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 ةقدمم

بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم 

 أما بعد عىل املبعوث رمحة للعاملني،

فإذا أرد اهللا نـرش فـضيلة طويـت سـلط هلـا لـسان حاسـد، فقـد قـام 

دهم عــشية ا أنكـروا اعتقــنيمــن قومنــا فزعمـوا أن أهلينــا الــسابقطائفـة 

ة، يف حني أهنم هم د من أجل دراهم معدو؛دخول الفتح اإلسالمي ملرص

هم قبل حلظات من هذه الفعلة كانوا يتحملون أشـد أنـواع األذى حتـى 

.  من أجـل تلـك املعتقـدات التـي أنكروهـا فـور دخـول اإلسـالم؛املوت

ونا بالطعن فينـا ويف أجـدادنا، إذ وصـفوهم بـصفات  تناول هبذا قد وهم

كـان  سواء كان ذلـك عـن قـصد مـنهم وسـوء طويـة؛ أم.الدنائة واخلسة

 .بغري قصد

ملا مل تكن تلك الفرية بالنافذة هلم من أجل حتقيـق غرضـهم، هيـئ و

 َّ لسنا أهل ذلك الوطن ؛ وأنـابأننا:  يقولونحوا اهلم خياهلم زعام آخر فر

 لـيس بـه أدنـى عيـب وال و أمـرالذين فتحوا البالد، وهـلئك ومن نسل أ
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 :، بل إن هؤالء حيق أن يقـال فـيهم ليس باحلقيقة يف احلقيقةمذمة، ولكنه

 .رمتني بدائها، وانسلت

ملا كانت كلتا املقولتني من الكـذب املبـني، ولكـن بعـد الـزمن قـد و

يؤدي الندراس احلـق وشـيوع األباطيـل، فكـان مـن الواجـب التـصدي 

إذ أن شـعب مـرص كـانوا .  وكشف زيفهـاتايرتف املحضدراجيف ولأل

فعني عنـه نـارشين لـه، اأهل رشد، فـأحبوا ديـنهم اجلديـد، وصـاروا مـد

، وخطـأ مـا تركـوه ًبغض النظر عن مدى صحة ما أحبوه وارتـضوه دينـا

 .دئاعقال  يف وليس وحقائقهتاريخيف البحثنا ف. ورذلوه

 صـواب، ولكنـه صـاحب فقد يقاتـل اإلنـسان مـن أجـل مبـدأ غـري

فـإن تبـني لـه الـصواب يف غـريه مـال إليـه وتركـه، .  لهًمبدأ، يظل خملصا

فمثل هذا اإلنسان إنام هو خملـص للحـق يـدور معـه حيـث دار؛ وهكـذا 

 فقـد .كان أجدادنا وأهلونا، مل تكن هبم خسيسة فرتفع، أو حاجة فتـدفع

 لفرعـون آمن منهم يف ساعة واحدة أكثـر مـن مـائتي ألـف كـانوا سـحرة

أول النهار، فلام تبني هلم احلق صاروا مـن أتبـاع موسـى عليـه الـسالم يف 

 مجاعـةاألمـم  وال يعلم يف أمة من .آخر النهار، وآثروا اهللا والدار اآلخرة

 . غريهمواحدة ساعة يف أسلمت مثلهم
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الكـشف التـدوين و بيننا مل نجد بني املـؤرخني مـن عنـفإالواقع ويف 

 ولذا لـن نجـد أمامنـا إال ؛ل شعب مرص لإلسالمعن تفاصيل حقيقة حتو

اللجوء إىل األخبار غري املبارشة والتي يمكن للقارئ اللبيـب أن يـستنبط 

منها احلقيقة عىل وجهها الصادق، وهي وإن كانت طريقة يكتنفها الكثري 

 اإلحــــصاءات الــــسكانية،  أنإذ. مــــن الــــصعوبات إال أهنــــا أصــــدق

 الرســائل اإلداريــة وكــذا الرســائل واملخطوطــات الربديــة والتــي حتــوي

اخلاصة املتبادلـة بـني األفـراد وبعـضهم الـبعض وعقـود البيـع واإلجيـارة 

 املـؤرخني مرويـاتوالزواج والعتـق ونحـو ذلـك مـن الوثـائق، بجانـب 

 يف جمملهــا صــورة للحالــة االجتامعيــة والدينيــة التــي كــان عليهــا نِّوكــُت

جـردة، التـي ربـام ال ختلـوا الشعب أقرب للصدق من أقـوال املـؤرخني امل

ــديني  ــه ال ــؤرخ وميل ــة امل ــأثرة بثقاف ــون مت ــل تك ــىل األق ــوى أو ع عــن اهل

ــإن  ــارشة ف ــار غــري املب ــدالئل األخــرى واألخب ــس ال والفكــري عــىل عك

، وانتفــاء اهلــوىن أصــدق وأكثــر صــوابا لتجردهــا مــن ومــدلوالهتا تكــ

 .املؤثرات السالفة عنها

 الوســيلة بام أيــضا تكــون تلــك الطريقــة هــي األصــدق فــرنأكــام و

 بعـد أن تعـرض شـعب مـرص لغمـط حقـه  لكـشف وجـه احلـقالوحيدة

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٥ 
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 الـذين تفتقـد كتـابتهم إىل احليـاد وحقيقته من قبل املـؤرخني النـصارى،

 ضـد كـل مـن لـيس عـىل  واضـحتعـصب وحتامـل العلمي ملا شـاهبا مـن

 . حتى وإن كان غري مسلممذهبهم أو طريقتهم

د يف األعــم األغلــب عــىل  االعــتاموعــىل الــرغم مــن هــذا فقــد كــان

ــي توصــلنا إليهــا ــائج الت ــالتحيز وامليــل يف النت ــتهم ب ــى ال ن . كتــبهم، حت

قامة احلجة عىل املخـالف وأقطـع لـسبيل إوالثانية أن هذا أقوى وأبلغ يف 

 .االعتذار

ــد تــأخر تــدوينهم لتــأريخ الفــتح والثالثــة  أن املــؤرخني املــسلمني ق

نني من الزمان تقريبا من فتحها، فلذا مل حتظ اإلسالمي ملرص إىل ما بعد قر

كثري مـن الروايـات التفـصيلية عـن حقيقـة إسـالم أهلهـا بالـذكر إذ أهنـا 

  البلـدانبـشتى واألحـداث وقـائعكانت لكثرهتا وملشاهبتها بغريها مـن ال

 بمثابة األمـر العـادي والطبيعـي ومثـل تلـك  عدت،التي فتحها اإلسالم

 .دويناألمور عادة ال حتظى بالت

 يف املقـام بيـان فـضيلة شـعبناات يـرتف دفع تلك املغرضنا من وراءو

 ثــم النــصيحة لــرشكاء الــوطن مــن أهــل الكتــاب بكــشف ثقافــة ،األول

التشدد ودعاوى الفتن التـي حتـرص عـىل نـرش مفـاهيم مغلوطـة مفادهـا 
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إذ أن تلـك . أهنم أصحاب حق مهضوم، وأهنم حمتلون من قبل املسلمني

ًئة هي خطر عـىل أصـحاهبا مـن قبـل أن تكـون خطـرا عـىل املفاهيم اخلاط

ملا حتدثه من أثر سلبي يف قلوب مصدقيها، يظهر يف شـعور دائـم . غريهم

ِباالضـطهاد، ينــتج إحـساس ْ  باإلحبــاط والفــشل، يظهـر دائــام يف مــسلك ًاُ

واهللا .  كـان حالــه أو انتامئـه الفكــري أو العقــديًاّين جتــاه اآلخـر أيــاعـدو

 . إىل سواء السبيلاملوفق واهلادي

 كتبه

 حاتم أبوزيد
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 الباب األول

يشتمل عىل عرض لإلحصاءات الـسكانية تكـشف : الفصل األول 

 .عن اختيار املاليني من شعب مرص اإلسالم فور دخول البالد

حيتوي عىل أخبـار تفـصيلة تؤكـد مـا ذكـر إمجـاال يف : الفصل الثاين 

قاطع أن املرصيني قد شـاركوا يف فـتح الفصل األول، كام تثبت بالدليل ال

 .البالد وحتريرها

 عرض لبعض أقوال املـؤرخني التـي تؤكـد اختيـار :الفصل الثالث 

 .املرصيني لإلسالم بصورة مجاعية 
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 بدء اإلسالم يف مرص

ول دائـام إىل هنايـات عظيمـة؛ وهكـذا كـان أمـر ئـالبدايات املرشقة ت

 السكانية التارخيية والتي يـستند اإلسالم بمرص منذ البدء، فاإلحصاءات

بعضها إىل وثائق رسمية والبعض اآلخر يـستند ألقـوال املـؤرخني تـشري 

 .إىل ظهور قوي و قبول طوعي لإلسالم بمرص منذ اللحظات األوىل

 دخـل يفن ما يقرب مـن أربعـني باملائـة مـن الـشعب املـرصي قـد فإ

  ـريض اهللا عنـه ـل عمـرو بـن العـايص ودخل وىل اللحظة األمنذاإلسالم 

 بقيـت عـىل  النسبة الباقيـة مـن سـكان الـبالد هـي التـيماوأ. أرض مرص

 .دفع اجلزيةب َحاهلا ومن ثم طولبت

ذكر الشامس منيس، وكذا يعقوب نخلة وغريهم من املؤرخني أن في

 ي اثنـت كان ـريض اهللا عنهـ إمجايل اجلزية التي حصلها عمرو بن العاص 

 كــان دينــارين، وأهنــا فرضــت عــىل الرجــال عــرش مليونــا، وأن مقــدارها

 .)١(وأعفي منها الشيوخ، والنساء، والولدان الذين دون ثالثة عرش عاما

                                                
 ).٥٦(، تاريخ األمة القبطية ليعقوب نخلة ص )٣٠٧( ص ملنيس سة القبطيةيالكنيخ تار)١
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)٥٦.( 
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اصــطلحوا عـىل أن يفـرض عـىل مجيـع مــن «: قـال ابـن عبـد احلكـم

بمــرص أعالهــا وأســفلها مــن القــبط دينــارين دينــارين عــن كــل نفــس، 

شيخ الفـاين وال رشيفهم ووضيعهم ومن بلغ احللم منهم، وليس عـىل الـ

ومن هـذا فـإن  .)١(»عىل الصغري الذي مل يبلغ احللم وال عىل النساء يشء

ــساء  ــالف الن ــني، بخ ــتة مالي ــم س ــة ه ــدفعون اجلزي ــانوا ي ــن ك ــايل م إمج

 . وغريه)٢(وقد رصح هبذا يعقوب نخلة. والشيوخ واألطفال

 خاصـة ؛أحصوا عـدد القـبط يومئـذ« :  أهنم ابن عبد احلكميذكرو

 رفــع ذلــك عرفــاؤهم ،هم اجلزيـة وفــرض علــيهم الـدينارينمـن بلــغ مــن

 فكان مجيع من أحيص يومئذ بمرص أعالها وأسفلها من ،باأليامن املؤكدة

 ،مجيع القبط فيام أحصوا وكتبوا ورفعوا أكثر مـن سـتة آالف ألـف نفـس

 . )٣(»وكانت فريضتهم يومئذ اثني عرش ألف ألف دينار يف كل سنة

 هم جمموع الـسكان الرجـال غـري املـسلمني وعليه فإن الستة ماليني

 عليهم بتجو الذين ،الذين ناهزوا احللم، ومل يبلغوا اهلرم يف هذا الوقت

                                                
   ).١/٨٠(فتوح مرص ال بن عبد احلكم ) ١(

 ).٤٤(تاريخ األمة القبطية ص ) ٢(

 ).١/٨١(فتوح مرص ) ٣(
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فإذا أضفنا عليهم الذين أعفوا من اجلزية حصلنا عىل إمجايل عدد . اجلزية

 .السكان غري املسلمني

 ن دون الثالثة عرشَ من اجلزية بأهنم منيويقدر القس منيس سن املعف

 ويمكن أن نعترب الشيخ اهلـرم، هـو مـن جـاوز الـستني، أو .)١(من العمر

اخلامسة والستني، إذ أن املسألة متعلقة بالقدرة البدنية، فلـربام يعجـز مـن 

هو دون ذلك السن بكثري فيعفـى، وربـام يظـل مـن هـو فـوق هـذه الـسن 

نقـدره  متمتعا بحالة بدنية وجسامنية حسنة فال يعفـى، ولكـن هـذا الـسن

 وهـؤالء باإلضـافة للنـساء هـم .)٢(ىل وفـق العـادة اجلاريـة هللا يف خلقـهع

السكان غري املسلمني الذين مل جتب علـيهم اجلزيـة والـذين يـشكلون مـع 

املاليني الستة التي دفعت اجلزيـة جممـوع الـسكان غـري املـسلمني بـالقطر 

وبمعرفــة إمجــايل . املــرصي ال كــل ســكان مــرص حــال الفــتح اإلســالمي

إمجايل تعداد الشعب املـرصي يف ذاك الوقـت يمكـن أن نعـرف عددهم و

 .بسهولة عدد مسلمي مرص يف ذاك احلني

                                                
 ).٤٠٢(تاريخ الكنيسة ص ) ١(

عن الشخص يف أيام ) اجلزية(كانت هذه أيضا هي السن التي ترفع فيها رضيبة الرأس و )٢(

  .ومان، وحتى زمن الفتح اإلسالميالر
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قول أن السكان غري املسلمني الذين ال يطـالبون باجلزيـة  النستطيعو

يعادلون يف أحسن األحوال مرة ونـصف ) النساء، واألطفال، والشيوخ(

و أمـر تـدل عليـه من عدد دافعي اجلزيـة، أي يمثلـون تـسعة ماليـني، وهـ

 . اإلحصاءات السكانية املتتابعة التي كانت جتري يف القطر املرصي

عندما نرجع للوراء قليال نجد أن الدولـة الرومانيـة كانـت معتـادة ف

عـىل إجــراء مــسح ســكاين، جلميــع والياهتـا، وكــان هــذا املــسح، يــسمى 

وكان يـتم لكـل شـخص يف . ، وكان يتم كل أربعة عرش عاما"اكتتاب"

وهلذا كان يتوجـب عـىل كـل غائـب أن يعـود إىل بلـده أو إىل . ل إقامتهحم

الذي أشـار إىل هـذا . )١( لوقا إنجيلهذا عىل حسب ما جاء يف. مقاطعته

عليـه ـ املسح السكاين ووصـفه بأنـه األول، وهـو الـذي ولـد فيـه املـسيح 

وهو يوافق العام الـسادس املـيالدي طبقـا للتقـويم املعمـول بـه .  ـالسالم

وقد أشار سفر أعـامل الرسـل أيـضا إىل اسـتمرارية هـذا االكتتـاب  .آلنا

أو ربـام هـو . )٢()بعد هـذا قـام هيـوذا اجللـييل يف أيـام االكتتـاب(: فيقول 

وهـذا هـو الـراجح لـدي، ولكـن . نفس االكتتاب الذي ولد فيـه املـسيح

                                                
 .  لوقا اإلصحاح الثاين) ١(

 ).٣٧: ٥(أعامل ) ٢(
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                                                                                              ١٣ 

 .هناحتقيق هذه النقطة ال يعنينا 

 التعداد تؤكد أنتشفة يف مرص  أوراق التعداد املكوعىل أية حال فإن

 م ٩٠ًكان جيري فيها بانتظام كل أربعة عرش عاما يف الفرتة ما بـني عـامي 

 ففـي . يف موطنهم األصيل كان يتم هلمأحصاء السكانوأن . م٢٥٨حتي 

ـ وفقا للتقويم امليالدي املعمول به اآلن ـ أصدر الوايل فيبيـوس ١٠٤عام 

اسـبة اإلعـداد إلجـراء إحـصاء عـام ماكسيموس بيانـا يعلـن فيـه أنـه بمن

للسكان جيب عىل كل من ترك موطنه ألي سبب مـن األسـباب أن يعـود 

 )١(. حمفوظ يف املتحف الربيطاين بلندن وهذا البيان.إليه ثانية

وكانت من أغراض هذه اإلحصاءات التي تقـوم هبـا اإلمرباطوريـة 

ن بلـغ تلـك  ولذا كانت تتم كل أربعة عرش عاما ألن مـتقدير الرضائب،

، فأرادوا معرفة املواليـد )رضيبة الرأس(السن كانت تفرض عليه اجلزية 

 كانـت ا أيضاذ وهل؛هم إلدخاهلم يف النظام الرضيبي تباعاءاجلدد وإحصا

تقام لكل شخص عىل حسب موطنه، وكانت جتعل عقوبات قاسية عـىل 

 وكانت حتسب فيـه نـسبة الـذكور .من يديل بمعلومات أو بيانات خاطئة

                                                
 و دائرة املعارف الكتابية .ملصطفى العبادي) ١٧٠(انظر اإلمرباطورية الرومانية ص ) ١(

 . باب عدد تعداد

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٣ 

 و دائرة املعارف الكتابية 



                                                                                              ١٤ 

وجـاءت فيــه نــسبة الــذكور . لإلنـاث باملائــة، وســن الـزواج، وغــري هــذا

ــذا  ــاث، هك ــل ١٠٢.٣لإلن ــر لك ــ١٠٠ ذك ــد ى أنث ــن الواح ــل م ، أي أق

وأيضا فإن نسبة األطفال دون الثالثة عرش، والشيوخ  .)١(صحيح بقليلال

الذين هـم فـوق الـستني، هـي أقـل مـن الواحـد الـصحيح، مقارنـة بمـن 

 .رحلتني العمريتنييقعون يف وسط تلك امل

ويؤكد هذا ماجاء أن اإلسكندرية كان هبا نصف مليون، يف حني أن 

عدد الرجال هبا كان يزيد عـىل ثالثامئـة ألـف، كـام ذكـر ديـودور الـصقيل 

أي أن نـسبة النـساء واألطفـال .  قبل املـيالد٦٠وكان هذا التقدير يف عام 

 . )٢(إىل الرجال أقل من الواحد الصحيح

ذه اإلحصاءات قبل الفتح اإلسالمي بزمن فإن األمر مل فإن كانت ه

خيتلف كثريا يف زمن الفتح؛ فقد ذكر املقريـزي عـن ابـن هليعـة أن عمـرا ـ 

 وجـد ألنه دينار، ألف ستامئة اإلسكندرية جزية جبى « :ريض اهللا عنه ـ 

 فبلغـت دينـارين، دينـارين علـيهم فقـدر الذمـة، أهـل مـن ألـف ثامئةثال

                                                
)١( Bagnall,139  
 ).١٥٧(انظر اإلمرباطورية الرومانية ص ) ٢(

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٤ 
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بـستامئة  در عـدد سـكان اإلسـكندرية يف القـرن الـسادس وقد ق)١(»ذلك

، وعـىل هـذا فـإن نـسبة النـساء واألطفـال والـشيوخ جمتمعـني إىل )٢(ألف

 وهـو أمــر ،)٣(نـسبة الرجـال الواجـب علـيهم اجلزيــة هـي واحـد لواحـد

مقبول عندما تعلم أن الرعاية الصحية يف تلك املجتمعات يف هذا الـزمن 

كان يؤدي ال رتفـاع نـسبة الوفيـات يف األطفـال، ٍمل تكن عىل قدر عال مما 

                                                
.للمقريزي) ١٩١ (املواعظ واالعتبار ص) ١ (1

 نقال عن) ١١١( صمرص يف العرص البيزنطي لصربي أبواخلريتاريخ ) ٢ (

Diehl,Op.cit.,p.480..  

 األسارى ممـن بلـغ اخلـراج ي منبقي من بق": وأما ما جاء يف رواية ابن عبد احلكم أنه) ٣(

ن الـروم  به مـن بقـي مـى فإنام عن".امئة ألف سوى النساء والصبيانن ستفأحيص يومئذ فكا

خاصة الذين استوطنوا مرص حديثا باإلضافة لبقيـة اجلنـد دون سـائر الـسكان، فـإنام روايتـه 

دون يـكانت تتحدث عن هـؤالء، ولـذا وصـفهم باألسـارى، وذكـر أن جنـد عمـرو كـان ير

 ويؤكـد هـذا قـول ، وهذا ال يكون مع أهل الـبالد وإنـام يكـون مـع املقاتلـة،يءتقسيمهم كف

هـل ألف رجل ، فلحق بأرض الروم أسكندرية من الروم مئتا باإل ة منوكان عد«: املقريزي

أمـا الثانيـة فلعـل الـرقم احلقيقـي هـو سـتون ألفـا، ال و . هذه واحـدة."السفن القوة وركبوا

 خاصة وأننا نلحظ من خـالل اإلحـصاءات أن عـدد .ستامئة، وهبذا تلتئم مع رواية املقريزي

تقريبا بخالف سائر أقاليم مرص، فعـىل قـول ديـودور سكان اإلسكندرية كان يتميز بالثبات 

هنا ستامئة ألف وذلك قبل امليالد بستامئة سنة، ثم قدر عدد سكاهنا االصقيل أنه كان عدد سك

  .  بعد امليالد بنصف مليون، ثم قدر يف القرن السادس بستامئة ألف٣٨يف  عام 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٥ 

هنا ستامئة ألف وذلك قبل امليالد بستامئة سنة، ثم قدر عدد سكاهنا 



                                                                                              ١٦ 

وأمـا عـىل حـسب  الـسكان، ىوانخفاض متوسط العمر بصفة عامـة لـد

 وربام تعادل أقـل مـن ،إحصاءات الرومان فإن تلك النسبة تزيد عن هذا

) هـم الرجـال القـادرون(مرة ونصف، ليصبح عدد امللزمني بدفع اجلزية 

واحـد إىل واحـد ونـصف ) الـشيوخالنساء، واألطفال، و(إىل غريهم من 

أو أقل، أي أنه من كل مخـسة أشـخاص هنـاك  اثنـني مـن دافعـي اجلزيـة 

وبالتايل فلـو قمنـا بـرضب الـستة ماليـني . يقابلهم ثالثة ممن تسقط عنهم

فعي اجلزية يف مثليهم ونـصف حلـصلنا عـىل إمجـايل عـدد الـسكان غـري اد

جتـب علـيهم لكـوهنم مـن فعي جزية أو الذين ال ااملسلمني سواء كانوا د

إذن يمكن أن نقول أن جممـوع الـسكان غـري  ؛النساء واألطفال والشيوخ

 . أو أقـلمخـسة عـرش مليونـا، املسلمني وقت الفتح اإلسـالمي ملـرص هـو

  . مرص وحسب؟ سكانلكن هل هذا هو كل عدد

ذكر يف كتابـه تـاريخ الكنيـسة ب عىل هذا السؤال القس منيس فيجيي

وع األقباط إبـان الفـتح اإلسـالمي كـان قـد بلـغ أربعـة إن جمم«: القبطية

 سـتايل لينبـول فيـذكر أن سـكان  األثـريأما. )١(»وعرشين مليونا تقريبا

                                                
 .)٤٠٢ (تاريخ الكنيسة القبطية ص) ١(

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٦ 
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  عـىل تسعة ماليـني ما يزيد عنإذن هناك. )١(ًامرص قد بلغوا ثالثني مليون

 القـس منـيس مل يطلـب مـنهم جزيـة، ومل يـدفعوها،  ذكـرهاَِملـ وفقـااألقل 

مـن شـعب مـرص % ٤٠ة ماليني يشكلون نسبة تقرتب من وهؤالء التسع

 فلامذا مل تطلب اجلزيـة مـن أربعـني باملائـة مـن املـرصيني؟. يف ذلك الزمن

 ومـا كـان وإن كان هؤالء قد حتولوا لإلسالم فمتى وكيف حـدث هـذا؟

 . هذا ما جييبك عليه الفصل التايلدورهم يف الفتح اإلسالمي؟

*  *  *  *  * 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .١٩لقرون الوسطى ص تاريخ مرص يف ا) ١(

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٧ 



                                                                                              ١٨ 

 

 مشعب مسل

ــيام  ــة املــسيحية، املتأمــل ف ــد مــن املراجــع التارخيي بــني ســطور العدي

 مـن أهـل ىل أن املاليـنيعـ لرى فيها ما يديواإلسالمية عىل حد السواء، 

 . قد دخلوا يف اإلسالم، فور أن أعطيت هلم حرية االختيارمرص

 ني املـسلمون مـع املـرصيوصـلعنـدما و«: ويسيـقنيقول يوحنـا الف

ــن ا ــدوا ع ــذين ارت ــسيحيني ال ــالك امل ــىل أم ــستولون ع ــانوا ي ــسيحية، ك مل

 . )١( »الفارين ويسمون خدام املسيح أعداء اهللا

ــه ــدوا عــن املــسيحيةنياملــرصي«: فتأمــل قول ــذين ارت ــؤالء . » ال فه

وليس هذا وحـسب بـل قـد . ؛ نعم!!؟املرصيون أصبحوا ماذا؟ مسلمني

  . صفوف جيش عمروانضموا إىل

 وكـان عمـرو «:سه قد نفاها بقولـه حكاه من مسالب فهو نفما أما 

بن العاص يقوى كل يوم يف عمله، ويأخـذ الـرضائب التـي حـددها، ومل 

ًيأخذ شيئا من مال الكنائس، ومل يرتكب شيئا ما ً سلبا أو هنبـا ـً َ وحـافظ  ـً

                                                
 )١٩٧(وسي ص يالنق) ١(

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٨ 



                                                                                              ١٩ 

 الربديـة اتوقد أثبتت املخطوط. )١( »طوال األيام) أي الكنائس(عليها 

بل أيدت ما قاله  ، وقوع تلك النقائصمهان وغريه عدم جرونرشهاالتي 

ً شيئا ما سلبا أو هنباويس من أن املسلمني مل يأخذوايالنق ً ً . 

أن املسلمني حني أرادوا طعاما كتبوا بام : حدى الوثائق الربديةإففي 

وهـذا اإليـصال حمـرر يف . أخذوه إيصاال عىل أنفسهم ليخصم من اجلزية

ذكـر أدولـف جرومهـان عـدة  وقـد ، هجريـة٢٢ األول سـنة ىشهر مجاد

إن هــذه «: وثــائق برديــة أخــرى تفيــد هــذا املعنــى ثــم علــق عليهــا قــائال

 )2( ».املعاملة إزاء شعب مغلوب قلام نراها من شعب منترص

ولكــن إن ســلمنا بــصحة مــا ذكــره القــس مــن أن املــرصيني الــذين 

ا عـانوه مـن أسلموا كانوا يفعلون هذا، فهـذه ردة فعـل طبيعيـة نتيجـة مـ

، كــان )الوجــه البحـري( إذا أن مــرص الـسفىل ؛اه وتقتيــل واضـطهادإكـر

حيتها ظاهرا قويا نافذا، حتى يبطش السلطة الرومانية، ومن يدينون بمس

ــكندرية إ ــا اإلس ــام فيه ــبالد ب ــك ال ــق يف تل ــه مل يب ــون أن ــؤرخيهم يثبت ن م

العاصمة يف ذلك الوقت، أي قس أو راهب يتبع املـذهب األرثوذكـيس، 

                                                
  ).٢٢٠ ( صويسيقاريح مرص ليوحنا النت) ١( 1
 ).٦١، ٦٠(ص   وكذلك أقباط ومسلمون ،) ٣،١(انظر أوراق الربدي العربية اجلزء ) ٢(

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٩ 

).٦١، ٦٠(ص   
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 هذا بخالف مـا أصـاب .)١(حد كان يتخفى يف زي نجارسوى راهب وا

 عـىل أيـدي أهل الـبالد مـن الـوثنيني واملـسيحيني األريـسة مـن اضـطهاد

إلمرباطوريــة ؛ وذلـك بعــد أن دانــت اال يتــسع املقــام لتفــصيلهالنـصارى 

 . يف هناية القرن الرابعها ديانة رسمية لختذهت  وأ، بالنرصانيةالرومانية

 يف هذا املقام أن القس يوحنا أثبت لنا إسالم آبائنـا عىل كل فام يعنينا

َ التــي خــيل فيهــا بيــنهم وبــني رغبــاهتم، وتركــوا منــذ اللحظــة األوىل ُ

واختيارهم احلر، بل ليس هذا وحسب فقد حتولوا إىل مقـاتلني جماهـدين 

 .من أجل حترير بقية أهليهم وبالدهم؛ وهلذا كان فتحا ال غزوا

  سيناءومسلم

  ـ ريض اهللا عنـه ـعمرو بن العـاص لبداية فور دخولهكذا جاءت ا

ــان ديــر ســيناء خيلــع رداء  أرض مــرص، فــإذا بالراهــب يوحنــا أحــد رهب

 )٢(.الكهنوت، ويعتنق اإلسالم، ويتسلح بسيف، وينضم للجيش املسلم

 .وقد وصفه النقيويس يف كتابه بأنه خلقدوين

                                                
 . انظر تاريخ البطاركة .هو الراهب أجاثوا الذي خلف البطرك بنيامني بعد وفاته) ١(
 .)٢٢٢( ص يويسمرص للنقتاريخ ) ٢( 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٢٠ 
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، وصاروا وكذا انضم معه غريه من املسيحيني إىل صفوف املسلمني

كان عدد جنود عمرو يتزايد كل يوم بانضامم القبائل «:فـ .مقاتلني معهم

 عـىل حـسب مـا يقـول يعقـوب .»البدوية التي كان يلتقـي هبـا يف طريقـه

 )١(نخلة

 السويسو  الفرمامسلمو

 مدينــة لقـي فيهــا املـسلمون قتــاال ، اســتمر  لوعنـد الفرمــا وهـي أو

يش إذ حلـق بـه مـن اجلـ ينقص عدد  شهرا  انضم له أعدادا من أهلها فلم

ــوا يف ا ــذين قتل ــه ال ــوض علي ــن ع ــدو م ــد زاد الب ــرية أو لق ــاجز األخ ملن

 )٢(.عليهم

وأقبل عمرو حتى إذا كان بجبل اجلالل نفـرت «: يقول املقريزي و

 وجبل اجلالل هـذا يقـع بمنطقـة العـني )٣(.»معه راشدة، وقبائل من خلم

 ، وإن كـان )٤(ت قبائـل عربيـةوهذه القبائل راشـدة وخلـم ليـس. السخنة

                                                
  .)٣٩(تاريخ األمة القبطية ليعقوب نخلة ص ) ١( 1
 ).٢٤٦( ص  أللفرد بتلرفتح العرب ملرص) ٢ (2
 .)٣٦٣ / ١ (-املواعظ واالعتبار ) ٣(3
  .البن دقامق مؤرخ الديار املرصية) ٤/٥( االنتصار لواسطة عقد األمصار  انظر)٤ (4

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٢١ 

  



                                                                                              ٢٢ 

وذكـر ابـن عبـد احلكـم والـسيوطي . يوجد يف العرب قبائل تسمى بلخم

ــا أن  ــذ لعمــرو «: وغريمه ــا كــانوا يومئ ــانوا بالفرم ــبط الــذين ك أن الق

ولكــن بتلـر يف كتابــه فــتح العـرب ملــرص أنكـر هــذا األمــر، ،  )١(»ًاأعوانـ

 مـن مـربر هلـذا  يف هذا سـائر مـؤرخي النـصارى ، ولـيس هنالـكوافقهو

اإلنكار، وهم يقرون بانضامم تلك الفئام مـن املـرصيني للجـيش املـسلم، 

إال أن يكون مربرهم أنـه ال يوجـد نـرصاين تعـاطف أو سـاعد أو رحـب 

ولكنـا نقـول أن هـؤالء مل يكونـوا نـصارى ، ، باملسلمني فهذا نقرهم فيـه 

إن كـان بتلـر وإنام صاروا مسلمون مع بقاءهم عىل هويتهم املرصية ، إال 

ومن تبعه قد شاء نزع هويتهم بعد إيامهنم فهذا مسلك عنرصي ال يعنـي 

 .إال أصحابه والقائلني به

  دمياطومسلم

 أن حاكم دمياط قتل أحـد الـوطنيني « : أيضاحيكي يعقوب نخلةو

ملا نصحه باملصاحلة مع املسلمني، فغضب ابن ذلـك الرجـل وأسـلم، ثـم 

س والدمرية وغريمها من البالد املجاورة حشد جيشا من أقباط أهل الربل

وأمد به املسلمني وحاربوا أهل تـانيس؛ هـذا بعـد أن سـاعد املـسلمني يف 

                                                
 ).١/٣٧(حارضة ، حسن امل)٦٧ / ١(فتوح مرص وأخبارها  )١ (1
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يفيـدنا بعـدد اجلـيش ف املقريـزي هـذه القـصة حيكي لناو )١(.»فتح دمياط

أن هـذا الرجـل كـان قـد عكـف : يذكرو الذي انضم لصفوف املسلمني،

لم، وملـا رأى أن املـسلمني أبطـأ عىل دراسـة اإلسـالم والنظـر فيـه ثـم أسـ

ن مــن النــاس، مــن الــربلس، اعلــيهم فــتح تنــيس مجــع جيــشا قوامــه ألفــ

مداد املسلمني الذين بعـث هبـم أودمريه، وأشمون طناح، وجهزه وحلق ب

عمرو، وسار حتى التقى بالعدو وأظهر الشجاعة وحسن الـبالء، وقتـل 

 حتى قتل يف ذلك  عرش رجال من فرسان تنيس، ومازال يقاتلي اثنيهبيد

وقربه ال يزال معروفا يزوره الناس مـن «: يقول املقريزي . اهللاهاليوم رمح

 .)٢( »كل أنحاء البالد املجاورة

 وقد بذل ألفرد بتلر جهده لتفنيـد هـذه الواقعـة، ولكنـه يف النهايـة مل

نه عز عليـه أن يكـون الرجـل مـرصيا، إيملك إال أن يذعن بصدقها، إال 

أنـه أحـد  ب يعقـوب نخلـة بـه مـا وصـفهبخالف. )٣(ميافوصفه بكونه رو

  .الوطنيني

                                                
 ).٥٤(مة القبطية ص تاريخ األ) ١( 1
 ).٢٥٩(املواعظ واالعتبار ص ) ٢ (2
 . بتلردألفر) ٣٧٦(فتح العرب ملرص ص ) ٣( 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٢٣ 
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 أن هذا الفارس اهلـامم وصـف لك القولذ عىل بتلر ولعل الذي محل

ه كان خال املقوقس، ولكـن الـراجح أن املقـوقس مـن أهـل مـرص ابأن أب

نه كـان ملكـاين إ :واسمه جريج بن مينا، والنصارى األرثوذكس يقولون

  .)١(نه يعقويب املذهبإ :كسعيد بن البطريق يقولوناملذهب، وامللكانيني 

ومما يؤكد لك تعصب بتلر، وحيادته عـن اإلنـصاف العلمـي الـذي 

ينبغي أن يكون عليه املؤرخ ما أوردته بترش يف كتاهبا تاريخ األمة القبطية 

ــن أن ) ٢/١٣٨( ــر املــرصي «:م ــانيني املــستوطنني يف القط  كــل الروم

ــوعهم وجل ــازهلم ورب ــهجــروا من ــكندريةئ ــا؛وا إىل اإلس ــوا فيه . » ليحتم

ثم .»هجروا منازهلم وربوعهم... الرومانيني املستوطنني «:فانظر قوهلا 

ثـم . » املـسيحيني الفـارين«: القس يوحنـا النقيـويس ا مر آنفا عنانظر مل

 أن الـسكان األجانـب هـم الـذين «:انظر ملا سـيأيت بعـد مـن قـول القـس

هم يف ني هلـذه الفـرتة قـد بـذلوا وسـعوتأمـل كيـف أن املـؤرخ. »أسلموا

 عالوة عىل إلصاق املسالب بالفاحتني ؛غمط مسلمي مرص وأهلها حقهم

 .اإلسالميني

م من أهل مرص لدنيا كـام يزعمـون، فهـل ثم إن كان إسالم من أسل

                                                
 ).٣٠٢( ص نظم اجلوهر لسعيد بن البطريق) ١(
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يرتك ذلك الرجل الرومي سلطان بالده الذي كـان قـائام، وخيـذل جـيش 

بل ويرتك دينه الذي كان هـو الـدين بالده الذي كان مستحوذا، وحياربه، 

 فهـل هـذا مـسلك أصـحاب الـدنيا، ،ظـةالرسمي يف الـبالد يف هـذه اللح

نـه كـان معـه إ«:تأمـل قولـه و. !عون دينهم هربا مـن دينـارين؟يالذين يب

وقـد بلـغ عـدد !!. ؟، فهل هؤالء كانوا من الروم أيضا»ألفني من الناس

 ريض اهللا  ـي دخل بـه عمـرويش الذاجل نصف هؤالء املقاتلني املتطوعني

  .ًابتداء  مرصـ أرض عنه

  سمنودومسلم

؛ ولكـن هـذه الفـرق املـرصية التـي كانـت  عنـد تنـيس مـا سـبقكان

وب إىل جــيش اإلســالم مل تقتــرص عــىل بلــد مــن البلــدان أو قريــة مــن ئــت

: يقـول ألفـرد بتلـرفالقرى، ولكنها عجت هبا أرض مرص رشقـا وغربـا، 

كثب من سـمنود، ودارت  عىل) ملسلمون والرومأي ا(والتقى اجلمعان «

الدائرة عىل املـسلمني، وعـىل مـن كـان معهـم ممـن أسـلم مـن النـصارى، 

  .)١( »لئك خلق كثريووقتل من هؤالء وأ

                                                
 ).٢٩٥(فتح العرب ملرص ص ) ١(
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األول أن املـرصيني قـد أسـلموا، وقـاتلوا : ويستفاد من هـذا أمـرين

 .  من الفاحتنيإىل جانب إخواهنم الروم

وقتلوا «: ويس ي وكذا قول النق"خلق كثريوقتل " :أن قوله: الثاين

، يـدل عـىل أن الـنقص كــان )١( »عـددا كبـريا مـن املـسلمني ومــن معهـم

فعنـد « يعرتي جيش املسلمني، نتيجة ما يصيبهم، من جراحـات وقـتىل؛

مدينة بلبيس جـرت معركـة حاميـة بـني املـسلمني والرومـان خـرس فيهـا 

كام قتل مـن املـسلمني عـددا الرومان حوايل ألف قتيل وثالثة آالف أسري 

وعــىل هــذه الــصورة كانــت  تقــل أعــداد املــسلمني  )٢( .»لــيس بالقليــل

تارخيـه أن عـدد املـسلمني باستمرار ؛ حتى أن أبا صلح األرمنـي زعـم يف 

 رأه ألفرد بتلر قدالذين قتلوا يف فتح مرص بلغ اثني عرش ألفا وثالثامئة ؛ و

 عـدد أخـذنا يف االعتبـار أنفـإن كـان ذلـك كـذلك ؛ و. )٣(تقدير معتـدل

                                                
 ).٢١٠( ص مرصتاريخ ) ١(
 ).٥٦(وطنية الكنيسة القبطية وتارخيها ص ) ٢ (2
،  تقدير غري معتدل عىل الرغم من أن هذا القول يصب يف صالح ما نقول به، لكننا نراه)٣ (3

 ؛ إن كان يعني به الذين قتلوا من اجليش املـسلم الـذي أتـى للفـتح ، ولعـل أبـا وغري منطقي

أن عدد الذين جرت أسهمهم يف حصن بابليون كان اثني عرش : صلح وقع له قول الكندي 

أما إن كان يعني أن هـذا عـدد املـسلمني الـذين نـالوا . ئة ؛ فظنه عدد الذين قتلواألف وثالثام
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أن عدد الذين جرت أسهمهم يف حصن بابليون كان اثني عرش 

أما إن كان يعني أن هـذا عـدد املـسلمني الـذين نـالوا 
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 يف أقــىص جــيش عمــرو بعــد مــا وصــله مــن مــدد بلــغ ســتة عــرش ألفــا،

اثنـي : ثامنية آالف، والـبعض يقـول:  فإن بعض املؤرخني يقولـاألقوال،

 مـرص العليـا وأنـه تـرك حاميـةالفيوم يف  أنه قد فتح نا ثم علم، ـعرش ألفا

، ويف حـصن نـة بلبـيس ، و يف مديالفرمـا يف  تـرك حاميـةمـن قبلهـا، وهبا

ًتـرك عمـرو فرقـا وقطعـا عديـدة مـن «:  ، يقول يوحنا النقيويس بابليون ً

 من جيـشه يف ًا وقطعًا، وكذا ال بد أنه ترك فرق)١(»جيشه يف قلعة بابليون

ــي فتحهــا ــدان الت ــيس ، وســمنودشــتى البل ــوف ، ، كــدمياط ، وتن  ، ومن

 هـذا  كـلمـن ثـم عـىل الـرغم .وغريها من مدن مـرص الـسفىل، ونقيوس

 بل وأثناء احلصار وجـه فـرق مـن حصار اإلسكندرية بخمسة عرش ألفا؛

لتي مل يكن قد فتحهـا كـدمنهور ، جيشه جتاه بعض مدن الوجه البحري ا

 . فالبد وأن تسأل من أين أتى بكل هذه األعداد؟ وسخا ، 

 مل يكـن ليجـرؤ أن ًوهكذا تسأل ألفرد بتلر؛ بل وذهـب إىل أن عمـرا

سكندرية يف أقل مـن عـرشين ألفـا، ولكنـه يفـرتض أنـه أتتـه يسري إىل اإل

                                                                                            
الشهادة يف سبيل اهللا مطلقا سواء أكانوا من جيش عمرو أم من مسلمي مرص الذين شاركوا 

  .يف حترير بالدهم فهذا يعد مقبوال

 ).٢١٠(تاريخ العامل القديم ص ) ١(
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إمدادات عظيمة ولكن هذا االفرتاض مل نر عليه دليل أو أثر عند أي مـن 

ومــا محلــه عــىل هــذا إال فــرط . نواملــؤرخني ســواء النــصارى أو املــسلم

ــلموا  ــذين أس ــرصيني ال ــاحلق، وأن امل ــرتف ب ــه يف أال يع التعــصب ورغبت

ــ ــذ اللحظ ــاملاليني من ــبالد ب ــر ال ــنهم لتحري ــري م ــد الكث ــد جاه ة األوىل ق

من بقي من جيش عمرو بعد فتح حصن بـابليون كـان كان وفتحها، فإن 

كان الذين جرت سهامهم «:يقول الكندي كام  عرش ألفا  وثالثامئة، ياثن

 عرش ألفا وثالثامئة بعد من أصـيب مـنهم يف ييف احلصن من املسلمني اثن

ثم أضف بعد هذا مـا حلقـه مـن اخلـسائر يف . )١(»احلصار بالقتل واملوت

حتــى بلـــغ ) الوجــه البحـــري(أثنــاء فـــتح بقيــة بلـــدان مــرص الـــسفىل 

فلك أن تتخيل كـم حلـق مـن . اإلسكندرية يف مخسة عرش ألفا أو عرشين

 املرصيني باجليش املسلم؟

 ـأظنك لن جتـد إال جوابـا واحـدا؛ هـو أن مـن حـارب مـع عمـرو و

َيني ربام كان يوازي مجيع من أتى معه، ومن أمد   من املرصـرىض اهللا عنه  ِ ُ

 .ن املقاتلني املرصيني قد فاقوهم عدداإ :هبم بعد ذلك، إن مل نقل

نه لوال من أسلم من املرصيني وقاتل الـروم إ :قولاللعلنا نستطيع و

                                                
 ).٩ (الوالة والقضاة للكندي ص) ١(
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 وعىل هذه الـصورة تـستطيع أن حتكـم إن )١(.لربام ما كان الفتح قد كمل

 ويمكنـك القـول وفقـا الصـطالحات . هلـاًام غـزو ملـرص أًاكان هذا فتح

ن اإلسـالم كــان اختيـارا شــعبيا وثوريـا حــصلوا بـه عــىل إ :النـاس اليــوم

احلرية العقدية والـسياسية، التـي حرمـوا منهـا دهـرا طـويال وردحـا مـن 

 .الزمن

 مسلمو كفر الدوار وبقية الوجه البحري

قـدمني يف  تيـودور كـان رئـيس احلكـام امل«:يقول يوحنـا النقيـويس 

وعندما أخربه رسـل تيودوسـيوس حـاكم أركاديـا بمـوت يوحنـا . مرص

رئيس اجلامعات ، عاد مع كل أهل مرص واجلنود الذين كانوا يعاونونـه ، 

                                                
إن افرتضنا أن عمرا ـ ريض اهللا ـ عنـه قـد سـار بجميـع مـن بقـي مـن جيـشه ومل خيـرس ) ١ (1

واحدا منهم حتى بلغ اإلسكندرية فحـصارها بعـرشين ألفـا، فـال بـد أنـه قـد انـضم لـه مـن 

فإذا أخذت األمـور التـي ذكرناهـا . املرصيني ثامنية آالف، أي ما يعادل نصف اجليش املسلم

 . الذين شاركوا يف حترير بالدهمعزيزي القارئ توقع كم املرصينييف احلسبان فأترك لك 

ولو صححنا قول أيب صلح األرمني أن عدد املسلمني الـذين قتلـوا يف فـتح مـرص بلـغ اثنـي 

عرش ألفا وثالثامئة ؛ والذي رأه ألفرد بتلر تقدير معتدل ؛ فينبغي ألي صاحب عقـل أن يقـر 

وا قد انضم مـنهم آالف مؤلفـة وأن هـؤالء هـم الـذين بأن املاليني من املرصيني الذين أسلم

 .قامو بتحرير بالدهم بعد ألف عام من احتالل إغريقي وروماين وبيزنطي

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٢٩ 

وا قد انضم مـنهم آالف مؤلفـة وأن هـؤالء هـم الـذين 
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وسار إىل لوقيون ، وهي جزيرة وخاف مـن انتقـاض أهـل هـذه املدينـة ، 

 .)١(»لئال يدخل اإلسالم ، ويستولوا عىل شاطئ بحر لوقيون

من القرى القديمة بمركز كفـر الـدوار بـالقرب  لوقني ولوقيون هي

من اإلسكندرية ، وأطلق عليها جزيرة ألهنا كانت يف ذلك الزمان حماطـة 

 .باملياه من مجيع جهاهتا

ومن الواضح من نص النقيـويس أن القائـد الرومـي مـا كـان خيـشى 

عىل أهلها كام هو مفرتض ، إنام كان خيشى مـن انقـضاضهم عليـه وفـتح 

وهـذا كـان هـو احلـال يف سـائر بـالد مـرص الـسفىل ؛ . دهم للمسلمنيبال

وكــان بــني أهــل الوجــه البحــري خــصومة  «: فيقــول يوحنــا النقيــويس 

قسام انضم إىل تيـودور ، وقـسام آخـر أراد أن : شديدة، وانقسموا قسمني 

ويف احلـال هنـض قـسم عـىل آخـر ، وهنبـوا أمـواهلم . ينضم إىل املـسلمني 

ولسنا نـدري إذا كـان الفـارق «: يقول ألفرد بتلر  )٢(.»موأحرقوا بالده

. ًبني ذينك احلزبني فارقا من جنس أو من مـذهب أو مـن تـشيع سـيايس 

ال نـدري ملـا رجـح األخـري وهـو الـذي . »عىل أننا نرجح الـرأي األخـري

                                                
 ).٣١٢( وفتح العرب ملرص لبتلر ص ).١٨٨(تاريخ مرص ليوحنا النقيويس ص ) ١ (1
  ).٢٠٧(املصدر السابق ص ) ٢ (2
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مافتأ يذكر يف كتابه بأن النصارى عـىل الـرغم ممـا أصـاهبم مـن بـالء عـىل 

ا ما بني كـاره للعـرب املـسلمني ، أو حمايـد يقـف مـن أيدي الرومان كانو

الفريقني موقفا سلبيا، ثم هـو الـذي يـذكر يف كتابـه أن املـرصيني مل يكـن 

ه هـو نـعندهم طموح سيايس أو والء لبلدهم وأن أقىص مـا كـانوا يرجو

خـري هـو احلرية الدينية وختفـيض الـرضائب ، فهـل عوامـل ترجيحـه لأل

حلق وأن املرصيني حني أسلموا بذلوا أنفسهم يف الرغبة يف عدم اإلقرار با

 وأهنـم هـم الـذين كانـت تنـبض قلـوهبم بـالوالء واملحبـة .حترير بالدهم

ــة املطلقــة يف  ــسيايس والرغب ــدهم الطمــوح ال ــذا أصــبح عن ــوطنهم ، فل ل

  .التحرر

  الفيوممسلمو

في أثناء حصار بـابليون ئل؛ فالنكمل املسري مع مسلمي مرص األوو

يلوح لنا أن  «: يقول ألفرد بتلر  .ني طائفة من أهل الفيومانضم للمسلم

العرب لقوا شيئا من املساعدة يف ذلك احلصار من مجاعة لعلهم من أهـل 

الفيــوم بعــد فتحهــا، وكــانوا أحــابيش مــن احلــزبني األخــرض واألزرق، 

فكانت عـصبة مـن احلـزب األخـرض يقودهـا مينـا، وأخـرى مـن األزرق 

النهر ليال إىل الروضة فتنهبان فيها، أو هتبطان عىل يقودها قزمان، تعربان 
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النهر ليال إىل الروضة فتنهبان فيها، أو هتبطان عىل 
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ما قد يكون بالنهر من سفن الـروم أثنـاء عبورهـا إىل احلـصن أو رسـوها 

إىل جانب الباب احلديدي، فكانت هذه الغزوات تؤذي مصلحة احلصن 

وهـؤالء  . هـا.)١(»أذى كبريا وتنقص من هيبة الروم وسلطاهنم يف النهر

  : أسلموا لسببنيال بد أهنم كانوا قد

ــة  ــنهم عــداوة رشس أوهلــام أن احلــزبني األخــرض واألزرق كانــت بي

وحروب رضوس متنعهم من أن جيتمعوا عىل يشء البتة، وأدل يشء عىل 

ذلك أن نفس احلـزبني األخـرض واألزرق قـد دارت بيـنهم رحـى حـرب 

رشســـة أثنـــاء حـــصار اإلســـكندرية وبـــات أمـــر املدينـــة وســـقوطها ال 

 الذي مجعهم عىل حرب الروم؟ إنه اإلسالم الذي ألف بني ، فام)٢(يعنيهم

 .قلوهبم

أن املــسلمني ال يمكــن أن يعتمــدوا علــيهم قبــل أن يــسلموا : الثــاين

ويتملكنا العجب  .»إنا ال نستعني بمرشك«: لقوله صىل اهللا عليه وسلم 

عنـدما نـرى أن بعـض الروايـات التارخييـة أكثر، ويقطع بـأمر إسـالمهم 

سلمني ظلوا ال يعرفون مدينة الفيـوم ملـدة عـام، وأهنـا مل تفـتح تذكر أن امل

                                                
 ).٢٠٥(ويس ص يحنا النقيو مرص لوانظر أيضا تاريخ). ٢٩٣(فتح العرب ملرص ص ) ١(
  .)٢٠٧(، وتاريخ مرص ليوحنا النقيويس ص ) ٣٣٤(انظر فتح العرب ملرص ص ) ٢( 2
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 ).٢٠٥(ويس ص يحنا النقيو مرص ل

.  
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 أي أن هؤالء الذين قدموا مـن الفيـوم حتـى ،إال بعد فتح حصن بابليون

كـانوا  جـاءوا طواعيـة، وقرص الشمع ملعاونة املسلمني ومهامجـة احلـصن

يعرفون اإلسـالم واملـسلمني مـن قبـل أن حيتـك املـسلمون هبـم بقتـال أو 

 .ل كيف تعرف هؤالء عىل اإلسالم وآمنوا بهقليرف بعد وستع. غريه

 وهـو أن مـؤرخي النـصارى يتفقـون وثم أمر آخر يقطع بإسـالمهم

 الراهـب أنطونيـوس عىل أن القبط كانوا بمنأى عن القتال متامـا؛ فيقـول

نستطيع أن نؤكد أن موقف األقباط من العـرب الغـزاة كـان «: األنطوين 

  )١(»نوا معهم ومل يقفوا ضدهمسلبيا بمعنى أهنم مل يتعاو

فــإن القـبط مل يكونــوا يف يشء مـن القتــال وال «: ألفــرد بتلـرويقـول 

اضـطهاد : يعنـي  (اجليوش ، وكـان االضـطهاد يف مـدة الـسنوات العـرش

 قـد شـطر مـذهبهم وفـرقهم ، )املقوقس البطرك امللكاين، وحاكم مـرص 

بـال والكهـوف أو ًفكان منهم من ذهبوا أفـرادا ومجاعـات فهربـوا إىل اجل

وأمــا أقبــاط . أووا إىل الــصحراء أو الذوا بــاألديرة احلــصينة يف الــصعيد 

مرص السفىل وبابليون واإلسكندرية فقد اضطروا إىل الدخول يف مذهب 

. »ًالدولة ومل يغن عنهم شيئا مـا كـان يف قلـوهبم مـن كـره ملـا دخلـوا فيـه

                                                
 ).٦٢ (وطنية الكنيسة القبطية وتارخيها ص)١ (1
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أنـه مل يكـن يف ذلـك وعلينـا أن نبـني بيانـا ال شـك فيـه «: ويضيف قـائال 

الوقت يشء اسمه القبط يف ميدان النضال ، ومل تكن مـنهم طائفـة هلـا يـد 

. فيه ، بل كان القبط إذ ذاك بمنجاة عنه قد أذهلم قـريس وأرغـم أنـوفهم 

فلــيس مــن احلــق يف يشء أن يقــول قائــل إن القــبط كــانوا يــستطيعون أن 

  .)١(» العربجيتمعوا عىل أمر أو ينزلوا إىل القتال أو يصاحلوا

 

* * * * * 
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 يدخلون يف دين اهللا أفواجا

 يوحنا النقيويس ذلـك التيـار اهلـادر مـن إقبـال املـرصيني  لنايصفو

: عىل اإلسالم فور دخول عمـرو بـن العـاص رىض اهللا عنـه ملـرص بقولـه 

وانضم إىل الغزاة الكثريون من سكان مـرص األجانـب الـذين أتـوا مـن «

كذا يقول القس؛ ولكنه مل خيربنا مـن  .»واعتنقوا دينهماألقطار املجاورة 

ــق، أم  ــروم، أم اإلغري ــم ال ــي هب ــل يعن ــب، ه ــرص األجان ــكان م ــم س ه

الـــذين هـــم كـــانوا العمـــود الفقـــري واملكـــون األســـايس !!. اليهـــود؟

ــدعو ــذا ممــا ي ــة للمــسيحيني بمــرص؛ إن ه ــف عــىل األمان  لألســى واألس

 أو ً، خاصـة وأنـه كـان معـارصاالعلمية التي ينبغي أن يتصف هبا املـؤرخ

أم أنه يرى أن املـسيحية األرثوذكـسية  .قريب العهد باألحداث والوقائع

والوطنيـة مرتادفـان، وأن مــن انتحـل ملـة أو مــذهبا غريهـا تـسحب منــه 

   وهل مينا، وقزمان أسامء أجنبية؟)١(.اجلنسية، وينفى عنه انتامئه

                                                
  أن ذلك هو تعريف املواطنة واالنتامء لدى القس، فمن ليس عىل مذهبهعىل ما يبدو) ١( 1

 .فهو غري جدير بيش، وعىل ما يبدو أن نصارى اليوم يسريون عىل دربه
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 أن ذلك هو تعريف املواطنة واالنتامء لدى القس، فمن ليس عىل مذهبه
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 هـم الـذين فـروا كـيسذإن هؤالء األجانب كام يقـول القـس األرثو

كام نقلنا لك عن بترش آنفا، وهم الذين ملا تم و ،وا إىل اإلسكندريةئوالتج

، وأن )١(الــصلح بــني املــسلمني وبــني حــاكم اإلســكندرية عــىل التــسليم

مــن هبــا مــن أجنــاد الــروم، ورأى هــؤالء الــسفن ترحــل بــاجلنود  يرحــل

                                                
هذا هو فتح اإلسكندرية األول وكان صلحا، وكان يف السنة الثالثة من دخول عمـرو ) ١( 1

بن العاص ملرص، ثم بعد عامني ويف والية عبد اهللا بن رسح كاتب سكان اإلسكندرية الذين 

الروماين قسطانز وهو حفيد هرقل، فأرسل هلـم أسـطوال كان أغلبهم من الروم اإلمرباطور 

بحريا بقيادة مانويل فاستولوا عـىل اإلسـكندرية وقتلـوا حاميتهـا املؤلفـة مـن ألـف جنـدي، 

 من اإلسكندرية بعد أن كان قد خرج مـن خمبـأه ملـا أتـاه  البطرك األرثوذكيسامنييوهرب بن

سليطس، وسخا، وسكاهنا كانوا كتاب األمان من عمرو بن العاص، وثارت قرى بلهيب و

 بن عفان أيضا من الروم، وكانوا من أصحاب املذهب اخللقدوين، فأعاد اخلليفة وقتها عثامن

 عمرو ملرص لقيادة جيشها وحماربة الروم الذين نقضوا العهد، فأمكنه اهللا عز ـ ريض اهللا عنه ـ

ا هــو الفــتح الثــاين مخــد ثــورة الثــائرين، وهــذأوجــل مــنهم، وقتــل مانويــل وطــرد الــروم، و

 وهبذا يمكن توجيه ما ورد من قول عن عمرو ريض اهللا .لإلسكندرية ، وكان عنوة ال صلحا

فـإنام عنـى بـه . »لقد قعدت مقعدي هذا وما ألحد من قبط مرص عيل عهـد وال عقـد «:عنه

نا، إن إنام أنتم خزانة ل«:  حلاكم إخنا هوكذا قول. مرين مع الرومآلئك الناقضني للعهد املتوأ

ن حاكم إخنا هذا كان من الذين كـاتبوا الـروم بأخبـار الـبالد إ حيث »زاد علينا زدنا عليكم

وعىل الرغم من هذا فقد أحسن إليه عمرو ومل يقتلـه وإنـام أخـىل سـبيله، . يستنفرهم للقدوم

  .فتأمل الفارق. وملا قيل له ملاذا مل تلحق بالروم ذكر أنه خياف أن يقتلوه
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وعىل الرغم من هذا فقد أحسن إليه عمرو ومل يقتلـه وإنـام أخـىل سـبيله، 
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وا مـن حـاكم واملدينة ختلو، أتاهم احلنـني لـديارهم التـي تركوهـا، وطلبـ

اإلسكندرية أن يتوسط هلم لدى عمرو ليسمح هلم بـالرجوع إىل بالدهـم 

فــأي سـكان أجانــب يعنـي القــس املـؤرخ، الــذي كــان  .التـي فــروا منهـا

مانة  يؤكد لك تعصب القس، وبعده عن األحارضا يف زمن الفتح؟، ومما

ي، تباع خلقدونيا، أي املذهب الكـاثوليكأالعلمية فإنه يصفهم بأهنم من 

، ا ضـيقا طائفيـاوهو هبذا يؤكد لنا أن مصطلح قبطي كان عنده مصطلح

كـيس وفقـط، ثـم ذفال يطلقه إال عـىل أصـحاب املـذهب املـسيحي األرثو

يساويه بعد ذلك باملرصية، فكل من ليس عـىل مذهبـه فهـو لـيس بقبطـي 

 .وبالتايل ليس بمرصي يف نظره

مـذهب جممـع ن املـسيحيني املـارقني أصـحاب إ «:يقول النقيـويس 

خلقدونيا، هم الذين أرسعوا إىل اعتناق اإلسـالم ، ال أصـحاب مـذهب 

 .»الطبيعة الواحدة

ولكنه ملا مل يستطع إنكار أن املرصيني ممن انتحلوا ملتـه ومذهبـه قـد 

فيقول عنهم  .أرسعوا إىل اإلسالم أيضا رشع يف تناوهلم بالسب والقذف

وانــضموا إىل عقيــدة هــذا املــرصيني الــذين جحــدوا عقيــدة املــسيحية «: 
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قــوم ارتــدوا عــن ديــنهم «:  القــس املهــذب أيــضاويقــول .)١(»املفــرتس

املسيحي ودخلوا يف دين البهائم، وكان هؤالء املـسلمة يتظـاهرون بـأهنم 

 فهـل علــم القــس مـا يف قلــوهبم حتــى .»مـن أشــد النـاس يف أمــر الــدين

 خيرجـوا يف يتهمهم بالتظاهر، ثم ما هي تلك املظاهر التـي فعلوهـا حتـى

صــورة أشــد النــاس يف أمــر الــدين، ال أظــن أن هنــاك أعــىل مــن اجلهــاد، 

 . والقتال يف سبيل الدين كام فعل راهب سيناء من قبل

 كثــري مــن املــرصيني الــذين كــانوا فــإن«: ثــم يقــول القــس املحــرتم 

مسيحيني كذبة، أنكروا العقيدة األرثوذكسية واملعمودية احليـة، وسـاروا 

ثــم رشع .)٢(  »......ســالم أعــداء الــرب وقبلــوا التعــاليم يف عقيــدة اإل

 وإن كنت أظـن أن القـس لـيس .األسقف املهذب يف سبب سافل، هكذا

َهو املسئول عن ذلـك الـسب، ولكنهـا فعلـة املـرتجم الـوقح، الـذي أراه  ُ

 .)٣(تالعب بالنص كثريا، ولعله أخفى الكثري أيضا

                                                
  ).١٩٧(ي ص النقيوس) ١( 1
 ).٢٢٢(النقيوسي ص ) ٢( 2
 » سكان مرص األجانب الـذين أتـوا مـن األقطـار املجـاورة «تأمل سياق هذا النص  )٣( 3

 سكان مرص، وكيف يصفهم يف نفس الوقت بأهنم أتوا من األقطار املجاورة؟ نكيف يكونو

هنم غرباء قدموا إ هنم سكان أجانب استوطنوا البالد كاإلغريق والرومان واليهود، وإماإإما 
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 سكان مرص، وكيف يصفهم يف نفس الوقت بأهنم أتوا من األقطار املجاورة؟ 

هنم غرباء قدموا 
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 األمر عند هـذا وحـسب وال ينقيض .ولكن االثنني معا هذا هو العجب. من الديار املجاورة

فأنت جتده يصف املسلمني بالسلب والنهب ثم حيدثك بعد هذا بسطور أهنم مل يأخذوا شيئا 

 ممـا جيعلنـا نكـاد. من أموال الكنائس وأهنم حافظوا عليهـا، وهكـذا جتـد الـصورة ونقيـضها

نقطع بأن كتاب يوحنا النقيويس قد أصابه قدر كبري من التحريف عىل وجه القصد والعمد، 

 . ليخفي عنا الكثري من احلقائق

 :ويقـال. للعربيـة ن مؤلفه وضعه بالقبطية، ثم ترجم إ: ومن اجلدير بالذكر أن الكتاب يقال 

العربية وحسب، ومن نه ترجم أيضا لليونانية، وإن كان يغلب عىل ظن الباحث أنه وضع بإ

ربيال برتمجة النسخة العربية إىل األثيوبية، ثم فقـدت أصـول الكتـاب، وال غثم قام الشامس 

ممـا كتبـه املـؤرخ يوحنـا سـوى   ومل يبـق؟ ومن وراء ضـيعها، وكيف فقدت،ندري مل فقدت

النسخة األثيوبية، والتي ترمجهـا للفرنـسية الـدكتور زوتنـربج، ومنهـا طبعـت نـسخة عربيـة 

 األثيوبيـة )املخطوطـة (، وترمجها للعربية أيضا عـن النـسخة" تاريخ العامل القديم" عنوانـب

سة مفيدة متقنـة االدكتور الفاضل عمر صابر عبد اجلليل، وهي ليست جمرد ترمجة ولكنها در

 . تبني كيف حتقق الكتب ويعتنى هبا

وكـذا ). ٤٥(ة القـاهرة ص وممن ذهب إىل أن ترمجة يوحنا حمرفة ستانيل لينبول يف كتابه سري

بـأن هنـاك مواضـع منـه ) ٥١(ألفرد بتلـر يف كتابـه فـتح العـرب ملـرص حيـث يـرصح يف ص 

مـن املؤكـد أن بعـض «) : ٢٥١(ويقـول يف ص . شـوهت فيهـا النـسخة املخطوطـة تـشوهيا

فصول الكتاب أقحمت يف غري مكاهنا وأن بعض اجلمل قـد نقلـت مـن موضـعها يف بعـض 

أنه ابتداء من الفصل الرابـع عـرش بعـد املائـة فـإن ذكـر «): ٢٩٦( ص ويذكر يف. »الفصول

احلوادث يف هذا الفصل والفصول التي بعده مضطرب كل االضطراب مقلـوب رأسـا عـىل 

والكتـاب مـن قبـل  .»عقب ويكاد يكون إرجاع أخبارها إىل ترتيب صحيح أمـرا مـستحيال

 . تح اإلسالمي ملرصاملوضع املذكور بثالثة فصول ابتدأ يف التحدث عن الف
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َّاحلقيقة الـمرة" حتى ال يقر بـ التي ال يريـد أن يـرصح و سبة له بالن"ُ

هي أن كثريين من أهل الـرأي واحلـصافة قـد كرهـوا املـسيحية ملـا «هبا و

 إذ عـصت مـا أمـر بـه املـسيح مـن حـب ؛كان منها من عصيان لصاحبها

ــدا ذلــك هلــؤالء العقــالء جل…ورجــاء يف اهللا،  ــذ ب ــ ومن ــالم ئ وا إىل اإلس

هكــذا  .)١(»بــساطتهفاعتــصموا بأمنــه، واســتظلوا بوداعتــه وطمأنينتــه و

.  ولعل من أبرز هؤالء الراهب يوحنا الذي مر ذكره.وصفهم ألفرد بتلر

كام يؤكد ذلـك .  ملقاتلني لتحرير أنفسهم وبالدهم ومن معهوالذي حتول

 . »محلوا السالح ضد املسيحيني«:النقيويس بقوله

ا كـان مل خيربنـا أي مـسيحيني يقـصدهم ّولكن القـس أو املـرتجم أيـ

امئـة ألـف مقاتـل، أم كـان هلـم ثالث هل يقـصد الرومـان الـذين ويبكيهم،

 . ؟القبط الذين مل يكن هلم ذكر أو شأن يف القتال

 بـأن ؛عموما نحن يف هذا املقام ما يعنينا هـو إثبـات إقـرار املخـالفني

أهل البالد قد أسلموا بأعداد وفـرية منـذ اللحظـة األوىل التـي خـيل فيهـا 

مما أحيا يف قلوهبم احلميـة . ا واختيارهم احلربينهم وبني رغباهتم، وتركو

 .كام كانت هي عادهتم. فصاروا عىل استعداد للموت يف سبيل دينهم

                                                
 ).٤٥٨(فتح العرب ملرص ص ) ١(
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 بتلـر أهنـا سـمحت ملـن ختـىل عـن دهذه احلرية التي حيكي عنها ألفر

أن ) الكـاثوليكي(كيس كرها لـصالح املـذهب اخللقـدوين ذمذهبه األرثو

 .سطوع شمس اإلسالميعود إليه بعد زوال سلطان الروم، 

ــالم ــالتحول لإلس ــرصيني ب ــمحت للم ــت س ــا يف ذات الوق . ولكنه

ولقد كان أشد خطرا عـىل القـبط مـن كـان خيـرج مـنهم إىل «:يقول بتلر  

 إن كل من أسلم منهم إنام كان :اإلسالم، وليس من العدل أن يقول قائل

ــا ــدنيا وزينته ــصد ال ــافة.)١(»يق ــوذكس، إض ــن األرث ــانوا م ــؤالء ك   فه

ألعداد الوفرية من البدو الـذين انـضموا للجـيش العـريب منـذ دخولـه ل«

عيـون البـدو القـاطنني «:وجـاء هبـامش تـاريخ البطاركـة أن  )٢(.»مرص

 أو ناملراد منطقة عـني شـمس ، التـي كانـت تـسمى أو (بصحراء املنطقة

ــوليس  ــروم، )هليوب ــه ال  قــد أرسعــت فحملــت إىل عمــرو مــا عــزم علي

 .)٣(»ه إىل مواضعهم ويعبئهم للقتالفاستطاع أن يوجه جنود

حيني األرثـــوذكس ياملـــسو  الرهبـــان، والبـــدو،فكـــام تـــرى اآلن أن

                                                
 .)٤٥٨(فتح العرب ملرص ص ) ١(

 .)١/٥٨٤(هامش تاريخ البطاركة لساويرس ) ٢(

 ).١/٥٨٥(هامش تاريخ البطاركة لساويرس ) ٣(
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أصـحاب مــذهب الطبيعــة الواحــدة، واملــسيحيني الكاثوليــك أصــحاب 

مـذهب الطبيعتـني، واألجانـب مـن الـذين سـكنوا الـبالد واسـتوطنوها، 

اإلسالم قبل والوطنيني، كل هؤالء من سكان البالد قد أسلموا، وأحبوا 

أن يقال هلم جزية، وقبل أن يتمكن عمـرو بـن العـاص مـن فـتح الـبالد، 

 .وهؤالء كام أحبوا اإلسالم أحبهم اإلسالم، واستوعبهم مجيعا

أن صـاحب اإلسـكندرية ) : ٢/٥١٣ ( يف تارخيـهفقد روى الطربي

قد عرض عىل عمرو اجلزية عىل أن يرد عليه األرسى، فكتـب عمـرو إىل 

أن : ه، فأمره عمر بـن اخلطـاب ريض اهللا عنـه ري عنه يستشعمر ريض اهللا

خريوا من يف أيـديكم بـني اإلسـالم وبـني ديـن قومـه، فمـن اختـار مـنهم 

اإلسالم فهو من املسلمني له ما هلـم وعليـه مـا علـيهم، ومـن اختـار ديـن 

 فبعـث عمـرو إىل ،قومه وضع عليه من اجلزية ما يوضـع عـىل أهـل دينـه

قــد : لمــه الــذي كتــب بــه أمــري املــؤمنني، فقــالصــاحب اإلســكندرية يع

 .فعلت

قال القاسم بـن قزمـان، رجـل مـن أهـل مـرص، عـن زيـاد بـن جـزء 

فجمعنـا مـا يف أيـدينا مـن الـسبايا، واجتمعـت النـصارى : الزبيدي قال 

فجعلنا نأيت بالرجل ممن يف أيدينا، ثم نخريه بني اإلسالم وبني النرصانية، 
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                                                                                              ٤٣ 

تكبرية هي أشد من تكبرينا حـني تفـتح القريـة، فإذا اختار اإلسالم كربنا 

وإذا اختار النرصانية نخـرت النـصارى ثـم حـازوه . ثم نحوزه إلينا: قال

إليهم، ووضعنا عليه اجلزية، وجزعنا من ذلك جزعا شـديدا حتـى كأنـه 

 فكان ذلـك الـدأب حتـى فرغنـا مـنهم، وقـد :قال .رجل خرج منا إليهم

 وقـد :قـال القاسـم .داهللا بـن عبـدالرمحنأيت فيمن أتينا بـه بـأيب مـريم عبـ

فوقفنــاه فعرضــنا عليــه اإلســالم : أدركتــه وهــو عريــف بنــي زبيــد، قــال

والنرصانية وأبوه وأمه وإخوته يف النصارى فاختار اإلسالم، فحزناه إلينا 

ووثب عليه أبوه وأمه وإخوته جياذبوننا، حتى شققوا عليـه ثيابـه ثـم هـو 

 .اليوم عريفنا كام ترى

القــبط أخــذوا خيتــارون اإلســالم ويفــضلون «:  بتلــر أن ويــذكر

الدخول فيه عىل دفع اجلزية، ملا رأوا أن اإلسالم جيعل هلم مـا للمـسلمني 

وعليهم ما عىل املسلمني ، ويساوهيم بالفاحتني يف رشف حملهم وجيعلهـم 

. إخواهنم يف كل يشء ، يسهم هلم يف الفيء ، وال يفـرض علـيهم اجلـزاء 

عث قوي لكثري منهم عىل الدخول يف اإلسالم ال سـيام وقـد فكان ذلك با

هـذا . )١(»ًطحن املقوقس عقيـدهتم طحنـا ، وحطـم يقيـنهم باضـطهاده 

                                                
  ).٣٠٥(فتح العرب ملرص ص ) ١ (1
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يف لإلمرباطوريـة الرومانيـة   مذهبا رسميامقارنة بالنرصانية التي صارت

يهـا ، وظـل ق فإهنـا مل تـذب الفـوارق بـني معتن املـيالديهناية القرن الرابع

لـسادة ، والعبيـد عبيـد ، ودافعـي اجلزيـة هـم دافعـي اجلزيـة السادة هـم ا

ــشتكون مــن  ــه العقــدي ، والطريــف أن الــذين ي بغــض النظــر عــن انتامئ

اجلزية، كانوا يأمرون وجييزون أخذا اجلزية من الشعب املـرصي يف حـني 

 وكان شعب مرص يأمر بدفع اجلزيـة .كان يعفى منها الرومان واإلغريق 

: )١٣/١٧(رســالة بــولس ألهــل روميــة ففــي للرومــان كواجــب دينــي 

 .)اجلبايـة اجلبايـة ملـن لـه.اجلزية ملن لـه اجلزيـة.فأعطوا اجلميع حقوقهم(

الشخص ملتزم بـدفع اجلزيـة إنـام  فإن كان(: )١(يوحنا الذهبي الفم يقول

. .......ذلـك بعينـه هذا لصاحله، ألن احلكام هم خدام اهللا مواظبون عىل

باخلضوع للحكام فحسب وإنام بالصالة  ينا الأن يوص سبول هذا ما دفع

 .)٢()من أجلهم لكي نقيض حياة هادئة مطمئنة

* * * * * 

                                                
 .  وكذا سائر الكنائس األخرى،وهو أحد قدييس الكنيسة القبطية) ١( 1
 ، وســيأيت الــنص بتاممــه يف  الرســالة إىل روميــة-تفــسري وتــأمالت اآلبــاء اآلولــنيمـن ) ٢(2

  .موضعه
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 ، وســيأيت الــنص بتاممــه يف 
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 الباب الثاين

 األسباب التي ساعدت عىل رسعة اعتناق أهل مرص لإلسالم

انتشار األريوسية بأرض مرص وغلبتها عـىل الفـرق : الفصل األول 

 .املثلثة

 . وعقائدها التي تنكر الصلبغنوصية،الفرق ال: الفصل الثاين 

 .النبوءات وأثرها يف حتول املرصيني لإلسالم: الفصل الثالث 
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 الفصل األول

 الصعيد يفتح قلبه لإلسالم

هذا يف مرص السفىل أما يف صعيد مـرص فـال يكـاد يـذكر يف التـاريخ 

شــيئا عــن قتاهلــا للمــسلمني، بــل يمكــن القــول بــأن الــصعيد قــد أذعــن 

ص [وممن أقر هبذا بتلر يف كتابه فـتح العـرب ملـرص.  قتالللمسلمني بغري

 أليس هذا يدعو للتساؤل مل؟. )]٣٧٨(

واإلجابة عىل هذا التساؤل تأيت عنـدما تعلـم أن مـرص كانـت حتـى 

ئتني ومخسني عامـا هناية القرن الرابع امليالدي أي قبل الفتح اإلسالمي بام

ان يطلق عليها األريوسـية، تقريبا تعج باملسيحية التوحيدية، وهي التي ك

بل إن مرص كانت موطن ذلك الدين املسيحي الذي يرفض تأليه املـسيح 

عليه السالم، ويرفض دعوى صلبه، وكان أغلـب الـوطنيني ينتمـي هلـذا 

 لـدعوة املـسيح عليـه ًاوالذي كان يعترب أصحابه أنفسهم امتداد. املذهب

موحـدين الـذين مـن  للالسالم وتالمذته، وأهنم امتـداد تـارخيي وعقـدي

سيحيني الذين كانت عقيدهتم تتميز بتمسكهم بالتوحيـد امل قبلهم ومنهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٤٦ 
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املجرد، وإنكارهم دعوى تأليه املسيح واعتباره جمرد إنسان نبـي كالفرقـة 

 املسيحية التي استمرت إىل ما بعد هناية الربـع األول مـن القـرن بيونيةاإل

 قبـل التـي كانـتيهوديـة ال ونيـة اإلبيفرقـة امتـداد لل، وهيالثاين امليالدي

املسيح عليه السالم، وكان ينتمي هلا نبـي اهللا زكريـا أبـو يوحنـا املعمـدان 

الذي هو حييى الذي قام بتعميد املسيح عليه الـسالم يف هنـر األردن، فقـد 

ّوكان أبوه زكريا كاهنا من فرقة أبيا" : )١(جاء يف لوقا ً". 

فـاق يف منتـصف القـرن الرابـع املقصد أن العامل أمجع ومنه مرص قد أ

 وأبلغ دليـل عـىل ذلـك امليالدي ليجد نفسه أريوسيا أي مسيحيا موحدا،

اجلميـع يف «يص حـال العامـة مـن أن يـبـه جرجيوريـوس النيصما يـصف 

ّالشوارع واألسواق ويف الساحات وعند مفرتق الطرق يتكلمـون فـيام ال 

هو مولـود : ؟ أجابكماذا أدفع لك: ًسألت أحدا من الباعة فإذا. يفقهون

إن : وإذا أنــت حاولــت أن تعــرف ثمــن اخلبــز، أجــابوك. أو غــري مولــود

إن : ًهل احلامم جاهز؟ سمعت جوابا: وإن سألت. اآلب أعظم من االبن

وظل األمر عـىل تلـك احلـال يف مـرص حتـى هنايـة .»االبن جاء من العدم

 .القرن الرابع

                                                
 ).١: ٢، ٥: ١(لوقا ) ١( 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٤٧ 



                                                                                              ٤٨ 

وشـاعرا، فـألف كان أريـوس كاتبـا «:يقول الدكتور حنا اخلرضي 

بعض الرتانيم العقائدية التي انترشت بني مجيع طبقات املجتمع املرصي، 

 .)١(»ورست العدوى ليس فقط يف مرص بل يف بالد أخرى

وتذكر بترش أن تأثري أريوس كان شديدا مما جعل الكثريين ينكرون 

 .)٢(رس األلوهية حتى انترش هذا التعليم وعم

لـوطنيني مـن أهـل مـرص األصـليني وعن انتشار هـذه الـدعوة بـني ا

 إن تعــاليم أريــوس «:يقــول الــدكتور حنــا اخلــرضي نقــال عــن هرنــك 

انترشت برسعة يف العهد القسطنطيني بـني الـوثنيني املتعلمـني وأنـصاف 

  )٣(.»املتعلمني الذين انضموا إىل الكنيسة يف ذلك الوقت

رابـع، فام أن اعتىل اإلمرباطـور ثيوديـوس العـرش يف هنايـة القـرن ال

وانتحل املسيحية عىل وفق املذهب التثليثي القائل بتأليه املـسيح، والـذي 

 إال وبــدأ باضــطهاد املوحــدين يف مجيــع أنحــاء ؛ه مــرص أيــضاؤكــان منــش

اإلمرباطورية، ومنها مـرص، فـام كـان مـن هـؤالء إال أن فـروا بـدينهم إىل 

                                                
 .حلنا اخلرضي) ١/٦٢٣(تاريخ الفكر املسيحي ) ١( 1
 ).٢٠٣-١/٢٠٢(تاريخ األمة القبطية ) ٢( 2
 ).١/٦٣٧(تاريخ الفكر املسيحي ) ٣( 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٤٨ 



                                                                                              ٤٩ 

 .فكان فرصة أكرب لنرش املسيحية التوحيدية يف صعيد مرص. الصعيد

وظل األمـر هكـذا حتـى انقـسم املـسيحيون املثلثـة عـىل أنفـسهم يف 

نت الـسلطة باملـذهب امنتصف القـرن اخلـامس حـول طبيعـة املـسيح فـد

القائل بالطبيعتني؛ ومـن ثـم قامـت تـضطهد القـائلني بالطبيعـة الواحـدة 

الذين سموا باألرثوذكس، والـذين كـان مـنهم بنيـامني البطـرك اهلـارب 

 . بن العاص ملا دخل مرصالذي أمنه عمرو 

ثلثـني، حـول طبيعـة املـسيح فرصـة فكان الرصاع الذي وقـع بـني امل

ومنحـة مـن اهللا هلـم إذ . فيف حدة االضطهاد الواقـع عـىل املوحـدينخلت

فمن ثم استطاع املوحدين البقاء بمأمن . شغل الفريقان ببعضهم البعض

قـد نبـغ يف و« : بتـرشفتقـول  .؛ بل والدعوة ملـذهبهم أيـضاءبعض اليش

 اتيوس كان وثنيا ودخل املسيحية هاية القرن اخلامس طبيب قبطي اسمهن

 )١(.»واعتنق مذهب أريوس

﴿ الذين  :وهؤالء هم الذي يمكن أن نقول يف حقهم قول اهللا تعاىل 

وإذا يتىل عليهم قالوا آمنا به إنه * آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون

 . ﴾ه مسلمنياحلق من ربنا إنا كنا من قبل

                                                
 ).٢/٧٦(بترش تاريخ األمة القبطية ل) ١ (1

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٤٩ 



                                                                                              ٥٠ 

نون بمــسيحية ال ختتلــف يف يد أن مــرص كــان أغلــب أهلهــا يــدرااملــ

 يف عقائدها عام جاء به اإلسالم، وظلوا يعيشون بأمان حتـى تبـدل احلـال

ًم أمـرا باستئـصال األريوسـية ٤٢٨ صـدر يف عـام هناية القرن الرابع، ثـم

ول وذلـك قبـل دخـ. وإبادهتا بموجب قـانون تقـرر يف اململكـة الرومانيـة

اإلسالم مرص بام يربو عىل املائتي عام بقليل، إذ كان الفـتح اإلسـالمي يف 

م، وملا كانـت العقائـد ليـست بـاألمر اهلـني الـذي يـزال بقـرار، ٦٤٠عام 

وحيتاج إىل عرشات املئات من السنني، فإن تلـك الطائفـة مـن بقايـا أهـل 

وحتـتفظ تتمسك بعقائدها املوافقة ملبادئ اإلسالم،  الكتب استطاعت أن

ــسلطة ــد ال ــن ي ــدا ع ــبالد بعي ــوب ال ــىص جن ــا يف أق ــرصانيةبوجوده   الن

فلام دخل اإلسالم البالد فاحتا حمررا انضموا للمـسلمني ، فلـذا  .الغاشمة

مل تبق يف البالد اإلسالمية تلك الفرق املوحدة ؛ بعكس غريها مـن الـبالد 

 . التي مل يدخلها اإلسالم الزالت هناك بقايا هلم هبا 

ًفإن هناك من الفرق املسيحية التي كانت أقل عددا وتـأثريا ك وكذل ً

كالفرقة النسطورية عىل سبيل املثال؛ والتي وناهلـا منـذ أول من األرايسة 

ظهورها األذى ومل تبلغ من القوة والتأثري الشعبي ما بلغتـه تلـك الطائفـة 

ن املوحدة، ومل يدن بمذهبها أحد من األباطرة؛ واستطاعت عىل الرغم م

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٥٠ 

املوحدة، ومل يدن بمذهبها أحد من األباطرة؛ واستطاعت عىل الرغم من املوحدة، ومل يدن بمذهبها أحد من األباطرة؛ واستطاعت عىل الرغم من املوحدة، ومل يدن بمذهبها أحد من األباطرة؛ واستطاعت عىل الرغم م



                                                                                              ٥١ 

كل هذا أن تبقى حتي يومنا هذا؛ فالسنة نفـسها قـد جـرت عـىل الطائفـة 

ــطهاد  ــري االض ــالص مــن ن ــم اخل ــى شــاء اهللا هل ــدة، حت األريوســية املوح

سواء كان هـذا يف مـرص أم يف بـاقي . باإلسالم فدخلوا يف دين اهللا أفواجا

قرن بالد  شامل أفريقية أم يف األندلس، فقد قام اإلمرباطور جستنيان يف ال

الــسادس املــيالدي بقتــل مخــسة ماليــني نفــس مــن أجــل حماربــة املــذهب 

 .األريويس الذي كان سائدا يف تلك البالد

ويذكر املؤرخ ناسيليف أن اإلمرباطور قسطنطني نفسه قد حتول إىل 

 املـذهب األريـويس ممـاألة ألفـراد شـعبه، وذلـك بعـد نقـل عاصـمته إىل

أتبـاع  كثـرة طـرك النـصارى بمـرص بشنودةاألنبا القسطنطينية، وقد برر 

وقـد ذكـر   .طور لـهامربريويس، فذكر بأنه بسبب معاضدة اإلاملذهب األ

 .» أن أكثر أهل مرص كانوا أريوسيني«: يف تارخيه ابن البطريق

 وهكذا كان املذهب التوحيدي الذي يقول بأن املسيح عليه السالم 

 ممـــا حـــدا بـــرشا رســـوال هـــو املـــذهب الرســـمي والـــشعبي يف الـــبالد ؛

: باإلمرباطور قسطنطيوس ابن قسطنطني أن يرصح ألسـقف رومـا بأنـه 

ى ذلـك الـذي مل يكـن ليس هناك نرص واحـد مـن الـذي حتقـق يل وال حتـ

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٥١ 



                                                                                              ٥٢ 

ــا ــىل م ــا ع ــد )١(جننتيوسمتوقع ــذا الوغ ــرد ه ــدي ط ــدل عن ــي ( ، يع يعن

   )٢(.من رشكة الكنيسة) أثناسيوس منشأ التثليث وزعيم قانون نيقية

وغريها مـن املـؤرخني أن تعـاليم أريـوس كانـت قـد وذكرت بترش 

بـدء القـرن اخلـامس عـم بنـاء يف  وتذكر أيـضا أنـه .عمت القطر املرصي

ها تقـع يف مدينـة جرجـا ا املوحد، وأن إحـدالكنائس لألسقف األريويس

فال عجب إذن أن أذعن الصعيد بال قتال يذكر، حيـث  )٣(.بصعيد مرص

  .نه كان يعج ببقايا املوحدينإ

**  *  *  *   

 

                                                
جننتيوس هـذا هـو الـذي قـام بقتـل قـسطانز إمرباطـور القـسم الغـريب لإلمرباطوريـة ) ١ (1

ــسه  ــن نف ــة ، وأعل ــرشقي إالروماني ــسم ال ــور الق ــسطنطيوس إمرباط ــب ق ــورا ، وطال مرباط

 .باالعرتاف به وإقرار األمر الواقع ، فوقع بينهم قتال انتهى بانتصار قسطنطنيوس
 ).١٤( البيزنطي ص مرص يف العرص) ٢ (2
ن ألب غري صحيح حيث ا ولكن هذا يف الغ).٢/١٨( انظر تاريخ األمة القبطية لبترش )٣( 3

 والـصحيح أن تلـك الكنـائس إنـام .ية هذا القرن شهدت اضطهاد أصحاب هذا املـذهبداب

  . من منتصف القرن الرابع وحتى قرب هنايتهًاكرست بدء

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٥٢ 

 والـصحيح أن تلـك الكنـائس إنـام 



                                                                                              ٥٣ 

 

 الفصل الثاين

 كل الطرق كانت متهد لإلسالم

) الصوفية املـسيحية( الفرق الغنوصية ت انترش ملا سبق فقدإضافةو

نحرافات عقدية شاذة وخطرية، ا، وهي وإن كانت هبا )١(يف جنوب مرص

إال أهنا يف جمملها كانت ترفض فكرة الصلب وتسخر منها، وتقـول بـأن 

التوحيـد  مـا ورثتـه عـن  مـن بقايـاولعل هـذا. سيحاملصلوب هو شبيه امل

 .املسيحي

يدل عىل هذا جمموعة املخطوطات التي وجـدت بـالقرب مـن نجـع 

إذ أهنـا مل توجـد . محادي بمحافظة قنـا التـي تقـع يف أقـىص جنـوب مـرص

أو ) الفيـوم(أو إرسـينوي ) سـوهاج(بمدينة اإلسكندرية، أو يف بطليمية 

                                                
مرص من اإلسكندر األكرب حتى الفـتح وكذا ).٥٤ (ر تاريخ الكنيسة الرشقية صظان) ١( 1

 يـرى أن املـسيحية يف مـرص كانـت متيـل  بـشدة إىل  حيـثآيـدرس بـل لـ )١٣١(العريب ص 

أن هذا هو سبب انتشار إنجيل يوحنا يف مرص، ومذهبـه عـن ": املذهب الغنويص، كام يرى

 . هـا"اللجوس أو الكلمة وإهبامه الصويف

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٥٣ 

أن هذا هو سبب انتشار إنجيل يوحنا يف مرص، ومذهبـه عـن 



                                                                                              ٥٤ 

ت يف مدينــة بعيــدة عــن الــسلطة املركزيــة غريهــا مــن املــدن، وإنــام وجــد

ويضعف فيها سلطان أولئـك القـائلني بالـصلب وألوهيـة املـسيح، إذ أن 

 .تلك املخطوطات هتزأ من تلك املعتقدات

ففي بعض مـا ورد بمكتبـة نجـع محـادي القبطيـة عـن مـوت يـسوع 

يقـول  Apocalypse of Peter  )كشف بطـرس(املسيح يف كتاب 

قلت ما هـذا الـذي أراه يـا : (ةوي عىل فقرات مرقومالكتاب الذي ال حيت

وأنـت الـذي متـسكني ..أهذا أنـت نفـسك الـذي يأخذونـه؟ .. سيدي؟ 

.. ًأو من هذا الـشخص الـذي يـضحك سـعيدا أعـىل الـشجرة؟ .. بقوة؟

 وهل هو شخص آخر الذي خيرقون يداه وقدماه؟

ًهذا الذي تـراه عـىل الـشجرة يـضحك سـعيدا هـو : قال املخلص يل

املـسامري يف يديـه وقدميـه هـو جـسده  وهـذا الـذي يـدقون. سيح احلـيامل

انظـر .. شبهه، لكن املادي الذي هو البديل يوضع يف العار، الذي بقي يف

ال أحـد ينظـر إلينـا، دعنـا .. سـيدي : نظرت قلت إليه وانظر إيل وعندما

 .)نغادر هذا املكان

كـان ( : يقـول" املقالة الثانية لست األكـرب"كتاب آخر بعنوان  ويف

بـاهم، الـذي رشب املـرارة واخلـل، مل يكـن أنـا، رضبـوين آخر، آشخص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٥٤ 

بـاهم، الـذي رشب املـرارة واخلـل، مل يكـن أنـا، رضبـوين 



                                                                                              ٥٥ 

بالقصبة، كـان آخـر، سـيمون، الـذي محـل الـصليب عـىل كتفـه، وكنـت 

رأسـه، وكنـت أنـا   آخر غـري الـذي وضـعوا إكليـل الـشوك عـىلًاشخص

يف األعايل فوق ثروة حاكمهم ونسل خطاياهم وجمدهم الزائف، ًا مبتهج

 ).همأضحك جلهل

مـات كـأي   فـإن املـسيح" مقالـة القيامـة "ويف كتاب آخر بعنـوان 

 .شخص آخر ولكن روحه املقدسة هي التي ال يمكن هلا أن متوت

 ًاولــك أن تعــرف أن هــذه األناجيــل التــي يعتربهــا املــسيحيون كتبــ

 أي مــشكوك فيــه، كتبــت "أبوكريفــا": مــزورة ويطلقــون عليهــا لفــظ 

 مما يعني أن املـسيحيني مـن أصـحاب اللـسان باخلط القبطي، ال اليوناين،

املرصي كانـت عقائـدهم ختـالف عقائـد مـسيحي زمـنهم مـن أصـحاب 

اللــسان اليونــاين، وكــذا مــسيحي اليــوم الــذين يعتمــدون عــىل األناجيــل 

والـذين ظلـوا بعـد الفـتح اإلسـالمي يعتمـدون عـىل . اليونانية ال القبطية

 .ونسكهم الدينياللغة اليونانية يف الكثري من معاملتهم 

*  *  *  *  * 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٥٥ 



                                                                                              ٥٦ 

 

 الفصل الثالث

 النبوءات تدعو املرصيني لإلسالم

ــ ــاك ضف ــا تقــدم فهن ــىل م ــول ال ع ــيال بتح ــان كف ــة ك ــة األمهي يف غاي

ــعوب ــا ش ــت هب ــي كان ــم الت ــتى األم ــرصيني وش ــسيحيةاامل ــل امل  إىل  تنتح

 ، أال وهو أن املسيحيني يف حقيقة أمرهم كانوا ينتظرون نبيا آخـراإلسالم

وهــذه هــي ) : (٢١-١٩: ١(بعــد املــسيح ـ عليــه الــسالم ـ ففــي يوحنــا 

شهادة يوحنا حني أرسل اليهود من أورشليم كهنة والويني ليسألوه مـن 

ًين لست أنا املسيح، فسألوه ماذا إذا أنـت، إ :أنت، فاعرتف ومل ينكر وأقر

 ).إيلياء؟ فقال لست أنا إيلياء، فسألوه أنت النبي؟ فأجاب ال

 فـام بالـك تعمـد إن كنـت :فسألوه وقالوا لـه) :(٢٥: ١(يضا وفيه أ

فدل هـذا عـىل أن أهـل الكتـاب كـانوا ). لست املسيح وال إيليا وال النبي

وقد جاء . إيلياء املزمع أن يأيت أوال، ثم املسيح، ثم النبي: ينتظرون ثالثة 

ء إيلياء الذي هو يوحنا املعمدان أو حييى بن زكريا علـيهام الـسالم، وجـا

 .املسيح عليه السالم الذي هو ابن اإلنسان، وبقي النبي

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٥٦ 



                                                                                              ٥٧ 

أن املسيح عليه السالم أخرب تالميذه هبـذا ) ١٣، ١٢: ١٧(ففي متى 

ولكني أقول لكم إن إيلياء قد جاء ومل يعرفوه بل عملوا بـه كـل : (قائال 

ــأمل مــنهم، حينئــذ فهــم  ــسان أيــضا ســوف يت ًمــا أرادوا، كــذلك ابــن اإلن

فـدل ذلـك عـىل أهنـم كـانوا ). ال هلـم عـن يوحنـا املعمـدانالتالميذ أنه ق

، ينتظرون نبيا، وذلك أيـضا هـو الثابـت تارخييـا مـن خـالل ردود هرقـل

 وايل املقـوقس، وكذا كان قول »هأنه سيملك ما حتت قدمي«: الذي قال 

رسـالة نبـي اإلسـالم صـىل اهللا عليـه مرص وبطركها امللكاين حـني جاءتـه 

امني األرثوذكـيس أو أخـربه مـالك يـتنبـأ البطـرك بن بل هبذا أيضا .وسلم

ــاويرس، والــرب ــا ذكــر س ــسب م ــىل ح ــذا ع ــمويل  هب ــب ص ــأ الراه تنب

. طـرك بنيـامنيب من دير القلمون بصعيد مرص بنحو ما تنبأ بـه الالقلموين

كل هذه العوامل قادت املرصيني للمـسارعة بقبـول اإلسـالم، وعـرفتهم 

وإن هـذا لـشبيه بـام . هبـم املـسلمونبه فعلموا أنه حق من قبـل أن حيتـك 

 حني عرض دعوته عىل أهل املدينة فعلموا أنه النبـي ^حدث مع النبي 

: وكـام قـال تعـايل . الذي كانت تستفتح به هيود عليهم وكـانوا ينتظرونـه

 . ﴾همءالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كام يعرفون أبنا﴿

رى أهنـم كـان كل من يتأمل كتابات املسيحيني عـن تلـك الفـرتة يـف
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رى أهنـم كـان 
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 اهللا، أو هـو عـىل  عند كان رسوال من^يسيطر عليهم شعور بأن حممدا 

  .األقل سوط من اهللا أرسله عليهم

عىل حني كانت الكنيسة حتتوشها امللوك ومن «: فيقول قيدرينوس 

ال خيشون اهللا من القـسوس، خـرج مـن الـصحراء عمـالق ليعاقبنـا عـىل 

 .)١(»ذنوبنا

 اهللا الـذي يـصون احلـق مل هيمـل العـامل، نولكـ«: ويقول النقيـويس 

ّوحكـــم عـــىل الظـــاملني، ومل يـــرمحهم لتجـــرئهم عليـــه، وردهـــم إىل يـــد 

 .)٢(»اإلسامعيليني، ثم هنض املسلمون وحازوا كل مدينة مرص

وكان الرب خيـذل جـيش الـروم قدامـه ألجـل «: ويقول ساويرس 

 )٣(.»أمانتهم الفاسدة

لـرسيان األرثـوذكس يف القـرن ويقول ميخائيل الرسياين، بطريرك ا

إن إله االنتقام ملا رأى ما كان يقرتفه الروم من أعامل الرش، «: الثاين عرش

ّمن هنب كنائسنا ودياراتنا، وتعـذيبنا بـدون أيـة رمحـة، فـإنام قـد أتـى مـن 

                                                
 ).١٨٧ (فتح العرب ملرص ص) ٤٠ (1
 ).٢٠٣(تاريخ مرص ص ) ٤٦( 2
 ).١/٥٧٦(تاريخ البطاركة ) ٣٠( 3
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وهكـذا كـان ... مناطق اجلنوب ببني إسامعيل، لتحريرنا مـن نـري الـروم 

وم ورشورهم وحقـدهم واضـطهاداهتم خالصنا عىل أيدهيم من ظلم الر

 .»وفظاعاهتم نحونا

 فمنذ وقد كانت أخبار النبي صىل اهللا عليه وسلم قد بلغت اآلفاق،

 بمكة وقد شـاء اهللا عزوجـل هلـذه الـدعوة أن حتتـك ^بدء دعوته وهو 

بالعامل اخلارجي فكانت هجرة املسلمني األوىل الثانيـة للحبـشة ، فكانـت 

َتعريف أهل احلبشة بدعوة اإلسالم ؛ ومن ثم فقد بقدر اهللا فرصة حسنة ل

 وهلـذا فـنحن ال نـشك أن كانت مملكة احلبشة عىل صالت بأرض مـرص،

 ^أهل مرص من املسيحيني بصفة خاصة قد علموا بـشأن مبعـث النبـي 

  .^يف وقت مبكر؛ وإن مل يتمكنوا من معرفة تفاصيل دعوته 

 أرسـل يف املدينة املنورةثم بعد ذلك بسنوات وبعد أن مكن اهللا لنبيه 

صـىل اهللا عليــه وســلم خطابــات مللــوك األرض يف ذلــك احلــني يــدعوهم 

 يف غـزوة لإلسالم، ثم أغارت جيوش املسلمني عىل حدود دولـة الـروم،

 تبوك ومؤته ثم بعث أسامة بن زيد الذي أنفذه أبو بكر ـ ريض اهللا عنهام ـ

، وهالكهـم مجيعـا هنـاك، ما كان من إجالء اليهود من املدينة إىل الـشامو

فكانت بمثابة اآلية والعالمة لتلك الشعوب عىل صـدق نبوتـه، وصـدق 
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فكانت بمثابة اآلية والعالمة لتلك الشعوب عىل صـدق نبوتـه، وصـدق 
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دينه، كـل هـذه األخبـار وال شـك قـد تناقلتهـا الركبـان، فكانـت بمثابـة 

 إضـافة إىل أن التمهيد لقبول شعوب هذه البلدان ومنها مـرص لإلسـالم،

ي تفـتح مـدن أهل مرص ال بد أهنم كـانوا يرتقبـون جيـوش املـسلمني وهـ

الشام مدينة تلو مدينة وتدك حصون اإلمرباطورية الرومانية التـي كـانوا 

تابعني ؛ والبد أهنم كانوا يتابعون انفراط عقـد تلـك اإلمرباطوريـة أمـام 

املسلمني ، مما حدا هبم والشك إىل مراجعة األخبار التي جتمعت عندهم 

ظـرون اخلـالص من قبل عن اإلسالم ودعوتـه ، فكـان أولئـك الـذين ينت

يكتمون أنفاسـهم متحفـزين السـتقبال الفـتح اإلسـالمي ليتحـرروا مـن 

 وارجـع إىل مـا ذكرنـاه عـن املقريـزي .النري واألغالل التي كانت عليهم 

من أن ذلك الرجل الذي مجع جيشا من ألفـي فـرد، وانـضم للمـسلمني، 

ا فهذا يوضح ملـ .أنه كان قبل ذلك عكف عىل دراسة اإلسالم والنظر فيه

،  اإلسالم وانضموا إليـه باملائة من شعب مرصنيأربعاختار مايقرب من 

رغبة يف الدار اآلخرة، وحبا هللا ورسـوله، ومل ال وهـم أخـوة هـاجر ريض 

  .اهللا عنها، التي أسلمت هللا مع نبيه إبراهيم عليه السالم

 الغلبة واألكثرية ام سارع شعب مرص لقبول اإلسالم، فقد كانتوك

  وأن من سواهم كانوا دائـام منذ اللحظة األوىل،أيضا مسلمني  للالعددية
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  وأن من سواهم كانوا دائـام 
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 .يف هناية الباب الثالث فصلهن ما سووه. أقلية حتى قبل دخول اإلسالم

*  *  *  *  * 
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 الباب الثالث

ان األصول العرقية ملسيحي البالد، قبـل وبعـد يف بي: الفصل األول 

 .اإلسالم

طالن دعوى املؤرخني النـصارى لإلسـباب يف بيان ب: الفصل الثاين 

 .احلاملة للمرصيني عىل اختيار اإلسالم

اإلكـراه لنـرش و استخدام النصارى للجزية يف بيان: الفصل الثالث 

  .مذاهبهم الدينية بني الشعب املرصي

يف بيـان أن الغلبــة العدديــة كانـت للمــسلمني منــذ : الفـصل الرابــع 

 .ة دائام عىل أرض مرصالبدء ، وأن النصارى كانوا أقلي
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 الفصل األول

 اهلوية العرقية ملسيحي البالد

ذكرنا أن إمجايل دافعي اجلزية كانوا مخسة عرش مليونا، وأهنـم كـانوا 

عهم مل يكونوا يولكن هؤالء مج.يمثلون نسبة ستني باملائة من سكان مرص

عىل مـذهب واحـد، أو حتـى ملـة واحـدة، بـل كـانوا فـرق شـتى ونحـل 

 .ن، ونصارى من عدة مذاهب وفرقوفكان منهم هيود، ووثني. متعددة

ة يــ تقريبًاوبـالعودة لإلحـصاءات التارخييــة يمكـن أن نستــشف نـسب

ولكـن قبــل اخلـوض يف اإلحــصاءات وحماولـة اســتخالص . لكـل فريــق

نتائج منها البد لنا من ملحة تارخيية رسيعة تبني طبيعة الرتكيبـة الـسكانية 

انتامئـه العقـدي و  تكوينـهرقية، والتـي أثـرت يفلشعب ملرص، وهويته الع

حتى دخول اإلسالم، الذي استطاع أن يمزج اجلميع، ويذيب من بيـنهم 

 .الفوارق التي كانت تقسم املجتمع فيام قبل

فسكان مرص كانوا عبارة عـن خلـيط مـن أجنـاس وأديـان وأعـراق 

أعـداد عدة، وأغلبهم كان من اإلغريق واليهـود باإلضـافة إىل الرومـان و
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أعـداد 
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كل هؤالء سـكنوا مـرص واختـذوها . من آسيا الصغرى، وكذلك العرب

 . وطنا هلم إىل جانب أهل البالد األصليني

كـل رجـل :  أعنـي باملـرصي«:شـفيق غربـال  حممد.يقول املؤرخ د

يصف نفسه هبذا الوصف، وال حيس بـيشء مـا يربطـه بـشعب آخـر، وال 

فه غربـاء عـن مـرص يف ًيعرف وطنا له غري هـذا الـوطن، مهـام كـان أسـال

وهؤالء األسالف الذين مل يرصح هبم تصفهم لنـا بتـرش . )١(»واقع األمر

أي قبـل عـام (ن سكان مرص قبل استيالء الرومـان عـىل مـرص إ«: بقوهلا

وأن . اليونـان واليهـود واملـرصيني: ، كانوا ثالثـة طوائـف)قبل امليالد٣١

الد ممتـازة بـرشيعتها كل فريق مـنهم أمـة أجنبيـة مـستقرة يف الـب........ 

 وبعد اإلسـكندر األكـرب ـ «: يقول ألن جاردنرو. )٢(»ولغتها عن سواها

حتت حكم البطاملة ـ احتشدت مرص باإلغريق الـذين حطـوا رحـاهلم هبـا 

ــة ــة وبالزراع ــأعامهلم التجاري ــغلوا ب ــد  )٣(.»وش ــكندر  فق ــرص األس ح

ونيني ، و األكرب عىل فتح أبواب مرص للمهاجرين األغريـق خاصـة املقـد

                                                
 ).١٤(تكوين مرص عرب العصور ص ) ٣١( 1
 ).١/٢(تاريخ األمة القبطية ) ٣٢( 2
 جلاردنر، وانظر تاريخ وحضارة مرص القديمة لسمري أديب  )١٧( مرص الفراعنة ص) ٥٣ (3

 .وما بعدها) ٢٦١(ص 
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 جلاردنر، وانظر تاريخ وحضارة مرص القديمة لسمري أديب  
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عىل الرغم من قرص الفرتة التي قضاها بمرص إال أنه حول مرص إىل فلك 

 بإنـشاء مدينـة جديـدة يف  مـن بعـدهقام بطليمـوس و.احلضارة اإلغريقية

ومكاهنا اآلن ...... صعيد مرص ليوطن فيها اجلنود املرسحني املقدونيني 

ي تكـون مركـزا وقد أقام هذه املدينة لك...... املنشأة بمحافظة سوهاج، 

 .)١(لنرش احلضارة اهليلينية يف قلب مرص

 بمـرص يف همقـد بلـغ عـدد فاليهـودهذا عن اجلاليات اإلغريقية أما 

وملـا سـقطت مدينـة القـدس  أول التاريخ امليالدي مـا يزيـد عـىل املليـون،

 ألـف ٩٧م وقيض عىل الثـورة اليهوديـة تـم اقتيـاد ٧٠يف عام ) أورشليم(

ًادن مرص؛ ثم تبعهم عدد غفري يبتغون مالذا بأرض هيودي ليعملوا يف مع

ومنذ ذلك العهد  «: تقول بترش . مرص لدي أخواهنم من اليهود األغنياء

 وإذا )٢(»أخذ اليهـود يف املهـاجرة مـن بالدهـم إىل مـرص أفواجـا أفواجـا

كانت مرصيف ذلك الوقت بلغ مجيع السكان هبـا ثامنيـة ماليـني شـخص، 

د كان يشكلون ما يقرب مـن عـرشين باملائـة مـن فإن ذلك يعني أن اليهو

                                                
 ).٢٧١ و ٢٦٣( ص  مرص القديمة لـ سمري أديبانظر تاريخ حضارة) ٦٨( 1

 ).١/٣٨(تاريخ األمة القبطية ) ٦٩(
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 إضافة للجاليات الرومانية التـي بـدأت حتـط رحاهلـا يف .)١(سكان البالد

 . قبل امليالد ومع قدوم أغسطس قيرص٣١ًأرض مرص ابتداء من عام 

أن قبائل عربية كانت تعيش يف برنيقى وهى ميناء «: ويذكر بيللينى

. )٢(» إنـشائها إىل بطليمـوس الثــاينالفـضل يف عـىل البحـر األمحـر يعـود

 . كانت تعد مدينة عربية"طفق"إضافة ملا ذكره سرتابون من أن مدينة 

وهكذا فإن دعـوى نقـاء العنـرص، والبحـث يف األصـول واهلويـات 

هي دعوى سخيفة، ما كنـت أحـب أن أخـوض فيهـا يومـا، ال لعـوار أو 

. ﴾ أتقـاكمإن أكـرمكم عنـد اهللا﴿: نقص، ولكـن لقـول امللـك سـبحانه 

 .»ال فضل لعريب عىل عجمي إال بالتقوى« :^ولقول الرسول األكرم 

فمنذ العصور األوىل لإلنـسانية وحتـى ظهـور الثـورة الفرنـسية يف القـرن 

، تلــك األكذوبــة الــسخيفة التــي  القوميــةف العرقيــةَرْعــُ مل تالثــامن عــرش

 أن وعت  فليس ثمة شعب يف العامل منذ. يف هذا الزمانا البعضهب دندني

البرشية تارخيها وسطرته، حتى الوقت احلارض، بمنجاة عـن االخـتالط، 

                                                
وتاريخ األمة القبطية لبترش ). ٨٣( انظر املنارة التارخيية إلسكندر صيفي ص )٥٤ (1

)١/٨( 
 .حممد بيومي مهران) ٣٣( 2
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سواء أخذ هذا االختالط صورة هجـرات سـلمية لـشعب أثـر يف شـعب 

آخر، أو حروب قامت بـني دولتـني، نـتج عنهـا التفاعـل والتـداخل بـني 

ــدة  ــدم أو عق ــاوة ال ــىل نق ــوم ع ــي تق ــة الت ــدحض النظري ــا ي ــعبيها، مم ش

 . بعض الشعوباالستعالء بني

، فخضنا غـامر ًنا إىل هذا البحث إجلاءئوولكن رشكاء الوطن قد أجل

ــرصية،  ــام العن ــك األوه ــر تل ــرف اآلخ ــدى الط ــل ل ــى نزي ــا حت ال نحبه

واألفكار األسطورية، وليعلم أن فكرته ليست له بل عليه؛ وأنه أتى عـىل 

 .نفسه من حيث أراد أن ينرصها، وهذا شأن األفكار العنرصية غالبا

فإن املسيحية التي ينتحلوهنا اليوم قد ظلـت غريبـة عـىل أهـل مـرص 

، وإنام انترشت بني اليهود الذين كانوا يشكلون نسبة تقرتب )١(األصليني

من عرشين باملائة من السكان، واإلغريق الذين كانوا يتفوقون علـيهم يف 

 .العدد، واملكانة

مـرقص «:ة أن فقد جاء يف موقع الكنيسة األرثوذكسية باإلسكندري

وقـد تــرك , جـاء مـرة أخــرى وحـده وبـدأ بنــرش كلمـة الـرب بــني اليهـود

                                                
وذكر أن هذه هو ما رصح به كل من لوفيفر .جاك تاجر) ١٠(أقباط ومسلمون ص) ٥٥(

  .شميدتوشولتز و
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 مرقص يف مرص إرثا مكونا من مجاعة مسيحية مؤلفة بـشكل رئيـيس مـن

املـسيحية يف الظـل  اليهود اهليلينستيني الـذين اعتنقـوا املـسيحية، وبقيـت

ثـورة ال سكندرية يف ذلك الوقـت وبعـدبسبب قوة الطائفة اليهودية يف اإل

ول من القرن الثـاين املـيالدي ومـا تبعهـا مـن تـصفية اليهودية يف الربع األ

 .)١(»ىل العاملإبدأ املسيحيون يف مرص بالظهور , اليهود يف اإلسكندرية

ــسيحيني إذ أن  ــساب امل ــت حل ــود كان ــصفية اليه ــة إن ت : ويف احلقيق

) م١١٧م إىل ١١٥كانـت يف الفـرتة مـن (اليهود بعد أن قمعت ثورهتم «

يف عهد اإلمرباطـور ترجـان أصـبحوا يعتنقـون الديانـة املـسيحية أفواجـا 

 )٢(.»أفواجا

): ٣١٧(ويقــول صــاحب كتــاب تــاريخ الفراعنــة املحــدثني يف ص

وقـد , املسيحيني األوائل كـانوا مجـيعهم تقريبـا مـن اليهـود اهليلينـستيني«

 .»القدماء بذلت حماوالت قليلة لنرش املسيحية بني عموم املرصيني

ــذكر الــشامس منــيس ــشري «: وي ــى مــرص لتب أن بطــرس الرســول أت
                                                

 .سكندريةمن موقع الكنيسة األرثوذكسية باإلمرتجم ) ٥٦(

 htm.1CopticLanguage/com.egypt-christian.www://http   
  html.coptic/files/org.metalog.www://http وهو بحروفه يف ذلك املوقع

  .لبترش) ١/٤٥(تاريخ األمة القبطية  )٥٧(
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اليهود املتشتتني فيها كام هي خدمته فتقابل معه مرقس يف مدينـة بـابليون 

 فاهلدف األسايس كان هو خـراف بنـي )١(»التي فيها حرر رسالته األوىل

 خاصــة وأن مدينــة .إرسائيــل الــضالة، وأمــا إىل طريــق أمــم فــال يــذهبوا

أن األرسى تصة بسكنى اليهود، فيـذكر املـؤرخ ديـودور بابليون كانت خم

يوحنـا ويقول . وهائالبابليني الذين أخذهم رمسيس الثاين هم الذين أنش

 نبوخذ نرص قد بنى هبذا املكـان «  أن : يف القرن السابع امليالدياليهودي

ون، وذلـك حـني اسـتيالئه عـىل مـرص بعـد أن نفـى يقلعة دعاها قلعة بابل

 أقدميـة سـكنى اليهــود دثنا عــن حتـيـةخيارالروايــات التو .»االيهـود إليهـ

ون وأن هلم كنيس هبا يزعمون أن هبا التوراة التي كتبها عزرا النبي، يلبابل

 وهلذا كانت .)٢(وهلم هناك بقعة يقدسوهنا يزعمون أن هبا قرب النبي أرميا

فهـل هـذا يمكـن أن  . مأهولـة بـاليهودمقصد املبرشين املسيحيني لكوهنا

يفرس لنا رس احتفاء البعض منهم بدولة إرسائيل واعتبارها مثال حيتذى، 

 ومناداة بعضهم عىل شارون وبوش؟

فقد دخلوا يف الدين اجلديد أفواجـا أفواجـا ) اإلغريق(وأما اليونان 

                                                
  ).١٠(تاريخ الكنيسة القبطية ملنيس ص ) ٣٨( 1
 ).٤(، وتاريخ الكنيسة ملنيس ص )١٨-١/١٦(انظر تاريخ األمة القبطية لبترش ) ٥٩ (2
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ويف عهد البابا أنيانوس نجحـت التعـاليم «: أيضا، يقول الشامس منيس 

لكثــريون مــن أربــاب املناصــب املــسيحية واتــسع نطاقهــا ومتــذهب هبــا ا

وهـؤالء األكـابر .)١(»العالية واألكابر واألعيـان وبعـض رجـال الدولـة

ــان ــق أو الروم ــن اإلغري ــا م ــانوا إم ــام ك ــب إن ــحاب املناص إذ أن . وأص

املرصيني األصليني أهل األرض، كانوا حمرومني من اخلدمة يف اجليش أو 

اداهتم الوثنيـة تـابعني فظلـوا عـىل عبـ. )٢(تقلد الوظائف الرسمية بالدولة

كان أفراد كل مـن طـائفتي اليونـان واليهـود  « :تقول بترش  .إىل كهنتهم

األجنبيتني متمتعني بجميع احلقوق املدنية والسياسية، أما املرصيون أبناء 

   . )٣(»البالد فكانت حمرمة عليهم هذه املزايا

وتتــضح الــصورة أكثــر إذا نظــرت يف قائمــة أســامء آبــاء كنيــسة 

سكندرية أو مديري املدرسة الالهوتية فال جتـد غـري األسـامء اليونانيـة اإل

فمــثال إكليمنــضس مــدير املدرســة الالهوتيــة باإلســكندرية تقــول بتــرش 

ــه) ١/٦٢( ــوس «:يف حق ــيطس فالفي ــو ت ــشهري ه ــل ال ــذا الرج ــم ه اس

                                                
 )٢٩(تاريخ الكنيسة القبطية ص ) ٦١( 1

 .ملصطفى  العبادي). ١٦٤(مرباطورية الرومانية ص اإلانظر ) ٦١(
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إكليمنــــضس وفيــــه إشــــارة إىل وجــــود بعــــض الــــصلة بالعائلــــة 

 . هو اسم روماين خالص"يطست"وللعلم فـ . هـا»رباطوريةاإلم

وكـــذلك أســـتاذه بنتيـــوس وأول مـــدير ملدرســـة الالهـــوت كـــان 

، وهكذا إذا استعرضت باقي القائمة مل تظهـر إال األسـامء ذات )١(صقليا

). لـخا......ألكـسندروس، أثنـاثيوس، ديمرتيـوس، (الصبغة اليونانيـة 

، ال نعم يمكن أن يطلـق عـىل هـؤالء أهنـم مـرصيون باعتبـار االسـتيطان

باعتبار األصل واملنشأ، وأهنم من سلسلة مرصيم بن حام بـن نـوح عليـه 

 .السالم

فاألســامء يف ذلــك العــرص كانــت تــدل عــىل اهلويــة العرقيــة واملنــشأ 

األصـيل، إذ كانـت توضــع قواعـد دقيقـة ملراعــاة كتابـة االسـم واللقــب، 

ألهنام كان يـدالن عـىل الوضـع االجتامعـي للـشخص، فلـم يكـن يـسمح 

 .)٢(يني باختاذ أسامء إغريقية أو رومانيةللمرص

                                                
لعزيــز ســوريال عطيـــة، وهــو يقــول عـــن ). ٤٥(تــاريخ الكنيــسة الـــرشقية ص ) ٤٦( 1

 وذكر أنه كان متضلعا يف الفلسفة الغنوصية ، وكانت رؤية .إكليمنضس أنه من موطني أثينا

 . والتفهم نحوهاهلا تتسم برحابة الصدر
 ملصطفى  العبادي). ١٧٧(مرباطورية الرومانية ص  اإل انظر)٤٦( 2
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والذي سهل عىل اإلغريق والرومـان الـدخول يف املـسيحية يف هذا، 

ذاك الوقت، أن األناجيل والرسائل وشتى الكتب الدينيـة كانـت تكتـب 

 فبالرغم من أن إنجيل مرقس كتب يف مرص إال وتؤلف باليونانية لغتهم،

قـت ذاتـه حـاجزا يف وجـه املـرصيني إذ كـان يف الوف ،١أنه حرر باليونانيـة

لغـتهم املـرصية القديمـة التـي كـان يطلـق  إهنم مل يكونوا يعرفـون سـوى

 .ة، والديموطيقية عىل حسب لساهنم اليونـاينيعليها اإلغريق اهلريوغليف

ـ يف ذات الوقت التي مل تكن اللغة فيه عائقا هلم يف اعتناقهم اإلسالم، ألن 

ة الشبه والقـرب مـن العربيـة الفـصحى، ويف لغتهم املرصية كانت شديد

 .هذا بحث ليس هنا حمله ـ

كان اليهود املقيمون باإلسكندرية يتكلمـون «:يقول أنطوان ذكري 

باليونانية التي كانت التوراة مرتمجة هبا عندهم، فلم يكونوا إذن يف حاجة 

                                                
فلام مل يكتب إنجيله باللغة املرصية إن كان املقصد واملراد املرصيني؟ خاصة أن سفر ) ٨٥( 1

 أن تالميذ املسيح قد امتلؤا من الروح القـدس : يف مطلع إصحاحه الثاين أعامل الرسل يذكر

فام عذرهم إذا . لسان كل قوم وكان من مجلة ما تعلموه وتكلموا به لسان مرصالذي علمهم 

أم أهنـم كـانوا يـرون أن لغـة مـرص هـي . ؟ وقد كان البشري مرقص تلميذ احلـواري بطـرس 

اليونانيـة ، وأن هـذا الــشعب الـذي ســكن تلـك اإلرض منــذ القـدم وال حيــسن سـوى لغتــه 

  .املرصية القديمة غري جدير باالعتبار؟
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ة من فهكذا كانت التوراة مرتمج .)١(»إىل ترمجة اإلنجيل إىل اللغة املرصية

 ة، ألن من قام برتمجتهايقبل لليونانية، وهي املعروفة اآلن بالتوراة السبعين

وأما سائر الكتب املـسيحية فقـد وضـعت . ن من علامء هيودوسبعو اثنان

 . باليونانية

ذا انترشت املسيحية بني اجلاليات اليهودية واليونانية والرومانية هلو

بهم املـسيحي بـني املـرصيني دوا نـرش مـذهاالتي استوطنت مرص؛ وملـا أر

فكروا يف ترمجة اإلنجيل للمرصية، ولكنهم كانوا يعجـزون عـن اللـسان 

املرصي، واخلط املرصي، فذهبوا إىل حل وسط فاخرتعوا اخلط القبطي، 

 .يوناينال همموا من خالله بكتابة اللسان املرصي بخطوقلي

 ص يقــول أنطــوان ذكــري يف كتابــه مفتــاح اللغــة املــرصية القديمــة

ــه «) : ١١٩ ـ ١١٨( ــذه الكتاب ــرص ه ــصارى م ــل ن ــط (  أبط ــى اخل يعن

فـأنى ملـن ال . »لتعقيدها وصعوبتها فاسـتبدلوها بالقبطيـة) الديموطيقي

يعرف لسان آبائه وقومه وهو حديث العهد هبـم قـائم بـني أظهـرهم، أن 

بـل إهنـم أجـربوا املـرصيني الـذين . !ينسب نفسه هلم، ويدعي أنه منهم؟

وطنيــتهم، ولغــتهم، ويحية عــىل االنــسالخ مــن هــويتهم، قبلــوا املــس

                                                
 ).١٢١(مفتاح اللغة املرصية ص ) ٤١( 1
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 .وتارخيهم

عرفــوا باألقبــاط «: ن املــرصيني ملــا تنـرصوا إيقـول أنطــوان ذكـري 

وقطعوا عالئقهم بالتقاليد القديمة تدرجييا والسيام بالكتابة اهلريوغليفية 

 يدلل عىل ذلك أن بعضهم مل .)١(»والديموطيقية اللتني كانتا صعبة املنال

 .هم اليوم مرصية، وإنام يتخذون هلم أسامء يونانية، ورمانيةؤد أسامتع

ــا تومــاس أســقف القوصــية، حتــول  وهكــذا وباســتعارة تعبــري األنب

َّفاملـسيحيون حتـى الـذين مـن « آخر بعد أن تنـرصوا، ءاملرصيون إىل يش َّ ُّ

هكـذا جـاء يف . »َّأصل وثني يشعرون بأهنم ينتمـون إىل شـعب إرسائيـل

 طبعـة مجعيـات الكتـاب "إىل العربانيـني" األوىل من رسالة رشح الفقرة

 .الرهبانية اليسوعية يف بريوت املقدس يف املرشق، نرش

وبام أن اللغة هي أحد عنـاوين اهلويـة فـإذا ألقيـت النظـر عـىل اللغـة 

املــستخدمة مــن قــبلهم رأيتهــا اليونانيــة، حتــى بعــد الفــتح اإلســالمي مل 

، ومل يكتبـوا حتـى بـاخلط اجلديـد الـذي يستخدموا اخلط املرصي القـديم

أسموه باخلط القبطي، وإنام آثروا عليه اخلط اليوناين كـام تـدل عـىل ذلـك 

كان اخللفاء والـوالة ال هيتمـون بـاإلدارة إىل «: يقول جرومهان الوثائق، 

                                                
  ).١٢٠(مفتاح اللغة املرصية ص ) ٦٥(
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حد أن وجـد سـجل بأسـامء دافعـي الـرضائب، مـن مـسلمني ونـصارى، 

 يف صــفحته األوىل إشــارة الــصليبمكتــوب بكاملــة باللغــة اليونانيــة، و

وال يقبـل يف هـذا املقـام .فلم مل يستخدموا يف األعامل اخلط القبطـي. )١(»

أن يقال أن املسلمني قد منعوا هذا اخلط واضطهدوه كام يـزعم الـبعض، 

فبالنسبة للمسلمني اخلط اليوناين والقبطي مـستويان، إن مل يكـن يف هـذه 

و لغة ختالف لغة اإلدارة الـسابقة للـبالد احلالة القبطي أفضل إذ أنه خط أ

 .والتي مازالت هلا أطامعها بالبالد

ــه  ــاجر أن ــاك ت ــذكر ج ــا «: وي ــة كله ــردي مكتوب ــدت أوراق ب وج

بينام وجدت أوراق حمررة باليونانيـة ) م٧٨٠(هـ ١٦٤باليونانية حتى عام 

ين كان اخلط املرصي يف املحـررات، مل غلـب أ ف٢» .والعربية يف آن واحد

والـذي غلـب أيـضا يف األعـامل الدينيـة، فمـذبح . ؟يه اخلـط األجنبـيعل

كنيسة العذراء األثرية التي بدير املحرق عىل شكل مكعب غري متـساوى 

األضالع، وعىل سطحه رخامة هلا حافة عىل شكل نصف دائرة ومنقوش 

، "نـيح يـارب الطوبـاوى كلتـوس": عليها باللغة اليونانية عبارة نصها 

                                                
 .جلاك تاجر) ٣١١(أقباط ومسلمون ص ) ٦٦(

 .جلاك تاجر) ٣٠١(أقباط ومسلمون ص ) ٦٧(
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فلم .  م ٧٤٦ ديسمرب سنة ١١ ش املوافق ٤٦٣كيهك سنة  ١٥وتارخيها 

رغم مـن أن ال؛ ومل يكن النقش بالقبطي؟ عىل ةنقش عليها باللغة اليوناني

الرومان واليونان كانوا قدر رحلوا عن مرص يف ذلك الزمان من أكثر من 

 . مائة عام

 نينـا يف  الــوطن كثـريا مــا نـسمعهم يدنــدنون بـأن املــسلمءإن رشكا

طيـة والتـي يزعمـون ل قاموا بحملة تعريب واضطهاد للغـتهم القباألوائ

خــرية يف طــور تطــور لغتنــا املــرصية، إال أن تلــك الوثــائق أهنــا احللقــة األ

واآلثار دليل دامغ عىل بطالن تلك املـزاعم، مـع كوهنـا دلـيال أيـضا عـىل 

 . أهنم مل يكونوا حيسنون سوى خط ولغة آبائهم اإلغريق األوائل

ائق الربدية جتعلنا نرفض الصورة التي تروى عن قرارات ن الوثإبل 

ة، فإن اللغة العربية يف احلقيقة استعملت منذ ين احلكومويالتعريب للدوا

ــائق  ــة، فالوث ــات األجنبي ــالمي بجانــب اللغ اللحظــة األوىل للفــتح اإلس

هـــ ـ وهــي الــسنة األوىل للفــتح ٢٢الرســمية والتــي يعــود تارخيهــا لعــام 

كام ظلت اليونانيـة تـستخدم . ت حمررة بالعربية واليونانيةاإلسالمي ـ كان

 .يف حترير الوثائق الرسمية حتى بعد ما سمي بقرار التعريب
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 اهلوية العرقية ملسيحي البالد بعد الفتح

كثريا ما نـسمع مـن رشكـاء الـوطن أن العـرب قـد قـاموا هبجـرات 

ألصـليني، منظمة إىل مرص وبذلك صارت هلـم الغلبـة عـىل أهـل الـبالد ا

 يدعم تواجـدهم هـو مـا ما كانولكن لعلهم ال يعلمون أن . كذا يقولون

 . من أجانب وغرباء عن الوطن البالدىلع يفد كان

وملــا فــتح العــرب عــدة واليــات وجــزر للــروم يف  «: يقــول منــيس 

م يف عهد خالفة عىل بـن أيب طالـب، هنبـوا كـل مـا فيهـا ٦٥٩أمشري سنة 

تـاع مـنهم الرجـال ب مرص فكان البابـا أغـاثوا يوسبوا أهلها وأتوا هبم إىل

والنساء بالفضة والـذهب ويـأيت هبـم إىل بيـوت املـسيحيني خوفـا مـن أن 

 ويذكر ساويرس أهنم كانوا من جزيرة صقلية، ومل يكونوا )١(.» يسلموا

عىل مذهب املسيحيني األرثوذكس، وإنام كان البطرك يـشرتهيم وحيـوهلم 

 )٢(.ملذهبه

 عهد اخلليفة هشام بـن عبـد امللـك قـد كثـر ظفـره عـىل كام أنه أنه يف
                                                

 ).٣٨١(تاريخ الكنيسة القبطية ص ) ٦٨(
 ).٥-٢/٤(تاريخ البطاركة لساويرس ) ٧١ (2

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٧٧ 



                                                                                              ٧٨ 

ــري مــنهم ، وكــان  ــري مــن بالدهــم، فــسبى الكث الــروم وتغلــب عــىل الكث

عوا يف مــرص وغريهــا، فكــان األقبــاط يــشرتوهنم ايبــفاألرسى يــأتى هبــم 

وممن اشتهر هبذا العمل اجلليل بطريـركهم «: يقول يعقوب نخلة. بكثرة

ــو ــه رصف أم ــذ فإن ــرهماملوجــود حينئ ــة يف رشائهــم وحتري  .)١(»اال طائل

ــاهتم ــوم وهوي ــول الق ــت أص ــذا كان ــق  فهك ــود واإلغري ــن اليه ــيط م خل

 وظلــت النـرصانية غريبــة عــن حتــى بعـد الفــتح اإلسـالمي،و والرومـان

 . شعب مرص القدماء

وما قصدنا مـن وراء ذلـك إلـصاق نقيـصة أوعـوار بأحـد، غـري أنـا 

م ردت إليهم فريعـوا، وعـسى أن أردنا أن يعلم مبتاعو الفتن أن بضاعته

ــل احلقيقــة، فتهــدأ نفوســهم إذ أن تلــك . يعلــم املنقــادون خلــف األباطي

األحقاد التي تزرع يف القلوب فتغيل هبـا النفـوس تأكلهـا قبـل أن تـصب 

 .محمها عىل املراد قذفهم هبا

يف حني ظل أهل البالد يدخلون يف ديـن اهللا أفواجـا أفواجـا ، هذا ؛ 

 كان قد حتول لإلسالم من أهل الفتح من َا ً عامتسعنين أقل مفي خالل ف

 .البالد ما بني أربعة إىل مخسة ماليني

                                                
 ).٧٤(لة ص تاريخ األمة القبطية ليعقوب نخ) ٦٩(
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هـ كـان عـدد مـن يـدفع اجلزيـة ١٠٧أنه يف عام « : يعقوب نخلة ذكرإذ ي

 . )١( »أكثر من مخسة ماليني

ويل  ملــا  بـن رفاعــة أن الوليــديـذكر الكنــدي عـن الليــث بــن سـعدو

شام، خرج إلحصاء اجلامجم والقرى، فأقام سـتة اخلراج ألمري املؤمنني ه

أشهر بالصعيد، وبأسفل األرض ثالثة أشهر، فأحىص فوق عـرشة آالف 

 أي مخسة ماليني ، وكان هذا يف . مجلة ذلك مخسة آالف ألف فكان، قرية

حدود سنة عرش ومائة أي بعد الفـتح  بحـوايل تـسعني عـام ، يف حـني أن 

تة ماليني ، أي أن هناك مليون نفـس مـن دافعي اجلزية زمن الفتح كان س

هؤالء قد أسلموا إضافة إىل أهليهم من الذين مل جتـب علـيهم اجلزيـة أي 

حوايل مليون ونصف آخرين ، وإن أخـذنا يف احلـسبان معـدالت الزيـادة 

ــام كــان عليــ ــستة الــسكانية لــشعب مــرص مقارنــة ب ه احلــال يف القــرون ال

عـىل الـرغم ف  ،ني آخرين قـد أسـلام، فيمكن القول أن هناك مليونالسابقة

من الزيادة السكانية فإن أعداد النصارى قد تناقصت ومل تظل حتـى عـىل 

 أقـل مـن ما هي عليه نتيجة حتول أربعـة ماليـني ونـصف أو أكثـر خـالل

  أي بمعدل مخسني ألف سنويا. عام من الفتح اإلسالمي تسعني

                                                
 )٧٣(تاريخ األمة القبطية ص ) ٨٩ (1
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 الفصل الثاين

 ملرصيني يفرغبة انقض دعوى النصارى يف أسباب 

 إلسالما

ّما يردده كتاب ومؤرخو النصاري بأن السبب يف إسـالم هـؤالء أما  ُ

 ؛ ففي خـالل فليس بشئ ،هو سوء احلالة االقتصادية والفرارا من اجلزية

األوىل  (الفرتة املذكورة توىل والية مرص كل من عمرو بن العاص مـرتني

 عبـد اهللا بـن رسح ، و)هـ٤٣ هـ حتى ٣٨ ، والثانية من هـ٢٤هـ حتى ٢٢

؛  )هـــ٦٢هـــ حتــى ٤٧مــن  ( ، ومــسلمة بــن خملــد)هـــ٣٥هـــ حتــى ٢٤(

واملؤرخون متفقون عىل أن الفتح اإلسالمي قد أنقذ هـؤالء مـن الـضياع 

 ، وأنه منحهم احلرية فعاد مذهب الطبيعـة الواحـدة للحيـاة مـرة واهلالك

ت اثنـي أخرى ، كام أن اجلزية التي أخذها عمرو ريض اهللا عنه منهم كانـ

يف حـني كـان هرقـل النـرصاين )  مليـون دينـار١٢(عرش ألف ألف دينـار 

 مليـون ٢٠(جيبي له املقوقس البطرك امللكـاين عـرشين ألـف ألـف دينـار 

مل يطلـب «َأن عمـرا ً ريض اهللا عنـه : يذكر الراهب أنطونيـوس و، ) دينار
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ينية غري اجلزية ؛ وأنه ألغى الرضائب الفادحة التي كان أبـاطرة القـسطنط

وباإلمجال مل يتول عـىل « :ويقول . »قد فرضوها عىل املرصيني بغري رمحة

فـإن القـبط نـالوا يف أيـام «: وباجلملة .)١(»مرص أمري أحسن التدبري مثله

 )٢(»عمرو بن العاص راحة مل يروها من أزمان

؛ وكـل مـا عىل سريتهوسار من بعده عبد اهللا بن رسح ريض اهللا عنه 

ون النصارى أنه زاد اجلزية مليـونني فـصارت يف زمنـه أنكره عليه املؤرخ

أربعة عرش ألف ألف ، وهذه الزيادة إذ وزعت عىل دافعي اجلزية أصـبح 

الزيـادة بت نصيب كل فرد فيها ثلث دينار ، فهي عىل تلك الـصورة ليـس

لتخيل عن دينه وإنكار اعتقاده ، فضال عـن أهنـا لالتي تدفع املرء الفادحة 

 .كثري مما كان جيبيه امللك النرصاين من املرصيني تظل أيضا أقل ب

كــان رجــال عــادال نزهيــا يعامــل مجيــع « فـــ   بــن خملــدمــسلمة وأمــا

املرصيني معاملة واحدة فال يفرق بني مسلم ومسيحي إىل حد أنـه سـمح 

وممـا يـذكر عنـه . للقبط بأن يبنوا كنيسة خلف الكوبري عنـد الفـسطاط 

ــه كــان يتعامــل مــع أســاقف ــه يف عــالج أيــضا أن ــاط كمــساعدين ل ة األقب

                                                
 ).٦٣(وطنية الكنيسة القبطية وتارخيها ص ) ٩٠( 1
 ).٥٧(تاريخ األمة القبطية ليعقوب نخلة ص ) ٩١ (2
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 .)١( هكذا حتدث عنه الراهب أنطونيوس»األمور

 هــ ويل مـرص كـل مـن ٤٧ وحتى عـام هـ٤٤وخالل الفرتة من عام 

عتبة بن أيب سـفيان ، وعقبـة بـن عـامر اجلهنـي ريض اهللا عنـه ، ومل يـذكر 

َ أحـدثا أمـرا ً جديـدا ً ؛ بـل  أو بـسوء يف حـق أهـل مـرصاعنهام أهنام أتي إن َ

 وكانـت فيـه شـدة عـىل س عبـد اهللا بـن قـيستخلف عىل مـرصاعتبة حني 

بعض أهلها رجع إىل مرص ثـم خطـب يف أهلهـا خطبـة تـدل عـىل حـسن 

يا أهل مرص ، قـد كنـتم تعـذرون «: سريته مع أهل مرص ؛ فكان مما قاله 

وقـد ولـيكم مـن إن قـال فعـل . ببعض املنع منكم لبعض اجلـور علـيكم 

 السمع ، ولكم علينا العـدل ، وأينـا غـدر فـال ذمـة لـه إن لنا عليكم.....

 وهكذا مرت أربعون عاما من الفتح اإلسـالمي يف سـالم .»عند صاحبه

 .وأمان عىل اجلميع

َهـ وكانت واليته عـامني إال شـهرا ً ، ٦٢ثم وليها سعيد بن زيد عام 

ولكـن .  ؛ فـاهللا أعلـم)٢(َأنه اضطهد األقباط اضطهادا شـديدا: ويقولون 

ر ِّمــُل مـرص مــن املـسلمني مل يكونـوا مــرحبني بـه وكـانوا يتمنــون لـو أأهـ

                                                
 ).٨١(وطنية الكنيسة القبطية وتارخيها ص ) ٩٢( 1
 ().وطنية الكنيسة القبطية وتارخيها ص ) ٩٣( 2
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ثم وليهـا ابـن جحـدم مـن قبـل الـزبري ولكـن مل يـدم عليهـا . عليهم غريه

هـ وقد ٨٦هـ وحتى عام ٦٥طويال ثم وليها عبد العزيز بن مروان يف عام 

جعــل لــه كاتبــان مأمونــان «ذكــر ســاويرس بــن املقفــع أن عبــد العزيــز 

. )١(» جعلهام عىل مجيع كورة مرص ومريـوط ومراقيـة ولوبيـةثذكسيانأر

وأن البطرك كتب إليهام يشكو ما أصابه من رض عىل أيـدي اخللقـدونيني 

 ، وأنه )يعني املسيحيني الكاثوليك ، أصحاب مذهب الطبيعتني (الكفرة

ورزق األب البطرك قبوال ونعمة عنـد «: يقول و. تم رفع عنه هذا الرض

 . »األمري

باعـا بمـرص ويف مريـوط اشـرتى للكنيـسة ر« :يذكر أن البطـركثم 

واإلسكندرية ، وبنى طـاحون كعـك ومعـرصة زيـت حـار ودورا كثـرية 

جعلها للبيعة ، وكانت تلك سبيله للقيام بحال ضـعاف النـصارى حـني 

أصاب البالد الغالء ، فكان يـدفع هلـم قـوهتم دفعتـني كـل مجعـة ويـدفع 

الكعـك ال تبطـل ال لـيال وال هنـار ، بـل أيضا دراهـم ، وكانـت طاحونـة 

تعمل للمنقطعني ، وكان يدفع صدقات كثرية مثل البحر وما كان يعجز 

                                                
 ).٢/٢١(اريخ البطاركة سري البيعة املعروف بت) ٩٤ (1
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قتــصادية التــي تــأثر هبــا فــأين هــي األزمـات اال. )١(»عـن يشء يف أعاملــه

النصارى حتى يتحولوا لإلسالم ، أو االضطهاد والضغوط املاديـة ، إننـا 

ّإن صدقنا كتاب النصارى ال نجـد  أن مـا حيكونـه ال يعـدو جمـرد سـحابة ُ

 .عامني الصيف مل تدم 

أما مـا يذكرونـه مـن أن عبـدالعزيز بـن مـروان هـو أول مـن فـرض 

اجلزية عىل الرهبان ، فهو أيضا ال ينبغي أن يعد يف دائرة الضغوط املسببة 

ــي أســلمت كانــت مــن  ــني الت للتحــول لإلســالم ، فهــل كــل هــذه املالي

 وهـي كانـت قيمـة ؟هـب دينـه مـن أجـل دينـار وهل يـرتك الرا؟الرهبان

 .اجلزية املفروضة عليهم حينئذ

كام أن فـرض الـرضيبة عـىل الراهـب مل تكـن بالـيشء املـستهجن لـوال أن 

املـسلمني األوائــل أعفــوهم منهــا ؛ فهــم يزعمــون يف كتــاهبم املقــدس أن 

 ):٢٧ــ ٢٤ / ١٧(ففي متي  ؛املسيح عليه السالم قد دفع اجلزية للوثنيني

الـدرمهني إىل بطـرس  وملـا جـاءوا إىل كفرنـاحوم تقـدم الـذين يأخـذون(

 .) بىل: أما يويف معلمكم الدرمهني؟  قال: وقالوا

تالميذه إليفاء اجلبايـة أو  ّخضع السيد املسيح مع«: يقول يعقوب ملطي

                                                
 ). وما بعدها ٢/٣٦(انظر تاريخ البطاركة ) ٩٥ (1
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 مقبول متاما مـن جهـة النظـر الدينيـة فهو أمر طبيعي وعادي .)١(»اجلزية

 يف تفسريه ملا جاء يف لقـول بـولس يوحنا الذهبي الفماملسيحية ؛ إذ يقول 

لقـد أظهــر بـولس أن هــذه « : )لتخـضع كـل نفــس للـسالطني الفائقــة (

التعليامت تشمل الكل كالكهنـة والرهبـان ولـيس فقـط الـذين يامرسـون 

لتخضع كل نفس للسالطني الفائقة ؛ فإن كنـت : أعامال عاملية ؛ إذ يقول 

ــا ــا أو نبي ــوال أو إنجيلي ــدمرا رس ــيس م ــذا ل ــتعلم أن ه ــت فل ــا كن ّ، أو أي

 .»للدين

ولعل الذي محل عبد العزيز عىل فرض اجلزية عـىل الرهبـان هـو مـا 

وغريه من الوشاة بأن الرهبـان النـصارى  بنيامني  الراهبنقله له الشامس

وعىل ما يبـدو أن تلـك الـصفة كانـت  . )٢(يأكلون ويرشبون وال يعملون

وأول باعـث عـىل هـذه «: بتـرش ا فتقـول مالزمة للرهبـان مـشهورين هبـ

م وفيــه يعفــي ٣٢٠الرهبنــة هــو القــانون الــذي وضــعه قــسطنطني ســنة 

العزاب والذين بال نسل من دفع الرضائب املفروضة عـىل غـريهم وهـذا 

 .»القانون حدى بالكثرين من حمبي النفس واملال إىل االمتناع عن الزواج

                                                
 للقمص تادرس - اإلنجيل بحسب متي -من تفسري وتأمالت اآلباء اآلولني) ٩٨( 1

  ).٣٨٤(يعقوب ملطي ص 
 ).٢/١٠٦(تاريخ البطاركة ) ٩٧ (2
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للقطاء عـىل احلكومـة قـد أن القانون الذي جعل مصاريف ا«: وتضيف 

 .)١(»ساعد الرهبان عىل نرش الرش الفساد

وقـرة بـن ) هــ٩٠هــ وحتـى٨٦  (ثم ويل بعده عبد اهللا بن عبد امللك

 عبـد امللـك  ، وقد اهتـم سـاويرس يف كتابـه)هـ٩٦هـ وحتى ٩٠(رشيك 

حب املال مما دفعه للشدة عـىل النـصارى ، ثـم اهتـم قـرة بأنـه كـان أكثـر ب

، ولكــن أوراق الــربدي التــي اكتــشفت يف قريــة كــوم جــشعا مــن ســلفة 

أشقاوة أوضحت لنا هتافت مـا ذكـره ابـن املقفـع وبعـده عـن احلقيقـة يف 

 بـل إن .شأن قرة وبالتايل فام ذكره يف شأن عبد امللك أبعـد وأضـل سـبيال

ــذين اســتعملوا  ــن رشيــك هــم ال ــرة ب ــوذكس يف زمــن ق النــصارى األرث

 مـن النـصارى وأنزلـوا هبـم الباليـا حتـى اإلكراه املادي يف حق خمـالفيهم

 .ك تفصيل ذلك عام قريب يجيربوهم عىل الدخول يف مذهبهم ، وسيأت

وقـد ذكـر ابـن املقفـع أنـه أوقـع بـالبالد ثم ويل مرص أسامة بن يزيد 

ظلام كثريا ، وأنه كان حمبا للامل ال يتـورع عـن فعـل أي يشء مـن أجلـه ، 

 عىل العام ، حتى توىل اخلالفـة عمـر ولكن عىل أي حال فإن واليته مل تزد

وعــىل  أيــوب بـن رشاحيــل ووىل مكانـهبـن عبــد العزيـز رمحــه اهللا فعزلــه 

                                                
 ).١/٢٧٦(تاريخ األمة القبطية لبترش ) ٩٧ (1
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الرغم من عدل اخلليفة عمـر بـن العزيـز الـذي عـم مجيـع البلـدان ومنهـا 

، وأبطـل .......مرص ، فأمر أن ال يكون عىل البيعـة واألسـاقفة خـراج ، 

 هكـذا ء، النصارى يف أمن وهدواجلبايات وعمر املدن التي خربت وكان

 كان يصنع خريا عظـيام قال ساويرس عنه ، بالرغم من أنه بدأ بوصفه أنه

ف املحب للحـق صنوكأن املؤرخ امل. السوء أمام اهللاأمام الناس ، ويفعل 

 . كان جيالسه فكان عىل علم برسه وعالنيته والصدق

 يزيـد بـن عبـد وبعد وفاة عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا تـوىل اخلالفـة

امللك ، وعىل حسب ما حيكي ابن املقفع أنه أعاد اخلراج الذي كـان عمـر 

ومـا نحـسن أن نـرشح مـا : بن عبد العزيز قد رفعه ، ويقـول ابـن املقفـع 

يقول، وعىل كل فلـم هكذا . جرى يف أيامه وال نذكره من السوء والباليا

حتـى توفـاه اهللا ملكه طويال فام لبث أكثر مـن عـامني وأشـهر قليلـة  يدم 

وويل بعده هشام بن عبد امللك الذي وصـفه ابـن املقفـع بأنـه كـان رجـال 

خائفا من اهللا عىل طريق اإلسـالم ، وكـان  حمبـا لـسائر النـاس ، وخيلـص 

 .ذكسينيواألرث

ووصفه الراهب انطونيوس بأنه كان حيب املسيحيني جدا ، ويقـول 

ــدخل«:  ــان ي ــسكندري ك ــل ال ــا ميخائي ــد الباب ــكندرية يف ويف عه  اإلس
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ويف هـذا العهـد عهـد . )١(»احتفال رافـع اإلنجيـل والـصلبان والـشموع

 املذكور الـذي دل عـىل إقبـال شـعب حصاءاإلجرى هشام بن عبدامللك 

  . مرص عىل اإلسالم أفواجا ترتا

وبعد هذا العرض املوجز يتبني أن أقىص مـا يمكـن أن نـصدقه عـن 

سـوى مخـسة غ ا هلـا مل يبلـالضغوط التي يـزعم مؤرخـوهم أهنـم تعرضـو

 وكانت بـصورة متقطعـة ومل تكـن متـصلة ومل تكـن هبـدف دينـي ،أعوام 

وإنام كانت ألغراض مادية ، وأن املسلمني قد أضـريوا منهـا مـثلهم مثـل 

النصارى، فال يصح لدى ذوي العقول أن يعتربوا تلك املـربارت أسـبابا 

 .الختيار شعب مرص لإلسالم دينا

 عـن ُهُدْعـُ الراهـب أنطونيـوس وبهتافت قولومن هذا نعرف مدى 

أن معظم الذين اعتنقوا اإلسالم من األقباط كـان بـسبب «: الصدق من 

وأن ما يقال يف . )٢(»التهرب من دفع اجلزية وليس حبا يف اإلسالم كدين

 .ال ترقى ملستوى التحقيق التارخييهذا الصدد ما هي محلة دعائية ، 

أنـه إن كـان قـد : املـايض نـرى اآليت وبنظرة رسيعة وربط احلـارض ب

                                                
 ).٨٥(بطية وتارخيها ص وطنية الكنيسة الق) ٩٦ (1
 )٧١(وطنية الكنيسة القبطية وتارخيها ص ) ١٠٠ (2
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أسلم من أهل مـرص مـا بـني أربعـة إىل مخـسة ماليـني يف خـالل أقـل مـن 

أي بمعـدل مخـسني ألـف أو أكثـر كـل ) هــ١١٠هــ إىل ٢٢(تسعني عاما 

ما بني مائة ومخسة وثالثـني إىل مائـة ومخـسني شـخص  عام، وهو يوازي 

 األعـداد التـي تتحـول يوما ؛ فإن تلك األرقام هي هـي نفـس األرقـام أو

لإلسالم يوما يف وقتنا احلارض ، وعىل حسب ما رصحات به جلنـة تثبيـت 

اإليامن املسيحية والتي عقدت برئاسة األنبا باخوميوس بأن هناك ما بـني 

هـذا يف الوقـت الـذي . ثامنني إىل مائتي حالة ارتـداد عـن املـسيحية يوميـا

فنحن الذين نعـيش املايض ؛ ليس فيه جزية أو أي يشء مما حيكون عنه يف 

هــذا العــرص اليــوم ؛ ونــرى الــدعوة إىل اهللا هــي املــضطهدة ، واملــسلمون 

 .يلقون العنت والضيق

 عىل أي  ؛ فهؤالء الذين أسلموا أخرية لنا فهذا الصدد كلمةوبقيت

وىل وأهلـيكم فـنحن أ هم آباءنا وأجـدادنا ؛ وليـسوا بآبـائكم هيئة كانت

 أننا نعلم أهنـم مل يقومـوا بعمـل تـوكيالت لكـم كامهبم وبالدفاع عنهم ، 

 سـعداء ن راضون بإسالمهم وإسـالمناونحن اآل. لتقوموا بالدفاع عنهم

 واعلموا أن األرض هللا ، يورثهـا . خريا لكمعبث ؛ فاتركوا ذلك البذلك

 .من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقني

ــوا إذا أن  ــي ؛ فلتعلم ــك الغ ــىل ذل ــرصين ع ــتم م ــا إن كن ــذين أم ال
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ــذين  ال
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استخدموا اإلكراه املادي ، والضغوط املادية لنرش دينهم هـم أجـدادكم؛ 

  .وهو ما سنفصله عىل وجه اإلجياز يف الفصل التايل

*  *  *  *  * 
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 لثالفصل الثا

 اإلكراه عىل النرصانية

وبعــد أن فنــدنا تلــك األوهــام التــي تــزعم أن املــرصيني قــد انتحلــو 

الواجــب للحقيقــة والتــاريخ أن يعلــم اجلميــع أن اإلسـالم كرهــا ؛ فمــن 

محالت اإلكراه الديني التـي أصـابت املـرصيني عامـة إنـام بـدأت يف هنايـة 

 .القرن الرابع امليالدي عىل يد منتحيل النصارانية 

تـرك مـسيحيو مـرص ديانـة أجـدادهم مكـرهني «: يقول جاك تاجر 

نة كانت تـذكرهم بمجـد ألن ديانة الفراعنة ومعابد الفراعنة وآهلة الفراع

فال غرابة لو ظلت معتقداهتم القديمـة راسـخة . مرص يف خمتلف عهودها

 فلـو كانـت )١(.»يف نفوسهم ، رابضة يف قلوهبم بعـد اعتنـاقهم املـسيحية

. املسيحية بالنسبة هلؤالء اختيـارا حـرا ملـا ظلـت الوثنيـة باقيـة يف قلـوهبم

ــه  ــادة األ«: وهــو مــا يؤكــده بقول ــا زالــت عب ــسلطة ومل صــنام وكفــت ال

  .»احلاكمة عن محايتها، مل يستطع املرصيون تاليف املسيحية

                                                
 ).١٢-١١(أقباط ومسلمون ص ) ١٥١ (1
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وسبب ذلك هو حتريض بطرك النصارى اإلمرباطور عىل املـرصيني 

ــب  ــريس حبي ــول إي ــود «: فتق ــة وج ــوفيلس فرص ــا ثيئ ــز األنب ــد انته وق

ــد  ــل املعاب ــه بفكــرة حتوي اإلمرباطــور ثيئودوســيوس باإلســكندرية فأقنع

وراقـت هـذه الفكـرة يف عينـي اإلمرباطـور .  كنائس مـسيحية الوثنية إىل

 فـرشع البطـرك ورجالـه )١(.»ًفأصدر عىل الفور أمرا بتيسري هـذا لطلـب

ــائس ــرصيني لكن ــدي امل ــادة ل ــاكن العب ــل أم ــد يف حتوي ــامس متق  )٢(.بح

الطريف أن الكتابة تقول أن البطرك مل يفعل سوى هذا وحسب؛ فهل ما 

بادة أولئك؟ أليس إغالق أمـاكن العبـادة هـو كان يكفي إغالق أماكن ع

الغاية يف االضطهاد وحتويل الناس قرصا عن أدياهنم ؛ إن املسلمني حـني 

دخلوا بالد فارس وكان هبا املجوس الذين يعبدون النار سـنوا هبـم سـنة 

أهـل الكتـاب فرتكـوا هلـم حريـة االعتقـاد واعتنـاق مـا يـشاؤون عـىل أن 

 .رق أهيا اللبيبيدفعوا اجلزية، فتأمل الفا

أما يف مرص فقد سـارت عوامـل اخلـراب يف هاتيـك اهلياكـل سـري «

ــرك  ــب البط ــىل طل ــاء ع ــيوس بن ــأمر ثيوديوس ــك ب ــشيم وذل ــار يف اهل الن

                                                
 ).١/٣٤٦(قصة الكنيسة القبطية إليريس حبيب املرصي ) ١٥٤ (1
 ).٣٤٨، ١/٣٤٧(راجع املصدر السابق ) ١٥٢ (2
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وهكذا رست أعامل التدمري يف آثار املرصيني، مابني حتويـل  )١(»ثوفيلس

مها يف دور العبادة الوثنية لكنائس ، أو االستيالء عيل حمتوياهتا واسـتخدا

يذكر األب ميـشيل جوليـان وهـو راهـب ف .بناء الكنائس وما شابه ذلك

ًفرنسى زار عددا من املعابد القديمـة التـى تركهـا الفراعنـة أن املـسيحيني 

حولوا معابد اآلله القديمة إىل كنائس ، وىف بعض األحيان حولـوا جـزء 

  .من املعبد إىل كنيسة

ثنتـني ىف ابـد دنـدرة ، ووقد وجد األب جوليان كنيسة ىف صـحن مع

ثنتــني آخــرتني ىف معبــد الكرنــك ، وكــذلك وجــد أن امعبــد األقــرص ، و

ــدير  ــم ال ــه اس ــوا علي ــر أطلق ــول إىل دي ــد حت ــسوت ق ــة حتشب ــد امللك معب

صلبان مـا ًالبحرى، عىل أنه مل يبق اآلن أثرا هلذا الـدير ، غـري أن بعـض الـ

أبوابـه نقـش عليـه أما الدير األبيض فعىل .)٢(زالت مرسومة عىل جدرانه

 .بعض صور االهلة مما يدل عىل أهنا نقلت من معابد فرعونية 

: ومتـيض بتــرش يف وصـف هــذا االضــطهاد وتلـك الــرشور؛ فتقــول 

                                                
 ).١/٣٠٦ (تاريخ الكنيسة القبطية ألديث بترش) ١٥٣ (1
 نرشه ىف جملة االثار "ً االثار القبطية تبعا ملالحظات األب جوليان " ةر مقالانظ )١٥٣( 2

 .م١٩٤٠القبطية العدد السادس سنة 
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فصاروا يميلون إىل اضطهاد كل من خيالفهم يف الـدين واملـذهب حتـى «

ًأن الرهبان كانوا أكثر الناس رشا من هـذا القبيـل وقـد بلغـت رشورهـم 

ً إثمهم كل مكان خصوصا مرص فأصبحوا فيها جيشا ناشـذا ، احلد وعم ً

يسريون حفاة األقدام ، حتى شـبهوا مجاعـة الثـوار يف كـل أطـوارهم مـن 

جهل وعمى ، وبعدت عنهم املعرفة والعلم، ومما طـوح هبـم إىل مهـاوي 

الرش والفساد عدم وجود ذلك الرباط الطبيعي الذي يربط اإلنـسان عـن 

  .)١(»ارتكاب املنكر

وهذا االضطهاد مل يقف عند حدود الوثنيني وحـسب بـل امتـدد إىل 

وملا وطـد كـريلس نفـسه عـىل «: كل من خيالفهم يف املذهب، تقول بترش 

ــانوس اهلرطــوقي  ــاع نوفاتي ــداء يف اضــطهاد اتب ــي ب ــريس البطريرك الك

ًاضطهادا عنيفا وكانت هذه الشيعة قد قويت يف مرص وصار هلـا أسـقف 

وبمتـوس جـرده كـريلس مـن مجيـع أمالكـه ومقتنياتـه خاصا هبا اسـمه ثي

 . )٢(»وأخذ منه ذخائر الكنيسة التي كانت حتت يده

أن الفالسـفة ) : ٢/٧٦(كام امتدت املعاناة إىل الفالسفة  فتـذكر يف  

                                                
  ).١/٣٠٥(تاريخ األمة القبطية ألديث بترش ) ١٥٥ (1
 ).٢/٢٣(املصدر السابق ) ١٥٤ (2
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األقباط تعرضوا يف أوائل القرن اخلامس لالضطهاد والعذاب حتى أهنم 

ــشوارع ــارا يف ال ــدوا جه ــف اهللا. جل ــن لط ــان م ــع وك ــرصيني أن وق  بامل

اخلالف رسيعا ما بني كنيسة اإلسكندرية وكنيسة القسطنطينة التـي مـال 

ــد  ــع ض ــات الرتوي ــم عملي ــسلطة عــن دع ــت ال إليهــا اإلمرباطــور فتوقف

 .املرصيني

وبعد أن دخـل اإلسـالم وعـم اجلميـع بعدلـه ظـل هـؤالء يتحينـون 

ا عــىل الفـرص لإليقــاع بمخــالفيهم يف املــذهب الــديني وإجبــارهم قــرص

 . التحول إىل معتقدهم

ففي الوقت الـذي كـان املـرصيون خيتـارون اإلسـالم حـني حـررت 

إرادهتم من القهر ، ظل النصاري يامرسون سياسية اإلكراه حلمل النـاس 

عىل التحول ملذهبهم الديني فيذكر سـاويرس أن األرخـن يـونس تقـرب 

 الـسلطان من الوايل قرة بن رشيـك حتـى واله شـأن الرهبـان ، فلـام أخـذ

إن فـيهم مـن ال يـؤمن بأمانـة النـصارى القـبط ، وال «: عليهم قال لقـرة 

 فظل بالوايل قرة بن رشيك »يصلون مع املسلمني فام ترى أن أفعل هبم ؟

حيرضه عليهم حتى ضاعف اجلزية عليهم، وهذا التحريض واإلكراه قد 

هكـذا  »ج من عنده بتـدبري اهللا فخر«:محده وأثنى عليه ساويرس فيقول 
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. أصبحت مضاعفة اجلزية وإكـراهم عـىل تغيـري مـذهبهم مـن تـدبري اهللا 

 "صـا"ىل كـريس إ أوال) أي األرخن يونس(ومىض «: يقول ساويرس 

غايـانيون ، وشـمطيكيون : وهو كريس، وكان هناك قـوم خمـالفون وهـم 

الذين ليس هلم بركة فأزال مقالتهم النجسة وعمدهم باسم األب واالبن 

ثم مىض إىل املنى وكان أسقف كرسيه أبا هور، :  يقول »سوالروح القد

وعمــد الرهبــان هنــاك بعــد دحــضهم اخلــالف، وكــذلك الغايــانيون 

وخرج مـن هنـاك . والربسنوفيون الذين هناك أرشكهم مع األرثذكسيني

مىض إىل وادي هبيب وكان هناك أيضا مقالة الغايانيني من مائة وسبعني 

ــة ســنة مــن وقــت اخلــالف عــىل يــد ي وليــانوس أعــادهم أيــضا إىل األمان

ولـيس هبيـب «:   ويـضيف »األرثذكسية، ومجع كل البيع جممعا واحدا

فقط بل ويف كل موضع جيد يف أصول مره، التي هي املقاالت النجـسات 

ويف مدينـة بنـا وبوصـري وسـمنود وأعامهلـن . من الرهبـان أو مـن غـريهم

 ومجيع كورة مـرص ورشيد ودمياط وقلعهم الرب من أصوهلم ورمى هبم

. جعلها احتادا واحدا وأمانة واحـدة، وأبطـل سـائر املقـاالت النجـسات 

وهكذا نرى أن اجلزية واإلكـراه . )١(»ومقالة التاوضوسيني أبطلها أيضا

                                                
 ).١٤٢، ١٣٥-٢/١٣٣(تاريخ البطاركة ) ١٥٠ (1
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 .مها الذين محال بعض املرصيني عىل انتحال النصارانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ٩٧ 



                                                                                              ٩٨ 

 

 أقلية دائام، وأغلبية دائام

ــاء قــد آن تعــرف أن وبعــد ف مــن دان باملــسيحية ســواء كــان مــن أبن

اجلاليات األجنبية التي سكنت البالد أو من املرصيني اخللـص مل يـشكلوا 

 .يف جمموعهم يوما أغلبية يف مرص، وحتى زمن الفـتح اإلسـالمي وبعـده

 مـن  كانإن القوام األسايس الذي تشكلت منه املسيحية يف بداية عهدهاف

 املقيمة بمـرص، إال أهنـا مـا انتحلـت مجيعهـا اجلاليات اليهودية واليونانية

 .املسيحية وما ادعى أحد من املؤرخني ذلك وما يستطيع أن يدعيه

 املسيحية باحلرية يف بداية القـرن الرابـع وبـدأت تنتـرش نعمتأن ام ف

بني قطاعـات كبـرية مـن الـسكان األصـليني، حتـى ظهـر الـشقاق بيـنهم 

خــر آو) عرفــوا بــاألرثوذكس (واالنقــسام بــني فريــق يــرى تأليــه املــسيح

والذي كان ينتمي إليه أغلب الوطنيني وظل ) عرفوا باآلريسيني(يرفض 

هذا الفريق األكثر واألغلب طيلـة القـرن الرابـع، حتـى استنـرص الفريـق 

عىل بقية أهـل األول بسلطان اإلمرباطور، وحاول فرض مذهبه عليهم و

 . نييهيود ووثناألديان األخرى من 
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 طويال، فام لبث أن وقع الشقاق بـني هـذا الفريـق يدممل ولكن احلال 

 فــيام عــرف ىالقائــل بتأليــه املــسيح حــول طبيعتــه، وانقــسموا مــرة أخــر

ــانيني  ــك( بامللك ــدونيني أو كاثولي ــة ) خلق ــت األكثري ــوذكس وكان وأرث

ن دخل القرن السادس حتـى انقـسم إالنسبية يف مرص للفريق الثاين ثم ما 

 . حول ماهية جسد املسيحهذا الفريق األرثوذكيس

وبعــد مــوت تيموثــاوس نــشأ يف الكنيــسة «): ٢/٨٤(تقــول بتــرش 

وكانــت مــن نتائجــه أن أكثريــة ....... شــقاق جديــد بــني حــزبني قــويني

...... الشعب مالت إىل انتخاب ثيودوسيوس أحد رجال احلـزب األول

 .)١(»واختار احلزب الثاين غنياس

ىل ثالثـة أحـزاب ال اثنـني كــام ويـذكر منـيس أهنـم انقـسموا حينهــا إ

تقول بترش، وقد استمر هذا النزاع مائة وسبعني عاما أي ظل بعد الفـتح 

 .)٢(اإلسالمي حوايل مخسني عاما

 وأكرب االنقسامات التي كانت بيـنهم يف ذلـك أعظم وهوما ذكرناه 

ــأنا  ــون ش ــل عــددا وأه ــرى كانــت أق ــشطارات أخ ــاك ان احلــني وإال فهن

                                                
 ).٢/٨٤(تاريخ األمة القبطية ) ٤٣( 1
 ).٣٦٦(تاريخ الكنيسة القبطية ملنيس  ص ) ٤٤( 2
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لم أنه كل حزب منهم يعترب أمة وملة قائمـة بـذاهتا، أعرضنا عنها مع الع

ويس يـن يوحنـا النقإولذا ترى كل أمة منهم يلعـن بعـضهم بعـضا حتـى 

فلك أن تتخيل كم كانت نـسبة . بالوثنيني) الكاثوليك(يصف امللكانيني 

أكرب طائفة مـن هـؤالء أن كـانوا هـم مجيعـا جمتمعـني ال يـشكلون أغلبيـة 

 .ن األغلبية املطلقةكاسحة بل ربام ال يشكلو

ن جمموع السكان الذين أخذت منهم اجلزية، وكانوا  حال فإعىل أي

وثنيـني، وهيـود، :  يتـألفون مـن وايشكلون حوايل مخسة عرش مليونـا كـان

، وهــم )أرثــوذكس(ني ي غــري خلقــدونىني، ونــصاريونــصارى خلقــدون

 .باإلضافة إىل مجاعات أخرى. أيضا منقسمون بدورهم إىل ثالث فرق

وعـىل الـرغم مـن أن «: فيقـول اآلثـاري سـتانيل بـول :  فأما الـوثنيني-١

ــيوس  ــدر ثيودوس ــذ أص ــرص من ــمية يف م ــة الرس ــت الديان ــسيحية كان امل

م، كانـت ال تـزال هنالـك طقـوس حمليـة قديمـة عـىل ٣٧٩ سـنة ًامرسوم

ــوة ــن الق ــيم م ــب عظ ــدثنا .)١(»جان ــل" وحي ــدرس ب ــم  "آي ــتاذ عل  أس

 امللقـب  كريلس محلة الرتويع للباباعجزن ع بجامعة أكسفورد اتالربدي

 :فيقـول .  عن القـضاء عـىل مدرسـة اإلسـكندرية الفلـسفيةبعمود الدين

                                                
 ).٤٨(سرية القاهرة  ص ) ٧٢(
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وظلت جامعـة اإلسـكندرية حتـى النـصف الثـاين مـن القـرن اخلـامس «

وهو يستند يف ذلك إىل وثيقـة برديـة . »تضم طائفة من الفالسفة الوثنيني

ة، وكيف أهنم تأصلت فـيهم تتحدث عن طرف من حياة هؤالء الفالسف

الروح القومية، عىل الرغم ممـا متتعـوا بـه مـن ثقافـة هلينيـة، وكيـف أهنـم 

 بعكـس هــؤالء املـرصية القديمـةلغـة الكانـت هلـم معرفـة باهلريوغليفيـة 

 أهـل البلـد  اآلبـاء مـنالذين انتموا للمسيحية ومل تكـن هلـم معرفـة بلغـة

يــه اإلســكندرية مــوطن وهكــذا يف الوقــت الــذي كانــت ف. )١(املــرصيني

الوثنيني من الفالسفة ، كانت معابد فيلة يف أقـىص جنـوب مـرص مـوطن 

ــ ة القــرن الــسادس، وهكــذا ظــل الــوثنيني مــن عبــاد حــورس حتــى هناي

ن هلم حضور بمرص، وكانت عبادهتم قائمـة يف رسيـة خـوف مـن الوثنيو

تى قائمة ح ظلت اللعبادات املرصية الفرعونية ان بل إ .بطش املسيحيني

 . )٢( هـ١٠٣عام 

 مـن أن هـؤالء الـوثنيني نيكد ذلك ما اتفق عليه أغلـب املـؤرخويؤ

أرادوا تقديم القرابني لإلله حايب رب النيل فيام يزعمون، فمنعهم عمـرو 

                                                
 .وما بعدها) ١٧٤، ١٧٢( ص  مرص من اإلسكندر األكرب حتى الفتح العريب)٨٩( 1
 .)٢/٩١(هامش تاريخ البطاركة ) ١٠٥ (2
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 يفعلـون ذلـك فـيام عـرف عنـدهم بعيـد وفـاء واوكـان .ــ ريض اهللا عنـه ـ 

ــاء إال ــيض بامل ــل ال يف ــدون أن الني ــانوا يعتق ــل، إذ ك ــه الني ــت في ُ إذا ألقي

بغض النظر هل كانت فتاة تلقى يف اليم بعد أن يلبسوها الزينة (القرابني 

وهو الذي عليه أغلب املؤرخني، أم كانت أنواع أخرى من القرابني غـري 

ُفلام منعوا ظل النيل ثالثة أشهر ال جيـري قلـيال وال كثـريا حتـى ). برشية ِ ُ

فيـه البطاقـة التـي أرسـلها إليـه ًحتى ألقـى عمـرا . مهوا باجلالء والرحيل

عمر بن اخلطاب ـ ريض اهللا عنهام ـ وفيها من عبد اهللا عمـر أمـري املـؤمنني 

ن كـان اهللا إ فإن كنت جتري من قبلك فال جتر وإىل نيل أهل مرص أما بعد

َّالواحد القهار الذي جيريك فنسأل اهللا الواحد القهار أن جيريك فعـرفهم 

 وبالبطاقة ثـم ألقاهـا يف النيـل وقـد هتيـأ أهـل عمرو بكتاب أمري املؤمنني

مرص للخروج منهـا فأصـبحوا وقـد أجـراه اهللا سـتة عـرش ذراعـا يف ليلـة 

فكان ذلك بمثابة آيـة ألهـل   .وقطع اهللا تلك السنة السوء عن أهل مرص

لئـك و أ الكثـري مـنمرص عىل صدق اإلسالم، والتوكل عىل اهللا، فدفعت

 . الوثنيني لإلسالم

ادات الوثنية كانت حارضة، وأهلهـا حـارضون بهو أن العواملقصد 

بــرغم . مرباطــور أن متــنعهمن أعيــادهم، وال تــستطيع قــرارات اإليقيمــو

  . حظرها ومخسني عاما عىلمرور ما يقرب من مائتني
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فإنه كـان مـن رشوط صـلح اإلسـكندرية الـسامح :  وأما اليهود -٢

 . )١(لليهود باإلقامة فيها

م كـان ٣٨فيوس أن مرص يف زمن فالكوس عام ويذكر املؤرخ  يوس

م سيق ما يقـرب مـن سـبعة ٧٠أنه يف عام  كام هبا أكثر من مليون هيودي،

وتسعني ألف هيودي إيل مرص، ثم تبعهم عدد غفري رجاء أن جيدوا عونـا 

 ٧.٥  مـرص وقتهـا   سـكان  هذا وقد قدر عدد . )٢(لدى هيود مرص األغنياء

إىل نـــصف مليـــون كـــانوا يـــشكلون ســـكان ؛ باإلضـــافة  نـــسمة   مليـــون 

ن يلـون وقتهـا نـسبة تقـارب العـرشمثا ي كانو اليهود أي أن.اإلسكندرية

 باملائة من سكان البالد؟

فإذا كان سكان مرص قـد تـضاعفوا أكثـر مـن ثـالث مـرات يف مـدة 

ستامئة عام، فإنه يمكن القول بأن اليهود قد حافظوا عـىل عـددهم خـالل 

دفعنا للقـول هبـذا، وال نقـول أهنـم تـضاعفوا كبقيـة هذه الفرتة، والذي ي

شعب مرص، هو أن الكثري منهم قـد حتـول للنـرصانية، عـىل فـرتات، كـام 

، ىات القتـل والـذبح عـىل أيـدي النـصارأهنم قد ناهلم الكثري مـن عمليـ

                                                
 ).٣٤٣(فتح العرب ملرص ص ) ٤٦( 1
 ).٣٨، ١/٨(تاريخ األمة القبطية لبترش ) ٤٤( 2
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 ما فعلـوا ى هرقل الفرس من فلسطني ومرص، ورأوبخاصة بعد أن طرد

روا أن يـصوموا أسـبوعا تكفـريا عـن وحفزه النصارى عـىل قـتلهم، وقـر

يمني هرقل أبد الدهر، وهـو األسـبوع الـذي يقـع يف أول الـصيام الكبـري 

 .هلم

جـد ضـمن الرتكيبـة الـسكانية ملـرص، ااملقصد أن اليهود كان هلـم تو

ولكنها بعد أن كانت تشكل نسبة تقـارب العـرشين باملائـة، هـبط لتـدور 

 ألـفهبـا ثالثامئـة درية التـي كـان فقد ورد أن اإلسـكن .حول الستة باملائة

 نـسبة يقرتب منأي بام .  أربعني ألفا من اليهودمنهم كان يدفعون اجلزية

 مع األخـذ يف االعتبـار أن اإلسـكندرية .)١( باملائة من السكانأربعة عرش

 .كانت من املدن التي يرتكزون هبا

ــدونيني -٣ ــصارى اخللق ــا الن ــك( أم ــانيني أو الكاثولي ــم ) امللك وه

ذين يصفهم األرثوذكس بالروم أو األجانب أحيانا، وهذا صحيح من ال

جهة املذهب الديني، ولكن من الناحية العرقية فبالتأكيد بجانب الـروم، 

الــسكان إلغريــق واليهــود ول  مــن ينتمــي مــن جهــة األصــولكــان مــنهم

ويقـول . غريهم، وإن كانت الغلبة العرقية للرومو) املرصيني(األصليني 

                                                
 ).١٠٣(راجع تاريخ املسيحية الرشقية ص ) ٧٥(
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                                                                                              ١٠٥ 

د ذكر امللكانيني وأن عددا كبريا منهم كان باقيا يف مرص إىل ما ور«: بتلر 

وعىل هـذا ال بـد لنـا مـن أن نقـول إن املـذهبني . بعد الفتح بخمسني عاما

كليهام قد بقيا جنبا إىل جنب يف مرص يظلهام الفاحتون بـذمتهم وحيمـوهنام 

 .)١(»مجيعا بحاميتهم

هبـا مـا يزيـد عـىل وعندما تعلم أن مرص يف عهد أوكتافيـانوس كـان 

 ألف ١٦اثنني وعرشين ألف جندي وأنه انخفض يف بعض األوقات إىل 

ألف ؛ فلك أن تتخيل كم أولئـك اجلنـود الغربـاء الـذين اسـتوطنوا ١١و

 عـام تقريبـا مـن حكـم ٣٥٠(مرص عىل مدار ما يقرب مـن سـبعامئة عـام 

 إذ كــان اجلنـدي بعــد أن يقــيض ٢) عــام احلكـم البيزنطــي٣٢٥الرومـان، 

وايل ربع قرن يف اخلدمة يقوم بالتوطن يف الـبالد ورشاء األرايض وربـام ح

الــزواج أيــضا يف أثنــاء اخلدمــة إال أن االعــرتاف القــانوين كــان يــتم بعــد 

وقد كانت هذه الطائفة بالشـك هـي أسـعد . االنتهاء من اخلدمة باجليش

الناس حاال طوال هذه الفـرتة، وهـذا بالتأكيـد سـاهم يف أن تكـون أكثـر 

                                                
 ).٤٦٣-٤٦٢(فتح العرب ملرص ص ) ٧٦(

 وما ٢٢٠ ،١٦٣(راجع مرص يف عرصي البطاملة والرومان ألبواليرس فرج ص ) ٧٧(

 .)بعدها

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ 
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وهـم الـذين ظلـوا مقـاومني للفـتح اإلسـالمي  .نموا من سائر الطوائـف

 .حتى آخر حلظة

حلة املـسلمني عـىل دفـع اجلزيـة اوهم الذين دعاهم املقوقس إىل مص

ــة ــوب نخل ــول يعق ــأنفوا، يق ــصاحلة إ: ف ــه مل ــا قوم ــني دع ــوقس ح ن املق

سـنكون عبيـدا هلـم : املسلمني عىل دفع اجلزية قالوا له عىل وجـه اإلنكـار

ــه ــاهبم بقول ــىل : فأج ــني ع ــم آمن ــسلطني يف بالدك ــدا م ــون عبي ــم تكون نع

 . )١(أنفسكم وأموالكم وذراريكم

وال يأنف من دفـع اجلزيـة إال مـن مل تكـن هنـاك جزيـة مقـررة عليـه 

أصـال، وهـذا كـان حـاهلم، وحـال اإلغريـق، بغـض النظـر عـن املــذهب 

نــتحيل  وهــو مــا يكــشف عــن اهلويــة العرقيــة مل.الــديني الــذي ينتحلونــه

 .النرصانية الغاضبني من أقرار اجلزية عليهم

وهم الذين نقضوا بعد ذلك صلح اإلسـكندرية، وراسـلوا قـسطانز 

حفيد هرقل، فأرسل هلم أسطوال بحريا، وجيشا بقيادة مانويـل اخلـيص، 

واحتل اإلسكندرية، وقتل حاميتها املؤلفة من ألف جندي، وهـم الـذين 

ــسفىل يف قــرى ب ــرص ال ــاروا يف م ــخا وســليطسث ــب وس ــر . لهي ــد ذك وق

                                                
 ).٤٤ـ٤٣(تاريخ األمة القبطية ليعقوب نخلة ص) ٧٨(
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                                                                                              ١٠٧ 

 وهــؤالء حــني )١(.نيالــشامس منــيس أن أهــل ســليطس كــانوا خلقــدوني

قهرهم عمرو بن العاص ـ رىض اهللا عنه ـ وفتح تلك الـديار عنـوة وكـذا 

عفى عـنهم بـأمر مـن اخلليفـة الثالـث . اإلسكندرية، وهو الفتح الثاين هلا

 .عثامن بن عفان ريض اهللا عنه

طائفة كان هلا وجود وحضور قوي بأرض مـرص فاملقصد أن تلك ال

زمن الفـتح، وبعـده بفـرتة مـن الـزمن، ومل يقـل عـددهم إال بعـد خـروج 

ه، وكان هذا يف العام الثالث من دخول عمرو بن ئالبطرك بنيامني من خمب

العاص مرص، وذلك حني تم فتحهـا بـصلح اإلسـكندرية، الـذي نقـض 

 البطـرك امللكـاين أن ىذلك ملـا رأثم بعد . عىل الصورة التي ذكرناها آنفا

 السلطان مل يعـد لـه كـام كـان مـن قبـل رحـل مـن الـبالد، وظـل الكـريس

، وهـذا سـاهم يف حتـول )٢( وعـرشين عامـانيالكاثوليكي خاليـا مـدة اثنـ

  .الكثري منهم للمذهب األرثوذكيس، كام حتول بعضهم لإلسالم

طـرك كـان كـريس اإلسـكندرية بغـري ب«: يقـول سـعيد بـن البطريـق

                                                
 ).٣٨٥(تاريخ الكنيسة القبطية ص ) ٧٩(

أن هذا الكريس قد ظل خاليا مدة ستني عاما ، تاريخ األمة القبطية ذكرت بترش ) ٩٧(

)٢/١٥٠.( 
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األرثـوذكس : يعنـي(ملكي مـدة سـبعة وتـسعني سـنة فغلبـت اليعقوبيـة 

ـــرص ) أصـــحاب مـــذهب الطبيعـــة الواحـــدة ـــائس بم ـــع الكن عـــىل مجي

واإلســكندرية، واحتاجـــت النوبــة إىل أســـاقفة فأصــلح هلـــم بطريـــرك 

فصارت النوبة منذ ذلك الوقـت يعقوبيـة، وكـان كلـام . اليعقوبية أساقفة

 صـري عليهـا بطـرك اليعقوبيـة أسـقفا، مات أسقف مدينة من مـدن مـرص

فصارت مرص علوها وسفلها يعقوبيـة مـا خـال كنيـسة ميكائيـل التـي يف 

 )١(.»قرص الشمع

 : النصارى األرثوذكس-٤

كانوا يف طريق االضمحالل، وعىل وشك االندثار، وحافة اهلـالك، 

وكانـت الـرصاعات قـد أهنكـتهم . هكذا وصفهم املؤرخون هلذا العـرص

أن الـرصاعات بـني : فيـذكر يعقـوب نخلـة  .أن تأيت علـيهمحتى كادت 

ــة   ــسيحية يف مــرص خاص ــرق امل ــيام األقبــاط إىل «:الف  أدت هبــم وال س

وهكذا فإن مذهبهم قد بات رصيعـا ال تكـاد  )٢(.»ضمحالل والدماراال

احلياة تدب فيه، فعادت إليه احلياة من جديد يف جو احلرية الدينيـة الـذي 

                                                
  .لسعيد بن البطريق امللكاين). ٣٨٦(نظم اجلوهر ص ) ٨١(

 .ليعقوب نخلة) ٢٨(تاريخ األمة القبطية ص ) ٨٢(
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                                                                                              ١٠٩ 

 )١(. عنهأشاعه عمرو رىض اهللا

  ريض اهللاـ ولكن هذا مل يتم إال بعد ثالثـة أعـوام مـن دخـول عمـرو 

 ملرص، حني تم الفتح بصلح اإلسكندرية فحينها ظهر بنيامني، وبدأ  ـعنه

لقد كان لعودة بنيامني أثر عظـيم يف «: يقول ألفرد بتلر.يف مل شمل أتباعه

قـد تـداركت حل عقدة مذهب القبط وتفريج كربتـه، إن مل تكـن عودتـه 

 .)٢( »قبل الضياع واهلالك) األرثوذكسية(تلك امللة 

جــاء يف بعــض «: ويــصور لنــا  يعقــوب نخلــة ذلــك اهلــالك بقولــه 

التواريخ أنه قتل يف يوم واحد من األقباط بمدينة اإلسكندرية مائتا ألـف 

نفس وإن كان هذا ال خيلو من املبالغة يف القول واملغاالة يف النقـل إال أنـه 

وربام كـان هـذا عـدد مجيـع الـذين ..... عىل شدة اضطرام نار الفتنة يدل 

 )٣(»وهو عدد ليس بقليل........قتلوا من األقباط يف كل أنحاء مرص 

وهكذا كان املسيحيون املثلثني املنتحلـني مـذهب الطبيعـة الواحـدة أكثـر 

                                                
 ).٤٥٥ ،٤٥٤(انظر فتح العرب ملرص ص ) ٨٣(

ص "قبطية وتارخيهاوطنية الكنيسة ال"ظرناو ).٤٥٧(فتح العرب ملرص ص)٨٤(

  .طونيوسأنلراهب ل).٦٧(

  ).٢٨(تاريخ األمة القبطية ص ) ٨٥(
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                                                                                              ١١٠ 

 «:الطوائف معاناة، ومل ينقذها سوى الفتح اإلسالمي يقـول جـاك تـاجر

 بـن و بعثت الكنيسة اليعقوبية من جديد وقويت حتت حكـم عمـروفعال

العاص ، واعتقدوا بأن نرص املسلمني سـيعيد للمـسيحية، أو بـاألحرى ـ 

 )١( »إن أردنا الدقة يف التعبري ـ ملذهب الطبيعـة الواحـدة سـطوته املاضـية

 وهبذا يمكن أن تتخيل كم كان هذا املذهب يمثل نسبة من سكان مـرص،

 فئــة قليلــة ضــائعة بــني أهلهــا إالمل يكونــوا هبــا  اإلســكندرية فــإن مدينــة

وكان حـاهلم كـذلك يف العديـد مـن مـدن . )٢(الكثريين ال حيس أحد هبم

 إضافة إىل انقـسامهم. الوجه البحري كبلهيب وسخا وسليطس وغريها

 .إىل ثالثة فرق حول ماهية جسد املسيح كام ذكر منيس وغريه

بة كبرية مـن دافعـي اجلزيـة كـانوا مـن وعليه فيمكن أن نقول أن نس

 ملـا ؛ اإلسـالميف  الكثري مـنهم إال قليال حتى دخلالوثنيني الذين ما لبسوا

ىل بعـد ذلـك دخـول اثـم تـو. رأوا فيه من أمارات احلق، وآيـات الـصدق

  .أهل امللل النرصانية عىل فرتات متباعدة

                                                
 ) .١٨(أقباط ومسلمون جلاك تاجر ) ٨٦(
، وفتح العرب ملرص أللفرد بتلر ص ) ٢١٠(انظر تاريخ مرص للنقيويس ص ) ١٠٤ (2

)٣٣٧.( 
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، وفتح العرب ملرص أللفرد بتلر ص 



                                                                                              ١١١ 

أوالـسبعة وز نسبة الـستة افال عجب أن النصارى اليوم أقلية ال تتج

والذي حافظ .  هذا هو حاهلم منذ أن دخلت املسيحية مرصما دام ؛باملائة

عىل نسبة النصارى وزيادهتا عام كانت عليه حني فتح مرص، بـالرغم مـن 

أن : األول أمور؛ دخول كثري منهم من أهل البالد يف اإلسالم، يرجع إىل 

ن نتيجـة كثري ممن تركـوا املـذهب األرثوذكـيس خوفـا مـن بطـش الرومـا

اضطهادهم هلم، قد عادوا إليه بعد الفتح اإلسالمي نظرا مل عمهم به مـن 

 .األمن

ـــاين ـــذهب : الث ـــاين إىل امل ـــذهب امللك ـــل امل ـــن أه ـــري م ـــول الكث حت

 .األرثوذكيس نتيجة لغياب بطرك امللكاين بمرص

اجلاليات األجنبية التي كانت تستقر بمرص نتيجة لقدومهم : الثالث

 آنفــا، وهــذا كــان هــو الــسبب يف انتــشار عــادة كــأرسى حــرب، كــام مــر

التـرسي بيــنهم يف عهــودهم األوىل التـي كانــت بعــد الفـتح، والتــي كــان 

يتغاىض عنها رجال الدين أحيانا، وينكروهنا أحيانا مما كان يؤلب عليهم 

  .بعض رعيتهم التي ما كانت تألوا يف إثارة املتاعب عليهم

 جتـاه الفـرق النـرصانية األخـرى استخدامهم لإلكراه املادي: الرابع 

كالغانانيني، والربسـنوفيني ، والتاوضوسـيني وحتـويلهم قـرصا ملـذهبهم 
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كالغانانيني، والربسـنوفيني ، والتاوضوسـيني وحتـويلهم قـرصا ملـذهبهم 



                                                                                              ١١٢ 

   .األرثوذكيس

ــارخيي ،  ــر الت ــة النظ ــن جه ــريتني م ــا الف ــا كلت ــد أن ابطلن ــذا وبع ه

 .فلنوضح بطالهنا أيضا من جهة الرضورة العقلية

*  *  *  *  * 
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 الباب الرابع

يف بيـان بطـالن دعـاوى النـصارى بـام تقتـضيه الـرضورة : ل الفصل األو

 .العقلية

ــاين  ــة : الفــصل الث ــالم عــىل اجلزي ــدارهايف الك ــن ومق ــرا ، وأهنــا مل تك أم

 .مستحدثا ، بام ينفي كوهنا حتقق إكراه مادي أو معنوي

 .يف بطالن دعوى اإلكراه: الفصل الثالث 
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 تن الفلرضورة العقلية تبطل دعاوى مبتاعيا

قد كان األمر هيون لو أن تلـك األباطيـل تـدور يف أوسـاط البـسطاء 

والسذج، فكل أمة فيها من هؤالء نصيب، وليس هم من يعـول علـيهم، 

ولكن الذي طم هو أن األمـر . أو من حتاسب هبم فئتهم فيحسبون عليها

مل يقترص عىل األصـاغر مـن أمثـال عـزت أنـدراوس صـاحب مـا يـسمى 

ط، حيـث وصــف الفـتح اإلسـالمي بأنـه اســتعامر بموسـوعة تـاريخ القـب

ــالمي اســتيطاين، فيقــول عمــرو بــن (احــتالل العــرب املــسلمني :  إس

ولــوحظ «: ، احــتالل األمــويني املــسلمني، وهكــذا، ثــم يقــول )العــاص

أتبـاع مـن  ًأيضا أن املسيحيني البيزنطيني عندما استعمروا مرص كان هلـم

 واألقبـاط وكـانوا خونـة ملـرص املرصيني وهم خليط من أبناء البيـزنطيني

ــون ــوطنيني  يميل ــاط ال ــيهم األقب ــأطلق عل ــي ف ــستعمر البيزنط ــدين امل ل

التــابعني لإلمرباطـور املحتــل ملــرص ،   أي"امللكيـني" اســم )١(األصـلني

إليهم الفقـراء الـذين   فانضم)٢(وعندما احتل العرب القرشيني املسلمني

                                                
  .الوطنيون األصليون:  كذا باألصل؛ والصواب )١٢٤ (1
 .القرشيون املسلمون: ؛ والصواب كذا خطها بيده) ١٢٥(2
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هم ءنـسا ب رجاهلم وأخـذوامل يقدروا عىل دفع اجلزية أو الذين قتل العر

ط اسـم  اهلجـني بـني العـرب املـسلمني واألقبـافيئه ورسارى وأطلق عـىل

  . »"املوايل"

ًولن جتد فرقـا عزيـزي القـارئ «: ثم يميض املدعو يف ترهاته فيقول

يبيـع عقيدتـه وفكـره  بني امللكيني واملواىل بالنسبة النتامئهم ملرص، فالـذي

ًسـيبيع مـرص حـتام لـنفس ) ذاب األرشهكـذا يـزعم الكـ(من أجل املال، 

 . »استعمر وطنه وأرض أجداده ًالسبب ألنه باعها أصال ملحتل

صــفا اإلســـالم بالوحــشية، وحكمـــه بـــرشيعة اويكمــل احلاقـــد و

وممـا حيـزن الـنفس أن اسـتعامر مـرص بأجنـاس األمـم «: االحتالل، قائال

ر استغلت وحشية اإلسالم قـد انتهـى ولكـن ظلـت فكـرة االسـتعام التي

قائمة دائمة عىل صدر مرص من خالل الدين اإلسـالمي وتطبيـق رشيعـة 

 هـا.»اإلسالمية االحتالل اإلسالمي التي يطلق عليها اسم الرشيعة

وقد كان بإمكاننا التغايض عن مثل ذلك العواء، ولكـن الـذي طـم 

فكـاهن . هو أن نحوا من تلـك املقـوالت قـال هبـا  كـرباؤهم ومقـدميهم

 ال يكف عن الثرثرة بأن املسلمني غزاة، وقد ذكـر هـذا يف الكنيسة املعلقة

برنامج تليفزيوين ويف حضور الدكتور عبد املنعم سعيد، والشيخ فـوزي 
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برنامج تليفزيوين ويف حضور الدكتور عبد املنعم سعيد، والشيخ فـوزي 
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ــه . )١(الزفــزاف ــية، يف حمارضت ــقف القوص ــه أس ــن مقولت ــو م ــه بنح وتبع

الشهرية أمام معهد هدسون األمريكي، ومل جيـد أحـد مـن قومـه ينهـاه أو 

املجلس امليل ثروت باسييل يقول أن ما ذكـره األنبـا  بعضو ايزجره، بل إذ

ــه": ــائق تارخيي ــن . " حق ــا ع ــرض دفاعه ــه يف مع ــت مطرانيت ــذا قال وك

وهكذا قـال األنبـا بـسنتي يف حـواره مـع املـرصي اليـوم بتـاريخ . أسقفها

ـــرقص يف .١١/١١/٢٠٠٩ ـــا م ـــة األنب ـــربا اخليم ـــقف ش ـــبقه أس  وس

أبنـاء البلـد اكـرا أهنـم  ذ١٩/١/٢٠٠٧ترصحيات جلريدة املرصي اليوم 

 بيـان احلـق، ن فلام كان األمر عىل تلك الصورة مل نجـد بـدا مـ.وأصحاهبا

 وأن نزيد ببيان بطالن هذه األقوال من جهة الرضورة .عىل نحو ما قدمنا

 .العقلية

فحقيقة إن مثل تلك األقوال ال ينبغي أن تصدر مـن صـاحب عقـل 

ــو أن مجــيعهمســديد، إذ أن املــسلمني  وأطفــاال ً رجــاال ونــساء العــرب ل

 ونزلـوا بـأرض ن ديارهم دون أن يتخلف منهم واحـدوشيوخا رحلوا ع

ة فيها من جهة اجلـنس والعنـرص، ولـو يغلبأمرص ما كان هلم أن يشكلوا 

                                                
  جتده عىل هذا الرابط) ٥٩( 1

http://www.youtube.com/watch?v=N2VEeUFFrsU&feature=rel
ated  
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أهنم اختلطـوا بأهـل مـرص لـذابوا يف أهلهـا ولـصاروا مـرصيني، هـذا إن 

ا عىل األقـل افرتضنا اختالف العنرص والعرق، فأهل مرص كام تقدم كانو

وأمـا سـكان اجلزيـرة العربيـة املـسلمون ، فعــىل . أربعـة وعـرشين مليونـا

 . أحسن األحوال لن يفوقوا املليون إال بقليل

فقــد جــاء يف كتــاب الــسكان يف العــرص الوســيط والقــديم جلوســيا 

كوكس رسل أن سكان اجلزيرة العربية يف ذلـك التوقيـت كـانوا يبلغـون 

 )١(.املليون

قـبض  « :طيب البغدادي عـن أيب زرعـة الـرازي قـالوقد روى اخل

لفـا مـن الـصحابة ممـن روى ألف وأربعة عـرشة أعن مائة  ^رسول اهللا 

يـن كـانوا وسـمعوا أ هـؤالء ،بـا زرعـةأ فقال له رجل يـا .عنه وسمع منه

هل مكة ومن بينهام واألعـراب ومـن شـهد معـه أهل املدينة وأ : قال؟منه

وقـد جـزم هبـذا العـدد . )٢(»نه يعرفـه رآه وسمع م من كل،حجة الوداع

 .احلافظ جالل الدين السيوطي يف اخلصائص الكربى

                                                
، لفيليب فارج، ويوسف )٤٤(انظر املسيحيون واليهود يف التاريخ اإلسالمي ص ) ٨٨(

 .كرباج

  ).٢/٢٩٣(اجلامع للخطيب البغدادي ) ٨٩(
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 قبض النبـي «:الشافعي قالوجاء يف مناقب الشافعي للساجي عن 

واملسلمون ستون ألفا ثالثون يف املدينة وثالثون ألفا يف قبائل العرب  ^

 . )١( إسناده جيد:قال صاحب الشذا الفياح. »هاوغري

د فيام رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن عيل الطـربي عنـه وعن أمح

وقد صىل خلفـه ثالثـون ألـف رجـل وكأنـه عنـي  ^قبض النبي « :قال

 .  )٢(»باملدينة ليلتئم مع ما قبله

ــديث معــاذ قــالىروو ــل مــن ح ــع «:  احلــاكم يف اإلكلي ــا م خرجن

ك وغـزوة تبـو. » إىل غـزوة تبـوك زيـادة عـىل ثالثـني ألفـا^ رسول اهللا 

أي قبل وفاتـه صـىل اهللا عليـه وسـلم . كانت يف السنة التاسعة من اهلجرة

والعجـزة   إىل هـذا العـدد النـساء والـصبيانأضـيففإذا .بأقل من عامني

يف تلـك  وأهل البـوادي واألمـاكن البعيـدة عـن املدينـة الـذين مل خيرجـوا

ره أعطاك صورة تقريبة لعدد املسلمني ال ختتلف كثريا عن ما ذكالغزوة، 

  .احلافظ أبو زرعة

 هذا : لقول أيب زرعةقال ابن فتحون يف ذيل االستيعاب بعد إيرادهو

                                                
 ).٢/١٢٢(وفتح املغيث للسخاوي ). ٢/٥٠٥(ن علوم ابن الصالح الشذا الفياح م) ٩٠(

 ).٢/١٢٢(فتح املغيث ) ٩١(

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١١٨ ١١٨ ١١٨ 
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 ؟أجاب به أبو زرعة سؤال من سأله عـن الـرواة خاصـة فكيـف بغـريهم

 . )١(انتهى

 ومل يـرو ^فعىل قول ابن فتحون هناك من املسلمني من رأى النبـي 

اإلمام أيب زرعة، وكذا عنه، ومل يدخلوا فيام يمكن أن نطلق عليه إحصاء 

هناك من أسـلم يف حياتـه صـىل اهللا عليـه وسـلم ومل يـره وهـم مـن يطلـق 

ملا جبلت . عليهم املخرضمني، وهؤالء مل يكونوا بالنسبة الكبرية بالتأكيد

عليه النفوس من احلرص عىل مشاهدة الفضالء من الناس؛ فام بالـك إن 

 . كان سيد ولد آدم وخاتم املرسلني؟

ضـنا أن عـدد املـسلمني كـان عـىل ضـعف هـذا الـرقم حـني فإن افرت

، إضافة ملن أسلم من العرب خالل العرش سـنوات التـي تلـت ^وفاته 

وحتى فتح مـرص فكـي نـصل للـرقم الـذي ذكـره جوسـيا ^ وفاة النبي 

 خـالل تلـك نيوهو املليون ال بد للمـسلمني أن يتـضاعفوا بمقـدار مـرات

احلدوث يف عامل الواقع، ولكـن وهذا حقيقة أمر صعب .السنوات العرش

حتى عىل فرض تـصوره، فـال يمكـن لـذلك العـدد الـذي جتـاوز املليـون 

بقليل أن حيدث ذلك التغيري الـديموغرايف يف الرتكيبـة الـسكانية لـشعب 

                                                
 .)١٢١ / ٣(فتح املغيث  ) ٩٢(
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يفوقه بمقدار أربعة وعرشين مرة، هذا عـىل افـرتاض أن سـكان اجلزيـرة 

وا بأرض مرص، وهذا مل العربية كلهم عن بكرة أبيهم تركوا ديارهم ونزل

وعند هذا احلد نرتك األمر ألصـحاب العقـول لـتحكم عـىل . يقع بالطبع

تلك املقوالت املتعصبة التي أوردناها آنفا، أما من ريض بأن يغيب عقلـه 

وحيكمه التعصب األعمى فلـو ءآتيتـه بكـل آيـه أو برهـان مـا تبـع إال مـا 

 .عصبيتهوما ريض إال بام يوافق . استقر يف عقله املغيب

 

 * * * * * 
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 الفصل الثاين

 اجلزية قبل الفتح اإلسالمي وبعده

 ذلك التحول فتلـك وقاحـة توأما القول بأن اجلزية هي التي أحدث

 فـإن ،زادهم يف االستدالل عليهـا الكـذب، أمـا الوقاحـة فـال نـرد عليهـا

جة للتأديب، وأما الكذب فكتب التـاريخ حتكـى أن اجلزيـة احبها بحاص

ن رقل قبل الفتح اإلسالمي كانت عرشيتي كانت جتبى من مرص أيام هال

 يمليون دينار، يف حني أن اجلزية التي مجعها عمرو بن العاص كانـت اثنـ

، فأي إرهاق أصاب الناس إذن حتـى يتخلـوا عـن ديـنهم )١(عرش مليونا

 . الذي كانوا يعذبون عليه فام يرجعون عنه

جبـاة الـرضائب كـانوا يـستولون إن «: يقول فيلون املؤرخ اليهودي

ِعىل جثة العاجزين عـن سـداد الـرضائب حتـى يكرهـوا ذوي قربـاه عـىل  ُ

ًدفــع الــرضائب املتــأخرة عليــه؛ اســتنقاذا جلثتــه، كــام ذكــر أن الزوجــات 

ُّويـصب ،  الـسجون واألطفال وغريهم مـن األقربـاء كـانوا حيـرشون إىل َ ُ

                                                
 ).١٠٧(تاريخ املسيحية الرشقية ص ) ٩٧(
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ارب، فكان حيـدث أن عليهم التعذيب حتى يصل الرومان إىل املفلس اهل

   .)١(»هيرب األهايل من مدن برمتها

إن الــروم كــانوا «:  بتلــر يف كتابــه غـزو العــرب ملــرصيقـول ألفــردو

 »جيبــون مــن مــرص جزيــة عــىل النفــوس ورضائــب أخــرى كثــرية العــدد

مما ال شك فيه أن رضائب الروم كانـت فـوق الطاقـة، وكانـت «: ويقول

 كان الـروم جيبـون مـن «: أيضا ويقول.»جتري بني الناس عىل غري عدل

مرص أمواال يتعـذر علينـا أن نعـرف مقـدارها، ولكنهـا كانـت بـال شـك 

                                                
 ).٢٠٥(انظر مرص يف عرصي البطاملة والرومان ص ) ٩٨(

ورمـوا بـه املـسلمني ، ومـا بالتتبع واملالحظة نرى أن ما كان يفعله الرومان هبم قـد اقتبـسوه 

فعله الفرس معهم من قتل وتنكيل وترشيد وهدم للكنائس واألديرة ، قد رموا به املـسلمني 

أيـضا، والنـاظر لـروايتهم ألحـداث الغـزو الفـاريس معهـم ال ينتبـه شـك يف أن كاتـب هــذه 

بـع واملتت. األحداث قد استعار ما فعله بختنرص مـع اليهـود ثـم أنزلـه يف حـق نـصارى مـرص

لكتب التاريخ النرصاين جيد أمرا عجبا ؛ فهم يقتبسون ما يـشاؤون مـن التـاريخ الـسابق ثـم 

ينزلونه يف حق من شاؤوا، حتى يف قصة ميالد املسيح مـع هـريودوس قـد اقتبـسو مـن قـصة 

مـع أن املفـرتض يف . موسى عليه السالم مـع فرعـون مـع إجـراء التعـديالت املناسـبة عليهـا

تعاىل اهللا عـام يقولـون علـوا كبـريا ، .  إله فاملفرتض أال نظري له وال شبيه اعتقادهم أن املسيح

 .تسبح له الساموات السبع واألرض ومن فيهن

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٢٢ ١٢٢ ١٢٢ 

تعاىل اهللا عـام يقولـون علـوا كبـريا ، 
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فــأي جزيــة هــذه التــي  )١(.»كثــرية األنــواع ثقيلــة الوطــأة شــديدة األذى

، وهي بإمجاع املؤرخني كانت أقل من !!أكرهت الناس عىل ترك دينهم؟

  .دونه يف السابقؤمما كانوا ي

رضب عمرو بن العاص اخلـراج عـىل الـبالد «:يقول يعقوب نخلة 

 وجعله عىل أقساط يف آجال معينـة حتـى ال يتـضايق أهـل ،بطريقة عادلة

فإن القبط نـالوا يف أيـام عمـرو بـن العـاص :  وباجلملة...........البالد،

 .)٢(»راحة مل يروها من أزمان

وهــذا مــا أكدتــه وثــائق الــربدي؛ مــن أن اجلزيــة كانــت جتمــع عــىل 

 بـل وربـام كانـت تؤجـل بعـض األقـساط لألعـوام التاليـة، فــإن أقـساط،

فجـاء يف . )٣(كانت حالة الـسكان حـسنة ويف رخـاء مل يرتاخـى يف مجعهـا

أنـه أصـابكم مـن جزيـة سـنة «:رشيك ألهل شربا بـسريو بن كتاب قرة 

، كتـب ..... ر عـددا، ار وأربعـة دنـانري وثلثـي دينـانـيثامن وثمنني مائة د

                                                
 ).٣٥٩(فتح العرب ملرص ص ) ٩٩(
 ).٥٧ ،٥٦(تاريخ األمة القبطية ليعقوب نخلة ص ) ١٠٠ (2
 ألدولف جرومهان ملراجعة النصوص الدالة عىل ذلك انظر أوراق الربدي العربية) ١٠١ (3

  ).٤٩، ٣/٤٨ وما بعدها، ١٩٨، ٣/١٤(ص 
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 ألدولف جرومهان 
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 فــانظر كيــف أجلــت أقــساط )١(» وتــسعنيحــدىإ راشــد يف صــفر ســنة

 .اجلزية ثالثة أعوام

َومن اجلدير بالذكر أن قرة بن رشيك قد ويل مرص يف الفرتة من عام  ِ َ

يف زمن أمري املؤمنني الوليد بن عبد امللك، وقـد . هـ٩٦هـ وحتى عام ٩٠

شهد عهد قرة هذا حتول أعداد كبرية من املرصيني لإلسالم، األمر الـذي 

األسقف ساويرس بن املقفع، فدفعه لـشن محلـة رشسـة عـىل قـرة يف ساء 

ــال  ــاه بحــب امل ــاريخ البطاركــة، مــتهام إي كتابــه ســري البيعــة املعــروف بت

ــاس  ــدفع الن ــان ي ــذي ك ــد ال ــها للح ــرضائب وفرض ــع ال ــشدد يف مج والت

ليوهم القارئ بأن ذلـك هـو الـسبب وراء . للهروب من األرض وتركها

ولكن شاءت إرادة اهللا العيل القـدير أن حيفـظ . انتحال املرصيني لإلسالم

لنا بعضا من الرسائل والوثائق التي كان يرسلها قرة بن رشيك إىل عامله 

قامـة إبمرص حتى ينكشف لنا احلـق، ونعلـم مـا كـان يـأمر بـه عاملـه مـن 

العدل و حتذيرهم من ظلم الرعية ففي رسالة له إىل صاحب قرية أشـقوة 

أن يتوفـوا  )٢(األهـراء فإين قد أمـرت أصـحاب :بصعيد مرص يقول فيها 

                                                
  .انظر أوراق الربدي جلرومهان املجلد الثالث) ١٠٣ (1
 لسان العرب . األهراء مجع هري وهو بيت كبري ضخم جيمع يف الطعام)١٠٤ (2
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إلـيهم أال   وتقـدمت، وال يزيدوا عليه شيئا،من أهل األرض كيل الرزق

  فمـر القبـالني. وقطعت ذلك مـن أهـل األرض١يكتالوا كيل الديموس

فليكتــالوا بالقنفــل ثــم اجعــل عنــدك قــنفال عــدال جتــرب بــه مــا يــستويف 

 كيف يأمر عامله بالعدل، ثم انظـر فتأمل: أقول .أهل القرى القبالون من

: ما جعله عاقبة وعقابا ملن ظلم أهل األرض، فتأمل بقية رسالته، يقـول 

  مــن القبــالني اعتـدى عــىل أهــل األرض يف الكيــل أوًوإن وجـدت أحــدا

 حليتـه ورأسـه زاجـززداد عىل الذي فرضت له شيئا فاجلده مائة جلدة وا

واعلـم أين . ازداد عىل ما أمرتك بـهثالثني دينارا بعد أن تغرمه ما  وغرمه

 مـن القبـالني اعتـدى عـىل أهـل األرض يف الكيـل أو أخـذ ًأحـدا إن أجد

له به يبلغك مني ما يضيق عليك أرضك فاكفني  منهم فوق الذي أمرت

ثـم احجـر عاملـك فإنام هي أمانتك ودينـك  أمر ما قبلك واتق اهللا فيام تيل

صـرب هلـا عـىل الظلـم وال  ونفسك عن ظلم أهـل األرض فـإن األرض ال

ييل أمرهم فـإن  وإذا أتى أهل األرض الظلم واإلضاعة من قبل من، بقاء

أحـد  وتعهد أمـر مـا قبلـك وال تكلـن أمانتـك ومـا تـيل إىلذلك خراهبم 

                                                
فيه خفاء وال هيتدى لوجهه، فيعرس عىل الفالح ضبطه؛ فمن ثم يمكن ال يكمهو )١٠٥ (1

.خيدعهللقبال أن 
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 وقـد حـرر هـذا ١»سوى نفـسك فـإن املحـسن معـان بأرضـك يف عملـه 

ومـن الواضـح مـن خـالل . يف شوال مـن سـنة إحـدى وتـسعنياخلطاب 

 هــذا كــان مــسلام وأن الــذين حيــذر قــرة  مــن ظلمهــم هالرســالة أن عاملــ

 .  بالعقوبة إن وقع عليهم الظلم هم من غري املسلمنيهويتوعد عامل

أما برديات الفيوم فجاء فيها ما يفيد األمر بالرفق يف مجع الزكاة من 

. ؛ وإمهـال املعـرس مـنهموكذا الرفق بأخذ اجلزيـة مـن غـريهم املسلمني؛

 من هذا الظلم يف رأى ساويرس الذي وجد أنه محل املرصيني عىل فعجبا

 . اإلسالم فرارا منه

فإن كان ساويرس خط ما خط يف إطار الالهوت الدفاعي فله هذا؛ 

متجيـد فهو رجل دين يسعى من خالل كتابه  إىل غرض ديني بحـت هـو 

 ًارخيـأما أن يعترب كتابـه تأ. رثوذكيس األهواالشادة بمذهب الدين املسيحي

قيته افإنه بعد الكشف عن تلك الرسائل اإلدارية هلذا العرص جتعل مـصد

عىل املحك، فإهنا تكشف عن حتامل واضح وبعد عن اإلنـصاف واحليـاد 

ينبغـي أن يـتحىل بـه كـان و. العلمي الذي ينبغـي أن يكـون عليـه املـؤرخ

 .رجل دين من باب أوىلك

                                                
 )٧٠(بيكر ص ) ١٠٦( 1
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 اجلزية مل تكن أمرا مستحدثا

هـى  بـل ًا إسـالميًاس ليـست اخرتاعـءوو رضيبة الـركام أن اجلزية أ

  كـل مجيع الشعوب يف هذا الزمان، وكان معموال به يفىمألوف لدنظام 

.  رغم اختالف املـسميات عىل السواءالرشائع القانونية القديمة واحلديثة

 فـام كـان أمـر اجلزيـة . قيام الثـورة الفرنـسية إال بعد سقط هذا النظامماو

ذه الشعوب إال الذين مل تكن اجلزية مفروضة علـيهم ليغضب أحد من ه

 .من اجلاليات الرومانية واملستوطنني اليونان

بل إن النصوص الدينية لدى أهل الكتاب قد أقرت أمر اجلزية عىل 

الـشعوب املـسيحية، وجعلتهـا مـن مجلــة احلقـوق الواجـب أدائهـا يقــول 

ــــة  ــــل رومي ــــالته أله ــــولس يف رس ــــ(: )١٣/١٧(ب ــــأعطوا اجلمي ع ف

 .)اجلباية اجلباية ملن له.اجلزية ملن له اجلزية.حقوقهم

ّس قـد حـول مـا يـراه الكثـريون بول أن «: يوحنا الذهبي الفم يقول

الشخص ملتـزم بـدفع اجلزيـة إنـام هـذا لـصاحله،  ًثقال إىل راحة، فإن كان

ذلـك بعينـه، يـسهرون جماهـدين  ألن احلكام هم خدام اهللا مواظبـون عـىل

كاللصوص   ومن أجل مقاومة األرشار،لد من األعداءمن أجل سالم الب

 بينام تدفع أنـت اجلزيـة لتعـيش يف.  وسهر ًَفحياهتم مملوءة أتعابا. والقتلة

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٢٧ ١٢٧ ١٢٧ 
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 أن يوصــينا ال سبــول هــذا مــا دفــع. ُســالم حيــرم منــه احلكــام أنفــسهم

باخلضوع للحكام فحسب وإنام بالـصالة مـن أجلهـم لكـي نقـيض حيـاة 

فام نقدمه مـن جزيـة أو تكـريم «: ب ملطي ويقول يعقو.»هادئة مطمئنة

ــام ــسهرون  للحك ــم ي ــا، ه ــدين علين ــاء ل ــو إيف ــام ه ــا، وإن ــة من ــيس هب ّل

وهـذا ينفـي حـدوث اإلكـراه  .)١(»طمأنينة وجياهدون ليسرتيح الكل يف

فهـي كانـت واجـب . املعنوي الناتج عن فرض اجلزية ، كـام يـصور اآلن

 رشكاء والوطن قـد أجـز بل إن كتاب املقدس لدى. ديني تقره رشيعتهم

 ، و سفر صموئيل ١٠ / ١٦املخالفني كام يف سفر يشوع أخذ اجلزية من 

، ١٠ / ٢٠ ، و ســفر التثنيــة ٢٨ / ١ ، و ســفر القــضاة ٢-١ / ٨الثــاين 

 .  أهنم يقرون بأن املسيح عليه السالم قد دفع اجلزية للوثنينيآنفاوقد مر 

 

 * * * * * 
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 الفصل الثاين

 إلكراهبطالن دعوى ا

وكذا فإن القول باإلكراه قول باطل نـافق، فبإمجـاع املـؤرخني أيـضا 

أن الناس قد أعطيت هلم احلرية الدينية، عـىل عكـس مـا كـان يف الـسابق 

وبعد اهلزيمـة التـي منـي «: ويس يقبل الفتح اإلسالمي، يقول يوحنا النق

غـدا القـبط يف مـأمن مـن اخلـوف، ، مـرص ورحيل جيشهم عـن الرومهبا 

 .)١(»وا يشعرون باحلرية الدينيةوبدء

يحكـي بتلـر عـن تعـذيب تح اإلسـالمي، فأما عن األحوال قبل الفـ

أن املـشاعل أوقــدت « : بنيـامني البطــرك اهلـارب مـن وجــه قـريسيأخـ

وسلطت نرياهنـا عـىل جـسمه، فأخـذ حيـرتق حتـى سـال دهـن جنبيـه إىل 

ـــه رمـــل ومحـــل يف . األرض ـــم وضـــع يف كـــيس ب وخلعـــت أســـنانه، ث

 . )٢(»البحر

                                                
  ).٦٤(تاريخ النيقويس ص ) ٩٦(

 .)٢١٧( فتح العرب ملرص ص ،و)١/٥٧٣( سري البطاركة لساويرس بن املقفع )١٠٨(
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 حظ مـن يـأبى كان«: ويقول عام كان يلقاه عامة اجلمهور املسيحي 

أن يتخىل عن عقيدته أو يشك قريس يف أمره أن جيلد ويعذب أو يلقى به 

كان قسوس القـبط يقتلـون «: ويقول أيضا . »يف السجن أو يلقى املوت

فـأي إكـراه أشـد . )١(»أو يرشدون يف أنحاء األرض يلتمسون فيها مالذا

هـذا، من هذا فعله املسلمون؟ بل وأي إكراه كان يمكـن فعلـه أشـد مـن 

حتـــى يتحـــول النـــاس عـــن ديـــنهم، وخيلـــع الرهبـــان مـــن أجلـــه رداء 

 !!الكهنوت؟

فضال عن أن احلصافة السياسية كانت البد مـن أن حتمـل املـسلمني 

عىل معاملة أهل البلد باحلسنى حتى ال يثوروا عليهم وهم قلـة يف وسـط 

هذا البحر من السكان، فتخيل لو أن األربعة عرش مليونا قد ثار نـصفهم 

بل ربعهـم بـل سدسـهم بـل نـصف الـسدس أي مليـونني فقـط، إن هـذا 

يـه، لالعدد ال يمكن أن يواجهه جيش قوامه سـتة عـرش ألـف أو حتـى مث

 .وهذا أمر مشاهد يف الواقع

فحالة  الضعف الديموغرايف البالغ لعـدد املـسلمني كانـت تـدفعهم 

. عهـملالستناد إىل السكان املحليني بدال مـن الـدخول يف صـدام سـافر م

                                                
  .)٢٢١(فتح العرب ملرص ص ) ١٠٩(
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هكذا هي رضورات السياسية بغض النظر عن االلتزام بأخالق الـسامحة 

وهلذا فإن سعيهم لنرش اإلسالم مع .و الرمحة والعدل التي يفرضها الدين

 .ما كان عليه حاهلم كان البد أن يكون باحلسنى

وملـا ثبـت « :وهذا ما تؤكده أقوال املؤرخني ؛ يقول يعقـوب نخلـة 

 عمرو بن العاص يف تطمـني خـواطر األهلـنيقدم العرب يف مرص رشع 

واستاملة قلوهبم إليه واكتساب ثقتهم به وتقريب رساة القـوم وعقالئهـم 

  )١(.»وإجابة طلباهتم منه

وتلك السنة هي التي استمر عليها والة املسلمني من بعد عمرو بـن 

العاص ـ ريض اهللا عنه ـ مما حـدا بالنـصارى للحـزن واألسـف عـىل وفـاة 

ألنه مل يميز يف أحكامه بني مـسلم ونـرصاين « هشام بن عبد امللك اخلليفة

يـشدد عـىل الـوالة يف مجيـع الواليـات التابعـة لـه بإنتهـاج  وكان, وهيودي 

أحكـامهم وإنـصاف املظلـوم بـرصف النظـر عـن الـدين  منهج العـدل يف

 )٢(.»واجلنسية

ولكــن مــن طمــس التعــصب عقلــه اليــدري مــا يقــول فــرتاه يــسب 

                                                
 ).٥٤( القبطية ص األمةتاريخ ) ١١٢( 1
 ).٧٤(املصدر السابق ص ) ١١٣ (2
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ً بنيـامني سـعد كثـريا بعمـرو:  (ألفـر بتلـر أنمه فقد ذكـر عشريته وقو َ ِ َ(  .

، عـىل حـد دعـوى !؟فهل كان البطرك أيضا ممـن خـانوا وطـنهم وبـاعوه

بـل إن هـذا العمـى أوقعهـم يف تكـذيب رب العـاملني ـ . املدعو أندراوس

بن املقفع أن مـالك الـرب  اعتقادهم ـ فقد ورد عند ساويرس عىل حسب

مني بــأن العــذاب الــذي هــم فيــه ســريتفع بعــد عــرش أخــرب البطــرك بنيــا

سنوات، فهل هذا ما حدث مع الفتح اإلسالمي، ووقـع األمـن واألمـان 

؟ أم يرى هؤالء أن مالك الرب كذب عـىل البطـرك،  الربوصدق مالك

 .أم أن البطرك كذب عليهم؟

ذان محـال أهـل مـرص لوهكذا فإن القول بأن اجلزية أو اإلكراه مها ال

اإلسـالم مـا هـو إال دعايـة كاذبـة كـالتي يروجوهنـا اليـوم عـن عىل قبول 

 .خطف الفتيات وإجبارهن عىل اإلسالم

وما يؤكد كذب تلك الدعاوى أن هذه املاليني التي سامهت يف فتح 

البالد وحتريرها من نري الرومان، كان هلم دور رئييس يف املحافظـة عليهـا 

: تمرار، فقد ذكر الكنـديمن األخطار اخلارجية التي كانت تتهددها باس

أن مواحيز مرص كان يعمرها أهل الـديوان وطائفـة املطوعـة، وكانـت "

أحباس السبيل التي يتوالهـا القـضاة جتمـع يف كـل سـنة فـإذا جـاء شـهر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٣٢ ١٣٢ ١٣٢ 

أحباس السبيل التي يتوالهـا القـضاة جتمـع يف كـل سـنة فـإذا جـاء شـهر 



                                                                                              ١٣٣ 

ــىل  ــاس ع ــن األحب ــت م ــي مجع ــسبيل الت ــوال ال ــايض أم ــرق الق ــب ف أبي

 .هـا١"املطوعة

 .مني وبني العدوهي األماكن التي بني املسل: املراد باملواحيز 

هم يف ؤأصل اجليش حيث كانت تكتب أسـام: واملراد بأهل الديوان

 .وكانت أعطياهتم من اخلراج واجلزية. سجالت عرفت بالديوان

ــون ــة أو املتطوع ــع : أمــا املطوع ــاتلون م ــذين يق ــد ال ــل البل فهــم أه

، وكانـــت )الــديوان(اجلــيش، وكــانوا ال يكتبــون يف هـــذه الــسجالت 

 ). األوقاف(ب ما ذكر الكندي من األحباس أعطياهتم عىل حس

فهـي مـا يوقـف مـن أرض وعقـار ونحـوه، فيجعـل : أما األحبـاس

للنفقة عىل اجلند وغريها من أمور اخلـري، وهـي مـا عرفـت ) هعائد(ريعه 

 .باألوقاف

ومن هذا النص الذي ذكره الكندي تعلم عدة أمـور، منهـا أن أهـل 

فتحها، وهذا ليس سلوك املكره، مرص قد قاموا بالدفاع عن بالدهم بعد 

 . وإنام مسلك املحب الراغب

                                                
 .للكندي) ٤١٩-٤١٨(الوالة والقضاة ص ) ١١١(
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الثانية أن الكثري من أهل األمـوال قـد دخـل يف اإلسـالم، وإال فمـن 

أيــن أتــت هــذه األحبــاس واألوقــاف؟ ثــم إن الواجــب يف اإلســالم هــو 

الزكاة، والزيادة عىل ذلك إنام هي تطوع ملن شاء، واملكره ال يتطوع وإنـام 

ــن ــى ع ــل حت ــبيتثاق ــاد .  أداء الواج ــعوا للجه ــد س ــؤالء ق ــال ه ــام ب ف

ــل كــان معهــم . بــأمواهلم؟ ــذين أســلموا وحــسب، ب ــام الفقــراء هــم ال ف

خـذ ؤاألغنياء يدل عىل هذا مـا وجـد مـن إيـصاالت كانـت تعطـى ملـن ت

مـنهم الزكــاة، وقــد وجــد أحــد هـذه اإليــصاالت ضــمن وثــائق الــربدي 

ع زكــاة تفــوق هــذا، ، فهــل هيــرب الغنــي مــن دينــارين، ليــدف١املكتــشفة

 !!.وحيبس أمواال هللا؟

ويكشف لنا املقريزي املزيد عن دور املطوعـة أو املقـاتلني املـرصيني 

 هــ أي ٣٤يف ثنايا حديثه عن معركة ذات الصواري، والتي وقعت سـنة 

 والتي  قدم فيها الرومان بأسـطول مـن ابعد متام الفتح بإحادى عرش عام

عد قد أنزل نصف جنـوده إىل البحـر ثـم ألف سفينة، وكان عبد اهللا بن س

 يف ألـف افوجئ بقدوم العدو، وعلم من بعض املـراقبني أن الـروم أقبلـو

مركب وكانت مراكب املسلمني مائتي ونيفا فقام عبـد اهللا بـن سـعد بـني 

                                                
  .)١٧٦-٣/١٧٥ (وأوراق الربدي العربية جلرومهان) ١١٢( 1
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 ألف مركب بلغني أن ابن هرقل قد أقبل عليكم يف: ظهراين الناس فقال

لمني فجلـس قلـيال لرتجـع إلـيهم  رجـل مـن املـسفام كلمه. فأشريوا عيل

أفئدهتم ثم قام ثانية فكلمهم فام كلمه أحد فجلس، ثـم قـام الثالثـة فقـال 

 .إنه مل يبق يشء فأشريوا عيل

فقام رجل من أهل املدينة كان متطوعا مـع عبـد «:  يقول املقريزي 

كم من فئة قليلة ﴿: أهيا األمري إن اهللا جل ثناؤه يقول : اهللا بن سعد فقال 

، فقـال عبــد اهللا اركبــوا ﴾لبـت فئــة كثـرية بــإذن اهللا واهللا مـع الــصابرينغ

ولعـل الـذي . وقد انتهت املعركة بنرص سـاحق للمـسلمني. )١(»فركبوا

أبطأ بعد هذا من رسعة انتشار اإلسالم يف مرص هو ما حل باملسلمني من 

ن ن من تلك الغزوة إال وكان أمر اخلوارج الذيوفتن، فام أن انتهى املسلم

برزوا عىل اخلليفة عثامن ريض اهللا عنه قد ظهر، وما استتبع ذلك من فـتن 

بدأت بقتله ريض اهللا عنه، ثم ما دار من حروب ومنازعات بعـدها؛ كـل 

 .ذلك حد من رسعة انتشار اإلسالم يف البالد بني بقية قطاعات الشعب

* * * * * 

                                                
 )٩٥ ( صسيدة إسامعيل الكاشف لفجر اإلسالم  ).١/١٩١(املواعظ واالعتبار ) ١١٣ (1

  ).١/١٦٩(، املقريزي 
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 الفصل األول

 الباحثون عن اهلوية

يف امتـزاج املـسلمون العـرب باملـرصيني بعـد ذلـك هلـو عـودة هذا و

لنقاء العنرص، واستعادة هلوية مل تنـل منهـا حمـاوالت الطمـس والتبـديل، 

جة نبـي اهللا إبـراهيم وأم فمن شعب مرص كانت هاجر ريض اهللا عنها زو

ــي ــدة نب ــامعيل وج ــي اهللا إس ــيهم  نب ــالمه عل ــلوات اهللا وس ــد ص اهللا حمم

أمجعني، ومن نسلها جاء العـرب، فمـرص هـي رحـم العـرب، أبنـاء مـاء 

ولـد مـاء الـسامء ألن : فكل مـن كـان مـن ولـد هـاجر يقـال لـه "السامء، 

 أكـرم اهللا بـه إسامعيل من هاجر وقد ريب بامء زمزم وهو ماء السامء الـذي

 وهـذا هـو ١."إسامعيل حيث ولدته أمه هاجر فأوالدها أوالد ماء السامء

وهلـذا مـع مـا . ^  النبـيما خاطب به أبو هريرة ريض اهللا عنه أصـحاب

ًسبق كان دخول العرب ملرص فتحا وليس غزوا وكان العرب أهل وأبناء  ً

يفـصل فمـن يريـد أن  .وا عـرب البحـرءأخت وليسوا بغربـاء كالـذين جـا

                                                
 ).١٣/٤٥(صحيح ابن حبان ) ١٠٩(
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 لقـد أنزلنـا ﴿مرص عـن اإلسـالم، إنـام هـو يفـصلها عـن هويتهـا وعزهـا 

 . أي رشفكم وعزتكم ملن عمل بام فيه﴾إليكم كتابا فيه ذكركم أفال تعقلون

ولذا فلو كانت العقائـد يـدان هبـا مـن أجـل القوميـات والوطنيـات 

فقـد . لكان اإلسالم هو أول األديان التـي جيـب أن يعتنقهـا شـعب مـرص

اإلسالم مرص واملرصيني يف حديثه عن هاجر، عـىل عكـس حـديث أكرم 

أهيـا اإلخـوة، لـسنا أبنـاء "): ٣١: ٤(املسيحية عنهـا إذ جـاء يف غالطيـة 

ــاحلرة  ويعنــي باجلاريــة هــاجر املــرصية. "اجلاريــة نحــن أبنــاء احلــرة وب

 .ًريض اهللا عنهام مجيعا سارة

ً مثال حيتذى به فهذه اجلارية املرصية رفعها اإلسالم وأعزها وجعلها

وأعزها ثانية حني . مجيع املسلمني، مرصيني وغري مرصيني، يف قوة إيامهنا

ًجعل أفعاهلا من سعي بني الـصفا واملـروة، ووقوفـا عـىل الـصفا، ودعـاء 

ًالرب جل وعال، ورمي للجمرة منسكا من مناسك احلج خامس أركـان 

 . اإلسالم

 ـ بالرمحـة، ^حممـد ـ وأعزها ثالثة بـدعاء حفيـدها هلـا نبـي الرمحـة 

ًوالذكر بالكنيـة فيـه تـرشيف أيـضا كـام . "يرحم اهللا أم إسامعيل": ًقائال ِ

ًفلـو كـان األمـر اعتـزازا بقوميـة أو انتـصارا هلويـة كـام .هي عادة العـرب

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٣٨ ١٣٨ ١٣٨ 

فلـو كـان األمـر اعتـزازا بقوميـة أو انتـصارا هلويـة كـام 
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ًاألنبيـاء مجيعـا، الـذي  دين إبراهيم وديـن: زعموا، فأهيام أوىل للمرصيني

 .رضيه اهللا هلم وأعزهم به؛ أم غريه؟

ومل ال وهللا واحلمد واملنة إذ كان الرسول األكرم صىل اهللا عليه وسلم 

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مـا عنـتم ﴿:كام قال عز وجل 

ــيم ــاملؤمنني رؤوف رح ــيكم ب ــريص عل ــزة .  ﴾ح ــن الع ــث ع ــن يبح فم

 . والرشف، فهذا هو موئلها

 كلهـا، ماألعاج أكرم  وأهلها أهنممرص عن عمر بن اهللاّ عبد يقول 

 ًعامـة، بـالعرب ًرمحـا وأقـرهبم ًعنـرصا، أفـضلهمو ًيـدا، وأسـمحهم

 .خاصة وبقريش

*  *  *  *  * 
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 الفصل الثاين

  لرشكاء الوطنخاصةوهذه 

ــوين ــفر التك ــدفقــد ورد يف س ــن وع ــبحانه إل م ــه  اهللا س ــراهيم علي ب

وابــن " :ه ففيــ،الــسالم أن جيعــل مــن نــسل هــاجر املــرصية أمــة عظيمــة

 ونـادى مـالك اهللا ":، وفيه أيضا "أيضا سأجعله أمة ألنه نسلكاجلارية 

 ال ختـايف ألن اهللا قـد سـمع ؟ مـا لـك يـا هـاجر:هاجر من السامء وقال هلا

لــصوت الغــالم حيــث هــو، قــومي امحــيل الغــالم و شــدي يــدك بــه ألين 

ملك األرض التي يسكن  أن ي أيضاوعده اهللاو  .١"سأجعله أمة عظيمة 

) ١٢: ١٦( سـفر التكـوين فـيف،  إسحاق عليه الـسالم من بنيإخوتههبا 

 حـق إسـامعيل عليـه جـاء يف١٨١١ العربية املطبوعـة سـنة وطبقا للرتمجة

واملراد بـاألخوة ههنـا بنـو عيـسو ). خوته يسكنإبحرضة مجيع : (السالم

 . وإسحاق وغريهم من أبناء إبراهيم عليه السالم

ومـسلم بـه لـدى وألن هذا الوعد كان معروفـا لـدى أهـل الكتـاب 

                                                
  ).١٨، ١٧: ٢١(تكوين ) ١١٠(
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، فقد كانت إجابة هرقـل حـني أتتـه رسـاله النبـي صـىل اهللا  منهمئلااألو

إنه سيملك ": عليه وسلم تدعوه لإلسالم، وبعد ما سمع من شأنه، قال

وهــذا هــو حقيقــة الوعــد بأنــه يــسكن بحــرضة مجيــع . "مــا حتــت قدميــه

  .إخوته

نــه إ : منامــا وقيـل لــه رأىهرقـل" :يـذكر ســاويرس بـن املقفــع أن 

ســتأيت عليــك أمــة خمتونــة وتغلبــك ومتلــك األرض، فظــن هرقــل أهنــم 

تـاه كتـاب النبـي صـىل اهللا عليـه أفإذ هـو عـىل هـذه احلـال  هـ ا١ ".اليهود

وقـصة . وسلم يدعوه لإلسالم، فسأل عـن العـرب، فعلـم أهنـم خمتتنـون

ن إسامعيل وأبيه إبراهيم عليهام الـصالة والـسالم مـذكورة يف سـفر ااختت

 جيـوش املـسلمني قتـال اليـائس مـن قاتـلذا كـان هرقـل ي وهلـ.التكـوين

 إجابــة املقــوقس  إجابــة هرقــل جــاءت وبمثــل.النــرص، املــوقن باهلزيمــة

صـحابه أسيظهر عـىل الـبالد وينـزل " :بطرك مرص وواليها أنه) قريس(

، فلـذلك كـان ال ٢"من بعده بساحتنا هذه حتى يظهروا عـىل مـا هـا هنـا

ــال املــسلمني، فقــد حيــب  ــىل قت ــالظفر ع ــم أهنــم موعــودون مــن اهللا ب عل

                                                
  ).١/٥٧٥(سري البطاركة ) ١١٦(
 ).١/٥٣(فتوح مرص وأخبارها ) ١١٧( 2
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ولكـن هـذا األمـر مل يكـن . ُأعدائهم، ولـذا تـراه يـتهم باخليانـة يف كتـبهم

مقصورا عىل هذين وحسب، بل إن البطـرك بنيـامني نفـسه قـد تنبـأ هبـذا 

قبل الفـتح اإلسـالمي بعـرش سـنوات فيقـول سـاويرس أن مـالك الـرب 

اهـرب أنـت ومـن ":قـائال خاطبه حني أتى قـريس واليـا وبطركـا ملـرص 

َّمعك، هاهنا ألن شدائد عظيمة تنزل علـيكم، ولكـن تعـز فـام يقـيم هـذا 

 .١"اجلهد إال عرش سنني

مىض إىل الصعيد وأقام " أن البطرك بنيامني كان موقنا هبذا فـ ويبدو

فيا هناك يف دير صغري يف الربية إىل كامل العرش سنني كام قال له مـالك تخم

 التي كان فيها هرقـل واملقـوقس مـسلطني عـىل ديـار الرب، وهي السنني

 وهكذا تنبأ أيضا الراهب صـموئيل القلمـوين بقـرب اخلـالص ٢".مرص

  .عىل أيدي العرب

 مل يعد إبراهيم بأن يملك ابنه إسـامعيل أرض فضال عىل هذا فإن اهللا

مجيع إخوتـه وحـسب، بـل وعـده أيـضا بـأن يباركـه ففـي سـفر التكـوين 

إسامعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه و أثمره و و أما ): (٢٠: ١٧(

                                                
 ).٥٧٠-٥٦٩(تاريخ البطاركة ص ) ١١٨( 1
  ).٥٧١( تاريخ البطاركة ص )١١٩( 2
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وهـذا الوعـد ). أكثره كثريا جدا اثني عرش رئيسا يلد و أجعله أمة كبـرية

مل يتحقـق يف إســامعيل أو أحــد مــن ذريتـه ســوى بمحمــد صــىل اهللا عليــه 

وسلم، فام كان العرب ذو علم أو حضارة أو هلم شأن يـذكر حتـى بعـث 

ت تلـك الربكـة بـأن جعـل خـاتم الرسـل مـن ، فكانـ^فيهم رسول اهللا 

 الذي تألألت رسـالته مـن جبـال فـاران التـي هـي ^ذريته، فكان حممد 

 جاء الرب من سيناء وأرشق هلم مـن ) :(٢: ٣٣(مكة ، ففي سفر التثنية 

واملراد رسـالة موسـى عليـه الـسالم التـي ) ساعري و تألأل من جبل فاران

 املــسيح عيـسى ابــن مـريم عليــه أوحـى لـه الــرب هبـا يف ســيناء، ورسـالة

 . التي كانت بفاران التي هي مكة^السالم، ثم رسالة حممد 

سـكان : ( أنـهالتـي جـاء فيهـافإن أرادوا نفي ذلك متسكا بالرتمجات 

 وا سـكن إسامعيل عليه السالم وأبنائـه بالفعـلأنو ،)بحرضة مجيع إخوته

يناء، وأن  وأن بريـة فـاران هـي بـأرض سـ، يف سيناء بأرض مرصواوأقام

البئر التي رشب منهـا إسـامعيل عليـه الـسالم هـي بئـر سـبع، وهبـذا فـإن 

ترمجـات خاطئـة يـشهد عـىل ذلـك أن فـالربغم مـن أهنـا  .الوعد قد حتقق

املؤرخني حني ذكروا قدوم العرب، أو تكلموا عـن ظهـور نبـي اإلسـالم 

ن يـصفوهنم باإلسـامعيليني، وأهنـم أتـوا مـن اجلزيـرة العربيـة أو مـكانوا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ١٤٣ ١٤٣ ١٤٣ 

يـصفوهنم باإلسـامعيليني، وأهنـم أتـوا مـن اجلزيـرة العربيـة أو مـن يـصفوهنم باإلسـامعيليني، وأهنـم أتـوا مـن اجلزيـرة العربيـة أو مـن يـصفوهنم باإلسـامعيليني، وأهنـم أتـوا مـن اجلزيـرة العربيـة أو مـ



                                                                                              ١٤٤ 

 .اجلنوب، ومل يقولوا أهنم أتوا من الغرب مثال، أو من شبه جزيرة سـيناء

قد أتى مـن منـاطق ...........  إن إله االنتقام ":فيقول خمائيل الرسياين 

 وخمائيـل هـذا راهـب  ١"اجلنوب ببني إسامعيل، لتحريرنا من نري الـروم

ــامي ــا. ش ــامعيل وأبن ــان إس ــو ك ــك ؤول ــسب تل ــىل ح ــرص ع ــكنوا م ه س

وهكـذا وصـفهم يوحنـا . أتـوا مـن الغـرب ال اجلنـوب: مجات، لقـالالرت

 إن اهللا الذي يصون احلق مل هيمل العـامل، وحكـم عـىل " :هالنيقويس بقول

ــامعيليني ــد اإلس ــه، وردهــم إىل ي ــرمحهم لتجــرئهم علي . "ّالظــاملني، ومل ي

 .وكذلك كان يصفهم سعيد بن البطريق باإلسامعيليني

جام هذا مع بقيـة مـا جـاء يف الوعـد مـن وبالرغم أيضا من عدم انس

تكثري النسل، وجعله أمة عظيمة، والتسليم بأنه لـيس املـراد بالربكـة هـو 

النبوة والرسالة، والتغايض عام جاء يف سفر التثنية، بالرغم مـن كـل هـذا 

وتسليام لتلك الرتمجات وليس تصديقا بـه ألننـا ال ننـاقش ههنـا العقائـد 

فتـسليام هلـوى تلـك الرتمجـات وعـىل . خلطـأوال نبحث يف الصواب مـن ا

بريـة فـاران التـي (فـإن إسـامعيل قـد سـكن مـرص : حسب ما جـاء فيهـا 

                                                
  ).٣/٤١٧(تاريخ ميخائيل السوري ) ١٢٢(
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                                                                                              ١٤٥ 

  ١بل وإن أمه املرصية قد اختذت له زوجة مرصية) ناء، وليست مكةبسي

فعىل هذا فـإن العـرب املـسلمني اإلسـامعيليني هـم مـرصيون وأهـل 

، والقـول بـأن العـرب ؟وطن بال شك فلم تلك الضجة التي ال معنى هلـا

 . غزاة، فإما أن قوهلم هذا كاذب، وإما أن ترمجاهتم كاذبة

أن يقولوا بأن العرب اإلسامعيليني املسلمني مرصيون خلـص؛ وإما 

بأن الرب تألأل من فاران التي هي مكة، وهـذا ال معنـى : وإما أن يقولوا 

 .^له سوى االعرتاف برسالة حممد 

 

                                                
 .)٢١:٢١(تكوين ) رض مرصأمه زوجة من أخذت له أو سكن يف برية فاران و ) (١٢٣(
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 .)٢١:٢١(تكوين ) رض مرصأمه زوجة من أخذت له أ




