
 جمعةال خطبة

 اليت ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزا مسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز
 م٠١/١٠/٢٠٢١ بتاريخ �اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي 

  بإسالم آباد، بريطانيااملبارك يف املسجد 
******  

أما بعد فأعوذ باهللا من . أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حمّمًدا عبده ورسوله
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خطابا حتدث فيه عن ضرورة التبليغ والدعوة، وقال مشريا يوم ذات  �ألقى حضرة املصلح املوعود لقد 
  : �إىل األحداث اليت وقعت يف عهد سيدنا عمر 

املعركة اليت حصلت في ، ف، كان عدد املسلمني قليال�يف معظم احلروب اليت وقعت بعد وفاة رسول اهللا  
ا عمر رضي اهللا عنهما أن جدا، فكتب أبو عبيدة إىل سيدنقليلة جنود املسلمني أعداد كانت   ،بالشام

  .جدا فأرجو إمدادي مبزيد من اجلنودكبري العدو  عدد جنود 
فنظر سيدنا عمر يف األمر فوجد أن تعبئة مزيد من اجلنود حمال، ألن شباب القبائل ااورة إما قد  

ليهم دعا فيه زعماء القبائل وعرض عللتشاور فعقد اجتماعا . يقاتلون يف اجليش سلفا أم اسُتشهدوا أو
فأمر سيدنا عمر أحد القادة أن يذهب هلذه . فقالوا هناك قبيلة ميكن أن جند فيها بعض الشباب. األمر

مرسل إليك إين : "يقول �وكتب سيدنا عمر أليب عبيدة . للحرب الشبابويقوم بتعبئة القبيلة فورا 
آالف منهم سيصلون إليك من قبيلة كذا وكذا، أما الثالثة ، ثالثة جندي سيصلون خالل أيام ٦٠٠٠

  . جندي ٣٠٠٠آالف األخرى فإين أرسل لك عمرو من معديكرب الذي يعادل 
لو أرسلنا اليوم أحد شبابنا ملواجهة ثالثة آالف من الناس لقال إنه ألمٌر : مث قال حضرة املصلح املوعود

مواجهة ثالثة آالف؟  علىر بذلك، مىت يقدر شخص واحد خمالف للعقل، هل اخلليفة فَقد العقل حىت أم
فلما تلقى أبو عبيدة رسالة سيدنا عمر رضي اهللا عنهما . ولكن أولئك املسلمني كانوا أقوياء اإلميان جًدا

ويف اليوم التايل استقبل جنوُد . أَبِشروا فإن عمرو بن معديكرب الحق بكم غدا: وقرأها قال جلنوده
دد من مبمعديكرب حبماس كبري رافعني اهلتافات، فظن العدو أنه رمبا جاء املسلمني املسلمني عمرو بن 

واحلق أم استقبلوا شخصا واحدا فقط . لف أو مئيت ألف جندي، ولذلك هم فرحون هلذه الدرجةمئة أ
. مث بعد ذلك وصل إىل املسلمني مدد الثالثة آالف جندي أيضا، فهزموا العدو. عمرو بن معديكربوهو 
من احملال يف القتال بالسيف أن يواجه شخص واحد ثالثة : ويقول �بع حضرة املصلح املوعود ويتا



 ولكنْ . آالف من اجلنود، أما يف القتال باللسان فيمكن لشخص واحد أن يبلغ صوته آلالف من الناس
مرو بن إليهم ع �أولئك املسلمون كانوا يولون قول اخلليفة أمهية قصوى، ولذلك ملا بعث سيدنا عمر 

كيف ميكن لشخص واحد أن يقاتل ثالثة : آالف مقاتل، مل يعرتضوا قائلني ةمعديكرب مكان ثالث
آالف مقاتل، بل عّدوا هذا الشخص الواحد معادال لثالثة آالف، واستقبلوه حبفاوة كبرية، وبسبب 

مكونا من مئة ألف أو  استقباهلم احلار هذا اخنلعت قلوب األعداء، فظنوا أنه رمبا قد تلقى املسلمون مددا
  . مئيت ألف حمارب، فلم تثبت أقدامهم يف ساحة القتال وفّروا منهزمني

  . فحاليا علينا أيضا أن نَُطْمِئَن نفوسنا على هذا النحو نفسه: مث قال حضرة املصلح املوعود
وصقلية  علًما أن حضرته كان قد ذكر هذه الواقعة وهو يبني كيف جيب علينا نشر الدعوة يف إسبانيا

  . وغريمها من بالد أوروبا يف الوضع الراهن
والفرما كانت . كانت من تلك احلروب حرب الفرما. أتناول اآلن ذكر الفتوحات اإلسالمية يف مصر

وكان  ،مدينة مصرية شهرية واقعة على هضبة قرب البحر املتوسط عند مصب الفرع األمين لنهر النيل
بعد فتح بيت املقدس أصّر عمرو بن العاص على فتح مصر، : شبلي نعماينوكتب العالمة . يدعى بلوزي

إن وصلك خطايب هذا قبل أن تصل إىل "جندي وقال  ٤٠٠٠فأرسل له سيدنا عمر رضي اهللا عنهما 
  ".مصر فارجعْ 

ووصل إىل عمرو كتاب عمر هذا الذي مينعه فيه من التقدم حني وصل إىل العريش، وحيث إن أوامر  
  . لقد دخلنا مصر اآلن، فعلينا املضي قدما: انت مشروطة فقال عمرو ألصحابهعمر هذه ك

ملا وصل عمرو بن العاص إىل : وقد ورد فيه" االكتفاء"وهناك كتاب عن أحوال احلروب اإلسالمية امسه   
رفح وصله كتاب سيدنا عمر رضي اهللا عنهما، ولكنه مل يستلمه من الرسول خمافة أن يكون سيدنا عمر 

قرية صغرية ما بني رفح والعريش، وسأل عنها؟ إىل د منعه فيه من التقدم، فاستمر يف التقدم، حىت وصل ق
. املسلمنيارجْع مبن معك من : وقرأها وكان فيها �فطلب رسالة عمر . فقيل له إا قرية يف أرض مصر

قال فإن أمري املؤمنني قد ألستم تعلمون أن هذه القرية يف حدود مصر؟ قالوا بلى، : فقال عمرو ألصحابه
دخلنا أرض مصر،  إال بعد أنه ين كتابُ ، ومل يلحقْ رجعْ فاأرض مصر  هذا ومل تدخل كتايب  كحلقَ  إنْ  :أمرين

  . فسريوا على بركة اهللا
كان عمرو بن العاص بفلسطني فتقدم يف أصحابه إىل مصر بغري : يقال أيضا أنه ورد يف رواية أخرىو 

حىت بلغ  فلم يقرأ الكتاب ،فجاءه كتابه وهو دون العريش ،ر ذلك عليهكِ نْ فكتب إليه عمر يُـ  ،إذن
إىل مصر مبن معك  أما بعد فإنك سرتَ  ،بن العاص ون عمر بن اخلطاب إىل عمر مِ : فإذا فيه ،العريش

فإن مل  ،م ما سرتَ  كان األفضل لو أنكلعمري  ، أمك تكثكل ،يسري وإمنا معك نفرٌ  ،وا مجوع الروم
 .مصر فارجعْ  تَ تكن بلغ



 .يف كل مكان املصريون بالرتحاب والتهليل مقابلهبل  ،جيش روماين املسلمون أي مل يالقيف هذا املسري  
  .)الفرما(التقت فيه الفئتان هو كان أول موضع و 

وأقول فيما يتعلق بالروايات املختلفة الواردة أعاله إن الرواية الصحيحة منها هي تلك اليت تقول إن كتاب 
مل يصل عمرو بن العاص إال بعد أن دخل حدود مصر، إذ من احملال أن يتحايل عمرو  �سيدنا عمر 

مصر، فما كان كان عمرو عندها قد دخل حدود . هكذا لكيال يفتح اخلطاب إال بعد أن يدخل مصر
  . بل ميضي قدما ،عليه بعده إال املضي قدما، ألن املؤمن إذا أقدم ال حيجم

املسلمني بعد أن  قد حتصن الروم يف املدينة ملواجهة املسلمني، واثقني من قدرام على الذود عنها ورد و 
عرف و  .طويال حلصارى ا، وغري قادرين علةدّ دد والعُ العَ  يلوعلموا أن املسلمني الذين جاءوا مع عمرو قل

الستيالء لخطته فوضع . كثرية  أضعافا يف العدد والعتادالروم وأم يزيدون على جنده  بن العاص قوة عمرو
إىل أن يضطر  ى حصارهاصرب علاملدينة لفتحها، أو ي أبوابعلى هجوم مباغت  وذلك بشنّ  على الفرما
، اشهورً دام احلصار و  عنادا، واشتد الروم املسلمون حصارا واشتد فحاصرها،. فينزلوا إليه اأهلها جوعً 
وترجع بعد اشتباكات قليلة، بعض القوات الرومانية إىل املسلمني بني احلني واآلخر خالهلا  وكانت تنزل

   .هم الغالبني فيها ملسلمونوكان ا
فتتبَعهم . املدينة منهزمني ذات يوم خرج الروم من املدينة للقتال، فغلبهم املسلمون، فالذوا بالفرار إىلو 

  .املسلمون بسرعة ووصلوا إىل باب احلصن وفتحوه قبل وصول الروم إليه، فمهد ذلك للفتح املبني
توجه بعد فتح الفرما إىل بلبيس، وهي مدينة  �أما وكيف كان فتح بلبيس، فقد ورد أن عمرو بن العاص 
وه عن صدّ ليالروم يف قوة كبرية له  ربزف. الشام تقع من الفسطاط على مسافة قرابة ثالثني ميال يف طريق

وبابليون تسمى يف اللغات القدمية ديار مصر، وكانت املنطقة اليت عمرت فيها ( حصن بابليون الوصول إىل
ال  :�، فقال هلم عمرو يف ذلك املكان منازلة املسلمني الروم وأراد ).الفسطاط تسمى بابليون يف القدمي

أرسلوا عن القتال، و  الروم كف ف. سفرييِن منكم مريام امرمي وأب اإّيل أب فأرِسلوا ،تعجلونا حىت نعذر إليكم
إىل اإلسالم أو اجلزية، وأخربمها بوصية  عمرو بن العاص فدعامها .، وكانا راهبِني يف بلبيسنِ سفرييإليه ال
ون مصر، وهي أرض يسمى فيها القرياط، إّنكم ستفتح: للمسلمني � قالحيث  بأهل مصر، �النيب 

بعيدة  قرابةٌ : السفريان فقال. اوصهرً  ذمةً : ؛ أو قالاورمحً  نوا إىل أهلها، فإن هلم ذّمةً فإذا فتحتموها فأحسِ 
ولكين  ،عمثلي ال ُخيدَ : عمرو هلما فقال. مبا عندنا آِمّنا حىت نرجع إليك ،ها إال األنبياءمثلَ  لُ صِ ال يَ 

 أرطبون وايلوإىل  القبط فرجعا إىل املقوقس عظيمِ  .، فزادمها يومايوما نازدْ : فقاال .لتنظرا اثالثً لكما جّ ؤ أ
 املسلمني أغار علىفأما أرطبون فأىب وعزم على احلرب، و  ،املسلمني من ِقَبل الروم، فأخربامها خربَ  مصر
ال بأس به من املسلمني، فاسُتشهد يف هذه املعركة عدد . وكان عدد جنود أرطبون اثين عشر ألفا. ليال



 هزمهوهرب أرطبون من ساحة القتال، وقيل أنه قُتل، و . وقُتل من جنود الروم ألٌف وُأِسر ثالثة آالف
  . ةاإلسكندري حىتهو وجنده  املسلمون

ويتفق املؤرخون على أن املسلمني مكثوا يف بلبيس شهرا نشب خالله القتال بني الطرفني، وانتصر 
  . ية، ولكن هناك اختالف فيما إذا كان القتال شديدا أم خفيفااملسلمون يف النها

أنه ملا فتح اهللا على  ، ذلكدل على شهامة املسلمني ومروءموهناك واقعة حصلت يف هذه املعركة، وهي ت
، وكان يريد وكانت مقربة من أبيها ،)أرمانوسة(وامسها  ،ابنة املقوقس املعركة يف ُأسرت) بلبيس(املسلمني 
من  اهربً يف زيارة ملدينة بلبيس مع خادمتها بغري رضاها، فخرجت  من قسطنطني ابن هرقلتزوجيها 
  .زواجها
َهْل َجَزاءُ �: تعاىل اهللا رهم بقولوذكّ  يف جملس مجع عمرو بن العاص الصحابةها املسلمون، أسر فلما 

وأرى أن نبعث إىل مقوقس  .� هدية إىل نبينا أرسلقد  املقوقس كان: مث قال، �اإلْحَساِن ِإال اإلْحَسانُ 
فأرسلها عمرو إىل   أخذنا من أمواهلم، فاستصوبوا رأيه، بابنته ومجيع من أسرناهم من جواريها وأتباعها، وما

يا مواليت إن : وقالت هلا خادمتها أثناء سفرمها ،أبيها معززة مكرمة ومعها كل جموهراا وجواريها ومماليكها
إين آمن على نفسي وعرضي يف خيمة العريب، وال : العرب حييطون بنا من كل جانب، فقالت أرمانوسة

  .آمن على نفسي يف قصر أيب، وملا وصلت إىل أبيها ُسر ا وبتصرف املسلمني معها
  .ه، وإليكم ذكر فتح"أم ُدنني"مث هناك مكان يسّمى 

على النيل عند " أم دنني"سار عمرو بن العاص بعد فتح بلبيس متاًمخا الصحراء حىت نزل قريبا من قرية 
وكانت أم دنني تقع يف موضع . مأخذ خليج تراجان الذي يصل مدينة مصر بالبحر األمحر عند السويس

فيه السفن كثرية، وكانت تقع ها مرفأ على النيل ور وكانت حصينة جيا. القاهرة اليومحي األزبكية من أحياء 
فكانت مسلحتها لذلك طليعة الدفاع عن هذه . إىل الشمال من بابليون، حصن مدينة مصر األعظم

  .املنطقة العزيزة على املصريني ومقر ملكهم يف عهد الفراعنة األقدمني
حصن أم دنني  َمدواوأقوم،  لقد نزل املسلمون قريًبا من أم دنني، وجاء الروم إىل حصن بابليون جبلّ 

أدرك عمرو بن العاص مما جاءته عيونه بأنباء عرف منها أنه لن يستطيع . للقتال ويأوا، أقوياء مبسلحني
ن اجلند، فبعث رسوال إىل املدينة بكتاب يصف فيه مسريه أن يفتح حصن بابليون أو حياصره مبن معه م

إىل مصر وموقفه من حصوا وحاجته إىل املدد القتحامها، وأذاع يف اجلند أن املدد موشك أن جييء، مث 
إنه تقّدم إىل أم دنني فحاصرها ووقف قبالتها مينع عنها العتاد واملرية، ومل يفكر الروم املقيمون يف حصن 

علمهم مصري األطربون أنه ال طاقة هلم بالقتال املكشوف، أما مسلحة أم أخيرجوا إليه وقد  بابليون أن
ومضت أسابيع مل يتغري . خترج إىل القتال أحيانًا مث ترتّد إىل احلصن إن مل تظفر باملسلمني تدنني فكان



موشك أن يبلغهم فقوى  املوقف فيها، وإم كذلك إذ جاءم األنباء مبقدم أول مدد هلم، وبأن هذا املدد
  .بأسهم، واشتدت سطوم

وهم الزبري بن العوام،  ،رجل على كل ألف منهم ،بأربعة آالف عمر بن اخلطاب اجليش اإلسالمي َمد أ
ة بن حذافة، وقال عمر يف  واملقداد بن األسود، وعبادة بن الصامت، ومسلمة بن ُخملد، وقيل الرابع خارج

من قلة، وقد خرج الروم  األفً غلب اثنا عشر ، ولن تُ األفً اعلم أن معك اثين عشر : كتابه لعمرو بن العاص
، ريبمع األقباط ملواجهة املسلمني، وجرت بينهم معركة حامية استعمل فيها عمرو بن العاص دهاءه احل

آخر على  اكمينً لألعداء يف اجلبل األمحر، وأقام   اكمينً وذلك أنه جعل جيشه ثالثة أقسام، حيث أقام  
من أم دنني، وقابل أعداءه ببقية اجليش، وملا نشب القتال بني الفريقني خرج الكمني الذي يف  اقريبً النيل 

اجلبل األمحر وانقض على الروم فاختل نظامهم وازموا إىل أم دنني فقابلهم الكمني الذي بقرا فأصبحوا 
   .ازموافبني جيوش املسلمني الثالثة 

فبعد فتح أم دنني حقق عمرو بن العاص الفتح على منطقة الفيوم ... إىل الفتوحات املتفرقة أما بالنسبة 
ذلك انضم إىل عمرو مث واجه املسلمون الروَم يف عني الشمس، وقبل . وقتل رئيس هذه املنطقة يف القتال

زبري بن العوام، وكان فيه كل من البن العاص إمداد جيش ااهدين املكّون من مثانية آالف حتت قيادة 
ولقد انتصر املسلمون يف هذه املعركة . عبادة بن الصامت واملقداد بن األسود ومسلمة بن خملد وغريهم

أيضا وبعد ذلك حتقق للمسلمني الفتح على إقليم الفيوم كله، كما انتصر جزء من جيش املسلمني على 
  .مدينيت إثريب واملنوف من إقليم املنوفية

تقدم عمرو وجيشه إىل حصن بابليون وحاصروه  قد ورد عن معركة حصن بابليون أو فتح الفسطاط أنهول
بعد فتح احلصن ملا  .اخليمة تطلق علىوالفسطاط . هذه املنطقة اآلن بالفسطاطى م وتس احمكمً حصارًا 

. هنا ها الفسطاطأقّرو : فلما رأى ذلك قاليف أعاله  عشعشتالرحيل فإذا حبمامة بأمر عمرو بن العاص 
أسس مدينة بالقرب من هذه اخليمة واشتهرت املدينة ذاا باسم من اإلسكندرية  وعمر  وبعد أن عاد

  . الفسطاط
لقد . شكل كاملداخل احلصن يقدر خبمسة أو ستة آالف جندي كانوا مسّلحني ب احلاميةكان عدد 

 احلجربواسطة  حصن اإلسكندرية وّمت بناؤهحاصر عمرو حصن بابليون الذي كان أقوى احلصون بعد 
السفن القوارب و وملوقعه على النيل كانت  ،، وكان حماطًا مبياه النيل من مجيع األطرافالطوب األمحرو 

. ية حاجات حكوميةبلاختياًرا مناسًبا من أجل ت لذلك كان هذا احلصن ،عند باب احلصن ترسوميكن أن 
لقد . لذلك مل يكونوا جاهزين له على هذا احلصن املتني للهجوم بسالح ضروريمل يكن العرب مسلحني 

وكان املقوقس حاكم مصر قد وصل إىل هذا احلصن قبل عمرو بن العاص . استعد عمرو حملاصرته أوال
ف حول اخلندق وعّني يف كل مكان حيتاج إليه ركب الزبري بن العوام الفرس وطا. وأخذ يعد العدة للمعركة



االنتصار أو اهلزمية، وخالل ذلك  حتقيق ودام احلصار سبعة أشهر دون . والراجلةعدًدا مناسًبا من الفرسان 
أرسل املقوقس خالل ذلك رسله إىل عمرو . تّد إىل احلصنإىل القتال أحيانًا مث ير  كان اجليش الرومي خيرج
صاحلة فاستجاب عمرو بن العاص وأرسل عبادة بن الصامت وذكر ثالثة شروط بن العاص للتهديد وامل

اإلسالم أو اجلزية أو احلرب، وقال لعبادة أال يعقد املصاحلة بدون هذه الشروط، فاختار : للمصاحلة
 اشديدً  الومً املقوقس اجلزية، وسافر املقوقس إىل هرقل يستأذنه يف ذلك، فلم يقبل منه بل حنق عليه والمه 

إين أهب نفسي هللا وأرجو أن يفتح اهللا : مث نفاه عقابا له، وملا أبطأ فتح حصن بابليون قال الزبري بن العوام
بذلك على املسلمني، مث أمسك بالسيف املسلول ووضع سلًما وصعد سور القلعة وعاونه نفر من 

يش فتزلزلت أرض القلعة، علم الصحابة، وعندما صعدوا السور كربوا مًعا تكبرية عظيمة وكّرب معهم كل اجل
ويف هذه األثناء نزل الزبري من على السور  ،نصارى أن املسلمني اقتحموا احلصن فهربوا على غري هدىال

لقد أعطاهم عمرو بن العاص األمان على . وفتح باب القلعة فاقتحمها سائر اجليش وقاتل وفتح احلصن
يام، أما حصن بابليون وما فيه من الذخائر وآالت أن خيرج جند الروم ما يلزمهم من القوت لبضعة أ

  .مث خّرب عمر بن العاص أبراج احلصن وأسواره. احلرب فتبقى غنيمة للمسلمني
بعد فتح حصن بابليون حقق اجليش اإلسالمي فتوحات كثرية يف خمتلف مناطق مصر وحصوا ومن 

  .أشهرها طرنوط ونقيوس وُسلطيس وكريون وغريها
لقد . عمر أذن لفتح اإلسكندرية بعد فتح الفسطاط سكندرية؟ لقد ورد عن ذلك أنكيف مت فتح اإل

جرت معارك حامية مع الروم يف كريون اليت تقع بني اإلسكندرية والفسطاط، وأحرز املسلمون الفتح فيها، 
يه ولكن ضغط عل ،كان املقوقس يريد املصاحلة على اجلزية. مث مل يعرتض الروم سبيلهم حىت اإلسكندرية

 يناهلمإىل عمرو بن العاص بأنه واألقباط ليسوا مشرتكني يف هذه احلرب لذلك جيب أال  الروم فكتب
فقد خرجوا ميهدون الطرق ويصلحون  ،فقد ابتعد األقباط عن هذه املعركة بل ساعدوا املسلمني. األذى

  .اجلسور أمام اجليش بل ويف حصار اإلسكندرية أيضا أمد األقباط املسلمني باملؤن وغريها
عاصمة البالد وثانية حواضر  -عند فتح املسلمني هلا-ميكن تقدير أمهية اإلسكندرية من أا كانت 

رية يف العامل، وكان البيزنطيون يدركون خطورة اإلمرباطورية البيزنطية بعد القسطنطينية، وأول مدينة جتا
إن ذلك فلئن ظهر العرب على اإلسكندرية : استيالء املسلمني عليها وحيملون هّم ذلك، حىت قال هرقل

لقد جتهز هرقل ليخرج إىل اإلسكندرية بنفسه ليباشر قتال املسلمني ا، . الروم وهالكهملك مُ انقطاع 
  .فأماته، وتوىل احلكم ابنه فلما فرغ من جهازه صرعه اهللا

لقد . متتاز مبوقعها الدفاعي املميز حاميتهاوكانت اإلسكندرية فضًال عن متانة أسوارها وضخامة ووفرة 
رمبا أصبحتم من حميب : طال حصار اإلسكندرية تسعة أشهر مما أثار قلق عمر فكتب إىل عمرو بن العاص



ففي اليوم الذي يصل فيه خطايب امجع اجليش . ر الفتح هذا التأخريالدنيا بعد أن أقمتم هناك وإال ما تأخ
  .واخطب فيهم وحّرضهم على اجلهاد مث اهجم عليهم

فشن فبعد أن ألقى عمرو بن العاص كتاب عمر على اجلنود استدعى عبادة بن الصامت وسلم إليه الراية، 
  .املسلمون هجمة شديدة وفتحوا املدينة

سر إىل أمري املؤمنني بأقصى ما تستطيع من : عمرو بن العاص قاصًدا وقال لهويف الوقت نفسه أرسل 
وصل الرسول على الناقة بسرعة إىل املدينة، فلما كان الوقت ظهرا توجه إىل املسجد  .سرعة وبشره بالفتح

 يطرق باب اخلليفة ظنا منه بأنه وقت الراحة، مث صادف أن جاءت إىل هناك جاريةأن مباشرة بدال من 
عنه وأخربْت  فانصرفتوقالت له َمن أنت وِمن أين أتيت؟ فقال هلا أتيت من االسكندرية،  �لعمر 

وكان سيدنا عمر يتناول رداءه ليخرج . أمري املؤمنني يدعوك: بذلك فورا سيَدنا عمر، مث عادت وقالت له
اجدا، وشكر اهللا مث جاء معه إليه فورا دون انتظار حىت وصل إليه الرسوُل، وملا مسع منه خرب الفتح خر س

مث أخرب الرسوُل . تدفقْت إليه املدينُة كلها، ف)الصالة جامعة(ن يف الناس أذ : فقال للمؤذنإىل املسجد 
اجلميَع أخبار الفتح، مث أخذ سيُدنا عمر الرسوَل إىل بيته وقدم له الطعام، مث سأله ملاذا مل تأتين مباشرة؟ 

فقال له ملاذا ظننت يب ذلك، لئن منت ارا فمن سوف يتحمل أعباء . فقال لعل أمري املؤمنني يقيل
  اخلالفة؟

عن األسرى   �فكتب سيدنا عمر ، بفتح اإلسكندرية فتحت مصر كلها، وأُسر يف هذه املعارك كثريون
ون يف اإلسالم أو البقاء على دينهم، وإذا  همكلهم إىل حضرة عمرو أن جيمع م خمريهم ويعلن فيهم أكل 

أسلموا فسوف ينالون مجيع احلقوق اليت يتمتع ا املسلمون، وإال سيدفعون اجلزية اليت تؤخذ من أهل 
وكلما أسلم . فلما قرئت هذه الرسالة على األسرى أسلم كثري منهم، وبقي الكثريون على دينهم. الذمة

 املسلمون، وإذا أعلن أحدهم متسكه باملسيحية هنأه النصارى كل هم وحزن املسلمونأحدهم كرب .  
  يثري املستشرقون ضجة كبرية على حادثة حرق مكتبة اإلسكندرية، فما حقيقتها؟ 

من االعرتاضات اليت يثريها املعارضون وال سيما املؤلفون النصارى خبصوص فتح اإلسكندرية، أن سيدنا 
وبذلك حياولون خلق انطباع أن املسلمني كانوا يعارضون  ،أمر حبرق مكتبة كبرية يف اإلسكندرية �عمر 

العلم والعقل كثريا والعياذ باهللا، حيث أشعلوا النار يف مكتبة ضخمة يف اإلسكندرية، حىت دام احلريق ستة 
م و . أشهر مرشدهم كذلك مع أن هذا االعرتاض يبدو ملفقا متاما عقال ونقال، ألن األمة اليت قال هلم ر

، والذين ورد الصنييف أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، والذي أمرهم اطلبوا العلم ولو  � رسوُل اهللا
فاامهم بأم أحرقوا  ،هلم يف القرآن الكرمي عشراُت األوامر واآليات عن العلم والعقل والتدبر والتفكر

إضافة إىل ذلك قد دحض كثري من الباحثني ومنهم مسيحيون . املكتبة لَينايف مبادئ العقل والدراية
  . وأوروبيون هذا األمر، وأثبتوا أن قصة حرق مكتبة اإلسكندرية خمرتعة وملفقة متاما



أن قصة حرق مكتبة  "سرية عمر الفاروق"فقد كتب عامل مصري حممد رضا هذه القصة يف كتابه 
م ومات ١٢٢٦اإلسكندرية قد ذكرها أبو الفرج مليت يف كتابه خمتصر الدول، وهذا املؤرخ كان من مواليد 

م، وكتب أن يوحنا النحوي الذي كان قسا قبطيا وكان مشهورا يف املسلمني باسم حيىي وينتمي ١٢٨٦يف 
يث املسيحي، قد طلب من عمرو بن العاص  إىل فرقة يعقوبية مسيحية، وكان قد تاب عن معتقد التثل

فهذه قصة . (ُكتب احلكمة من اخلزائن امللوكية، فقال له أنه ال يسعه ذلك إال بعد استئذان سيدنا عمر
ا إن كان أما الكتب اليت ذكرَ : عمر، فكتب إليه )ملفقة متاما لكنين أسردها عليكم دحضا لالعرتاض

 ، وإن كان فيها ما خيالف كتاب اهللا فال حاجةحسبُنا ويغنينا عنها كتاب اهللاف ،فيها ما يوافق كتاب اهللا
فشرع عمرو بن العاص يف توزيعها على محامات اإلسكندرية وإحراقها يف . لذا ينبغي إتالفهاإليها،  لنا

  . استنفذت يف ستة أشهرفمواقد 
الطربي يف تارخيه وال ابن األثري وال اليعقويب وال الكندي وال ابن عبد احلكم وال  افهذه الرواية مل يورده

وإمنا أوردها أبو الفرج وحده يف وسط القرن الثالث عشر امليالدي وأوائل القرن . البالذري، وال ابن خلدون
  .السابع اهلجري دون ذكر أي مصدر

امليالدي الذي ذُكر فيه  ٦٤٢نه مل يكن حيا يف عام لقد حبث الربوفيسور بتلر يف يوحنا النحوي، وكتب أ
وورد يف املوسوعة الربيطانية أن يوحنا كان يف أواخر القرن اخلامس وأوائل القرن السادس . حرق املكتبة

يف أوائل القرن السابع، فمن هذا املنطلق أصاب الربوفيسور بتلر  تتحامليالدي بينما من املعلوم أن مصر فُ 
فكان قد مات قبل ظهور هذه احلادثة بكثري اليت ذكرها أبو . حنا كان قد مات يومذاكيف قوله أن يو 

  . الفرج حىت لو كانت خاطئة
، أن الربوفيسور إمساعيل نقال عن" تاريخ عمرو بن العاص"وكتب الدكتور حسن إبراهيم حسن يف رسالته 

ئيها كان قد أحرقه جيوُش يوليوس يف ذلك الزمن مل تكن يف اإلسكندرية مكتبة، ألن جزءا كبريا من جز 
قيصر دون قصد وبدون سبب يف العام السابع واألربعني قبل امليالد، كما كان اجلزء اآلخر أيضا قد أُتلف 

  . بأمر من القس تيوفل يف القرن الرابع
إذ لو كان املقصود حرق . كتب الربوفيسور بتلر أن قصة أيب الفرج ال أساس هلا تارخييا وهي سخيفة

يف ستة أشهر كان هناك احتمال سرقة وكوا ُأحرقت كتب لكان ميكن يف مدة وجيزة دفعة واحدة، ال
  . كثري منها، ومن غري املعروف عن العرب أم أتلفوا شيئاال

أن تعاليم اإلسالم تنفي هذه الرواية أصال، ألن تعاليم اإلسالم ال جتيز حرق كتب اليهود غيبون وكتب 
عثور عليها يف احلرب، كما أن اإلسالم أجاز االستفادة من كتب العلوم سوى كتب والنصارى اليت مت ال

  . الفلسفة والشعر والدين



لقد ى اإلسالم عن إحلاق الضرر بالكنائس وما يتعلق ا يف املناطق املفتوحة، بل قد هيأ احلرية الدينية 
  املؤمنني حبرق مكتبة اإلسكندرية؟  ألهل الذمة أيضا، فهل يقبل العقل يف ضوء ذلك كله أن يأمر أمري

" تصديق الرباهني األمحدية"هذا االعرتاض يف كتابه  �لقد تناول سيدنا اخلليفة األول للمسيح املوعود 
يقول املعرتضون أن أمري اجليش َعمرو كتب إىل أمري املؤمنني اخلليفة الثاين ُعمر خبصوص : فقال. وفنده

فظلت تلك . عن هذه املكتبة، فكتب إليه اخلليفُة بأن حيرقها فورا طلِب احلكيم فلونس الفاضل األجلّ 
. فهذا االعرتاض ناجم عن جهل القساوسة فقط وال أصل له من احلقيقة. احلمامات تشتعل لستة أشهر

يف  �وإال فليتدبر القراء أنه أوال إذا كان ذلك من ممارسات اإلسالم، ألحرق املسلمون واخلليفة عمر 
الكتب املقدسة لليهود والنصارى ألن هذين الديَنني وأهَل الكتب املقدسة كانا أول عهده السعيد 

املخاطبني لإلسالم، وبعد ذلك حني حصلت لإلسالم سيطرة تامة على اوس مل يذكر أي تاريخ أن 
فلو كان هذا الفعل من عادة اإلسالم وخلفائه لكانت الفرص ساحنة الرتكابه . املسلمني أحرقوا كتبهم

  . دوما ومل يكن شيء مينع من ذلك
لو كان عامة املسلمني وملوُكهم حيرقون الكتب الدينية لكان من املستحيل أن تتيسر لنا تراجم : ثانيا

  . فة والطب والعلومالكتب اليونانية عن الفلس
عليه كتب الذي ردا -لو كان املسلمون أحرقوا الكتب لوجد مؤلف كتاب تكذيب الرباهني األمحدية : ثالثا

. مثاال على ذلك يف بالده حتما وملا اضطُر لعبور البحر للوصول إىل اإلسكندرية -حضرته هذا الكتاب
  فأي ُكتب أحرقها املسلمون يف اهلند؟ 

سنة، ويف هذه املدة اشتهرت الكتب الدينية مثل سبعمائة لقد حكم املسلمون اهلند أكثر من : رابعا
. ارْت ولِنغ بُران وماركندي، وهي إىل اآلن تعّد كتبا دينية ونصوصا مقدسةْجَوْت ورامائن وِغيتا ومها 

فمما يثري العجب ملاذا أيقن اهلندوس أن . بل قد تُرمجْت بعُضها ،فهل مسعتم عن حرق أحد منها؟ كال
  .فليتدبروا بعدل. املسلمني حيرقون كتابام

تصديق الرباهني "أيضا مالحظة يف كتاب  �مي وردا على هذا االعرتاض قد كتب حضرة موالنا عبد الكر 
لقد ظل املسلمون يـُتـَهمون ذا ما مل يتم البحث يف هذا احلدث، ومل تظهر : يقول فيها، "األمحدية
يلصقون هذا االام  لذلك فهمأما اآلن فقد بقي قليل جدا من العلماء العادلني وحميب احلق . احلقائق

وحىت يف ذلك الزمن مل . التعصب أو عدم العلمهو وكان أكرب سبب هلذا االام . باملسلمني بغري حق
فمؤرخان ذكرا هذا احلدث قد ُولدا بعده خبمس مائة ومثانني . يكن عند هؤالء املتِهمني أي سند صحيح

  . سنة، ومل يكن عندمها أي سند سابق
لف عدة كتب عن حبث يف مكتبة اإلسكندرية، قد كذب هذه الرواية أصال، وكتب القديس كراي الذي أ

فقد كتب بلوتا يف حياة قيصر أن . اء معركة يوليوس قيصرنيبدو أن هذه الكتب كانت قد احرتقت أثأنه 



، وطالت النار مكتبَة اإلسكندرية  يوليوس قيصر كان قد أحرق سفنه خوفا من أن يقبض عليها العدو
  . لعظيمة املشهورة وحولتها رماداا

، مث كتب مالحظة "معجم التواريخ املتعلقة بكل العصور"أما هيدن فقد أورد هذه الرواية امللفقة يف كتابه 
هذه  قد قال بأنعمر  سيدناأّن فلم يسلم املسلمون بصحة . بعد حبثه أن هذه القصة مشكوك فيها أصال

  .                      ها فوراالكتب إذا كانت تعارض اإلسالم فينبغي حرقُ 
م، ونسبه ٣٩١األسكندرية املتوىف يف أسقف ) Theophilus( لقد عزا البعض هذا القوَل إىل ثيوفيلس

إن طبيبنا الشهري الشاب الدكتور : مث كتب. م١٥٠٠الذي تويف يف " جيمينـز" الكاردينالالبعض إىل 
-Sinin-i" (سنني اإلسالم"الرواية الزائفة يف كتابه تبع هذه ) Gottlieb Wilhelm Leitner" (اليتنر"

Islam (ونقل جون وليم دريرب . ويُعلم أسفا أن الدكتور اخندع يف حبثه)John William Draper (  يف
يف احلقيقة كانت هذه : القول وكتب اولكنه سّلم فيما بعد خبطأ هذ ،كتابه الشهري أوال االجتاهات اخلاطئة

ال حقيقة هلذا القول وهو أنه القيصر يوليوس واآلن ميكن القول بكل ثقة احرتقت يف حرب قد الكتب 
وإذا كان مثة أمر يستحق أن يُبكى عليه فهو هذا احلادث احلقيقي أن الكاردينال . مفرتاة قصةجمرد 

حني ب . يف هليب النار املدمرة مبيادين غرناطةباللغة العربية  أحرق مثانني ألف كتاب" جيمينـز"املتعصب 
املسيحيون إسبانيا من املسلمني وسيطروا عليها حرقوا مثانني ألف كتاب من مكتبة غرناطة، وهذا هو مقام 


 ��������" (العلمو النـزاع بني الدين "راجعوا الكتاب . البكاء يف احلقيقة بدال من اام اإلسالم������ 

  . رق الكتبباختصار هذه هي حقيقة القول حب). ������� ��� �������
بعد أن استقر له فتح مصر ليؤمن فتوحه من ناحية الغرب بن العاص وسار عمرو : ذكر فتح برقة وطرابلس

ساقها اإلغراء إىل مهامجة و إذ كانت للروم قوات يف برقة وطرابلس تتحصن هناك، ورمبا واتتها الفرصة 
فاجته يف قواته إىل برقة ) سكندرية واملغرب وفيها قرى ومدن عديدةاإلوبرقة منطقة بني (املسلمني مبصر، 

يف  اكيدً باخلضرة والعمران، فلم يلق   اعً رت موكان الطريق بينها وبني اإلسكندرية آنذاك  للهجرة ٢٢سنة 
طريقه إليها، فلما وصلها صاحله أهلها على أداء اجلزية، وكان أهل برقة بعد فتحها يبعثون خبراجهم إىل 

   .ايل مصر من غري أن يأتيهم حاث أو مستحث فكانوا أخصب قوم باملغرب ومل يدخلها فتنةو 

جيش رومي كبري، فأغلقت  وفيهاإثر ذلك إىل طرابلس ذات احلصون املنيعة، بن العاص مث سار عمرو 
وكان البحر من ورائها  ،يقدر املسلمون منها على شيء مل اشهرً أبواا وصربت على احلصار الذي استمر 

ببيوت املدينة، ومل يكن بني املدينة والبحر سور، فاستبانت مجاعة من قوات املسلمني األمر،  اصقً ملت
فتسللت إىل املدينة من جهة البحر، وكربوا؛ فلم يكن للروم مفزع إال سفنهم، إذ هامجهم عمرو يف قواته 

غنم املسلمون ما باملدينة، وبث عمرو قواته فيما حوهلا ا فلم يفلت منهم إال ما خفت م مراكبهم، و أيضً 
أن يستكمل فتوحه يف الغرب ويسري إىل تونس وأراضي إفريقية ليفتحها، فكتب بذلك إىل عمر بن وأراد 



اخلطاب، غري أن اخلليفة كان خيشى على جيوش املسلمني من االنسياح يف جبهة جديدة ومل يطمئن بعد 
  .ها السريع من الشام إىل طرابلس، فأمر القوات اإلسالمية بالتوقف عند طرابلسإىل ما فتحت يف زحف

لتشمل مساحة شاسعة من األرض حيدها  �وبذلك امتدت دولة اإلسالم يف عصر عمر بن اخلطاب  
، ومن الشمال جبال آسيا الصغرى هائوصحرامن الشرق ر جيحون والسند ومن الغرب بالد إفريقية 

، ومن اجلنوب احمليط اهلادي وبالد النوبة يف دولة عاملية واحدة متعددة األجناس والديانات وأراضي أرمينية
عاش أهلها يف عدل اإلسالم ) أي كانت يف الدولة اإلسالمية أمم وحضارات متنوعة(والنحل والعادات، 

ئدهم؛ ومع أهله يف ورمحته، ذلك الدين الذي احتفظ هلم حبقهم يف احلياة الكرمية وإن اختلفوا معه يف عقا
  )سرية عمر بن اخلطاب للصاليب. (عادام وأعرافهم

يرتقى كل شيء يف الدنيا : قال املصلح املوعود وهو يذكر كيف كانت عبادات املسلمني أثناء احلروب
بل تُنجز شيئا فشيئا، فما كان املسلمون مجيعا يصلون  ،خطوة خبطوة وحىت األعمال الكبرية ال تُنجز فجأة

بل كانوا يُعودون شيئا فشيئا حىت جاء زمن عمر حني كان املسلمون  ،التهجد يف زمن النيب أيضاصالة 
. يصلون صالة التهجد يف أيام احلرب أيضا ومن الثابت أن النيب أيضا كان يرتك صالة التهجد أحيانا

نه مل يكن يستيقظ ولكن من الثابت أ ،ولعل النيب الكرمي أيضا كان يستيقظ لصالة التهجد يف أيام احلرب
للتهجد أحيانا، ولكن يف عهد عمر كان املسلمون يصلون التهجد حىت يف أيام احلرب، فمرة حني أراد 
هرقل شن اهلجوم على املسلمني يف حني غفلة من الليل فدار النقاش الطويل حول هذا ويف النهاية تقرر 

هذه . بل يصلون صالة التهجد ،ال يناموناهلجوم على املسلمني يف الليل ألم من شن أنه ال فائدة 
 ،من احلث والتحريض لذلكللكثري أيضا عالمة الرقي الذي مل يكن يف بداية اإلسالم، وكان النيب ُيضطر 

  . ن على صالة التهجد شيئا فشيئايولكن فيما بعد أصبح الضعفاء أيضا متعود
 باملواجهةمل يأمر اإلسالم : الراشدينمث قال املصلح املوعود وهو يتحدث عن احلروب يف زمن اخللفاء 

أوصى أيضا بالصرب على الظلم لبعض املصاحل، فحيث أذن اهللا تعاىل بلطم شخص لطمكم  بل  ،فقط
فالدليل الذي يُقّدم يف . كذلك قال لو رأيتم أن ردّكم خيالف املصلحة فاصربوا وال ترّدوا اللطمة باللطمة

أبا بكر وعمر وعثمان من التهمة اليت تُرمى إليهم وتُثبت أن أبا بكر مل يظلم  يربئمثل هذه املواقف إمنا 
بل القيصر ظلم ومل يظلم عمر بل كسرى ظلم ومل يظلم عثمان بل القبائل واألكراد وغريهم املقيمون يف 

 ومل مل يعفعنهم،  بكر أبو ِملَ ملَْ يعفو هخبارى ظلموا، ولكن ال يثبت من ذلك أنحدود أفغانستان و 
كان بإمكام أن يقولوا له إن جيشك ارتكب خطأ كذا القيصر   ملواجهةحني خرجوا . عنهم عمر وعثمان

ولكنهم مل يقدموا هذا العرض للقيصر قائلني إنك . فإذا استعفيتم لعفونا عنكم وإذا مل تستعفوا حاربناكم
عن العدو لذا لو  ولكن مبا أن اإلسالم يأمرنا أن نعفو ،وبعض جنودك قاموا بظلم كذا يف مناسبة كذا

 ملواجهتهمبل حني ظلم هؤالء خرج املسلمون فورا  ،عفو فنحن مستعدون للعفو عنكمطلبتم منا ال



عراق أصبحت احلرب بني الوحني هاجم جنود كسرى املسلمني على حدود . املواجهاتيف واستمروا 
علك ل: ولكن كان عمر يستطيع أن يقول لكسرى من باب األخالق ،الصحابة وكسرى مشروعة سياسيا

بل اجلنود أنفسهم شنوا اهلجوم لذا إننا مستعدون للتغاضي عن هذا اهلجوم  ،مل تأمر جنودك بشن اهلجوم
كذلك مل يقل عثماُن . وُتظهروا الندم على ِفعلكم، ولكن عمر مل يفعل ذلك منابشرط أن تستعفوا 

عنكم، بل قام عثماُن فورا  اعفو العفو عن الظلم لذا نولكن ديننا يعلمنا  ،صحيح أنكم ظلمتمونا: ألعدائه
إذا : ما سبب ذلك يا ترى؟ قال املصلح املوعود. ملقابلتهم وأرسل جيوشه وحارم وواصل هذه احلرب

سيبدأ الفساد ارجي اخلطر اخلتأملنا علمنا أن السبب وراء ذلك هو ليس إال معرفة أيب بكر أنه ما إن قّل 
، وكان يؤمن بأن هذه اهلجمات ليست من قيصر بل من اهللا تعاىل لكي يتوجه املسلمون إىل الداخلي

وكذلك كان عمر . يف أنفسهم حياة جديدة وتغريا جديداويُنشئوا إصالح أنفسهم بسبب هذه املصيبة 
ال يصبح املسلمون غافلني وكساىل يعلم أن هذه اهلجمات ليست من كسرى بل من اهللا تعاىل لكي

كان عثمان يعلم أن هذه اهلجمات على املسلمني ليست . بل يبقوا يقظني ونشيطني ،نهمكوا يف الدنيافي
  . بل من اهللا لكي يكون املسلمون حذرين ولكي تنشأ فيهم روح جديدة وحياة جديدة ،من بعض القبائل

تأيت : اجلماعةناصحا ذلك يف خطبة له، وبناء على ذلك قال املصلح املوعود  لقد بني املصلح املوعود
وإذا أردنا أن نتذكر هذا املبدأ اليوم فاعلموا أن . املصائب وال بد من مواجهة املشاكل للرقي الروحاين

تُقرّبنا إىل اهللا تعاىل وهي اليت تتسبب يف الفتوح، وإذا ختّلْفنا يف هذه األمور  هي اليتاملصائب واملشاكل 
أننا حني حنرز الرتقيات وتزول عنا املصائب  إال. أن نرتقى خائفني ومل نتوجه إىل إصالح أنفسنا فال ميكن
ولكن يف هذه األيام جيب أن نتوجه بشكل خاص إىل اهللا . فحينها أيضا جيب أن تدوم عالقتنا باهللا تعاىل

مل نفهم كأننا مل نفهم هذا الشيء ف إذاأننا  املصلح املوعود بَ وكتَ . تعاىل وإىل رقينا الروحاين وإىل إصالحنا
 . كل أمحدي أن يفهم ذلك يف هذه األيام أيضاعلى  أي شيء، و 
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