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حيت الفتوحات اإلسالمية وفتح المدن باىتمام المستشرقين وحركة        

االستشراق اذ برز لنا مستشرقين جعموا كل ىميم وتخصصيم بالبحث عن 
المدن ومن ىؤالء المستشرق االنكميزي ألفرد ج بتمر إذ اىتم بتاريخ فتح 

مصر من جميع النواحي حتى انو وضع العديد من المؤلفات التي تخص 
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Abstract: 

The Islamic conquests and the conquest of cities greeted 

the interest of orientalists and the Orientalist movement, 

as Orientalists emerged who made all their concern and 

specialization in the search for the conquest of cities. 

Among these, the English orientalist Alfred J. Butler, 

who was interested in the history of Egypt in all respects, 

even wrote many books related to the history of Egypt, 

including his book Conquest of the Arabs to Egypt 

Which is the subject of the study, and what interests us 

in this research is his interest in the Egyptian society and 

its divisions prior to the Islamic conquest of Egypt. 
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 أقسام المجتمع المصري في رؤية بتمر: المبحث األول
عند وصول بتمر بالحديث عن فئات المجتمع المصري قبيل دخول الفاتحين العرب 
لمصر ذكر لنا فئات الشعب إذ ذكر لنا القبط بالدرجة األولى وأعطاىم أىمية كبيرة وتفاصيل 

بالمظمومين  كبرى من أجل إيصال رسالة بأنيم الفئة األساسية لممجتمع المصري إذ وصفيم
والذين تعاقبوا عمى حكميم الفرس والروم والعرب المسممين، في حين نراه يذكر لنا مكونات 
أخرى إذ أشار بأن مصر تجمع أخالطًا من الناس من إغريق وبيزنطة وأخرين ولدوا بمصر 

 .5وقبط وسوريين وييود وعرب وغرباء من جميع البالد
لفئات وحاول أن ييمشيا في كالمو وتكمم عنيا كما نجد أن بتمر لم يعط أىمية لتمك ا

بصفة العموم وربما يتأتى ذلك من اعتماده في معموماتو عن فتح مصر وتاريخيا عمى 
المصادر القبطية بالدرجة األولى ولكن عندما نعود إلى مصادرنا العربية نجدىا أنيا تكممت 

اقيا التاريخي وجاء عمى وفصمت في تكوين الشعب المصري وأعطى كل فئة أىميتيا واستحق
سبيل المثال قول المقريزي: )أعمم أن أرض مصر لما دخميا المسممون كانت بأجمعيا 
مشحونة بالنصارى، وىم عمى قسمين متباينين في أجناسيم وعقائدىم، أحدىما أىل الدولة 

يتميز  وكميم روم... والقسم اآلخر عامة أىل مصر، ويقال ليم القبط وأنسابيم مختمطة ال يكاد
منيم القبطي من الحبشي من الثوبي من االسرائيمي األصل من غيره، وكميم يعاقبو، فمنيم 
كتاب المممكة ومنيم التجار والباعة ومنيم األساقفة والقسوس ونحوىم ومنيم أىل الفالحة 

 .1والزرع، ومنيم أىل الخدمة والمينة...(
الفئة الرئيسية في مصر وىم إذ ركز بتمر أثناء حديثو عن المجتمع المصري عمى 

القبط إذ تناول لنا جانب محدود فيما يخص ىؤالء األقباط وىو االضطياد الذي تعرضت لو 
 .4ىذه الفئة من قبل الغزاة الروم والفرس واالضطياد األعظم عمى يد قيرس

أورد بتمر أنو بعد احتالل مصر من قبل الفرس كانت معاممتيم لمقبط واحدة في كل 
 .3يحل الموت والخراب حيث حلمكان إذ 

كما وأشار بتمر إلى االضطياد األعظم لمقبط من قيرس، إذ ان ىذا االضطياد بقي 
مدة عشر سنوات أي أنو بقي كل مدة والية قيرس لرياسة الدين، وال يشك أحد في فظاعة ذلك 

والظمم  االضطياد وشناعتو إذ فتن في اثناءىا كثير من الناس لما ناليم من عسف االضطياد
أورد بتمر أن الروم فتكوا بقبط مصر فتكًا عظيمًا إذ  1وشدة العذاب لتحويميم عن مذىبيم
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سجنوا الكثير من القبط ألنيم أبوا أن يتركوا دينيم فمما جاء يوم الفصح الذي كان فيو الخروج 
من من حصن بابميون، جعمو الروم يوم وقعة ونقمة من ىؤالء المسجونين التعساء، فسجنوىم 

وأورد بتمر عن االسقف المصري حنا  6سجونيم وضربوىم بالسياط وقطع الجند أيدييم
بأنو يسبيم في ديوانو حانقًا ويسمييم أعداء المسيح الذين دنسوا الدين برجس بدعيم  7النقيوسي

وفتنوا الناس عن إيمانيم فتنة شديدة لم يأت بمثميا عبدة األوثان وال اليمج وعصوا المسيح 
أتباعو فمم يكن في الناس من أتى بمثل سيئاتيم ولو كانوا من عبدة األوثان، ويصف  وأذلوا

ىذا األسقف أنين أولئك األسرى الذين مثل بيم وبكاءىم إذ يساقون مطرودين من الحصن، 
وأنو ليس بغريب حسب قول بتمر مع ذلك من مثل قول األسقف المصري أن يقول ان فتح 

 .8عقاب اهلل عمى ما فعمو الروم من األفاعيل في القبط الحصن لممسممين لم يكن إال
أما المصادر والمراجع العربية إذ قسمت لنا المجتمع المصري إلى فئات وأورت لنا 
كل فئة دورىا في المجتمع حتى لو كانت ىذه المعمومات التي أوردتيا مقتضبة، والغرض من 

مجتمع ومنيا رواية المقريزي التي ذلك حتى ال تغفل أو تيمش لنا دور ىذه الفئات في ال
 .9أوردىا سابقًا الذي قسم لنا أصناف المجتمع المصري

كان المجتمع المصري قبيل الفتح العربي اإلسالمي لم يكن مجتمعًا متجانس بشريًا إذ 
كان يتكون من عدة جنسيات مختمفة إضافة إلى سكان البالد األصميين وىم القبط، وأول ىذه 

 الفئات ىم:
القبط: ان كممة قبطي وكممة مصري مترادفتان في المعنى منيما مشتقتان من  -5

الكممة اليونانية )ايجبتوس(، التي كان اليونانيين يستخدمونيا لإلشارة إلى مصر ونير النيل 
معًا وىناك رأي قديم يقول بأن الكممة مشتقة من المصادر العربية السامية كما وأطمق العرب 

 .52عندما كان أىميا عمى الديانة المسيحية عمى مصر دار القبط
وصارت كممة قبطي ترادف كممة مسيحي ومع ذلك فإنو ينبغي مالحظة ان كممة 

 .55قبطي في األصل لم تكن ذات داللة دينية فيي مرادفة لكممة مصري
 .51ذكر المقريزي ان القبط تنسب إلى قبطيم بن مصرايم بن مصر بن حام بن نوح

عناصر المجتمع المصري إذ كانوا يتكونون من رجال الحاميات  الرومان: أحد -1
والحكام ويتمتعون بمركز ممتاز في المجتمع، ولم يكونوا يخضعون إال لكبار الحكام في 

 .54السمطة المركزية
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اإلغريق: وىم يكونون العنصر الذي يمي العنصر الروماني في األىمية، وكان  -4
غريقية نظرة احترام لذلك منحوا اإلغريق مزايا خاصة، الرومان ينظرون إلى الحضارة اإل

فخصصت ليم الوظائف التي تمي الوظائف الرئيسية، ىذا غمى جانب اشتغاليم بالتجارة 
والصناعة وامتالك وااللتحاق بالفرق الرومانية اإلضافية في الجيش وكان من أىم المزايا التي 

بقاء المغة اإلغريقية حصموا عمييا ىي اعفاؤىم من ضريبة الرأس التي  كانت ترمز لمعبودية وا 
المغة الرسمية، واقتصر استخدام المغة الالتينية عمى الجيش والموائح المتعمقة بالقانون 

 .53الروماني
الييود: فكانوا أقل منزلة من اإلغريق، رغم تمتعيم بنفس المزايا التي تمتعوا بيا  -3

ن كان لم يمنحوا الحق وق المدنية في اإلسكندرية تمثل أكبر مركز لتجمع في عيد البطالمة، وا 
 .51الييود، إذ كانوا يشتغمون بالتجارة بوجو خاص، وكانت اإلسكندرية من أكبر أسواق العالم

 موقف الشعب المصري من الفاتحين: المبحث الثاني
تناول بتمر في أول كتابو مسألة طالما ردوىا المؤرخون حسب قول معرب الكتاب أبو 

وىي اتيام المصريين القبط بأنيم كانوا دائمًا يرحبون بالغزاة األجانب، فرحبوا اواًل حديد 
بالفرس، ورحبوا ثانيًا بالعرب، يريدون بذلك أن يتخمصوا من نير ليضعوا نيرًا آخر عن رقابيم 
وأظير المؤلف في حادث من ىذين الحادثين كذب ما ادعاه المغرضون من المؤرخين، 

بط إنما كانوا أمة شاعرة بوجودىا، متماسكة فيما بينيا مستمسكة بمذىبيا وخمص إلى ان الق
الديني واتخذت ذلك المذىب الديني رمزًا باستقالليا، فضحت في سبيمو بكل شيء، وكانت 
وىي تفعل ذلك لتحافظ عمى استقالليا وشخصيتيا من ان تندمج في أمة أخرى، أظير 

لمحافظة المرة عمى شخصيتيا، لم تكن لترضى بأن المؤلف أن تمك األمة التي حافظت تمك ا
تفتح ذراعييا لكل سيد جديد، وتقف معو في وجو السيد القديم، بل كان كل ما فعمتو أن بقيت 
مكانيا ال تحرك ساكنًا برغبتيا، تاركة ميدان النضال بين المتنافسين، إذ لم يكن ليا مصمحة 

تو القضاء عمى استقالليا، وىكذا أظير في الدفاع عن سيد أذاقيا مر العذاب في محاول
المؤلف أمة القبط في ثوب العزة واألنفة ورمى عنيا ما كان المؤرخون ألقوه ظممًا عمييا من 
التيم الشنيعة بإظيارىا في مصر الدناءة والذلة، ولكن ىذه الروح العادلة حسن القول المعرب 

حدت بو كذلك إلى نصرة الحق في  التي حدت بالمؤلف إلى نصرة الحق في جانب أمة القبط،
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جانت أمة العرب، فمم يحاول أن يخفي من فضائيا شيئًا، أو يعكر من صفو سيرتيا في مدة 
 .56فتح مصر، بل كان عاداًل في وصف األفراد والمجموع

أما المؤرخون وموقفيم حول ان أىل مصر رحبوا بالغزاة أو الفاتحين وبعض اآلخر 
د المؤلف بتمر من الذين نفوا ىذا األمر، وىناك أدلة ذكرىا المؤلف نفى أمر الترحيب ىذا ويع

في كتابو تثبت لنا موقف أىل مصر من  ىؤالء الغزاة أو الفاتحين، كما ستوضح لنا ىذه 
األدلة إذ كان ىناك تناقض في كالم بتمر أم ال الذي ىو من بين الذين رفضوا فكرة أن أىل 

 ة:مصر رحبوا بالغزاة ومن ىذه األدل
موقف أىل مصر )القبط( من الفرس الذين جاءوا إلى مصر وأيدىم ال تزال  -5

ممطخة بما اقترفوه من النيب والقتل زمنًا طوياًل في الشام، وكان أكثر ضحاياىم من 
المسيحين الذين اتحدوا مع القبط وبعيدًا أن يعطف الفرس في مصر عمى مثل من قتموا في 

فرس بمغوا في فتوحاتيم ابعد أطراف وادي النيل، وان المصريين الشام، كما وأشار بتمر ان ال
القبط لم يرحبوا بيم أو يروا منيم الخالص، بل كانوا يرونيم بعين الجزع والمقت وحق ليم أن 

 .57يفعموا ذلك
أما بالنسبة لمروم إذ أورد بتمر أن القبط لم يتحركوا عندما عاد جند الروم إلى  -1

د قميل أن حكم الفرس ان لم يكن مما يحب ويرغب فيو فإن حكم مصر، ولكنيم وجدوا بع
الروم الجديد لم يكن حدثًا ليحمدونو ويفرحون من أجمو، إذ وجدوا فيو أنواع العقاب وصنوف 
العذاب، فكأنيم خرجوا من حكم الفرس إلى حكم الروم، إذ رفع عنيم التعذيب بالسياط ليحل 

 .58بيم تعذيب آخر من لسع العقارب
أما موقف اىل مصر )األقباط( من الفاتحين العرب إذ نفى بتمر رواية المقريزي  -4

كما وأشار بأن ىذا رجوع  12ساعدوا العرب أثناء الحصار 59وابن تغري بردي بان قبط الفرما
إلى القصة القديمة التي تعزو إلى القبط ظمما مساعدتيم لمفرس، وأورد بتمر أن ما ذكرناه من 

عنوة يكفي لتفنيد ىذا الزعم، لو ساعد القبط العرب لما أحرق ىؤالء السفن اخذ من الفرما 
 .15وىدموا الحصن، ولما فعموا ما فعمو الفرس من قبميم من تخريب الكنائس الباقية في الفرما

وأورد بتمر عن حنا النقيوسي وكان ممن نفي مساعدة القبط لمفاتحين العرب وقمة 
بتمر ان ما قالو حنا في ديوانو، وكان من األحياء قرب ذلك حبيم ليؤالء الفاتحين إذ ذكر 

قميميا 11العيد، بأن القبط لم يساعدوا المسممين إال بعد أن استولوا عمى الفيوم  .14وا 
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لكن أود بأن أشير مما سبق أن نفي بتمر لرواية المقريزي وابن تغري بردي وىم أقدم 
مصر، وحتى لو ان القبط ساعدوا العرب ممكن منو وكانوا ممن اشتيروا في الكتابة عن تاريخ 

أن تكون ىذه المساعدة لتخميصيم من ظمم الروم واضطيادىم لعميم رأوا في العرب خالصيم 
بعد ان سمعوا عنيم حسن المعاممة أما فيما يخص رواية حنا والمعروف بتعصبو اتجاه العرب 

مين، والدليل عمى مساعدة المسممين والذي بالغ في كثير من مواضع بطعنو لمعرب المسم
القبط لمعرب المسممين قول ابن عبد الحكم وكان أقدم ممن كتب عن تاريخ مصر إذ قال )ان 

 . 11اعوانا( 13القبط الذين كانوا بالفرما كانوا يومئذ لعمرو
ونقل بتمر رواية عن الطبري بأن عمرو بن العاص طمب إلى القبط أن يساعدوا 

بين العرب من قرابة النسب، لكن القبط قالوا انيا قرابة بعيدة ال المسممين لما كان بينيم و 
 .16يصل مثميا إال األنبياء عمييم السالم

أورد بتمر أنو لم يكن في ذلك الوقت شيء اسمو القبط في ميدان النضال اذ لم  -
من  تكن منيم طائفة ليا يد فيو اذ كان القبط بمنجاة عنو اذ أذليم قيرس وأرغم أنوفيم، فميس

الحق في شيء ان يقول قائل إن القبط كانوا يستطيعون أن يجتمعوا عمى أمر أو ينزلوا إلى 
 .17القتال أو يصالحوا العرب

نجد ان بتمر في موضع آخر ناقض كالمو اذ أورد أن القبط لم يحبوا العرب ولكنيم 
د ىنا في الصعيد كانوا يحممون في قموبيم أشد الضغن عمى من اضطيدىم وعذبيم ويقص

الروم حتى ان أىل الفيوم بعد أن استقرت بيم الحال في حكم العرب عمى دفع الجزية، بمغ 
 .18األمر بيم أن صاروا يقتمون من وجدوه من جند الروم

كما وأشار أيضًا ان السبب الذي حمل أىل االسكندرية عمى قبول الصمح مع 
دثان وكرىوا فساد الحكم الذي أثقل الفاتحين العرب، أنيم سئموا من كثرة ما أصابيم من الح

كواىميم، وقالوا في أنفسيم لعمنا لنجد في حكم المسممين قرارًا واطمئنانًا نأمن فيو عمى ديننا، 
فال نتحمل من الخراج والجزية إال قدرًا نطيقو ولعل أكبر ما حمميم عمى الرضى بحكم العرب 

 .19روم اذ كانت ثقيمة الوطأةرفع ما كان يبيظيم من الضرائب التي فرضيا عمييم ال
وىذا ان دل عمى شيء فانما يدل عمى ميل أىل مصر إلى الفاتحين العرب إذ رأوا 

 فييم الخالص من االضطياد وثقل الضرائب.
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وامضى بتمر في حديثو عن موقف أىل مصر من الفاتحين العرب اذ أورد انو كان 
ا من عيد ظمم وتعسف تطاول بيم، أعظم ابتياج القبط لخالصيم مما كانوا فيو، اذ خرجو 

وىوت بيم إليو حماقة البيزنطيين وآل أمرىم بعد خروجيم منو إلى عيد من السالم 
واالطمئنان، وكانوا من قبل تحت نيرين من ظمم حكام الدنيا واضطياد أىل الدين، فأصبحوا 

 .42وفك من قيدىم في أمور الدنيا، وأرخى من عنانيم
كالمو مرة أخرى فيما يخص الضرائب التي فرضيا الفاتحين إذ نجد ان بتمر ناقض 

العرب عمى أىل االسكندرية بعد ان ازالوا التفريق بين الناس في جباية الضرائب واعفاء 
 .45بعضيم منيا، بأن أىميا كانوا شديدي الضجر من الحكم الجديد ألنو أزال بعض امتيازاتيم

مين كابن عبد الحكم والطبري والمقريزي بعد أن استعرضنا آراء بعض المؤرخين المسم
وابن تغري بردي اضافة إلى رأي حنا النقيوسي والمستشرق ألفرد ج بتمر حول موقف أىل 
مصر من الفاتحين ليأتي ىنا دور بعض المؤرخين المحدثين في ابداء آرائيم حول ىذا 

 الموقف.
بين العرب أورد عزيز سولاير عطية عن موقف القبط من المعارك التي دارت 

والبيزنطيين ان موقفيم كان أقرب إلى الحياد، كما ان االقباط كانوا غير متعاطفين مع 
البيزنطيين الذين أذاقوىم صنوف العذاب، أما العرب الذين أتوا لتحرير القبط ان ىذه االغالل 

ل لم البيزنطية، إذ كان موقف العرب موقفًا كريمًا سمحًا كفل لألقباط حريتيم الدينية بشك
 .41ينعموا بو ابدًا تحت النير البيزنطي

اما المستشرق االنكميزي توماس وولكر آرنولد إذ أشار إلى فتح مصر عمى أيدي 
العرب وترحيب القبط بيم النقاذىم من الحكم البيزنطي، إذ أورد بأن الفتح اإلسالمي جمب إلى 

مى الحرية الدينية لم ينعموا بيا ىؤالء القبط بعد ان اضطيدوا عمى يد البيزنطيين حياة تقوم ع
 .44من قبل

كما وأشارت سيدة اسماعيل كاشف في كتابيا ان المصريين رحبوا بالعرب واعتبروىم 
منقذين ليم من حكم البيزنطيين الجائر الذين أنيكوا المصريين باألعباء المالية واالضطيادات 

 .43الدينية
العرب منذ دخوليم أرض مصر حتى  اذ ان ىذه الروايات تدل عمى ان القبط ساعدوا

 أتموا فتحيا.
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 بتمر واالقباط ؛المبحث الثالث
أسيب بتمر بالحديث عن االقباط في كتابو فتح العرب لمصر اذ ركز عمى ىذه الفئة 
دون غيرىا من فئات المجتمع المصري كما ذكرنا سابقًا حتى انو وضع ليم مصنفات، اذ تعد 

والتاريخ القبطي أفضل كتبو اذ كان رائدًا في ىذا المجال، مصنفاتو عن الكنائس القبطية، 
وكما قال بنفسو انو )صديق االقباط( وساىم في ىذِه الفترة وأصبح لو شعبية كبيرة عند أقباط 
مصر وما زالوا يدينون لو باالمتنان، إذ وضع كتابو االشير في ىذا المجال وىو الكنائس 

 .41القبطية القديمة في مصر في جزأين
. إذ نجد 46تناول بتمر في كتابو عمارة الكنائس القبطية واالديرة إذ وصفيا وصفًا دقيقاً 

ان بتمر كان يميل أحيانًا لمرواية القبطية دون الرواية العربية والتي كان يأخذىا من حنا 
النقيوسي وغيره إذ كانت رواية حنا مسممًا بيا عند بتمر والدليل عمى ذلك نراه تحامل كثيرًا 

، اذ ان بتمر لم ينظر ليذِه الرواية نظرة المنصف أو عمى الخميفة عمر بن الخطاب 
 .47المحايد

وتجدر االشارة ان رواية حنا تعرضت لمنقد الشديد في الدراسات التاريخية الحديثة، 
الن نصوصو لم تسمم من الطعن وىو المشير والمدير واالسقف القبطي كما نعتو بتمر، والذي 

رتبو كينوتية في الديانة المسيحية، اذ جاءت شيادتو مشوىة تشوييًا متعمدًا  وصل ألعمى
 .48بالنسبة لمفاتحين

ويتضح مما سبق انو لتربية بتمر الدينية دور في تحيزه لمرواية القبطية دون الرواية 
 العربية.

ىذا ىو أسموب المستشرقين في كتاباتيم اذ نجدىم ليسوا عمى مستوى واحد من 
، والكفاءة، كما ان دراساتيم االستشراقية بنيت عمى أسس البحث الرامي إلى تحقيق الثقافة

أىداف وأغراض خاصة وان نخبًا منيم تعمل بمؤسسات عممية أكاديمية وقسمًا جندتو جمعيات 
تبشيرية أو استعمارية، فالدافع العممي والرغبة في خدمة العمم كانت احدى الحوافز الميمة 

 .49راقيةلمدراسات االستش
كما ان ىذا الجزء ضئياًل جدًا في حين بعضيم االخر مجردين من كل قصد نبيل 
محاطين بالدوافع المشبوىة، كما تتضح ىذا من انتاج المستشرقين وأعماليم، ألنيم رأوا سرعة 
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انتشار اإلسالم وقدرتو الفائقة عمى التوسع والتغمب عمى ىمومو حتى في عقر دارىم، وىو 
 .32التأثير عمى دراساتيم وجعميا طافحة بالتحامل والتعصب ضد اإلسالم أمر أدى إلى

 النتائج
كان بتمر المؤرخ والرحالة والمترجم رجاًل انكميزيًا من رجال القرن التاسع عشر  -5

الميالدي كان مصري العقمية عربي الثقافة قضى الشطر األكبر في حياتو منصرفًا إلى دراسة 
 وتاريخ حضارتو.الحياة في وادي النيل 

كانت أغمب كتابات بتمر عن مصر إذ دون مشاىداتو ليا ودرس تاريخيا أثناء  -1
 المدة التي قضاىا في مصر.

وصف بتمر في كتابو فتح العرب لمصر بعض مدن مصر ومعالميا وارجع  -4
 العديد منيا إلى أصوليا اليونانية والرومانية.

إلى القبط واغريق وبيزنطة وسوريين  أورد بتمر تقسم فئات المجتمع المصري -3
 وييود وعرب وغرباء من جميع البالد.

أشار بتمر مسألة طالما رددىا المؤرخين إلى موقف الشعب المصري من الفاتحين  -1
 اذ انو اتيموا المصريين بأنيم كانوا دائمًا يرحبون بالغزاة.

مع المصري اذ كانت ركز بتمر بالحديث عن القبط وجعميم الفئة االساسية لممجت -6
 لو عالقة وثيقة باألقباط حتى سمى نفسو صديق االقباط.

 االحاالت
، مكتبة مدبولي، )القاىرة، 1الفرد جوشوا، فتح العرب لمصر، تعريب: محمد فريد بك أبو حديد، ط -5

5996 ،)83. 
م(: المواعظ 5335ىـ/831احمد بن عمي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين )ت -1

 .3/327ىـ(، 5358، دار الكتب العممية، )بيروت، 5واالعتبار بذكر الخطط واالثار، ط
قيرس: ىو المقوقس الذي استعممو ىرقل حاكمًا وبطريقًا في االسكندرية ىو الذي قام باالضطياد مدة  -4

: بتمر، فتح العرب لمصر، م(، ينظر635ىـ/15السنوات العشر وكان حاكمًا بالد مصر، قيل انو توفي سنة )
141-146. 

 .514فتح العرب لمصر،  -3
؛ حسين، أحمد، موسوعة تاريخ مصر، مؤسسة دار الشعب، )القاىرة، د.ت(، 157فتح العرب لمصر،  -1
1/482. 
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؛ عبد الجميل، عمر صابر، تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي رؤية قبطية لمفتح 425فتح العرب لمصر،  -6
 .123م(، 1224لمدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية، )مصر، االسالمي، عين 

حنا النقيوسي، ىو االسقف والمؤرخ المصري الذي تولى اسقفية نقيوس ونسب حنا ليذِه المدينة وكان لو  -7
دور كبير في مصالح الكنيسة المصرية وكان قريب من عصر الفتح االسالمي لمصر، ينظر: عبد الجميل، 

 .17، 13، 15يوحنا النقيوسي، تاريخ مصر ل
 .123؛ عبد الجميل، تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي، 425فتح العرب لمصر،  -8
 .3/327المواعظ واالعتبار،  -9

ابن خمدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبو زيد ولي الدين الحضرمي االشبيمي  -52
في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرىم ذوي  م(: )تاريخ ابن خمدون( ديوان المبتدأ والخبر5326ىـ/828)ت

؛ عطية، عزيز 83، 38، 1/51ىـ(، 5328، دار الفكر، )بيروت، 1الشأن األكبر، تح: خميل شحاذة، ط
، المجمس األعمى لمثقافة، 5م(: تاريخ المسيحية الشرقية، ترجمة: اسحاق عبيد، ط5988ىـ/5328سولاير )ت
 .11-15م(، 1221)القاىرة، 

، مطبعة متربول، )د. م، 1م(: تاريخ االمة القبطية، ط5928ىـ/5416يعقوب نخمة )ت روفيمة، -55
 .6-4م(، 1222

تاريخ األقباط المعروف بالقول االبريزي لمعالمة المقريزي، تح: الدكتور عبد المجيد دياب، دار  -51
 .58-57الفضيمة، )د. م، د. ت(، 

رس، أبو الحفص، زين الدين المعري الكندي ابن الوردي، عمر بن مظفر بن محمد أبو الفوا -54
؛ رمضان، 14-5/15ىـ(، 5357، دار الكتب العممية، )لبنان، 5م(: تاريخ ابن الوردي، ط5439ىـ/739)ت

ىويدا عبد العظيم، المجتمع في مصر اإلسالمية من الفتح العربي إلى العصر الفاطمي، الييئة المصرية 
 .5/49م(، 5993العامة لمكتاب، )مصر، 

-1/181حمدان، جمال، شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، دار اليالل، )د. م، د. ت(،  -53
 .5/49؛ رمضان المجتمع في مصر اإلسالمية، 183
صيفي، اسكندر، المنارة التاريخية في مصر الوثنية والمسيحية، المطبعة العصرية )القاىرة، د. ت(،  -51
 .5/49ية، ؛ رمضان، المجتمع في مصر اإلسالم15
 .15-12فتح العرب لمصر،  -56
 .516، 511-515فتح العرب لمصر،  -57
 .156فتح العرب لمصر،  -58
الفرما: وىي مدينة كبيرة قديمة أزلية فييا آثار كثيرة عجيبة وىي عمى الساحل من ناحية مصر، ينظر:  -59

ون الثقافية، )بغداد، م(: االستبصار في عجائب األمصار، دار الشؤ 51ىـ/ق6كاتب مراكشي )ت ق
 .89م(، 5986
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؛ يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاىري الحنفي، أبو المحاسن جمال 1/74المواعظ واالعتبار،  -12
 .5/7م(: النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة، )مصر، د. ت(، 5372ىـ/873الدين )ت

 .134فتح العرب لمصر،  -15
 في منخفض من األرض والنيل مشرف عمييا بناىا يوسف الصديق الفيوم: ناحية في غرب مصر  -11

لما ولي مصر فعمل بيا الف يوم فسمي الموضع الفيوم، ينظر: القزويني، زكريا بن محمد بن محمود 
 .148م(: آثار البالد وأخبار العباد، دار صادر، )بيروت، د. ت(، 5184ىـ/681)ت
 .123-592ل، تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي، ؛ عبد الجمي451، 133فتح العرب لمصر،  -14
عمر بن العاص بن وائل بن ىاشم بن سعيد القرشي السيمي ويكنى أبا عبد اهلل قدم مصر في الجاىمية  -13

م(، ينظر: الصدفي، عبد 664ىـ/34م(، توفي بمصر سنة )632ىـ/12وفتحت عمى يده وولي عمييا سنة )
، دار الكتب 5م(: تاريخ ابن يونس المصري، ط918ىـ/437الرحمن بن أحمد بن يونس، أبو سعيد )ت

 .5/473ىـ(، 5315العممية، )بيروت، 
م(: فتوح مصر والمغرب، 875ىـ/117عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبد الحكم، أبو القاسم المصري )ت -11

 .96-91، 82ىـ(، 5351مكتبة الثقافة الدينية، )د. م، 
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 .137؛ فتح العرب لمصر، 3/527ىـ(، 5487، دار التراث، )بيروت، 1والمموك، ط
 .185فتح العرب لمصر،  -17
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