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 مقدمة:
ليكف مدخمنا إلى ىذا المكضكع ما ذكره المؤرّْخ الغربي ىنرم.ؿ. سافج بقكلو: 

اج لممقدسات المسيحية في الشرؽ األدنى عصرى الحركب “ جَّ لقد سبؽ تدفُّؽ الحي
، كلـ يتكقؼ  . كقد الصميبية بكثير، عالكة عمى أنو ظؿ بعدىا طكيالن تدفقيـ حتى اليـك

ذا  تتابعت رحالت الحجاج أفرادنا كجماعاتو عبر القركف إلى األراضي المقدسة... كا 
جَّ الغربييف ال يزاؿ حيِّا" ، كلعمو ىنا ُكانت الحركب الصميبية الغربية قد ماتت؛ فإفَّ حى

المممككيّْ كقتيا، يؤكد أفَّ الرحمة إلى األماكف الميقدَّسة التي كانت خاضعة لحكـ مصر 
لياـو كبيريف لمكثير مف العائالت األكربية كالشخصيات الميمة.  كانت مصدر شغؼو كا 

-ْٖٔكال شؾ أف الفترة التي ييمثّْميا عصر سالطيف المماليؾ )
ـ( تحتؿ مساحةن ميمةن في تاريخ الرحمة األكركبية إلى المنطقة ُُٕٓ-َُِٓق/ِّٗ

تطكرات تاريخية ميمة بدأت بكقؼ الخطر المغكلي  العربية؛ فقد شيدت ىذه الفترة عدة
ـ، ُُٕٓـ، كانتيت بسقكط دكلة المماليؾ بعد ىزيمة مرج دابؽ كالريدانية َُِٔ

مركرنا بالقضاء عمى الكجكد الصميبيّْ في المنطقة العربية بعد تحرير عكا بقيادة 
 ـ. ُُِٗاألشرؼ خميؿ بف قالككف 

ة سالطيف المماليؾ في سنكاتيا األكلى ككانت النتائج المباشرة لنجاحات دكل
أف صارت القاىرة العاصمة السياسية كاالقتصادية كالثقافية لمعالـ المسمـ مف ناحية، 
ار كالسفراء كالحجاج، كالمغامريف، كحتى الجكاسيس،  كما صارت مقصدنا لمزكَّار كالتُّجَّ

فّْع لمسائؿ كقد جاءكا إلييا جماعاتو كأفرادنا ممتمسيف إذف السمطاف المممك  كيّْ الميترى
الة المسيحييف  األكركبيّْ المتكاضع باالرتحاؿ داخؿ أراضي الدكلة، ككذا السماح لمرَّحَّ
الغربييف بالسير إلى األراضي المقدَّسة التي شيدت الكقائع التاريخية لحياة المسيح 

جداف عميو السالـ، فضالن عف ذلؾ؛ فقد كانت لتمؾ البقاع مكانتيا الكبيرة في الك 

                                                           
1 ) ،H: "pilgrimages and pilgrim shrines in Palestine and Syria after 1095، 

SAVAGE 
p. 36 ، vol 4، Pennsylvania,1977  
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الييكدم؛ لذلؾ شد الييكد إلييا رحاليـ متَّخذيف مف حركة الييكد التكراتية كتنقُّؿ قبائميـ 
 مف مكافو إلى آخر معيننا ليـ.

 

 التعريؼ بصاحب الرحمة
كاف ضمف ىؤالء الييكد الذيف شدُّكا رحاليـ لمكصكؿ إلى "أكرشميـ" تمؾ 

كف إلييا ثالث مرات في العاـ، ىك أحد المدينة العريقة التي يعتبركنيا سرة العالـ كيحجُّ 
الرابييف اإليطالييف كييدعىى ميشكالـ بف مناحـ بف مناحـ الذم اتجو نحك الشرؽ في 

ىػ ٗـ/ُٓالربع األخير مف القرف التاسع مف اليجرة/ الخامس عشر مف الميالد 
 ىػ.ٖٖٔـ/ُُْٖ

في ذلؾ يشبو  كاقع األمر أف معرفتنا بميشكالـ بف مناحـ تيعدُّ محدكدةن، كىك
الة األكربييف اآلخريف الذيف تكافدكا عمى المشرؽ في العصكر الكسطى،  غيره مف الرَّحَّ
ككؿ ما نعرفو عنو مقتبسه مف رحمتو؛ إٍذ يقكؿ عف نفسو إنو ييكدمّّ إيطاليّّ، مف أسرة 
ثرية عاشت في فمكرنسا في القرف الخامس عشر الميالدم/التاسع اليجرم، جاء ذكر 

تعرُّضو لمحديث عف ييكد القاىرة في رحمتو، كذكر أف أحد كبار تجار ذلؾ عند 
األحجار الكريمة الييكد بالقاىرة ييدعى الرابي مكسى دم فيال تعرَّؼ عميو كعرَّفو عمى 

منذ اثنيف كعشريف عامنا  -أم مكسى دم فيال–ناجيد القاىرة، يقكؿ: "... كأذكر أنو 
ا في كاف في منزلنا في فمكرنسا، كأكرمو ك  الدنا صاحب الذاكرة المباركة، خصكصن

كلـ ينس الكـر كالشرؼ الذم تمتَّع بو مف  Polveresoدائرتنا المعركفة باسـ بمفركزك 
جانب كالدنا... كتحدَّث عنٌي شخصيِّا، كشيد أننا كنا أثرياء، كأنو كاف في حكزتنا أكثر 

".. نىا طكيالن  .ِمف ألؼ دككة كامتدىحى

ح كىٍكفى ميشكالـ بف مناحـ تاجرنا ييكديِّا كفي ضكء ذلؾ يمكف لن ا أف نرجّْ
ف كانت االشارات التي اجتمعت عنو تيفيد نزعتو  ، كا  إيطاليِّا ثريِّا؛ كليس رجؿ ديفو

                                                           
2 ) p.172 
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، كمف ّالدينية التي يغمب عمييا حمـ الييكد العاـ بتأسيس مممكة يسرائيؿ مف جديد
كحده؛ بؿ كاف لو صاحب ييكدمّّ خالؿ ما كتبو يتضح لنا أنو لـ يرتحؿ إلى "أكرشميـ" 

ا ييدعى ركفائيؿ، كقد تحدَّث عنو في بضعة مكاضع ؛ كذلؾ يعني لنا أف ميشكالـ ْأيضن
ٍر تمؾ المكاقع منفردنا، لكف أراد أف يصحبو أحد رجاؿ الديف الييكد،  بف مناحـ لـ يزي

الة الييكد الذيف سبقكه برحالت لألراضي  المقدسة في كىك يشبو في ذلؾ غيره مف الرَّحَّ
، ككذلؾ صمكئيؿ بف ٓفمسطيف، منيـ بتاحيا الراتسبكني الذم كجد مف يرافقو في رحمتو
 .ٔشمشكف الذم صحبو في رحمتو رجؿه ييدعى جكنثاف ىاميشكالـ

 خط سير الرحمة
حسب ما كرد في رحمة ميشكالـ بف مناحـ؛ فقد خرج مف مكطنو )إيطاليا( كمرَّ 

تناكليا بالكصؼ، ككانت )ركدس( أكؿ تمؾ المحطات  في طريقو بكثير مف البالد التي
في المجيء إلى الشرؽ، ثـ )اإلسكندرية(، كمنيا إلى )رشيد(، كمف رشيد إلى 
)القاىرة(، ثـ خرج منيا عبر الطريؽ السينائي حتى كصؿ )غزَّة(، كمنيا إلى )الخميؿ(، 

مف القدس إؿ  كمف الخميؿ إلى )القدس(، كبعد اتمامو الزيارة استعد لمرحيؿ فخرج
)الرَّممة(، ثـ )يافا(، كألف صاحب القارب كانت لو سمع ببيركت قادمة مف دمشؽ؛ فقد 

إلى بيركت، كبعدما ذىبكا إلى بيركت لـ يجد  -كمنيـ ميشكالـ–ذىب بالمسافريف 
صاحب القارب البضائع قد كصمت؛ فاضطر إلى الذىاب إلى )دمشؽ( كمعو باقي 

ا، ثـ عادكا  إلى بيركت، كمنيا أخذكا طريقيـ في البحر المتكسط إلى المسافريف أيضن

                                                           
3 ) Meshullam Ben manahem,Itinerary of Rabbi meshullam ben menahem of 1481 

(ed) Adler,in J T, (London) 1930,p.208 
، كعند حديثو ُٕٔ. p، ككذا في تتبُّعو ألخبار القاىرة ُّٔ. p( تحدَّث عنو في تتبعو ألخبار اإلسكندرية  4

 .ُٓٗ،  ُٕٖ.pالقدس  عف خركجو مف سيناء إلى فمسطيف كبعد كصكلو إلى
5 )  petachia of Retisbon, The Itinerary of Rabbi petachia ,1174-1187A.D., in :J. 

t., ed. Adler, N., London, 1930,pp.61-90.  
6 )Samuel Ben Samson, Itinerary  of Rabbi Samuel Ben Samson, , 1210 A. D ., 

in: J.T ed. Adler, N., London, 1930,pp. 103-110   
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)قبرص( ثـ )ركدس( عائدنا إلى مكطنو، ككاف في كؿ محطة يتناكؿ كثيرنا مف صكرىا 
 االجتماعية كاالقتصادية، كركَّز عمى أعداد الييكد في كؿ بمدو مرَّ بو في رحمتو.

ى تكتمؿ كسنقتصر في ىذه الدراسة عمى كصفو لمدينة اإلسكندرية، كحت
الصكرة عمدنا إلى مقارنة ما جاء عنده مف أخبار عف مدينة اإلسكندرية بما جاء عند 
الة األكربييف المعاصريف خالؿ نفس الفترة، حتى نقؼ عمى ىذه الفترة  غيره مف الرَّحَّ
مف العالقات بيف الغرب كالشرؽ في العصكر الكسطى، كبطبيعة الحاؿ رجعنا إلى 

ما استدعى األمر لتفسير بعض األحداث كالكقكؼ عمى المصادر اإلسالمية كم
 حقيقتيا. 

 

  
 

 اإلسكندرية في رحمة ميشكالـ بف مناحـ
يبدأ مكضكع بحثنا بذكر ميشكالـ بف مناحـ أنو في اليكـ الثاني مف يكنيو 

ـ سافر مف ركدس، كبعد عدة مخاطر في البحر استطاعت السفينة المسافر ُُْٖ
يـك  ٕكاطئ اإلسكندرية. التي رست السفينة في مينائياعمى متنيا االقتراب مف ش

                                                           
ا  7 ( مما يذكر أنو كاف لإلسكندرية ميناءاف: الغربي القديـ كىك المعركؼ باسـ ميناء )السمسمة( ككاف مفتكحن

ا لسفف الم سمميف، كمحظكرنا عمى المسيحييف دخكلو حتى مف جية اليابس. أما الميناء ناحية الغرب كمخصَّصن
ا الستقباؿ السفف المسيحية، كيفتح ناحية الشماؿ، كعيرؼ باسـ )مرسى البرج(. انظر في  الثاني فكاف مخصَّصن

  Breyden Bach, les saintes peregrinations, Bernard de Breyden Bech 1483ذلؾ: 
(ed)  larrvaz (le caire) 1904 pp. 65-66 Joos van Ghistele, voyage en Egypte 
(1842-1483) (ed) Bauwens (Bruxelles)p.123;  Harff, The Pilgremage of Arnold 

Von Harff, 1496- 1499,(ed)M .Lettes (Ledon ،)ُْٗٔ ،.ّٗ  كلـ يشر ثينك إال إلى ميناء
p.28، Thenoud, J. Le voyage de outre mer de jeun thenoud, (Paris ،)المسيحييف فقط ،

. كفي ىذا الصدد ذكر )فيميكس فابرم( أف اثنيف ممف رافقكه في رحمتو لمحج تعرَّضكا لمضرب الشديد ُٖٖٖ
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ـ، كقد جذب انتباىو فنارىا كقالعيا ُُْٖاألربعاء السادس مف يكنيو سنة 
 ٖكمساجدىا

 :اجراءات االستقباؿ

كقد تحدَّث عف إجراءات الدكلة الستقباؿ السفف األجنبية باإلسكندرية فقاؿ: "رأيت   
مة، كعندما يريد أف يرسؿ رسالة إلى السمطاف كاف ( الذم كاف لديو حماٗأمير البحر)

يثبتيا في فميا، أك يثبت الخطاب بيا، كتأخذه إلى مصر، كتيحضرىا إلى شباؾ 
 .َُالسمطاف، ككاف يكجد رجؿ في انتظارىا، ىذه ىي الحقيقة كالتي ال يكجد شؾ بيا"

الةه أكربيكف آخركف عف تمؾ اإلجراءات بتكسُّع عمَّا  كرد عند كقد تحدَّث رحَّ
صاحب رحمتنا، كمفاد ىذه اإلجراءات أنو بكصكؿ السفينة إلى شكاطئ اإلسكندرية 
كاف البد مف كقكفيا عمى مسافة بعيدة في البحر، كأحيانا كانت تقضي السفف األكربية 
الميؿ كمو فييا حتى الصباح الباكر مثمما كاف الحاؿ مع السفينة التي كاف عمى متنيا 

الة الييكدم أصبحنا قبالة اإلسكندرية... فألقينا بمرسانا “)عكبدينا جاريو( إٍذ قاؿ:  الرَّحَّ
ا بميمةو ُُعمى بيعد أربعة أمياؿ تقريبنا مف الشاطئ" ، كذكر أنو مكث كمف معو يكمن

. يتبع ذلؾ، قياـ مراقب البرج )قمعة قايتبام( بإعالـ ُِكاممةو أماـ سكاحؿ اإلسكندرية

                                                                                                                                                    

 .Fabri, Fمف قبؿ الجنكد المماليؾ لمحاكلتيـ التسمؿ إلى الميناء الخاص بالمسمميف كمشاىدة ما بو مف سفف
Voyage en Egypte de Felix Fabri , (ed)masson .j , (paris)1975, vol,II,p.ٕٖٕ. 

8 ) Meshullam, op.cit, p. 158 
يقصد نائب اإلسكندرية، ككاف النائب آنذاؾ ىك جكـ قرا العالئي الظاىرم أمير ك  Admiral( كتبو ىكذا  9

ئع الزىكر في كقائع الدىكر، ىػ(، بداَّٗآخكر الجماؿ، انظر: ابف إياس، أبك البركات محمد بف أحمد، )ت. 
 ُِٖص ّـ جََِٖ، دار الكتب كالكثائؽ القكمية؛ )القاىرة(، ّتحقيؽ محمد مصطفى ، ط

10 )p. 162 Meshullam, op.cit, 
11 ) Obadiah  Jara  Da  Bertinoro ,Itinerary of Obadiah 1487-1490AD , in J.T . 

(ed)Adler  (London)1930,p. 218 .  
12 ) Obadiah, op.cit,p. 219   
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رنا بو عشركف مكظفنا يصعدكف عمى ظير السفينةكالي المدينة؛ فيرسؿ زكرقنا صغي
ُّ 
كيكتبكف سجالتو خاصةن بجنسية السفينة، كأعداد الركاب كجنسيتيـ، كنكع الحمكلة 
كحجميا، ثـ يرسؿ أحدىـ تمؾ المعمكمات إلى الكالي الذم يرسميا بدكره إلى السمطاف 

 .ُْبالقاىرة عف طريؽ الحماـ الزاجؿ الذم تحدث عنو ميشكالـ

إف اإلسكندرية محاطة بأربعة أبراج “ذلؾ كمو في قكلو:  Harffلخص كقد 
عالية، ييعيَّف عمييا مجمكعة مف الرجاؿ يكمينا، فعندما يشاىدكف السفف األكربية قادمة 
في البحر؛ يعطكف إشارة معينة متفقنا عمييا مسبقنا، حيث ترفع أعالـ بعدد السفف، 

الحاؿ، فيقكـ أمير المدينة برفع تقرير  كبذلؾ يتـ عمؿ إحصائية بعدد األسطكؿ في
؛ حينئذ يقكـ السمطاف بالرَّدّْ عمى مكاتبة ُٓإلى السمطاف كيرسمو مع الحماـ الزاجؿ"

رساؿ تصريح بدخكؿ السفف لمميناء، كىنا يأتي دكر مكظؼ الميناء  الكالي )النائب( كا 
ئب، كىنا يشير الذم يقكـ بانتزاع أشرعتيا كدفتيا حتى يتـ تسديد ما عمييا مف ضرا

أحد الباحثيف المتمرّْسيف أف قانكف دكلة المماليؾ كاف يقضي بأف يدفع كؿ فرد عمى 
أما التجار فكاف عمييـ دفع  ُٕكاحدة أك أثنيف كضريبة رأس ُٔسفينة أجنبية دككة

، كبعد إفراغ بضائع السفينة ُٗعف قيمة السمع كالبضائع الكاردة إلى الجمرؾ ُٖالعشر
                                                           

13 ) Frescobaldi, Gucci, Sigoli, Auisit to the holy places, (ed) the ophilus 
(Jerusalem) 1948, p. 38  
14 )  Meshullam, op.cit,p .ُّٔ ؛ كمزيد مف التفاصيؿ عف ذلؾ  راجع: القمقشندم، أبك العباس أحمد

الييئة العامة لقصكر الثقافة، س الذخائر ىػ(، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، ُِٖبف عمي )ت. 
 ؛ُّٗص ْـ، جََِْ)القاىرة(، 

15 ) Harff, op.cit,p.93  
( الدككة: ىي العممة الذىبية لمبندقية، كالتي يمكف أف نسمييا دكالر العصكر الكسطى، أطمؽ عمييا ىذا  16

، ك  قد ذكر القمقشندم أف عمى أحد االسـ نسبة إلى الدكج حاكـ البندقية، كىذه العممة كاف ليا كزفه ثابته
كجيييا رسـ صكرة الحاكـ الذم ضربت في عيده، كعمى الكجو اآلخر صكرتا القديسيف بكلس كبطرس، 

 . ّْٕص  ّالقمقشندم: صبح األعشى، ج
( عزيز سكلاير عطية: الحركب الصميبية كتأثيرىا عمى العالقات بيف الشرؽ كالغرب ، ترجمة فيميب صابر  17

 ُّٖ،  َُٗٗثقافة)القاىرة( ،دار ال ِ، ط
  ّْٔصّ(عف العشر بالتفصيؿ: انظر: القمقشندم : صبح األعشى، ج 18
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الجمرؾ عف طريؽ الحماليف ممف يحممكف عمى أكتافيـ أك عمى تدخؿ البضائع باب 
ظيكر الحمير كالبغاؿ، أمَّا ركاب السفينة أنفسيـ فيتـ تفتيشيـ بدقَّة، كيقكـ عامؿ 

 َِالجمرؾ بتسجيؿ أعدادىـ كأسمائيـ

كلندع ىنا صاحب الرحمة يتحدث عف نظاـ تحصيؿ الضرائب مف القادميف 
المتكسط؛ فقد ذكر عند حديثو عف الكصكؿ إلى مف البالد األجنبية عبر البحر 

و:  كما إف نقترب مف البكابة؛ نيمسؾ كتيؤخذ أمكالنا منا عمى الرغـ “اإلسكندرية ما نصُّ
% منيا، كعمى الرغـ مف أنيـ كجدكا َُمف أنيا كانت في باطف القدـ، كاف ييؤخذ 

م شيء عمى . لـ يدفع الييكد أُِأمكالي كلـ أيظيرىا ليـ أعادكا لي مستحقاتي
%، ككاف مف المستحيؿ أف تتيرب مف َُبضائعيـ؛ كلكف غير الييكد كانكا يدفعكف 

 ِِىذه الضرائب ألنيـ كانكا ييفّْتشكف كؿَّ كاحدو حتى الييكد كالنساء"

كحديث صاحب الرحمة ىنا يشير إلى دقَّة نظاـ الجباية المممككي باإلسكندرية 
" ىذا مف ناحية، كمف ناحية أخرل، يتبيف ِّالذم قاؿ عنو: "ال يمكف أف تتيرَّب منو

% كانت مفركضة عمى بضائع التجار القادميف مف البالد األجنبية، كما يتبيَّف َُأف 
أف القيمة نفسيا كانت مفركضة عمى المسيحييف فقط، أمَّا الييكد فكانكا معفييف مف 

عميو  كؿ ييكدم  “% عمى حد قكلو ىنا، كما أنو في سياؽو غير متصؿ قاؿ: َُ
الحصكؿ عمى تصريح مف األمير، كلكنيـ ال يدفعكف عند مغادرة البالد كيذىبكف في 

                                                                                                                                                    
19 ) Frescobaldi, op.cit,p. 138 Harff, op.cit, p. 93; Also: Ziada; M. M., The 

Foreign relation of Egypt in 15 century (London),1967,p. 212.  
 ُِٔ( العبدرم، الرحمة  ص  20
أما بخصكصي أنا؛ فبنعمة الرَّبّْ لـ أضطر لدفع رسـ دخكؿ مف مالي “... اكتفى عكبديا جاريو بقكلو:  ( 21

    ِِّ.Obadiah,op.cit,pخاصتي..." 
22 ) Meshullam, op.cit,p. 158 

( قاؿ عكبديا: "... أنو لـ يخضع ميربك البضائع إلى أية عقكبة مف جانب جباة الضرائب المصرييف..."  23
Obadiah, loc.cit   
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كالمقصكد بمغادرة البالد مغادرة اإلسكندرية، كمنيا إلى القاىرة  ِْقافمة عظيمة"
 الستكماؿ الرحمة لألراضي المقدسة مف ناحية أخرل. 

ا أف المماليؾ بثغر اإلسكندرية كانكا يفت شكف كؿ شيء حتى كما يتبيف أيضن
ذا كاف ميشكالـ بف مناحـ قد  النساء كالييكد رغـ أنيـ كانكا معفييف مف الضريبة؛ كا 
أرجع ذلؾ إلى البحث عف األمكاؿ؛ فالراجح مف المصادر أف ذلؾ كاف تأميننا مف 
الجاسكسية األكربية بعد تطكر استراتيجية الحركب الصميبية في أكاخر العصكر 

الة المعاصر لميشكالـ بف مناحـ )فيميكس فابرم(: الكسطى، يؤكد ذلؾ ما  ذكره الرَّحَّ
  .ِٓيعتقدكف أف المسيحييف جكاسيس..." -المماليؾ -"...إف المسمميف

فإذا كاف ميشكالـ بف مناحـ قد  ِٔكقد تعدَّدت أقكاؿ األكربييف عف الضرائب  
ية كانكا يدفعكف اكتفى بذكر أف التجار يدفعكف العيٍشر، كأف )الًجنكييف( في اإلسكندر 

                                                           
24 ) 163 

25 ) Fabri,op.cit, vol III,p. 941 
( تفصيؿ المتحصؿ مف األجانب في ثغر اإلسكندرية كاف كاآلتي: رسـ السفف نظير دخكؿ السفف. ثـ  26

تحصيؿ ضريبة رسـ السماح؛ حيث يدفع كؿ تاجر )دككة( ليسمح لو بدخكؿ المدينة. ثـ رسـ العبكر، ككانت 
 Sigoli,S., visit to% عمى ما يحممو مف ماؿ ِلشخص الكاحد. ثـ يدفع كؿُّ تاجر قيمتو دككتيف عمى ا

the holy places of Egypt .sinai. Palestine .and Syria in 1348(ed) Theopnllus 
Bellorini (jerusalem)1948.pp.160-161,Also: Ghistele,op.cit,p .ُُٔ   كضريبة الخمس .

كالكالي كالمباشريف. كضريبة عمى مشتريات األجانب مف التجار المسمميف.  التي تيفرض لصالح المشرؼ
كضريبة يدفعيا القنصؿ إذا حمؿ أكثر مف ألؼ بيزانت سنكيِّا، كىك المبمغ المعفي مف الضرائب. كضريبة 
عمى األجانب مقابؿ تخصيص سمطنة المماليؾ حمامات ككنائس ليـ. كضريبة عمى الذىب كالفضة المذيف 

. ضريبة عمى الخمر كالجبف مف األجانب إذا كاف لالستعماؿ الشخصي. يسكيم ا األجانب في دار السَّؾّْ
ضريبة قدرىا بيزانت يدفعيا األجنبي لمجمرؾ إذا باع فيو أية بضاعة. ضريبة قدرىا بيزانت عمى ما يحممكنو 

% عمى ِالبضائع،  % عمىَُ، %. ضريبة قدرىا ِٓمف قماش. ضريبة الترجمة يدفعيا األجنبي كقدرىا 
% عمى النقؿ. ضريبة مقابؿ حراسة سفف التجار في المكاني. ضريبة يدفعيا ِ% عمى الفضة ِالذىب، 

التجار األجانب إذا ما بيعت بضائعيـ كاممة، سكاء أكانت داخؿ الجمرؾ أـ خارجو. كتفاصيؿ ىذه الرسـك 
ـ، ُِْٓنكفمبر  ُّلممؾ المعز أيبؾ في تجدىا في: معاىدة تجارية بيف جميكرية البندقية كسمطاف مصر ا

ـ ،دار النيضة العربية) ََُْ-ََُُنشرتيا عفاؼ سيد صبرة، عالقة البندقية بمصر كالشاـ في الفترة مف
 CLERGET,. Mercel: le caire , Etude. كانظر: ِّٖ-ِٕٕص  ْـ  ممحؽ رقـ ُّٖٗالقاىرة(
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؛ فإف ِٕدككة في كؿ مرة لدخكؿ المدينة، كال يسمح ليـ بالخركج إال إذا دفعكىا ُّ
الرسكـ التجارية كنز ال يحصى “)بيمكتي الكريتي( كاف مغمكالن مف ىذه الضرائب كقاؿ: 

كمتجدد في كؿ سنة"، بينما قاؿ عكبديا جاريو: "ككاف ممؾ مصر يتمقَّى قيمة الضرائب 
مف الصادرات كالكاردات التي يتـ دفعيا مع دخكؿ أية سمع إلى اإلسكندرية، العائدة 

ا بأف الضريبة ىناؾ مرتفعة لمغاية، حتى األمكاؿ السائمة التي تجمب يجب أف  عممن
  ِٖ% مف قيمتيا"ِيدفع 

كبعد أف دخؿ صاحب الرحمة مف الميناء أقاـ في مدينة اإلسكندرية حتى 
فترة كجكده بالمدينة سجؿ ميشكالـ بف مناحـ في مصنفو  الثاني عشر مف يكنيو، كأثناء

صكرنا مف الحياة االجتماعية كاالقتصادية لإلسكندرية كما يتبعيا إداريِّا السيما )رشيد( 
ك)فيكَّة( كصكال إلى القاىرة، كقاؿ عف اإلسكندرية: "إنيا تقع في كادو إلى اليميف"، 

كما؛ لكنيا ليست كبيرة عمى حد كشاىد فييا سفينة مجاديؼ مثؿ المكجكدة في ر 
 .ِٗقكلو

كمما ذكره أف اإلسكندرية مثؿ فمكرنسا، بنيت جيدنا كجدارىا عاؿو كجيد؛ كلكف   
. كىك نفس ما قالو )عكبديا( حيث َّكؿ المدينة جافة، كبيا األطالؿ أكثر مف المباني

كيحيطيا البحر، مدينة اإلسكندرية مدينة كبيرة جدنا، حكليا سكره “سجؿ في رحمتو أف 

                                                                                                                                                    

de Geographie Urbaine et histoire economiqe ,t.2,p.ُٔٗ-َُٕ  حيث يكرد نسب مختمفة
 لمضرائب المفركضة عف النسب المذككرة.

27 )163 Meshullam, op.cit,p. 
28 ) Piloti, L'Egypte au commencement du qunzieme siècle d'apres le trait d' 
Emmenuel Piloti de cret incipt 1420, (ed.) Dopp., (Le Caire), 1950,pp8-9 

Obadiah,op.cit,p.223   ;  
29 ) Meshullam, op.cit,p.158 

30 ) p.159-160 Ibid الة اآلخريف عف ذلؾ؛  ;Ghistele,op.cit,p. 114، كانظر أقكاؿ الرَّحَّ
Harff,op.cit, p.93; thenoud,op.cit ,p. 23; Domeinco trevsani, le voyage, D' outre 

mere D' Egypte 1512 (ed) schefer (paris) 1864,p .ُّٕ 
 ) Obadiah,op.cit,p.222 
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كلكف ثمثي أبنيتيا مدمرة حالينا، ككثير مف منازليا ميجكر، كقصكرىا المأىكلة مبمطة 
بالفسيفساء، كتتكسطيا أشجار الخكخ كالبمح، كجميع ىذه المنازؿ كبيرة كجميمة إال أف 

 .ُّساكنييا قميؿ العدد"

كار العالية، أمَّا لكدكلؼ فكف سكخيـ فقاؿ: "إف اإلسكندرية كانت "محاطة باألس
كتكجد بيا حامية عسكرية صغيرة تقيـ داخؿ القمعة، المدينة تبدك لناظرييا أنيا 
حصينة، لكف الكاقع يثبت أنو مف السيؿ االستيالء عمييا... كلخطكرة المكضكع لف 

أدلي بدلكم كثيرنا في ذلؾ"
، كيشير بيمكتي الكريتي إلى أنو مف الممكف أف نسمي ِّ

كرغـ أفَّ بيا مبافو فائقة الجماؿ كميزيَّنةن مف  ّّينة الميجكرةاإلسكندرية باسـ المد
الداخؿ بالرُّخاـ عالكة عمى زخارؼ كزينة متنكعة؛ إال أف ىذه المباني الميزيَّنة 
كالميزخرفة يشترييا البعض كينتزع ما فييا مف زينة كيرسمو إلى القاىرة حتى يزيف بيا 

 ّْمبانيو بالقاىرة 

ؿ اإلسكندرية بقكلو: "المنازؿ جميمة، كفي كؿ منزؿ كقد كصؼ ميشكالـ مناز 
تجد فناءن مبمَّطنا باألحجار البيضاء كشجرنا، في المنتصؼ يكجد خزاف، كؿ منزؿو بو 
خزَّاناف: كاحده لممياه الجديدة، كاآلخر لممياه القديمة؛ ألفَّ النيؿ كاف يفيض كؿ عاـ في 

لبرؾ عندما يأتي، المياه تمأل ، كيفيض في كؿ اإلسكندرية، كتمتمئ آّشير أغسطس
 ّٔالخزانات لذلؾ كانت اإلسكندرية مجكفة نتيجة الخزانات.

                                                           
31 ) Loc.cit  

32 ) Ludolph Von Suchem,Description of the Holy Land and The Way Thither, (ed) 
Aubrey Stewart, (London)1895,p.47  

33 ) piloti,op.cit,p.36  
34 ) Loc.cit 

، ( قاؿ )ىارؼ( أيضاو: "... أما النيؿ فإنو يفيض مع بداية شير أغسطس35 ، حيث تبمغ زيادتو قدمنا كؿ يـك
كيستمر ذلؾ لمدة شيريف حتى يغطّْي كؿ األراضي المصرية، كفي شير أكتكبر تبدأ مياىو في التناقص..." 

Harff, op.cit,p .ََُ . 
36  )p.160 Meshullam, op.cit :انظر أيضان ركايات مماثمة عند ،Ghistele,op.cit,p.114; 

Fabri,op.cit,vol II,p. 717; Thenoud,op.cit,p.24; Domeinco,op.cit,p .ُٕٓ ليكف ،.
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الة األكربيكف جميعنا عف مصر عامة  كالجدير بالذكر ىنا أف كتابات الرَّحَّ
كمدينة اإلسكندرية خاصة ال يجب أف نحمميا عمى محمؿ حبّْ ىؤالء في ارتياد 

ك سعينا كراء التجارة كالرّْبح؛ بؿ ىدفيا التجسُّس المجيكؿ مف البقاع طمبنا لممعرفة، أ
عمى البالد كاألقاليـ، كتقديـ التقارير الكافية عما شاىدكه إلى أصحاب القرار في 
بالدىـ، كذلؾ كي يشدُّكا مف أزرىـ بأسمكب الحماسة كاإلثارة لبسط السمطاف بحجة 

استراتيجية الحركب نشر الديف بعد استئصاؿ المماليؾ لبقايا الصميبييف، كتطكر 
الصميبية في القرف الرابع عشر، كعمى ذلؾ فيذه الكتابات في ظاىرىا الرحمة كفي 

.  باطنيا يكمف سـه زعاؼه

 البرج "قمعة قايتبام"

فىيا كصفنا  طفؽ ميشكالـ بف مناحـ يتعرَّؼ عمى مزيد مف معالـ المدينة ككىصى
كركَّز كثيرنا عمى أبراج المدينة، ، ّٕرائعنا سار فيو عمى مسيرة مف سبقكه مف األكربييف

كلعمو مف المفيد أف نكرد نصَّ )ميشكالـ( ثـ نستخرج منو بعض الشكاىد ذات األىمية 
كعندما تدخؿ اإلسكندرية تجد حصننا جميالن بو “في دراسة تاريخ اإلسكندرية، يقكؿ: 

ا، كحائطنا سيمكيوي عشرة أذرع بيف البرج كالبرج يحيطيـ سكر عمى  اثناف كعشركف برجن

                                                                                                                                                    

األفريقي، الحسف بف محمد الكزاف، كصؼ أفرقيا، ترجمة عبد الرحمف حميدة، منشكرات جامعة اإلماـ محمد 
 َٕٓـ.صُٕٗٗبف سعكد، 

37 ) 158Meshullam, op.cit نة تناكلت مدي -إف لـ تكف كميا-،  كالمالحظ أف معظـ الرحالت األكربية
اإلسكندرية كأىميتيا السياسية كاالقتصادية بالنسبة إلى سمطنة المماليؾ، كمنيـ مف أكصى بأف تككف اليدؼ 

 ,Reymond Lull: Liber de fineاألكؿ ليجـك الصميبييف "إذا ما أرادكا األراضي المقدسة ثانية" 
Mallorca, 1986,pp .ّٗ-ٕٗ سكندرية ىك أفضؿ كصؼ ، كيعد الكصؼ الذم قدَّمو فيميكس فابرم لإل

الة أكربي، حيث تحدَّث عف مكقعيا كتاريخ بنائيا كفنارتيا كمنازليا كأبكابيا... كغير ذلؾ  قدَّمو رحَّ
Fabri,op.cit,vol II,pp .ٔٔٓ-ٕٕٔ ا ؛ كما قاؿ ّٗ-ّٓ.piloti,op.cit,pp.  كانظر في ذلؾ أيضن

Harff,op.cit ,p.ّٗ“ :؛ فإف مدينة اإلسك ندرية ليست صغيرة مثؿ مدينة ككلكني... كفي ضكء ما شاىدتي
 كفييا أبراجه مثبتةه كحكائط، كحكليا خندؽه مثمما ىك متبع في تحصيف بالدنا...". 
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أحد جانبي المدينة. استطاعكا بناء القمعة عمى الجزيرة... لـ أر أجمؿ مف ىذه القمعة 
  ّٖالتي كاف عمرىا ثالث سنكات، ككاف يناـ المماليؾ ىناؾ كؿ ليمة، ذلؾ ىك القانكف"

 -رغـ اختصاره–ىذا النصُّ الذم اقتبسناه مف الرَّابي ميشكالـ بف مناحـ يشير   
"، ككذلؾ "لـ أٍر أجمؿ مف إلى حقائؽ تاري خية ميمة؛ ففي قكلو: "تجد حصننا جميالن

إشارة إلى قمعة السمطاف قايتبام التي كانت “ ىذه القمعة التي كاف عمرىا ثالث سنكات
، بعدما تيدَّمت كثيره مف معالميا، كلمَّا زار ّٗقد بنيت مكاف منارة اإلسكندرية القديمة

أم قبؿ رحمة ميشكالـ –ـ ُْٕٕىػ/ِٖٖسنة  السمطاف قايتبام مدينة اإلسكندرية
َـّ بالمنار حيث نالو  -ببضع سنييف تكجو إلى مكقع المنار القديـ كشاىد السمطاف ما أل

ما ناؿ المدينة كميا مف إىماؿ، فتيدَّمت أركانو، كتشعَّث بنيانو تمامنا؛ فرسـ بأف ييبنى 
ا عظيمنا كىك المكج ، فبني بو برجن . كجدير بالذكر أف َْكد اآلف"عمى أساسو القديـ برجه

كصؼ ميشكالـ بف مناحـ لمبرج بحسنو كجمالو يتكافؽ مع ما جاء في يكميات ابف 
                                                           

38 ) Meshullam,op.cit .p.158 
كانت قائمة عمى الزاكية  -إحدل عجائب الدنيا السبع القديمة-( المعركؼ أف منارة اإلسكندرية الشييرة  39

، كفرغ َِٗعند مدخؿ ميناء اإلسكندرية، شيَّده المعمارم اليكناني سنة   pharusفاركسالشرقية مف جزيرة 
قدمنا لو قاعدةه مربعةه ككسطه  َْٓؽ.ـ بأمر الممؾ بطميمكس الثاني، ككاف ارتفاع المنارة نحك  َِٖمنو سنة 

قطعة نقكد نحاسية اكتشفت ميثمَّفه كقمة مستديرة، ييستدؿُّ عمى ذلؾ مف ركايات األقدميف الذيف شاىدكه، كمف 
ـ كعمييا صكرة المنار كاضحة، ُُٕ-ٖٗحديثنا كانت مضركبة في اإلسكندرية عمى عيد اإلمبراطكر تراجاف 

ككاف في أعمى المنار مكقد ينبعث منو الدخاف نيارنا، كألسنة المييب ليالن تعكسيا مرايا كبيرة ليداية السفف 
يا المنار العاكسة كما آؿ اليو أمرىا: بنياميف التطيمي ، رحمة بنياميف )انظر ما ذكره بنياميف التطيمي حكؿ مرا

ىػ تيدَّمت َِٕ(، كفي سنة ّٔٓـ ص ََِِ، المجمع الثقافي )أبك ظبي(، ُالتطيمي، ترجمة عزرا حداد، ط
بعض أجزاء المنار إثر زلزاؿ حدث في عيد الناصر محمد بف قالككف؛ فأمر بترميمو )المقريزم، تقي الديف 

ىػ(، ، السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ، تحقيؽ محمد مصطفى زيادة كسعيد عاشكر، ْٖٓحمد بف عمي )ت. أ
الة المسمـ ابف َٕٓ(، كفي سنة ّْٗ،صُـ،جََِٗ، دار الكتب كالكثائؽ، )القاىرة(، ّط ىػ زاره الرَّحَّ

كطة، أبك عبد اهلل بطكطو ككجده قد استكلى عميو الخراب بحيث ال يمكف دخكلو كال الصعكد إليو )ابف بط
ىػ(، رحمتو، المعركفة بػ "تحفة النظار في غرائب األمصار كعجائب السفار"، ٕٕٗمحمد بف عبد اهلل )ت. 

(، ثـ بنى السمطاف قايتبام قمعة في ُٕتحقيؽ محمد السعيد الزيني، المكتبة التكفيقية، )القاىرة(، د.ت.ص
 نفس المكاف كاستعمؿ فيو أساس المنار القديـ. 

  ُِّصّابف اياس، بدائع الزىكر ، ج ( 40
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الذم دكَّف بأف السمطاف بعدما أمر ببناء البرج رحؿ إلى اإلسكندرية بعد  ُْإياس
ثـ كشؼ عف البرج الذم أنشأه بثغر اإلسكندرية مكاف المنار القديـ؛ فجاء “عاميف، 

 الزماف كمف أعظـ األبنية كأجمؿ اآلثار الحسنة". مف محاسف

كفي الصدد ذاتو، ذكر ميشكالـ بف مناحـ أف القمعة التي بناىا السمطاف 
كالمقصكد بالجزيرة جزيرة فاركس “مبنية عمى الجزيرة؛ “قايتبام كأيطمؽ عمييا اسـ البرج 

Pharus  في نيايتيا  -البرج–التي كانت أماـ مدينة اإلسكندرية، كبنيت القمعة
 ِْبأقصى غرب اإلسكندرية، كعند الطرؼ الشرقي لجزيرة فاركس 

يحيط بو البحر مف ثالث جيات، كتحتكم القمعة  ّْكتأخذ القمعة شكؿ المربع
في الناحية الشمالية الغربية، كتنقسـ األسكار إلى سكرو  ْْعمى األسكار كالبرج الرئيس

                                                           
-Fabri,op.cit,vol II,pp.718-722;also:Ghistele,op.cit,p.128( نفسو ؛ كانظر  41

129;Thenoud,op.cit,p.ِّْْٓ؛ كذلؾ حسيف  مؤنس ،سفارة بدرك ماريترد  د أنجالريا،ص 
 َِٕ-ُٖٕ.see: Fabri,op.cit,vol II,pp( اىتـ )فابرم( بذكر معمكمات كثيرة عف جزيرة فاركس:  42
( قاؿ ابف إياس عف ذلؾ: "كقيؿ إف صفة بنياف ىذا البرج أف دىميزه عقد عمى قناطر في البحر المالح مف  43

الساحؿ حتى ينتيي إلى البرج، كأنشأ بيذا البرج مقعدنا ميطالن عمى البحر ينظر منو مسيرة يـك إلى المراكب 
كطاحكننا كفرننا كحكاصؿ شحنيا بالسالح، كجعؿ حكؿ ىذا البرج كىي داخمة، كجعؿ بيذا البرج جامعنا بخطبة 

مكاحؿ معمرة بالمدافع ليالن كنيارنا لئال تطرؽ األفرنج الثغر عمى حيف غفمة، كجعؿ بو جماعة مف المجاىديف 
 ُٔٓ-ُٓٓصّقاطنيف بو دائما" ابف اياس، بدائع الزىكر،ج

 ُٕمترنا كارتفاعيا  َّكبيرة مربعة الشكؿ طكؿ ضمعيا  ( يتخذ البرج الرئيس في الفناء الداخمي شكؿ قرية 44
مترنا، كتتككف القمعة مف ثالثة طكابؽ مربعة الشكؿ، كتكجد في أركاف البرج األربعة أبراج نصؼ دائرية تنتيي 
مف أعمى بشرفات بارزة، كىذه األبراج أعمى مف البرج الرئيسي تضـ فتحات لرمي السياـ عمى مستكييف، 

األكؿ ممرات دفاعية تسمح لمجنكد بالمركر بسيكلة خالؿ عمميات الدفاع عف القمعة كمسجد  كيشغؿ الطابؽ
القمعة الذم يتككف مف صحف كأربعة إيكانات )كربما ذلؾ ما قصده ميشكالـ حيف قاؿ: "كبالقرب مف الحصف 

جد كعدَّىا ، فربما اختمطت عميو المباني التابعة لممسُٖٓ.Meshullam,op.cit,pيكجد عشركف مسجدنا 
مساجد متتابعة؛ ألنو لـ يستطع الدخكؿ إلى داخؿ القمعة لكصؼ مشتمالتيا؛ كعمى ذلؾ فإف حديثو عف 
المسجد غالبنا اعتمد فيو عمى المشاىدة مف الخارج كالتخميف، أما الطابؽ الثاني فيحتكم ممرات كقاعات 

ميو لرؤية السفف عمى مسيرة يـك مف كحجرات داخمية. كيضـ الطابؽ الثالث حجرة كبيرة بيا مقعد يجمس ع
اإلسكندرية، كما يكجد في ىذا الطابؽ فرف إلعداد الخبز، ككذلؾ طاحكنة لطحف الغالؿ لمجنكد المقيميف في 

، ُٔٓ-ُٓٓصّالقمعة الذيف عرفيـ ابف إياس بػ"المجاىديف القاطنيف بو دائمنا" ابف اياس،بدائع الزىكر،ج
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بو اثناف كعشركف “حدىما بأف داخمي  كآخر خارجي، ككصؼ ميشكالـ بف مناحـ أ
ا، كحائطه سيمكيوي عشرة أذرع بيف البرج كالبرج يحيطيـ سكر عمى أحد جانبي  برجن

كىك ىنا يتحدث عف السكر الخارجي الميطؿُّ عمى البحر كالذم يضـ في  ْٓالمدينة"
ا دفاعية ترتفع إلى مستكل السكر باستثناء الجدار الشرقي الذم  الجيات األربع أبراجن

ؿ فتحات دفاعية لمجنكد. أما السكر الداخمي الذم لـ ييشر إليو ميشكالـ كتحدث يشم
عنو ابف إياس؛ فيشمؿ ثكنات الجند كمخازف السالح، كقد ذكر ميشكالـ أف العسكر 

. كشاىد ْٔذلؾ ىك القانكف"“المممككي "الحرسية" ينامكف ىناؾ كؿ ليمة، كقاؿ إف: 
دكف القبَّعات الحمراء فكؽ رؤكسيـ كييمسككف ميشكالـ ىؤالء الجنكد حراس الثغر "يرت

 .ْٕالعصيَّ في أيدييـ"

 الممبس كالحياة االجتماعية باإلسكندرية 
كصؼ (جاف تينك) مالبس المصرييف بالبساطة كقاؿ إنو لـ ير فييا غرابة 
كىي مصنكعة مف التيؿ الخفيؼ، أك مف الحرير المجدكؿ بقطف في كسطو، ككذلؾ 

كشاىد  ْٖعة مف التيؿ، كالقمة القميمة في مصر ترتدم الجكخسراكيؿ المصرييف مصنك 
 -كما ذكرنا-ميشكالـ المماليؾ في اإلسكندرية يرتدكف القبعات الحمراء فكؽ رؤكسيـ 

                                                                                                                                                    

.كانظر أيضان: ُٖٓ.Meshullam,op.cit ,pكؿ ليمة" " كقاؿ عنيـ ميشكالـ: "ينامكف ىناؾ
Harff,op.cit,p. 93; Breyden Bach, , les saintes peregrinations, Bernard de Breyden 

Bech 1483  (ed)  larrvaz (le caire) 1904 ,p.ٕٕ . 
45 ) Meshullam، p.ُٖٓ  :دىميزه عقد عمى كقيؿ إف صفة بنياف ىذا البرج أف “كيصفيا ابف إياس بقكلو

قناطر في البحر المالح مف الساحؿ حتى ينتيي إلى البرج، كأنشأ بيذا البرج مقعدنا مطالن عمى البحر ينظر 
منو مسيرة يـك إلى المراكب كىي داخمة، كجعؿ بيذا البرج جامعنا بخطبة، كطاحكف، كفرف، كحكاصؿ شحنيا 

ليالن كنيارنا لئال تطرؽ األفرنج الثغر عمى حيف غفمة، بالسالح، كجعؿ حكؿ ىذا البرج مكاحؿ معمرة بالمدافع 
 ُٔٓصّكجعؿ بو جماعة مف المجاىديف قاطنيف بو دائمنا" ابف اياس، بدائع الزىكر ج

46 ) Meshullam,op.cit ,p.158 
47 ) loc.cit 

48 ) Thenoud,op.cit,pp.56-57 
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ا بذكر لباس العامة باإلسكندرية، مف ذلؾ ما ذكره أف مالبس الرجاؿ  ْٗكاىتـ أيضن
)بكـ جارتف( مزيدنا مف ، كألقى َٓالذيف شاىدىـ باإلسكندرية تصؿ إلى كسط الفخذ

الضكء، كذكر أف الرجاؿ في الشتاء يرتدكف غالبنا معاطؼ مف جمكد الحيكانات مبطنة 
 .ُٓمف الداخؿ بالفراء

كقد استكمؿ )فريسكك بالدم( المعمكمة كقاؿ إف "عمى رؤكسيـ عمامة ممفكفة 
لى ، إال أنو لـ ييشر إِٓحكؿ الرأس مختمفة االرتفاع مصنكعة مف الكتاف األبيض"

تفاكت العمامة تبعنا لمكانة الشخص في مجتمع عصر سالطيف المماليؾ، كمما ذكره 
ميشكالـ أف كثيرنا مف الرجاؿ المصرييف يسيركف بدكف أحذية

كقد شاركو في ذلؾ بكـ  ّٓ
جارتف حيف ذكر أف المصرييف ال يرتدكف أحذية في القدـ كيسيركف حفاة، كالقميؿ منيـ 

كال شؾ أنيـ ىنا يتحدثكف عف الفئة المعدمة التي  ْٓيرتدم أحذية خشبية كجكارب
شاىدكىا في شكارع القاىرة كاألكثر عرضة لمغالء كالمجاعة، كىي الشريحة التي قدرىا 

الة ما بيف خمسيف إلى مائة ألؼ شخص ترل بعضيـ ينخؿ الرماؿ في  ٓٓبعض الرَّحَّ

                                                           
49 ) Suriano, F. Treatise on the holy land , (ed)by Fr. Theophilus Bellorini 

,(Jerusalem),1948,p.193  
50 ) Meshullam,Ibid,pp.158-159 

51 ) Baumgarten, The travel of martin Baumgarten through Egypt , Syria, palstine 
(London)N.D.p.479 

52 ) Frescobaldi,op.cit,p.176 ، Langnon,(B.), le saint voyage de Jehrusalem de 
Seigner de Angleur (paris) 1878,p. 43  

53 )   Meshullam,op.cit  ,p.159 
54 ) Baumgarten, op.cit.p.479 

قاىرة(، ( سعيد عاشكر، ، المجتمع المصرم في عصر سالطيف المماليؾ، دار النيضة العربية، )ال 55
 ـ.ُِٗٗ

 ,Dopp, Le caire vu par les voyageurs accident du moyen ages ,tom24-26؛ ْْص
le caire ,1951,p.ُّٓ-ُْْ . 
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 ٔٓغيرىـبعض المياديف العامة يمتمس بعض الفتات المتساقط عمى األرض مف 
، كبطبيعة ٕٓكآخريف يييمكف في الطرقات ما بيف متسكؿو يالحؽ المارَّة كييمحُّ في الطمب

 الحاؿ فإف مىٍف حالو ىكذا ال يجد ما يسدُّ بو رمقو لف يمتفت إلى الكسكة كالحذاء. 

الة كانت معظـ أخبارىـ تأتي مف مشاىدتيـ في شكارع البالد  كطالما أف الرَّحَّ
رىاء أك عماؿ اليكمية التي كانت مممؤة  بالمتسكليف، كفي أحسف األحكاؿ السُّكقة كاأليجى

لة، كالسَّقَّائيف، كالمكارية، كالباعة المتجكليف كالكنَّاسيف كالبكابيف  كأصحاب الميف المتجكّْ
اذيف الذيف كانكا أفقر فئات المجتمع المصرم؛ حيث كانت معيشتيـ   –كالعتَّاليف كالشَّحَّ

حد الكفاؼ، فحديثو عف المشي حفاة ينطبؽ عمى ىؤالء الكادحيف عند  –في الغالب 
 كالذيف كثرت أعدادىـ في عصر الجراكسة.

" أم إفَّ النساء تستطيع  كتحدَّث عف لباس النساء فقاؿ: "ترل النساءي كال تراىيفَّ
رؤية كؿ شيء مف خالؿ فتحتيف في النقاب؛ كلكنؾ ال تستطيع رؤية المرأة، فيف 

ا عمى رؤكسيف  يرتديف النقاب األسكد الذم بو فتحات عمى كجكىيف، كيرتديف أيضن
عمامة بيضاء مف الشَّاش، تطكل كثير مف المرات مطرزة كمزخرفة كفكقيا حجاب 

 .ٖٓأبيض يصؿ إلى الكاىميف كييغطّْى الجسد

ككاف )جاف تينك( قد تحدَّث عف لباس المرأة أيضا بقكلو: إفَّ نساء مصر  
الرقبة بحيث تغطي القدـ كأسفؿ الساؽ، كبعض األحذية المعة يمبسف أحذية طكيمة 

لف في المدينة سافرات الكجو قط، فكجكىيف دائمنا ميغطَّاة بقطعةو  كمذىَّبة، كىف ال يتجكَّ
، ككاف )فابرم( الذم تعاصرت رحمتو مع رحمة ميشكالـ ٗٓمف التيؿ لحجبو عف الرؤية

                                                           
( طافكر، بيرك، رحمة طافكر في عالـ القرف الخامس عشر الميالدم، ترجمة حسف حبشي، مكتبة الثقافة  56

 ٗٔـ، صََِِالدينية )القاىرة(، 
 ّىػ(، حكادث الدىكر في مدل األياـ كالشيكر، ،جْٕٖم، أبك المحاسف يكسؼ )ت. ( ابف تغرم برد 57

 ِْٗـ ، صُِْٗتحقيؽ ،كليـ بكبر )ليدف( 
58 )Casola, Pilgrimage to Jerusalem (ed) Margaret (Manchester) 1907,p.257 

، Baumgarten, loc.cit; Harff,op.cit,p.124; 
59 ) Thenoud,op.cit,p.56  
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ف لباس نسكة مصر: "...كنساء بف مناحـ قد أدلى بدلكه في ذلؾ أيضا، كقاؿ ع
المسمميف محتشمات جدنا، فيـ يمتزمف بمبس الحجاب كالمالبس الفضفاضة التي تغطي 
كجكىيف، فال تظير إال عيكنيف، كما أف أفعاليف كمظيرىف في الخارج ال يقارف 

 َٔيقمف بتمؾ األفعاؿ ابتغاء رضا اهلل..." –يعني المصريات–بمظير نسائنا، كىف 

الة األكربييف، كأضافكا أفَّ السَّراكيؿ النسائية  كقد اتفؽ في ذلؾ عدد مف الرَّحَّ
ارة، كفكقيا حزاـه كلكنيا  حريرية كاسعةه كقصيرةه أحياننا، كطكيمةه غالبنا مثؿ سراكيؿ البحَّ
عةه بالذىب كالفضة كاألحجار الكريمة كالزخارؼ الرائعة حتى بمغت قيمة  ميزيَّنة كمرصَّ

، كذلؾ ناتج عف الحرية التي نالتيا المرأة في ُٔدككة ذىبية ََٓ-ََْالسّْركاؿ مف 
الة األكربييف، حيث تعددت أقكاليـ  عصر سالطيف المماليؾ كأشاد بيا كثيره مف الرَّحَّ
في تمتُّع النساء بالخركج طكاؿ اليكـ بغرض التنزُّه؛ إٍذ يقمف بتأجير الحمير كالبغاؿ مف 

 ِٔفَّ كتتعطرفَّ لزيارة أىميفَّ كأقاربيفَّ كأصدقائيفَّ المكارية، كتذىبف بسيكلة بعدما تتزي
عالكة عمى اعتيادىف يكمي الخميس كالجمعة عمى شراء الكركد كالرياحيف كالخركج بيا 

 ّٔإلى المقابر لكضعيا حكؿ قبكر أقاربيف

كيضيؼ السفير البندقي أمرنا آخر عف زينة المرأة المصرية في ممبسيا بقكلو: 
أمكر منزليا، ثـ ترتدم الثياب الحريرية المذىَّبة الرقيقة لتفتف بىٍعميا إف الزكجة تدبّْر “

                                                           
60 ) Fabri,op.cit,voll II,p.ْٕٓ  كانظر ما كتبو )جستؿ( في كصؼ لباس الحريـ السمطاني كحياة

 ّٕ-ّٖ.Ghistele,op.cit,pالرفاىية التي يعيشنيا 
61 ) p. 158؛ , Meshullam,op.cit  :كيؤيد ذلؾ أيضان غيره مف الرحالة األكربييف انظر

Frescobaldi,op.cit,p. 47 ,163 ; Suriano,op.cit,p. 203 Thenoud,op.cit,p.ٓٔ 
62 ) Thenoud,ibid,p.211 ، Harff,op.cit,p.ُِّ ليكف األفريقي، الحسف بف محمد الكزاف، كصؼ ،

 ِٗٓـ.صُٕٗٗأفرقيا، ترجمة عبد الرحمف حميدة، منشكرات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد، 
63 ) Suriano,ibid,p .ُّٗ  الة ابف الحاج إلى نساء البالد بسبب ، كانظر النقد الذم كجيو الفقيو كالرَّحَّ

ىػ(، المدخؿ إلى الشرع الشريؼ، دار ّٕٕذلؾ ابف الحاج، أبك عبد اهلل محمد بف محمد العبدرم، )ت. 
 ِِْصُـ،جُُٖٗالحديث )القاىرة(، 
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أم إفَّ الغرض مف الزينة ىك الظيكر بمظير أنيؽ أماـ  ْٔكتظير في صكرة رائعة.."
 الزكج. 

الة بخصكص المرأة في المجتمع  كفي كاقع األمر فإف ما أشار إليو الرَّحَّ
العصر المماليكي، فقد أشار المؤرخكف المممككي يتكافؽ مع ما جاء في حكليات 

المعاصركف إلى أف نساء العصر تفنَّفَّ في إبراز المفاتف في الثياب حتى إفَّ بعض 
النساء كفَّ يرتديف طرحة عمى الرأس يبمغ ثمف الكاحدة منيا عشرة آالؼ دينار، عالكة 

عة بالجكاىر  ٓٔكغير ذلؾ عمى الزينة األخرل مف الخالخيؿ الذىبية كاألطكاؽ المرصَّ
كلعؿ ذلؾ ىك سبب صدكر المراسيـ السمطانية التي تفيد إفراط نساء العصر في الزينة 

 ٔٔفي بعض األكقات

يذىبف إلى البالنة  the wives of turksكذكر أف المتزكجات األتراؾ 
barber كاف الرجاؿ ال  -كما في الرحمة–، كعمى النقيض مف ذلؾ ٕٔمرة أسبكعينا

، ٖٔيحمقكف رؤكسيـ بالمكسى، كال يغتسمكف إال بالقميؿ مف الماءيقصكف لحاىـ؛ كلكف 
كربما يقصد باالغتساؿ ىنا الكضكء لمصالة؛ ألف المنازؿ لـ تكف بيا حمامات 

 لالستحماـ.

 النفقة الزكجية 
ذكر ميشكالـ بف مناحـ أفَّ الرجؿ كاف إذا تزكج أعطى المرأة ميرنا، ككاف 

الكحيد عف الطعاـ كالشراب،أما المالبس فكانت ييجبر عمى إطعاميا؛ ألنو المسئكؿ 

                                                           
64 Domeinco,op.cit,p.ُُِ  َّكحديثو ىنا ييكذّْب ما زعمو الفارس األلماني )أرنكلد فكف ىارؼ( حيف عد (

 .ُِّ.Harff,op.cit,pالنساء المصريات في الزينة مرده سعي النسكة إلى الخيانة الزكجية، انظر: تفنُّف 
 ُٕٔصٗ، النجـك جَُٖصّ( السمكؾ ج 65
كما  ُِِ( ناقش الدكتكر أحمد عبدالرازؽ أحمد ىذه المسألة بالتفصيؿ في كتابو: المرأة المممككية ص 66

 بعدىا. 
67 ) Meshullam,op.cit,p.159-160 

68 ) loc.cit  
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، ككذلؾ عندما تنجب األطفاؿ ٗٔىي التي يجب أف تكسي نفسيا مف ماليا الخاص
كانت ميمزىمىةن بإطعاميـ، كعندما تتكقع إنجاب طفؿ كاف ال يممسيا، لذلؾ تزكَّجكا ثالثة 

: ".. لذا ىناؾ  مسممكف كعشريف مرة، كيستكمؿ ركايتو في ىذه النقطة قائالن
ishmaelites "...  َٕلدييـ عشركف ابننا كابنةن كانكا يكلدكا في عاـو كاحدو

 

 

 المىكىاًريَّةي في اإلسكندرية

كقد لفتت طائفة المكارية باإلسكندرية انتباه الرابي ميشكالـ؛ فبعدما ذكر أف 
المماليؾ ال يركبكف غير الحصاف؛ تطرَّؽ إلى كصؼ كسيمة المكاصالت األشير في 

، كىي رككب الحمير باألجر أك ما عيرؼ في مصادر عصر ُٕكميا آنذاؾمصر 
سالطيف المماليؾ باسـ المكارية، كذكر أف المصرييف باإلسكندرية يركبكف الحمير 

قيّْمة  bardileكالبغاؿ، ككانت الحمير التي يمتطكنيا بدينة كبصحة جيدة كبيا براذع 
تي كانت تيقدَّر بأكثر مف ألفيف مف كنكعو مف الزخرفة "... كرأيت براذع الحمار ال

..." مصنكعة مف األحجار الثمينة كاأللماس، كبيا شراشيب ذىبية Ducatsالدككات 
 .ِٕكانت تكضع في مقدمة الحمار

كجدير بالذكر أف المدف كانت تضـ مكاقؼ خاصة بالمكارية، كلـ ييغفؿ ذلؾ 
الة األكربيكف، فػ)بيرك طافكر( ذكر في رحمتو أف  المسافر ما إف يصؿ إلى مدخؿ الرَّحَّ

                                                           
الةه أكربيكف أف المرأة المصرية تينفؽ الكثير مف األمكاؿ عمى زينتيا مف ممبس كعطر، كأشار  69 ( الحظ رحَّ

 ;، Domeinco,op.cit,p.211بعضيـ أف ذلؾ مردُّه القكة االقتصادية لمدكلة كالرخاء االجتماعي:
Frescobaldi,op.cit,p .ُّْ 

70 ) Meshullam,ibid,159 
قطعنا مسيرة ثمانية عشر ميالن عمى األقداـ في الطريؽ، “كبديا عف نفسو كرفاقو في اإلسكندرية ( قاؿ ع 71

مما    َِِ.Obadiah,op.cit,pراجع: “. نظرنا ألننا لـ نستطع الحصكؿ عمى جحاش )يعني: حمير( تنقمنا
 يدؿ عمى ضغط العمؿ عمى المكارية.
72 ) Meshullam,op.cit,p.159 
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المدينة حتى يجد جماعة مف المكارية في انتظاره كمعيـ عدده كبير مف الحمير 
الة إلى ّٕدككة ذىبية ِكالبغاؿ يؤجركنيا لممسافر مقابؿ  ، كقد تفاكت عددىـ مف رحَّ

ف كانت األرقاـ كميا مبالغنا فييا؛ فإنيا في الكقت نفسو تشير إلى كثرة ْٕآخر ، كا 
 ٕٓر التي استعممت كسيمة لالنتقاؿ الداخمي داخؿ بالد سمطنة المماليؾالحمي

 المسممكف كالًجمىاؿ
كالالفت لمنظر في رحمة ميشكالـ كىك في اإلسكندرية تمؾ المقارنة التي أعدَّىا 

المسممكف كانكا مثؿ الًجمىاؿ “ليبرز فييا كجو الشبو بيف المسمميف كالجماؿ فقاؿ: 
حدكة؛ لذلؾ كانكا يمشكف بدكف أحذية، فالجمؿ كاف ينحني  ليس لو Oxenكالثّْيراف 

لكي يأكؿ، كذلؾ كانكا ينحنكف لكي يأكمكا بدكف أم قماش كلكف فقط جمد أحمر، 
فالجمؿ يناـ بسرجو كالمسممكف ينحنكف عمى أقداميـ بمالبسيـ كال يخمعكف مالبسيـ 

 .ٕٔفي الميؿ.."

 

 عادات 

                                                           
 ِْص ( طافكر ، رحمة  73
. Suriano,op.cit,pبغؿ لحمؿ الناس كالبضائع  ََََْ( ذكر سكريانك أف أعداد البغاؿ بالقاىرة فقط  74

 Nicolo , Avoyageحمار كبغؿ في شكارع المدينة : ََََٔأنو أحصى ما يقارب  Nicoloكذكر  ُُٗ
beyond the sea 1346-1350 , Jerusalem , 1945, pp.ٖٖ-ٖٗ  

أنو بعدما فشؿ في شراء بغؿ مف بعض مكارية غزة؛ اضطر لتأجيره  Labroquireكر ( في ىذا الصدد ذ 75
 ) Wright .T. Early travelers in Palestineدككات ذىبية كي تنقمو إلى دير سانت كاتريف  ٓفقط بػ 

London) 1948,p .ِٕٗ  . 
76 ) Meshullam,op.cit,p.159 
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ال  -سكاء أكانكا مسمميف أـ ييكدنا–كذكر أف المجتمع المصرم باإلسكندرية 
يممككف سريرنا كال منضدةن كال كرسيِّا أك لمبة؛ كلكنيـ يأكمكف كيشربكف كينامكف عمى 

 ٕٕاألرض ككؿ أعماليـ عمى األرض.

 الفاكية كالمنتجات

أشار ميشكالـ إلى أف فاكية اإلسكندرية رخيصة كجيدة، كقاؿ إف الفاكية تنضج     
نتيجة الندل، كلـ أر ندلن أكثر مف ذلؾ في حياتي، فيك يبدك  كتزداد بكميات كثيرة

. ككاف بيمكتي الكريتي قد ذكر الكظائؼ ٖٕكالمطر؛ كلكف عندما تظير الشمس يتبخَّر
التسكيقية التي قامت بيا ضكاحي اإلسكندرية في تمكيف سكؽ مدينة اإلسكندرية نفسيا 

المحيطة بالمدينة كقاؿ".. كيمكننا  عالكة عمى ذكره لدكر العديد مف الحدائؽ كالبساتيف
رؤية جميع أنكاع الفاكية مثؿ العنب كالتفاح كالتيف كىذه الحدائؽ بيا ثمار ناضجة 

  ٕٗباستمرار..."

؛ كسبب رخص ككؿ أنكاع الطيكر رخيصة َٖكمما ذكره أف الخبز كالمحـك
كث الماشية الدكاجف أنيا كانت تفقس في أفراف، ككانكا يدفئكف ىذه األفراف باستخداـ ر 

بيضة في نحك ثالثة أسابيع؛  َََِأك  َََُكاألحصنة، فكانت تكضع حكالي 
، كىك ىنا يشير إلى الصناعة الغذائية التي انفردت ُٖفكانت تعيش الدكاجف كال تنتيي

ف –بيا بالد مصر كانتشرت في جميع قراىا كمدنيا في عصكر السيادة اإلسالمية  كا 
عف سائر البالد، كىي صناعة -كندرية كاف ىك ىنا يشير إلييا في اإلس

الة األكربييف، كفييا تتـ عممية التفريخ بطريقة (ِٖ)التفريخ .كالتي حظيت بإعجاب الرَّحَّ

                                                           
77 ) Meshullam,op.cit,p.159 

78 ) Ibid,p.160 
79 ) piloti,opcit ,p. 37 

 ـ غير مكجكد بالمصادر ُُْٖىػ/ٖٖٔ( سعر الخبز كالمحـ في سنة كجكده بمصر  80
81 ) Meshullam,op.cit,p.160 

سبانيا..." 82 . Harff, op. cit, P)( قاؿ فكف ىارؼ: "... كلقد رأيتي الكثير مف ىذه األفراف في بمدنا كا 
. ْٕٗ. Fabri, op. cit,vol II, Pركبي لـ يألؼ ىذه الطريقة، ؛ كلكف )فابرم( أكضح أف الغرب األك َُُ
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الترقيد الصناعي في معامؿ كالتنانير، فيتـ إعداد حظائر مصنكعة مف الفيخار ذات 
الطبيعة، كيككف  أبكاب كييرصُّ بيا البيض بطريقةو معينةو تيشبو الطريقة التي تتـ في

ىذا تحت درجة حرارة مماثمة لدرجة الحرارة الطبيعية لفقسو، كتخرج الفراريج مف 
 البيض بكميات كبيرة. 

كترجع أىمية المنتج مف عممية التفريخ إلى أنو أحد المكارد الغذائية البركتينية 
الثمف باىظة  -غالبنا–الرخيصة البديمة عف لحـك الحيكانات التي كانت أسعارىا 

، كما أنيا أحد العناصر الضركرية الطبية لمشفاء مف كثير مف األمراض التي ّٖآنذاؾ
تصيب اإلنساف كقت حدكث المتغيرات المناخية مف أكبئة كطكاعيف كغير ذلؾ، ناىيؾ 
عف سيكلة اقتنائيا كتربيتيا حيث تعيش عمى ما تقتات بو األرض داخؿ المنزؿ 

ى ميربّْييا، كما أنو بدكف صناعة التفريخ لـ يكف مف كخارجو دكف أف تيشكّْؿ عبئنا عم
الممكف تكفير كؿ الكميات الالزمة لسكاف القاىرة كضكاحييا مف الدجاج كاإلكز كبقية 
الطيكر؛ لذا نجد الفالحيف كالرُّعاة في كقت طرح الفراريج يسكقكف "ما بيف ستَّة أك 

 (ْٖ)سبعة اىالؼ دجاجة لبيعيا في السكؽ..

                                                                                                                                                    

ا؛ كلكف إف صح ذلؾ فمف  كربما يككف كالـ )ىارؼ( بكجكد صناعة التفريخ ببعض الدكؿ األكركبية صحيحن
الة  رة جدنا مف العصر المممككي بعدما نقمت إلى الغرب عف طريؽ الرَّحَّ المؤكد أنو كاف في مرحمة متأخّْ

ف شئتى فقؿ الجاسكسية الصميبية التي نشطت حركتيا بعد  األكركبييف، ـ بحثنا عف دراسة جكانب ُُِٗكا 
اقتصاد مصر مف شتى جكانبو؛ ألف مصر كانت بالنسبة إلييـ رأس األفعى، كتمؾ ىي الحقيقة التي أدركيا 

ا فيما  )ريتشارد قمب األسد( كأكصى بيا مىٍف يأتي بعده، كيبقى لنا تساؤؿ: إذا كاف كالـ )ىارؼ( صحيحن
يخص كجكد التفريخ في أكربا عمى ىذا النحك؛ فمماذا لـ يعقد مقارنة بيف ما شاىده في مصر كما كاف عندىـ 

 في أكربا آنذاؾ؟!.
 Ashtor: Histoire des prix et des salaires dans l' orientانظر عف ذلؾ بالتفصيؿ:  83

medieval (Paris) 1969,p.311-315; Shoshan; money, prices and population in 
mamluk Egypt (1382 – 1517) Ph. D, Princeton university, June 1978., pp.ُٕٕ-

 ا. ِِِ
84 ) Ghistele,op.cit p . 56; souriano ,op.cit ,p.ُِٗ  كيقكؿ لكدكلكؼLudoloph von 

suchem, Desciption of the holy land and and the way thither (ed)by stewart.A 
,(London)1895,p،ٕٔ كأسكاؽ الطيكر عامرة بمختمؼ أنكاعيا، كفالحك مصر يسكقكف أماميـ أعدادنا" :
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ة البيع كالشراء ليذا المنتج؛ الحظ )ىارؼ( أف التجار يبيعكف كفي شأف حرك
الدجاج في السكؽ الغذائي بالكزف كيضغطكف عمييا بأيدييـ كما لك كانكا يبيعكف قمح، 
كاف كاحد رأسو في اليكاء، كآخر رجمو، كآخر رجالف، كآخر جناح حتى يحصؿ كاحد 

كقد تككف األرقاـ التي  (ٖٓ)عمى عشريف كاحدة أك مقياس، كآخر عمى أربعة كعشريف
الة عف أعداد البيض أك الدجاج الناتج عف عممية التفريخ مبالغنا فييا؛  (ٖٔ)ذكرىا الرَّحَّ

الة بعممية التفريخ، حيث  إال أنيا تدؿ عمى مؤشّْرات عديدة منيا: إعجاب كؿ الرَّحَّ
بيعة نفسيا دكف تدخؿ كانت بالنسبة إلييـ شيئنا غريبنا لككنو عمالن فنّْينا رائعنا ينافس الط

الة عمى انتشار ىذه  مف الدجاج؛ مف ناحية ثانية، تدؿ مبالغات األرقاـ لدل الرَّحَّ
الصناعة الغذائية كتعدُّد معامميا ككثرة نتاجيا، كما تؤكّْد رخص ثمنيا نتيجة كثرة 
المعركض منيا باألسكاؽ، كما تناكؿ ىارؼ طريقة البيع مف ناحية ثالثة، ككما أشار 

 كالـ بف مناحـ إلى كثرتيا كرخص ثمنيا.ميش

، كقد شاركو في ٕٖ"أما الخشب؛ فكاف غالي الثمف“كفي إشارة لميشكالـ قاؿ: 
الة؛ فمثال قاؿ )سانكتك(:  ، كقاؿ ٖٖاألخشاب غير مكجكدة بمصر"“ذلؾ غيره مف الرَّحَّ

فاع )فابرم( إف مصر تنقصيا األخشاب بسبب انعداـ الغابات فييا، ممَّا أدل إلى ارت
، كقد شاىد )جستؿ( الخشب ييباع في بعض ٖٗثمف الخشب حتى إنيـ يبيعكنو بالكزف

                                                                                                                                                    

ضخمة مف الدجاج إلى األسكاؽ، كتيطيعيـ الطيكر كما لك كانكا يفيمكف لغتيـ... كيبيعكف ما يمكف بيعو 
 ,see also: Mandeville, op. cit ؛ Piloti, op. cit, P. 39كالباقي يعكدكف بو إلى منازليـ..."  

P.39 ;Harff, op. cit, P. 110; Domenico.op.cit , P.َُِ؛ 
85()Harff, op. cit, P. 110 

ا ما ذكره 86 أف الرجؿ عندما يريد بيع الكتاكيت يقكد أمامو أكثر مف  Fabri)( مف ىذه المبالغات أيضن
حد منيـ، كلك صادفو جمع مف الناس أك خمسمائة كتككت إلى أف يصؿ إلى السكؽ دكف أف ييفمت منو كا

 ُْٖ. Fabri, op. cit,vol II, Pالخيكؿ. 
87 ) Meshullam,op.cit,p.160 

( مارينك سانكتك، كتاب األسرار لممؤمنيف بالصميب في إسترجاع األراضي المقدسة كالحفاظ عمييا، ترجمة  88
 َُٔـ.ص ُُٗٗسميـ رزؽ اهلل، دار الريحاني لمنشر )القاىرة(، 

89 ) Fabri,vol II,p. 530 ,568 
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، كذكر )عكبديا( أفَّ الشخص قد يدفع زيادة عمى ثمثي دككة َٗدكاكيف القاىرة بالميزاف
. كعضد كالميـ )فكف ىارؼ( كقاؿ "إف ُٗمقابؿ حمؿ خشبو يحممو اثناف مف البغاؿ
أخشاب؛ لذلؾ يشتركنيا مف الخارج كتيباع مصر ككؿ بالد العرب ال يكجد بيا 

 .ِٗبالرَّطؿ"

أمَّا )جاف ثينك( فأشار إلى أف ندرة الخشب دفعت المصرييف إلى طيي 
، كفي السنكات األخيرة مف عمر ّٗطعاميـ بجريد النخؿ كالقش المخمكط بركث الدكاب

اىد أىؿ دكلة سالطيف المماليؾ جاء إلى مصر السفير البندقي )دكمنيكك ترفزيانك( كش
البالد ييعدّْكف أطعمتيـ عف طريؽ اشعاؿ أفرانيـ بركث الدكاب بعد تجفيفو في الشمس 

بسبب ارتفاع سعر الخشب، حتى إنو يدفع نقكدنا كثيرة “أك بالقشّْ كجريد النخؿ كالكرؽ 
. كال شؾَّ أف عمـ أصحاب القرار بأكركبا بفقر دكلة ْٗمقابؿ كميةو قميمةو مف الخشب"

ليؾ إلى الخشب كاف كراء نصكص الحرماف البابكية بمنع تصدير سالطيف المما
 الخشب إلى دكلة المماليؾ في جميع مراحؿ الحرماف الكمية كالجزئية.

مرتفعنا بسبب دفع ضريبة ثقيمة كانت تقدر بػ  الزيت كالعسؿككذلؾ كاف ثمف 
أيضيفت إذ كاف اكثر ىذه السمع ييستكرد مف أكربا كما ذكر )ىايد(؛ فإذا ما  ٓٗ%ِْ

إلى أسعارىا المرتفعة، بحكـ النقؿ كالتسكيؽ كغير ذلؾ مف االلتزامات الرسـك 
% يرتفع ثمنيا كثيرنا، كقد أكضح )ىايد( أف مصر ِْالجمركية التي قدَّرىا )ميشكالـ( بػ

لـ تكف بيا نباتات زيتية سكل السّْمسـ، أمَّا زيت الزيتكف فكاف األىالي يستكردكنو مف 

                                                           
90 ) Ghistele,op.cit,p.19  

91 ) Obadiah ,op.cit,p.208  
92 ) Harff,op.cit,pp.109-110 

93 ) Thenoud,op.cit,p.22 
94 ) Domeinco,op.cit,p.228  
95 ) Meshullam,op.cit,p.160 
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لزبيب كالمكز كالجكز كأحيانا البندؽ، كىي سمع استيالكية يسيؿ حفظيا أكربا، ككذلؾ ا
ؿه لدل الشعب المصرم  .ٔٗفي جك مصر، كىي طعاـ مفضَّ

كعالكة عمى ذلؾ يمكف فيـ سبب ارتفاع ثمف الزيت بالخصكص مما أكرده 
)جاف تينك(، كربما يككف )تينك( ىك المصدر األكربي الكحيد الذم ذكر تمؾ المعمكمة، 

تتعمؽ بكثرة استيالؾ المصرييف لمزيت، فكرد في رحمتو أف مصر تستيمؾ كميات  كىي
كبيرة مف الزيكت في اإلضاءة، كقاؿ "إف القاىرة فقط تستيمؾ زيتنا لإلضاءة يساكم ما 
تستيمكو مدينة أكرلياف مف النبيذ الناتج مف حصاد القرطـ، كسبب ذلؾ ىك كثرة 

اىرة فقط عشركف ألؼ مسجد، كفي كؿّْ مسجدو حتى إنو يكجد بالق“المساجد بالبالد 
يكجد ما يقارب ثالثمائة سراج تيضاء عمى الدَّكاـ، أضؼ إلى ذلؾ أف المنازؿ كالشكارع 

، كبالتالي تستيمؾ كمياتو كثيرةن مف الزيكت ، كممَّا ٕٗفي البالد كانت تبقى مضاءة ليالن
 ٖٗ.جيدة كرخيصة جيد، كالمالبس المصنكعة منو جاء عنده أف كتاف اإلسكندرية

كفي الكاقع أف صناعة النسيج كاألقمشة كالمالبس كانت مف أىـ الصناعات 
التي ازدىرت في سمطنة المماليؾ كخاصة اإلسكندرية، كمف أنكاع األقمشة نجد 
قت بو  المنسكجات الكتانية التي تيصدَّر إلى الخارج، كىك مف النكع األكثر جكدة كتفكَّ

الة  ٗٗالمدف عمى اختالؼ أجناسو كأنكاعواإلسكندرية عمى غيرىا مف  كقد ذكر الرَّحَّ
)لكدكلؼ فكف سكخيـ( أف اإلسكندرية كالقرل كاف بيا حرفيكف يصنعكف النسيج كالبسط 

عمى “الرائعة بأشكاؿ مختمفة كأنسجة أخرل ببراعة مدىشة، كقاؿ في نفس السياؽ إنو 
ة النسيج، كبيا منسكجات مقربة منيا قرية يسكنيا المسممكف، الذيف يحترفكف صناع

                                                           
العصكر الكسطى ، ترجمة احمد رضا ( ىايد: تاريخ التجارة ىايد .ج، تاريخ التجارة في الشرؽ األدنى في  96

 ُّٓصّـ. ،جُْٗٗ-ُُٗٗمحمد ،ىيئة الكتاب)القاىرة(
97 ) Thenoud,op.cit,pp.46-47  

98 ) Meshullam,op.cit,p.160 
ىػ(،: ، مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار،تحقيؽ ْٕٗ( العمرم، شياب الديف أحمد بف يحيى )ت.  99

 . ٖٓ-ْٖص  ِـ جُٖٔٗدركيتا كرافكلسكي )بيركت(
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. كال شؾ أنو ىنا يقصد قرية )تنيس( التي ََُبارعة الجماؿ، كالدقة كمتنكعة األذكاؽ"
تمؾ المالبس التي  َُُكانت المصدر الرئيس لممالبس الكتَّانية ألسكاؽ اإلسكندرية

 كصفيا )ميشكالـ( بأنيا جيدة كرخيصة. 

المممككي صارت أكبر  كييشير بعض الباحثيف إلى أف اإلسكندرية في العصر
مدينة صناعية في مصر أكثر مف مدينتي )دمياط( ك)تنيس( بسبب تعرضيما لخسائر 
فادحة أياـ الحركب الصميبية، فكانت تمؾ الكارثة الكبرل التي سمحت لإلسكندرية 
باالزدىار في صناعة النسيج، ثـ مكقعيا عمى البحر المتكسط كمركزىا التجارم 

 َُِاد الخاـ الالزمة لمصناعة كأىميا الحرير كالصكؼ كالكتافالممتاز، كتكافر المك 

 

 

 أحكاؿ بيئية

                                                           
100 ) Ludoloph,op.cit,p .ْٔ  قد تككف القرية المذككرة  ىي كفر الدكار المعركفة بصناعة المنسكجات(

 منذ زمف(
( تذكر المصادر المعاصرة اشتيار مدينة تنيس بكجكد مصانع النسيج، كعمؿ معظـ سكانيا بحياكة  101

مثميا في البالد، كفييا ثكب يقاؿ لو )البدنة(  المالبس الكتانية، ككاف ييحاؾ بيا الثياب الشركب التي ال يصنع
؛ المقريزم: ُٖٓصِبمغت قيمتو ألؼ دينار، كثكب الكتاف بمغ مائة دينار )العمرم: مسالؾ األبصار ، ج

الحميرم، ابك عبداهلل محمد بف عبدالمنعـ  ِٖٔص ُـ جُٔٗٗالخطط، مكتبة اآلداب، )القاىرة(، 
ـ، ص ُْٖٗ،مكتبة لبناف)بيركت(ِطار ،تحقيؽ احساف عباس ،طىػ( الركض المعطار في خبر األقََٗ)ت

ـ، ص ُٖٓٗ؛ مجيكؿ: االستبصار في عجائب األمصار، تحقيؽ سعد زغمكؿ عبدالحميد، الككيت ُّٕ
ٕٖ.) 
( أحمد محمد عدكاف: الكضع االقتصادم في مصر في عصر الدكلة المممككية األكلى، دكتكراه غير  102

؛ سماح عبد المنعـ السالكم: األكضاع الحضارية في مصر َِٔص  ـُِٕٗمنشكرة بآداب عيف شمس، 
 . ُّٓـ ص ََِٖكالشاـ في العصر المممككي، دكتكراه بكمية البنات جامعة عيف شمس، 
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تطرَّؽ )ميشكالـ( إلى الجكانب البيئية باإلسكندرية، فكما مرَّ بنا تحدث عف 
غزارة الندل بالمدينة كشبَّيو بالمطر، كما تكمَّـ عف المطر نفسو بالمدينة كقاؿ: "إفَّ 

  .َُّعدا القميؿ منيا يسقط في فصؿ الشتاء" األمطار ال تسقط في اإلسكندرية ما

الة كالتاجر الفرنسي )بيمكتي الكريتي( حيف قاؿ:  كقد أكد كالـ ميشكالـ الرَّحَّ
ال تمطر الدنيا أبدنا في بالد السمطاف، كاألمر كمو يعتمد عمى فيضاف النيؿ “

 كتناكؿ أمر بيئي آخر ميـ، كىك أنو في شيكر يكنيو كيكليك كأغسطس َُْالسنكم"
يككف اليكاء سيئنا في اإلسكندرية كذلؾ بسبب الرياح الفاسدة التي تسمى )بكرا 

borea كتياجـ الناس مثؿ الطاعكف كتصيبيـ بالعمى؛ كلذلؾ في خالؿ خمسة أك )
ستة أشير ال يستطيعكف الرؤية عمى اإلطالؽ؛ كلذلؾ فإف كجياء المدينة يذىبكف إلى 

مَّا األجانب الذيف يأتكف مف بالدو أخرل كال أماكف أخرل كال يقيمكف باإلسكندرية، أ
يككنكف معتاديف ىذا المناخ يصابكف كيمكتكف غالبنا في ىذه األشير الثالثة، كقاؿ: 

 .َُٓمف السيء أكؿ الفاكية في ىذا الفصؿ"“

كفي حقيقة األمر، فإف )عكبديا( الذم جاء بعد ميشكالـ ببضع سنيف كمكث ثالث    
، “ـ( قاؿ: َُْٗ-ُْٕٖسنيف ) يسكد اإلسكندرية منذ بضع سنيف طقس غير صحي 

كيتردد أف ىؤالء ممف اعتادكا اإلقامة فييا فترة طكيمة يتعرَّضكف لممكت، أك يسقطكف 
فريسة لممرض عمى األقؿ، كمعظـ أىالي اإلسكندرية عرضة دائمنا لإلصابة بأمراض 

ترات األخيرة مف كربما كاف ذلؾ راجعا إلى كثرة الطكاعيف التي سادات الف َُٔالعيف"
 عمر الدكلة كبطبيعة الحاؿ تركت تأثيرنا كخيما عمى الحالة الصحية لمسكاف. 

 

 

                                                           
103 ) Meshullam,op.cit,p.160 

104 ) piloti,op.cit,p.20 
105 Meshullam,op.cit,p.161( 
106 ) Obadiah ,op.cit,p.222 
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 قبرص كالمماليؾ
 –ثـ عرج ميشكالـ عمى التاريخ، كأكرد سردنا مبسطنا لمعالقات المممككية 

القبرصية، كالجانب التاريخي بخصكص ىذا المكضكع ىك مزيج مف الحقيقة التاريخية 
ر ذلؾ بأنو سمعو مف أحد الشخصيات المرمكقة في البالط كالخياؿ،  ف كاف برَّ كا 

القبرصي، فقد ذكر أفَّ السبب في تدمير اإلسكندرية أف ممؾ قبرص حارب ضدىا 
كاستكلى عمييا ككلى نفسو حاكمنا عمييا لمدة ثالث سنكات، ثـ قاـ السمطاف ممؾ 

 مصر بمحاربتو كىجـ عميو كحرؽ المدينة كأسر ممؾ قبرص.

 َُكقد تعيد ممؾ قبرص أف يدفع لمسمطاف المممككي الجزية التي تقدر ب 
آالؼ دينار كؿ سنة، عمى أف يطمؽ السمطاف سراحو ليعكد إلي قبرص، كىك ما 
حدث، كمنذ ذلؾ الحيف تمقَّى السمطاف الجزية المذككرة مف ممؾ البندقية بانتظاـو عامنا 

، ككاف في نية السمطاف مساعدة ممؾ قبرص، كأرسؿ يطمب ابنة الممؾ  بعد عاـو
)فرديناند( لمزكاج مف ابنو حتى يضمف عدـ تمرد القبارصة ضده، كبالتالي استمرار 
دفع الجزية، كقد كافؽ أىؿ البندقية عمى ذلؾ، كدفعكا الجزية عمالت كعمييا صكرة 

 ابنة الممؾ رغـ أنيا كانت تقيـ خارج قبرص.

الحممة القبرصية / الصميبية المباغتة  كحديثو ىنا ييرجع خراب اإلسكندرية إلى
عمى اإلسكندرية التي قادىا ممؾ قبرص الصميبي بطرس لكزنياف ضد المدينة سنة 

ـ؛ إٍذ أنو رغـ الكجكد الصميبي انتيى بيزيمة فمكؿ الصميبييف أماـ ُّٓٔىػ/ٕٕٔ
الجيش اإلسالمي بقيادة األشرؼ خميؿ بف قالككف، كطرد الصميبييف مف المنطقة 

فإف ذلؾ لـ يكف نياية لمصراع اإلسالمي/ الصميبي بأية حاؿ مف  ُُِٗبية العر 
األحكاؿ، إذ استمرت فمكؿ القكل الصميبية في جزيرتي قبرص كركدس كبعض مناطؽ 
أكربا، تحت تأثير رغبة العكدة إلى المنطقة العربية تخطط كتستعد لشف الحمالت 

 العسكرية إلحياء المشركع الصميبي.

أف يستمر الصراع طكاؿ القرنيف الرابع عشر كالخامس عشر ككاف طبيعيا 
ف اتخذ شكؿ الغارات كعمميات القرصنة كالنيب قميمة األىمية، كلـ تكف  الميالدييف، كا 
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حممة )بطرس لكزنياف( الصميبية التي أشار إلييا )ميشكالـ( سكل مظيرنا مف مظاىر 
ائجيا العسكرية كتأثيراتيا المرحمة المتأخرة مف الحركب الصميبية، كرغـ تفاىة نت

السياسية؛ فإنيا كانت بمثابة جرس اإلنذار الذم يينبّْو إلى خطكرة منحنى التدىكر 
السياسي كالعسكرم الذم عانت منو دكلة سالطيف المماليؾ في عصر أحفاد الناصر 

 .َُٕمحمد بف قالككف

 كبما أف البحر المتكسط كاف يعاني مف مشكمة القرصنة، التي كانت قبرص
أىـ مراكزىا تحت حكـ أسرة لكزنياف، كىك األمر الذم تزامف مع نشاط البابكية في 
صدار مجمكعةو مف المراسيـ تحـر  فرض نكعو مف الحصار االقتصادم عمى مصر، كا 
عمى التجار األكربييف االتجار مع دكلة سالطيف المماليؾ إلضعافيا؛ حتى يمكف ألم 

كىك ما أدل إلى ضرب  َُٖإلى فمسطيف، مشركع صميبي جديد أف ينجح في العكدة
التجار األكربييف عرض الحائط بقرارات التحريـ البابكية في كثير مف األحياف؛ 
كخاصة تجار المدف اإليطالية كتجار )مممكة أرغكف( في شبو جزيرة أيبيريا رافضيف 

بيؿ التضحية بالمكاسب المالية التي يجنكنيا مف كراء التجارة مع دكلة المماليؾ في س
أىداؼ السياسة البابكية، كظمت سفنيـ كبعثاتيـ التجارية كقناصميـ كفنادقيـ مف معالـ 
حكض البحر المتكسط الشرقي، كترتَّب عمى ذلؾ أف عادت األرباح عمى الطرفيف: 

 التجار األكربيكف كدكلة المماليؾ راعية التجارة. 

الذم تكلى  -لكف الشيء الذم لـ يعجب ممؾ قبرص )بطرس األكؿ لكزنياف(
ألنو منذ أف صدرت قرارات المقاطعة كالتحريـ الكنسية ازدىرت  -ـُّٗٓالعرش سنة 

قبرص تجارينا؛ فكاصؿ بطرس األكؿ سياسة أسالفو في جعؿ قبرص قكة بحرية 

                                                           
حكؿ ىذا المكضكع انظر:  قاسـ عبده قاسـ، في تاريخ األيكبييف كالمماليؾ، دار  ( لمزيد مف التفاصيؿ 107

 Hill,George ,Ahistory of Cyprus(Cambridge)1972,vol ِّٖـ.ص ََِٕعيف )القاىرة(، 
2,p. 332; ; Atiya, The late crusades in the middle ages(London)1938, ,p .َّٓ-

ِّٓ 
108 ); Houssley,The Later crusades(1274-1580),Oxford,1992,p.24; Michud, 

Histoire des Croisades (paris),1867,vol 3p.116 ،  
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ضخمة تتحكـ بالمالحة في الحكض الشرقي لمبحر المتكسط عمى حساب دكلة 
مساعدة الغرب األكربي لمقياـ ، كسعى جاىدنا لمحصكؿ عمى َُٗسالطيف المماليؾ

بحممة صميبية ضد المسمميف في المنطقة العربية دكنما نجاح، ككاف بطرس األكؿ ىك 
كريث مممكة بيت المقدس الصميبية التي لـ يعد ليا كجكد سكل في ذىنو ىك كأتباعو، 
ككاف ذلؾ مف أىـ األسباب التي كانت تحركو إلعداد حممة صميبية بالتنسيؽ مع 

رىا المسممكفالبابك   .َُُية لالستيالء عمى األراضي التي حرَّ

كقبؿ أف يبدأ بطرس غارتو ميَّد ليا بجكلة زار فييا المقر البابكم في ركما، 
كبالطات ممكؾ الغرب األكربي، حيث جمع قدرنا كبيرنا مف المساعدات بيدؼ ضماف 

تجمُّع الحمالت  النجاح لحممتو، ففي تمؾ األثناء كانت قبرص قد صارت تقميديِّا مركز
الصميبية القادمة عف طريؽ البحر، كلـ تكف ىذه المرة استثناء؛ فقد كاف تجمع القكات 

 .ُُُالرئيسية في قبرص عمى حيف تجمعت بعض القكات في )ركدس(

فو مف أكثر مف ألؼ سفينة  كتحرَّكت الحممة بقيادة بطرس في أسطكؿو مككَّ
ـ ُّٓٔأكتكبر َُىػ /ٕٕٔف مف المحـر متجية إلى اإلسكندرية، كفي الثاني كالعشري

كبينما كاف أىالي اإلسكندرية يؤدُّكف صالة الجمعة في غياب الكالي الذم كاف يؤدم 
؛ فظمكا يدافعكف ُُِفريضة الحج؛ فكجئكا بالجنكد الفرنج الصميبييف في شكارع المدينة

الديكاف الذم عنيا ببسالة عدة أياـ دكف أف يتمكَّنكا مف صدّْىـ عندما دخمكا مف باب 
أغمقو شمس الديف بف غراب المكظؼ المسئكؿ عف الجمرؾ مف ناحية المدينة حتى ال 
ييرب التجار ببضائعيـ دكف دفع الرسكـ المستحقة عمييـ، كبذلؾ يككف ابف غراب 

                                                           
109 ) Housley,loc.cit,p.42 

110 ) Michud,loc.cit,vol 3,p. 116 
111 ) Setton,k.m.and Others,A History of the crusades ., Wisconsin,1975, vol 1p. 

260.  
112  )Edbury, The crusading policy of king peter 1 of Cyprus 1359-1369 ,in the 
Eastrn mediterranean lands in the period of the crusades (ed) p.h Holt 

,Warminster,1977,pp.95-97 
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أغمؽ باب الديكاف في كجو المدافعيف عف المدينة؛ كىك ما جعؿ ىذه النقطة األضعؼ 
 ُُّصميبيكففي الدفاع، كمنيا دخؿ ال

كبعدما دخؿ الصميبيكف المدينة لـ يخيبكا ظف معاصرييـ، حيث قامكا بتدمير 
شامؿ لممدينة كمبانييا كأسكاقيا، كقتمكا كنيبكا كسمبكا كأحرقكا كدمَّركا كؿَّ ما كقعت 

؛ كلكف الجيش الذم ضَـّ خميطنا مف األجناس لـ يكف ييمو المدينة؛ ُُْعميو عيكنيـ
مف المدينة، ليذا فشؿ بطرس كالمندكب البابكم في إقناع  بؿ ييمو ما سمبو كنيبو

اآلخريف بالبقاء في المدينة كاالحتفاظ بيا، عمى حيف تعالت أصكات المطالبيف 
بالرحيؿ، كتكاكب ذلؾ مع عكدة صالح الديف بف عراـ كالي المدينة مف الحجّْ كتكجيو 

ر الصميبيكف كبادركا إلى اإلسكندرية عمى رأس جيش مف القاىرة في الحاؿ، حتى ذع
باليرب بعدما أخذكا عددنا كبيرنا مف األسرل منيـ "...المسمـ كالمسممة، كالييكدم 

، كعاد بيـ ككؿ ما نيبو إلى قبرص بعدما ُُٓكالييكدية، كالنصراني كالنصرانية..."
فعؿ المصكص ما فعمكا، كعجز عف البقاء بالمدينة أكثر مف أسبكع مثمما حدث في 

مسة كالسابعة المتيف ىاجمتا دمياط؛ كخشي مف مكاجية الجيش المصرم الحممتيف الخا
القادـ مف القاىرة، كغادر المدينة بعد أف خرَّبيا عمى أمؿ أف تفقد مكانتيا التجارية؛ إال 

ا.." ا كخرج منيا لصِّ  ُُٔأنو "...دخميا لصِّ

                                                           
ا يعمؿ ( ككاف ذلؾ سببنا في رمي بعض المؤرخيف لشمس الديف بف غراب بالخيانة، كاعتبركه جاسكسن  113

لصالح بطرس لكزنياف، فعمى سبيؿ المثاؿ عمؽ النكيرم السكندرم الشاىد العياف ألحداث الحممة عمى إغالؽ 
: "... فمذلؾ امتنعت الرماة مف تمؾ الجية مف السكر، كبذلؾ ترؾ لمعدك ثغرة  ابف غراب باب الديكاف قائالن

لمذككر كاف متعامالن مع صاحب قبرص عمييا، خالية دخؿ منيا إلى مدينة اإلسكندرية، كقيؿ إف ابف غراب ا
كأف صاحب قبرص أتاىا قبؿ الكاقعة في زم تاجرو آكاه بف غراب.." النكيرم السكندرم ، اإللماـ أك مرآة 
العجائب، تحقيؽ عزيز سكلاير عطية، الييئة العامة لقصكر الثقافة ، س الذخائر، )القاىرة(، 

 .ُِٓصِـ،جََُِ
114 ) Purcell,. H.D, Cyprus,(London),1968,p.131     

 ُّٓ.Setton,op.cit,vol 1, p.272; Purcell,op.cit,p؛ َُٖ-َُٓص ّ( المقريزم، السمكؾ ج 115
 ُِٓص ِ( النكيرم السكندرم ، اإللماـ ، ج 116
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كفي الكاقع، فإف ىذه الحممة كانت سببنا في خراب اإلسكندرية كما قاؿ 
ميا بقكلو: ْْٖكالـ؛ كىي الحقيقة التي لـ تغب عف باؿ المقريزم )تميش ىػ( حيف سجَّ

".. فكانت ىذه الكاقعة مف أشنع ما مرَّ باإلسكندرية مف الحكادث، كمنيا اختمت 
 ُُٕأحكاليا، كاتضع أىميا، كقمَّت أمكاليـ، كزالت نعميـ.."

رنا لمقراصنة كلـ يكتؼ القبارصة بتمؾ الحممة الصميبية، كظمَّت قبرص كك
، ككاف مف ُُٖالقبارصة الذيف سعكا جاىديف في مياجمة السفف كالسكاحؿ المممككية

الطبيعي أال يسكت سالطيف المماليؾ عمى ىذا التجاكز مف جانب القبارصة، إذ لـ 
ينس المصريكف ما حؿَّ بثغرىـ عمى أيدم الميًغيًريف الذيف دمَّركا مدينة مف أعظـ مدف 

رسبام( عقد معاىدة مع القبارصة تتضمَّف عدـ التعدم عمى متاجر اإلسالـ؛ فحاكؿ )ب
المسمميف؛ كلكف جيكده في ىذا الجانب باءت بالفشؿ بعد أف سخر القبارصة مف 
طمبو اعتقادنا منيـ أف سعي المماليؾ لذلؾ كاف عف ضعؼ كخكؼ؛ فاستمر القراصنة 

  .ُُٗيعيثكف فسادنا كعربدةن في البحر

ـ بمثابة "القشة التي قصمت ظير ُِّْقعت سنة ككانت الحادثة التي ك 
البعير، "ففي ىذه السنة كردت األخبار إلى السمطاف برسبام بأف الفرنج أخذكا مركبيف 
مف مراكب المسمميف قرب ثغر دمياط فييا بضائع كثيرة كعدة مف الناس يزيدكف عمى 

، كأف )جانكس( ممؾ قبرص الصميبي استكلى عمى سفينة تخصُّ  السمطاف  مائة رجؿو
  .َُِبرسبام كانت محمَّمة بيدايا مف قبمو في طريقيا لمسمطاف العثماني مراد

كعند ذلؾ ثارت ثائرة السمطاف برسبام، كأخذ يجيز األسطكؿ لغزك قبرص، 
كبذلؾ بدأت حمالت برسبام عمى القراصنة القبارصة، كىي حمالت ثالث كانت 

                                                           
 َُٖص ّ( المقريزم ، السمكؾ ج 117
العامة ( تفاصيؿ ذلؾ عند: سعيد بدالفتاح عاشكر: قبرس كالحركب الصميبية ، الييئة 118

 ٖٓ-َٕـ ص ََِِلمكتاب)القاىرة(
119 )  Atiya,op.cit,p. 471 

ىػ(، زبدة كشؼ الممالؾ كبياف الطرؽ كالمسالؾ، نشر بكلس ِٕٖ( ابف شاىيف، غرس الديف خميؿ، )ت.  120
 ُّٖـ صُّٖٗراكيش، باريس، 
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الكقكؼ عمى أمر ذلؾ النفر مف ـ ككانت حممة استكشافية غرضيا ُِْْاألكلى عاـ 
يكليك ُِكغادرت الحممة الثانية الشكاطئ المصرية  ُُِالفرنج، الذم يتجـر في البحر

ـ فاتجيت لبيركت حيث انضمت إلييا السفف التي أمر السمطاف بصنعيا في ُِْٓ
كأبحرت الحممة إلى قبرص في نحك أربعيف سفينة،كما إف كصمكا إلى  ُِِبالد الشاـ

ثـ تبعكا ذلؾ  ُِّى استسمـ حاكميا كرفع راية السمطاف عمى قمعة المدينةفاماجكستا حت
و الجند المممككي  بمياجمة القرل كالضياع القبرصية القريبة مف الجزيرة، كبعد أياـ تكجَّ

؛ استطاع المماليؾ ُِْٓأغسطس  ُٓإلى ليماسكؿ في  ـ، كبعد جيدو كبيرو كعنيؼو
 .ُِْالذم لـ يكف في حسبانيـاالستيالء عمى حصف المدينة؛ كىك األمر 

كبعدما فتح العسكر ليماسكؿ، كبينما ىـ يستعدكف لمزحؼ عمى الجزيرة؛ 
بمىغىتيـ األخبار بأف صاحب البندقية أرسؿ نجدةن لجانكس، كما أرسؿ إليو ثالثة كأربعيف 
ر العسكر المممككي  صندكقنا مف السيكؼ كالخكذ، ككمية كبيرة مف العدة كالعتاد، فقرَّ

بعد أف بمغيـ الكثير مف الخبر عف استعدادات القبارصة بالجزيرة؛ فكصؿ  العكدة
 .ُِٓـ كمعو فكؽ األلؼ أسيرُِْٓسبتمبر  ٗاألسطكؿ المممككي القاىرة في 

كفي ضكء ذلؾ يمكف المقارنة بيف الحممة القبرصية عمى اإلسكندرية كالحممة 
ليؾ انتقمكا لما حؿَّ المممككية الثانية عمى قبرص زمف برسبام، فالكاضح أف المما

باإلسكندرية عمى يد بطرس لكزنياف، فإذا كاف القبارصة قد أعممكا السيؼ في كؿ مف 
صادفكه باإلسكندرية حتى ترككا المدينة مفركشة بجثث الضحايا؛ فإف جممة ما قتميـ 
ذا كاف بطرس  المماليؾ مف القبارصة في حممتيـ الثانية ىذه بمغت خمسة آالؼ، كا 

                                                           
 ِّٔص ْ( المقريزم، السمكؾ ج 121
 ُِِـ صُِٕٗخك )بيركت(ىػ(، تاريخ بيركت ، نشر لكيس شيٗ( صالح بف يحيى )ؽ 122
 َُْ؛ خميؿ بف شاىيف ، زبدة صِِِ( صالح بف يحيى  ، تاريخ بيركت ص 123
 ُُْ؛ خميؿ بف شاىيف ، زبدة  صِِْ(صالح بف يحيى ، تاريخ بيركت  ص 124
 Ziada,M,. The mamluk conquest of Cyprus؛ ِْٓ( صالح بف يحيى، تاريخ بيركت  ص 125

in the fifteenth century, in :  مايك  ُ، جِالجامعة المصرية، مجمد –" مجمة كمية اآلداب(
 ٕٓ-ّٕـ(صُّْٗ
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عظيمنا مف أىؿ اإلسكندرية؛ فإف المماليؾ أسركا في ىذه الغزكة أكثر مف أسر عددنا 
 .  ألؼ قبرصي 

كفي ىذا السياؽ أشار النكيرم إلى أف سفف بطرس لكزنياف امتألت بالغنائـ 
مف اإلسكندرية حتى أخذ الصميبيكف يمقكف ببعض ما تحممو السفف تسييالن إلبحارىا، 

رنا مف المسمميف في غزكة قبرس الثانية ألقى ما كما أشار أبك المحاسف إلى أف كثي
بأيديو إلى األرض لكثرة المغانـ، كىكذا لـ يكد يمضي عمى حممة اإلسكندرية ستكف 

عامنا حتى انقمبت األكضاع كدارت الدكائر؛ فانتقـ المسممكف ألنفسيـ أشد انتقاـ"
ُِٔ. 

نية عمى قبرص، لـ يبالغ المماليؾ في فرحتيـ بما حققتو حممتيـ العسكرية الثا
ىػ؛ ألنو لـ يكف مقتنعنا ِٖٗـ/ُِْٔكأرسؿ السمطاف برسبام حممةن عسكرية ثالثة سنة 

بنتائج الحممة الثانية، ككاف يريد أال تعكد إال بعدما تيخضع قبرص لحكـ دكلة المماليؾ 
، ككصمت الحممة الثالثة ليماسكؿ كاستكلكا عمييا كرفعكا الراية السمطانية عمى ُِٕنيائينا

، ثـ اتجيكا إلى ُِٗ، كقضكا فييا ستة أياـ "...قتمكا فييا كثيرنا مف اإلفرنج..."ُِٖمعتياق
، كبعدما أعدَّ المماليؾ خطة محكمة َُّخيرككيتا التي يعسكر فييا جانكس ممؾ قبرص

استطاعكا مف خالليا تطكيؽ جيش جانكس، تقدَّـ المماليؾ عمى القبارصة كاشتد القتاؿ 
، كالعسك ر القبرصي في تساقطو كانيزاـو "... كأىًسنَّة الرماح تطعف في حتى نياية اليـك

  .ُُّأعضائيـ..."

                                                           
 َُّ( سعيد عاشكر، قبرس ص 126

127 ) Ziada,loc.cit 
ىػ(، إنباء الغمر بأبناء العمر، تحقيؽ ِٖٓ( ابف حجر، شياب الديف أحمد بف عمي بف محمد، )ت.  128

 ّٕٔ-ّٔٔصّـ ،جََِٗحسف حبشي، المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية )القاىرة(، 
 Makhiaras,(L)., Recital concerning the sweet land of Cyprus؛ ِِٕصْ( السمكؾ ج 129

(ed) Dawkins. (oxford) , 1932,p .ٔٓٓ 
130 ). Makhiaras, ibid,p. 661 

  ّٖٔ-ّٕٔصّ( ابف حجر ، إنباء الغمر ج 131
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كيذكر )ماخيراس( شاىد العياف الصميبي عمى المعركة أفَّ جانكس حاكؿ 
حتى رآه بعض جند المماليؾ فيمُّكا  ُِّاليرب أكثر مف مرة دكف أف ينجح في ذلؾ

أنا الممؾ"؛ فأخذكه “ة قائال: بقتمو دكف أف يعرفكا مف يككف، فصاح جانكس بالعربي
أسيرنا كأكدعكه في مراكبيـ

ُّّ 

/صميبي  في ميده، كاتجيكا إلى  ثـ اتجو المماليؾ لكأد أمّْ تحرؾو قبرصي 
حصف نيقكسيا عاصمة الجزيرة، كالتي اشتعمت بيا معركة بحرية عنيفة، أحرز فييا 

؛ كلكفَّ ُّْطكيمة األسطكؿ المممككي نصرنا مؤزرنا رغـ ثبات الجند القبرصي فترة
المماليؾ استطاعكا في نياية األمر حسـ المعركة لصالحيـ، كأسركا العشرات، كقتمكا 

، ثـ كاصؿ العسكر ُّٓما يزيد عمى مائة كسبعيف محاربنا مف األسطكؿ القبرصي
كاألسطكؿ المممككي السير نحك العاصمة؛ فأحرقكا )بكتاميا( كأعممكا القتؿ كالنيب 

فاتحيف  -بعد فرار الكثيريف منيا-، ككصمكا العاصمة ُّٔكاألسر طكاؿ الطريؽ
ظافريف، كنيكدم في أنحاء البالد بأف جزيرة قبرص كما يتبعيا "صارت مف جممة بالد 

؛ فأرسؿ أىؿ )فاماجكستا( يطمبكف األماف مف ُّٕالسمطاف الممؾ األشرؼ برسبام"
آالؼ كسبعمائة  ؛ ثـ عاد الجيش المممككي إلى مصر كمعو ثالثةُّٖالمسمميف فأمَّنكىـ

نٍفسو عمى رأسيـ ممؾ قبرص أسرل؛ كخرجت الفرؽ العسكرية مف القاىرة الستقباؿ 
 الفاتحيف كتأمينيـ.

                                                           
132 ) Makhiaras, ibid,p.665 

 ُّْ( خميؿ بف شاىيف، زبدة ص 133
 ّٖٔصّابف حجر، إنباء الغمر،ج(  134
،  كانظر األسباب التي قاليا شاىد العياف ِْٕ-ِِٕصْ( نفسو؛ المقريزم ، السمكؾ، ج 135

  ٕٕٔ.Makhiaras, ibid,pالقبرصي/الصميبي ماخيراس عف أسباب انتصار المماليؾ 
136 ) Makhiaras, loc.cit 

 Makhiaras, loc.cit؛  ِّٕص ْ( المقريزم، السمكؾ، ج 137
 ِٕٓصْ( المقريزم، السمكؾ، ج 138
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أما ما يتعمؽ بكضع )جانكس( فقد أمر السمطاف بسجنو في أحد أبراج 
، ثـ بذؿ مجمكعة مف قناصؿ الفرنج جيدنا مع السمطاف كتكسطكا في اإلفراج ُّٗالقمعة

كبيرة بمغت في نياية المطاؼ مائتي ألؼ دينار يدفع جانكس منيا  عنو مقابؿ فدية
مىةن، كالنصؼ الباقي يدفعو بعد عكدتو إلى بالده نائبنا عف السمطاف في  مائة ألؼ ميعجَّ

، كبعدما تسمَّـ َُْقبرص، كما يدفع لمسمطاف جزيةن سنكيَّةن مقدارىا عشركف ألؼ دينار
؛ ُُْلجانكس بالرحيؿ نائبنا عنو في حكمياالسمطاف برسبام المائة ألؼ دينار أذف 

ـ ليجد الجزيرة في أشدّْ ألكاف الفكضى كاالضطراب ُِْٕفكصؿ قبرص في مارس 
 .ُِْنتيجة ما انتابيا مف فتف كثكرات

ىذا فيما يخص الجزء األكؿ مف ركاية ميشكالـ بف مناحـ كتصحيحيا فيما 
الشؽ الثاني مف ركاية يخص الحمالت كالحمالت المضادة مف قبرص كعمييا؛ أمَّا 

ميشكالـ المتعمّْؽ بالجزية كما تالىا؛ فإيجازه أفَّ )جانكس( ظؿَّ حتى كفاتو محافظنا 
عمى عيده لبرسبام، كأصبحت المصادر المعاصرة تنصُّ عمى ذلؾ صراحةن، منيا: 
"...أىمَّت ىذه السنة كسمطاف مصر كالشاـ كالحجاز كقبرس الممؾ األشرؼ 

مى ُّْبرسبام..." ـ( ُْٖٓ-ُِّْؼى جانكس عمى حكـ قبرص ابنو حنا الثاني )، كخى
كظؿَّ عمى عيد أبيو يدفع الجزية لمسمطاف رغـ ما أصاب بالده مف تدىكر كخمؿ في 

ـ كخمفتو عمى عرش قبرص ابنتو )شارلكت( التي لـ ُْٖٓمكاردىا، كمات حنا الثاني 
صاحبة النفكذ عمى  يعترؼ أخكىا )جيمس( بيا حاكمنا، كاستعاف بالسمطنة المممككية

الجزيرة؛ فخمع عميو السمطاف، كأرسؿ السمطاف )أيناؿ جيمس( كصحبتو حممة عسكرية 
كـ، كبالفعؿ استطاع جيمس إزاحة أختو، كتكلَّى الحكـ بفضؿ  لمساعدتو في تكلي الحي

                                                           
 .ِٕٓ-ِْٕصْ( المقريزم، السمكؾ ،ج 139
 َْ. Ziada, op.cit,p؛ ِٕٔص ْ؛ المقريزم، نفسو،جّٗٔصّ( ابف حجر، انباء الغمر، ج 140
 ّٗٔصّ( ابف حجر، انباء الغمر ج 141

142 ) see: Makhiaras,op.cit,p. 679  
 ِٕٔصْ( المقريزم، السمكؾ، ج 143
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التي استطاع بفضميا استرداد )فاماجكستا( مف الجنكية  ُْْالقكة المممككية
 .ُْٓـُْْٔ

ليو ميشكالـ مف خضكع الجزيرة لمبنادقة فذلؾ سببو أف جيمس أما ما أشار إ
ـ مف )كاترينا( ككرنارك البندقية، ثـ ما لبث أف قتؿ بعد ُُْٕالثاني تزكج في سنة 

ـ كمات ابنو الصغير بعد ذلؾ بقميؿو أيضا، كترتَّب عمى ذلؾ أف ُّْٕزكاجو سنة 
ه حكـ البنادقة الجزيرة صارت كاترينا ىي سيدة الجزيرة، كىك األمر الذم بمقتضا

ـ الحصكؿ ُْٖٗسنة، ليس ىذا فحسب؛ بؿ استطاع البنادقة سنة  ُٓباسميا مدة 
عمى تنازؿ مف كاترينا عف حقكقيا في الجزيرة لجميكرية البندقية، كذىبت كاترينا إلى 

. كرغـ أف البندقية قد أضحت صاحبة األمر في ُْٔالبندقية تاركة الجزيرة لبني جمدتيا
 إنيا لـ تقطع الجزية المقررة عمى الجزيرة لمسمطنة المممككية، كاستمرت في قبرص؛ إال

  ُْٕـُُٕٓإرساليا إلى القاىرة حتى 

 كمما سبؽ عرضو في ىذه النقطة تبيف أف:

ـ سكل أسبكع، ُّٓٔبطرس لكزنياف لـ يستطع أف يمكث في اإلسكندرية سنة  -
ا كليس ثالث سنكات كم ا، كخرج منيا لصِّ  ا قاؿ ميشكالـ. كدخميا لصِّ

آالؼ كما  َُأف الجزية كانت مائتي ألؼ دينار فكرية كعشركف سنكية، كليس  -
 ذىب ميشكالـ.

                                                           
 Stubbs,(w)., seventeen lectures on mediaevalعف ذلؾ انظر: : ( مزيد مف التفاصيؿ  144

and modern history (oxford),1990,p .َِّ-ِّّ 
( كاف ميناء فاماجكستا يقع تحت سيطرة جنكة التي حصمت عمى حؽ امتياز فييا منذ عيد الممؾ بطرس  145

كؾ قبرص فيما بعد تحرير الجزيرة مف ـ، كقد حاكؿ ممُّٓٔاألكؿ مقابؿ اشتراؾ جنكة في حممة األسكندرية 
 .,Cambridge mediaeval History,vol 4الجنكية؛ إال أنيـ فشمكا في ذلؾ. تفاصيؿ ذلؾ انظر: 

P.ُْٕ  
146 ) Stubbs op.cit,p.233  

147 ) Cambridge mediaeval History, vol 4 p. 427 
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استمرت حكاـ قبرص في دفع الجزية بعد مكت جانكس كتدىكر األمكر كحتى بعد  -
 انتقاؿ الحكـ إلى البنادقة بحكـ الكصاية كما أشرنا.

تنازؿ األميرة البندقية )كاترينا ككرنارك(  رغـ أف قبرص صارت مف حؽ البنادقة بعد -
 ليـ عنيا؛ حافظ البنادقة عمى دفع الجزية لمسمطنة كلـ يقطعكىا.

 

  

 الييكد في اإلسكندرية

كفي ثنايا اىتمامو بتناكؿ أخبار الييكد في كؿ البالد التي مر بيا أكَّد عمى  
قاليـ التي تتبع سمطاف أف الييكد كانكا يفعمكف مثؿ المسمميف في كؿّْ األراضي كاأل

، كيجب التأكيد عمى أف الكظائؼ كاألعماؿ التي مارسيا الييكد في ُْٖالمماليؾ
 -إف لـ تكف كميا–المجتمع المصرم في عصر سالطيف المماليؾ كانت غالبيا 

تتصؿ بالتجارة كالربح المادم أك بالصناعات المميزة التي يعتمد عمييا السكاف كالتي 
لتحقيؽ أعمى دخؿو مادم  لمييكد، كلذلؾ كانكا يعيشكف ضمف  تباع بأسعار مرتفعة

الطبقة الكسطى التي كانت تضـ فركع التجارة كالًحرىؼ، كفي اإلسكندرية كانكا يعيشكف 
عمى التجارة، ساعدىـ عمى ذلؾ الطبيعة التجارية لمدينة اإلسكندرية التي تختمؼ عف 

 ُْٗيا الجغرافيباقي مدف إقميـ مصر الزراعية األخرل بسبب مكقع

كقد ذكر أف بالمدينة ستيف عائمة ييكدية مف أصحاب البيكتات التجارية ليس 
، أما )عكبديا جاريو( فقد ذكر أف َُٓكلكف فقط ربانيكف بينيـ قراؤكف أك سامريكف؛

كما يشير –، كانت عاداتيـ في الممبس ُُٓأسرة ييكدية  ِٓباإلسكندرية حكالي 
األحذية كيجمسكف عمى األرض كيدخمكف المعابد  مثؿ المسمميف ال يمبسكف -ميشكالـ

                                                           
148 ) Meshullam,op.cit,p.159 
149 ) Baumgaten,op.cit,p.458 
150 ) Meshullam,op.cit,p.163 
151 ) Obadiah,op.cit,p.222   
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. كىك األمر الذم أكده عكبديا بقكلو: "كليس ُِٓ Trouersبدكف األحذية كالسراكيؿ 
بمقدكر أمّْ أحدو في كؿ بالد العرب أف يدخؿ المعبد مرتدينا حذاء، حتى لك كاف يقصد 

المعبد عمييـ  الزيارة؛ فيجب عميو أف يتركو عند الباب في الخارج، ككؿُّ مف في
 ُّٓالجمكس عمى األرض"

كمما ذكره ميشكالـ أف بعض الييكد ممف قابميـ ذكركا لو أف عددىـ في 
كلكنيـ  -يقصد لمبيكت التجارية –مالؾ  َََْاإلسكندرية قبؿ ذلؾ بمغ حكالي 

، كقاؿ أف الييكد يرتدكف العمامة الصفراء عمى رؤكسيـ في ُْٓأصبحكا أقؿ كأقؿ
دمكف القرابيف عجكالن في المعابد، ككاف لدييـ معبداف إحداىما ، كيقُٓٓمممكة السمطاف

                                                           
)  يشير ىذا إلى أمرو مييـ ، كىك أف القيكد التي كانت مفركضة عمى الييكد في الممبس لتمييزىـ عف 152

لزاميـ بالغيار أم الممبس المغاير لما يرتديو المسممكف لتميزىـ؛ لـ تكف ميمزمة  المسمميف كالمسيحييف، كا 
كؿ األكقات؛ بؿ عمى فترات متقطعة، كلـ يمتـز الييكد رجاالن كنساءن بتمؾ الحدكد في الممبس كصارمة في 

غالبنا، كىك األمر الذم ذكره )ميشكالـ( بأف الييكد في ممبسيـ مثؿ المسمميف، كقد أكَّد ذلؾ الفارس األلماني 
كالييكد يرتدكف مالبس ال ـ حيف ذكر أفَّ المسمميف كالمسيحييف ُْٔٗىػ/َِٗ)أرنكلد فكف ىارؼ( سنة 

  ُُّ. Harff,op.cit,pتختمؼ في الشكؿ أك التصميـ 
153 ) Obadiah,op.cit,p.222   
154 ) Meshullam,op.cit,p.163 

155 ) Meshullam,op.cit,p.ُّٔ  ذكرنا سابقنا ما قالو ميشكالـ بأنو لـ يكف ىناؾ ثمة فرؽ في ممبس
بعض الفترات بسبب أمرو طارئو )مثؿ الفترة التي حدثت إباف  المصرييف سكاء المسمميف أك أىؿ الذمة إال في
ىػ كغضبو مف تمتُّع أىؿ الذّْمَّة في مصر بكؿ مظاىر ََٕزيارة كزير المغرب لمصر بغرض الحج سنة 

الحرية السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كتقمُّدىـ كظائؼ عميا كما ترتب عمى ذلؾ مف قبؿ مف النصارل؛ 
لى إصدار السمطاف مرسكمنا يقضي بالزاـ أىؿ الذمة بالشركط العمرية: ابف تغرم بردم: النجـك ممَّا أدَّل إ
( إال أنو كاف ىناؾ فارؽه كحيده كميـ ىك لكف العمامة الذم حدده ميشكالـ بالمكف األصفر ُّّص ٖالزاىرة ج

ا عمى الربَّان ييف كالقرَّائيف فقط، بينما كانت لمييكد، كفي حقيقة األمر فإف لكف العمامة الصفراء كاف مفركضن
؛ أم إفَّ العمامة الحمراء كانت خاصة بالسَّامرة  عمامة السَّامرة محددة بالمكف األبيض الميغطَّى بكشاحو كردم 

Langnon,op.cit,p.43 wright ,op.cit,p.ُّٖ ؛ 
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، كيشير الييكد إلى أف المعبد الصغير بني بكاسطة الياس ُٔٓكبير كاآلخر صغير
Elijah  ا الرسكؿ استخدمو لمصالة ىناؾ كبو يكجد التابكت كبجكاره كرسي كيكجد أيضن

بكاسطة النبي إلياس  . كذكر عكبديا أف ىذا المصباح كضعُٕٓمصباح مضاء بالداخؿ
حيف ظير لشخص ما في الجية الجنكبية الشرقية مف المعبد ككضع مصباح في 

 .ُٖٓعمى حد قكؿ عكبديا–المكاف الذم ظير فيو، كىذا المصباح أزلي اإلضاءة 

كقد كجد بالمعبد شماساف األكؿ الرابي يكسؼ بف باركخ،كاألخر الرابي ىميفة 
Halifaـ أنو عشية عيد ُْٓٓبد كقالكا لو أنو في عاـ ، عينكا أنفسيـ شماسكف لممع

التكفير ترككا لكي ينامكا في المعبد ىما كأثناف أخراف كرأكا في منتصؼ الميؿ ما يشبو 
الرجؿ العجكز جالسنا عمى الكرسي فقرركا الذىاب امامو بتكاضع كانحنينا نطمب 

خذه الرب لقد أخبركني المسألة منو كعندما تقدمنا منو بحثنا عنو كلـ يعد مكجكد، لقد أ
  .ُٗٓبكؿ تعجب مف الذم رأكه في المعبد

عمى كرؽ مف الجمد في  Bibleكذكر أنو بعينو رأل األربعة كعشركف كتاب لإلنجيؿ   
أربعة مجمدات مخطكطة أجمؿ ما رأت عينو قائمة القانكف التي كتبيا عزرا بتكقيعو 

عمى مف يزيمو مف المعبد.  الرسكؿ كتحؿ المعنة Elijahكتركو كإرث في معبد الياس 
ا بعض المخطكطات األخرل.  َُٔكذكر أنو رأل أيضن

 الفنادؽ

                                                           
ابد الييكد في مصر ىػ( الذم اىتـ بذكر عددو مف معْْٖ( المدىش ىنا أف شيخ المؤرخيف المقريزم )ت  156

المممككية، كذكر أف عددىـ كاف أحد عشر معبدنا لـ يذكر كجكد أم  منيا باإلسكندرية؟! المقريزم: الخطط 
  ّْٗص ْج

157 ) Meshullam,op.cit,p.162  
158 ) Obadiah,op.cit,p.222   

يعرؼ الحقيقة" ( حكي لعكبديا القص نفسيا أيضا كلكف عكبديا قاؿ عف ىذه القصة "... كالرب كحده  159
Obadiah,loc.cit  

160 ) Meshullam,op.cit,p.162 
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عظيمة أحدىا لمفرنسييف، كاآلخر  ُُٔفي اإلسكندرية رأل ميشكالـ أربعة فنادؽ
التنا أف ىذه  venetians، كاثناف لمبندقية ُِٔألبناء جنكة كقنصميـ كقنصميـ، كذكر رحَّ

 ُّٔنى مف شارع كاحد كمما تقدمت إلى اإلسكندريةالفنادؽ كانت جميعيا عمى اليد اليم
كىك ىنا يشير إلى معمكمةو ميمَّةو كىي أف فنادؽ الجاليات األكربية أيقيمت في أحياءو 
متجاكرةو ككاف معظميا يقع قريبنا مف باب البحر، كبطبيعة الحاؿ لـ تكف ىذه ىي 

جنكية؛ كاف باإلسكندرية فنادؽ اإلسكندرية فقط، فعالكة عمى ما ذكره منيا لمبنادقة كال
فندؽه ألىالي نابكلي، كآخر لمكريتيف، كفندؽه خاص ببرشمكنة، كآخر لمرسيميا كأرجكف 

                                                           
كمعناىا  pandokeion( شاع استخداـ الفندؽ في القرف الرابع عشر، كىك مشتؽ مف الكممة اليكنانية  161

(، كمعناىا عند ميشكالـ ِّٕصِالمسكف أك المأكل الذم يقيـ فيو الغرباء )آدـ متز: الحضارة اإلسالمية ، ج
الخاصة باألكربييف التي أقيمت ليـ حتى يتمكَّنكا مف إتماـ أعماليـ عمى أحسف حاؿ، كيرجع كجكد المباني 

ار  ىذا النكع مف المباني إلى العصكر الكسطى الباكرة، بعدما انتشر في منطقة البحر المتكسط تسييالن لمتُّجَّ
ا كالكافديف كالعمؿ عمى راحتيـ أثناء فترة كجكدىـ بالدكلة، كىذا يعني  أف الفندؽ في بدايتو كاف مخصَّصن

ار فقط، ثَـّ ضَـّ جميع المسافريف بعد ذلؾ، كأصبح مقرِّا إلقامة الغرباء األكربييف مف جميع الجنسيات  لمتُّجَّ
ا ليـ تتكفر فيو الخدمات الالزمة لممسافريف   The New Encyclopediaكالطكائؼ المختمفة، كمسكننا مريحن

Bratin, Vol 8, p.ُُي العصر المممككي انتشرت في اإلسكندرية كالمدف الساحمية، ككؿُّ فندؽو يحمؿ ، كف
 'Kammerer.A, le mer Rouge lاسـ الجالية األكربية التي تيقيـ فيو، كال تيزاحميا فيو جالية أخرل 

Abyssine et l' Arabie depuis l' antiquite (memoires de la societe Royale de 
Geographie d' Egyptye)tome ِ  ،ُّٗٓ 

،  15، p .َُّْٗص ّ؛  ىايد، تاريخ التجارة، ج  
دارة شئػكنيـ، كالمحافظة عمى تركات المتكفيف،  162 ( تتمثَّؿ ميمة القنصؿ في اإلشراؼ عمى رعايا دكلتو، كا 

كعف تسديد رسـك التجار في الجمرؾ، كعمى عمميات الشحف كالتفريغ في المكاني، كيشرؼ كذلؾ عمى شئكف 
الفندؽ، عالكة عمى تكصيؿ شكاكل أفراد جاليتو لمسمطاف، كىنا قد جمع القنصؿ بيف التمثيؿ الدبمكماسي 

 Dopp ,les relation Egypt-catalonia (le caire)كالسياسي كالتجارم كالقانكني في آفو كاحد. 
1949,p .ٕ 

163 ) Meshullam,op.cit,p .ُِٔ  :ىـ مدف السمطاف المصرم عمى إفَّ اإلسكندرية أ“...كقد قاؿ لكدكلؼ
كجو اإلطالؽ، كيسكنيا التجار مف جميع األجناس، كتتجمَّع بيا السمع مف مشرؽ العالـ كمغربو.." 

Lodulph,op.cit,p .ْٔ 
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، كلعؿ السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا ىك: لماذا تمركزت ُْٔكقطالكنيا كفندؽه لمبيازنة
في الجاليات األجنبية باإلسكندرية كبالتالي كانت فنادؽ التجار كثيرة بيا، كلـ تتمركز 

 القاىرة العاصمة الفعمية لمدكلة ؟

كاإلجابة عمى ذلؾ تقتضي اإلشارة إلى أف اإلسكندرية كانت "...ىى باب 
كـ مف اإلفرنج كبردقاؿ  المشرؽ كباب المغرب جامعة لجميع الطكائؼ مف طكائؼ الرُّ
كفنشي كقطالني كافرانس كجنكم كبندقي كحبشي كقبرصي كًصًقمّْي دكف تجار 

ـ الجمعة تيغمؽ عمى جميع الرـك فنادقيـ حتى تنقضي صالة المسمميف، كيك 
، كفي كؿ فندؽ قكانص )قنصؿ( أعنى بالقكنصي األميف الضامف لطائفتو ُٓٔالجمعة

في كؿ ما يجرل منيـ كىك يطمب بالدية، كىك مجعكؿ مف جماعتو كساكف بأكالده 
، ُٔٔطكائؼ..."كحريمو كال يطمب السمطاف إال ىك في جميع ما يحتاج إليو مف أمكر ال

 كىذا يدؿ عمى ارتفاع مكانة اإلسكندرية في عصر المماليؾ. 

كما يدؿُّ ىذا عمى كجكد جنسيات أجنبية متعددة بالمدينة، كمرجع ذلؾ أف 
تجارة مصر الخارجية مع الشرؽ كالغرب قد زاد نشاطيما كازدىارىا في ىذا العصر 

ف جزءنا كبيرنا مف دخؿ حتى أصبحت الرسكـ التي تجبى عمى التجارة الخارجية ت ككّْ
                                                           

164  )   :  Thenoud, op.ct,p.22;  For more details on this topic see; Atiya, crusades 
commerce and culture (blonigtion) 1962,p .ُُٖ تصميـ الفندؽ بالتفصيؿ عند : صبحي  :

لبيب : الفندؽ ظاىرة سياسية، إقتصادية، قانكنية، بحث بكتاب مصر كعالـ البحر المتكسط، تقديـ رؤكؼ 
؛ نعيـ زكي فيمي ،طرؽ التجارة الدكلية كمحطاتيا بيف ِِٗـ، ص ُٖٔٗ، دار الفكر )القاىرة(، ُعباس، ط

 ِٖٗـ ص ُّٕٗعصكر الكسطى ،ىيئة الكتاب)القاىرة(الشرؽ كالغرب اكاخر ال
( كانت تغمؽ عمييـ الفنادؽ كقت الصالة مف يـك الجمعة كلمدة ساعتيف أك أكثر إلى حيف اإلنتياء مف  165

الصالة، كربما كاف ىذا اإلجراء راجعنا إلى استقرار شراذـ الصميبييف في جزر البحر المتكسط بعد أف منيت 
ـ، فاستقرَّت بقاياىـ في جزر البحر ُُِٗفشؿ الذريع بالقضاء عمى آخر معاقميـ عاـ الحركة الصميبية بال

يكف إلى مدينة  المتكسط مثؿ ركدس كقبرص، كعندما حاكلكا أف ييًغًيركا مف ىذه الجزر عمى مصر كانكا يتكجَّ
ة المممككية إجراء اإلسكندرية، كخكفنا مف مساعدة بنى جنسيـ ممف ىـ في الداخؿ السكندرم ليـ، اتخذت الدكل

 َُىػػػػ/ٕٕٔمحـر  ِِإغالؽ الفنادؽ عمييـ كقت الصالة، كليس أدؿَّ عمى ذلؾ مف أف حممة بطرس لكزنياف 
 كعمى ذلؾ فإف إغالؽ الفنادؽ كاف لو ما يبرره. ـ كانت يـك الجمعة؛ُّٓٔأكتكبر 

 َُٖ( ابف الصباح، الرحمة، ص 166
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ذا كانت اإلسكندرية ىي ميناء المركر ليذه التجارة الشرقية كالغربية؛ فإف مف  الدكلة، كا 
السيؿ أف نتصكر مبمغ ما نعمت بو المدينة كأىمكىا مف رخاء كثركة كرفاىية، كمبمغ 

صاحب  ما كاف ليذه الثركة مف أثر في عمرانيا كنمكىا كازدىارىا، كىك ما أشار إليو
 .ُٕٔالرحمة في كتابو

مف ناحية أخرل، لـ يكف لألكربييف فندؽه أك كنيسةه التينيةه بالعاصمة، كيشير 
)ىايد( أف ىذا األمر ليس كليد دكلة المماليؾ؛ بؿ مف عصر السمطاف الناصر صالح 
الديف األيكبي حيث إفَّ البيازنة إباف حكـ صالح الديف حاكلكا الحصكؿ عمى تصريح 

ف ببناء فندؽ ليـ بالقاىرة؛ فمـ ييجب عمييـ بالرفض أك القبكؿ، كاستمرَّ مف السمطا
، كما أف قانكف دكلة سالطيف المماليؾ كاف ُٖٔالكضع نفسو في العصر المممككي

ييحرّْـ عمى األكربييف شراء سمع الكاـر القادمة مف اليند مف أسكاؽ القاىرة، عالكة عمى 
بيف الحيف كاآلخر تنصُّ عمى منع األكربييف المنشكرات السمطانية التي كانت تصدر 

مف التجكاؿ داخؿ المدف المصرية، فاقتصرت إقامتيـ عمى الثغكر مثؿ دمياط كرشيد 
 .ُٗٔكاإلسكندرية، كترتَّب عمى ذلؾ أف أصبحت القاىرة مدينة غير جاذبة لألكربييف

ا بالنسبة لألكربييف إال  لفترة أضؼ إلى ذلؾ أنو لـ يكف الذىاب لمعاصمة متاحن
قصيرة، كتككف الزيارة بسبب أمرو ميـو يقتضي الكقكؼ بيف يدم السمطاف نفسو أك 
الذىاب إلى األراضي المقدَّسة بفمسطيف عف طريؽ القاىرة بالنسبة إلى المسيحييف، 

 .َُٕككاف منزؿ كبير التراجمة بالقاىرة ىك المكاف المختص بإقامتيـ كلفترة قصيرة 

                                                           
 َُُ-َُٕنفسو ، ص 167
 َّٗ-َّٖص ّرة ، ج( ىايد ، تاريخ التجا 168
محمد عبد الغني  َّٗ-َّٖص  ّ( لمزيد مف التفاصيؿ عف ذلؾ انظر: ىايد، نفس المرجع، ج 169

؛ سماح َِٖـ.، ص ََِٕاألشقر، تجار التكابؿ في مصر في العصر المممككي، مكتبة األسرة )القاىرة(، 
تير باداب الزقازيؽ عبدالمنعـ السالكم،الجاليات األجنبية في مصر في العصر المممككي ، ماجس

 ٖٓـ،اشراؼ قاسـ عبده قاسـ. ص ََِّ،
170 ) Frescobaldi,op.cit,p.44; Thenoud,op.cit,p. 83   
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بة إلى الغربييف المأكل المناسب إلقامتيـ، حيث أما اإلسكندرية فكانت بالنس
كجدكا فييا كؿ ما يمـز إلشباع حاجتيـ المادية كالدينية، كيعكد الكثير منيـ بعد بضعة 
أسابيع في السفف نفسيا التي جاءت بيـ، كقد يطيؿ آخركف إقامتيـ بيا، أمَّا القاىرة 

غرب في حيف كانت فما ىي إال مجرد محطة عبكر تمرُّ بيا بضائع الشرؽ كال
، ليذا أقيمت الفنادؽ التي ذكرىا ميشكالـ ُُٕاإلسكندرية سكؽ المبادالت التجارية 

اج    ُِٕباإلسكندرية رعايةن لمصالح بني جمدتيـ مف التجار كالحيجَّ

 مف اإلسكندرية إلى رشيد

مف يكنية بعدما  ُِغادر )ميشكالـ( كرفاقو اإلسكندرية يكـ الثالثاء المكافؽ 
كأخذكا في صحبتيـ أحد  ُّٕتصريح لمذىاب إلى القاىرة، كركبكا الحمير حصمكا عمى

                                                           
171 ) piloti,op.cit.pp.7-8 

172 ) ;Frescobaldi,op.cit,pp.44-45 Meshullam,op.cit,p.162 
ا لألجانب باإلبحار ( ذىب ميشكالـ كمف معو مف اإلسكندرية إلى رشيد برنا بالحمير؛ ألنو لـ ي 173 كف مسمكحن

الة  في النيؿ مف اإلسكندرية باتجاه رشيد أك مف رشيد باتجاه اإلسكندرية، كىك األمر الذم ذكره جميع الرَّحَّ
 ;Ghistele,op.cit,op.cit,p. 104; Breyden Bach ,op.cit,p.63األكربيكف آنذاؾ. انظر: 

Harff,op.cit,p.96; Domeinco,op.cit,p .ُٕٕ   ؛ كذلؾ قاؿ )فابرم( ذلؾ في مكضع ؛fabri،2،p .
فبعدما قاؿ إف المنطقة  ْٗٗ،.Fabr,ibidi,3,p، ثـ قاؿ عكس ذلؾ في مكضع آخر مف رحمتو ْٗٓ

المذككرة ال يسير في نيميا أحده مف المسيحيف ذكر أنو كرفاقو استطاعكا الكصكؿ مف اإلسكندرية إلى رشيد 
فإف ذلؾ األمر يتكقَّؼ  ْٖٗ. loc.cit 3pاؿ عمى كؿ مف يعترض طريقيـ بطريؽ النيؿ باتبَّاعيـ تكزيع األمك 

عمى )فابرم( كحده؛ ألنو فقط مف ذكره، ىذا مف ناحية. كمف ناحية أخرل فإف )فابرم( نفسو أقر بأف 
يتَّخذكف حيطتيـ بكؿ  -المماليؾ –األكربييف يكممكف رحمتيـ بالبر مف كالى اإلسكندرية، "... ألف المسمميف 

طرؽ حتى ال يقكدكف المسيحييف عبر أية طرؽ مالحية حتى مصبّْ النير، كما أف المسمميف يعتقدكف أف ال
فكيؼ يتكافؽ كالمو بأف المماليؾ يأخذكف احتياطات  ْٗٗ-ّٖٗ. Fabr,ibidi,3,pالمسيحييف جكاسيس..." 

بأنيـ استطاعكا اإلبحار في  كبيرة لمنع األكربييف مف االطالع عمى بداية الطريؽ النيرم مف البحر، مع قكلو
النيؿ مف رشيد إلى اإلسكندرية؟! كالالفت في ركايتو أنو طكاؿ اإلبحار لـ يقابميـ جندمّّ مممككيّّ كاحده بؿ 
تجار أك أعراب، فكيؼ يككف ىناؾ تأميف شديد لمطريؽ مف قبؿ السمطة السياسية ككيؼ ال يككف ىناؾ جندمّّ 

كالغالب أفَّ   ْٗٗ-ّٖٗ. Fabri,op.cit,3,pتمؾ الركاية بتفاصيؿ عند  كاحده مكجكده لدرؾ الطريؽ؟! انظر
اج المسيحييف  )فابرم( بصفتو رجؿ ديف مسيحي  متعصب  أراد أف ييظير لمقارئ أف الربَّ قد كقؼ بجانب الحيجَّ

خي كأعمى أعيف المماليؾ المسمميف عنيـ، كىك ىنا لـ يكف كحده صاحب ىذه األفكار؛ إذ كانت مبدأ مؤر 
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في الطريؽ إلى رشيد التي تقع عمى النيؿ، كيشير إلى أنيـ  ُْٕالمماليؾ لحمايتيـ
عندما كانكا عمى بعد ثالثة أمياؿ مف اإلسكندرية نيض المممكؾ المكمؼ بحمايتيـ 

السيؼ كنحف ال نممؾ أية سالح لقتميـ "... كألنو كاف يحمؿ معو السياـ كالقكس ك 
أجبرنا عمى دفع ثماني عمالت ذىبية ثالثة منّْي كرفيقي، كالسيد أنطكنيك كرفقاؤه دفعكا 
خمسة، ككاف ىناؾ تحالؼ بيف صاحب الجمؿ الذم يحمؿ أشياءنا كالمممكؾ 

 .ُٕٓالمذككر..."

التي قاؿ  ُٕٔمف يكنية كصؿ كرفاقو إلى رشيد ُّكفي يكـ األربعاء المكافؽ 
نيا إنيا مدينة جميمة كترككا الحمير التي كانكا يمتطكنيا خارج المدينة في الطريؽ ع

الرئيس كما ىي العادة حيث ال ييسمح ألم شخص بإحضار البغاؿ أك الحمير إلى 

                                                                                                                                                    

التاريخ الغائي" يتغيَّكف بياف انحياز الرَّبّْ إلى الحجاج “أكربا العصكر الكسطى، الذيف كانكا يكتبكف نكعنا مف 
المسيحييف الذيف "اختارىـ بنفسو"، كالالفت لمنظر في رحمة )فابرم( أف الرب ال يظير في صفحات رحمتو 

ك تعرَّض ىك كرفاقو ألزمة، ظيرت إرادة الرَّبّْ طالما كانت األمكر تسير في صالحو فإذا ما حدثت مشكمة أ
ا في  ا في ىذه النقطة فقط؛ بؿ ظير تناقضو أيضن لتقؼ بجانبيـ، األمر اآلخر أف )فابرم( لـ يكف متناقضن
حديثو عف الضرائب التي يدفعيا الحجاج األكربيكف في اإلسكندرية، ففي مرات عديدة يتكمـ بفخرو أف رجاؿ 

ثـ جاء مرة أخرل كقاؿ إفَّ كؿ  p. 952. Fabr,ibidi,3,pئب كيفتخر أنو مف ىؤالء الديف ال يدفعكف ضرا
دككات؛ فذىب )فابرم( إلى زكجة القنصؿ يرجكىا لتخفيؼ المبمغ عنو بعدما جمع رفاقو لو  ٔحاج  مدافه بػ
ناء ، أمر آخر ىك أف )فابرم( قاؿ إف لإلسكندرية ميناءيف: ميّ،p. 970، Fabr,ibidiشيئنا مساعدة

لممسمميف كآخر لممسيحييف، كعندما حاكؿ بعض رفاقو التسمُّؿ لمشاىدة ما يحكية ميناء المسمميف قبض عمييـ 
فكيؼ يعقؿ إذا كاف نصيب رفاقو ىكذا أف يتـ رحمتو  p.787. Fabr,ibidi,3,pكتعرَّضكا لضرب شديد 

 قاؿ؟! بالنير مخالفة لمقانكف المممككي الذم يعتبره كبني جمدتو جكاسيس كما 
( قاؿ عكبديا: "... كقد جاء لمقابمتنا الرابي )مكسى جراسك( ليخمّْصنا مف أيدم العرب المتربّْصيف عند  174

   ِِِ.Obadiah,op.cit,pبكابة المدينة ساعيف لسمب الييكد الغرباء كىـ سعداء جدنا" 
175 ) Meshullam,op.cit,p.163 

الة األكربيكف بمدينة رشيد ك  176 ربما كاف ذلؾ راجعنا إلى كقكعيا عمى أحد فرعي النيؿ المسمى ( اىتـ الرَّحَّ
 ;Harff,,op.cit ,p.97مف ناحية، كازدىار النشاط التجارم بيا مف ناحية أخرل. انظر  -فرع رشيد–باسميا 

Domeinco,op.cit,p. 77; Breyden Bach,op.cit,p .ّٔ  كجدير بالذكر ىنا أفَّ )فابرم( بعدما ذكر
د ذكر أف االىتماـ بمدينة رشيد يأتي بإىماؿ اإلسكندرية؛ أم إفَّ حالتيا بعكس اإلسكندرية إذا حدكد مدينة رشي

 ِٗٓ.Fabri,op.cit,vol 2 ,pاىتمت الدكلة بإحداىما أىممت الثانية 
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، يقكؿ: "... نزلنا مف عمى ُٕٕالمدينة؛ كلكف إذا جئتى المكاف المذككر يجب تركيـ
مييكد أك المسيحييف أف يمتطكا الحمير داخؿ الحمير خارج المدينة حيث ال ييسمح ل

 .ُٖٕالمدينة

ميالن  َٔالتي تبعد  ُٕٗكفي رشيد استأجركا قاربنا لمذىاب عبر النيؿ إلى فكة
عف رشيد، ككجدكا مف رشيد إلى فكة كؿ المدف التي اعطتيـ أسماؤىا كانكا عمى ضفة 

نة النير يميننا كيسارنا لـ تكف مدننا محصَّ
ل التي كانت عمى ضفة باإلضافة إلى القر  َُٖ
قرية عمى ضفتي النير يزرعكف قصب  َْالنير مف اإلسكندرية إلى مصر حكالي 

السُّكَّر كاأليرز بكميات كبيرة، كىذا األمر نفسو شاىده )جستؿ( في رحمتو مف 
اإلسكندرية إلى القاىرة؛ فشاىد العديد مف القرل كالمنازؿ عمى الجانبيف إلى أف كصؿ 

  .ُُٖإلى القاىرة

 لدالفيف كالحيكانات النيميةا
بينما ميشكالـ كرفاقو في النيؿ كانت الدالفيف تيالحؽ األسماؾ التي كانت تفرُّ 
أماميا كتنحدر في المياه، أربعكف منيا قفز في القارب كظؿ ىناؾ كفي الميؿ تناكلكىا 

                                                           
( لعمنا نالحظ أف )فابرم( قاؿ إنو دخؿ اإلسكندرية مترجّْالن طبقنا لقانكف دكلة سالطيف المماليؾ  177

Fabri,op.cit,2,p.ٔٓٓ :)ميف عمى طكؿ فنادؽ اإلسكندرية.." “كقاؿ )بريدنباخ كأيجبرنا عمى المشي مترجّْ
Breyden Bach,op.cit,p.ٔٔ  كىنا نجد )ميشكالـ( يتحدَّث عف تطبيؽ القانكف نفسو كلكف في رشيد. كذلؾ

ماليؾ ال يدخميا يدفعنا إلى الترجيح بأف قانكف دكلة سالطيف المماليؾ كاف يقضي بأف كؿ مدف سمطنة الم
 المسيحيكف األكربيكف إال سيرنا عمى األقداـ.

178 ) Meshullam,op.cit,p.ُّٔ  ،ككانت تمؾ الرحمة لعكبديا بالًجمىاؿ كليس بالحمير
Obadiah,op.cit,p.ِِِ   

( جذب ازدىار )فكَّة( ذىف )فابرم(؛ حتى إنو عدَّىا المنافس الكحيد لمدينة القاىرة  179
Fabri,op.cit,2,p.ٖٕٓ  فقاؿ: "إنيا مف بيف أعظـ المدف ازدىارنا، كال ينافسيا غير القاىرة ..." كقاؿ عنيا

 ُٕٗ.Domeinco,op.cit,pدمنيكك إنيا: "... تماثؿ مدينة رشيد" 
( اتفؽ معو في ذلؾ عكبديا كقاؿ: ".. كفي رشيد التي تقع عمى النيؿ، أخذنا سفينة، كعمى جانبي النير  180

نة.." شاىدنا عددنا مف الق رل الكاسعة كالبالد كىي مأىكلة بالسكاف كفائقة الجماؿ، إال إنيا غير محصَّ
Obadiah,op.cit,p.ِِّ   

181 ) Ghistele,op.cit,p.16 
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ـ )التماسيح( التي كانت كبيرة في حجُِٖمشكيَّة، كفي النيؿ شاىدكا الثعابيف الضخمة 
اإلنساف كبيا أرجؿ قصيرة كجمد صمب كالقشكر ال يستطيع أحد قتميـ بأم سالح؛ 
كلكف في الشتاء عندما ينامكف عمى الجزيرة يتمددكف عمى األرض كتككف بطنيا 
ألعمى يستطيع الفرد أف يصطادىا كيصيبيا في بطنيا مف القارب باألسيـ، كذكر أف 

ـ أف ذيميا قصير كانكا يترككف فكَّيا كلكف المصرييف كانكا يقطعكف رأسيا كذيميا، كرغ
يأكمكف المحـ، كيقكلكا إنيا جيدة في األكؿ، ككانت تتغذَّل عمى األسماؾ، ككانت تنمك 
لتصؿ إلى ثمانية أقداـ، "كلكني رأيت ما يبمغ خمسة أقداـ، كاف أكبر مني أنا كرفيقي 

  .ُّٖركفائيؿ"

تح فمو، كأسنانو حادة كعندما يريد التمساح أف يتخمَّص مف الفضالت يف
كأسناف الكمب، كبمجرد أف يفتح فمو؛ تأتي آالؼ الطيكر تضع الطيكر أفراخيا داخؿ 
فـ التمساح  كتدفع أعرافيا لكي ال يستطيع أف يعضو التمساح؛ كبالتالي تأكؿ 
الفضالت، كعندما تشبع الطير كيريد التمساح أف يتجنَّب أم طائر آخر يقـك بنفس 

اؿ جميع الفضالت مف حمقة. كال يستطيع التمساح أف يعيش بدكف الشيء إلى أف تز 
، كقاؿ أف ُْٖىذا الطائر، كال يستطيع الطائر أف يتغذَّل إال مف خالؿ ىذه الفضالت

اسـ ىذا الطائر ىك الًعٍجؿ المقدَّس كفي الغرب األكربي  "بمينك"، "كرغـ أفَّ الناس 
أف أحذؼ ذلؾ. كأيقسـ بالرَّبّْ أني  عندما تسمع بذلؾ ال يصدقكنني؛ فإنني ال أستطيع

. كبعد أف كصؿ إلى ُٖٓرأيت أكثر مف مائة مف ىذه التماسيح كآالفنا مف ىذه الطيكر"

                                                           
 ّٓٔ.Fabri,op.cit,2,p( اتفؽ معو )فابرم( في تسميتيا بالثعابيف  182
تككف ىي الضفادع التي تعكد إلى زمف ( فسَّر عكبديا كجكد التماسيح تفسيرنا تكراتيا فقاؿ عنيا: "... كقد  183

 ِِْ.nachmonides... “Obadiah,op.cit,pمكسى كما ذكرت تفاسير ناحمكنيدس 
ا، فتدخؿ فمو كمنو 184 ( أشار )فابرم( إلى أف ىذه الطيكر تدخؿ فـ التمساح أثناء نكمو حيف يككف فمو مفتكحن

 )ميشكالـ( ىك الصكاب. كبطبيعة الحاؿ فكالـ ّٕٔ.Fabri,op.cit,2,pإلى بطنو كتقتمو 
 .Obodiah,op.cit,p.223; Fabri,op.cit,2, p( انظر اكصاؼ غيره مف الرحالة األكربييف لمتماسيح: 185

635-639; Breyden Bach,op.cit,p. 63; Ghistele,op.cit,p. 63; Domeinco,op.cit,p. 
197; Thenoud,op.cit,p. 31; Harff,op.cit,p .ٕٗ. 



49 
 

فكه أستأجركا قاربا منيا لمذىاب إلى القاىرة التي كصمكىا بالفعؿ يكـ األحد الرابع عشر 
 ـ.ُُْٖمف يكنيو 
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 الحكاشي: 


