
 م٠١/١٠/٢٠٢١ جمعةال خطبةملخص 
حتدث فيه يوم ذات  �حضرة املصلح املوعود يتابع حضرته احلديث عن سرية سيدنا عمر ويبدأ اخلطبة باقتباس من خطاب ألقاه 

  : �عن ضرورة التبليغ والدعوة، وقال مشريا إىل األحداث اليت وقعت يف عهد سيدنا عمر 
أعداد بالشام كانت املعركة اليت حصلت في ، ف، كان عدد املسلمني قليال�يف معظم احلروب اليت وقعت بعد وفاة رسول اهللا  

جدا فأرجو إمدادي مبزيد كبري العدو  عدد جنود جدا، فكتب أبو عبيدة إىل سيدنا عمر رضي اهللا عنهما أن قليلة جنود املسلمني 
  .من اجلنود

آالف منهم سيصلون ، ثالثة جندي سيصلون خالل أيام ٦٠٠٠مرسل إليك إين : "يقول �كتب سيدنا عمر أليب عبيدة ف
  . جندي ٣٠٠٠إليك من قبيلة كذا وكذا، أما الثالثة آالف األخرى فإين أرسل لك عمرو من معديكرب الذي يعادل 

دد مبماس كبري رافعني اهلتافات، فظن العدو أنه رمبا جاء املسلمني ويف اليوم التايل استقبل جنوُد املسلمني عمرو بن معديكرب حب
أولئك . مث بعد ذلك وصل إىل املسلمني مدد الثالثة آالف جندي أيضا، فهزموا العدو .لف أو مئيت ألف جنديمئة أمن 

يكرب مكان ثالث آالف إليهم عمرو بن معد �املسلمون كانوا يولون قول اخلليفة أمهية قصوى، ولذلك ملا بعث سيدنا عمر 
مقاتل، عّدوا هذا الشخص الواحد معادال لثالثة آالف، واستقبلوه حبفاوة كبرية، وبسبب استقباهلم احلار هذا اخنلعت قلوب 
األعداء، فظنوا أنه رمبا قد تلقى املسلمون مددا مكونا من مئة ألف أو مئيت ألف حمارب، فلم تثبت أقدامهم يف ساحة القتال وفّروا 

  . فحاليا علينا أيضا أن نَُطْمِئَن نفوسنا على هذا النحو نفسه ... زمنيمنه
  . الفتوحات اإلسالمية في مصر ثم تابع حضرته ذكر

 ٤٠٠٠بعد فتح بيت املقدس أصّر عمرو بن العاص على فتح مصر، فأرسل له سيدنا عمر رضي اهللا عنهما  :حرب الفرما
  ".إىل مصر فارجعْ  إن وصلك خطايب هذا قبل أن تصل"جندي وقال 

عمرو بن العاص إال بعد أن دخل حدود مصر، فما كان عليه بعده إال املضي قدما، ألن املؤمن  �كتاب سيدنا عمر مل يصل  
  . إذا أقدم ال حيجم بل ميضي قدما

، اشهورً دام احلصار و  فحاصرها، الستيالء على الفرمالخطته بن العاص  عمروفوضع ، قد حتصن الروم يف املدينة ملواجهة املسلمنيو 
هم الغالبني  ملسلمونوترجع بعد اشتباكات قليلة، وكان ابعض القوات الرومانية إىل املسلمني بني احلني واآلخر خالهلا  وكانت تنزل

بسرعة فتتبَعهم املسلمون . ذات يوم خرج الروم من املدينة للقتال، فغلبهم املسلمون، فالذوا بالفرار إىل املدينة منهزمنيو  .فيها
  .ووصلوا إىل باب احلصن وفتحوه قبل وصول الروم إليه

حصن  وه عن الوصول إىلصدّ ليالروم يف قوة كبرية له  ربزبعد فتح الفرما إىل بلبيس، ف �عمرو بن العاص توجه  :فتح بلبيس
 امرمي وأب اإّيل أب فأرِسلوا ،ال تعجلونا حىت نعذر إليكم :�، فقال هلم عمرو يف ذلك املكان منازلة املسلمني الروم وأراد بابليون

إىل اإلسالم  عمرو بن العاص فدعامها .، وكانا راهبِني يف بلبيسنِ سفرييإليه الأرسلوا عن القتال، و  الروم كف ف. سفرييِن منكم مريام
ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القرياط، إّنكم : للمسلمني � قالحيث  بأهل مصر، �أو اجلزية، وأخربمها بوصية النيب 

آِمّنا حىت نرجع  ،ها إال األنبياءمثلَ  لُ صِ بعيدة ال يَ  قرابةٌ : السفريان فقال. اورمحً  نوا إىل أهلها، فإن هلم ذّمةً فإذا فتحتموها فأحسِ 
فأما أرطبون فأىب  ،املسلمني خربامها خربَ من ِقَبل الروم، فأ مصر أرطبون وايلوإىل  القبط فرجعا إىل املقوقس عظيمِ  .مبا عندنا إليك

  . هو وجنده املسلمون هزمهو . ليال املسلمني أغار علىوعزم على احلرب، و 



) بلبيس(أنه ملا فتح اهللا على املسلمني  ، ذلكدل على شهامة املسلمني ومروءموهناك واقعة حصلت يف هذه املعركة، وهي ت
بغري رضاها،  من قسطنطني ابن هرقل، وكان يريد تزوجيها وكانت مقربة من أبيها ،)أرمانوسة(وامسها  ،ابنة املقوقس املعركة يف ُأسرت

  .من زواجها اهربً يف زيارة ملدينة بلبيس مع خادمتها فخرجت 
مث ، �ِإال اإلْحَسانُ َهْل َجَزاُء اإلْحَساِن �: تعاىل اهللا رهم بقولوذكّ  يف جملس مجع عمرو بن العاص الصحابةها املسلمون، أسر فلما 
وأرى أن نبعث إىل مقوقس بابنته ومجيع من أسرناهم من جواريها وأتباعها،  .� هدية إىل نبينا قد أرسل املقوقس كان: قال
وملا وصلت  ،فأرسلها عمرو إىل أبيها معززة مكرمة ومعها كل جموهراا وجواريها ومماليكها أخذنا من أمواهلم، فاستصوبوا رأيه، وما

  .إىل أبيها ُسر ا وبتصرف املسلمني معها
وجاء الروم إىل ، على النيل" أم دنني"سار عمرو بن العاص بعد فتح بلبيس متامخًا الصحراء حىت نزل قريبا من قرية : أم ُدنين فتح

  . ، ويئوا للقتالأقوياء مبسلحنيحصن أم دنني  َمدواوأقوم،  حصن بابليون جبلّ 
وجرت بينهم معركة حامية استعمل فيها عمرو  ،رجل على كل ألف منهم ،بأربعة آالف عمر بن اخلطاب اجليش اإلسالمي َمد أ

   .وكان النصر للمسلمني، ريببن العاص دهاءه احل
  .إقليم المنوفية، كما انتصر املسلمني على مدينيت إثريب واملنوف من إقليم الفيوم كلهوبعد ذلك مت فتح 

وكان املقوقس حاكم مصر قد وصل إىل هذا احلصن قبل عمرو بن العاص وأخذ يعد حاصر عمرو حصن بابليون  :الفسطاطفتح 
أرسل املقوقس خالل ذلك رسله إىل عمرو بن العاص االنتصار أو اهلزمية، حتقيق ودام احلصار سبعة أشهر دون . العدة للمعركة

اإلسالم أو اجلزية أو : رسل عبادة بن الصامت وذكر ثالثة شروط للمصاحلةللتهديد واملصاحلة فاستجاب عمرو بن العاص وأ
احلرب، فاختار املقوقس اجلزية، وسافر املقوقس إىل هرقل يستأذنه يف ذلك، فلم يقبل منه مث نفاه عقابا له، وملا أبطأ فتح حصن 

على املسلمني، مث أمسك بالسيف املسلول ووضع إين أهب نفسي هللا وأرجو أن يفتح اهللا بذلك : بابليون قال الزبري بن العوام
سلًما وصعد سور القلعة وعاونه نفر من الصحابة، وعندما صعدوا السور كربوا مًعا تكبرية عظيمة وكّرب معهم كل اجليش فتزلزلت 

ن على السور وفتح ويف هذه األثناء نزل الزبري م ،نصارى أن املسلمني اقتحموا احلصن فهربوا على غري هدىأرض القلعة، علم ال
لقد أعطاهم عمرو بن العاص األمان على أن خيرج جند الروم ما يلزمهم . باب القلعة فاقتحمها سائر اجليش وقاتل وفتح احلصن

مث خّرب عمر بن العاص . من القوت لبضعة أيام، أما حصن بابليون وما فيه من الذخائر وآالت احلرب فتبقى غنيمة للمسلمني
  .وارهأبراج احلصن وأس

طرنوط ونقيوس بعد فتح حصن بابليون حقق اجليش اإلسالمي فتوحات كثرية يف خمتلف مناطق مصر وحصوا ومن أشهرها 
  .وُسلطيس وكريون
إىل عمرو بن العاص بأنه واألقباط ليسوا  كان املقوقس يريد املصاحلة على اجلزية ولكن ضغط عليه الروم فكتب :فتح اإلسكندرية

لقد جتهز هرقل ليخرج إىل اإلسكندرية بنفسه ليباشر قتال املسلمني ا،  .مشرتكني يف هذه احلرب لذلك جيب أال ينالوا األذى
مر فكتب إىل لقد طال حصار اإلسكندرية تسعة أشهر مما أثار قلق ع. فلما فرغ من جهازه صرعه اهللا فأماته، وتوىل احلكم ابنه

ففي اليوم الذي يصل فيه . رمبا أصبحتم من حميب الدنيا بعد أن أقمتم هناك وإال ما تأخر الفتح هذا التأخري: عمرو بن العاص
  .خطايب امجع اجليش واخطب فيهم وحّرضهم على اجلهاد مث اهجم عليهم



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

أمر حبرق مكتبة كبرية يف اإلسكندرية وبذلك حياولون خلق  �سيدنا عمر يثار اعرتاض بأن  :حرق مكتبة اإلسكندريةحقيقة 
قد دحض كثري من الباحثني ومنهم مسيحيون وأوروبيون هذا األمر، وأثبتوا و انطباع أن املسلمني كانوا يعارضون العلم والعقل كثريا 
تعاليم اإلسالم ال جتيز حرق كتب اليهود والنصارى اليت مت العثور عليها يف ف. أن قصة حرق مكتبة اإلسكندرية خمرتعة وملفقة متاما

لقد ى اإلسالم عن إحلاق الضرر . الشعر والديناحلرب، كما أن اإلسالم أجاز االستفادة من كتب العلوم سوى كتب الفلسفة و 
  بالكنائس وما يتعلق ا يف املناطق املفتوحة، فهل يقبل العقل يف ضوء ذلك كله أن يأمر أمري املؤمنني حبرق مكتبة اإلسكندرية؟ 

بعد أن استقر له فتح مصر ليؤمن فتوحه من ناحية الغرب إذ كانت للروم قوات يف بن العاص وسار عمرو  :فتح برقة وطرابلس
   .يف طريقه إليها، فلما وصلها صاحله أهلها على أداء اجلزية اكيدً برقة وطرابلس تتحصن هناك، فلم يلق  

إثر ذلك إىل طرابلس ذات احلصون املنيعة، وا جيش رومي كبري، فأغلقت أبواا وصربت على احلصار بن العاص مث سار عمرو 
ببيوت املدينة، ومل يكن بني املدينة والبحر  اصقً ملتوكان البحر من ورائها  ،يقدر املسلمون منها على شيء مل اشهرً الذي استمر 

سللت إىل املدينة من جهة البحر، وكربوا؛ وغنم املسلمون ما باملدينة، وبث سور، فاستبانت مجاعة من قوات املسلمني األمر، فت
  .عمرو قواته فيما حوهلا

أراد عمرو أن يستكمل فتوحه يف الغرب ويسري إىل تونس وأراضي إفريقية ليفتحها، فكتب بذلك إىل عمر بن اخلطاب، غري أن 
ة جديدة ومل يطمئن بعد إىل ما فتحت يف زحفها السريع من الشام اخلليفة كان خيشى على جيوش املسلمني من االنسياح يف جبه

  .إىل طرابلس، فأمر القوات اإلسالمية بالتوقف عند طرابلس
لتشمل مساحة شاسعة من األرض حيدها من الشرق ر جيحون  �وبذلك امتدت دولة اإلسالم يف عصر عمر بن اخلطاب  

، ومن الشمال جبال آسيا الصغرى وأراضي أرمينية، ومن اجلنوب احمليط اهلادي وبالد هائوصحراوالسند ومن الغرب بالد إفريقية 
  النوبة يف دولة عاملية واحدة متعددة األجناس والديانات والنحل والعادات، 
عمال يرتقى كل شيء يف الدنيا خطوة خبطوة وحىت األ: قال املصلح املوعود وهو يذكر كيف كانت عبادات املسلمني أثناء احلروب

الكبرية ال تُنجز فجأة بل تُنجز شيئا فشيئا، فما كان املسلمون مجيعا يصلون صالة التهجد يف زمن النيب أيضا بل كانوا يُعودون 
  .شيئا فشيئا حىت جاء زمن عمر حني كان املسلمون يصلون صالة التهجد يف أيام احلرب أيضا

.. .وال بد من مواجهة المشاكل للرقي الروحانيتأتي المصائب : قال المصلح الموعود ناصحا الجماعة
تُقّربنا إلى اهللا تعالى وهي التي تتسبب في الفتوح، وإذا تخّلْفنا في  هي التيفاعلموا أن المصائب والمشاكل 

إأل أننا حين نحرز الترقيات وتزول عنا . هذه األمور خائفين ولم نتوجه إلى إصالح أنفسنا فال يمكن أن نترقى
كل خاص ولكن في هذه األيام يجب أن نتوجه بش. المصائب فحينها أيضا يجب أن تدوم عالقتنا باهللا تعالى

وكتب المصلح الموعود أننا إن لم نفهم هذا الشيء فلم . إلى اهللا تعالى وإلى رقينا الروحاني وإلى إصالحنا
  . نفهم أي شيء، ولكل أحمدي أن يفهم ذلك في هذه األيام أيضا


