالحبسكمثاؿعمىذلؾ:نقدالمقريزمألحكاؿالسجكففيمجتمعحيؽقاؿ:"كأٌما
يضيؽمكضعفيالكثيرالجمعيجمعأنوكذلؾالمسمميف،مفأحدعنديجكزالفإنواآلف،ىك

                                                             

.4،8الكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(1)
.4،146ـ،سابؽالمصدرال(2)
.6،84،ـصدرنفسوالم(3)
.4/146(المنيؿالصافي،ابفتغرم،ج4)
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المقريزمكيؼكانتالسجكفزمفالرسكؿ،كقبؿأفينتقدأحكاؿسجكف،كضح(1)عنيـ..."
.(2)كالغرضمفالسجف،كأنياكانتلمتأديب،فكافنقدهمفأجؿاإلصبلح

بشكؿ كتابو فخرج كتابو، تأليؼ في المقريزم عمييا استند التي األسس ىي تمؾ
مكسكعيكفريدلذلؾاعتبرالمؤرخكفأفالمقريزمىكمؤسسكزعيـمدرسةالخططفيالتاريخ

اإلسبلمي.

                                                             

.6،106ـ(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،1)
.6،106ـ،سابؽالمصدرال(2)



 

 

 

 















 الفصل الثاني:
 الفتح اإلسالمي لمصر والموقف منو
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  :المبحث األول
 األحوال العامة لمنصارى في مصر قبل الفتح اإلسالمي.



 أواًل: التعريف بالنصارى 
،أطمؽعمييـاسـالنصارل؛ألفأصميـيعكدإلى(1)النصارلىـأتباععيسىبفمريـ

فمسط في الناصرة عندما(2)يفقرية مريـ بف عيسى أف بالنصارل تسميتيـ سبب أف كقيؿ ،
إلىفمسطيفسكنتفي ثانية عادتمرة ثـ إلىمصر، مفبيتلحـ مريـ أمو ىاجرتبو

،كقيؿأنيـسمكانصارل؛نسبةإلىقريةالناصرة(3)الناصرة؛لذلؾأطمؽعميوعيسىالناصرم
اسـنصارل؛ألنيـأيدكاعيسىكناصركهفيبداية،كقيؿأطمؽعمييـ(4)التينزؿفيياعيسى

فنسب(5)دعكتو إلييا، كانتسب عيسى سكنيا التي الناصرة قرية إلى نسبة نصارل كسمكا ،
.(6)النصارلإليو

قبؿ النصارلفيمصر أحكاؿ عف ىامان جانبان كاالعتبار المكاعظ كتابو المقريزمفي تناكؿ
فكاففيو قصكرإالأنوقدـانطباعكصكرةكاضحةعفأحكاليـقبؿاإلسبلـ،ذلؾالجانبكا 

الفتحاإلسبلمي،كعندتتبعمادكنوالمقريزمعفالنصارلقبؿالفتحاإلسبلمييتضحأنوأبدل
عمى إلىأسبابدينية أفذلؾالتعاطؼيرجع كيبدك النصارلفيمصر، مع كبيران تعاطفان

ٌ  ﴿ىالمسمميفمفبابقكلوتعالى:اعتبارالنصارلأىؿكتابكىـاألقربإل نَرَِجَذ  أَْقَشتَُٓىْ  َٔ

ج   د  َٕ ٍَ  َي ٍَ  آَيُُٕا نِه ِزٚ ٌ   َرنِكَ  َََصاَسٖ إَِ ا قَانُٕا ان ِزٚ َ ُُْٓىْ  تِأ ٍَ  ِي ِٛسٛ ثَاَ ا قِسِّ ْْ ُس ُىْ  َٔ أََٓ   َل  َٔ

استقىمص(7)﴾َْٚسرَْكثُِشٌٔ المقريزمقد ذلؾالتعاطؼإلىأف يعكد كربما مفمؤرخيف، ادره
ابفالبطريؽ كالنقؿالكاضحلممقريزمعفسعيد نصارل،حيثالحظتالباحثةالتأثرالشديد

 النصارل، مؤرخي اختيارأحد طريقة البطريؽ بف سعيد عف المقريزم نقمو ما جممة كمف
                                                             

.1،078؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4/940(الممؿكالنحؿ،الشيرستاني،ج1)
.1/944،ابفمنظكر،ج؛،لسافالعرب1،078ـ(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،2)
.4/04(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج3)
.4/740(المعارؼ،الدينكرم،ج4)
.9/946(الزاىرفيمعانيكمماتالناس،األنبارم،ج5)
،الحميرم،ج6) .49/7740(شمسالعمـك
 .89(سكرةالمائدة،آية:7)
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ثنتيبطريرؾاإلسكندريةتمؾالطريقةالتيأقرىامرقصعندمااختارحنانيابطريرؾكعيفمعوا
منيـ كاحداى كأمرىـإذاماتالبطريرؾأفيختاركا المقريزم(1)عشرقسان ،كتمؾالطريقةنقميا

،كاالضطيادالركمانيلمنصارل(3)،كمانقؿعفسعيدبفالبطريؽ(2)عفسعيدبفالبطريؽ
بعمنذبدءالنصرانيةكحتىالعصرالبيزنطيحيثالتخمكصفحةمفكتابوفيالجزءالرا

،إالكنقؿالكثيرمفأحداثياعفسعيدبف(4)بدءانمفظيكرالنصرانيةكحتىعصرقسطنطيف
.(5)البطريؽ

فنقؿالمقريزمدكفتدقيؽأكتحميؿلماأكردهابفالبطريؽ،كدكفمقارنتومعمصادر
صرفيأخرلكانتقاءأدقيا،كربمايعكدذلؾإلىقمةالمصادرالتيتتحدثعفالنصارلفيم

كماأنواعتمدفيكصؼأحكاؿالنصارلعمىالسردالتاريخيالسريعالخاليمف،تمؾالفترة
يشكمكا النصارللـ أف لممقريزمكيبدكأفسببذلؾالعرض؛ الشخصية المبلحظاتكاآلراء
سريعاألحكاؿالنصارلفيمصرمنذ المكضكعالرئيسيفيكتابو،كستتناكؿالباحثةعرضا

فياالحتبل يساعد اإلسبلـ قبؿ أكضاعيـ فالتعرؼعمى اإلسبلمي؛ الفتح كحتى الركماني ؿ
 تقديـصكرةكاضحةعفالنصارلفيمصرفيالعيداإلسبلمي.

 ثانيًا: األحوال العامة لمنصارى في مصر خالل العصر الروماني
سيطرةخضعتمصرلئلمبراطكريةالركمانيةكأصبحتإحدلالكالياتالتابعةليا،بعد

عمييا )أكغسطس( أككتافيكس الركماني عاـ(6)اإلمبراطكر البحرية أكتيـك معركة عقب ،
64 قكاتكميكباترا بيف كقعت التي ؽ.ـ، مصر أككتافيسممكة كقكات جية كأنطكنيكسمف

 الركماني أخرلاإلمبراطكر جية كسقكط(7)مف كأنطكنيكس كميكبترا قكات بيزيمة كانتيت ،
الي حكـ أكغسطسكانتياء كانتصار البطالمة، في(8)كنانييفكأسرة الذمكلد اإلمبراطكر كىك ،

                                                             

 .4،975( المواعظ واالعتبار، المقريزي، م1)

 .2/96التاريخ المجموع، سعيد بن البطريق، ج (2)

 .989-972، 4( انظر المواعظ واالعتبار، المقريزي، م3)

 .989-972، 4،  مسابقالمصدر ال (4)

 . 239-2/95( انظر، التاريخ المجموع، ج5)

 .4/496(التنبيوكاإلشراؼ،المسعكدم،ج6)

 .6يدية،عبدالمطيؼ،ص(مصركاإلمبراطكريةالركمانيةفيضكءاألكراؽالبر7)

 .4/904(الكامؿفيالتاريخ،ابفاالثير،ج8)
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مفسقكطمممكة ثبلثيفسنة بعد عيسىبفمريـ حيثكلد المسيحعيسىبفمريـ، عيده
)،كمنذذلؾالتاريخأصبحتمصركاليةركمانيةحتىالفتحاإلسبلميلمصرعاـ(1)كميكبترا

الركمانيلمصرحكاليسبعةقركف.،أماستمرالحكـ(ـ714ق/99
أف كسببذلؾ إدارية؛ عزلة ركما كفرضتعمييا ركمانية، مقاطعة أصبحتمصر
لكحدىا فمصر بالحبكب، ركما إمداد عف المسئكلة الحبكبكىي انتاج كانتمصدر مصر
كانتمسئكلةعفتكفيرثمثإمداداتالحبكبالسنكيةلمدينةركما؛لذلؾركماكانتحريصة
انتاج لضماف االدارية العزلة يشبو ما ففرضتعمييا تحتسيطرتيا، تككفمصر أف عمى
كتسميـالحبكبلركما؛لذلؾحرصتركماعمىحمايةمصرمفأمغزكقدتتعرضلومف
في االستراتيجية لمحفاظعمىمصالحيا كلكف فيمصر ليسحبان كذلؾ منافسيركما، قبؿ

.(2)عسكريةبيامصر،فعممتعمىانشاءحامية
عميو عيسى المسيح رفع مف عامان عشريف حكالي بعد مصر إلى النصرانية دخمت

،الذمتكجوإلى(3)السبلـ،فيعيداإلمبراطكرالركمانيقمكديكسعفطريؽمرقساإلنجيمي
،كقدنصب(4)اإلسكندريةليبشربالديانةالنصرانية،كيعدأكؿبطريرؾعمىمدينةاإلسكندرية

،عمىاإلسكندرية؛لكييتفرغلنشر(5)قسشخصاسموأنيانكسكيقاؿاسموحنانيابطريرؾمر
المسيحية،كعيفمعوثبلثةقساكسةكسبعةمفالشماسة؛مفأجؿنشرالنصرانيةكتثبيتمف

تكفيبطريرؾ(6)آمفمفالنصارلعمييا فإذا القساكسة، عشرمف اثنا أنوعيفمعو كقيؿ ،
أب:،ككافبطريرؾاإلسكندريةيمقببالبابا،كمعناىا(7)كابدالنمنوكاحدانمنيـاإلسكندريةعين

حتىديمتركسالبطريرؾالحادم كىكحنانيا اآلباء،كاستمرذلؾالمقبمنذأكؿبطريرؾليا
.(8)عشرليا،ثـأصبحلقبالباباخاصانببطريرؾركمادكفغيرىا

                                                             

 .4/80(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج1)

(2( petry. C.F., History of Egypt, vol1,(p2).  

.01،ص4(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج3)
 .4/6(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج4)

؛كىكصاحبأعمىالمراتبالدينية49/194مقدـالنصارل،لسافالعرب،ابفمنظكر،ج(البطرؾ:ىك5)
،الخكارزمي،ص ؛كىكلقبيطمؽعمىرئيسرؤساءاألساقفة،تكممة418عندالنصارل،مفاتيحالعمـك

 .4/968المعاجـالعربية،دكزم،ج

 .7-4/1(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج6)

 .1،061ار،المقريزم،ـ(المكاعظكاالعتب7)

 .1،061،ـسابؽالمصدرال(8)
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معظـ حكـ ظؿ في مصر في النصارل الظمـعانى مف الصابئيف الركماف أباطرة
الديني، لبلضطياد النصارل كتعرض ديانتيـ، فحاربكا الدينية، معتقداتيـ بسبب كاإلبادة؛
كاستخدـأباطرةالركمافأساليببشعةإلبادةالنصارلكالقضاءعمييـ،فكانتأكضاعيـغاية

يمصرنيركفكىكأكؿمففيالسكء،كمفضمفقياصرةالركمافالذيفاضطيدكاالنصارلف
عذبيـ،كتفنففيتعذيبيـكقتميـ،كتنكعفيطرؽإيذائيـفقدقتؿبطرسرأسالحكارييف،كقتؿ

،أمافيعيداالمبراطكر(2)،كأحرؽجسدهبالنار(1)مرقسالرسكؿالذمنشرالمسيحيةبمصر
امنيـ،كاتخذمفأنديانكسقيصرفتعرضالنصارللبلضطيادمرةأخرلحيثقتؿعدداكبير

تبقىمنيـعبيدالو،كبسبببشاعةأساليبوفيتعذيبيـككثرةاضطيادهليـأشفؽعمييـكزراء
ليـعنداالمبراطكر؛لكييكؼعفتعذيبيـ؛فأطمؽسراح الركمافكالقادةالكباركتكسطكا

.(3)العبيدمنيـ،كتكقؼعفاإلساءةليـ
 زمف جديد مف النصارل اضطياد أكضاععاد ازدادت فقد أرندريانكس اإلمبراطكر

مف كمنعيـ كنائسيـ، كدمر النصارل، مف فييا مف كأباد إلىمصر فتكجو النصارلسكءا،
الترددعمييا،فمـيتجرأنصرانيفيعيدهعمىزيارةالقدسأكاالقترابمنيا،كماأجبرىـعمى

األصناـ الركما(4)عبادة أباطرة اضطياد سبب أف كيبدك أكلئؾ، أف إلى يعكد لمنصارل ف
النصارل لمتخمصمف سعكا لذلؾ كجكدىـ؛ ييدد خطران الجديدة الديانة في كجدكا األباطرة

باستخداـكؿالطرؽالكحشية.
النصارل اضطيد الذم أكراليانكس اإلمبراطكر عيد في النصارل معاناة كاستمرت

منيـ كبير عدد عمى (5)كقضى في النصارل عانى كما  كاألمراض، الفقر مف زمنو
،كبعدأكراليانكستكجواإلمبراطكرسكريانكسإلىمصركأبادجميعمافييامف(6)كالمجاعات

،كما(8)،سماهىيكؿاآللية(7)النصارل،كىدـجميعكنائسياكأقاـىيكبلنفييالعبادةاالصناـ

                                                             

 .4/6؛تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج06-4/07(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطرؽ،ج1)

 .06-4،07(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج2)

؛صبحاألعشى،1،067م،ـ؛المكاعظكاالعتبار،المقريز4/499(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج3)
 .9/919؛تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج1/677القمقشندم،ج

 .1،067؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ494/ص4(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج4)

 .1/676؛صبحاألعشى،القمقشندم،ج1،066(الكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)

 .1/676؛صبحاألعشى،القمقشندم،ج4/491عيدبفالبطريؽ،ج(التاريخالمجمكع،س6)

ج7) البطريؽ، بف سعيد المجمكع، التاريخ ج4/496( المسعكدم، كاإلشراؼ، التنبيو الكاعظ4/441؛ ؛
 .1/676؛صبحاألعشى،القمقشندم،ج1،066كاالعتبار،المقريزم،ـ

ج8) البطريؽ، بف سعيد المجمكع، التاريخ )4 التن496، ج؛ المسعكدم، كاإلشراؼ، ابف4/441بيو تاريخ ؛
 .9/919خمدكف،ابفخمدكف،ج
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كبي عددا كأباد النصارل عمى مكسيمكسبالتشديد اإلمبراطكر منيـقاـ اإلمبراطكر(1)را أما ،
فيمسكافمفالقياصرةالقبلئؿالذيفأحسنكاإلىالنصارل،كفيعيدهبدأالرىبافببناءاألديرة

.(3)،كقيؿأنوأكؿمفاعتنؽالنصرانيةمفممكؾالرـك(2)فيمصر
لكفبعدكفاتوعاداالضطيادلمنصارلمفجديدففيعيداإلمبراطكرداقيكسأمعف

،فقدأجبرالنصارلعمىأفيسجدكالؤلصناـ!كمفرفضالسجكدلؤلصناـ(4)تؿالنصارلفيق
،كمااشتداألمر(5)كافمصيرهالمكتبطرؽبشعة،كفيعيدهحدثتقصةأصحابالكيؼ

منيـ كبيرا عددا أباد الذم طيباريكس اإلمبراطكر عيد في النصارل عيد(6)عمى في أما ،
فثارالنصارلفيمصراالمبراطكردقمطيانكسل ظمموكاضطياده؛ المصريكفأماـ يصمد ـ

رفض كمف األصناـ عبادة عمى الكنائسكأجبرىـ بغمؽ كأمر منيـ، كبيرا عددا فأباد عميو؛
قتؿ الذمطاؿبطرسبطريرؾ(7)عبادتيا مفبطشو خكفان النصرانية؛ كبيرعف عدد فارتد ،

بسب كابنتيو؛ كزكجتو ىك فقتمو قياصرةاالسكندرية أقسى فكاف لؤلصناـ، السجكد رفضو ب
؛كبسببكثرةاضطيادهاتخذاألقباطتقكيما(8)الركمافعمىالنصارلحيثقتؿاآلالؼمنيـ

.(9)خاصابيـأطمقكاعميوتقكيـالشيداء

النصارل مف كبيرا عددا مكسيمانكسكقتؿ دقمطيانكساإلمبراطكر بعد جاء ،(10)ثـ
 عمى فاعتدم بيـ ثـكنكؿ باغتصابيف كأصحابو لقادتو كأباح كاغتصبيف، النصارل نساء

فاشتكى(11)قتميف  كالصحارم، البحر في كترمى عجؿ عمى كانتتنقؿ جثثيـ أف لدرجة ،
كجكر ظمـ بيزنطة حاكـ قسطنطيف إلى اإلمبراطكرية أنحاء كمختمؼ ركما في النصارل

                                                             

 .1،066(الكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)

 .4/6160(مركجالذىب،المسعكدمج2)

 .9/917؛تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج1/678(صبحاألعشى،القمقشندم،ج3)

 .1/678عشى،القمقشندم،ج؛صبحاأل4/6160(مركجالذىب،المسعكدم،ج4)

؛صبحاألعشى،1،068؛الكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4/449(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج5)
 .9/917؛تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج1/669القمقشندم،ج

 .1،068(الكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)

 .9/917دكف،ابفخمدكف،ج؛تاريخابفخم1،068،ـسابؽالمصدرال(7)

ج8) المجمكع، التاريخ ـ4/447( المقريزم، كاالعتبار، الكاعظ خمدكف،1،068؛ ابف خمدكف، ابف تاريخ ؛
 .9/918ج

 .6(سيدة،مصرفيفجراإلسبلـ،كاشؼ،ص9)

 .9/910؛تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج1،060(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ10)

 .448/ص4لمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج(التاريخا11)
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مكسيمانكسكتكجوإلىركماكانتصر،فتجيزلحرب(1)مكسيمانكسكدعكهإلنقاذىـمفظممو
االمبراطكرية فكانتبداية القسطنطينية إلى ركما مف عاصمتو كنقؿ كعمىممؾركما، عميو

.(2)الركمانيةالبيزنطيةالمسيحية

عانتاإلمبراطكريةالركمانيةفيأكاخرعيدىامفالضعؼكاالنيياركاالنحطاط،الذم
لحك خضعت التي الكاليات عمى بعضانعكس ركما أجرت فقد مصر، ضمنيا كمف ميا

تمؾ مف اليدؼ كاف االصبلحات، إجراء أجؿ مف القكانيف بعض كاستحدثت التعديبلت
.(3)االصبلحاتىكاستغبلؿخيراتمصرلصالحاإلمبراطكريةاللصالحسكافمصر

كانت قسطنطيف عيد كحتى مصر دخكليا منذ النصرانية العقيدة أف المبلحظ كمف
قكيةراسخةفيقمكبكعقكؿالنصارللدرجةأفنصارلمصربعدكؿإبادةكمجزرةعقيد ة

كيقاكمكف أكثرمفذمقبؿ، يصركفعمىالتمسؾبعقيدتيـ مفقبؿالقياصرة ترتكببحقيـ
كلـ اندثرتتمؾالديانة الكانتقد كا  لو، الذمتعرضكا كاالضطياد كاصرارالظمـ بكؿعناد

ر،كماأفتمؾالمجازرالتيارتكبياأباطرةالركمافتدؿعمىسكءالعبلقةيتبؽلياأثرافيمص
بيفالمصرييفكالركمافالذيفاضطيدكاالحقكؽالدينيةكالسياسيةلمنصارل،كعاممكىـباستعبلء

كاحتقار.

 ثالثًا: األحوال العامة لمنصارى في مصر في العصر البيزنطي
الممت الفترة البيزنطي بالعصر الفتحيقصد حتى قسطنطيف اإلمبراطكر عيد مف دة

ىرقؿ ،فيتمؾالفترةلـيكفحاؿالنصارلفيمصرقد(4)اإلسبلميلمصرزمفممؾالرـك
فعمىالرغـمفاعتناؽاالمبراطكر  المسيحية، الركمافالديانة اعتناؽأباطرة بعد تغيركثيران

النصرانية،كتحكؿالنصرانيةلديان لمنصارلكسماحوقسطنطيفالديانة كرامو كا  ةمعترؼفييا،
دكلتو أنحاء الكنائسفيجميع كببناء الدينية عانىنصارل(5)بالحريات ما سرعاف أنو إال ،

مصرمفاضطيادجديد؛تكلدبسبباالختبلفاتالطائفيةبيفالنصارل،كالتيظيرتفيعيد
كتدخ الكنيسة، النزاعاتكاالضطراباتفي حيثبرزت تمؾقسطنطيف في الركماف أباطرة ؿ

الخبلفاتالدينيةالكنسيةككافلتدخميـأثرسمبيحيثزادمفاالنقساماتالدينية،مثمماتدخؿ
                                                             

 .1،060؛الكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4/494(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج1)

 .1/669؛صبحاألعشى،القمقشندم،ج1،060(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)

(3) Johnson, Roman Egypt (p.184). 

 .0بيزنطية،عطا،ص(الحياةاالقتصاديةفيمصرال4)

 .1،060(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)
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ماىية النصارلحكؿ اختمؼفييا كالتي األساقفة، بيف كقعت التي الخبلفات في قسطنطيف
،حيث(2)ـ691يقيو،كعقدمفأجؿذلؾمجمعن(1)المسيحكطبيعتوىؿىكخالؽأـمخمكؽ؟!

تـتكفيرأريكسكأقكالوحكؿالمسيحكالتيأنكرفيياألكىيةالمسيحكأقربأنومخمكؽ،بينما
.(3)أقرالمجمعبأفالمسيحمكلكدمفاألبكغيرمخمكؽ،فأصدرالمجمعقرارابحرمانو

 النصارل البيزنطييف األباطرة عيد في الديني باالستقبلؿ المصريكف يينأ فكانكالـ
كخيردليؿعمىذلؾما فيالمذىب، كيضطيدكفمفيخالفيـ يتدخمكففيالشئكفالدينية،
حدثفيعيداإلمبراطكرتاكذاسيكسالذماضطيداآلريكسييف،كصادركنائسيـكحرميـمف
الخدمةفيجيشاإلمبراطكريةكمفالخدمةفيكظائؼالدكلة،كمفممارسةحقكقيـالسياسية،

كافيعمؿفيكظائؼالدكلة؛بسببمذىبواآلريكسيالذمكافقدانتشرفيمعظـكطردمف
.(4)مصر

التيتدخؿ نشبتكازدادتكطالتالخبلفاتالكنسية قرارالحرماف؛سرعافما كبعد
لكف الخبلفات، حدة مف كالتقميؿ حميا أجؿ مف الدينية المجامع كعقدكا بيزنطة، أباطرة فييا

انتشرت،كتأثرتبطريركيةاالسكندريةبيا،كشيدكرسيالبطريركيةخبلفاتالخبلفاتازدادتك
باإلسكندرية، البطريركية أثرتعمىكرسي أفكاره، معارضي أريكسكبيف أنصار بيف حادة،

،فعقدمجمعخمقدكنيةبدعكةمفإمبراطكرمرقياف؛بسبب(5)فشيداضطراباتكثيرةكخبلفات
ديسقكرس االسكندرية رأتبطريرؾ بينما كاحدا، كجكىرا كاحدة طبيعة لممسيح أف قاؿ الذم

طبيعتيف لممسيح أف خمقدكنية مجمع كبقية القسطنطينية األساقفة(6)كنيسة معظـ أيد كقد ،
اإلمبراطكرمرقيانكس لذلؾدعا قكؿاإلمبراطكرمرقيانكس)مرقياف(؛ فيالمجمع كالبطاركة

                                                             

 .084-1،089،ـالمكاعظكاالعتبار،المقريزم(1)

 .476(بمكرةالفكرالمسيحية،بكحجر،ص2)

 .1،084(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)

.1،087،ـسابؽصدرال(الم4)
 .419-4/460(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج5)

 .489ص4،جسابؽالمصدرال(6)
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 المجمع فحضر خمقدكنية مجمع عقد أسقفاإلى كثبلثكف ديسقكرس(1)ستمائة عمى أشاركا ،
.(2)بتأييدكبلـاإلمبراطكر؛فرفضفقامكابتأييدمفمرقيافبنفيوكحرمانوإلىأرضمصر

انقساـ إلى أدل ألنو النصرانية؛ الديانة تاريخ في فارقة نقطة المجمع ذلؾ كيعد
مييـممكية؛ألنيـاتبعكارأمكمذىب،كقدأطمؽع(3)النصارلإلىقسميفىما:ممكيةكاليعاقبة

عمىمذىبديسقكرس(4)الممؾمرقيافكزكجتو كيعاقبة المسيحطبيعتيف، أف فكرة الذمأيد ،
،كقيؿأنوأطمؽعمييـيعاقبة؛ألفديسقكرسقبؿأفيصبحبطريرؾكاف(5)بطريرؾاالسكندرية

يعقكب"،كقيؿأفتمميذهكافيسمىيعقكب،كأنوكافيكتبكىكمنفيإلىأصحابو:"المنفي
إليو،كقيؿأفيعقكب يسمىيعقكبككافىكالكاسطةفيالمنفىبينوكبيفأصحابوفانتسبكا
كافتمميذالساكيرسبطريرؾأنطاكيةفكافيرسؿيعقكبتمميذهإلىالنصارليثبتيـعمىرأم

.(6)كأمانةديسقكرسفنسبكاإليو

العبادة يمبسالبراذعفسمييعقكبالبراذعيككافكقيؿأفيعقكبكافكثير كالزىد
يتجكؿفيالبمدافكيدعكالناسإلىمذىبديسقكرسفنسبإليومفاتبعرأيوكأطمؽعمييـ

،كسكؼتتحدثالباحثةبالتفصيؿعفًفرؽالنصارلفيالفصؿالخامس.(7)اليعقكبية

جميعأنحاءدكلتوأفمجمعأرسؿاالمبراطكرمرقيافبعدمجمعخمقدكنيةإلىالكالةفي
،فكافسكافمصرقد(8)خمقدكنيةىكالحؽكالصكاب،كأمربقتؿمفيعارضتعميماتوكأفكاره
،فتعرضكالبلضطياد،ثـ(9)اتبعكامذىباليعقكبيةعكسسائرالنصارلذكمالمذىبالممكاني

بطريركيةنزاعابيفاشتدتالنزعاتالمذىبيةبيفالطكائؼالمسيحيةفيمصرفشيدكرسيال
الممكانيةكاليعاقبة،كلكفاليعاقبةتعرضكالبلضطيادمفقبؿاألباطرةالبيزنطييففقدقدـقائد

                                                             

ص1) اليعقكبي، اليعقكبي، تاريخ ج74( عبرم، ابف الدكؿ، مختصر تاريخ كاالعتبار،4/81؛ المكاعظ ؛
 .1،088المقريزم،ـ

؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،74؛تاريخاليعقكبي،اليعقكبي،ص4/71(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج2)
 .1،080ـ

 .1/669(صبحاألعشى،القمقشندم،ج3)

 .4/71(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج4)

 .9،080؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4/610(مركجالذىب،المسعكدم،ج5)

 .080؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ،9/489(تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج6)

 .1،080؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ401/ص4طريؽ،ج(التاريخالمجمكع،سعيدبفالب7)

 .9/460؛تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج1،080ـ(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،8)

 .1،080؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ469-4/490(التنبيوكاإلشراؼ،المسعكدم،ج9)
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منو بدالن ككضع اليعاقبة مف ألنو اإلسكندرية؛ طيماثاكسبطريرؾ كنفى مصر إلى ركماني
الممكانية كافمف ألنو البيزن(1)ساكيرس؛ الدكلة كاستمرتدخؿأباطرة فيتعيفبطريرؾ، طية

يتـتعيفبطريرؾعمىمذىباإلمبراطكرالبيزنطيالممكانيكيتـعزؿ ما اإلسكندرية،كغالبان
اليعاقبة،كماحدثفيعيداإلمبراطكريكسطيانكسالذمأرسؿالقائدأبكليناريكسإلىمصر

بحؽالنصارلاليعاقبةبمصر،كقتؿمنيـحكاليمئتيألؼإنس افلدرجةأففارتكبمجزرة
القتؿ مفشدة كصمتإلىركبيـ إلىالصحارم،(2)الدماء الرىباف مثؿ كفرمفبقيمنيـ ،

كخاصةإلىديربكىيب،كبنكااألديرةفييا؛خكفامفاضطيادالركمافكلـيتبؽلميعاقبةكنائس
عمييا سيطركا الممكية ألف مصر؛ كأص(3)في دياراتيـ، كدمركا اليعاقبة الحقكا بؿ مقر، بح

النصارلمفحؽممارسةديانتيـ،كلـيتمتعكابالحداألدنى(4)اليعقكبيةفيديرأبكقار ،فحـر
مفالحريةالدينية،كأدلذلؾالتدخؿالسافرفيالشئكفالدينيةلمنصارلإلىزيادةالتكتربيف

السكافالمصرييفكالدكلةالبيزنطية.

ل االحتبلؿالبيزنطي الفارسيتعرضتمصرأثناء إحدلعشرة(5)ـ746مغزك مدة ،
748)سنة منيـ(6)(ـ790–ـ كبيرا عددا كسبى كنائسيـ، كدمر النصارل الحؽ كالذم ،

مف خكفان اإلسكندرية؛ لكرسي بطريرؾ تعييف دكف السنكات بعض فمرت الييكد، بمساعدة
النصارل مف كبير عدد فاختفى عف(7)الفرس، الدفاع في البيزنطيكف كفشؿ كصد، األقباط

االحتبلؿ كيبلت لكحدىـ يكاجيكف مصر في النصارل فترككا عنيـ، الفارسي االحتبلؿ
.(8)الفارسي

في البطريركية كرسي عمى السيطرة مف اليعاقبة تمكف الفارسي االحتبلؿ كأثناء
الفرسكطردىـمفجميع(9)اإلسكندرية ،كلكفسرعافماقدـاإلمبراطكرالبيزنطيىرقؿ،كىـز

                                                             

 .1،009(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)

 .4/999(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج2)

 .1،009(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)

.1،006،ـسابؽصدرالالم(4)
 .449(فتحالعربلمصر،بتمر،ص5)

 .110(المسيحيةفيالعقكداإلسبلميةاألكلى،تركبك،ص6)

.1،007مكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ؛ال4/940(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج7)
(8(, Coptic  Christians in Ottoman Egypt (p8).Armanios 

.1،007(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ9)
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إلىجانبىرقؿكجيكشوأثناء(1)مممكتوكمفضمنيامصر ،ككافالنصارلفيمصركقفكا
معركتيـمعالفرسمتناسيفماكافبينيـمفخبلفاتمنتظريفلحظةىزيمةالفرس،كقدفرحكا
اإلسكندريةبنياميف، كافعمىكرسيالبطريركية النتصارىرقؿعمىالفرس،كفيتمؾالفترة

؛بسببقياـىرقؿبعزؿبنياميفككضعقيرس(2)مااختفتفرحةالنصارلبمصرلكفسرعاف
مف خكفان إلىالصعيد لميربمفاإلسكندرية بنياميف دفع مما لئلسكندرية، معان ككاليان بطركا

بالناربعدأففشؿفيإلقاء(3)بطشيـ أخبنياميففقتموحرقان ،كألقىىرقؿالقبضعمىبمينا
أخ لقتموالقبضعمى كالمضايقة(4)يو اليعاقبة باضطياد قيرسفيمصر كنائبو ىرقؿ كبدأ ،

.(5)عمييـ؛ليؤمنكابماجاءبومجمعخمقدكنيةكمفلـيؤمفيتعرضلمتعذيبكالتنكيؿ

أىميا اضطيد التي مصر، مف شقاء أكثر ركمانية كالية ىناؾ تكف لـ الحقيقة في
بيزنطة،فأصبحتمدينةاإلسكندريةعتناؽمذاىبأباطرةبسببمعتقداتيـالدينيةكأجبركاعمىا

بالمصرييف تنكؿ التي كعساكرىا الرـك كثرتكفكد فقد لسكافمصر، الركماني لمظمـ مركزا
لمكاليالركمانيفي الشاغؿ أصبحالشغؿ أنو كما ككثرتالفتفكالحركبالطائفية، األقباط،

.(6)الولخزينةالدكلةالبيزنطيةمصرجمعاألمكاؿبأمطريقةمفالسكافإلرس

اشترؾ فقد السكء، غاية في اإلسبلمي الفتح قبيؿ نصارلمصر كانتأكضاع لقد
فياضطيادالمصرييفكحصرىـبيفخياريف:إماأفيقبمكامذىب قيرسكىرقؿامبراطكرالرـك

انكامفالتنكيؿاإلمبراطكر،كىكمااتفؽعميوفيمجمعخمقدكنية،أكالتعذيبكالمكت،فقدع
فكانتعنصرية االضطياد، ذلؾ مف كمخمصليـ اإلسبلمي الفتح إلى ينظركا جعميـ مما

.(7)بيزنطةضدنصارلمصرمقدمةالفتحاإلسبلميلمصر

                                                             

الدينكرم،ص1) األخبارالطكاؿ، ابفالجكزم،ج497( كالممكؾ، المنتظـفيتاريخاألمـ 6؛ تاريخ961/ ؛
؛صبحاالعشى،القمقشندم،46؛زبدةالحمب،ابفالعديـ،ص87-81-/4البطاركة،ابفالمقفع،ج

 .1/699ج

 .998(الفتحالعربيلمصر،بتمر،ص2)

 .1/699؛صبحاالعشى،القمقشندم،ج87-81-/4(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج3)

 .1،007(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)

 .4/87ع،ج(تاريخالبطاركة،ابفالمقف5)

 .16(فتحالعربلمصر،بتمر،ص6)

 .947،صسابؽالمصدرال(7)
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في يتدخمكف كانكا اإلسبلمي الفتح قبيؿ البيزنطييف االباطرة بأف يتضح سبؽ مما
سكافمصرمفممارسةحقكقيـالسياسة،فكاليالشؤكفالداخميةلمنصارلفيمصر،كيمنعكف

كذلؾيدؿعمىاالضطياد يكفمفسكافمصرأكعمىمذىبيـ، بوىرقؿكلـ مصرجاء
كالتعامؿمعمصركإحدلالمستعمرات لمنصارل، البيزنطية الدكلة السياسيكالدينيمفقبؿ

صربالحياةالسياسية؛مماالتابعةليا،كليستككاليةتعدجزءامنيا،فييلـتشرؾنصارلم
جعؿالمصرييفيزدادحنقيـكغضبيـعمىالدكلةالبيزنطيةكالنظرإلييابأنيادكلةمستعمرة،
كلـتشركيـبالحياةالعسكريةأيضانألنياكانتحكرانعمىالنصارلالممكيةالذيفكافجميـمف

عينيـفيأممراكزعسكريةكذلؾ،كرفضتت(1)بيزنطة،كالذيفأطمؽعمييـالمقريزمأىؿدكلة
.(2)كافدأببيزنطةفيمعظـكالياتيا

في الكبرل المدف في العسكرية بعضالمراكز كانتتضع البيزنطية الدكلة أف كما
مصر،كبعضالعساكرالتيتتكاجدفيالداخؿفيخدمتياكتمؾلـتكفإاللحراسةمصالح

مصرييف؛لذلؾمصرلـتكفمتحمسةلبلنتماءلمدكلةالدكلةالبيزنطيةكليسلحمايةمصالحال
.(3)البيزنطية

كلـيكفلنصارلمصراألقباطالحؽفيالمشاركةفيالحياةالسياسيةأكالعسكرية،
ألفالممكيةكانكاقداحتكركىا،بؿكانتأعماليـمقتصرةعمىبعضالميفكالتجارةكالزراعة

الفبلحة(4)كالفبلحة تكفمينة كلـ عانىالفبلحالمصرممفقسكة، فقد فيتمؾالفترة سيمة
الجباة،الذيفعانكاأيضانمفالمساءلةكالعقابفيحاؿعدـالكفاءبالتزاماتيـالماليةلبيزنطة؛
مماأدلإلىحدكثمشاكؿكاضطراباتمحميةسرعافماانعكستعمىالقرلالتيأصبحفييا

.(5)دةالسمبكالنيبظاىرةاجتماعيةمعتا

بيف ما البيزنطي العيد في المصرم الفبلح عمى المفركضة الضرائب تنكعت كما
ضرائبعينيةكنقديةكذىبيةكفضية،كلـتكفالدكلةالبيزنطيةتحددقيمةمعينةلتمؾالضرائب
الكاليبتكزيعالمقدارعمى فكافالتقديريترؾلئلمبراطكرالذميقرماتحتاجوالدكلةثـيقـك

ألقاليـ،كيتخذحكاـاألقاليـإجراءاتيـلجمعو،فكانكايستخدمكفاإلجراءاتالقمعيةلتحصيمياا
                                                             

 .1،006(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)

 .916(حضارةاإلمبراطكريةالبيزنطية،محمكدسعيدعمراف،ص2)

 .78(مبلمحالتياراتالسياسيةفيالقرفاألكؿاليجرم،إبراىيـبيضكف،ص3)

 .1،006اعظكاالعتبار،ـ(المقريزم،المك4)

 .49(الحياةاالقتصاديةفيمصرالبيزنطية،زبيدةعطا،ص5)
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بدافعالجشعكالطمع،كماكافيتعيفعمىسكافمصرعنددفعنفقاتعينيةلمدكلةدفعنفقات
.(1)المبلحظيفالركماف،ككذلؾدفعنفقاتالمبلحيفكالمسئكليفعفالميزاف

ؽيتضحأفنصارلمصرقدعانكاالكيبلتمفالدكلةالبيزنطيةفييمفخبلؿماسب
لصالحو،كأمعففي بالنسبةليـلـتكفإالاستعمارمستبدسخركؿطاقاتمصركخيراتيا
مف مصر لسكاف نجدة بمثابة لمصر اإلسبلمي الفتح كاف لذلؾ الطرؽ، بشتى ظمميـ

االضطيادالبيزنطي.
  

                                                             

.64–77،صديةفيمصرالبيزنطية،زبيدةعطاالحياةاالقتصا(1)
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  المبحث الثاني:
 اإلسالمي لمصرالفتح 



 أواًل: تاريخ الفتح اإلسالمي لمصر
 المؤرخيفالمسمميفحكؿتاريخالفتحاإلسبلميلمصر، بعضمففذكرتباينتآراء

العتقادهتاريخ؛كقدرجحابفاألثيرىذاال،(1)أنيافتحتفيسنةستةعشرنقؿعنيـالمقريزم
الذمالعاـكىك،(2)ةفيعاـالرمادةأفعمركبفالعاصأرسؿالطعاـمفمصرإلىالمدين

،(4)،كمنيـمفقاؿأفمصرفتحتسنةعشريف(3)ةيجرلمثمانيةعشرسنةكقعتفيوالمجاعة
،كمنيـمفلـيحددتاريخكاحدلفتحيابؿذكرعدد(5)قيؿأنوتـفتحياعاـكاحدكعشريفك

فتحتسنةع شريفأككاحدكعشريفأكاثنيفتكاريخمثؿابفخمدكففقدأكردفيكتابوأنيا
.(6)كعشريفأكخمسةكعشريف

كأكردالمقريزمفيكتابوالمكاعظكاالعتباراختبلفاتالمؤرخيفحكؿتاريخفتحمصر
إلى كاألقرب األدؽ ىك التاريخ ىذا بأف ذلؾ معمبلن عشريف؛ سنة فتحت أنيا رجح كلكنو

أنوتـفتحمصرسنةعشريف؛ألفىذاالتاريخقد،كتميؿالباحثةإلىرأمالمقريزمب(7)الحقيقة
المؤرخكفالذيف ابفعبدنشأكاأكرده أمثاؿ: قريبمفالفتحاإلسبلميمنيا بمصرفيعيد

.(8)الحكـالذمنقؿعنوغالبيةالمؤرخيف

                                                             

.9،49(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.9/686(الكامؿفيالتاريخ،ج2)
.9/196(األمـكالممكؾ،الطبرم،ج3)
؛تاريخاألمـكالممكؾ،الطبرم،06؛فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص419خميفة،ابفالخياط،ص(تاريخ4)

؛البداية9/686؛الكامؿفيالتاريخ،ابفاألثير،ج49؛كتابالكالةككتابالقضاة،الكندم،ص149ج/
.6/444كالنياية،ابفالكثير،ج

.4/77يافعي،ج؛مرآةالجناف،ال948(فتكحالبمداف،الببلذرم،ص5)
.9/111(تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج6)
.9،49(المكاعظكاالعتبار،ـ7)
.06(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص8)
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 ثانيًا: توجو المسممين لفتح مصر وروايات الفتح اإلسالمي ليا
جوالمسمميفلفتحمصرفتعددتكتباينت،كقدأكرداختمؼالركاياتالتاريخيةحكؿتك

أفعمركبفالتيأكردىاالمقريزم:المقريزمفيكتابوتمؾالركايات،فمفضمفتمؾالركايات
،بأفيسمحلو(1)العاصاستأذفمفخميفةالمسمميفعمربفالخطابأثناءتكاجدهفيالجابية

لمافيومفمميزاتكثيرةمنيا:أفمصربمد،ككضحلوضركرةكأىميةفتحيا(2)بفتحمصر
حصينةكمنيعة،كسكؼتصبحبعدفتحياحصنانلممسمميفتعينيـعمىصدأعدائيـبرانكبحران،
اقتصادياىاماسيمدالمسمميفبالماؿكالغذاء لماتتمتعبومفمنعةكقكة،كماأنياتعدمركزا

مركبفالعاصعمىالخميفةبأفيأذفلوبفتحيا،،كألحع(3)لمافييامفأمكاؿكخيراتكثيرة
فكافؽالخميفةعمىطمبوكجيزلوأربعةآالؼرجؿ،كاشترطعميوأنوسكؼيرسؿكتابانلوبعد
أفيستخيرافيأمرفتحمصرفإذاكصموالكتابيحثوعمىالعكدةعفمصرقبؿدخكليا

إذاكصموبعدأفيدخميافمي مضيفيفتحيا،كبعدأفاستخارعمربففمينصرؼعنيا،أما
الخطابخشيعمىالمسمميفمففتحمصرفأرسؿكتابايأمرىـباالنصراؼعنيا،كلكفعمرك

إالبعدأفكصؿإلىمنطقةبيفرفحكالعريش كتابو كحيفسأؿ(4)بفالعاصرفضقراءة ،
سمميفكمضىإلىفتحعمركعفتمؾالمنطقةفقيؿأنيامفأرضمصر،فقرأالكتابعمىالم

.(5)مصر

ىك كفيركايةأخرلقيؿإفعمركبفالعاصتكجومففمسطيفإلىمصرلفتحيا
تكاجده أثناء كتابان الخطاب بف عمر الخميفة إليو فأرسؿ الخميفة! إذف أخذ دكف كأصحابو

بيـف قميؿكالمخاطرة الخميفةيؤنبوكيعاتبو؛بسببتكجيولمصربعدد يكقتبالعريشفكجد
،كطمبمنوالعكدةإفلـيصؿمصر .(6)كانتفيومصرمميئةبجنكدالرـك

كقيؿإنوتكجولفتحمصردكفإذفمفالخميفة!كأثناءمسيرهكتبإلىالخميفةعمر
الخميفة إليو فكتب بيـ، غرر قد ألنو الخميفة؛ إلى جنكده فاشتكاه مصر، بفتح يستأذنو

                                                             

.461(الجابية:قريةمفقرلدمشؽبياتؿيسمىتؿالجابية،آثارالببلد،القزكيني،ص1)
ص2) الحكـ، عبد ابف مصر؛ فتكح تار71( اب؛ خمدكف، ابف جيخ خمدكف، 9/111ف االعتبار،؛ المكاعظ

.9،49المقريزم،ـ
.9،49؛المكاعظاالعتبار،المقريزم،ـ71(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص3)
.71(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص4)
.9،46(المكاعظاالعتبار،المقريزم،ـ5)
.949(فتكحالبمداف،الببلذرم،ص6)
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صرإفلـيدخميا،كلكفكتابالخميفةكصؿإليوكىكفيباالنصراؼىككجنكدهعففتحم
.(1)العريش

كقيؿأفالخميفةعمربفالخطابىكمفكتبلعمركبفالعاصبفتحمصربعدأف
،كلكفعثمافبفعفافعاتبالخميفةعمرعمىذلؾ؛ألففيفتحعمرك(2)أتـفتحببلدالشاـ

بيرةقديتعرضفيياالمسمميفلميبلؾ،فندـعمربفالعاصمعجنكدهالقبلئؿلمصرمخاطرةك
فدخميا كا  يدخؿمصر، لـ إف عمىالعكدة العاصيحثو بف الخطابككتبإلىعمرك بف

.(3)فميمضيفيفتحيا

فتحمصر،ترلسابقكمفخبلؿالركاياتالتاريخيةال بفكرة ةالمتضاربةحكؿمفبدأ
العاصلفتح بف عمرك تكجو فكرة بأف كغيرالباحثة مرفكضة فكرة الخميفة إذف دكف مصر

بسبب الجيكش؛ قيادة عف الخميفة يعزلو أف المتكقع فمف ذلؾ فعؿ لك عمرك ألف منطقية؛
مغامرتوالخطيرةبجيشالمسمميف،فقدكافعمربفالخطابحريصاعمىمصمحةالمسمميف

ث مصر، بحجـ كبير بمد في بيـ بالمخاطرة لعمرك يسمح فمف لقائدكسبلمتيـ كيؼيمكف ـ
عبقرمكفذمثؿعمركبفالعاصأفيتصرؼدكفإذفقائدهكيغرربالمسمميفكيغامربيـ!

ال مكاقفو كيتناقضمع العاص، بف عمرك كذكاء دىاء المكقؼيتناقضمع لفتحسابقفيذا ة
مصركالبلحقةلو،فقدعرؼعفعمركأنويستشيرالخميفةقبؿأفيتصرؼبأمأمر،كأنو

الذيفشارككاكا طمبمنوبعضالصحابة عندما كالدليؿعمىذلؾأنو بو، االستعانة فدائـ
ألمير أكتب حتى أقسميا "ال كقاؿ: فرفض عمييـ، مصر أرض يقسـ أف مصر بفتح

الأستطيعأفإفكرائيأميران،كماأنوقاؿلممقكقسأثناءمفاكضتوعمىالجزية:"(4)المؤمنيف"
دكنو" أمرا بقسمة،(5)أصنع المسمميف خميفة ذف العاصالذميطمبرأمكا  بف فكيؼلعمرك

أرضمصر،كبالرجكعإليوفيكؿصغيرةككبيرةأثناءمفاكضتومعالمقكقس،أفاليأخذإذنو
كيستشيرهفيفتحبمدكبيربحجـمصر!

                                                             

.9،49؛المكاعظاالعتبار،المقريزم،ـ77حكـ،ص(فتحمصر،ابفعبدال1)
ص2) خياط، ابف خميفة، تاريخ ص98( الحكـ، عبد ابف مصر، فتكح الطبرم،77؛ كالممكؾ، األمـ ؛

.9،49؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6/444؛البدايةكالنياية؛ابفكثير،ج9/149ج
.9،49العتبار،المقريزم،ـ؛المكاعظا77(فتحمصر،ابفعبدالحكـ،ص3)
.07(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص4)
.9/146(األمـكالممكؾ،الطبرم،ج5)
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بفالخطابعمركبفالعاصبفتحمصرثـندموعم ىأماالركايةالتيأمرفيياعمري
ذلؾركايةضعيفة،كىيأبعدعفالحقيقةفكيؼيأمرالخميفةقائدهبفتحبمدثـيندـعمىذلؾ!
اليمتمؾالقدرة كمتردد خميفةضعيؼالشخصية تظيرعمربفالخطابككأنو فتمؾالركاية
عمىأخذالقرار،كيتأثربآراءمفحكلو،كذلؾيتناقضمعشخصيةعمربفالخطابالحازمة

إ الذيفالتي قادتو ىك يتشاكر أف بالخميفة أجدر يكف ألـ ثـ أنجزتو، أمر عمى عزمت ذا
يتكاجدكفبالميدافككبارالصحابةعنداالستعدادلفتحبمدكبيربحجـمصر؟كأفيعدكاالخطة
الخكؼعمىجيشالمسمميفكىكفي بفتحمصربحجة الخميفة كيؼيتردد ثـ لذلؾ! كالعدة

(1)لشاـكفارس؟عيدهتـفتحببلدا بأفقائدالرـك ،كازدىرتالفتكحاتفيعيده!كيعمـجيدا
،كسيشكمكفخطراعمىالمسمميففيمصر؛لذلؾفإفىذه(2)كالكثيرمفجندهفركاإلىمصر

الفتكحاتزمفعمربفالخطابكالتتكافؽمعطبيعة المنطؽكطبيعة الركايةالتتكافؽمع
.(3)معرؼعنوأنوالينطؽإالبالحؽشخصيةعمربفالخطاب،كالذ

كرألبعضالباحثيفالمعاصريففيالتاريخاإلسبلميبأففكرةفتحمصرأثيرتألكؿ
 مرة عاـ الجابية الخطابفي بف عمر تكاجد بف،ىػ46أثناء عمرك القائد قبؿ ككانتمف

مصرتمتباتفاؽتـبعضالباحثيفكافليـرأممخالؼكرأكابأففكرةفتحفكلك،(4)العاص
بيفالخميفةعمربفالخطابكقائدهعمركبفالعاص،كرفضكافكرةأفعمرىكمفعرض

.(5)فتحمصرىالخميفةعم

التييعرضفيياعمركبفالعاصعمىالخميفةركايةاألكلىالبأفيتضحمماسبؽك
 كردتعف كما فتحمصر الصكابكأدؽعمر أقربإلى ىي الحكـ تتعارضمعكال،ابف

"قدـعمر،فعندمابفالخطابالخميفةعمرشخصيةطبيعةالقائدالعبقرمعمركبفالعاصكال
في،ف(6)رضياعنوالجابيةخبلبوعمركبفالعاصفاستأذنوفيالمسيرإلىمصر..."

،النمنوأكاستأذفتمؾالركايةلـيفرضعمركبفالعاصعمىالخميفةرأيوفيفتحمصربؿ
مصر؛ألنورألبأفذلؾالكقتمناسبلفتحيا،كخبلبوكييتناقشمعالخميفةمكضكعفتح

                                                             

.1/486؛البدءكالتاريخ،المقدسي،ج917(فتكحالبمداف،الببلذرم،ص1)
.9/114(األمـكالممكؾ،الطبرم،ج2)
.4/618(فضائؿالصحابة،أحمدبفحنبؿ،ج3)
(.947يد،تاريخالدكلةالعربية)ص(سالـ،الس4)
.996(السيرةالنبكيةكالتاريخاإلسبلمي،عبدالمطيؼ،ص5)
.79(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص6)
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فتحقدالمسىزيمةالركـكتراجعيـبنفسوأثناءحركبومعيـ،كشاىدأثناءفعمربفالعاص
كمفمعوإلىمصرالقدس .(1)ىربقائدالرـك

 الرـككما قائد العاصبأف بف عمرك فرارأدرؾ بعد مزقتفله التي باليزيمة يقبؿ
سبؿ،البيزنطيةاإلمبراطكرية مفجديدكحشدىـجيشومفتبقىمفتنظيـصفكؼبإعادةيقـك
 إلىفيمصر، المتكاجديفبمصرأفباإلضافة عمىالدكلةالرـك مفجديد سيشكمكفخطران

صانالمناطؽالساحميةاإلسبلميةالناشئة،باإلضافةإلىىجماتيـالمتكررةعمىالمسمميفكخصك
.(2)مفببلدالشاـفيقتمكفمفالمسمميفكيسبكفعددامنيـكيفركفبحرا

 أفتصميا السيؿ كافمف أفمصر بحراناإلمبراطكريةمفاإلمداداتكما البيزنطية
،كماأنواليغيبعفعبقريةكخصكصاإلىمدينتيـالعظيمةكمركزىـفيمصراإلسكندرية

العاص بف الجيكشعمرك تنيضكتقاـك كي طكيؿ لكقت تحتاج الميزكمة الجيكش بأف
،باإلضافةإلى(3)ة؛لذلؾفإفسرعةمياجمتياكتتبعياتجعؿالقضاءعميياأمرسيؿالمنتصر

فييايشكؿخطرادائماعمىتكاجدالمسمميفبالشاـ؛ أفمصرمجاكرةلببلدالشاـككجكدالرـك
،لتأميفالشاـةكأىميةفتحمصرفيذلؾالتكقيتالمناسبلذلؾرألعمركبفالعاصضركر

كافعمىعمـبمدنياكلىأفعمركبفالعاصدخؿمصرفيالجاىميةلمتجارةإىذاباإلضافة
.(4)كطرقياكبكثرةخيراتياكأمكاليا

الخطابضركرة بف عمر كالخميفة عمرك القائد يقرر بأف األسبابكانتكفيمة تمؾ
اإلسبلميةإلىمصر.تكجوالجيكش

 ثالثًا: فتح حصن بابميون 
 مف تمكف العاصالذم بف عمرك بقيادة مصر إلى المسمميف فتحتكجيتجيكش

عندىاقرابةشير ثـنزؿكثـفتحيا،العريش،ثـتكجوإلىالفرماكدارتحرببينوكبيفالرـك
عندأـ(5)بالقكاصر ،كطمبعمركبفالعاص(6)دنيف،ثـدارقتاؿشديدبيفالمسمميفكالرـك

                                                             

.9/114(األمـكالممكؾ،الطبرم،ج1)
.9/78(فتكحالشاـ،الكاقدم،ج2)
.61(الفتحاإلسبلميلمصر،منيرالدكماني،ص3)
.74-79،صبفعبدالحكـا(فتكحمصر،4)
(القكاصر:مكافبيفالفرماكالفسطاطنزؿفيوعمركبفالعاصأثناءتكجيولفتحمصر،معجـالبمداف،5)

.1/144ياقكتالحمكم،ج
.9،46؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ78(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص6)
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اإلمداداتمفالخميفةعمربفالخطاب،كذلؾيدؿعمىشدةالقتاؿكالمقاكمةعندأـدنيف،
عمييـ بأربعةآالؼكقيؿباثنيعشرألفا فأمده لذلؾاحتاجعمركبفالعاصإلىإمدادات،

بفالصامتكمسم الزبيربفالعكاـكعبادة المسمميفكىـ مةبفمخمدكالمقدادبفكبارالقادة
فيالحصفالمقكقس(1)األسكد .(2)،ثـحاصرالمسممكفحصفبابميكفككافعمىرأسالرـك

حكؿالحصفكاستمرحصارالمسمميفلمحصفكقتاليـ كدارقتاؿبيفالمسمميفكالرـك
يدبرحكلوسبعةأشير،كبعدىاقررالزبيربفالعكاـأفيضحىبنفسومفأجؿالمسمميف،كأف

،فكاف(3)مسمميفإذاسمعكهيكبريمحقكابوخطةيخدعبيامففيالحصفالقتحامو،كأمرال
المسممكفمعوفكانتخطةمفالزبيرحتىيربؾمف،(4)أكؿمفصعدإلىالحصف ككٌبرى فكٌبرى

فيالحصففيظنكاأفالعربقدفتحكاالحصف،كبالفعؿنجحتحيمةالزبيرفيخداعمففي
،فخشيالمقكقس(5)حصفففركمنو،فتكجوالزبيرإلىبابالحصفففتحوكدخموالمسممكفال

عمىنفسوكمفمعومفرعيتوفطمبالصمحمفعمركبفالعاصفكافؽعمر،كقيؿعندما
حاصرالمسممكفحصفبابميكفكافيكجدبوجماعةمفكبارالقبطكزعيميـالمقكقسفقاتمكا

ىر ثـ شيرا جزيرةالمسمميف تسمى التي الجزيرة إلى القبط كبار مف معو كمف المقكقس ب
،ثـأرسؿالمقكقسلعمركبفالعاصيخكفيـبالركـ(6)الركضةكقطعكاالجسرعمىالمسمميف

ككتبإليو المسمميف، كضع المقكقسليركا العاصرسؿ بف عمرك فأبطأ كعدتيـ، كبعددىـ
ثبل مف كاحدة يخيره العاصأنو بف اإلسبلـعمرك أك الحرب أك الجزية إما فطمب(7)ث: ،

المقكقسمفعمركبفالعاصأفيرسؿلوكفدانليتفاكضمعيـفأرسؿلوعمركبفالعاص
الذمدارحكاربينوكبيفالمقكقسكحاكؿ بفالصامت، عشرةرجاالكافعمىرأسيـعبادة

فع ، بجيشالرـك المسمميفكتيديدىـ إخافة إلىديارىـالمقكقسفيحكاره العكدة رضعمييـ
مقابؿمبمغمفالماؿ:دينارافلكؿرجؿ،كمائةلمقائدعمركبفالعاصكألؼلخميفةالمسمميف
عمربفالخطاب،لكفدكفجدكلفقدأصرالمسممكفعمىمكقفيـفيأفيختاركاحدةمف

                                                             

.9،46(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.69(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص2)
.69،صسابؽالمصدرال(3)
.416(تاريخخميفة،ابفخياط،ص4)
.66(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص5)
الزاىرة،ابفتغرم،ج61(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص6) .4/49؛النجـك
الزاىرة،ابفتغرم،ج61(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص7) .4/49؛النجـك
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أدرؾالمقكقسبأفالنصر(1)ثبلث:الجزيةأكالحربأكاإلسبلـ لممسمميف،كالفائدة،كحينيا
مفقتاليـفعرضعمىقكموبقبكؿالجزيةلكنيـفيالبدايةرفضكاكأصركاعمىالقتاؿ،فقاتميـ

.(2)المسممكفكانتصركاعمييـفأرسؿالمقكقسإلىالمسمميفيريددفعالجزية

كحدثالصمحبيفالمسمميفبقيادةعمركبفالعاصكبيفاألقباطكالمقكقسعمىأف
عكؿرجؿبالغمفالقبطديناريفجزيةكيعفىمفذلؾاألطفاؿكالشيكخكالنساء،كأفاليدف

القبطالمسمميفإذانزلكا يعتدمأحدمفالمسمميفعمىأمكاليـأكأنفسيـأكنسائيـكأفيكـر
لمقبط كانتممزمة فكانتكتمؾالشركط ثبلثأياـ فينكاحيمصر(3)عمييـ الرـك لكف ،

دريةكافليـالخيارفيذلؾ،إماأفيقبمكاالصمحكيدفعكاالجزيةحتىيكتبإلىممؾكاإلسكن
،كذلؾيدؿعمىرفض ،كيستشيرهفيأمرالصمح،أكأفيرفضكاكيعكدكاإلىأرضالرـك الرـك
المقكقسعمىالصمحلذلؾ لمصمحمعالمسمميفكمعارضتيـلو،أمااألقباطفقدكافقكا الرـك

يخبرهعماصالحعميوالمسمميف،عقدالصم حعنوكعفاألقباط،ككتبالمقكقسإلىممؾالرـك
كحٌقرعمموكرأيوكاتيموبالعجزكالضعؼكالجبف،كطالبوبقتاؿالمسمميف فغضبممؾالرـك
كأخبرالمسمميفبأف فرفضالمقكقسكأصرعمىأفيتـالصمحمعالمسمميفكتبرأمفالرـك

.(4)نفسوكاألقباطكالسمطافلوعمىالرـكسمطانوكحكموعمى

 رابعًا: فتح اإلسكندرية: 
دانتمعظـمصرلممسمميفبقيادةعمركبفالعاصبعدفتححصفبابميكفكمصالحة
سكانياعمىدفعالجزية،كلـيتبؽلممسمميففيمصرإالفتحاإلسكندريةبعدأفتمكفعمرك

(5)يفالحصفكبيفاإلسكندرية،مثؿبمييببفالعاصمففتحالقرلالتيتقعب ،مربكطككـك
لمكقكؼإلى عفاستعدادىـ أعمنكا أفاألقباط كما مفأىميا، بعضا شريؾكسمطيسكسبكا

فيفتحاإلسكندرية لفتحاإلسكندرية(6)جانبالمسمميفكمساعدتيـ مييأة فأصبحتالفرصة ،

                                                             

الزاىرة،ابفتغرم،ج68(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص1) .4/41؛النجـك
الزاىرة،ابفتغرم،ج89-60(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص2) .4/47؛النجـك
الزاىرة،ابفتغرم،ج84(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص3) .4/46؛النجـك
.99-9،94عتبار،المقريزم،ـ؛المكاعظكاال86-89(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص4)
.9/149(األمـكالممكؾ،الطبرم،ج5)
.4،119؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ81(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص6)
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فةفيفتحيا،فكتبإلىالخميفةعمريستأذنوفيكلـيتبؽلمقائدعمركإالأفيستأذفمفالخمي
.(1)فتحمدينةاإلسكندريةفأذفلو

األقباط قادة يساندىـ اإلسكندرية إلى المسمميف بجيكش العاص بف عمرك تكجو
أشير ثبلثة فحاصركىا كالطعاـ، بالعدة عمى(2)كيزكدكنيـ المقكقسأفيصالحو فطمبمنو ،

حريةالبقاءأكالرحيؿعنيا،فممادفعالجزيةكماصالحاألقبا طمفقبؿ؛بشرطأفيككفلرـك
ما كاستنكر منو غضبممؾالرـك المسمميف؛ المقكقسمفصمحمع صنعو ما كصؿخبر

،كأصرعمىقتاؿالمسمميفكأرسؿالجيكشكاألساطيؿالحربيةالمزكدةباآلالتالحربية(3)فعمو
البلـز كالتجييزاتكالعتاد المسمميفالمتطكرة، قتاؿ في اإلسكندرية لتساند ككانت(4)لمحرب، ،

مدينةاإلسكندريةذاتحصكفمنيعةكقكية،كلـيكتؼبذلؾبؿتجيزممؾالركـىرقؿلمذىاب
ـقبؿأفيصميا،719ق/40إلىاإلسكندريةليباشرقتاؿالمسمميفبنفسو؛لكنوتكفيفيسنة

من كثير كعاد الرـك تشتتكممة اإلسكندريةكبكفاتو إلى دكفكصكليـ الرـك إلىببلد ،(5)يـ
شديد قتاؿ ككقع كفتحيا، اإلسكندرية اقتحاـ عمى المناسبة الظركؼ تمؾ في العرب فتشجع
آخريففي العاصكثبلثة بف عمرك حكصركاحتجزمفخبلليا كدارتحربشرسة بينيـ،

ق أف يعممكا أف _دكف عميو الرـك فاشترط ، الرـك حصكف مفإحدل متكاجد المسمميف ائد
فتمكف كا  أسرلليـ، أصبحكا منيـ المبارزى غمبالركـي فإٍف لممبارزة، ضمنيـ_أفيخضعكا
أطمقكاسراحيـ،فتمكفالمسمميف عمرككمفمعومفالمحاصريفمفغمبةالمبارزمفالرـك

بعيدىـ،كأطمقكاسراحيـ .(6)مفقتؿالركميفيالمبارزة،فأكفىالرـك

مقاكمةشديدةإف الحربفياإلسكندريةكانتعنيفةكشرسةككاجوالمسممكفخبلىا
،لدرجةأفالخميفةعمربفالخطاباستبطأجيشالمسمميف،فأرسؿالخميفةعمر مفقبؿالرـك
بفالخطابرسالةإلىعمركبفالعاصيحثوعمىاإلسراعفيفتحاإلسكندرية،كحثالناس

أمرهبوالخميفةفتمكفالمسممكفمففتحكتشجيعيـعمىالجياد، ففعؿعمركبفالعاصما

                                                             

.946(فتكحالبمداف،الببلذرم،ص1)
.44(كتابالكالة،الكندم،ص2)
 .9/640(تاريخمارميخائيؿ،مارميخائيؿ،ج3)

.4،119؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ81صر،ابفعبدالحكـ،ص(فتكحم4)
.4،111؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ88(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص5)
.4،117؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ499-494(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص6)
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،كبعدفتحياطالبالمسممكفعمركبفالعاصبتقسيـأرضيا(1)ـ719ػػ/ى99اإلسكندريةعاـ
عمييـفرفضذلؾحتىيأخذرأمالخميفة،فأمرهعمربفالخطابأفاليتقاسمكىاكأفتككف

قرل ثبلث ككانت لممسمميف، كخيسخراجا بمييب كىي المسمميف ضد الركـ مع كقفت قد
.(2)سمطيسفسبكاأىمياكبعدفتحاإلسكندريةأمرالخميفةبردالسبايا،كأصبحكاأىؿذمة

بشرطرد عمىدفعالجزية؛ اإلسكندريةطمبمفالمسمميفمصالحتيـ كقيؿأفقائد
الخميفة الخطابفكافؽ بف العاصلعمر بف فبعثعمرك الجزيةالسبايا يدفعكا أف ،(3)عمى

فأمامف،(4)شرطأفيترؾالخيارلمسبايالبلختيارمابيفاإلسبلـأكالبقاءعمىديفالنصرانية
فبالتالياليستطيعكفأف رده، اليستطيعكف فيأرضالمسمميففيـ الرـك تفرؽمفسبايا

عمىأمراليستطيعكفالكفاءبو .(5)يصالحكاالرـك

ثةبأفركاياتفتحالمسمميفلئلسكندريةفيكتابالطبرم،التتناقضمعترلالباح
ركاياتابفعبدالحكـفيفتحاإلسكندريةعندابفالحكـ،بؿكؿمنيامكمؿلآلخر،لكفابف

مصركاإلسكندريةكقداعتمدالمقريزمعمىكتابعبدالحكـكافأكثرتفصيبلفيسردفتح
اياتفتحمصركاإلسكندرية،كتبنىرؤيتوفيالفتح.ابفعبدالحكـفينقؿرك

                                                             

.4،116يزم،المكاعظكاالعتبار،ـ؛المقر496(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص1)
.114-4،119؛المقريزم،المكاعظكاالعتبار،ـ496-497(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص2)
.9/146(األمـكالممكؾ،الطبرم،ج3)
،م؛المكاعظكاالعتبار،المقريز9/146؛األمـكالممكؾ،الطبرم،ج496(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص4)

.4،119ـ
.9/146(األمـكالممكؾ،الطبرم،ج5)
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  المبحث الثالث:
 موقف المسممين من النصارى في مصر



القرآفكالسنة التيشرعيا مفالقكانيفكاألنظمة اإلسبلميةمجمكعة كضعتالشريعة
فمك المفتكحة، الببلد كأصحابالدياناتاألخرلمف المسمميف بيف العبلقة لتنظيـ قؼالنبكية

المسمميفمفالنصارلفيمصرلـيكفكليدلحظةالفتحاإلسبلمي،بؿكافلوخميفةتاريخية
،فالنصارلقدذكركافيآياتالقرآفكأحاديثالرسكؿمنذفجراإلسبلـأممنذعيدالرسكؿ

ٌ  ﴿التيتمتدحيـكتشيرإلىأنيـأقربالناسإلىالمسمميففقدقاؿاتعالى: نَرَِجَذ  أَْقَشتَُٓىْ  َٔ

ج   د  َٕ ٍَ  َي ٍَ  آَيُُٕا نِه ِزٚ ٌ   َرنِكَ  َََصاَسٖ إَِ ا قَانُٕا ان ِزٚ َ ُُْٓىْ  تِأ ٍَ  ِي ِٛسٛ ثَاَ ا قِسِّ ْْ ُس ُىْ  َٔ أََٓ   َل  َٔ

 ٌَ .(1)﴾َْٚسرَْكثُِشٔ

قد لمصر األصمييف السكاف يعدكف الذيف األقباط النصارل كخاصة فنصارلمصر
أحاديثالرسك في ذكركا تنبأؿ كما إلييـ، اإلحساف عمى كتحثالمسمميف تمتدحيـ التي

المسمميفإلىمعاممتيـمعاممةحسنةحيثقاؿالرسكؿ تٍ:"ًإذىا بفتحمصركأرشد فيًتحى
، كاًمٍصري ٍيرنا،ًباٍلًقٍبطًفىاٍستىٍكصي ا"ًذمَّةنلىييـٍفىًإفَّخى رىًحمن كى

بيـعندكفاتو،كماأكصىالرسكؿ(2)
عمييـ،ستظيركففإنكـمصرقبطفيا:"امبينانأنيـسيصبحكفعكنالممسمميففقاؿ

(3)ا"سبيؿفيكأعكاناعدة،لكـكيككنكف الرسكؿ قاؿ كما ،مصرعميكـافتح"إذا
،كماقاؿفيأقباطمصر:"قبط(4)األرض..."أجنادخيرالجندفذلؾكثيفاجندافييافاتخذكا
قالكادينكـ"عمىكأعكانكـعدٌككـ،عمىأعكانكـكىـكأصيار،أخكاؿفإنيـمصر، كيؼ:
،كقاؿ(5)لمعبادة"كتتفٌرغكفالدنياأعماؿيكفكنكـ:قاؿا؟رسكؿيادينناعمىأعكاننايككنكف

.(6)الجزية"عنوكضعتإالٌقبطٌياتركتماإبراىيـبقيأيضان:"لك

                                                             

 .89(المائدة:1)

 .40/74(المعجـالكبير،الطبراني،ج2)

 .96/971،جسابؽ(المصدرال3)

 .41/481؛امتاعاإلسماع،المقريزم،ج9/4991(المؤتمؼكالمختمؼ،الدارقطني،ج4)

ص5) الحكـ، عبد ابف المغرب، مصر فتكح ج99( الماكردم، الحاكم، كاالعتبار،48/690؛ المكاعظ ؛
 .4/46؛حسفالمحاضرة،السيكطي،ج4،71المقريزم،ـ

؛حسفالمحاضرة،4،84؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ61(فتكحمصركالمغرب،ابفعبدالحكـ،ص6)
 .4/499السيكطي،ج
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 ية لرىبان دير سانت كاترينأواًل: العيدة النبو 
أشارالمقريػزمفػيكتابػو)القػكؿاإلبريػزم(مػايسػمىبالعيػدالشػريؼ،العيػدالػذممنحػو

(1)لرىبػػافديػػرسػػانتكػػاتريففػػيسػػيناءالنبػػيمحمػػد ،ذلػػؾالػػديرالػػذميسػػكنورىبػػافالػػرـك
حثػػةاضػػطرتلػػذكره،كلػػـيػػذكرذلػػؾالعيػػدفػػيكتابػػوالمػػكاعظكاالعتبػػار،لكػػفالبا(2)األرثػػكذكس

عنػػدالحػػديثعػػفمكقػػؼالمسػػمميفمػػفالنصػػارللمػػالػػومػػفأىميػػةكبيػػرةفػػيفيػػـالعبلقػػةبػػيف
المسمميفكالنصارل،كاألسسالتيبنيتعمييامنذفجراإلسبلـ.

،حيػػثيػػدعيالرىبػػافبػػأفذلػػؾ(3)يعػػدذلػػؾالعيػػدبمثابػػةكثيقػػةيحػػتفظبيػػارىبػػافالػػدير
،ككانتنسختواألصػميةمكجػكدةفػيالػديرإلػىأفجػاءالسػمطافمدالعيدكتبوليـالنبيمح

ـفأخػػػذاألصػػػؿكمػػػنحيـنسػػػخةعنػػػومػػػعترجمتيػػػا4146/ػىػػػ096سػػػميـاألكؿإلػػػىمصػػػرعػػػاـ
.(4)بالتركية

بمكجبذلؾالعيداألمافعمىأنفسػيـككنائسػيـكأمػكاليـ،كاليجبػرىـكمنحيـالنبي
،(5)بحمػػايتيـ،كالتأخػػذمػػنيـجزيػػة،كاليشػػارككففػػيحػػركبعمػػىالػػدخكؿفػػياإلسػػبلـ،كيتعيػػد

كعمػىالػرغـمػػفأفتمػؾالكثيقػةتتفػػؽمػعركحاإلسػػبلـكتعاليمػوكمبادئػو،إالأفالباحثػػةلػـتجػػد
تمؾالكثيقػةفػيأممصػدرمػفمصػادرالتػاريخاإلسػبلميأكالنصػرانيإالفػيكتػابالمقريػزم،

جكدأمأثرلتمؾالكثيقة.فقدخمتالمصادرالتاريخيةمفك

كقػػداختمػػػؼالبػػاحثكفالمعاصػػػركفحػػكؿصػػػحةتمػػؾالكثيقػػػة،فقػػدرأتالباحثػػػةالػػػدكتكرة
سيدةكاشؼأنياالتستبعدصحةتمؾالكثيقةألنياتتفؽمعمبادئالديفاإلسػبلميكالتتنػاقض

،ـ769ػ/ػػى0نةعػكدتاريخيػولمسػمعماجػاءبػوالقػرآف،كأفىػذاالعيػدحسػبمخطكطػاتالػديري
،كبينمػارألالباحػثحسػف(6)قبػؿذلػؾبسػنتيفاإلسػبلـمتكقعةبأفيككفالرسكؿقددعاىـإلى

محمدقاسـبأفتمؾالعيدةمجردخرافةكىػيمػزكرةكالأسػاسليػامػفالصػحة،كأفالرىبػافىػـ
مفابتدعكىا؛لحمايةأنفسيـمفالظمـكاالضطيادمدعماقكلوبالحججالتالية:

                                                             

 .6-7(القكؿاإلبريزم،المقريزم،ص1)

 .4169مذككر،كآخركف،ص(المكسكعةالعربيةالميسرة،إبراىيـ2)

 .6-7(القكؿاإلبريزم،المقريزم،ص3)

 .999(تاريخسيناءالقديـكالحديث،شقير،ص4)

 .6-7(القكؿاإلبريزم،المقريزم،ص5)

 .96-99(مصراإلسبلميةكأىؿالذمة،كاشؼ،ص6)
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،كماأنيامؤرخةفيالسنةالثانيةكتبتالعيدةبمغةتختمؼعفلغةعصرالرسكؿ
بعدمكتـ766ػ/ػى49،كلـيؤرخلميجرةإالفيالسنةالثانيةعشرلميجرةـ796ػ/ػى9لميجرة

الثانية فيالسنة أسممكا قد يككنكا لـ تمؾالعيدة أفبعضشيكد كما سنكات، الرسكؿبسبع
يتعمؽلميجرة،كأب يىريرةكأبيالدرداءباإلضافةإلىأفمؤرخياإلسبلـالذيفجمعكاكؿما

أسماء مع أسفميا في معركفة غير أسماء العيدة ذكرت كما كتبيـ، في يذكركىا لـ بالنبي
.(1)الصحابةالمشيكرة

لكفالباحثنعكـبؾشقيرقددحضتمؾاألدلةكردعمييابقكلوأفالرىبافلـيدعكا
فتمؾالعيدةىينسخةأصميةأكصكرةعنيابؿىيمنحتليـبعدأخذالعيدمنيـ،كمابأ

أفالسنةالثانيةلميجرةليستالتاريخاألصميلمعيدة،بؿالتاريخيعكدلمسنةالثامنةلميجرةكأف
ةمفنسخكاتمؾالعيدةىـمفحرفكىاالختبلؼلغتيـأكجيميـبالعربية،كماأفغيابالكثيق

فيالمصادراإلسبلميةاليعنيعدـصحتيا؛ألنومفالصعبعمىالمؤرخيفأفيجمعكاكؿ
ةالتنفيصحتياكمفالمتكقعأفالنبيقدمنحيـسابق،فاألسبابالمايتعمؽبالنبيمحمد

.(2)عيدانأخذهمنيـأحدالسبلطيفكعكضيـبدالمنوعيدانبركحالعيدالنبكمالذممنحليـ

بأفتمؾالكثيقةقدتككفأقربإلىككنياأثارتوتمؾالكثيقةتـالكصؿدالجدؿالذمكبع
حقيقيةكغيرمزكرةكأفاالختبلؼحكليايتركزحكؿصيغةالكثيقةكالعاـالذمصدرتفيو،ال
أف ذلؾ عمى كالدليؿ لميجرة التاسعة السنة تمتفي أنيا كأتكقع نفسيا، الكثيقة عمىجكىر

فيالسنةحمكمقدذكرفيكتابوأفطكرسيناءفيمصرفتحصمحازمفالنبيياقكتال
لميجرة دير(3)التاسعة قديما  ديرسانتكاتريفالذمكافيطمؽعميو بطكرسيناء كيقصد ،

طكرسيناء(4)طكرسيناء فيمنطقة يقع الحميرمأفىناؾدير أكرد كما بيذا(5)، كيقصد ،
.(6)،كالذميقعقربأيمةالدير:ديرسانتكاتريف

بعثاتالنبي لمممكؾكاألمراءكأيمةكالمناطؽالتيحكلياكصمتإلييا التيأرسميا
لىالييكدبمنطقةمقناقرب كشتىاألماكفلمدعكةإلىاإلسبلـحيثكصؿالرسؿسكافأيمة،كا 

                                                             

 .7/114(مكسكعةأحسفالكبلـفيالفتاكمكاألحكاـ،عطية،ج1)

 .100القديـكالحديث،شقير،ص(تاريخسيناء2)

 .1/18(معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج3)

 .19-60؛سيناءممتقىاألديافكالحضارات،ريحاف،ص991(تاريخسيناءالقديـكالحديث،شقير،ص4)

 .608(الركضالمعطار،الحميرم،ص5)

 .986ص؛خريدةالعجائب،الكردم،1/18(معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج6)
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كىكلىالنبي،كذكرتبعضالمصادرالتاريخيةأفأميرمنطقةأيمةىكمفجاءإ(1)آيمة
كتبليـكتابصمحبتبكؾفصالحوالنبي،ككذلؾجاءإليوأىؿجرباءكأذرحكأفالنبي

الرسؿإلىأمراءكممكؾتمؾالمناطؽأكجاءأمراءىاإلى،كسكاءأرسؿالنبي(2)كىكعندىـ
قدجاءكاالنبي،فمعظـتمؾالمناطؽقريبةمفديرسانتكاتريف،كيبدكأفرىبافذلؾالدير

إلىالنبيكماجاءأصحابالمناطؽالمجاكرةليـمثؿأيمةكجرباءكمقناألفالديرقريبجدان
كليمةمفالدير ،فبليعقؿأفمبعكثيفالنبيقد(3)مفأيمةكماذكرالحميرمفيكعمىبعديـك

يت المنطؽأف كليسمف إلىاإلسبلـ، الدعكة مف المقدسة تمؾالمنطقة جاىؿرىبافتجاىمكا
معالمناطؽالمجاكرةليـ،فمفالمتكقعأنيـتكجيكالمنبيالديرالصمحالذمعقدهالرسكؿ

(4)كأخذكامنوعيدابالصمحكىذاماذكرهياقكتالحمكمفيكتابو.

لمممكؾذكرأفالنبيبعثلؤلسقؼكماأفابفسعدأثناءحديثوعفبعثاتالنبي
يفلـتحددمصادرالتاريخماىيالمنطقةالتييتكاجدفيياأكماىك،كىكرجؿد(5)ضغاطر

اىتـبرجاؿالديفالنصارلمركزهالدينيالذميتكالهبالتحديد،لكفذلؾيدؿعمىأفالرسكؿ
كبدعكتيـلئلسبلـكأرسؿليـالكتب،فمفالمتكقعأفيككفالنبيقدأرسؿلرىبافديرسانت

يتشابو التيصالحكاتريفعيدان العيكد مع كيتشابو عندىـ، الذميتكاجد العيد مع مضمكنو
كمقنا كجرباء  أذرح في(6)أىؿ ككردت كالنصارل الييكد يقدسيا المنطقة تمؾ أف كخاصة ،

ؿَّ مىىالرَّبِّمىٍجديالكتابالمقدسعنيـ،حيثكردفيسفرالخركج:"كىحى بىؿًعى كىغىطَّاهيًسينىاءى،جى
ابي ًفيأىيَّاـوًستَّةىالسَّحى سىطًًمفٍميكسىىديًعيىالسَّابعًاٍليىٍكـًكى اًب"كى .(7)السَّحى

فيالقرآففيأكثرمف كخاصةأنوكردذكرىا كبيدايةمففييا فالمسممكفأكلىبيا
مكضع َشَجَشج  ﴿انطٕل قٕنّ ذعانٗ: مكضع،كمفاآلياتالتيذكرفييا ٍْ  ذَْخُشجُ  َٔ  طُٕسِ  ِي

                                                             

 .4/971؛الطبقاتالكبرل،ابفسعد،ج76(فتكحالبمداف،الببلذرم،ص1)

 .9/481؛األمـكالممكؾ،الطبرم،ج9/191(السيرةالنبكية،ابفىشاـ،ج2)

  .608(الركضالمعطار،الحميرم،ص3)

 .1/18(معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج4)

 .4/971(الطبقاتالكبرل،ابفسعد،ج5)

 .9/481؛األمـكالممكؾ،الطبرم،ج9/191السيرةالنبكية،ابفىشاـ،ج(6)

 .91:47اإلصحاح(الكتابالمقدس،سفرالخركج،7)



83 

َُْٛاءَ  ُْثُدُ  َس ٍِ  ذَ ْْ ِصْثغ   تِانذُّ ِكهٍِٛ َٔ ْٝ اْرُكشْ ﴿،كقكلوتعالى:(1)﴾نِ ُ  ُيَٕسٗ اْنِكرَابِ  فِٙ َٔ ٌَ  إَِّ   َكا

ا ٌَ  ُيْخهَص  َكا َُْٚاُِ  ََثِّٛ ا َسُسٕل   َٔ ََاَد َٔ  ٍْ ٍِ  انطُّٕسِ  َجاَِةِ  ِي ًَ ْٚ َ ْٞ ْتَُاُِ  ا قَش  .(2)﴾ََِجّٛ ا َٔ

النب شقيرأفذلؾالعيد أفالدير_طكركرجحنعـك أسبابمنيا: لعدة كمصحيح
سيناء_ىكفيطريؽالعربنحكمصرفمفمصمحةالمسمميفتأميفالطريؽعمىمصر،كما

 النبي تعالى:أف ا قاؿ فقد القرآف أيده ما كذلؾ الرىباف إلى يميؿ فكاف النسؾ حبب
﴿  ٌ نَرَِجَذ د ج   أَْقَشتَُٓىْ  َٔ َٕ ٍَ  َي ٍَ  آَيُُٕا نِه ِزٚ ٌ   َرنِكَ  َََصاَسٖ إَِ ا قَانُٕا ان ِزٚ َ ُُْٓىْ  تِأ ٍَ  ِي ِٛسٛ  قِسِّ

ثَاَ ا ْْ ُس ُىْ  َٔ أََٓ  ٌَ  َل  َٔ مستضعفيففيكسطالصحراءأف(3)﴾َْٚسرَْكثُِشٔ ،كماأنواليعقؿلقـك
المسمميف خمفاء ليـ لتصدل ذلؾ فعمكا كلك ذلؾ، كيبتدعكا يقكلو ال ما الرسكؿ عمى يقكلكا

،لكفالخمفاءالمسمميفعمىالعكسأحسنكاسبكىـعمىاختبلقيـاألكاذيببحؽالرسكؿكحا
إلييـكحافظكاعمىالعيدالنبكمالذممينحليـ
(4).

 ثانيًا: موقف المسممين من النصارى إبان الفتح اإلسالمي لمصر
ـفتحالمسممكفمصربقيادةعمركبفالعاصفيعيدالخميفةعمربفالخطابعا

يعتنقكف(5)(ـ719ػ/ػى99) سكانيا مف األعظـ السكاد كاف مصر المسممكف دخؿ كعندما ،
كىـ الممكية،كجميـمفالرـك منقسميفإلىقسميف: النصرانية،كأكلئؾالنصارلكانكا الديانة

،كاليعاقبةكىـاألقباط كىـ(6)الييئةالحاكمةفيمصر،كمذىبيـعمىمذىبامبراطكرالرـك
(7)سكافمصراألصمييفعامة ،كعندماتمكفعمركبفالعاصمففتحمصركىزيمةالرـك

بمبادئكتعاليـالشريعةاإلسبلميةفيمعاممةسكافالببلدالمفتكحةمعاممةحسنة، فييا،التـز
بماكافيكصييـالرسكؿ بوقبؿالتكجولفتحأمبمد،فقدـالرسكؿليـمجمكعةمفكالتـز

                                                             

 .99(المؤمنيف:1)

 .19-14(مريـ:2)

 .89(المائدة:3)

 .196-199(تاريخسيناءالقديـكالحديث،شقير،ص4)

؛تاريخاألمـكالممكؾ،الطبرم،06حمصر،ابفعبدالحكـ،ص؛فتك419(تاريخخميفة،ابفخياط،ص5)
؛البدايةكالنياية،ابف9/686؛الكامؿفيالتاريخ،ابفاألثير،ج49؛كتابالكالة،الكندم،ص9/149ج

 .6/444كثير،ج

 .1،006(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)

 .6/4419،ج؛الصحاح،الفارابي0/96(تيذيبالمغة،اليركم،ج7)
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،كقاؿ(1)كليدان..."تقتمكاكالتمثمكا،كالتغدركا،كالتغمكا،كال:"...اغزكاافيقكؿالكصايافك
 "انطمقكاالرسكؿ كالطفبلكالفانياشيخاتقتمكاكالا،رسكؿممةكعمىكبااباسـ:
.(2)يف"المحسنيحباإفكأحسنكاكأصمحكاغنائمكـ،كضمكاتغمكا،كالامرأة،كالصغيرا

 ذكرناىا التي باألقباط تكصييـ كانت التي األحاديث عف تمؾسابقفضبل فكانت ان،
الكثيربمثابةالبكصمةكالقاعدةالتييسيرعميياالخمفاءكالقادةعندتكجييـ األحاديثكغيرىا
لفتحأمبمد،كخيردليؿعمىذلؾمافعموالخميفةعمربفالخطابعندمافتحبيتالمقدس

كنسائيـحي كأبنائيـ انفسيـ عمى األماف تمثمتبمنحيـ كالتي العمرية العيدة سكانيا ثمنح
.(3)ككنائسيـكدينيـكأمكاليـ

النبي العاصإلىمصرسارعمىنيج تكجوعمركبف بيففعند كخٌيرسكانيا
الحرب أك الجزية، أك فياإلسبلـ، الدخكؿ إما خيارات: اإلسبلـ(4)ثبلثة دخؿ فمف يعامؿ،

عمىدينو البقاء مفكافيرغبفي أما الحقكؽكالكاجبات، مف ماليـ لو المسمميف، معاممة
عقيدتو لممارسة الحرية كامؿ كيترؾلو ديناريففيالعاـ، مقدار صغيرة جزيةه فتيفرضعميو

مقار كثيرة تكف لـ كالتي البداية، منذ الجزية دفع األقباط سكافمصر اختار كقد نةالدينية،
كالنساء األطفاؿ منيا كيعفى ديناريف الحمـ بمغ رجؿ كؿ فرضعمى فقد البيزنطي، بالعيد

.(5)كالشيكخ،كالمرضيكالمعاقيف

صمحان، أك عنكة فتحت كانت إذا مصر فتح حكؿ المسممكف المؤرخكف اختمؼ كقد
امؿمعكبغضالنظرعفالطريقةالتيفتحتبيامصرفإفعمركبفالعاصعندمافتحياتع

لمعيدة باألمافمشابيا مفمنطمؽالشريعةاإلسبلميةفمنحيـعيدا النصارلالمتكاجديففييا
العمرية،كلـيردذلؾالعيدفيكتابالمقريزمكربمايعكدذلؾإلىاقتناعالمقريزمبأفمصر

ألفالمقريزماعتمدعمىابفالحكـفيسردركايات أكربما ليـ، فبلعيد فتحفتحتعنكة
مصر.

                                                             

 .4664:رقـالحديث6/4616(صحيحمسمـ،مسمـ،تأميراإلماـاألمراءككصيتوإياىـبآدابالغزك،1)

 .9741:رقـالحديث6/68(سنفأبيدكاد،أبيداكد،بابفيدعاءالمشركيف،2)

ج3) البطريؽ، بف سعيد المجمكع، التاريخ ج9/46( كالممكؾ، االمـ تاريخ الطبرم، المكاعظ9/110؛ ؛
 .6،008كاالعتبار،المقريزم،ـ

؛المكاعظكاالعتبار،40/9904؛نيايةاألرب،النكيرم،ج86(فتكحمصركالمغرب،ابفعبدالحكـ،ص4)
 .9،48المقريزم،ـ

 .9،94؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ84(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص5)
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كابفعبدالحكـلـيذكرفيكتابوذلؾالعيدفمـيتطرؽلوالمقريزم،لكفذلؾالعيد
بفعمركأعطىماكردفيمصادرأخرللمتاريخاإلسبلمي،مثؿ:الطبرمكينصعمى:"ىذا

الكبحرىـ،كبٌرىـكصمبيـككنائسيـكأمكاليـكمٌمتيـأنفسيـعمىاألمافمفمصرأىؿالعاص
،فمنحيـاألمفعمىأنفسيـكأمكاليـكأرضيـ(1)..."ينتقص،كالذلؾمفشيءعمييـدخؿي

ككنائسيـ،كماأكصىعمركبفالعاصجنكدهبحسفمعاممةاألقباطفيإحدلالخطبالتي
(2)خيرا".القبطمفجاكرتمكهبمفألقاىافقاؿليـ:"...كاستكصكا

 حصف فتح بعد العاص بف عمرك أف األقباطكما النصارل سراح أطمؽ بابميكف
،فكانكاأرحـبيـمف األرثكذكسالذيفسجنكاكعذبكاكنكؿبيـكقطعتأيدييـعمىأيدمالرـك

مثميـ كانكا الذيف النصارل المكاقؼ(3)الرـك مف العديد التاريخية المصادر ذكرت كقد ،
التزاـعمركبفالعاصبالعيدكالشياداتالتيتدؿعمىحسفتعامؿالمسمميفمعالنصارل،ك

الذممنحيـإياه،كبمبادئاإلسبلـ.
 عمرو بن العاص وأرمانوسة بنت المقوقس:  -1

خيطبت كقد المقكقس، ابنة أرمانكسة فييا العاصبمبيسكجد بف عمرك فتح عندما
إلىبمبيس،كحيفكجدىاعمرك لقسطنطيفابفىرقؿ،فجيزىاكالدىابأمكالياكخدمياكأرسميا
بفالعاصفيالحصفأثناءدخكؿالمسمميف،تعامؿمعيابأخبلؽالمسمميفكشيامتيـ،فيكلـ

المقكقسلمرسكؿ كاحتراموكتقديرهلنبياإلسبلـ،فأخبرالصحابةبضركرةينسىديةأبييا
ْحسَ معاممتيامعاممةحسنةمذكرانإياىـبقكلوتعالى: ٌِ إِل  اإْلِ ْحَسا ٌُ َْْم َجَضاُء اإْلِ ا

،كقكؿ(4)
افتقر"الرسكؿ ذؿكغنيقـك ؛لذلؾقررأفيردجميؿالمقكقسنيابة(5):"ارحمكاعزيزقـك

النبي بنصارلمصر عف أكصاىـ قد الرسكؿ أف كخصكصا لمرسكؿ، عمىىديتو كيكافئو
رأيو عمى ككافقكه معاممتو كحسف عقمو راجحة الصحابة المقكقس(6)فاستحسف ابنة فأرسؿ ،

                                                             

الزاىرة،ابفتغرم،46/691؛صبحاألعشى،القمقشندم،ج9/141(األمـكالممكؾ،الطبرم،ج1) ؛النجـك
 .4/91ج

الزاىرة،ابفتغرم،1،16؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ476(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص2) ؛النجـك
 .4/411؛حسفالمحاضرة،السيكطي،ج4/66ج

 .991(تاريخمصر،يكحناالنقيكسي،ص3)

 .79(الرحمف:4)

 .4/196؛جامعبياف،القرطبي،ج41/89(الحاكمالكبير،الماكردم،ج5)

 .9/11ج،الببلذرم،فتكحالبمداف(6)
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مكالياككؿمامعيامفخدـمعززةمكرمةمعالصحابيقيسبفسعدإلىكالدىا،فأسعدهبأ
،كذلؾيدؿعمىحسفتصرؼعمركبفالعاصكأخبلقوالتياكتسبيامف(1)تصرؼالمسمميف

عيد كفي الكقت ذلؾ في معتاد كاف كما سباىا أك جارية يتخذىا لـ فيك االسبلـ، مبادئ
 يتخذىا كلـ صحابيالركماف، مع أبييا إلى مكرمة معززة أرسميا بؿ ليفاكضعمييا، رىينة

جميؿ.
 موقف عمرو بن العاص من رىبان وادي النطرون: -2

أخبلقيـ كرقي معاممتيـ كحسف النصارل، مف مكقؼالمسمميف أخرلتكضح شيادة
اىببرزتىذهالمرةأثناءعكدةعمركبفالعاصمفاإلسكندرية،حيثخرجلوسبعكفألؼر

مفديركادمالنطركف،يحمؿكؿكاحدمنيـعكازه!كالتقكابوفيالمطرانةيطمبكفمنواألماف
عمىأنفسيـكعمىأديرتيـ،فمنحيـاألمافعمىأنفسيـكدكرعبادتيـ،كبقيذلؾالعيدفي
األراضيالتيتكجدفي كأعطاىـككالة بؿمنحيـكقفا حكزتيـ،كلـيكتؼبعيداألمافىذا
الكجوالبحرمفبقيتليـ،ككانكايعتاشكامنيا،كيجنكامفتمؾاألراضيالكثيرمفالمحاصيؿ

.(2)التيكصؿعددىافيإحدلالسنكاتإلىخمسةآالؼأردب

شكؾ فقد مبالغفيو، المقريزمعدد الذيفذكرىـ ألفان السبعيف الرىباف أفعدد كيبدك
كاشؼ سيدة أمثاؿ فييا الباحثيف طكسكف،(3)بعض الركايات(4)كعمر مع يتناقض فيك ،

،فبليعقؿأف(5)كاألحداثالتاريخية،فقدذكرالمقريزمبأفبكادمالنطركفمائةديرلمنصارل
يعيشفيالديرالكاحدسبعمائةراىب!!فمساحتوالتتسعلذلؾ،كماذكرساكيرسابفالمقفع

نكاتقميمةىرببطريرؾاإلسكندريةبنياميفإلىالمؤرخالنصرانيأنوقبيؿالفتحاإلسبلميبس
زمف بسببالخرابالذمحدثليا الكادمقميؿجدا؛ الرىباففي كادمالنطركفككافعدد

ليـبأفيزدادعددالرىباففيكادمالنطركف ،(6)دميانكسالبطرؾ،ككانتالبربراليسمحكا

                                                             

 .4،100(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)

 .4،196(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)

 .61(مصراإلسبلميةكأىؿالذمة،كاشؼ،ص3)

 .19،ص(كادمالنطركف،طكسكف4)

 .4،197(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)

 .4/81(تاريخالبطاركة،ج6)
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طقةكادمالنطركفاليتجاكزالثبلثةآالؼكماذكرتالمصادرالتاريخيةأفعددالرىباففيمن
فيأكاسطالقرفالسادسالميبلدم .(1)كخمسمائةراىبو

الفتح سبقت التي الفترة ألف صحيحة؛ تككف ربما المقريزم ركاية بأف الباحثة كترل
لمنصارل الركـ ألحقو الذم الطائفي االضطياد بسبب النصارل؛ فرار فييا كثر اإلسبلمي

،فكاف(2)عمىيدقيرس)المقكقس(حاكـكبطريرؾاالسكندرية،كبسببظمـىرقؿاألرثكذكس
،كخصكصاأفمصرفيتمؾالفترة(3)الفرارإلىاألديرةكاالختفاءطريؽالنجاةمفذلؾالظمـ

مفسكانيا األعظـ كالسكاد فييا، األساسية الديانة اإلسبلميكانتالنصرانية الفتح أمقبيؿ
،فميسغريبانأفيخرجمفتمؾاألديرةسبعكفألؼراىب.(4)ةاألرثكذكسيةيديفالنصراني

كقداستشيدبعضمؤرخيالنصارلالمعاصريفبتمؾالركايةفيكتبيـأمثاؿالراىب
باسيميكسالمقارم،الذمنشأفيتمؾاألديرة،فذيكرتركايةالمقريزمبتفاصيميافيكتابو،حيث

شيأفيككفأكلئؾالرىبافبمثابةجيكشخرجتلمقاكمتو،كلكفاٌدعىأفعمركبفالعاصخ
عندمااقتربكامنوكطمبكامنوالحريةالدينية،كعكدةبطريركيـمفمنفاهفمبىطمبيـ،كأظيرليـ
االحتراـفاحترمواألقباطكأحبكه،كخصكصاعندماأظيرالسماحةكالميففيتعامميـكسمحليـ

.(5)اصمتوالفسطاطببناءالكنائسحتىفيع

عمركبفالعاصكعكدةالبطريرؾبنياميف: -6

عمـعمركبفالعاصعندمافتحمصربقصةبنياميفبطريرؾاالسكندرية،كماعاناه
كممكيـىرقؿ،فكتبإليويأمرهبالعكدةإلىاالسكندرية مفالظمـكاالضطيادعمىأيدمالرـك

استقبموكأحسفاستقبالوكأكرموبعدغيابداـثبلثةعشرعامانكمنحواألما أفعمران ف،كما
كيتكلى أحكاليـ، كيتدبر كيدير النصارل، شؤكف يتكلى أف كأمره كطمأنو، األماف كمنحو
بعكدتو المصريكف كفرح عظيمان، فرحا العاص بف عمرك بمكقؼ بنياميف ففرح سياستيـ،

                                                             

 .19(كادمالنطركف،طكسكف،ص1)

 .999(تاريخمصر،حناالنقيكسي،ص2)

 .4/87(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج3)

 .1،006(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)

 .9/76ارم،ج(تاريخالكنيسةالقبطية،المق5)
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ستقباؿبنياميفبقكلو:"فرحيف،ككصؼساكيرسفرحتيـبالتخمصمفحكـىرقؿكبا(1)كبمقائو
.(2)مثؿالعجكؿالصغارإذاحؿرباطيـكأطمقكاعمىلبافأمياتيـ"

ممارسة لى كا  مصر، إلى بالعكدة بطشىرقؿ مف الفاريف األرثكذكس النصارل بدأ
إعمار بنياميفبإعادة فقاـ إعماراألديرة ديانتيـبحريةكسمحليـعمركبفالعاصبإعادة

كاد الكنائسكلـ(3)مالنطركفكمنىأديرة أك عمركبفالعاصأمكاالعفاألديرة يأخذ كلـ ،
ييدمياكلـيتعرضليابأمأذل،كلـيسمبياأكينيبيابؿحافظعميياكأطمؽالحرياتالدينية،
فكافالنصارلفيمصرفيبدايةالعيداإلسبلمييمارسكفطقكسيـالدينيةبحريةلـيعيدكىا

،كخيردليؿعمىذلؾماأكردهساكيرس(4)تىفيزمفالحكـالركمانيالنصرانيمفقبؿ،ح
كيرتدمزمالنجاريفكيحمؿ العممانييف، زمفىرقؿبزم يتنكر الذمكاف القساغاتكف عف
مفحككمةىرقؿفيعترضلوبسكء،كفيالميؿ أحد فيالنيار؛حتىاليعرفو آالتالنجارة

األرثكذ مع سران  الحاؿعشرسنيفحتىيجتمع كبقيعمىذلؾ  عمىمذىبيـ ليثبتيـ كس؛
،كخيردليؿعمىأفالمسمميفأطمقكاالحرياتالدينيةلمنصارلفيمصرما(5)ظيكرالمسمميف

أكردهساكيرسعمىلسافالبطريرؾبنياميفحينماقاؿبعدعكتوإلىاإلسكندرية:"لماكنتفي
.(6)بسبلمةكخبلصانمفاالضطيادكمفمحاربةالمخالفيف"مدينتياإلسكندريةكجدتزمانا

فالمسممكفسمحكاليـماكافمحرمانعمييـزمفممكؾالنصارلالبيزنطييف،مفبناء
األديرة،بؿازدىربناءاألديرةكالكنائسفيالعيداإلسبلميبشكؿكبير،كخيردليؿعمىذلؾ

.(7)األرثكذكسييفالصالحةتنمك"ماأكردهبنياميفحيثقاؿ:"ككانتأعماؿ

ككانتسماحةالمسمميفىيشعارىـفيالتعامؿمعالنصارل،كىذهشيادةأخرلعمى
عمماء أحد ذكرابفالسباع فقد الفتحاإلسبلمي، فيبداية النصارل تسامحالمسمميفمع

بلميالتيتقعالنصارللمصرأفأحدالبحارةدخؿإلىكنيسةالقديسمرقسإبافالفتحاإلس
عمىساحؿالبحرالمتكسطكىيمعركفةبالمغارة،فدخؿذلؾالبحارةإلىالمغارةليبلفكقعت

                                                             

 .4/88(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج1)

 .4/09،جسابؽ(المصدرال2)

 .4/09(المصدرنفسو،ج3)

 .999(تاريخمصر،يكحناالنقيكسي،ص4)

 .4/04(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج5)

 .4/09،جسابؽالمصدرال(6)

 .4/09،جالمصدرنفسو(7)
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عيناهعمىتابكتالقديسمرقسفمديدهداخؿالتابكتفمسؾالرأسمعتقداأنويكجدفيوذىب،
أراد أنوكنزمفذىب،كعندما عمركبففسرؽذلؾالرأسكأخفاهفيإحدلالمراكبمعتقدا

العاصأفييسىٌيرالمراكبسارتكمياإالذلؾالمركبالذميكجدفيوالتابكت،فأمرعمركبف
فجاءعمركبمفأخفىتمؾ البحارة، الرأسالذمأخفاه كجدكا فتشكىا العاصبتفتيشوكعندما

دريةالرأسكاعترؼبذنبوفأنَّبوعمركبفالعاصعمىفعمتو،كنادلفيطمببطريرؾاالسكن
بنياميفكعندماجاءهسممورأسمرقس،كدفعلوعشرةأالؼدينارمفأجؿبناءكنيسةيسمييا
كىيتعرؼ فياالسكندرية كبنىالكنيسة الجميؿ، بنياميفعمىىذا مرقسفشكره عمىاسـ

ؿ(،،كقدأكردتمؾالقصةالباباشنكدةالثالثبابااالسكندريةفيكتابو)مرقسالرسك(1)بالمعمقة
كالباحثةالتكردىاىنامفبابتصديؽكؿمايقكلكنوكلكفاالستشيادبشياداتالنصارلبحؽ

.(2)المسمميففتمؾىيكتاباتيـكشياداتيـبحؽالمسمميف
 موقف المسممين من الطوائف النصرانية في مصر:  -4

تفادةمفرغـعكدةبنياميفلبطريركيةاإلسكندرية،فإفعمركبفالعاصلـيحاكؿاالس
فرؽ يتبعسياسة كلـ كاألقباط، الرـك أك كاليعاقبة، الذمكافبيفالنصارلالممكانية االنقساـ
تسدمفأجؿتحقيؽأىدافو؛فأىداؼالمسمميفالمعمنةلـتكفاحتبلؿأكغزكمفأجؿالغزك

التبعكابؿكانتليدؼأساسيكىكنشراإلسبلـ،كلككافالمسمميفىدفيـاالحتبلؿكالتكسع
سياسةالمحتميففياالستفادةمفاالنقساـبيفالطكائؼالمسيحيةفيمصر،كميزطائفةعف

أخرل.

كالدليؿ بالعدؿ، بؿتعامؿمعيـ دكفاألخرل، إلىطائفة يًمٍؿ فعمركبفالعاصلـ
فيمناصبيـكلـيغيرىـ،كماأكردهحناال نقيكسيعمىذلؾأنوأبقىالكثيرمفالمكظفيفالرـك

فتحالمسمميفلمصر كبعد يكفمفاألقباط، كلـ البحرم، ىرقؿالكجو عفميناسالذمكاٌله
اسموفيميكسانكسعمى آخرى فيالريؼ،ككضعكا رجبلاسموسينكدا فيكظيفتوكعينكا أبقكه

.(3)منطقةالفيـك

                                                             

 .87-81باع،ص(الجكىرةالنفيسة،ابفالس1)

 .64(مرقسالرسكؿ،شنكدةالثالث،ص2)

 .946-949(تاريخمصر،حناالنقيكسي،ص3)
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بعندماكىناؾشاىدآخرذكرهمارميخائيؿبطريرؾأنطاكيةحيثقاؿ:"...أفالعر
مفكنائس" بحكزتيا ما لكؿطائفة أبقكا المدينة، أعاد(1)دخمكا عندما أنو المقفع ابف كذكر ،

مف مذىبيـ غيركا الذيف األساقفة دعا االسكندرية عمى بطريركان العاصبنياميف بف عمرك
عادكمنيـاألرثكذكسيةإلىالممكانيةأفيعكدكاإلىمذىبيـبالكعظكالميفكبالحسنى،فمنيـمف

مفرفضكبقيعمىمذىبوإلىأفمات،أمأنيـكانكايتمتعكفبحريةدينيةكلـيضطيدأحد
.(2)مففرؽالنصارلفيمصرفيظؿالفتحاإلسبلمي

عف كتابو في  المسمميف عمى كتاباتو في متحامبلن يعد الذم النقيكسي يكحنا ذكر
شخصمفاالعتداءعميياعمركبفالعاصأنوحافظعمىكنائسيـ،كدكرع بادتيـ،كمنعأمى

أكسمبياأكسرقتياحيثقاؿ:"...كلـيأخذشيئامفماؿالكنائس،كلـيرتكبشيئاماسمبا
(3)أكنيبا،كحافظعميياطكاؿاألياـ" ،كماأفعمركبفالعاصأقراألقباطعمىالجبايةالرـك

القر كاف فإذا بالعدؿ، تؤخذ كافعددفكانتالجباية ذا كا  زادتالجباية، بمحاصيميا عامرة ية
.(4)سكافالقريةقميؿكنتاجياقميؿقمتالجباية

ككافعمركبفالعاصيستقبؿكاليالركـعمىمصرالمقكقسبعدالفتحاإلسبلمي
بكؿاحتراـ،فبينمايككفعمرككىكحاكـمصرككاليياجالسمعأصحابوعمىاألرض،يأتيو

بخدموالذيفيحممكنوعمىسريرمفذىبفكؽرؤكسيـبأيدييـ،فبليعترضعمركالمقكقس
المقكقسألنوكافحاكمانلمصر،كأفتمؾعادتوعندماكافكاليانلمصر، أكيحتج،بؿاحتـر

عيدالصمحالذمكقعومعالمقكقس .(5)كألنواحتـر

  

                                                             

 .9/699(تاريخمارميخائيؿ،مارميخائيؿ،ج1)

 .4/80(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج2)

 .4،991(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)

 .4،991،ـسابؽالمصدرال(4)

 .9/414شى،القمقشندم،ج(صبحاألع5)
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المسممين لمنصارى إبان الفتح  ثالثًا: حقيقة الروايات التاريخية التي تصور اضطياد
 اإلسالمي: 

 عمرو بن العاص وبطرس القبطي:  -1

أكردالمقريزمفيكتابونقبلنعفابفعبدالحكـأفعمركبفالعاصقاؿلمقبطعندما
"مف فتمقىعمرككشايةعفرجؿمفأقباط(1)قتمتو"عميوفظيرتكنزانكتمنيفتحمصر: ،

عفالمسمميف،فطمبوعمركبفالعاصكسألوعفالكنز،فأنكرالصعيدبأفعندهكنزانكأخفاه
كلـيقرأفعندهكنزا،فسجنوعمركبفالعاص،كسأؿسجانيوعفالقبطيإذاماكافسأؿ
عفأحدفيمحبسو،فأخبركهأنويسأؿعفراىبفيالطكر،فأرسؿعمركلمراىبفيالطكر

ع ما بإحضار بطرسكطالبو بختـ كختميا مكتكبفييارسالة معو الراىبقمة فأحضر نده،
مكافالكنزفاستخرجالكنز،الذمبمغخمسيفأردبامفالذىبالمصرم،ثـقاـعمركبقطع

.(2)رأسبطرس،فاستخرجالقبطكنكزىـخكفانمفقياـعمركبقتميـ

الحكـ عبد البف مصر فتكح كتاب في القصة تمؾ كردت عنو(3)كقد كنقميا ،
،(6)،كماذكرتفيكتاب)النكادركالزيارات(البفأبيزيدالقيركاني(5)،كالسيكطي(4)المقريزم

،عمىرغـمفكركدتمؾالركاية(7)كاالكتفاءبماتضمنو)مغازمالرسكؿ(ألبيربيعالكبلعي
فيكتبكبارالمؤرخيف،إالأنومفالسذاجةتصديقيابسيكلةفييتتناقضبشكؿكبيرمع

مفالمؤرخيفالمسمميفكالنصارلكذلؾلعدةاألحداثكالر العديد التيذكرىا كاياتالتاريخية
أسباب:

أفاالقباطقبيؿالفتحاإلسبلميكانكايعانكفالفقرالشديدكالعكز،كلـيكفمعيـأمكاال -أ
الذمكانكا المدقع الفقر مف ليخمصيـ اإلسبلمي؛ بالفتح رحبكا إنيـ بؿ الضرائب، لدفع

                                                             

 .4،991؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ494(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص1)

 .4،991؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ494(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص2)

  .494(ص3)

 .4،991(المكاعظكاالعتبار،ـ4)

 .4/496(حسفالمحاضرة،،ج5)

 .6/494ج،بؽساالمصدرال(6)

 .1/66جالمصدرنفسو،(7)
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،فمفأيفجاءتتمؾالكنكزالتيسممكىالعمركبف(1)وفيظؿحكـالبيزنطييفيعيشكفب
العاص!

أفتمؾالركايةتتناقضمعركاياتتاريخيةأخرلذكرىاالمؤرخكفالمسممكفكالنصارل، -ب
"ىذا قاؿفيو: باألمافمفقبؿعمركبفالعاصلسكافمصر، ماكالتيتتضمفعيدان

ككنائسيـكأمكاليـكمٌمتيـأنفسيـعمىاألمافمفمصرأىؿالعاصبفعمركأعطى
،فيؿيعقؿأف(2)..."ينتقص،كالذلؾمفشيءعمييـيدخؿالكبحرىـ،كبٌرىـكصمبيـ

عبدالحكـ ابف ركاية تدحض الركاية فتمؾ يفعؿ؟ ال ما كيقكؿ نفسو، يناقض عمرك
كالمقريزمكمناقضةلياتمامان.

ال -ت تظيرسابقالركاية كىذاة شخصيةعمركبفالعاصبأنوشخصجشعمحبلمماؿ،
يتناقضمعشخصيةعمركبفالعاصالذملـيكفلورغبةفيالماؿأبدان،فقدركمفي

أفعمرك قاؿبفاألحاديثالنبكية العاص، "فقاؿارسكؿإليٌ"بعث: عميؾخذ:
أريدإني:فقاؿطأطأه،ثـظرالنفيفصعديتكضأ،كىكفأتيتوائتني،ثـكسبلحؾ،ثيابؾ
يا:فقمت:صالحةرغبةالماؿمفلؾكأزعبكيغنمؾ،افيسممؾجيشعمىأبعثؾأف

فيأسممتكلكنيالماؿ،أجؿمفأسممتماا،رسكؿ معأككفكأفاإلسبلـ،زغبة
.(3)الصالح"لمرجؿالصالحبالماؿنعماعمرك،يا:"فقاؿ.ارسكؿ

ةلـتردسكلبالمصادراإلسبلميةكلـأجدىافيالمصادرالنصرانيةكلكسابقالركايةال -ث
لت شيء الصحة مف فييا أك صحيحة ذكرىا،سابقكانت عمى النصارل مصادر ت

كخصكصاتمؾالمصادرالقريبةمفالعيداإلسبلميكالتيكانتمتحاممةعمىالمسمميف،
اط،بؿأنوبعدالفتحاإلسبلمي،بؿمنحكماأفعمركبفالعاصلـيصادرأمكاؿاألقب

مرقس لمقديس كنيسة لبناء دينار، آالؼ عشرة المعمقة(4)بنياميف الكنيسة فبني ،
لبناء أمكاال منحيـ لما األمكاؿ عف يبحث العاص بف عمرك كاف فمك باإلسكندرية،

ياغيرجديرةكنائسيـ،فيككجيشوأكلىبومنيـ،كماأفألفردبتمركصؼتمؾالركايةبأن

                                                             

 .940(تاريخمصر،حناالنقيكسي،ص1)

ج2) الطبرم، كالممكؾ، األمـ ج9/141( القمقشندم، ابفتغرم،46/691؛صبحاألعشى، الزاىرة، النجـك ؛
 .4/91ج

 .90/900(مسندأحمد،أحمدبفحنبؿ،كآخركف،ج3)

 .167(فتحالعربلمصر،بتمر،ص4)
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كالية عف عمرك بعزؿ الناستأثرا أكثر ىـ القبط ألف مختمقة؛ قصة كأنيا بالتصديؽ،
.(1)مصر،كأنيـأكثرالناسأسفاعميو

اليعقؿأفيعاقبعمركبفالعاصمفأخفىكنزابالقتؿ،كعمىافتراضأفالقبطيقد -ج
يدهكليسقتمو،كذلؾماكردفيسرؽالكنزأكأخفاه،فإفعقكبةالسارؽفياإلسبلـقطع
 تعالى: قاؿ الكقت، ذلؾ في المسمميف دستكر انس اِسقُ القرآف اِسقَحُ  ََ انس   فَاْقطَعُٕا َٔ

ا ًَ ِْٚذَُٚٓ ا َجَضاء   أَ ًَ ٍَ  َََكال   َكَسثَا تِ ِ  ِي ُ  ّللا  ّللا  َحِكٛى   َعِضٚض   َٔ
،بؿإفىناؾشركطالقطع(2)

الحكـعمىاألقباط؟ككيؼيقتؿبطرس؛ألنوأخفىكنزا؟اليد،فمفأيفجاءعمركبيذا
بؿىناؾركايةأخرلمناقضةلتمؾالركاية الشريعةاإلسبلمية، ينافيتعاليـكأحكاـ فيذا
يطمعيـعمىأخبار تقكؿبأفعمرانأباحأمكاؿقبطيمفاألقباط؛ألنوكافجاسكسانلمرـك

.(3)كأسرارالمسمميف
معركايةأخرلالبفعبدالحكـفعمىافتراضأفعمركبفالعاصتمؾالركايةتتناقض -ح

لف بالطبع بذلؾ؟ األقباط لو سيسمح فيؿ كنكزىـ، األقباط كسممو الكنز القبطي سمب
 الذملـيقبؿالظمـعمىأحد.يسكتكاعمىفعمتو،كلشككهلمخميفةعمربفالخطاب

بفعمركبفالعاصفسبقوفضربوفذكرتالمصادرالتاريخيةقصةالقبطيالذمسبؽا
ابفعمركبالسكطكقاؿلو:"أناابفاألكرميف،فذىبالقبطيلمشككلإلىالخميفةعمربف
بف عمرك ابف القبطيبضرب كأمر العاصكابنو بف عمرك الخميفة فأحضر الخطاب،

أحراران" أمياتيـ كلدتيـ كقد الناس استبعدتـ متى " ألبيو": كقاؿ ف(4)العاص، بف، عمر
بسمبالخطاب عمرك القائد عمى فكيؼسيقبؿ بضربقبطي، القائد البف يقبؿ لـ

أمكاؿالناسككنكزىـ؟كخصكصانأفعمربفالخطابمعركؼعنوالعدؿ،كبشيادةكبار
النصارلأمثاؿ:مارميخائيؿبطريرؾأنطاكيةالذمقاؿعفعمر:"كافعادالغيرشجع

بعدالسيطرةعمييـ"لـيأخذشيئالنفسومما .(5)غنـمفأمكاؿككنكزالفرسكالرـك
 -خ ذكرتو لما كذلؾمستبعد أفبعضسابقإفصحتتمؾالركاية ذلؾعمى يدؿ فربما ان،

كخاصة مصر إلى المسمميف دخكؿ إباف انتشرت التي الفكضى حالة استغمكا األقباط

                                                             

 .68ائدة:(الم1)

 .68المائدة:(2)

 .4،991(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)

 .490؛الشكاكمكالعتاب،الثعالبي،ص406(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص4)

 .9/699(تاريخمارميخائيؿ،مارميخائيؿ،ج5)
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بعض كنيبكا طكيؿ، كحصار التيشيدتاضطرابات، التياإلسكندرية الكنكزكاألمكاؿ
كنيسة رأسالقديسمرقسمف البحارة أحد سرؽ مثمما لمكنائس، أك لمدكلة كانتتابعة

فأرادعمركاسترداد(،2)،أكذىبا،كخبأىافيأحدالمراكب(1)باإلسكندريةظنامنوبأنياماالن
لفكضىكالسمببعضالكنكزالمنيكبةلمحفاظعمىاألمفكاالستقرار،كالقضاءعمىحالةا

كالنيبالتيحدثتفيالكنائسكممتمكاتالدكلة،حيثذكريكحناالنقيكسيأفعمركبف
العاص:"لـيأخذشيئامفماؿالكنائس،كلـيرتكبشيئاما،سمباأكنيبان،كحافظعمييا

االياـ" الكنائسكذلؾ(3)طكاؿ كعمى عمييا الحفاظ عميو يحتـ مصر في دكره فطبيعة ،
دةماتـنيبوأكسمبو،كييعكداالستقرارإلىمصر.بإعا

 عمر بن الخطاب ومعاممتو لمنصارى: -2

لعمركبفالعاصقاؿذكرالمقريزمركايةعفعمربفالخطاب كتبفيياكتابان
"أف كيركبكانكاصييـكيجزكامناطقيـ،كيظيركابالرصاص،الذٌمةأىؿرقابفيتختـفييا:

عمىيضربكاكالالمكسى،جرتعميومفعمىإالالجزيةيضربكاكالعرضا،األكؼعمى
.(4)ممبكسيـ"فيبالمسمميفيتشبيكفتدعيـكالالكلداف،عمىكالالنساء،

أم:أفتختـرقابأىؿالذمةبخكاتيـمفرصاص،كالمقصكدبإظيارمناطقيـ،أم:
رضا"فيعني:أفيركبالذميلبسالزنارفيكسطيـفكؽثيابيـ،أما"الرككبعمىاألكؼع

كرجبلهمعانفيجيةكظيرهعمىجانبأخرعمىالدابة،كأما"جزنكاصييـ"فيك:حذؼجزء
،فيؿيعقؿأفيكتبعمربفالخطابلعمركبفالعاصتمؾالرسالة(5)مفالشعرإىانةليـ

باإلىاناتألىؿالذمة؟الشؾأفمثؿتمؾالركايةغيرصح مميئة كذلؾلعدةالتيتعد يحة
أسباب:

عمربفالخطابعندمافتحبيتالمقدسمنحالنصارلعيدانكميثاقانيعدفريدانمفنكعو -أ
العيدة سكانيا منح حيث متكاممة، إنساف حقكؽ كثيقة بمثابة ىك بؿ الزماف، ذلؾ في
كدينيـ ككنائسيـ كنسائيـ كأبنائيـ أنفسيـ عمى األماف بمنحيـ تمثمت كالتي العمرية

                                                             

 .4/88(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج1)

الكنيسة،2)  .87-81ابفالسباع،ص(الجكىرةالنفيسةفيعمـك

 .999(تاريخمصر،حناالنقيكسي،ص3)

 .4،991(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)

 .698-41/696(الحاكمالكبير،الماكردم،ج5)
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النصارلمنيا(1)كأمكاليـ ،فكيؼمنحالنصارلفيبيتالمقدسكؿتمؾالحقكؽ،كحـر
فيباقيالمناطؽ؟فيذهازدكاجيةفيالمعاييراليمكفلخميفةمثؿعمراشتيربعدلوأف
يتبعيا،فالخميفةعمرشيدلومؤرخكالنصارلقبؿالمسمميفبعدلو،كخيرشاىدعمىذلؾ

،(2)يؿبطريرؾأنطاكيةبحؽعمرحيثقاؿ:"أنوكافعادالغيرشجع"ماقالومارميخائ
ألنواليسيركفؽأىكائوالشخصيةبؿكفؽمنياجكاضحكضعتوالشريعةاإلسبلمية.

عمربفالخطابكافشديدالحرصفيتطبيؽالشريعةاإلسبلمية،فيؿتغافؿكتجاىؿ -ب
حيثقاؿ باألقباط، بو الذميكصييـ "ًإذىاحديثالرسكؿ تٍ: ،فيًتحى فىاٍستىٍكصيكاًمٍصري

ٍيرناًباٍلًقٍبطً ا"ًذمَّةنلىييـٍفىًإفَّ،خى رىًحمن كى
عمىمخالفةأقكاؿالرسكؿ(3) .،فيؿيجرؤعمري

فيكتب -ت تكجد لـ المشرعكفمفبعده كتناقميا الحكـ ابفعبد الشركطالتيذكرىا تمؾ
قدمكالطبرم،كغيرىـ،كلـتكجدفيكتبالنصارل،المؤرخيفالمسمميفاألكائؿ،مثؿ:الكا

مثؿ:ساكيرسبفالمقفعكسعيدبفالبطريؽ،بؿإفسعيدابفالبطريؽذكرعيداألماف
الذممنحوعمربفالخطابلمنصارلفيبيتالمقدس.

لـتذكركتبالتاريخعفتمؾ -ث لكأفعمرفعبلكضعتمؾالشركطفأيفتطبيقيا؟لماذا
 أفعاؿالشركط عف ككبيرة صغيرة كانتتكتبكؿ التي كىي النصارل؟ بحؽ المجحفة

فيالكتبالتاريخيةعفلباسالنصارلكألكانوكجزنكاصييـ،كغيرىا المسمميف،لـنقرأ
مفتمؾالشركطالمكضكعةفيعيدعمربفالخطاب،كالقائدعمركبفالعاص_رضي

اعنيما_.

عي -ج تتناقضمع الركاية فيؿتمؾ العاصلسكافمصر بف عمرك الذممنحو األماف د
فيعزلوسمحالخميفةلقائدهبمخالفةأكامره؟كلكخالفياحقاألسرععمربفالخطاب

عفمنصبو؟لكفتمؾالركايةمختمقة،الأساسليامفالصحةكلـترسؿلعمرك،كماأنيا
فتتناقضمععدؿعمر،فعمربفالخطابلـيقبؿلقبطيأ فيضربأكيياف،حتىكا 

فكيؼسيشرع العاص، بف مفعمرك حقو لو كأخذ الصحابة ابفكبار كافمفضربو
قكانيفتمعففيامتيافكظمـأىؿالذمة؟

                                                             

ج1) البطريؽ، بف سعيد المجمكع، التاريخ ج9/46( الطبرم، كالممكؾ، االمـ تاريخ المكاعظ9/110؛ ؛
 .1،008كاالعتبار،المقريزم،ـ

 .9/699(تاريخمارميخائيؿ،مارميخائيؿ،ج2)

 .40/74(المعجـالكبير،الطبراني،ج3)
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المؤمنيفأمير -ح الركايةعمر تناقضتمؾ ركايات كذكرت الذمة، أىؿ إلى أحسف
:فقاؿالناس،أبكابعمىؿيسأالذمةأىؿعمربعجكزمف_المكذكبةعمىعمر_فقدمر

بأففيضيعناؾثـشبيبتؾفيالجزيةمنؾأخذناكناأفأنصفناؾ،"ما فأمر كبرؾ،"
.(1)يصرؼلومفبيتالماؿمايكفيليعتاشمنيا

لكقاـالمسممكفبختـرقابالنصارلكقتتأديةالجزية،فتمؾالسياسةليستمستحدثة -ج
كىيليستصكرةمفصكرالظمـأكاإلىانة،لكنياطريقةبؿاتبعياالركمافكالبيزنطيكف،

متبعةلمعرفةمفدفعالضريبةكمفلـيدفعيا،خاصةأففيذلؾالزمافلـتكفىناؾ
طباعة،كالتكجدإيصاالتأكشكاتمنظمةيمكفتقديميالمفيؤدمالجزية،كخيردليؿ

بعضالدكؿعمىذلؾأفتمؾالطريقةمازالتمستخدمةفيالعصرال حديثحيثتقـك
بختـأيدمالناخبيفبنكعمفاألصباغالذماليزكؿإلىبعدأياـلمتميزبيفمفانتخب

.(2)كبيفمفلـينتخب

كمماسبؽيتضحأفالمسمميفأحسنكاإلىالنصارلأثناءالفتحاإلسبلمي،فالشيادات
الم كتب في كثيرة ذلؾ عمى تدؿ التي التاريخية فيذاكالركايات كالمسمميف، النصارل ؤرخيف

الرعيؿاألكؿمفالصحابةكالخمفاءالذيفكانكاأقربإلىتطبيؽالشريعة،كااللتزاـبأكامرا
كرسكلو،فقدأنصفكاالنصارلكمنحكىـالحريةالدينيةكحريةممارسةالعقيدة،كلـيظممكىـكلـ

ؾالمعاممةالتيكانتتختمؼاختبلفاكمياعفيفتركاعمييـحتىأفاألقباطأنفسيـقدفرحكابتم
العيدالبيزنطي،فقداستقرتأكضاعيـكشعركاباألمافكالعدؿ.

                                                             

 .17(األمكاؿ،القاسـبفسبلـ،ص1)

 .69(اإلسبلـكأىؿالذمة،الخربكطمي،ص2)
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  المبحث الرابع:
  موقف النصارى من الفتح اإلسالمي

لعبتالعديدمفالعكامؿكالظركؼالتيسادتمصرقبيؿالفتحاإلسبلميدكرانىامانفي
أبرزىاالتأثيرعمىمكقؼالنصارلم لعؿ الكافديفإلىمصر، فالفاتحيفاإلسبلمييفالجدد

السكاد يشكمكف لمصر اإلسبلمي الفتح إباف النصارل فكاف النصارل، بيف الطائفي االنقساـ
األعظـمفسكانيا،لكنيـكانكامنقسميفإلىطائفتيفمفثبلثطكائؼمسيحيةرئيسيةكانت

ف البيزنطية اإلمبراطكرية في الكقتمنتشرة ذلؾ كانتا(1)ي المتاف الرئيسيتاف فالطائفتاف ،
ىما:حسبماأكردهالمقريزمفيكتابومتكاجدتاففيمصر

ممكاف -4 إلى ينتسبكف ألنيـ الممكانية؛ أطمؽعمييـ مسيحية ىيطائفة أحد(2)الممكانية: ،
الرـك امبراطكر كىك ركاف إلى ينتسبكف  أنيـ كقيؿ الركماف، سمك(3)أباطرة بالممكية، ا

،ككانتىيالطبقةالحاكمةفيمصرالتي(4)بسببأتباعيـرأمالممؾمرقيانكسكزكجتو
 .(5)تمسؾبزماـأمكرالدكلة،كمعظمياإفلـيكفكميامفالرـك

اليعاقبة:أماعامةالشعبالمصرمفكانكانصارلأقباطيعتنقكفالمذىباليعقكبي،ككانت -9
مم مف محركمة الطائفة عمييـ،تمؾ الرـك تسمط بسبب كالدينية السياسية حقكقيا ارسة

بالمجمع أمنصرانياليؤمف المقكقسعمىمصراضطيد فاإلمبراطكرىرقؿكحاكمو
،كخير(6)صادراألديرةكالكنائسالتابعةليـ،كنيبياكحكليالمطائفةالممكيةكالخمديقكني،

ساكيرسعفاالمبراطكرى أكرده عمىذلؾما بأىمياشاىد كالمقكقسالذيفألحقكا رقؿ
كطأة تحت األرثكذكس مف الكثير دفع مما كالمصائب؛ كالضيؽ العذاب األرثكذكسييف
التعذيبإلىاليربإلىالصحارمكالتعبدباألديرةالمكجكدةفييا،كالبعضاآلخرضعؼ

كقدـاليداياكاستسمـكقاـبتغييرمذىبو،مثؿ:أسقؼالفيكـ،كالبعضاآلخردفعالرشاكم
عنيـ يكفكا فيممارسة(7)كي الحؽ ليـ يكف كلـ مشردكف، مضطيدكف اليعاقبة فبقي ،

                                                             

.4/940(الممؿكالنحؿ،الشيرستاني،ج1)
،الخكارزمي،ص2) .19(مفاتيحالعمـك
.46/960شندم،ج(صبحاألعشى،القمق3)
.1،080(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.1،006،ـسابؽالالمصدر(5)
 .9/699(تاريخمارميخائيؿ،مارميخائيؿ،ج6)

 .4/87(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج7)
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،(1)الحياةالسياسية،بؿاقتصرتكظائفيـعمىبعضالميف،كالفبلحةكالصناعةكالتجارة
مصر عمى كحاكمو ىرقؿ الرـك امبراطكر رغبة إلى االضطياد ذلؾ أسباب كترجع

 .(2)مصرالتباعالمذىبالذمأقرهمجمعالخمدكنيالمقكقسدفعنصارل

بيف التفريؽ مف البد لمصر، اإلسبلمي الفتح مكقؼالنصارلمف دراسة لذلؾعند
الممكيةالتيتعدالييئةالحاكمةفيمصر،كبيفالنصارلاليعاقبةكىـاألقباط النصارلالرـك

نتاشديدتيالعداءلدرجةأنويمنعفيكيشكمكفالغالبيةمفنصارلمصر،كتمؾالطائفتافكا
سأكضحمكقؼكؿطائفةعمىحدة.،لذلؾ(3)األخرلعقيدةكؿمنيماالزكاجمفالطائفة

 أواًل: موقف الروم الممكانية من الفتح اإلسالمي: 
مصر حاكـ المقكقسىك ككاف اإلسبلمي الفتح إباف مصر البيزنطيكف الرـك حكـ

نف في اإلسكندرية حكؿكبطريرؾ المؤرخكف كاختمؼ ىرقؿ، قبؿ مف الميعٌيف كىك الكقت س
شخصيةالمقكقس،فأكردسعيدبفالبطريؽفيتاريخوبأفالمقكقسكافعمىالمذىباليعقكبي
 ،لكنوكافيخفيمذىبوخكفانمفقياـالركـبقتموككصفوبالمحتاؿكبأنوخدعالرـك كيكرهالرـك

،ربماكافالمقكقسيكرهالركـ(4)ثـكقعمعيـاتفاقيةصمحكحثيـعمىالفرارمفالمسمميف،
أكردابف(5)كماذكرتالمصادراإلسبلمية ،لكفاليعنيذلؾأنوعمىالمذىباليعقكبيكما

البطريؽكيبدكأفابفالبطريؽأرادأفييحٌمؿاليعاقبةمسئكليةتسميـمصرإلىالمسمميفكييبرأ
كافعمىا ألنو أتباع(6)لمذىبالممكانيالممكية؛ أفقكرسىكمف مارميخائيؿ أكرد كقد ،

الخميقدكني كدنيكم(7)المذىب ديني سمطاف لو خمقيدكني بطريرؾ كىك حنا(8)، أشار كما ،
.(9)النقيكسيبأفكيرسىكالبطريرؾالخمقيدكنيالذمعقدالصمحمعالمسمميف

                                                             

.1،006(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
 .4/87(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج2)

.1،006لمكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(ا3)
 .4/96(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج4)

ج5) الطبرم، كالممكؾ، األمـ تاريخ ج9/146( الجكزم، ابف كالممكؾ، األمـ تاريخ في المنتظـ ؛1/904؛
 .9/687الكامؿفيالتاريخ،ابفاألثير،ج

 .18(التنبيوكاإلشراؼ،المسعكدم،ص6)

 .9/694تاريخمارميخائيؿ،مارميخائيؿ،ج(7)

 .9/698،جسابؽالمصدرال(8)

 .949(تاريخمصر،حناالنقيكسي،ص9)
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قسكازدكاجيتيافيكتبالتاريخكقداختمؼالمؤرخكفالمعاصركفحكؿشخصيةالمقك
فقدأشارجاؾتاجرإلىأفشخصيةالمقكقسالزالتغامضةكمجيكلة،ىؿمفسمـالقاىرة
نفسوالذمسمـاإلسكندرية؟ىؿىكقبطيأـيكناني؟فيالنيايةلـيتكصؿجاؾإلىحقيقة

غ بابميكف حصف سمـ الذم المقكقس شخصية أف تكقع كلكنو المقكقس، قيرسشخصية ير
،كتميؿالباحثةلرأمبتمر(2)،بينمارألبتمرأفالمقكقسىكنفسوقيرس(1)بطريرؾاإلسكندرية

حيثأفالمصادرالتاريخيةأكدتأفالمقكقسىكقيرسبطريرؾاإلسكندريةكحاكـمصر،
أكدهابفالحكـحيثقاؿ:"فكجو كجعؿمصرعمىأميراالمقكقسالرـكممؾىرقؿكذلؾما

،كأشارساكيرسفيكتابوأفالمقكقسىكقيرس(3)اإلسكندرية"فنزؿخراجياكجبايةحربياليوإ
بطركا ليككف قيرس يدعى  أرضمصر إلى كاليان "كأنفذ قاؿ: حيث ىرقؿ قبؿ مف المعيف

.(4)ككاليان"

كر كالذم مصر، حاكـ كيرس ىك المقكقس بأف يتبيف سبؽ ما خبلؿ فيكمف د
التاريخ كألىمياالمصادر تكضيحية في أسيمت كقد لممقريزم، كاالعتبار( )المكاعظ كتاب

مف كاألقباطمفالمسمميف،كبالعكدةلمكقؼالرـك شخصيةالمقكقسلمتفريؽبيفمكقؼالرـك
الفتحاإلسبلمي،الذيفتعدجيكشيـىيالمسئكلةعفالتصدمألمغزكخارجيعمىمصر؛

ـ،لذلؾىـالذيفقاكمكاالمسمميفأثناءحصارىـلحصفألنيـيعدكفمصرإحدلمستعمراتي
بداية منذ المسمميف لمفاتحيف تصدل مف ىـ فالرـك ىزيمتيـ، مف المسممكف كتمكف بابميكف،
تصدكا ثـ شيران، بينيـ القتاؿ كاستمر شرسة معارؾ كخاضكا الفرما عند مصر إلى دخكليـ

.(5)ـدنيفلممسمميفعندبمبيس،كاستمرالقتاؿشيران،كأ

المسمميفعندحصف ،كحاكلكا(6)بابميكفقتاالنشديداناستمرسبعةأشيركماقاتؿالرـك
عرضعمى البداية المقكقسفي أف حتى كبأمحيمة بأمطريقة، اإلسبلمي لمفتح التصدم

                                                             

 .11(أقباطكمسممكف،ص1)

 (.990(فتحالعربلمصر،ص2)

 .11(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص3)

 .4/81(تاريخالبطاركة،ج4)

 .9،46(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)

 .9،41،ـسابؽصدرال(الم6)
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المسمميفرفضكا لكف الرحيؿعفمصر مقابؿ األمكاؿ المقكقسثبلثة(1)المسمميف كخيركا ،
ات:الجزيةأكالحربأكاإلسبلـ.خيار

منكـإليٌأبغضىكمفإلىالجزيةأخرجكنتكقدفضؿالمقكقسالجزيةكقاؿ:"قد
"فارس عمىمصر،كيبدكمفحديثالمقكقسأنو،(2)كالرـك فذلؾكافردالمقكقسحاكـالرـك

مصرمفقبؿىرقؿ،كلكنوكافي ًليى عمىالرغـمفأنوكى خفيذلؾالكرهليـكافيكرهالرـك
مفامبراطكرالرـك عمىعقدصمحمعالمسمميفلكفالركـ(3)خكفا ،ككافالمقكقسحريصا

،فكٌقعالمقكقسعيداباألمافمععمركبفالعاصيمزمو(4)رفضكاكأصركاعمىقتاؿالمسمميف
فيكالسمطافلوع النصارلاألقباطالذيفكافقكاعمىالصمح،أماالرـك مييـكترؾليـكيمـز

 الحربكالجزية بيف ما االختيار في عف(5)الخيار ىرقؿ إلى كأرسؿ المقكقسمنيـ كتبرأ ،
يكبخوفيوكيحثوعمىقتاؿالمسمميف، الصمحالذمكقعومعالمسمميففأرسؿلوىرقؿكتابان

تقدربحكاليمئةألؼ،أماالمسمميففيـاليتعدكفالخمسةعشرألفا، كدعاهلقتاؿفجنكدالرـك
،لكفالمقكقسأصرعمىتكقيعاتفاؽالصمحمعالمسمميفرافضاماقالوىرقؿكالركـ(6)الرـك

فكقعاالتفاؽ بيفدفعالجزيةأكالخركجإلىأرضالرـك ،أمامف(7)فيمصربؿخٌيرالرـك
فيربإلىاالسكندرية .(8)تبقىمفالرـك

البداي في الرـك أف سبؽيتضح بكؿكمما كقاكمكه لمصر اإلسبلمي الحكـ رفضكا ة
فيمصرالمقكقسأدرؾ الكسائؿكلكفعندماأيقنكااليزيمةحدثانقساـفيرأييـفحاكـالرـك
أنوالجدكلمفقتاؿالمسمميفلذلؾكافكاقعيافيطرحوكقبكلوالجزية،فقدرأمأفالنصارل

ستعبادىـأكقتميـ،لكفاذاماقبمكاالجزيةإذاماخاضكاالحربسكؼييزمكفكيتـأسرىـكا

                                                             

ص1) الحكـ، عبد ابف مصر، فتكح ج68( الزاىرة، النجـك الزاىرة، النجـك المكاعظ4/41؛ المقريزم، .
(.9/41كاالعتبار)مج

 .1/904(المنتظـفيتاريخاألمـكالممكؾ،ابفالجكزم،ج2)

 .4/96(التاريخالمجمكع،تحقيؽ:سعيدبفالبطريؽ،ج3)

 .9،99كاالعتبار،المقريزم،ـ(المكاعظ4)

 .9،99،ـسابؽ(المصدرال5)

 (.9/99.)مج9،99(المصدرنفسو،ـ6)

 .9،94(المصدرنفسو،ـ7)

 .4/86(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج8)
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بكؿ كافة حقكقيـ ممارسة مف كسيتمكنكف كالحماية باألمف فسيحتفظكف زىيد_ مبمغ _كىي
فيوالذيفاضطركافيالنيايةلقبكلو .(1)حرية،لذلؾقبؿعرضالجزية،كنصحبقيةالرـك

فأصٌرعمىقتاؿالمسمميفحتىا لرمؽاألخيرحتىأنوتجيزأماىرقؿامبراطكرالرـك
بنفسولمقتاؿلكفالمكتمنعومفالتكجوإلىمصر،كلـيكفىرقؿمنطقيافيعرضوفقدكاف
بعيدانعفأرضالمعركة،جاىبلبقكةالمسمميفكحماسيـغيرمدرؾلممداإلسبلميالذمانتشر

الذيفأصٌركاعمىالقتاؿفي اإلسكندريةىيزمكاكفرمفبسرعةفيسنكاتقميمة؛لذلؾفإفالرـك
.(2)تبقىمنيـبالمراكبعبرالبحر

 ثانيًا: موقف النصارى األقباط من الفتح اإلسالمي
مفالفحاإلسبلمياألقباطأكحالمقريزمفيكتابوالمكاعظكاالعتبارمكقؼالنصارل

مفالفاتحيفالمسمميف،فقداتخذاألقباط المكقؼالرـك حيثذكرتالمصادرمكقفانمختمفاتمامن
التاريخيةالعديدمفالركاياتكالدالئؿالتيتبيفترحيباألقباطبالفاتحيفالمسمميفمنذدخكليـ
، المساعدةلممسمميففيحربيـضدالرـك مصر،كلـيقتصراألمرعمىالترحيببؿقدمكا

مقكقسكطمبومفكخيرشاىدعمىذلؾدعكةبنياميفبطريرؾاإلسكندريةالذمطردهىرقؿكال
أكتأييدىـ،بؿدعاىـإلىالترحيببالجيكشاإلسبلمية األقباطفيمصرعدـمساعدةالرـك
جيش فيمصر،فقدـك الفاتحةكقائدىـعمركبفالعاص،كمعاكنتيـكأفالأمؿلبقاءالرـك

ليـدكلةبعدالم كسقكطإمبراطكرتييـ،فمفتقـك ،حتى(3)سمميفالمسمميفىكنيايةهلحكـالرـك
أحكاؿ لتدبير كدعاه بو التقى العاصعنما بف رحببعمرك بطريرؾاإلسكندرية بنياميف أف
النصارل،فقاـبنياميفبالدعاءلعمرككتحدثمعوبكبلـجميؿناؿإعجابعمركبفالعاص

قداستوكمكانتو .(4)كمفمعوكأحسفعمركاستقبالوكتكديعوكاحتـر

                                                             

 .9،99(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)

 .97-4/91(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج2)

؛نياية61؛نزىةالمالؾكالمممكؾ،الصفدم،ص9/697؛االكتفاء،الكبلعي،ج76مصر،ص(فتكح3)
ج  النكيرم، ـ40/988األرب، المقريزم، كاالعتبار، المكاعظ 9؛ تغرم،46، ابف الزاىرة، النجـك  ؛

 .4/6ج

 .4/88(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج4)
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األقباطالمسا مصرحيثساعدىـفقدـ المحظاتاألكلىلدخكليـ لممسمميفمنذ عدة
،كقبائؿمفلخـ،باإلضافةإلىمساعدة(1)النصارلعندكصكليـجبؿالحبلؿمفقبائؿراشدة

.(3)لممسمميف،(2)النصارلاألقباطالمتكاجديففيالفرما

المسمميفأثناءكذكرتالمؤرخةاالنجميزية)بتشر(أفاألقباطلـيدخمكافيحربمع
فتحيـمصر،كلـيحاربكىـ،أكيفكركافيرفعالسبلحفيكجيكىـ؛ألنيـعممكاأفالمسمميف
ديفاألقباطفيـ يؤمنكفبديفيشبو كأنيـ نصافان، كا  أكثرعدالن يختمفكفعفالركمانييفبأنيـ

مسمميففيفرحشديدبؿيؤمنكفباإليانكاحدان،كيختتنكفكالنصارل،لذلؾاستقبؿاألقباطال
.(4)كأحسنكااستقباليـ

فقدعمـاألقباطبأفكجكدالمسمميففيمصرىكمصدرقكةليـ،فشعركابحريةلـ
يشعركابيامفقبؿكأصبحكاأحرارانفيممارسةمعتقداتيـالدينيةدكفأممضايقاتكدكفأم

فيالعصرالبيز نطي،فتمتعاألقباطفيعصراضطياديمارسضدىـكماكافالحاؿسائدان
.(5)الكالةبحريةوعقائديةحيرمكامنيالسنكات

المسمميف، بقدـك األقباط فرحة عف المسمميف عمى المتحامؿ النقيكسي حنا عٌبر كقد
الذميحب يكفكحده "كالبطريرؾالخمقيدكنيلـ حيثقاؿ: عمىالجزية، الصمحمعيـ كعقد

،كيدؿحديثىذاالمؤرخعمىمدلسعادة(6)سكالبطارقة..."الصمحمعالمسمميف،بؿكؿالنا
يعيشكفأسكءأياميـفي األقباطفيمصربدخكؿالمسمميف،كيدلؿعمىأفالمصرييفكانكا
عيدالدكلةالبيزنطية،ألنولككانتبيزنطةمنصفةمعاألقباطلمارحبكابالفتحاإلسبلمي،بؿ

فنجدالعكسكىكأفاألقباطأكدكاعمىأفىزيمةالركـكقفكامعبيزنطةضدالمسمميف،لك
عمىأيدمالمسمميف؛سببياظمـىرقؿ،كأفاخذؿالركـكىزميـأماـالمسمميفبسببظمميـ

                                                             

 .6،46؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ9/984(معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج1)

(الفرما:ىيمدينةقديمةبيفالعريشكالفسطاطشرؽتنيسعمىساحؿالبحر،معظـسكانومفالعرب2)
ج الحمكم، ياقكت البمداف، معجـ ص1/917كاألقباط، الميمبي، كالممالؾ، المسالؾ مراصد67؛ ؛

 .6/4964االطبلع،ابفعبدالحؽ،ج

(3 نزىة ص( الصفدم، كالمممكؾ، ج61المالؾ الكبلعي، االكتفاء، النكيرم،9/697؛ األرب، نياية ؛
 .9،46؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ40/988ج

 .9،461(تاريخاألمةالقبطيةككنيستيا،بتشر،ـ4)

(5) , Coptic  Christians in Ottoman Egypt (p11). Armanios 

 .949(تاريخمصر،ص6)
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ىرقؿ بسببظمـ كاف المسمميف انتصار "أف النقيكسي: حنا حيثقاؿ لؤلقباط كاضطيادىـ
ليذاالسبب"كبسبباضطياداألرثكذكسييفعمىيدالبابا .(1)كيرس،كىمؾالرـك

بؿنظراألقباطإلىالمسمميفككأنيـمخمصيفمنقذيفجاءبيـاليخمصيـمفظمـ
أكدتو ما كىذا ، لمرـك الكالياتالخاضعة فيمعظـ بؿ ليسفيمصر الرـك كاستبداد كقير

الث القرف في أنطاكية بطريرؾ ميخائيؿ مار كشيادة النصرانية، الميبلدمالمصادر انيعشر
"إفاإلو حيثقاؿ: قركف، الفتحاإلسبلميبحكاليستة أمبعد كالقرفالسادساليجرم،
لمف كيعطيو يشاء، الممؾكما الذميغير ىك السمطافعمىكؿشيء لو الذمكحده النقمة

الذيفكانكاينيبكفكنائسناكأدي رتناكممااشتديشاء،كيقيـعميوالضعفاء،إذارألخيانةالرـك
لنا يككف لكي إسماعيؿ بأبناء الجنكب مف جاء رحمة، ببل كيقاضكننا الحكـ، في ساعدىـ

في(2)الخبلصمفأيدمالركـبكاسطتيـ "،كماأكدأفالنصرالذمحققوالمسممكفعمىالرـك
؛بس(3)انتصركاكؿمكافيعكدإلىأفايؤيدىـلذلؾ ببظمميـ،بينماخذؿاجنكدالرـك

كاستعبادىـلؤلقباطكبسببانحرافاتيـالدينية.

قدامو؛ألجؿأمانتيـ "ككافالربيخذؿجيشالرـك ابفالمقفعذلؾالقكؿفقاؿ: أكد
،كبعدتكقيعالصمحأكالعيدالذممنحوعمركبفالعاصلمنصارلاألقباطبعدفتح(4)الفاسدة"

ع بمساعدة القبط زعماء قاـ بابميكف، كقامكاحصف الجسكر، لو  العاصفأصمحكا بف مرك
الفسطاط بيف ما الطريؽ ليـ كأصمحكا الضيافة، كأماكف األسكاؽ، ليـ كعمركا باستضافتيـ،

.(5)كاإلسكندرية،بؿأصبحكامساعديفلممسمميففيقتاؿالرـك

فعندما الفسطاط، فيبناءمدينة ىامان دكران أفاألقباطلعبكا بدأكذكريعقكبركفيمو
عمركبفالعاصفيبنائياكافمعظـالصناعكالحرفييفالذيفبنكىامفاألقباط،كخاصةأف
رجاؿالدكلةكافغالبيتيـمفاألقباطفيذلؾالكقت،فبنكاالبيكتكالكنائسكاألديرةكالقصكر

عاليةكالمتنزىاتكالبساتيف،ككافاألقباطيعممكفبدعـكتشجيعمفالعرب،حتىأفاليمةال
لؤلقباطساىمتفيجعؿمدينةالفسطاطمدينةعصريةتنافسمدفالفراعنةفيالجماؿكاألبية
؛كذلؾبفضؿاألقباطالذيفبذلكاالغاليكالنفيسفيسبيؿبنائيا،كىذاإفدؿفإنويدؿعمى

                                                             

 .999(تاريخمصر،حناالنقيكسي،ص1)

 .9/699تاريخمارميخائيؿ،ج(2)

 .9/640،جسابؽالمصدرال(3)

 .4/87(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج4)

 .9/91(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج5)
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أنيـسمحكاالعبلقاتالجيدةالتيكانتبيفاألقباطكالمسمميففيبدايةالفتحاإلسبلمي،لدرجة
الجدد،في ليـببناءالكنائسكاألديرةفيعاصمتيـالفسطاطمعقؿالجيكشاإلسبلميةكالكالة
بف عمرك جامع ىك كاحد جامع سكل عاصمتيـ في لممسمميف فيو يكف لـ الذم الكقت

.(1)العاص

ف،لقدرألاألقباطفيحكـالمسمميفإنفراجةنكحريةنلـيعيدكىامنذحكاليسبعةقرك
الدينيةبكؿحريةكدكفقيكدكدكفاضطياد،فقدكانتأديرتيـ مفممارسةشعائرىـ كتمكنكا
أصبح ما فمنيا عيدىرقؿقدتعرضتلبلضطياد، البيزنطيكخصكصا ككنائسيـفيالعيد

لمخمقيدكنييف انتزعمفاألقباطكمنح مف كمنيا اختمفت(2)خرب؛ المسمميف سيطرة لكفبعد ،
لئلسكندرية،كتمكفمفزيارةمعظـكافمحرماأصبحمباحا،فعادبنياميفبطريرؾاألمكر،فما

كنائساألقباطككافاألقباطفرحيفبانتصاراإلسبلـكبعكدةبنياميف،فرحيفبماحؿبيرقؿمف
.(3)ىزائـ

لـيقتصرمكقؼاألقباطعمىالترحيببالمسمميفكمساعدتيـ،بؿاعتنؽالكثيرمف
ال معيـاألقباط ليحاربكا المسمميف؛ صؼ في كقفكا اإلسبلـ اعتناقيـ كبعد اإلسبلمية، ديانة

كيشارككىـفيفتحمصر،كذلؾماذكرهيكحناالنقيكسيعنيـ،حيثقاؿ:"كثيرمفالمصرييف
في المقدسةاألرثكذكسيةكالمعمكديةالحية،كساركا العقيدة أنكركا مسيحييفكذبة، الذيفكانكا

.(4)سبلـ"عقيدةاإل

لكفمفحديثيكحنا إلىاإلسبلـ، أشاربعضالمؤرخيفأفبعضاألقباطتحكلكا
المذىب يعتنقكف كانكا الذيف ىـ ألنيـ كأخصاألقباط  األقباط مف الكثير أف لنا يتضح
األرثكذكسي،قدتحكلكاإلىاإلسبلـ،فمـتكفأعدادىـقميمةبؿكانتكثيرةكمنيـرىبافكأساقفة

:الراىبيكحنامفديرسيناء،الذمنزعالزمالكنسيككقؼفيصفكؼالمسمميفيقاتؿمثؿ
،كلـيكفاعتناقيـاإلسبلـبعدالفتحبقركفأكعقكدبؿاعتنقكااإلسبلـفيفترةالفتح(5)الرـك

اإلسبلمي،أم:بمجرددخكؿالفاتحيفالمسمميفمصركأثناءالفتح،كذلؾماكثقوالمؤرخيكحنا

                                                             

 .19-14(تاريخاألمةالقبطية،ص1)

 .4/80(تاريخالبطارقة،ابفالمقفع،ج2)

 .999تاريخمصر،يكحناالنقيكسي،ص(3)

 .999،صسابؽالمصدرال(4)

 .999،صالمصدرنفسو(5)
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،(1)حينماقاؿ:"عندماكصؿىؤالءالمسممكفمعالمصرييفالذيفجحدكاالعقيدةالمسيحية..."
كذلؾيدؿعمىأفاألقباطأحبكااإلسبلـفاعتنقكه.

يشيربتمرفيكتابوأفالعربلـيفرقكابيفالقبطيكالركميكقاؿ:"كليسفيماكصمنا
،يبدكأف(2)افليـشأفآخرفيمعاممةالعرب"مفأخبارذلؾلفظكاحديدؿعمىأفالقبطك

بتمرلـيكفاطمععمىالمصادرالتاريخيةبشكؿجيدكالتيكانتمميئةبالكصاياالتيتكصي
تمؾاألحاديث_،أكباألقباط،كالداعيةلحسفمعاممتيـ،سكاءفيعيدالرسكؿ _كقدذكرتي

ب عمرك لساف عمى كخاصة اإلسبلمي الفتح فترة بحسففي جنكده أكصى العاصالذم ف
القبطمفجاكرتمكهبمفمعاممةاألقباطفيإحدلالخطبالتيألقاىافقاؿليـ:"...كاستكصكا

.(3)خيرا"

كالترحيببالمسمميفلـيكفمكقؼجميعالنصارلاألقباطفيمصر؛بؿىناؾأقباط
بابمي العاصمف بف عمرك تكجو أثناء المسمميف عمى حيثقاـانتفضكا اإلسكندرية، إلى كف

اثنافمفكباراالقباط،كىما:ميناكقزمافبتشكيؿمجمكعاتشعبيةأىميةغيرمدربة،أم:ما
يشبوجيشانشعبيان؛لمكاجيةالمسمميفكالركماففينفسالكقتكقداستطاعكااعاقةالمسمميف

.(4)قميبلن

يرعمىنفسالخطىفبعداستقراركلكفمكقؼاألقباطمفالمسمميفلـيكفدائمانيس
المسمميففيمصرحدثتتغيراتكثيرةأثرتعمىذلؾالمكقؼ،كسكؼنتحدثعنوبالتفصيؿ

عندالحديثعفأحكاؿالعامةلمنصارلفيمصرفيكؿفصؿمففصكؿىذهالدراسة.

                                                             

 .406(تاريخمصر،يكحناالنقيكسي،ص1)

 .649صبتمر،(فتحالعربلمصر،2)

،1،16؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ476(ابفعبدالحكـ،فتكحمصركالمغرب،ابفعبدالحكـ،ص3)
الزا  .4/411؛حسفالمحاضرةالسيكطي،ج4/66ىرة،ابفتغرم،جالنجـك

 .9،466(تاريخاألمةالقبطية،بتشر،ـ4)



 

















  ثالث:الفصل ال
 في مصر لمنصارىالسياسية  حوالاأل 
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  ألول:المبحث ا
 دور النصارى في الحياة السياسية في مصر اإلسالمية

ذكرتالمصادرالتاريخيةكمفأبرزىاكتابالمكاعظكاالعتبارلممقريزمأفالنصارل
األكلىلمفتح المحظة منذ اإلسبلمية فيالدكلة السياسية فيالحياة ىامان دكران فيمصرلعبكا

األقباطمفممارسةاإلسبلميكعبرمراحؿتطكرالدكلةاإلس فتمكفالنصارلكخاصة بلمية،
دكرىـالسياسيفيالدكلةاإلسبلميةبكؿحريةبعدأفحرمكامنولقركفعدة،كماأنيـتمتعكا
اإلسبلميةمفخمفاءكأمراء،بؿإفبعضيـكصؿإلىأعمى بعبلقاتكثيقةمعرمكزالدكلة

اإلسبلم يةمفكزراءككسطاءكرؤساءكدكاكيفككتاب،الدرجاتالكظيفيةالسياسيةفيالدكلة
إلى يعكد كذلؾ اإلسبلمية، الدكلة  بعضمراحؿ في العميا الكممة ليـ ككانت كمستشاريف،
الحريةالتيمنحياالمسمميفلمنصارلكتمكينيـمفممارسةحقكقيـالسياسيةفيالدكلة،فكاف

ليـدكربارزفيعدةمجاالتمنيا:

 لسياسي واإلداري: أواًل: النظام ا
 بدأالحكـاإلسبلميفيمصػرزمػفالخمفػاءالراشػديف،فكػافعمػركبػفالعػاصأكؿكاؿو

،بػػدأعمػػركبػػفالعػػاصكاليتػػوببنػػاءمدينػػة(1)مسػػمـلمصػػرفػػيعيػػدالخميفػػةعمػػربػػفالخطػػاب
كلـيستقرفيمدفمصرعمىالػرغـمػفكجػكدمػدفىامػةفػي،(2)ليتخذىاعاصمةلوالفسطاط

الخميفػػةعمػػربػػفالخطػػابكالقائػػدرمثػػؿمدينػػةاإلسػػكندرية،كربمػػايػػدؿذلػػؾعمػػىحػػرصمصػػ
عمركبفالعاصعمػىالمسػمميففمدينػةاإلسػكندريةمدينػةسػاحميةتقػععمػىالبحػركمػفالسػيؿ

البيػػزنطييفمػػفالبحػػربح ،يػػثيتمكنػػكامػػفإعادتيػػابكػػؿسػػيكلةجػػدانأفتتعػػرضلغػػزكاتالػػرـك
كانػػتتفتقػػرإلػػىأمخبػػرةقتاليػػةفػػيالبحػػر،فػػيبدايػػةالفتكحػػاتاإلسػػبلميةأفالجيػػكشكخاصػػة

فدخكؿالمسمميفمجاؿالقتاؿفيالبحرفيبدايةفتكحػاتيـيعػدمجػردمغػامرةتشػكؿخطػرانكبيػران
،فالعربحػديثيالعيػدؿفيالبحرتاعمييـ؛لذلؾمنعالخميفةعمربفالخطابالمسمميفمفالق

،عكػػسفنػػكفالقتػػاؿالبحريػػةحيػػاتيـكانػػتفػػيالباديػػةاليمتمكػػكفأمخبػػرةفػػيفػػيالبحػػركجػػؿ 
الذيفكانكامتمرسيففيوكعمىخبرةكجيكزيةعاليةلمقتاؿفيو .(3)الرـك

                                                             

الزاىرة،ابفتغرم،ج1)  .4/499؛بدائعالزىكر،ابفإياس،ج4/74(النجـك

 .64-9،69؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ491(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص2)

 .797-6،791ـ،سابؽالمصدرال(3)
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كبتنظيـكاليةمصر،فمـيحدثتغيراتكبيرةعمىالنظاـالسياسيكاإلدارمفيمصر،
الكظا عمى مصر في المسمميف سيطرة كالجيشكاقتصرت الكالية مثؿ: الدكلة في العميا ئؼ

كالقضاء،فتكلىعمركبفالعاصكاليةمصر،كتكلىالقضاءعثمافبفقيسبفأبيالعاص
فبقي(1)السيمي فيالعصرالبيزنطي، كافعميو اإلدارمفيمصركما كأبقىعمىالنظاـ ،

مصر،مقابؿعددقميؿجدانمفالمسئكلكفاألقباطكماىـفيمياميـاإلداريةفيجميعأنحاء
كبقي الببلد الفاريفمف الركماف كبديؿعف الرئيسية الحضرية المراكز العربفي المسئكليف
األقباطيشكمكفالنسبةاألكبرمفالجيازاإلدارملكاليةمصرحتىالنصؼالثانيمفالعصر

.(2)األمكم،أمحتىبدايةحركةتعريبالدكاكيف

عمركبف عفاالستقرارفيحصفبابميكفأكفأبعد المسمميفكجنكده العاصالقادة
ممفيسحتىالينغمسكافيالمدنية،كيعتادكاعمىالعيشالمرفو،كحتىاليشغميـالترؼكالميك
عفمياميـفيمكاصمةالفتكحكأمكردينيـ،كماأنولـيعيفأحدانمفالقادةأكالصحابةأك

اسيأكإدارمفيمصر؛حتىالينفرمنيـالمصريكفعمىحدمفجنكدهفيأممنصبسي
فكانتالباحثةتختمؼمعبتشركترلأفمنععمركبف(3)تعبيرالمؤرخةالبريطانيةبتشر ،كا 

بببلد كجيميـ فييا، خبرتيـ فيمصرىيقمة اإلدارية المياـ العاصالمسمميفمفممارسة
أك لذلؾرألبأفأىؿمصر ممامصركسكانيا؛ الببلد، بأمكر كدرايتيـ لخبرتيـ لىبإدارتيا

فجعؿ فيإدارتيا، كحكمتيـ التيفتحكىا المسمميفلحاجاتكمتطمباتالببلد إلىتفيـ يشير
معظـالكظائؼاإلداريةكالسياسيةمفحكاـككالةككتابكجباةمسندةإلىاألقباطكالبيزنطييف،

،كماعيفاألقباطليتكلكاميمةجمع(4)يفكالبيزنطييففعيفالكالةكالحكاـمفالنصارلالمصري
كالمصرييف .(5)الضرائبكالخراجمفالرـك

ميناسالذم البيزنطييفحيثاستمر المكظفيفكالكالة العاصعمى بف فأبقىعمرك
عينوىرقؿكاليانعمىالكجوالبحرمقبؿالفتحاإلسبلميفيمنصبوبعدالفتحاإلسبلمي،ككاف

،ففرضعمييـضرائبباىظةكانتأكثرمف(6)ؼبقسكةالقمبكيمقتالمصرييفاألقباطيتص
                                                             

.4/491(بدائعالزىكر،ابفإياس،ج1)
(2( Gascoigne, The impact of  The Arab conquest on late Roman settl ement in 

Egypt.(p3). 
 .9،41(تاريخاألمةالقبطية،بتشر،ـ3)

 .9،41،ـسابؽالمصدرال(4)

 .4،991(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)

 .949يخمصر،حناالنقيكسي،ص(تار6)
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عمركبفالعاصحيثحددعمركبفالعاصقيمةالضرائبعمىالمدينة تمؾالتيحددىا
باثنيفكعشريفألؼدينار،بينماقاـميناسبفرضضريبةعمىالمدينةتقدرباثنيفكثبلثيف

دينار؛فأرىؽالسكافبالضرائبالباىظة؛لذلؾقاـعمركبفالعاصبعزلوألفاكسبعةكخمسيف
كتعييفشخصنصرانييسمىيكحنابدالنمنو،كذلؾيدؿعمىأفالمسمميفلـيترككاالسمطة
متيقظيفلطرؽمعاممتيـلمسكاففإذاكقعالظمـعمىالنصراني مطمقةبيدالنصارلبؿكانكا

،كماأبقكامكظفانبيزنطيانآخراناسموسينكدافيكظيفتوكىي(1)نصفومفنصرانيمثموأقالوكأ
.(2)حاكماعمىمناطؽالريؼ،كماتـتعيففيميكسانكسكىكبيزنطيحاكماعمىمنطقةالفيـك

البيزنطييفمفمصرعفطريؽ المسممكفمصرىربالكثيرمفالرـك فتح عندما
 معيـ حامميف الضخمة باألساطيؿ برانالبحر فر مف كمنيـ األمكاؿ، مف تاركيف(3)الكثير ،

خمفيـفيمصرالكثيرمفالمراكزاإلداريةفارغةمفمكظفييا،كبماأفعمركبفالعاصأبعد
،كافالبدمفشغرتمؾ(4)جيكشوعفأممركزسياسيأكإدارمفيبدايةالفتحاإلسبلمي

إلىالنصارلالكظائؼكالمناصبلتسييرأمكركاليةمصرفقا عمركبفالعاصبإسنادىا ـ
.(5)األقباطليتكلكاىـتمؾالمياـكالمناصب

مف الكثير اعتنؽ الفتح عممية إتماـ كقبؿ اإلسبلمي الفتح أثناء أنو المبلحظ كمف
في العميا اإلدارية كفيكظائفيـ أكلئؾاألقباطفيمناصبيـ األقباطالديفاإلسبلميكاستمر

ب الببلد أكلئؾإدارة عمى شرطان اإلسبلـ دخكؿ يكف كلـ اإلسبلمية، الفتح عممية اكتماؿ عد
أساس عمى العاصتقـك بف عمرك كانتسياسة فقد مناصبيـ، في يستمركا كي المكظفيف
سكاء المفتكحة الببلد لسكاف اإلدارية كترؾاألمكر فيمصر المحمييف لمسكاف الذاتي الحكـ

.(6)كافيودخمكافياإلسبلـأـلـيدخم

تاكضكركس فتكلى ىامة كسياسية إدارية مناصب األمكم العصر في النصارل تقمد
ككافعمىالمذىبالممكانيحكـمدينةاإلسكندرية،كتكجوإلىدمشؽلمقابمةخميفةالمسمميف

                                                             

 .994،صتاريخمصر،حناالنقيكسي(1)

 .946-949،صسابؽالمصدرال(2)

؛بدائعالزىكر،ابفإياس4،118؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ06(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص3)
 .4/499ج

 .9،41(تاريخاألمةالقبطية،بتشر،ـ4)

 .4،991ار،المقريزم،ـ(المكاعظكاالعتب5)

(6) Christian Egypt: Church and people (p.189). Hardy: E.R., 
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يزيدبفمعاكية،كحصؿعمىتكميؼرسميمفقبؿالخميفةلجبايةأمكاؿالجزيةكالخراجفي
بالنصارلكقسىعمييـفيجبايةاألمكاؿاالسكندر يةكمريكطكالمناطؽالتيحكليما،كاستبد

ككافيكرهكيمقتاألرثكذكسييفالمخالفيفلمذىبو،كقداستخدـأساليبكحشيةفيجمعاألمكاؿ
.(1)مفالنصارلكبقيعمىذلؾالحاؿإلىأفمات

،حيثكافغالبية(2)فاألرثكذكسكاتخذمركافبفالحكـمفالنصارلكاتبٍيفأمينٍيفم
المجاؿ فيىذا كعمميـ لخبرتيـ مفالنصارل؛ اإلسبلمية فيالدكلة ككٌلىأكلئؾ(3)الكتاب ،

كأصبحا كاسحؽ، اثناسيكس ىما: كالكاتبيف مصر، كمقاطعات مناطؽ جميع عمى الكيتاب
مركافكاليمصرزمف،استمرأثناسيكسفيعمموكاتخذهعبدالعزيزبف(4)مسئكالفعفديكانو

،كأطمؽعميوالمقريزماسـ(5)الخميفةعبدالممؾبفمركافكاتبانلوكىكمفالنصارلاليعاقبة
،كقيؿأفاسمويناسبفخمايا،ككانتلومكانةعظيمةككممةمسمكعةعندكالي(6)أثيناس

،(7)الفسطاطمصرحيثأمرعبدالعزيزبفمركافببناءقصرليناسعمىبابالجامعفي
كبقىرئيسانعمىالديكافحتىعيدالكليدبفعبدالممؾالذمعيفأخيوعبدابفعبدالممؾ

مصركخراجيا عمىصبلة إلىالعربية؛(8)كاليان ابتعريبالدكاكيفمفالقبطية فأمرعبد ،
.(9)فعربتكعزؿأثناسعفديكافالخراجكعيفبدالنمنوابفيربكعالفزارم

استمرالنصارلفيالعصراألمكمبتكليمناصػبعميػافػيالدكلػةاإلسػبلميةفكػاففػي
عيػػدعبػػدالعزيزبػػفمػػركافقائػػدانلمدينػػةاإلسػػكندريةمػػفالنصػػارليسػػمىتػػاكدرسككػػافمسػػئكؿ

القػبضعميػوكتػـسػجنوثػـ(10)ديكافاإلسكندرية ،ككافتاكفانسحاكمانعمػىمريػكط؛لكػفأيلقػيى
،كفػػيعيػػدعبػػدالعزيزتػػـتعيػػيفالعديػػدمػػفالقػػادةالنصػػارلفػػيالصػػعيد(11)ككذبػػوقتػػؿلفسػػاده

                                                             

.496-4/494(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج1)
 .4/491،جسابؽالمصدرال(2)

 .4،969(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)

 .4/497(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج4)

 .9/14جمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج(التاريخالم5)

 .4،971ـالمقريزم،(المكاعظكاالعتبار،6)

 .61(كتابالكزراءكالكتاب،الجيشيارم،ص7)

 .17(كتابالكالةككتابالقضاة،الكندم،ص8)

 .4،971؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ17(كتابالكالةككتابالقضاة،الكندم،ص9)

 .496-4/497،ابفالمقفع،ج(تاريخالبطاركة10)

 .4/497،جسابؽالمصدرال(11)



111 

،كمفضمنيـبطرسالذمأصبححاكمانعمىمناطؽالصػعيد،كدخػؿ(1)كمختمؼمناطؽمصر
،كيبػػػدكأفىػػػؤالءالقػػػادةكأبنػػػاءىـكجػػػدكافػػػيالػػػديف(2)اإلسػػػبلـىػػػككأخػػػكهتػػػاكدراكابػػػفتاكفػػػانس

عدالػػةكالحريػػةالتػػيلػػـيجػػدكىافػػيديػػنيـممػػادفعيػػـإلػػىدخػػكؿاإلسػػبلـ،اإلسػػبلميالتسػػامحكال
كليسكمايذكرابفالمقفػعبػأنيـدخمػكااإلسػبلـبسػببظمػـكقمػعكاضػطياداألصػبغابػفكالػي

،فمػكصػدقنامػػاقالػوابػفالمقفػععمػػىأفالنصػارليتركػكفديػػنيـ(3)مصػرعبػدالعزيزبػفمػػركاف
مػػابقػػينصػػرانيفػػيمصػػر؛بسػػبباالضػػطيادالركمػػانيكالبيزنطػػيبسػػببالظمػػـكاالضػػطيادل

لنصارلمصرقبؿالفتحاإلسبلمي.

عنػػدماأصػػبحعبػػدالعزيزبػػفمػػركافكاليػػانعمػػىمصػػرانتشػػركبػػاءالطػػاعكفبيػػا؛فتكجػػو
،كأمػػرالعديػدمػػف(4)إلػىمدينػػةحمػكاففأعجبتػػوكاشػتراىامػػفاألقبػاطكاتخػػذىامقػرانلػػوكلحاشػيتو

ةالنصػػارلأفيبتنػػكاليػػـمسػػكاففػػيحمػػكاف،حيػػثبنػػىبطريػػرؾاإلسػػكندريةإسػػحؽكنيسػػةالقػػاد
،(6)،ككػػافجػػؿكتػػابالػػدكاكيفزمػػفعبػػدالعزيزبػػفمػػركافمػػفالنصػػارل(5)لمنصػػارلفػػيحمػػكاف

،ممػا(7)ككافلوفراشيفمفالنصارلالممكيةيعممكففيبيتوفطمبكامنػوبنػاءكنيسػةفسػمحليػـ
حريػػػػةالسياسػػػػيةكالدينيػػػػةكالمكانػػػػةالمرمكقػػػػةالتػػػػيكػػػػافيتمتػػػػعبيػػػػاالنصػػػػارلزمػػػػفيػػػػدؿعمػػػػىال

عبػػػدالعزيزبػػػفمػػػركاف،كلكػػػفأسػػػماءأكلئػػػؾالقػػػادةالنصػػػارلقممػػػاكجػػػدتفػػػيمصػػػادرالتػػػاريخ
اإلسبلميالمشيكرةربمايعكدسببذلؾلتركيزالمػؤرخيفالمسػمميفعمػىأىػـاألحػداثفػيذلػؾ

إلسبلميةأكثرمفغيرىا،لذلؾلـتذكر.العصركعمىالفتكحاتا

كيبػػػدكأفكالةمصػػػرمنػػػذالفػػػتحاإلسػػػبلميكحتػػػىعيػػػدعمػػػربػػػفعبػػػدالعزيػػػزاسػػػتمركا
كبشكؿكبيرفػياالعتمػادعمػىالنصػارلكتػكظيفيـفػيالكظػائؼاإلداريػةالميمػةمثػؿالخػراج

ريؾ،كأصػبحتػادرسكالكتابةحيػثتػكلىشػخصيسػمىيػكنسديػكافالخػراجفػيكاليػةقػرةبػفشػ
،حتػىبعػدازديػادعػددالمسػمميففػيمصػر،(8)حاكمالئلسػكندريةفػيكاليػةعبػدالممؾبػفرفاعػة

                                                             

 .4/490(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج1)

 .4/494،جسابؽ(المصدرال2)

 .4/494(المصدرنفسو،ج3)

الزاىرة،ابفتغرم،ج4)  .4/466(النجـك

 .4/490(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج5)

 .4/499،جسابؽالمصدرال(6)

 .9/14لتاريخالمجمكع،سعيدبفالبريؽ،ج(ا7)

 .4/496(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج8)
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كذلؾماعبرتعنورسالةالخميفةاألمكمعمربفعبدالعزيزلمػكالةالمسػمميفعنػدماأعػربعػف
فػػأمرجميػعالػػكالةاسػتيائومػفتػػكلىالنصػارلالعديػػدمػفالكظػػائؼاليامػةفػيالدكلػػةاإلسػبلمية،

باستبعادالنصارلمػفتمػؾالكظػائؼكاسػتبداليـبمػكظفيفمسػمميف؛كيعػكدذلػؾإلػىخػكؼعمػر
بػػفعبػػدالعزيزمػػفتسػػمطالنصػػارلعمػػىالمسػػمميفكمكػػرىـبالمسػػمميفكتػػدبيرالمكائػػدكالدسػػائس

بمكانػػػة،كتمػػؾالرسػػػالةدليػػػؿكاضػػحعمػػػىأفالنصػػػارلكػػانكايتمتعػػػكف(1)التػػيتمحػػػؽاألذلبيػػػـ
مرمكقةفػيالدكلػةاإلسػبلمية،كيمارسػكفبكػؿحريػةحقػكقيـالسياسػية،بشػكؿمٌكػنيـمػفالػتحكـ
بالمسػػػػمميفكخضػػػػػكعالمسػػػػػمميفليػػػػـ،ممػػػػػادفػػػػػعالمسػػػػمميفإلػػػػػىمنػػػػػافقتيـكالتػػػػكددليػػػػػـلقضػػػػػاء
مصػػػالحيـ،لػػػذلؾأمػػػرعمػػػربػػػفعبػػػدالعزيزعاممػػػوعمػػػىمصػػػرحيػػػافبتجنػػػبتػػػكليالنصػػػارل

.(2)اريةفيالدكلةاإلسبلميةالمناصباإلد

الذمتـ أحسفكاليمصرأبكعكفعبدالممؾبفيزيد فيالعصرالعباسيفقد أما
الخراجكعاشالنصارلفيظؿ كسمحكخفضليـ مفقبؿالعباسييفإلىالنصارل، تعينيو

كأماف بأمف كشأف،(3)كاليتو مكانة زادت المنصكر جعفر أبك العباسي الخميفة زمف كفي
النصارلكأصبحتليـسمطةككممةعمياعمىالمسمميفحتىأنيـظممكاالمسمميففقدكمفيـ
تمؾالميمةذريعةلبلعتداءعمى المنصكربإلقاءالقبضعمىمفتبقىمفبنيأميةفاتخذكا
فاشتكى المسمميف كبيف بينيـ التكتر حدة مف زاد مما حرماتيـ، كعمى المسمميف ممتمكات

أل كمنعالمسممكف النصارل بعزؿ كالتو جميع المنصكر جعفر أبك فأمر المنصكر بيجعفر
استخداميـفيالكظائؼاإلدارية؛لكفبعضمستشاريومثؿشبيبابفشيبةأشارعميوبأفال

،كذلؾيدؿعمىأفالنصارلكافليـ(4)يستغنيعنيـنيائيانبؿيقمؿمفتكاجدىـكمفعددىـ
الدكلة في كبير النفكذ كمستشاريو الخميفة أف لدرجة مرمكقة سياسية كمكانة اإلسبلمية

يستطيعكفالتخميعفخدماتيـ.

بقطع كالتو كىدد العماؿفيالكالياتمفاستعماؿالنصارل كفيزمفالميدممنع
النصارللممسمميف لظمـ كذلؾيعكد كتابليـ اتخذكىـ النصارلأك استخدمكا إذا ،(5)أيدييـ

الميدمتبكءالنصارلمكانةعظيمةفيالدكلةاإلسبلميةككافليـنفكذسياسيكبيركفيزمف

                                                             

 .9/669؛الكامؿفيالتاريخ،ابفاألثير،ج8/471(أنساباألشراؼ،أنساباألشراؼ،ج1)

 .9/47،السفاريني،جاأللباب(غذاء2)

 .4/487(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج3)

 .4/9110ابفقيـالجكزية،ج(أحكاـأىؿالذمة،4)

 .4/916(المصدرنفسو،ج5)
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كذلؾيتضحمفخبلؿنصيحةقدمياأحدالمقربيفلمميدمينصحوبإبعادالنصارلعفالحياة
السياسية؛ألنيـأساءكااستخداـالسمطةكاستغمكامناصبيـفياالعتداءعمىالمسمميفكاالفتراء

ل بعدـعمييـ؛ عمالو كأمر السياسية الكاجية مف زالتيـ النصارلكا  الميدماستبعاد ذلؾقرر
.(2)،ككذلؾىاركفالرشيدأبعدالنصارلعفالحياةالسياسية(1)استخداميـكتكعدمفيستخدميـ

أماالخميفةالمأمكففقدالحظكثرةكشاياتالنصارلفيمصرضدالمسمميف،كأدرؾ
.(3)اؿدكفعممو؛لذلؾقرراستبعادىـمفالمناصباالداريةكالسياسيةأنيـيختمسكفاألمك

أمافيزمفالخميفةالمتككؿفقدتبكأالنصارلمكانةعظيمةكتكلكاالكثيرمفاألعماؿ
كالمياـبحيثطغكاعمىالمسمميفكأصبحتالمياـاالداريةالكبرلفيأيدمالنصارل،كأبعدكا

ا عفطريؽ عنيا بالمسمميفالمسمميف كاستبدادىـ ظمميـ ككثر الخميفة عند عنيـ ؛(4)لكشاية
أعماليـ مف فيأمعمؿ يستخدمكىـ النصارلكأال يستبعدكا بأف عمالو المتككؿ أمر لذلؾ

،كماأفالخميفةالمقتدرباسارعمىنيجالمتككؿ(5)خصكصانفيالدكاكيفكأعماؿالسمطاف
.(6)تعماليـككتابأكعماؿكحذرمفاستخداـالنصارلاكاس

الدبمكماسيةزمفالخميفةالفاطميالمستنصربا فيالحياة ىامان لعبالنصارلدكران
الذمحدثفيزمنونقصمياهالنيؿعفمنسكبيا،فاستخدـالنصارلككسيطدبمكماسيبينو

الحبشةكأرسؿمعوكبيفممؾالحبشة،كأرسؿبطريرؾاإلسكندريةميخائيؿالممقببالحبيسإلى
البطريرؾ فأخبره الحبشة إلى سببمجيئو عف منو كاستفسر البطريرؾ فاستقبؿ لممكيا ىدية
النقصمفمجاعاتكقحطكفقركتدىكرلؤلحكاؿ بنقصمياهالنيؿكاآلثارالمترتبةعمىىذا

يرالنيؿاالقتصادية؛فأمرممؾالحبشةبفتحسدتخرجمنوالمياهإلىأرضمصرفزادتمياهن
بأف سبؽ مما كيتضح الزرع، كركم الببلد ركيت حتى زيادة في مياىو كبقيت أذرع ثبلثة
النصارلكافليـدكرسياسيكدبمكماسيبيفالمسمميفكسكافالببلدالمجاكرةمفالنصارل

                                                             

 .4/916(أحكاـأىؿالذمة،ابفقيـالجكزية،ج1)

 .918-4/916،جسابؽ(المصدرال2)

 .910-4/916(المصدرنفسو،ج3)

 .911-4/919(المصدرنفسو،ج4)

لمنتظـفيتاريخالممكؾ،ابف؛ا1/908؛تجارباألمـ،ابفمسككيو،ج0/469(تاريخالطبرم،الطبرم،ج5)
 .44/999الجكزم،ج

 .4/917(أحكاـأىؿالذمة،ابفقيـالجكزية،ج6)
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البطريرؾكعاممومعاممة كحققكانجاحاتفيتمؾالمكانةالدبمكماسيةفكافالمستنصرقدأكـر
.(1)سنةح

سبؽيتبيفأفالنصارلتبكؤكامكانةعظيمةفيالدكلةاإلسبلميةفي كمفخبلؿما
ككانكاشديدمالقربمفالخمفاءالمسمميف،كأفاستبعادىـعصراألمكمكالعباسيكالفاطميال

البعضممف بيا يرجعإلىبعضالتجاكزاتالتييقـك فيبعضالفتراتسببو كاضطيادىـ
العديدمنيـئؼميمةفيالدكلةممايؤثرتكلىكظا تقمد عمىسياسةالمسمميفتجاىيـ،كما

ىذا في سنذكرىا كالتي كالكساطة الكزارة مثؿ كالمممككي األيكبي العصر في ىامة مناصب
المبحث.

كلعؿ اإلسبلمية النصارلفيمصر تكالىا التي كاإلدارية تعددتالكظائؼالسياسية
رةكالكساطةكالدكاكيف.أبرزىاكانتالكزا

 ثانيًا: الوزارة والوساطة:
كىك اإلسبلمية فيالدكلة إلىأعمىالكظائؼالسياسية الكصكؿ النصارلمف تمكف

منصبالكزارةكالكساطةفتكلىالعديدمفالنصارلىذاالمنصبكمفأبرزىـ:
 عيسى بن نسطوروس -1

صصػػػاحبىمػػػةعيسػػػىبػػػفنسػػػطكرسنصػػػرانيمػػػفأقبػػػاطمصػػػر،اتصػػػؼبأنػػػوشػػػخ
،تـتعينومفقبؿالخميفةالفاطميالعزيزباأبكمنصػكرنػزاربػفالمعػزكاتػبإنشػاء،(2)كجمد

ثػػـ كذلػػؾبعػػدكفػػاةيعقػػكببػػفكمػػسحيػػثعػػيفبعػػديعقػػكبأبػػيعبػػداالمكصػػميكاتػػبإنشػػاءو
ه،كاختمػػؼالمؤرخػػكفحػػكؿالمنصػػبالػػذمتػػكال(3)عزلػػوكعػػيفبػػدالنمنػػوعيسػػىبػػفنسػػطكركس

عيسػػىبػػفنسػػطكرس،فمػػـيشػػرابػػفالصػػرفيفػػيكتابػػوإلػػىأفعيسػػىتػػكلىالػػكزارةفػػيعيػػد
،كمػػاأفأبػػك(4)الخميفػػةالفػػاطميالعزيػػزبػػا،بػػؿأشػػارإلػػىأنػػوتػػكلىتػػدبيراألمػػكاؿفػػيمصػػر

سإلػى،بينمػاأشػارابػفإيػا(5)الفداءلـيشرإلىتكليتوالكزارةبؿاكتفىبأنوتػكلىالكتابػةلمعزيػز

                                                             

 .1،499(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)

 .46/16(مرآةالزماف،ابفالجكزم،ج2)

 .6/119؛الكامؿفيالتاريخ،ابفاألثير،ج46/16(مرآةالزماف،ابفالجكزم،ج3)

 .91ارةإلىمفناؿالكزارة،ص(االش4)

 .9/464(المختصرفيأخبارالبشر،أبكالفداء،ج5)
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،ككذلؾأشارالعديػدمػفالمػؤرخيفأمثػاؿ:ابػف(1)أفالعزيزكالهالكزارةبعدكفاةيعقكببفكمس
،إلػػىأفعيسػػىتقمػػد(6)،كالسػػيكطي(5)،كابػػفكثيػػر(4)،كابػػفخمػػدكف(3)،كابػػفاالثيػػر(2)القبلنسػػي

لػػـيسػػتكزرمنصػػبالػػكزارة،كذكػػركهبعيسػػىبػػفنسػػطكرسالػػكزير،لكػػفالنػػكيرمقػػاؿ:أفالعزيػػز
أحدابعديعقكببفكمسبؿكمؼعيسىبفنسطكرسبإدارةالشؤكفالماليةفيالدكلة.

ككػػذلؾالمقريػػزملػػـيشػػرفػػيكتابػػو)اتعػػاظالحنفػػا(إلػػىتػػكليعيسػػىالػػكزارةبػػؿاكتػػؼ
،كبغػػضالنظػػرعػػفاخػػتبلفيـفػػيمنصػػبعيسػػىيبػػدكأف(7)بػػالقكؿبأنػػوتػػكلىجميػػعالػػدكاكيف

.(8)رفيعفيعيدالعزيزكافيضاىيرتبةالكزيركىكالكساطةعيسىتكلىمنصب

حيػػػثاسػػػتطاعفػػػرضسػػػيطرتوعمػػػىالدكلػػػة تمثمػػػتسياسػػػةعيسػػػىباالنضػػػباطكالحػػػـز
كضػػبطأمكرىػػاكالػػتحكـفػػيإدارتيػػا،كيبػػدكأنػػوتمتػػعبثقػػةالعزيػػزبػػافأصػػبحرجػػؿالدكلػػةاألكؿ

كتػكلىجميػعشػؤكنيافأصػبحىػكاآلمػرالنػاىي،كباتمسئكالنعفجميػعالػدكاكيف،(9)فيعيده
فػيالدكلػػةيكاتػػبمسػػؤكليالدكلػػةكيرسػػؿلػػونيابػػةعػػفالعزيػػزكيكقػػعنيابػػةعنػػوكيستشػػيرهالنػػاس

،ككػػاف(10)كالقػػادةكالعمػػاؿفػػيأمػػكرىـكافػػةفأصػػبحمسػػئكالنعػػفكػػؿصػػغيرةككبيػػرةفػػيالدكلػػة
ؿ .(11)يخاطببسيدنااألجى

نصرانيةسيرةعيسىبفنسطكرسككتػاب)التػاريخالمجمػكع(لـتذكربعضالمصادرال
،كمػػػاكردفػػػيالمصػػػادر(12)البػػػفالبطريػػػؽ،بينمػػػاذكػػػرابػػػفعبػػػرمبأنػػػورجػػػؿبػػػارعفػػػياإلدارة

التاريخيػػػةاإلسػػػبلميةأفعيسػػػىتحيػػػزلبنػػػيجمدتػػػوكأىػػػؿممتػػػومػػػفالنصػػػارل؛فأسػػػاءاسػػػتعماؿ
                                                             

 .4407جابفإياس،(بدائعالزىكر،1)

 .4،18(ابفالقبلنسي،تاريخدمشؽ،ابفالقبلنسي،ج2)

 .6/119(الكامؿفيالتاريخ،ابفاألثير،ج3)

 .1/78(تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج4)

 .44/677دايةكالنياية،ابفكثير،ج(الب5)

 .4/794(حسفالمحاضرة،السيكطي،ج6)

 .4/986(اتعاظالحنفا،المقريزم،ج7)

 .1،4996(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ8)

؛الكامؿفيالتاريخ،ابف4/17؛تاريخدمشؽ،ابفالقبلنسي،ج6/999(تجارباألمـ،ابفمسككيو،ج9)
 .6/119األثير،ج

 .4/986(اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج10)

 .998(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص11)

 .69(تاريخالزماف،ابفعبرم،ص12)
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قوالعماؿكالكتابكالمتصرفيفالمسػمميفكعػيفالسمطةكاستغميالصالحالنصارل،كأزاحمفطري
بػػدالنمػػنيـالنصػػارلفػػيالػػدكاكيفكاألعمػػاؿ،فاسػػتكلىالنصػػارلفػػيعيػػدهعمػػىالمناصػػبالعميػػا

،كذلػػؾمػػااعتػػرؼبػػو(1)كالميمػػةفػػيمصػػر،فتمكنػػكامػػفالسػػيطرةعمػػىزمػػاـاألمػػكرفػػيالدكلػػة
عدالكتػابالبػارعيفمػفالعػربكعػيفالمػؤرخيفالنصػارلحيػثذكػرابػفعبػرمبػأفعيسػىاسػتب

.(2)بدالنمنيـكتابنصارل

دارتوالماليةتثيراستياءأىؿمصربسببقياموبزيادةحجـالضرائب ككانتسياستوكا 
،(3)التيكانتتفرضعمىأىؿمصر،كاستحداثوضرائبجديدةلـتكفتفرضعمييـمفقبؿ

حيثساىمتسياستوالضريبيةفيجمبأمكاؿطائمةكذلؾأدلإلىمؿءخزانةالدكلةباألمكاؿ
.(4)لمدكلة

كمف عمييا، فاحتجكا أثارتاستياءالمسمميفخاصةكأىؿمصرعامة، تمؾالسياسة
مظاىراحتجاجيـ:أفامرأةمفأىؿمصركتبتإلىالعزيزحاكـمصررسالةفيمكتكب

ال "بالذمأعز لو: تقكؿ مركره أثناء فيطريقو كالييكدكألقتيا نسطكرس، بف نصارلبعيسى
،كقيؿأفأىؿمصركتبكاتمؾالرسالة(5)بميشا،كأذؿالمسمميفبؾ؛لماكشفتعفظبلمتي"

طريؽ في بيا قراطيسكألقكا مف صنعكىا امرأة صكرة عمى دمية يد في ككضعكىا لمعزيز
امحمد(6)العزيز عبد أبك قاضيو استدعى الرسالة العزيز قرأ فمما مف، ككاف النعماف بف

                                                             

؛الكامؿفيالتاريخ،ابف4/17؛تاريخدمشؽ،ابفالقبلنسي،ج6/999(تجارباألمـ،ابفمسككيو،ج1)
أبكالفداء6/119األثير،ج المختصرفيأخبارالبشر، ابفالكردم،9/464،ج؛ تاريخابفالكردم، ؛

؛حسفالمحاضرة،4/906؛اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج44/677؛البدايةكالنياية،ابفكثير،ج4/699ج
 .4/794السيكطي،ج

 .69(تاريخالزماف،ابفعبرم،ص2)

 .998(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص3)

 .69(تاريخالزماف،ابفعبرم،ص4)

؛المنتظـفيتاريخالممكؾ،4/16؛تاريخدمشؽ،ابفالقبلنسي،ج6/999جارباألمـ،ابفمسككيو،ج(ت5)
ج الجكزم، ج41/687ابف الذىبي، اإلسبلـ، تاريخ الكردم،96/469؛ ابف الكردم، ابف تاريخ ؛

ج4/699ج كثير، ابف كالنياية، البداية ج44/677؛ النكيرم، األرب، نياية ا98/491؛ اتعاظ لحنفا،؛
 .4/794؛حسفالمحاضرة،السيكطي،4/906المقريزم،ج

؛تاريخابف9/464؛المختصرفيأخبارالبشر،أبكالفداء،ج6161(الكامؿفيالتاريخ،ابفاألثير،ج6)
 .4/906؛اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج4/699الكردم،ابفالكردم،ج
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المقربيفإليوفاستشارهبأمرعيسىفأشارعميوبعزلوفقاؿالعزيز:"لقدصدقتالمرأةفيالقٌصة
.(1)كنٌبيتمفالغفمة"

ألؼدينار كصادرمفأمكالوثبلثمائة كقبضعمى(2)فأمرالعزيزبالقبضعميو ،
ىالكتابالمسمميفكاالعتمادعمييـفيجميعالكتابالنصارلكأمربعكدةالدكاكيفكاألعماؿإل

،كافلمعزيزابنةتسمى)ستالممؾ(يحبياحبانشديدانعزيزةعميوكقريبةمنوال(3)إدارةالببلد
العزيزطمب ليا قبضعمىعيسىتدخمتستالممؾابنةالعزيزكطمبتمف(4)يرد ،عندما

أفتشفعلعيسىبفنسطكرسكأفيعفكعنو،كبال العزيزكأعادهكالدىا فعؿعفىعنوكالداىا
لمنصبو،كاشترطعميوأفيكظؼالمسمميففيكظائؼالدكلة،كيعينيـفيالمناصبالعمياكأال

.(5)يستأثرالنصارلبيا

كبعػػػدكفػػػاةالعزيػػػزتػػػكلىابنػػػوالحػػػاكـبػػػأمراأبػػػكعمػػػيالمنصػػػكر،سػػػادسممػػػكؾالدكلػػػة
كلػػػةالفاطميػػػةتػػػكلىالحكػػػـفػػػيشػػػيررمضػػػافسػػػنةالعبيديػػػة،ثالػػػثممػػػكؾمصػػػركالشػػػاـمػػػفالد

،كذكػرالمقريػزم(7)،فعػيفالحػاكـعيسػىبػفنسػطكرسعمػىالػديكافالخػاص(6)(ـ007ق/687)
أفشيكخكتامػةككػانكافػيذلػؾالكقػترجػاؿالدكلػةككبارىػااشػترطكاعنػدتػكلىالحػاكـبػأمرا

ككػافابػفعمػاركاحػدانمػنيـكمػاطػالبكاالممؾأالينظرفيشئكفالدكلةإلىالحسفبػفعمػار،
بعػػزؿعيسػػىبػػفنسػػطكرسكتكػػكفالكسػػاطةالبػػفعمػػارفعػػيفابػػفعمػػارفػػيمنصػػبالكسػػاطة

دارةالدكلػػػة(8)كعػػػزؿعيسػػػى ،فقػػػاـالحسػػػفبإلقػػػاء(9)،فتػػػكلىالحسػػػفبػػػفعمػػػارشػػػؤكفالجػػػيشكا 
ثمائػػػةكسػػػتالقػػػبضعمػػػىالػػػكزيرعيسػػػىبػػػفنسػػػطكرسكذلػػػؾفػػػيالتاسػػػعمػػػفشػػػكاؿسػػػنةثبل

                                                             

 .6/996(تجارباألمـ،ابفمسككيو،ج1)

؛9/464؛المختصرفيأخبارالبشر،أبكالفداء،ج41/687نتظـفيتاريخالممكؾ،ابفالجكزم،ج(الم2)
؛حسفالمحاضرة،السيكطي،44/677؛البدايةكالنياية،ابفكثير،ج98/491نيايةاألرب،النكيرم،ج

 .4/794ج

 .4/17؛تاريخدمشؽ،ابفالقبلنسي،ج6/996(تجارباألمـ،ابفمسككيو،ج3)

 .4/17؛تاريخدمشؽ،ابفالقبلنسي،ج6/996(تجارباألمـ،ابفمسككيو،ج4)

ج5) ابفمسككيو، تجارباألمـ، ج6/996( القبلنسي، ابف دمشؽ، تاريخ النكيرم،4/17؛ األرب، نياية ؛
 .98/491ج

 .98/491؛نيايةاألرب،النكيرم،ج4/66(تاريخدمشؽ،ابفالقبلنسي،ج6)

 .9/7؛اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج1،467تبار،المقريزم،ـ(المكاعظكاالع7)

 .6،491(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ8)

 .4/906(اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج9)
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كثمػػانيف،كيػػذكرالنػػكيرمأفسػػببالقػػاءالقػػبضعميػػوىػػكاتيػػاـالحسػػفبػػفعمػػارلمػػكزيرعيسػػى
بالتآمرعميوكالتحالؼسرامعمنجكتكيفأميردمشػؽ،فقػاـبتعذيبػوكصػادرمػفأمكالػوسػبعمائة

سػػنة،كقػػاـبضػػربعنقػػوكذلػػؾفػػيشػػي(1)ألػػؼدينػػارثػػـحممػػوعمػػىحمػػارإلػػىالمقػػس رمحػػـر
.(3)،ككانتمدةكساطتوسنةكعشرةأشير(2)ـ(006ق/686)

كذكرالنكيرمقصةتتحدثعفظمـعيسىلممسمميف،حيثراسػموأحػدالقػادةالمسػمميف
يسػػتعتبفييػػاالػػكزيرعيسػػىعمػػىأفعالػػوكتصػػػرفاتوالظالمػػةتجػػاهالمسػػمميفكيقػػبحفييػػابطشػػػو

المسمميفكالػديفالنصػرانيسػبؽلممسمميف،فردعميوعيسىبأفمصركانتلمنصارلقب ؿقدـك
اإلسبلـإلييا،كأفالمسمميفحينمافتحكامصركسيطركاعمييػاظممػكاالنصػارل،كفرضػكاعمػييـ
فقبمكىػػاأىػػانكىـ،كلػػـ الجزيػػةكأذلػػكىـ،فػػإفامتنػػعالنصػػارلعػػفدفػػعالجزيػػةقػػاتميـالمسػػمميفكا 

لنصػػػارلأفيحسػػػنكاإلػػػييـإذاجػػػاءتيـيحسػػػنكاإلػػػىالنصػػػارلعمػػػىاالطػػػبلؽ،فكيػػػؼيريػػػدمػػػفا
.(4)فرصةلمتحكـبالمسمميف!

كلـتجدالباحثػةتمػؾالقصػةبػأممصػدرتػاريخيسػكلعنػدالنػكيرمالػذملػـيػذكراسػـ
القائدالمسمـالذمراسؿعيسى،لذلؾفإفالباحثةترلبػأفتمػؾالقصػةربمػاتكػكفمػفالقصػص

مصدرتاريخيإسبلميأكنصراني.المكضكعةعمىالنصارل،حيثلـتردبأم
 فيد بن إبراىيم النصراني  -2

أباالعبلءفيدبفإبراىيـالنصرانيعمػؿكاتبػانألبػيالفتػكحبرجػكافالػذمتػكلىالكسػاطة
،كيعػػػدفيػػػدبػػػفإبػػػراىيـمػػػفنصػػػارلمصػػػرمػػػف(5)فػػػيعيػػػدالخميفػػػةالفػػػاطميالحػػػاكـبػػػأمرا

وبرجػػكافإلػػػىقصػػرالحػػاكـكعممػػوشػػػؤكفاإلدارة،،جػػاءبػػ(6)األقبػػاطالػػذيفسػػكنكاريػػؼمصػػػر
ككيفيػةالتعامػؿمػعالخػدـكعمػاؿالقصػركتفقػدأحػكاليـكاالىتمػاـبيػـكتػكفيرمػايحتاجكنػو،ثػـ
ترقىفيدفيخدمةبرجكافحتىكمفوبرجكافبالتكقيععنػوكالنظػرفػيتظممػاتالنػاسكشػككاىـ

                                                             

 .4/906(اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج1)

ص2) الميسر، ابف مصر، أخبار ج489( القبلنسي، ابف دمشؽ، تاريخ النك4/66؛ األرب، نياية يرم،؛
 .98/491ج

 .4/906(اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج3)

 .98/491(نيايةاألرب،النكيرم،ج4)

 .6،6(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)

 .4/89(تاريخدمشؽ،ابفالقبلنسي،ج6)
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ولقػػػب)الػػػرئيس(،فػػػيجمػػػادماألكلػػػىمػػػفسػػػنة،كمتابعػػػةشػػػؤكنيـكأطمػػػؽعميػػػ(1)كالحكػػػـفييػػػا
،كأصػبحمشػيكرانبيػذاالمقػب،بػؿكيخاطػببػوفػيالمراسػبلت(2)ثبلثمائةكثمانيةكثمانيفىجػرم

كالمكاتباتالرسمية،فكافبرجكافيجمسفيدىميزالقصػربينمػاالػرئيسفيػديجمػسفػيالػدىميز
النػػػاسكيشػػػاكربرجػػػكاففػػػياألمػػػكراألكؿ،أممػػػدخؿالقصػػػرفيػػػكمػػػفينظػػػرأكالنفػػػيشػػػؤكف

،(3)الضػركريةالتػيسػػكؼيطمػععمييػاالحػػاكـ،ثػـيتفقػػافعمػىرأمكاحػدكيطالعػػافالحػاكـعميػػو
كلفيػػػددكركبيػػػرفػػػيإدارةالدكلػػػةفكػػػافىػػػكمػػػفيػػػدبرأمػػػكرالدكلػػػةلمياراتػػػوفػػػياإلدارةكحسػػػف

.(4)التخطيطكالتنفيذ

،(5)(ـ4999ق/609سػنة)رربيػعاآلخػرمػفبعدمقتؿبرجكافمفقبػؿالحػاكـفػيشػي
،كمنحواألمافكطمأنوعمىنفسػو،كاجتمػع(6)استدعىالحاكـالرئيسفيدكقاؿلو:"أنتكاتبي"

بعدمقتػؿبرجػكافبالحسػيفبػفجػكىركعينػوبػدالنمػفبرجػكاف،كجعػؿأبػاالعػبلءفيػدبػفإبػراىيـ
الػػػدكاكيفكاألعمػػػاؿفحضػػػركااالجتمػػػاعكطمػػػبالحػػػاكـمنػػػوإحضػػػارجميػػػعكتٌػػػاب،(7)نظيػػػرالػػػو

كأبمغيـالحاكـبػأففيػدبػفإبػراىيـأصػبحكزيػرالػوفػيالدكلػة،كأمػرىـبطاعتػوكاالمتثػاؿألكامػره
.(8)فيداألرضشاكرانلمحاكـترقيتوكقدموعمييـفقبؿ

كلػػػـيكػػػفألحػػػدمنزلػػػةأعمػػػىعنػػػدالحػػػاكـمػػػففيػػػدسػػػكلالحسػػػيفبػػػفجػػػكىرالػػػذمردإليػػػو
كـالتكقيعػػاتكتػػدبيرأمػػكرالدكلػػةكالنظػػرفػػيمظػػالـالنػػاسفقػػدحممػػوعمػػىفػػرس،بينمػػاركػػبالحػػا

فيػػدبػػفإبػػراىيـعمػػىبغمػػة،فقػػدكػػافالحسػػيفمقػػدمانعمػػىفيػػدالػػذمكػػافلػػودكرالنائػػبكالمسػػاعد
لمحسيفككاناينظػراففػيأمػكرالنػاسكيعرضػافأمػكرالدكلػةعمػىالحػاكـ،كقػدأمػرالحسػيفالنػاس
بمخاطبتػػػوبالقائػػػدكمخاطبػػػةفيػػػدبػػػالرئيس،كيبػػػدكأففيػػػدكػػػافحريصػػػانعمػػػىأفينػػػاؿثقػػػةالحػػػاكـ

.(9)كرضاهفقدأىداهثبلثيفبغمةكعشريففرساكعشريفألؼديناركغيرىامفاليدايا

                                                             

 .6،6؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ919(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص1)

 .96الكزارة،ابفالصيرفي،ص(اإلشارةإلىمفناؿ2)

 .6،8(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)

 .4/80؛تاريخدمشؽ،ابفالقبلنسي،ج6/966(تجارباألمـ،ابفمسككيو،ج4)

 .910(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص5)

 .6،0(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)

 .6/691(مجمعاآلداب،ابفالفكطي،ج7)

 .4/09تاريخدمشؽ،ابفالقبلنسي،ج(8)

 .9/90(اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج9)
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كأعربالحاكـعفامتنانولفيدكرضاهعنوكعفتصػرفاتوكأمػرهباإلحسػافإلػىخدمػو
عطػػػائيـ حقػػكقيـكالحفػػػاظعمػػىحػػػرمتيـ،كالرفػػػؽبيػػـكحسػػػفمعػػاممتيـ،كيكػػػرميـفػػػيكعمالػػوكا 

العطاءلمفيراهأىػبلنلػو،كأفيكتػبلمعمػاؿكالػكالة،السػببالػذمدفػعالحػاكـلقتػؿبرجػكافففعػؿ
،كيبدكأفالحػاكـكػافذكيػانككاعيػانلمػايفعمػوكأنػوأرادأف(1)فيدبفإبراىيـالنصرانيماأمرهبو

مػػفركعالرعيػػةفػػأمرفيػػدبالكتابػػةإلػػىالػػكالةكسػػائرالعمػػاؿبمػػافعمػػوبرجػػكافكبأنػػوخػػافييػػدأ
الحاكـ،عمىالرغـمفأفالحاكـكػافىػكمػفيجػبعميػوأفيكتػبذلػؾلمػكالةكلكنػودفػعبفيػد
ألفيكتبذلؾبنفسو؛ألففيدانكافمقربانمفبرجكافبؿكافأكثرالمقربيفكالمؤيديفلػوكذلػؾ
كافمعركفالمجميعفعندمايكتبفيدتمؾالرسالةفذلؾيخفؼمفالتكتركاالضطرابالذمكػاف

،كيقمػػؿمػػفالثػػكرةأكاالنقضػػاضعمػػىالحػػاكـ؛ألفالركايػػةبمسػػاف(2)سػػائدابسػػببمقتػػؿبرجػػكاف
فيػػدسػػتككفأكثػػرقناعػػةكأكثػػرصػػدقانمػػفالركايػػةبمسػػافالحػػاكـ؛بحكػػـأنػػوأكثػػرالمقػػربيفمػػف

جػػػكاف،لػػػذلؾجعػػػؿفيػػػدانكزيػػػرالػػػوكتعمػػػدإعػػػبلءشػػػأنوأمػػػاـالػػػكالةكالكتػػػابكرؤسػػػاءالػػػدكاكيف،بر
،كسػببقتػؿبرجػكافأنػوقٌصػرفػيعممػوكخػالؼأمػرالحػاكـ،(3)ليخفؼمفحػدةغضػبالنػاس

.(5)،ككذلؾغدربرجكافبالحاكـ(4)ككىثيراستبدادهكمايدعيالمقريزمفيكتابو

لمعمػفلمحػاكـأفقتػؿبرجػكافكػافبسػببخيانتػو،كلػـيكػفىدفػومػفلذلؾكافاليدؼا
قتؿبرجكافالقضاءعمىنفكذه،بدليؿأنوكضعكاتببرجكافكزيرانلو،كذلؾيؤيدمػاذىػبإليػو
ابفعبرمحيثكضعفيدانفيذلؾالمنصبلييدأمفركعالناسكيخفؼمػفحػدةاالنقضػاض

.(6)عميوأكالثكرةعميو

أففيدكافيتمتػعبثػراءكبيػرأثنػاءتكليتػولمنصػبوكالػدليؿعمػىذلػؾأففػيعػاـكيبدك
.(7)ثبلثمائةكتسعيفسقطلواصطبؿماتلوفيياستيفبغمة

                                                             

 .4/09(تاريخدمشؽ،ابفالقبلنسي،ج1)

.6/8(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ج2)
 .61(تاريخالزماف،ابفعبرم،ص3)

 .6،8(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)

 .61(تاريخالزماف،ابفعبرم،ص5)

 (.61،صسابؽلمصدرالا(6)

 .9/91(المقريزم،اتعاظالحنفاء،ج7)
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لـيمكثكثيرانفيدبفإبراىيـفيمنصبوفقدقاـالحاكـبقتموكالتخمصمنوفيشير
609جمادماآلخرةسنة بعدأفمكثفيالكس4999ق/ اطةخمسسنكاتكتسعةأشيرـ،

األربعاءمفجمادماألكلىعاـ(1)كاثنيعشريكما .(2)ـ4999ق/609،كقيؿقتؿيـك

تضاربتالركاياتالتاريخيةحكؿمقتموفقدذكرابفالقبلنسيسببمقتمو؛ىكالكشاية
كمحمك الخراج، ديكاف ابفعبداسالمصرممسئكؿ قبؿ امف بأمر الحاكـ عند بفعميو د

.(4)،كتمؾالركايةيؤيدىاابفمسككيو(3)محمدالنحكممسئكؿديكافالحجاز

حيثاتيماهبأنواختمسالكثيرمفاألمكاؿكزينالمحاكـقتؿفيدبفإبراىيـكحرضاه
منو المنصببدالن أفيتكليا منو كطمبا يختمسستيفألؼديناركؿعاـ، بأنو كاتيماه عميو

المبمغكؿعاـ،فعرضعمييـالحاكـإقالتومفمنصبوكتكليتيـبدالنكيكفراعمىالحاكـ ىذا
عمىقتؿفيد ذلؾكأصرا فرفضا مف(5)منو؛ كالعماؿكالكتابكانكا الكالة  أفمعظـ بحجة ،

اختيارفيدفإذابقيحيانفربمايعكدلمنصبوبضغطمفأكلئؾالكالةكالعماؿالمكاليفلو،لذلؾ
"كلكنيماألحاعميوبقتموفأراد!كلكفالحاكـقاؿليـ:"مالوإلٌيذنبفاقتموبوأصركاعمىقتمو

أفيأخذمنيـعيدابأفيضمنالوالماؿالذمتعيدابوفتعيدكابأفيؤدكاالماؿالذمكعدكهبو
أمكرىاكمايريدىك،كاتفقامعالحاكـأفيقيـابفعبداسفي أمرالدكلةكيديركا كأفيدبركا

صركابفنحكمفيالشاـ،فأمرالحاكـمسعكدالسيفيبأفيذىبإلىفيدابفإبراىيـالكزيرم
لمحاكـ،كأفيمقيالقبضعمىأخيوأبكغالب كيطمبولمحاكـالستدراجوكقطعرأسوكيرسميا
رئيسديكافالنفقات،فتكجومسعكدلفيدككجدهفيالحماـفانتظرهكاستدرجوكأقنعوبأنويرادبو
أكشؾ بأنو فشعرفيد إلىبابالرىكمةكىكإحدلأبكابالقصر؛ بو فكصؿمسعكد الخير،
عمىنيايتوفبكى،كطمبرؤيةالحاكـليعفكعنوكبكىعميوالناسلمارأكاحالوفتكسؿلمسعكد

،كرجعمسعكدليقبض(6)ككعدهبألؼدينارمقابؿأفيراجعالحاكـفضربرأسوكأرسميالمحاكـ

                                                             

 .9/11(اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج1)

 .919(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص2)

 .4/07(تاريخدمشؽ،ج3)

 .6/967(تجارباألمـ،ج4)

 .4/07(تاريخدمشؽ،ابفالقبلنسي،ج5)

 .4/07،جسابؽالمصدرال(6)
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بعدشيرفقتموعمىأ استطاعأفيقبضعميو كلكفالحاكـ ىرب، قد أبيغالبفكجده خيو
.(1)كأحضرأبناءفيدفكتبليـاألمفكالحمايةليـكألمكاليـكعدـالتعرضليا

كقدرألالمقريزمأفسببقتموىكانحيازهلمنصارلكتعينيـفػيالمناصػبالعميػالمدكلػة
المسػػمميفمػػنيـكتأييػػدفيػػدلمنصػػارلكتعصػػبوليػػـ،كأنػػوىػػكمػػفكاسػػتئثارىـبيػػاككثػػرةشػػكاكم

يمػػػػنحيـاألمػػػػكاؿكيعيػػػػنيـفػػػػيالػػػػدكاكيفكأفكجػػػػكدهفػػػػيمنصػػػػبيشػػػػكؿعبػػػػأنعمػػػػىالمسػػػػمميف
لمنصػػارل،كقػدأبػػرزتمػػؾالشػككلالكاتػػبأبػكطػػاىرمحمػػكدالنحػكمىػػككعمػيبػػفعمػػر كنصػران

تمػؼعػفركايػةابػفالقبلنسػيحيػثأظيػربػأف،كلكػفركايػةقتمػوعنػدالمقريػزمتخ(2)بفعبػداس
أبيطػاىرمحمػكدالنحػكمىػكمػفزيػفلمحػاكـقتمػوعمػىيػدابػفعبػداسكتػـاغتيالػوبنػاءعمػى

.(3)تمؾالمؤامرةبيفالنحكمكالحاكـبيًدابفعبداس

كذكػػرالمػػػؤرخالنصػػػرانيابػػػفالبطريػػػؽمقتمػػػوفػػػيكتابػػػولكنػػػولػػػـيػػػذكرسػػػببمقتمػػػوكلػػػـ
،بينػػػاأرجػػػعابػػػفالمقفػػػعسػػػببقتػػػؿفيػػػدىػػػكأفالحػػػاكـعػػػرضعميػػػوالػػػدخكؿفػػػي(4)يتطػػػرؽلػػػو

أيػػاـكأنػوحػػرؽكػػؿجسػدهباسػػتثناءيػػده6اإلسػبلـفػػرفضفيػػد؛فضػربعنقػػوكأحػػرؽجثتػولمػػدة
،كركايػةابػفالمقفػعتتنػاقض(5)اليمنيالتػيكػافيتصػدؽفييػاككصػفوبأنػورجػؿديػفكذكرحمػة

صػػرانيابػػفعبػػرمالػػذمأكػػدأنػػوفػػيزمػػفالحػػاكـكػػافيتػػكلىالنصػػارلمػػعمػػايركيػػوالمػػؤرخالن
.(6)الكزارةدكفالحاجةلترؾدينيـكالأحديجبرىـعمىترؾدينيـ

كيميؿالباحثسبلـمحمكدإلىركايةالمقريزمكابفالقبلنسػي،كيسػتبعدركايػةالنصػارل
مقنعػةكغيػرمنطقيػةكتفتقػرلممصػداقية؛،كترلالباحثةبأفركايةابػفالمقفػعغيػر(7)كابفالمقفع

األكؿالػػػذمتػػػكلىفيػػػو ألفالحػػػاكـلػػػكأرادأفيػػػدخؿفيػػػداإلسػػػبلـلعػػػرضعميػػػوذلػػػؾمنػػػذاليػػػـك
الكساطة،كلـيصبرعميوخمسسنكاتثـيدعكهلئلسبلـ!كماأفالنصارلفيزمػفالحػاكـقػد

مػػككػػافىػػدؼالحػػاكـدخػػكؿفيػػدفػػي،ف(8)تػػـتعيػػنيـفػػيالعديػػدمػػفالكظػػائؼالعميػػافػػيالدكلػػة

                                                             

 .4/06بفالقبلنسي،ج(تاريخدمشؽ،ا1)

 .6،88(المكاعظكاالعتبار،ـ2)

 .6،88(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)

 .9/486(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج4)

 .9/496(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج5)

 .66(تاريخالزماف،ابفعبرم،ص6)

 .71(أىؿالذمةفيمصر،ص7)

 .6،88تبار،المقريزم،ـ(المكاعظكاالع8)
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بقتمػوأك الديفاإلسبلمي،لقاـبعزؿكؿالنصارلكفرضعمييـاإلسػبلـبػالقكةكمػفيػرفضيقػـك
حرقػػو،كلػػككػػافىػػدؼالحػػاكـإجبػػارىـعمػػىاإلسػػبلـألبػػادكػػؿالنصػػارلفػػيمممكتػػوكتخمػػص

منيـ.

دركايػػةالمقريػػزمكابػػفكتشػػيرالباحثػػةبػػأفرأمالباحػػثسػػبلـمحمػػكدأقػػربلمدقػػة،كتؤيػػ
القبلنسيفيأففيدتعػرضلمقتػؿ؛بسػببكشػايةالنحػكمكابػفعبػداسكميمػوكتعصػبولمنصػارل
كالػػػدليؿعمػػػىذلػػػؾأفالحػػػاكـلػػػـيتعػػػرضألكالدهبػػػأمأذلبػػػؿردليػػػـأمػػػكاليـكحفػػػظحقػػػكقيـ

دفيػػوافتػػراء،كلكػػفذلػػؾاليعفػػيالحػػاكـاضػػطيادهلمنصػػارل،كمػػفأفقتمػػولفيػػ(1)كحقػػكؽأبػػاىـ
كظمػػـ،كاسػػتبداد،فكػػافأكلػػىلػػواسػػتدعاءفيػػدكعزلػػومػػفمنصػػبو،بػػدالنمػػفقتمػػوبتمػػؾالطريقػػة
البشعة،كذلؾيدؿعمىظمـكتجبػرالحػاكـفيػكاعتػادعمػىقتػؿكبػارالمسػئكليففػيالدكلػةكمػا

قتؿبرجكافمفقبؿ.
 منصور بن عبدون النصراني الممقب بالكافي  -3

الػذيفتقمػدكامناصػبعميػاكىامػةفػيالدكلػةالفاطميػة،فتػكلىمنصػكريعدمفالنصارل
،أصبحابػف(ـ4990ق/600)،كفيسنة(2)بفعبدكفرئاسةديكافببلدالشاـقبؿقدكمومصر

،كاختمػػػؼالمؤرخػػػكفحػػػكؿ(3)عبػػػدكفمسػػػئكالنعػػػفديػػػكافالخػػػراجفػػػيمصػػػرلكحػػػدهدكفشػػػركاء
فػيمصػػر،فقػدذكػػرابػفالفػكطيبأنػػوتػكلىمنصػػبالمنصػبالػذمتػػكالهابػفعبػػدكفالنصػراني

،كلقػب(5)،كلقبػوبالكػافي(4)الكزارةمفقبؿالحػاكـبػأمرابعػدعػزؿصػالحبػفعمػيالركذبػادم
.(6)أيضانبالقاضيككتبلوكتاببيذاالمقبكحمؿعمىبغمتيف

كزارةزمػفبينماذكرالقمقشندلبأنوتقمدمنصػبالكسػاطةكىػكمنصػبأقػؿدرجػةمػفالػ
،أكدذلؾالقػكؿالمقريػزمحيػثأشػارإلػىتػكلىابػفعبػدكفمنصػبالكسػاطة(7)الحاكـبأمرا

،كتميػػؿالباحثػػةلػػرأمالقمقشػػندلكالمقريػػزمفػػي(9)ـ(4949ق/199)،ككػػافذلػػؾسػػنة(8)كالسػػفارة
                                                             

 .4/06(تاريخدمشؽ،ابفقبلنسي،ج1)

 .966(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص2)

 .9/67(اتعاظالحنفا،،المقريزم،ج3)

 .1/69(مجمعاآلداب،ج4)

 .1/69(مجمعاآلداب،ابفالفكطي،ج5)

 .9/84(اتعاظالحنفا،،المقريزم،ج6)

 .6/179(صبحاألعشى،ج7)

 .9/810جالمقريزم،اتعاظالحنفاء،(8)

 .9/840،جسابؽالمصدرال(9)
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برأفابفعبدكفتكلىمنصبالكساطة؛ألفابفالفػكطيمػؤرخعراقػيلػـيعػشبمصػركلػـيسػ
،(2)،بينماالقمقشندلنشأفيالقاىرةكعمؿفػيديػكافاإلنشػاء(1)أغكارىامثؿالقمقشندلكالمقريزم

فكانػتمعمكماتػػوعػػفمصػرالتػػينشػػأفييػػاأدؽكأقػربلمحقيقػػة؛ألفلػػوتجربػةبالعمػػؿفػػيبػػبلط
الخمفػػاء،كخبػػرةفػػيمناصػػبالدكلػػةمػػفخػػبلؿعممػػوفػػيديػػكافاإلنشػػاءتجعمػػوأدؽفػػيعػػرض

مناصبالدكلة.
تاريخ متخصصفي مؤرخ أنو عف فضبلن مصر عاشفي مؤرخ المقريزم أف كما
مصركمتعمؽفيوفكافأدؽكأقربلؤلحداثكالحقائؽفيمصرمفابفالفكطي،كبناءعمى

ذلؾيعدابفعبدكفمسئكؿالكساطة.

فيالدكاكيفكقدعبلشأفابفعبدكفكأصبحيكقعنيابةعفالحاكـبأمرا،كنظر
،كتعرضابفعبدكفالنصرانيلممكائدكالدسائسمفقبؿبعضالمتنفذيف(3)كجددديكافالمفرد

عندالحاكـفقدكشىبوبنكالمغربيعندالحاكـخاصةأباالقاسـالمغربيككالده؛نظرالعداكة
همفأجؿعزلومفقديمةبينيماكحاكلكاإفسادالعبلقةبينوكبيفالحاكـ،كتشكيوصكرتوعند

،(4)منصبو،لكفمنصكربفعبدكفكافمتيقظانلمايفعموبنكالمغربيكلـيكفأقؿحنكةمنيـ
المتسببيففي ككالده القاسـ النصارلكابفعبدكففقدكافأبك فيإيذاء تسببكا أنيـ كخاصة

ذلؾضربالنصارلكعمىرأسيـابفعبدكفألؼسكطكيبدكأفمنصكربفعبدكفلـ ينسى
،كأرادأفيأخذبثأرهفقدحرضالحاكـعمييـكأخذيغريوبقتميـكضركرةالتخمص(5)الفعؿمنيـ

منيـكالقضاءعمييـ،كبالفعؿنجحابفعبدكففيمسعاهحيثأمرالحاكـبقتميـكقتؿعدد
.(6)منيـمفضمنيـأخكيفألبيالقاسـالمغربي

القبل ابف السببالذمدفع مىدكلعؿىذا صاحبجى رجؿخبيث! بأنو ،(7)نسيبكصفو
،كذلؾ(8)كلكفابفعبدكفلـيستمرطكيبلفيمنصبوفقدتغيرعميوالحاكـكعزلومفمنصبو

                                                             

 .9/640(فكاتالكفيات،ابفشاكر،ج1)

 .4/600(صبحاألعشى،القمقشندم،ج2)

 .6،19(المكاعظكاالعتبار،ـ3)

 .999-4/994(تاريخدمشؽ،ابفالقبلنسي،ج4)

 .1/69(مجمعاآلداب،ابفالفكطي،ج5)

 .999-4/994،ابفالقبلنسي،ج(تاريخدمشؽ6)

 .4/499،جسابؽالمصدرال(7)

 .4/999،جالمصدرنفسو(8)



125 

في الخميسالرابعمفمحـر ،كيعكدسببصرؼابفعبدكفعف(1)(ـ4944/ػى194)عاـيـك
يفابفجكىركزكجابنتوعبدالعزيزالكساطةكالسفارةأفالحاكـتكررترسائمولقائدالجيشحس

فرفضابف منوكصادرأمكاليـ؛ أففركا بعد باألمافكيطمبعكدتيـ فييا بفنعمافيعدىـ
جكىرأفيدخؿكابفعبدكفالنصرانيمسئكؿالكساطةكيكقععفالخميفةكيرجعسببرفض

عفديكافالنظرأ كافمسئكالن أنوعندما القكاد؛ حسفإلىابفعبدكفحسيفبفجكىرقائد
كحرضالحاكـعميو لكفابفعبدكفأكقعبينوكبيفالحاكـكسعىفيالفتنةبينيما كأكرمو،

جكىر ابف حسيف ادعى الكرة(2)حسبما يعيد فسكؼ الكساطة في عبدكف كابف عاد فإف ،
.(3)كيحرضالحاكـعميوكيسعىلمكقيعةبينوكبيفالحاكـلذلؾقاـالحاكـبعزؿابفعبدكف

رغـاعتراؼالحاكـبفضؿابفعبدكف!كبعدأفصرفوالحاكـعفالكساطةكتبلو
أمانانبخطيدهيؤمنو،ككافيقكؿبحؽابفعبدكف:"ماخدمنيأحدكالبمغفيخدمتومابمغو

،(4)كلقدجمعليمفاألمكاؿماىكخارجفيأمكاؿالدكاكيفثبلثمائةألؼدينار"ابفعبدكف،
سمبو كقتموثـ سنة(5)أمكالو محـر مف الرابع في عزلو مف قصير كقت بعد ،

".(6)ـ،4944/ػى194

 زرعة بن عيسى بن نسطورس -4

صرؼالخميفةالحاكـبأمراابفعبدكفعفالسفارةكالكساطة،كعيفبدالنمنوأحمدبفمحمد
كقمدبدالنمنوفيالقيشكرمالذملـيستمرفيمنصبوسكلعشرةأياـحيثقاـالحاكـبقتمو،

نسطكرس بف عيسى بف زرعة كالسفارة الكساطة سنة(7)منصب اآلخر ربيع شير في ،
.(8)(ـ4944/ق194)

                                                             

 .987(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص1)

 .6،19(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)

 .6،19،ـسابؽالمصدرال(3)

 .9/81(اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج4)

 .4/999(تاريخدمشؽ،ابفالقبلنسي،ج5)

 .6،19؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ987(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص6)

 .98/440؛نيايةاألرب،النكيرم،ج987(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص7)

 .81(االشارةلمفناؿالكزارة،ابفالصيرفي،ص8)
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،كلقبزرعة(1)قاؿابفخمدكفأفزرعةتكلىمنصبالكساطةبعدابفعبدكفمباشرة
ضأصابو،كقدتكفيزرعةبفنسطكرس؛بسببمر(2)بعدمدةيسيرةمفتقمدهمنصبوبالشافي

االثنيففيالثانيعشرمفصفرسنة(3)فيظيره ،بعدمركرسنتاف(4)ـ(4946/ػى196)،يـك
بؿ فيزرعة؛ كشيرعمىتقمدهمنصبالكساطة،كتأسؼالحاكـعمىمكتزرعةليسحبان
ألنونجامفبطشالحاكـكمفسيفو؛ألفالحاكـكافينكمقتموبحجةأفزرعةمنافؽكخائف،

لو،كتكاصؿمعحسافبففاتيم كلـيظيرىا وبأنوخربدكلةالحاكـككافيبطفلوالعداكة
لكفاألنطاكييتناقضفيحديثومعماذكرهالمقريزم،حيثيصؼ(5)الجراحلييربعنده ،

بأمراكمفالجيشكالكيٌتاب، محبكبمفسمطانوالحاكـ زرعةبأنوشخصحسفالسمعة،
.(6)كيجيدإدارةالببلد

 صاعد بن عيسى بن نسطورس -5

ىكاألميرالظييرشرؼالممؾتاجصاعدبفعيسىبفنسطكرسالمعاليذكالجديف
الكساطة في أخيو منصب نفس الحاكـ كعينو بأمرا الحاكـ زمف في الكزارة ،(7)تكلى

فبلح(ـ4940/ػى190)سنة بف جعفر بف عمي بعد الخبلفة(8)، كلقببقسيـ كطمبمنو(9)، ،
تيقفبأفكليا أنباءبخركجكليالعيدعميو،كلكنوعندما إلىالشاـبعدتكارد التكجو لحاكـ

العيدلـيخرجعميوأبقاهعمىالشاـ،كطمبمفصاعدأفيعكدإلىمصركقاـبقتموكالقضاء
.(11)(ـ4940/ػى190)،سنة(10)عميو



                                                             

 .1/67(تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج1)

 .9/87؛اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج987ي،ص(تاريخاألنطاكي،األنطاك2)

 .81(االشارةلمفناؿالكزارة،ابفالصيرفي،ص3)

 .987(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص4)

 .9/06(اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج5)

 .987(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص6)

 .66(اإلشارةلمفناؿالكزارة،ابفالصيرفي،ص7)

 .9/441نفاء،المقريزم،ج(اتعاظالح8)

 .7/907(كنزالدرر،الدكادارمج9)

 .614(تاريخاألنطاكي،المقريزم،ص10)

 .469(اتعاظالحنفاء،المقريزم،ص11)
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 بيرام األرمني:  -6

الجمعة(1)الخميفةالفاطميالحافظتكلىبيراـاألرمنيالكزارةفيمصرزمف ،فييـك
(2)السادسعشرمفجمادماآلخرة عاـ ػى190)، تاجالدكلة(3)ـ(4461/ كلقبو كسيؼ(4)، ،

باشر(5)اإلسبلـ األصميتؿ كمكطفبيراـ شماؿحمب(6)، إلىمصرىك(7)، كسببمجيئو ،
ىكاألجدركاألقدرع األرمففيتؿباشرككافبيراـ األرمفلكفمكتزعيـ مىتكليأمر

مما ليـ؛ ليصبحزعيما منو أقؿكفاءة آخر عمييـشخصان ككٌلكا أفيختاركه، األرمفرفضكا
مصر إلى كتكجو باشر تؿ فترؾ بالحافظ(8)أغضببيراـ التقى مصر إلى كصؿ كعندما ،

فعالحافظفأعجببوالحافظكأعجببعقميتوكبحسفإدارتوكقدراتوالعسكريةكالحربية؛مماد
مصر في كزيران تعينو أشار(9)إلى فقد لو كرفضالمسمميف مستشاريو كبار معارضة رغـ ،

مستشاركالحافظبأاليعينوكزيرا؛ألنومفشركطالكزارةأفيصعدالكزيرمعاإلماـإلىالمنبر
الرعية كبيف بينو الحكاجز إلزالة كاألعياد الجمعة يـك نص(10)في كزير فكيؼسيصعد راني،

المنبرمعاالماـ؟

عمييـ،لكفالحافظتجاىؿنصائح كمارفضكهألنونصرانيلفيقبموالمسممكفكزيرا
،كأمرقاضيالقضاةبالصعكدإلىالمنبر(11)مستشاريوكقاؿ:"إذارضيناهنحففمفيخالفنا"

لو المسمميف معارضة رغـ كزيران كعينو الكزير، مف بدالن االماـ (12)مع كذكرت المصادر،
التاريخيةأفسببتكليبيراـاألرمنيالكزارةأفابفالحافظالحسفكافنائبالمخميفة،قدطمع

                                                             

 .9،994(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)

 .98/401(نيايةاألرب،النكيرم،ج2)

 .9،994(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)

 .9/991المحاضرة،السيكطي،ج(حسف4)

 .98/401(نيايةاألرب،النكيرم،ج5)

ياقكتالحمكم،6) البمداف، مفالنصارلاألرمف،معجـ أىميا قمعةمحصنةشماؿحمبمعظـ تؿباشر: )
 .4/970؛مراصداالطبلع،ابفعبدالحؽ،ج9/19ج

 .9/19(معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج7)

 .98/407كيرم،ج(نيايةاألرب،الن8)

 .98/407(نيايةاألرب،النكيرم،ج9)

 .461(رفعاإلصر،ابفحجرالعسقبلني،ص10)

 .98/407(نيايةاألرب،النكيرم،ج11)

 .98/407،جسابؽ(المصدرال12)
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جنكد بيف ككقعتفتنة منيـ، كبيرا عددا كقتؿ كالده جنكد ضد السكداف مع كتآمر بالخبلفة
حمةمستنجديفالخميفةكالسكداف،استكلىفيياالسكدافعمىالقاىرةففرعددمفالجنكدإلىالم

كالعساكرمفالريؼ لوبعضالجنكد األرمنيكانضـ الذمكاففيذلؾالكقتبيراـ بكالييا
كقتؿعددكبير كتدميرىا فقاـبإحراؽبعضيا فأغمقتاألبكابفيكجيو، كتكجوإلىالقاىرة؛

نو،لكنوجدانمفالسكدافكاستطاعالقضاءعمىالسكدافثـطالبالجندابفالحافظبتسميـاب
رفضفأصرعميوالجندفقاـالحافظبدسالسـالبنوفتكفي،كمفبعدىاتكلىبيراـاألرمني

.(1)الكزارة

كقيؿأفبيراـاألرمنيكافحاكمانلمنطقةالغربيةبمصرثـتكجوإلىالقاىرةكحاصرىا
خميفةاستأذفمفكدخميا،كبعدأفأصبحكزيرامتمكنانفيالدكلةكلوالكممةالمسمكعةعندال

خكتومفتؿباشرإلىمصر،فسمحلوالخميفةباستقداميـ؛فاستغؿ الحافظبأفيستقدـأىموكا 
،كماجمبأخيوالمشيكربالباساؾ(2)الفرصةكجمبمفبنيجنسواألرمفحكاليثبلثيفألفان

.(4)،فيصعيدمصر(3)كعينوكاليانعمىقكص

غفيظمميـكنيبأمكاليـكاضيدىـكتسمطعمييـكزادكقداستبدالباساؾبالناسكبال
،فيمايبدكأفبيراـتعمدجمبذلؾالعددالكبيرمفاألرمفمستغبلنثقة(5)آذاهعمىالمسمميف

الخميفةبو؛ليستقكمبيـعمىالمسمميفكذلؾماحدثبالفعؿفقدتطاكؿالنصارلاألرمفعمى
الكثيرمفالكنائسكاألديرةحتىكافلكؿرئيسعائمةكنيسة،كعٌمركا(6)المسمميفكاستبدكابيـ

بامتيازاتكبيرةلـ خاصةبوبجكاربيتو،كيتضحمفذلؾبأفالنصارلفيمصرقدتمتعكا
.(7)يحظبياالمسممكفأنفسيـككافليـنفكذسياسيكبير

كاست كظممكىـ المسمميف إلى أساءكا التصرؼفقد يحسنكا لـ النصارل بيـ،لكف بدكا
أثارت الذم األرمني بيراـ ذلؾ عمى مثاؿ كخير الخمفاء؛ عند كمناصبيـ نفكذىـ مستغميف

                                                             

 .7/141(كنزالدرر،الدكاردم،ج1)

 .98/407(نيايةاألرب،النكيرم،ج2)

تكجدعمىنيرالنيؿبينياكبيفالفسطاطاثناعشريكمان،ابف(قكص:مدينةمفأعظـمدفصعيدمصر3)
 .6/4466عبدالحؽ،مراصداالطبلع،ج

 .6/416(اتعاظالحناء،المقريزم،ج4)

 .6/416،جسابؽالمصدرال(5)

 .67/994(تاريخاإلسبلـ،الذىبي،ج6)

 .98/407(نيايةاألرب،النكيرم،ج7)
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النصرانية الديانة إلى مصر تتحكؿ أف خشكا الذيف مصر سكاف كخكؼ حفيظة تصرفاتو،
،كاستنكر(1)كيضيعاإلسبلـمنيا؛بسبباستبدادبيراـكأخيو،ككثرتالشكاكممفبيراـكأخيو

كالياناألم كلخشيككاف بف الفتحرضكاف أبي إلى فأرسمكا ظمـ؛ مف لممسمميف حصؿ ما راء
حصؿ كما كأخيو بيراـ ظمـ لو فاشتككا بسببقكتو األمراء؛ كبير يعد كىك الغربية لمنطقة
ككافذلؾعاـ كجكره، مفظممو التدخؿإلنقاذىـ بضركرة كطالبكه لممسمميفمفتصرفاتيـ،

كث ككاحد حربخمسمائة عمى بالناسيحثيـ كخطب بالكزارة كطالب فاستجابلطمبيـ بلثيف
 .(2)بيراـكحاشيتومفالنصارلاألرمف

لكفالمقريزمفيكتابو)اتعاظالحنفاء(يركمركايةأخرلعفبيراـفقدكصفوبالحكمة
كانتيت كزارتو، في األمكر استقرت حتى عميو كأنفؽ الجيش تنظيـ كأعاد القيادة، كحسف
لكفالعقبة لمخميفة، النزاعاتكالحركباألىميةفيعيده،كتحسفكضعالجيشككافمطيعان
جمبو كثرة عميو أنكركا المسمميف أف إلى باإلضافة نصراني، أنو كانتتكاجيو التي الكحيدة
طبلقوأسيرمفكبارقادة لؤلرمفالذيفكافمفضمنيـابفأخيوالممقببالسبعاألحمر،كا 

،لكفذلؾيتناقضمع(3)ييف؛فذلؾأثارحفيظةالمسمميففاشتككهلمخميفةمطالبيفبعزلوالصميب
حديثالذىبيالذمكصفوبسكءاإلدارةكظمـالشعبالمصرمكمحاباتولؤلرمفدكفغيرىـ،

.(4)أمأفكزارتولـتكفقائمةعمىالعدالةكذلؾكافسببمفأسبابسقكطكزارتو
سببالخبلؼبيفبيراـكرضكافبفكلخشيىكاستيزاءرضكافكيرجحالمقريزمأف

ببيراـكبأفعالوكقراراتوممادفعبيراـإلىاستبعادهمفالقاىرة؛كعينوكاليانعمىعسقبلف؛فقاـ
فعمـبيراـبذلؾ البحرمفالكصكؿإلىالقاىرة، رضكافبمنعجماعةمفاألرمفالذيفنزلكا

،كبعد(6)،فجعموحاكماعمىالغربيةليبعدهعنو(5)يتحمؿإقامتوفييافاستدعاهإلىالقاىرةكلـ
التعسفيةبحؽ أفزادتنقمةالمصرييفمفأفعاؿبيراـكازدادتاالحتجاجات؛بسببقراراتو
المسمميفكمحاباتولؤلرمفقرررضكافجمعجيكشوكالتكجوإلىالقاىرةففرمنيابيراـكتكجو

،ككافىدفوأفيمتقيىككأخيوفيقكص(7)جمدتوألفيفمفاألرمفإلىقكصكمعومفبني
                                                             

 .98/407(نيايةاألرب،النكيرم،ج1)

 .406-98/407،جسابؽالمصدرال(2)

 .6/416ج(3)

 .1/01؛تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج67/994(تاريخاإلسبلـ،الذىبي،ج4)

 .6/418(اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج5)

 .6/416؛اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج1/01(تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج6)

 .1/01مدكف،ج(تاريخابفخمدكف،ابفخ7)
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النكبة؛ألنيـنصارلمثميـيشدكف إلىببلد ثـيتكجيكا عمييا إلىأسكاففيسيطركا كيتكجيكا
،فرجعبيراـإلىالقاىرةكسمبماخٌؼحمميوكخرجخمسةمفباب(1)أزرىـكيقفكفإلىجانبيـ

فيالحادمعشرم بعضالبرقية رحؿاقتحـ فعندما  إلىالصعيد كتكجو فجمادماألكلى،
العكاـفيمصرمقرالكزارةكنيبكىاكنيبكادكراألرمفبالحسينيةكسمبكاكنيسةالزىرم،كقيؿ
بيراـ،كانتشرخبرىزيمةبيراـفيمصرفكصؿلمدينةقكص قبرالبطريرؾأخا أنيـنبشكا

اـكقتمكهكمثمكابوكألقكابجثتوعمىمكبالنفاياتكجعمكافثارالمسممكفعمىحاكمياأخابير
فيرجموكمباميتان.

فمماكصؿبيراـبعديكميفقكصكمعوألفيفارسكرماةمفاألرمفككجدجثةأخيو
قكصكنيبيا أىؿ مف جماعة قتؿ القمامة عمى مف(2)ممقاة يتمكف فمـ أسكاف إلى كتكجو ،

،كنزؿباألديرةالبيضكىيعبارةعفحصكفمنيعة(3)الدكلةدخكلياحيثاعترضطريقوكنز
غربياخميـفتفرؽعنواألرمففمنيـمفعادإلىببلده،فأرسؿلورضكافأخيوإبراىيـلطمبو
كمنحواألمافلوكلؤلرمفالذيفمعو؛كاستطاعالمجيءبوفكضعوالحافظفيالقصركبقيفيو

.(4)حتىمات
براىيـسارإلىاألديرةكتـاالتفاؽبينوكبيفبيراـعمىإقامةبيراـكذكرالمقريزمأفإ

فياألديرةىككأكالدهكأىمو،كطمبمفإبراىيـأفيمنحاألرمفالذيفبقكامعوأراضييسكنكا
بكاف ،كالبرجيففيصعيدمصرباإلضافةإلىأراض(6)كأقمكسنا(5)بيافخصصليـسمالكطكا 

كبقيبيراـ عائمتوبالمحمة، البيضمع باألديرة القبضعميو(7)مقيمان الحافظألقى أف كقيؿ ،
،كذكرالمقريزمأفالحافظلـيسجنوبؿنقمومفالصعيدإلىالقاىرةفيالقصرعنده(8)كسجنو

كلـيمنحوأمسمطةأكأممنصبسياسي،بؿكافعبارةعفمستشارفقط.

                                                             

 .6/479(اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج1)

 .98/406؛نيايةاالرب،النكيرم،ج1/01(تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج2)

 .1/01(تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج3)

 .1/01(تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج4)

(؛مراصداالطبلع،ابف4/89قكتالحمكم،)ج(إبكاف:قريةتكجدفيالصعيدغربالنيؿ،معجـالبمداف،يا5)
 .4/99عبدالحؽ،ج

 .41/140(أقمكسناكىيبمدةمفنكاحياألشمكنيف،صبحاألعشى،القمقشندم،ج6)

 .479-6/479(اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج7)

 .9/991(حسفالمحاضرة،السيكطي،ج8)



131 

ائةكخمسكثبلثيفتكفيبيراـاألرمني،كفيالعشريفمفربيعاألكؿمفعاـخمسم
كحزفعميوالحافظحزنانشديدانكأمربإغبلؽالدكاكيفثبلثأياـ،كدعابطريرؾالممكيةليجيزه
كالخميفة كالقساكسة، األعيافككبارالمسؤكليفكالعامة مييبةشارؾفييا جنازة لو لمدففكأقاـ

،ككانتمدةكزارتوسنة(1)كبكىبحرقةعمىقبرهالحافظسارفيالجنازةببغمتوكنزؿعمييا
.(2)كاحدةكعشرةأياـ

 الوزير األسعد شرف الدين أبو القاسم ىبة اهلل بن صاعد بن وىيب الفائزي: -7

يعدمفنصارلصعيدمصردخؿاإلسبلـفيزمفالسمطافاأليكبيالكامؿمحمدبف
مىمنصبالكزارةحيثكافيحظرعمى،كيبدكأنودخؿاإلسبلـمفأجؿالحصكؿع(3)العادؿ

فياإلسبلـ كدخمكا النصرانية ترككا إذا إال منصبالكزارة في(4)النصارلتقمد النظر تكلى ،
الديكافزمفالسمطافنجـالديفأيكب،تدرجفيالمناصبالحككميةفيالعيداأليكبي،كلكف

ال أيبؾ عزالديف السمطاف قمده المماليؾ قامتدكلة كثمافعندما ستمائة سنة الكزارة تركماني
كأربعيفىجرم.

التجار، عمى الضرائب حجـ مف زاد حيث كاالستبداد بالظمـ كزارتو فترة كاتصفت
كاستحدثضرائبجديدةلـتكفمكجكدةمفقبؿ،كفرضضرائبعمىالحيكاناتمفخيكؿ

فيخرجبنفسولجبيكجماؿكحميرفيذلؾالكقت،كفرضالضرائبعمىالعبيدكالجكارمككا
أنوضمفماحرمواإلسبلـ،لمحصكؿعمىاألمكاؿكبيكت الضرائبمفمناطؽمصر،كما
تكجو أنو لدرجة كاسعة بصبلحيات كتمتع كسمطتو قكتو كازادت كالحشيش، كالخمر الزكاني
ـلمصعيدلمحاربةبعضاالمراء،كتمتعبثراءكبيرلـيتمتعبوكزيرمفقبؿكاستحدثالتقكي

.(5)كالتصقيع

المنازؿكالعقاراتمفأجؿفرضضريبةعمييا،كالتقكيـ:ىك كالتصقيع:ىكإحصاء
،كبقيطكاؿفترةعزالديفأيبؾيتمتع(6)تقديرقيمةتمؾالمنازؿمفأجؿفرضضريبةعمييا

بسمطةكجبركتإلىأفماتالسمطافكجاءابنوالممؾالمنصكرنكرالديفعمي،كشيدعميو
                                                             

 .6/461(اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج1)

 .7/196الدكادارم،ج(كنزالدرر،2)

 .6،906(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)

 .66(تاريخالزماف،ابفعبرم،ص4)

 .6،906(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)

 .11(معجـاأللفاظالتاريخيةفيالعصرالمممككي،دىماف،ص6)
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ضاألمراءبأنويستخؼالسمطافالصغيركيسعىإلزاحتوكأنوينكمالتكجولدمشؽليتكلىبع
كسجنتو منو كتخمصت مكيدة المنصكر السمطاف أـ فدبرت مصر، سمطاف الناصر الممؾ

.(1)(ـ4916/ػى711)كصادرتأمكالوثـماتخنقاسنة


ن تاج الدين الشيير بابن عبد اهلل بن أحمد بن إبراىيم الوزير الصاحب عمم الدين ب -8
 زنبور:

 فيسنة اإلسطبؿ ناظر تكلى قبطيمصرم، السمطافـ(464/ػى666)كىك فيعيد
الخاص ناظر أصبح ثـ محمد الناصر في(2)المممككي بصبلحياتكاسعة زنبكر ابف تمتع ،

فيالدكلةلـيسبؽأفاجتمعتلكزيرمفقبمو مصرحيثتركزتفييدهثبلثةمراكزعميا
جيشياح الخاصكناظر ناظر إلى إضافة مصر، منصبكزارة كذلؾفيعيد(3)يثتقمد ،

.(4)السمطافالمممككيالمظفرحاجيفيسنةسبعمائةكسبعكأربعيف

كناظرالجيشىك:المتحدثباسـالجيشكىكالمتكليأمره،كناظرالخاص:ىكمف
الخاصة السمطاف أمكاؿ في ز(5)ينظر ابف تقمد كعندما كذاع، تمؾالمناصبعبلشأنو نبكر

األمير كبيف بينو خبلؼ كحدث قاعات، السبع صاحب كىك القاىرة في فاستقر صيتو،
يكمان تسعيف كسجنو بالقبضعميو األمير قياـ إلى الصراع ذلؾ أدل الناصرم؛ ضرغتمش

يذائوكتشري دعائمتو،كصادرأمكالوككؿمايممكومفذىبكبيكتكأمكاؿكاشتدفيتعذيبوكا 
عاميف لمدة ابفزنبكرسجينان كاستمر إلىقكص، كثبلثكخمسيفكنفاه سبعمائة كذلؾسنة

.(6)كتكفيفيسجنوعاـسبعمائةكخمسكخمسيف

تذكرالمصادرالتاريخيةاإلسبلميةعفديانتوشيءإذامابقيعمىالنصرانيةأكأسمـ
ت مف لكف اإلسبلـ، دخؿ بأنو ذكر المقريزم ديفكلكف عمى بقي بأنو اظيركه عميو أمركا

.(7)النصرانية؛كذلؾبغرضالتحريضعميوكالتخمصمنوكتزيفقتمو

                                                             

 .6،908(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)

 .6،401ـ،سابؽ(المصدرال2)

 .69(إنباءاألمراء،ابفطكلكف،ص3)

 .6،407(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)

 .1/166(صبحاألعشى،القمقشندم،ج5)

 .64(إنباءاألمراء،ابفطكلكف،ص6)

 .6،400(المكاعظكاالعتبار،ـ7)
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 الوزير عمم الدين عبد الوىاب القبطي:  -9

سمىنفسوبعدإسبلموعمـالديفبفالقسيسكلقبنفسوبعمـالديف،كافمفالنصارل
سيدم،تدرجفيالمناصبحتىأصبحرئيساألقباطثـأسمـ،كافمشيكرانبيفاألقباطبكاتب

،تكلىالكزارةفيعيدالدكلةالمممككيةزمفالممؾالظاىرسنةسبعمائةكتسع(1)ديكافالمرتجع
رمضاف(2)كثمانيف في القبضعميو القاء تـ حيث كاحدة سنة الكزارة في استمر سنة(3)، ،

لديفبفغناـككافعمىخبلؼمععمـسبعمائةكتسعيف،كعيفالممؾالظاىربدالنمنوكريـا
الديفحيثأرادعمـالديفالقبضعميوكمصادرةأمكاؿكريـالديف،فمماتكلىكريـالديفالكزارة

جبارهعمىدفعأمكاؿقيمتياعشرةآالؼمثقاؿمفالذىب ،كقيؿ(4)قاـبالقبضعميوكبتغريموكا 
آالؼدينار (5)عشرة كماتفيسنة عيرؼ(ـ4688/ػى609)، بارعان، ككاتبان لينان ككافكزيران ،

.(6)عصركزارتوباليدكءكالخمكمفاالضطرابات

 الوزير عبد الكريم بن عبد الرزاق بن إبراىيم بن مكانس: -11

مصر أقباط مف الدكلة(7)يعد ناظر كاف أف بعد  الكزارة تكلى ناظر(8)، كأصبح ،
ناظر(9)الجيش مناصبمجتمعةمنيا الخاص،ككزيركككيؿبيتالماؿ،كناظر،كتقمدعدة

باالندفاعكالشجاعة(10)الدكاكيفمعا الناستميزتشخصيتو ككافييابو أي، لقيالقبضعميو،
أياـمفتعذيبيما،كقد(11)بسبباندفاعوكطيشو بعد كتـتعذيبوىككشقيقوفخرالديفكىربا ،

ا:فرضضرائبكثيرةعمىالناس؛أدتتسببافيظمـالعديدمفالناسأثناءفترةكزارتو،مني
                                                             

؛نيؿاألمؿ،4/666العسقبلني،ج؛إنباءالغمر،ابفحجر498-6،496(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
 .9/919ابفشاىيف،ج

الزاىرة،ابفتغرم،ج498-6،496(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)  .49/448؛النجـك

 .9/979(نيؿاألمؿ،ابفشاىيف،ج3)

 .498-6،496(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)

 .4/619(إنباءالغمر،ابفحجرالعسقبلني،ج5)

 .4/668؛إنباءالغمر،ابفحجرالعسقبلني،ج498-6،496(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)

الزاىرة،ابفتغرم،ج7)  .46/996(النجـك

 .1،17(السمكؾ،المقريزم،ـ8)

 .9/469(إنباءالغمر،ابفحجرالعسقبلني،ج9)

الزاىرة،ابفتغرم،ج10)  .44/471(النجـك

 .0/19ماد،ج(شذراتالذىب،ابفع11)
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إلىارىاقيـكتعطؿأعماليـ،كماأنوقاـبعدةمظاىرتدؿعمىعدـاحترامولممسمميف،فأظير
 بالقرآفكالرسكؿ كاالستخفاؼكاالستيزاء كالفسؽعمنان، بقكاالفجكر كبناتو أفزكجتو كما ،

النصرانية ديف األ(1)عمى طمب عندما ىربو بعد كظير فجيرد، المعزكليف األمراء بركة مير
.(3)(ـ4194/ػى896)الديفعاـ،تكفيكريـ(2)كضرببالمقارع

لقدذكرالمقريزمفيكتابوأسماءالعديدمفالكزراءمفاألقباطكالذيفدخمكااإلسبلـ
ركبعضيـلـيتـالتأكدمفإسبلمومثؿ:الكزيرسعدالديفسعدابفالبقرمالذمتكلىالنظ

سبعمائة برقكؽ الظاىر المممككي السمطاف زمف الكزارة تكلى ثـ كالخاص، المفرد ديكاف في
كتسعيف بالكفاءة(4)كاثنيف لو يشيد ككاف كسجف القبضعميو كأيلقي عيزؿ ما سرعاف كلكف ،

بؿكافمتشددانلمنصرانيةتيطالتوكالتيتشيعأنولـيسمـكحسفالرأم،لكفبعداإلشاعاتال
كتابسر سكم البقرم ابف بديانة يتعمؽ حديثان التاريخية المصادر في الباحثة تجد كلـ ا،

.(5)المقريزم

  ثالثًا: الدواوين
اليامة المناصبكالمراكز مف العديد اإلسبلمية الدكلة في النصارلفيمصر تقمد

صبالكزارةكالكساطةالتيكافلياكزنياكثقمياكتأثيرىا،كذكرنافيماسبؽأفالنصارلتكلكامن
يقتصرتكظيؼالنصارلعمىتمؾ كلـ منصبالخميفة، بعد كىيأكبرالمناصبفيالدكلة
المناصب،بؿتغمغؿالنصارلفيالعديدمفالكظائؼاليامةفيمصرمثؿ:رئاسةالدكاكيف،

ةالمختمفةكعممكاككتٌابفيالدكاكيف،كذلؾمنذالفتحاإلسبلميلمصركعبرالمراحؿالتاريخي
بيفتكليتيـألعمىالمراتب،كعمك فتأرجحكضعالنصارلفيبعضالفتراتالتاريخيةما كا 
شأنيـكحرمانيـمفالكظائؼ؛ألسبابمختمفةذكرتفيمنصبالكزارة بيفدنًك شأنيـكما

 لمدكاكيف، أثناءدراستنا رئاسةكسأذكركالكساطةكسنذكربعضيا بعضالنصارلالذيفتكلكا
الدكاكيفكعممكابيا.

                                                             

 .9/694(السمكؾ،المقريزم،ج1)

 .9/669،جسابؽ(المصدرال2)

الزاىرة،ابفترم،ج3)  .46/99(النجـك

 .949-6،944(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)

 .6،941،ـسابؽالمصدرال(5)
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الدكاكيففيالدكلةاالسبلميةىكالخميفةعمربفالخطاب ،ككانت(1)أكؿمفأنشأ
،فأشارالمقريزمأفالدكاكيف(2)الدكاكيفمكجكدةفيمصرقبؿالفتحاإلسبلميكخاصةالخراج

اإلسبلمي،،كيدؿذلؾعمىكجكدالدكاكيفقبؿالفتح(3)فيمصركانتتكتببالمغةالقبطية
التاريخية المصادر في كرد ما كذلؾ مصر، في دكلتيـ بناء أثناء اعتمدكىا المسمميف كأف
مسمـعمىمصرأقراألقباط اإلسبلمية،فأشارابفالحكـإلىأفعمركبفالعاصأكؿكاؿو

.(4)عمىخراجيا

ديف،كفيكيتضحمفذلؾأفاألقباطاستمركافيرئاسةالدكاكيفزمفالخمفاءالراش
،حيثكاف(5)العيداألمكماتخذمركافبفالحكـمفالنصارلكاتبٍيفأمينٍيفمفاألرثكذكس

،ككلىأكلئؾالكيتٌابعمىجميع(6)غالبيةالكيتٌابمفالنصارللخبرتيـكعمميـفيىذاالمجاؿ
سحؽ،كأصبحامسئكالفعفديكا .(7)نومناطؽكمقاطعاتمصر،كالكاتبافىما:اثناسيكسكا 

استمراثناسيكسفيعمموكاتخذهعبدالعزيزبفمركافكاليمصرزمفالخميفةعبد
.(9)،كيطمؽعميوالمقريزماسـأثيناس(8)الممؾبفمركافكاتبالوكىكمفالنصارلاليعاقبة

كيتضحمفذلؾأفالنصارلتقمدكارئاسةالدكاكيففيمصرمنذالفتحاإلسبلمي،
لعصرالراشدمكالعصراألمكمحتىزمفالخميفةالكليدبفعبدالممؾ،حيثكاستمركاحتىا

كاليمصر إلىالعربية القبطية مف مفحكليا كأكؿ العربية، إلى القبطية نيقمتالدكاكيفمف
.(10)عبدابفعبدالممؾبفمركاف

لقبطيةكذلؾيعنيأفالدكاكيفقبؿعيدالكليدبفعبدالممؾكانتتكتبفيمصربا
لمدكاكيف األقباط؛ألفالعرباليتقنكفلغةاألقباطكلـيصبحالمسممكفرؤساءن كيتكلىأمرىا

                                                             

 .47(الكزراء،الجيشيارم،ص1)

 .9/99(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج2)

 .4،991(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)

 .4،991؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ478(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص4)

 .4/491(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج5)

 .4،969(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)

 .4/497(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج7)

 .9/14كع،سعيدبفالبطريؽ،ج(التاريخالمجم8)

 .4،971(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ9)

 .4/491؛بدائعالزىكر،ابفإياس،ج4،991(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ10)
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إالبعدتعريبيا،حيثبمجردأفعربتصيرؼاثيناسعفرئاسةديكافالخراجكعيفبدالنمنو
،كتـ(2)ل،ككافجؿكتابالدكاكيفزمفعبدالعزيزبفمركافمفالنصار(1)ابفيربكعالفزارم

تكظيفيـفيالكظائؼاإلداريةالميمةمثؿ:الخراجكالكتابة،حيثتكلىشخصيسمىيكنس
.(3)ديكافالخراجفيكاليةقرةبفشريؾ

تكلىعددمفالنصارلرئاسةالدكاكيففضبلنعفالكتابالنصارلالذيفكانكا كما
صبحفيعيدالخميفةالفاطميلذمأ،ا(4)الدكاكيفمفضمنيـعيسىبفنسطكرسيعممكففي

عفجميعالدكاكيف،كتكلىجميعشؤكنيافأصبحىكاآلمرالناىيفيالدكلة؛ العزيزمسئكالن
عنو نيابة كيكقع العزيز عف نيابة ليـ كيرسؿ ابف(5)يكاتبمسؤكليالدكلة الحاكـ عينو ثـ ،

.(6)العزيز_عيسىبفنسطكرس_عمىالديكافالخاص
بفعبدكفكمفالنصارلال منصكر الفاطمية، الدكاكيففيالدكلة رئاسة ذيفتقمدكا

،كفيعاـثبلثمائةكتسعكتسعيفأصبح(7)الذمتكلىرئاسةديكافببلدالشاـقبؿقدكمولمصر
،كقدعبلشأفابفعبدكف(8)ابفعبدكفمسؤكالنعفديكافالخراجفيمصرلكحدهدكفشركاء

.(9)ا،كنظرفيالدكاكيفكجددديكافالمفردبأمركأصبحيكقعنيابةعفالحاكـ

،(10)كمفالكيتابالنصارلأبيمنصكربشربفعبيدابفسكريفالكاتبالنصرانيٌ
،أمرهالخميفةالفاطميالحاكـبأمرابأفيكتبرسالةأك(11)الذمتكلىرئاسةديكافاإلنشاء

كجكامعالقر فيسائرمساجد تقرأ لكالمدففيمصرتكضحكتبررأسبابقتؿالحاكـكتابان
لمحاكـ كخيانتو كبطشو ظممو ىك قتمو سبب أف فييا جاء كالتي برجكاف، كساطتو لمتكلي

                                                             

 .4،991(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)

 .4/499(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج2)

 .4/496،جسابؽالمصدرال(3)

؛الكامؿفيالتاريخ،ابف4/17؛تاريخدمشؽ،ابفالقبلنسي،ج6،999تجارباألمـ،ابفمسككيو،ج(4)
 .6/119األثير،ج

 .4/986(اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج5)

 .1،467(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)

 .966(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص7)

 .9/67(اتعاظالحنفا،المقريزم،ج8)

 .6/19(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ9)

 .469(البخبلء،البغدادم،ص10)

 .6،19(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ11)



137 

لتيدئة الرسالة فكانتتمؾ الناسعميو ثكرة مف كخكفو قتمو لتبرير كذلؾ منصبو؛ كاستغبلؿ
إلنشاء،كيتضحمفخبلؿقراءةرسالتو،كتمؾالرسالةكتبتعمىيدابفسكريفكاتبا(1)الناس

عمى حيثدلتالرسالة كأحكامو، بالقرآف كدراية خبرة لو متمرسبالكتابة، كاتبه أنو رسالتو
اإلنشاء، كتابة في كمتمرسان متمكنان كاتبان كاف سكريف ابف أف عمى يدؿ كذلؾ كاتبيا، براعة

.(2)كتكفيبشربفسكريفكاتبالحاكـفيسنةأربعمائةاليجرية

اعاشكافيحالةىمعكخكؼشديدمفكيبدكأفالنصارلفيزمفالحاكـبأمر
الحاكـكبطشوحيثأمرالحاكـيابفسكريفبكتابةرسالةيدعكفيياأحمدبفيعقكبالداعيأف

،كلـ(3)يتكجوإلىالقدسكييدـكنيسةالقيامةكيتركيالمناسلسرقتياكنيبياحتىيختفيأثرىا
سكريفأماعتراضأكاحتجاج!بؿكتبالكتابدكفأفتذكرلناالمصادرالتاريخيةيبدابف

أفاالعتراضسيكمفو يعمـ ألنو ربما أكاعترضعمىذلؾأكاستقاؿمفمنصبو احتج أنو
،كذلؾتدخؿالحاكـبشكؿسافرفيالحياةحياتوكسيقضيعميوالحاكـكماقضىعمىغيره

.الفصؿالخامسذاماستكضحوالباحثةفياالجتماعيةلمنصارلكى
،الذمترأسديكافالنظر األخـر كمفالنصارلالذيفتكلكارئاسةالدكاكيفأبكالكـر
 ككافذلؾالديكافمفأعظـالدكاكيفالماليةكأىميا،كصاحبذلؾالديكافيمتمؾصبلحياتو

رضالشؤكفالماليةعمىالخميفةأككاسعةن؛فيحؽلوأفييعٌيفالمكظفيفأكيعزليـ،كىكمفيع
،ككافصاحبىذاالديكافيخدمو(4)الكزير،كىكأكؿمفتكلىرئاسةذلؾالديكافمفالنصارل

مف يحؽألحد كال لطمباألمكاؿ، المندكبيف يرسؿ مف كىك الدكلة أمراء مف حاجبه يخدمو
،(5)مكظفيأكمسئكليالدكلةأفيتدخؿفيقراراتوأكاالعتراضعمييا كسببتكليةاألخـر

الفاطميفيمصرالحافظبطرد الخميفة أفقاـ النصارلبعد بيا قاـ شؤكفالدكاكيفخدعة
النصارلمفالكظائؼكافةفيالدكلةبعدازديادالشكاكمعمييـمفقبؿالمسمميف،كظمـكاتب

لنصارل،فأصبحتأكضاعا(6)نصرانيلصاحبمعديةيعمؿبيا،كفرضضرائبكىميةعميو
،فكافالممؾالحافظمحبانلعمـسابؽغايةفيالسكء،فدبرالنصارلمكيدةلمعكدةلمكانتيـفيال

أبي بف األخـر النصارلكمفضمنيـ فذىبكبار منو، كيقربالمينجميف كالمينجميف النجـك
                                                             

 .96-9/98(اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج1)

 (.9/86(المقريزم،اتعاظالحنفا)ج2)

 .9/61(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ج3)

 .9،664،ـسابؽ(المصدرال4)

 .9،669(المصدرنفسو،ـ5)

 .616-9،617،ـصدرنفسو(الم6)
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المنجـ بذكرصفاتزكرياألحدالمينجميفالمقربيفمفالحافظ،كدفعكالوأمكاالنعمىأفيقـك
كبقدرتوعمىتدبيرالدكلةكحسف فيذلؾالعاـ،كبتجميؿصكرةاألخـر رجؿمفالكيتابيظيري

إدارتياكجعميافيأحسفحاؿ.
عمى القدرة لو النصارلكذكرلمحافظصفاًترجؿو بو أمره ما المنجـ كبالفعؿفعؿ

احضار في النصارل كأبطأ الكيتاب، الحافظ فأحضر الدكلة، تدبير تنكشؼى ال حتى األخـر
عنيا تحدث التي الصفاًت األخـر في فرأل الكيتاب جميع بإحضار الحافظ فأمر خدعتو،
مينجميو،فأخذهكقربومنوكعينورئيسالمدكاكيفكميافعادالكتابالنصارللمناصبيـفيالدكلة،

فالنصارلاستخدمكا،كييستدؿبيذهالقصةعمىأ(1)بؿكازدادعددىـلكنيـظممكاالمسمميف
المكركالحيمةلمكصكؿإلىغايتيـكىيالسمطة.

ىبةي المكاـر التحقيؽكبعدككافأبك المعركؼبابفبكلسترأسديكاف ابفمينا
.(2)ترأسوديكافالنظركأصبحرئيسالجميعالدكاكيفسنةخمسمائةكثبلثيف

 سنة الجماليـ(4496ق/194)كفي بدر بف األفضؿ قاـ ،  كزيري الجيكش، أميري
،كذلؾ(3)اآلمربأحكاـافيزمفالدكلةالفاطميةباستحداثديكافجديداسموديكافالتحقيؽ

،(4)الديكافالمستحدثفيالعيدالفاطمياليترأسوإالكاتبخبيركمحنؾكلومكانةمرمكقة
لذلؾالدي بفأبيالميثالنصرانيرئيسا لذلؾالديكاففعيفأبكالبركاتيكحنا كافكبقيرئيسا

فيو عامان كعشريف سبعة كاستمر قتؿ ديكاف(5)حتى نصراني كىك األسقؼ ابف ترأس كما ،
كجميع المجمس ديكاف النصراني الميث أبي ابف تكلى األسقؼ ابف تكفي كعندما المجمس،

الجيكش أمير فاكضاألفضؿ أف بعد عنيا مسئكال كأصبح تكل(6)الدكاكيف كأثناء لرئاسة، يتو
الديكافاستطاعتحصيؿأمكاؿكثيرةكعرضياعمىاألفضؿليتباىىبياكأنوأفضؿممفسبقكه
فيتحصيميا،كيبدكأفابفاليثالنصرانيحصؿعمىتمؾاألمكاؿمفكثرةالجبايةكفرض
قدجفتليقطعف أكبئران بكران الضرائبعمىسكافمصر؛لذلؾىددهاألفضؿإفرألأرضان

.(7)أسور

                                                             

 .9،616/618،ـالمكاعظكاالعتبار،المقريزم(1)

،ج2)  .9/ص4(تاريخالكنائس،أبكالمكاـر

 .98/466(نيايةاألرب،النكيرم،ج3)

 .9،669(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)

 .98/466(نيايةاألرب،النكيرم،ج5)

 .11/94(اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج6)

 .9،666(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ7)
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طناحعمؿفيخدمة كظيرشخصاسموابفأبيالنجاحبفقناالراىبمفأشمـك
ابفأبيالميث ثـ(1)يكحنا لمدكاكيف، الفاطمياآلمربأحكاـابصفتومستكؼو زمفالخميفة ،

عمييـ كفرض النصارل، بظمـ فابتدأ راىبان ككاف الدكاكيف، رئاسة كتكلى الدكلة مف تمكف
كزادالضرائبكط كالكتابكالكالة، الحرؼكالصناعاتكالقضاة لبقية انتقؿ ثـ باألمكاؿ البيـ

ظمموكبطشوكعـجميعأنحاءمصرمستغبلنثقةكاحتراـاآلمربالو،حيثكافيخصصلو
،(2)مبلبسخاصةيتميزبيامفخيكطالذىب،كيركبالحميرالمزينةسركجيابالذىبكالفضة

مخصصةلمخطباءبالجامعالعتيؽفيمصركيطمبحضكرالناسلمصادرةكيجمسبالقاعةال
،كلماتعاظـخبرهأمراآلمربإلقاءالقبضعميو،كضربباألحذيةحتىمات،ثـبعد(3)أمكاليـ

فينيرالنيؿكخرجتجثتوإلىالبحرالمالح .(4)ذلؾصمبعمىلكحكألقيى
م مفالكظائؼالعميا، ميمتياتكلىالنصارلالعديد الناظركىيكظيفة كظيفة ثؿ:

يراه ما فيقر  الحساباتكالمصاريؼإلىالناظر رفع حيثيتـ كالبتفييا األمكاؿ في النظر
الديفمكسىبف،كمفالنصارلالذيفتكلكاكظيفةالناظرتاج(5)مناسبانكيرجعمااليراهمناسبا

السمطان الخكاص ناظر ميمة تكلى الذم السعدم الظاىركاتب المممككي الممؾ زمف ية
،ككافتاجالديف(7)،كناظرالخاصىكالذمينظرفياألمكاؿالتيتخصالسمطاف(6)برقكؽ

كتكفيحرقان أخبلؽدنيئة شخصذك بالمجكفكأنو كاتصؼتاجالديف مفاألقباط، نصرانيان
.(8)بالنارفيدمشؽأثناءغزكتيمكرلنؾليا

الذمأصبحكمفجممةكيتابالنصارل فيالدكاكيفالكاتبالمعركؼبجماؿالكفاة
،كأسمـجماؿالكفاةكتدرجفيالكظائؼالديكانية،منيا:ناظرالجيش(9)ناظرالديكافالخاص

.(11)،كعذبكقتؿ(10)كالخاص،ثـعزؿكقبضعميوبسببمكيدةمفحساده

                                                             

 .98/480(نيايةاألرب،النكيرم،ج1)

 .9،666؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ98/480(نيايةاألرب،النكيرم،ج2)

 .1/699(كفياتاألعياف،ابفخمكاف،ج3)

 .1،416م،ـ(المكاعظكاالعتبار،المقريز4)

 .1/166(صبحاألعشى،القمقشندم،ج5)

 .6،497(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)

 .1/166(صبحاألعشى،القمقشندم،ج7)

 .6،497(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ8)

الزاىرة،ابفتغرم،ج9)  .0/466(النجـك

 .6،910(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ10)

 .7/441الكفيات،الصفدم،ج(الكافيب11)
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أليكبيالممؾالصالحتكلىاألمجدبفالعساؿالنظرفيديكافاإلنشاءزمفالممؾا
كأف كالنزاىة، األمانة لدييـ يككف أف الديكاف ذلؾ الكتابفي كمفشركط أيكب، الديف نجـ
الجمعة،فتـاختيارالكاتب يككنكاقميمياالحتكاؾبالناس،ككافكيتاباإلنشاءاليعممكفيـك

الجمعةحيثكانكابحاجةلكاتبيعمؿ الجمعةالنصرانيلمعمؿفيالديكافيـك .(1)بويـك
كماتمكفالنصارلمفتكليرئاسةالدكاكيفالتيكانتمحظكرةعمييـ،مثؿ:ديكاف

.(2)الجيشالذماليترأسوإالمسمـ
ففيأكاخرالعيدالفاطميتمكفالميذببفزكريابفمينامفتكليديكافالجيش،

بمصر مدينة أسيكطكىي مف نصارلالصعيد مف م(3)كأصمو كىك بيتنصرانيعريؽ، ف
،كتكلىمناصبرفيعة،فجدهكافيعمؿبمنصبرفيعزمفالكزيربدرالديف(4)اشتيربالكتابة

،لكف(5)الجماليفيعيدالخميفةالفاطميالمستنصربا،ككافلوالكممةالمسمكعةفيالدكلة
أسد قدـ فرضإجراءاتصارمعندما كتكلىكزارتيا عمىمصر شيرككه لباسالديف عمى ة

النصارلفقدـلوالميذببرسالةعمىشكؿبيتيفمفالشعريستعطفوفييا،حيثقاؿ:

ــــــــــو  يــــــــــا أســــــــــَد الــــــــــدين وَمــــــــــن عدُل
 

 يحفـــــــــــُظ فينـــــــــــا ســـــــــــن َة المصـــــــــــطفى
 

 كفـــــــــــــى غيـــــــــــــارًا َشـــــــــــــد  أوســـــــــــــاطنا
 

 فمــــــــا الــــــــذي أوجــــــــَب كشــــــــَف القفــــــــا
 

،كعف(6)هالكظيفيفمـيجبوأسدالديفشيرككه؛فاضطرلدخكؿاإلسبلـلبلحتفاظبمركز
ذلؾكتبفيوابفالذركمأبياتانمفالشعريقكؿفييا:

 لم يسمم الشيخ الخطير لرغبة في دين أحمد

 .(7)بل ظّن أن محالو يبقي ليا لديوان سرمد

                                                             

 .6،661(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)

 .6/171(صبحاألعشى،القمقشندم،ج2)

 .169-6/164(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ج3)

 .696(الدرالثميف،ابفالساعي،ص4)

 .9/761(معجـاألدباء،ياقكتالحمكم،ج5)

 .169-6،164(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)

 .9/766(معجـاألدباء،ياقكتالحمكم،ج7)
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تكفي حتى الدكاكيف جميع عف مسئكال بف(1)كأصبح أسعد المكاـر أبك ابنو فتكلى ،
معلوديكافالماؿفأصبحمسئكالن(3)،كدخؿاإلسبلـ(2)الميذبكلقبوالخطيرديكافالجيش ،كجي

عفديكانيف:الماؿكالجيش،كىماأعظـدكاكيفمصر،كعندماتكلىالممؾالعادؿممؾمصر
ابفشكر،ككافبينوكبيفاألسعدعداكة؛فدبرلوالمؤامراتكالمكائدكافكزيرهالصفيعبيد

ففرىاربانإلىالشاـكتكجوإلىحمب،فعرؼالممؾغزمبفالتيأدتإلىفقرهكذلوكنكبتو،
صبلحالديفبفأيكبقصتوفصرؼلوراتبانشيريانكبقيفيحمبإلىأفماتعاـستمائة

،كماتكلىأبكالفتكحابفالميقاط(5)،كتكفيعفعمرناىزاالثنيفكستيفعاما(4)كستىجرم
دي رئاسة النصراني الخميفة نشك العادؿالممؾ الممؾ عيد في األيكبييف زمف الجيش كاف

.(6)األيكبي

  رابعًا: القضاء
 أكؿعمؿقاـبوعمركبفالعاصقائدالجيكشاإلسبلميةالتيفتحتمصركأكؿكاؿو

لمدينة(7)لمصر مركزان الدار تمؾ بعد فيما لتصبح الناس بيف فييا ليحكـ داران إنشائو ،
ركبفالعاصعندماأرسؿرسالةلمخميفةعمربفالخطابقاؿ،كىذاماأكدهعم(8)الفسطاط

فيصحفدارمعمىالمسمـ الحدكد إنيألقيـ منو يحمؼبأعظـ الذمال كا ... " فييا:
،ففيذلؾالكقتالذمتـفيوفتحمصرلـيكففيمصرمسمميفكثربؿكانت(9)كالذمي"

غـمفذلؾكانتأكلىاىتماماتعمركبف،كعمىالر(10)مصرتعجبالنصارلمكتظةبيـ
،لذلؾ(11)العاصىيإرساءمبادئالعدالةبيفسكافمصرالذيفكافجميـمفاألقباطكالرـك

                                                             

 .169-6،164(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)

 .6،164،ـسابؽصدرال(الم2)

 .16/999(تاريخاإلسبلـ،الذىبي،ج3)

 .6،169؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4/916(معجـاألدباء،ياقكتالحمكم،ج4)

 .6،169عتبار،المقريزم،ـ(المكاعظكاال5)

 .1،4949(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)

 .4/499(بدائعالزىكر،ابفياس،ج7)

 .4/496،جسابؽ(المصدرال8)

 .9/919؛تاريخالخميس،الديارالبكرم،ج9/611(الرياضالنضرة،محبالديفالطبرم،ج9)

 .1،006(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ10)

 .1،006،ـسابؽالمصدرال(11)
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الناس بيف فييا يحكـ داران قاض(1)أنشأ العاصأكؿ أفيعيفقيسأبي قبؿ إنشاؤىا ككاف ،
.(2)لمصر

المحظةاألكلىلمفتحاإلسبلميلمصرتحددت الخطكطالعريضةلسياسةالدكلةفمنذ
استقر فعندما الفتح عند كاضحة السياسة كظيرتتمؾ فتحيا، تـ التي الببلد في اإلسبلمية
بتدبيرشؤكفالنصارلكرعاية استدعىبنياميفبطريرؾاالسكندريةكأمره لمصر، عمرككاليان

شؤكنيـ كتصريًؼ ككنائسى ًبيىعو مف الدينية (3)المراكز كيستدؿ المدنية، األحكاؿ أف ذلؾ مف
فييا القضاء يتكلى كاف االجتماعية، كاألحكاؿ كالميراث، كالطبلؽ، الزكاج مثؿ: كالشخصية
فكانتمخالفةلمشريعة النصارلكأساقفتيـكرؤساءكنائسيـ،اليتدخؿفيياالمسممكفحتىكا 

زرسالةلوقاؿفييا:اإلسبلمية،كذلؾماأكدهحسفالبصرمعندماأرسؿعمربفعبدالعزي
الخمكر كاقتناء ، المحاـر نكاح مف عميو ىـ كما الذمة، أىؿ ترككا الراشديف الخمفاء باؿ "ما

نماأنتمتبعكلست(4)كالخنازير" ،فكتبإليوقائبلن:"إنمابذلكاالجزية؛لييترككا،كمايعتقدكف،كا 
 ليسمفحؽالخم(5)بمبتدع" أنو يتبيف الرسالة كمفتمؾ القاضي، أك الكاليالمسمـ أك يفة

لمشريعةاإلسبلمية، فكافمخالفان أحمودينيـ،حتىكا  التدخؿفيالنصارلأكحرمانيـمما
سكاءفيالمأكؿأكالمشربأكالزكاجكالطبلؽكاألعيادكغيرىامفاألمكر،فعدـالتدخؿفي

ة،كترؾقضاياىـلكباررؤسائيـمارسةشعائرىـالدينيةكعاداتيـاالجتماعيمشؤكفالنصارلك
مفالنصارلأصبحتقاعدةشرعيةعندالفقياءفياإلسبلـطكاؿالعيدالراشدمكاألمكم.

إدارةشؤكنيـبأنفسيـ،كمفضمنياالقضاءكذلؾ كيتضحمفذلؾأفالنصارلتكلكا
كلةكعمؿماأكدهالمؤرخالقبطييعقكبنخمةركفيمومفأفعمركبفالعاصرتبشؤكفالد

عمىإنشاءجيازإدارممككفمفاألقباط؛لكييديركامصرفيـأعمـكأكثرخبرةفيببلدىـ
،فقسـمصرإلىعدةمناطؽكؿمنطقةيترأسياحاكـقبطيلوصبلحيات(6)كشؤكنيـالدينية

                                                             

 .4/496(بدائعالزىكر،ابفإياس،ج1)

 .946(كتابالكالة،الكندم،ص2)

 .4/88(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج3)

ج4) السرخسي، المبسكط، ج1/70( الزيمعي، الديف فخر الحقائؽ، تبيف ىماـ،9/466؛ ابف القدير، فتح ؛
 .6/146ج

السرخسي5) المبسكط، ج( ج1/70، الزيمعي، الديف فخر الحقائؽ، تبيف ىماـ،9/466؛ ابف القدير، فتح ؛
 .6/146ج

 .17القبطية،صمةاأل(تاريخ6)
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بينيا كمشاكؿاألقباطكيحكـ ينظرفيقضايا معينةاليتجاكزىا م(1)كحدكد أنشأ أنو كما ا،
يشبوالمحاكـاالبتدائيةكاالستئناؼمككنةمفأشخاصيتمتعكفبالنزاىةكالشفافيةكالمكضكعية
كأعطاىـ األقباط مف أعضاءن عيف كما أكضاعيـ، استقرار يضمف حتى كالحكمة كالثقة
األقباط يتناسبمعشريعة بما فييا، صدارأحكاـ كا  التدخؿفيتمؾالقضايا حًؽ صبلحياًت

باالستقبلؿكالحريةككافليـقضاءمستقؿبذاتو،فكافقضاتيـمكمفكف(2)المسيحية ،فتمتعكا
كافالنزاعبيفمسيحيكمسمـ إذا أما بفضالخبلفاتكالنزاعاتالدينيةكالمدنيةلممسيحييف،
كانتتشكؿىيئةقضائيةمككنةمفقضاةالطرفيف،أماالقضاياالجنائيةفكانتمفاختصاص

،كماأفبعضالقضاياكافينظرفيياقضاةمسمميفإذاكانتتتعمؽتمؾ(3)مميفالقضاةالمس
القضايابالجانباألمنيأكالدينيلممسمميف،فقدحدثفيكاليةعميبفسميمافالياشميأٍف

كسخركاستيزئبو؛فقاـقاضيمصرالمفضؿقاـأحدالنصارلمفاألقباطبسبالنبي
إلىالقاضيمالؾبفأنسيستشيرهبأمرذلؾالقبطيالذمسبالرسكؿبفالفضالةبإرسالو

.(4)فأمرهبقطعرأسو

كالمشاكؿالتي بحكـذاتيلمقضايا كمفخبلؿتمؾالحادثةيتبيفأفالنصارلتمتعكا
تخصيـكتخصمعتقداتيـكدينيـ،أماالقضاياالتيتتعمؽبسياسةالدكلةاإلسبلميةكدينيافإنو

ياقضاةمسمميف.ينظرفي

كذلؾاليمنعبأفنصارلمصركانكايمجئكفإلىالقضاةالمسمميف،فالقاضيخيربف
نعيـالخضرميقاضيمصرالذمعينوكاليمصرحنظمةبفصفكافالكمبي،كافيجمسفي

،(5)المسجديقضيبيفالمسميفثـيجمسبعدالعصرعمىبابالمسجدليقضيبيفالنصارل
ضاةمصريكمانمفكؿأسبكعلمفصؿفيوفيقضاياالنصارل،حيثكافيمتقيكقدخصصق

،ككافيأخذبشيادةالنصارلعمىالمسمميف(6)النصارلبالقاضيفيبيتولمحكـفيقضاياىـ

                                                             

 .61؛أقباطكمسممكف،تاجر،ص17،صالقبطيةمةاألتاريخ(1)

 .17القبطية،ركفيمو،صاألمة(تاريخ2)

 .61(أقباطكمسممكف،تاجر،ص3)

 .967(كتابالكالة،الكندم،ص4)

 .911ص،سابؽالمصدرال(5)

 .989،صنفسو(المصدر6)
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ثقاة كانكا إذا بشيادتيـكقبؿأف(1)كعمىبعضيـ قبؿاألخذ ككافيسأؿعنيـكعفنزاىتيـ ،
.(2)سئكلكفعنيـمفأىؿدينيـتأخذشيادتيـممفىـم

كسبع مئة عاـ الرشيد ىاركف زمف مصر قضاء مسركؽ بف محمد تكلى كعندما
يحكـ لمحكـبينيـكفيخصكماتيـ،فكافأكؿقاضو كسبعيف،سمحلمنصارلبدخكؿالمسجد

.(3)فيقضاياالنصارلفيالمساجد

بنقؿمكاريثكعندماتكلىحفصبفالكليدكاليةمصرفيالعيداألمكم أصدرقراران
إلى الذمي القضاء مف النصارل مكاريث نقؿ أم: المسمميف، مكاريث قسـ عمى النصارل

.(4)القضاءاإلسبلمي،ككانتقبؿحفصتخضعمكاريثالقبطألحكاـالقضاءالنصراني

مماسبؽيتضحأفالنصارلكافليـجيازقضائيمستقؿخاصبيـ،كذلؾاليمنع
ىالقضاةالمسمميف،ربماألنيـرأكافيالقضاءاإلسبلميعدالنلـيركهمفقبؿ.لجكؤىـإل

  خامسًا: األسطول والجيش:
 األسطول:  -1

انتصارات عمىمختمؼالجبياتكاستطاعتتحقيؽ فتكحاتيا اإلسبلمية بدأتالدكلة
بياكانتكفتحعدةبمدافدكفامتبلؾأسطكؿبحرمأكمراكببحريةتعينياعمىذلؾ،فحرك

بريةعمىجبياتالقتاؿ،كلـتراكدفكرةإنشاءاألسطكؿقادةالفتحاإلسبلميإالعندمافتحت
البحرية .(5)مصركالشاـكتعرضكالغزكاتالرـك

بإنشاءأسطكؿبحرمحاكؿمعاكيةبفأبيسفيافاقناعالخميفةعمربفالخطاب
كالذم "ال كقاؿ: رفضالفكرة عمر لكف مسممالممسمميف فيو أحمؿ ال بالحؽ محمدان بعث

عمركافخكفانعمىالمسمميفكحرصانعمىحياتيـ،كماأفالجيكشاإلسبلمية،(6)أبدا" فرفضي
اإلسبلميةكانتتفتقرإلىأمخبرةقتاليةفيالبحر،فدخكؿالمسمميفمجاؿالقتاؿفيالبحر

عمييـ؛ كبيران خطران تشكؿ مغامرة مجرد يعد فتكحاتيـ بداية بففي عمر الخميفة منع لذلؾ
                                                             

 .417(رفعاإلصر،ابفحجرالعسقبلني،ص1)

 .911(كتابالكالة،الكندم،ص2)

 .989،صسابؽالمصدرال(3)

 .41/110؛تاريخدمشؽ،ابفعساكر،ج4/461(تاريخابفيكنسالمصرم،ابفيكنسالمصرم،ج4)

 .9/78ج(فتكحالشاـ،الكاقدم،5)

 .6،791(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)
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الخطابالمسمميفمفالقتاؿفيالبحرأكإنشاءأسطكؿحربي،فالعربحديثيالعيدفيالبحر
حياتيـكانتفيالباديةاليمتمككفأمخبرةفيبناءالسففأكفيففالمبلحة،عكس كجؿ 

الذيفكانكامتمرسيففيوكعمىخبرةكجيكزيةعاليةلمقتاؿفي .(1)والرـك

في يقاتؿ أف عثماف عمى معاكية ألحَّ الخبلفة عفاف بف عثماف تكلى عندما كلكف
البحر،فكافؽعثمافبشرطأاليجبرمسمماعمىالقتاؿفيوكيجعؿالجيادفيوتطكعيان،فمفأراد
التطكعفموذلؾ،فكافأكؿمفقاتؿمفالمسمميففيالبحرمعاكيةعمىالرغـمفقمةخبرة

،لكفبعدالفتحاإلسبلميكاستقرارالمسمميففيالببلد(2)مميففيمجاؿالقتاؿفيالبحرالمس
المفتكحةكفرضسيطرتيـعميياكخضكعشعكبيـليابدأتفكرةإنشاءأسطكؿبحرمإسبلمي

لممسمميف.

فمعبالنصارلاألقباطدكرابارزافيإنشاءاألسطكؿاإلسبلميفيمصربعدالفتح،
ناعكالحرفييف،كاألقباطفالمسمم كفىـسادةمصركلـيككنكاعمىخبرةأكدرايةبمياراتالص 

كالمينييف الحرفييف مف كجميـ الببلد أىؿ ىـ لممسمميف(3)النصارل األقباط الصناع فتقرب ،
المعدة كالمراكب السفف صناعة في المسمميف فاستخدميـ المسمميف عمى خدماتيـ يعرضكف

الب في الدكلةلمجياد أعداء مجابية عمى قادر إسبلمي أسطكؿ بناء في ساىـ مما حر؛
فيصناعةالمراكببأيدييـكبناءاألسطكؿ(4)اإلسبلمية ،كقدساىـاألساقفةكالرىبافأيضان

طكيبل فيذلؾكقتا ،حتىتمؾاألخشابالتيكانتتستخدـفيصناعةاألسطكؿ(5)كمكثكا
النصارل،كك عند منيـكتبيفذلؾمفرسالةحيافبفكانتمكجكدة افالمسممكفيشتركنيا

العزيزيعمموأفدارالصناعةبحاجةإلىأخشابكأفتمؾ شريحإلىالخميفةعمربفعبد
عمر الخميفة منو فطمب الذمة، أىؿ عند مكجكدة يبيعكنواألخشاب الذم بثمنيا شراءىا

.(6)فييا

ا األقباطالنصارلفيبناء يساىـ امتدتكلـ بؿ ألسطكؿاإلسبلميفيمصرفقط،
مساىمتيـكصناعتيـإلىببلدالمغربالعربيفصنعكاأسطكالإسبلميانفيتكنس،كاتضحذلؾ

                                                             

 .797-6،791،ـالمكاعظكاالعتبار،المقريزم(1)

 .6،791،ـسابؽال(المصدر2)

 .1،006،ـالمصدرنفسو(3)

 .6،798،ـالمصدرنفسو(4)

 .4/999/994(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج5)

 .9،96ـ(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،6)
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العزيزبفمركاف الممؾبفمركافإلىأخيوحاكـمصرعبد األمكمعبد الخميفة مفرسالة
كأكال بزكجاتيـ مصر أقباط مف ألفان يرسؿ أف فييا أمره كيحسفالتي كمؤنيـ كأمتعتيـ دىـ

تجييزىـإلىتكنس؛لبناءاألسطكؿاإلسبلميفيالمغرب،كأمرالحسافبفالنعمافأفيبتني
دارانلصناعةاألسطكؿتككفسندانلممسمميفضدأعدائيـ،كأفتككفميمةالبربرحمؿالخشب

تكنسك إلى فكصمكا األقباط أما الصناعة، دار إلى مكانو مف صناعةكنقمو ميمتيـ كانت
،كيتبيفمماسبؽدكراألقباطالبارزفيصناعةالمراكبالحربية(1)المراكبكبناءاألسطكؿ

بشكؿاليمكفانكاريهفيبناءأسطكؿإسبلميقكمفيمصر كالسفف،كأفالنصارلساىمكا
 في الرـك عمى الجيشاإلسبلمي انتصار في الصناعة كساىمتتمؾ المغرب، ثـ أكؿأكال

.(3)،سنةأربعكثبلثيف(2)معركةبحريةيخكضياالمسممكفكىي:ذاتالصكارم

ذاتالصكارمحيث فيمعركة الرـك المسمميففيقتاؿ مع إفاألقباطاشترككا بؿ
أشارالطبرمأفمحمدبفأبيحذيفةركبسفينةفيمعركةذاتالصكارملـيكفمعوسكل

.(4)فيالمعركةإلىجانبالمسمميفاألقباطممايدلؿعمىمشاركتيـ
حيثاعتمد كالفاطمية  كالعباسية  األمكية الخبلفة باألسطكؿطكاؿ االىتماـ استمر
الفاطميكفعمىالنصارلفيإنشاءأسطكؿبحرم،فقدأمرالخميفةالفاطميالعزيزباعيسى

ليصؿإلىبفنسطكرسكىكنصرانيكافيتقمدمنصبالكساطةبإنشاءأسطكؿلقتا ؿالرـك
فاجتيدعيسىبإنشاءاألسطكؿكجمعلواألخشابمفجميعمناطؽمصر،كأنشأ طرابمس،

،لكفقاـالتجارالركـبإحراؽستةعشرمركبامف(5)ذلؾاألسطكؿبدارالصناعةفيمصر
،(6)ذلؾاألسطكؿ،فقاـعيسىبفنسطكرسببناءأسطكؿجديدمككفمفأربعةوكعشريفمركبان

كقدأشارالمقريزمأفالسفففيمصركانتتصنععمىنكعيف:سففعسكريةلمقتاؿكالحرب،
.(7)كسففنيميةلمتجارة

يتضحمماسبؽأفالفضؿفيكجكدأسطكؿلممسمميفيعكدلمنصارلفيمصركلكال
بحريانقكيانقادرانعمىمجابيةاألعداء. مساعدتيـلـيمتمؾالمسمميفأسطكالن

                                                             

 .977؛الركضالمعطار،الحميرم،ص9/701(المسالؾكالممالؾ،البكرم،ج1)

 .9/799(تاريخاألمـكالممكؾ،الطبرم،ج2)

 .946(فتكحمصركالمغرب،ابفعبدالحكـ،ص3)

 .9/799(تاريخاألمـكالممكؾ،الطبرم،ج4)

 .966(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص5)

 .961-961ص،سابؽالمصدرال(6)

 .6،799ـالمقريزم،(المكاعظكاالعتبار،7)
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 ش: الجي -2
أشارالمقريزمفيكتابوإلىدكراألقباطالنصارلفيإنشاءاألسطكؿاإلسبلمي،لكف
لـيشرإلىأمدكرلمنصارلفيالجيشاالسبلميسكاءمفناحيةتجنيدىـأكاشتراكيـفيو،
فمـ الفتحاإلسبلميلمصر عند المسمميفكالرـك المفاكضاتالتيتمتبيف كتتبعتالباحثة

مؾالمفاكضاتأمإشارةإلىاشتراؾالنصارلفيالجيشاإلسبلميكتجنيدىـفيويظيرفيت
.(1)بؿإفالمفاكضاتتركزتحكؿدفعالجزيةكشركطالصمح

كترلالباحثةأفعدـاشتراؾالنصارلفيالجيشاإلسبلمييعكدلعدةأسباب،منيا:
لمنصارلكدفعاألذلعنيـكالقتاؿدينيةتتمثؿفيدفعالنصارللمجزيةمقابؿحمايةالمسمميف

المقكقسحاكـمصر مع بفالصامتأثناءمفاكضاتو جاءعمىلسافعبادة كما ،(2)عنيـ،
النصارل حماية يتكلكف مف فيـ المسمميف جيش عمى كاألمنية العسكرية المياـ فاقتصرت

لىأسبابعسكريةتتمثؿفيأفنصارلمصرمفسكانيااألص مييفاألقباطكالدفاععنيـ،كا 
المسمميفىـ لـتكفلدييـالخبرةالقتاليةفيالحركب،فالمسيطرعمىمصرعسكرياقبيؿقدـك
،فكافمنيـالجيشكالجنكدكالقادةالعسكرييف،أماسكافمصرفكافغالبيتيـيعمؿفي الرـك

الباحثةسيدةكاشؼ،كتذكر(3)الخدمةالمدنيةكالحرفيةكالمينيةبعيداعفحياةالجنديةكالجيش
أخرللعدـاشتراؾالنصارلفيالجيشاإلسبلميكىكخكؼالمسمميفمفأف كاشؼأسبابان
نصارلمصربإحياءالنزعةالقكميةكطردالعربمفببلدىـ؛لذلؾاقتصرتأعماليـعمى يقـك

.(4)ـالجكانبالمدنيةمفالدكلة،باإلضافةإلىضعؼالركحالقتاليةلدلالمصرييفكاستسبلمي
فلـيشترؾالنصارلفيالجيشاإلسبلميكيقاتمكاداخؿصفكفو،فإفذلؾاليعني كا 
أنيـلـيقدمكاالمساعدةلمجيشاإلسبلمي،فقدأكدتالمصادرالتاريخيةاإلسبلميةكالنصرانية
مساعديف فكانكا لمصر، فتحيا أثناء اإلسبلمية الجيكش ساعد األقباط مف كبيران جزءان أف

،كأشار(5)ديفلجيكشعمركبفالعاصأثناءالفتح،كذلؾماأمرىـبوبطريركيـبنياميفكمرش
المؤرخالنصرانيسعيدبفالبطريؽإلىدكرنصارلمصرفيمساعدةعمركبفالعاصفي
أثناءغزكىـلئلسكندريةعندماأرسؿقسطنطيفمانكيؿلقتاؿالمسمميفزمفالخميفة قتاؿالرـك

ككلكافاريفمفشكاطئاإلسكندرية،كلعباألقباطدكراكبيرافيعثمافبفعف الرـك اف،فيـز
                                                             

 .84-61(فتكحمصركأخبارىا،ابفعبدالحكـ،ص1)

 .9،40(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)

 .1،006،ـسابؽالمصدرال(3)

 .69(مصرفيفجراإلسبلـ،كاشؼ،ص4)

 .9،46االعتبار،المقريزم،ـ؛المكاعظك89(فتكحمصركالمغرب،ابفعبدالحكـ،ص5)
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العسكريةكالماديةمفأمكاؿكطعاـكغيرىا المساعدة ،(1)تحقيؽذلؾاالنتصارفيـمفقدمكا
لمجيكش كالعكف المساعدة تقديـ عمى دكرىـ اقتصر بؿ الجيش يدخمكا لـ النصارل لكف

اإلسبلمية.

ارلمستبعدكفمفالخدمةفيالجيشاإلسبلميطكاؿالعيدالراشدمكاألمكمبقيالنص
النصارلفيصفكؼالجيش الجنكد الفاطمييف الخمفاء الفاطميفاستخدـ العيد إلىأفجاء
النصارلفي األرمف نفكذ فازداد فاطمي، أكثرمفخميفة فيعيد استيخدمكا كقد اإلسبلمي،

زمفالخميفةالفاطميالمستنصرابفالظاىرإلعزازديفاالدكلةاإلسبلميةفيمصرفي
الجيشفيعيده قائد فاستكثر ككزيره(2)عمي، الجماليمفاألرمفكجعؿجؿ(3)، الديف ،بدر

.(4)جيشومفجنكدكعساكركقادةمفاألرمف،فباتالسكاداألعظـمفجيشمصرمفاألرمف

الخم زمف في بارزان دكران األرمف بيراـكلعب استكزر الذم الحافظ الفاطمي يفة
،كاعتمد(7)،كقربيـمنو(6)،ذلؾالكزيرالذمجمبثبلثيفألفانمفاألرمفإلىمصر(5)األرمني

المسمميف قتاؿ في استخدميـ بؿ كعسكره جيشو عماد كجعميـ المسمميف(8)عمييـ دفع مما ،
مصمفظمموكبطشو،كافذلؾعاـلبلستغاثةبرضكافبفكلخشيحاكـمنطقةالغربيةلتخ

،فجمعبيراـجنكدهمفاألرمفكتكجولقكصعند(9)خمسمائةككاحدكثبلثيففاستجابلطمبيـ
،ككافيرغب(10)أخيوالباساؾكمعوألفيفمفاألرمف؛لقتاؿالجيكشاإلسبلميةبقيادةرضكاف

نصارلمثميـ ألنيـ النكبة؛ بأىؿ عضده ىـز(11)فيأفيشد لكنو أخيو، رضكاف لو فأرسؿ
الحافظفي فكضعو بو كاستطاعالمجيء الذيفمعو كلؤلرمف لو األماف كمنحو لطمبو إبراىيـ

                                                             

 .9/69جسعيدبفالبطريؽ،(التاريخالمجمكع،1)

 .6،69(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)

 .6/111(صبحاألعشى،القمقشندم،ج3)

 .6،69(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)

 .9،994،ـسابؽ(المصدرال5)

 .98/407(نيايةاألرب،النكيرم،ج6)

 .1/01؛تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج67/994(تاريخاإلسبلـ،الذىبي،ج7)

 .67/994(تاريخاإلسبلـ،الذىبي،ج8)

 .406-98/407(نيايةاألرب،النكيرم،ج9)

 .1/01(تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج10)

 .6/479(اتعاظالحنفاء،المقريزم،ج11)
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،كذلؾيشيرإلىمدلخطكرةدخكؿالجنكدغيرالمسمميفإلى(1)القصركبقيفيوحتىمات
كعندما لو، شخصية مصمحة فيو األرمفكاف لمجنكد فتكظيؼبيراـ كجدالجيشاإلسبلمي،

المسمميفتمثمتفيببلد اعتراضمفقبؿالمسمميفدفعوذلؾلبلستعانةبقكلخارجيةضد
النكبة،كربمالتمؾاألسبابكافالمسممكفحريصكفعمىعدـدخكؿعناصرغيرإسبلميةإلى

الجيشاإلسبلميلمحفاظعمىالسريةكأمفدكلتيـ.

النصارلاألرمففيالجيشاإلسبلميفيم صربقيحتىأكاخرالعيدالفاطميتكغؿي
فعندمااستكزالخميفةالفاطميالعاضدصبلحالديفاأليكبيلمصركافلؤلرمفدكرانخاصانبيـ
ككافجميـرماةككافيجرمعمييـراتبليـ،كماحاكلكاقتاؿصبلحالديفبعدكاقعةالعبيد

.(2)لكفصبلحالديفتمكفمفالقضاءعمييـ























                                                             

 .1/01(تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج1)

 .6،7(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
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  مبحث الثاني:ال
 ثورات وانتفاضات النصارى في مصر



 أواًل: انتفاضة األقباط عام مئة وسبع لميجرة:
ذكرالمقريزمفيكتابوالعديدمفاالنتفاضاتالتيقاـبيااألقباطكالتيكانتأسبابيا

تكٌلىالحربفيكسؼبفيحييبفالحكـصبلةفياألغمبإلىالضرائبالتيفرضتعمييـ،
،كذكرابف(1)مفقبؿالخميفةاألمكمىشاـبفعبدالممؾفيسنةمئةكخمسىجرممصر

جعمو ىشاـ بأف )عساكر سنة كميا عمىمصر ابف(2)ـ(691ق/497أميران عبيد كعيف ،
الحبحابمسئكؿالخراجفيمصرفيذلؾالكقت،فأرسؿعبيداإلىالخميفةىشاـيشجعو

سكافمصر،بحجةأفببلدىـتستكعبتمؾالزيادة،فكافؽالخميفةعمىزيادةالضرائبعمى
عمىطمبوبالزيادة،فقاـعبيدابفرضالعديدمفالضرائب؛فازدادتالضرائبعمىأقباط
مصركأصبحيفرضزيادةعمىكؿقيراطمفاألرضدينارا؛ممادفعسكافمصرلبلعتراض

العديدمفاألقباطفيمناطؽمختمفةمفمصر،كذلؾكاالحتجاج؛بسببتمؾالزيادةفانتفض
فحدثت انتفاضتيـ ككقؼ لقتاليـ الخراج جباية عف المسئكليف ليـ يرسؿ بأف الحر دفع

األقباطكالمسمميف الكثيرمف أدتإلىمقتؿ انتفاضة(3)اضطراباتكثيرة؛ ككانتتمؾأكؿ ،
تمؾاالضطراباتخرجالحرمفمصر،كأثناء(4)ـ(691ق/496مىالمسمميفعاـ)لؤلقباطع

إلىدمياطكبقيفيياثبلثةأشيرمقاتبلنلؤلقباط،ثـعادإليياكأحسفإدارتياكاستطاعالتغمب
،كبعدىاتـعزلومفقبؿالخميفةىشاـعفكاليةمصر؛بسببخبلفات(5)عمىثكرةاألقباط

!(6)كقعتبينوكبيفمسئكؿخراجمصرعبيدابفالحبحاب

لتمؾ اإلسبلمية المصادر في الركاية عف تختمؼ ركاية النصرانية المصادر تذكر
االنتفاضة،فيذكرابفالمقفعأفسببانتفاضةاألقباطىكأفالحبحابأمربإحصاءالناس

                                                             

 .49/617(تاريخمدينةدمشؽ،ابفىبواالشافعي،ج1)

 .1/9991(؛بغيةالطمب،ابفالعديف،ج49/617(تاريخدمشؽ،)ج2)

 .16-17(كتابالكالة،الكندم،ص3)
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الزاىرة،ابفتغرم،ج9،19(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)  .4/981؛النجـك
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ثـ الضرائب، كالطرقاتكاألراضيالزراعيةكضاعؼعمييا كقاساألراضيبالحباؿ، كالبيائـ
بأفتكضععبلم فيأمر المائة إلى العشريف مفرصاصفيحمؽكؿنصرانيمفسف ة

الفسطاط،كعبلمةاألسدفيمنؼعمىيدكؿالنصارلفيحظرعميوالبيعأكالشراءإالمف
،كلـيكتؼبيذابؿ(1)يكجدعمىيدهعبلمةاألسد،كمفلـتكجدعميوعبلمةاألسدتقطعيده

ال مفاألقباطلبناءمدينة فسطاطحتىأرىؽاألقباطمفالتعبكمفالضرائب،جمعحشكدا
،كمااستبعدابفالمقفعأف(2)كذلؾأدلإلىقياـانتفاضةاألقباطالتيسيفكتفييادماءهكثيرة

في الكاليكصاحبالخراجمفزيادة فعمو بما الممؾعمىعمـ بفعبد ىشاـ الخميفة يككف
،كامتدحالمؤرخالنصرانيابفالمقفععبلقةالخميفة(3)الخراجكذلؾيتناقضمعماذكرهالكندم

ىشاـبفعبدالممؾبالنصارل،بؿكصؼفترةخبلفتوبأنيامباركةمفقبؿالنصارل،ككصؼ
.(4)عبلقتوبيـبأنياطيبة،حتىعندماأرسؿكاليوالىمصرأكصاهبأىؿمصرخيران

األقبا أف ركفيو نخمة يعقكب النصراني المؤرخ إلىكذكر تكجيكا االنتفاضة قبؿ ط
الخميفةىشاـبفعبدالممؾ؛ليشككإليوظمـعماؿالخراج،فأرسؿىشاـلمكالييكصيوبااللتزاـ
عمى الخراج عماؿ مع الكالي فأصٌر جدكل دكف كلكف نصارلمصر مع اإلسبلمي بالعيد

فقامتحرببيففرضالضرائب؛مماأدلإلىانتفاضاألقباطكامتناعيـعفدفعالضرائب
الطرفيفأدتإلىمقتؿالكثيرمنيـ،كلماعمـالخميفةىشاـبماحدثقاـبعزؿالكاليكعيف

كأمرهبااللتزاـبالعيدالذمأبرموعمركبفالعاصمعسكافالببلد كاليانآخرى
(5).

ال الركاياتالتاريخية ىيزيادةسابقكيتضحمف السببالرئيسيلتمؾاالنتفاضة أف ة
يفكؽا بشكؿ مصر سكاف عمى قياـلخراج إلى أدل مما تأديتو؛ يستطيعكف فبل طاقتيـ

كالييا فخمع مصر، في ترتيباألمكر إعادة إلى الخميفة دفعت االنتفاضة كتمؾ انتفاضتيـ،
االقتصادية اإلسبلمية الدكلة بسياسة الكعي مف قدر عمى يككف منو بدالن آخر كاليان كعٌيفى

ياهغيرالمسمميف.كالدينيةمعرعا
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 ثانيًا: انتفاضة األقباط عام مئة وتسعة عشر لميجرة:
بفصفكافالثانيةعمىمصر فيكاليةحنظمة الذمتكلى(1)حدثتتمؾاالنتفاضة ،

،كعمىالرغـمف(2)كالياتيامفقبؿالخميفةىشاـبفعبدالممؾسنةمائةكتسعةعشرلميجرة
 كالة أكصى ىشاـ الخميفة أبرمتبيفأف التي بالمعاىداتكالمكاثيؽ االلتزاـ بضركرة مصر

فيحسفمعاممة النصارلكعمركبفالعاصبدايةالفتحاإلسبلميلمصر،ككصيًةالرسكؿ
كأكضحالمقريزمأف،(3)أىؿالذمةإالأفحنظمةلـيأبوبكصيةالخميفةأثناءكاليتوعمىمصر

حنظ كالية في األقباط انتفاضة تجاهسبب الصارمة حنظمة سياسة إلى تعكد صفكاف بف مة
النصارل لمسكاف جديد إحصاء بعمؿ كقاـ عمييـ، الضرائب حجـ مف زاد حيث النصارل،
كلمحيكاناتمفأجؿفرضالضرائبعمييا،كأجبركؿنصرانيبأفيضععمىيدهكسماعمى

فلـيضعالنصرانيذلؾالكسـتقطعيده تمؾالسياسةإلىثكرةاألقباط،كأدت(4)صكرةأسدكا 
،فتصدلحنظمةالنتفاضتيـكىزميـكقضىعمىتمؾ(5)عمىحنظمةكىاجمكامكظفيالخراج

ـيحنظمةىعفالكالية(6)االنتفاضةبعدقتؿعددكبيرمنيـعاـمئةككاحدكعشريف ،ثـعزؿىشا
افبفمحمدإالأفسكاف،ثـعادمرةأخرلإلىمصرزمفمرك(7)كأمرهبالتكجوإلىإفريقية

.(8)مصررفضكاتكليتوكعارضكىاكمنعكهمفدخكؿالفسطاط

  ثالثًا: انتفاضات األقباط في أواخر الخالفة األموية:
تكلىعبدالممؾبفمركافبفمكسىبفنصيرفيعاـمئةكاثنيفكثبلثيفكاليةمصر

ةمصرفيالعيداألمكم،كيصؼعبد،كىكآخركال(9)مفقبؿالخميفةاألمكممركفبفمحمد
عادؿ ،تمرداألقباطالنصارل(11)،بؿمفأعدؿكالتيـ(10)الممؾمفقبؿالمؤرخيفبأنوكاؿو

                                                             

 .9،19،المقريزم،ـ(المكاعظكاالعتبار1)

الزاىرة،41/669؛تاريخدمشؽ،ابفعساكر،ج4/18(البيافالمغرب،ابفعذارلالمراكشي،ج2) ؛النجـك
 .4/984ابفتغرم،ج

 .1،4999(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)

 .1،4999،ـسابؽ(المصدرال4)

 .79(كتابالكالة،الكندم،ص5)

الزاىرة،ابفتغرم،ج9،19(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)  .4/984؛النجـك

 .94/984؛نيايةاألرب،النكيرم،ج79(كتابالكالة،الكندم،ص7)

 .9،16(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ8)

 .4/697؛االكماؿفيرفعاالرتياب،ابفماككال،ج4/697(تاريخابفيكنسالمصرم،ابفيكنس،ج9)

 .4/697(تاريخابفيكنسالمصرم،ابفيكنس،ج10)

ابف(11) المصرم، يكنس ابف جيكنستاريخ ج4/697، السمعاني، األنساب، اإلسبلـ،1/911؛ تاريخ ؛
 .8/661الذىبي،ج



153 

كثاركاعميوكعمىرأسيـرجؿمفاألقباطاسمويحنسبسمكدكاستعدكالقتالوفتمكفمفالقضاء
.(2)،كقتؿمعوعددانكثيرانمنيـ(1)عمىتمردىـ،كقتؿيحنس

يختمؼالمؤرخالنصرانيابفالمقفعمعالمؤرخيفالمسمميفحكؿشخصيةعبدالممؾ
بفمكسىكيصفوبأنوظالـكافيكرهالنصارل،فأساءمعاممتيـكزادمفحجـالضرائبعمييـ،
الخميفة إلى كأرسميا كنحاس كفضة ذىب مف كثركاتيـ، المصرييف أمبلؾ صادر أنو كما

باإلضافة(3)مركاف ضرائب، منو كطمب ميخائيؿ األنبا االسكندرية بطريرؾ أحضر أنو إلى
ميخائيؿ البطريرؾ كسجف النصارل، عمى الخراج ضريبة كرفع كالكنائس البيع عمى جديدة

فتعاطؼالنصارلمعو،كطاؼاألساقفةفي(4)كسجفمعوثبلثمائةرجؿكامرأةمفالرىباف ،
،ثـأخرجميخائؿمفالسجف؛ليجمعلواألمكاؿ(5)ؾجميعأنحاءمصرلجمعاألمكاؿلمبطرير

الفقر مف تعاني مصر مناطؽ معظـ كجد الصعيد إلى تكجو كعندما البيع عف طمبيا التي
لعبد مفالماؿكأعطاه مبمغان فجمعمنيـ الكاقععمييـ، كالظمـ الضرائب، بسببكثرة المدقع؛

.(6)الممؾ

ؾاالسكندريةميخائيؿمفاعتقاؿفيسجكفعمـممؾالنكبةقرياقكسماحؿببطرير
عبدالممؾ؛فجيزجيشانكبيرانمفمئةألؼفارسكمئةألؼجمؿ،كتكجوإلىمصركنزؿببركة
بأف االبرخسيأمره اسمو الممؾ لعبد رسكالن كأرسؿ كنيبيا، القرل مف كسمبالعديد الحبش،

لرسكؿمعالبطريرؾ،كلكفعندماعمـيطمؽسراحميخائيؿ،إالأفعبدالممؾقاـبسجفذلؾا
ممؾالنكبةكمافعموبنكاحيمصر،أطمؽسراحالرسكؿكبعثمعوبرسالةمضمكنياأنو بقدـك
أفرجعفالبطريرؾ،كماأنوأمرميخائيؿبأفيكتبرسالةلممؾالنكبةيطمئنوبياعفأحكالو

.(7)ليتراجععفغزكمصرففعؿذلؾالبطريرؾ

                                                             

 .64(كتابالكالة،الكندم،ص1)

الزاىرة،ابفتغرم،ج9،11م،ـ(المكاعظكاالعتبار،المقريز2)  .4/647؛النجـك

 .414-9/419؛الخريدةالنفيسة،إيسكذكركس،ج4/414(تاريخالبطاركة،ج3)

 .414-9/419؛الخريدةالنفيسة،إيسكذكركس،ج4/410(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج4)

 .1،4999(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)

 .476-4/479ة،ابفالمقفع،ج(تاريخالبطارك6)

 .476-/4،جسابؽالمصدرال(7)
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األقبا المفركضةاستمر الضرائب كثرة بسبب الممؾ؛ عبد الكالي زمف بانتفاضتيـ ط
بف(1)عمييـ مينا كقائدىـ بالبشمكرييف يمقبكف كىـ البحرم الكجو في األقباط فانتفضعميو ،

بقيرة،كرفضكادفعالخراجلوأكألحدمفكالتوالمسئكليفعفالخراج؛فقاتميـعبدالممؾعدة
.(2)أرضالمعركةمراتإالأنيـفركامف

الخميفةـ(610ق/469)تمرداألقباطمرةأخرلفيأكاخرالعيداألمكمعاـ عندقدـك
مركافبفمحمدإلىمصربعدىزيمتوفيمعركةالزابعمىيدالعباسييف،فانتفضاألقباط

.(3)فيرشيد،لكفالخميفةمركافتمكفمفالقضاءعمىانتفاضتيـكالقضاءعمييـ

كصؿالخميفةمركافمصراضطيدالنصارلفدخؿاإلسكندريةكاعتقؿالرىبافكعندما
أف سييؿ بف  حكثرة كطمبمنو ميخائيؿ، االسكندرية بطريرؾ اعتقؿ كما فييا، المتكاجديف
يكتبالبطريرؾإلىالبشامرة؛لكقؼانتفاضتيـألنورجؿديفلواحتراموبيفالنصارلككممتو

.(4)شامرةلـيستجيبكالدعكتومسمكعةبينيـ،كلكفالب

فيمصرمفسرقةكنيبكسمب عاثمركافبفمحمدآخرالخمفاءاألمكييففسادان
كسبي،فدمركؿبمدةيمربيا،فكافكجكدهفيمصركارثةعمىالنصارل،حتىأنومربدير

لنفسيافدى نتراىباتفراكدإحداىفعفنفسيافرفضتذلؾ،كفضمتالمكتبحيمةصنعتيا
جسميابزيتادعتبأفاإلنسافإذادىفبواليتأثربأمضربةمفضرباتالسيكؼ،كطمبت
منيـبأفيضربكىابالسيؼلتأكدفاعميةذلؾالدىففضربكىا،فماتتعمىالفكر،كبعدىاعمـ

عمىدينياكشرفيا استمرمركاف(5)مركافبأنياكانتحيمةمنياكأنيافضمتالمكتحفاظان ،
كمابتدمي فيمصر، بحرؽمخازفالطعاـ فقاـ يمربومفقرلكمخازفكمراكب، ركؿما

كخرابان جدا، كبيرة فأحدثمحرقة مفالمدفكالمناطؽكالسففالبحرية أحرؽالفسطاطكالعديد
كبيرانبمصر،كفعؿذلؾالخراببحجةأاليستفيدمنياالعباسييف،كيتراجعكاعفالسيطرةعمى

                                                             

 .4/471،جتاريخالبطاركة،ابفالمقفع(1)

 .4/478،جسابؽلا(المصدر2)

الزاىرة،ابفتغرم،ج9،11(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)  .4/646؛النجـك

 .419-9/414فيسة،إيسكذكركس،ج؛الخريدةالن469-4/470(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج4)

 .4/469؛تاريخالبطاركة،ج1،4999(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)
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مركافبفمحمديضطيدالنصارلكرجاؿالديفمنيـ،حتىقتؿفيببكصير،كبقي(1)مصر
.(2)فيمصر

  رابعًا: ثورات األقباط النصارى في العصر العباسي:
تتصؼعبلقةالعباسييفبنصارلمصربالتأرجحففيبدايةعيدىـكانتعبلقةجيدة

 كيؤيدكىا العباسية الخبلفة يبارككف كانكا نصارلمصر أف خفؼلدرجة فقد األمكييف، ضد
برفؽ كعاممكىـ إلييـ كأحسنكا عمىنصارلمصر الخراج اعترؼبو(3)العباسيكف كذلؾما ،

جيدة كانت األقباط تجاه العباسييف نكايا بأف كاعترؼ ركفيمو، نخمة يعقكب القبطي المؤرخ
كاستبدكا مصر عف العباسية الخبلفة مركز بيعد استغمكا الكالة بعض لكف بالحكـكحسنة،

.(4)كتصرفكاعمىأىكائيـ
أحدثبعضاألقباطشيئانمفاالضطراباتزمفالخميفةأبيجعفرالمنصكرفيعاـ

،كطردكامكظفيالدكلةكالمسئكليفعفالخراج(5)مئةكخمسيفلميجرة،فقامكابانتفاضةفيسخا
رسؿإلييـكاليمصريزيد،فأ(7)،كتجمعكاكانضـإلييـأىؿالبشركدكاألكسيةكالبجـك(6)منيا

بفحاتـجيشانكبيرانلمقضاءعمىالفكضىالتيأحدثكىالكفاألقباطخدعكىـليبلنكقتمكاعددا
منيزما جيشيزيد فعاد ىزيمتيـ، كاستطاعكا قادتيـ بعزلو(8)مف المنصكر جعفر أبك فقاـ ،

أخرلفيلييب(9)عنيا كتمرداألقباطمرة ف(10)ـ(669ق/417سنة)، جيزمكسىبفعمي،
المنصكر جعفر أبي الخميفة قبؿ مف مصر عمييـ(11)كالي القضاء مف كتمكف جيشان ،

.(12)كىزيمتيـ

                                                             

 .461-4/466(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج1)

 .1،4994(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)

 .4/484(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج3)

 .89(تاريخاألمةالقبطية،ص4)

الزاىرة،ابفتغرم،ج5)  .9/6(النجـك

 .1،4994(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)

 .88(كتابالكالة،الكندم،ص7)

 .1،4994؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ88(كتابالكالة،الكندم،ص8)

 .88(كتابالكالة،الكندم،ص9)

 .09،صسابؽ(المصدرال10)

 .6/144ء،الذىبي،ج(سيرأعبلـالنببل11)

 .09(كتابالكالة،الكندم،ص12)
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مكسىاليادمعميبفسميمافالعباسيكاليانعمىمصرعاـ العباسيعٌيفى الخميفةي
أكامرهمئةكتسعكستيف،ثـتكفيمكسىاليادمكأبقاهىاركفالرشيدعمىكاليةمصر،فأصدر

بمنعالخمر،كالغاءأممظاىرلمنصارلتخالؼالشريعةاإلسبلمية،كدمرالكنائسحديثةالبناء
مصر محارس(1)في كنائس كدمر بمصر، شنكدة أبي مف القريبة مريـ كنيسة فدمر ،
.(3)،فجمعلوالنصارلخمسيفألؼدينارمقابؿترؾالكنائسفرفض(2)قسطنطيف

يذلؾالكقتفمـيجدكاطعامانيأكمكنولدرجةأنوأكمكابقاياكتدىكركضعالنصارلف
،كبعدعزؿسميمافبفعميأذفمكسىبفعيسىكاليمصربعدسميماف(4)الحيكاناتالميتة

الميثبفسعدكعبدابف بعدأفتشاكرفيأمرىا لمنصارلبتعميرالكنائس؛فعمرتكميا
قدمك النصارل ألف مصر؛ قاضي زمفلييعة كعمرت بنيت معظميا كنائسيـ بأف حجتيـ ا

 الرسكؿ الراشديفأمزمفصحابة طالبالخمفاء أك عمىبنائيا أحد يحتج كالتابعيفكلـ
تعميرىا لذلؾكافؽمكسىبفعيسىعمىإعادة كيبدكأفمكسىبفعيسىىك(5)بيدميا، ،

لو،كىك الذمذكرهابفالمقفعفيكتابوالكاليالذمامتدحومرقسالبطريؽاإلسكندريةكدعا
.(6)كالذمسمحلوبإعادةكؿكنائسالفسطاط

 ىاركفـ(606ق/466)فيعاـ تكلىاسحؽبفسميمافكاليةمصرمفقبؿالخميفة
فكانتضرائبوال لمخسارة، الرشيدفزادمفحجـالضرائب؛بشكؿعرضالمزارعيفكتجارتيـ

ارل،فاستعافبياركفالرشيدفأرسؿلوىاركفجيشانكبيرانيستكعبياالمزارعكف؛فثارعميوالنص
بقيادةىرثمةبفأعيففتكجولممتمرديففيالحكؼفاضطرالسكافلمقبكؿكاإلذعافكالتسميـ

.(7)لؤلمرالكاقعكدفعماعمييـمفأمكاؿ

ثـثاراألقباطكاحتجسكافالحكؼمرةأخرلفيكاليةالميثبفالفضؿكاليمصر
 الرشيدمف ىاركف القصبة(8)قبؿ مف فانتقصكا الزراعية أراضييـ قياسمساحة أعاد ألنو ،

                                                             

 .499،صكتابالكالة،الكندم(1)

 .1،4994؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ499صالكندم،،كتابالكالة(2)

 .1،4994(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)

 .1،4994،ـسابؽالمصدرال(4)

 .1،4994المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ؛499(كتابالكالة،الكندم،ص5)

 .4/947(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج6)

 .491(كتابالكالة،الكندم،ص7)

 .496،صسابؽ(المصدرال8)
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فحاربيـ الميث، الفسطاطلمحاربة نحك فتكجيكا يستجبليـ، لميثفمـ السكاف أصابعفاحتج
مفذلؾ، تمكف ثـ بادئاألمر، في ىزيمتيـ يستطع لـ لكنو كستكثمانيف مئة عاـ الميثي

فعالخراجفاشتكاىـالميثلياركفالرشيدفعزلوكعيفبدالنمنومحفكظبففرفضأىؿالحكثد
.(1)سميماف

،كبعدكفاتوحدثصراعبيف(2)تكفيىاركفالرشيدعاـمئةكثبلثكتسعيفلميجرة
الدكلة عمى انعكست فكضى حدكث إلى أدل مما الخبلفة؛ عمى كالمأمكف األميف ابنيو

فعانينص التينتجتعفذلؾاإلسبلميةكرعاياىا كمفالفتف ارلمصرمفتمؾالفكضى،
مف العديد ليـ كدمرت كالسمب لمسرقة اإلسكندرية فتعرضنصارل  األخكيف، بيف النزاع

،كتعرضتاألديرةفيكادمىبيبلمسرقةكالسمبففرمنيامعظـرىبانيا(3)الكنائسكأحرقت
.(4)كلـيبؽفييامفالرىبافإالقمةقميمة

 سًا: ثورة عام مائتين وستة عشر ) ثورة البشموريين(:خام
،فيعيدالخميفةالعباسيعبداالمأمكففيـ(864ق/947)حدثتتمؾالثكرةسنة

،بدأتاالنتفاضةباحتجاجأىؿ(5)مصر،ككافكاليمصرفيذلؾالكقتعيسىبفمنصكر
.(6)ـانضـإلييـاألقباطالكجوالبحرمعمىسياسةعيسىبفمنصكركمسئكليالخراجث

الذيفرحمكا كذكرابفالبطريؽأفمفقاـبالثكرةىـأىؿالبيماكأصميـيعكدلمرـك
مفمصربعدالفتحاإلسبلمي،فبقيمنيـأربعكفرجبلنكتكاثركاكتناسمكاكىـمفرفضكادفع

.(7)الجزيةكالخراجكأيطمؽعمييـالبيما،أم:نسؿاألربعيفبالقبطية

تعدتمؾالثكرةآخرثكرةلؤلقباطفيمصرفيعصرالدكلةاإلسبلميةكماكصفيا
العربالمسمميففي(8)المقريزم بؿاشترؾفييا ،كلـيكفاألقباطكحدىـمفقاـبتمؾالثكرة

                                                             

 .498كتابالكالة،الكندم،،ص(1)

 .446صسابؽالمصدرال(2)

 .1،4999قريزم،ـ؛المكاعظكاالعتبار،الم4/991(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج3)

 .4/964؛تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج1،4999(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)

 .16؛بدائعالزىكر،ابفياس،ص419(كتابالكالة،الكندم،ص5)

الزاىرة،ابفتغرم،ج6)  .9/941(النجـك

 .9/10جسعيدبفالبطريؽ،(التاريخالمجمكع،7)

 .1،4999عتبار،المقريزم،ـ(المكاعظكاال8)
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،كسببيايعكدإلىسياسةكاليمصرعيسىبفمنصكركمكظفيالخراج،كمفأبرزىـ(1)مصر
أحمد عمىسكافمصركأرىقكارجبلفيدعياف: الذيفتسمطكا بفتميـ، براىيـ كا  بفاألسبط،

أىميابكثرةالضرائب،فكافمكظفككمسئكلكالخراجيطالبكفسكافمصربدفعالخراجكالجزية
كقدزادكامفقيمتوبشكؿكبيربحيثيعجزالسكافعفدفعو،فيالكقتالذمكانتتعانيفيو

يثبمغسعرخمسكبياتمفالقمحدينار،كتسببذلؾالغبلءمصرمفالغبلءالفاحش،ح
فيحدكثمجاعاتحيثتكفيالعديدمفالنساءكاألطفاؿكالرجاؿككبارالسفجكعان،فكاف

،فتمؾالسياسةكافليا(2)مفالصعبعمىالسكافدفعالخراجكالضرائبفيكطأةذلؾالغبلء
فدفعالضرائب،ممادفعيـلمتمردكالثكرةفطردكاأسكءاألثرعمىسكافمصرالذيفعجزكاع

كتجبر ذلؾبسببظمـ كيعكد االنصياعألكامرىـ؛ الضرائبكرفضكا كمكظفي الخراج عماؿ
الغبلء ظؿ في كحشية بطرؽ الناس مف األمكاؿ جمع في بالغكا الذيف الخراج مسئكلي

.(3)كالقحط

كؿمفاليدفعالخػراجأكالجزيػةككافأكثرالمتضرريففيذلؾالكقتىـالنصارلف
يتعرضلمتعذيبكاالضطياد،كخاصةالنصارلالبشمكرييفالذيفتعرضكالعػذابشػديدمػفقبػؿ
مسئكليالخػراج،فقػدربطػكابطػكاحيفليطحنػكاالغػبلؿبػالقكة،كتفاقمػتمأسػاةالبشػمكرييف؛بسػبب

لمبيػػعليضػػطركالػػدفعالجزيػػةالعػػذابكاالضػػطيادالػػذمعػػانكامنػػولدرجػػةأنيػػـعرضػػكاأكالدىػػـ
كالخراج،كتمؾاألسبابدفعتيـلمتعنتكاالستمرارفيالثكرةكاالمتناععػفدفػعالخػراجفتحصػنكا

،كحػاكؿعيسػىالقضػاء(4)فيمناطقيـالكحمة،كالتييصعبعمىعسكرالمسمميفالدخكؿفييا
سكافالغربيةالذيفاحتجػكاعمػىعمىتمؾالثكرةكحشدلياالجيكشلكنوفشؿأماـثكرةاألقباطك

سياسػتيـالسػيئة،فتكجيػكانحػكمصػػركدخمكىػاكطػردكامنيػاعيسػػىكطػردكامعػومسػئكؿالخػػراج
،فأرسػػؿالخميفػػةيالمػػأمكفاألفشػػيفمػػفبرقػػةإلػػىمصػػركانضػػـإليػػو(5)فػػيمصػػربشػػكؿميػػيف

البشػػمكرييف،،الػػذمفتػػؾبالنصػػارلكقتػػؿعػػددامػػف(6)عيسػػىبػػفمنصػػكركمػػفمعػػومػػفجنػػكد

                                                             

 .419(كتابالكالة،الكندم،ص1)

 .4/919(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج2)

 .419ص(كتابالكالة،الكندم،3)

 (.4/919(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج4)

الزاىرة،ابفتغرم،ج5)  .9/941(النجـك

 .9/947،جسابؽالمصدرال(6)
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،كقاتػػػؿعػػػددمػػفالقبائػػػؿالعربيػػػةمػػععيسػػػىبػػػفمنصػػػكر(1)كعػػددانكبيػػػرانمػػػفالرىبػػافالنصػػػارل
.(2)الزعماءالمتمرديفكىزميـ

أماالبشمكريكففقدأصركاعمىقتاؿرجاؿالخميفةالمأمكفكرفضكااالنصياعلمكالي
بسببضع عمييـ؛ أشفؽ يكساب النصارل بطريرؾ لكف معو، عمىكمف مقدرتيـ كعدـ فيـ

الدخكؿفيحربمعرجاؿالخميفة،فكتبليـالكثيرمفالرسائؿلدرجةأفابفالمقفعركلأنو
عمييـألنيـاليستطيعكف لمكؼعفقتاؿرجاؿالخميفةخكفان كتابان كافيرسؿإلييـكؿيـك

نصحيـبو،بؿاعتدكاالكقكؼفيكجوالخميفة،لكنيـلـيستمعكالكبلـالبطريرؾكرفضكاما
.(3)عمىاألساقفةالذيفأرسمكاليـرسائؿالبطريرؾ

كقدأخبػراألفشػيفالخميفػةىبمكقػؼالبشػمكرييفبعػدرسػائؿالبطريػرؾليخبػرهبمػاحػدث
،(5)،فأصػػػرالمػػػأمكفأفيػػػأتيبنفسػػػوإلػػػىمصػػػركبرفقتػػػوعسػػػاكرضػػػخمة(4)منتظػػػرانردالخميفػػػة

،كىػك(7)لميجػرةـ(869ق/946فكصػكلولمصػربدايػةسػنة،ككا(6)كصؿمصرفيشيرمحـر
،كعنػػدكصػػكؿالخميفػػػةإلػػىمصػػرغضػػبعمػػىعيسػػىبػػػف(8)أكؿخميفػػةعباسػػييػػدخؿمصػػر

البيػػاضككبخػػوكحٌممػػومسػػئكليةمػػاحػػدثفػػيمصػػرمػػف منصػػكركأمػػربعزلػػو،كأجبػػرهأفيرتػػدمى
دارةعمالػػوكظمميػػـكاسػػتبدادىـ بالنػػاسكتعسػػفيـكتجبػػرىـفػػياضػػطرابات؛بسػػببسػػكءإدارتػػوكا 

جبايةالضرائببشكؿيفكؽطاقتيـ،حيثقاؿلعيسىبفمنصػكر:"لػـيكػفىػذاالحػدىثالعظػيـ
بػػرحتػػىتفػػاقـاألمػػر، ػػٍفًفعمػػؾكًفعػػؿعيمَّالػػؾ،حمَّمػػتـالنػػاسمػػاالييطيقػػكف،ككتمتمػػكنيالخى عى إالَّ

نػػكدإلػػىأعمػػػىالصػػعيدككػػافأكثػػػر،ثػػـأرسػػػؿاألفشػػيفكمعػػوفرقػػػةمػػفالج(9)كاضػػطربتالبمػػد"
،كقاتػؿسػكانياكأبػادعػددانكبيػرانمػنيـكاعتقػؿالنسػاءكالصػبياف،(10)سكانيامفاألقبػاطكالحػكؼ

                                                             

 .919،ابفالمقفع،ج/(تاريخالبطاركة1)

 .416(كتابالكالة،الكندم،ص2)

 .4/914(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج3)

 .916-4/919،جسابؽالمصدرال(4)

 .4/418(بدائعالزىكر،ابفياس،ج5)

 .8/796؛تاريخالرسؿكالممكؾ،الطبرم،ج4/994(المعرفةكالتاريخ،الفسكم،ج6)

 .4/418فياس،ج(بدائعالزىكر،اب7)

 .41/47(تاريخاإلسبلـ،الذىبي،ج8)

 .4/418؛بدائعالزىكر،ابفإياس،ج411(كتابالكالة،الكندم،ص9)

 .4/418؛بدائعالزىكر،ابفإياس،ج411(كتابالكالة،الكندم،ص10)
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،كتػػذكر(1)كجػػاءبيػػـبػػيفيػػدمالخميفػػةفأصػػدرالخميفػػةقػػرارانبقتػػؿالرجػػاؿكبيػػعالنسػػاءكالصػػبياف
النصػػارلمػػ فالخميفػػةالمػػأمكفحيػػثتصػػفوبػػالحكيـبعػػضالمصػػادرالتاريخيػػةالنصػػرانيةمكقػػؼى

،كعنػدماقػدـإلػىمصػر(2)كالمحبلمنصػارلفقػدجػالسالحكمػاءالنصػارلكتبػادؿمعيػـالحػكار
.(3)اصطحبمعوبطريرؾأنطاكيةديكنكسيكس

فتكجػػػوبطريػػػػرؾاإلسػػػكندريةيكسػػػػابليرحػػػببالخميفػػػػةالمػػػأمكفالػػػػذمأحسػػػفاسػػػػتقبالو
يةأفيتكجيػػػكاإلػػىالبشػػمكرييف؛ليكفػػػكاعػػفثػػكرتيـكيمتثمػػػكاكطمػػبمنػػوكمػػػفبطريػػرؾاالسػػكندر

ألكامرالخميفة،فرحبالبطاركةبذلؾكأعممكهأفالبشمكرييفإٍفرفضكانصيحتيـفيـمػنيـبػراء
،فأرسػػؿليػػـالخميفػػةي(4)فتكجيػػكاإلػػىالبشػػمكرييفكنصػػحكىـ،لكػػفالبشػػمكرييفرفضػػكانصػػيحتيـ

.(5)لقضاءعمىثكرتيـفمفىزيمتيـكااألفشيفكتمك
كبعداالنتياءمنياككقؼثكرةالبيماتـاستدعاءزعمائيـكقادتيـكطمبمنيـمغادرة
مفقبؿعماؿ بيا يعاممكا التيكانكا السيئة المسمميفعفالمعاممة قادة أحدى فأخبركا مصر،

 إذا مفالنفيألنيـ كىـخافكا عمييا خارجالببلدلفالخميفة،كأفثكرتيـكانتاحتجاجان نفكا
عمىزراعة فيمصرتعتمد  كمعيشتيـ فحياتيـ سبؿالعيش، كلفيجدكا قكتيكميـ يجدكا
فغادركا نفييـ عمى أصٌر الخميفة لكف فيمصر، يبقكا أف فتكسمكا األسماؾ، القصبكصيد
ىاجر كبعضيـ بغداد إلى كمنيا أنطاكية، إلى مصر مف أالؼ ثبلثة عددىـ ككاف مصر

إلىلسكر المسممكف حمميـ الذيف مفاألسرل خمسمائة كاستعبد فيالطريؽ، كماتجميـ يا،
كخفض إلييـ االساءة بعدـ عمىمصر إلىكالتو قرار إلىإصدار الخميفة دفع مما دمشؽ،

.(6)الضرائبعنيـ
األقبػػاطيكلػػـ يصػػؼالمقريػػزمتمػػؾالثػػكرةبأنيػػاآخػػرثػػكرةلؤلقبػػاطفػػيمصػػرحيػػثذيؿَّ

اأفيقكمػكابػػأمانتفاضػةأكاحتجػاجعمػػىالخمفػاءالمسػمميف،كازدادعػػددالمسػمميففػػييسػتطيعك

                                                             

ج1) الفسكم، كالتاريخ، المعرفة )ص4/994( الكندم، الكالة، كتاب الزىكر،411؛ بدائع إياس،(؛ ابف
 (.4/418)ج

 .916-4/919(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج2)

 .6/16(تاريخمارميخائيؿ،مارميخائيؿ،ج3)

 .916-4/919(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج4)

.916-4/919؛تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج8/796(تاريخالرسؿكالممكؾ،الطبرم،ج5)
 .18-6/16ؿ،مارميخائيؿ،ج(تاريخمارميخائي6)
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مصػركفػػاؽعػددىـعػػددالنصػػارل،فبػدأالنصػػارلباسػتخداـالمكػػركالحيمػػةلمكصػكؿإلػػىمراكػػز
.(1)كمناصبالدكلةلتحقيؽمأربيـ

مػػػفكخيػػػرمثػػػاؿعمػػػىذلػػػؾمػػػاحػػػدثفػػػيزمػػػفالدكلػػػةالفاطميػػػةحيػػػثتمكػػػفالعديػػػد
النصارلفيعيدالحاكـبأمراأبكعمىمنصكرمفالكصكؿإلىالعديدمػفالكظػائؼالعميػا
فػيالدكلػػة،مثػؿ:الػػكزارةكالكسػػاطة،ككػافأشػػيرىـعيسػػىبػفنسػػطكرس،كفيػػدبػفإبػػراىيـالػػذٍيف
اشػػتدظمميػػـكغػػدرىـلممسػػمميف؛بسػػببمناصػػبيـكمكػػانتيـفػػيالدكلػػةالتػػيمكنػػتيـمػػفالػػتحكـ

رقابالمسمميفكظمميـكاالفتراءعمييـكالتيكانتسببانفياعداميـعمىيدالحػاكـبػأمرا،ب
فقػػدتسػػببتسياسػػتيـإزاءالمسػػمميفبغضػػبالحػػاكـعمػػىكػػؿالنصػػارلفػػيمصػػرفقٌيػػدلباسػػيـ
كمنعيـمػفحريػةممارسػةشػعائرىـالدينيػةكمػنعيـمػفاالحتفػاؿبأعيػادىـ،كتسػبببيػدـالعديػد

كنائسيـ،فقٌيػدحػريتيـالدينيػةكاالجتماعيػةكالتػيسػأتحدثعنيػافػيالفصػؿالخػاصبالحيػاةمف
(.2)االجتماعيةكالدينية

كماأنوأمربيدـجميعكنائسالنصارلفيدـاآلالؼكتـنيبكؿمػافييػا،كمػاأنػو
رلعنػدقررنفيالنصارلخارجمصرفأمربإخراجيـجميعيـمفمصر؛فاجتمعجميػعالنصػا

.(3)قصرالحاكـكتكسمكاإليوبالتراجععفقرارهكالعدكؿعنوحتىعفاعنيـكسمحليـبالبقاء

كتمؾالمصائبالتػيحمػتبالنصػارلكػافسػببيايعػكدلػبعضالنصػارلالػذيفتمكنػكا
فيالدكلػةكبطشػكابالمسػمميف،كتػرلالباحثػةبػأفمػافعمػوالحػاكـبػأمرايخػرجعػفكػؿتعػاليـ
ألخبلؽاإلسبلـ،بؿأنوظمـالنصارلفيتمؾالقػراراتالقاسػية،كسػمبيـ الديفاإلسبلميكمناؼو
حقػكقيـفجرائمػولػػـتقػؼعنػػدالنصػارل،بػؿالييػػكدأيضػانكالمسػػمميففقػدقتػؿالعديػػدمػفالػػكزراء

.(4)كالكسطاءالمسمميفمفضمنيـأبكالفتكحبرجكاف

،كاقعػػةـ(4909ق/709)فحيػػثحػػدثتفػػيعػػاـتكػػرراعتػػداءالنصػػارلعمػػىالمسػػممي
النصارلزمػفالدكلػةالمممككيػةبخبلفػةاألشػرؼخميػؿبػفقػبلككف،ككػافسػببياتمكػفالنصػارل
مفتكليبعضالمناصبفيالدكلة،فقدتكاثرالكيتابالنصػارلفػيزمنػو،كخػدمكاعنػداألمػراء

يخػدـعنػد األميػرعػيفالغػزاؿ،كقػدالتقػىيكمػاالمقربيفلمسمطافككافمفضػمفالكيتػابكاتػبه

                                                             

 .1،4999(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)

 .1،4996،ـسابؽصدرال(الم2)

 .1،4998/4990،ـصدرنفسو(الم3)

 .910(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص4)
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بأحػػدالسماسػػرةفنػػزؿالسمسػػاركقٌبػػؿرجػػؿالكاتػػبالنصػػرانيفأخػػذالكاتػػبييينػػوكيشػػتمو؛ألنػػو
تػػػػأخرفػػػػيدفػػػػعالمػػػػاؿالػػػػذمعميػػػػولؤلميػػػػر،كعمػػػػىالػػػػرغـمػػػػفاعتػػػػذارالسمسػػػػارإالأفالكاتػػػػب

يقيػػػدهكيسػػػيربػػػو،كالنػػػاسالنصػػػرانيزادمػػػفاىانتػػػوكأىانػػػوأمػػػاـالنػػػاسكطمػػػبمػػػفغبلمػػػوأف
اجتمعتعمييـكطمبتمفالكاتبأفيتركوكشأنوفتكاثرالناسعميوكأسقطكهمفعمػىحمػاره،
كفكػػػكاقيػػػدالسمسػػػارفأرسػػػؿإلػػػىأسػػػتاذهأفينجػػػدهمػػػفأيػػػدمالنػػػاس،فبعػػػثإليػػػومجمكعػػػةمػػػف

ببمػافعمػكهمػعالغممافالذيفأنجػدكهمػفالنػاسكأخػذكافػياعتقػاؿكسػجفالنػاسكتعػذيبيـ،بسػ
الػػػذمبعػػػثليتقصػػػىعػػػفاألمػػػرفكجػػػدأفتمػػػؾالمشػػػكمة،(1)الكاتػػػبفاسػػػتغاثالنػػػاسبالسػػػمطاف

عػػيفالغػػزاؿ الكاتػػبى سػػببيايعػػكدإلػػىتطػػاكؿالكاتػػبالنصػػرانيعمػػىالسمسػػار،فعاتػػبالسػػمطافي
الػػذمأنكػػرمعرفتػػوبمػػاحػػدث،فطمػػبالسػػمطافجميػػعالنصػػارلفػػياسػػطبؿعػػيفالغػػزاؿكأمػػر
العامةبإحضارالنصارلكطمبمفاألمراءبأفاليخدـنصػرانيعنػداألمػراء،كأفييسػرحكامػف
يعمؿعندىـمفالكيتابالنصارل،كماطمبمنيـأفيعرضكاعمىالنصارلاإلسبلـفمفيسػمـ
يبقىفيعممو،كمفيرفضاإلسبلـيقتؿ،كتمؾاألكامرعٌرضىتبيكتالنصارللمسػرقةكالسػمب

بؿعكاـالناس،كعٌرضتنساءىـلمسبي،كسرقكاكنيسػةالمعمقػةفػيمصػر،كقتػؿعػددمػفمفق
النصػػارلكلكػػفاألميػػربيػػدرانائػػبالسػػمطافزجػػرالعامػػةكىػػددىـبػػأفمػػفسػػمببيػػتنصػػراني
يقتؿ؛فتكقؼالناسعػفالنيػبكجمػعذلػؾالنائػبالكيتػابالنصػارلجمػيعيـفطمػبالسػمطافأف

بقتميـحرقا،فشفعليػـبيػدرافػرفضشػفاعتوالسػمطاف،كاسػتقراألمػريأخذمجمكعةمنيـ، كيقـك
عمػػىأفمػػفأسػػمـمػػنيـيسػػتقرفػػيالخدمػػة،كمػػفرفػػضالػػدخكؿفػػياإلسػػبلـيقتػػؿ،فأسػػمـعػػدده
منيـخكفانعمػىحيػاتيـككظػائفيـفأصػبحالػذليؿمػنيـعزيػزابعػداإلسػبلـ،كيػرلالمقريػزم كبيره

يانبحيثتسمطكاعمػىالمسػمميفبشػكؿأكبػرمػفذمقبػؿ،ففعمػكابيػـمػابأفإسبلميـكافظاىر
.(2)كانكااليستطيعكففعموفيالنصرانية

المكر النصارل استخدـ العباسي، العصر في النصارل ثكرات عمى القضاء بعد
ليا تعرض التي االضطيادات فمعظـ أىدافيـ، كتحقيؽ السمطة إلى الكصكؿ في كالحيمة

ىانتيـ،لذلؾفإفذلؾالظمـالنصارل كافسببياظمـالمكظفيفالكبارمفالنصارللممسمميفكا 
نتجعنوردةفعؿسمبية،كاحتجاجكبيرمفالمسمميفعمىالحكاـ،ممادفعالحكاـالستبعاد

النصارلكاضطيادىـ.

                                                             

 .1،4941(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)

 .4947-1،4941،ـسابؽالمصدرال(2)



 



















 :الفصل الرابع
 الحياة الدينية لمنصارى في مصر



 

 المبحث األول:
 ائف الدينية لمنصارى في مصرالطو  



تحػػدثالمقريػػزمفػػيكتابػػوالمػػكاعظكاالعتبػػارعػػففػػرؽالنصػػارلالدينيػػةالمختمفػػةالتػػي
كانػتسػػائدةفػيزمنػػوفػيمصػػرفػذكرأكثػػرخمػػسفػرؽنصػػرانيةمشػيكرةفػػيذلػؾالكقػػتكىػػي

ليػػامػػذاىبكثيػػرةالممكانيػػةكالنسػػطكريةكاليعقكبيػػةكالبكذعانيػػةكالمرقكليػػة،كمػػاأفتمػػؾالفػػرؽ
،كمػػػفأىػػػـفػػػرؽ(1)كمتعػػػددةلػػػـيػػػذكرىاالمقريػػػزمبشػػػكؿمفصػػػؿبػػػؿاكتفػػػىباإلشػػػارةإلييػػػافقػػػط

النصارلالتيكانتسائدةفيمصربعدالفتحاإلسبلمي:

 الطائفة األولى: الممكانية: 

ككػؿنصػارلالنصػارلمعظـممكؾكافيعتنؽأفكارىاإحدلفرؽالنصارلكتمؾالفرقة
،كأتبػاعتمػؾالفرقػة(2)كصقميةكاألندلسكمعظػـنصػارلبػبلدالشػاـماعداالحبشةكالنكبةقياإفري

كالفرنجػةكغيػرىـ كيقصػدبيػـابػفتيميػةاإلضػافةإلػىأىػؿالشػماؿ،ب(3)الممكانيةجميـمػفالػرـك
.(4)ببلدالشاـكببلدالرـك

،كقيػؿأفاسػمو(5)يػافكزكجتػويعكدسببتسميتيـبالممكانيةألنيـاتبعكارأمالممػؾمرق
كسػػيطرعمييػػافأصػػبح ممكػػافكأتبػػاعتمػػؾالفرقػػةىػػـمؤيػػديفممكػػافالػػذمبػػرزفػػيأرضالػػرـك
معظميػػـينتمػػكفلمطائفػػةالممكانيػػة،كلػػـيكضػػحالشيرسػػتانيإذاكػػافممكػػافىػػذاممػػؾأكرجػػؿ

؛كقػػاؿالقمقشػػندمأنػػوكجػػدفػػيبعػػضالكتػػبأنيػػـينتسػػبكفإلػػىمركػػاف(6)ديػػف أحػػدأبػػاطرةالػػرـك
الػػػػذمأيػػػػدمػػػػذىبيـكنصػػػػرىـفػػػػأطمؽعمػػػػييـمركانيػػػػةثػػػػـعربػػػػتالكممػػػػةكأصػػػػبحيطمػػػػؽعمييػػػػا

.(7)ممكانية

                                                             

.1،4994ظكاالعتبار،المقريزم،ـ(المكاع1)
األندلسي،ج2) .4/18(الفصؿفيالممؿكاألىكاءكالنحؿ،ابفحـز
.46/989(صبحاألعشى،القمقشندم،ج3)
.7/187(الفتاكمالكبرل،ج4)
.4/71(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج5)
.4/80شر،أبكالفداء،ج؛المختصرفيأخبارالب9/96(الممؿكالنحؿ،الشيرستاني،ج6)
.46/960ج،القمقشندم،(صبحاألعشى7)
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 ترجػػعأسػػبابظيػػكرتمػػؾالفرقػػةحسػػبمػػاذكػػرسػػعيدبػػفالبطريػػؽأفامبراطػػكرالػػرـك
وديسػقكرسميرقافاجتمعتعندهاألساقفةمفجميعالبمداف،ليينئكهبالممػؾكيشػتككاإليػومػافعمػ

بطريرؾاإلسػكندريةفػيالمجمػعالثػانيفػيمدينػةأفسػسمػفتأييػدهلمراىػبأفتيشػيكسالػذمقػاؿ
بػأفالمسػيحقبػؿالتجسػدلػوطبيعتػافكبعػدالتجسػػدلػوطبيعػةكاحػدةأمأنػوأيػداليعقكبيػةكأفمػػا

سػةفػيمدينػةفعموديسقكرسأفسدعمييـدينيـ،فأمرمرقيافبأفيجتمعجميػعالبطاركػةكالقساك
،كعقػػػد(1)خمقيدكنيػػػة؛لينظػػػركافػػػيأمػػػرأفتيشػػػيكسكديسػػػقكرسفػػػاجتمعسػػػتمائةكثبلثػػػكفأسػػػقؼ

المجمعالرابعمفمجامعالنصارلفػيمدينػةخمقيدكنيػة،كعػرضديسػقكرسبطريػرؾاإلسػكندرية
مػفأقنػكميفكطبيعػة رأيوحكؿطبيعةالمسػيححيػثرألبػأفالمسػيحجػكىرمػفجػكىريفكأقنػـك

ىػػككمممكتػػوفكػػافمػػ فطبيعتػػيفكمشػػيئةمػػفمشػػيئتيف،أمػػامرقيػػافأكممكيػػافإمبراطػػكرالػػرـك
كاحد .(2)يرلأفعيسىىكالجسدكأنوجكىرافكطبيعتافكمشيئتافكأقنـك

األصػػػؿكىػػػيكممػػػةركمانيػػػة ،كاألقػػػانيـعنػػػدالنصػػػارلثبلثػػػةكىػػػي(3)كيقصػػػدبػػػاألقنـك
الكجػػكداألب(4)ييػػااألبكاالبػػفكركحالقػدسالكجػكدكالعمػػـكالحيػػاةكأطمقػكاعم ،كيقصػػدكفبػػأقنـك

العمـالكممة الحياةركحالقدسكأقنـك .(5)كأقنـك

ركمالمقريػػزمعػػفاألسػػاقفةالػػذيفحضػػركاذلػػؾالمجمػػعركايػػةتختمػػؼعػػفسػػعيدبػػفك
ةالمسػػيحالبطريػػؽففػػيركايتػػويؤكػػدالمقريػػزمأفاألسػػاقفةعنػػدماأيقنػػكارأممرقيػػافحػػكؿطبيعػػ

كاحد؛خافكامنوكأيدكارأيوككافقكاعميػوجمػيعيـمػاعػدا كأنوجكىرافكطبيعتافكمشيئتافكأقنـك
ديسػػقكرسبطريػػرؾاإلسػػكندريةكسػػتةأسػػاقفةمعػػو،فكتػػبالقساكسػػةمػػااتفػػؽمػػعرأمالممػػؾ،أمػػا

مػفيخػالؼرأيػو؛ممػاأغضػبمر قيػافديسقكرسفكتػبمػاأقػرهمػفقبػؿفػيمجمػعأفسػسكحػـر
منػػوكأرادقتمػػوفعػػرضالمستشػػاريفعمػػىمرقيػػافأفينػػاظركاديسػػقكرسكيجػػادلكه؛فجمػػعسػػتمائة
كأربعكثبلثكفأسقؼكبطريرؾكالذمعػرؼبمجمػعخمقيدكنيػة،حػاكؿاألسػاقفةاقنػاعديسػقكرس
بتأييدمايقكلوالممؾمرقيػاف؛ليحػتفظبمنصػبوفػيالبطريركيػةفػرفضكاحػتجعمػىتػدخؿمرقيػاف
فياألمكرالدينيةكمبينانأفميمةالممؾإدارةاألمكرالدنيكيةكمتابعةالرعية،فأمرمرقيػافبنفيػو
كحرمانومفمنصبوفيالبطريركيةبعدأفضربكخمعلوضرسافكنتفتلحيتومػفقبػؿالممػؾ

                                                             

.489-4/460(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج1)
.1،088(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
.974(مختارالصحاح،الرازم،ص3)
.4/491(دستكرالعمماء،األحمدنكرم،ج4)
،التيانكم،ج9/96ج(الممؿكالنحؿ،الشيرستاني،5) .4/918؛كشاؼاصطبلحاتالفنكفكالعمـك
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دكامرقيػافالنصارلإلىيعقكبيةكممكانية،كالممكانيةىػـمػفأيػكزكجتو،كمنذذلؾالمجمعانقسـ
كاليعقكبيةمفأيدكاديسقكرس .(1)ممؾالرـك

الناسكت في حؿ البلىكت مف جزءان أف عمى اعتقادىـ أساس يقـك ،(2)كالممكية
.(3)كالبلىكتمعناهاإللوبمغةالنصارلكالناسكتيقصدبوالطبيعةالبشريةأكاإلنساف

بجس اتحدت العمـ أقنـك كىي الكممة أف الممكانية بناسكتوفيزعـ كتدرعت المسيح د
كمازجتوممازجةالخمرالمبفأكالمبفالماءكاليسمكفالعمـقبؿتدرعوابنابؿالمسيحمعما

،(4)تدرعبوىكاالبفكأفالجكىرغيراألقانيـكمافيالمكصكؼكالصفةمصرحيفبالتثميث
لقرآفالكريـفيقكلوتعالىكيزعمكفأفاألبكاالبفكركحالقدسإلوكاحدلذلؾأشارإلييـا

َ ثَانُِث ثاََلثَح  يدحضمزاعميـ ٌ  ّللا  ٍَ قَانُٕا إِ ن قَْذ َكفََش ان ِزٚ
(5).

فمريـكلدتإلييانأزليافيطمقكف كيزعمكفأفعيسىقديـأزليجاءمفقديـأزليكا 
كردفياإلنجيؿ عمىاكعمىالمسيح!مستشيديفبما كالنبكة مفذكراألبكاالبفاألبكة

،(6)حيثقاؿالمسيح:"إنؾأنتاالبفالكحيد،كحيثقاؿلوشمعكفالصفاإنؾابفاحقا"
عمىالناسكتكالبلىكت القتؿكالصمبكقع المسيحناسكتكميالجزئيكأف كيزعمكفأف

،كأطمقكالفظ(8)،كأفالقتؿكالصمبكصبلإلىالبلىكتباإلحساسكالشعكرالبالمباشرة(7)معان
.(9)االبفعمىعيسى،كلفظاألبعمىاتعالى

كالركحمعان، كالحشريككفبالجسـ أفالميعاد الممكانية لمفرقة كمفالمعتقداتالدينية
كأفالجسـفياآلخرةيستمتعبالمأكؿكالمشربكالنكاحكغيرىامفاألمكرفيـيتشابيكفمع

أ كما األمكر، تمؾ في لحـالمسمميف كيأكمكف يختتنكف، ال الممكانية بعضمذاىبالفرقة ف
الميتة،كماأفالممكانيةيطيعكفالبابابطريرؾركماكيقدسكنو،كاليجرؤكفعمىمخالفةأكامره

                                                             

.080-1،088(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.46/960(صبحاألعشى،القمقشندم،ج2)
.9/801(المعجـالكسيط،مصطفىكآخركف،ج3)
.46/960؛صبحاألعشى،القمقشندم،ج4/994(الممؿكالنحؿ،الشيرستاني،ج4)
.66دة:(المائ5)
.46/989؛صبحاألعشى،القمقشندم،ج4/994(الممؿكالنحؿ،الشيرستاني،ج6)
.46/989(؛صبحاألعشى،القمقشندم،ج4/994(الممؿكالنحؿ)ج7)
الكتاب،ابفعادؿ،ج44/974(مفاتيحالغيب،الرازم،ج8) .6/446؛المبابفيعمـك
.9/16(أبكاراألفكار،سيؼالديفاآلمدم،ج9)
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تركععمىاألرضكتقبؿقدمي تمتقيبالبابا فيكمقدسعندىـككانتممكؾالنصارلعندما
إال .(1)ابابذلؾإذاأمرىاالبالباباكالتقـك

الكاثكليؾ اليـك تسمى النصارل(2)الممكانية غالبية كيشكمكف كرسي(3)، كمقر ،
،(4)البطريركيةالممكانيةيكجدفيمدينةركما،كيطمؽعمىالبطريرؾالمسئكؿعنيـلقبالبابا

ىك ىكمحمؿكما النصارلالممكانية،فيكيقررما كىكمسئكؿعفكؿاألمكرالدينيةعند
فيشريعتيـفيكمفيمجئكفإليوفياألمكرالدينيةمح .(5)ـر

 الطائفة الثانية: اليعاقبة 

أشيركأكثرفرؽالنصارلالتيكانتمتكاجدةفيمصر،فقدظيرتتمؾالفرقةإحدل
خمقيدكنية مجمع ميبلدم(6)بعد كخمسيف ككاحد أربعمائة عاـ عقد الذم ذلؾ(7)، عف كنتج ،
يأدلإلىانقساـالنصارلإلىفرقتيفرئيسيتيفىماالممكانيةأتباعالممؾالمجمعخبلؼمذىب

.(8)مرقيافكاليعقكبيةأنصارديسقكرسبطريرؾاإلسكندرية

يعكدأصؿاليعقكبيةإلىالراىبأفتيشيكسالذمعاشفيالقسطنطينية،كآرائومبنية
المسيحغيرمساكمألجسادنا،كأفالمسيح ذكطبيعةكاحدة،كأنوقبؿعمىأساسأفجسد

كاحد .(9)التجسدكافذكطبيعتيف،كلكفبعدالتجسدأصبحطبيعةكاحدةكأقنـك

فبلبيانكس، القسطنطينية بطريرؾ قبؿ مف كمحاربتو لعنو إلى أدت أفتيشيكس آراء
ممؾ فدعا بو؛ القسطنطينية بطريرؾ فعمو ثاكدكسيكسما الرـك ممؾ أفتيشيكسإلى فاشتكى

ـلعقدالمجمعالثانيمفمجمعاتالنصارلفيأفسس؛فاجتمعالبطارقةكمنيـديسقكرسالرك
كبعض ركما بطريرؾ عف كممثميف المقدس كبيت أنطاكية كبطريرؾ اإلسكندرية بطريرؾ

أفتيشيكس آراء اإلسكندرية بطريرؾ ديسقكرس فأيد األساقفة، الرـك ممؾ كأيد صحتيا كأقر
                                                             

.46/989(صبحاألعشى،القمقشندم،ج1)
.1/9611؛زىرةالتفاسير،أبيزىرة،ج47/60(التحريركالتنكير،ابفعاشكر،ج2)
.1/190(تفسيرالسمعاني،السمعاني،ج3)
.1/901(صبحاألعشى،القمقشندم،ج4)
.1/116،جسابؽالمصدرال(5)
.080-1،088(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)
.48/6(مكسكعةتاريخاألقباط،شنكدة،ج7)
.1،080(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ8)
.4/460(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج9)
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د ذىبإليو فيمدينةثاكدكسيكسما فانتشرمذىبديسقكرسكخاصة يسقكرسكأفتيشيكس،
.(1)اإلسكندريةكمصر

أيدكاما110ككافعددأعضاءالمجمعالذمعقدعاـ ـمئةكخمسكثبلثكفأسقفان
مذىب كأتباع أصحاب عمى فأطمؽ كاحدة طبيعة ذات عيسى بأف أفتيشيكس الراىب قالو

ك المكنكفيزية اسـ كديسقكرس كاحدةأفتيشيكس طبيعة ذات المسيح تسمى(2)معناىا كالتي ،
.(3)الكنيسةالسريانيةاألرثكذكسية

فاجتمعتعندهاألساقفة؛ ثاكدكسيكسأصبحمرقيافممؾالرـك كبعدمكتممؾالرـك
أفسسمف مدينة في الثاني المجمع في اإلسكندرية ديسقكرسبطريرؾ فعمو ما إليو كاشتككا

لمراىبأفتيشيك يجتمعتأييده بأف مرقياف فأمر دينيـ، عمييـ ديسقكرسأفسد فعمو ما سكأف
فيأمرأفتيشيكسكديسقكرسفاجتمع لينظركا جميعالبطاركةكالقسكسفيمدينةخمقيدكنية؛

أسقؼ كثبلثكف خمقيدكنية(4)ستمائة مدينة النصارلفي مجامع مف الرابع المجمع كعقد ،(5).
بلفجميعالقراراتالتيصدرتعفالمجمعالثانيفيأفسسكانتأىـنتائجذلؾالمجمعبط

كتعرضديسقكرسلمنفيكالمعفكلعفمفأيده،كعزلكهمفمنصبوبالبطريركيةككصفكهبالكافر
.(7)،كبعدعقدمجمعخمقيدكنيةانقسـالنصارلإلىقسميفممكانيةكيعاقبة(6)كالممعكف

عمى .(8)أفالمسيحجكىركاحدكطبيعةكاحدةأساسجكىرعقيدةفرقةاليعاقبةيقـك
،(9)كاليعاقبةعدةمذاىبمنيـمفقاؿأفالمسيحىكاتعالىكقالكاباألقانيـالثبلثة

عاداإللوكقاـرثبلثةأياـدكفإلويدبرشؤكنوثـكأفاإللوصمبكماتكقتؿ،كأفالككفاستم
.(10)مفحممتبومريـ،تعالىاعمايقكلكفكماكاف،لكنورجعمحدثان،كأفاتعالىىك

                                                             

.489-4/460(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج1)
.96(الفركؽكالمذاىبالمسيحية،رستـ،ص2)
.981(العقائدكاألدياف،صالح،ص3)
.489-4/460(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج4)
.1،088(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)
.481-4/486(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج6)
؛المكاعظكاالعتبار،4/694؛الكامؿفيالتاريخ،ابفاألثير،ج4/490(التنبيوكاإلشراؼ،المسعكدم،ج7)

.1،080المقريزم،ـ
.74(تاريخاليعقكبي،اليعقكبي،ص8)
.9/64(الممؿكالنحؿ،الشيرستاني،ج9)
األندلسي،ج10) .4/18(الفصؿفيالممؿكاألىكاءكالنحؿ،ابفحـز
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.(2)،فأصبحاإللوىكالمسيح(1)كمنيـمفيزعـأفالكممةتحكلتلحـكدـباالتحاد
كزعـبعضيـأفاظيرفياإلنساففأصبحناسكتالمسيحمظيرحؽالعفطريؽ

بؿاصبحىكىككمثاؿكأف الكممة، يقاؿظيرالممؾحمكؿجزءفيو،كالعفطريؽاتحاد
عمىصكرةإنساف،كالشيطافعمىشكؿحيكاف،كأغمباليعاقبةيزعمكفأفعيسىجكىركاحد
كاحدإالأنومفجكىريفكطبيعةمفطبيعتيف،كىماجكىراإللوالقديـكجكىراإلنساف كأقنـك

كا حدكىكالمحدث،كىكالمركبتركيبكماتركبالنفسعمىالبدففأصبحجكىركاحدكأقنـك
كموإنسافككموإلوكالفحـالذميمقىفيالنارفنقكؿصارتالفحمةنارا،كالنقكؿأصبحت
االمتزاج كاتحدتعبر الكمي، الجزئيال اإلنساف اتحدتمع الكممة أف كزعمكا فحما، النار

الثانيال أفاألقنـك المحدثإال مع يجبأاليتحد القديـ أف كأجمعكا كممةكالتدرعكالحمكؿ،
.(3)اتحدتخبلفانعفكؿاألقانيـ

كزعـبعضيـأفمريـأنجبتإليانكأفالقتؿكالصمبكقععمىالجكىر،كزعـالبعض
يعبرالماءعبرالقنكات،كالذمظير بؿعبرتكما اآلخرأفالكممةلـتأخذمفمريـشيئا

ع كالقتؿكالصمبكقع كالخياؿ، األعيففيك مفشخصالمسيحفي مىالخياؿكىؤالءمنيا
أفالكممةكانت أفاإللوصمبمفأجؿالخبلصليـ،كزعمكا أطمؽعمييـاإلليانيةكزعمكا
تدخؿجسدالمسيحأحيانافتحدثالمعجزاتمفإحياءالمكتىكشفاءالمرضى،كتفارقوأحيانان

.(4)فيرجععميواأللـكالكجع
عمىالركحفقطدكفالبدفمففرحكمفمعتقداتاليعاقبةأفالبعثكاآلخرةمقتصرة

كراحةكسركركاليكجدمأكؿكالمشربكالنكاح،كبعضفرؽاليعاقبةيختتف،كاليأكمكفلحكـ
.(5)الحيكاناتإالبعدالتذكية



                                                             

؛المختصرفيأخبارالبشر،أبك9/69؛الممؿكالنحؿ،الشيرستاني،ج498(تمييداألكائؿ،الباقبلني،ص1)
.46/984؛صبحاألعشى،القمقشندم،ج4/66ريخابفالكردم،ابفالكردم،ج؛تا4/491الفداء،ج

ج2) الشيرستاني، كالنحؿ، الممؿ ج9/69( الفداء، أبك البشر، أخبار في المختصر ابف4/491؛ تاريخ ؛
.46/984؛صبحاألعشى،القمقشندم،ج4/66الكردم،ابفالكردم،ج

.46/984حاألعشى،القمقشندم،ج؛صب9/64(الممؿكالنحؿ،الشيرستاني،ج3)
.9/69(الممؿكالنحؿ،الشيرستاني،ج4)
.46/989(صبحاألعشى،القمقشندم،ج5)
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 في  اليعاقبة ينتمكف(1)فمسطيفتركز األقباط فغالبية كمصر كالحبشة النكبة كببلد ،
،(3)يعاقبةفيالعراؽكتكريتكشبوالجزيرةالعربيةكاألرمفيعاقبة،كانتشرال(2)لطائفةاليعاقبة

.(4)كماسيطراليعاقبةعمىكرسيالبطريركيةفيأنطاكيةكفياإلسكندرية

آراءمختمفة باليعاقبةأكاليعقكبيةكظيرتعدة اختمؼالنصارلحكؿسببتسميتيـ
كاف األكؿ اسمو اإلسكندرية بطريرؾ ديسقكرس أف كرسيمنيا: يتكلى أف قبؿ يعقكب

البطريركية،فقدكافيراسؿأتباعوكأصدقائوبأفيتمسككابأمانةالمنفييعقكب،كقيؿأنيـسمكا
يعاقبةنسبةإلىتمميذديسقكرسكاسمويعقكبكالذمكافيراسؿأصدقائوكىكمنفيعفطريؽ

.(5)تمميذهيعقكب

ساكيرسبطريرؾأن تبلميذ ككافيعتنؽمذىبديسقكرسكقيؿأفيعقكبأحد طاكية
ساكيرسيرسؿيعقكبإلىالنصارللكييتمسككابمذىبديسقكرسبطريرؾاإلسكندريةفكاف

كنسبةإلىذلؾالتمميذيعقكبسمكايعاقبة،كقيؿأفيعقكبكافرجؿنصرانيمتديفيكثرمف
البراذعفأطمؽعميويعقكب،كيرتدمخرؽ(7)ككافراىببمينةالقسطنطينية(،6)العبادةكالزىد

أتباعو عمى يطمؽ فأصبح البمداف كؿ لمذىبديسقكرسفي يدعك البراذعي ككاف البراذعي
.(8)اليعاقبة،كيقاؿليعقكبيعقكبالسركجي


 الطائفة الثالثة: النسطورية

نسطكر أنصار ألنيـ النسطكرية؛ عمييـ كأطمؽ النصارل، فرؽ مف فرؽ النسطكرية
القسط نسطكر(9)نطينيةبطريرؾ رؤية تقـك كلدت، نما كا  اإللو تمد لـ مريـ أف عمى الدينية

                                                             

.46/989،جصبحاألعشى،القمقشندم(1)
.46/989،جسابؽال(المصدر2)
.4/411(مركجالذىب،المسعكدم،ج3)
.4/469(التنبيوكاإلشراؼ،المسعكدم،ج4)
ك5) التنبيو ج(  المسعكدم، ج4/469اإلشراؼ، القمقشندم، المكاعظكاالعتبار،46/984؛صبحاألعشى، ؛

.1،080المقريزم،ـ
.1،080؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ46/984(صبحاألعشى،القمقشندم،ج6)
.46/984(صبحاألعشى،القمقشندم،ج7)
.1،080(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ8)
.4/417لتاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج(ا9)
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ابنافإحداىماااللوالمكلكدمفاألب،كاإلنسافالمكلكدمفمريـ،أماإلنساف!،كزعـأنويكجد
.(2)،فاإللولـيمداإلنسافبؿكلداإللو(1)أفمريـىيكالدةالمسيحاإلنساف

المسيحمتحدمعاالبفبالمحبة،فتسميتوباإللوكابفاإللوليستكأفاإلنسافالمسمىب
.(3)حقيقيةكلكفبالمكىبةكالكرامةفيككأحداألنبياء

الخميفة زمف ظير الذم نسطكر أتباع إلى تنسب النسطكرية أف الشيرستاني ذكر
صاحباأل أفاكاحد نسطكر كزعـ  اإلنجيؿحسبرؤيتو، كفسر قانيـالعباسيالمأمكف،

الكممة كأف عمىالذاتكالىيىك، ليستزائدة األقانيـ كتمؾ كالحياة، كالعمـ الكجكد الثبلثة
اتحدتبجسدعيسىليستعفطريؽاالمتزاجكالعفطريؽالظيكرية،كلكفكإشراؽالشمس

تؿفيككةعمىبمكرة،كأفاإللوكاحدالجكىرليسمركبابؿبسيطككاحد،كيزعـنسطكرأفالق
،أمأفنسطكرنادل(4)كالصمبكقععمىناسكتوالعمىالىكتوألفاإللوالتصيبواآلالـ

بأفطبيعةالمسيحالبلىكتيةمنفصمةعفطبيعتوالناسكتية،كبذلؾأنكرألكىيةالمسيحكلكنو
.(5)ظفأفالمسيحفكؽالبشربكراماتوكمباركتومفاإللو

بطاركةاإلسكندريةكأنطاكيةكركما؛فعقدكااجتماعأثارتأفكاركآراءنسطكرحفيظة
منو تبرؤكا ال كا  أفكاره عف بالعدكؿ كيقنعكه كيحاجكه ليناظركه نسطكر أفكار خاصلمناقشة

،فعقدالمجمعالثالثلمنصارلفيمدينةأفسسكاجتمعالبطاركةكمعيـمئتيف(6)كلعنكهكنفكه
.(7)مفاألساقفة

 أنطاكية بطريرؾ ذلؾتأخر يحضر لكي لنسطكر؛ كأرسمكا المجمع، حضكر عف
أفمريـ االجتماعفمـيحضر،فاتفؽالحاضركففيالمجمععمىلعفنسطكركنفيو،كأقركا
مقالة أبطمكا أنيـ أم األقنـك في متكحد بطبيعتيف المسيح كأف إلو، المسيح كأف اإللو، كالدة

.(8)نسطكرفيالمسيحكأمو
                                                             

األندلسي،ج4/417(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج1) .4/18؛الفصؿفيالممؿكالنحؿ،ابفحـز
األندلسي،ج74(تاريخاليعقكبي،اليعقكبي،ص2) .4/18؛الفصؿفيالممؿكالنحؿ،ابفحـز
.4/417ج(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،3)
.1،4999؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4/996(الممؿكالنحؿ،الشيرستاني،ج4)
.614(عقائدأىؿالكتاب،الديسي،ص5)
.416-4/417(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج6)
.74(تاريخاليعقكبي،اليعقكبي،ص7)
.416-4/417(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج8)
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فيإلىمصركأقاـفيصعيدمصرفيمدينةاسميااخميـعاشنسطكربعدالنتكجو
نشرمذىبنسطكرعف مكتو كبعد تسمىسقبلف، فدفففيقرية مات، سبعسنكاتثـ بيا

،كقبادابففيركزممؾالفرسالذمأسسالمذىبالنسطكرم(1)طريؽبرصكماأسقؼنصيبيف
.(3)،كخراساف(2)المكصؿكالفراتكالجزيرةبالمشرؽ،ثـانتشرتالنسطكريةفيالمشرؽكالعراؽك

تؤمف(4)ذكراليعقكبيأفنسطكرىربإلىالعراؽكليسمصرك بعضالنسطكرية ،
.(5)بالقضاءكالقدرخيرهكشره

 الطائفة الرابعة: المرقولية )المرقيونية( 

في،كمرقيكفكافابنانألحداألساقفة(6)ىيفرقةمففرؽالنصارل،كىـأتباعمرقيكف
،كمفخبلؿالبحثتبيفلمباحثةبأفىناؾاختبلفاتكغمكضبيفالمؤرخيفكالباحثيف(7)حراف

كلكنيـ(،8)حكؿماىيةالمرقكنية،فالشيرستانيكالمقريزماتفقكابأفالمرقكنيةإحدلفرؽالثنكية
 مجكسية فرقة أنيا صالح القادر عبد المعاصر الباحث يرل معتقداتيا، حكؿ متأثرةاختمفكا

.(9)بأفكارالديفالمسيحي

ركمالشيرستانياألسسالتينشأتعميياأفكارالمرقكليةفييترلأفالعالـتككفك
المعدؿ كىك ثالثان أصبلن الفرقة تمؾ كأثبتت كالظممة، النكر كىما متنافريف أزلييف إلييف بفعؿ

أقؿمرتبةمفالنكركأعمىمفمرتبةالظممة،كىك سبباالمتزاج،كأفالعالـالجامع،كىك
كمنيـمفقي ؿأفاالمتزاجكافبيفالظممةكالمعدؿخمؽمفكراءذلؾاالمتزاجكاالجتماع،

                                                             

ج1) البطريؽ، بف سعيد المجمكع، التاريخ ج4/418( المسعكدم، كاإلشراؼ، التنبيو في4/490؛ الكامؿ ؛
.4/449التاريخ،ابفاألثير،ج

.4/418(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج2)
األندلسي،ج3) .4/18(الفصؿفيالممؿكالنحؿ،ابفحـز
.74(تاريخاليعقكبي،اليعقكبي،ص4)
.4/996(الممؿكالنحؿ،الشيرستاني،ج5)
.149(الفيرست،ابفالنديـ،ص6)
.4/906؛الكامؿفيالتاريخ،ابفاألثير،ج4/444(التنبيوكاإلشراؼ،المسعكدم،ج7)
.1،4994؛المكاعظكاالعتبار،ـ9/10(الممؿكالنحؿ،الشيرستاني،ج8)
.911(العقائدكاألدياف،ص9)
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كؿفأرسؿالنكرإلىالعالـالممتزجركحامسيحيةىيركحاكابنورفقابالعالـ؛ليخمصومف
.(1)سكءكمفأفعاؿالشياطيففمفاتبعالنكرنجاكمفخالفوىمؾ

ابفعبرمكالمقريزمأفمرقيكفادعىبأفىناؾثبلثآليةىـالصالحكالطالحذكرك
كالعادؿ،كأفالعادؿظيرتأفعالوفيالطالحفخمؽالعالـ،فعندماكجدالصالحانجذابالعالـ
فأثار باإلنجيؿ، التكراة كنسخ فجاء الصالح، أبيو الىعبادة العالـ ليدعك ابنو أرسؿ لمطالح

إلىعبادةالعا قيامومفالمكتجمعالناسككجييـ كمكنيـمنوفقتمكه،كبعد عميو دؿعباده
أبيو،كيركمابفعبرمأفتمؾماىيإالخرافاتلمرقيكف،الذمدعتواألساقفةلمعدكؿعما

.(2)يدعكإليومفخرافاتإالأنورفضفقامكابمعنوكنفكه

ا تدعيأف المرقكلية كأفنقكؿيركلالمقريزمبأف امفبابالرحمة، ابف لمسيح
كليمة(3)إبراىيـخميؿالرحمف حكليـكؿيـك .(4)،كيزعـالمرقكليةبأفالمسيحيحـك

ذكرالمقريزمفيكتابوالعديدمففرؽالنصارل،كلكفأشيرفرؽالنصارلالتيكانت
بعضفرؽالنصارلالتيسائدةفيمصرىيالممكانيةكاليعقكبيةكالنسطكرية،باإلضافةإلى

المقريزم،كيبدكأفتمؾالفرؽكانتعبارةعفأقمياتمثؿالمرقكلية،كالمرايمةالذيف ذكرىا
،كالبكذعانيةالتيتزعـأفعيسىىكمف(5)يزعمكفأفمريـكابنياعيسىإلييفمفغيرا

.(6)سيحشرالمكتىمفقبكرىـكيحاسبيـ

حثةأثرافيكتبالتاريخاإلسبلميحتىفيكتبالمؤرخيفتمؾالفرؽلـتجدلياالبا
النصارلربمايعكدذلؾلقمةأتباعياأكالندثارىاكاختفاءأثرىا.





                                                             

.9/16نحؿ،الشيرستاني،ج(الممؿكال1)
.1،084؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4/69(تاريخمختصرالدكؿ،ابفعبرم،ج2)
.1،084(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
.1،084،ـسابؽ(المصدرال4)
.1،084(المصدرنفسو،ـ5)
.1،4996(المصدرنفسو،ـ6)
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  المبحث الثاني:
 بطاركة مصر في العصر اإلسالمي



فكافالقرآفكضعتالشريعةاإلسبلمية أسسالتعامؿمعأصحابالدياناتاألخرل،
النبك كالسنة التيالكريـ األسس كمف اآلخريف، مع عبلقاتيـ يحدد الذم الدستكر بمثابة ية

ارتكزتعمييامبادئاإلسبلـاحتراـاألديافكخاصةرجاؿالديف،فالمسمميفلـيفرضكاالجزية
،فقدفأكصىأبيبكرالصديؽيزيدبفأبيسفيافأثناء(1)عمىالرىبافاحترامانلرجاؿالديف

إلىالش كالتسييرجيشو كالمريضا، كبيرا، كالشيخا كالامرأة، صبيا، "التقتمكا لو: قائبلن اـ
 ،فقدكضعاإلسبلـمساحةميمةفيتشريعاتوالحتراـرجاؿالديفمفأصحاب(2)راىبا..."

.الدياناتاألخرل

 أواًل: البطريركية مفيوميا وشروطيا وواجباتيا وطرق تعيين البطريرك:
 مفيوم البطريرك:  -1

بطرؾكممةتعنيرئيساألساقفة،كىيكممةمعربةعفالكممةاليكنانيةباتيرارخكسال
الرئيس األب الكنسية(3)كمعناىا سمطة في اليـر رأس يمثؿ كاف مصر في كالبطريرؾ ،

،كرئيسرؤساءاألساقفة،كيعداألسقؼ(4)فالبطريرؾىكالمسئكؿالدينياألعمىعندالنصارل
،كالبطريركيةكممة(6)كةحسبمعتقداتالنصارليعدكفنكابالمسيحكرسمو،فالبطار(5)األكؿ

ركما أنطاكية، بيتالمقدس، اإلسكندرية، كىي األربعة البطاركة فكؿ(7)تطمؽعمىكراسي ،
ليا تتبع التي األماكف عمى دينية سمطة ليا دينية(8)بطريركية مسيحية خبلفة بمثابة فيي ،

                                                             

.467-461(الخراج،أبييكسؼ،ص1)
ج2) كغيرىما، كالكبير الرىباف مف فيو قتاؿ ال مف ترؾ باب البييقي، البييقي، سنف )0 رقـ416/ :

.48419الحديث:
.40(المجمكعالصفكم،ابفالعساؿ،ص3)
.4/694(لسافالعرب،ابفمنظكر،ج4)
.4/74؛المعجـالكسيط،مصطفىكآخركف،ج40(المجمكعالصفكم،ابفعساؿ،ص5)
.40لمجمكعالصفكم،ابفعساؿ،ص(ا6)
.99،صسابؽ(المصدرال7)
.4/946(معجـالمغةالعربيةالمعاصرة،عمر،ج8)
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الم الديف حماية كدعكةميمتيا كتطبيقيا، النصرانية الشريعة مبادئ عمى كالحفاظ سيحي،
،كأطمؽعمىبيتالبطريرؾاسـقبليةكىيمركزالبطريرؾ(1)النصارلإلىااللتزاـبتعاليميا
.(2)بالدارالبطريركيةفياإلسكندرية

 الشروط التي يجب توافرىا في البطريرك:  -2

يرؾأفيككفعادالنكعالمانفيالديفالنصراني،أىـالشركطالتييجبتكفرىافيالبطر
كالحكاس العقؿ سبلمة إلى باإلضافة كالتصرؼ، التدبير كحسف كحنكة كرأم صاحبحكمة
عقد مف يتمكف حتى األمراضالمعدية مف كخمكه ميامو، تأدية مف تمكنو التي كاألعضاء

ش كقدرتوعمىإدارة عمىأحد، ؤكفكمصالحالنصارلفياالجتماعاتدكفأفيشكؿخطران
.(4)معركؼباألمانةككثرةالعمـكحسفالتديف،أفيككفبتكالن(3)كافةالظركؼ

 طريقة تعين بطريرك اإلسكندرية : -3

 حنانياأكؿ اسمو قبؿمرقصاإلنجيمي مف اإلسكندرية فيمدينة  تعينو بطريرؾتـ
يةعيفمعواثنتيعشرقسيسكيقاؿأنانيك،كعندمانصبومرقصاالنجيميبطريرؾلئلسكندر

كأكصاىـفيحالةكفاةحنانياأفيختاركاكاحدانمفاالثنتيعشربطريرؾجديدلئلسكندرية،
ثـيختاركارجؿفاضؿليككفقسيسجديدبدؿالقسالذمأصبحبطريرؾ،بحيثيككفعدد

فأصبحتتمؾال اثنتيعشراليزيدكفكالينقصكفعفذلؾالعدد، معتمدةالقساكسة طريقة
بطريرؾاإلسكندرية االثنتيعشر(5)الختيار القساكسة عمى البطريرؾمقتصرا تعيف استمر ،

البطريرؾاإلسكندركس اإلسكندرية(6)حتىزمف لمدينة البطريرؾالتاسععشر كىك فبعد(7)، ،
يأفانفيتعيفالبطريرؾكىسابقـأبطؿاإلسكندكرسالطريقةالمعتمدة691عقدمجمعنيقة

القساكسةاالثنتيعشر،كجعؿشرطتعيفالبطريرؾأفيجتمعيقتصرتعييفالبطريرؾمفقبؿ
رجبلن صالحانمفأمبمد،أكمفالقساكسةاالثنتيعشرأكمفغيرىـفبلاألساقفةكيختاركا

                                                             

.96(المجمكعالصفكم،ابفعساؿ،ص1)
.8/661؛تكممةالمعاجـالعربية،دكزم،ج81(تاريخالبطاركة،يكساب،ص2)
.96(المجمكعالصفكم،ابفالعساؿ،ص3)
.4/08طاركة،ابفالمقفع،ج(تاريخالب4)
.1،061؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4/01(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج5)
.4/01(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج6)
.4/11(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج7)
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فأصبح بطريرؾلممدينة، كيعينكه  عمييـ، حكران فييككفاختياره كميـ األمرمنكطباألساقفة
.(1)سابؽاختياربطريرؾاإلسكندريةكليسمقتصرانعمىاالثنتيعشركماكافبال

األغمبية برأم يؤخذ سيختاركنو الذم البطريرؾ شخصية حكؿ األساقفة اختمؼ ذا كا 
عمىشخصتكفرتفيوكؿالشركطال(2)منيـ اتفقكا ذا كا  ةكاعتذرذلؾالشخصعنيا،سابق،

لـيكفغير ذا ،كماحدثمعالبطرؾ(3)هأحؽبيامنوكجبتعينورغماعنويختاركاغيرهكا 
.(5)،حيثتـاجبارهعمىتكليكرسيالبطريركية(4)قسماالبطرؾالرابعكاألربعيفلئلسكندرية

ذاقػػدـمرشػػحيفاثنػػيفكاحػػدذكعمػػـغزيػػركاآلخػػرلديػػوالقػػدرةعمػػىإدارةالبطريركيػػة كا 
ذاتعػػػادؿاثنػػػاففػػػيبحنكػػػةاختيػػػرمػػػاىػػػكأنسػػػبلمكضػػػعكالعصػػػر الػػػذميعيشػػػوالنصػػػارل،كا 

االختيػػارتجػػرلقرعػػةبيػػنيـ،كاألفضػػؿأفيػػتـاختيػػارثالػػث؛ألفتعادليمػػايعػػدتجػػريحليمػػا،كال
ذاأكصػػػىبطريػػػرؾألحػػػداألسػػػاقفةبػػػأفيػػػتـ يجػػػكزأفيكػػػكفىنػػػاؾبطريػػػركيفلكرسػػػيكاحػػػد،كا 

طريقػػةالدارجػػةكتسػػتخدـكصػػايتولمتػػرجيحاختيػػارهبعػػدهاليعمػػؿبكصػػايتو،بػػؿيػػتـاالختيػػاربال
،كػػػذلؾذكػػػرتالمصػػػادرالنصػػػرانيةطريقػػػةمختمفػػػةالختيػػػاربطريػػػرؾاإلسػػػكندريةكتمػػػؾ(6)فقػػػط

الطريقػػػةالتػػػياختيػػػرفييػػػايكحنػػػاالبطريػػػرؾالثػػػامفكاألربعػػػيفكىػػػيالقرعػػػةكتتمثػػػؿبقيػػػاـالكينػػػة
فصػمة،ثػـيحضػركفطفػؿبػرئليختػاركاألساقفةبترشيحاسـبطريرؾالػذميريدكنػوفػيأكراؽمن

الختيػػػاركرقػػةمػػػفتمػػػؾاألكراؽفاالسػػـالػػػذميظيػػػرفػػػيالكرقػػةالتػػػياختارىػػػاالطفػػؿيقػػػععميػػػوا
،كاتفػػػؽالبطاركػػػةكاألسػػػاقفةبعػػػدعقػػػدمجمػػػعنيقػػػةأفاليكػػػكف(7)كيصػػػبحبطريػػػرؾلئلسػػػكندرية

.(8)لمبطريرؾزكجة

ريقةانتخابأكتعيفبطريرؾاإلسكندريةمنذالفتحاإلسبلميلـيتدخؿالمسمميففيط
إالفيحاالتنادرةجدا،كتمؾالحالةالتيأجبرتعبدالعزيزبفمركافلمتدخؿكسببتدخمو
يعكدإلىأنوبعدكفاةالبطريرؾيكحنا؛قاـبعضالكتابالنصارلبالتعاكفمعبعضاألساقفة

                                                             

.07-4/01(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج1)
.91صفكم،ابفالعساؿ،ص(المجمكعال2)
.96،صسابؽالمصدرال(3)
.4/461(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج4)
.491(تاريخابفالراىب،ابفالراىب،ص5)
.98(المجمكعالصفكم،ابفالعساؿ،ص6)
.496(تاريخالبطاركة،يكساب،ص7)
.1،089(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ8)
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كافةاألسلبلنفرادفي كىكاختيارالبطريرؾدكفمشكرة بترشيحجرجةمفسخا اقفة،كقامكا
الثالث،كاتفقكا شماسفألبسكهزمالرىبنةكقدمكهلعبدالعزيزبفمركافمخالفيفكصيةيكحنا
فيمابينيـأفيخدعكاعبدالعزيزبفمركافإفاستفسرمنيـعفالبطريرؾكيدعكفأفيكحنا

رشحو مف كفاتو(1)ىك قبؿ بذلؾ عيدان منيـ كأخذ اكتشؼ(2)، مركاف بف العزيز عبد كلكف ،
بطريرؾ الثالث يكحنا كصية حسب اسحؽ بترشيح كأمر جرجة ترشيح كأبطؿ خدعتيـ

.(3)اإلسكندريةككافتدخؿعبدالعزيزلصالحالنصارلكلمصمحتيـ

احتج البطريرؾالثانيكاألربعيفلئلسكندرية ليككف يكحنا رشحاألساقفة كذلؾعندما
رشحسيمكفليككفبطريرؾأماـكاليمصرعبدالعزيزبفمركاف،فمـيتدخؿأحداألساقفةك

عمىسيمكف أمرىـ فاستقر ليـ ترؾاألمر بؿ الخاصة، فيشؤكنيـ أك اختيارىـ في الكالي
ليـ بطريرؾ أك(4)فاختاركه لمكالة عبلقة كال أنفسيـ النصارل ميمة البطريرؾ اختيار فكاف ،

يارالبطاركةفيمصر،فقدترككامطمؽالحريةلمنصارلفياختيارىـالخمفاءالمسمميففياخت
فتدخؿالمسمميففتدخميـاليتجاكزحدكدالنصحكعرضاالقتراحاتكالتشاكرالختيار(5) ،كا 

الكزيرعميبف  التيعرضيا لمنصارلكتمؾالطريقة التككفممزمة كاقتراحاتيـ البطريرؾ،
مفالنصارلالختيارالبطريرؾالخامسكالستيف،كالتيلـيعمؿبياأحمدعندماتكجوإليوكفد

.(6)النصارلكتجاىمكىا

البطريرؾ باسـ كاليمصر ترشيحبطريرؾأفيخبركا النصارلعند كلكفمفعادة
.(7)الذمأتفقكاعمىاختياره،كيبمغكهباألمراحترامالمكالي

 ميام وواجبات البطريرك:  -4

عال خبيران يككف كبالمجامعأف كباألناجيؿ، الكنيسة، كبتاريخ المسيحي، بالديف مان
المسيحيةكالرسؿ،كالبطاركةالذيفقبمو؛لتككفلديوالقدرةعمىمباشرةمياموكالفصؿفيكافة
األمكرالخاصةبالنصارل،كالقدرةعمىحؿالمشكبلت،كتطبيؽقكانيفالديفالنصراني،كتنفيذ

                                                             

.87ة،يكساب،ص(تاريخالبطارك1)
.4/490(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج2)
.87؛تاريخالبطاركة،يكساب،ص4/490(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج3)
.88-86؛تاريخالبطاركة،يكساب،ص444-4/449(تاريخالبطاركة،يكساب،ج4)
.4/941(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج5)
.9/496،جسابؽ(المصدرال6)
.491(تاريخالبطاركة،يكساب،ص7)
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ؿكاعطائيالمفيستحقكنيادكفتأخيرأكتقصير،كتقميدرجاؿالديففياألحكاـ،كتقديراألمكا
األمكر كمتابعة لتكزيعيا، لؤلمناء الصدقات أمكاؿ كتقديـ بنزاىة، يستحقكنيا التي المناصب
العامةبنفسوكاليقتصرعمىتفكيضيالآلخريف،كأفيككفأمرهشكرلمعغيرهمفرجاؿالديف

فيالعاـالجتماع(1)النصرانيةفبليككفمتفردابرأيوفياألحكاـكالقضايا ،ككافيخصصيـك
.(2)البطريرؾمعاألساقفةكالمطارنة

 ثانيًا: أحوال البطاركة في الخالفة الراشدة:
اعتمدتالباحثةعمىكتابالمكاعظكاالعتبارلممقريزم،كالذميعدأىـمصدرلمعرفة

التاريخيفيمص كتسمسميـ البطاركة،البطارقة تاريخ ككتابو ككذلؾساكيرسابفالمقفع ر،
كتاريخابفالراىب،لكفابفالمقفعكافيقتصرفيكتابوعمىالبطاركةالذيفينتمكفلنفس
طائفتوكىـاليعاقبةكتجاىؿالبطاركةعمىمذىبالممكانيةفمـيذكرىـفيكتابو،أماالمقريزم

فةالتيينتمكفإلييا،لذلؾيعدالمقريزمأكثرحياديةفيفذكرالبطاركةبغضالنظرعفالطائ
كتابو،فقدذكرعمىالترتيبالبطاركةمنذالفتحاإلسبلميكحتىقياـدكلةالمماليؾفبمغعددىـ

.(3)ؾمفاليعاقبةكثبلثةمفالممكيةثمانيكثبلثيفبطر

 اإلسبلمي الفتح قبؿ اليعاقبة أك األرثكذكسييف البطاركة عانى الرـك مف الكيبلت
فتعرض الطائفي، الذيفيعتنقكفنفسديانتيـكيختمفكفمعيـفياالنتماء الكاثكليؾالممكانية
مف الديني مذىبيـ تغير عمى جبارىـ كا  الديني كاالضطياد كالقتؿ كالنفي لمتعذيب اليعاقبة

ؾاإلسكندريةبنياميف؛ممادفعبطرير(4)اليعقكبيةإلىالممكانيةحسبقراراتمجمعخمقيدكنية
الصعيد لمصرمفالفرسإلىديرفيمنطقة استعادتيـ بعد كبقى(5)إلىاليربمفالرـك ،

بالفتح كحيفعمـ ثبلثةعشرعامان،  كأتباعيـ مفقبؿالرـك مطاردان البطريرؾبنياميفىاربان
كزكا(6)اإلسبلميلمصر .(7)ليافيمصر،كتبلمنصارلاألقباطيبشرىـبسقكطدكلةالرـك

                                                             

.98(المجمكعالصفكم،ابفالعساؿ،ص1)
.91،صسابؽالمصدرال(2)
.1،4941(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
.84(تاريخالبطاركة،يكساب،ص4)
.87-4/81(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج5)
.4/88،جسابؽالمصدرال(6)
.4/496؛حسفالمحاضرة،السيكطي،ج89ابفعبدالحكـ،ص(فتكحمصر،7)
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بعدالفتحاإلسبلميلمصرعمـعمركبفالعاصبقصةبنياميفكماحدث؛لوفكتب
ليديرأمكرىاكأمكرطائفتو يمنحوفيواألمفكالسبلـ،كيدعكهلمعكدةإلىالبطريركية؛ لوكتابان

كعاما،كعندماحضرلعمركبفالعاصأبدلعمر46مفاليعاقبة،فعادبنياميفبعدغياب
لمبطريرؾ كبيران كتقديران العاصاحترامان باحترامو،(1)بف المسمميف كأمر إليو كأحسف كأكرمو

في المسيحييف شؤكف دارة كا  الكنائسكاألديرة إلدارة صبلحياتكاممة كمنحو إليو، كاالحساف
مصر سكاف كأسعد بنياميف أسعد مما ميامو، في المسمميف قبؿ مف تدخؿ أم دكف مصر

.(2)كميـالنصارل

الفتح بداية في البطريرؾ كصبلحيات كتحركات تصرفات في المسمميف يتدخؿ لـ
اإلسبلميفقدعادبنياميفلممارسةمياموبكؿحرية،كأرسؿلمنصارلالذيفىربكامفىرقؿ
إلىمذىبيـ إلىالعكدة عمىتغييرمذىبيـ النصارلالذيفأجبركا إلىمصر،كدعا كأعادىـ

يتدخؿ أف شؤكنودكف في كقائدىـ النصارل(3)المسمميف بالبطاركة رحماء المسمميف فكاف ،
الذيفكانكانصارلمثميـ!. فمنحكىـالحريةالدينيةأكثرمفالرـك

لـيتدخؿالمسمميفأكأميرىـباختيارصاحبكرسيالبطريركيةفكافالقساكسة كما
الب يختاركف مف ىـ األقباط كخاصة النصارل اختاركالمصرييف بنياميف كفاة فبعد طريرؾ،

،كذلؾفيكاليةعمركبفالعاصالثانيةعمى(4)النصارلأغاتكفليككفبطريرؾاإلسكندرية
.(5)مصر،كمارسمياموبكؿحرية،فعمرالكنائسكبنيكنيسةمرقصفياإلسكندرية

المسمميففي دكفتدخؿ الصبلحياتالدينية البطريرؾبكافة يتمتع كاف كظيفتوكما
،كاستمر(6)فعيفاألساقفة،مثمماعيفأغاتكفاألسقؼيكحنامسئكالنعفمدينةبأكممياكنائبالو

.(7)عاما47أغاتكففيالبطريركية

                                                             

الراىب،ص1) ابف الراىب، ابف تاريخ ج499( المقفع، ابف البطاركة، تاريخ كاالعتبار،4/88؛ المكاعظ ؛
.1،006المقريزم،ـ

.4/88(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج2)
.4/80،جسابؽالمصدرال(3)
.4/499،جالمصدرنفسو(4)
.1،008(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)
.4/499(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج6)
.499(تاريخابفالراىب،ابفالراىب،ص7)
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  ثالثًا: أحوال بطاركة اإلسكندرية في الخالفة األموية:
فيكتابوتكلىيكحناالثالثبطريركيةاإلسكندرية،كلـيشرالمقريزمبعدكفاةأغاتكف

.(1)إلىيكحنا،لكفابفالمقفعأشارإليو

البطريرؾ العزيزبفمركافسجف كصؿكاليمصرعبد عندما أنو ذكرابفالمقفع
استقباؿ بالغركركالتكبركرفضو الذيفكصفكه النصارلالممكانية بسببكشاية الثالث؛ يكحنا

لمبطريرؾلـتكفإالبفعؿنصارلكاليمصرالجديدعبدالعزيزبفمركاف،أمأفاالساءة
مثميـ،لكفالكاليعندماعمـحقيقةيكحناالبطريرؾكتعرؼعميوأطمؽسراحو،كسجفمففتنكا

،كأصبحمحبكبانعندكاليمصرعبد(2)عنو،كدعاسكافالمدينةإلىاحتراـالبطريرؾكتقديره
مرضالنقرسحزفعميوكاليمصرالعزيز،فعندماأصيبيكحناالثالثبطريرؾاإلسكندريةب

كصكلو بعد أنو إال اإلسكندرية إلى كحممو لعبلجو كفدا إليو كأرسؿ مركاف؛ بف العزيز عبد
كعندمابنىعبدالعزيزبفمركافمدينةحمكافخصصفيالمدينةكنيسة،(3)لئلسكندريةتكفي

.(4)خاصةلبطريرؾاإلسكندريةيكحناالثالثىككاألساقفةالذيفمعو

أثناءفترةالغبلءالتيمرتبيامصركافيكحناالثالثيكزعاليباتكالمساعداتعمى
الفقراءكالمساكيفمفالنصارلفيظؿالحكـاالسبلمي،كذلؾيدؿعمىأنوحتىفيفترات
الغبلءكالمحفكالمجاعاتلـيتدخؿالمسمميففيأكائؿعيدىـبماعندالنصارلمفأمكاؿفمـ

اإلدارميصادرك التنظيـ حرية ليـ ترككا بؿ المسمميف، إلطعاـ يقاسمكىـىا كلـ الخاصبيـ
.(5)أمكاليـ

استمرالبطاركةفيممارسةمياميـبكؿحريةفيمصرفيعصرالخبلفةاألمكية،
فبعدكفاةيكحنااختيراسحؽكىكمفمدينةشبراليككفبطريرؾاإلسكندريةفتمكفمفممارسة

.(6)حريةكرمـكنيسةمرقصكجددبنائيامياموبكؿ

                                                             

.1،008(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.497--4/491(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج2)
.4/496(المصدرنفسو،ج3)
،ج(تاريخالكنائسك4) .4/77األديرة،أبكالمكاـر
.499(تاريخابفالراىب،ابفالراىب،ص5)
.87؛تاريخالبطاركة،يكساب،ص4/490(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج6)
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لكفبطريرؾاإلسكندريةإسحؽحاكؿالتدخؿفيالشؤكفالسياسيةلمدكلةكالتيىيمف
المسئكليفالمباشريفعفالدكلة،فتصرؼإسحؽبشكؿيؤثرعمىمكازيفالقكلمياـالمسمميف

بإرساؿالكتبسران حيثقاـ فيمصر، اإلسبلمية أمفالدكلة كممؾكييدد إلىممؾالحبشة
النكبةليصمحبينيـكينييالخبلفاتالتيكانتقائمةبيفالطرفيف،كبذلؾيككفالبطريرؾقد
الدكلة عف المسئكليف المسمميف القادة مياـ في كتدخؿ كبطريرؾ إليو المككمة المياـ تجاكز

يعدخيانةلمدكلة،كعندماعمـعبدا لعزيزبفمركافأرادقتمو،المتكاجدبيا،فتصرفوقانكنيان
لكالتدارؾبعضالكتابالنصارلذلؾالخطأالفادح،فقامكابتبديؿالكتبالتيأرسمياإسحؽ
بكتبأخرل،كأخبركاعبدالعزيزبفمركافعنيافأرسؿإليياالجنكدليقبضكاعمييـفكجدالكتب

العز عبد لكف الخيانة، تيمة مف البطريرؾ تبرأ التي بكسرالمزيفة الحادثة تمؾ بعد أمر يز
.(1)الصمبافكاألكانيفيجميعمناطؽكمدفمصر

بعدكفاةإسحؽعيفسيمكفالسريانيبطريرؾلئلسكندريةفتعرضلبلغتياؿمرتيفعف
طريؽكضعالسـلومفقبؿبعضأعدائومفاألساقفةلكنونجامفتمؾالمحاكلتيف،كعندما

.(2)حاكلةاغتيالوألقىالقبضعمىمفكضعكالوالسـكقتميـعمـعبدالعزيزبفمركافبم

يحاسب فدؿذلؾفإنويدؿعمىالعدالةالتيكانتسائدةفيذلؾالعصرفالمجـر كا 
يدؿذلؾعمىاألمف كما أكنصراني، عمىمسمـ كيعاقببغضالنظرعمىمفكقعجرمو

الديفالنصارلكالحرصعمىحمايتيـالذمسادفيمصركعمىاحتراـالنصارلكاحتراـرجاؿ
كالحفاظعمىحياتيـفيـفيعيدالمسمميف،ففيالكقتالذميتعرضفيوبطاركتيـلبلغتياؿ
عمىأيدمنصارلمفبنيجمدتيـبؿمفرجاؿديفنصارلمثميـنجدأفالمسمميفحريصيف

حتىعن القتمة، مع التسامح كعدـ نقاذىـ كا  الحفاظعمىحياتيـ لدلعمى سيمكف تدخؿ دما
.(3)الكاليليعفكعفالقتمةرفضالكاليكأصرأفينفذفييـحكـالقتؿلمااقترفكهمفجرائـ

كذلؾكافلوأثركبيرعمىالبطريرؾسيمكفالذمأظيراحترامولمكاليالمسمـفأثناء
فاألساقفةبطركيتوكصؿإليومبعكثمفالينديطمبمنوأفيرسؿإلييـرجاؿديفنصارلم

بذلؾاألمر يقـك فرفضسيمكفأف إذفكاليمصركالقساكسة بعضاألساقفة(4)دكف فقاـ ؛
كأثناء أسقؼككينة، لو سيمكفكأرسمكا دكفعمـ  بالتعاكفمعمبعكثاليند  الناقميفعميو

                                                             

.4/490(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج1)
.88؛تاريخالبطاركة،يكساب،ص4/449(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج2)
.88بطاركة،يكساب،ص(تاريخال3)
.1،000؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ499ص(تاريخابفالراىب،ابفالراىب،4)
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عكدتيـإلىمصرألقىالقبضعمييـمفقبؿالشرطةالتابعةلمخميفةاألمكمعبدالممؾبف
مركاففظفعبدالعزيزبأفاألمرتـعفطريؽسيمكففغضبمنو،كلكنوتراجععندماعمـ
الذيف األساقفة بقتؿ فأمر عممو دكف تـ األمر كأف ، بالمكضكع لو البطريرؾالعبلقة بأف

المبعكث مع الذيف(1)تعاكنكا يقععمىالمنحرفيفكاألساقفة كيتضحأفعقابالكاليالمسمـ ،
أكجنائيةارتكبكا الدكلة فيشؤكف سياسيةمفخبلؿتدخميـ أكانتتمؾالجرائـ سكاء جرائـ

كالسـالذمدسكهلمبطريرؾ،كاستمرتالعبلقةطيبةبيفعبدالعزيزكسيمكفحتىكفاةسيمكف
.(2)فعندماتكفيحزفعميوكاليمصرعبدالعزيز

ثبل لمدة سيمكف كفاة بعد شاغران البطريركية كرسي تعيفأصبح دكف سنكات ث
الغربية(3)بطريرؾ ثبلثسنكاتتكلىاألكسندركسكىكمفمنطقة كبعد كفيبطريركيتو(4)، ،

العزيزبفمركافالذمطاردالنصارلكضاعؼعمييـالضرائب ظيراألصبغكىكابفعبد
فالباىظةالتيلـتفرضعمييـمفقبؿ،كقدساعدهفيتمؾالميمةالنصارلأنفسيـفيـم

حرضكهعمىالبطريرؾ،كخاصةشماسيسمىبنياميفالذمكافأخطرعمىالنصارلمفأم
عدكآخر،حسبماقالوأشيرمؤرخييـساكيرسبفالمقفعذلؾالشماسىكمفأكغؿصدر
األصبغعمىالنصارل،ففرضاألصبغضريبةعمىاألساقفةكعمىالرىبافألكؿمرةمنذالفتح

عاني(5)اإلسبلمي كالسجف، كالمطاردة االضطياد مف الضرائب(6)األكسندركس كفرض ،
عميوحيثفرضتعميوضريبةتقدربستةآالؼدينار؛ممادفعوإلىالسفرإلىجميعالباىظة

أنحاءمصرليجمعيامفالنصارلكيدفعياألصبغفدفعياعنواألساقفةبالتقسيط،كقاـاألصبغ
،كاتصؼالكالةالمصرييفالذيفتعاقبكاعمى(7)بألفيفدينارتقدربفرضضريبةعمىاألساقفة

مصرأثناءتكاجداألكسندركسعمىكرسيالبطريركيةبالشدةعمىالنصارلكفرضالمزيدمف
.(8)الضرائبكالقيكدعمىتحركاتيـ

                                                             

.88(تاريخالبطاركة،يكساب،ص1)
.4/440(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج2)
.1،000(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
.447(كادمالنطركفكرىبانوكأديرتو،طكسكف،ص4)
.494-4/499(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج5)
؛تاريخالبطاركة،يكساب،96؛تاريخابفالراىب،ابفالراىب،ص4/499(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج6)

.09ص
.09؛تاريخالبطاركة،يكساب،ص96(تاريخابفالراىب،ابفالراىب،ص7)
.4999-1،000(المكاعظكاالعتبار،يكساب،ـ8)
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المبادئ حقيقة يمثؿ ال األكسندركس بالبطريرؾ الكالة مف كغيره  األصبغ استبداد
 بنياميف،اإلسبلمية مع لمنصارلكبمعاممتو الذممنحو عمركبفالعاصبالعيد التيكرسيا

كفرض الديف، رجاؿ احتراـ مف النصارل مع بعيدىـ الكالة جميع التزاـ عدـ يعني كذلؾ
يحدث كاف الديف كرجاؿ بالنصارل بعضالكالة استبداد أف ترل الباحثة أف كما الضرائب،

النصارلأنفسيـفيـم فيجمعكفالضرائبكيبلحقكفالرىبافكساىمتاالختبلفاتبسبب
التحريض ذلؾ تعزيز في النصارل(1)الطائفية عمى التحريضكالكشاية يتـ ما غالبان فكاف ،

كالبطاركةعندالكاليمفقبؿالنصارلأنفسيـكمافعؿالشماسبنياميفالذمحرضاألصبغ
فدؿذلؾفإنويدؿعم(2)عمىاليعاقبة ىأفالكالةكانكايستمعكفلمكشاياتكاليتحققكفمف،كا 

صحتياكاليتحركفالدقةكالحقيقة،كتمؾالحالةالتيكافعميياالكالةتسببتفيحدكثالكثير
مفاالضطراباتفيالدكلةاإلسبلميةكساىمتفيعدـنشراالستقراربيفسكافمصر.

مؾالخبلفةأمركالةمصربالتزاـالعيدعندماتكلىالخميفةاألمكمىشاـبفعبدالم
النصارل كاحتـر لمنصارلمصر المسمميف الفاتحكف كبير(3)الذممنحو بدكر ىشاـ فساىـ ،

كىاـفيتعيفأثناسيكسبطريرؾلمدينةأنطاكية،حتىالبطريرؾاألكسندركسدعالوككصفو
باتيـبكؿحريةمثؿبطريرؾ،كتمكفالبطاركةفيعيدهمفممارسةمياميـككاج(4)بالعادؿ

،ككذلؾالبطريرؾالذمجاءبعدهتادركسكالذماستمرفيمنصبوإحدل(5)اإلسكندريةقسيما
الكنائس(6)عشرسنة بناء مف دكفاعتراضأكمقاكمة، بكؿسيكلة الدينية كمارسميامو ،

،كبعد(7)البيعةتنمك"كانت:"كقاؿالراىبعمىتمؾالحريةكغيرىامفالمياـ،كشيدالمؤرخابف
الطائفة مف كقسيما لئلسكندرية بطريرؾ قسيما بتعييف الكف الرـك ممؾ قاـ تادركس مكت
أكؿبطريرؾممكانيلمصرفيالعصر الممكانيةكذلؾعاـمئةكسبعىجرم،فأصبحقسيما

فرداإلسبلمي،حيثغابالممكيةعفكرسيالبطريركيةسبعكسبعيفعامانكماأنوتمكفم
الممؾ بفعبد ليشاـ زيارتو كذلؾبعد لمممكية الكنائسالتابعة إلى(8)جميع فاشتكياليعاقبة ،

                                                             

.09(تاريخالبطاركة،يكساب،ص1)
.4/499(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج2)
.1،4999(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
.4464-4/469(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج4)
.491(ابفالراىب،تاريخابفالراىب،ص5)
.446(كادمالنطركفكرىبانوكأديرتو،طكسكف،ص6)
.491(تاريخابفالراىب،ابفالراىب،ص7)
.1،4994(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ8)
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كاليمصرحفصبفالكليدكطالبكهبتعيفبطريرؾمنيـفسمحليـباختياربطريرؾفاختاركا
.(1)ميخائؿبطريرؾليـ

النص بعضاألساقفة قاـ فقد كلمظمـ لضغكطاتكثيرة بالكشايةتعرضميخائيؿ ارل
عميو كالتجني الكالي عند بف(2)عميو مكسى بف الممؾ الكقتعبد ذلؾ في الكالي دفع مما ؛

نصيرإلىالقبضعميوكسجنوكطالبوبضريبةفيالكقتالتيكانتتعانيمنومصرمف
لوفتمكفمفدفع لكييجمعتمؾاألمكاؿكيقدميا مجاعاتكاضطراباتسياسية،كأفرجعنو

.(3)مكاؿالتيطمبيامنواأل

أدلاعتقاؿميخائيؿإلىتدخؿممؾالنكبةكبريانكسكتكجيوبجيشكبيريقدربمائة
ألؼمفالخيكؿكمائةألؼمفالجماؿلمصر؛لينقذالبطريرؾكعندمااقتربمفمصر؛سارع

مىأحكاؿعبدالممؾبفمكسىإلىالبطريرؾميخائيؿ؛ليكتبلممؾالنكبةكتابيطمأنوفيوع
فقدحرصعمىتحقيؽ يحسبلو دبمكماسيان فكافتدخؿميخائؿتدخبلن النصارلفيمصر،
ممؾالنكبةلصالحورغـتعرضولبلضطيادكالظمـبؿ مصمحةمصرالعامةكلـيستغؿقدـك
فعؿمايمميوعميوكاجبوالكطنيتجاهكطنو،فأرسؿكتابيطمئففيوممؾالنكبةكيدعكهلمعكدة

يفتؾبياعف كاد أنقذمصرمفاجتياحنكبي، فيالكقتالذمكانتتعاني(4)مصرمما ،
مصركالخبلفةاألمكيةمفضعؼشديديسيؿعمىأعدائياالسيطرةعميياكاجتياحياخاصة
حرب مف مصر ميخائيؿ  فأنقذ النكبة، ممؾ مثؿ كالعتاد بالعدة مجيز العدك يككف عندما

.(5)خطيرة

مركاف(6)تعرضميخائؿلمظمـكاالعتقاؿكاالضطيادذلؾفقدكرغـ ،خاصةبعدقدـك
فعانيميخائيؿمف الذمأساءمعاممةالبطريرؾ، إلىمصر، بفمحمدآخرخمفاءبنيأمية

.(7)التعذيبكاالىانةكبقيعمىذلؾالحاؿحتىسقكطالخبلفةاألمكيةعمىأيدمالعباسييف

                                                             

.06-07(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ص1)
.491-91(تاريخابفالراىب،ابفالراىب،ص2)
.1،4999(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
.497-491(تاريخابفالراىب،ابفالراىب،ص4)
.494(تاريخالبطاركة،يكساب،ص5)
ص6) يكساب، البطاركة، تاريخ ص494( الراىب، ابف الراىب، ابف تاريخ كاالعتبار،497؛ المكاعظ ؛

.1،4999ـالمقريزم،
.497(تاريخابفالراىب،ابفالراىب،ص7)
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 ة في العصر العباسي: رابعًا: أحوال بطاركة اإلسكندري
الدكلةاألمكيةككصكؿالعباسييفإلىالسمطة،ككصكؿجيكشيـإلىمصربعدسقكط

أطمقكاسراحالبطريرؾميخائيؿكأحسنكاإليوكأكرمكه،بعدأفتعرضلمتعذيبكاإلىانةمفقبؿ
.(1)سمركافبفمحمدآخرخمفاءبنيأمية،كسمحلوالعباسييفبالتصرؼفيأمكاؿالكنائ

،لكفميناتعرضلمؤامرةمفقبؿ(2)بعدكفاةميخائيؿاختاراألساقفةمينابطريرؾليـ
شماسيدعىبطرسالذمطمبمفالبطريرؾأفيككفأسقفانلكفمينارفض؛ألنوغيرمؤىبلن
ليا،فقاـبإعدادمؤامرةتتمثؿفيإرساؿرسائؿإلىبطريرؾأنطاكيةباسـبطريرؾاإلسكندرية
الرسائؿ تمؾ مف ىدفو ككاف الرسائؿ، كتابة يجيد فإنو الكنيسة بأسرار كعالـ شماس كألنو
لسائر رسائؿ فأرسؿ أنطاكية، لبطريرؾ الرسائؿ بإرساؿ يكتفي كلـ أمكاؿ، عمى الحصكؿ
المطارنةالسرياف،كعندماكصمتواألمكاؿتكجوألبيجعفرالمنصكر؛لمتحريضعمىالبطريرؾ

أفبيتماؿالمسمميففارغبينماالكنائسبمصرمميئةبالذىبكالفضة،فصدؽمينا،كيدعي
أبيجعفرخدعةالراىبكعيفبطرسبطريرؾلئلسكندريةككتبإلىكاليمصربذلؾالقرار
كبعض مينا البطريرؾ باعتقاؿ مصر كالي فقاـ ،! المزيؼ بطرس البطريرؾ بطاعة كأمر

.(3)األساقفةمعو

دخؿمنذالفتحاإلسبلميفيكرسيالبطريركيةحيثلـيعيدالنصارلكافىذاأكؿت
قبؿذلؾبأفيتدخؿالخمفاءفيتعييفبطاركتيـ،كذلؾيعدتدخبلنفيشؤكنيـالدينيةكمخالفة
لمعيدكالكثيقةالتيمنحياالفاتحكفاإلسبلميكفلمنصارل،كلـتجدالباحثةسببمقنعلمافعمو

البطريرؾغيرأفالمصادرالنصرانيةذكرتأفبطرسكافشديدالشبوأبيجعفرالمنصكرب
بأحدأبناءالخميفةالذمتكفيفحببإلىقمبالخميفةفقربومنوكمنحوصبلحياتمطمقةكحذر

.(4)كاليمصرمفاالعتراضعميوأكمخالفتو

ساقفةتسببتمؤامرةبطرسبظمـكاضطيادالنصارلكخاصةرجاؿالديفمنيـمفاأل
احضار فطمبمنيـ إذالليـ في أمعف يكتفيبطرسبذلؾبؿ كلـ بطريركيتو، رفضكا الذيف

                                                             

.4/489(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج1)
.1،4994(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
.491-491؛تاريخالبطاركة،يكساب،ص4/407(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج3)
.491-491؛تاريخالبطاركة،ص4/407(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج4)
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الذم الكنائسالذىبكالفضة في ليصنعكا(1)يكجد السجف؛ مف الكاليبأفيخرجيـ أمر ثـ ،
.(2)أسطكؿلممسمميففبقيالبطريرؾكاألساقفةيعممكففيصناعةالسففمدةعاـكامؿ

كق فترة الخبلؼكبعد ذلؾ عف بطرسنجـ العباسيكبيف كاليمصر خبلؼبيف ع
سجفبطرسكاطبلؽسراحميناكعكدتولكرسيالبطريركية،كحاكؿبطرسأفيعكدلمبطريركية
البطريرؾ بحؽ مؤامرتو كاستكماؿ مراده تحقيؽ مف يمكنو لـ الخميفة مكت لكف أخرل مرة

.(3)كاألساقفة

مراتالتييتعرضليابطاركةاإلسكندريةتككفبفعؿيتضحمماسبؽأفمعظـالمؤا
النصارلأنفسيـكليسبفعؿالمسمميف،كلعبتالخبلفاتالمذىبيةبيفاليعاقبةكبيفالممكانية
دكرانىامانفيتردمأحكاليـ،كذلؾفسادرجاؿالديفالذيفنشأكامعيـكفيكنائسيـكطمعيـ

فعؿالراى دكركبيرفيإحداثالفتنةعمى(4)ببطرسفيالمناصبكاألمكاؿكما ،كافليا
يتقيف عندما كلكف  التعذيب، عمييـ فيقع المسمميف الخمفاء عند عمييـ كالكشاية النصارل
المسمميفمفبراءتيـيطمقكفسراحيـ،أمأفالكالياتالتيعانيمنياالبطاركةكانتبسبب

ةبحؽالبطاركة.نصارلمثميـ،كذلؾاليبررمافعموبعضالكال

بالخمفاء يكحنا تميزتعبلقة مينا، كفاة بعد لئلسكندرية بطريرؾ الرابع يكحنا أصبح
المسمميفيحترمكنو فكافالكالة عمىاالحتراـ قائمة كطيبة عبلقةجيدة بأنيا العباسييفكالكالة

ببناء لو سمحكا ككذلمؾ حرية، بكؿ ميامو بممارسة لو كسمحكا آرائو الكنائسكيحترمكف
.(5)كتجديدىا؛فاستقرتأحكاؿالكنيسةفيبدايةعيده

تكلىبعديكحنامرقصالثانيكأثناءتكليومنصبوتكفيالخميفةىاركفالرشيدفأكصى
عمىيفابنيواألميفكالمأمكف،انعكستداعياتوبصراع،فحدث(6)بالخبلفةلممأمكفقبؿمكتو

فتعرضالنصارلفيبطرير بكادمنصارلمصر خاصة لمسمبكالنيبكأحرقتاألديرة كيتو

                                                             

.491-491؛تاريخالبطاركة،يكساب،ص4/407(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج1)
.496؛تاريخابفالراىب،ابفالراىب،ص4/994(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج2)
.491-491(تاريخالبطاركة،يكساب،ص3)
.491؛تاريخالبطاركة،يكساب،ص4/407(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج4)
.4/991(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج5)
.446(تاريخالبطاركة،يكساب،ص6)
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،فتأثرتمصربتمؾالحرباألىميةفيربالبطريرؾمرقصمف(1)منياكؿرىبانياىبيبفيرب
.(2)اإلسكندريةكبقيىاربانلمدةخمسةسنكاتثـعادإلييا

ـقاـبعضالبطاركةبدكردبمكماسيفيمصرلمحفاظعمىاألمفكاالستقرارفييا،فم
مشابيان يقتصراألمرعمىميخائيؿالذمصدممؾالنكبةعفمصر،بؿيكسابمارسدكران
فحاكؿأفيخفؼمفحدةالتكتربيفالكالةكالخمفاءالعباسييفكبيفالثائريفمفالنصارلضد
الحكـالعباسيكخاصةخبلؿثكرةالبشمكرييفالتيحدثت؛بسببالغبلءكالضرائبفقدتدخؿ

المأمكفالبطرير العباسي الخميفة بأكامر كتببااللتزاـ لمبشمكرييف ككتب  يكسابككسيط ؾ
كالتكقؼعفالثكرةحقنالمدماء،كليحكؿدكفقتؿالمزيدمفالنصارل،كأرسؿليـالكثيرمف

،كعندماكصؿالخميفةالمأمكفإلىمصرطمبمفيكسابالكساطةكالتدخؿلدل(3)األساقفة
قناعالبشمكرييفالبشمكرييفلمك ؼعفالثكرةفتكجويكسابكبطريرؾأنطاكيةبأنفسيـ؛لحثكا 

.(4)عمىكقؼالثكرةلكفمحاكلتولمتدخؿباءتبالفشؿ

كأف يكساب كالبطريرؾ الكالي بيف يكقعكا أف بعضاألساقفة حاكؿ بطركيتو كخبلؿ
فأرسؿإليوالكاليفكضحيتجنكاعميوكيتيمكهبأنوىكمفيقؼكراءسببثكرةالبشمكرييف؛

كبسبب ، الكنيسة مف الذيففصمكا مفاألساقفة كشاية مجرد تمؾالتيمة يكسابلمكاليبأف
لكف البطريرؾ عمى فتنكا الذيف األساقفة معاقبة الكالي فأراد عميو تجنكا كطردىـ فصميـ

البطريرؾالبطريرؾسامحيـ؛مماأثارإعجابالخميفةالمأمكفالذمطمبمفالكاليأف يحتـر
.(5)كيترؾلوحريةالتصرؼ

يكسابقاـبمياموبكؿحريةكأرسؿأساقفةإلىافريقياكالقيركافكاستمرعمىكرسيو
عامان عشر الكفكد(6)ثمانية استقبؿ كذلؾ الخمفاء، كاستفاد لمحبشة، مطراف كعيف إفريقيا مف

كبي بينيـ ليسفحسبفيالكساطة البطاركة معالعباسييفمف النصارلبؿفيعبلقاتيـ ف

                                                             

.1،4999(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.498(تاريخابفالراىب،ابفالراىب،ص2)
.491(تاريخالبطاركة،يكساب،ص3)
.4/916(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج4)
.491؛تاريخالبطاركة،يكساب،ص469(تاريخابفالراىب،ابفالراىب،ص5)
.1/696(صبحاألعشى،القمقشندم،ج6)



188 

 المجاكرة مفضرائبالدكؿ عميو ما بدفع النكبة ممؾ اقناع في ىامان لعبيكسابدكران فقد
.(1)لمخميفةالعباسي

المتككؿ الخميفة زمف في كاف يكساب بأف المقريزم المصادر(2)ذكر أغمب لكف ،
صرخبلفةالمتككؿالذمفرضالنصرانيةكاإلسبلميةتقكؿخبلؼذلؾ،كأفقزماىكمفعا

السادس الفصؿ في ليا سنتطرؽ اجتماعية قيكدان النصارل نياية(3)عمى في كتعرضقزما ،
.(4)حياتولبلعتقاؿ؛بسببكشاياتالنصارلمفالرىبافضدهفماتكىكفيالسجف

العصر في سكاء مصر في بالبطاركة حمت التي اآلالـ معظـ أف الباحثة كتبلحظ
أ رىبافاألمكم مف تحدثضدىـ التي الكشايات بسبب أنفسيـ؛ لمنصارل تعكد العباسي ك

سبؽ الذيف البطاركة عند يقؼاألمر فمـ كأديرتيـ، كنائسيـ في معيـ كعاشكا تربكا كأساقفة
،سجفبسببكشايةأحدالرىبافالذم(5)ذكرىـفالبطريرؾشنكدةالبطريرؾالخامسكالخمسيف

،ككذلؾالبطريرؾخاياؿالذمتعرضلمؤامرةمفأسقؼكافناقمان(6)يفاتيموبتنصيرالمسمم
بأف كأقنعو مصر كالي طكلكف بف ألحمد فتكجو ضده، حرماف قرار اصدار بسبب عميو؛
البطريرؾلديوأمكاؿكثيرةكالمسممكفأكلىبذلؾالماؿ،فأرسؿابفطكلكفلمبطريرؾيطالبو

،فالمبمغالذم(7)ىا؛ألنواليممكيافقاـابفطكلكفبسجنوباألمكاؿفعجزالبطريرؾعفتكفير
طمبومفالبطريرؾيقدربعشريفألؼدينار؛ممااضطرالبطريرؾإلىبيعالكثيرمفاألراضي

طكلكف ابف بيا طالبو التي األمكاؿ ليدفع لمييكد؛ الكنائس كبيع لمكنيسة، فكفر(8)التابعة ،
يكفرنصفوالثانيتكفيأحمدبفطكلكف،كعفاخماركيوعنوالبطريرؾنصؼالمبمغكقبؿأف

.(9)كلـيطالبوباألمكاؿ

                                                             

.496(تاريخالبطاركة،يكساب،ص1)
.1،4996(المكاعظكاالعتبار،ـ2)
؛تاريخالبطاركة،يكساب،464؛تاريخابفالراىب،ابفالراىب،ص1/696(صبحاألعشى،القمقشندم،ج3)

.466ص
.414(تاريخالبطاركة،يكساب،ص4)
.9/49(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج5)
.416(تاريخالبطاركة،يكساب،ص6)
.411؛تاريخالبطاركة،يكساب،ص9/18ركة،ابفالمقفع،ج(تاريخالبطا7)
(.1/4991(المقريزم،المكاعظكاالعتبار)مج8)
.417(تاريخالبطاركة،يكساب،ص9)
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قاـ حيث اإلسبلمية، الدكلة عمى خطران منيـ الممكية كخاصة بعضالبطاركة شكؿ
خيانة، التصرؼيعد كذلؾ ، إلىالرـك أخبارمصر بنقؿ فيزمفخماركيو الممكية بطريرؾ

مفيدهاليمنىكنفياألساقفةالذيفيعممكفمعو،كعمـخماركيوفعاقبوخماركيوبقطعاصبعيف
الذمأخبرهبمافعموالبطريرؾ .(1)الممكانيبتمؾالخيانةعفطريؽأسقؼاسموباخـك

تكالىالبطاركةاليعاقبةعمىكرسيالبطريركيوفأصبحغبلايربطريرؾ،كىكأكؿمف
،كحرؽالمسمميفزمفقسيماالعديد(4)بعدهقسيما،ثـتكلى(3)،عمىالنصارل(2)فرضالديارية

،كفيعاـثبلثمائةكثبلثكعشريفقدـالكزير(5)مفالكنائسعاـثبلثمائةكاثنتيعشرىجرم
عميبفعيسىالجراحإلىمصركفرضعمىالرىبافكاألساقفةالجزية؛فتكجوكفدمنيـإلى

جدكابوفأصدرأمرانبأفاليؤخذمفرىبافكأساقفةالخميفةالعباسيالمقتدركاشتككاإليوكاستن
ثـتكلىالراىبمقاره.(6)مصرجزيةكأفيمتزمكفبالعيدالذممنحيـإياهعمركبفالعاص

.(7)بطريرؾاإلسكندريةكفيعيدهتكلىمحمدبفطقجاإلخشيدحكـمصر

عمىأيدماألساقفة،لبلغتياؿ(8)تعرضأحدالبطاركةكىكتاكفانيسالبطريرؾالستيف
الذمتعرض،كىك(9)الذيفحممكهفيمركبكقتمكه،كألقكاجثمانوفيالبحر البطريرؾالكحيد

لبلغتياؿمنذالفتحاإلسبلميفكافاغتيالوعمىأيدمأساقفتو.

 خامسًا: أحوال البطاركة في العصر الفاطمي:
 البطريرؾ عاصكاف مف كىك كالستيف الحادم البطريرؾ مفمينا الفاطمييف قدـك ر

االفاطمي لديف المعز كىك أكؿممؾليـ كقدـك امتازتعبلقات(10)المغربإلىمصر، ،

                                                             

.418-416،صتاريخالبطاركة،يكساب(1)
التاريخية2) األلفاظ معجـ بطركيتو، تتبع التي األديرة عمى البطريرؾ يفرضيا ضريبة الديارية: دىماف،( ،

.68ص
.469(تاريخابفالراىب،ابفالراىب،ص3)
.1،4991(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.1،4991؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1/191(صبحاألعشى،القمقشندم،ج5)
.1،4991؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ9/86(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج6)
.469(تاريخبفالراىب،ابفالراىب،ص7)
.9/78(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج8)
.466(تاريخابفالراىب،ابفالراىب،ص9)
.411(تاريخالبطاركة،يكساب،ص10)
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البطاركةفيالعصرالفاطميمعالممكؾالفاطمييفبالجيدةكالطيبةفالبطريرؾالثانيكالستيف
بي لو الذمبنى دكلتو، كقادة بالمعز جيدة عمىعبلقة كاف زرعة بف العاصمةأفرىاـ في تان

القاىرة الجديدة الكثيرمفاألمكاؿ(1)الفاطمية الكنائسكمنحو ببناء  كسمحلو أثار(2)، مما ،
فشؿفي كبيفالمعزلكنو بينو الكزيرالييكدميعقكببفكمسالذمحاكؿأفيكقع حفيظة

.(3)ذلؾ

با العزيز الفاطمي الممؾ فيبلتاكسعاصر كعاشمعزز(4)كالبطريرؾ فيعصر، ا
.(6)،ككصؼبحبولممذاتالدينامفماؿكمأكؿكمشربكسمطة(5)الفاطمييف

التي كالقراراتالمباغتة اباالضطرابكالتغيراتالمفاجئة بأمر الحاكـ تميزعصر
كتمؾالتصرفاتانعكست جميعفئاتالشعبالمصرم، كالتيعانىمنيا تصدرعفالحاكـ

طريركيـزخارياسالذمتعرضلمظمـكاالضطياد،فاعتقموالحاكـعمىتعاممومعالنصارلكب
،فقاـبذبحأحداألسكد(7)كألقاهلمكحكشلكنيالـتقتربمنوأكتضره،حسبمازعـالنصارل

.(8)كتمطيخالبطريرؾبدموكألقاهمرةأخرلإلييافمـتضره

فت مصر في نصرانية دينية مؤسسة أكبر أركاف يضرب الفساد أحكاؿبدأ دىكرت
البطريركيةبعدزخارياسفقدجاءبعدهبطريرؾيدعىسانكنيكسأكشنكدةفيبعضالمصادر
عمى ففرضالشرطكنية المالي أساسالفساد عمى بطريركيتو أقاـ البطريرؾ كىذا النصرانية،

كالشرطكنيةىيال(9)األساقفة لمكني، الرىبافكاألساقفة التييدفعيا األمكاؿ عندضرائبأك سة
كترقيتو أعمىتعينو دينية البطريرؾسانكنيكس(10)لدرجة بأف النصرانية ذكرتالمصادر فقد ،

كافمحبانلمسمطةكالماؿ؛مماساىـفيإحداثالكثيرمفالخبلفاتفيعيدهكترقيتولبعض

                                                             

.416،صتاريخالبطاركة،يكساب(1)
.474،صسابؽلاالمصدر(2)
.466ابفالراىب،ص؛تاريخابفالراىب،9/66(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج3)
.476(تاريخالبطاركة،يكساب،ص4)
.1،4997(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)
.461(تاريخابفالراىب،ابفالراىب،ص6)
.1،4996(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ7)
.464(تاريخالبطاركة،يكساب،ص8)
.1،4990(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ9)
.06(معجـاأللفاظالتاريخية،دىماف،ص10)
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منيـ التدىكرف(1)رجاؿالديفبشكؿغيرقانكني؛بسببالرشاكمالتيتمقاىا ي،كاستمرىذا
المناصب عمى األساقفة البطريرؾإخرسطكدلسبسببصراع زمف في اإلسكندرية بطريركيو
الدينيةحيثطالببعضاألساقفةبخمعومفبطريركيتو؛كذلؾبسببخبلؼكقعبيفالبطريرؾ
كتركت الدينية تداخمتبالمياـ الشخصية المصالح أف أم اإلسكندرية، كسكاف كأسقؼسخا

قاـبعضالناقميفعمىالبطريرؾمفالنصارلبالشككلعميو(2)لديفأثرىاعمىرجاؿا ،كما
لمكزيراليازكرمكزيرالخميفةالفاطميالمستنصرباكاتياموبأنوىكمفحرضممؾالنكبة
بعدـدفعالجزية؛ممادفعاليازكرمبفرضضريبةعميوقدرىامائةدينار،إالأنوأعفىعنو

لبيت(3)بسبببعضالكساطات أالؼدينار بستة يقدر الماؿمنو مف مبمغ مصادرة تـ ثـ ،
الماؿبعدكشايةأحدالنصارلالذمرفضالبطريرؾأفيعينوأسقفا،كتعرضالنصارلأثناء
كنيبتداره حتىالبطريرؾطردمفمقره بطريركيتولمظمـكاالضطيادكاغبلؽالكنائس، فترة

أالؼدينار؛بسبباالضطرابات6999مبمغيقدربكتـإىانتوفضربكعمؽكفرضعميو
.(4)السياسيةالتيسادتمصرفيذلؾالكقت

تكلىكيرلسالبطريركيةفيعيدالخميفةالفاطميالمستنصرباالذمأحسفاستقباؿ
،كأصدرقرارانلكاليمصربخدمتو(5)كيرلسكفرحبوكطمبمنوأفيبارؾلوأموكأختوكأكالده

،كفيعصرهكقعتخبلفاتبيفاألساقفةممادفعبعضاألساقفة(6)حسفمعاممتوكرعايتوكأفي
بالشككلعمىالبطريرؾ،لكفالبطاركةفيالعصرالفاطميكانكايتمتعكفباحتراـكتقديرعالي

مفاألساقفةبأمرمفالخميفة،16فقدقاـأميرالجيكشبإحضارالبطريرؾكيرلسكأحضرمعو
ل الخبلفاتكدعاىـ عف كنياىـ كالتعاكف الكحدة عمى كحثيـ بشريعتيـ خاصة قكانيف كضع

.(7)كاالنشقاقاتفدعكالوكبارككه

الحبيسعيدالخميفةالفاطميالمستنصرباالذمأرسموكماعاصرالبطريرؾميخائؿ
إلىممؾالحبشةكمبعكثيحمؿمعوىدية؛مفأجؿفتحسدلجريافنيرالنيؿحيثنقص

                                                             

.486؛تاريخالبطاركة،يكساب،ص466(تاريخابفالراىب،ابفالراىب،ص1)
.409(تاريخالبطاركة،يكساب،ص2)
.409،صسابؽ(المصدرال3)
.401-401؛تاريخالبطاركة،يكساب،ص9/461(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج4)
.466؛تاريخابفالراىب،ابفالراىب،ص9/461بطاركة،ابفالمقفع،ج(تاريخال5)
.991(تاريخالبطاركة،يكساب،ص6)
.990،صسابؽالمصدرال(7)
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منسكبوككادأفيتسبببمجاعات،كقدنجحميخائؿفيميمتوحيثفتحممؾالحبشةسدان
،كماتعرضالبطريرؾالثانيكالسبعيفيكنسأبكالفتحلمؤامرة(1)كزادمنسكبمياهنيرالنيؿ

الصالحبفزريؾ الكزير فقاـ كثيرة أمكاؿ يجبيمفاألساقفة بأنو حيثاتيمكه مفاألساقفة
سجفباعتق تـ كلكفعندما الفاطمي، الخميفة الماؿدكفعمـ مف بمبمغ البطريرؾكطالبو اؿ

.(2)الكزيرالصالحأفرجعفالبطريرؾ

كرعاية كحمايتيـ كتقديرىـ الخمفاء باحتراـ الفاطمي العصر في البطاركة تمتع لقد
بكشاياتالنصارلإالفيحاالتنادرةتككف؛بسبمصالحيـ،كلـيتعرضكالئلىانةأكالتشكيو

ضدىـبسببالغيرةأكالحسدأكالصراععمىالسمطةالدينية،لكفحينماينكشؼأمرىـسرعاف
مايطمؽسراحيـ.

  

                                                             

.1،4949(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.918(تاريخالبطاركة،يكساب،ص2)
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 سادسًا: أحوال البطاركة في العصر األيوبي:
 يمارسعاصر العصر ذلؾ كعاشفي األيكبي العصر زرعة مرقصبف البطريرؾ

حد،فقدتحدثيكساببأفالبطريرؾمرقص:"بقياألبصبلحياتوكميامودكفمضايقةمفأ
،كحدثخبلؼزمفاأليكبيفحيثقاـأحدالكتابكىكأبك(1)فيقبليتومتمتعانبيدكءكسبلمة"

الفيكمي لقمؽ بف يكحنا بف داكد القس الختيار بعضاألساقفة؛ بجمع الخبلفة نشك الفتكح
األساقفة بقية (2)بطريرؾدكفمشكرة فتكجو الممؾ، الجبؿحيثكافمقر النصارلإلىقمعة

اتفاؽالجميع؛ عمىتعيفاألسقؼبطريرؾدكف الكامؿكاحتجكا إلى األيكبيالكامؿكاشتككا
كبقيتمصردكفبطريرؾتسعةعشر فاستجابالسمطافالكامؿلمطالبيـكأبطؿبطريركيتو

صبكالماؿ،فأخذالشرطكنيةسنة،ثـعيفذلؾالقسبطريرؾككافذلؾالبطريرؾيحبالمن
أيكب الديف نجـ الصالح حتىزمف كاستمر الكنيسة، قكانيف ضد ،(3)كارتكبمخالفاتكثيرة

.(4)ألؼديناراثنيعشركتعرضلئلىانةمفالنصارل،كفرضكاعميوغرامةقدرىا





















                                                             

.914تاريخالبطاركة،يكساب،،ص(1)
.911،صسابؽالمصدرال(2)
.4941؛1،4946(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
.6/490؛تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج419(تاريخابفالراىب،ابفالراىب،ص4)
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  المبحث الثالث:
 في مصر النصرانية دور العبادة

 العبادة دكر اإلسبلميالتعرضت الفتح قبيؿ مصر في لميعاقبة التابعة نصرانية
الممكيةكخاصةفيعيدىرقؿ،فانتيككاحرماتالكنائس لبلضطيادكاالعتداءاتمفقبؿالرـك
عمىمذىب معظميا كحكلكا األديرة الكنائسأك ببناء لميعاقبة يسمحكا كلـ كنجسكىا، كاألديرة

الممكية،فعانياألقباطاليعا ،لذلؾكافالفتحاإلسبلمي(1)قبةمفذلؾاالضطيادالدينيالرـك
بمثابةفرصةلؤلقباط؛لمحصكؿعمىحريتيـالدينيةكاستعادةكبناءدكرالعبادةالخاصةبيـ.

يتعرض فمـ المسمميف، باحتراـ النصرانية العبادة دكر حظيت اإلسبلمي الفتح فمنذ
اإلسبل الفتح كبعد أثناء المسمميف بالنصارلبأمأذلبؿالفاتحيف الخاصة العبادة لدكر مي

حنا النصارل مؤرخيف أشير بو اعترؼ ما كذلؾ مقتنياتيا، كعمى عمييا حافظكا بالعكس
قائبلن:"...كلـيأخذشيئامفماؿالنقيكسيالذمكصؼمكقؼعمركبفالعاصمفالكنائس

أكنيبان،كحافظعمي ،كلـيكتفيالفاتحيف(2)ياطكاؿاألياـ"الكنائس،كلـيرتكبشيئاماسمبان
كنائس مف العبادة كانتدكر بؿ بالنصارل، الخاصة العبادة بالحفاظعمىمراكز المسمميف
ففيالعيدة لمنصارل، المسمميف كاالتفاقياتالتيمنحيا العيكد فيجكىر بقكة حاضرة كأديرة

افعمىكنائسيـ،كأاليتعرضلياالعمريةالتيمنحياعمركبفالعاصلمنصارلمنحيـاألم
.(3)أحدمفالمسمميففبلتيدـكالتسكف

كذلؾمافعموالقائدعمركبفالعاصعندفتحمصرحيثمنحالنصارلعيدانحرص
فيوعمىالحفاظعمىالمراكزالدينيةلمنصارلبكؿماتحتكيوقائبلن:"ىذاماأعطىعمركبف

نفسيـكمٌمتيـكأمكاليـككنائسيـكصمبيـكبٌرىـكبحرىـ،الالعاصأىؿمصرمفاألمافعمىأ
،فتمؾالسياسةاليرسمياالفاتحيفلمتعامؿمع(4)يدخؿعمييـشيءمفذلؾكالينتقص،..."

النصرانيةفيمصركغيرىامفالبمدافالمفتكحة،كالتيتعدنمكذجانمثاليانيقتدلبودكرالعبادة
كلك التيتعاقبتعمىالمسمميفمفبعدىـ، الحككماتاإلسبلمية فذلؾاليعنيبأفجميع

                                                             

.4/80(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج1)
 .999(تاريخمصر،حناالنقيكسي،ص2)

ج3) البطريؽ، بف سعيد المجمكع، التاريخ )9/46 تاريخ ج؛ الطبرم، كالممكؾ، المكاعظ9/110االمـ ؛
 .1،008كاالعتبار،المقريزم،ـ

ج4) الطبرم، كالممكؾ، األمـ ج9/141( القمقشندم، ابفتغرم،46/691؛صبحاألعشى، الزاىرة، النجـك ؛
 .4/91ج
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الدكلة عمر مراحؿ مف التاريخية بعضالفترات ففي كالمكاثيؽ العيكد بتمؾ التزمت مصر
فيمعرض الباحثة أسبابسكؼتناقشيا لعدة كذلؾيعكد تعرضتالكنائسلميدـ اإلسبلمية

الحديثعنيا.

ال العبادة لدكر بالنسبة فيأما بيـ الخاصة العبادة فتنكعتدكر فيمصر، نصرانية
،كبنىالنصارلالكثيرمفدكرالعبادةفيالعصرمصرمفكنائسكأديرةكأبرشياتكصكامع

عند مراكزالعبادة كمفأىـ المتعاقبة، الفتحاإلسبلميكحتىالدكؿاإلسبلمية اإلسبلميمنذ
النصارلفيمصر:

 أواًل: الكنائس
،كالكنائسلـ(2)،كيؤدكففيوصمكاتيـ(1)يتعبدفيوالنصارليالمكافالذمالكنيسةى

يقتصركجكدىافيمصرمنذالفتحاإلسبلميفيمناطؽمحددةبؿانتشرتفيكافةمناطؽ
مصر،ففيزمفالخمفاءالراشديفعندمافتحعمركبفالعاصمصركبنىمدينتوالفسطاط،

د كتعمير ببناء لمنصارل فيسمحكا الكنائس النصارل فبنى بيـ، الخاصة العبادة كر
بف(3)الفسطاط عمرك بناه الذم المسجد كىك  فقط كاحد مسجد فييا المسمميف بني بينما ،
.(4)العاص

لمدة تشرده ليبنيالكنائسبعد لمبطريرؾبنياميف فرصة فالفتحاإلسبلميكافبمثابة
كقدأشارابفالمقفعإلىذلؾعندماتحدثعفابتداءثبلثةعشرةعامان،فبدأببنائياكتعميرىا،

بنياميفببناءالبيعكاألديرةفيبدايةالفتحاإلسبلميلمصرقائبلن:"كانتأعماؿاألرثكذكسييف
مفكنائسكأعادترميميامفجديد(5)الصالحةتنمك" ،كمابنىبنياميف(6)،فجددمادمرهالرـك

بشييت مقار أبك (7)كنيسة الكنائسك، بتعمير كالثبلثيف التاسع  البطريرؾ أغاثكف قاـ ذلؾ

                                                             

.1/168؛مجمعبحاراألنكار،الكجراتي،ج06(طمبةالطمبة،النسفي،ص1)
.0م،ابفالعساؿ،ص(المجمكعالصفك2)
.418(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص3)
.19(تاريخاألمةالقبطية،ركفيمو،ص4)
.4/09(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج5)
.4/499،جسابؽ(المصدرال6)
.89(تاريخالبطاركة،يكساب،ص7)
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 مثؿ مقاركترميميا أبي اإلسكندرية(1)كنيسة مرقصفي كنيسة كبني النصارل(2)، كبنى ،
.(3)القبلليفيزمنو

استمرالنصارلفيعصرالخبلفةاألمكيةببناءالكنائسكتجديدىا،ففيكاليةالعزيز
الثالثالبطريرؾاألربعيفكنيسةمارمرقصكزينيابفمركافاألمكمعمىم صرجدديكحنا

كجعميافيقمةالركعةالمعمارية،فمـيقتصرالنصارلعمىبناءالكنائسبؿتفننكافيتزينيا
في(4) مفالكنائسكبنىكنيسة العديد كاألربعكفاسحؽبتجديد البطريرؾالكاحد كذلؾقاـ ،

بؿمدينةحمكافمدينةالكالي األمكمعبدالعزيزبفمركاف،كلـيعترضاألمكييفأكيحتجكا
سمحكالمنصارلببناءالكنائسبكؿحريةحتىعندمابنىعبدالعزيزبفمركافمدينةحمكاف

،كسمحلمبطريرؾسيمكفالبطريرؾالثانيكاألربعيفببناء(5)سمحلمنصارلببناءالكنائسفييا
،كذلؾفيخبلفةىشاـبفعبد(6)ؼخاصلمتابعةعمميةالبناءكنيستيففيحمكافككمؼأسق

الممؾأذفكاليمصرالكليدبفرفاعةببناءكنيسةفيالحمراءأطمؽعمييافيمابعدكنيسةأبي
عاصر(7)مينا الذم تاكدركسالخامسكاألربعكف البطريرؾ زمف الكنائسفي بنيت ككذلؾ ،

،كبنىتاكدركس(8)ككانتعمارةكبناءالكنائسفيازديادالخميفةاألمكمىشاـبفعبدالممؾ
فيالحمراءفيمدينةمصر بكمنا الممكية(9)كنيسة الممؾلمطائفة بفعبد أرجعىشاـ كما ،

.(10)الكنائسالتابعةليا

الكنائسيتكجو عمىممكية كالممكية اليعاقبة أكخبلؼبيف حدكثصراع كفيحالة
لفضتمؾالصراعات،فيشكؿالمسمميفلجنةخاصةلمنظرفيالقضيةالنصارلإلىالمسمميف

عاقبةعمىحقيقةممكيةكنيسةأبكميناكتقصيالحقيقة،كذلؾماحدثعندماتنازعالممكييفكالي
فيمدينةمريكط،فتكجوالطرفافإلىالكالياألمكملمصرعبدالممؾبفنصيرالذمأحضر

                                                             

.4/494(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج1)
.1،008قريزم،ـ(المكاعظكاالعتبار،الم2)
.4/494(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج3)
.81(تاريخالبطاركة،يكساب،ص4)
.4/490(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج5)
.4/446،جسابؽ(المصدرال6)
.79(كتابالكالة،الكندم،ص7)
.4/466(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج8)
.1،4999،ـ(المكاعظكاالعتبار،المقريزم9)
.1،4994،ـسابؽالمصدرال(10)
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تحقؽالمسمميفةالقضيةبينيـ،فتكلىقاضيمسمـالقضية،كبعدالطرفيفككمؼلجنةلمتابع
.(1)فياألمرأصدركاالحكـبأفالذمبناىااليعاقبةكتعكدممكيتياليـ

التحرم في مدلحرصالمسمميف مينا أبك كنيسة عمى الصراع خبلؿ مف كيتضح
ك مفالخبراء، ارساؿالثقاة كالكتابإلىالحقائؽكالكصكؿإلىالحقيقةمفخبلؿ المترجميف،

مكضعالكنيسةلمعرفةالحقيقةبالتفصيؿكالفصؿفيالخصكماتبيفالنصارل،فالمسمميفلـ
يتحيزكاإلىطائفةدكفاألخرل،بؿتعاممكامعالممكيةكاليعاقبةمفمنطمؽعدالةالقضاء،كلـ

ذلؾالخبلؼلصالحيـ،كلـيستغمكهلمصادرةالكنيسة،بؿت حققكامفاألمرثـصدريستغمكا
الحكـبعكدتيالمفيممكيا.

بالتفكؾكالضعؼ فتميز عصرىا أكاخر في األمكية الخبلفة دبالضعؼفيجسد
(،3)،كانتشارالعصبيةالقبمية(2)كحدكثاالنقبلباتالسياسيةعمىاألمكييفكثكراتالخكارج

األمكي لمسيطرة خضعت التي المناطؽ عمى سمبان انعكس النصارلمما فتعرض ة،
لمسمبكالنيب،كاضطربتأحكاليـفيمصر،فالخميفةاألمكممركافبفمحمدعندماكصؿ

.(4)إلىمصرىدـالكثيرمفاألديرةكنيبتفيزمنوأمكاؿالكنائس،كاستبدبالنصارل

الرابع يكحنا البطريرؾ فقاـ العباسية الخبلفة في الكنائس بناء في النصارل استمر
كنائساإلسكندريةالبط كؿ بتزييف قاـ كما كنيسة، ك لو قبلية ببناء  كاألربعيف الثامف ريرؾ

حاجاتو كيمبكف كيساعدكنو يحترمكنو الكالة كاف بؿ أحد يعترضو أف دكف عمارىا بؿ(5)كا   ،
 كنائساإلسكندرية جميع ترميـ في العباسييف الكالة الرشيد(6)ساعده ىاركف تكلى كعندما ،

 اضطيدالخبلفة  كمستبدة متعصبة شخصية ككاف مصر عمى كالينا سميماف بف عمي عيف
كنائس كدمر مريـ، كنيسة كدمر مصر، في المحدثة الكنائس فيدـ عمييـ كتشدد النصارل

ألؼدينارإلعادةبنائيافرفض،إالأفسياسةمحارسقسطنطيف،فدفعلوالنصارلخمسكف
،(7)مصراالستبدادفشمتفعزلوىاركفالرشيدعفكاليةعميبفسميمافالقائمةعمىالجشعك

                                                             

.411-4/414(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج1)
.4/670(المعارؼ،الدينكرم،ج2)
.614(األخبارالطكاؿ،الدينكرم،ص3)
.499(تاريخالبطاركة،يكساب،ص4)
.1/991(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج5)
.496(تاريخالبطاركة،يكساب،ص6)
.1،4994؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ499(كتابالكالة،الكندم،ص7)



198 

بناءجميعالكنائسالتيدمرتكتـ منومكسىبفعيسىفسمحلمنصارلبإعادة كعيفبدالن
الكنائس بأفمعظـ قاضيمصرالمذافأكدا ابفلييعة كعبد الميثبفسعد ذلؾبمكافقة

.(1)بنيتفيعصرالصحابةكالتابعيف

،لكفبعد(2)البطريرؾمرقصزمفىاركفالرشيدكنيسةالسكطيرككسعياكذلؾجدد
في الفكضى عمت كالمأمكف األميف بيف السمطة عمى كحدكثالصراع الرشيد، ىاركف كفاة
أركافالدكلةاإلسبلميةمماعرضكنائسالنصارللمنيبكالتدميركأحرقتاألديرةفيكادم

أمكفالخبلفةالعباسيةعاـمئتيفكثمافكتسعيفكانتياء،كلكفبعدتكلىالم(3)ىبيبكسرقت
.(5)،أعادالنصارلعمارةجميعاألديرةكالكنائسالتيتيدمت(4)الحرببينوكبيفأخيو

 ففيعاـ المتككؿ النصارلفيخبلفة 810ق/961)تغيرتأحكاؿ قراراتـ( أصدر
،كمامنعالنصارلمفضرب(6)خاصةبالكنائسفأمربيدـكؿالكنائسالمستحدثةفيمصر

سران تقرأ كأف الكنائسباأللحاف في القداسالخاصبيـ قراءة  مف كمنعيـ أجراسالكنيسة،
مف النصارلفيعيده كعانى بالنصارل، الخاصة كسرتالصمباف كما كبصكتمنخفض،

ال أك الخمفاء مف ألحد يسبؽ لـ بيـ خاصة قكانيف استحدث حيث كاالستبداد أفالظمـ كالة
،بعدكفاةالمستنصربفالمتككؿحدثتاضطراباتكفتففيدمتالكثيرمف(7)فرضياعمييـ

األديرةفيالصعيد،كبعدتكلىالمستعيفالخبلفةالعباسيةتكجوبعضالنصارللمخيفةالعباسي
كاصبلحفيبغدادكطمبكامنوترميـالكنائسفكافؽالخميفةكأصدرقرارانبإعمارجميعالكنائس

.(8)جميعكنائسالنصارلفيمصرمماأسعدنصارلمصر

                                                             

.1،499؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ499(كتابالكالة،الكندم،ص1)
.449(تاريخالبطاركة،يكساب،ص2)
.1،4999(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
.1/494(األمـكالممكؾ،الطبرم،ج4)
.1،4999(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)
ج6) الطبرم، كالممكؾ، األمـ ج1/648( األثير، ابف التاريخ، في الكامؿ النكيرم،7/411؛ األرب، نياية ؛

.1،4996؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ99/996ج
.461-466(تاريخالبطاركة،يكساب،ص7)
.468،صسابؽالمصدرال(8)
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بسبباضطرالبطريرؾميخائيؿفي المعتزأفيبيعبعضكنائسالنصارل؛ خبلفة
الضريبةالباىظةالتيفرضياأحمدبفطكلكفكاليمصرعمييـ،فعانيميخائيؿالكيبلتمف

.(1)جراءتمؾالضريبةالتيلـيستطيعأفيؤدييا

مػػافػػيعصػػرالدكلػػةاإلخشػػيديةقػػاـمحمػػدبػػفطغػػجاإلخشػػيدفػػيخبلفػػةالراضػػيبػػاأ
،بسػػببكشػػياتالنصػػارلعمػػىبعضػػيـبػػإغبلؽكنيسػػةأبػػيجبمػػةفػػي(2)ـ(061/ػىػػ696)عػػاـ

تنيسكمنعالصبلةفييا،كصادرماكاففييامفالذىبكالفضةكمػفأكانػيكأالتكحمميػاإلػى
تنػػػيسبػػػدفعفديػػةقػػػدرىاخمسػػػةآالؼدينػػارمػػػفأجػػػؿإعػػادةمػػػاأخػػػذ،فقػػػاـأسػػقؼ(3)الفسػػطاط

.(4)منيا

،فسػػػػمح(5)امتػػػػازتعبلقػػػػاتالنصػػػػارلبالدكلػػػػةالفاطميػػػػةبأنيػػػػاعبلقػػػػاتقكيػػػػةكجيػػػػدة
عػػػادة الخميفػػػةالمعػػػزلػػػديفالمبطريػػػرؾالثػػػانيكالسػػػتيفأفرىػػػاـبػػػفزرعػػػةبتػػػرميـالكنػػػائسكا 

،كػذلؾ(6)يتماؿالمسمميفلترميميا،ككتبلوكتابرسميبذلؾإعمارىا،بؿمنحوأمكاؿمفب
.(7)أحكاؿالكنائسكانتمستقرةفيزمفالخميفةالعزيزباالفاطمي

تدىكرتحالةالكنائسفيزمفالخميفةالحاكـبأمراحيثصادركؿمافييػاكأحػرؽ
مػافييػالمعامػةلتنيبيػاكىػدـالصميب،كدمركنائسفيمدينةمصركدمػركنػائسالمقػسكتػرؾ

ديػػرالقصػػير،ثػػـازداداألمػػرسػػكءفيػػدـكنػػائسمصػػركميػػا،كتركيػػالمعامػػةلتنيػػبكػػؿمػػافييػػا
فيدمتكتحكلتلمساجد،كرفعاألذافبكنيسةشنكدةبمصر،كنيبتالكنػائسكاألديػرةكميػاكبيػع

عػػاـأربعمائػػةكثبلثػػةمػافييػػامػػفذىػػبكفضػةكأكانػػيفػػيأسػػكاؽمصػر،كبػػدأىػػدـالكنػػائسفػي
كاستمرسنتيفحتىعاـأربعمائةكخمسة،كأصدرالحاكـكتبلمكالةيأمرىـبتدميركؿالكنػائس
التابعػػةلمنصػػارل،فيػػدـأكثػػرمػػفثبلثػػكفألػػؼكنيسػػة،كأمػػربترحيػػؿالنصػػارلمػػفمصػػرإذالػػـ

ـاألديػرةكالكنػائس،يدخمكافياإلسبلـفتكسؿالنصارللمحاكـبأفيعفكاعنيـكأفيكؼعػفىػد

                                                             

.1،4991المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(1)
.996(كتابالكالة،الكندم،ص2)
.1،4997؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ9/01التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج(3)
.1،4997(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.416(تاريخالبطاركة،يكساب،ص5)
.744،صسابؽالمصدرال(6)
.471المصدرنفسو،ص(7)
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الحػػاكـلمنصػػارلببنػػاءكتعميػػرثػػـأمػػرالحػػاكـبإعػػادةبنػػاءديػػرالقصػػيركسػػمح،(1)لكنػػورفػػض
جميعالكنػائسالتػييطمػبالنصػارلإعمارىػا،فتسػامحالحػاكـمػعالنصػارلبشػأفبنػاءالكنػائس

كحػػثيـعمػػىكتعميرىػافسػػمحليػػـبػػذلؾ،بػػؿكػػافيطػػكؼعمػػىالعمػػاؿالػػذيفجػػددكاديػػرالقصػػير
،فقػػدكػػافالحػػاكـمضػػطربانفػػيتصػػرفاتوكمتنػػاقضسػػببتسياسػػتوفػػي(2)سػػرعةإعمػػارالػػدير

مصػرالكثيػرمػفالرعػبكالخػكؼداخػؿبػيفسػكافمصػرعمػىاخػتبلؼديانػاتيـ،فالحػاكـكػاف
.(3)شخصغيرسكلكاتيموسعيدابفالبطريؽبأنومريضبمرضالمناخكليا

السػػتناجأفالمقريػػزمركػػزعمػػىأسػػبابالتػػدىكركاليػػدـفػػيكمػػفخػػبلؿالدراسػػةيمكػػفا
فػػػػػػيالعصػػػػػػرالمممػػػػػػككيتعرضػػػػػػتالكنػػػػػػائسلميػػػػػػدـفػػػػػػيعػػػػػػاـعصػػػػػػرالسػػػػػػبلطيفالمماليػػػػػػؾ،ف

،حيػػثحػػدثتكاقعػػةالنصػػارلكسػػببياافتػػراءأحػػدالكتػػابالنصػػارلعمػػىأحػػدـ(4909/ػىػػ709)
ذاللػػوممػػادفػػعالمسػػػمميفالسماسػػرة؛بسػػببخػػبلؼمػػاليبيػػػنيـفػػأمعفالنصػػرانيفػػياىانتػػػو كا 

عمػػػػػػػػىالنصػػػػػػػػارل،كىػػػػػػػػاجمكاالكنيسػػػػػػػػةالمعمقػػػػػػػػةبمصػػػػػػػػركنيبكىػػػػػػػػا ،كفػػػػػػػػيعػػػػػػػػاـ(4)بػػػػػػػػاليجـك
ىجػػرمتكػػررتحادثػػةمشػػابيةزمػػفالممػػؾالناصػػربػػفقػػبلككفمػػفالنصػػارلـ(4699/ػىػػ699)

بعػػدتمكػػنيـمػػفتػػكلىالكظػػائؼالعميػػافػػيالدكلػػةفبلحػػظكزيػػرمغربػػيكػػافزائػػرانلمصػػرتسػػمط
ذالليػػـكاىػػانتيـلممسػػمميف،أثػػارتتمػػؾالحادثػػةغضػػبالػػكزيرالمغربػػيفػػاجتمعمػػع النصػػارلكا 
األمػػراءكبكػػىبكػػاءشػػديدانعمػػىحػػاليـ،كحرضػػيـالػػكزيرالمغربػػيعمػػىىػػدـكنػػائسالنصػػارل،
فاعترضػوالقاضػػيتقػػيالػػديفمحمػدبػػفدقيػػؽالعيػػدكمنعػػومػفالقيػػاـبيػػدـالكنػػائسأكالمسػػاس

مقػػتبعػػضكنػػائسفػػيمصػػركالقػػاىرةلعػػدةأيػػاـفتػػدخؿالنصػػارللػػدلبعػػضاألمػػراءبيػػافأغ
؛مماأدلإلىثكرةالسػكافعمػييـفتعػرضالنصػارللئلىانػةكالضػربكاالذالؿ(5)كقامكابفتحيا

.(6)كذلؾدفعبعضيـلمدخكؿفياإلسبلـ

كطمبمنوأفأرسؿممؾبرشمكنةىديةلمسمطاف،كلمكظفيوـ(4949/ػى196)فيعاـ
.(7)يفتحالكنائسففتحكنيسةالبنداقييفككنيسةحارةزكيمة

                                                             

.4990-1،44996(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.966-9/994(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج2)
.9/940،جسابؽ(المصدرال3)
.1،4946(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.9/666السمكؾلمعرفةدكؿالممكؾ،المقريزم،ج(5)
.1،4948كاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(الم6)
.4940-1،4948،ـسابؽ(المصدرال7)



201 

 فيعاـ 4694/ػى694)تعرضتكنائسالنصارل عددـ( حيثىدـ غريبة، لكاقعة
إلىصدكر حيثأرجعسببتمؾالحادثة ، لتمؾالحادثة كذكرالدكادارمتفسيران كبيرمنيا،

يتضمفأكامربيدـكنيسةالحم .(1)را؛فقاـالعامةبيدـعدةكنائسدكفإذفالممؾمرسـك

لكفالمقريزمذكرسببانآخرلتمؾالحادثةكىكتجمعبعضالناسالغكغاءدكفإذف
كذلؾىاجمكا بيا، المتكاجديف النصارل كقتمكا فييا ما الزىرمكنيبكا كنيسة فيدمكا أحد مف

دمكاكنيسةالحمراء،ككنيسةالبناتالتيتسكنياكنيسةبكمناكنيبكامافييامفأمكاؿكمتاع،كى
بناتالنصارل؛فكافيتكاجدفيوأكثرمفستيفبنتان،فتعرضفالبناتلمسبيكنيبكاثيابيف،
الجمعةفعندماخرجالناسمفالصبلة كنيبكاكؿالكنائسالتيحكليا،كتمؾالحادثةكقعتيـك

السمطافبماحدثنقـعمىالعامة؛بسببتجرأىـانتشرتفكضىعارمةبينيـ،كعندماعمـ
كاعتدائيـعمىالكنائس،كماأحدثكهمففكضىكفتنة،حيثأحرقكامايزيدعفخمسيفكنيسة،
فأمراألميرأيدغمشالقبضعمىالعامة،كتقصيأسبابماحدثمففكضىكاعتداءعمى

ينةالقاىرةكمصرىدمكىا؛ممازادالنصارل،فإذابخبريأتيأفالعامةثارتعمىكنائسمد
مفغضبالسمطاففأمربقتؿكؿمفيمسككابومفالعامةالذيفنيبكىا،كقددكردتأخبار
زادمفنقمةالسمطاف لمسمطافبأفكنائسالكجوالبحرمكالقبميتعرضتلميدـكالنيب؛مما

 تحدثبأمرمفأمجية كتمؾالحكادثالتيحدثتلـ بؿعمىالعامة، فيالدكلة، رسمية
الناسما كنائسالنصارل،فرألعكاـ فكجئالناسفيأماكفمتعددةبشخصيصرخاىدمكا
فعموالنيابةمفىدـالكنائسفتكجيكاليدميا،فصدـالسمطافمماحدثكحاكؿأفيكقؼمكجة

بعدخسائركبيرةكقعتعمىالنصارلجراءتمؾ الحادثة،اليدـبكؿالطرؽكاستطاعإيقافيا
،(2)بعدأفكجوتيديدانشديدانلمعامةبالقتؿ،كتتبعالسمطافالعامةكالنيابةكقتؿعددكبيرمنيـ

المسمميفبحؽالنصارليرجعأسبابتمؾالحكادثالتيتسببتفي فعمو كيبررالمقريزمما
لك النصارلكتجبرىـكاستعبلئيـعمىالمسمميف، فالباحثةالىدـكنائسالنصارلإلىفساد

كقدسيتيا، حرمتيا بيكتليا فبيكتالعبادة الكنائسكتدميرىا ليدـ  مبرران أك ترلذلؾسببان
منحيا التي العيكد تضمنت كقد العبادة دكر احتراـ عمى المسمميف حث اإلسبلمي كالديف

                                                             

.0/697(كنزالدرر،الدكادارم،ج1)
.4970-1،4977(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
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التابعةليـ،فعمركبفالعاصعند المساسبالكنائسكاألديرة فتحالمسمميفلمنصارلعدـ ما
.(1)مصرلـييدـكنيسةبؿالعكسمنحالنصارلاألمافعمىكنائسيـ،كسمحليـببنائيا

 مرة )تعرضتالكنائسلميدـ 4611/ػى611أخرلففيعاـ النصارلعمىماـ( عاد
كانكاعميومفالتقربلمطبقةالحاكمة،فاستطاعكاالعمؿفيالكظائؼالعميافيالدكلة؛ممازاد

الذمأصدرمفتجبر إلىالسمطافالممؾالصالحصالح؛ فاشتكىالعامة عمىالمسمميف، ىـ
قكانيفكقيكداجتماعيةعمىالنصارلكحرمكامفالعمؿفيكظائؼالدكلة،فاستغؿالعامةتمؾ
بيدـعدةكنائسليـكتدميرىاكسرقكامحتكياتيا القراراتالضطيادالنصارلمفجديدفقامكا

يدمتالكثيرمفكنائسالصعيدكتـتحكيمياالىمساجد؛بسببدخكؿكثيرمفككؿمافييا،ف
.(2)النصارلفياالسبلـ

 أىم كنائس النصارى في مصر :

البحرمكالقبمي، فيالكجو مصركمناطقيا أنحاء انتشرتكنائسالنصارلفيكافة
قبؿاإلسبلـ،كمنيامافييلـتقتصرعمىمكافكاحدأكمنطقةجغرافيةمحددة،فمنيامابنى

بنيبعدهمثؿكنيستاالخندؽ،كلـتقتصرالكنائسفيمصرعمىطائفةكاحدةلمنصارل،بؿ
،فكنيسةبكمناالتيتكجدعمىطريؽمدينةمصركانت(3)خاصةبياكافلكؿطائفةكنائس

كنيسةعيديجتمععبارةعفثبلثكنائسكنيسةلميعاقبةككاحدةلؤلرمفككاحدةلمسريافكلتمؾال
.(4)فيوالنصارلكؿعاـ

لكفالمقريزمفيكتابوركزعمىذكركنائساليعاقبةحيثذكرأكثرمفمئةكاثنتي
 لمممكية خمسكنائس مقابؿ لميعاقبة كنيسة النصارل(5)عشر لكثرة ذلؾ سبب يعكد ربما ،

 نصارل جممة مف الغالبية يشكمكف كانكا أنيـ حيث مصر في ذكر(6)مصراليعاقبة كقد ،
المقريزمفيكتابوبدقةكبشكؿمفصؿأكثرمفمئةكعشريفكنيسةكماذاحؿبيامفخراب،

                                                             

ج1) الطبرم، كالممكؾ، األمـ ج9/141( القمقشندم، ابفتغرم،46/691؛صبحاألعشى، الزاىرة، النجـك ؛
 .4/91ج

.4994-1،4940(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
.1،4979،ـسابؽ(المصدرال3)
.1،4979(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.487-1،479(انظرالمكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)
.1،006،ـسابؽصدرال(الم6)
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حظمفخبلؿحديثالمقريزمعفكنائسالنصارل،كيبل(1)كأسمائيابالتفصيؿكأماكفانتشارىا
كتنكعت تعددت بؿ فقط، العبادة عمى كظيفتيا تقتصر لـ الكنائس تمؾ أف مصر في

عنداست كقدسية كبيرة أىمية ليا كاف الكنائس فبعض كنيسة، كؿ أىمية حسب خداماتيا
النصارلمثؿكنيسةالمعمقة،ككنيسةشنكدة،ككنيسةمريـ،ككنيسةالمخمص،ككنيسةبكجكرج

النصارلكيزعمكفأفبتمؾالكنيسةمغارةككنيسةبربارة ،كذلؾكنيسةبكسرجةالتييقدسيا
.(2)كأموسكففيياالمسيح

فبعضالكنائسيقدسياالنصارلكتككفليامنزلةعاليةعندىـمثؿكنيسةحارةزكيمة،
،كبعضالكنائسكافلياأعيادخاصة(3)كبعضيـاعتقدأفبعضالكنائسيكجدفيياالكنكز!

،ككنيسةبربارةالتيكافيتكاجدفيياراىبتاف(4)تحتفؿبياالنصارلكؿسنةمثؿكنيسةبكمنا
،ككنيسةالحكيميف(5)إيسيكتكمةفيمصرالتييقاـفيياكؿسنةعيديحضرهالبطريرؾبنفسو

.(6)التييقاـفيياعيدكبيريحضرهاألسقؼ

عدة كلو شنكدة ألبي نسبت شنكدة فكنيسة عمـ دكر بمثابة كانت كبعضالكنائس
في(7)مؤلفاتككتب فكافيكجد كبعضالكنائسىجرتكأصبحتخربة، ثبلثمائة، بينسا

كستكفكنيسةلـيتبقىمنياإالكاحدةكىيكنيسةمريـ،كربمايعكذلؾإلىدخكؿعددكبير
.(8)مفالنصارلفياإلسبلـ

كيبلحظمفخبلؿذكرالمقريزملكنائسمصرأفالعديدمفالكنائساكتسبتأسمائيا
الحكاري أسماء مف أك فييا مكثكا الذيف الرىباف أسماء الحكيميف،مف كنيسة مثؿ كالرسؿ، يف

.(9)كغيرىاالكثيرمفالكنائس

  

                                                             

(.9:6(؛كالجدكؿ)6.4جدكؿ)(انظرلمجدكؿ1)
.4971-1،4979كاالعتبار،المقريزم،ـ(المكاعظ2)
.1،4979،ـسابؽ(المصدرال3)
.1،4976(المصدرنفسو،ـ4)
.1،4971(المصدرنفسو،ـ5)
.1،4989(المصدرنفسو،ـ6)
.1،4976(المصدرنفسو،ـ7)
.1،4989(المصدرنفسو،ـ8)
.1،4989،ـصدرنفسو(الم9)
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 ثانيًا : األديرة 
،كالديريختمؼعف(2)،كىكخافالنصارل(1)الذميتعبدفيوالراىبالديرىكالمكاف

فيي الكنيسة أما فيو، اإلقامة النصارلدائميف مف كالزىاد مخصصلمعباد فالدير  الكنيسة
.(3)لعامةالنصارل

لمنصارل، كثمانيفديران عفستة يزيد ما المكاعظكاالعتبار المقريزمفيكتابو ذكر
فدؿ(5)،كأربعةكعشركفديرانفيالكجوالقبمي(4)منيااثنافكستكفديرانفيالكجوالقبمي ،كا 

ذلؾفإنويدؿعمىالحريةالدينيةالتيسمحتلمنصارلببناءاألديرةكالتعبدفييادكففرض
كافالكثيرمف قيكدعمىاألديرة،كخيردليؿعمىذلؾعندمافتحالمسمميفمصرمفالرـك
النصارلفركامفمصر؛بسبباالضطيادالدينيإلىاألديرةفيالصحارم،كبعدالفتحبدأ
لىممارسةديانتيـبحرية كا  إلىمصر، النصارلاألرثكذكسالفاريفمفبطشىرقؿبالعكدة

ع ليـ كادمكسمح أديرة إعمار بإعادة بنياميف فقاـ  األديرة إعمار العاصبإعادة بف مرك
.(6)النطركفكمنى

لـتكفاألديرةمكانانمخصصلمعبادةفقطبؿكانتمركزلمعمـكتأليؼالمصنفاتكدير
ء،كمركزعمميلمرىبافكعمما(7)مكسىالذملجأإليوأبكمكسىاألسكدكألؼفيوالعديدمفالكتب

.(9)،كمثؿديربكميساسالذماشتيررىبانوبعمميـكميارتيـفيو(8)النصارل
بعضاألديرةكافتعدأماكفلمتنزهكلمترفيومثؿديرالقصيرالذمتمتعبمكقعجميؿ

مرحنا كدير الخضراء، كالمساحات فيو المياه كتكفر الجبؿ أعمى عنيا(10)عمى كستتحدث ،
.(11)يثعفأماكفالتنزهكالترفيولمنصارلالباحثةبالتفصيؿعندالحد

                                                             

.469معرب،المطرزم،ص(المغربفيترتيبال1)
.6/699(المخصص،ابفسيده،ج2)
.1،4991(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
(.6:6(انظرلمجدكؿ)4)
(.6:1(انظرلمجدكؿ)5)
 .4/09(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج6)

.1،4991(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ7)
.1،4991،ـسابؽ(المصدرال8)
.1،4916،ـنفسو(المصدر9)
.1،464،ـنفسو(المصدر10)
.1،4998،ـنفسو(المصدر11)
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يخصصلوعيدمفكؿعاـمثؿديرشعرافالذميخصصلوعيدمفكبعضياكاف
النصارل مف الديف رجاؿ ككبار البطريرؾ كيحضره الكبير الصـك مف الخامسة الجمعة

الخامس،ككذلؾديربطرسكبكلصالذميحتفؿبوالنصارلفي(1)كيصرفكففيوماالنكثيران
،كديرالمعطسالذميحجإليوالنصارلكحجيـلكنيسة(2)مفشيرتمكزكيسمىعيدالقصرية

عيدخصصلويسمىعيدالظيكرحيثيزعمكفأفمريـتظيرفيوفي القيامةكذلؾفييـك
،كتعرضذلؾالديرلميدـ أعيادديرأتريبفيبنياعمى(3)ذلؾاليـك ،كمفاألديرةالتيليا

.(5)،كديرالمحرؽالذميعمؿلوعيدعظيـيعرؼبعيدالعنصرةكالزيتكنة(4)طئالنيؿشا

تحدثالمقريزمعفأديرةالكجوالبحرمكأكضحالمقريزمأفالكثيرمفأديرةالكجو
البحرمقدأصبحتخربةكميجكرة،كقدتأثرتبعضاألديرةبحاالتاليدـالتيكانتمنتشرة

ا بأمر الحاكـ حيثأفبعضزمف اليدـ، السمبكالنيبالتينتجتعفأعماؿ كأعماؿ
،كبعض(6)األديرةلـتعمركاختفتمعالميابعدعممياتاليدـكالسمبكالنيبالتيحدثتليا

أتريب الرىبافمثؿدير كانقرضمنيا كفقدتأىميتيا تبلشىأمرىا بكيخنس(7)األديرة كدير ،
النصارلبحثال(8)األرمفالقصيركديرأبكإلياسكدير كانتمقدسةعند ،كبعضاألديرة

أجمسكهفيالديرالمقدسمثؿديربكمقارالكبير ،(9)تصحبطريركيةالبطريرؾعندىـإالإذا
.(10)خصصتأديرةخاصةلمنساءليتعبدففييامثؿديرالراىباتكالبناتكالمعمقةكبربارة

كاختبلؼمساحتيا،كشكؿبنائياكطبيعةاألديرةفيمصرمفحيثحجمياكتنكعت
،(12)،كالطكباألحمر(11)البناءفقدكانتتبنىاألديرةمفالحجركالمبفكالنخؿمثؿديرشعراف

                                                             

.1،4997(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.1،4996ـ،سابؽ(المصدرال2)
.1،4910(المصدرنفسو،ـ3)
.1،4910(المصدرنفسو،ـ4)
.1،4914(المصدرنفسو،ـ5)
.1،4916(المصدرنفسو،ـ6)
.1،4910(المصدرنفسو،ـ7)
.1،4919(المصدرنفسو،ـ8)
.1،4914(المصدرنفسو،ـ9)
.1،4911(المصدرنفسو،ـ10)
.1،4997،ـصدرنفسوالم(11)
.1،4917،ـنفسو(المصدر12)
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قبابمثؿديرالخندؽكلوبابمفحجر ،بعضياكافيبنى(1)كبعضاألديرةكافيكجدليا
.(5)،كديرالسبعةجباؿ(4)،كديرالطير(3)،كالقصير(2)عمىالجباؿمثؿديرالطكر

  

                                                             

،ج1) .4/47(تاريخالكنائسكاألديرة،أبكالمكاـر
.1،4917(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
.1،4990،ـسابؽالمصدرال(3)
.1،4969،ـنفسو(المصدر4)
.1،4961(المصدرنفسو،ـ5)
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  المبحث الرابع:
 الطقوس والشعائر الدينية عند النصارى في مصر، ومراتبيم الكينوتية 

 النصارى عند الدينية والشعائر أواًل: الطقوس
المقريزمصكرة قدـ فقد بيـ، الخاصة لمنصارلالكثيرمفالطقكسكالشعائرالدينية

خاصةبالنصارلفيمصرمنيا:مكجزةلتمؾالشعائرالدينيةال
 المعمودية :  -1

النصرانيةاليككفإالبالتعميدفبليككفالنصرانينصرانيإالإذاالدخكؿفيالديانة
تـتعميده،كالتعميديتـعفطريؽغمسالمكلكدفيماءتـغميوككضعوفيحكضيحتكل

يتمكف ثـ المختمفة، الطيب كألكاف الرياحيف أنكاع عمى كتبيـالماء مف بعضاآليات عميو
،كالتعميدعندالنصارليفرض(1)المقدسة،فيدعكفأفركحالقدستنزؿعميوفيصبحنصرانيا

عمىالذكركاألنثىسكاءصغيرأككبير،كاليتـالتعميدإالعمىأيدمأسقؼأكقسيسكيمنع
ف،فالمعمديفمفالرجاؿأفيعمدالنصارلمقابؿرشكةأكىبة،كالنساءاليسمحليفأفيعمد

فيعمد ماء يكجد لـ فإف ساخف، ماء مغطسأك في أك جارم ماء في يككف كالتعميد فقط
 األسقؼباألكؼعفطريؽسكبالماءثبلثمراتعمىرأسو،كالذيفيتعمدكفيغتسمكفيـك
األسقؼكينفخ يصميعمييـ ثـ الكنيسة السبتإلى يتكجيكف ثـ الجمعة الخميسكيصكمكف

باألبكاالبفكركحالقدسفيصبحنصرانيان يعترؼالمعمد ثـ دخكؿفي(2)عمييـ كمفيريد ،
الديانةالنصرانيةالبدمفتعميدهفيتـذلؾعفطريؽمنعومفأكؿالمحـكشربالخمرعدة
ثـيعمدعف أياـثـيتـتعميمومبادئدينيـ،كبعدذلؾيناقشوالقساكسةفيديفالنصرانية،

.(3)يؽتغطيسوبالماءثبلثمراتكيدعيلوالقسبالبركةفبذلؾيدخؿالديانةالنصرانيةطر
 الطيارة: -2
 النصارلتككفبغسؿ عند كاليديففقطالطيارة غسؿ(4)الكجو الطيارة في ما كأىـ ،

.(5)اليديفقبؿالصبلةكيجبغسميابمجردالقياـمفالنـك


                                                             

.1،4996المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(1)
.47-41(المجمكعالصفكم،ابفالعساؿ،ص2)
.196(اإلعبلـبمافيديفالنصارل،القرطبي،ص3)
.1،4996ـ(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،4)
.4/60(مذكراتفيالقكانيفالكنسية،سكلاير،ج5)
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 الصالة: -3

،كىيفرضعمىجميعالنصارلاألكلى(1)صمكاتسبعذكرالمقريزمأفلمنصارل
 النـك المغربكصبلة كصبلة كالتاسعة كالسادسة الثالثة الساعة كصمكات الفجر، طمكع قبؿ

،كيحثاإلنجيؿالنصارلعمىالصبلةبخشكع(3)،يستقبمكففيياجيةالشرؽ(2)كمنتصؼالميؿ
الذمفيالسماءليتقدساسمؾ،ليأتممككتؾ،كالصبلةتككفعنيـبقراءةىذهالكممات:"أبانا

،كاترؾلناما اليـك الذملمغدأعطنا لتكفمشيئتؾكمافيالسماء،كذلؾعمىاألرضخبزنا
عمينا،كمانترؾنحفلمفلناعمييـ،كالتدخمنافيتجربة،لكفنجنامفالشرير،ألفلؾالقكة

.(4)كالمجدإلىاآلباد"

دالنصارلأفيككفكاقفانعمىرجميوكمتجيانحكالشرؽ؛ألنيـكمفشركطالصبلةعن
الكسط كشد الزماف، آخر في المسيح منيا التيسيأتي الجية الشرؽىي جية أف يعتقدكف

.(5)بالزنار،كالرسـباألصبععمىشكؿصميب،كتبلكةالصمكات،كالرككعكالسجكد

ةكبعضيايمكفأفيؤدلفيبعضالصمكاتعندالنصارليجبأفتصمىفيالكنيس
ذاجاءكقتمفأكقاتتمؾالصمكاتكلـيستطيعأفيصميياالنصرانيفميصميفي البيت،كا 

.(6)قمبو
 الزكاة والصدقة : -4

 مف العشر الزكاة اعطاء(7)أمكاليـمقدار يحثعمى النصراني فالديف الصدقة أما ،
فيانجيؿمتى"مفسألؾفأعطو كرد عفذنكبكخطايا،(8)"الصدقاتكذلؾما كفارة كتعد

 مف كتنجيو عظيـالنصراني، كثكابيا تذمر(9)المصائب كدكف بسخاء الصدقات يمنح كأف ،

                                                             

.1،4996(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.410(المجمكعالصفكم،ابفالعساؿ،ص2)
.1،4996؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1/0(الركضاألنؼ،السييمي،ج3)
.46-0(انجيؿمتي،االصحاحالسادس،4)
.418-416جمكعالصفكم،ابفالعساؿ،ص(الم5)
.479(المصدرنفسو،ص6)
.1،4996(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ7)
.19انجيؿمتي،االصحاحالخامس،(8)
.486(المجمكعالصفكم،ابفالعساؿ،ص9)
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جرحو أك المحتاج رد عف النصرانية كنيت اإللو، مف (1)فاألجر الصـك تجعؿ كالصدقة ،
ؤجرالنصرانيعمىكالصبلةمقبكالن،كالصدقةتفرضعمىاألغنياءكالفقراءكبلحسبمقدرتوكي

بصدؽعطائو بؿ الذممنحو كالكـ بالحجـ ال حسبنيتو عند(2)الصدقة نكعاف كالصدقة ،
صدقةالمعمنةفيي أما تمنحلمفقراءكالمحتاجيفكالمعتقميفكالمساكيفكالغريب، النصارلسران

.(3)تاجيفتمؾالتيتعطىلرجاؿالديففيالكنيسةكىـيتكلكفتكزيعياعمىالفقراءكالمح
 الصيام والحج :  -5

ىكاالمتناع عفالطعاـفيأكقاتمحددة،ىدفوعندالنصارلالتكبةمفالذنبالصـك
األربعيفكىيفرضعمييـ كالحصكؿعمىاألجركالثكاب،كيجبعمىجميعالنصارلصـك

يتعمؽبالحيك أكما المحكـ كاليأكمكففيالصـك إلىآخرالنيار، اناتحيثيككفصياميـ
المحددةليـيحسبلواألجر مفالنصارلغيرأياـالصـك ،(4)كيؤكؿفيياالسمؾ،كمفيصـك

يكمان النصارلخمسكف عند الصـك أف كتابو المقريزمفي في(5)ذكر الجماع ليـ يحؿ ال ،
.(7)،أماالحجعندالنصارلفيككفإلىبيتالمقدس(6)الصـك

 الختان: -6

مىالنصارل،كافقديمافرضعمىالنصارللتميزىـعفالختافليسفرضاشرعيانع
بقيةالشعكب،لكفعندانتشارالديانةالنصرانيةأصبحتالمعمكديةىيمفيميزالنصارل
عفبقيةاألمـفبطؿكفرض،كأصبحيختتفبعضالنصارلمفبابالعاداتليسأكثر،فيي

،النصارلاليختتففييـإال(8)عمييـبؿتترؾليـالحريةفيذلؾمفركضةليستمحرمةكال
.(9)اليعقكبيةكىـاألقباط


                                                             

.471(الديداخي،ص1)
(.460(المجمكعالصفكم،ابفالعساؿ،)ص2)
.489،صسابؽالمصدرال(3)
.464-469،صنفسو(المصدر4)
.4991-1،4996(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)
.4991.4991-1،4996؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1/16(البدءكالتاريخ،المقدسي،ج6)
.1،4996(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ7)
.194-148(المجمكعالصفكيفابفالعساؿ،ص8)
.1،4996مكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(ال9)
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 شرب الخمر:  -7

؛ألفالسكرىكالطريؽالرتكابلجميعالمعاصيكالذنكب،(1)النصارلمحـرالسكرعند
،كيحظرعمىالنصران يأفكيعرضالشخصلكثيرمفاألمراضالخطيرةكالمكت،لذلؾىكمحـر

يأكؿأكيشربمعسكير؛ألنوفيمعتقداتيـيتعرضلمعقكبةاالليية،أمااستخداـالخمركعبلج
.(2)فيكمسمكحعندىـ،لكفاستخداـالخمرالمؤدمإلىالسكرفيكمحـر

 حد الزنا والمواط والقتل : -8

المتزكج الغيرمتزكجبامرأةكحممتمنوإذازنا إذازنا أما فإنويجبفعقكبتوالرجـ،
النصارل كالزانيممعكفعند أفيتزكجيا، كمفيغتصب(3)عميو القتؿ، عقكبتو المحاـر كزنا ،

جاريةعقكبتوقطعأنفوكدفعثمثأمبلكوليا،كمفيغتصبجاريةدكفالثالثةعشرمفالعمر
كالمفعكؿ،أماالمكاطفالفاعؿ(4)قطعأنفوكدفعليانصؼمايممكو،كاالغتصابعقكبتوالقتؿ

فإنوالتقععميو أقؿمفثبلثةعشرعامان كافالمفعكؿبوعمره القتؿإالإذا عقكبتيما بو
،كالقتؿالمتعمدعندالنصارلعقابوالمكت،أـإذاكافغيرمتعمدفيجبعمىالقاتؿ(5)العقكبة

اليـدينيـ،أفييربكاليسمحألىؿالقتيؿأفيبلحقكهبؿيجبعمييـأفيعفكعنوحسبتع
عمىالنصارلشيادةالزكركلعبالقمار .(6)كماأنويحـر

 الزواج: -9

مف عمييـ كيحـر كمير، الشماسكالقسكشيكد النصارلبحضكر عند الزكاج يتـ
كاليجكزأفيتزكج كاليجكزأفيجمعالرجؿبيفزكجتيف، عمىالمسمميف، يحـر ما النساء

بيا،كيمنععندىـالطبلؽإالإذاجاءتالمرأةبفاحشةمثبتةبجاريةإالإذاعتقتفإنويتزكج
الزكاجبرابعة،أكالزكاجبراىبةأك(7)حينياتطمؽ،كاليجكزأفتعكدلزكجياأبدان ،كيحـر

                                                             

.1،4991؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1/16(البدءكالتاريخ،المقدسي،ج1)
.141-141(المجمكعالصفكم،ابفالعساؿ،ص2)
.1،4991(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
.197(المجمكعالصفكم،ابفالعساؿ،ص4)
.198ص،سابؽالمصدرال(5)
.1،4991؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1/18(البدءكالتاريخ،المقدسي،ج6)
.1،4991؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1/18(البدءكالتاريخ،المقدسي،ج7)
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الزكاجبامرأةلـتنيىأشيرالعدةكىيعشرةأشير .(1)الزكاجبمفبمغتستيفسنة،كيحـر
 العبودية :  -11

عمىالنصارل بيعالعبدالنصرانيلغيرالنصراني،كيشجعالديفالنصرانيعمىيحـر
،كيذكر(2)عتؽالعبيد،كيتـعتؽالعبدفيالكنيسةبحضكراألسقؼأكالقسيسأكثبلثةشيكد

.(3)المقريزمأفالعبدإذاخدـسيدهلمدةسبعسنيفيعتؽ


 ثانيًا: مراتبيم الكينوتية:
الكنسية درجاتفأكبردرجةتتدرجالمراتبالدينية مراتبأك النصارلإلىعدة عند

المسئكؿالديني النصارلكىك عند فيدينية يميو ثـ سبؽالتحدثعنو، البطريرؾكقد عنيـ
.(4)الدرجةالمطراف،ثـاألسقؼ،ثـالقسيس،ثـالشماس

ت أقساـ ثماف المقريزمإلى مف دقة أكثر بشكؿ الكينكتية القمقشندممراتبيـ بدأقسـ
كالقسيس كالمطراف، األسقؼ، ثـ البطريرؾ، ثـ ركما، في كمقره البابا كىك درجة بأعمى

مفالدرجةاألقؿإلىاألعمىكاتالي:،كترتيبيـ(5)كالجاتميؽ،ثـالشماسكبعدهالراىب

.(6)الراىب:ىكالذماختمىبنفسوكتفرغلمعبادةبشكؿمنعزؿعفاآلخريف -4

،كيشترطفيالشماسأفيككفمتزكجامرأةكاحدة،كيحسف(7)الشماس:ىكخادـالكنيسة -9
تدبيربيتوكأكالده،كأفيشيدعميوثبلثشيكدعمىأخبلقةكسمككوكىدكئو،كيشترطفيو
كأال الرشكة كأفاليقبؿ زكركأفيككفرؤكؼرحيـ، أاليشربالخمركثيركأاليشيد

درجتو،كالبدأفيككففيالمدينةسبعةتسقطسابقيكذبفإفاتصؼبصفةمفالصفاتال
كمفكاجباتالشماسخدمة عمىذلؾفيعتبركفمتطكعيف، زادكا إذا أجر ليـ شمامسة

                                                             

.961(المجمكعالصفكم،ابفالعساؿ،ص1)
.699-694ص،سابؽالمصدرال(2)
.1،4991تبار،المقريزم،ـالمكاعظكاالع(3)
،الخكارزمي،ص4) .410-418(مفاتيحالعمـك
.1/111(صبحاألعشى،القمقشندم،ج5)
.1/111،جسابؽ(المصدرال6)
.404(الدايداخي،ص7)
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كالقسيسفيكؿشيء،كخدمةالمحتاجيفمفالناس،كليسلوالحؽأفيعمدأكاألسقؼ
.(1)يقدسأكيبارؾالشعب

كىك -6 ماميـالمسيحييفديفخادـالقسيس: إقامةفيالصبلحيةلوعبادتيـ،أمكرفيكا 
أفيككف(2)المناسؾ ،كشركطالقسيسأفاليكثرمفشربالخمر،أفيككفمتكاضع،

يبمغسف يجبأف النصرانيكالكتبكاألناجيؿ، الديف بتعاليـ ممتـز عفيؼالنفسكاليد،
 المعمـ كالقسيسىك رجاؿ، قبؿخمسة مف تزكيتو فموالثبلثيفحتىيصبحقسيسكيتـ

.(3)الحؽفيأفيعمـكيبارؾكيقدسكيعمد

،يشترطفياألسقؼأفيككفخاليمفاألمراض،لديوضمير،(4)النصارلاألسقؼ:عالـ -1
محبانلمخيرعالمابتعاليـالنصرانيةككتبالرسؿكاألناجيؿ،اليكثرمفالخمر،متكاضع

زكجتوكأكالده،كيشترطمكافقةزاىدافيالماؿعفيؼالنفسكاليد،مربيحكيـفيبيتومع
.(5)المطرافعمىتعينو،كيجبتزكيتومفاثنتيعشررجبل

في -1 تعيفاألساقفة كتككفميمتو يعيفعمىالمدفالكبيرة ىككبير(6)منطقتوالمطراف: ،
.(7)األساقفة،كمفحقودعكةمجمسالكنيسةلبلجتماعكرئاسةاالجتماع

ىكرجؿالديفالمس -7 فيمدينةالجاثميؽ: كتحديدا المسمميف، ئكؿعمىالنصارلفيببلد
 .(8)المطرافبغدادكيككفتابعلبطريرؾأنطاكيةكىكأعمىدرجةمف

                                                             

.69-64(المجمكعالصفكم،ابفالعساؿ،ص1)
.6/4849(معجـالمغةالعربيةالمعاصرة،عمر،ج2)
.71-71ابفالعساؿ،ص(المجمكعالصفكم،3)
،الحميرم،ج4) .1/6448(شمسالعمـك
.69-64(المجمكعالصفكم،ابفالعساؿ،ص5)
.94،صسابؽ(المصدرال6)
.47/11(قصةالحضارة،ديكرانيت،ج7)
.4/864(القامكسالمحيط،الفيركزآبادم،ج8)
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  المبحث األول:
 الحياة العامة لمنصارى في ظل الحكم اإلسالمي

 : طبقات المجتمع النصراني في مصرأوالً 
مف األعظـ السكاد يشكمكف كاألقباط الركـ النصارل ككاف مصر المسممكف دخؿ

،ففيالكقتالذمدخؿفيوالمسممكفإلىمصركافسكافمصرالنصارلمنقسميف(1)سكانيا
مؾالخبلفاتإلىفئتيفأكطبقتيف،كتمؾالطبقتيفبينيماخبلفاتدينيةكفكريةكاجتماعية،كت

لىحدكثالعديدمفالمشكبلتبينيـ،كتانؾالطبقتيفىما:أدتإلى صعكبةالتكافؽبينيـ،كا 

 الطبقة األولى: الروم البيزنطيون

مػػفيمثمػػكف ىػػيالطبقػػةالحاكمػػةفػػيمصػػر،فعنػػدمافػػتحالمسػػممكفمصػػركػػافالػػرـك
مقاليػػػدالسػػمطةفػػيمصػػػرالحككمػػةالرسػػميةفػػيالدكلػػػة،فيػػيالطبقػػةالتػػػيكانػػتتسػػيطرعمػػى

كتػػتحكـبالشػػؤكفالسياسػػةفييػػاقبيػػؿالفػػتحاإلسػػبلمي،كأطمػػؽعمػػييـالمقريػػزماسػػـأىػػؿالدكلػػة،
فػػيمصػػر(2)القسػػطنطينيةكيتبعػػكفإداريػػانكسياسػػيانلئلمبراطػػكرالبيزنطػػيفػػي ،كبمػػغعػػددالػػرـك
،فقػػدبمػػغعػػدد(3)إبػػافالفػػتحاإلسػػبلميأكثػػرمػػفثبلثمائػػةألػػؼنسػػمة الجنػػكدكالعسػػكرمػػفالػػرـك

البيزنطيػػكف(4)فقػػطأكثػػرمػػفمائػػةألػػؼجنػػدمركمػػيمجيػػزيفبكامػػؿاألسػػمحةكالعتػػاد ،كالػػرـك
البيزنطيػػكفمعتنقػػيفمػػذىبالممكيػػة، مػػذىبيـالػػدينييختمػػؼعػػفاألقبػػاطالنصػػارلفكػػافالػػرـك

.(5)كالذمسبؽكأفتحدثتعنو

 الطبقة الثانية: األقباط

لشعبكىـاألقباط،كىـعبارةعفخميطمػفاألقبػاطكاألحبػاشكأىػؿكىيطبقةعامةا
النكبػػػةأكاإلسػػػرائيمييفكيصػػػعبالتمييػػػزبيػػػنيـ،كجمػػػيعيـعمػػػىمػػػذىباليعاقبػػػة،كىػػػـيشػػػكمكف
غالبيػػػةالسػػػكاففػػػيمصػػػرالسػػػفمىكالعميػػػاأم:منتشػػػركففػػػيجميػػػعأنحػػػاءمصػػػر،لػػػـيػػػذكر

أعػدادىـتزيػدكثيػرانعػفعشػراتاآلالؼ،فمػفالطبيعػيالمقريزمعػددىـلكنػواكتفػىبػالقكؿأف
،ألنيـيشكمكفغالبيةالمجتمعالمصػرم،كيبػدكأفاألقبػاطلػـ أفيتفكؽعددىـعمىعددالرـك

                                                             

.91(فضائؿمصر،ابفزكالؽ،ص1)
.6،006يزم،ـ(المكاعظكاالعتبار،المقر2)
.6،006،ـسابؽ(المصدرال3)
.9،99،ـنفسو(المصدر4)
.6،006(المصدرنفسو،ـ5)
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البيػػزنطييف،فاقتصػػرالمقريػػزمعمػػىذكػػربعػػضيتكلػػكا مراكػػزسياسػػيةكبيػػرةفػػيظػػؿحكػػـالػػرـك
عػػةكالفبلحػػةكالصػػيدكالتجػػارةكالصػػناعةكالحػػرؼميػػنيـككظػػائفيـ،فكػػافجميػػـيعمػػؿفػػيالزرا

كالميػػفكبعػػضالكظػػائؼفػػيالدكلػػةفمػػنيـ:الكتػػاب،كمػػنيـالقساكسػػةكالرىبػػافكاألسػػاقفةكمػػنيـ
.(1)الخدـ

كاألقبػػاطعمػػىعػػداءشػػديد،فالخبلفػػاتبيػػنيـجكىريػػة،فيػػيلػػـتقتصػػرعمػػى كػػافالػػرـك
مجاالتاجتماعيانكسياسيانكدينيان،لػذلؾلػـيكػفجانبكاحد؛لكفالخبلفاتبينيـكانتفيعدة

ىناؾاختبلطبينيـلدرجةأفتمػؾالخبلفػاتكانػتتحػكؿدكفحػدكثتقػارباجتمػاعيبػيفتمػؾ
الطبقتيففيمنعالزكاجبيفتمػؾالطبقتػيف،كفػيبعػضاألحيػافأدتتمػؾاالختبلفػاتإلػىحػدكث

.(2)عضمشكبلتكعداكاتكصراعاتأدتإلىقتؿبعضيـالب

تيفمػػػػػفالفػػػػػتحاإلسػػػػػبلميلمصػػػػػرفاألقبػػػػػاطسػػػػػاندكاسػػػػػابقكاختمػػػػػؼمكقػػػػػؼالطبقتػػػػػيفال
مػػفالفػػتحاإلسػػبلميكقػػاتمكاالمسػػمميف فاتخػػذكامكقفػػانمعػػادو ،كقػػدسػػبؽأف(3)المسػػمميف،أمػػاالػػرـك

أكضحتالباحثةمكقؼالطرفيفبالتفصيؿمفالفتحاإلسبلمي.

لمصػػرمػعطبقػاتالمجتمػعالنصػرانيفػيمصػػرتعامػؿالمسػممكفبعػدالفػتحاإلسػبلمي
دكفتمييزأكالميؿألحدالطرفيف،فكافتعامميـمعنصارلمصرمرتكزعمىمبػادئاإلسػبلـ
دكفاسػػػتغبلؿلتمػػػؾالخبلفػػػاتكالفركقػػػاتاالجتماعيػػػةكالسياسػػػيةكالدينيػػػةبيػػػنيـلتحقيػػػؽمصػػػالح

مافمنحجميعنصارلمصرالػذيفخاصةبالمسمميف،فعندمامنحيـعمركبفالعاصعيداأل
فقػط،بػؿكانػتشػاممة قبمكاالجزيةدكفأفتقتصركثيقةبابميكفعمىاسـاألقبػاطفقػطأكالػرـك
جميعالنصارلدكفتمييزحيثنصالكثيقةكافكاضحانعمىعدالػةالمسػمميففػيالتعامػؿمػع

صأىػػؿمصػػرمػػفاألمػػافالطػرفيففقػػدقػػاؿعمػػركبػػفالعػػاص:"ىػػذامػػاأعطػىعمػػركبػػفالعػػا
عمػىأنفسػيـكممٌػػتيـكأمػكاليـككنائسػػيـكصػمبيـكبػػٌرىـكبحػرىـ،اليػػدخؿعمػييـشػػيءمػفذلػػؾ

أمأفنػػػصالكثيقػػػةيػػػنصصػػػراحةعمػػػىحفػػػظحقػػػكؽكػػػؿممػػػةمػػػفممػػػؿ،(4)كالينػػػتقص،..."
النصارلكاممةكعدـالمساسبحقكقياإذاقبمتالجزية.

                                                             

.6،006(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.6،006،ـسابؽالمصدرال(2)
.6،006،ـنفسو(المصدر3)
الزاىرة،ابفتغرم،46/691؛صبحاألعشى،القمقشندم،ج9/141(األمـكالممكؾ،الطبرم،ج4) (؛النجـك

 .4/91ج
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 حقفالمسممكف طبقة لكؿ أخرل،حفظكا طبقة لصالح طبقة أم يضطيدكا كلـ كقيا
كحافظكاعمىاألماكفالدينيةلكؿطبقة،كخيرشاىدعمىذلؾماذكرهمارميخائيؿبطريرؾ
مف بحكزتيا ما طائفة لكؿ أبقكا المدينة، دخمكا العربعندما أف ..." قاؿ: حيث  أنطاكية

فكا(1)كنائس"  األقباط، اضطيدكا الذيف الرـك عكس النتياء، إعبلننا اإلسبلمي الفتح ف
اإلسبلمي، الفتح قبيؿ مصر في سائدة كانت التي الطبقية التفرقة عمى كالقضاء العنصرية
كشيادةمارميخائيؿبطريرؾأنطاكيةفيالقرفالثانيعشرالميبلدمكالقرفالسادساليجرم،

ثقاؿ:"إفاإلوالنقمةأمبعدالفتحاإلسبلميبحكاليستةقركفخيرشاىدعمىذلؾحي
الذمكحدهلوالسمطافعمىكؿشيءىكالذميغيرالممؾكمايشاء،كيعطيولمفيشاء،كيقيـ
الذيفكانكاينيبكفكنائسناكأديرتناكممااشتدساعدىـفي عميوالضعفاء،إذارألخيانةالرـك

لكييككفلناالخبلصمفأيدمالحكـ،كيقاضكنناببلرحمة،جاءمفالجنكببأبناءإسماعيؿ
بكاسطتيـ ".(2)الرـك

ـ698ق/490كلكفمعمركرالكقتكاستيطافالعربريؼمصركخاصةبعدسنة
حيثاستقدـالعديدمفكالةمصربعضالقبائؿالعربيةإلىمصرالذيفاندمجكامعالمجتمع

سمماتكاختبلطاألنساب،كدخكؿالكثيرمفالنصارلفياإلسبلـكتزكجيـمفم(3)المصرم
بيفالمسمميفكاألقباطالذيفدخمكافياإلسبلـفيمصرذابتالفركقاتاالجتماعيةكتفككت

.(4)الطبقاتفيالمجتمعالنصراني
تستدؿالباحثةعمىانصيارالنصارلفيالمجتمعاإلسبلميفيمصركاختفاءالفكارؽ

المقريزمبتصنيؼالمجتمعالمصرمإلىعدةاالجتماعيةبيفالنصارلأنفسيـمفخبلؿقياـ
التصنيؼفيكتابو طبقاتأكفئات،كغيابالنصارلمفذلؾالتصنيؼ،كلـيشرإلىىذا
)المكاعظكاالعتبار(كلكنوأشارإليوفيكتاب)إغاثةاألمةبكشؼالغمة(،كقدقٌسـالمجتمع

ةالحاكمة،كالثانيةاألغنياءكالتجارالمصرماإلسبلميإلىسبعةأقساـأكطبقات،كىك:الطبق
التجارمتكسطكالحاؿكأصحابالمعايش،كالرابعةطبقةالفبلحيف،كالخامسةاألثرياء،كالثالثة

 كالسادسة العمـ، كطبلب كالفقياء الجنكد مف الفقراء كالطبقةكىـ الحرؼ، كأصحاب الصناع
.(5)كيفالسابعةالكادحكفذككالفقرالمدقعمفمتسكليفكمسا

                                                             

 .9/699(تاريخمارميخائيؿ،مارميخائيؿ،ج1)

 .9/699،جسابؽالمصدرال(2)

.4،941؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ10-18(كتابالكالةكالقضاة،الكندم،ص3)
.4،940(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.16يزم،ص(إغاثةاألمة،المقر5)
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كتمؾالطبقاتالتيأشارإليياالمقريزملـيذكرفيياالنصارلكلـيذكرطبقةخاصة
بالمجتمعالنصرانيفيالدكلةاإلسبلميةفيمصر،كيبدكأنومعتقادـالعيدبالفتحاإلسبلمي
المسمـ فيالمجتمع ظيرتالطبقية المقريزمكتابو فيالكقتالذمأٌلؼفيو لمصركخاصة

فكافمنيـكتد المقريزمدكفانفرادىـبطبقةمستقمة، اخؿالنصارلبتمؾالطبقاتالتيذكرىا
،ككذلؾ(1)أىؿالدكلةمثؿعيسىبفنسطكرسالذمتكلىمنصبمرمكؽفيالدكلةاإلسبلمية

كافمفالنصارلمفينتميلمطبقةالثانية_التجارذككالثراءالكبير_مثؿبطريرؾاإلسكندرية
بمصرإبراى تاجران السريانيعمؿ زرعة بف المجتمع(2)يـ ظيرتالطبقاتفي عندما كىكذا ،

بطبقةمستقموليـبؿاندمجكافيتمؾالطبقاتعمىاختبلؼطبيعتيا.المسمـلـينفردالنصارل
 ثانيًا: العادات والتقاليد السائدة عند نصارى مصر

نصارلمحتفظفبيابعدالفتحكافلنصارلمصرعاداتكتقاليدخاصةبيـ،بقيال
اندثرتمعالكقتمفالمجتمعالنصرانيمفضمف اإلسبلمي،كبعضتمؾالعاداتكالتقاليد

تمؾالعاداتكالتقاليد:
 إلقاء أصبع الشييد في النيل: -1

مفالعاداتالسائدةعندنصارلفيمصرأفلدييـاعتقادأفمياهنيرالنيؿالتزداد
الإذاتـإلقاءتابكتخشبييزعمكفأففيوأصبعشييد،كيقكـبإلقاءذلؾكاليرتفعمنسكبياإ

األقباط األشراؼمف تتكجوالتابكتأحد النيؿ في الشييد اصبع فيو يمقى الذم اليكـ ففي ،
الشييد بعيد لبلحتفاؿ كاستم(3)النصارلمفسائرقرلمصر العادة، النصارلباتباعىذه ر

 699حتىعاـ زم4696ق/ األميرركفـ حيثأصدر بفقبلككف، الممؾالناصرمحمد ف
.(4)العيدفيجميعأنحاءمصرالديفبيبرسأكامرهبمنعاالحتفاؿبذلؾ

ـاالحتفاؿبعيدالشييدفاستمرحتى4667ق/667أعادالممؾمحمدبفقبلككفعاـ
بلككفبإحضارـ،ففيذلؾالعاـقاـالممؾالصالحصالحبفمحمدبفق4611ق/611عاـ

األصبعكأخذمنيااألصبعفيصندكؽكحرقوفي كاليالقاىرةليدـالكنيسةالتييتكاجدبيا

                                                             

؛البدايةكالنياية،ابف6/119؛الكامؿفيالتاريخ،ابفاألثير،ج4/18تاريخدمشؽ،ابفالقبلنسي،ج(1)
.4/794؛حسفالمحاضرة،السيكطي،ج1/78؛تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج44/677كثير،ج

.9/67(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج2)
الزاىرة،9/16؛الدررالكامنة،ابفحجرالعسقبلني،ج4،486قريزم،ـ(المكاعظكاالعتبار،الم3) ؛النجـك

.9/900؛حسفالمحاضرة،السيكطي،ج8/999ابفتغرم،ج
ـ4) المقريزم، كاالعتبار، المكاعظ )4 ج486-481، العسقبلني، حجر ابف الكامنة، الدرر ؛11-9/16؛

الزاىرة،ابفتغرم،ج .9/900محاضرة،السيكطي،ج؛حسفال996-8/999النجـك



218 

بطمتتمؾالعادة ميدافعاـ،كألقىرمادهفيالبحرحتىالتأخذهالنصارل،كمنذذلؾاليـك
.(1)التيكانتسائدةعندالنصارل

 قباط:المجوء إلى صنم لحل الخالفات بين الروم واأل -2

كاألقبػاطإذاتخاصػمكاكحػدثتبيػنيـمشػكبلت مفالعاداتالتيكانػتسػائدةعنػدالػرـك
كتجنىأحدىـعمىاآلخرلجأكاإلىصنـيكجػدعنػدبػابالريحػافقػربالكنيسػةالمعمقػة،كذلػؾ
الصنـمصنكعمفالنحاسعمىشكؿجمؿ،كعمػىالجمػؿشػخصلػوعمامػةكفػيقدميػونعػبلف

لمظػالـحامبلنقكسانع ربية،فإذاحػدثخػبلؼبيػنيـذىبػكاككقفػكابػيفيػدمالجمػؿفيقػكؿالمظمػـك
أعطنػيحقػيقبػؿأفيخػرجالراكػػبفيأخػذحقػيمنػؾرضػػيتأـأبيػت،كيقصػدكفبالراكػبالنبػػي

كاألقبػػاطذلػػؾالصػنـحتػػىاليكػػكف ،كلكػفعنػػدمافػتحعمػػركبػػفالعػاصمصػػرأخفػػىالػرـك
.(2)عمييـشاىدان

 اة ِبكر في النيل:إلقاء فت -3

كىػػػيمػػػػفالعػػػػاداتالتػػػيكػػػػافيػػػػؤمفبيػػػامعظػػػػـسػػػػكافمصػػػركليسػػػػتمقتصػػػػرةعمػػػػى
النصػػارل،كمػػفتمػػؾالعػػاداتالتػػيقػػاـبيػػاسػػكافمصػػركأبطميػػااإلسػػبلـىػػيإلقػػاءجاريػػةبكػػر
حسػػناءمزينػػةبأفضػػؿالمبلبػػسكالحمػػيفػػيالنيػػؿفػػيالثػػانيعشػػرمػػفشػػيربؤكنػػة،أم:شػػير

سػػبباعتقػػادىـأفميػػاهالنيػػؿالتجػػرمكاليػػزدادجريانيػػاإالإذاألقيػػتفتػػاةفػػيحزيػػراف،كذلػػؾب
النيػػؿفػػيكػػؿعػػاـ،فػػرفضعمػػركبػػفالعػػاصتمػػؾالعػػادةالسػػيئة؛ألفتمػػؾالعػػادةالتكجػػدفػػي
اإلسبلـكتتنافىمعتعاليـاإلسبلـ،كاإلسبلـييدـماقبمػو،فعنػدماأبطػؿعمػركبػفالعػاصتمػؾ

تعدسكافمصرلمرحيؿخكفانمفكقؼجريافنيرالنيؿ،فكتػبعمػركبػفالعػاصالعادة؛فاس
يشػػاكرهفػػيأمػػرالفتػػاةبعػػدأفضػػعؼجريػػافنيػػرالنيػػؿكبػػدأإلػػىالخميفػػةعمػػربػػفالخطػػاب

الناسباليجرةمفمصر،فأيدالخميفةعمربفالخطابمافعموعمركبفالعاص،ككتػبعمػر
اعبػػدعمػػركبػػفالعػاصبإلقائيػػافػػينيػرالنيػػؿيقػػكؿفييػا:"مػػفبطاقػػةنكأمػرىبػفالخطػػاب

تجػر،فػبلقبمػؾمػفتجػرمكنػتفػإفبعػد،أمػامصر،أىؿنيؿإلىالمؤمنيفأميرعنوعمر
ف يجريػػػؾ"،فػػػألقىعمػػركالبطاقػػػةقبػػػؿعيػػػدأفالقيػػػارالكاحػػدافأسػػػأؿيجريػػػؾ،اكػػافكا 

                                                             

.481-4،486(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.4/78؛حسفالمحاضرة،السيكطي،ج4،81،ـالمقريزم،المكاعظكاالعتبار(2)
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الميمةأربعةعشرذراعػا،كانتيػتتمػؾالعػادةالسػيئةعنػدسػكافالصميبفأجرلاالنيؿفيتمؾ
.(1)مصر

 التبرك بدىن البمسان: -4

شػجرةالبمسػافكىػيشػجرةالتنمػكإالبػأرضمصػريسػتخرجمنيػايؤخذذلؾالدىفمػف
،كيػػتـرمتمػػؾالشػػجرةمػػفبئػػريقدسػػياالنصػػارلكيزعمػػكفأفمػػريـ(2)دىػػفاسػػمودىػػفالبمسػػاف

مػػػفتمػػػؾالبئػػػرىػػػيكنبػػػياعيسػػػىالعػػػذراءشػػػربت
النصػػػارلبزيػػػارةتمػػػؾالبئػػػر(3) ،كتقػػػـك

،كتعكدأسبابتقديسالنصػارللػدىفالبمسػاف(4)كاالستحماـبمائياكالتبرؾبوكاستخداموكعبلج
عنػػدماىػػاجرتبػػوأمػػوإلػػىمصػػرككصػػؿبيػػااألمػػرإلػػىكمػػاتػػزعـالنصػػارل؛أفعيسػػى

بئػػرفغسػػمتمػػريـثيػػابالمسػػيحكسػػكبتالمػػاءعمػػىاألرضمدينػػةعػػيفشػػمساسػػتراحتعنػػد
فأنبتاالبمساف؛لذلؾيقدسوالنصارل،كفػيمعتقػداتيـاليػدخؿأمشػخصالديانػةالنصػرانية

،كتشػػتريو(5)كاليكػػكفنصػػرانيانإالإذاانغمػػسفػػيمػػاءالمعمكديػػةالػػذميتكاجػػدفيػػودىػػفالبمسػػاف
تتيافتممكؾالنصارلمفمختمؼالبمػدافلمحصػكؿعمػىالنصارلبأضعاؼكزنومفالذىب،ك

.(6)البمسافمفمصركيشتركنوبأغمىثمف،كأحيانايقدـليـكيديةمفممكؾمصر

 ثالثًا: المرأة النصرانية في المجتمع اإلسالمي في مصر:
النصػػػرانيةبػػاحتراـفػػيالمجتمػػػعالمصػػرممنػػذالفػػػتحاإلسػػبلميفقػػدمػػػنححظيػػتالمػػرأة

ةعمػػربػػفالخطػػابعنػػدفػػتحبيػػتالمقػػدسالنصػػارلعيػػدانكػػافمػػفأىػػـبنػػكدهأفتعػػيشالخميفػػ
.(7)المرأةالنصرانيةفيأماففيمجتمعيا،حيثمنحيـاألمافعمىأنفسيـكنسائيـكأمكاليـ

اإلسبلمي لمفتح األكلى المحظة منذ بدتمبلمحو النصرانية لممرأة المسمميف كاحتراـ
بف عمرك فتح خطبتفعندما قد ككانت المقكقس، ابنة أرمانكسة فييا كجد العاصبمبيس

لقسطنطيفابفىرقؿ،كىيمجيزةباألمكاؿكالخدـ،كحيفكجدىاعمركبفالعاصفيالحصف
                                                             

ج1) األصبياني، العظمة، ج1/4191( الكائي، األكلياء، كرامات المستغفرم،0/497؛ النبكة، دالئؿ ؛
.411-4،419؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6/4906كرم،ج؛الطيكريات،الطي9/799ج

.4/697؛نزىةالمشتاؽ،اإلدريسي،ج91(التبصرةبالتجارة،الجاحظ،ص2)
،ج3) ،أبيالمكاـر  .4/41(تاريخأبيالمكاـر

 .4،791(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)

 .797-4،791،ـسابؽ(المصدرال5)

 .4/86داألنطاكي،األنطاكي،ج(تذكرةداكك6)

.1،008(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ7)
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بضركرة الصحابةى فأكصى كشيامتيـ، المسمميف بأخبلؽ معيا تعامؿ المسمميف، دخكؿ أثناء
لمقكقسبأمكالياككؿمامعيامفخدـمعززةمكرمةمع،فأرسؿابنةا(1)معاممتيامعاممةحسنة

كالدىا إلى سعد قيسبف لممرأة(2)الصحابي المسمميف احتراـ عمى يدؿ فإنو ذلؾ دؿ ف كا  ،
النصرانيةكصيانتياكحفظحقكقيا،فمـيفعؿالمسممكفكمايفعؿالغزاةبالنساءفيذلؾالكقت،

ىاكأعادكىامعززةإلىكالدىا.فمـيتخذكىارىينةأكأسيرة،بؿاحترمك

كيبػػػدكأفالمػػػرأةالقبطيػػػةالنصػػػرانيةكػػػافليػػػامكانتيػػػاالمرمكقػػػةككممتيػػػاالمسػػػمكعةفػػػي
المجتمػػعالمصػػرممنػػذالقػػدـحتػػىقبػػؿظيػػكرالنصػػرانيةفػػيمصػػر،فالنسػػاءالنصػػارلكخاصػػة

رجػػؿ،فالرجػػؿالقبطيػػاتكػػافليػػفدكرفعػػاؿفػػيأسػػرىف،فسػػطكةالمػػرأةالقبطيػػةغمبػػتسػػطكةال
النصرانيالقبطييمجأإليياكلمشكرتيافيكؿشؤكفحياتو،كاليتصػرؼبػأمعمػؿإالبعػدأخػذ
مكافقتيػػاعميػػو،كذلػػؾيرجػػعإلػػىالتغيػػراتالتػػيحػػدثتفػػيالمجتمػػعالمصػػرممنػػذزمػػففرعػػكف،

لنػكعي،تغيرالتركيبافعندماغرؽفرعكفكجنكدهفيالبحربعدمبلحقتيـلنبيامكسى
،فانقرضالرجاؿ؛بسػببالغػرؽحيػثاختفػىأشػراؼمصػرككبػارلمسكاففيالمجتمعالمصرم

رجاؿالدكلةكالجنكد،ككثرتالنساء،فمػـيتبػؽفػيمصػرإالالنسػاءكالعبيػدكاألجػراءمػفالرجػاؿ
فقػط،فاجتمعػػتنسػػاءمصػػركقػػررفأفيػػتـاختيػػارامػرأةمػػنيفلحكػػـمصػػرفػػاخترفدلككػػةبنػػت

.(3)اء؛بسببخبرتياكحكمتيافحكمتالزب

،كأحسػػػنت(4)ككانػػتدلككػػػةمػػػفبنػػػاتكبػػػاررجػػػاؿاألقبػػػاطفحكمػػػتمصػػػربعػػػدفرعػػػكف
إدارتيػػاكبنػػتحػػائطالعجػػكز،أمػػابقيػػةالنسػػاءفمػػـيػػتحممفغيػػابالرجػػاؿعػػنيف،فأصػػبحتكػػؿ

ذذلػػؾالكقػػتامػرأةمػػنيفتحػػررالعبػػدكاألجيػػرالػػذمتممكػػوكتتزكجػو،كاشػػترطفعمػػىالرجػػاؿمنػػ
أفاليقكمكابأمشػيءأكعمػؿإالبمشػكرتيف،كأخػذاإلذفمػنيف،فكافقػكاعمػىذلػؾ،فمنػذذلػؾ
تغمبنساءمصرالقبطيػاتعمػىرجاليػا،فأصػبحصػفة الكقتكحتىبعدالفتحاإلسبلميبقركفو

                                                             

 .9/11(فتكحالبمداف،الببلذرم،ج1)

 .4،100(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)

مصر3) فتكح )ص(  الحكـ عبد ابف )مج66، كاالعتبار المكاعظ المقريزم، حسف4/499(؛ السيكطي، (؛
.(4/18المحاضرة)ج

؛تاريخابف4/18؛المختصرفيأخبارالبشر،أبكالفداء،ج608-4/606(مركجالذىب،المسعكدم،ج4)
؛تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،11؛نزىةالممالؾكالمممكؾ،الصفدم،ص4/10الكردم،ابفالكردم،ج

.9/87ج
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يشػترمامتازبياالمجتمعالمصرمالنصراني،فبليستطيعأمرجػؿمػفرجػاؿالقػبطأفيبيػعأك
.(1)أكيتصرؼبأمأمرحتىيقكؿ:"أستأمرامرأتي"

كيتضحمماسبؽبأفالمرأةالنصرانيةليااحتراميافيأسرتيا؛ألفىذهالصفةغمبت
عمىنساءمصركمياكذلؾماأكضحوالمقريزمحتىكقتكتابةكتابو.

حظيتأيضانباحتراـيبدكأفالمرأةالنصرانيةالقبطيةلـتحظباحتراـأسرتيافقط،بؿ
قريتياكمجتمعياالذمتعيشفيوفتبكأتمكانةمرمكقةفيذلؾالمجتمع،كاستطاعتأفتتكلى
مراكزقياديةفيوفيالعصراإلسبلمي،فكانتالمرأةالنصرانيةتتكلىزعامةالقرلفيالمجتمع

ق/946لىمصرسنة،عندماقدـالخميفةالعباسيالمأمكفإ(2)المصرمكخيردليؿعمىذلؾ
قاـبعداالنتياءمفالثكرةبجكلةفيقرلمصرككاف،(3)ـلمقضاءعمىثكرةالبشمكرييف866

يرافقوأخاهالمعتصـكابنوالعباسكأكالدإخكتوالكاثؽكالمتككؿ،باإلضافةإلىكبارالمكظفيف
ك ليمةبعدأفينصبلوفيالدكلةكجنكده،فكافيمكثىككأمراؤهكجنكدهفيكؿقريةيكمان

مككبفخـكتنصبخياـالجنكد،كفيأثناءجكلتوعمىالقرلتجاىؿإحدلالقرلتسمىبطاء
،فخرجت(4)لحقارتياالنمؿالتيكانتتتكلىزعامتياامرأةنصرانيةقبطيةكلـينزؿبتمؾالقرية
مؾالعجكزكصرخت،لوامرأةطاعنةفيالسفترجؼبيفخادميفتعرؼبماريةالقبطيةفبكتت

ككانتالعجكزتتحدثالمغةالقبطيةفاستعاف متظممة، تستغيثبو امرة المأمكفبأنيا فاعتقد
المأمكفبالمترجـالخاصبو_كافمعومجمكعةمفالمترجميفيتحدثكفبكؿالمغات_فتحدثت

بقر ينزؿ كلـ كليمة يكمان قرية كؿ يمكثفي بأنو الخميفة معاتبة العجكز كتجاىميا،إليو يتيا
ينزؿ لـ الخميفة ألف بيا؛ القبطفيشمتكا معايرة سكؼيجمبليا قريتيا تجاه الخميفة فتصرؼي

،فاعتذرلياالمأمكفكبررلياعدـنزكلوبقريتيا؛بسببصغرقريتياالتيالتتسع(5)بقريتيا
تستطيعأفتؤديوتمؾلمعسكر،كماأفضيافةالخميفةكعساكرهسكؼتشكؿعبئانماديانعميياال

                                                             

ص1) الحكـ، عبد ابف مصر، فتكح ـ66( المقريزم، كاالعتبار، المكاعظ المحاضرة،4،499؛ حسف ؛
.4/18السيكطي،ج

.4/419(بدائعالزىكر،ابفإياس،ج2)
؛المنتظـفيتاريخاالمـ1/148؛تاريخاألمـكالممكؾ،الطبرم،ج4/994(المعرفةكالتاريخ،الفسكم،ج3)

/49كثير،ج؛البدايةكالنياية،ابف1/169؛الكامؿفيالتاريخ،ابفاألثير،ج4/6كالممكؾ،الطبرم،ج
.4،946؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ906

.4/410؛بدائعالزىكر،ابفإياس،ج4،946(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.4/410(بدائعالزىكر،ابفإياس،ج5)
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الصغيرة فعطؼ(1)القرية كثيران؛ كبكتبكاءن بقريتيا المأمكف استضافة عمى العجكز أصرت ،
لصاحب العجكز ابف فأحضر بالجند، الخاصة الخياـ كنصب بقريتيا كنزؿ المأمكف عمييا

ابؿكالسكرالمطبخكؿمايحتاجومفأصناؼالمحكـكاألطعمةكاألسماؾكالفكاكوكالعسؿكالتك
كالشمعبشكؿفائضعمايحتاجكنو،فقدمتالعجكزالقبطيةلكؿفردمفالجنكدكالقادةطعامو

بشكؿخاصبوكأكرمتالخميفة.

أف الخميفة أصبحأراد مفالعيشفمما كليمةكىكفيرغد يكمان فنزؿالمأمكفبقريتيا
 تحمؿ منيف كاحدة كصائؼكؿ بعشرة العجكز إليو فجاءت فاعتقديرحؿ رأسيا عمى طبقان

،(2)الخميفةبأفماجاءتبوىكىديةالمرأةالعجكزقائبلن:"قدجاءتكـالقبطيةبيديةالريؼ..."
المأمكفالشكر ليا فقدـ بكؿطبؽكيسمفذىبكدنانير، يكجد كضعتاألطباؽفإذا فمما

تالعجكزكبكتمخافةشماتةكاكتفىبماأكرمتيـإياهفيقريتيارافضانالذىبكالدنانير،فرفض
األقباطبيافقبموالمأمكف،كتعجبمفأمرالذىبكالدنانيرمفأيفجاءتبوالعجكزفظنيا
نما أنياعثرتعمىكنزفقاؿليا:"أيتياالعجكزأظفرتبكنز؟"فردتعميوقائمة:"الكا،كا 

المؤمنيف" أمير كمفعدلؾيا مفزرعاألرض، عم(3)ىك فشكرىا كحسفضيافتيا، ىكرميا
تكجدبقريةطاءاالمأمكفقريةطاءالنمؿلياكألكالىامفبعدىا،حتىأفالقنطرةالتيكمنحي

.(5)،كمامنحيامائتيفدافكأعفاىامفدفعالخراج(4)النمؿسميتعمىاسمياقنطرةالعجكز

ك مف متعجبان مصر غادر أف بعد المأمكف حديث القبطية ماريا رمياكأصبحت
.(6)كشيامتياحتىأنوقاؿ:"الحمدفيرعيتنامفىكبيذهالصفة"

فييا،كذلؾيدؿعمىأف كما لتمؾالقريةكمسئكلةعنيا النصرانيةكانتقائدة فالمرأة
المرأةالنصرانيةكافليادكركمكانةكاحتراـفيمجتمعيافيظؿالحكـاإلسبلميفيمصر.

لنصرانيةفيمصرعمىأفتتكلىإدارةقريةفقط،بؿكصمتلـيقتصرمكقعالمرأةا
خبلؿ مف العبيدم الفاطمي با العزيز أف فاتضح الممكؾ، قصكر إلى النصرانيات النساء
االطبلععمىكتبالتاريخكخاصةالنصرانيةمنياأنوكافلوزكجةنصرانية،يبدكأنياأثرت

                                                             

.4/410(بدائعالزىكر،ابفإياس،ج1)
.4/419بفإياس،ج؛بدائعالزىكر،ا4،948(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
.4/419؛بدائعالزىكر،ابفإياس،ج4،948(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
.4/419(بدائعالزىكر،ابفإياس،ج4)
.4،948(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)
(.4/419(ابفإياس،بدائعالزىكر)ج6)
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اؿالسياسةكالديف،حيثذكرسعيدبفالبطريؽأفعمىكثيرمفقراراتالعزيزبافيمج
العزيزعيفاريستسخاؿابنتوستالممؾبطريرؾعمىمدينةالقدس،كعٌيفأخاهأرسانيكس
كىكخاؿابنتوأيضامطرانانعمىمدينةالقاىرةكمصر،كأكضحسعيدبفالبطريؽأنيـكافليـ

.(1)فليـشأفكبيرككممةمسمكعةفيدكلتواحتراـكتقديركبيرمفقبؿالعزيزبا،ككا

كقدأنجبتلوتمؾالزكجةابنةتسمىستالممؾككانتتمؾىيابنةالعزيزالمدلمة،
العزيزبا،مف استطاعتستالممؾأفتؤثرفيالكثيرمفالقراراتالسياسيةالتياتخذىا

فييا تؤثر أف الممؾ ست استطاعت التي القرارات تمؾ بفأمثمة عيسى عكدة كالدىا عمى
إليياعيسىككاسطةبينوكبيف نسطكرسالنصرانيإلىكظيفتوبعدأفعزلومنيا،حيثلجأ
أبييالعكدتوإلىعمموكقدنجحتتمؾالكساطةبينيماكنجاحتمؾالكاسطةيعكدإلىابنتوست

.(2)الممؾ

الدين النصرانيةفيالمناسباتكاألعياد شاركتالمرأة يةككانتتحتفؿمعأسرتياكما
ذكر فقد باألعياد عائمتيا مع كاالحتفاؿ الحمكيات، كعمؿ الفكانيس، شراء مف األعياد بتمؾ

 الغطاسمعزكجتو بعيد النصرانيكافيحتفؿ إبراىـ بف فكانت(3)كأكالدهالمقريزمأففيد ،
،ككافيكزععمييا(4)ةتطبخالمرأةالنصرانيةفيخميسالعيدالعدسكتشترمالمبلبسالجديد

الدكلة، مكظفي مف زكجيا كاف إذا الدكلة في الكسكات خزانة قبؿ مف بيا الخاصة الكسكة
تمؾ في كتشارؾ األعياد في تككف التي االحتفاالت لمشاىدة األعياد؛ في تخرج ككانت

.(5)االحتفاالت

ةمخصصةلياالأحدتمتعتالمرأةالنصرانيةبالحريةالدينية،فكانتلياأماكفلمعباد
يعترضعميياأكيتعدلعمىأماكفعبادتيا،إالفيحاالتنادرة؛بسببالفكضىالتيسادت
فيبعضمراحؿالدكلةاإلسبلميةفيمصركسبؽالتحدثعنيا،فكافلبعضالراىباتأديرة

ا المعمقة النصرانياتفيمصردير النساء كمفأشيرأديرة بيفيتعبدففييا، لمميءخاصة

                                                             

.996اريخاألنطاكي،األنطاكي،ص؛ت471-9/471(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج1)
.4/17؛تاريخدمشؽ،ابفالقبلنسي،ج6/996(تجارباألمـ،ابفمسككيو،ج2)
.4،640(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
.4،698،ـسابؽ(المصدرال4)
.4،486،ـمصدرنفسوال(5)



224 

الركـ حارة البناتفي كدير بالقاىرة، زكيمة حارة الراىباتفي دير إلى إضافة بالمترىبات،
.(1)بالقاىرةكىكممئبالنساءالراىبات،كديربربارة

معدؿ بارتفاع النصارل النساء ضمنيف كمف عامة بصفة المصرية المرأة تميزت
اإلنجاب ككثرة الحمؿ سرعة أم لدييف، تمد(2)الخصكبة ربما التي األقباط نساء كخاصة ،

،كيذكرابففقيواليمذانيأفالنساء(3)الكاحدةمنيفاثنيفكثبلثةفيبطفكاحدةكحمؿكاحد
القبطياتيكرىفنساءخراساف؛ألفالقبطياتأغمبذريتيفإناثكنساءخرسافأغمبذريتيف

.(4)مفالذككر

 لنصارى في مصر:رابعًا: المتنزىات وأماكن الترفيو عند ا
فمـ حرية بكؿ االجتماعية حياتيـ كممارسة مصر في الحركة بحرية النصارل تمتع

قيكدإالفيفتراتمحددةمفتاريخالدكلةاإلسبلميةكخاصةفيفترةحكـالحاكـتفرضعمييـ
.(5)بأمراكفرضتتمؾالقيكدعمىكؿسكافمصرببلاستثناء

يتنزه التي األماكف بياتعددت يتنزىكف التي األماكف أبرز مف ككاف النصارل ىـ(6)فييا ،
كعائبلتيـ:


 سواحل نير النيل: -1

عميياالنصارلفيمعظـمناسباتيـكخاصةاالجتماعيةمنياأغمباألماكفالتييتردد
الشييدينصبالنصارلالخياـعمى ففيعيد األعيادكالمكاسـىيسكاحؿنيرالنيؿ، مثؿ:

الن مفسكاحؿ كبير عدد كيجتمع كالميرجكف؛ كالميك كالرقص الغناء أصحاب كيجتمع يؿ
النصارلمفكؿنكاحيمصر؛ليشاىدكافعالياتذلؾالعيد،لمتنزهكالترفيو،باإلضافةإلىأنيـ

                                                             

.6،4911،ـقريزم،المكاعظكاالعتبار(الم1)
.4،497،ـابؽسال(المصدر2)
.4/611(نزىةالمشتاؽ،اإلدريسي،ج3)
.498صابففقيواليمذاني،(البمداف،4)
.488-9/486(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج5)
.4،690(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)
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استخدمكاالمراكبالنيميةلمتنزهكالتجكؿداخؿنيرالنيؿكالغناءكالرقصداخؿتمؾالسفف،فكاف
.(1)حموبمثابةمتنزهلمنصارلكمكافلمترفيوفيكقتاألعيادكالمكاسـالنيؿكسكا

كاألسرة الغطاسبنصبالخياـ النصرانيفيعيد إبراىيـ بف الرئيسفيد قاـ كذلؾ
الخاصةبيـفيمناطؽمتفرقةعمىساحؿنيرالنيؿلبلحتفاؿبالعيد،ككافالنصارلفيتمؾ

 يشعمكف ك الشمكع يكقدكف  المطربكفالمكاسـ كيحضر النيؿ، نير شكاطئ عمى النيراف
.(2)تفاالبأعيادىـكأصحابالميككالميرجكفيشربكفالخمراح

 األديرة: -2

تعدبعضاألديرةفيمصرأماكفلمتنزهعندالنصارلكلـتقتصرعمىالعبادةفقط،
ساعدتعمىجذبالزائريفكالسياحكالمتنزىيفمفالنصا عكامؿفييا رلكغيرىـلتكفرعدة

كمفتمؾاألديرةالتيتعدبمثابةمتنزىاتلمنصارلكغيرىـمفسكافمصر:

ديرالقصير:يعدمفاألديرةالتييقصدىاالنصارللمتنزهفيو؛بسببمكقعوالجميؿفيك -أ
 أعمى عمى مصريقع في المقطـ(3)جبؿ جبؿ كىك الدير،(4)، ذلؾ ارتفاع ساعد فقد ،

ىمدينةمصركمبانيياكأسكاقيا،كمكقعوعمىأفيككفمتنزىانباإلضافةإلىاطبللتوعم
حسبزعـالنصارل،كمكانانلمترفيو،كمايكجدفيوصكرةلمريـكعمىحجرىاعيسى

كيكجدفيوبئرماء،باإلضافةإلىأفذلؾالديريطؿعمىقريةتقععمىشاطئالبحر
الكقت بنفس صحراء عمى كيشرؼ بالسكاف (5)مميئة جذب، عكامؿ كؿ فيو فاجتمعت

مف إلىككنو كباإلضافة المياه، كتكفر المرتفع، كمكقعو الجميمة، المتنزىيفمفاطبللتو
الزيمعي أماكفالعبادة،كقدذكرالعديدمفالشعراءفيقصائدىـذلؾالديرمفضمنيـ

 الذمقاؿفيو:

يامفرألالجنةمفغيرعمؿديرالقصيرالفردفيصفائو

                                                             

.481-4،486المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(1)
.4،648،ـسابؽال(المصدر2)
.4990-1،4998؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ640(الديارات،الشابشتي،ص3)
.989(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص4)
الشابشتي،ص5) ؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،9/197؛معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج640(الديارات،

.4990-1،4998ـ
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(1)تدبفيالجسـفماتبقيعمؿربياراحاشمكالقرقفاأش

ديرمرحنا:يقععمىشاطئبركةالحبشالمطمةعمىنيرالنيؿ،كيقعبالقربمفذلؾ -ب
لمشرب بئر الدير بجانبذلؾ يكجد كما كمتنزىاتجميمة، كحدائؽجميمة بساتيف الدير

إلىجانبال يكجد كما الناسعندىا، يجتمع جميزة رخاـكشجرة أعمدة ديرمجمسمف
جميؿالبناءكالصنع،كمايزدادجماؿذلؾالديركتقصدهالناسفياألياـالتييزدادفييا
الربيع أياـ كفي كالغناء، كالمعبكالتنزه الناسلميك فيجتمع بالمياه، البركة كتمتمئ النيؿ

.(2)يزدادالزائريفإلىذلؾالمكافحيثتكثرالكركدكتخضراألرض

 -ت الجيزةدير في نييا دير يقع أكثر(3)نييا: كمف مصر المتنزىاتفي أشير مف كيعد ،
األماكفالتييقصدىاالزائركفكالمتنزىكف،فيكيطؿعمىنيرالنيؿكتحيطبومياهالنيؿ

تنحسرالمياهعنوتزرعأرضوفتظيرفيمفجميعالجياتفتمنحومنظراجذابا،كعندما
م أنكاعمختمفة الديرأرضو أفىذا كما كالجميمة، فالنكاركالزىكركالمزركعاتالغريبة

لصيد رائعان مكانان يعد لذلؾ الطيكر؛ مف مختمفة أشكاؿ فيو تجتمع خميج يشرؼعمى
.(4)النصارلالطيكرلمفلدييـىكايةالصيدلذلؾيتنزهالناسفيىذاالديركخاصة

مباشر -ث النيؿ نير ساحؿ عمى يشرؼ طمكيو: كالنخيؿدير العنب كرـك بو كتحيط ة،
كاألشجارالمتنكعة،كذلؾتحيطبوالبساتيف،فحيفيأتيمكسـالربيعيككفذلؾالديرفي
بيفمياهالنيؿكبيفالبساتيفالخضراء؛لذلؾيعدمف غايةالجماؿ؛ألنويككفمحصكران

 يزكرىا التي المتنزىات تأركع زيارة تقتصر كلـ الربيع في المتنزىاتعمىالنصارل مؾ
.(5)النصارلبؿسكافمصركانكايتنزىكففييا

البرؾ: -6

                                                             

.4/149(يتيمةالدىر،الثعالبي،ج1)
.9/161؛معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج691(الديارات،الشابشتي،ص2)
.9/160(معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج3)
.9/160؛معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج664(الديارات،الشابشتي،ص4)
.1،4967؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ667(الديارات،الشابشتي،ص5)
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 تعدالبرؾفيمصر،(1)المياهالبرؾىيجمعبركةكىياألحكاضالتيتتجمعفييا
كمف السكاف مف النصارلكغيرىـ بيا فيتنزه كالترفيو الناسلمتنزه يقصدىا التي مفاألماكف

أشيرتمؾالبرؾ:

تس -أ الحبش: بركة الحمير كبركة المعافر ببركة قاشمى جنكبمدينة(2)كاسطبؿ  تقع ،
،يكجد(3)الفسطاطبيفالجبؿالمقطـكنيرالنيؿ،كتعدمفأشيرالبرؾالمكجكدةفيمصر

أشجارعمىشكؿ الشرؽ مف مزارعكأشجاركيحيطبيا كبجانبيا البركة فيأرضتمؾ
جنافتعر(4)جناف يقعإلىالجنكبمنيا الحبش(5)ؼبجنافالحبش،كما ،كسميتبركة

 تمؾالبركةبيفبئريف.،تقع(6)بيذااالسـنسبةإلىتمؾالجنافالتيتسمىبجنافالحبش

أثناء لبيعيا اضطركا الذيف النصارل، أمبلؾ ضمف مف كانت الحبش بركة أف كيبدك
البطر فاضطر دينار ألؼ بعشريف قدرت بأمكاؿ ليـ طكلكف بف أحمد أفمطالبة يرؾ

،أمابالنسبةلحدكدالبركةمفجياتيااألربعةفيحدىامفالجنكبالمعادمكمزارع(7)يبيعيا
كبساتيف،كمفالشماؿمبانيسكنيةكبركةالشعبية،كمفالشرؽحدائؽكبساتيفالكزير،

مف(8)كمفالغربنيرالنيؿكأراضديرالطيف ،كتبمغمساحةالبركةألؼفداف،تحدىا
كبساتيفثبلثج مناظر إلى إضافة المتنزىاتمف(9)ياتمتنزىاتخبلبة عمييا تطؿ ،

ذاتمكقعجذابلمتنزه أنيا كمكقعيا البركة تمؾ ثبلثجياتكيتضحمفخبلؿحدكد
فييا.

فالنيؿكالبساتيفكالغيطافكالجنافالمحيطةببركةالحبشتجعميامكانارائعانلمتنزهكالترفيو،
األماكفالتييتنزهفيياكيقصدىاسكافمصركخاصةالنصارلفيلذلؾتعدمفأشير

                                                             

.49/600رب،ابفمنظكر،ج(لسافالع1)
؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،4/194؛معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج4/11(االنتصار،ابفدقماؽ،ج2)

.6،149ـ
؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،4/194؛معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج4/11(االنتصار،ابفدقماؽ،ج3)

.6،149ـ
.6،144تبار،المقريزم،ـ(المكاعظكاالع4)
.4/600(تاريخابفيكنس،ابفيكنس،ج5)
.6،149؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4/11(االنتصار،ابفدقماؽ،ج6)
.6،146(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ7)
.6،141،ـسابؽصدرالالم(8)
.4/17(االنتصار،ابفدقماؽ،ج9)
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كالشعانيف كالميبلد، كالنكركز، الغطاس، عيد في النصارل يتجمع حيث أعيادىـ،
كالميرجافكغيرذلؾمفالمناسبات،فينصبكفالخياـكالقبابكيخرجكفبعائبلتيـكأكالدىـ

فيوكاالحتفاؿباألعيادكالتنزهبيامصطحبيففيتكجوالصغاركالكبارإلىبركةالحبش؛لمتر
المغنياتكالراقصاتكالمعازؼفيأكمكفكيستمعكفلؤلغانيكيترفيكفكيتسامركف،كيركبكف

الشمكع كيضيئكف السيراتفييا التي(1)القكاربكيحيكف فياألياـ المنظر فييجميمة ،
.(2)يفيضبيانيرالنيؿ

يف؛ألنوكافيصنعفيياالطكب،كسميتببركةالرطميبركةالرطمي:تسمىببركةالطكاب -ب
فسميتبذلؾ البائعيف؛ التييستخدميا الحديد أرطاؿ يصنع شخصبقربيا بسببكجكد

 االسـنسبةإلىصانعاألرطاؿ.

العصر كفي خبلب، منظر تمنحيا نخيؿ أشجار عمى الشرؽ جية مف البركة تشرؼ
بفقبل الممؾالناصرمحمد بجانبالمممككيقاـ الذميمر الناصرم الخميج ككفبحفر

بنيجسربيفالخميج ثـ عبره، نيرالنيؿتدخؿإلىتمؾالبركة فأصبحتمياه البركة،
الناصرم، الخميج عبر البركة كأصبحتالقكاربتدخؿ بيكتيـ، الناسفكقو كأقاـ كالبركة

كتتنز النصارلكانتتحتفؿ أف كيبدك لمتنزه، البيكت حكؿ ألفكتدكر البركة؛ تمؾ في ه
شرب مف الفسكؽ فيظيركف األحد يـك الناس فييا يكثر أنيا كتابو في ذكر المقريزم
األحدكالجمعةعددكبير الخمكركيظيرفالنساءمتبرجاتكيختمطفبالرجاؿ،فيجتمعيـك

 الناسمف (3)الصعبإحصاؤهمف كفيسنة ،896 الناسمف4191ق/ الناصر منع ـ
إليي فيالشخاتير(4)االدخكؿ ،(5) سنة منذ كمتنزه فقدتأىميتيا لكنيا ـ،4191ق/897،

.(6)فقؿالزائركفإلييا؛بسببالغبلءالذمحدثبمصر

                                                             

.148-6،146تبار،المقريزم،ـ(المكاعظكاالع1)
.6،140،ـسابؽ(المصدرال2)
.6،141(المصدرنفسو،ـ3)
.9/980(إنباءالغمر،ابفحجرالعسقبلني،ج4)
(الشخاتير،مفردشختكرىكسفينةصغيرة،كىيالمراكبالنيميةتستعمؿلتعديةالناسفيالنيؿكتستخدـ5)

فيخمجافلتعديةالناسمفاحؿالنيؿإلى الساحؿالبحرفيكقتالزيادةكىيتستخدـلمفرجةكالتنزه
(.61النيؿكبركو،السففاإلسبلميةعمىحركؼالعجـ،النخيمي،)ص

.6،114(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)
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بركةبطفالبقر:كانتتمؾالبركةعبارةعفبستافيسمىبالبستافالمقسيثـتحكلتإلى -ت
كفيزمف الفاطميالظاىرإلعزازديفا، اآلمربأحكاـابركةزمفالخميفة الخميفة

حفرتالبركةلتككفعميقةأكثركتـتكصيؿمياهنيرالنيؿإلييامفخميجالذكر،فعرفت
.(1)حينياببركةبطفالبقر،يجتمعفيياالناسلمتنزهفكانتأحسفمتنزهفيمصر

الكيتاب -ث لمتنزهفكابركةقرمكط:كافيسكنيا نتتدخؿ:المسممكفكالنصارل،ككانتمكانان
.(2)فيياالسففالصغيرةمحممةبالناسلمتنزه

 الخمجان: -4

تعدالخمجافمفاألماكفالتييتنزهفيياسكافمصركخاصةالنصارلكمفأبرزتمؾ
الخمجاف:

القاىرة،كافالخميجعبارةعفمتنزهلسكافالقاىرة،إلىالغربمفمدينةخميجالقاىرة:يقع -أ
منعالممؾالناصرـ4696ق/697،كفيسنة(3)خصصةلمتنزهيدخمكففيوعبرالسففالم

محمدبفقبلككفدخكؿالمراكبإلىخميجالقاىرةلمترفيوكالتنزه؛بسببماكافيحدثفيو
مفسمككياتتخالؼالشريعةاإلسبلميةمثؿ:شربالخمركسماعاألغانيكظيكرالنساء

التيتحدثفيو،كسمحفقطلمسففالتجاريةالمتبرجاتكاإلسراؼفياألمكاؿكحكادثالقتؿ
.(4)الدخكؿفيو

خميجالذكر:تصؿإليوالمياهمفنيرالنيؿإلىالمقسي،كافالنصارليحتفمكفبالقرب -ب
ففيسنة 141منوكيحيكفأعيادىـحكلو، الفصح4991ق/ ـاحتفؿالنصارلفيعيد

ىكياتيـ كمارسكا كأكمكا الخمر كشربكا الخياـ، المعازؼكالمطربيف،كنصبكا مصطحبيف
إلعزازديفايشاىدمايفعموالنصارلكماتفعمونساؤىفمفتبرجككافالخميفةالظاىر

.(5)كرقصكفجكردكفأفيتدخؿ

يتضحمماسبؽأفالنصارللـتقتصرأماكفالتنزهلدييـفيأماكفمحددة،بؿكانكا
يمةفيمصركالتيكافيتنزهفيياالمسممكف،كفيكالجميتنزىكففيمختمؼالمناطؽالسياحية

                                                             

.111-6،116،ـالمقريزم،المكاعظكاالعتبار(1)
.6،116،ـسابؽالمصدرال(2)
.161-6،171،ـونفس(المصدر3)
.166-6،167(المصدرنفسو،ـ4)
.6،184،ـمصدرنفسوال(5)
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مكاسـاالحتفاالتكاألعيادخاصة،كقدترؾليـالمسممكفحريةالتنزهكالتنقؿكالترفيودكفأف
يضايقكاعمييـأكأفيفرضكاشركطانتحدمفحريتيـفيأماكفالتنزهكالترفيو.

 خامسًا: الحمامات والمستشفيات:
فيياالتيبنيتمفقبؿالنصارلقبؿريةبكجكدالحماماتالرائعةاشتيرتالمدفالمص

حيث مف اإلسكندرية في حماماتالرـك الحماماتكخاصة أثارتتمؾ فقد اإلسبلمي، الفتح
عمركبف القائد كخاصة عجابالفاتحيفالمسمميف، كا  اىتماـ بنائيا كفخامة كمساحتيا عددىا

.(1)مبديانإعجابوبيالخطابالعاصالذمكصفيالمخميفةعمربفا

كمفضمنياالحمامات لكفبعدالفتحاإلسبلميسيطرالمسممكفعمىممتمكاتالرـك
بنى الحماماتفقد بناء النصارلمف يمنعكا لـ لكنيـ الحمامات، مف العديد كبنىالمسممكف

الفاطميالحافظلديفالطبيبالنصرانيأبكسعيدبفقرفةحمامانلوفيحارةزكيمةزمفالخميفة
.(2)ا

لـينفردالنصارلبحماماتخاصةبيـفيالدكلةاإلسبلميةإالفيحاالتاستثنائية،
بؿاستخدمكاحماماتالمسمميفلبلستحماـفيياىـكنساؤىـبكؿحريةدكفأفيمنعيـأحد،

كفأمتميزبينيـأكتحـفينفسالحماـالذميدخموالمسمـدفكافالنصرانييدخؿالحماـليس
عمى فرضتقيكد اإلسبلمية لكففيبعضفتراتالدكلة عمىأساسالديف، عنصرية تفرقة
عمى النصارلعنددخكؿالحماماتففيعصرالدكلةالفاطميةفرضالحاكـبأمراقيكدان

الحماماتتمثمتفيإجبارىـعمىكضع لمتميالنصارلعنددخكليـ زالصميبعمىأعناقيـ
.(3)بينيـكبيفالمسمميفلكفذلؾاالجراءتـالغاؤهبعدفترةقصيرة

إجبار في الحماماتتتمثؿ النصارلإلى بدخكؿ تتعمؽ قراراتجديدة الحاكـ أصدر
الحمامات؛لتميزىـعفالمسمميف ،فاتخذ(4)النصارلبكضعالصمبافعمىصدكرىـإذادخمكا

فاع كالفضة؛ الذىب مف صميبا بدخكؿالنصارل كأمرىـ الصميب ذلؾ عمى الحاكـ ترض
عنددخكؿالحماماتلكي فيأعناقيـأجراسان الحماماتبصميبمصنكعمفالخشبكيعمقكا

                                                             

؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،74؛فضائؿمصر،ابفزكالؽ،ص07(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص1)
.4/499؛حسفالمحاضرة،السيكطي،ج4،110ـ

.6،977(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
.9/401ريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج(التا3)
.4990-1،4996؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ968(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص4)
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ـأصدرالحاكـقرارانبمنعالنصارلمف4946ق/196،كفيسنة(1)يتميزكابوعفاآلخريف
عمؽعمىم بيـ حماماتخاصة كخصصليـ حماماتالمسمميف، كأبكبتمؾدخكؿ داخؿ

،كمامنعالحاكـجميعنساءمصرمفدخكؿالحماماتبمافييف(2)الحماماتإشارةالصميب
.(3)النساءالنصرانيات

كيتضحمماسبؽأفالنصارلمفالرجاؿكالنساءفيمصراستخدمكانفسالحمامات
ددةكفترةحكـالحاكـالتييستخدمياالمسممكففكانكايدخمكفإلييادكفقيدإالفيفتراتمح

بأمراالتياشتدفيياعمىجميعأفراددكلتوكليسعمىالنصارلفقط،كماأفصبلحالديف
أفصبلح كيبدك كالنصارلمفدخكلو، الييكد فيمصركمنع الصكفية حماـ األيكبيأنشأ

.(4)هكافمخصصانلبعضالفرؽالصكفيةالديفمنعالنصارلمفدخكلو؛ألفإنشاء

صارلمنعكامفدخكؿحماماتالمسمميفزمفصبلحالديفلـيذكرالمقريزمأفالن
فيبدكأفالنصارلتمتعكابحرية بقيةالحماماتالتيذكرىا األيكبيباستثناءذلؾالحماـ،أما

دخكليادكفقيدأكشرط.

قذذكرتأمابالنسبةلممستشفياتفمـيمنعالمسممكفالنصارلفيبناءالمستشفيات،ف
خاصان مستشفى لمنصارل بنى قسما اإلسكندرية بطريرؾ أف النصرانية التاريخية المصادر

.(5)لممرضيفيمدينةاإلسكندرية،كذلؾفيخبلفةالخميفةالعباسيالمتككؿ

 سادسًا: المقابر والمدافن:
النصارلمكتاى ـتعددتأماكفالدففالخاصةبالنصارلكمفاألماكفالتيدفففييا

لمنصارلدير مداففكمقابركثيرة فييا التيكافيكجد كالكنائس،فمفاألديرة المقابركاألديرة
القصيركالذمتعرضفيسنةأربعمائةىجرملميدـكذلؾبعدأفأصدرالحاكـبأمراقراران

ا بفتحالمقابركنبشكا كالعامة العبيد فقاـ مفمقابركمدافف؛ حكلو ما كىدـ لقبكركألقكابيدمو
ابكقؼنبشالقبكر بأمر الحاكـ فأمر كالمدافف كانتبعض(6)الجثثخارجالمقابر كما ،

                                                             

.41/74(المنتظـفيتاريخالممكؾكاألمـ،ابفالجكزم،ج1)
ببلء،الذىبي،؛سيرأعبلـالن7/979الداكردم،ج،؛كنزالدرر00(أخبارممكؾبنيعبيد،ابفحماد،ص2)

.41/461ج
.1/90؛شذراتالذىب،ابفعماد،ج4/799؛حسفالمحاضرة،السيكطي،ج9/998(العبر،الذىبي،ج3)
.6،989(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.461(تاريخالبطاركة،يكساب،ص5)
.986كي،ص؛تاريخاألنطاكي،األنطا9/406(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج6)
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ديربكمقارالكبيرالذمكضعتفيو تحتكمعمىرفاتبعضالن ساؾالنصارلمثؿ: األديرة
.(1)رفاتثبلثةمفالنصارلفيأنابيبمفخشبيزكرىاالنصارلبذلؾالدير

سالتيكانتتحتكمعمىمداففكمقابرلمنصارلكنيسةمريـالتيتكجدفيكمفالكنائ
كالمدافف المقابر لمنصارلكتعرضتتمؾ كمدافف كثيرة مقابر فييا يكجد كالتي مصر، مدينة

،فيزمفالحاكـبأمرابعدأفأمربيدـكنيسة(ـ4990ق/600)لمنيبكالسمبفيعاـ
كال السكداف حيثىاجـ المكتىمريـ؛ قبكر كنبشكا كفتحكىا المقابر تمؾ كالنيابة كالعامة عبيد

المكتىحديثيالعيدبالمكت ،ككذلؾكاففيدمياط(2)كرميتعظاميـ،كأكمتالكبلبلحـك
ا بأمر الحاكـ العجكزكالتيتعرضتلمنيبزمف لمنصارلفيكنيسة مداففكمقابركثيرة

.(3)فنبشتمقابرالنصارلكدمرت
تخذالنصارلمقابرخاصةبيـغيرالكنائسكاألديرةلدففمكتاىـبعيدةعفمقابركا

المسمميف،كمفمقابرالنصارلالمشيكرةبمصرمقبرةالخندؽحيثتقعتمؾالمقبرةقربكنيسة
.(4)مكتاىـفيياالخندؽفيظاىرالقاىرة،حيثيدففالنصارل

فقبؿالمسمميففقدأمرالمتككؿتعرضتبعضمقابرالنصارللبعضالتدخبلتم
قبكر مع تتشابو ال لكي باألرض؛ قبكرىـ بتسكية النصارل كثبلثيف كخمس مئتيف عاـ في

.(5)المسمميف
بنىجامعراشدةبعمؿ ككذلؾفيعصرالدكلةالفاطميةأمرالحاكـبأمراعندما

بي كالنصارلفقاـ قبكرالييكد الذمكافيجاكره لممسجد قبكرالنصارلكالييكدمفتكسعةن دـ
.(6)أجؿتكسعةالمسجد

الجبؿبجرؼقبكرالنصارل بنىالقطائععمىقمعة بفطكلكفعندما أحمد قاـ كما
.(7)كبنىبدالنمنياقصرابفطكلكفكالميدافالخاصبو

                                                             

.1،4914(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
..960؛تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص9/401(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج2)
.986؛تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص9/406(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج3)
.1،4979(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
؛الكامؿفيالتاريخ،ابفاألثير،1/908؛تجارباألمـ،ابفمسككيو،ج1/648(األمـكالممكؾ،الطبرم،ج5)

.1،4996؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ99/996؛نيايةاألرب،النكيرم،ج7/411ج
.98/467(نيايةاألرب،النكيرم،ج6)
.9،81(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ7)
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طارئة حكادث ىي مصر في النصارل مقابر ليا تعرضت التي الحكادث كتمؾ
صدرعنومفكاستثنائيةفيفترات قميمةمفالتاريخاإلسبلميلمصرفالحاكـبأمراكما

بعضالعكاـ قبؿالنصارل،كأعماؿالنيبكالسمبالتيقاـبيا قراراتعانىالمسممكفمنيا
الذيفاليمثمكفقيـكمبادئالديفاإلسبلميفمـيحدثفيزمفالخمفاءالراشديفأكغيرىـبأم

فقدحرصالمسممكفعمىأفتككفعمميةاعتداءعمىقبك رالنصارلإالفيحاالتنادرة،
العاصلممقكقسقطعة بف عمرك منح فقد اإلسبلمي الفتح منذ بيـ خاصة لمنصارلمقابر

.(1)أرضقرببركةالحبشلجعميامقبرةخاصةبالنصارل

 سابعًا: وسائل النقل عند النصارى:
الن صارل،كيتضحمفخبلؿكتابالمقريزمأفتنكعتكسائؿالنقؿالتييتنقؿفييا

كسائؿالنقؿالتياستخدمياالنصارلصنفتإلىنكعيف:كسائؿنقؿبرم،ككسائؿنقؿبحرم،
كمفكسائؿالنقؿالبريةالتياستخدمياالنصارل:الدكابفكافبطريرؾاإلسكندريةيكحناالثالث

لنقؿالبريةالخيكؿكالبغاؿكالحميرفقد،كمفضمفكسائؿا(2)آخريتنقؿبدابتومفمكافإلى
،بغمةكحمارانمماكافاستخدامياشائعانعندنصارلمصرفقدأىدلالمقكقسالرسكؿمحمد
الفتحاإلسبلمي النصارلقبؿ عند نقؿميمة ككسيمة يتنقمكف(3)يدؿعمىاستخداميا ككانكا ،

ضتعمىالنصارلبعضالقيكدالتيتتعمؽ،كلكففر(4)بالخيكؿالعربيةكغيرالعربية،كالجماؿ
فقدفرضعمييـ أثرعمىحركةتنقؿالنصارلمفمكافإلىآخر، بكسائؿالنقؿالبرممما
رككب مف كمنعيـ كالحمير، البغاؿ عمى رككبيـ في االقتصار المتككؿ العباسي الخميفة

طميقيكدانعمىكسائؿالتنقؿ،ككذلؾأصدرالحاكـبأمراالحاكـالفا(5)البراذيف،كالخيكؿ
،كسمحليـبرككببقيةالدكابمفحميركجماؿ(6)عندالنصارلكمنعيـمفرككبالخيكؿ

مفأم خاؿو أسكدان بشركطكمكاصفاتمعينة،كأفيككفالركبخشبان،كسرجوجمدان كبغاؿ،

                                                             

.17فضائؿمصر،الكندم،ص(1)
.4/497(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج2)
.4،68(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
.1،4996،ـسابؽالمصدرال(4)
ج5) الطبرم، كالممكؾ، األمـ ج1/648( األثير، ابف التاريخ، في الكامؿ النكيرم،7/411؛ األرب، نياية ؛

.1،4996بار،المريزم،ـ؛المكاعظكاالعت99/996ج
.901؛تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص9/999(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج6)
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كتكبرىـعمى؛بسببتفاخرىـ(ـ4694ق/699)،ككذلؾمنعكامفرككبالخيؿعاـ(1)معدف
.(2)المسمميفكاساءةمعاممتيـ

تعددتكتنكعتحسبالحاجة النصارلفقد كسائؿالنقؿالبحرمالتياستخدميا أما
المستخدمةإلييا،لكففيالغالباستخدمتالمراكبكالسففعمىاختبلؼأحجامياكأنكاعيا،

استخد،(3)فاستخدمتلنقؿالسكافكالبضائعمفمكافإلىآخر متالزكارؽفعندحدكثكما
الزكارؽفيضافنيرالنيؿيتنقؿالناسمفقريةإلىأخرل النصارل(4)باستخداـ ،كاستخدميا

.(5)ككسيمةمفكسائؿالترفيوفيأعيادىـلمتجكؿفينيرالنيؿكالبرؾالتيحكلو

 ثامنًا: المالبس واألزياء الخاصة بالنصارى:
بالنصا خاصا يذكرالمقريزمزيان لكنوذكرأفأزياءمعينةكمبلبسرلفيلـ كتابو،

بمكاصفاتمحددةفرضتعمىالنصارلفيفتراتتاريخيةمعينةمفتاريخالدكلةاإلسبلمية
فيتاريخاإلسبلـبتغييرمبلبسكأزياءأىؿالذمةىك فيمصر،كأفأكؿحاكـأصدرقراران

يثتـفرضزمكلباسإجبارمعمى،ح(6)الخميفةالعباسيالمتككؿحسبماذكرالسيكطي
النصارلسكاءالرجاؿأكالنساءفيمصر،كسكؼتذكرهالباحثةفيمبحثخاصعندحديثيا
عفالقيكداالجتماعيةالتيفرضتعمىالنصارلفيمصر،كتمؾالقيكدلـتتخذكقانكفيسير

بال أما كقميمة، حاالتاستثنائية ىي بؿ كالخمفاء الكالة جميع فقدعميو النصارل ألزياء نسبة
اشتيرتمصربصناعةالثيابكاألقمشةالمتنكعةالتيتصدرلكؿدكؿالعالـفتنكعتمبلبسيـ

،ككافالنصارليجددكفمبلبسيـكثيابيـفي(7)كأزيائيـبحسبماىكمتكفرلدييـمفأقمشة
.(8)عيدحدالحدكد

                                                             

؛المكاعظكاالعتبار،901؛تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص9/999(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج1)
.4990-1،4996المقريزم،ـ

.1،4946(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
.4،70؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4/499(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج3)
.4،89(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.4،648،ـسابؽالمصدرال(5)
.194(أشرؼالكسائؿإلىفيـالشمائؿ،ابفحجرالييتمي،ص6)
،ج7) ،أبيالمكاـر .4/86(تاريخأبكالمكاـر
ج8) النكيرم، األرب، نياية ج4/489( القمقشندم، األعشى، صبح كاالعتبار،116-9/117؛ المكاعظ ؛

.4،699المقريزم،ـ
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رةكالكنائس،كذلؾالتقميديعكدلزمففالرىبافالنصارليرتدكفالثيابالسكداءفياألدي
اإلسكندرالمقدكنيالذمبنىاإلسكندريةمفالرخاـاألبيضفكانتكميابيضاءفاتخذالرىباف

ذلؾ بعد تقميدان كأصبح كيرلص(1)المباساألسكد البطريرؾ قاـ فقد اإلسكندرية بطاركة أما ،
كببلريةديباجأحمرعميياتصاكيربتصميـبدلةخاصةلمبطاركةمصنعةمفالديباجاألزرؽ

.(2)مفذىب

أنشأالخميفةالفاطميالمعزلديفاخزانةالكسكاتالتيكافيفصؿفيياجميعأنكاع
المبلبس،ككافمفخبلؿتمؾالخزانةيكسكفيياالناسبغضالنظرعفعقيدتيـأككظيفتيـ

مفبعدهةلمفيتناكبكفعمىالحكـأكعمرىـأكجنسيـأكمركزىـالكظيفي،كجعؿتمؾعاد
.(3)فكاففيياكسكةلمخدـكلمكتابكالكزراءكاألطباءسكاءكانكامسمميفأكنصارل

 تاسعًا: المغة
كانتالمغةالسائدةفيمصرقبيؿالفتحاإلسبلميىيالمغةاليكنانيةالتيقدمتنفسيا

تشارىافيمصريرجعإلىأفمصربسيكلةالستخداميامفقبؿلممصرييف؛كسببكجكدىاكان
 اإلسكندراألكبرمنذ المصريكف669تعرضتلغزك قركففتأثر اإلغريؽلعدة فحكميا ؽ.ـ،

بيا،باإلضافةإلىأفالكثيرمفالشعباليكنانيعاشكاستقرفيمصرفي بمغتيـكتحدثكا
 األثر لو كاف بعضيـ مع كاندماجيـ بيـ المسمميف فاحتكاؾ خاصة، عمىالمدف الكبير

بالثقافة كاطبلع معرفة عمى كأصبحكا كتبنكىا بيا كتحدثكا اليكنانية المغة فعرفكا المصرييف
 فكانتاليكنانية؛ باألحرؼاليكنانية، تكتبالكمماتكالنصكصالمصرية ما لذلؾكانتكثيرا

غةاليكنانيةفيالمغةاليكنانيةلغةالمثقفيفكالدكائرالحككميةفيمصر،لذلؾكانتتستخدـالم
التدريسككانتىيلغةالكتابالمقدسعندالنصارل.

كلكفسكافمصرعامةكانكايتحدثكفالمغةالقبطية،كالمغةالقبطيةكانتعبارةعف
عدةليجاتمعركؼمنيافيالكقتالحاضرخمسليجات،كيتضحأنوكافسائدافيمصر

في السائدة المغة كىي اليكناف، لغة عامةلغتاف: لغة كىي األقباط كلغة الحككمية، الدكائر
،فعنددراسةالمغةالسائدةفيمصرقبؿالفتحاإلسبلميالبدمفاالنتباهإلىالمغات(4)الشعب

التيكانتسائدةفيمصركىيالمغةالقبطيةالتيكافيتحدثبياسكافمصرعامة،كالمغة
                                                             

.4،191(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.1،4949،ـسابؽ(المصدرال2)
.674-9،610(المصدرنفسو،ـ3)

(4).p., COPTIC AND ITS VALUE(pp.230-232). WALTER. C 
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ا الدكائر في تستخدـ كانت التي الكقتاليكنانية ذلؾ في المصرييف غالبية ككاف لحككمية،
.(1)يعممكففيالزراعةكالفبلحةكيتحدثكفالقبطيةكيجيمكفالمغةاليكنانيةلغةالحاكـالركماني

مفاألقباطفياإلسبلـكتعريبالدكاكيففيمصرلكفمعمركرالكقتكدخكؿالكثير
انتشرتالمغةالعربيةفيمصر،كساىـانتشار،(2)سنةستكثمانيفكتحكيمياإلىالمغةالعربية

المغةالعربيةفيمصرفيظيكرالعديدمفالفقياءكالعمماءفيالنحككقكاعدالمغةالقبطيةمف
كالمغة بالثقافة العمماء ىؤالء تشبع كقد القبطية، المغة عمماء مف كأصبحكا أنفسيـ، األقباط

عمماءالنحككالمغةال يحتذلبيـ،فقمدكىـفيعمؿقكاعدكنحكالعربيةفاتخذكا عربيةنمكذجان
كافعامبلن العربية المغة فانتشار العربية، المسممكففيالمغة العمماء فعؿ كما القبطية المغة
لكضعأسسكقكاعدالمغةالقبطيةكساىـفينيضتيا،فكجكدالمغةالعربيةساىـفي مساعدان

.(3)عدلياتطكرالمغةالقبطيةككضعأسسكقكا
  

                                                             

.947(تاريخأىؿالذمةفيمصر،عامر،ص1)
.9،10(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)

(3( Worrell.H.A.Short account of the copts (p45). 
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  المبحث الثاني:
 األعياد والمواسم الخاصة بالنصارى

الخاصة األعياد كاآلثار( الخطط بذكر كاالعتبار )المكاعظ كتابو في المقريزم ذكر
بالنصارلفيمصركجمعكؿالمعمكماتالخاصةبيا،فيكبذؿجيدانكبيرانفيالحصكؿعمى

حيثلفيجدىاالباحثفيأمكتابآخر،فقدبحثتمؾالمعمكماتالخاصةبأعيادالنصارلب
عنيافيبطكفالكتبالنصرانيةككتبالمؤرخيفالمسمميفاألكائؿ،كاقتصرالمقريزمفيكتابو
النصارلفي مف أكبرطائفة يشكمكف كانكا اليعاقبة ألف ربما؛ اليعاقبة النصارل أعياد عمى

فكج اليعاقبة كحصرالمقريزمجميعأعياد فصنؼتمؾاألعيادمصر، أربعةعشرعيدان، دىا
الكبار،كسبعةأخرلتسمىاألعيادالصغار،باإلضافةإلىبعض إلى:سبعةتسمىاألعياد

المكاسـالتييحتفؿبياالنصارل.

 أواًل: األعياد الكبار عند النصارى:
4-  أحد برمياتكىك مف كالعشريف التاسع في العيد النصارلبيذا يحتفؿ الشيكرالبشارة:

القبطية،كيصادؼذلؾالشيرشيرآذار،كيرجعأصؿاالحتفاؿبو؛إلىاعتقادالنصارل
بشرمريـبميبلدعيسىعميوالسبلـ  .(1)بأفجبريؿعميوالسبلـفيذلؾاليـك

عيد -9 كىك آخر اسـ عميو يطمؽ صكميـ، مف السابع األحد في بو يحتفمكف الزيتكنة:
الحمارالشعانيفكيعنيالتسابيح،ك السبلـ الذمركبفيوعيسىعميو يعتقدكفأفاليـك

بعمؿ كىكيأمرىـ يسبحكف، إلىصييكففيالقدسكىكراكبكالناسحكلو كدخؿفيو
الخركجبسعؼالنخيؿمف العيد بيذا كمفمظاىراحتفاليـ المنكر، عف الخيركينياىـ

 العبادة فيدكر الزينة ظيار كا  بيـالكنيسة، حتىعاـ،(2)الخاصة بو االحتفاؿ كاستمر
.(3)ـالذمأصدرفيالحاكـبأمراأكامرهبمنعاالحتفاؿبو4607ق/608

                                                             

النكيرم،ج1) نيايةاألرب، القمقشندم،ج4/489( المقريزم،9/111؛صبحاألعشى، المكاعظكاالعتبار، ؛
.4،641ـ

(2 نياية ج( النكيرم، ج484-4/489األرب، القمقشندم، ، األعشى صبح كاالعتبار،9/111؛ المكاعظ ؛
.4،641المقريزم،ـ

.4،641(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
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قاـبعدصمبوبثبلثةعميوالعيدالكبير،كيعتقدكفأفعيسىالفصح:أطمؽالنصارل -6
شبة،عندماتآمرالييكدعميوكاتفقكاعمىقتمو،كألقكاالقبضعميوككضعكهعمىخ(1)أياـ

الجمعة يـك كىك كامؿ يـك األرضنيار في الظبلـ فانتشر لصٍيف، مع فصمبعمييا
كيصادؼالتاسععشرمفبرمياتأمآذار،كيدعكفأفعيسىدففكقاـبعدىابثبلث

.(2)أياـليكمـتبلميذهكيكصييـباإلنجيؿ!

1-  كىكيعرؼبعيد الذخميساألربعيف: اليكـ كىك الصعكد، أكعيد فيوالسبلؽ، مصعد
رسالتيـعيسى باشتيار ككعدىـ لتبلميذه مباركتو بعد السماء حيثيدعي(3)إلى ،

النصارلبأفعيسىبعدأربعيفيكمانمفقياموخرجإلىبيتعنياكتبلميذهمعوفباركيـ
.(4)كرفعإلىالسماءكعمرهثبلثكثبلثكفسنةكثبلثةأشير

1-  عميو أطمؽ  كيحتفمالخمسيف: القياـالعنصرة، يـك مف يكمان خمسيف مضي بعد بو كف
،اجتمعكيدعكفأنوبعدمضيعشرةأياـمفالصعكدكخمسيفيكمانمفقياـعيسى

تبلميذهفيعميةصييكففظيرليـركحالقدسعمىشكؿألسنةمفالنار،فامتؤلكامنو
الييكد فسجنيـ معجزاتكثيرة، المغاتكبرزتعمىأيدىـ بجميع اثـكتكممكا فأنقذىـ

،كيحتفمكفبوفيالسادسكالعشريفمفبشنس،(5)انتشركافياألرضيدعكفلديفعيسى
.(6)أمشيرأيار

الذمكلدفيوعيسىالميبلد: -7 االثنيف،فيحتفمكفبوليمةيكـكيدعكفأنواليـك كىكيـك
التاسعكالعشريفمفكييؾمفأشيراألقباط،أ ،(7)مكانكفاألكؿاألحدالذميصاؼيـك

الميبلدتكزيعالحمكلبأشكالياكافة،كالسمؾالبكرم، كمفمظاىراحتفاؿالنصارلبيـك

                                                             

النكيرم،ج1) نيايةاألرب، القمقشندم،ج4/484( المقريزم،9/111؛صبحاألعشى، المكاعظكاالعتبار، ؛
.4،641ـ

.647-4،641عظكاالعتبار،المقريزم،ـ(المكا2)
النكيرم،ج3) نيايةاألرب، القمقشندم،ج4/484( المقريزم،9/111؛صبحاألعشى، المكاعظكاالعتبار، ؛

.4،647ـ
.4،647(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.4،646،ـسابؽال(المصدر5)
.9/111(صبحاألعشى،القمقشندم،ج6)
نياي7) النكيرم،ج( القمقشندم،ج4/484ةاألرب، المقريزم،9/111؛صبحاألعشى، المكاعظكاالعتبار، ؛

.4،646ـ
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ضاءةالشمكع،كالتماثيؿ،كالفكانيسكيزينكففييادكاكينيـ ،(1)كأسكاقيـكالمعببالنيراف،كا 
ؿالمسممكفكيبدكأفالنصارلتمتعكابمطمؽالحريةفياالحتفاؿبأعيادىـدكفأفيتدخ

بشؤكنيـبؿعمىالعكسيتضحمفخبلؿاالحتفاؿبعيدالميبلدبأفالمسمميفيشارككنيـ
.(2)االحتفاؿبأعيادىـكماذكرالمقريزمكرألذلؾبنفسو

،كىك(3)يحتفؿبوالنصارلفيالحادمعشرمفشيرطكبةمفأشيراألقباطالغطاس: -6
يحيىبفشيركانكفاألكؿ،كيرجعأصؿاالحتفاؿب يذاالعيدكمايزعـالنصارلىكأفَّ

خرجمفالبحيرة األردفكعندما السبلـغٌسؿعيسىعميوالسبلـفيبحيرة عمييـ زكريا
اتصؿعيسىبركحالقدس،فأصبحالنصارليغمسكفأكالدىـفيالماءكيستحمكفجميعيـ

عظيـليسعندال(4)بالماءفيالبردالشديد نصارلفقطبؿعندجميع،كعيدالغطاسيـك
المصرييفكيعدمفأجمؿلياليمصر،فكانتتضاءالمشاعؿكالشمكعكيأكؿالناسفي
ىذاالعيدكؿأنكاعاألطعمةكالمشارب،كيظيركفكؿزينةمفذىبكفضة،كالمعازؼ،
األمراض مف يشفييـ الحماـ ذلؾ أف العتقادىـ النيؿ؛ في يستحمكف الميمة تمؾ كفي

 بيذا(5)منياكيحمييـ فرحتيـ المسمميفيشارككنيـ ككاف  الجميع بو حيثكافيحتفؿ ،
 ديف إلعزاز الظاىر الفاطمي الخميفة فشاركيـ سنةالعيد، بو االحتفاؿ ا

.(6)ـ4991ق/141
 ثانيًا: األعياد الصغار عند النصارى:

،كىكيصادؼالسعيسىالختاف:يزعـالنصارلبأف -4 ادسمفاختتففيذلؾاليـك
حزيراف شير أم: األقباط، عند أما(7)بؤنة فقط يختتنكف مف ىـ األقباط كالنصارل ،

.(8)النصارلغيراألقباطاليختتنكف

                                                             

.4،646(المكاعظكاالعتبار،ـ1)
.4،646،ـسابؽ(المصدرال2)
ج3) المسعكدم، الذىب، مركج ج4/660( النكيرم، األرب، نياية القمقشندم،4/484؛ األعشى، صبح ؛

.4،648كاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ؛الم9/111ج
النكيرم،ج4) نيايةاألرب، القمقشندم،ج4/484( المقريزم،9/111؛صبحاألعشى، المكاعظكاالعتبار، ؛

.4،648ـ
.4/689(مركجالذىب،المسعكدم،ج5)
.4،640(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)
النكيرم،ج7) نيايةاألرب، القمقشندم،ج؛صبح4/484( المقريزم،9/111األعشى، المكاعظكاالعتبار، ؛

.4،640ـ
.4،640(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ8)
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األربعكف:يحتفؿبوالنصارلفيالثامفمفشيرأمشير،أم:شيرشباط،كيزعمكفأف -9
تمباركتوبكاسطةسمعافالكاىفأدخؿعيسىمعكالدتو_عمييـالسبلـ_إلىالييكؿكتم

.(1)فذلؾالكاى
يممؤكفإناءن -6 خميسالعيد:يحتفؿبوالنصارلبعدعيدالفصحبثبلثةأياـ،كفيىذااليـك

البطريرؾبغسؿأقداـجميعالنصارلالمكجكديف،كيدعكف بالماءكيزمزمكفعميو،ثـيقـك
أفعيسىأخذمفتبلميذهمفأجؿأفيعمميـالتكاضع،كيزعمكفأفعيسىفعؿىذامع

،كيطمؽعميوخميسالعدس؛ألفالنصارلتطيي(2)تبلميذهالعيدبأفيككنكامتكاضعيف
العدسالممكف .(3)فيذلؾاليـك

كيدعيالنصارلبأفنكرظير -1 ، الفصحبيـك النصارلقبؿعيد يحتفؿبو سبتالنكر:
جميعمصابيحك نيسةالقيامة،كيكضحعمىقبرعيسىعميوالسبلـ،فتضاءفيذلؾاليـك

ذاىكجزءمفحيؿالنصارلالأساسلو،بؿخدعةيختمقكنيا؛الستمالةالمقريزمبأفى
.(4)البعضإلييـ

حدالحدكد:يحتفؿبوالنصارلبعدالفصحبثمانيةأياـ،فياألحداألكؿبعدالفطر،كفي -1
النصارلبالتخميعماىكقديـمفآالتيـكأدكات يـ،كشراءيـكأثاثيـكمبلبسىذاالعيديقـك

.(5)أثاثكأدكاتكمبلبسجديدةليـ،كييتمكفبأمكردنياىـكمعامبلتيـاليكمية
النصارلبأفعيسى -7 النصارلفيالثالثعشرمفشيرآب،كيزعـ يحتفؿبو التجمي:

بإيمياءكمكسى، إليوأفيأتيإلييـ إلىالسماء،كأنيـتكسمكا بعدماصعد ظيرلتبلميذه
.(6)فأتىبيـبمصمىبيتالمقدسثـرفعإلىالسماءعمىحدزعميـ

                                                             

؛المكاعظكاالعتبار،القمقشندم،9/111؛صبحاألعشى،القمقشندم،ج4/484(نيايةاألرب،النكيرم،ج1)
.4،640ـ

.4،640ظكاالعتبار،المقريزم،ـ؛المكاع9/117(صبحاألعشى،القمقشندم،ج2)
النكيرم،ج3) نيايةاألرب، القمقشندم،ج4/489( المقريزم،9/117؛صبحاألعشى، المكاعظكاالعتبار، ؛

.4،640ـ
النكيرم،ج4) نيايةاألرب، القمقشندم،ج4/489( المقريزم،9/117؛صبحاألعشى، المكاعظكاالعتبار، ؛

.4،699ـ
األرب5) نياية ج( النكيرم، ج4/489، القمقشندم، األعشى، صبح كاالعتبار،116-9/117؛ المكاعظ ؛

.4،699المقريزم،ـ
النكيرم،ج6) نيايةاألرب، القمقشندم،ج4/486( المقريزم،9/116؛صبحاألعشى، المكاعظكاالعتبار، ؛

.4،699ـ
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فيالسابععشرمفتكت،أم:الرابععشرمفشيرأيمكؿ،الصميب:يحتفؿبوالنصارل -6
بعدميبلدعيسىبثبلثمئةكثمانيةكعشريفسنة،كيرجعأصؿاالحتفاؿبوإلىأفىيبلنة

الصمي اإلمبراطكرقسطنطيفعثرتعمى المستجدةكالدة األعياد مف العيد ىذا كيعد ب،
أكؿ يعد الذم قسطنطيف االمبراطكر زمف إلى بو االحتفاؿ أصؿ يرجع النصارل عمى
الصميبكسمعصكتا شبو امبراطكرركمانياعتنؽالنصرانية،كقدرألفيمناموبنكدا

ل أردتأفتنتصرعمىأعدائؾفاجعؿالصميبرمزا إذا لو كيقكؿ ؾكعمىينادمعميو
لو،فأرسؿقسطنطيف مبلبسؾكشكمؾكشكؿالعسكر،فاتخذقسطنطيفمفالصميبرمزا
إلىالقدسأسقؼ أثناءزيارتيا كالدتوىيبلنةإلىالقدسلتطبيؽديفالنصرانية،فأرشدىا

،فبحثت(1)يدعىمقاريكسعمىالخشباتالتييدعيالنصارلأفعيسىصمبعمييا
الذمكجدتفيوالخشباتعيدانأطمقكاىيبلنةعنياككجدتا لثبلثخشبات،فاتخذكااليـك

.(2)عميوعيدالصميب

الصميبكمفمظاىراحتفاليـبعيدالصميبشرب ككافنصارلمصريحتفمكفبيـك
الخمركغيرىامفاألمكرالمنافيةلئلسبلـ؛ممادفعبعضالخمفاءالفاطمييفإلىإصدارقكانيف

.(3)بولمحدمفاالحتفاؿ

 ثالثًا: المواسم التي يحتفل بيا النصارى في مصر
 النوروز: -1

لـيقتصراالحتفاؿبالنكركزعمىالنصارل؛بؿكافمعظـسكافمصريحتفمكفبيذا
الذميصادؼالرابععشرمفشير ،كالنكركز(5)،كىكأكؿأياـالسنةعنداألقباط(4)آذاراليـك

الجديد .(6)كممةفارسيةتعنياليـك

                                                             

.691-4،699ـ(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،1)
نيايةاأل2) النكيرم،ج( القمقشندم،ج4/486رب، المقريزم،9/116؛صبحاألعشى، المكاعظكاالعتبار، ؛

.4،696ـ
.691-4،696(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
.691-4،691،ـسابؽ(المصدرال4)
.691-4،691؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4/481(التنبيوكاإلشراؼ،المسعكدم،ج5)
.4/481التنبيوكاإلشراؼ،المسعكدم،ج(6)
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ذكرالمقريزمعدةركاياتحكؿتاريخبدءاالحتفاؿبالنكركزكأسباباالحتفاؿبو،كقد
االحتفاؿ بدأ عمف كبغضالنظر كأسبابو، العيد ذلؾ ماىية حكؿ اختمفتالركاياتالتاريخية
بالنكركزكأسباباالحتفاؿبو،فسكافمصركانكايعتبركنويكماعظيمان،ككافعادةالمصرييف

شعاؿالنارفيالطرؽ،فكافمكسـلممجكفكالترؼفي التراشؽبالماءكا  ،ككثرفي(1)ذلؾاليـك
احتفاؿالنيركزظيكرالفسؽكالفجكركالتبرجكالكثيرمفاألمكرالمحرمةفيالشريعةاإلسبلمية

بحرك اتالمنافيةلؤلخبلؽ،فمفمظاىراالحتفاؿبالنيركزخركجأميريسمىأميرالنكركزيقـك
منيـ ليطمب خاصة كاألغنياء الناس بيكت عمى كيتسمط لمسخرية، تميؿ كحركات بيمكانية

.(2)األمكاؿ،فيعطيوالناسبعضاألمكاؿكاألطعمةكاليدايا

اجتماعالمخنثيفكالفاسقاتأسفؿقصرالخميفة، ككافمفمظاىراالحتفاؿبذلؾاليـك
كحركاتي بألعابيـ ليقكمكا يشاىدىـ الخمرفيكالخميفة ككافالناسيشربكف لمسخرية، المثيرة ـ

فيالطرؽعمنانكيتراشقكفبو،إضافةإلىتراشقيـبالماء،ثـبعدذلؾأصبحالناس ذلؾاليـك
كيجاىر فتتكقؼاألسكاؽعفالعمؿ، تتعطؿحركةالتجارة يتراشقكفبالبيض،كفيذلؾاليـك

ال األشخاص،كبقياالحتفاؿالناسبالفسادكالميك،فكافاليمضييـك نكركزإالكقتؿفيوأحدي
عمىىذاالحاؿمنذعيدالدكلةالفاطميةإلىأفتكلىالسمطافالمممككيبرقكؽ فيذلؾاليـك

.(3)ـ4660ق/689حكـمصر،كمنعمظاىراالحتفاؿبالنكركزبعدسنة
 عيد الشييد: -2

أش بشنسمف شير مف الثامف اليـك في النصارل بو كيصادؼاحتفؿ األقباط، ير
،كيدعىالنصارلبأفمياهنيرالنيؿاليزدادمنسكبياإالإذاألقيفيو(4)شيرأيارالثالثمف

الذميمقىفيواألصبعفيالنيؿعمىيدأحدزعماء أصبعالشييدفيتابكتخشبي،ففياليـك
.(5)األقباطتتكجوالنصارلمفسائرقرلمصرلبلحتفاؿبذلؾالعيد

لـيقتصراالحتفاؿبعيدالشييدعمىالنصارلبؿكافيخرجمعظـسكافمصرعمى
النيؿ، سكاحؿ عمى الخياـ نصب بو االحتفاؿ مظاىر كمف بو، لبلحتفاؿ دياناتيـ اختبلؼ

                                                             

.691-4،696التنبيوكاإلشراؼ،المسعكدم،ـ(1)
.690-4،698،ـسابؽال(المصدر2)
.690-4،698(المصدرنفسو،ـ3)
.4،486(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
الزاىرة،9/16قبلني،ج؛الدررالكامنة،ابفحجرالعس4،486(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5) ؛النجـك

.9/900؛حسفالمحاضرة،السيكطي،ج8/999ابفتغرم،ج
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ال الناسمما أصناؼ كجميع كالبغايا، كالمعب الميك كأصحاب كالمخنثيف المغنييف كاجتماع
مفشربالخمريحصىعدده،كتنفؽفيوأم كاؿالحصرليا،كيكثرالفسكؽفيذلؾاليـك

باثنيعشردرىـ،ككافمقراجتماعيـ عمنانكغيرهمفاألمكر،فقدبيعمفالخمرفيذلؾاليـك
فيذلؾالعيدفيشبرامفنكاحيالقاىرة،ككافالفبلحكفيعتمدكفعمىذلؾالعيدلسدضريبة

مفكثرة عمييـ كاستمرالنصارلباالحتفاؿبذلؾالعيدالخراجالمستحقة يباعمفالخمر، ما
ـإلىزمفالممؾالناصرمحمدبفقبلككف،ككافالمسئكؿعفتسيير4696ق/699حتىعاـ

بمنع أكامره أصدر الذم الجاشنكير بيبرس الديف ركف األمير الكقت ذلؾ في مصر أمكر
 فتكقؼ مصر؛ أنحاء جميع في العيد بذلؾ عاـاالحتفاؿ حتى بو االحتفاؿ عف النصارل

كافة4669ق/669 كالكسائؿ بالطرؽ بالعيد االحتفاؿ بعكدة األمير اقناع النصارل حاكؿ ـ،
.(1)لكنيـفشمكافيذلؾ

 بفقبلككفعاـ الممؾمحمد 669أعاده فاستمرحتىعاـ4667ق/ االحتفاؿبو ـ،
فمحمدبفقبلككفبإحضاركاليـ،ففيذلؾالعاـقاـالممؾالصالحصالحب4611ق/611

في كألقىرماده عاـ ميداف في كحرقو فيصندكؽو األصبع منيا كأخذ الكنيسة ليدـ القاىرة
.(2)البحرحتىالتأخذهالنصارل،كمفيكمياانتيىاالحتفاؿبعيدالشييد

النصارلكلـيصنفيامفضمفاألعياد ذكرالمقريزمبعضاألعيادالتييحتفؿبيا
كبارأكاألعيادالصغار،كمفتمؾاألعيادالتيذكرىاعيدالقيامةكالذميزعـفيوالنصارلال

المسيح فيو الذمبرز اليـك كىك الجديد كذلؾعيد القبر، خرجمف السبلـ بأفعيسىعميو
الذبح،تمؾاألعيادلطبلبوبعدصعكدهمفالقبر،كمفجممةاألعيادالتيذكرىاالمقريزمعيد

.(3)خاصةبالنصارلكالتيحصرىاالمقريزمفيكتابوالمكاعظكاالعتبارال

يبدكأفالمقريزمحصرأىـاألعيادكالمناسباتالتييحتفؿبياالنصارلفيمصر،
يرد بالنصارللـ الخاصة الدينية كغير المناسباتالدينية الكثيرمف كجدتأف الباحثة لكف

غض ربما المقريزم، كتاب في كمكانةذكرىا بأىمية ليست ألنيا الطرؼ؛ المقريزم عنيا

                                                             

ـ1) المقريزم، كاالعتبار، المكاعظ ج4،486-481( العسقبلني، حجر ابف الكامنة، الدرر ؛11-9/16؛
الزاىرة،ابفتغرم،ج .9/900؛حسفالمحاضرة،السيكطي،ج996-8/999النجـك

.481-4،486عتبار،المقريزم،ـ(المكاعظكاال2)
.1،4991،ـسابؽالمصدرال(3)
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األعيادالتيذكرىا،فالقمقشندمأكردفيكتابوأكثرمفمئةكخمسيفعيدانكمناسبةنيحتفؿبيا
.(1)النصارلعمىمدارالسنةالكاممةفيمصر،كذكرأسماءتمؾاألعيادكتاريخاالحتفاؿ

ينيةكالمناسباتالتياحتفؿبياالنصارلفيلكفالباحثةاقتصرتعمىأىـاألعيادالد
مصر.

  

                                                             

.176-9/118(صبحاألعشى،ج1)
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 المبحث الثالث: 
 ية التي فرضت عمى النصارى في مصرالقوانين االجتماع

الخمفاء بعض فرضيا التي االجتماعية القكانيف لبعض مصر في النصارل خضع
لخطابكالسبلطيففيظركؼاستثنائية،نسبتتمؾالشركطكالقكانيفإلىالخميفةعمربفا

كأطمؽ الخطاب، بف عمر شركطالخميفة كالمؤرخيفعمىأنيا الفقياء مف العديد تناكليا كقد
العمرية(،كنصتتمؾالعيدةعمىلبسالنصارلالغيار،ككضعالزنانيرعمى )العيدة عمييا
كسطيـ،كتعميؽصميبفيرقابيـ،كأفتمبسالمرأةخفيفذملكنيفمختمفيف:أحدىماأسكد

ذادخؿالنصرانيالحماـيجبأفيككففيرقبتوكاآل طكؽمفرصاصأكحديدخرأبيض،كا 
البغاؿيركبكىامفجانبكاحد،كمنعيـمف فركبكا أكنحاس،كيمنعكامفرككبالخيكؿ،كا 

.(1)عمؿاحتفاالتألعيادىـأكالندببصكتمرتفععمىمكتاىـ
الخ أف كالمستشرقيف المؤرخيف مف الكثير تمؾكيرل الخطاببرئمف بف عمر ميفة

الشركط،كشكككابكجكدمثؿتمؾالشركطعندالفتحاإلسبلمي،كرجحكابأنياشركطمكضكعة
،كترلالباحثةبأفتمؾالقكانيف(2)كبحكـالعادةأصبحالناسينظركاإليياككأنياجزءمفالديف

ىاعميوكسمـالذمقاؿ:التيفرضياعمربفالخطابتتناقضمعسياسةالنبيمحمدصم
رىًحمنا" ًذمَّةنكى ـٍ لىيي ٍيرنا،فىًإفَّ كاًباٍلًقٍبًطخى ،فىاٍستىٍكصي ٍتًمٍصري ،كماأفتمؾالشركطلـيرد(3)"ًإذىافيًتحى

ذكرىافيالقرآفالكريـأكأحاديثالرسكؿ،فكيؼسيبتدععمرشركطاجديدة؟كىكالحريص
يكأبيبكر،كترجحالباحثةسيدةكاشؼبأفالحكاـىـمفكضعكاعمىاتباعسنةاألكليفالنب

تمؾالشركطكنسبكىاإلىالديفلمتضيؽعمىأىؿالذمة،كأصبغكاعميياصبغةدينية؛ألفدمج
القراراتالسياسيةبالديفكاعطائياصبغةدينيةيككفأكثرإقناعانلمشعكبكأكثرضمانانلكالئيا

.(4)لمسمطةالحاكمة

بعضتم فرضيا التي القكانيف الفتكحؾ مف السنيف مئات بعد كالسبلطيف الحكاـ
فتراتمعينة فرضتفي القيكد كتمؾ النصارل، عمى اجتماعية قيكد كانتبمثابة اإلسبلمية
كمحدكدةمفتاريخالدكلةاإلسبلميةفيمصر،كصنفتالباحثةتمؾالقيكدحسبالحكاـالذيف

فرضكىا:
                                                             

.6/4479؛أحكاـأىؿالذمة،ابفقيـالجكزية،ج496-497(نيايةالرتبةالظريفة،الشيزرم،ص1)
.171(فتحالعربلمصر،بتمر،ص2)
 .40/74(المعجـالكبير،الطبراني،ج3)

.18سبلميةكأىؿالذمة،ص(مصراإل4)
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 ن االجتماعية التي فرضت عمى النصارى في عيد الخميفة العباسي المتوكل:أواًل: القواني

قكانيفخاصةبأىؿالذمة،كتمؾـ(819ق/961)أصدرالخميفةالعباسيالمتككؿعاـ
المتككؿبحؽالنصارلتمثمتفيإجبارالنصارلعمىارتداء الخميفة التيأصدرىا القكانيف

،كأفتككفًركابالسرجمفخشب،كأفتكضعكرتيففي(2)العسمية،كشدالزنانير(1)الطيالس
مخالؼلمكفالثيابكيككفحجميا ككضعرقععمىثيابالرجاؿيككفلكنيا السرج، مؤخرة
حجـأربعأصابعككؿرقعةيككفليالكفمختمؼعفالرقعةاألخرل،كأفترتدمنساؤىـعند

المنا ارتداء مف كمنعيـ عسميان، ثكبان الكيتاب(3)طؽخركجيف يرتدم بأف مصر كالي كأمر ،
،كأفيمصؽعمىأبكبمنازليـصكرانعمىىيئةشياطيفمفخشب،(4)المبلبسدكفأكماـليا

كمنعظيكرالصميبكالشمكعفيأعيادىـكمناسبتيـالدينية،كمنعيـمفإشعاؿالنيراففي
قب لتخالؼ األرض؛ نفسمستكل مع قبكرىـ تسكل كأف يتعمـالطرؽ، ال كأف المسمميف، كر

أكالدىـعندالمسمميف،كيؤخذالعيشرمفبيكتيـ،كىدـدكرالعبادةالتيبنيتحديثان،كأمرأف
.(5)تطبؽتمؾالقكانيففيأرجاءالدكلةاإلسبلميةكافة

فرضالمتككؿقيكدانجديدةتمثمتفيلبسدراعيفعسمييف(ـ811ق/960)كفيعاـ
كالقب األذرع البراذيفعمى رككب مف كيمنعكا كالحمير، البغاؿ عمى رككبيـ كيقتصر ،(6)اء،

.(7)كالخيكؿ

ذكرالمقريزمكالمؤرخكفأمثاؿ:الطبرمكسعيدبفالبطريؽ،كابفاألثيركالذىبيتمؾ
المتككؿ دفعت التي األسباب إلى التطرؽ دكف النصارل عمى المتككؿ فرضيا التي القيكد

                                                             

(الطيالس:ىكعبارةعفثكبيغطىبوالرأسكالبدفكيتـارتدائوفكؽالمبلبس،النظـالمستعذب،بطاؿ،1)
.9/990ج

؛التعريفات،468(الزنانير:ىيعبارةعفحزاـيشدهالنصرانيعمىكسطو،مختارالصحاح،الرازم،ص2)
.441الجرجاني،ص

.178ايستخدـلشدمنطقةالكسط،المغربفيتريبالمعرب،الخكارزمي،ص(المنطؽ:ىكم3)
(.461(يكساب،تاريخالبطاركة)ص4)
،ابف؛تجارباألمـ9/76بفالبطريؽ،ج؛التاريخالمجمكع،سعيد1/691(تاريخاالمـكالممكؾ،الطبرم،ج5)

ج ج908-1/986مسككيو، األثير، ابف التاريخ، في الكامؿ النببلء،496-7/497؛ أعبلـ سير ؛
.99/996؛نيايةاألرب،النكيرم،ج49/61الذىبي،ج

.4/86(البراذيف:الخيؿالغيرغربية،مشارؽاألنكار،القاضيالعياض،ج6)
ج7) الطبرم، كالممكؾ، األمـ ج1/648( األثير، ابف التاريخ، في الكامؿ النكيرم،7/411؛ األرب، نياية ؛

.1،4996العتبار،المقريزم،ـ؛المكاعظكا99/996ج
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تمؾإلصدارتمؾالقكانيف أكضحاألسبابالتيدفعتالمتككؿالتخاذ الجكزية لكفابفقيـ ،
اإلجراءاتكقدأكجزتالباحثةتمؾاألسبابالتيتمثمتفيمايمي:

الدكلة أنحاء جميع في العميا المناصب تقمد مف المتككؿ زمف في النصارل تمكف
ستبعادالمسمميفمفإدارةاإلسبلميةفسيطركاعمىمعظمياإفلـيكفكمياكسعكاجاىديفال

لمكقيعةبينوكبيف أفالنصارلأكغمكاصدرالمتككؿعمىالمسمميفكسعكا شؤكفالدكلة،كما
الكتابككباررجاؿالدكلةمفالمسمميفحيثاتيمكىـبالخيانة،كاىماؿشؤكفالدكلة،كاختبلس

أغراضشخصيةليـكذلؾأمكاؿالدكلةلصالحيـ،كالسيطرةعمىثركاتيالصالحيـ،كلتحقيؽ
عمىغفمةمفالخميفةالمتككؿ.

كآخرتمؾاألسبابأفالمتككؿأثناءأدائوفريضةالحجسمعأحدالحجاجيدعكعميو
فأمربمعاقبتو،لكفالرجؿأصرأفيشككمظممتولممتككؿككافذلؾالرجؿقدأحزنومافعمو

 .(1)كاستبدادالنصارلبالمسمميفمفجكركظمـ

العماؿأيق مف الرعية شككل ازدادت عندما دكلتو في النصارل باستبداد المتككؿ ف
النصارلكظمميـكاستبدادىـبشؤكفالدكلة،كاغتصابيـحقكؽالمسمميف؛مماأدلإلىغضب

.(2)المتككؿعمىالنصارلفأصدرتمؾالقكانيفبحؽأىؿالذمة

تككؿقاسية،كقراراتوتعسفيةالأساسكترلالباحثةبأفتمؾاالجراءاتالتياتخذىاالم
ليافياإلسبلـ،فقدذكرالسيكطيأفأكؿحاكـأصدرقرارانفيتاريخاإلسبلـبتغييرمبلبس

المتككؿ ىك الذمة أىؿ ليستمبرران(3)كأزياء ليـ كظمميـ المسمميف عمى النصارل فكشاية ،
،كمفالظمـأفيتحمؿالنصارلفيلفرضالمتككؿتمؾالقيكداالجتماعيةعمىجميعالنصارل

فكافاألجدربوأفيعاقبمف أخطاءكحماقاتبعضقادتيـ، جميعأنحاءالدكلةاإلسبلمية
فتحبيتالمقدسمنح فالخميفةعمربفالخطابعندما الأفيعاقبالجميع، الخطأ ارتكبكا

يعدفريدانمفنكعوفيذلؾالزماف،بؿىالنص كميثاقان كبمثابةكثيقةحقكؽإنسافارلعيدان
كأبنائيـ األمافعمىأنفسيـ كالتيتمثمتبمنحيـ العمرية العيدة حيثمنحسكانيا متكاممة،

                                                             

.161-4/176(أحكاـأىؿالذمة،ابفقيـالجكزية،ج1)
.161-4/176،جسابؽالمصدرال(2)
.194(أشرؼالكسائؿإلىفيـالشمائؿ،ابفحجرالييتمي،ص3)
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النصارلفيكنسائيـككنائسيـكدينيـكأمكاليـ،كلـنقرأفيتمؾالعيدةالتيتعدمرجعانلحقكؽ
.(1)يحياتيـاالجتماعيةاإلسبلـمايمسمبلبسالنصارلأكطرؽتنقميـأكأمتدخؿف

مف كخاليان كاضحان كاف مصر العاصلنصارل بف عمرك منحو الذم العيد كذلؾ
،كخيردليؿعمىذلؾأف(2)التدخبلتفيالحياةاالجتماعيةلمنصارلبؿمنحيـكامؿالحرية

.(3)عمركبفالعاصعندمابنىالفسطاطأذفلمنصارلببناءكنائسيـفيمدينتوالجديدة

المتككؿ فرضيا التي الشركط تمؾ فييو مكريس جاف الفرنسي المستشرؽ شبو فقد
باألكضاعالسائدةفيالعصكرالكسطى،كبأنياكانتمتكافقةمعركحالعصرفيذلؾالكقت
النصارلعمىالييكدفيالقركفالكسطى،كالتيمف أمراءأكركبا التيفرضيا مقارنةبالقيكد

كماضدالييكدقبؿأفتدينياأكركبانفسيا،دكفالتطرؽليامفناحيةضمنياقيكدباباكاتر
.(4)دينية

 ثانيًا: القوانين االجتماعية التي فرضت عمى النصارى في عيد الحاكم بأمر اهلل:
بمميزاتكثيرة،فقدعاشكاعصرانذىبيانلـيتكقعكهتمتعالنصارلفيعصرالفاطمييف

،كلكفعيدالحاكـبأمراكافمختمفان(5)تعبيرجاؾتاجرفيظؿحكـالفاطمييفعمىحد
عماسبقوفقدعاشالنصارلفيمصرأسكءأياميـفيعيده،فاشتدالببلءعمييـ،رغـتقمد
بعضالنصارلمناصبرفيعةفيعيدهفأصبحمنيـالكزراءكالكسطاءكالكتاب،كتمؾالمراكز

كاالفتراءعمييـ،فأصابيـالغركركالكبر؛بسببمكانتيـمفالتيتقمدكىادفعتيـلظمـالمسمميف
فأعدـ ا بأمر الحاكـ عمييـ فسخط بالمسمميف، يتربصكف فأصبحكا ثركتيـ كازدياد الحكاـ

.(6)عيسىبفنسطكرسكفيدبفإبراىيـ

                                                             

البطريؽ،ج1) بف سعيد المجمكع، التاريخ ج9/46( الطبرم، كالممكؾ، االمـ تاريخ المكاع9/110؛ ظ؛
 .1،008كاالعتبار،المقريزم،ـ

ج2) الطبرم، كالممكؾ، األمـ ج9/141( القمقشندم، ابفتغرم،46/691؛صبحاألعشى، الزاىرة، النجـك ؛
 .4/91ج

.418(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص/3)
.419(أحكاؿالنصارل،مكريسفييو،ص4)
.499(أقباطكمسممكف،تاجر،ص5)
.4990-1،4996ـبار،المقريزم،(المكاعظكاالعت6)
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يبطش كافالحاكـ لمبطشبالنصارلفقد المقريزمليستمبرران األسبابالتيأكردىا
رلكالمسمميفكالييكد،كقكانينوكقرارتوالمضطربةكغيرالمتزنةكانتتشمؿجميعأفرادبالنصا
.(1)التيحكمياببلاستثناء،فعانىمفظمموالمسممكفكغيرىـ،حتىأقربالمقربيفإليوالدكلة

فقد الحاكـ مفتمؾاالجراءاتالتياتخذىا األكثرضرران لكفالنصارلكالييكدكانكا
م حياتيـأصدر ممارسة مف كحرمتيـ النصارل حقكؽ قيدت التي القكانيف مف جمكعة

االجتماعيةبطريقةعادية.

،بشدالزنار(2)(ـ4991ق/601)فقدأجبرالحاكـبأمراالنصارلكالييكدفيسنة
(ـ4997ق/607)،فيالعاـالذميميو(3)عمىأكساطيـكلبسالعمامةالسكداءعمىرؤكسيـ

بياالنصارلفيأعيادىـمفتزييفأصدرقرا راتجديدةتمثمتبإبطاؿالعاداتالتيكافيقـك
احتفاؿ مظاىر كؿ الحاكـ كمنع الناس، عمى كتكزيعيا كالنخيؿ الزيتكف بأشجار الكنائس

،كفيالعاـنفسوأصدرالحاكـقكانيفجديدةفرضياعمىالنصارل(4)النصارلبعيدالشعانيف
صارلمفدخكؿالحماماتإالكالصميبمعمؽفيأعناقيـلكييفرقكابينيـتمثمتفيمنعالن

،كما(5)كبيفالمسمميف،لكفذلؾاالجراءلـيطؿ،فقداستمرفترةقصيرةمفالزمفكتـإلغاؤه
الرجاؿالنصارلبتعميؽالصمبافالخشبالتييزفكؿمنيا منعالنصارلمفشراءالعبيدكألـز

أ في أرطاؿ معيـخمسة يحممكا أال المسمميف كشٌرطعمى ركبالسفف مف كحرميـ عناقيـ،
.(6)ييكدياأكنصرانيان

العبيد فقاـ كمدافف؛ لمنصارل خاصة مقابر فييا يكجد التي مريـ كنيسة بيدـ كأمر
خراجمافييامفجثث،كتـإلقاءعظاميـخارجالمقبرة، كالسكدافكالعامةبنبشتمؾالمقابركا 

.(7)حديثالعيدبالمكتالتيمتوالكبلبكمفكاف

                                                             

.488-9/486(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج1)
.917؛تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص9/486(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج2)
؛المكاعظكاالعتبار،917؛تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص9/486(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج3)

.4990-1،4996لمقريزم،ـا
.4990-1،4996؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ9/401(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج4)
.9/401(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج5)
.1،4996،4990(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)
.9/401(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج7)
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600)فيسنة (ـ4990ق/ أجبرفيوالنصارلبتعميؽأصدرالحاكـمرةن أخرلقراران
.(1)الصميبعمىصدكرىـإذادخمكاإلىالحمامات؛لتميزىـعفالمسمميف

ػى194)فيسنة السكد،(ـ4944/ النصارلبمبسالزنانير بإلزاـ قانكنان الحاكـ أصدر
تمؾك لتطبيؽ حاسمة اجراءات كاتخذ شربو أك الخمر صنع مف كمنعيـ الممكف، الزنار منع

كفي(2)القرارات ػى199)، يضرب(ـ4949/ كأال الكنائس مف الصميب باختفاء قراران أصدر
.(3)النصارلالناقكس

 ػى196سنة)في فأصدر(ـ4949/ النصارل تجاه التعسفية الحاكـ سياسة استمرت
ج كالعمامةقكانينان األسكد كالزنار السكد الطيالس بارتداء النصارل فألـز النصارل بحؽ ديدة

الخيكؿ(4)السكداءكتعميؽالصمبافالخشبفيرقابيـ ،كسمحليـ(5)،كحظرعمييـأفيركبكا
مفالفضةأكالذىبكأفاليعمؿ برككبالبغاؿكالحميربركبخشب،كسرججمدأسكدخاؿو

.(6)عندىـمسمـ
 ػى196)فيسنة لمصميبالذميجبأف(ـ4949/ مكاصفاتجديدة الحاكـ أصدر

ذراع،كأفيككففتحوثمثشبر كعرضيا يعمؽفيأعناؽالنصارلفاشترطأفيككفطكليا
أصبع كربع(7)كالسمؾ رطؿ إلى يصؿ ككزنو ال(8)، كأف حديد، مف الصميب يككف كأف ،

.(9)فياألسكاؽيستخدمكاالبيائـككسيمةمكاصبلتليـ
أنومنعالنصارلمفدخكؿحماماتالمسمميف،كجعؿليـحماماتخاصةبيـ كما

.(10)كعمؽعمىمداخؿحماماتيـالصمباف

                                                             

.4990-1،4996؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ968(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص1)
.980؛تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص9/999(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج2)
.907(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص3)
؛مكردالمطافة،ابف901ألنطاكي،ص؛تاريخاألنطاكي،ا9/999(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج4)

.4/961تغرم،ج
.901؛تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص9/999(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج5)
؛المكاعظكاالعتبار،901؛تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص9/999(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج6)

.4990-1،4996المقريزم،ـ
.907؛تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص9/996يخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج(التار7)
.41/461(سيرأعبلـالنببلء،الذىبي،ج8)
.4/999(بدائعالزىكر،ابفإياس،ج9)
.41/461؛سيرأعبلـالنببلء،الذىبي،ج7/979(كنزالدرر،الداكردم،ج10)
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تمؾاالجراءاتالصارمةالتيتعدانتياكالحقكؽالنصارلأجبرتبعضالنصارلعمى
بعضالكتاببعددخكليـاعتناؽاإلسبلـ؛كيينفذكامفالعقابكالقتؿحيثعفاالحاكـعف

؛كمفلـيسمـقتؿكأيحؿدموكمالوكنساؤهلمجميع،كمفاحتجمنيـأكاعترضعمى(1)اإلسبلـ
كالقبضعمييـ مبلحقتيـ كتـ أمبلكو، كصكدرت داره نيبت الحاكـ عمى(2)قرارات كترتب ،

كثيرامفالنصارلقرراليرب مفمصرإلىاضطيادالنصارلالمتكررفيعيدالحاكـأفَّ
كقامكافيسبيؿتحقيؽذلؾبتقديـالرشاكملممتنفذيفبالدكلةلتسييؿعمميةىركبيـ، ببلدالرـك

بالسماحلمنصارلباليركبإلىببلدالركـحامميف(ـ4946ق/191)ممادفعالحاكـفيسنة
.(3)معيـأمكاليـكأسرىـككؿمايرغبكفبحممو،كتعيدليـبعدـالتعرضليـ

شؾبأفأسكءعصرمربالنصارلكافعيدالحاكـبأمراالذممارسأشكاؿال
االضطيادكالتمييزالعنصرمكافةضدالنصارل،كماكانتقراراتوالمضطربةكالمتناقضةليا
أسكءاألثرعمىالنصارلكالمسمميفكالييكد،كيتضحمفذلؾأفالنصارلفيمصرتعرضكا

تماعيةالتيحدتمفممارسةحياتيـبشكؿطبيعي،كذلؾيرجعلطبيعةلمكثيرمفالقيكداالج
.الحاكـبأمرا،لكفمافعمواليمثؿتعاليـكمبادئاإلسبلـفيالتعامؿمعالنصارل

 ثالثًا: القيود االجتماعية التي فرضت عمى النصارى في عصر المماليك:
تيافيسابقمىالنصارلكثيراعفلـتختمؼالشركطالتيفرضياالسبلطيفالمماليؾع

الزنار بشد النصارلكألزميـ عمى اشتد قبلككف المنصكر فالممؾ كالفاطمي العباسي العصر
.(4)كركبالحميركمنعارتداءاألثكابالمصقكلة،كعدـالتحدثمعالمسمميفكىـراكبيف

تمكفالنصارلمفأمكرال بفقبلككففقد زمفالممؾالناصرمحمد كتكلكاأما دكلة
كقد لممسمميف، كظمميـ بطشيـ فازداد  عمييـ؛ جميان الذمظير ثراؤىـ كزاد العميا المناصب

؛ألداءفريضةالحج(ـ4694ق/699)الحظكزيرممؾالمغربالذمجاءإلىمصرسنة
ذالليـلممسمميف،فأثناءمركرهبإحدلالطرؽال حظكلزيارةاألمراءكالسمطاف،تسمطىالنصارلكا 

غركر بكؿ يعامميـ كىك قدميو يقبمكف كىـ ذالليـ كا  المسمميف إىانة في يمعف رجبلنصرانيان
كبكىبكاء األمراء حزفكغضبالكزيرالمغربيفاجتمعمع أثارتتمؾالحادثة كقد كتكبر،

                                                             

.41/461؛سيرأعبلـالنببلء،الذىبي،ج9/401(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج1)
.991-9/996(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج2)
.9/996،جسابؽ(المصدرال3)
.6،4941(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
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الخيكؿعندكـتركبكالنصارلالنصرترجكفشديدانعمىحاؿالمسمميفكقاؿلؤلمراء:"كيؼ
سنة(1)خدمتكـ؟"فيكتشبييـالمسمميفكتذؿالبيضالعمائـكتمبس عمييـ ففرض  ؛
الزرؽ4694ق/699 العمائـ لبس قبلككف بف محمد الناصر الممؾ عمى(2)ـ الزنانير كشد ،

بتمؾالشركطأباحمالوكدمو؛لكف(3)أكساطيـ،كمنعيـعفرككبالخيؿكالبغاؿ ،كمفلـيمتـز
لبسالعمامةالزرقاءفاضطركاإلىالدخكؿفياإلسبلـعكضانعفبعضالنصارلتكبركاعف

.(4)لبسالعمامةالزرقاءكرككبالحمير

القيكداالجتماعيةالتيفرضتعمى سبؽكمماكتبوالمقريزمأفمعظـ كيتضحمما
سائتيـالستخداـ كا  فيالدكلة، إلىتمكفالنصارلمفالكظائؼالعميا أسبابيا النصارلتعكد

منيـمن كاالنتقاـ المسمميف كإلىانة الشخصية مصالحيـ لتحقيؽ كتكظيفيا كنفكذىـ، اصبيـ
اكتشاؼ بعد عمييـ ترتد المسمميف بحؽ السيئة أعماليـ كانت لذلؾ إذالليـ؛ في كاإلمعاف
فكانت كتعاظـأمرىـ،فتنقمبالنعمةينقمةنكيعيشكففيجحيـبعدالنعيـ؛بسببسكءفعميـ،كا 

التؤيدمثؿتمؾاالجراءاتالتيالأساسليافيالشريعةاإلسبلمية؛ألنياتعدانتياانؾالباحثة
األجدر فكاف العاص، بف عمرك زمف عميو مصالحتيـ تـ الذم العيد كتخالؼ لحقكقيـ
جميع عمى تعمـ أف ال النصارل مف األخطاء يرتكبتمؾ مف محاسبة كالممكؾ بالسبلطيف

النصارل.

                                                             

.9/666السمكؾلمعرفةدكؿالممكؾ،المقريزم،ج(1)
؛المكاعظ96/180األبصار،ابففضؿاالعمرم،ج؛مسالؾ9/914(تاريخابفالكردم،ابفالكردم،ج2)

ـ المقريزم، 6كاالعتبار، ابفحجرالعسقبلني،ج4946، الدررالكامنة، ابف1/197؛ الزاىرة، النجـك ؛
؛أشرؼالكسائؿ،ابفحجرالييتمي،9/684؛تاريخالخميس،الديارالبكرم،ج668-9/666تغرم،ج

.194ص
.6،4946المقريزم،ـ(المكاعظكاالعتبار،3)
.4948-1،4946،ـسابؽال(المصدر4)
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 : بعراالمبحث ال
 في مصر منصارىاألحوال العمرانية ل

عمىذلؾأبدعالمصريكف كخيرشاىد القدـ منذ بو كاشتيركا القدماءفيففالعمارة
األىراماتالكثيرةفيمصرالتيبنيتمفالطيفكالمبفكالحجر،كمدرجاتياالرائعةدليؿعمى

مدي(1)اإلبداعالعمرانيفيمصر نةاإلسكندريةالتيبنيتمف،كمدفمصرالقديمة،كأعمدة
السكارم كعمكد مفالرخاـ(2)الرخاـ اإلسكندريةحكاليأربعمئةعمكد أعمدة حيثقدرعدد ،

،كلـيقتصرالففالمعمارم(3)كتمؾاألعمدةتدؿعمىعظمةالففالمعمارمفيمصرمنذالقدـ
لم ذكرالمقريزمأفأكؿبناء فقد بيمارستاناتكالمياديففيمصرعمىالقصكركاألىرامات،

.(4)الرياضيةكافبمصر

 أواًل: دور النصارى في النيضة العمرانية في مصر اإلسالمية:
أثارالففالمعمارمفياإلسكندريةإعجابالمسمميفالفاتحيفاألكائؿكقائدىـعمركبف

 ركعة يصؼفيو الخطابكتابان بف عمر لمخميفة كتب اإلسكندرية فتح الففالعاصفعندما
المعمارمفييافقاؿ:"فإنيفتحتمدينةاإلسكندرية،كىيمدينةالأقدرأفأصؼلؾمافييا،
مف كفييا بياضحيطانيا، تخطؼاألبصارمفشدة فكؽبعض، كىيثبلثمدائفبعضيا
األعمدةالرخاـمااليحصىعددىا،كبيامنارفيكسطالبحرطكلونحكأربعمائةذراع،...

نارمفجممةعجائبالدنيا،ليسفيسائرالدنياأعجكبةتشاكمو،كبياعمكديقاؿلوكىذاالم
عمكدالسكارم،...ككجدتبالمدينةأربعةآالؼدارمحكمةالبناءمفركشةبالرخاـالممكف،كفي

تختصبيا،ككجدتبياأربعةآالؼمميىبرسـالممكؾ،...ككجدتعمىكؿدارمنياحماـ
المدينة مانعة"ىذه ألؼ(5)ثبلثأسكار اثنيعشر فييا افتتحتلؾمدينة "إنني قاؿ: كما ،

.(6)حانكتتبيعالبقؿ

                                                             

.4،694(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.4/688(مركجالذىب،المسعكدم،ج2)
.166-4،169؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ680-4/688(مركجالذىب،المسعكدم،ج3)
(.4/667(المكاعظكاالعتبار)مج4)
.499-4/494ىكر،ابفإياس،ج(بدائعالز5)
ص6) الحكـ، عبد ابف مصر، فتكح ج01( النكيرم، األرب، نياية دقماؽ،40/698؛ ابف ، االنتصار ؛

.4/499؛حسفالمحاضرة،السيكطي،ج4،110؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ9/440ج
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فياإلسكندريةحيثتحدثعفعددىا كماكصؼعمركبفالعاصحماماتالرـك
مف مجمكعة يسع مجمس كؿ مجمس، أللؼ يتسع حماـ أصغر حماـ_ ألؼ عشر _اثنى

.(1)األفراد

لمعمارمفيمصرأبيرالمسمميف،الذيفكانتحياتيـحياةبداكةفيكالشؾأفالففا
شبوالجزيرةالعربية،بعيدةعفالففالمعمارمكالحياةالمدنيةالتيكانتمكجكدةفيمصر،فقد
ذكرابفخمدكفأفالمبانيكالمصانعفيالدكلةاإلسبلمية،كيقصدالحركةالمعماريةفيالدكلة

ةفيالببلدالتيفتحكىا،كالتيسابققميمةكضعيفةمقارنةبالففالمعمارملمدكؿالاإلسبلميةكانت
،كيرجعابفخمدكفأسباب(2)كانتعامرةبمظاىرالعمارةاليكنانيةكالركمانيةكالفارسيةكالقبطية

التكاصؿ كقمة لمبداكة، تميؿ التي العرب طبيعة إلى العرب؛ عند المعمارم الفف تطكر تأخر
.(3)حتكاؾالحضارمبالحضاراتاألخرلقبؿاإلسبلـكاال

بسبب العمرانية؛ بالحركة كثيران مصر في العرب ييتـ لـ اإلسبلمية الفتكحات بداية
حظر فقد فيو، كالتطاكؿ العمراف في الزيادة المسمميف عمى يحظر كاف الذم الديني الدافع

،كعندالفتحاإلسبلميلمصر(4)نيافالخميفةعمربفالخطابعمىالمسمميفالتطاكؿفيالب
أصحابالحرؼكالصناعات األقباطىـ ككاف كاألقباط، الرـك بالنصارل مميئة كانتمصر

مصر في فييا،(5)كالبناء االستقرار إلى كبحاجة بمصر، العيد حديثك المسمميف أف كبما ،
مف تمكنيـ التي كالعمراف البناء مجاؿ في كالخبرة المعرفة  كبيكتيـكتنقصيـ مدنيـ بناء

خبرتيـرستقرالبل بسبب كبيكتيـ؛ مدنيـ بناء في باألقباط يستعينكا أف الطبيعي فمف فييا
بيامنذعشراتالسنيف ،فقداشتيراألقباطببراعتيـفي(6)كاحترافيـصنعةالبناءالتيعممكا

عبةفيزمفقبيمةففالعمارةككافيستعافبيـفيالبناءخارجمصرحيثأفالذمبنىالك
.(7)قريشرجؿمفالنصارلاألقباطيسمىأبيقـر

                                                             

.4،110؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ74(فضائؿمصر،ابفزكالؽ،ص1)
.9/989؛بدائعالسمؾ،ابفاألزرؽ،ج4/116(تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج2)
.4/116(تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج3)
المسالؾكالممالؾ،البكرم،ج9/160(تاريخاألمـكالممكؾ،الطبرم،ج4) ؛تاريخابفخمدكف،ابف4/196؛

.4/116خمدكف،ج
.1،006قريزم،ـ(المكاعظكاالعتبار،الم5)
.4/116(تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج6)
.19(فضائؿمصر،ابفزكالؽ،ص7)
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تمتعالنصارلفيبدايةالفتحاإلسبلميبحريةالحركةالمعمارية،كماأنيـتمتعكابحؽ
الممكيةالعقارية،فقدأصدرالخميفةعمربفالخطابفيالعيدالذممنحوإياىـحقيـفيذلؾ

االقترابأ المسمميفمف كحذر أك المساسببيكتيـ مسمـ(1)كنائسيـك أكؿكاؿو ككذلؾفعؿ ،
ماأعطىعمركبفالعاصلمصرعمركبفالعاصفيالعيدالذممنحوإٌياىـفقاؿ: "ىذا

أىؿمصرمفاألمافعمىأنفسيـكمٌمتيـكأمكاليـككنائسيـكصمبيـكبٌرىـكبحرىـ،اليدخؿ
.(2)عمييـشيءمفذلؾكالينتقص..."

فسمحكاليـبالبناءكالتعميرفيالمدفالتيأسسياالمسممكففيبدايةالفتحاإلسبلمي،
فأكؿمدينةبناىاالمسممكففيمصر:الفسطاط،كقدسمحالمسممكفلمنصارلبأفيبنكافييا

.(3)الكنائس،بينمابنيفيالفسطاطمسجدهكاحدفقط

ىمصرانتشركباءالطاعكفبيافتكجوكعندماأصبحعبدالعزيزبفمركافكاليانعم
لوكلحاشيتو مقران مفاألقباطفاتخذىا فأمرالعديدمف(4)إلىمدينةحمكاففأعجبتوكاشتراىا ،

بوفيحمكاف،حيثبنىبطريرؾ فردمنيـبيتانخاصان القادةكاألراخنةالنصارلأفيبنيكؿي
كيتابالدكاكيفزمفعبدالعزيزبف،ككا(5)اإلسكندريةاسحؽكنيسةلمنصارلفيحمكاف فجؿ 

فييا ليـ بيكتان معوكابتنٍكا ،ككافلوفراشيفمفالنصارل(6)مركافمفالنصارلالذيفرحمكا
.(7)الممكيةيعممكففيبيتوفطمبكامنوبناءكنيسةفسمحليـ

اص،فبنىكماأنشأبطاركةاالسكندريةالكنائسفيمصرفيكاليةالقائدعمركبفالع
كيبدكأفالنصارلتمكنكامفبناء،(8)أغانكبطريرؾاإلسكندريةكنيسةمرقصفياإلسكندرية

باستثناء الفاطمية، الدكلة كحتى اإلسبلمي الفتح منذ حرية بكؿ الكنائسكاألديرة مف العديد
يرأكثرمفحاالتقميمةتعرضتفيياالكنائسلميدـكالتدمير،كقدذكرالمقريزمأنوجرلتدم

                                                             

.1،008(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
ج2) الطبرم، كالممكؾ، األمـ ج9/141( القمقشندم، ابفتغرم،46/691؛صبحاألعشى، الزاىرة، النجـك ؛

 .4/91ج

.418ـ،ص(فتكحمصر،ابفعبدالحك3)
الزاىرة،ابفتغرم،ج4)  .4/466(النجـك

 .4/490(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج5)

 .4/499ج،سابؽالمصدرال(6)

 .9/14(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج7)

.1،008ـ(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،8)
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ثبلثيفألؼبيعةفيزمفالحاكـبآمرا،كافمفضمنياأعمدةضخمةبناىاالركمافكقد
.(1)العجيبةأثارتتمؾالمبانيإعجابالمقريزم،ككصفيابالمباف

كيبدكأفالنصارلفيظؿالدكلةاإلسبلميةكانتليـالحريةالمطمقةفيبناءمنازليـ
عينةليـلمبناءفييا،فقدقاـالطبيبأبكالسعيدابفقرقةالنصرانيببناءكلـيتـتحديدمناطؽم

.(2)دارمستقمةلو،كماقاـببناءحماـلوكعرفتتمؾالداربدارابفقرقة

كعندمابدأعمركبفالعاصفيبناءمدينتوالفسطاطكافاألقباطأىـالعماؿكالصناع
فييا فبنكا بنائيا، في ساىمكا المتنزىاتالذيف فييا كالكنائسكبنكا الكاسعة كالبيكت القصكر

.(3)كالحدائؽ،كبذلكاكؿمابكسعيـلتصبحالفسطاطمدينةتضاىيمدفمصرالزاىية

األسكاؽ لو بنكا بؿ الفسطاط، العاصببناء بف عمرك تكتؼبمساعدة لـ فاألقباط
يأفيتأثرالففالمعمارماإلسبلمي؛لذلؾمفالطبيع(4)كالجسكرالتيساعدتوفيقتاؿالرـك

فيبدايتوفيمصربالففالقبطي،فقدنقؿالمسممكفمفالمعابدكالكنائسالكثيرمفالتيجاف
كاألعمدةكاستخدمكىافيبناءجكامعيـكمنازليـ،فقداستخدمتاألعمدةالقبطيةفيبناءجامع

سجدعمركبفالعاصنقؿإليومف،باإلضافةأفالمنبرالمكجكدفيم(5)عمركبفالعاص
.(6)كنائسمصر،ممايدؿعمىالتأثرالكبيرفيالففالمعمارمالقبطيفيمصر

كلـيقؼالتأثيرالمعمارمالقبطيكالركمانيعمىالمساجدكالمدفبؿعمىالحمامات
حمامات اشتيرت فقد لمصر، فتحيـ بعد المسممكف استخدميا التي الحمامات تمؾ أيضان،
فيبنائياالرخاـ،كعندمافتحالمسممكف النصارلبكبرحجمياكاتساعيا،حيثاستخدـالرـك
 ذلؾالحماـصغيرالمساحةمقارنةبحماماتالرـك رأكا فعندما حمامانصغيران فييا مصربنكا

عميواسـ)حماـالفار(لصغرمساحتو ككانتمعظـأبنيةالنصارلفيمصرمف،(7)أطمقكا
كخاصةالحماماتالتيبنيتجميعيامفالرخاـ؛كذلؾبسببتكفرهفيمصرفبنكامنوالرخاـ،

تبميط في تستخدـ كالتي الكذاف تسمى حجارة تكجد كانت ككذلؾ بيكتيـ كأفنية الحمامات
                                                             

.6،4998ـالمكاعظكاالعتبار،المقريزم،(1)
.1،991،ـسابؽالر(المصد2)
.19(تاريخاألمةالقبطية،ركفيمو،ص3)
.4،119؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ691(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص4)
(بعضالتأثيراتالقبطيةفيالفنكفاإلسبلمية،حسف.5)
.1،41(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)
.9/69،ـسابؽ(المصدرال7)
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،كقدامتدحالرحالةالمقدسيمدينةتنيسالتيمعظـسكانيامف(1)كتصميـاألدراجاألرضيات
بناءالحماماتفيتنيسبأنومفأجكداألبنيةالتيشاىدىاكأكثرىاقكةالنصارلحيثكصؼ

.(2)كمتانة

كفيزمفالخميفةالعباسيالمأمكفالذمتمكفمفالقضاءعمىآخرانتفاضاتاألقباط
فيمصر،انتشرالمسممكففيالقرلفحكلكاالعديدمفالكنائسإلىمساجدكحكلكاأبكابتمؾ

،كذلؾاليدؿعمىاضطياد(3)يب؛بسبباختبلؼجيةالقبمةفيتصميمياالكنائسإلىمحار
النصارل،كسمبيـحقكقيـبؿأخذتتمؾالكنائسبعدأفانتشراإلسبلـبيفالنصارلفيالقرل

.(4)كاعتنقكااإلسبلـفتحكلتكنائسيـإلىمساجد

أثرىـالمعمارمفريدانتفكؽالنصارلفياليندسةالمعماريةفيالدكلةاإلسبلمية،فكاف
مفنكعوساىـفيازدىارالحركةالمعماريةفيالدكلةاإلسبلمية،كظيرذلؾالدكرالنصراني
جامع، فيبناء الرغبة شديد ابفطكلكف فكاف بفطكلكفعمىمصر، أحمد فيكالية جميان

ناءجامعيككفخاصةبعدكثرةالشكاكلمفقبؿالمسمميف؛بسببضيؽالجامعالعتيؽ،فأرادب
إفاحترقتمصر مختمفانعفبقيةجكامعمصرفقدقاؿأحمدبفطكلكف:"أريدأفأبنيبناءن

فغرقتبقي" .(5)بقي،كا 

فبدأابفطكلكفبتطبيؽفكرةبناءالجامععاـمائتيفكثبلثةكستيفلميجرة،كأرادبناءه
بكضعمخططالجامعاحتاجإلىثبل بدأ فأشارعميوفكؽجبؿيشكرفعندما ثمائةعمكد،

القرل األرياؼكفي في الكنائسالميجكرة أعمدة في إال يجدىا أف يمكف ال بأنو مستشاركه
عمىسمبحقكؽ يقـك يبنيمسجدا بفطكلكففيكرفضأف فرفضأحمد كاألديرة، الخربة

اآلخريف.

 التفكير، أرىقو كقد جامعو يبنيفييا ابفطكلكفيفكرفيطريقة كبدأ فسمعميندسه
إلى الحاجة دكف بعمكديففقط، جامعان يبنيلو أف ابفطكلكففعرضعميو بقصة نصرانيه
بناء في الحرية لو كأطمؽ ألؼدينار، مئة كأعطاه فكرتو طكلكف ابف فقبؿ عمكد، ثبلثمائة
ؿالجامعبعدأفرسـمخططانتكضيحيانلمجامع،فبدأالميندسالنصرانيببناءالجامععمىجب

                                                             

.9/697حسفالمحاضرة،السيكطي،ج(1)
.4/999(أحسفالتقاسيـ،المقدسي،ج2)
.1،14(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
.1،14،ـسابؽالمصدرال(4)
.1،71،ـالمصدرنفسو(5)
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ببناءالجامعإلىأفانتيى يشكر،ككافيقطعالحجارةمفالجبؿكيصنعمنياالجيرثـيقـك
مفبنائو،فقاـبعدذلؾبتسكيةجدرانوكدىنوبالمكفاألبيضكفرشفيوالحصركزينوبالقناديؿ

ح شيرمن كراتبان كثيرة ىدايا كمنحو أالؼدينار، بفطكلكفبعشرة أحمد فكافأه تىكالسبلسؿ،
،كقدأثارىذاالجامعإعجابالكثيرمفالرحالةالذيفعٌبركافيكتاباتيـبأنيـلـيركا(1)كفاتو
مثمييافيأمبمدإسبلمي،كحاكؿ(2)مثمو التيلـييبفى القناطرى النصرانيي ،كمابنىلوالميندسي

.(3)البعضأفيقمدىالكنيـفشمكافيذلؾ

نيةلمنصارلتعرضتلمتدميرمفقبؿالمسمميففيالشؾأفبعضالمظاىرالعمرا
سبعمائة عاـ النصارل منازؿ تعرضت ككذلؾ الكنائس، كخاصة المقريزم ذكر كما مصر
فأخذ المسمميف بيكت مف ارتفاعان أكثر النصارل بيكت كانت حيث لميدـ، كخمسكخمسيف

عم كتكبرىـ النصارل ظمـ بسبب النصارل؛ عمى الناقميف فتمكفبعضالعكاـ المسمميف، ى
بعضالنصارلفيالدكلةمفتقمدبعضالمناصبالعمياكأقامكاعبلقاتجيدةمعكبارالرجاؿ
كاضطيادىـ المسمميف ظمـ في استغمكىا العبلقات كتمؾ اإلسبلمية، الدكلة في السياسييف

.(4)المسمميففغضبمنيـالعامةفياجمكابيكتيـككنائسيـكىدمكاماعبلمفبيكتيـعمىبناء

كترلالباحثةبأفمافعموالعامةمفىدـبيكتالنصارلالتيعبلبناؤىاعمىبنياف
،كعمىالرغـمفأفالماكردمذكرفي(5)المسمميفحادثانمؤسفانالأساسلوفيمبادئاإلسبلـ

بيكت عمى كمبانييـ بيكتيـ في النصارل يعمك أال المستحبة الجزية شركط مف أف كتابو
فتمؾالشركطلـتردفيالعيدالذم،(6)منيـالمسمميف،فيككنكامتساكييففيالبناءأكأقؿعمكان

صالحوعمرمعالنصارل،بؿبالعكسنصالعيدعمىأالتمسبيكتيـكأالتتعرضلؤلذل،
ال اإلسبلـ التيفرضتعمىالنصارلفيدكلة القيكد الكثيرمف ذلؾفيرلأف بتمر كيؤيد

                                                             

(.79.)79-1،79؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ489-489(سيرةأحمدبفطكلكف،البمكم،ص1)
.499سفرنامو،ناصرخسرك،ص(2)
.489-489(سيرةأحمدبفطكلكف،البمكم،ص3)
.4999-1،4940(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
ج5) الطبرم، كالممكؾ، األمـ ج9/141( القمقشندم، ابفتغرم،46/691؛صبحاألعشى، الزاىرة، النجـك ؛

 .4/91ج

.991(األحكاـالسمطانية،الماكردم،ص6)
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يطبقوأس اسليافيالعيكداإلسبلمية،بؿأصبحتعادةمتداكلةكتمؾالعادةأصبحتقانكنان
.(1)الكالةفيمراحؿمختمفة،فباتالناسيتعاممكفمعتمؾالقيكدككأنياجزءمفالديف

 ثانيًا: دور نصارى مصر في تطور العمارة في البالد اإلسالمية:
ليندسةالمعماريةذاعصيتياخارجمصرفاستعافيبدكأفشيرةاألقباطالنصارلفيا

الدكلة أرجاء في العمرانية الحركة نيضة في ليساىمكا كالعباسيكف؛ االمكيكف الخمفاء بيـ
اإلسبلمية،حيثأمرالخميفةاألمكمالكليدبفعبدالممؾكاليوعمىالمدينةعمربفعبدالعزيز

مستعينان بنائو، عادة النبكمكا  المسجد فيمصربيدـ بعماؿالبناءكالميندسيفاألقباطكالرـك
كالشاـكالبالغعددىـثمانيف،كأرسؿمعيـالماؿكالفسيفساءكالرخاـفأعادكابناءهبشكؿأفضؿ

.(2)مماقبؿ

 ذكرتبعضالمصادرالتاريخيةبأفالكليدبفعبدالممؾىكمفطمبمفممؾالرـك
بأفيبعثإليوخيرةالبنائيفكالصن اعذكمالخبرةلبناءالمسجدالنبكم؛فأرسؿإليوممؾالرـك

محمميفبالفسيفساء ،فتكلىاألقباطعمارةالمسجدمف(3)أربعيفمفاألقباطكأربعيفمفالرـك
فكانتميمتياعمارةسطحالمسجدكجدرانو،ككافعمربف األماـأممقدمةالمسجد،أماالرـك

البناءكيتابعيا،كأثناءمباشرتواإلشراؼعمىبناءالمسجدكجدعبدالعزيزيباشربنفسوعممية
،فكافعمؿاألقباط(4)أحدأكلئؾالنصارلقدرسـصكرةلمخنزيرفيصحفالمسجدفقاـبقتمو

.(5)أدؽكاتقفكذلؾبشيادةسعيدبفالمسيب

بالنصارلالمصرييففيعمميات البناءكاستمرخمفاءالدكلةاإلسبلميةفياالستعانة
إلىمكة البحر عبر العباسيالميدمبالبنائيففيمصركحمميـ الخميفة فاستعاف كالعمراف،
إلعمارالمسجدالحراـ،حيثقاـبنقؿثبلثةمفأعمدةالرخاـباإلسكندريةعبرالبحرإلىجدة

عادةبناءإلىالمسجدالحراـكساىـالصناعاألقباطفيإعادةبناءالمسجدالحراـ،كيبدكأفإ
بالفسيفساء، كممراتو أركقتو تزييف حيثتـ المصرييف، عمىكاىؿ كانتتقع الحراـ المسجد

 عمىجداراف أسماءىـ البناؤكف ىؤالء منارة(6)المسجدحيثدٌكف أف الرحالة أحد ذكر كقد ،
                                                             

.171(فتحالعربلمصر،بتمر،ص1)
.46(فتكحالبمداف،الببلذرم،ص2)
.9/01(؛كفاءالكفاء،السميكدم،ج498(آثارالببلد،القزكيني،)ص3)
.9/01(كفاءالكفاء،السميكدم،ج4)
.9/06،جسابؽ(المصدرال5)
.4/66(أحسفالتقاسيـ،المقدسي،ج6)
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اليندسية بنائو عظمة عمى يدؿ مما طكلكف ابف جامع منارة تشبو سامراء مدينة ،(1)مسجد
أصبحيضرببوالمثؿبسببركعةبنائو.ف

ذكرأحدالمؤرخيفالمعاصريفبأفالكثيرمفأكراؽالبردمالتيعثرعميياتبرزدكر
حيثكضحت اإلسبلمية، فيالببلد العمرانية األقباطكالنصارلفيمصرفيتطكرالحركة

المناطؽيطمبمنيـعماؿأكراؽالبردمالعديدمفالرسائؿالتيأرسمياقرةابفشريؾلزعماء
كتكضحتمؾاألكراؽمدة األمكييف، بناءلمعمؿفيبناءالمسجداألمكمكبناءقصكرالخمفاء

.(2)عمؿالعماؿكأجرتيـ

كمماسبؽيتبيفأفالنصارلليـدكربارزفينيضةالحركةالعمرانيةاإلسبلميةفي
ةاإلسبلميةلياطرازخاصيميزىامصر،تمؾالحركةالتيتطكرتفيمابعدكأصبحتالعمار

عفغيرىا.

                                                             

.71،اليركم،ص(االشاراتإلىمعرفةالزيارات1)
.978(الحرؼكالصناعاتفيمصراإلسبلمية،أبكسيدرة،ص2)
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  :خامسالمبحث ال
 األحوال العممية لمنصارى في مصر

المختمفة، العمـك مركزمعظـ فييتعد القدـ، منذ مرمكقة عممية مكانة تحتؿمصر
في ،فقد(1)مصرمنذالقدـفتاريخمصركآثارىاالعمرانيةدليؿكاضحعمىمدلتطكرالعمـك

صاعداألندلسيكالذمنقؿعنوالمؤرخالمقريزمأفالنبيإدريسالذمسكفصعيدذكرابف
التيصدرتقبؿالطكفافصدرتعنو،فيك كميا،كأفكؿالعمـك مصراألعمىيعدأبكالعمـك

،كأكؿمفابتنىاليياكؿ،كأكؿمفأبدعفيمجاؿالطب ،(2)أكؿمفتحدثعفحركاتالنجـك
الط بعد بمصر ظير كالرياضياتثـ الطبكالفمسفة في البارعيف العمماء مف مجمكعة كفاف

إلى العمـ تحكلتدار ثـ منؼخاصة، كمدينة العمـ بيت فكانتمصر كالكيمياء، كالطبيعة
اإلسكندريةفكانتبمثابةبيتالحكمة،كعٌددىابفصاعدبعضعمماءمصراألكائؿالذيفبرعكا

المختمفة .(3)فيالعمـك
المختمفةفقدلـيكف ابفصاعدأكؿمفيتحدثعفبراعةالمصرييففيمجاؿالعمـك

فيبقاع كانتشاره العمـ، فيعمارة سببان كصؼابفزكالؽكالمقريزمبأفعمماءمصركانكا
كالمساحةكالطمسمات، فيمجاؿالطبكاليندسةكالكيمياءكالنجـك فقدبرععمماؤىا األرض،

 أنظارطبلبالعمـ،يأتكفإلييامفمختمؼالبمدافلتمقيالعمـفييفكانتمصرقديمانمحطى
.(4)بمثابةمركزلتنميةذكائيـكلتعمميـالفطنةكتطكيرعقكليـ

بالنسبةكيتضحمفماسبؽ أما القدـكعبرمراحؿتاريخيا، أىميةمصرالعمميةمنذ
أكاألقباطفبلب لمنصارلالذيفكانكايسكنكفمصرسكاءالرـك دأنيـاستفادكامفتمؾالعمـك

العمماءال كففيمصر،فقدذكرالمقريزمأنوفيعيدالخبلفةاألمكيةدخؿسابقالتيخمفيا
 الرـك عمماء مف عالـ إلى كتكجو اإلسكندرية مركاف بف العزيز عبد األمكم مصر كالي

ايدؿعمىأنوفيالمكجكديففييا؛ليخبرهعفبعضالمعمكماتعفاإلسكندريةكسكانيا،مم
العصراإلسبلميكانتمصرمميئةبالعمماءالنصارل،الذيفاستعافبيـالمسممكفكاستفادكا

.(5)مفعمكميـ

                                                             

.68(طبقاتاألمـ،ابفصاعد،ص1)
.4،61؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ60،صسابؽالمصدرال(2)
.60(طبقاتاألمـ،ابفصاعد،ص3)
.4،61زم،ـ؛المكاعظكاالعتبار،المقري99-40(فضائؿمصر،ابفزكالؽ،ص4)
.4،160(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)
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 أواًل: العموم التي برع فييا النصارى:
التيبرعفيياالنصارلفيمصركلعؿ ذكرالمقريزمبشكؿغيرمباشربعضالعمـك

الطبكاليندسةك التيسنتناكليابالتفصيؿفيىذاالمبحث.أبرزتمؾالعمـك

 الطب -1

العديدمفاألطباءالحاذقيففي برعالنصارلفيعمـالطبفيمصركظيرمنيـ
المجاؿ،فاستعمميـالخمفاءالمسممكفكالسبلطيفكقربكىـ مينتيـ،ذككالخبرةكالكفاءةفيىذا

يفذكرىـالمقريزمفيكتابو:منيـحتىأصبحكامفخكاصيـ،كمفأبرزأكلئؾاألطباءالذ

 الطبيب بمطيان بطريرك اإلسكندرية: - أ

كمف العباسية، زمفالخبلفة الطبفيمصركأشيرأطبائيا كافبمطيافمفأعبلـ
القصصالتيتدؿعمىميارتوفيالطبأفالخميفةىاركفالرشيدتمقىىديةمفقبؿكاليو

،كاليديةكانتعبارةعفجارية(2)سعكسبعيف،عبيدابفالميدمسنةمئةكت(1)مصرعمى
أسفؿاألرضبمصرككانتتمؾالجاريةشديدةالجماؿ،فأحبياىاركفمفاليمفجاءبيامف

عف العراؽ أطباء مرضعجز أصابيا أٍف إلى أقربمىحًظياتو، كأصبحتمف كثيران الرشيد
 أفيرسؿإلىكاليمصرعبيد فعرضعميومستشاركه أطباءمعالجتو، بأحد اليبعثإليو

مصرفإنيـأكفأكأقدرعمىعبلجتمؾالجارية،فأرسؿىاركفالرشيدإلىكاليوبأفيختارلو
مف أصابيا كما الجارية بأمر أميراألطباءبمصرفاستدعىعبيداالطبيببمطيافكأخبره

.(3)مرض،ككافبمطيافعبقريانفيالطب

حا لتيامفمصر،فتكجوإلىالعراؽحامبلنمعوكعؾمصركيبدكأفبمطيافشٌخصى
الخشف الريفي الكعؾ أطعميا الجارية عمى كدخؿ بغداد إلى كصؿ فمما كالصير، الخشف
ىك سببمرضيا أف عمـ فقد أكجاع، مف بيا كذىبتما عمتيا مف فشفيتتمامان كالصير،

رمكالصيرإلىبغدادكيدخؿحنينيالكطنيا،كمنذذلؾالكقتأصبحيصدرذلؾالكعؾالمص
ككتبىاركفالرشيدلبطريرؾ،(4)إلىخزائفالخميفة،فكافأهىاركفالرشيدالكثيرمفاألمكاؿ

فعادت اليعاقبة، منيـ التيأخذىا يتضمفاسترجاعالممكانيةجميعكنائسيـ كتابان اإلسكندرية
                                                             

.6،991(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.497(كتابالكالة،الكندم،ص2)
.119؛عيكفاألنباء،ابفأبيأصيبعة،ص19-9/14(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج3)
.119؛عيكفاألنباء،ابفأبيأصيبعة،ص19-9/14(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج4)
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ريةأربعيفعامانفيمنصبو،كيبدكجميعكنائسالممكيةإلييـ،كاستمربمطيافبطريركانلئلسكند
سبؽيبدكأنيـ فاألطباءكما نفكذكبيرجدان، الدكلةاإلسبلميةكافليـ أفاألطباءفيعيد
فبطريرؾاإلسكندريةتمكفبفعؿمياراتو بالطبلتحقيؽأغراضكمنافعليـ، ميارتيـ استغمكا

.(1)ةليعاقبفيالطبمفاستغبلؿالمكقؼكاسترجاعكنائسالممكيةمفا
 الحكيم: قرقة بن سعيد أبو - ب

بارعان يكف كلـ بالطب، حاذقان كاف نصراني طبيب المقريزم ذكرىـ الذيف جممة مف
 ،تكلىإدارةدار(2)األخرلبالطبفقطبؿبرعفيالطبكاليندسةكالصيدلةكغيرىامفالعمـك

نتبمثابةمصنعلمحريركالديباجالديباجزمفالخميفةالفاطميالحافظلديفا،كتمؾالداركا
فيالدكلة،باإلضافة إالأفضؿالناسكالشخصياتالبارزة الفاطمييفكاليتكلىأمرىا لمخمفاء

.(3)إلىأنوكافمسئكالنعفمخازفاألسمحةكمخازفالسركج،كالمصانع

ندماقامتيعدابفقرقةمفاألطباءالمقربيفإلىالخميفةالفاطميالحافظلديفا،فع
ثكرةالجنكدكاألمراءعمىالحافظكطالبكهبقتؿابنوالحسفكليعيدهالذمكافعمىعداكةمع
إلىأبيوبعدماضاؽالحاؿبوكتفرؽعنوجنكده،فأرسؿالحافظ األمراءكالجنكد،كالذمفٌر

لحافظكأصركاعمىإلىالجنكدكاألمراءالثائريفبأنوقاـباعتقاؿابنو،لكنيـرفضكاإجراءاتا
قتؿابنوالحسف،كىددكاالحافظبحرؽالقصركمففيو.

كعمىالرغـمفإغراءاتالحافظلجنكدهباألمكاؿكاليداياكتعيدهبأفالحسفلفيضرىـ
بعدذلؾ،إالأنيـأصركاعمىقتمو،فماكافمفالحافظإالأفاستعافبأطبائوالمقربيفليعينكه

بطريق ابنو لعمؿمشركبعمىقتؿ بالطبيبالييكدمأبيمنصكر فاستعاف كسريعة، سيمة ة
البنولقتمو،فرفضأبكمنصكركاٌدعىأنواليعرؼصناعةالسـ،فتركوكطمبمفأبيقرقة

لكفبعدأف،(4)فأحضرلوسماقاتبلن،فأجبرالحافظيابنوالحسفعمىشربالسـفشربوفقتؿ
سفبعضالكقتلـينسالحافظمافعموابفقرقةفقاـبأسرهىدأتالثكرةكمضىعمىقتؿالح

                                                             

؛المكاعظ119؛عيكفاألنباء،ابفأبيأصيبعة،ص19-9/14(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج1)
.1،4999كاالعتبار،المقريزم،ـ

.6،991(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
.9،140،ـسابؽالمصدرال(3)
الزاىرة،ابفتغرم،ج6/411المقريزم،ج(اتعاظالحنفاء،4) .916-1/919؛النجـك
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،كماقاـالحافظبمصادرةجميعأمبلؾابف(1)بخزانةالبنكدكقتموعاـخمسمائةكتسعةكعشريف
.(2)قرقةكأمكالوكأمربإعادتياإلىالديكاف

 بن أبي حميقة: الوحش أبو الرشيد - ت

في بارعه نصرانيه كطبيبه ةالطب،كىككالدرئيساألطباءعمـعمـكصناعىكقسه
،اشتيربأبيحميقةكسببشيرتو(3)بعيفلميجرةالديفكتكفيىذاالطبيبسنةستمائةكستكس

األطباء أحد يستدعيى أف خدمو أحد طمبمف  العادؿ بف محمد الكامؿ األيكبي الممؾ أف
طب أم الكامؿ كسأؿ األمر الخادـ فالتبسعمى بالباب، أبكالمكجكديف لو: فقاؿ منيـ، يب

ستمائةكست سنة كتكفيالطبيبالرشيد بذلؾالمقبفاشتيربو، كناداه فخرجالخادـ حميقة،
.(5)،كعمرهخمسكثمانكفسنة(4)كسبعيف

 حميقة: أبي بن جرجس النصر أبو الدين عمم الطبيب - ث

باءمصرىكإبراىيـبفأبيالكحشبفأبيحميقةعمـالديفابفالرشيد،مسئكؿأط
عمييا يحصؿ لـ لكنو لمبطريركية نفسو رشح أنو لدرجة متدينا نصرانيان إبراىيـ كاف كالشاـ،
فاعتنؽالديفاإلسبلمي،كترٌقىإلىأفأصبحرئيساألطباء،كىكأكؿمفجعؿشرابالكرد

الديف؛فمنحوالسمطافالظاىربيبرسفشفيمفمرضأصابوعمىيدعمـالطرمكقاـبمعالجة
األمكاؿ مف كثماف(6)الكثير سبعمائة سنة كالشاـ فيمصر األطباء تكفيمسئكؿ كترؾ(7)، ،

.(8)خمفةثركةتقدربحكاليثبلثمائةألؼدينار
 حميقة: بن عمم الدين بن أبي الوحش بن أبي محمد أبوسعيد الدين الطبيب ميذب - ج

نصرانياكأسمـفيزمفكلدالميذبفيمدينةالقاىرةسنةستمائةكعشريفلميجرة،كاف
أكحد بأنو أصيبعة أبي ابف كصفو قد محمد، باسـ نفسو سمى بيبرس، المممككي السمطاف

                                                             

الزاىرة،ابفتغرم،6/411؛اتعاظالحنفا،المقريزم،ج6،991(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1) ؛النجـك
.916-1/919ج

الزاىرة،ابفتغرم،ج2) .1/916(النجـك
.19/918(تاريخاإلسبلـ،الذىبي،ج3)
.1،164االعتبار،المقريزم،ـ(المكاعظك4)
.19/918(تاريخاإلسبلـ،الذىبي،ج5)
.4/81(الدررالكامنة،ابفحجرالعسقبلني،ج6)
.9/196(السمكؾلمعرفةدكؿالممكؾ،المقريزم،ج7)
.1/48(العبر،الذىبي،ج8)
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العمماءكأكمؿالحكماء؛بسببذكائوالفريدكفطنتوكبراعتوفيعمـالطبكمعرفتوبفركعالطب
كحسف النبيؿ اتصؼبخمقو كما مفأطباءعصره، ينافسو أف أحد تعامموبشكؿاليستطيع

كتكاضعو،ككافطبيبالسمطافبيبرس،كبيبرسيحترموكيقدرهكيجزؿلوالعطاء،ككافلميذب
لمسمطاف كأٌلؼ الكحؿ صناعة في برع الذم الخير أبك الديف مكفؽ كىما: طبيباف، أخكاف

يفأبكاأليكبينجـالديفأيكبكتابانفيالكحؿقبؿأفييتـالعشريفعامان،كأخكهالثانيعمـالد
الديفقدأٌلؼ النصركىكاألصغرسنان،كافذاذكاءفريدبارعانفيعمـالطب،ككافميذبي

،برعفيعمـالطب،كتكلىرئاسةاألطباء(1)اسموكتابافيالطبلـيذكرابفأبيأصيبعة
فيمصرسنةستمائةكأربعكثمانيف،كافيدرسالطبفيالبيمارستافالمنصكرم،كماأنو

 .(2)قاـببناءالمدرسةالميذبيةخارجمدينةالقاىرة

األطباءالذيفسبؽذكرىـىـمفذكرىـالمقريزمفيكتابو)المكاعظكاالعتبار(،كذلؾ
اليعنيأفاألطباءالنصارلفيالدكلةاإلسبلميةمقتصركفعمىأكلئؾ؛بؿيكجدالكثيرمف

يزمفيكتابو،بؿأشارتإلييـالكتباألخرلاألطباءالنصارلفيمصرلـيشرإلييـالمقر
مثؿ:كتاب)عيكفاألنباءفيطبقاتاألطباء(البفأبيأصيبعة،الذمذكرفيكتابوأسماء
أكثرمفأربعةعشرطبيباننصرانيانفيمصر،كميـكانكاحاذقيفبالطبليـمكانتيـكقدرىـ

كاحتراميـعندالخمفاءكالسبلطيفالمسمميف.
بفتكفيؿطبيبكمف سعيد تمؾالكتب، النصارلالذيفأشارتإلييـ األطباء أشير

نصراني،كافالطبيبالخاصألحمدبفطكلكف،يرافقوفيأسفاره،حدثبينوكبيفأحمدبف
كتسعيف مائتيفكتسع سنة كتكفيسعيد كفاتو، قبؿ الطبيب(3)طكلكفخبلؼه ككذلؾاشتير ،

 في جريح نسطاسبف عمماءالنصراني مف ككاف طغج، بف إخشيد زمف اإلخشيدية الدكلة
كذلؾسعيدابفالبطريؽ،(4)الطب،لومؤلفاتفيعمـالطبمثؿ:كناش،كلورسالةفيالبكؿ

فيطكائؼ يقتصرعمموعمىالطببؿكافعالمان كبيرة،كلـ ذكشيرة نصرانيه فيكطبيبه
 كثبلث(5)النصارلكمذاىبكديف مئتيف سنة كلد العباسي، الخميفة عيد في لميجرة كستيف

                                                             

.607-601(عيكفاألنباء،ابفأبيأصيبعة،ص1)
.1،108يزم،ـ(المكاعظكاالعتبار،المقر2)
البمكم،ص3) طكلكف، ابف سيرة أصيبعة،ص640-699( أبي ابف األنباء، عيكف الكافي111-114؛ ؛

.41/496بالكفيات،الصفدم،ج
.111؛عيكفاألنباء،ابفأبيأصيبعة،ص914(إخبارالعمماءبأخبارالحكماء،القفطي،ص4)
أصيبعة،ص5) أبي ابف األنباء، عيكف الكا111( ج؛ الصفدم، بالكفيات، المحاضرة،41/496في حسف ؛

.4/160السيكطي،ج
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المعتضدبا،كافبطريرؾاإلسكندريةلحكاليسبعسنكات،كلو القاىرباأحمدبفمحمد
كثيرةمنيا:كتابفيالطب)عمـكعمؿ(،ك)كناش(تكفيعاـثبلثمائةكثمافكعشريف؛ مؤلفاته

أخعالـفيالطبكالصيدليةاسموبسببمرضسببلوإسياالن،كماكافلسعيدبفالبطريؽ
.(1)عيسىبفالبطريؽكافمقراقامتومدينةمصر

ككذلؾاشتيرالطبيبيكسؼالنصرانيزمفالخميفةالفاطميالعزيزبابعمـالطب
فيمصر تكفيكدفف المقدسثـ بيت في بطريركان ليصبح العزيز فأرسمو أخرل، ،(2)كعمـك

الطبيب العزيز كصيدالنيانكاشتيرزمف ككافطبيبان النصراني، سيبلفبفعثمافبفكيساف
لممعزلديفاكالعزيزبا خاصان فعمؿطبيبان لمخمفاءالفاطمييف، الذمأجزؿلو(3)بارعان ،

،(5)،تكفيسنةثبلثمائةكثمافكسبعيف(4)العطاءكمنحوأمكاالنكثيرةنكأكرموحتىفيكفاتو

أبكالفتحبفسيبلفبفمقشرزمفالعزيزباكالحاكـبأمراككذلؾاشتيرالطبيب
.(6)فقدكافعالمانبالطب

ابف الطبيباسحؽ مصر في مرمكقة مكانة ليـ كانت الذيف النصارل األطباء مف
إبراىيـبفنسطاسالذملمعفيعيدالحاكـبأمراالفاطمي،ككافذلؾالطبيبالنصراني

األيكبية(7)حاكـالطبيبالخاصلم ،كذلؾاشتيرالعديدمفاألطباءالنصارلفيزمفالدكلة
فقداستعاف،م(8)بمصر استعافبعضالسبلطيفاأليكبييفبالرىبافلمعالجتيـكمداكتيـ، ثمما

لمعالجتومفمرض السمطافالكامؿأثناءقياموبجكلةفيمصربراىبمتعبدفيصكمعة؛
.(9)ومنأصابوفعالجوالراىبفشفي




                                                             

.41/496؛الكافيبالكفيات،الصفدم،ج117-111(عيكفاألنباء،ابفأبيأصيبعة،ص1)
.111(عيكفاألنباء،ابفابيأصيبعة،ص2)
.999(إخبارالعمماءبأخبارالحكماء،القفطي،ص3)
.110بعة،ص(عيكفاألنباء،ابفأبيأصي4)
.999(إخبارالعمماءبأخبارالحكماء،القفطي،ص5)
.110(عيكفاألنباء،ابفأبيأصيبعة،ص6)
.111،صسابؽ(المصدرال7)
.186(المصدرنفسو،ص8)
.9/00(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج9)
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 اليندسة: -2

زكالؽ ابف كصؼ فقد اليندسة، عمـ مصر في النصارل فييا برع التي العمـك مف
التيعمرتالدنيا،لذلؾكفدإلييا ،فقدخرجتمنياالعمـك كالمقريزممصربأنيامكطفالعمـك

التيبرعفيياالمصريكفالقدماءعطبلبالعمـمفجميعأصقاعاألرض، مـكمفتمؾالعمـك
.(1)اليندسة

لـيتطرؽالمقريزمفيكتابوإلىذكرأسماءميندسيفنصارللكنواكتفىباإلشارةإلى
الذمبنى بفكاتبالفرغاني، سعيد كىك ميندسحاذؽ، بأنو كصفو ميندسنصرانيبارع،
تصؿمياىيياإلىجميع ماءو مسجدابفطكلكف،فقدكافميندسانبارعانبنىالبفطكلكفعيفى
فقد ىندسةفريدةمفنكعيا، ابفطكلكف،ككانتتمؾالعيفبمثابةمعجزة التيبناىا القطائع
حاكؿالماذرائيكفأفيقمدكاتمؾالعيفكيبنكامثمياكأنفقكاعمىذلؾأمكاالنطائمةنلكنيـعجزكاأف

فدٌؿذلؾفإنويدؿعمىعبقريةالميندسالفرغانيالذمبناى(2)مثميايبنكا ارغـأفبناءهليا،كا 
كافسببافيسكءظفابفطكلكفبومماأدخموالسجف،كلكنوخرجمفالسجفبعدماعرض
ببناءجامعوبطريقةفريدةعجزعنياميندسكعصره،كقبؿأفيبنيو عمىابفطكلكفأفيقـك
عرضخارطةذلؾالجامععمىابفطكلكفحيثصكرهالبفطكلكفعمىالجمكد،فأعجببو

،كآثارذلؾالجامعإعجابالرحالةحيثكصفو(3)ابفطكلكففبناهكماذكرناقصتومفقبؿ
،فأعجبكابجدرانوكبراعةبنيانو(4)ابفجبيربأنو:"مفالجكامعالعتيقةاألنيقةالصنعةالكاسعة"

مثميا يركا لـ حيثمفعظمتيا(5)التي اليندسية التصاميـ مفأركع كذلؾأصبحتمنارتو ،
.(6)شبيتبيامنارةجامعمدينةسامراء

 التاريخ والعموم الفمسفية والدينية: -3

أصدركا الذيف مصر في اإلسبلمية الدكلة في النصارل المؤرخيف مف العديد ظير
العديدمفالمؤلفاتالتاريخيةالتيتتعمؽبتاريخالنصارل،باإلضافةإلىالعديدمفالمؤلفات

انية،لـيشرإلييـالمقريزمفيكتابولكنونقؿعنيـبعضاألحداثالتيتتعمؽبالديانةالنصر
                                                             

.4،61؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ99-40(فضائؿمصر،ابفزكالؽ،ص1)
.484(سيرةابفطكلكف،البمكم،ص2)
.489،صسابؽالمصدرال(3)
.4/91(رحمةابفجبير،ج4)
.499(سفرنامو،ناصرخسرك،ص5)
.71(اإلشاراتإلىمعرفةالزيارات،اليركم،ص6)
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المؤرخيف أكلئؾ عف المعمكمات بعض بحثيا أثناء الباحثة ككجدت مصر، في التاريخية
النقيكسيالذميعدشاىدانعمىالفتحاإلسبلميلمصر كالفبلسفة،كمفىؤالءالمؤرخيفيكحنا

فك النصارل مف ليا أرخ مف أكؿ الفتحكىك تجاه نصرانية نظر كجية يحمؿ كتابو اف
.(1)اإلسبلمي

كمفأشيرالمؤرخيفالنصارلفيمصرسعيدبفالبطريؽالذمبرعفيعمـالتاريخ
التاريخالمجمكعكقدالتقىبالمسعكدمبالفسطاط النصارل(2)كألؼكتابى ،كماكافعالمانبعمـك

ككتابالدينيةكفرقيـكمذاىبيـ،كمفمؤلفاتو:ك الجدؿبيفالمخالؼكالنصراني، ناش،كتابي
كأعيادىـ النصارل صـك أحكاـ في عيسى أخيو إلى مقاالت ثبلث كأٌلؼ الجكىر( )نظـ

بشريعتو(3)كتاريخيـ عالـ العمرمبأنو ا فضؿ ابف كصفو فقد التاريخ(4)، أٌلؼكتابو كقد ،
.(5)إلىمابعدالخبلفةالعباسيةالمجمكعالذمعرضاألحداثالتاريخيةمنذتاريخآدـ

تاريخ كتاب: مؤلؼ المقفع بف ساكيرس أيضا النصارل كالعمماء المؤرخيف كضمف
البطاركة،كقدنقؿعنوالمقريزمالكثيرمفاألحداثالتاريخية،ككافمفالكيتابالمعركفيففي

ٌلؼأكثرمفعشريفكتابانالدكلةاإلخشيديةكعاصرالدكلةالفاطمية،كىكأحدعمماءالكنيسة،أ
.(6)بقيبعضياكضاعالبعضاآلخر

إلياس بف العميد بف جرجس مصر في المشيكريف السرياف النصارل مؤرخي كمف
المشيكربابفالعميدكيمقبالمكيف،كلدفيالقاىرة،كافمفالكتابالذيفيعممكففيديكاف

ـىاجرإلىدمشؽ،كأشيرمؤلفاتو:الجيشتـصرفوعفذلؾالديكاف؛بسببكشايةكسجفث
المجمكعالمبارؾ،كىكيتألؼمفقسميف:القسـاألكؿيتحدثعفالتاريخالقديـكحتىظيكر
كحتىعصرالسمطافالمممككي الثانييتألؼمنذظيكراإلسبلـ القسـ أما الديفاإلسبلمي،

.(7)الظاىربيبرس

                                                             

.6ص(تاريخمصر،حناالنقيكسي،1)
.111يأصيبعة،ص؛عيكفاإلنباء،ابفأب4/469(التنبيوكاالشراؼ،المسعكدم،ج2)
.1/79(الكافيبالكفيات،الصفدم،ج3)
.0/106(مسالؾاألبصار،ابففضؿاالعمرم،ج4)
.1-4/6(التاريخالمجمكع،سعيدبفالبطريؽ،ج5)
/المقدمة.4(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج6)
.9/447(األعبلـ،الزركمي،ج7)
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من فيمصربالعمماءكقربكىـ بعضالكالة كمفأبرزأكلئؾالكالةاىتـ كأكرمكىـ، يـ
أحمدبفطكلكفالذمقربشيخانقبطيانمنو،يبمغمفالعمرمئةكثبلثيفسنة،كىكعمىمذىب
كالتاريخ، كالفمسفة بالعمـك كاسع عمىاطبلع كالمعرفة العمـ غزير الشيخ ذلؾ ككاف اليعاقبة،

كالفمؾ،ككافذلؾالشيخمنعزالنكعمىخبرةكدرايةبالدكؿكممككياكمذاىبياكخبيربع مـالنجـك
بصكمعةبعيدانعفالناس،فسمعبوأحمدبفطكلكففأرسؿإليوأحدقادتوليأتيبوإليومعززان
طكاالنمستفيدانمفعمموكخبرتو،ككافأحمدبف كلياؿو مكرمان،فقربومنوكأكرمو،كرافقوأيامان

ال ناظرذلؾالشيخجماعةمفةكعفالسابقطكلكفيسألوعفاألمـ مدفكحاكرهطكيبلن،كما
الييكدكأكضحزيؼعقائدىـ،كمكثذلؾالشيخعندابفطكلكفسنةكحينمارحؿمنحوابف

.(1)طكلكفبعضالماؿكأجزؿلوالعطاء،لكنورفضأفيأخذأمماؿمفأحمدبفطكلكف

 ثانيًا: حرق مكتبة اإلسكندرية:
زفيكتابوإلىركايةتداكلتيابعضالكتبالتاريخيةكالتيأشارالمقريزمبشكؿمكج

بأىميةمصرالعممية، تسيءإلىالفاتحيفالمسمميف،كتظيرىـبمظيرالجيمةالذيفلـيأبيكا
العاص بف إلىحرؽعمرك أشار كلكنو الركاية المقريزمتفاصيؿ يذكر لـ الثقافي، كميراثيا

،ككذلؾأشارابفالمبادإلى(2)ذلؾالحريؽلتطرؽإلىقصةلخزانةالكتبفياإلسكندريةدكفا
الكتب لخزانة العاص بف عمرك يذكر(3)حرؽ لـ لكنو الحريؽ، لقصة عبرل ابف كأشار ،

.(4)تفاصيميافيكتابو)تاريخمختصرالدكؿ(

العاصبعد بف لعمرك تكجو النصراني النحكم يحيى أٌف القفطي يركييا كما القصة
ككافخبلؼديني الكنسي، مفمنصبو أدلإلىتجريده فياالسكندرية؛ كبيفاألساقفة بينو

الكتب عمى االطبلعى عمرك مف يحيى فطمب كفمسفتو، بعقميتو أعجب العاص بف عمرك
الخميفةعمربفالخطابقبؿالتصرؼبالكتبالتي فاستشار  اإلسكندرية، بمكتبة المكجكدة

يفةعمربفالخطاببالتخمصمفالكتبالتيفييا؛بحجةأفتكجدبالمكتبةفأشارعميوالخم
التييحتاجيا ففيوكؿالعمـك مخالؼلئلسبلـكالبعضاآلخرالقرآفيغنيعنو، بعضكتبيا

                                                             

.149-4/190(المسالؾكالممالؾ،البكرم،ج1)
.4،169(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
.98(اإلفادةكاالعتبار،ص3)
.4/496(تاريخمختصرالدكؿ،ج4)
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المسممكف،كالحاجةلممسمميفبغيرهمفالكتبفقاـعمركبفالعاصبتكزيعياعمىحمامات
.(1)أشيرلمدةستةاالسكندريةكحرقيافأحرقتكاستمرحرقيا

ناقشالعديدمفالمؤرخيفالمعاصريفكالمستشرقيفقصةحرؽكتباإلسكندرية،كفندكا
فالمؤرخالفرنسي تمؾالركاية، التيتثبتعدـصحة كالتاريخية المنطقية باألدلة ذلؾاالفتراء

ندريةمفغكستاؼلكبكفأكدأفتمؾالركايةالأساسليامفالصحة،كأفحرؽمكتبةاالسك
األعماؿالشنيعةالتيترفضياعاداتالعرب،كيتعجبكيؼاقتنعبعضمؤرخيالعرببتمؾ

.(2)القصةككثقكىافيكتبيـ

المؤرخكف يذكرىا لـ الحرؽ قصة أف الركاية تمؾ بطبلف تثبت التي األدلة كمف
فيكتبابفالمسممكفإالبعدأكثرمفمركرخمسةقركفعمىفتحاإلسكندرية،فمـنجدىا

الحكـكاليعقكبيكالببلذرم،كلككافأكلئؾالمؤرخكفمتعصبيفلممسمميفكتجاىمكاتمؾالقصة!
فمماذاخمتكتبمؤرخيالنصارلمنيا،مثؿ:يكحناالنقيكسي،كساكيرسبفالمقفع،كسعيدبف

(3)البطريؽالتيلـنجدتمؾالركايةفيكتبيـ!
 

ؾالركايةككصفيابأنيانسجمفالخياؿ،كيفترضأفأشاربتمرفيكتابوإلىكذبتم
عمركبفالعاصكافأجدربوأفيعطييالصدقيويحيىبدالنمفأفيحمؿالناسمشقةحمميا
إلىالحماماتلحرقيا،ككمايتساءؿعفسببمكافحرقيا،فمماذالـيحرقيافيمكانيابدالن

،(4)انتمفالرؽكىكاليصمحأفيككفكقكدانمفحرقيافيالحمامات؟كماأفمعظـكتبياك
ـ؛ألنوألؼ719كمفاألدلةالتيتبيفبطبلفتمؾالركايةأفيحيىلـيكفعمىقيدالحياةعاـ

كفاتوقبؿالفتحبثبلثيفأكأربعيفعامان196قبؿعاـ .(5)ـ،أمقيدرزمفي

ـكانتالتحتكل719ـباإلضافةإلىأفمكتبةاالسكندريةقبيؿكصكؿالمسمميفعا
عمىشيءمفكتبالبطالمة،فقدأحرقتالمكتبةمرتيف:مرةمنذزمفيكليكسقيصرعندما

ؽ.ـ،كالمرةالثانيةفيالقرفالرابعالميبلدمعندماغمبت18كقؼمعكميكبتراضدأخيياسنة

                                                             

.977-971(إخبارالعمماءبأخبارالحكماء،القفطي،ص1)
.991(حضارةالعرب،ص2)
.669(سيدةمصرفيفجراإلسبلـ،كاشؼ،ص3)
.194(فتحالعربلمصر،ص4)
.199،صسابؽمصدرالال(5)
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عمى،فقاـالسكافالمسيحيكفالمتعصبكفلد(1)اإلسكندريةالمسيحيةعمىسكاف ينيـباليجـك
.(2)ماتبقىمفالكثنيةككانتمكتبةاالسكندريةمفجممةماتبقىمفالكثنية

كمايشيرالباحثالخربكطميإلىدليؿمنطقييكضحعدـصدؽتمؾالركايةكىيأف
فميسمف أشير، ستة لمدة حماماتاإلسكندرية آالؼمف ألربعة باتتكقكدان المكتبة كتب

ككفكتبمدينةاإلسكندريةبيذاالعددالضخـالذميستمركقكدانلمدةستةأشير!المنطقيأفت
.(3)فمككانتلديورغبةفيتدميرالمكتبةلدمرالمكتبةفيبضعساعات

 ثالثًا: المراكز العممية لمنصارى في مصر
لـيشرالمقريزمفيكتابوبكضكحإلىالمراكزالعمميةلمنصارلفيمصرأكأماكف

مقيالعمـكتعمميا،فالمدارسلـتنشأفيمصرفيالعيداإلسبلمي،بعداألربعمائةسنةمفت
،كأكؿالمدارسالتيأنشأتفيمصرأنشأتفيعصرالخبلفةالفاطميةزمفالعزيز(4)اليجرة
.(5)با

المدارس يتبيفأفمعظـ عمىكتاب)المكاعظكاالعتبار( الباحثة كمفخبلؿاطبلع
تيدرسفيياالمذاىبالدينيةاإلسبلمية،كلكفىذااليعنيأفالنصارلحرمكامفإنشاءكانت

الطبيبميذبالديفمحمدبفأبيالكحش المدارس،بؿأنشأبعضالنصارلمدارس،مثؿ:
.(6)مسئكؿاألطباءفيمصر،كالتيخصصيالتدريسالطبلمطبلبالمسمميفكغيرالمسمميف

يمصراتخذكامفالكنائسكاألديرةمراكزعمميةليـ،فكانتتمؾكيبدكأفالنصارلف
القبلية دير المراكز تمؾ أمثمة كمف النصرانية، الدينية لمعمـك مركز بمثابة كالكنائس األديرة

النصارل لعمماء كمجمع مركز بمثابة الدير ذلؾ كيعد أبك(7)كرىبانيـبمصر دير يعد كما ،

                                                             

.491-496(تاريخالمسيحيةالشرقية،سكلاير،ص1)
.6/06(اضمحبلؿاإلمبراطكريةالركمانية،جيبكف،ج2)
.479(اإلسبلـكأىؿالذمة،ص3)
.1،114(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.1،114،ـسابؽ(المصدرال5)
.1،108(المصدرنفسو،ـ6)
.1،4991فسو،ـ(المصدرن7)
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الحكماءىرمينةمركزانعمميانكبير ،فكثيرانمالجأ(1)انلمنصارل،فكجدبوالكثيرمفالكتبكعمـك
.(2)عمماءكرىبافالنصارلإلىاألديرة،ليتفرغكافييالمعبادةكالعمـ

لمكثيرمفالرىبافالعمماءالمتعمقيففيالديفالنصراني تعداألديرةمركزاعمميان كما
ديرةمركزانلمنساخالنصارل،ينسخكففيياكتبيـ،ككتبكالمفسريفلمكتبالدينية،كذلؾتعداأل

.(3)األكائؿمفالنصارل،مثؿ:ديرالحاجركميكائيؿكديرتحرفكنة

كماكافالرىبافالنصارليتخذكفاألديرةمركزانلمعبادةكمكانانلتأليؼكتبيـ،مثؿ:دير
،كذلؾالكنائستعدمركزان(4)لكتبمكسىالذملجأإليوأبكمكسىاألسكدكأٌلؼفيوالعديدمفا

لمعبادةكالعمـحيثصنؼفيياالعديدمفالبطاركةكاألساقفةمؤلفاتدينيةكثيرةمثؿبطريرؾ
الدينية ،كشنكدة(5)خاياؿالذماشتيربحكمتوكخبرتوبالكتبالدينيةالمقدسةكبرعفيالعمـك

.(6)الراىبالذمصنؼعدةكتبفيكنيسةشنكدة

النصارلكذلؾ عند القبلياتمراكزعممية لمعبادة(7)كانتتعد ىيمركز كالقبلية: ،
النصارلمثؿالصكمعة عندىـ(8)عند بيتمفبيكتالعبادة ،كىيداراألسقؼ(9)،أمأنيا

فكافرجاؿالديفيعممكفالتبلميذفيالقبلية،مثؿ:قبليةدكركدمالتي(10)التييعيشفييا ،
طفاؿمجتمعيفحكؿرجؿالديفعمىشكؿحمقة،ككانتتعميميـفيالقبلياتكافيتعمـبيااأل

الدينية األمكر تعمـ عمى (11)يتركز يكسابأف، ذكر فقد بيـ، المدارسالخاصة بنكا ككذلؾ
يدؿ كمخمصان،مما المسيحإليان باسـ أفيكتبكا مفالبطريرؾشنكدة الصبيةبالمدارستعممكا

.(12)المسيحيةيـمدارسخاصةبيـيتعممكففييامبادئعمىأفالنصارلكانتل
                                                             

.1،4961المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(1)
.4967-1،4961،ـسابؽالمصدرال(2)
.1،4916،ـالمصدرنفسو(3)
.1،4911،ـالمصدرنفسو(4)
.9/4(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج5)
.1،4976(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)
.418ب،ص(تاريخالبطاركة،يكسا7)
.9/691(النظـالمستعذب،بطاؿ،ج8)
.698(القامكسالفقيي،سعدم،ص9)
.8/661(تكممةالمعاجـالعربية،دكزم،ج10)
.418(تاريخالبطاركة،يكساب،ص11)
.419(تاريخالبطاركة،يكساب،ص12)
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كالدليؿعمىذلؾأف لممسمميف، التابعة العمـ النصارلفيدكر أبناء يتعمـ كاف كما
الخميفةالمتككؿعندمافرضقيكداعمىالنصارلكافمفضمفتمؾالقيكدأفاليتعمـأكالدىـ

كانكايتعممكفعندالمسمميف.كذلؾدليؿعمىأفالنصارل،(1)عندالمسمميف
 

                                                             

،ابف؛تجارباألمـ9/76جبفالبطريؽ،؛التاريخالمجمكع،سعيد1/691(تاريخاالمـكالممكؾ،الطبرم،ج1)
ج ج908-1/986مسككيو، األثير، ابف التاريخ، في الكامؿ النببلء،496-7/497؛ أعبلـ سير ؛

.99/996؛نيايةاألرب،النكيرم،ج49/61الذىبي،ج



 

 

 

 

 

 











 سادس:الفصل ال
 في مصر نصارىمل االقتصاديةاألحوال 
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 المبحث األول: 
 زراعةال

فإلىكفتحالمسممكفمصرككافالسكاداألعظـمفسكانيامفالنصارل،كىـمنقسم
الذيفيتحكمكففيشؤكفمصرالسياسيةكاإلالقسـاألكؿ:فكاف:قسميف داريةكيتبعكفالرـك
 فيالقسطنطينيةإلإداريان ككافسكافمصرينظركفعاصمةالدكلةالبيزنطية،مبراطكرالرـك

كالقسـالثانيعامةسكافمصرالنصارلكيطمؽكىـعمىالمذىبالممكاني،إلييـكمحتميف،
ناعةكزراعةشطتيـاالقتصاديةمتنكعةمابيفتجارةكصنعمييـاألقباط،ككانكايعاقبةككانتأ

.(1)راالنقساـعمىالحياةاالقتصاديةفيمصرذلؾكأث،كميفكحرؼككتابة

فيداخؿمصرفيىذاالمبحثحرفةالزراعةالتيمارسياالنصارلستتناكؿالباحثة
(،كلكفقبؿالحديثعنياالمكاعظكاالعتبار)اإلسبلميكمايصكرىاالمقريزمفيكتابوصرالع

اءصكرةعفأرضمصركمكانتيافياإلسبلـ.البدمفإعط

 أواًل: مكانة وأىمية أرض مصر في اإلسالم
لدييـالمعرفةعفمصرتبؿكان،فإلىمصركلـيككنكاعمىجيؿبياكقدـالمسمم

كأىميا اكتسبيا لدييـ كانت التي الخبرة كتمؾ قبؿكخيراتيا، التجارية عبلقاتيـ مف العرب
القرآفالكريـكسنةالرسكؿصمىاعميوكسمـ،فقدخبلؿمفسبلمياإلاإلسبلـ،كمفالديف

،إما(3)،كقيؿفيثمانيةكعشريفمكضعا(2)ذكرتمصرفيالقرآففيأربعةكعشريفمكضعان
كأىميتياؿمصرضكذلؾيدؿعمىف،(4)بذكراسـمصربشكؿكاضحفيالقرآفأكبالتمميح

ْْثِطُٕاتيذكرتفييامصرفيالقرآف،قاؿتعالى:كمفالمكاضعال،عندالمسمميف ا ا  ِيْصش 

  ٌ َسأَْنرُىْ  َيا نَُكىْ  فَإِ
ْٛسَ ،كماكردذكرمصرفيالقرآفمتحدثاعففرعكفحينماقاؿ:(5)  أَنَ

ِِ  ِيْصشَ  ُيْهكُ  نِٙ ِْز َْٓاسُ  َٔ َ ْٞ ٍْ  ذَْجِش٘ ا ذَْحرِٙ ِي
فكانتمصرفيذلؾالكقتأعظـممالؾ،(6)

نيركأمارضكأكثرىاازدىاران،كجميعالممالؾفيذلؾالكقتيحتاجكفإلىمصراقتصاديان،األ

                                                             

 .1،006(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)

 .640(نيايةاألرب،النكيرم،ج/2)

 .64ير،ص(الفضائؿالباىرة،ابفظي3)

 .64؛الفضائؿالباىرة،ابفظيير،ص640(نيايةاألرب،النكيرم،ج/4)

 .7(البقرة:5)

 .14(الزخرؼ:6)



276 

،حتىإفالماءيجرلمفتحتمنازليابدقةكىندسةعاليةجسكرالقناطركفبنيعميوالالنيؿ
.(1)كمماأرادكذلؾكأفنيتيا،فيحبسكنو

ٍْ  فَأَْخَشْجُاُْىْ تعالي:كماكانتمصرىيالمقصكدةفيبعضآياتالقرآففقاؿ  ِي

ٌ   َجُ اخ   ُعُٕٛ ُكُُٕص   َٔ َيقاو   َٔ َكِشٚى   َٔ
،كيقصدبالجناتفيقكلوتعالى:األراضيالتيتكجد(2)

رشيد، إلى أسكاف مف أم مصبو، حتى مصر في منبعو بداية منذ النيؿ جكانبنير عمى
،كرجح(3)عمىجانبينيرالنيؿكالمحاصيؿالزراعيةالتيتكجدفيمصر،كالتيكانتممتدة

الفيـك ىي الكريـ المقاـ أف (4)بعضالمفسريف كرد ككما السبلـ، عميو يكسؼ لساف :عمى
ٍِ  َعهٗ اْجَعْهُِٙ" َْسضِ  َخضائِ ْٞ ذرالغفارمأففيمصرخزائفاألرضكمياك،فقدذكرأب(5)"ا

ألرضبخزائنياكخيراتيا،فقدأنقذتمصركؿمفعمىا،جميعيااألرضممؾكأفلسمطانيا
،كماكردذكرفضؿمصرعمىلسافبعضالصحابة(6)فيكقتالمجاعاتكاألزماتالغذائية

.(7)فقاؿعمركبفالعاص:"كاليةمصرجامعةتعدؿالخبلفة"

كقاؿعبدابفعمركبفالعاص:"مفأرادأفيذكرالفردكسأكينظرإلىمثميافي
،كقاؿكعباألحبار:"مف(8)"ضمصرحيفتخضرزركعياكتثمرثمارىاالدنيافمينظرإلىأر

ذااطردتأنيارىا،ا أرادأفينظرإلىشبوالجنة،فمينظرإلىمصرإذاأخرفتك ذاأزىرت،كا 
كغنتطيرىا" كفاضخيرىا، ذكرمصرفيكثيرمفاألحاديث(9)كتدلتثمارىا، كرد كما ،

.كالتابعيفالتيتيبيففضؿمصرككثرةخيراتياكنعيمياالنبكيةكعمىلسافكبارالصحابة

                                                             

 .4،74؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4/199(تاريخابفيكنس،ابفيكنس،ج1)

 .18-16(الشعراء:2)

 .4،74ر،المقريزم،ـ؛المكاعظكاالعتبا4/199(تاريخابفيكنس،ابفيكنس،ج3)

 .69(الفضائؿالباىرة،ابفظييرة،ص4)

 .11(يكسؼ:5)

 .4/148(المصرم،تاريخابفيكنس،ابفيكنس،ج6)

 .84(فضائؿمصر،ابفظييرة،ص7)

الحكـ،ص8) ابفعبد فتكحمصر، ابفزكالؽ،ص1( فضائؿمصر، فضائؿمصرالمحركسة،44؛  ؛
 .7/166ر،السيكطي،ج؛الدرالمنثك60الكندم،ص

 .60(فضائؿمصرالمحركسة،الكندم،ص9)
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 أىمية الزراعة في مصر: ثانياً 
كانتمصدر فالزراعة القدـ، منذ فيمصرمفالحرؼاألساسية الزراعة تعدحرفة
قكتياكثركتياكخيراتيا،تمؾالحرفةبقيتتتربععمىعرشالحرؼفيمصرمنذالقدـكحتى

فكانتالحرفةاألكثرممارسةمفقبؿعامةسكافمصركالذيفكافالفتحاإلسبلميكبعده،
،كقدساعدنيرالنيؿعمىأفتككفالزراعة(1)معظميـمفالنصارلإبافالفتحاإلسبلميليا

.(2)ىيالحرفةاألكلىلمنصارلفيمصرفقداعتمدتحرفةالزراعةعمىمياهذلؾالنير

ندفتحالمسمميفليابقيادةعمركبفالعاص،فعندماالزراعةفيمصرلـتتأثركثيرانع
أكمنحيا صالحعمركبفالعاصاألقباطعمىدفعالجزيةلـيقـبمصادرةأرضيـأكسمبيا
لممسمميف؛الستغبلليابؿسمحليـبالبقاءفيأرضيـكأقرىـبيا،كحفظليـحقيـفيممكيتيا

التصرؼفييا قرلمص(3)كحرية فكانتممكية يسكف، مفاألقباطالنصارلكلـ رألصحابيا
أحدمفالمسمميفتمؾالقرل،كلـيحاكؿأحدمفالمسمميفإبافالفتحاإلسبلميأفيتممؾتمؾ
الفسطاط مدينة في المسمميف استقرار فاقتصر ممتمكاتو، ضمف مف يجعميا أك القرل

.(4)كاإلسكندرية

أفالخميفةعمربفالخطابنيىالمسمميف أكأمكما كالجنكدعفممارسةالزراعة
"اليزرعكفكاليتزارعكف" حيثقاؿ: المفتكحة بدفع(5)نشاطاقتصادمفيالببلد ليـ كتعيد ،

،كذلؾماأكدهالجاحظفقد(6)مرتباتيـكاإلنفاؽعمىأسرىـ،كتكعدكىددكؿمفخالؼأكامره
طباءكالحسابانكالأصحابفبلحة،فيككنكاكذلؾالعربلـيككنكاتجارانكالصناعان،كالأقاؿ:"

.(7)مينة،كالأصحابزرع،لخكفيـصغارالجزية"

                                                             

 .1،006(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)

 .404(أحسفالتقاسيـ،المقدسي،ج/2)

 .1،006(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)

 .1،11،ـسابؽ(المصدرال4)

؛جامعاألحاديث،411المحاضرة،السيكطي،ج/؛حسف4/466(فتكحمصركأخبارىا،ابفعبدالحكـ،ج5)
 .1،11؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1/164؛كنزالعماؿ،المتقياليندم،97/69السيكطي،ج

ج6) الحكـ، عبد ابف مصر، فتكح ج/4/466( السيكطي، المحاضرة، حسف األحاديث،411؛ جامع ؛
 .1،11؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1/164؛كنزالعماؿ،المتقياليندم،97/69السيكطي،ج

 .4/911؛المعجبفيتمخيصأخبارالمغرب،المراكشي،ج4/70(رسائؿالجاحظ،الجاحظ،ج7)
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كيرلالباحثفؤادالعمرأفعدـاىتماـالمسمميفبالزراعةفيبدايةفتكحاتيـيعكد
مف الفبلحيف عمى اعتمدكا لذلؾ الزراعة؛ بشؤكف معرفتيـ كقمة الزراعية إلىضعؼخبرتيـ

أخرلتتمثؿفيتركيزالمسمميفعمى(1)دالمفتكحةسكافالببل ،كترلالباحثةأفىناؾأسبابان
الفتكحاتكتثبيتسمطانيـفيمصر؛ألفالمسمميفلكمارسكامينةالزراعةسكؼينشغمكفبيا
عفالجياد،كيتضحمفذلؾبأفحرفةالزراعةفيمصرعندالفتحاإلسبلميكبعدهبسنكات

فيـأصحابالقرلكاألرضالزراعيةكىـمفكثيرةكانتمقتص رةعمىاألقباطالنصارلكالرـك
النصارللفترةطكيمةمف يزرعكنياكيتكلكفأمرىا،فبقيتجميعقرلمصربأيدماألقباطكالرـك
الزمفحتىبعدالفتحاإلسبلميبحكاليمئةعاـ،كيقدرالمقريزمبأفاألقباطفيقرلمصر

 كبيران كقتاليـكافعددىـ انتفاضتيـ كيتضحذلؾمفخبلؿ القكة، كبيرمف كعمىقدر جدان
اإلسبلـ(2)المسمميف دخكؿ مف عاـ مئة بعد إال مصر قرل في اإلسبلـ ينتشر لـ حيث ،

.(3)مصر

كاف كما أبقىالمسممكفعمىالتنظيماتاإلداريةالخاصةباألرضالزراعيةكخراجيا
تقدرمساحةاألرضفيمصرفيالعصراإلسبلميحكاليمعمكؿبوقبؿالفتحاإلسبلمي،ك

مئةألؼألؼكثمانيفألؼألؼفدافكماذكرىاالمقريزم،أمامساحةاألراضيالمزركعةفعميان
(.4)منياىيأربعةكعشركفألؼألؼفداف

 ثالثًا: أنواع األراضي الزراعية في مصر
كميتياكجكدتياكثمنيا،لذلؾتختمؼأراضيمصرمفحيثأىميتياكنكعمحصكلياك

صنفياابفمماتيإلىثبلثةعشرنكعانكىي:

القمح -1 لزراعة مناسبة ألنيا سعران، كأغبلىا الزراعية، األراضي أفضؿ ىي الباؽ:
.(5)كالكتاف

                                                             

 .416(مقدمةفيتاريخاالقتصاداإلسبلمي،فؤاد،ص1)

 .1،14(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)

 .1،10،ـسابؽ(المصدرال3)

 .1،99نفسو،ـ(المصدر4)

ص5) مماتي، ابف الدكاكيف، قكانيف ج994( القمقشندم، األعشى، صبح كاالعتبار،6/146؛ المكاعظ ؛
 .1،969المقريزم،ـ
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كقمة -2 تعرضتلمظمأ لكنيا كجكدتيا، رمالشراقي:كىيتشبوأراضيالباؽفينكعيتيا
 .(1)جمحصكؿالماءفإفجرلريياتنت

كالبركييو:كىيأرضتقؿجكدتيابعدزراعةالقمحكالشعير؛لذلؾسعرمحاصيمياأقؿ -3
مفبقيةاألراضي،كلكيتستريحاألرضكيصبحإنتاجيامثؿالباؽالبدأفتزرعقرط

 .(2)أكقطفأكقطاني

 .(3)البقماىة:كىياألرضإذازرعفيياالقمحالينجحبؿيخرجرقيؽالحب -4

 الشتكنية:ىياألرضالتيركيتكبارت. -5

 السبليح:أرضتـريياكلـتنتجرغـأنوتـحرثيا. -6

 النقا:كؿأرضخاليةمفآثارالزرعكالتستكعبزراعةزرعجديد. -7

الكسخ:كؿأرضتمكففيياكسخياكلـيستطعالمزارعكفإزاحتو،فقاـالمزارعكفبحرثيا -8
 ةبكسخيا.كزرعيا،فأصبحتمحاصيميامختمط

 الغالب:كؿأرضنبتفييانباتكثيرحاؿدكفالزراعةفييافأصبحتمراعي. -9

الحرس:كىيكؿأرضالتصمحلمزراعة؛بسببكثرةالعكامؿالتيتمنعالزراعةفييا، -10
 لكفإذاتـاالىتماـبياتصمحلمزراعة.

 .(4)الشراقي:األرضالتيلـيصؿإليياالماءألسبابمختمفة -11

ستبحر:األرضالمنخفضةالتيتجمعفيياالماء،كلـيتـتصريفوحتىانتيىمكسـالم -12
 الزرعكىكمتبؽوفياألرض.

بعض -13 لزراعة تصمح كال األمبلح نسبة فييا ترتفع التي األرض كىي السباخ:
(.5)المحاصيؿ

                                                             

ص1) مماتي، ابف الدكاكيف، قكانيف ج994( القمقشندم، األعشى، صبح كاالعتبار،6/146؛ المكاعظ ؛
 .1،969المقريزم،ـ

 .994مماتي،ص(قكانيفالدكاكيف،ابف2)

 .6/146؛صبحاألعشى،القمقشندم،ج999(قكانيفالدكاكيف،ابفمماتي،ص3)

ص4) مماتي، ابف الدكاكيف، قكانيف ج996( القمقشندم، األعشى، صبح كاالعتبار،6/148؛ المكاعظ ؛
 .1،964المقريزم،ـ

ص5) مماتي، ابف الدكاكيف، قكانيف ج996( القمقشندم، األعشى، صبح كاالعتبار،6/148؛ المكاعظ ؛
 .1،964ـالمقريزم،
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  رابعًا: أنواع المحاصيل التي كان يزرعيا النصارى في مصر
محا بتنكع مصر األقباطتتميز عند السنة أشير مف شير كؿ ففي الزراعية، صيميا

زراعة في المتبع ىك القبطي التقكيـ ككاف األشير، ببقية ينبت ال معيف محصكالن تنتج
في الباحثة مبلحظة كذلؾمفخبلؿ المعتمدة، ىي القبطية كاألشير كحصادىا، المحاصيؿ

كتتنكعالمحاصيؿالزراعيةفيمصركتثمر،(1)كتبالتاريخالسيماكتبالمؤرخيفالمسمميف
بأنوخريؼ؛بسببتنكعالفكاكوفيو،كيتصؼشتاؤىا كيتصؼصيفيا فيكؿفصكؿالسنة،

القرطكالكتاف ربيعبسببكثرة ففيصعيدمصريزرعاألقباطالنخؿكاألراؾكالقرط(2)بأنو ،
كالزيتكفكال كالعشر،كفيمناطؽالدلتاتزرعالكرـك مكزكالتيفكالفكاكوكالبقكؿكالرياحيف،كالدـك

مف معيف نكع ينبتفييا مدفمصر مف مدينة ككؿ العنبكالزيتكف، ينمك اإلسكندرية كفي
.(4)،كمايكجدبياالخشخاشكالمبخكالمكزاألخضر(3)الفكاكوكالمحاصيؿالزراعية

محددةمفالسنةأمابالنسبةلمكاعيدالزراعةفيمصرعنداألقباطفكانتفيأشير
القبطية،كىيتشريفاألكؿكتشريفالثانيككانكفاألكؿ،كلمحصادأشيرمحددةفكافيجرم

،كمفمميزاتمصرأنويكجدبياأصناؼ(5)حصادىافيأشيرآذاركآياركنيسافكحزيراف
باتتتعرؼ المحاصيؿ تمؾ دكفغيره، السنة فيكؿشيرمفشيكر المحاصيؿتكجد مف

،كيعدالقمحأىـمحصكؿفي(6)شيكرىا،مثؿ:التيفكالرطبكالركمافكالكردكالعنببأسماء
كالثاني األكؿ فيشيرمتشريف يزرع كنيساف(7)مصر آذار في الشعير كيزرع كتختمؼ(8)، ،

كخصكبتيا فييا المياه ككمية طبيعتيا حسب البذكر األرضمف الحمص(9)حاجة كيزرع ،
.(10)يفاألكؿكالثانيكالجمبافكالعدسفيتشر

                                                             

 .4/671(نيايةاألرب،النكيرم،ج1)

 .4،70(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)

 .4،70،ـسابؽالمصدرال(3)

 .4،61،ـنفسو(المصدر4)

 .4،69(المصدرنفسو،ـ5)

 .4،67(المصدرنفسو،ـ6)

 .918(قكانيفالدكاكيف،ابفمماتي،ص7)

 .910،صسابؽ(المصدرال8)

 .4،966(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ9)

 .979(قكانيفالدكاكيف،ابفمماتي،ص10)
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كيزرعالكتاففيشيرتشريفاألكؿكالثاني،كالقرطفيشيرتشريفاألكؿ،كالبصؿ،
كالسمسـ كالمكبيا كاألخضر األصفر كالبطيخ كالجمسـ كالكراكيا، كالكمكف، كالترمس، ، كالثـك

.(1)كالقطفكقصبالسكركالقمقاسالباذنجافكالفجؿكالمفتكالخسكالكرنب
كالتكتكالمكزكالخكخكالمشمشكمفا ألشجارالبستانيةالتيزرعتفيمصر:الكـر

.(2)كالنخؿكالمكز،كمفالرياحيفكالكركد:النرجسكالكردكالياسميفكالمرسيفكالمنتكركالخيار
البطيخ أىؿالزراعةفيمصر: كمفالمحاصيؿالزراعيةالصيفيةالتيكافييتـبيا

ك كالسمسـ، كالقمقاسكالمكبيا، السكر، كقصب ،(3)القطف، القمحي الشتكية: المحاصيؿ كمف ،
،كالعدس،كالخرس،كالكتافكالقرط ،كالحمصي ،كالفكؿي كالشعيري
(4).

يزرعالنصارلفيمصرنباتكالقضبافيسمى:البمسـكيقتصركجكدهفيمدينةعيف
النصارل كىكنباتمقدسعند ،كيصؼاألنطاكي(5)شمس،كاليكجدفيمكافآخرسكاىا

أك الحرارة درجة ارتفاع مف اإلنساف يؤذم ما يؤذيو كبير شجر عف عبارة بأنو  )البمسـ(
،كيتـريومفبئرمقدسة(6)انخفاضيا،كمفقمةالمياهأككثرتياكىكيحتاجإلىرعايةكاىتماـ
.(7)عندالنصارليقاؿأفمريـالعذراءشربتمنياىيكابنياالمسيح

،كيرجعسببتقديسالنصارل(8)التيتزكرىاالنصارلكتستحـبمائياكتتعالجبوكىي
إلىمصر أمو ىاجرتبو المسيحعندما أف البمسـ؛ الذميستخرجمفشجر البمساف لدىف
ككصؿبيااألمرإلىمدينةعيفشمساستراحتعندبئرفغسمتمريـثيابالمسيحكسكبت

ا األرضفأنبت عمى أمالماء يدخؿ ال معتقداتيـ كفي النصارل، يقدسو لذلؾ البمساف؛
شخصالديانةالنصرانيةكاليككفنصرانيإالإذاانغمسفيماءالمعمكديةالذميتكاجدفيو

البمساف في(9)دىف يستخدـ البمساف أف كما الذىب، مف بأضعاؼكزنو النصارل كتشتريو ،
كالحكة األمراضكالصداع مف الكثير التنفسعبلج كضيؽ كالربك كاألسناف الحمؽ كأكجاع

                                                             

 .969–979،صقكانيفالدكاكيف،ابفمماتي(1)

 .969-969(المصدرنفسو،ص2)

 .4،961(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)

 .971–918(قكانيفالدكاكيف،ابفمماتي،4)

 .4،791(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)

 .496تذكرةداكداألنطاكي،داككداألنطاكي،ص(6)

،ص7) ،أبيالمكاـر  .41(تاريخأبيالمكاـر

 (.4/791.)مج4،791(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ8)

 .797-4،791،ـالمكاعظكاالعتبار،المقريزم(9)
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كالسعاؿكقركحالرئةكضعؼالكمىكالكبدكأمراضالعصبكالمفاصؿكالنقرسكالنساكغيرىا
.(1)الكثيرمفاألمراض

  خامسًا: طرق االىتمام باألرض الزراعية
ميةتقاساألراضيالزراعيةفيمصربالفداف،كالفدافعبارةعفأربعمائةقصبةحاك

ذراع كثمثا أذرع ستة كثبلثيف(2)كالقصبة كتسع آالؼكتسعمائة خمسة تبمغ الفداف كمساحة ،
.(3)مترا

المحاصيؿ تقميـ بيا: اىتماميـ كمفطرؽ بمصر الزراعية النصارلباألراضي اىتـ
يقممكفاألشجارفيشيرشباطحتى فكانكا معيف، مكسـ الكرـك كلتقميـ كاألشجار، الزراعية

كيشمؿالتقميـ(4)أذار مفكانكفاألكؿحتىشباط، الممتدة الزمنية فيالفترة كاألشجارتقمـ ،
.(5)التخمصمفأكراؽاألشجارالجافةكتنظيفياممايبسبياكتيذيبأغصانياكتنسيقيا

ىيتنظيؼاألرض،كالتخمص كمفمظاىراىتماميـباألرضالزراعيةقبؿزراعتيا
ؿزراعتيا،ثـيتـحرثيابكاسطةمحاريثضخمةيطمؽعميياالمقمقبلت،مفالنباتاتالضارةقب

كنكشياحتىتصبحاألرضمميدة،ثـيتـجرفياحتىتتساكلفيشكمياكتصبحناعمة،ثـ
يتـتقسيـاألرضإلىأحكاضمتعددة،كطريقةالرمالمتبعةىيالتييستخدميااألقباطفكانت

ألحكاضالزراعية؛لكييصؿالماءإليياكبعدذلؾيمقىعفطريؽتصميـجداكؿمفبيفا
.(7)،مثؿ:قصبالسكر(6)فيياالبذكرالزراعية،كأحيانانيجرمسقيبعضالمحاصيؿبالقادكس

أمامصدرالرماألساسيلؤلرضالزراعيةكاألشجارفيمصرفيكمياهنيرالنيؿ،
ركانكفاألكؿمرة،ككانكفالثانيمرة،فيكالمصدرالرئيسيلممياه،ككافيجرمرييافيشي

كفيشباطمرتيف،كفيآيارثبلثمراتكفيحزيرافأربعمراتفيكؿأسبكعمرة،ككذلؾفي
النيؿ مفكؿشيرمفماء كاحدة أيمكؿكتشريفاألكؿتسقىمرة كفيشير ،(8)تمكزكآب،

                                                             

 .4/86كداألنطاكي،ج(تذكرةداككداألنطاكي،دا1)

 .4،966(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)

 .974(قكانيفالدكاكيف،ابفمماتي،ص3)

 .969،صسابؽ(المصدرال4)

 .969(المصدرنفسو،ص5)

 .967-4،961(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)

 .967-4،961،ـسابؽالمصدرال(7)

 .966ي،ص(قكانيفالدكاكيف،ابفممات8)
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رمتغريقياثبلثمرات،ككافمفطرؽسقايةاألشجارتغريؽاألشجارفيأشيرمعينةكيج
.(1)كأفضؿشيرإلغراؽاألشجاركاففيشيركانكفاألكؿكالثاني

بيف ما تتراكح مصر األرضفي حراثة كمدة األبقار، األرضباستخداـ حرث يتـ
يكما ستيف إلى أرضمصر(2)خمسيف ككانت فدانان، خمسيف يحرث كاف الكاحد فالحٌراثي ،

فعبدالممؾأربعانكعشريفألؼألؼفداف،فكانتتحتاجألربعمائةالزراعيةتساكمزمفىشاـب
ألؼحٌراث كثمانيف الزراعية(3)ألؼ شخصمختصباألراضي إلى األرضيحتاج كحرث ،
.(4)كأنكاعياكأنكاعمحاصيميا

اىتـسكافمصرببناءالجسكرككافاألقباطعمىخبرةعاليةفيبناءالجسكرفقد
المسم استعافبيـ أثناءقتاليـمعالرـك الفتحاإلسبلميلمصر؛إلقامةالجسكرليـ مكفعند

ككانتتنقسـ،(5)ممايدؿعمىأفالجسكرفيمصركانتمفصنعأيدماألقباطالنصارل
جسكرسمطانيةكجسكربمدية  الجسكر(6)الجسكرإلىنكعيف: فيي: السمطانية الجسكر أما ،

فعتياعمىكؿالببلد،كيجبعمىالسمطافاالىتماـبياكاىتماموالرئيسيةالعامةالتيتعكدمن
صبلحوكتشيدهككفايةالناسأمره أمكاؿمخصصة(7)بسكرالمدينة،مفحيثتعميرهكا  ،كليا

عمارىا كا  ،حيثيفرضعمىكؿمنطقةماؿمحددلتعميرالجسكركاالىتماـ(8)لئلنفاؽعمييا
(9)بيا بعد أمرىا يتكلى أصبح ثـ السمطاني، الديكاف مكظفك أف(10)ذلؾ المقريزم كذكر ،

اإلشراؼعمييابعدذلؾباتمفقبؿأمراءالدكلة،ثـحدثتغييرفيعيدالسمطافالمممككي

                                                             

 .968-966،صيقكانيفالدكاكيف،ابفممات(1)

 .966،صسابؽلا(المصدر2)

 .4،994(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)

 .966(قكانيفالدكاكيف،ابفمماتي،ص4)

؛40/409؛نيايةاألرب،النكيرم،ج9/666؛االكتفاء،الكبلعي،ج07(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص5)
الزاىرة،ابفتغ  .4/440رم،جالنجـك

ابفمماتي،ص6) قكانيفالدكاكيف، ابفشاىيف،ص969( المكاعظكاالعتبار،490؛زبدةكشؼالممالؾ، ؛
 .4،964المقريزم،ـ

 .4،969؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ969(قكانيفالدكاكيف،ابفمماتي،ص7)

 .969(قكانيفالدكاكيف،ابفمماتي،ص8)

 .4،969تبار،المقريزم،ـ(المكاعظكاالع9)

 4،969؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6/141(صبحاألعشى،القمقشندم،ج10)
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عمىاألعياف ترسؿإليوكىكيتكلىتكزيعيا الذمأصبحتضرائبالدكلةكميا الناصرفرج
.(1)كأصبحأىؿمصرىـمفيقكمكابعمؿتمؾالجسكر

،كيتكلى(2)كأماالجسكرالبمديةىي:التيتعكدمنفعتياعمىمنطقةمعينةدكفسكاىا
عمارىاكاإلشراؼعميياالفبلحكفكالمقطعكف ،فييتشبوالبيكتداخؿسكرالمدينة(3)إنشاءىاكا 
.(4)يجبعمىصاحبكؿبيتأفيتكلىأمرىاكيعمرىا

الفتحاإلسبلميب المسممكفعند اىتـ بناءمقايسلنيرالنيؿ،كترلالباحثةسيدةكما
لمرم كاشؼأسباباىتماـالمسمميفبإنشاءمقاييسلنيرالنيؿ؛لتككفبمثابةمقياسصحيحان

.(5)كالزراعةكفرضالضرائب

كالمقياس:عبارةعفعمكدرخاـأبيضيتـإنشائوفيمكافينحسرفيوالماء؛لمعرفة
نير كالنقصاففيمياه إلىالزيادة النيؿ،كيككفطكلواثنيفكعشريفذراعان،كؿذراعينقسـ

كعشريف ثمانية يبمغ قياسيا فإف األكلى، قسما عشر االثني باستثناء إصبعان كعشريف أربعةو
،كأكؿمفبنىمقياسانبعدالفتحاإلسبلميلنيرالنيؿعمركبفالعاصبناه(6)أصبعانلكؿذراع

جرلبناءمقياسآخرزمفمعاكيةبفأبيسفياففيأنصنا،ثـفيأسكاف،ثـفيدندرة،ثـ
في الممؾمقياسان ثـفيعيدسميمافبفعبد العزيزبفمركافمقياسفيحمكاف، بنىعبد
كاف كأربعيف كسبع مائتيف عاـ المتككؿ الخميفة زمف كحتى اإلسبلمي الفتح كمنذ الجزيرة،

المسئكليفعفقياسالنيؿإ النصارلالنصارلىـ باستبعاد لىأفجاءالمتككؿكأصدرأمرا
.(7)عفقياسو

الترع يقكمكفبحفر أنيـ ىك األقباطالنصارلباألرضالزراعية كمفمظاىراىتماـ
.(8)كبناءالقناطركحفرالخمجافكتمؾىيعادتيـقبؿالفتحاإلسبلمي

                                                             

 .4،969(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)

 .490(زبدةكشؼالممالؾ،ابفشاىيف،ص2)

 .4،969؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ969(قكانيفالدكاكيف،ابفمماتي،ص3)

 .4،969؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ969(قكانيفالدكاكيف،ابفمماتي،ص4)

 .978(فتحمصر،كاشؼ،ص5)

 .4/411؛بدائعالزىكر،ابفإياس،ج4،416(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)

 .4/417؛بدائعالزىكر،ابفإياس،ج419-4،414(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ7)

 .4،999(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ8)
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كك فيالزراعة الخبرة فتحالمسممكفمصرلـتكفلدييـ يفيةتحصيؿكتكزيععندما
أفيستعيفبالمقكقسعائداتيا؛لذلؾطمبالخميفةعمربفالخطابمفعمركبفالعاص

حفر أساسعمارتيا بأف فنصحو مصر، إعمار حكؿ منو ليستفسر النصراني مصر حاكـ
قامةالجسكر،كأفيأخذخراجيافيكقتكاحدعندماينتييأىميامفحصاد الخمجافكالترع،كا 

.(1)اصيميـالزراعيةمح

تحتاجو ما الجزية أمكاؿ يحتجزمف العاصحيثكاف بف عمرك بو قاـ كذلؾما
النصارلمف أمرىا يتكلى التيكاف الترع كحفر كالقناطر الجسكر بناء مف األرضالزراعية

،كماكافيخصصمفايرادالمحاصيؿالزراعيةأمكاالنلممٌساحيفالذيفيقيسكف(2)سكافمصر
إباف(3)األرض فيمصر الزراعية األراضي قياسمساحة  مفيتكلكف النصارلىـ ككاف ،

عمىخبرة(4)الفتحاإلسبلميكبعده يككنكا ألفالعربلـ الكتابالنصارل، مف ككافجميـ ،
أكراؽ(5)بالزراعة في كتكتب الرم اشتمميا التي األراضي مساحة تسجيؿ  ميمتيـ ككانت ،

لمدكاكيف عمى(6)كترسؿ ما كتحصيؿ بجباية أيضا القياـ النصارل الكتاب كانتميمة كما ،
كضرائبعمييـ ،كماأفلمنصارلالحؽفيضمافاألراضيكاالستفادة(7)الفبلحيفمفرسـك

المسمميف مثؿ مثميـ عمى(8)منيا يشترط ككاف سنكات األرضأربع تضميف مدة ككانت ،
بعمميةاستصبلحاأل قامةالجسكرالمتضمفأفيقـك مفحفرالترعكا  رضالزراعيةكتعميرىا

.(9)كيسمحلوأفيدفعخراجاألرضالزراعيةعمىأقساط

                                                             

 .4،999،ـلمكاعظكاالعتبار،المقريزما(1)

ص2) الحكـ، عبد ابف مصر، فتكح ـ477( المقريزم، كاالعتبار، المكاعظ المحاضرة،4،991؛ حسف ؛
 .1/699؛كنزالعماؿ،المتقياليندم،ج4/419السيكطي،ج

 .4،991(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)

 .4،991،ـسابؽدرالص(الم4)

 .4/911؛المعجبفيتمخيصأخبارالمغرب،المراكشي،ج4/70(رسائؿالجاحظ،الجاحظ،ج5)

 .4،969(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)

 .4،969،ـسابؽ(المصدرال7)

 .4،969المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(8)

.4،940،ـسابؽصدرالالم(9)
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 المبحث الثاني: 
 الصناعة

يمارسالمسممكفأمنشاطاقتصادمبؿكانتكؿ لـ الفتحاإلسبلميلمصر بداية
 طبيعة أف كما اإلسبلـ، كنشر اإلسبلمية الفتكحات عمى تركز كمعيشتيـجيكدىـ العرب

عيدىـ بداية في الزراعة يمارسكا لـ فيـ يمارسكنيا، التي الحرفة نكع أثرتعمى بالصحراء
كذلؾالعربلـيككنكاتجارانكالبمصركذلؾلـيمارسكاالصناعةكماذكرالجاحظمفقبؿ:"

أطباء كال أصحابزرعصناعان، كال مينة، فيككنكا أصحابفبلحة، كال حسابان لخكفيـكال ،
الجزية الذيف(1)"صغار األقباط كخاصة كالصناعات الحرؼ أصحاب ىـ النصارل فكاف ،

كيعدكفعمادمختمفة،االقتصاديةمابيفتجارةكصناعةكزراعةكميفكحرؼتنكعتأنشطتيـ
.(2)الصناعةفيمصر

الفر القدـمنذزمفالفراعنةفقدبنىفييا اعنةكقداشتيرتمصربعدةصناعاتمنذ
،كاستمرسكافمصريمارسكفحرفةالصناعةمنذذلؾالزمفكحتىالفتح(3)المصانعالمختمفة

ناعمفالمصرييفأنفسيـكمفبيفالصناعاتالتياشتير اإلسبلميكبعده،ككافغالبيةالصي
بياالنصارل:

 أواًل: صناعة المنسوجات
ك بأشكاليا المنسكجات بصناعة مصر في النصارل كافةاشتير برع(4)أنكاعيا فقد ،

النصارلاألقباطفيصناعتياحتىأفبعضالمنسكجاتسميتعمىاسميـقباطي،كتركزت
،كمف(5)صناعةالنسيجفيمناطؽمعينةفيمصركافاألقباطيشكمكفالسكاداألعظـفييا

طحا أك شطا  مدينة المنسكجات بصناعة اشتيرت التي (7)كبينسة(6)المدف ،(8)كتنيس،
                                                             

 .4/911؛المعجبفيتمخيصأخبارالمغرب،المراكشي،ج4/70لجاحظ،الجاحظ،ج(رسائؿا1)

 .1،006(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)

.9،194،ـسابؽالمصدرال(3)
.17فضائؿمصر،ابفزكالؽ،ص(4)
.4،744؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4،189المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(5)
شطا:بمدةتكجدفيمصرعمىبعدثبلثأمياؿمفدمياط،تنسبإليياالثيابالشكطية،معجـالبمداف،(6)

.6/616ياقكتالحمكم،ج
.4/999أحسفالتقاسيـ،المقدسي،ج(7)
معجـ(8) الثياب، مف أنكاعمختمفة اشتيرتبصناعة كدمياط، الفرما بيف ما تقع البحر في جزيرة تنيس:

.9/14قكتالحمكم،جالبمداف،يا
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النصارل(1)كديبؽ األقباط أيدم عمى بنيت التي المصانع فييا كثر التي كاخميـ ،(2)،
الذم(3)كاألشمكنيف طٌراز كبيا الكعبة، كسكة بيا تصنع مصانع بيا يكجد كاف التي كشطا ،

يصنعبدكرالطرازبشطاكالتيأرسؿمنياالخميفةالعباسيىاركفالرشيدكسكةنلمكعبةمكتكب
الفضؿأمرممابقاءه،اأطاؿالمؤمنيف،أميرىاركفالعبدامفبركةا"بسـعمييا
كتسعيفإحدلسنةالكعبةكسكةشطا،طرازفيبصنعتوالمؤمنيفأميرمكلىالربيعبف

.(4)كمائة"
كتنيسالتيتعدأىـمركزلصناعةالمنسكجاتفيمصركفيالشرؽ،كفيذلؾالكقت

 معظـ كأغمبيـكاف المنسكجات صناعة بحرفة سكانيا كاشتير الذمة، النصارل مف سكانيا
التياليكجد(6)،حيثيتـفيمدينةتنيسصنعثيابالشركب(5)نساجكفيصنعكفالثياب ،

،كسميتبالثياب(8)،كماتشتيرتنيسبالثيابالدبيقي(7)مثميافيأمبمدفيالعالـغيرمصر
،كمااشتيرتتنيسبالثياب(9)يؽ(كىيقريةبيفالفرماكتنيسفيمصرالدبيقينسبةإلى)دب

،كمااشتيرتبالثياب(10)الرقيقةالرفيعةالصفاؽمفالقصبكالمخمؿكالبركدكأصناؼالثياب
الراقية كالمناشؼ المناديؿ كأنكاع األردية إلى باإلضافة الثياب، مف رقيؽ نكع كىك الشفافة

لمجسـكالمخادكالفرشالقممكنيالمعمـ،كيبمغسعرالثكبمنومئةديناركالغاليةالتيتستخدـ
.(11)كأكثر،كمايكجدبياأنكاعمختمفةمفثيابالنساءاليكجدمثميافيأمبمدآخر

ككانتالمنسكجاتفيمدينةتنيسكخاصةفيقريةتسمىتكنةفيتنيستصنعمنيا
مثؿالمأمكفكالميدميكسكفالكعبةمفمنسكجاتمدينةكسكةالكعبةفكافالخمفاءالعباسيكف

                                                             

.4،189؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4/994أحسفالتقاسيـ،المقدسي،ج(1)
.4/66رحمةابفجبير،ابفجبير،ج(2)
.4/418صكرةاألرض،ابفحكقؿ،ج(3)
.4،749(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.4،189بار،المقريزم،ـ؛المكاعظكاالعت4/994أحسفالتقاسيـ،المقدسي،ج(5)
.9/799؛المسالؾكالممالؾ،البكرم،ج461البمداف،اليعقكبي،ص(6)
.4،189المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(7)
.17فضائؿمصر،ابفزكالؽ،ص(8)
.9/146؛مراصداالطبلع،ابفعبدالحؽ،ج9/168مجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج(9)
.461كبي،صالبمداف،اليعق(10)
.16-17فضائؿمصر،ابفزكالؽ،ص(11)
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جعمت لدرجة تنيس، في تصنع كانت التي كالمبلبس األقمشة اشتيرت كما بمصر، تنيس
.(1)األمراءيتخذكىاكيدايالبعضيـالبعض

،كالقباطي(2)كماصمـالخميفةالعباسيىاركفالرشيدكسكةلمكعبةمفقباطيمصر
،سميتقباطيألنياتنسبإلىأقباطمصرفيـمف(3)بيضاءمفكتافمصرىي:ثيابرقيقة

تشتيرمصربالثيابالقسية،كالقسقريةفيمصر(4)يصنعكىا ،كالثيابالقسيةىي(5)،كما
كالحرير الكتاف مف مزيج مف مصنكعة الخيش(6)ثياب بصناعة الفيـك كاشتيرت كما(7)، ،

.(8)ككافأغمبسكافدمياطمفالنصارلاشتيرتمدينةدمياطبالمنسكجات
كمفأنكاعالمنسكجاتالتياشتيرتبيامصرككافاألقباطالنصارلىـالقائميفعمييا:

 الشرب:  -1
،تصنعمفالكتاف،(10)،كىيمنسكجاتدقيقةكرقيقة(9)كىكنكعمفأنكاعالمنسكجات

ذاتـإذاجرلتصميمياعمىشكؿأثكابيزدادسعرىا،كيبمغكزفكؿ درىـمنيابدرىـفضة،كا 
تدخيؿتطريزفيتمؾالثيابفإفأسعارىاتزيدعدةمرات،كتشتيرمدينةاإلسكندريةبيذاالنكع
مفالثياب،كتمؾالثيابالتكجدمثميافيأممدينةمفمدفالعالـ؛لذلؾيتـتصديرىاإلى

،كدمياطالتيتصنع(14)،كشطا(13)،كديبؽ(12)،كماتشتيربيامدينةتنيس(11)كؿدكؿالعالـ

                                                             

.109-4،180المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(1)
.4،104،ـسابؽالمصدرال(2)
؛6/4416؛الصحاحتاجالمغة،الفارابي،ج4/614؛جميرةالمغة،األزدم،ج1/490العيف،الفراىيدم،ج(3)

.1/60اءكالمغات،النككم،ج؛تيذيباألسم614مجمؿالمغة،ابففارس،ص
.6/666؛لسافالعرب،ابفمنظكر،ج9/469مشارؽاألنكار،القاضيالعياض،ج(4)
.4،104المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(5)
.47/669؛تاجالعركس،مرتضىالزبيدم،ج9/4016مشارؽاألنكار،القاضيالعياض،ج(6)
.4،778ـالمكاعظكاالعتبار،المقريزم،(7)
.4،189،ـسابؽ(المصدرال8)
،الحميرم،ج(9) .6/6144شمسالعمـك
.4/441جابفحكقؿ،صكرةاألرض،(10)
.4،114المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(11)
.9/167مراصداالطبلع،ابفعبدالحؽ،ج(12)
.4،749المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(13)
.4/461جالبمداف،اليعقكبي،(14)
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الجكدة ثيابالشربفائقة درىـ(1)فييا حيثيبمغسعرثكبالشرابفيدمياطثبلثمائة ،(2)،
ككافمصممكثيابالشربيستأجركفمصانعخاصة؛لصنعثيابالشربفيدمياطتعرؼ

كافالحاكةإذا،ك(3)بالمعامؿحيثتصنعمعظـمنسكجاتالشرببياكيتـتحكيمياإلىأثكاب
تجارالثياب صممكاالثيابفيتمؾالمعامؿكلـيكممكاتصميمياكأرسمكىالمعامؿأخرليقـك

،كماصنعفيديبؽ_كىيإحدل(4)باالنتقاصمفسعرىا؛الختبلؼالمعامؿالتيعممتبيا
الشربالممكنةكىيعمائـيتـنسجيابالذىبالشرب،طكؿكؿعما ـي مةمئةقرلدمياط_عمائ

الخميفة زمف في العمائـ تمؾ كظيرت دينار، خمسمائة المذىبة العمامة سعر كيبمغ ذراع،
.(5)ـ067ق/671الفاطميالعزيزبابفالمعزسنة

 القباطي:  -2
مصر في الكتاف نسيج مف صنعت بيضاء رقيقة ثياب ىي: سميت(6)كالقباطي ،

،(7)فيصنعكىاكلدييـالميارةفيصنعياقباطي؛ألنياتنسبإلىأقباطمصرالنصارلفيـم
الدقيؽالشفاؼالذميمتصؽبالجسد الناعـ النسيج مف ثيابمصنكعة المدف(8)كىي: كمف ،

النكعمفالمنسكجاتمدينةتنيس ،كتمؾالمنسكجاتىيالتيأىدلمنيا(9)التيتشتيربيذا
.(10)عشريفثكبانمفقباطيمصرالمقكقسالنبيمحمد

،كماقاـ(11)قدكساالكعبةمفنسيجالقباطيبمصرالخميفةعمربفالخطابكاف
لميجرة كتسعيف مئة قباطيمصرسنة مف الكعبة بكسكة الرشيد ىاركف ككانت(12)الخميفة  ،

.(13)الكعبةيتـكسكتياكؿعاـمفمنسكجاتقباطيمصرفيعيدالفطر

                                                             

.9/169معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج(1)
.990آثارالببلد،القزكيني،ص(2)
.66المسالؾكالممالؾ،الميمبي،ص(3)
.66،صسابؽالمصدرال(4)
.746-4،749المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(5)
العيف،ج(6) (؛مجمؿ6/4416ح،الفارابي،ج؛الصحا4/614؛جميرةالمغة،األزدم،ج1/490الفراىيدم،

.1/60؛تيذيباألسماءكالمغات،النككم،ج614المغة،ابففارس،ص
.6/666؛لسافالعرب،ابفمنظكر،ج9/469مشارؽاألنكار،القاضيالعياض،ج(7)
.44/01تيذيبالمغة،اليركم،ج(8)
.4،180المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(9)
.4،60ـ،سابؽالمصدرال(10)
.917مثيرالغراـ،ابفالجكزم،ص(11)
.4،104المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(12)
.4/911أخبارمكة،األزرقي،ج(13)
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 القصب:  -3

 كتاف، مف مصنكعة مبلبس عف عبارة كغاليةىك كناعمة رقيقة بأنيا تتميز كىي
،اشتيرالنصارلبصنعالمبلبسالمصنكعةمفنسيجالقصبالذميصنعفيمدينة(1)الثمف
بمصر(2)تنيس شطا مدينة المنسكجات(3)، ذاعصيتتمؾ كقد ، دمياط في ككذلؾصنع ،

فيي تنسج ألنيا العجـ؛ دمياط كازركف مدينة عمى أطمقكا الفرس أف الكتافلدرجة ثياب ا
.(5)،ككانتمصرتصدرهإلىببلدفارس(4)المصنكعةمفالقصب

فيمدينةتنيسصنعكنسجالقصبالممكفكتنكعتاستخداماتومفعماماتككقايات،
القصب أما تنيس، فيالعالـسكلبمدينة القصبفيأممدينة كاليصنع كمبلبسلمنساء،

صناعتوفيمصانعالسمطافاليتـبيعوكالييدلألماألبيضفإنويصنعفيدمياط،كماتتـ
شخص،كقدأرسؿممؾفارسرسموإلىتنيسبعشريفألؼدينار؛ليشتركالوثكبيفمفكسكة
عماؿالنسيج كقيؿأفأحد تمؾاألثكاب، شراء يستطيعكا سنيفكلـ عدة رسمو السمطافكبقكا

.(6)ةدينارذىبصنعلمسمطافعمامةمفالقصببمغسعرىاخمسمائ

 البوقممون: -4
ىكعبارةعفقماشذىبييختمؼلكنوحسبإضاءةالشمسفيالنياركيتغيربتغير

،كاليكجدبأممدينةفي(8)،كصنعفيتنيسحيثتكجدمصانعخاصةبو(7)ساعاتالنيار
كقدذكر إالفيمدينةتنيسفيمصر،كيصدرمفمصرإلىجميعأنحاءاألرض، العالـ

يعرضعميوأفيمنحونا أرسؿكفداندبمكماسيانإلىسمطافالرـك صرخسركأفإمبراطكرالرـك
النادرة فيالحصكؿعمىمنسكجاتيا منو تنيسرغبة مقابؿمدينة الرـك مفمدف مدينة مئة

                                                             

،الحميرم،ج(1) .9/486؛مشارؽاألنكار،القاضيالعياض،ج8/1196شمسالعمـك
.4/119سفرنامو،ناصرخسرك،ج(2)
.867األماكف،الحازمي،ص(3)
.911آثارالببلد،القزكيني،ص(4)
.4/119أحسفالتقاسيـ،المقدسي،ج(5)
.66سفرنامو،ناصرخسرك،ص(6)
.66،صسابؽالمصدرال(7)
.9/14معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج(8)



291 

رفض السمطاف لكف القصبكالبكقممكف، فيصناعة(1)مثؿ: قماشالبكقممكف استخدـ كما ،
.(2)كادجالجماؿالخاصةبالسمطافكالستائرالتيتكضععميياسركجالخيكؿكى

 الشطوية:   -5

الكتاف تسمى(3)ىكنكعمفالقماشالذميصنعمف بمصر كىكينسبإلىمدينة ،
تنيسكدمياط(4)شطا بيف تقع مدينة كىي تنيس(5)، لمدينة التابعة البمدات إحدل كىي ،(6)،

،كقدكانتصناعة(8)،اشتيرتبصناعةالثيابالشطكية(7)كمعظـسكانيامفاألقباطالنصارل
بصناعتياكتفصيميا الثيابالشطكيةتخضعألكامرصارمةحيثاليستطيعأمقبطيأفيقـك
إالبعدأفيكافؽعميياالسمطافكتختـبختمو،كاليستطيعالحاكةبيعياأكالتجارأفيتجاكرا

ذيفكقعكاعقدانمعالمسئكليففيالدكلة،كيتـتسجيؿمابيافبلتباعإالعفطريؽالسماسرةال
.(9)يباعمنيافيسجؿخاص

 الديبقي:  -6

في حيثيعمؿسكانيا ىيمنسكجاتتنسبإلىقريةمفقرلدمياطتسمىديبؽ،
،كىيمفالثيابالدقيقة(11)،كيتـفيياصناعةالثيابكعمائـالشربالممكنة(10)صناعةالكتاف
،كتصنعمنسكجاتالديبقيفيتنيسأيضا،كىيمفالمنسكجاتالنادرة(12)صرالتيتصنعبم

التياليكجدمثميافيأممدينةمفمدفالعالـ،فييغايةفيالجماؿكذلؾأٌثرعمىسعرىا
ألؼديناركيزيدعفذلؾ ،(13)فييمرتفعةالثمف،كتصنعمفالكتافكيبمغسعرالثكبمنيا

                                                             

.66سفرنامو،ناصرخسرك،ص(1)
.60،صسابؽالمصدرال(2)
.1/69المنتقىفيشرحالمكطأ،القرطبي،ج(3)
.4،744؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6/619معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج(4)
.4،744المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(5)
.4،104،ـسابؽصدرالالم(6)
.4/999أحسفالتقاسيـ،المقدسي،ج(7)
.4/461البمداف،اليعقكبي،ج(8)
.4/946أحسفالتقاسيـ،المقدسي،ج(9)
،ج10) .4/66(تاريخالكنائسكاألديرة،أبكالمكاـر
.4،749المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(11)
.0/11تيذيبالمغة،اليركم،ج(12)
.4/668نزىةالمشتاؽ،اإلدريسي،ج(13)
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ذىبتصنعمنوعمائـمذىبةطكؿكؿعمامةمنيامئةذراعكفييارقماتكالديبقيىكالعمـالم
،كمالمدبيقي(1)منسكجةمفالذىب،فيبمغسعرالعمامةخمسمائةدينارإفلـيكففيياحرير

.(2)مناسجمخصصةلصناعتوتكجدفيمدينةأسيكطالتييعدجؿسكانيامفالنصارل

 القسية:  -7

،كىيثياب(3)بيذااالسـنسبةإلييايتالثيابالقسيةتنسبإلىقريةفيمصركسم
.(5)،يدخؿفيصناعتياالحرير(4)تصنعمفالكتاففيقرلمصر

تعد تمؾالمنسكجاتعمىقريةقسفكانتبعضالمدفالمصرية يقتصرصناعة لـ
النسيجمثؿدمياطكتنيس مصانعخ(7)،كدميرة(6)بمثابةمراكزلصناعة اصة،كافيكجدبيا

العالـ دكؿ بقية إلى الثياب مف مختمفةن أنكاعان تصدر المصانع كتمؾ  يشر(8)بالنسيج كلـ ،
اكتفىبالقكؿبأفالنصارلاألقباط المنسكجاتلكنو إلىتفاصيؿصناعة المقريزمفيكتابو

.(9)كانكاأصحابحرفةكصنعة

النباتيةكاليندسيةعمىكبرعاألقباطفيتمؾالمناسجفصممكانماذجفريدةمفالزخارؼ
الفضؿ الطكلكني،كيرجعإلييـ المنسكجاتكبقيتتمؾالزخارؼالتقميديةكالقبطيةحتىالعيد
فياختراعالنكؿاليدكمكاستخداموفيمصانعيـ،كمااشتغؿالراىباتكالرىباففياألديرةفي

رىبافمصرالذيفعممكىـالعديدكيذكرلينيكؿأفالرىبافااليرلندييفمدينيفل،(10)حرفةالنسيج
مفالحرؼكالصناعاتالتيبرعكافييامفضمنياصناعةالنسيج،كماذكرأنويجبعمى

                                                             

.746-4،749المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(1)
.4/406معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج(2)
البم(3) جمعجـ الحمكم، ياقكت ج1/611داف، الحؽ، عبد ابف االطبلع، مراصد الركض6/4909؛ ؛

.189المعطار،الحميرم،
.4/177تفسيرالمكطأ،القنازعي،ج(4)
.1/617معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج؛7/491(المحكـكالمحيطاألعظـ،ابفسيده،ج5)
.66سفرنامو،ناصرخسرك،ص(6)
.4/619تاؽ،اإلدريسي،ج(نزىةالمش7)
.66سفرنامو،ناصرخسرك،ص(8)
.1،006(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ9)
.40الحرؼكالصناعاتفيمصراإلسبلمية،أبكسديرة،ص(10)
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الحرؼ فيتعميميـ أصحابفضؿعمييـ فيـ لو الحد األقباطشكران االيرلندييفأفيشكركا
.(1)كفنكفالعمارة

أىـمراكزصناعةالنسيج،كالتيأمابالنسبةلمراكزصناعةالنسيجفكانتأسيكطأحد
مناسجاألرمنيكالديبقي فكافبيا النصارل، مف ثيابلطيفة(2)كافجؿسكانيا ككافبيا ،

مثميا فيالعالـ الفرشالقرمزمالذميشبو(3)ناعمةاليصنعفيأمدكلة فييا يصنع كما ،
المصنكعةمفأصكاؼالخراؼال(4)األرمني ـي العمائ فييا فيالعالـ،،كتيصمـ تيالشبيوليا

كالصكؼالدقيؽالذميصدرلببلدالعجـالمسمىبالصكؼالمصرممفالصعيداألعمىفقد
.(5)اشتيرتأسيكطبصناعةالصكؼالرقيؽمفأصكاؼالغنـ

تكثرفيأسيكطاألسكاؽ أفىناؾعكامؿساعدتمدينةأسيكطلتككف(6)كما ،كيبدكا
،(7)فضمفتمؾالعكامؿأنيامدينةزراعيةتكثرفييازراعةالكتافمركزانلصناعةالمنسكجاتم

كتتكافربياالماء .(8)ذاتأرضمنبسطةفسطحيامستكو

اقتناء إلى األمكييف الخمفاء بسببميؿ األمكم؛ العصر في النسيج تطكرتصناعة
ازدادتبسببالفتكحاتالثيابكاإلكثارمفانتقاءالمبلبسالراقيةمنيا؛بسببتدفؽالثركةالتي

.(10)،أمابالنسبةلدكرالطرزكالطراز،كىيالمكافالذمتنسجفيوالثيابالجياد(9)اإلسبلمية

المسممكف الفتحاإلسبلميسيطرعمييا كقدكانتمكجكدةقبؿالفتحاإلسبلمي،كبعد
.(11)كأصبحتتابعةليـ

                                                             

.69(سيرةالقاىرة،لينبكؿ،ص1)
.4/406(معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج2)
.416(آثارالببلد،القزكيني،ص3)
.4/469(اليعقكبي،البمداف،ج4)
.447(سفرنامو،ناصرخسرك،ص5)
.4/66(رحمةابفجبير،ابفجبير،ج6)
.4/497(معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج7)
.4/401،جسابؽالمصدرال(8)
.99(الحرؼكالصناعاتفيمصراإلسبلمية،أبكسديرة،ص9)
.7/79ى،القمقشندم،ج؛صبحاألعش6/617العيف،الفراىيدم،ج(10)
.4/07حياةالحيكافالكبرل،الدميرم،ج(11)
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 سكاف معظـ ألف القبطية؛ بالمغة تصنع المطرزات النصارلبقيت مف كانكا مصر
إلىالمغة كاستمرتبالمغةالقبطيةحتىعيدالخميفةعبدالممؾبفمركافالذمأمربتحكيميا
العربيةبعدأفكجدأفبعضالمطرزاتيطرزعميياكتاباتمخالفةلمشريعةاإلسبلميةكفييا

فأمر االبفاألبكركحالقدس، مثؿ: النصرانية بفمركافكتاباتتتعمؽبالديانة العزيز عبد
كاليوعمىمصربإبطاؿماكافيطرزبالمغةالقبطيةكأفيستبدؿذلؾبكممةالتكحيد)أشيدا

،كفيالعصرالعباسيخضعتالمصانعكدكرالطرازلسيطرةالحككمة،(1)أفالإلوإالىك(
فالنسجيكتبفأصبحتىيالمسئكلةعنياككافيفرضعمىتمؾالمصانعأفتصنعشريطانم

.(2)عميواسـالخميفةكمكافالطراز

  ثانيا: صناعة السفن التجارية والحربية

اشتيرتمصرببناءاألساطيؿكالمراكبالبحريةمنذالقدـفقدأشارالمقريزمبأفأكؿ
مفقاـببناءاألساطيؿفيمصرىكدكاييؿبفعرياببفآدـ

(3).

كانتأكبرالمدففيصناعةالسفف؛كيعكدذلؾإلىكيشيربتمرأفمدينةاإلسكندرية
كانتتصدر فقد التجاريةمفتصديركاستيراد كانتأكبراألسكاؽبسببنشاطالحركة أنيا
القمحكالكتافكالزجاجكالكرؽكتستكردالذىبكالعاجمفببلدالنكبةكأثيكبيا،كالبياركالحرير

ةالنشطةبالتجارةالبدليامفميناءبوسففضخمةكالفضةمفاليندكالصيف،فمثؿىذهالحرك
الغبلؿ ،كأكضحناصر(4)مثؿاإلسكندرية،ككافلمكنائسسففتجاريةخاصةبياتحمؿإلييا

خسركأنوفيمدينةتنيسلكحدىاحكاليألؼسفينةيستخدـالتجارجزءانمنيا،فتمؾالمدينة
.(5)طريؽالسففأغمبمعامبلتياالتجاريةكتجارتيايتـعف

بعدالفتحاإلسبلميلمصررفضالخميفةعمربفالخطابدخكؿالمسمميفالبحرأك
 بالرسكؿ مقتديا عمييـ، خكفا فيو أذفالغزك عفاف بف عثماف الخميفة لكف بكر، كأبي

لممسمميفبرككبالبحربعدأفأقنعومعاكيةبفأبيسفياف،فكافمعاكيةأكؿمفركبالبحر
لـ(6)فيولمغزك فيصناعةاألخشابكالمراكبألنيـ أىؿخبرة أفالمسمميفلـيككنكا ،كبما

                                                             

.4/07،جحياةالحيكافالكبرل،الدميرم(1)
.98(الحرؼكالصناعاتفيمصراإلسبلمية،أبكسديرة،ص2)
.4،619(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
.410(فتحالعربلمصر،بتمر،ص4)
.60،ص(سفرنامة،ناصركخسرك5)
.6،796(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)
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يدخمكاالبحرمفقبؿكلـيغزكفيو؛كذلؾيعكدإلىأفالعربعاشكامعظـحياتيـفيالبادية
فمـيككنكامتمرسيففيالقتاؿفيوأكبناءالسففاكاستخداموفيالتجارةمقارنةبالنصارلمف

كاألقباطفيمصرالذيفكانكاعمىدرجةعاليةمفالحرفيةفيرككبوكصناعةالسففا .(1)لرـك

،فكافالبد(2)كقدكافأغمبالحرفييفكالصناعمفالنصارلكخاصةاألقباطمنيـ
فيبناء أىؿالخبرة ككافاألقباطىـ المفتكحة، الببلد بالخبراءمفسكاف مفاالستعانة ليـ

عمييـالسففكاأل لمصركعرضكا استقرحكميـ المسمميفعندما مف فتقربكا الحربية، ساطيؿ
كيعكد ىذا الكبيرة، الحربية كالمراكب األسطكؿ صناعة في المسممكف فاستخدميـ خدماتيـ،

.(3)الفضؿلؤلقباطفيإنشاءأكؿأسطكؿإسبلميلممسمميف

مميففيمعركةذاتالصكارمعاـفيانتصارالمسبدكأفاألقباطلعبكادكرانميمانكي
مائتي كصناعة لممسمميف، خدماتيـ تقديـ في الفضؿ ليـ يعكد حيث لميجرة، كثبلثيف أربع

الذمكافتعدادىاألؼمركب .(4)مركبلمكاجيةأسطكؿالرـك

لصناعةالسففسنة داران المسممكففيالجزيرة الفتحاإلسبلميلمصرأنشأ فيبداية
،ككاف(5)يجرة،كدارالصناعة:ىيالمكافالذميتـفيوصنعالسففالبحريةأربعكخمسيفلم

دكركبيرفيبناء كافليـ أنو النصارليبدك مفالعماؿكالصناع بدارالصناعةخمسمائة
الجزيرة في الصناعة المراكبكالسفف(6)المراكبفيدار لصناعة ككانتاألخشابالبلزمة ،

الصناع دار كدفعالتيتحتاجيا منيـ بجمعيا الكالة النصارلحيثيقـك مف يجرمشراؤىا ة
أثمانيا،كخيردليؿعمىذلؾماكتبوحيافبفشريحلمخميفةعمربفعبدالعزيزأنواحتاج
النصارل مف بشرائيا عمري فأمر الذمة أىؿ عند إال يجدىا كلـ المراكب لصناعة أخشابان

كبعدؿ الحقيقية (7)بأسعارىا كبقيت عاـ، حتى البحرية المراكب فييا يصنع الصناعة دار

                                                             

.6،797،ـكاعظكاالعتبار،المقريزم(الم1)
.1،006(المصدرنفسو،ـ2)
.6،797؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4/646(تاريخابفخمدكف،ابفخمدكف،ج3)
.9،19(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.6،799ـ،سابؽ(المصدرال5)
.6،690(المصدرنفسو،ـ6)
.9،96؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ496(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص7)
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(696 061ىػ/ دارـ( بحرؽ كقامكا كمكـ بف صاعد اإلخشيد طغج بف محمد أرسؿ حيث
.(1)الصناعة

يشر كلـ كالسفف، المراكب صناعة في كاحترافيـ بمياراتيـ األقباط شيرة استمرت
فيإنشاءدارالصناعةفيتكنسلكنوالمقريزمفيكتابو)المكاعظكاالعتبار(إلىدكراألقباط

.(2)أشارأفعبدالممؾبفمركافأمركاليوعمىتكنسبإنشاءدارلصناعةالسفففيتكنس

كلكفالبكرمكضحدكراألقباطفيبناءتمؾالدار،ككيؼاستعافالخمفاءاألمكيكف
برتيـالعاليةباألقباطالنصارلفيمصرمفأجؿصناعةأسطكؿبحرمفيتكنس؛بسببخ

فيبناءاألسطكؿ،حيثذكرالبكرمفيكتابو)المسالؾكالممالؾ(أفالخميفةعبدالممؾبف
مركافأمرأخيوعبدالعزيزبفمركافكاليمصربأفيرسؿألفانمفاألقباطالمتخصصيففي

ب كيمدىـ تجييزىـ يحسف كأف تكنس، إلى كذكييـ عائبلتيـ مع كالسفف المراكب ماصناعة
كأكصى تكنس، في األسطكؿ لصناعة دار إنشاء أجؿ تكنسمف إلى سفرىـ في يحتاجكنو
البربر ميمة تككف كأف الصناعة، دار بناء األقباط يتكلى كأف باألقباط النعماف بف حساف
داران كبالفعؿكصؿاألقباطمفمصرإلىتكنسكأنشؤكا مقتصرةعمىحمؿاألخشابإلييـ،

تكنسبيامراكبكثيرة،كبقياألقباطفيتكنسمفأجؿإعمارىاممالصناعةاألسطكؿفي
.(3)يدؿعمىأفاألقباطكانكاذكمميارةعاليةفيبناءالمراكبالبحرية

إالفي السفففيمصر بصناعة اىتمامان العباسيكف يظير العباسيلـ كفيالعصر
فثبلثيفىجرية،حيثأشارالمقريزمعصرالخميفةالعباسيالمتككؿعمىاسنةمائتيفكثما

بأنوىكأكؿمفأنشأاألسطكؿفيمصر،كذلؾيدؿعمىعدـاالىتماـباألسطكؿمفقبؿ
.(4)الخمفاءالعباسييفالذيفسبقكه

فالسفف حربية، كسفف نيمية سفف نكعيف: إلى تنقسـ فيمصر السفف كانتصناعة
لمحاربةاألع الحربيةىيالتييتـصناعتيا كالغزكعمىمناطؽأخرل،كتركزى داءأكلميجـك

النكعمفالسفففياإلسكندريةكدمياطكتنيسكالفرما،بحيثيتـتجييزىابالسبلح إنشاءىذا
،أماالسففالنيمية(5)كآالتالحربكالمعداتالبلزمةلمجنكدككافيطمؽعمييااسـ:األسطكؿ

                                                             

.6،166؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ996(كتابالكالة،الكندم،ص1)
.6،791(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
.9/701(المسالؾكالممالؾ،البكرم،ج3)
.6،797(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.6،799،ـصدرنفسو(الم5)
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اليدؼمنياىيالتجارةالداخميةكالخارجيةحيثكانتفييالتيتسيرفيالنيؿكغالبانمايككف
.(1)تنقؿالبضائعكالسمعفيجميعأنحاءمصر

تعدمدينةاإلسكندريةأىـميناءفيعيدالبيزنطييف،فقدكافبياإبافالفتحاإلسبلمي
مدي أف كيبدك األشخاص، مف ألفان لثبلثيف تسع كالتي الكبار السفف مف سفينة مئةي نةحكالي

.(2)اإلسكندريةاستمرتكمدينةتتمتعبأىميةكبيرةحتىبعدالفتحاإلسبلمي

كمفالعكامؿالتيساعدتالمصرييفعمىبناءاألسطكؿىكتكفراألخشابالجيدة
التيتصنعمنياالمراكب،حيثكانتتكجدأشجارالسنطفيمناطؽكثيرةمفمصر،مثؿ:

ؾالمدفيتكاجدبياأشجارالسنطبشكؿكبيرجدان،كيبدكأسيكطكاخميـكقكصكاألشمكف،كتم
أفتمؾاألشجاركانتتخضعلحمايةكرقابةالدكلةالتيخصصتلياحراسانميمتيـحمايتيا،
حيثكافيمنعأفتقطعتمؾاألشجاركيمنعاالقترابمنيا،ليتمكنكامفاالستفادةمفأخشابيا

 المراكبكاألسطكؿ، منيا تصنع أكردالتي فقد الثمف كانتغالية السنط أخشاب أف كيبدك
المقريزمأفأخشابالسنطفيمدينةالبينساغاليةالثمفحيثيبمغثمفالعكدالكاحدمنيامائة

كيتـصرؼالمقرر(3)دينار السنط، السنطعرفتبمقرر عمىأشجار لذلؾفرضتضريبة ،
،فكؿعامؿيحمؿمائةمفأشجارالسنطعمىشكؿأجرةلمعماؿالذيفيقطعكفأخشابالسنط

تككفأجرتودينار،كلذلؾكانتالحككمةتشددمفاالجراءاتالتيتضمفعدـاالقترابمف
الجذع؛ عف البعيدة األطراؼ بقطع ليـ تسمح كلكنيا منيا، جزء قطع أك األشجار تمؾ

نياأربعةدنانيرككافليستخدمكىاككقكد،ككافيتـبيعياعمىالتجار،بحيثكؿمائةحمؿم
.(4)بيعيايتـتحترقابةشديدةمفقبؿالدكلة

الخميفة كأبدل األسطكؿ، ببناء الفاطميكف الخمفاء اىتـ الفاطمية الدكلة عصر في
البحرية المراكب كصناعة تجييز في كبيران اىتمامان ا لديف المعز مف(5)الفاطمي كاتخذكا ،

مراكزلصناعةاألسطكؿفأنشؤكا:الشكاني،كالمراكبالمسقكفةمدينةمصركاالسكندريةكدمياط
،كاستعانكابالنصارلمفأجؿتجييزأسطكؿ؛لخبرتيـفيىذهالصناعةفقدأمر(6)كالمسطحة

                                                             

.6،799،ـالمكاعظكاالعتبار،المقريزم(1)
.4،110،ـنفسو(المصدر2)
.4،908؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ617-611(قكانيفالدكاكيف،ابفمماتي،ص3)
4،908؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ617-611ي،ص(قكانيفالدكاكيف،ابفممات4)
.6،744(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)
.6،749،ـسابؽ(المصدرال6)
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طرابمس،كأمركبارمكظفيوعيسىإلىليتكجوبوأسطكؿبإنشاءباالخميفةالفاطميالعزيز
بففجيزعيسىطرابمس،إلىالبحرفيمعويتكجوكؿأسطبفنسطكرسالنصرانيبإنشاء

كجيزهبمصر،الصناعةدارفيأسطكالنكأنشأالمناطؽكافة،مفكجمعاألخشابنسطكرس
،كاستمراالىتماـباألسطكؿفيالعصرالفاطميحتى(1)بأشكاؿاألسمحةكاآلالتكالعدةكافة

.(2)األسطكؿحتىالينتفعبوالصميبيكفجاءشاكركزيرالدكلةالفاطميةالذمأمربإحراؽ

 ثالثًا: صناعة الورق
مف تحتاجو ما الرـك الكرؽفكانتتصدرإلىببلد بصناعة القدـ عرفتمصرمنذ

كذلؾ(3)الكرؽ آخر؛ فيأمبمد مثمو اليكجد بأنو فيمصر الكرؽ القراطيسأك كتتميز ،
،كيبدكأفمدينةالفسطاطكانتتحتكم(4)لجكدتياحيثتعدمفأفضؿاألكراؽالتييكتببيا

عمىمصانعلمكرؽحيثذكرابفعبدالحكـأفبعضالقبائؿالعربيةمثؿالميثييفبنكابيكتيـ
.(5)عندأصحابالقراطيس

كاستمر النصارل، مف مصر في الكرؽ صناعة بحرفة يعممكف مف أغمب ككاف
.(6)سبلميكحتىعصرالخبلفةاألمكيةالنصارلفيعمميـفيصناعةالكرؽبعدالفتحاإل

كيكتبعمييا:أبكابفكزكجةكبنتا،كبقيت ككانتالقراطيسيطرزعمييابمغةالرـك
عمىحالياحتىزمفالخميفةعبدالممؾبفمركاف،ككافعبدالممؾخميفةذكيانكفطنانانتبوإلى

رجمتوكجدعباراتترمزإلىالديانةطرازالقراطيسفأمربأفتتـترجمتوإلىالعربية،كعندت
منافيةلمشريعةاإلسبلميةكأمركاليوعمى كجدطرازىاعميوكمماتو النصرانية،فغضبعندما

.(7)مصرعمربفعبدالعزيزبتغيرطرازىاليستبدؿبسكرةالتكحيد

فقدكاف عمىالنصارلفيمصر، سبؽبأفصناعةالكرؽكانتحكران كيتضحمما
ك المسممكفيستكردكفالكرؽمفمصر،كالدليؿعمىذلؾىكبقاءرمكزالديانةالنصرانيةالرـك

عمىالكرؽحتىبعدالفتحاإلسبلمي،كيبدكأفالنصارلاستمركافيصناعةالكرؽحتىبعد
                                                             

.966(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص1)
.6،749(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
.9660(فتكحالبمداف،الببلذرم،ص3)
.9/698؛حسفالمحاضرة،السيكطي،ج49م،ص(فضائؿمصر،الكند4)
.469(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص5)
.989(نكادرالخمفاء،دياباإلتميدم،ص6)
.989،صسابؽالمصدرال(7)
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بتغيير يأمر كلـ الكرؽ يكتبعمى ما بتغيير أمر ألنو مركاف؛ بف الممؾ عبد الخميفة زمف
،كذكراليعقكبيبعضمراكزصناعةالكرؽفيمصركمفضمنيا(1)يصنعكنوالصناعالذيف

.(2)مدينةتسمىكسيمةكافيصنعبياالمصريكفالكرؽ

يتميزالكرؽالمصرمبالجكدةحتىذاعصيتو،حيثأفالخميفةالعباسيالمعتصـقاـ
 الجديدة القراطيسفيمدينتو لو ليصنعكا بالنصارلفيمصر؛ التيبناىاباالستعانة سامراء

المصرم الكرؽ بجكدة تكف لـ كلكنيا الصناع(3)فصنعكىا، كخبرة براعة عمى ذلؾ كيدؿ ،
كذكرالمقريزمأف يصنعكه، ما الكرؽكجكدة فيصناعة النصارلمنيـ المصرييفكالسيما

.(4)المسمميفعندمافتحكامصرفرضكاعمىصناعالكرؽفيمصرجزيةمقدارىاأربعةدراىـ

نسخالكرؽحيثذكرالمقريزمبأفدير فيمينة كيبدكأفالرىبافالنصارلعممكا
النصارل .(5)أرضالحاجرالذمكافيسكففيوالرىبافعممكافينسخعمـك

 رابعًا: صناعة المعادن:
أكثرمفثبلثيفمعدنانمف ذكرالمقريزمأفمصرغنيةبالمعادف،حيثيتكاجدفييا

ال معدف كالنفطضمنيا: الرخاـ كمقاطع كالبراـ كالشب عف(6)زمرد تفاصيؿ يذكر لـ لكنو ،
صناعةتمؾالمعافكتطكرىا،كذكرتالباحثةسيدةكاشؼبأفاالقباطبرعكابصناعةالمعادف
كاحتفظكابيابعدأفكرثكىاعفالفراعنةكعممكىالتبلميذىـالعرب،كلكفالباحثةلـتذكرنكع

حدثعفدليؿيثبتأفاألقباطبرعكافيتمؾالصناعةرغـاقرارىابأنوالتمؾالمعادفأكتت
لؤلقباطفيذلؾالعصر آثارمعدنية أسبابغيابآثارتمؾ(7)تكجد كيفسرالباحثسميكة ،

المعادفعنداألقباطإلىصيرتمؾالمعادفالتييمتمكيااألفرادأكالكنائسكمماقدمتفيعاد
كافجديدة؛لذلؾكافمفالصعبالحصكؿعمىآثارقبطيةمفالمعادفتصنيعيالتستبدؿبأ

.(8)كخاصةالذىبكالفضة
                                                             

.989،صنكادرالخمفاء،دياباإلتميدم(1)
.4/467(البمداف،اليعقكبي،ج2)
.141اليمذاني،؛البمداف،ابففقيو71(البمداف،البمداف،ج/3)
.4،991(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.1،169ـ،سابؽالمصدرال(5)
.4،61،ـصدرنفسوالم(6)
.907–901(مصرفيفجراإلسبلـ،كاشؼ،ص7)
.4/80(دليؿالمتحؼالقبطي،سميكة،ج8)
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كانتبعضمدفاألقباطفيمصرتشتيربصناعةالذىب،مثؿمدينةأسكافالتيتقع
حرفة(1)فيصعيدمصر عمىأفاألقباطالنصارلكرثكا أشارالباحثمرقصسميكة كقد ،

كسبكي المعادف العصراستخراج في أيدييـ عمى الحرفة تمؾ ازدىرت كقد أجدادىـ، مف ا
الكنائس في الذىب مف مصنكعة أكاني مف كيجد ما ذلؾ عمى دليؿ كخير اإلسبلمي

أيدم(2)المسيحية عمى الذىب صناعة في أبدعت قد اإلسكندرية مدرسة أف بتمر كيرل ،
.(3)المصرييفاألقباط

لم األقباط استخراج طريقة عف فيمجاؿكأما العامميف بأف اإلدريسي ذكر ذىبفقد
الذىبكانكايذىبكففيكقتمعيففيبدايةالشيرالعربيإلىمنطقةكادمالعبلقيفإذارأكا
شيئانيممعفيالميؿكضعكاعبلمةعميو،فإذاأصبحكاذىبكاإلىمكافالعبلمةكأخذكاالرمؿثـ

.(4)دذلؾيسبككهثـيبعكنولمتجاريقكمكابغسموبالماءثـسبكوبالزئبؽكبع

مف سكانيا معظـ التي تنيس فمدينة الحديد صناعة في أيضان النصارل برع كما
.(6)،كافيصنعفيياالسكيفكالمقراضكغيرىاالكثيرمفاألدكاتكاآلالتالحديدية(5)النصارل

كاستخدمكىا الذىبية الصناعات في برعكا قد النصارل األقباط أف فيكيبدك كثيران
كنائسيـ،فقذذكراألنطاكيأنوفيزمفمحمدبفطغجاإلخشيدتـمصادرةكنيسةفيتنيس
كالسيطرةعمىكؿمافييا،ككاففيياكنكزكثيرةمصنكعةمفالذىبكالفضةكالنحاسكمف
أني لدرجة كعظيمة أفتمؾالكنكزكانتكثيرة كيبدك بقباف، كزنيا مفكنكزتـ بيا ما اكثرة

حيثإلىأفبعض(7)أثارتدىشةمفكافحاضرانمفالمسمميفكغيرىـ ،كأشارأبكالمكاـر
فيبعضصناعاتيـ العاجلتدخيمو األدكاتالمصنكعة(8)النصارلاستخدمكا استخدمكا كما ،

.(9)مففضةمثؿ:الصمبافكالمباخركغيرىا

                                                             

.4،167(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.4/80قبطي،سميكة،ج(دليؿالمتحؼال2)
.416(فتحالعربلمصر،بتمر،ص3)
.797؛الركضالمعطار،الحميرم،ص4/17(نزىةالمشتاؽ،اإلدريسي،ج4)
.4/499(أحسفالتقاسيـ،المقدسي،ج5)
.89(سفرنامة،ناصرخسرك،ص6)
.97-91(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص7)
،ص(تاريخالكنائسكاألديرة،أبكالم8) .1كاـر
.7،صسابؽالمصدرال(9)
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السعيدحيثأشارأفكذكرالمقريزمفيكتابوعفإحدلمناطؽمصرتسمىالمناخ
األدكات صناعة في برعكا الذيف  الفرنج كخاصة المغتربيف مف المنطقة ىذه سكاف أغمب

.(1)المصنكعةمفالحديدمفأسمحةكمنجنيؽكآالتاألسطكؿ

  خامسًا: صناعة الخمر
تعدصناعةالخمرمفالصناعاتالتياشتيربياالنصارلفيمصر،كيبدكأفتمؾ

كا مصانعالصناعة فكانتليا الربح، الكثيرمف تجمبليـ التي الصناعاتالميمة نتمف
فيياعصرالخمر،كمفاألماكفالتياشتيرتبصنعالخمرفيمصرمدينة مخصصةيتـ
تنيسالتيأغمبسكانيامفالنصارلفكافبيامعاصرخاصةلمخمر؛كربمايعكدذلؾإلى

العنبفيياكالتياشتيرت ،كمفأماكفصناعةالخمرأيضانحارة(2)بيامدينةتنيسكثرةكرـك
كالتيغالبيةسكانيامفالنصارل ،كقريةتسمىمنيةاألمراءكالتيغالبيةسكانيامف(3)الرـك

األمراء منية شيرة عمى دليؿ كخير فيو،  كالتجارة الخمكر لعصر مركزان فكانت النصارل
كاحدفيمنيةبصناعةالخمرحجـكعددجرارالخمرالت يغرقتفيالنيؿ،فقدغرؽفييـك

األميريمبغا(4)األمراءثمانيفألؼجرةخمر؛بسببفيضافالنيؿ الجرارالتيدمرىا ،كحجـ
يدؿعمىالكـ السالميفيسنةثمانمائةكثبلثحيثدمرأربعيفألؼجرةمفالخمر،مما

.(5)لنصرانيةالكبيرمفإنتاجالخمرالذميتـفيتمؾالقريةا

كثيرةمفالعنبفي كرـك المقكقسكافليا أفزكجة ذكرتالمصادرالتاريخية كما
بحيرةاإلسكندرية،كانتالتأخذخراجياأمكاالنبؿطمبتأفيككفخراجياخمران،فازدادانتاج

.(6)الخمرلدرجةأنيامٌمتمنوكطالبتبأفيككفخراجيادنانيرانعكضاعنو

لمخمرمكاسـمعينةيتـفيياعصرالعنبلتحكيمولخمرككافكقتعصركيبدكأف
.(7)العنبفيشيرآبكىكعنداألقباطشيرمسرلآخرشيكرالسنةالقبطية

                                                             

.9،117(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.9/68(االنتصار،ابفدقماؽ،ج2)
.6،199(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
.6،190،ـسابؽصدرالالم(4)
.6،190،ـنفسو(المصدر5)
،ص؛تاريخا4،118(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6) .81لكنائسكاألديرة،أبكالمكاـر
.4،660(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ7)
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ككافمفمظاىر الخمرفياحتفاالتالنصارلكأعيادىـمفكؿعاـ شاعاستخداـ
الخ المختمفةىكاحتساؤىـ فكانتتمؾاألعياداالحتفاؿبأعيادىـكمناسباتيـ مكركالتراشؽبيا،

مناخانخصبانلصناعةالخمكرالتيكافيتكالىاالنصارلفيمصر،فقذذكرالمقريزمبأنوفي
عيدالشييدباعنصرانيخمرانبمبمغاثنيعشرألؼدرىـفضة،كماكافالفبلحكفالنصارلفي

.(1)جالمستحؽعمييـشبرايعتمدكفعمىصناعةالخمركأرباحيافيدفعالخرا

في العمف في الخمر يشربكف اإلسبلمية الدكلة في النصارل بعضالمسئكليف ككاف
الغطاسكيشربمععائمتو النصرانييجتمعفيعيد ابفإبراىيـ فكافالرئيسفيد أعيادىـ،

أكبالقربمنيا،ففيمصركاف(2)الخمر يشربكفالخمرفياألديرة ،كبعضالنصارلكانكا
بالقربمنوي الخمر كيشربكف مرحنا دير النصارلبالقربمف بيع(3)جتمع كيجرمتضميف ،

بألؼدينار .(4)الخمركؿيـك
يبدكأفالخمفاءالراشديفككالتيـلـيتدخمكافيشئكفالنصارلالخاصةبيـمفحيث

ياشربالمأكؿكالمشربفكافالنصارليشربكفالخمكر،بؿكانتليـحاناتخاصةيتـفي
الخمركلـتعطؿتمؾالحاناتإلىفيزمفالخميفةاألمكمعمربفعبدالعزيزالذممنعشرب

.(5)الخمر
بعض حيثمنع فيو، كالتجارة الخمر بعضالصعكباتفيصناعة النصارل كاجو

ببيعياأكالتجارةفييابأشدالعقكبات، فقدالكالةكالسبلطيفبيعياأكصناعتيا،كتكعدكامفيقـك
أمرالخميفةالفاطميالحاكـبأمراعاـثبلثمائةكخمسةكتسعيفبمنعالخمكر؛فكسراآلالؼ

،ثـخالؼالنصارلأكامرالحاكـكعادكاإلى(6)مفأكانيالخمكركتـإراقتيافيكؿالمناطؽ
ا بأمر الحاكـ انشغاؿ مستغميف كتسعيف كستة ثبلثمائة عاـ كبيعو كصناعتو شربالخمر

كنشر الحاكـ لقتاؿ لمصر كتكجو الذمظيرفيبرقة بفىشاـ الكليد كىك: بقتاؿأبيرككة
،كلكفكفيعاـثبلثمائةكسبعةكتسعيفتغيرمكقؼالحاكـمفشربالخمربعدأف(7)دعكتو

أبك  ا بأمر الحاكـ طبيببفإبراىيـبفإسحاؽيعقكباتخذ _كىك لو أنسطاسطبيبان
                                                             

.4،486،ـالمكاعظكاالعتبار،المقريزم(1)
.4،648،ـسابؽلا(المصدر2)
.691(الديارات،الشابشتي،ص3)
.978-910(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص4)
.9،19(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)
.1،419ـ،سابؽالالمصدر(6)
.978-910(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص7)
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،شجعالحاكـعمىشربالخمرمكضحانلوفكائدشربالخمركمميزاتو،فاستمع(1)نصراني_
.(2)الحاكـإلىمشكرتوكشربالخمركعادسكافمصرلشربالخمركالمتاجرةبومفجديد

الخمر يصنعمنو نيىالحاكـعفشربالخمركعفبيعكؿما أربعمائة كفيسنة
العنببمصربأمرمف،كفيعاـأربعمائ(3)كالعسؿكالزبيب ةكثبلثلميجرةقيطعتكؿكرـك

كاحدكحظرعمىالناسبيعالعنب ،كتـجمعياكتقديمياكالطعاـ(4)الحاكـكلـيتبؽمنياكـر
المكجكدبالمخازفكأراقوفيالبحر لؤلبقار،كجمعىالخمرى
مفجٌرةآالؼ،كماتـإلقاءخمسة(5)

.(6)خمرانتعمؿأفمفخكفاالبحرفيالعسؿ
قاـبوالحاكـمفالرقابةالشديدةعمىحظربيع الشافعيأفما كيرلالباحثسبلـ
انتشار مف كالحد الحفاظعمىاألخبلؽ عمى كحرصو الحاكـ إلىغيرة أسبابو تعكد الخمكر
الذماستشرلفيمصر،كأفىدفومفذلؾالقياـبعمميةاالصبلحكتحسيفالمستكل الفساد

لم مقي الحاكـ(7)ناسالخي منع حكؿ الشافعي الباحث ذكرىا التي األسباب أف الباحثة كترل ،
الخمكرغيرمقنعةفمـيكفالحاكـحريصانعمىاألخبلؽ،ككيؼيككفحريصان؟كىكمفأمر

،بؿمافعموالحاكـمفمنعالخمر(8)الناسبسبالصحابةكلعنيـكقتؿالناسبأبشعالطرؽ
شخصي طبيعة إلى كسفؾيعكد كالتجبر لمظمـ تميؿ كالتي المتزنة كغير المضطربة الحاكـ ة
،كبعدكفاةالحاكـعادالناسلشربالخمركصناعتياكبيعيافي(9)الدماءكماكصفياالذىبي

.(10)خبلفةالظاىرإلعزازديفاحتىأفالظاىرنفسوشربالخمكر

                                                             

.111؛عيكفاألنباء،ابفأبيأصيبعة،ص970-910،صتاريخاألنطاكي،األنطاكي(1)
.970-910(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص2)
.98/404نيايةاألرب،النكيرم،ج(3)
؛مكردالمطافة،ابفتغرم،98/409كيرم،ج؛نيايةاألرب،الن41/461(سيرأعبلـالنببلء،الذىبي،ج4)

الزاىرة،السيكطي،ج4/961ج .1/468؛النجـك
.98/409(نيايةاألرب،النكيرم،ج5)
الزاىرة،ابفتغرم،ج(6) .1/466النجـك
.468(أىؿالذمةفيمصر،الشافعي،ص7)
.1،468(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ8)
.41/461ء،الذىبي،ج(سيرأعبلـالنببل9)
.661(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص10)
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سمفشربالخمركأبطؿبيعفيالعصرالمممككيمنعالسمطافالظاىربيبرسالنا
،كتـ(1)الخمكركأمربإغبلؽبيكتالخمركأمربسكبيا،كذلؾفيسنةستمائةكخمسكستيف

السالميأحدمكظفي يمبغا قاـ زمفالسمطافالناصرفرجبفبرقكؽفقد حظرالخمكرأيضا
ا إحدلضكاحي كىي كالمنية الخيمة شبرا عمى باليجـك عيده في الكبار التيالدكلة لقاىرة

تشتيربصناعةالخمرفحطـمايزيدعفأربعيفألؼجرةخمر،كمنعالنصارلمفصناعة
مائة ثماف عاـ في كذلؾ الجبؿ قمعة كتحت زكيمة باب عمى منيا تبقى ما كحطـ الخمر

.(2)كثبلثة

 سادسًا: صناعة الفخار والزجاج
صنا مراكز أك طرؽ معمكماتعف المقريزم كتاب في يرد الزجاجيةلـ األكاني عة

الحرؼ أصحاب ىـ النصارل أف ذكر المقريزم لكف مصر، في النصارل عند كالخزفية
االقتصاديةمابيفتجارةكصناعةكزراعةكالصناعاتكخاصةاألقباطالذيفتنكعتأنشطتيـ

كحرؼ فيمصركميف الصناعة عماد يعدكف كىـ كتابو(3)مختمفة المقريزمفي أكرد كقد ،
ماتقميمةعفاألكانيالخزفيةكالفخاريةحيثأنوذكركسائؿتصفيةمياهنيرالنيؿ،كذلؾمعمك

فصؿ في الماء تبريد ككسائؿ الخزؼ، أك الفخار مف مصنكع إناء في كضعو طريؽ عف
الصيؼعفطريؽكضعوفيأكانيمصنكعةمفالخزؼأكالفخار،كذلؾيدؿعمىاىتماـ

بصنا القدـ منذ فيالمصرييف كالضركرية اليكمية استخداماتيا بسبب كالفخار؛ الخزؼ عة
،فكافشيرأمشيرأمشباطىكأفضؿ(4)حياتيـ،ككانتتصنعتمؾاألكانيفيفصؿالصيؼ

،(5)الشيكرعنداألقباطلصنعاألكانيالخزفيةكالتييتـاستعممياطكاؿالعاـكيبردفيياالماء
 منذ الزجاج بصناعة المجالسكاشتيرتمصر الزجاج كصنعتمف أف(6)القدـ بتمر كذكر ،

الزجاجكافمفضمفالضرائبالتيفرضياأغسطسعمىمصركالتييتكجبعمىمصرأف
.(7)ترسمياعينانمعالجزية

                                                             

.987-4،981(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.1،479،ـسابؽ(المصدرال2)
 .1،006(المصدرنفسو،ـ3)

.4،469،ـصدرنفسو(الم4)
.4،661،ـنفسو(المصدر5)
.9/181(المسالؾكالممالؾ،البكرم،ج6)
.411(فتحالعربلمصر،بتمر،ص7)
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ككانكا صناعتيـ في تظير خاصة أسرار ليا األقباط عند الزجاج صناعة ككانت
الجكاىر،كقدتكارثاألقباطتمؾالصناعةعفيصنعكفبالزجاجبعضالمصنكعاتالتيتشبو

بعضيـالبعضفانتقمتبراعتيـفييابالكراثةفصنعكامفالزجاجالمصابيحالفاخرةالتيعمقت
.(2)،فكانتتضاءتمؾالمصابيحفيأعيادالنصارلالتييحتفمكفبيا(1)فيالكنائسكالمساجد

خمفيااألقباطكالتيتشيرإلىدكرىـفيكذكرالباحثالنصرانيسميكةأفاآلثارالتي
صناعةاألكانيالزجاجيةكالخزفيةقميمةجدانالتحتكمسكلعمىبعضاألطباؽكالقدكرعمييا
صكرأشخاصكطيكر،لكنويعترؼبأفصناعةاألكانيالزجاجيةكالخزفيةتطكرتفيالعصر

لدرجة عشر كالرابع عشر الثالث القرنييف كخاصة األكانياإلسبلمي، تنافس أصبحت أنيا
تمؾ منيا تصنع كانت التي بعضاألفراف عمى كعثر كأكركبا، الصيف ببلد مف المستكردة

،كيرجحالباحثراشدالبراكمأسبابنشاطالصناعة(3)األكانيكالتيتركزتفيمدينةالفسطاط
القناديؿ تضاء كانت فقد العمرانية الحركة نشاط إلى كالخزفية الدينيةالزجاجية المباني في

.(4)باإلضافةإلىحالةالغناءكالثراءالتيكانتسائدة

كتحدثناصرخسركعفبراعةالمصرييففيصناعةاألكانيالفخاريةكعفجكدتيا،
ٍيثيكشفاؼلطيؼكىىيكىنكعكؿمفالفخارًبمٍصرفقدقاؿ:"كيصنعكف مىٍيوًيدؾكضعتًإذاًبحى عى

اًرجمف كاألقداح(5)الدَّاًخؿ"مفظىيرتاٍلخى الكؤكس الفخار مف المصريكف صنع كما ،
كالصحكف،كقامكابتمكيفتمؾاألكانيبألكافمتعددةفأصبحتتشبوالبكقممكفبحيثتظيركؿ
تباع كالرقة الصفاء شديدة قكارير منيا يصنعكف كما مختمؼ، بشكؿ األكاني تمؾ مف جية

.(6)بالكزف

األكانيالفخاريةلتخزيفبعضاألطعمةكالسمعفقدذكربأنوكافالمصريكفيستخدمكف
لقائيافيالنيؿزمفالحاكـبآمرا ،كيرلالباحث(7)تـتدميرخمسةآالؼمفجرارالعسؿكا 

أفتمؾالصناعاتالزجاجيةكالفخاريةكغيرىامفالصناعاتازدىرتفيالعصرالفاطميتعكد

                                                             

.411صتحالعربلمصر،بتمرف(1)
.4،640(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
.461(دليؿالمتحؼالقبطي،سميكة،ص3)
.68(راشد،الحريةفياالقتصاداإلسبلمي،البراكم،ص4)
.496صناصرخسرك(سفرنامو،5)
.491-496،صناصرخسركسفرنامو،(6)
.1/906(كفياتاألعياف،ابفخمكاف،ج7)
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إلىسياسةالف اطمييففيمجاؿاالقتصاد؛حيثأطمقتالحريةلمجميعالقياـأسبابازدىارىا
بالمشاريعاالقتصاديةدكفتمييز،فكافمفضمنيـاألقباطالذيفىـأساسالصناعة،كالذيف
شعركاباألماففيالعصرالفاطميباإلضافةإلىرغبةالفاطمييففياستغبلؿمياراتاألقباط

.(1)فيالصناعاتالمختمفة

                                                             

.907(الدكلةالفاطميةفيمصر،السيد،ص1)
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 حث الثالث: المب
 التجارة

نقؿالعديدمفالمؤرخيفكمفضمنيـالمقريزمعمىلسافالجاحظأفاألمصارعشرة،
مفىذهاألمصاريتميزكيتفكؽبصفاتتميزهعفغيرهمفاألمصار،كقدتميز ًمصرو ككؿ 

بالتجارة األمصار مف غيرىا عف بمد(1)مصري بأنيا مصرى المقدسي الرحالة كصؼ كقد ،
.(2)جاراتالت

تميزتمصرعبرالتاريخبنشاطالحركةالتجاريةفييا؛كذلؾيعكدإلىنشاطكازدىار
إلى أدل فيمصر كالغذائية الصناعية السمع فتكفري فيمصر، كالزراعية الصناعية الحركة
مصر مف التجارية البضائع نقؿ طريؽ عف مصر في كالخارجية الداخمية التجارة ازدىار

لييا (3)كا  الجغرافي، مصر مكقع إلى يرجع التجارية الحركة نشاط بؿ فحسب ذلؾ كليس
،كبحرالقمـز الرـك كاالستراتيجي،فييتشرؼعمىبحريف:بحري

،كالمذافساىمافيازدىار(4)
التجارةفيمصركسيبلمفعمميةالتصديرإلىجميعالبمداف،فبحرالركـكيقصدبو:البحر

س عمى يقع الذم التجارةالمتكسط حركة نشاط في ساىـ كتنيسكالفرما دمياط مدينة كاحمو
كاإلفرنجكالعراؽ، الرـك كببلد الشاـ، إلىببلد فصدرتمصربضائعيا فيمصر، الخارجية
كىك:البحراألحمرالذميصميابالمحيطاليندمساعدعمىنشاطالتبادؿالتجارم كبحرالقمـز

كع كاليمف الحجاز كببلد مصر كاليندبيف كالصيف كالسند مصر(5)ماف مكقع أف كما ،
االستراتيجيسيؿمفعمميةالتبادؿالتجارم،فكانتمدينةاإلسكندريةترسؿالبضائعالتجارية
الحركة نشطت التي الصعيد مدف كذلؾ العربي، كالمغرب يطش كاقر صقمية، جزيرة إلى

.(6)كالبجةكالحبشةكالحجازكاليمفالتجاريةفيياكحممتمنياالبضائعإلىببلدالنكبة

                                                             

؛تاريخدمشؽ،ابفعساكر،4/619؛تاريخبغداد،الخطيبالبغدادم،ج60(أحسفالتقاسيـ،المقدسي،ص1)
،4قريزم،ـ؛المكاعظكاالعتبار،الم8/64؛المنتظـفيتاريخالممكؾكاألمـ،ابفالجكزم،ج11/114ج
78.

.481(أحسفالتقاسيـ،المقدسي،ص2)
.4،61؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4/40(التنبيوكاإلشراؼ،المسعكدم،ج3)
.4،61؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ81-89(سفرنامو،ناصرخسرك،ص4)
.4/40(التنبيوكاإلشراؼ،المسعكدم،ج5)
.4،61ار،المقريزم،ـ(المكاعظكاالعتب6)
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،كالذمزادمف(1)بأنوعجبإضافةإلىكجكدنيرالنيؿفيياكالذمكصفوالمقريزم
.(2)حركةالتجاريةالنيريةمعدكؿحكضنيؿالنيؿ

التجارمف لذلؾيقطنياكيأتيإلييا فقدذكرابفظييرةبأفمصرمفأعظـالدكؿ؛
.(3)مختمؼالجنسيات

صرتاألنشطةاالقتصاديةفيبدايةالفتحاإلسبلميلمصرعمىالنصارل،فالعرباقت
لـيعممكافيحرفةالتجارةكماذكرالجاحظمفقبؿفقدقاؿ:"كذلؾالعربلـيككنكاتجارانكال
لخكفيـ أصحابزرع، كال مينة، فيككنكا أصحابفبلحة، كال حسابان كال أطباء كال صناعان،

.(4)"صغارالجزية

التجارة أبرزىا كاف كالتي لمنصارل االقتصادية األنشطة حركة(5)فتنكعت فنشطت ،
التجارةالداخميةكالخارجيةفيمصركخاصةفيالمناطؽالتييعدأغمبسكانيامفالنصارل

تنيس كالرقي(6)مثؿ بالفخامة أسكاقيا كتميزت باألسكاؽ مميئة مدينة كانت تنيس فمدينة ،
،(7)قدبمغعددالدكاكيففيتنيسلكحدىاعشرةآالؼدكاف،منيامائةدكافلمعطارةكالتنظيـ،ف

ككذلؾيكجدعمىساحؿتنيسأكثرمفألؼمركب،جزءكبيرمنيامخصصلمتجارحيثيتـ
ليياعفطريؽالسفف؛ألنياعبارةعفجزيرة،كتمؾاألسكاؽكالمراكبتدؿ نقؿالبضائعمنياكا 

الحرك نشاط حجـعمى ذلؾ عمى كالدليؿ المدينة، في كازدىارىا كتنكعيا الداخمية التجارية ة
مفتنيس الدكلة إلىخزانة تنيسحيثكافيدخؿ مفمدينة الدكلة عمى الذميعكد الدخؿ

المقدسيمتجرالشرؽكالغرب؛كذلؾبسببأسكاقيا(8)لكحدىاألؼديناريكميان ،كأطمؽعمييا
.(9)كالبضائعكاألسماؾرخيصةالثمفالغنيةكالمميئةبالسمع

                                                             

.4،69(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.81-89(سفرنامو،ناصرخسرك،ص2)
.481(الفضائؿالباىرة،ابفظييرة،ص3)
 .4/911؛المعجبفيتمخيصأخبارالمغرب،المراكشي،ج4/70(رسائؿالجاحظ،الجاحظ،ج4)

 .1،006(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)

الحسيفص6) إسحؽبف المرجاف، آكاـ  ج88( المقدسي، التقاسيـ، أحسف المكاعظكاالعتبار،4/994؛ ؛
.4،189المقريزم،ـ

.66(سفرنامة،ناصرخسرك،ص7)
.66،صسابؽ(المصدرال8)
.4/994(أحسفالتقاسيـ،ج9)
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كمااشتيرتتنيسبصناعةالمبلبسالخاصةبالنساءكالمبلبسالخاصةبالرجاؿكالتي
لكحدىا،كمايكجدبيانسيجيسمىالبكقممكف يمنععمىالتجارتصديرىافييخاصةبمصرى

مختمؼأنحاءالعالـفيالذماليكجدفيأممكافبالعالـإالبالتنيسكمنيايتـتصديرهإلى
عمى(1)الشرؽكالغرب المنسكجاتعرضممؾالرـك كخاصة كبسبباشتيارتنيسبالتجارة ،

،كيعكدنشاط(2)سمطافمصرأفيمنحومئةمدينةمقابؿأفيأخذتنيسفرفضسمطافمصر
،كما(3)يياحركةالتجارةفيتنيسإلىكثرةالمصانعالمكجكدةفييا،كتنكعاألسكاؽ،كخبرةحرف

اشتيرتبمدةمنيةاألمراءالتيمعظـسكانيامفالنصارلبالتجارةالداخميةككثرةاألسكاؽفييا
أحد،كيشتيرذلؾالسكؽببيعالبقر ككافمفأشيرأسكاقياسكؽاألحدكالذميعقدفيكؿيـك

.(4)كاألغناـكالغبلؿالبلزمةلمحيكانات

أحدكجمعة،كمااشتيرتبمعاصرالخمركالتجا رةفيياككانتمقصدانلمناسكؿيـك
فيتسكؽمنياالناسكيدخؿإليياالكثيرمفالماؿ،ككاففيياأكثرمفثبلثيفطاحكنةلمقمح،

السكاف منيا فخربتكىاجر لميجرة، كستة ثمانمائة عاـ حتى مدينة(5)كبقيتعامرة كذلؾ ،
األسكاؽ مفالنصارل،حيثاشتيرت(6)دمياطالتيتكثرفييا ،(7)دمياطالتيغالبيةسكانيا

بصناعةالمبلبسالتيالمثيؿليافيأمبمدآخر،حيثجنتدمياطمفتمؾالتجارةأمكاالن
،ككافلدمياطمعامؿخاصةبيالصناعةالمبلبسفإذاصنعتمبلبسيافيغيرتمؾ(8)طائمة

كينخفض سعرىا يتغير لم(9)المصانع مركزان تعد فدمياط يترددكف، ما كثيرا كانكا الذيف تجار
عمييا،فقدذكربعضالتجارأنوفيعاـثبلثمائةكثمافكتسعيفبيعفيدمياطحمتافثمنيما
ثبلثآالؼدينار؛كذلؾيدؿعمىأفسمعدمياطذائعةالصيت،فقداشتيرتدمياطبالفرش

األرض لممكؾ تصدر كانت التي األقمشة مف كغيرىا الغالية،(10)القممكني المبلبس كجميع

                                                             

.66(سفرنامة،ناصرخسرك،ص1)
.66ص،سابؽ(المصدرال2)
.68،صصدرنفسوالم(3)
..6،198(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.6،169،ـسابؽ(المصدرال5)
.4،798(المصدرنفسو،ـ6)
.4،78؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ66(المسالؾكالممالؾ،الميبمي،ص7)
.86(آكاـالمرجاف،إسحؽبفحسيف،ص8)
.66ي،ص(المسالؾكالممالؾ،الميبم9)
.9/166(معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج10)
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العالـ لدكؿ منيا كتنيسكيصدر دمياط كافمصدرىا السفف؛(1)الثمف تدخؿ لذلؾكانتال
.(2)التجاريةإلىدمياطكالتخرجمنياإالبإذف

قبرصكاقريطش جزيرة إلى كالفكاكو الدقيؽ دمياط سكاحؿ مف يشحف كاف ،(3)كما
.(4)التييتـبيعيامفدمياطلبقيةمدفمصرباإلضافةإلىشيرةدمياطبأشجارالمكز

كمفمدفالنصارلالتجاريةمدينةأسيكطالتييشكؿالنصارلكخاصةاألقباطمنيـ
،كىيمدينةتجاريةاشتيرتبنشاطالتجارةالداخميةكالخارجيةفقدكثرتفييا(5)غالبيةسكانيا

منيكالديبقي،كيكجدلتمؾالمنسكجات،فاشتيرتبصناعةالمنسكجات:األر(6)األسكاؽالفخمة
،ككافيصنعفيأسيكطعمائـمفصكؼالخراؼكالصكؼالرقيؽالذم(7)مصانعخاصةبيا

إلىأكركبا لذلؾكافيصدر فيالعالـ مثمو أنكاعالسكر(8)اليكجد جميع فييا يصنع كما ،
كيصن كغيرىا، اإلسبلمية الببلد لجميع تصديره يتـ الذم يتـكالسفرجؿ الذم األفيكف فييا ع

.(9)عصرهمفكرؽالخشخاشاألسكدكالخسكيصدرلكؿدكؿالعالـ

سكانيا غالبية النصارل يشكؿ التي صنبك قرية اشتيرت الكنابيش(10)كما بتجارة ،
.(11)كاألكسيةالصنبكية

األقباط نصارلمف أىميا الفرما، فيمصر التجارة مراكز بتجارة(12)كمف اشتيرت ،
اشتيرتبتجارةالعمؼ إلىأنيا باإلضافة فييا، التجارية القكافؿ عبكر لكثرة كالنكل؛ كالشعير

فييا النخيؿالمكجكد إلىكؿالبمداف؛بسببكثرة ،كالذميعدمف(13)التمرالذميصدرمنيا
                                                             

.64(حدكدالعالـ،مجيكؿ،ص1)
.9/167(مراصداالطبلع،ابفعبدالحؽ،ج2)
.86(آكاـالمرجاف،إسحؽبفالحسيف،ص3)
.6/107(مسالؾاألبصار،ابففضؿا،ج4)
.4/406لحمكم،ج؛معجـالبمداف،ياقكتا67(رحمةابفجبير،ابفجبير،ص5)
..4/997؛رحمةابفبطكطة،ابفبطكطة،ج67(رحمةابفجبير،ابفجبير،ص6)
.4/401(معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج7)
.446(سفرنامة،ناصرخسرك،ص8)
.4/401(معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج9)
.1،4989(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ10)
.6/191،ياقكتالحمكم،ج(معجـالبمداف11)
.67(المسالؾكالممالؾ،الميبمي،ص12)
.4،167؛المكاعظكاالعتبار،الميبمي،ـ67(المسالؾكالممالؾ،الميبمي،ص13)
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،فيشير(1)العجائبفبليكجدفيأمبمدنخيؿمثموفيكيثمرحينماينقطعالرطبمفالببلد
.(2)فاألكؿكالينقطعلمدةأربعةأشيركانك

األقباط يقطنيا التي شطا قرية التي(3)كذلؾ الشطكية المنسكجات بتجارة فاشتيرت ،
.(5)،الذميبمغسعرالثكبمنياألؼدرىـ(4)سميتعمىاسمياالثيابالشكطي

مفكمفالمدفالتجاريةالضخمةفيمصرمدينةاالسكندريةالتيكافأغمبسكانيا
غيراألقباط مائتيألؼمفالرـك فتحالمسممكفاإلسكندريةكاففييا فعندما ،ككجد(6)الرـك

مفاإلسكندريةلبقية كييصدري يبعكفالبقؿى فيياعمركبفالعاصأكثرمفاثنيعشرألؼبٌقاؿو
،كأثارتاإلسكندريةدىشةالرحالةابفجبيرالذمتعجبمفأسكاقيا.(7)المدف

،كيبلحظأفتمؾ(8)بنىالمسممكفالفسطاطأنشأكاحكلياأسكاقانمتنكعةنككثيرةكعندما
يشكمكفغالبية التجارمفأىؿالذمةكخاصةالنصارلالذيفكانكا األسكاؽكافيتكلىأمرىا
التيكانتمفأبرز سكافمصرعندالفتحاإلسبلمي،كالذيفكانكاعمىخبرةبحرفةالتجارة

،كماأفالعربفيبدايةفتكحاتيـلـيمارسكاأمنشاط(9)اديةالتييمارسكنيااألنشطةاالقتص
.(10)اقتصادم

أكثرمفعشريفألؼدكافكىيممؾ لكحدىا فقدقدرناصرخسركبأففيالقاىرة
لمسمطاف،يستأجرىاالتجاربعشرةدنانيرمغربيةفيالشيركمنيامايتـتأجيرهبمااليقؿعف

.(11)الشيرديناريففي

                                                             

.4،167؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ9/791(المسالؾكالممالؾ،البكرم،ج1)
.4،167كاالعتبار،المقريزم،ـ؛المكاعظ4/80(االستبصار،كاتبمراكشي،ج2)
.4/999(أحسفالتقاسيـ،المقدسي،ج3)
.4،744(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.6/619(معجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج5)
.4،100(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)
.4،110،ـسابؽالمصدرال(7)
.4/470(البمداف،اليعقكبي،ج8)
 .1،006(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ9)

 .4/911؛المعجبفيتمخيصأخبارالمغرب،المراكشي،ج4/70(رسائؿالجاحظ،الجاحظ،ج10)

.88(سفرنامو،ص11)
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كيبدكأفالنصارلكانكايعممكفبتجارةالعبيدككانكايجنكفمنياأرباحاطائمة؛لذلؾقاـ
النصارل ضد مشددة قكانيف كثبلثبإصدار أربعمائة اسنة بأمر الحاكـ الفاطمي الخميفة

ا أك التعامؿمعيـ المسمميفمف كمنع كاإلماء، بالعبيد التجارة النصارلمف لعمؿحيثمنع
،كحظرعمىالنصارلرككبالسففكمنعالمسمميفمفحمميـفيسفنيـ،كذلؾأدل(1)معيـ

.(2)إلىضعؼحركةالتجارةلمنصارلفيمصربسببالقيكدالتيفرضياالحاكـبأمرا
حركة عمى القيكد ا بأمر الحاكـ فرضفييا التي القصيرة الفترة مف الرغـ كعمى

إالأف ذلؾاليعنيأفالنصارلعانكامفتمؾاألكضاعفيجميعمراحؿالدكلةالنصارل،
النصارلذكمثراء فكاف التجارة، حرفة ممارسة النصارلبحرية التجار تمتع فقد اإلسبلمية،
كغنى،فقدذكرناصرخسركأفرجبلنمفأثرياءالنصارلكافيمتمؾأمكاالنطائمةاليمكفعد

ا،كفيزمانوحدثتسنةمفالقحطكنقصفيالغبلؿفيمصر؛بسببأمكالوأكسفنولكثرتي
العجز لسد الغبلؿ؛ ليـ يكفر بأف النصراني ذلؾ مف الدكلة كزير فطمب النيؿ نقصمياه
أكبالتقسيط،ففاجأىـبأفعندهمف الحاصؿفيمصرمقابؿمبمغمفالماؿ،ييدفعإمانقدا

صرستسنكاتعمىالرغـمفكثرةسكافمصرزمفالغمةكالخبزمايكفيإلطعاـسكافم
تجارالنصارلفيالدكلة الذمكافيتمتعبو كذلؾيدؿعمىالغنىكالثراء الفاطمية، الدكلة
اإلسبلمية،ممايدلؿعمىأفالنصارلكانكافيتمؾالفترةيتمتعكابالحريةالدينيةكاالقتصادية

.(3)كالعدالةاالجتماعية
كانتمصر كمفكما العالـ، أنحاء التجارمفجميع يقصدىا لمتجار، تجاريةن سكقان

بف إبراىيـ كاسمو كالستيف الثاني بطريرؾاإلسكندرية فيمصر لمتجارة تكجيكا الذيف التجار
زرعةالسرياني،ككافيعمؿتاجرانبمصركىكمفكبارالتجاركلوعبلقاتتجاريةكطيدةمع

فاككباررجاؿدكلتوفقدجمبلمصرالعديدمفالسمعكالبضائعالخميفةالفاطميالمعزلدي
بعدأفأصبحبطريرؾاإلسكندرية، ليقيـفييا لدرجةأنواتخذىامقران كترددكثيرانعمىمصر،
ككانتعبلقتومعالمعزعبلقةقكيةفكثيراماكافيطمبالمعزمنوأفيستقربمصر،كيأخذ

،كذلؾيدؿعمىاالستقراراألمنيكالسياسيكسياسةالتسامح(4)يعرأيوفيالكثيرمفالمكاض
التيأدتإلىازدىارحركةالتجارةعندالنصارلفيمصر.

                                                             

.1،419(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.1،4998،ـسابؽال(المصدر2)
.97(سفرنامو،ناصرخسرك،ص3)
.9/67خالبطاركة،ابفالمقفع،ج(تاري4)
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في مشيكره كمفاألثرياءالنصارلالذيفكانكاباإلسكندريةإبراىيـبفبشر،كىكتاجره
فكثيرانماكافيقدـليـكؿأنحاءمصرككافلوعبلقاتقكيةمعكباررجاؿالدكلةفيمصر،

اليداياكاألعطيات،فكافالييردلوطمب،ككؿمففياالسكندريةيطيعوفعرضعمىاألساقفة
أفيككفبطريرؾاإلسكندرية،فرفضكا،فصدـمفردةفعميـ.

اإلسبلمية معكباررجاؿالدكلة كيبدكأفالتجارالنصارلكافليـعبلقاتمتنفذة
باحتراـ عندماكيحظكف عمييـ السمطاف غضب مف خشكا القساكسة أف لدرجة كبير كتقدير

رفضكاأفيكلكاإبراىيـالبطريركية،ككاففيذلؾالكقتالسمطافالذميحكـمصرىكالحاكـ
بأمرا،فأرضكهبمنصبأقؿكأصبحفيمابعدأسقفانمنكؼالعميا،خكفامفغضبالسمطاف

.(1)بسببعبلقتوالجيدةمعو
كستكثمانيف ثبلثمائة عاـ ففي الببلد في السياسية باألحكاؿ بمصر التجارة تأثرت
 تعرضأسطكؿالمسمميفلمحريؽ،كلـيتبؽمنوإالستةمراكب،كاتيـالمسممكفالتجارالرـك

،ككافأكلئؾالتجاريقيمكف(2)الكافديفإلىمصرالمحمميفبالبضائعبأنيـكراءذلؾالحريؽ
انؾفيجـعمييـالمسممكفكالمغاربةكقتمكامنيـمئةكستيفرجبلنكقامكابسرقةأمكاليـبدارم

،(3)التيكانتمكجكدةبدارمانؾباإلضافةإلىسرقةأمتعتيـكالذىبكالفضةالتيكانتمعيـ
بتسعيفألؼدينار،فتكجوعيسىبفنسطكرسمتكلى كقدرالمبمغالذمسمبمفتجارالرـك

الذيفاعترفكابأنيـىـمفحرقكااألسطكؿ،كنكدمالكساط ةلمخميفةالعزيزباكأحضرالرـك
مفدارمانؾكتكعدمفلـيردىهبالقتؿكالسجف، فيالببلدبأفيردالنيابةيمانيبكهمفالرـك
فعمو بما العزيز إلى ككتب منيـ، الناس نيبو ما كأعاد الرـك تجار عمى اليجـك فأكقؼ

؛فأممىبقتؿثمثيـكضربثمثيـكبإطبلؽسراحثمثيـالمسم ،كمفخبلؿتمؾ(4)مكفبتجارالرـك
الحادثةالتاريخيةيتبيفحجـالنشاطالتجارمفيمصرفأكلئؾالتجاريبدكأفعددىـضخـ،
فقدقتؿمنيـمئةكستيفكبقيعددمنيـعمىقيدالحياة،ممايدؿعمىأفالتجارةفيمزدىرة،

لىمصركليسأدؿعمىككاف النصارلليـدكركبيرفيعمميةاالستيرادكالتصديرمفكا 
.(5)ذلؾمفحجـالمبمغالذمنيبفقطكقدربتسعيفألؼدينار

                                                             

.08-9/06(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج1)
.6،740(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
.961(تاريخاألنطاكي،األنطاكي،ص3)
.799-6،740؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ961،صسابؽالمصدرال(4)
.6،740(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)
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فكاف كالشراء، البيع فيعمميتي بالصدؽكاألمانة عامة مصر تجار كصؼالرحالة
جرسكيطكؼحكؿالمدينةجزاءمفيكذبمفالتجارعمىالناس،يكضععمىجمؿكبيده

فيوجزاءلكذبوعمىالناس، الناسكأفما كيعترؼبأنوكذبعمىالناسأماـ كالجرسبيده
كاألكاني األكعية المشترم يمنحكف كانكا أنيـ البيع عممية في مصر تجار عادات كمف

كعاءالمصنكعةمفالخزؼكالزجاجأكمفكرؽ؛ليضعبيامشترياتودكفالحاجةألفيحضر
.(1)معوإلىالسكؽ

ككافالتجارليـكسيمةمكصبلتخاصةبيـأثناءتكجييـإلىمتاجرىـفياألسكاؽ
فكانتالحميركعمييابرادعمزينةبزينةجميمة،ككافالتجاركالعامةاليركبكفالخيكؿ؛ألنيا

.(2)مخصصةلمجندكالعساكر،فقدرعددالحميرفيمصرخمسيفألؼحمار

لنسبةلمضرائبفقدفرضالخميفةعمربفالخطابعمىالتجارالنصارلكالييكدأمابا
.(3)الذيفيمركفبأرضالمسمميفكيتاجركففيياكؿعشريفدرىـدرىماكاحدا

كفيعصراأليكبييفزمفالسمطافالكامؿناصرالديفمحمدبفالعادؿكافيفرض
الكافديفإلىمصرعفطريؽال الخيمسىعمىتجارالرـك كلكفىناؾضرائبكثيرة(4)بحر ،

تفرضعمىالمناطؽالتيتزدىرفيياالتجارة؛بسببنشاطالحركةالتجاريةفيياككثرةالمصانع
كالبضائعالصادرةمنيامثؿ:تنيسكدمياط،كخصصفيبعضمناطؽمصرالتجاريةشخص

عمىساحؿت كالكاردة الضرائبالصادرة لجباية كعمىيسمىضرائبيان كالفرما نيسكاإلسكندرية
.(5)ساحؿالبحراألحمر

كالضريبةالمقررةفيالشريعةاإلسبلميةضريبةالعشرتفرضكؿعاـعمىالنصارل،
.(6)كتتغيرنسبةىذهالضريبةكفؽماتفتضيوالمصمحةلممسمميف

التجارفكانتالدنانيركالدراىـالب بالنسبةلمعممةالتيكافيستخدميا يزنطيةكالتيأما
الممؾبفمركاف،حيثقاـعبد الفتحاإلسبلميحتىزمفالخميفةاألمكمعبد استمرتمنذ

                                                             

.491(سفرنامو،ناصرخسرك،ص1)
.491،صسابؽالمصدرال(2)
.4،9668(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
.4،909،ـسابؽالمصدرال(4)
.4/946(أحسفالتقاسيـ،المقدسي،ج5)
.6/164(صبحاألعشى،القمقشندم،ج6)
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الممؾبفمركافبسؾعممةخاصةلممسمميفيتـالتعامؿبيافيجميعأنحاءالدكلةاإلسبلمية،
ىددهبكتابةمايسيءلمرسكؿكلمشريعةاإلسبلميةعمى الدنانيركيرجعسببذلؾأفممؾالرـك

األكؿصكرة كجييا التيكتبعمى كالدراىـ الدنانير مركاف بف الممؾ عبد فأنشأ البيزنطية،
كسمـ الثانيذكررسكؿاصمىاعميو ككجييا يذكرالمقريزمفيكتابو(1)التكحيد كلـ ،

المتداكلةفيمصرلكنوذكرذلؾبالتفصيؿفيكتا بوالنقكد)المكاعظكاالعتبار(نكعالنقكد
اإلسبلميةعفاستمرارالعمؿبالدنانيركالدراىـاألمكيةفيالخبلفةاألمكيةكالعباسيةحتىجاء

،إالأف(2)أحمدبفطكلكفالذمضربدنانيرانتسمىباألحمديةخاصةبكاليةمصركاستمرت
لديفاسنةجاءتالدكلةالفاطميةفضربجكىرالصقميالدنانير)المعزية(،نسبةإلىالمعز

ثبلثمائةكاثنيفكستيف،ثـأصبحتالعممةمنذالدكلةالفاطمةكالدكؿالتيتمتياعممةتضرب
ككذلؾ بيـ خاصة، عممة سككا فاأليكبيكف لسيطرتيا تخضع التي الدكلة حسب مصر في

.(3)المماليؾسككاعممةخاصةبيـ

ياةالتجاريةفيمصركتمكنكامفكيتضحمماسبؽأفالنصارللعبكادكرانىامانفيالح
 مف بعضالتجار كتمكف لمصر، اإلسبلمي الفتح بداية في خاصة تجارتيـ إقامةممارسة

عبلقاتقكيةمعرجاؿالدكلةاإلسبلميةكبعضخمفائيا،كلـتزدىرتجارةالنصارلفيمصر
.(4)سبلميةأمنانإالبفضؿاألمفكالرخاءالذمكافسائدافييافقدكانتأكثرالببلداإل

                                                             

.06-4/07(حياةالحيكافالكبرل،الدميرم،ج1)
.49النقكداإلسبلمية،المقريزم،ص(2)
.41-41،صسابؽ(المصدرال3)
.497(سفرنامو،ناصرخسرك،ص4)
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  المبحث الرابع:
 الضرائب التي فرضت عمى النصارى في مصر

التي الضرائب أبرز كلعؿ مصر في النصارل عمى فرضت التي الضرائب تنكعت
الجزية،كالخراج،إضافةإلىبعضالضرائبالتياستحدثتفيزمف فرضتعمييـضريبتا:

الشريعةاإلسبلميةفيمراحؿمختمفةمفعمربعضالكالةكالسبلطيفكالتيالأصؿليافي
الدكلةاإلسبلمية.

 أواًل: الجزية
،عندالفتحاإلسبلميلمصرعرضالمسممكفعمىسكانياثبلث(1)الجزيةأكالجكالي

.(2)خياراتإمااإلسبلـأكالجزيةأكالحربفاختارسكافمصردفعالجزية
أمكا مف الذمة أىؿ مف يؤخذ ما ىي عمييـكالجزية المستحقة األمكاؿ فيي ،(3)ؿ،
الرؤكس أم: األشخاصأنفسيـ عمى في(4)كتفرضالجزية مستجدة ليستضريبة كالجزية ،

الدكؿكاإلمبراطكرياتالقديمةعمىالشعكبالتيتخضع الدكلةاإلسبلمية،بؿكانتتفرضيا
الذيففرضكىاعمىالقبائؿالعربية،قبؿ ،ككذلؾفرضيا(5)اإلسبلـليا،فكانتتكجدعندالرـك

،ككذلؾالفرسفقدذكرالطبرمأفزمفممكيـ(6)اإلغريؽعمىالشعكبالتيكانتتخضعليـ
.(7)كسرلأنكشركاففرضالجزيةككانتتؤخذالجزيةفيببلدفارسثبلثمراتفيالسنة

جميع تفرضعمى لـ فيي بيا خاصة كأحكاـ ضكابط فميا اإلسبلـ في الجزية أما
السكافالنصارلفيمصر،بؿكافيعفىمنياالنساءكاألطفاؿكالشيكخكالمساكيفكالفقراء
كذكماالحتياجاتالخاصةمثؿاألعمىكالمقعدكالتؤخذمفالرىبافكالالمتعبديففيالصكامع

.(8)كىيتسقطعفالنصرانيإذاأسمـ

                                                             

.646(قكانيفالدكاكيف،ابفمماتي،ص1)
.94-9،99؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ89(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص2)
.466(المطمععمىألفاظالمقنع،البعمي،ص3)
.60خراج،أبييكسؼ،ص(ال4)
.6/146(مسالؾاألبصار،ابففضؿا،ج5)
.4/914(الكامؿفيالتاريخ،ابفاألثير،ج6)
.9/461؛المنتظـفيتاريخاالمـكالممكؾ،ابفالجكزم،ج9/414(تاريخاألمـكالممكؾ،الطبرم،ج7)
(.467-461(الخراج،أبييكسؼ،ص8)



317 

عم كليسشرطان النصارلكؿسنة مف الجزية تحصيؿ الجزيةيتـ النصارلتقديـ ى
قيمتوتعادؿتمؾاألمكاؿمثؿالدكابكاألمتعةكغيرذلؾ، عمىشكؿأمكاؿبؿيقبؿمنيـما

عمىكيمنعأفتقابؿأمكاؿالجزيةبميتةأكخمرأكلحـخنزير،كشددعمربفالخطاب
طال أبي بف عمي الخميفة أما قيمةن، كليس أمكاؿ شكؿ عمى الجزية أخذ قبؿبضركرة

األمكاؿ مف بدالن الماؿ(1)األمتعة بعد مستقؿ بشكؿ تجمع فيي مستقبلن قممان لمجزية ككاف ،
.(2)اليبلليكقبؿالخراجي،كتؤخذحسبالتقكيـاليجرم

حماية مقابؿ تحصيميا يتـ الذمة أىؿ عمى المسممكف فرضيا التي الجزية ضريبةي
تد فيي عنيـ، كالدفاع الذمة ألىؿ عدـالمسمميف كىك المسمميف مف أخذكه عيد مقابؿ فع

،كذلؾ(3)التعرضألراضيالنصارلأكأمكاليـفمنحكااألمافعمىممتمكاتيـكأنفسيـ،كنسائيـ
العاصبفعمركأعطىمامكثؽفيالعيدالذممنحيـإياهعمركبفالعاصحيثقاؿ:"ىذا

يدخؿالكبحرىـ،كبٌرىـكصمبيـئسيـككناكأمكاليـكمٌمتيـأنفسيـعمىاألمافمفمصرأىؿ
،كقدعبرأرنكلدعفذلؾفقاؿ"لقدتركيـعمركأحراران(4)..."ينتقصكالذلؾمفشيءعمييـ

.(5)عمىأفيدفعكاالجزية"
لكفحينماشعرالمسممكفبالعجزعفالدفاععفأىؿالذمة،فبليحؽليـأخذالجزية

عبيدةعامربفالجراححينماعجزعفالدفاععفأىؿالذمةبؿتردإلييـ،كىذامافعموأبك
الذمأعدهىرقؿ،فأعادأمكاؿالجزيةإلييـ الرـك .(6)كصدىجـك

النصارلفي عمى الجزية العاصحدد بف عمرك أف التاريخية ذكرتالمصادر كما
زمففكانتأكؿجزيةيتـجمعيامفنصارلمصر،(7)جميعأنحاءمصرديناريفلكؿشخص

كاليمصرعمركبفالعاصفيعيدالخميفةعمربفالخطابمقدارىااثنتيعشرألؼألؼ
.(8)دينار

                                                             

.467صالخراج،أبييكسؼ،(1)
.4،988(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
.9،94،ـسابؽ(المصدرال3)
ج4) الطبرم، كالممكؾ، األمـ ج9/141( القمقشندم، ابفتغرم،46/691؛صبحاألعشى، الزاىرة، النجـك ؛

 .4/91ج

.491(الدعكةإلىاإلسبلـ،أرنكلد،ص5)
.416(الخراج،أبييكسؼ،ص6)
.9،94؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ84فأبيالحكـ،ص(فتكحمصر،اب7)
.9،94(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ8)
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الحكـ كردفيالركاياتالتاريخيةفيكتبالتاريخأمثاؿكتابابفعبد كيبدكأفما
حيث،كماكردعفالفقياءمفتحديدمبمغالجزية،ب(1)كالمقريزمعفتحديدمبمغالجزيةديناريف

تؤخذمفاألغنياءثمانيةكأربعكفدرىمان،كالطبقةالمتكسطةأربعةكعشركفدرىمانكالفقراءاثني
،كالدليؿ(3)،غيردقيؽكذلؾيتنافىمعركحتعاليـاإلسبلـالقائمةعمىالتسامح(2)عشردرىما

اإلسبلميبستيف الفتح األمكمأمبعد لمعصر البردلالتيتعكد أكراؽ فييعمىذلؾ سنة
كالتي الزماف، مف قرنيف بحكالي الفتح كتبتبعد التي الفقياء كأحكاـ سبقتكتبالمؤرخيف
تحمؿرسائؿقرةبفشريؾكاليمصرإلىحكاـالمناطؽبأفاليحممكاالنصارلفكؽطاقتيـ

.(4)مفاألمكاؿكالأقؿمنياكحذرعمالومفالعقابإذاخالفكاأكامره
لبردمطمبقرةبفشريؾمفعمالوعمىالمناطؽأفيقدمكاكشفانكماكشفتأكراؽا

ظمـ عدـ كحرصعمى يدفعكه، ما كمقدار الجزية عمييـ األشخاصالمفركضة عدد يكضح
الرعية،كذلؾيدؿأفالجزيةكانتتختمؼمفشخصآلخرألنيالككانتمكحدةلـيطمبقرة

ف(5)كشفانيكضحمقدارمايدفعوأمشخص كانتأكراؽالبردمالتيذكرتياسيدةكاشؼ،كا 
تتناقضمعماذكرهالمقريزمحكؿشخصيةقرةبفشريؾكمعاممتولمنصارلالذمكصفوبأنو

.(6)كافشديدانعمىالنصارلكاستبدبيـكأساءمعاممتيـكظمميـ
فييا كتب ىجرم الثالث القرف إلى تعكد ككشكفات بأسماء البردل أكراؽ كاحتفظت

اءأشخاصمختمفيفمكضحانفييامقدارالجزيةالمفركضعمىجميعمفدكنتأسماؤىـأسم
فيتمؾاألكراؽ،كأشارتتمؾاألكراؽإلىاختبلؼمقدارالجزيةالمفركضةعمىكؿشخص،
شخصديناريف يدفع فقد الجزية، مقدار في متشابييف الكشكؼشخصيف تمؾ في يكجد كال

 دينارا، يدفع قد لجميعكشخصآخر مكحدة تكف لـ فالجزية ربع، أك دينار نصؼ كآخر
األشخاصالمدكنةأسماؤىـبالكشكفاتفكيؼستككفمكحدةلكؿأبناءمصر،فذلؾممايدؿ

.(7)عمىأفالجزيةكانتتختمؼمفشخصآلخر

                                                             

.9،94؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ84(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص1)
.991-994(األحكاـالسمطانية،الماكردم،ص2)
.71(مصراإلسبلميةكأىؿالذمة،كاشؼ،ص3)
.77،صسابؽ(المرجعال4)
.76(المرجعنفسو،ص5)
.6،000(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ6)

(7)Grohmann, Arabic papyri in the Egyptian library(pp197-201). 
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األعمىكتجبى الفئة فئات: إلىثبلث مقسمة األيكبية كانتالجزيةزمفالدكلة كما
يةأربعةدنانيركسدس،كالفئةالمتكسطةكقدرىاديناريفكقراطيف،كالفئةالدنيادينارمنياالجز

معيارثابتأكمبمغمحددفي(1)كثمثكربعكحبتيف ،كذلؾيدؿعمىأفالجزيةلـيكفليا
الدكؿاإلسبلميةالمتعاقبةعمىمصر.

لـ الذم الجزية مقدار كاشؼبشأف إلىرأمسيدة الباحثة فيكتميؿ يجرمتحديده
اإلسبلـكالدليؿعمىذلؾاختبلؼكبارالفقياءحكؿتقديرمبمغالجزيةالتييتـجبايتيا،فقد
حدداإلماـالشافعيكأبكحنيفةمبمغالجزية،أمااالماـمالؾفنفىتقديرىاكتركيالبلجتيادمما

بتحديدىا .(2)يدؿعمىأفالجزيةمترككةلبلجتيادكلـيردنصه

لدليؿعمىذلؾماقالوعمركبفالعاصعندماجاءصاحبإخنايطمبمفعمركا
بفالعاصتحديدمبمغمعيفمفالجزيةيؤدكهلممسمميف،فقاؿعمركبفالعاص:"لكأعطيتني
ف مفاألرضإلىالسقؼماأخبرتؾماعميؾ،إنماأنتـخزانةلنا،إفكثرعميناكثرناعميكـ،كا 

،كذلؾماكردفيركايةالمقريزمحينماقاؿ:"...كضععمىكؿرجؿ(3)نكـخفؼعناخففناع
.(4)حالـديناريفإالأفيككففقيران"

كذكرالمقريزمنقبلنعفابفالحكـبأنوكافيفرضعمىالنصارلفيمصرإلىجانب
ؤدلالجزيةكمياتمحددةمفالزيتكالحنطةككدؾكعسؿ،تككفمفنصيبالمسمميفكىيت

يجبعمى كما لمناس، الخميفة يقدميا إلىبعضالمبلبسالتي إضافة شير، فيكؿ إلييـ
ثبلثأياـ لمدة زاركىـ إذا المسمميف حيثفرضعمىكؿرجؿمف(5)النصارلأفيضيفكا ،

النصارلأردبانحنطةكأقساطانمفالزيتكالعسؿكالخؿتكضعكميافيداراسميادارالرزؽ،
ذلؾعمىالمسمميف،كمافرضعمىنصارلفيمصرأفيقدـكؿرجؿمنيـبرنسكتقسـبعد

.(6)كعمامةكسراكيؿكخفيفكجبةصكؼأكثكبانقبطيانبدالنمفالجبةكؿسنة

                                                             

.646(قكانيفالدكاكيف،ابفمماتي،ص1)
.991(األحكاـالسمطانية،الماكردم،ص2)
.4،997؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ470(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص3)
.9،98(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.4،991؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ476(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص5)
ص6) الببلذرم، البمداف، فتكح ص949( يكسؼ، أبي الخراج، المقريزم،666؛ كاالعتبار، المكاعظ ؛

.9،98ـ
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عمى كالضيافة المعكنة تمؾ المسمميف فرض سبب أف عامر فاطمة الباحثة كترل
اقام اقتصرت الفتكحات بداية العربفي أف لـالنصارل فيـ عنيا، لمدفاع الحدكد عمى تيـ

.(1)يككنكاأصحابحرفةأكعمؿأكصنعة

بعمميةاإلحصاء كتبلحظالباحثةأفالنصارلفيبدايةالفتحاإلسبلميىـمفقامكا
تأديةالجزية،كىـمفيقكمكفبعممية الخاصةبالجزيةكحصراألشخاصالذيفكجبعمييـ

 كجبايتيا، الجزية مبمغ التيتحديد الثقة مف نكع ىناؾ حيثكاف لممسمميف، األمكاؿ كتقديـ
"رفعذلؾعرفائيـ المقريزمفيكتابو: األقباطحيثأكرد المسممكفلمنصارلكخاصة منحيا

المؤكدة" األيكبية(2)باأليماف الدكلة زمف الدكاكيف ناظر متكلى مماتي ابف كذكر يتـ(3)، أنو ،
مفك .(4)ؿعاـجبايةالجزيةفيشيرمحـر

بأىؿ الخاصة الجزية بأحكاـ يمتزمكا يتضحمفخبلؿكتابالمقريزمأفالمسمميفلـ
،فأجرلبعضالخمفاءكالكالةالذمةفيمصركالتيأقرتزمفالخميفةعمربفالخطاب

تغيراتعمىبعضقكانينيارغـعدـكجكدأصؿشرعيليافياإلسبلـكمفتمؾالتغيرات:

اليمصرعبدالعزيزبفمركافالذمأمربأفيتـعمؿإحصاءخاصبالرىبافماقاـبوك
النصارلفيمصر،كفرضعمييـجزيةمقدارىادينارانلكؿراىب،فكافأكؿمفأخذالجزيةمف

كأديرتيـ(5)الرىباف الرىباف عمى مركاف بف العزيز عبد فرضو ما كاشؼ سيدة الباحثة كتبرري ،
لمنصارلكالكنائسمفضرائب، الضرائبظمـ تمؾ في يككف أف ذكره(6)كتنفي بما مستشيدة ،

المؤرخالنصرانيساكيرسفيكتابوبأفالنصارلأنفسيـىـمفدفعكاكحرضكاعبدالعزيزعمى
بنياميف كخاصة  أنفسيـ النصارل تمتبتحريضمف الزيادة تمؾ أمأف بذلؾاإلجراء، القياـ

فرضالجزيةعمىالرىباف؛لحاجتوإلىالماؿلمقضاءعمىثكرةعبدا،كماتضيؼبأنو(7)الراىب
.(8)بفالزبيرباإلضافةإلىرغبةالكاليبتعميرالببلد

                                                             

.9/90(تاريخأىؿالذمة،عامر،ج1)
.9،94(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
.46/71(البدايةكالنياية،ابفكثير،ج3)
.648(قكانيفالدكاكيف،ابفمماتي،ص4)
.4/494؛تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج1،000(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)
.09ميةكأىؿالذمة،كاشؼ،ص(مصراإلسبل6)
.4/494(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج7)
.09(مصراإلسبلميةكأىؿالذمة،كاشؼ،ص8)
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العزيزبفرضجزيةعمى كاشؼكترلأفقرارالكاليعبد كتختمؼالباحثةمعسيدة
عم منحو الذم لمعيد مخالؼ قرار أنو كما المسمميف، إلى يسيء العاصالرىباف بف رك

"ىذا عمى: حيثنصالعيدصراحة مفمصرأىؿالعاصبفعمركأعطىمالمنصارل،
مفشيءعمييـيدخؿالكبحرىـ،كبٌرىـكصمبيـككنائسيـكأمكاليـكمٌمتيـأنفسيـعمىاألماف
،كمخالؼلماسارعميوالكالةالمسممكفعمىمصرمفقبمو،فكيؼ(1)..."ينتقص،كالذلؾ
بآراءالنصارلأكثرمفتأثرهبآراءالشريعةاإلسبلميةنفسيا!يمكف أفيتأثرى مسمـو لكاؿو

كماأفاإلجراءالذمقاـبوعبدالعزيزإذاكافالنصارلىـالمحرضكف،فالنصارللـ
تحرضعبدالعزيزحسبركايةساكيرسبؿحرضتاألصبعابنوالذمكصفوساكيرسبالرجؿ

أفالراىببنياميفىكمفحرضاألصبغ(2)صارلكسفاؾالدماءالسكءكالمبغضلمن ككما ،
كاليمثميـ نظرىـ مفالنصارلكىكاليمثؿكجية فكيؼتقيس(3)كذلؾالراىبكافمنبكذ ،

الباحثةرأمأقميةكتسقطوعمىمجمكعالنصارل؟

النصارلكماأفالقضاءعمىالثكراتاليتطمبظمـالرعيةكالجكرعميياكخاصةأف
دكفأفيمجأإلىفرضضرائبجديدة كانكايدفعكاالجزيةلعمركبفالعاصككافيقاتؿالرـك
عمىالنصارل،كماأفالنصارلدفعكاالجزيةلمعيشبأماففإفلـيكفرليـالمسممكفاألماف

فميرجعكاليـالجزيةبدالنمففرضضرائبجديدةعمييـ.

لفرضالجزيةعمىباإلضافةإلىأفعمركبفالع اصبنىمدينةالفسطاطكلـيمجأ
الرىبافألجؿعمارتيا.

كذكرالمقريزمأفاألرضالزراعيةخربتكتراجعتزمفاألمكييفكالعباسييفبسبب
،كذلؾيتناقضمعماذكرتوأكبررتوالباحثةسيدةكاشؼلمافعمو(4)عدـاىتماميـبعمارتيا

لضرائبعمىالرىبافلعمارةاألرض.عبدالعزيزبفمركافمففرضا

الدكلة في أخرل مرة تكرر الرىباف عمى فرضالجزية مف العزيز عبد بو قاـ ما
اإلسبلميةفيزمفالخميفةيزيدبفعبدالممؾعمىيدأسامةبفزيدالتنكخيمسئكؿالخراجفي

                                                             

ج1) الطبرم، كالممكؾ، األمـ ج9/141( القمقشندم، ابفتغرم،46/691؛صبحاألعشى، الزاىرة، النجـك ؛
 .4/91ج

.4/494(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج2)
.4/494،جسابؽدرالالمص(3)
.4،977(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
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اسموكاسـالديرمصرالذمقاـبإحصاءالرىبافككضعفييدكؿراىبحمقةمفحديدفييا
كالتاريخ،كمنعالرىبافمفإزالةتمؾالحمقةمفأيدييـ،فمفينتزعياتقطعرأسو،كضربأعناؽ
العديدمفالرىباف،كضرببعضيـحتىالمكتكيدفعالنصرانيغرامةإذالـيكفمعومنشكرا

.(1)أككصؿعشرةدنانير،ككتبكتابإلىعمالوفيمصرلتطبيؽماأمرهبيـ

باإلضافةإلىأفبعضالكالةفرضكاالجزيةعمىمفأسمـ،ككافأكؿمففرضالجزية
العزيز تكلىعمربفعبد عمىمفأسمـمفأىؿالذمةىكالحجاجبفيكسؼكلكفعندما
الخبلفةأسقطياعمىمفأسمـمفالنصارلفيمصرككانتقبؿعيدهتؤخذمفالنصرانيإذا

 .(2)أسمـ

النصارل الذميجنيوبدأ أثرعمىمبمغالجزية مما إلىاإلسبلـ فيمصربالدخكؿ
المسممكفمفالنصارل؛لذلؾكتبأحدكالةمصر_حيافبفشريح_إلىالخميفةعمربفعبد
العزيزيكضحلوأفدخكؿالنصارلاإلسبلـأضربالجزية،فردعميوعمربفالعزيزقائبل:

ىاديانكسمـعميواصمىمحمدابعثإنماافإفرأيؾاأسمـقبحمفعفالجزية"فضع
بسببدخكؿ(3)جابيا"يبعثوكلـ كثيرا؛ الجزية نقصمبمغ فيزمانو المقريزمأنو ذكر كما ،

.(4)الكثيرمفالنصارلفياإلسبلـ

بطش مف خكفان اإلسبلـ في دخمكا بعضالنصارل أف المقفع ابف ساكيرس كيرجع
المسممكفالمسمميفكبسب عمييـ الضريبةالتيفرضيا قالو(5)باألعباء أفما كترلالباحثة ،

ابفالمقفعغيردقيؽ،ألنولكصدؽساكيرسبأفالمسمميفبطشكابالنصارلفيذاليسمبرران
ألفيترككادينيـفقدكافالركمافأشدبطشامفالمسمميفكلـيترككادينيـبسبببطشيـ،كىذا

بمؤرخيالنصارلأنفسيـحيثقاؿأحدىـ:"إفاإلوالنقمةالذمكحدهلوماكردفيكت
عميو كيقيـ يشاء، لمف كيعطيو يشاء، كما الممؾ يغير الذم ىك شيء كؿ عمى السمطاف
الذيفكانكاينيبكفكنائسناكأديرتناكممااشتدساعدىـفيالحكـ، الضعفاء،إذارألخيانةالرـك

                                                             

.4999-1،000المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(1)
.4،998،ـسابؽال(المصدر2)
.4،990،ـالمصدرنفسو(3)
.4،988،ـنفسو(المصدر4)
.4/494(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج5)
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ة،جاءمفالجنكببأبناءإسماعيؿلكييككفلناالخبلصمفأيدمالركـكيقاضكنناببلرحم
".(1)بكاسطتيـ

كماأفالجزيةليستمبررانألفيترؾالنصارلدينيـألفمبمغالجزيةكافيفرضعمى
.(2)النصارلحسبمقدرتيـعمىدفعيابؿكيعفىمنياالفقراءإذاكانكااليستطيعكفأفيؤدكىا

فرضال األقباطكما يمكتمف مف عمى الجزية العزيز عبد بف عمر األمكم خميفة
،كىذااليعنيأفالنصارللـيتعرضكالمظمـفيظؿالحكـاإلسبلمي(3)فيدفعياعنيـأحياؤىـ

بؿتعرضكالبعضاالضطيادفيمراحؿالدكلةاإلسبلميةبسببزيادةالضرائبعمييـ،فقامكا
ذكرت أف انتفاضاتسبؽ كسبعةبعدة مئة عاـ بدأتمف الثالثكالتي الفصؿ في الباحثة يا

مئتيفكستةعشرفكانتآخرانتفاضة بشكؿمتقطعحتىعاـ كاستمرتانتفاضتيـ لميجرة،
الخراجكليسعمى احتجاجعمىضريبة ككانتثكراتيـخبلؿتمؾالفتراتفيمعظميا ليـ،

التيقاـبيااألقباطكاالنتفاضةالتيقامت،كقدشارؾالعربفيبعضاالنتفاضات(4)الجزية
عاـمئتيفكستةعشر،ممايدؿعمىأفضريبةالخراجكانتتفرضعمىمفيممككفاألرض

.(5)بغضالنظرعفديانةمالكيا

 ثانيًا: الخراج
الضريبة الزراعيةعمىالمفركضةالسنكيةىي صمحا(6)األراضي فتحت كالتي ،(7)،
تقدي يتـ سنكيانكىيضريبة كتجبى حسباالجتياد، الدكلة(8)رىا في ليستمستحدثة كىي ،

اإلسبلميةبمصر،بؿفرضتعمىالمصرييفمنذالقدـمنذزمفالممؾسكريد،كتتابعتالدكؿ

                                                             

 .9/699يؿ،ج(تاريخمارميخائ1)

.648(قكانيفالدكاكيف،ابفمماتي،ص2)
.9،96؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ469(فتكحمصر،ابفعبدالحكـ،ص3)
.4999-1،000(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4)
.4،946،ـسابؽ(المصدرال5)
.4،968ـ؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،60(الخراج،أبييكسؼ،ص6)
،الخكارزمي،ص7) .81(مفاتيحالعمـك
.416؛األحكاـالسمطانية،أبييعمي،ص994(األحكاـالسمطانية،الماكردم،ص8)
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السكاف عمى فرضيا عمى التاريخ عبر مصر حكمت الخراج(1)التي عف الجزية كتختمؼ ،
فدخؿالناساإلسبلـفالجزيةتسقطمعاإلسبلـأماالخراجف .(2)يكيبقىحتىكا 

مصر سكاف عمى الخراج ضريبة اإلسبلمي الفتح بداية في المسممكف فرض
،فيبدايةالفتحاإلسبلميكيجرم(4)،ككانتميمةجمعالخراجمفمياـالنصارل(3)النصارل

عا القرية كانت فإف لمظمـ قرية تتعرضأم ال بحيث قرية حسبظركؼكؿ مرةتحديدىا
قميؿيقؿ كانتالقريةخربةكسكانيا ذا كا  الخراج، كمية كثرتزداد كسكانيا جيدة كمحاصيميا
عمييـمبمغالخراج،ككافمفيحددقيمةالخراجالنصارلأنفسيـحيثيجتمععرفاءكرؤساء
كأمراءككباركؿقريةكيتباحثكفبأنفسيـكيحصكاماتـعمارتومفالقرلكالقرلالتيتعرضت

.(5)لمخراب

كيتضحمفالمصادرالتاريخيةكأىمياابفعبدالحكـكالمقريزمأفضريبةالخراجالتي
تؤخذمفالمصرييفكانتتعتمدعمىعدةأمكر؛أكليما:كميةالمحاصيؿالتيتنتجيااألرض
فالزراعية،أم:تتكقؼعمىقدرةاألرضاإلنتاجية،كثانييما:عددسكافتمؾاألرض،فإذاكا

قميؿ قميؿكسكانيا كافإنتاجيا الخراج،كاذا كثريزداد لممحاصيؿكفيركسكانيا إنتاجالقرية
،كماكانتتعتمدضريبةالخراجعمىمياهالنيؿفإذاكصمتمياهالنيؿإلىستة(6)يقؿالخراج

نقصتا ألؼديناركالعكسإذا الخراجمئة زاد زادتذراعا ذا الخراجكا  زاد لمياهعشرذراعا
.(7)نقصالخراج

باثني العاصكقدر بف عمرك المقريزمأفأكؿمفجبىالخراجفياإلسبلـ كذكر
عشرألؼألؼدينار،ثـجاءعبدابفأبيالسرحكجباىافبمغخراجياأربعةعشرألؼألؼ

أكثرمفدينار،فكتبالخميفةعثمافبفعفافلعمركبفالعاصكتابانيقكؿفيو:"درتالمقحةب

                                                             

.4،679(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ1)
.994(األحكاـالسمطانية،الماكردم،ص2)
.9،91(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
مص4) فتكح ص( الحكـ، عبد ابف ـ478ر، المقريزم، كاالعتبار، المكاعظ المحاضرة،4،991؛ حسف ؛

.4/411السيكطي،ج
.9،91(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)
ص6) الحكـ، عبد ابف مصر، فتكح ـ478( المقريزم، كاالعتبار، المكاعظ المحاضرة،4،991؛ حسف ؛

.4/411السيكطي،ج
.67ف،ابفمماتي،ص(قكانيفالدكاكي7)
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بكلدىا" "أضررتـ العاص: بف عمرك عميو فرد األكؿ" جباه(1)درىا المقريزمأفما كيكضح ،
.(2)عمرككعبداىيأمكاؿالجماجـأم:الرؤكسدكفالخراج

كيتضحمماسبؽأفعبدابفأبيالسرحقدزادالخراجعمىسكافمصرمماأضر
نتاجيةأرضيـ،ككضحالم قريزمبأفالخراجبعدعمركبفالعاصكعبدابفبسكافمصركا 

أسبابمنيا: كنقصلعدة سكء كازداد قؿ كالعباسية األمكية الدكلة أمفيزمف السرح، أبي
خرابان، فأصبحت كبإصبلحيا؛ الزراعية باألرض االىتماـ كعدـ الكالة، بيف الفساد انتشار

باإلضافةإلىكثرةحركبالمسمميف.

زمأفخراجمصرلـيكفكثيرانإالفيحالتيف:األكلىزمفخبلفةاألمكمكذكرالمقري
بف زمفأحمد الثانية كالمرة الحبحاب، ابف كٌلىالخراجعبيد الممؾعندما بفعبد ىشاـ

.(3)طكلكف،كيعكذلؾإلىاىتماـالكالةباألرضالزراعيةكبإعمارىاكمسحاألرضمفجديد

اسيةتكلىأحمدبفمحمدبفالمدبرخراجمصربعدعاـمئتيفففيزمفالخبلفةالعب
كالنصارلبفرضالضرائبكضاعؼالخراج كالييكد المسمميف كاىؿ كأثقؿ لميجرة، كخمسيف
كطالبيـ الرىباف كأحصى يطمباألمكاؿ، األديرة جميع إلى كأرسؿ دينارا، دينار لكؿ كجعؿ

بيكتيـكعفالنخيؿ،كاشتدأذاهعمىالنصارلبالجزيةكالخراجعفاألرضكعفاألشجارفي
.(4)ممادفعبعضالرىبافكبطريرؾاالسكندريةإلىاليرب

محمد ا عبد أبك  الخميفة زمف العباسية الدكلة في استحدثتضرائبجديدة كما
الميدمحيثجرلكضعالخراجعمىالحكانيتكاألغناـ،كذلؾفيسنةمئةكسبعكستيفعمى

،كترلالباحثةبأفتمؾ(5)بخراجمصرفيذلؾالكقتمكسىبفمصعبالخثمعييدصاح
بؿفرضتعمىكؿحكانيت فقط، كأغناميـ حكانيتيـ النصارلأك تفرضعمى الضرائبلـ

،فيبدكأفبعضالكالةقداستبدكا(6)مصرببلاستثناءسكاءكافيممكياالنصارلأكالمسممكف
ؿكخالفكاالشريعةاإلسبلمية،فالخثمعيالذمفرضتمؾالضريبةكقدبالسمطةكأحبكاجمعالما

                                                             

ص1) الحكـ، عبد ابف مصر، فتكح ج488( النكيرم، األرب، نياية  40؛ كاالعتبار،991/ المكاعظ ؛
.4/419؛حسفالمحاضرة،السيكطي،ج4،944المقريزم،ـ

.4،977(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
.976-4،977،ـسابؽ(المصدرال3)
.9/99لمقفع،ج(تاريخالبطاركة،ابفا4)
.4،968(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ5)
.4،968،ـسابؽالمصدرال(6)
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كصفوالكندمبأنوكافأكثرالكالةبطشانفيجبايةالخراج،ككماكصفوبالمرتشي،كلـيكتًؼ
فثار المجحفةبحؽالسكاف، الخثمعيبتمؾالضرائب،بؿأصدرالعديدمفالقراراتالتعسفية

نص مف كميا مصر سكاف الجندعميو عنو كتخمى مصر نكاحي جميع في كمسمميف ارل
.(1)كقتمكه

كخمس مائتيف المتككؿعمىافرضعمىالنصارلسنة العباسي الخميفة أف كما
.(2)كثبلثيفىجريةضريبةنعمىبيكتالنصارلمقدارىاالعشرمفمنازليـ

ك مئتيف عاـ بعد المدبرصاحبخراجمصر بف محمد بف خمسيفكاستحدثأحمد
فياإلسبلـ، عمىسكافمصربغضالنظرعفديانتيـالأصؿليا لميجرةضرائبجديدة
مصر سكاف أرىقت كالتي كالمعاكف، المرافؽ ضريبة أك اليبللي بالماؿ ذلؾ بعد عرفت
عمىالسكاف،ففرضضرائبعمىالمراعيكعمىالمصايد يفرضيا كأصبحتسينةلمفبعده

كعمىمعدفال فالضرائبكانتتفرضعمىالبياراتكالمعادفكالبضائعمفالبحر، نطركف،
الكثيركالتيفرؽبيفنصرانيأكمسمـ كالصناعةكالثيابكغيرىا ،ككانتتبمغتمؾ(3)كالتجارة

الضرائبماقيمتومئةألؼدينارفيالسنةكقدكصفوالمقريزمبأنو"مفدىاةالناسكشياطيف
.(4)الكتاب"

تك عندما أسقطياكلكف مصر كالية طكلكف بف أحمد طكلكف(5)لى بف أحمد كلكف ،
قدرىا لو، النصارل يدفعيا يجبأف إلزامية ضريبة ميخايؿ االسكندرية بطريرؾ فرضعمى

النصارل عمى الضريبة تمؾ لفرض سببان المقريزم يذكر كلـ دينار، ألؼ لكف(6)عشريف ،
أ ىك الضريبة ذكرسببتمؾ المقفع بفساكيرسابف النصارلحرضأحمد الرىباف فأحد

طكلكفعمىالبطريرؾميخائييؿكأغراهبأفمعوالكثيرمفالذىبكالفضةكاألمكاؿ،ككافأحمد
رساليـإلىالشاـ،ممادفعأحمدبف بفطكلكفبحاجةلؤلمكاؿفيذلؾالكقتلتجنيدالعسكركا 

تمؾالضريبةمفالرىبافكالنصارلطكلكفإلىمطالبتوباألمكاؿ؛فاضطرالبطريرؾأفيجمع

                                                             

.07-01(كتابالكالة،الكندم،ص1)
.1،4996(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ2)
(.989-4،960،ـ،سابؽ(المصدرال3)
.4،960،ـنفسو(المصدر4)
.986-4،989(المصدرنفسو،ـ5)
.1،4991(المصدرنفسو،ـ6)
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عمييـ النصارل:(1)كفرضالديارية عمى االسكندرية بطريرؾ فرضيا التي الديارية كضريبة ،
.(2)عبارةعفصدقاتتقدربقيراطذىبتؤخذمفكؿنصرانيتدفعكؿعاـلمكنيسة

 كسميتبالمككس، تمؾالضرائب، الفاطميةجرلإعادة قامتالدكلة كعندماكعندما
كصؿصبلحالديفإلىمصرقاـبإسقاطيا،كلكفالسمطافالممؾالعزيزبفعثمافبفصبلح
الديفأعادتمؾالضرائبكزادعمييا،ككانتتمؾالضرائبالأساسليافياإلسبلـبؿكانت
تفرضعمىماحرمواإلسبلـمثؿالخمركبيكتالمزركالحشيش،ممايدؿعمىتردمكضع

ا عمىالدكلة تنفؽ الحبلؿ الجزية أمكاؿ أصبحت حتى الفترة، تمؾ في كتدىكرىا إلسبلمية
،(3)المنكرات

أيبؾ عزالديف المعز كأصبح المممككية الدكلة كقامت األيكبية الدكلة سقطت كعندما
الفائزم، صاعد بف ىبةا الديف شرؼ اسمو أسمـ_ _كقد قبطيان كزيران عٌيف لمصر سمطانان

.(4)ديدةعمىالتجاركأصحابالعقاراتسميتبحقكؽكمعامبلتففرضضرائبج

كعندماتكلىقطزسمطافمصرفرضضرائبجديدةعمىالمصرييف،ككافدافعومف
كراءذلؾقتاؿالمغكؿ،لكفعندماتكلىبيبرسحكـمصرأسقطالكثيرمفالضرائبكخاصة

مثؿ: فياإلسبلـ، المحرمة كالحشيشكبيكتالمزرتمؾالتيفرضتعمىالبضائع الخمكر
.(5)كالبغاء،كأزاؿكؿالضرائبالتيكانتتفرضعمىالمنكرات

كذكرالمقريزمأفالسمطافالمممككيالمنصكرسيؼالديفقبلككفأبطؿالضريبةالتي
كانتتفرضعمىالنصارلككافمقدارىادينارا،كتمؾالضريبةغيرضريبةالجزيةالتيكانت

كلـيذكرالمقريزممىفالذمفرضىذاالدينارعمىالنصارلكفيأمزمفكسببتؤخذمنيـ
كثرة مف عانكا اإلسبلمية الدكلة فترات بعض في النصارل أف عمى يدؿ مما فرضيا

.(6)الضرائب

                                                             

.16-9/18(تاريخالبطاركة،ابفالمقفع،ج1)
.74-9/79،جسابؽ(المصدرال2)
.986-4،989(المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ3)
.4،986؛المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ4/949(نزىةاألناـفيتاريخاإلسبلـ،ابفدقماؽ،ج4)
.4،981تبار،المقريزم،ـ(المكاعظكاالع5)
.4،987،ـسابؽ(المصدرال6)
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النصارلزمفالسمطافالكامؿ كمافرضالمسممكفضريبةالخمسعمىتجارالرـك
ىؿالذمةكمفضمنيـالنصارلضرائبمستحدثةعمىمابفالعادؿاأليكبي،كفرضعمىأ

.(1)يستكردكنوكيصدركنومفبضائعكخاصةفياإلسكندريةكاخميـكمصردكفبقيةالمناطؽ

عمى فرضت التي الضرائب مف الكثير ىناؾ أف عامر فاطمة الباحثة ذكرت كما
 أكراؽ خبلؿ مف عمييا عثر بؿ المؤرخيف كتب في ترد كلـ ضريبةالنصارل مثؿ: البردم

.(2)الثبلثيةتدفعنقداكالمعاتيدتدفعمعينةمفالمبفكالعسؿ

يتضحمماسبؽأفالنصارلمثميـمثؿبقيةالمجتمعالمصرم،تعرضكالضغكطات
المتعاقبةعمىمصركأفتمؾالضرائبتذبذبكضعيا كفرضضرائبمفالدكؿاإلسبلمية

فاءكالظركؼالتيتمربياالدكلة.حسبكضعالدكلةككضعالكالةكالخم
 

                                                             

.908-4،906المكاعظكاالعتبار،المقريزم،ـ(1)
.91(تاريخأىؿالذمة،عمر،ص2)
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 الخاتمة:
لمنصارلفيمصرمفخبلؿكتابالمكاعظ بعداالنتياءمفدراسةاألحكاؿالعامة

كاالعتبارلممقريزم،تكصمتالباحثةإلىالعديدمفالنتائجكالتكصيات.

 أواًل: النتائج
 جغرافيةكممكسكعةتاريخيةلممقريز(المكاعظكاالعتبارفيذكرالخططكاآلثار)يعدكتاب

لمباحثيفكالميتميفبتاريخاقتصاديةكاجتماعيةكسياسيةمتكاممة،فيكقدـصكرةكاضحةك
التيتخصمصركالدراساتاألبحاثمفبالعديدالقياـعمىمصركحضارتياتساعدىـ

منتصؼمكضكعاتفي كحتى اإلسبلمي الفتح منذ الممتدة الفترة في كخاصة مختمفة،
 لقرفالتاسعىجرم.ا

 عمىأساسالمكاف قائمان فيتصنيؼكتابو كاضحان المقريزممنيجا  قدـ،استخدـ فيك
طبقان التاريخية كالمكضكعات كتابملاألحداث أساسو عمى قاـ الذم المكاني ترتيب

اتبعالخطط) أنو كخاصة التاريخ، في إنجازاتو أعظـ مف _الخطط_ كتابو يعد لذلؾ ،)
تخت نظاـطريقة اتبعكا ممف سبقكه المذيف كالمؤرخيف عصره، مؤرخي معظـ عف مؼ

 الحكلياتفيذكراألحداثالتاريخية.

 بالدقةكالشمكؿكالتنظيـكالحياديةكالمكضكعية(الخطط)اتسـمنيجالمقريزمفيكتابو
 كتحميؿاألحداثكنقدىاكمعرفةأسبابياكنتائجاكتصحيحمابيامفأخطاء.

 بيفالنقؿمفالمصادرالمكتكبة(الخطط)صادرالمقريزمفيكتابوتميزتم بالتنكعما
 المختمفةفيمكضكعاتيا،كالمشاىدةكالمعاينةكالركايةالشفكية.

 الظمـ مف الصابئيف الركماف أباطرة معظـ حكـ ظؿ في مصر في النصارل عانى
طرةالركمافأساليببشعةإلبادةبسببمعتقداتيـالدينية،فاستخدـأبا؛كاالضطيادكاإلبادة

جبارىـعمىترؾدينيـ.  النصارلكالقضاءعمييـكا 

 بسببمذىبيـ؛تعرضالنصارللبلضطيادالدينيكالتفرقةالعنصريةفيالعصرالبيزنطي
الكثيرمفالنصارل؛الدينيالمخالؼلمذىباإلمبراطكر ترؾإلىكدفعذلؾاالضطياد

بمعتقداتوالدينيةاضطرإلىمفبقيمتمسكانك،ىباإلمبراطكريةمذالدينيكاتباعمذىبيـب
 الفرارإلىاألديرةفيالصحارلكاألماكفالنائية.
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 مصر لنصارل النجاة طكؽ بمثابة لمصر اإلسبلمي الفتح نيراف؛كاف مف لتخميصيـ
ليـ البيزنطي بضرائبو،االضطياد الذمأرىقيـ االستعمار مف تكنيبخيرا،كإلنقاذىـ
 ببلدىـكسمبأمكاليـ.

 مفاألحاديثالنبكيةاحتـر األقباطمنيـحيثكردتالعديد كخاصة النصارل، اإلسبلـ
أثناءالفتحالمسممكفالتيتحثالمسمميفعمىاحتراـاألقباطكاإلحسافإلييـ،لذلؾأحسف

 ـ.اإلسبلميكبعدهلمنصارل،كمنحكىـاألمافعمىأنفسيـكأمكاليـكدكرعبادتي

 كقؼالنصارلاألقباطمنذالمحظةاألكلىلمفتحاإلسبلميإلىجانبالمسمميفكدعمكىـ
،كساىمكاكبدكركبيرفيبناءأكؿعاصمةلممسمميففيمصر بالماؿكالعتادضدالرـك

 كىيالفسطاط.

 كانتمعاممةالمسمميفلنصارلمصرفيبدايةالفتحقائمةعمىمبدأالعدالةكالمساكاةفمـ
يميزكابيفطكائؼالنصارل،كلـيحاكلكااستغبلؿالخبلفاتالدينيةكالمذىبيةكاالختبلفات
منح تمامان العكس بؿ مصالحيـ، لخدمة الخاصكتكظيفيا لصالحيـ بينيـ االجتماعية
المسمميففيالبدايةالنصارلحقكقيـكاممة؛كذلؾساىـفياستقرارأكضاعمصرفي

 ي.بدايةالفتحاإلسبلم

 ترتبعمىمعاممةالمسمميفالحسنةلمنصارلفيبدايةالفتحاإلسبلمياعتناؽالكثيرمف
 النصارلاإلسبلـكترؾديانتيـالنصرانية.

 النصارلالعديدمفالكظائؼالعمياكاليامةفيمصرفيالعصراإلسبلمي،فعينكا تقمد
 دكاكيف، كرؤساء ككسطاء المسمميفكزراء الخمفاء قبؿ لعبكامف الحياةفيىاماندكرانك

منذاإلسبلمية،الدكلةفيالسياسية مراحؿكعبراإلسبلميلمفتحاألكلىالمحظةكذلؾ
 اإلسبلمية.الدكلةتطكر

 يرجعالفضؿلمنصارلفيإنشاءأكؿأسطكؿإسبلميفيمصر،كماساىمكافيإنشاء
ؾبسببخبرتيـكبراعتيـفيأساطيؿبحريةفيمناطؽمتفرقةمفالعالـاإلسبلميكذل

 ذلؾالمجاؿ.

 لتحقيؽمصالح اإلسبلمية فيالدكلة النصارلمناصبيـ استغؿبعضالكزراءكالكسطاء
حداثاالضطراباتكالفتففيمصرمفخبلؿنصبالمكائدكالدسائس، شخصيةليـ،كا 

الم عمى كاالضطياد الظمـ كممارسة المسمميف، عمى كالكالة الخمفاء سمميف،لتحريض
 كاالستعبلءعمييـ.



331 

 األمكم العصر في المسمميف بعضالكالة قبؿ مف كاالضطياد لمظمـ تعرضالنصارل
 كالعباسي؛بسببالضرائبالباىظةالتيفرضتعمييـكقسكةالجباةفيتحصيميا.

 السيئةلمصرفي فرضالضرائبالباىظةعمىالنصارلفيظؿاألكضاعاالقتصادية
ء؛أدلإلىاشتعاؿالثكراتفينكاحيمتفرقةمفمصر،كلـتقتصرتمؾزمفبعضالخمفا

كالتي الثكرات، تمؾ في معيـ المسمميف اشترؾ النصارلبؿ الثكراتكاالنتفاضاتعمى
 غالبانماانتيتبالقمع.

 لكفاليعاقبة تعددتالطكائؼالدينيةلمنصارلفيمصرمفيعاقبةكممكانيةكنسطكرية،
يةالعظميمفمجمؿالسكافالنصارلفيمصر،ككانكاعمىخبلؼدينيمعشكمكاالغالب

الممكانية،انعكسذلؾالخبلؼعمىالمؤسسةالدينيةلمنصارلفاحدثفييابعضالفكضى
 كعرضبطاركتيالممخاطربسببكشاياتاألساقفةكالقساكسةضدىـعندالمسمميف.

 المسممكفبطريرؾاإلسكندريةكلـيتدخ ليـحريةاحتـر فيتعينوأكميامو،بؿترككا مكا
التيكانتفي قميؿمفالكالة،ك القياـبمياميـباستثناءبعضالتدخبلتمفقبؿعدد

 الغالبلصالحالنصارل.

 البطريرؾمفقبؿالكالة تذبذبتأحكاؿالبطاركةفيمصربعدالعيدالراشدمفتارةيحتـر
خضعلعدةعكامؿمثؿالظركؼالسياسيةالتيخضعتكالخمفاء،كتارةيتـإىانتوكذلؾ

إلىأفكشاياتالنصارلعمى باإلضافة مصر، الذيفحكمكا الكالة كطبيعة مصر، ليا
 بعضيـلعبتدكرانىامانفيتردمأحكاؿالبطاركةفيبعضالفترات.

 فيإعادةحظيتدكرالعبادةالنصرانيةباحتراـالفاتحيفالمسمميففترككاالحريةلمنصارل
إعمارىاكبناءدكرعبادةجديدةليـ،كلكفحدكثبعضاالضطراباتالسياسية،كظيكر
بعضالخمفاءكالكالةالمتشدديف،باإلضافةإلىكشاياتالنصارلكالخبلفاتالطائفيةبينيـ
الذيف النصارل المكظفيف كاستبداد كظمـ اإلسبلمية، الدكلة في القبلقؿ بعض كحدكث

االستيبلءعمىمناصبكبيرةلممسمميف؛عرضدكرالعبادةلكثيرمفالسمبتمكنكامف
 كالنيبكاليدـ.

 تمكفالنصارلمفممارسةشعائرىـالدينيةفيمصربكؿحريةدكفاعتراضمفقبؿ
 المسمميف،كماقامكاببناءالعديدمفدكرالعبادةالخاصةبيـ.

 لنصارلمصرحيثأنقذىـمفاالضطيادكافالفتحاإلسبلميلمصريشكؿفارقاندينيان
التيصادرىا فعادتدكرالعبادة البيزنطيكفضدىـ، الدينيالبيزنطيالذمكافيمارسو
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البيزنطيكفليـ،كتمكفالبطاركةمفالقياـبمياميـبكؿحريةعمىعكسماكانكايعانكه
المؤرخيفالنصارلمفالنصارلالبيزنطييفمفقتؿكنفيكظمـكاضطياد،كذلؾبشيادة

 أنفسيـ.

 الحكـ خبلؿ الفترات بعض في كاإلدارم المالي الفساد مف المصرية الكنيسة عانت
كذلؾ المسمميف؛ عند عمىبعضيـ فكثرتكشاياتالرىبافكاألساقفة اإلسبلميلمصر،

 ساىـفيتردمأحكاؿالنصارلاالجتماعيةكالسياسيةكاالقتصادية.

 كماسيانىامانفيالعبلقاتالخارجيةلمدكلةاإلسبلميةفيمصرحيثلعبالبطاركةدكرادبم
ساىـالبطاركةفيحؿبعضمشكبلتمصرمعمفيجاكرىامفالدكؿالنصرانية،فقد

 تمكنكامفمعالجةأزمةالمياهالتيكادتأفتسببفيحدكثمجاعاتفيمصر.

 لمفتحامنذالمصرمالمجتمعباحتراـالنصرانيةالمرأةحظيت األكلى اإلسبلمي،لمحظة
الخميفةمنحفقدككافذلؾاالحتراـحاضرانبقكةفيعيكدكمكاثيؽالمسمميفمعالنصارل،

المرأةتعيشأفبنكدهأىـمفكافعيدانالنصارلالمقدسبيتفتحعندالخطاببفعمر
 كأمكاليـ.كنسائيـأنفسيـعمىاألمافمنحيـحيثمجتمعيا،فيأماففيالنصرانية

 احتفؿالنصارلبأعيادىـكمناسباتيـالدينيةكمارسكاحياتيـاالجتماعيةبكؿحريةفيظؿ
الحكـاإلسبلمي،باستثناءبعضالفتراتالتيتقمدفيياالحكـخمفاءمستبديففرضكاعمى

 النصارلقيكداناجتماعيةصارمةحدتمفحريتيـكقيدتحياتيـاالجتماعية.

 لقيكداالجتماعيةالتيفرضتعمىالنصارلفيىجرةالعديدمفالنصارلساىمتبعضا
مفمصر،كماأنياساىمتفيدخكؿكثيرمفالنصارلفياإلسبلـلمتخمصمفتمؾ

 القيكدخاصةتمؾالتيفرضتزمفالحاكـ.

 حيثكخارجيا،مصرداخؿالعربيالمجتمعفيعمرانيةنيضةإحداثفيالنصارلساىـ
بداعيـلنصارلاخبرة باالستعانةكالكالةالخمفاءمفالعديددفعالعمارةاليندسةمجاؿفيكا 
.كالمدفكالقصكرالمساجدمفالعديدكتعميرلبناءبيـ

 األطباءمفالعديدبرزحيثالطبالعمـكتمؾكأىـالعمـكمفالعديدفيالنصارلبرع
 .بالطببراعتيـبسببكالخمفاءالكالةمفتقربكاالذيف

 ،مارسالنصارلأنشطةاقتصاديةمتنكعةمفتجارةكزراعةكصناعةكبرعكافيياكتميزكا
 فاستعافبيـالمسممكف؛لبلستفادةمفخبراتيـفيمناطؽمتفرقةمفالدكلةاإلسبلمية.
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 التوصيات:ثانيًا: 

  المقريزمككالباحثيجرمأف الدراساتحكؿ مف العديد ف كخاصة امؤلفاتو لمكاعظكتابو
يحتكيومفمعمكماتتاريخي؛كاالعتبار الباحثيفةلما تفيد كاجتماعيةكسياسية اقتصادية

 كتساىـفيفيـكاقعمصرفيالعصرالكسيط.

 الباحث ييتـ كالبيزنطيكأف الركماني العصر في مصر في النصارل أحكاؿ بدراسة ،ف
تعرضلوالنصارلعمىأيدمالدينيكالسياسيكالتميزالعنصرمالذماالضطيادبرازا ك

 الركمافكالبيزنطييف.

 االىتماـبدراسةاألحكاؿالسياسيةلمنصارلفيالدكلةاإلسبلمية،كأثرىاعمىسياسةالدكلة
 اإلسبلميةالداخميةكالخارجية.

 الدكلة عمى مصر في النصارل كثكرات انتفاضات أسباب حكؿ أبحاث إجراء ضركرة
 ءكالكالةمنيا،كالنتائجالتيترتبتعمييا.اإلسبلمية،كمكقؼالخمفا

 كازدىارىا كأسبابتطكرىا النصرانية العبادة دكر دراساتكأبحاثحكؿ بإعداد االىتماـ
 كأسبابانييارىاكانحطاطيافيالعصراإلسبلمي.

 تسميطالضكءحكؿدكرالبطاركةالنصارلفيالعبلقاتالخارجيةلمدكلةاإلسبلميةكأثرىا
 الدكلةاإلسبلمية.عمى

 في كدكرىا اإلسبلمي، المجتمع في النصرانية المرأة أحكاؿ دراسة عمى الضكء تسمط
 المجتمعكأثرىا.

 ضركرةاالىتماـبالمصادرالتاريخيةالمتنكعة،كعدـالتركيزعمىكتبالتاريخبؿيجب
 تسميطالضكءكاالىتماـبالمراسبلتكأكراؽالبردمكمصدرتاريخيميـ.
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم أواًل: 

 االنجيلثانيًا: 

 المراجع العربية المصادر و : ثالثاً 

،عميبفمحمدالتغمبي،سيؼالديفاآلمدم،تحقيؽ:أبكاراألفكارفيأصكؿالديف -4
.ـ9،9991أحمدالميدم،القاىرة،دارالكتبكالكثائؽالقكمية،ط

الخمفاء -9 الفاطمييف األئمة بأخبار الحنفا المقريزم،اتعاظ عمي بف أحمد الديف تقي ،
 ـ.9،4007تحقيؽ:جماؿالشياؿ،مصر،كزارةاألكقاؼ،ط

،زكريابفمحمدبفمحمكدالقزكيني،بيركت،دارالصادر،آثارالببلدكأخبارالعباد -6
)د.ط(.

دبفأحمدالمقدسيالبشارم،القاىرة،مطبعة،محمأحسفالتقاسيـفيمعرفةاألقاليـ -1
 ـ.6،4004مدبكلي،ط

،محمدبفالحسيفابفالفراءاليعمي،بيركت،دارالكتبالعممية،األحكاـالسمطانية -1
 ـ.9،9999ط

،عميبفمحمدالبغدادمالشييربالماكردم،القاىرة،دارالحديث،األحكاـالسمطانية -7
 ـ.9997)د.ط(،

،محمدبفأبيبكربفأيكبابفقيـالجكزية،تحقيؽ:يكسؼبفالذمةأحكاـأىؿ -6
 ـ.4،4006أحمدالبكرم،كآخركف،الدماـ،رمادللمنشر،ط

،4،جافمكريسفييو،بيركت،دارالمشرؽ،طأحكاؿالنصارلفيخبلفةبنيعباس -8
 ـ.4009

الطكاؿ -0 عااألخبار المنعـ عبد تحقيؽ: الدينكرم، داكد بف أحمد  دار، القاىرة، مر،
ـ.4،4079إحياءالكتبالعربي،ط

دارالكتبالعممية،إخبارالعمماءبأخبارالحكماء -49 ،عميبفيكسؼالقفطي،بيركت،
 ـ.4،9991ط
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،محمدبفعبدابفاألزرؽاألزرقي،تحقيؽ:أخبارمكةكماجاءفييامفاألثار -44
 ط(.رشدمممحس،بيركت،داراألندلسلمنشر،)د.

،محمدبفعميبفحمادأبكعبدا،تحقيؽ:التياميأخبارممكؾبنيعبيدكسيرتيـ -49
ـ.4084نقرة،كآخركف،القاىرة،دارالصحكة،

،محمدكامؿالفقي،القاىرة،المطبعةالمنيريةاألزىركأثرهفيالنيضةاألدبيةالحديثة -46
 ـ.4،4017باألزىرالشريؼ،ط

،كاتبمراكشي،بغداد،دارالشؤكفالثقافية،)د.ط(،مصاراالستبصارفيعجائباأل -41
 ـ.4087

،عميالخربكطمي،القاىرة،المجمساألعمىلمشؤكفاإلسبلمية،)د.اإلسبلـكأىؿالذمة -41
 ـ.4070ط(

،عميبفأبيبكربفعمياليركم،القاىرة،مكتبةالثقافةاإلشاراتإلىمعرفةالزيارات -47
 ـ.4،9996الدينية،ط

الكزارةا -46 ناؿ مف إلى الصيرفي،إلشارة بابف المشيكر سميماف بف منجب بف عمي ،
 ـ.4066تحقيؽ:عبدامخمص،القاىرة،المعيدالعمميالفرنسي،)د.ط(،

الٌشمائؿ، -48 فيـ إلى الكسائؿ أحمدأشرؼ المحقؽ: تحقيؽ: الييتمي، محمد بف أحمد
 ـ.4،4008المزيدم،بيركت،دارالكتبالعممية،ط

،إدكاردجيبكف،ترجمة:محمدسالـ،مصر،اضمحبلؿاإلمبراطكريةالركمانيةكسقكطيا -40
 ـ.9،4006الييئةالمصريةلمكتاب،ط

،محمدبفاإلعبلـبمافيديفالنصارلمفالفسادكاألكىاـكا ظيارمحاسفاإلسبلـ -99
القاىر السقا، أحمد تحقيؽ: القرطبي، الديف شمس الخزرجي األنصارم دارأحمد ة،

 التراثالعربي،)د.ط(.

،41،خيرالديفبفمحمكدالزركميالدمشقي،بيركت،دارالعمـلممبلييف،طاألعبلـ -94
 ـ.9999

التاريخ -99 ذـ لمف بالتكبيخ الرحمفاألعبلف عبد بف محمد الخير أبك الديف شمس ،
نا،د.ط،السخاكم،تحقيؽ:تحقيؽ:محمدعثمافالخشت،القاىرة،طبعةمكتبةابفسي

 ـ.4080
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،صبلحالديفخميؿبفأيبؾالصفدم،تحقيؽ:عميأبكأعيافالعصركأعكافالنصر -96
 ـ.4،4008زيد،كآخركف،بيركت،دارالفكرالمعاصر،ط

بكشؼالغمة -91 األمة فرحات،إغاثة كـر تحقيؽ: بفعميالمقريزم، تقيالديفأحمد ،
ـ.4،9996ماعية،طمصر،عيفلمدارساتكالبحكثاإلنسانيةكاالجت

،عبدالمطيؼبفاإلفادةكاالعتبارفياألمكرالمشاىدةكالحكادثالمعاينةبأرضمصر -91
 ـ.4،4869يكسؼالبغدادم،مصر،مطبعةكادمالنيؿ،ط

97-  عاـ إلى العربي الفتح منذ كمسممكف مؤسسةـ4099أقباط القاىرة، تاجر، جاؾ ،
ـ.9949ىنداكملمتعميـكالثقافة،)د.ط(،

مكاف -96 فيكؿ المشيكرة المدائف فيذكر المرجاف المنجـ،آكاـ الحسيف بف إسحاؽ ،
 ـ.4،4088بيركت،عالـالكتب،ط

ا -98 مفمغازمرسكؿ تضمنو بما الخمفاء-االكتفاء كالثبلثة كسمـ اعميو ،صمى
ـ.4،9999سميمافبفمكسىالكبلعيالحميرم،بيركت،دارالكتبالعممية،ط

،عمياؿفيرفعاالرتيابعفالمؤتمؼكالمختمؼفياألسماءكالكنىكاألنساباإلكم -90
 ـ.4،4009بفىبةابفجعفربفماككال،بيركت،دارالكتبالعممية،ط

،عياضبفمكسىاليحصبيالسبتي،اإللماعإلىمعرفةأصكؿالركايةكتقييدالسماع -69
ـ.4،4069،طتحقيؽ:السيدأحمدصقر،القاىرة،دارالتراث

األمكنة -64 مف مسماه كافترؽ لفظو اتفؽ ما أك ،األماكف الحازمي مكسى بف محمد ،
 ـ.4001تحقيؽ:حمدالجاسر،الرياض،داراليمامةلمبحثكالترجمةكالنشر،

،أحمدبفعميالمقريزم،إمتاعاألسماعبمالمنبيمفاألحكاؿكاألمكاؿكالحفدةكالمتاع -69
ـ.4،4000سي،بيركت،دارالكتبالعممية،طتحقيؽ:محمدالنمي

،محمدبفعميبفخماركيوبفطكلكفالحنفي،تحقيؽ:إنباءاألمراءبأنباءالكزراء -66
ـ.4،4008ميٌناحمدالميٌنا،بيركت،دارالبشائراإلسبلمية،ط

،أبكالفضؿأحمدبفعميبفحجرالعسقبلني،تحقيؽ:حسفإنباءالغمربأبناءالعمر -61
اإلسبلمي، التراث إحياء لجنة ، اإلسبلمية لمشئكف المجمساألعمى القاىرة، حبشي،

 ـ.4070القاىرة،د.ط،
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كجغرافيتيا -61 مصر تاريخ في األمصار عقد لكاسطة بفاالنتصار محمد بف إبراىيـ ،
كالتكزيع لمطباعة التجارم المكتب بيركت، دقماؽ، بابف المعركؼ العبلئي، أيدمر

 ط(.كالنشر،)د.

بيركت،أنساباألشراؼ -67 تحقيؽ:سييؿزكار،كآخركف، ذيرم، أحمدبفيحيىالبىبلى ،
 ـ.4،4007دارالفكر،ط

المعممي،األنساب -66 الرحمف عبد تحقيؽ: ، السمعاني التميمي محمد بف الكريـ عبد ،
ـ.4،4079كآخركف،حيدرآباد،مجمسدائرةالمعارؼالعثمانية،حيدرآباد،ط

،سبلـمحمكد،القاىرة،الييئةالمصريةمةفيمصرفيالعصرالفاطمياألكؿأىؿالذ -68
 ـ.4001العامةلمكتاب،)د.ط(،

،تقيالديفأحمدبفعميالمقريزم،تحقيؽ:سمطافالمسمار،األكزافكاألكياؿالشرعية -60
 ـ.4،4086بيركت،دارالبشائراإلسبلمية،ط

البغدادم -19 لمخطيب عمالبخبلء بف أحمد ط، ، حـز ابف دار ـ(، )د. البغدادم، ،4ي
ـ.9999

 ،المطيربفطاىرالمقدسي،بكرسعيد،مكتبةالثقافةالدينية،)د.ط(.البدءكالتاريخ -14

كالنياية -19 عميشيرم،البداية تحقيؽ: إسماعيؿبفعمربفكثيرالقرشيالدمشقي، ،
 ـ.4،4088)د.ـ(،دارإحياءالتراثالعربي،ط

الزى -16 الدىكربدائع كقائع في محمدكر تحقيؽ: الحنفي، إياس بف أحمد بف محمد ،
 ـ.4،4061مصطفى،فيسبادف،فرانزشتاينر،ط

،محمدبفعمياألصبحياألندلسي،ابفاألزرؽ،تحقيؽ:بدائعالسمؾفيطبائعالممؾ -11
 .4عميالنشار،العراؽ،كزارةاإلعبلـ،ط

،محمدبفعميالشككانياليمني،بيركت،عالبدرالطالعبمحاسفمفبعدالقرفالساب -11
 دارالمعرفة،د.ط.

49،زكيمحمدحسف،تاريخاالطبلع:بعضالتأثيراتالقبطيةفيالفنكفاإلسبلمية -17
 .https://coptic-treasures.comـ،المكقع:4066فبراير

https://coptic-treasures.com/
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المغك -16 طبقات في الكعاة كالنحاةبغية الديفييف جبلؿ بكر أبي بف الرحمف عبد ،
 السيكطي،تحقيؽ:محمدإبراىيـ،بيركت،المكتبةالعصرية،د.ط.

يكسؼالبمداف -18 تحقيؽ: الفقيو، المعركؼبابف اليمداني إسحاؽ بف محمد بف أحمد ،
 ـ.4،4007اليادم،بيركت،عالـالكتب،ط

كالمغرب -10 األندلس أخبار في المغرب البياف ليفي، تحقيؽ: المراكشي، عذارم ابف
ـ.6،4086بركفنساؿ،بيركت،دارالثقافة،ط

األعراب -19 مف بأرضمصر عما كاإلعراب تحقيؽ:البياف المقريزم، عمي بف أحمد ،
 ـ.4،4816فردنادكاسطكففيمد،جكتنجفألمانيا،ط

دكني،تحقيؽ:محمد،أبكالفداءزيفالديفأبكالعدؿقاسـبفقيطميكبغاالسكتاجالتراجـ -14
 ـ.4،4009يكسؼ،دمشؽ،دارالقمـ،ط

،محٌمدبفمحٌمدالحسيني،مرتضىالزَّبيدم،بيركت،تاجالعركسمفجكاىرالقامكس -19
 ـ.4،4001دارالفكر،ط

بفالميذب،بيركت،مطبعةاآلباءتاريخابفالراىب -16 ،أبيشاكربطرسبفأبيالكـر
 ـ.4096اليسكعييف،

،عمربفمظفرابفأبيالفكارسابفالكردم،بيركت،دارالكتبكردمتاريخابفال -11
ـ.4،4007العممية،ط

يكنسالمصرم -11 ابف دارتاريخ بيركت، يكنسالصدفي، بف أحمد بف الرحمف عبد ،
ـ.4،9994الكتبالعممية،ط

فيالقرف -17 تاريخالكنائسكاألديرة المكاـر أبك البحرم49تاريخ ا،بالكجو بفسعد
،مصر،النعاـلمطباعة،)د.ط(. جرجسبفمسعكدأبكالمكاـر

،أغناطيكسيكليانكفتشكراتشككفسكي،)ترجمة:صبلحىاشـ(،تاريخاألدبالجغرافي -16
 ـ.4076القاىرة،اإلدارةالثقافيةفيجامعةالدكؿالعربية،د.ط،

محمدبفأحمدبف،شمسالديفأبكعبداتاريخاإلسبلـككفياتالمشاىيركاألعبلـ -18
 ـ.9،4006قىاٍيمازالذىبي،تحقيؽ:عمرالتدمرم،بيركت،دارالكتابالعربي،ط

 ـ.4099،أ.ؿ.بتشر،القاىرة،مطبعةمصر،)د.ط(،تاريخاألمةالقبطيةككنيستيا -10
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،يعقكبنخمةركفيمو،مصر،مؤسسةمارمرقسلدراساتالتاريختاريخاألمةالقبطية -79
 ـ.9،9999القبطي،ط

كالممكؾ -74 األمـ طتاريخ العممية، الكتب دار بيركت، الطبرم، جرير بف محمد ،4،
ـ.4086

،يحيىبفسعيدبفيحيىاألنطاكي،تحقيؽ:عمرتدمرم،طرابمس،تاريخاألنطاکي -79
 ـ.4009جركسبرس،)د.ط(،

البطاركة -76 تاريخ نكر، أـ السيدة الست دير  الجيزة، فكة، أسقؼ يكساب أنبا مكتبة،
 ـ.9999المحبة،

 ،ساكيرسبفالمقفع،القاىرة،دارالنعاـلمطباعة،)د.ط(،)د.ت(.تاريخالبطاركة -71

أنفسالنفيس -71 الخميسفيأحكاؿ بىٍكرم،تاريخ الدِّيار الحسف بف حسيفبفمحمد ،
 بيركت،دارصادر،)د.ط(.

.بيركت،دارالمشرؽ،،جماؿالديفابفعبرم،)ترجمة:إسحؽأرممة(تاريخالزماف -77
 ـ.4087)د.ط(،

 ـ.4،9947،باسيميكسالمقارم،القاىرة،دارمجمةمرقس،طتاريخالكنيسةالقبطية -76

كالتصديؽ -78 التحقيؽ عمى المجمكع بيركت،التاريخ البطريؽ، ابف سعيد افتيشيكس ،
 ـ.4،4091مطبعةاآلباءاليسكعييف،ط

الشرقية -70 عزيزسكلايرعتاريخالمسيحية المجمس، القاىرة، إسحاؽعبيد، ترجمة: طية،
 ـ.4،9991األعمىلمثقافة،ط

اليعقكبي -69 ليدف،تاريخ العباسيالمعركؼباليعقكبي، أبييعقكببفجعفر بف أحمد ،
 ـ.4886مطبعةبريؿ،

،تاريخأىؿالذمةفيمصراإلسبلميةمنذالفتحاإلسبلميإلىنيايةالعصرالفاطمي -64
ـ.9999القاىرة،الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،)د.ط(،فاطمةمصطفىعامر،

دارتاريخبغداد -69 بيركت، بشارمعركؼ، تحقيؽ: بفعميالخطيبالبغدادم، أحمد ،
 ـ.4،9999الغرباإلسبلمي،كط
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خياط -66 بف خميفة تاريخ أكـر تحقيؽ: البصرم، العصفرم الشيباني خياط بف خميفة ،
 ـ.9،4066الة،طضياءالعمرم،بيركت،مؤسسةالرس

سييؿزكار،تاريخدمشؽ -61 تحقيؽ: بفعميالمعركؼبابفالقبلنسي، بفأسد حمزة ،
 ـ.4،4086دمشؽ،دارحسافلمطباعةكالنشر،ط

العمركم،تاريخدمشؽ -61 بف رك تحقيؽ: ، اابفعساكر الحسفبفىبة عميبف ،
ـ.4،4001بيركت،دارالفكرلمطباعة،ط

القد -67 سيناء كجغرافيتياتاريخ كالحديث طيـ الجميؿ، دار بيركت، شقير، بؾ نـك ،4،
 ـ.4004

،مارميخائيؿالسرياني،)ترجمة:مارغريغكريكستاريخمارميخائيؿالسريانيالكبير -66
 ـ.4007شمعكف(.حمب،متركبكليت،)د.ط(،

قيؽ،غريغكريكسابفأىركفأبكالفرجالمعركؼبابفالعبرم،تحتاريخمختصرالدكؿ -68
ـ.6،4009أنطكفاليسكعي،بيركت،دارالشرؽ،ط

مفاألماثؿ -60 كتسميةمفحميا ،عميبفالحسفابفتاريخمدينةدمشؽكذكرفضميا
ـ.4001ىبةاالشافعي،تحقيؽ:عمرالعمرم،بيركت،دارالفكر،)د.ط(،

النقيكسي -89 النقيتاريخمصرليكحنا كسي،)ترجمة:،رؤيةقبطيةلمفتحاإلسبلمي،يكحنا
)د.ط(، كاالجتماعية، اإلنسانية كالبحكث لمدراسات عيف القاىرة، الجميؿ(، عبد عمر

 ـ.9996

،شمسالديفأبكالخيرمحمدبفعبدالرحمفالسخاكم،التبرالمسبكؾفيذيؿالممكؾ -84
 ـ.9999تحقيؽ:نجكلكامؿ،كآخركف،القاىرة،دارالكتبكالكثائؽالقكمية،د.ط،

كاألعبلؽالتبصرة -89 الرفيعة األمتعة مف البمداف في يستظرؼ ما كصؼ في بالتجارة
،عمركبفبحرالكنانيالشييربالجاحظ،حسفعبدالكىابالنفيسةكالجكاىرالثمينة

ـ.6،4001التكنسي،القاىرة،مكتبةالخانجي،ط

الدقائؽ -86 كنز شرح الحقائؽ القاتبييف الزيمعي، الديف فخر عمي بف عثماف ىرة،،
ـ.4،4807المطبعةالكبرلاألميرية،ط

كتعاقباليمـ -81 إمامي،تجارباألمـ القاسـ أبك  تحقيؽ: مسككيو، بفمحمد أحمد  ،
ـ.9،9999طيراف،سركش،ط
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،تقيالديفأحمدبفعميالمقريزم،الرياض،مكتبةالممؾفيدتجريدالتكحيدالمفيد -81
 ـ.4،9944الكطنية،ط

،محمدالطاىربفمحمدبفبفعاشكرالمعركؼبتفسيرابفعاشكرالتحريركالتنكير -87
 ـ.4،9999التكنسي،بيركت،مؤسسةالتاريخالعربي،ط

،داككدبفالمعركؼتذكرةأكلىاأللبابكالجامعلمعجبالعجابتذكرةداككداألنطاكي -86
)د الكتبالعممية، دار  بيركت، شمسالديف، أحمد تحقيؽ: األنطاكي، ط(،عمر .

ـ.4064

،عميبفمحمدالجرجاني،تحقيؽ:جماعةمفالعمماء،بيركت،دارالكتبالتعريفات -88
 ـ.4،4086العممية،ط

،منصكربفمحمدالمركزلالسمعاني،تحقيؽ:ياسرإبراىيـ،كآخركف،تفسيرالقرآف -80
 ـ.4006،الرياض،4ط

المكطأ -09 تحقيؽ:تفسير القنازعي، الرحمفبفمركاف عبد دار،  قطر، عامرصبرم،
ـ.4،9998النكادر،ط

،رينيارتبيترآفديكًزم،)ترجمة:محمدالنعيمي(،العراؽ،كزارةتكممةالمعاجـالعربية -04
 ـ.4،4060الثقافةكاإلعبلـ،ط

تمخيصالدالئؿ -09 في األكائؿ الباقبلنيتمييد بكر أبك محمد، بف الطيب بف محمد ،
 ـ.4،4086يدر،لبناف،مؤسسةالكتبالثقافية،طالمالكي،تحقيؽ:عمادالديفح

كاإلشراؼ -06 دارالتنبيو القاىرة، المسعكدم، عمى بف الحسيف بف عمى الحسف أبك  ،
الصاكم،)د.ط(.

كالمغات -01 الكتبتيذيباألسماء دار بيركت، بفشرؼالنككم، يحيى الديف محيي ،
 العممية،)د.ط(.

األزتيذيبالمغة -01 بف أحمد بف محمد بيركت،، مرعب،  محمد تحقيؽ: ىرماليركم،
 ـ.4،9994دارإحياءالتراثالعربي،ط

المغة -07 عكضمرعب،تيذيب محمد تحقيؽ: اليركم، األزىرم بف أحمد بف محمد ،
 ـ.4،9994بيركت،دارإحياءالتراثالعربي،ط
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06-  األحاديث طجامع زكي، حسف مصر، السيكطي، بكر أبي بف الرحمف عبد ،4،
ـ.9999

،يكسؼبفعبداالقرطبي،تحقيؽ:أبياألشباؿالزىيرم،جامعبيافالعمـكفضمو -08
 ـ.4،4001السعكدية،دارابفالجكزم،ط

المغة -00 ،محمدبفالحسفبفدريداألزدم،تحقيؽ:رمزمبعمبكي،بيركت،دارجميرة
 ـ.4،4086العمـلممبلييف،ط

،شمسالديفأبكالخيرمحمدبففحجرالجكاىركالدررفيترجمةشيخاإلسبلـاب -499
، الحـز ابف دار بيركت، المجيد، عبد إبراىيـ تحقيؽ: السخاكم، الرحمف عبد

 ـ.4،4000ط

الكنيسة -494 عمـك في النفيسة فيكتكرالجكىرة تحقيؽ: سباع، بف زكريا أبي بف يكحنا ،
المسيحية، الشرقية لمدراسات الفرنسيسكاني المركز القاىرة،  )د.ط(،الفرنسيسي،

 ـ.4077

،عميبفمحمدالبصرمالبغدادمالشييرالحاكمالكبيرفيفقومذىباإلماـالشافعي -499
ط العممية، الكتب دار بيركت،  كآخركف، معكض، عمي تحقيؽ: ،4بالماكردم،

ىػ(119ـ.)المتكفى:4000

ار،مجيكؿ،تحقيؽ:يكسؼاليادم،القاىرة،الدحدكدالعالـمفالمشرؽإلىالمغرب -496
ـ.9996الثقافيةلمنشر،)د.ط(،

العصر -491 نياية حتى العربي الفتح منذ اإلسبلمية مصر في كالصناعات الحرؼ
714ىػ/176-ىػ99،الفاطمي الييئة4464–ـ  القاىرة، ، سديرة، أبك طو السيد ـ،

 ـ.4000المصريةالعامةلمكتاب،)د.ط(،

اإلسبلمي -491 فياالقتصاد الالحرية البراكم، راشد كالنشر،، لمطباعة الحرية دار  قاىرة،
 ـ.4،4087ط

كالقاىرة -497 مصر تاريخ في المحاضرة الديفحسف جبلؿ بكر أبي بف الرحمف عبد ،
ـ.4،4076السيكطي،تحقيؽ:محمدإبراىيـ،مصر،دارإحياءالكتبالعربية،ط

البيزنطية -496 اإلمبراطكرية المعحضارة دار اإلسكندرية، عمراف، سعيد محمكد رفة،
 ـ.9944الجامعة،)د.ط(،
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،4،غكستاؼلكبكف،ترجمة:عادؿزعيتر،القاىرة،مؤسسةىنداكم،طحضارةالعرب -498
 ـ.9949

فيمصرالبيزنطية -490 االقتصادية داراألميفلمنشرالحياة القاىرة، عطا، محمد زبيدة ،
 ـ.4،4001كالتكزيع،ط

،دارالكتبالعممية،بيركت،،محمدبفمكسىالدميرم،بيركتحياةالحيكافالكبرل -449
 ـ.9،9991ط

،أبكيكسؼيعقكببفإبراىيـاألنصارم،تحقيؽ:طبوسعد،كآخركف،القاىرة،الخراج -444
.4المكتبةاألزىريةلمتراث،ط

الغرائب -449 العجائبكفريدة ،سراجالديفأبكحفصعمربفالمظفربفالكردم،خريدة
 ـ.9،9998ثقافةاإلسبلمية،طتحقيؽ:أنكرزناتي،القاىرة،مكتبةال

 ،إيسكذكركس،المحرؽ،)د.ـ(ف)د.ط(.الخريدةالنفيسةفيتاريخالكنيسة -446

،عميبفأنجبتاجالديفابفالسَّاعي،تحقيؽ:أحمدالدرالثميففيأسماءالمصنفيف -441
ـ.4،9990شكقي،كآخركف،تكنس،دارالغرباالسبلمي،ط

،عبدالرحمفبفأبيبكرالسيكطي،تحقيؽ:مركزثكرالدرالمنثكرفيالتفسيربالمأ -441
ـ.9996ىجرلمبحكث،مصر،دارىجر،)د.ط(،

،تقيالديفأحمدبفعميبفعبدالقادردررالعقكدالفريدةفيتراجـاألعيافالفريدة -447
 ـ.4،9999المقريزم،تحقيؽ:محمكدالجميمي،بيركت،دارالغرباإلسبلمي،ط

،أبكالفضؿأحمدبفعميبفحجرالعسقبلني،فيأعيافالمائةالثامنةالدررالكامنة -446
 ـ.9،4069تحقيؽ:محمدضاف،صيدرأباد،مجمسدائرةالمعارؼالعثمانية،ط

فياصطبلحاتالفنكف -448 ،القاضيعبدربالنبيبفعبددستكرالعمماءأكجامعالعمـك
 ـ.4،9999ة،طربالرسكؿاألحمدنكرم،بيركت،دارالكتبالعممي

،سيرتكماسأرنكلد،ترجمة:حسفإبراىيـحسف،كآخركف،القاىرة،الدعكةإلىاإلسبلـ -440
 ـ.4064مكتبةالنيضةالمصرية،)د.ط(،

،دالئؿالنبكة -499 ،أبكالعباسجعفربفمحمدالمستغفرم،تحقيؽ:أحمدبففارسالسمـك
ـ.4،9949دارالنكادر،ط
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ت -494 مصر في الفاطمية جديدالدكلة المصريةفسير الدار القاىرة، السيد، فؤاد أيمف ،
 ـ.4،4009المبنانية،ط

مؤسسةالديارات -499 دمشؽ، ككركيسعكاد، تحقيؽ: الشابشتي، محمد بف الحسف أبي ،
 ـ.6،9998المدللئلعبلـكالثقافةكالفنكف،ط

الرسؿ -496 تعميـ أم المالديداخي مكتبة القاىرة، القبطية، الكنيسة راىبمف ط، ،4نار،
 ـ.9999

كالخبرفيتاريخالعربكالبربركمفعاصرىـمفذكمالشأفاألكبر -491 ،ديكافالمبتدأ
عبدالرحمفبفمحمد،ابفخمدكفأبكزيد،تحقيؽ:خميؿشحادة،بيركت،دارالفكر،

 ـ.4088

تقيالديفأحمدبفعميبفالذىبالمسبكؾفيذكرمفحجمفالخمفاءكالممكؾ -491 ،
القا طعبد الدينية، القافة مكتبة سعيد، بكر الشياؿ، جماؿ تحقيؽ: المقريزم، ،4در
 ـ.9999

،تحفةالنظارفيغرائباألمصاركعجائباألسفار،محمدبفعبدرحمةابفبطكطة -497
ـ.4006االمكاتيابفبطكطة،الرباط،أكاديميةالمممكةالمغربية،)د.ط(،

جبير -496 ابف رحمة بف أحمد بف محمد بيركت، دار بيركت، األندلسي، الكناني جبير
 .4لمطباعةكالنشر،ط

،عمركبفبحربفمحبكبالكنانيالمشيكربالجاحظ،بيركت،داررسائؿالجاحظ -498
ـ.9999كمكتبةاليبلؿ،)د.ط(،

،أحمدبفعميبفحجرالعسقبلني،تحقيؽ:عميعمر،رفعاإلصرعفقضاةمصر -490
 ـ.4،4008طالقاىرة،مكتبةالخانجي،

،عبدالرحمفبفعبداالسييمي،بيركت،دارالركضاألنؼفيشرحالسيرةالنبكية -469
ـ.4،4009إحياءالتراثالعربي،ط

األقطار -464 خبر في المعطار إحسافالركض تحقيؽ: الًحميرل، ا عبد بف محمد ،
ـ.9،4089عباس،بيركت،مؤسسةناصرلمثقافة،ط

،أحمدبفعبدابفمحمد،محبالديفالطبرم،ناقبالعشرةالرياضالنضرةفيم -469
 .9)د.ـ(،دارالكتبالعممية،ط
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كمماتالناس -466 فيمعاني حاتـالزاىر تحقيؽ: األنبارم، محمد بف القاسـ بف محمد ،
 ـ.4،4009الضامف،بيركت،مؤسسةالرسالة،ط

لديفابفالعديـ،بيركت،دار،عمربفأحمدالعقيميكماؿازبدةالحمبفيتاريخحمب -461
 ـ.4007الكتبالعممية،

،خميؿبفشاىيفالظاىرم،تحقيؽ:بكلسزبدةكشؼالممالؾكبيافالطرؽكالمسالؾ -461
 ـ.4801راكيس،باريس،المطبعةالجميكرية،

،محمدبفأحمدالمعركؼبأبيزىرة،)د.ـ(،دارالفكرالعربي،)د.زىرةالتفاسير -467
 ط(.

ناصرخسركالحكيـالقباديانيالمركزم،تحقيؽ:يحيىالخشاب،بيركت،،سفرنامو -466
ـ.6،4086دارالكتابالجديد،ط

العجـ -468 حركؼ عمى اإلسبلمية ط(.السفف .( اإلسكندرية، النخيمي، دركيش  ،
 ـ.4061

،تقيالديفأحمدبفعميبفعبدالقادرالمقريزم،تحقيؽ:السمكؾلمعرفةدكؿالممكؾ -460
 ـ.4006عطا،بيركت،دارالكتبالعممية،محمد

،أبكداكدسميمافبفاألشعثالٌسًجستاني،تحقيؽ:محمدعبدالحميد،سنفأبيداكد -419
بيركت،المكتبةالعصرية،)د.ط(.

أبكبكرالبييقي،تحقيؽ:السنفالكبرل -414 ،أحمدبفالحسيفالخسركجردمالخراساني،
 ـ.6،9996مية،طمحمدعطا،بيركت،دارالكتبالعم

النببلء -419 أعبلـ بيركت،سير االرنؤكط، شعيب : تحقيؽ الذىبي، أحمد بف محمد  ،
 ـ.0،4006مؤسسةالرسالة،ط

بفطكلكف -416 أحمد عمي،سيرة كرد محمد تحقيؽ: المدينيالبمكم، ابفمحمد عبد ،
 .4القاىرة،مكتبةالثقافةالدينية،ط

القاىرة -411 ترجمسيرة ستانميلينبكؿ، القكمي، المركز القاىرة، كآخركف، إبراىيـ، ة:حسف
ـ.4،9944لمترجمة،ط
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،عبدالشافىمحمدعبدالمطيؼ،القاىرة،دارالسبلـ،السيرةالنبكيةكالتاريخاإلسبلمي -411
 .4،9996ط

النبكية -417 سعد،السيرة طو تحقيؽ: المعافرم، أيكبالحميرم بف ىشاـ بف الممؾ عبد ،
ـ.4،4004بيركت،دارالجيؿ،ط

المصريةالعامةسيناءممتقىاألديافكالحضارات -416 الييئة القاىرة، الرحيـريحاف، ،عبد
 .9946لمكتاب،)د.ط(،

،عبدالحيبفأحمدبفمحمدابفالعمادالعىكرمشذراتالذىبفيأخبارمفذىب -418
ـ.4،4087أبكالفبلح،تحقيؽ:محمكداألرناؤكط،بيركت،دارابفكثير،ط

كقعلمخبلفكاألصحابالشك -410 الثعالبي،تحقيؽ:كلكالعتابكما الممؾبفمحمد ،عبد
ـ.4،9999إلياـالمفتي،الككيت،المجمسالكطنيلمثقافةكالفنكفكاآلداب،ط

كدكاءكبلـالعربمفالكمـك -419 ،نشكافبفسعيدالحميرلاليمني،تحقيؽ:شمسالعمـك
ـ.4،4000كرالمعاصر،طحسيفالعمرم،كآخركف،بيركت،دارالف

،أحمدبفعميالقمقشندم،تحقيؽ:يكسؼالطكيؿ،صبحاألعشىفيصناعةاإلنشا -414
 ـ.4،4086دمشؽ،دارالفكر،ط

تحقيؽ:الصحاحتاجالمغةكصحاحالعربية -419 الجكىرمالفارابي، إسماعيؿبفحماد  ،
ـ.1،4086أحمدعطار،بيركت،دارالعمـلممبلييف،ط

مسمـ -416 صحيح  الباقي،، عبد محمد تحقيؽ: النيسابكرم، القشيرم الحجاج بف مسمـ
 بيركت،دارإحياءالتراثالعربي،)د.ط(.

األرض -411 ط(،صكرة )د. دارصادر، بيركت، البغدادمالمكصمي، حكقؿ بف محمد ،
ـ.4068

التاسع -411 القرف ألىؿ البلمع الرحمفالضكء عبد بف محمد الخير أبك الديف شمس ،
 ـ.4،4009ركت،دارمكتبةالحياة،طالسخاكم،بي

لكيسشيخكطبقاتاألمـ -417 تحقيؽ: األندلسيالقرطبي، بفصاعد بفأحمد صاعد ،
 ـ.4،4049اليسكعي،بيركت،المطبعةالكاثكليكيةلآلباءاليسكعييف،ط
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،عبدالرحمفبفأبيبكر،جبلؿالديفالسيكطي،بيركت،دارالكتبطبقاتالحفاظ -416
ـ.4،4086العممية،ط

تقيالديفابفقاضيشيبة،طبقاتالشافعية -418 الشيبيالدمشقي، أبكبكربفأحمد ،
ـ.4،4086تحقيؽ:الحافظعبدالعميـخاف،بيركت،عالـالكتب،ط

،محمدبفسعدالياشميالبغدادم،تحقيؽ:محمدعطا،بيركت،دارالطبقاتالكبرل -410
 ـ.4،4009الكتبالعممية،ط

بيركت،يفطبقاتالمفسر -479 شمسالديفالداككدمالمالكي، بفعميبفأحمد، محمد ،
 .4،4086دارالكتبالعممية،ط

مكتالعجيبة -474 أخبارحضر في الغربية المقريزم،الطرفة عمي بف أحمد الديف تقي ،
 ـ.9946باريس،المكتبةالعربيةالشاممةنقبلنعفالمكتبةالكطنية،

،منيرالدكماني،المنصكرة،دارلمصررؤيةجديدةالطريؽإلىمصرالفتحاإلسبلمي -479
 ـ.4،9946الكممةلمنشر،ط

الطمبة -476 ط(،طمبة )د. العامرة، المطبعة بغداد، النسفي، الديف نجـ محمد بف عمر ،
ـ.4801

تحقيؽ:دسمافالطيكريات -471 الجبارالصيرفيالطيكرم، أبكالحسيفالمبارؾبفعبد  ،
ـ.4،9991مكتبةأضكاءالسمؼ،طيحيىمعالي،كآخركف،الرياض،

،محمدبفأحمدبفعثمافبفقىاٍيمازالذىبي،تحقيؽ:محمدالعبرفيخبرمفغبر -471
بفبسيكنيزغمكؿ،بيركت،دارالكتبالعممية،)د.ط(.

كغيرهفي -477 الكىىٍـ مفالتذنيبعمىماكقىعلمحىاًفظالمنًذرمًمفى المتىيسرًة عجىالةاإلمبلًء
،إبراىيـبفمحمدبفمحمكدبفبدر،برىافالديف،القبيباتيلترغيبكالترىيبًكتابوا

ط الرياض، المعارؼ، مكتبة الرياض، كآخركف، الريس، إبراىيـ تحًقيؽ: ،4الناجي،
 ـ.4000

المباركفكرم،العظمة -476 محمد بف ا رضاء تحقيؽ: األصبياني، محمد بف ا عبد ،
ـ.4،4008الرياض،دارالعاصمة،ط

مقارنة -478 دراسة الكريـ القرآف يصكرىا كما الكتاب أىؿ الديسي،عقائد محمد  ،
 ـ.9949االسكندرية،دارالجامعةالجديدةلمنشر،)د.ط(،
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 ـ.9،9997،عبدالقادرصالح،بيركت،دارالمعرفة،طالعقائدكاألدياف -470

رمذم،تحقيؽ:،محمدبفعيسىبفسىٍكرةبفمكسىبفالضحاؾ،التالعمؿالصغير -469
أحمدمحمدشاكركآخركف،بيركت،دارإحياءالتراثالعربي،د.ط.

نزارعيكفاألنباءفيطبقاتاألطباء -464 ابفأبيأصيبعة،تحقيؽ: ،أحمدبفالقاسـ
 رضا،بيركت،دارمكتبةالحياة،)د.ط(.

مصر،،محمدبفأحمدالسفارينيالحنبمي،غذاءاأللبابفيشرحمنظكمةاآلداب -469
ـ.9،4006مؤسسةقرطبة،ط

،تقيالديفأبكالعباسأحمدبفعبدالحميـبفتيميةالحراني،تحقيؽ:الفتاكلالكبرل -466
 ـ.4،4086محمدعطا،بيركت:دارالكتبالعممية،ط

،ألفردبتمر،)ترجمة:محمدأبكحديدبؾ(،القاىرة،مكتبةمدبكلي،فتحالعربلمصر -461
 ـ.9،4007ط

،كماؿالديفمحمدبفعبدالكاحدالسيكاسيالمعركؼبابفاليماـ،بيركت،يرفتحالقد -461
دارالفكر،)د.ط(.

ذيرم،بيركت،داركمكتبةاليبلؿ،)د.ط(،فتكحالبمداف -467 ،أحمدبفيحيىبفداكدالبىبلى
 ـ.4088

،4ط،محمدبفعمربفكاقدالسيميالكاقدم،بيركت،دارالكتبالعممية،فتكحالشاـ -466
ـ4006

تحقيؽ:فتكحمصركأخبارىا -468 القرشيالمصرم، الحكـ اعبد الرحمفبفعبد عبد ،
 ـ.4،4007محمدالحجيرم،بيركت،دارالفكر،ط

،عبدالرحمفبفعبدابفعبدالحكـ،)د.ـ(،مكتبةالثقافةفتكحمصركالمغرب -460
 ـ.4001الدينية،

489-  ظيكر منذ المسيحية كالمذاىب اليـكالفركؽ حتى دمشؽ،اإلسبلـ رستـ، سعد ،
 ـ.4،9996األكائؿ،ط

األندلسيالقرطبي،الفصؿفيالممؿكاألىكاءكالنحؿ -484 ،عميبفأحمدبفسعيدبفحـز
 القاىرة،الخانجي،)د.ط(.
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كالقاىرة -489 مصر محاسف في الباىرة تحقيؽ:الفضائؿ ظييرة، ابف الحسيف بف محمد ،
 ـ.4،4070لقاىرة،مركزتحقيؽالتراثالقكمي،طمصطفىالسقا،كآخركف،ا

الصحابة -486 عباس،فضائؿ ا كصي تحقيؽ: الشيباني، حنبؿ بف محمد بف أحمد ،
 ـ.4،4086بيركت،مؤسسةالرسالة،ط

المحركسة -481 مصر عمر،فضائؿ عمي تحقيؽ: الكندم، يكسؼ بف محمد بف عمر ،
ـ.4،4006مصر،مكتبةالخانجي،ط

كأخب -481 مصر كخكاصيافضائؿ الييئةارىا القاىرة، عمر، عمي تحقيؽ: زكالؽ، ابف ،
 ـ.4000المصريةالعامةلمكتاب،)د.ط(،

،محمدبفإسحاؽالبغدادمالمعركؼبابفالنديـ،تحقيؽ:إبراىيـرمضاف،الفيرست -487
ـ.9،4006بيركت،دارالمعرفة،ط

إفكاتالكفيات -486 تحقيؽ: بفشاكر، بفشاكربفأحمد محمد بيركت،، حسافعباس،
 ـ.4،4066دارصادر،ط

 ـ.9،4088،سعدمأبكحبيب،دمشؽ،دارالفكر،طالقامكسالفقييلغةكاصطبلحا -488

التراثفيالقامكسالمحيط -480 مكتبتحقيؽ تحقيؽ: الفيركزآبادل، يعقكب بف محمد ،
 ـ.8،9991مؤسسةالرسالة،بيركت،مؤسسةالرسالة،ط

جيمسديكرىانت،ترجمة:زكينجيبمحمكد،كآخريف،بيركت،،كيمياـقصةالحضارة -409
 دارالجيؿ،بيركت،)د.ط(.

،األسعدبفمماتي،تحقيؽ:عزيزسكلايرعطية،القاىرة،مكتبةمدبكلي،قكانيفالدكاكيف -404
 ـ.4،4004ط

،أحمدبفعميالمقريزم،تحقيؽ:عبدالمجيددياب،القكؿاإلبريزملمعبلمةالمقريزم -409
 د.ـ(،دارالفضيمة،)د.ط(.)

محمدالشيبانيالجزرمعزالديفابفاألثير،الكامؿفيالتاريخ -406 ،عميبفأبيالكـر
 ـ.4،4006تحقيؽ:عمرتدمرم،بيركت،دارالكتابالعربي،ط

تحقيؽ:خميؿىراس،كتاباألمكاؿ -401 القاسـبفسبٌلـبفعبدااليركمالبغدادم،  ،
 ،)د.ط(.بيركت،دارالفكر
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،الخميؿبفأحمدبفعمركالفراىيدم،تحقيؽ:ميدمالمخزكمي،كآخركف،كتابالعيف -401
 )د.ـ(،داركمكتبةاليبلؿ،)د.ط(.

كالكتاب -407 الكزراء السقا،كتاب مصطفى تحقيؽ: الجيشيارم، عبدكش بف محمد ،
 ـ.4،4068كآخركف،القاىرة،مطبعةمصطفىالحمبي،ط

ككتابالق -406 لمكندمكتابالكالة ،محمدبفيكسؼبفيعقكبالكند،تحقيؽ:محمدضاة
 ـ.4،9996إسماعيؿ،كآخريف،بيركت،دارالكتبالعممية،ط

408-  لبللكائي األكلياء الرازمكرامات الطبرم منصكر بف الحسف بف ا ىبة ،
ـ.8،9996البللكائي،تحقيؽ:أحمدبفسعدالغامدم،السعكدية،دارطيبة،ط

ك -400 الدرر الغرركنز الديفجامع صبلح تحقيؽ: الدكادارم، أيبؾ بف ا عبد بف  ،
 ـ،)د.ـ(،)د.ط(،عيسىالبابيالحمبي.4074المنجد،

كاألفعاؿ -999 األقكاؿ سنف في العماؿ اليندمكنز الديف حساـ بف عمي الديف عبلء ،
ـ.1،4084البرىانفكرمتحقيؽ:بكرمحياني،كآخركف،)د.ـ(،مؤسسةالرسالة،ط

الكتاب -994 عبدالمبابفيعمـك عادؿ تحقيؽ: النعماني، ا بفعميبفعادؿ عمر ،
 ـ.4،4008المكجكد،كآخركف،بيركت،دارالكتبالعممية،ط

دارالصادر،لسافالعرب -999 بفعمىابفمنظكراألنصارم،بيركت، ،محمدبفمكـر
ـ.6،4001ط

بفعمىجماؿالديفابلسافالعرب -996 فمنظكراألنصارمالركيفعى،،محمدبفمكـر
 ـ.6،4001بيركت،دارصادر،ط

،محمدبفأحمدبفأبيسيؿشمساألئمةالسرخسي،تحقيؽ:خميؿالميس،المبسكط -991
 ـ.4،9999بيركت،دارالفكرلمطباعة،ط

األثرية -991 الكنائسكاألديرة المطبعةالمتحؼالقبطيكأىـ القاىرة، باشا، مرقسسميكو ،
 ـ.4069.ط(،األميرية،)د

الجكزم -997 البف األماكف أشرؼ إلى الساكف الغراـ عبدمثير الفرج أبك الديف جماؿ ،
دارالحديث، القاىرة، مصطفىالذىبي، الجكزم،تحقيؽ: الرحمفبفعميبفمحمد

 ـ.4،4001ط
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،عبدالرزاؽبفأحمدابفالفكطيالشيباني،تحقيؽ:مجمعاآلدابفيمعجـاأللقاب -996
،4ـ،طيراف،مؤسسةالطباعةكالنشركزارةالثقافةكاإلرشاداإلسبلمي،طمحمدالكاظ

 ـ.4007

،محمدطاىربفعمياليندممجمعبحاراألنكارفيغرائبالتنزيؿكلطائؼاألخبار -998
 ـ.6،4076الفىتًَّنيالكجراتي،)د.ـ(،مطبعةمجمسدائرةالمعارؼالعثمانية،ط

المغة -990 مجمؿ بف فارس بف أحمد بيركت،، سمطاف، زىير ،تحقيؽ: القزكيني زكرياء
 ـ.9،4087مؤسسةالرسالة،ط

،الشيخالصفيالمجمكعالصفكمكتابالقكانيفالكنائسيةلكنيسةاألقباطاألرثكذكسييف -949
 .4أبيالفضائؿبفالعساؿ،تحقيؽ:جرجسعكض،مصر،مطبعةالتكفيؽ،ط

الصحاح -944 القادمختار عبد بف بكر أبي بف محمد يكسؼ، تحقيؽ: الرازم، الحنفي ر
ـ.4،4000الشيخمحمد،بيركت،المكتبةالعصرية،ط

،أبكالفداءإسماعيؿبفعميبفأيكب،مصر،المطبعةالمختصرفيأخبارالبشر -949
.4الحسينيةالمصرية،ط

دارالمخصص -946 المرسي،تحقيؽ:خميؿجفاؿ،بيركت، ،عميبفإسماعيؿبفسيده
 ـ.4،4007لعربي،طإحياءالتراثا

الكتاباألكؿفيقكانيفاآلباءكالرسؿ،صميبسكلاير،مذكراتفيالقكانيفالكنسية -941 ،
 ـ.4086برمكس،مكتبةديرالسيدةالعذراء،)د.ط(،

،عفيؼالديفعبدمرآةالجنافكعبرةاليقظاففيمعرفةمايعتبرمفحكادثالزماف -941
 ـ.4،4006رالكتبالعممية،طابفأسعداليافعي،بيركت،دا

،يكسؼبفعبداسبطابفالجكزم،تحقيؽ:عمارمرآةالزماففيتكاريخاألعياف -947
 ـ.4،9946ريحاكم،دمشؽ،دارالرسالةالعممية،ط

كالبقاع -946 األمكنة االطبلععمىأسماء الحؽابفشمائؿمراصد المؤمفبفعبد عبد ،
ـ.4،4009القطيعي،بيركت،دارالجيؿ،ط

القديسكالشييد -948 ركيس،)د.مرقسالرسكؿ األنبا مطبعة اإلسكندرية، الثالث، شنكدة ،
 ـ.4087ط(،



353 

الجكىر -940 الذىبكمعادف أسعدمركج تحقيؽ: المسعكدم، عمى بف الحسيف بف عمى ،
 داغر،قـ،داراليجرة،)د.ط(.

أبكظبي،،أحمدبفيحيىبففضؿاالعمرم،مسالؾاألبصارفيممالؾاألمصار -999
 ـ.4،9996المجمعالثقافي،ط

دارالغرباإلسبلمي،المسالؾكالممالؾ -994 العزيزالبكرم،بيركت، ،عبدابفعبد
 ـ.4009)د.ط(،

طالمسالؾكالممالؾ -999 كالنشر، لمطباعة التمكيف دمشؽ، الميمبي، أحمد بف الحسف ،4،
9997. 

أحمدبفمحمدبفحنمسنداإلماـأحمدبفحنبؿ -996 بؿ،تحقيؽ:شعيباألرنؤكط،،
ـ.4،9994كآخركف،)د.ـ(،مؤسسةالرسالة،ط

،476،)بمكرةالفكرالمسيحية(،جكزيؼبكحجر،صالمسيحيةعبرتاريخيابالشرؽ -991
ـ.9،9999بيركت،مجمسكنائسالشرؽاألكسط،ط

،عياضبفمكسىبفعياضاليحصبيالسبتي،مشارؽاألنكارعمىصحاحاآلثار -991
 )د.ـ(،المكتبةالعتيقةكدارالتراث،)د.ط(.

الذمة -997 كأىؿ اإلسبلمية لمكتاب،مصر العامة المصرية الييئة القاىرة، كاشؼ، سيدة ،
 ـ.4006

،محمدعبداعناف،القاىرة،مطبعةدارمصراإلسبلميةكتاريخالخططالمصرية -996
 ـ.4،4064الكتبالمصرية،ط

،سيدةكاشؼ،لفتحالعربيكحتىقياـالدكلةالطكلكنيةمصرفيفجراإلسبلـمفا -998
 ـ.4001القاىرة،الييئةالمصريةلمكتاب،)د.ط(،

فيضكءاألكراؽالبريدية -990 الركمانية القاىرة،مصركاإلمبراطكرية المطيؼعمي، عبد ،
 ـ.4088دارالنيضةالعربية،)د.ط(.

أبيالفضؿالبعمي،تحقيؽ:محمكد،محمدبفأبيالفتحبفالمطمععمىألفاظالمقنع -969
ـ.4،9996األرناؤكط،كآخركف،جدة،مكتبةالسكادملمتكزيع،ط
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،عبدابفمسمـبفقتيبةالدينكرم،تحقيؽ:ثركتعكاشة،القاىرة،الييئةالمعارؼ -964
 ـ.9،4009المصريةالعامةلمكتاب،ط

:ثركتعكاشة،القاىرة،الييئة،عبدابفمسمـبفقتيبةالدينكرم،تحقيؽالمعارؼ -969
 ـ.9،4009المصريةالعامةلمكتاب،ط

،المعجبفيتمخيصأخبارالمغربمفلدففتحاألندلسإلىآخرعصرالمكحديف -966
عبدالكاحدبفعميالتميميالمراكشي،تحقيؽ:صبلحالديفاليكارم،بيركت،المكتبة

 ـ.4،9997العصرية،ط

بداالركميالحمكم،تحقيؽ:إحسافعباس،بيركت،دار،ياقكتبفعمعجـاألدباء -961
 ـ.4،4006الغرباإلسبلمي،ط

،محمدأحمددىماف،بيركت،دارالفكرمعجـاأللفاظالتاريخيةفيالعصرالمممككي -961
 ـ.محمدأحمددىماف.4،4009المعاصر،ط

البمداف -967 الصادمعجـ دار بيركت، الحمكم، الركمي ا عبد بف ياقكت ط، ،9ر،
ـ.4001

،سميمافبفأحمدالطبراني،تحقيؽ:حمدمالسمفي،)د.ـ(،دارإحياءالمعجـالكبير -966
 ـ.9،4086التراثالعربي،ط

 ـ.4،9998،أحمدمختارعمر،)د.ـ(،عالـالكتب،طمعجـالمغةالعربيةالمعاصرة -968

 ة،القاىرة،د.ط.،إبراىيـمصطفى،كآخركف،تحقيؽ:مجمعالمغةالعربيالمعجـالكسيط -960

،تقيالديفأحمدبفعميبفعبدمعرفةمايجبآلؿالبيتمفالحؽعمىمفعداىـ -919
 ـ.4،4069القادرالمقريزم،تحقيؽ:محمدعاشكر،بيركت،داراالعتصاـ،ط

العمرم،بيركت،المعرفةكالتاريخ -914 أكـر يعقكببفسفيافالفارسيالفسكم،تحقيؽ:  ،
ـ.9،4084مؤسسةالرسالة،ط

،أبكالفتحناصرالديفبفعبدالسيدبفعميبفالمطرزم،المغربفيترتيبالمعرب -919
 ـ.4،4060حمب،مكتبةأسامةبفزيد،ط

العمـك -916 دارمفاتيح بيركت، األبيارم، إبراىيـ تحقيؽ: الخكارزمي، أحمد بف محمد ،
 ،)د.ت(.9الكتابالعربي،ط
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الرازم،بيركت،دارإحياءالتراثالعربي،،محمدبفعمربفالحسفمفاتيحالغيب -911
 ـ.6،9999ط

كتطكره -911 اإلسبلمي االقتصاد تاريخ في المعيدمقدمة جدة، عمر، ا عبد فؤاد ،
 ـ.4،9996اإلسبلميلمبحكثكالتدريب،ط

 ـ.4،4009،محمدكماؿالديفعزالديف،بيركت،عالـالكتب،طالمقريزممؤرخان -917

،خمدكفخميؿبوالمكاعظكاالعتبارفيذكرالخططكاآلثارالمقريزمكمنيجوفيكتا -916
اإلنسانيةكاالجتماعية،ـ  .981ـ،9،9940،ع17الحباشنة،،دراساتالعمـك

ىجرم -918 األكؿ القرف في السياسية التيارات دارمبلمح بيركت، بيضكف، إبراىيـ ،
 ـ.4060النيضةالعربية،)د.ط(،

ـالشيرستاني،تحقيؽ:محمدكيبلني،بيركت،دار،محمدبفعبدالكريالممؿكالنحؿ -910
 د.ط،.4191المعرفة،

العرب -919 العمماء التأليؼعند لممبلييف،مناىج العمـ دار  بيركت، الشكعو، مصطفى ،
 ـ.41،9991ط

،جماؿالديفعبدالرحمفبفعميبفمحمدالجكزم،المنتظـفيتاريخاألمـكالممكؾ -914
.4،4009،كآخركف،بيركت،دارالكتبالعممية،طتحقيؽ:محمدعبدالقادرعطا

المكطإ -919 ،المنتقىشرح السعادة مطبعة مصر، سميمافبفخمؼالقرطبيالباجي، ،
 ـ.4،4041ط

،محمدبفعميبفجمببفراغبابفالميسر،تحقيؽ:أيمفالمنتقىمفأخبارمصر -916
 ـ.4084السيد،القاىرة،المعيدالعمميالفرنسي،)د.ط(،

،أبكالمحاسفيكسؼبفتغرمبردمبفعبداالمنيؿالصافيكالمستكفىبعدالكافي -911
 .4،4081الظاىرم،تحقيؽ:محمدأميف،القاىرة،الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،ط

القادرالمكاعظكاالعتبارفيذكرالخططكاآلثار -911 تقيالديفأحمدبفعميبفعبد ،
 ـ.4،4001،لندف،مؤسسةالفرقافلمتراثاإلسبلمي،طالمقريزم،تحقيؽ:أيمفالسيد

كالمختىًمؼ -917 القادر،المؤتىًمؼ عبد مكفؽ تحقيؽ: الدارقطني، البغدادم عمر بف عمي ،
.4،4087بيركت،دارالغرباإلسبلمي،ط
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،محمدمصطفىزيادة،القاىرة،المؤرخكففيمصرفيالقرفالخامسعشرالميبلدم -916
 ـ.4010كالترجمة،د.ط،مطبعةلجنةالتأليؼ

،يكسؼبفتغررمبردماألتابكي،تحقيؽ:مكردالمطافةفيمفكليالسمطنةكالخبلفة -918
ـ.4006نبيؿمحمدأحمد،القاىرة،دارالكتبالمصرية،)د.ط(،

،عطيةصقر،القاىرة،دارالكتبالمصرية،مكسكعةأحسفالكبلـفيالفتاكمكاألحكاـ -910
 ـ.4،9944ط

الميسرةالمكسكع -979 العربية طة  العصرية، المكتبة بيركت، كآخركف، مذككر، إبراىيـ ،4
 ـ.9949

 .6،4006،عبدالرحمفبدكم،بيركت،دارالعمـلممبلييف،طمكسكعةالمستشرقيف -974

كالعمـك -979 الفنكف كشاؼاصطبلحات التيانكم،مكسكعة القاضي ابف عمي بف محمد ،
 ـ.4،4007ناف،طتحقيؽ:عميدحركج،بيركت،مكتبةلب

،أبكالمحاسفيكسؼبفتغرمبردمبفعبداالنجكـالزاىرةفيممكؾمصركالقاىرة -976
 الظاىرم،مصر،دارالكتب،د.ط.

،تقيالديفأحمدبفعميالمقريزم،تحقيؽ:أحمدالسايح،كآخركف،نحؿعبرالنحؿ -971
القاىرة،مركزالكتابلمنشر،د.ط.

الديفإبراىيـبفمحمدالعبلئيالقاىرمالممقباإلسبلـنزىةاألناـفيتاريخ -971 ،صاـر
ط كالنشر، لمطباعة العصرية المكتبة بيركت، طبارة، سمير تحقيؽ: ديٍقماؽ، ،4بابف

 ـ.4000

،الحسىفبفعبدنزىةالمالؾكالمممكؾفيمختصرسيرةمفكليمصرمفالممكؾ -977
ب تدمرم، عمر تحقيؽ: الصفدم، بف عمر بف طا العصرية، المكتبة ،4يركت،

ـ.9996

اآلفاؽ -976 اختراؽ في المشتاؽ إدريسلشريؼنزىة ابف عبد بف محمد بف محمد  ،
ىػ(179ـ.)المتكفى:4،4080االدريسي،بيركت،عالـالكتب،ط

األعياف -978 العقياففيأعياف السيكطي،نظـ الديف جبلؿ أبيبكر، الرحمفبف عبد ،
 يركت،المكتبةالعممية،د.ط.تحقيؽ:فيميبحتي،ب
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المستعذبفيتفسيرغريبألفاظالميذب -970 بفبطاؿالركبي،النظـ بفأحمد محمد ،
 ـ.4004تحقيؽ:مصطفىعبدالحفيظسالـ،مكة،المكتبةالتجارية،)د.ط(،

اإلسبلمية -969 العجائب،النقكد مطبعة قسطنطينية، المقريزم، بفعمي تقيالديفأحمد ،
 ـ.4،4884ط

األدبن -964 فنكف في األرب الكتبياية دار القاىرة، النكيرم، الكىاب عبد بف أحمد  ،
ـ4،9996كالكثائؽالقكمية،ط

الشريفة -969 الحسبة طمب في الظريفة الرتبة انياية عبد بف نصر بف الرحمف عبد ،
الشيزرم،)د.ـ(،مطبعةلجنةالتأليؼكالترجمةكالنشر،)د.ط(.

،محمددياباإلتميدم،تحقيؽ:محمدسالـ،بيركت،دارالكتبكرنكادرالخمفاءالمشي -966
 ـ.4،9991العممية،ط

ياداتعمىمىافيالمدكنةمفغيرىامفاأليميات -961 ،عبدابفعبدالرحمفالنىكادركالزِّ
ـ.4،4000النفزمالقيركاني،تحقيؽ:محمدحجي،بيركت،دارالغرباإلسبلمي،ط

،زيفالديفعبدالباسطبفأبيالصفاءبفشاىيفالظاىرٌملدكؿنيؿاألمؿفيذيؿا -961
 ـ.4،9999الممطٌي،تحقيؽ:عمرتدمرم،بيركت،المكتبةالعصرية،ط

البطاركة -967 تاريخ كمختصر كأديرتو كرىبانو النطركف القاىرة،كادم طكسكف، عمر ،
 ـ.9949مؤسسةىنداكم،)د.ط(،

بالكفيات -966 بفالكافي خميؿ الديف صبلح أحمد، تحقيؽ: الصفدم، ا عبد بف أيبؾ
 ـ.9999األرناؤكط،كآخركف،كتركيمصطفى،بيركت،دارإحياءالتراث،)د.ط(،

،عميبفعبداأبكالحسفالسميكدم،بيركت،كفاءالكفاءبأخباردارالمصطفى -968
ـ.4،4000دارالكتبالعممية،ط

أبناءالزماف -960 بفمحمدبفأبيبكرابفخمكاف،تحقيؽ:،أحمدكفياتاألعيافكأنباء
 .4،4001إحسافعباس،بيركت،دارصادر،ط

العصر -989 أىؿ محاسف في الدىر مفيديتيمة تحقيؽ: الثعالبي، محمد بف الممؾ عبد ،
 ـ.4،4086قمحية،بيركت،دارالكتبالعممية،ط
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 (1)(: كنائس الوجو البحري3.1ل )جدو

 المنطقة التي تتواجد بيا اسم الكنيسة

القاىرةكنيسةحارةزكيمة

فيالقاىرةكنيسةالمغيثة حارةالرـك

فيالقاىرةكنيسةبربارة حارةالرـك

عمىطريؽمدينةمصركنيسةبكمنا

مدينةمصركنيسةالمعمقة

مدينةمصركنيسةشنكدة

مدينةمصرـكنيسةمري

مدينةمصركنيسةبكجرج

مدينةمصركنيسةبربارة

مدينةمصركنيسةبكسرجة

مدينةالفسطاطكنيسةبابميكف

فيمدينةالفسطاطكنيسةتاكدركسالشييد

مدينةالفسطاطكنيسةبكمنا

الحمراءبيفمصركالقاىرةكنيسةبكمنا

القاىرةالبركةالناصريةبيفمصرككنيسةالزىرم

مدينةمصركنيسةميكائيؿ

جنكببركةالحبشكنيسةمريـ

فيالعدكيةقربمدينةمصرشرؽالنيؿكنيسةمريـ

بنيسكيؼكنيسةأنطكنيكس

الجيزةكنيسةالسيدة

الخصكصمقابؿأسيكطكنيسةمريـ

أسيكطكنيسةمريـ
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 المنطقة التي تتواجد بيا اسم الكنيسة

أسيكطكنيسةيخنسالقصير

أسيكطكنيسةغبلاير

إخميـسبكطيركنيسةإ

إخميـكنيسةميكائيؿ

إخميـكنيسةبخـك

الجيزةكنيسةمرقصاإلنجيمي

إخميـكنيسةبكجرج

الجزيةكنيسةبكفار

المنطقةالتيتتكاجدبيااسـالكنيسة

بنيسكيؼكنيسةشنكدة

بنيسكيؼكنيسةبكجرج

بنىسكيؼكنيسةماركطاالقديس

بينساكنيسةمريـ

شبراصمكئيؿكنيسة

طنبدمكنيسةمريـ

طنبدمكنيسةميخائيؿ

أشنيفكنيسةاالبصطكلي

أشنيفكنيسةميخائؿ

أشنيفكنيسةغبلاير

طحاكنيسةمجيكلةاالسـ

طحاكنيسةمريـ

منيرمكنيسةالحكيميف

قرقاسكنيسةالسيدة

دلجةكنيسةالسيدة
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 المنطقة التي تتواجد بيا اسم الكنيسة

دلجةكنيسةشنكدة

دلجةكنيسةمرقكرة

صنبكسةأنبابكالكني

صنبككنيسةبكجرج

بيسبلكنيسةجرجس

القكصيةكنيسةمريـ

القكصيةكنيسةغبلاير

دمشيركنيسةالشييدمرقكريكس

دمشيركنيسةبكيحنسالقصير

منفمكطكنيسةميخائيؿ

شقمقيؿكنيسةميخائيؿ

شقمقيؿكنيسةبكمنا

سيكطكنيسةبكسدرة

سيكطكنيسةالرسؿ

درنكةيسةحنانياكغزارياكميصائييؿكن

ريفةكنيسةبكقتمة

ريفةكنيسةميخائيؿ

مكشةكنيسةبكقطر

بقكركنيسةأكمكديكس

قطيعةكنيسةالسيدة

بكمقركفةكنيسةميخائيؿ

دكينةكنيسةبكيخنسالقصير

فرشكطكنيسةميخائيؿ

فرشكطكنيسةالسيدةمارتمريـ
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 المنطقة التي تتواجد بيا اسم الكنيسة

بيجكرةكنيسةالرسؿ

إسناكنيسةمريـ

إسناكنيسةميخائؿ

إسناكنيسةيكحناالمعمداني

نقادةكنيسةالسيدة

قفطكنيسةالسيدة

نقادةكنيسةيكحناالمرحـك

نقادةكنيسةغبلاير

نقادةكنيسةيكحناالمعمداني

الجدكؿمفإعدادالباحثة
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 (1)كنائس الوجو البحري :(2:3)جدول 

 المنطقة المتواجدة بيا نيسةاسم الك

مسطردفيالقاىرةكنيسةالسيدةمريـ

سندكةالقميكبيةكنيسةبكجرج

بنيافيالقميكبيةكنيسةبكجرج

سمنكدفيمحافظةالغربيةكنيسةالرسؿ

سنباطفيمحافظةالغربيةكنيسةالرسؿ

صندفةمحافظةالغربيةكنيسةبكجرج

يالدقيميةالريدانيةفكنيسةالسيدة

دمياطكنيسةالسيدة

دمياطكنيسةميخائيؿ

دمياطكنيسةيكحناالمعمداني

دمياطكنيسةمارمجرجس

سبؾالعبيدالمنكفيةكنيسةالسيدة

لقانةكنيسةبكيحنسالقصير

دمنيكركنيسةميخائيؿ

اإلسكندريةكنيسةالمعمقة

اإلسكندريةكنيسةبكجرج

اإلسكندريةانيكنيسةيكحناالمعمد

اإلسكندريةكنيسةالرسؿ
الجدكؿمفإعدادالباحثة
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 (1)أديرة الوجو القبمي :(3:3)جدول 

 المنطقة التي يوجد بيا اسم الدير

مدينةمصرديرالقبلية

عمىشاطئالنيؿديرطرا

شرؽالنيؿقربمدينةالفسطاطديرشعراف

إطفيحيرالرسؿ

فيحجنكبإطديربطرسكبكلس

قبالةالميمكفديرالجميزة

جنكبغربالزعفرانةفيالبحراألحمرديرالعربة

البرالغربيمفالطكرديرأنبابكال

جبؿالمقطـديرالقصير

عمىشاطئبركةالحبشديرمرحنا

خارجأنصناديرأبيالنعناع

أسيكطديرمغارةشقمقيؿ

أبنكبفيأسيكطديربقطر

أبنكبفيأسيكطكديربقطرش

شرؽبنيمرديربكجرج

أسيكطديرحماس

إخميـديرالطير

اخميـديربكىرمينة

إخميـديرالسبعةجباؿ
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 المنطقة التي يوجد بيا اسم الدير

إخميـديرالقرقس

شرؽإخميـديرصبرة

سكىاجديربكأبسادة

المنياديربكىكرالراىب

الجيزةديردمكه

الجيزةديرنييا

حمكافيرطمكيو

-اصديرأقف

المنياديرخارج

بينساديرالخادـ

أشنيفيرأشنيف

عمىالضفةالغربيةلمنيؿديرإيسكس

كالريؼديرسدمنت بيفالفيـك

الفيـكديرالنقمكف

الفيـكديرالقممكف

المنياديرالسيدةمريـ

المنياديربكفانا

المنياديربالكجو

شرؽدلجةديرمرقكرة

كفيالصعيدصنبديرصنبك

جنكبصنبكديرتادرس
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 المنطقة التي يوجد بيا اسم الدير

الريرمكففيالمنياديرالريرمكف

أسيكطديرالمحدؽ

منفمكطفيأسيكطديربنيكمب

أسيكطديرالجاكلية

أسيكطديرالسبعةجباؿ

أسيكطديرالمطؿ

أسيكطديربكجرج
أسيكطديرأرضالحاجر

أسيكطديرميكائيؿ
أسيكطديرتحرفكنة

أسيكطبيبفاـديرأ
أسيكطديربكساكيرس
أسيكطديرتاذرس

أسيكطديرمنسيآؾ
أسيكطديرالرسؿ
أسيكطديرمكثة

أسيكطديربكمقركفة
سكىاجديربكبفاـ

غربسكىاجديربكشنكدة

-الديراألحمر

سكىاجديربكميساس
الجدكؿمفإعدادالباحثة
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 (1)أديرة الوجو القبمي :(3:4) جدول

 المنطقة التي يتواجد فييا اسم الدير
العباسيةديرالخندؽ
-ديرسرياقكس
عمىساحؿالنيؿفيبنياديرأتريب
المبلحاتقرببحيرةالبرلسديرالمغطس
الدقيميةديرالعسكر

الدقيميةديرجميانةجمظ/
الدقيميةديرالميمة

كادمالنطركفديربكمقارالكبير
كادمالنطركفالقصيرديربكيخنس

كادمالنطركفديرإلياس
سمنكدديرأنبانكب
-ديراألرمف
يشام سكىاجديربكا 

كامالنطركفديرسيدةبرمكس
كادمالنطركفديرمكسى
خارجمدينةاإلسكندريةديرالزجاج
القاىرةديرالراىبات
القاىرةديرالبنات
مدينةمصرديرالمعمقة
مدينةمصررةديربربا

جبؿالطكرديرالطكر
مصرديرالبنات

الجدكؿمفإعدادالباحثة
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