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أثر العهدة العمرية في دولة المماليك البحرية(  784 -648ه  1385 - 1250/م ) من خالل كتاب الذيل التام
للدخاوي(ت 902:ه 1497/م)
د .محمد يونس فلح القصاب
جامعة الموصل /كلية العلوم االدالمية
ممخص البحث

السخاوي (ت 209:ه 7921/م) من العمماء المشيورين في مؤلفاتيم العممية المختمفة في فنونيا  ،فكان من
يعد
ّ
ضمن ما تناولنا من مصنفاتو كتابو الذيل التام عمى دول اإلسالم لمذىبي  ،فيو كتاب مكم ًل لحوادث تاريخية تناوليا العالم
الجميل الذىبي  ،أما ما يتعمق بالبحث وعنوانو فكان اليدف منو ىو معرفة ما تم تطبيقو من شروط العيدة العمرية في
دولة المماليك البحرية بعد اعالن السمطان الممموكي العمل بالعيدة العمرية وذلك من خالل تطبيقات جرت عمى أىل
الذمة في معامالتيم من قبل حكام الدولة الممموكية وادارتيا ،فالغاية من ذلك ىو معرفة وايضاح فكرة العيدة العمرية
وايضاحيا وبيان مدى فاعميتيا في ىذه المرحمة التاريخية من عيد الدولة الممموكية البحرية .
Abstract
Al-Sakhawi was one of the most famous scholars in their various scientific works in
the field of art. Among his works was the book of the full tail on the Islamic countries of
gold. It is a book that complements the historical events that took place in the golden world.
The old age in the Mamluk maritime state after the declaration of the Mamluk Sultan to

work on the conditions of age through the applications carried out by the people of the
Dhimmah in their transactions by the rulers and management of the Mamluk state, the
purpose is to know and clarify the idea of the Umayyad custody and effectiveness in this
historic period of the era State Mameluke Navy
المقدمــــــــــــــــــــة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خاتم االنبياء والمرسمين ..........وبعد
عرف عن السخاوي(ت 209:ه 7921/م) بأنو عالم جميل أشتير بعموم ومصنفات عديدة ،منيا :معرفتو بعموم

الحديث والتفسير واأل دب والتاريخ وغيرىا من العموم التي نال من خالليا شيرة عممية شاعت بين كل العمماء  ،وال يخفى
أن لمسخاوي رحالت عممية عديدة نال من خالليا عموم شتى وكان ليا األثر البالغ في تأليفو العديدة من المصنفات والتي
قاربت عمى المائتي مؤلف وكان من بينيا كتاب الذيل التام والذي تناول فيو احداث تاريخية شممت وقائع وأخبار قسمت
عمى شكل تسمسل زمني مع ذكر حوادث وتراجم قصيرة لبعض العمماء األجالء .

فالعيدة العمرية تعد من الوثائق والقوانيين الميمة التي ارتكزت عمييا دعائم حقوق وواجبات االنسان في اطار

مفيوم االمة المكون من فئات اجتماعية عديدة ،وليس ىذا ببعيد اذ وضع الرسول محمد صمى اهلل عميو وسمم الصحيفة في
المدينة المنورة والتي ضمت مكونات اجتماعية عديدة في البمد الواحد  .فقد اعطت الوثيقة صورة مشرفة بل مشرقة ارتقت
فييا مرتقاً عالياً في التعامل مع االخرين من اىل الذمة  ،فالبنود وضحت الرحمة والتسامح وحب التعامل مع غير
المسممين  ،فقد وثق الخميفة عمر بن الخطاب رضى اهلل عنو في ىذه الوثيقة الواجبات والحقوق المتعمقة في التعامل بين

أثر العهدة العمرية في دولة المماليك البحرية(  784 -648ه  1385 - 1250/م ) من خالل كتاب الذيل التام
للدخاوي(ت 902:ه 1497/م)
د .محمد يونس فلح القصاب

المسممين الفاتحين وبين اىل الذمة المستوطنين متمثمة بمبادى االسالم وعالقاتو مع بقية اصحاب الديانات االخرى .
فالوثيقة اوضحت مدى اىمية االنس جام والتفاعل ضمن مفيوم اطار االمة الواحدة القائمة عمى االمن والسالم واعطاء
الحقوق .
اما المنيج في الدراسة فقد اختير المنيج السرد االستقصائي القائم عمى جمع النصوص المتعمقة بالبحث والتحميل.

أما الغاية من اختيار الموضوع  ،فيو معرفة اإلجراءات التطبيقية لمعيدة العمرية التي أعمن عنيا الحاكم الممموكي

عمى أىل الذمة ،وىل أن الشروط العمرية قد فعمت بالصورة الصحيحة ،أم لم يكن ليا اثر في ىذه المرحمة  ،كما شمل
البحث عمى تقديم صورة موجزة عن العيدة العمرية وشروطيا ويمييا جانباً من الدولة الممموكية األولى ،أما بخصوص

نصوص أىل الذمة ( النصارى) وورودىا في كتاب الذيل التام ،فقد استقرئت بصورة دقيقة وال سيما النصوص ذات
العالقة بموضوع البحث .
نبذة عن سيرة السخاوي
أسمه ولقبه وكنيته  :وىو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان  ،ابن الزين ابي محمد

السخاوي القاىري الشافعي  ،لقب بشمس الدين وكنيتو أبو الخير وأبو عبد اهلل (.)7

والدته  :ولد بمدينة القاىرة في شير ربيع األول سنة (  137ه  7991 /م )

()9

في منطقة عمي الدرب القريبة

عمى شيخ اإلسالم البمقيني  ،في أسرة أصميا من بمدة سخا من أعمال الغربية  ،وأستقرت في القاىرة (. )3
نشأأه ا علمية أأ  :بددت نشأتددالعشمية دد شفدد ش رح دد ش بكددر ش ددعشر ددر شفاتخ ددعش بدد ش لشمأل ددرشرأددتشمي دد ذعشر سدد ش
بددعشمح ددتشميأ سدد ش()9شفبقدد شرأددت شش ددت شقصدد ر ش،شثدداشمخددذشبحلددآشميقددر عشر دد شتدد خعشميلق ددعشميصدد ياشميبددترشميحسدد عشبددعش
()7

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي  ،الجواىر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر  ،تحقيق

 :ابراىيم باجس  ،دار ابن حزم  ،ط ( 7بيروت  ، 70/7 ، ) 7222 :الضوء الالمع قبل القرن التاسع  ،دار مكتبة
الحياة  ( ،بيروت  :د .ت )  ، 9/1 ،محمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني  ،البدر الطالع بمحاسن من بعد
القرن السابع  ،دار المعرفة ( بيروت  :د .ت)  719 / 9 ،؛ خير الدين بن محمود بن محمد الزركمي  ،األعالم  ،دار

()9

اعمم لمماليين  ،ط  ( ، 71بيروت . 729 / 6 ، ) 9009 :

السخاوي  ،الجواىر والدرر  70/7 ،؛ الضوء الالمع  9/1 ،؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  ،نظم العقيان في
أعيان األعيان  ،تحقيق  :فيميب حقي  ،المكتبة العممية  ،بيروت  ( :د  .ت )719/7 ،؛ عبد الحي بن احمد بن
محمد ابن العماد الحنبمي  ،شذرات الذىب في أخبار من ذىب  ،تحقيق  :محمود األرناؤوط  ،دار ابن كثير  ،ط، 7

()3

()9

( بيروت 7216 :م ) . 191/9 ،

السخاوي  ،الجواىر والدرر  ، 70/7 ،الضوء الالمع  9/1 ،الزركمي  ،األعالم  729 /6 ،؛ عادل نوييض  ،معجم
المفسرين من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر  ،مؤسسة نوييض  ،ط ( ، 3بيروت  7211 :م ) . 191/9 ،
عيسى بن اح مد الناسخ  :أشتير بتجويد القرآن والكتابة لمن أعرف بالناسخ ونسخ بخطو خمس مائة مصحف  ،وعرف
بأنو كان مؤدب األطفال  ،فكان مؤدباً لمسخاوي وتعمم عنده القراءة في الصغر من عمره  ،توفي سنة  261ه
.ينظر  :السخاوي  ،الضوء الالمع . 710 /6 ،
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مح دددتش()7شثددداشترلشر ددداشميل

دددتش قدددرملشميحدددت شر ددد ش دددتشتددد خعشمي ل دددتشميألددد ش ح دددتشبدددعشمح دددتشمي دددر ر()9شوقاب للل

العديل للد مل للن أىل للل العمل للم وأخل للذ عل للنيم مختمل للف العمل للوم والفنل للون فقل للد درس المغل للة  ،والنحل للو والفق ل للو والعل للروض  ،والحسل للاب
واألصل ل للول  ،والتفسل ل للير  ،والمنطل ل للق  ،والميق ل ل لات  ،فكانل ل للت لتمل ل للك المواىل ل للب والممكل ل للة العمميل ل للة والمقل ل للدرة العاليل ل للة فل ل للي تمل ل للك
الفنون  ،أن أجاز لو الكثير من العمماء والشيوخ بل منح لو اإلفتاء ولم يبمغ العشرين من عمره (.)3

فكان للت بدايل للة حيات للو العمميل للة م للع أبيل للو إذ ىل للو طف للل عم ل لره ثم للان سل للنوات يل للذىب ملللع والل للده ال للى مجل للالس العممل للاء
لتمق ل للي العم ل للوم  ،إذ ي ل للذكر الس ل للخاوي عالقت ل للو بش ل لليخو اب ل للن حج ل للر العس ل للقالني (ت 119 :ه) ق ل للائالً  " :وقب ل للل ذل ل للك كم ل للو

سل للمع مل للع والل للده لل لليالشالكثيل للر مل للن الحل للديث عمل للى شل لليخو  ....ابل للن حجل للر وكل للان أول مل للا وقل للف عميل للو مل للن ذلل للك فل للي سل للنة

لي بركتل للو فل للي ىل للذا  ...حتل للى جمل للل عنل للو عمم ل لاً
ثمل للان وثالثل للين  ،وأوقل للع عمل للى قمبل للو محبتل للو  ،فل للالزم مجمسل للو وعل للادت عمل ل َ
جمل لاً وأخل للتص بل للو كثي ل ل اًر بحيل للث كل للان مل للن أكثل للر اآلخل للذين عنل للو  )9( " .....فقل للد تمقل للى ودرس عميل للو عمل للم التل للاريخ والحل للديث
والتراجم  .ش

ولم يكن ابن حجر العسقالني ىو الشيخ الوحيد الذي درس وأخذ عنو العمم  ،فقد درس عمى كثير من وشيوخ عصره
وقد بمغ عددىم أكثر من 900عالم وشيخ

()1

ولكن شيخو وامامو المفضل كان ابن حجر.

رحالته  :بدأ السخاوي رحمة جديدة في التمقي وذلك من خالل الرحمة في طمب العمم خارج مصر  ،فقد أرتحل الى

العديد من البمدان لنيل العمم ففي داخل مصر كانت لو رحمة في مدن  ،منيا :الرشيد والمنصورة  ،ودمياط  ،ثم أرتحل بعد

ذلك الى مكة المكرمة  ،وبالد الشام وبيت المقدس ومدينة نابمس واخذ من عممائيا الكثير وسمع منيم  .فكان يسمع
ويدرس ويق أر عمى عمماء تمك العواصم والمدن

()6

حتى وصف لنا الكثير ما تمقاه من العموم فقال " أجتمع لو في ىذه

الرحمة من الروايات بالسماع والقراءة ما يفوق الوصف "

()1

فكانت لرحمتو الى دمياط أن سمع منيا من بعض المسندين .

أما رحمتو الى مكة فقد أدى فريضة الحج ،وانشغل فييا بقراءة عدد من المؤلفات عمى يد عدد من العمماء في

مكة ،وكذا رحمتو الى المدينة في أثناء توجيو الى الحجرة النبوية الشريفة(.)1

()7

()9

()3
()9
()1
()6
()1
()1

البدر حسين بن احمد  :وىو صير السخاوي تعمم عنده قراءة القرآن الكريم وصمى بو صالة التراوح مع الناس  .ينظر
 :السخاوي  ،الضوء الالمع . 9/1 :
المفيد النفاع محمد بن احمد  :أحد العمماء الذين سمع عمى يديو عدد من الفضالء والطمبة وتعمم منو آداب التجويد
والقراءة  .ينظر  :السخاوي  :الضوء الالمع . 9/1 ،

السخاوي  ،الضوء الالمع 2 ،1/1 ،؛ الشوكاني  ،البدر الطالع . 719/9 ،
السخاوي  ،الضوء الالمع . 1/1 ،
الشوكاني  ،البدر الطالع .719/9 ،
الشوكاني  ،البدر الطالع 719/9،؛ نوييض  ،معجم المفسرين . 191/9 ،
السخاوي  ،الضوء الالمع . 70/1 ،

السخاوي  ،الضوء الالمع  70/1 ،؛ الشوكاني  ،البدر الطالع . 719/9 ،

أثر العهدة العمرية في دولة المماليك البحرية(  784 -648ه  1385 - 1250/م ) من خالل كتاب الذيل التام
للدخاوي(ت 902:ه 1497/م)
د .محمد يونس فلح القصاب

مصنفاته  :بدأ السخاوي في التأليف والتصنيف قبل أن يبمغ الخمسين من عمره

()7

فمو تراث حافل يدل عن مدى

نشاطو وغ ازرة مادتو وعمومو  ،فقد اقتصرنا في ذكرىا ايجا اًز؛ ألن ذلك يستغرق صفحات طوال لتثبيت مصنفاتو ولو مؤلفات
عدة ،منيا :

 .7التبر المسبوك في ذيل المموك  .وىو المؤلف في عمم التاريخ .
 .9رفع األجر عن قضاة مصر وىو في تراجم القضاة المصريين

()9

 .3الضوء الالمع في أعيان القرن التاسع  .وىو في عدة مجمدات لتراجم عمماء وقضاة ورواة وشعراء وأدباء وخمفاء
ومموك

()3

.

 .9فتح المغيث بشرح ألفية الحديث  .أيضاً في عمم الحديث

()9

 .1المقاصد الحسنة غي األحاديث المشتيرة وىو في عمم الحديث . ..
اقوال العمماء فيه  :لقد ذكره الكثير من العمماء ممن أشادوا عميو بالثناء وذلك لرفعتو ومنزلتو العممية فقد قال  :عنو

ابن العماد الحنبمي " انتيى أليو عمم الجرح والتعديل  ،حتى قيل  :لم يكن بعد الذىبي أحد سمك مسمكو "

()1

وذكر العالم

الشوكاني في كتابو البدر الطالع مادحاً أياه قائالً  .... " :فيو من األئمة األكابر  ...قال :تمميذه الشيخ جار اهلل بن فيد

المكي  ...إن شيخنا صاحب الترجمة  ...واهلل العظيم لم َأر من الحفاظ المتأخرين مثمو  ...وال أعمم اآلن من يعرف عموم
الحديث مثمو وال أكثر تصنيفاً وال أحسن  ...ولو اليد الطولى في المعرفة بأسماء الرجال وأحوال الرواة والجرح والتعديل ...

" وقال عنو أيضاً :لو لم يكن لو من المؤلفات إال كتاب الضوء الالمع لكان أعظم دليل واشارة عمى إمامتو.

()6

.

ولكن الشوكاني لم يكن موقفو اتجاه السخاوي باإليجاب فقط ،بل حكم عميو بالنقد السمبي ايضاً من خالل كتابو

الضوء الالمع الىل القرن التاسع في بعض تراجمو وذلك النو ترجم لعمماء القرن التاسع وعمماء من القرن العاشر
المعاصرين لو ،وىذا ما جعمو يحط ويوقع من منزلة اكابر العمماء في عصره

()1

يبدو ان ىذه المواقف التعدو غريبة

عمى العمماء المعاصرين فقد تنبعث من البعض صو ار من الرشقات الغير مرغوب فييا تصل الى ردود تحمل في طياتيا
كممات جارحة  ،بل االمر يصل الى حد التجريح والحسد بين العمماء .
وكما مدحو صاحب المذىب السراج العبادي قائالً وىو الذي أنعقد عمى تفرده بالحديث النبوي اإلجماع وكان لكثرة

أطالعو لفنونو بمغ ما ال يستطاع ودونت مؤلفاتو وشاع ذكرىا في شتى فنونيا وثبت بو فنونو النفيس وتقررت ولم يخالف
()7

الشوكاني  ،البدر الطالع . 19/7 ،

()3

لممزيد عن صفحات السخاوي ينظر  :الشوكاني  ،البدر الطالع  711/9 ،؛ الزركمي  ،العالم . 729/6 ،

()9

()9
()1
()6
()1

الشوكاني  ،البدر الطالع  711/9 ،؛ الزركمي  ،االعالم . 729/6 ،
الزركمي  ،األعالم . 729/6 ،
ينظر  :شذرات الذىب . 91/70 ،
ينظر  :البدر الطالع . 716/9 ،

ينظر :البدر الطالع . 711/9،
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أحد من عممائو ألمانتو بل صرح أنو المرجوع إليو بو التصحيح والتحسين والتعديل والتجريح  ،فرفع شأنو وعال سموه بمزيد
النعم واألفضال

()7

.

معاصر لو اذ حصل
اما راي العالم المشيور جالل الدين السيوطي في السخاوي فقد كان لو موقفاً سمبياً منو كونو
اً

بينو وبين السخاوي ُمنكافات سببيا ان السخاوي اتيم السيوطي بسرقة بعض مصنفاتو واخذ الكتب القديمة القيمة ونسبتيا
اليو .لكن السيوطي رد عميو باسموباً وضح موقفو وكالمو بطابعاً عممي  ،فكتب مقامة عنوانيا " الكاوي في الرد عمى
السخاوي" ،تناول فييا طروحاتو لمكانة العمماء والشيوخ والقضاة والنيل منيم والوقوع بيم

()9

وفاتــــه  :توفي في المدينة المنورة في السادس عشر من شعبان سنة 209ه 7921/

.

()3

.

العهدة العمرية

ليذا المصطمح تسميات عديدة  ،وتأتي ىذه التسميات واختالفيا من ذكرىا عند المؤرخين  ،فقد أطمق عمييا عنوان
الوثيقة العمرية

()9

والعيدة العمرية

()1

()6

والشروط العمرية

كل ىذه المصطمحات والمسميات تنسب الى سيدنا عمر بن
()1

الخطاب(ت 73:ه) رضي اهلل عنو عند عقد عيداً سمي صمحاً مع أىل إيمياء وعمى أثره دخمت ىذه المدينة في كنف
مشَّللا ش ِعش
المسممين في عيد عمر بن الخطاب  .وذكرت لفظة العيد في آيات قرآنية منيا قولو تعالى (( َ يَ َق ْت ش َك ُأ مش َر َه ُت
هَ
ُشَلش ُ َ يُّ َع ْ
َق ْبل َ
َل )) (. )1
شَّللاش َ سْ ُئ ً ش
شر ْه ُت ه ِ
شمألَ ْت َب َرشۚش َ َك َع َ
()7

عمر بن حسين  :وىو عم ر بن حسين بن حسن أبو حفص العبادي الشافعي ولد بمنية عباد من الغربية  ،وأشتير
بالحديث  ،وحفظ المنياج  ،والفية  ،النحو  ،وجمع الجوامع وكان يمتاز بالحفظ والفطنة  .ينظر  :السخاوي  ،الضوء

()9

()3
()9
()1

الالمع . 93 ،99/1 ،17/6 ،
طاىر سميمان حمودة ،جالل الدين السيوطي عصره وحياتو واثاره وجيوده في الدرس المغوي ،المكتبة االسالمية ،
ط(،7بيروت، )7212 :ص. 719

الشوكاني  :البدر الطالع  ، 716 / 9 :نوييض  ،معجم المفسرين . 191/9 ،
احمد بن ابي يعقوب بن جعفر اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي  ،دار صادر  ( ،بيروت  :د  :ت )  ،ج 791 /9
محمد بن حبان بن احمد البستي  ،الثقات  ،دائرة المعارف العثمانية  ،ط ( ، 7حيدر آباد ، 973 / 9 ، ) 7213 :

السيرة النبوية واخبار الخمفاء  ،دار الكتب الثقافية  ،ط ( ، 3بيروت  913 / 9 ، ) 7221 :؛ سميمان بن موسى

بن سالم الحميري  ،األكتفاء بما تضمنو من مغازي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم والثالثة الخمفاء  ،دار الكتب
()6

العممية  ،ط ( ، 7بيروت . 309 / 9 ، ) 9000:
محمد بن جرير بن يزيد الطبري  ،تاريخ الرسل والمموك  ،دار التراث  ،ط ( ، 9بيروت  670 / 3 ، ) 7261؛

محمد بن ابي بكر بن ايوب ابن قيم الجوزية  ،احكام أىل الذمة  ،تحقيق :يوسف بن احمد شاكر بن توفيق  ،رمادي

()1

لمنشر  ،ط ( ، 7الدمام . 7931 ، 7976 / 3 ، ) 7221 :
وىو اسم اطمق عمى مدينة بيت المقدس وىي داللة عمى بيت اهلل المسجد االقص ،لذا سميت ببيت المقدس .ينظر:
شياب الدين ابو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي ،معجم البمدان  ،دار صادر ،ط (،9بيروت )7221 :

()1

.963/7،

سورة األحزاب  ،اآلية .71 :

أثر العهدة العمرية في دولة المماليك البحرية(  784 -648ه  1385 - 1250/م ) من خالل كتاب الذيل التام
للدخاوي(ت 902:ه 1497/م)
د .محمد يونس فلح القصاب

والعيد ىو الزام الطرف المعيود اليو الحفاظ عمى بنود العيد والمواثيق  ،أي كل من دخل من غير المسممين تحت
حماية المسممين  ،فالعيد معناه الحفاظ ورعاية الحرمة والحق  ،وايضا األمان واليمين يحمف بيا الرجل عمى عيد اهلل

()7

.

تدوين العهدة العمرية

ُكتبت العيدة العمرية في سنة (  71ه  630 /م )  ،وذلك بعد ان ارسمت الجيوش اإلسالمية الى مدينة إيمياء (

بيت المقدس ) بأمر من الخميفة عمر الفاروق (رضى اهلل عنو) بعد أن ارسل إليو ابو عبيدة عامر بن الجراح (ت 71:ه)
رسالة مفادىا بأنو قد أجمع عمى فتح إيمياء

()9

فاستشار الخميفة عمر الناس حول ىذا األمر فكان الرأي من عمي بن أبي

طالب (عميو السالم) بان يتوجو ابو عبيدة الى بيت المقدس واذا أتم فتحيا فميتوجو الى قيسارية فإنيا فتح بيت المقدس
بوابة لمقيسارية  ،ىذا ما أخبرني بو رسول اهلل فكتب الخميفة عمر بن الخطاب(رضى اهلل عنو) الى ابي عبيدة (( بسم اهلل
عمي كتابك وفيو تستشيرني في أي
الرحمن الرحيم من عبد اهلل عمر بن الخطاب الى عاممو بالشام ابي عبيدة  ....قد ورد َ
ناحية تتوجو الييا وقد أشار ابن عم الرسول صمى اهلل عميو وسمم بالسير الى بيت المقدس فإن اهلل يفتجيا عمى يديك
والسالم عميك ))

()3

.

حصار دام اربعة اشير  ،لكن
توجو أبو عبيدة الى أسوار إيمياء وكانت المدينة قد تحصنت ففرض عمييا
اً

المقاومة كانت اشد من الحصار وزاد ىذا األمر صعوبة ان داىم المسممين فصل الشتاء فكانت المشقة اعظم عمى

()9
سمبي عمييم بعد فرار أبرز قيادات المقاومة وىما (
اثر
المسممين بالتأكيد ىذا األمر ذاقو أىل ايمياء فالحصار كان لو ً
ً
االرطبون والتذراق )  ،ففرض ابو عبيدة شروط الصمح وىي األسالم أو الجزية أو الحرب  ،لكن موقف البطريرك ايمياء

ومن معو أن تتميز يستمم ىذه المدينة عن بقية مدن الشام وذلك لخصوصيتيا الدينية .

وقد أرادوا أن يكون توقيع الصمح من أعمى سمطة في الدولة متمثمة بالخميفة عمر بن الخطاب (رضى اهلل عنو)،
كي يكون التوقيع عمى الصمح ال رجعة فيو ويضمن ألىل المدينة حقوقيم فابم َغ الخميفة بطمب أىل المدينة بخصوص ىذا
()7

()9

()3

ابو عبد القاسم بن سالم  ،غريب الحديث  ،تحقيق  :محمد عبد المعيد  ،مطبعة دائرة المعارف العثمانية  ،ط( ، 7
حيدر آباد . 731 / 3 ، ) 7269 :
محمد بن عمر بن واقد الواقدي  ،فتوح الشام  ،دار الكتب العممية  ،ط ب ( ، 7بيروت  991 / 7 ، ) 7221 :؛
الطبري  ،تاريخ الرسل . 601 / 3 ،

الواقدي  ،فتوح الشام  990 / 7 ،؛ ابو بكر ن عبد اهلل بن ايبك  ،كنز الدرر وجامع الغرر  ،تحقيق  :محمد السعيد
جمال الدين  ،عيسى البابي الحمبي  ( ،القاىرة  727 ، 720 / 3 ، ) 7217 :؛ ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن
كثير  ،البداية والنياية  ،تحقيق  :عبد اهلل بن عبد المحسن  ،دار اليجر لمطباعة  ،ط ( ، 7القاىرة 2 ، ) 7221 :

()9

. 616 ، 611 /
الواقدي  ،فتوح الشام  ، 991/7 ،شمس الدين ابو المظفر يوسف ابن الجوزي  ،مرآة الزمان في تواريخ األعيان ،
تحقيق :محمد بركات وآخرون  ،دار الرسالة العممية  ،ط ( ، 7دمشق .971 / 1 ، ) 9073 :
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األمر فاستجاب الخميفة بعد مشاورة كبار أىل المدينة فتوجو صوب الجابية

()7

ومكث فييا عشرين يوما جرى خالل توجيو

يخص تدوين العيدة العمرية فقيل :أنو ُكتبت
ومعالجة بعض االشكاالت التي خمفتيا فتوحات بالد الشام ومعالجتيا  .أما ما ّ
وىو في الجابية وجاء اىل إيمياء وصالحوه عمى الجزية ( )9وقيل :أنيم خرجوا من حصارىم بعد معرفتيم بصفات الفاتح
ليذه المدينة فكتب ليم كتاب األمان

()3

وبعد ما دخل الفاروق المدينة ومعو المسممون ودخل المسجد حيث الباب الذي

دخمو الرسول صمى اهلل عميو وسمم ليمة األسراء والمعراج وصمى فيو تحية المسجد

()9

.

أما ما يتعمق بنصوص العيدة العمرية وبنودىا ،فقد تعددت وتنوعت من مصدر الى آخر وسنقتصر في ىذا
الذكر عمى روايتين فقط ،وىما :رواية اليعقوبي(ت929:ه) و (الطبري370:ه)  .فقد ذكر اليعقوبي في كتابو تاريخ
اليعقوبي ((  ....أن أىل إيمياء سألوه ان يكون الخميفة المصالح ليم فأخذ عمييم العيد والمواثيق وكتب الى عمر فخرج الى

الشام  ...فنزل الجابية من ارض دمشق ثم صار الى بيت المقدس ففتحيا صمحاً وكتب ليم كتابا  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم
ىذا كتاب عمر بن الخطاب ألىل بيت المقدس أنكم آمنون عمى دمائكم وأموالكم وكنائسكم ال تسكن وال تخرب إال أن

تحدثوا حدثا عاما وأشيد شيودا ))

()1

.

أما الرواية الثانية لمطبري ،فقد نصت عمى (( صالح عمر أىل إيمياء بالجابية وكتب ليم فييا الصمح لكل كورة كتاباً

واحدا ما خال أىل إ يمياء (( بسم اهلل الرحمن الرحيم ىذا ما أعطى عبد اهلل عمر أمير المؤمنين أىل أيمياء من األمان
أعطاىم أمانا ألنفسيم وأمواليم ،ولكنائسيم وصمبانيم ،وسقيميا وبريئيا وسائر ممميا ،أنو ال تسكن كنائسيم وال تيدم  ،وال
ينتقص منيا وال من حيزىا وال صميبيم وال من شيء من أمواليم وال يكرىون عمى دينيم وال يضار احد منيم  ،وال يسكن
إيمياء أحد معيم من الييود وعمى أىل إيمياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أىل المدائن  ،وعمييم أن يخرجوا منيا الروم

والمصوص ،فمن خرج منيم فإنو أمن وعميو مثمما عمى أىل إيمياء من الجزية ،ومن أحب من أىل إيمياء أن يسير بنفسو
ومالو مع الروم ويخمي بيعيم وصمبانيم فإنيم أمنوا عمى أنفسيم وعمى بيعيم وصمبانيم حتى يبمغوا مأمنيم ،ومن أراد سار
مع الروم أو رجع الى أىمو  ،وال يؤخذ منيم شيء حتى يحين وقت حصادىم ،وعمى ىذا عيد اهلل وذمة رسولو وذمة
الخمفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عمييم من الجزية  ،وكانت كتابة العيدة سنة  71ه

()6

.

أمللا الشللروط العمريللة ،والتللي تناوليللا بعللض العممللاء فيم لا يخ للص األحك للام الخاصللة بأىللل الذمللة ،فق للد اورد ابللن

القيم(ت117:ه) ذلك النص قائالً ((  ...حين قدمت بالدنا طمبنا اليك األمان ألنفسنا وأىل ممتنا عمى أن شرطنا لك عمى
()7

الطبري  ،تاريخ الرسل  ، 601 / 3 ،ابو الحسن عمي بن ابي اكرم بن األثير  ،الكامل في التاريخ  ،تحقيق  :عمر
عبد السالم الترمذي  ،دار الكتاب العربي  ،ط ( ، 7بيروت  392 / 9 ، ) 7221 :؛ ابن ايبك  ،كنز الدرر / 3 ،

 .727 ، 720الجابية  :مدينة من مدن بالد الشام قريبة عمى مدينة الجوالن  ،وفييا خطب الخميفة عمر بن الخطاب
()9
()3
()9
()1
()6

رضى اهلل عنو  .ينظر :ياقوت الحموي  ،معجم البمدان .27/9،

الطبري  ،تاريخ الرسل  601 / 3 ،؛ ابن حبان  ،الثقات  ، 973 / 9،ابن الجوزي  ،المنتظم . 723 / 9 ،
الواقدي  ،فتوح الشام  91 / 7 ،؛ الطبري  ،تاريخ الرسل  701 / 3،؛ ابن ابيك  ،كنز الدرر . 729 ، 727 / 3 ،
الواقدي  ،فتوح الشام  ، 991 / 7 ،الطبري  ،تاريخ الرسل  ، 677 / 3 ،ابن الجوزي  ،المنتظم .723 / 9 ،
اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي . 791 / 9 ،

الطبري  ،تاريخ الرسل . 992 / 9 ،

أثر العهدة العمرية في دولة المماليك البحرية(  784 -648ه  1385 - 1250/م ) من خالل كتاب الذيل التام
للدخاوي(ت 902:ه 1497/م)
د .محمد يونس فلح القصاب

أنفسنا اال نحدث في مدينتنا كنيسة  ...وال نجلدد ملا خلرب ملن كنائسلنا  ...وال نكلتم غشلا لممسلممين وال نضلرب بنواقيسلنا اال
ضلربا خفيللا فللي جللوف كنائسللنا  ...وال نظيللر الني لران معيللم فللي أسلواق المسللممين وال نجللاورىم بالخنللازير وال بيللع الخمللور وال
نتشبو بالمسممين في لبس قمنسوة وال عمامة وال نعمين وال فرق شعر  ....ونشد الزنلانير  ...وال نركلب السلروج  ....وال نتقملد
السيوف وأن نوقر المسممين في مجالسيم  ...وال نطمع عمييم في منازليم ))

()7

.

فقد مثمت ىذه العيدة أو الوثيقة العمرية صورة واضحة نالت سمة ومكانة عالية فقد ارتقت مرتقى حفظت حقوق

اىل الذمة واعطي ليم الحرية واالمان مع اىميم وفي معامالتيم مع المسممين  .ففي الوثيقة صورة بل صفحة واضحة
المعالم تتمثل في كيفية التعامل مع من خالفيم في تعاليميم .فقد اشتمل االسالم عمى الحريات بأنواعيا ضمن ضوابط
ألتخالف الشرع فقد اعطاىم االمان عمى انفسيم واىميم وامواليم ودورىم وكنائسيم ،رغم ان كفة المسممين ىي الراجحة في
ىذا الموقف وليم الرفعة والمكانة والعمو واالنتصار عمى نقيض موقف اىل إيمياء فكانوا اىميا في موقف ضعف وانيزام.

عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنو)
التعايش
فالوثيقة عرفت االسالم بانو دين
التسامح و ُ
ُ
ّ
السممي مع غيره فقّدم الخميفةُ ُ
ُنموذجاً اخالقياً سامياً يتماشى مع ما أرادهُ أىل إيمياء وقبل ذلك ما ارادهُ المنيج القرآني والنبوي فكان االتفاق
مثاالً رائعاً وأ ُ
خالف بين أىل الذمة النصارى مع المسممين ؛ألن
واضحا وجميا لدى الطرفين فالعيدة إذا ما طبقت بنودىا فمن يكون ىناك
ٌ
روح تعاليم العيدة قد جعمت لمنصارى حقوق والتزامات ال خالف عمييا مع المسممين .
دولة المماليك البحرية
( 464 -846ه  0862 - 0521/م )

()9

ي السياسة في مصر وبالد الشام  ،ظيور بوادر قيام دولة جديدة سميت بالمماليك
شيدت أوضاع القرن السابع اليجر ّ
البحرية (  119 – 691ه 7311 -7910 /م ) وترجح أصوليم عمى الغالب من األتراك والقوقاز والقفجاق  ،واختمفت
مصادر اقتناءىم منيا عن طريق اليبات والشراء  ،واألسر في الحروب

()7

()3

.

عبد اهلل بن احمد بن قدامة المقدسي  ،المغني في فقو االمام احمد بن حنبل الشيباني  ،دار الفكر  ،ط، 7
 919 / 2 ، ) 7901 :؛ ابو عبد اهلل شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي

()9

( بيروت

 ،أحكام أىل الذمة  ،رمادي

لمنشر  ،ط ( ، 7الدمام . 7760 – 7712 / 3 ، ) 7221 /
المماليك  :أسم مفعول مشتق من الفعل ممك  ،ويقابمو في المغة العبد  .لممزيد ينظر  :عمر بن مكرم بن منظور ،
لسان العرب  ( ،بيروت  7216:م )  :مج  . 923 /70ويعود بداية تكوين المماليك في الدولة العربية اإلسالمية إلى
القرن األول اليجري  ،وذلك من خالل الفتوحات العربية اإلسالمية التي بمغت بالد ما وراء النير  .ينظر  :محي الدين

بن عبد الظاىر تشريف األيام والعصور في مسيرة الممك المنصور  ،تحقيق  :مراد كامل  ،مراجعة  :محمد عمي
()3

النجار ،ط ( ، 7القاىرة 7267 :م ) ،ص. 31
ابن عبد الظاىر  ،تشريف األيام  ،ص 31؛ احمد مختار العبادي  ،قيام دولة المماليك األولى في مصر والشام ،
مؤسسة شباب الجامعة  ( ،األسكندرية  7219 :م )  ،ص 76؛ شتور ،التاريخ األقتصادية واألجتماعي لمشرق األوسط

في العصور الوسطى  ،ترجمة  :عبد اليادي عبمة  ( ،دمشق 7211 :م )  ،ص 310؛ فيميب حتي  ،وآخرون  ،تاريخ
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وكان من السالطين الذين عمدوا إلى االعتماد عمى المماليك واإلكثار منيم  ،ىو السمطان نجم الدين أيوب ( -631
691ه 7992-7990/م)

()7

فقد أتخذ ليم مق اًر حيوياً في جزيرة الروضة (.)9

فكان الواقع من أتخاذ المماليك قوة لو  ،ىو إدراكو بتفرد بعض الفرق العسكرية من الجيش األيوبي عميو  ،فعزل

بعض األمراء  ،وتولى محميم أمراء أتراك

()3

.فأثبت المماليك األتراك مقدرتيم العسكرية أمام األحداث والظروف ؛

فالتصدي لمغزو المغولي في بالد الشام في موقعة عين جالوت

()9

()1

والغزو الصميبي في مصر

.

وكانت بوادر تمك االنتصارات بداية لظيور دولة المماليك البحرية عمى الرغم مما ساد الدولة من فرقة وانقسام ،
واضطراب سياسي في أغمب األوقات لكن اليدف من تمك النزاعات السياسية ىو الوصول إلى السمطة بيا بمغت األحداث".

الدر ( 691ه 7910 /م ) والتي كانت أول من ممك
فقد تعاقبت عمى السمطة سالطين مشيورين ومنيم شجرة ّ
()1
ثم أستولى عمى الحكم
من السالطين الترك الحكم( )6ثم تولى بعدىا عز الدين آيبك ( 691ه 7911 -7910 /م )
ابنو نور الدين عمي الذي تمقب بالممك المنصور ( 611 – 611ه 7912 -7911 /م ) وكان صغير السن قاص اًر ال

العرب المطول  ،ترجمة  :ادوارد جرجي وجبرائيل جبور  ( ،بيروت 7261 :م ) . 123 /9 :
()7

Stanly Lohe – pool,Histor /Of the Egpt in middle Ages , ( London : 1968),p 242 .
جمال الدين محمد بن سالم بن واصل  ،مفرج الكروب في أخبار النبي أيوب  ،تحقيق  :حسين محمد ربيع ،

(

القاىرة  :د .ت ) 910 ، 912 / 1 ،؛ محمد بن احمد بن إياس  ،بدائع الزىور في وقائع الدىور  ،تحقيق  :محمد
مصطفى  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب  ( ،القاىرة  7219 :م ) .373- 306 / 7 ،

()9

ابن عبد الظاىر  ،تشريف األيام  ،ص. 360

()3

عبد الرحمن بن محمد بن خمدون  ،تاريخ ابن خمدون المسمى بكتاب العبد وديوان المبتدأ والخبر أيام العرب والعجم
والبربر ومن عاصرىم من ذوي السمطان األكبر  ،دار القمم  ( ،بيروت  7219 :م ) .313 / 1 ،

()9

عين جالوت  :تقع عين جالوت بين منطقة بيسان ونابمس ودارت رحى الحرب منيا سنة ( 611ه 7960 /م) بين

المماليك بقيادة قطز  ،والمغول بقيادة كتبغا  ،وبذل المماليك جيداً عمى المغول وقاتموىم أشد قتال حتى صارت كفة
الميزان لصالح المماليك  .ينظر:عماد الدين أبي الفداء بن كثير  ،البداية والنياية  ،مكتبة الصفاء ( القاىرة  9003 :م)

 ) 712 – 711 / 73 ،؛ رشيد الدين فضل اهلل اليمذاني ،جامع التورايخ  ،دار أحياء الكتب العربية  ( ،القاىرة  :د .
ت ) . 379 ، 373 /9 ،7 ،

()1

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  ،تاريخ الخمفاء  ،تحقيق  :محمد محي الدين  ،مطبعة السعادة ،

( القاىرة  7219 :م )  ،ص. 997

()6

()1

تقي الدين أبي العباس احمد المقريزي  ،السموك لمعرفة دولة المموك  ،تحقيق  :محمد عبد القادر عطا  ،دار الكتب
العممية  ( ،بيروت  7221 :م ) . 912 /7 ،
احمد بن عمي القمقشندي ،صبح األعشى في صناعة اإلنشا ،تحقيق  :عبد القادر زكار  ،و ازرة الثقافة ،
 7217م)  921 / 3 ،؛ المقريزي  ،السموك . 969/ 7 ،

( دمشق:

أثر العهدة العمرية في دولة المماليك البحرية(  784 -648ه  1385 - 1250/م ) من خالل كتاب الذيل التام
للدخاوي(ت 902:ه 1497/م)
د .محمد يونس فلح القصاب

يدرك أمور السمطة  ،فكانت مدة حكمو غير مستقرة  ،فاستغل قطز تمك الظروف وتولى السمطة في مصر بعد خمعو
المنصور سنة ( 611ه 7912 /م ) ولقب بالممك المظفر

()7

.

ثم تولّى الحكم بعده سالطين عدة  "،كان آخرىم السمطان الصالح زين الدين حاجي بن شعبان الذي تولى الحكم

وعمره ست سنوات (  119 -113ه 7319 -7317 /م)

()9

وبانتياء حكمو تنتيي مرحمة حكم دولة المماليك البحرية .

لذا فقد حكم بالد الشام ومصر واقعاً سياسياً أمتاز بالتنافس غير السممي لموصول الى سدة الحكم  ،وىذا ما ّأدى إلى خمق

نوٍع من الفوضى واإلرباك السياسي  ،ورغم كل تمك االحداث اال ان البالد لم تتوقف في جوانب الحضارة العمرانية والحياة
ير عمى زوال دولة المماليك البحرية .
شاىدا مر ًا
السياسي الذي كان
الفكرية  .ولم تتأثر بالجانب
ً
ّ
اهل الذمة والعهدة العمرية

المالحظ من ذكر السخاوي ألحداث سنة (191ه7399/م) أن السمطان الناصر احمد عندما تو ّجو الى الكرك
السر وناظر الجيش والخيول واألنعام واستقر
ومعو طشتمر قبض عميو ،ثم بعث بو الى ايدغمش ،وكان في صحبتو كاتب ّ
في الكرك منغمسا بالميو والمعب مع بقية الناس ،وكان ذلك إشارة إلى سوء أدارتو في إدارة البالد  .وذاك أنو ارتكب أفعاال
ِ
يكتف بذلك فقد سبى حريميم ،ومكن منيم
شنيعة  ،فقد تمكن من شخصين ىما طشتمر والفخري ،فضرب أعناقيم بل لم
نصارى الكرك ففعموا بيم كل شيء قبيح وفظيع ...

()3

في حين ذكرت المصادر أن

()1
()9
توجو إلى مدينة الكرك فمما
الناصر لما صحب طشتمر والفخري معو كانا مقيدين في أثناء ّ
وصل إلييا وما ىي إال أيام حتى نكل بيما و قتميما قتمة شنعاء (.)7

()7

()9

ابن كثير  ،البداية والنياية  719 / 73 ،؛ عاشور  ،مصر والشام في عصر األيوبيين والمماليك  ،دار النيضة
العربية  ( ،القاىرة  7269 :م س)  ،ص. 13

المقريزي  ،السموك  71 ، 79 /1 ،؛ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى  ،النجوم الزاىرة في مموك
مصر والقاىرة  ،و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي  ( ،القاىرة  :د.ت )  791/77 ،؛ رزق اهلل منقريوس الصفدي  ،تاريخ
دول اإلسالم  ،مطبعة اليالل  ( ،القاىرة  7201 :م )  66/3؛ شمس الدين ابي الخير محمد السخاوي  ،الذيل التام
عمى دول االسالم لمذىبي حوادث وتراجم ( 621-442ه)،تحقيق :حسن اسماعيل مروة  ،دار ابن العماد ،ط،7

()3
()9

(بيروت، )7229:ص .372ولممزيد عن سالطين دولة المماليك البحرية  .ينظر  :المؤلفات أعاله .
ينظر  :الذيل التام  ،ص 61؛ ابن حجر العسقالني  ،الدر الكامنة . 317 ، 310 / 7 ،

طشتمر  :وىو األمير سيف الدين المعروف بحمص األخضر  ،كان من أكبر مماليك السمطان الناصر  ،وكان كثير
األحسان واأليثار وىو الذي أعاد بناء الحمامين بالزريبة في مدينة القاىرة وعرف بشجاعتو وفراستو  .لممزيد ينظر :

()1

ابن ايبك الصفدي  ،الوافي بالوفيات . 911 – 919 ، 917 / 76 ،
الفخري  :سيف الدين الساقي المعروف بالفخري من أكبر مماليك السمطان الناصر  ،كان حاد الميجة مع السمطان ،
وكان لو مكانة عند السمطان  ،رغم احتمالو لو  .لممزيد ينظر  :ابن ايبك الصفدي  ،الوافي بالوفيات ، 727 / 99

. 729 – 729
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السؤال ىنا ما الذي دفع

اياً كانت األسباب التي دفعت السمطان الى قتل االثنين معاً والطريقة التي قتميما بيا،
ٍ
يخص
مناف في اتباعو مع المسممين اال وىو السبيء ،وكذا فيما
السمطان أن يتخذ أج اًرء ال يمد الى سمطانو شيء وىو
ّ
أمر قد أعان النصارى عمى المسممين في قتميم وممارسة أبشع صور التنكيل بيم وذاك ما ال
تمكين النصارى منيم ،فيذا ٌ
سمبي واجراء غير مناسب تجاه المسممين  ،ليس
كم
ينبغي ان يفعمو سمطان مع من كانوا أعوانا لو  ،فكان ذاك التدبير ُح ٌ
ٌ
ىذا فحسب فقد رفع من شأن النصارى أن أعانيم عمى القيام باألفعال الشنيعة تجاه المسممين ،كما أنو يعد أث ار سمبيا عمى
المعاىدة العمرية التي نص عمييا عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنو ) ،وىذه األجراء يعد سياسة سمبية في فترة حكم
السمطان فمم يم تثل السمطان لتعاليم االسالم وفي كيفية تطبيق احكام التعامل مع اىل الذمة ،ولم يتخذ من العيدة العمرية
وبنودىا في ىذا الموضع بل اتبع سياسة منافية باتجاىيا رغما انو حاكما عمى المسممين.

السخاوي في حوادث سنة [ 191ه7396 /م] كان السمطان الكامل شعبان بن الناصر قد تولّى الحكم ،
ومما ذكره
ّ
لكن يمبغا اليحياوي قد أتفق مع األمراء عمى خمعو؛ وذلك بسبب اعتقال األمراء من دون ذرائع ،فعزموا عمى خمعو وتمميك
أخيو أمير حاجي ،أتفق مع نواب حمب وحماه وحمص وطرابمس فخمعوه وممكوا أخاه حاجي بن الناصر

()9

وقدم األمير

بيغ ار صاحب الحجاب بمصر الى مدينة دمشق حامالً التقميد و بصحبتو العسكر وحولو النواب  ،فاستقبميم عامة الناس
بالفرح واشعال الشموع  ،وكان أىل الذمة مشاركين بيذه المناسبة ومعيم التوراة ( الييود ) وزينت المدينة وازدادت بيجة

وفرحاً بيذا اليوم

()3

.

فيتبين لنا من خالل مشاركة أىل الذمة ( الييود ) في احتفاليم مع المسممين بيذه المناسبة وىي تنصيب السمطان
ّ
حاجي عمى الحكم ،اشارة الى أن أبناء ىذه الطائفة تشارك المسممين في مناسباتيم السياسية وربما قد تكون بأوامر من
السمطة وال سيما عند استقبال العامة لمنائب الذي يحمل التقميد بيذا األمر  ،فقد كانوا يشاركون بحمل كتابيم المقدس

ومعيم الشموع المشتعمة ابتياجا ليذا األمر  ،ربما كانت بوادر ىذه الظاىرة ىي عدم وجود مشاعر بغيضة تجاه المسممين
ليذه الميزة السياسية ؛ فاألخوة اإلنسانية أخذت طابعيا اإليجابي في ىذه الناحية  .وال يخفى عمينا ان بنود العيدة والنابعة
من االسالم قد اعطت الحرية ألىل الذمة حتى في الجانب السياسي فال بأس ان يشارك اىل الذمة في بعض الوظائف

االدارية التي تتعمق بامور البالد في نال البعض منيم وظائف واثبت مقدرتو في اختصاصو.

()7

عماد الدين اسماعيل بن عمي ابو الفداء  ،المختصر في أحياء البشر  ،المطبعة الحسينية  ،ط ( ،7القاىرة  :د  .ت )
 731 / 9 ،؛ عمر بن مظفر بن عمر بن الوردي  ،تاريخ ابن الوردي  ،دار الكتب العممية ،

( بيروت :

 919 / 76 ، ) 9000؛ ابو الفضل احمد بن عمي بن محمد بن حجر العسقالني  ،الدرر الكامنة في أعيان المائة
الثامنة  ،تحقيق  :محمد عبد المعيد  ،مجمس دائرة المعارف العثمانية  ،ط، 9

()9

()3

( حيدراباد، ) 7219:

. 310 / 7
احمد بن عمي بن عبد القادر المقريزي  ،السموك لمعرفة دول المموك  ،تحقيق  :محمد عبد القادر عطا  ،دار الكتب
العممية  ،ط ( ، 7بيروت ، ) 7221 :ج 31 / 9 9؛ الذيل التام  ،ص. 11 ، 19
اسماعيل بن عمر بن كثير ،البداية والنياية  ،تحقيق  :عمي القشيري  ،دار احياء التراث  ،ط ( ،7القاىرة )7211 :
919 ،913 / 79 ،؛ الذيل التام  ،ص  19؛ . 11

أثر العهدة العمرية في دولة المماليك البحرية(  784 -648ه  1385 - 1250/م ) من خالل كتاب الذيل التام
للدخاوي(ت 902:ه 1497/م)
د .محمد يونس فلح القصاب

يذكر السخاوي في حوادث سنة(  119ه  7313 /م )أنو حدث نزاع بين المسممين وأىل الذمة النصارى؛ وذلك
بسبب أن نصرانياً من أىل الذمة كان جده مسمماً  ،فحكم القاضي بحبسو  ،وعمى أثرىا ُعطمّت األسواق والحوانيت ووصل
()7
األمر الى السمطان وتمت محاسبة القاضي والوالي معاً  ،ومفاد ذلك الكالم أن احد القضاة أجتيد في مسألة رفعت إليو
()9

فكان ىذا األمر من قبل

والقاضية أن نصرانياً ثبت أن جده كان قد أسمم فحكم بإسالم الجد ،و ُحبس النصراني ليسمم
القاضي اجتياداً شخصياً ،فاإلسالم بعيد عن االكراه ؛ ألنو دين واضح المعالم مستقيمة تعاليموُ ولم يشيد لمنبي محمد
صمى اهلل عميو وسمم أو الخمفاء الراشدين ان اكرىوا أو استعمموا القوة في فرض الدين عمى أحد.

مقيم في بالد الشام ومطمعٌ عمى أوضاع اإلسالم والمسممين ،ومن عواقب ىذا االجتياد
وال سيما ان ىذا النصرّاني ٌ
إنبثاق حوادث بين أفراد المجتمع فثأر عمى أثرىا الوالي مع النصراني ضد القاضي
وعدم التأكد من األمر الصادر إليو ىو
ُ

وأطمق سراحو وكان موقف العامة أشد من ذلك فقد قاموا بيدم الكنيسة وحرقوا ما بيا من صمبان وتماثيل  ،وجعموا منيا

مسجداً  ،فألزام القاضي بمزوم إعادة بنائيا من حالو الخاص لكن عالم الحنفية أكمل الدين حذر من ىذا األجراء  ،بل أتخذ
حل ليذه االزمة لمخروج من سوء التدبير ،وىو عزل الوالي والقاضي معاً

()3

 .في حين نصت الوثيقة عمى عدم االضرار

بالكنائس التابعة ألىل الذمة ،وعدم ىدميا او اعادة بنائيا اذا ما تعرضت الى اليدم لكن في ىذا الموضع استوجب بناءىا
الن السبب في ازالتيا من عمرانيا ىو تكييف حكم لم يتمثل بنص شرعي او اجتياد فيو منفعة لعامة الناس .

السخاوي الشروط العمرية في شير ُجمادي اآلخرة من ىذه
أما حوادث سنة(  111ه  7319 /م ) ،فقد ذكر
ّ
السنة ومفادىا الزام أىل الذمة بيذه الشروط العمرية ومنيا (( أن ال يستخدموا شيئاً من الدواويين السمطانية واألمراء ...
وأن ال تزيد عمامة أحدىم عمى عشرة أذرع وان ال يركبوا الخيل والبغال  ....وان ال يدخموا إال بعالمة من جرس  ...وال
تدخل نساؤىم مع المسممات الحمام وليكن لين حمام يخصين وأن يكون أزار النصرانية من كتان أزرق والييودية من كتان

أصفر  ...وال يكرموا غي المجالس البتة  ...وأن يحمل حكم مواريثيم عمى الحكام الشرعية وكتب بذلك الى الممالك
اإلسالمية  ....بحضرة العامة وق ارءة الخطباء الجامع عمرو واألزىر وغيرىا ))

()9

.
(  100ه  7307 /م )

ىذا النص لم يكن جديداً في تطبيقو عمى ىذه السنة  ،فكان مطبقاً من قب ُل سنة
وال سيما في مراحل الفتن  ،فكان يفرض عمى أىل الذمة أزياء معينة فكان لمنصارى قد حدد ليم لبس العمامة الزرقاء
والييود المالبس الصفراء والعمائم الحمراء إلى جانب تحديد انواع معينة من الدواب من أجل الركوب عمييا واستعماليا(.)1

()7
()9

()3
()9
()1

ينظر  :الذيل التام ،ص 733؛ المقريزي  ،المواعظ واألعتبار . 771 / 7 ،
ينظر  :الذيل التام ،ص733؛ المقريزي ،السموك  719 /9 ،؛ زين الدين عبد الباسط الحنفي ،نيل األمل في ذيل
الدول ،تحقيق  :عمر عبد السالم ،المكتبة العصرية  ،ط ( ، 7بيروت . 911 / 7 ، ) 903 :
الذيل التام  ،ص 739؛ المقريزي  ،السموك  721 / 9 ،؛ الحنفي  ،نيل األصل . 911 / 7 ،
ابن كثير  ،البداية والنياية  ، 911 / 79 ،الذيل التام  ،ص. 731
القمقشندي  ،صبح األعشى . 939 / 79 ،
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قوي بتحويل
أثر
أيجابي عمى أصحاب اىل الذمة وعدا ذلك من األمور التي كانت ليا دافعٌ ٌ
وكانت ليذه الشروط ٌ
ٌ
أفراد من أىل الذمة الى الدين االسالمي  ،فقد اسمم منيم طائفة لم يذكر عددىم وكانوا من القادة المشيورين ومنيم  ،العمم
داود االسرائيمي كاتب الجيش

()7

والرشيد بن حباسة الكركي

()9

المستوفي  ،والعمم رزق اهلل

()3

صاحب الديوان

()9

.

فإسالم ىؤالء األعالم داللة عمى أن الشروط العمرية كانت منصفة وتحمل في طياتيا حقوقاً تحمي أىل الذمة من

التعرض ليم في كل أمورىم  ،فنالحظ الذين أسمموا كان ليم الحرية األدارية في معامالتيم في أثناء إدارة دولة المماليك
فكانت توفّر ليم الرعاية والحماية واإلنصاف وىذا ما دفع البعض منيم الى اإلسالم .

كما يذكر السخاوي في أحداث سنة (  160ه 7312 /م ) أن محمداٌ بن القطب أحمد المعروف بابن قطب ،

كان من األعالم المشيورين باإلدارة وكان ذات صفات مميزة منيا حسن السياسة وكرامة النفس والمروءة  ،وحموة العبارة
()1

وكان شخصية تكاد تكون وحيدةٌ في بالد الشام آنذاك فقد تولى وظيفة كتابة السر ،وكان من أىل الذمة
اإلدارية في الدولة الممموكية لم تقتصر عمى المسممين فحسب ،بل ناليا أىل الذمة لكفاءة المشار إليو باإلدارة وحسن
تعاممو مع االخرين وكان ذلك في عيد السمطان الناصر

()6

فالوظيفة

رغم أن العيدة العمرية تنص :عمى أن ال ينال أىل الذمة أي

وظيفة ديوانية في السمطة  .ربما كان ىناك حاالت يستثنى منيا أىل الذمة في تولّي منصب إداري وذلك حسب ما كان

يمتمكو المراد أشغالو من خبرة ومؤىالت جعمت منو يتولى تمك الوظيفة يذكر السخاوي في حوادث سنة (  161ه /
ٍ
جسر لممشاة والركبان
7369م) أن من ّكمي بغا النائب عمى دمشق كان قد أجرى بعض العمران عمى المدينة منيا نصب
()1

كما جدد النائب خطبتو في الجامع الذي جدد بناءه

وجعموا من باب كيسان الذي ُسمي بالباب القبمّي عمى نصب الجسر
بناؤه وأصبح جامعاً وىذا األمر بالتأكيد
بناءه الذي كان في األصل كنيسة قديمة لمييود  ،واتخذ منيا مسجداً ثم تطور ُ
ال يخالف وال يؤثر في العيدة العمرية التي أشير إلى تطبيقيا في دولة المماليك البحرية  .وان كان األمر يبقى عمى كيفية
()1

فتح المدينة صمح كان أم عنوة .

()2

قد أعمن اسالمو واستبدل اسمو

المقسي
السخاوي في حوادث سنة ( 166ه 7361 /م ) أن أبا الفرج
كما يذكر
ّ
ّ
باسم عبد اهلل  ،ولقب شمس الدين واستمم منصب استيفاء المماليك ثم انتقل إلى استيفاء الخاص
الخاتمة

()7
()9
()3

لم أثر لو عمى ترجمة .
لم أعثر لو عمى ترجمة .
لم أعثر لو عمى ترجمة .

()9

الذىبي  ،العبر في خبر  769 /9 ،؛ الذيل التام  ،ص. 731

()6

ابن حجر العسقالني  ،الدرر الكامنة  323 / 7 ،؛ السخاوي  ،الذيل التام  ،ص. 762

()1

()1
()1
()2

الذيل التام  ،ص. 762

ابن كثير  ،البداية والنياية  317 / 79 ،؛ الذيل التام  ،ص. 903
الذيل التام  ،ص. 903
لممزيد من ترجمتو  .ينظر  :المقريزي  ،السموك . 70 / 1 ، 327 ، 911 ، 911 / 9 ،

()70

المقريزي  ،السموك  911 / 9 ،؛ الذيل التام  ،ص . 970

()70

.

أثر العهدة العمرية في دولة المماليك البحرية(  784 -648ه  1385 - 1250/م ) من خالل كتاب الذيل التام
للدخاوي(ت 902:ه 1497/م)
د .محمد يونس فلح القصاب

 .7سادة مرحمة حكم بعض السالطين افعا ُل شنيعة ال تميق بمكانة السمطان  ،والسيما ان السمطان يمثل السمطة
الحاكمة لممسممين فكيف بو اذا اساء الى بعض من المسممين في افعالو ،سواء كانت العقوبة بحقيم او افتراء عمييم ،فيذا
العيدةُ.
االمر ال يعني ان يعين اىل الذمة الى التنكيل بمن اقيم عميو العقاب وىذا لم تنص عميو ُ
امر ليسوا مكرىين
 .9مشاركة اىل الذمة في بعض االحيان باالحتفاالت السياسية التي ّ
تخص تنصيب السمطان وىو ٌ
جدير باىتماميم ايضا.
عمى فعمو ،بل مشاركتيم تدل عمى معرفتيم بان من نصب عمييم ىو ٌ
.3

بينت الشريعة االسالمية أنو ال يجوز اكراه احد من اىل الذمة في الدخول في الدين اإلسالمي بالقوة أو العقاب

احد ،بل جعمت ليم الحرية
فالدين اإلسالمي دين تسامح بل دين تبشير ال تنفير ،كما ان العيدة العمرية لم تجز ذلك عمى ً

في اختيارىم في البقاء عمى دينيم أو الدخول في االسالم.

منصف في معاممتو مع غيره من المسممين وكان ىذا
العمرية النابعة من السياسة الشرعية أن االسالم
ٌ
 .9أثبتت العيُدة ُ
االسالمي.
االمر واضحاً لدى اىل الذمة ،والسيما ممن كانوا قريبين إلى السمطة وىذا ما دفع بعضيم إلى اعتناق الدين
ُ
ّ
 .1ان االسالم بتشريعاتو اعطى لإلنسان بصورة عامة حرية االختيار في المعاممة مع اىل الذمة من المساس بتعاليم
االسالم واخالقيتو  .فقد اثبتت الوثيقة في بنودىا انو ىناك حقوق متنوعة ألىل الذمة متمثمة  ،بالحقوق االجتماعية
واالدارية والسياسية وغيرىا وىذه الحقوق تطمق عمى العمومية ال الخصوص فالشارع قد وىب كل ذلك خالل مقاصد

الشريعة االسالمية .

 .6حق ا لمواطنة موجود منذ عصر الرسالة فقد نظم النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم حقوق وواجبات الفئات
االجتماعية في المدينة من ُذ ىجرتو الى المدينة باعتبارىم جزء من االمة.

 .1االسالم ال يمغي االخر بل ىو يتعامل مع كل االقميات من اصحاب الديانات االخرى  ،فالدين االسالمي ليس دين

متسمط عمى احد او متطرف بل ىو دين يمثل التسامح والعدالة بل ىو مصدر لكل االخالقيات الدينية والدنيوية.
قائمة المصادر والمراجع
 القران الكريم.
اوال :المصادر االولية.
 ابن األثير ،ابو الحسن عمي بن ابي اكرم(ت630:ه).

 .7الكامل في التاريخ  ،تحقيق  :عمر عبد السالم الترمذي  ،دار الكتاب العربي  ،ط ( ، 7بيروت ) 7221 :

 ابن إياس ،محمد بن احمد(ت230 :ه).
 .9بدائع الزىور في وقائع الدىور  ،تحقيق  :محمد مصطفى  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب  ( ،القاىرة  7219 :م )
 ابن ايبك ابو بكر بن عبد اهلل (ت163:ه).

 .3كنز الدرر وجامع الغرر ،تحقيق :محمد السعيد جمال الدين ،عيسى البابي الحمبي ( ،القاىرة .) 7217:

 البستي ،محمد بن حبان بن احمد ( ت319 :ه ).
 .9الثقات  ،دائرة المعارف العثمانية  ،ط ( ، 7حيدر آباد ) 7213 :
 .1السيرة النبوية واخبار الخمفاء  ،دار الكتب الثقافية  ،ط ( ، 3بيروت ، ) 7221 :
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 ابن تغري ،بردى جمال الدين أبي المحاسن يوسف (ت119:ه).
 .6النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة  ،و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي  ( ،القاىرة  :د.ت )
 ابن الجوزي ،شمس الدين ابو المظفر يوسف (ت619:ه ).

 .1مرآة الزمان في تواريخ األعيان  ،تحقيق :محمد بركات وآخرون  ،دار الرسالة العممية  ،ط ( ، 7دمشق ) 9073 :

 ابن حجر ،شياب الدين ابي الفضل احمد(ت117:ه)
 .1الجواىر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم  ،تحقيق  :ابراىيم باجس ،دار ابن حزم ،ط(7بيروت .)7222:
 .2الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  ،تحقيق  :محمد عبد المعيد  ،مجمس دائرة المعارف العثمانية  ،ط( ، 9
حيدراباد.) 7219:

 الحموي  ،شياب الدين ابو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل(ت696 :ه ).
 .70معجم البمدان  ،دار صادر ،ط (،9بيروت . )7221 :
 الحميري  ،سميمان بن موسى بن سالم (ت639:ه).
 .77األكتفاء بما تضمنو من مغازي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم والثالثة الخمفاء  ،دار الكتب العممية  ،ط ( ، 7بيروت
) 9000:

 الحنفي ،زين الدين عبد الباسط (ت290 :ه).
 .79نيل األمل في ذيل الدول ،تحقيق  :عمر عبد السالم  ،المكتبة العصرية  ،ط ( ، 7بيروت ) 9003 :
 ابن خمدون ،عبد الرحمن بن محمد (ت101 :ه).

 .73تاريخ ابن خمدون المسمى بكتاب العبد وديوان المبتدأ والخبر أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم من ذوي
السمطان األكبر  ،دار القمم  ( ،بيروت  7219 :م )

 السخاوي ،شمس الدين ابي الخير محمد (ت209 :ه).
 .79الذيل التام عمى دول االسالم لمذىبي حوادث وتراجم ( 621-442ه)،تحقيق :حسن اسماعيل مروة  ،دار ابن
العماد ،ط( ،7بيروت.)7229:

 .71الضوء الالمع الىل القرن التاسع  ،دار مكتبة الحياة  ( ،بيروت  :د .ت )
 ابن سالم ،ابو عبد القاسم (ت999 :ه ).

 .76غريب الحديث ،تحقيق :محمد عبد المعيد ،مطبعة دائرة المعارف العثمانية ،ط(،7حيدر آباد )7269:

 السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر(ت277 :ه) .
 .71نظم العقيان في أعيان األعيان  ،تحقيق  :فيميب حقي  ،المكتبة العممية  ،بيروت  ( :د  .ت )
 .71تاريخ الخمفاء  ،تحقيق  :محمد محي الدين  ،مطبعة السعادة  ( ،القاىرة  7219 :م ) .

 الشوكاني ،حمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل (ت7910 :ه ).

 .72البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  ،دار المعرفة ( بيروت  :د .ت)
 الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد(ت370 :ه ).
 .90تاريخ الرسل والمموك  ،دار التراث  ،ط ( ، 9بيروت ، ) 7261

 ابن عبد الظاىر ،محي الدين(ت629:ه).
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للدخاوي(ت 902:ه 1497/م)
د .محمد يونس فلح القصاب

 .97تشريف األيام والعصور في مسيرة الممك المنصور  ،تحقيق  :مراد كامل  ،مراجعة  :محمد عمي النجار  ،ط( ، 7
القاىرة 7267 :م )
 ابن العماد الحنبمي ،عبد الحي بن احمد بن محمد (ت7012 :ه ).
 .99شذرات الذىب في أخبار من ذىب ،تحقيق :محمود األرناؤوط ،دار ابن كثير ،ط (،7بيروت 7216 :م ) .

 ابو الفداء ،عماد الدين اسماعيل بن عمي (ت139 :ه).

 .93المختصر في أحياء البشر  ،المطبعة الحسينية  ،ط ( ،7القاىرة  :د  .ت )
 ابن قدامة ،عبد اهلل بن احمد المقدسي (ت690 :ه).
 .99المغني في فقو االمام احمد بن حنبل الشيباني  ،دار الفكر ،ط (،7بيروت ) 7901 :
 القمقشندي ،احمد بن عمي (ت197 :ه).

 .91صبح األعشى في صناعة اإلنشا ،تحقيق  :عبد القادر زكار  ،و ازرة الثقافة  ( ،دمشق 7217 :م)

 ابن قيم الجوزية  ،محمد بن ابي بكر بن ايوب (ت117 :ه).
 .96احكام أىل الذمة ،تحقيق :يوسف بن احمد شاكر بن توفيق ،رمادي لمنشر،ط( ،7الدمام . )7221 :
 ابن كثير ،ابو الفداء اسماعيل بن عمر(ت119 :ه).

 .91البداية والنياية  ،تحقيق :عبد اهلل بن عبد المحسن ،دار اليجر لمطباعة  ،ط ( 7القاىرة ) 7221 :

 المقريزي ،تقي الدين أبي العباس احمد(ت191 :ه ).
 .91السموك لمعرفة دولة المموك ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ( ،بيروت  7221 :م).
 ابن منظور ،عمر بن مكرم (ت177:ه).
 .92لسان العرب  ( ،بيروت  7216:م )

 اليمذاني  ،رشيد الدين فضل اهلل (ت171 :ه).
 .30جامع التورايخ  ،دار أحياء الكتب العربية  ( ،القاىرة  :د  .ت ) .
 ابن واصل ،جمال الدين محمد بن سالم (ت612 :ه).
 .37مفرج الكروب في أخبار النبي أيوب  ،تحقيق  :حسين محمد ربيع  ( ،القاىرة  :د .ت ).

 الواقدي ،محمد بن عمر بن واقد(ت901 :ه).

 .39فتوح الشام  ،دار الكتب العممية  ،ط ب ( ، 7بيروت . ) 7221 :
 ابن الوردي ،عمر بن مظفر بن عمر(ت192 :ه ).
 .33تاريخ ابن الوردي  ،دار الكتب العممية  ( ،بيروت . ) 9000 :

 ابن كثير ،عماد الدين أبي الفداء ( ت119 :ه ).

 .39البداية والنياية  ،مكتبة الصفاء  (،القاىرة  9003 :م ) .
 اليعقوبي ،احمد بن ابي يعقوب بن جعفر (ت929:ه).
 .31تاريخ اليعقوبي  ،دار صادر  ( ،بيروت  :د  :ت )
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ثالثاً :المراجع االجنبية.
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