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 مصر  فتوح

 :الفرما فتح

 بن عمر وعهد الجابٌة، مإتمر فً مصر بفتح اتخذ الذي القرار تنفٌذ ،"م636/ هـ81" عام فً تقرر     

 أربعة: وقٌل جندي، وخمسمائة آالؾ ثالثة بتصرفه ووضع العملٌة، بقٌادة العاص بن عمرو إلى الخطاب

ا سًٌرا بجنده ٌسٌر وأن سًرا، ذلك ٌجعل أن منه وطلب آالؾ، ًٌ  . هن

 فً العرٌش إلى وصل حتى الساحلً الطرٌق ومتخًذا سٌناء، صحراء مخترًقا بجنده العاص بن عمرو سار     

 فدخلها، البٌزنطٌة، القوات من خالٌة فوجدها ،"م636 األول كانون 81/ هـ81 الحجة ذو 81: "األضحى عٌد

 والفاتحون المهاجرون، ٌسلكه كان الذي الطرٌق سالًكا العرٌش فؽادر التقدم، استئناؾ على ذلك وشجعه

 عندما الفرس فٌه سار الذي الطرٌق واتخذ الساحل، طرٌق تارًكا جنوًبا انحرؾ ثم العصور، أقدم منذ والتجار

 . الفرما إلى وصل حتى مصر، على استولى

 بهم ٌصطدم أال آثر ولكنه لهم، للتصدي فاستعد المقوقس، مسامع إلى وصلت قد المسلمٌن زحؾ أنباء كانت     

 :إلى ٌعود ذلك مرد ولعل بابلٌون، حصن وراء وتحصن الفرما أو العرٌش، فً

 باإلضافة الصحراء، حرب فً الناس أقدر المسلمٌن بؤن علمه مع الصحراء من قرٌتان والفرما العرٌش أن -

 أن فضل لذلك ٌسًٌرا، أمًرا جاورها وما المقدس بٌت من بجنود عمرو إمداد ٌجعل مما فلسطٌن من قربهما إلى

 حصون على واعتمد ٌهاجمه، ثم قواعده عن لٌبعده مصر أرض فً وٌتوؼل زحفه، فً ٌمضً عمًرا ٌدع

 وهذا القادة، كبٌر األرطبون، ٌرسل أو هناك، إلى بنفسه بالذهاب ٌخاطر أن دون تقدمه لعرقلة القوٌة الفرما

 زحؾ لٌوقؾ الفرما إلى قواته ٌرسل بؤن تقضً السلٌمة العسكرٌة الخطة كانت حٌث ؼالًبا كلفه عسكري خطؤ

 .الصراع وجه تؽٌر قد كان لربما هائلة عسكرٌة قوة ٌمتلك وهو ذلك، فعل ولو هناك، المسلمٌن

 .البٌزنطً الحكم ضد بثورة وٌقوموا الفرصة، ٌستؽلوا أن من وخشً المصرٌٌن، والء إلى ٌطمئن ٌكن لم أنه -

 القتال، مٌدان فً وتفوقهم القتالٌة، بمقدرتهم علمه مع المسلمٌن مع عسكرٌة مؽامرة فً الدخول تهٌب أنه -

 .مرتفعة ومعنوٌاتهم الشام، بالد فً متالحقة انتصارات من خارجون أنهم وبخاصة

 لمدن فتوحهم فً واعتمدوا المدن، حصار بؤسالٌب عهد للمسلمٌن ٌكن لم إذ الحصار، آالت إلى عمرو افتقر

 ضرب وهكذا االستسالم، إلى الجوع ٌضطرها أن إلى علٌها الصبر أو المواجهة، على الشام وبالد العراق،

 الطرفٌن بٌن مناوشات وجرت األسوار، وراء البٌزنطٌة حامٌتها وتحصنت الفرما، على الحصار عمرو

 . "م641 عام الثانً كانون 11/ هـ86 عام محرم 86" فً المسلمون اقتحمها ثم شهر، مدة استمرت

 وصول لهم وضمن الشام، بالد مع مواصالتهم خطوط على المسٌطر المركز للمسلمٌن الفرما فتح أمن

 قلٌلة قواته كانت ولما،  للهزٌمة تعرضوا إذا االنسحاب طرٌق إلى باإلضافة عمر بها وعدهم التً اإلمدادات

 ٌستفٌد ال حتى وحصونها المدٌنة، أسوار عمرو هدم فقد لحراستها، عسكرٌة حامٌة ترك ٌمكنه وال العدد،

 . ثانٌة امتلكوها لو فٌما منها البٌزنطٌون

 



 :بلبيس فتح

 الصحراء تخوم على المقٌمٌن البدو من جند إلٌه وانضم الفرما، فتح بعد مصر أرض فً توؼله عمرو تابع     

 الجنوب، إلى منحدًرا وسار الوقت، ذلك حتى فقدوه عمن المسلمٌن فعوضوا الؽنٌمة، فً طمًعا المصرٌة،

 انحرؾ ثم -الصالحٌة- القصاصٌن إلى ؼرًبا توجه ثم ومن الٌوم، القنطرة موقع إلى القدٌمة مجدل مدٌنة فتخطى

 فً ٌلق ولم المستنقعات، من لخلوه الطرٌق هذا اختار وقد بلبٌس، بلػ حتى الطمٌالت وادي فاجتاز جنوًبا،

 باألمر إال ٌدافع" ٌكن ولم البٌزنطٌٌن، جانب من وال السكان، جانب من ال تذكر مقاومة هذا الطوٌل طرٌق

 . "الخفٌؾ

 قوة ذلك ؼضون فً أرسل قد المقوقس وكان شهًرا، حامٌتها وقاتل المدٌنة، على الحصار عمرو ضرب     

 وخسر مهمته فً فشل أنه إال خفٌؾ، تقال فً المسلمٌن مناوشة إال تحاول لم ولكنها لالستطالع، عسكرٌة

 الجند، بعض المسلمون وخسر أسٌر، آالؾ ثالثة نحو وأسر جندي، ألؾ نحو منه فقتل جٌشه، وتمزق المعركة

 . بلبٌس مدٌنة ذلك إثر على ودخلوا

 :دنين أم فتح

 النٌل على قرٌة إلى هبط ثم -شمس عٌن- هلٌوبولٌس بمدٌنة فمر للصحراء، متاخًما بلبٌس من عمرو سار     

 .منها قرًٌبا وعسكر نابلٌون، حصن من الشمال إلى وتقع دنٌن، اسمها

 بؤن لٌرضى المقوقس كان وما كثٌرة، سفن فٌه النٌل على مرفؤ ٌجاورها وكان بحصانتها، دنٌن أم اشتهرت     

 وصل حتى باكًرا للمسلمٌن والتصدي اإلحجام، قرار من اتخذه ما خطؤ أخًٌرا وأدرك المسلمٌن، أٌدي فً تقع

 وحشد علٌها، وٌشرؾ العسكرٌة، العملٌات لٌدٌر بابلٌون حصن إلى اإلسكندرٌة فؽادر مصر، قلب إلى خطرهم

 .للقتال استعداًدا جًٌشا

 نتٌجة عن تسفر لم أسابٌع عدة مدى على المناوشات بعض المدٌنة وحامٌة اإلسالمً، الجٌش بٌن وجرت     

 ٌتؤثر لم الذي الوقت فً منهم ٌقتل كان بمن عددهم بتناقص ٌشعرون المسلمون بدأ إنما منهما، ألي حاسمة

 على إمدادات إرسال فً ٌستحثه الخلٌفة إلى ٌرسل أن عمرو فاضطر جندهم، بعض بفقدان كثًٌرا البٌزنطٌون

 فً بثها التً العٌون خالل من علم فقد حرًجا، كان عمرو موقؾ أن والواقع،  بذلك فوعده السرعة، وجه

 مصر مدٌنة فتح وبالتالً الجند، من معه بقً بمن ٌفتحه أو بابلٌون، حصن ٌحاصر أن ٌستطٌع لن أنه المنطقة

 إلى باإلضافة عدوهم، علٌهم فٌقوي جنوده، معنوٌات فً ٌفت ال حتى التراجع علٌه ٌتعذر أنه كما به، المتصلة

 .بالمساعدة بإمداده الخلٌفة وعد واقع من أمل بصٌص لدٌه كان أنه ؼٌر مصر، فتح على مصًرا كان أنه

 والهزٌمة النصر، بٌن متؤرجحة الصراع كفة وكانت دنٌن، أم أسوار تحت شدٌد قتال ذلك ؼضون فً ودار     

 فً ٌدب الٌؤس وكاد المحاصرون، وتضاٌق الوصول، فً تؤخرت اإلمدادات لكن القوى، توازن واقع من

 أم ٌفتح أن علٌه كان لكنه اإلمدادات، تصل حتى للوقت كسًبا آخر بنصر جنوده ٌشؽل أن عمرو فرأى نفوسهم،

 اإلمدادات، طالئع ذلك ؼضون فً ووصلت النهر، إلجتٌاز المرفؤ فً الراسٌة السفن من ٌستفٌد حتى أواًل  دنٌن



 هذا عمرو فاستؽل المسلمٌن، للقاء خروجهم فقل دنٌن، أم حامٌة ٌد فً وأسقط المسلمٌن، عزٌمة فقوٌت

 . ٌده فً سقطت حتى المدٌنة على حصاره وشدد اإلحجام،

 :الفيوم على غارات تنفيذ

 وعندما الفٌوم، نحو وتوجهوا سالمٌن، النهر عبروا أن بعد الجنوب إلى المسلمٌن من معه ومن عمرو سار     

 بقوة فاصطدم الفٌوم، حاكم دومنتٌانوس بقٌادة له للتصدي متؤهبة البٌزنطٌة الحامٌات وجد تخومها إلى وصل

 .الفٌوم فتح من ٌتمكن لم أنه إال قائدها وقتل علٌها وتؽلب حنا، بقٌادة الطلٌعة

 واتصل النهر، مع منحدًرا الشمال إلى أدراجه فعاد اإلسالمٌة، اإلمدادات بوصول األثناء هذه فً وعلم     

 البٌزنطً للجٌش العام القائد تٌودور ٌحاول ولم بابلٌون، حصن من مقربة على شمس عٌن فً العسكري بالمدد

 . أخرى بٌزنطٌة فرصة مضًٌعا اإلسالمٌٌن الجٌشٌن التقاء دون لٌحول الحصن من ٌخرج أن

 :أهمها لعل للمسلمٌن فوائد عدة الفٌوم على عمرو ؼارات حققت

 وصول بانتظار أمًنا أكثر مكان إلى به وانتقل دنٌن، أم عند نفسه فٌه وجد الذي المؤزق من جٌشه أخرج فقد -

  .اإلسالمٌة اإلمدادات

 بالًؽا حزًنا أظهروا الذٌن البٌزنطٌٌن عضد فً وفت المسلمٌن، معنوٌات رفع مما االنتصارات بعض أنجز -

 .حنا القائد لمقتل

 .النواحً فً المنتشرة البٌزنطٌة الحامٌات قلوب فً الرعب بث -

 .حقٌقً لخطر ٌتعرض بدأ مصر فً البٌزنطً الوجود أن على للمصرٌٌن الدلٌل قدم -

 .اإلمدادات مجًء حتى االنتظار مدة خالل جنده شؽل -

 :شمس عين معركة

 الصحابة، كبار من عدد بٌنهم من مقاتل ألؾ عشر اثنً الخطاب بن عمر أرسلهم الذٌن الجنود عدد بلػ     

 المسلمون فاؼتبط وؼٌرهم، مخلد بن ومسلمة األسود، بن والمقداد الصامت، بن وعبادة العوام، بن الزبٌر أمثال

 ٌستعد وراح له، مقرا واتخذها شمس عٌن فً فعسكر بابلٌون، حصن فتح لعمرو التالً الهدؾ وكان بمقدمهم،

 األرض من مرتفع فهو عسكرٌة، قاعدة ٌكون ألن ٌصلح شمس عٌن موقع أن والمعروؾ الحصن، لمهاجمة

 . والمإن الماء فٌه وتتوفر عنه، الدفاع وٌسهل ؼلٌظ، سور به ٌحٌط

 لٌقاتلهم بابلٌون، حصن من الخروج على وحملهم البٌزنطٌٌن، الجنود باستفزاز تقضً خطة عمرو وضع     

 من إمرته تحت كان بما بالقوة شعر البٌزنطً الجٌش قائد تٌودور أن وٌبدو األسوار، خارج السهل فً

 ستة مسافة على وكانت شمس، عٌن باتجاه بهم وسار ألًفا، عشرٌن رأس على الحصن من فخرج المقاتلٌن،

 فعبؤ بالػ، بسرور الخروج هذا أنباء عمرو تلقى بالمسلمٌن، لالصطدام اإلسالمً؛ المعسكر من سبعة أو أمٌان

 ٌبلػ جٌشه من فرقتٌن ففصل البٌزنطٌة، القوات على لإلطباق ذكٌة خطة ونفذ المرتقب، للقاء استعداًدا قواته

 الجبل قلعة عند وائل بنً مؽار إلى واألخرى دنٌن، أم إلى إحداهما وأرسل مقاتل، خمسمائة فرقة كل أفراد عدد

 البٌزنطٌة القوات باتجاه شمس عٌن من هو وسار ،السهمً حذافة بن خارجة بقٌادة وكانت العباسٌة، شرقً



 القوات انتشرت بهم، لٌصطدم البٌزنطٌٌن جموع وصول ٌنتظر الحالً العباسٌة موضع فً وتوقؾ المتقدمة،

 بذلك، سروا شمس، عٌن من المسلمٌن خروج بلؽهم وإذ الحصن، من الشرقً الشمال إلى السهل فً البٌزنطٌة

 ثم العسكرٌة، عمرو بخطة ٌعلموا ولم الموت، حتى القتال على فتعاهدوا علٌهم، النصر ضمنوا بؤنهم وظنوا

 احتدام وأثناء الٌوم، العباسٌة عند والبٌزنطً اإلسالمً، المعسكرٌن بٌن وسط مكان فً كان ولعله البلقاء حدث

 فوجئت، التً البٌزنطً الجٌش مإخرة خارجة فرقة فاجتاحت عمرو، أعده الذي الكمٌن أفراد خرج القتال،

 فقابلتهم دنٌن، أم نحو وتقهقروا صفوفهم، فً الفوضى ودبت الفزع، أفرادها فتولى ؼرة، حٌن على وأخذت

 والصمود المقاومة، فً لهم أمل ال أن أدركوا وإذا نظامهم، فانحل جٌوش، ثالثة بٌن وأضحوا األخرى، الفرقة

 إلى المسلمون ودخل كبٌرة، فئة وهلكت الحصن، بلوغ منهم قلٌلة فئة ونجحت شًء، على ٌلون ال بالفرار الذوا

 تموز شهر/ هـ86 شعبان شهر" فً المعركة وجرت النٌل، ضفاؾ على أقدامهم ووطدوا أخرى، مرة دنٌن أم

 . "م641

 إلى النهر عبر بعضهم ففر أنفسهم، على خافوا الجند من بابلٌون بحصن من الهزٌمة أنباء بلؽت عندما     

 هذا، الحاسم انتصاره عمرو استؽل عنه، للدفاع الحصن فً اآلخر بعضهم وبقً منؾ، من الشمال إلى نقٌوس

 الذي المكان وهو والكنائس، البساتٌن بٌن وشرقه الحصن، شمالً فً وضربه شمس، عٌن من معسكره فنقل

 الجٌش ٌستطع ولم قتال، بدون علٌها واستولى -منؾ- مصر مدٌنة إلى سار ثم بالفسطاط، بعد فٌما عرؾ

 . المساعدة ٌد لها ٌمد أن الحصن فً الموجود البٌزنطً

 :الفيوم فتح

 له قبل ال وهو هإالء، ٌهاجمه أن خشً الفٌوم، حاكم دومنتٌانوس المسلمٌن انتصار أنباء بلؽت عندما     

 فرقة أرسل بذلك عمرو علم ولما نقٌوس، إلى وتوجه جنوده، مع اللٌل فً فخرج الفرار، وفضل بمقاومتهم،

  . المنوفٌة إقلٌم فً ومنوؾ أثرٌب، على فاستولت الدلتا، جنوبً فً وتوؼلت الفٌوم، إقلٌم فتحت عسكرٌة

 :بابليون حصن فتح

 اإلسكندرٌة إلى ٌتوجه أن قبل التالً عمرو هدؾ فكان بابلٌون، حصن سوى البٌزنطٌٌن بؤٌدي ٌبق لم     

 إلى اآلخر بالقسم ولٌسٌر الحصن، حصار على منها قسًما لٌذر وٌضعفها قواته، ٌشتت أن ٌشؤ لم إذ لفتحها،

 فعل رد واقع من الحٌن ذلك حتى حققها التً إنجازاته على خطًرا ٌشكل مما اإلسكندرٌة، ٌبلػ حتى الشمال

 من فقدوه ما بواسطتها ٌستعٌدون ارتدادٌة بحركات لٌقوموا الفرصة؛ هذه ٌستؽلون سوؾ الذي البٌزنطٌٌن

 شهر فً إلٌه فسار الحصن، فتح على العسكرٌة جهوده ركز لذلك مصر، من المسلمٌن وٌطردون أراضً،

 . وحاصره" م641 أٌلول/ هـ86 شوال"

 :لسببٌن ٌطول سوؾ الحصار أن حامٌته وأفراد الحصن، سكان أدرك

 الحصن، ٌهاجموا أن ٌجتازوه أن المسلمٌن على فٌتعذر مٌاهه، وارتفاع النٌل فٌضان وقت فً بدأ أنه: األول

 . الفٌضان هبوط حتى االنتظار من لهم بد وال



 عائًقا ٌشكل سوؾ الحصار؛ وسائل وضعؾ الماء من به ٌحٌط وما أسواره، ومتانة الحصن مناعة أن: الثانً

 لهم ٌكن لم الفٌوم فتح أثناء القتال آالت بعض من ؼنموه وما بسرعة، ٌجتازوه أن الصعب من المحاصرٌن أمام

 لم الحصار أن والواقع طوٌل، لحصار الطرفان استعد لذلك تعطلت، إذا إصالحها بطرق أو باستعمالها خبرة

 أحكم قد ٌكن لم عمًرا ألن مفتوحة؛ -الروضة- والجزٌرة الحصن بٌن اإلمدادات طرٌق ظلت فقد محكًما، ٌكن

 . بعد المائٌة الطرق على سٌطرته

 بٌزنطً، قائد هو لألعٌرج، فكانت الجٌش قٌادة أما الحصار، بدأ عندما الحصن داخل المقوقس كان     

 بدأ حٌث شهر، مدة المسلمٌن، جانب من والحجارة والسهام البٌزنطٌٌن جانب من بالمجانٌق الطرفان وتراشق

 الحصن ٌقتحمون سوؾ وأنهم القتال، على صابرون المسلمٌن أن المقوقس وأدرك باالنحسار، النٌل فٌضان

 القتال، فً المسلمٌن بؤس شدة أن والحقٌقة الخارج، من إمدادات وصول من ٌئس كما وشجاعتهم بصبرهم،

 األمر، فً للتشاور حربه أركان مع اجتماع عقد إلى فاضطر المقوقس، معنوٌات هبوط إلى أدى وصبرهم

 سري بشكل الشؤن هذا فً عمرو مع للتفاوض بنفسه المقوقس ٌذهب وأن عنهم، لٌرحلوا لهم المال بذل وتقرر

 جماعة مع الظالم جنح تحت الحصن من فخرج عزائمهم، فتهن الحصن، عن المدافعٌن من أحد ٌعلم ال حتى

 أسقؾ ترأسه وفد مع عمرو إلى رسالة أرسل إلٌها وصل فلما الروضة، جزٌرة إلى سفٌنة وركب أعوانه، من

 أعضاء ٌعود أن وانتظر معٌن، حل على التفاهم بشؤن مفاوضات إلجراء وفًدا ٌرسل أن علٌه ٌعرض بابلٌون،

 عنده الوفد أعضاء وأبقى ٌومٌن، مدة الرد فً اإلبطاء تعمد األخٌر هذا لكن عمرو، ٌرد نفسه الٌوم فً الوفد

 ،! "دٌنهم فً ذلك وٌستحلون ٌقتلونهم أو الرسل، ٌحبسون القوم أترون: "ألعوانه وقال المقوقس خاؾ حتى

 . وحالهم المسلمٌن بؤس على مصر وأهل المقوقس، ٌطلع أن بحبسهم عمرو أراد وإنما

 ثالث إحدى المقوقس ٌخٌر عمرو رد ٌحملون ٌومٌن بعد الوفد أعضاء عاد فقد أمر، من ٌكن ومهما      

 مصر وأهل وجماعته، المقوقس على الصعب من كان. القتال أو الجزٌة أو اإلسالم، فً الدخول إما: خصال

 وخشوا األول، الشرط رفضوا وبذلك شًٌئا، عنه ٌعرفون ال الذي الدٌن ذلك اإلسالم، واعتناق دٌنهم، عن التخلً

 خشٌة الحرب فكرة فٌه استبعدوا الذي الوقت فً وٌذلوهم المسلمون، ٌستضعفهم أن الجزٌة بدفع قبلوا هم إن

 ذلك ومع القتالٌة، وجهوزٌتهم وتضامنهم الجٌد، المسلمٌن وضع الوفد أعضاء وصؾ أن بعد وبخاصة الهزٌمة،

 بشروطه، للتباحث الرأي ذوي من جماعة إلٌه ٌرسل أن عمرو من وطلب الصلح، فً الدخول المقوقس قبل فقد

 وكنائسهم، وأموالهم أنفسهم، على آمنٌن سٌكونون بؤنهم فطمؤنه الصامت، بن عبادة برئاسة وفًدا إلٌه فؤرسل

 . اإلذعان طرٌق فً المضً على شجعه مما الجزٌة دفع قبلوا هم إن وذرارٌهم

 المسلمٌن، مع الصلح رفضت الجند من فئة وجدت فقد عاًما، ٌكن لم االستسالم بقرار القبول أن وٌبدو     

 شهر مدة المهادنة عمرو من المقوقس طلب ذلك عند المسلحة، المقاومة على وأصرت األعٌرج، بقٌادة وكانت

 . أٌام ثالثة فمنحه األمر، فً للتفكٌر



 أٌام انتهت ولما المقوقس، ضد ثائرتهم فثارت الجند، عامة بٌن انتشرت أن المفاوضات أنباء تلبث ولم     

 تجدٌد إلى المقوقس دفع مما االنتصارات بعض المسلمون وأحرز القتال، الستئناؾ الطرفان استعد الهدنة،

 :واشترط الجزٌة، دفع خصلة المقوقس واختار مكرهٌن، فقبلوا لالستسالم، حربه ألركان الدعوة

 .اإلمبراطور موافقة -

 أن وتعهد ذلك، خالل أماكنها فً الجٌوش وتبقى القسطنطٌنٌة، من الرد ٌؤتً حتى العسكرٌة العملٌات تجمٌد -

 إلى وتوجه بابلٌون، حصن المقوقس ؼادر، اإلمبراطور موافقة ألخذ القسطنطٌنٌة إلى الصلح بعهد ٌبعث

 التبست الصلح بنود أن وٌبدو، علٌه هرقل موافقة وطلب القسطنطٌنٌة، إلى الصلح عهد أرسل حٌث اإلسكندرٌة

 البالد فً المسلمون ٌبقى وهل بابلٌون؟ ٌحصن خاصة أم كلها، البالد على تطبق عامة أهً اإلمبراطور، على

 بعض إلى واحتاج للمسلمٌن؟ مصر عن التناول ذلك معنى وهل عنها؟ ٌرحلون أو الجزٌة، أخذ بعد

 . القسطنطٌنٌة إلى المقوقس استدعى لذلك اإلٌضاحات،

 أن اإلمبراطور ورأى المسلمٌن، مع الصلح بشؤن نظره بوجهة هرقل إنقاع فً فشل المقوقس أن والواقع     

- بحوزته وأن مصر، فً متوفرة ؼٌر الشام بالد فتح على هإالء ساعدت التً والجؽرافٌة القومٌة، العوامل

 على ٌصعب ومتًٌنا محصًنا، كان الحصن أن كما المسلمٌن، قوة العدد فً تفوق كبٌرة عسكرٌة قوة -المقوقس

 هذه إلى أدى األمر فً سر وجود من بد وال المسلمون، ٌنتصر أن هذه والحالة ٌعقل فال اقتحامه، المسلمٌن

 الصلح عرض ورفض به، شهر أن بعد ونفاه مصر، عن للمسلمٌن والتخلً والخٌانة، بالتقصٌر واتهمه النكبة،

 هذا عن الدفاع تنظٌم من شًٌئا ٌفعل ولم مصر، إلى مدًدا ٌرسل فلم الحد، هذا عند وقؾ أنه إال المسلمٌن، مع

 الدولة إن إذ التفكٌر، فً باالضطراب شعوره إلى ٌعود ذلك مرد ولعل القتالٌة، جنوده معنوٌات لرفع البلد

 البٌزنطٌٌن طردوا الذٌن الشام بالد فً المسلمٌن أٌدي على الهزٌمة عار من ثقٌل عبء تحت ترزح البٌزنطٌة

 . السكان نفوس فً الرعب وٌبثون المدن، ٌفتحون مصر أرجاء فً هإالء وانتشر منها،

 بذلك فانتهت ،"م641 األول كانون/ هـ86 الحجة ذي" شهر فً الصلح لعهد هرقل برفض المسلمون علم     

 إلى منهم كثٌر قرار بسبب عددهم قل قد الحصن عن المدافعون كان القتال، الطرفان واستؤنؾ الهدنة،

 عن الماء وؼاض النٌل، فٌضان وانتهى بٌنهم، ٌنتشر المرض وبدأ الخارج، من نجدة تؤتهم ولم اإلسكندرٌة،

 أشهر بضعة صمدوا المدافعٌن أن ؼٌر ٌهاجموه، أن اآلن المسلمٌن بمقدور فؤضحى الحصن، حول الخندق

 أعاق مما الماء بدل الخندق فً الحدٌد حسك وألقوا، والسهام بالمجانٌق التراشق على أثناءها األمر اقتصر

 األول ربٌع" شهر فً هرقل اإلمبراطور وفاة نبؤ الحال هذا على وهم وجاءهم. العسكرٌة المسلمٌن عملٌات

 أعطى مما القتالٌة، قدرتهم وتراجعت لموته، واضطربوا عضدهم، فً ذلك ففت ،8"م648 شباط/ هـ11

 وقد ،"م648 نٌسان6/ هـ11 اآلخر ربٌع 18" فً الحصن ٌقتحموا أن قبل الحصار لتشدٌد للمسلمٌن الفرصة

 فهربوا اقتحموا، المسلمٌن أن الحصن أهل فظن وكبروا، السور، المسلمٌن، من نفر مع العوام بن الزبٌر اعتلى

 ارتقى الزبٌر أن رواٌة فً فدخلوه اإلسالمً الجٌش ألفراد الحصن باب وفتح الزبٌر، فنزل مواقعهم، تاركٌن

 الزبٌر ونزل" منهم، فقبل مصالحٌن، إلٌه وخرجوا لعمرو، الباب ففتحوا بذلك، الحصن حامٌة فشعرت السور،



 عنوة أخذ ما فؤجروا الهلكة، على أشرفوا بعدما فاعتقدوا معهم، الباب من عمرو على خرج حتى عنوة علٌهم

 العاص بن عمرو أعطى ما هذا الرحٌم، الرحمن هللا بسم: صلحهم وكان ذمة، فصاروا علٌه، صالح ما مجرى

 شًء علٌهم ٌدخل ال وبحرهم؛ وبرهم وصلبهم، وكنائسهم وأموالهم، وملتهم أنفسهم، على األمان من مصر أهل

 فإن الصلح، هذا على اجتمعوا إذا الجزٌة ٌعطوا أن مصر أهل وعلى النوب، ٌساكنهم وال ٌنتقص، وال ذلك من

 إذا ؼاٌته من نهرهم نقص وإن برٌئة، أبى ممن وذمتنا بقدرهم، الجزاء من عنهم رفع ٌجٌب أن منهم أحد أبى

 علٌهم، ما مثل وعلٌه لهم، ما مثل فله والنوب الروم، من صلحهم فً دخل ومن ذلك، بقدر عنهم رفع انتهى

 ثلث جباٌة ثلث كل فً أثاثا علٌهم ما علٌهم سلطاننا، من ٌخرج أو مؤمنه، ٌبلػ آمن فهو الذهاب واختار أبى ومن

 المإمنٌن، وذمم ،المإمنٌن أمٌر الخلٌفة وذمة رسوله وذمة وذمته، هللا عهد الكتاب هذا فً ما على علٌهم، ما

 تجارة من ٌمنعوا وال ٌؽزوا أال على فرًسا، وكذا رأًسا، وكذا بكذا ٌعٌنوا أن استجابوا الذٌن النوبة وعلى

  . "وحضر وردان وكتب ابناه، ومحمد، هللا وعبد الزبٌر شهد واردة، وال صادرة،

 :بابليون صلح على تعقيب

 منح مثل المفتوحة، البالد أهل معاملة واقع من العامة اإلسالمٌة التوجهات مع الصلح هذا مضمون ٌتوافق -

 .الجزٌة دفع مقابل العبادة وحرٌة األمام السكان

 :الضرائب من نوعٌن الصلح حدد -

 دٌنارٌن بدٌنارٌن أخرى مصادر حددتها وقد السكان، بٌن توزٌعها وال مقدارها ٌحدد لم أنه إال الجزٌة،: األول

 .والرقٌق والعجزة الفانٌن، والشٌوخ والنساء األطفال، على جزٌة فال سواهم، دون القادرٌن الرجال على

 عن الناتج االقتصادي الوضع بتؽٌر ٌتؽٌر متحرًكا جعله لكن مقداره حدد وقد األرض، على الخراج: الثانً

 فً أقساط ثالثة على ٌدفع أنه كما المفتوحة، البالد أبناء معاملة فً المسلمٌن عدل من وهذا النٌل، ماء نقصان

 أرض ذي كل وألزم فقًٌرا، ٌكون أن إال جزٌة دٌنارٌن حالم كل على وضع: "عمًرا أن البالذري روى السنة،

 دار فً تجمع للمسلمٌن رزًقا خل، وقسطً عسل وقسطً زٌت وقسطً حنطة، أرادب ثالثة الدٌنارٌن مع

 الخراج، مقدار وٌحددون الزراعً، الوضع فً لٌنظروا ٌجتمعون القرى رإساء وكان ،"فٌهم وتقسم الرزق،

 من قطعة تخصص قرٌة كل وكانت. أحوالها إصالح فً أنفق قرٌتهم، على فرض ما فوق المال كان فإذا

 على ٌفرض ما ٌقدرون كذلك وكانوا والحمامات، الكنائس مثل العامة األبنٌة إلصالح رٌعها ٌعود األرض

 المال من ٌفرض كان ما وكذلك علٌهم، المسلمٌن حقوق من حًقا هذا وكان المسلمٌن، لضٌافة المال من الناس

 . علٌهم وفد إذا وإكرامه الحاكم، لضٌافة

 :وهم العنصري السكان تنوع الصلح هذا فً الملفت -

 .بهم الصلح اختص وقد األقباط، من الوطنٌٌن مصر أهل -

 اإلمبراطور، موافقة على معلًقا وضعهم وكان الحاكمة، البٌزنطٌة اإلمبراطورٌة وجنود رعاٌا من الروم، -

 ما لهم ٌصبح الصلح فً الدخول اختاروا فإذا الصلح، فً والدخول المؽادرة بٌن االختٌار حرٌة لهم ترك ولذلك

 . وواجبات حقوق من لألقباط



 قوٌة، مملكة آنذاك شكلت البالد هذه أن والمعروؾ مصر، جنوب فً الواقعة النوبة بالد رعاٌا من النوب، -

 علٌهم ففرض تجاًرا، بوصفهم البٌزنطٌٌن وضع عن وضعهم اختلؾ وقد الشمال، مع ٌتاجرون رعاٌاها وكان

 فً الدخول اختاروا وإذا بالتجارة، لهم السماح مقابل والخلٌل الماشٌة، رءوس من عدًدا المسلمٌن ٌعطوا أن

 . وواجبات حقوق من لألقباط ما لهم ٌصبح الصلح

 .تعدٌات من لصوصهم به ٌقوم عما تضامنٌة مسئولٌة الحصن أهل الصلح حمل -

 :هرقل وفاة بعد البٌزنطٌة اإلمبراطورٌة أوضاع

 عٌن فقد العرش، على األسري النزاع بسبب هرقل وفاة بعد البٌزنطٌة اإلمبراطورٌة عاصمة االضطراب ساد

 ثمانٌة العمر من البالػ إٌدوسٌا فابٌا ابن الثالث قنسطنطٌن وهما لخالفته، الكبٌرٌن ولدٌه وفاته، قبل هرقل

 مارتٌنا لزوجته ٌجعل أن وحاول عاًما، عشر خمسة العمر من البالػ مارتٌنا ابن وهرقلوناس عاًما، وعشرٌن

 المكانة فً ٌتساوٌا وأن الحكم، فً مًعا األخوان ٌشترك أن ٌنبؽً أنه إلى وصٌته فً وأشار الحكم، فً نصًٌبا

 بؤنه وصٌته فً أعلن الدولة، إدارة فً المباشر النفوذ من قدًرا لمارتٌنا ٌجعل أن على ولحرصه والحقوق،

 . الحكم فً األم اإلمبراطورة تشترك أن ٌنبؽً

 نتٌجة فؤثٌرت والشعب، الحكم أركان جانب من شدٌدة معارضة لقٌت زوجها وصٌة مارتٌنا أعلنت عندما     

 ٌقروا لم أنهم ؼٌر العرش األخوٌن تولٌة الشعب أفراد أقر إذ العام، الدستوري بالوضع تتعلق مسائل ذلك

 أن لها ولٌس اإلمبراطورٌة، تمثل ال امرأة بوصفها أنها وأعلنوا العامة، الشئون إدارة فً مارتٌنا باشتراك

 ساد وهكذا الحاكمة، األسرة شطري داخل الشقاق ووقع الحق، هذا لنفسها مارتٌنا وزعمت السفراء، تستقبل

 فً الشدة بالػ سٌاسً لخطر اإلمبراطورٌة فٌه تعرضت وقت فً البٌزنطٌة العاصمة فً العامة الحٌاة الصراع

 . الخارج

 اآلخرة جمادى 1" فً وتوفً مرًٌضا، كان أنه ؼٌر أخٌه من وأنصاًرا أتباًعا، أكثر الثالث قنسطنطٌن كان     

 هً مارتٌنا أن والواقع الحكم، فً متفرًدا هرقلوناس وأضحى أشهر، ثالثة حكم أن بعد" م648 أٌار 15/ هـ11

 بٌروس البطرٌرك بٌنهم من كان أنصارها، وقربت قنسطنطٌن أنصار فنفت الدولة، شئون تسٌر كانت التً

 . المونوثلٌستً

 لنقص اإلمبراطورٌة ٌعرض أن شؤنه من البلد هذا ضٌاع إن إذ مارتٌنا، اهتمامات رأس فً مصر كانت     

 فً السابق منصبه إلى وأعادته فٌه، ثقتها ووضعت المنفً، من المقوقس باستدعاء أسرعت لذلك األقوات، فً

  .مصر

 الذٌن بحجج باالقتناع تظاهر ولكنه المسلمٌن، مقاومة من جدوى ال أن رأٌه على ٌزال ال المقوقس كان     

 وجهزت الكبٌرة، باإلمدادات بمساعدته مارتٌنا ووعدته المسلمٌن، مع صلح فً البٌزنطٌون ٌدخل أال ٌرون

 من عدد ورافقه الؽاٌة، لهذه أعد جٌش رأس على مصر إلى بالسفر المقوقس أسرع. ذلك أجل من السفن

 فً والنفوذ السلطة، أصحاب انقلب أن بعد هرقلوناس وابنها مارتٌنا، أوضاع تدهورت أن حدث ثم القساوسة،

 الناس وظل األرثوذكس، الدٌن ورجال العسكرٌون، والقادة الناتو، أعضاء أمثال حكومتهما، على اإلمبراطورٌة



 له، السم بدس قنسطنطٌن ضد تآمًرا بؤنهما اتهامهما وجرى بٌروس، والبطرٌرك لإلمبراطورة كراهٌتهم على

 هرقل اسم واتخذ عمره، من عشرة الحادٌة ٌتجاوز ٌكن ولم الثالث، قنسطنطٌن البن العرش ٌكون بؤن وطالبوا

 مصؽر وهو قنسطانز، اسم علٌه الناس وأطلق قنسطنطٌن، اسم اتخذ تتوٌجه عند أنه ؼٌر تعمٌده، عند

 بلؽت حتى العاصمة نحو وزحفت ضدهما، الصؽرى آسٌا فً المرابطة المسلحة القوات وثارت قنسطنطٌن،

 لم اإلجراء هذا أن ؼٌر الحكم، فً له قسًٌما قنسطانز وتوج للثائرٌن، انلإلذع هرقلوناس فاضطر خلقدونٌة،

 . بالحكم قنسطانز وتفرد مارتٌنا، عزل تقرر كما ،"أٌلول/ شوال" شهر فً سقوطه ٌمنع

 :اإلسكندرية نحو الزحف

 البٌزنطٌٌن طاقات أعظم فٌه حشدت الذي الحصٌن العسكري الموقع ذلك بابلٌون، حصن لسقوط كان      

 أصبحت قد المبادرة بؤن للشك، مجال هناك ٌعد فلم المعركة، مسار على الجذري التؤثٌر مصر، فً العسكرٌة

 بمثابة السقوط هذا وٌعد الواسعة، البالد هذه على أمامهم فتحت قد السٌطرة أبواب وأن المسلمٌن، أٌدي فً

 . اإلسكندرٌة إلى مفتوًحا بات الطرٌق إن حٌث مصر، عن األول الدفاع خط انهٌار

 لفتحها، اإلسكندرٌة نحو بالزحؾ له ٌؤذن أن الخلٌفة من عمرو طلب بابلٌون، حصن فتح من االنتهاء بعد     

 البالد إدارة ٌنظم أخذ ثم مصر، فتح الستكمال منها بد ال خطوة وهو اإلسالمٌة، األراضً إلى وضمها

 .المفتوحة

 سٌعود النٌل أن علم أنه وبخاصة اإلسكندرٌة، إلى بالسٌر لقائده اإلذن منح فً ٌتؤخر لم الخلٌفة أن والحقٌقة     

 لبث وما ذلك، قبل اإلسكندرٌة إلى مصر جٌش ٌسٌر أن األفضل من وأنه وفٌضانه، مده إلى أشهر ثالثة بعد

 بن خارجة بقٌادة بابلٌون حصن فً عسكرٌة حامٌة وترك اإلسكندرٌة، نحو زحؾ أن اإلذن تسلم حٌن عمرو

 . السهمً حذافة

 القسطنطٌنٌة، بعد اإلمبراطورٌة حواضر وثانٌة المصرٌة، الدٌار قصبة الوقت ذلك فً اإلسكندرٌة كانت     

 إلى ٌإدي أن شؤنه من المسلمٌن أٌدي فً سقوطها أن البٌزنطٌون أدرك وقد العالم، فً تجارٌة مدٌنة وأول

 لقد باإلسكندرٌة العرب ظفر لئن: "بقوله ذلك عن البٌزنطً اإلمبراطور عبر وقد مصر، من سلطانهم زوال

 على المقوقس بإرسال فؤسرعوا ،"اإلسكندرٌة كنائس من أعظم كنائس للروم فلٌس ملكهم، وانقطع الروم هلك

 . عسكرٌة قوة رأس

 مع صلح فً الدخول نٌته وفً ،"م648 أٌلول/ هـ11 شوال" شهر فً اإلسكندرٌة إلى المقوقس وصل     

 اإلمبراطورٌة انهٌار مالمح السٌاسً األفق فً بدت أنه وبخاصة مواجهتهم، عن عجزه بسبب المسلمٌن

 .المقاومة على وأصروا هذا، توجهه رفضوا حربه أركان أن ٌبدو لكن البٌزنطٌة،

 السٌر آثر وقد ،"م648 أٌار أوائل/ هـ11 األولى جمادى" شهر فً بابلٌون حصن ؼادر قد عمرو وكان      

 الدلتا جنوبً فً المنتشرة الكثٌرة الترع تشكل ال حتى الٌوم، البحٌرة مدٌرٌة حٌث للنٌل الٌسرى الضفة على

 من عدًدا معه اصطحب كما الجسور، وإقامة الطرق إصالح فً األقباط بعض ساعده وقد زحفه، ٌإخر عائًقا

 على كانوا الوطنٌٌن مصر سكان أن ٌعنً وهذا طرٌقه، فً ٌلقاهم من وبٌن بٌنه، اتصال أداة لٌكونوا زعمائهم



 من هإالء ٌطرد أن شؤنه من الذي اإلسالمً الوجود أهمٌة واستوعبوا ألرضهم، المحتلٌن البٌزنطٌٌن مع عداء

 .بالدهم

 ترنوط فً أولها كان البٌزنطٌٌن، جانب من عسكرٌة عقبات عدة سٌرهم أثناء والمسلمون عمرو صادؾ     

 بعد على الواقعة نقٌوس إلى وصلوا حتى تقدمهم وتابعوا علٌها، تؽلبوا أنهم إال عسكرٌة قوة لهم تصدت حٌث

 وهذا المقاومة، على أصرت الحصن حامٌة لكن واإلذعان، التسلٌم إلى سكانها فؤسرع منوؾ، من فراسخ عدة

 الثقة فقدان إلى ٌعود ذلك مرد ولعل البٌزنطٌة، والحامٌات الوطنٌٌن، السكان بٌن تنسٌق هناك ٌكن لم أن ٌعنً

 نقٌوس، ودخل علٌهم، وانتصر الحامٌة بؤفراد عمرو فاصطدم بٌنهما، المستحكم العداء بسبب الجانبٌن بٌن

 . اإلسكندرٌة إلى المنهزمٌن فلول وفرت

 حصن وكان علٌها، وتؽلب سلطٌس، عند أخرى بٌزنطٌة عسكرٌة بقوة واصطدم تقدمه، عمرو تابع      

 قوٌة، حامٌة مع البٌزنطً الجٌش قائد تٌودور به اعتصم وقصد اإلسكندرٌة، قبل الحصون سلسلة آخر كرٌون

 عشر بضعة مدى على معارك عدة فً الطرفان واشتبك المجاورة، المناطق من اإلمدادات علٌه تدفقت كما

 الحصن، اقتحام من أخًٌرا المسلمون وتمكن ،الخوؾ صالة ٌوًما صلى عمًرا إن حتى شدًٌدا بعضها كان ٌوًما،

 وكان بها، لالحتماء اإلسكندرٌة إلى اآلخر البعض وفر أفرادها، بعض فقتلوا العسكرٌة، الحامٌة على وتؽلبوا

 حزٌران أواخر/ هـ11 رجب منتصؾ" فً اإلسكندرٌة بلؽوا حتى المسلمون وطاردهم هإالء، بٌن من تودور

 . "م648

 :اإلسكندرية فتح

 بها ٌحٌط إذ حصٌنة المدٌنة أن المٌدانً، للوضع ودراسته اإلسكندرٌة إلى وصوله فور عمرو، أدرك     

 أبوابها وتتؤلؾ للدفاع، الضرورة عند البحر ماء من ٌمأل خندق بها وٌحٌط أبراج عدة ولها محكمان، سوران

 اإلمدادات بعد حامٌتها جنود عدد بلػ وقد ومكاحل، األبراج، فوق مجانٌق وٌوجد الحدٌد، من طبقات ثالث من

 سٌطرة تحت وهو الشمالٌة، الناحٌة من البحر وٌحمٌها جندي، ألؾ خمسٌن البٌزنطً اإلمبراطور أرسلها التً

 المعتذر ومن الجنوب، من قرٌوط وتحمٌها والعتاد، والرجال بالمإن ٌمدها كان الذي البٌزنطً، األسطول

 وهو الشرق، ناحٌة من إال إلٌها طرٌق للمسلمٌن ٌكن لم وبذلك الؽرب، من الثعبان ترعة وتلفها اجتٌازها،

 عسكرٌة خطة ووضع ٌٌؤس، لم ذلك ومع الناحٌة، هذه من حصٌنة المدٌنة وكانت بكرٌون، ٌصلها الذي الطرٌق

 الٌؤس وٌدب عنها، المدافعون ٌتضاٌق حتى المدٌنة على الحصار بتشدٌد قضت النهاٌة؛ فً النصر له ضمنت

 على وٌحملهم ٌستدرجهم وهكذا الحصار، وطؤة لتخفٌؾ بالمسلمٌن لالصطدام للخروج فٌضطروا نفوسهم، فً

 الحلوة بٌن المجانٌق، مرمى عن بعٌد مكان إلى معسكره نقل لذلك علٌهم، ٌنقض ثم تحصٌناتهم من الخروج

 مرة سوى للقتال، تحصٌناتهم من البٌزنطٌون ٌخرج لم شهرٌن مدة ذلك على الوضع استمر فارس، وقصر

 إلى ارتدت ثم إسالمٌة، قوة مع واشتبكت البحٌرة، ناحٌة من بٌزنطٌة عسكرٌة قوة خرجت حٌث واحدة

 . نبض جس أو استطالع قوة بمثابة كانت ولعلها الحصن،



 القتالٌة، معنوٌاتهم على ٌإثر قد االنتظار إن إذ جنوده، به ٌشؽل عسكري بعمل ٌقوم أن عمرو ورأى     

 .اإلسكندرٌة حصار على جنوده معظم وأبقى الدلتا، على بالؽارات فشؽلهم الخمول، إلى وٌدفعهم

 اإلسكندرٌة، عن البٌزنطٌة اإلمدادات انقطعت الحكم، أركان بٌن القسطنطٌنٌة فً الصراع الشتداد ونتٌجة     

 وال معزولٌن أنفسهم فرأوا عنها، المدافعٌن معنوٌات على سلًبا أثر مما عنها، الدفاع فً ٌفكر منهم أحد ٌعد لم إذ

 سٌطروا فإذا والساحل، الدلتا قرى على ؼارات من المسلمون به ٌقوم كان ما مخاوفهم من زاد ومما لهم، سند

 .عنهم المٌرة ٌقطعون فسوؾ علٌه

 فً اإلسكندرٌة سقوط لنبؤ استعجااًل  ٌكون ما أشد وهو مصر، أنباء ٌنتظر المدٌنة فً الخطاب بن عمر كان     

 بما عمرو إمداد عن ٌقصر لم وهو السبب، عن ٌبحث فراح أشهًرا، عنه أبطؤ النبؤ هذا ولكن المسلمٌن، أٌدي

 فتخاذلوا، المسلمٌن، أؼرت قد مصر خٌرات تكون أن وخشً النصر، له تكفل التً المساندة من إلٌه ٌحتاج

 إلبطائكم عجبت فقد بعد، أما: "له ٌقول عمرو إلى كتب ثم ،"أحدثوا لما إال بفتحها أبطؤوا ما: "ألصحابه وقال

 هللا وإن عدوكم، أحب ما الدنٌا من وأحببتم أحدثتم، لما إال ذلك وما سنتٌن، منذ تقاتلونهم إنكم مصر، فتح عن

 مقاوم منهم الرجل أن وأعلمتك نفر، أربعة إلٌك وجهت كنت وقد نٌاتهم، بصدق إال قوًما ٌنصر ال وتعالى تبارك

 قتال على وحضهم الناس فاخطب هذا، كتابً أتاك فإذا ؼٌرهم، ٌكونوا أن إال أعرؾ، كنت ما على رجل ألؾ

 لهم ٌكون أن جمًٌعا الناس ومر الناس، صدور فً األربعة أولئك وقدم والنٌة، الصبر فً ورؼبهم عدوهم،

 اإلجابة ووقت الرحمة، فٌها تنزل ساعة فإنها الجمعة، ٌوم الزوال عند ذلك ولٌكن واحد، رجل كصدمة صدمة

 . "عدوهم على النصر وٌسؤلوه هللا، إلى الناس ولٌعج

 ذو 11" فً السٌؾ بحد ففتحوها اإلسكندرٌة، حصون فاقتحموا للمسلمٌن، دفع عامل عمر كتاب شكل     

 اتجاه بكل منها البٌزنطٌون وفر ونصؾ، أشهر أربعة دام حصار بعد" م648 الثانً تشرٌن 1/ هـ11 القعدة

 حصن كؤهل ذمة وجعلهم ٌسب، ولم ٌقتل ولم أهلها، عمرو واستبقى األقباط، من سكانها وأذعن بؤنفسهم، للنجاة

 . بابلٌون

 المسلمٌن أن البالذري وٌذكر ،صلًحا؟ أو عنوة أكان اإلسكندرٌة، فتح كٌفٌة حول المصادر رواٌات تتباٌن     

 فٌها ما وؼنم بالسٌؾ، فتحها عمًرا إن ثم أشهر، ثالثة مدة وحاصروهم شدًٌدا، قتااًل  البٌزنطٌة الحامٌة قاتلوا

 حول رواٌته فً البالذري، إسحاق ابن وٌخالؾ بابلٌون، كؤهل ذمة وجعلهم ٌسب، ولم ٌقتل ولم أهلها، واستبقى

 والبٌزنطً ًاإلسالم الطرفٌن، كال أن من الرؼم على عنوة ولٌس صلًحا، فتحت أنها فٌذكر اإلسكندرٌة، فتح

 الكثٌر فتحوا المسلمٌن أن إلى الرواٌة هذه وتشٌر األخٌرة، اللحظة فً تجنبه أمكن الذي للقتال استعدا مصر، فً

 المدٌنة بلؽت وقد جًدا، عظٌمة القرى هذه فتوح من سباٌاهم وكانت اإلسكندرٌة، إلى وصلوا حتى القرى من

 السباٌا، رد مقابل الجزٌرة علٌه وعرض اإلسكندرٌة، صاحب راسله بلهٌب إلى وصل إذا حتى والٌمن، ومكة

 دٌنهم على البقاء بٌن السباٌا ٌخٌر أن على بالموافقة الجواب فجاءه ٌستشٌره، عمر إلى كتاًبا عمرو فؤرسل

 نقدر ال فإنا" العربٌة، الجزٌرة فً تفرق من أما عنهم، الجزٌة فترفع اإلسالم، فً الدخول وبٌن الجزٌة، وعلٌه

 . "به له نفً ال أمر على نصالحه أن نحب وال ردهم، لىع



 ٌكن لم -المقوقس- قٌرس أن النقٌوسً حنا فٌذكر صلًحا، فتحت اإلسكندرٌة أن النصرانٌة الرواٌة وتشٌر     

ا كان الذي ودومنتٌانوس والحكام، السكان فٌه رؼب وإنما السالم، فً رؼب الذي وحده ًٌ  لإلمبراطورة موال

 بابلٌون إلى قٌرس وذهب المسلمٌن، مع الصلح ٌعقد الحرب إنهاء على قٌرس مع واتفقوا اجتمعوا ولذا مارتٌنا،

 معاهدة علٌها نطلق أن ٌصح معاهدة معه وعقد الدلتا، على ؼاراته بعد هناك العاص بن عمرو كان حٌث

 بؤهل خاصة كانت ألنها اإلسكندرٌة؛ معاهدة نسمٌها أن أو األولى، المعاهدة عن لها تمًٌٌزا الثانٌة، بابلٌون

 :المعاهدة هذه فً جاء ما وأهم وحامٌتها، اإلسكندرٌة

 .العقد فً دخل من كل الجزٌة ٌدفع أن -

 شهر من والعشرٌن للثامن الموافق القبطً، بابه شهر أول فً تنتهً شهًرا عشر أحد مدتها هدنة تعقد أن -

 .م641 عام أٌلول

 لقتال ٌسعى أي ٌسعوا وال وحدهم، ٌعتزلوا أن على الهدنة هذه مدة خالل مواضعهم فً المسلمون ٌبقى أن -

 .القتال عن الروم ٌكؾ وأن اإلسكندرٌة،

 أراد من أن على جمًٌعا، وأموالهم متاعهم معهم جنودها ٌحمل البحر، فً اإلسكندرٌة مسلحة ترحل أن -

 .رحلته فً مصر أرض فً بقً ما معلوًما جزًءا شهر كل ٌدفع أن على ٌفعل، أن فله البر جانب من الرحٌل

 .لردها ٌسعى أو مصر، إلى الروم من جٌش ٌعود ال أن -

 .تدخل أي أمورهم فً ٌتدخلوا وال المسٌحٌٌن، كنائس أخذ عن المسلمون ٌكؾ أن -

 .اإلسكندرٌة فً اإلقامة للٌهود ٌباح أن -

 . العقد إلنقاذ ضماًنا الجند، ؼٌر من وخمسٌن جنودهم من وخمسٌن مائة قبلهم، من رهائن الروم ٌبعث أن -

 تتعلق سٌاسة ألسباب ذمة كؤهل أهلها عامل العاص بن عمرو أن ؼٌر عنوة، فتحت اإلسكندرٌة أن والراجح

 االنطالق إلى باإلضافة أخرى، جهة من البالد إدارة لتنظٌم والتفرغ جهة، من الفتح مكتسبات على بالمحافظة

 . إفرٌقٌة شمالً ساحل على جدٌدة فتوح لتحقٌق

 :اإلسكندرية فتح ذيول

 أماكن فً المنتشرة الجٌوب بعض باستثناء اإلسكندرٌة، فتح بعد كلها مصر عن البٌزنطً السلطان زال     

 الفتح مكتسبات على المسلمون ٌحافظ وحتى لها، فاعلٌة ال ومعزولة محصورة كانت أنها إال الدنٌا، من متفرقة

 . الجٌوب هذه من البٌزنطٌة الحامٌات وطرد الساحل، قرى على سٌطرتهم إحكام علٌهم كان

 الساحل من القرٌبة أو الساحلٌة، القرى بعض باستثناء المسلمٌن تقاوم لم البٌزنطٌة المسالح هذه أن والواقع     

 سرعان ولكن وتنٌس، ودمٌاط، والبرلس، رشٌد، جنوبً فً الواقعة وبلهٌب اإلسكندرٌة، من القرٌبة إخنا: أمثال

  . البٌزنطٌٌن مقاومة وتحطمت اإلسكندرٌة، إلى العرٌش من الساحل بذلك فؤمنوا المسلمون، أخضعها ما

 

 

 



 :الغرب نحو التوسع

 :برقة فتح

 فقد اإلسكندرٌة، فتح أعقاب فً الؽرب باتجاه التوسعٌة العاص بن عمرو دوافع استنباط الصعب من      

 :تكون

 .مصر استهدفت التً الخطة من جزًءا -

 الؽربٌة، للحدود الدفاعً الؽطاء تؤمٌن ضرورة فارتؤت العسكرٌة، القٌادة واجهت طارئة لظروؾ نتٌجة أو -

 .مراقبة ومراكز عسكرٌة، حامٌات تشؽلها أخرى مواقع بفتح

 .اإلسالمً القائد لدى التوسع ؼرٌزة نتٌجة أو -

 لم وطرابلس، برقة فتح عن أثمرت والتً االتجاه، هذا فً العاص بن عمرو بها قام التً الحملة أن الواضح     

 قدر وربما مصر، تتعدى الوقت، ذلك فً المنظم للفتح مسبقة خطة هناك تكن لم إذ له، مخطًطا عماًل  تكن

 الفرصة تحٌن حتى والتربص هناك، بالتحصن تؽرٌهم قد وطرابلس برقة، فً قوات للبٌزنطٌٌن تكون أن عمرو

 .مصر فً المسلمٌن مركز وتؤمٌن المنطقة، هذه فتح علٌه فكان الستعادتها، مصر إلى والعودة للثؤر،

 فً األوضاع استقرار على اطمؤن أن بعد ،"م643/ هـ11" عام فً اإلسكندرٌة من بقواته خرج لذلك     

 إلى الطرٌق ٌكن لم البربرٌة، لواتة قبٌلة وتسكنها البٌزنطٌة، لإلمبراطورٌة التابعة برقة نحو وتوجه مصر،

ا، آنذاك برقة ًٌ  زرع، ذات خصبة أرض وأكثره متصلة، والمنازل المدائن من سلسلة علٌه كانت بل صحراو

 الجزٌة، بدفع أهلها ورضً المدٌنة، فاستسلمت تذكر، مقاومة ٌصادفوا فلم للمسلمٌن، نزهة بمثابة الرحلة كانت

ا، دٌنار ألؾ عشر ثالثة ومقدارها ًٌ  :ملفتٌن شرطٌن الصلح وتضمن سنو

 بٌع عادة أن وٌبدو علٌهم، المفروضة الجزٌة لٌإمنوا أبنائهم من أحبوا من ٌبٌعوا أن برقة لسكان أبٌح أنه: األول

 .أسلم من على إال المسلمون ٌحرمه فلم القبٌلة، هذه أوساط فً شائعة كانت األبناء

 وأرسل بالدهم، إلى الجباة بدخول ٌسمح ال حتى مصر، إلى الجزٌة ٌحملوا أن برقة سكان على كان أنه: الثانً

 . للمسلمٌن خاضًعا زوٌلة إلى برقة بٌن ما وأضحى زوٌلة، بلػ حتى نافع بن عقبة عمرو

 :الغرب طرابلس فتح

 فؤقفلت قوٌة، بٌزنطٌة حامٌة فٌه حصًٌنا مرفؤ وكانت طرابلس، إلى برقة من العاص بن عمرو وسار      

 البحر طرٌق عن إمدادات تلقً فً وأملوا علٌهم، المسلمون ضربه الذي للحصار السكان واستعد أبوابها،

 على اعتمادها بفعل وذلك محصنة، وؼٌر مفتوحة كانت البحرٌة الجبهة أن والمعروؾ الصمود، على تساعدهم

 المساعدة، وصول إمكان إلى ٌشٌر ما األفق فً ٌلوح أن دون أسابٌع عدة وانقضت البٌزنطٌة، البحرٌة قوة

 أن آنذاك المسلمون وعلم الجوع، وشدة القتال فً الجهد نتٌجة الهلكة إلى عنها المدافعون وتعرض المنتظرة،

 منهم جماعة فدخلت هناك، من إلٌها النفاذ ٌستطٌعون وأنهم محصنة، وؼٌر الدفاعات من خالٌة البحرٌة الجهة

 فترددت ،"أكبر هللا" أفرادها وصاح الجهة، هذه عن بالدفاع المولجة الحامٌة وقاتلت والبحر المدٌنة، أسوار بٌن

 فذعر الشمس، أشعة انعكاس بفعل المسلمٌن سٌوؾ ولمعت وأزقتها، المدٌنة طرقات فً التكبٌر أصداء



 السفن، إلى وأسرعوا متاعهم، من استطاعوا ما فحملوا صفوفهم، فً الفوضى ودبت المدٌنة، عن المدافعون

 . المدٌنة إلى وجٌشه عمرو فدخل مراكزهم، تركوا الحامٌة فرار الحراس رأى ولما هاربٌن، علٌها وأبحروا

 وهاجمها سبرت، مدٌنة إلى السرعة وجه على هو وسار المجاورة، المناطق جابت عسكرٌة فرًقا عمرو وأرسل

 إلى واضطروا طرابلس، ٌحاصرون ٌزالون ال المسلمٌن، أن ظنوا وقد السكان، وذعر ؼرة، حٌن على صباًحا

 . عنوة فتحت ألنها فٌها؛ ما على المسلمون واحتوى إسالمٌة، هجمة أول عند المدٌنة أبواب فتح

 شمالً من وراءها وما تونس، إلى الزحؾ فً ٌستؤذنه الخطاب بن عمر إلى العاص بن عمرو وكتب     

 . فٌها أقدامهم تثبت ولما واسعة، بالد فً المسلمٌن تفرق من عمر خشً وربما له، ٌؤذن فلم إفرٌقٌة،

 :الجنوبية مصر حدود تأمين

 مصر حدود وتؤمٌن النوبة بالد إلخضاع الجنوب إلى الؽرب؛ من عودته بعد العاص، بن عمرو تطلع     

 وال صلًحا ٌعقد ولم أثره، على عقبة ارتد شدًٌدا قتااًل  أهلها فقاتله البالد، هذه إلى نافع بن عقبة فؤرسل الجنوبٌة،

 فٌفقؤونها، فٌرمونها األعٌن ٌتحرون وكانوا ٌخطئون، فال النبل، برمً اشتهروا النوبة أهل أن والمعروؾ هدنة،

  . الحدود وراء من النوبٌٌن ٌناوشون المسلمون وظل الحدق، رماة المسلمون فسماهم


