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 تصــــديــر
 

هذا البحث فً األصل هو أطروحة إجازة فً العلوم الالهوتٌةة مةن معهةد القةدٌس     

نوقشةت مةن قلبةل . م١987لبنةان، عةام  -البلمنةد  -ٌوحنا الدمشقً الالهوتً الجةامعً 

جورج خضر، أستاذ مةادة اإلسةالمٌات فةً المعهةد / المطران: لجنة مكونة من السادة

سةةعاد سةةلٌم، أسةةتاذة مةةادة التةةارٌخ المتوسةةط فةةً / والكتةةورة. اللبنانٌةةةوفةةً الجامعةةة 

طةةةارق متةةةري، أسةةةتاذ مةةةادة تةةةارٌخ الفكةةةر / والةةةدكتور. الجامعةةةة الٌسةةةوعٌة ببٌةةةروت

اإلسةةالمً، ومةةادة علةةم اجتمةةاع الةةدٌن فةةً المعهةةد، والةةذي أشةةرف علةةى  –المسةةٌحً 

ظةةات التةةً أبةةداها اعةةداد هةةذه األطروحةةة، والةةذي أوصةةى بنشةةرها بعةةد األخةةذ بالمالح

وقد عملت بمةا أوصةت بةه اللجنةه لتخةرج األطروحةة . السادة أعضاء اللجنة المناقلشة

 .بهذا الشكل، مما أغنى البحث

وقد اخترت لهذه األطروحة مراسٌم سالطٌن الدولة المملوكٌة اإلسالمٌة الخاصةة     

 :بدٌر القدٌسة كاترٌنا بطور سٌناء والمحفوظة فٌه، لألسباب التالٌة

حٌث إن دراستً فً لبنان ودٌةر . ألقدم شٌئاً جدٌداً فً المنطقة التً أدرس فٌها: أوالً 

القدٌسة كاترٌنةا للةروم األرثةوذكس بطةور سةٌناء ٌقةع فةً األراضةً المصةرٌة، 

حٌث مقر بطرٌركٌة اإلسكندرٌة وسةائر أفرٌقٌةا للةروم األرثةوذكس التةً أنتمةً 

 .إلٌها

ة باللغةةة العربٌةةة، وقةةد حقةةق أصةةالتها ونسةةبتها إلةةى ألن هةةذه المراسةةٌم مكتوبةة: ثانٌةةاً 

سةةالطٌن الممالٌةةك الةةدكتور هةةانز إرنسةةت فةةً أجةةازة درجةةة دكتةةوراة عنوانهةةا 

كمةا قةام بوصةفها وإعةادة كتابتهةا بلغةة ". مراسٌم سالطٌن الممالٌك لدٌر سٌناء"

عربٌة معاصرة، مع حفاظه على نفس ترتٌب السطور كما فةً الةنص األصةلً 

متمسكاً قدر اإلمكان بما هو موجود فً المخطوطة األصلٌة، كمةا  لكل مرسوم،

وقةةد اسةةتعنت . كمةةا قةةام بترجمةةة المراسةةٌم إلةةى اللغةةة األلمانٌةةة. نةةوه فةةً رسةةالتة

 .برسالة الدكتوراة هذه فً أطروحتً



من معرفة موقف الدولة المملوكية اإلسالمية تجاه النصارى عامة، ومنن النال  : ثالثاً 

ة لميتننوى المراسننيك يمكننن اسننتنتاال موقننف سننال ين الممالينن  الدراسننة التيليلينن

واألساس الحقوقً اإلسالمً الذي اسةتند  .تجاه دير  ور سيناء ورهبانه الاصة

إلٌةةه سةةالطٌن الممالٌةةك فةةً أحكةةامهم الةةواردة فةةً مراسةةٌمهم الخاصةةة بالةةدٌر 

 ورهبانه، على ما جاء فً القرآن، وفً عهود محمد نبً اإلسالم وخلفائه، وفةً

 .اجتهادات الفقهاء

آمل أن ٌكون هذا البحث فاتحةة دراسةات أخةرى أوسةع وأشةمل لمراسةٌم سةالطٌن     

 .الممالٌك الصادرة فً حق دٌر طور سٌناء

 

 نقوال أنطونٌو          / المطران                                                         

 متروبولٌت طنطا وتوابعها                                                                                  

ً لشؤون الروم األرثوذكس                                                            والكٌل البطرٌرك

                المصرٌٌن                                                                                   

 ١989ٌناٌر  –القاهرة                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تـــقـديـم

متروبوليننط  ن ننا وتوابع ننا، " نيقننوأ طن ونيننو"عننندما قنندك لننة نيافننة الم ننران     

ين الدولنة سنال )ب ريركية اإلسكندرية للروك األرثنوكك،، مال و نه القنياك المعننون 

شنعرط بننننة طمناك عمن ت يسنتيف الي ناو  ( المملوكية ودير القديسنة كاتريننا السنينا ية

العصنننر "واأيتنننراك، فنننالم ران الجليننن  يعنننرا لكافنننة المراسنننيك السنننل انية فنننة 

ول نط نانر  " سنيناء"فنة " دينر سنانط كناترين"كما ايتوت نا مي واناط " المملوكة

المية وتاريال ا ونصوص ا واأشنتبا  اليضنار  إلمامه الواضح بنركان الديانة اإلس

تقتنر  منن دراسناط " نيقنوأ"مع الدياناط السماوية األالرى وكننن دراسنة الم نران 

علننك األدينننان المقنننارن فضنننالك عنننن اأيتكنننا  المباشنننر بيضننناراط الشنننرف األوسننن   

و العربينة   إسنالمية ومسنييية وي ودينة طيضناك   وقند االتنار الباينز المتميند فتنر  تبند

مج ولة فة تاريالنا السياسة والثقافة واأجتمناعة واعتمند علنث وثنا ف تاريالينة ل نا 

طهميت نننا وقيمت نننا ويننناو  تيقينننف النصنننور بوضنننع ا فنننة مسنننارها التننناريالة بننن  

وإ ارها الدينة طيضاك، كما اتسمط رويه فة الكتابة بقدرت كبينر منن التسنامح والييناد 

الء طن هكا اليبر الدينة صادف اإليمنان األكاديمة والموضوعية علث نيوت يوضح بج

الصوصننا عننندما يستشنن د بلينناط القننرفن الكننريك فننة سننياف تيقيننف هننكه المال و نناط 

، وإك قضننيط "النندياناط اإلبراهيميننة"التارياليننة والوثننا ف كاط األهميننة لكنن  طصننيا  

سنواط من عمر  بايثاك فة العالقة بنين المسنلمين والمسنيييين مننك م لنع سنبعينياط 

ينو  هنكا " لنندن"منن جامعنة " الندكتوراه"ن الماضة ييز يصلط علنث درجنة القر

بكنن  سننعاد  وارتينا  ألنننه يتسننك " نيقنوأ"الموضنو  فننيننة طسننتقب  منا كتبننه الم ننران 



بالدقننة الشننديد  والتميننير الواضننح فننة فتننر  العصننر المملننوكة التننة لننك تكننن فتننر  

 !وردية دا ماك فة تاريخ اليكك اإلسالمة بنه  الكمة

علنث كتابنه القنيك النك  اسنت ا  طن " نيقوأ طن ونينو"إننة إك طيية نيافة الم ران     

يجمع بين دفتيه ما يضيف إلث المكتبة العربية إضافة إيجابية فيننة طتمنث لنه التوفينف 

 .فة مسيرته العلمية والدينية علث السواء

 

 مص  ث ال قة.د

 ر ي، الجامعة البري انية السابف            

 مساعد طو  ودير الالارجية األسبف       

 3122سبتمبر   
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 الفصل األول

 سالميةإلالشريعة ا
 

 القرآن والسنة
 

 مصطلح أهل الكتاب ومصادره -أ
تمييزاه لهم عنن عدندا اثوننانذ و لن  أن  "أهل الكتاب"يسمي القرآن اليهود والنصارى     

نَيني "نجيلذ لهم كتداه منزلة هي التوراا والزدور واإل نٌدلاه لٌمنا دي نابي دنال ٌم ًمصي لي علين ي الٌكتَّ نيزَّ
َيهٌ  دي ااي واإلٌنٌجيلي . يي َوري لي التي نزي
رينًروا ٌد يناٌ  . وأي لي الرًٍرليناني ٌَّنَّ الَّنٌ يني كي ٌِ وأيننزي ى للننا ٌمن ليَدًل ًهده

ننامى  ننٌديدو وهللاً عٌزيننزو ً و اَنٌتقي اًب يي
نن ي ننا أي "ذ(ِ) "هللٌا ليًهننَم عي ننا َّيلينن  ًنننو ى ٌَّنَّ َيني َو ي

ننا أي مي ننا  ٌَّليَينن ي كي َيني َو ي
نن   اٌ  وٌعيسي َهقًننوبي واثيَسنندي مي ويي اٌعيلي وٌََّسنن ي اٌهيمي وٌََّسننمي ننا ٌَّلينن  ٌََّدننري َيني َهننٌدٌو وأيَو ي ٌدٌيننيني ٌمننَن دي والني

ًدنوراه  اًودي زي نا دي َيني اني وآتي ناًروني وًسنليَيمي ِي وهي ليهنود َّنهنم ال أننه يقنول عنن اَّ. (ّ) "وأيًيوبي وًينوًن
نناني نيٌريننمو ٌمننَنًهَم "يتننناللون كتنندهم م رنننة عننن أصننولهاذ  ننَد كي لي ًهننوني أين ًيَمٌمًنننوا ليًكننَم وي َ مي أينيتي

َهليًمنوني  ًهنَم يي قيلًنووً وي نا عي َهٌد مي ًه ٌمَن دي نًوني رِّ المي هللٌا ًنمي ًي ي ًهوني كي َسمي نابي  "ذ(ْ) "يي ناًهًم الٌكتي َيني الَّنٌ يني آيتي
نهً  َهٌرنًوني َهليًمنوني  يي ًهننَم يي نمي وي َكًتًمننوني ال ي ًهَم وٌَّني نيٌريقنناه ٌمنَنًهَم لييي نامي َهٌرنًننوني أيَدني نا يي مي كمننا أن . (ٓ) "كي

سالمذ نإن إلذ عل   ل ذ ني ا(ٔ)القرآن ي كر اإلنجيل دالمررد المهلمذ أي أنه وا د ال يتهدد 
 ليس  هني نني  رنيتهنا اثناجيل اثردهة التي يهتدرها النصارى كتادهم المو   ده من هللا

َّال أن اعتننراٌ النصننارى دهننا يجهننل لهننم مكانننة . اإلنجيننل الوا نند النن ي أنننزل علنن  عيسنن 
 .ممتازا ني اإلسالم مقادل مكانة عددا اثونان

ننويً      نالقاعنندا المتدهننة ننني . د التقصننير ننني  مايننة أهننل الكتنناب َّنمنناه كديننراه ننني اإلسننالمهي
تيدد عل  اعتماد الدماننة نني م نادنتهمذ وعلن  اإليمنان  مهاملتهمذ التي ورد  ني القرآنذ
ليًمنوا "الميتر  داهلل الوا د اث دذ  َي ًن َّاٌلي الَّنٌ يني  اٌب َّاٌلي ٌداليٌتي ٌهيي أيَ سي اٌدلًوا أيَهلي الٌكتي الي ًتجي وي

ٌَّليًهني  أًَنٌزلي ٌَّليَيًكَم وي ا وي ا ٌدالٌَّ ي أًَنٌزلي ٌَّليَيني ني لًولهوا آمي َ ًن لينًه ًمَسنلًٌمونٌمَنًهَم وي ني اٌ دو وي ٌَّليًهًكَم وي . (ٕ) "ا وي
نيِّ  "كما كرل لهم عدم َّكراههم علن  تنر  ديننهم  ًي ني الًرَينًد ٌمنني ال نيي دي نَد تي اوي ٌنني النٌديٌن لي الي ٌََّكنري

ننا ٌا الننًوَنقي  الي انٌرصي نن ي ٌدننالًهَروي َمسي ننَد اَستي ًيننَمٌمَن ٌدنناهلٌل نيقي وٌ  وي ًً َكرًننَر ٌدننال ي ننٌمي و نيٌمننَن يي ننا وهللاً سي مي ليهي
لٌيمو  نَّ "كما يَهرأيضاه من القرآن أن النصارى ألرب َّل  المسلمين من اليهود . (٧) "عي ٌجندي ليتي

اه لٌلٌَّ يني  دَّ وي ًهَم مي دي نَّ أيَلري ٌجدي ليتي ًكوا وي ًهودي والٌَّ يني أيَيري ًنوا اليي اه لٌلٌَّ يني آمي اوي دي ٌِ عي ا دَّ الني يي
ًننوا الَّنٌ يني أي  آمي

ى اري ا نيصي  .(٨) "ليالًوا ٌَّني
كمننا أع نن  القننرآن أهننل الكتنناب مننن النصننارى اال تكننام نيمننا دينننهم د سننب تهنناليمهم     

لي اللهنف نيوًوليٌكن ي "الدينيةذ دقوله  ا أيَننزي َ ًكَم ٌدمي َن ليَم يي مي لي هللاً ٌنيٌه وي َهًل اإلٌَنٌجيٌلٌ ديما أيَنزي
َ ًكمي أي َليي وي

م مند  ميند هللاذ نني مقدمنة كتناب . ني ير  ه و اآلية القرآنينة كتنب د. (٩) "ًهًم اَلرياٌسقًوني 
ذ "سنالمإلعلم السير أو  قوم الندول نني ا"الدن ليم الجوزية مدخاله ني  "أ كام أهل ال مة"
ل  تهاليمهما الدينينة الخاصنة نني َّ تكما َّ ا اختصم نريقان  ميان من ملة وا دا نإ»: لاكاله 

ذ (ُِ) «ن القننرآن ال يننرخذ دهنن ا ن سننب دننل يننومر دننه أمننراه نإكننل لضننية مدنيننة وجزكيننةذ 
سالم أن تهمنل دتهناليم إلوهنا استند  الرقهام أن عل  جمي  الملل الساكنة ني دار ا»ويكمل 

أمنا ... دينها  ريصة عل  أن يكون القانونذ وم كمة الهدلذ وال كام أنرسنهمذ علن  ملتهنا 
كم أمام لاض مسلم نال ييم يمن   ل  القاضني كراو عل  الت اَّ ا تراض  الرريقان ددون َّ

نناَ ًكَم "ذ ولند صنر  القننرآن دمننل هن ا دقولنه (ِِ)« منن الرصنل نني لضنيتهم ناًمو ي ني نإٌَن جي ني
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ننَنًهَم وي  ًهَم أيَو أيَعننٌرَض عي َيننني ننَيكاه وٌَّدي ًضننْرو ي يي ليننَن يي ننَنًهَم ني َهننٌرَض عي ًهَم ٌََّن تي َيننني نناَ ًكَم دي َمنن ي ني كي َن  ي
: م منند  مينند هللا. علنن  أنننه وكمننا يقننول أيضننا د. (ِّ) "ني هللاي ًيٌ ننًب اَلًمَقٌسننٌ يني ٌَّ ٌداَلٌقَسنن ٌ 
ولند أجناز . سالمإل ا جاموو لانونهم ال لانون اَّنللقاضي المسلم أن ي دم عل  أهل ال مة »

أمنا . سالمي أيضاه ني منل ه و القضايا ديرو  وترصنيال إلالرقهام أ يانا ت ديم القانون ا
لرريقننان المتخاصننمان مننن ملتننين مختلرتننينذ نهنن ا أمننر يتهلننم دننال قوم الدوليننة  ا كننان اَّ

ذ وي دم عادا عل  مننل هن و القضنايا لنانون "دتصادم القوانين"الخاصةذ أو ما يسم  اآلن 

ع  عليه  .(ِِ)« الًمدَّ
 

 مصطلح أهل الذمة ومصادره -ب
ٌََّن "التودننة  ال ًتنن كر ننني القننرآن سننوى مننرتين نقنن  ننني سننورا "ال مننة"كلمننة      ٌي وي َينن  كي

نن أيَكني ننوَدي  لًلًننوًدًهَم وي تي اٌهٌهَم وي ًكَم ٌدننويَنوي ننًة ًيرًضننوني َرلًًدننوا ٌنننيًكَم َّاٌلَّ والي ٌ مَّ نننيَلَيًكَم الي يي ننًروا عي هي
ََ ًرًهَم يي

ن"ذ (ِْ) "نياٌسقًوني  نًدوي أًوليٌك ي ًهًم الًمَهتي ةه وي الي ٌ مي َمٌمنى َّاٌلَّ وي َلًدوني ٌني مي ري ولند ً كنر  . (ِٓ) "الي يي
هناتان اآليتان ني سيام ال ديف عن تردذ الميركين من لريش دالمسلمين يوم ال ديدينةذ 

ذ أي ال يتننرددون "ال ينرلندون ني منممن َّال وال  منة"وكيٌ أنهنم لو تمنكنوا منهنم نإنهنم 

 .(ِٔ) ني القنضام علنيهمذ يير مراعين ني  ل  لرادة وال عهداه 
ننني الْسنننَّة الندويننة مننن  ننديف الديننير الننن ير  "ذمييً" اله لهنن ا التهديننركمننا يوجنند أصنن    

ننن آ ى  مينناه نونننا خصننمهذ ومننن كننن  خصننمه »: للسننيو يذ وأيننار َّلنن  أن سننندو  سننن مي
ن لتل لتياله من أهل ال منةذ  نرم هللا »: ذ وأيضاه كما روى الدخاري«خصمته يوم القيامة مي

ندني اإلسنالم الموجهنة َّلن  اثننراد والهيناكرذ وك ل  ني مهَنم كتنب م مند . «عليه الجنة
ذ كما استخدمه ني اث اديف ني مواض  " مة هللا ورسوله"التي كان ي كر نيها أنه يه يهم 
 .«أوصيكم دوهل  متي خيراه »: مختلرةذ منل لوله ني خ دة الوداع

  نمن خالل ه و الصيًة الوصنرية التني أ لقن  علن  اآلخنرين منن يينر المسنلمين علن    
ني لاموِ التخا ب مههمذ سنوام  "أهل الذمة"لسان ندي اإلسالم وني عهودوذ دخل تهدير 

كان نني الممارسنا  الوالهينة أو نني كتنب الرقنه المختلرنةذ وصنار نني اصن ال  كنينر منن 
 . َّيارا َّل  من يمدي الجزية "أهل ال مة"الرقهام أن 
اإلسالم وني عهودوذ َّال أنه كنان  وَّن استخدم ني أ اديف ندي "ذمة" ولكن ه ا التهدير    

جزماه من لًة الخ اب ني تهامل القداكل الهردية لدل اإلسالم؛ َّ  كان  عقود ال مة واثمان 

 .(ِٕ) هي صيًة التهايش التي تهارٌ عليها الهرب ني  ل  الزمان
 

 مصطلح الجزٌة وموجباتها ومسقطاتها -ج
ذ وهي تسق  (٧ِ) ل الكتاب ومن كل كانرالجزية هي مدلى مهين من المال يمخ  من أه    

الي "ولنند ندتنن  دنننذ القننرآن . داإلسننالم َوٌم اآلٌخننٌر وي الي ٌدنناَليي نناٌتلًوا الَّننٌ يني الي ًيَمٌمًنننوني دنناهلٌل وي لي
ن  يً  تي نابي  ي نٌم ٌمنني اَلنٌ يني أًوًتنوا الٌكتي ني ٌدينني اَل ي نٌديًنوي الي يي ًسوليًه وي ري مي هللاً وي رَّ ا  ي ًموني مي رِّ َهً نوا ًي ي

اٌيًروني  ًهَم صي دى وي ن يي ةي عي ال أننه عنندما دخنل أهنل الكتناب ت ن   كنم اإلسنالم َّ .(٨ِ) "الٌجَزيي
 .ًمن   لهم  رية الهداداذ دون ال ين ال يممنون داهللذ مقادل أداكهم الجزية

والجزية والخراج متيادهان ني أنهما يمخ ان من يير المسلمين وهما من جملة أمنوال     
ولكنهمننا يختلرننان ننني أن الجزيننة خننراج الرلنناب وتوضنن  علنن  اثنننرادذ وأمننا . (٩ِ) الرننيم

الخننراج نهننو مننا يوضنن  مننن ضننراكب علنن  اثرض أو م صننوالتهاذ وتننتم جدايتهمننا مننرا 

 . (ُّ)وا دا ني السنةذ كما أنهما يسق ان داإلسالم 
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والمجنوِ ولد نرض م مد ندي اإلسنالم علن  يينر المسنلمينذ منن النصنارى واليهنود     
أمنننا عدنندا اثوننننان أو . وعدنندا اثونننان يينننر الهننربذ َّمننا اإلسنننالم أو الجزيننة أو السننيٌ

نودناد الوننينة منن جزينرا . (ِّ) المرتدون من الهرب نلنم يقدنل مننهم َّال اإلسنالم أو السنيٌ
ولمننا تننول  عمننر دننن الخ نناب الخالنننة أخننرج مننن كننان دالينناه نيهننا مننن . الهننرب ننني  ياتننه
 .دالنصارى واليهو

ر      د سننب اث ننوالذ والتنندى دندنني اإلسننالم خلرننامو  "الجزيننة"وكننان ندنني اإلسننالم يقنندِّ
ولوادهم ني نتو اتهم لدالد الروم والررِذ لد َل  دال تهيين َّل  آخر أيام أدي دكنرذ نلمنا 
تننول  عمننر دننن الخ نناب وكنننر  الرتننو  تننر  لامننام تهيننين مقنندارهاذ نننم تهنندل  داعتدننار 

وكان التهامل ني  ل  الول  ي تمل َّرينام الهندو المهنزوم علن  . رتهمدرجا  الناِ ومقد
 .الجزية
ولند اختلنٌ الرقهنام نني تقرينر مدندأ الجزينةذ ونني تكييرهنا ووصنرهاذ وعنندهم تراصننيل     

وال ينن  أنهنا نني تراصنيلها نتيجنة ت ورا  تاريخنية . كنيرا ني مقادير الجنزية والخراج
ذ ينَر َّليهنا منن جناندينذ الحنفٌةنالجزية عند . لم اهب الرقهيةمتوخنراذ  ت  نيوا دهض ا

نهي دالنسدة لًير المسلمين ددل عن  قن دمهمذ ودالنسدة للمسلمين ددل عن نصنرتهم لندار 
المالكــٌيييـة  وعنننند. اإلسنننالمذ لهننن ا نهننني ال تمخننن  منننن اثعمننن  واليننني  الرنننناني والًمنقهنننند

الشياعيٌة والحنابلية وعنند . سلمين دداله عنن لنتلهمذ وجدن  الجزينة عل  يينر الموالزٌدٌـة

 .(ّّ) ذ وجد  الجزينة دداله عن لتلهمذ وَّلامتهم ني دار اإلسنالموالشٌية واإلمامٌة
أمنننا دخصنننوذ الرهدنننانذ وداترنننام جميننن  المننن اهب الرقهينننةذ ننننإنهم َّن انق هنننوا نننني      

َّال . تنالذ ثنهنا دندل عنن القتنلالصوام  واثديرا نإنها ال تجب عليهمذ ثنهم ليسوا أهنل الق
أنها تررض عليهم َّن خال وا الناِ ني مساكنهم ومهاييتهم ثنهم يكونون دمنزلة علمناكهم 

 . (ّّ) ويمامستهم
ومسننق ا  الجزيننةذ كمننا ينن كر أكنننر الرقهننامذ هنني اإلسننالم أو المننو ذ ومضنني المننداذ     

  ال مي نني الندناع عنن و صول دهض اثع ارذ وعجز الدولة عن  ماية ال ميذ وايترا

 .(ّّ) دار اإلسالم
ولد . ال أن الجزية ليس  من م دنا  اإلسالم دل هي لديمة من أول عهد التمدن القديمَّ    

وضهها يونانيو أنينا عل  سكان سوا ل آسيا الصًرى  والي القرن الخامِ لدنل المنيالدذ 
ومنن . (ّْ) منن أعمنال الرنرِمقادل  مايتهم من هجما  الرينيقيينذ وكان  نينيقينة يومكن  

( م.م ِِٔٓ - ٧ِِٔ)نجنند أنهننا كاننن  مهرونننة لموسنن  الندنني (  الههنند القننديم)التننوراا 
سننراكيلذ أن َّوللينهب الهدرانننيذ نرنني سننرر التننيننة ًينن كر أن علنن  اثمميننينذ أي ييننر دننني 

نيوضن  ن لنم يقدلنوا و ناردوهم َّأما . ن لدلوا دتسل  اليهود عليهم وسالموهمَّيمدوا الجزية 
نا : "عليهم  د السيٌ هي اٌردي نَي ًت ي نةى لٌكي ٌديني َقًرًب ٌمنَن مي ا ٌٌَّ يني تي َدٌعهي َتن ي نيٌَّ. لين  اَلْصنَل ٌ ٌََّسنتي ادي َن أيجي

ًكنوًن لين ي ٌَّ نا يي َوًجنوٌد ٌنيهي نَهٌب اَلمي َ  لي ي نيًكْل اليَّ نيتي ي يةِ لي  اَلْصَلٌ  وي ٌَّ ًد لين ي  لِْلِجَز َهدي ًيَسنتي َن لينَم ٌَّوي . وي
اتً  اٌصَرهي َرداه ني ي هي ي  ي ٌمليَ  مي َل عي الٌَم ي دي ًب ٌَّوي . سي نا اَلنرَّ هي نيهي ا دي ٌمين ي ٌَّليًهن ي ٌَّ ي نٌد ي نياَضنٌرَب جي لين  يي

 ٌٌ ي ا ٌداَلسَّ نا . ً ًكوٌرهي ٌنًمهي تي ًَ تي نا ني ٌتهي ٌنيمي نٌة ًكنْل يي ٌديني نا ٌنني المي ًكنْل مي اٌكًم وي هي اَثيَ رياًل والدي اًم وي ا الٌنسي أيمي وي
ًب ٌَّليًهنن ي لٌ  ننا ي الننرَّ اٌك ي اَلٌتنني أيَع ي ننةي أيَعنندي ٌنيمي وًَكننًل يي تي َرٌسنن ي وي وكنن ل  الرومننان وضننهوا . (ّٓ)" ني

وكان الرنرِ أيضناه يجدنون الجزينة منن رعايناهمذ ولند . الجزية عل  اثمم التي أخضهوها
لنيهم وتنمدي َّ( الرنرِ)كان  ال يرا ومنازل آل النهمان ني الجزيرا الهرديةذ تندين للهجنم 

اثتاوا والخراجذ وأيلب الَن أن الهرب عرنوا الجزية ني  ل  الههدذ ونينه أيضناه دخلن  
ه و الكلمة َّل  اللًة الهرديةذ ثن أهل اللًة يهدون لرَ الجزية مهرداه وأصله نارسي وهنو 

 .(ّْ)ذ ومهناو الخراج ال ي يستهان ده ني ال رب "كزي "
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 عهود صدر اإلسالم
  اإلسنالمية عهنود كنينرا كتدن  ثهنل ال منةذ عاهندهم المسنلمون نيهننا نني تناري  الرتنو    

د مايتهم وتسهيل أعمالهم مقادل الجزيةذ منها ما كتب م مد ندي اإلسنالم نرسنهذ ومنهنا منا 
وهن و الههنود ليسن  . كتب خلرامو ولوادهمذ ني أننام الرت  داليام ومصر والهرام وننارِ

ادهننا دننل" نكننر نَننري"مجننرد  نند  نكننر مننن أمالهنناذ وكاننن   أددعننه ًكتَّ أيلدهننا نصننوذ جسَّ
ن كاننن ذ دالتوكينندذ مرتد ننة َّو. صننيايةه ثنكننارهمذ ننني لضننية الهاللننة منن  ييننر المسننلمين

 .دممارسا  الهصر ال ي كتد  نيه ودمراهيمه
 

 سالمإلعهود محمد نبً ا –أ 
 :من ه و الههود التي عقدها م مد ندي اإلسالم      

 

  (ّٔ) (ني السنة اثول  للهجرا ) (: الكتاب  -الصحٌفة ) الدستور - ١
ذ نني ( المدينة" )ينرب"ت كر المصادر التاريخية أول اترام عقدو ندي اإلسالم م  يهود     
ذ "الصييحٌفة"ذ وهننو أول دسننتور للدولننة اإلسننالمية وًيسننمَّ  (مّّٕ)اثولنن  للهجننرا  السنننة
 :ذ ومما جام نيه"الكتاب"و
ينربذ ومن تدههم نل م دهم ( اهل)دين المممنين من لريش و ه ا كتاب من م مد النديذ»

ومنن منانلهم منن )وان يهنود دنن  عنوٌ ... وجاهد مههمذ انهم امة وا دا منن دون النناِ 
امة م  المممنينذ لليهود دينهم وللمسنلمين ديننهمذ منواليهم وانرسنهم اال منن ( اليهود الهرب
مسنلمين نرقنتهمذ وان ديننهم وان النصنر علن  وان عل  اليهود نرقتهم وعلن  ال... َلم وانم 

الجننار ... منن  نارب اهننل هن و الصنن يرةذ وان ديننهم النصنن  والنصني ة والدننر دون االننم 
وان ال ي ول ه ا الكتاب دون َالم او انمذ وانه منن خنرج ... كالنرِ يير مضار وال انم 

اتقن ذ وم مند رسنول  امن ومن لهد امن دالمدينةذ اال منن َلنم واننم وان هللا جنار لمنن دنر

 .(ّٕ) «هللا
َّال أنه لم يخالٌ رو ه ومدادكهذ ولند  ندد نينه  -وَّن تميز عن القرآن  -وه ا الدستور     

نلنم . ندي اإلسالم اثساِ ال ي تقوم عليه الهاللة دين المسلمين واليهود ني مجتمن  المديننة
كمنا . المجتمن  اإلسنالمييررض عليهم أينة لينودذ دنل اعتدنرهم  اكرنةه دينينةه مسنتقلةه ضنمن 

وأن اليهنود دننذ هن و . "أمية واحيد "أكد  الص يرة علن  أن الجمين ذ المسنلمين واليهنود 
الص يرةذ لهم  قوم ممارسة عدادتهم دكل  رينةذ ويناص ون المسلمينذ ويتناصرون ني 

 . ماية المدينةذ ويتهاونون ني كل مولهة عل   مل أعدام  ل 
سق   دهدما عمل م مد ندي اإلسالم عل  القضنام علن  ( الههد)يير أن ه و المهاهدا     

الكرار ني دالد الهنربذ ننم دهندو الخليرنة عمنر دنن الخ ناب الن ي دندم دناخراج يهنود خيدنر 
ونقلهم َّل  سورية جنودي الجزيرا الهردية  ت  أخل  الجزيرا الهردية من يير المسلمينذ 

ننني أواخننر السنننة الهايننرا للهجننرا عمنناله دوصننية ندنني اإلسننالم ننني خ دننة  جننة الننوداع 
ولد دق  للة من اليهود ني اليمنذ وال ين منازال أ رنادهم متواجندون هننا   تن  (. مّْٕ)
 .اليوم
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 (٧ّ)( ني السنة التاسهة للهجرا )  :كتاب أهل أٌلة -٢
ني أننام يزوا تدو ذ أت  م مد ندي اإلسالم ي نة دن رمدةذ صا ب أيلةذ وهو ولومه     
و لنن  تدهنناه للهننرٌ النن ي كننان سنناكداه ننني  لنن  . (٨ّ) يونذ نصننال ه وأع نناو الجزيننة مسنني

 .وأيلة هي أيال   الياه وتق  ني الهقدة. الهصرذ عند الدخول ني  ماية أو  مة القوي
 

  (٩ّ) (ني السنة الهايرا للهجرا ) : عهد نصارى نجران -٣
نني السننة الهاينرا للهجنراذ أرسنل »: ًعرن  السننة الهاينرا دهنام السنرارا  أو الوننود    

 سننالم ننندعاهما َّلنن  إلذ ننني نرننر َّلنن  م منند ندنني ا(ُْ) نصننارى نجننرانذ الهالننب والسننيد
نلنم يدناهلووذ وصنال وو علن  ألرني  ونا مةذ وال سنذ وال سينذ، ومهه عليٍ  (ِْ)المداهلة 
 مة هللا وجهل لهم . سالمإلوعل  أن ًيضيروا رسل ندي ا. نمن كل  لة أردهون درهماه .  لة

ويننر  علننيهم أن ال يننوكلوا الردننا وال . تهننال  وعهنندو أن ال يرتنننوا عننن دينننهم وال يهٍيننروا

 .(ّْ)« نما استخلٌ أدو دكر عاملهم د ل . يتهاملوا ده
ورد ني السيرا الندوية الدن هيام خدر  ي نواِذ مل  اليمن المتهودذ الن ي استينهدوا     

ا من أهل دين عيسن  دنن منريم علينه السنالم علن  ودنجران دقاي»عل  يدو نصارى نجران 
نرهم دنين  لن  والقتنلذ َّليهم  و نواِ دجنودوذ ندعاهم َّنسار ... نجيلإلا لن  اليهودينةذ وخيَّ

نخدَّ لهم اثخدود ن رم من  رم دالنار ولتل من لتل دالسيٌذ ومنَّل دهنمذ  تن  لتنل مننهم 
أن منا ( هِّْ  )ون من  ادن هيام ولد نهم الهلمام المسلم. (ْْ) «لريداه من عيرين ألٌ

ورد ني القرآن عن أص اب اثخدود يينير َّلن  استننيهاد نصننارى نجنرانذ ويينهد علن  
اًب اثًَخًدودٌ »: تو يدهم وَّيمانهم داهلل لًودٌ . لًٌتلي أيَص ي اٌ  اَلوي اٌر  ي ا لًًهنودو  ٌَّ َ . الني ليَيهي ًهنَم . ًهَم عي وي

لًوني ٌداَلًمَمٌمنٌ  َرهي ا يي لٌ  مي ٌميدٌ . يني ًيًهودو عي ٌزيٌز اَل ي قيًموا ٌمَنًهَم َّاٌلَّ أيَن ًيَمٌمًنوا ٌداهلٌل الهي ا ني مي  . (ْٓ)« وي
وهنن و المهاهنندا جننديرا دالنقننة دخصننوذ أ ننوال أهننل ال مننة مننن النصننارى ننني ديننار     

اإلسالم نيما تكرله لهم من  رية المهتقدذ وني ما تنَمه من عاللا  وواجدا  متدادلة دنين 
 .سلمين والمسي يينالم
 

 (ْٔ): عهد رهبان دٌر طور سٌناء -٤
وني تقليد رهدان دير  ور سنينام أنهنم  صنلوا منن . "اليهد  النبوٌة"وهو ما يهرٌ دن    

. م مد ندي اإلسالم عل  عهد يخنولهم الم انَنة علن  دينرهم وأمالكهنم وهنو ممهنور دكرنه
مذ َّال أن  كنام الندول اإلسنالمية وريم اليكو   ول ص ة نسدة ه ا الههد َّل  ندي اإلسال

نوا ال ماية للدير ورهدانه وسوٌ نهرض دالترصيل ما جام ني ه ا . المتهالدة أخ وا ده وأمَّ
 .الههد ني الرصل الخاذ ددير  ور سينام لهاللته المدايرا دالدير

 
 سالم وقواد جٌوشهإلعهود خلفاء نبً ا –ب 
أنننام الرنت  دالينام ومصنر والهنرام وننارِ  كتب خلرام ندي اإلسالم ولواد جيويه ني    

 :ومن ه و الههود. الههود ثهل الكتاب  مقادل الجزية مقتدين ني  ل  دنديهم
 

  (ْٕ)( ني السنة الرادهة عيرا للهجرا )  :كتاب خالد بن الولٌد ألهل دمشق -١
 دهدما  اصر  جيوش الخليرة عمر دنن الخ ناب أسنوار مديننة دمينم ت ن  لينادا كنلهٍ     

خرج َّليهم أسقٌ المدينة وولٌ علن  أسنوارها . من خالد دن الوليد وأدي عديدا دن الجرا 
اماننا » ندعي له خالد ال ي كتب لنه كتادناه ونينه أع ناهم. و لب تسليم المدينة مقادل السالم

 .(٧ْ) «ا ا اع وا الجزية... عل  انرسهم واموالهم وكناكسهم وسور مدينتهم ال يهدم



 7 

 

 (٨ْ)( ني السنة السادسة عيرا للهجرا )  :و بن الياص ألهل مصركتاب عمر -٢
َّ ا نت تم مصر »: ًروي عن م مد ندي اإلسالم أنه لد أوص  دقد  مصر خيراهذ َّ  لال    

َّيناراه َّلن  زوجتنه مارينا التني أهنداها َّلينه . «ناستوصوا دالقد  خيراه نان لهم  مة ور مناه 
" المقننولِ"رهاذ والمهننروٌ عننند الهننرب دننن نناكم مصننر وأسننق( مْٕٓ - ُْٕ" )كينروِ"

يينر أن مضنمون عهند القاكند عمنرو دنن الهناذ ثهنل . القولناز نني م نران  ل  أنه كنان
مصر لم يكن متسام اه أكنر ني يرو ه عما سدم من عهودذ نقند كتنب لهنم كتادناه يه نيهم 

ومنن دخنل  .عل  ان يه وا الجزية... االمان عل  انرسهم وملتهم وكناكسهم وصلدهم »نيه 

 .(٩ْ) «ن  صل هم من الروم  والنوب
  
نني السننة السنادهة   ) (:بٌي  المقيد )كتاب الخلٌفية عمير بين الخطياب ألهيل أٌلٌياء  -٣

 (ُٓ) (عيرا للهجرا
أن أكمل الخليرة عمر دنن الخ ناب ننت  الينام توجنه َّلن  الجادينةذ وهني نني الجنوالنذ     

ذ ولينل َّن أدنا عديندا هنو الن ي (دين  المقندِ)ومن هنا ذ وجه خالد دن نادن  لرنت  أيلينام 
توجه  َّلن  أيلينامذ ن لنب أهلهنا مننه أن يصنال هم علن  صنل  أهنل مندن الينام وأن يكنون 

وعندما لدم عمر خرج َّلينه . المتولي للهقد الخليرة عمر دن الخ اب نرسهذ نكتب َّليه د ل 
أدي سريان الكتناب د رير  المدينة سررونيوِذ نهقد عمر الصل  مههذ وكتب مهاوية دن 

وولهه عمر دن الخ اب والد رير  سررونيوِذ نيادةه عن أهل أيليننامذ وكاننن  ينرو ه 
امانننا النرسننهم »ييننر نقيلننة علنن  مننا عرننن  عليننه عهننود  لنن  الزمننانذ نقنند أع نناهم عمننر 

واموالهم ولكناكسهنم وصلدانهمذ وسقيمها ودريكنها وسناكر ملتهاذ انه ال تسكن كناكسنهم وال 
ذ وال ينتقذ منها وال منن  يزهناذ وال منن صنليدهمذ وال منن ين م منن امنوالهمذ وال تهدم

يكرهون عل  دينهمذ وال يضار ا د منهم وال يسكن دايلينام مههنم ا ند منن اليهنودذ وعلن  
وه ا الههد توجد له عدا صور مختلرة نني التراصنيل لكنهنا . «اهل ايليام ان يه وا الجزية
الموجودا ني د ريركينة النروم اثرننو كِ نني القندِ هني  تترم ني الموضوعذ والنسخة

لة"ذ وهي المهرونة داسم (ِٓ) اث ول واثكنر ترصياله   .(ّٓ) "النسخة الًم وَّ
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 حواشً
 الفصل األول

 
 .ٓو ْ/  ْسورا آل عمران ( ِ
 .ِٕٓ/  ٓسورا النسام ( ّ
 .٧ٔ/  ّسورا الدقرا ( ْ
 .ِٕٓ/   ّسورا الدقرا ( ٓ
اَن : القرآن( ٔ َمري ااي ( "ْ)سورا آٌل عي نَوري لي التي أيَننزي َينٌه وي دي َيني يي ا دي لاه لٌمي دِّ مِّ ًمصي ابي ٌداَل ي َلي ي اَلٌكتي لي يعي زَّ ني

اإَلٌنٌجيننلي  اإَلٌنٌجيننلي "ذ (ْ" )وي ااي وي ننَوري ننة التي مي َالٌَ كي ننابي وي لًِّمننًه اَلٌكتي ًيهي نناٌب لٌننمي "ذ (٨ٓ" )وي ننا أيَهننلي اَلٌكتي يي
اجً  َهٌقلًنوني ًت ي َهنٌدٌو أينينالي تي اإَلٌنٌجينًل َّاٌلي ٌمنَن دي ااً وي َوري ا أًَنٌزليٌ  التي مي اٌهيمي وي وسنورا (. ٕٔ" )وني ٌني ٌََّدري
ناوً ( "ٔ)الماكدا  َيني أيتي اٌا وي نَوري َينٌه ٌمنني التي دي نَيني يي نا دي لاه لٌمي ندَّ مي ًمصي نَريي ن  اَدنٌن مي نٌرٌهم ٌدٌهيسي لين  َّيني نا عي رََّيني لي وي
ٌقنيني اإَلٌَنجٌ  نةه لٌَلًمتي َي َوٌع مي ى وي نا أًَننٌزلي  "ذ (ٕٓ" )ينلي ٌنينٌه ًهنده مي اإَلٌنٌجينلي وي ااي وي نَوري ناًموا التي لي

ًهنَم أي لينَو أيني وي
ٌنينرو ٌمنَنًهَم  كي او وي ٌصندي نةو ًمَقتي َ نٌ  أيَرًجلٌٌهنم ٌمنَنًهَم أًمي ٌمن تي َوٌلٌهَم وي ليًوَا ٌمن ني يكي ٌدٌهَم ثي ن ري نا ٌَّليَيٌهم مِّ نامي مي سي

لًوني يي  نا أًَننٌزلي "ذ (ٕٕ" )َهمي مي اإَلٌنٌجينلي وي ااي وي َوري تي  ًتٌقيًموا التي َيمى  ي لٌ  يي اٌب ليَسًتَم عي َهلي اَلٌكتي
ا أي لًَل يي

ٌدًكمً  ٌتٌ  ٌََّ  "ذ (٨ٕ" )ٌَّليَيًكم ٌمني ري الٌندي لين  وي عي ليَين ي وي ٌتني عي مي اَ ًكنَر ٌنَهمي نَريي ا ٌعيسي  اَدنني مي ٌََّ  ليالي هللاً يي
نن ااي أييَّ ننَوري التي ننةي وي اَلٌ َكمي ننابي وي ليَمًتنن ي اَلٌكتي ٌََّ  عي َهنناله وي كي َهننٌد وي ِي ٌننني اَلمي ننا لٌننًم النَّ ٌِ ًتكي دْت ي ٌدننًروٌ  اَلقًننًد

اإَلٌنٌجيلي  نًه ( " ٧)سورا اثعراٌ (. ُِِ" )وي ٌجًدوني ٌدنيَّ اَثًٌمنيَّ الَّنٌ ي يي ًسولي النَّ ٌدًهوني الرَّ تَّ اَلٌ يني يي
َكًتوداه ٌعنَ  نرٌ مي نٌن اَلًمَنكي َنٌهنيًهَم عي يي ٌٌ وي َهًرو وًَمًرًهم ٌداَلمي اإَلٌنٌجيٌل يي اٌا وي َوري ًهَم ٌني التي سنورا (. ٧ِٔ" )دي
َهنٌدوٌ ( "٩)التودة  َن أيَونين  ٌدهي مي اَلقًَرآٌن وي اإَلٌنٌجيٌل وي اٌا وي َوري قاه ٌني التي ليَيٌه  ي ا عي َعده سنورا (. ِِِ" )وي
اًهَم ٌني ًوجً ( "٨ٓ)الرت   اإَلٌنٌجينلٌ ٌسيمي اٌا وي نَوري ليًهَم ٌنني التي نني لٌن ي مي ٌر الْسًجوٌد  ي ني

َن أي (. ٩ّ" )وٌهٌهم مِّ
ناوً اإَلٌنٌجينلي ( "٧ٔ)سورا ال ديد  َيني تي

أي مي وي نَريي ن  اَدنٌن مي نا ٌدٌهيسي رََّيني لي ا وي ًسنولٌني نٌرٌهم ٌدري لين  أيني نا عي رََّيني ًننمي لي
ًووً هي ا ٌني لًلًوٌب الٌَّ يني اَتدي َلني هي جي ةه  وي َ مي ري َأنيةه وي  (.٧ّ" )ري

 .ٕٓ/  ٩ّسورا الهنكدو  ( ٕ
 .ّٕٔ/  ّسورا الدقرا ( ٧
 .٨ّ/  ٔسورا الماكدا ( ٨
 .٧ٓ/  ٔسورا الماكدا ( ٩
صنند ي الصننال ذ  دهننة نالنننةذ دار الهلننم . ادننن القننيم الجوزيننةذ أ كننام أهننل ال مننةذ ت قيننم د( ُِ

 .٩ُالمقدمة صر ة  ِلسم ذ ٩٨ِْللماليينذ   ديرو  
 .٨٩المقدمة ذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ِِ
 .ّٓ/  ٔسورا الماكدا ( ِّ
 .٨/  ٩سورا التودة ( ِْ
 .ُِ/  ٩سورا التودة ( ِٓ
ادن هيامذ السيرا الندويةذ ت قينم  نه عدند النرمووٌذ  دهنة جدينداذ دار الجينلذ دينرو ذ ( ِٔ

 .ِِٓو ُِٓذ ٓذ مجلد ٩٨٧ِ
 .ِِِذ   ذ٩٨ِٔالقاهراذ  -دار الميرمذ ديرو   ال  ميونذ نهمي هويديذ موا نون( ِٕ
دار الجيلذ ديرو ذ  –ادن الهدريذ أ كام القرآنذ ت قيم علي م مد الدجاويذ دار المهرنة ( ٧ِ

 .ُِِذ ِذ م٩٨٧ِ
 .٩ّ/  ٩سورا التودة ( ٨ِ
 :دقية اثنَمة المالية ني اإلسالم التي لم ت كر ني المتنذ وهي( ٩ِ
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 قةالصد -أ   
كما . الصدلة والزكاا لرَان مترادنان وهي تمخ  من أينيام المسلمين وتررم ني نقراكهم 

ٌكيٌهَم ٌديها»: جام ني القرآن ًتزي ٌهًرًهَم وي ليةه ًت ي دي الٌٌهَم صي  (.ُِْ/  ٩سورا التودة )« ًخَ  ٌمَن أيَموي
 .ُُِذ ّادن الهدريذ أ كام القرآنذ المرج  نرسهذ م      

 

  الزكا -ب   
 : وهي تجب ني كل ما تخرجه اثرض من         
 .ال هب والرضة-ِ  
 .        اثنمار-ّ  
 .الزروع-ْ
 .كما أن الزكاا تجب أيضاه ني المايية         

نا أيَخري »: ولد أجملها لول القرآن          ٌممي َدًتَم وي سي ا كي ٌة مي دي يِّ ًنوا أيَنٌرقًوا ٌمَن  ي ا الٌَّ يني آمي ا أيًيهي نا يي َجني
 (. ٧ّٕ/  ّسورا الدقرا )« ليًكَم ٌمني اَثيَرٌض 

اٌم »وتصننرٌ الزكنناا لفصننناٌ النمانيننة المنن كورا ننني القننرآن  ننري ليًة لٌَلرًقي نندي ننا الصي مي ٌَّنَّ
نٌديلٌ  ٌنني سي ناٌرٌميني وي ًي ال ٌنني الٌرلننياٌب    وي نةي لًلًنوًدًهَم وي ليري اَلًممي نا وي ليَيهي اٌملٌيني عي اَلهي اٌكيٌن وي سي اَلمي هللٌا  وي

ٌكيمو  لٌيمو  ي هللاً عي ةي ٌمني هللٌا وي ٌديٌل نيٌريضي  (. ُٕ/  ٩سورا التودة )« واَدٌن السي
 .٧ْٕ - ٧ٔ٨ذ ّادن الهدريذ أ كام القرآنذ المرج  السادمذ م              

 

 اليشور -ج   
 منا نقنداه َّوهي تضرب عل  اثموال أو الدضاك ذ التي يتاجر دها من دلد ال  دلد ذ وتمخ  

وهنن  تمخنن  مننن المسننلمين ردنن  الهيننر؛ ثنهننا نريضننة زكنناا كمننا جننام ننني تلنن  . أو عيننناه 
ذ ومنن «نمنا الهينور علن  اليهنود والنصنارىَّليِ عل  المسلمين عينور »الرريضة ثنه 

وأمنا أهنل ال نرب . ال مراه وا داه ني السنةَّأهل ال مة تمخ  منهم نصٌ الهيرذ وال تمخ  
هير تاماه ثنها دمنادة الجزية عل  الرلدةذ وأيضناه ثنهنم يوخن ون أو المهاهدا نتمخ  منهم ال
وهني تمخن  مننهم علن  منا ي ملوننه منراه . لن  دالدهنمَّ ا لندموا َّمن التجار المسلمين منلنه 

ن تنقلنوا دمنا لنديهم داخنل َّوا داه ني السنة عند دخولهم الدولةذ وال تمخ  منهم مراه أخنرى 
عادوا مراه أخرى دمال أو تجارا أخرى ني نرِ السنة نيمخن   ا أتوا أو َّأما . أل ار الدولة

 .     منهم الهير عل  ما أتوا ده جديداه 
 .ِٓٔو ِْٔو ٩ِٓذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  نرسهذ  م           

 

 المكو  -د   
ب علنن  أصننناٌ التجننارا مننن لديننل مننا يهننرٌ "مكننِ"وأ نندها            ذ وهنني ضننريدة ًتضننري

وكننان المكننِ أو المقننِ ينناكهاه ننني . أو ن وهننا( الررضننة)أو الرننردا ( مننر الج)دننالكمر  
ننًرج المكننِ ننني اإلسننالم ثن أهننل . الجاهليننةذ يررضننه ملننو  الهننرب والهجننم جميهنناه  ولننم يي

 .الورع كانوا يكرهونه
 .ِْٔو ِّٔذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م            

 

 الفـًء -هـ   
دقي من أمنوال دي  المنالذ وهنو منا ًيجدن  منن أصننناٌ اثمنوال كالجزينة  هو ساكر ما          

والرنيمذ هنو منا أًخن  . والخنراج  والصندلا  وأعينار السنرن وأخمناِ المهنادن والمراعني
وهمننا ثهننل ال ننرب . أمننا الًنيمننةذ نهنني مننا أًخنن  مننن أمننوال الكرننار دالقنننتال. دًيننر لتننال

ًيه نن  َّال َّ ا كننان اله ننام عاكننداه َّلنن  مصننل ة والرننيم ال . والمجاهنندين ننني سننديل اإلسننالم
 .المسلمين عامة

 .٨ْٕذ ّادن الهدريذ أ كام القرآنذ المرج  نرسهذ م            
 .ُُِذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  نرسهذ م( ُّ
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 .ٔ - ْذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ِّ
 .٩ّٔ - ٩ِٕذ ّادن الهدريذ أ كام القرآنذ المرج  نرسهذ م( ّّ
ذ ٩ِْٔجرجنني زينندانذ تنناري  التمنندن اإلسننالميذ  دهننة رادهننةذ م دهننة الهنناللذ القنناهراذ ( ّْ

 .٨٨ِذ ِجزم 
 .ِٓ - ُّ:ُِسرر التننية ( ّٓ
 .٩ٔم الوناكمذ ذالنذذ مل ( ّٔ
 .٨ُِ - ُِٕذ ّادن هيامذ السيرا الندويةذ المرج  نرسهذ ج( ّٕ
 .٩ٕالنذذ مل م الوناكمذ ذ( ٧ّ
 .ِْٔذ ٓيامذ السيرا الندويةذ المرج  السادمذ جادن ه( ٨ّ
 .٩ٕالنذذ مل م الوناكمذ ذ( ٩ّ
م علن  م مند ندني ا: لنال ادنن اسن ام: ني مهن  الهالب والسيد واثسقٌ»( ُْ ندي سنالم ونند إلولي

نصارى نجرانذ ستون راكداهذ نيهم أردهة عير رجاله من أيرانهمذ ني اثردهة عير منهم 
أميننر القننوم و و رأيهننمذ وصنننا ب مينننورتهمذ والنن ي ال  الياقييب: نالنننة نرننر َّلننيهم أمننرهم

لنننهم نمننالهمذ وصننا ب ر لهننم  والسييٌد،. يصنندرون َّال عننن رأيننهذ واسننمه عدنند المسنني 
و درهم  أسقفهم وأدو  ارنة دن علقمةذ أ د دني دكر دن واكلذ. ومجتمههمذ واسمه أثيهم
 .   وَّمامهمذ وصا ب مدراسهم

 .ال ي يقصدون َّليهذ ويقوم دومورهم ويمنهم هو أصلهم : نمال القوم
 . « عَيم النصارى: اثسقٌ
ذ  ٩ٕ٧ِادن اثنينرذ الكامنل نني التناري ذ  دهنة نانينةذ دار الكتناب الهردنيذ دينرو ذ             
 .ُُّذ ّج

هيل "المداهلة"( ِْ هَّل هللا نالناهذ أي لهنهذ وعليه ًدَهلة هللا: وتقول الهرب. من دي ًدَهلة هللذ : ويقال. دي
نندعو : ندتهنل: لنال أدنو عديندا: لال ادن هينام. نجتهد ني الدعام: ومنها ندتهل. أي لهنه هللا
نا »( ْ)ولد أت  القرآن عل   كرها ني سورا آل عمران . داللهنة َهٌد مي اجَّ ي ٌنيٌه ٌمَن دي َن  ي نيمي

أيدَ  ا وي ني امي ًع أيَدني دي الًوا ني هي امي ي ٌمني اَلٌهَلٌم نيقًَل تي ٌهَل جي َدتي ًكَم ًنمي ني أيَنرًسي ا وي ني أيَنرًسي ًكَم وي امي ٌنسي نا وي ايمي ٌنسي ًكَم وي امي ني
نناٌ ٌديني  لينن  اَلكي ننةي هللٌا عي نلي ليَهني َجهي ني نالمداهلننة َّ ن اترنام علنن  أن ًتسننند لضننية مختلننٌ (. ِٕ)« ني

 .والدا لعليها َّل   كم هللا مدايرا نينزل هللا لهنته عل  الخا كين ويرصل هك ا دين ال م 
 .ِٕٔذ ّادن هيامذ السيرا الندويةذ المرج  نرسهذ ج          
ذ ٩ُِِالنندال ريذ نتننو  الدلنندانذ ال دهننة اثولنن ذ يننركة  دنن  الكتننب الهرديننةذ القنناهراذ )ّْ

 .٨ّ - ٧ِذ
 .ُْ - ّٕذ ِادن هيامذ السيرا الندويةذ المرج  نرسهذ ج )ْْ
 .٨ - ٓ/  ٨ٔسورا الدروج  )ْٓ
 .٩٧ذ الوناكمذ النذذ مل م )ْٔ
 .٩٨النذذ مل م الوناكمذ ذ )ْٕ
 .٨ِّو ٧ِّالدال ريذ نتو  الدلدانذ مرج  نرسهذ ذ )٧ْ
 .٩٨النذذ مل م الوناكمذ ذ )٨ْ
 .ِْالدال ريذ نتو  الدلدانذ المرج  السادمذ ذ - )٩ْ
هارٌذ ال دريذ تاري  الرسل والملو ذ ت قيم أدو الرضل َّدراهيمذ  دهة نانية ذ دار الم -       

 .٩ُٕذ ْذ ج٩ٕ٧ِالقاهراذ 
 .٩٨النذذ مل م الوناكمذ ذ( ُٓ
 .ّٔذ  ذ٩ِّٓخليل َّدراهيم لزلياذ تاري  الكنيسة الرسولية اثوريليميةذ مصرذ ( ِٓ
 .٩٩النذذ مل م الوناكمذ ذ( ّٓ
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 الفصل الثانً

 جتهادات الفقهاءا 
 

سنالميذ الن ين إلتناري  اسالم وعلماكه خالل الإلعل  مركِّري ا "الرقهام"أ لم مص ل      
سننالمية منن  ييننر المسننلمينذ والنن ين إلأصنندروا مملرننا  ننني نقننه المهننامال  ننني اليننريهة ا

 . "أهل عهد"و "أهل  رب"ل  َّلسموهم 

 

 أحكام عقهٌة
ذ علن  ننالف آينا  نني القنرآن نني دعنوتهم َّلن  ترضنيل المسنلمين "الرقهام"استند     

 :يعل  ييرهم ني َّدارا المجتم  اإلسالميذ وه
امي ٌمَن ًدوٌن اَلًمَمٌمٌنينني » )ِ اٌنٌريني أيَولٌيي ٌخٌ  اَلًمَمٌمًنوني اَلكي تَّ لينَييِ ٌمنني هللٌا . الي يي لٌ ي ني َل  ي َرهي َن يي مي وي

ٌصيرً  ٌَّلي  هللٌا المي ًه وي َرسي ًرًكًم هللاً ني ًي ي ِّ قًوا ٌمَنًهَم ًتقيةه وي تي َيمى َّاٌلَّ أيَن تي  .(ِ) «ٌني يي
نن» )ّ ننا أيًيهي ننَد   يي ٌنننًتَم لي ننا عي ْدوا مي ننااله وي دي ًكَم خي ننوَلًوني ننَم الي يي ننةه ٌمننَن ًدوٌنكه اني ٌخننً وا ٌد ي تَّ ًنننوا الي تي ا الَّننٌ يني آمي

نناٌ  ٌََّن ًكَنننًتَم   ننا ليًكننًم اآليي ني يَّ ننَد دي ننًر لي ننا ًتَخٌرنني ًصننًدوًرًهَم أيَكدي مي اٌهٌم وي نناًم ٌمننَن أيَنننوي ضي ًَ ٌ  الدي نندي دي

َهٌقلًوني   .(ّ) «تي
نَن يي »( ْ مي َهنضى وي ناًم دي َهًضنًهَم أيَولٌيي نامي دي ى أيَولٌيي ناري النيصي ًهنودي وي ٌخنً وا اَليي تَّ ًننوا الي تي ا الٌَّ يني آمي ا أيًيهي

ًه ٌمَنًهمَ  إٌني ًهم ٌمَنًكَم ني الَّ وي تي  .(ْ) «يي
نال قوم السياسنيةذ كمنا تينير اآلينا  السنادقةذ داخنل هن ا المجتمن  هني للمسنلمين دون     
ولما كان  التولية يقيقة الوالينةذ كانن  تنوليتهم »: كتب ادن القيم ني ه ا لاكاله ولد . سواهم

ننه مننهمذ وال ينتم اإليمنان َّال دنالدراما نإولد  كنم تهنال  دنون منن تنوالهم . نوعاه من توليهم
والوالية تناني الدراماذ نال تجتم  الدراما والوالية أدنداهذ والوالينة َّعنزاز ننال تجتمن  . منهم
أمنا المنواردي . (ٓ) «الل الكرر أدنداهذ والوالية صلةذ ننال تجام  مهناداا الكنانر أدنداه هي وَّ 
يجوز أن تسند ل مي وزارا التنرين  ال وزارا الترنويضذ »نقد أيار َّل  أنه ( هُٔٓ-٧ُْ)

ثن الننوزارا هنني نيادننة عننن الخالنننةذ والخالنننة نيادننة عننن الندننوا و راسننة النندين وسياسننة 

 .(ٔ)« الدنيا
ه ا المولٌ ني تصنيٌ الناِ عل  أساِ أديانهم وليام الدولة عل  الهقينداذ كمنا ينرى     

الرقهامذ يرترض أن مصدر ال قوم والواجدا  لًينر المسنلمين هنو القنانون اإلسنالميذ أي 
 .ت ديم يريهة الدين اإلسالمي عليهمذ دالريم من عدم َّيمانهم دالدين اإلسالمي

منن  ييننر المسننلمين داخننل المجتمنن  اإلسننالمي نقنند عالجهننا أمننا الهاللننا  االجتماعيننة     
كوننه "ذ "عقند ال منة"ونَمها الرقهام ني مملراتهمذ خنالل التناري  اإلسنالميذ علن  أسناِ 
ذ وصننننروا يينننر (ٕ) "اترالننناه دنننين لداكنننل وأننننراد  وي مصنننال  متننننانرا وكياننننا  منرصنننلة

هم الكرار ال ين ال  "أهل ال مة"وني اص ال  الرقهام أن . "أهل ال مة"المسلمين عل  أنهم 
سالم ويمدون الجزيةذ وهمالم لهم  مة ممدداذ ولد عاهدوا المسلمين إليممننون داهلل وندي ا

  هم مقيمون ني الدار التي يجري نيها  كم َّسالمذ إلعل  أن يجري عليهم  كم هللا وندي ا
 :رقهام كما يليذ ولد لسمهم ال"أهل الههد"وهمالم أ لم عليهم . سالمإلهللا وندي ا

 ."أهل  مة"سالمية دهقد صل  أو مهاهداذ وهمالم إلال ين يدخلون ني كنٌ الدولة ا -ِ
 ."أهل هدنة"المًلودين دهد الهزيمة ني ال ربذ أي ال ين نت   دالدهم عنواذ وهمالم  -ّ
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سنالمية د رينم يينر  رينم الصنل  أو ال نربذ وهنمالم إلال ين ينضمون َّل  الدولة ا -ْ
 . "أهل أمان"

 ."أهل ال رب"سالم نهم ال ين أ لم عليهم إلأما الكرار المقيمون ني دار يير دار ا
 
ذ وال ي عل  أساسه نَم   قوم وواجدا  (٧)ال ي ورد عند المواردي  "عقد ال مة"و    

: ويننرو ه لسننمان"ييننر المسننلمين داخننل المجتمنن  اإلسننالميذ يخننتذ داإلمننام أو ناكدننهذ 
ب م وًمستي ي    ".   ًمستي ي

 :نالمست م ستة يرو  
 .أال ي كروا القرآن د هن نيه وال ت ريٌ له(  ِ
 .سالم دتك يب وال ازدرامإلأال ي كروا م مد ندي ا(  ّ
 .أال ي كروا دين اإلسالم د م له وال لد  نيه(  ْ
 (.أي زواج)أال يصيدوا مسلمة دزنا أو داسم نكا  (  ٓ
 .لماله وال لدينه أال يرتنوا مسلماه عن دينه وال يتهرضوا(  ٔ
 .أال يهينوا أهل ال رب وال يودوا أيياكهم(  ٕ

 . وه و اليرو  الستة ًملٌزمة نإ ا نقضوها انًتقض عهدهم
 :أما المست ب نستة أييام

 .تًيير هيكاتهم دلدِ الًيار ويد الزنانير(  ِ
 .مساوين لهم -َّن لم ينقصوا  -أال يهلوا عل  المسلمين ني اثدنية ويكونوا  ( ّ
 .مهوهم أصوا  نواليسهم وال تالوا كتدهم وال لولهم ني عزيز والمسي يًسأال (  ْ
 .أال يجاهروهم ديرب خمورهم وال ََّهار صلدانهم وخنزيرهم ( ٓ
 .أن يخروا دنن موتاهم وال يجاهروا دندب عليهم وال نيا ة ( ٔ
 .الدًال وال ميرأن ًيمنهوا من ركوب الخيل عنالاه وهجاناه وال ًيمنهوا من ركوب  ( ٕ

 .وه و اليرو  الستة اثخيرا ال تلزم لهقد ال مةذ وال يكون ارتكادها نقضاه للههد
 
م"يتضنن  ممننا سنندم أن اليننرو  السننتة اثولنن  التنني اصننً ل  علنن  تسننميتها      " دالًمسننتي ي

ب"ًوضه  ل ماية اإلسالم والمسلمينذ أما اليرو  السنتة اثخنرى التني عرنن   " دالًمسنتي ي
  أنها من وضن  الرقهنام نني مر لنة متنوخرا نتيجنة ث نداف مرتد نة دالزمنان الن ي نواض

وتملنٌ  هن و الينرو  دقسنميها صنورا . وضه  نيهذ وزياداه ني التضييم عل  أهل ال منة

 . (٨)" اليرو  الهمرية"أو " الههد الهمري"الههد المهروٌ دن
أ كننام أهننل "ذ ككتنناب "مننةأهننل ال "ولند ألننٌ الرقهننام المجلنندا  الضننخمة ننني موضننوع     
ذ "أ كنام أهنل ال منة"ذ وكتاب "سالمإلأ كام ال ميين والمستومنين ني دار ا"ذ وكتاب "الملل

 ".دالههدا الهمرية"ل  الههد المسمَّ  َّكما أياروا ني مملراتهم 
 

 (٩) اليهد  اليمرٌة
اب ني أواخر القرن الناني الهجريذ َهر عهد منسوب َّل  الخليرة عمر دن الخ     
( ه٨ِّ  )عندما كتب الرقيه ال نري أدو يوسٌ . ثهل دميم( هّْ:ِْ= م ٕٓٓ:ْٕٓ)

ذ وأيار نيه َّل  ير  َّلزام ال ميين دارتدام زي خاذذ نم نسب "الخراج"كتاده اليهير 
دينما ت كر مصادر أخرى أن   َّل  الخليرة عمر دن الخ ابذ -ثول مرا  -ه و اليرو  

ني منتصٌ القرن " دههد عمر"ان أول من نير نذ ما يسمَّ  الرقيه اثندلسي ادن  زم ك
ذ "الههدا الهمرية"ولد عرٌ ه ا الههد ني كتب التاري  والرقه دن. (ُِ) الخامِ الهجري
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ذ كما ورد عند ادن "اليرو  الهمرية"ذ أو دن(ِِ)( ه٧ِٔ  )كما ورد عند دن عساكر 

 .(ِّ)( ه٩ِٕ:٧ِٔ= م ُِْٔ:٩ِّّ)القيم الجوزية 
ني اثرداع النالنة اثول  منه ني أ كام " أ كام أهل ال مة"يريض ادن القيم ني كتاده     

نيه  ذ ني الخراج وال كم(ِٓ)وما دينها و دين الخراج من اترام وانترام  (ِْ)الجزية 
ذ ني اثمكنة الت  ًيمن  أهل ال مة من دخولها (ِٕ)ذ ني أ كام أهل ال مة ني أموالهم (ِٔ)
ذ ني مهاملة أهل الكتاب عند اللقام وكراهة أن يددأوا السالم وكيٌ الرد (٧ِ) لامة نيهاإلوا

    ذ ني (ِّ)ذ ني تهزيتهم (ُّ)ذ ني يهود جناكزهم (٩ِ)ذ ني زيارتهم (٨ِ)عليهم 
ذ ني (ّْ)التي تمو  وني د نها ولد من أب مسنلم ( النصرانية)ذ ني الكانرا (ّّ)تهنكتهم 

ذ ني (ّٓ)النصارى ني ييم من واليا  المسلمنين وأمورهم المنن  من استهمال اليهود و
ذ ني  كم أولانهم (ّٕ)منهم  واليرامذ ني أ كام مهاملتهم ني الدي  (ّٔ)أ كام  داك هم 

ذ ني ضاد  ما يص  من (٨ّ)نكا هم ومناك تهم  ذ ني أ كام(٧ّ)وولٌ المسلم عليهم 
( نصراني أو يهودي)ي الكانر ذ ن(ُْ)ذ ني أ كام  مهورهم (٩ّ)أنك تهم وما ال يص  

ذ ني  كر أ كام موارينهم دهضهم من دهض (ِْ)المسلمين  يكون ولياه لوليته الكانرا دون
ذ ني الكرار وجواز عقود عهد مههم م لقة أو (ّْ)و كم التوارف دين المسلمين ودينهم 

ثخير ال ي أما الرد  ا. (ْٓ)الدنيا وني اآلخرا ذ ني  كر أ كام أ رالهم ني (ْْ)مملتة 
والدكتور صد ي . (ْٔ)يختم نيه كتاده نقد  كر اليرو  الهمرية وأ كامها وموجداتها 

دونه امتاز عن كل ما »ذ يصٌ ه ا الكتاب "أ كام أهل ال مة"الصال  ال ي  قم كتاب 
ولكن الوزن اثكدر ني كتاده هو »: ذ ويكمل لاكاله (ْٕ)« سدقه دالدلة والهمم واليمول

لهمرية التي يختم دها كتادهذ والتي لو دس   عداراتها اليتمل  عل  كل ير ه لليرو  ا
 .(٧ْ)« ما ورد من التراصيل ني النالنة اثرداع اثول  من الكتاب

مدنينناه علنن  اليننرو  " أ كننام أهننل ال مننة"نننادن القننيم أيضنناهذ كننالموارديذ وضنن  كتادننه     
ويقننول النندكتور صنند ي . اثساسننيةالهمريننة ويننار اه لهنناذ ومهتمننداه عليهننا كو نند اثعمنندا 

" أ كام أهنل ال منة"نتل  اليرو  الهمريةذ لم يكن ينقصها أن تكون هي دال ا  »: الصال 
كمننا . (٨ْ)« أو مجمننل هاتينن  اث كننامذ َّال أن تندنن  ندوتنناه ال ريننب نيننه وال لنندِ وال َّدهننام

لوصول َّلن  تلن  َّن الدا ف عن أ كام اليريهة اإلسالمية ني أهل ال مة يست ي  ا»: يقول
اث كام دويسر السدل َّ ا جهل نصب عينيه الينرو  الهمرينة وعندها ونيقنة تاريخينة سنوام 

 .(٩ْ) «أص   نسدتها َّل  عمر أم لم تص 
 :ولد تضمن ه ا الههد ستة نصول

 .ني أ كام الدي  والكناكِ والصوام  وما يتهلم د ل : الرصنل اثول
 . ي تجب عل  ال ميين ني  م المسلمين الماراني أ كام الضيانة الت: الرصنل الناني
 .نيما يتهلم دضرر المسلمين واإلسالم: الرصنل النالف
ذ وتمييزهم عن المسنلمين نني المركنب والملندِ (ُٓ)نيما يتهلم دًيار ال ميين : الرصنل الراد 

 .وييرو
 .نيما يتهلم دإَهار المنكر من أنهالهم وألوالهم مما نهوا عنه: الرصل الخامِ
 .ني أمر التهامل دين المسلمين وال ميين داليراكة ون وها: الرصل السادِ

 

ولد اختلر  الروايا  ني يون ه ا الههدذ واالختالٌ ليِ نق  ني دهض التراصيل من      
و دا الموضوعذ َّنما االختالٌ أيضناه نني مصندر الرواينة  اتنهذ وأ نراٌ الههندذ ومكنان 

َّل  مصدرين مختلرين؛ نهو مرا كتاب من الخليرة عمنر  نادن عساكر ي كرو منسوداه . عقدو 
 . دنن الخ نابذ ومنرا نانينة هننو كتناب َّلن  أدني عديندا مننن نصنارى لنم ًيهرننوا عنن أنرسننهم
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 وكننان ادننن عسنناكر أول مننن نيننر كتنناب أدنني عدينندا و لنن  ننني منتصننٌ القننرن السننادِ 
ده هو عدند النر من ه ا عدا التضارب ني اختالٌ ًكتاب ه ا الههدذ هل كات. (ِٓ)الهجري 

دن ينم أم مت ندف داسنم النصنارىذ أم الخليرنة عمنر دنن الخ نابل وهنل المرسنل َّلينه هنو 
أن ادنن القنيم الجوزينة »: ويقنول الندكتور صند ي الصنال . عمر أم عدد الر من دنن يننمل

الرواينة اثولن  نصن  علن  أن : "ننالف رواينا " أ كام أهنل ال منة"و دو ي كر ني كتاده 
ل  عدد الر من دنن ينننمذ ننم كتنب عدند النر من َّلن  عمنرذ َّهم ال ين كتدوا  أهل الجزيرا

دينما نص  الرواية النانية عل  أن عدد النر من كتنب مداينراه لهمنر  نين صنال  نصنارى 
  نمننا صنناو يننرو  النصننارى ننني كتنناب َّاليننامذ وًتدننين الروايننة النالنننة أن عدنند الننر من 

 .(ّٓ)« لهمر
رسننالة دهننف دهننا نصننارى مجهولننون َّلنن  الخليرننة عمننر دننن وهنن ا الههنند عدننارا عننن      

وهن و الهدنارا ال تننذ علن  ". من نصارى مدينة ك ا كن ا"الخ ابذ ددأوا رسالتهم دهدارا 
اسم المدينة التي جرى نيها هن ا الههندذ ونني هن ا التهنرب منن ت ديند اسنم المديننة منا ينينر 

 وصننمهم دتهمنند اإلدهننام تدليسنناه الريننب ننني الروايننة وي نني  رواتهننا دالينندها ذ دننل يكنناد ي
ومننن الًريننب ننني هنن ا الههنند أن المًلننودين يملننون يننرو هم علنن  الًالننب . (ْٓ)وتمويهنناه 

وه ا يخالٌ المن م والهاداذ ثنه عند عقد الههود . ليوادعهم كما تيير أكنر تل  الروايا 
  المديننة ننصنارى تلن. نإن الًالب هو ال ي ًيملي يرو ه علن  المًلنودينذ ولنيِ الهكنِ

نهل ه ا ما يقرو عمرل وكيٌ يينر ون "ايتر وا عل  أنرسهم أال ًيهلِّموا أوالدهم القرآنذ 
 .(ٓٓ)ه ا الير  عل  أنرسهم من تلقام أنرسهمل 

أما نهاية الرسنالة نتختلنٌ نني التراصنيل دنين الرواينا ذ نقند اينتمل  الرواينة اثولن ذ     
ذ يتضنمن ينر ين لينل َّن الخليرنة "ام أهنل ال منةأ كن"الم كورا عنند  ادنن القنيم نني كتادنه 

عمننر دننن الخ نناب أضننانهماذ دينمننا اخترنن  هنن ان اليننر ان ننني أكنننر النصننوذ اثخننرى 
 .(ّٓ)المتداولة 
المن كورا نني الرسنالةذ يهلنم الندكتور " يد الزنانير عل  اثوسنا "ودخصوذ عدارا     

النن ي هننو لرننَ يوننناني " ارزننن"جمنن  تكسننير للرننَ " نالزنننانير"»: صنند ي الصننال ذ لنناكال
موضوع للمن نم أو ال نزامذ ومنا كانن  دصنيًة الجمن  هن و يناكهة االسنتهمال نني عصنر 

... نكيٌ يستهمل عمر ني عهدو لرَاه لم يي  ولم يهرنه الناِل . الخليرة عمر دن الخ اب
يت ندف عنن " الخنراج"وَّن ارتيادنا نني هن و اللرَنة لينزداد َّ ا رأيننا أدنا يوسنٌ نني كتناب 

لمنننا م المينندودا علنن  اثوسننا  ننني مهننرض  دينننه عننن الخليرننة اثمننوي عمننر دننن عدنند ا
     ادنننن  ريننندا الخليرنننة عمنننر دنننن الخ ننناب ال عنننن عمنننر الخليرنننة ( هُِِ - ٩٩)الهزينننز 
نننإن نسنندته َّلنن  الخليرننة »: وأمننا مننا يتهلننم دالًيننار نيقننول صنند ي الصننال . (ٓٓ) «الننناني

وأند ذ نقد عرٌ سنميه هن ا دالتينديد من  الن ميين  اثموي عمر دن عدد الهزيز تددو أص 
نلنن ... ني ما نرضه من ليود عل  أزيناكهم وجمين  تصنرناتهمذ ولنكن صن  أ ند الهمنرين 

    ولهننن ا نسنننتدهد أن يكنننون هننن ا الخليرنننة . يكنننون لننن  الخليرنننة النننناني عمنننر دنننن الخ ننناب
 .(ٔٓ)« الرايدي
 وال القرن الهجري اثول والنصنٌ  كما أن عهد عمر دصورته التقليدية َل مجهواله     

. اثول من القرن الهجري الننانيذ ولنم يدندأ َهنورو َّال نني أواخنر القنرن الهجنري النناني 
أينن كنان »: وه ا ما يدعو َّل  الي  والريدة وينير تسناماله دنديهياهذ ويتسناكل نهمني هويندي

مر دنن الخ ناب عل  أساِ أن الخليرة ع)عهد عمر  وال لرن ونصٌ من الزمان تقريداه 
ل وهل يهقنل أن ينقضني عهند الخلرنام الرايندين ننم أن ينقضني عصنر (هّْما  ني سنة 



 15 

اثمويين كلهذ وال ي كر اسم عمر دن الخ اب مرتد اه ده و الينرو  َّال نني أواكنل الهصنر 
 .(ٕٓ)« الهداسيل
نذ منن من الناد  تاريخياه أن الخليرة عمر دن الخ اب كان  له عهود م  يينر المسنلمي    

أهل الجزيرا والررِ والرومذ ولكن المترم عليه أن تل  الههود لم تخرج عن َّ ار عهنود 
. م مد ندي اإلسالم السم ةذ ولد ما  عمر دنن الخ ناب ولنم يمنر ردن  لنرن علن  الهجنرا

َّن ما يستولرناذ نني هن ا الههند أننه يختلنٌ عمنا سندقه منن »: وني ه ا يقول رضوان السيد
الم أو عهود الخليرة عمر دنن الخ ناب ثي مديننة منن مندن الينام أو عهود م مد ندي اإلس

أي مدينة أخرى يير مدن اليامذ والتي لم يرد ني أي منها ير  َّلزام أهل ال منة دالًينارذ 
نكل تل  الههود سم ام ودسي ة وخالية منن الهننٌ والتقييندذ لمنا عرنن  علينه عهنود  لن  

ي القنرن الخنامِ الهجنري علن  ينرار الههنود ل ل  يرج  الكنيرون أننه ًوضن  نن. الزمان
كما يال َ أن اإليارا  التاريخينة . القديمة من  يف اليكلذ م  أن مضمونه يختلٌ عنها

 .(٧ٓ)« التي يتضمنها هي خارج سيالها
ولنند رأى دننا نون كنيننرونذ مسننلمون وييننر مسننلمينذ أن اثهننوام والدسنناكِ أضننان      

التننناري  اإلسنننالميذ مدتدكنننة دم اولنننة الهدنننف  الكنينننر و رنننن  الكنينننر نننني كنننل صنننر ا 
وكان هندنها هنو ننرض لينود علن  يينر المسنلمين دنسندتها َّلن  الخليرنة . داث اديف الندوية
ومننن الدننا نين المسننلمين المهاصننرين النن ين يننرون هنن ا الننرأيذ نهمنني . عمننر دننن الخ نناب
اليننامخة مننن أن َّنمننا نقنن  أردنننا أن ندننرل أميننر المننممنين ننني لمتننه »: هوينندي النن ي يقننول

يلصم دنه مننل هن ا الزينٌذ  تن  ال يتن رع دنه الن ين أرادوا أن يننالوا منن هن و القمنةذ نني 
 :وم مد َانر القاسمي ني مداخلته م  رضوان السيد يقول. (٨ٓ)« الماضي وني ال اضر

ذ ال ي أنرم ييخنا وَّمامنا ادن القنيم  مكتني "الههد الهمري"هنا  خالٌ  ول ما يسم  دن»
أننا أين  نني هن ا الههند منن ألرنه . ني ينر ه وترسنيرو" أ كام أهل ال مة"ي كتاده صر ة ن

َّل  ياكهذ ثن الرواية تقول دون النصارى جاموا َّل  عمر وهنم مقيندون أنرسنهم وأعننالهمذ 
ولنا ني أسانيد »: أما الدكتور صد ي الصال  نيخلذ َّل  القول .(٩ٓ) «الهقل ال يقدل ه ا

م يكن دالجديد كل الجداذ لد نض ر َّل  عرض رأيننا نيهنا مخالرناه ه و اليرو  رأي ردما ل
م هب ه ا اإلمام الهالمة المجدد ادتدامه من اثساِ ال ي يددو لنا نقضه يسيراهذ  نين ننكنر 

ذ  نمنا كنان للينهرا أن "ويهرا ه و اليرو  تًني عن َّسنادها: "عل  َّمامنا ادن القيم لوله
 .(ُٔ)« ضوع خ ير كموضوع ه و اليرو تًني عن اإلسناد وال سيما ني مو

َّ ا كنان أمنر نسندة هن و الههندا َّلن  الخليرنة : "والسمال ال ديهي ني منل ه و ال الة هنو    
عمر دن الخ اب ميكو  نيهذ لما ا َّ اه لدل ادن القيم الجوزية ه و اليرو  الهمرينة ودانن  

: ر صند ي الصنال  دقولنهيجيب عن ه ا التسنامل الندكتو". عن كل ما تضنمنته ني كتاده ل
ولكن وجدنا صوراه يير لليلة من تيديد ادن القيم من  يينر المسنلمينذ نلنلنتمِ لنه دهنض »

اله ر نيما كان يسود عصرو من التهصب الم هديذ والتيندد الندينيذ اللن ين أ كن  نارهمنا 
ذ (ه٩ُٕ: ٩ُٓ= م ٩ُُِ:٧ُِّ)ال نننروب الصنننليديةذ التننني اسنننتمر  لنننرنين كننناملين 

ولد عاش ادن ليم ني الهصر . التتار للدالد ني منتصٌ القرن الهجري الساد  وك ل  يزو
ال ي تال تل  ال روب ورأى منا خلرته من التدمير والخنرابذ دل كان مولدو دهد عام وا د 

ولننند تنننونر ادنننن القنننيم دمننننا  عصنننرو . (ِٔ)« منننن وضننن  ال نننروب الصنننليدية أوزارهنننا
ولننو علننم ملننو  »: ويَهننر هنن ا مننن لولننه .وخصوصننية تجردتننهذ نننان د   لنن  ننني مملرننه

اإلسالم دخيانة النصارى الًكتابذ ومكاتدتهم الررنج أعندام اإلسنالمذ وتمننيهم أن يستوصنلوا 
اإلسنننالم وأهلنننهذ وسنننهيهم نننني  لننن  دجهننند اإلمكنننانذ لننننناهم  لننن  عنننن تقنننريدهم وتقليننندهم  

نكانن  »: تدنه لناكاله كما يهلم هويدي عل  خلرية ادن القنيم وتجردتنه ومنا ك. (ّٔ)« اثعمال
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ذ ولينناِ "التنناري "دصننورا ييننر دهينندا عننن " الرقننه"كتادتننه دلننياله علنن  ضننرورا لننراما 
ثن من يون الرقه أن يخا ب الوال ذ ويتًير دمتًيراتهذ وه ا . االجتهادا  دمقاييِ زمانها

ينر منن التًيير ال يكون َّيجادياه نق  كما لد يتصور الدهضذ دل لد يكون سنلدياه أيضناهذ والكن
 .(ْٔ)« آرام ادن القيم ني موضوع أهل ال مة خير ياهد عل   ل 

وهك ا نجد أن اجتهادا  الرقهامذ ني ير  القرآن والسنةذ لد ًوضه  ني ضوم     
المصل ة التي تررضها متًيرا  الزمان والمكانذ المرتد ة دَروٌ ال روب الصليدية 

انهكِ ه ا ني نا  جار ة للمسلمينذ واجتيا  التتار للهالم الهردي والتي يكل  َّسام
واث اديف الندويةذ التي خرج  م ملة دَروٌ ال رب وصور  ترسيراتهم لآليا  القرآنية

القتالذ دالريم من أن مسي ي اليرم لم يكونوا  رناه ني ال رب عل  اإلسالم دل أكنر من 
 .مرا كانوا ض اياها

ال مننةذ الم كومننة دَننروٌ الزمننان واليننوم يننرى مسننلمون كنيننرون أن منَومننة أهننل       
خاصة وأنه منن  . والمكانذ كان  اجتهاداه تم ني مر لة تاريخية انقض  و وي  صر اتها

مذ الن ي ألنر مدندأ المسناواا نني جمين  ٨٧ِٕصدور أول دستور للدولنة الهنمانينة نني عنام 
أهنل "وسنق  تهدينر . ال قوم والواجدا  دين جمين  منوا ني الدولنةذ علن  اخنتالٌ أدينانهم

من الدنام القانوني ني الهالم الهردي اإلسالميذ واخترن  لانونيناه صنيًة التهامنل من  " ال مة
رعايا ه و الدولة من يير المسلمين عل  أساِ عقود ال ماية واثمانذ وأن الموا ننة دنين 
المسننلمين وييننر المسننلمين داتنن  والهنناه راسننخاه ممننا يسننتدعي اجتهنناداهذ مننن ضننمن الرقننه 

وعل  أساسه ي قم المساواا السياسية والمدنية الكاملة دين موا ني أدنام الدولنة  اإلسالميذ
الوا داذ مسلمين ويير مسلمينذ ال ين يتياركون ني مواجهة ت نديا  ال اضنر والمصنير 

 .الوا د
كما أن من المسلمين من يرىذ أن التو يد دين السنل تين الدينينة والدنيوينة ينمدي  تمناه     

نالدين عدارا عن  قاكم رو ينة خالندا يينر خاضنهة لهوامنل . يقة الدين نرسهَّل  تهديد  ق
أمنا اثهنداٌ والوسناكل السياسنية نليسن  منن هن ا الننوع دنل هني عرضنة . التًير والت ول

ن لنم ًيرصنل الندين والدولنة تهرضن  ال قناكم الدينينة للتًينر نإ. للت ور والتددل المستمرين
وده ا يكنون أضنر الندين . اليب السياسية المت ولة أدداه والتددل وًرد  مصيرها دمصير اثس

 .(ٓٔ)من  يف أريد له النر  
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 حواشً
 الفصل الثانً

 
 .٨ّ/  ْسورا آل عمران (  ِ
 .٨ِِ/  ْسورا آل عمران (  ّ
 .ِٔ/  ٔسورا الماكدا (  ْ
 .ّّٓذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  نرسهذ م(  ٓ
السل انيةذ  دهة أولن ذ دار الركنر لل داعنة والنينر والتوزين ذ القناهراذ الماورديذ اث كام (  ٔ

 .ّٕ - ُّذ ذ٩٨ِْ
 .ِِّهويديذ موا نون ال  ميونذ المرج  نرسهذ ذ(  ٕ
 .  ٧ِّو ِّٕالماورديذ اث كام السل انيةذ المرج  نرسهذ ذ(  ٧
 .٧ّلاسمذ أهل ال مةذ المرج  نرسهذ ذ(  ٨
  .ُُِالنذذ مل م الوناكمذ ذ( ٩
 .ُّٕهويديذ موا نون ال  ميونذ المرج  نرسهذ ذ( ُِ
ادن عساكرذ تاري  مدينة دميمذ ت قينم صنال  الندين المنجندذ م دوعنا  المجمن  الهلمني ( ِِ

 .ٕٓٔذ ِذ م٩ِِٔالهرديذ دميمذ 
 .٧ٕٔذ ّادن القيمذ أ كامذ المرج  نرسهذ م( ِّ
 .ُُِ - ِذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ِْ
 .ُِّ - ُُِذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م (ِٓ
 .ُِٓ - ُِّذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ِٔ
 .٧ِٔ - ُِٓذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ِٕ
 .٩ِِ - ٧ِٔذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ٧ِ
 .ُُّ - ٩ِِذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ٨ِ
 .ُّّ - ُُّذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ٩ِ
 .ُّٓ - ُّّذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ُّ
 .ُّٔو ُّٓذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ِّ
 .ُّٕو ُّٔذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ّّ
 .٨ُّ - ُّٕذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ّْ
 .ّٓٓ - ٨ُّذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ّٓ
 .٩ّٕ - ّٓٓذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ّٔ
 .٩٩ّ - ٩ّٕذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ّٕ
 .٧ُْ - ٩٩ّذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ٧ّ
 .٩٧ْ - ٨ُْذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ٨ّ
 .ِٓٓ - ِٔٓوذ ُِٓ - ٧ُٓذ ّادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ٩ّ
 .٧ُٓ - ُُٓذ ّذ م ُُٓ – ٩٧ْذ  ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ُْ
 .ِٔٓ - ُِٓذ ّادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ِْ
   ٧ٓٓ - ّٓٓذ ّادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م) ّْ
 .٩ُٓ - ٧ٔٓذ ّيمذ أ كامذ المرج  السادمذ مادن الق( ْْ
 .ٕٕٔ - ٩ُٓذ ّادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ْٓ
 .٨٩ْ - ٧ٕٔذ ّادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ْٔ
 .ٔالمقدمة ذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ْٕ
 .ُّالمقدمة ذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ٧ْ
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 .ٕٓالمقدمة  ذ ِن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ ماد( ٨ْ
 .ِٓالمقدمة  ذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ٩ْ
: هننو تهديننر للدننناِ النن ميين النن ي كننان يميننزهم عننن المسننلمينذ يقننول نيننه ادننن القننيم: الًيننار( ُٓ

عننن  نننوع ًمنهننوا منننه ليننرنهذ ونننوع ًمنهننوا منننه لتمييننزهم: لدنناِ أهننل ال مننة نوعننان»
ذ نضنناله عنن الزننار  ننول األزرقولنند نًنرض علنن  المسينن يين اتخننا  اللنون . «المسنلمين

ذ كما نًرض عل  المرأا ال مينة أن يكنون أ ند خريهنا األصفرأوسا همذ وعل  اليهود اللون 
 .أ مر اللون
 .٧ٕٓذ ّادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م           

د الرنرِ والمتصنونة الن ين اعتدنرهم أهنل السننة منن من المالدِ يرجن  َّلن  دنال واألزرق
 .لدى اليونان والرومان يارا لتمييز م ترنا  الدًام اللون األصفرالهرا قةذ دينما كان 

لاسنم عدنندو لاسنمذ أهننل ال منة ننني مصنر الهصننور الوسن  ذ  دهننة نانينةذ دارالمهننارٌذ 
 .ِٔٔذ ذ٩٧٩ِالقاهننراذ 

 . ُِٔ - ٨ِٓذ ِ  نرسهذ مادن عساكرذ مدينة دميمذ المرج(  ِٓ
 .ْٓالمقدمة  ذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  نرسهذ م(  ّٓ
 . ٓٓو ْٓالمقدمة  ذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  نرسهذ م( ْٓ
 .ٔٓو ٓٓالمقدمة  ذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ٓٓ
 .ُْالمقدمة  ذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ٔٓ
 .٧ُّو ُّٕموا نون ال  ميونذ المرج  نرسهذ ذ هويديذ( ٕٓ
دراسا  ومناليا ذ المسي يون الهربذ رضنوان السنيدذ المسني يون نني الرقنه اإلسنالميذ ( ٧ٓ

 . ٔٓذ ذ٩٨ِِ دهة أول ذ ممسسة اثد اف الهرديةذ ديرو ذ 
 .ِّهويديذ موا نون ال  ميونذ المرج  نرسهذ ذ( ٨ٓ
 .ْٔ  نرسهذ ذالسيدذ المسي يون الهربذ المرج( ٩ٓ
 .ِٕو ِٔالمقدمة ذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  نرسهذ م( ُٔ
 .٧ِالمقدمة ذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ِٔ
 . ّْٓ - ّّٓذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  السادمذ م( ّٔ
 .ِّّهويدىذ موا نون ال  ميونذ المرج  نرسهذ ذ( ْٔ
 .٨ّٕذ ذ٩٨ِّرديذ  دهة نالنةذ دار النهارذ ديرو ذماجد نخريذ دراسا  من الركر اله( ٓٔ
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 الفصل األول

 ة المماليكدول
 

 (ه٧:٩ّْٕٓ= م ٧ِِٔ:ُِّٔ)
 

  قٌام الدولة المملوكٌة
 

ن ينالديتهم َّلن  أدناكهم دنل َّكان الممالي  أرلامذ دينرتهم يينر سنودامذ لن ل  لنم ًينسندوا     
أجننناِ وكننانوا ين نندرون مننن  .لنن  السننال ين أو اثمننرام النن ين ايننتروهمَّنسنند   الهَمنن 

ذ الصينيينذ التتارذ من التر  اليركِ متداينةذ ذ أسيوية وأوروديةوعناصر ديرية مختلرة
 يمن دالدهم لييندوا نن"  ملهم تجار الرليم صًاراه . السالٌو اليونانيينذ اثلمانذ اثسدان

أرض جديدا وعل  ديانة جديداذ نانتزعوا ال كم من أسيادهم السال ين واثمرام اثيوديين 
ولند . سنالم السننيلا واتهنم  مناا ذ وانتنددوا (مُِّٔ-٧ِِِ) المسلمين السنة نني مصنر

ت هير مملكتهم المصرية والسنورية منن دقاينا الصنليديين  ينج  همالم السال ين اثرلام ن
 .وصدوا تقدم جيوش المًول

م  تن  سنقو  دولنتهم عنام ُِّٔمنن عنام سي ر الممالين  ن نو مكتني وسندهين عامناهذ     
 .   ال قدة عل  مميزا  جنسهمذ و انَوا  وال تلم عل  يد اثترا  الهنمانيين٧ِِٔ
دولة الممالٌك الزمنذ اثول   يتولر  دولة الممالي  من أسرتين عسكريتين متتادهتين ن    

وسننال ينها كننانوا أتراكنناه مننن دننالد القدجننام ( ه٨:٧٨ٕٓٓ= م ٨ِّْ:ُِّٔ)  البحرٌيية
ضنة التن  جزينرا الرو يل  د ر النيلذ  يف سنكنوا ننَّوالقولازذ ولد سموا دالد رية نسدة 

 دوليية الممالٌييك البرجييةوالنانيننة . تقنن  وسنن  النيننلذ وكننان عنندد سننال ينها أردهننة وعيننرين
الننن ين ينتينننرون  -وكنننان مهَنننم سنننال ينها يراكسنننة ( ه٧٨ٓ:٩ّْ= م ٧ِِٔ:٨ِّْ)

لن  أدنراج القلهننة َّولند سنموا دالدرجينة نسندة  -سنود ثينمالي د نر لنزوين وينرلي الد نر ا
و لند اسنت اع الممالين  دقينادا الَناهر  .نالننة وعينرين  يف سكنواذ وكان عدد سال ينهم

ديدرِذ ال ي عهد َّليه السل ان ل ز ليادا الجيوشذ هزيمة المًول ني نلسن ين عنند عنين 
كما است اعوا هزيمة الصليديين دقينادا السنل ان . مُِّٕجالو ذ لرب الناصراذ ني عام 

 .م٩ِِّلالوون دهد أن استولوا عل  عكا ني عام 
م تكن لاعدا االستخالٌ الوراني للهنرش مرعينة لنديهمذ دنل كنان عرينهم ملكناً لمنن ول    

لننناع اثمننرام دانتخادننهذ ولنند ينندد  َّاسننت اع أن يًلننب منانسننية عليننهذ أو لمننن لنندر علنن  
وكنان سنال ينهم أ يانناه يتوالنون علن  الهنرش . الدرجية أكنر ممنا يندد الد رينة علن   لن 

 .(ِ)دسرعة 
الي   كمهم نوعاه من مَاهر اليرعيةذ استقدم الملن  الَناهر ديدنرِ ولكي يه ي المم    
لنن  القنناهرا اثميننر الهداسنني أ منند ادننن الخليرننة الناصننر لنندين هللا دننن َّ( م٧٧ِّ -ُِّٕ)

خليرنة  ةمذ وألامن٨ِّٔالمستضيم داهلل ال ي نجا من دًداد دهد استيالم المًول عليها عنام 
الخالنة الهداسية كمقنام دينني سنني اسنمي نني وَل مركز ه و . (ّ)( ه٩ٕٔ)م ِِّٕعام 

القنناهراذ عاصننمة الممالينن ذ  تنن  سننقو  هنن و السننل نة وا ننتالل مصننر مننن لدننل اثتننرا  
 .م٧ِِٔالهنمانيين عام 



 22 

وأددى الممالين  اهتمامناه خاصناه دال جنازذ نلنم يقتصنر  لن  علن  عمنارا ال نرم الندنوي     
السياسي عل  ال جازذ نقد كنان دعامنة كدنرى ل  دسن  نرو هم َّنما امتد َّرسال الكسواذ َّو

 .صورا  ماا ال رمين والمدانهين عن ال جاز يلهم أن يَهروا أمام المسلمين ن
لن  َّولد دأب سال ين الممالي  من  أيام السل ان ديدرِ عل  َّرسال  مال  عسكرية      

ا هن   ملنة عنهن من سًوكانن  آخنر  ملنة . دالد النودة المسي ية عل   دود مصر الجنودية
ولد سق   مملكنة النودنة المسني ية وأصند  ي كمهنا . مِّْْ السل ان الناصر م مد عام

 .(ْ)مل  مسنلم ني النصٌ اثول من القرن الراد  عير الميالدي 
 

 خصائص عصر الممالٌك
ذ لنن   نند مننا د ننناد  مهننين مننن عنندم االسننتقرار السياسننيَّاتصننٌ عصننر الممالينن       

 .يوااللتصاديذ واالجتماع
 

 الوضع السٌاسً -أ
 

 :عاللة الممالي  دالقوى المسي ية الخارجية
يجاداه عل  َّالخارجية المهاصرا سلداه أو  ةدولة الممالي  دالقوى السياسي ةعاللأنر      

نإ ا سام  عاللاتها ده و . أهل ال مة وعل  أ والهمالمسي يين من درعاياها عاللاتها 
ن َّودالهكِذ . لهم ومنههم من االتصال ده و القوىالقوى ضيق  عليهم وعمل  علن  عز

 .ا دالقنوى الخارجية ت سن  دالتالي أ وال أهل ال مة ني السل نةنت سن  عاللاته
ذ وما صا دها من أهوال ارتكدها الصليديونذ ال ين  اردوا من جهة نال روب الصليدية    

سنالمي إلخلقن  نني الهنالم ا داسم المسي يةذ ضد المسلمين دنل ومسني يِّ الينرم أيضناهذ لند
سننالمية إلالندالد ا نني المسني يينكله مياعر ترنيض دنالمراراذ تولند عنهنا ردود نهنل ضند 

ومنن جهنة نانينةذ  ققن  صنال  أخنرى دسنال ين الممالين  نتناكج أكننر  .ومن دينها مصنر
كل من جانب ذ منها ما اتسم دال اد  السلمي من المسي يين َّيجادية لرعايا الدولة المملوكية

 ومنهنا منا اتسنم دال ناد  التهديندي مننوعدد من ملو  أورودا  اإلمدرا ورية الديزن ية من
 . أدا را ال دية

 

 اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة)  ١
ال أن هن ا َّعل  الريم من تدهور الهاللا  دين الدولة الديزن ينة ودنين دولنة الممالين ذ     

رِ نننلوكي الَناهر ديدنتودد السل ان المملم يمن  من لينام صال  ودية دين الدولتينذ نقد 
وعقننند مهنننه عهنننداه     ( م٨ِّّ-٨ِّٔ" )ميخاكينننل دننناليولويِ الننننامن" لننن  اإلمدرا نننورَّ

نني  سنكندريةإلا د ريركية عل  كرسي( الملكيين -الملكانيين )لامة د رير  للروم َّمقادل 
دنةذ التني لنم  ينف َّننه نني هن و ال ق. (ٔ)وًجلنِ رينيد الك نال  (ٓ)( هُٕٕ) م ِّّٕعام 
الد رينر  نني  سنيامةسنكندريةذ كانن  تنتم إلد رينر  للنروم نني ا يسم  نيهنا دوجنوديكن 

لد اركنة  النروم اَاه علن  التسلسنل الد ريركني نالقس ن ينية ويَل مقيماه هنا ذ و ل   رن
       كمنننا اعتنننرٌ السنننل ان ديدنننرِ دركاسنننة د اركنننة أن اكينننة . سنننكندريةإلعلننن  كرسننني ا
م ٨ِّٕلن  دمينمذ دهند أن دمنر أن اكينة نني عنام َّتقنالهم منن أن اكينة الروم والسنما  دان

 .(ٔ)( هٕٕٕ)
" اثيكري"السل نة جدد الههد م  اإلمدرا ور الدينزن ي  "لالوون" ودهند أن تنول     

الملكاني عادا الد رير  َّ"ذ وكان من نمار ه ا الههد (ه٨ُٕ)م ٨ِِّو ل  ني عام 
ني ( اليهالدة)واثلدنا   للروم نتن  الكناكِ التي أيلق  عاداَّل  دي  المقدِذ وَّالمخلوع 
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ني دي  ل مذ وتخريٌ دهض القيود المرروضة عل  أهل ( الكرج)القاهراذ وللجورجيين 
 .(ٕ(" ي اكهمَّال مة جميهاهذ عدا عن التوصية دالمسي يين و لب الرنم دهم وعدم 

اكِ دنورض مصنر مندا سننة دقي  الكن"( ه٧ُُ)م ُِِْكما أنه دهد اض رادا  عام     
مًلقننة  تنن  لنندم  رسننل اثيننكري ملنن  الرننرنج ييننر  ننني نت هنناذ نرت نن  كنيسننة المهلقننة 

 .(٧)" وكنيسة ميخاكيل للملكية
 

 ملوك أوروبا( ٢
ينننديليةذ وكننن ل  الجمهورينننا  َّسننندانيا مننننل أريوننننة وتينننتالية وَّ نننرذ ملنننو  دول     
نقد   مصرذ يلوية م  سال ين الممالي  نلامة عاللا  َّي الية منل الدندلية وجنوا عل  إلا

أن ( ه٧ُّ)م ُِْْأرسننلها ملنن  الرننرنج الرينندراكون الدريننلوني عننام  سننرارا اسننت اع 
 .(٨) "نت  كنيسة اليهالدة د ارا زويلة وكنيسة الملكيين دالدندلانيين"تهيد 
را عنام لن  القناهَّأرسل سرارا ( مِْْٓ -ِِْٕ)كما أن الدادا يو نا الناني والهيرين     
 .(٩)ل   لده َّت لب مهاملة المسي يين درنم نوجيب ( ه٧ّ٧) م٧ِّْ

 

 أباطر  الحبشة( ٣
كان اث داش أكنر المدانهين عن اثلدا ذ  يف َّن م ران ال دية كان لد ياه مصنرياهذ     

ل وكان ًيهيَّن من ٌلديل د رير  اثلدا  ني مصر نم لن  ال دينة دهند موانقنة السنل ان َّ ًيرسي
 .وكيذ دنامه عل   لب َّمدرا ور ال ديةالممل
: أولهنا. نني مصنر ولد سنل  أدنا را ال دينة أردن   نرم لمنن  االضن هاد عنن اثلدنا     

ينن  منال  : ونانيها. ل  مصرَّالتهديد دإيالم مناد  النيل اثزرم لمن  وصول الريضان 
دالهندايا والرسناكل  رسنال السنرارا  الودينة الم ملنةَّ: ونالنها. انتقامية عل  ًمسلمي ال دية

اثورودينة المسني ية  القنوى م اولة الت الٌ واالترنام من : ورادهها. ل  سال ين الممالي َّ
  .(ُِ)سالمية إلللقيام د مال  ميتركة ضد القوى ا

 

 يالوضع االقتصاد -ب 
  
 مادذ ممنا زاد نني سنوسنكان  كم الممالي  لاكما عل  النَام اإلل اعي الن ي عنرٌ دالر    
ولند ننرض الممالين  ضنراكب جديندا وصنادروا أمنوال  وي المناصنب . لتصاديةإلا ال الة

 .ني الدولة نونقروا رعاياهم أو داث رى أنروا عل   سادهم
الهنند )وكان لمول  دولة الممالي  عل   رينم التجنارا الركيسنيةذ دنين الينرم اثلصن      

لوسننن   مننن جهننةذ ودننين والسننودان الًردنني وأنريقينننة ا( والصننين وجننزر الهننند اليننرلية
من جهة أخنرىذ مصندر دخنل كدينر للممالين  لتهنويض منا  نل ( الدول اثورودية)الًرب 

 "دي جامنننا ناسننكو"ال أن اكتيننناٌ َّ. ل نناعيإلدهننم منننن خسنناكر نتيجنننة الخننتالل النَنننام ا
م  ننرم الممالينن  مننن هنن ا المننورد ٩٧ِٓالدرتًننالي  ريننم رأِ الرجننام الصننال  ننني عننام 

 .ضهانهم وساعد ني سقو  دولتهمَّل  َّمما أدى  اثساسي يااللتصاد
 

  ًالوضع االجتماع -ج 
 

لنن  مكانننة الممالينن  أنرسننهمذ  َينن  دهننض الركننا  دمكانننة خاصننة ننني  لنن  َّداإلضننانة     
ذ القضنناكيةذ ذ وهننم أصنن اب الوَنناكٌ الديوانيننة"لننالمثأردنناب ا" النَننام االجتمنناعي منننل

نننابثاذ الهلمنننامذ الرقهنننام ذ أو "هنننل الهمامنننةأ"ل  ولننند أ لنننم علنننيهم مصننن . ددنننام والًكتَّ
التي   -ولاٌ الكنيرا ثوكان المتهممون يقتنون النروا  ال اكلة التي كان  ا ."المتهممون"
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م الممالي ذ ثنهم لوا نالمي نقد ا ترمهنسإلن انأما رجال الدي. تونرها لهم -ييرنون عليها 
ركة اثخرى هم نكة الم اسدين والماليين وال. اكتساب الرأي الهام  ني الدالد يلها خ رها ن

 .(ِِ)من أهل ال مة من الخدرام ني ه و  النوا ي 
التجننار  منننكاننن  تيننمل عامننة أهننل المنندن ن ذ مننن مسننلمين وأهننل ال مننةذأمننا الرعيننة    

ولد عاش أنراد ه و ال دقا  ني ضيم دالقيناِ  .و واكٌ السكان وأرداب ال رٌ والمهن
أمننا الرال ننونذ مننن الركتننينذ وهننم السننواد و. ال دقننا  المتنهمننة لنن  الممالينن  وييننرهم منننَّ

 .(ِِ)اثعَم من السكانذ نكانوا اثسوأ  االه 
 

 الممالٌك وأهل الذمة) ١
 

ننني مصننر يكونننون نسنندةه كديننراه مننن عنندد السننكان  ا   مننن المسنني يين كنان أهننل ال مننة    
ة دالكننناكِ صننولنناٌ الخاوكننان ًيسننم  لهننم داال ترنناَ داث يذأهميننة ننني المجتمنن  المصننر

أمننا اليهننود . (ِْ)ننني دهننض اثولننا   (ِّ)والتنني كاننن  تدلننى اآلالٌ مننن اثندنننة واثديننرا 
 .(ِٓ)سكندريةذ وتهدادهم ضكيل دالنسدة للمسي يين إلنكان  تجمهاتهم م دوداذ دالقاهرا وا

 

 الدولة ورؤساء طوائفهم( أ
دهند اختينارو  كنان الن ي ذد ريركها (ا الروم واثلد)كان لكل من  اكرتي المسي يين       

يخلن  علينه السنل ان ًخلهنة كنان  يذمن دين اثسالرة والرهدان من لدل رجال الدين المسني 
كمنا . الد ريركيةذ ويهامل دا ترام ني المكاتدا  الرسمية الصنادرا منن النديوان السنل اني

 ."الرييِ"و ذ أ"ركيِ اليهود"  كان اليهود يختارون ركيسهمذ ال ي ًعٌرٌ داسم
 ذ(ِٔ) وكان ركيِ كل  اكرة يقوم دتنَيم الهاللة دين الدولة ورعاياها من أدنام  اكرتنه    

 .(ِٕ)ويهد أيضاه كيوناه دوسمام أدناكها لت صيل الضراكب 
 نار الدولنة ونقناه لقنوانين َّم الهاللا  دين أنراد ال اكرة نرسها داخل يدتنَ كما كان يقوم    

ا منن لنول كنريم الندين النناَر الخناذ للسنل ان م مند دنن لنالوون يتضن  هن ذ وينريهتهم
ناسنتدع  الد نر   ذ(٧ِ) "لينه وهو ال ي يهنرٌ أ والهمَّينرجهون  النصارى لهم د ر "

كنان و. وهو د ر  اثلدا  ني  ل  الول ( ه٧ِّ:٧ّ٨= م ٧ِّْ:ِِّْ)يو نا التاس  
نن  منن لكنه مً تدين ه ا مما سدمذ ذ ويالنَر ني مواريف  اكرته سل ة ركيِ كل  اكرةمن 

أع ن  للدولنة  نم  يالن ( ه٧ٔٔ)م ِْٓٔ ل  دهد صدور منيور السنل ان الصنال  عنام 
  . (٨ِ)النَر ني مواريف أهل ال مة 

ومنههم منن االتصنال  المسي يينعل  عزل رعاياها من  المملوكية ولد  رص  الدولة    

ية هو وأتداعه من االتصنال دودننام من هدهم دالقوى اثجنديةذ ن  ر  د رير  ال اكرة الملك

أمننا  .(٩ِ)د ريننر  اثلدننا  مننن م اولننة االتصننال دال ديننة   كمننا  نن ر  مننن الديننزن يينذ

اليهود نلم ينيروا يكو  الممالي   ولهم لهدم وجود لوى سياسية خارجية تتدخل لصال هم 

 . (ُّ)ديين ذ  ت  أن سال ين الممالي  لدلوا دوسا تهم دينهم و دين الصلي(ِٓ)
 

 واوٌندأهل الذمة عً ال( ب
لن  َّني عصر الممالي ذ ني أولا  اثمنان ده نٌ السنال ين ووصنلوا  النصارىتمت      

ولم تكن الدولة لادراه عل  االستًنام  .(ِّ)مكانة رنيهة ني دواوين الدولة وك ل  المسالمة 
ذ لما لهم من دراية دنالنَم التي ًد ل  ني ه ا السديل أهل الهمامة ريم كل م اوال  ذعنهم
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وأيضاه لما لهم من خدنرا نني اثمنور  .(ّّ)اإلدارية والمراسال  ومهرنة داللًا  اثجندية 
 .(ّْ)المالية 
 

 اضطهادا  أهل الذمة ( ج
 

 أسبـابهـا -١
تهننرض أهننل ال مننة الضنن هادا  عنيرننةذ ومرجنن   لنن  عنندا أسنندابذ منهننا ال ننروب      

عر عنندام لنندى المسننلمين تجنناو المسنني يينذ ومنهننا تهننرض الصننليدية ومننا خلرتننه مننن ميننا
المسلمين لالض هاد ني دلد مسي يذ ال ي لد يكون ردا نهل لتهرض المسي يين ني مصر 

عنننندما تهنننرض المسنننلمون نننني ال دينننة   ( ه٨ّّ)م ٩ِِٓلالضننن هادذ كمنننا  ننندف عنننام 
المنناليين ومنهننا  منن  السننال ين ننني االسننتيالم علنن  نننروا  الم اسنندين و. (ّٓ)للضننيم 

ل  أنهم لن يتهرضنوا نني َّدارا الدولة والتجار من أهل ال مةذ وهم م مكنون َّالهاملين ن  
نقمنة أهنل الهمامنة لمكنانتهمذ نكنانوا  وكن ل . (ّٔ)ه و ال الة لنقد أو مهارضنة منن الرقهنام 

 . (ّٕ)ينيرون الهامة عليهم 
ر دمَهر  مناا الندين لتندعيم ريدة سال ين الممالي  ني الَهو وكان من أسدادها أيضاه     

منة  الندالد اإلسنالمية نينتقند وضن  أهنل ال نيمر أ د أعيا نقد مركزهم ني نَر المسلمينذ 
زار وزينر المًننرب ( ه٧ُُ)م ُِِْومن  ل  ما  دف ني عنام . وما هم عليه من ترٌ
 وانتنناده الًضنب اليننديد منن جنرام منا ينناهدو ل  دالد ال جناز لل نجذَّمصرذ ني  ريقه 

وأتن  . االجتماعيةذ وتقلندهم ثعلن  الوَاكننٌ من تمت  أهل ال مة دكل مَناهر ال رينا  
منيننورو اليهيننر ( ني سنل نته النانينة)ه و ال ملة نمارها دإصدار السل ان الناصر م مد 

 . (٧ّ)دالتضييم عل  المسي يين 
لسنال ين واثمنرام كما أنه لد ي دف أن يسترتي دهض الناِ أ د الهلمام ني اسنتخدام ا    

ثهننل ال مننة وتننوليتهم مناصننب الدولننةذ وعندكنن  تتدنندل ال ننال وتدنندأ موجننة اضنن هاد عنيرننة 
ودهدنارا أخنرى ننإن . (٨ّ)يهاني منها أهل ال منة كنينرا منن ضنروب الخسنارا والًرامنا  

 . الهوامل االلتصادية واالجتماعية لد أًلدس  نوداه دينياه 
د  ني  ل  الهصر نني  مهارضنة اسنتخدام أهنل ال منة أو كت يولد تهدد  المملرا  الت    

 "الم مة نني اسنتهمال أهنل ال منة": من ه و المملرا ذ السما  لهم دلدِ اثديض من النياب
الكلمنا  المهمنة نني مداينرا أهنل "وكتناب  ذ(ه٧٧ْ  سننة ) مامة م مد دن نقناشَّثدي  
ينرو   "ذ و(ه٧٧ّ  عنام ) ياثسننو تنوليٌ جمنال الندين أدني م مند عدند النر يم "ال مة

سام همالم ني كتادناتهم اآلينا   ولد. لليي  أدي م مد عدد هللا دن زين القاضي "النصارى
عل  عدم  -ني رأيهم  -ت ض  القرآنية واث اديف الندوية وم نر عن السنلٌ الصنال  التي

  صننرين كمنا ورد  دننين ننايننا دهنض كتادننا  المها. اسننتخدام  النن ميين نني الوَنناكٌ الهامننة
 ل  الهصر عدارا  أو صر ا  كاملة ني مهارضنة اسننتخدام أهنل ال منةذ دنل َّن ادنن ني 
نننرد نصننواله كاملننة ننني اسننتخدام اليهننود أ "أ كننام أهننل ال مننة"الجوزيننة ننني كتادننه  القننيم

 .(٩ّ) والنصارى
 

 ألوانهـا -٢
كسننهم ضنن هادا  أهننل الكتنناب نهنني كنيننرا ومتنوعننة منهنناذ هنندم دهننض كنااأمننا ألننوان     

 ننرد النصننارى مننن وَنناكرهم ننني  ذ(ِْ)ولنناٌ المولونننة عليهننا ثذ  ننل ا(ُْ)وأديننرتهم 
سنالم علنيهمذ  تن  أن الملن  الصنال  إلذ ننرض اعتننام ا(ّٔ)الدواوين ومن عند اثمنرام 

 ا أسنلموا َّال َّل  أهله ورميتهم َّأمر دون من أسلم ال ًيسم  له دالهودا  ( مِْٓٔ -ِِْٔ)
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ولند  نرذ أهنل . (ِٔ)دالًيار وت ديم ما جام نني الينرو  الهمرينة  لزامهمَّو ذ(ِْ) منله
لن  ال رينم الهنام علن  مراعناا القينود المرروضنة علنيهم نني الملندِ َّال مة عند خروجهم 

خوننناه مننن د ننش ال كننامذ وأ ى الهامننة النن ين يتسننل ون علننيهم ننني ال رلننا  نيضننردونهم 
. ل  االختدام  تن  تهندأ ال نالَّال مة دالنهال ويمزلوا نيادهم  ت  يض ر كنيرون من أهل 

    ذ(ه٧ٔٔ)م ِْٓٔذ عننننام (ه٧ِّ)م ِِّْذ عننننام (ه٧ُُ)م ُِِْمنلمننننا  ننننندف عننننام 
  .(ّْ)( ه٨ٓٔ)م ِِٓٓذ وعام (ه٨ُّ)م ٧ِِٓعام 
ومنا تررضنه علنيهم الدولنة منن آالٌ  .(ْْ)ه ا كله عدا ارهنالهم دالمًنارم والضنراكب     

  .(ْٓ) "مصال ة"الدنانير يمدونها 
ل  المسي يين أكنر من اليهودذ وردمنا كنان  لن  راجهناه  َّوكان  االض هادا  موجهة      
لنن  ضنن لة عننددهم وم دوديننة تجمهنناتهم ننني مصننرذ وعنندم وجننود لننوى سياسننية خارجيننة َّ

 .(ِٓ) القول كما سدم ذتتدخل لصال هم وتنير اليكو   ولهم
 

 تائجهـان -٣
اكننل نومنن هنن و الوس.  دمختلٌ الوسناكل السنلميةدن  الدالم عنهم   عمل أهل ال مة عل    

سننالم  تنن  يسننتري وا مننن  لنن  الهنننام إلوال ال اكلننة ثهننل الدولننةذ واعتنننام انننندننن ل اثم
نه أسلم ني مدينة لليوب ني يوم وا ند أردهماكنة وخمسنون نرنراذ دهنند أن أ ت  "المضنيذ 
دخدمننة النندواوين أَهننروا ن كنيننراه مننن أهننل ال مننة المل قننين أكمننا . (ْٔ( "للنن  أرزالهننم

سالمهم رهدة وخوناه أو ليستردوا مراكزهم اثددية ني المجتم ذ  ل  عندما يومر السنل ان َّ
  .سالم عل  أهل الكتابإلدررض ا
اًتهم المسي يون دالقيام دوعمال انتقامية عنيرة رداه عل  ما تهرض  له كناكسهم من  كما    

لتزم السال ين ني دهض اث يان الدناع عن ا ولد. (ْٕ)  وادف الهدم ونهب م توياتها
وتونيرالقوى السياسية الخارجية  نرو هم ني الدال ذ: ذ ثسداب منها(٧ْ)أهل ال مة 

ني أعنمال السنلب  أولا  االض هادا  من تمادي الهامة السل نةلصال همذ وخوٌ 
 .والنهب التي كان  تيمل دور المسلمين أيضاه 

 

 ألجنبٌةالممالٌك واألقلٌا  ا( ٢
 

ًوجد  ني مصر ني عصر الممالي  مجموعة كديرا من اثلليا  اثجندية من مختلٌ      
سنكندرية و ندها نني أواكنل إلالجنسيا ذ وكان لكل جالية أجندية لنصلذ ولدر عددهم ني ا

ًتٌر نن  علننيهم دهننض شولنند أ. دنالنننة آالٌ تنناجر مسنني ي المننيالدي القننرن الرادنن  عيننر
دد عليهم ني تنري هاذ ولم يسم  لهم دارتدام ما يختارون من المالدِ التهليما  والقيود ويً 

أو دركوب الخيل يون أهل ال مة منن المنوا نينذ وكنان يسنتنن  منن  لن  القناصنل وكدنار 
 . (٨ْ)الزاكرين  اثمرام
ولم يكن جمي  اثجاننب الن ين ألناموا دمصنر نني  لن  الهصنر منن التجنارذ دنل ينهد      

كديرا جاليا  من عناصر مختلرة استو نوا الدالد وايتًل كنيرون مننهم المدن المصرية ال
دوف خالٌ أو  نرب نند  ناكن عنرهنزون كندوعمال متنوعةذ وكان همالم اثجانب ًي تج

  .(٩ْ)م  القوى اثجندية 
 

 الممالٌك واليربان( ٣
 

داليرلية )ر ذ ني مصعل  أ رانهاد كنيرون من الهردان الضاردين الكان ني داخل الد    
وكنينراه منا . ذ ونني صن رام الينامذ ودادينة دنالد الهنرب(يوالًردية والد رية والوجه القدلن



 27 

لنن  َّكننان هننمالم ينتهننزون نرصننة الرننتن الداخليننة دننين اثمننرامذ أو خننروج جنننود الممالينن  
نيًيرون عل  ال رم وعل  المدن ونال يهنا . يزوا ني اليام أو ييرهاذ أو هزيمة الجيش

لن  االسنتقالل َّوكنانوا نني مهيينتهم ألنرب . نيسنلدون منا لنديهم منن لنو  ودوابوزراعها 
 .ديمونهم
ولد زاد  نوراتهم ني الرترا اثخيرا من عصر الممالي ذ ني القرنين التاس  والهاينر     

 .ل  ضهٌ السل نة ني  ل  الول َّذ وه ا يهود الهجريين
 

 ةنشاء عً الدولة المملوكٌإلدارٌة ودٌوان اإلالنظم ا
 

دارا َّ كنامذ نًوجند  إلدارية ني دولة الممالي  درجةه كديراه من الدلنة واإلدلً  النَم ا    
دارا َّوًوجند   .وعمادها مجموعة من الندواوين وكدنار المنوَرين ذمركزية مقرها القاهرا

وعلن  رأِ هن ا  .م لية تيرٌ علن  اثلناليم وعلن  رأسنها مجموعنة منن الننواب والنوالا
 .السل انالجهاز الضخم وجد 

نيام تدادل المكاتدا  الرسمية الخاصة دالدولةذ التي ترد والتي إلوكان  وَيرة ديوان ا    
نيننام خ يننرا دوصننره اثمننين علنن  إليدهننف دهننا السننل انذ وكاننن  مهمننة صننا ب ديننوان ا

ر عننن ديننوان ا. أسننرار الدولننة ودخاكننل السننل ان نيننام داسننم إلوكاننن  الرسنناكل التنني ًتصنندي
نننوع الننورم المدونننة عليننه و جننم الننورم ونننوع الخنن ذ و لنن  كلننه السننل ان تختلننٌ ننني 

ل َّليه   .(ُٓ)داختالٌ اليخذ الًمرسي
نناب الدسنن "نيننام علنن  إلوتوزعنن  أعمننال ديننوان ا      لننم علننيهم اسننم أً ذ وهننم النن ين "ًكتَّ

ومنن . التني يقومنوا دصنيايتها "الرسناكل الديوانينة"ثنهنم كنانوا يولهنون علن   "المولهين"
سنل  "ل الملوكيةنننالرساك"ل  و الرساكنه وما يتصل دهاذ وهي تل  المكاتدا  التي كانن  ًتري

كنان منن ًكتناب الدسن  و .ل  ييرو منن الملنو  والسنال ين واثمنرامَّعل  لسان السل ان 
لنن  الملننو  المسننلمين وأمننراكهمذ ومنننهم مننن يقننوم َّمننن يقننوم دصننياية الرسنناكل الموجهننة  

الم ملو  االنرنجةذ أو ترجمة الرساكل الموجهنة منن هنل  مَّدصياية المكاتدا  الموجهة  
 . (ِٓ) ييتر  ني ه ا النوع من الكتاب دراية داللًا  اثجنديةكان و. السل ان  لَّالملو  
مرردهنننا توليننن ذ " التواليننن ". "التواليننن  والمراسنننيم"ومنننن الرسننناكل الديوانينننة أيضننناه     
الخليرة أو وزيرو مناله عل   وايي ما يرنن   وهو الكلمة الوجيزا التي يولِّ  دها "التولي "و
نهني منا يكتنب نني صنًاكر اثمنور التني  "المراسنيم"أمنا . ليه من لصذ ومَالم ون وهاَّ

 .(ِٓ)تتهلم دوالية ما 
 

 حسنا  وسٌئا  عصر الممالٌك
 

 : أهم حسناتـه -أ
 . أراضي السل نةدن  التتار عن الت ام  -ِ        
 .عن أراضي السل نة دن  الصليديين -ّ        
 .الم انَة عل  استقالل الدالد -ْ       
 .رصد اثولاٌ الكنيرا -ٓ        
 . يام الهلوم واآلدابَّتيجي   ركة   -ٔ       
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 : أكثر سٌـئاتـه  -ب
 .َّ تقار اليهب -ِ         
 : همال  قوم المصريينذ ولد تجل  ه ا ني عدا مَاهر منهاَّ -ّ         

 .يمذ الجيشذ ملكية اثراضيذ الوَاكٌ الهامة والتقاضيالتهل
 .ندا ة الضراكب وتهددها -ْ         
 .الجور والهسٌ -ٓ         
 . كنرا الرتن الداخليةذ منها تهرض المسي يين لالض هادا  ونورا  الهردان -ٔ         
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 حواشً
 الفصل األول   

 
مننود رزم سنننليمذ عصننر سنننال ين الممالينن  ونتاكجننه الهلمنني واثددننيذ ال دهننة النانيننةذ م (  ِ

 .٨ّ - ِٕ ذ ِذ م ٩ِّٕمكتدة اآلداب وم دهتها دالجماميزذ القاهراذ 
  المقريزيذ السلو  لمهرنة دول الملو ذ ص  ه م مند مصن ر  زيناداذ م دهنة دار الكتنب (  ّ

 .ُٔٓ - ٨ٓٓ ذ ِم  ِذ م ٩ِْٓالمصريةذ القاهراذ 
ننني مصنر واليننام ذ  دهننة نالننةذ دار سننهيد دار النهضننة  يسنهيد عاينننورذ الهصنر الممنناليك(  ْ

 .              ٧ُِ - ٧٧ ذ ذ٩٧ِٕالهرديه القاهرا ذ
 .٧ِٓ ذ ِ م ِ يذ السلو  ذ المرج  نرسهذ جالمقريز(  ٓ
            ّ ذ ج٩ٔ٨ِأسدرسنننننتمذ كنيسنننننة هللا أن اكينننننة الهَمننننن ذ منينننننورا  الننننننورذ دينننننرو ذ (  ٔ

 .ّْْو ِّْ ذ
 .٧ُْ ذ ْم  ِالمقريزيذ السلو ذ المرج  نرسهذ ج (  ٕ
 .٩ِّ ذ ْم  ِالمقريزيذ السلو ذ المرج  السادمذ ج (  ٧
 .٩ُٔ ذ ْم  ّالمقريزيذ السلو ذ المرج  السادمذ ج (  ٨
 .٨ّٕ ذ ِم  ّالمقريزيذ السلو ذ المرج  السادمذ ج (  ٩
أهننل ال مننة ننني مصننر الهصننور الوسنن  ذ  دهننة نانيننةذ دار المهننارٌذ  لاسنننم عدنندو لاسنننمذ( ُِ

 .ُِِ - ٩ٕ ذ ذ٩٧٩ِ القاهراذ
 .ّْٔ - ُّْ ذ المرج  نرسهذ ذيعايورذ الهصر المماليك( ِِ
ذ هنو و ندا ليناِ لفراضن  الزراعينة ويسناوي  نوالي "الردان"و. ذ مرردها ندان"اثندنة( "ِّ

 .مترا مردها ُُِٓ
أننام  كم المل  الصال  صودر  أولاٌ الكناكِ واثديرا التي ( ه٧ٔٔ)م ِْٓٔني عام "( ِْ

 ".مرام والرقهامثلٌ ندان ووزع  عل  اأدلً  جملتها خمسنة وعيرين  دورض مصر
 .٩ِّ ذ ْم  ّالمرج  نرسهذ ج ذ المقريزيذ السلو         
 .ُِِ لاسمذ أهل ال مةذ المرج  نرسهذ ذ( ِٓ
 يموجنن ذلننرر السننل ان الصننال  تجدينند الهمننل دالههنندا الهمريننة( ه٧ٔٔ)م ِْٓٔننني عننام "( ِٔ

نتهن  كاتنب انلمنا . ولرأ كاتب السر نسخة الههد ديننا ودين أهل ال منة. والركيِ دالد نر 
يان اليهود  كم  ل ذ والتزما دما نيه  . "السنرمن لرامته تقلد د ر  النصارى ودَّ

 .٩ّّ ذ ْم  ّذ ج نرسه المقريزيذ السلو ذ المرج           
ل   دي  المال  َّذ أًلزم المسي يين أن ي ملوا (ه ْٕٕ)م ِّٕٔدهد  ريم القناهرا ني عام "( ِٕ

 ."خمسين ألٌ دينارذ وتول  الد ر  توزي  المال
 .ْٔٔ ذ ّم  ِالمقريزيذ السلو ذ المرج  السادمذ ج           
  .ّّٓو ّّْ ذ ِم  ّالمقريزيذ السلو ذ المرج  السادمذ ج ( ٧ِ
ن اا  علينه دينونراذ  كنراه كنان أو أننن ذ ي ننود والنصارى والسنامننا  من اليهنن منكل م" (٨ِ

 ل  أن يند َّسالميةذ إلال  انر الممنالها وساكنرية واعمنريةذ دالديار المصنواريف ال ينالم
 ".ما يست قونه دمقتض  اليرع اليريٌ ورنته
 . ٩ّٓ - ٩ّّ ذ ْم  ّ المقريزيذ السلو ذ المرج  السادمذ ج          
 . ٨٩ ذ ذنرسه لاسمذ أهل ال مةذ المرج ( ٩ِ
لنند لننام أ نند اليهننود دنندور الوسننا ة دننين السننل ان الناصننر ودنننين د ننرِ لوزجننننان لاكننند  ( "ُّ

مننن أجننل تدننادل اثسننرى ( ... ه٧ُٕ)م ُِْٕال ملننة الصننليدية علنن  اإلسننكندرية عننام 
 ."ل  دمنهور كرهاكنَّسيقوا  المسلمين  دوسرى تجار الررنج ال ين سدم أن

 .٧ُِو ُِٕ ذ ِم  ْالمقريزيذ السلو ذ المرج  نرسهذ ج           
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لرنَ كنان هنو . "مسنلماني"و "أسنلمي "ومرردهناذ "اثسنلمية "أو "اثسنالمة "أو "المسنالمة" (ِّ
هنمالم نكنة يجنيم كنان و ذسنالم  دينا من النصارى أو اليهودإلي لم عل  كل من اعتنم ا

سننالمي لننم إلوننني المجتمنن  ا. دننين المسننلمين وأهننل ال مننة سننالميإلاالمجتمنن   يمكانهننا ننن
ن ن قيقيين نه لم ًيهنترٌ دهنم كمسننلمينأم من نا يةذ كما نسالمهَّ أهل  منة دسندب ًيهتدنروا
سنالم ثسنداب دهيندا عنن إللن  أنهنم اعتنقنوا اَّاه ن لن  راجهن كنان وردمنا ذخنرىأمن نا ينة 

    .خالصهمَّاور  المسلمين  ول مدى ني سيمانهمذ نضال عن اليكو  التَّ
 .٧ِِو  ٨ٓ لاسمذ أهل ال مةذ المرج  نرسهذ ذ           
ًعزل لاضي القضاا ال نرني عنن لضننام مصننرذ ثننه دنالى نني ( ه٧ِ٧)م ٧ِِْني عام " (ّّ

 ا رأى نصنرانياه راكدناه أنننزله َّوضنردهمذ وكنان   عل  الًكتَّاب النصنارى والمسننالمة ال  
 ".ذل  ناَر السل ان الخاَّ ا رأى عليهم نيناب يالية نكل دهمذ نيكوا أمرهم َّهذ ووأهان
 . ٧ِٓو ٧ِْ ذ ِم  ّذ ج نرسه المقريزيذ السلو ذ الرج           
أراد السننل ان اثيننرٌ خليننل دننن لننالوون االسننتًنام عننن أهننل ( ه٩ّٕ)م ٩ِّْننني عننام ( ّْ

ينا خونند هنمالم أصن اب دواوينن »: قولنه لنهال مة من ديوان المالية ن  رو اثمير ديدرا د
 .«ي رَون اثموال والخراجذ وليِ للسل ان ين  عنهم

 :  كر  عند(. ه٩ّٕالهينيذ الهقد الجمانذ  وادف عام )             
 .٨ٕ لاسم ذ أهل ال مةذ المرج  نرسه ذ             

 .٧٧و  ٧ٕ لاسمذ أهل ال مةذ المرج  السادمذ ذ( ّٓ
أ نندف الننوزير دهنننام النندين دننن  نننا ننني أيامننه  ننوادف جليلننةذ ( ه٧ٕٕ)م ٧٧ِّ ننني عننام"( ّٔ

ال مة مضاعرةذ وأمر دنإ رالهم كلهنمذ ننم عرن  عننهم  يصادر أرداب اثموالذ وأخ  جوال
 ."ولرر عليهم أموااله أًخ   منهم دالمقارعذ وما  أكنرهم دالهقودة

 .ُٕٓ ذ ّم  ِذ ج نرسهالمقريزيذ السلو ذ المرج            
أن مر أ د النصنارى علن  الجنام  اثزهنر وهنو  راكنب ( ه٧ٔٔ)م ِْٓٔ دف ني عام " (ّٕ

عل  نرِ دخٌ ومهمازذ ننار   اكرة من المسلمينذ وأناروا الهامةذ وأنزلوو عن نرسهذ 
نًهقد مجلِ ددار الهدل د ضرا اثمرام والقضاا  وعامة أهل . نخلصه الناِ وهموا دقتلهذ
 ."تجديد الههد الهمرية عليهموتقرر د. الدولة
 .٩ّٓ -٩ّّ ذ ْم ّذ جالسادمالمقريزيذ السلو ذ المرج            
دلنندِ الهمناكم الصننررذ  أن يمينز النصنارى دلندِ الهمنناكم النزرم يينر الينهريذ واليهننود "( ٧ّ

سننال اهذ  وتميننز نسننام أهننل كننل ملننة كنن ل  دهالمننة تَهننرذ وال يركدننوا الخيننلذ وال ي ملننوا
ليمننةذ ويتجندنوا أوسننا   الخيول ال منر دناثلٌ عرضناه منن يينر تميينز لهنا والويركدون 
للمسلمينذ وال يرنهوا أصواتهم عل  أصننوا  المسننلمينذ وال يهلنوا دننامهم علن   ال رم 

يَهنروا يننهانينهمذ وال يضنردوا دنالنواليِذ وال ًينَّصنرون مسنلما وال  دنام المسلمينذ وال
دونهذ وال ييترون  وِّ من الرلينم مسنلماذ وال منن سنداو مسنلمذ وال منا جنر  علينه سننهام ًيهي
نرسه دهالمة عن المسلمين دجنرِ نني عنقنهذ وال  ل منهم ال مام يميزنالمسنلمينذ ومن دخ

ينقيوا نصوذ خواتنمهم  دالهرديذ وال يهلموا أوالدهم القرآنذ وال يستخدموا ني أعمالهم 
 . "زنا دمسلمة يقتلاليالة مسلماذ وال يرنهوا النيرانذ ومن 

          ْم  ّذ ج ٩ِِ-٩ُ٩ ذ ْم  ِالمقرينننننننزيذ السنننننننلو ذ المرجننننننن  السننننننننادمذ ج    
 .٩ّٓ-٩ّّ ذ

عقد مجلِ دالقلهة د ضنور السنل ان  ضنرو القضناا ويينرهم ( ه٨ٓٔ)م ِِٓٓني عام "( ٨ّ
د من كدار الرقهام واثمرام والمدايرين وأً ضر رمسام  واكٌ أهل ال مة وًجدد لهنم الههن

 ."(ه٧ُُ)م ُُِْال ى كتده الناصر م مد دن لالوون عام 
 . ِّو ُّ ذ ذ٨٩ِٕالسخاويذ التدر المسدو ذ م دهة اثميرية ددوالمذ مصرذ            
 .٨ٔ لاسمذ أهل ال مةذ المرج  نرسهذ ذ( ٩ّ
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التنني اعترضنن  أعمننال  "دسننتان الزهننري"هنندم الهامننة كنيسننة ( ه٧ِّ)م ِِّْننني عننام "( ُْ
 "ال منرام"لن  كنيسننة َّمل دركةذ وسنلدوها وداسنوا مقدسناتها دولدامهم نم ت ولنوا ال رر له
نم هاجموا كنيسة د ارا الروم وكنيسة د ارا زويلةذ  ... "دوالمًا "لهاذ نم كنيسة  المجاور

... وهنني مسننكن الد ريننر  عننندما أولرهننم السننل ان  "المهلقننة "وتوجهننوا لت  ننيم الكنيسننة 
هوجمن  نني  لن  الينوم نني مصنر سنتين كنيسنننةذ عندا كنناكِ  لتنيووصل عدد الكناكِ ا

 ."ل  أديرا كنيراَّداالضانة ... القاهرا 
 .٩ِّ ذ ِم  ّالمقريزيذ السلو ذ المرج  نرسهذ ج            
              ْم  ّذ ج ٧ّّو ّّٓذ ِم  ّذ ج السنننننننننادمالمقرينننننننننزيذ السنننننننننلو ذ المرجننننننننن  ( ِْ

 .٩ّٔو ٩ِٔذ 
 .٩ّٓ ذ ْم  ّذ ج السادملو ذ المرج  المقريزيذ الس( ّْ
ًمقننرر النصننارىذ  ينننرض الَنناهر ديدننرِ ضننريدةه جديننداه هنن( هُٕٕ)م ِِّٕننني عننام " (ْْ

 "نرام منها عل  تجهيز جنود لل ربلاو ل  
 .ٕٓٓ ذ ْم  ِالمقريزيذ السلو ذ المرج  السادمذ ج             
نننومر . أن  لنن  مننن النصننارى  نندف  ريننم ننني القنناهرا وأًينني ( هْٕٕ)م ِّٕٔعننام "( ْٓ

وتقدم اثمير نارِ الدين أل ناى . َّلقاكهم ني الناربالسل ان دجم  النصارى واليهود وأمر 
لن  دين  َّوأن ي ملنوا . علن  أن ًيلزمنوا دناث وال التني أ ترلن . أتاد  الهسكر نير  ننيهم
 ."نونرج عنهم السل ان. المال  خمسين ألٌ دينار

 .ْٔٔ ذ ّم  ِسلو ذ المرج  السادمذ ج المقريزيذ ال           
  .٩ّ٧ ذ ْم  ّالمقريزيذ السلو ذ المرج  السادمذ ج ( ْٔ
ذ دهد يهر وا د من  نوادف هندم الكنناكِذ َّينتهل  ننار كدينرا (ه٧ِّ)م ِِّْني عام "( ْٕ

أ ينام القاهرا والرس ا ذ نياع دنين النناِ أن ال رينم منن جهنة النصنارى لٌمنا نكناهم  ني
 ."ونهدها ِهدم الكناك
 .ّّْ -ِّّ ذ ِم  ّالمقريزيذ السلو ذ المرج  السادمذ  ج     
 نننند لليهننننود أال يتهننننرض أًنننننوديَّ دالقنننناهرا ومصننننر ( ه٧ٔٔ)م ِْٔٓنننني  ننننوادف عننننام "( ٧ْ

 ."والنصارى
 .٩ّٓ ذ ْم  ّالمقريزيذ السلو ذ المرج  السادمذ ج     
لينن ذ دار النهضننة الهرديننةذ عصننر سننال ين المما يسننهيد عايننورذ المجتمنن  المصننري ننن (٨ْ

 .ٔٔذ ذ٩ِّٕالقاهراذ 
تنناجراه مننن  ُٔنًنن  أسننر( ه٧ٕ٧)م ِْٕٕليدية علنن  اإلسننكندرية عننام نة الصنننام ال ملنننأينن"( ٩ْ

مسجونين كرهاكنذ نم لًدض عل  جمي  من دديار مصر ودالد اليام وييرهنا  الررنج كانوا
 ."من الررنج
 .٧ُِو ُِٕ ذ ِ م ْالمقريزيذ السلو ذ المرج  نرسهذ ج     
 .٧ْْ عايورذ الهصر المماليكيذ المرج  نرسهذ ذ( ُٓ
 .٧ْٓ - ْٕٕ عايورذ الهصر المماليكيذ المرج  السادمذ ذ( ِٓ
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 دير القديسة كاترينا
 

 
 

موقع دٌر القدٌسة كاترٌنا عً شبه جزٌر  
 سٌناء
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 الفصل الثانً

 دير القديسة كاترينا في طور سيناء
 

  موقع الدٌر
ولند ًعرنن  . ني يده جزيرا سنينام داخنل ال ندود المصنرية" كاترينا"يق  دير القديسة     

وًعنرٌ . ذ أي أرض الجندب والهنرام"توينوي "سينام عل  اآلنار المصرية القديمة داسم 
وهم من  "اآلمو"ل  جنِ َّذ أي أسياد الرمالذ ونسدوا "هيرويايتو"أهلها ني اليمال داسم 
 "مونيتنو"كما ًعنرٌ أهنل الجننوب داسنم . (ِ)أنهم من سكان سوريا  الجنِ السامي ويَن

نني الجنزم  "الرينروز"وهم سكان دالد ال ور اثصنليين الن ين اكتينرواذ منن  دندم التناري ذ 
ولنند . (ّ)اليننمالي الًردنني مننن سننينام النن ي تيننتهر دننهذ والنن ى يسننتخرج منهننا  تنن  اليننوم 

ن ي : "ذ دقول النرب" وريب"م داس( الههد القديم)ًعرن  سينام ني التوراا  امي ًٌ أيمي نا أيٌلن نا أيني هي
ٌا ٌني ً وٌريبي  َخري لي  الصَّ ا ي عي  .يهني أيضاه الخراب"   وريب"واسم . (ْ) "ًهني

جدننل  ننور "المهننروٌ داسننم  "جدننل ال ننور"وننني وسنن  الجننزم الجنننودي لسننينام يقنن      
سنالم دسندب إللمسني ية واال ي  َي دنا ترام اليهودينة وا. متراه  ُّّٓذ وارتراعه "سينام

جدننل "داسننم ( الههنند القننديم)نقنند ً كننر ننني التننوراا . نجيننل والقننرآنإل كننرو ننني التننوراا وا
ْب "ذ " وريب ا ٌني ً وٌريبي لياٌكاله ٌَّالرَّ ني لَّمي ا كي نلٌ . ليًهني دي ا اَلجي ن ي رياًكَم لًًهودو ٌنني هي كمنا ً كنر . (ٓ) "كي
ًه ٌني الَ "ذ "جدل سينام"أيضاه داسم  لين  ٌثينَّ نَهٌب عي ٌميٌ  اليَّ امي ًعًيوٌن جي بَّ أيمي َنٌزًل الرَّ الٌٌف يي َوٌم النَّ يي
امي  نٌل ٌسننيني دي ننٌل "وهنو الجدننل الن ي دعننا هللا موسنن  أن يصنهدوذ . (ٔ) "جي دي لينن  جي ْب عي لي النرَّ ننزي ني وي
امي  ديلٌ ٌٌَّسيني ٌِ اَلجي َأ ا هللاً ًموسي  . لي  ري عي دي ٌهدي مً ٌَّوي ٌل نيصي دي ٌِ اَلجي َأ ذ كما أن هننا  (ٕ) "وسي لي  ري

 ور "أو  "جدل ال ور"كما ً كر . (٨) "أ كام اليريهة"ذ و(٧) "الوصايا الهير"هللا أع او 
وهنني  "سننورا ال ننور"ذ دننل توجنند نيننه سننورا داسننم (٩)ننني عنندا سننور ننني القننرآن  "سننينام

 .(ّٔ)السورا رلم 
ر سنينامذ علن  ارترناع ثنة يقوم عل  جدل  نو "دير  ور سينام"ولد ًدعي الدير داسم     
التني رآهنا موسن  تتولند دالننار ولنم تكنن ت تنرم  "الهليقة المقدسة"متراهذ ني مكان  ُُِٔ

ٌمينٌه "ومن وس ها ناداو هللاذ كما  كنر نني التنوراا  َننًروني  ي مي يي نني ن  يي َرعي ناني يي ن  نيكي نا ًموسي أيمي وي
اني  اٌهٌن ٌمَديي مي . كي نني ًي نامي اَل اٌم اَلديرٌ ٌَّنيسي ري نامي لين  وي جي نٌة وي نٌل هللٌا ً وٌرينبي ٌَّيَّ دي ً  . لين  جي نالي نري لينًه مي هي َي وي

ٌ  ًعلََّيقيةى  سي ارى ٌمني وي بِّ ٌدليٌهيٌب ني ري وي . الرَّ َي ني نٌرمً ٌَّني َ تي ًكنَن تي نًة لينَم تي اَلًهلََّيقي ناٌر وي لَّنًد ٌدالنَّ وي تي ا اَلًهلََّيقيًة تي .  ي
ا  ر هي ي َي يمي نيقيالي ًموسي  أيٌميًل اآلني ٌثيًن ٌَ ري اَلهي َي َن نٌرًم اَلًهلََّيقينةً . اَلمي َ تي ا الي تي ا ي ْب . لٌمي أيى النرَّ نا ري ليمَّ ني

ليالي ًموسي  ًموسي  ٌ  اَلًهلََّيقيٌة وي سي دايوً هللاً ٌمَن وي ري ني ًَ َن الي لٌيي ًه مي ا. أيني ويني ي ٌرَب . نيقيالي هي َقتي لي  ٌَّنيقيالي الي تي
ا ًهني امي ي ٌمَن . هي نةو . ٌرَجليَي ي اَخليَ  ٌ  ي سي ليَينٌه أيَرضو ًمقيدَّ ٌو عي اٌلن َوٌضن ي الَّنٌ ي أيَنن ي وي . (ُِ) "ٌثينَّ اَلمي

سن "كما ً كر أيضاه ني القرآن  نٌديًف ًموي نا ي  ي نَل آتي هي ناراه نيقينالي ٌثيَهلٌنٌه اَمًكًننوا ٌَّ. وي أيى ني ٌنني ٌََّ  ري
ِى أيَو أيجٌ  دي ا ٌدقي لٌي آٌتيًكم ٌمَنهي اراه ليهي َسً  ني ىآني اٌر ًهده لي  الني ن . ًد عي نا ًموسي نا ًننوٌديي يي اهي ا آتي ٌٌَّنني . نيليمي

َهليَي ي  ْد ي نياَخليَ  ني ا ري ىٌَّأيني ٌِ ً وه اٌدي اَلًمقيدَّ ا ًينَو ي . ني ي ٌداَلوي ٌمَ  لٌمي َرًت ي نياَستي ا اَختي أيني نا ٌَّ. وي ٌنني أيني ني
أيٌلٌم الصي ٌَّليهي ٌَّهللاً الي  ا نياَعًدَدٌني وي اي لٌٌ َكٌريالي أيني  .(ِِ) "الي
وارتراعنننة  "جدنننل سنننردال"لننن  جاننننب جدنننل سنننينامذ همنننا َّوأينننهر جدنننال المن قنننةذ     
. (ِّ)متنراه وهنو أعلن  جدنال سنينام ُُّٕوارتراعه  "القديسة كاترينا"متراهذ وجدل ُُّٔ

ذ الن ي لننال عننه الم ققنون َّنننه "نينران"ذ أو "ننناران"وأينهر أودينة دننالد ال نور هنو وادي 
وعلن  ال نرٌ الجننودي منن ينده جزينرا سنينام تقن  . (ِْ)الم كور نني التنوراا  "مريريدي"

ذ وكنان ًيسنتخدم لنقنل ال جناج (القلنزم)وهي مرنو ين ل عل  الد ر اث مر  "ال ور"مدينة 
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وكنان يوجند دهنا دينر  "الراينة"أو  "الرايننو"ل  ال جازذ وكان  المدينة تهنرٌ داسنم َّمن و
 "ال نور"لن  القنرن الرادن  المنيالديذ وسنمي  المديننة َّتاريخه الراينو اليهيرذ ال ي يهود 

 . ل  جدل  ور سينامَّنسدة 
 

 المسٌحٌة عً سٌناء
نتير  داكراه ني سينامذ منن لدنل دننام دينر ايددو أن  ياا التو د ني الرهدنة المسي ية     

ان ننم أخن  المكن.  ور سينامذ عل  جدل موس  وعنند سنر ه وكن ل   نول الهليقنة المقدسنة
يج ب مجموعا  مسي يين من مصريين ويونانيين وعرداه وسوريين وأندا ذ وهك ا نيو  

ويمكنن . جماعا  رهدانية صًيراذ كانوا يهييون ني كهوٌ أو صنوام  دنوهنا نني الجدنل
دتندام منن الامنة نني اثمناكن المقدسنة لالن  سنينام َّالقول دنون الرهدنان المسني يين جناموا 

عنن  (ِٓ)سنكندري إلم كتنب القنديِ ديونيسنيوِ أُّرني سننة ن. القرن النناني المنيالدي
كمننا روى الراهننب أمونيننوِ . رهدننان  ننور سننينام وعننن االضنن هادا  التنني أصننادتهم

مذ أننه نني أنننام زيارتنه ينزا الدندو رهدنان  نور ٧ْْسكندريذ الن ي زار سنينام سننة إلا
هدنان الرايننو نقتلنوا كما يزا الدجااذ وهنم منن جهنة السنودانذ ر. سينام نقتلوا أردهين منهم

كمننا أن . (ِٔ)منننهم أردهننين أيضنناه نقننام أهننل نيننرانذ وهننمالم كننانوا مسنني يينذ ولنناتلوهم 
مذ وزار  ٧ْٓ-٧ّْلنن  سننينامذ  ننوال  سنننة َّلامنن  در لننة  "ينيرينناَّ"سنندانية إلالر الننة ا

 .(ِٕ)الرهدان هنا  ووصر   ياتهم والمن قة 
لن  القنرن الرادن  المنيالديذ علن  وجنود َّد ويستدل من اآلنار ني المن قنةذ والتني تهنو    

يوجد أ الل مدن  مقنر أسنقرية ( ناران)نري وادي نيران . أدريية تضم عدا أديرا وكناكِ
للراهدنا ذ الن ي أسسنه  نديناه ركنيِ أسنالرة " الندني موسن "نيران اثنري المالصقة لدير 

من أ الل دينر الدننا  ذ الركيِ ال الي لدير  ور سينامذ دالقرب "دميانوِ اثول"سينام 
مذ ننني مجمنن  ْٕٔنرنني سنننة . كمننا  تنندل أيضنناه علنن   لنن  اليننواهد التاريخيننة . اثنننري 

القسنن ن ينيةذ النن ي عقنند ضنند الهر ننوليين أنتيمننوِ وسننانيروِذ ولنن  الكنناهن نيونننانِ 
نتيار الكناكِ ني ال نور ا كما أن. (٧ِ)داسمه ني جلسا  المجم  ناكداه عن أدريية نيران 

جنوب يده جزيرا سينام تدينه أ داف ال مال ذ الموجهنة لهندم الكنناكِ واثدينرا ووديان 
( مُِِْ -ُِِِ)الموجننودا ننني سننينامذ علنن  عهنند كننل مننن ال نناكم دننومر هللا الرننا مي 

والسننل ان سننليم اثول الهنمنناني ( مِِٕٓ-٨ِْٓ)والسننل ان الَنناهر جقمننم المملننوكي 
 (. مُِّٔ-ِِّٔ)
 

 تارٌخ الدٌر
ل  أكنر من ستة عير لرناهذ عندما لامن  اإلمدرا نورا هيالننة َّي  دنام الدير يهود تار    

م دهد زيارتها لرهدنان  نور سنينام ددننام ُْْوالدا اإلمدرا ور لس ن ين الكدير ني سنة 
ني مول  الهليقة المقدسة وأ ا تها دسور ودرجينذ دقصد  "اله رام مريم"كنيسة عل  اسم 

ال أننه من  زينادا عندد الرهدنان نني َّ. (ِٔ)ارا  الددو عليهم  ماية النسا  والرهدان من ي
نورسننل . المن قننة وتهننرض السننور والدرجينننن لفضننرارذ لننم يننومن الرهدننان علنن  أنرسننهم 

لنن  اإلمدرا ننور َّم ونننداه مننن الرهدننان ُْٔننني سنننة  "لونجينننوِ"ركننيِ  ننور سننينام 
ان وأ ننوالهم ومننا ذ النن ين عرضننوا عليننه أمننور الرهدنن(٨ِ)( م ٕٕٔ -٧ّٔ)يوسننتنيانوِ 

(  صنن)نومر اإلمدرا ور ددنام سور منين  . يتهرضون له من أخ ار يارا  الددو عليهم
 "كاتدراكينة التجلني"ني نرِ مول  الهليقة المقدسةذ يضم داخله كنيسة ضخمة أ لم عليها 

مذ ٔٓٔولند انتهن  الهمنل منن الدننام نني سننة . وك ل  درجي وسنور اإلمدرا نورا هيالننة
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تمنننام دننننام الننندير أرسنننل اإلمدرا نننور َّدهننند .  "دينننر  نننور سنننينام"داسنننم  والننن ي عنننرٌ
يوستنيانوِ  امية من ماكتي رجل مسي ي دهاكالتهم ل ماية الدير ورهدانهذ ماكة من دالد 

 . ومنلها من مصر( من من قة رومانيا)الرال  جهة الد ر اثسود 
 "القديسنة كاتريننا"تددأ م  تكنريم ولكن المر لة التاريخية المهرونة أكنر دالنسدة للدير     

والتقلينندذ أو التسننليمذ الكنسنني ينن كر أنننه دهنند . و لنن  ننني القننرن النننامن أو التاسنن  المننيالدي
ذ اخترنن  جسنندها ثن (٩ِ)م ٩ّٔسننكندرية  ننوالي سنننة إلستيننهاد القديسننة كاترينننا ننني اا

جدنل "د داسنم لن  أعلن  لمنة أ ند جدنال سنينامذ والن ي عنرٌ نيمنا دهنَّمالككة هللا لند نقلتنه 
ننر رمينا رآهنا أ ند َّلن  أن ًعننر عليهنا َّودقي  رناتها هننا  عندا لنرون . "القديسة كاترينا

ذ والن ي منن   لن  ال نين سنمي علن  (التجلني)لن  دينر  نور سنينام َّالرهدانذ  ينف نقلن  
وينندا النندير م ننل اهتمننام وتكننريم اليننرم والًننرب علنن  . "ديننر القديسننة كاترينننا"اسننمها 
 .السوام
ذ  صنل الرهدنان (مّّٕ)سالم ني الجزينرا الهردينة إلي تقليد الدير أنه دهد َهور اون    

ذ أماناه لهم وللنصارى كانة عل  "دالههدا الندوية"سالمذ يهرٌ إلعل  عهد من م مد ندي ا
ولد ا ترم ال كنام المسنلمون ال قناه هن و الههندا ومنا (. كناكسهم)أروا هم وأموالهم وديههم 
ودهند دخنول . ماية للدير ورهدانهذ كما أعروهم من الضنراكب والمًنارمجام نيها نومنوا ال 

مذ دقننني أننننراد  امينننة الننندير الننن ين أرسنننلهم اإلمدرا نننور ُٕٓسنننالم مصنننر نننني سننننة إلا
يوسننتنيانوِ م ننانَين علنن  مسنني يتهم  تنن  أسننلموا ننني عهنند ال نناكم دننومر هللا الرننا ميذ 

وهنم منا زالنوا يهيينون . الهنمناني والدهض يرى أنهم أسلموا ني عهد السل ان سليم اثول
 .(ُّ)ل  جدل موس  َّنسدة  "دالجدلية"ني جوار الدير ويخدمونه دوجرتهمذ ولد ًعرنوا 

ولنند َلنن  عاللننة القسنن ن ينية منن  النندير لويننةذ نننومن اثدننا را الديزن يننون ال مايننة       
نوا يهتدنرون سنالمية المتهالدنةذ ثنهنم كناإلللدير منن خنالل مهاهندا  أدرموهنا من  الندول ا

ذ كمنننا أَهنننر د اركنننة القسننن ن ينية اهتمامننناه دالًننناه تجننناو         "تنننادو  اثرنو كسنننية"الننندير
 . (ِّ)الدير 
م ذ دنين الكنيسننة ننني الينرم والتنني أً لننم ُِٓٔوعنندما  صننل االنينقام الكديننر سنننة     

اسننم ذ ودننين الكنيسننة ننني الًننرب والتنني أ لننم عليهننا "الكنيسننة اثرنو كسننية"عليهننا اسننم 
نقنند أخنن  دهننض . لننم ًتق نن ذ جنن رياهذ الهاللننا  دننين النندير والًننرب". الكنيسننة الكانوليكيننة"

الداداوا  ني الًنربذ نيمنا دنين القنرنين النالنف عينر والرادن  عينرذ علن  عناتقهم  ماينة 
 .الدير وممتلكاته

ة ألناموا كتيدن( م٧ُِّ -٩٩ُِ)وأننام ال روب الصليدية ووجود الصليديين ني سينام     
كما نقيوا عل  جدار  جرا الماكدا القديمة  ني . (ِّ)ل ماية الدير  "كتيدة السيناكيين"داسم 

 .الدينر يهارا  دهض نرم جيويهمذ والموجودا  ت  اليوم
وني نترا ال كم الهنمانيذ ساهم  الررمانا  السل انيةذ لكل من سنليم اثول وسنليمان     
م ٨ِٔٔم وسنننة ِّٔٔنرنني سنننة .  ايننة للننديرذ ننني تننومين ال م(مِٕٕٔ-ُِّٔ)الكديننر 

صنندر  نرمانننا  تسننق  م الننب اليهننود داالسننتيالم علنن  النندير وتمكنند  ننم الرهدننان ننني 
 .(ّّ)ملكيتهم له 
م  صنل الرهدنان منن لاكند ال ملنة ٧٩٨ِل  مصنر سننة َّودهد دخول ال ملة الررنسية     
عراكننه مننن دننن  َّام وسننتقاللية ديننر سننيناعلنن  عهنندا  مايننة تضننمن " نننادليون دونننادر "

 .(ّْ)م ٧٩٩ِديسمدر  ُّالضراكبذ ممرخة دتاري  
ودهنندهاذ ( م٩ِ٨ِ -٩ِِٓ)ولنند نجننا النندير دون أ ى خننالل ال ننرب الهالميننة اثولنن      

سنالمية منن جهنة ومسناعدته منن لدنل الًنرب منن إل يف أًمن  ال ماية له من لدل الندول ا
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ماينة الدري انينة واال نتالل الدري ناني جهة أخنرىذ كمنا أًمنن  ال ماينة لنه خنالل نتنرا ال 
وأيضاه خالل أرد   نروب (. م٩ِٓٔ-٩ْ٩ِ)وك ل  أننام ال رب الهالمية النانية . لمصر
سنراكيلي لينده إلوأننام اال نتالل ا(. م٩٧ِْذ ٩ٕ٧ِذ ٩ِٕٔذ ٩ٓ٨ِ)سراكيلية  َّعردية 

ن قنة م  َي الديرال ي يقن  نني وسن  هن و الم٩٨ِّو ٩ٕ٧ِجزيرا سينام ما دين عامي 
 . دال ماية الدوليةذ وما زال  ت  اآلن ت    مايتها ورعايتها

واآلن يوجد ني الدير مجموعنة منن الرهدنان يهيينون  يناا الينركةذ كمنا يوجند دهنض     
وني مديننة ال نور يوجند مقنر لرهدنان . النسا  يهييون  ياا التو د ني مًاور  ول الدير

م علن  أنقناض كنيسنة ٨٧ِٔدنين  سننة  "القنديِ جيورجينوِ"الدير نيه كنيسة عل  اسم 
لامننة رهدننان الننندير إلم أو لدننلذ ويوجننند ننني المقننر مدنننان ُُِٔلننن  سنننة َّلديمننة ترجنن  

كمننا توجنند ننني مدينننة ال ننور رعيننة مسنني ية روم أرنننو كِذ . واسننترا ة السننتقدال زوارو
 .تخض  رو ياه لركيِ دير  ور سينام

 

 الوضع القانونً الكنسً للدٌر
 (. الننروم اثرنننو وكِ)اه وعقاكنندياه يتدنن  الكنيسننة الروميننة اثرنو وكسننية النندير كناكسنني    

ومننن المهننروٌ مننن التنناري  الكنسنني أن  ننور سننينامذ لدننل دنننام الننديرذ كننان تادهنناه رو ينناه 
ثدريية نيران والتني كانن  دندورها تادهنة رو يناه ثدرينية الدتنرام التني خمند  كرهنا دهند 

م د ننض الرومننان ملننو  الدننن  ُِٕنرنني سنننة (.  م٧٨ْ-ْٕٔ)عهنند اإلمدرا ننور ننناليٍنِ 
جننانذ واسننتولوا علنن  سننوريا ومصننر( م ُِٕ -م .مِّْ) . علنن  عهنند اإلمدرا ننور تيري

م كانن  الدتنرام والينة ٨ْٔونني سننة . وأصد   الدترامذ عاصنمة الدنن ذ والينة رومانينة
يند  أدرينية و. ذ ونيهنا أدرينية مسني ية عليهنا أسنقٌ"نلسن ينا ترتينا"لاكمة دن اتها داسنم 

نينننران أدرينننية لاكمنننة دننن اتهاذ ولننند كانننن  أدرينننية عَيمنننة ولهنننا أسنننقٌ يقنننيم نننني وادي       
ذ (مُْٕ-ُّْ) "اثسنقٌ موسن "وًيهتقد أن أول أسقٌ لام عل  نيران هنو . (ّٓ)نيران 

أول ركيِ  وكان. (ّٔ)وليل َّنه هو ال ي  ول أهلها عن عدادا اثونان وأدخلهم المسي ية 
ال ي ني أيامنه ( م ٧ْْ)+  "الركيِ  والِ"التاري  لرهدان  ور سينام هو  للدير ي كرو

ذ (ّٔ)ذ كمننا يننزا عننرب اليننرم رهدننان  ننور سننينام (الرايننة)يننزا الدجنناا رهدننان الراينننو 
 . (ِٔ)سكندري إلوال ي سدم  كرو عن الراهب أمونيوِ ا

أصند  ركنيِ لن   نور سنينامذ وَّم  انتقنل مركنز اثدرينية منن نينران ٩ٕٓودهد سنة     
وكنان أول . "ركيِ أسالرة دير  ور سينام ونيران والراينو"الدير م راناه لفدريية ولقده 

 .(ّٕ)م ٨ٕ٩م ران مهروٌ للدير هو الم ران مرلذ سنة 
نتقنال مركنز أدرينية نينران التني كانن  تادهنة رو يناه ثدرينية الدتنرام نني اوهك ا دهند     

ل   ور سينام الوالن  َّية أوريليم للروم اثرنو كِذ اثردنذ والتي تتد  رو ياه لد ريرك
َهر  . سكندرية للروم اثرنو كِإلني اثراضي المصريةذ  التادهة رو ياه لد ريركية ا

ميكلة تدهية الدير دين كل من د ريركية أوريليمذ التي كان  أدريية نيران تادهة لهنا نني 
م ٧ِٔٔنالتوم ني سنة . عل  أراضنيهنا سكندرية التي يق  الديرإلالددايةذ ودين د ريركية ا

ستقنالل أسنقرية سنينام عنن كنل مننن الد رينركيتينذ امجم  ني مدينة القسن ن ينية وأعلن 
دننون ركننيِ ديننر سننينام هننو أسننقٌ منتخننب مننن لدننل مجموعننة رهننندان الدينننر "واعًتننرٌ 

ننل د ريننر  أوريننليم ن مننن ٌلدي ننر ي درا ننور لنن  لننرار سننادم لامَّوهنن ا القننرار يسننتند  "وًييي
يوستننننيانوِذ كمننا أكنند المجمنن  علنن  لقننب ركننيِ الننديرذ وتننم تندينن  هنن ا القننرار ننني سنننة 

 .وهك ا وجد  لضية الوض  القانوني الكنسي للدير  لها النهاكي. م٩ِّْ
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 مسجد الدٌر
يوجد داخل أسوار الدير ودجوار الكنيسة الكديرا مسجد دمو نة وا دا مدنية من ال نوب     

لًيمذ وه ا يدل عل  أن دنامها تم عل  عجل وأن دانيها لم يكنن  و التندار النيم وال جر ا
وتقاليد الدير الم روَنة خ يناه تصنر  أن الرهدنان أنرسنهم لناموا ددناكهنا . و نكة ني الدنام

م نني عهند ُِِّنوم  جرا ال هام ل ماية الدير ني ول  تهرض نيه لخ ر الدمار سننة 
م عننند ٩٨ِٕوننني سنننة . (٧ّ) (ه٨ْٕ:ِِٓ= م ٩٩ٕ:ُِِّ)الخليرننة ال نناكم دننومر هللا 

مننن علنن  ال ننواك  واثعمنندا داخلننه ًوجنند  ( الكلننِ)تننرميم المسننجدذ ودإزلننة  دقننة الجيننر 
صلدان من وتة ديكل دارز عل  اثلنواِذ التني تصنل دنين أعمندا  جنرا ال هنامذ وكانن  

 .ذ مما يمكد عدم كونه مسجداه ني اثصل(الكلِ)مً اا د دقة الجير 
 

 قونا  الدٌرأٌ
لنن  الرتننرا َّأيقونننةذ تهننود  ُُُّيقنندر عنندد اثيقونننا  الموجننودا ننني النندير دننوكنر مننن     

لن  الهصنور َّوهن  تهنود . الممتدا من القرن السادِ  تن  القنرن التاسن  عينر المنيالدي 
وه و المجموعة من اثيقونا  هي اثكنر . المسي ية القديمة والديزن ية وما دهد الديزن ية

م  تن  ٧ّٕني الهالمذ والتي نج  خالل ما ي لنم علينه  نرب اثيقوننا ذ منن سننة ليمة 
مذ التي ًدمر وأًتلٌ نيها كنير من اثيقونا  التي تهود َّل  ما لدل القرن السادِ ٨ْٓسنة 
ل  القرنين النناني عينر والنالنف َّكما توجد مجموعة أخرى من اثيقونا  تهود . الميالدي

الرهدنننان مههنننم منننن أدينننرا ان اكينننة ونلسننن ين هردننناه منننن عينننر الميالدينننين أ ضنننرها 
 .(٨ّ)االض هادا  

 

 مكتبة الدٌر
تهتدننر مكتدننة النندير هنني المكتدننة النانيننة ننني الهننالم دهنند مكتدننة الراتيكننان مننن  يننف عنندد     

  يوجنند نيهننا مننا ينننوٌ علنن  الخمسننة آالٌ كتنناب وونيقننة َّ. المخ و ننا  التنني تضننمها
ي اليونانيةذ الهرديةذ السنريانيةذ الجورجيانينةذ اثرمنينةذ مخ و ة ني اننتي عيرا لًة ه

 .(٩ّ)الصقليةذ اثنيوديةذ القد يةذ الدولنديةذ الالتينيةذ  الرارسيةذ والتركية 
ينة      الكنسنية ال اكهنة الصني  ( مخ و نا )ولد كان  المكتدة تضنم أعَنم النرناكِ الخ ِّ

والتوراا اليونانية هي . د داللًة اليونانيةوألدمهاذ وهي مخ و ة تضم التوراا والههد الجدي
ل  اللًنة اليونانينةذ والتني أمنر َّذ وهي أيهر ترجمة للتوراا الهدرية "دالسدهينية"المهرونة 

مذ وه و المخ و ة ًتهرٌ داسم .م ٨ّٔدترجمتها اإلمدرا ور د ليموِ نيالدلروِ سنة 
لنن  َّلنن  رم ينزال وترجنن  وهنني مكتودنة ع". Codex Sinaiticus"ذ "التنوراا السننيناكية"

القنننرن الرادننن  المنننيالديذ ويهتقننند أن اإلمدرا نننور لسننن ن ين اثول أمنننر دنسنننخها نننني 
ولننند اسنننتول  عليهنننا الهالمنننة الروسننني . سنننكندرية ودتوزيههنننا علننن  كنننناكِ المسنننكونةإلا
م دهنند عنننام يننديدذ دهنند أن كتننب تههنند للرهدننان ٨ِٓٓسنننة  "كونسننتانتين تييننيندورٌ"
وه ا التههد م روَ ني مكتدة الدير وهو مكتوب دخ  يدو . دهد دراستهال  الدير َّعادتها بإ

و ييهد نيه دون رهدان دير . م٨ٔ٩ِسدتمدر  ٨ّ/ ِٕداللًة اليونانيةذ وممر  ني القاهرا 
ورلننة  ْٕٓمننن ( القننديم والجدينند)ليننه مخ و ننة لديمننة لكننال الههنندين َّ ننور سننينام سننلموا 

لن  الندير دهند مقارنتهنا دالنسنخة َّتههد دإعادتهنا وي. مق   صًيرذ وهي من ممتلكا  الدير
ولنند أودعنن  هنن و . ننني روسننيا "د رسنندرج"التنني سنندم لننه نسننخهاذ والموجننودا ننني مدينننة 

لنن  َّالنسننخة الررينندا للتننوراا السننيناكية مكتدننة د رسنندرج نننم داعتهننا ال كومننة السننونييتية 
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َنننة دمديننننة      المت نننٌ الدري نننانيذ كمنننا أن هننننا  أورام أخنننرى منننن هننن و النسنننخة م رو
 . (٩ّ)ليدزج 
  ذ     "التننننوراا السننننريانية"وممننننا تضننننمه مكتدننننة الننننديرذ المخ ننننو  المهننننروٌ داسننننم     
"Codex Syriacus"وهن ا . ذ وهو منن أنندر الكننوز الدينينة منن القنرن الخنامِ المنيالدي

لنن  القننرن َّالمخ ننو  هننو الترجمننة السننريانية للتننورااذ ومننوخو ا مننن نننذ يوننناني يرجنن  
كمنا تضنم المكتدنة مجموعنة . اني الميالديذ له ا يَن أنهنا ألندم ترجمنة للكتناب المقندِالن

التني اكتينرها عزينز سنو   "التنوراا الهردينة"كديرا من المخ و ا  الهردية من أهمهنا 
وأدرجها ني نهنرِ المخ و نا   "Codex Arabicus"م  وسماها ٩ُِٔع ية ني سنة 

  النننذ ثواخننر القننرن النننامن أو أواكننل التاسنن  ويرجنن  تنناري. ِٓٔالهرديننة ت نن  رلننم 
لن  َّالميالديذ وهنو مخ نو  علن   دقنة عردينة سنادقة لل دقنة اثخينرا والتني ردمنا تهنود 

مكتنوب  "Palimsest"وكنال اثخينرين منن الننوع المهنروٌ داسنم . القرن الساد  الميالدي
 .(٩ّ)عل  رم نم أًزيل  عنه الكتادة وأعيد كتادة نذ آخر عليه 

وت توي المكتدة أيضاه من مخ و ا  الكننوز الهلمينة واثنرينة منا يرنوم كنل وصنٌذ     
ويدلنى عندد . وليس  كلها خاصنة دنالهلوم الدينينة دنل هني منن جمين  ننروع الهلنم والمهرننة

لننن  القنننرن الننننامن والتاسننن  َّمجلنننداهذ ويرجننن  تننناري  ألننندمها  ُُٕالمخ و نننا  الهردينننة 
لن  الننديرذ َّمينم نننم  ملهنا الرهدنان السنوريون مههنم المنيالديذ وينرج  أنهنا كتدن  نني د

 يف َّن ألدم المخ و ا  الهردينة الموجنودا نني الكنناكِ واثدينرا القد ينة نني مصنر ال 
ل  ما لدل القرن النالف عينر المنيالديذ ثن اللًنة الهردينة لنم تكنن يناكهة َّيرج  تاريخها 

 .كناكسياه ني الديار المصرية لدل  ل 
م عدداه ضخماه من المخ و ا  يينر مهروننة منن ٩٧ِٔلرهدان ني سنة ولد اكتيٌ ا    

عل  الرم ويهود تاريخه  ِٕلدلذ وألدم المخ و ا  الهردية المكتيرة هو المخ و  رلم 
علن  النرم  ُِِدينما ألدم مخ و نا  المجموعنة الهردينة القديمنة رلنم . م ٨ٔ٩ل  سنة َّ

 .(ُْ)م ٨ٕ٧ل  سنة َّيرج  تاريخه 
ز المكتدة دمجموعة نادرا منن الونناكم واللرناكٌ المختلرنة اث جنام واث نوالذ كما تمتا    

وهني عدنارا عنن . ل  عدا أمتارذ وهي تزيد عل  اثلرين منن الق ن َّويصل  ول دهضها 
مراسننيم ووننناكم وعهننود أصنندرها الخلرننام والسننال ين المسننلمون داللًننة الهرديننةذ وأيضنناه 

ة داللًة التركيةذ توصية لصال  رهدان الدير والهمنل نرامانا  من سال ين الدولة الهنماني
لن  َّوألدم تل  الوناكم عهداه والم روَة اآلن دالدير يرج  تاريخها . عل  تومينهم ورا تهم

أواكل القرن النناني عينر المنيالديذ أي منن  الهصنر الن ي أنينل نينه المسنجد نني الهصنر 
سنالمذ إللن  م مند ندني اَّمنسنوب  ويوجد ني المكتدة عدا نس  منقولنة عنن عهند. الرا مي

 ."دالههدا الندوية"ال ي يهرٌ 
 

  اليهد  النبوٌة
سالم كتب لهم عهداه ممر  ني النالف إلني تقليد رهدان دير  ور سينام أن م مد ندي ا    

من م رم ناني سني الهجراذ كما هو م كور ني متنهاذ ومكتودة دخ  علي دن أد   البذ 
م ٧ِِٔودهد نت  السل ان سنليم الهنمناني مصنر سننة . (ِْ)" يةالههدا الندو"والمهروٌ دن

أخ  منهم اثصل وأودعه ني اثستانة ذ وأع   للدير نسخة منسوخة عن اثصلذ وأعلن  
دكٌ  هورمم كما اثصل ال ي كانهور دكٌ يد النسخة مرسوم المسجد الندوي وأسرلها مم

ونني مكتدنة الندير يوجند . للًنة التركينةيقالذ م  ترجمة للههد دا ذ كمايد م مد ندي اإلسالم
عدا ًنس  له و الههدا الندوية دالهردية ودالتركيةذ دهضها منسو  ني كتاب صًير ودهضها 



 39 

وكل وا دا من ه و الًنس  تختلٌ عنن اثخنرى . عل  رم يزال ودهضها عل  ورم متين
ين نسنخوها للياله نني المضنمونذ كمنا يوجند نني كنل منهنا أينال  تندل علن  أن الًنسنا  الن 

وكن ل  اختلرن  اسنمام دهنض . (ّْ)كانوا أعاجنم أو عردنا يجهنلون لواعد اللًننة الهرديننة 
سنهيد "ذ و"نضنل دنن عدناِ"ً كنر داسنم " نضيل دن عداِ"اليهود دين النس  ودهضهاذ نن

ادنو   يرنة دنن "ً كنر داسنم " ادنو  نيرنة دنن عدينة"ذ و"سهد دن عدنادا"ً كر داسم " دن عدادا
ً كننر داسننم " ينناز دننن ياسننين"ذ و"هايننم دننن عتدننة" ً كننر داسننم " ايننم دننن عديننةه"ذ و"عتدننة
 .(ْْ)" عامر دن ياسر"
دسنم هللا النر من "ذ ًكتنب نني متنهنا "A"وألدم ه و الًنس  هي النسخة موسومه د رٌ     

كتدنه م مند دنن عدند هللا رسنول هللا صنل  هللا علينه . نسخة سنجل الههند. الر يم وده الهون
نقل  ه و »: دالهدارا التالية "عرو رده والسالم"ذ وًتختم دهد لوله "انة النصارىوسلم ال  ك

النسخة من النسخة الت  نقل  منالنسخة المنقولة الكاينة دخ  امير المنممنين علني ادنن ادني 
 الب كرم هللا وجهه داالمر السل ان  ال زال نانن ا دهنون المهنين السند اني ووضنه  نني 

القنا نين دجدنل  نور سنينا لكنون النيخنة المنقولنة منن النسنخة الكايننة ايدى  ايرة الرهدان 
السنل انية والمردهنا  دخ  امير المممنين ضايهة وليكون سندا عل  ما ينهد دنه المراسنيم 

لنة دخنتم والني دمصنر وهن و النسنخة . «ها. والسجال  الت  ن  ايدى ال ايرة المزدنورا يَّ ًم ي
ر دمهرنت  راج  الهرو ال  الهل  الهنالم م مند  رر دامرى ولر"»: الم روسة وتصديقه

( الخنتم) "واال نن عرن  عنهمنادن عدد القادر المول  دالم روسه مصنر  مين  عنن الدلينة 
هنن ا الننوالي لننام علنن  مصننر ننني عهنند . «ها "الوانننم دالملنن  القننادر م منند دننن عدنند القننادر"

 .(ْٓ)( ه٩٧ٓ:٩ّٕ= م ُِّٔ:ِٕٕٔ)السل ان سليمان الناني 
لنن  كانننة الننناِ َّكتنناب كتدننه م منند دننن عدنند هللا "ة هنن و الههنندا هنني عدننارا عننن ونسننخ    

كتدنننه ثهنننل ملتنننه ولجميننن  منننن ينت نننل دينننن النصنننرانية منننن ينننارم اثرض ... أجمهنننين 
 ."أع   لهم أماناه عل  أروا نهم  وأموالهم وديههم... ومًاردها 
 :وا توى ه ا الههد ستة نصول    
ذ ل ا يجب أن ًيجادلوا دالتي هي أ سنذ وأن ًي رَ لهنم جننا  الرهدان هم ني  مة الندي( ِ

 . الر مةذ وأن ًيكٌ اث ى عنهم
 .عرام الرهدان من الجزية والخراج والهيور والًرامةَّ( ّ
 .ال راَ عل  كناكِ الرهدان وديههم وديوتهم( ْ
سنلمين لزامهم دنقل السنال ذ وعلن  المَّلزام الرهدان دالخروج ني ال ربذ وعدم َّعدم ( ٓ

 .أن ي دوا عنهم
ت ديد ليمة الخراج عل   وي اثموال والهقارا  من يينر الرهدنان اننني عينر درهمناه ( ٔ

 .ني السنة
 .ل  الكنيسة وممارسة يهاكرها الدينيةَّ ا تزوج  دمسلمذ دال هاب َّالسما  للنصرانية ( ٕ

 

ن َّمذ ولنالوا سنالإلولد أنكر مهَم الدا نين ص ة ه ا الههد وصدورو عن م مد ندني ا    
ن كان لد أع   عهنداه للنصنارى والرهدنان عمومناً نهنو يينر هن ا الههندذ أو َّسالم إلندي ا

لهله كان مختصنراه والرهدنان  ولنووذ أو تنوسني وضناع أصنله نكتدنوو منن عنندهمذ أو أن 
وأينندوا لننولهم هنن ا دنالنننة . النصننارى وضننهوا هنن ا الههنند مننن عننند أنرسننهم لًننرض سياسنني

 :(ْٔ)أسداب هي 
سالم وخصوصاه ني إلن لًة الههد ني عداراته وألراَه مما لم يكن مهروناه ني صدر اَّ -ِ

 .السنة النانية للهجرا
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ال نني السننة النامننة َّنه ممرَّ  ني السنة النانية للهجراذ من  أن الهجنرا لنم ينمرَّ  لهنا َّ -ّ
نضنناله عننن أن دهننض اليننهود . عيننرا أي دهنند وننناا م منند ندنني اإلسننالم دسنند  سنننين

الم كورين ني  يل ه ا الههد كودي هريرا وأدي الدردام لم يكونوا لد أسلموا نني السننة 
 . النانية للهجرا

خي اَّ -ْ سنالم لنم ين كروا هن ا الههند إلسالم ال ين أ صوا كل لنول أو أننر لندني اإلن ممرِّ
 .يارا تدل عليهَّوال أتوا دولل 

 

 : ثسدابأما المميدون له ا الههدذ نقالوا دنهاه له و ا     
لن  َّن ه ا الههد هو النسخة التي أع ي  للرهدان دهد أن أًخ  اثصل منهمذ واثلرب َّ -ِ

نإ ا لنم يكنن رهدنان سنينام لند ننالوا عهنداه . المهقول أن يكون له و الههدا أصل تاريخي
كوهل أيلة ننال يدهند أن يكنون الههند الن ي أخن و أهنل أيلنة لند ينمل رهدنان  نور سنينام 

يلة كان  ني  ل  الههند دهند ان  نا  الدتنرام الملجنو اثكدنر للنصنارى نني أيضاهذ ثن أ
 .تل  الجها 

والَناهر أننه . ن الههد ال ي دين أيدينا ي كر أن اثصل أع ي نني نناني سنني الهجنراَّ -ّ
 .نامن ال ناني الهجرا ن رنة النسا ذ وال سيما من النسا  اثعاجم

ثن ال كنام المسنلمون منن  .  هنن نني صن تهَّن عدم  كر أ ند المنمرخين لفصنل ال ي -ْ
دننل  كننروا ننني مراسننيمهم ونرماننناتهم . القننديم ألننروا هنن و االمتيننازا  المدينننة ننني الههنند

ومنيوراتهمذ المه اا للديرذ أنهم أع وها دنامه عل  الههد الم روَ عند الرهدنان الن ي 
 كور نني النسنخة وهن ا الههند من. سالم وأيدو الخلرام الرايدونإلأخ وو عن م مد ندي ا

الم ولة الموجنودا نني د ريركينة القندِ لههند الخليرنة عمنر دنن الخ ناب ثهنل أيلينام 
ثنهم أع وا من  ضرا الندي الكنريم ال دينب المرسنل منن هللا تهنال  "(: دي  المقدِ)

 .(ْٕ)" ويرنوا دختم يدو الكريمة
ارى ومهنناملتهم ع ننام الههننود للنصننَّسننالم وخلراكننه مننن دهنندوذ إللنند جننر  عننادا ندنني ا -ٓ

وأن رهدان  نور سنينام لند سنكنوا أرضناه يقدسنها اليهنود والمسني يون . درو  التسام 
ذ دل توجد نيه أيضاه سورا داسم (٩)ولد ً كر  ور سينام مراراه ني القرآن . والمسلمون

 .(ّٔ)ذ وهي السورا رلم "سورا ال ور"
ولد تدين من أخدار . ل  مصرومن المهلوم أن دير  ور سينام هو  ريم دالد الهرب َّ    

نيلِ الراهب لدل دنام الندير أننه كنان دنين يني  نناران نني الجزينرا ويني  الهنرب ينرلها 
م وانتقنال أدرينية نناران َّلن  سنينام أصند  ٔٓٔودهد دنام الدير عنام . عهد لتومين ال ريم

م ني سالإلولما لام م مد ندي ا. النَر ني عقد الههد م  الهرب من خصاكذ رهدان الدير
وننني السنننة السننادهة . م أصنند  هننو المرجنن  اثعلنن  للهننرب كانننةّّٕجزيننرا الهننرب عننام 

سننالم رسننول َّلنن  المقننولِ  نناكم مصننر وأسننقرها إلأرسننل ندنني ا( م٩ّٕ - ٨ّٕ)للهجننرا 
نننوكرم المقننولِ الرسننول وزودو دالهننداياذ . ينندعوو َّلنن  اإلسننالم( مْٕٓ - ُْٕكيننروِ )

سنالم وولند  لنه ادننه إللقد ينةذ التني تزوجهنا ندني اوأرسل مهنه جاريتنان َّ نداهما مارينا ا
ومنن المهقنول جنداه أن يكنون . ادراهيمذ الن ي لنم يلدنف أن منا  وهنو دهند نني سننته اثولن 

الرسنول لنند منر دنندير دنندير  نور سننينام  هادناه وَّيادنناهذ وأن رهدننان الندير ا تننا وا ثنرسننهم 
ل رينمذ كمنا جنر  الهناداذ و رَناه سالم عهداه تومينناه لإلوأرسلوا مهه ونداه ي لب من ندي ا

سنالم ننإن النسن  إلأمنا منن جهنة م مند ندني ا. لديرهم ومصنال همذ هن ا منن جهنة الرهدنان
. (٧ْ)والزهد كانا م دادا َّليهذ نقد كان ي هب كنيراه َّلن  ينار  نرآم لنرب مكنة لالعتكناٌ 
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ا أنرهنا كما أن مهرنته دورلة دن نونل لِ الجزيرا الهرديةذ خال زوجته خديجنةذ كنان لهن
 .ني ميله َّل  الرهدان وتوصيته دهم خيراه 

ني ا لهن  نني دينر القنديِ رإل  ما سدم عرضه لقول المميدين له ا الههدذ َّداإلضانة     
جيورجيوِ للروم اثرنو كِ دوادي النصارى ني سورياذ عل  مخ و ة عهد أمان آخر 

ر دن الخ ابذ كما جام ني سالم أًع ي للدير من الخليرة عمإلل  م مد ندي اَّينسب أيضاه 
وه و المخ و ة تتيناده نني م تواهنا من  نسنخة دينر  نور سنينام لكنهنا . (٨ْ)المخ و ة 

. أ ول وأكنر ترصيالهذ كما أنها ت مل أيضاه توالي  الخلرام الرايدين وممهورا ددصمة كٌ
ة سنالم أمالهنا علن  مهاوينإلال أنها تختلٌ عن نسخة دير  ور سينام نني أن م مند ندني اَّ

دن أدي سريان وليِ عل  علي دن أدي  البذ كما ني نسخة دير  ور سينامذ وأنها ًكتدن  
ني السنة الرادهة للهجرا وليِ ني السنة النانية للهجنرا التني ًكتدن  نيهنا نسنخة دينر  نور 
 .سينامذ ولد يكون ه ا الههد هو ال ي  كر ني عهد الخليرة عمر دن الخ اب ثهل أيليام

ن دينر  نور سنينام لنيِ هنو رإعن الههدا الندوية لدير القديِ جيورجيوِذ مما ً كرذ     
ويمكن القول َّنه يرج  . سالمإلل  م مد ندي اَّالدير الو يد ال ي يقتني عهد أمان منسوب 

والنن ي علنن  أساسننه أهع ينن  هنن و الههننود ثديننرا تقنن  علنن   "للههنندا الندويننة"وجننود أصننل 
سالم لد زارها إلل جازذ والتي لد يكون م مد ندي ال  دالد اَّ ريم القوانل المتجهة من و
ن اختلرن  نني التراصنيلذ دنين َّونسن  هن ا الههند الندنوي و. خالل ر الته والتق  درهدانها

ال أنهمننا تترقننان ننني الم تننوى َّعهنند ديننر  ننور سننينام وعهنند ديننر القننديِ جيورجيننوِذ 
 .اثساسي وني أن مصدرهما وا د
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 حواشً
 فصل الثانًال

 
ذ ٩ِِٕنهوم يقيرذ تاري   سينام القديم وال ديف وجًرانيتهاذ دير القديسة كاتريناذ مصنرذ ( ِ

 .ّٕٓذ 
 .٩ّٓيقيرذ تاري  سينامذ المرج  السادمذ ذ ( ّ
 (.٧ِ:ٕ)سرر الخروج ( ْ
 (.ِ:ٕ)سرر تننية ( ٓ
 (. ٩ِ:ِِ)سرر الخروج ( ٔ
 (.ُّ:٩ِ)سرر الخروج ( ٕ
 (.٧ِ-ِ:ُّ)سرر الخروج ( ٧
 .ّْو ّّو ِّسرر الخروج اثص ا ا  ( ٨
نا ( "ّ)سورا الدقرا ( ٩ اَ ًكنًروا مي اى وي ناًكم ٌدقًنوَّ َيني نا أيتي ا نيَوليًكًم الْ وري ًخنً وا مي نيَهني ري اليًكَم وي ا ٌميني َ ني ٌََّ  أيخي وي

قًننوني  تي ليًكننَم تي اٌنننٌب الً نن( "٩ِ)ذ سننورا مننريم (ْٕ" )ٌنيننٌه ليهي نناوً ٌمننن جي َيني ادي ني نناوً    وي َدني ليرَّ ننٌن وي وٌر اَثيَيمي
ٌجياه  اٌنبي الْ وٌر ( "ُّ)ذ سورا  ه (ّٔ" )ني َدًتًكَم جي عي وي ًكَم وي ًدوِّ ًكَم ٌمَن عي َيتي جي اٌكيلي ليَد ني ٌني ٌََّسري ا دي يي

ى لوي اَلسي ني وي ليَيًكًم اَلمي ا عي َلني زي ني ني وي َخًرًج مٌ ( "ّْ)ذ سورا المممنين (٨ُ" )اَثيَيمي اه تي ري جي يي ن ً نًوٌر وي
ٌصَدٌى لآٌلٌكلٌيني  َنًدً  ٌدالًدَهٌن وي امي تي َيني اٌننٌب الْ نوٌر ( "٨ّ)ذ سورا القصذ (ُّ" )سي نا ٌكَنن ي ٌدجي مي وي

كَّ  ن ي تي لًَّهَم يي َدلٌ ي ليهي ن لي ٌ يىر مِّ اًهم ٌمن نَّ تي
ا أي ٌد ي لًٌتَنٌ ري ليَوماي مَّ ن ري ةي مِّ َ مي ليٌكن ري ا وي َيني ادي ذ (ٕٓ" )ًروني ٌََّ  ني

َيًتونٌ ( "٩ٔ)سورا التين  الزَّ التِّيني وي ً ٌور ٌسيٌنيني . وي ليٌد اَثيٌمينٌ . وي ا اَلدي هي ي  (. ّ" )وي
 (.ٔ-ْ:ِ)سرر الخروج ( ُِ
 .ِٓ-٩/  ُّسورا  ه ( ِِ
 .ّْ -٩ّيقيرذ تاري  سينامذ المرج  نرسهذ ذ ( ِّ
 (.ِٔو ِٓ:ْْ)ذ سرر الهدد (ّ:٩ِ)و( ٨وِ:٧ِ)سرر الخروج ( ِْ
 .٧٨ٓتاري  سينامذ المرج  نرسهذ ذ  يقيرذ( ِٓ
 . ٧٩ٓيقيرذ تاري  سينامذ المرج  السادمذ ذ ( ِٔ
أنناسيوِ دناليوراِذ دينر سنينام المقندِذ ترجمنة صنموكيل كامنل عدند السنيدذ دينر سنينام ( ِٕ

 .ُِذ ذ ٩٨ِٕالمقدِذ اليونانذ 
 .٩ِٓيقيرذ تاري  سينامذ المرج  نرسهذ ذ ( ٧ِ
 .٨ِٔلمرج  السادمذ ذ يقيرذ تاري  سينامذ ا( ٨ِ
سننكندريةذ ًولنند  ننني أواخننر القننرن النالننف المننيالديذ وكننان إلالقديسننة كاترينننا مننن مدينننة ا( ٩ِ

ولد تنقر  كاترينا دهلنوم عصنرهاذ ننم آمنن  . والدها كوستيوِ أوكنستوِ  اكماه للمدينة
ِ وعنندما علنم اإلمدرا نور مكسنيميانو. دالمسي  واعتنق  المسني ية ممنا أيضنب والندها

سكندرية علن  أمنل إلل  اَّل  ص رام سينام نم أعادها اإلمدرا ور نانيةه َّد ل  أمر دنريها 
ومنن . يمنانإليمان المسي يذ لكنهنا اسنتمر  نني الندناع عنن اإلأن تكٌ عن مجاهرتها دا

أيهر مدانهاتها تل  التي لامن  دهنا نني دنال  اإلمدرا نور أمنام علمنام المملكنة و كامهناذ 
م ولاكد الجنيش وعندد مننن رجننال الندال  دالمسني  ننم الملكنة نرسنها ن من دهض من الهلما

لن  اضن هاد كدينر للكنيسنةذ دهند أن أمنر َّدهدما زارتها ني السجنذ مما دنن  اإلمدرا نور 
َّعنندام كننل النن ين آمنننواذ نننم أمننر دننون تسننام كاترينننا خننارج المدينننة وأن يق نن  رأسننهاذ ب

ننونمدر  ّٔستينهادها نني اكسنية دن كرى وت ترل الكنيسة اثرنو . م٩ّٔناستهيهد  عام 
 (.تيرين الناني)

ذ ٩سننمهان المتننرجمذ القديسننة كاتريننناذ ترجمننة اثب أنننرام كرينناكوِذ كتنناب  رلننم 
 .٩٨ِٓسلسلة القديسونذ منيورا  النورذ ديرو ذ 
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 .ِّٔو ٩ّٓيقيرذ تاري  سينامذ المرج  نرسهذ ذ ( ُّ
 .٨ِو ٧ِذ ذ داليوراِذ دير سينام المقدِذ المرج  نرسه( ِّ
 .ِٕداليوراِذ دير سينام المقدِذ المرج  السادمذ ذ ( ّّ
 .٨ُٔيقيرذ تاري  دير سينامذ المرج  نرسهذ ذ ( ّْ
 .٩ِٓو ٨ٕٓيقيرذ تاري  دير سينامذ المرج  السادمذ ذ ( ّٓ
 .٧ِٔيقيرذ تاري  دير سينامذ المرج  السادمذ ذ ( ّٔ
 .٩ِٔذ  يقيرذ تاري  دير سينامذ المرج  السادمذ( ّٕ
 .ِِٔو ُِٔيقيرذ تاري  دير سينامذ المرج  السادمذ ذ ( ٧ّ
 .ّٔو ُّداليوراِذ دير سينام المقدِذ المرج  نرسهذ ذ ( ٨ّ
عزيز سو  ع يةذ الرهارِ الت ليلية لمخ و ا   ور سينام  الهرديةذ ترجمة جوزيٌ ( ٩ّ

 . ِّو ِِذ  ِذ م ٩٧ُِسكندريةذ إلنسيم يوسٌذ منيوا المهارٌذ ا
يني ميماريِذ كتالوج المخ و نا  الهردينة المكتينرة  ندينا دندير سنان  كناترين المقندِ ( ُْ

 .٩ذ ذ ٩٨ِٔد ور سينامذ الهيكة القومية اليونانية للد وفذ أنيناذ 
 .٩٧ذ ذ النذذ مل م الوناكم( ِْ
 .٩ٔٓيقيرذ تاري  دير سينامذ المرج  نرسهذ ذ ( ّْ
 .٩٧ٓلسادمذ  ذ يقيرذ تاري  دير سينامذ المرج  ا( ْْ
 .٩٨ٓيقيرذ تاري  دير سينامذ المرج  السادمذ ذ ( ْٓ
 .٩٩ٓيقيرذ تاري  دير سينامذ المرج  السادمذ ذ ( ْٔ
 .٩٩النذذ مل م الوناكمذ ذ ( ْٕ
 .ُُٔيقيرذ تاري  دير سينامذ المرج  السادمذ ذ ( ٧ْ
ام والننواديذ المخ ننو  م رننوَ ننني ديننر القننديِ جيورجيننوِ للننروم اثرنننو كِذ ال ميننر( ٨ْ

 .سوريا -وادي النصارى 
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 الفصل الثالث

 مراسيم سالطين المماليك المعطاة لدير طور سيناء
 

 الوثائق اليربٌةالمحفوظة عً الدٌر
 

م الوناكم الهردية الم روَة ني الدير      ل  مجموعتينذ د سب ال ريقة التي  رَ  ًَّتقسَّ
 :(ِ)دها 
 .وهي الكتادا  الرسمية الصادرا عن ال اكم مدايرا: النوع اثصلي( ِ
وهي التي كان يكتدها موَرو الدال  ديكل تقنارير مقدمنة لل ناكمذ وعنن : النوع اثددي( ّ

 . ريم ه و الوناكم كنيراه ما تتوض  دهض اث داف التاريخية
ة منن سنالميذ نقند وجند  مجموعنإلولما كان لمصر داكماه مركز مهم نني للنب الهنالم ا    

الوناكم تخذ ه ا الق رذ سوام كان من النوع اثصلي أو النوع اثدديذ وهني تمتند علن  
 .نترا زمنية  ويلة ني تتاد  ودال انق اع

ولد  َي دير  نور سنينام الوالن  داخنل ال ندود المصنرية دوهمينة خاصنة لندى جمين      
سالمية ال ين  كمنوا إلال كام ال ين مروا عل  المن قة؛ نقد أع   سال ين و كام الدول ا
ويرج  تناري  ألندم ونناكم . مصر مراسيم ونرمانا  توصي دتومين ال ماية للدير ورهدانه

لن  أواكنل القنرن النناني عينر المنيالديذ َّال كام المسلمين المه ناا للندير والم روَنة نينه 
 .أواخر الخامِ الهجريذ أي من  الهصر الرا مي ال ي أنيل نيه الجام  ني الدير

 

 :(ّ)ل  المجموعا  التالية َّويمكن تقسيم الوناكم الهردية الم روَة ني الدير     
 .سالمإلعهد م مد ندي ا( ِ
ونناكم منن  "ٕ"ذ ويوجد منها (ه٩٧ّ:٧ٕٔ= م ٧ِ:٩ٕ٩ِِ)وناكم ال كام الرا ميين ( ّ

 .ل  مجموعة من النوع اثدديَّالنوع اثصليذ داإلضانة 
ذ توجند منهنا دهنض الونناكم  (ه٧ٕٔ:٧ٕٓ= م ٧ِِِ:ُِّٔ)وناكم ال كام اثينوديين ( ْ

 .اثصلية
 "٧ّ"ذ ويوجننند منهنننا (ه٧ٕٓ:٩ّْ= م ُِّٔ:٧ِِٔ)مراسنننيم سنننال ين المماليننن  ( ٓ

 .مرسوماه كلها أصلية
ومما يلر  النَر أن الررمانا  التي . مُُِٕنرمانا  من الرترا الهنمانية ما دهد سنة ( ٔ

ال أن يننكل َّركنني َلنن  تصنناو داللًننة الهرديننةذ لنن  الهقننود اثولنن  دهنند الرننت  التَّتهننود 
 .الكتادة وكيرية ورود االسم والتاري  كان  تهكِ خصاكذ تركية

وه و المجموعة الهردية من الونناكم هني مجموعنة متكاملنة د ند  اتهنا ومتتادهنة دندون     
وتقندم أيضننا . انق اع زمنيذ وه ا مهنم لفد ناف خاصنةه نيمنا يخنتذ دهلنم الكتادنة واللًنة

للند انة ني كنل المينادين التاريخينةذ الخاصنة دمصنر نني الهصنور الوسن  ذ منواداه أولينة 
وكتهديننر عننن سننل ان ال كننام ته نني لم ننة مدايننرا عننن النَننام ال قننولي النن ي . ورسننمية

اتدهووذ وعن تومين ال قوم الدوليةذ وتساهم ديكل كدير ني التهرٌ عل  وضن  ال واكنٌ 
ادا عنن الخلرينة ال ضنارية التاريخينة لف نداف السياسنيةذ وتقندم منو. سالمإلالمسي ية ني ا
ولد كان  ه و المواد م صورا ني مجموعنة . دارا والممارسا  ال كوميةإلوًتَهر وال  ا

 .(ْ)" القلقيندي"
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 وصف المراسٌم المملوكٌة
 

ًيهننرٌ المرسننوم دونننه هننو مننا يكتدننه السننال ين لهامننة أردنناب الوَنناكٌ ونننواب الننوالا     
والمراسيم هي أ د أنواع الوناكم . (ٓ)ليه من لصذ ومَالم ون وها َّيرن   دخصوذ ما

نيام ني المناسدا  الرسمية للدولةذ جارية عل  لسنان السنل ان أو إلالتي يصدرها ديوان ا
 .(ٔ)دومر منه 
لنن  سننال ين الممالينن ذ والتنني يدلننى َّن المراسننيم الم روَننة ننني النندير الم ققننة نسنندتها َّ    
سننوماهذ موزعننة علنن  عيننرين سننل ان مملننوكي لكنهننا ييننر مقسننمة دينننهم مر "٧ّ"عننددها 
وتكمن أهميتها الخاصة ني تتادهها الزمني المتراد ذ وني كونها أصلية وليس  . دالتساوي

أدديةذ وني أنها ته ي ان داعاه  يوياه عن وض  الرهدان وعاللاتهم دالهالم الخارجي خالل 
والن  الندير منن م تواهنا وتتادههنا الزمننيذ كمنا أنهنا  كم الدولة المملوكيةذ ونني اسنتنتاج 

وعلن  النريم منن التيناده نني م تواهنا . ته ي موادا أولية لمهرنة عاللة السال ين دالدير
 .(ٕ)ال أن ه ا ال يقلل من أهميتهاذ وهي كلها تختذ دومور الدير داستننام أردهة مراسيم َّ
سنيم لنم يمخن  نني االعتدنار لهندم الت قينم ل  جانب ه ا الهدد يوجد عدد آخر من المراَّ    

من تاريخها وال من اسنم السنل ان الن ي أصندرهاذ أو ثن المرسنوم يَهنر مداينرا أننه لنم 
 .(ٕ)يصدر عن أي سل انذ أو ثنها ي را  

 

 الناحٌة اللغوٌة -أ
المخ و ة اثصلية تخلو من الهمزا أو المدا أو التيديدذ كما أن دهض الكلمنا  دندون     
كمنا توجند أخ نام نني . لن   لن  َّينارا إلي ذ وأن دهض ال روٌ تم تص ي ها دندون اتنق

لواعنند اللًننة مننناله عنندم  كننر نهايننة الكلمننة التنني تنندل علنن  التصننريٌذ أو اسننتهمالها ديننكل 
. خننا لذ وكنن ل  أخ ننام ننني اسننتهمال ضننمير الموصننول وضننمير الملكيننة و ننروٌ الجننر

أو تيننكيل يننمنر علنن  المهننن ذ أمننا النننق  ولكننن ننني دهننض ال نناال  النننادرا يوجنند تنقنني  
 .(٧)والرواصل نقد اعتدرها الكاتب دالنسدة لهصروذ يير ضرورية 

 

 الشكل اليام -ب
ل  جانب وجود و دا مهينة ني م تواهاذ تختذ دالديرذ نإن اليكل ََّّن ه و المراسيم     
اية هننن و المراسننيم لنن  االستنتننناج أن صننيََّهننر انتَامنناه مهيننناهذ داخلينناه وخارجينناهذ يقننود ي
دنل أن أماننة الدولنة كانن  تهلنن . (ْ)صدارها لم يتما عيواكياهذ أي علن  هنوى السنل ان َّو

 .(ٔ)مهين وديكل م دد ( دروتوكول)القرارا  ال قولية د سب ًعٍرٌ 
 

 الشكل الخارجً -ج
 :(٨)يمكن مال َة ما يلي     
مذ وهنو  و مق ن   وينل وضنيمذ المواد المستهملة ني الكتادة ددون استننام هني النور( ِ

والمراسنيم الخاصنة . لصنام ل ن  صنًيرا مهناه َّولكن متنوع ال ول و لن  عنن  رينم 
يوجد دها أختام عل  أماكن اللصمذ للتوكيد أن  " ومان داي"و "لانصو"د خر سل انين 

 .(٩)اللصم تم ديكل رسمي 
عريضة نسديا دين الس ر  النذ يسير داكماه موازياه للجانب اثيمنذ وداكما توجد مسانة( ّ

 .و انة الورلة
 .المسانة دين اثس ر هي عامة وداكما متوازيةذ ولكنها ديكل دارز هي كديرا جداه ( ْ
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ني كتادة الس ر تكون نهايته أكننٌذ ويالدناه منا ينتهني د نرٌ منن ن صنوب اثعلن ذ ( ٓ
ر من  منن  و ل  عل  اثرج  ليتمكن الكاتب من كتادة أكدر عدد من الكلما  ني السن 

 . ضانة كلما  ال قةَّ
 . ني أكنر اث يان توجد مسانة ديضامذ نراوذ أعل  الجزم اثساسي من المرسوم( ٔ
 .ألسام المقدمة والخاتمة مجموعة مهاه ديكل واض ( ٕ
 .نوع الكتادة هو داكماه الكتادة دخ  النلفذ المكتوب ديكل أكنر أو ألل سرعة( ٧
 .ما هو اثمر ني كل نصوذ المخ و ا  الهرديةالنق  والرواصل ال توجدذ ك( ٨
ال روٌ ني مهَم اث يان يينر مكتودنة د سنب لواعند الخن  المضندو ةذ وكنينراه منا ( ٩

 .ختصار كلما تكرر كنيراه بال   ال رٌ َّييار 
 

 تقسٌم المراسٌم بحسب محتواها -د
ننَّداالسننتناد      لنن  َّم المراسننيم لنن  االصنن ال ا  التنني يسننتهملها الدننا نونذ يمكننن أن ًتقسَّ

 :(ُِ)اثلسام التالية 
 :تتولٌ من اثلسام التالية: المقدمة( ِ
 (.دسم هللا الر من الر يم)الدسملة  -أ      
 .وأسمام أخرى له ولقده (ِِ) "عالمة"اسم ال اكم ال ي يصدر المرسوم  -ب    
لينخذ أو ليهنا المرسنومذ وتمنني الدركنا  لَّ كنر الينخذ أو المجموعنة الموجنة  -ج    

 .اثيخاذ
 : يتم عرضه عن  ريم: الجزم اثساسي( ّ
 .صدار المرسومَّل  َّعرض الموضوع ال ي أدى  -أ    
 .القرار الًمتخي  دخصوذ الموضوع المهروض -ب   
 . التوكيد عل  ه ا القرار وني دهض ال اال  التهديد دالهقودة ني  الة عدم التنري  –ج   
 . "عالمة"التصديم عل  القرار  –د    
 : ونجد نيها: الخاتمة( ْ
ر القرار يض  نرسه ت    ً–أ        .دارا هللاَّمصدِّ
 .التاري  –ب    
 .ليه لكتادة المرسومَّل  اثمر الصادر َّكاتب المرسوم ييير  –ج    
 (.سالمإلالصالا عل  ندي ا)ال مد هلل والتصلية  –د    
 (. سدي هللا ونهمة الوكيل) سدلة  -ه    
 .عالمة الخاتمة – و   
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 : مرسوم نموذجً ٌظهر عٌه بوضوح األقسام الثالثة 
 

 مرسوم السلطان خلٌل بن قالوون
 ( ٢٤)  ٧تح  رقم 

 

 المقدمة
 االسم اليريٌ   ِ
 منال م لم د مل رهدان  ور سينا عل   كم   ّ
 التوالي  الكريمة الت  دايديهم المستمرا ال كم ال  آخر ول    ْ
 دسم هللا الر من الر يم   ٓ
 منالنا ه ا لمن يقٌ عليه   ٔ
 خليل دن لالوون   ٕ
 من المجالِ السامية االمرام   ٧
 االجالم المميدين المجاهدين   ٨
 المقدمين االكادر النواب والوالا    ٩
 واليادين والنَار والمتصرنين   ُِ
 دالديار المصرية والدالد اليامية   ِِ
 هادهم ولرر دالتاييد ادام هللا اس  ِّ
 

 الجزء األساسً
 اصدارهم وايرادهم يتضمن اعالمهم   ِْ
 انا لد رسمنا لهم ان يتقدموا  ِٓ
 د مل جماعة الرهدان د ور سينا  ِٔ
 ونقهم هللا تهال  ن  الوصية واالكرامذ   ِٕ
 والرعاية الوانرا واال ترامذ   ٧ِ
 ذ واالعرام من المًارمذ والتونير من المَالم  ٨ِ
 عل   كم التوالي  اليريرة  ٩ِ
 التي دايديهم المستمرا ذ ال كم ال  آخر   ُّ
 ول  وال ينقض لها  كم وال يًير لها   ِّ
 رسم وال يتاول عليهم ن   ل    ّّ
 ويسل  دهم من الرعاية ا سن   ّْ
 المسال  ويكٌ عنهم ايدى الهدوانذ  ّٓ
 رى امورهم عل  منهج الهدل يجو  ّٔ
 ال سانذ ويهتمد مههموسنن ا  ّٕ
 ما تضمنه امرنا ه اذ ويتهاهدوا  ٧ّ
 الم كورين دالوصية والمال َة والكرامةذ  ٨ّ
 دهد الهالمة اليريرة اعالوذ  ٩ّ
 

 الخاتمة
 ان يام هللا تهال    ُْ
 كتب ن  خامِ صرر  ِْ
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 سنة تسهين وستماكة  ّْ
  سب االمر اليريٌ  ْْ
 ل خرىدايارا المجلِ الهال  االميرى ا  ْٓ
 ال سام  استا  الدار الهالية   ْٔ
 اعزو هللا تهال   ْٕ
 ال مد هلل و دو وصالته عل  سيدنا م مد وآله وص ده وسالمه   ٧ْ
  سدنا هللا ونهم الوكيل  ٨ْ
 

 ترقٌم المراسٌم -هـ
هننو رلننم تسلسننل المراسننيم ( ِ)الننرلم . "(٧ِ) ِ"لكننل مرسننوم رلمننان داليننكل التننالي      

نهننو رلننم  رننَ المرسننوم ننني مكتدننة ديننر  ننور ( ٧ِ)ورهاذ أمننا الننرلم د سننب تنناري  صنند
 .ولد اعًتمد ني ال وايي  كر أرلام المراسيم د سب ترليم  رَها ني مكتدة الدير. سينام
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 :(ِّ)الئحة مراسٌم سالطٌن الممالٌك المحفوظة عً مكتبة الدٌر 

        
رقم تسلسل 
المراسيم 

حسب تاريخ ب
 صدورها

 اسم
 السلطان

 رقم حفظ 
 المرسوم
 في الدير

 
االبعاد 

 بالسنتيمتر

 المادة
المكتوب 

 عليها

عدد 
 االسطر

 
 تاريخ الوثيقـــة

 ه١٥٦محرم ١۳ ١١ ورق ١۳,٥×  ٠٥٤  ١١ قطز ١
 (م۳٤/١١/١١٥١)

 ه١٥٦ذي الحجة  ١ ١١ ورق        ١۳3٥×  ١۳١  ١٦ بيبرس ١
 (م١١/١١١٤/١۳)

 ه١٥١شعبان  ٦ ١٥و١ ورق ١١3٥×  ۳٦٤  ١١  ۳
 (م٦/١/١١١١)

 ه١١٤رمضان  ١١ ١٥ ورق ١١3٥×  ١٥١  ١١  ٠
 (م١١/٠/١١١١)

 ه١٦٠شوال  ١٤ ٥١ ورق ١٠×  ۳١٠   ١١ قالوون ٥
 (م١١/١١/١١٦٥)

 ه١٦١ذو القعدة  ١١ ۳١ ورق ١٠×  ١۳١   ٠٦  ١
 (م١١/١١/١١٦٦)

 ه١١٤صفر ٥ ۳٦ ورق ١۳3٥×۳٤١3٥ ١٠ خليل ١
 (م١/١/١١١١)

١٥  ٦ 
 +١١۳ 

 ١×  ١٥١۳,٥ 
   ١  × ١١۳ 

 ه١١١ربيع أول  ٥ ١٠ ورق
 (م١٥/١/١١١١)

بيبرس   ١
 الجاشنكير

 ه١٤٦ذو القعدة  ١١ ۳١ ورق     ١۳×  ١٤۳   ۳١
 (م١/٥/١۳٤١)

الناصر  ١٤
 محمد 

 ه١١٤ربيع الثاني ١١ ٥١ ورق ١۳×  ۳٦٥   ۳۳
 (م١/١/١۳١٤)

دي جما١٤ ١١ ورق ١٠×  ١٤٤   ۳٠  ١١
 ه١٠٤األول

 (م١١/١۳۳١/١۳)
 ه١٠٦ربيع الثاني٥ ١١ ورق ١۳  × ١١١   ۳٥ حاجي ١١

 (م١٥/١/١۳٠١)
الناصر  ١۳

 حسن
    ١١   ورق ١٠×  ١١۳3٥  ۳١

 ١٦و
 ١٠و

 ربيع الثاني ١٤
 ه١٠١

 (م٦/١/١۳٠٦)
 ه١٥٤رجب  ۳ ١٠ ورق        ١۳3٥×  ١۳١  ۳١  ١٠

 (م١١/١/١۳٠١)
 ه١٥٤رجب  ٥ ١٦ رقو        ١۳3٥×  ١١١  ۳٤  ١٥

 (م١١/١/١۳٠١)
الصالح  ١١

 صالح
 ه١٥١ذي الحجة  ١ ٥٤ ورق         ١۳3١×  ٠١١  ۳٦

 (م١٤/١/١۳٥١)
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١١  ۳١ 

 +٠٤ 
  ١٠×  ١٤٤ 

    ١٠×  ١٤ 
 ه١٥٠شوال  ١١ ١١ ورق

 (م١٥/١١/١۳٥۳)
 * ١١٥ شعبان ١٦

 +١١١ 
    ١×  ١٦۳ 
  ١٠×  ١٥٦ 

 ه ١١٥ذو القعدة  ١٤ ١١ ورق
 (م٥/١۳١٠/۳)

 ه١١٤شوال  ١٤ ٠١ ورق ١١3٥×  ١٦٤  ١١ برقوق  ١١
 (م١١/١٤/١۳٦٦)

 ه١١١)   (  ١ ۳١ ورق ١١×  ١١١    ۳١  ١٤
 (م١۳١٥-١٠/-/-)

 ه٦٤٤شعبان  ١١ ٦۳ ورق ١١3۳×  ١١٤  ٠٥  ١١
 (م٥/٥/١۳١٦)

 ه ٦٤٠أول صفر  ٦٠ ورق ١٠×  ٦٥٥    ٠١ فرج ١١
 (م١٤/١/١٠٤١)

 ه٦٤٥أول رجب  ۳١ ورق ١۳3٥×۳۳١3٥ ٠١  ١۳
 (م١٥/١/١٠٤١)

 ه٦١٥ذي الحجة  ١٤ ١۳٥ ورق ١٠×  ١٠٤٤  ٠١ المؤيد شيخ ١٠
 (م١٠١۳/١۳/۳)

 ٥٤ جقمق ١٥
 +١١٠  

 ١٠×  ١٤٥3٥       
     ١٠×  ٦ 

 ه٦٥٤رمضان  ١٠ ۳١ ورق
 (م١/١٠٠١/١۳)

 ه٦٥١رجب  ١ ١٥ ورق ١٥×  ١٠     ٥١ إينال ١١
 (م١/١/١٠٥۳)

 ه٦١۳رمضان  ١٠ ۳٦ ورق ١٥3٥× ١٤١   ٥١  ١١
 (م١٥/١/١٠٥١)

 ه٦١١محرم  ٥ ١١ ورق ١١×  ١١۳    ٥١ خشقدم ١٦
 (م۳٤/١/١٠١١)

 ه٦١٤محرم  ١٥ ١٥ ورق ١١×  ١١٤    ١١  ١١
 (م١١/١/١٠١١)

 ه٦١١محرم  ١٥ ١١ ورق      ١١3١×  ١٥٦  ٥٥  ۳٤
 (م١١/٦/١٠١١)

 ه٦١١محرم  ١١ ۳٠ ورق ١١×  ١١١3٥  ٥١  ۳١
 (م۳١/٦/١٠١١)

 ه٦١١محرم ۳٥ ١٦ ورق ١١×  ١۳٤    ٥٠  ۳١
 (م١١/٦/١٠١١)

 )     (شعبان  ١٠ ١٠ ورق ١١×  ١١١    ٥۳  ۳۳
 ه٦١١جمادي األول ١١ ١١ ورق ١١×  ١١٦    ٠٠ تمربغا ۳٠

 (م١/١/١٠١١)
 ه٦١۳محرم  ١ ١٦ ورق       ١١3۳×  ١١١  ١١ قايتباي ۳٥

 (م١/١٠١٦/١۳)
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 ه٦١۳محرم  ١١ ۳٤ ورق ١١×  ١١١    ١١  ۳١

 (م١/٦/١٠١٦)
۳١١  ١  

١٤١3١١×٥3٥               
 ه٦١٠ربيع ثاني  ١۳ ۳٠ ورق

 (م١٤/١٤/١٠١١)
 ه٦١٥شعبان  ١۳ ١١ ورق ١١×  ١١١    ٥٦  ۳٦

 (م٠/١/١٠١١)
۳١٤  ١ 

 
 ه٦١١شعبان  ١۳ ٠١ ورق ١١×  ١١١   

 (م٠/١/١٠١١)
 ه٦١١ربيع األول  ١ ۳١ ورق ١١×  ١١٤    *٥١  ٠٤

 (م١٠/٦/١٠١١)
 ه٦١١ربيع األول )  (  ١١ ورق ١١×  ١٦٥    ٥١  ٠١

 (م٦/١٠١١)    /
 ه٦١١ربيع ثاني  ١ ١٠ ورق ١١×  ١۳١    ١١  ٠١

 (م١٤/٦/١٠١٠)
 ه٦١٤محرم  ١٦ ١١ ورق          ١١3٦× ١١١   ١٠  ٠۳

 (م٠/١/١٠٦٥)
 ه٦١٤شوال  ١٦ ١٦ ورق         ١١3٥×  ١١٥  ١١  ٠٠

 (م١٦/١٤/١٠٦٥)
 ه٦١١رجب  ١١ ۳١ ورق ١١×  ١٦١    ١١  ٠٥

 (م١١/١/١٠٦١)
 ه٦١١شعبان  ١۳ ١١ ورق         ١١3٥×  ١١١  ١١  ٠١

 (م١٠/٦/١٠٦١)
 ه٦١١جمادي األول  ١ ١٦ ورق ١١×  ١١٥    ١٦  ٠١

 (م٥/١٠٦١/۳)
 ه٦١١جمادي األول ١١ ۳٤ ورق          ١١3٥×  ١١٤  ١٥  ٠٦

 (م١٤/٥/١٠٦١)
 ه٦١۳رجب  ١١ ١٠ ورق ١١3٥×  ١١١  ١٥  ٠١

 (م١١/١/١٠٦٦)
 ه٦١۳ذي الحجة  ١١ ٠١ ورق ١١3٥×  ١٥٦  ١٤  ٥٤

 (م١٠/١١/١٠٦٦)
 ه٦١٠شوال  ١ ۳٥ ورق ١١×  ١١٤    ١١  ٥١

 (م١/١٠٦١/۳)
 ه٦١٥جمادي األول ١٦ ۳١ ورق ١١3٥×  ١١١  ١١  ٥١

 (م١/٠/١٠١٤)
 ه٦١١ذي القعدة  ١١ ١٠ ورق ١١×  ١١۳    ١۳  ٥۳

 (م۳٤/١/١٠١١)
 ه٦١٦صفر ١٥ ۳٤ ورق ١١3٥× ١١٥  ١١  ٥٠

 (م١/١/١٠١١)
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 ه١٤١جمادي الثاني ١٦ ١۳ ورق ١١ ×١١٠   ١٠  ٥٥

 (م١٠١١/۳/١٠)
 المرسوم ناقص الجزء ١١ ورق ١١3٥×  ١٤٤  ١٦  ٥١

 .المؤرخ 
قانصوه  ٥١

 الغوري
 ه١٤١ذي الحجة  ٠ ١٦ ورق ١١3٥×  ١١١  ٦٤

 (م١/١٥٤١/ ١٤)
 ه١١٤صفر  ١٤ ۳٤ قور ١١3٥×  ١۳٤  ٦١  ٥٦

 (م١/١٥٤٠/١۳)
 ه١١٤جمادي األول  ١ ١١ ورق ١١3٥×  ١٥١  ٦١  ٥١

 (م١٥/١٤/١٥٤٠)
 ه١١٤أول شعبان  ۳٠ ورق ١١3٥×  ١٤١  ٦۳  ١٤

 (م١/١/١٥٤٥)
 ه١١٤رمضان  ١ ١٥ ورق ١١×  ١١٠    ٦٥  ١١

 (م١/١٥٤٥/١۳)
 ه١١١شعبان  ١١ ١١ ورق ١١3٥×  ١٦٥  ٦١  ١١

 (م٦/١/١٥٤١)
 ه١١١رمضان  ١۳ ۳١ ورق ١١×  ١١٦    ١٥  ١۳

 (م١/١/١٥٤١)
 ه١١١أول ذي القعدة  ١٦ ورق ١١3٥×  ١١٠  ٦٦  ١٠

 (م١٥٤١/۳/١١)
 ه١١١محرم ١١ ٥١ ورق ١١×  ٠٤٠    ٦١  ١٥

 (م٦/١/١٥٤١)
 ه١١۳جمادي الثاني ١٦ ۳٥ ورق ١١3٥×  ١۳٠  ١٦  ١١

 (م١٥/١٤/١٥٤١)
 و١١ ورق ۳١×  ٠١    ١۳  ١١

١۳ 
 ه١١٠محرم  ١
 (م١٤/٥/١٥٤٦)

 ه١١٠صفر  ١١ ۳٠ ورق ١١×  ١۳٤    ٦١  ١٦
 (م١١/١/١٥٤٦)

 ه١١٥سنة ٤٤٤ ۳٦ ورق ١١3٥×  ١٦٥  ١٤  ١١
 (م١٥١٤-١/-/-)

 ه١١٦ربيع الثاني  ١ ١١ ورق ١١3٥×  ١٦١  ١١  ١٤
 (م١١/١/١٥١١)

 ه١١٦ربيع الثاني  ١ ۳١ ورق ١١×  ١١٥    ١۳  ١١
 (م١١/١/١٥١١)

طومان  ١١
 باي

 ه١١١ذي القعدة  ١١ ٠٠ ورق ١١×  ۳٤٥    ١٤٤
 (م١٠/١/١٥١١)
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 عـرض محـتـوى المـراسـٌـم
 

 السلطان قطز 
 (المظفر سٌف الدٌن)
- ( م٩ِّٔ)ه ٧ٕٔ ي القهدا  ٧ِ
 (مُِّٕ)ه ٨ٕٔ ي القهدا  ِٔ

 

 (١٧) ١مرسوم رقم 
 

ننه . ه٨ٕٔصنندر ننني النالننف مننن م ننرم عننام      . قننة الننديردمن  (ِْ) "الننوالا"لنن  ًَّموجَّ
لوا بيوصننيهم   تننرامذ وأال ًيَلمننوا ننني يننيم باَّكننرام رهدننان ديننر  ننور سننينامذ ودننون ًيقننادي

نم يومر دال راَ عل  أولانهمذ وعدم التهنرض لهنم . كراما لتل  المن قة التي يسكنون نيهاَّ
ل  الدالدذ كما يمن  االعتدام َّدوية مضايقا  وال يت اول عليهم أ د عند سررهم ووصولهم 

يهم وعلنن  كناكسننهم وأديننرتهمذ وعلنن  دسنناتينهم ونخننيلهم وكننرومهم ونمننارهم وزرعهننم علنن
موا دوي ييم علن  جمين  منا سندم  وأراضيهم وكل ما هو داسمهم ومولٌ عليهمذ وأال ًيلزي
 كرو مما لم تجريه عاداتهمذ من رسوم وعيور ومقاسما  مما تنتجه أراضيهمذ كما تيهد 

ن  نال نوهم منن .  انيةد ل  كل الههود والمراسيم السل قوا ني مساكنهمذ وال ًيمني ودوال ًيضايي
م منهمَّوعل  الوالا أن يهملوا عل  . ل  نخيل الدير مت  أرادواَّال هاب   .عادا كل ما ًيسري

 

 السلطان بٌبر  البندقاوي
 (الظاهر ركن الدٌن)
- ( مُِّٕ)ه ٨ٕٔ ي القهدا  ِٔ
 (م٧٨ِّ)ه ٧ٕٕم رم  ٨ّ

 

 (١١) ٢مرسوم رقم 
 

نه . ه٨ٕٔصدر ني الساد  من  ي ال جنة عنام      المننا م  (ِٓ) "والا وننواب"لن  ًَّموجَّ
لنن  كننل ملنني و مننيذ ويخننذ دهنن ا َّيوصننيهم داإل سننان . المنن كورا ننني المرسننوم السننادم

الرهدان ال ين لم يخالٌ أ د منهم القوانين وأوامر السل انذ ولم يتهندوا  ندودهمذ وأننه ال 
لجانبذ وأن أسالرة ورهدان دينر  نور سينننام ين دنم علنيهم خوٌ منهمذ وأنهم مومونون ا

كنل مننا سنندم لولنننهذ وهنننم انرننردوا نني  لنن  المكننان المكننرم مستونسننين دخلننوتهمذ ويقنندمون 
ننم يكنرر دهند  لن  منا ورد منن أوامنر نني الرسنوم السنادم   .  المساعدا لكنل زاكنر ومسنانر

 (.٧ِ) ِرلم 
 

 (٢٦) ٣مرسوم رقم 
 

سننالمة "دخصنوذ ينخذ مملنوكي اسنمه . ه٩ٕٔمنن ينهدان عننام صندر نني الننامن     
 . عرإم نخيله من الرسومباويومر . يقيم دال ور وله نخيل نيها" اليودكي
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 (١١) ٤مرسوم رقم 
 

نه . ه٧ُٕصدر ني الناني عير من رمضان عنام      .  "الننواب ووالا اثعمنال"لن  ًَّموجَّ
رام الواجب لهذ كمنا ت كنم دن ل  الهواكند ي لب منهم مهاملة أسقٌ دير  ور سينام  داال ت

ن   كمهنا نني كنل اث نوال وي ن ر . القديمة المستمرا والمهترٌ دهاذ والتي يجب أن ًيراعي
 .كل من يخالٌ  ل 

 

 السلطان قالوون
 (المنصور سٌف الدٌن)
- ( م٧٩ُِ)ه ٧٨ٕرجب  ِّ
 (م٩ُِّ)ه ٨٩ٕ ي القهدا  ٕ

 

 (٢٢) ٥مرسوم رقم 
 

نه . ه٨ٕٓينوال عنام  صدر ني الهيرين من      "النوالا والننواب والمتصنرنين"لن  ًَّموجَّ
ننم ينومر دهندم االعتندام . يوصيهم داالهتمام دوسالرة ورهدنان  نور سنينام. ني من قة الدير

كما يكنرر دهند  لن  منا . عل  كناكسهم وأديرتهم وعدم انتها   رمتهمذ واالهتمام دومورهم
 (.٧ِ) ِورد من أوامر ني المرسوم رلم 

 

 (٤١) ٦سوم رقم مر
 

ننه . ه٨٧ٕصنندر ننني السننادِ عيننر مننن  ي القهنندا عننام      اثمننرام والنننواب "لنن  ًَّموجَّ
يوصنيهم درعاينة . "والمتصرنين دالنديار المصنرية والندالد الينامية (ِٔ)والوالا واليادين 

رهدان دير  ور سينام واالهتمام دهم نم يومردإعراكهم من الرسوم المرروضةذ وأال يَلموا 
ندى علنيهم دنوي أ ى أو سنرلةذ و لن  علن  منا جنام نني هن ا المرسننوم نني  ينيمذ وأال  ًيهتي

 . ل  تجديد ه ا المرسوم د خرَّوأنه ال  اجة . السل اني

 

 السلطان خلٌل
 (األشرف صالح الدٌن)
- ( م٩ُِّ)ه ٨٩ٕ ي القهدا  ٕ
 (م٩ِّٓ)ه ٩ْٕم رم  ِٔ                                  

 

 (٢٤) ٧مرسوم رقم 
 

ننه . ه٩ُٕصنندر ننني الخننامِ مننن صننرر عننام       النننواب والننوالا واليننادين "لنن  ًَّموجَّ
ويتكنرر نينه منا ورد منن أوامنر . "والنَار والمتصرنين دالديار المصرية والندالد الينامية

 (.٨ٓ) ٕني المرسوم السادم رلم 
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 (١١٣+) ١مرسوم رقم 
 

ه مً . ه٩ِٕصدر ني الخامِ من ردي  اثول عام      يوصنيهم . "النوالا والننواب"ل  َّوجَّ
نننم يننومر دهنندم االعتنندام علننيهم . داالهتمننام داثسننالرة والرهدننان المقيمننين دنندير  ننور سننينام

وعل  أديرتهم وكناكسنهمذ وأن يسناعد ننوادهم ومسنتخدموهم نني اسنتخالذ  قنولهمذ وأال 
 .يت اول عليهم أ د دًير  م

 

 السلطان بٌبر  الجاشنكٌر
 (لدٌنالمظفر ركن ا)
- ( م٩ُِْ)ه ٧ُ٨يوال  ّْ
 (مُِِْ)ه ٧ُ٩رمضان  ٩ِ

 
 (٣٢) ١مرسوم رقم 
 

نه . ه٧ُ٨صدر ني السادِ والهينرين منن  ي القهندا عنام      الننواب والنوالا "لن  ًَّموجَّ
لن  َّيخدرهم دنون ينكوى رنهن  . "واليادين والمتصرنين دالدالد اليامية والديار المصرية

م يصنرون نيهنا أنرسنهم دنونهم منق هنون عنن الهنالم نني السل ان من رهدان دير  ور سنينا
ودون لهنم أولانناه مولوننة علنيهم .  ل  المكان الم كورذ ويقومون دمساعدا ال جاج وييرهم

من  القنديم وتينهد دن ل  مراسنيم منن الملنو  السنادقين والتني تنومر دهندم التهنرض لهنم نني 
د ييم عليهم وأن وي. أولانهمذ وعدم َّلزامهم دوية رسوم أو ضراكب عليها  الدون دوال ًيجدَّ

م مننا ورد ننني تلنن  المراسننيم نننم يننومر دت دينم كننل مننا  كننر مننن أ كننام ننني المراسننيم . ًي تنري
ل  أنه ال تًيير ني مضنمونهاذ من  الوصنية َّالسل انية السادقة والمهتدرا كل ول ذ مييراه 

 . د خرل  تجديد ه ا المرسوم َّودونه ال  اجة . دالرهدان وكٌ كل ضرر عنهم

 

 السلطان محمد بن قالوون
 (الناصر)

- ( م٩ِّٓ)ه ٩ْٕم رم  ٨ِ( ِ)
 (م٩ِّٔ)ه ٩ٕٓم رم  ُِ

- ( م٩٩ِّ)ه ٩٨ٕجمادي اثول  ٨( ّ)    
 (م٩ُِْ)ه ٧ُ٨يوال  ّْ
- ( مُِِْ)ه ٧ُ٩يوال  ّ( ْ)                               
 (مُِْٓ)ه ٧ِٓ ي القهدا  ُّ  

 

 (٣٣) ١١مرسوم رقم 
 

نه . ه٧ُِدر نني النالنف منن ردين  النناني عنام ص     النوالا والننواب والينادين "لن  ًَّموجَّ
ل  السل ان منن َّيهلمهم دون يكوى رنه  . ني من قة الدير "وساكر المتصرنين داثعمال

رهدنان دينر  نور سنينام يصنرون نيهنا أنرسنهم دنونهم منق هنون دجدنل ال نور وهنم ينندعون 
اعدا ال جاج وتزويدهم دما يلزمهم منن منام و هنام عنند دالسالم للدولةذ ويهملون عل  مس

ويينتكون منن أن . عودتهم منن ال جناز الينريٌ وكن ل  زوار جدنل ال نور منن المسنلمين
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لنن  َّدهننض لداكننل الهردننان يًيننرون علننيهم ويسننتولون علنن  مننالهمذ كمننا أنهننم ويننوا دهننم 
ننم ينومر درعاينة  .ليه لكال يكينٌ أمنرهمَّالسل ان لاصدين د ل  أن يمنهوهم من الوصول 

الرهدان وتنومين ال ماينة لهنمذ ومنن  الهردنان منن التهنرض لهنم دنو ىذ ومنن التهندي علن  
نخنننيلهم وكنننرومهم ومزروعننناتهم وياللهنننم ودسننناتينهم ونمنننارهم وأراضنننيهم وكنننل ينننيم 
يخصهمذ و ل  دنامه عل  المراسنيم الينريرة التني دوينديهم منن الملنو  السنادقينذ وأال يًينر 

وأي ينيم . ل  نخيلهم مت  أرادواَّوك ل  أال ًيمني  نال وهم من ال هاب  .من  كمها ييم
م منهم نيلزم السارم   . ليهمََّّعادته بًيسري

 

 (٣٤) ١١مرسوم رقم 
 

ه . ه٧ُٓصدر ني الهيرين من جمادي اثول عام      ًيخدنرو أن . ل  أمينر المن قنةًَّموجَّ
اه ترعنن  منن  الهردننان وأن لنن  السننل ان داسننم النصننارى دننون لهننم أينامننَّيننكوى رنهنن  

ي ننالدوهم  دينناا المرعنن ذ ويرجننون رننن  هنن ا الضننرر عنننهم وعنندم التهننرض  "المينندين"
ثينننامهمذ نننم ي لننب مننن اثميننر َّجادننة  لنندهمذ دننوال ي ننالدوا دنندن  الزكنناا ودمننن  التهننرض 

 .  ثينامهمذ نم تسليم المرسوم لهم دهد تنري  ما جام نيه
 

 السلطان حاجً
 ( دٌن بن الناصر محمدالمظفر زٌن ال)
-  (مِْٕٓ)ه ٧ٓ٧جمادي الناني  ِ

 (م٧ِْٓ)ه ٧ٓ٨رمضان  ِّ
 

 (٣٥) ١٢مرسوم رقم 
 

نه . ه٧ٓ٨صدر نني الخنامِ منن ردين  النناني عنام       . لن  المسنمول عنن المن قنةًَّموجَّ
يهلمه دون رهدان دينر  نور سنينام يقومنون دمسناعدا الهاكندين منن ال جناز الينريٌذ وأن 

م من الخلرام السادقين دوال يتهرض لهم أ ند نني سنررهم وعنودتهمذ ولند  ندف لديهم مراسي
ل  الدير ومههم ممنتهم من الًلة تهرض لهم عردان واسنتولوا مننهم َّأنه ني أننام توجههم 

ل  الرهدان ومسناعدتهم َّستهادا الًلة وتسليمها بانم يومر . عل  عيرين أردداه مما ي ملون
 .ودهد التنري  يسلم لهم المرسوم ل  ديرهمذَّعل  الوصول دها 

 

 السلطان حسن
 (الناصر أبو المحاسن)
- ( م٧ِْٓ)ه ٧ٓ٨رمضان  ِٓ( ِ)
 (مِِْٔ)ه ٧ّٔجمادي الناني ٧ِ        
- ( مِْٔٓ)ه ٧ٔٔيوال  ّ( ّ)                              
 (مِِْٕ)ه ٧ّٕجمادي اثول ِّ       

 

 (٣٧) ١٣مرسوم رقم 
 

ننه . ه٧ٓ٩هايننر مننن ردينن  الننناني عننام صنندر ننني ال        اثميننر "لنن  أميننر المن قننة ًَّموجَّ
 ." يدًا الدوادار الناصري الناضري
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 (أ)المقطع 
 

ي لب من اثميرذ دنامه عل  يكوى الرهدنانذ منن  التهنرض لهنم دنو ى وعندم الندخول      
 .ل  ديرهمَّ
 

 (ب)المقطع 
 

ل  السل انذ دون عردان الدرية َّمرهم يخدر اثمير أن رهدان دير  ور سينام رنهوا أ     
ننم . تسل وا عليهمذ ويدخلون ديرهم وينهدون الرهدنانذ ويضنردوهم داخنل الندير وخارجنه

ي لب منه دنامه عل  ه ا المرسوم ال ي دويدي الرهدان أال يتهرض لهم أ د وًيمني  الهردنان 
 .من الدخول َّل  ديرهم

 

 (ج)المقطع 
 

ويضنيٌذ ثن ديند الرهدنان مراسنيم تمنن  الهردنان منن ( ب)يكرر ما سندم نني المق ن     
 .ل  ديرهم أسوا دجمي  اثديارذ و ل  صدلةه عليهمَّالدخول 

 

 (٣٦) ١٤مرسوم رقم 
 

نه . ه٧ُٔصدر ني النالف من رجنب عنام      يكنرر منا ورد منن . لن  أمينر المن قنةًَّموجَّ
 (.أ)المق   ( ٧ْ) ِْأوامر ني المرسوم رلم 

 

 (٣١) ١٥مرسوم رقم 
 

نه . ه ٧ُٔصدر ني الخامِ من رجب عام       ويتكنرر نينه منا . لن  أمينر المن قنةًَّموجَّ
 (.ج)المق   ( ٧ْ) ِْورد من أوامر ني المرسوم رلم 

 

 السلطان صالح
 (الصالح صالح الدٌن)
- ( مِّْٔ)ه ٧ّٔجمادي الناني  ٨ِ
 (مِْٓٔ)ه ٧ٔٔيوال  ّ                                

 

 (٣١) ١٦ مرسوم رقم
 

ننه . ه٧ّٔصنندر ننني الننناني مننن  ي ال جننة عننام      لنن  المسننمولين المنن كورين ننني ًَّموجَّ
يخدنرهم أن الرهدنان المقيمنين نني الندير الوالن  ددرينة  نور (. ٧ِ) ِالمرسوم اثول رلم 
وأننه لند لنام . ل  السل ان دون لهم أماكن مهروٌ أنهنا مولوننة علنيهمَّسينام رنهوا أمرهم 
من الهردان الصدريين وييرهمذ وأنهم يدخلون الدير ويهملوا عل  مضايقة ضدهم جماعة 

الرهدان وينقلون عليهم ويم ون نخيلهم وكرومهم وزراعناتهم ونمنارهمذ وأن ديند الرهدنان 
نم يومر المسمولين . مراسيم تمن  الهردان من  ل ذ وتمنههم أيضاه من أن يقيموا لرداه منهم

دريين والرمنناكين وييننرهم مننن االسننتيالم علنن  مننا للرهدننان أن يقومننوا دمننن  الهردننان الصنن
ل  ديرهم والتهرض دوي أ ى ثراضيهم وما هو مزروع نيهاذ وأن ترنن  أيندي َّوالدخول 
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الهردان عنهم وعن كل ما هو لهم و ل  عل  ما جام نني المراسنيم التني دوينديهم والمه ناا 
 .لهم من الملو  السادقين

 

 (٤١+ ٣١) ١٧مرسوم رقم 
 

ويتكرر نينه منا ورد منن أوامنر نني . ه٧ٔٓصدر ني الساد  والهيرين من يوال عام     
 (.٨ْ) ِٕالمرسوم السادم رلم 

 

 السلطان شيبان
 (األشرف ناصر الدٌن)
- ( مِْْٕ)ه ٧ٕٓيهدان  ٔ
 (م٧ِْٕ)ه ٧٧٨ ي القهدا  ْ

 

 (١١٦+* ١١٥) ١١مرسوم رقم 
 

نه مً . ه٧٧ٔصندر ننني الهيننرين مننن  ي القهنندا عننام      . لنن  كننل مسننمول م لنن  عليننهَّوجَّ
ويومر دمن  تصدي الهردنان ثسنقٌ ورهدنان دينر  نور سنينام والتهنرض دناث ى لنديرهم 
ومن  مسددا  الضرر عنهم كما ورد ني المراسنيم التني نني أينديهمذ ودنون يهمنل دمقتضن  

 .ه ا المرسوم

 

 السلطان برقوق
 (الظاهر سٌف الدٌن)
- ( م٨ِّْ)ه ٧٨ٓرمضان  ٩ِ

 (م٩٩ِْ)ه ٨ُِيوال  ِٔ                                 
 

 (٢١) ١١مرسوم رقم 
 

نه . ه٧٩ُصدر ني الهيرين من ينوال عنام      لن  المسنمولين المن كورين نني أول ًَّموجَّ
ل  السل انذ دنون َّيخدرهم أن رهدان دير  ور سينام رنهوا أمرهم (. ٧ِ) ِمرسوم رلم 

ون الدنوادين والهناملين نني دينرهمذ وأنهنم دخلنوا لوماه من الهردنان تسنل وا علنيهم ويضنرد
الدير دالقوا واستولوا عل  لوتهذ ولد تو ى أكنر الرهدانذ وهم ددرية ياسنهةذ وأنهنم أنناِ 

كما أنه دويديهم مراسيم توصني دهنم وتنومر دمنن  التهنرض لهنم . مسالمون درهلهم وكالمهم 
نم يومر دتنري  ما جام ني تل  . مل  ديرهَّدضرر ومن  الهردان من التسل  عليهم والدخول 
كمنا يمكند ضنرورا الهمنل دمنا أمنر دنهذ . المراسيم لكي ييهر الرهدان داثمنان نني مكنانهم

 . ودون ه ا القول ال رجوع نيه
 

 (٣١) ٢١مرسوم رقم 
 

ننه . ه٧٩٧عننام  ]       [صنندر ننني السننادِ مننن      . لنن  كننل مسننمول م لنن  عليننهًَّموجَّ
نام ودوولانهم التي دالديار المصرية والدالد اليناميةذ وكن ل  يوصيهم درهدان دير  ور سي
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ل  الديار المصرية ونًورها والدالد الياميةذ وأال يهارضهم أ د ني َّدكل من يتوجه منهم 
 .ما مههم وال ًتررض عليهم أية رسوم

 

 (٤٥) ٢١مرسوم رقم 
 

ننه . ه٨ُُصنندر ننني السنناد  عيننر مننن يننهدان عننام       (ِٕ)الكينناٌ النننواب و"لنن  ًَّموجَّ

يوصننيهم داثسنقٌ ورهدانننه القنناكمين . دنالنًور المصننرية "والنوالا واليننادين والمتصننرنين
ننم ينومر دمهاوننة مسنتخدميهم . مههذ ودهدم التهرض دضرر ثي دينر وال ثينة كنيسنة لهنم

ن  ولصادهمذ وأن يساعدوا ني استخالذ  قولهم من أولنانهم وكنل منا يخصنهمذ وأن ًتنممَّ
لن  َّمني  الهردان من التهدي عل  أراضيهم ومزروعاتهم وأماكنهم والدخول وأن يً .  رلهم

ن  نال نوهم منن الن هاب  لن  َّأديرتهمذ وأال يضنيم علنيهم نني مسناكنهم ومسنالكهمذ وال ًيمني
ودنوال ًيلزمنوا . ليهمََّّعادته بلزام السارم َّنخيلهمذ وأن كل ما ًيسرم منهم عل  المسمولين 

ومن اثعيارذ وال ي الب نال وهم دخنراج علن  أراضنيهم  دالضراكب ويهروا من الخراج
وأال يتهرض لهم أ د د لب رسوم أو جمار  نني النًنور وييرهنا نني . التي د  ا المرج

الدالد اليامية والديار المصريةذ عل  منا يندخل أو يخنرج لهنم منن النن ور أو منن أصنناٌ 
 .و ل  عل  ما جر  ده عواكدهم ل  أديارهم وكناكسهم وأماكنهم التي دالدالدَّمن أولانهم 

 

 السلطان عرج بن برقوق
 (الناصر)

- ( م٩٩ِْ)ه ٨ُِيوال  ِٔ( ِ)
 (مُِٔٓ)ه ٨ُ٨ردي  أول  ّٔ                                     
- ( مُِٔٓ)ه ٨ُ٨جمادي الناني  ٓ( ّ)                             

 (مِِّٓ)ه ٨ِٔ م رم ّٕ                                     
 

 (٤٦) ٢٢مرسوم رقم 
 

ننه . ه٨ُٓصنندر ننني اثول مننن صننرر عننام       ناكننب السننل نة اليننريرة دنًننر "لنن  ًَّموجَّ
نني دنالي النًننور  "سنكندرية والوجنه الد نري والكيناٌ والننوالا والينادين والمتصنرنينإلا

 (. ٔٓ) ِّويتكرر نيه ما ورد من أوامر ني المرسوم السادم رلم . المصرية
 

 (٤٧) ٢٣وم رقم مرس
 

ه . ه٨ُٔصدر ني اثول من رجب عام      كل والنٌ علينه ومصنى لنه ونناَر "ل  ًَّموجَّ
ويننومر دننوال . "ليننه مننن مينناي  الهردننان الهيسنناوية واليننادين والمتصننرنين دسننا ل ال ننورَّ

ال عل  دهد مسيرا يوم من الديرذ وك ل  عل  نساكهم أال يقردن َّيسكن الهردان م  نساكهم 
ال علن  دهند مسنيرا ينوم منن َّن الرهدان وأراضيهم وكرومهم وال يرعوا أيننامهم من أماك

 .الدير أيضاهذ و ل  مراعاا ل رمتهم
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 السلطان شٌخ المحمودي
 ( المؤٌد أبو النصر)
-  (مِِّٓ)ه ٨ِٔيهدان  ِ
 (مِِّٓ)ه  ٨ّٓم رم  ٩                                 

 

 (٤١) ٢٤مرسوم رقم 
 

ننه . ه٨ِٔالهيننرين مننن  ي ال جننة عننام  صنندر ننني      ناكننب السننل نة دنًننر "لنن  ًَّموجَّ
سنننكندرية والوجنننه الد نننري والكيننناٌ والهردنننان والنننوالا والينننادين وأردننناب اثدرا  إلا

 سنان هللا يينمل َّل  أن َّوهو يددأ دمق   ييير . ني دالي النًور المصرية  "والمتصرنين
نم يوصي درهدان دير  ور سينام . ن عامةكل  اكرة وكل ملة ني جمي  اثل ارذ والرهدا

آمراه دمن  من يتهرض دضرر لهم ولدساتينهم ولصادهم المقيمين والمسانرين ني ال رلا  
الينناميةذ علنن  أن يسننتمر الرهدننان علنن  عواكنندهم القديمننة ثن دويننديهم مراسننيم توصنني 

ورد منن أوامنر  ويكنرر منا. ل  دقهة كرم  ني القنرآنََّّكرامهم وا ترامهم ثنهم التجووا ب
 (. ٔٓ) ِّني المرسوم رلم 

 

 السلطان جقمق
 (الظاهر سٌف الدٌن)
- ( مِِّٓ)ه ٨ّٓردي  اثول  ٩ِ
 (م٨ِْٓ)ه ٨ٔ٧م رم  ِّ                          

 

 (١١٤+ ٥١) ٢٥مرسوم رقم 
 

نه . ه٨ُٔصدر ني الراد  والهيرين من رمضنان عنام     كنل والنٌ علينه منن "لن  ًَّموجَّ
 (٨ِ)دنننال ور وميننناي  الهردنننان وأردننناب اثدرا  والمداينننرين  (٧ِ)م تسنننب القننناض وال
لن  السنل انذ َّيخدرهم أن يكوى ًرنه  داسم ركنيِ ورهدنان دينر  نور سنينام . "دال ور
ليه رنن  منا ننرض منن رسنوم علن  كنرومهم ودسناتينهم وأمالكهنم ددنندر ال نورذ َّي لدون 

د نال منا  ندف علنيهم َّدهم من مراسنيمذ ووالقاهراذ واليام وييرهاذ و ل  دنام عل  ما دي
ننم ينومر .  الدين ال ماية والرعاية واثمانذ واعتماد  كم الههدا اليريرة التني كتدن  لهنم 

دكٌ اث ى والضرر عنهمذ ومنن  الهردنان منن التهنرض للرهدنان دضنررذ وأن يَنل هن ا 
 .المرسوم مههم دهد الهمل ده

 

 ٌنالإالسلطان 
 (األشرف سٌف الدٌن)
- ( م٨ِْٓ)ه ٨ٔ٧ي  اثول رد ٨
 (مِِٕٓ)ه ٨ٕٔجمادي اثول  ِٔ

 

 (٥١) ٢٦مرسوم رقم 
 

ويومر دون ينرن  منا ورد نينه منن أوامنر علن  . ه٨ٔ٧صدر ني الناني من رجب عام       
الوجه اليرعيذ و ل  أن لفسقٌ يواليم ورناله النصارى ددير  ور سينام الصال ية ني 
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ال َّالدير كما هو متد  من عادا ذ ومن  التهنرض لهنم  تهيين مم ن المسجد الموجود داخل
 . دال رم اليرعية

 

 (٥٢) ٢٧مرسوم رقم 
 

ه .  ه٨ْٕصدر ني الراد  من رمضان عام       يخدر دنون .  "كل والٌ عليه  "ل  ًَّموجَّ
أسقٌ دير  ور سينام هو و دو ال ي له  م الت دف عن الدير وكل ما يخذ الندير منن  

نم يومر . سكندرية ودميا إلٌ والدساتين دال ور والقاهرا واليام ونًري ااثمال  واثولا
ودوال يياركه أ د ني الت دف عن أولاٌ النديرذ و لن  علن  منا ديندو . دوال يلزم دوية رسوم
النصننارى "وأن يمننن  مننن الت نندف عننن النندير وممتلكاتننه د ريننر  الننروم . مننن مراسننيم
سنالمية إلرينر  المن كور أن يسنانر منن النًنور اكمنا أن للد . دمصنر والقناهرا  "الملكيين

كما يومر دون يسنتمر اليني  الصنال  نني . ميمواله دالرعاية كما جر  عادتهم القديمة د ل 
مام ودواب دالمسنجد الموجنود داخنل الندير وكن ل  المسنجد القناكم دالجدنلذ و لن  كإوَيرته 

 .عل  ما ديدو من والية يرعية

 

 السلطان خشقدم 
 (الدٌن الناصري الظاهر سٌف)
- ( مِِٕٓ)ه ٨ٕٔرمضان  ٧ِ
 (م٧ِٕٓ)ه ٨٧ّردي  اثول  ٩ِ

 

 (٥١) ٢١مرسوم رقم 
 

نه . ه ٨ٕ٧صدر ني الخامِ من م نرم عنام       الننواب وال كنام ووالا أمنور "لن  ًَّموجَّ
ننم . يخدرهم دون ينكوى رنهن  منن رهدنان دينر  نور سنينام .  "سكندريةإلسالم دنًر اإلا

لنيهم منن رين  ولرهنم ومنن  التهنرض َّلرسوم والجمار  عل  منا يصنل َّعراكهم من ابيومر 
 . لهم ني  ل ذ وه ا عل  ما ديدهم من مراسيم سادقة

 

 (٢٧) ٢١مرسوم رقم 
 

ه . ه٨ٕ٧صدر ني الخامِ من م رم عام      أمير عردان الهاكد دالرلة ونواده "ل  ًَّموجَّ
الرهدانذ ويصنٌ  نالهم دنونهم  يخدرهم دون يكوى رنه  من. "وال كام ووالا اثمور دها

ننم . ضهرام ال ال وأكنرهم ييو ذ وهم مسنالمون ولند انهزلنوا دنديرهم دجدنل  نور سنينام
 ا أرادوا ينيكاه أو  هامناه َّلن  دينرهمذ أمنا َّيومر  دمن  الهردان من التهرض لهنم والندخول 

لصنالاذ ثنهنم من الدير نهليهم أن ي لدوو من الخارجذ وال ًيسمي  لهم ددخول الدير د جنة ا
خنراجهم مننن الننديرذ كمننا تمكنند المراسننيم َّنمنا يقصنندون أ يننة الرهدننان والتيننويش علننيهم وَّ

 . ل  رهدان الديرَّوأن يسلم ه ا المرسوم . السادقة ه ا اثمر
 

  (٥٥) ٣١مرسوم رقم 
 

نه . ه٨٧ِصدر ني الخامِ عينر منن م نرم عنام      كنل والنٌ علينه ونناَر "لن  ًَّموجَّ
  أن ركيِ دير  ور سينام هو و دو الن ي لنه  نم النَنر والت ندف علن  لَّوييير . "ليهَّ

َّخنراج الواضنهين يندهم علن  الولنٌ بننم ينومر . أولاٌ الدير الموجودا ني الدالد الينامية 
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يجار  ل  الولٌ من يريندذ وصنرٌ منا تدقن  منن َّل  ركيِ الديرذ وتمكينه من َّوتسليمه 
يجنار َّالولٌذ ودون يسنترج  منا أخن  منن ري  الولٌذ دهد ترميمهذ دموجب يرو  والٌ 

 . ين االستيالم عليه
 

 (٥٦) ٣١مرسوم رقم 
 

نننه . ه٨٧ِصننندر نننني التاسننن  عينننر منننن م نننرم عنننام         الننننواب والقضننناا "لننن  ًَّموجَّ
والكينننناٌ ووالا اثمنننور دالمملكنننة الينننامية وال كنننام دالممالننن  اليننننريرة  (٩ِ)وال جننناب 

ذ كمنا يمكند (ٔٔ) ُْأوامر ني المرسوم السادم رلنم ويتكرر نيه ما ورد من . "سالميةإلا
 . السل ان أن  كمة نهاكي

 

 (٥٤) ٣٢مرسوم رقم 
 

ننه . ه ٨٧ّصنندر ننني الخننامِ والهيرينننن مننن م ننرم عننام        . لنن  أميننر المن قننةًَّموجَّ
يخدنرو دون عردنان الرمناكين والنجادنة أخن وا زيتناه وعسناله ودليقناه منن النصنارى المقيمنين 

ننم ينومر دمنن  اعتندام . يراٌ عل  كل ما يخذ رهدنان دينر  نور سنيناملاور ددندر ال 
 . الهردان عل  الرهدان وعل  النصارى الم كورين

 

 (٥٣) ٣٣مرسوم رقم 
 

نه . ]    [صدر ني الراد  عير منن ينهدان      الننواب والقضناا وال كنام ووالا "لن  ًَّموجَّ
رهدنان دينر  نور سنينام دسنتان دندالد  يهلمهم دون من جملة أولاٌ. "سالم دالكر إلأمور ا

ذ وأنننه لننم يكننن مننن ضننراكب علنن  "ولننٌ الرهدننان"الكننر  دننالواديذ وهننو مهننروٌ داسننم 
 . نم يومر دمن  من ي لب  ل  منهم. منتجا  أولانهم من  أيام الخلرام الرايدين

 

 السلطان تمربغا
 (الظاهر أبو سيٌد)
- ( م٧ِٕٓ)ه ٨٧ّجمادي اثول  ٧

 (م٨ِٕٓ)ه ٨٧ّرجب  ٕ                            
 

 (٤٤) ٣٤مرسوم رقم 
 

ه . ه٨٧ّصدر ني الناني عير من جمادي اثول عام     النواب وال كام ووالا "ل  ًَّموجَّ
 (.ٓٔ) ّْويتكرر نيه ما ورد من أوامر ني المرسوم رلم . "سالمإلأمور ا
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 السلطان قاٌتباي
 (األشرف أبو النصر)
- ( م٨ِٕٓ)ه ٨٧ّرجب  ٕ
 (م٩ِٕٓ)ه ٩ُِ ي القهدا  ٧ّ

 

 (٦١) ٣٥مرسوم رقم 
 

ه . ه٨٧ْصدر ني الناني من م رم عام       ل  المسمولين الم كورين ني المرسوم ًَّموجَّ
 . ذ ويكرر لهم ما ورد من أوامر ني  ل  المرسوم(ٕٔ) ِْرلم 
 

 (٦١) ٣٦مرسوم رقم 
 

نه . ه٨٧ْصدر ني ال ادي عير من م نرم عنام      النَنار واليناد وأصن اب "  لنًَّموجَّ
ويتكرر نيه ما ورد من أوامر ني المرسوم . "اثدرا  والخررام والمتصرنين ددندر ال ور

ذ كما يومر دوال يكلروا رهدان دير  ور سنينام دندن  الجزينةذ الندرهم الرنردذ (ٓٔ) ّْرلم 
 .و ل  عل   كم الههدا اليريرة التي ديدهم وأيضاه المراسيم اليريرة

 

 (٧١) ٣٧رقم مرسوم 
 

ننه . ه٨٧ٓصنندر ننني النالننف عيننر مننن ردينن  الننناني عننام       لنن  مينناي  الهردننان ًَّموجَّ
لنن  السننل ان دننون عردننان َّيخدننرهم أن رهدننان ديننر  ننور سننينام رنهننوا يننكوى . داليننرلية

نننم يننومر دمننن  . تهرضننوا دنناث ى لهننم وضننردوهم وجر ننوهم ونهدننوا لننوتهم "أوالد علنني"
ل  ديرهم ودسناتينهمذ وعلنيهم َّتهدي عل  الرهدانذ ومن الدخول الهردان الم كورين من ال

 .وأن يستمر أ مد دن عمران عل  عادته خريرا للدير. دمهالدة ال ين نهلوا  ل  وردعهم 
 

 (٥١) ٣١مرسوم رقم 
 

نه . ه٨٧ٔصدر ني النالف عير منن ينهدان عنام      الكيناٌ والنوالا وميناي  "لن  ًَّموجَّ
ذ يخدرهم أن رهدان دير  ور سينام رنهنوا "رنين دإلليم اليرليةالهردان واليادين والمتص

عزلنوا خريننر النندير وألنناموا يخصنناه مننن  "أوالد علنني"لنن  السننل انذ دننون عردننان َّيننكوى 
ومنن  . ننم ينومر دمنن  التهنرض دنو ى لخرينر النديرذ وأن يسنتمر نني عملنه. عردانهم مكانه

 . الهردان من التهدي عل  الرهدان
 

 (٦١) ٣١مرسوم رقم 
 

ه . ه٨٧ٕصدر ني النالف والهيرين من يهدان عام      . "درهان الدين"ل  اثمير ًَّموجَّ
 

 :وتتصدرو جملة داللًة اليونانية
Γπαθή  απσαιοηάηηρ  εποσήρ 

 

  "كتادة من  نترا زمنية لديمة جداه ": وترجمتها
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م دتهندي لن  السنل ان داسنم النصنارى وركنيِ دينر  نور سنيناَّيخدرو دون يكوى رنهن   
كما أنه دجوار الدير مسجد . الهردان عليهم وم الدتهم لهم من الموكول دما ال يقدرون عليه

دننه مننم ن ينندن  عنننهم اث ى ويمننن  الهردننان مننن مضننايقتهمذ نصننهب اثمننر علنن  الهردننان 
ل  الدير وتكليٌ الرهدان دمنا ال َّنولاموا ناَراه عل  المسجد الم كور و ل  دقصد الدخول 

لن  الندير وعندم التهنرض للمنم نذ وأن َّنم يومر دمن  الهردان من ال لنوع . م عليهلدرا له
 . تياجا  المسجد والمم ن وكلما ما  مم ن يقيم الرهدان ييروبإيتكرل رهدان الدير  

 

 *(٥١) ٤١مرسوم رقم 
 

ننه . ه٨٧٧صنندر ننني التاسنن  مننن ردينن  اثول عننام     يخدننرو أن . لنن  أميننر المن قننةًَّموجَّ
" أوالد علننني"لننن  السنننل ان منننن رهدنننان دينننر  نننور سنننينام دنننون عردنننان َّ  ينننكوى رنهننن

ننم ينومر . يضردونهم ويم ونهم ويجر ونهم ويهاجمونهم ويدخلون أديرتهم وينهدون لنوتهم
عنادا كنل منا أخن و الهردنان َّدرن  أسداب اث ى عن الرهدان ومنن  التهندي علن  أدينرتهم و

ل   . انل  السلَّمنهمذ وكل من تكرر منه  ل  ًي مي
 

 (٥٧) ٤١مرسوم رقم 
 

نه . ه٨٧٧منن ردين  اثول عنام ( عينر)صدر نني الخنامِ     الننواب والنَنار "لن  ًَّموجَّ
يهلمهم دون رهدان دير  ور سينام لهنم دين  . "والقضاا وال كام ووالا اثمور دنًر دميا 

سنتخالذ باننم ينومر . يجنارإلولٌ دنًر دميا ذ وأن يخصاه سكن ني الدين  ولنم يه هنم ا
ل َّم الرهدان منه و   .ل  السل انَّ ا امتن  ًي مي
 

 (٦٢) ٤٢مرسوم رقم 
 

ه . ه٨٧٩صدر ني السادِ من ردي  الناني عام     اليناد والنَنار والمداينرين "لن  ًَّموجَّ
يخدرهم أن يكوى رنه  من رهدان دير  نور سنينامذ دنون . "وأرداب الدر  ددندر ال ور

ذ وأن دهنض التجنار يسنكنون نيهنا ويضنهون نيهنا لهم ددنندر ال نور أ وايناه ونخنياله أيضناه 
ال درضناهمذ وأن يندن  َّنم ينومر دهندم اسنتخدام أ نواش الرهدنان . دضاكههم ددون موانقتهم

 . لهم أجرا  ل  ويمن  التهرض لنخيلهم
 

 (٦٤) ٤٣مرسوم رقم 
 

ه . ه٨٩ُصدر ني النامن عير من م رم عام     الناكب دنًر دميا  الم روِ "ل  ًَّموجَّ
لن  السنل ان دوننه َّيخدنرهم أن رهدنان  نور سنينام رنهنوا أمنرهم . "الناَر ده ومداينريهو

دويديهم مراسيم سادقة تهريهم من الجمنار  والرسنوم علن  منا يصنلهم منن نن ور وصندلا  
سننالمية دالننديار المصننرية إللننيهم عننن  ريننم سنناكر النًننور اَّوكننل مننا هننو صننادر أو وارد 

دهم ودجماعتهم ولصادهم وتمن  من يتهرض لهنم دو ينة  والدالد الياميةذ كما توصي أيضاه 
 .نم يومر دون يستمر الرهدان عل  ما جر  ده عواكدهم القديمة. أو ضرر

 

 (٧٧) ٤٤مرسوم رقم 
 

نه . ه ٨٩ُصدر ني الننامن عينر منن ينوال عنام     لن  المسنمولين المن كورين نني ًَّموجَّ
 .ي  ل  المرسومذ ويكرر لهم ما ورد من أوامر ن(ّٕ) ّٓالمرسوم رلم 
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 (٦٦) ٤٥مرسوم رقم 
 

ننه . ه٨٩ِصنندر ننني التاسنن  مننن رجننب عننام       لنن  المسننمولين المنن كورين ننني ًَّموجَّ
 .ذ ويكرر لهم ما ورد نيه من أوامر(ّٕ) ّٓالمرسوم رلم 

 

 (٦٧) ٤٦مرسوم رقم 
 

ه . ه٨٩ِصدر ني النالف عير من يهدان عام      الياد ددنندر ال نور المهمنور"ل  ًَّموجَّ
يهلمهنم أن الراهنب موسن  منن دينر  نور سنينام . "وأردناب اثدرا  وأوالد علني الميناي 

ل  السل ان دون له ولنركيِ الندير أولانناه دنال ور وهنو يقنوم داإلينراٌ عليهناذ َّرن  أمرو 
تسنل وا عليه و الدوو دما لم تجر دنه  "دني سليمان"و" أوالد علي"وأن جماعة من عردان 
ننم . أسه وجر وو جرو اه كنيراه وع لوو عن اثعمنال الملنزم دهناعادا وضردوو نيجوا ر

يومرهم دمن  كل من يتهرض له دو ىذ وأال ي الده أ د دالجزية ددون وجنه  نم وكنل منن 
ل   .ل  السل انَّيمتن  عن التنري  ًي مي

 

 (٦١) ٤٧مرسوم رقم 
 

ننه . ه٨٩ّصنندر ننني التاسنن  مننن جمننادي اثول عننام  المدننار  الينناد دننال ور "لنن  ًَّموجَّ
لنن  َّيخدننرهم أن رهدننان ديننر  ننور سننينام رنهننوا يننكواهم . "والمدايننرين وأردنناب النندر 

لنيهم ويكلرنوهم دمنا هنو َّالسل ان دون لوماه من الهردان الرماكين يتسل ون عليهم ويسيكون 
نم يومر دمن  تهنرض الهردنان دو ينة . نوم  التهمذ مما نتج عنه َّصادتهم داث ية والضرر

 .لروهم ددن  الجزيةذ نم يوصي دهم خيراه لهمذ ودوال يك
 

 (٧٥) ٤١مرسوم رقم 
 

نننه . ه٨٩ّصننندر نننني السنننادِ عينننر منننن جمنننادي اثول عنننام      لننن  المسنننمولين ًَّموجَّ
ويتكننرر نيننه مننا ورد مننن أوامننر ننني (. ٨ٕ) ٧ٓالمنن كورين ننني المرسننوم السننادم رلننم 

 (.ّٕ) ّٓالمرسوم رلم 
 

 (٦٥) ٤١مرسوم رقم 
 

نه . ه٨٩ْعير من رجب عام  صدر ني السادِ     لن  المسنمولين المن كورين نني ًَّموجَّ
 . ويكرر لهم ما ورد من أوامر ني  ل  المرسوم(. ٨ٕ) ٧ٓالمرسوم رلم 

 

 (٧١) ٥١مرسوم رقم 
 

نه . ه٨٩ْصدر ني التاسن  منن  ي ال جنة عنام      الننواب والقضناا وال جناب "لن  ًَّموجَّ
دالمملكننة اليننامية وال كننام دسنناكر الممالنن   وال كننام دالننديار المصننرية والكينناٌ والننوالا

ي لنه  نم اإلينراٌ ل يهلمهم دون ركيِ دير  ور سنينام هنو و ندو ا. "سالميةإلاليريرة ا
 . عل  أولاٌ الدير

 
 
 



 66 

 (٧١) ٥١مرسوم رقم 
 

ه . ه٨٩ٓصدر ني الساد  من يوال عام      ل  المسمولين الم كورين ني المرسنوم ًَّموجَّ
 (.ّٕ) ّٓيه ما ورد من أوامر ني المرسوم رلم ويتكرر ن(. ٨ٕ) ٧ٓرلم 
 

 (٧٢) ٥٢مرسوم رقم 
 

ه . ه٨٩ٔصدر ني النامن عير من جمادي اثول عام      ل  المسمولين الم كورين ًَّموجَّ
يهلمهم دون رهدان دير  نور سنينام لهنم ددنندر ال نور دسنتان (. ٨ٕ) ٧ٓني المرسوم رلم 

ننم ينومرهم دمنن  الهردنان منن التسنل  علن  . "ن الرمناكي "نخيل ولد تسل  علنيهم الهردنان 
 .ل  دساتينهمَّالرهدان والدخول 

 

 (٧٣) ٥٣مرسوم رقم 
 

ننه . ه٨٩ٕصنندر ننني السننادِ والهيننرين مننن  ي القهنندا عننام      اثميننر الناكننب "لنن  ًَّموجَّ
يخدنرهم أن رهدنان دينر  نور سنينام . "ًخمنِ دنهلسكندرية والناَر ده ومدايري اإلدنًر ا

لنن  السننل ان دونننه لنند جننر  الهننادا دننوال ترننرض رسنننوم وجمننار  علنن  َّ رنهننوا أمننرهم
صننادراتهم ووارداتهننم مننن الننن ور والصنندلا  دسنناكر النًننور دالننديار المصننرية والنندالد 

نننم يننومر دننون يسننتمروا علنن  مهاملننة الرهدننان كمننا جننر  الهننادا ذ وأن يهنناملوا . اليننامية
 نندا مننن جمنناعتهم ولصننادهم نيمننا دنناإلكرام والرعايننةذ ومننن  مننن يهارضننهم أو يهننارض أ

 . ي ملونذ و ل  عل  ما ديدهم من مراسيم سادقة
 

 (٧٦) ٥٤مرسوم رقم 
 

نه . ه٨٩٨صدر ني الخامِ عينر منن صنرر عنام      ال كنام وميناي  الهردنان "لن  ًَّموجَّ
 "أوالد علني"يخدنرهم دنون جماعنة عردنان يسنموا . "ودني سليمان وأردناب الندر  دنال ور

سنناما والضننرب إلدننان المقيمننين دنندير  ننور سننينام داث يننة والضننرر واتسننل وا علنن  الره
لن  َّهانة والنهب ويكلرونهم دما ال  الة لهم عليهذ ومن جورهم تينت  مهَنم الرهدنان إلوا

ننم . ل  دندر ال ور وضردوا الرهدان وأهانوهم ونهدوهم مرا نانينةَّال ورذ ننزل الهردان 
 .ال دال رم اليرعيةَّوعدم التهرض لهم  يومر دمن  الهردان من أ ية وضرر الرهدان

 

 (٧٤) ٥٥مرسوم رقم 
 

ه . ه٩ُِصدر ني النامن والهيرين من جمادي الناني عام     الننواب والقضناا "ل  ًَّموجَّ
لنن  َّيخدننرهم أن الراهننب موسنن  رننن  أمننرو . "وال جنناب وال كننام ووالا اثمننور داليننام

ولند اسنتول  الندهض علن  كنل منا تركنه السل ان دون له ادن عم دالينام تنوني أنننام ييادنه 
نم يومر أن ي لدوا المن كورينذ واسنتخالذ ال نم مننهمذ ومنن ينرنض . ددون  م يرعي

 . ل  السل انَّيرسل 
 

 (٧١) ٥٦مرسوم رقم 
 

نه     نل رهدنان . ليهناَّه ا المرسوم نالذ توريخه وكن ل  الجهنة الًموجَّ وهنو ينومر دنون ًيهامي
لنيهم ولدسناتينهم ولصنادهم َّيمةذ وأن ًيمني  من يتهنرض دير  ور سينام عل  عواكدهم القد
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كمنا ينومر دمنن  عردنان . المقيمين والمسانرين ني ال رلا  اليامية ومن نًورهنا وييرهنا
ل  ديرهم عل  ما جنام نني المراسنيم السنادقةذ َّالرامكة من أ ية وضرر الرهدان والدخول 

 . وأن ي رَ عهدهم

 

 السلطان قانصوه الغوري
 (األشرف)

- ( مُِِٔ)ه ٩ُٕيوال  ِ
 (مِِٕٔ)ه ٩ّّرجب  ّٔ

 

 (١١) ٥٧مرسوم رقم 
 

ننه . ه٩ُ٧صنندر ننني الرادنن  مننن  ي ال جننة عننام      . "النَننار والينناد دننال ور"لنن  ًَّموجَّ
دندون ( كسنوا الكهدنة الينريرة)د ار أ مال أمينر ركنب الم منل الينريٌ َّيومرهم دتسهيل 

 . ل  مينام جداَّتوخير من مينام ال ور 
 

 (١١) ٥١م رقم مرسو
 

نه . ه٩ُِصدر ني الهاير من صرر عنام       . "الناكنب والمداينر دنًنر دمينا "لن  ًَّموجَّ
 (.٧ْ) ْٔويتكرر نيه ما ورد من أوامر ني المرسوم رلم 

 (١٢) ٥١مرسوم رقم 
 

نه . ه٩ُِصدر ني السادِ من جمنادي اثول عنام     الننواب وال جناب ووالا "لن  ًَّموجَّ
مهم أن يكوى رنهن  منن رهدنان دينر  نور سنينامذ دوننه مولنوٌ علن  يهل. "اثمور دًزا

ديرهم ديو  ني مدينة ينزا ولند نزلن  دهنض الجماعنا  نني تلن  الدينو  وهنم يخردننون 
نم يومر دوال يسكن أ د ني تل  الديو  دندون موانقنة . الولٌ وال يدنهون لهم أجرا سكناهم

 .يجارإلالرهدان وددون دن  ليمة ا
 

 (١٣) ٦١مرسوم رقم 
 

ه . ه٩ُِصدر ني اثول من يهدان عام       القضناا واثمنرام وال كنام ووالا "لن  ًَّموجَّ
يهلمهنم دنون رهدنان دينر  نور سنينام رنهنوا ينكوى يخدنرون . "اثمور دمصر الم روسنة
ذ ولهنم دينو  مولوننة علنيهم نني القناهرا يننزل نيهنا "أزدمنر"نيها دونهم ني  ماينة اثمينر 
لنن  القنناهراذ وأن د ريننر  الننروم يرينند أن ينننزل ننني الولننٌ َّون الرهدننان النن ين ي ضننر

نم يومر . الم كورذ وهو ليِ له سل ة وال  كم عليهمذ وال ي م له النزول ني تل  الديو 
 . المسمولين دون ي لدوا من الد رير  عدم النزول ني أولاٌ الدير ددون وجه  م

 

 (١٥) ٦١مرسوم رقم 
 

ه . ه٩ُِعام صدر ني التاس  من رمضان      اليادين والمدايرين والمتكلمين "ل  ًَّموجَّ
َّعرام رهدنان دينر  نور سنينام منن الرسنوم بيومرهم . "سالميةإلوأرداب اثدرا  دالنًور ا

والجمنار  علنن  كنل مننا هنو لهننم صنادراه أو وارداه عننن  رينم نًننور الد نر أو النيننلذ كمننا 
 . تيهد د ل  المراسيم السادقة
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 (١٧) ٦٢مرسوم رقم 
 

ننه . ه٩ُِصنندر ننني الننناني عيننر مننن يننهدان عننام      النننواب وال كننام ووالا "لنن  ًَّموجَّ
. "اثمننور دالمملكننة اليننامية الم روسننة والكينناٌ وال كننام ووالا اثمننور دالوجننه الد ننري

لن  الندير كمنا َّيخدرهم أن المسي يين لصاد دير  نور سنينام لند أعندوا نن ورهم إلرسنالها 
 . دم التهرض لهم ولما ي ملونويومر ده. جر  د ل  عاداتهم

 

 (١٥) ٦٣مرسوم رقم 
 

ه . ه٩ِِصدر ني النالف عير من رمضان عام       الكياٌ والوالا ومياي  "ل  ًَّموجَّ
يخدرهم أن يكوى ًرٌنه  من رهدان . "الهردان واليادين والمت دنين داليرلية وال ور

د ني المراسنيم التي صدر  دير  ور سينامذ دون دهض الهردان لم يقومنوا دتنري  ما ور
د قهمذ والتي تومر دهدم تهديهم عل  الديرذ وعندما  الدهم ركيِ الدير دااللتزام د ل  

ذ ادن " ومان داي"ل  اثمير َّاعتدوا عليه دالضربذ كما أن رهدان الدير تقدموا ديكوى 
تدين أ  السل انذ ال ي يق  الدير ت    مايتهذ وال ي ددورو أمر دالقدض عل  المه

نم . ل  القاهراذ ولم ينر  ه ا اثمر مما زاد ني تسل  الهردان عل  الرهدانَّ ضارهم َّو
يومر المسمولين أن يهملوا عل  من  الهردان من التهرض للرهدان وللدير دو ية أو ضررذ 

 . لزام الرهدان دالجزية ددون وجه  مَّوك ل  عدم 
 

 (١١) ٦٤مرسوم رقم 
 

ننه . ه٩ِِقهنندا عننام صنندر ننني اثول مننن  ي ال    لنن  المسننمولين المنن كورين ننني ًَّموجَّ
 . ويتكرر نيه ما ورد من أوامر ني  ل  المرسوم(. ٨ٔ) ِٕالمرسوم رلم   

 

 (١٦) ٦٥مرسوم رقم 
 

ه . ه٩ِّصدر ني السادِ عير من م رم عام      النواب والقضناا وال جناب "ل  ًَّموجَّ
يخدنرهم دنون ينكوى رنهن  منن . "اليناميةوال كام ووالا اثمور دالقدِ اليريٌ والندالد 

ذ ادنن ا  السنل انذ " ومنان دناي"ل  السل ان عن  ريم اثمير َّرهدان دير  ور سينام 
ال ي ييمل د مايته رهدان دير  ور سينام وييرو من الرهدان والراهدا ذ الروم والكرج 

مسني يا  درسنوم لنزام الرهدنان المسني يين والَّننم ينومر دهندم . واث داش والقد  واليهالدة
عند زيارتهم كنيسة القيامة دالقندِ الينريٌذ وكن ل  عنند دخنولهم وخنروجهم منن النًنور 
الينناميةذ وأال يتهننرض أ نند لقدننورهم وموتنناهم ونيننادهمذ و لنن  علنن  مننا ورد ننني الههنندا  

كمننا يننومر دهنندم التهننرض للرهدننان دو يننة أو ضننرر كمننا جننر  . الندويننة ومراسننيم الخلرننام
 .ذ ثنهم ني  ماية اثميرعاداتهم السادقة

  
 (١١) ٦٦مرسوم رقم 
 

ننه . ه٩ِْصنندر ننني النننامن عيننر مننن جمننادي الننناني عننام     النننواب والقضنناا "لنن  ًَّموجَّ
يكننرر لهننم مننا ورد مننن . "وال جنناب وال كننام والمدايننرين ووالا اثمننور دالقنندِ اليننريٌ

 (.٨ٕ) ٕٔأ داف وأوامر ني المرسوم السادم رلم 
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 (٢٣) ٦٧مرسوم رقم 
 

ه َّل  اثمير  ومان داي. ه٩ِٓصدر ني التاس  من م رم عام      . ًموجَّ
 

 (أ)المقطع 
 

 : يددأ دمق   يير كامل داللًة اليونانية 
 

Грαθή  [             ]  εδώζανηο ςπό [              ] 

εξοςζίαν ερ δύναμιν [              ] 

[              ] όπον [                ] 

λέγεηαι αζθαλώρ   [               ]               
 

 ]            [أع وا من ]              [ كتادة : " وترجمته
 ]             [سل ة لوا ]              [              
 ]             [ "تسم  دال د              

 

 (.٨ٕ) ٕٔنم يكرر ما ورد من أوامر ني المرسوم رلم 
 

 (ب)المقطع 
 

ذ مضيراه أن  ل  دننامه علن  الههندا (٨ٕ) ٕٔيكرر ما ورد من أوامر ني المرسوم رلم     
 . التي ديدهم وثنهم رهدان وأهل  مة

 

 (١١) ٦١مرسوم رقم 
 

ننه . ه٩ِٓصنندر ننني التاسنن  عيننر مننن صننرر عننام     النننواب والنَننار وال كننام "لنن  ًَّموجَّ
ن يننكوى ًرنهنن  داسننم رهدننان ديننر  ننور سننينامذ يخدننرهم أ. دننالنًور المصننرية "والننوالا

لنيهم منن المسني يين منن َّي لدون نيها أن ًتهري  من الرسوم والجمار  النن ور التني ًترسنل 
ننم ينومر . ليهم من النًور المصريةذ وأن دوينديهم مراسنيم سنادقة تقنر دن ل َّدالدهم وتصل 

 . ليهم دو ية أو ضررَّالمسمولين دالهمل دما ورد ني تل  المراسيم ومن  من يتهرض 
 

 (١١) ٦١مرسوم رقم 
 

ننه . ه٩ِٔعننام ]     [ صنندر ننني     النننواب وال جنناب وال كننام ووالا اثمننور "لنن  ًَّموجَّ
يهلمهم أن رهدان دير  ور سينام مينمولون د ماينة . "وأوالد مزا م د رادلِ الم روسة

منن ]    [ ن دقرينة ودنون لهنم ولرناه وأينجار زيتنو. ذ ادنن أ  السنل ان" ومان داي"اثمير 
نننم يننومر دهنندم م ننالدتهم دخننراج علنن  الزيتننون كمننا تيننهد دنن ل  الههننود . أعمننال  ننرادلِ

 .الندوية والمراسيم السادقة
  

 (١٢) ٧١مرسوم رقم 
 

ننه . ه٩ِ٨صنندر ننني السننادِ مننن ردينن  الننناني عننام     كننل والننٌ عليننه مننن "لنن   ًَّموجَّ
عننادا بإننننم يننومرهم . ا مننن دالدهننميخدننرهم دننون جماعننة مننن التركمننان نز ننو. "اثمننرام

 .التركمان من  يف أتوا
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 (١٣) ٧١مرسوم رقم 
 

ه . ه٩ِ٨صدر ني السادِ من ردي  الناني عام     يخدنرو . "أمينر من قنة الينام"ل  ًَّموجَّ
َّلنزام بننم ينومرو . دون يخصاه أ دف نتنة دين  اكرة التركمنان ممنا تسندب نني مقتنل أ ندهم

ل  دار الهدل الناز ين من َّالقدض عل  منيري الرتنةذ وأن يرسل القاتل ددن  دية القتيلذ و
 .  اكرة التركمان واثكراد والهردان

 

 السلطان طومان باي 
 (األشرف أبو النصر)
- ( مِِٕٔ)ه ٩ّّرمضان  ِٓ
 (مِِٕٔ)ه ٩ّّ ي القهدا  ٩ّ

 

 (١١١) ٧٢مرسوم رقم 
 

نه . ه٩ّّصدر ني التاسن  منن  ي القهندا عنام     النَنار والمداينرين وال كنام "لن  ًَّموجَّ
يننومرهم دإعرننام رهدننان ديننر  ننور سننينام مننن الرسننوم . "سننالم دنًننر دميننا إلووالا أمننور ا

سنالمية دالنديار إلوالجمار  عل  ما يصلهم من ن ور وصدلا  عن  رينم سناكر النًنور ا
المصرية والدالد اليناميةذ ومنن  التهنرض لهنم ولقصنادهم دنو ى أو ضنرر و لن  علن  منا 

 . من مراسيم من الملو  السادقينديدهم 
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 تحـلٌـل محـتوى المـراسٌـم
 
 القرآن والممالٌك والرهبان -١
لن  القنرآنذ وعمناله د كنم هللا والينريهة َّأرج  سال ين الممالي  منولرهم منن الرهدنان     

ننا لرعاينة نتوخ  اال سنان الن  كنل ملن  و من  هننا ل رنَ اخنوا المنممنين وه"الم مديةذ 
الههد وال مامذ وال سيما ان الردهم لل ين امنوا مودا واعكرهم عل  رهدانية لم يتجناوز ا ند 

يرنن  نقنل اال ى عننهم اسنتنادا الن  الندعاكم  "ذ (ُّ) "منهم نيها ما لررو االمر اليريٌ لنه
عمننال د كننم الملننه االسننالمية ويننري ة اليننريهة "ذ (ِّ) "االسننالمية وسنندا لدنناب ال ريهننة

لهم وسيلة االستيراع دقوله تهنال   لن  دنان مننهم لسيسنين ورهدنان "ذ وأن (ّّ) "لم مديةا
ولند رسنمنا "ذ (ّٓ) "استجالدا الدعيتهم نن  صن اكرنا الينريٌ"ذ(ّْ) "وانهم ال يستكدرون

ان يتقنندموا د مننل جماعننة الرهدننان دنندير  ننور سننينا ونقهننم هللا تهننال  ننن  ( النننواب)لهننم 
وال سننيما مننن كننان الننرب للنن ين امنننوا ... ايننة الننوانرا واال تننرام الوصننية واالكننرام والرع
 .(ّٔ) "دالمودا واالستديار

ه و الهدارا  مقتدسة من اآليا  القرآنية التي تدين أن النصارىذ وال ين منهم لسيسنين     
ن"ورهدانذ هم ألرب مودا للمسلمين ثنهنم أهنل الكتنابذ  نةو لياٌكمي ناٌب أًمَّ ن ٌمنَن أيَهنٌل اَلٌكتي َتلًنوي ةو يي

َسًجًدوني  ًهَم يي امي اللََّيٌل وي ٌا  هللٌا أيني نا "ذ (ّٕ) "آيي نالًوا ٌَّني يني لي ًننوا اَلن ي اه لٌلَّنٌ يني آمي دي وي ًهم مي دي نَّ أيَلري ٌجدي ليتي وي
َكٌدًروني  َسنتي ًهَم الي يي أينَّ اناه وي ًرَهدي ى يٌ لٌ ي ٌدوينَّ ٌمَنًهَم ٌلٌسيٌسيني وي اري لًنَل آمي "ذ (٧ّ) "نيصي لي وي نا أيَننزي َننً  ٌدمي

ابٌ  نا . هللاً ٌمَن ٌكتي ني َيني نةي دي نالًًكَم الي ً جي ليًكنَم أيَعمي نا وي اليني نا أيَعمي ًدًكًم ليني ري ا وي ْدني ًكًم هللاً ري َيني أًٌمَرً  ٌثيَعٌدلي دي وي
ا وي  ني َيني ً  دي َجمي ًكًم هللاً يي َيني دي ٌصيرً ٌَّوي  .(٨ّ) "ليَيٌه اَلمي

 

 لٌك والرهبانسالمٌة والمماإلالشرٌية ا -٢
لنن  أن مننا أصنندرو َّلننيهم مننن أوامننر َّأيننار سننال ين الممالينن  ننني مراسننيمهم لنننوادهم     

ذ و منتهم م روَنة "أهنل كتناب"ل  أنهم َّدوجوب  ماية الرهدان ورعايتهم َّنما يهود  ل  
النهنم اهنل  منة "سالم والمسلمينذ كما أن ديدهم عهود يريرة توصي دهنمذ إلني  مة ندي ا
و مننتهم م روَننة ننن   مننة االسنننالم وعهنندتهم مل وَنننة ... مننودا والتننراب وكتنناب و وى 
ذ (ّْ) "رعاية لونرا  رمتهم وعناية ل رنر  منتهم و رمنة لن مامهم"ذ (٩ّ) "درعاية ال مام

نتنوخ  اال سننان الن  كنل ملنن  "ذ (ُْ) "تكنون  منتهم ننن  امنورهم واننرا ووجننوو امنانتهم"
النهنم رهدننان واهنل "ذ (ِْ) "ة الههند والزمنامو م  هنا ل رَ اخوا المممنين وهننا لرعاين

 .(ّْ) " مة ومنق هون وان ديندهم عهدا  وسنجال  ومردها  ينريرة ياهدا لهم د ل 
ولم يوخن  سنال ين الممالين  دنالموالٌ المتينددا للرقهنام الن ين وضنهوا اجتهناداتهم نني     

ذ دننل كننانوا (ْْ) "ةالههنندا الهمرينن"كيريننة التهامننل منن  النصننارى علنن  أسنناِ مننا جننام ننني 
ل  مولٌ م مد َّألرب  "دانهم ني  مة الند  و مة المسلمين"دقولهم ني الرهدان النصارى 

ذ وك ل  نني كتادنه َّلن  أهنل "من آ ى  مياه نونا خصمه": سنالم من النصارى القاكلإلندي ا
ان ولنجنر": لن  أهنل نجنرانَّوأيضنا نني كتادنه . (ْٓ) "لهم  مة هللا و مة م مد الندن "أيلة 

علننن  انرسنننهم وملنننتهم وارضنننهم ... و اينننيتها جنننوار هللا و منننة م مننند الندننن  رسنننول هللا 
 .(ْٔ) "ال يرتن اسقٌ من اسقريته وال راهب من رهدنته... واموالهم 
ذ (٧ْ)الهينور  أو (٧ْ)أو الزكناا  (ْٕ)كما أنهم لم يلزموا الرهدان دالجزينة أو الخنراج     

والن  الندير ( الرهدنان)ا دمن  الهردان من التهرض النيهم ان يتقدمو( للوالا)مرسومنا لهم "
ذ (٨ْ) "دًير مستند يرعي وال ي لدوا منهم الدرهم الررد دًير  نم(  ور سينام)الم كور 
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يناا مرعن  ( الرهدنان)مرسومنا للجناب الهالي ان يتقدم امنرو الكنريم دنان ال يمخن  مننهم "
الب نال وهم علن   يننهم د  نا المنرج وال ي "ذ (٩ْ) "وال زكاا ومن  التهرض الينامهم

 .(ِٓ) "ان ال يلزموا دما ال يلزمهم يرعا"ذ(ُٓ) "دق يهة
ال ي مننل علنن  الرهدننان "دهنن ا التننزم سننال ين الممالينن  دمننا جننام ننني الههنندا الندويننة     

ال يلنننزمهم ممنننا زرعنننوو وال خنننراج وال ... واالسنننالرة وال منننن يتهدننند جزينننة وال يرامنننة 
ال "سننالم لنصننارى نجننران أنهننم إلدمننا جننام ننني عهنند م منند ندنني ا وأيضنناه . (ّٓ) "عيننور

سننالمية التنني تننومر دهنندم وجننوب أخنن  إلوكنن ل  داليننريهة ا. (ْٓ) "ي يننرون وال يهيننرون
 .(ْٕ)الجزية من الرهدان 

 

 طور سٌناء والممالٌك والرهبان -٣
موسن ذ  يف كلنم هللا  -ل  جانب جدل ال ور َّ َي رهدان دير  ور سينام القا نون     

د ماينة سنال ين الممالين  ال تمناكهم دتلن  الدقهنة  -كما جام ني التوراا واإلنجيل والقنرآن 
م  د كرها ني القرآنذ  ذ (ْٓ) "الرهدان القا نين ددير  ور سنينا وجدنل المناجناا"التي ًكرِّ

اللتجنناكهم النن   ننور سننينا ولنند اووا جدننل يهصننمهمذ ولجننموا النن  مهدنند نرعنناهم الجلننه "
 ماية ال تماكهم دال م  المقدِ وميرم النور السا   االننِ والنادى "ذ (ّّ) "ونكرمهم

النن ى نننودى دننه الكلننيم موسنن  وال ننور االيمننن النن ي السننم هللا دننه وصننار دسننمير المناجنناا 
تكرمننة لتلن  الجهننة التن  هنني م نل التقننديِ والتهَنيم والدقهننة المداركننة "ذ و(ِّ) "مانوسنا

 .(ٓٓ) "ها ن  القران الكريمالت  يرنها هللا تهال  د كرو ل
نناني "نجاكنن  عدننارا  المراسننيم مقتدسننة مننن القننرآنذ      ننًه كي نن  ٌَّني نناٌب ًموسي اَ ًكننَر ٌننني اَلٌكتي وي

ٌدياه  ًسواله ني اني ري كي ٌجياه . ًمَخلٌصاه وي اوً ني َدني ليرَّ ٌن وي اٌنٌب الً وٌر اَثيَيمي اوً ٌمَن جي َيني ادي ني ا ًكَن ي "ذ (ٔٓ) "وي مي وي
اٌنٌب ا لًَّهنَم ٌَّلً وٌر ٌدجي َدلٌن ي ليهي نٌ يره ٌمنَن لي اًهم ٌمنَن ني ا أيتي ٌد ي لًٌتَنٌ ري ليَوماه مي ةه ٌمَن ري َ مي ليٌكَن ري ا وي َيني ادي َ  ني
ًروني  كي تي ي ا "ذ (ٕٓ) "يي اهي ا آتي اري )نيليمي ا ًموسي ( النَّ َهليَي ي . ًنوٌديي يي ْد ي نياَخليَ  ني ا ري اٌدي ٌٌٌََّّني أيني ني ي ٌداَلوي
ىالَ  ٌِ ً وه وهنم نن   متن  وميننال  وامنان  "وأيضاه مما ً كر ني الههدا الندوينة . (٧ٓ) "ًمقيدَّ

 .(ّٓ) "من كل مكروو وك ل  من يتررد دالهدادا ن  الجدال والمواض  المداركة
 

 أمراء الممالٌك والدٌر -٤
لن  َّ  َي رهدان دير  ور سينام د مايه أ د اثمرامذ ال ي كان يقنوم درنن  ينكواهم     

وانهنم جناريين نن   ماينة الجنناب الكنريم "السل انذ ويهمنل علن  منن  أي اعتندام علنيهمذ 
ان جنناب "ذ (٨ٓ) "ازدمر امير دوادار كدينر دالنديار المصنرية... الهالي االميرى الكديرى 

سيٌ امير المممنين  ومان داى ادن اخ  مقامننا الينريٌ وامينر دوادار ... الكريم الهالي 
ان منن ... ر المصرية امير استادار الهالية ومل  امرام دالوجه القدل  والد رى كدير دالديا

وانهننم ايننتكوا  ننالهم "ذ (٩ٓ) "الميننمول دنَننرو السننهيد جماعننة الرهدننان دنندير  ننور سننينا
سننيٌ اميننر المننممنين دنناى اميننر دوادار كديروولنند اخنن  مقامنننا ... للجننناب الكننريم الهننال  

 .(ُٔ) "ر ميمول دنَرو ورسم امرو الكريمكون الدير الم كو... اليريٌ 
َّن ه و الَاهراذ َاهرا نرض أ د اثمرام  مايته عل  من قة مهينة أو نكنة مهيننة أو     

مقادنل امتيناز مهنين أو أخنن  ( َّلن ... مننل التجنار أو اله نارين أو الخدننازين ) اكرنة مهيننة 
ن وجود الدير ت    ماية ال أَّ. (ِٔ)أتاواذ درز  ني نهاية عصر الممالي   ديكل خاذ 

أ د كدار اثمرامذ لد يكون َّما دسدب ا ترام الممالي  للديرذ أو َّما دسدب وجود الدير نني 
من قة ناكية دهيدا عنن السنل ة المركزينة للدولنة والتني يصنهب ننرض اثمنن نيهناذ ولنيِ 

يمذ لن  تنواري  صندور هن و المراسنَّندالرجوع . دهدٌ ال صول عل  امتياز مهين أو أتاوا
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التي  كر نيها أن الدير ت    ماية أ د اثمرامذ نجد أنها صدر  عل  نترا  لد متقاردنة 
ممننننا يه نننني ان داعنننناه أن تكننننرار صنننندورها دهنننن و (. ه٩ِٔذ ٩ِْذ ٩ِّذ ٩ُِذ ٨٩ٔ)

لن  تندهور اث نوال السياسنية وضنهٌ السنل ة المركزينة للدولنة َّالصورا لد يكون راجهاه 
 (. م٧ِِٔ)ه ٩ّْ يف َّنها سق   عام المملوكية ني  ورها اثخيرذ 

 

هة  -٥  لٌها المراسٌمإالجها  الموجَّ
هنة نقن        لن  النوالا وال كنام نني َّلم تكنن المراسنيم التني تخنتذ دندير  نور سنينام ًموجَّ

 ور سينامذ دل كان  تهمم عل  كنل المسنمولين نني أن نام السنل نة  ينمنا وجند  أولناٌ 
سالمية التي ترد منها الصندلا  والنن ور إلمي  النًور ال  المسمولين ني جَّللديرذ وأيضا 

المجننالِ السننامية والمجننالِ االمننرام واالجننالم "َّلنن  الرهدننان وكنن ل  منتجننا  أولننانهمذ 
الكيننناٌ والنننوالا وميننناي  "ذ (ّٔ) "واالكنننادر والنننوالا والننننواب والينننادين والمتصنننرنين

دسننناكر الممالننن  الينننرلية .. .والمملكنننة الينننامية ... دالنننديار المصنننرية "ذ (ْٔ) "الهردنننان
ذ (ٕٔ) "الد ننر الملنن  والهنن ب"ذ (ٔٔ) "دننالنًور االسننالمية"ذ (ٓٔ) "االسننالمية الم روسننة

مننن مجلننِ ( المرسننوم)كننل والننٌ عليننه "ذ (٧ٔ) "درهننان النندين... االميننر االجننل الكديننر "
االميرين االجلين يمِ الندين م مند ادنن عسناٌ واليني  ينريٌ الندين موسن  ادنن سندي  

 .(٨ٔ) "مياي  الهردان داليرلية يي 
 

 تأكٌد السالطٌن على المراسٌم  -٦
ٌٌ سننال ين الممالينن  دإصنندار أوامننرهم      لنن  نننوادهمذ دننل كننانوا يمكنندون علننيهم َّلننم يكتنن

لننيهم مننرا أخننرى أو َّد ننام أو تقنناعِذ ودنندون الرجننوع َّوجننوب تنرينن  هنن و اثوامننر دنندون 
كمنا  لدنوا . ال يمتننل ثوامنرهم دندون تهناون انتَار ثوامر جديداذ وك ل  مهالدة كل منن

 نليهتمند هن ا المرسنوم ويهمنل دمواجدنه منن "لن  الرهدنان مننا ًسنلب مننهمذ ََّّليهم أن ينردوا 
 ومراسننيمنا اليننريرة تمكنند  لنن  يايننة "ذ (٩ٔ) "ييننر عنندول عنننه وال خننروج عننن  كمننه

مهمنا سنرم لهنم "ذ (ِٕ) "لوال وا دا وامرا جازما من يير تهاون ني  ل "ذ (ُٕ) "التاكيند
ومنن "ذ (ّٕ) "نلي لده الوالا ولياخ وا الهادى عليهم داعادا ما سنرله مننهم النيهم( الرهدان)

 .(ْٕ) "ي مل ال  االدواب اليريرة... امتن  عن القيام دما تهين ني جهته 
سالم ني توكيندو علن  وجنوب عندم مخالرنة إلد ل  التدى سال ين الممالي  دم مد ندي ا    
ومن خالٌ عهد هللا واعتمند ضندو منن  لن  نقند عصن  مينالنه "ني الههدا الندويةذ  ما جام
 . (ّٓ) "ورسوله

 

 الممالٌك والوضع القانونً الكنسً للدٌر -٧
أكد  مراسيم سال ين الممالي  اعترانهم دالوض  القانوني الكنسني للندير المترنم علينه     

لن  الد ريركينا  وأن ركنيِ الندير هنو دين الد ريركيا  اثرنو كسنيةذ داسنتقالليته عنن ت
 ضرا الدوج ينواليم االسنقٌ دندير "المتصرٌ الو يد نيما يختذ ديمون الدير وأولانهذ 

هللا تهنال  نيمنا ديندو منن الت ندف علن  دينر  نور سنينا واولاننه وجمين  )    (  ور سنينام 
ولناٌ وان ال متهلقاته عل  جارى عادته ولاعدته وعل  ما ديندو وَاكرتنه منن االمنال  واال

ييار  يواليم الم كور ا د ن  التكلم عل  الندير المن كور واولاننه  منال علن  منا ديندو منن 
د ريننر  النصننارى الملكيننين  -ويمننن  مننرلذ دننن علننم ... المراسننيم اليننريرة المردهننا  

من الت دف عل  الندير المن كور ومتهلقاتنه دمقتضن  الم ضنر الينرع   -دمصر والقاهرا 
نننم ان د ننر  النصننارى يرينند "ذ (ٕٓ) "مجلننِ ال كننم الهزيننز اليننرع  المندننو  دَنناهر
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ولننيِ للد ريننر  المنن كور علنن  الرهدننان  -ننن  القنناهرا  -النننزول ننن  الولننٌ المنن كور 
      المننن كورين  كنننم وال ننننزول نننن  اولنننانهم واضنننر  لننن  د نننالهم ومرسنننومنا ان يتقننندموا 

ينام دًيننر  ننم وال  ريننم دننالزام الد ننر  انننه ال ينننزل ننن  ينن م مننن ولننٌ ديننر  ننور سنن
يستقر   ضرا القديِ الد رير  المولر القِ مقنارى نن  وَيرتنه النَنر "ذ (٨ٓ) "يرع 

 . (ٕٔ) "والت دف عن اولاٌ الدير
منا "استند سال ين الممالي  علن  أ كنام القنرآن نني النصنارىذ      َهنًل اإلٌَنٌجينٌلٌ دي

َ ًكمي أي َلنيي وي
ننَن ليننَم يي  مي لي هللاً ٌنيننٌه وي لي اللهننف نيوًوليٌكنن ي ًهننًم اَلرياٌسننقًونأيَنننزي ننا أيَنننزي ذ ننني اعتننرانهم (ٕٕ)" َ ًكننَم ٌدمي

دالوض  القانوني الكنسي للدير وني  ل الخالٌ دين أسقٌ الدير ودنين د رينر  الملكينين 
دمصر والقاهراذ  يف َّن أسقٌ دير  ور سينام ود رير  مصنر والقناهرا همنا منن ملنة 

و يننف َّنننه كننان هنننا  اترننام  قننولي كنسنني ي نندد . و كِوا ننداذ وهنني ملننة الننروم اثرننن
ذ نقنند ألننر سننال ين الممالينن  المسنننلمين دهنن ا االترننام (٧ٕ)الصننال يا  والسننل ا  دينهمننا 

لنننيهم أسنننقٌ النننديرذ للتننندخل ديننننه ودنننين َّوتنننندخلوا للرصنننل دنننين ال نننرنين عنننندما ا نننتكم 
راك  واثنَمنة الكناكسنية وأصدروا  كمهم دنامه عل  ما جام نني القنوانين والين. الد رير 

 . الخاصة دملتهما والمترم عليها نيما دينهم
وهك ا  دم سال ين الممالي  ما جام ني القرآن دخصوذ التقاضي دنين أهنل الكتناب     

سننالم لنصننارى إلوأيضنناه دمننا جننام ننني كتنناب م منند ندنني ا. سننالميةإلالمقيمننين ننني الدولننة ا
وال يًينر "كن ل  دمنا جنام نني الههندا الندوينة ذ و(ْٓ) "ال يرتن اسنقٌ منن اسنقريته"نجران 

 . (ّٓ) "اسقٌ من اسقريته
 

 الممالٌك ورئٌ  الدٌر -١
أَهر سال ين الممالي  ا ترامهم لركيِ دير  ور سينام ولنم ينتقصنوا نني مراسنيمهم     

   ان ال ضنننرا السنننامية االرخونينننة "منننن ألقادنننه الكناكسنننية التننني تتناسنننب ومكانتنننه الدينينننةذ 
المولر جمال ال اكرة المسي ية نخر الملة الهيسوية القِ مقنارى ركنيِ دينر  نور القديِ 
ان يجرى  ضنرا االسنقٌ المدجنل المكنرم الخ ينر الجلينل الخاين  الناصنب "ذ (٨ٕ) "سينا

الرو ان  المتدتل ركن النصرانية مجد الملة المسي ية نخر ال اكرة الملكينة منرلذ اسنقٌ 
ي مننل االسننقٌ الجليننل المكننرم المدجننل  كننم الهواكنند "ذ (٩ٕ) "ديننر  ننور سننينا ورهدانننه

 ضنرا الندوج "ذ (ٕٔ) " ضرا القديِ الد رير  المولر القنِ مكنارى"ذ (٧ُ) "المستمرا
 .(ٕٓ) "يواليم االسقٌ ددير  ور سينا

ليننه مننن أن سننال ين الممالينن  كننانوا يهنناملون رمسننام َّيننارا إلوهنن ا يمكنند مننا سنندم ا    
ذ (٧ِ)ي المكاتدنا  الرسنمية الصنادرا عنن النديوان السنل اني ال واكٌ المسي ية دا ترام ن

 "الههنندا الندويننة"ذ وننني كتادننه (ْٓ)سننالم ننني كتادننه ثهننل نجننران وأسننقرهم إلالتنندامه دندنني ا
لنم  امه دالخليرنة عمنر دنن الخ ناب الن يذ وأيضناه التند(ّٓ)ثسقٌ ورهدان دير  ور سنينام 

هن ا " :دقولنه( النسنخة الم ولنة)جنه َّلينه ينتقذ من لقب د رير  أيلينام نني كتادنه الن ي و
ذ (٧ّ) "لومه ل  الد ريم المستجل المكرم ن َّ  كتاب عمر دن الخ اب لههد ومينام اع 

كمننا أن ادننن هيننام ننني السننيرا . ينناو دنناال ترام الواجننب لننه دننين لومننه مننن النصننارىَّ اكننراه 
ضنم أسنقرهم وهنو    كر أن وند نجران كان يَّالندوية لم ينتقذ من أسقٌ نصارى نجران 

ننني  كننرو لًننزوا تننادو  عننندما أتنن  يو نننه دننن رمدننهذ  ذ وكنن ل (٧ْ) "عَننيم النصننارى"
 .(٧ٓ)سالم إلل  م مد ندي اَّصا ب أيلةذ 
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 الممالٌك ورهبان الدٌر -١
. نارتهم االضن رادا  ضند الدولنة َّلمِ سال ين الممالي  اثمان ني  الرهدانذ وعدم     

سننيمهم مننن عدننارا  تدننين مولننٌ الرهدننان هنن ا مننن الدولننة وانهكننِ هنن ا نيمننا ورد ننني مرا
لننم يتجنناوز ا نند نننيهم نيمننا لننررو االمننر اليننريٌ و نندو وولننٌ عننند االمننور "وسننال ينهاذ 
تمسكهم دههدنا الونينم والتكنامهمذ لمنا هنم علينه منن االسنتكناِ لدهندهم "ذ (ِْ) "الميرو ة

 نور سنينا منق هنون دالجدنل  الرهدنان المقيمنين دندير"ذ (ّْ) "عن اال ينة دينرهم وخينرهم
 .(٧ٕ) "مامونة منهم الد ية من دين الناِ"ذ (٧ٔ) "الم كور للدعام له و الدولة الهامرا

ٌمننَن أيَهننٌل "َّن الهدنارا  السننادقة التنني ليلن  ننني الرهدننان الًتدسن  مننن لننول القنرآن نننيهم     
ننامي اللَّ  ننٌا  هللٌا أيني ن آيي َتلًننوي ننةو يي ننةو لياٌكمي نناٌب أًمَّ َسننًجًدوني اَلٌكتي ًهننَم يي ننَوٌم اآلٌخننٌر . َيننٌل وي ن ٌدنناهلٌل واَليي ًيَمٌمًنننوي

أًوليٌكنننن ي ٌمننننَن  اٌ  وي َيننننري نننناٌرًعوني ٌننننني اَلخي ًيسي ننننٌر وي ننننٌن اَلًمَنكي ننننَوني عي َنهي يي ٌٌ وي َهًرو ننننوًَمًروني ٌدنننناَلمي يي    وي
الٌٌ يني  نَن الَّنٌ يني "ذ كما أنهم ليسوا أهنل لتنال (٧٧) "الصي ناًكًم هللاً عي َنهي يي ناٌتلًوًكَم ٌنني النٌديٌن  الَّ لينَم ًيقي

ًتَقٌسنً وا ٌَّلينَيٌهَم  ْروًهَم وي دي اٌرًكَم أيَن تي ليَم ًيَخٌرًجوًكم ٌمَن ٌديي و لن  . (٧٨) "ني هللاي ًيٌ نًب اَلًمَقٌسنٌ يني ٌَّوي
ثنهنم ليسنوا أهنل "ل  ما ًوصنروا دنه عنند  كنر أسنداب اعرناكهم منن دنن  الجزينة َّداإلضانة 
 .(ْٕ) "لتال
 

 ممالٌك ووصف حال الرهبانال -١١
هنة      لن  النوالا والننواب  نال َّوصر  المراسيم الصادرا عن سنال ين الممالين  والموجَّ

انهنم رهدنان ينيو  لنا نون "ذ (٧٩) "ضنهرام ومسناكين"رهدان الدير وما هنم علينه دنونهمذ 
 انهنم منق هنين"ذ (٨ُ) "ددير  ور سنينا نن  منق هنة ولنم يكنن دجنوار دينرهم دار وال جنار

 .(٨ِ) "ده دديرهم ومنهم عميان ومكس ين وما لهم ما يقتاتون
 

 الممالٌك وحماٌة الدٌر والرهبان ومقابرهم -١١
هننة َّلنن  نننوادهم دننون ًي رننَ للرهدننان        أوصنن  سننال ين الممالينن  ننني مراسننيمهم الموجَّ

نهل م نالدهمذ  ن منن  من"الههود وعواكند اال سنان ويكنٌ اث ى عننهم وًت رنَ  نرمتهم وًتسَّ
يتهننرض لهننم او ييننوش علننيهم وكننٌ اسننداب اال ى والضننرر عنننهم ومهنناملتهم دالمهدلننة 

     لهنننم  دنننن  الضنننرر عننننهم ويجلنننب"ذ (٨ْ) "وتكنننون  نننرمتهم م روَنننة"ذ (٨ّ) "الينننريرة
ذ (٨ٔ) "وترع  سينا ممن يجب ان ت رَ لهم الههوداالسالرة والرهدان د ور "ذ (٨ٓ) "نرها

يهاملوا داالنصاٌ ال ى ال يَلم مهنه "ذ (٨ٕ) "د اال سانان يجروا ن  امورهم عل  عواك"
ال يضنننايقوا نننن  مسننناكنهم "ذ (٨٨) "دهنننم خينننرا يستوصننن  الهننندل"ذ (٨٧) "ا ننند وال يضنننام
ذ (٩ُ) "لنند رسننمنا لهننم ان يتقنندموا د مننل جماعننة الرهدننان د ننور سننينا"ذ (٨٩) "ومسننالكهم

م مل وَنة وعيينة اسنالرهم امنورهم دهنين االهتمنا"ذ (ّّ) "ترع  ماردهم وتسهل م الدهم"
 .(ِْ) "ورهدانهم الميار اليهم مرنهة

وال يهتضنم ا ند لهنم "كما أوص  المراسنيم السنل انية دال رناَ علن  دنيههم وأدينرتهمذ     
وان ال يتهنرض لهنم "ذ (ٓٓ) "وال يًينر نن  دنيههم وديناراتهم"ذ (ِْ) "ديهة وال ينم ى دينرا
سنيم علن  نسنام الهردنان عندم رعني اثيننام أو كمنا أوجدن  المرا. (٩ٕ) "ال  دير وال ديهة

ال يسكن ا ند منن الهردنان والقهناد د نريمهم لريدنا "ال عل  مسيرا يوم من الديرذ َّالسكن  
وال يرعنوا دوادهنم لريدنا منهنا اال ... منهم اال مسنيرا ينوم وال يقنرب  رمنه الن  مسناكنهم 

 .(ّْ) "مسيرا يوم
رهدان  يف يقيمونذ ني  ور سينامذ دل ينملتهم ولم تقتصر المراسيم عل  الوصية دال    

لن  ا ند َّان ال يتهنرض  "سنالميةذإلأيضاه عنند مًنادرتهم وورودهنم منن النًنور والدلندان ا
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ال "ذ (٩ِ) "لن  راكن  مننهم وال ينادَّلن  الندالد وال يمتند االيندى دنا ى َّمنهم عند وصنولهم 
 .(٩ْ) "راميقادل صًيرهم وكديرهم دا ت"ذ (٩ّ) "يقادلهم اال د سن صنيهة

كما أمر السال ين نوادهم دمن  الهردان من التهرض للرهدان وأمالكهمذ ومن الدخول     
ال يًير "ذ (٩ٓ) "من  الهردان من التهرض لديرهم"ل  الدير د جة الصالا أو  لب زادذ َّ

ال "ذ (ٓٓ) "وال يًير ن  ديههم ودياراتهم ودساتينهم"ذ (٩ٔ) "عليهم ن  ديههم وديارهم
ا ا "ذ (ّّ) "ا د من الهردان دساتينهم وكرومها ونمارهم ومساكنهم ومسالكهم يلتمِ

وانما ... ا تجوا دالصالا دداخل الدير الجل ا ية الرهدان دالدير الم كور ال تقدل  جتهم 
يقصدون  د هم واخ  ما عندهم منن لوتهم ا ا لصد الهردان  اجة او ماكل من الدير 

 . (ِٓ)" ي لدونه من خارج داب الدير
ولنند التنندى سننال ين الممالينن  دمننولرهم هنن اذ دمننن  دخننول الهردنننان َّلنن  النندير د جننة     

الصالاذ دالخليره عمر دن الخ اب ال ي امتن  عن الصنالا داخنل كنيسنة القيامنة نني مديننة 
م لكال يض  المسلمون أيديهم علن  الكنيسنةذ نيمنا دهندذ ْٕٕالقدِ اليريٌ دهد نت ها عام 

لن ل  لنام دالصنالا دالجهنة المقادلنة للكنيسنة  يننف . ليرنة عمنر لنام دالصنالا نيهنادهلنة أن الخ
ال "ه ا دهكِ الههدا الهمرينة التني ألزمن  أهنل الكتناب .  يوجند المسجد المقام عل  اسنمه

تمننن  كناكسنننا مننن المسننلمين ان ينزلننوا ننني الليننل والنهننارذ وان نوسنن  ادوادهننا للمننارا وادننن 
 .(ْْ) "السديل
ا أصدر سال ين الممالي  مراسيم تومر د ماية لدور الرهدان وموتاهم ومالدِ كم    

ومن  من يتهرض ال  كمننيرهم وهي تردتهم الت  يدننوا دها واليتهرض ا د "موتاهمذ 
ل  مولٌ عمرو دن الهاذ ال ي َّنكان  موالرهم ألرب . (٩ٕ) "ال  موتاهم وال انوادهم

   ل ذ مسا ة من دركة ال دش لتكون جدانة أع   للمقولِذ  اكم مصر ني  ل  الو
كما أع   أيضاه للرهدان كتاب أمان لهم عل  أنرسهم وأديارهمذ وكتب لهم . (٩٧)للقد  
وال نرن  "دهكِ ما جام ني الههدا الهمريةذ . (٩٨)الوجه الد ري ( وكالة)دجراية 

سوالهم وال نجاور اصواتنا م  موتانا وال نَهر النيران ن  ي م من  رم المسلمين وال ا
ولم يوخ  أيضاه السال ين دما لاله الرقهام المتيددون ال ين رأوا ني لدور . (ْْ) "موتاهم

ذ وعملوا عل  التيدد ني التهامل م  النصارى (٩٩)أهل الكتاب م ل ع اب ويضب 
 . وعدم ا ترام موتاهم

لن  عهنود م مند َّن ما ورد من أ كام سادقة ني مراسيم سال ين الممالين  هني ألنرب َّ    
سننالم وخلراكننه ولننوادوذ والتنني أوصنن   سننناه دالنصننارى ورهدننانهمذ وال رنناَ علنن  إلندنني ا

مساكنهم ومسالكهم ومن  اث ى عنهمذ وتومينهم عل   ياتهم وكناكسنهمذ وأن ًيهناملوا  سنناه 
ولنجننران و ايننيتها ": سننالم لنصننارى نجننرانإلنقنند كتننب م منند ندنني ا. وًيقننادلوا دنناال ترام

ال يًير ما كانوا عليه وال يًير  م منن  قنولهم ...  و مة م مد الند  رسول هللا جوار هللا
كما كتنب أيضناه لرهدنان . (ْٓ) "وامنلتهم وال يرتن اسقٌ من اسقريته وال راهب من رهدنته

وان ا تم  دراهب او ساي  ني جدل او واد او مًنارا "دير  ور سينام ني الههدا الندويةذ 
و رمل او ردنه او ديهه نانا اكون من وراكهنم  ادنا عننهم منن كنل عندا او عمران او سهل ا

وال يًير اسقٌ منن ... لهم دنرس  واعوان  واهل ملت  واتداع  النهم رعيت  واهل  مت  
وك ل  كتنب الخليرنة عمنر دنن . (ّٓ) "اسقريته وال راهب من رهدنيته وال ساي  من سيا ته

ه ا ما ع   عدد هللا عمر امير المممنين اهنل ": (النسخة المختصرا)الخ اب ثهل أيليام 
كمنا كتنب . (ُُِ) "اع اهم اماننا النرسنهم وامنوالهم وكنايسنهم وصنلدانهم. مانايليام من اال

هن ا منا اع ناو عمنرو دنن ": سنالمية عمنرو دنن الهناذ ثهنل مصنرإلأيضاه لاكد الجيوش ا
. (ُِِ) "سنهم وصنلدهمالهاذ اهل مصنر منن االمنان علن  انرسنهم وملنتهم وامنوالهم وكناك
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ودهن ا أخن  سنال ين الممالين  دمننا جنام نني هن و الههنود المونننوم دهناذ ولنم يوخن وا دالههنندا 
 .الهمرية التي هي م ل جدل

 

 الممالٌك والرهبان وناظر المسجد -١٢
عمل سنال ين الممالين  علن  ال رناَ علن  الهواكند الجارينة دخصنوذ المسنجد الوالن      

وان ال ييار  يواليم .  ضرا الدوج يواليم االسقٌ ددير  ور سيناان يستمر "داخل الدير 
الم كور ا د ن  التكلم عن الدير الم كور وأولانه  مالعل  ما ديندو منن المراسنيم الينريرة 

عل  ما ديدو من الوَاكٌ دالجام  دنداخل دينر  نور سنينا ... واستمرار اليي  الصال  ... 
مامنه ويينر  لن  عمنال منا ديندو منن الوالينة الينرعية والمسجد الكاكن دالجدنل منن دوادنة وا

الصادرا من مجلِ ال كم الهزيز الكنان  الدلقين  اليانه  لاض  القضاا دالديار المصرية 
ودجنوار الندير المن كور مسنجد عنامر دنه منم ن "ذ (ٕٓ) "وساكر الممال  اليريرة االسالمية
وان ... مننن التيننويش علنننيهم ويمننن  الهردننان ( الرهدنننان)ينن ب عننن الننناهين المنن كورين 
انهنم ال ي لهنون الندير وال ييوينون علنيهم ( الهردنان)علنيهم ... مراسيمنا اليريرة درز  

وا ضر مرسوما يريرا اننه يكنون ... نلما صهب  ل  عل  الهردان لام يخذ ( الرهدان)
 ناَر عل  الجام  الم كور لاصدا د ل  ان ي ل  ني  جة  ل  هو وعردانه النيهم ويينوش

ان "ذ (٨ُ) "ولم يكن دالمسجد الميار اليه جماعة مسلمين ي تاجون للنَر علنيهم... عليهم 
يجرى يواليم االسنقٌ ورنالنه النصنارى دالندير الكناكن د نور سنينا نن  الامنة منم ن وا ند 
دالمسننجد المجنناور للنندير المنن كور علنن  مننا جننر  عننادتهم ومننن  مننن يتهننرض الننيهم دًيننر 

يكرنو المسنجد المينار الينه ( الرهدنان)الناهون المن كورون " ذ وعل (ُِّ) " ريم يريه 
والخادم دالممن ومرتب للولنود وموننة المنم ن وكسنوته وكلمنا ننتج منم ن يمنو  او يينرو 

 .(٨ُ) "يقيم الناهين الم كورين ييرو
أوجد  ه و المراسنيم سادقةه عمليةه لنم تنرد منن لدنلذ وهني أننه نني  النة وجنود مسنجد     

راضني دينر ننال  اجنة لوجنود نناَر مسنلم علينه للنَنر نني أمنور المسنلمين داخل  ندود أ
. ال ين ال وجود لهم أصاله داخل ه و اثراضيذ  يف َّنه يقيم نيهنا رهدنان مسني يون نقن  
دل يكري أن يكون للمسجد مم ن يتول  االهتمام دومور المسجدذ كما أن علينه منن  الهردنان 

لامننة مننم ن َّالمراسننيم لننركيِ النندير ال ننم ننني كمننا أع نن  . مننن التيننويش علنن  الرهدننان
للمسننجد المنن كورذ ومنهنن  الهردننان مننن التهننرض لننه وللرهدننان دخصننوذ هنن ا اثمننرذ  

 .وأوجد  عل  الرهدان أن يتولوا أمور مهيية مم ن المسجد
ولنند أسننند سننال ين الممالينن   كمهننم السننادم َّلنن  الهواكنند الجاريننةذ وهنن ا ًيَهننر أن     

  هم منننن الملنننو  وال كنننام الننن ين لدلنننوا دهنننا أنهنننم لمسنننوا نننني الرهدنننان المماليننن  ومنننن سننندق
ذ وأنهم ال يضنمرون الينر وال يتمننون السنوم (٧٩)ذ واثمان وعدم الخيانة (ْْ)االستكناِ 
دهكنِ دهنض الرقهنام الن ين رأوا نني . (ّْ)ذ والن ي أكندو  كنم القنرآن ننيهم (ّٔ)للمسلمين 
اوتهم وخيانتهم وتمنيهم السنوم لهنمذ ومهناداا هللا يش أهل ال مة للمسلمين وعد": النصارى

 . (ُِْ) "تهال  لمن أعزهم أو أوالهم أو والهم أمور المسلمين
ن كان ني الدداية لد لام ددناكه رهدان الندير َّن وجود الجام  دداخل دير  ور سينامذ وَّ    

يمنا دهندذ رمنزاه للتهنايش ال أننه أصند ذ نَّذ (ُِٓ)توميناه ل ماية الدير من التدمير وأماناه لهم 
سالمية اللتين تكرمان تل  الدقهة المقدسةذ  ينف يقنوم إلالمتسام  دين الديانتين المسي ية وا

الننديرذ مننن دون أن يرننرض مهتنقننو أي مننن الننديانتين يننراكههم الخاصننة دهننم علنن  مهتنقنني 
نني مصننر خاصنة أن أينناه منن أتدناع الننديانتين . الندين اآلخنر والنن ين ال يممننون دن ل  النندين
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ن اختلرنوا نني الدياننة التني يهتنقونهنا ويممننون َّكليهما من أصل وا د وأدنام جنِ وا د و
 . دها
 

 الممالٌك والرهبان والحجاج -١٣
عكسنن  المراسننيم مننا أَهننرو الرهدننان مننن مننودا ور مننة تجنناو ال جنناج المسننلمين عننند     

المسننلمين وييننر ليهنناذ وكنن ل  تجنناو زوار جدننل  ننور سننينام مننن َّسننررهم مننن ال جنناز و
   رهدننان ديننر سننينا منق هننون ننن  المكننان المنن كور لمصننال  ال جنناج وييننرهم "المسننلمينذ 

وساكر   يد لون القرى لكل داد و اضر وزاكر "ذ (ُِٔ) "عند عودتهم من ال جاز اليريٌ
ذ (٧ُِ) "السالم والزوار لجدل موس  عليه "ذ (ُِٕ) "وزوار جدل ال ور من المسلمين... 

  والنننزوار منننن ... دالجدنننل المننن كور لخدمنننة ال جننناج الننن  ديننن  هللا ال نننرام  منق هنننون"
وننن  هنن و السنننة جهننزوا مننونتهم وزاد ال جنناج الننواردين مننن ال جنناز "ذ (٨ُِ) "المسننلمين
 .(٩ُِ) "اليريٌ

 

 الممالٌك وزوار الدٌر ومستخدموه وعالحوه -١٤
تخدميهذ وأمننر  دهنندم يننمل  مراسننيم سننال ين الممالينن  التوصننية دننزوار النندير ومسنن    

ان يستوصننن  داالسنننالرة والرهدنننان المقيمنننين د نننور سنننينا وجمننناعتهم "التهنننرض لهنننمذ 
ذ (ِِِ) "ان يينند مننن نننوادهم ومسننتخدميهم ومتصننرنيهم ننن  مننورهم"ذ (ُِِ) "ولصننادهم

ذ (ِِّ) "يمن  التهرض للرهدان والنصارى المقيمين ددندر ال نور الجنل تهلقنا  الرهدنان"
       دسننننا ل )ان  يننننتكلم لهننننم علنننن  متهلقنننناتهم ودهننننض المتهلقننننا  ا  لهننننم يخصننننا نصننننر"

 . (ِِْ) "(ال ور
لنيهم َّكما يمل  أوامرهم عدم التهرض لرال ي الدير أو مضايقتهمذ ومن  من يتهرض     

ال يمننن  نال ننوهم ولقننا وهم مننن "لنن  أراضنني النندير ونخيلننهذ َّدقصنند منننههم مننن النن هاب 
ال ي النب "ذ وك ل  عندم م نالدتهم دخنراج علن   يننهمذ (ِِٓ) "الهدور لنخلهم مت  ارادوا

نجام  أ كنام المراسنيم م ادقنةه لف كنام . (ُٓ) "نال وهم عل   ينهم د  ا المرج دق يهه
سالمية التي تمن  أخ  الجزية من الرال ين والمنزارعين الن ين ال يقناتلونذ ثنهنم إلالرقهية ا

 .(ِِٔ)أيده دالييو  والرهدان 
 

 وأوقاف الدٌرالممالٌك  -١٥
عمننل سننال ين الدولننة المملوكيننة علنن   مايننة أولنناٌ النندير ننني سنناكر أن ننام السننل نةذ     

ياها ددون وجه َّنصدر  المراسيم التي ت مي أولاٌ الدير من المهتدين عليها والمستًلين 
يساعدوا ن  اولانهم وا داسهم "يرعي وتمكد  قوم رهدان الدير وملكيتهم لها من  القديمذ 

ال يًينننر علنننيهم نننن  دسننناتينهم ونخلهنننم وكنننرومهم ونمنننارهم "ذ (ِِٕ) "يننن  متهلقننناتهموجم
ال يلزمنوا دمنا "ذ (٧ِِ) "وزروعهم واراضيهم وجمي  ما هو منسوب النيهم ومولنٌ علنيهم

منن  مننن يتهنرض لهننم او ييننوش "ذ (٨ِِ) "لنم تجننرى دنه عنناداتهم منن مقاسننمة وال ييرهننا
ال يلزمنوا د كنر علن  الدسناتين التن  "ذ (٩ِِ) "ومساعدتهم عل  خالذ  قولهم... عليهم 
ولنم يكنن علن  "ذ (ِِّ) "لهم اولاٌ مستقرا دايديهم منن تقنادم السننين"ذ (ُِّ) "ن  ال ور

ومرسنومنا دمننن  منن يتهننرض "ذ (ِّّ) "ولنٌ الندير المنن كور لسنم ننن  الزيتنون وال ييننرو
جنرا علن  منا جنر  دنه ويقاولهم علن  اال... اليهم ن  اماكنهم او يسكن نيها دًير رضاهم 

ومرسنومنا ... ولهم ا واش و واصل ددندر ال ور "ذ (ِّْ) "الهواكد عل  الوجه اليرع 
        نننننن  ال واصنننننل( الرهدنننننان)ان يتقننننندموا دمنننننن  منننننن يتهنننننرض النننننيهم ( الننننننواب)لهنننننم 
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وال يهمد ال  اماكنهم واراضيهم دا نداف ين م لنم يجنر لهنم دنه عنادا "ذ (ِّٓ) "واال واش
 .(ّّ) "سالرة
كما صدل  المراسيم عل  أن ركيِ الدير هو المسمول الو يد عن الدير وأولاننه وكنل     

نوض  ان القِ مكارى ركيِ دير "متهلقاته وهو ال ي له  م التصرٌ ني أولاٌ الديرذ 
 ضرا القديِ الد رير  المولر القِ مكارى "ذ (ٕٔ) " ور سينا ناَر عل  اولاٌ الدير

رنن  ... دف عنن اولناٌ الرهدنان المقيمنين والمتنرددين الن  سنينا ن  وَيرتنه النَنر والت ن
واض  اليد عل  المكان الم كور وتسليمه للناَر المن كور وتمكيننه منن ايجنار  لن  المكنان 

وال "ذ (ِّٔ) "الوالنٌ هما نضل من ري   ل  يصرٌ عل   كنملمن يريب ن  ايجارو وم
 .(ٕٓ) "ولانهييار  يواليم ا د ن  التكلم عن الدير الم كور وا

وهك ا تدخل  الدولة المملوكينة لل رناَ علن   قنوم وممتلكنا  يينر المسنلمين نني دار     
نهنا تندخل  لل رناَ َّدنل . سالمذ وعمل  عل  استخالصها من مسنتًليها يينر الينرعيينإلا

كما اعترنوا دون ركنيِ دينر  نور سنينام لنه . عل  يرو  والٌ الولٌ من يير المسلمين
يننراٌ علنن  أولنناٌ النندير وَّدارا يننمونهذ تمامنناه ك ننم الد ريننر  ننني و نندو ال ننم ننني اإل

 . ذ كما تقر د ل  القوانين الكناكسية(ِّٕ)يراٌ عل  رعيته إلا
الولنٌ ال يصن  "مما سدم نجد أن الممالي  لم يوخ وا دما جنام عنند دهنض الرقهنام دنون     

    ن نيهننا ينننهار مننن كنننانر وال مسننلم علننن  كناكسننهم ودنننيههم ومواضنن  كرنننرهم التنني يقيمنننو
سنالم التني  انَن  علن  كنناكِ ودين  إللن  عهنود صندر اَّدل كنانوا ألنرب . (٧ِّ) "الكرر

 سنننالم لنصنننارى نجنننران إلوأراضننني يينننر النصنننارىذ كمنننا جنننام نننني كتننناب م مننند ندننني ا
ولنجران و اييتها جوار هللا و مة م مد الند  ورسول هللا عل  انرسهم وملنتهم وارضنهم "

وأيضناه نني كتادنه لرهدنان دينر . (ْٓ) "ت   اينديهم منن للينل او كنينرعل  ما ... واموالهم 
وال يهدم دي  من ديو  كنايسهم ودنيههم وال يندخل ينل نن  "ذ (الههدا الندوية) ور سينام 

ويهناونوا علن  مرمنة دنيههم وصنوامههم ويكنون  لن  ... دنام مسنجد وال مننازل المسنلمين 
وك ل  ما كتده الخليرة عمر دن الخ اب ثهل . (ّٓ) "مهونة لهم عل  دينهم ونهالهم دالههد

هنن ا مننا اع نن  عدنند هللا عمننر اميننر المننممنين اهننل ايليننام مننن "( النسننخة المختصننرا)أيليننام 
اننه ال تسنكن كنايسنهم وال ... اع اهم امانا النرسهم واموالهم وكنايسنهم وصنلدانهم . االمان

ال ين م منن امنوالهم وال يكرهنون وال من صليدهم و. تهدم وال ينتقذ منها وال من  يزها
كما كانوا ألرب َّل  مولنٌ عمنرو دنن الهناذ الن ي نني أنننام واليتننه . (ُُِ)" عل  دينهم

 . (٨ِّ)كان  اثراضي المولونة عل  الكناكِ تهر  من الخراج 
 

 الممالٌك والدٌر والجمارك -١٦
الجمنار  وكن ل   أصدر سال ين الممالي  مراسيماه تهري صادرا  وواردا  الدير من    

... ال يتهننرض النن  مننا يصننلهم مننن ننن ور "كننل مننا هننو عليننه يننارته أو عالمتننه أو اسننمهذ 
ان الرهدنان لهنم عنادا "ذ (٩ِّ) "وجمي  ما يصل اليهم من اولانهم من الد نر الملن  ويينرو

ان يسننام وا دمننا يجننب مننن ال قننوم الديوانيننة علنن  االصننناٌ الواصننلة الننيهم مننن النًننور 
ال ... دمنننا مههنننم منننن االصنننناٌ ( عنننندما يسنننانروا)"ذ (ُِْ) "الد اليننناميةالمصنننرية والننند
وي تنرم "ذ (ِّْ) "اعرام الرهدان من المًنارم والكلنٌ والموجدنا "ذ (ِِْ) "يهارضوا نيه

منها ما عليه ويمهم ويمله نهتهم واسمهم ال كنم نن   لن  جميهنه صنادرا او واردا ولنانال 
 .(٩ّ) "عن م لهم وعاكدا

من  منن يتهنرض "ل  أيام الخلرام الرايدينذ َّعراما  إلال ين الممالي  ه و اوأرج  س    
اليهم او يكلرهم عل  منا يصنل منن ولرهنم او يينوش علنيهم  منال علن   كنم منا ديندهم منن 
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المراسيم اليريرة الياهدا داعراكهم من المًارم والكلٌ والموجدا  عل  ما يصل منن رين  
لنم يكنن علن  اولنانهم ا كنار وال مًنارم "ذ (ِْْ)  "ةولرهم عند سررهم من نًر االسنكندري
 .(ِْٓ) "من ايام الخلرام الرايدين والملو  السالرة

لن  منا جنام َّعراما  للدير من الجمار  هو ألرب ََّّن ما جام ني مراسيم الممالي  من     
ولنجنران و اينيتها جنوار هللا و منة الندن  "سالم لنصارى نجرانذ إلني كتاب م مد ندي ا

    علنن ... ل هللا علنن  انرسننهم وملننتهم وارضننهم وامننوالهم وينناكدهم وينناهدهم وعيننرهم رسننو
مننا ت نن  ايننديهم مننن لليننل او كنيننر لننيِ علننيهم رهننم وال دم جاهليننه وال ي يننرون وال 

واننا اعنزل عننهم اال ى نن  "وأيضاه ألرب َّل  ما جام ني الههدا الندويةذ . (ْٓ) "يهيرون
ن القيام دالخراج اال ما  اد  دنه نروسنهم ولنيِ علنيهم جدنر الممن الت  ي مل اهل الههد م
وال ي منل علن  الرهدنان واالسنالرة وال منن يتهدند جزينة ... وال اكراو عل  ي م من  لن  

لن  أهنل َّوك ل  ألرب َّل  ما جنام نني عهند الخليرنة عمنر دنن الخ ناب . (ّٓ) "وال يرامة
ندن  الكنريم ال دينب المرسنل منن هللا النهم اع وا منن  ضنرا ال"ذ (النسخة الم ولة)أيليام 

ك ل  ن ن المنممنون . تهال  ويرنوا دختم يدو الكريمة وامرنا دالنَر اليهم واالمان عليهم 
ن سن اليهم اكراما لمن ا سن النيهم ويكنون مهاننا منن الجزينة والًرنر والمواجنب مسنلمين 

 . (٧ٔ) "من كانة الدالد ني الدر والد ر
 

 ور سٌناء والرهبانٌا  األخرىالممالٌك ورهبان ط -١٧
َّن م تننوى مهَننم مراسننيم سننال ين الممالينن  الموجننودا ننني ديننر  ننور سننينام يخننتذ     

َّعرناما  الندير ورهداننه منن بدالدير وأولانه وأمن رهدانه ني من قة  نور سنينامذ وأيضناه 
َّال أن دهنننض هننن و . المًننارم داخنننل الق نننر المصننري ونًنننورو والننندالد اليننامية ونًورهنننا

عرناما  للرهدانينا  اثخنرى عنند دخنولهم وخنروجهم منن النًنور َّراسيم ينمل  أيضناه الم
ان جماعة الرهدان ددير  ور سينا ويينرهم منن الرهدنان "سالمية لزيارا دي  المقدِذ إلا

والرهدنا  الملكيين والهالدة ان جر  الهادا ان ال يلزموا الرهدان النصارى والنصرانيا  
وجب وال دخررا وال دَلنم عنند دخنولهم ليامنة القندِ الينريٌ اسنوا واليهالدة والملكيين دم

رهدننان الكننرج وال دننوش وال عننند دخننولهم النن  مينننام يانننا وال عننند خننروجهم مننن يانننا 
المنن كورا وال مننن مدينننة يننزا وال ننن  رملننة لنند الننواردين مننن الرهدننان والرهدنننا  مننن 

ِ وال ي ندف علنيهم  ادننا ومنن  الم كورين ني الدر والد ر وكل نا ية لزيارا دين  المقند
  ومسننام ة الرهدننان والرهدانننا  مننن  اكرننة الننروم . كننل مننن يتهننرض الننيهم دسنندب  لنن 

 لننيِ علننيهم جدننر او اكننراو علنن  "و لنن  علنن  مننا جننام ننني الههنندا الندويننة . (ِْٔ) "والقنند 
 .(ّٓ) "وال ي مل عل  الرهدان واالسالرة وال من يتهدد جزية وال يرامة... ي م 
 

 مصادر أحكام المراسٌم -١١
نني نهايننة كننل مرسننوم مننن المراسننيم ودهنند اثوامننر السننل انيةذ ًتنن كر عدننارا تيننير َّلنن      

 المصننادر التنني اسننندوا َّليهننا ننني أ كننامهم الننواردا ننني مراسننيمهمذ دنننام علنن  الههنند النن ي 
ندو الخلرنام الرايندون آخنر  وألندم تلن  المراسنيم مرسنوم. أخ وا من م مد ندني لاسنالم وأيَّ

= م ُِِٕ:٧ِِِ)الخلرنننننام الرنننننا ميين اإلمنننننام الهاضننننند لننننندين هللا أدننننني م مدعدننننندهللا 
ذ ال ي ييير َّل  مرسوم أخ و الرهدان من أيام ال اكميةذ أي ال اكم دومر هللا (هٕٔٔ:٧ٕٔ

ذ وعلينننه جنننرى جميننن  السنننال ين المسنننلمين الننن ين أتنننوا (ه٨ْٕ:ِِٓ= م ٩٩ٕ:ُِِّ)
         الينننريرة السنننل انية المسنننتمرا الهمنننل دهنننا الننن  اخنننر منننا تينننهد دنننه التواليننن  ". دهننندهما
عل  جارى عادتهم "ذ (ِْٓ) "من  م الدتهم دضراكب من  الخلرام الرايدين"ذ (ِْٕ) "ول 
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 مال ن   ل  عل  ما ديدهم من المردها  اليريرة والمرد  الينريٌ االينرن  والمردهنا  
لرنام الرايندين والملنو  السنالرة دمقتضن  منن اينام الخ"ذ (٧ِْ) "اليريرة الياهدا لهم دن ل 

ي منل االسنقٌ الجلينل المكنرم المدجنل  كنم الهواكند المسنتمرا "ذ (٩ُِ) "السجال  المخلندا
ذ (٩ٕ) "اال كام والقواعد ال تم وا رسومها االيام وال موسنومها االلنالمذ ولتجندد كلمنا دلن 

عهندا  ندوينة وسنجال  عل  جارى عادتهم المستمرا ال كم وان ديدهم مردها  ينريرة و"
عل  ما ديدهم من المرد  اليريٌ االيرن  والمردهنا  "ذ (٨ِْ) "خليراتية ياهدا لهم د ل 
 .(٩ِْ) "اليريرة والسالرة

ال ين أصدروا ه و المراسيم التي تخنذ دينر  "نيامإلديوان ا"وه ا يدل عل  أن ًكتَّاب     
الدير ورهدانه من عهنود وسنجال   ور سينامذ داسم السل انذ كانوا عل  مهرنة دما لدى 

لن  م مند ندني َّل  الملو  السادقين وَّلن  الخلرنام الرايندين و تن  َّوأ كام ومراسيم تهود 
كما كانوا عل  مهرنة دالهادا  القديمنة الجارينة  تن  ينومهم والتني أصند   منن . سالمإلا

لم دها والمقدولة من الجمي  م ني أ كامهنا أدهند له ا كان  مراسيمه. اثمور المهرونة والًمسَّ
ليهنا نني َّذ التني أينير "الههدا الندوينة"ل  َّوألرب ما تكون  "الههدا الهمرية"ما تكون عن 

لن ل ذ ألصنر  رينم للدا نف . دهض المراسيمذ ريم اليكو  التي أنير   ول ه و الههندا
عن الم توى ال قولي لمراسيم الممالي  الخاصة ددير  ور سينام ومصدرها هو اال نالع 

التي تهتدنر الجامهنة لمهَنم أ كنام هن و المراسنيمذ دًنض النَنر عنن  "الههدا الندوية" عل 
 .سالم من عدمهإلل  م مد ندي اَّص ة نسدتها 

 

 مرسومان متمٌزان -١١
يوجد ضمن مجموعة المراسيم المملوكية الخاصنة دندير  نور سنينام مرسنومان تمينزا     

ر  أ نندهما تصعننن دننالي المراسننيم اثخننرىذ دننون  جملننة داللًننة اليونانيننة واآلخننر مق نن  دَّ
نينام كنانوا علن  مهرننة إلوه ا ًيَهنر وجنود نكنة منن منوَري دينوان ا. (ُِٓ)دنرِ اللًة 

اإلمدرا وريننة الديزن يننة والنندول اثوروديننة )دلًننا  النندول اثجنديننة التنني يكتدننون َّليهننا 
ن المنوَرين لند وه و الركة من. ذ أو جماعا  يير عردية من الهاملين ني السل نة(وال دية

داري للدولننة إليكونننوا مننن نصننارى أهننل النندالد أو المسننالمة النن ين يهملننون ننني الجهنناز ا
 .المملوكة
هين      لنن  كننل مننن اثميننر َّكمننا أن اسننتخدام اللًننة اليونانيننة ننني هنن ين المرسننومين المننوجَّ

يونانينةذ داللًنة الل  أن ه ين اثميرين ملمنان َّدرهان الدين واثمير  ومان دايذ لد ييير 
المنندن ننني السننل نة النن ين كاننن  الهلينيننةذ أي النقانننة اليونانيننةذ منتيننرا  منننل مهَننم سننكان

 .دينهم
 

 وجود المراسٌم عً الدٌر -٢١
هنة      لنيهمذ دتسنليم هن و َّني دهض المراسيم ًي لنب دينكل صنري  منن المسنمولينذ الموجَّ

ويخلنند دايننديهم "ورا نيهننا ذ  المراسننيم لرهدننان ديننر  ننور سننينام دهنند تنرينن  اثوامننر المنن ك
ذ (٩ْ) "دهنند الهمننل دننه( الرهدننان)رسننم ان يسننتقر دايننديهم "ذ (٩ُِ) "للهمننل دننه( الرهدننان)
مرسننوم يننريٌ دايننديهم "ذ (ِِٓ) "(الرهدننان)وضنن  هنن ا المرسننوم اليننريٌ مننن ايننديهم "
 الن  اخنرعل  عنادتهم اليناهد دهنا النديوان المهمنور المسنتمر  كمهنا "ذ (ِّٓ) "(الرهدان)

جماعننة "ذ (ِْٓ) "ولنن  وعلنن  التولينن  اليننريٌ السننل ان  النن ى دايننديهم النادنن   كمننه
الرهدان د ور سينا ونقهم هللا تهال  عل   كم التولي  السل ان  ال ى دايديهم مننا المسنتمر 

 .(ِٓٓ) "واستمرار المرسوم اليريٌ ديدهم والهمل ده"ذ (٩ُ) "ال كم
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مراسنيمهم َّلن  أن أوامنرهم دتسنليم هن و المراسنيم وكان سال ين الممالي  يييرون ني     
لن  جناري عنادا منن سندقهم منن سنال ين وملنو  َّنمنا تهنود ََّّل  رهدان دير  نور سنينام 

ان دايديهم مردها  ومراسيم يريرة منن السنهيد الينهيد االينرٌ لايتدناى ويينرو "و كامذ 
وان داينديهم مردهنا ...  داينديهم مردهنا ينريرا اينرنيا لايتدناى"ذ (ِٔٓ) "من الملو  السنالرة
وداينديهم مراسنيم ينريرة "ذ (ِٕٓ) "ومرسنومان ينريران يورينان... يريرا ايرنيا يوريا 

وان دينندهم عهنندا  وسننجال  "ذ (٧ِٓ) "مننن الملننو  السننالرة مننن النندول اليننريرة السننالرة
علن   كنم المراسنيم الينريرة التن  داينديهم "ذ (٨ِٓ) "ومردها  يريرة والمراسيم  اليريرة

 .(ُِٔ) "وه ا عل  ما ديدهم من مراسيم سادقة"ذ (٩ِٓ) "لمستمراا
هننة نقنن       لنن  َّوثن هنن و المراسننيم الخاصننة دنندير  ننور سننينام ورهدانننه لننم تكننن موجَّ

   دننندر ال ننورذ ننناران اليننرليةذ أيلننةذ )المسننمولين ننني من قننة  ننور سننينام  يننف النندير 
مسننمولين نننني سنناكر الننندالد لننن  الَّذ دنننل أيضنناه (ِِٔ)( القلننزمذ وسننا ل ال نننور ومق هيننه

سنكندريةذ إلالقناهراذ الوجنه الد نريذ دنوالمذ ا)نني النديار المصنرية ونًورهنا  سالميةإلا
القنندِذ ياننناذ الكننر ذ الرملننةذ )ذ وننني النندالد اليننامية ونًورهننا (ِّٔ)( دميننا ذ والدننرلِ

 .(ِْٔ)( ل ياذ  لبذ الال ليةذ ديرو ذ  رادلِذ صيداذ ويزا
لنن  َّيجننب علنن  الرهدننان تقننديم المرسننوم السننل اني الصننادر ننني  قهننم دالتنناليذ كننان     

سالمية وعند إلالمسمولين الم كورين ني تل  المنا مذ وك ل  عند تنقلهم ني ساكر الدالد ا
وه ا يتوجب ا تراَهم دتل  المراسيم المه اا لهم ال الع . دخولهم وخروجهم من نًورها

عليها وتنري  ما ورد نيها من تنوجيها  وأوامرذ  المسمولين ني كل ه و المنا م من الدالد
ي مننل رهدننان  ننور سننينا علنن   كننم "واعتمنناد مننا جننام نيهننا مننن أ كننام تخننذ الرهدننانذ 

ومرسنومنا ... مردن  ينريٌ ( الرهدنان)وكتنب لهنم "ذ (ّٔ) "التوالي  الكريمة الت  داينديهم
      لينننه واعتمننناد الكنننل والنننٌ علينننه ان يتقننندموا دنننالولوٌ علننن  المردننن  الينننريٌ المينننار 

كنل "ذ (ِٔٔ) "نليهتمد هن ا التولين  الينريٌ كنل والنٌ علينه ونناَر الينه"ذ (ِٓٔ) " كمه
 ذ(ِٕٔ) "والٌ عل  ه ا المرسوم الينريٌ والنناَر  الينه ومنن دلًنه مهنناو وعنرض علينه

ان يجنروا علن  عنادتهم "ذ (٧ِٔ) "الن  كنل والنٌ علينهان يس ر ه ا المرسنوم الينريٌ "
ل  نًور االسالم و لب والقندِ وسناكر الندالد االسنالمية َّلرعاية عند سررهم القديمة من ا

 . (٨ِٔ) "نليهلم  ل  كل والٌ عليه... 
مما سدم ًيستدل َّل  أن وجود ه و المراسيم السل انية المملوكينة وييرهنا منن مراسنيم     

هنة  لدى الرهدان ني ديروأ كام ونرمانا   ن نني سناكر لن  المسنموليَّ ور سينامذ والموجَّ
نما هو دنامه عل  أوامر السال ين ال ين أصدروها ودننامه علن  َّسالمية ونًورهاذ إلالدالد ا

 . اجة الرهدان
 

 مراسٌم ال تخص الدٌر -٢١
ني مجموعة مراسيم سنال ين الممالين  الم روَنة نني دينر  نور سنينامذ والتني يدلنى      
تذ دننومور النندير ورهدانننه أو مرسننوماهذ يوجنند منهننا أردهننة مراسننيم ال تخنن "٧ّ"عننددها 

 . زوارو ونال يه
مقنيم دنال ور ... المملنو  سنالمة الينودك  "ذ يتهلنم دينخذ مملنوكي المرسوم األول    

 .(٩ِٔ) "لسالمة اليودك  مرسوم داعرام نخيله من المًارم ...وله نخيل دال ور 
لن  َّو موجنه وهن( كسنوا الكهدنة الينريرة)ذ يختذ دالم مل اليريٌ والمرسوم الثانً    

االميرى الكديرى السير  اص مر امينر ركنب الم منل "الناَر والياد دال ور يهلمهما أن 
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من  من السرر د ل  ووسنقه وان سندب منهنه منن  لن  هنو وكينل الناكنب دجندو ... اليريٌ 
 . (ُِٕ) "ان ال يهام الساعة الوا دا... و صل من  ل  الضرر ومرسومنا 

... االميننرين الكديننرين " دجماعننة مننن  واكننٌ التركمننانذ يخننتذ والمرسييوم الثالييث    
امر التركمان الجارى ن  ديوان ... يتضمن اعالمهما ... الناكب دمصياٌ والناكب دييزر 

 خيرتنا اليريرة ال رادلسية ولد اتصل دمسامهنا اليريرة ان جماعة من  واكٌ التركمنان 
ورسمنا ان يتقدم كل والٌ عليه منن .. .اليورية والقنقية والدايندورية نز وا من او انهم 
 . (ِِٕ) "ل  او انهمَّالمجلسين داعادا من نز  من التركمان الم كورين 

لن   نرادلِذ َّذ يختذ أيضاه د اكرنة التركمنان القنقينة الن ين نز نوا والمرسوم الرابع    
كمنا . نل  أو انهم من  واكٌ التركمنان واثكنراد والهردناَّويومر دإعادا ال ين لم يهودوا 

ييير َّل   دوف نتننة دنين  اكرنة التركمنان أد  َّلن  لتنل ينخذ مننهمذ وينومر دنون يندن  
كما يتكلم عن جماعنة منن نال ني لرينة عنود جدنل . ل  دار الهدلَّالقاتل الدية وأن ي ضر 

ل  دار َّمن مناصٌ  صن اثكراد نز وا عنها وسكنوا دمهاملة  مااذ ويومر دإ ضارهم 
 . (ِّٕ)الهدل 
ل  َّ  الريم من أن ه و المراسيم ال تختذ دومور الديرذ والمجهول كيرية وصولها عل    

 .ال أن ه ا ال يقلل من أهميتها ني كونها أصليةَّالدير ووجودها دويدي الرهدانذ 
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 الدالال  الُمسَتخلَصة من المراسٌم عن الحالة اليامة عً الدولة المملوكٌة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ل  دير  ور سنينامذ نجند َّدالتدليم ني الك ة سال ين الممالي  ال ين أصدروا مراسيم     
أنهم عيرون سل انذ عيرا سنال ين منن كنل أسنرا منن اثسنرتين المملنوكيتينذ الد رينة 

هو نمانية عينر مرسنوماه  السالطٌن البحرٌونوأن عدد المراسيم التي أصدرها . والدرجية
م ٨ِّْ تنن  عننام ( ه٨ٕٔ)م ٩ِّٔو لنن  خننالل ماكننة وخمسننة عيننر عامنناهذ مننن عننام 

أردهننة وخمسننين مرسننوماه  السييالطٌن البرجٌييونذ وعنندد المراسننيم التنني أصنندرها (ه٧٨ٓ)
م ِِٕٔ تن  عنام (  ه٧٨ٓ)م ٨ِّْخالل نتنرا ماكنة ونمانينة وعينرين عامناهذ منن عنام 

 (.ه٩ّّ)
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 وتارٌخ صدورها وبٌن أوضاع السلطنة اليالقة بٌن عدد المراسٌم –أ
 

لن  نتنرتين زمنيتنين َّدالتدليم دين عدد المراسيم ودين زمن صدورهاذ نجند أنهنا تنقسنم     
        ذ منننن األوليييى الفتييير . منننن جهنننة متوسننن  عننندد المراسنننيم الصنننادرا نننني كنننل نتنننرا منهمنننا

مرسنوم و ل  منن تناري  صندور أول (. ه٨ْٕ)م ٩ِٔٓ ت  عام ( ه٨ٕٔ)م ٩ِّٔعام 
يننالذ وهنو َّوهو للسل ان ل زذ  ت  تاري  صدور المرسنوم السناد  والهينرين للسنل ان 
نخنالل . السل ان الخامِ عير ني الترتينب دنين السنال ين الن ين أصندروا مراسنيم للندير

ل  ماكتي عاماه نجد أن خمسة عير سل اناه أصدروا َّه و الرترا الزمنية اثول  والتي تمتد 
وماهذ دمهنندل متوسنن  مرسننوم وا نند كننل نمننان سنننوا ذ وهنن ا ًيَهننر سنندهة وعيننرين مرسنن

وأ نول مندا زمنينة . ال ول النسدي لمهدل الرترا  الزمنية دين صندور كنل مرسنوم وآخنر
دين صندور مرسنومين متتناليين نني الرتنرا اثولن  هني خمسنة وأردهنون عامناهذ وهني منن 

 ان اليني  الم منودي وهنو للسنله   ٨ِٔنني عنام ( ٩ٓ) ّٓتاري  صدور المرسوم رلم 
للسننل ان  ه ٨ُٔننني عننام ( ِِٓ+ُٔ) ّٔ تنن  تنناري  صنندور المرسننوم التننالي لننه رلننم 

و لن  منن (. ه٩ّّ)م ِِٕٔلن  عنام َّ( ه٨ٕ٧)م ِّٕٓذ من عام والفتر  الثانٌة .جقمم
تاري  صدور مرسوم السنل ان خينقدم وترتيدنه السنادِ عينرذ  تن  تناري  صندور آخنر 

نخنالل هن و الرتنرا الزمنينة النانينة . دناي وترتيدنه الهينرونمرسوم وهو للسنل ان  ومنان 
والتنني تمتننند أردهنننة وخمسنننين عامننناه نجننند أن خمسنننة سنننال ين أصننندروا خمسنننة وأردهنننين 

و ل  دمهدل متوس  مرسوم وا د كل عنام أو ألنلذ وهن ا ًيَهنر القصنر النسندي . مرسوماه 
ة دننين صنندور وأ ننول منندا زمنينن. لمهنندل الرتننرا  الزمنيننة دننين صنندور مرسننوم وآخننر

مرسومين متتاليين ني ه و الرترا هي أ د عير عاماه ذ وهي منن تناري  صندور المرسنوم 
   ( ٕٓ) ْٓ تنن  تنناري  صنندور المرسننوم التنننالي لننه رلننم ه ٨٧٩ننني عننام ( ّٕ) ّٓرلننم 

      ذ وهنننن ان المرسنننومان همننننا للسنننل ان لايتدنننايذ والننن ي أصننندر نمانينننة ه٨٩ُنننني عنننام 
= م ٩ِٕٓ -م ٨ِٕٓ)سل نته التي امتند  انننين ونالننين عامناه  عينر مرسوما خالل مدا

    دينمنننا نجننند أن السنننل ان الًنننوري أصننندر أردهنننة مراسنننيم خنننالل عنننام (. ه٩ُِ -ه ٨٧ّ
نَ أننه نني الرتنرا . ذ أي دمهدل مرسوم وا د كل نالنة أيهر(ه٩ُِ)وا د  ممنا سندم ًيال ي

ما انخرض عدد السال ين الن ين أصندروها النانية لد ارتر  عدد المراسيم ارتراعاه كديراه دين
وهنن و َنناهرا تلرنن  االنتدنناوذ خاصننة أن المراسننيم التنني صنندر  ننني هنن و . انخراضنناه كديننراه 

الرتراذ الرترا النانيةذ اتسم  دالقصر والتياده ني م تواها والتقارب دين نترا  صدورها 
 . الزمني
را الزمنية النانية يمكن االستدالل عل  من المقارنة دين الرترا الزمنية اثول  ودين الرت    

 :ملوكةأوضاع الدولة الم
ن  نول الرتنرا الزمنينة دالنسندة لمتوسن  عندد المراسنيم يينير َّلن  َّذ الفتر  األوليىني     

استقرار اثوضاع السياسية وااللتصادية واالجتماعية ودالتالي استقرار الوض  اثمني ني 
دد المراسنيم التني صندر  عنن سنال ين الممالين ذ ويستدل علن  هن ا منن للنة عن. السل نة

كما . نتيجةه لقلة يكوى رهدان دير  نور سيننام من التهدي عليهم واالستيالم عل  أولانهم
يدلذ ديكل عامذ عل  أنه كان ًينَر دهين االعتدنار ليننكوى هننمالم الرهدنانذ والتني كنان 

م من أوامر منن لدنل المسنمولين يصدر دها مرسوم سل انيذ ويتم تنري  ما تضمنته المراسي
وهنن ا يتضنن  مننن عنندم التهننرض للنندير ورهدانننه وكناكسننهم دصنندور مرسننوم . ننني السننل ة

 . (ِْٕ) ( ِِٓ+ُٔ) ّٔالسل ان جقمم رلم 
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َّن لصر الرترا الزمنية دالنسدة لمتوس  عدد المراسيم ييير َّل  ما ذ الفتر  الثانٌةني و    
ملوكة التي ددأ  داالن  ا ذ ني  ورها اثخيرذ  دف من تًييرا  ني أوضاع الدولة الم

من عدم تمكن سال ين الممالي  من نرض سل تهمذ ومن ضهٌ السل ة التنري يةذ ومن 
تريي التنانِ دين أمرام الممالي  عل  السل نة وتسل هم ويلمانهم عل  الرعيةذ خاصةه 

تصادية واالجتماعية مما أدى َّل  تدهور اثوضاع السياسية واالل. ني مصر مقر السل نة
ويستدل عل  ه ا من كنرا يكاوى رهدان  ور سينام من . وانهيار ال الة اثمنية

تهرضهم وأولاٌ الدير دمن قة ال ور لتسل  الهردان المتواجدين ني المن قةذ و ل  
وك ل  تهرضهم لالستًالل من لدل الهاملين دالنًور . لدهدهم عن مقر السل ة المركزية

وأيضاه تهرض أولانهم ني كل من . اميةذ و ل  دررض اثتاوا  عليهمالمصرية والي
ودالتالي كنر  المراسيم السل انية المتكررا الر وىذ والتي أًعيد . الق رين لالستيالم

 . َّصدارها دسدب عدم تنري  اثوامر الواردا نيها
 

 ٌن اضطهادا  النصارى عً مصرباليالقة بٌن تارٌخ صدور المراسٌم و -ب 
 

مننن المهننروٌ تاريخينناه عننن الدولننة المملوكيننة أن سننال ينها وأمننرامهم لننم يكونننوا منن      
رعاياهم من النصارىذ ال ين تهرضنوا عندا منرا  وعلن  نتنرا  الضن هادا  جماعينةذ 
دمنل ه ا التسام  ال ي أَهروو ني مراسيمهم تجاو دير  ور سينامذ والتي توصي دتنومين 

وكناكسننهمذ  تنن  أن دهننض كدننار أمننراكهم يننملوا النندير  ال مايننة للنندير وأولانننه ورهدانننه
ورهداننننه د منننايتهمذ دهكنننِ يينننرهم منننن الرهدانينننا  اثخنننرى التننني أصنننادها ورهدانهنننا 

  . االض هاد وًهدم  كناكسهم وأديارهم
ودالمقادلة دين تواري  أ داف اض هادا  النصارى ني السل نة من جهنة ودنين تناري      

ىذ ال نجنند عاللننة دننين هنن و المنننراسيم ودننين اث ننداف صنندور المراسننيم مننن جهننة أخننر
مننا أن يكننون لدننل اث ننداف أو َّالسيننناسية داخننل مصننر؛  يننف َّن تنناري  صنندور المراسننيم 

 ّٔاسننننتننام المرسننننوم الخنننناذ دالسننننل ان جمقمننننم وهننننو رلننننم بدهننندها درتننننرا  ويلننننةذ 
لن  ذ ويومر دإد نال منا  ندف ع(ِٕٓ)ه  ٨ُٔمن رمضان عام  ّٓوتاريخه ( ِِٓ+ُٔ)

رهدان  ور سينام وتونير ال ماية واثمان لهمذ وال ي صدر دهد تسهة أينهر منن أ نداف 
 .(ِٕٔ)ه ٨ٓ٩عام 
مما ييير َّل  أن مجموعة المراسيم الخاصة دندير  نور سنينام منن جهنة هني مرتد نة     

دو داف المن قةذ من قة  ور سينامذ ولد صدر  لتنَيم الهاللة دين الهردان المقيمين ني 
ومننن جهننة أخننرى هنني مرتد ننة دتننومين  قننوم النندير ننني .  قننة ودننين النندير ورهدانننهالمن

 .المن قة وخارجهاذ  ينما وجد  مصل ة للدير داخل أراضي السل نة المملوكية
وه ا التسام  تجاو دير  ور سينام ورهدانه لد يكون راجهاه َّل  ما لدى الدير ورهدانه    

وأيضاه َّل  ما لدى الرهدان من . ل ال ورمن مكانة خاصة دسدب تواجدهم دجوار جد
عهود أمان  صلوا عليها خالل تاري  الديرذ والت  يهود ألدمها َّل  م مد ندي اإلسالمذ 
والتي ألر دها سال ين الممالي  ولدلوا دها و ل  د كرهم َّياها واإليارا َّليها ني 

 .مراسيمهم المه اا منهم لدير  ور سينام
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 حواشً
 الفصل الثالث

 
ذ ٩ُِٕرنس ذ مراسنيم سنال ين الممالين  لندير سنينامذ أوتنو هاراسنريتزذ نايزدنادنذ َّهانز ( ِ

 .ّّالمقدمة  ذ
 .ّّو ٧رنس ذ الممالي ذ المرج  السادمذ المقدمة ذَّ( ّ
 .ّْرنس ذ الممالي ذ المرج  السادمذ المقدمة ذَّ( ْ
 .٩ِْذ ٔسليمذ عصر سال ين الممالي ذ المرج  نرسهذ م ( ٓ
 .ِِّذ ٔمذ عصر سال ين الممالي ذ المرج  السادمذ م سلي( ٔ
 .٧رنس ذ الممالي ذ المرج  نرسهذ المقدمة ذَّ( ٕ
 .٨رنس ذ الممالي ذ المرج  السادمذ المقدمة ذَّ( ٧
 .ّٓرنس ذ الممالي ذ المرج  السادمذ المقدمة ذَّ( ٨
 .٧ّذ ٧ِذ ٧ُذ ٩ٕذ ٕٕذ ٕٔذ ٕٓذ ْٕالمراسيم رلم (  ٩
 .ّٔ ذ المرج  نرسهذ المقدمة ذرنس ذ المماليَّ( ُِ
هي ما يكتب السل ان دخ ه علن  صنورا اصن ال ية خاصنةذ وكنان لكنل سنل ان : عالمة( ِِ

كننان مسننتخدما ننني مصننر ودننالد المًننربذ دينمننا  "عالمننة"واصنن ال  . عالمننة أو تولينن 
 ."تولي "استخدم  الميارلة َّص ال  

 .٧ٔٓعايورذ الهصر المماليكيذ المرج  نرسهذ ذ         
 .ٕٕلاسمذ أهل ال مةذ المرج  نرسهذ ذ         
 .َِّْرنس ذ المرج  نرسهذ المقدمة ذ( ِّ
ٍمهه  :والً( ِْ  .وهو دمنادة الم انَ. ذ يقوم دالم انَة عل  اثمن دالمدينة أو المن قة"والا"جي
 . ٨٧ذ ِسليمذ عصر سال ين الممالي ذ المرج  نرسهذ م         

 . نيادة الًيدة( ج.   )نيادة اثلاليم( ب.   )نيادة السل نة( أ )  وهي نالف أنواع: النٌابة
ذ وهو ي كم ني كل "ناكب السل نة"هي أرن  مناصب الدولةذ ويدع  يايلها : نيادة السل نة

 .ي كم نيه السل ان
وي كم كال منها . "نيادة"ل  عدا ألسنامذ ويقال لكل لسنم َّكان  المملكة مقسمة : نيادة اثلاليم

 . كب يختار من كدار اثمرامنا
 .٨٧ذ ِسليمذ عصر سال ين الممالي ذ المرج  السادمذ م         
 .وهو يهين الوزير ني عملهذ ويستخلذ اثموال ون وها: شاد الدواوٌن( ِٔ

 . ليه أمر الهماكر السل انية ون وهاَّوهو يوكل : شاد اليمائر
 . ٨٨ذ ِادمذ م سليمذ عصر سال ين الممالي ذ المرج  الس        
 . وهو ضرب من  كام اثلاليم: الكاشف( ِٕ
 . ٨٨ذ ِسليمذ عصر سال ين الممالي ذ المرج  السادمذ م         
وهو ينَر ني يمون الهاصمة ويرالنب الصنناع والهمنال والتجنار ومنن َّلنيهمذ  : المحتسب( ٧ِ

 .الهاصمة " كمدار"ويضرب عل  يد المن رنين منهمذ وهو ًييده 
 .٨٨ذ ِسليمذ عصر سال ين الممالي ذ المرج  السادمذ م         
نيامذ ناَرالجيشذ ناَر  إلوهم كاتم السرذ ناَر ديوان ا(: وهم من المتهممين)المباشرٌن ( ٨ِ

اثولنناٌذ ناَراث دنناِذ المت نندف ننني يننمون السننل انية وييننرهم مننن المدايننرين وأعيننان 
 .   الدولة
 .٨٩ذ ِ ذ المرج  السادمذ م سليمذ عصر سال ين الممالي       
 . وهو  اكم ولاض كدير له أعوانه. ويختار يايلها من أكادر اثمرام المقدمين: الحجوبٌة( ٩ِ

 .٨٩ذ ِسليمذ عصر سال ين الممالي ذ المرج  السادمذ م          
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 .٩ٓذ ٧ٓذ ٨ِالمراسيم رلم ( ُّ
 .٩ٓو ٕٓالمرسومان رلم ( ِّ
 .٩ٓالمرسوم رلم ( ّّ
 . ٧ٓسوم رلم المر( ّْ
 . ٧ْالمرسوم رلم ( ّٓ
 .ّٓالمرسوم رلم ( ّٔ
 .ِِْ/  ْسورا آل عمران ( ّٕ
 .٨ّ/  ٔسورا الماكدا ( ٧ّ
 .ِٔ/  ّٓسورا اليورى ( ٨ّ
 .٩ٓو ٕٓالمرسومان رلم ( ٩ّ
 .٧٨المرسوم رلم ( ُْ
 .٨ِالمرسوم رلم ( ِْ
 . ب ّْالمرسوم رلم ( ّْ
 .ُُِالنذذ مل م الوناكمذ ذ( ْْ
 .٩ٕذذ مل م الوناكمذ ذنال( ْٓ
 .٩ٕالنذذ مل م الوناكمذ ذ( ْٔ
 .ْالداب اثولذ الرصل اثولذ الجزيةذ ذ( ْٕ
 .٩ذ ذِٕا والهيورذ ال وايي رلم الداب اثولذ الرصل اثولذ الزكا( ٧ْ
 .٩ٔذ ٨ٕذ ٧ٕالمراسيم رلم ( ٨ْ
 .ْٓالمراسيم رلم ( ٩ْ
 . ٩ٓذ ٕٓذ ٔٓالمراسيم رلم ( ُٓ
 .ِٓ المراسيم رلم( ِٓ
 . ٩٧النذذ مل م الوناكمذ ذ( ّٓ
 .ُُِذ ٨٨ذ ٨٧ذ ٨ٔالمراسيم رلم ( ْٓ
 .ّّو ٧ِالمرسومان رلم ( ٓٓ
 .ّٔو ِٔ/  ٩ِسورا مريم ( ٔٓ
 .ٕٓ/  ٨ّسورا القصذ ( ٕٓ
 .ِِو ُِ/  ُّسورا  ه (  ٧ٓ   
 .٨ْالمرسوم رلم ( ٨ٓ
 .٩٨ذ ٩ُذ ٨ٕذ ٧ّذ ّْالمراسيم رلم ( ٩ٓ  
 .٩ٔالمرسوم رلم ( ُٔ
 .ْٔلاسمذ عصر سال ين الممالي ذ المرج  نرسهذ ذ( ِٔ
 . ٕٔذ ٨ٓذ ٕٓذ ْْذ ّْذ ٩ّالمراسيم رلم ( ّٔ
 . ٕٔذ ِِٓ+  ُٔذ ٩ٓذ ٧ٓذ ٕٓالمراسيم رلم ( ْٔ
 . ٨٧ذ ٨ْذ ٧ٓذ ٧ُذ ٕٔذ ّٔذ ٨ٓذ ّْالمراسيم رلم ( ٓٔ
 .٨٨و ٨ٔالمرسومان رلم ( ٔٔ
 .ُُِذ ٨٨ذ ٨ٔذ ٨ِالمراسيم رلم ( ٕٔ
 .ُٕو* ٩ٔرلم  المرسومان( ٧ٔ
 .٧٩المرسوم رلم ( ٨ٔ
ذ ٨ْذ٩ٕذ ٕٕذ ِٕذ ْٔذ ٩ٓذ ٧ٓذ ٕٓذ ٔٓذ ٓٓذ ْٕذ ِْذ ُْذ ٨ِالمراسننننيم رلننننم ( ٩ٔ

 .ِِٕ* + ِِٔذ ُُِذ ٩ُذ ٨٩ذ ٨ٕ
ذ ٧ْذ ٧ّذ ٧ِذ ٧ُذ ٕٕذ ِٕذ ُٕذ *٩ٔذ ٩ٔذ ٨ٔذ ٧ٔذ ٓٔذ ْٔذ ٧ّالمراسننيم رلننم ( ُٕ

 .ُُِذ ٩٨ذ ٩ٔذ ٨٨ذ ٨٧ذ ٨ٔذ ٨ّذ ٨ِذ ٧٩ذ ٧٧
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ذ ٧ّذ ٧ِذ٧ُذ ٨ٕذ ٧ٕذ ٕٕذ ٕٔذ ٕٓذ ّٕذ *٩ٔذ ٨ٔذ ٧ٔذ ْٔذ ٩ّمراسنننيم رلنننم ال( ِٕ
 .ُُِذ ٩٨ذ ٩ٔذ ٨٨ذ ٨٧ذ ٨ٔذ ٨ّذ ٨ِذ ٧٧ذ ٧ٕذ ٧ٔذ ٧ٓذ ٧ْ
 .٩ٓذ ٕٓذ ٔٓذ ْٔذ ْْذ ّّذ ٨ِذ ٧ِالمراسيم رلم ( ّٕ
 .٧٧و ٧ٓالمرسومان رلم ( ْٕ
 .ّٔالمرسوم رلم ( ٕٓ
 .ٕٔالمرسوم رلم ( ٕٔ
 .ُٔ/  ٔسورا الماكدا ( ٕٕ
 .ْٕالداب النانيذ الرصل النانيذ الوض  القانوني الكنسي للديرذ ذ( ٧ٕ
 .٧ُالمرسوم رلم ( ٨ٕ
 .ٔٓالمرسوم رلم ( ٩ٕ
 .٩ِالمرسوم رلم ( ٧ُ
 .ّٓثولذ الدولة ورمسام  واكرهمذ ذالداب النانيذ الرصل ا( ٧ِ
 .٩٩ م الوناكمذ ذالنذذ مل( ٧ّ
 .٨ِٔذ  ْرسهذ ج ادن هيامذ السيرا الندويةذ المرج  ن( ٧ْ
 . ِْٔذ ٓادن هيامذ السيرا الندويةذ المرج  السادمذ ج ( ٧ٓ
 . ٧ْو ْْالمرسومان رلم ( ٧ٔ
 .٩ٓذ ٧ٓذ ٕٓذ ٨ِالمراسيم رلم ( ٧ٕ
 .ِِٓو ِِْ/  ْسورا آل عمران ( ٧٧
 .٨/  ُٕسورا الممت نة ( ٧٨
 .ٕٔذ ٔٔذ ٧ْذ ٩ّذ ٧ِالمراسيم رلم ( ٧٩
 .ُٕالمرسوم رلم ( ٨ُ
 .         ٩ُذ ٨٩ذ ٨ْذ ٧٩ذ ٧٧ذ ٧ٕذ ٧ٔذ ٧ّذ ٧ِذ ٨ٕذ ٕٕذ ٕٓذ ّٕذ ٩ٔسيم رلم المرا( ٨ِ
ذ ٨ٕذ ٕٕذ ٕٓذ ّٕذ *٩ٔذ ٩ٔذ ٨ٔذ ٧ٔذ ٓٔذ ِِٓ+  ُٔذ ٓٓذ ٧ّالمراسننننيم رلننننم ( ٨ّ

 .٩٨ذ ٩ٔذ ٩ُذ ٨٩ذ ٨ٕذ ٨ِذ ٧٩ذ ٧٧ذ ٧ٔذ ٧ْذ ٧ّذ ٧ُذ ٩ٕ
 .٩ٓذ ٕٓذ ٔٓذ ٨ْذ ٧ْذ ْٕذِْذ ُْذ ٩ّذ ِِْ+  ّٔذ ّٓذ ّّذ ٨ِالمراسيم رلم ( ٨ْ
ذ ٨ٕذ ِٕذٕٔذ ْٔذ ٨ٓذ ٕٓذ ُٓ+  ٩ْذ ٨ْذ ّْذ ٩ّذ ِِْ+ّٔذ ٧ِالمراسيم رلم ( ٨ٓ

 .ِِٕ* + ِِٔذ ُُِذ ٧ٕ
 .٩٨ذ ِِٓ+  ُٔذ ٩ٓذ ٧ٓذ ٕٓذ ٔٓذ ٧ِالمراسيم رلم ( ٨ٔ
 .ُُِذ ٨٩ذ ٨ِذ ٧٨ذ ٩ٓذ ٔٓذ ٧ِالمراسيم رلم ( ٨ٕ
 .ٓٔذ ْٔذ ُْذ ِِْ+  ّٔذ ّٓذ ٧ِالمراسيم رلم ( ٨٧
 .ّٕذ ٨ٓذ ٓٓذ ٧ّذ ّٓذ ٨ِالمراسيم رلم  (٨٨
 .٩ٓذ ٕٓذ ٔٓذ ّّذ ٨ِذ ٧ِالمراسيم رلم ( ٨٩
 .٨ٓالمرسوم رلم ( ٩ُ
 .٧٨ذ ٧ْذ ّٔذ ٩ٓذ ٕٓذ ٔٓذ ْٔذ ِْذ ّّذ ٨ِذ ٧ِالمراسيم رلم ( ٩ِ
 . ٕٓذ ٔٓذ ّّذ ٨ِالمراسيم رلم ( ٩ّ
 .٩ٓو ٧ِالمرسومان رلم ( ٩ْ
ذ ٩ٔذ ٓٔذ ِِٓ+  ُٔذ ٩ٓذ ٕٓذ ٔٓذ ٓٓذ ُٓ+  ٩ْذ ٨ْذ ْْذ ٧ّالمراسنننيم رلنننم ( ٩ٓ

 .٩ٔذ ٧٩ذ ٧٨ذ ٧ٕذ ٧ٓذ ٧ّذ ٩ٕذ ٨ٕذ ٧ٕذ ٕٔ
+ ٩ْذ ٨ْذ ح ٧ْبذ  ٧ْذ ْٕذ ُْذ ٩ّذ ِِْ+  ّٔذ ّّذ ٨ِذ ٧ِالمراسننننيم رلننننم ( ٩ٔ

 .ِِٕ* + ِِٔذ ٧٩ذ ُٕذ ٩ٔذ ٔٓذ ُٓ
 .٩ُذ ٨ٕبذ  ّْالمراسيم رلم ( ٩ٕ
اذ ت قينم م مند أدنو الرضنل ادنراهيمذ السيو يذ  سن الم اضرا ني تاري  مصر والقناهر( ٩٧

 . ٩ِْذ ِذ ج ٩ٕ٧ِدار َّ يام الكتب الهرديةذ القاهراذ 
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 .٩ّْذ ِلدنانذ ج  -المقريزيذ الخ   المقريزيةذ دار ا يام الهلومذ الييا  ( ٩٨
 .٧ّٕذ ّادن القيمذ أ كامذ المرج  نرسهذ م( ٩٩
 .٩٨النذذ مل م الوناكمذ ذ( ُُِ
 .٩٨ذ ذكمالنذذ مل م الونا( ُِِ
 .ِٔالمرسوم رلم ( ُِّ
 .٨ّْذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  نرسهذ م ( ُِْ
 .٧ْالداب النانيذ الرصل النانيذ مسجد الديرذ ذ( ُِٓ
 .٨٩ذ ُٕذ ٓٓذ ٨ْبذ  ٧ْأذ  ٧ْذ ْٔذ ْْذ ّْذ ِْالمراسيم رلم ( ُِٔ
 .٩ٔذ ٨ٕذ ٨ْذ ٧ٕذ ٧ٔذ ٧ّذ ٧ِذ ٩ٕذ ٕٕذ ٩ٓذ ْْذ ٨ِالمراسيم رلم ( ُِٕ
 .٩٨و  ٨ْالمرسومان رلم  (٧ُِ
 .٨ْالمرسوم رلم ( ٨ُِ
 .ْٔالمرسوم رلم ( ٩ُِ
ذ ٧ْذ ٩ٓذ ٨ٓذ ٧ٓذ ٕٓذ ٔٓذ ْْذ ّْذ ٩ّذ ِِْ+  ّٔذ ّٓذ ّّالمراسنننيم رلنننم ( ُِِ

 .ِِٕ* + ِِٔذ ُُِذ ٩ُذ ٨ِ
 .٩ٓذ ٕٓذ ٔٓذ ِِْ+  ّٔذ ّّذ ٨ِذ ٧ِالمراسيم رلم ( ِِِ
 .٩ٕذ ٔٓذ ٓٓالمراسيم رلم ( ِِّ
 .٩ٕم رلم المرسو( ِِْ
 . ٩ٓذ ٕٓذ ٔٓذ ْْذ ّّذ ٨ِذ ٧ِالمراسيم رلم ( ِِٓ
 .ِٔذ  ِادن القيمذ أ كامذ المرج  نرسهذ م ( ِِٔ
ذ ّٔذ ِِٓ+  ُٔذ ٕٓذ ٔٓذ ّْذ ِْذ ِِْ+  ّٔذ ّّذ ٨ِذ ٧ِالمراسننننننيم رلننننننم ( ِِٕ

 .٧ِذ ٕٔذ ٔٔ
 .ّٕذ ِِٓ+ ُٔذ ٩ٓذ ٕٓذ ٔٓذ ُٓذ ٩ْذ ٨ْذ ْْذ ٨ِذ ٧ِالمراسيم رلم ( ٧ِِ
 . ِِٕ* + ِِٔذ ٕٔذ ٕٓذ ْٔذ ّْذ ٨ِذ ٧ِالمراسيم رلم  (٨ِِ
 . ٧٧ذ ٧ِذ ٕٕذ ّٕذ ٨ٔالمراسيم رلم ( ٩ِِ
 .ِِٓ+  ُٔالمراسيم رلم ( ُِّ
 . ّْالمرسوم رلم ( ِِّ
 . ٩ُالمرسوم رلم ( ِّّ
 .٨ّالمرسوم رلم ( ِّْ
 . ٧ِالمرسوم رلم ( ِّٓ
 .ٔٔالمرسوم رلم ( ِّٔ
 .ّٓذ الممالي  وأهل ال مةذ ذولالداب النانيذ الرصل اث( ِّٕ
 .ُّْذ ِادن القيمذ أ كامذ المرج  نرسهذ م ( ٧ِّ
 . ٨ِْذ ِالمقريزيذ الخ  ذ المرج  نرسهذ ج ( ٨ِّ
 .٨٩ذ ٨ٔذ ٕٓذ ٩ٓذ ِٓذ ٔٓالمراسيم رلم ( ٩ِّ
 . ُُِذ ٨٨ذ ٨ِذ ٧ْالمراسيم رلم ( ُِْ
 . ٨٨ذ ٨ِذ ٕٓذ ِْالمراسيم رلم ( ِِْ
 . ٩ٔذ ٨ٓذ ّٓالمراسيم رلم ( ِّْ
 .٩ٔالمرسوم رلم ( ِْْ
 .ْٔالمرسوم رلم ( ِْٓ
 . ٨ٕبذ  ّْأذ  ّْالمراسيم رلم ( ِْٔ
ذ    ٨ْذ ٧ْذ ْٕذ ْٔذ ْْذ ّْذ ِْذ ُْذ ٩ّذ ّٓذ ّّذ ٩ِذ ٨ِذ ٧ِالمراسيم رلنم ( ِْٕ

ذ ٕٕذ ِٕذ ٩ٔذ ٧ٔذ ٕٔذ ٔٔذ ّٔذ ِِٓ+  ُٔذ ٩ٓذ ٨ٓذ ٧ٓذ ٕٓذ ٔٓذ ُٓ+  ٩ْ
 .ِِٕ* + ِِٔذ ُُِ ذ٩ُذ ٨ٕذ ٨ِذ ٧٨ذ ٧ْذ ٧ُذ ٩ٕ
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 . ٩ُب و ّْالمرسومان رلم ( ٧ِْ
 .٩ُو ٨ٕالمرسومان رلم ( ٨ِْ
 . ٨ٕب و ّْالمرسومان رلم ( ٩ِْ
 . ُٕأ و ّْالمرسومان رلم ( ُِٓ
 . ب ٧ْالمرسوم رلم ( ِِٓ
 . ٨ٕالمرسوم رلم ( ِّٓ
 . ّّالمرسوم رلم ( ِْٓ
 . ِِٓ+  ُٔو ٧ّالمرسومان رلم ( ِٓٓ
 .٨٩و ٨ِالمرسومان رلم ( ِٔٓ
 .ُُِالمرسوم رلم ( ِٕٓ
 . ُُِذ ٧ُذ ٩ٓذ ٔٓذ ُٓ+  ٩ْذ ٨ْذ ْْذ ّْالمراسيم رلم ( ٧ِٓ
 . ٩ُب و ّْالمرسومان رلم ( ٨ِٓ
ذ ٧ْذٕٕذ ٕٓذ ٩ٔذ ٧ٔذ ْٔذ ٧ٓذ ح ٧ْذ ْٕذ ِْذ ُْذ ٩ّذ ّٓالمراسننننننيم رلننننننم ( ٩ِٓ

 .ِِٕ* + ِِٔذ ُُِ
 . ٧٨ذ ّٔذ ِِٓ+  ُٔذ ٩ٓذ ٧ّالمراسيم رلم ( ُِٔ
ذ     ْٕذ ْٔذ ْٓذ ْْذ ُْذ ٩ّذ ٧ّذ ِِْ+  ّٔذ ّّذ ٨ِذ ٧ِلمراسننننننننننيم رلننننننننننم ا( ِِٔ

ذ ٔٔذ ٓٔذ ّٔذ ِٔذ ِِٓ+  ُٔذ ٩ٓذ ٧ٓذ ٕٓذ ٔٓذ ٓٓذ ُٓ+  ٩ْذ  ٨ْذ ٧ْ
ذ ٩ٔذ ٧٩ذ ٧٧ذ ٧ٕذ ٧ٔذ ٧ّذ ٧ِذ ٩ٕذ ٨ٕذ ٧ٕذ ٕٕذ ٕٔذ ّٕذ ُٕذ *٩ٔذ ٨ٔ
ِِٔ + *ِِٕ . 

ذ ٨ٔذ  ٨ْذ ٨ِذ ٧ْذ ٕٓذ ٩ٔذ ٧ٔذ ٓٔذ ٩ٓذ ٨ٓذ ٕٓذ ّْذ ِْذ ّٓالمراسيم رلم ( ِّٔ
 . ُُِذ ٨٩ذ ٨٧
ذ ٧ٓذ ٧ُذِٕذ ٕٔذ ٔٔذ ْٔذ ّٔذ ٩ٓذ ٨ٓذ ّْذ ِْذ ّٓذ ّْذ ٩ِالمراسننيم رلننم ( ِْٔ

 . ٩٨ذ ٩ُذ ٨٨ذ ٨٧ذ ٨ْذ ٨ّذ ٧٨
 . ٨٨المرسوم رلم ( ِٓٔ
ذ ٕٔذ ٔٔذ ّٔذ ِِٓ+  ُٔذ ٧ٓذ ٔٓذ ْْذ ِْذ ٩ّذ ِِْ+  ّٔالمراسننننننيم رلننننننم ( ِٔٔ

 .ِِٕ* + ِِٔذ ٧ٕذ ٩ٔ
 . ِٕو ٩ٓالمرسومان رلم ( ِٕٔ
ذ ٧ُذ ٩ٕذ ٨ٕذ ٧ٕذ ٕٕذ ٕٔذ ٕٓذ ّٕذ ِٕذ ٩ٔذ ٨ٔذ ٧ٔذ ْٔذ ٓٓالمراسيم رلنم ( ٧ِٔ

ذ ٩٨ذ ٩ٔذ ٨٩ذ ٨٧ذ ٨ٕذ ٨ٔذ ٨ْذ ٨ّذ ٨ِذ ٧٩ذ ٧٧ذ ٧ٔذ ٧ٓذ ٧ْذ ٧ّذ ٧ِ
ُُِ . 

 . ٩ٔذ ّٔذ ٩ٓذ ٕٓالمراسيم رلم ( ٨ِٔ
 . ّٕالمرسوم رلم ( ٩ِٔ
 .٨ُالمرسوم رلم ( ُِٕ
 .٩ّمرسوم رلم ال( ِِٕ
 .٩ْالمرسوم رلم ( ِّٕ
ضنن هادا  اة دننين تنناري  صنندور المراسننيم ودننين الدنناب النننانيذ الرصننل النالننفذ الهاللنن( ِْٕ

 .  ٨٧النصارى ني مصرذ ذ
 .ُِِالنذذ مل م الوناكمذ ذ( ِٕٓ
دلننى السنل ان الَنناهر جمقمنم ان دنال ور كننناكِ تهلنو علنن  ( ه٨ٓ٩)م ِٔٓٓنن  عنام "( ِٕٔ

  دهنننة مننن القاضنن  ال نرنن  والقاضنن  ال ندلنن  وجماعننة مننن المننوَرين جامههننا نتوجهنن
وعقند مجلنِ لن ل   كنم دهندم الكنناكِ المسنت دنه . درياسة االمير اينال ال  دندر ال ور

كمنا  ولنب الرهدنان . وعددها نمانية وعيرون كنيسة ن  ال نور وجدنل ال نور وودياننه



 93 

 لن  نن  الخنامِ عينر منن  ى  وكنان. دخراج االراضن  الزراعينة والدسناتين والكنروم
 ."ال جة
 .ِّٔو ِّٓالسخاويذ التدر المسدو ذ المرج  نرسهذ ذ             
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 (الكتاب  –الصحٌفة ) الدستور  -١
  

دين المممنين والمسلمين من (. صلهم)م مد الندي ه ا كتاب من  دسم هللا الر من الر يمذ"
. انهم امة وا دا منن دون النناِ. ومن تدههم نل م دهم وجاهد مههم. ينرب( أهل)لريش و

( أسننيرهم)يتهنناللون دينننهمذ وهننم يرنندون عننانيتهم . المهنناجرون مننن لننريش علنن  ردهننتهم
( الننديا )هنناللهم ودنوعننوٌ علنن  ردهننتهمذ يتهنناللون م. دننالمهروٌ والقسنن  دننين المننممنين

دننن )ودنننو ال ننارف . وكننل  اكرننة ترنندي عانيهننا دننالمهروٌ والقسنن  دننين المننممنين. االولنن 
وكننل  اكرننة ترنندى عانيهننا دننالمهروٌ . يتهنناللون مهنناللهم االولنن . علنن  ردهننتهم( الخننزرج

وكنل  اكرنة . يتهناللون مهناللهم االولن . ودننو سناعدا علن  ردهنتهم. والقس  دنين المنممنين
يتهناللون مهناللهم . ودنو جينم علن  ردهنتهم. ها دالمهروٌ والقس  دين المممنينتردي عاني
ودنننو النجننار علنن  . وكننل  اكرننة ترنندي عانيهننا دننالمهروٌ والقسنن  دننين المننممنين. االولنن 
وكننل  اكرننة ترنندي عانيهننا دننالمهروٌ والقسنن  دننين . يتهنناللون مهنناللهم االولنن . ردهننتهم
وكنل  اكرنة ترندي . يتهناللون مهناللهم االولن . همودنو عمر دن عوٌ عل  ردهنت. المممنين

يتهنناللون مهنناللهم . ودنننو الندينن  علنن  ردهننتهم. عانيهننا دننالمهروٌ والقسنن  دننين المننممنين
ودنننو اثوِ علنن  . االولنن  وكننل  اكرننة ترنندي عانيهننا دننالمهروٌ والقسنن  دننين المننممنين

روٌ والقسنن  دننين وكننل  اكرننة ترنندي عانيهننا دننالمه. يتهنناللون مهنناللهم االولنن . ردهننتهم
. وان المممنين ال يتركون مرر نا ديننهم ان يه نوو دنالمهروٌ نني نندام او عقنل. المممنين

او ادتًن  . وان المممنين المتقين عل  منن دًن  مننهم. واال ي الٌ مممن مول  مممن دونه
. هاوان ايديهم عليه جمي. او نسادا دين المممنين. او انماذ او عدوانا. َلم( الهَيمة)دسيهة 

وان . وال ينصنر كنانرا علن  منممن. وال يقتنل منممن مممننا نني كنانر. ولو كان ولد ا دهم
واننه . وان المممنين دهضنهم منوالي دهنض دون النناِ. يجير عليهم ادناهم.  مة هللا وا دا

وان سنلم . يينر مَلنومين وال متناصنر علنيهم. من تدهنا من يهود ننان لنه النصنر واالسنوا
اال علن  سنوام وعندل . يسالم مممن دون مممن نني لتنال نني سنديل هللا المممنين وا داذ ال

وان المنممنين يدينل دهضنهم عنن . وان كل يازينة ينز  مهننا يهقنب دهضنها دهضنا. دينهم
واننه . وان المممنين المتقين عل  ا سنن هندى والومنه. دهض دما نال دمامهم ني سديل هللا

لتنل )واننه منن اعتند  : دوننه علن  منممن ال يجير مير  ماال لقريش وال نرساذ وال ي ول
وان (. دالهقنل)اال ان يرضن  ولني المقتنول . مممننا لنتال عنن ديننة ناننه لنود دنه( دال جناينة

واننه ال ي ننل لمننممن الننر دمننا ننني هنن و . وال ي ننل لهننم اال القيننام عليننه. المنممنين عليننه كانننة
نان . وان من نصرو أو آواو. ان ينصر م دنا او يمويه . الص يرة وآمن داهلل واليوم االخر

وانكنم مهمنا اختلرنتم نينه . عليه لهنة هللا ويضده يوم القيامة وال يمخ  منه صرٌ وال عدل
. وان اليهود ينرقون م  المممنين ما داموا م اردين. نان مردو ال  هللا وال  م مد. من يل

واليهم وانرسنهم اال م. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. وان يهود دن  عوٌ امة م  المممنين
وان ليهود دني النجار منل ما ليهود . اال نرسه واهل ديته( يهل )نانه ال يوتى . من َلم وانم
وان ليهود دني ساعدا منل ما . وان ليهود دني ال ارف منل ما ليهود دني عوٌ. دني عوٌ

وِ وان ليهنود دنني اث. وان ليهود دنني جينم مننل منا ليهنود دنني عنوٌ. ليهود دني عوٌ
وان ليهود دني نهلدة منل ما ليهود دني عوٌذ اال من َلنم واننمذ . منل ما ليهود دني عوٌ

وان لدني الين يدة مننل منا . وان جرنة د ن نهلدة كونرسهم. نانه ال يوتى اال نرسه واهل ديته
وان د اننننة يهنننود . وان منننوالي نهلدنننة كونرسنننهم. وان الدنننر دون االننننم. ليهنننود دنننني عنننوٌ

واننه منن . وانه ال ين جز عل  نور جر . نه ال يخرج منهم ا د اال دو ن م مدوا. كونرسهم
وعلن  . وان عل  اليهود نرقتهم . اال من َلمذ وانه هللا عل  ادر ه ا. نت  ندنرسه واهل ديته
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وان ديننهم النصن  . وان دينهم النصر عل  من  ارب اهل ه و الص يرننة. المسلمين نرقتهم
وان اليهننود . وانننه ال يننونم امننرم د ليرننه وان النصننر للمَلننوم. نننموالنصنني ة والدننر دون اال

وان . وان ينرب  رام جونهنا الهنل هن و الصن يرة. ينرقون م  المممنين ما داموا م اردين
وانه ما كان من اهنل . وانه ال تجار  رمة اال دا ن اهلها. الجار كالنرِ ييرمضار وال آنم

( صنلهم)ننان منردو الن  هللا والن  م مند . نسنادو او ايتجار يخاٌ. ه و الص يرة من  دف
وان . واننه ال تجنار لنريش وال منن نصنرها. وان هللا عل  اتق  ما ني ه و الص يرة وادنرو

وا ا دعننوا النن  صننل  يصننال ونه ويلدسننونه نننانهم . دينننهم النصننر علنن  مننن دهننم ينننرب
ممنين اال منن  نارب وانهم ا ا دعوا ال  منل  ل ذ نانه لهم علن  المن. يصال ونه ويلدسونه

وان يهننود اثوِ مننواليهم . علنن  كننل اننناِ  صننتهم مننن جنناندهم النن ي لنندلهم. ننني النندين
وان . وانرسهم عل  منل ما ثهل هن و الصن يرة من  الدنر الم صنن منن اهنل هن و الصن يرة

وان هللا علن  اصندم منا نني هن و الصن يرة . ال يكسنب كاسنب علن  نرسنه. الدر دون االننم 
وانننه مننن خننرج آمننن ومننن لهنند أمننن . ي ننول هنن ا الكتنناب دون َننالم او آنننم وانننه ال. وادننرو
صنل  هللا علينه  وم مند رسنول هللا . اال من َلم وانم وان هللا جار لمن درو واتقن . دالمدينة
 ".وسلم
 . ُِٕذ  ّادن هيامذ السيرا الندويةذ المرج  نرسهذ ج    
 

 سالم ألهل أٌلة إلكتاب محمد نبً ا -٢
 

لر من الر يم ه و امنة من هللا وم مند الندني رسنول هللا لي ننة دنن رمدنة واهنل دسم هللا ا"
ايلة سرنهم وسياراتهم ني الدر والد ر لهم  مة هللا و منة م مند الندني ومنن كنان مههنم منن 
اهل اليام واهل اليمن واهنل الد نر نمنن ا ندف مننهم  ندنا ناننه ال ي نول مالنه دون نرسنه 

وانه ال ي ل ان يمنهوا ما يردونه وال  ريقا يردونه من در  وانه  يب لمن اخ و من الناِ
 . "او د ر

 . ِْٔذ  ٓادن هيامذ السيرا الندويةذ المرج  السادمذ ج 
 

 سالم ألهل نجران إلكتاب محمد نبً ا -٣
 

دسننم هللا الننر من الننر يم هنن ا مننا كتننب الندنني رسننول هللا م منند لنجننران ا  كننان لننه علننيهم "
ام وديضام وسودام ورليم نانضل عليهم وتنر   لن  الرني  لنة  كمة ني كل نمرا وصرر

ننني كننل رجننب الننٌ  لننة وننني كننل صننرر الننٌ  لننة اوليننة ومننا زاد   لننل .  لننل االوالنني
الخراج أو نقص  عن االوالي ندال ساب وما لصوا من درع أو خيل أو ركاب أو عرض 

  ننوم ينهر اخ  منهم ال سناب وعلن  نجنران مننواا رسنل  ينهرا ندوننه وال ي ندِ رسنل
أى )وعليهم عارية نالنين درعا ونالنين نرسا ونالنين دهيرا ا ا كان كيد داليمن  و مًدرا 

وما هل  مما اعاروا رسل  من خيل أو ركاب نهم ضنمن  تن  (  ا كان كيدهم دًدر منهمَّ
ولنجننران و ايننيتها جننوار هللا و مننة م منند الندنني رسننول هللا علنن  انرسننهم . يننردوو الننيهم
رضهم وأموالهم ويناكدهم ويناهدهم وعينرهم ودهننهم وامنلنتهم ال يًينر منا كنانوا وملتهم وأ

علية وال يًير  م من  قولهم وامنلتهم ال يرتن أسقٌ من اسنقريته وال راهنب منن رهدنتنه 
وال والننه مننن ولاهيتننه علنن  مننا ت نن  أيننديهم مننن لليننل أو كنيننر ولننيِ علننيهم رهننم وال دم 

مننن سننول منننهم  قننا ندينننهم .  ي ننو أرضننهم جننيشجاهليننه وال ي يننرون وال يهيننرون وال
. النصٌ يير َالمين وال مَلومين دنجران ومن اكل منهم من  ى لدنل نن مت  مننه دريكنه
وال يمخ  منهم رجل دَلم آخر ولهم عل  ما ني ه و الص يرة جوار هللا و مة م مد الندني 
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ينهد أدنو . ينيكا دَلنم أددا  ت  يوتي أمر هللا مانص وا واصنل وا نيمنا علنيهم يينر مكلرنين
سريان دن  رب وييالن دنن عمنرو ومالن  دنن عنوٌ منن دنني نصنر وااللنرع دنن  نادِ 

 ."ال نَل  والمًيرا وكتب
 .٧ِالدال ريذ نتو  الدلدانذ المرج  نرسهذ ذ 

 

 (اليهد  النبوٌة)سالم لدٌر طور سٌناء إلكتاب محمد نبً ا -٤
 

نناِ اجمهنين دينيرا ونن يرا وممتمننا علن  ه ا كتاب كتدنه م مند دنن عدند هللا الن  كاننة ال"
. وديهة هللا ني خلقنه لنكال يكنون للنناِ علن  هللا  جنة دهند الرسنل وكنان هللا عزينزا  كيمنا
كتده الهل ملته ولجمي  منن ينت نل دينن النصنرانية منن مينارم االرض ومًاردهنا لريدهنا 

نمنن نكنف الههند  كتادا جهلنه لهنم عهندا. ودهيدهاذ نصي ها وعجميهاذ مهرونها ومجهولها 
النن ي نيننه وخالرننه النن  ييننرو وتهنندى مننا امننرو كننان لههنند هللا ناكنننا ولمينالننه نالضننا وددينننه 

وان ا تمنن  . وللهنننة مسننتوجداذ سننل انا كننان ام ييننرو مننن المسننلمين المننممنين. مسننتهزكا
راهب وساي  ني جدل او واد او مًارا او عمنران او سنهل او رمنل او ردننة او ديهنة ناننا 

ن وراكهم  ادا عنهم من كنل عندا لهنم دنرسن  واعنوان  واهنل ملتن  واتدناع  النهنم اكون م
واننا اعنزل عننهم اال ى نن  المنمن التن  ي منل اهنل الههند منن القينام . رعيت  واهل  مت 

وال يًينر . دالخراج اال ما  اد  ده نروسهم وليِ عليهم جدر وال اكراو عل  يل من  لن 
. هدانيته وال  ديِ من صومهته وال ساك  منن سنيا تهاسقٌ من اسقريته وال راهب من ر

وال يهدم دي  من ديو  كناكسهم وديههم وال يندخل ينل منن دننام كنايسنهم نن  دننام مسنجد 
وال . نمنن نهنل ينيكا منن  لن  نقند نكنف عهند هللا وخنالٌ رسنوله. وال ني منازل المسلمين

واننا ا رنَ  منتهم اينن منا ي مل علن  الرهدنان واالسنالرة وال منن يتهدند جزينة وال يرامنة 
وهنم نني  متني وميننالي . كانوا منن دنرا ود نر نني المينرم والمًنرب والينمال والجننوب

واماني من كل مكروو وك ل  من يتررد دالهدادا ني الجدال والمواض  المداركنة ال يلنزمهم 
ويهنناونوا عننند . ممننا يزرعننوو وال خننراج وال عيننر وال ييننا رون لكونننه درسننم انننواههم

وال يلزمننوا دخننروج ننني . الًلننة دننا الم لنندم وا نند مننن كننل اردب درسننم انننواههمادرا  
وال منن اصن اب الخنراج و وى االمنوال والهقنارا  والتجنارا  .  روب وال لينام دجزينة

وال . مما اكننر منن انننا عينر دراهنم دالجمجمنة نني كنل عنام وال يكلنٌ ا ندا مننهم ين  ا
  الر مة ويكٌ عنهم ا ى المكروو  ينف منا وي رَ لهم جنا. يجادلوا اال دالت  هي ا سن
وان صار  النصرانية عنند المسنلمين نهلينه درضناها وتمكينهنا منن . كانوا و يف ما  لوا

ومن خالٌ عهد هللا واعتمند دضندو منن . الصلوا ني ديهها وال ي يل دينها ودين هوى دينها
يكون  ل  مهوننة ويهاونوا عل  مرمة ديههم وصوامههم و.  ل  نقد عص  ميناله ورسوله
وال يلزم ا دا منهم دنقل سال  دل المسلمين ي دوا عنهم وال . لهم عل  دينهم ونهالهم دالههد

الن ي كتدنه  -يخالٌ ه ا الههد اددا ال   ين تقوم الساعة وتنقضي الدنيا وينهد دهن ا الههند 
ير  لهم م مد دن عدد هللا رسول هللا صل  عليه وسلم لجمي  النصارى والونام دجمي  ما 

 : من اند  اسمه ويهادته اخرو -عليه 
 عمر دن الخ اب  ادو دكر دن ادي ل انة  علي دن ادي  الب 
 عدد هللا دن مسهود  ادو الدردام ادو هريرا عنمان دن عران

 الزدير دن الهوام نضيل دن عداِ الهداِ دن عدد الم لب
 سهيد دن عدادا سهيد دن مها    ل ة دن عديد هللا 

 ادو  نيرة دن عديه زيد دن ناد  د  دن نريِنا
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  ارف دن ناد  مهَم دن لرييي هايم دن عديه
 ياز دن ياسين عدد هللا دن عمر الهاذ عدد الهَيم دن  سن 

وكتب علي دن ادي  الب ه ا الههد دخ نه نني مسنجد الندني صنل  هللا تهنال  علينه وسنلم "
ودعن  نسنخته نني خزاننة السنل ان وخنتم دتاري  النالف من الم نرم نناني سنني الهجنرا وا

ن نود  لمنن عمنل دنه ودينرو ه ننم  ودناو . وهو مكتوب ني جلد اديم  ايري. دخاتم الندي
 ."وهو عند هللا من الراجين عرو رده والسالم
 .٩٧ٓو ٩ٕٓيقيرذ تاري  سينامذ المرج  نرسهذ ذ 

 

 كتاب خالد بن الولٌد ألهل دمشق -٥
 

ا ما اع   خالد دن الوليد اهل دمينم ا ا دخلهنا أع ناهم اماننا دسم هللا الر من الر يم ه "
عل  انرسهم وامنوالهم وكناكسنهم وسنور مندينتهم ال يهندم وال يسنكن ينيم منن دورهنم لهنم 
دننن ل  عهننند هللا و منننة رسنننوله والخلرنننام والمنننممنين ال يهنننرض لهنننم اال دخينننر ا ا اع نننوا 

 ."الجزية
 .٨ِّو ٧ِّذ  الدال ريذ نتو  الدلدانذ المرج  نرسهذ   
 

 كتاب عمرو بن الياص ألهل مصر  -٦
  
ه ا ما اع ن  عمنرو دنن الهناذ اهنل مصنر منن االمنان علن  . دسم هللا الر من الر يم "

ال يدخل عليهم ييم من  ل  . ودرهم ود رهم. انرسهم وملتهم واموالهم وكناكسهم وصلدهم
ية ا ا اجتمهنوا علن  هن ا وعل  اهل مصر ان يه وا الجز. وال ينتقذ وال يساكنهم النوب

ننان ادن  ا ند . وعلنيهم منا جنن  لصنوتهم. وانته  زيادا نهرهم خمسين الٌ النٌ. الصل 
وان نقنذ نهنرهم . و متننا ممنن ادن  دريكنة. منهم ان يجيب رن  عنهم من الجزام دقندرهم
ومن دخل ني صل هم من الروم والنوب نله منل . من يايته ا ا انته  رن  عنهم دقدر  ل 

او يخرج . وعليه منل ما عليهمذ ومن اد  واختار ال هاب نهو آمن  ت  يدلى مومنه. لهمما 
علن  منا نني هن ا . علنيهم منا علنيهم انالننا نني كنل نلنف جداينة نلنف منا علنيهم. من سل اننا

الكتاب عهند هللا و متنه و منة رسنوله و منة الخليرنة امينر المنممنين و منم المنممنين وعلن  
علنن  اال يًننزوا وال . وكنن ا وكنن ا نرسننا. ا ان يهينننوا دكنن ا وكنن ا رأسنناالنودننة النن ين اسننتجادو

وكتننب وردان . يننهد الزديننر وعدنند هللا وم منند ادننناو. يمنهننوا مننن تجننارا صننادرا وال واردا
 . "و ضر
 .ُِذ  ٓال دريذ تاري  الرسل والملو ذ المرج  نرسهذ ج      
 

 ( بٌ  المقد  ) كتاب عمر بن الخطاب ألهل أٌلٌاء  -٧
 

هنن ا مننا اع نن  عدنند هللا عمننر اميننر المننممنين اهننل ايليننام مننن . دسننم هللا الننر من الننر يم"
ولكناكسنهم وصنلدانهمذ وسنقيمها ودريكهنا وسناكر . اع اهم اماننا النرسنهم وامنوالهم. االمان
. وال منن صنليدهم. وال يننتقذ منهنا وال منن  يزهنا. انه ال تسكن كناكسهم وال تهدم. ملتها

وال يسكن دايليام . وال يضار ا د منهم. وال يكرهون عل  دينهم. موالهموال من ييم من ا
وعلنيهم . وعل  اهل ايليام ان يه وا الجزية كما يه ي اهنل المنداكن. مههم ا د من اليهود
. نمن خرج مننهم ناننه آمنن علن  نرسنه ومالنه  تن  يدلًنوا منومنهم. ان يخرجوا منها الروم
ومنن ا نب منن اهنل . ل ما علن  اهنل ايلينام منن الجزينةوعليه من. ومن الام منهم نهو آمن

ايلينام ان يسننير دنرسننه ومالننه منن  الننروم ويخلن  دننيههم وصننلدهم نننانهم آمنننون علنن  انرسننهم 
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. ومن كان دها من اهل االرض لدل مقتنل ننالن.  ت  يدلًوا مومنهم. وعل  ديههم وصلدهم
. ومن يننام سنار من  النروم. ةنمن يام منهم لهدوا عليه منل ما عل  اهل ايليام من الجزي

وعل  ما ن  ه ا . ومن ينام رج  ال  اهله نانه ال يمخ  منهم ييم  ت  ي صد  صادهم
الكتنناب عهنند هللا و مننة رسننوله و مننة الخلرننام و مننة المننممنين ا ا اع ننوا النن ى علننيهم مننن 

. وعدند النر من دنن عننوٌ. وعمنرو دنن الهنناذ. ينهد علن   لن  خالنند دنن الوليند. الجزينة
 ."وكتب و ضر سنة خمِ عيرا. وية دن اد  سريانومها
 .٧ُِذ  ٓال دريذ تاري  الرسل والملو ذ المرج  السادمذ ج      
 .ِٔٓالدال ريذ نتو  الدلدانذ المرج  نرسهذ ذ     
 

لة ) كتاب عمر بن الخطاب ألهل أٌلٌاء  -١  (النسخة الُمطوَّ
 

ور منننا دنديننه م منند صننل  هللا عليننه . ال منند هلل النن ى اعزنننا داالسننالم واكرمنننا دااليمننان"
والٌ للودنا ونصرنا عل  االعدام ومكن . وجمهنا دهد اليتا  . وهدانا من الضاللة. وسلم

هن ا كتناب . وا مندوا هللا عدناد هللا علن  هن و النهمنة. لنا من الندالد وجهلننا اخواننا مت نادين
م ننني لومننه وهننو عمننر دننن الخ نناب لههنند ومينننام اع نن  النن  الد ريننم المسننتجل المكننر

صررونيوِ د ريم الملة الملكينة نني  نور الزيتنون دمقنام القندِ الينريٌ نني االينتمال 
علن  الرعاينا والقسنوِ والرهدننان والراهدنا   ينف كنانوا وايننن وجندوا وان يكنون علننيهم 

وال  . وان ال م  ا ا  رَ ا كام ال مة وجب له االمان والصون منا ن ن المممنين. االمان
وليق نن  عنننهم اسننداب جننوان هم ك سننب مننا لنند جننرى منننهم مننن ال اعننة . هنندنامننن يتننول  د

والخضننوع وليكننون علننيهم االمننان وعلنن  كناكسننهم وديننارتهم وكانننة زينناراتهم التنني دينندهم 
وكنيسنة الكدنرى . وهي القيامة ودي  ل م ومولد سيدنا عيس  علينه السنالم. داخال وخارجا

ودقيننة اجننناِ النصننارى الموجننودين . يردنن والمًننارا  ى النالنننة ادننواب لدلنن  ويننمال  و
وال ين يوتون للزينارا منن االننرنج والقند  والسنريان واالرمنن . هنا  وهم الكرج وال دش

ويكننون كتقنندما علننيهم النهننم . واليهالدننة والموارنننة تننادهين للد ريننم المنن كور. والنسنناترا
دخنتم يندو الكريمنة  اع وا من  ضرا الند  الكريم ال ديب المرسل منن هللا تهنال  وينرنوا

ك ل  ن ن المممننون ن سنن النيهم اكرامنا لمنن ا سنن . وامرنا دالنَر اليهم واالمان عليهم
اليهم ويكون مهانا من الجزية والًرر والمواجب مسلمين من كاننة الدالينا نن  الدنر والد نر 

الن   وامنا الن ين يقدلنون للزينارا. ون  دخنولهم للقيامنة ودقينة زيناراتهم ال يمخن  مننهم ينل
القيامة يمدى النصران  ال  الد ريم درهنم ونلنف درهنم منن الرضنة وكنل منممن ومممننة 

ينن  ام نقينر منن . ي رَ ما امرننا دنه سنل ان او  ناكم ام والن  يجنري  كمنه نن  االرض
ولد اع   لهم مرسومنا ه ا د ضور جم الص ادة الكنرام . المسلمين المممنين والمممنا 

ن عرنان وسنهد دنن زيند وعدند النر من دنن عنوٌ ودقينة االخنوا عدد هللا وعنمنان دن: ت قيقا
الص ادة الكرام نليهتمد عل  ما ير نا ني كتادنا ه ا ويهمل ده وادقاو ن  يدهم وصنل  هللا 

.  سندنا هللا ونهنم الوكينل. عل  سيدنا م مد وآله واصن اده وسنلم وال مند هلل رب الهنالمين
سة عينر للهجنرا الندوينة وكنل منن ا لن   رر ن  الهيرين من يهر ردي  االول سنة خام

ولننرأ مرسننومنا هنن ا مننن المننممنين وخالرننه مننن االن النن  يننوم النندين نلننيكن لههنند هللا ناكنننا 
 ."ولرسوله دايضا ومخالرا

 .ّٔلزالياذ الكنيسة الرسولية اثوريليميةذ المرج  نرسهذ ذ     
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 كتاب أبً عبٌد  بن الجراح ألهل دمشق -١
 

هن ا كتناب الدن  عديندا دنن الجنرا  ممنن النام ددمينم وارضنها . ن النر يمدسم هللا الر م"
وارض اليام من االعاجم ان   ين لدم  دالدنا سولنا  االمان عل  انرسنا واهل ملتنا وانا 
ايتر نا ل  عل  انرسنا ان ال ن دف ني مدينة دميم وال نيما  ولهنا كنيسنة وال دينرا وال 

ما تهدم من كناكسنا وال ينيكا منهنا ممنا كنان نن  خ ن  لالية وال صومهة راهب وال نجدد 
المسلمين وال نمن  كناكسنا من المسلمين ان ينزلوها ن  اللينل والنهنار وان ونوسن  ادوادهنا 
للمننارا وادنننام السننديل وال نننموى نيهننا وال ننن  منازلنننا جاسوسننا وال نكننتم علنن  مننن يننش 

ا ننن  جننوٌ كناكسنننا وال نَهننر المسننلمين وعلنن  ان ال نضننرب دنواليسنننا اال ضننردا خريرنن
الصليب عليها وال نرن  اصواتنا ن  صنالتنا ولرامتننا نن  كناكسننا وال نخنرج صنليدنا وال 
كتادنا وال نخرج داعونا وال يهانين وال نرن  اصواتنا دموتانا وال نَهر النيران مههم نن  

كا ننن  ننننادى اسننوام المسننلمين وال نجنناورهم دالخنننازير وال ندينن  الخنننمور وال نَهننر ينننر
المسلمين وال نريب مسلما ن  ديننا وال ندعوا اليه ا دا وان نتخن  ينيكا منن الرلينم الن ى 
جر  عليهم سهام المسلمين وال نمن  ا دا من لرادتننا ان ارادوا الندخول نن  االسنالم وان 
رم نلزم ديننا  ينمنا كنا وال تنيده دالمسلمين ن  لندِ للنسنوا وال عمامنة وال نهلنين وال نن

يهر وال ن  مراكدهم وال نتكلم دكالمهم وال نتسم  داسماكهم ونجز مقادم رموسننا ونرنرم 
نواصينا ونيد الزنانير عل  اوسا نا وال نننقش نن  خواتمننا دالهردينة وال نركنب السنروج 
وال نتخ  ييكا من السال  وال نجهله ن  ديوتنا وال نتقلند السنيوٌ وان ننولر المسنلمين نن  

دهم ال ريننم ونقننوم لهننم مننن المجننالِ ا ا ارادوهننا وال ن لنن  علننيهم ننن  مجالسننهم ونرينن
منازلهم وال نهلنم اوالدننا القنرآن وال نينار  ا ندا منن المسنلمين اال ان يكنون للمسنلم امنر 
التجارا وان نضيٌ كل مسلم عادر سديل من اوس  ما نجد ون همه نيها نالنة ايام وعليننا 

ضمنا لن   لن  علن  انرسننا و راريننا . قد خل  عهدوان ال نيتم مسلما ومن ضرب مسلما ن
واروا نا ومساكننا وان ن ن ييرنا او خالرنا عما ايتر نا ل  ولدلنا االمان عليه ننال  منة 

علن   لن  اع يننا االمنان النرسننا . لنا ولد  نل لن  مننا منا  نل منن اهنل المهانندا والينقام
ها يهد هللا عل  ما ير نا لكم عل  انرسنا واهل ملتنا نالرونا ن  دالدكم الت  ورنكم هللا ايا

 ."وكر  ده يهيدا
 . ُِٔ - ٨ِٓذ  ِادن عساكرذ تاري  مدينة دميمذ المرج  نرسهذ م 

 

 اليهد  اليمرٌة -١١
 

دسنم هللا النر من )كتاب لهمر دن الخ اب رض  هللا عنه  ين صال  نصارى اهل الينام "
انكم لما لد ( ك ا وك ا ) ن من نصارى مدينة ه ا كتاب لهدد هللا عمر امير المممني( الر يم

متم علينا سالناكم االمان النرسنا و رارينا واموالنا واهل ملتنا وير نا لكم علن  انرسننا ان 
ال ن دف ن  مداكننا وال نيما  ولها ديرا وال كنيسة وال للية وال صومهة راهنب وال نجندد 

وان نوسن  . لمين نن  لينل وال نهنارما خرب منها وال ما كان مخت ا منهنا نن  خ ن  المسن
وال . ادوادها للمارا وادن السديل وان نننزل منن منر دننا منن المسنلمين ننالف لينال ن همهنم 

نموى ن  كناكسنا وال ن  منازلنا جاسوسا وال نكتم ييا للمسلمين وال نهلنم اوالدننا القنرآن 
ننا الندخول نن  االسنالم وال نَهر يرعنا وال ندعو اليه ا دا وال نمن  ا ندا منن  وى لرادت

ان اراد وان نولر المسلمين ونقوم لهم من مجالسننا ا ا ارادوا الجلنوِ وال نتينده دهنم نن  
ي م من لداسنهم منن للنسنوا وال عمامنة وال نهلنين وال ننرم ينهر وال ننتكلم دكالمهنم وال 
ن ملنه نكتن  دكناهم وال نركب دالسروج وال نتقلد السيوٌ وال نتخ  ينيكا منن السنال  وال 
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وان نجنز مقنادم رموسننا ونلنزم . مهنا وال نننقش علن  خواتمننا دالهردينة وال ندين  الخمنور
زينا  ينما كننا وان نيند الزننانير علن  اوسنا نا وال نَهنر صنلداننا وكتدننا نن  ين م منن 
 رم المسلمين وال اسنوالهم وال نضنرب نواليسننا نن  كناكسننا اال ضنردا خريرنا وال نرنن  

ا ننن  كناكسنننا ننن  ينن م مننن  ضننرا المسننلمين وال نخننرج يننهانيننا وال اصننواتنا دننالقرام
داعوننا وال نرن  اصواتنا م  موتانا وال نَهر النيران نن  ين م منن  نرم المسنلمين وال 
اسننوالهم وال نجنناورهم دموتانننا وال نتخنن  مننن الرليننم مننا جننرى عليننه سننهام المسننلمين وال 

وال نضرب ا ندا منن ( عنه دالكتاب زاد نيه نلما اتي  عمر رضي هللا)نت ل  ال  منازلهم 
المسلمين ير نا  ل  عل  انرسنا واهل ملتنا ولدلنا عليه االمان نان ن نن خالرننا نن  ين م 
مما ير ناو لكم وضمنا عل  انرسنا نال  مة لنا ولد  ل منا ما ي ل اهل المهانندا والينقام 

 هما علنيهم من  منا ينر وو ان امض ما سولوو وال م نيه  نرنين اينتر( نكتب اليه عمر)
علنن  انرسننهم ان ال ييننتروا يننيكا مننن سنندايا المسننلمين ومننن ضننرب مسننلما عمنندا نقنند خلنن  

 ."عهدو
 . ٕٓٔذ  ِادن عساكرذ تاري  مدينة دميمذ المرج  السادمذ م 

 .٧ٕٔذ  ّادن القيمذ أ كامذ المرج  نرسهذ م 
 

 ]( ١١٤+٥١) ٢٥تح  رقم  [مرسوم السلطان جقمق  -١١
 

 سم اليريٌاال -ِ
 مرسوم يريٌ دان يتقدم كل والٌ عليه من القاض  والم تسب دال ور  -ّ
 ومياي  الهردان وارداب االدرا  والمدايرين دال ور ايضا داعتماد -ْ
 ما تضمنه ه ا المرسوم اليريٌ والهمل دمقتضاو عل  ما ير  نيه -ٓ
 دسم هللا الر من الر يم -ٔ
 مولوىرسم داالمر اليريٌ الهال  ال -ٕ
 جقمم -٧
 السل ان الملك  الَاهرى السير  -٨
ولادله دالسم  وال اعة كتب ن  نالف يهر  [       ] امتنل المرسوم دنالف يهر يهدان    

 يهدان
 اعالو هللا تهال  ويرنه وانر و ن  اآلنام وصرنه -٩
 ان يس ر ه ا المرسوم اليريٌ ال  كل والٌ عليه من القاض   -ُِ
 دال ور المدار  ومياي  الهردان واردابوالم تسب  -ِِ
 االدرا  والمدايرين دال ور ايضا يهلمهم ان لصة رنه  -ِّ
 الدوادنا اليريرة داسم ميخاكيل والرهدان -ِْ
 ددير  ور سينام انهوا نيها ان الصدلا  اليريرة يملهم داجراكهم  -ِٓ
 م من الكروم عل  جارى عادتهم والامتهم ن  ديرهم مستمرين عل  ما ديده -ِٔ
 والدساتين وامال  ددندر ال ور المدار  والقاهرا الم روسة  -ِٕ
 واليام وييرها ومن  من يتهرض اليهم د ل  وان ال يلزموا د كر -٧ِ
 عن الدساتين الت  ن  ال ور واد ال ما  دف عليهم من  ل   -٨ِ
 السنين وكتب لهم وييرو و مل امرهم عل  ما ديدهم من المراسيم اليريرة من تقادم  -٩ِ
 د ل  مردهة يريرة نيتقدموا داجهار الندام لهم دال ماية والرعاية  -ُّ
 واالمان واال مكنان واعتماد  كم المردهة اليريرة ومن  من يتهرض اليهم  -ِّ
 او ييوش عليهم او يكلرهم وكٌ اسداب اال ى والضرر عنهم  -ّّ
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 لييدان  ورن  يد اليي  ادا يزيد واليي  ادراهيم ا -ّْ
 عنهم واستمرار المرسوم اليريٌ ديدهم دهد الهمل ده وليهتمد -ّٓ
 ه ا المرسوم اليريٌ كل والٌ عليه ويهمل د سده ومقتضاو ذ من يير عدول  -ّٔ
 عن  كمه وال خروج عن مهناو ذ دهد الخ  اليريٌ يرنه هللا تهال  واعالو اعالوذ  -ّٕ
  جة در واو ذ -٧ّ
  ان يام هللا تهال -٨ّ
 كتب ن  راد  عيرين يهر رمضان المهَم لدرو -٩ّ
 سنة خمسين ونمانماكة -ُْ
  سب المرسوم اليريٌ -ِْ
 ال مد هلل رب الهالمين وصل  هللا عل  سيدنا م مد وآله وص ده وسلم  -ّْ
 .َِّّٕرنس ذ الممالي ذ المرج  نرسهذ ذ       
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 المراجع اليربٌة
 

 . ٩ٕ٧ِادن اثنيرذ الكامل ني التاري ذ  دهة نانيةذ دار الكتاب الهرديذ ديرو ذ ( ِ
 . ٩٨٧ِادن الهدريذ أ كام القرآنذ ت قيم م مد الدجاويذ دار المهرنةذ ديرو ذ ( ّ
ادن عساكرذ تاري  مدينة دميمذ ت قيم صال  الدين المنجدذ م دوعا  المجم  ( ْ

 .٩ِِٔلمي الهرديذ دميمذ اله
صد ي الصال ذ  دهة نالنةذ دار الهلم . ادن القيم الجوزيةذ أ كام أهل ال مةذ ت قيم د( ٓ

 . ٩٨ِْللماليينذ ديرو ذ 
ادن هيامذ السيرا الندويةذ ت قيم  ه عدد الرومٌذ  دهة جديداذ دار الجيلذ ديرو ذ ( ٔ

ِ٩٨٧. 
 .٩ٔ٨ِمنيورا  النورذ ديرو ذ  أسد رستمذ كنيسة هللا أن اكية الهَم ذ( ٕ
 . ٩ُِِالدال ريذ نتو  الدلدانذ ال دهة اثول ذ يركة  د  الكتب الهرديةذ القاهراذ ( ٧
 . ٨٩ِٕالسخاويذ التدر المسدو ذ م دهة اثميرية ددوالمذ مصرذ ( ٨
السيو يذ  سن الم اضرا ن  تاري  مصر والقاهراذ ت قيم م مد أدو الرضل ( ٩

 .٩ٕ٧ِ يام الكتب الهرديةذ القاهراذ َّدراهيمذ دار َّ
ال دريذ تاري  الرسل والملو ذ ت قيم م مد أدو الرضل َّدراهيمذ  دهة نانيةذ دار ( ُِ

 .٩ٕ٧ِالمهارٌذ القاهراذ 
الموارديذ اث كام السل انيةذ  دهة أول ذ دار الركر لل داعة والنير والتوزي ذ ( ِِ

 .٩٨ِْالقاهراذ 
 .لدنان -ريزيةذ دار َّ يام الهلومذ الييا  المقريزيذ الخ   المق( ِّ
المقريزيذ السلو  لمهرنة دول الملو ذ ص  ة م مد مص ر  زياداذ م دهة دار ( ِْ

 .٩ِْٓالكتب المصريةذ القاهراذ 
 .٩ِْٔجرجي زيدانذ تاري  التمدن اإلسالميذ  دهة رادهةذ م دهة الهاللذ ( ِٓ
 .٩ِّٓولية اثوريليميةذ مصرذ خليل َّدراهيم لزماذ تاري  الكنيسة الرس( ِٔ
دراسا  ومناليا ذ المسي يون الهربذرضوان السيدذ المسي يون ني الرقه ( ِٕ

 .٩٨ِِاإلسالميذ ال دهة اثول ذ ممسسة اثد اف الهرديةذ ديرو ذ 
سهيد عايورذ الهصر المماليكي ن  مصر واليامذ  دهة نالنةذ دار النهضة الهرديةذ ( ٧ِ

 .٩٧ِٕالقاهراذ 
سهيد عايورذ المجتم  المصري ني عصر سال ين الممالي ذ دار النهضة الهرديةذ  (٨ِ

 . ٩ِّٕالقاهراذ 
 .٩٨ِٔالقاهراذ  -نهم  هويديذ موا نون ال  ميونذ دار اليرمذ ديرو  ( ٩ِ
لاسم عددو لاسمذ أهل ال مة ني مصر الهصور الوس  ذ  دهة نانيةذ دار المهرٌذ ( ُّ

 . ٩٧٩ِالقاهراذ 
 . ٩٨ِّنخريذ دراسا  من الركر الهردي ذ  دهة نالنةذ دار النهارذ ديرو ذ  ماجد( ِّ
م مد رزم سليمذ عصر الممالي  ونتاكجة الهلمي واثدديذ ال دهة النانيةذ مكتدة ( ّّ

 .٩ِّٕاآلداب وم دهتها دالجماميزذ القاهراذ 
كاتريناذ مصرذ نهوم يقيرذ تاري  سينام القديم وال ديف وجًرانيتهاذ دير القديسة ( ّْ

ِ٩ِٕ. 
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أنناسيوِ داليوراِذ دير سينام المقدِذ ترجمة صموكيل كامل عدد السيدذ دير سينام ( ِ
 .٩٨ِٕالمقدِذ اليونانذ 

ذ سلسلة ٩سمهان المترجمذ القديسة كاتريناذ ترجمة اثب أنرام كرياكوِذ كتاب رلم ( ّ
 . ٩٨ِٓالقديسونذ منيورا  النورذ ديرو ذ 

عزيز سو  ع يةذ الرهارِ الت ليلية لمخ و ا   ور سينام الهرديةذ ترجمة ( ْ
 .٩٧ُِجوزيٌ نسيم يوسٌذ منيوا المهارٌ اإلسكندريةذ 

هانز َّرنس ذ مراسيم سال ين الممالي  لدير سينامذ أوتو هاراسريتزذ نايزدادنذ ( ٓ
ِ٩ُٕ. 

ERNST Hans, Die Mamlukischen Sultansurkunden Des SinaiKlosters, 

Otto Harrasswitz, Weisbaden,1960. 

يني ميمارِذ كتالوج المخ و ا  الهردية المكتيرة  ديناه ددير سان  كاترين المقدِ ( ٔ
 .٩٨ِٔد ور سينامذ الهيكة القومية اليونانية للد وفذ أنيناذ 
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