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صاحب  كانف، الوالة في مصر في عصر وظیفة صاحب الكورة ىعل الضوءالعربیة  يألقت أوراق البرد: الملخص

ة وأهل مصر من سكان المدن دارة المحلیال اإلمَّ وبین عُ  ،دارة المركزیةي اإلهمزة الوصل بین الحكام العرب ف الكورة

  .نـون مــن قبـل والة الفســطاطعیَّ انوا یُ فكــ ،فـي مناصـبهمأوراق البــردي كیفیـة تعیــین أصـحاب الكــور  تضـحأو و  ،ىوالقـر 

الفرصـــة  فلـــم یكــن الــوالة یعطـــون أصــحاب الكــور، لـــوالة بالمركزیــة الشــدیدةفــي عصــر ادارة المحلیـــة وقــد اتســمت اإل

دارة المحلیــة كــان الــوالي یتــدخل فــي أمــور اإل ىمــدأي  ىإلــالعربیــة وتشــیر أوراق البــردي  ،ســتقالل بــأمور كــورهملال

، فكـان الـوالي هكـل شـئون كورتـالمركزیة دائًمـا فـي دارة ا صاحب الكورة بالرجوع لإلخضعها لمراقبته الشدیدة مطالبً ویُ 

صـــدر أوامــر الـــدفع ن یُ ، وكــاي مقـــدار الضــرائب مــن خـــراج وجزیــة وفــي موعـــد جبایتهــال فــي الشـــئون المالیــة فــیتــدخَّ 

  .ویهدد المتأخرین عن دفعها ىالخاصة بالقر 

 خزانـــة ىرســـالها إـلـم بإ، والقیــافــي جمــع الضـــرائبوتتمثـــل ، صاصــات صـــاحب الكــورة كثیـــرة ومتنوعــةاخت تكانــو 

مكافحة ظاهرة الهروب التي لجأ إلیها األهالي كنوع من المقاومـة السـلبیة للمطاـلب و ، ة ضریبة الطعامجبایو ، یةالوال

إرسال المبلغ المطلوب من الكورة ثمًنا للمواد  عن كان مسئوالً كما ، لتي تطالبهم بها اإلدارة األمویةالمالیة المتزایدة ا

ایا الفصل بین أهـل الكـورة فـي القضـ: هام صاحب الكورة أیًضامن مكان و ، شیتهیة المطلوبة لرزق األمیر وحاالغذائ

 .مةومنع احتكار األطعومحاربة جشع التجار ، القانون علىمعاقبة الخارجین و ، المدنیة

، دارة المحلیةاإل، الجزیة، مصاحب الكورة، عصر الوالة، األعباء المالیة، الضرائب، ضریبة الطعا :الكلمات الدالة

  . القانون عنن الخارجو قضایا المدنیة، ة الهروب، الاهر ظ
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Abstract: The Arabic papyrus shed light on the work of the owner of the village in 

Egypt in the era of the Governors, the owner of the village was the link between the 

Arab rulers in the central administration with the workers of the local administration and 

the People of Egypt from the towns and villages, the papyrus explained how to appoint 

the owners of the Kur in their positions, they were appointed by the Governors of 

Fustat. The local administration in the era of Governors was characterized by extreme 

centralization, the Governors did not give the owners of the Kur the opportunity to 

become independent in their own affairs, the papyrus notes the extent to which the 

Governor intervened in the affairs of the local administration and subjected them to his 

strict control, he asked the owner of the kora to return to the central administration 

always in all affairs of his corpus, he intervened in the financial affairs in the amount of 

taxes from absences and taxes and on the date of collection, he issued payment orders 

for the Village and threatened those who were late for payment. 

The duties of the owner of the village are many and varied, namely collecting taxes, 

sending them to the state treasury, collecting food tax, and combating the escape 

phenomenon that the People resorted to as a kind of passive resistance to the increasing 

financial demands demanded by the Umayyad administration, Al-Koura was a price for 

the foodstuffs required for the prince's livelihood and his entourage, and it was also the 

duty of the owner of the village: Separation between the people of the village in civil 

cases, punishment of the outlaws, fighting the greed of traders and preventing the 

monopoly of food. 

Keywords: Owner of the land, era of Governors, financial burdens, taxes, food tax, 

tribute, local administration, the phenomenon of escape, civil cases, outlaws. 
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أكملــت ، فقـد فــي عصـر الــوالةاإلسـالمیة مصــر تـاریخ دراســة المصــدر الصـادق لعـد أوراق البــردي العربیـة تُ : مقدمــة

 في مصرالنظام اإلداري بعض الصور الباهتة المعالم التي حاولت المراجع العربیة رسمها عن العربیة أوراق البردي 

ر عن وصف دقائق الحیاة في تلك العصكشف القناع  ، إذ ال یوجد مرجع یمكنهبشكل أروع وأبهى في عصر الوالة

   .األوراق التي أخرجت من أرض مصر بمثل ما تحدثنا به هذه

غة لُّ بال، لعدم معرفتهم مع إجراء بعض التعدیالت البیزنطيالنظام اإلداري  علىفتح العرب مصر أبقوا  عندماو 

مصر : قسمین ىا إلفتح مباشرة مقسمة إداریً عد الوكانت مصر ب ،١القبطیة المستعملة في دواوین مصرالیونانیة و 

وحدة إداریة كانت عبارة عن أو األقلیم الكورة و ، ٢كور ىمقسمین إلكانا ، وهذان القسمان ، ومصر السفليالعلیا

 وكانت، ٣أشبه بالمحافظات في الوقت الحاضروهي ، التي تتسمي باسمهاون من مدینة تكون حاضرة للكورة تتك

االقلیمي لمصر اإلداري ، وظلت الكورة وحدة التقسیم ٥يعدة قر  ىوتنقسم الكورة إل ،٤ن كورةثمانی عددهامصر كور 

یقوم  ، وكانداري المحلي الموجود بالكورز اإلالجها علىأبقي العرب بعد فتحهم لمصر و  ،٦عصر الوالةطوال 

  .٨"الكورة ٧صاحب" مرأسه علىداریة في هذا الجهاز عدد كبیر من العمال كان نجاز األعمال اإلبإ

  

  

                                                
ي ومظــاهر التســامح الــدیني بهــا فــي ضــوء أوراق البــرد) هـــ٢٥٤ –٢١(اإلســالمي لمصــر فــي عصــر الــوالة عدالــة الحكــم "أحمــد فــؤاد ســید،  ١

یالنقــو ، مجلــة مركــز الدراســات البردیــة و "العربیــة بــاز، مصــر والنوبــة فــي  ؛ كــرم الصــاوي١٤٦، )م١٩٨٧( ٤ن شــمس، المجلــد ش، جامعــة عــ

 . ٣٩، )م٢٠٠٦مكتبة األنجلو، : القاهرة(عصر الوالة دراسة في التاریخ االجتماعي في ضوء أوراق البردي العربیة 
الفضـائل البـاهرة فـي  ،)م١٢٨/ هــ٨٦١ت(بـن ظهیـرة أبـو السـعادات  جالل الدین. فیها القري والمحال هي الصقع والبقعة التي تقع: الكورة ٢

؛ مجموعــة مــن المــؤلفین، ٥٣، )م١٩٦٩دار الكتــب المصــریة، : القــاهرة(مصــطفي الســقا، كامــل المهنــدس : محاســن مصــر والقــاهرة، تحقیــق

 .٨٠٤، )م٢٠٠٤، ٤مكتبة الشروق الدولیة، ط: القاهرة(المعجم الوسیط 
 ١نتصار لواسطة عقد األمصار فـي تـاریخ مصـر وجغرافیتهـا، قاال ،)م١٤٠٦/ هـ ٨٠٩ت(بن دقماق إبراهیم بن محمد بن أیدمر العالئي  ٣

، تاریخ األقبـاط )م١٤٤٢/ هـ٨٤٥ت(د بن علي المقریزي ؛ تقي الدین أحم٢، )م١٨٩٣المكتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشر، : بیروت(

   .٢٢، )م١٨٩٨الفضیلة،  دار: لقاهرةا(المجید دیاب  عبد: تحقیق ،"يبالقول اإلبریز " المعروف
الهیئـة المصـریة : القـاهرة(علـي محمـد عمـر : ، فضائل مصر وأخبارها وخواصها، تحقیـق)م٩٩٧/ هـ٣٨٧ت(بن إبراهیم بن زوالق  الحسن ٤

 . ١٣، )م١٩٩٩العامة للكتاب، 
؛ محمـد رمـزي، القـاموس ٣٦،)م١٩٧٧ار صابر، د: بیروت( ، معجم البلدان)م١٢٢٩/ هـ٦٢٦ت(لحموي بن عبداهللا یاقوت اشهاب الدین  ٥

 .٢٩، ٢٨، )م١٩٥٤الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة(١م، ق١٩٤٥سنة  ىالجغرافي للبالد المصریة من عهد قدماء المصرین إل
، ١، جــ"یـةخطط المقریز بـال"عظ واالعتبـار بـذكر الخطـط واآلثـار المعـروف المـوا ،)م١٤٤٢/ هــ٨٤٥ت(ن أحمد بن علـي المقریـزي تقي الدی ٦

؛ سـیدة إسـماعیل كاشـف، مصـر فـي فجـر اإلسـالم مـن الفـتح ٨٦، )م١٩٩٨مكتبـة مـدبولي، : القاهرة(محمد زینهم، مدیحة الشرقاوي : تحقیق

 .٢٨، )م١٩٩٤الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة(قیام الدولة الطولونیة  ىالعربي إل
وصـاحب األقطـار  ،البالد والقالع للداللة علـي الملكیـة مثـل صـاحب األعمـال الفراتیـةء الممالك و كثیر من أسما ىلفظ أضیف إل: صاحب ٧

حسـن الباشــا، األلقـاب اإلســالمیة فـي التــاریخ . علـي الرؤسـاء اإلداریــین "صــاحب"طلــق لقـب وصـاحب البــرین وغیرهـا، كمــا كـان یُ  ،الحجازیـة

ي مصــر تأصــیل ودراســة ؛ عــالء شــلقامي، لغــة البردیــات العربیــة فــ٣٦٨، )م١٩٨٩توزیــع، الــدار الفنیــة للنشــر وال: القــاهرة(اآلثــار والوثــائق و 

 .١٢٨، )م٢٠٠٣دار فرحة للنشر والتوزیع، : القاهرة( ١، جـیةداللیة ومعجم
العامـة  الهیئـة: القـاهرة( ١ة العصـر الفـاطمي، جــنهایـ ىفاطمة مصطفي عامر، تاریخ أهل الذمة في مصر اإلسالمیة من الفـتح العربـي إلـ ٨

 .٥٦، )م٢٠٠٠، ٢مطبعة متروبول، طـ :القاهرة( تاریخ األمة القبطیة، یعقوب نخلة روفیله؛ ١١٤، )م١٩٩٩تاب، للك
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  :الكورة التعریف بصاحب

كان و ، ١"صاحب الكورة"علیه العرب اسم  ، أطلقمصر اإلسالمیة حاكم یتولي شئونهاكور كان لكل كورة من 

، فترجم العرب )Pagarchos(، أو الباجركوس )Pagarches(حاكم الكورة عند فتح العرب لمصر یسمي الباجرك 

ظل و  ،٢"الباجرك" لم یلغ استعمال اسم ولكن تعریب اسم صاحب الكورة ،ةر و صاحب الك ىهذا االسم إل

وتغیرت هذه التسمیة ، والوثائق القبطیةي في الوثائق الحكومیة الرسمیة األمو  االصطالحان یستعمالن حتي العصر

عها ضو و مفي بردیة یؤكد ذلك ما ورد مما و ، ٣كالوالي والحاكم والعاملا تسمیات أخري وحل محلهفیما بعد 

حیث ، )م٧٥٧ /هـ١٤٠( یرجع تاریخها إلي سنة ،"ث لغات خاصة بظالمات من التعديإخطارات مدونة من ثال"

   .)١(، ویوضح ذلك لوحة ٤"صاحب األمیر وحفظه"صاحب الكورة اسم  علىطلق أُ 

، ا قبل الفتحلونهالتي كانوا یشغفي وظائفهم اإلدارة القدیمة من القبط والروم وترك العرب حكام الكور من رجال 

في عهد  صعید مصرفي كتشفت في كوم أشقاو ، وتذكر أوراق البردي التي اُ ٥مع وضعهم تحت الرقابة الشدیدة

 ا فيفقد ورد كثیرً  ،٦، وهي أسماء غیر عربیةورام الك، أسماء لحك)م٧١٥ –٧٠٩/ هـ٩٦ –٩٠(قرة بن شریك  يالوال

تعلیمات خاصة "موضوعها  بردیةفقد ورد في  ،كوم أشقاو كورة على "بسیل"ص بردیات هذا العهد اسم العامل نصو 

ـــبس" :ما یلي ،)م٧١٠ –٧٠٩/ هـ٩١(سنة  ىإل ا، یرجع تاریخه"بدعوي رد دین ة بن ، من قر م اهللا الرحمن الرحیمــــ

   . )٤(، ویوضح ذلك لوحة ٧"بسیل صاحب أشقوه ىشریك إل

بردیة محفوظة في في ورد ، فقد أشمون العلیاكورة  على "كریاز "اسم العامل  ىأشارت أوراق البردي العربیة إلو 

أشمون  صاحب زكریا ، من قره بن شریك إلىبسم اهللا الرحمن الرحیم": ما یليمجموعة بردیات جامعة هایدلبرج 

عة ي مجمو بردیة محفوظة ففي ، فقد ورد أهناسكورة  على" مینا"اسم العامل  ردي إلىأشارت أوراق البكما . ٨"العلیا

  . ٩"مینا صاحب أهناس بن شریك إلى، من قره بسم اهللا الرحمن الرحیم: "دیات رینر ما یليبر 

  

                                                
؛ إبـراهیم ٢٩٧، )م١٩٤٧مكتبـة النهضـة، : القـاهرة(الفـتح العثمـاني  ىعلي إبراهیم حسن، مصر في العصور الوسطي من الفتح العربي إل ١

 .٥٤، )م١٩٩٢مطبعة هیئة األثار المصریة، : القاهرة(ة ورباط اإلسالم درع العروب أحمد العدوي، مصر اإلسالمیة
 .٥٧ :)م١٩٦٣(١١جلة المصریة التاریخیة، المجلد، الم"بن شریك علي مصر في ضوء أوراق البردي والیة قرة" إبراهیم أحمد العدوي، ٢
ــر العربـــي، : القـــاهرة(یـــة العصـــر الفـــاطمي مي حتـــي نهالمـــواني والثغـــور المصـــریة مـــن الفـــتح اإلســـالصـــفاء حـــافظ عبـــدالفتاح، ا ٣ دار الفكـ

  .٥٢، ٥١، )م١٩٩١ة اإلسالمیة الحدیثة، المطبع: القاهرة(دارة المحلیة في مصر في عصر الوالة ، اإل١٠٣، )م١٩٨٦
حسـن إبـراهیم : ة، ترجمـ٣، جــأدولف جروهمان، أوراق البردي العربیـة. )١١٩(سجل رقم بردیة محفوظة في دار الكتب المصریة بالقاهرة،  ٤

 .٧٩، )م١٩٥٥دار الكتب المصریة، : القاهرة(حسن، عبدالحمید حسن 
للشـئون اإلســالمیة،  ىالمجلـس األعلـ: القـاهرة(؛ علـي حسـني الخربـوطلي، اإلسـالم وأهـل الذمــة ٥٧، "والیـة قـرة بـن شــریك"إبـراهیم العـدوي،  ٥

 .٥٢الة، في عصر الو  دارة المحلیة في مصر؛ صفاء حافظ، اإل١٦٦، )م١٩٦٩
؛ ٥٠٤، )م٢٠٠٠دار الكتب المصریة، : القاهرة( ٢سعید مغاوري محمد، األلقاب وأسماء الحرف والوظائف في ضوء البردیات العربیة، جـ ٦

 . ٣٩كرم باز، مصر والنوبة في ضوء أوراق البردي العربیة، 
 .٣٣، ٣٢، ٣، جـوراق البردي العربیةأجروهمان،  ).٣٣٧(سجل رقم لكتب المصریة بالقاهرة، بردیة محفوظة في دار ا ٧
جاسـر بـن خلیـل أبوصـفیة، بردیـات قـرة بـن ). PSR 16. Inv(بردیـة محفوظـة فـي مجموعـة بردیـات جامعـة هایـدلبرج بألمانیـا، سـجل رقـم  ٨

 . ١٩٥، )م٢٠٠٤والدراسات اإلسالمیة،  مركز الملك فیصل للبحوث: الریاض" (دراسة وتحقیق"شریك العبسي 
 .٢٠٢جاسر أبوصفیة، بردیات قرة بن شریك، ). ٣٩٢(ظة في مجموعة بردیات رینر في المكتبة الوطنیة بفینا، سجل رقم بردیة محفو  ٩



  )م٨٦٨ – ٦٤١/ هـ ٢٥٤ – ٢١( العربیة يوء أوراق البردض يف في مصر في عصر الوالة) الباجركوس(صاحب الكورة 
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    :عالقة صاحب الكورة بالسلطة المركزیة

زة الوصل بین الحكام العرب في ، إذ كانت هموظیفة هامة ودقیقة) وسالباجرك(ة وظیفة صاحب الكور  تكان

صاحب الكورة یتصل كان و ،١القرىوأهل مصر من سكان المدن و ة محلیدارة الدارة المركزیة وبین عمال اإلاإل

، ویشرف تدخل في دائرة هذه الكورة يالت ىالقر  ى، وعلكورته ىالواجبة علتأدیة الضرائب الخراج لأو عامل  يبالوال

   .٢إشراف صاحب الكورة وذوو النفوذ فیها تحت ىتقدیر هذه الضرائب رؤساء القر  ىعل

، فلما اتجهت الدولة األمویة دارةبشأن عمال اإلالدولة األمویة ها تخذور بالقرارات التي أاب الكأثر أصحاوت تتفو 

ابن عبدالملك في عهد الخلیفة األموي حالل اللغة العربیة محل اللغات المستعملة في الدواوین دارة بإاإللتعریب 

عبداهللا بن أثناء والیة ، )م٧٠٥/ هـ٨٧(ة ق هذا القرار في مصر في سنوطب، )م٧٠٥ –٦٨٥/ هـ٨٦ –٦٥( مروان

 ىوكان العرب یعملون عل، ٣، تأثر أصحاب الكور بهذا القرارمصر ىعل) م٧٠٩ –٧٠٥/ هـ٩٠ –٨٦(عبدالملك 

صحاب الكور یلمون أقلیلة أصبح سنوات  خالل، وفي تعلم اللغة العربیة ىاألقباط عل تشجیع رجال اإلدارة من

دارة راسالت بین اإلدارة المركزیة واإلالم على التي تحتويالعربیة بردیات أن ال ذلك دؤكِ ا یُ وممَّ ، ٤باللغة العربیة

سنة  ردیة كتبت باللغة العربیة فقط إلىیرجع تاریخ أقدم بو ، ح بعضها یكتب باللغة العربیة فقطالمحلیة أصب

ا ، وممَّ القبطیةا بوأحیانً تكتب بالعربیة وتضاف لها ترجمة بالیونانیة  ىوٕان ظلت بردیات أخر ، ٥)م٧٣٢/ هـ١١٤(

، یرجع تاریخها إلى سنة "ث لغات خاصة بظالمات من التعديإخطارات مدونة من ثال"موضوعها بردیة : یؤكد ذلك

  . ٦)م٧٥٧ –٧٥٤/ هـ١٤٠ –١٣٧(

دره الخلیفة عمر بن عبدالعزیز والذي أص ،دارةالمسلمین محل األقباط في اإلالعرب حالل ا القرار الخاص بإأمَّ 

العرب أصحاب الكور من  لَّ ، فظا، فلم یظهر تأثر أصحاب الكور به كثیرً )م ٧٢٠ –٧١٧/ هـ١٠١ –٩٩(

حالل العرب المسلمین في وجاء إ ،٧یدي األقباط خالل العصر األمويت هذه الوظیفة في أ، وظلَّ المسلمین قالئل

بالهم قإ و ، ري ریف مصاستقرارهم فشار العرب و انت ویرجع ذلك إلى، ا خالل العصر العباسيهذه الوظیفة تدریجیً 

  . ٨ا أن یشغل بعضهم هذه الوظیفة، وكان طبیعیً يواالختالط باألهالك األرض الزراعیة تملُّ  على

                                                
بتلـر، . الفـرد ج ؛٥٤إبـراهیم العـدوي، مصـر اإلسـالمیة، ؛ ٦٠؛ سـیدة كاشـف، مصـر فـي فجـر اإلسـالم، ٥٢دارة المحلیة، صفاء حافظ، اإل ١

  .٤٦٩، )م١٩٩٦، ٢مكتبة مدبولي، ط: القاهرة(أبو حدید بك  محمد فرید: فتح العرب لمصر، ترجمة
دین ؛ جــالل الــ١٠٥، )م ١٩٩١مكتبــة مــدبولي،  :القــاهرة(فتــوح مصــر وأخبارهــا ، )م ٨٧٠/ هـــ٢٥٧ت(مــد عبــداهللا بــن عبــدالحكم أبــي مح ٢

 :القـاهرة(د أبـو الفضـل إبـراهیم محمـ: تحقیـق ،١المحاضـرة فـي تـاریخ مصـر والقـاهرة، جــ ، حسـن)م١٥٠٥/ هــ٩١١ت(عبدالرحمن السیوطي 

  . ١٤٦، )م ١٩٦٧دار احیاء الكتب العربیة، 

7 Alfred Kremer, The Orient under The Caliphs, Trans. by: khuds bukhsh (London: University of 

Calcutta, 1920), 197.; ٥٢محلیة، دارة الصفاء حافظ، اإل.  

  Kremer, The Orient under The Caliphs, 197 8؛ ٥٧ ،"بن شریك والیة قرة"إبراهیم العدوي، 
المحاضـرة "؛ جروهمان، محاضرات في أوراق البردي العربیـة ٣٤، )م١٩٨٣مكتبة الخانجي، : القاهرة(عبدالعزیز الدالي، البردیات العربیة  ٥

 .٣١، )م٢٠١٠دار الكتب المصریة، : القاهرة(توفیق إسكاروس : ، ترجمة"الثانیة
 .٦٧، ٣همان، أوراق البردي العربیة، جـجرو ). ١١٩(فوظة في دار الكتب المصریة بالقاهرة، سجل رقم بردیة مح ٦
ل، تـاریخ مصـر اإلسـالمیة مـن الفـتح العربـي جمال الدین الشیا ؛١١٧، ١؛ فاطمة عامر، أهل الذمة، جـ٥٢دارة المحلیة، صفاء حافظ، اإل ٧

   .٦٤، )م١٩٩٦المعارف، دار : قاهرةال( ١نهایة العصر الفاطمي، جـ ىإل
 .٥٤، ٥٣دارة المحلیة، صفاء حافظ، اإل ٨
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 فقد ورد في، ألصحاب الكوروجود أسماء عربیة  بردي التي ترجع للعصر العباسي إلىأشارت أوراق الوقد 

، یرجع "ا فیهاا معینً لإلقامة وقتً  ىأخر  قریة الذهاب إلىو  هرخصة بالسماح لشخص بترك قریت"عها و ضبردیة مو 

األمیر  ذا كتاب من عبداهللا بن عبید عامله، بسم اهللا الرحمن الرحیم" :ما یلي، )م٧٣١/ هـ١١٢(یخها إلى سنة تار 

صة ث لغات خاإخطارات مدونة من ثال"بردیة موضوعها كما ورد في  ،١"أعال أشمون علىیداهللا بن الحباب عب

یزید بن عبداهللا صاحب : "ما یلي، )م٧٥٧ –٧٥٤/ هـ١٤٠ –١٣٧(تاریخها إلى سنة  ، یرجع"من التعدي الماتبظ

  . ٢"كورة أخمیم وطهطا علىاألمیر وحفظه 

نون من قبل والة عیَّ انوا یُ كف ،في مناصبهم كیفیة تعیین أصحاب الكورالعربیة أوراق البردي  تضحأو و 

التصالهم م المنصب المهؤهلهم لتولي هذا اتصاف أصحاب الكور بصفات ت علىیحرص  يكان الوالو  ،٣الفسطاط

 ىحب الكورة أن یتحلیطلب من صا يالوال فكان ،هذه الصفات إلىالعربیة وتشیر أوراق البردي  ،مباشرة باألهالي

بردیة موضوعها  :ا یؤكد ذلكمَّ وم، ٤باألمانة واالحترام اتصفً ا مأن یكون محسنً و ، عدم التقصیر في عمله، و طاعةبال

یرجع ، "دار اإلمارة ومعه أوراقه ىه إلبسیله عن تقصیره في أداء واجباته وتعلیمات تقضي بحضور  لىتحذیر موجه إ"

  .)م٧١٠/ هـ٩١(سنة  إلى هاتاریخ

 

   :)١لوحة ( نص البردیة

  ما تجمع [               ]  - ١

  ان اجد عندك الذي ارید من - ٣

  واصیبك بمعروف واشد  – ٥

  لكجو ان شا اهللا ان یكون كذ – ٧

  فانما یجزي المرء بعمله ثم ال تلم – ٩

  سمیت لك من االجل وال اعرفن – ١١

  وخلفك من المال شاي ىمت ال – ١٣

  انه بئس علىاال عرف حین یقدم  – ١٥

  احب ان یري احد في عملك – ١٧

  وال ابطل فاني قد بعثتك حین – ١٩

  ان تكون عندك امانة وا -  ٢١

        احسن ظني بك فاني واهللا – ٢٣

ــــ - ٢ ــ ــ ــ ـــ ـــواب ف ـــــ   ــإني من هذه األبــ

  لب احسن الیكاال جرا وحسن الج – ٤

  ذلك امرك وعملك وانا ار – ٦

  غیر ذلك علىوان اجد عملك  – ٨

  اال نفسك وال تتخرن بعد الذي – ١٠

  ما عجزت وال قصرت وال قد – ١٢

  فانه واهللا ال یفعل ذلك احد – ١٤

  ما صنع وبئس ما عمل واني ال – ١٦

  شاي یكرهه من حجز وال تاخیر – ١٨

     عملك وانا ارجو علىبعثتك  – ٢٠

  جرا وتنفیذا للعمل فكن عند – ٢٢

  الن تكون محسنا مجمال امینا – ٢٤

                                                
 .١١٩ –١١٨، ٣جـأوراق البردي العربیة، جروهمان، . )١٣٠(، سجل رقم بردیة محفوظة في دار الكتب المصریة بالقاهرة ١
 .٧٩، ٣یة، جـلبردي العربجروهمان، أوراق ا). ١١٩(ة محفوظة في دار الكتب المصریة بالقاهرة، سجل رقم بردی ٢
 . ٦٧؛ جروهمان، محاضرات في أوراق البردي العربیة،  ٥٥، "والیة قرة بن شریك"إبراهیم العدوي،  ٣
، "ال الــدین المســیحي مــن خـالل نصــوص البردیــات العربیــةألقــاب رجـ"؛ ســعید مغـاوري محمــد، ٥٥، "والیــة قـرة بــن شــریك"إبـراهیم العــدوي،  ٤

  .٧٥ :)م١٩٩٩( ١٦ش، جامعة عین شمس، العدد النقو ردیة و مجلة مركز الدراسات الب
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  واعجب ىموقرا احب ال – ٢٥

  ال تعیبن نفسك وال تسیئن عملك – ٢٧

  االصالح ویراي االمانة – ٢٩

  ثم اقدم علي بكل كتاب – ٣١

  ارضك وكتابها  والسلم – ٣٣

         . ١في شوال من سنة احدي وتسعین – ٣٥

  غیر ذلك علىعندي من ان تكون  – ٢٦

  واستعن باهللا فانه من ینفذ – ٢٨

  یعنه اهللا ویصلح له عمله – ٣٠

  تري اني سائل عنه من عمل – ٣٢

  من اتبع الهدي وكتب على – ٣٤

التي عین  ككور المواني والثغور، مةر إال في بعض الكور المهب الكو ختیار أصحالخلفاء في اولم یتدخل ا

الخلیفة منذ بدایة العصر یعین حاكمها من قبل  سكندریة، فكانت اإللعباسیون حكامها من قبلهم مباشرةالخلفاء ا

لمدن ر من اولما كانت الثغو  ،٢شرةكورة أسوان والة من قبلهم مباتولیة  علىكان الخلفاء یحرصون  كما، العباسي

: أهمیة ذلك فیقول علىبن عبداهللا  الحسن ، ویؤكدرون من ذوي الصفات الحسنة، لذلك صار حكامها یختامةالمه

المدینة أو صاحبها أن یكون فیه من  يوال على، فیجب الرتبة األولي من السیاسة العظميوالیة المدینة هي "

   .٣"ب المملوكیةهو مذكور في اآلدالتدبیر ما السیاسة والحفظ والضبط وحسن ا

الفرصة  فلم یكن الوالة یعطون أصحاب الكور، بالمركزیة الشدیدةفي عصر الوالة دارة المحلیة وقد اتسمت اإل

دارة المحلیة یتدخل في أمور اإل يكان الوال ىمدأي  ىإلالعربیة وتشیر أوراق البردي  ،ستقالل بأمور كورهملال

 ي، فكان الوالا في كل شئون كورتهالمركزیة دائمً دارة رة بالرجوع لإلا صاحب الكو قبته الشدیدة مطالبً ویخضعها لمرا

صدر أوامر الدفع ن یُ ، وكاي مقدار الضرائب من خراج وجزیة وفي موعد جبایتهایتدخل في الشئون المالیة ف

ب صاحبها  ي من أحداث وتصرفات یقوما یجر ل فیمیتدخَّ  أیًضا، وكان د المتأخرین عن دفعهاهدِّ ویُ  القرىب الخاصة

، د الهاربین في كورته، وتهاونه في وجو الناس علىوالغرامات التي یفرضها  ،ینظر فیها الكورة، كالقضایا التي

   .٤القرىند الموجودین بوأرزاق الج

داریة في صورة امر اإل، منها أن ترسل األو دارة المحلیة یتم بعدة وسائلواإلدارة المركزیة وكان االتصال بین اإل

موضوعها ، وتشیر بردیة ٥الرسالة تبدأ باألوامر المطلوبة ، وكانتصاحب الكورة ىإل يالوالموجهة من رسائل 

بن  ةأن الوالي قر  ، إلى)م٧١٠/ هـ٩١(سنة  یرجع تاریخها إلى، "القرىبعض  علىص الغرامة المفروضة بخصو "

إذا ما صاحب الكورة ثم یلي ذلك بتهدید ، وهقصاحب كورة أش الذي تجمع لدي یرسل في طلب الخراجكان  شریك

ومن وسائل االتصال  ،٦ا ینذر بالعقاب أو مصادرة األمالكوكان التهدید أحیانً ، المطلوب في تنفیذ ىأهمل أو توان

، مةالها، ویدعو إلیه أصحاب الكور لدراسة ومناقشة األمور ا في حاضرة الوالیةكان یعقد اجتماعً  ا أن الوالىأیضً 

                                                
 .٥ -٣، ٣، أوراق البردي العربیة، جـجروهمان). ٣٤١(، سجل رقم بالقاهرة بردیة محفوظة في دار الكتب المصریة ١
 .٥٤دارة المحلیة، صفاء حافظ، اإل؛ ١٩٥، ١الخطط، جـالمقریزي،  ٢
، )م١٩٨٩دار الجیـل، : بیـروت(عبـدالرحمن عمیـرة : ، تحقیـق١ترتیب الدول، جــر األول في ، آثا)م١٣١٠/ هـ٧١٠ت(الحسن بن عبداهللا  ٣

١٥٨.  
 .١٥٢ :)م١٩٨٨( ٥العدد ، مجلة مركز الدراسات البردیة والنقوش، جامعة عین شمس،"قراءة في أوراق البردي العربیة"یوسف نوفل،  ٤
یـــة، صـــفاء حـــافظ، اإل ٥ صـــر ؛ هویـــدا عبـــدالعظیم رمضـــان، المجتمـــع فـــي م٣٠م، ي فجـــر اإلســـال؛ ســـیدة إســـماعیل، مصـــر فـــ٥٧دارة المحل

 .١٣٠، )م١٩٩٤یئة المصریة العامة للكتاب، اله: القاهرة(العصر الفاطمي  اإلسالمیة من الفتح العربي إلى
 .٥ –٣، ٣ن، أوراق البردي العربیة، جـجروهما. )٣٤١(سجل رقم ، بالقاهرة صریةبردیة محفوظة في دار الكتب الم ٦
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نفیذ تعلیماته التي ومعرفة مدي ت، سیر األمور بها علىلكور لالطالع رسل مبعوثیه لا ما یكثیرً  يوكذلك كان الوال

   .١بأول أوالً  يیم بالكورة ویرسل بأخبارها للوالصاحب البرید الذي كان یق ، هذا باإلضافة إلىأرسلها إلیها

حبته كتابه ، فكان یذهب وبصضرة الوالیة لمحاسبتهاا كان یطلب من صاحب الكورة الذهاب لحوأحیانً 

باسیله عن تقصیره في أداء واجباته وتعلیمات تقضي  تحذیر موجه إلى"موضوعها في بردیة قد ورد ، ف٢وسجالته

علي بكل كتاب ثم أقدم : "ما یلي، )م٧١٠/ هـ٩١(سنة  ، یرجع تاریخها إلى"اإلمارة ومعه أوراقهدار  إلى هبحضور 

  . )١(ح ذلك لوحة ، ویوض٣"ئل عنه من عمل أرضك وكتابهاساي أنن ىتر 

نجاز بعض األعمال الخاصة بالكورة إ، كان یستعین به في ة ممثل دائم یقیم بحاضرة الوالیةوكان لصاحب الكور 

ث لغات خاصة بظالمات من إخطارات مدونة من ثال"بردیة موضوعها  :ومما یؤكد ذلك ،٤لدي السلطة المركزیة

ني كان اسم موظف بالنص الیونا ورد بهاحیث  ،)م٧٥٧ –٧٥٤/ هـ١٤٠ –١٣٧(سنة  جع تاریخها إلىیر ، "التعدي

  . ٥مصر يوكیل صاحب الكورة لدي وال

، فكان الوالة أو من ینوب عنهم دارة المحلیةفقط في مراقبة سیر العمل في اإلدارة المركزیة بذلك لم تكتف اإلو 

ن الوالة یصحبون ، كامثل المواني والثغورمیة الحربیة ، ففي الكور ذات األهالهاالكور لتفقد أحو  بالخروج إلىیقومون 

أحوال  علىاإلدارة وتعرفوا  ا نظام سیرتفقدوا أیضً و ، ال الجند والتحصینات الحربیة بها، وتفقد أحو جیوشهم للمرابطة

   .٧)یةألراضي الزراعمسح ا(الروك  خالل قیامهم بعملیةوذلك من  ،٦قامتهم بهاإأهل هذه الكور أثناء 

، وسرعة البالد اءطاط وبین رجال إدارته في سائر أنحدي عن قوة الصلة بین األمیر في الفسوكشفت أوراق البر 

صـاحب كـورة أشـقاو یخبـره  قـرة بـن شـریك إلـى يرسالة من الوال، ففي وسرعة تلبیتها في نفس الوقتإصدار األوامر 

بردیة : ومما یؤكد ذلك ،٨ون إبطاءویطلب منه رد المظالم د ياألهال علىة فجحلغه وقوع غرامة مُ بأن عامل البرید أب

  .)م٧١٠/ هـ٩١(سنة  یرجع تاریخها إلى، "القرىبعض  علىلغرامة المفروضة ا"موضوعها 

  : نص البردیة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم – ١

  صحب اشقوه فإني أحمد – ٣

  بسیل ىمن قرة بن شریك إل – ٢

  اهللا الذي ال إله إال   – ٤

                                                
 .٥٧دارة المحلیة، ؛ صفاء حافظ، اإل٢٨ –٢٧، ٣، جـأوراق البردي العربیةجروهمان،  ١
 .١٧٣، )م١٩٩٩الهیئة العامة لقصور الثقافة، : القاهرة(سعید مغاوري محمد، البردیات العربیة في مصر اإلسالمیة  ٢
 . ٥، ٣جـ، دي العربیةأوراق البر جروهمان، ). ٣٤١(بردیة محفوظة في دار الكتب المصریة، سجل رقم  ٣
 . ٣٠؛ سیدة إسماعیل، مصر في فجر اإلسالم، ٥٩، ٥٨دارة المحلیة، صفاء حافظ، اإل ٤
 .٨١ ،٣، جـأوراق البردي العربیةجروهمان، ). ١١٩(، سجل رقم بردیة محفوظة في دار الكتب المصریة ٥
  . ٥٩دارة المحلیة، ؛ صفاء حافظ، اإل٣٠٢، ٣٠١، ١، جـالمقریزي، الخطط ٦

2 Nabia Abbott, The Kurrah Papyri From Aphrodito in The Oriental Institute, The Oriental Institute,The 
University of Chicago Studies in Ancient Oriental Civllization, No. 15, The University of Chicago Press, 
Illinois, Number. 3, 1958,  28                     

     .٦٠، ٥٩دارة المحلیة، ، اإلصفاء حافظ

 Kremer, The Orient under The Caliphs, 198 3 ؛جاسـر بـن خلیـل أبـو صـفیة، أهمیـة البردیـات فـي كتابـة التـاریخ اإلسـالمي

تـي نهایــة ورق البــردي فـي مصــر اإلسـالمیة مــن الفـتح العربــي ح"؛ غــادة محمـد حامــد مسـعود، ٨، )م٢٠٠٢، فیصـل مركـز الملــك: الریـاض(

 .٢٧٤، )م٢٠١٦رسالة دكتوراة غیر منشورة بكلیة اآلداب، جامعة المنصورة، (، )"م ٩٦٩–٦٤٠/هـ٣٥٨–٢٠(صر اإلخشیدي الع
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  هو أما بعد فإن ا – ٥

  حب البرید ذكر لي – ٧

  ي أرضك بالذيف ا – ٩

  جاك كتبي هذا – ١١

  منهم بشاي حتي أحدث – ١٣

  اهللا والسلم – ١٥

  وكتب مسلم. الهدي  – ١٧

  .١سنة إحدي وتسعین – ١٩

  لقاسم بن سیار صا – ٦

  أنك أخذت قر – ٨

  علیهم من الجزیة فإذا – ١٠

  داحفال تعترضن أ – ١٢

  إلیك فیهم إن شاء – ١٤

  اتبع من على – ١٦

  في شهر ربیع األول – ١٨

یهتمـوا  ، كمـا كـانوالكـوریـد أصـحاب ا علـىیهتموا بنشر العـدل فـي أنحـاء مصـر  الوالة كانوا مما سبق أنیتضح 

ضرائب فـوق مة أهل الذ علىروا رِّ یأمر رؤساء الكور أال یق "بن شریكقرة " يالوال، فكان جحاف بأهل الذمةبعدم اإل

كـان  كمـا، فـي تقـدیر الضـرائب المفروضـة علـیهم  يبهم أشد العقاب إذا ظلمـوا األهـالقااله بعمَّ د عُ هدِّ كان یُ و ، طاقتهم

 نصـرانيكـل  ، فكانللمال اكان قرة محبً ": ن المقفعاب ینفي ما قاله وهذا ،٢لياله من قبول الرشوة من األهامَّ عُ ر حذِّ یُ 

  .٣"الكنیسة إلي مائة ألف دینار سنویً ا على، وزاد الضرائب میراثه علىیموت یستولي 

  :رواتب أصحاب الكور

تجبي أموال الخراج  ،)م٦٤٤ –٦٣٤/ هـ٢٣ -١٣( "عمر بن الخطاب"ولة اإلسالمیة منذ عهد الخلیفة الدكانت 

 علىیحصلون حكام الكور ، وكان بحسب مقادیرهم العمال واألجنادو األمراء  علىثم توزع العطاء من الدیوان 

   .٤جمع من الكورب التي تُ من الضرائالمقررة  ن هذه األموالبهم مروات

  : مقر إقامة صاحب الكورة

الكورة، حاضرة في اإلسالمي  في بدایة العصركان یقیم أن صاحب الكورة  إلىالعربیة أشارت أوراق البردي 

 ، ومنذ العصر٥به هناكالجتماع ه شكوي لندما تصل، وكان یدعو الرؤساء المحلیین عومنها یدیر شئون الكورة

، فكان مارةدار خاصة یطلق علیها دار اإلإقامة حاكم الكورة في  تشیر إلى العربیة صادراألموي بدأت الم

    .٦دریة دار لإلمارة مقرها في الحصنسكنباإل

  

                                                
 ١وري محمـد، بحــوث ودراسـات فــي البردیـات العربیــة، جـــسـعید مغــا). ٣٢٨(بردیـة محفوظــة فـي دار الكتــب المصـریة بالقــاهرة، سـجل رقــم  ١

  . ٥١٥،  ٥١٤، )م٢٠٠٩،  ٥٩علي لآلثار، العدد ، المجلس األوزارة الثقافة: القاهرة(
 H. I. Bell, the Administration of Egypt under the Umayyad Khalifs, BZ ؛٥٥، ١١القلقشـندي، صـبح األعشـي، جــ ٢

  .٦٦ ،)م١٩٩٣تاب، الهیئة المصریة العامة للك: القاهرة(اعیل كاشف، مصر اإلسالمیة وأهل الذمة سیدة إسم ؛ 285 ,(1928) 28
  .٦، )م٢٠٠٤، دار الكتب: القاهرة(میخائیل إسكندر : ، تحقیق١، تاریخ البطاركة، جـ)م١٦ق/ هـ١٠ت ق(أنبا ساویرس بن المقفع  ٣
 .٥٦دارة المحلیة، ، اإل١١٢ثغور المصریة، اني وال؛ صفاء حافظ، المو ٩٥، ١المقریزي، الخطط، جـ ٤
 .٧٠، ٣وهمان، أوراق البردي العربیة، جـ؛ جر ٥٧، "شریك والیة قرة بن"إبراهیم العدوي،  ٥
 ءمطبعــة اآلبـــا(رفــن َكســـت : لقضــاة، تهـــذیب وتصــحیح، كتــاب الـــوالة وكتــاب ا)م ٩٦١/ هـــ٣٥٠ت(ر بــن محمـــد بــن یوســف الكنـــدي عمــ ٦

 . ٢١٣، ١؛ المقریزي، الخطط، جـ٣٦، ٣٥ ،)م١٩٠٨: الیسوعیین، بیروت
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   :مهام صاحب الكورة

السـلطة  النیابـة عـن ، وتتمثـل فـيالمالیـة هـا األعبـاءصاصـات صـاحب الكـورة كثیـرة ومتنوعـة، وكـان أهمَّ كان اخت

عمـرو بـن العـاص قـد ": أنابـن عبـدالحكم یـذكر و  ،١خزانـة الوالیـة ىرسـالها إلـإم ب، والقیـالضـرائبالمركزیة فـي جمـع ا

ان یقـوم بـه الموازیـت كـ، وأن تقـدیر الضـریبة بایـة الضـرائب منـذ العهـد البیزنطـيالنظام المعمـول بـه فـي ج علىأبقي 

  .٢"القرى علىالجبایة عن عدالة توزیع  ورة الذي كان مسئوالً شراف صاحب الكإتحت  القرىورؤساء 

صاحب  یأمر يالوال، فكان احب الكورة في جبایة هذه الضریبةلدور الذي كان یقوم به صبردي باال نا أوراقوتمد

حب شـراف صـاتحـت إالخراج كل قریة من  علىتقدیر ما ب  أمناء یكلفهملیختاروا رجاًال كورة بجمع رؤساء كل قریة ال

، وعلیه أن یراعي في هذا دارة المركزیةویرسل األخري لإلیحتفظ بواحدة   نسختین ا بذلك منالذي یكتب تقریرً  ،رةالكو 

زاع قـاب الشـدید إذا لـم تُــ، وینـذر هـؤالء األشــخاص بالعا تحتمـل مـن الضــرائب أو أقـلكثــر ممَّـ تحمـل قریـة أالعمـل أالَّ 

   .أشقوهاحب ص قره بن شریك إلى يا أرسله الوالتابً وثیقة بردیة تتضمن ك د ذلكؤكِّ ا یُ وممَّ  ،٣تعلیماته

  : نص البردیة

، فـإن عبـادة اهللا مقدمـة ني أحمـد اهللا الـذي ال إلـه إال هـو، أمـا بعـدفـإ صاحب أشقوهبسیل  إلىمن قرة بن شریك "

لكــورة دون تهــرب مــن القیــام حب ا، ألنهــا الســبب فــي جعــل صــاسیاســة الدولــة علــىزیــة مــن الكــورة و جمــع الج علــى

 مخافـة اهللا عًیـا، مراكل منهم مـا یترتـب علیـه على ومقدًرالیه من أهل كورته مات المقدمة إوالنظر في الظال، بواجبه

فابــذل نفســك ألهــل ، فــإذا جــاك كتــابي هــذا ة العامــةتقــدیر قیمــة الضــرائب والخدمــ، وأن یتــوخي العــدل فــي فــي ذلــك

، وأمـرهم القـرىت واجمـع موازیـ، ، ویسر لهـم أمـر لقائـكنهمحكم بینهم بالعدل، وال تحتجب عكورتك، واستمع إلیهم، وا

كل قریة حسب طاقتها، وتعهد ما  علىر الجزیة ، وكلفهم تقدیولیقسموامن یوثق به واألذكیاء من الرجال  أن یختاروا

، إلــىوا، فــإذا انتهــوا مــن ذلــك ارفعــه أن یقــدروا القیمــة بعــد أن یقســم ، وأمــرهمكورتــك علــىقبلــك، وكــن العامــل األمــین 

نـي إن وجـدت قریـة ، واعلـم أنسـبهم وقـراهمء الرجـال الـذین قـدروا قیمـة الجزیـة ون، واكتب لي أسـماواحتفظ بنسخة منه

عن دفع القیمة  ، أو فرض علیها أكثر مما یتطلبه العدل في التقدیر، أو إذا كانت قریة قد عجزتحملت فوق طاقتها

، فــاقرأ زت عنــه القریــةوأغــرمهم قیمــة مــا عجــ، اوبــة ال یحتملونهــرین والعریــف بعقفسأصــیب المقــد ،المقــررة مــن قــبلهم

ال ترسل الكتاب ، و أن یجعلوا مخافة اهللا نصب أعینهم، وأن یتوخوا األمانة في تقدیرهم على، وحثهم ابي هذاعلیهم كت

   .٤"كیف فعلوا يَّ كتب إلفا، روا أقل من ذلك أو أزیدتهم قد قدَّ فإذا وجد ،تنظر فیه ىحت يَّ إل

فقــد ، لــم تكــن بــاألمر الســهلضــریبة الجزیــة بتحصــیل  أن مهمــة صــاحب الكــورة الخاصــة اق البــرديوتوضــح أور 

، يوالخزانة ال ىتوصیلها سالمة إل، و جمع هذه األقساط يالكورة أن یوالصاحب  علىكان ، و أقساط علىتدفع كانت 

، ممـا یعرضـه للــوم رسـالهاإة فـي یتـأخر صـاحب الكـور  يل، وبالتـافـي دفعهـاا مـا یتـأخرون الضـرائب كثیـرً  ادافعـو  وكـان

                                                
 .٥٥، ١١؛ القلقشندي، صبح األعشي، جـ١٥٨، ١جـترتیب الدول، الحسن بن عبداهللا، آثار األول في  ١
  .١٠٥، فتوح مصر وأخبارهاابن عبدالحكم،  ٢

3 Egypt under the Umayyad Khalifs, 285 Bell, دراسة "ي البردیات العربیة ؛ محمد أحمد عبداللطیف، المدن والقري المصریة ف

.٢٥٥، )م٢٠١٢قیة، ي لآلثار الشر المعهد العلمي الفرنس: القاهرة" (أثریة وحضاریة  
 H.I. Bell, Greek Papyri in the British Museum).١٣٥٦(البریطـاني بلنــدن، سـجل رقـم  بردیـة محفوظـة فــي المتحـف ٤

(London: Oxford University Press, Vol. IV, 1910), 31, 32  ،٢٣٠،٢٣١؛ جاسر أبوصفیة، بردیات قرة بن شریك .   
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أشــقوه فــي صــاحب  قــره بــن شــریك إلــى يله الــوالا أرســبردیــة تتضــمن كتاًبــوثیقــة : ، وممــا یؤكــد ذلــك١المركزیــة اإلدارة

   .)م٧١٠/ هـ٩١(ة سن ، یرجع تاریخها إلىغرامة العمال

  : نص البردیة

، بعد أماأحمد اهللا الذي ال إله إال هو  إني، فبسیل صاحب أشقوة قرة بن شریك إلى ، منبسم اهللا الرحمن الرحیم"

ا مــن غرامتــك وغرامــة تــؤد شــیئً ، وجــدت أنــك لــم ؤدي فــي بیــت المــال مــن غرامــة عمالــكفعنــدما نظــرت فــي المــال المــ

، فعجـل إرسـال المـال اهذا العصیان بعقوبة ال تحتملها، فـإذا جـاك كتـابي هـذ على، ویعلم اهللا أنني سأجازیك عمالك

مـرة  الكتابة إلیك وألجأتني إلى، ألنك إن تأخرت یكتب إلیكما  ، وتفهمبیت المال إذا كان فیك خیر الغرامة إلىمن 

ك قد فرغت من الحصاد، ومضـي مـن الـزمن مـا ألن، إذ ال عذر لك في هذا وتهلكك ، فإن العقوبة ستحیق بكىأخر 

   .٢"ب نفسك فال تخالف في هذا األمرت تح، فإذا كنقد علمت، فال علة لك في شئ

باألمــاكن المختلفــة فــي إرســال كشــف كــورة الصــاحب یطلــب مــن كــان  يلــوالأن ا العربیــة أوراق البــردي تظهــر أو 

مع بیـان ، لكها كل فردالتي یم يراض، ومساحة األكل منهم علىوالجزیة المفروضة فیها كورته لمعرفة عدد الرجال 

، الجزیة یجب أن تتناسب مـع ثـروة الشـخصن أ یطلب من صاحب الكورة يكما كان الوال، ثرواتهم ومصادر دخلهم

  .)م٧١٠/هـ٩١(سنة  اریخها إلىیرجع ت بردیةیؤكد ذلك ، و ٣ یوجد أي مجال للشكوي أو االستیاء منهأالَّ و 

  : البردیة نص

لینـا بمـا تجمـع لـدیك دم ع، أقـب أشقوه في قدومه، أن تقـدم علینـا قـدومك دون تـأخیرصاح إلىمن قرة بن شریك "

یقــین مــن أنــك لــن  علــى، وكــن مــن ذلــك تــؤخرن شــیًئاكورتــك مــن ضــرائب، وال  علــىب ومــا تبقــي او مــن الجزیــة واألبــ

لـن  ، فـإن أمیـر المـؤمنینتممـا فعلـ د كنت أظن أن عملك هو أنجح وخیًرا، فلعمري لقتغادرنا إذا أخرت دیناًرا واحًدا

أن أكتــب إلیــك  تلجئنــي إلـى ال، كورتــك فـإذا كنــت تعقـل علــىسـتحقة رائب المزیـة والضــیقبـل أي عــذر فـي تــأخیر الح

فیـه أسـماء الـذكور مـن أهـل  ، وأحضر معك كتاًباالقدوم علینا ، واعجل فيذا الشأن، اجمع ما استحق علیكبه مراًرا

ا، بــأوامر أو ومقــدار مــا یملــك كــل رجــل مــن األرض، والخــدمات التــي قــدمه ،، ومقــدار الجزیــة المترتبــة علــیهمالقــرى

 ،لالسـتیاء منـك و أنـك قـدمت لنفسـك عـذًرا أو سـبًبا، أاألمـر في إنفـاذ أوامرنـا فـي هـذا ًئاأغفلت شی، وال أجدنك بدونها

وكما ذكرت لك، اجتهد أن تقدم علینا ، ونعاقب المسئ الظالم المضیع ،ألننا إن شاء اهللا، سنكافئ المحسن المجمل

، ا والكتـب التـي تقـدمتابي هـذفـي كتـ ال لمـا جـاءالجزیـة واألبـواب دون إهمـ، واحضر معك ما تجمع من دون تأخیر

  ".٤علي كورتك دون نقصة لینا بسرعة ومعك الضرائب المستحقنرغب في شئ سوي قدومك عألننا ال 

ا أو ا أو شـــعیرً قمًحـــ ي، وهـــي ضـــریبة عینیــة تـــؤد عـــن جبایـــة ضــریبة الطعـــاما مســـئوالً كــان صـــاحب الكـــورة أیًضــو 

الكورة صاحب  علىوكان  ،٥دت والمنسوجات والجلو والزیالخل العسل و : خري تنتجها الكورة مثلالت أبحاص تستبدل

                                                
١ Bell, Greek Papyri, 34, 35   
 .٢٣٢جاسر أبو صفیة، بردیات قرة بن شریك، ). ١٣٥٧(بردیة محفوظة في المتحف البریطاني بلندن، سجل رقم  ٢

3 Bell, Greek Papyri, 8, 9;   ٢٣٢ جاسر أبوصفیة، بردیات قرة بن شریك، 
   .٢٣٢جاسر أبوصفیة، بردیات قرة بن شریك، ). ١٣٣٨(البریطاني بلندن، سجل رقم  بردیة محفوظة في المتحف ٤
 ر الرشـیددا: بغـداد(محمـد حسـین الزبیـدي : ، الخـراج وصـناعة الكتابـة، تحقیـق)م٩٤٨/ هــ٣٣٧ت(بـن قدامـة  ن جعفر بن زیـادأبو الفرج ب ٥

   .٥٥، ١١؛ القلقشندي، صبح األعشي، جـ٢٢٦، )م١٩٨١للنشر، 



  )م٨٦٨ – ٦٤١/ هـ ٢٥٤ – ٢١( العربیة يوء أوراق البردض يف في مصر في عصر الوالة) الباجركوس(صاحب الكورة 

 

٣٨٠ 

 

وممــا یؤكــد  ،١لضــرائب فــي موعـد صــرف العطــاء للجنـدمراعـاة إرســال هـذه امــع جمـع مــا ترتـب مــن كورتــه مـن جزیــة 

   .)م٧١٠ –٧٠٩/ هـ٩١(سنة  یرجع تاریخها إلى، "طراز خاص بما بقي من الخراج" بردیة موضوعها: ذلك

  ):٢لوحة ( نص البردیة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم – ١

  إني أحمد اهللا الذياشقوه ف – ٣

  أما بعد فانك قد علمت – ٥

  من جمع المال والذي – ٧

ــنا – ٩   وعیالهم وغزو ال

  كتبي هذا فخذ في جمع ا – ١١

  قد حموا منذ أشهر ثم – ١٣

ـــال – ١٥ ــــ   عندك من المـــ

افنك اعر  – ١٧ ــ   ما حستنا بمــ

  حرثة وقد فرغوا من ال – ١٩

  لبیع ما ازدوا منها – ٢١

  عندك من المال فا – ٢٣

  المال قد امرت – ٢٥

  هللا فال تكونن اخر ا – ٢٧

  وال الومنك في – ٢٩

  من اتبع الهدي على – ٣١

  من قرة بن شریك إلى بسیل صاحب – ٢

  ال اله اال هو – ٤

  الذي كتبت الیك به    – ٦

  قد حضر من عطا الجند – ٨

ـــ – ١٠ ـــــــــاكس فاذا جـ   ـ

  لمال فإن اهل االرض – ١٢

  عجل إلى بما اجتمع   – ١٤

  باالول فاالول وال – ١٦

  قبلك فان اهل االرض – ١٨

  وعملوا ما علیهم وصلحت افراطهم – ٢٠

  فعجل عجل بما اجتمع – ٢٢

  نه لو قد قدم إلى – ٢٤

  للجند بعطائهم ان شا – ٢٦

  لعمال بعثا بما قبله   – ٢٨

  مذلك والسل – ٣٠

  .٢وكتب یزید في یوم الجمعة – ٣٢

لضریبة كانت تختلف باختالف هذه او ، جمع الضریبة االستثنائیة علىراف اإلش: ان مهام صاحب الكورة أیضً وم

قـــوص  مـــنب طلَـــانـــت األخشـــاب تُ ، فكتقـــدیم الخشـــب الـــالزم لصـــناعة الســـفن، فهنـــاك كـــور كـــان یطلـــب منهـــا الكـــور

 سـنة ى، یرجـع تاریخهـا إلـ" خطـاب یشـیر إلـى إرسـال خشـب وقضـاء دیـون "بردیـة موضـوعها فقد ورد فـي  ،٣واألقصر

  :ما یلي ،)م٩٤٥ /هـ٣٣٤(

  وصل بقیة الخشب الذى باألقصر وهو - ٩    

  بن تنوس سلمها فیه يمعدیة عیس علىستة وعشرین قطعة وقد حملتها  - ١٠   

  . ٤قطع بل یحمل منها زوج فى الجزیرةتة باألقصر س يوبق -  ١١   

                                                
 C. H. Becker, Papyri Schott– Reinhardt I (Berlin: University of Heidelberg, 1906) 68, 69 ؛دنعم ماجعبدالم ١

، مجلة مركز الدراسات "ائق البردي العربيمن خالل وث) السابع المیالدي/ األول الهجري(في البحریة اإلسالمیة في القرن دور المصریین "

  .٢٦٦ :)م١٩٩٣( ٩العدد، البردیة والنقوش، جامعة عین شمس
 .١٣ –١١، ٣، جـجروهمان، أوراق البردي العربیة). ٣٣٨(سجل رقم ، محفوظة بدار الكتب المصریةبردیة  ٢
 .٦٣، ؛ صفاء حافظ، اإلدارة المحلیة١٩٤، ٢المقریزي، الخطط، جـ ٣
 .٥٩، ٥٨، ٥، جـ، أوراق البردي العربیةجروهمان ٤



  )م٨٦٨ – ٦٤١/ هـ ٢٥٤ – ٢١( العربیة يوء أوراق البردض يف في مصر في عصر الوالة) الباجركوس(صاحب الكورة 

 

٣٨١ 

 

ا مَّـومِ  ،١یر والسالسـلألدوات المعدنیـة المطلوبـة لألسـطول والمسـاماك كور یطلب منها القیـام بتصـنیع ات هنوكان

  .)م٧١٠ –٧٠٩ /هـ٩١ - ٩٠( ى سنةیرجع تاریخها إلبردیة : یؤكد ذلك

  :نص البردیة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم – ١  

  أهل بندة بدیدة من كورة القیس فا شریك إلى من قرة بن – ٢  

  دید مزینوت كورتكم خمسین رطل حز قبضوا من ما – ٣  

  من حدید اإلمارة ، فاصنعوا منها ثلثة وثلثین رطل  – ٤  

  ، ثم ادفعوا ما صنعتم إلى عبد اوثلث رطل مسامیر – ٥  

  بن أبي حكیم لصنعة العین والقوادیس سنة علىأل – ٦  

  فإن أعطیتم األجر . جیش سنة إحدي وتسعین ین لتسع – ٦  

  وكتب . فأعطوا دینر وثلث دینر  – ٧  

    .٢ینمرثد في شوال من سنة تسع – ٩  

كالبنـــائین نجازهـــا فـــي مرافـــق الدولـــة ال الالزمـــین لألعمـــال المطلـــوب إمَّـــب منهـــا تقـــدیم العُ وهنـــاك كـــور كـــان یطلـــ

ــي القصـــور والوالنجـــارین وعمـــال النقـــل ــال جســـور وغیرهـــا مـــن األعصـــالح المســـاجد وصـــناعة الســـفن وإ ، للعمـــل فـ مـ

الكــور تمــوین المالحــین الــذین  علــى، وكــان یفــرض أجــور هــؤالء العمــال علــى ایتفــق مقــدمً  يالــوالوكــان  ،٣المختلفــة

ا مـا یطلـب مـن صـاحب كـورة قرة بن شریك كـان كثیـرً  يالوالأوراق البردي أن  تشیرو  ،٤عداد األسطولي إیشتغلون ف

ا وممَّـ، ٥طولإعـداد األسـ سـاهمة فـيي دور الصـناعة للما ومالحـین للعمـل فـ وصـناعً أن یرسل إلیه عماالً  قوهكوم أش

  .)م٧١٠ –٧٠٩ /هـ٩١ - ٩٠( سنة ىیرجع تاریخها إل ،"سطول وصناعة السفناأل" بردیة موضوعها: یؤكد ذلك

  :)٣لوحة (الوجه  على نص البردیة

ــ   – ١     ـــم اهللا بســــ ـــ ــــ   مالرحمن الرحیــ

  وهینة أشقأهل مد بن شریك إلىمن قرة    – ٢    

  ین والقوادیس وافأعطوا لصنعة الع   – ٣    

  بن أبي حكیم علىلسفن في جزیرة باب الیون قبل عبد األ   – ٤    

  سنة تسعین لجیش سنة إحدي وتسعین نبطیین نو   – ٥    

                                                
 .٢٦٦، "ربيالبحریة اإلسالمیة من خالل وثائق البردي الع"، ؛ عبدالمنعم ماجد٦٣، "یكوالیة قرة بن شر "إبراهیم العدوي،  ١
                 Becker, Papyri Schott– Reinhardt I, 88.بردیة محفوظة في مجموعة شوت راینهارت في جامعة هایدلبرج بألمانیا ٢

3 Yusuf Ragib,"Lettres Nouvelles De Qurra B. Sarik" Journal Of Near Eastern Studies, editor by: Robert 
D. Biggs, The University of Chicago Press, Illinois, vol. 40, (1981): 173; 

.٧٥، )م٢٠١٢هنداوي للتعلیم والثقافة، مؤسسة: القاهرة(م ١٩٢٢أقباط ومسلمون منذ الفتح العربى إلى عام ؛ جاك تایجر -    
4 Nabia Abbott, the Kurrah Papyri, 22;  

، مجلــة مركــز الدراســات البردیــة "م٩ –٧/ هـــ٣ –١" ردي العربــي خــالل القــرنالبــفــي ضــوء وثــائق  ســكندریةاإل"محمــد أحمــد عبــداللطیف،  - 

 .٢٤٦ :)م٢٠١١( ٢٨ عددوالنقوش، جامعة عین شمس، ال
5 Adolf Grohmann, From the World of Arabic Papyri (Cairo: Al–Maaref Press, 1952), 122; 

 .٢٥٦، "ورق البردي في مصر اإلسالمیة"؛ غادة مسعود، ٢٦٧، "ي العربيالبحریة اإلسالمیة من خالل وثائق البرد"عبدالمنعم ماجد، - 



  )م٨٦٨ – ٦٤١/ هـ ٢٥٤ – ٢١( العربیة يوء أوراق البردض يف في مصر في عصر الوالة) الباجركوس(صاحب الكورة 

 

٣٨٢ 

 

  فإن أعطیتم . ة أشهر بجین ونجارا وجلفاطا ومعیشتهم لثلث   – ٦    

  وفي أجر كل رجلجر كل نوبج دینرین ، األجر فأعطوا في أ   – ٧     

  ، وفي أجر نبطي نجار دینر وثلث فيجلفاط دینر ونصف   – ٨    

                                                                                                                                               .١سنة تسعینم وكتب مرثد في ذي الحجة تما. كل شهر   – ٩    

إدارتـه إعـداد سـجل بتعـداد  على، فكان حصاءأن یكون لدیه نظام دقیق لإلا أیضً صاحب الكورة من مهام  وكان

وترســل  ،تین تحــتفظ اإلدارة المحلیــة بنســخة، وكانــت هــذه الســجالت تكتــب مــن نســخراضالــذكور ومــا یمتلكــون مــن أ

، وعنـد قیـام اإلدارة المركزیـة عـي الضـرائبتستعمل عنـد إحصـاء داف هذه السجالت كانتو ، ٢األخري لإلدارة المركزیة

، ولكي تضمن اإلدارة استمرار صحة هذا التعداد واإلحصاء أصدرت أوامرها فترات دوریة علىوالتعداد بعملیة الروك 

، ل اإلقامة األصلي لهؤالء األشخاصذن یصدر من محأخري إال بإ االنتقال من كورة إلىبعدم السماح لألشخاص ب

، واسم احب الكورة التي منح منها الجواز، یوضح فیه اسم صللشخص الذي یرید الخروج من بلده ریكون بجواز مرو 

وقـد  ،٣، والمدة المسموح له البقاء خاللها خـارج كورتـهوالمكان المسموح له بالذهاب لیه ،زالشخص الممنوح له الجوا

رخصة بالسماح لشخص بترك  دیة موضوعهابر : ومما یؤكد ذلك، جوازات السفرالعدید من  أشارت أوراق البردي إلى

  .)م٧٣١/ هـ١١٢(سنة  إلى ا، یرجع تاریخها فیهاأخري لإلقامة وقتا معینً  لىقریته والذهاب إ

  :نص البردیة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم  – ١    

  اهللا بن عبید اهللا عامل  هذا كتاب من عبد – ٢    

  اشمون  علىا علىاهللا بن الحباب  االمیر عبید – ٣    

  لقسطنطین ببسطاس شاب أثط بخده أثر وبعنقه خالین  – ٤    

  أشمون اني  علىسبط من اهل بسقنون باهه من أ – ٥    

  اذنت له أن یعمل باسفل اشمون لوفاء جزیته  – ٦    

  والتماس معیشته واجلته شهرین من مستهل ذي الحجة  – ٧    

  ائة فمن لقیه انسالخ المحرم سنة ست عشرة وم الى – ٨    

  من عمال األمیر او غیرهم فال یعترض له في ذلك  – ٩    

  من اتبع الهدي علىمن األجل إال بخیر والسلم  – ١٠   

  وكتب طلیق في مستهل ذي الحجة تمام سنة  – ١١   

   .٤اثنتي عشرة ومائة – ١٢   

                                                
 PSR. 1( .Grohmann, From the(ة هایـدلبرج بألمانیـا، سـجل رقـم بردیـة محفوظـة فـي مجموعـة بردیـات شـوت راینهـارت فـي جامعـ ١

World of Arabic Papyri, 122  ٢١٠، ٢٠٩بن شریك،  جاسر أبو صفیة، بردیات قرة؛.  
 ؛١١٥حافظ، المواني والثغور المصریة، صفاء  ٢

 - Mathieu Tillier, The Qadis, Justic according to Papyrological Sources “Seventh – Tenth Centuries 
CE”, (Brill, Leiden, Boston), 52. 
3 Abbott, the Kurrah Papyri, 24; 

                                                            .٦٥دارة المحلیة، صفاء حافظ، اإل - 
 .١١٩، ١١٨، ٣البردي العربیة، جـأوراق  جروهمان،). ١٣٠(سجل رقم بردیة محفوظة في دار الكتب المصریة بالقاهرة،  ٤
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٣٨٣ 

 

األسـطول  ظهـر علـىهلـون للخدمـة ، كان یسجل فیه األفراد المؤ إحصاء آخر علىا أشرف صاحب الكورة أیضً و 

مــع ممثــل  زیــة التــي تقــوم بعــد االطــالع علیــهالســلطة المرك ، ویرســل هــذا اإلحصــاء إلــىكمالحــین فــي نطــاق الكــورة

، ثم تقوم هحد على، ومن كل قریة وب من الرجال من الكورة جملةصاحب الكورة المقیم بالحاضرة بتقدیر العدد المطل

بردیـة موضــوعها : وممـا یؤكـد ذلـك  ،١تنفیـذها علـىلصـاحب الكـورة للعمـل  وامـر المكتوبـةرسـال األاإلدارة المركزیـة بإ

   .)م٧٠٩/ هـ٩٠(سنة  ، یرجع تاریخها إلى)"السجل(لجند في الكتب المحلیة تسجیل فریق من ا"

  : نص البردیة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم – ١

ــیل صاحب أشقوه – ٣   بســـ

ــــو – ٥   ال إله إال هـــــ

  من قریتهم هذكروا لي كتب – ٧

  بعین سنة ولم نجد – ٩

  صدق ذلك من كذبه – ١١

  فال تقدمن قریة من كورتك – ١٣

  عما في قریتهم من تلك ا – ١٥

  ما في كل قریة منها فارفع – ١٧

  من ذلك في كل قریة – ١٩

  مني وكتب ولید – ٢١

  من قرة بن شریك إلى – ٢

  فإني أحمد اهللا الذي – ٤

  إن ناسا من الجند  أما بعد ف – ٦

  هم منذ أرعلیكانت تجري  – ٨

  شئ من الكتب فال أدري ما – ١٠

  فإذا جاك كتبي هذا – ١٢

  إال سألت أهلها – ١٤

  لكتبة ولمن هي فإذا علمت – ١٦

ـــدت – ١٨ ـــ ـــاب ما وجــ ــــــ ـــــ   إلى كتــ

ــــاله(وتكتبن لكل رجل كتابا ســ – ٢٠   )ـ

  .٢سنة تسعینشهر ربیع األول من  – ٢٢

 يا ألوامر الوالتنفیذً ، األموي في العصرحصاء لكل من في كورته من الرهبان ا بعمل إقام صاحب الكورة أیضً و 

ا للـنقص فــي ، تعویًضــلـیهمالــذي أمـر بــذلك لفـرض الجزیــة ع، )م٧٢٠ –٧١٧/ هــ١٠١ –٩٩( عبـدالعزیز بـن مــروان

   .٣ا من دفع الجزیةكثیر من األقباط لألدیرة هربً  ، بسبب لجوءت الذي عانت منه اإلدارة في عهدهاالیرادا

التي لجأ الهروب ا عن مكافحة ظاهرة  أیضً ، إذ أصبح مسئوالً الكورة في العصر األمويوتزایدت أعباء صاحب 

ة بـدأت مقاومـو  ،٤ة األمویـةكنوع من المقاومة السلبیة للمطالب المالیة المتزایدة التي تطالبهم بها اإلدار  يإلیها األهال

رة جمــع الغربــاء فأصــبح مــن مهــام صــاحب الكــو  عبــداهللا بــن عبــدالملك يهــروب بصــورة جدیــة فــي عهــد الــوالظــاهرة ال

، وظهـرت ٥منهـا األمـاكن التـي هربـوا الكورة حتي یعودوا إلى ووشم أیدیهم وجباههم وٕاخراجهم من، الموجودین بكورته

 –٨٦(المالیة المختلفة في خالفة الولید بن عبدالملك  أول بوادر احتجاج المزارعین المصریین ضد الخراج واألعباء

 علىانخفاض ماء النیل، وزاد الخراج ، إذ حدث في أیامه الغالء بسبب عبدالملك، وفي والیة أخیه عبداهللا بن )هـ٩٦

                                                
  .٦٦دارة المحلیة، صفاء حافظ، اإل ١
 . ٢٠ -١٨، ٣، أوراق البردي العربیة، جـهمانجرو  ٢
 .١٤، )م١٨٨٩مطبع بریل، : لیدن(والممالك ، المسالك )م ٨٩٣/ هـ٢٨٠ت(ة اهللا بن أحمد ابن خرداذبعبید  ٣
 جمال الدین الشـیال، تـاریخ مصـر اإلسـالمیة مـن الفـتح ؛٢٢٧صر في فجر اإلسالم، ؛ سیدة كاشف، م ٧٤، ٧٣الكندي، الوالة والقضاة،  ٤

 .٥٩، )م١٩٩٦دار المعارف، : القاهرة( ١نهایة العصر الفاطمي، جـ إلى العربي
فاء ؛ ص٢٨، )م١٩٤١لفیة، المطبعة الس: القاهرة(محمد بهجة األثري : دب الكتاب، تحقیقأ ،)م٩٤٦/ هـ٣٣٥ت(محمد بن یحي الصولي  ٥

  . ٦٧دارة المحلیة، حافظ، اإل
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، أخـري حتـي یفلتـوا مـن دفـع الضـرائب بالهروب مـن منطقـة إلـى المقاومة السلبیة وذلك فلجأ البعض إلى، المصریین

  . ١الحكومة تشددت في قمع هذه الحركة، لكن الحكومة ضبط عملیة جبایة األموال علىوحتي یتعذر 

فكانـت أسـرات بأكملهـا ، قـره بـن شـریك يعهـد الـوالا فـي واتخـذت مقاومـة ظـاهرة الهـرب صـورة أكثـر جدیـة وتشـددً 

عمــل  مــر الــذي اضــطره إلــى، األا مــن دفــع الضــرائب، فــرارً مكــان، وال تســتقر فــي مكــان معــین كــان إلــىتهــرب مــن م

بهدف الحد من هذه الهجرات التي ، اء الرجال والجزیة الواجبة علیهمواألقالیم المختلفة وٕاحص القرىسجالت بأسماء 

، وذلـك ل كورة تكون مهمتها مكافحة الهرببإنشاء هیئة في ك يفبدأ هذا الوال، ٢نشأ عنها خراب األراضي الزراعیةی

أب كما د، طنهم بعد معاقبتهمامو  م إلى، وتعقب الهاربین وردهحان آلخر بدون تصریمن ینتقل من مك علىبالقبض 

تقدیم  القرىالمدن و  على، ویطلب من عماله للتفتیش عن الهاربین مختلف الجهات إرسال مندوبین من قبله إلى على

وتوضــح أوراق ، ٣ة رشــوةحتــي ال یقبــل فــرد مــنهم أیــ ،مراقبــة أوائــك المنــدوبین علــىحــثهم ، ویعدة ممكنــة لهــمكــل مســا

م بتسـلیم مـن أن یقـو فیطلـب منـه ، وتشـدده فیهـاأوامره لصـاحب الكـورة  يقوه تواللصاحب كورة أشالبردي التي أرسلها 

كــورتهم األصـلیة، ویهـدده بعــدم فعـل ذلـك مــرة  ة بهـم إلـىالرسـل الــذین أرسـلوا لتسـلمهم والعــود عنـده مـن الهــاربین إلـى

دیـة موضـوعها فقـد ورد فـي بر  ،٤ا فـي أرضـهماب الكـور مـن قبـل بعـدم إیـواء هارًبـحصـكتـب أل، ویـذكره بأنـه قـد ىأخـر 

  : ، ما یلي)م٧١٠ /هـ٩١(سنة  ، یرجع تاریخه إلى"يطراز خاص بالجوال"

  : نص البردیة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم – ١

  إلى بسیل صاحب أشقوه فإني ا – ٣

  هو – ٥

ــر – ٧ ــ ـــتب إلى یذكـ   كــ

ــد تقــ – ٩   ــدمت إلىــوقـ

  أال یؤو جالیـا فإذا – ١١

  فإدع إلیه ما كان – ١٣

  وال أعرفن ما رددت – ١٥

  یشتكیك والسلم – ١٧

  یزید في جمادي األخرة – ١٩

  من قرة بن شریك – ٢

  حمد اهللا الذي ال اله اال – ٤

  أما بعد فإن هشام بن عمر – ٦

ــــة له بــأرضك   – ٨ ـــ ـــ ــ ــ   جالیــ

  ت إلیهـــمبتالعمال وك – ١٠

ــــذا – ١٢ ــ ــ ـــاك كتبي هــ   جــ

  له بأرضك من جالیته – ١٤

  رسله أو كتب إلى – ١٦

  من اتبع الهدي وكتب على – ١٨

  .٥سنة إحدي وتسعین – ٢٠

                                                
نســانیة ، مجلــة دراســات للعلــوم اإل"فــي البردیــات األمویــة مشــكلة الجــوالى"و صــفیة، یــل أبــ؛ جاســر بــن خل٢٣١، ١، الخطــط، جـــيالمقریــز  ١

  .٦٧ :)م١٩٩٧( ١، العدد ٢٤ عدد، الجامعة األردنیة، ال"واالجتماعیة
2 Kremer, The Orient under The Caliphs, 203; 

ار مصر اإلسالمیة من الفتح العربي حتي نهایة العصر ؛ أحمد عبدالرازق، تاریخ وآث٥٦، "والیة قرة بن شریك"إبراهیم العدوي،  - 

  .٥٤، )م١٩٩٩كر العربي، دار الف: القاهرة(الفاطمي 
  .٨٠؛ سیدة كاشف، مصر اإلسالمیة وأهل الذمة، ٩٦إبراهیم العدوي، مصر اإلسالمیة،  ٣
 . ٦٧، "یات األمویةفي البرد يمشكلة الجوال"صفیة، بن خلیل أبو ؛ جاسر ٦٨دارة المحلیة، افظ، اإلصفاء ح ٤
 . ٢٤ –٢٢، ٣وراق البردي العربیة، جـجروهمان، أ). ٣٣٠(سجل رقم بردیة محفوظة في دار الكتب المصریة بالقاهرة،  ٥
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٣٨٥ 

 

فیرسـل  ،كورتـه لمراقبـة حركـة الهـرب ون مع المندوبین الذین أرسلهم إلـىوكان یطلب من صاحب الكورة أن یتعا

ــ، وقــد ة أســماءهم والجهــة التــي أتــوا منهــاوكتابــ ،الثقــة للعمــل معهــم فــي إحصــاء الهــاربین يو  مــن ذمعهــم رجــاًال  ل حمَّ

، ء بالهاربین وأمالكهم وممتلكاتهمحصا، فنراه یطلب منه كذلك إرسال إمسئولیةالبن شریك صاحب الكورة  ةقر  يالوال

ذا لم یسرع في القیام ، ویهدده بالعقاب إلذلك إلیه مع المندوب الذي أرسلهرسال هذا السجل مع الهاربین وعائالتهم وإ 

  . ١بهذا العمل

/ هــ٩٨ –٩٦(، بل وزادت في عهد أسامة بـن زیـد في مكافحة ظاهرة الهرباستمرت مسئولیات صاحب الكورة و 

سـتعمال تصـاریح السـفر بصـورة م ا، الذي تشدد هو األخـر فـي هـذا األمـر حتـي إنـه عمَّـالخراج يوال) م٧١٨ –٧١٥

 علىد ، وشدَّ اكورة وال یحمل تصریحً  ا من كورة إلىعابرً  ىر أي شخص یُ  علىأصحاب الكور بالقبض مر ، وأواسعة

ا وممَّ  ،٢ا تنهب المركب وتحرقا ال یحمل تصریحً أصحاب كور الموانئ والثغور لمراقبة المراكب فمن وجد بها شخصً 

، "والعمل فـي مدینـة الفسـطاط لإلقامة  من أهل الذمةاب لشتأشیرة إقامة وعمل "عبارة عن تصریح : ذلك ا یؤكدوممَّ 

   .)م٧٥٠/ هـ١٣٣(ى سنة یرجع تاریخه إل

  :نص البردیة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم  – ١  

  ...كتب من حاذق مولي أبي موسي وشبیب بن ...  - ٢  

  كورة أسفل األرض وقرأ اسمط  علىعبدالملك بن یزید ...  - ٣  

  من كورة ر هرمیس أنتیونو بن جیالن من أهل دی...  - ٤  

  ...أذنا له بالعمل بالفسطاط في ...  - ٥  

  سلخ شهر ربیع اآلخر سنة ثلث وثلثین ومائة  أذناه إلى – ٦  

  ذلك  ألمیر أصلحه اهللا فال یعرض له إلىفمن لقیه من عمال ا – ٧  

  ....ألجل إال بخیر وكتب ابراهیم ....  - ٨  

  . ٣األول سنة  ثلث وثلثین ومائة – ٩  

، فقـد نظـام الجبایـة علـىحتـي طـرأ تغییـر  صاحب الكورة یقوم بتلك األعباء المالیـة فـي العصـر العباسـيواستمر 

 وهــي تســلم األرض إلــى، )اإلیجــار(ا عــرف بنظــام القبالــة ا جدیــدً قــام العباســیون بتغییــر نظــام الجبایــة وأوجــدوا نظاًمــ

 ،یـة التـي تقـع فیهـا األرض المتقبلــةناحال علـىة ، وجمـع الضـرائب المفروضـشـخص آخـر بعقـد إیجـار بقصـد زراعتهـا

، یضــمن جمــع المبلــغ المطلــوب منــه وٕارســاله للخالفــة ىحتــ، طبیــق نفــس النظــام فــي جبایــة الخــراجبت يكمــا قــام الــوال

    . ٤وبذلك كان الدور الذي یقوم به صاحب الكورة في النواحي المالیة قد توقف

                                                
  .٩٦سالمیة، ؛ إبراهیم العدوي، مصر اإل٦٩، ٦٨صفاء حافظ، اإلدارة المحلیة،  ١
  ؛٦٩في البردیات األمویة،  يصفیة، مشكلة الجوالجاسر أبو  ٢

- Kremer, The Orient under the Caliphs, 203.                          
المسـلمون "سـعید مغـاوري محمـد، ). PS. 105288 Oriental Ms. No, 15(فوظـة فـي المتحـف البریطـاني بلنـدن، سـجل رقـم بردیة مح ٣

  .٥٨، )م٢٠١٢دار العالم العربي، : لقاهرةا" (وثائق البردیات العربیةواآلخر في 
 . ٧٠دارة المحلیة، حافظ، اإل صفاء ٤
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رزق األمیـر لـ ا للمـواد الغذائیـة المطلوبـةثمًنـكـورة ال ب مـنطلـو غ المالمبلـإرسـال : اومن مهام صاحب الكـورة أیًضـ

طلــب مــواد غذائیــة للــوالي  موضــوعهابردیــة  فقــد ورد فــي ،١كــورةال علــى، وهــي جــزء مــن الجزیــة المفروضــة وحاشــیته

  :ما یلي ،)م٧١٠/ هـ٩١(یرجع تاریخها إلي سنة ، وحاشیته

  : نص البردیة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم - ١

  ب أشقوة فإنيبسیل صاح - ٣

  أما بعد ، فانظر الذي ال بقي - ٥

  عبد اهللا بن عبدالملك – ٧

  وعماله ، فنفذه وا – ٩

  مع رسولي حین یأتیك و – ١١

  ترسلن إال بمال طیب – ١٣

  من علىوالسلم . احدا  – ١٥

  في شهر ربیع األول من – ١٧

  من قرة بن شریك إلى - ٢

  وأحمد اهللا الذي ال إله إال ه - ٤

  أهل أرضك مما كان ىعل – ٦

  قسم علیهم من رزقه ورزق حاشیته – ٨

  ستخرجه ثم عجل إلى به – ١٠

  رسول من عندك ، وال – ١٢

  وال توخرن منه دینرا و – ١٤

  وكتب یزید. اتبع الهدي  – ١٦

  .٢سنة تسعین – ١٨

   

                   
 

ا بردیة موضوعه: ومما یؤكد ذلك ،٣المدنیة القضایا ن أهل الكورة فيالفصل بی: اومن مهام صاحب الكورة أیضً 

  . )م ٧١٠ –٧٠٩ /هـ ٩١(سنة  إلى ا، یرجع تاریخه"تعلیمات خاصة بدعوي رد دین"

  :)٤لوحة ( نص البردیة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم – ١

  فاني احمد اهللا الذي – ٣

  اما بعد فان بقطر بن جمول – ٥

  نبطي من علىعشر دینرا  – ٧

  علىلبه فیزعم انه غ – ٩

  كتبي هذا فان اقام ا – ١١

  فاستخرج له حقه وال – ١٣

  ان له شان غیر ذلك – ١٥

  من اتبع علىوالسلم  – ١٧

  لبنن ونسخ الصلت – ١٩

  من قرة بن شریك إلى بسیل صاحب أشقوه – ٢

  ال اله اال هو – ٤

  اخبرني ان له احد   – ٦

ــــــــك – ٨ ــ   اهل كورتـ

ـــاكحقه فاذا  – ١٠ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   جـ

  ما أخبرني   علىلبینة  – ١٢

  یظلمن عبدك اال – ١٤

  لي بهإفاكتب  – ١٦

  الهدي وكتب مسلم بن – ١٨

  .١في صفر سنة احدي وتسعین – ٢٠

                                                
 .١١٢صفیة، بردیات قرة بن شریك، جاسر أبو  ١
  .١٥٨، ١٥٧صفیة، بردیات قرة بن شریك، جاسر أبو ). ٢٨/ ٢٧(قبوسراي في إسطنبول، سجل رقم ردیة محفوظة في متحف طوب ب ٢
دراسـة تاریخیـة وثائقیـة مـن القـرن األول (ن والبیـوع عقود المنفعة الـدیو " ؛ غیداء عادل خزنة كاتبي،٥٥، ١١لقشندي، صبح األعشي، جـالق ٣

 .٦٢ :)م٢٠١٨( ١، العدد١٢، المجلة األردنیة للتاریخ واآلثار، المجلد)"الهجريالهجري حتي القرن العاشر 
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 يإلى حرص الوال أوراق البردي العربیةوتشیر ، ٢القانون علىمعاقبة الخارجین : اومن مهام صاحب الكورة أیضً 

كـورة أن الفیطلـب مـن صـاحب صاحب الكـورة،  علىبتلك المسئولیة  ویلقي، ة المحلیة العدلإلدار اتباع عمال ا على

، فإن لم یستطع إرساله فلیرسل له ابنه أو ه للتحقیق معه في مخالفة ارتكبهاأحد عمال اإلدارة ویرسله إلی علىیقبض 

ه ال یقبـــل أن یقتــرف العمــال المخالفـــات ، ألنــبع لهــا حتــي یســـتطیع إجــراء التحقیــقزوجتــه أو حتــي رئــیس القریـــة التــا

   :ما یلي) م٧٠٩/ هـ٩٠(سنة  یرجع تاریخها إلىبردیة  :ومما یؤكد ذلك ،٣وزاتاوالتج

  :)٥لوحة (  نص البردیة

  ا    اهللا مخزیه  ؟ – ١

  بهلي إا فأرسل  – ٣

  بأبیه أو ابنهلي إفأرسل  – ٥

  بأمرأته ، وٕان لم یك له – ٧

  قریته ، فإنه ال رخصة – ٩

  األرض انتهك أو عمل – ١١

  الكور ىوقد أرسلت إل – ١٣

  أبیه وقریته وصفته – ١٥

  الهدي وكتب عبداهللا في – ١٧

ــــاك كتبي هذ   – ٢ ـــــ   فإذا جـ

  في الخشب ، فإن لم تجده                - ٤

  فإن لم یك له ابن فأرسل إلي - ٦

ــــل  – ٨   بصحبلي إَحمیل فأرســ

ـــل               عندي ألحــــــ – ١٠ ـــد من أهــــــــ ــــ

ــــــــاصي – ١٢ ــــ ــــــ ــــــــ ـــ   شیًا من المعــ

ــــم                     – ١٤ ــــ ـــــ ــ ـــاب اسمه واســـ ــــــ ـــ بكتــــ

ــــلم  – ١٦ ــــــ ـــع علىوالسـ ــ ــــــ      من اتبــــ

   . ٤شهر ربیع األول من سنة تسعین – ١٨

ن الهاربین ، وتتبع المجرمیحفظ األمن والنظام في نطاق كورته علىالعمل : اكان من مهام صاحب الكورة أیضً و 

رسال هؤالء ، ثم یقوم صاحب الكورة بإة والجلد، وكان العقاب یتمثل في دفع الغرامات المالیوالقبض علیهم وعقابهم

أصبح من مهام صاحب ، وأصبح بین أصحاب الكور مسلمین موعندما انتشر اإلسال. ٥لوالیةالمجرمین لحاضرة ا

عبدالملك بن مروان بن : "مصر يفیقول والذلك الكندي،  ویشیر إلى ،٦لقاء الخطبةة الناس في الصالة وإ الكورة إمام

، وٕانما كانت والة الكور باتخاذ الناس المنابر في الكور، ولم تكن قبله ، أمر) م٧٥٠/ هـ١٣٢(موسي بن نصیر 

     . ٧"جانب القبلة ىالعصي إل علىبون طخی

                                                                                                                                          
 .٣٤ –٣٢، ٣، أوراق البردي العربیة، جـجروهمان). ٣٣٧(اهرة، سجل رقم المصریة بالقبردیة محفوظة في دار الكتب  ١
مكتبــة النهضــة المصــریة، : القـاهرة(ســالمیة ؛ حســن إبــراهیم حسـن، علــي إبــراهیم حسـن، الــنظم اإل٥٥، ١١قشـندي، صــبح األعشــي، جــالقل ٢

  .٧٢، تاریخ األمة القبطیة ،یعقوب نخلة؛ ١٥٥، )م١٩٣٩
3
 D. Litt, F. B. A. Margoliouth, Catalogue of Arabic Papyri in The John Rylands Library Manchester 

(The Manchester University Press, Oxford), 9.; 

                                          .٧٤المحلیة، دارة صفاء حافظ، اإل -

  
  .١٩٩،٢٠٠بردیات قرة بن شریك،  جاسر أبوصفیة،). Inv. PSR 11(رقم بردیة محفوظة في بردیات جامعة هایدلبرج بألمانیا، سجل  ٤
معهـد الدراسـات : القـاهرة( "ارنـةدراسـة مق"ة نظم الحكم واإلدارة في الدولـة اإلسـالمی ؛ عمر الشریف،٥٥، ١١صبح األعشي، جـ ندي،القلقش ٥

 .٢٨٤ ،"ورق البردي في مصر اإلسالمیة"غادة مسعود،  ؛٦٤، )م ١٩٩١میة، اإلسال
6 Kremer, The Orient under The Caliphs, 191.; 

            .١٥٥ براهیم حسن، النظم اإلسالمیة،حسن إبراهیم حسن، علي إ  -
  .٩٤، ٩٣دي، الوالة والقضاة، الكن ٧
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ــمحاربــة جشــع التُ : اومـن مهــام صــاحب الكــورة أیًضــ ثــم بیعهــا ا لغــالء ســعرها نتظــارً اومنــع احتكــار األطعمــة ، ارجَّ

توجیهــات محــددة بــالنهي عــن تخــزین األطعمــة لــدي التجـــار "موضــوعها بردیــة  :وممــا یؤكــد ذلــك، ١بعــد للنــاس فیمــا

  .)م٧١١ –٧١٠/ هـ٩١(سنة  ع تاریخها إلىرجی ،"ظار غالء سعرهاانت

    :نص البردیة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم – ١

  بسیل صاحب أشقوة فإني أ – ٣

  أما بعد فــان أهل أرضك – ٥

  ما اشتروا بایدیهم ، فال یبیعون - ٧

  وانتظار غالء السعر – ٩

  برجل حبس طعامه – ١١

  فانظر، فمن كان بأرضك – ١٣

  هاوناالطعمة ویجمع – ١٥

  ومر كل تاجر فلیحمل – ١٧

  ىمن الطعام إل – ١٩

  مع كل تاجر یقدم – ٢١

  حین یقبل، ثم مرهم فلیبیعوه – ٢٣

  مرت صاحب المكس – ٢٥

  من ذلك، فإن – ٢٧

  لیس یقدم أحد بطعام -  ٢٩

  النصف الباقي – ٣١

  فإن لم ینفق في األرض – ٣٣

  وال توخرن ذلك – ٣٥

  كتبي هذا، وابعث – ٣٧

  العمال رتقد أم – ٣٩

  والسلم. ذلك، وال ألومنك فیه  – ٤١

  عبداهللا بن نعمن في – ٤٣

  من قرة بن شریك إلى – ٢

  حمد اهللا الذي ال إله إال هو – ٤

  قد باعوا طعامهم إلى التجار لیحبسوا – ٦

  منه شیئا تربصا بالناس          – ٨

  وایم اهللا ال أنبأن – ١٠

  أن یبیعه، إال أنهبته –١٢

  ار الذین یشترون     تجمن ال -  ١٤

  فمرهم فلیبیعوا طعامهم –١٦

  نصف ما عنده –١٨

              يالفسطاط، واكتب إل – ٢٠

  من قبلك ما حمل            –٢٢

  بالفسطاط، فإني قد أ -  ٢٤

  أن یعلم ما یقدمون به – ٢٦

  الطعام نافق بالفسطاط    – ٢٨

  إال أنفقه، وأنظر   – ٣٠

  رض  األفلیبیعوه في أهل  – ٣٢

  فلیحمله إلى الفسطاط  – ٣٤

  ومر به حین یأتیك     – ٣٦

  ذلك من ینفذه، فإني   على – ٣٨

  كلهم بذلك، فاكفني    – ٤٠

  من اتبع الهدي، وكتب على – ٤٢

   . ٢شهر ربیع األول سنة إحدي وتسعین – ٤٤

  الخاتمـة

  :نتائج البحث

                                                
1 Becker, Papyri Schott– Reinhardt I, 62.; 

؛ غیداء ٢٥٢ ،"ورق البردي في مصر اإلسالمیة"مسعود،  غادة ؛٢٦٧المدن والقري المصریة في البردیات العربیة،  محمد عبداللطیف، - 

 .٤٧، "المنفعة الدیون والبیوععقود " كاتبي،
؛ ســعید ١٣٣ -١٣١بردیـات قـرة بــن شـریك،  صــفیة،جاسـر أبو  .)PSR 8– 9(جل رقـم ، سـفوظـة فــي جامعـة هایـدلبرج بألمانیــابردیـة مح ٢

 .١٨٨، " المسلمون واآلخر في البردیات العربیة" مغاوري،
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  :ث تم استخالص النتائج اآلتیةالبحفي هذا من خالل ما تقدم 

ــان  - ـــالكورة صـــاحب الكـــورة  علـــىكـ ــذي قـــ، )وسالبـــاجرك(رأس الجهـــاز اإلداري ب ــه فـــي ظـــروف شـــدیدة الـ ام بعمـل

فصاحب الكورة لم ، القرارات في كورهمستقالل اإلداري واتخاذ ، فلم یمنح أصحاب الكور أي فرصة لالالمركزیة

ر صاحب الكورة هو الذي كان یختا ي، ذلك أن الوالفي أدق أمور إدارتهیرجع إلیه  يلا لسیاسة الوایكن إال منفذً 

  .عمله ویرسله إلى

ي ، إذ كانـت همـزة الوصـل بـین الحكـام العـرب فـمـة ودقیقـةوظیفـة مه) وسالباجرك(ة كانت وظیفة صاحب الكور  -

 .رىالقة وأهل مصر من سكان المدن و دارة المحلیاإل دارة المركزیة وبین عمالاإل

هیئة رسائل  علىإرسال تعلیماته إلیه : بصاحب الكورة بوسائل متعددة منهاالدائم  يالدراسة اتصال الوالأثبتت و  -

والتأكـد مــن ، سـیر العمــل علــىمـن یقــوم بـالتفتیش  ، أو یرسـل إلیــهالبریــدصـاحب خطـارات یحملهــا إأو أوامـر أو 

كمــا كــان صــاحب ، لوالیــة للمســائلةحاضــرة ا لــىحضــور إأو یطلــب منــه ال، التعلیمــات المرســلة إلیــهدي تنفیــذ مــ

 .يورة وما یحدث فیها للوالالكورة یخضع لمراقبة صاحب البرید الذي یرسل بأخبار الك

المالیـة، أهمهـا األعبـاء ومتنوعـة وهـي أعبـاء كثیـرة ، بهـا صـاحب الكـورة قـامأبرزت الدراسة األعباء الثقیلـة التـي  -

ــةزیعهـــا، وتحفهـــو مســـئول عـــن جمـــع الضـــرائب، وعدالـــة تو  ـــد المطلـــوب مـــن كـــل قریـ ومتابعـــة جمـــع أقســـاط ، دی

 .نیة وتوصیلها في موعد عطاء الجندا عن جمع الضرائب العی، وهو مسئول أیضً الضرائب

تعداد الذكور عداد سجالت لإحصاء با عن نظام دقیق لإل أیضً وأوضحت الدراسة أن صاحب الكورة كان مسئوًال  -

وكتابــة سـجالت اإلحصــاء مـن نســختین  ،ین للخدمـة فــي األسـطولراد المــؤهل، وٕاحصــاء األفـوعنـاوینهم وأمالكهـم

 . لإلدارة المركزیة ىاألخر رسل ویُ یحتفظ بواحدة 

ر وٕاصـــدا، كورتــه ٕالــىا مراقبـــة حركــة الــدخول والخــروج مــن و أیًضــصــاحب الكــورة  مــن مهــام وبینــت الدراســة أن -

ظاهرة التهرب من  علىا حتي یقضي لغیر أهلهوعدم السماح بدخول الكورة ، ر لمن یرید الخروججوازات المرو 

ر محل إقامته غیِّ الفرد الذي یُ  على، إذ كان اط والتنسیق بین الكورنضبدقة في االالعكس هذا ی، و دفع الضرائب

مالحظـة بـذلك  یم حتي تكتـبمقر إقامته القد ى، ویرسل ما یثبت ذلك إلیدفع ضرائب في مقر إقامته الجدیدأن 

   .أمام اسمه في السجل

  

  

  

  

  

  

  اللوحات

 



  )م٨٦٨ – ٦٤١/ هـ ٢٥٤ – ٢١( العربیة يوء أوراق البردض يف في مصر في عصر الوالة) الباجركوس(صاحب الكورة 

 

٣٩٠ 

 

  
                                  

  الوجه على) ١(لوحة 

  بسیله عن تقصیره في أداء واجباته تحذیر موجه إلى"بردیة موضوعها 

 "وتعلیمات تقضي بحضوره إلى دار اإلمارة ومعه أوراقه

   محفوظة بدار الكتب المصریة

  )م٧١٠/ هـ٩١(نة س یرجع تاریخع إلى

  )٣٤١( رقم سجل

  .٢٥٥، ٣، جـجروهمان، أوراق البردي العربیة: عن نقال

 

 



  )م٨٦٨ – ٦٤١/ هـ ٢٥٤ – ٢١( العربیة يوء أوراق البردض يف في مصر في عصر الوالة) الباجركوس(صاحب الكورة 

 

٣٩١ 

 

  

   

  الوجه على )٢(لوحة 

  "طراز خاص بما بقي من الخراج"موضوعها  بردیة

  محفوظة بدار الكتب المصریة 

  )م٧١٠ –٧٠٩/ هـ٩١( سنة یرجع تاریخها إلى

  )٣٣٨( رقم سجل

  .٢٥٥، ٣جـ أوراق البردي العربیة، جروهمان،: عننقال 

 

  



  )م٨٦٨ – ٦٤١/ هـ ٢٥٤ – ٢١( العربیة يوء أوراق البردض يف في مصر في عصر الوالة) الباجركوس(صاحب الكورة 

 

٣٩٢ 

 

  

  

  الوجه على) ٣(لوحة 

  محفوظة في مجموعة بردیات شوت راینهات في جامعة هایدلبرج بألمانیا

  )م٧١٠ - ٧٠٩ /هـ٩١ -٩٠(سنة  ىیرجع تاریخها إل

  )PAF. 8(سجل رقم 

  .٣٦٨، بردیات قرة بن شریك ،جاسر أبو صفیة: نقال عن

  

  

  

  

  



  )م٨٦٨ – ٦٤١/ هـ ٢٥٤ – ٢١( العربیة يوء أوراق البردض يف في مصر في عصر الوالة) الباجركوس(صاحب الكورة 

 

٣٩٣ 

 

  
                                   

  الوجه على) ٤( لوحة رقم

  "نتعلیمات خاصة بدعوي رد دی"وضوعها بردیة م

  محفوظة في دار الكتب المصریة

  )م٧١٠ –٧٠٩/ هـ٩١( یرجع تاریخه إلى سنة 

  )٣٣٧(سجل رقم 

  .٢٤٧، ٣، جـجروهمان، أوراق البردي العربیة: نقال عن

  

  

  

  



  )م٨٦٨ – ٦٤١/ هـ ٢٥٤ – ٢١( العربیة يوء أوراق البردض يف في مصر في عصر الوالة) الباجركوس(صاحب الكورة 

 

٣٩٤ 

 

  

  

  الوجه على) ٥(لوحة رقم 

  لمانیا یة محفوظة في مجموعة بردیات جامعة هایدلبرج بأبرد

  )م٧٠٩/ هـ٩٠(تاریخها إلى سنة یرجع 

  ) Inv. PSR 11(سجل رقم 

  .٣٦٣، جاسر أبو صفیة، بردیات قرة بن شریك: نقال عن

  

  

  



  )م٨٦٨ – ٦٤١/ هـ ٢٥٤ – ٢١( العربیة يوء أوراق البردض يف في مصر في عصر الوالة) الباجركوس(صاحب الكورة 

 

٣٩٥ 

 

  صادر والمراجع العربیة واألجنبیةالمقائمة 

 :المصادر العربیة المطبوعة - أوالً 

 :الـرحمن عمیــرة عبـد: ، تحقیـق١، جــآثـار األول فـي ترتیـب الـدول ،)م١٣١٠/هــ٧١٠( ت ،اهللا الحسـن بـن عبـد - ١

  .م١٩٨٩دار الجیل، بیروت، 

 .م١٨٨٩، مطبع بریل، لیدن :المسالك والممالك ،)م٨٩٣/هـ٢٨٠(ت  ،بن خرداذبةعبید اهللا بن أحمد  - ٢

األمصـار فـي لواسـطة عقـد  اإلنتصـار ،)م١٤٠٦/هــ٨٠٩(ت  ،ابـن دقمـاقإبراهیم بن محمد بن أیـدمر العالئـي  - ٣

  .م١٨٩٣، مكتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشرال، بیروت :١ق، تاریخ مصر وجغرافیتها

علــي محمــد : واصــها، تحقیــقفضــائل مصــر وأخبارهــا وخ ،)م٩٩٧/هـــ٣٨٧(ت  ،بــن زوالقالحســن بــن إبــراهیم  - ٤

  .م١٩٩٩ ،القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب :عمر

، ١، جـــر والقــاهرةة فــي تــاریخ مصــالمحاضــر  حســن ،)م١٥٠٥/هـــ٩١١(ت  ،الســیوطي دالرحمنجــالل الــدین عبــ - ٥

 .م١٩٦٧القاهرة، دار احیاء الكتب العربیة،  :هیممحمد أبو الفضل إبرا: تحقیق

، القـاهرة: محمـد بهجـة األثـري: آدب الكتـاب، تحقیـق ،)م٩٤٦/هــ٣٣٥(ت  ،الصـوليأبـي بكـر محمـد بـن یحـي  - ٦

 .م١٩٤١المطبعة السلفیة، 

ل البــاهرة فــي محاســن مصــر والقــاهرة، فضــائال ،)م١٢٨٢/هـــ٨٦١(ت  ،بــن ظهیــرةجــالل الــدین أبــو الســعادات  - ٧

 .م١٩٦٩دار الكتب المصریة، ، القاهرة: المهندس، كامل مصطفي السقا: تحقیق

 .م١٩٩١مكتبة مدبولي، القاهرة،  :هافتوح مصر وأخبار  ،)م٨٧٠/هـ٢٥٧(ت  بن عبدالحكم، أبي محمد عبداهللا - ٨

محمـد حســین : راج وصـناعة الكتابـة، تحقیـقالخـ ،)م٩٤٨/هــ٣٣٧( ت ،بـن قدامـة أبـو الفـرج بـن جعفـر بـن زیـاد - ٩

 .م١٩٨١دار الرشید للنشر،  ،بغداد: الزبیدي

 :١١ألعشــي فــي صــناعة اإلنشــا، جـــصــبح ا ،)م١٤١٨/هـــ٨٢١(ت  ،القلقشــنديأبــي العبــاس أحمــد بــن علــي  -١٠

 .م١٩١٧القاهرة، المطبعة األمیریة، 

رفـن : اب القضـاة، تهـذیب وتصـحیحاب الـوالة وكتـكتـ ،)م٩٦١/هــ٣٥٠(ت  ،الكنـديمر بن محمد بن یوسف ع -١١

 . م١٩٠٨بیروت، مطبعة اآلبا الیسوعیین، : َكست

 :تحقیـق، األقبـاط المعـروف بـالقول اإلبریـزىتـاریخ  ،)م١٤٤٢/ـهـ٨٤٥(ت المقریزي، تقي الدین أحمد بن علي  -١٢

 .  م١٨٩٨لفضیلة، القاهرة، دار ا: عبدالمجید دیاب

المواعظ واالعتبـار بـذكر الخطـط واآلثـار المعـروف  ،)م١٤٤٢/هـ٨٤٥(زي، ت تقي الدین أحمد بن علي المقری -١٣

 .م١٩٩٨القاهرة، مكتبة مدبولي، : مدیحة الشرقاوي - محمد زینهم: ، تحقیق١جـ، "بالخطط المقریزیة"

، القـاهرة :میخائیـل مكسـي إسـكندر: ، تحقیق١ـج ،البطاركةتاریخ  ،)م١٦/هـ١٠ق(ت  ،بن المقفعأنبا ساویرس  -١٤

  .م٢٠٠٤، الكتب المصریةدار 

 ،رصـاب دار، بیــروت :معجــم البلــدان ،)م١٢٢٩/هــ٦٢٦( ت ،یــاقوت الحمــويعبــداهللا بـن  شـهاب الــدین بــن -١٥

  .م١٩٧٧

  

  



  )م٨٦٨ – ٦٤١/ هـ ٢٥٤ – ٢١( العربیة يوء أوراق البردض يف في مصر في عصر الوالة) الباجركوس(صاحب الكورة 

 

٣٩٦ 

 

   :المراجع العربیة - انیً ثا

 .م١٩٩٢ة، هیئة اآلثار المصریة، القاهر : إبراهیم أحمد العدوي، مصر اإلسالمیة درع العروبة ورباط اإلسالم - ١

القـاهرة، : العربـي حتـي نهایـة العصـر الفـاطمي خ وآثـار مصـر اإلسـالمیة مـن الفـتحتـاری أحمـد، أحمد عبـدالرازق - ٢

 .م١٩٩٩دار الفكر العربي، 

صـل للبحـوث مركـز الملـك فیالریـاض،  :ردیـات فـي كتابـة التـاریخ اإلسـالميأهمیة الب،صـفیةجاسر بـن خلیـل أبو  - ٣

 .م٢٠٠٢ اإلسالمیة، والدراسات

مركز الملك فیصل للبحوث الریاض،  ):دراسة وتحقیق(ریك العبسيبن شات قرة بردی، صفیةجاسر بن خلیل أبو  - ٤

 .م٢٠٠٤راسات اإلسالمیة، والد

، للتعلــیم والثقافــة مؤسســة هنـداويالقـاهرة،  :م١٩٢٢إلـى عــام  ين منــذ الفـتح العربــأقبــاط ومسـلمو  ،رجـاك تــایج - ٥

 . م٢٠١٢

القـاهرة، دار : ١، جــلعصـر الفـاطميهایـة ان ىإلـتاریخ مصر اإلسالمیة مـن الفـتح العربـي  الشیال، جمال الدین - ٦

 .م١٩٩٦المعارف، 

 .م١٩٨٩، الدار الفنیة للنشر والتوزیع القاهرة، :األلقاب اإلسالمیة في التاریخ والوثائق واآلثار ،حسن الباشا - ٧

 .م١٩٣٩النهضة المصریة، مكتبة القاهرة،  :ةالنظم اإلسالمی: ي إبراهیم حسن، علحسن إبراهیم حسن - ٨

 .م١٩٩٩القاهرة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، : بردیات العربیة في مصر اإلسالمیةال ،دمغاوري محم سعید - ٩

الكتـب  دار القـاهرة، :٢جــ ي ضوء البردیـات العربیـة،األلقاب وأسماء الحرف والوظائف ف، سعید مغاوري محمد -١٠

 .م٢٠٠٠ المصریة،

 علىالقاهرة، وزارة الثقافة، المجلس األ: ٢، جـ١ة، جـحوث ودراسات في البردیات العربیبمغاوري محمد،  سعید -١١

 . م٢٠٠٩، ٥٩لآلثار، مشروع المائة كتاب، العدد 

 .م٢٠١٢القاهرة، دار العالم العربي، : ائق البردیات العربیةالمسلمون واآلخر في وث ،سعید مغاوري محمد -١٢

  .م١٩٩٣للكتاب،  صریة العامةالقاهرة، الهیئة الم: مصر اإلسالمیة وأهل الذمة، سیدة إسماعیل كاشف -١٣

الهیئــة القـاهرة،  :لعربـي إلـي قیـام الدولـة الطولونیـةمصـر فـي فجـر اإلسـالم مـن الفـتح ا ،سـیدة إسـماعیل كاشـف -١٤

 . م١٩٩٤، المصریة العامة للكتاب

القـاهرة،  :إلسـالمي حتـي نهایـة العصـر الفـاطميالمواني والثغور المصریة مـن الفـتح ا صفاء حافظ عبدالفتاح، -١٥

 .م١٩٨٦ ،بيالفكر العر  دار

القـاهرة،  :)م ٨٦٨ –٦٤١ /هــ٢٤٥ –٢١(ة المحلیة في مصر في عصر الـوالة دار اإل، صفاء حافظ عبدالفتاح -١٦

 .  م١٩٩١میة الحدیثة، المطبعة اإلسال

 .م١٩٨٣القاهرة، مكتبة الخانجي،  :عبدالعزیز الدالي، البردیات العربیة -١٧

 .م٢٠٠٣نشر والتوزیع، دار فرحة للاهرة، الق :١، جـرفي مصلغة البردیات العربیة : عالء شلقامي -١٨

القاهرة، مكتبة النهضة  :الفتح العثماني الفتح العربي إلىمصر في العصور الوسطي من  علي إبراهیم حسن، -١٩

 .م١٩٤٧، المصریة

 .م١٩٦٩، اإلسالمیة للشئون علىلمجلس األاالقاهرة،  :سالم وأهل الذمةاإل علي حسني الخربوطلي، -٢٠

 .م١٩٩١ اسات اإلسالمیة،معهد الدر القاهرة،  :دولة اإلسالمیةحكم واإلدارة في النظم ال ،ریفعمر الش -٢١



  )م٨٦٨ – ٦٤١/ هـ ٢٥٤ – ٢١( العربیة يوء أوراق البردض يف في مصر في عصر الوالة) الباجركوس(صاحب الكورة 

 

٣٩٧ 

 

، "نهایة العصر الفاطمي العربي إلى من الفتح"تاریخ أهل الذمة في مصر اإلسالمیة  ،فاطمة مصطفي عامر -٢٢

 .م١٩٩٩، عامة للكتابالمصریة ال الهیئةالقاهرة،  :١جـ

 :اعي في ضوء أوراق البردي العربیةلوالة دراسة في التاریخ االجتمبة في عصر امصر والنو  كرم الصاوي باز، -٢٣

 .م٢٠٠٦القاهرة، مكتبة األنجلو المصریة، 

 .م٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولیة،  ،القاهرة: ٤م الوسیط، طالمعج مجموعة من المؤلفین، -٢٤

د المعهالقاهرة،  ":اریةة أثریة وحضدراس"المصریة في البردیات العربیة  القرىلمدن و ا محمد أحمد عبداللطیف، -٢٥

 .م٢٠١٢العلمي الفرنسي لآلثار الشرقیة، 

القـاهرة،  :١م، ق١٩٤٥سـنة  عهـد قـدماء المصـرین إلـىالقـاموس الجغرافـي للـبالد المصـریة مـن  محمد رمـزي، -٢٦

 .م١٩٥٤الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

القــاهرة،  ":العصــر الفـاطمي لـىتح العربــي إالفـ مــن"المجتمــع فـي مصــر اإلسـالمیة  لعظیم رمضـان،هویـدا عبــدا -٢٧

 .م١٩٩٤، الهیئة المصریة العامة للكتاب

  . م٢٠٠٠مطبعة متروبول، ، القاهرة: ٢یعقوب نخلة روفیله، كتاب تاریخ األمة القبطیة، طـ -٢٨

  :المراجع المعربة - اثالثً 

  ،العربیةأوراق البردي ، أدولف جروهمان - ١

 .م١٩٦٧ م،١٩٥٥المصریة، تب دار الك ،القاهرة :سنعبدالحمید ححسن إبراهیم حسن،  ،، ترجمة٤جـ ، ٣جـ

  .م١٩٦٨دار الكتب المصریة،  ،القاهرة: إبراهیم حسن، محمد مهدي عالم حسن: ترجمة  ٥جـ 

ـــان - ٢ ــة، أدولــــف جروهمــ ـــة، ترجمـــ ـــردي العربیــ ــي أوراق البــ ـــرات فـــ ـــق إســـــكاروس: محاضــ ـــ :توفیــ دار الكتـــــب اهرة، القــ

   .م٢٠١٠المصریة، 

  .م١٩٩٦بة مدبولي، مكت ،القاهرة :٢، طرید أبوحدید بكمحمد ف: رب لمصر، ترجمةفتح الع ،لربت. الفرد ج - ٣

 : المقاالت والدوریات - ارابعً 

، المجلــة المصــریة التاریخیــة، "مصــر فــي ضــوء أوراق البــردي علــىك والیــة قــرة بــن شــری" إبــراهیم أحمــد العــدوي، - ١

 .)م١٩٦٣( ١١، المجلد اهرةالق

بها في ومظاهر التسامح الدیني  "هـ٢٥٤–٢١"سالمي لمصر في عصر الوالةحكم اإلة العدال" أحمد فؤاد سید، - ٢

 .  )م١٩٨٧( ٤المجلد، جامعة عین شمس، مركز الدراسات البردیة والنقوش، مجلة "ضوء أوراق البردي العربیة

، اعیةواالجتم نیةللعلوم اإلنسا، مجلة دراسات "ات األمویةالبردی مشكلة الجوالي في" ،صفیةخلیل أبو بن جاسر  - ٣

 . )م١٩٩٧( ١، العدد٢٤، المجلد األردنیة جامعةال

ة مركز الدراسات ، مجل"ي من خالل نصوص البردیات العربیةألقاب رجال الدین المسیح" سعید مغاوري محمد، - ٤

 .)م١٩٩٩( ١٦، العدد البردیة والنقوش، جامعة عین شمس

مـن خـالل  "يالسـابع المـیالد/األول الهجـري" یة في القرندور المصریین في البحریة اإلسالم" ،المنعم ماجدعبد - ٥

 .)م١٩٩٣( ٩ین شمس، العدد، جامعة عة مركز الدراسات البردیة والنقوش، مجل"وثائق البردي العربي

ئقیة من القرن األول الهجري حتي دراسة تاریخیة وثا" "عقود المنفعة الدیون والبیوع" غیداء عادل خزنة كاتبي، - ٦

 ).م٢٠١٨( ١، العدد١٢جلة األردنیة للتاریخ واآلثار، المجلد، الم"لهجريالقرن العاشر ا



  )م٨٦٨ – ٦٤١/ هـ ٢٥٤ – ٢١( العربیة يوء أوراق البردض يف في مصر في عصر الوالة) الباجركوس(صاحب الكورة 

 

٣٩٨ 

 

ة ، مجلــ")م٩ –٧/هــ٣ –١( فـي ضـوء وثـائق البـردي العربـي خـالل القـرن سـكندریةاإل" محمـد أحمـد عبـداللطیف، - ٧

 .)م٢٠١١( ٢٨د، المجلمركز الدراسات البردیة والنقوش، جامعة عین شمس

ة مركــز الدراســات البردیــة والنقــوش، جامعــة عـــین ، مجـلـ"یـــةالعرب لبــرديفــي أوراق ا قــراءة" یوســف حســن نوفــل، - ٨

 . )م١٩٨٨( ٥المجلد، شمس

  :الرسائل العلمیة - اخامسً 

رة دكتوراة غیر منشو رسالة (، "الخلیفة الراشد عمر بن عبدالعزیزاإلدارة في اإلسالم في عهد " أماني عبدالعزیز، - ١

 .)م٢٠٠٨بكلیة اآلداب، جامعة الخرطوم، 

ورق البردي فـي مصـر اإلسـالمیة مـن الفـتح العربـي حتـي نهایـة العصـر اإلخشـیدي " سعود،محمد حامد مغادة  - ٢

 .)م٢٠١٦ ،المنصورة، جامعة بكلیة اآلدابرسالة دكتوراة غیر منشورة ( ،)"م ٩٦٩–٦٤٠/هـ٣٥٨–٢٠(
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