مجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات اإلسالمية والعربية
العدد الحادي عشر – رجب 1436هـ  /مايو 2015م

123

رقم اإليداع الدولي (ردمد) ISSN 1658-7138

أوضاع اليهود في بالد الشام خالل حكم
المماليك
(648هـ922/هـ1517/1250-م)

دكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور نسيم زريق جمعة أبوشلوف

أستاذ التاريخ اإلسبلمي اؼبساعد ،بقسم التاريخ
كلية اآلداب كالعلوـ االنسانية-جامعة االقصى
غزة-فلسطني

Al Hijaz International Refereed Journal for Islamic & Arabic Studies.
Issue: 11 , Rajab 1436H. / May 2015
ISSN 1658-7138

124

. نسيم زريق أبوشلوف. د،أوضاع اليهود في بالد الشام خالل حكم المماليك

The status of the Jews in Al-Mamaleek eara.
Ph.D. Naseem Abu Shalof (assistant professor of history)
History department, College of Art and Humanities, Al-Aqsa university, Palestine.

Abstract;
This study deals with the situation of Jews in the Levant in
the Mamluk period from 648-923h / 1250-1517m where
the study shed light on the whereabouts of the Jews in the
Levant and political conditions, and their role in
influencing the Mamluk economy during that period, as
Astaradt social status, the study comes in two axes: first,
taking the political and demographic situation of the Jews
in the Levant. The second is the religious situation of the
Jews in the Levant.
The study relied on several Platform, the most important
descriptive historical approach, analytical and historical
approach.
Key words: Mamaleek, Mamalik, Islamic history, Jews
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The status of the Jews in Al-Mamaleek eara. By: Dr. Naseem Abu Shalof.

مجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات اإلسالمية والعربية
العدد الحادي عشر – رجب 1436هـ  /مايو 2015م

125

رقم اإليداع الدولي (ردمد) ISSN 1658-7138

أوضاع اليهود في بالد الشام خالل حكم المماليك

(648هـ922/هـ1517/1250-م)
دكت ػ ػ ػ ػ ػ ػػور نسيم زريق صبعة أبوشلوؼ  ،أستاذ التاريخ اإلسبلمي اؼبساعد،
قسم التاريخ ،كلية اآلداب كالعلوـ االنسانية ،جامعة االقصى ،فلسطني

مستخلص البحث:
تتناكؿ ىذه الدراسة أكضاع اليهود يف ببلد الشاـ يف العهد اؼبملوكي يف الفَبة من
923-648ىػ1517-1250/ـ حيث سلطت الدراسة الضوء على أماكن
تواجد اليهود يف ببلد الشاـ كأكضاعهم السياسية ،كدكرىم يف التأثري على االقتصاد
اؼبملوكي خبلؿ تلك الفَبة ،كما استعراضت أكضاعهم االجتماعية ،كجاءت
الدراسة يف ؿبورين ،األكؿ :تناكؿ األكضاع السياسية كالديبغرافية لليهود يف ببلد
الشاـ .كالثاين :األكضاع الدينية لليهود يف ببلد الشاـ.
كقد اعتمدت الدراسة على عدة منهاج ،أنبها اؼبنهج التارىبي الوصفي ،كاؼبنهج
التارىبي التحليلي.
الكلمات المفتاحية :اؼبماليك ،التاريخ اإلسبلمي ،اليهود ،اليهود كاؼبماليك.
إشكالية البحث:
تعاًف الدراسة أكضاع اليهود يف ببلد الشاـ منذ قياـ الدكلة اؼبملوكية كحٌب سقوطها،
معتمدين على السياسة الٍب اتبعتها الدكلة اؼبملوكية ذباه األقليات كالطوائف
األخرل كمنها اليهود ،كمدم اتساؽ ىذه السياسة مع طبيعة ىذه األقليات
كانعكاساهتا على سلوكها السياسي كاالقتصادم ،يف إطار الفرضية التالية:
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حاكؿ اليهود طواؿ تواجدىم يف ببلد الشاـ خبلؿ العهد اؼبملوكي تعزيز نفوذىم
السياسي كاالقتصادم يف تنمية كجودىم ديبغرافيان كتقوية نفوذىم سياسيان ،دبا
يساىم يف زيادة تعزيز اعتقاداهتم التارىبية-يف فلسطني-اؼببنية على أساس ديين.
أهمية البحث:
لدراسة أكضاع اليهود يف ببلد الشاـ خبلؿ حكم اؼبماليك أنبية بالغة بالنسبة لواقع
ىذه الدكلة ،خاصة فيما يتعلق بتأثريىم االقتصادم كالديبوغرايف يف الدكلة ،فبل
شك أف الفهم العميق لدراسة أكضاع اليهود يف ببلد الشاـ خبلؿ تلك الفَبة
سيساىم يف التعرؼ على مدل تأثريىم كتأثرىم بالواقع الذم فرضو اؼبماليك،
كانعكاساتو على سلوؾ ىؤالء يف شٌب مناحي اغبياة.
أهداف البحث:
هتدؼ الدراسة إىل تسليط الضوء بالرصد كالتحليل التارىبي لواقع اليهود يف ببلد
الشاـ خبلؿ اغبكم اؼبملوكي على النحو الذم من شأنو أف يعطينا قراءة معمقة
ككاضحة عن الَبكيبة الديبغرافية ،كالدينية ،كاالقتصادية ،كانعكاساهتا على أكضاع
اليهود يف ببلد الشاـ خبلؿ تلك الفَبة ،كذلك من خبلؿ:
 تتبع أماكن تواجد اليهود يف مدف الشاـ كأعدادىم ،كالتعرؼ على الطوائفاليهودية يف ببلد الشاـ يف العهد اؼبملوكي.
 تسليط الضوء على األكضاع السياسية لليهود. التعرؼ على األكضاع االجتماعية لليهود. ربليل الواقع االقتصادم لليهود خبلؿ اغبكم اؼبملوكي. الوثائق التارىبية كاؼبخطوطات كغريىا من األدلة التارىبية الٍب أبرزت دكر اليهوديف اغبياة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية خبلؿ العهد اؼبملوكي.

The status of the Jews in Al-Mamaleek eara. By: Dr. Naseem Abu Shalof.

مجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات اإلسالمية والعربية
العدد الحادي عشر – رجب 1436هـ  /مايو 2015م

127

رقم اإليداع الدولي (ردمد) ISSN 1658-7138

منهجية البحث:

نظران لطبيعة الدراسة الٍب تسلط الضوء على كاقع كأكضاع اليهود يف ببلد الشاـ
خبلؿ اغبكم اؼبملوكي ،كما ؽبذا اؼبوضوع من أنبية بالنسبة للدكلة اؼبملوكية
باعتبارىم جزء من مكونات الدكلة بأبعاده السياسية االجتماعية الديبوغرافية ،فإف
الدراسة تطرح عدة مناىج ،منها:
 اؼبنهج التارىبي الوصفي. اؼبنهج التارىبي التحليلي.محاور البحث:
تتألف الدراسة من ؿبورين رئيسيني نبا:
 احملور األكؿ :األكضاع السياسية كالديبغرافية لليهود يف ببلد الشاـ. -احملور الثاين :األكضاع الدينية لليهود يف ببلد الشاـ.
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المحور األول :األوضاع الديمغرافية والسياسية لليهود في بالد
الشام.
أماكن تواجد اليهود في مدن الشام وأعدادهم.

انقسم اليهود يف فلسطني (دينيان)خبلؿ العهد اؼبملوكي إىل ثبلث فرؽ ،كىم:
الربانيوف كالقراؤكف كالسامرة .ككاف ىذا االختبلؼ ألهنم اعتقدكا أف ألفاظ التوراة
قد مت ربريفها ( ،)1ككل طائفة تزعم أهنا صاحبة اؼبذىب األمثل كاألقرب إىل أصوؿ
الديانة اليهودية كتركز اػببلؼ بني تلك الفرؽ حوؿ االعَباؼ بأسفار التوراة
كالتلمود أك إنكار بعض ىذه األصوؿ (.)2

من اؼبعركؼ أف اليهود سكنوا يف اؼبدف داخل أحياء خاصة هبم مثل حارة اليهود
الٍب اشتهرت هبم يف بيت اؼبقدس ( ،)3ككذلك يف حلب كخاصة يف الشماؿ منها،
عرؼ
حيث أطلق على أحد أبواب اؼبدينة من جهة الشماؿ باب النصر ككاف يي ى

قديبان بباب اليهود ألف اليهود ذباكره بدكرىم كمنو ىبرجوف إىل مقابرىم ( ،)4كذلك
()5
عرؼ أحد أبواب مدينة القدس باسم باب اليهود ألف حارهتم تقع بالقرب منو

( )1اؼبقدسي ،البدء ،ج ،5ص.30
( )2قاسم ،عبد قاسم ،عصر سبلطني اؼبماليك ،ص.258
( )3العليمي ،األنس اعبليل ،56 ،52/2 ،غوامبة ،نيابة بيت اؼبقدس ،ص.122
( )4ابن الشحنة ،الدر اؼبنتخب ،ص .242 ،234ابن شداد األعبلؽ اػبطرية يف ذكر أمراء
الشاـ كاعبزيرة 7،9 :بَبقيم الشاملة آليا).
( )5ابن الشحنة ،الدر اؼبنتخب ،ص 44 ،33سهيل زكار ،إمارة حلب (سوريا :د/ت)
.204
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ككاف لليهود مناطق خاصة هبم يف طرابلس( ،)6كضباة( ،)7كاحتوت مدينة دمشق
على صباعة يهودية كاف ؽبا حيها كرئيسها اػباص(.)8
كلكن أعداد اليهود بالقدس حسب إحصائيات الدكلة العثمانية كىي القريبة لفَبة
الدراسة يف سنة1572ـ أف عدد الذكور اليهود مائة كطبسة عشر يهوديان فقط (.)9
كقد أكدت سجبلت الدكلة العثمانية صحة ىذا الرأم عندما اشتكى اليهود إىل
دفَب دار مدير اػبزانة كالية الشاـ من الضرائب اؼبفركضة عليهم بأف عددىم كاف
أقل فبا ىو مسجل يف دفَب التحرير كبناء على ىذه اؼبعلومات مت إجراء إحصائية
أثبتت أف أعدادىم مائة كطبسة عشر كيؤخذ من ( )55شخصان ضرائب لصاٌف
اغبرـ القدسي أما  60منهم ترجع عوائدىم الضريبية لصاٌف السلطاف(.)10
كمن اؼبمكن أف أعداد اليهود يف القدس زمن اؼبماليك كانت قد زادت ألسباب
كثرية منها ضعف السلطة اغباكمة ككذلك تقدمي الرشوة كلكن عند ؾبيء الدكلة
العثمانية حاربت ىذا الوجود ردبا ألسباب دينية فبا قلل من أعدادىم يف مدينة
القدس فقد أثبتت الوثائق الثمانية أف أعداد اليهود قد البفضت ما بني
( )6سامل ،طرابلس ،ص .230
( )7ؿبمد يوسف ،طوائف اغبرؼ يف ضباة ،ؾبلة اغبوليات األثرية السورية ،ـ  :19ص ،122
زيادة ،دمشق ،ص.86
( )8ابن صصرم ،الدرة اؼبضيئة ص ،137ابن طولوف ،مفاكهة اػببلف ،ؽ  :2ص ،122
زيادة ،دمشق ،ص.86

(9) Scholch. Elxander. gerusalem. in19thCentury; In Asali (Ed) .gerusalem in History,
Scorpion (1989) Buckhursl Hill.p.204.

( )10سجبلت ؿبكمة القدس الشرعية رقم الفلم  .10رقم التسجيل  55.11نيساف
1572ـ21-ايلوؿ 1572ـ ،مركز الوثائق كاؼبخطوطات اعبامعة األردنية.
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سنة1606ـ1607/ـ بسبب مقدار اعبزية اؼبفركضة على اليهود ،كيشري النص
الوارد يف ىذا اعبانب إىل أنو "ؼبا حضر لدل موالنا افتخار قضاة اإلسبلـ سند
اؼبوايل العظاـ ...اغباكم الشرعي موالنا مصطفى أفندم اؼبوقع خطو الكرمي أعبله
نظريه داـ فضلو...كأبرز من يده مكتوبان من جانب أمري األمراء الكراـ كبري الكربا
الفخاـ صاحب العز كاجملد كاالحتشاـ ؿبمد جودم أفندم الدفَبدار بوالية دمشق
الشاـ داـ عزه على الدكاـ مضموـ لذلك انو كرد إلينا أمر شريف سلطاين باف هبمع
عبهة مريم ؿبصوؿ اعبزية كتداخلها عن مدة ثبلث سنني تقدمت على تارىبو من
النصارل كاليهود بوالية الشاـ كنواحيها كقد عينا مصطفى باشا عبمع تداخل اعبزية
تقدمت على تارىبو من النصارل كاليهود القاطنني يف مدينة القدس الشريفة

كتوابعها(.)11
كيبلحظ أف اليهود يف ببلد الشاـ ،كانت أعدادىم خبلؿ الفَبة اؼبمتدة بني
 1522 –1480يف مدينة دمشق تَباكح بني  500 –400عائلة تقريبان( ،)12أما
عن أعدد اليهود يف مدينة بيت اؼبقدس فقد بلغت يف القرف التاسع للهجرة/اػبامس
عشر اؼبيبلدم طبسمائة شخص( ،)13كذبدر اإلشارة أف القرف العاشر اؽبجرم زادت
فيو أعدادىم يف مدينة بيت اؼبقدس زيادة ملحوظة كالسبب يف ذلك يرجع ؽبجرة
اليهود من األندلس بعد طردىم منها 898ىػ1492/ـ كتعرضهم كاؼبسلمني

( )11سجبلت ؿبكمة القدس الشرعيةرقم الفلم  .16رقم التسجيل  17.78تشرين ثاين
1606ـ8-سبوز 1607ـ ،مركز الوثائق كاؼبخطوطات اعبامعة األردنية.
(Tarawneh , the province of Damascus.P. 82. )12
( )13زيادة ،فليكس ،صFabri , the wonderings of fabri , vol .197
.IX . P. 226
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للمذابح على يد األسباف بتحريض من الكنيسة الكاثوليكية كعبأ عدد منهم إىل
فلسطني كسكنوا يف مدهنا كقراىا بأحياء خاصة هبم.
كمن اغبارات ،الٍب تواجد فيها اليهود الصاغبية( ،)14كميداف اغبصى ،كالقبيبات
كالشاغور ،كحارة النصارل ،كحارة اليهود عند بستاف القط ،كحارة السمرة فوؽ
العنابة(.)15
كىنا علينا أكال إثبات الوجود اليهودم يف اؼبدف الفلسطينية كىو ما ذكرتو اؼبصادر
التارىبية كاعبغرافية كقد كصفها اإلدريسي يف حديثو عن كورة فلسطني أف كورة
(.)17

السامرية" كىي نابلس كبيساف كأروبا كزغر( ،)16كعليها اآلف كنيسة حسنة"
كىذا النص يؤكد لنا كجود ىذه الطائفة يف منطقة الغور الفلسطيين أيضان إىل جانب
نابلس ،كذكر غريىا من القرل كالضياع يف أثناء حديثو عن كورة السامرية .كقد ذكر
العليمي كجودىم يف نابلس" كهبا كثري من السامرة فإهنم يعتقدكف أف القدس جبل
نابلس"(.)18
ككاف الببلذرم من الذين ذكركا السامرة يف مدينة نابلس يف فلسطني ،حيث أهنا
كما تقدـ ؽبا قدسية خاصة عندىم حيث قاؿ" :السامرة باألردف كفلسطني ،ككانوا
عيونان كأدالء للمسلمني على جزية رؤكسهم كأطعمتهم كأرضهم فكما كضع يزيد بن
( )14ابن طولوف ،مفاكهة اػببلف ،ص.413
( )15ابن طولوف ،مفاكهة اػببلف ،ص.413قرل كمدف تقع مشاؿ الشاـ.
( )16زغر كىي حبرية كيقاؿ ؽبا اؼبقلوبة أيضا كىي غريب األردف قرب أروبا كىي حبرية ملعونة ال
ينتفع هبا يف شيء كال يتولد فيها حيواف كرائحتها يف غاية النًب ،ينظر :اغبموم معجم ،ج،1
ص.352
( )17نزىة ،ج ،1ص ،377ص.356
( )18اإلنس ،ج ،2ص.75
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معاكية اػبراج على أرضهم كقد ذكر عندما حاصرىا ففتحها معاكية قسران ،فوجد هبا
من السامرة ثبلثني ألفان كمن اليهود مائٍب ألف"(.)19كىذا يؤكد أنو قبيل فتح
فلسطني كاف السامرة كاليهود يسكنوف مع بعضهم البعض يف مدينة نابلس رغم
االختبلؼ الديين بينهم.
كذكر اغبموم قرية بيت ماما من قرل نابلس بفلسطني كاف أىلها سامرة ككانت
اعبزية على الرجل منهم عشرة دنانري (.) 20كقد أكد أبو الفداء أهنم سكنوا

نابلس( .)21أما القلقشندم فقاؿ" :ىي مدينة السامرة"(.)22
كباغبديث عن أكضاع اليهود بشكل عاـ يف ببلد الشاـ يف العهد اؼبملوكي ،نشري
إيل أف التجمعات اليهودية يف فلسطني قبيل سيطرة اؼبماليك كأثناء ذلك ،افَبض
دراسة حديثة أف مدينة راـ اهلل كانت من اؼبراكز اليهودية اؽبامة كتعترب عاصمة
للمنطقة اعبنوبية من فلسطني يف العهد الفاطمي يف مصر ،كشهدت ىذه اؼبدينة
مستمرا بني طائفٍب القرائني كالربانيني .ككانت ؽباتني الطائفتني عبلقات مع
نزكحان
ن
اليهود يف البلداف اإلسبلمية األخرل ،مثل القاىرة كدمشق كحلب كبغداد ،ككذلك

تواجد اليهود يف أغلب مدف ببلد الشاـ()23عندما حدث الزلزاؿ العنيف سنة
597ىػ1200/ـ ىدمت مدينة نابلس مل يبق سول حارة السامرة(.)24

( )19فتوح البلداف ،ج ،1ص ،162ص.147
( )20معجم ،ج ،1ص.522
( )21تقومي البلداف ،ص ،341ص.343
( )22صبح ،ج ،4ص ،106ص.107
( )23براكر ،االستيطاف الصلييب ،ص .282
( )24اليافعي ،مرآة ،ج ،3ص488ػ .489ابن كثري ،البداية ،ج ،13ص .28العليمي،
األنس ،ج ،2ص.75
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كأكرد كذلك (القزكيين) بأهنا مكاف ذبمع السامرة ،حيث كصفهم بأهنم طائفة من
اليهود ،الذين يعتربكهنم طائفة مبتدعة كمنهم من يرل يف السامرة كفار ملة اليهود.
كيف ذلك يقوؿ عنهم" :كهبا اجتماع السامرة ،كىم طائفة من اليهود ،كاليهود

بعضهم يقوؿ" :إهنم مبتدعة ؼبلتنا!" كمنهم من يقوؿ" :إهنم كفار ملتنا"(.)25
ككاف لليهود حارة يف بيت اؼبقدس يعيشوف فيها كقد كرد ذكرىا يف أكثر من موضع
عند اغبديث عن حارات القدس .ككاف باهبا يطل على خاف اؼبصرؼ ،ككاف يفتح
باب دير صهيوف عليها ،كمن جهة الغرب وبدىا دير األرمن( ،)26كىو ما دؿ على
التواجد اليهودم يف القدس.
ككاف للعهد السلجوقي أثاره على اليهود كخاصة يف حالة اغبركب كاؼبنازعات الٍب
انتشرت يف ببلد الشاـ بني أبناء البيت السلجوقي أنفسهم ،أك مع الدكلة الفاطمية

كانضماـ القبائل العربية إيل ىذا الصراع( ،)27كقد ترتب على ىذا الصراع انتقاؿ
قيادات اعبماعات اليهودية من مدينة راـ اهلل إىل مدينة صيدا ،كالٍب استقرت فيما
بعد يف مدينة دمشق ،كخضعت للقيادة الَبكية السلجوقية( .)28كمن األسباب الٍب
دفعت اليهود ؽبذه اؽبجرات من اؼبدف مثل :راـ اهلل كيافا خوفهم من اغبركب
الصليبية القادمة من غرب أكركبا(.)29

( )25القزكيين ،زكريا ؿبمد بن ؿبمود (ت 682ىػ1282/ـ) ،آثار الببلد كأخبار العباد،،
ص ،203ص.277
( )26العليمي ،األنس ،ج ،2ص ،52ص ،53ص.56
( )27براكر ،االستيطاف الصلييب.281 ،
( )28اؼبعاضيدم ،اغبياة السياسية ،ص.11ينظر :األغا ،األكضاع ،ص.179-174
( )29براكر ،االستيطاف الصلييب .283 ،ينظر :األغا ،األكضاع ،ص.179-174
Al Hijaz International Refereed Journal for Islamic & Arabic Studies.
Issue: 11 , Rajab 1436H. / May 2015
ISSN 1658-7138

أوضاع اليهود في بالد الشام خالل حكم المماليك ،د .نسيم زريق أبوشلوف.

134

كذكر ابن عساكر يف حديثو عن مدينة دمشق كجود حارة لليهود( ،)30كقدر
عددىم يف دمشق بنحو ثبلثة آالؼ يهودم( ،)31كما تواجد اليهود يف مدينة
حلب حيث أشار البعض إليهم ككاف عددىم ألفان كطبسمائة(.)32
أما عن أكضاع اليهود يف العهد األيويب كالفرقبي فقد كانت مفزعة ،حيث إهنم
اضطهدكىم كأكثر من ذلك ؼبا بلغ الفرنج خركج األفضل من مصر جدكا يف القتاؿ
كنزلوا من السور كقتلوا خلقان كثريان كصبعوا اليهود يف الكنيسة كأحرقوىا عليهم

،كىدموا اؼبشاىد كقرب اػبليل عليو السبلـ(،)33كقد كصف أكضاع اليهود عندما قاـ
الفرنج باؼبذحبة بعد أف حاصركا بيت اؼبقدس شهران كنصف ،كقتلوا سبعني ألفان،
ك"صبعوا اليهود يف الكنيسة كأحرقوىا عليهم"(.)34أما صبلح الدين األيويب فأدخل
كثريان منهم مصر يف خدمتو كلكن يبدك أف الوضع أنقلب يف العصر اؼبملوكي إىل
بعض االضطهادات العنيفة ( ،)35كفبا يؤكد أف أكضاع اليهود رغم ذلك كانت
أفضل عندما زار فلسطني الرحالة اليهودم (بنيامني التطيلي) كقدـ إحصائية حوؿ
أعداد اليهود فكانت بعض اؼبدف الفلسطينية خالية من أم يهودم منها(حيفا

()36
سبسطية ،اػبليل ،بيساف)  .فقد ذكر أف يف بيت جربيل  3يهود ك 12يهوديان

( )30تاريخ ،ج ،2ص.111
( )31التطيلى ،رحلة ،ص.117
( )32ابن كثري ،البداية ،ج ،13ص.211ابن أيب جرادة ،بغية الطلب ،ج ،1ص.55
اؼبقدسي ،التقاسيم ج ،1ص.143التطيلى ،رحلة ،ص.121
( )33ابن تغرم ،النجوـ ،ج ،5ص.159
( )34ابن األثري ،الكامل ،ج ،9ص.19ابن تغرل ،النجوـ ،ج ،5ص.150السيوطي،
تاريخ ،ج ،1ص.427
( )35عاشور ،اجملتمع ،ص.49
( )36رحلة ،ص.106-93
The status of the Jews in Al-Mamaleek eara. By: Dr. Naseem Abu Shalof.

مجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات اإلسالمية والعربية
العدد الحادي عشر – رجب 1436هـ  /مايو 2015م

135

رقم اإليداع الدولي (ردمد) ISSN 1658-7138

يف بيت غبم ك يف الرملة  3يهود كيف يافا يهودم كاحد ك يف عسقبلف  200كيف
طربية  50يهوديان كبالنسبة لبيت اؼبقدس كنابلس مل هبد فيها يهوديان كاحدان ،كيف
عكا  200يهودم معظمهم من الربانيني( .)37ككانت اعبماعات اليهودية يف
مناطق بيت اؼبقدس ،كيف السهل الساحلي تعيش يف أحياء مستقلة ضمن ؾبتمع
اؼبدينة اؼبسلم كيف منطقة اعبليل عاشوا يف قرل ضمن أخبلط من السكاف إال أف
ىذا ال يعين أهنم مل ىبتلطوا كيتعاملوا مع اآلخرين من أبناء اجملتمع اإلسبلمي(.)38
كمن األمور اؽبامة الٍب تتعلق باليهود يف ببلد الشاـ قبيل قدكـ اغبملة الصليبية
األكىل أهنم مل يعيشوا يف ذبمعات سياسية مستقلة ،كلكنهم عاشوا يف الدكلة
اإلسبلمية كأقلية دينية تتمتع باغبريات الدينية كاالقتصادية حسب ما نص عليو
اإلسبلـ (.)39
كمن الفرؽ اليهودية الٍب ذكرىا الرحالة عوبديا الربانيوف ككاف تركزىم يف اػبليل
حيث ذكر أهنا كانت تشتمل على عشرين أسرة كقد كصفهم من الذين أجربكا على
ترؾ دينهم إال أهنم عادكا إليو مرة ثانية كعند عودة عوبديا إىل اػبليل مرة أخرل يف
عاـ 895ىػ1490/ـ كقدـ يف خطابو لليهود كقاؿ" :إف إقامٍب يف ىذه البلدة
ؿبببة إىل قليب أكثر من إقامٍب يف القدس ،إذ أف أعداد اليهود يف اػبليل قليلة كما
أهنم طيبوف كليسوا سيئني مثل أكلئك الذين بالقدس ...كال يندس فيما بينهم
مسلم"( ،)40كىذا القوؿ يؤكد أف أعداد اليهود ظلت ثابتة إىل القرف اػبامس عشر
( )37التطيلي ،رحلة ،ص 111 ،93غوامبة ،نيابة ،ص.122
( )38براكر ،االستيطاف ،ص.282
( )39قاسم ،رؤية ،ص.42
( ،Obadiah ،op.. p249cit )40نقبل عن السيد ،اليهود،ص.117
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اؼبيبلدم دكف تغري ،كقد أكد حديثو أهنم عادكا إىل دينهم يف ظل اجملتمع الفلسطيين
اػبليلي ككجود طائفة الربانيني يف اػبليل جعل منهم ؾبتمعان متجانسان حٌب أنو
فضلهم على من بالقدس من اليهود ،كقد أكد (عوبديا) ظاىرة اجتماعية مهمة بني
اليهود يف اػبليل كىي استقباؿ زكارىا العرب كاألجانب حبفاكة كعنها يقوؿ "إف
اػبليل كما يضمو من حقوؿ كأراض ؾباكرة موقوفة على مغارة األنبياء(أم اغبرـ
اػبليلي) إذ يتم توزيع اػببز ،كالعدس ،كردبا البقوليات األخرل ،على الفقراء كل يوـ

دكف سبيز بني عقيدة كل منهم كىذا تكرمي إلبراىيم"(.)41
كربدث (عوبديا) عن اليهود يف اعبهاز اإلدارم للدكلة اؼبملوكية أف الرجل الذم
مقران يف
يشرؼ على شؤكف اليهود يسمى "النجيد اليهودم" ،ككاف يتخذ لنفسو َّ

القاىرة كذكر اسم ؽبذا النجيد سنة 888ىػ1483/ـ908-ىػ1502/ـ ككاف
يدعى (الرايب ناثاف ىاكوىني) كىو رجل غين كحكيم كربدث على أنو انتقل إىل
القدس حيث أخرب يف خطابو الثاين قائبلن" :كإين أسكن ىنا بالقدس يف البيت
اػباص بالنجيد الذم قاـ بتعييين حاكمان"( .)42كىو األمر الذم لو أنبية كبرية يف
اجملتمع اليهودم خاصة يف استقباؿ الغرباء كاستضافتهم بكل كرـ(.)43
كقد أكد (القلقشندل) أف اليهود افَبقوا إىل فرؽ كثرية ،اؼبشهور منها طائفتاف
كاؼبتفق على يهوديتهما كنبا طائفة القراؤكف كالربانيوف( .)44كيبلحظ أنو مل يذكر
السامرة من الفرؽ اؼبشهورة ٌفبا يدؿ على أنو مل يعتربىا من الفرؽ اليهودية ،أما عن
أعداد اليهود يف فلسطني يف القرف اػبامس عشر فقد تطرؽ ؽبا (عوبديا) حيث
( ،Obadiah ، p249cit.op.)41نقبل عن السيد ،اليهود،ص.117
( ،Obadiah ، p229.cit.op.)42نقبل عن السيد ،اليهود ،ص.157
( )43السيد ،اليهود ،ص.157
( )44صبح ،ج ،13ص.270-259
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ذكر أف عدد سكاف اليهود يف غزة ما بني اػبمسني كالستني أسرة كىم يبتلكوف
معبدان صغريان ك لكنو صبيل حيث ربيط بو اؼبنازؿ كاغبقوؿ اػباصة بو( ،)45كذكر أف
صباعة اليهود يف ؾبتمع غزة أكثر منهم يف القدس( .)46كمن اؼبمكن أف تكوف
حيث ذكر الرحالة اليهودم (عوبديا) أف هبا ىذه األصناؼ من أىل الذمة أكثر
(.)47
فبن بالقدس
األوضاع السياسية لليهود:
لقد حدثت تطورات خبلؿ العهد اؼبملوكي أثرت يف حيات اليهود السياسية خاصة
بعد ىجوـ اؼبغوؿ عي ببلد الشاـ سنة 680ق حيث أصدر السلطاف اؼبنصور
قبلكف بعد خركجو من دمشق قرار دبنع اليهود كالنصارل من العمل يف دكاكين
الدكلة كمن مل يلتزـ يصلب ،فأسلموا كرىا" كقد كتب ؽبم صباعة من اؼبفتيني بأهنم
كانوا مكرىني فلهم الرجوع إىل دينهم ،كأثبت اإلكراه بني يدم القاضي صباؿ
الدين بن أيب يعقوب اؼبالكي ،فعاد أكثرىم إىل دينهم كضربت عليهم اعبزية كما
كانوا " ( .)48كىذا يؤكد مسألة كجودىم بطريقة مشبوىة حبجة أهنم أسلموا
كيبلحظ أف اليهود قد زاد نفوذىم يف الدكلة اؼبملوكية ككصل بعض رجاالهتم إىل
مركز السلطة يف مصر فقد ذكر الرحالة اليهودم ميشوالـ أف مَبجم السلطاف
اؼبملوكي كاف يهوديان من أصل أسباين ،ككاف هبيد سبع لغات ىي العربية كاإليطالية
كالَبكية كاألؼبانية كالفرنسية إىل جانب اللغة العربية(.)49
( ،Obadiah ،op..p232cit )45نقبل عن السيد ،اليهود ص ،115ص.116
( )46فابرم ،رحلة ،ؽ ،4ج ،38ص .1258السيد ،اليهود ،ص.115
( )47فابرم ،رحلة ،ؽ ،4ج ،38ص.1246السيد ،اليهود ،ص.115
( )48ابن كثري ،البداية كالنهاية ،ج ،13ص.346
( )49قاسم عبده قاسم ،اليهود يف مصر.64:
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كيبلحظ أف أحد أىم اؼبَبصبني يف مدينة القدس 823ىػ1420/ـ ىو يهودم
يسمى نصر الدين ىو من أصل اسباين أعلن إسبلمو(.)50
كوبدثنا الرحالة األكركيب (بريك طافور) الذم شرع يف رحلتو إىل الشرؽ سنة
839ىػ1435/ـ ككاف ،تاجران كسفريان أرسل لببلط السلطاف اؼبملوكي أف ترصباف
السلطاف من أصل يهودم لكنو أسلم فيما بعد ،يقوؿ" :فتلقاين اؼبَبجم بالَبحاب
العظيم كأنزلين يف داره ،فبقيت بو يومني قبل أف أسبكن من رؤية السلطاف ،كأخذ
اؼبَبجم طواؿ ىذه الفَبة يف ؿبادثٍب ،فسألين الكثري عن نفسي ،كؼبا عرؼ مين أنين
قشتايل األصل ،أشبيلي اؼبولد ،امتؤلت نفسو غبطة لسماعو ىذا النبأ ،فقد كلد ىو
اآلخر هبا ،كدرج طفبلن على تراهبا ،إال أنو ضبل صغريان إىل بيت اؼبقدس مع أبيو

ككاف يهوديان ،لكنو أسلم حني مات أبوه ،ككاف اظبو يف بداية األمر "حامي" أما اآلف
فيدعى "صامي" ،كقد أراد أف يعرؼ من أكوف كمن أين جئت؟ فلم أكتم عنو شيئا
(.)51
من خربم ألنتفع خبدماتو كنصحائو"
أما الرحالة (فابرم) الذم زار األماكن اؼبقدسة يف ببلد الشاـ 888ىػ1483/ـ
فقد رسم لنا صورة كاضحة عن دكر اليهود يف الدكلة ككيف عملوا كمَبصبني يف
موانئ ببلد الشاـ ككانوا يف استقباؿ اغبجاج كاصطحاهبم لبلماكن الدينية اؼبقدسة
ككذلك األماكن السياحية(.)52
كىذا إدراؾ ذكي من اليهود ؿباكلتهم السيطرة على مؤسسة ىامة من مؤسسات
الدكلة اؼبملوكية الٍب سبكنهم من االطبلع على العبلقات الدبلوماسية بني الدكلة
كغريىا من دكؿ الغرب األكريب كىي دبثابة كزارة اػبارجة يف العصر اغباضر.
( )50علي السيد ،الَبصبة يف العصر اؼبملوكي ،ص.162
( )51طافور ،رحلة طافور يف عامل القرف اػبامس عشر اؼبيبلدم.65-64:
( )52فابرم ،رحلة ،ؽ ،4ج ،38ص.1246السيد ،اليهود ،ص.115
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كيف العاـ 913ىػ1507/ـ قدـ إىل ببلد الشاـ رحالة يدعى (جارتن) الذم قاؿ:
"توجهنا يف ضباية اليهودم الذم كاف يعمل ترصبانان لنا كالعريب الذم قاـ حبراستنا
ؼبشاىدة األماكن اؼبقدسة"(.)53
كبناءن على ما تقدـ فإف عددان منهم قد برعوا يف الَبصبة كإتقاف اللغات اؼبختلفة،
كما برعوا يف التجارة كالطب كالصرافة كغريىا من اؼبهن اؼبهمة آنذاؾ.
دور اليهود إبان الغزو المغولي:
كيبدك أنو كاف لليهود دكر زبرييب بسبب عبلقتهم مع اؼبغوؿ يف ظل تعرض دكلة
اؼبماليك يف الشاـ ؽبجومهم فعندما ىاجم اؼبغوؿ مدينة حلب يف ثاين صفر من
658ىػ/يناير 1260ـ كأحكموا حصارىا حبفر خندؽ حوؽبا عمقو قامة ،كعرضو
أربعة أذرع ،كبنوا حائطان بارتفاع طبسة أذرع ،مث نصبوا عليها عشرين منجنيقان
كشرعوا يف رميها باغبجارة كنقب أسوارىا كمهاصبتها من كل اعبهات ،حٌب اضطر
إىل التسليم يف التاسع صفر من 658ىػ إىل يناير 1260ـ ،كؼبا ملكوىا غدركا
ى
بأىلها كقتلوا منهم خلقان كثريان ،كهنبوا الدكر كسبوا النساء كاألطفاؿ ،مث استباحوا

اؼبدينة طبسة أياـ عاثوا فيها فسادان حٌب امتؤلت الطرقات جبثث القتلى ،كيقاؿ إنو
أسر من حلب زيادة على مائة ألف من النساء كالصبياف ،كمل يسلم من أىل حلب
إال من التجأ إىل دار شهاب الدين بن عمركف ،كدار قبم الدين ،كدار البازياد،
كدار علم الدين قيصر اؼبوصلي ،كاػبانقاه الٍب لزين الدين الصويف ككنيسة اليهود
بفرما نات كانت بأيديهم كقيل أنو سلم هبذه األماكن من القتل ما يزيد عن طبسني
ألف نفس(.)54
( )53علي السيد علي ،القدس يف العصر اؼبملوكي ،ص.104
( )54اؼبقريزم،السلوؾ،ج،1ص.517
Al Hijaz International Refereed Journal for Islamic & Arabic Studies.
Issue: 11 , Rajab 1436H. / May 2015
ISSN 1658-7138

أوضاع اليهود في بالد الشام خالل حكم المماليك ،د .نسيم زريق أبوشلوف.

140

كمن اؼببلحظ أف االتفاؽ بني اليهود كاؼبغوؿ جلب ؽبم الويبلت كخاصة يف مدينة
دمشق فبعد ربريرىا فقد أشار ابن كثري إىل ىذا القوؿ فذكر :كاتبع األمري ركن الدين
بيربس البندقدارم كصباعة من الشجعاف التتار يقتلوهنم يف كل مكاف ،إىل أف كصلوا
خلفهم إىل حلب كىرب من بدمشق منهم ككاف ىرهبم منها يوـ األحد السابع
كالعشرين من رمضاف صبيحة النصر الذم جاءت فيو البشارة بالنصر على (عني
جالوت) فتبعهم اؼبسلموف من دمشق يقتلوف كيأسركف كينهبوف األمواؿ فيهم
كيستفكوف االسارل من أيديهم قهران كهلل اغبمد كاؼبنن على جربه اإلسبلـ كمعاملتو
إياىم بلطفو اغبسن ،كجاءت بذلك البشارة السارة ،فجاكبتها البشائر من القلعة
اؼبصورة كفرح اؼبؤمنوف يومئذ بنصر اهلل فرحان شديدان ،كأيد اهلل اإلسبلـ كأىلو تأييدان

كيكبت أعداء اهلل النصارل كاليهود كاؼبنافقوف كظهر دين اهلل كىم كارىوف كنصر اهلل
دينو كنبيو كلو كره الكافركف ،فتبادر عند ذلك اؼبسلموف إىل كنيسة النصارل الٍب
خرج منها الصليب فانتهبوا ما فيها ،كأحرقوىا كألقوا النار فيما حوؽبا ،فأحَبقت دكر
كثرية للنصارل ،كمؤل اهلل بيوهتم كقبورىم ناران ،كأحرؽ بعض كنيسة اليعاقبة ،كنبت

طائفة بنهب اليهود ،فقيل ؽبم :إهنم مل يكن منهم فيما ظهر من الطغياف ،كما كاف
الصلباف ،كقتلت العامة يف كسط اعبامع شيخان رافضيان ،كاف مصانعان للتتار
من عبدة ي
على أمواؿ الناس يقاؿ لو الفخر ؿبمد بن يوسف الكنجي ،كاف خبيث الطوية فبالئان
ؽبم على أمواؿ اؼبسلمني كقتلوا صباعة مثلو من اؼبنافقني اؼبمالئني على اؼبسلمني"(.)55

( )55البداية كالنهاية ،ج،17ص.402
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كذبدر اإلشارة أف اإلجراءات العقابية مل تلحق باليهود فقط بل مشلت أيضا اؼبسلمني
اؼبتواطئني مع اؼبغوؿ كيؤكد ذلك اؼبقريزم بقولو" :ثار أىل دمشق جبماعة من
اؼبسلمني كانوا من أعواف التتار كقتلوىم"(.)56
أما على مستول اغبكاـ فقد فرضت على اليهود بعض العقوبات الٍب ترتبط
بسلوكهم "فعندما اعتنق غازاف اإلسبلـ .كالتزـ لو النصر كىدـ البزخانات (يبدك
اؼبقصود هبا اػبمارات) ككسر األصناـ كفرؽ سدنتها ألزـ اليهود كالنصارل باعبزية
كالصغار"(.)57
كتشري الوثائق الٍب تتعلق بالعصر اؼبملوكي يف ببلد الشاـ كخاصة يف مدينة القدس إال
أف اليهود سبتعوا بنوع من العدالة االجتماعية أسونة بطوائف ببلد الشاـ االخرل ففي
سنة 795ىػ1393/ـ حيث نظر النائب يف مدينة القدس لشكول مقدمة من شيخ
اؼبغاربة يف القدس كسوء معاملة كايل اؼبدين لليهود كحجره على تركة أحد اليهود
ليستويل عليها فبا دفع النائب لتطبيق إجراءات من شأهنا ضباية اليهود داخل
اؼبدينة(.)58
كقد كصف لنا ابن شهبة بعض ىذه اإلجراءات كمن قاـ هبا ىم ؾبموعة من القضاة
كالفقهاء قد تدخلوا لدل السلطات ككانوا وبملوف مرسوـ من النائب
سنة796ىػ1394/ـ لتحويل كنيس لليهود إىل مسجد كمت تعني إماـ "كأقيمت فيها

( )56اؼبقريزم،السلوؾ،ج،1ص.517ؿ د.فايد .اعبهاد اإلسبلمي ضد الصليبيني كاؼبغوؿ
ص ،ػ.122،123
( )57سبط ابن العجمي،كنوز ،ص.620
( )58العسلي ،كامل صبيل،كثائق مقدسية،ج،1ص.272-271
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شعائر اإلسبلـ" ىذا األمر دفع اليهود لتقدمي شكول للسلطاف كمت إيقاؼ ىذه
اإلجراءات مث أعيدت إىل اليهود(.)59
موقف الدولة المملوكية من التجاوزات ضد اليهود:

كقد سبيزت الفَبة اؼبملوكية بوع من العداء يف بعض األحياف بني اليهود كالسلطة من
جهة كالسكاف من جهة أخرل كيرجع عاشور سبب العداء لليهود كأىل الذمة
بشكل عاـ إىل:
 1ػ أف اغبركب الصليبية بثت ركح العداء بني اؼبسلمني كغري اؼبسلمني يف مصر
كالشاـ.
 2ػ رغبة سبلطني اؼبماليك يف الظهور دبظهر ضباة الدين لدعم مركزىم يف نظر
اؼبسلمني.
كيذكر أيضان أف سبلطني اؼبماليك حسدكا أىل الذمة على ثركهتم ،كطمعوا يف
االستيبلء عليها ،كىم مطمئنوف إىل أهنم لن يتعرضوا يف ىذه اغبالة لنقد أك معارضة
الفقهاء(.)60
من البلفت للنظر موضوع توتر العبلقات مع اجملتمع الشامي نفسو ففي
العاـ721ىػ 1321/حيث قدـ الربيد من دمشق هبدـ كنيسة لليهود بدمشق ،على
يد العامة( .)61كردبا يكوف ىذا التصرؼ صادر عن ردة فعل لبعض التصرفات
اليهودية اؼبثرية للمشاعر عند الناس.

كمن ىذه اإلجراءات ما قاـ بو بعض رجاالت الدكلة فبن يبتلكوف صبلحيات
لبلعتداء على اليهود كما ىو اغباؿ يف سنة 798ىػ1396/ـ حيث طلب قاضي
( )59تاريخ،ج،3ص.432
( )60اجملتمع ،ص ،49ص.50
( )61اؼبقريزم ،السلوؾ ؼبعرفة دكؿ اؼبلوؾ ،ج  ،1ص .426
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القضاة احملتسب–بدر الدين-حسن بن منصور كعزره بسبب ضربو يهوديا ضربا
مربحا بالعصى كالدرة حٍب ادماه بغري سبب موجب شرعا ككتب فيو حضر(.)62
كيبدك أف اؼبماليك يف ببلد الشاـ كانوا يلجؤكف ما بني الفينة كاألخرل إىل بعض
اإلجراءات تغري القانونية أك الشخصية ضد أىل الذمة فعندما كانت تصل ىذه
اؼبعلومات للسلطات العليا يف الدكلة كانت ترد ىذه اإلجراءات الظاؼبة حسب رأم
اؼبؤرخ ابن حجر عن اليهود بصفتهم مواطنني يف ببلد الشاـ ؽبم حقوقهم ففي سنة
803ىػ1400/ـ منع (يلبغا الساؼبي) ( .)63اليهود كالنصارل من دخوؿ اغبمامات
)

إال بشعار يعرفوف بو نساء كرجاالن كشدد يف ذلك فعندما بلغ نائب الغيبة(64
نادل بإبطالو مث كصل كتاب السلطاف كفيو أف (يلبغا الساؼبي) ال وبكم إال فيما
يتعلق بالديواف اؼبفرد خاصة ككاف الساؼبي عند سفر السلطاف استنجز مرسومان بأنو
وبكم يف األحكاـ الشرعية ككتب لو عليو قضاة القضاة ،فلما كقع اػببلؼ بينو
كبني نائب الغيبة سعى عليو يف إبطاؿ ذلك فتم لو ما أراد كأمر باف ينادل يف
البلد :من كقف (ليلبغا الساؼبي) يف شكول عوقب كمن لو على الساؼبي ظبلمة

( )62ابن قاضي  ،تاريخ،ج،3ص.577
( )63لبغا الساؼبي ( 811 -..ق = 1409 -..ـ) يلبغا أبو اؼبعايل الساؼبي الظاىرم
اغبنفي :من أشهر أمراء اعبند يف دكلة اؼبلك " الظاىر " برقوؽ ،مث ابنو " الناصر ".كاف يذكر
أنو ظبرقندم ظباه أبواه يوسف ،كسيب فجلب إىل مصر مع تاجر اظبو " سامل " فنسب إليو،
كاشَباه برقوؽ.كؼبا خلع برقوؽ (سنة  )791أخذ يلبغا مدينة صفد باظبو ،فعرؼ لو ذلك بعد
عودتو إىل اؼبلك ينظر األعبلـ للزركلي،ج  ، 8ص .208
مهم أك متصيٌد أك غري ذلك؛ كإليو ترد
( )64أما نائب الغيبة :كىو إذا خرج نائب السلطنة يف ٌ
اؼبراسيم السلطانية بقبض نائب السلطنة إذا أراد السلطاف القبض عليو ،كيكوف ىو اؼبتص ٌدم
غباؿ البلد إىل أف يقاـ ؽبا نائب.القلقشندم،صبح،ج،4ص.225
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يرفعها لنائب الغيبة مث أمر بكتابة ؿبضر بأحواؿ الساؼبي كما ىو فيو من اؽبوج،
ككاف الساؼبي يومئذ غائبان فلما رجع كبلغو ذلك أىاف الذم كتب(.)65

ككانت زيارتو سنة 895ىػ1490/ـ أكاخر الدكلة اؼبملوكية ،ككصف فيها بعض
اجملتمعات اليهودية يف القدس كاػبليل ،كظهر يف حديثو نزعة عنصرية حيث فضل
بعضهم علي بعض( )66كيف اؼبنطقة الٍب تقع بني القدس كاػبليل مل يذكر (عوبديا)
اليهود أيٌان من االيسر اليهودية يف حني ذكر اؼبعاصركف كجود سبعة بيوت يهودية
متطرفة بطوؿ اؼبسافة ذاهتا ،كيف حديثو عن مدينة القدس ذكر أنو قابل يهوديٌان من
اإلشكيناز ،كىو رجل تلقى تعليمو يف إيطاليا اظبو الرايب يعقوب كولومبانو
(اليهودم)،ككصف مدينة القدس بأهنا مهجورة ،يعمها اػبراب ،كمنازؽبا من اغبجر،

كليس من خشب أك مبلط( ،)67كيبدك أف عوبديا اليهودم إمباى أراد اإلساءة إيل
اؼبسلمني حني كصف مدينة القدس ربت حكم اؼبماليك اؼبسلمني بأهنا خراب إذ
يتناىف ىذا الوصف مع ما أكردتو اؼبصادر اؼبعاصرة من أ ٌف مدينة القدس مدينة
عظيمة ،كىذا (العليمي) يصف بيت اؼبقدس فيقوؿ" :كأما مدينة القدس الشريف
يف عصرنا فهي مدينة عظيمة ؿبكمة البناء بني جباؿ كأكدية كبعض بناء اؼبدينة
مرتفع على علو كبعضو منخفض يف كاد كشوارع اؼبدينة بعضها سهل ،كبعضها
( )65انباء الغمر ،ج ،2ص .142لقد كرد عند ابن إياس ،أف شكل الثوب وبدد ديانة اؼبرأة
فاإلزار األزرؽ خاص بنساء النصارل ،كاألصفر خاص بنساء اليهود،
يف عهد يلبغا الساؼبي ،ى
ً
ل يف الدكلة سواء مصر أك الشاـَّ ،
أف
ككانت ىذه التفرقة بأمر اغباكم ،قاؿ ابن إياس :نيود ى
األمري يلبغا الساؼبى ،ىأمىرَّ ،
ص ٍفرا "
أف نساء النصارل يػىلٍبً ٍسن أ ييزىران يزٍرقا ،كنساء اليهود يػىلٍبً ٍسن أ ييزىران ي
ينظر ابن اياس بدائع الزىور،ج.
( ،Obadiah ،op..p249cit )66نقبل عن السيد ،اليهود،ص.117
( Ibid p 233. )67ص ،119نقبل عن السيد ،اليهود ،ص.117
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كعر( ،)68ىذا فضبلن عن أ ٌف عوبديا ناقض نفسو حني كصف مدينة القدس يف
موضع آخر بقولو" :أسواؽ من أصبل ما رأيت فكيف تكوف اؼبدينة خرابان كهبا
أسواؽ صبيلة جدان كذكر أنواع األسواؽ منها القطانني ،كسوؽ العطارين ،كسوؽ
القماحني ،كالبصالني ،كسوؽ اغببانيني"(.)69
كقد ذكر أف أعداد اليهود يف سنة  893ىػ1488/ـ بثبلشبائة أسرة ،كقد أكد
بعض من جاء بعده ،أف عددىم أخذ يف الَباجع( ،)70كيرجع سبب ذلك إيل
انتشار الفوضى يف اؼبدينة على عهد السلطاف األشرؼ قايتبام (،) 71

(873ىػ1469-1468/ـ) كىو العاـ التايل العتبلئو السلطنة حيث كقعت
الفًب كاالختبلؼ بني األكابر يف القدس كاػبليل بسبب سوء تدبري الناظر(.)72
كيرجع البعض سبب ما أمل باليهود من اؼبآسي يف العهد اؼبملوكي أهنم كانوا ينظركف
ؽبم نظرة شك كريبة كاؼبماليك متواطئوف مع خصومهم األتراؾ العثمانيني(.)73أما
العاـ903ىػ1497/ـ كذلك أخذت فيو الدكلة إجراءات للتخفيف عن اليهود
فعندما جاء األمر من السلطات العليا من مصر إىل دمشق خاصكي ،كتلقاه

( )68األنس ،ج ،2ص.50
( )69اؼبصدر نفسو ،ج ،3ص ،30ص ،50ص ،68ص.389
( Obadiah ،op..p249cit )70نقبل عن السيد ،اليهود ،ص.121
( ) 71أصل اؼبلك األشرؼ قايتبال ىذا أنو جاركسى اعبنس جلب من ببلده إىل الديار
اؼبصرية يف حدكد سنة تسع كثبلثني كشبامبائة فاشَباه اؼبلك األشرؼ برسبال كمل هبر عليو عتقا
كجعلو بطبقة الطازية من أطباؽ قلعة اعببل كتدرج يف الوظائف حٌب أصبح سلطانان :ينظرابن
تغرم ،النجوـ ج ،16ص395
( )72العليمي ،األنس ،ج ،2ص .285السيد ،اليهود ،ص.121
( )73السيد ،اليهود ،ص.125
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القضاة الكبار على العادة ،دبراسيم شريفو بأف ال هبحف على اليهود يف أخذ اعبزية

بل باؼبعركؼ(.)74

المحور الثاني :األوضاع الدينية لليهود في بالد الشام.
الطوائف اليهودية في بالد الشام في العهد المملوكي.
الفرقة األولى :الربانيون:
كأصل التسمية ربريف للكلمة العربية " ربانيم" الٍب تعين األماـ أك اغبرب أك الفقيو
ك يعود سبب التسمية إىل أف الربانيني أخذكا بتفسريات أحبار اليهود كعلمائهم
الٍب تضمنها التلمود كاؼبشناه( )75كقد كرد ت كلمة (الربانيني) يف القرآف الكرمي يف
ً
ور ىٍوب يك يم ًهبىا النَّبًيُّو ىف
أكثر من موضع يف قولو تعاىل" :إنَّا أىنٍػىزلٍنىا التػ ٍَّوىراةى ف ىيها يى ندل ىكني ه
الَّ ًذين أىسلىموا لًلَّ ًذين ىادكا ك َّ ً
ىحبار ًدبىا اي ٍستي ٍح ًفظيوا ًمن كًتى ً
اب اللَّ ًو ىكىكانيوا
ٍ
الربىانيُّو ىف ىك ٍاأل ٍ ى ي
ى ىي ى
ى ٍ ي
()76
ىعلىٍي ًو يش ىه ىداءى" .
كينفرد الربانيوف عن بقية الطوائف اليهودية بشرح الفرائض يف التوراة كيذىب
الربانيوف إىل تأكيل ما يف التوراة كما تفعل األشعرية من اؼبسلمني كيقولوف بالقدرية
أم بسابق القدر ،كمن أعظم أنواع الكفر عندىم تعبد فرعوف كىاماف ،كمن أعظم
العظائم عندىم أيضان األخذ بدين النصرانية كتصديق مرمي عليها السبلـ(،)77
كينكركف خطاب اهلل تعاىل ؼبوسى عليو السبلـ كمن األمور الٍب يستعظموهنا الشرب
من النهر الذم ابتلى بو قوـ طالوت (ملك بين إسرائيل)كاؼبيل إىل جالوت(ملك
( )74ابن طولوف ،مفاكهة اػببلف ،ج ،1ص.104
( )75قاسم ،عصر ،ص.258
( )76سورة اؼبائدة :آية .43
( )77القلقشندل ،صبح ،ج ،13ص.261-260
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الكنعانية)كيقاؿ" :إف ىذا النهر بني األردف كفلسطني قد كرد ذكره يف القرآف الكرمي
يف قولو تعاىل" :إً َّف اللَّو مبتىلًي يكم بًنىػه ور فىمن ىش ًرب ًمٍنو فىػلىي ً
س م يين ىكىم ٍن ىملٍ يىطٍ ىع ٍموي فىًإنَّوي
ى يٍ ٍ ى ى ٍ ى ي ٍ ى
ً
وت"( )78كقد كصفت ىذه الطائفة بأهنا
"كقىػتى ىل ىد ياك يد ىجالي ى
م يين" إىل قولو تعاىل :ى
"الشعب األكرب كاغبزب األكثر كؽبذا السبب كانت رئاسة اليهود منهم يف العصر
اؼبملوكي ،كىذا ما أكده نص كثيقة تعيني رئيس ؽبم أكردىا القلقشندل سنة 684
ىػ1285/ـ(.)79
كقد اختلف الربانيوف يف قضية حساب السنني كالشهور مع الطوائف األخرل ضد
اليهود الٍب تعمل برؤية األ ًىىلَّة كما ىي عند اؼبسلمني "فيقع عند اليهود يف رؤكس
السنني كالشهور اختبلؼ"( )80كقد أكد (عوبديا) الذم زار القدس يف القرف
اػبامس عشر على ىذا اػببلؼ الذم حدث يف التقومي بني طوائف اليهود ،كقد

أكد أيضان على أف اليهود يف مصر كانت تتبع رئاسو اليهود يف فلسطني يف العصر
اؼبملوكي الواقعة يف القدس حٌب هناية القرف اػبامس عشر اؼبيبلدم(.)81كدفع طائفة
الربانيني ىذا االختبلؼ إىل اختبلؼ يف إحدل الشعائر الدينية كىي الصوـ؛ ألهنم
يتبعوف اغبساب يف ربديد رؤكس الشهور( .)82كمن األظباء األخرل ؽبؤالء الربانيني

( )78سورة البقرة ،آية .247
( )79القلقشندل ،صبح ،ج ،11ص ،379ص.381
( )80ابن تغرم ،النجوـ ،ج ،14ص.313
( Obadiah ،op..p228cit )81نقبل عن السيد ،اليهود ،ص.98
( )82السيد ،اليهود ،ص.100
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التلموديني كقد أشار (عوبديا) أف معظم ىذه الطائفة من الفقراء إال أنو يذكر
أحيانان كجود أغنياء بني التلموديني يف فلسطني(.)83
الفــرقة الثانية :القرائين
الذين أشتق أظبهم من الكلمة العربية الٍب تعين "قرأ" كذلك؛ ألهنم يؤمنوف بغري
التوراة اؼبكتوبة الٍب يبكنهم قراءهتا كمن مث فأهنم مل يكونوا يعَبفوف دبا جاء يف
التلمود أك يف غريه من الكتب الٍب اعَبؼ هبا الربانيوف(.)84كقد أتفق على
"استخراج ستمائة كثبلث عشرة فريضة من التوراة يتعبدكف بو"(.)85
كىذا يؤكد القوؿ السابق بأهنم يعتمدكف على حرفية النص من التوراة كال يعتمدكف
على التسهيبلت الواردة يف التلمود( )86كيرجع نشأة ىذه الطائفة إىل "عناف بن داكد"
سنة 800ىػ1397/ـ الذم دعا إىل مذىب جديد بسبب اػببلؼ الذم نشب بينو
ك بني أخيو األصغر "حناينا" حوؿ تويل منصب رأس اعبالوت (أم رئيس الطائفة
اليهودية يف العامل اإلسبلمي)(.)87كيعتمدكف يف التقومي على األىلة كما ىو اغباؿ عند
اؼبسلمني ،كىو ما سبق ذكره أهنم يضبطوف رؤكس سنينهم كشهورىم برؤية األىلة
كما ىو عند أىل اإلسبلـ ،فيقع االختبلؼ فيما بينهم كبني الربانني يف رأس
السنة(.)88كالقراؤكف يقولوف بسابق القدر ( .)89أما يف قضية الصوـ ،فقد ذكر

( Obadiah ،op.p227-231cit )83نقبل عن السيد ،اليهود ،ص .98ؼبزيد ينظر:
أبوشلوؼ ،األكضاع االجتماعية يف فلسطني يف العهد اؼبملوكي ،ص.49-44
( )84قاسم ،عصر ،ص ،259ص.260
( )85القلقشندل ،صبح ،ج ،13ص.260
( )86األغا ،األكضاع ،ص ،172ص.173
( )87قاسم ،عصر ،ص.260
( )88ابن تغرم ،النجوـ ،ج ،14ص.363
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(عوبديا) "كالقراؤكف بالقاىرة يصوموف يف يومي السابع كالعاشر من شهر آب" اؼبوافق
طبقان للتقومي اليهودم بعضان من شهرم يوليو كأغسطس كىم يف ذلك ىبتلفوف عن
الربانيني( )90كيتفق القراؤكف كالربانيوف على أهنم يستقبلوف صخرة بيت اؼبقدس يف
صبلهتم ،كيوجهوف ؽبا موتاىم ألف اهلل كلم موسى عليو السبلـ على طور سيناء(.)91
كىو ما أكده العمرم سنة 749ىػ1348/ـ يف قولو "كالصخرة قبلة اليهود اآلف كإىل
()92
القدس حجهم"
أما الفــرقة الثالثة :فرقة السامرة :

يرجع تاريخ ىذه الفرقة إىل الفَبة الٍب أعقبت تدمري فبلكة إسرائيل الٍب انشقت

على فبلكة سليماف بعد كفاتو ،ك قد مت تدمري ىذه اؼبملكة على يد اؼبلك األشورم
"تغلب فبلسر" يف سنة  738ؽ.ـ ،كقد أجلي اليهود عن فلسطني ،كأسكنهم
منطقة مشاؿ إيراف اغبالية ،كجلب قبائل لتسكن يف مدينة السامرة القديبة بدالن من
اليهود كيعتمد أصحاب ىذا الرأم على نص من الكتاب اؼبقدس وبكي ىذه
اغبادثة كىم بذلك يصفوف السامرة بأهنم حثالة من األجانب اؼبتعاكنني مع أعداء
اليهود( ،)93كأهنم كثنيوف مشركوف كأطلقوا عليهم اسم "شومركنيم" أم السامريوف،

( )89القلقشندل ،صبح ،ج ،13ص.261
( Obadiah ،op..p226cit )90نقبل عن السيد ،اليهود ،ص.100
( )91القلقشندل ،صبح ،ج ،13ص.260
( )92مسالك األبصار ،ج ،3ص.278
( )93قاسم ،عصر ،ص ،261ص.262
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حرفوىا إىل "شونيم" أم احملافظني بدعول أهنم أصحاب الدين
لكن السامريني ٌ
اؼبوسوم األصلي(.)94
كيذىب البعض إىل أف نشأهتم كانت زمن السيب البابلي سنة  586ؽ.ـ؛ ألهنم
بنو ىيكلهم اؼبقدس فوؽ جبل جرزمي القريب من مدينة نابلس يف ىذا التاريخ،
كيتهمهم اليهود بأهنم تعاكنوا مع الركماف أثناء ثورة اليهود ضد اغبكم الركماين،
كمنحهم الركماف مقابل ىذه اؼبساعدة أف ظبحوا ؽبم ببناء مدينة السامرة القديبة

(شكيم)(.)95كىم أتباع السامرم( )96كقد كرد ذكرىم يف القرآف الكرمي حيث قاؿ
َّ
وسى ًم ٍن بىػ ٍع ًد ًه ًم ٍن يحلًي ًه ٍم ًع ٍجبل ىج ىس ندا لىوي يخ ىو هار أى ىملٍ يػىىرٍكا أىنَّوي ال
تعاىل " :ىكازبى ىذ قىػ ٍويـ يم ى
ً
ًً
ني ( .)97كيف قولو" :كأضلهم
يي ىكلي يم يه ٍم ىكال يػى ٍهدي ًه ٍم ىسبًيبل ا َّزبى يذكهي ىكىكانيوا ظىالم ى

السامرم"(.)98
كقد أختلف يف السامرة :ىل ىم من اليهود أـ ال؟ كالقراؤكف كالربانيوف ينكركف كوف
السامرة من اليهود ،كقد قاؿ الشافعية :إف كافقت أصوؽبم أصوؿ اليهودية فهم
منهم(.)99
مث إف السامرة ؽبم توراة خاصة غري التوراة الٍب بيد القرائني كالربانيني ،كالتوراة الٍب
بيد النصارل ينفردكف هبا عن الطوائف السابقة بإنكار نبوة من بعد موسى ما عدا
ىاركف كيوشع عليهما السبلـ ،كىبالفوف أيضان يف استقباؿ صخرة بيت اؼبقدس
( )94األغا ،األكضاع.173 ،
( )95قاسم ،عصر ،ص ،261ص.262
( )96القلقشندل ،صبح ،ج ،13ص.270
( )97سورة األعراؼ ،اآلية رقم .85
( )98سورةطو ,اآلية .85
( )99القلقشندل ،صبح ،ج ،13ص.271
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كيستقبلوف طور نابلس كيوجهوف إليها موتاىم ،كيزعموف أف اهلل كلم سيدنا موسى
من عليها( ،")100كإىل طورىا حج السامرة"(،)101كأما "التوراة العربانية الٍب بأيدم
اليهود ،كالتوراة السامرية ككل كاحدة منها مبطولة كال عمل عليها كاهلل أعلم"(.)102
كىذا ما أكده االختبلؼ يف التوراة بني اليهود من ـبتلف الطوائف كالسامرة كيؤكد
أيضان أف التوراة مل تكن مكتوبة بلغة كاحدة.
كبالفعل ىو ما أكد عليو (عوبديا) "أف لدل السامريني الكتب اػبمسة اػباصة
دبوسى فقط كىم ال يؤمنوف سول باإلسفار اػبمسة ،الٍب سبثل القسم األكؿ من
العهد القدمي"( ،)103كقد ذكر أف ىؤالء السامرة انقسموا إىل عدة أقساـ ،فيقسمهم
(عوبديا) إىل الكوثانية ،كالدكثانية .كترجع ىذه الطوائف إىل السامريني ،يف حني أف
البعض قسمهم إىل ثبلثة أقساـ؛ ىي( :الدكسيثياف كاعبركسينية كاؼباسبوثانية)(.)104

كمن ىنا يبكن مبلحظة االختبلؼ العقائدم كالديين بني السامرة كـبتلف طوائف
اليهود ،من الربانني كالقرائني ،كىو ما مت تأكيده يف خطابات (عوبديا) كالسامريوف
موضع بغض كاستنكار من اليهود نظران ألهنم يقدموف األضاحي ،كوبرقوف البخور
على جبل جرزمي(.)105
أما فيما ىبص األشراؼ على طائفة السامرة فقد ذكر أف اغبكم كالقضاء بينهم
على أساس دينهم ،كاؼبوجودكف من اليهود ثبلث طوائف كىم :الربانيوف كالقراؤكف
( )100اؼبصدر نفسو ،ج ،13ص .272-271
( )101العمرم ،مسالك ،ج ،3ص .279السيد ،اليهود ،ص.104
( )102العليمي ،األنس ،ج ،1ص .156اؼبقدسي ،البدء ،ج ،5ص.30
( Obadiah ،op..p225cit )103نقبل عن السيد ،اليهود ،ص.104
( )104السيد ،اليهود ،ص.105
( )105السيد ،اليهود ،ص.105
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كالسامرة كقد جرت العادة أف يكوف الرئيس من طائفة الربانيني كىو وبكم الطوائف
الثبلثة ( ،) 106كقد دلت الوثائق اؼبملوكية على ىذا القوؿ الذم أكرده

القلقشندل(.)107
كيبدك أنو قد أباح و
لكل من السامرة كالقرائني رئيسان مستقبلن يف فَبة متأخرة من
عصر السبلطني اؼبماليك( ،)108ككردت إشارة تدؿ أف بعض السامرة اعتنق
اإلسبلـ ،ككاف "ؿبمد بن عبد اهلل الصفد من مسلمة السامرة ...كسكن دمشق"

(.)109
كذكر يف  27رمضاف 658ىػ 4/أيلوؿ 1260ـ أم بعد استيبلء اؼبماليك على
اغبكم يف ببلد الشاـ كطرد التتار ككاف ىذا العاـ دماران على اليهود فقد جرت
ضدىم مذحبة بسبب تعاكهنم مع التتار ضد اؼبسلمني أثناء عملية االحتبلؿ (.)110
كيف عاـ 664ىػ1265/ـ خرج السلطاف الظاىر بيربس من غزة إىل اػبليل
كالقدس كمنع أىل الذمة من دخوؿ اػبليل حيث كانوا يدخلوهنا مقابل ماؿ يؤخذ
منهم(.)111

كيبدك أف كجود اليهود يف ببلد الشاـ ارتبط بإشكاؿ كالسيما أف النصوص تشري
إىل أهنم كانوا دائمي العرضة للمحاكمات من الفقهاء اؼبسلمني ففي
( )106القلقشندل ،صبح ،ج ،11ص.379-978
( )107القلقشندل ،صبح ،ج ،11ص379ينظر اؼببلحق(.)2
( )108قاسم ،عصر ،ص.63
( )109السخاكم ،الضوء ،ج ،8ص.116
( )110الصفدم ،الوايف ،ج ،8ص.227ابن كثري ،البداية ،ج ،13ص.221ابن خلدكف،
ج.424 ،5حطيط ،قضايا ،ص.149
( )111اؼبقريزم ،السلوؾ ،ج ،2ص.33الدباغ ،ببلدنا ،ج ،9ؽ ،2ص.72
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العاـ886ىػ1481/ـ على عهد كجود جاًل حكم يف قضية إسبلـ يهودية كانت
ؽبا تداعيات بني الفقهاء اؼبسلمني كاختبلؼ حوؿ صحة إسبلمها حيث إهنا
"توقفت كعرض عليها القتل" كيذكر أهنا استمرت على اإلسبلـ كتزكجت من
مسلم كأقببت كؽبا أكالد كأكالد أكالد كالوارد يف ىذه القضية أف قاضي الشافعية
امسك هبم كنقل قضيتهم إىل النائب كمت تسليمهم للسلطات القضائية اؼبخولة
للنظر يف قضيتهم كأف يتم التحفظ "عليهم بتلطف"( )112فبا يدلل على رفق
السلطات اؼبملوكية يف معامبلهتا لليهود يف ببلد الشاـ.
كنتيجة أنبية ىذه القضية نظر فيها يف "دار النيابة" حبضور شخصيات من كبار
اؼبسؤكلني يف ببلد الشاـ كمنهم عبلء الدين أمري سبلح كىو الذم باشر ىذه
القضية بنفسو كربفظ على اؼبمسوكني كيذكر ابن طوؽ أف أغلب من حضر ىذه

القضية كانوا من اغبساد "يزيدكا كينقصوا يف الكبلـ"(.)113
كيبدك أف قضية إسبلـ اليهود كانت من القضايا اؽبامة لدرجة أهنا كانت مسألة
خبلؼ فقهي بني فقهاء اؼبذاىب األربعة ،بينما تؤكد اؼبعلومات الواردة عن ىذه
القضايا أف اليهود مل يعارضوا إسبلـ اليهود بدليل ما قالو (ابن طوؽ) يف القضية
كحكم
السابقة الذكر" :أف اليهود أقامت بينات بأف اؼبرأة اؼبتقدـ ذكرىا مسلمة ي
بإسبلمها كأف ىؤالء اؼبوجودين أكالدىا كأكالد أكالدىا ككانوا صغارا فحكم
الشافعي(القاضي) بإسبلـ البعض ما مل يبنع مانع شرعي كالبعض أخرج صورة ثانية
ؿبكوـ فيها على قاضى اؼبالكي السبٍب بإبقائهم على الكفر فتوقف اؼبالكي يف

( )112ابن طوؽ ،التعليق ،ج ،1ص.87
( )113التعليق ،ج ،1ص.87
Al Hijaz International Refereed Journal for Islamic & Arabic Studies.
Issue: 11 , Rajab 1436H. / May 2015
ISSN 1658-7138

أوضاع اليهود في بالد الشام خالل حكم المماليك ،د .نسيم زريق أبوشلوف.

154

ذلك فلزـ توقف الشافعي فالبعض للجهل كالبعض للرشا"( .)114كيبكن استنتاج
أمور ىامة من ىذا النص عن اليهود كىو إقبازىم الكثري من قضاياىم يف ببلد
الشاـ عن طريق الرشوة كالواسطة كفساد مؤسسة القضاء ألف اغبكم الصادر غري
موضوعي إما يرجع للجهل بالشرع كالنصوص الدينية أك نتيجة تقدمي الرشوة
للفقهاء.
ككانت ؽبذه القضية تداعيات كبرية جدان بني اجملتمعني كىم من كبار الشخصيات

مثل البصركم ككاتب السر كالقضاة كاحتج القاضي الشافعي بأف اؼبالكي كصباعة
يكتبوف على ؿبضر الشهود بالبطبلف ألحكم بإسبلمهم كلكن الواضح أنو حدث
خبلؼ حوؿ مكانة القضاة كدرجاهتم ككقوفهم يف ؾبلس القضاء كىذا االجتماع
مكوف من القضاة األربعة اؼبالكي كالشافعي كاغبنبلي كاغبنفي كانتهى اجمللس بدكف
بث كاضح يف القضايا ككل ماحدث "أف السيد يرسم عليو بدار النيابة"(.)115
كاؼبقصود مت تغريبو.
كفيما يتعلق بظاىرة دخوؿ اليهود يف اإلسبلـ كانت عامة من اؼبشاىدات اغبية
لذلك ما ركاه ابن طوؽ يف شهر نوفمرب سنة887ىػ1482/ـ قاؿ" :كرأيت ابن
سعيد ،اللحاـ بالعنابة( ،)116اليهودم ابن اليهودم ،مسلمان داخبلن على سيدم
الشيخ باؼبشهد ،كمعو ابن كامل من جوبر كاتبو"(.)117
كمن النصوص النادرة الٍب تدؿ على خضوع اليهود لنوع من احملاكمات الدينية
كاػببلفات على دخوؿ بعض أكالدىم يف اإلسبلـ ما ذكره ابن طوؽ يف
( )114ابن طوؽ ،التعليق ،ج ،1ص.88
( )115ؼبعرفة اؼبزيد ينظر :ابن طوؽ ،التعليق ،ج ،1ص87ػ88ػ.89
( )116منطقة تقع كسط مدينة دمشق :ابن طولوف ،مفاكهة ،ج ،1ص.390
( )117ابن طوؽ،التعليق،ج،1ص.210
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سنة887ىػقائبلن" :حضر الشافعي كاغبنبلي كالسيد كماؿ الدين باإلسطبل ،بسبب
بنت مشلة اليهودم العطار ،ككقع الكبلـ الكثري ،كآخره أف القاضي الشافعي قاؿ:
"أنا مقيم على حكمي بإسبلـ بنت اليهودم ،كأف اغبكم الذم معو من نايب
اؼبالكي بصفد غري معتد بو كال معموؿ بو " فطلع اليهودم يف الَبسيم إىل أف يأيت
دبن وبضره إذا طلب"(.)118
كقدـ (بريكهارت) صورة كاضحة عن ؿباكلة إبراز فكرة التنوع الثقايف من خبلؿ
ذبسيد فكرة قبوؿ التسامح الديين كالسماح لآلخر دبمارسة شعائره الدينية األمر
الذم يؤكد أف ىناؾ تساؿبان دينيان يفند مقولة أف الدكلة العثمانية كانت ربظر
فبارسات العبادة للطوائف كاألدياف األخرل ،فقد قدـ (بريكهارت) كصفان قيمان
لليهود يف صفد كطربية ،فذكر أف أكرب أحياء بلدة صفد مأىوؿ كليان باليهود الذين

يولوف صفد اىتمامان خاصان باعتبارىا مكانان مقدسان عندىم ،كيف اغبي مائة كستوف
عائلة أك مائتاف منها أربعوف أك طبسوف عائلة من أصل بولندم ،كالباقوف من يهود
أسبانيا كمشايل إفريقيا كأكباء ـبتلفة من سورية .كفسر حرص اليهود على السكن يف
صفد كطربية بأهنما من أربع مدف مقدسة كردت يف التلمود إضافة إىل القدس
كاػبليل ،كفسر قدسية طربية عند اليهود ،ألنو يعتقد أف يعقوب أقاـ فيها ،كألهنا
تقع على شاطئ حبرية طربية الٍب منها سيقوـ مسيح اليهود حسب رأم
التلمود(.)119
( )118ابن طوؽ ،شهاب الدين ،يوميات ،التعليق ،ج ،1ص.169-168
( ) 119رحبلت بريكهارت يف سوريا اعبنوبية ،ترصبة أنور عرفات ،كزارة الثقافة األردنية،
1969ـ ،ج ،2ص  .67 ،59 ،58 ،57ؼبزيد ينظر :الفاعورم أؾبد فبدكح" ،رحبلت
بريكهارت يف شرقي األردف كدكرىا يف التواصل اغبضارم قراءة يف مستويات من
التواصل"ص.13
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كمن القضايا اؽبامة اعبديرة باإلثارة يف ىذا البحث مسألة منع اليهود من البناء
كالَبميم لؤلماكن الدينية يف عهد بعض السبلطني كردبا يكوف من األسباب الرئيسة
يف حدكث بعض اػببلفات بني اليهود كاؼبسلمني يف ببلد الشاـ كمن اإلجراءات
الٍب ازبذت ضدىم ما حدث سنة878ىػ1473/ـ خبلفات على دار تقع يف
اؼبنطقة الواقعة بني كنيس اليهود كمسجد للمسلمني يقع حبارة الٍيىػ يهود أما اؼب ٍس ًجد
ى
ً
ً
يس الٍيىػ يهودم كالطريق الوحيد من ًج ىهة الٍقٍبػلىة
فتقع ىعلىٍيو ىمنى ىارة ىكيى ىو جبانب ال ىكن ى
الذم يوصل إىل الٍ ىم ٍس ًجد ىو على شكل زقاؽ مستطيل يف حارة اليهود ،كجبوار
الٍ ىم ٍس ًجد من ًج ىهة الغرب ىدار من صبلىة أكقاؼ الٍيىػ يهود فىػ ىوقع الٍ ىمطىر ًيف الشتىاء
ورة فكشف بىاب الٍ ىم ٍس ًجد من ًج ىهة الشَّا ًرع اؼبسلوؾ فقصد
فهدمت الدَّار الٍ ىم ٍذ يك ى
سلمو ىف ًاال ٍستً ىيبلء على َّ
الدار اؼبهدكمة للوصوؿ إىل الٍ ىم ٍس ًجد ًمٍنػ ىها ل ىكوهنىا على
الٍ يم ي
الشَّا ًرع اؼبسلوؾ فىيكوف أقرب للمصلني من الدخوؿ عرب الزقاؽ اؼبذكور لبعده
بًالن ً
تنع الٍيىػ يهود من ىذلًك ىكرفعيوا أىمرىم للقضاة كأظهركا من
يسبىة إىل ىى ىذا الٍ ىم ىكاف فى ٍام ى
ٍ
ً
ورة كاتصل ثػيبيوتو حبكاـ
أيديهم الٍ يم ٍستىند الشَّاىد ىؽبيم باستحقاقهم للدَّار الٍ ىم ٍذ يك ى
ً ً
ورة من يح يقوؽ
َّ
الش ًر ىيعة فنازعهم اؼبسلموف يف ىذلك ىكىز ىع يموا أف الدَّار الٍ ىم ٍذ يك ى
الٍ ىم ٍس ًجد"(.)120
كانٍتهى ٍاألمر إىل أف الٍ يقضاة األربعة توجهوا بًأىنٍ ً
فس ًهم لكشف ىذلًك كربريره فجلسوا
ى
ً ًً
ًً
اغبنى ًفي كالٍ ىق ً
ً
ً
اغبىٍنبىلً ٌي ىككنت
اضي ٍ
بالٍ ىم ٍسجد الٍ ىم ٍذ يكور كىم ال ىقاضي الشَّافعي ىكالٍ ىقاضي ٍى ٌ ى
ً
مجلس فحرر أىمر من صاٌف اليهود كأف الدار من أكقافهم"(.)121
ىحاضرا ىذلك الٍ ٍ
كيبكن استنتاج سبب توتر العبلقات بني اليهود كاؼبسلمني يف مدف الشاـ كالشاىد
أحداث مدينة القدس كرفض اؼبسلموف اغبكم سابق الذكر كتعصب بعض الٍ ىعواـ
( )120العليمي ،األنس ،ج ،2ص.300
( )121العليمي ،األنس ،ج ،2ص.302-300
The status of the Jews in Al-Mamaleek eara. By: Dr. Naseem Abu Shalof.

مجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات اإلسالمية والعربية
العدد الحادي عشر – رجب 1436هـ  /مايو 2015م

157

رقم اإليداع الدولي (ردمد) ISSN 1658-7138

كتوجو إىل الٍ ىق ً
ً
يسة الًٍَّب ل ٍليىػ يهود بالقدس ؿبدثة ىكأىف
اىىرة ككقف ُّ
ى
للس ٍلطىاف كأهنى أىف الٍ ىكن ى
ً
ً
ورة من صبلىة يح يقوؽ الٍ ىم ٍسجد ىكىي بأيدم الٍيىػ يهود بًغى ٍري حق فربز مرسوـ
الدَّار الٍ ىم ٍذ يك ى
الس ٍلطىاف بًالنٌظ ًر ًيف ىذلًك كربريره ىككرد ٍاألىمر بذلك اىل الٍ يقدس الشريف فعقد ٍؾبلًس
ُّ
ً ً
ً
ني بن النشاشييب ًحبضور ال ىق ً
ً
اغبىرىم ٍ ً
اضي الشَّافًعًي
يي
بالٍ ىم ٍد ىر ىسة التنكزية دبى ٍجلس نىاظر ٍ ى
ً
اغبىنى ًفي أما الٍ ىمالً ًكي قدتويف كاغبنبلي قد عزؿ ىكل ًزىـ بىيتو ىكحضر بًالٍ ىم ٍجلً ً
س
ىكالٍ ىقاضي ٍ ٌ
ئ
اعة شيخ اؼبدرسة الصبلحية ىكصبع من الٍ يف ىق ىهاء ىكقي ًر ى
شيخ اإلسبلـ قبم ال ٌدين بن صبى ى
اضرين كأقيمت بينو ش ًهدت ًعٍند ال ىق ً
اغب ً
اضي
ى
اؼبرسوـ الشريف ىكىدار الٍ ىك ىبلـ بىني ٍى
الشَّافًعًي أف ىكنًيسة الٍيػهود ؿبدثة ًيف دار اإلسبلـ فاشهد علىي ًو ًعٍند ال ىق ً
اضي أنو منع
ى
ىٍ
ى ىي
ً
ً
ص َّح عٍنده من أهنا ؿبدثة ًيف ىدار اإلسبلـ إً ٍذ ىال ىدار ىؽبيم
يسة ؼبا ى
الٍيىػ يهود من ازباذىا ىكن ى
اظبو يػع يقوب بً ىك ىبلـ يقتضى العند ؼبا أمر بًًو ال ىق ً
اضي فانتهره
فىتكلم ىكبًري الٍيىػ يهود ك ٍ ى ٍ
ال ىق ً
اؿ لىوي" :يىا ىم ٍلعيوف تنىازع ًيف األحكاـ الش ٍَّر ًعيَّة ىكاهلل أحضر لىك اعببلد
اضي ىكقى ى
يضرب عنيقك" .فهم الٍمسلمو ىف بالبطش باليهود فنهاىم ال ىق ً
اضي ىعن ىذلًك ىكىكا ىف
ٍ ي
ي ي
ذمة
ذمة ىر يسولو ىك َّ
ذمة اهلل ىك َّ
من لىفظو" :يىا أمة التػ ٍَّو ًحيد ىال يعارضهم أحد فىًإف ىى يؤىال ًء َّ
ًً
ً
ً
ً
علماء كاؼبشايخ خطوطهم ىككتب
أىمري الٍ يمؤمن ى
ني" مثَّ كتب ؿبضرا دبىا ىكقع ىككتب فيو الٍ ى
اضي الشَّافًعًي من منعهم ككتب أىف ال ىق ً
اؼبوثق فً ًيو ما صدر من ال ىق ً
اغبىنى ًف ٌي نفذ
اضي ٍ
ى
ى
ى
ً
ً
ً
محضر أنكر أىف يكوف نفذ ىذلك ىكمل يضع
الٍ ىمٍنع فىػلى َّما كقف ال ىقاضي ٍ
اغبىنىف ٌي على الٍ ٍ
محضر(.)122
خطو على الٍ ٍ
كتكررت مسألة ىدـ الكنائس التابعة لليهود كذلك يف مدينة حلب عند اغبديث
اؼبتعلق باؼبدرسة الناصرية فقد ذيكر فيها أف "اؼبدرسة كانت قديبا كنيسة لليهود.
كتعرؼ بكنيسة مثقاؿ .مث يف سنة سبع كعشرين كسبعمائة حكم قاضي القضاة
( )122العليمي ،األنس ،ج ،2ص.301
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كماؿ الدين بن الزملكاين بوجوب انتزاع ىذه الكنيسة من أيديهم كجعلها فيئا
للمسلمني بعد أف ثبت عنده أهنا ؿبدثة يف دار اإلسبلـ .كعمل هبا درسا يتعلق
هبذه اؼبسألة .مث بنيت الكنيسة اؼبذكورة مدرسة للعلم .ككتب إىل السلطاف الناصر
فأمره بعمارة منارة ؽبا كجعل فيها خطبة .كسبب ذلك أنو كاف يدرس بالعصركنية
الٍب إىل جانبها فسمع صوت اليهود فسأؿ عن ذلك فقيل لو أهنا كنيسة فتقدـ

بعض اغباضرين كشهد دبا تقدـ فحكم بذلك (.)123

كمل يقتصر توتر العبلقات بني اليهود كاؼبسلمني فقط بل تعداه إىل الصراع مع
النصارل كسبثل ىذا حوؿ ملكية أحد األماكن الدينية اؼبقدسة يف جبل صهيوف فبا
ساىم يف توتر العبلقات بني اليهود كالنصارل ،كيرجع ىذا الصراع إىل أكائل القرف
التاسع للهجرة /اػبامس عشر اؼبيبلدم حوؿ القبو األرضي من كنيسة علية صهيوف
الٍب يبتلكها الرىباف الفرنسيسكاف كسبكن اليهود من أخذه من الرىباف زمن
السلطاف اؼبؤيد شيخ 823ىػ1420/ـ كأعيد للفرنسيسكاف ثانية
831ىػ1437/ـ كنظران ؼبا بذلو اليهود من أمواؿ للسلطاف برسبام أعيد القبو

لليهود كحسمان للنزاع رأل السلطاف جقمق ربويل القبو إىل مسجد ؿبافظة على
قداسة اؼبكاف كإخراجو من ىاتني الطائفتني عاـ 856ىػ1452/ـ كبقى القبو
مسجدان للمسلمني كمزاران للمسلمني كالنصارل كاليهود حٌب أكاخر العصر
اؼبملوكي(.)124

( )123سبط ابن العجمي ،كنوز الذىب يف تاريخ حلب ،ج  ،1ص .334
( )124العليمي ،األنس ،ج ،2ص .302-300الطراكنة ،مبارؾ ؿبمد ،اغبياة االجتماعية
يف ببلد الشاـ يف عصر اؼبماليك اعبراكسة (922-784ىػ1516-1382/ـ)،ص.95-94
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األوضاع االجتماعية لليهود:

كيف سنة 700ىػ1300/ـ أصدر الناصر ؿبمد بن قبلككف قراران بتميز اليهود
دببلبس خاصة ،فلبس اليهود العمائم الزرؽ ،كالسامرة العمائم اغبمر ،كمن ىبالف
ىذه األكامر يعرض نفسو للعقاب ،فالتزـ النصارل كاليهود بسائر اؼبملكة يف مصر
كالشاـ ما أمركا بو كصبغوا عمائمهم(.)125كأيضان ال يركب أىل الذمة فرسان كال
بغبلن ،كىذا يف عهد اؼبلك اؼبؤيد بن اؼبلك اؼبظفر(.)126
كأكثر من ذلك أهنمي منًعيوا من العمل يف دكاكين الدكلة ،كأف تكوف عمائمهم دكف
العشرة أذرع كأف ال يدخلوا اغبمامات بالصليب يف رقاهبم ،كحٌب نساؤىم ال تدخل
مع نساء اؼبسلمني كأف يلبسن اػبف بلونني كل فردة من لوف ،كقد صدرت ىذه
األكامر ضدىم يف 752ىػ1351/ـ يف عهد اؼبلك الصاٌف صاٌف ابن اؼبلك الناصر
ؿبمد بن قبلككف(.)127حٌب أف اليهود كالنصارل طبقت عليهم أحكاـ اإلسبلـ
بشكلها الصحيح ،كسبب اإلجراءات اؼبملوكية ىو فسادىم كابتزازىم للمسلمني،
كأطباعهم الٍب سبيل إىل العنصرية ،كرغم ىذه اإلجراءات اؼبملوكية إال أف اليهود كانوا
يعيشوف مع اؼبسلمني يف اؼبدف ك كانت ؽبم شوارع كحارات خاصة هبم ،كما سبق
()128
عما قاـ بو الصليبيوف
القوؿ أف ؽبم حارة يف القدس  ،كىذا الوضع ىبتلف ٌ
ضدىم كفبارسة عمليات قتل صباعي كحرقهم ،فقد ذكر أهنم أصبحوا منذ الفتح
العريب أسعد حاالن فبا كانوا عليو ربت حكم الدكلة البيزنطية ،بسبب ما لقوه من
( )125اؼبقريزم ،السلوؾ ،ج ،2ص .339ابن حجر ،الدرر ،ج ،5ص .406ابن كثري،
البداية ج ،14ص.54
( )126أبن كثري ،البداية ،ج ،13ص ،35ج ،14ص.305
( )127القرماين ،أخبار ،ص.286
( )128العليمي ،األنس ،ج ،2ص ،52ص ،53ص.56
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تسامح ديين ،كاستمرت سياسة التسامح اذباىهم طواؿ فَبة الدكلة الطولونية
كاإلخشيدية ،حٌب يف العصر الفاطمي ككصلوا إىل أرفع مناصب الدكلة(.)129
كرفض (التطيلي) عند حديثو :عن مدينة نابلس أف يعترب السامرة من اليهود
ككصفت ىذه الفرقة باؽبرطقة الدينية ،كمل يعترب السامرة اؼبوجودين يف كل من
()130
قيسارية كعسقبلف يهودان
كالذم ظبح ؽبم بالعودة إىل اؼبدف الفلسطينية ،ىو صبلح الدين األيويب ،كبعد
القياـ بعملية ربريرىا من الصليبني 587ىػ1191/ـ كخاصة مدينة عسقبلف،
كبيت اؼبقدس ،كعادكا على شكل دفعات ما بني 608-606ىػ-1209/
1211ـ كتدفقت أعداد كبرية منهم يف السبعينات كالثمانينات من القرف السابع
اؽبجرم/الثالث عشر اؼبيبلدم ،كاستقرت صباعة منهم يف اعبليل كيف اؼبدف
الساحلية( .)131ككاف ألكضاع اليهود يف أكركبا إباف عصر اؼبماليك دكر كبري يف
ىجرهتم إىل فلسطني كاالستقرار يف اؼبدف ،ؼبا ؽبا من أنبية دينية عندىم من ذلك
صدكر مرسوـ من اإلمرباطور األؼباين "رادكلف اؽبانسربج" عاـ684ىػ1286/ـ
ينص على مصادرة أمبلؾ اليهود كما تعرض لو اليهود يف أسبانية من ؿباكم
التفتيش سنة 661ىػ1263/ـ حيث شارؾ اغبرب اليهودم اإلسباين موسى بن
نعماف يف اعبدؿ الديين كقرر ىذا اغبرب مغادرة مكانو يف مدينة قطالونيا ،كاستقر يف
بيت اؼبقدس665ىػ1267/ـ ككاف يستقبل الطبلب اليهود الذين يأتوف لتلقي
العلم ،كوبرضهم على اؽبجرة إىل األرض اؼبقدسة(.)132
( )129عاشور ،اجملتمع ،ص.49
( )130التطيلي ،رحلة ،ص 95ػ.96
( )131براكر ،االستيطاف .289
( )132األغا ،األكضاع ،ص ،297ص.301
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كقد ىدمت الكنائس اليهودية يف العهد اؼبملوكي كما حصل للنصارل عاـ
879ىػ1474/ـ كذكرىا اؼبؤرخوف ،كأشهرىا كاقعة كنيسة اليهود يف القدس الٍب
تقع حبارة اليهود قرب مسجد للمسلمني ،ككانت تقع بالقرب من ىذا اؼبسجد دار
من صبلة أكقاؼ اليهود فوقع مطر الشتاء كىدـ الدار ،كحاكؿ اؼبسلموف االستيبلء
عليها لشق طريق؛ ألنو أقرب على اؼبصلني يف اؼبسجد فرفض اليهود ،كرفعوا األمر
للقضاة ،كأظهركا اؼبستند الذم يثبت ملكية الدار ،كبالفعل ذىب القضاة كتأكدكا
من ملكيتهم كجلسوا يف اؼبسجد ،كتأكدكا كبأف الدار من صبلة أكقاؼ اليهود
فرفض اؼبسلموف ،كتوجو بعض العواـ إىل القاىرة ،كأرسل السلطاف مرسومان للقدس،
كاجتمع القضاة يف اؼبدرسة التنكرية( ،)133كشهد قاضي الشافعية بأف كنيسة اليهود
ؿبدثة يف دار اإلسبلـ ،فتكلم كبري اليهود كاظبو يعقوب بكبلـ يقتضي العند ؼبا أمر
بو القاضي .فاستفز القاضي كقاؿ لو تنازع يف األحكاـ الشرعية ،كأراد أف وبضر لو
اعبند لضربو كىم اؼبسلموف أف يبطشوا باليهودم فنهاىم القاضي عن ذلك (.)134
كىذا يظهر سبب عداء القضاة كعامة اؼبسلمني يف القدس لليهود ،إذ يتبني لنا
طرؽ االحتياؿ الٍب سيطر اليهود هبا على بعض أراضي اؼبقدسات كاستغبلؽبم
تسامح الدين اإلسبلمي يف أغراضهم الدينية الفاسدة ،إال أهنم مل يقفوا عند ىذا
اغبد ،بل رفعوا األمر للسلطاف مرة أخرل فطلب من القضاة النظر يف األمر،
كجلسوا يف اؼبسجد ،كظبحوا لليهود أف يدخلوا اؼبسجد ،كتداكلوا األمر كقاؿ قاضي

( )133اؼبرجع السابق ،ص.17
( )134العليمي ،األنس ،ج ،2ص ،300ص ،301ص.302
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الشافعية" :أنا ما رفعت أيديهم عنها كإمبا منعتهم من ازباذىا كنيسة ،كأذف ؽبم أف
يتخذكىا حانوتان ،كبالفعل منعوا اليهود مرة ثانية من ازباذىا كنيسة"(.)135

كيبلحظ أف قاضي اؼبالكية بالقدس 888ىػ1483/ـ ؼبا حضر إىل اؼبدينة خبلعة
السلطاف ذكر إعادة كنيسة اليهود ،كإعادة ما هتدـ ؽبم ،كحصلت يف ىذه السنة
ؿبنة للعلماء اؼبسلمني ،كسعى اليهود إىل السلطاف إلعادة الكنيسة .ككاف
يساعدىم يشبك الدكادار الكبري دباؿ بذلوه كمل يعلم السلطاف .كأصدر القاضي
اغبنفي ؽبم مرسومان بذلك ،فخرج قاضي الشافعية إىل القاىرة من القدس مستنكران
ما حدث (.)136
كرىت اؼبسلمني يف اليهود نشر الرشوة عندما دفعوا اؼباؿ
كمن العادات السيئة الٍب ٌ
ليشبك الدكادار مقابل مساعدهتم يف إعادة الكنيسة كاؼبنزؿ دكف علم السلطاف،
كفبا يؤكد أف اليهود استخدموا عدة طرؽ يف السيطرة على األماكن الدينية ككلها
بدكف مبالغة غري شرعية.
كقد ذكر يف شذرات الذىب أف اؼبلك األشرؼ قايتبام مل ينتقده أحد سول ما

أمر بإعادة كنيسة اليهود بالقدس الشريف بعد ىدمها ،كعقوبتو لقاضيها كلبعض
العلماء ،بسبب ىدـ الكنيسة حٌب ضبلوا إليو كضرب بعضهم بني يديو( .)137كقد
أنتشر ىدـ الكنائس يف ببلد الشاـ بشكل عاـ حيث ىدمت كنيسة اليهود يف

دمشق كهنبت(.)138

( )135اؼبصدر نفسو ،ج ،2ص.303
( )136اؼبصدر نفسو ،ج ،2ص.313-312
( )137ابن العماد ،ج ،8ص.8
( )138ابن تغرم ،النجوـ ،ج ،7ص .162الصفدم الوايف ،ج ،13ص.207
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كيف عاـ  879ىػ1474/ـ عوقب بسبب كنيسة اليهود الٍب ببيت اؼبقدس يف سنة
تسع كسبعني كمسو مكركه كبري من ضرب ككضع يف اغبديد كحبس كترسيم كغرامة
كسب كلعن كغري ذلك فبا أرجو مضاعفة األجر لو بسببو كتكلم يف اجمللس اؼبعقود
ؽبم بكبلـ متني ،كقطن القاىرة سنني لكونو منع من التوجو لبيت اؼبقدس ضبية ؽبم
كذبرع فاقة كضيقا كتشتيتا مث ظبح لو باإلقامة يف اػبليل فتوجو إليها خليلي (من
اػبليل ) بالَبسيم كالغرامة اؼبالية إضافة إىل السب كاللعن بسبب اعتدائو على كنيس
لليهود يف بيت اؼبقدس( ،)139كيف عاـ 903ىػ1498/ـ دخل من مصر إىل دمشق
خاصكي ،كتلقاه القضاة الكبار على العادة ،دبراسيم شريفو بأف ال هبحف على
اليهود يف أخذ اعبزية بل باؼبعركؼ كشاع بدمشق(.)140
ككاف لليهود يف الدكلة اؼبملوكية ألقاب دينية ذكر منها.
األكؿ :الرئيس ،كىو القائم فيهم مقاـ البطرؾ يف النصارل.
الثاين :اغبزاف ،كىو فيهم دبثابة اػبطيب يصعد اؼبنرب كيعظهم.
الثالث :الشليحصبور ،كىو اإلماـ الذم يصلي هبم(.)141
كقد أثبتت كثائق العصر اؼبملوكي الصفات الٍب هبب أف تتوفر فيمن يتوىل رئاسة
اليهود ،أف يكوف من أكرب الكهنة ،كأعلم األحبار كأف يتميز بالنزاىة كحسن اػبلق،
كأف تكوف لو خدمتو يف مهاـ الدكلة كما اشَبط أف يكوف عارفان بكتب اليهود

( )139السخاكم ،الضوء ،ج ،1ص.34
( )140ابن طولوف ،مفاكهة اػببلف يف حوادث الزماف ،ص .63
( )141القلقشندل ،صبح ،ج ،5ص.445
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كشرائحهم ملمان بالعربية إؼبامان تامان(،)142ككانت أىم األعماؿ الٍب اشتغل هبا
اليهود :الصباغة كالتجارة ،ككاف منهم الصيارفة ،ككاف منهم األساكفة(.)143
كبالنسبة لتاريخ اليهود يف ببلد الشاـ يف العهد اؼبملوكي يبلحظ أهنم شكلوا عنصران
مهمان من عناصر السكاف يف فلسطني ،كلكن يبلحظ عليهم يف ىذا العهد أهنم مل
يندؾبوا بشكل كبري يف اجملتمع ك مالوا إىل العزلة االجتماعية على عادهتم ككانت
أحياؤىم مغلقة على شكل جيتوىات كىو ما أكده (عوبديا) من أف اليهود يف
()144

اػبليل يقيموف صبيعان يف فناء مقصور عليهم كال يندس فيما بينهم مسلم
كعملوا أيضان يف اؼبنسوجات الٍب نشطت بقدكـ اؼبهاجرين الذين عملوا يف
الصباغة(.)145كفبا يؤكد ىذه العنصرية أف اليهودمى َّم ىيز بني ؾبتمع اػبليل كالقدس
كفضل يهود اػبليل على يهود القدس.
ٌ
كأما فيما يتعلق بالعبلقات بني اليهود كاؼبسلمني يبدك أهنا كانت عبلقة حسنة يف
بعض األحياف كىو ما تشري لو بعض اغبوادث فقد أقيمت صبلة استسقاء بني
اؼبسلمني كاؼبسيحيني كاليهود عاـ 717ىػ 1317/ـ بسبب قلت سقوط

األمطار(.)146
كمن النصوص اؽبامة الٍب تدؿ على ترابط اجملتمع الشامي كاليهود جزء منو ما أكرده
ابن بطوطة يف ىذا اجملاؿ خاصة قائبل" :أمر مناديا ينادم بدمشق أف يصوـ الناس
( )142القلقشندل ،صبح ،ج ،11ص ،384ص .385قاسم أىل الذمة ،ص.109
( )143غوامبة ،تاريخ ،صJewish Court Physicians in the Mamluk .145
Sultanate during the First Half of the 8th/14th century

( )144السيد ،اليهود ،ص.117
( )145الطراكنة ،فبلكة ،ص.141
) )146ـبطوطة إبن دقماؽ ،نزىة األناـ يف تاريخ اإلسبلـ كرقة  53ب ،نقبلن عن يوسف
دركرم"،القدس يف عصر اؼبماليك" ،دراسات يف تاريخ اؼبدينة ،ربرير أمنوف كوىني ،ص.117
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ثبلثة أياـ كال يطبخ أحد بالسوؽ كما يؤكل هناران ،كأكثر الناس هبا إمبا يأكلوف
الطعاـ الذم يصنع بالسوؽ ،فصاـ الناس ثبلثة أياـ متوالية كاف آخرىا يوـ
اػبميس ،مث اجتمع األمراء كالشرفاء كالقضاة كساير الطبقات على اختبلفها يف
اعبامع حٌب غص هبم كباتوا ليلة اعبمعة ما بني مصل كذاكر كداع ،مث صلوا الصبح
كخرجوا صبيعا على أقدامهم كبأيديهم اؼبصاحف ،كاألمراء حفاة كخرج صبيع أىل
البلد ذكورا كإناثا صغاران ككباران ،كخرج اليهود بتوراهتم ،كالنصارل بإقبيلهم ،كمعهم
النساء كالولداف كصبيعهم باكوف متضرعوف متوسلوف إىل اهلل بكتبو كأنبيائو ،كقصدكا
مسجد األقداـ كأقاموا بو يف تضرعهم إىل قرب الزكاؿ كعادكا إىل البلد فصلوا
اعبمعة كخفف اهلل تعاىل عنهم فانتهى عدد اؼبوتى إىل ألفني يف اليوـ الواحد ،كقد
انتهى عددىم بالقاىرة كمصر إىل أربعة كعشرين ألفا يف يوـ كاحد(.)147
كيبلحظ أف بعض العادات الٍب مارسها اليهود يف الشاـ كانت قريبة من العادات
العربية ففي ما يتعلق باالتراح كرد نص عند ابن سبط العجمي يؤكد أف العزاء عند
اليهود كجد بنفس ما ىو عند العرب فقد قاؿ " :يف ىذه السنة يف ذم اغبجة
صدر حبلب أف بنتا بكرا من أكالد عم عمرك كرىت زكجها ابن اؼبقصوص فلقنت
كلمة الكفر لينفسخ نكاحها قبل الدخوؿ فقالتها كىي ال تعلم معناىا فأحضرىا
البدرم إىل دار العدؿ حبلب كأمر فقطعت أذناىا كشعرىا كعلق ذلك يف عنقها
كشق أنفها كطيف هبا على دابة حبلب كىي من أصبل البنات كأحياىن فشق ذلك

على الناس كعمل النساء يف كل ناحية حبلب عليها عزاء حٌب نساء اليهود"(.)148

) )147رحلة ،ص.326
) )148كنوز الذىب ،ص.156
Al Hijaz International Refereed Journal for Islamic & Arabic Studies.
Issue: 11 , Rajab 1436H. / May 2015
ISSN 1658-7138

أوضاع اليهود في بالد الشام خالل حكم المماليك ،د .نسيم زريق أبوشلوف.

166

كيبكن أف نستنتج من خبلؿ االطبلع على النصوص أف اليهود يف ببلد الشاـ
كخاصة يف فلسطني مل يكونوا من الطبقات االجتماعية الٍب تتمتع بالثراء بل كانوا
من الفقراء كىو ما أكده الرحالة اليهودم بتاحيا الراسبويت الذم زار فلسطني بني
عامي583-570ىػ11987-1174/ـ ،كذكر يف رحلتو أنو ال يوجد يف القدس
سول يهودم كاحد يدعى إبراىيم الصباغ( ،)149كقد أكد الرأم السابق الرحالة
اليهودم موسى بن ناحوـ اعبريكين الذم زار ببلد الشاـ كاألرض
اؼبقدسة(فلسطني)عاـ667ىػ1268/ـ ،كقد ربدث عن سوء أكضاع مدينة بيت
اؼبقدسة ،كأكد أنو ال يوجد يف القدس سول شقيقني يهوديني يعمبلف يف
الصباغة.كمن األمور اؽبامة الٍب أشار إليها عدـ استقرار األكضاع السياسية
كاالقتصادية يف ببلد الشاـ كاألرض اؼبقدسة ،ككاف متشوقان أف يعود إىل ببلد
األندلس(.)150
إال أف الرحالة اليهود كانوا متناقضني يف نقل اؼبعلومات التارىبية فقد ذكر ابن تشيلو
أف اعبالية اليهودية يف القدس بفضل اهلل كثرية العدد ،تكونت من آباء العائبلت
الذين قدموا من مناطق ـبتلفة من العامل كخباصة من فرنسا ،كقادة اعبالية كاألحبار
الرئيسوف قدموا منها كذلك ...كىم يعيشوف صبيعان ىناؾ يف سعادة كراحة كل
حسب ظركفو كحسب حظو ،يف ظل سلطة ملكية عادلة كعظيمة ،ندعو اهلل أف
يدعمها كيرفعها إىل درجة متقدمة من االزدىار.
(149) Petachia of Ratisbon, Travel of Petachia of Ratisbon, P.P.88 .
) (150الرايب موسى بن ناحوـ اعبريكين :طبيب كفيلسوؼ يهودم ينسب إىل مدينة جركنا يف
مشاؿ شرؽ إسبانيا ،توجو إىل فلسطني كأقاـ فيها حٌب تويف عاـ669ىػػ1270/ـ ،كترؾ العديد
من الكتب أشهرىا حديقة الرغبة .التطيلي ،رحلة بنيامني التطيلي،ص،51ىػ.1
Elias Hiam Lindo, The History of the Jews of Spain and
Portugal,P.P. 68-69.
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كقد أكد تزايد عددىم الرحالة ميشومل بن مناحيم الذم زار اؼبدينة عاـ886
ىػ1481/ـ فقاؿ إف عدد بيوهتم يف القدس كصل إىل  250بيتان(.)151
ككاف يربط اؼبسلمني كاليهود يف مدينة القدس الشريف عبلقة حسن جوار ،كرعاية
ؽبم من قبل اؼبسلمني ،كقد تدخل اؼبسلموف مرات عدة لصاغبهم لدل السلطة
اغباكمة ،كيؤكد ذلك كثيقة من كثائق اغبرـ القدسي الشريف مؤرخة بعاـ
795ىػ 1392/ـ ،كىي عبارة عن شكول رفعها شيخ طائفة اؼبغاربة بالقدس
الشريف الشيخ كماؿ الدين أبو عبد اهلل ؿبمد بن عبد الوارث إىل األمري اؼبملوكي
السيفي ملك الظاىرم كافل اؼبمالك الشريفة اإلسبلمية الشامية ،الذم كاف نائبان
للسلطاف بدمشق( ،)152ككانت القدس تابعة لو ،كتضمنت شكول من شيخ
اؼبغاربة ضد رئيس الشرطة يف القدس الشريف ،ألنو صادر تركة يهودم مات يف
القدس ،يدعى إبراىيم األمػين ،مستغبلن كجود كريثو يف السجن ،كمل يوجد لديو
إثبات بذلك ،كطالب شيخ اؼبغاربة بإثبات اغبق بالطريق الشرعي ،كرد اغبقوؽ إىل
الورثة (.)153
كقد برز خبلؼ بينهم كبني اؼبسلمني منذ عاـ 878ىػ1473/ـ كامتد لسنوات
حوؿ بناء كنيس هتدـ يف حارة اليهود بالقدس ،كبعد تدخبلت عدة ،كبعد أف

(151) Meshullam Ben Menahem , The Travels of Rabbi Meshullam
Ben R Menahem of Volterra, Jewish Travelers in the Middle Ages,
Alkan Adler,2ed. N.Y.,U.S.A., 1987,P.185.

( )152األمري اؼبملوكي السيفي ملك الظاىرم :األمري بلوم الظاىرم ناظر اغبرمني الشريفني،
كنائب السلطنة ككافل اؼبمالك الشريفة اإلسبلمية الشامية يف عهد السلطاف اؼبملوكي الظاىر
برقوؽ (801-784ىػ1399–1382/ـ) .اغبنبلي ،األنس اعبليل ،ج ،2ص.398-397
( )153كثائق اغبرـ الشريف ،حجة رقم  335بتاريخ 795ىػ1392/ـ.
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كصلت القضية إىل السلطاف ،فقد مت إعادة بناء كترميم الكنيس ،كىذا يدلل
التسامح اإلسبلمي ذباه أىل الذمة(.)154
كيبدكا أف اليهود قد توغلوا يف مراكز صنع القرار يف الدكلة اؼبملوكية يف ببلد الشاـ
كلقد كردت يف ذلك الكثري من النصوص الٍب أشارت بشكل كاضح إىل ىذه
القضية كمن اؼبعلومات اؽبامة يف ىذا اعبانب ىو ما كرد سنة886ىػ حيث مت
القبض على يهودم وبمل طبرا كأخذ إىل القاضي كضربوه ككتبت عليو كرقة تقوؿ
إف ىذا اػبمر لشخص يدعى علي أمري سبلح النائب كبعد خركج اليهودم من
اغببس شكى للنائب بأف الشيخ ابن الدىينايت عراه كضربو كأمر بضربو فتم التحقيق
يف أمر اليهودم كمن باشر ىذا التحقيق ىو زين الدين ابن النرييب اغبليب من كبار
رجاؿ اإلدارة يف دمشق كمت استدعاء الشيخ اؼبسؤكؿ عن الضرب إىل النائب يف دار
النيابة كعندما رأل الشيخ النائب قاؿ لو كيف أضرب شخص وبميو علي(أمري
سبلح) كيبدكا أف النائب أراد أف ينصف الشيخ فعندما رآه أخرج اليهود بالضرب
على رؤكسهم كقاؿ الشيخ للنائب يف أيامك بقيت أتكلم (يعين آمر باؼبعركؼ

كأهني عن اؼبنكر) كأعاد النائب الضرب مرة أخرل(.)155

( )154اغبنبلي ،األنس اعبليل ،ج ،2ص.437-426
( ) 155ىذا نص كامل عن قضية اليهودم كما كرد يف يوميات ابن طوؽ :كاتفقت قضية،
كىو أنو قبل تارىبو بيومني أمسك ابن الدىينايت يهوديا معو ركوة طبر كأتى هبا إىل سيدم
الشيخ .فقاؿ لو( :خلي أبوؾ يريقها) فأخدىا اليهودم إىل زاكية الشيخ فرجوالظاىر أف الفقرا
ضربوه .كأتوا بو إىل عند سيدم الشيخ .ككتب عليو كرقة بأف اػبمر لعلي ،أمري سبلح النايب.
كبات اليهودم كخرج .ففي ىذا اليوـ شكى اليهودم للنايب على الشيخ أضبد الدىينايت بأنو
عراء كضربو كأمر بضربو .بأف يعَبؼ لو ابن مشلو اليهودم ،الذم أطلق من الَبسيم بسبب
اؼبسلمني من اليهود .فأرسل النايب خلف اؼبذكور ،فاحتمى بسيدم الشيخ ،فلم يبكنهم منو
كراجع النايب فحضر ابن النرييب اغبليب إىل عند سيدم الشيخ فحكى لو ما اتفق مع اليهودم.
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كيف ؾباؿ اغبريات الٍب مارسها اليهود يف ببلد الشاـ فقد ،تناكؿ بريكهارت اليهود يف
صفد كطربية صبيع نواحي معيشتهم ،فوصف اغبياة االقتصادية كاالجتماعية ؽبم،
كما ربدث عن اػببلفات بني اليهود الذين ينتموف إىل قوميات ـبتلفة ،ككصف
اؼبستول التعليمي لليهود اؼبتمسكني بدينهم ،كحرص على االطبلع على
اؼبخطوطات اؼبتوافرة عند اليهود كأشار إىل بعض العادات الغريبة عند اليهود(.)156
كقد أشار بعض من اغباخامات اليهود ؼبسألة يحسن اؼبعاملة الٍب مارسها اؼبسلموف
مع الطائفة اليهودية يف ببلد الشاـ ،كما أكد ىذا ىو قوؿ اغباخاـ اإليطايل
ئيسا
(أبراىاـ) الذم زار القدس يف مارس سنة  ،1488مث استقر حٌب صار ر ن
للطائفة اليهودية يف فلسطني ،يقوؿ" :اليهود ليسوا مضطهدين عند العرب ،كلقد
كعرضا ،مل يعَبض طريقي أحد ،كمل يبنعين
سافرت يف صبيع أكباء فلسطني طوالن
ن
أحد من التجوؿ يف أية بقعة أريدىا؛ ألف الفلسطينيني لطفاء ككرماء مع األغراب،
كخصوصا الذين ال يعرفوف لغتهم ،كإذا ما رأكا اليهود ؾبتمعني فإهنم ال يتأثركف
ن
لذلك كال ينزعجوف .حٌب إنو لو قدر ألحد اليهود أف يربز يف العلوـ ،فمن السهل

كذىب إىل النايب فرأل النايب كقاؿ( :كيف أطلب شخصان كأضبى علي ،أنا أظلم ،أنا أضرب
بغري حق؟!) فرجع ابن النرييب لسيدم الشيخ .كذكر لو كال زاؿ حٌب أخذ الشيخ ىذا كذىب بو
إىل النايب .فلما رآه أخرج اليهود بالضرب على رؤكسهم مث قاؿ لو( :أنا أم شيء عملت فبث
حٌب تدعو لليحياكم على كجي؟) فقاؿ لو( :حشاف اهلل) فقاؿ( :أنا رأيتك بنفسي ،حطوه
فضربو مث أقامو كقاؿ لو( :تبت؟) فقاؿ( :كيف أيامك ما بقيت أتكلم) يعين آمر باؼبعركؼ كأهنى
عن اؼبنكر .فأعاده كأعاد الضرب إال تونبو ،بل ربققو ،بأف ىذا الذم كاف من صبلة من دعا
لليحياكم يف كجهو .كأف ىؤالء ابن طوؽ ،التعليق ،ج ،1ص .97 -96
()156بريكهارت رحبلت يف سوريا اعبنوبية ،ج ،2ص.60-58
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ئيسا لليهود كالعرب يف ؾباؿ
عليو أف وبتل مر ن
كزا مرموقنا بني العرب ،كقد يصبح ر ن
العلوـ"(.)157
كبسبب أنبية القضايا الٍب تتعلق بأىل الذمة كخاصة اليهود مت التنبيو يف شوارع
دمشق إىل أنو من تعرض لظلم تنقل ىذه القضايا إىل السلطات العليا يف القاىرة يف
عاـ 885ىػ1480/ـ نودم دبشاعلي بأقطار اؼبدينة ،على عمر بن الصابوين ناظر
اعبوايل" :من ظلم اليهود كالنصارل عليو باألبواب الشريفة ،كمرسومو إليو بأف
يسافر إىل القاىرة"(.)158
كلكن يبلحظ على السلطة اؼبملوكية يف ببلد الشاـ أهنا حاكلت أف سبارس نوع من
العدالة االجتماعية بني طوائف السكاف يف ببلد الشاـ كىو األمر الذم أكدتو تلك

الوثائق كاؼبصادر الٍب ربدثت عن ىذا العصر فنجد أف (اؼبقريزم) يذكر تويل (تنكز)
النيابة يف ببلد الشاـ كقد كاف حريصا على ضباية ىذه الطوائف ففي أحداث
سنة712ىػ1312/ـ "كعظم شأنو ك ٌأمن الرعايا حٌب مل يكن أحد من األمراء
يظلم ذميٌا ،فضبلن عن مسلم ،خوفان من بطشو ،كش ٌدة عقوبتو ،ككاف السلطاف ال
يفعل شيئا دبصر ٌإال كيشاكره فيو كىو بالشاـ"( .)159كىنا ذبدر اإلشارة إىل أف
نواب الشاـ مل يكونوا على نفس السياسة ذباه اليهود كيف ببلد الشاـ حيث مارس
البعض القمع ضدىم.

( )157ؾبلة اؼبتحف العريب الكويتية السنة الثانية ،العدد الثالث صبادل األكىل 1407ىػ9،
يناير 1987ـ.
( )158ابن طولوف،مفاكهة ،ج ،1ص.6
( )159اؼبواعظ كاالعتبار بذكر اػبطط كاالثار ،ج ،3ص.102
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األوضاع االقتصادية لليهود في بالد الشام.

كمن اؼببلحظ أف الدكلة اؼبملوكية قد ظبحت لليهود باغبرية االقتصادية كدبمارسة
التجارة يف أصقاع العامل كىذا أتاح ؽبم تكوين الثركات ككاف من النتائج اؼبباشرة ؽبذا

النشاط معرفة عدد من اللغات الٍب يتواصلوف هبا مع شعوب األرض اؼبختلفة ،كما
ظبح ؽبم باإلقامة للعبادة يف األماكن اؼبقدسة(.)160
كيتضح فبا سبق أف اليهود قد برعوا يف الَبصبة كأتقنوا عدد من اللغات اؼبختلفة،
كما برعوا يف التجارة كالطب كالصرافة يف ذلك الوقت.
كقبد أف اليهود كانوا يبارسوف نوعا من اغبرية االقتصادية يف اغبكم اؼبملوكي كامتهنوا
اىم اؼبهن االقتصادية كمنها الصرافة ففي حوادث سنة652ىم1251ـ تؤكد أف
السلطاف عز الدين أيبك كمعو ثبلثة عشر نفرا نزلوا الكرؾ كتوجهوا إىل دكاف
يهودم صرييف كصرفوا دنانري ذىبية فقد أصابتو الدىشة عندما رأل الدنانري الذىبية
القديبة(.)161
كقد سبتعت الدكلة اؼبملوكية بنوع من االستقرار يف ببلد الشاـ يف بعض الفَبات
تزدىر ،كىذا يؤكده الرحالة اليهودم (ابن
التارىبية ،كىو ما أتاح لببلد الشاـ أف ن
تشيلو) الذم زار ببلد الشاـ كاستقر يف فلسطني عاـ 734-733ىػ-1333/
1334ـ ،حيث قدـ لنا صورة عن ببلد الشاـ كخصص حديثو عن مدينة بيت
اؼبقدس أهنا سبتعت بنوع من اغبيوية كالنشاط االقتصادم ،كانفتاح السلطة اؼبملوكية
على أىل الذمة كتعاملها معهم بشكل اتسم بالعدؿ كالرعاية كاغبماية ،عندما قاؿ:
(  )160انظرF.f Suriano Treatise On The Holy Land . :
(Jerusalem, 1949), PP. 101-102.
( ) 161ابن الدكادرم ،أبوبكر بن عبد اهلل بن أيبك ،كنز الدرر كجامع الغرر،ج،8ص-26
.27
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"كىم اليهود يف ببلد الشاـ يعيشوف صبيعان ىناؾ يف سعادة كراحة كل حسب ظركفو
كحسب حظو ،يف ظل سلطة ملكية عادلة كعظيمة كندعو اهلل أف يدعمها كيرفعها
إىل درجة متقدمة من االزدىار ،"...كيبكن فهم ىذه الصورة يف سياؽ اكبسار
األخطار اػبارجية ،كتعاطف اؼبسلمني مع اليهود بسبب اؽبجرات القسرية الٍب
تعرضوا ؽبا يف كل من بريطانيا عاـ689ىػ1290/ـ ،كفرنسا
عاـ706ىػ1306/ـ ،كقد أفاد اؼبماليك من ىذه اؼبعاملة الٍب أفرزت خربات
جديدة ،كذبارة رائجة كفرت أمواالن جديدة يف اؼبنطقة(.)162
كقد أشار الرحالة (بن تشيلو) عن الواقع االقتصادم للقدس يف الفَبة اؼبملوكية فقد
ربدث عن بعض اؼبهن كالصناعات مثل :الدباغة ،كاػبياطة ،كصناعة األحذية،

كالزجاج(.)163
كلعب اليهود دكران يف اغبياة االقتصادية لببلد الشاـ ففي حلب توجد حرفة الصباغة
بشكل كاسع االنتشار(،)164ككانت تصبغ اغبصر باأللواف اؼبختلفة ،كالواضح أنو من
كاف يقوـ هبذا اغبرفة ىم اليهود حيث ذكر الرحالة اليهودم (بنيامني التطيلي)

عندما زار مدينة بيت غبم أف هبا "أحد عشر يهوديان وبَبفوف الصباغة"(.)165كمن
صور اغبرية االقتصادية لليهود يف ببلد الشاـ أهنم امتلكوا أماكن خاصة هبم

(162)Edler,E., Introduction of Jewish Travelars, N.Y.,1987,P.17-18.
163) )Isaac Ben Joseph Ben Chelo ,The Roads from Jerusalem,
Jewish Travelers in the Middle Ages, Alkan Adler,2ed. N.Y.,U.S.A.,
1987,P134.

( )164ابن سبط العجمي ،كنوز الذىب ،ج ،1ص.441-427الغزم ،هنر الذىب ،ج،1
ص.349
( )165التطيلي ،رحلة ،ص.104
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للممارسة التجارة كما ىو اغباؿ يف حلب كغريىا من مدف ببلد الشاـ ففي حلب
كاف ؽبم سويقة خاصة هبم (.)166
ككانت الدكلة اؼبملوكية ذبيب ضريبة اؼبكس على البضائع الواردة أك الصادرة من نيابة
بيت اؼبقدس ،كمت ربصيل اػبراج من األراضي الزراعية كبلغت على الزيتوف الركمي ما
يقارب نصف الغلة ،كضريبة اعبوايل( )167على أىل الذمة كتراكحت بني 10-25
دراىم على الرأس ،إضافة إىل ضريبة اغبج على اغبجاج اؼبسيحيني الفرنج ككانت
ذبىب كقت نزكؽبم إىل الرب(.)168
كيبكن القوؿ ،أف التجار اليهود يف ببلد الشاـ خضعوا للسياسة االقتصادية العامة
للدكلة اؼبملوكية ،ففي سنة  896ق 1493 /ـ قاـ صاحب كظيفة مباشرة عملية
بيع الزيت (طرح الزيت) كترتيبو ،كيقضي ببيع الزيت اؼبتحصل من جبل نابلس على
أىل القدس من اؼبسلمني كاليهود كالنصارل ،كبلغ سعر كل قنطار من الزيت طبسة
عشر ديناران ذىبان ،كالسبب يف ضبط عملية بيع الزيت أف ؾبموعة من أىل السوؽ
سنة 890ىػ1484/ـ تبلعبوا بأسعاره فسار يضبط كيوزع على التجار يف مدينة
القدس كالرملة كاػبليل(.)169كلكن القحط الناتج عن قلة األمطار أحيانان ،إضافة إىل
( )166سبط ابن العجمي كنوز الذىب يف تاريخ حلب ،ج  ،1ص .584
( )167ضريبة اعبوايل :كىي اعبزية اؼبقررة على أىل الذمة .القلقشندم ،صبح األعشى ،ج،3
ص.530
) )168ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة ،ج ،1ص78؛ غوامبة ،تاريخ نيابة بيت اؼبقدس،
ص.106-104
( )169اغبنبلي ،األنس،ج،2ص356ػ ص .358أبوشلوؼ،نسيم زريق ،األكضاع االقتصادية
يف ببلد الشاـ يف العهد اؼبملوكي( 922 – 648ىػػ1516 –1250 /ـ) ،رسالة دكتوراه غري
منشورةػ جامعة اعبناف لبناف،ص.175
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الضرائب الباىظة ،كسياسة الرمي كالطرح السابق ذكرىا الٍب مارستها الدكلة يف ببلد
الشاـ كاؼبقصود هبا ربديد سعر السلعة بأكثر من شبنها اغبقيقي كطرحها يف السوؽ

للتجار بالسعر احملدد ،مثل الزيت الٍب أطلق عليها اغبنبلي "كقعة الزيت"( ،)170فبا
كاف لو أكرب األثر على اغبياة االقتصادية ،على احملاصيل الزراعية يف كثري من
األحياف.
ككاف لسياسة الدكلة اؼبملوكية االقتصادية أثر يف زيادة عدد اليهود حيث رخصت
األسعار كاستقرار األكضاع يف مدينة القدس أدل إىل عودة ؾبموعة من اليهود الذين
(.)171
تركوىا إليها حيث قدر عددىم سنة 900ىػ 1495 /ـ بػ  200أسرة
كفرضت ضريبة على اليهود حيث أشارت نتائج اؼبسح العثماين األكؿ إيل كجود
ضريبة باسم (رسوـ الزيارة) ،كاف يدفعها اليهود عن زيارة قرية مريكف يف كالية بر
صفد ،كعند زيارة طربية ،ككانت قيمتها أربعي أقجات لكل زائر ،كقد تكوف قيمتها
يف العهد اؼبملوكي قريبة من ىذه القيمة(.)172
ككاف لليهود دكر يف تنشيط التجارة يف العصر اؼبملوكي فقد حوت طبقة التجار
على أىل الذمة من النصارل كاليهود سواء السكاف أك الذين يأتوف للحج ،كقد
أقيمت ؽبم األسواؽ اؼبوظبية يف األعياد كاؼبواسم كالٍب عادت على األىايل بالثراء
ككاف ؽبا مردكد اقتصادم كبري على ببلد الشاـ(.)173
( )170اغبنبلي ،األنس اعبليل ،ج ،2ص 491 ،484؛ غوامبة ،تاريخ نيابة بيت اؼبقدس،
ص.78 -76
( )171السيد ،اليهود ،ص ،128ص.129
( )172الطراكنة ،فبلكة ،ص ،181ص.182
( )173ابن األثري ،الكامل ،ج ،10ص.158ابن بطوطة ،رحلة ،ج ،1ص.41فابرم،
رحلة ،ؽ ،1ج.327 ،غوامبة ،نيابة ،ص.118
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كوبدثنا الرحالة األكركيب بريك طافور الذم شرع يف رحلتو إىل الشرؽ سنة
839ىػ1435/ـ -ككاف تاجران كسفريان أرسل لببلط السلطاف اؼبملوكي أف ترصباف
السلطاف من أصل يهودم لكنو أسلم فيما بعد ،يقوؿ" :فتلقاين اؼبَبجم بالَبحاب
العظيم كأنزلين يف داره ،فبقيت بو يومني قبل أف أسبكن من رؤية السلطاف ،كأخذ
اؼبَبجم طواؿ ىذه الفَبة يف ؿبادثٍب ،فسألين الكثري عن نفسي ،كؼبا عرؼ مين أنين
قشتايل األصل ،أشبيلي اؼبولد ،امتؤلت نفسو غبطة لسماعو ىذا النبأ ،فقد كلد ىو
اآلخر هبا ،كدرج طفبلن على تراهبا ،إال أنو ضبل صغريان إىل بيت اؼبقدس مع أبيو

ككاف يهوديان ،لكنو أسلم حني مات أبوه ،ككاف اظبو يف بداية األمر"حامي" أما اآلف
فيدعى "صامي" كقد أراد أف يعرؼ من أكوف كمن أين جئت؟ فلم أكتم عنو شيئا
من خربم ألنتفع خبدماتو كنصحائو"(.)174
كيف العهد اؼبملوكي اؼبتأخر دخل اليهود دار الضرب سنة916ق1510/ـ،ككاف
يطلق على ىذه الوظيفة (معلٌم دار الضرب) بدمشق ،كلبس خلعة ،كركب كحولو
صباعات من اؼبسلمني كاؼبنافقني(،)175ككاف الستبلـ اليهود دار الضرب دكر كبري يف
تدمري كتزييف العملة يف الشاـ لدرجة أنو يف سنة 922ىػ1516/ـ "أىلك
النقدين"(،)176كمن األحداث اؽبامة الٍب كقعت يف العاـ سابق الذكر أنو مر
السلطاف على باب النصر الذم يقع يف رأس القبيبات" ،كنثر عليو صدقة اليهودم،

( )174طافور ،رحلة طافور يف عامل القرف اػبامس عشر اؼبيبلدم.65-64:
( )175ابن طولوف ،مفاكهة ،ج ،1ص403 .282-281
( )176اؼبصدر نفسو ،ج ،1ص.318
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معلم دار الضرب بدمشق ،دراىم كأشرفية أصطنعها لذلك خفيفة ،كيقاؿ إهنا ألفا
درىم ،فاقتتلت الناس على هنبها ،فأمره السلطاف بالكف عن ذلك"(.)177
ككصل األمر باليهود درجة كبرية من التغلغل يف اقتصاديات الدكلة اؼبملوكية يف
الشاـ كالسيطرة على األكقاؼ كىو ما أكدتو حوادث سنة926ى ػ حيث مت تسليم
جامع تنكز كالناصريتني للدكادار ،كأجر كقفهم ؼبعلم دار الضرب اليهودم(.)178
كقبد أف اليهود لعبوا دكران يف تطور النظاـ التجارم يف الدكلة اؼبملوكية يف ببلد الشاـ
كخاصة اغبواالت الٍب مثلت جزءنا من النظاـ التجارم عند اؼبماليك كأدت إىل
تقدـ يف النواحي االقتصادية ،إال أنو مل تذكر ىذه الكلمة بنفس اؼبعين ،كردبا أف
انتشار الصيارفة كأسواقهم كاف لو دكر يف تطور ىذه اؼبعامبلت حيث كجدت يف
ببلد الشاـ ،ككانت أىم األعماؿ الٍب اشتغل هبا اليهود :الصباغة كالتجارة ،ككاف
منهم الصيارفة ،ككاف منهم األساكفة (.)179كخاف الصرؼ كيعرؼ بسوؽ
العمبلت اؼبختلفة الٍب ترد مع اغبجاج أىل الذمة (اليهود كالنصارل)من أكباء
الغرب ككذلك مع الدكؿ احمليطة بببلد الشاـ ،كيقع عند التقاء شارع داكد بشارع

باب احملراب ككاف يطلق عليو أيضان شارع اؼبعبد( ،)180كما ذكره اؼبقريزم يؤكد
انتشار ى ذا النوع من الضرائب يف أكثر من مدينة مثل" جوايل الذمة بالقدس كبلد
()181
كتورد مستقلة
اػبليل ،كبيت غبم كبيت جاال" ،ككانت اعبوايل تؤدم سنويا َّ

( )177اؼبصدر نفسو ،ج327 ،1
( )178ابن طولوف ،مفاكهة ص.403-402 ،
( )179اؼبقريزم ،السلوؾ ،ج ،7ص.224
( )180العليمي ،األنس ،ج ،2ص 52ػ.53
( )181اؼبقريزم ،السلوؾ ،ج ،2ص.165
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بذاهتا يف حسابات الدكاكين( ،)182أما عن األسلوب الذم اتبعو ناظر اعبوايل فكاف
يعد كشوفا بأظباء أىل الذمة من اليهود مث يثين بالسامرة كيثلث بالنصارل ،كترد
األظباء أجبديا لتسهيل مهمة ذلك اؼبوظف،فإذا أخذت "اعبالية" "اعبزية" من
أحدىم كتًب هبا"إيصاؿ" كشطبت عن اسم من أداىا ،كإذا عاد أحد النازحني إىل
ي
البلد كمل يكن قد أدل اعبزية أخذت منو،كإذا كاف قد سددىا كأحضر اإليصاؿ
الداؿ على ذلك نقل اؼببلغ إىل حساب البلد(.)183
ككاف مباشر اعبوايل وبتاج يف كل سنة إىل إلزاـ رئيس اليهود كرئيس السامر كقسيس
النصارل أك أسقفهم بكتابة أكراؽ يسموهنا الرقاع دبن عنده من أظباء أبناء
الطوائف ،كقد عرفوه باسم ركاتب ما استجد من الطوارئ كالنوابت أم الوافدين إىل
الببلد كالنوابت الصبية الذين مل يبلغوا اغبلم ،كيعني يف أخر الرقاع من اىتدل
باإلسبلـ أك من مات أك من سافر كاسم البلد الذم سافر إليها،ككانت الرقاع دبثابة
شاىد أك إقرار على من ىبل هبذه األظباء،ككاف يقوـ بتلك اؼبهمة يف بعض األحياف
"مباشر" اليهود "كمباشر" النصارل الذم ٌيعرؼ بأظباء أىل الذمة الواردين يف
الديواف(.)184
كساىم اليهود يف تنشيط اغبياة االقتصادية يف ببلد الشاـ بشكل كبري لدرجة أهنم
كانوا سبب يف تطور صناعة النسيج كخاصة يف حلب كخاصةغزؿ القطن كالصوؼ
كىي ـبتصة بنساء الفبلحني كسكاف األطراؼ كينسج من غزؽبما اػباـ البلدم
( )182اؼبقريزم ،السلوؾ ،ج ،2ص.506القلقشندل ،صبح ،ج ،3ص.530النويرم،
هناية ،ج ،2ص.440قاسم ،أىل الذمة ،ص.64
( )183القلقشندل ،صبح ،ج ،3ص.530قاسم ،أىل الذمة ،ص.64
( )184النويرم ،هناية ،ج ،2ص.440القلقشندل ،صبح ،ج ،3ص.530قاسم ،أىل
الذمة ،ص.64
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كالعباءات كاعبرابات الٍب تعمل باليد كال يصلح لغري ذلك.ككاف يوجد لغزؿ القطن
معمل كبري يدكر على اؼباء يف سيف العاصي فبا يلي مدينة أنطاكية كىو معمل
عظيم يشتمل على آالت اغبلج كالغزؿ كالنسج كالطي .ككاف ىبرج منو يف كل يوـ
من الغزؿ ضبل بغل .ككاف ابتداء تأسيسو عن يد ذبار من اليهود يف حدكد سنة
 1290فصرفوا عليو نفقات باىظة كأحضركه من أكركبا كنفدت ثركهتم كمل يكمل.
ككاف أكثر ما يصرؼ غزلو يف حلب كيباع بثمن دكف شبن الغزؿ االفرقبي .مث يف
سنة  1308أقفل كقد ربطمت أدكاتو كبيع منها القدر الكثري يف حلب كغريىا.
كمنها صنعة حلج القطن كىي ـبتصة بسكاف األطراؼ من اؼبسلمني يباشركهنا يف
دكاليب بسيطة تدار بأيديهم أك بأرجلهم .ككاف كجد ؽبا آلة افرقبية تدكر على ماء
هنر قويق قد نصبت يف أحد الطواحني كاشتغلت مدة مث تعطلت .مث كجد بعدىا
كثري من احملاًف االفرقبية الٍب تتحرؾ بقوة النار كمل تزؿ حٌب اآلف(.)185
كجاء يف إحدل الوثائق اؼبؤرخة يف 29من صفر 826ىػ 11/من فرباير 1423ـ،
كذكر ػبمسة من الَباصبة اؼبسلمني اؼبعتمدين لدل الدكلة اؼبملوكية كىم :مشس
الدين ؿبمد بن العادؿ ،كتقي الدين ؿبمد بن األسيوطي كمشس الدين ؿبمد بن
عمر كؿبمد بن ضبزة كؿبمد بن علي بن كندؾ ،كمَبجم يهودم اظبو مردكخ بن
مشواؿ(.)186
( )185الغزم ،هنر الذىب ىف تاريخ حلب ج ،1ص .97
( )186صبحي لبيب"،الفندؽ ظاىرة سياسية ،اقتصادية ،قانونية 296 :ضمن كتاب :مصر
كعامل البحر اؼبتوسط .كيبلحظ أف عائبلت يهودية قد زبصصت يف الَبصبة من العربية إىل
اللغات األكركبية من قبل العصر اؼبملوكي كمن بعده.ففي ملخص لدراسة بعنواف" :اؼبَبصبوف إىل
اللغة العربية يف كىراف يف القرف  "16كىي من إعداد شانتاؿ دم الفريكف من اؼبركز الوطين
للبحث العلمي بباريس مانصو" :عند البحث يف األرشيف العاـ بسيمنكا (إسبانيا) حوؿ
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كاحتجاجان على تلك األساليب التعسفية رحل بعض سكاف القدس إىل مناطق
أخرل ،كما أغلق التجار حوانيتهم ،كمع ذلك مل تتوقف السلطة عن سياستها
تلك؛ بل كسعت نشاطها يف كل من اػبليل كالرملة كغزة ،ففي ربيع أكؿ 897ى/
كانوف ثاين 1492ـ حضر مرسوـ األمري (أقربدم الدكادار) بشأف زيت نابلس
كرميو على ذبار مصانع الصابوف دكف العامة ،كبالفعل أعدت القوائم بأظباء ذبار
الصابوف كصناعو ،فرمي الزيت عليهم ،كما طبق ىذا القرار على اليهود كالنصارل،
فرمي على القدس مائة كأربعة كثبلثوف قنطاران ،كعلى اػبليل مائة كستوف قنطاران،
كعلى غزة ألف قنطار ،كعلى الرملة ؾبموعة من القناطري مل ربدد مقدارىا ،كمت
قبض الثمن.

موضوع كىراف أثناء االحتبلؿ اإلسباين الحظنا غياب كثائق اإلدارة اإلسبانية فيما بني
 1668-1652إال أننا عثرنا على ىذه الوثائق يف لندف كجوناؼ .كتبني لنا أف أغلبها تتناكؿ
العائبلت اليهودية الرئيسية يف كىراف كالٍب من بينها عائبلت تتمتع بامتياز اؼبناصب الرظبية
للمَبصبني إىل العربية كمن بني ىذه العائبلت توجد عائلة كانسينو ،كقد م ٌكنتنا كثائق اؼبتحف
الربيطاين كاؼبكتبة اعبامعية جبوناؼ من تتبع حياة كسري بعض أعضائها اؼبَبصبني إىل العربية لدل
حكاـ كىراف .كباإلضافة إىل كانسينو توجد عائبلت زابورتاس كاأللبو الٍب تعترب من ضمن
العائبلت السبعة الٍب ظبح ؽبا األسباف باإلقامة بوىراف .إف الوثائق اؼبذكورة أعبله تتحدث عنها
يف عدة مناسبات كتشري إىل أف بعض أعضائها كانوا مَبصبني إىل العربية" ،انظر( :اجمللة التارىبية
اؼبغربية ،السنة  ،17العدد ،60-59سنة  .)1990ينظر:أ.د .ظبري الدركبػ ػػي أصناؼ الَباصبة
يف ديواف اإلنشاء اؼبملوكي،جامعة مؤتة -قسم اللغة العربية،ص.36
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الخاتـ ـ ـمة:

 انتشار اليهود يف أغلب مدف الشاـ من الشماؿ إىل اعبنوب.
 زادت أعداد اليهود يف ببلد الشاـ بشكل ملحوظ بعد سقوط األندلس
كتعرض اليهود لبلضطهاد الديين كالقمع من قبل النصارل.
 استغبلؿ اليهود لئلحداث السياسية كاغبركب يف التحالف مع اؼبغوؿ ضد
اؼبسلمني األمر الذم أدم إىل قمعهم كتدمري فبتلكاهتم خاصة يف مدينة
دمشق.

 اىتماـ الدكلة اؼبملوكية بالطوائف اليهودية يف ببلد الشاـ لدرجة أهنا عينت ؽبم
جهاز إدارم كامل.
 العدالة يف معاملة اليهود من قبل السلطة اؼبملوكية من خبلؿ إنصافهم خاصة
فيما يتعلق بقضية أماكنهم الدينية.

 توتر العبلقات اليهودية يف ببلد الشاـ كخاصة مع السكاف الذم تعارؼ عليو
بني اؼبؤرخني بالعامة.

 ؿباكلة اليهود التوغل يف مؤسسات الدكلة اؼبملوكية كالوصوؿ ؼبراكز صنع القرار
كسيطرهتم على العبلقات اػبارجية فأشهر مَبصبي السبلطني اؼبماليك من
اليهود.

 اقباز اليهود للكثري من مصاغبهم بطرؽ الرشوة كالعبلقات بينهم كبني نواب
السبلطني اؼبماليك.
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 التأثري يف اقتصاد الدكلة اؼبملوكية من خبلؿ السيطرة على التجارات اؽبامة
كالوصوؿ لرئاسة دار الضرب يف الدكلة.

 تضارب اؼبعلومات عن اإلعداد اغبقيقية لليهود يف مدف ببلد الشاـ يبدك
بطريقة متعمدة.

 أغلب الصراعات بني اليهود كاجملتمع الشامي كانت دينية إما على مكاف
مقدس أك نتيجة تصرؼ يبس بالعقيدة كيؤذم اؼبشاعر.

 كانت القضايا الٍب تتعلق باليهود ربظى باىتماـ كبري من قبل السلطة اؼبملوكية
لدرجة أهنا ربضر فقهاء اؼبذاىب األربعة للفصل بينهم كبني عامة اجملتمع.

 ا لتواجد اليهودم تركز بالقرب من األماكن االقتصادية اؽبامة يف مراكز اؼبدف
كاألسواؽ.
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المصادر والمراجع
 Obadiah ،op..p185cit. )1نقبل عن السيد  ،اليهود.

 )2ابن الشحنة :حسني بن ؿبمد (ت890ى1467/ـ) ،الدر المنتخب في تاريخ مملكة
حلب ،دار الكتاب العريب كعامل الَباث ،دمشق( ،د.ت).

 )3ابن العدمي :كماؿ الدين عمر بن أضبد(809ىػ1456/ـ) ،بغية الطلب في تاريخ
حلب ،ربقيق سيهل زكار ،ط ،1دار الفكر بريكت1988 ،ـ.

 )4ابن العماد ،اغبنبلي عبد اغبي بن اضبد العكرم ،الدمشقي (ت189ىػ1775/ـ):
شذرات الذىب يف أخبار من ذىب10،ج ،دار ،ربقيق عبد القادر االرناؤكط كؿبمود
االرناؤكط ،نشر دار ابن كثري ،دمشق ،ط 1سنة1985ـ.
 )5ابن بطوطة :ؿبمد بن عبداهلل اللوايت(ت٧٧٧ق١٩٧١/ـ) ،تحفة النظار في غرائب
األمصار وعجائب األسفار ،ربقيق علي اؼبنتصر الكتاين ،ط ،٤مؤسسة الرسالة ،بريكت،

جزءاف1405 ،ق.
 )6ابن تغرم بردم :صباؿ الدين أيب احملاسن يوسف األتابكي (ت874ىػ1469-ـ)،
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،نشر كزارة الثقافة ،مصر.

 )7ابن جبري :ؿبمد بن أضبد بن جبري االندلسي (ت614ق1226/ـ) ،رحلة بن جبير،
دار الكتاب اللبناين ،بريكت ،دار الكتاب اؼبصرم ،مصر.

 )8ابن حجر :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة6 ،ج ،ربقيق ؿبمد عبد اؼبعيد ضاف،
نشر ؾبلس دائرة اؼبعارؼ ،اؽبند ،ط ،2سنة1392ـ1972/ـ.
 )9ابن حوقل ،صورة األرض ،دار مكتبة اغبياة1992 ،ـ.
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 )10ابن خلدكف :عبد الرضبن بن ؿبمد بن خلدكف اغبضرمي(ت 808ىػ1405/ـ) ،تاريخ،
دار القلم ،بريكت ،ط ،5سنة1984ـ.

 )11ابن صصرم :ؿبمد بن ؿبمد (ت قبل ؽ 9ى15/ـ) ،الدرة المضيئة في الدولة
الظاهرية ،ربقيق كليم ،ـ .بريز ،مكتبة جامعة كاليفورنيا1963 ،ـ.

 )12ابن طاهر المقدسي المطهر (ت  501ىػ 1113 /ـ) :البدء كالتاريخ ،مكتبة الثقافة
الدينية ،بورسعيد .د.ت
 )13ابن طوؽ ،شهاب الدين أضبد ،التعليق ،مذكرات كتبت بدمشق في أواخر العهد
المملوكي(915-824ه1509-1480/م) ربقيق الشيخ جعفر اؼبهاجر ،نشر
اؼبعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ،سنة النشر كمكانو ،دمشق 2000ـ.

 )14ابن طولوف :مشس الدين ؿبمد (ت953ىػ1546/ـ) ،مفاكهة الخالن في حوادث
الزمان ،ربقيق ؿبمد مصطفي ،اؼبؤسسة اؼبصرية العامة للنشر1962 ،ـ.

 )15ابن عساكر ،أيب القاسم علي بن اغبسن ابن ىبة اهلل عبد اهلل
الشافعي(571ىػ1175/ـ) ،تاريخ مدينة دمشق70،ج ،ربقيق ؿبب الدين أيب سعيد
عمر بن غرامة العمرم ،نشر دار الفكر ،بريكت ،د.ط ،سنة1995ـ.

 )16ابن قاضي،شهبة ،تقي الدين أبي بكر األسدي الدمشقي851-779،ق-1377/،
1448ـ.تاريخ،ربقيق
العربية،سنة1994ـ.

عدناف

دركيش،

نشر

اؼبعهد

الفرنسي

للدراسات

 )17ابن كثري :اظباعيل بن عمر(ت774:ىػ) ،البداية والنهاية14 ،ج ،مكتبة اؼبعارؼ،
بريكت ،د.ط ،د.ت.

 )18ابن منظور ،ؿبمد بن مكرـ بن منظور األفريقي اؼبصرم (ت711ق1323 /ـ) ،لسان
العرب ،دار صادر ،بريكت1965 ،ـ.

 )19أبو شامة اؼبقدسي :اغبافظ اؼبؤرخ شهاب الدين أيب ؿبمد عبد الرضبن بن إظباعيل (ت
665ىػ1267/ـ) ،الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ،ربقيق إبراىيم
الزيبق ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريكت1997 ،ـ.
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 )20أيب الفداء :اؼبلك اؼبؤيد عماد الدين أيب الفداء إظباعيل بن عمر بن
أيوب(ت732ىػ1331/ـ) ،تقويم البلدان ،صححو رينود كالباركف ماؾ كوكني
ديسبلف ،دار الطباعة السلطانة ،باريس ،سنة1815ـ.

 )21اإلدريسي :أبو عبد اهلل ؿبمد بن عبد اهلل بن إدريس (ت56ىػ1166/ـ) ،نزهة
المشتاق في اختراق اآلفاق (اسطوانة مكتبة التاريخ كاغبضارة اإلصدار الثالث).

 )22اإلصطخرم :إبراىيم بن ؿبمد الفارسي ،ت(350ىػ961/ـ) ،المسالك والممالك،
ربقيق ؿبمد جابر ،كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي ،القاىرة.1960 ،
 )23إنباء الغمر بأبناء العمر4،ج ،ربقيق ،حسن حبشي ،اجمللس األعلى للشئوف اإلسبلمية،
اعبمهورية العربية اؼبتحدة ،القاىرة ،سنة1389ىػ1969/ـ.
 )24البصراكم :علي بن يوسف بن أضبد(ت1499/905ـ) ،تاريخ البصراوي ،ربقيق أكرـ
حسن العليب ،دار اؼبأموف للَباث ،دمشق ،ط ،1سنة1408ىػ.

 )25البكرم :أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز ،ت(487ىػ1094/ـ) ،معجم ما استعجم
من أسماء البالد والمواضع ،ربقيق مصطفى السقا ،القاىرة ،عبنة التأليف كالَبصبة

كالنشر 4 ،أجزاء.1945 ،

 )26الببلذرم ،أضبد بن وبي بن جابر(ت279ىػ892/ـ) ،فتوح البلدان1،ج ،ربقيق رضواف
ؿبمد رضواف ،نشر دار الكتب العلمية ،بريكت .د.ط ،سنة1403ىػ.
 )27تاريخ نيابة القدس يف العصر اؼبملوكي" ،الزرقاء-األردف ،دار اغبياة1982( ،ـ).
 )28اغبازمي ،أبو بكر ،ما اتفق لفظو كافَبؽ مسماه يف األماكن كالبلداف اؼبشتبهة يف اػبط،
ص.221
 )29اغبموم :شهاب الدين أبو عبداهلل بن عبداهلل اغبموم الركمي البغدادم،
(ت626ق1238/ـ) ،معجم البلدان ،دار الفكر ،بريكت.
)30اغبًمريم :ؿبمد بن عبد اؼبنعم ،الروض المعطار في خبر األقطار ،ربقيق إحساف عباس،
مؤسسة ناصر للثقافة ،بريكت ،دار السراج ،ط1980 ،2ـ.

 )31خسرك :أبو معني الدين ناصر خسرك القبادياين اؼبركزم (ت481ق1087/ـ) ،سفر
نامه ،ربقيق وبىي اػبشاب ،ط  ،3دار الكتاب اعبديد ،بريكت.
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)32خطط كاآلثار اؼبعركؼ باػبطط اؼبقريزية3 ،ج ربقيق ؿبمد زينهم ،كمدوبو الشرقاكم،
ط ،1مكتبة مدبويل ،القاىرة1997،ـ.
 )33سبط ابن العجمي :أضبد بن إبراىيم بن ؿبمد بن خليل ،موفق الدين ،أبو ذر
(ت884ق) ،كنوز الذهب في تاريخ حلب ،دار القلم ،حلب ،ط1417 ،1ىػ. ،

)34سجبلت محكمة القدس الشرعية رقم الفلم  .16رقم التسجيل  17.78تشرين ثاين
1606ـ8-سبوز 1607ـ ،مركز الوثائق كاؼبخطوطات اعبامعة األردنية.
)35سجبلت محكمة القدس الشرعية ،رقم الفلم  .10رقم التسجيل  55.11نيساف
1572ـ21-ايلوؿ 1572ـ ،مركز الوثائق كاؼبخطوطات اعبامعة األردنية.

السجالت:

 )36السخاكم :مشس الدين ؿبمد بن عبد الرضبن (ت903ىػ1497/ـ) ،الضوء الالمع،
ج ،6منشورات دار مكتبة د.ط .د.ف ،بريكت.
 )37السمعاين :أيب سعيد عيد الكرمي بن ؿبمد بن منصور التميمي(ت562ق1166/ـ)،
األنساب ،ربقيق عبد اهلل عمر الباركدم ،ط ،1دار الفكر ،بريكت1998 ،ـ ،ص240

)38السيوطي :اإلماـ اغبافظ جبلؿ الدين عبد الرضبن بن أيب بكر (ت911ىػ1505/ـ)،
تاريخ الخلفاء ،ربقيق ؿبمد ؿبيي الدين عبد اغبميد ،ط ،4مطبعة السعادة ،مصر،
1969ـ.

 )39الصفدم :صبلح الدين خليل بن أيبك (ت764ىػ1071/ـ) ،الوافي بالوافيات،

ربقيق أضبد األرناؤكطي كتركي مصطفي ،نشر دار إحياء الَباث ،بريكت ،سنة
1420ىػ2000/ـ.

 )40العليمي :ؾبري الدين اغبنبلي (ت 927ىػ ،)1520/األنس الجليل بتاريخ القدس
والخليل ،ربقيق عدناف يونس عبد اجمليد نباتة ،مكتبة دنيس ،عماف ،د.ط،

1420ىػ1999/ـ.

Al Hijaz International Refereed Journal for Islamic & Arabic Studies.
Issue: 11 , Rajab 1436H. / May 2015
ISSN 1658-7138

أوضاع اليهود في بالد الشام خالل حكم المماليك ،د .نسيم زريق أبوشلوف.

186

 )41العمرم :فضل اهلل العمرم شهاب الدين أيب العباس أضبد بن وبىي(ت749ىػ1349/ـ)،
مسالك األبصار في ممالك األمصار ،ربقيق أ.د .ؿبمد عبد القادر خريسات كآخركف،

إصدارات مركز زايد للَباث كالتاريخ ،سنة 2001ـ.
 )42الغزم :كامل بن حسني بن ؿبمد بن مصطفى اغبليب ،الشهري بالغزم (اؼبتوىف:
1351ق) ،نهر الذهب في تاريخ حلب ،ربقيق :الدكتور شوقي شعت كاألستاذ ؿبمود

فاخورم ،دار القلم ،حلب ،ط1419 ،2ق.
 )43الغزم ،كامل بن حسني بن ؿبمد بن مصطفى اغبليب ،الشهري بالغزم (اؼبتوىف1351 :ىػ)
نهر الذهب في تاريخ حلب ،ج ،3ربقيق :الدكتور شوقي شعت كاألستاذ ؿبمود
فاخورم ،دار القلم ،حلب ،ط1419 ،2ق.

 )44القرماني ،أضبد بن يوسف(ت1019ىػ1610/ـ) ،أخبار الدول وآثار األول في
التاريخ ،مج ،2ربقيق أضبد حطيط ،كفهمي سعد ،نشر عامل الكتب.
 )45القزكيين ،زكريا ؿبمد بن ؿبمود (ت 682ىػ1282/ـ) ،آثار الببلد كأخبار العباد،
بريكت ،دار صادر ،سنة 1969ـ.
 )46القلقشندل :أضبد بن عبد اهلل (ت 821ىػ1418/ـ) ،صبح األعشى في صناعة
االنشا ،ربقيق ؿبمد حسني مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريكت .شرحو كعلق عليو
كقابل نصوصو ،نبيل خالد اػبطيب1470 ،ىػ1987/ـ.

 )47ؿبمد بن أيب بكر بن عبد القادر(ت721ىػ1321/ـ) ،مختار الصحاح ،ربقيق ؿبمود
خاطر ،د.ط ،مكتبة لبناف ،بريكت1995،ـ.

)48ـبطوطة إبن دقماؽ ،نزهة األنام في تاريخ اإلسالم كرقة  53ب ،نقبلن عن يوسف
دركرم" ،القدس يف عصر اؼبماليك" ،دراسات يف تاريخ اؼبدينة ،ربرير أمنوف كوىني،
القدس1411 ،ىػ1990/ـ.

 )49اؼبقدسي :مشس الدين أبو عبداهلل ؿبمد بن أضبد أيب بكر البناء البشارم( ،ت
390ق999/ـ) ،أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،ربقيق غازم طليمات ،كزارة
الثقافة كاإلرشاد ،القومي ،دمشق1980 ،ـ.
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 )50اؼبقريزم :تقي الدين أيب العباس أضبد بن علي (ت 845ىػ1441/ـ) ،السلوك لمعرفة
دول الملوك ،ربقيق ؿبمد عبد القادر عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريكت1997،ـ.

 )51النعيمي :عبد القادر بن ؿبمد النعيمي (ت 978ىػ1570 /ـ) ،الدارس في تاريخ
المدارس ،ربقيق إبراىيم مشس الدين ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريكت1410 ،ق.

 )52النويرم :شهاب الدين أضبد(ت732ىػ1332/ـ) ،نهاية اإلرب في فنون األدب،
د.ط ،اؼبؤسسة اؼبصرية العامة للتأليف كالَبصبة ،القاىرة ،د.ت.

 )53اليافعى ،أبو ؿبمد بن عبد اهلل بن أسعد بن علي بن سليماف(ت768ىػ1366/ـ) ،مرآة
الجنان4،ج ،د،ت ،نشر دار الكتاب اإلسبلمي ،القاىرة ،سنة 1413ىػ.

 )54بدراف :العبلمة عبد القادر(1346ىػ ،)1927/منادمة األطبلؿ ،ربقيق زىري الشاكيش،
اؼبكتب اإلسبلمي ،بريكت ،ط1985 ،2ـ.
 )55براكر يوشع براكر ،االستيطاف الصلييب يف فلسطني-فبلكة بيت اؼبقدس ،ترصبة عبد اغبافظ
البنا ،ط ،1عني للدراسات كالبحوث االجتماعية كاإلنسانية ،القاىرة2001،ـ.
 )56خاشع اؼبعاضيدم :اغبياة السياسية يف ببلد الشاـ خبلؿ العصر الفاطمي (567-359
ىػ1171-969/ـ) ،ط ،1دار اغبرية للطباعة ،بغداد1976،ـ.
 )57زكار ،سهيل ،إمارة حلب" ،دار الكتاب العريب ،دمشق ،د.ط ،د.ت.
 )58سامل ،السيد عبد العزيز :تاريخ مدينة طرابلس يف العصر االسبلمي" ،مؤسسة شباب
اعبامعة ،االسكندرية1967 ،ـ ،د.ط
 )59سركر ؿبمد صباؿ الدين ،دولة بني قالوون في مصر الحالة السياسية واالقتصادية في
عهدها بوجه خاص .د.ط ،نشر دار الفكر العريب ،القاىرة.

 )60سعيد عبد الفتاح عاشور :المجتمع المصري في عصر السالطين المماليك ،دار
النهضة العربية ،القاىرة طبعة جديد1992ـ.

)61سعيد عبد الفتاح عاشور" ،القدس" المؤتمر الثالث لتاريخ بالد الشام (فلسطين) ،اجمللد األكؿ.

)62سعيد عبد الفتاح عاشور ،العصر المماليكي في مصر والشام دار النهضة العربية،
القاىرة ،طبعة جديدة1976 ،ـ.
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 )63طو ثلجي الطركانة ،مملكة صفد في عهد المماليك ،الطبعة األكىل( ،رسالة ماجستري
منشورة) ،دار اآلفاؽ اعبديدة ،بريكت.

)64علي السيد علي ،القدس في العصر المملوكي ،دار الفكر للدراسات كالنشر ،القاىرة،
سنة ،1986ص.197
 )65علي السيد علي ،القدس يف العصر اؼبملوكي ،ط ،1دار الفكر للدراسات كالنشر،
القاىرة1986 ،ـ.
 )66فايد ضباد عاشور ،الجهاد اإلسالمي ضد الصليبين في العصر األيوبي ،دار االعتصاـ
للطبع كالنشر كالتوزيع ،القاىرة.
 )67قاسم عبده قاسم ،عصر سبلطني اؼبماليك ،التاريخ السياسي كاالجتماعي ،ط ،1عني
للدراسات كالبحوث ،القاىرة1998 ،ـ.
 )68قاسم عبدك قاسم أىل الذمة يف مصر من الفتح اإلسبلمي حٌب هناية اؼبماليك ،ط،1
عني للدراسات كالبحوث ،القاىرة2003،ـ.
)69كرد علي ،خطط الشام ،ج ،6الناشر ،مكتبة النورم ،دمشق ،ط 1403 ،3ىػ/
1983ـ.
 )70ؿبمد يوسف ،طوائف اغبرؼ يف ضباة ،ؾبلة اغبوليات األثرية السورية ،العدد-16
1988ـ
 )71مصطفى مراد الدباغ ،ببلدنا فلسطني ،ط ،1منشورات دار الطليعة لبناف1965 ،ـ.
 )72نقوال ،زيادة .دمشق يف عهد اؼبماليك ،نشر مؤسسة فرنكلني للطباعة كالنشر ،بريكت
كنيويورؾ ،سنة 1966ـ.
 )73يوسف غوامبة ،التاريخ السياسي والحضاري لشرقي األردن في العصر المملوكي،
ط ،2دار الفكر العريب للنشر كالتوزيع ،عماف1982،ـ.

الرحالت األجنبية:

 )1أمني أبو دمعة ،اغبياة االقتصادية يف ببلد الشاـ يف العصر األيويب ،رسالة ماجستري غري
منشورة1988 ،ـ.
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 )2بورشارد :اغباج بورشارد من دير جبل صهيوف ،وصف األرضي المقدسة ،ترصبة سعيد
البيشاكم ،ط ،1دار الشركؽ ،عماف1995 ،ـ.
 )3بريكهارت :رحبلت بريكهارت يف سوريا اعبنوبية ،ترصبة أنور عرفات ،كزارة الثقافة األردنية،
1969ـ.
 )4التطيلي ،بنيامني التطيلي :ترصبة عزار حداد ،ط ،1اؼبدرسة الوطنية ،بغداد1945،ـ.
 )5طافور :رحلة طافور يف عامل القرف اػبامس عشر اؼبيبلدم .ترصبة كتقدمي :حسن حبشي،
دار اؼبعارؼ ،القاىرة1968،ـ.
 )6فابرم ،جوالت الراهب فيلكس فابري ورحالته ،كقع ضمن اؼبوسوعة الشاملة يف
اغبركب الصليبية ،ترصبة سهيل زكار ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1998 ،ـ.كمت استخداـ
نسخة غري مَبصبة يف البحث.
الرسائل:
.1

.2

.3

.4
.5

أبو شلوؼ ،نسيم زريق ،األكضاع االقتصادية يف ببلد الشاـ يف العهد اؼبملوكي
( 922 –648ىػػ1516 –1250 /ـ) رسالة دكتوراه غري منشورةػ ،جامعة اعبناف
لبناف ،سنة2012ـ.
أبو شلوؼ ،نسيم ،األكضاع االجتماعية يف فلسطني يف العهد اؼبملوكي-648( ،
922ق1516-1250/ـ) ،رسالة ماجستري غري منشورة اعبامعة االسبلمية-غزة،
سنة2009ـ.
األغا ،حساـ حلمي يوسف األغا :األكضاع االجتماعية يف فلسطني زمن اغبركب
الصليبية (690_492ىػ1291_1099/ـ) رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية
اآلداب ،اعبامعة اإلسبلمية ،غزة1428،ىػ2007/ـ.
الطراكنة ،مبارؾ ؿبمد ،اغبياة االجتماعية يف ببلد الشاـ يف عصر اؼبماليك اعبراكسة
(922-784ىػ1516-1382/ـ) عماف-دار جليس الزماف ،2010-ـ.
طو ثلجي الطركانة( :رسالة ماجستري منشورة) ،فبلكة صفد يف عهد اؼبماليك ،الطبعة
األكىل ،دار اآلفاؽ اعبديدة ،بريكت1982 ،ـ.
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