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 الدور التجاري لمييود في مصر في ضوء أوراق البردى العربي
 حساـحسفحميدة)*(خالددمحميكنس)*(

كميةالسياحةكالفنادؽجامعةمدينةالسادات
 ممخص

األكلى فيمصرخبلؿالقركفالثبلثة الضكءعمىالنشاطالتجارؼلمييكد ييدؼالبحثإلىإلقاء
لميجرةفيضكءكثائقالبردؼالعربي.كغنيعفالقكؿأفىناؾدراساتكثيرةسابقةتناكلتالييكد
في اعتمدت الدراسات ىذه غالبية أف غير اإلسبلمي، الحكـ تحت مصر في التجارؼ كدكرىـ
الييكديةكالمصادرالتاريخيةكالشكاىداألثريةككتبالرحالةمفالعرب معمكماتياعمىكثائقالجينزا

تعتبر إالأفأكراؽالبردػالعربية مختمفة، مصرعمىفتراتزمنية مفأىـكاألجانبالذيفزاركا
أىمية كتنبع شككؾ. أية يعترييا أف يحتمل ال كالتي مصداقيتيا، في المكثكؽ الكثائقية المصادر
في الذيفعاشكا تمقيالضكءعمىنماذجحيةلبعضالييكد البحثبأنيا البردياتالعربيةفيىذا

.كحتىيتسنىلنامصر،كماتكشفلناعفأنشطتيـكمعامبلتيـالتجاريةخبلؿالفترةمحلالدراسة
المنشكرة بحصركدراسةكتحميلالبردياتالعربية قمنا فقد البحثبشكلكاؼ، استكماؿجكانبىذا
بنشركثيقةجديدةتتعمقبالنشاطالتجارؼألحد قمنا التيكردبياذكرالييكدصراحةكضمنا،كما

الميبلد التاسع الثالثاليجرؼ/ فيالقرف المقيميففيمصر اآلفالييكد محفكظة البردية كىذه ؼ،
بمكتبةجامعةكامبرديجبإنجمترا.

الييكد،الدكرالتجارؼ،البردؼالعربي،مصراإلسبلمية.الكممات الدالة
 مقدمة

تؤكدلناالمصادرالتاريخيةكالدراساتالحديثةعمىأفالعدداألكبرمفييكدمصركافيعيشبمدينة
قبيلالفتحالعربي /20اإلسبلميلمصر)اإلسكندرية المصادر641ىػػػػػ تشرإلييـ لذلؾلـ ـ(،

التاريخيةالعربيةإالبعدعقدمعاىدةاإلسكندريةكالتيكافمفشركطياالسماحلمييكدباإلقامةفييا
 فقدذكرالمؤرخالمصرؼابفعبدالحكـأف2(1969دكرزة،؛2010عمي،؛1968)عبدالعميـ، .

العاصل بف المدينةعمرك عفحاؿ الخطابيخبره بف عمر كتبإلىالخميفة فتحاإلسكندرية ما
كيصفلومافييا،ككافمفضمفماذكرأفبياأربعيفألفييكدؼعمييـالجزية،كماذكرأيضا

                                                           
 جامعةمدينةالسادات.–كميةالسياحةكالفنادؽ-مدرسالتاريخكالحضارةاإلسبلمية)*(
 جامعةمدينةالسادات.–كميةالسياحةكالفنادؽ-مدرساآلثاركالعمارةاإلسبلمية)*(

انظر2 اإلسبلمي، العصر قبل الييكدؼفيمصر الكجكد عف لممزيد العريني،: الباز البيالسيد دارمصر زنطية،
 القاىرة، العربية، 1960النيضة الخربكطممى،؛ حسنى فيعمى كالييكد العرب بيف كالحضارية السياسية العبلقات

 القاىرة، العربية، كالدراسات البحكث معيد كاإلسبلمية، القديمة 1969العصكر الغار،؛ أبك مفدمحم مصر ييكد
.2004االزدىارإلىالشتات،داراليبلؿ،القاىرة،
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فيركايةأخرػأنوفيالميمةالتيدخلعمركبفالعاصفيياالمدينةرحلمنياسبعكفألفييكدؼ
.كعمىالرغـمفأفىذهاألرقاـاليمكفاالعتمادعميياإلىحدكبير،إال3(1991حكـ،)ابفعبدال

)قاسـ، سبقكذكرنا كما اإلسكندرية مصركاففيمدينة األكبرلييكد عمىأفالتجمع تؤكد أنيا
.(2001،؛رمضاف1993

ادرمايثمجالصدرعفأماعفمكقفالييكدمفالفتحالعربياإلسبلميلمصر،فمـتنقللناالمص
أن مفالظاىر إالأنو فيالنزاعيـذلؾ، أنفسيـ إقحاـ عمىعدـ منيـ حرصا محايدا مكقفا اتخذكا

العربيالركماني،كذلؾلخكفيـمفالنتائجالمترتبةعمىمساعدتيـلمركماففيحاؿتحققالنصر
حققالنصرلمركماف،ففيالحالتيفلمعرب،كفىالكقتذاتوخافكامفكقكفيـإلىجانبالعربإذات

المكقف ىذا الفاتحكف العرب قدر كقد المنتصر. جانب مف كاالضطياد لمسخط يتعرضكف سكؼ
المحايدلمييكدكقرركاالسماحليـباإلقامةفياإلسكندرية،كعاممكىـمعاممةأىلالذمةكفرضكاعمييـ

(.2001،؛رمضاف1993اسـ،ق؛2000الجزيةكغالبيةأىلمصرمفالمسيحيف)عامر،
قامةالييكدفيمصربعدالفتحالعربيكطكاؿعصرالكالة،فمـتزكدنا أماعفأعدادكأماكفتكاجدكا 
المصادربالكثيرمفالمعمكماتباستثناءماذكرهابفعبدالحكـ،إالأنومفالُمّسمـبوأفالييكدقد

358سمميفطكاؿتمؾالفترة.كابتداءمفالعصرالفاطمي)شكمكاأقميةعدديةبالنسبةلممسيحييفكالم
معمكماتعفأعدادالييكدكأماكنيـكأنشطتيـفيالـ(فيناؾالعديدمف1171–968ىػػػػػ/567–

(2001مصرزكدتنابياكثائقالجنيزاالييكديةكالتيسنشيرإلييافيمابعد)رمضاف، ؛كمفالمعمـك
إلىإقباؿعددال-مفدكفشؾ-مصرفينيايةالقرفاألكؿاليجرؼأدػتعريبالدكاكيففيأف

بأسبومفأىلالذمةمفالييكدكالمسحييفعمىتعمـالمغةالعربيةكاعتنقبعضيـالديفاإلسبلمي،
كمفثـزاداتصاليـبالفاتحيففيمدينتيالفسطاطكاإلسكندريةكغيرىامفاألماكفالتيتكاجدكافييا

اءبالريفأكالصعيدكنشأتبينيـالعديدمفالعبلقاتكالمعامبلتالتجارية،فاقتربكاكذريتيـمفسك
إلىحدغيرمسبكؽ)عامر،  ,Blau؛2000محيطالثقافةالعربيةاإلسبلميةكاندمجبعضيـفييا

1999.)
رباالستقرارـ(نعـالييكدفيمص905–868ىػػػػ/292–254كفىعصرالدكلةالطكلكنية)

كاألمف،فقدأحسفأحمدابفطكلكفكخمفائومعاممةالييكدكاألقباطكاتبعكاتجاىيـسياسةمتسامحة،

                                                           
كماحدثناإبراىيـ-:ثـكتبعمركبفالعاصبعدذلؾماذكرهابفعبدالحكـفيالركايتيفكالتاليجاءنصكقد3

إلىعمربفالخطاب:"أمابعدفإنيفتحتمدينةالأصفمافيياغيرأنيأصبتفيياأربعة-بفسعيدالبمكؼ
كدؼعمييـالجزيةكأربعمائةمميىلمممكؾ."....،كحدثناىانئبفاآللفمنيةبأربعةاآللفحماـكأربعيفألفيي

المتككلحدثنادمحمبفسعيدالياشميقاؿ:"ترحلمفاإلسكندريةفيالميمةالتيدخمياعمركبفالعاصأكفيالميمة
 .(62ص،1991الحكـ،ابفعبد)التيخافكافييادخكؿعمركسبعكفألفييكدؼ."
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فاستعممكىـفيالجيازاإلدارؼكالماليلمدكلة،كمااستخدـابفطكلكفنفسوبعضاألطباءالييكدفي
(.1993؛قاسـقصره)البمكؼ،د.ت

اإلخشيدية الدكلة 358–323)كفيعصر بالتدىكر969–935ىػػػػ/ عيدىا اتسـ كالتي ـ(
سياسة كجكد عدـ إلى أدػ مما كالكباء، القحط كمكجات الشديدة االقتصادية كاألزمات السياسي
كاضحةفيتعاملاإلخشيدييفمعرعاياىـمفالييكدكاألقباط،كمعذلؾفقدعملالييكدفيالجياز

فيالعصراإلخشيدؼ،كىكمانراهكاضحافيعيدكافكراإلخشيدؼ،حيثاإلدارؼكالماليلمدكلة
الصفقات مف العديد لو كعقد اإلخشيدؼ كافكر ثقة يحكز أف كمس بف يعقكب الييكدؼ استطاع

(.1993التجارية)قاسـ،
( عاـ 358كفى عف969ق/ تزيد لمدة حكميا في كاستمركا مصر فتح الفاطميكف استطاع ـ(
فالزماف،كيعدعصرالدكلةالفاطميةىكالعصرالذىبيألىلالذمةعامةكالييكدخاصة،القرنيفم

لـ بصكرة الحياة مناحي فيجميع كاشترككا كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية تغيرتأحكاليـ فقد
ات فقد هللا. بأمر الحاكـ الخميفة فترة باستثناء اإلسبلمي، العصر فترات طكاؿ قبل مف بعتحدث
الفاطميكفسياسةالتسامحالدينيمعاألقمياتمفأىلالذمةمفالييكدكالنصارػ،كقمدكىـالعديدمف
المناصباليامةكالرفيعةبالدكلة،األمرالذػأغرػالعديدمفالييكدإلىاليجرةلمصرطمبالمثركة

(.1993؛قاسـ1969كالسمطةكالنفكذ)حسف،
 زاالييود في ضوء وثائق الجين

( الييكدؼبالفسطاطسنة بفعزرا فيمعبد التيعثرعمييا الييكدية كثائقالجنيزا ـ(1896تعد
فيحكشمكصيرػبالبساتيفسنة) المستخرجةمفمقابرالجنيزا الجديدة ـ(1987ككثائقالجنيزا
الكثائقتعدمفأىـالمصادرالكثائقيةالتيتتحدثعفييكدمصرابتداءمفالعصرالفاطمي،فيذه

المجتمععمىكافة يخصىذا جميعما تكشفلنا الييكدفيمصر،حيثأنيا مرآةصادقةلحياة
(.كقد2017األصعدة؛السياسيةكالدينيةكالثقافيةكاالجتماعيةكاالقتصادية.....إلخ)العكشكدمحم،

لخالصة،كمنياماكتببالمغةُكتبتىذهالكثائقبطرؽكلغاتمختمفة؛فمنياماكتببالمغةالعربيةا
-عربيأكالعبرؼ-العبرية،كمنياماكتببالمغةالعربيةكلكفبالخطالعبرؼكىكمايسمىبالجدايك

(،كجلىذهالكثائقمكتكبعمىالكاغد)الكرؽ(،كلكفىناؾأيضاالقميلJudeao-Arabicعربي)
مكتكبعمىأكراؽالبردؼ) محفكظة(Blau and Hopkins, 1987منيا كثائقالجنيزا ،كمعظـ

اآلففيمكتبةجامعةكامبرديجبإنجمتراكمكتبةجامعةبرينستكفبأمريكا،كىناؾمشاريعبحثيةىائمة
قائمةعمىفيرسةكدراسةكنشرىذهالكثائقحاليا،ىذاباإلضافةإلىالعديدمفالدراساتكاألبحاث
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رئيس اعتمدتبشكل التي كالعربية الييكدؼفيمصراألجنبية المجتمع لدراسة الكثائق عمىىذه
.4خبلؿالعصرالفاطميكمابعده

الييكد كأكضحتأف فيمصر، التجارؼلمييكد الدكر عف ميما الكثائقجانبا ىذه كشفتلنا كقد
مارسكاالتجارةبحريةتامة،مثميـفيذلؾمثلالتجارالمسمميفكالمسيحييف،كماأظيرتالكثائقأف

العصرال في خصكصا شائعا أمرا كاف كالمسحييف كالمسمميف الييكد التجار بيف التجارؼ تعاكف
الفاطميكالذؼازدىرتفيوالتجارةالمصريةبشكلكبيرفيمحيطبمدافالبحرالمتكسط.كقدبينت

عاألعماؿلناكثائقالجينزاأيضاأفعدداكبيرامفالييكدفيمصرقدمارسكاالتجارةكالصيرفةكجمي
كثائق كشفتلنا كما مفالمسمميفكالمسحييف. عمىغيرىـ بلكتفكقكا جميعا، فييا الماليةكبرعكا
التجارالمستقركفأؼالذيفيقيمكففيمصر،ككاف األكؿ: عفنكعيفمفالتجارالييكد؛ الجنيزا

يتاجركففيمعظـأنكاعالبض النكعالثانيمفمعظميـيقيـفيالقاىرةكاإلسكندريةككانكا ائع؛أما
األغراضالتجارية أجل أخرػمف إلى بمد مف ينتقمكف حيثكانكا المتجكلكف، التجار فيـ التجار
في المتخصصكف كالتجار الجممة كتجار التجزئة تجار الكثائقعف ىذه لنا كشفت كما المختمفة.

كعفأىـالحرؼكالصناعاتالتيصنفكاحدمفالسمعكالتجارالذيفيتجاركففيشتىأنكاعالسمع
.كخبلصةالقكؿ،فإفأكراؽالجنيزامصدركثائقيىاـيكشفلنا5(2001امتينياالييكد)رمضاف،

تفاصيلعديدةعفحياةالييكدكتجاراتيـكمعامبلتيـمفداخلالمجتمعالييكدؼنفسو.
 الييود في البرديات العربية ودورىم التجاري 

العربيةكثيرافيدراستياكأىميتياعفمثيمتيامفالمصادرالكثائقية،كخصكصاالتختمفالبرديات
مف كغيرىا كافية كاؼكدراسة باىتماـ تحع لـ العربية البرديات أف غير الييكدية، الجنيزا كثائق

ةمعظميايحتاجإلىيدمرممةمحترف-الكثائق،فالبردياتالعربيةالغيرالمنشكرةتعدبعشراتاآللف
،كالتزاؿىذهالبردياتحبيسةالصناديقكاألدراجداخلالعديدمفمكتباتكمتاحفالعالـ،-كدقيقة

كمانشرمنيايمثلنسبةضيئمةمفمجملالبردياتالمحفكظة،ىذاباإلضافةإلىاحتياجالعديدمف
ف كقع التي األخطاء بسبب كتنقيحيا فييا النظر إعادة إلى المنشكرة مفالبرديات الناشركف ييا

(،غيرأفالدراساتالقائمةعمىكثائقالبردؼالعربي1998المستشرقيفكغيرىـمفالباحثيف)دمحم،

                                                           
جامعةكامبرديجكمكقعجامعةبرينستكفلكثائقالجنيزا:راجعمكقع4

http://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/genizah & https://geniza.princeton.edu/pgp 
5 فالدكرالتجارػلمييكدفيضكءكثائقالجينزا،لممزيدع الدراساتالتالية:ظرنا   
S. D. Goitein, A Mediterranean society: the Jewish communities of the Arab world as portrayed in the 

documents of the Cairo Geniza, Berkeley, University of California Press, 1967-1993; G. Khan, Arabic 

Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collection. Cambridge University Library 

Genizah Series 10. Cambridge: Cambridge University Press, 1993; G. Khan, An Arabic Document of 

Acknowledgement from the Cairo Genizah, Journal of Near Eastern Studies 53 (1994), pp. 117–124. 

http://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/genizah
https://geniza.princeton.edu/pgp
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تثرؼ العربي البردؼ في المكضكعية فالدراسات جديدة. كثائق نشر عف أىمية تقل ال المنشكرة
لعاـ.كبماأفجميعالدراساتالتاريخيةعمىمكضكعاتالتاريخكالتراثكالحضارةاإلسبلميةبشك

ذكرنا كالتكراةككتبالرحالةككتبالتراثالييكديةكما الييكدقائمةبشكلرئيسعمىكثائقالجنيزا
آنفاكينقصيادراسةماكردفيكثائقالبردؼالعربي،فقدكجبعميناىناتتبعذكرالييكدفيالبردؼ

كردفيومفأجلفيـحقيقةكضعالييكدضمففئاتالمجتمعالمصرؼالعربيكدراسةالسياؽالذؼ
الفاطمييف،أؼفترةماقبلكثائق األخرؼفيالفترةمابيفالفتحالعربياإلسبلميلمصركحتىقدـك

الجنيزاإفصحالتعبير.
تردصراحةبكثرةكبتتبعذكرالييكدفيالبردياتالعربيةالمنشكرةيتضحلناأفلفعكنسبةالييكدؼلـ

 )دمحم، الجنيزا بكثائق مقارنة العربية نصكصالبرديات في2000في الييكدؼ نسبة كردت فقد .)
؛ىماالبرديةالمنشكرةمفمجمكعةد/حسفرجب-حتىكقتكتابةىذاالبحث-برديتيفاثنيففقط

ةالثانيةالتيتنشرألكؿمرةكالكثيق ،(Hanafi, 2004)كالتينشرتيااألستاذةالدكتكرةعميةحنفي
الييكد إلى يشير ما البردياتالعربية في كرد كلكف كامبرديج. بجامعة البحثكالمحفكظة ىذا في
ضمنا،كذكرأسماءييكديةمثبلكػ)كيلالحماؿييكدا/ييكذا......(فيالبرديةالمحفكظةفيمكتبة

بألمانيا) جيسف ترجGrohmann, 1960)جامعة كالتي التاسع، اليجرؼ/ الثالث القرف إلى ع
(Karl Jahnالميبلدؼ،كىناؾأيضاالرسالةالتيتذكراسـييكذاكالتينشرىاالمستشرؽكارؿياف)

عمييا عثر اليجرؼكقد الثاني القرف نياية إلى كىيترجع الخاصة، الرسائل مف مجمكعة ضمف
 (Jahn, 1937)بالفيكـ أف إلى أيضا اإلشارة كتجدر نصإحدػ، في كردت قد إسرائيمي نسبة

البردياتالعربيةالمحفكظةاآلفبمجمكعةجكفرايبلندزبمكتبةجامعةمانشستربإنجمترا،كقدكردت
.(2000ىذهالنسبةمرتبطةبإسـمكسىاإلسرائيمي)دمحم،

تجاريةالتيقاـكىذهالبردياتعمىالرغـمفقمتياالعدديةإالأنياتكشفلناعفبعضالممارساتال
تمثمتتمؾالممارساتفيعمميات كقد بعضييكدمصرخبلؿالقركفالثبلثةاألكلىلميجرة، بيا
البيعكالشراءكاإليجاركالديفكغيرذلؾ،كسكؼنقكـبعرضتمؾالنماذجالحيةلمممارساتالتجارية

 كثانيًا: الكثائقالمنشكرة، فيضكء أكاًل: الييكد؛ بيا التيقاـ التيسنقـك الجديدة الكثيقة فيضكء
بنشرىافيىذاالبحث.
 أواًل: الوثائق المنشورة

ـ(كىىتتعمقببيع762-761ق/144البرديةاألكلى)المكحةاألكلى(:برديةمؤرخةبتاريخسنة)
كالنقكش الدراساتالبردية بمركز حسفرجبالمحفكظة د/ محفكظةضمفمجمكعة كالبردية بغمة،

بالمغةبجام مقاؿ في البردية ىذه بنشر حنفي عمية الدكتكرة/ األستاذة قامت كقد شمس، عيف عة
اإلنجميزيةبعنكاف:
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“Two Unpublished Paper Documents and a Papyrus” 
الكاغد عمى مكتكبتيف أخرييف كثيقتيف بنشر حنفي عمية الدكتكرة/ قامتاألستاذة المقاؿ ىذا كفي

ناىذه،جميعيـمفمجمكعةد/حسفرجب.كالكثيقتافاألخريافالتربطيماأدنىباإلضافةإلىبرديت
الكثيقة حيثيحتكؼكجو مأثكرة، كأدعية آياتقرآنية عمى يحتكياف فيما البردية، بمكضكع عبلقة
بينما أخرػ، كأدعية الصبلة في التشيد دعاء عمى يحتكؼظيرىا فيما الكرسي، آية عمى األكلى

يقةالثانيةعمىاآلياتاألكلىلسكرةالنبأ.كأىـمايخصنافيىذاالمقاؿىكالكثيقةالثالثةتحتكؼالكث
 بعنكاف: الناشرة يمثلSale of a Muleكالتيعنكنتيا المتبقيمفالبردية كالجزء بيعبغمة، أك

البرديةمؤرخةالجزءاأليسرمفالكثيقةكيحتكؼعمىستةأسطر،كمكافالعثكرعميياغيرمعمكـ،ك
ييكدية عائمة تممكيا بغمة عفبيع عبارة كمكضكعيا كأربعيفكمائة، أربعة األكؿبسنة فيسطرىا
تتككفمفالجدكاألبفكالحفيد،فالجداألكبريدعىيعقكب،كلـتخبرناالبرديةعفاسـأبيوأكجده،

 يكسفكأما ييكدؼكابنو ككنو الدينية بنسبتو احتفظتلنا فيالجانبكلكنيا اسمو ُفقد َفقد الحفيد
كقدخرج األيمفالمفقكدمفالبردية،كقدخمفىؤالءالثبلثةبغمةليـمعغبلـشخصيدعىكـر
أفأـىذهالبغمةسكؼتصمحلمبيععندماتطيب،كىذا فباعيابعشرةدنانير،كذكرتالبرديةأيضا

حاؿمرضيا،فمربماانتظركاشفائياحتىتدريعنيأنياكانتمريضةكأنولفيجدؼنفعابيعيافي
عمييـربحاكبيرا.

كقدعمقتالناشرةباقتضابعمىأىميةىذهالكثيقةفقالت:
―That Jews, Christians and Muslims maintained commercial, social and administrative 

contacts during the first centuries of Islamic rule in Egypt is clear from documentary and 

narrative sources. Our text confirms such commercial contacts, here between a Jewish 

family selling a mule and the Muslim involved in this transaction.‖ 

 

دارية“ كالمسيحيكفكالمسممكفعبلقاتتجاريةكاجتماعيةكا  الييكد أقاـ خبلؿالقركفاألكلىمفلقد
يؤكدىذه ىذا أمرجميفيالمصادرالتاريخيةكالكثائقية،كنصنا الحكـاإلسبلميفيمصر،كىذا

”العبلقاتالتجاريةبيفعائمةييكديةتبيعبغمةليـكبيفالمسمميفالمشتركيفبيذهالصفقة.
تحك السيئةإالأنيا كحالتيا الكثيقةعمىالرغـمفصغرىا ييكديةعاشتفيكىذه عفأسرة يلنا

المجتمع فئات ضمف الييكد تعايش عمى كتؤكد الميبلدؼ، الثامف اليجرؼ/ الثاني القرف منتصف
يكيةالدينيةالالمصرؼكعمىنشاطيـالتجارؼمعغيرىـمفالمسمميف،فعمىالرغـمفعدـمعرفة

يففيىذهالكثيقة،إالأنومفالمؤكدأفلمغبلـالذؼباعالبغمةكىكيةمكالهكىكيةالمشترؼ/المشتر
فقط)يعقكب الييكدؼألصحابالبغمة نسبة عمىذلؾذكر كالدليل الييكد، مف يككنكا لـ جميعيـ
كيكسفكابنو(،فمفالبديييأفىذهالنسبةالدينيةماكانتلتكجدلككافجميعأطراؼالتعاقدمف

يئةييكديةخالصة.كماتؤكدىذهالبرديةعمىمعرفةكربماالييكدأكلككانتىذهالكثيقةكتبتفيب
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اتقافىذهاألسرةالييكديةبإجيالياالثبلثةلمغةالعربيةخبلؿىذهالفترةالمبكرةمفالتاريخاإلسبلمي
فيمصر،أؼقبلمنتصفالقرفالثانياليجرؼ،فالكثيقةمكتكبةبالمغةالعربية،كالشؾأفجميع

ايعرفكفالعربية،كخصكصامععدـكجكدأؼشيءبالنصيكحيبغيرذلؾ،كقراءةاألطراؼكانك
فيحاؿكافىناؾأحد العربية كالقانكنية فيالكثائقالشرعية معتاد ىك كما ليـ، النصكترجمتو

(Blau, 1999).األطراؼاليعرؼالعربية
عفمكاتبةخاص ىىعبارة الثانية(: المكحة ( الثانية كترجعإلىنيايةالبردية بالفيـك ةعثرعمييا

الرسائل معظـ ككعادة الرسالة ألفىذه الخطكأسمكبالكتابة، عمى اعتمادا اليجرؼ، الثاني القرف
 بالسنة تؤرخ ال البردؼ عمى الخاصة مقاؿ(Younes, 2013)كالمكاتبات في منشكرة كالبردية .

أللمانيةبعنكاف:فيمقاؿبالمغةاKarl Jahn)لممستشرؽكارؿياف)
―Vom früh Islamischen Briefwesen: Studien zur islamischen Epistolographie der ersten 

drei Jahrhunderte der Hijra auf Grund der arabischen Papyri‖ 

أفالُمرِسلغيرمعركؼ، الرسالةمكجيولشخصُمّعرؼبكنيتوالباسمو،ىكأبكيزيد،كما كىذه
عفحاؿزكجابنتوييكدا/ييكذا،ربماكاف-أبييزيد-عىذهالرسالةىكإخبارالُمرَسلإليوكمكضك

ذلؾبطمبمفأبييزيدنفسو،كيخبرالمرسلأبايزيدعفحاؿييكذاىذاخبلؿالفترةالتيصحبو
لتقىكقدفيياحتىفارقوكأنوكجدهصائـمتعاىدلصبلتوكأنوماكافيحسبوعمىتمؾالحاؿمفا

أكصىبوأبايزيدكطمبمنوأفيحسفإليوفإنوأىللذلؾ،كعمىالرغـمفككنيارسالةخاصةذات
طابعخاص،إالأنيالـتخمكمفاإلشارةإلىتعاملتجارؼفينيايتيا،فقدطمبالمرسلمفأبي

طمبالمرسلمفأبييزيدأفيشترؼلوبدرىـكركدكقدبعثالدرىـمعييكذا،كفينيايةالرسالة
يزيدأفيقرأالسبلـعمىشخصيدعىأبييحيىالعدنيكأفيسألوأفيرسلإليوالغبلـألنومحتاج

 إليو.
فكانتالتذكرنسبةالييكدؼصراحة،إالأفاسـييكدا/ييكذايشيرإلىذلؾضمنا كىذهالرسالةكا 

رأػالناشر– ييكدؼخالص،غيرأفم-حسبما فيكاسـ ضمكفالرسالةيشيرإلىغيرذلؾ،،
فالصيغالمستخدمةبالرسالةابتداءمفالبسممةحتىنيايتياصيغإسبلميةخالصة،كماأفالمرسل
يمتدحييكداىذاعمىتقكاهكحسفخمقو،فيكصائـمتعاىدلصبلتو،كمايشيرإليوأيضاعمىأنو

رييكدؼ،كمفثـيككفالمرسلىكاألخرييكدؼ،زكجابنةأبييزيد،كىذايعنيأفأبايزيدىكاألخ
كامبل لعمرؼمفاإلجحاؼالشديدفيحقىؤالءاألشخاصالثبلثة،أفيعتمدالناشراعتمادا كىذا
عمىىذااالسـليشيرإلىىكيةىؤالءعمىأنيـييكد،دكفالنظرإلىسياؽالرسالةكمضمكنيا.فمف

سماءاليمكفأفتككفالمدلكؿالكحيدعمىمعرفةاليكيةالدينية،المعركؼكالُمّسمـبومنيجياأفاأل
فأنقصذلؾدليبلمفالبردياتالقميمة كعميوفقدكافمفاإلنصاؼأفنصححذلؾفيبحثناىذا،كا 

.(Levi della Vida, 1944)التيتشيرإلىالييكدكدكرىـالتجارؼ
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كانكاييكدا،فيذادليلدامغعمىشيكعاستخداـكأماإفصحكصدؽحدثالناشربأفجميعىؤالء
المغةالعربيةفيالتكاصلحتىفيمابيفالييكدكبعضيـالبعضخبلؿتمؾالفترةالمبكرةمفتاريخ

مصراإلسبلمية،كسكؼنتطرؽإلىىذهالنقطةالحقا.
األخطاءجكىريةفيكقدكقعالناشرفيالعديدمفاألخطاءالتيكجبعميناتصحيحيا،كبماأفىذه

 فيـالنص،فقدرأيناأفنعرضقراءةالناشرأكاًلثـنعرضقراءتنامنقحةمفتمؾاألخطاءثـنقـك
بالتعميقعميياإليضاحيا.

 قراءةالناشر
  بسـهللاالرحمفالرحيػـ

      بيني  ما][أّنوكحػ  ختنؾ  ييكدا  خبر  مف  يزيد  ياأبا  أخبرؾ

      راغب  لضاّلتو  متعاىد  صائـ  فرقتي  يـك  إال  صحبتي  يـك  مف  كبينؾ

      أحسبو  ييب  ما  كللّ  أشرّ  أىل  أشرّ  إليو  باعص  اّتقاء  في

      ظّنؾ  يخمف  لـ  اّلذؼ  للّ  فالحمد  لؾ  بدّ  كال  ذلؾ  عمى

      فأنا  خيرا  نفسؾ  مف  كأكعده  خيرا  بو  فاستكصي

      كاف  إف  بؾ  للاّ  أمتع  كانظر  خير  مف  يوإل  صنع  ما  كلّ  أىل

      ييكدا  مف  كخذادرىـ  كاحد  بدرىـ  منو  لنا  فأبيع  كركد  كقع

      ك..........  العدنيّ  يحيى  أبي  عمى  الّسمـ  لنا  كاقرأ

      محتج  إليو  فإّني  فعمت  بالغمـ  إلينا  تبعث  أف  رأيؾ  إف

التصحيح
  بسـهللاالرحمفالرحيػـ

      بيني  ما] ػػػػق[أّنوكحػػػػػ  ختنؾ  ييكدا  خبر  مف  يزيد  ياأبا  أخبرؾ

      لصاّلتو)لصبلتو(راغب  متعاىد  صائـ  نيفرق  يـك  إال  صحػػبني  يـك  مف  كبينؾ

      أحسبو  كنت  ما  كللاّ  أشرّأىلأشرّإليوباعصاّتقاءفي

      ظّنؾ  يخمف  لـ اّلذؼ  للّ  فالحمد  بذلؾ  كال  ذلؾ  عمى

http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/linetext.jsp?papname=Jahn_JBW_10&line=2&lineid=621
http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/linetext.jsp?papname=Jahn_JBW_10&line=3&lineid=621
http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/linetext.jsp?papname=Jahn_JBW_10&line=4&lineid=621
http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/linetext.jsp?papname=Jahn_JBW_10&line=5&lineid=621
http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/linetext.jsp?papname=Jahn_JBW_10&line=6&lineid=621
http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/linetext.jsp?papname=Jahn_JBW_10&line=7&lineid=621
http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/linetext.jsp?papname=Jahn_JBW_10&line=8&lineid=621
http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/linetext.jsp?papname=Jahn_JBW_10&line=9&lineid=621
http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/linetext.jsp?papname=Jahn_JBW_10&line=10&lineid=621
http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/linetext.jsp?papname=Jahn_JBW_10&line=2&lineid=621
http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/linetext.jsp?papname=Jahn_JBW_10&line=3&lineid=621
http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/linetext.jsp?papname=Jahn_JBW_10&line=4&lineid=621
http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/linetext.jsp?papname=Jahn_JBW_10&line=5&lineid=621
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    فأنو  خيرا  نفسؾ  مف  كأكعده  خيرا  فأستكصيبو

      كاف  إف بؾ  للاّ  تعأم  كانظر خير مف إليو  صنع ما  كل  أىل

        ييكدا  مف  كخذا>لػػػػػػػ<ػػػػػػػدرىـ  كاحد  بدرىـ  منو  لنا  فابتع  كركد  كقع

  لو  كقكؿ  العدنيّ  يحيى  أبي عمى الّسمـ لنا  كاقرأ

      محتج  إليو  فإّني  فعمت  بالغمـ  إلينا  تبعث  أف رأيت  إف

 التعميق
لـيستطعالناشرقراءةكممةحقفيالسطرالثانينظرالفقدافحرؼالقاؼفيالثقبالمكجكدفي

البردياتالعربية في تتردد ما كثيرا العبارة ىذه كلكف السطر، كالمكاتباتىذا كالرسائل عاـ بشكل
 .(Younes, 2013)الخاصةبشكلخاص

فكانتقراءةالناشركترجمتو كماأخطأالناشرفيقراءةكممتيصحبنيكفرقنيفيالسطرالثالث،كا 
تصلإلىالمعنيالمقصكد،غيرأفىذاليسمرادالكاتب،فالمقصكدصاحبنيكفارقني،غيرأنولـ

لكممتيف،كلكفىذااألمرمعتادفيلغةالبردياتالعربية.أماالخطأالكبيرفيىذايكتباأللففيا
الكممةكلكف فيرسـ أخطأ فكافالكاتبقد لضالتو،كا  كممةلصبلتوعمىأنيا السطرفيكقراءة

السياؽيدؿعميىذاالمعنى.
بكالتيالتعنيشيئافيىذاكماأخطأالناشرفيقراءةكممةكنتفيالسطرالرابع،حيثقرأىايي

السياؽ.أمابدايةالسطرفقراءتوعمىالنحكالذؼقرأهالناشرالتستقيـ،غيرأفاقتراحقراءةصحيحة
التردعمىالذىفاآلف.

كماأخطأالناشرفيقراءةكممةفإنوفيالسطرالسادسكقرأىافأناكىكمااليتماشىمعالسياؽ.
قراءةكممةفابتعفيالسطرالثامفكقرأىافأبيعكىكأيضاخطأفادحاليتماشىكماأخطأالناشرفي
معسياؽالنص.

كمالـيستطعالناشرقراءةنيايةالسطر)كقكؿلو(بسببالخرؽالمكجكدبالبردية.
يت(كماأخطأالناشرفيقراءةكممةرأيتفيالسطراألخيركقرأىارأيؾ،معالعمـأفعبارة)فإفرأ

.(Khan, 1990; Grob, 2010)صيغةمعركفةفيالرسائلالخاصة
تذكر كلكنيا الييكدؼصراحة نسبة تذكر ال أيضا فيي الييكد، إلى التيتشير الثالثة البردية أما
مجمكعةمفاألسماءالييكديةكىيإسحاؽكمكسىكشمعكفكييكدا،كىذهالبرديةمحفكظةفيمكتبة

بألمانيا جيسف التاسع(Grohmann, 1960)جامعة اليجرؼ/ الثالث القرف إلى ترجع كىى ،
الميبلدؼ،كبماأفجميعاألسماءالمذككرةفيىذهالبرديةىيأسماءييكديةكأفسياؽماحفعمف

http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/linetext.jsp?papname=Jahn_JBW_10&line=6&lineid=621
http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/linetext.jsp?papname=Jahn_JBW_10&line=7&lineid=621
http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/linetext.jsp?papname=Jahn_JBW_10&line=8&lineid=621
http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/linetext.jsp?papname=Jahn_JBW_10&line=9&lineid=621
http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/linetext.jsp?papname=Jahn_JBW_10&line=10&lineid=621
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الرسالةيشيرإلىسياؽإدارؼحككمييطمبإحضارىؤالءاألشخاصبقكؿ)التؤخرمنيـأحداإف
تطيعالقكؿبأفىؤالءجميعاىـمجمكعةمفالييكدالتيأرسلأحدالمسئكليففيشاءهللا(،فمربمانس

عفالدكر كثيرا فكانتالتخبرنا البرديةكا  بسببالجزيةأكأؼأمرآخر،كىذه ربما أشخاصيـ،
الييكدكأماكفتكاجدىـ،فالبرديةتشير التجارؼلمييكد،إالأنياتخبرناعفبعضالميفالتيامتينا
لىشمعكفالسفطيمفقريةسفط،كىيإحدػالقرػالمصريةالتيكردتبكثرة إلىييكداالحماؿكا 

.(2012عبدالمطيف،؛2000ضمفنصكصالبردياتالعربية)دمحم،
أماالبرديةالرابعةفييالبرديةالتيأشرناإليياسابقا،كىيتذكرنسبةإسرائيميكقدكردتفينص

الع البرديات إنجمتراإحدػ في مانشستر بجامعة رايبلندز جكف بمجمكعة المحفكظة ربية
(Margoliouth, 1933)كىذهالبرديةعبارةعفسجلحسابخاصبأحداألفراد،كىذاالسجلبو،

البرديةفيشكلعمكديف،العمكداألكؿبواألسماء مجمكعةمفاألسماءكالنفقات،كقدكتبتىذه
كالعمكد العربية أغمبالحساباتكالقكائـبالمغة كعادة باليكنانية الثانييقابموكىكيحتكؼعمىأرقاـ

،كىذه92المكتكبةعمىالبردؼ،كقدكردتىذهالنسبةمرتبطةباسـ)مكسىاإلسرائيمي(كيقابمورقـ
النسبةتدؿعمىنسبةصاحبةلبنيإسرائيل،كأنوأحدالييكدالمقيميففيمصر،غيرأفسياؽىذا
اسـ أماـ المكجكد كافذلؾالرقـ فمربما الكثيرعفتمؾاألسماءكاألرقاـ، فيـ الحساباليتيحلنا
الرقـ الحساب،كربماكافىذا أداهلصاحبىذا مكسىىكأجرهالذؼتحصلعميومقابلعملما

ل.درىمامقابلذلؾالعم29يشيرإلىعددالدراىـالمدفكعةإلىمكسي،أؼأنوتحصلعمى
نشكرة)المكحةالثالثة(ثانيًا:برديةجامعةكامبرديجالغيرم

 الوصف الشكمي لمبردية
111P.Cam.Michaelides B رقـالبردية:
مجمكعةميكاليدزبمكتبةجامعةكامبريدج مصدرالبردية:

Michaelides papyrus collection at Cambridge University Library 
دؼالبر مادةالكثيقة:

9×19.5العرض(:×أبعادالبردية)الطكؿ
سطرا13عدداألسطر:

اإلعجاـ:اليكجدنقطأكحركاتعمىاألحرؼ
نكعالخط:الخطالحجازؼالميف

أسمكبالكتابة:ىناؾالعديدمفالصفاتالتيتميزبياخطكاتبىذهالكثيقة،فقدميزالكاتب)يزيد
الشيفحيفكتبالسيفبدكفأسنافكمافيبسـبالسطراألكؿكسالـفيبفيزيد(بيفحرفيالسيفك

السطراألخيرفيحيفجاءتالشيفبأسنافكمافيشعيكفبالسطرالثانيكعشرةبالسطرالثالث
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كالعشرةبالسطرالخامس.كماكتبالكاتبكبلمفاأللفالمقصكرةكالياءاألخيرتيفأحياناراجعةإلى
 في كما فيىياليمف كما اليسار إلى مقصكرة الخامسأك السطر في كالتي الرابع بالسطر إلى

بالسطرالخامس،فيحيفجاءتالياءاألخيرةالمنفصمةإلىاليساركمافيالييكدؼ.كماجاءحرؼ
في كما لحرؼالراء المنفصلبدكفارتفاعالجانباأليسرمشابيا المتصلأك النكفاألخيرسكاء

السطراألكؿكمففيالسطرالثالثكبففيالسطرالرابعكالعاشركالحادؼعشركالثالثشعيكففي
عشر.كماكتبيزيدحرؼالكاؼالككفيةكمافيكتبفيالسطرالحادؼعشر.

لمخط الميبلدؼطبقا التاسع الثالثاليجرؼ/ لمقرف ترجع كلكنيا غيرمؤرخة البردية البردية: تاريخ
كطريقةالكتابة.

عمى متمرسة عريضالسفبخطيد بقمـ األسكد بالحبر المكفمكتكبة بنية بردية : كصفالبردية
الكتابةبشكلأفقيعمىألياؼالبردية،كالبرديةبياالعديدمفالخركؽلكنياالتعيققراءةالنص،كما

اصةعمىتكجدقصاصةصغيرةمفبرديةأخرػممتصقةبآخرسطريفبالبرديةكقدغطتىذهالقص
الجزءاألخيرمفاألسطرالثبلثةاألخيرةمفالبردية.كالخطالمكتكبعمىىذهالقصاصةيشبوإلى
حدكبيرخطكاتبىذهالبرديةيزيدبفيزيد،غيرأفنصالقصاصةمكتكببشكلعمكدؼعمى
)السطراألكؿ:أفيصير،كال القصاصةجاءفيسطريفمكتكبفييما سطراأللياؼ،كنصىذه

الثاني:كعميو(.
الظير:اليحتكؼعمىكتابة.

الكصفالمكضكعيلمبردية:البرديةعبارةعفإيصاؿبراءةمكتكبلشخصييكدؼيدعىشعيكف
مفشخصيدعىيزيدبفيزيد،كالمبمغالمذككرفيىذهالكثيقةىكعشرةدنانيركافيزيدبفيزيدقد

ـ،ربماعمىسبيلالديف،أكربمامقابلسمعةمادفعثمنيادفعياسمفاإلىشعيكفلسببغيرمعمك
لضمافحقو، بفيزيد إقراربالديفلصالحالدائفيزيد ذكرحقأك كثيقة ُكتبتحينيا كربما سمفا،
الذكرقاـشعيكفالييكدؼالمديفبدفعالمبمغالمذككر، لمكثيقةسالفة كحيفحافكقتالسدادطبقا

يزيدبكتابةىذهالبراءةإقرارامنوبقبضكاستيفاءالديفمفشعيكف،كقدشيدعمىكمفثـقاـيزيدبف
العزيزكحمادبفعكؼكدمحمبفسالـ،كقدكتب العزيزبفعبد الكثيقةثبلثةشيكدىـ:عبد ىذه
يزيد بف يزيد كتب حيف في بإمضائو، شيادتو كمير يده بخط شيادتو العزيز عبد األكؿ الشاىد

الشاىديفاآلخريف،كربمايرجعالسببفيذلؾلعدـقدرتيماعمىالكتابة،أكربماكافذلؾشيادتي
عائدالسببآخر.كرغـأفىذهالكثيقةىيكثيقةشرعيةقانكنية،غيرأنياجاءتمختصرةكتفتقر

الكثيقة تأريخ البنكد: ىذه كمفأىـ الرسمية، الكثائقالقانكنية مفبنكد التعريفإلىأكثرمفبند ،
القانكنية البنكد مف ذلؾ غير إلى الديف بأصل التعريف إقامتيـ، كأماكف الكثيقة بأطراؼ الكامل
القانكنية المعركفة،كىذايؤكدلناعمىأفىذهالكثيقةىيكثيقةقانكنيةغيررسمية،إالأفصفتيا
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ادؼكالتجارؼبيفشعيكفالييكدؼ.كىذهالكثيقةتظيرحجـالتعاملالم6قائمةبشيادةالشيكدالثبلثة
كيزيدبفيزيد،فمبمغعشرةدنانيرمبمغكبيرإلىحدما،كالشؾأفىذهالكثيقةتمثلحمقةكاحدةفقط
تظيرالكثيقةمعرفةشعيكفالييكدؼ فيسمسمةالتعامبلتالتجاريةبيفكلمفيزيدكشعيكف،كما

يزيدبالمغةالعربية،كىكمايؤكدعمىكاملدرايتولمغةالعربية،فقدحصلعمىإيصاؿبراءتومف
بالمغةالعربية،خصكصاأفالنصمكتملكاليكجدبومايشيرإلىأفالنصقدقرأعميوكترجـإليو

 بالعبريةأكبغيرىامفالمغات.
7نصالبردية



 بسـهللاالرحمفالػرحيـ

براءةلشعيكفالييكدؼ

مفعشرةالدنانير

عياإلىيزيدبفيزيددف

كىيالعشرةالتي

ليزيدعميوكلـيبقا

عميوإالالػ.حل)؟(

شيدعمىذلؾعبد〛ك〚

إمضاءالشاىدبشكلنجمي/(\بفعبدالعزيزككتبشيدتوبخطيده)

                                                           
6 عفالصفةالقانكنيةلمكثائقغيرالرسميةانظر:لممزيد  
P. Sijpesteijn, ―Making the Private Public: a Delivery of Palestinian Oil in Third/Ninth 

Century Egypt,‖ Studia Orientalia Electronica 2 (2014), pp. 74-91, at (n. 4), p. 84; P.Genizah, 

p. 29; G. Khan, ―An Early Arabic Legal Papyrus,‖ in L. Schiffmann (ed.), Semitic 

Papyrology in Context, A Climate of Creativity. Papers from a New York University 

Conference Marking the Retirement of Baruch A. Levine (Leiden 2003), pp. 227-237 at p. 234 

with note 15; G. Khan, An Arabic Legal Document from the Umayyad Period,‖ Journal of 

the Royal Asiatic Society 4 (1994), pp. 357-368 at pp. 365-366, 368. 
7 قكاس،كيمكفمراجعةىذهالقكاعدعمىنعتمدفينشرالبرديةعمىالقكاعدالمتبعةعالميا،كخصكصامايتعمقباأل
 مكقعقاعدةبياناتالبردؼالعربيعمىالمكقعالتالي:

http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/requisits3c.jsp 

http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/requisits3c.jsp
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كحمادبفعكؼ

ككتبيزيدبفيزيد

بامرهكمحضره

كمحػمدبفسالـ

التعميق
 : األكؿ كغيرالسطر الرسمية القانكنية الكثائق فيجل الحاؿ ىك كما منفردة البسممة جاءتفيو

.(Younes, 2013; Grob, 2010) الرسمية
السطرالثاني:جاءتفيوكممةبراءةبدكفاليمزةكعادةجميعالكثائقالمكتكبةعمىالبردؼالعربي

الصيغةالرسميةالمعتادةفيجلالكثائقكمفالمعمكـأفكممةبراءةىي حيثتختفياليمزةتماما.
ديف باستفاء عمىالبردؼالعربيالتيتفيد بصيغ8المكتكبة أخرػتبدأ كلكفىناؾكثائققانكنية .

:قبضفبلفبففبلفمففبلفبففبلفأكقبضتمففبلفأكقدقبضتمف افتتاحيةمختمفةكػ
لإليمفقبلفبلفأككصلإلىيدؼمففبلفأككصلمففبلفأككصلإليمففبلفأككص

كما.9فبلفأكدفعإليفبلفإلىغيرذلؾمفالصيغالغيررسميةالتيكردتفيالبردياتالعربية

                                                           
ئقالمنشكرةالتالية:لممزيدعفىذهالصيغةانظرالكثا  8  
CPR XXVI 37 [= PERF 757]; P.Khalili I 9; P.Khalili I 10; J. David-Weill and Cl. Cahen, 

Papyrus arabes du Louvre III, Journal of the Economic and Social History of the Orient 21 

(1978), pp.146-164, no. 24; Chrest.Khoury II 11 [= PERF 646 B]; Chrest.Khoury I 49 [= 

Chrest.Khoury II 12 and PERF 646 C]; CPR XXVI 39; P.Berl.Arab. I 4;  J. David-Weill, 

Papyrus arabes du Louvre, Journal of the Economic and Social History of the Orient 14 

(1971), pp.1-24, no. 20; P.Ryl.Arab. I X 2 [= A. Grohmann, Neue Beiträge zur arabischen 

Papyrusforschung, Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österreichen Akademie der 

Wissenschaften (1948), pp. 228-243, no. 4]; Chrest.Khoury I 40;P.Philad.Arab. 36; A. 

Grohmann, Texte zur Wirtschaftsgeschichte Ägyptens in arabischer Zeit, ArchívOrientální 

7 (1935), pp.437-472, no. 12 [= PERF 798]. 
9 لممزيدانظرالكثائقالمنشكرةالتالية:  
P.Cair.Arab.II 117-118; P.Khalili I 11; Chrest.Khoury I 50 [= PERF 782]; P.Prag.Arab. 

63; Grohmann, Einige bemerkens werte Urkunden aus der Sammlung der Papyrus 

Erzherzog Rainer an der National bibliothek zu Wien, ArchivOrientální 18 (1950), pp.80-

119, no. 17 [= PERF 992]; Grohmann, Einige bemerkens werte Urkunden, no. 6 [= 

Chrest.Khoury I 5 and PERF 1040]; CPR XXVI 42; P.World, 152 [= Chrest.Khoury II 

15]; P.Prag.Arab.64; CPR XXVI 38 [= PERF 808]. 
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)براءةلفبلف(ىيأيضاصيغةاإليصاالتالممنكحةمفتجدراإلشارةىناإلىأفالصيغةاإلفتتاحية
.10كالخراجكغيرذلؾالدكلةلدافعيالضرائبالمختمفةكالجزية

بالمحبرة يؤكدغمسالقمـ السطرأكثركثافةمفالسطرالسابقمما الحبرفيىذا السطرالرابع:
لممرةالثانيةأثناءكتابةىذهالكثيقة.ىناؾامتدادزائدعمىحرؼاأللفاألخيرفيكممةدفعيا،كما

دفعيا.ابفمكتكبةدائمابدكفاأللفتقاطعتاأللفالمقصكرةالراجعةفيحرؼالجرإلىمعألف
 بعضاالستثناءات مع العربي البردؼ في معتاد أمر كىك كالثاني األكؿ االسـ  ,Younes)بيف

2013) 
السطرالخامس:ىناؾسنةزائدةفيضميرالغائبةىي.

ؿالسطرالسابع:الكممةاألخيرةفيىذاالسطرغيركاضحةكخصكصاالحرؼالثالث.يظيرفيأك
الكممةحرفياأللفكالبلـ،أماالحرؼالثالثفيكيشبوالداؿأكالذاؿأكالراءأكالزاؼ،أماالحرؼ
الرابعفيكإماحاءأكجيـأكخاء،أماالحرؼاألخيرفيكالـ.كلؤلسفالتردعمىالذىفقراءة

صحيحةتتماشىمعسياؽالبردية.
بدالعزيزكتابةشيادتوأضاؼحرؼالكاكإلىشيد،ثـالسطرالثامف:حيفأرادالشاىداألكؿع

أدرؾأنوالشاىداألكؿفكتبعميوحرؼالشيف.عمىمكتكبةبدكفاأللفالمقصكرةىكذا)عل(كىذا
 األمرمعتادفيلغةالبردياتالعربية.

دتوبخطالسطرالتاسع:كتبالشاىدعبارة)ككتبشيادتوبخطيده(بشكلمتصلكالتالي:ككتبشي
ىذه أسفل جاء كقد شياداتالشيكد. ضمف معتادة الطريقة كىذه ألف، بدكف كجاءتشيادتو يده

.11العبارةشكلنجمييظيرإمضاءالشاىد

                                                           
10

لممزيدانظرالكثائقالمنشكرةالتالية:   
CPR XXI, 63-103; P.Steuerquittungen, 10-13; P.M. Sijpesteijn, Locating Arabic 

Papyrology: Fiscal Politics in Medieval Egypt as a Test-Case for Setting Disciplinary 

Boundaries and Standards, Bulletin of the American Society of Papyrologists 51 (2014),pp. 

217-228; W. Diem, Philologisches zu arabischen Steuerquittungen, Wiener Zeitschriftfür 

die Kunde des Morgenlandes 95 (2006), pp. 55-111; L. Reinfandt and N. Vanthieghem, les 

archives fiscales de Mīnā, fils de Demarqūra, un contribualecopte du ix
e
135tudes, in: J 

Fournet and A. Papaconstantinou (eds.), mélanges Jean Gascou 135 tude et 135 tudes 

papyrologiques, Paris 2016, pp. 351-370; B. Liebrenz, Eine frühe arabische Quittung aus 

Oberägypten, Archiv für Papyrusforschung und verwandteGebiete 56/2 (2010), pp. 294-

314. 
11 لممزيدانظرالكثائقالمنشكرةالتالية:  
P.Khalili I, pp. 109-110; P.Khurasan, p. 88; G. Khan, ―Newly Discovered Arabic 

Documents from Early Abbasid Khurasan,‖ in P.M. Sijpesteijn et al. (eds.), From al-

Andalus to Khurasan: Documents from the Medieval Muslim world (Leiden 2007), 

pp.201-215 at p. 207; P.M. Sijpesteijn, ―Seals and Papyri from Early Islamic Egypt,‖ in I. 

Regulski et al. (eds.), Proceedings of the International Workshop on “Seals and Sealing 
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السطرالعاشر:األلففيحمادقصيرةكبياامتدادلؤلسفلمشابيولحرؼالداؿالمتصمة.العيففي
عكؼمتصمةمعالنكففيابف.

الككفي.ؼعشر:الكاؼفيكتبجاءتكمافيالرسـالسطرالحاد
 الخاتمة

مفخبلؿالعرضالسابقلكثائقالبردؼالعربيالقميمةالتيكردبياذكرالييكدصراحةكضمنايتضح
لناأفالييكدالذيفعاشكافيمصرمنذالفتحالعربياإلسبلميكحتىالعصرالفاطميشكمكاطائفة

معالمصرؼ،كأنيـكانكايزاكلكفتجاراتيـكحرفيـبحريةكاممة،كماتؤكدىامةضمفطكائفالمجت
البردياتالعربيةعمىأفالتعاملالتجارؼبيفالمسمميفكالييكدكافأمراعادياخبلؿتمؾالفترة،كما
فلـتظيركثائقالبردؼالعربيأيةإشارةإلىاضطياددينيلمييكد،بلكانكاكغيرىـمفباقيطكائ
يبيعكف أيضا ريفيا كفي الكبرػ مدنيا في يعيشكف كالمسيحييف المسمميف مف المصرؼ المجتمع
الثقافة محيط في الييكد اندماج أف العربية البرديات لنا تظير كما بالسمف. كيتعاممكف كيشتركف

تخداميـ(اسArabizationالعربيةكحجـمعامبلتيـالتجاريةمعغيرىـمفالمسمميفجعل)تعريبيـ/
اإلسبلـ إلى تحكليـ تأكيد بكل يعنى ال ما كىك األقباط، عامة مف أسرع العربية لمغة

داخلIslamization)أسممتيـ/ حتى اليكمية معامبلتيـ في كاستخدمكىا العربية تعممكا كلكنيـ ،)
البردؼبالجدا عمى المكتكبة الكثائق أيضا لنا الذؼتؤكده األمر الييكدؼنفسو، عربي-يكالمجتمع

( كىكبكنز ببلك نشرىا كالتي العبرؼ( بالخط كلكف العربية كىذهBlau and Hopkins)بالمغة ،)
الخط مفخبلؿ تأريخيا يمكف أنو إال مؤرخة غير جميعيا كثيقة عشر سبعة عف البردياتعبارة

كمكافالعثكرعمىكأسمكبالكتابةإلىالقرنيفالثانيكالثالثاليجرييف/الثامفكالتاسعالميبلدييف،
،غيرأنويرجحأنياتعكدإلىمدينةاألشمكنيفبصعيدمصر.كىذهالكثائق ىذهالبردياتغيرمعمـك
كالقبطية العربية بالمغات المكتكبة المعاصرة البرديات مف غيرىا عف محتكاىا في تختمفكثيرا ال

بتجا أغمبيا يتعمق تجارية معامبلت عمى تحتكؼ فيي كبعضالمحاصيلكاليكنانية، المنسكجات رة
الزراعية،كماتشملبعضأكامرالدفعكبعضالتقارير.ككتابةىذهالكثائقبالخطالعبرؼيؤكدعمى
دليل بينيـ،كىذا المغةالعربيةلمتكاصلفيما أنياكتبتفيبيئةييكديةكاممة،كرغـذلؾاستخدمكا
                                                                                                                                                                               

Practices fromAncient Times till the Present Day: Developments in Administration and 

Magic through Cultures,” Cairo, Netherlands-Flemish Institute in Cairo (Leuven 2012), 

pp.171–182; P.M. Sijpesteijn, ―Making the Private Public: a Delivery of Palestinian Oil in 

Third/Ninth Century Egypt,‖ Studia Orientalia Electronica 2 (2014), pp.74-91 at pp. 77, 

86; G. Khan, ―The Development of Early Arabic Documentary Script,‖ in R.M. Kerr and 

T. Milo (eds.), Writings and Writing: Investigations in Islamic Text and Script in Honour 

of Dr. Januarius Justus Witkam (Cambridge 2013), pp.229-247 at pp. 232-233; G. Khan, 

―Documents arabes du debut de l’Islam, recemment de couverts dans le Khorassan,‖ in A. 

Regourd (ed.), Documents et histoire. Islam, VIIe-XVIe siècle (Geneva 2010), pp.175-196 

at pp.181-182. 
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رابعًا:مكاقعاالنترنت
http://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/genizah/1 
https://geniza.princeton.edu/pgp 
http://www.apd.gwi.uni-muenchen.de:8080/apd/requisits3c.jsp 
Abstract 

This article studies the commercial role of the Jews during the earliest three centuries after 

the Islamic conquest of Egypt. Needless to say that many studies have widely discussed 

this topic. Nevertheless, many of these studies rely mainly on Jewish literary and religious 

sources, archaeological findings and chronicles wrote either by Arabs or foreigners who 

visited Egypt over a long span of time. The value of this essay lies in its use of the vastly 

important but substantially neglected documentary sources from Egypt, i.e. the Arabic 

papyri, and in the method used to approach this material. The papyri offer a crucially 

important check on later historical records and provide us with valuable information about 

the Jews and their commercial role within the multicultural community of Egypt during the 

period of the study. The article collects and studies all published Arabic papyri that 

mention Jews explicitly or implicitly. The article also edits and studies a hitherto 

unpublished Arabic papyrus from Cambridge University Library. 

Keywords: Jews, Commercial role, Arabic papyri, Early Islamic Egypt. 
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الثانية ةمكحال
P. Vind. A.P.288 
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الثالثة: ةمكحال


P.Cam.Michaelides B 111













