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 :الملخص
تحتؿ وثائؽ الجيزة الييودية أىمية خاصة مف بيف مصادر تاريخ عصر 

االجتماعية واالقتصادية عمى العديد مف الجوانب حيث احتوت  ،الحروب الصميبية
  .عمى نحو ال عده مف غيرىا مف المصادر

يسمط البحث الضوء عمى مذبحة بيت المقدس الدموية التى حدثت عاـ 
الؼ منيـ عمى منيا تـ القتؿ باآل يقاميا الصميبيوف ضد السمميف والتأ يتـ وال9999
  .خر الغزواتآ يف الحروب الصميبية ىأكبر أنحو 
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Abstract: 

The Jewish geniza documents occupy special importance 

among historical resources of the age of the crusades these documents 

dive us spotlights on several social and economics sides of that epoch 

this paper focuses on the bloody massacre of Jerusalem 1099 A.D in 

which the crusaners killed thousands of moslems thus  we can say that 

the crusades were last of the barbarian invasions 
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 المقدمة:
ؿ خال التي اقترفيا الصميبيوف يتناوؿ ىذا البحث بالدراسة مذبحة بيت المقدس

مف  ـ9999في عاـ  اتحديدً و  ـ(9999-9995) ىالصميبية األولما عرؼ بالحممة 
البارز في تاريخ  الجنيزة الييودية المعاصرة لذلؾ الحدث خالؿ ما ورد لدى وثائؽ

 .الشرؽ خالؿ العصور الوسطيبيف الغرب و  العالقات

 ,Kreuzzuge, Croisadesاندلعت شرارة الحروب الصميبية، واقع األمر
Crusades  دعوة البابامف خالؿ Urban II (9989-9999 في مجمع كمير )ـ

الصميبية  الحممة وقد حدثت ،ـ9995نوفمبر عاـ  77في  بفرنسا Clermontمونت 
األخيرة إلي بالد الشاـ  تقدمتو األمراء  ثـ حممة ،ةفي صورة الحممة الشعبي ىاألول

الغزاة  وحاصرىا ،الصميبي مشروعمالمعمف ل وىي اليدؼ ،ووصمت إلي بيت المقدس
 .انتزعوىا مف السيادة الفاطمية بالتاليأف سقطت في أيدييـ و  ىلإ

الجمعة  استمرت مف يـو في المدينة المقدسة (9)مروعة مذبحة وقد أحدث الغزاة
تـ الفتؾ بالمسمميف  وفييا ،ـ9999يوليو  75يـو اإلثنيف الموافؽ  ىيوليو إل 95 الموافؽ

لصميبية بحدوثيا مثؿ مؤرخ المصادر التاريخية ا وقد أقرت ،غفيرة الييود بأعدادو 
 ،مف الدماء كانت تخوض في برؾ أف الخيوؿ الصميبية ىلإ الذي أشار gesta (7)الجستا

 .(3)تفوؽ في ارتفاعيا أسوار بيت المقدس اأكوامً  ف جماجـ القتمى إذا ُجمعت ألقامتأو 

 (4)المعاصر فوشيو الشارتريالمؤرخ الصميبي  تمؾ المذبحة ىلكذلؾ أشار إ
Fulcher of Chartres فقد  ،ىيكؿ سميماف قبة ىإل الذيف صعدوا " أما الشرقيوف:بقولو

رؤوس ما  وقد قطعت ،عمي رؤوسيـ يتساقطوف وخروا صرعى عمييـ السياـ أطمقت
حتى  لتمطخت قدماؾولو كنت ىناؾ  ،في الييكؿ شخص يقرب مف عشرة آالؼ
  .ال طفاًل و مرأة ايـ أحد ولـ يرحموا ؟ لـ يبؽ منأقوؿ ماذا الكواحؿ بدماء القتمى

أف  الترس بعد حممةو  شاىدت رجالنا مف المشاة نؾألو  تصيبؾ الدىشة كـ كانت
يبقروف بطوف مف ذبحوا ليستخرجوا مف أمعائيـ  ،الشرقييف اكتشفوا أالعيب
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وبعد بضعة  ،ذاتو ولمسبب ،قيد الحياة ىكانوا قد ابتمعوىا وىـ عم التي الذىبية الدنانير
الحصوؿ  لكي يسيؿ عمييـ احرقوىا رمادً أو  رجالنا كومة عظيمة مف الجثث جمع ،أياـ
 .ىذا الذىب عمي

 .(5)" ....يتممكوف ما وجدوا فييا المواطنيف دخموا بيوت ،بعد ىذه المذبحة العظيمة

المذكورة الضوء عمي المذبحة  الفرنسي المعاصر لألحداث سمط ذلؾ المؤرخ ،ىكذا
الصميبييف أنفسيـ كشفت  أف شيادة المؤرخيف األمر المؤكدو  ،وقد وصفيا بأنيا مذبحة بارزة

 أرض بالد الشاـ. ىعم ىأيامو األول منذ عف الوجو الحقيقي لممشروع الصميبي

 ،تناوليا William of Tyre  (6)مؤرخ الصميبييف البارز وليـ الصوري فإكما 
 فقد انتشرت ،دوف ىمع األعداد الكبيرة لممقتوليف ىالنظر إل " بات مف المحاؿ:حيث قاؿ

 بالقتمى، ولـ يكف مشيد انت األرض ذاتيا مغطاةوك ،مكاف الجثث البشرية في كؿ أشالء
ىو  جميع االتجاىات األعضاء المبتورة المتناثرة فيالتي فصمت الرؤوس عنيا و الجثث 

 ىإلاألرىب مف ذلؾ ىو النظر  فقد كاف ،الرعب في كؿ مف نظر إلييا وحده الذي أثار
 بأنو منظر مشؤـو جم أقداميـ ىإل ىـ ممطخوف بالدـ مف رؤوسيـو  المنتصريف أنفسيـ

 آالؼ مف الكفرة قرابة وى أنو ىمؾ داخؿ حـر الييكؿ فقطوير  ،مف واجيوىـ الرعب لجميع
 حيث الساحاتو  في الشوارع مف المدينة مكاف المطروحيف في كؿالقتمى  ىإلباإلضافة 
 .(7")حـر الييكؿ  لعدد القتمى داخؿ اكاف مساويً  أنو قدر عددىـ

قتؿ  :"فنجده قاؿ عنيا ،ـ(9737)ت  (8)أما إذا اتجينا إلى ابف األثير الجزري
منيـ جماعة كبيرة مف أئمة المسمميف  االفرنج بالمسجد األقصى ما يزيد عف سبعيف ألفً 

 .(9)وعممائيـ
 ىإلالقاىرة  اخطاب مرسؿ مف ييود مصر وتحديدً  مف خالؿ ،يتضح لنا ذلؾ

أثناء بحثو  ـ9975عاـ  S. Goiteinجويتابف  .، وقد عثر عميو س(99)ييود عسقالف 
 جامعة في مكتبة Taylor Schecherلتايمور ششتر  المجموعة اإلضافية في كتالوج
Cambridge Universityكمبردج 

(99). 
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لمخطاب المذكور  جويتايف بنشر الترجمة اإلنجميزيةقياـ  ىإل تجدر اإلشارة
 ، وقد نشرتعامة لمجنيزة كمصدر لمفترة الصميبيةضمف بحثو بعنواف دراسة مسحية 

( 97)البارز الراحؿ يوشع براور  اإلسرائيمي لممؤرخ أعماؿ الكتاب التكريمي ضمف

Joshua Prawer القدس زيفي في بف إسحاؽ  ـ( الصادر مف جانب معيد9999)ت
 .ـ9987المحتمة عاـ 

نحو  –قدر جيدي  -أقدـ ىنا الترجمة العربية لمخطاب المذكور وأسعي  
 الييود خالؿ تمؾ األضواء الكاشفة عمي أوضاع مف أجؿ تسميط ،تحميؿ ما ورد فيو

الشاـ في  مف المجتمع اإلسالمي في بالد ال يتجزأ اوىـ الذيف كانوا جزءً  ،(93) األحداث
لممنطقة دوف  حؿ بيـ ما حؿ بالمسمميف مف جراء الغزو الصميبي اآلثـو العصر  ذلؾ

االعتماد عمي  المتأخرة إذ ال يمكفالالتينية المعاصرة و و العربية  إغفاؿ أىمية المصادر
 .األوحد المصدر التاريخي منفردة خشية الوقوع في أسر الوثائؽ بصورة مثؿ تمؾ

ومف التوراة  ،وخالؽ مالئكة السالـ ،وخالقو ،السالـ عميكـ مف رب السالـ"
. نحف عموـ مدينة عسقالف ،األفاضؿ األبرشية أييا عميكـ ،وحيث يكوف السالـ

سائميف اهلل عز  ،نتمنى لكـ دواـ الخيرو  نسأؿ عف حالكـو  نحييكـ ،أخوتكـ القاىريوف
 منكـ صمواتنا.وجؿ أف يتقبؿ منا و 

االبتالء قد تمقينا أنباء وقوع الكارثة و  أننا –رعاكـحفظكـ اهلل و  –إبالغكـنرجو 
 –اداميا اهلل أبدً أ –دينة المقدسةفي الم اطنيفيود القالي بأخواتنا الميوؿ الذي ألـ  

. لقد وعباده عدة بسبب أعداء اهلل األسرى الذيف يعانوف مف أكدارو  مخطوطات التوراةو 
 ،"المشاورات " قائد ،المعظـمعممنا ميفوراخ وسيدنا و  موالنا ،اجتمعنا في حضرة سيادتو

األرض ومالبسو ممزقة  ىا عمجالسً  رأيناهو  ووجدناه ،لخإاألعظـ "،  حكيـ يشيفا"، الديواف
عمينا بالتبرع بمبالغ لمتعويض عف  اإيانا ومحثً  اا عمي ما حدث وخاطبنا معاتبً باكيً 

 بادىا.أاهلل و  ىمكياأ ،ثمةاآل المأسوريف مف قبؿ المممكة عباد اهللو  مخطوطات التوراة

الفؤاد  التي تشرح اهلل حكمتو الطيبة ، أداـكما وتأثرنا بكمماتو
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المخطوطات والفتداء ما  السترجاع ادينارً  يفوعشر  ةوثالث مئة قمنا بجمع ،لواستجابة و 
 .حد السيؼالذيف الذوا بالفرار مف  مف بني إسرائيؿ تبقى

باسـ "  المعروؼو  ......السيد، ابف قد قمنا بتسميـ ىذا المبمغ لمسيد منصورو 
بما سيحمؿ وكيؼ  . وسيبمغناإلي عسقالف التبرعات ابف المعممة " كي يقوـ بإحضار

نرسؿ إليكـ ىذا . كما و في تمؾ المسألة التقدـ كيفية لو . ولقد شرحناتصرؼ بذلؾ
 يتـ –ال سمح اهلل  –ف أأف تقؼ ذنوبنا في وجو توفيقنا و  عجؿ خشية ىالخطاب عم

رقة محت اف قموبناكما و  .اتيامواسو  بأنفسنا عمي التحكـ غير قادريف ناوحتما فإ. ظممنا
قد أنطمس نورىا  فالشمس ،ليغفر لنا اهلل، و جؿ، البيت المقدسالحتراؽ بيت اهلل عز و 

 .(94) "االستيانة بو قد تـ اعتبارناو 

 المذكورة عدة دالالت يمكف استنتاجيا مف ، يقدـ تحميؿ الوثيقةواقع األمر
  :التالي خالؿ

عقب سقوط بيت المقدس مباشرة في مف المرجح كتابة الرسالة المشار إلييا  - أوًل 
متابعة قراءة نصيا  قصير وىو أمر يتضح لنا مف خالؿ الصميبييف بوقت أيدي

 .تعجؿوتمقائية و  أسموبيا مف مباشرة وعفوية ىما غمب عمو 
وقد توافر  ،مف مصير دموي المقدسببيت  حؿ جاءت الرسالة كرد فعؿ لما -اثانيً 

الجماعي مف جانب الذيف  النزوح مف خالؿ عمميات ذلؾ لدى الييود في القاىرة
 .منيا الذيف فروا شيود العياف وروايات لمتجاور الجغرافي انجوا نظرً 

 تجاه الغزاة مف جانب الييود دالة عمي العداء الشديد عبارات ورد في الرسالة -اثالثً 
التعبير المذكور بعد ما  وجاء ،"عبادهو  "أعداء اهللفي صورة عبارة  الصميبييف

 ىعم مف إىانة ما حؿ بمخطوطات التوراة الييود في مصر إلي مسامع وصؿ
 .أيدي الصميبييف

 التي المصادر العربية لدى اترددت أيضً  يالحظ ىنا أف مثؿ ىذه العبارات
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وتدميرىـ لممساجد  لمقرآف الكريـ أىانتيـ خاصة مف خالؿ الصميبييف بالكفار وصفت
العدائي  في موقفيـ الييود يشاركوف المسمميف صار وبالتالي ،بيت المقدسإلى  صواًل و 

 .الشعائر الدينية لمسكاف المحمييف لـ يحترموا الذيف مف الغزاة
ثاني في العصر الفاطمي ال في ييودية قيادة دينيةإلى إشارة ميمة  ورد في الرسالة -ا رابعً 

عمي  ،األعظـ " و" الديواف "حكيـ " يشيفاونو " معظـ " إصورة ميفوراخ الذي وصؼ ب
ونعرؼ أف ميفوراغ بف سعديو الذي انحدر مف عائمة  ،البارزة مكانتو ىدؿ عم نحو

ـ، 9989حوالب عاـ  ييودية مف العمماء واألطباء وقد خمؼ أخاه جودا كنجيد
ديفيد بف دانياؿ بف عزرا الذي أرد أف وتعرض وتعرض ميفوراغ إلى التآمر مف جانب 

اله حتى عاـ لمطائفة الييودية، وفيما بعد عاد ميفوراغ إلى منصبو الذي تو  ايكوف رئيسً 
 .(95)لألفضؿ بف بدر الجمالي وزير التفويض الفاطمي  اـ وقد عمؿ طبيبً 9999

 اممزؽ الثياب باكيً  األرض ىأمر ميفوراخ ىذا وىو جالس عم ف إيرادأ ،يالحظ
 الصميبي لبيت المقدس عمي رأس الجماعة الغزو اليدؼ منو تصوير أثر كارثة

، وإلشعارىـ أف ييود مصر ليـ ادعمً لمتبرع  دفع اآلخريففي مصر و  الييودية
 .في خندؽ واحد لمواجية الغزو الصميبي اآلثـ فمسطيفو 

 الدينيةىناؾ جانب مادي محوري في الرسالة يتمثؿ في دعوة تمؾ القيادة  -اخامسً 
كذلؾ تحرير األسرى راة و و مف أجؿ إنقاذ مخطوطات الت جمع الماؿإلى  الييودية
 .يف وقعوا أسرى في أيدي الصميبييفالذ الييود

 ،المذكور لتحقيؽ اليدؼ (96) ا( دينارً 973) جمعإلى  اإلشارة تمت ،في ىذا الصدد
 .(97" )منصور المعروؼ " بابف المعممة  السيد إلي مف عرؼ باسـ ىذا المبمغ وقد تـ تسميـ

كارت أو  (98) يقرر احتماؿ امتالكو السفتجة إلي أف جويتايف تجدر اإلشارة
 في تمؾ الظروؼ المتوقعة لممخاطر األمنية اىناؾ نظرً  المبمغ استالـ معتمد مف أجؿ

 .جود قطاع طرؽ ولصوصالمنطقة كو  التي كانت تمر بيا االستثنائية
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 –(99)النجيد  يزوروف كانوا الذيف أف بعض النبالء مف الييود ىناؾ مف يقررو 
ـ إرسالو إلي وت ا( دينارً 973المذكور ) مغجمعوا المب -بمصر ىو رأس الطائفة الييوديةو 

مف أجؿ  أنفقت ا( دينارً 599ب ) ما قورف إذا اف ذلؾ المبمغ يعد محدودً إإال  ،عسقالف
Karaites (لنفس اليدؼأي القرائ )مف  جمعيا ( دينار الذي تـ999كذلؾ مبمغ )، و يف

 .(79)ـ 9959عاـ حوالي فيما بعد  القراصنة مف جانب اييود أسرو  أشخاص افتداء جؿأ

 ىدفت التي ىولالخطوة األ بمثابة كاف تصور أف ذلؾ مف الممكف ،مع ذلؾ
 مف امزيدً  سراح األسرى إطالؽ احتاج بينما ،التوراة لمخطوطات الفوري اإلنقاذ إلي

 ىبارزة عم شخصيات األسرى أولئؾ مف بيف عندما يكوف خاصة (79)التفاوض
 .بطمب المزيد مف الماؿ طالؽ سراحيـإمف  االستفادة يريد الصميبيوفالديني و  المستوى

 ،حينذاؾ الذي تـ جمعومحدودية المبمغ  أسباب أف مف نغفؿ مالحظة كما ال
 في مصر بأخبار ما حؿ عمـ الييودفي أعقاب  األرجح ىعمنحو متعجؿ  ىعم أنو جمع
الطائفة  جمع الماؿ مف جانب عناصر ومف المفترض تزايد ،في بيت المقدس ألقرانيـ

رساؿ ذلؾ إيكوف اليدؼ مف  وبالتالي ،إلي عسقالف رسالوا  متابعة الدعـ المالي و  كذلؾو 
، بالناحية المالية األمر متصاًل  أف يكوف قبؿ النفسي بالدعـ ،الييود ىناؾ المبمغ إشعار

 خاصة في وقت المحف امعً  الشديدترابطيا  عرؼ عنيا اويالحظ أف األقميات عمومً 
 .حينذاؾ خير دليؿ وشاىد عمي صحة ذلؾ التصور أنفسيـ الييودواألزمات و 

 تـ إيراد ولذلؾ ،قدسالتي حدثت في بيت الم المذبحةإلى أشارت الرسالة  -ا سادسً 
وىو أمر ، (77) "مف حد السيؼ إسرائيؿ الذيف الذوا بالفرارني ما تبقى مف ب":عبارة
 المدينة المقدسة عمي استيالء الصميبييف صبيحة مرسمتاف ييوديتاف رسالتاف أكدتو

في و  اأيضً   فييا وقد نشرىا جويتايف ما حدث اصفةو ـ 9999يوليو  96أي يوـ 
 في المدينة كافكؿ مف  قتمواو إلييا الفرنجة  وصؿ . إذ.":يقوؿ مرسميا ىولاأل

 سراح أطمؽ مذاؾو  ،مف نجا منيـ سجفأو إسرائيؿ و  إسماعيؿ سواء مف ذرية
أما  (73) "..البالد في كؿ أنحاءو  لكف البعض اآلخر مازاؿ في األسر بعضيـ
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 بيف الرجاؿ أف " لقد وصمتنا بعض األخبار التي تفيد:فورد عنيا ،الثانية الرسالة
 ،اوشؾ الموت بؤسً  ىعم نيـأمع  ظموا في عسقالف الفرنجة مف الذيف تـ افتداؤىـ

 الذيف قتموا عيوف اآلخريف اآلخر قد قتؿ أماـ وبعضيـ ،في األسر ظؿ مف وىناؾ
  (74) أنواع التعذيب" خالؿ شتى بعد ذلؾ

 ود مفلميي ما حدث الفترة مف تمؾ ييودية أكدت ثالث رسائؿ جنيزة ،بالتاليو 
الذيف  كانوا مف المسمميف القتمى أف غالبية مالحظة، مع أيدي الصميبييف ىمذابح عم

 .أقمية كاف الييود بينما المقدسة السواد األعظـ مف سكاف المدينة شكموا

 االمتداد بمثابة ضد الييود الصميبيوف التي ارتكبيا جاءت مذبحة بيت المقدس -اسابعً 
خاصة في ا الصميبيوف في أوروبا ذاتي رتكبيا ضدىـالممذابح التي  الطبيعي

عاـ  الشعبية خالؿ أحداث ما عرؼ بالحممة الصميبيةبألمانيا،  حوض الرايف
ذلؾ إلى  The Jewish Chronicles الحوليات الييودية وقد اشارت ،ـ9996
بف  حولية سميماف مثؿ ،وجية نظر الييودية عف ةنحو مفصؿ معبر  ىعم األمر

القديـ ضطياد اال وحولية The chronicle of Soloman bar Simson شمشوف
 The narrative of The Old persecution or Mainzماينز المجيوؿ  أو مؤرخ

Anonymous ،وحولية الرب اليعازر بارناثاف The Chronicle of 

Solomonbar Nathan  
(75). 

لنا  قد كشؼ ،المذابح مثؿ تمؾ رتكاباب الصميبييف في أف قياـ الغزاةوال ريب 
ضد كؿ ما ىو  ىاألول منذ بواكيرىا المتعصب لحركة الصميبية الدموي عف الطابع

رنسيماف  السير ستيفف البارز  البريطاني لممؤرخ حؽ ولذلؾ ،كاثوليكي غير مسيحي
Sir Steven Runciman المتبربرة  بأنيا آخر الغزوات أف يصؼ الحروب الصميبية

Last of The barbarian invasions.. 
الموانئ  ؛ وىي أقربAscalonاإلشارة لمدينة عسقالف  عميالرسالة  احتوت :اثامنً 

فرت مف  ومف المرجح أف ىناؾ عناصر ييودية ،مصرإلى  البارزة الفمسطينية



 0202ديسمبر  – السبعون العدد        السنة السابعة واألربعون   –مجلة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 24 

 المدينة المذكورة لنا أىمية وقد تأكد ،إلييا لجأتو  الصميبيوف قترفيااالتي  المذبح
؛ ذلؾ الترجيح يدعـو المشار إلييا  ةالثالث ترددىا في الوثائؽ الييودية مف خالؿ

 بيا شأف جماعة ييودية لي وجودإ ذاتيا باإلضافة قرب عسقالف مف بيت المقدس
 .اا وبالد الشاـ خصوصً عمومً  وسطالبحر المت مف مدف كؿ ميناء تجاري

كذلؾ و  في بالد الشاـ الييودية بيف الجماعات الوثيؽ عمي الترابط الرسالة أكدت -اتاسعً 
التاريخية بيف بالد و  الجغرافية أو الرابطة الشامصر ظاىرةمف  كجزء وجاء ذلؾ مصر
 .(76)اإلقميـ اآلخر ىعم أحداث كؿ إقميـ انعكاسومصر و  الشاـ

التعجؿ الذي  لطابع انظرً  ؛سريعةو  موجزةو  مباشرة الرسالة عبارات جاءت -اعاشرً 
 الصميبيالناجـ عف الغزو  الظرؼ التاريخي االستثنائي طبيعةو  كاتبيا ىعم غمب

نرسؿ .. و .عبارة " األمر مف خالؿ فييا ما دعـ ذلؾ وقد ورد ،لممدينة المقدسة
ال  -أف ذنوبنا في وجو توفيقنا و  أف تقؼ خشية عجؿ ىعم ىذا الخطاب إليكـ

 مع الزمف مف أجؿ ومف المفترض أنيـ كانوا في صراع ،(77) يتـ ظممنا ،سمح اهلل
 .إيصاؿ ذلؾ المبمغ

كاف و  Synagoge (78)ناجوج يإحراؽ السإلى  إشارة ورد في الرسالة -حادي عشر
كما  ،الصدد الباكرة في ىذا ىاإلشارة األول وىي ،مدرسة ييودية تعميمية بمثابة

أف  لنا كدأفيما  ،ابناء متواضعً  وكون أنو مف المرجحإلى وقد أشار  قرر جويتايف
 .جانب الصميبييف مف مصيرىا القتؿ واإلحراؽ متعمقاتيـ كافالييود و 
 الغزو عقب لدى الييود بعاد النفسيةاأل عف ،لنا الرسالة المذكورة شفتك -ثاني عشر

:" قد اتضح ذلؾ مف بعض العبارات مثؿو  ،المقدسة لتمؾ المدينة اآلثـ الصميبي
الحتراؽ  كما وأف قموبنا محترقة مواساتياالتحكـ بأنفسنا و  ىعم فإنا غير قادريف

 بو االستيانة اعتبارنا قد تـو  "...:عبارة وكذلؾ ،البيت المقدس ،جؿعز و  بيت اهلل
فإف وثائؽ  ،وىكذا ،المصادر التاريخية األخرى . وىو أمر ال تكشؼ عنو(79)"

تمؾ  الييود في ظؿ الجوانب النفسية لدى ىالجنيزة تمقي األضواء الكاشفة عم
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، وىي مف المصادر اعمي غيرى حو أعطاىا ميزة منفردةنعمي  عاصفةلاألحداث ا
في العصور  في األدب العبري المعروؼ الشكوى في أدب ىنا تؤكد ما ورد

 .التي تعرضوا ليا المذابح أعقابوىو الذي كاف يكتب في  الوسطي
 البارز، وىو أمر يتضح الديني بالطابع يتسـ كاتب الرسالة المذكورة -ثالث عشر
 وخالؽ ،خالقوو  ،مف رب السالـ "السالـ:فييا التي ورد المقدمة مف خالؿ بجالء
اهلل عز  " سائميف:السالـ " وكذلؾ عبارة يكوف حيثو  مف التوراةو  ،السالـ مالئكة

"  كذلؾو  رعاكـاهلل و  حفظكـ عبارة اوأيضً  ،منكـ صمواتنا"منا و  أف يتقبؿ جؿو 
 .(39)اهلل صحتو  ال أداـ ااهلل أبدً  أداميا

 إلي أىؿ عسقالف وجيةمالىا و بصدد نحف التي عند مقارنة الرسالة -رابع عشر
 ،الصميبي ليا عقب الغزوتـ إرساليا مباشرة مف بيت المقدس  المتيف بالرسالتيف

 :يتضح لنا اآلتي
 مف أجؿ العممي يغمب عمييا الطابعو  مركزةعسقالف موجزة و  تعد رسالة -9

في بيت  المروعة مف المذبحة عدد مف الييود الذيف فروا سراح إطالؽ
 .لمتوراة المحفوظة كذلؾ إنقاذ النسخو  ،المقدس

الديني  السمؾ بارزة في ألعالـ أسماء لـ يرد فييما األخيرتاف الرسالتاف -7
رئيس  اسـ التي ورد فييا عسقالف مقارنة برسالة مف أىميتيا مما قمؿ ،الييودي
 .الييودية بمصر الطائفة

في  مف فظائع الصميبيوف رتكبوا ماإلى  في اإلشارة ةالثالث اتفقت الرسائؿ -3
 ما تناقمو مف المفترض أفاألمر و  ذلؾ تفاصيؿ المدينة المقدسة دوف إيراد

 .أمرىا موفكتابيا ال يفص جعؿ مفصمة شفييةمف روايات  المعاصروف
إذ مف المتصور أنيا  ؛عف الحدثالكتابة  في سرعة ةالوثائؽ الثالث اتفقت -4

في كتبت بعد فترة وجيزه مف وقوع المذبحة، مما دؿ عمى رغبة كاتبييا  اجميعً 
ذا كانت  ،مف جرائمو الذيف سقطوا الضحاياو لجسامتو  انظرً  تدويف ما حدث وا 
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؛ المدينة المقدسة مباشرة لسقوط ا في اليوـ التاليُكتبتالثالثة و الثانية  الرسالتاف
 بضعة أياـ قمياًل  تأخرت عسقالف فإف رسالة ،ـ9999 يوليو 96يوـ  أي

مف  المخطوطة نقاذ النسخا  األسرى و  لدعـ األمواؿ الرغبة في جمع خالؿ
نصيا ف طبيعة محدودة ع التأخير إال لصورة ذلؾمع ذلؾ لـ يكف التوراة و 

 .عطينا ذلؾ االنطباعي
المذبحة المذكورة  مف تركيزىا الحديث ىعم اتفقت ةمف المالحظ أف الوثائؽ الثالث -5

بحيث  لفتت األنظار بصورة كبيرةنيا أو  ،دؿ عمي محوريتيا مما الكارثية نتائجياو 
 حينذاؾ. بالطائفة لما حؿ ةالرئيس عمي الخطوطواالتفاؽ  تـ رصدىا

إلى عسقالف افتقدت  المرسمة الرسالة فإ؛ إذ ةالثالث بيف الوثائؽ ىناؾ اختالؼ -6
كنا نستطيع  فا  و  ،نفسو كما قرر ذلؾ جويتايف فييا ىبعض السطور األول

إلينا  وصمت ، فقدالثانية والثالثة أما الرسالتاف ،السياؽ العاـ ليا استنتاجيا مف
 .أي نقص في نصييما إذ لـ يذكر محققيما ؛فكاممتي

 االذي يعد رائدً  . جويتايفلجيد س اكونيا نتاجً  مف خالؿ ةاتفقت الوثائؽ الثالث -7
البحر  الوسطي في عالـ الييودية في العصور وثائؽ الجنيزة في دراسة
ور في الشرؽ والغرب تمؾ العص لدراسي اميمً  اسيامً إ وبالتالي قدـ ،المتوسط

 .حد سواء ىعم
 اساسً أأنيا تيتـ  عصر الحروب الصميبية خالؿ وثائؽ الجنيزة  كشفت -خامس عشر

 جؿ ذلؾأمف  جمع األمواؿ الالزمةافتدائيـ و و  الييود األسرى اإلفراج عف بأمر
اجتماعية مثؿ  عدة مشكالت أكد لنا أف ذلؾ العصر نتجت عنو نحو ىعم

 وبالتالي أعطي ذلؾ كمو أىمية خاصة لتمؾ الوثائؽ ،والالجئيف ،واألرامؿ ،األسرى
 لـ تسمط عميو األضواء بعد مف جانب اا لتناوليا أمرً نظرً  ؛ر ذلؾ العصربيف مصاد

غيرىا دوف أف وغيرىا و  ،الوفياتو  الطبقاتو  التراجـ Chronicles  كتب الحوليات
 التاريخية عتمد عمييا فقط في الكتابةنو عمي وثائؽ الجنيزة  مف ذلؾ تركيزىا يفيـ

الصميبية والعربية  المصادر التعامؿ مع كافة بؿ البد مف ،العصر عف ذلؾ
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الصراع  الييودية حتى تكتمؿ لنا صورة ذلؾوالبيزنطية والسريانية واألرمنية و 
 .الوسطيفي العصور  العالمي

أف تمؾ الرسالة التي نحف بصدد دراستيا وصمت  امف المفترض منطقي   -س عشردسا
بيف  لوجود خط مالحي انظرً  Via Marinaالبحر  ييود عسقالف عف طريؽإلى 
 لـ يتمكفالفاطمية و  ال تزاؿ تحت السيادة عسقالف خاصة أنيا كانتو  مصر

ـ أي بعد ما 9953وقد حدث ذلؾ بالفعؿ عاـ  ،الصميبيوف مف إخضاعيا حينذاؾ
 بمدويف الممؾ الصميبي كاف ذلؾ في عيدو  زاد عمي نصؼ قرف مف عمر الزماف

 (39)الثالث 
Baldwin lll (9945- 9963)البحري  الطريؽ كوف؛ ذلؾ يدعـو  ،ـ

 الصميبي –اإلسالمي مف خالؿ الصراع البرى خاصة بالطريؽ مقارنة اأكثر أمانً 
 جاحات العسكرية الصميبية حينذاؾ.الن الفاطمية أماـ الدفاعات انييارو  حينذاؾ
جمعو، وىو  الذي تـ المبمغ بإيصاؿ أف مف سيقوـ امنطقي  مف المفترض  :سابع عشر

حيث ورد اسمو في  المعممة المعروؼ بابف ىو السيد منصور ا( دينارً 973)
الماؿ  مسؤوليتو في إيصاؿو  أمانتو ىيريد التأكيد عم كأف كاتب الرسالةو  الخطاب

ىنا أف  وال نغفؿ ،لبيت المقدس الصميبي الييود المتضرريف مف كارثة الغزوإلى 
 وصفت لذلؾ الديف الييوديمف العمـ بأمور  اجانبً  يدؿ عمي أف والدتو حققت تعبو

 الميمة في ىذه متديف لذلؾ تـ الوثوؽ فيوعمـ و  مف بيت لكونو اونظرً  ؛بالمعممة
ال لما عيد إليوالمتوقعة و  ألمانتو  ،العصيب المذكور األمر في التوقيت بذلؾ ا 

ف ممف خالؿ قربيا  خاصة بعسقالف مف قبؿ عدـ معرفتو امنطقي   ومف المستبعد
 .الييودية ىناؾ الجماعات بيف الوثيقة العالقةو  بيت المقدس

 الفارؽ الشاسع مالحظةإلى المذكورة  تدعونا وثيقة الجنيزة ،واقع األمر -ثامن عشر
الفريؽ األوؿ  إذ اتسـ ؛معاممة المسمميف ليـلمييود و  الصميبييف بيف معاممة

 تولوا منصب نجدىـ لذلؾ -اعمومً  - فقد امتاز بالتسامح ،أما الثاني ،بالدموية
ـ( مثؿ الوزير يعقوب بف 9979 -969العصر الفاطمي ) الوزارة في مصر في

فنجد  ،(ـ9759 -9979) ا في العصر األيوبيأم ،(ـ999)ت كمس
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 (37)بف ميموف موسي الفيمسوؼ الييوديالطبيب و  اتخذ مف األيوبي صالح الديف

Maimonides  وكانت لو مكانة في ذلؾ العصر  ،لو اا شخصي  ـ( طبيبً 9794)ت
 .في الفسطاط في عيادتو المسمميفو  األقباطو  الييود بكفاءة عالجو 

 Claude Cahenالفرنسي البارز كمود كاىف  يقرر المؤرخ ،مف ناحية أخرى
وىي  "جنة ييود بمثابة ادائمً  مصر تعتبر " كانت:مما نصوعف الييود في مصر 

 عممية بارزة. حديث صاحب مكانة ييوديمؤرخ موضوعية مف و  شيادة منصفة
 ىعم(33)الغرب اإلسالمييف الييود بنفوذ واسع في الشرؽ و  تمتع ،واقع األمر

عمي  مما دؿ (34) الصيدلةالطب و  وكذلؾ وأعماؿ الصيرفة التجارية المستويات جميع
 المصري في العصور الوسطي الذي امتاز في المجتمع فاعاًل  اعنصرً  أنيـ كانوا

 .مف عوامؿ قوتو كاف ذلؾو  ،العرقيو  الطائفي بالتنوع
عمي مدى  أيدي المسمميف ىعم مييودلأية مذبحة  عدـ حدوث كذلؾ وال نغفؿ  

مما  نحو خاص خالؿ عصر الحروب الصميبية ىالعصور وعم خالؿ تمؾ تاريخيـ
 كذلؾو  العصور الوسطي الييود في أوروبا بيف معاممة الشاسع الحضاري الفارؽ أكد

 .ليـ عف معاممة المسمميف في الشرؽ لدى الصميبييف

 ىإلى عدة نتائج ميمة يمكف إجماليا عم خمص البحث أفإلى  تجدر اإلشارة
 النحو التالي:

الغزو الصميبي لبيت المقدس عاـ  كارثة عف أثر الجنيزة لنا وثائؽ كشفت -أوًل 
 جؿأالتبرعات مف  مي جمعوحرصيا ع في مصر الييودية الطائفة ىعم ـ9999
في  الذيف أسر الييود فؾ كذلؾو  ،إلييا أساء الصميبيوف التي نسخ التوراة استرداد

 .قبضة الغزاة
 ىاالعتماد عم عدـ لذلؾ عمينا ،الصميبية الحروب تاريخ اتساع مصادر لنا تأكد -اثانيً 

 مف مصادر اإلفادة مف بؿ البد ،فقط البيزنطيةو  الصميبيةاإلسالمية و  المصادر
 إذ إنيا ،السريافو  األقباط ،الييودو  ،األرمف العرقية مثؿو  الطائفية الجماعات تاريخ
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 اشيد صراعً  الذي التاريخي ذاتو المشيد تعميؽ نياأمف ش أضواء كاشفة تمقي
 .حينذاؾالغرب الشرؽ و  بيف اعالميً 

في عصر  الييود أف عناصر تتمثؿ في محورية عمي حقيقة البحث أكد -اثالثً 
 ال يتجزأ مف المجتمع اكانوا جزءً  مصرفي بالد الشاـ و  الحروب الصميبية
الغزو الصميبي  كارثةما حؿ باآلخريف مف جراء  وقد حؿ بيـ ،اإلسالمي حينذاؾ

 فيو مفعواًل  االعصر كانوا عنصرً  إدراؾ أف الييود في ذلؾ الميـ ىنا ومف ،لممنطقة
 المحدثيف عمي اإلسرائيمييف مف الباحثيف إذ حرص العديد ،فاعاًل  كونو أكثر مف

 ىعم ألىداؼ سياسية ال تخفى حينذاؾ خدمة الدور الييودي المبالغة في إبراز
 أنيـ ووقائع التاريخ تؤكد ـ9948فيما قبؿ عاـ  لوجودىـ في فمسطيف اوتعميقً  أحد

ولـ يحدث ليـ ذلؾ  ،مف األحواؿ فييا بأي حاؿ أغمبية لـ يمثمواو  سكانية كانوا قمة
 .العصر الحديث الستعمار فمسطيف في إال مف خالؿ تنفيذ المخطط الصييوني
 تمؾ أىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث.
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 ،ـ7997الكويت  ط. ،تحقيؽ نواؼ عبد العزيز الجحمة ،راتالزيا معرفةإلى  اإلشارات ،اليروي
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(16) Id, P.310. 
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يفرض عمييا  مالية ىي معاممةكممة معربة عف الفارسية سفتو بمعنى الشيء المحكـ،  تجةلسفا
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لشخص آخر )يسمى المسحوب عميو( بدفع مبمغ معيف لحامميا  االساحب( أمرً شخص )يسمى 

 -نظر:ا، عف الكمبيالة )أي حامؿ الكمبيالة( والمستفيد منيا
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سكندرية ط. ـ، دار المطبوعات الجامعية، اإل9999لسنة  97حكاـ قانوف التجارة رقـ ا ألوفقً 
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ىو بالعراؽ و  رؤساء الييود ىأطمقت عم التي تقابميا كممة رأس الجالوتوكذلؾ األندلس و  ،مصر
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 أماـ مسؤواًل  كافو  لقوانينيـ اوفقً  يقـو بخدمتيـ كسمطة قانونيةو يمثؿ كافة الييود في مجتمعو 
 .السمطات اإلسالمية

منذ بدايات القرف العاشر ونجده في األندلس ومصر  المقب في العصور الوسطىوقد ظير ىذا 
ومف أمثمة مف تولى المنصب المذكور جودا بف سعدية  والجزائر وتونس، واليمف والمغرب

ـ( وصمويؿ بف حنانيا 9974حتى بعد  9995) ميفوراخـ وموسى بف 9967-9979
 -ـ(، عف ذلؾ أنظر:9949-9959)

E.J., "Najid", Jerusalem, 1972, pp. 758-764. 

 ،ـ7997ط. أبو ظبي  ،عبد الرحمف الشيخ تقديـو دراسة  ،حداد ت. عزرا ،مةالرح ،النطيميبنياميف 
سبانياالييود في المغرب اإلسالمي و  ،بشير عبد الرحمف ،395ص  ط. القاىرة  ،المسيحية ا 

 .934ص -974ص ،ـ7994
M. Cohen, Jewish Self Government in Medieval Egypt, The Origins of The 

Office of Head of The Jews,1069-1126, Princeton 1930. 

 (عمي الرغـ مف أنيا قديمة متخصصةو  )دراسة عممية قيمة
(20) Goitein ,p.308. 

 ،ـ097 المتوفي ما بيف عامي بف داوود عثماف داد عمي يدفی بغ تـ تآسيسيا دمف الييو  ةىـ فرق وفؤ القرا
مف  انتشارىا في العديد ويالحظ ،منصب رأس الجالوت توليتو حوؿ نتيجة لخالؼ نشب ـ077

شبو جزيرة واإلمبراطورية البيزنطية و  ،ومصر ،ييودية مثؿ فمسطيف مجموعات األقطار التي احتوت
 وليفيتمثؿ في أف األ وأساسو ،التممودييفو  يفئحدوث صراع بيف القرا ىنا اإلشارة إلي وال نغفؿ ،القـر

ر بأفكا تأثروا مف الباحثيف مف يقرر أف القرائيف وىناؾ ،بالتوراة يكتفوفو  التممود يةبقدس ال يعترفوف
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 :في الكتاب التالي وقد وردت الترجمة العربية
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 عمي شكؿ امرأة اويصور فنيً  ،الييودي شكؿ المعبد تنظـ قوانيف عدـ وجود ويالحظ ،لمصالة
وصار السيناجوج حقيقة واقعة التوراة  اليد األخرى ألواحو  حربة تحمؿ في يدىا معصوبة العينيف

مف القرف األوؿ الميالدي وأشارت لو المصادر التاريخية مثؿ التممود ويوسيفوس، وقد تحدث 
 :نظراعنو ، قيصرية الشاـوآخر في دورا وثالث في  طبريايوسيفوس عف سيناجوج في 

E.J, "Synagogue" XV, Jerusalem, 1972, pp580-629 
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 الممؾ بمدويف في عيد المقدس الصميبية لمممكة بيت الخارجية السياسة ،اليادي السيدبف عبد المطيؼ 



 أ.د. محمد مؤنس عوض  من خالل وثائق الجنيزة اليهودية  م(2299يوليو  05 -25) أضواءعلى مذبحة بيت المقدس 
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 .ـ9999شمس عاـ  عيف جامعة –كمية اآلداب  –رسالة ماجستير ،ـ9963 -9946 الثالث
 :نظرا (عف موسي بف ميموف37)

 ،العقار أسماء شرح ،ت-ب ط. القاىرة ،إتاي .ػى.تتحقيؽ  ،داللة الحائريف ،موسي بف ميموف
 عيوف األنباء في طبقات ،ابف أبي أصيبعة ،ـ9939 ط. القاىرة،مايرىوؼ تحقيؽ ماكس

 بف موسي ،ظاظا حسف ،583ص-587ص ،ـ9965 ط. بيروت ،تحقيؽ نزار رضا ،األطباء
موسي بف ميموف  ،49ص -45ص ،ـ9995( أبريؿ 779العدد ) ،الفيصؿ ،المسمموفو ميموف 

 ،إسرائيؿ ولفنسوف ،33ص-79ص ،ـ9995يوليو  ،(773العدد ) ،الفيصؿ ،الفقو الييوديو 
 موسي بف ميموف ،حسف كامؿ حسف ،ـ9936 ط. القاىرة ،مصنفاتوحياتو و  موسي بف ميموف

المشائية  مالمح الفمسفة ،محمد أحمد عبد القادر ،ـ9997ط. طنطا  ،الفمسفيةو  الكالمية  آراؤهو 
تحميمية  دراسة ،حمدأماني يوسؼ أ ،ـ9999 اإلسكندرية ط. ،موسي بف ميموفو  بيف ابف رشد

جامعة  –كمية اآلداب  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،موسي بف ميموف داللة الحائريف لكتاب
القومي  المشروع ،ت. جماؿ الرفاعي ،موسي بف ميموف ،رودافسكي اار مت ،ـ9989القاىرة عاـ 

والغرب أبو حامد  بيف الشرؽ حمقة وصؿ ،مف الباحثيف مجموعة ،ـ7993ط. القاىرة  ،لمترجمة
 .ـ9985ط. أغادير ،األكاديمية المغربية ،ميموف موسي بفالغزالي و 

M. Meyerhof, Essays on Maimonides ,New York 1940. 

B. Lewis , “Maimonides ,Lionhearted and Saladin”, E.I.,VII, 1964,PP.750-

774. 

L. Harris (Ed.) Maimonides after 800 years , Essays on Maimonides and his 

influence, Cambridge2007. 
 لتعددىا انظرً  العسير حصرىا مف ،لغات العالـبمختمؼ  ميموفعف موسي بف  أف الدراسات الواقعو 

 .دولية مؤتمرات أو أعماؿ  أو كتب في صورة بحوث
  .797ص ،الغرب زمف الحروب الصميبية( الشرؽ و 33)
 :نظرااإلسالمية  في ظؿ الحضارة ( عف دور الييود34)

J. Mann, The Jews in  Egypt and Palestine under The Fatimid Caliphate, 2 

Vols., Oxford 1920. 

 ميمة دراسة قديمة و 
W. Fishel , Jews in The Economic and political life of Medieval Islam , 

London 1937. 

S. Goitein , Saladin and The Jews, H.U.C. A.,XX VII, 1956,PP.305-326,Id, 

A Mediterranean Society, The Jewish Communities of The Arab World 

as portrayed in The Documents of The Cairo Geniza ,5 VOIs, Berekley 

,1967- 1978. 
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 ،عطية القوصي ،ـ9979 ط. القاىرة،المكتبة الثقافية ،في األندلس الييود ،بحر عبد المجيد محمد
في مصر  الييود ،محاسف الوقاد ،ـ7999ط. القاىرة  ،في ظؿ الحضارة اإلسالمية الييود

أىؿ الذمة في مصر في  ،سالـ شافعي ،ـ7999ط. القاىرة ،سمسمة تاريخ المصرييف ،الممموكية
 ط. القاىرة ،ـ9759 -9974ىػ / 648 -467 األيوبي العصرو العصر الفاطمي الثاني 

ط. القاىرة  ،حتى الغزو العثماني مف الفتح العربي في مصر الييود ،قاسـ عبده قاسـ ،ـ9987
 –عمرو  شفا ،العربي الييودي مف التعاوف صفحات ،العصر الذىبي ،سمير شعشوع ،ـ9987

كاف  الذىبي لمييود في العصور الوسطي العصر إسرائيمي يعترؼ بأف كاتبـ )9999فمسطيف 
 ،ـ7996دمشؽ  ، ط.العراؽ ييود في تاريخ نزىة المشتاؽ ،يوسؼ رزؽ غنيمة (،لسفي األند

المجتمع  ،كوىيف مارؾ ،ـ9978 ط. بغداد ،العراؽ القديـ لييود مف التاريخ مالمح ،أحمد سوسة
 مراجعة ،سمير نقاشو  بف مرار ت. نسريف ،في العصور الوسطي الييودي في مصر اإلسالمية

 ،الحمد عبد الحميد محمد ،ـ9987 جامعة تؿ أبيب – الييودي العربي عيدمال ،جبراف سميماف
الييود في  ،بوعمامة فاطمة ،ـ7996 الرقة ط. اإلسالمية، الحضارة العرب في دور الييود

ط. الجزائر  ،ميالدي 95 -94) الموافؽ ىجري الثامفالسابع و  خالؿ القرنيف اإلسالمي المغرب
سبانيا المسيحيةو في المغرب اإلسالمي  الييود ،بشير عبد الرحمف ،ـ7997 ط. القاىرة  ،ا 
ت. جماؿ  ،ـ9994 -9597 العثمانية مصر في الفترة ييود تاريخ ،يعقوب الندوا ،ـ7994

 يونس خالد ،ـ7999ط. القاىرة  ،مثقافةلعمي المجمس األ ،حماد طيؼمال أحمد عبدو الرفاعي 
الشارقة  ،ـ9497 -799/ىػ897-97 المسمميف في األندلس الييود تحت حكـ ،الخالدي
 ط. عماف ،العربي في األندلسفي األدب  أثرىـالييود و  ،الشرباتي نافزة ناصر ،ـ7997
 ،أندلسية دراسات ،الحكـ اإلسالمي ييود األندلس في ظؿ ،فوزي عبد العزيز ىشاـ ،ـ7999
أىؿ الذمة في  ،مظير عبد المطمب ،994ص- 95ص ،ـ9996( عاـ 95العدد ) ،تونس

،)تقـو ـ9999عاـ  جامعة اليرموؾ ،غير منشورة رسالة ماجستير ،خالؿ الحكـ األموي األندلس
/ىاجر الشامسي بإعداد أطروحة الماجستير عف أىؿ يذتي الباحثة اإلماراتية الواعدةتمم احاليً 

 .(قيمةأتوقع أنيا ستكوف دراسة عممية الذمة في مصر في العصر األيوبي و 
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