
  21دراسات في آثار الوطن العربي                           

618 

 ضوء كتابات الرحالة األوربيين  فيحصن بابليون كنائس 
 يمن القرن الثالث عشر وحتى القرن السادس عشر الميالد

 )رؤية جديدة(
  نعيمة محمد ابراهيمد. 

 ملخص:ال 
بابليون فى الفترة الممتدة من القرن يتناول موضوع البحث وصف لكنائس حصن 

الثالث عشر وحتى السادس عشر الميالدى)عصر سالطين المماليك(، وفًقا لما كتبه 
الرحالة األجانب على اختالف جنسياتهم؛ حيث كانت هذه الكنائس جزًءا اساسًيا في 

أبي رحلتهم أو حجهم لألراضى المقدسة نظًرا ألهميتها في الدين المسيحي مثل كنيسة 
سرجة والتي اقامت فيها العائلة المقدسة فترة من الوقت اثناء زيارتها لمصر، وكذلك 
الكنيسة المعلقة التي شهدت حادثة ظهور السيدة العذراء ونقل جبل المقطم، وكنيسة 

 القديسة برباره ...الخ.
 :وتهدف هذه الدراسة إلى تناول الموضوع في ضوء رؤية جديدة ترتكز على محورين وهما

 وصف الكنائس كما ذكرها الرحالة وأوجه الشبه واالختالف فيما بينهم. -1
قراءة متأنية لكتابات الرحالة وتفسير دالالتها وابعادها التاريخية مع عدم االقتصار  -2

علي الناحية الوصفية.البحث عن العالقات المتبادلة تأثيًرا وتأثرمن النواحى المسيحية 
ادات والسلوكيات المتصلة بكنائس حصن بابليون)الجانب واالسالمية فيما يرتبط بالع

 التاريخي( وقد تم مناقشة عدة قضايا وهي:
 المدة التي قضتها العائلة المقدسة في مصر واختالف األراء حولها. -
اسباب ظهور العذراء علي عمود الكنيسة المعلقة واراء الرحالة حول ذلك وعالقته  -

 بالجانب االسالمي.
 بابليون في اوقات معينة وعالقته بالسلطة السياسية االسالمية. غلق كنائس حصن -
مناقشة القول بتعذيب أهل الذمة واجبارهم علي الدخول في االسالم ورأى الرحالة في  -

 ذلك.
                                                           

 والفنادق. مدرس بمعهد الفراعنة العالى للسياحة amara_elomda@yahoo.com  

mailto:amara_elomda@yahoo.com
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 احترام المسلمون آلثار وكنائس حصن بابليون واستخدام ماء البئر في ابى سرجة للشفاء  -
 الحصن. السلطات السياسية وحفاظها علي كنائس -
ابراز اهمية كتابات الرحالة في مجال االرشاد السياحي والتي تخفف من حدة المادة  -

 العلمية واالثرية الجافة.
 الكلمات الدالة: 
كنيسة -الكنيسة المعلقة -كنيسة أبى سرجة -كنائس--الرحالة األجانب-حصن بابليون
 القديسة بربارة.

ة، فكان أغلب الحجاج والرحالة اعتبرت مصر في المنظور المسيحي أرًضا مقدس
الذين يذهبون إلى األراضي المقدسة في بالد الشام يضعونها جزًءا أساسًيا في برنامجهم، 

وقد  "إن مصر أرض مقدسة كالقدس، :عن ذلك بقوله ينيوقد عبر أحد رجال الدين المسيح
 .(1) والديريةازدادت قداستها بعد أن أصبحت مركًزا لحركة الرهبنة 

القول ليس غريًبا؛ إذ أن مصر يوجد بها جبل سيناء المقدس، ودير سانت وهذا 
كاترين، كما أن العائلة المقدسة وفدت إليها وخطا المسيح خطواته األولى على أرضها، 
ومن هنا كان المسيحيون يرون ضرورة زيارتها والتبرك بأراضيها؛ التي شهدت رحالت 

 يل.األنبياء والقديسيين طيلة تاريخها الطو 
في  (1)لوحة (2)ومن هذا المنطلق تأتى أهمية دراسة موضوع كنائس حصن بابليون

األوربيين من القرن الثالث عشر وحتى القرن السادس عشر  ضوء كتابات الرحالة

                                                           
فووي موسوووعته "توواريخ الكنيسووة القووديم"  Louis Duchesneهووو رجوول الوودين المسوويحي األب لووويس ديشووزن ( 1)

الديانوة الجديودة  كانت مصر مهد لحركة الرهبنوة فوي المسويحية، ويرجوع ظهورهوا فوي وادل النيول منوذ ظهوور
وانتشووارها بووين المصووريين، ثووم انتقلووت بعوود ذلووك للعووالم الخووارجي شوورًقا وغرًبووا. لمزيوود موون التفاصوويل: رءوف 

-20، حكوويم أمووين، دراسووات فووي توواريخ الرهبانيووة،  99-93-،35حبيووب، توواريخ الرهبنووة والديريووة،  
ة فووووي عينووووي الرحالووووة جوووووس فووووان نقووواًل عوووون: فووووايز نجيووووب إسووووكندر، "القوووواهرة زموووون المماليووووك الجراكسوووو.55

 .128م("،  1483-1482غستل)
و بوور حووابى   "pr-hpi-n-jwnwأون" "-ان-حووابى-حصوون بووابليون: كلمووة بووابليون مشووتقة موون كلمووة "بوور (2)

تعنى )بيت النيل(، حيث تعتبر المصادر أن هذا الموقوع هوو بدايوة النيول فوي مصور السوفلى. أموا أون فهوي 
مدينووة هليوبوووليس. وأطلووق عليووه العوورب اسووم "اليونووة" وأصووبح الحصوون يعوورف باسووم بوواب "اليونووه"، واختلفووت 
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اعتمدت الدراسة على  كتاباتهم؛  ي، حيث جاء إلى مصر الكثير من الرحالة والتلالميالد
نظًرا لما تتسم به من أهمية جغرافية و تاريخية واجتماعية، فالرحالة يستقى معلوماته من 

هو غريب وغير مألوف لدية فيقوم  المشاهدة الحية والتصوير المباشر، ويلفت نظره كل ما
صف هذه الكنائس، هم األجدر على و  يكما أن هؤالء الرحالة مسيحيون وبالتال بتسجيله،

اهتموا  يوجدانهم، وبالتال ي مثلت أهمية كبيرة فيالتالنتمائهم إلى هذه المناطق نظًرا 
 خرى داخل حصن بابليون،د تحديد المسافات بين كل كنيسة وأبتفاصيلها ومعالمها إلى ح

ي تتبع له كل كنيسة الت ي، بل واهتموا بتحديد المذهب الدين(3) ا لمقاييس عصرهموفقً 
ذ أن منطقة حصن بابليون ضمت عدد من الكنائس وذكروه في مقدمة حديثهم عنها، إ

 Joos vanجوس فان غستل  تتبع جميع الطوائف المسيحية، فذكر الرحالة(، 2)لوحة 
Ghistele (1482-1483/وجود كنائس في بابليون لمسيحيي الحبشة 888-887م ،)هو

 Giorgio Gucciفي حين ذكر جيورجو جوتشى واليعاقبة واليونانيين والسوريان واألرمن، 
 ( أن كنائس أبي سرجة والمعلقة والقديسة بربارة تابعة جميعها لليعاقبةهو786 م/1384)

 .(4)الزمام ييطلق عليهم مسيحوهم من أ
وقد أمكن التوصل إلى معرفة الكثير من الرحالة األوربيين الذين زاروا مصر خالل 

والذين جاءوا من مدن عديدة  عشر منهم؛ سبعةفترة الدراسة وقد اعتمدت ورقتي على 
 Fitzsimonsوجنسيات مختلفة، فكان منهم االيرلندى وهو الراهب سيمون فيتزسيموس 

Simon (1322/722م ،)م، والفارس 1322إلي االسكندرية سنة والذى وصل هو
والذى بدأ جولته من انجلترا سنة John Maundeville فيل االنجليزى جون ماند

                                                                                                                                                            

يرجوووع لعهووود اومبراطوووور  ( 7حوووة)لو  اآلراء فوووي تووواريخ بنووواءه وسوووبب تسوووميته، ولكووون الحصووون بشوووكله الحوووالي
 (م305-284علوووى أساسوووه القوووديم، وقوووام اومبراطوووور دقلوووديانوس)م( الوووذل أمووور ببنووواءه 117-98تراجوووان)

سوتة أشوهر، وكوان سوقوطه إيوذانا بنهايوة الحكوم البيزنطوي  بتجديده، واستولى عليه المسلمون بعد حصار دام
؛ 205-204،89-88ر ليوحنووا النقيوسووي،  لمصوور. لمزيوود موون التفاصوويل: يوحنووا النقيوسووي، توواريخ مصوو

-9؛ جورج سعيد يوسوف وخخورون، حصون بوابليون ومدينتوه،  238-214بتلر، فتح العرب لمصر،  
25. 

 (3) 
Niccolo of Poggibonsi, A Voyage, p.96. 

(4)
 Joos von Ghistele, Voyage en Egypte,p4; Giorgio Gucci,Visit  to The Places, p.102. 
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البلجيكى ، والذى كان قاضًيا ألحد المدن الهامة هناك، جوس فان غستل م، وكذلك 1333
ى  م، وايًضا القس االنجليز 1482وبدأ رحلته لزيارة األراضى المقدسة في الشرق سنة 

هو. كما أن الرحالة االيطاليين 795م/1392سنة  Thomas     Bryggتوماس بريج
نيقوال بوجيبونسي وااللمان استأثروا بنصيب وافر من الرحالت إلى الشرق؛ إذ جاء  

Niccolo of Poggibonsi (1346-1350/هو751-747م) ، وهو راهب ايطالى من
جماعة الفرنسيسكان إلى الشرق، واستمرت رحلته ما يقرب من أربعة اعوام، وكذلك النبيلين 

 هو(،787م/1384) Lionardo Frescobaldi لبالد ليوناردو فريسكو االيطاليين 
والذى جيورجو جوتشى  هو(، فضاًل 787-م1384) Simon Sigoliوسيمون سيغولي 
م، 1384األديرة فى فلورنسا  وزار األراضى المقدسة في الشرق سنة كان رئيًسا ألحد 

هو(، وكان موظًفا حكومًيا 796-م 1394)  ,Nicolas de Martoniونيقوالس دو مارتوني
  م، كذلك جاء الراهب البندقي1494زيارته للشرق سنة في أحدى المدن االيطالية وبدأ 

. فضاًل عن عدد من الرحالة الشرق إلي  Francesco   Surianoفرانسيسكو سوريانو
هو( أحد 1483-888) Bernard de Breydenbachدو بريدنباخااللمان مثل برنارد 

م، وكذلك الراهب 1483رجال الدين المهمين في مدينة مينز، والذل جاء إلي الشرق سنة 
والنبيل م(، 893-888م/1483-1488)Felix Fabriااللماني من جماعة الدومينيكان  

، إلى جانب الرحالة هوArnold von Harrf (1497-1499/902-705)االلماني   
والذى كان مقدم دير للرهبان هو( 918م/Jean Thenaud1512 (جان ثونو  الفرنسي 

الفرنسيسكان في إحدى المدن الفرنسية بالقرب من باريس، وجاء للشرق كسفير للملك 
 ، وقد  (5)هو(921-900م/1489-1515) LoiusXII الفرنسي لويس الثاني عشر

سواء ما ترجم إلى اللغة العربية أو لم يترجم، هذا بجانب أن  هؤالء الرحالة  توفرت رحالت
هذه الرحالت التي اعتمدت عليها الدراسة هي التي اتصفت على نحو ظاهر بالحديث عن 
كنائس حصن بابليون، كما أنها تتوزع زمنًيا على فترات مختلفة داخل الحيز الزمني 

 للدراسة
                                                           

 Simon Fitzsimons, Itinerary, p 1-2; Ghistele, Voyage en         :لمزيد من التفاصيل عن الرحالة (5)

Egypte,p3-5 ; Jean, Thenaud,pp1-2: Le Voyage,pp1-3; Felix Fabri, Le Voyage,  ،فايز نجيب اسكندر

 .  7-4؛ ياسر عبدالوهاب، مصر في كتابات الرحالة، ص8-247زمن المماليك الجراكسة فى عينى الرحالة الفرنسي جان ثونو،
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ضوء رؤية جديدة ترتكز بصفة  يفهذه  يتناول هذا الموضوع  في ورقتأوسوف 
 أساسية على محورين:

أولهما: قراءة متأنية لكتابات الرحالة وتفسير دالالتها وأبعادها التاريخية مع عدم  
 .(6) االقتصار على الناحية الوصفية لكتاباتهم

المسيحية  يثانيهما: البحث والتفتيش عن العالقات المتبادلة تأثيًرا وتأثًرا بين النواح
 اوسالمية فيما يرتبط بالعادات والسلوكيات المتصلة بكنائس حصن بابليون.و 

لكتابات الرحالة مالحظة أن هذه الكتابات تنقسم إلى اتجاهين  يويمكن بتحليل مبدئ
 هذه الدراسة وهما: يلدى كل رحالة من الذين تم الرجوع إليهم ف

يقوم فيه هؤالء الرحالة بوصف  لالذ ياالتجاه األول: يمكن تسميته باالتجاه الوصف
 الكنائس ومحتوياتها وصًفا يعتمد على مشاهداتهم ورؤيتهم رأى العين لما يصفونه.

: يمكن تسميته بالثقافة التاريخية للرحالة، ونعنى بها تلك المعلومات ياالتجاه الثان
ية يوردها الرحالة عن الكنائس ومحتوياتها وبعض القضايا التاريخ يالتاريخية الت

والدينية،سواء كانت هذه المعلومات مما عرفوها قبل مقدمهم إلى الكنائس أو عرفوها من 
 رحلتهم. يين الذين تقابلوا معهم فيقبل المسيح

يمكن  ( الي)الوصف وبالنظر إلى هذين االتجاهين يمكن القول بأن االتجاه األول
 هت الرحالة، بخالف االتجاصحته، وهو غالًبا المنتظر اوفادة منه من كتابا يالتشكيك ف

البد من إخضاعه للنقد مقارنة بالمصادر األخرى، ألنه قد  ل(، الذي)التاريخي الثان
 يتضمن معلومات غير صحيحة أو يكون مصدرها غير موثوق به.

لتوضيح كافة وجوه النفع التي يمكن أن  يوسنعرض لهذين االتجاهين فيما يأت
 ى كتابات هؤالء الرحالة.باطالعه عل يتتحقق للباحث التاريخ

 
 

                                                           
الجووودير بالوووذكر أن الووودكتورة محاسووون الوقووواد لهوووا دراسوووة مهموووة تناولوووت فيهوووا كتابوووات الرحالوووة األوروبيوووين ( 6)

مصوور عامووة سووواء فووي سوويناء أو فووي القوواهرة والفسووطاط أو فووي األديوورة فووي للمووزارات والمقدسووات الدينيووة فووي 
. 94إلوى  90الصحراء الشرقية والغربية... إلخ، وما يرتبط بموضوع ورقتي هذه منها يقع مابين صوفحتي  

 انظر: محاسن الوقاد، "المزارات والمقدسات الدينية في مصر".
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  ي:الجانب الوصف -أوًل 
هذا الجانب أن الرحالة بدأوا بالحديث عن هذه  الكنائس وسبب زيارتهم  ينالحظ ف

والداخل، في حين  فمنهم من قام  بوصفها من الخارج لها، وخط سيرهم، وكذلك وصفها؛
فقط من حيث عمارتها ومحتوياتها وما بها  يخر على الوصف الداخلاقتصر البعض اآل

 من مقدسات.
ان حصن بابليون بصفة وهو لماذا ك يوفى البداية يتبادر إلى الذهن سؤال منطق

ساسًيا ومحطة مهمة حر  الرحالة على اختالف جنسياتهم ووضعهم خاصة جزًءا أ
 وميولهم على زيارته؟

لذين أوضحوا أهمية هذا الحصن؛ تأتى اوجابة عن ذلك في كتابات الرحالة أنفسهم ا
حيث حوت أسواره العديد من الكنائس المهمة مثل كنيسة أبي سرجة أو "سرجيوس و 

(7)واخس" وأطلق عليها الرحالة اسم "مارية الكهف أو المغارة 
 St.Mary of the "Cave 

أسفل والتي جاءت إليها العائلة المقدسة، واختبأت العذراء والسيد المسيح في المغارة 
إليها الرحالة للصالة والتبرك وزيارة اآلثار المقدسة، ومن ذلك  الكنيسة، ولذلك كان يذهب

من أنهما  Simon Semeonisما يذكره الرحالة سيمون فيتزسيمونس وسيمون سيميونيس 
، وأيًضا يذكر الرحالة جوتشي أنه قام (8)أقاما هما ورفاقهم قداس في عيد العذراء هناك

 .(10)، وتناول العشاء الرباني في كنيسة أبي سرجة(9)عتراف هناكبأداء طقس اال

                                                           
واختلفوت اآلراء فوي وقوت إنشوائها؛ فهنواك مون يورى أن كنيسة أبى سرجة تقوع فوي وسوط حصون بوابليون،  (7)

بناءهووا كووان فووي القوورن الخووامس أو السووادس الموويالدل، فووي حووين يوورى الووبعض أن إنشوواءها كووان فووي القوورن 
؛ بتلووور، الكنوووائس 1064،  4الثووامن المووويالدل. لمزيووود مووون التفاصووويل: المقريوووزل، الموووواعظ واالعتبوووار، ج

 .130-121سعيد يوسف، حصن بابليون ومدينته،   ؛ جورج186-166القبطية القديمة،  
(8) Simon Fitzsimons, Itinerary, p33; Symon Semeonis, Le Voyage, p.989. 

طقس االعتراف: أحد أسرار الكنيسة السبعة، و يعترف فيه الشخ  بما ارتكب  من خطايا وذنوب في  (9)
من أجله، ويجب أن يحافظ رجل الدين على سر  وجود رجل الدين والذل يطلب له الغفران من اهلل ويصلى

 .54-16االعتراف هذا. لمزيد من التفاصيل: أثناسيوس المقارل، التاريخ الطقسي لسر التوبة،   
(10) Giorgio Gucci, Visit to The places, p.102; Simon Fitzsimons, Itinerary, p.35; Symon 

Semeonis, LeVoyage,  p.990.                                                        
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وأطلق عليها  (11)ويوجد أيًضا بداخل الحصن كنيسة العذراء مريم المعروفة بو"المعلقة"
أو العمود، نظًرا لظهور العذراء  St.Mary of the stairالرحالة )القديسة مارية الدرج( 

دتها، وارتبطت بالحادثة المعروفة بو )نقل جبل وفًقا للمعتقد المسيحي على أحد أعم
البقعة المميزة والتبرك بهذا العمود،  ههذ يذهب إليها الرحالة للصالة ف المقطم(، لذلك

، حيث ذكر (12)مقًرا لهاتخذ من الكنيسة المعلقة اليعقوبي الذل وأيًضا مقابلة البطريرك 
يع الصدقات توز و  لطعام والشراب لهمهؤالء الرحالة مقابالتهم له وترحيبه بهم وتقديم ا

أنه "شخ  شديد الكرم إذ كان يطعم كل يوم ألًفا وأكثر من البعض بعليهم، وأضاف 
، كذلك كانت هذه الكنيسة مقًرا لعقد االحتفاالت الدينية الكبيرة، ومحاكمة (13) الفقراء"

 .(14)الخارجين عن تعاليم الكنيسة
، St.Barbara (15)إلى  كنيسة القديسة بربارةفضاًل عن ذلك كان الرحالة يذهبون 

الديانة المسيحية وذلك  للتبرك بجسدها الموجود  يحظيت بتقديس كبير ف يالقديسة الت تلك
 .(16)الكنيسة، وقد زارها الرحالة نيقوال بوجيبونسي وتحدث عن ذلك يف

                                                           
؛ 43،  3؛ أبوووو المكوووارم، تووواريخ الكنوووائس واألديووورة ج1063،  4المقريوووزى، الموووواعظ واالعتبوووار،ج (11)

-91؛ جوووورج سوووعيد، حصووون بوووابليون ومدينتوووه،  209-186،  1بتلووور، الكنوووائس القبطيوووة القديموووة،ج
120. 

البطريركووي أو البووابول فووي القوورون األولووى للمسوويحية بالكنيسووة المرقسووية كووان المقوور الرئيسووي للكرسووي  (12)
األولووى باوسووكندرية، وفووى أوقووات النووزاع العقائوودل بووين الملكووانيين واليعاقبووة انتقوول الكرسووي البووابول إلووى ديوور 

ي القرن األنبا مقار، واحتل الملكانيون الكرسي السكندرل، وأخذ المقر البابول ينتقل من مكان إلى خخر، وف
الحووادل عشوور الموويالدل انتقوول للكنيسووة المعلقووة بحصوون بووابليون، ثووم كنيسووة أبووي سوويفين فووي القوورن الثوواني 
عشوور، ثووم عوواد موورة أخوورى للكنيسووة المعلقووة فووي عهوود البابووا )كيوورلس الثالووث( البطريوورك الخووامس والسووبعون. 

 .19-1لمزيد من التفاصيل: رافائيل فريد واصف، الكرسي البابول،   
 

 (13) 
Simon Fitzsimons, Itinerary, p.35; Symon Semeonis, Le Voyage, p.990; Seigneur d’Anglure, 

Le Saint Voyage,p.161             
     .91،   في مصر محاسن الوقاد، المزارات والمقدسات الدينية (14)
بووابليون، وولوودت القديسووة بربووارة، كنيسووة القديسووة بربووارة، تقووع هووذه الكنيسووة فووي الجانووب الشوورقي لحصوون  (15)

التوووي بنيوووت علوووى شووورفها هوووذه الكنيسوووة  فوووي خسووويا الصوووغرى، وكانوووت ابنوووه أحووود النوووبالء الووووثنين، واعتنقوووت 
المسوويحية وتووم تعووذيبها وقتلهووا، ويرجووع توواريخ الكنيسووة إلووى القوورنين الثووامن أو التاسووع الميالديووين. المقريووزل، 



  21دراسات في آثار الوطن العربي                           

625 

تاريخ  ي مثلت جميعها أهمية كبيرة فيهذا إلى جانب عدد من الكنائس األخرى الت
 ا أساسًيا ال يمكن إغفاله فيالعقيدة المسيحية. ومن هنا كانت منطقة حصن بابليون  جزءً 

طبيعتهم  هؤالء لمصر سواًء كانوا رحالة أو سفراء أو تجار أو مغامرون، وأيا كانت زيارة
 كان البد لهم من التوجه للحصن ودخول ما به من كنائس.

كانت  ييمكن استنتاج خط سير تقريب ومن خالل االطالع على كتابات الرحالة
معظم الرحالت تسلكه، مع وجود بعض االختالفات بطبيعة الحال، وقد اتبع خط السير 

 هذا أربع محطات أساسية وهي كاآلتي:
 :سرجة يكنيسة أب -1

سرجة، فقد  يمثلتها كنيسة أب يبناء على ما ذكرناه سابًقا من األهمية الكبيرة الت
حر  معظم الرحالة على أن تكون أول ما يزورنه من كنائس داخل حصن بابليون، 

نها كنيسة جميلة ومزينة بالعديد من ، وذكروا  أفكانت هي أول كنيسة توجه إليها الرحالة
كنيسة تبعث على الخشوع وأطلق عليها بعضهم "كهف بابليون"  يوه (،4)لوحةالصور،

"Le Cave de Babylone غستل قائاًل: "إنه بعد دخول الكنيسة تنزل  وتحدث عنها
ويذكر أنه  ا.إلى مقصورة بها ثالثة أعمدة تحمل عقدً  ليؤد، (5)لوحةسلًما بعشر درجات 
هربوا من هيردوس في الوقت، عندما  قامت العذراء والمسيح بعضفي هذا الموضع أ

 .(6)لوحة (17)فلسطين وجاءوا إلى مصر"
نه عند الخروج من هذا المكان إ تفصيلًيا لهذه الكنيسة فيقول: ويضيف غستل وصًفا

وسطها نحت صليب من الحجر، يقال إن  يبالرخام، وف ةمزخرفة ومغطاة نجد فجوة كمشكا
هذا المكان عندما كانت تسمع صوًتا بالخارج  يالمسيح ف يتخف أنالسيدة مريم اعتادت 

لى اليمين من تلك الفجوة  العذراء يشبه الصهريج كانت تغسل  يوجد ماخوًفا من اليهود، وا 
 .(18)يهذا البئر كانت تلقى جثث شهداء الدين المسيح فيه مالبس المسيح ويقال إنه في

                                                                                                                                                            

؛ جووووورج 218-209،  1الكنووووائس القبطيووووة القديمووووة، ج ؛ بتلوووور،1055،   4المووووواعظ واالعتبووووار، ج
 .153-139سعيد، حصن بابليون ومدينته،  

(16) 
Niccolo of Poggibonsi,A Voyage, p.96. 

(17)
 Joos von Ghistele, Le Voyage; p.49-50. Nicolas de Martoni, Relation, p.38. 

(18)
 Joos von Ghistele, Le Voyage, p.50. 
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ي حصن بابليون بكنيسة أب يجولته ف هو اآلخر وقد بدأ الرحالة فليكس فابرل 
 ينها هأأنه من خالل وصفه يظهر نه لم يذكر اسمها صراحة، إال سرجة، وبالرغم من أ

سة رائعة مزينة بهياكل المقصودة، وتحدث عنها قائاًل "لقد اصطحبنا المماليك إلى كني
وهناك أيًضا حجرة  يقونات للسيد المسيح والسيدة العذراء وكذلك صلباًنا كثيرة،ورسومات وأ

الكهف أو المغارة أسفل مكان المنشدين، وهو مكان مقدس؛  يالمعمودية، والمذبح يقع ف
فلسطين ذراء والسيد المسيح ويوسف النجار سكنوا فيه عدة سنوات بعد أن فروا من ألن الع

 ؛ وللوصول إلى هذه المغارة يتم النزول بتسع(19)وجاءوا عبر الصحراء إلى هذا المكان"
الجهة اليمنى من الكنيسة، يوجد  ل أنه فيوأضاف فابر  (20)درجات من السلم إلى أسفل

صاحب المسيح والعذراء  لالذ-خخره، فكان يوسف النجارخزان كبير وعميق مملوء عن 
يأخذ منه الماء الالزم ألغراض الطعام والشراب واالستحمام  -في رحلتهما لمصر

 .(21)للمسيح
ي سرجة، وقد بن المعلومات التاريخية عن كنيسة أم كثيرال سيمونس فيتز ويقدم

فتحدث عن  )القديسة مارية الكهف( لأ ،Sainte-Marie-de-la-caveطلق عليها أ
هروب العذراء وابنها من بطش هيردوس، وتحذير المالك لهم، وخط سيرهم، وذكر المغارة 

 .(22)اعتادت العذراء أن تستخدم ماءه "لغسل ثمرة رحمها الطاهر" يوالمذبح والبئر الت
سم ا باي اسم الكنيسة حيث ذكرهرنولد فون هارف قد أخطأ فوبالرغم أن الرحالة أ

أشار إلى لجوء العائلة المقدسة لها بعد ، إال أنه St.George كنيسة القديس جورج  
 .(23)خروجهم من فلسطين واتخاذها مكاًنا وقامتهم

                                                                                                                                                            

استخدام البئر لدفن جثث الشهداء، هذا نوع من الوصف القصصي الذل كانت تميل إليه كتابات وعن     
الرحالة، حيث يضيف الرحالة هذه القص  دون تحرل الدقة، والتي يكوون قود قرأهوا قبول مجيئوه أو سومعها 

 .190-189من الناس أثناء قيامه برحلته. جيالن عباس، خثار مصر،  
(19)

Felix Fabri, Le Voyage, p.463. 
 يحدد برنارد دو بريدنباخ عدد درجات النزول للمغارة أسفل الكنيسة بعشر درجات وكذلك غستل. (20)

Bernardde Breydenbach, Le Saintes, p.49; Joos von Ghistele, LeVoyage, p.50. 
(21)

 Felix Fabri, Le Voyage, p.464. 
(22)

 Simon Fitzsimons, Itineraries, p.33. 
(23) 

Arnold von Harff, The Pilgrimage ,p. 126. 
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، سرجة ي كنيسة أبييقونات فالصور واألالعديد من إلى وجود  بعض الرحالةويشير 
هناك صورة للعذراء  مفادها أن بذكر معلومة التي تمثل المسيح والعذراء، ويذكر بوجبينسي

 .(24)"لوقا" قد رسمت بواسطة القديس
تلت  يحصن بابليون والت يخط سير الرحالة ف يل االنتقال إلى المحطة التالية فوقب
وا نهم جميًعا لم يذكر أسرجة  يبألكنيسة وصف الرحالة  يسرجة، نالحظ ف يبأكنيسة 

جاءت إليها العائلة  يعلى وصفها بأنها الكنيسة التنما اتفقوا ا  الكنيسة باسمها المعروفة به و 
تاريخ الكنيسة. كذلك ذكر الجميع أن هذه الكنيسة  يالمقدسة؛ نظًرا ألهمية هذا الحدث ف
 مزينة بالعديد من الصور واأليقونات.

 :كنيسة القديسة بربارة -2
نه توجه إلى كنيسة بنيت على أسرجة يذكر غستل  يبأبعد الخروج من كنيسة 

تجويف بالحائط محاط  يدوالب ف ي، حيث يرقد جسدها ف(11)لوحة  القديسة بربارة شرف
حالة بالغة الجودة  يلحماية هذا الجسد الطاهر، ويذكر أن "الجسد محفوظ ف لبسور حديد

 .(12)لوحة0(25)القديسة استشهدت منذ عهد قريب"لدرجة أن من يراه يعتقد أن 
 ا جميلة ورائعة ومزينة بالعديد من الصوروالكنيسة؛ بأنه يوبوجبينس يويصف جوتش

ما جثمان أ، (13)لوحة المذبح فيها خلف مكان المرتلينمكان  يالرسومات، ويحدد بوجبينس
قدام، ويذكر بأنه يتوجب على من أ أربعةالقديسة فهو إلى اليمين من المذبح على ارتفاع 

لليعاقبة،  كنيسة تابعة يوهالقدمين،  ييدخل للمس جسد القديسة والتبرك به أن يكون حاف
 .(26)مصر وليس اليونانيين ييوهم الغالبية العظمى من مسيح

                                                           
(24)

 Poggibonsi, A  Voyage, p.95; Nicolas de Martoni, Relation, p.83. 

والقديس لوقا: هوو أحود كتبوة اونجيول، كتوب اونجيول باللغوة اليونانيوة فوي مدينوة اوسوكندرية مون علوى لسوان 
ذراء قوود أملوت عليوه مووا كتوب،  وكووان رسواًما وطبيًبووا، وتنسوب إليووه المقوربين مون السوويد المسويح، وقيوول إن العو

أول صووورة رسوومت للقديسووة مووريم، وينسووب لووه مووا يقوورب موون سووبعين صووورة لهووا وللسوويد المسوويح، وقتوول فووي 
 .89،  1االضطهاد ضد المسيحيين. ابن كبر ،مصباح الظلمة، ج

(25)
 Joos von Ghistele, Le Voyage, p.50. 

(26)
Giorgio Gucci, Visit to the Places, p.101 ;Niccolo of Poggibonsi, AVoyage, p. 95; Nicolas de 

Martoni, Relation, p.84. 
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المنطقة ويتشفع  يوقد ذكر الرحالة بأن القديسة بربارة تحظى باحترام وتقديس كبير ف
عندها العديد من الملوك واألمراء ويقام لها عيد في الكنيسة يتم االحتفال به في كل 

 .(27)عام
 :القديس ميخائيل المالككنيسة  -3

بنيت على شرف  يالت (28)مدينة بابليون توجد كنيسة القديس ميخائيل المالك يوف
عة لرجال الدين اليونانيين وبها كنيسة جميلة وواسعة، وكانت كنيسة تاب يوه القديس، ذلك

بتقديم فاد الحجاج الذاهبين إلى جبل سيناء أ ل(، الذي)الملكاني مقر البطريرك اليونان
تستغرق ثالثة أيام،  يالتق والوسائل لرحلتهم عبر الصحراء النصيحة لهم، وأفضل الطر 

وأحياًنا كان يمنحهم خطابات توصية من لدنه لرهبان دير سانت كاترين، الموجود أسفل 
قامة بالدير وتسلق جبل سيناء وتوفير سبل الراحة لهم لإلايتهم جبل سيناء؛ من أجل رع

 .(29)المقدس
 يمحفوظ ف ةوجود جثمان القديسة بربار  يمعلومة خاطئة وه ذكر توماس بريج وي

كنيسة القديسة مريم العمود،  يإنها دفنت ف نوحين يذكر فرانسيسكو سوريا يهذه الكنيسة، ف
ن أهو( يذكر 742-736م/1346-1347)John Maundevilleولكن جون ماندافيل 

 .(30)سرجة يكنيسة أب يجسدها محفوظ ف

                                                           
(27) 

Simon Fitzsimons, Itinerary ,p34;Symon Semeonis, Le Voyage, p.95; Niccolo of 

Poggibonsi, A Voyage, p.95. 
بأهميوة كبيورة لودل مسويحيي مصور؛ ويموانهم بشوفاعة القوديس ميخائيول  كنيسة القوديس ميخائيولتحظى  (28)

العظمى. وكانت هذه الكنيسة مزاًرا مهًما، وتقع في منطقة بابليون، في السهل الذل يحف الناحية الجنوبيوة 
فوي صووحراء مصور القديمووة، علووى بعود ثمانمائووة متوور مون ديوور توادرس القريووب موون حصون بووابليون. والجوودير 

الكنيسووة الحاليووة التووي تحموول االسووم نفسووه بانيووت علووى األسوواس القووديم لكنيسووة القووديس ميخائيوول. بالووذكر أن 
فووي  المووزارات والمقدسووات الدينيووة؛ محاسوون الوقوواد، 234   1ة، جالكنووائس القبطيووة القديمووانظوور: بتلوور، 
 .94مصر،   

(29) 
Simon Fitzsimons,Itineraries, p.35; Niccolo of Poggibonsi, AVoyage, p.95; Giorgio 

Gucci,Visit to the Places, p.101-102; Joos von Ghistele, Le Voyage, p.65. 
(30)

 Thomas Brygg, The Itinerary p78;Francesco Suriano,Treatise, p.190; John Maundeville, The 

Book, p.144. 
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حياًنا كان بسبب زيارتهم ألكثر من أوقع فيه الرحالة  لأن هذا الخلط الذ ويبدو
كان يختلط  ياليوم الواحد واستماعهم للعديد من المعلومات، وبالتال يمكان أو كنيسة ف

 عليهم األمر وتتداخل المعلومات مع بعضها البعض.
 :كنيسة العذراء )المعلقة( -4

حصن بابليون على جانب كبير من  يأخرى فبعد ذلك يقوم الرحالة بزيارة كنيسة 
نهم بعد أة المعلقة"، فيذكر  بعض الرحالة و"الكنيس كنيسة العذراء المعروفة ب ياألهمية وه

غستل  بوصف الكنيسة من الخارج  إليها، واهتم اخروجهم من كنيسة القديسة بربارة اتجهو 
ى القديسة يبها أكثر من كنسيت ، ويبدو االهتمام(8)لوحة شكلها ينها تشبه المنزل فأ وذكر

 (31)بربارة وكنيسة كهف العذراء، وتسمى كنيسة العذراء أو العمود بسبب معجزة حدثت بها
ويتم الوصول إليها بواسطة  ،الدرج"، ألنها مرتفعة عن األرض ة"ماري ةطلق عليها الرحالأو 

تابعة لليعاقبة وليس  يوه ،حجريةالدرج أو السلم، وذلك من خالل ثالثين سلمة 
 .(32)اليونانيين

ويذكر الرحالة بأنها تسمى أيًضا بو "كنيسة العمود"، بسبب معجزة ظهور العذراء، من 
ذ إجد نحت للعذراء على هذا العمود، النظر المسيحية، على أحد أعمدتها، حيث يو  ةوجه

بشأن  (9)لوحة هو(، 458-337م/968-948)ةبرخم بن زرعأظهرت وكلمت البطريرك 
 .(33)المسيحيين

حادثة ظهور  يللكنيسة والعمود المذكور ف يوينفرد غستل عن غيره بوصف تفصيل
نه هو أول األعمدة من جهة اليسار ضمن أربعة أعمدة من الرخام أويذكر  ،العذراء

للمنشدين. وبجانب هذه  استخدمت مكانا ياألبيض توجد على يمين مدخل الكنيسة، والت
 الجزء األوسط من الكنيسة محاط بستة عشر عموًدا تحمل عقًدا كبيرة، بقوله:ن إاألعمدة ف

إن الجزء األوسط  من الكنيسة محاط بسته عشر عموًدا تحمل عقدا كبيرة، وعلى يسار 
المنشدين يوجد الحجاب المصنوع من خشب السرو والمطعم بالعاج والصدف ومزدان 

. ويوجد (10)لوحة يجتمع به المصلين لباأليقونات، ويفصل المذبح عن المكان الذ
                                                           

(31)
 Joos von Ghistele, Le Voyage, p.50. 

(32) 
Simons Fitzsimons,Itineraries, p.35; Niccolo of Poggibonsi, A Voyage, p.96; Giorgio Gucci, 

Visit, p.101-102. 
(33)

 Simon Fitzsimons,Itineraries, p.35; Symon Semeonis, Le Voyage, p.990. 
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ثالثمائة قنديل  همامأالعذراء ويوقد كل المكرس للسيدة بالكنيسة عدة هياكل أهمها الهي
 .(34)بأحجام متنوعة

 :كتابات الرحالة يموقع حصن بابليون وسكانه ف
كتابات الرحالة ما يرتبط بوصف موقع  يف يومما يدخل ضمن الجانب الوصف

ف مسيحية مختلفة، وفى هذا الصدد حصن بابليون وكذلك سكانه أو القاطنين به من طوائ
، بينما يذكر لودولف فون (35)واحد يء، أن بابليون والقاهرة شلبالد شار ليوناردو فريسكوأ

تبعد  نأن بابليو  هو(،742-736م/1336-1341) Ludolphus von Suchemسوخم 
كبر منها وتبعد قلياًل أولكن القاهرة نها تقع على ضفة النيل أو  ،عن القاهرة مسافة صغيرة

، (37)ميلين عن بابليون يحين يذكر توماس بريج، أن القاهرة تبعد حوال ي، ف(36)عن النيل
، ويحدد سيمونيسيس (38)ا البعضمأن المدينتين متصلتين ببعضه يبينما يرى بوجيبونس

 لنها كانت مركز تجار أميل، ويذكر  يليون بأنها تقع جنوب القاهرة بحوالموقع باب
نعاش إدى إلى أتأتى إليها السفن من النيل وتفرغ حمولتها هناك، مما  مهم، لواقتصاد

 .(39)المدينة اقتصادًيا وتجارًيا
ين ولكن يالف من المسيحخنه يسكنها أن سكان بابليون فقد قدر الرحالة أما ع

ين على يمن المسيح الفً اثنين وعشرين أ نكثر مأأن بها  لتقديراتهم، فيذكر فابر اختلفت 
يجانبه  ليعتنقه أقباط مصر. ولكن هذا الرأ لالذ يوليس المونوفيزت يالملكانالمذهب 

قباط مصر أحين لم يشر إلى  ينذاك، فخوذكس كانوا قلة ثالروم األر  نإالصواب، حيث 
نهم يدينون بالمسيحية على المذهب أالعظمى من سكانها، وربما اعتقد  الذين كانوا الغالبية

 .(40)الروم األرثوذكس أل، يالبيزنط يالملكان

                                                           
(34)

 Joos von Ghistele, Le Voyage, p.54. 
 .78األراضي المقدسة،  ليوناردو فريسكو بالدل، رحالت إلى ( 35)
 .319لودولف فون سوخم، وصف األراضي المقدسة،   (36)

(37) 
Thomas Brygg, Itinerary,p. 78. 

(38)
 Niccolo of Poggibonsi, A Voyage, p.87. 

(39)
 Symon Semeonis,LeVoyage,p.988-989. 

حاشية  275الفرنسي جان ثونو"،   زمن المماليك الجراكسة في عيني الرحالة فايز نجيب إسكندر:" (40)
(157.) 
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لًفا  من مذاهب أي مصر يبلغون ثالثين يفون هارف أن مسيح أرنولدحين ذكر  يف
 شار جان ثونو أن مدينة القاهرة بها أكثر من عشرة خالف من المسيحيينأ، و (41)مختلفة

. وذكر غستل أنه يوجد بها ثمانية (42)منهم سريان وأقباط ويعاقبة، علًما بأن األقباط يعاقبة
ألًفا من المسيحيين من مذاهب متعددة، ولكن الكاثوليك قلة. ويورد معلومة نستدل  عشر

كنيسة   ي خمس وعشريننه توجد حوالإ بابليون حيث يقول: يين فيمنها عن عدد المسيح
األولى بصورة  ياألخيرة يفوق عددها ف يابليون، ولكن عدد الكنائس فالقاهرة وب يف

 يبابليون أما القاهرة فه ي. ويبدو أن سبب ذلك تركز األقباط بصورة كبيرة ف(43)ملحوظة
 سالمية ومقر الحكم.عاصمة الدولة او

ن أيمكن  لالذكتابات الرحالة،  يف يعلى هذا النحو تم االنتهاء من الجانب الوصف
بعض جوانبها إال أنها تكمل  ينستنتج منه أن هذه الكتابات بالرغم من وجود تشابه ف

نه ال يمكن االعتماد أولكن مع أهمية هذه الكتابات إال  خرى.أجوانب  يبعضها البعض ف
عليها بمفردها دون الرجوع إلى بعض المصادر األخرى، ككتابات المؤرخين والجغرافيين 

 المسلمين وغيرهم.
  ي:الجانب التاريخ -ثانًيا

بالنسبة لهذا الجانب يمكن مالحظة عدة قضايا تاريخية استطرد بذكرها هؤالء 
 جميعها مما يستحق مناقشته لتبيان صحتها التاريخية من عدمه. يوه، الرحالة

 :سرجة يكنيسة أب يقضتها العائلة المقدسة ف يالفترة الت -القضية األولى
سبع سنوات،  أبي سرجةكنيسة  يالعائلة المقدسة قضت فذكر معظم الرحالة أن 

، وتوماس بريج، بالدلفون هارف وفريسكو  أرنولدفنجد سيمونيس يذكر هذه المدة، وكذلك 
لم ل الذ ، ولم يختلف على هذه المدة سوى غستل،(44)وبريدنباخ يأيًضا بوجيبونسوكذلك 

                                                           
(41)

 Arnold von Harff, The Pilgrimage, p. 120. 
(42) 

Jean Theanaud, Le Voyage, p. 51. 
(43)

 Joos von Ghistele, Le Voyage, p.49. 
(44) 

Symon Semeonis, Le Voyage, p.989; Thomas Brygg, Itinerary, p.78; Niccolo Poggibonsi, A 

Voyage, p.95-96; Bernard de Breydenbach, Les Saintes, p. 60.            

 .84فريسكو بالدل، رحالت إلى األراضي المقدسة،     
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قال عدة  لالذ فابرلو  ،فترة من الوقت"نها كانت "إدقيًقا لها واكتفي بالقول  يذكر تحديًدا
 .(45)هذه الكنيسة دون تحديد مدتها يالمقدسة  فالعائلة  سنوات قضتها

أبي كنيسة  يأن العائلة المقدسة قضت ف ذكر لالرحالة الوحيد الذ وكان سوريانو
 . (46)بعض األيام ورحلت، وليس سنوات كما ذكر بقية الرحالة سرجة

مصر كما حددتها  يقضتها العذراء وابنها السيد المسيح ف يالمدة الت يولكن ما ه
 منها؟ أبي سرجةالمصادر التاريخية والدينية، وما هو نصيب كنيسة 

مصر حتى نشرت  ياستغرقتها رحلة العائلة المقدسة ف يتعددت اآلراء حول الفترة الت
 للقرن الرابع أوم بردية مكتوبة باللغة القبطية ترجع 1997لمانيا سنة أجامعة كولون ب

ن بإحدى مكتبات محفوظة اآل يمنطقة الفيوم، وه يعثر عليها ف ،الميالدلالخامس 
مصر  يف قامة السيد المسيح وأمها  البردية، وتحدد البردية فترة رحلة و نشرت  يالجامعة الت

 .(47)كلها بثالث سنوات وأحد عشر شهًرا
 (م1441/هو845)تل المقريز  أن المصادر اوسالمية ذكرت ذلك أيًضا؛ فنجد كما

مه مريم به وعمره سنتان على أسارت "ف رحلة العائلة المقدسة إلى مصر بقوله: يذكر
رض مصر فسكنوها مدة أربع سنين ثم عادوا أيوسف النجار حتى قدموا إلى حمار، ومعها 

 .(48)وعمر المسيح ست سنين"
، وذلك بسبب سبوعأ أبي سرجة كانت أيام قالئل ال تزيد عنأما عن نصيب كنيسة 

بابليون، ففرت العائلة المقدسة سريًعا وفًقا  يتحطم األصنام الموجودة بالحصن مما أثار وال
 .(49)مسيحية عديدة، وليس كما ذكر هؤالء الرحالة أنها كانت سبع سنوات كاملةلكتابات 

 :الكنيسة المعلقة يظهور العذراء على العمود فالعتقاد بأسباب  -القضية الثانية
 يالمعتقد المسيح يكتاباتهم إلى الحديث عن قضية معروفة ف يتطرق الرحالة ف

عمدة الكنيسة، واتفقوا جميًعا على هذا الظهور، أا: ظهور السيدة العذراء على أحد مفاده

                                                           
(45)

 Joos von Ghistele, Le Voyage,p.49; Felix Fabri,  LeVoyage, p.463-4. 
(46)

Francesco Suriano, Treatise, p.190.                 
 .140-114إسحق عجبان، رحلة العائلة المقدسة ،   (47)
 .971-970   4المقريزل، المواعظ واالعتبار، ج (48)
 .65األنبا غريغوريوس، الدير المحرق،   (49)
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وقع  لسببه، فيذكر سيمونيس أن هذا الظهور كان نتيجة الضرر الذ يولكنهم اختلفوا ف
يذكر عكس  لبالد . ولكن فريسكو(50)المسلمين واضطهادهم لهعلى المسيحيين بواسطة 

ذلك؛ إذ يرجع ظهور العذراء من أجل نصرة الحق والوقوف بجانب المسيحيين بسبب 
ين وليس بسبب اضطهاد ييمان المسيحإ يحد اليهود فأموقف اليهود منهم وتشكيك 

أورد أن هذا الظهور كان بسبب  لالذ يلرحالة جوتشوهذا ما يؤكده ا .(51)المسلمين لهم
 .(52)للمسيحيين يالحقيق يافتراء اليهود ورغبتهم في تشويه اويمان المسيح

لدين اهلل  ، أن الخليفة المعزيالمنظور المسيح يومختصر هذه القصة كما ترد ف
مجلسه العديد من المناظرات الدينية  ي( كانت تتم فهو365-341/م975-952)ي الفاطم

يعقوب بن كلس ومعه  لإحداها كانت بين الوزير اليهود والمسيحيين، وفي بين اليهود
اتهم  لشخ  يدعى موسى، والبابا أبرخم بن زرعة ومعه ساويرس أسقف األشمونين، الذ

قة نفسها، بجزء في التوراة، فقرر يعقوب االنتقام بالطريا على ذلك موسى بالجهل مؤكدً 
نه يستطيع أن ينقل الجبل من إيمان فإقلبه  يف نجيل مفادها: أن من كاناو يفوجد خية ف

برخم وطلب منه أى الخليفة ، فاستدعاآلية المعز بهذه ي، وبّلغ الخليفة الفاطم(53)مكانه
يام ليحقق هذا الطلب، وهنا  فرض  البطريرك أذلك، فطلب البطريرك مهلة ثالثة  إثبات
فجر  يالمسيحيين الصوم المتواصل والصالة لمدة ثالثة أيام، وتذكر القصة أنه فعلى 

بحدوث معجزة نقل اليوم الثالث ظهرت العذراء على العمود بالكنيسة وبشرت البطريرك 
ا بصحبه سيقوم بها، وتضيف القصة بأنهم اتجهوا جميعً  لالجبل ودلته على الشخ  الذ

 .(54)جزة هناكالخليفة لجبل المقطم وحدثت المع
 لونفهم من هذه القصة أنه ال يوجد ارتباط للمسلمين بهذه الحادثة، ولم يكن هناك أ

عدا  فيما -لم تشهد غالبيتها يفترة العصر الفاطم ويؤكد على هذا الفهم أن اضطهاد.
ظل هذه الدولة  يتجاوزات ضد المسيحيين، فأهل الذمة تمتعوا ف يةأ -استثناءات ضئيلة

                                                           
(50) 

Symon Semeonis, Le Voyage, p.990. 
 .84ليوناردو فريسكو بالدل، رحالت إلى األراضي المقدسة،    (51)

(52) 
Giorgio Gucci,Visit to The Places, p.101-102. 

"فالحق أقول لكم: لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل  لكنتم تقولون لهذا الجبل: المقصود هنا اآلية:  (53)
 .17: 18انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، وال يكون شيٌء غير ممكن لديكم" متى: 

 .26-23،  3إيريس المصرى، قصة الكنيسة القبطية ج (54)
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الوظائف  يشتى مجاالت الحياة واستعان بهم الخلفاء ف يزة، ولعبوا دوًرا مهًما فبمكانة ممي
، وسمح لهم يلخ، وتمتعوا بالتسامح الدينإ، فكان منهم الوزراء والكتاب ...داريةالمالية واو

 .(55)القاهرة وغيرها يفبتجديد وبناء الكنائس 
مناقشة هذا األمر أيًضا، ويرتبط بالرحالة أنفسهم التأكيد على أن  يومما قد يصلح ف

سالطين المماليك أحسنوا استقبال هؤالء الرحالة المسيحيون وقدموا لهم كل التسهيالت 
الممكنة وتمام رحلتهم، وقدموا لهم الهدايا والعطايا، ولم يقتصر األمر على السفراء 

ن هم مؤ عفاإالة، وخاصة رجال الدين الذين تم لرحنما شمل جميع اا  ين فقط، و يالدبلوماس
يدل على  لاألمر الذ ،(56)بذلك سكندرية والذين أقرواالرسوم المفروضة عند الدخول لإل

اتبعها  يالعقيدة، وهى السياسة الت يسياسة المماليك وتسامحهم مع المخالفين لهم ف
سوء األوضاع خارجية أو تطغى عليها الظروف ال ، ولميالسالطين طيلة العصر المملوك

-1501)ل مثل عهد السلطان الغور بعض الفترات؛  يالداخلية لدولة المماليك ف
الكثير من المصاعب  عصره الناس يعانى ف ل(، الذهو922-906م/1516

، ومع ذلك أحسن استقبال الرحالة والحجاج وهذا ما تحدث عنه ثينو (57)واالبتالءات
بالدنا،  يا حظينا بالترحاب وحسن الضيافة، ونشعر بأننا فإنن" :تفصيلًيا وذكر ذلك بقوله

 .(58)صروحنا" يلكوننا لم نشعر بالغربة، كأننا نقيم ف
 أوقات معينة: يوبعض كنائس حصن بابليون ف أبي سرجةغلق كنيسة  -القضية الثالثة

حديثهم عن كنائس حصن بابليون إلى غلق بعض  يأشار القليل من الرحالة ف
فترات معينة من عصر سالطين المماليك، فما  ي، فأبي سرجةالكنائس  ومن بينها كنيسة 

رار وهل كان وراءه دفعت بعض سالطين المماليك إلى أخذ هذا الق ياألسباب الت يه
 م كان نتيجة لظروف معينة؟.أدوافع دينية، 

                                                           
سالم شافعي محمود، أهل الذمة في لمزيد من التفاصيل عن مكانة اهل الذمة فى العصر الفاطمى: (55)

 .122-27العصر الفاطمي،  
(56)

 Niccolo Poggibonsi, LeVoyage, p.83; Jean Thenaud. LeVoyage, p.22 . 
وتسعة أشهر ذكر ابن إياس عن فترة حكم الغورل بقوله: "وكانت مدة سلطنته خمس عشرة سنة  (57)

وخمسة وعشرين يوًما، فكانت هذه المدة على الناس كل يوم منها كألف سنة مما تعدون". ابن إياس، 
 .88-87،  5بدائع الزهور، ج

(58)
Jean Thenaud, Le Voyage, p.42-43,45-46. 
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استمر من منتصف القرن الثالث  لدولة المماليك الذيجب أن أشير إلى أن عصر 
عشر وحتى الربع األول من القرن السادس عشر للميالد، وشهد زيارة الكثير من الرحالة 

وقد اتفق معظمهم على أن هذه  .ورجال الدين والسفراء الدبلوماسيين لكنائس حصن بابليون
نها كانت أحدى هذه الكنائس، أو ر إلى غلق إالكنائس لم تكن مغلقة، غير أن بعضهم أشا

عهد  ي، فهو724م/1324زار مصر سنة  لفيذكر سيمونيس الذعيد فتحها. أمغلقة و 
، و يؤكد (59)عيد فتح كنيسة أبي سرجةأنه قد أالسلطان الناصر محمد بن قالوون، 

، (60)غالقها لمدة ثالث سنواتإ، انه وجدها مفتوحة بعد هو723م/1323فيتزسيمونس  سنة
حصن بابليون كانت  يم أن هناك عدد من الكنائس الصغيرة ف1483ر فابرل سنةويذك

أبي سرجة وبربارة والمعلقة كانت  مغلقة، ولكنه يؤكد فى الوقت نفسه على أن كنائس
 .(61)جميعها مفتوحة وقام بزيارتها ووصفها لنا

عهده  يغلقت فأ لالذ، )الناصر محمد حال فإن السلطان المذكور سابًقا يةعلى أ
سياسته العدل واونصاف بين أفراد رعيته من مسلمين وذميين، واستجاب  يالكنيسة( اتبع ف

 م،1318عمارة كنيسة القديسة بربارة وتجديدها سنة بابليون من  يلطلب المسيحيين ف
يوضح سياسته تجاه أهل الذمة امتثااًل ألوامر الدين الحنيف، خاصة أن الدولة  لاألمر الذ

الحياة، وأيًضا حفاًظا على عالقة سالطين المماليك مع القوى  يكافة نواح يف أفادت منهم
 .(62) سالميةأوصت بحسن معاملة رعاياها داخل الدولة او يالخارجية المسيحية الت

ولكن ما حدث من أعمال شغب واضطراب اندلعت داخل أنحاء دولته سنة 
تحدد وضع أهل الذمة  يلت، هو ما اضطره إلى إصدار بعض القرارات ا(63)م1321

                                                           
 

(59)
Symon Semeonis,Le Voyage, p.989. 

(60)
Simon Fitzsimons,Itineraries, p.33. 

p. 465-6. 
(61)

 Felix Fabri, Le Voyage, 
 .149-148عبد الخالق التميمى، أهل الذمة ومؤسساتهم،  ( 62)
، إذ قام العامة بنهب وهدم عدد من هو721/م1321وقعت فتنة بين المسلمين وأهل الذمة سنة  (63)

واألديرة في حركة منظمة داخل القاهرة وخارجها في حركة منظمة، فأمر السلطان بحمايتها وقرر  الكنائس
الذهاب بنفسه للقاهرة وبابليون للدفاع عنها، ولكن رد المسيحيون على ذلك بإشعال الحرائق في القاهرة لمدة 

ي هذه الحرائق واعترفوا شهر األمر الذل أصاب الناس بالرعب والزموا منازلهم، وتم القبض على مرتكب
بفعلتهم، وعندما جاء البطريرك لمقابلة السلطان الناصر محمد  فوضه بعقابهم؛ فأمر السلطان بمعاقبتهم، 
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لى اغالق بعض الكنائس أحياًنا ومنها كنيسة أبي سرجة، وتلزمهم ببعض  اوجراءات، وا 
 .(64) وذلك تفادًيا لتفاقم االضطرابات الداخلية

ولكن يجب مالحظة أن هذه القرارات كانت وقتية وهدفت إلى امتصا  غضب 
فهو سلطان المسلمين وحامى الدين،  -فورتهم واستقرار األوضاع  يالعامة، ولحين تالش

وبقاء سالمة  يوال سيما أن الغالبية العظمى من دولته مسلمين ولهم التأثير األقوى ف
د ذلك، بدليل ما عيد فتحها بعأا غلقت الكنائس فترة قصيرة ثم أا السلطنة المملوكية، وبذلك 

الذين زاروا كنائس حصن  ي،ون سوخم وجوتشفيزسيمونيس ولودولف فذكره سيمونيس و 
من قبل السلطان الناصر  أبي سرجةفترة الحقة  وذكروا إعادة فتح كنيسة  يبابليون ف

سنة  يذكر جوتش التي ة، وأيًضا كنيسة القديسة بربار محمد مرة أخرى، والقيام بزيارتها
 .(65)الحصن يس فوغيرها من كنائ ينها كانت تقوم بوظيفتها الدينية كاملة هأ م1384

 :اإلسالم يرغامهم على الدخول فا  القول بتعذيب أهل الذمة و  -القضية الرابعة
حديثهم عن حصن بابليون  يتطرق إليها الرحالة ف يمن الجوانب التاريخية الت

كانوا يقومون بتعذيب المسيحيين وكنائسه وما يرتبط به من مسيحيين، القول بأن المسلمين 
اوسالم، فيذكر سيمونيس ضمن حديثه عن فترة الفوضى  يالدخول فرغامهم على ا  و 

أحد المسيحيين المصريين زاعًما بأن  (66)محمد، قصة تجريسعهد الناصر  يالداخلية ف
كانت  هسالم، ويذكر أن طريقه تجريسعن دينه واعتناق او ينه رفض التخلأسبب ذلك هو 

                                                                                                                                                            

مما شجع العامة ضدهم مرة أخرى واتسع نطاق الفوضى وعادت الحرائق مرة أخرى، ومن هنا توقف 
تخذ إجراءات صارمة ضدهم، ومنها إغالق الناصر عن سياسة التوازن في المعاملة تجاه أهل الذمة وا

 .1076-1066، 1062،  4الكنائس عقاًبا لهم. لمزيد من التفاصيل: المقريزل، المواعظ واالعتبار، ج
 150-148 عبد الخالق التميمي، أهل الذمة،   (64)

 
(65)

 Simon Fitzsimons, Itinerary, P.34-35; Giorgio Gucci,Visit to The Places, p.101-102.  

 .323لودولف فون سوخم، وصف األراضي المقدسة،    
التجريس: كان من ضمن العقوبات التي كانت تطبق على المسلمين وغيرهم، بصرف النظر عن  (66)

دياناتهم، حيث كان ياطاف بالشخ  على حمار أو ثور، ويضرب الجرس على رأسه، وتنادى عليه 
الناس حوله كنوع من المذلة واالمتهان، وأحياًنا يازف باألغاني ويوضع في عنقه ماشة  المشاعلية ليجتمع

أو هون، وفي نهاية المطاف ياضرب وسط الناس بالسياط عقاًبا له على ذنبه. انظر: سعيد عاشور، 
  .165-162؛ عالء طه رزق، السجون والعقوبات في مصر،  110المجتمع المصرل،  
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لك كان يمدح المسيح ثناء ذأنه أالشوارع، و  يف به فاعبارة عن حمله على جمل والطو 
ذلك تم إسقاطه وسحبه من  سالم )محمد صلى اهلل عليه وسلم(، وبسببويذم رسول او

 .(67)على الجمل وطعنه حتى الموت
ألنه توجد الكثير من الشواهد  ؛وهذه القصة ال يمكن التسليم بمضمونها كاماًل 

سالم؛ وذلك ألن من حاالت اورغام على اعتناق او حالة يةتنفى حدوث أ يالتاريخية الت
ال يوجد فيه شبهة القهر، ولكن ما  لسالم نفسه أمر اختيار سالم وفًقا لإلاو يأمر الدخول ف

 يةيمكن قوله وعدم نفيه وجود بعض حاالت التعصب الذميم لدى بعض األفراد المنتمين أل
كتابات  يالحوادث الواردة ف ههذ إلى حدوث مثل لديانة، وأن هذا التعصب هو ما يؤد

 بعض الرحالة.
بعض األحيان كان يتخلى المسيحيون عن  ي، أنه فمسألة اعتناق اوسالم يف وأرى

ذ إنصاًفا ومياًل للحقيقة، إكان أكثر  لذكره فيستزيموس، والذ دينهم لظروف معينة، وهو ما
نما يذكر أن ا  تناق اوسالم، و عن دينهم واع يجبار المماليك للقبط على التخلإيذكر أنه لم 

هل الذمة فرضتها الدولة على أ يبعضهم قد تخلى عن دينه بسبب اوجراءات الصارمة الت
هو األقرب إلى  لنكروا المسيح من الناحية الشكلية، وهذا الرأأخالل فترة االضطرابات ف

 .(68)الصواب
لالحتفال بدخول  م موكًبا1512سنة  زار مصر لالذ كذلك يورد الرحالة  جان ثينو

تم اصطحابه  بواسطة الحشد المحتفل به للمسجد وشهار  لسالم، الذأحد المسيحيين او
إجبار لكان ة يدل على أنه دخله بمحض إراداته، فلو كان هناك شبه لاألمر الذإسالمه، 

 . (69)ذكر ثينو ذلك
للشفاء  وزيارتهم كنيسة أبي سرجة  ي ن ماء البئر فياستخدام المسلم-القضية الخامسة
 :للكنائس واألديرة

ه مباركة وتشفى الكثير هكنيسة أبي سرجة أن ميا يذكر فابرل عن البئر الموجود ف
من األمراض، وأن المسيحيين والمسلمين، على حد سواء، يأخذون منه الماء للعالج 

                                                           
(67)Symon Semeonis, Le Voyage, p.989. 

 
(68)

Simon Fitzsimons,Itineraries, p.33. 

 
(69)

 Jean Thenaud, Le Voyage, p.30. 
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 ية فوال يجد المسلمون غضاض (،7)لوحةويغطسون فيه أطفالهم المرضى للشفاء والطهارة،
ن إ.ويؤكد سيمونيس ذلك بقوله: (70)كون المسيحيين يعمدون فيه أبناءهم بمعمودية المسيح

. وذكر أحد الرحالة ذهاب (71)هذا البئر يالعديد من األمراض شفيت بواسطة االستحمام ف
. فهل شارك المسلمون (72)المسلمين أيًضا يوم األحد للكنائس واألديرة للصالة والتضرع

عيادهم، وهل ذكرت المصادر أاالحتفال ب يزيارة الكنائس واألديرة وف ييحيين ففعاًل المس
 ؟األمر هذا اوسالمية

زيارة ي ليس من المستبعد حدوث مثل هذا األمر من مشاركة المسلمين للمسيحيين ف
كتابات المؤرخين تؤكد على ذلك وان لم ترتبط بهذا  يالكنائس واألديرة؛ إذ توجد شواهد ف

المطرية حيث كان  يخرى، ومن ذلك بئر البلسم فأذاته، إال أنها ترتبط بأماكن ئر الب
 .(73)عيد الزيتون إلى هذا البئر ويغتسلون فيه يالمسلمون يصحبون إخوانهم المسيحيين ف

 لمصر قرب حلوان كان أحد المتنزهات الذ ي"دير طمويه ف :لويذكر المقريز 
خر يذهب إليه خوكان هناك دير  ،(74)ه"يحر  أهل مصر على زيارته واالستمتاع ب

ذلك، حتى صار يجتمع عند ذلك الدير  يكل عام للتبرك فقلدهم المسلمون ف المسيحيون
 .(75)المسيحيينالموسم المحدد لزيارته عدد كبير من المسلمين و  يف

عيادهم وهذه كانت حالة عامة أاالحتفال ب ين فيكذلك شارك المسلمون المسيحي
وليست فردية؛ ومن أمثلة ذلك عيد الشهيد والنيروز وخميس العهد وسبت النور وعيد 

االستعداد ومظاهر االحتفال يشاركون المسيحيين  يرها من أعياد، حيث كانواالميالد وغ
 .(76)وتبادل الهدايا معهم حسب طقس كل عيد

                                                           
 

(70)
 Felix Fabri, Le Voyage, p. 465. 

 
(71)

 Symon Semeonis, Le Voyage, p.989. 

 
(72)

 Symon Semeonis,Voyage, p.989. 
؛ سعيد 720-719  ،1المقريزى، المواعظ واالعتبار، ج ؛59 -46،  2ابن الحاج، المدخل، ج (73)

 .225عاشور، المجتمع المصرل،  
 .1037-1036  ، 4المقريزل، المواعظ واالعتبار، ج (74) 
 .226سعيد عاشور، المجتمع المصرل،  ( 75)
عبد  ؛720-719،  1،جالمواعظ واالعتبار، ل؛ المقريز 53 -48،  2ابن الحاج، المدخل، ج( 76)

 .203-201لق، أهل الذمة،  الخا



  21دراسات في آثار الوطن العربي                           

639 

الفقهاء  ن يختلف النظر إليها من قبلويجب التنبه إلى  أن هذه المشاركة كا
ا نجد بعضهم يوجه االنتقادات إلى هذه السلوكيات ويحكم حيانً أوالمؤرخين  المسلمين، ف

يدل على  يبعدم شرعيتها الدينية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن هذا النقد الفقه
لمسلمين الذين لم يعيشوا شيوع األمر وانتشاره بين المصريين، و التقارب بين أهل الذمة وا

بمعزل، فكل طائفة كانت تشارك األخرى وتتعايش معها أحزانها وأفراحها وسائر 
 المناسبات، وكافة األحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

بعادها ألمقدسة من قبل سالطين المماليك و الحفاظ على الرفات ا -القضية السادسة
 :التاريخية

حر  الرحالة على التنويه بها والكتابة عنها، ذلك األمر المتعلق  يمن األمور الت
ء المتبقية من ابالرفات المقدسة وحفاظ السالطين عليها وداللة ذلك، والرفات هي األجز 

أجساد القديسين المحفوظة داخل الكنائس، سواء كانت أعضاء سليمة أو مجرد بقايا، ألنها 
بعض الطقوس  يلهذه الرفات، واستخدامها ف توجد قداسة يضوء المعتقد المسيح يف

 .(77)المسيحية الهادفة إلى التبرك أو تحقيق األمنيات
كتابات الرحالة ما ذكره لودولف فون  يالمرتبطة بتلك الرفات ف ومن أهم الصور

بقوله عن رفات القديسة بربارة،  م،1336زار كنائس حصن بابليون سنة  لسوخم، الذ
شادته بحفاظ  ، (78)جزء من أعضاء جسدها المقدس لالسلطان عليها وأنه لم يقبل بأخذ أوا 

لدرجة أن المرء يعتقد أن القديسة  اجيدً  احفظً  امحفوظً كان ويشير غستل أيًضا  أن جسدها 
 .(79)استشهدت منذ وقت قريب

السلطان كان  يومن هذا الوصف يمكن استنتاج أن السلطة المملوكية ممثلة ف
المرتبطة بأمور العقيدة المسيحية، ويمكن تفسير ذلك  اوامرهأصدر تو  أحياًناتدخل ت

                                                           
حر  الحجاج والرهبان منذ بداية الحج والرحلة لألراضي المقدسة على زيارة أماكن القديسين والتبرك ( 77)

بها، ثم تطور األمر بعد ذلك إلى امتالك هذه الرفات لمساعدتهم في حربهم الروحية، وكذلك للشفاء من 
الك هذه الرفات كوسيلة لجذب الحجاج ولكسب مزيد من األمراض، ومن ثم سعى رهبان األديرة إلى امت

 .410-406الثروة والشهرة لديرهم. إيفلين هوايت، تاريخ األديرة القبطية،  
 .323لودولف فون سوخم، وصف األراضي المقدسة،   (78)

 
(79)

Joos von Ghistele, Le Voyage, p.50. 
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دولته أو من يأتون من  يمشاعر المسيحيين ف ةمراعا -أولها رجاعه إلى عدة أمور:ا  و 
بأهمية الحفاظ على  يسالميمان اواو -االخارج لزيارة هذه المقدسات المسيحية، وثانيه

الخوف من تعرض  -احرمه الموتى وحفظ أجسادهم خاصة من لهم منزلة دينية، وثالثه
ومن  .(80)كان شائع الحدوث من قبل الحجاج األوربيين لهذه الرفات للسرقة، األمر الذ

احتراًما لرعاياهم وتجنًبا  يهنا حر  سالطين المماليك على الحفاظ على التراث المسيح
 يذا انتشر االستيالء على هذه الرفات التإدولتهم  يأو اضطرابات ف كالتمش ةأي لحدوث

كان البد من اتخاذ إجراءات احترازية حتى ال  يا بالنسبة للمسيحيين، وبالتالمثلت أمًرا حيويً 
أوقات  يسرقات، ويتم الحفاظ على الكنائس ومحتوياتها وبصفة خاصة ف أيةتحدث 

كنيسة بربارة فقط  يف مر الحفاظ على الرفات المقدسةأيقتصر الفوضى والخطر، كذلك لم 
نو   .(81)الرحالة الكنائس وهذا ما ذكره ما شمل جميعا 

 :النتائجالخاتمة و 
 يمكن الخروج من هذه الدراسة بالعديد من النتائج، وأبرزها ما يأتي:  
  وكانت محطة مهمة زارها الرحالة نظًرا  ،مثلت منطقة حصن بابليون أهمية كبيرة -أواًل

 همية الكبيرة في العقيدة المسيحية.وائها على عدد من الكنائس ذات األالحت
 احتوت كتابات الرحالة على بعض المعلومات غير الصحيحة، وربما كان يرجع  -ثانًيا

م ذلك أحياًنا إلى سوء تفسيرهم لبعض ما شاهدوه من أمور، أو أحياًنا إلى اختالفه
 العقائدل.

 اختلف حجم المعلومات والوصف بين الرحالة؛ حسب طبائعهم والهدف من -ثالثًا
زيارتهم فالحجاج ورجال الدين اتسم وصفهم بالتفصيل، بينما كان وصف السفراء 
الدبلوماسيين الذين جاءوا في مهمة محددة، فجاء حديثهم عن الكنائس مقتضب مثل ثينو 

                                                           
كاترين، وكيف كان حافظ غرفة المقدسات بالدير ذكر فابرل عندما كان في دير القديسة سانت  (80)

يراقبهم بشدة حتى ال يقوم أل منهم بأخذ أل جزء من رفات القديسة، وهو األمر الذل ذكر فابرل حدوثه 
من قبل مرات عديدة، بل وحدث أيًضا أن اخذ أحد الحجاج المصاحبين له قطعة من تابوت القديسة 

 هذا الشخ  على إرجاعها.كاترين وعندما تم اكتشاف أمره أجبر 
Felix Fabri, LeVoyge, p. 861, 865. 

 
(81)

 Symon Semeonis, Le Voyage, p.990; Niccolo of  Poggibonsi, A Voyage, p.95-96.           

 .84ليوناردو فريسكو بالدل، رحالت إلى األراضي المقدسة،  
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-1489عشر) يلويس الثان يسفارة دبلوماسية للملك الفرنس يجاء ف لالذ يالفرنس
تناول كنائس  حصن عالقته مع المماليك الجراكسة، و م(، لتوثيق 921-900م/1515

هراطقة  -من وجهة نظره -بابليون في سطرين، ويبدو أن ذلك كان بسبب أن أقباط مصر
على المذهب بالمسيحية وخارجين عن تعاليم المسيحية الصحيحة ألنهم يدينون 

بالمسيحية على المذهب  وبيبينما يدين الغرب األور  -يرثوذكساأل -يالمونوفيزت
رئيس ألحد األديرة ن ثينو كان أبما كان وراء هذا التعصب األعمى ، ور يالكاثوليك

 .(82) فرنسا يالكاثوليكية ف
 بدليل أن وصف الكنائس  ؛حافظ سالطين المماليك على كنائس حصن بابليون -رابًعا

، فقد ظلت موجودة ولم تهدم أو ظل ثابًتا حتى القرن السادس عشر منذ القرن الثالث عشر
 تتغير معالمها وهو ما ذكره الرحالة طيلة هذه الفترة.

 السابق، هناك جانب هام ال يغيب عنا وهو  يوالدين يبجانب الرابط التاريخ -خامًسا
العصور الوسطى، يصفوا ما يشاهدونه  وء الرحالة سائح، حيث كان هؤاليالجانب السياح

أو ينقل إليهم، فيقرأه غيرهم فتكون  خير دعاية لجذب الرحالة األجانب إلى مصر ومعالمها 
 يشار الرحالة إيمانويل بيلوتأرحلتهم، فقد  يوكانت هذه الكتابات ترشدهم ف األثرية،

Emmanuel Piloit رحلته وبصفة  يف يوف بوجيبونسألو و نه قرأ الكثير مما دونه نيقأ
رشد تمد الم هن كتابات الرحالة هذإعالوة على ذلك ف (83)خاصة عن مصر وأراضيها

ة وتصف الكنائس وما بها من صور فترات زمنية معين يالحديث بمعلومات عن اآلثار ف
ي، أسباب الجذب السياح من تعد يالتهي و  ،يقونات وزخارف رائعة تعد بصورة كبيرةأو 
 لذهاب إلى هذه األماكن ومشاهدة هذه اآلثار،في االرغبة إلى  عنها تدفع من يقرأ أو يسمعو 

هذه الكتابات أيًضا روح من المتعة والحيوية يخفف من حدة المادة األثرية  يوتضف
 والتاريخية.

 
                                                           

، 276-248عيني الرحالة الفرنسي جان ثونو،  فايز نجيب اسكندر، زمن المماليك الجراكسة في  (82)
 262. 

 
(83) 

Emmanul Piloti,Trait, p.170.  

 .10-9، مصر في كتابات الرحالة،  ياسر عبد الوهاب
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 المصادر العربية والمعربة: -ثالثًا
م(: بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق: 1523هو/930ابن إياس)محمد أحمد بن إياس الحنفي، ت -1
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 م.2000
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م(: المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط 1442هو/845المقريزل )تقي الدين أحمد بن علي المقريزل، ت -7
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 م.1992القبطية، تقديم: مختار السويفي، لبنان  اليونانية الرومانية اآلثار
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هو( دراسة تحليلية نقدية مقارنة بمصادر الرحالة األوروبيين المعاصرين"، 918م/  المحرم سنة 1512

قات م، المؤتمر الدولي الثالث: العال2011مجلة كلية اآلداب والعلوم اونسانية، جامعة قناة السويس 
 المصرية الفرنسية عبر العصور.
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 م.2008تاريخية، يناير 
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الغربية خالل فترة -هو"، المؤتمر  الدولي األلماني المصرل األول: العالقات الشرقية751-747م/ 1350
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D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9
%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&s
a=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1(14-4-2020) 
- https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%
D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9

https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
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%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&s
a=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1(14-4-2020) 
- https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D
9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9
+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D
9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-
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- https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D
9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9
+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D
9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-
hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr(14-4-2020) 
- https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D
9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9
+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D
9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-
hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr(14-4-2020) 
- https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D
9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9
+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D
9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-
hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr(14-4-2020) 
- https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D
9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9
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%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%

A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&t

-bm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l

MBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1joAhWcDm2020)          -4-(14 

https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
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 (: شكل توضيحى لمنطقة حصن بابليون2لوحة )

مرقس عزيز خليل:أهم الكنائس القبطية األثرية لمنطقة مصر القديمة   حصن بابليون والمعبد نقال عن : 
 م(.1995اليهودى، القاهرة 
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 أحد ابراج حصن بابليون (:3لوحة )

 نقال عن :
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8
5%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=

joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1-X&ved=2ahUKEwiW46u5l2020)-4-(14 

 

 أو المغارة من الداخل والتى ورد ذكرها عند الرحالة (: كنيسة ابى سرجة4لوحة )
 نقال عن :

https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8
%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%8

88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=5%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%
joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1-X&ved=2ahUKEwiW46u5l2020)-4-(14 

https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
https://www.google.com/search?q=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B5%D9%88%D8%B1&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiW46u5l-joAhWcDmMBHR8VAmUQsAR6BAgJEAE&biw=1
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 (: الساللم الموصلة للمغارة التى اختبأت بها العائلة المقدسة وورد ذكرها على لسان الرحالة5لوحة )

نقال عن: 
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9

%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+

AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%

-%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y

hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr2020)-4-(14 

 

 (: المغارة التى أختبأت بها العائلة المقدسة واجمع الرحالة على ذكرها.6لوحة )

: نقال عن
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9

%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+

%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84

-%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y

hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr2020)-4-(14 

https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
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 نقال عن: حاله(: البئر الذى شربت منه العائلة المقدسة وتبرك بماءه المسلمون كما ذكر الر 7لوحة )
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%

 8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%
2020)-4-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr(14 

 

 نقال عن: المعلقة أو كنيسة "ماريه الدرج" كما اطلق عليها الرحالة(: الكنيسة 8لوحة )
 https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%

-e=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y%D8%AC&tbm=isch&sourc
hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr2020)-4-(14 

https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
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 نقال عن: (: العمود الذى ظهرت عليه العذراء وورد ذكره عند الرحالة9لوحة )
 https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9

%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&s

uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgrhejoAhXw1-a=X&ved=2ahUKEwikx7y-(14

2020)-4 

 

نقال عن:  (: حامل األيقونات أو حجاب الهيكل بالكنيسة المعلقة كما وصفه الرحالة10لوحة )
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9=univ&sa

hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr-=X&ved=2ahUKEwikx7y-4-(14

2020) 

https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwikx7y-hejoAhXw1uAKHfprArsQ7Al6BAgJEBk&biw=1366&bih=657#imgr
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 (: صورة خارجية لكنيسة القديسة برباره11)لوحة 
 نقال عن:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%

D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A92020)-4-(14 

 

 (: الرفات المقدسة للقديسة بربارة والتى وصفها الرحالة12لوحة )
 نقال عن:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%
2020)-4-(14D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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 كنيسة القديسة برباره من الداخل(: 13لوحة )
 نقال عن:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%
D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A92020)-4-(14 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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The Babylon Front Church according to the Foreign 

travelers writtings {13-16
th

}. 

 

Naima Mohamed Ibraheem


/Lecturar 

 Abstract: 
This Paper describes the Babylon churches during the period 

of the the Sultanate of the Mameluke State. these Churches were 

Essential when the travellers visited the Sacred Land, because of  

their great importance in the Christian Religion.As Sergius Church 

where the Holy family  lived for long time.The hanging Church  that 

witnessed the vision of the virgin Marry.                                                                       

In additional the Church of saint Barbara. In Fact .the paper 

Explain How the region of Babylon  flowered in  goverment of Islam 

, where the Foreign Travellers were allowed to visit a places of 

churches with welcome and more help. The paper illustrate the 

policy of Mameluke state  of The maintenance of  the old Churches, 

and Islamic tolerance towards Copitc  heritage                                                                                                        

 Key words: 

Babylon churches- the Foreign Travellers- Sergius Church-

hangingChurch      
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