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 الفتح اإلسالمي ملصر واملباني الرومانية واإلسالمية
 الدكتورة هيام بنت علي النعيمي

 جامعة البحرين-عميد كلية اآلداب
 خطة البحث

 يهدف البحث حتقيق العديد من األغراض جنملها بثالثة هي:

لفتح اليت متخض عنها ااألول: الطريقة اليت مت فيها دخول اجليش اإلسالمي إيل مصر، واألحداث 
حتصينات  تجأ إليه الرومان، مروراً باخرتاقن الذي الن احلصار اإلسالمي للحصابتداًء م

 احلصن. 

الثاين: اإلطالع على ماهية املسميات الثالث اليت ترد خالل أحداث الفتح وهي عني مشس 
 )هليوبوليس( وحض بابليون وقصر الشمع. وهي مباين رومانية. 

 اليت أقامها املسلمون لغرض االستقرار.  الثالث: التعرف على املباين

 لذلك فإن البحث سوف يتناول باختصار ما ذكر من األهداف وفق احملاور التالية:

 توجه عمرو إىل مصر. -1

 املباين الرومانية. -2

 املباين اإلسالمية. -3

 توجيه عمرو إلى مصر:  -1
و بن العاص هو فاتح مصر، جتمع الروايات التارخيية، العربية منها واألجنبية، أن الصحايب عمر 

غري أن هذه الروايات ختتلف يف الطريقة اليت توجه هبا هذا القائد إىل مصر، فبعضها يذكر أن اخلليفة 
جبنده  عمر بن اخلطاب )رضي اهلل عنه( كتب إىل عمرو بن العاص، عقب إجناز فتوح الشام، أن يسري

ر الفتح مباشرة، بينما تذكر روايات أخرى ومعناه أن اخلليفة كلف عمرو بن العاص بأم (1)إىل مصر
. يف (2)عامر بن اجلراح بأن يوجه عمرو بن العاص جبنده إىل مصر ليفتحها  ةاخلليفة كتب إىل أيب عبيد

حني أن ابن عبد احلكم يشري إىل أن عمرو بن العاص هو الذي أقنع اخلليفة على فتح مصر، وأن 
 (3)اخلليفة عقد له على أربعة آالف رجل.

هجري املوافق  11من ذي احلجة سنة  11دخل عمرو وجنده مصر من العريش، يوم األحد 
املسلمني هلا حتت االحتالل ميالدية، وكانت مصر عند قدوم  936كانون األول / ديسمرب سنة   12
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. وقد عني اإلمرباطور هرقل املقوقس حاكماً على مصر وجعل له حرهبا وجباية خراجها، وكان (4)الروماين
. حيث أقام فيه وشرع يف (5)قيم باإلسكندرية، وعندما علم بقدوم املسلمني انتقل إىل حصن بابليوني

 حتصينه، وإعداد اجليوش ضد املسلمني.

العريش تقدم عمرو خمرتقًا الصحراء، سالكًا طريق القوافل حيث أصبح على  لبعد احتال
د حنو شهر، استطاع أن يقتحم يف هنايته حصن مشارف مدينة الفرما، وقاتل جيش الورم قتااًل شديداً امت

 .(9)ميالدية 941كانون الثاين/ يناير سنة   13هجرية، املوافق  16حمرم سنة  12الفرما يف 

كانت الفرما تتمتع مبوقع اسرتاتيجي هام، وهلا العديد من احلصون القوية، وهبا الكثري من اآلثار 
. وبعد احتالل املسلمني (7)ن حصنها أبواب كثرية من حجارةاملصرية القدمية، وهناك يف اجلهة الشرقية م

هلا أصبحت هلا معقاًل يؤمن الطرق املؤدية إىل اجلزيرة العربية، واملدينة املنورة. وكان القائد عمرو يدرك 
فإنه اضطر أمهية موقع هذه املدينة، وأن اإلمدادات من املدينة املنورة لن تصل إليه إىل عن طريقها، لذلك 

 (1) هدم أسوارها وحصوهنا ح ى ال ينتفع العدو إذا أفلح يف العودة إليها.إىل

بعد الفرما، توجه عمرو صوب الغرب فلم يلق يف تقدمه سوى مقاومة خفيفة، ح ى وصل 
 (11)فأجتازها، مث وصل بلبيس فالتحم مع الروم عندها ما يقرب من الشهر ففتحها. (6)القواصر

، إىل الشمال من حصن (11)س )هليوبوليس( فوصل أم دنني مث مضى عمرو حنو مدينة عني مش
وتقوية استحكامات مسلحة أم فشرعوا بالتعبئة ،بابليون، وكان الروم قد تنبهوا إىل قوة املسلمني، 

، مث ضاعف هجومه على أم دنني ح ى (13)عمرو مقاومة شديدة استمرت قرابة الشهرين ي، ولق(12)دنني
 .(14)فتحها

 ليون: عمرو يفتح حصن باب
بعد السيطرة على أم دنني توجه املسلمون إىل حصن بابليون، فنزلوا جنان الرحيان، وهي املنطقة 

 .(15)اليت شيدت عليها مدينة الفسطاط فيما بعد، شرع عمرو ينظم قواته

ويف املقابل جتمع الروم داخل احلصن، وبدءوا تنفيذ العديد من االستعدادات اليت تكفل هلم 
ة احلصار، فشرعوا فحفر خندق عميق ليعيق اقتحام أسوار احلصن، وجعلوا هلذا اخلندق الصمود، وجماهب

، ومترسوا خلف هذا (19)أبواباً، ولزيادة إعاقة تقدم املسلمني بثوا يف أفنية تلك األبواب حسك احلديد
ح الفرصة . مما أتا (17)اخلندق ولكن املسلمني استطاعوا اجتيازه، فانسحب الروم إىل داخل حصن بابليون

للمسلمني فحصاره فأحكموا السيطرة على الطريق واملنافذ املؤدية إليه من الناحية الشرقية. واختذ عمرو 
 أثناء هذا احلصار خيمة له "فسطاط" إلقامته.
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طالبت فرتة حصار احلصن، مما اضطر عمرو أن يطلب من اخلليفة عمر )رضي اهلل عنه( إمداده 
.ووصل املدد يف (11)ن العوام )رضي اهلل عنه( يف أثنا عشر ألف من املقاتلني، فأرسل إليه الزبري بباجلند

 هـ.16منتصف مجادى األوىل سنة 

شدد املسلمون يف حصارهم للحصن واملنطقة اليت حوله، وقذفوا أسواره وأبراجه ومسالكه 
رعب املدافعني عنه الداخلية بوابل من حلجارة باملنجنيق، واستطاع الزبري النفوذ إىل داخل احلصن مما أ

الذين كانوا يظنون بعدم قدرة املسلمني على اجتياحه ملناعته، ولصعوبة معرفة املسلمني بأسرار  منافذه 
الغربية املطلة على هنر النيل، واليت متكن الزبري بن العوامل التسلل منها إىل اإلنفاق داخل احلصن وعندما 

وعندئذ طلب املقوقس من القائد عمرو بن العاص رأى الروم دخول املسلمني إىل احلصن هربوا، 
 (16)الصلح.

وكان كثري من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد شهدوا هذا الفتح، ويورد ابن عبد 
 .(21)اء هؤالء الصحابةمسكم يف كتاب فتوح مصر وأخبارها أاحل

ساحل البحر األبيض  هرب الروم إىل اإلسكندرية وحتصنوا يف العديد من القالع املنتشرة على
املتوسط، وتعقبهم عمرو بن العاص هناك، حيث عقد القيادة لعبادة بن الصامت، ووالة قتال الروم، 

 (21)فقاتلهم ح ى متكن من السيطرة على مجيع حصوهنم.

ن أمهية اإلسكندرية يف أهنا كانت عاصمة مصر قبل الفتح اإلسالمي، وعلى األغلب فأهنا  موتك
املوانئ املطلة على البحر املتوسط املهمة، فضاًل عما كانت تشتهر به من مباين كانت ضمن جمموعة 

وعمائر متكاملة يف غاية الروعة والضخامة، ومن املؤكد أهنا قد لفتت انتباه القائد عمرو وأصحابه من 
 قادة الفتح، وأهنم كانوا يفضلون سكناها واإلقامة هبا.

اإلسكندرية، أصبح من الالزم على عمرو أن يتخذ وبعد االنتصار الذي حتقق للمسلمني يف 
مكانًا حمددًا إلقامة جند الفتح، فهو ميلك اآلن خيارين، األول املوضوع الذي يقع على شاطئ النيل 
على مقربة من حصن بابليون، والثاين مدينة اإلسكندرية اليت أعجب عمرو مببانيها وعمائرها ومجاهلا 

تب إىل اخلليفة يستأذنه يف سكىن اإلسكندرية، فاستفسر اخلليفة عن فقال: "مساكن قد كفيناها". فك
صفات هذه املدينة، وسأله فيما إذا كان يفصلها عن مركز اخلالفة "ماء" يقصد هنر" فأجاب عمرو 

منزاًل حيول املاء  باإلجياب إذا جرى النيل، حينئذ اعرتض اخلليفة بقوله: "أين ال أحب أن تنزل املسلمني
. وال تعطي املراجع العربية سببًا آخر غري هذا السبب املذكور يف (22)هم يف شتاًء وال صيف"بيين وبين

روايت ابن عبد احلكم والسيوطي، فأمتثل عمرو ألوامر اخلليفة فعاد إىل موضع الفسطاط حيث ترك 
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د خيمته. ليبدأ بإقامة منشآت مدينة متواضعة لسكاين املقاتلني وعوائلهم، ومعسكر ترحيل للجن
 املسلمني الذين سيكون هلم شرف اجلهاد ونشر اإلسالم حنو الغرب يف العقود القليلة القادمة.

قرر عمرو وأصحابه إقامة املباين للمدينة اجلديدة، يف نفس املوضوع الذي أقام املسلمون 
ىل ما . وال شك فأن القائد عمرو قد أطمأن إ(23)احملاصرون للحسن معسكراهتم حوله أثناء فرتة احلصار

غالل. للجندي اء وزرع و ميوفره هذا املوضوع من يسر يف احلصول على متطلبات احلياة اليومية، من 
 ومرافقتهم.

م، وتطورها بعد هروب الروم و ر  شهدت املعارك بني املسلمني والوألجل معرفة املنطقة اليت
إسالمية على األراضي  وسقوط حصنهم، مث توافد األعداد الكثرية من املقاتلني، ومتصري أول مدينة

املصرية. وانتعاش احلياة فيها، لتصبح عاصمة مصر إلدارية، ومقام والهتا، ومركز إمداد اجليوش اإلسالمية 
املتجهة غربًا صوب برقة وطرابلس وأفريقية وسواها. فالبد لنا من البحث يف مسميات ثالثة هي: عني 

 عرف عليها بشكل دقيق.)هليوبوليس(، وحصن بابليون، وقصر الشمع، لنت مشس

 المباني الرمانية: -2
 عين شمس )هليوبوليس(:

ن متصلة مبباين عني انت منذ قدمي الزمايذكر ابن دقماق بأن مباين املنطقة اليت فتحها عمرو ك
. وعني مشس هذه كان قدميًا تدعي بـ"هليوبوليس" وامسها املقدس باللغة املصرية "أون"، وباللغة (24)مشس

( وتعين مدينة الشمس، وكان إىل جوار هليوبوليس عني ماء معرفة Per-Raارجة تدعي بـ)املصرية الد
 .(25)أطلق عليها العرب اسم )عني مشس( فغلب هذا االسم عليها

مي سوى أسوار مهدمة ومتاثيل أليب اهلول دوعندما قدم املسلمون، مل يكن باقيًا من جمدها الق
عن )عني مشس( بأهنا كانت قدمي الزمان عظيمة الطول  قماق. ويذكر ابن د(29)نصفها مدفون يف األرض

ومعىن ذلك أنه كان يطلق اسم )عني  .(27)والعرض، متصلة البناء مبصر القدمية حيث مدينة الفسطاط
 .(21)مشس( على موقعها احلقيقي وما يليه من األماكن إل بابليون وحصنها

س عند مقدم عمرو والزبري فقال: وقد أشار الطربي أن معسكر الروم كان يف موضع عني مش
، وأكد املقريزي ذلك بقول: "نزل عني مشس وكان هبا (26)"وقصد عمرو والزبري لعني مشس وهبا مجعهم"

 .(31)مجع القوم ح ى فتحها"

ومن املؤكد أن كاًل من الطربي واملقريزي يريد بقول: "عني مشس" حصن بابليون، أي قصر 
 (31)ذ مجع القوم، واملقصود هبذا الروم.الشمع، ألنه هو الذي كان به وقتئ
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أما حصن بابليون فكان يقع على الشاطئ الشرقي بني النيل وجبل املقطم، ومل خيتلف منه 
سوى بعض أبنية من بقايا استحكاماته على مقربة من القاهرة القدمية، وقد اختلف املؤرخون يف تاريخ 

 تسميته، وملاذا مسى هبذا االسم. بناء هذا احلصن ومن هو بانية، كما اختلفوا يف أصل

يه : فإن هذا اللفظ إذا رد إىل صيغته اليونانية راء حول معىن بابليون، ومما قيل فولقد تعددت اآل
ن اون  –( أو )برحايب  -Pi- Hapi- nاملقولة عن املصرية فيقرب من االسم املصري )يب حايب 

Per- Hapi- ة الكائن جتاه بابليون، واملعروفة اآلن باسم جزيرة ( ملدينة )أون( النيلية، وهو اسم اجلزير
 .(32)الروضة

وإذا أردنا أن نتعرف إىل بأين هذا احلصن، فأن املؤرخني واآلثريني هلم حيسموا هذا األمر. ولعل 
ومساه باسم عاصمة ملكة  (33) )حنا النقيوسي( أول من قال بأن أصل احلصن بناء أقامه )بنوخذ نص(

 .(34)ندما غزا مصر. مث أقام )تراجان( أسوار احلصن على أساسه وزاد يف بنائهع –بابل يف العراق–

ويذكر )بتلر( أن بأين احلصن هو اإلمرباطور الروماين )تراجان(، ونقل عن حنا النقيوسي أن 
اليهود ثاروا باإلسكندرية، فأرسل إليهم )تراجان( جيشاً عظيماً بقيادة )مرثيوس( مث قدم بنفسه إىل مصر 

ويستدرك بتلر فيشري بأنه لعل اجلملة  (35)وجعل به قلعة منيعة وأجرى فيها ماء كثرياً هبا حصنًا  وبين
األخرية من قوله حنا تشري إىل ما حفره )تراجان( من اآلبار عند الربج املستدير ويف مواضع أخرى من 

 احلصن. 

ىل مصر قبل عهد جود احلصن قبل )تراجان( بأن )ستوايون( جاء إو ويدعم )بتلر( رأيه على 
 .(39)عاماً، وأنه رأى حصناً يعرف باسم بابليون 131)تراجان( بنحو 

ونظرًا ألمهية هذا القصر، ودوره التارخيي أثناء فتح املسلمني ملصر، فقد اهتمت به جلنة حفظ 
م، فأزاحت الرتاب واألنقاض اليت علت على املباين، وعىن 1612اآلثار العربية مبصر ابتداء منذ عام 

دوها إىل أصلها على قدر نيون باحملافظة عليه، وعلى مواقع كثرية غري معاصرة له، وأعافمهندسوها ال
 .(37)املستطاع

أما املسمى الثالث، قصر الشمع، فالظاهر من الروايات التارخيية أن املقصود به هو حصن 
، ونقل عنه الواقدي (31)بابليون، وقد أشار ابن إسحاق بأنه مسى كذلك ألنه كان ال خيلو من الشمع

. كما نقل املقريزي عن الواقدي نفس الرواية، إال أنه أضاف ما يلي: "كان هذا القصر يقود (36)ذلك
عليه الشمع يف رأس كل شهر فيعلم الناس أن الشمس انتقلت من الربج حلت فيه على برج آخر 

 .(41)غريه"
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" حمرفة عن "خيمي" وذكر "ستانلي ليون بول: أنه من احملتمل أن تكون كلمة "مشع
(Khemi اليت تعين باللغة القبطية مصر فيكون قصر الشمع مبعىن قصر مصر"، وكما يذكر بأن قصر )

أن بعض املؤرخني العرب من يذكر أن حصناً  إذ (41)املشع هذا ليس هو القسم املهم من حصن بابليون
 آخر كان قائماً قبله بنحو ستة قرون، يف مكانه أو على مقربة منه.

ع ، فنقل عنه املقريزي قوله: يف ظاهر مشلن بابليون وقصر اوقد ميز القضاعي بني حص
الفسطاط القصر املعروف بباب ليون بالشرف، وليون اسم بلد مصر بلغة السودان والروم، وقد بقيت 

بالشرف وعليه اليوم مسجد. ويضيف املقريزي معلقاً:  قية مشيدة باحلجارة على طرف اجلبلمن بنائه ب
"فهذا كما نرى صريح يف أن قصر بابليون غري قصر الشمع، فإن قصر املشع يف داخل الفسطاط، وقصر 

 .(42)باب ليون هذا عند القضاعي على اجلبل املعروف بالشرف، والشرف خارج الفسطاط"

 المباني اإلسالمية: -3
 بناء مدينة الفسطاط:

امة املنشآت عليه، ويل على اختطاط عندما عزم عمرو وأصحابه اختاذ موضع إقامة اجلندي وإق
املدينة وإنزال الناس فيها معاوية بن حديج التجييب، وشريك بن مسى القطيفي، وعمرو بن خمزوم 

 اخلوالين، وحيومل بن ناشرة املغافري. وكانت مهمتهتم إسكان العرب وتعيني خطط حمالهتم.

ملدينة، ويف أثناء الفتح اإلسالمي،  املؤرخني العرب بأن موضع الفسطاط قبل بناء ا تؤكد روايات
ان يعرف سوى ذلك الذي ك. وليس فيه من البناء (43)كان جنانًا وفضاء وحدائق وكروم حتف باحلصن

.ويبدو أن هناك يف موضع الفسطاط يف زمن (44)ع الذي سبق احلديث عنهمشيف عهد املقريزي بقصر ال
وزعها عمرو بن العاص على افراد من القبائل  الفتح اإلسالمي العديد من القصور والدور الرومانية،

 .(45)العربية املرافقة له

بعد أن مت توزيع اخلطط واألراضي على القبائل، شرع الناس ببناء الدور واملساجد، فُعرفت كل 
خطة باسم القبيلة واجلماعة اليت اختطتها، ويف بعض األحيان حلمت اخلطط أمساء أشخاص معروفني 

 ودار عمرو. ث يف بناء املسجد اجلامعوسوف نشري إىل هذه اخلطط الحقاً بعد البحقاموا باختطاطها. 

 المسجد الجامع: 
بناء مسجد اجلامع يف الفسطاط، وحتديد اجتاه قبلته اهتمامًا كبرياً، فقد  صاأوىل عمور بن الع

 .(49)اختار موضعه يف مكان حتيط به حدائق وأشجار الكروم
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يد قبلته، ومنهم الزبري بن دووقف مثانون رجاًل من صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حت
 .(47)العوام واملقداد بن األسود وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبو ذر الغفاري وغريهم

ونقل القلقشندي عند القضاعي بأن حمراب مسجد عمر كان منحرفًا حنو الشرق، وقد قام قرة 
 .(41)بتصحيح اجتاهها عندما هدم املسجد وبناءه جمدداً  بن شريك

هلذا املسجد اجلامع منرباً، فكتب إليه اخلليفة عمر بن اخلطاب معرتضاً على اختاذه  ووجعل عمر 
املنرب بقوله: أما بعد فأنه بلغين أنك اختذت منربًا ترقي به على رقاب املسلمني أو ما فحسبك أن تقوم 

 (46)عقبيك فعزمت عليك ملا كسرته، فكسره"قائماً واملسلمون حتت 

يف واجهته الشمالية، وبابان يف واجهته الغربية، وبابان يف الوجهة الشرقية  انكان للمسجد باب
 .(51)يقابالن دار عمرو، وكان يفصل املسجد عن دار عمرو طريق عرضه سبعة أذرع

خيية املختلفة زيادات  ومل يبق مسجد عمرو على حاله، بل أدخلت عليه خالل العصور التار 
كثرية فحيث أصبحت مساحته أضعاف ما كانت عليه عند التأسيس، ومل خيتلف يف الوقت احلاضر من 

 املسجد األول إال مساحة من األرض تقع رواق القبل يف النصف الشمايل من املسجد.

 زيادة المسجد: 
مة بن خملد األنصاري يف سنة وإذا أردنا تتبع زيادات املسجد فإن أول هذه الزيادات كانت ملسل

 .(51)ثالث ومخسني للهجرة حني كان أمرياً على مصر من قبل معاوية

. (52)ويف سنة سبعة وسبعني للهجرة قام عبد العزيز بن مروان هبدم اجلامع، وأعاد بناءه جمدداً 
وذّهب رؤوس ويف سنة تسعني للهجرة هدم الوايل قرة بن شريك مجيع أقسام املسجد وبناه جمدداً، وزوقه 

األعمدة، وجعل للمسجد حمرابًا جموفًا تقليديًا ملا عمله عمر بن عبد العزيز حملارب مسجد رسول اهلل 
 .(53)صلى اهلل عليه وسلم يف املدينة، كما أحدث فيه مقصورة

ومائتني للهجرة،  ةوزاد عبد اهلل بن طاهر، وإىل مصر يف عهد اخلليفة املأمون يف سنة اثنيت عشر 
وكانت هذه آخر زيارات اجلامع. وأصبح هلذا اجلامع يف  (54)اجلامع من الناحية اجلنوبية الغربية ويف عرض

دان، وأربعة يف اجلدار يباباً، منها ثالثة يف اجلدار الشمايل الغريب املواجه للم 13والية عبد اهلل بن طاهر 
 .(55)القبلة خلطيب اجلامعدار شرقي مخسة أبواب، وباب واحد يف جاجلنويب الغريب، ويف الشمال ال

 دار عمرو: –دار اإلمارة 
، إتباعا للتقليد الذي قام به القائدان عتبة بن غزوان، (59)شيد عمرو بن العاص لنفسه داراً 

 .(57)وسعد بن أيب وقاص، عند تشييدمها ملدينيت البصرة والكوفة، إذ أقاما هلما داراً 
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ف باسم "الدار الصغرى" وكان موضعها يف نفس يبدو أنه كان للقائد عمرو داران، األوىل، وتعر 
مكان الفسطاط الذي ضربه مث تركه عندما رحل إىل اإلسكندرية والثانية  عرفت بـ"الدار الكربى"، وهي 

 .(51)فحذاء الدار الصغرى واملسجد

حلكيم بأن الذي اختط الدار هو عبد اهلل بن عمرو، وبين فيها قصراً اوتشري رواية البن عبد 
 .(56)بيع الكعبة األوىلعلى تر 

 الدور والمساكن:
من دور السكن، وكانت قد بنيت  ثرية اليت جرت يف الفسطاط جمموعاتأظهرت احلفريات األ

بادئ األمر من اللنب، ومن طابق واحد، وبعد فرتة من التطور احلضاري، بدأ بناء الدور بالتطور شيئاً 
 .(91)فشيئاً، ح ى أصبحت تشيد من آلجر والطوب

يجة الدراسة اليت متت على بقايا دور الفسطاط، تبني أهنا تشرتك يف العديد من اخلواص ونت
التخطيطية، فالبيت الفسطاطي مركزه الفناء الداخلي املفتوح، الذي يكون إما مربع الشكل أو 

 .(91)مستطيالً 

عليه  ودار السكن يف الفسطاط يعترب الفناء املتوسط للدار هو العنصر الرئيسي، والذي تفتح
 .(92)مجيع الوحدات السكنية األخرى، ولعل هذه الفكرة مستوحاة من بيوت مشاهبة يف العراق وسوريا

 خطط سكن األهالي:
أن عمرو بن العاص عني عندما عزم على سكىن الفسطاط ويل مجاعة من  –ذكرنا فيما سبق 

ى قبائلهم، على توزيع األفراد أصحابه، مما يثق هبم، وممن هلم دراية ومعرفة، وممن كان هلم النفوذ عل
 والقبائل املشاركة يف فتح مصر بغية إسكاهنم.

ولقد أدى هؤالء ما كلفوا به خري أداء، وقاموا بتوزيع خطط املدينة على جمموع املقاتلني الذي  
دة كان يرتاوح عددهم ما بني اثىن عشر ألفًا ومخسة عشر ألفًا الذين ينتمون إىل قبائل خمتلفة وفقاً للقاع

لنا أمساء القبائل واخلطط اليت أقاموها بسكناهم. القبلية. وحلسن احلظ فإن الروايات التارخيية قد حفظت 
 ونذكر أدناه خمتصراً هلذه اخلطط معتمدين على روايات ابن عبد احلكم يف كتابه فتوح مصر وأخبارها: 

واملسجد اجلامع، ص من القبائل حول دار عمرو بن العا اختذهتا جمموعة خطة أهل الراية:
وسبب تسميتها هبذا االسم، ألهنم ميثلون أفرادًا أو مجاعات قبلية متعددة فجعل هلم عمرو بن العاص 
راية وأمرهم الوقوف حتتها فاختذ ذلك املوضع خطة هلم وصارت تنسب إىل تلك الراية. وقد دونت 

 .(93)طط وأعظمهاأمساؤهم يف الديوان حتت هذا االسم. وتعد هذه اخلطة من أوسع اخل
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 .(94)ائل اليمنيةببن مالك بن محري وهي من الق وهم من بين مهرة بن قضاعة خطة مهرة:

، من قبائل كندة، نسبتهم إىل أمهم وهم من بين عدي وسعد ابين األشرس خطة تجيب:
 .(95)جتيب، وكانت خططهم تضم مسجداً خاصاً هبم

يب خلم بن عدي بن مرة، ومن تتألف من ثالث خطط، األوىل خصصت لن خطط بني لخم:
بن أذنب  ةخالطهم من قبيلة جذام، والثانية فكانت لبىن عبد ربه بن عمرو، وكانت الثالثة لبىن راشد

 .(99)وهم بين خلم أيضاً، وكانت هلم خططتهم هذه عدة مساجد

مسوا كذلك ألهنم كانوا أفرادا من قبائل متعددة، ودعاهم عمرو هبذا االسم  خطط اللفيف:
 .(97)رهتملكث

تقع خططهم بين غامق بن احلارث بن األزد من القبائل اليمنية، و  وهم من خطط أهل الظاهر:
م وامتدت إىل الصحراء، وكانت خططهم واسعة لكثرهتم، حيث كانوا يشكلون بني قبيلة مهرة وخطط خل

ثلث جمموع اجملاهدين الذين قدموا مع عمرو بن العاص. وتشتمل خططهم على العديد من 
 .(91)املساجد

 .(96)وهم من قبيلة كندة، وينسبون إىل حضر موت خطط الصدف:

ويعود نسبهم إىل  خوالن بن عمرو بن مالك بن يزيد، وتقع خططهم يف  وخطط خوالن:
 .(71)اجلانب الشرقي للوجه القبلي للحصن

وهي ثالث خطط، مسيت بذلك لنزول الروم هبا، وكان العرب يسموهنم  خطط الحمراوات:
 مر المحرار وجوههم.باحل

 وقسم منهم كان من أهل الراية. احلمراء الدنيا: وكان يشغلها بنو بلي وهم من قضاعة –األوىل 

احلمراء الوسطى: وكان هبا خطة بين تبة وهم مجاعة من الروم حضروا الفتح وفيها  –الثانية 
 أيضاً خطة بين هذيل وخطة بين سالمان.

خطة بين األزرق من الروم وحضر الفتح منهم أربعمائة رجل، احلمراء القصوى: وهي  –الثالثة 
وخطة بين يشكر بن جزيلة من خلم، وإليهم ينسب جبل يشكل الذي شيد عليه جامع أمحد بن 

 .(71)طولون

وهناك خطط أخرى أصغر من اخلطط املذكورة مساحة، وأقل نفوسًا وهي على سبيل الذكر ال 
خطة حتصب، وخطة رعني، وخطة بين الكالع، وخطة احلصر: خطط مّدحج، وخطط الفارسني، و 

 املعافر، وخطة بين وائل.
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 .229، ص4الطربي، حممد بن جدير، تاريخ األمم وامللوك، ج (1)

 .57، ص2، الواقدي، فتوح الشام، ج54ابن اسحاق، فتوح مصر، صفحة  (2)
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 .31، وحممود عكوش، مصر يف عهد اإلسالم، ص119ملصر، ص
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، كأنه مجع قوصرة، التمر، 176، ص7القواصر: قال عنها ياقوت يف معجم البلدان، ج (6)
كز فاقوس وأهنا موضع الفرما والقسطاط. وتعرف هذه القرية اليوم باسم اجلعافرة مر 

 مبحافظة الشرقية..

 .76ابن عبد احلكم، املرجع السابق، ص (11)

أم دنني: كانت فيها مسلحة قوية كما ذكر ابن عبد حلم يف كتابه فتوح مصر، ص  (11)
وهي قرية، وقيل مدينة ورد ذكرها يف أخبار فتوح مصر، وعرفت باسم )املقس(   57

م دنني اليوم املنطقة اليت يقع . وموضع أ216، ص1كما ذكر املقريزي يف اخلطط ج
فيها جامع املقس، وهو املعروف مبسجد أوالد عنان وما جياوره إىل قنطرة الدكة 

 والدرب اإلبراهيمي.

، حممود 162، بتلر، املرجع السابق، ص56ابن عبد احلكم، املرجع السابق، ص (12)
 .41عكوش، املرجع السابق ص

 .371، ص9ياقوت، معجم البلدان، ج (13)
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 .51ابن عبد احلكم، املرجع السابق، ص (15)
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، السيوطي 215، البالذري، فتوح البلدان، ص92ابن عبد احلكم، نفس املرجع، ص (16)
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، 2، املقريزي، اخلطط، مرجع سابق، ج92-91، ص4ابن دقماق، مرجع سابق، ج (23)
 .294ص

 .3، ص4مرجع سابق، ج (24)

 . 291-297صفحات L Egypte appetites Juornees ارثور رونيه  (25)

 .211-211بتلر، مرجع سابق، ص (29)

 .44، ص5مرجع سابق، ج (27)

 .54حممود عكوش، مرجع سابق، ص (21)

 .226-221، ص4مرجع سابق، ج (26)

 .231، ص1مرجع سابق، ج (31)

 .54ش، مرجع سابق، صو حممود عك (31)

 .91نفس املرجع، ص (32)

مدينة بابل، ق.م، وكانت عاصمته 914سبتمرب عام  23بنوخذ نصر، توج ملكاً يف  (33)
ويعد عصره من العصور اجمليدة يف تاريخ العراق القدمي. انظر: طه باقر، مقدمة يف 

 .546تاريخ احلضارات القدمية، ص
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 .95حممود عكوش، مرجع سابق، ص (34)

 .215-214بتلر، مرجع سابق، ص (35)

 قبل امليالد. 24كانت رحلة سرتابون إىل مصر يف سنة  (39)

 .79ابق، صحممود عكوش، مرجع س (37)

 .29فتوح مصر، ص (31)

 .71، ص2فتوح الشام، ج (36)

 .217، ص1مرجع سابق، ج (41)

(41) Stanly Lane- Poole, The Story of Cairo, P.41. 

 .211-217، ص1مصدر سابق ج (42)
 .92-91، 4، ابن دقماق، مرجع سابق، ج249، ص1املقريزي، مرجع سابق، ج (43)

، 1. املقريزي، مرجع سابق، ج92-91، ص4ابن دقماق، مرجع سابق، ج (44)
 .219ص

 .3، ص4ابن دقماق، مرجع سابق، ج (45)

 .132، ص1، السيوطي، مرجع سابق، ج62ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص (49)

، أبو احملاسن، النجوم الزاهرة، 342-341، ص3القلقشندي، صبح األعشى، ج (47)
 .395، ص4، ياقوت معجم البلدان، ج97، ص1ج

 .343، ص3ندي، نفس املرجع، جالقلقش (41)

 .341، ص3القلقشندي، نفس املرجع،ج (46)

 .97، ص1، أبو احملاسن، مرجع  سابق، د341، ص3( القلقشندي، نفس املرجع،ج51)

 ،341، ص3، القلقشندي، مرجع سابق،ج131ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص (51)
 .133، ص1السيوطي، مرجع سابق، ج

 .133، ص1، السيوطي، مرجع سابق، ج131بق، صابن عبد احلكم، مرجع سا (52)

، 95، ص4ابن دقماق، مرجع سابق، ج ،342، ص3(القلقشندي، نفس املرجع،ج53)
 .246، ص3املقريزي، مرجع سابق، ج

 .132ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص (54)
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 .91-56، ص4ابن دقماق، مرجع سابق، ج (55)

 .2، ص4مرجع سابق، ج ، ابن دقماق،67ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص (59)

 .341و  336البالذري، مرجع سابق، ص (57)

 .3، ص4، ابن قماق، مرجع سابق، ج67ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص (51)

 .67مرجع سابق، ص (56)

 .1621علي هبجت والبري جابرييل، حفريات الفسطاط، القاهرة  (91)

 .117مية، صد، تاريخ العمارة والفنون اإلسالمحعبد اجلواد، توفيق أ (91)

. وهذا الرأي يف األصل مقتبس من الربوفسور كريزويل يف مؤلفه 111نفس املرجع، ص (92)
 الكبري العمارة اإلسالمية األوىل باللغة اإلجنليزية.

 .191، 151، 153، 141ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص (93)

 .194ابن عبد احلكم، مرجع سابقن ص (94)

 نفس املكان. (95)

 .195-194ن، صنفس املكا (99)

 .327، ص3القلقشندي، مرجع سابق، ج 3ابن دقماق، مرجع سابق، ص (97)

 .191 -199ابن عبد احلكم مرجع سابق، ص (91)

 نفس املكان. (96)

 .171نفس املرجع، ص (71)

، 173، 172، 171تراجع هن هذه اخلطط: ابن عبد احلكم، مرجع سابق، ص (71)
، 3دي، مرجع سابق، ج، القلقشن5-4ابن دقماق، مرجع سابق ص 175

 .326-321ص

 املراجع واملصادر:
 المراجع القديمة: -أ

طة عقد األمصار، جزءان الرابع مد أيدمر العالئي( االنتصار لواسابن دقماق: )إبراهيم بن حم
 م.1162 -هـ1316واخلامس، طبعة املطبعة األمريكية، القاهرة، سنة 
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د اهلل( فتوح مصر واختبارها، ليدن، ابن عبد احلكم: )أبو القاسم عبد الرمحن بن عب
 م. 1621

 أبو احملاسن: )مجال الدين أبو احملاسن يوسف بن تعزي بردي اآلتابكي(.
 -1636النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، طبع دار الكتب املصرية، القاهرة، 

 م.1691
 م. 1199، البالذري: )أبو العباس أمحد بن حيىي بن جابر( فتوح البلدان، طبع ليدن

 م.1611-1176الطربي )حممد بن جرير( تاريخ الرسل وامللوك، ليدن 
 .1693القلقشندي: )أبو العباس أمحد صبح األعشى يف صناعة االنشا، القاهرة، 

 السيوطي: )جالل الدين عبد الرمحن(
اهرة حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، اجلزء األول، الق

 .1697 -هـ1317
 (.يدن عبد اهلل احلموي الرومي البغداياقوت: )شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت ب

 م. 1173 -1199معجم البلدان، ال يبزك 
 املقريزي: )تقي الدين محد بن علي بن عبد القادر(

األخبار، املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط واآلثار يف مصر والقاهرة والنيل وما يتعلق هبا من 
 م.1153 -هـ1271املشهور باخلطط، جزءان، طبع املطبعة األمريية بالقاهرة 

 المصادر الحديثة:  -ب
 بتلر: فتح العرب ملصر.

 باقر: )طه باقر( مقدمة يف تاريخ احلضارة القدمية، بغداد.
 عبد اجلواد: )توفيق أمحد( تاريخ العمارة والفنون اإلسالمية، القاهرة.

 مصر يف عهد اإلسالم، القاهرة. عكوش: )حممود( 
 هبجت: )علي هبجت والبري جابريل(

حفريات الفسطاط، ترمجة على األصل الفرنسي لعلي هبجت وحممود عكوش، القاهرة، 
 م.1621
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