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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م 9-7هـ/ 3-1خالل القرن  العربى اإلسكندرٌة فى ضوء وثائق البردى

 د. محمد أحمد عبد اللطٌف
 مدرس اآلثار اإلسالمٌة والقبطٌة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جامعة المنصورة –كلٌة السٌاحة والفنادق 
 أواًل : تمييد :

تعػددة ولكػف غالبيتيػا إعتمػدت فى الحقيقة فإف الدراسػات التػى تناولػت اإلسػكندرية كثيػرة وم      
فى معموماتيا عمى المصادر التاريخيػة أو الشػواىد األثريػة ، أوحتػى كتػب الرحالػة مػف العػرب أو 
األجانػػب الػػذيف زاروا مصػػر فػػى فتػػرات مختمفػػة وكانػػت اإلسػػكندرية واحػػدة مػػف أىػػـ المػػدف التػػى 

 شممتيـ زيارة ىؤالء الرحالة.

ـ يمػػػؽ اإلىتمػػاـ الكػػافى لمبحػػػث مػػف خبللػػػو عػػف معمومػػػات إال أف ىنػػاؾ مصػػدرًا ىامػػػًا لػػ        
تتعمػؽ باإلسػكندرية وىػو أوراؽ البػػردى عمػى الػرغـ مػػف أف أىػـ مصػانع البػػردى فػى مصػر كانػػت 
باإلسكندرية ، كما أف البردى يعتبػر مػف المصػادر الموثػوؽ بيػا والتػى ال ُيحتمػؿ بيػا شػكوؾ فػى 

ع أىميػة ىػذا المصػدر فػى أف معموماتػو تػدور المعمومات مثؿ بعض كتابات المؤرخيف ، كمػا تنبػ
مابيف القرف األوؿ إلى الرابع اليجػرى حتػى ظيػور الػورؽ الكاغػد ، ويعنػى ذلػؾ معرفػة معمومػات 
غايػػة فػػى األىميػػة فػػى الفتػػػرة اإلسػػبلمية المبكػػرة ، والشػػيىء اليػػاـ أيضػػػًا ىػػو وجػػود إسػػـ مدينػػػة 

سػػػتنباط كثيػػػر مػػػف اإلسػػػكندرية فػػػى كثيػػػر مػػػف نصػػػوص البرديػػػات العربيػػػة ممػػػا ي عنػػػى معرفػػػة وا 
المعمومػػات اليامػػة عػػف ىػػذه المدينػػة الرائعػػة ، ولكػػف قبػػؿ أف نتطػػرؽ إلػػى معرفػػة وثػػائؽ البػػردى 
العربػػى وحضػػارة اإلسػػكندرية مػػف خػػبلؿ ىػػذه الوثػػائؽ البػػد وأف نتعػػرؼ عمػػى كيفيػػة إسػػتمرار دور 
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أف فقػػػدت صػػػفتيا اإلسػػػكندرية وأىميتيػػػا فػػػى التقػػػدـ والرقػػػى فػػػى الحضػػػارة المصػػػرية حتػػػى بعػػػد 
 كعاصمة لمببلد بعد الفتح اإلسبلمى لمصر . 

 ة الحاارى بعد الفتح اإلسالمى  :ثانيًا : دور اإلسكندري
 وجعميػاؽ.ـ 332سسيا االسكندر االكبر فػي سػنة أ فقد( 1) مدينة قديمة االسكندرية مدينة     

مصػػػر تحػػػت ؽ.ـ وظمػػػت ىكػػػذا طػػػواؿ المػػػدة التػػػي كانػػػت فييػػػا 333عاصػػػمة لمصػػػر منػػػذ عػػػاـ 
الػذى ( ،  2) ـ بعػد الفػتح االسػبلمي لمصػر641 ىػػ /20والروماني حتػى عػاـ اليونانيالحكميف 

ثـ إستسممت حاميتيا البيزنطية وتػـ ،  إكتمؿ بفتح اإلسكندرية بعد حصار لمدة أربعة عشرة شيراً 
ىػػ / 21سـ صػمح اإلسػكندرية الػذي كػاف فػي عػاـ إشتير بأُ عقد صمح بيف المسمميف والبيزنطييف 

 ـ وبذلؾ تـ فتح مصر .642

ولكف عمى الرغـ مف نقؿ العاصمة مف اإلسػكندرية إلػى مدينػة الفسػطاط إال أف ثغػر 
اإلسكندرية ظؿ يحتفظ بمكانتو اليامو بالنسبة لممسمميف كواحد مف أىـ الثغور التى تمثؿ خػط 

وكػػذلؾ  الػػدفاع األوؿ لمصػػر ضػػد أى عػػدو يحػػاوؿ الػػدخوؿ إلييػػا مػػف جيػػة البحػػر المتوسػػط ،
ظمت أىميتيا كواحدة مف أىػـ مػدف العػالـ اإلسػبلمى التجاريػة ، وليػذا فقػد جػذبت لئلقامػة بيػا 
العديػد مػف النػاس الػػذيف ينتمػوف إلػى بػبلد ُأخػػرى ، ممػا جعػؿ وجػودىـ يسػػيـ فػى إمتػزاج كثيػػر 

تيـ الخاصة  فى بوتقة اإلسكندرية ، فأصبح لئلسكندرية فى العصر اإلسػبلمى طػابع امف ثقاف
 يز يجمع بيف ثقافات العالـ أجمعمم

ف عمػػػرو بػػػف العػػػاص لمػػػا فػػػتح االسػػػكندرية كتػػػب الػػػى عمػػػر بػػػف أ المقريػػػزي ويقػػػوؿ
ف اصػبت بيػػا أبعػػد فػإني فتحػت مدينػة ال أصػؼ مػػا فييػا غيػر  أمػاالخطػاب رضػي ا  عنػو " 

سػػػبعيف الػػػؼ ييػػػودي عمػػػييـ  أوربعػػػيف الػػػؼ ييػػػودي أآالؼ حمػػػاـ و  بأربعػػػةاربعػػػة آالؼ منيػػػة 
لمممػوؾ واثنػى عشػر الػؼ بقػاؿ يبيعػوف البقػؿ االخضػر وكػاف عػدة مػف  مميػىواربعمائة  الجزية

 .(3) مائتي الؼ الرجاؿباالسكندرية مف 

االسبلمي لبلسػكندرية فقػد شػاركت فيػو عديػد مػف القبائػؿ العربيػة الممثمػة  الفتح وعف
 .  ( 4) مف أىميا قبيمة ىمداف وىي احدى قبائؿ مالؾ المسمميففي جيش 

مػػف القبائػػؿ العربيػػة الييػػا ومػػف بػػيف  عديػػداسػػتقرار المسػػمميف بمصػػر ىػػاجرت  وبعػػد
مػػدلج وكػػاف بيػػا مػػنيـ عػػدد ضػػخـ وكػػذلؾ  قبائػػؿالقبائػػؿ التػػي ىػػاجرت واسػػتقرت باالسػػكندرية 

 ايضػا بعػض مػػف قبيمػة المعػػافر وىػي احػػدى باالسػػكندريةقبيمػة تجيػب وقبيمػػة جػذاـ ، كمػػا اقػاـ 
بػػػػوبكر بػػػػف أبػػػػى جنػػػػادة الػػػػذى ولػػػػى اإلسػػػػكندرية سػػػػنة بطػػػػوف قبيمػػػػة مالػػػػؾ وقػػػػد ظيػػػػر مػػػػنيـ أ



 

 

                                            0202سبتمبر  –جامعة اإلسكندرية  –مجلة كلية السياحة والفنادق  ( 131) 

القبائػػؿ العربيػػة التػػي اقامػػت فػػي االسػػكندرية بعػػد الفػػتح  دافػػرا عػػدد وبمػػغ(  5ـ )814/ىػػػ199
  ( 6) بي سفياف حوالي سبعة وعشريف الؼ عربيأبف  معاويةالعربي خبلؿ خبلفة 

ذا فإنػو لمػا فػرغ عمى مدى اىتمػاـ العػرب وتقػديرىـ لمكانػة االسػكندرية وليػ يدؿ وىذا
مػػػف فػػػتح مصػػػر واسػػػتقامت لػػػو الػػػببلد ووضػػػع التنظػػػيـ االساسػػػي لمربػػػاط  العػػػاصعمػػػرو بػػػف 

فػي االسػكندرية وحػدىا وربعػا آخػر لممرابطػة فػي سػائر السػػواحؿ  لممرابطػةفخصػص ربػع قواتػو 
البػػاقي فإسػتبقاه معػػو فػػي الفسػػطاط العاصػمة . ويمحػػظ فػػي ىػػذا التقسػػيـ  النصػػؼالمصػرية امػػا 

االسكندرية مف جية وتوقعيـ انقضاض الرـو عمييا فجأة مػف جيػة أخػرى  أىميةرب ادراؾ الع
عمػػػر بيػػػذا فكػػػاف يبعػػػث فػػػي كػػػؿ سػػػنة غازيػػػة مػػػف أىػػػؿ المدينػػػة تػػػرابط  الخميفػػػة، ولػػػـ يكتفػػػي 
 ىػػػػ44الوضػػػع ىكػػػذا حتػػػى بمغػػػت القػػػوات المرابطػػػة باالسػػػكندرية عػػػاـ  واسػػػتمرباالسػػػكندرية ، 

ـ 641/ىػػػ20عػدد الجػػيش الػذي فػػتح مصػػر كميػا عػػاـ  مػػا يسػػاوي أياثنػى عشػػر الفػا  ـ664/
(7 ). 

ورا عظيما في مختمؼ العصور ػح االسبلمي تطػاالسكندرية منذ الفت تطورت ولقد  
نيا أـ فيقوؿ ابف زوالؽ 10ىػ/4مثاؿ ابف زوالؽ والكندي ؽأالمؤرخيف  مفوتحدث عنيا كثير 

بيا في الحسف واتقاف البناء وقاؿ يكف بالديار المصرية مثميا وال ما يقار  لـمدينة عظيمة 
( 8) ذات العماد التي لـ يخمؽ مثميا في الببلد " إـرفى تفسير قولو تعالى "  المفسريفبعض 

ا  عنو اف رسوؿ  ىبف الزبير عف سعد بف ابي وقاص رض عروةىي االسكندرية وعف  انما
 .( 9) ندرية افضميمااالسكندرية وعسقبلف عروستاف واالسك قاؿا  صمى ا  عميو وسمـ 

الناس قد اجمعوا عمى انو ليس في الدنيا مدينة عمى ثبلث  افالكندي فيقوؿ "  ابف أما
 عجائبياغير االسكندرية وانو ال يوجد مثيؿ ليا في ابنيتيا وعجائبيا وآثارىا ومف  طبقات

وبيا  ينيةبالقسطنطالمنارة وطوليا مائتاف وثمانوف ذراعا وكاف ليا مرآة ترى فييا مف يمر 
مبمط بالرخاـ مف  خميجياالسواري والمسمتاف وعجائبيا وآثارىا اكثر مف اف تحصى حتى اف 

 (10) اولو الى اخره.

الثغر  ىيـ فيقوؿ عف اإلسكندرية بعد زيارتو ليا " 14ىػ/8بطوطة ؽ  ابف أما
حصيف المأنوس العجيبة الشأف األصيمة البنياف بيا ما شئت مف تحسيف وت والقطرالمحروس 

وديف كرمت مغانييا ولطفت معانييا وجمعت بيف الفخامة واالحكاـ مبانييا فيى  دنياومآثر 
ىي  ابوابفي تجمي سناىا والخريدة تجمى في حبلىا الزاىية ولمدينة االسكندرية اربعة  الفريدة

 ( 11) والباب االخضر. البحر وبابباب السدرة وباب رشيد  
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المرسى العظيـ  ولياميناء االسكندرية فقاؿ " ب بطوطة بعد اف انبير ابف ويضيؼ
 ( 12)الدنيا مثمو". ىارى في مراس ولـالشأف 

ـ االسكندرية بأنيا مف االعماؿ النستراوية واف خراجيا 15ىػ/9ابف دقماؽ ؽ  ذكر ولقد
 ىذهالضواحي التابعة ليا تقدر بحوالي ثمانية آالؼ دينار ويصفيا فيقوؿ "  وبعضىي 

ثار عجيبة آبيا و  –يقصد البحر االبيض المتوسط  –ضفة البحر الشامي  ىعمبنيت  المدينة
عالية  التجارةقديمة قائمة تشيد لبانييا بالممؾ والقدرة وىي بمد كثيرة العمارة رابحة  ورسـو

 –بحالة جيدة  مبانيياأي  -وعضائد بنيانيا صحاح  –البناء رائعة المعنى شوارعيا فسيحة 
مف الييود فجاءت  الجزيةو لما افتتحيا عمرو بف العاص جبى منيا ويضيؼ ابف دقماؽ بأن

 المقريزي أما (13) ييودي الؼستمائة الؼ دينار عف كؿ نفر ديناريف فكاف عدتيـ ثمثمائة 
عظـ مدائف أمف  المدينة ىذه"  ـ فيقوؿ عف االسكندرية:15ىػ/9مف مؤرخي منتصؼ القرف 

 ( 14)ينة راقودة "وصفا وكاف يقاؿ ليا مد وأقدمياالدنيا 
في تطور حتى نافستيا وتفوقت عمييا مدينة رشيد التي انتقمت  االسكندرية واستمرت

عداد سكاف االسكندرية حتى اصبحوا في بداية القرف أوليذا فقد تناقص  التجارةالييا حركة 
الميبلدي ال يزيدوف عف ستة آالؼ نفس ، اما في عيد محمد عمى ؽ  عشرالتاسع 

قاـ بحفر ترعة  أفمدينة االسكندرية بعد  إلىالحياة مرة اخرى  عادتقد ـ ف19ىػ/13
ـ كما انو انشأ بيا االرصفة الجديدة ودار الصناعة واقاـ 1817 ىػ /1233 المحمودية عاـ

الجاليات االجنبية وزاد انتعاشيا حتى وصؿ عدد سكانيا  عميياقصر رأس التيف فتقاطرت 
ستمر فييا العمراف بعد ذلؾ حتى بمغ ا  ـ و 1882 ىػ /1300 سنةالى عشريف الؼ نفس وذلؾ 

 . فالى اآل كذلؾ وىي( 15)الثانية لمصر العاصمةسكانيا ثبلثة ارباع المميوف وأصبحت 
 :ثالثًا : أبرز ال واىد الحاارية والفنية والمعمارية باإلسكندرية 

ت منذ رفالبردي بؿ انيا عُ  أوراؽشيرة االسكندرية قاصرة عمى صناعة  تكف ولـ
كمركز صناعي ىاـ مورست فيو كافة الصناعات التي عرفت في  والرومافاليوناف  ىعصر 

صناعات الفخار والخزؼ والنسيج والزجاج والمعادف وسؾ العممة  والسيماالعالـ القديـ 
النسيج  ةاسبلمي نشطت فيو صناع الفتح االسبلمي اصبحت مركز صناعي بعد,وغيرىا، 

باالضافة الى مجموعة اخرى مف  والجمود والخزؼ( 16)اء السففوبن العممةوالزجاج وسؾ 
والنبيذ والصابوف والحصير  السكرالصناعات التي اعتمدت عمى منتجات زراعية مثؿ 

 .( 17) وغيرىا
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 انومصر"  وصؼذلؾ بالفعؿ عمماء الحممة الفرنسية حيث ذكروا في كتاب " أكد وقد
 المنسوجاتنوؿ لصنع  200مسجدا ،  88يمي "  مجيئيـ الى االسكندرية شاىدوا بيا ما عند

خشنة،  صوفيةنواًل لصنع منسوجات  50نوؿ لنسج القماش التيؿ ،  400الحريرية الخفيفة ، 
يصنع بيا  نوأمصنع صابوف تستورد الزيوت البلزمة لو مف المورة وكريت وسوريا كما  30

فقد كانت االسكندرية تضـ  وليذا (18) الجمد المراكشي االحمر وىي جمود ثمينة بالغة الجودة"
بشئوف كؿ ىذه الحرؼ وبشئوف  تيتـ التي( 19) مف الصناع والنقابات عديدةطوائؼ 

 الصناع انفسيـ.

مف الببلد التي يحب كثير مف أىؿ العمـ المسمميف والعرب االقامة  االسكندرية وكانت
ت مميئة بالعمماء ف مصر كانأـ 14ىػ/8ويذكر ابف بطوطة ؽ ( 20)جبير ابف ومنيـبيا 

 .( 21) غرب العربيػوالم سػاالندلة باالسكندرية التي ىاجر الييا عمماء ػوخاص
ف وليذا فيوجد بيا آثار مف آلذات تاريخ عريؽ منذ انشائيا وحتى ا مدينة واالسكندرية
معبد  بيانو يوجد أ كما( 22) الروماني و اليوناني يفمف العصر  وخاصةمختمؼ العصور 

 كما( 24) يوجد بيا كنيسة مارسابا المسيحيةاالثار  ومف( 23)لياىو ىانينيإمعبد ييودي وىو 
 ( 25)  مف المتاحؼ اليامة. عديديوجد بيا 

( 26) االثار االسبلمية باالسكندرية فيي كثيرة ولكف مف أىميا قمعة قايتباي عف أما
وكوـ  لنحاسيفااليواء بالمنتزة وطابية  وطاحونة( 27)الى مسجد العطاريف باإلضافة

  ( .29)  عبد الباقي جوربجي ومسجد( 28)  الناضورة ومسجد النبي دانياؿ
 :رابعًا : أىمية البردى العربى كأحد أبرز مصادر المعمومات فى الحااره األسالمية 

مف بيف المعمومػات الخاطئػة لػدى الكثيػريف أف أوراؽ البػردى العربػى لػـ ُيكتػب عمييػا إال       
ية القديمػػػة ، وأنػػو التوجػػػد برديػػػات مػػدوف عمييػػػا كتابػػػات بالمغػػة العربيػػػة ، وفػػػى بالمغػػة المصػػػر 

ستقرارىـ بيا وجدوا أف الػورؽ فػى مصػر  الحقيقة فإنو بعد دخوؿ العرب المسمميف إلى مصر وا 
كاف يصنع مف نبات البردى ومف ثـ فقد قاـ المسمموف برعاية ىذه الصناعة بشكؿ جيػد وذلػؾ 

يػػا عمػػى الػػرغـ مػػف أف معظػػـ القػػائميف عمػػى ىػػذه الصػػناعة كػػانوا مػػف إلدراؾ المسػػمميف ألىميت
أىؿ الذمة مف المصرييف ولذلؾ فقد أدخؿ المسمموف مصانع البردى تحت سيطرتيـ منػذ عيػد 
سػػتمرت كػػذلؾ طػػواؿ عيػػد الخمفػػاء الراشػػديف وأيضػػًا فػػى العصػػر  الخميفػػة عمػػر بػػف الخطػػاب وا 

 األموي والعباسى . 
مػػو فػػي المسػػتنقعات كمػػا كػػاف ينمػػو عمػػى جػػانبي نيػػر النيػػؿ ولقػػد كػػاف نبػػات البػػردي ين

وعمى جوانب الترع والمصارؼ وفي الحقوؿ الزراعية وخاصػة حقػوؿ األرز ولقػد اشػتيرت عػدة 
مدف مصرية بزراعػة ىػذا النبػات مثػؿ بنيػا وبوصػير وسػمنود ، وىنػاؾ مػدف أخػرى كثيػرة عثػر 
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ره وكذلؾ قريػة كػـو إشػقاو التابعػة لمركػز فييا عمى ىذا النبات مثؿ أسواف و الفيـو وادفو ودند
 طما بمحافظة سوىاج وقرى أخرى غيرىا مثؿ االشمونيف والبينسا . 

وُيعتقد أف المدف التي اشتيرت بزراعة نبات البردي ىي نفسيا المدف التي تميزت 
وذلؾ الف نبات البردي نبات سريع التقصؼ وال يتحمؿ مشقة النقؿ  بصناعة أوراؽ البردي

( وقد 30) ماكف بعيدة لتصنيعو ورقا . كما أف مصانعو ال تتطمب أجيزة وأدوات كثيرةإلى أ
ثبت صحة ىذه المعمومة بعد التجربة التي قاـ بيا العالـ الفريد لوكاس لصناعة ورؽ البردي 
ولكنو لـ ينجح في ذلؾ ألف البردي كاف قادـ إليو مف السوداف إلى القاىرة مما أدى إلى 

 . (31) التجربة في صناعة ورؽ جيدجفاؼ لبو وفشؿ 
نتشار زراعة البردي في عديد مف المدف إالمسمموف إلى مصر ووجدوا  جاء عندماو 

 انو تـ تخصيص أماكف بذاتيا لتكوف نقاط رئيسية لصناعة البردي. وجدواوالقرى كما 
 البردي كاف ال فأبالتجارة "  التبصرذكره الجاحظ في كتابو "  ماذلؾ  أكد وقد 

 ( .32) مف القرف الثالث اليجري األوؿالنصؼ  إلىمف مصر  يجمباؿ يز 
 : أىميا أسبابالمسمميف بصناعة البردي في مصر لعدة  اىتماـكاف  وقد
 عمى الدولة مف ناحية تصديره والحصوؿ  ودخبلً  عتبر ثروة قومية يدر ربحاً أالبردي  أف

 أفذه الصناعة سياسيا حتى الدنانير الذىبية والدراىـ الفضية وكذلؾ استغبلؿ ى عمى
أمربتعطيؿ عقيدة ـ( 705 – 685/ىػ86 – 65عبد الممؾ بف مرواف) األموي الخميفة

التثميث المسيحية مف عمى طراز قراطيس البردى المصدرة مف مصر ، وأمر أف يكوف 
طرازىا القديـ متمشيًا مع سيادة الدولة اإلسبلمية متخذة شعار "شيد ا  أف ال إلو إال ىو 

 الدولة البيزنطية كوسيمة ضغط عمييا إلى البرديبمنع تصدير  " كما أنو أحيانًا أمر
(33. ) 

   ُؿبئغ ِىبرجبد اٌشٍفبء  إلٔفبطاٌضٚا٠ٚٓ  دبجخاٌّـٍّْٛ ثوٕبػخ اٌجغصٞ ٌـض  أ٠ضبإ٘ز

 اٌّىبرجبد ٚدزٝ اٌجؼ٠خ ٚاٌشغاط ٚعجبيٌٍٛالح ٚاٌؼّبي ٚاٌمضبح ٚعجبي اٌلغطخ 

أغغاضٙبشزٍف اٌشبهخ ث١ٓ إٌبؽ ثّ
 (34)

. 

بعد  الحرؼقباط ىـ العنصر الغالب في ممارسة انواع الصناعات وسائر ألظؿ اوقد       
ايضا في صناعة ورؽ البردي شأنو شأف باقي الحرؼ  ذلؾ وكاف (35)العربي لمببلد الفتح

 والصناعات في مصر.

 (36)لورؽ مف البرديلـ يقفوا مكتوفي االيدي بؿ تعمموا صناعة ا المسمميفاف  عمى      
 . (38،37ى)منيـ في ىذه الصناعة رجؿ يسمى عمى بف جامع القراطيس شتيرإ وقد

 اإلسكندرية كأىم مركز مصرى لصناعة األوراق البردية :خامسًا : 
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لقد ُأشتيرت العديد مف المدف المصرية بصناعة الورؽ مف نبات البردى ومف أىميا         
ا ، نسشمونييف ، البي، األ أسيوط،  أسوافدفو ، إ،  أخميـإلى  مدينة اإلسكندرية باإلضافة

ىي فقط التي  ليست األماكف وىذه  (39) شقاو إالفيـو ، بوصير)سمنود( ، دندرة ، كـو 
 أىمية واألكثركانت المراكز الكبرى  اكانت بيا مراكز لصناعة البردي في مصر ولكني

 بالنسبة ليذه الصناعة.
شتيرت إالتي  باإلسكندريةكاف  فى مصر أىـ مصانع البرديف تجدر اإلشارة إلى أو 

بإنتاجيا وكاف مف أىـ منتجات مصر ذات القيمة االقتصادية حيث كاف  القديمةمنذ العصور 
 (40)الى بيزنطة وغيرىا مف ببلد العالـ الخارجي تصديرهيتـ 

ي عمميـ ف األقباطابقى الوالة بعد الفتح االسبلمي لمصر عمى العماؿ  فقد لذا 
 (41) اإلسكندريةالبردي والتي كاف اشيرىا واقدميا مدة في العمؿ ىو مصنع  اوراؽبمصانع 
 تصدر البردي النحاء العالـ وذلؾ لمدة ثبلثة قروف بعد الفتح اإلسكندرية وظمت

 .( 42)االسبلمي

 بية التى ُذكرت بيا اإلسكندرية :سادسًا : أىم البرديات العر 
 البردية أىميا مف (43)د ذكرت في العديد مف البردياتفق اإلسكندرية عف أما

المحفوظة حاليًا ضمف مجػموعة برديات جامػعة ميتشجاف بالواليات المتحدة األمػريكية تحت 
( 44ـ ، )735ىػ/117سـ ، وىذه البردية مؤرخة بعاـ  24.6×34، ومقاسيا  5614رقـ 

 والخامس وذلؾ عمى النحو التالى :بع وقد ذكرت بيا مدينة اإلسكندرية مرتيف فى السطر الرا

 السطر الرابد : د إلى ر يد سبد فبمغ كراى من ر يد إلى اإلسكندرية  

 السطر الخامس: د دينر إال نصف قيراط فمما قدمنا اإلسكندرية مكثنا  
ويبلحظ أف نص ىذه البردية أيضًا إحتوى عمى ذكر أسماء مدف أخرى ىامو غير         

الفسطاط التى ذكرت مرتيف بالسطر الثانى والثالث وكذلؾ مدينة رشيد وقد  اإلسكندرية مثؿ
( مدى 45ُذكرت مرتيف أيضًا بالسطر الرابع ، وتوضح ىذه البردية مف نصيا الكامؿ )

إرتباط اإلسكندرية مع مدف أخرى فى النواحى التجارية وخاصة المدف التى تعتمد تجاريًا فى 
ؿ البضائع بواسطة نير النيؿ ، ويدؿ ذلؾ عمى أنو برغـ العصر اإلسبلمى المبكر عمى نق

ظيور مركز جديد لنقؿ البضائع المصرية إلى الخارج وىو مدينة رشيد إال أف ذلؾ لـ يفقد 
اإلسكندرية مكانتيا إذ نستطيع القوؿ بأف رشيد إزدىرت فى عممية النقؿ التجارى ولكف ظؿ 

داخؿ أما إذا كاف ىناؾ ضرورة مف النقؿ ذلؾ قاصرًا عمى الحركة التجارية النيرية بال
 الخارجى فإف المركز الرئيسى لذلؾ كاف ىو ميناء اإلسكندرية .    
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قديـ  38البردية رقـ كما ذكرت اإلسكندرية فى بردية أخرى ىامة وىى       
مكتبة جوف رايمندز بمانشستر بإنجمترا  مجموعةفي  والمحفوظة  Exposed والحالي

 21رقـ  السطراالسكندرية في ىذه البردية في  وذكرت( 46) سـ64×  13ومقاسيا 
 ( 47) عزه باالسكندرية( ا ونصو:) االمير أداـ 

( أو 48وىػػػػذه البرديػػػػة موضػػػػوعيا غالبػػػػًا يتحػػػػدث عػػػػف الجػػػػيش واألسػػػػطوؿ المصػػػػرى )      
لمصػػر مػػف  الطولػػونييف حكػػـتػػتـ فػػي مصػػر اثنػػاء التحصػػينات العسػػكرية البحريػػة التػػى كانػػت 

ـ وذلػػػؾ الف موضػػػوعيا عبػػػارة عػػػف رسػػػالة موظػػػؼ إلػػػى 905:  868ىػػػػ/292:  254ـ عػػػا
رئيسػػو الػػذي يقػػيـ فػػي اإلسػػكندرية التػػي كانػػت مركزالقيػػادة لمػػدفاع عػػف سػػواحؿ مصػػر الشػػمالية 
ويحيطو بما يتـ مف أعماؿ ترميـ في بعض األماكف مف ثغر اإلسكندرية التػي تػـ دخوليػا مػف 

ىػػػػذا الجػػػػيش المعػػػػادي مػػػػف البيػػػػزنطييف الػػػػذيف كػػػػانوا  ( و يػػػػرجح أف49قبػػػػؿ جػػػػيش معػػػػادي )
يياجموف سواحؿ مصر والشػاـ مػف وقػت آلخػر حيػث ظيػر فػي الفتػرة األخيػرة مػف حكػـ الػوالة 
العباسػييف ضػػعؼ األسػػطوؿ المصػػري ولكػػف احمػػد بػف طولػػوف بعػػد أف اسػػتطاع االنفػػراد بحكػػـ 

نع بيػػا السػػػفف ودب مصػػر والشػػاـ إىػػػتـ بػػأمر األسػػػطوؿ فجػػدد بنػػاء دور الصػػػناعة التػػي تصػػػ
النشػػاط بالقواعػػد البحريػػة فػػي دميػػاط واإلسػػكندرية ، والجػػدير بالػػذكر أف الخمفػػاء العػػرب اىتمػػوا 
بحماية اإلسكندرية بصػفة خاصػة بعػد الفػتح اإلسػبلمي عمػى إعتبػار أف سػقوطيا يعنػى سػقوط 
مصػػر وبالتػػػالي خػػػروجيـ ويقػػػاؿ أف عمػػرو بػػػف العػػػاص كػػػاف يضػػع باإلسػػػكندرية وحػػػدىا ربػػػع 

جػػػيش اإلسػػػبلمي الفػػػاتح لمصػػػر واف عػػػػمر  بػػػف الخطػػػاب كػػػاف يكتػػػب لمػػػوالة يحػػػثيـ عمػػػى ال
 ".شؼ رابطتيا وال تأمف الرـو عمييااالىتمػاـ بحماية اإلسكندرية فيقوؿ ليـ " ال تغفميا وتك

وىذا مما يوصػمنا إلػى أنػو كػاف ىنػاؾ اىتمػاـ دائػـ بػأمر المػوانئ والثغػور المصػرية وذلػؾ          
ألسطوؿ اإلسبلمي عمى يد المصرييف الذيف كاف ليـ الخبػرة الكبيػرة فػي التعامػؿ مػع منذ نشأة ا

وقػػػػد امػػػػدتنا ىػػػػذه البرديػػػػة باالضػػػػافة الػػػػى الميػػػػاه مػػػػف خػػػػبلؿ نيػػػػر النيػػػػؿ والبحػػػػر المتوسػػػػط  ، 
  والفرما. رشيداالسكندرية بأسماء مدف اخرى مثؿ 

يد الخميفػػة االمػػوي ػع الػػى عػػشػػقاو وترجػػإعمييػػا فػػي كػػـو  ثػػرعُ اوراؽ البػػردي التػػي  تػػدؿو      
لػػى عيػػد والػػى مصػػر قػػرة بػػف شػػريؾ ا  ـ ( و 715 – 705 /ىػػػ96 – 86الوليػػد بػػف عبػػد الممػػؾ )

صناعة السػفف كانػت تجػري بيمػة ونشػاط فػي دور  أف إلىـ( 715-709/ىػ96-90العبسي )
والقمػػـز واالسػػكندرية وتػػروي بعػػض تمػػؾ االوراؽ طبقػػا لمػػا  الروضػػة  بجزيػػرةالصػناعة المصػػرية 

 ـالعربيػة اف قػرة بػف شػريؾ كػاف كثيػرا مػا يطمػب مػف صػاحب كػورة كػو  المراجػعجاء في بعض 
عػػداد إممسػػاىمة فػي لومبلحػػيف لمعمػؿ فػػي دور الصػناعة  وصػناعاً  عمػػاالً  اليػوشػقاو اف يرسػػؿ إ

 (50) االسطوؿ.
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جػو البرديػة بالسػطر الثالػث ونصػو وىناؾ بردية أخرى ىامة ذكرت بيا اإلسػكندرية فػى و       
(   51دى ) [نػػا وخبػػر مػػف كػػاف باإلسػػكندرية مػػف ] ىػػو أمػػا بعػػد فػػإنى اخبػػرؾ مػػف خبػػر[) : 

فػى مجمػػوعة برديػات مكتبػة جامعػة   AM 13395 (21) rectoوىػذه البرديػة محفوظػة بػرقـ 
سػـ ، وىػى تعػػود لمقػرف الثالػػث 15.1×13.3برنسػتوف بالواليػات المتحػػدة األمريكيػة ، ومقاسػػيا 

 (52) اليجرى /الثامف الميبلدى
وىذه البردية عبارة عف رسالة مف شخص غير معروؼ إسمو كما أنيػا مرسػمة إلػى شػخص    

آخػػػػر يػػػػدعى عبػػػػد ا  بػػػػف أسػػػػعد ، ومضػػػػموف نػػػػص الرسػػػػالة يوضػػػػح أف الراسػػػػؿ كػػػػاف يقػػػػيـ 
باإلسكندرية وىو يعمؿ فى مينة تربية الحيوانػات وبخاصػة األغنػاـ وتوضػح أف الرسػالة تتعمػؽ 

شخصيف فى األغنػاـ ولحوميػا ومشػتقاتيا ، ويؤكػد ماجػاء بيػذه البرديػة مػا بتجارة متبادلة بيف ال
سبؽ وأف ذكرتو بأف اإلسكندرية كانػت تمػارس فييػا صػناعة الجمػود واألقمشػة الصػوفية ، ومػف 
خبلؿ وجودىا كأحػد المػدف التػى ينتشػر بيػا تربيػة األغنػاـ ويػدلنا ذلػؾ أيضػًا أف اإلسػكندرية لػـ 

كػاف فػى أطرافيػا حيػاة الريػؼ الكاممػة التػى تتمتػع بوجػود مراعػى  تكػف مدينػة حضػرية فقػط إنمػا
خضػػراء جيػػدة يمكػػف اإلعتمػػاد عمييػػا مػػف قبػػؿ بعػػض األشػػخاص لتربيػػة األغنػػاـ والتجػػارة فييػػا 
وكػػػذلؾ يمكػػػف أيضػػػًا مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذه المراعػػػى أف نقػػػوؿ أف اإلسػػػكندرية إنتشػػػرت بيػػػا بعػػػض 

 الصناعات التى إعتمدت عمى منتجات زراعية .  
أما البردية التالية فيى تؤكد عمى معمومات البردية السابقة فيما يتعمؽ بالمعػامبلت التجاريػة    

فػػى تجػػارة األغنػػاـ حيػػث أنيػػا عبػػارة عػػف رسػػالة شخصػػية أيضػػًا بػػيف شػػخص يػػدعى سػػممة ابػػف 
إياس والمرسؿ إليو ىو نفس الشخص المرسؿ إليو فى البردية السابقة وىو عبػدا  بػف أسػعد ، 

يػػرجح أف ىػػػذا الشػػػخص كػػاف مػػػف كبػػػار التجػػار فػػػى مدينػػػة اإلسػػكندرية فػػػى تجػػػارة  وذلػػؾ ممػػػا
( عمػى أنػو 6األغناـ وكذلؾ تجارة الكتاف حيث أف إسمو سوؼ يظير فى البردية بالموحة رقػـ )

كاف يعمػؿ أيضػًا فػى تجػارة الكتػاف ممػا يػدؿ عمػى اف اإلسػكندرية ذات مكانػة ودور ىػاميف فػى 
وامكانيػػة وجػػود اطػػراؼ اخػػرى يمكػػف معيػػا عمػػؿ صػػفقات تجاريػػة رواج الحركػػة التجاريػػة بيػػا 

 متنوعة السمع  . 
وىػػذه البرديػػة التػػى نحػػف بصػػددىا اآلف ذكػػرت بيػػا مدينػػة اإلسػػكندرية فػػى السػػطر الرابػػع مػػف   

(  وىػػػى 53( )إلسػػػكندرية ونػػػور زوجػػػت عمػػػرو فػػػى    ])  .......ا:ظيػػػر البرديػػػة ونصػػػو 
ميتشػػجاف بالواليػػات المتحػػدة األمػػػريكية تحػػت رقػػـ محفوظػػة ضػػمف مجػػػموعة برديػػات جامػػػعة 

سػػػـ ، وىػػػى تعػػػود لمقػػػرف الثػػػانى اليجػػػرى / الثػػػامف المػػػيبلدى   21.5×30، ومقاسػػػيا  5623
وقد ُذكرت أحيانًا اإلسكندرية فى بعػض البرديػات ولكػف بشػكؿ غيػر مباشػر بمعنػى ذكػر  (54)

، ونمػوذج ليػذا النػوع مػف  إسـ شػخص يػدعى ابػف اإلسػكندرانى أى أنػو ينسػب إلػى اإلسػكندرية
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 سػػجؿ رقـبػػ مكتبػػة جػػوف رايمنػػدز بمانشسػػتر بػػإنجمترا مجموعػػةالبرديػػات ىػػو البرديػػة المحفوظػػة 
االسػكندرية  وذكػرت( 55) سػـ19×  17ومقاسػيا     DVI 6 versoىػو والحػالي 39 قػديـ
  56د  انى ليساالسكندر نصف درىم فى الدينر فإن ابن د ونصو: 6رقـ  السطرفي 

ىذه البردية عبارة عف خطاب شخصى بيف رجميف بينيما معامبلت تجارية  وموضوع 
ومالية ، ويوصى فييا كاتب الرسالة لممرسؿ إليو أف يأخذ مبمغًا مف الماؿ وقدره إثنيف 
وعشريف دينارًا مف حامؿ الرسالة بما يعنى أف حامؿ الرسالة كاف يحمؿ معيا أيضًا مبمغًا مف 

انى الذى ورد االسكندر وصيمو إلى الشخص الثانى ، أما عف  ابف الماؿ عمى سبيؿ األمانة لت
ذكره فى البردية فإنو يخصو جزء بسيط مف المبمغ المالى وقدره نصؼ درىـ فقط ، وتجدر 
اإلشارة إلى أنو مف جممة المعامبلت المالية التى دلت عمييا البردية ىو طمب الكاتب إرساؿ 

 . و وبديع زخرفتوماش المعروؼ بجودتعشرة أثواب مف الق

ومػف أىػـ البرديػات التػػى ذكػرت بيػا اإلسػكندرية ىػػى البرديػة المحفوظػة ضػمف مجػػػموعة       
ر الرابػع ، وذلؾ بالسػط 5609برديات جامػعة ميتشجاف بالواليات المتحدة األمػريكية تحت رقـ 

) برحمتػػو وانػػؾ كنػػت ابتعػػت معػػى كتػػاف عمػػى بػػف خػػولى كمػػا قػػد مػػف وجػػو البرديػػة ونصػػو : 
سػػـ ، وىػػى تنسػػب لمقػػرف  25.5×17.5وىػػذه البرديػػة مقاسػػيا  دريػػة  ] نػػػ  [عممػػت باالسكػػػ 

 (57الثانى اليجرى / الثامف الميبلدى  )

وموضػػوع البرديػػة عبػػارة عػػف خطػػاب شخصػػى لتجػػار بيػػنيـ معػػامبلت تجاريػػة فػػى تجػػارة      
واحػدة مػف أىػـ  ( أف اإلسػكندرية كانػت أيضػاً 58وبيع الكتاف ويبػدو مػف خػبلؿ نػص البرديػة  )

مراكز بيع الكتاف فى مصر ، ومف المعػروؼ أف ىػذه السػمعة كػاف ُيعتمػد عمييػا بشػكؿ رئيسػى 
فػػى صػػناعة المبلبػػػس لمرجػػاؿ والسػػػيدات ويوضػػح أيضػػػًا نػػص البرديػػػة أف المعػػامبلت باألجػػػؿ 
كانػػت شػػائعة بػػيف التجػػار المسػػمميف فػػى ىػػذه الفتػػرة التاريخيػػة المبكػػرة ، وىػػو مايجعمنػػا نتعػػرؼ 

مى أحد طرؽ  المعامبلت اإلقتصادية فػى البيػع والشػراء بػيف التجػار ، كمػا يفيػدنا إفػادة كبيػرة ع
فى أسموب اإلحتراـ المتبادؿ بيف التجار حيث بػدأ الراسػؿ كبلمػو فػى السػطر الثالػث باألمنيػات 
الطيبة لمطرؼ الثػانى المرسػؿ إليػو مػف كػؿ سػوء ، وأيضػًا أف تكػوف الجنػة مصػيرىما كمػا خػتـ 

اب بثقتو فيو بأنو ال يتوقع أف يأتيو أذى أو سوء مما يدؿ عمى عمؽ العبلقة بينيما وثقػة الخط
 كؿ منيما فى اآلخر. 

وىكػػذا فقػػد أفادتنػػا دراسػػة البرديػػات العربيػػة فػػى كشػػؼ جوانػػب عديػػدة مػػف حضػػارة مدينػػة      
ًا بػػنفس اإلسػػكندرية ودورىػػا الرائػػد فػػى كافػػة المجػػاالت منػػذ أقػػدـ العصػػور والػػذى إسػػتمر أيضػػ

 المكانة والقوة  بعد الفتح اإلسبلمى .
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 : لحوا ى والتعميقاتا
تسمى بإسـ االسكندرية وجميعيا منسوبة الى  مكاناعمى مبارؾ ستة عشرة  ذكر( 1) 

ببلد اليند وبمد بأرض بابؿ وبمد بشاطئ مف  بمدةاالسكندر االكبر وىذه الببلد ىي 
بببلد مصر  االعظـوأسـ بمح والثغر  مروالنير االعظـ وبمد بصفد سمرقند وببلد 

وحمب وقرية عمى دجمة قرب واسط وقرية بيف مكة والمدينة وبمدة في  هبيف حما وقرية
راجع : عمى باشا مبارؾ : الخطط  لممزيد االنيار باليند وخمس مدف اخرى. مجاري
 .191ص ،  8جػ ،  التوفيقية

 .5ص،1جػ ،الثاني القسـ ،لمببلد المصرية الجغرافيرمزي: القاموس  محمد( 2)
ايضا ابف زوالؽ : فضائؿ  راجعو  .268ص ،  1جػ ،: الخطط المقريزية المقريزي  (3)

 .61ص  ، وخواصيامصر واخبارىا 
، .91ص  ،: دور القبائؿ العربية في صعيد مصر  الريطي. ممدوح عبد الرحمف د  (4)

إلى الفتح العربى ،  د.مصطفى العبادى : مصر مف اإلسكندر األكبر -وأنظر أيضًا :
 . 310ـ ، ص1975طبعة القاىرة ، عاـ 

،  179،  117،  116ص  ،. عبد ا  خورشيد البري : القبائؿ العربية في مصر د  (5)
197  ،201  ،203. 

 .76ص دورالقبائؿ العربية فى صعيد مصر،طي: ي.ممدوح عبد الرحمف الر د  (6)
 .61،  60ص لعربية فى مصر، :القبائؿ اعبد ا  خورشيد البري  .د( 7)
 .8،  7اآلية رقـ  الفجرالكريـ : سورة  القرآف( 8)
 .63ص  فضائؿ مصر وأخبارىا وخواصيا ،زوالؽ :  ابف( 9)
: ابف زوالؽ  يضاً أ وراجع . 33 – 31ص  ، المحروسةالكندي : فضائؿ مصر  ابف( 10)

 .60ص  فضائؿ مصر وأخبارىا وخواصيا ،: 
 .32، 31ص  ،رحبلت ابف بطوطة  مف: المختار . حسيف مؤنس د(  11)
 .204ص ، المماليؾ  سبلطيف. قاسـ عبده قاسـ : عصر د  (12)
 .114،116،125ص،5جػاألمصار،عقد  لواسطةتصار ندقماؽ : اال ابف  (13)
 .232ص  ،1 جػ الخطط المقريزية ،: المقريزي ( 14)
 .5ص ،  1جػ  ،القسـ الثاني القاموس الجغرافى ،رمزي :  محمد( 15)
 ما يمي: راجع لممزيد  ( 16)

 161 – 159ص  ،اسماعيؿ كاشؼ : الوليد بف عبد الممؾ  ة. سيدد 
 374ص  ،. حسيف مؤنس وآخروف : تاريخ الحضارة المصرية د.      
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 182ص  ، الينديفضمو حوراني : العرب والمبلحة في المحيط  جورج -
 ص  ،العصر االسبلمي فيعية . صفي عمى محمد عبد ا  : مدف مصر الصناد

163  ،168. 

- Grohmann. A :A from The world of Arabic papyri , Cairo 1934, 

1952 p.31. 

 .104،  103ص  مراكز الصناعة ،. عاصـ رزؽ : د (17)
 .296 ص،  المصريةالمدف واالقاليـ  ،الجزء الثالث  ،الشايب : وصؼ مصر  زىير  (18)
 .383ص  الحرؼ والصناعات ،رة : بو سديأ. السيد طو د  (19)
وقد ىاجر مف االندلس الى المشرؽ وكاف بارعا  المسمميفحد الرحالة أجبير ىو  ابف( 20)

، وىو مف مواليد بمنسيو باالندلس في  مجيداً  وشاعراً  مشيوراً في تحصيؿ العمـو وأديبا 
ى رحمتو مف غرناطة ال وكانت ـ 1145سبتمبر  1/ ىػ540ة سنربيع االوؿ  10

 27بيا حتى توفي في  وأقاـاالسكندرية  إلىالشاـ والعراؽ وعاد  إلىاالسكندرية ثـ 
الخطط مبارؾ :  باشا: عمى  راجع .ـ1217ديسمبر  10/  ىػ614سنة  شعباف

 .138ص  8جػ  ، التوفيقية
 .178ص  عصر سبلطيف المماليؾ ،. قاسـ عبده قاسـ : د( 21)
صر اليوناني الروماني مقابر الشاطبي ومصطفى الع مفأىـ اثار االسكندرية  مف( 22)

معبد اليوناني الروماني باالضافةالى  والمسرحكامؿ وكـو الشقافة وعمود السواري 
د. ىنرى رياض : آثار اإلسكندرية فى العصر البطممى ،  : راجع الرأس السوداء.

صر ة فى الع، وراجع أيضًا : د . فوزي الفخرانى : آثار اإلسكندري158-136ص 
 199-159الرومانى ، ص 

النبي دانياؿ وىو مسجؿ في عداد االثار وذلؾ بالقرار  شارع 69في معبد ىذا ال يقع( 23)
الحالي الى حوالي معبد ـ ويرجع تاريخ انشاء ال19/1/1987بتاريخ  16الوزاري رقـ 

 : راجعلممزيد  ـ.1881سنة 
 6ص  ،الييودي بمصر القديمة معبد : ال حسف. سمية د .  
 105ص ، جبر سراج : المعابد الييودية ودورىا في حياة الييود بمصر  لنبويا   -

 ،107. 
التجارية بوسط البمد بيف محطة الرمؿ والمسرح اليوناني  المنطقةىذه الكنيسة فى  تقع( 24)

كنيسة  37ـ( وجود 1206المكاـر ) أبوـ وقد ذكر 7/8 لمقرفالروماني وىي تعود 
فيي تعتبر الوحيدة الباقية مف كنائس االسكندرية  مارساباة باالسكندرية اما كنيس
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ص  ،حبيب جورجي : الكنائس واالديرة القديمة بالوجو البحري  بديع:  راجع القديمة.
31  ،32. 

 عاـاليوناني الروماني الذي انشئ باالسكندرية  المتحؼ أىـ ىذه المتاحؼ : مف( 25)
 ماني.و في العصريف اليوناني والر ـ ليضـ مقتنيات مف االثار المصرية 1882

يضـ مجوىرات االسرة  وىوـ 1986المجوىرات الممكية الذي افتتح عاـ  متحؼ -
ص  ، الحميـ نور الديف : مواقع ومتاحؼ االثار المصرية  عبد: د.  راجع المالكة.
204  ،215. 

باي النصر سيؼ الديف قايت أبوالممؾ االشرؼ  السمطافقايتباي : انشأىا  قمعة( 26)
منذ  مصرحكـ   ىالعشريف مف عمره وتول يتجاوزالظاىري الذي قدـ الى مصر ولـ 

دولة سبلطيف ـ( وىو مف أعظـ 1496 -ىػ 901ـ الى 1468ىػ / 872) عاـ
 الحصوفف أىـ القبلع "مقمعة قايتباي باالسكندرية  وتعتبرالمماليؾ الجراكسة 

قمعة في مكاف منار االسكندرية ىذه ال أقيمتوقد  األبيضالبحر  ساحؿعمى الدفاعية" 
لجزيرة فاروس ذات الموقع الياـ عمى مدخؿ الميناء  الشرقيالقديـ عند الطرؼ 

ياـ ـ  أ1302/ ىػ 702زلزاؿ عاـ  القديـ قد تيدـ في المنارالشرقي لبلسكندرية وكاف 
 إصداراتباالسكندرية:مف  قايتباي: قمعة راجع محمد بف قبلووف.الناصر السمطاف 

 .7ص ،االثارىيئة 
وكاف قائما في سوؽ العطاريف فعرؼ بو وفي  االسكندريةقدـ مساجد أالمسجد مف  ىذا( 27)

وزير الخميفة الفاطمي المستنصر با   الجماليـ( زار بدر 1084ىػ / 477سنة )
فأمر بتجديده وأشار الى ذلؾ في لوحة  خرباً مدينة االسكندرية فرأي ىذا الجامع 

الوىاب : تاريخ  عبد: حسف  راجع - ىا مف المسجد القديـ .تاريخية لـ يبؽ سوا
.، د. السيد عبد العزيز سالـ : تخطيط مدينة اإلسكندرية  67ص  ،المساجد االثرية 

 . 65 -51وعمرانيا فى العصر اإلسبلمى ، ص 
 : راجع.ـ17ىػ / 12الى القرف  البناءالنبي دانياؿ يعود في  سجد( م28)

 .331ص  تاريخ المساجد األثرية ،: عبد الوىاب  حسف - 
 329ص ، 1جػ وأولياؤىا الصالحوف، ماىر : مساجد مصر  سعادد.  -

بشارع الميداف باالسكندرية وىو يعود الى العصر  يقععبد الباقي جوربجي  مسجد( 29)
ـ كما انو مف المساجد المعمقة التي ترتفع 1758ىػ/1171العثماني وبالتحديد عاـ 

 : راجع لممزيد  عف سطح االرض .
 .327ص  ، حسف عبد الوىاب : تاريخ المساجد االثرية  -        
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 .247ص  ،5جػ  وأولياؤىا الصالحوف،: مساجد مصر ماىرد. سعاد  -        
 .40(  د. سعيد مغاوري : البرديات العربية ، ص  30) 
 . 234(   الفريد لوكاس : المواد والصناعات ، ص  31)
 :  أيضاً  وراجع .27ص ، التبصر بالتجارة :  الجاحظ  (32)

 32 ص ، د. عبد الستار الحموجي : المخطوط العربي . 
 168ص  ، اإلسبلميسميماف : التراث العربي  محمد. حسيف د. 
 .136،  134ص  : البرديات العربية ،. سعيد مغاوري د (33)
رة وكذلؾ في عقود الزواج والبيع والشراء والتجا البرديالعامة مف الناس  ستخدـإ (34)

وتوزيع الميراث والوصايا والعتؽ واليبة  المنازعاتالرسائؿ ومجالس الصمح وفض 
 البردي. أوراؽاالمور كانت تتطمب وفرة في  ىذهومثؿ  ،والصدقة والزكاة وغيرىا 

 .429ص  الحرؼ والصناعات فى مصر ،:  سديرة أبوسيد طو السيد ل. اد  (35)
كتاب عربي  أوؿصناعة الورؽ البردي ظيور  ممواتعالمسمميف  أفيدؿ عمى  مام  (36)

ىو كتاب فى الحديث البي محمد  المصريةالقراطيس  أومكتوب عمى ورؽ البردي 
عدد و دفو إعميو بمدينة   عثروقد  ـ 742ىػ/125ي المولود عاـ فير عبد ا  بف وىب ال

اب كامؿ عمى كت العثوروالجدير بالذكر انو لـ يكف مف المألوؼ  صفحة 199 صفحاتو
  : راجع لممزيد مكتوب عمى ورؽ البردي.

 .77،  76ص  الحرؼ والصناعات ،سديرة :  أبوطة د. السيد   -      
 . 302ص  عمم البردى العربى ألول مرة ، . عبد المنعم ماجد : د -       

، راطيس كما كاف يقاؿ الزيات الطحاف .. الخ قال صناعةنسبة الى حرفة  ىالقراطيس  (37)
 الحرؼ وأسماء : األلقاب مغاوريد. سعيد راجع :  عف الحرؼ والوظائؼولممزيد 

، المجمد الثانى ص  450، المجمد األوؿ ص الوظائؼ في ضوء البرديات العربية 
594. 

شواىد  حدىإعمى  عميوعثر   ىعمى بف جامع القراطيس االسـبالذكر اف ىذا  الجدير( 38)
: د. السيد طو  راجع لممزيد.  تو في مدينة الفسطاطنو كاف يزاوؿ حرفأالقبور ويبدو 

 .80ص  الحرؼ والصناعات ،بو سديرة : أ
،  150، 149-146ص  ، اإلسبلميةفي مصر  الصناعة. عاصـ رزؽ : مراكز د  (39)

245. 



 

 

                                            0202سبتمبر  –جامعة اإلسكندرية  –مجلة كلية السياحة والفنادق  ( 142) 

، ولممزيد عف صناعة .74ص  الحرؼ والصناعات ،:  سديره. السيد طو السيد ابو د( 40)
إلسبلـ وبعده أنظر : د. سعيد مغاورى : البرديات ا أوراؽ البردى فى مصر قبؿ

 .61-43العربية ، ص
(41) Grohmann : From the world of Arabic Paypri , Vol  , P. .  

 .323ص  البردى ،. خميؿ مسيحة : د( 42)
(43)  Margoliouth : Catalogue of Arabic papyri ,P. 5, 6, , 98. 

- Petra Marieke Sijpesteijn : Shaping A muslim state papyri 

related to a mid- eighth- century Egyptian official , p.435-

447 , 455-466, 492-498. 

-  Petra Marieke Sijpesteijn, & L.Sandelin : Travel and Trade on The  River ,  

Papyrology and the History of Early Islamic Egypt ,Vol ,55,  p.134 - 135  .                                                                    

 -111ص. جبؿغ ثٓ س١ًٍ أثٛ هف١خ : ثغص٠بد لغح ثٓ كغ٠ه اٌؼجـٝ ،   -ٚأٔظغ أ٠ضبً :  

116  ،257- 269 . 

(44) Petra Marieke Sijpesteijn, & L.Sandelin : Travel and Trade on 

The  River , Papyrology and the History of Early Islamic Egypt 

,Vol ,55,  p.115-152  .                                                                    

 ( .1( لمعرفة تفاصيؿ البردية ونصيا أنظر الموحة رقـ )45) 

(46) Margoliouth : Catalogue of Arabic papyri ,P.                 (47 )
 ( .2لمعرفة تفاصيؿ البردية ونصيا أنظر الموحة رقـ )

(  يوجد العديد مف البرديات التى تحدثت عف الجيش واألسطوؿ  ،  ولمزيد مف  48)
د. جاسر بف خميؿ أبو صفية : برديات قرة بف المعمومات عف ىذه البرديات أنظر : 

 .106-100شريؾ العبسى، ص
د. سػػعاد مػػاىر : البحريػػة فػػي مصػػر اإلسػػبلمية وآثارىػػا الباقيػػة ، ص  (  لممزيػػد راجػػع : 49)

.  وراجع أيضًا : د. ىويػدا عبػد العظػيـ رمضػاف : المجتمػع فػى مصػر اإلسػبلمية ، 91
 . 276،  275ص 

 ما يمي: راجع لممزيد  ( 50)
 161 – 159ص  ،اسماعيؿ كاشؼ : الوليد بف عبد الممؾ  ة. سيدد 
 374ص  ،اريخ الحضارة المصرية . حسيف مؤنس وآخروف : تد.      
 182ص  ، الينديفضمو حوراني : العرب والمبلحة في المحيط  جورج -       

 العصر االسبلمي  في. صفي عمى محمد عبد ا  : مدف مصر الصناعية د، 
 .168،  163ص 
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وتجدر اإلشارة إلى أف د.أدولؼ جروىماف أورد معمومات ىامة عف األخشاب         
ستخداماتيا فى العصر اإلسبلمى وخاصة فيما يتعمؽ ببناء السفف وأ نواعيا وصناعتيا وا 

 ،  العربية بدار الكتب المصرية البردياوراؽ د.أدولؼ جروىماف :  -.، ولممزيد راجع :
 . 68-58ص ،  5جػ 

 ( .3( لمعرفة تفاصيؿ البردية ونصيا أنظر الموحة رقـ )51)
(52)  Petra Marieke Sijpesteijn : Shaping A muslim state papyri related to a 

mid- eighth-   century Egyptian official , p. 492-498. 

 ( .4( لمعرفة تفاصيؿ البردية ونصيا أنظر الموحة رقـ )53)
(54)  Petra Marieke Sijpesteijn : Shaping A muslim state papyri related to a 

mid- eighth- century Egyptian official , p. 455 – 466. 

(55 )  Margoliouth : Catalogue of Arabic papyri ,P. , 98.    

 ( .5( لمعرفة تفاصيؿ البردية ونصيا أنظر الموحة رقـ )56)
 (57)  Petra Marieke Sijpesteijn : Shaping A muslim state papyri related to 

a mid- eighth- century Egyptian official , p. 435 – 447. 

 ( 6( لمعرفة تفاصيؿ البردية ونصيا أنظر الموحة رقـ )58)

 قائمة المصادر والمراجد العربية واألجنبية
 القرآن الكريم -أواًل :
 المصادر العربية -ثانيًا :

التبصػر بالتجػػارة ، تحقيػؽ السػػيد حسػف حسػػنى  ( الجػاحظ : ) أبػو عثمػػاف عمػرو بػػف بحػر (1
 ـ.1935ب ، الطبعة الثانية ، المطبعة الرحمانية بالقاىرة عاـ عبد الوىا

ابػػػػػف دقمػػػػػاؽ : ) إبػػػػػراىيـ بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف أيػػػػػدمر العبلئػػػػػي الشػػػػػيير بػػػػػابف دقمػػػػػاؽ ( ت  (2
ـ ،اإلنتصػػار لواسػػطة عقػػد األمصػػار ، دار اآلفػػاؽ الجديػػدة ببيػػروت ،عػػف 1406ىػػػ/809

 ـ الجزء الرابع والخامس.1893ىػ/1310طبعة بوالؽ عاـ 
والؽ : ) أبػػو محمػػد الحسػػف بػػف إبػػراىيـ بػػف الحسػػيف بػػف الحسػػف ابػػف زوالؽ الميثػػي ابػػف ز   3

ـ، فضػػػائؿ مصػػػر وأخبارىػػػا وخواصػػػيا  ، تحقيػػػؽ د. عمػػػى 997ىػػػػ/387المصػػػري ( ت 
 م.1999محمد عمر، الييئة المصرية العامة لمكتاب  ، عاـ 

 .ـ961/ ىػ350ابف الكندي :) محمد بف يوسؼ بف يعقوب أبو عمر الكندي ( ت  (4
فضائؿ مصر المحروسة  ، تحقيؽ د. عمى محمد عمر ،  الييئة المصرية العامة 

 ـ.1997لمكتاب  ، طبعة عاـ 
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المقريزي : ) تقي الديف أحمد بف عمي بػف عبػد القػادر بػف محمػد المعػروؼ  بػالمقريزي  (5
ـ ، المػػواعظ واإلعتبػػار بػػذكر الخطػػط واآلثػػار المعػػروؼ بػػالخطط 1441ىػػػ/845( ت 

 ـ أربعة أجزاء .1996طبع مكتبة اآلداب بميداف األوبرا بالقاىرة عاـ المقريزية  ، 

 
 
 

 المراجد العربية والمترجمة ثالثًا :
 –سػػػتة أجػػػزاء  –د. أدولػػؼ جروىمػػػاف : أوراؽ البػػردي العربيػػػة بػػدار الكتػػػب المصػػرية  (6

 –الطبعػػة الثانيػػػة  –ترجمػػة حسػػف إبػػراىيـ ، عبػػد الحميػػد حسػػف ، عبػػد العزيػػز الػػدالي 
 ـ.1994القاىرة عاـ  –دار الكتب المصرية مطبعة 

لحػػرؼ والصػػناعات فػػي مصػػر اإلسػػبلمية ، الييئػػة  د.السػػيد طػػو السػػيد أبػػو سػػديرة : (7
 ـ .1991مف سمسمة األلؼ كتاب الثاني ، القاىرة  95المصرية العامة لمكتاب،رقـ

مى د. السيد عبد العزيز سالـ : تخطيط مدينة اإلسكندرية وعمرانيا فػى العصػر اإلسػبل (8
 ـ.1964، طبع دار المعارؼ ، بيروت ، لبناف ، عاـ 

ـ ، 1958المػواد والصػناعات عنػد قػدماء المصػرييف طبعػة القػاىرة ، عػاـ  الفريد لوكػاس: (9
 ترجمة زكي إسكندر وزكريا غنيـ.

المعابػد الييوديػة ودورىػا فػي حيػاة الييػود بمصػر ، القػاىرة طبعػة عػاـ  النبوي جبر سراج: (10
 ـ.1998

الكنػػائس واألديػػرة القديمػػة بالوجػػو البحػػري والقػػاىرة وسػػيناء  ،  رجي :بػػديع حبيػػب جػػو  (11
 .1995إصدار معيد الدراسات القبطية بالقاىرة عاـ 

( د . جاسػػر بػػف خميػػؿ أبػػو صػػفية : برديػػػات قػػرة بػػف شػػريؾ العبسػػى )دراسػػة وتحقيػػػؽ( ، 12
لسػعودية مركز الممؾ فيصؿ لمبحوث والدراسات اإلسبلمية ، الرياض، المممكة العربية ا

 ـ .2004ىػ / 1425، الطبعة األولى 
العػػرب والمبلحػػة فػػي المحػػيط الينػػدي فػػي العصػػور القديمػػة  جػػورج فضػػمو حػػوراني :   (13

واوائػػؿ القػػروف الوسػػطى ، ترجمػػو وزاد عميػػػو د. السػػيد يعقػػوب بكػػر ، القػػاىرة طبعػػة عػػاـ 
 ـ.1950

، الطبعػػة امػػة لمكتػػاب، الييئػػة المصػػرية العتػػاريخ المسػػاجد األثريػػة  حسػػف عبػػد الوىػػاب : (14
 ـ.1994الثانية عاـ 

 ـ.1987د. حسيف محمد سميماف:التراث العربي اإلسبلمي، مطبوعات دار الشعب عاـ   (15
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 د. حسيف مؤنس وآخروف :  (16
تػػػاريخ الحضػػػارة المصػػػرية ، المجمػػػد الثػػػاني ، العصػػػر اليونػػػاني والرومػػػاني والعصػػػر  (أ 

ة والطباعػة والنشػر، القػاىرة ، اإلسبلمي ، المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ والترجمػ
 بدوف تاريخ.

 .1996المختار مف رحبلت ابف بطوطة،الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة  (ب 
خميؿ مسيحة :البردى ، عف مركز الدراسػات البرديػة ، جامعػة عػيف شػمس بالقػاىرة عػاـ  (17

 ـ.1987
ة كاممػة ، الجػزء وصؼ مصر ، تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية ، الترجم زىير الشايب :  (18

 ـ.1984الثالث ، المدف واألقاليـ المصرية  ، ط. عاـ 
 د. سعاد ماىر محمد :   (19

البحريػػػة فػػػي مصػػػر اإلسػػػبلمية وآثارىػػػا الباقيػػػة ، الكاتػػػب العربػػػي لمطباعػػػة والنشػػػر ،  ( أ
 ـ.1967القاىرة عاـ 

، المجمػػػػس األعمػػػػى لمشػػػػئوف  ءمسػػػػاجد مصػػػػر وأولياؤىػػػػا الصػػػػالحوف ، خمسػػػػة أجػػػػزا ( ب
 ـ.1983-1971ىػ/1404 -ىػ 1391بالقاىرة ، منذ عاـ اإلسبلمية 

 د. سعيد مغاوري محمد : (20
،  46البرديػػات العربيػػة فػػي مصػػر اإلسػػبلمية ، سمسػػمة مكتبػػة الشػػباب  ، العػػدد رقػػـ  ( أ

 ـ.1996الييئة العامة لقصور الثقافة ، طبعة عاـ 

، الوظػػػائؼ فػػػػي ضػػػوء البرديػػػات العربيػػػة ، المجمػػػػد األوؿو  الحػػػرؼ وأسػػػماءاأللقػػػاب  ( ب
 ـ 2000ىػ / 1421، مطبعة دار الكتب المصرية  بالقاىرة ، عاـ المجمد الثانى 

سمسمة  دراسات عف الشرؽ 125الييودي بمصر القديمة، رقـمعبد ال د. سمية حسف : (21
 ـ.1992األوسط، مركز بحوث الشرؽ األوسط ، جامعة عيف شمس بالقاىرة عاـ 

مف سمسمة أعبلـ العرب ،  17ؾ رقـ الوليد بف عبد المم د. سيدة إسماعيؿ كاشؼ :   (22
 ـ بالقاىرة.1963ط. د. مايو

 ـ.2000د .صفي عمى محمد عبد ا :الييئة المصرية العامة لمكتاب،القاىرة طبعة (23
مف  68مراكز الصناعة في مصر اإلسبلمية ، رقـ  د. عاصـ رزؽ عبد الرحمف: (24

 ـ.1989قاىرة عاـ سمسمة األلؼ كتاب الثاني، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، ال
 ـ.1998د. عبد الحميـ نور الديف: مواقع ومتاحؼ اآلثار المصرية ، القاىرة عاـ  (25
، بعة الثانية ، مكتبة مصباح ، جدةالمخطوط العربي ، الطد. عبد الستار الحموجي:  (26

 ـ.1989ىػ/1409المممكة العربية السعودية ، عاـ 
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مصر في القروف الثبلثة األولى لميجرة ،  د. عبد ا  خورشيد البري:القبائؿ العربية في  (27
 ـ.1992الييئة المصرية العامة لمكتاب ، ط. عاـ 

عمـ البردي العربي ألوؿ مرة ، مركز الدراسات البردية ،  د. عبد المنعـ ماجد :   (28
 ـ.1987جامعة عيف شمس، القاىرة عاـ 

ببلدىا القديمة الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاىرة ومدنيا و  عمى باشا مبارؾ : (29
ـ ، الطبعة الثانية عف طبعة 1994والشييرة ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، عاـ 

 ـ.1887ىػ/1305بوالؽ عاـ 
( د .فوزى الفخرانى :آثار اإلسكندرية فى العصر الرومانى )مقاؿ فى كتاب تاريخ 30

 ـ.1963 ،عاـ، طبعة محافظة اإلسكندريةاإلسكندرية وحضارتيا منذ أقدـ العصور(
(  ؼ . ويسػػػػتنفمد : جػػػػدوؿ السػػػػنيف اليجريػػػػة بميالييػػػػا وشػػػػيورىا بمػػػػا يوافقيػػػػا مػػػػف السػػػػنيف 31

الميبلديػػػة بأياميػػػا وشػػػيورىا ، ترجمػػػة د . عبػػػد المػػػنعـ ماجػػػد ، عبػػػد المحسػػػف رمضػػػاف ، 
 ـ. 1980مكتبة األنجمو المصرية ، الطبعة األولى عاـ 

مػػف سمسػػمة مطبوعػػات الييئػػة  24رقػػـ ( د. قاسػػـ عبػػده قاسػػـ :عصػػر سػػبلطيف المماليػػؾ، 32
 ـ.1999، القاىرة عاـ  2العامة لقصور الثقافة ، ط. 

القػاموس الجغرافػي لمػببلد المصػرية مػف عيػد قػدماء المصػرييف إلػى سػنة  (  محمد رمػزي :33
ـ ، قسػماف فػي خمسػػة أجػزاء باإلضػافة إلػػى فيػرس عػاـ ، الييئػػة المصػرية العامػػة 1945

 ـ.1994لمكتاب ، عاـ 
د.مصػطفى العبػادى : مصػر مػػف اإلسػكندر األكبػر إلػى الفػػتح العربػى ، طبعػة القػػاىرة ،  (34

 ـ1975عاـ 
 ـ .1984(  مطبوعات ىيئة اآلثار المصرية :قمعة قايتباي ، عاـ 35
دور القبائؿ العربية في صعيد مصػر ، مكتبػة مػدبولي  (  د. ممدوح عبد الرحمف الريطي :36

 ـ.1996بالقاىرة عاـ 
ىنػػػرى ريػػػاض  : آثػػػار اإلسػػػكندرية فػػػى العصػػػر البطممػػػى )مقػػػاؿ فػػػى كتػػػاب تػػػاريخ ( د . 37

 .ـ1963بعة محافظة اإلسكندرية عاـ اإلسكندرية وحضارتيا منذ أقدـ العصور ( ، ط
المجتمػػع فػػي مصػػر اإلسػػبلمية مػػف الفػػتح العربػػي الػػى  (  ىويػػدا عبػػد العظػػيـ رمضػػاف :38

 ـ.1999تاب  ، القاىرة عاـ العصر الفاطمي ، الييئة المصرية العامة لمك
 ةرابعًا : المراجد األجنبي

39) Grohmann. A :  A from The world of Arabic  apyri , Cairo 1934, 

1952.  
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40) Margoliouth . D.S : Catalogue of Arabic papyri in the Jhohn 

Rylands library , Manchester 1933.151) 

41 )  Petra Marieke Sijpesteijn :  A) Travel and Trade on the River », in P.M. 

Sijpesteijn & L.  Sundelin (éd.), Papyrology and the History of Early 

Islamic  Egypt, E.J. Brill, Leyde, 2004. 

            B)Shapping a Muslim State. Papyri Related to a mid ,  Eighth Century 

Egyptian official, ph.D, Princeton University, 2004.  

 الموحات
 (0) 0لوحة رقم  

 اإلسكندرية مركز رئيسى لنقل الباائد والتجارة الداخمية والخارجية
 نص البردية : 

 كبنا من دحميط ]  ...................................... ر -1

 االحد   اة يوم الخميس وجينا الفسطاط ليمة ] لسيما] ووصمنا إلى ا  -2

 واستيل عمينا اليالل ليمة االحد بالفسطاط ثم سرنا    -3

  فبمغ كراى من ر يد إلى اإلسكندرية الى ر يد سبد -4
  دينر إال نصف قيراط فمما قدمنا اإلسكندرية مكثنا  -5
 بيا جمعة ثم عرانا يوم االثنين فاجار اهلل عرانا    -6

 والحمد هلل انظر ياابا الحرث ان تعزر الى يحنس  -7

 وخذه واذا كان  ]  او[ال يخ فى قمح الطحونة وتغربما ] ......[ا   -8

                                                
 3402 رقم البردٌة :   (0)

 مكان حفظها :مجموعة بردٌات جامـعة مٌتشجان بالوالٌات المتحدة األمـرٌكٌة      
 سم 02.4×52مقاس البردٌة :     
 م153هـ/001تارٌخ البردٌة : عام     

 Petra Marieke Sijpesteijn, & L.Sandelin : Travel and Trade  on مكان النشر  :     

The  River ,  Papyrology and the History of Early Islamic  
Egypt ,Vol ,55,  p.115-152  .                      

ذكر مدٌنة اإلسكندرٌة فى البردٌة :  ذكرت بها مدٌنة اإلسكندرٌة مرتٌن فى السطر الرابع والخامس 
أٌضاً  إحتوى على ذكر أسماء مدن أخرى هامه غٌر اإلسكندرٌة مثل الفسطاط وٌالحظ أن  نص هذه البردٌة 

 التى ذكرت مرتٌن  بالسطر الثانى والثالث وكذلك مدٌنة رشٌد وقد ُذكرت   مرتٌن أٌضاً بالسطر الرابع .
مدى إرتباط اإلسكندرٌة مع مدن أخرى فى النواحى التجارٌةوخاصة  توضم هذ  البردٌة موضوع البردٌة :

المدن التى تعتمد تجارٌا  فى العصر اإلسبلمى المبكر على نقل البضائع بواسطة  نهر النٌل ، وٌدل ذل  على 
أن  برؼم ظهور مركز جدٌد لنقل البضائع المصرٌة إلى الخارج  وهو مدٌنة رشٌد إال أن ذل  لم 

لتجارى ولكن ظل ذل  قاصرا  ٌفقداإلسكندرٌة مكانتها إذ نستطٌع القول بأن رشٌد إزدهرت فى عملٌة النقل ا
على الحركة التجارٌة النهرٌة بالداخل أما إذا كان هنا  ضرورة من النقل الخارجى فإن المركز الرئٌسى لذل  

 كان هو مٌناء اإلسكندرٌة .    
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 كل احد فابعث زيد فميكيمو كل احد وامرسنبا  -9

 اليغفل من تعويض الحقل وان استطعت ان تاخذ -10

 لى األرض الذى ذكرت من ارض بمتوس بن بييويو  -11

 ان رايت ذاك اوتقول ليحنس بن سويرس فانو قد  -12
 الذى بعثت بو  اوعدنى بع رة فدادين وقدبمغنى -13
 مد ابوجمعو اسل اهلل لنا ولك بالعافية فى -14

 الدنيا واالخرة واتم عمينا وعميك نعمتو وادخمنا  -15

 واياك الجنة برحمتو كتبت اليك كتابى ىذا لثمثة -16

 وع رون خمون من جمادى االولى ستة وع رين من  -17

 بونة وقد بعثت اليك مد را د ببرذونى صحيح  -18

 اهلل ان تبعث بو الى ليس بظيره باس فانظر رحمك  -19

 اوعدنى ان ياتينى بو ] قد  [بعد العصير ب ير فان را د  د مد     -20

 فاذا بمغتم  ير العصير فميعمف ب عير ما اكل  -21

 اقرا عمى سنبا السمم واوصيو بدفاية كثيرا واقرا عمى ابنولو  -22

 كتابك السمم كثيرا  -23

 والسمم عميك ورحمت اهلل  -24
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 1وحة رقم صورة بردية الم
 

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                            0202سبتمبر  –جامعة اإلسكندرية  –مجلة كلية السياحة والفنادق  ( 151) 

  1د 2الموحة رقم  
 اإلسكندرية مركز القيادة لمدفاع عن سواحل مصر ال مالية

  نص البردية : 
  ................... كتب الم فق  -1
 الحال   ..................................  -2

 اهلل عز وجل ثم إلى األمير   -3

 الحاج حاجا عمى يديو وفى    -4

 ............................ والذى اردنا   -5

 ......................... من اهلل ولم يبق فيو  -6

 يرد الصبيان وااعاف الرجال    -7

 تممك عمينا وسد الثغر  -8

 الثغر الذى ال ممجا لنا فيو   -9

 اال سبقتو الى االمير   -10

 وارجوا ان يصوننا اهلل  -11

 االمير ادام اهلل تاييده -12

 اعز اهلل االمير الحائط القبمى منو  -13

 ت قق من جيات كثيرة ورفعيا  -14

 الميندس الى ثغر ر يد -15

 باب الما فعمى خير والحائط  -16

 الصيف قبل جرى النيل  -17

 نغط الى البحر ما  وىا منو ] ا   [ -18
                                                

   Exposed قدٌم والحالً 58  رقم البردٌة :   (0)
 مانشستر بإنجلترا  بمدٌنة مكتبة جون راٌلندز مكان حفظها :     
 سم42×  05  مقاس البردٌة :    
 القرن الثالث الهجرى / التاسع المٌالدى  تارٌخ البردٌة :    

        Margoliouth : Catalogue of Arabic Papyri  in the Jhohn  Rylands مكان النشر :     
             library , Manchester P. 5 – 6  

 .   00رقم  السطرفً ذكر مدٌنة اإلسكندرٌة فى البردٌة :  ذكرت بها مدٌنة اإلسكندرٌة 
عبارة عن رسالة موظؾ إلى رئٌس  الذي ٌقٌم فً اإلسكندرٌة التً كانت مركزالقٌادة للدفاع  موضوع البردٌة:

من ثؽر اإلسكندرٌة التيً تيم  عن سواحل  مصر الشمالٌة وٌحٌط  بما ٌتم من أعمال ترمٌم فً بعض األماكن
دخولها من قبل جٌش معادي ، و ٌرجم أن هذا الجٌش المعادي من البٌزنطٌٌن الذٌن كانوا ٌهياجمون سيواحل 
مصر والشام من وقت آلخر  وخاصة فً الفترة األخٌرة من حكم الوالة العباسٌٌن  إال أن احمد بن طولون بعد 

تم بأمر األسيطول فجيدد بنياء دور الصيناعة التيً تصينع بهيا السيفن أن استطاع االنفراد بحكم مصر والشام إه
 . ودب النشاط بالقواعد البحرٌة فً دمٌاط واإلسكندرٌة 
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 ىذا الحائط عمى يدى الطولونية -19

 جيش  الكفرة الذى دخل منو   -20

 االمير ادام اهلل عزه باالسكندرية -21

 وىو ا فق من حادث  فمو    ورد -22

 ا توم لما تاخر منيا مركب  -23

 وبين يديو وىو فى ىذا    -24
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  1د 3الموحة رقم  

 اإلسكندرية مركز رئيسى لنقل الباائد والتجارة الداخمية والخارجية
 نص البردية :

   ( recto   الوجو :
  ن الرحيم]بسم اهلل الرحما   -1

ىو احمد اليك اهلل الذى ال الو اال ك فانى  [اهلل بن اسعد سمم عميا  ]من ... إلى عبد  -2
 دى  [رنا  وخبر من كان باإلسكندرية من عنا  ]اما بعد فانى اخبرك من خبا

نسمو ان يجعل فى بركاتو و ان يزيد   [مام نعمتو عمينا وعميك ونسمو [ نسل اهلل تا  -4
 ت قد ...  [ع اب والحار وجعمك فييم راا وانى كناال  [ميصرنا واياك ا

 ... [ان  ] ... [الدىن حين لقيتك بالمدينة فا .. ا.ك  -7

 ... [  اثمن الاان وال ترخص لو فييا فال -8

 .....[...  الم ..................   -9
 ....[جانى ا  ] ...[كنت ... فى كتبى ىذا ا   -10

                                                
 AM 13395 (21) recto: رقم البردٌة  (0)

 بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌةمجمـوعة بردٌات مكتبة جامعة برنستون مكان حفظها :    
 سم03.0×05.5مقاس البردٌة :    
 تارٌخ البردٌة : تعود للقرن الثالث الهجرى /الثامن المٌالدى   
 Petra Marieke Sijpesteijn : Shaping A muslim state papyri related    :مكان النشر     

to a mid- eighth- century Egyptian official , p. 492-498. 
اإلسكندرٌة مرة واحدة فقط فى السطر ذكر مدٌنة اإلسكندرٌة فى البردٌة :  ذكرت بها مدٌنة 

 الثالث بوجه البردٌة. 
هذ  البردٌة عبارة عن رسالة من شخص ؼٌر معروؾ إسم  كما أنها مرسلة إلى شخص موضوع البردٌة: 

  آخر ٌدعى عبد هللا بن أسعد ،ومضمون نص الرسالة ٌوضم أن الراسل كان ٌقٌم باإلسكندرٌة وهو ٌعمل فى
ت وبخاصة األؼنام وتوضم أن الرسالة تتعلق بتجارة متبادلة بٌن الشخصٌن فى األؼنام مهنة تربٌة الحٌوانا

ولحومها ومشتقاتها ، وٌركد ماجاء بهذ  البردٌة  أن  اإلسكندرٌة كانت تمارس فٌها صناعة  الجلود واألقمشة 
ٌضا  أن اإلسكندرٌة لم الصوفٌة ، ومن خبلل وجودها كأحد المدن التى ٌنتشر بها تربٌة األؼنام وٌدلنا ذل  أ

تكن مدٌنة حضرٌة فقط إنما كان فى أطرافها حٌاة الرٌؾ الكاملة التى تتمتع بوجود مراعى خضراء جٌدة 
ٌمكن اإلعتماد علٌها من قبل بعض األشخاص لتربٌة األؼنام والتجارة  ٌها وكذل  ٌمكن أٌضا  من خبلل هذ  

 الصناعات  التى إعتمدت على منتجات زراعٌة . المراعى أن نقول أن اإلسكندرٌة إنتشرت بها بعض
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 ....[ اليو الاان وانت اعمم كم بمغ و  -11

 ....  ابقاك اهلل و [عندى اال سمنة ما بمغ    -12
 .... [امتد بك فانو قريب من   -13
 ....[ا ترى  ] ...[ان تدفد    -14
 ...... [ادع عندىم .... وما قبات من عر  -15

  اهلل[ان  ا اهلل والسمم عميك ورحمت   -16
 عبد اهلل بن اسعد         ]  من ...... الى   -verseo )  1الظير : 

 3صورة بردية الموحة رقم 
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  1د 4الموحة رقم   
 مكانة اإلسكندرية بالنسبة لكبار التجار

 نص البردية :
   ( recto   الوجو :
 ] بسم اهلل الرحمن الرحيم   -1

 بن اسعد سمم عميك فانى احمد  ]عبد اهلل[بن اياس الى  ]من  سممة  -2      

 ال الو اال  ىو اما بعد اتم اهلل   ]اليك اهلل الذى   -3

نا واياكم ممن خمق  ] يد .... وجعما [عميكم بجما ]نعمتو عمينا و  -4
 لجنتو 

  لذى تحب ان ناكب  ]وانا ومن قبمى عمى ا   -5
 ونسل اهلل ولى االمور كميا  ].....   -6
 لو نصير ان يتم عميكم نعمتو اياا] .... الا  -7       

 مرك وانت اليو تعمم   ]  ... [ايك وعنى عما   ].....  -8

 اال حو فى خير وعفية  ]  ..نسال اهلل اصاا [يو ا  ].....   -9
 من قومى احب الى صمة منك  ]....ال يوجد  -10

 االص  [... ك لذلك اىل المودة و االخا ].....   -11
 ينر زيت فجل فان ذلك بقا    ] بد [اليك لتبتد  ].... كتبت   -12
 لحق وىو عميك يسير وابتد لنا من الجديد وال تعجل  ].... ا   -13

                                                
 بالوجه والظهر   3405 : رقم البردٌة   (0)

 :مجـموعة بردٌات جامـعة مٌتشجان بالوالٌات المتحدة األمـرٌكٌة مكان حفظها      
 سم  00.3×52: مقاس البردٌة     
 للقرن الثانى الهجرى / الثامن المٌالدى   تعود: تارٌخ البردٌة     
 Petra Marieke Sijpesteijn : Shaping A muslim state papyri related to:مكان النشر      

a mid- eighth-  century Egyptian official , p. 455 – 466 . 

 .  ر الرابع من ظهر البردٌة ذكرت بها مدٌنة اإلسكندرٌة فى السطذكر مدٌنة اإلسكندرٌة فى البردٌة :    
هذ  البردٌة   تركد على معلومات البردٌة السابقة فٌما ٌتعلق بالمعامبلت التجارٌة فى  موضوع البردٌة : 

تجارة األؼنام حٌث أنها عبارة عن رسالة شخصٌة أٌضا  بٌن شخص ٌدعى سلمة ابن إٌاس العصار والمرسل 
هذا الشخص  ٌة السابقة وهو عبدهللا بن أسعد ، وذل  مما ٌرجم أنإلٌ  هو نفس الشخص المرسل إلٌ  فى البرد

كان من كبار التجار فى مدٌنة اإلسكندرٌة فى تجارة األؼنام وكذل  تجارة الكتان حٌث أن إسم  سوؾ ٌظهر 
ة ( على أن  كان ٌعمل أٌضا  فى تجارة الكتان مما ٌدل على ان اإلسكندرٌة ذات مكان6فى البردٌة باللوحة رقم )

ودور هامٌن فى رواج الحركة التجارٌة بها وامكانٌة وجود اطراؾ اخرى ٌمكن معها عمل صفقات تجارٌة 
 .      متنوعة السلع
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 حتا يعصر الجديد وذا بعثت بو فمد ثقة  ].....   -14
 اال الزيت فما يمنعك   ] ... [عندى مواطد وال  ].....   -15

 يعصره فيو وافال من ا ترا   ] ... [لتا جيب ثم  ].....    -16
 من ذلك تا ق عميك وانا   ] ... [مد انى ليس ا  ].....  -17
 .... من ....... او ......... ].....  -18

   ( verseoالظير : 
 قد بعثت اليك بقمة صوف وبدىن ].....   -1
 مسك مد الذى اتا بالصبيين  ].... ا   -2
 روت انا وعمرو ان   ] ... [خبرك انى  ].... ا   -3
 السكندرية ونور زوجت عمرو فى  ].... ا    -4
 نسل اهلل لنا ولك البركة وتمام النعمة   ].....  -5
 

 من سممة بن اياس العصار               الى عبد اهلل بن اسعد    
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  4بردية الموحة رقم     rectoصورة  د وجو 
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  4بردية الموحة رقم     versoصورة  د ظير  
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  1د 5الموحة رقم  

 أ خاص ينتسبون إلى اإلسكندرية 

    versoد ظير  نص البردية :  
 بسم اهلل الرحمن الرحيم    -1 

 أطال اهلل بقاك  -2

3-  ......................... 

 ليك اقبض منو ان ان  ا اهلل تعالى حامل كتابى ا -4

 عينا اثنين وع رين دينر ميرية اقبض بتعبيره  -5

 نصف درىم فى الدينر فان بن اإلسكنرانى ليس  -6

 ياخذ اال نصف قيراط اكتب اليك وانا -7
 
 
 

  1د 6الموحة رقم  
                                                

  DVI 6 versoهو والحالً 51 قدٌمرقم البردٌة :  (0)
 مانشستر بإنجلترا  بمدٌنة مكان حفظها : مكتبة جون راٌلندز

 سم01×  01ردٌة : مقاس الب
 تارٌخ البردٌة : القرن الثالث الهجرى / التاسع المٌالدى 

  Margoliouth : Catalogue of Arabic Papyri  in the Jhohn Rylands   مكان النشر :

library , Manchester ,P. , 98.                                                                             
من ظهر البردٌة عن  6 رقم  السطرفً ذكر مدٌنة اإلسكندرٌة فى البردٌة :  ذكرت بها مدٌنة اإلسكندرٌة 

ٌُنسب إلى  مدٌنة اإلسكندرٌة .  طرٌق اسم شخص  
عبارة عن خطاب شخصى بٌن رجلٌن بٌنهما معامبلت تجارٌة ومالٌة ، وٌوصى فٌها كاتب  موضوع البردٌة:

ن ٌأخذ مبلؽا  من المال وقدر  إثنٌن وعشرٌن دٌنارا  من حامل الرسالة بما ٌعنى أن الرسالة  للمرسل إلٌ  أ
حامل الرسالة كان ٌحمل معها أٌضا  مبلؽا  من المال على سبٌل األمانة لتوصٌل  إلى الشخص الثانى ، أما عن  

وقدر  نصؾ درهم فقط انى الذى ورد ذكر  فى البردٌة فإن  ٌخص  جزء بسٌط من المبلػ المالى االسكندرابن 
،  وتجدر اإلشارة إلى أن  من جملة المعامبلت المالٌة التى دلت علٌها البردٌة هو طلب الكاتب إرسال عشرة  

 أثواب من القماش المعروؾ بجودت  وبدٌع زخرفت  .
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اإلسكندرية مدينة ىامة فى صناعة المالبس من الكتان    
 نص البردية :

   ( recto   الوجو :
  بسم اهلل الرحمن الرحيم   -1
عمرو الى اسحق بن عطا سمم عميك فانى احمد اليك اهلل الذى  ال   ]بن [من  مسمم   -2      

 الو اال  ىو  
 اما بعد عافانا اهلل واياك من السو كمو وجعل ميصرنا واياك الجنة    -3

 درية   ]نا[ا قد عممت باالسكا برحمتو وانك كنت ابتعت معى كتان عمى بن خولى كم  -4

 اسعد يدفد اليك ما  ان  ]با [حبيات ستة دنانير وكتبنا الى عبد اهلل ا  -5

 كان لو من كتان قايب وعبد اهلل اعمم بما الدين منو ودفد    -6
 اليك وانى كتبت الى عبد اهلل بن اسعد ان يقبض منك الثمن فقد احسبنا   -7       

 رييا ولم تدفد الينا من ثمنيا اال اربعة دننير  ]  تا [طبتك منذ ا ا   -8

 فد    ]د[التى كنت  دفعت الى بن عياض بن عوسجة فاذا جاك كتبى ىذه ا   -9
 الى عبد اهلل بن اسعد ثمنيا وال توخره واجيب منو البراة  -10

 مما تدفد اليو وال توخره فان القاى قد امرنا بجمعو تقاينا بو   -11
 الذى قبمك فال تجيبو من عبد اهلل حتى ياتيك كتابى ىذا  اال   -12
 و ....  اتجب معو وابرا عنو منو ولوال جا الحمل منك لقبانا نسميا   -13
 عبيد وقد عممت ان  ا اهلل انك لن توذينى الى  ى من ذلك   -14
 والسمم عميك ورحمة اهلل   -15

   ( verseoالظير : 
                                                                                                              

  بالوجه والظهر  3421  رقم البردٌة :   (0)
 جان بالوالٌات المتحدة األمـرٌكٌة مجـموعة بردٌات جامـعة مٌتش مكان حفظها :     
 سم 03.3×01.3  مقاس البردٌة :    
 تعود للقرن الثانى الهجرى / الثامن المٌالدى    تارٌخ البردٌة:    
 Petra Marieke Sijpesteijn : Shaping A muslim state papyri related toمكان النشر :    

a mid- eighth-  century Egyptian official  , p. 435 – 447  . 

 .  ذكرت بها مدٌنة اإلسكندرٌة فى السطر الرابع من وجه البردٌة ذكر مدٌنة اإلسكندرٌة فى البردٌة :    
عبارة عن خطاب شخصى لتجار بٌنهم معامبلت تجارٌية فيى تجيارة وبٌيع الكتيان وٌبيدو  موضوع البردٌة :    

واحدة من أهم مراكز بٌع الكتان فى مصر ،  ومن المعروؾ  من خبلل نص البردٌة أن اإلسكندرٌة كانت أٌضا  
أن هذ  السلعة  كان ٌعتمد علٌهيا بشيكل رئٌسيى فيى صيناعة المبلبيس للرجيال والسيٌدات وٌوضيم أٌضيا  نيص 
البردٌية أن المعييامبلت  باألجييل كانيت شييائعة بييٌن التجييار المسيلمٌن فييى هييذ  الفتيرة التارٌخٌيية المبكييرة ، وهييو 

على أحد  طرق  المعامبلت اإلقتصادٌة فى البٌع والشراء بٌن التجار ، كما ٌفٌدنا إفادة كبٌرة ماٌجعلنا نتعرؾ 
فى أسلوب اإلحترام المتبادل بٌن التجار حٌث بدأ الراسل كبلمي  فيى السيطر الثاليث باألمنٌيات الطٌبية للطيرؾ 

خطاب بثقت  فٌ  بأن  ال ٌتوقع أن  الثانى المرسل إلٌ  من كل سوء ، وأٌضا  أن تكون الجنة مصٌرهما كما ختم ال
 ٌأتٌ  أذى أو سوء مما ٌدل على عمق العبلقة بٌنهما وثقة كل منهما فى اآلخر.
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 اسحق بن عطا الجيى           من مسمم بن عمرو الى       

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6بردية الموحة رقم     rectoصورة  د وجو 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 ممخص البحث
ؽ.ـ ، وجعميا  332اإلسكندرية مدينة قديمة وعريقة فقد أسسيا اإلسكندر األكبر عاـ        

مصر تحت ؽ.ـ ، وظمت ىكذا طواؿ المدة التى كانت فييا  333عاصمة لمصر منذ عاـ
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ـ بعد الفتح اإلسبلمى لمصر الذى إكتمؿ بفتح 641الحكميف اليونانى والرومانى حتى عاـ 
ثـ إستسممت حاميتيا البيزنطية وتـ عقد ،  اإلسكندرية بعد حصار لمدة أربعة عشرة شيراً 

ىػ / 21سـ صمح اإلسكندرية الذي كاف في عاـ إشتير بأُ صمح بيف المسمميف والبيزنطييف 
 لؾ تـ فتح مصر .ـ وبذ642

ولكف عمى الرغـ مف نقؿ العاصمة مف اإلسكندرية إلى مدينة الفسطاط إال أف ثغر       
اإلسكندرية ظؿ يحتفظ بمكانتو اليامو بالنسبة لممسمميف كواحد مف أىـ الثغور التى تمثؿ خط 
الدفاع األوؿ لمصر ضد أى عدو يحاوؿ الدخوؿ إلييا مف جية البحر المتوسط ، وكذلؾ 
ظمت أىميتيا كواحدة مف أىـ مدف العالـ اإلسبلمى التجارية ، وليذا فقد جذبت لئلقامة بيا 
العديد مف الناس الذيف ينتموف إلى ببلد ُأخرى ، مما جعؿ وجودىـ يسيـ فى إمتزاج كثير 

تيـ الخاصة  فى بوتقة اإلسكندرية ، فأصبح لئلسكندرية فى العصر اإلسبلمى طابع امف ثقاف
ع بيف ثقافات العالـ أجمع ، وكذلؾ فقد كانت اإلسكندرية واحدة مف أىـ مراكز متميز يجم

الصناعة فى مصر لعديد مف الصناعات فى العصر اإلسبلمى  ومنيا صناعة النسيج 
 والزجاج وسؾ العممة وأوراؽ البردى وبناء السفف .

ددة ولكف غالبيتيا ومتع وفى الحقيقة فإف الدراسات التى تناولت اإلسكندرية كثيرة        
كتب الرحالة مف  ىإعتمدت فى معموماتيا عمى المصادر التاريخية أو الشواىد األثرية ، أوحت

العرب أو األجانب الذيف زاروا مصر فى فترات مختمفة وكانت اإلسكندرية واحدة مف أىـ 
 .الرحالة المدف التى شممتيـ زيارة ىؤالء

يمؽ اإلىتماـ الكافى لمبحث مف خبللو عف معمومات إال أف ىناؾ مصدرًا ىامًا لـ         
تتعمؽ باإلسكندرية وىو أوراؽ البردى عمى الرغـ مف أف أىـ مصانع البردى فى مصر كانت 
باإلسكندرية ، كما أف البردى يعتبر مف المصادر الموثوؽ بيا والتى ال ُيحتمؿ بيا شكوؾ فى 

أىمية ىذا المصدر فى أف معموماتو المعمومات مثؿ بعض كتابات المؤرخيف ، كما تنبع 
تدور مابيف القرف األوؿ إلى الرابع اليجرى حتى ظيور الورؽ الكاغد ، ويعنى ذلؾ معرفة 
معمومات غاية فى األىمية فى الفترة اإلسبلمية المبكرة ، والشيىء الياـ أيضًا ىو وجود إسـ 

ستنباط كثير مف مدينة اإلسكندرية فى كثير مف نصوص البرديات العربية مما يعن ى معرفة وا 
 المعمومات اليامة عف ىذه المدينة الرائعة. 


