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 والتراجع الثبات بين اإلسالمية مصر فى الجزية جباية" 

 ( " م6161 -146/ هـ02-200) 

 بديوى أحمد محمد أحمد محمد .د.أ

 البحث ملخص
 ، الشىريية الضىراب  أهى  العربى  الفىت  بعى  مصىر فى  الجزية ضريبة تعتبر     

 لبثىت ومىا ، مصىر وأقباط العر  الفاتحين بين العالقة نظمت الت  األسس وإح ى
 ، مصىىر بواليىىة المىىا  بيىىت فىى  الربيسىىية المىىوار  أهىى  الضىىريبة هىى   أصىىبحت أن

 نظىا  يلى  أ خى  أن وكىان ، الفىاطم  العصىر نهايىة حتى  الحىا  تلك يل  وظلت
 مىىن بإشىىرا  ثىى  المماليىك حكىى  بىى ايات فىى  للى يوان خضىىويها منىى  تطىىور جبايتهىا
/ هىىى 299 – 517)  المماليىىىك يصىىىر نهايىىىة حتىىى  منىىى  وبىىىا ن االقطىىىا  صىىىاح 
1117 – 1715 . ) 
 – 641/  هى 765 -92)  سىنين خىال  الزمنيىة الفتىرات يلى  أطلقنىا وقى  ه ا     

 مىىن ربيسىىا مىىور ا خاللهمىىا الجزيىىة جبايىىة كانىىت حيىى "  الثبىىات يهى ( "   1151
 يلىى  أطلقنىىا بينمىىا مصىىر فىى  الصىىر  أبىىوا  نفقىىات تغطيىىة فىى  تسىىه  أن شىىؤنها

 – 1151/  هىى 299 -765)   والمماليىىك األيىىوبيين سىىالطين حكىى  أيىىا  مثيالتهىىا
 بسىب  ربيسىا مىور ا تع  ول  جبايتها انع مت حي  ؛"  التراجع يه ( "    1715

 . اإلسال  ف  مصر قبط غالبية و خو  ؛ أزمات من مصر ب  منيت ما
 يلىى  ايتمىىا ا مصىىر فىى  الجزيىىة بجبايىىة المعنيىىة ال راسىىة بىىإجرا  قمنىىا وقىى      

 مىىن هامىىة نتىىاب  إلىى  توصىىلنا وقىى  ؛ الق يمىىة العربيىىة والمصىىا ر ، البر يىىة الوثىىاب 
 : بالتح ي  وه  محاور أربعة يل  اجريناها بحثية تقسيمات خال 

 " . التراجع"  –" الثبات" –" الجزية" المفاهي  تح ي  -1

 . الثبات يه  ف  الجزية جباية واقع -2
 . الثبات يه  ف  الجزية جباية طر  -3
 . والمماليك االيوبيين سالطين يصر ف  الجزية جباية تراجع -4
 . التراجع يه  ف  الجزية جباية طر  -5

 

 

 

                                                             
 أسيوط. جامعة – اآلداب بكلية اإلسالمية والحضارة التاريخ أستاذ 
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  المفاهيم تحديد:  أوال
  واصطالحا لغة الجزية

 المسلمون الفاتحون قرر  ال ى الجزا  من بؤنها اللغة ف  الجزية معن  يظهر
 والسنة بالقرآن شريا فرضت أن بع  ، العر  فرض من وه  ؛ ال مة أه  يل 
 الر وس، بضريبة الرومان أيا  ف  يرفت ومثيالتها ، 1ويهو ها مصر نصارى يل 
 ب  والمعمو  الثابت ومن ، أخرى ف  وتختلفان أوج  ف  متشابهتان الضريبتين لكن
 ؛ والمفسرون الفقها  ينها وتح   ، النق ية بالمبالغ تقو  ، شريية نق ية ضريبة انها
 يل  أو الخيا  ف  االبقا  يل  جزا ا   قو  رجا  يعطي  لما  اس  9"يطية ابن" فعن 

 ارسال   ون بؤي يه  بس ا   ال ميون يقو  ما  1"ياشور ابن" وين  ، باألرض االقرار
 . ايطابها ف  منازيين وال ممتنعين غير راضين يعطونها أن بمعن  تحويل ، أو

 تحك  إل  تشير اصطالحا الجزية أن والمفسرين الفقها  كال  ف  ويظهر
 التحك  كلمت  ف  المعن  أن ويب و ؛ 4انقا  ا ا بي   أيط  من يل  وسيطرة
 سورة من الكريمة باآلية الوار ة صاغرون كلمة ف  القص  من مؤخو  والسيطرة

 ف  العطا  ين معبرا ، الضمير من الحا  مجرى الكلمة ه   وتجرى ؛7التوبة
  ونما الخاضع أو التابع بؤن  من  ايترافا يؤت  الضريبة آ ا  أن أى ، خضو 
 كل  ب لك والمقصو  ؛"  انقا  ا ا بي    العرب أيط "  العر  أقوا  وف  ؛ ايتراض
 .6الكفر وتحقير ؛ اإلسالم  الحك  أمر تعظي 

 ال(  التوبة سورة من 92)  القرآنية اآلية معن  أن المفسرين كال  من ويظهر
 أو الكافر أمر وتسفي  ؛ اإلسال  أمر تعظي  ف  المشر  من رغبة كون  ين يخرج
 يمثلو  ال ى للحك  وتبعيت  حكاما برموز  ورضاب  اإلسال  لحك  خضوي  أو تحقير 
 لمعن  5"األن لس  يطية ابن" تفسير وف  ، ومنهاجا شرية ب  تنط  الت  و ولته 
 نعمة ين)  أوالهم ؛ أربعة أوج  يل  وهو ي  بكلمة يرا  ما حو  إليها المشار اآلية
 الفاتحين إل  االشارة منك  كلمة ف  هنا والضمير الجر بحر  ويعن (  لقبله  منك 

"  ثانيهم ف  وي كر ؛ الضريبة بجباية باالقرار له  يسم  ال ين والمإمنين المسلمين
 بينما ، -وسيطرت  الحاك  بقوة ال م  من اال يان أى -" وقهر يليه  منك  قوة ين

                                                             

 . 92 آية ؛ التوبة سورة -1

 تحقي  ،(  العزيز هللا كتا  تفسير ف  الوجيز المحرر)  ؛( 741:  ت) يطية ابن تفسير -9
 . 477 ص ، 6 ج ،  1221/ ه 1459 أول  ط ، السي  العا  يب  السي /  ال كتور

 . 12 ج ، والتنوير التحرير-1

 أول  ط بيروت ،" التاريخ مإسسة" ،(   1251/  ه 1121: ت الطاهر محم )  ياشور ابن -4
 . 12 ج ، نفس : 62و65 ص ،  9222/  ه 1492

 . 92 آية -7

 . والصفحة نفس " :  ياشور ابن -6

 . الوجيز المحرر -5



    61دراسات في آثار الوطن العربي 

383 

)  الرابع وف  ؛ تؤخير و ون نق ا  افعها يإ يها أن ضرورة إل  الثالث الوجه يشير
 . معارضة بغير ال م  من وقبو  ا يان ين أى( منه  استسال  ين تعبير

 ومإ يها ، الضريبة جامع بين المستمرة العالقة إل  االصطالح ويشير
 ال افعين بإقرار ينهض ال ى السياس  معناها ف  تظهر العالقة ه   و الالت
  الالتها ف  تعكس بينما ؛ المسلمين حوزة ف  بل ه  و خو  اإلسال  لحك  بالخضو 
 المحكو  برضا اقرارا ، والمحكو  الحاك  بين العق  أو الموث  العه  أهمية المالية
 ويرض  ومال  نفس  ف  ال م  بحماية الحاك  من والتزاما ، الفات  لسياسة وقبول 
 . وبيع  ، وكنابس  وأ يرت 

 فمن ، الر وس بضريبة الرومان ين  ير  ق  الجزية ف  الم فو  كان وا ا
 العر  أيا  الجزية ضريبة نفسها ه  الر وس ضريبة بؤن والقو  االقرار الخطؤ

 ف  فاالصطالح ؛ تماث  أو تشاب  من يجمعهما كان بما الكام  تق يرنا مع 2المسلمين
 الرومان بهما يام  الل ين ا بعواالست السخرة بوجو  ينهض ال يمةالكر اآلية

 طريقة ف  اإلسال  فجر تماث  ق  كليهما أن ين يزي  ال هنا والتشاب  ؛ المصريين
 إل  الضريبة ه   حسابات وصو  تكف  اجرا ات من ب  اقترنت وما ؛ الجباية
 الصفحات ف  نشير ما نحو يل  الوثاب  تثبت حين يل  ؛ العاصمة ف  الخزانة
 المسلمين العر  بتسام  اإلسال  فجر من  مقرونا صار ق  االصطالح أن إل  التاليات

 يل  ينطوى بما المصريين مع العر  الفاتحين وتواص  ، النق ية المبالغ جمع ف 
 من بالتنق  والسماح ، ال فع ف  للمتؤخرين التسهيالت بإتاحة ، الجانبين بين الثقة بنا 
 ايترافنا مع ، الضريبية للنفقات تغطية السع  ف  يرغ  لمن األفض  الحياة أج 

 مصر ف  الوالة بعض سلكها ةتعسفي سياسات ف  طاربة إستثنا ات بوجو  الكام 
 ، القبط بمصال  أضرت(   262 – 641/  ه 974 -92)  الوالة يصر خال 

 التسام  بمب أ الجزية ف  الجباية قرن ق  اإلسال  فإن ؛ العمو  ف  لكن ، وارهقته 
 أمية بن  من المتعسفين الوالة بعض يلي  أق   ما  لك ق ر من يقل  وال ، والتيسير

 . والعباسيين
  والتراجع الثبات

 للوقو  ضرورة ، البح  بعنوان( والتراجع الثبات)  لكلمت  تضميننا وف 
 متتابعين يصرين بين الجزية جباية مقا ير يليها انطوت الت  التطور حالة يل 

 الضريبة ه   جباية شه تها الت  االستقرار حالة ين تعبر ؛ الثبات وه  ؛ فاألولى

                                                             

 أيا  المصريين يل  فرضت ق يمة الجزية أن أو الضريبتين؛ تماث  إل   ه  من مع لست -2
 ، الر وس بضريبة يعر  كان اإلسال  قب  المصريين يل  فرض ما أن والصحي  ، الرومان
 واألطفا  النسا  ين فضال  في ،  خ  من ك  بالجزية اإلسال  يف ا فق  ، جبايتها ف  تختل  وه 

 ف  األغنيا  سوى الرومان يه  يل  الر وس ضريبة س ا  من يع  ل  بينما ، والعاجز والرهبان
 . الرومان  والمواطن االسكن رية

Mohamed N . Abed Rahman : The Tribute system in Egypt during Ist A.H- 7st A.D , Journal 

of the Egyptian society for Historical studies , 2013 ,p 4 . 
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 ويل  ؛(    1151 – 641/  ه 765 -92)  االج  طويلة فترة خال  مصر ف 
 مقا ير من مصر استحقاقات فإن الفترة له   الزمنية المساحة ضخامة من الرغ 
 تباينت مهما(  ينها االستقال  أو للخالفة التبعية)  يهو ها بين تقاربا تشه  جبايتها
 واالقتصا ية السياسية العوام  ف  المتمثل  الضع  أسبا  و اهمتها ، الحكا  سياسات

 ه ا ف  الجباية قيمة لثبات تناولنا ف  ين   نق  سو  ال ى األمر واالجتمايية
 . العصر

 -765)  الثان  العصر نتاب   الالت من فه  التراجع وه  الثانية أما

 كانت ال ى النحو يل  العصر ه ا خال  مصر تع  ول (  1715 – 1151/ه 299
 ف  تتلخص ألسبا  و لك الجزية من الموار  يل  الحصو  ف  الثبات من يلي 
 -:بالتح ي  وه  ، يوام  ثالثة
  المصريين بين االسال  انتشار تعاظ  -1
  الجباية طر  تطور -9
 والمماليك األيوبيين سالطين يصر خال  واألقتصا ية السياسية الظرو  تطور -1
 ف  كبيرا يجزا أفرزت الت  السلبية وآثارها(  1715 – 1151/  ه  299 – 765)

 إل  وتحولت ؛ الما  بيت موار  بين ربيسة ممثلة موار ها تع  ل  بحي  الجباية
 . والعسكرية والعمرانية المالية مصر نفقات تغطية ف  تسه  ال ثانوية هشة ريبةض
  اإلسالم فجر منذ مصر فى ؛ الجزية جباية واقع

 الما  من امعين امبلغ كونها ين تخرج ال الجزية نفإ بنا مر ما نحو ويل 
 من ، يلقونة ما مقاب  مصر ف  العر  لحكومة مستواه  ف  ومن األقباط يإ ي  كان

 يجرنا الحاك  ين  الواقع فق  وتنفي  ؛ المسلمين الفقها  بين الخال  أن يل  ؛ حماي 
 اإلسال  فجر ف  اإلسالمية مصر ف  الحكومات أن إل  بنا ينته  طوي  نقاش إل 

 انوايها باختال  البر ية فالوثاب  ، الواقع ضروراتل تبعا سياساتها تسلك كانت
 ؛ شخص ك  ثروة وف  تجب  كانت األقباط حياة بواكير ف  الجزية أن يل  تبرهن
  ؛ الواقع ألمر امتثاال يجمعونها أن سوى ، اإلسال  لشريعة وفقا مباشريها من كان وما
 أور ت  فيما الباحثين شكوك ويعكس ، الوثاب  ف  مسج  هنا الواقع يقر  ما أن  لك

 جباها الجزية أن يل  يإك " فالبال رى" ، الق يمة العربية المص رية النصوص
 يل  ؛ 2 فقيرا يكون أن اال حال  قبط  شخص ك  يل   ينارين مصر ف  المسلمون

 القرون ف  اإلسالمية بمصر الحكومات بؤن تقر الت  العربية البر يات تناقض  حين
 من لنجين بن جرجة فه ا ، وكسورها بال نانير جمعها ال  لجؤت ق  األول  الهجرية

 ؛12ال نانير وكسور  ينارين ه 111 سنة إل  ترجع لبر ية تبعا يإ يها األشمونيين

                                                             

 ، رضوان محم  رضوان يلي  ويل  راجع  ، 1221 بيروت ،" البل ان فتوح" :  البال رى -2
 .  916 ص

 إبراهي  حسن ترجمة 126 المصرية الكت   ار ؛"  العربية البر ى أورا " :  جروهمان -12
 . 122 رق  وثيقة ، 117 ص 1 ج ، حسن
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 إشارة ففيها ، ه  1 القرن إل  ترجع أخرى وثيقة ف  البهنسا ف  الجباية قيمة واختلفت
 .11شخص ك  لثروة تق يرا  ينارين وآخر  ينارا ، ي فعها كان شخص إل 

 ف  للمستوى تق ير  ون ولكن ، المعن  نفس يل  أجمعوا فق  الفقها  أما
 بآرا  نؤخ  يجعلنا ال ال ى األمر ،" الوسط و ون والوسط الموسر" ، فبة ك   اخ 

 فؤبو" ، البر ية الوثاب  تقر  ال ى الواقع فق  ضلينومف ، الفقها  من المبكرين
 تح ي  مراياة مع ولكن الجباية ين  شخص ك  ثروة بمرايا  أقر مثال 19"يوس 
 تتعام  الت  البال  ف  الموسر يإ ى أن ضرورة إل  فؤشار ، الجباية ف  القيمة

 ،  رهما ويشرين أربعة الوسط ويإ يها ؛  رهما وأربعين ثمانية الفضية بال راه 
 والمتؤخرون الفقها  ين  وأخ  ،  رهما يشر إثن  سوى ي فع فال الوسط  ون بينما
 .11"كالموار ى" نسبيا

 ، نقصان  ون مإ يها استمرار الجباية ثبات يل  الوقو  ف  يفي نا ومما
(  1151-641/ ه 765-92)  األج  طويلة زمنية فترة خال  آ ابها ف  واستقراره 

 مور ا   الجزية جع  ف  المه  األمر وهو ، الك  حي  من الجباية بقيمة يخ  ال بماو
 . الما  بيت موار  من ربيسا

 إل  الوصو  ف  – كثيرا – تفي نا ال الق يمة العربية المصا ر أن غير
 ابن فان ،  افعيها وأي ا  ، الجباية بمقا ير الصلة  ات الحقيقية الرقمية االحصا ات

 القرنين خال  مصر ف  القبط أي ا  أن إل  يشير"  مصر فتوح"  كتاب  ف  الحك  يب 
 مجمو  يص  أن السه  من صار بحي  الكثرة من كانوا والثان  األو  الهجريين
 المبالغ أن يعن  مما ، البالغين األفرا  من ماليين وثمانية ستة بين لها ال افعين
 وكلها ؛ 14ال هبية ال نانير من مليونا يشر اثن  إل  يص  الجزية ف  الم فوية
 ال يمغرافية ال راسات تإي ها وال ، تجري  إل  بحاجة مبالغات يل  تنطوى أشارات
 تلك أن يهمنا ال ى واألمر(  البيزنط )  الرومان  العصر إل  ترجع الت  الح يثة
 تنقص ل (   1151 – 641/ ه  765 – 92)  الجباية ثبات فترة خال  األي ا 
 العر   خو  وقت لألقباط كانت الت  الع  ية بالنسبة تخ  وال الوقت بمرور كثيرا
 . مإثرا ملموسا نقصانا الفترة ه   ف  الجزية جباية نقصان ي   يكش  بما ؛ مصر

 واح  مستوى ف  وجعلها الجباية قيمة ثبات ورا  من كانت أسبا  ي ة ول ينا
 اثرا  ف  الضريبة ه   ب  أسهمت ال ى بال ور يخ  كبير نقصان يمسسها أن  ون
 شغلها الت  الزمنية الفترة نص  جاوزت قرون خمسة من أكثر مر يل  مصر خزانة
 ( . 1715 – 64/  ه 211 – 92)  بؤلكلية مصر ف  اإلسالم  العصر

                                                             

 . 992 ص ، 1 ج ، نفس  ،" العربية البر ى أورا  ": جروهمان -11

 . 62 ص ، ه  1129 سنة بوال  ،   222/ ه  129 سنة ف  توف  -19

 . 112 ص ، 1922 القاهرة(  1275/ ه  472 ت) " السلطانية االحكا  "-11
14-  Mohamed. N . Abed Rahman : The Tribute system in Egypt during IsTA.H / 7st A.D ,  

Journal of the Egyptian society for Historical studies , 2013 ,p 4 . 
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 مصر ف  اإلسالمية العربية الحكومات سلكتها الت  العربية السياسة  لك من
 وكلها(   1151 – 641/  ه 765 -92)  األول  الخمسة الهجرية القرون خال 

 يإك  ومما ، األقباط من مصر مسيح  تجا  والع الة التسام  يل  انطوت سياسات
 مما ، للفت  ق ومه  ين  للعر  العون ي  م وا مصر قبط  أن السياسة ه   نجاح
 النب " وصايا يلينا يخف  وال ، 17ت كر مقاومة يلقوا أن  ون مصر يفتحون جعله 
 من األصليين نفوس ف  واثارها ،16خيرا مصر بقبط" وسل  يلي  هللا صل 

 15جفن أه  سفيان أب  بن معاوية الخليفة ،أيف  الوصايا ه   وبتؤثير المصريين،
 آ ا  يلي مصر أقباط إقبا  كان – ايضا – وبتؤثيرها ، والخراج الجزية من ، بؤنصنا
 مصر قبط من بها بؤس ال اي ا  أن  لك ومن ، معارضة أو هرو   ونما الجزية
 ، اإلسالم  العرب  العصر إل  بها وظلوا ،  الرومان يه  من  األ يرة إل  فروا
 يمثلون كانواو 12رهبانيته  ظ  ف  شيبا يملكون ال بايتباره  الجزية من أيفوا حي 
 أقرانه  بين األمان شيو  ف   ور له  كان كما ، القبط أي ا  بين بها يستهان ال نسبة
 ويقي ته  بقبطيته  استمساكه  ويواصلون ؛وقبو  برضا الجزية يإ ون حت  باطاألق

 . باالضطها  شعور  ونما
 ف  مصر ف  القبط تجا  المتسام  العطا  ف  لمسلمينا الحكا  سياسة وتستمر        
 سري  بن حيان إل  بع  حين(  ه  121 -22)  العزيز يب  بن يمر الخليفة يه 
 بع  ق  هللا بؤن ل  قابال الجزية جباية ف  تش    يل  ر ا يؤمر  مصر يل  والي 
 .12جابيا يبعث  ول  ها يا وسل  يلي  هللا صل  محم ا  

 واالخشي يين الطولونيين ين  قابمة ظلت ق  ه   التسام  سياسة أن  لك ومن
 كان كما ، الو  يل  ينطوى بما مصر قبط يعام  كان طولون بن أحم  أن ورأينا
 ف  المتش   جاالخر وال  م برلا ابن في   ابع  وقت ف  وأ يرته  كنابسه  يزور

                                                             

 " تاريخ" :  النقيوش  حنا -17
Chronique De Jeun Eveque de Nikiou  Texte  Ethiopien public et traduit par N .H 

Zotenberg( Notice et extrait des Manuscrits de la Bibliotheque National et autres  

Bibliotheques , Paris, 1883 p 162 .  

 ج ، 1211 القاهرة ، 1292 لي ن ،" وأخبارها مصر فتوح "(: ه 925: ت) الحك  يب  ابن -16
  .921 ص ، 1

 . 991 ص ، 1245 القاهرة ،" اإلسال  فجر ف  مصر" :  الكاش  وسي ة

 األص  حي  من القبطية مارية السي ة وتنتس  ؛ األشمونيين بنواح  الشرق  البر قرى أح ى -15
 . القرية ه   إل 

18- Munier ( Henri: L’Egypte : Pyzantine ( Precis de L Hist  d’Egypte T1 , 1933, P 77 .                                                   
 . 52 ص ، األو  الجز  ، 1952 بوال  ،" الخطط" ،( ه  247 ت:)  المقريزى -12
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 المسلمين بين العالقات كانت ، األخشي ى صرالع وف  ، 92يليه  وانع  ، الجباية
 .91االحيان معظ  ف  طيبة ال مة وأه 

 ايتبار  ف  باحثان يلي  يختل  ال ال ى النمو ج فكان ، الفاطم  العصر أما
 كنابسه  ف  ال ينية بحياته  القبط خالل  استمتع فق  ؛ مصر أقباط مع تسام لل امي ان

 الوظاب  من له  كان ما بفض  يظيمة بمكانة أستمتعوا كما ، وأ يرته  واسقفياته 
 مإرخ  من وكثير99األرمن  صال  أبو ب  أفا نا ال ى الكنس  والعمران الكبرى
 مصر ف  الجزية جباية أن إل  إشارة كل   لك وف  ؛ وغيره  المعاصرين من مصر
 تجا  قبطية معارضة ين نسمع ول  ، وهروبا يزوفا أو األقباط من مقاومة تل  ل 

 ، الجباية تلك ثبات ين حا  باى يإثر ال ال ى اليسير الن ر باستثنا  الفاطميين الحكا 
 باهلل الحافظ خالفة أيا  االرمن  ابراهي  الوزير أثار  بما -هنا – مثال ولنضر 
 . الفاطم 

 نهاية حت  المسلمين الحكا  غالبية استخ مها الت  التسام  سياسة كانت وا ا
 المجتمع ينصرى بين الوبا  ،  يسو  كان ها ى  مناخ لصنع م ياة الفاطم  العصر

 أن اال الجزية جباية ف  مستمر استقرار يستتبع  مما ، ونصارى ير  المصرى
 الثان  الهجرى القرن خال  والعباسيين أمية بن  من الوالة يصر يهو  بعض هناك

 ايتما ا و لك ، الجزية جباية ف  تش  ا شه ت ق  الثال  القرن من األو  والنص 
 رفاية بن والولي  91يوس  بن الحر يه  ين العربية المصا ر إلي  أشارت ما يل 
 أب  العباسيين الوالةو94( ه 197 – 127) الملك يب  بن هشا  خالفة أيا  يناألموي
( ه  179 -144) 96قبيص  بن ويزي (  ه  116 -111) 97األول  يون

 اشارات صحة العربية البر ية الوثاب  وت ي  ،( ه 915 – 916)95واالفشين
 الوالة يعارضون القبط قا  العهو  ه   ك  وخال  ،92السبي  ه ا ف  المصا ر
 ه   ك  أخم وا ما سريان العباسيين أن اال ، الجباية ف  تش  ه  بسب  المسلمون
 . الثروات

                                                             

 ،" طولون بن أحم  سيرة "( : الهجرى الرابع القرن من األو  النص  ف  توف )  البلوى -92
 . 112 ص ، ه  1172 ،  مش  ، يل  كر ى حم م تحقي 

 .  942 ص ، 1272 القاهرة ،" األخشي يين يصر ف  مصر":  الكاش  سي ة -91

 اوكسفور  ايفتس نشر(  الفاطم  المستنصر الخليفة لعصر أرخ) ،" مصر وا يرة كنابس "-99
1221  ، 55 – 62 – 121 . 

 51 ص   1222 سنة اليسوييين االبا  ط بيروت ،" والقضاة الوالة"( ه 172 ت) : الكن ى -91
 . 52 ص ، 1 ج؛ الخطط: المقريزى –

 . Fol 26/b ، "مصر وا يرة كنابس":  األرمن  صال  أبو - 94

  . 121 ص ، " الوالة" :  الكن ى -97

 . 916 ص" الساب  المص ر"  -96

 .112 ص ،" الساب  المص ر" -95

 .911 و 994 و 114 رق  وثيقة 995 وص 996 – 977 الثال  الجز  ، نفس  ؛ جروهمان -92
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 جباية ف  الوالة اتبعها الت  السياسة تجا  القبطية المعارضة إل  نظرنا وا ا
 غالبية  خو  ين تسفر ل  أنها ب لي  ، ملموسة سلبية آثارا تح   ل  نراها ، الجزية
 ما ازا  كثيرا مسيحيته  يل  ظلوا ال ين األقباط يتناقص ول  ؛ اإلسال  ف  األقباط
 نوي  من فري  بإحصا  األرمن  صال  أبو وأم نا ، تعس  من الوالة هإال  ارتكب 
 وال  رفاية بن الولي  أن لنا ف كر ؛ الجزية بآ ا  قامت الت  القبطية األي ا  حو 
 ستة م ى يل  والصعي  ال لتا ف  مصر قرى أحص  أمية بن  يه  نهاية ف  مصر
 من أق  منها قرية أصغر ف  يحص ل  قرية اآل  يشرة من أكثر فوج ها أشهر

 من يا  مابة من أكثر مرور بع  أن  أى ، الجزية يليه  تفرض ممن رج  خمسمابة
 ين  كانوا وقت ف  الجزية يإ ون مليون من أكثر مصر ف  زا  ما اإلٍسالم  الحك 
 من الرقم  الحاص   لك يشمل  ما ويل  ، نسم  مليون  ين جملة يزي ون ال الفت 
  ون حالها يل  المجباة المقا ير ثبات ن رك الجزية تإ ى ال معفا  آخرى اي ا 
 الواقع مع اتفاق  لع   الشؤن ه ا ف " الحك  يب  ابن" أور   بما هنا يبرة وال ن،نقصا
 . البيزنط  العصر ف  سكانها ي   حي  من مصر والية ف   انالتاريخ

 جباية أن يل  كي التا إل  نص  األرمن  صال  ب أل آخرى إضافة وف   
 ، تراجع أو اهتزاز  ون الفت  من  ياما وثالثين مابة نم اكثر يليها مض  ق  الجزية
 ق و  ين  ان  ي كر اإلسال  فجر معاصرى من األق مين يل  ايتما   خال  فمن

 بل ة سكان كافة كان ه 119سنة األوسط الصعي  نواح  إل  محم  بن مروان الخليفة
 ق  القرية ه   أهال  أن قب  حت  نصرانيته  يل  يحافظون 92ناألشموني من طحا
 أن يعن  مما 12مسل  وال يهو ي بينه  ليس نسمة أل  يشر خمسة – آن اك – بلغوا
 فت  تما  وقت أقرانه  يإ يها كان الت  الجزية قيمة نفس يإ ون كانوا هإال  ك 

 من بؤكثر مروان الخليفة يه  قب  اى ، العاص بن يمرو والية ف  تقريبا بال ه 
 بسب  واخر حين بين تتج   الت  والمخرجات للمتغيرات – تماما – تق يرنا مع قرن

 القليلة االي ا  أو ؛ الضريبة ه   س ا  من المعفا  األي ا  أو والموالي  الوفيات
 . ومخلصا حقيقيا ايتناقا وايتنقت  االسال   خلت ممن والنا رة

 وج  ف  ثارت طحا قرية أي ا  أن11األرمن  صال  أب  ين  الثابت ومن
 ف  اشتطوا ال ين والت  بسب  ظهرانيه  بين وجو   وقاومت ؛ أمية بن  خلفا  أخر
 بع  مروان من الخالص ف  ب  يستهان ال جه ا ب لوا ث  ومن ، الجزية ضريبة جباية

 ؛ يقي ته  يل  البقا  فضلوا أنه  يل   ليال ينهض مما ؛ العباسيين إل  انضمامه 
 تمكن يل  ساي  ال ى األمر ؛ الجباية ش ة من هروبا يتركوها أن من أفض 

                                                             

 بع  تراجعت لكنها ، الوالة يصر ف  كورة حاضرة وكانت ؛ األوسط الصعي  نواح  اح ى -92
 . الفاطم  العصر ف  خصي  بن منية م ينة إل  الحاضرة ه   مركز انتقا 

 .  fol  77 b  نفس :  األرمن  صال  أبو -12

 . والصفحة"  نفس " -11
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 لما تفسير كل   لك وف  ،19كنابسه  باح ى الخليفة ه ا يل  القبض من العباسيين
 ، 14ثورته  ب لك وأخم ت ، الخراج من االقباط11البشامرة ايفا  ف  العباسيون أب ا 
 .17العباسيين الوالة بعض شطط بسب  بع  تنت  ل  المالية المشكلة أن اال

 المجتمع تحو  أن بع  التراجع ن ر ف  الجزية جباية  خلت ما سريان
 الخليفة قرار بتؤثير ، والنصارى العر  بين أن ماجيا صار أن إل  مصر ف  القبط 
 السياسية مميزاته  لكافة ، وافقا ه  العطا  من العر  ح  باسقاط المعتص 
 مصر أريا  ف  التغلغ  إل  العر  الج ي ة السياسة ه    فعت أن وكان 16واال ارية

 ظاهرة وب ات ، بالمصريين الحقيق  واالختالط األفض  والحياة األرزا  ين بحثا
 ، النصارى بين العربية واللغة اإلسال  انتشار ف  وفعاليتها آثارها تح   االختالط
 بطبيعة –  لك واستتبع  اإلسال ، ف  بها بؤس ال أي ا   خو  ف   لك آثار واليفوتنا
 . أ ابها من أسل  من ايفا  بع  الجزية جباية قيمة ف  نسب  نقصان – الحا 
 إضعا  ف  ملموس تؤثير لها يع  ل  مصر ف  الجزية جباية ف  التراجع ن ر أن يل 
 الفاطم  العصر نهاية وحت  مصر بحك  طولون بن أحم  انفرا  مع الجباية قيمة

 بؤمر الحاك  الخليفة أيا  المصرية البال  شه تها الت  المضطربة الفترات باستثنا 
 من أفرا  ارتكبها الت  الع ابية السياسات تركت  ما ورا  من األثر ين فضال ؛15هللا

 والري  القرى ف  استقراره  بع  قبطية وأ يرة كنابس يل  بها وتع وا القباب 
 يسير نفر ب خو  اقترنت الت  األيما  وه  12الهجرى الثال   القرن من  المصرى

 نهاية حت  ظلت الت  ؛ الجزية جباية قيمة ف  تإثر أن  ون ؛ اإلسال  ف  القبط من
 . اإلسالمية مصر ف  المالية الموار  من وأساسيا حقيقيا مور ا تمث  الفاطم  العصر

 نهاية حت  مصر ف  ثباتها يل  يشه  الجزية جباية واقع فان القو  وصفوة
 من تؤت  جبايتها وان ملموس انخفاض  ون والك  القيمة حي  من الفاطم  العصر
 وأن ؛  شخص ك  لثروة تبعا جا ت أنها أك ت الت  البر ية الوثاب  تقر  ما واقع

 الواقع يلي  يشه  فيما أهمها لع  ، أسبا  لع ة مستقرا كان تراجع بال استمراريتها
 خمسة مر يل  المسلمون الحكا  سلكها الت  التسامحية السياسات ف  ينحصر ال ى
 . تقريبا قرون

                                                             

 .  fol  92 نفس :  األرمن  صال  أبو -19

 بين ال لتا ساح  يل  الواقعة الرملية بالمنطقة و لك ، مصر قباطأ من البشمور اقلي  أه  ه  -11
 . 144 ص ، اإلسال  فجر ف  مصر:  الكاش  سي ة – ورشي   مياط فري 

 المجل  ،" البطاركة اآلبا  سير" (  الهجرى الرابع القرن أواخر:  ت)  المقفع بن ساويرس -14
 . 927 ص ، سيبول  فري  نشر باريس ، األو  القس  ، األو 

 . 916 ص ،" اإلسال  فجر ف  مصر ": الكاش  سي ة راجع -17

 . 111 ص ، 1 ج ، الخطط:  المقريزي -16

  ار ، مصورة نسخة ،" والقاهرة مصر ملوك ف  الزاهرة النجو "(  254:  ت) المحاسن أبو -15
 . 155 ص ، الرابع الجز  ، 1261 القاهرة ، الكت 

 . 15 ص ، 1 ج ، نفس :  المقريزى – 19 ص ؛ األو  القس  ، نفس :  المقفع بن ساويرس -12
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  الثبات عهد فى الجزية جباية طرق
 شؤن ف  المسلمون والحكا  الوالة استخ مها الت  الطر  أن في  شك ال مما

 في  استطا  صح  مناخ خل  ف   ورها لها كان مصر ف  الجزية ضريبة جباية
 من الجباية بكيفية الصلة  ات والبيانات للمعلومات وباستقصابنا ، الحرية حياة األقباط
  انالتاريخ بالواقع تقر نراها ؛ المسيحية العناصر قب  من واآل ا  ، المباشرين قب 
 واال ارى المال  االستقرار صنع ف  الواقع ه ا فعالية يل  وتشه  ؛ األقباط لحياة
 العر  حكا لا بين الثقة بنا  ف  األمث  النمو ج بايتبارها ؛ الثبات فترات خال 
 بينهما أو(   262 -641/  ه 974 -92)  الوالة يصر أيا  المصريين حكومينوالم
 -262/ ه 765 – 974)    الفاطم  العصر نهاية وحت  المستقلة الحكومات زمن

 القبطية العناصر ج   ف  الفاتحين العر  رغبة ين تكش  الطر  فه  (   1151
 . والمالية اإل ارية أموره  تصري  ف  يليه  االيتما  خال  من

 العر  الحكا  يتم هاا الت  الجباية طر  أن في  مرا  ال ال ى واألمر
 استراتيجيته  لتنفي  أقرو  ما ضمن تات  القبط تجا  المالية سياسته  ال ارة المسلمون
 اال ارة من مستقاة كونها ين تخرج ال سياسات وكلها ، األ ن  الشر  ف  التوسعية
  ، المال  التعام  يل  الق رة له  يكف  بما ج ي  ثو  ف  العر  واستخ مها البيزنطية
 أو السنية الخالفة ل ار المصرية الوالية تبعية طارإ ف  ، خزابنه  ثرا إ له  ويه  
 . والفاطميين المستقلين أيا 

 ف  األقباط أبقوا األول  القرون خال  الفاتحين العر  أن الثابت ومن
 له  وأتاحوا ، باألمان أشعروه  أن بع  بال ه  حك  سهولة له  مه  مما وظابفه 
 للخالص يسعون كانوا أن بع  هرو   ون أماكنه  ف  تجعله  الت  المالبمة الظرو 

 أنفسه  األقباط كان طاراإل ه ا وف  ،12واأل يرة المعاب  إل  بالفرار البيزنطيين من
 وكان ، الجزية ضريبة قيمة بت وين اختصت الت  والسجالت ال فاتر يل  يشرفون
 فترات خال  األقباط من(  الكورة جسطا )  وقراها كورة ك  مالية يل  المشرفون

 انشغا  يل  أ لة كل   لك وف  والقساوسة، القرى مشايخ يعاونه  وكان ، الثبات يه 
 أو للجزية ال افعين من األقباط انجز أن وكان ، والعسكرية السياسية بشبونه  العر 

 أيماله  الحاضرة ف  لل يوان توصيلها يل  القابمين أو السجالت ف  يليها المشرفين
 . مصر ف  للحياة استطابته  تفس  أو سر  له  يرو  أن  ون

 ين مسبولة الجباية ثبات يهو  ف  كانت قرية ك  فان ؛ أمر من يكن ومهما
 بايتبار  الخراج  يوان أما  قابمة المسبولية ه   وكانت يليها المفروضة الضراب 
 .42ال فع أوامر باص ار مصر ف  الوال  قب  من المكل 
 ال ى البيزنط  اإل ارى بالنظا  اإلسال  فجر مصر ف  الجزية جباية وترتبط        
 -641/  ه 974 – 92)  الوالة يصر مصر ف ( الحاك ) الوال  فكان ، العر  اقر 

                                                             

 . 125 ص ، 1 ج ، نفس  :  المقفع بن ساويرس -12

 . 17 لوحة ، 122 رق  وثيقة 117 ص ، 1 ج ،" العربية البر ى أورا  ": جروهمان -42
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 بؤكمل  الحكوم  النظا  يل  يسيطر كان حي  الخليفة قب  من موف ا(  262
 صاح ) واألمنية( اجخر يام ) المالية اإل ارة ف  مر وسي  تعيين ف  ومفوضا،

 مصر كانت البيزنط  العصر ف  ساب ا كان ما نحو ويل  ، واليت   اخ ( الشرطة
 نظا  كان له ا وتبعا ، 41أبرشيات ة خمس إل  العر  الفاتحين  خو  ين  مقسمة
 . األول  الهجرية القرون ف  الجزية جباية

 من الضريبة بطل  أمر باستص ار أوال تب أ الجزية جباية اجرا ات أن  لك
 كان والت  ، الخمسة األبرشيات تتبع الت  المحلية للنواح  المصرية البال  ف  الوال 
 ف  بالوال  اتصا  يل  كانوا ال ين (pagarch) الرإسا  من ستين حوال  يترأسها
 الضريبة طل  إحالة ف  (pagarch) مهم  وانحصرت ل ، تماما وخاضعة ، مصر
 ، حي  أبرشية لك  المحلية المجتمعات إل (  مصر حاك  أى)  الوال  من الصا ر
 توطب  ل لك المع ة القواب  ف  الجزية م فويات بتسجي  ه ا الناحية ربيس يقو 

 .49( العاصمة) الوالية حاضرة إل  الحالتها
 أمر إحالة ف  تنحصر(  pagarch) البجارش  وظيفة كانت الحا  وبطبيعة

 ، ابرشية لك  التابعة المجتمعات إل (  مصر ف  الحاك )    الوال  من الصا ر ال فع
 توطبة كورة بك  الضريبة  افع  تسجي  pagarche للبجارس  التابعة اال ارة ويل 
 بن قرة من رسالة فف  ، البر يات تقر  ال ى النحو  لك يل  العاصمة إل  لالحالة
 الفسطاط إل  مع  القا مين الموظفين يبلغ أن يسؤل  ؛ باسيليوس البجارش  ال  شريك
 .41اليها حاجة ف  الن  بؤماكنه  الخاصة الحسابات يحضروا بؤن

 منها وليسوا الحاضرة ف  إقامة له  ال ين لألشخاص بالسماح تقرر أن وكان
 الت  الجهة أهال  من بؤيتباره  الجزية  فع ف  يستمروا بؤن غيرها ف  حت  أو

 لنجين ابن حرجة أن 111 سنة إل  ترجع بر ية يل  وثيقة ف  فنرى ؛ فيها يقيمون
  يوان من يتسل  الفسطاط ف  يقي  ولكن  لألشمونيين التابعة القرى اح ى أهال  من

 .44الجزية ب فع أمرا باألشمونيين الخراج
 ؛ األول  الهجرية القرون ف  مصر ف  الجزية بجباية الخاصة األمور ومن

 ف  الرهبان ربيس يخطر أن يلي  أخر إل  مكان من ال م  انتقا  حالة ف  ان 
 للوال  التماسا ل  يق   أن يمكن  حت  لبل ت  ترك  موي  ين لها التابع المنطقة
 من كثيرين ين الكش  ت  وق  ، يو ت  لحين ين  الجزية أ ا  في  يضمن المختص

 قبطية وثيقة  لك ومن ،47وممفيس اشقو  وكو  األشمونيين مناط  ف  االلتماسات ه  

                                                             
41 - Mohamed AbedElrahman, : Ibid p 5.                                                                                                                                             

Petra M. sijpesteijn : shaping a Muslim state The World of a Mid-Eighth century Egyptian 

official, Oxford 2013 , p 5 . 

42 - Mohame. N .d AbedElrahman : Ibid p 5.                                                                                                                                       

Petra M. sijpesteijn : shaping a muslim state, Oxford 2013, p 89. 

43 - . Mohamed .N . AbedElrahman : Ibid , p 5 

 . 122 رق  وثيقة ، 117 ص 1 جروهمان : أورا  البر ى العربية ، ج -44
45-Edtran Schiller : Ten Coptic Legal texts , New york, 1933, p 34. 
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 لوال  مق   جزية أ ا  بضمان االتماس فيها نرى   572 – 554 بين تاريخها يرجع
 بانتقاله  القبط من لع   التصري  في  يطل  الصعي  أ يرة اح ى ربيس من المختص

 ضمان  ال ير ربيس ويثبت الحبا  من منتجاته  لبيع أشهر ثالثة لم ة الفيو  إل 
 .46ال فع أو العو ة ف  تاخروا ا ا ينه  الجزية  فع ف  القبط لهإال 

 به   أخر إل  مكان من ال م  النتقا  قصيرة فترة البر ية الوثاب  وح  ت
 ضمان يل  ينطوى وبما الجزية ل فع الما  يل  الحصو  من يمكن  يم  ين البح 
 ين للبح  ال م  انتقا  بحرية السماح أن يل 45األبرشيات نواح  بين تنقل  خال 
 لهإال  ك لك  لك يكن ل  بينما ، يلي  تيسيرا منحة صورة ف  كانت للرز  طلبا يم 
 األوامر فان وبالتال  ، الجزية  فع من هروبا واأل يرة الكنابس إل  يلجؤون ال ين
 فترات خال  واأل يرة الكنابس إل  الالجبين ال ين رجا  ايفا  بع   تص ر كانت
 فرارا ال ينية األماكن إل  ال ميين هرو  أن ويب و 42إليها األقباط من الع ي  هرو 
 المالية اال ارة تلجع أمور وكلها ، معه  التسام  لع   م ياة نتاك الضريبة أ ا  من
 واأل يرة الكنابس مع األول  الهجرية القرون ف  تتعام  اليونانية للوثاب  طبقا –

 يسؤ  البر يات ه   من واح ة وف  ، القرى مع تعامالتها مث  منفصل  وح ات وكانها
 كو  بجارش  باسيليوس األو  الهجرى القرن نهاية ف  مصر وال  شريك بن قرة

 من المجباة الضراب (  المصرية الوالية الما  بيت)  الخزانة إل  ليرس  اشقو 
 وال  حرص حو  البر ية الوثاب  إلي  أشارت ما كل   لك تبع أن كانو ، 42الغربا 
 جمعل من وبية بتكلي  قيامة بضرورة الناحية مسبو  بمطالبة ه  22 سنة مصر

 لألمر وفقا ناحيت  ف  ك  االساقفة بواسطة الجزية ضريبة من المستحقة المتاخرات
 . 72الملك يب  بن هللا يب  الوال  من الصا ر

 أسما  بها  ونت الت  والسجالت واب الق بصحة االهتما  وي ر أن وكان
 ه   صحة يل  يقسمون القبط رإسا  كانو ، الجزية ضريبة بس ا  المعنيين الرجا 

 بين الثقة وبنا  التعام  حرية سري ال ى األمر71القواب  ف  سجلوها الت  المعلومات
 مما ، الضريبية السجالت به   الصلة  وى القرى ورإسا  والكهان ، العربية القيا ة
 بنحو جمعها الممكن من كان والت  ، للمصريين الصريبة قيمة تق ير يل  ساي 

 .  ينارين
 ين( الوالة يصر) المبكرة الثبات يهو  ف  الجباية طر  تختل  ول 
 سكان األخيرة ه   ف  زا  فما ،(  الشيعية الخالفة – االستقال )  المتؤخرة نظيراتها

                                                             

46 - Edtran Schiller : Ibid , p 55-57 .                                                                                                                                                     

47 - Mohamed AbedElrahman : Ibid p 14 .                                                                                                                  

48 - Mohamed. N . AbedElrahman : Ibid p 15 .                                                                                                 

 يناصر من جبايتها ت  اى الهوية مع ومة الضراب  أنها الرحمن يب  محم  ال كتور اليها أشار -42

 .Ibid p16 )) الجبة غريبة

50- Mohamed. N . AbedElrahman : Ibid p 16.                                                                                                              

51 - . Mohamed. N . AbedElrahman : Ibid p 8 
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 اجرا ات انها  ف  الواج  نفس يإ ون فيها النفو  و وى ، قراها ورإسا  ، الكورة
 الوثاب  وتإي  ، الثبات أيا  بواكير ف  يإ ون  كانوا ال ى النه  نفس يل  الجباية
 خال  الجزية بشؤن الما ى الواقع ثباتال محاوالتنا الق يمة العربية والمصا ر البر ية
 . المتؤخرة ه  

 يه  ف  المصرى الواقع تاريخانية من ؤخ ن أن من هنا من وحة وال
 جباية استقرار صيرورة يل   ليال جعل ن ماب والفاطميين نيواألخشي ي الطولونيين

 األموا  ضخامة يل  العربية البر يات تشير ا  ؛ العهو  ه   خال  بمصر الجزية
 خراج أن يلمنا وا ا ، الفاطم  العصر نهاية حت  المصرية النواح  ف  الخراجية

 الت  باألراض  و القبطية األي ا  تعاظ  ين ضخامتة ف  يعبر كان – آن اك – البال 
 بمرور ك لك يليها وظلوا ؛ اصحابها أي ى ف  المسلمون وأبقاها ينوة العر  فتحها
 بع  له  المتروكة أراضيه  يل  ظلوا ال ين هإال  وك ا ؛ خراجها ون يإ الوقت
 ف  وسعا ي خروا ل  مسيحيته  يل  حافظوا ال ين مصر ف  القبط فان ، صلحا فتحها
 من  ليالن ول ينا ، الجزية جباية شبون يل  والواقفين القابمين مع يتعاونوا أن

 كلتاهما وف  ؛ فاطمية واآلخرى لهجرى الثال  القرن إل  ترجع أوالهما ؛ بر يتين
 من كانوا وصعي ها مصر ف  الجزية جباية يل  المشرفين الموظفين بؤن إفا ة

 . 79األقباط
 ناحيت  ف  الخراج عام ب الكورات أصحا  اتصا  نفإ أمر من يكن ومهما

  اخ  ف  الكورة جسطا ل اإل ارى األسلو  نفس يؤخ  كان الخراج جباية أج  من
 ين كش  ال ى األمر ، الفاطم  العصر نهاية حت  الجزية أج  من أبرشية ك 

 بالعم  يقومان 71والجهب  الجسطا  وكان ، مصر ف  المالية للوظاب  األقباط احتكار
 ق  األو  كان ولبن ، الضريبتين كال لقواب  تبعا المطلوبة الس ا  مطال  تغطية يل 
 وجو  تيسير يل  يعم  الجهب  كان حين ،يل  المضمار ه ا ف  مهمت  آن اك تؤك ت

)  تصري  إل  للس ا  المطال  حاجة وقت الضريبة لس ا  المطلوبة المالية العمالت
 لألمر تنفي ا الضريبة س ا  من تمكن  مالية أورا  إل (  المالية والضمانات – السفات 
 كليهما بؤن نلمس والجهب  الجسطا  من ك  يم  قارنا وا ا البال  وال  من الصا ر
 ين ضامنبالت بمسبوليتها المصرية النواح  سابر ف  قرية ك  قيا  يل  حريصا كان

 مها  من الجسطا  ب  يقو  كان بما الكام  تق يرنا مع ، يليها المفروضة الضراب 
 . مصر ف  الحكومية بالجهات ارتباطا أوث  تجعل  حكومية

 الجسطا  تعيين كيفية طريقة ين تكش  ل  المتاحة البر ية الوثاب  أن يل 
 ف  الخمسة باألبرشيات - للتطور تبعا - النواح  رإسا  أي ا  تناقص أو ومعاونية

                                                             

  . 161 ص ، 1 ج:  جروهمان -79

 س ا  ف  استخ مها يمكن نق ية مبالغ إل  السفات  أو المالية األورا  تحوي  مهم  يتول  كان -35
 الجزيرة شب  جنو  ف  التجارى النشاط: أحم  حسن هان  أنظر الجهب  مهمة وحو  ، الجباية قيمة

 سنة خطية رسالة ،172 صفحة(  1972-572/  ه 676 – 119)  العباس  العصر ف  العربية
 .  سوهاج جامعة ،  9214
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 يم  يل  الحا  بطبيعة يإثر فال وج  إن النقصان  لك أن غير ، الثبات يه 
 باالتصا  ومسبوال ممثال أي ا   تضا لت أو الوقت ب  طا  مهما فيظ  ، الجسطا 
 إلي  تنته  ال ى الخراج يام  رأسه  ويل  الرسميين وتابعية مصر ف  بالوال 
 . مصر ف  الوالية مركزب اتوالحساب والسجالت القواب 

 ف  حافظت الت  اإلسالمية اال ارية التنظيمات فإن في  شك ال ال ى واألمر
 ف  بها ومعموال قابمة ظلت ق  اإلسال  فجر من  البيزنطية الجباية طريقة يل  مصر
 التقسي  ه ا استمرارية وان ، أبرشية بك  النواح  من تابعها وما الخمسة األقسا 
 جباية من الفاطم  العصر نهاية حت  باختصاص  قس  ك  قيا  يل   ليال ينهض
 أو – الوال  من صا ر تكلي  بفع  قرية لك  التضامنية المسبولية إل  مستن ة الجزية
 .فيها النفو  و وى قساوستها كبار إل  الحاك 

 يجب  كان ما ضمن تت  كانت اليهو  من الجزية جباية فإن آخر جان  ويل 
 مهمة باشروا ال ين الكبار فالموظفون ، والقواب  السجالت واقع من النصارى من

 كان واح  يهو ى ين البر ية الوثاب  تكش  ول  ، النصارى من كله  كانوا الجباية
 سجالت توج  فال وبالتال  ، االحالة أو الجمع أو القواب  اي ا  أو التسجي  ف  يعم 
 يهو ى ك  يل  الواجبة الجباية مقا ير فإن الغال  وف  فقط اليهو  تخص قواب  أو

 من قس  ك  نواح  من ناحية بك  نفسها القبطية بالقواب  مثبت  كانت الثبات يه  خال 
 بعينها لطريقة وجو  ال بؤن  كل   لك ضو  ف  القو  ويمكن ؛ الخمسة األقسا  ه  

 والموظفون ، للطابفتين واح ة فالطريقة ؛ للنصارى وآخرى اليهو  من الجباية تخص
 التسجيلية العمليات يوالون كانوا ال ين انفسه  ه و ، األقباط من لها المباشرون
 . بالحاضرة الوالية لمركز الحسابات باحالة األمر ينته  أن قب  لكلتاهما والحسابية

 اللثا  إماطة ف  يليها يعتم  آخرى جهو  يل  تعو  الضرورات أن يل 
 يصر بع  مصر ف  الجزية ضريبة جباية بطر  أحاط ال ى الغموض  لك ين

 مظان يل  مبنية استنتاجات يل  يعتم ون المإرخون يظ   لك وبغير والحقي  الوالة
 .الخصوص به ا الكام  التص ي  إل  ته ينا موثقة أ لة  ونما إجتها ات أو

 نصارى من المجباة الجزية مقا ير بؤن يفي  طرح من أسلفنا  ما وحصا 
 من ثابتا مور ا تمث  ظلت تقريبا ونص  قرون خمسة م ى يل  ويهو ها مصر
 من - آن اك – لها كان لما استقاللها ويهو  للخالفة تبعيتها خال  الما  بيت موار 
 اإل ارة ونجاح جبايتها طر  ثبات وبفع  ، تراجع أو اهتزاز  ون قيمتها ضخامة
 اإلسالمية العربية السياسة ه   اثبتت أن وكان ، مباشريها اختيار ف  اإلسالمية
 الت  الفترات كل   لك من ويستثن  ، الجزية أموا  استقصا  ف  ونجاحها كفا تها
 الحاك  الخليفة ويه  ، الوالة حك  ابان الحكا  بعض سلكها غاشمة سياسة شه ت
 . الفاطم  هللا بؤمر

 
 

 والمماليك االيوبيين سالطين عهد فى مصر فى الجزية جباية تراجع
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 نهاية مع ملموسا رصا حت  مراح  بع ة مر ق  اإلسال  انتشار أن الثابت من
 بات ق  الوقت  لك من  اإلسال  بؤن ل ينا القاطع التص ي  أصب و الفاطم  العصر
 ال بما أثبتت ق  الشواه  وأن ، مصر نصارى بين ايتناقة يل  أقب  من ين  خالصا
 كملت حت  الت ريجية صورها ف  ه   االنتشار يملية نجاح شك الى مجاال ي  

 نجاح ارهاصات كانت وق  ، الهجرى السا س القرن نهاية ف  رابعة نتاب  بإحراز
 لتسلك الحكومات أما  السبي  يسرت ق  الهجرى الثان  القرن من  العملية ه  

 فيما الهجرى الثال  القرن ف  نجاحات والحراز  ، آخرى مراح  ف  ها بة سياسات
 رغبته  اب ا  الكثيرين أما  أتاح مما ، الرابع القرن ف  آخرى تحقي  يل  ساي 
 ف  يلي  ،والمعو  الهجريين والسا س الخامس القرنين ف  اإلسال  ف  لل خو 
 الرقمية االحصا ات ف  وانما كراهيت  أو اإلسال  إيتنا  ف  ليس الجزية موضو 

 ف  االساس بايتبارها الجزية من المجباة الموار  ك  ين تكش  الت  ال ميين ي ا أل
 ال ى اإلسالم  الحك  نظر ضو  ف  الضريبة ه   موار  من الجباية مقا ير نقصان
 .    أ ابها من اإلسال   خ  من ك  بايفا  اقر

 أمكننا الجزية أموا  جباية ف  اإلسالم  الحك  نظر تطبي  يل  ايتما نابو
    / ه  642 -765)  األيوب  العصر ب اية مع الجباية ه   مقا ير تراجع يل  التاكي 
 األيوبيين سالطين لعصر المعاصرة المصا ر إل  وبالرجو  ؛(   1972 – 1151

 مقا ير ف  الوقت  لك من  وآخر حين بين الت ريج  االنخفاض نلمس والمماليك
 الصعي  قرى من  لجة بقرية هنا مثال ولنضر  ؛ المصريون أ اها الت  الجزية
 وما ؛ مصر اإلسال   خو  وقت نصران  ال  يشر اح ى أهلها كان فق  ؛ األوسط
 أربعمابة األيوب  العصر أواب  ف  صار حت  النقصان ف  أخ  أن الع   ه ا لب 

 .74 فقط نصران 
 حك  أيا  مصر ف  الجزية مقا ير انخفاض ين المصا ر خال  من ونست       

 ويهو  اإلسال  فجر خال  ثباتها أيا  بمثيالتها قارناها ما ا ا والمماليك األيوبيين
 صالح أيا  من  مبالغ من أ ت  ما وقيمة المسيحية األي ا  ضو  ف  و لك ، االستقال 

 ه   انخفاض يمليات ت رج تإك  ه   النق ية والمبالغ ؛ أيو  بن يوس  ال ين
 كان مصر صعي  نصارى من ال ين صالح جبا  فما ، األيوب  العصر خال  المقا ير
 ال قيمة وه  76 ينار أل  112 الصعي  بال  من منها المتحص  فبلغ ،77اكبير

 نج  الصال  السلطان يه  ف  تبات حت  المقا ير ه   انخفضت بينما ، بها يستهان
 يجمع ل  نواحيها بك  الفيو  فه   ؛ ج ا ضبيلة األيوب  العصر أواخر ف  أيو  ال ين
 – الجزية يليه  فرضت  م  1141 من المسبولون جباها  ينار 1924 سوى منها

                                                             

 يصر ف  العليا مصر ف  الحضارة مظاهر" :  كتابنا انظر ، نفس  ؛ األرمن  صال  أبو -74
 . 115 ص ،  1225/ ه  1422 القاهرة ، الصحوة ؛" والمماليك األيوبيين سالطين

 . 125 ص ، 1 ج ،" الخطط ": المقريزى -77

 . والصفحة نفس   -76
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 من ق موا ق  كانوا  م  112 من حصلت  ينار 952 إل  باالضافة ، - آن اك
 بما بالمقارنة جبايت  مقا يرو وت ن  الرقم  الحاص  ه ا ت ن  مالحظة مع 75خارجها
 . اإلسالمية مصر يصور من ووسط  مبكرة يهو  من سب 

 النصارى اظهار كثرة 72المقريزى أظهر فق  ، المماليك يصر ف  أما
 ف  المإك  من صار بحي 72قالون بن محم  الناصر السلطان يصر ايا  لالسال 
 الشخص يل  المقررة الضريبة قيمة تراجع اإلقطاي  النظا  ظ  ف  الحقة يهو 
 أصحا  اختصاص من  خلت ق  – آن اك – الجباية أن  لك ، ال ميين من الواح 

 مصالحة إل  المماليك حك  خال  يتجهون كانوا المقطعين فان وبالتال  ، االقطايات
 اغفا  السبي  ه ا ف  يمكن وال ، الجوال  مقا ير حسا  يل  نصارى من بها من

 ومصالحتة ، مصر نصارى من اقطاي  إل  ينتم  من ج   إل  مقطع ك  حاجة
 . للقالق  ومنعا للمخاطر  ر ا

 نظر حين ال ميين يل  المقررة الجزية قيمة تخفيض يل  العم  ب أ أن وكان
 ج   أج  من المستخ مة الوساب  من كوسيلة الجوال  إل  المماليك سالطين
 الت  السياسة بفع  تخفيضها ف  الرغبة زا ت ما وسريان ، وتقريبه  النصارى
 للفر   رهما وخمسين ستة الجزية قيمة بلغت االطار ه ا وف  ، المقطعون سلكها
 الشبون يل  يشر  ال ى 62السلطان  الخاص ال يوان ف  جارية كانت حين الواح 
 انخفضت المقطعين اختصاص ف  الضريبة  خلت ولما ، المملوك  للسلطان المالية
 األسبا  فعالية يإك  ال ى ،األمر  م  شخص ك  ين  راه  أربعة صارت حت 

 ق  الجزية لضريبة قيمة أيل  أن إل 61القلقشن ى ويشير ، واالقتصا ية السياسية
 لها قيمة أ ن  أصبحت بينما الشخص يل   رهما ويشرين خمسة مصر ف  بلغت
 .  راه  يشرة

 المكلفة النصرانية باالي ا  الصلة  ات الرقمية االحصا ات يخص ما أما
 البح  من بمزي  االقرار سوى ازا ها نملك فال الجباية تراجع أيا  ف  الجزية بؤ ا 
 وم ى ، العه  ه ا خال  وأخر حين بين تباينها يل  للوقو  والمصا ر الوثاب  ف 
 ، السلطان  ال يوان ف  جارية كانت حين المماليكية ال ولة ميزانية ف  تشكل  ما

 السياسات ين ما ا ث  ، المقطعون توالها حين االقطايات مالية تطور ف  ومإثراتها

                                                             

 94 ص ،   1222 االهلية المطبعة القاهرة ،" وبال   الفيو  تاريخ" (  ه  662 ت)  النابلس  -75
 . 125 ص ، القبل  الوجة ف  الحضارة مظاهر:  كتابنا أنظر –

 . 126 ص ، 1ج نفس  -72
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 ايفا  من ، الجزية يليه  فرضت ممن والموظفين الفالحين تجا  هإال  سلكها الت 
 إقطايات من إقطا  بك  المالية الحياة صيرورة ف  كل   لك واثر الجباية ف  وتش  

 . واألحفا  واألمرا  السالطين
 بسابب انخفاضاا شاهدت قاد مصار فاى الجزياة جباياة مقاادير فان القول وصفوة      

 شااخص كاال علاى المقااررة النقدياة والقيمااة بأدائهاا المكلفااة الذمياة األعااداد محدودياة
  منها
 ( م6161 – 6616/  هـ200 – 111)  التراجع عهد فى الجزية جباية طرق

 إل  مصر حك  انتق  أن من  الجزية جباية طريقة يل  تغيير طرأ ما سريان         
 وتإ ى ، ال واوين حسا  ف  الجباية ه   اختصاص  خ  ا  المماليك، ث  األيوبيين
 التغيير  لك نحصرا أن وكان ، ه 517 سنة الناصرى بالروك العم  ت  حت  سنويا
 العاصمة ف  خاص كبير موظ  هناك كان بينما ، المقطعون توالها حين األقالي  ف 
 أيما  بمباشرة انفر  ال ى وهو69مساي ان ويعاون (  المباشر)  يسم (  القاهرة)

 الخبرة  وى من الموظفين من جمع مباشرت  ظ  ف  ويعم  ؛ العاصمة  اخ  الجباية
 . المالية األمور تصري  ف 

 ، ال ميين الرجا  أسما  فيها تثبت كشوفا يع ون العاصمة ف  المباشرون وكان      
 كان حين يل  ، الضريبة  فع من لك  يعطونها ايصاالت يع وا أن هإال  يل  وكان
 أن يل  إليها النازح البل  ف  الجزية يإ وا أن بل ته  خارج للنازحين يصرح

 العا ة غير يل  ،61بل ت  إل  وصول  ين  آ ابها من يعف  حت  ب لك ايصاال يحضروا
 من معفيا يظ  النازح كان حي  اإلسالم  العصر وأواسط بواكير ف  سا ت الت 
 مصر ف  األقباط أن السبي  ه ا ف  ي كر ومما ، ناحيت  إل  يعو  حت  الجزية ا ا 

 أمامه  تتاح حت  ماليكالم يصر خال  ت بيره  من كان التغيير  لك بؤن اتهموا
 يتنقلون وصاروا)  64المقريزى ي كر  لك وف  ، الضريبة  فع من فالتلال الفرصة

 بع  الجهة تلك متحص  ؛فق  يري ون ما اال جزيته  من ي فعون وال القرى، ف 
 (.كثرت 
 يواجهون كانوا األول  الهجرية القرون خال  الجزية  فع من الهاربين أن يل        
 أماكنه  ف  بالبقا  تيسيرات منحه  مع بالس ا  الزامه  ويت  ؛ لحكا  قب  من تش  ا
 اال حرا غري  أو هار  ك  يتركوا أن و ون ، الضريبة  فعوا ا ا إليها لجؤوا الت 
 كلية تع  السبا  المماليك زمن موجو ا كل   لك يع  ول  ؛67الس ا  ألمر تنفي   بع 
 .األقطا  صاح  الرا ة جبايةال خضو  ف 
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 جب  ما أن نالحظ ، الناصرى الروك قب  الجزية جباية طريقة إل  وبالنظر       
 الحسابات مع تعاملها ف  تعتم  ب ورها الت  ال واوين حسابات ف  يع  كان منها

 األمر  لك ويختل  ،العاصمة ف  المباشر قب  من المع ة الكشو  يل  المجباة
 ين مسبولين األقالي  ف  المقطعون كان حي  الناصرى الروك بع  الحا  بطبيعة
 وقواب  كشو  يل  – الحا  بطبيعة – معتم ين اقطاياته   اخ  ف  الجزية حسابات
  لك ما  مجرى تجرى الجزية كانت الحا  تلك وف  ، ال افعين أسما  بها مسج 
 أى ين المسبولون ه  مستوياته  اختال  يل  االقطايات أصحا  ويكون66االقطا 
 ما كثيرا ال ى ال م  من اختصاصاته  ح  يل  الحصو  يمليات يفس  ق  تقصير

 . ال فع من يهر  ك  لصالح  التطور ه ا تغ  يس
 ليست الجزية ضريبة جعلت ق  االقطاي  النظا  إل ارة الجباية تبعية أن يل      
 األيوبيين سالطين يصر ال ولة بخزانة االرتقا  ف  يلي  والمعو  الربيس  بالق ر

 لهوى خاضعة انها طالما الجباية ق ر وتع ي  االصالح ف  هنا أم  وال ، والمماليك
 أن  وطالما ، المالية استحقاقات  بك  اقطاي  ين المسبو  بوصف  االقطا  صاح 
 اقطاي  زما  ف  ي خ  كان فالمقطع ، المماليك لحكومة الضراب  من يلي  ما يإ ى
 - إي ا   من ا ارة خال  من والحاصالت األموا  من يشا  ما بشؤن  يجب  ش   ك 
 يه  سا  ال ى النحو  لك يل  الحكومات من بت بير وليس ، - صحيحا نظن  فيما

 جباية لمحورية ممثال كان ال ى الكورة جسطا  وجو  ين نسمع ل  هنا ومن ، الثبات
 واكتف  ؛ فيها النفو  و وى القرى رإسا  ين نسمع ل  وك ا ، الثبات يه  ف  الجزية
 ف  المباشر بوجو  مصر ف  أسلفنا ما نحو يل  الج ي  العسكرى االقطاي  النظا 

 المقطعين مع كان الغرار نفس ويل  ، والكشو  للقواب  المع ون ومع  ، الحاضرة
 صاح  وقبو  رضا اطار ف   لك وك  ، التسجي  بعمليات للقيا  يختارونه  من

 . األجنا  كبار من أو أميرا أو كان سلطانا االقطا 
 مصر ف  النصارى إظهار كثرة بؤن مفا ها نتيجة إل  نص  أن ويمكننا        

 مقا ير تراجع ف  الوحي  العام  ه  ليست والمماليك األيوبيين حك  أيا  لإلسال 
 االقطا  صاح  لهوى وخضويها ، الجباية طريقة تطور إن ب  ، الجزية ف  الجباية

 أما  يسيرا أمرا أ ابها من الهرو  بات أن بع  التراجع  لك ح و  ف  تاثيرا يق  ال
 .منها الهرو  ف  الراغبين
 األيااوبيين سااالطين عهااد فااى الجزيااة جبايااة مقااادير تراجااع فاا ن القااول وصاافوة      

 ضاع  ضاوء وفاى اإلساالم فاى مصار نصاارى غالبياة لادخول تبعا جاء قد والمماليك
 لهم ممن للعونة وافتقاره األقطاع لصاحب خضوعها ظل فى الجباية عمليات دينامية
 . اقطاعيته أموال تصري  فى صالحية
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 خـاتـمة
 ف  الجزية جباية تباين ين الق يمة العربية والمصا ر البر ية الوثاب  كشفت     
 الضريبة قيمة كانت(  1151 – 641/ ه 765 -92)  أوالهما ، يه ين خال  مصر
 وحسن ، المجباة مقا يرها تعاظ  بفع  الما  بيت موار  من ربيسا مور ا تمث  في 

 الوالة يهو  خال  اإلسالمية الحكومات مطال  نفقات تغطية ف  تصريفها
(   1715 -1155/  ه 299 -765)  ثانيهما كان حين يل  والفاطميين واالستقال 

 يوام  من يامال الموار  ه   تع  ل  بحي  ؛ المجباة المقا ير تراجع يل  شه ي
 بفع  إال كل   لك يكن ول  ؛ والمماليك األيوبيين سالطين يه  ف  الحكومات استقرار

 لمقاص  خضويها بع  ومقا يرها ؛ الجباية طريقة أصا  ال ى السلب  التطور  لك
 . االقطا  صاح 
 الجسطا  ا ارها منظومة نجاح بفض  الثبات يه  ف  الجباة نج  أن وكان     

 ناحية بك  الخراج يام  ورباسة وبمباشرة ، القرى ف  النفو  و وى والقساوسة
 . العهو  الختال  تبعا مصر ف  الوال  من وبت خ 
 الجزية من مصر جباية ب  منيت ال ى التراجع  لك إزا  السب  ضاقت ولما     

 أصحا  نفو  ضخامة بسب  الصر  أبوا  تغطية ين ويجزت ؛ الموار  انحطت
 . والصر  الجباية أمر ألهوابه  خضعت ال ين االقطايات
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Abstract 

Gizia collecting in Islamic Egypt between the stability and the retreat 

( 20-922-A.H ⁄ 641 – 1171 A.D ) 

*************** 

       Gizia tribute in Egypt after the Arab conquest is considered as 

important legal tribute and one major resource of treasury which organized 

the relation between Arab conquerer and copts in Egypt , It remained till the 

end of Fatimid age and new development happened to the way of the tribute 

system since the Dewaan Took control of its collection in the mumluk’s age 

under the supervision of the owner of the fief and by his permission . 

       We call the period between ( 20 – 567 H ⁄ 647 – 1171 AD) AS 

STABILITY AGE , during that period , its collection was still the main 

source of income to share in the financing in Egypt , but we call the other 

period ( the Retreat age ), that is of Sultan’s  age ( 567- 922 A.H ⁄ 1171 – 

1517 A.D ), its collection because of the set back of Egypt in this age was 

abolished, and the embrasing of most copts of Islamic – coducted. 

       We have carried out our main studies of the tribute collection in Egypt 

depending on papyrus paper and Ancient Arabic sources , and we have 

reached to the important conclusion from our divided element as    follows:- 

1- limited meaning , Gizia , the stability, the Retreat . 

2- The fact of tribute collection in the stability age . 

3- The tribute collection way in the stability age . 

4- The Retreat of the tribute collection in the Aubeds and Mamluk’s age . 

5- Gizia tribute collection in the Aubed and Mumluk age . 
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