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 هجري( 1-23)آداب القتال يف اإلسالم: دراسة اترخيية حتليلية يف عصر صدر اإلسالم 

 ملخص

يف ب القتال آداإن املظاهر السلبية يف القتال ابتت واضحة جلية يف وقتنا احلاضر، لذلك تعد الكتابة يف 

اليت تقدم ألبناء  النافعةالرسول صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي هللا عنهما من الدراسات  عصر

 -إبراز آداب القتال اإلسالمية اليت انتهجها الرسولإىل ويهدف البحث احلاضر واملستقبل مثاالً لتجربة وخربة، 

املنهج الدراسة بو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما. اتبعت أو  م _صلى هللا عليه وسل

التحليلي يف مجع املادة العلمية الالزمة للدراسة، وهي معلومات موزعة بني ما جاء يف  االستقرائي التارخيي

، واستخلصت القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة وكتب السرية النبوية وكتب الفقه والتاريخ والبلدان

ا قادة وجنود جيوش إن القتال يف اإلسالم يقوم على أسس أخالقية ترىب عليه الدراسة عدة نتائج أمهها:

وأن احلركات املسلمني فيما بينهم توضح سلوكيات وعالقات بعضهم ببعض، وأخرى تظهر مع من حياربوهنم، 

اليت تدعي يف قتاهلا اإلسالم واليت ظهرت الحقا يف جمتمعاتنا العربية ال متت  لإلسالم بصلة وهو بريء منها. 

رتة اخلالفة الراشدة متثل أنقى الفرتات يف اتريخ الدعوة أن ففهي بعيدة كل البعد عن تعاليم اإلسالم، و 

اإلسالمية إخالصاً وانسجاماً بني نظرية القتال وتطبيقه، واليت أرسى الرسول _ صلى هللا عليه وسلم_ منهجه 

 وقواعده وسار عليه أصحابه من بعده.

، عمر الصديق اإلسالم، أبو بكر: آداب القتال، األخالق اإلسالمية، السرية النبوية، صدر كلمات مفتاحية
 ، الردة، الفتوحات اإلسالمية.بن اخلطاب
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 هجري( 1-23)آداب القتال يف اإلسالم: دراسة اترخيية حتليلية يف عصر صدر اإلسالم 

  

ABSTRACT 

 

The negative practices in fighting have nowadays become apparent and unquestionable.  

Therefore, researching and writing about the ethics of war during the era of Prophet 

Mohammed (peace be upon him), and his caliphs Abu Bakr and Omar (may Allah be 

pleased with them) becomes a useful study that provides the people at present and in the 

future with examples of good practice to follow. This research aims to highlight the ethics 

of Islamic fighting that were practiced by the Prophet (peace be upon him) and his caliphs 

Abu Bakr Al-Siddiq and Omar ibn Al-Khattab (may Allah be pleased with them). The 

study followed the historical Inductive and analytical approach in the collection and study 

of the scientific material needed for this topic. The information related to this study was 

sourced from the Holy Quran, the Noble Prophetic Hadith, the Prophet's biography, and 

books of Islamic jurisprudence, history and nations. The study reached several 

conclusions. The most important of which is that fighting in Islam is based on ethical 

principles which the early leaders and soldiers of Muslim armies upheld and practiced 

among themselves and in their dealings with their enemies. Another important conclusion 

is that some movements which emerged later in some Arab countries, claiming to be 

Islamic in their cause, are in actuality not Islamic and are far from implementing the true 

teachings of Islam. The last conclusion is that the period of the rightly guided Caliphs 

was the most elegant throughout the history of the Islamic preaching (da’awah), the 

period that truly represented the consistency between the theory and principles of the 

Islamic fighting and the application, the methodology and rules of which were laid down 

by the Prophet (peace be upon him) and were followed by his companions afterwards. 

Key Words: Ethics of War, Islamic Ethics, Islamic History, Biography of the Prophet, 
Abu Baker Al-Siddiq, Omar bin Al-Khatab, Riddah Wars, Islamic 
Expansion. 
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 هجري( 1-23)آداب القتال يف اإلسالم: دراسة اترخيية حتليلية يف عصر صدر اإلسالم 
 

ABSTRAK 
 

Pada masa kini aspek-aspek negatif dalam peperangan semakin jelas kelihatan. Oleh yang 

demikian, kajian dalam etika peperangan pada zaman Baginda Rasulullah s.a.w, Saidina 

Abu Bakar r.a dan juga Saidina Omar r.a, bolehlah  dianggap sebagai sebahagian daripada 

kajian-kajian yang bermanfaat  yang dapat menyumbang sebagai satu contoh percubaan 

dan pengalaman kepada generasi masa kini mahupun masa hadapan. Kajian ini bertujuan 

bagi menonjolkan adab-adab di dalam peperangan yang ditunjukkan oleh Baginda 

Rasulullah s.a.w dan juga sahabatnya Abu Bakar r.a dan Omar r.a.  Kajian ini telah 

menggunakan kaedah induktif dan kaedah analisis dalam mengumpul bahan kajian yang 

diperlukan. Bahan tersebut merupakan maklumat yang terdapat di dalam al Quran, al 

Hadith Nabi, buku-buku Sirah, Fiqh, dan juga buku-buku sejarah. Kajian ini telah 

mendapati beberapa dapatan kajian antaranya ialah peperangan di dalam Islam adalah 

berasaskan kepada akhlah yang telah membentuk pemimpin-pemimpin dan tentera-

tenteranya. Akhlak yang mencerminkan tingkah laku dan perhubungan sesama mereka 

juga terhadap pihak yang mereka perangi. Adapun pergerakan-pergerakan baru yang 

muncul dalam masyarakat Arab yang mendakwa bahawa peperangan mereka adalah 

peperanga yang berteraskan Islam, sebenarnya tiada kaitan dengan Islam itu sendiri. 

Bahkan jauh menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang sebenar. Adapun tempoh 

pemerintahan  Khulafa al Rashidin adalah merupakan tempoh yang terbaik di dalam 

sejarah dakwah Islam dari sudut keikhlasan mahupun dari sudut ketepatan terhadap 

pelaksanaan teori peperangan yang telah diletakkan garis panduannya oleh Baginda 

Rasulullah s.a.w dan menjadi ikutan kepada para sahabat sesudah Baginda. 

Kata Kunci: Adab-adab Peperangan, Akhlah Islam, Sejarah Rasulullah, Permulaan 
Islam, Abu Bakar al Siddiq, Omar bin al Khattab, Memerangi Murtad, 
Pembukaan negara-negara Islam. 
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 هداءاإل
 إىل القلب النابض، إىل رمز احلنان والتضحية،

 الصادقة سر حناجيىل من كانت دعواهتا إ

 من متنيت وجودها بقريب إىل

 ىل روح أمي الغاليةإ

 ،ي ينري دريبذيت األوىل، ونرباسي الو إىل قد

 .هب عالياً افتخاراً إىل من رفعت رأسي 

 .يل ذخراً العزيز أدامه هللا  والدي ىلإ

 ،كن له أمسى آايت احلب والوفاءأىل من إ

 جبانيب وكان له الفضل بعد هللا فيما وصلت له قفي و ذرفيق دريب ال إىل

 وحممد ومالك والدكتورة نوربنائي فلذات أكبادي الدكتورة دمية أىل إ

 لدعمهم ووقوفهم جبانيب.

 ىل من هم سندي وعوين يف احلياةإ

 والذين يرتقبون رؤييت وأان أمحل شهادة الدكتوراه

 .إخويت وأخوايت وأبنائهم حفظهم هللا من كل مكروه

 أهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع. مجيعاً  إليهم 
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 شكر وتقدير

صلوات والسالم على املصطفى  هللا، والصالةأن هداان  لنهتدي لوالاحلمد هلل الذي هداان هلدا وما كنا     
 ىل يوم الدين.إه اآله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى هبد وسالمه وعلى ريب

أستاذي ىل إأن أتقدم جبزيل الشكر والعرفان  إالالرسالة  هذهمسات األخرية يف لال يسعين وأان أضع ال   
الفاضل أمحد فيصل لتفضله ابإلشراف على هذه الدراسة، والذي مل أيلوا جهداً يف التوجيه واملساعدة الدكتور 

البحث وإخراجه ه من مالحظات وإرشادات قيمة هلا أكرب األثر يف إجناز هذا دابكل ما هو مفيد، ولكل ما أب
على أكمل وجه، جزاه هللا عنا خري اجلزاء، وأيضا أتقد جبزيل الشكر ألعضاء اللجنة املناقشة واليت سوف 

 .يسهموا دون شك مبالحظاهتم اليت تثري هذه الرسالة

االمتنان للدكتور ذو الكفل بن حممد يوسف لدعمه املتواصل يل، وال  وعظيمكما أتقدم جبزيل الشكر      
حممد حسني  احلاج واألستاذشرف زيدان ودكتور اثبت أبو أأن أشكر الدكتور مقاليت عاشور والدكتور  أنسى

 القيمة. وإرشاداهتمعلى توجيهاهتم 

وأتقدم ابلشكر لزمالئي يف اجلامعة وأخص ابلذكر األخت فاطمة واسلي وإسهاماهتا املتميزة، وأيضاً     
 .ه الرسالة جزاهم هللا عنا خري اجلزاءذمتام هإ ملسامهتها يف ةعواقل هبه ت أخيتبنأشكر 

على  بطاينةلوالدي العزيز الربوفيسور الدكتور حممد  امتناينوال يفوتين أن أتقدم خبالص شكري وعظيم    
 .كمل وجهأعلى  البحثهذا  إلجنازالقيمة  واإلرشاداتتقدمي التوجيه واملالحظات 

الذي أمدين ابلدعم املادي واملعنوي وذلل كل الصعاب  همساعدشكر زوجي سعادة السفري الدكتور معن أو    
 . ليه اليومإعلى إمتام هذه الرسالة وله كل الفضل على ما وصلت  أمامي وكان حريصاً 

بكلمة أو دعوة صادقة وأخص ابلذكر عائليت وألهلي  كل من ساعدين من قريب أو بعيد ولو  وأشكر  
  وأصدقائي.

م خبالص الشكر واالمتنان للصرح العظيم جامعة مالاي، نرباس العلم ومنربه وأكادميية كما ال يسعين أال أن أتقد
 الدراسات اإلسالمية.

 لرفعةإين أسألك السداد والفالح وأن يكون عملي هذا خالصًا لوجهك الكرمي ومسخرًا  اللهمويف اخلتام  
 وم القيامة.ويف ميزان حسناتنا ي اإلسالميةبالدان األردن وأمتنا العربية  شأن

 وهللا ويل التوفيق 
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 الفصل األول: متهيد

 :مقدمة 

ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد هللا  ونستغفره، ونعوذإن احلمد هلل حنمده ونستعينه    

فال مضل له، ومن يضلل فال هادى له، وأشهد أن ال إله إاّل هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً 

 ، صلى هللا عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. ورسولهعبده 

ب القتال آداإن املظاهر السلبية يف القتال ابتت واضحة جلية يف وقتنا احلاضر، لذلك تعد الكتابة يف      

اليت  (1)الرسول صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي هللا عنهما من الدراسات املهمة النافعة يف عصر

 سقوط اخلالفة العثمانيةسالمي منذ ميّر العامل اإل  تقدم ألبناء احلاضر واملستقبل مثااًل لتجربة وخربة،

بتحدايت مل يعهدها منذ هناية عهد االستعمار، فقد دفع خطاب صراع احلضارات الذي ساد يف بداايت 

التسعينات من القرن املاضي يف الغرب على تفاعالت السياسة واألحداث يف عامل اليوم، حيث ابتت لغة 

ة العامة هذا يف اعتبار، ويف اعتبار آخر دفعت حتمية الصراع احلروب والتقاتل لغة سائدة ويومية يف احليا

املفروض على العامل اإلسالمي إىل بروز ردات فعل عنيفة من طرف بعض املسلمني متثلت يف حركات 

متطرفة كالقاعدة والدولة اإلسالمية، اليت حاولت والزالت حتاول أن تصدر نفسها كممثل لإلسالم  مسلحة

األصيل الذي مثله اجليل األول للمسلمني، هذا التوجه دفع أقالم هذه احلركات إىل استجداء الرتاث 

اهتم السياسية والتاريخ اإلسالمي وحماولة قراءهتا خصوصًا ما يتعلق ابلقتال مبا يتوافق مع توجه

 .(2)وأيديولوجياهتم القتالية، اليت مل يستسغها أغلب املسلمني

                                                            
، 2010، 3ينظر: القرضاوي، يوسف، فقه اجلهاد "دراسة مقارنه ألحكامه وفلسفته يف ضوء القرآن والسنة"، القاهرة، مكتبة وهبة، ط - 1

 .11ص
م، 2002هـ، 1423، 1عبد هللا بن فريح، معوقات اجلهاد يف العصر احلاضر حتلياًل وتقومياً، الرايض، مكتبة الرشد، ط ينظر: العقال، - 2

 .11ص
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هذه القضااي وتصحيح القراءات اخلاطئة هلذا  عرض ودراسةانه من املفيد إعادة  ةالباحث تلذا رأ

 صلى هللا عليه -اعتمدها النيبالرتاث، وتوضيح حقيقة أدب القتال اليت جتسدت يف السياسات العامة اليت 

يف املوضوع حماولة طرح الصورة  هابدلو  تديلأن  ت الباحثةوأبو بكر وعمر رضي هللا عنهما. ورأ -وسلم

  القتال.دب وهو األالسمحة احلقيقية لإلسالم من خالل جمال ليس من املعهود احلديث فيه عن السماحة و 

 

  :مشكلة الدراسة

 يف بعض اجملتمعات اإلسالميةواضحة  جلية ابتتاليوم مظاهر االقتتال املخالفة للشريعة اإلسالمية  إن     

، على األموال واستباحة الدماء واألرواح وانتهاك القيم مما أذى إىل تفشي بعض االحنرافات كاالعتداء

كل ذلك وغريه بسبب عدم ،  فرق جهادية منحرفة تزعم أن ما تقوم به منبثق من الشريعة اإلسالمية وظهور

 والتسامح اإلسالم بوصفه دين السالم والرمحةفإن ترسيخ مفهوم أدب القتال وضوابطه يف اإلسالم،  

فشرع   اجملتمعات اإلسالمية،، وقد جاء لتكريس هذه املفاهيم والعمل على توطينها وأتصيلها يف والعدل

سالمية على نبذ الظلم والعدوان، وسلب القتال وجعل له أدب وضوابط جتسد مدى حرص الشريعة اإل

 عدة أسئلة أمهمها:  شكالية الدراسة ترتكز علىإفإن  ،ترتيباً على ما سبق ذكره .حقوق اآلخرين

 مفهوم القتال يف اإلسالم، وما هي اآلداب املتوافقة مع هذا املفهوم واملستوحاة منه؟ما  -1

 ؟صلى عليه وسلمالرسول جتسدت آداب القتال اإلسالمية يف غزوات  كيف  -2

 مدى جتسد استمرارية هذه اآلداب يف القتال يف عهد أبوبكر الصديق رضي هللا عنه؟ما  -3

 كيف أثر منهج احلرب يف مسرية نشر اإلسالم على عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه؟ -4
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 أسباب اختيار املوضوع:

األسباب والدوافع اليت دفعت الباحثة إىل اختيار املوضوع ليكون حمال للبحث والدراسة دوافع موضوعية 

 :يلي سأوجزها فيما

 أنواليت حتاول  ،املعروفة بداعش اإلسالميةالدولة تنظيم متطرفة كالقاعدة و  مسلحةبروز حركات  -1

 للمسلمني.تصدر نفسها كممثل لإلسالم األصيل الذي مثله اجليل األول 

العامة، حيث غابت عنها الضوابط ابتت لغة احلروب والتقاتل لغة سائدة ويومية يف احلياة  -2

 واآلداب اليت حثت عليها الشريعة اإلسالمية.

أصبحت هناك أهداف كثرية ومصاحل متشعبة منها سياسية واقتصادية واجتماعية وراء احلروب  -3

 دف األمسى لتلك احلروب وهي إعالء كلمة هللا.الدائرة يف عاملنا احلاضر وأصبحت تفتقر لله
 

 لدراسة:اأمهية 

يتعرض اإلسالم والعامل اإلسالمي بشكل عام منذ هناية القرن املاضي إىل هجمات متواصلة تتهمه ابلعنف 

واإلرهاب، وهى نتيجة حلالة التصادم الثقايف املفروض بني العامل الغريب واإلسالمي، أدى هذا االحتدام إىل 

الم وانتشاره؛ للتدليل على دعواهم عودة الكثريين من املفكرين والسياسيني الغربيني لتاريخ متدد اإلس

وأفكارهم وهجماهتم ضد الثقافة اإلسالمية، وقد كانت آليات انتشار اإلسالم ومسألة الفتوحات من أوىل 

 إجيادللتاريخ اإلسالمي  املتجزئةالقضااي اليت طرحت للنقاش واإلبراز من طرفهم، فحاولوا من خالل قراءاهتم 

 عامل مع اآلخرين.دالئل على عنف اإلسالم يف الت

ابجلماعات اإلسالمية يف خضم هذا االحتدام اندفعت جمموعات من املسلمني وخصوصاً ممن يصنفون     

إىل تبين ردة فعل عنيفة عن التحدي الغريب، متثلت يف شكل مجاعات جهادية حاولت استلهام  املسلحة
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أخذوا من القرآن والسنة وأحداث التاريخ التاريخ لتربير أجندهتم وأفكارهم، لذا أكثر دعاة هذه احلركات 

 تروااياإلسالمي استدالالت لتربير جرائمهم يف قراءات اجتزالية واختزالية لنصوص الوحي وصحيح 

التاريخ، وهو األمر الذي شرعن جرائمهم يف أعني الكثري من الشباب املسلم قليل الصلة والثقافة برتاثه 

 اع واخلضوع هلذه األجندات واجلماعات املتطرفة.الديين؛ مما دفع الكثري منهم لالنصي

 

 يف عدة نقاط أمهها: الدراسة تتمثلأهداف 

 لغرض ضبط األعمال القتالية اليت يقوم هبا مسلمون.إبراز مفهوم القتال يف اإلسالم وبيان آدابه  -1

حماولة لتأصيل يف  -م صلى هللا عليه وسل - آداب القتال اإلسالمية اليت انتهجها الرسول تشخيص -2 

 هذه اآلداب.

 مدى استمرارية هذه اآلداب يف القتال يف عهد أبو بكر الصديق رضي هللا عنه. التثبت من -3 

 اإلسالم. انتشارودوره يف  -رضي هللا عنه -عمر بن اخلطابعلى منهج احلرب يف عهد  الوقوف – 4

 

 لدراسة: افرضية 

 الذكر ابآليت: بناء على املعطيات سالفةتتلخص فرضية البحث 

تعددت آراء العلماء حول مفهوم لفظة القتال فمنهم من اقتصره على قتال الكفار، ومنهم أطلقه على  -1

قتال الكفار وغريه كجهاد النفس وغريها. ومنهم من جعله شاماًل لألعمال الصاحلة اليت جيتهد املسلم 

 هبا للوصول إىل مرضاة هللا.
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القتال اإلسالمية املستمد من القرآن الكرمي يف  آداب - عليه وسلمصلى هللا -جسد منهج الرسول  -2

 حيث شكل هذ التجسيد قواعداً سار عليها الصحابة رضوان هللا عليهم. غزواته،

ووصااي اخللفاء الراشدين يف عصر أبوبكر وعمر  –صلى هللا عليه وسلم  -أن مجيع وصااي الرسول  -3

رضي هللا عنهما للجيوش والسرااي والبعوث القتالية كانت مستمدة من القرآن الكرمي، وتلك الوصااي 

جعلت للبشر واحلجر والبيوت والنبااتت واملزروعات حرمة ال جيوز االعتداء عليها، فقد أابنت تلك 

 يف القتال ووجه التعامل بني الطرفني. الوصااي أخالقيات اإلسالم وآدابه

 

 دود الدراسة: ح

ذلك بتحليل ودراسة آداب القتال من منظور ديين ترتكز الدراسة حول دراسة القتال وآدابه يف اإلسالم و    

آداب  عواترخيي وبيان ما أورده علماء التاريخ اإلسالمي من مفاهيم وحقائق، وستقوم هذه الدراسة بتتب

القتال يف سنوات اإلسالم األوىل وهي عصر النيب صلى هللا عليه وسلم وعصر أبوبكر وعمر رضي هللا 

عنهما. ملا متتاز به تلك العصور من مزااي ومقومات جهادية تصلح أن تكون ركائز يعتمد عليها عرب 

مجيع ما يف القرآن الكرمي من أخالق وآداب متمثلة يف شخصية وحياة الرسول فإن    .العصور واألزمان

، فقد كان صورة حية ألخالق وتعاليم اإلسالم السامية؛ فهو أفضل معلم وأعظم قدوة صلى هللا عليه وسلم

ُعوا اَّللهَ َوَأِطي: يف قولهكما جاء   واالقتداء به، يف اتريخ البشرية والذي أمران هللا سبحانه وتعاىل بطاعته

جاء أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما  _وسلم هصلى هللا علي_ومن بعد الرسول    1َلَعلهُكْمُ ْرََحُونَ  َوالرهُسولَ 

 ابعتبار فرتة خالفتهما استمراراً ملنهج الرسول صلى هللا عليه وسلم وكان قدوة هلما.

 

 

                                                            
 (132سورة آل عمران، اآلية )_   1
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   منهجية الدراسة:

التحليلي يف مجع املادة العلمية الالزمة للدراسة،  االستقرائي التارخيياملنهج الدراسة  هذه اعتمدت      

وهي معلومات موزعة بني ما جاء يف القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة احملفوظة يف كتب الصحاح 

التاريخ والسنن واملساند وكتب التفسري للقرآن الكرمي وكتب السرية النبوية والطبقات والرتاجم وكتب الفقه و 

 والبلدان.

أن التعامل مع هذه املصادر ليس واحدًا عند أخذ املادة العلمية منها، وال شك أن مجع املادة  جند

ما جاء فيها حول موضوع الدراسة ولكن منهج اعتماد هذه  الستفراغالعلمية يقتضي الرجوع إليها مجيعاً، 

فاآلايت القرآنية قطعية الثبوت، واألحاديث النبوية املادة العلمية املأخوذة من هذه املصادر، ليس واحداً، 

لقد دونت مثاًل:  ،على مراتب، فمنها اآلحاد ومنها املتواتر ومنها احلسن واجليد ومنها القوي والضعيف

أبرز  سانيد الصحيحة ككتاب صحيح البخاري الذي يعترب منأليف كتب ا املذكورةة ححاديث الصحياأل

اليت احتوت على مجيع أبواب   كتب اجلوامع ويعد أحد ،أهل السنة واجلماعة املسلمني منعند   كتبال

 الدراسة على العديد، وقد استدلت احلديث من العقائد واألحكام والتفسري والتاريخ والزهد واآلداب وغريها

عليها جاء ذلك  الرسول عليه الصالة والسالماآلداب اليت كان حيرص اليت تربز  الصحيحة األحاديث من

 وصااي من فكانت (1) ساحات املعركةيف القتال  آدابيف الفصل األول من هذه الدراسة عند احلديث عن 

 عنهما هللا رضي عمر بن هللا عبد والصبيان، فعن النساء قتل حترمي :القتال يف وسلم عليه هللا صلى النيب

 عليه هللا صلى هللا رسول فنهى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مغازي بعض يف مقتولة امرأة وجدت: " قال

                                                            
 .من هذه الدراسة 22، ص أنظر الفصل األول - 1
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وغري ذلك، وينفع االستقراء يف تتبع األخبار، ويلحق ابالستقراء عند    (1) "والصبيان النساء قتل عن وسلم

 .توفر املعلومات الكافية لالستقرار، االستنباط

 منهج الدراسة احلالية:وبذلك ستكون اخلطوات التالية أساسية يف 

من املصادر املختلفة واملراجع املتنوعة واملتعلقة مبوضوع وفرزها ودراستها مجع املادة العلمية  -1

 الدراسة.

حسب وعند تعارض الرواايت، سيجري العمل على إزالة التعارض أن أمكن، أو الرتجيح بينهما  -2

 قوة الدليل.

طر على األجواء املعاصرة لألحداث لتغليب رواية على وقد جيري االحتكام إىل االجتاه العام املسي -3

 أخرى.

أبسلوب واضح وبعيد عن التعقيد وإتباع الشروط  تابةمث يصار بعد عمليات التصفية إىل الك -4

 الالزمة لألسلوب احلسن يف الكتابة. 
 

 إجراءات الدراسة وذلك على النحو التايل: 

مت مجع معلومات مواضيع الدراسة من الكتب املتوفرة يف مكتبة اجلامعة، ومن مكتبات أخرى، إضافة   

الباحثة تطبيق املناهج املعروفة من التوثيق  راعتإضافة إىل ذلك  إىل مكتبات إلكرتونية ومواقع اإلنرتنت.

والتحليل والتبويب والعنونة، إذ تربز هذه الطريقة مكانة البحث ورصانته، وجتعل املادة العلمية سهلة يف لغة 

 . البحث

                                                            
البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي، اجلامع الصحيح املختصر "صحيح البخاري"، تح: مصطفى ديب البغا،  -  1

 ،2852احلديت:  رقم احلرب، يف النساء قتلب اب ،والسري اجلهاد بكتا ،1987هـ،1407، 3بريوت، اليمامة، دار ابن كثري، ط
 .1098 ،3مج
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شكل حسب رواية حفص. ووضع احلديث النبوي بني قوسني   -1
ُ
كتابة اآلايت القرآنية ابخلط القرآين امل

 ""عند اقتباس النص احلريف. وضع القوسني الصغرين كهذين:))  ((. و  كهذين

مسلم والبخاري، وسنن الرتمذي وسنن ابن ماجه،  األحاديث كصحيحختريج األحاديث من كتب  -2

 وسنن النسائي، ومسند اإلمام أمحد، وغريها من الكتب اليت تُعىن بذلك.

للذهيب، وكتاب اإلصابة يف متيز سري أعالم النبالء  الرتاجم: ككتابالتعريف ابألعالم من كتب  -3

الصحابة البن حجر العسقالين، وكتاب األعالم للزركلي، وغريها من الكتب املختصة بعريف 

 األعالم، ومل أقم بتعريف الرسل واألنبياء تعظيماً هلم ولشهرهتم.

عدة اختصارات يف اهلوامش: ُيشري رمز ط: للطبعة، ج: للجزء، مج: للمجلد، ص:  اعتماد -4

ة، تح: للتحقيق. ويف حالة عدم وجود الطبعة أو اتريخ النشر سأكتفي بعدم ذكرمها دون للصفح

 على عدم وجودها.اإلشارة برموز معينة تدل 

اسم الشهرة معلومات النشر تكتب كاملة عند نقل املعلومات ألول مرة، وبعدها سأكتفي بذكر  -5

 ، واجمللد، واجلزء، والصفحة.للمؤلف، اسم الكتاب

 حسب وتصنيفها بتقسيمها قمت مث القرآنية الكرمية، ايتاآل من آبداب القتال يتعلق ام كل مجع -6

  .موضوعاهتا

 .أمكن ما آداب القتال وضوعمب املتعلقة واملراجع املصادر أمهات إىلالرجوع  -7
 

  الدراسات السابقة

لقد اشتملت اجلهود السابقة للموضوع على عدد كثري من املصادر اليت حبثت موضوعات متفرقة من    

اجلوانب الرئيسة هلذه الدراسة املذكورة سابقاً. واليت مل أجد يف حدود ما أطلعت عليه دراسة ركزت على 

ًة إىل أن هذه إضاف ته كجزء أو فصل من كتاب أو حبث.وردموضوع آداب القتال بشكل مفصل وإمنا أ
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اجلانب التطبيقي من خالل تتبع  إبرازالدراسات ركزت يف جمملها على اجلانب التشريعي الفقهي دون 

تلك الدراسات اليت تناولت أهم  وتصنيفها، ومناألخالق العلمية للمسلمني أثناء احلرب ومجعها وتوثيقها 

 اجلوانب يف الدراسة هي: 

مواضيع عدة ختتص ابلعالقات الدولية كالوفاء ابلعهد،  ،(1) يف كتابه د أبو زهرةحمملقد تناول املؤلف 

والتعاون الدويل اإلنساين واحلرية وغريها من املواضيع اليت تبني نُظم العالقات الدولية ودورها يف تعميق 

مفهوم العدالة واملساواة واحلرية والتسامح، وغريها من املفاهيم اليت سوف تعىُن هبا دارستنا اليت ختتلف عن 

 الدراسة يف عدة جوانب أمهها: تلك 

هلا من خالل  واحللول املناسبةرّكز الكاتب يف كتابه على العالقات الدولية واملشكالت اليت تعرتيها 

تطبيق القانون اإلسالمي اخلاص بتلك القضااي. بينما اقتصرت الدراسة اليت بني أيدينا على بيان أخالقيات 

توسع عن احلديث عن العالقات الدولية  واالجتماعية، وكذلكالفردية احلروب وآداهبا وأثرها على العالقات 

وقت احلروب وبنّي ما حيل يف القتال وماال حيل. بينما دراستنا سوف تقتصر احلديث على توضيح آداب 

 اليت تبني ذلك اجلانب. النماذجالقتال وضوابطه، وذلك من خالل سرد بعض 

إىل عدة مباحث، بني الذي قسمه   (2)كتابه  موضوع القتالعن  حممد مسعد ايقوت حتدث وقد 

التفاهم والتقارب بني وجهات النظر املختلفة املتباينة، وكذلك  إجياداملبحث األول أمهية احلوار ودوره يف 

حتدث عن احلضارات واألمم. أما املبحث الثاين فتحدث عن حرص اإلسالم على نشر السالم والرمحة بني 

كبناء الكعبة   -صلى هللا عليه وسلم -العباد، وذلك من خالل تتبع املواقف اليت حدثت يف زمن الرسول

اليت  اإلجيابيةيف عهده. وحتدث يف املبحث الثالث عن أهم املظاهر  أجريتعاهدات اليت منوذجاً، واملإ
                                                            

 م.1995هـ، 1415العالقات الدولية يف اإلسالم، مصر، دار الفكر العريب،  أبو زهرة، حممد، - 1

 
 ايقوت، حممد مسعد، األخالق النبوية يف الصراعات السياسية والعسكرية.  - 2
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يف  -صلى هللا عليه وسلم -للخصوم واألعداء وهديه -صلى هللا عليه وسلم -القتال كرمحته  أثناءحدثت 

اإلسالم  املعارك. وكذلك وضح املؤلف حقد أعداء اإلسالم وخبثهم يف دس احلقائق وتبديلها اليت حرص

على نشرها. وحّلل املبحث األخري من هذا الكتاب تعامل الرسول صلى هللا عليه وسلم مع األسرى. دّعم 

منودج معركة بدر ومعركة بين املصطلق ومعركة حنني وغريها إالكاتب ذلك التعامل بسرد بعض النماذج، ك

الدراسة والدراسة اليت بني أيدينا تتمثل  من النماذج اليت ترسخ القيم السامية يف اإلسالم، وكان الفرق بني

 يف اآليت: 

فيها. بينما الدراسة اليت بني  -صلى هللا عليه وسلم -اقتصرت الدراسة على آداب القتال وأخالقه  

أيدينا ستشمل الظروف اليت شهدت والدة القتال ابتداء من البعثة النبوية لغاية بلوغ املسلمني مرحلة 

حصرت الدراسة النماذج اليت تظهر مساحة ، و وصار اإلذن هلم ابلقتال أمراً مناسبًا ومشروعاً  االقتداء

اإلسالم يف االقتتال ومعاجلته للقضااي الناجتة عنه. بينما الدراسة اليت بني أيدينا ستتوسع يف ذكر 

 أتصل مفهوم مساحة هذا الدين واعتداله يف أصعب الظروف. اليتالنماذج 

ملؤمتر محاية ضحااي احلرب يف الشريعة اإلسالمية  ،(1) حبثاً  حممد حنفي قدم الباحث إمساعيلولقد   

والقانون الدويل اإلنساين. تناول اجلوانب العامة حول القتال يف اإلسالم ووسائله وأساليبه ووسائله، كما 

بني وسائل القتال املشروعة يف اإلسالم. وفّصل الوسائل واألساليب القتالية املمنوعة شرعاً. فكان 

 لدراسة والدراسة اليت بني أيدينا:االختالف بني هذه ا

بينت الدراسة أمهية القتال ودواعيه. بينما دراستنا ستشمل القتال ومراحله يف عصر النبوة وعصر  

توضح أثر استخدام  دراستنا سوفوضحت أهم الوسائل املشروعة يف القتال. بينما وكذلك أ ،أبوبكر عمر

                                                            
قانون الدويل مقدم ملؤمتر محاية ضحااي احلرب يف الشريعة اإلسالمية وال اإلسالم حبثحنفي، إمساعيل حممد، وسائل القتال وأساليبه يف  - 1

 . 2004أكتوبر - 20اإلنساين. اجلامعة اإلسالمية العاملية. ابكستان. إسالم أابد، سبتمرب، 
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للحرب. بينما  الالزمةاقتصرت على ذكر الضوابط ، و احلربالوسائل على اآلداب الواجب توفرها يف 

 الدراسة اليت بني أيدينا سوف تتوسع يف ذكر الضوابط األخالقية اليت ترسخ مبادئ اإلسالم وقيمه.

دراسة مقارنة عملية موضوعية حول آاثر احلرب يف الفقه  -رمحه هللا- الزحيليوهبة  ولقد عمل املؤلف     

حتدث عن عموميات احلروب بفصلني يذكر يف أوهلما تعريف احلرب شريعًة  ،(1) يف كتابه اإلسالمي

الثاين على كيفية بدء احلرب. يتعرض  وتكلم الفصل، وقانوانً، وبنّي اتريخ احلروب وعالقة املسلمني بغريهم

فرع من اثر احلرب بعد معرفة شيء عنها ألن احلكم على الشيء آ بنظره خاطفة تبني حقيقة أحباثهلذكر 

األول أثر احلرب  فبني الفصلوتضمن الباب األول اآلاثر املرتتبة على قيام احلرب يف مخسة فصول.  ،تصوره

احلرب يف العالقات السلمية، وسّجل الفصل الثالث أثر  أثريف انقسام الدنيا. وحتدث يف الفصل الثاين عن 

أثر احلرب يف العالقات الدبلوماسية. بنّي الدولية يف حبثني. وضح األول  السياسيةاحلرب يف العالقات 

حتدث الفصل الرابع عن األسرى واجلرحى والقتلى. أما الفصل و  املبحث الثاين أثر احلرب يف املعاهدات.

انتهجت  ، حيثويف أموال العدو التجاريةاخلامس فوضح أثر احلرب يف األشخاص واألموال ويف العالقات 

صلية املوضوعية التارخيية املقارنة؛ فأجاد املؤلف يف طريقة عرضه للمواضيع اليت العلمية األ الطريقةالدراسة 

الفرق بني تلك  ناإلسالم. كاكثريًا يف دراستها ملوضوع القتال وآدابه يف   الباحثةسوف تستند عليها 

 الدراسة والدراسة اليت بني أيدينا تتمثل يف اآليت:

تضمنت بيان آاثر احلرب وأتثريها يف العالقات الدولية توسع الكاتب يف عرض مواضيع كتابه اليت 

والسياسية. بينما اقتصرت دراستنا على بيان اآلاثر املتخلفة عن احلرب أو اليت تسببها احلرب من آاثر 

العالقات  علىهتمت الدراسة بتوضيح أثر احلرب ا، وكذلك نفسية سلبية على الفرد وعلى اجملتمع

بيمنا ستوضح دراستنا أتثري احلروب على العالقات االجتماعية والفردية. وكذلك  والدبلوماسية.الدولية 

                                                            
 م.1998، 3احلرب يف الفقه اإلسالمي، دمشق، دار الفكر، ط وهبة، آاثرالزحيلي،  - 1
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ستوضح كيف قوَّم اإلسالم االضطراب النفسي الناتج عن احلروب وذلك بزرع أخالق اإلسالم ومبادئه 

 وغريهم.من صبيان وبنات  األسرىوتعامله مع 

قيم وآداب وأخالق العرب ويف عصر النبوة، وبني   (1) ، يف كتابهاخلليفةحامد حممد  تناول املؤلف     

دور صفة الصرب والعلم والعفو والرمحة يف الثبات ونشر رسالة اإلسالم. واحتوى كذلك على آداب احلرب 

الفصل األول. وأكد الفصل الثاين وسائل اإلعداد والرتتيبات  احلرب أثناءودور الوفاء ابلعهد يف زرع األمان 

رب، وكذلك مكانة الشهادة يف الشريعة اإلسالمية. تناول الفصل الثالث بيان كيفية اآلزمة يف إعداد احل

لول املكتسبة من غالتعامل مع األسرى سواء أكانوا نساء أو صبيان أو رقيق، وكذلك وضَّح حكم الغنائم وال

اء املعاهدات انقش الفصل الرابع من هذا الكتاب التواصل السلمي مع املشركني، وبيان كيفية إجر  احلرب.

مع بعض القبائل العربية، وكذلك كيفية التعامل مع أهل الذمة وغريهم. تناول الفصل اخلامس آداب احلرب 

وبنّي صفاهتم وخذالهنم يف بعض املواقف   -صلى هللا عليه وسلم -مع املنافقني واليهود يف عصر الرسول 

فرق بني الدراسة والدراسة اليت بني أيدينا وغزوة تبوك واملوقف من بناء مسجد ضرار. وكان ال أحدكيوم 

 تتمثل يف اآليت:

اإلسالم يف  أعداءيف االقتتال مع  -صلى هللا عليه وسلم -ركز املؤلف على إبراز آداب وأخالق الرسول

احلروب، بينما ستحتوي أيضًا دراستنا على توضيح القيم اإلسالمية الالزمة يف التعامل مع اخلصوم 

حدد الكاتب دور أخالق النبوة يف نشر اإلسالم حيث  ،وذلك من خالل عرض املعارك والغزوات

 هلي هللا عليص -ورمحته، بينما ستحتوي دراستنا على دور بعض الصحابة يف أتصيل أخالق النيب

 اإلسالموستبني مدى حرصهما على نشر قيم  -رضي هللا عنهما -كأيب بكر والفاروق  -وسلم

 ابلتعاليم اليت أرساها الرسول صلى هللا عليه وسلم. وتعاليمه. وااللتزام

                                                            
هـ، 1430، 1ن، األردن، دار عمار للنشر، طصلى هللا عليه وسلم، عما -اخلليفة، حامد حممد، أخالق وآداب احلرب من عصر الرسول - 1

 م.2009
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 ودوافعها وأسباهبااتريخ احلروب قبل اإلسالم فيها  وضح ،(1)يف رسالته  حممد خري هيكلولقد حتدث  

حتدت عن أحكام اجلهاد يف و قبل اإلسالم. وكذلك أنواع اجلهاد يف اإلسالم ومشروعيته وأسباب إعالنه. 

لتوضيح أسباب وقف القتال يف اإلسالم وأثره يف نشر الدعوة وإقرار  جملداالسياسة الشرعية، وخصص 

فعلية والعملية. واختتم  السالم وحفظ األرواح، وحتدث أيضًا عن اجلهاد يف العصر احلديث من الناحية ال

وكان الفرق بني هذه الدراسة والدراسة اليت بني أيدينا يتمثل  كتابه خبامتة احتوت على أهم نتائج الدراسة.

 يف اآليت: 

مفهوم القتال وربطه  دراستنا ستوضحالشرعي، بينما  االصطالحيحددت الدراسة مفهوم القتال 

اقتصرت على بيان القتال يف صدر اإلسالم ، وكذلك املفهومنيمبفهوم اآلداب إلجياد توافق بني 

صلى هللا  –والفقه اإلسالمي، بينما الدراسة اليت بني أيدينا ستشمل والدة القتال يف عصر الرسول 

ضحت الدراسة أثر إسالم أهل احلرب يف حقن قد و و ، عهد عمر بن اخلطاب على هناية -عليه وسلم

يف حقن  االقتتاليةل. بينما توسعت دراستنا يف توضيح أثر اآلداب الدماء وذلك على وجه اإلمجا

صّور الكاتب الوضع احمللي والدويل أثناء الغزوات والغارات ، و الدماء ونشر التعاليم والقيم اإلسالمية

مل ، و يف صدر اإلسالم، بينما سوف تفصل دراستنا الغزوات اليت تبني أصالة ومساحة الدين اإلسالمي

تب يف موضوعات كتابه دور الصحابة يف الفتوحات والقتال، حيث ستبزر دراستنا القتال يربز الكا

 عنه.وآدابه يف أايم اخلليفة أيب بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب رضى هللا 

احتوى على ثالث  األولفصلني، الفصل  إىلقسم الكاتب كتابه   (2)كتاب   محيد الصغري لفأوقد    

أدلة  أعطى األولمطالب وحتدث هبما عن األصل يف عالقة املسلم بغريه يف السلم أو احلرب ففي املطلب 

                                                            
هيكل، حممد خري، اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية، رسالة دكتوراه عن اجلهاد يف صدر اإلسالم والفقه اإلسالمي والعصر احلديث،   - 1

 .1992كلية اإلمام األوزاعي. بريوت، 

 
 .2015 ،النبويةمحيد أخالقيات احلروب يف السرية  ،الصغري - 2
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هو احلرب، ويف املطلب الثاين أعطى أدلة القائلني أبن األصل هو السلم، ويف املطلب  األصلالقائلني أبن 

حدث فيه عن مفهوم احلرب وبواعثها ومقاصدها الثالث كان الرتجيح يف املسألة، أما الفصل الثاين فت

اربع مباحث كل مبحث احتوى على ثالث  إىلوخصائصها وأخالقها وقد قسم الكاتب هذا الفصل 

والثاين عرف اجلهاد لغة  األولمطالب، ففي املبحث األول قام بتعريف احلرب لغة واصطالحا، ويف املطلب 

وذكر بواعث احلروب يف السرية النبوية، ويف املبحث الثاين تكلم  واصطالحا وأنواعه والفرق بينه وبني احلرب

حتدث عن املقصد األمسى من احلروب  األولمطلبني  إىلعن مقاصد احلرب يف السرية النبوية وقسم املبحث 

يف السرية النبوية، واملطلوب الثاين عن املقاصد الفرعية وأدلتها من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، أما 

ثالث مطالب، األول حتدث  إىلاملبحث الثالث فتحدث عن خصائص احلروب النبوية وقسم هذا املبحث 

احة والعفو والصفح، واملطلوب الثاين عن العدل واإلنصاف، أما املطلب والسم فيه عن الرابنية والرمحة

الثالث فتكلم فيه عن دموية احلروب النبوية، وآخر مبحث هو املبحث الرابع الذي حتدث فيه عن أخالق 

احلرب يف السرية النبوية واليت احتوى على ثالث مطالب، األول كان عن أخالق قبل بدء املعركة واملطلوب 

، وق من القتال واحلرب االنتهاءساحات املعركة واملطلوب الثالث عن أخالق ما بعد  أخالقاين عن الث

توسع الكاتب يف احلديث عن بواعث ومقاصد احلرب وعن املقصد األمسى واملقاصد الفرعية للحروب يف 

احلرب  تأخالقياالسرية النبوية والتعريف ابجلهاد والفرق بينهما وخصص مبحث واحد للتحدث عن 

بينما دراستنا ركزت على مفهوم أدب القتال وذكر األدلة  ، القتالفالكتاب غري متخصص وشامل ألدب 

من القرآن الكرمي على تلك اآلداب وركزان على توضيح مدى التزام الرسول عليه السالم وأصحابه بتلك 

ة ومقارنتها ابلقتال يف صدر اآلداب مع تسليط الضوء على بعض من احلروب اليت حدثت يف العصور التالي

 اإلسالم.

                                                                                                                                                                              
 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

15 
 

 اإلسالميكبحث مشارك يف مسابقة رابطة العامل  (1)الرمحن غنيم كتاب  عبد املؤلف أبو وقد قدم

املتصلة ابجلهاد والرد على شبهة املخالفني يف أحكام اجلهاد  األخالقوهو حبث يف بيان ه،  ١٤٢٨عام 

 مباحث:  أربعةالتمهيد وفيه وخامتة، أبواب  وأربعةمتهيد  إىلقسم الكاتب البحث املسلمني. وضوابطه من 

 هبا.التعريف أبخالقيات احلرب وعناية اإلسالم  األول:

 األنبياء.احلرب يف األداين السماوية وبيان أن اجلهاد كان من شرائع  الثاين:

 أخالقياته.بيان غاايت اجلهاد يف اإلسالم وأن مراحل تشريعه تتوافق مع  الثالث:

 النبوية.حتليل ألسباب الغزوات والسرااي يف السرية  الرابع:

يتعلق أبخالقيات احلرب عموما وهي اليت تكون مطلوبة يف كل أحوال احلرب من  األول:الباب 

 .والسالم الصلح أواهلزمية  أومن احلرب سواء كان النصر  االنتهاءمقدمات والتحام وحىت بعد 

ما قبل احلرب واليت تبدأ ابإلعداد والتجهيز للحرب واملسري وتنتهي  يتعلق أبخالقيات الثاين:الباب 

 اجليوش يف ساحة القتال. ابلتقاء

اجليوش والقتال وتنتهي مرحلة  ابلتحاميتعلق أبخالقيات احلرب زمن للحرب واليت تبدأ  الثالث:الباب 

 الفريقني.الصلح والسالم بني  أواهلزمية  أوإما ابلنصر 

 أوالباب الرابع: يتعلق أبخالقيات ما بعد احلرب وهي املرحلة األخرية يف احلرب واليت تنتهي إما ابلنصر 

 والسالم.اهلزمية وما يتبعه من أحكام الفئة والغنيمة واألسرى والصالح 

                                                            
قدم هذا الكتاب كبحث مشارك يف مسابقة رابطة العامل  النبوية، وقدغنيم، أبو عبد الرمحن، إرشاد الربية إىل أخالقيات احلرب يف السرية  - 1

 .١٤٢٨اإلسالمي عام 
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عام  قام الكاتب بسرد آداب القتال يف السرية النبوية قبل املعركة وخالل املعركة وبعد املعركة بشكل  

 الفهم.وأدهبا وعملية الفصل هذه غري انفعة وختل ابملوضوع وتفقد كثري من  معركةدون ذكر كل 

مع ذكر أدهبا الن هناك آداب روعي فيها  ةبينما قامت دراستنا إبعطاء نبذة عن كل معرك

 املستطاع.الباحثة بتغطية املوضوع وتناوله تناوال شامال قدر  الغزوة، وقامتخصائص تلك 

 

  هيكلية البحث:

خبامتة فيها أبرز  كما اختتمفصل متهيدي وأربعة فصول هي صلب موضوع الرسالة،  البحث على  اشتمل 

 . النتائج والتوصيات، ويقسم كل فصل من الفصول األربعة إىل مباحث

ثالث وهو مقسم إىل وآدابه،  ومشروعيتهوآاثره مفهومه  البعثة النبوية والقتالالثاين الفصل  يتناول

البعثة النبوية املبحث الثاين فيتحدث عن  أماالقتال مفهومه وآاثره، يتحدث عن  األولبحث املمباحث، 

يف املرحلة  وأدبهتحدث عن القتال ومشروعيته في املبحث الثالث املكية، أمايف املرحلة  اإلسالميةوالدعوة 

  .املدنية

، وجاء أيضا يف ثالثة مباحث، الرسول صلى هللا عليه وسلمالقتال وآدابه يف عهد الفصل الثالث تناول    

القتال ومشروعيته ، أما الثاين فكان البعثة النبوية والدعوة اإلسالمية يف املرحلة املكيةاألول منها بعنوان: 

 القتال يف املرحلة املدنية.، والثالث: وآدابه يف املرحلة املدنية

قسم إىل وي بكر الصديق أيبيف خالفة  وأدبهيدور حول القتال ف من الدراسةأما الفصل الرابع 

الثاين عن  املرتدين، واملبحثبن زيد وقتال  أسامةبكر وجيش  أيبفسيتحدث عن  األول املبحث مبحثني،

  .الشاميف اجلبهة الفارسية واجلبهة البيزنطية يف بالد  وأدبهالقتال 
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املبحث ، مبحثان يف خالفة الفاروق عمر بن اخلطاب وفيه وأدبهيدور عن القتال  والفصل اخلامس

يف اجلبهة البيزنطية يف  وأدبهالثاين عن القتال  واملبحثيف اجلبهة الفارسية  وأدبهسيحتوي على القتال  األول

قائمة مصادر تبعتها أهم النتائج والتوصيات،  فاحتوت علىامتة أما اخلجاورها. بالد الشام ومصر وما 

 .البحث ومراجع
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 الفصل الثاين: القتال مفهومة وآاثره

 املبحث األول: مفهوم أدب القتال

متعن ومتحيص، وذلك لتشعب مدلوالهتا يف تفسري  إىلإن معرفة معاين األلفاظ يف اللغة العربية حتتاج 

ذُكر يف اللغة العربية بعدة  مفهوم أدب القتالإن و فنجد أن لكل لفظة أكثر من معىن.  الكلمة الواحدة،

مشروعية  بّين يف هذا الفصلنوسوف  ،وبعضها بعيد عن ذلك القتالبعضها هلا صلة مبوضوع  ،معان  

 . االصطالحويف يف اللغة  مفهوم أدب القتالوذلك من خالل بيان القتال وآاثره 

األدب مأخوذ من اجلذر الثالثي )أ د ب( واألدُب هو الذي يتأدب به األديُب من  األدب لغة:ف

 (1)الناس، ُُسَّي أداًب وذلك ألنه ُُيدب الناس إىل احملامد ومن مث ينهاهم عن املقابح، وأدَّبه فتأدَّب علَّمه، 

 (2)  عليه وسلم.الزجاج يف هللا عز وجل فقال: وهذا ما أدب هللا تعاىل به نبيه صلى هللا واستعمله

على أنه معرفة ما حيرتز به عن كافة أنواع اخلطأ، وحيتوي األدب على كل عرف أما األدب يف االصطالح في

ما يبعد اإلنسان عن اخلطأ حبق هللا عز وجل أو الناس والنفس واألدب مقصود به بيان الوجه األفضل يف  

 (3) آداب وأيضا للقتال آداب. كل سلوك واحلث عليه فلألكل آداب وللصيام آداب وللسفر

املوت الطبيعي، فاملوت هو فَ ْوُت احلياة، بينما  القتل عنالقتال وهو  :ومن مفاهيم القتال يف االصطالح

 (4) القتل هو إزالة الروح وإزهاقها، وفوت احلياة بفعل فاعل من اخلارج يتوىل هذا اإلزهاق.

 

                                                            
 .43، ص1ه،  مج1414، 3ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، لسان العرب، لبنان، بريوت، دار صادر، ط - 1
الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، معاين القرآن وإعرابه حتقيق: عبد اجلليل عبده شليب، بريوت، عامل الكتب،     - 2

 .76، ص4م، مج 1988، ه  1408، 1ط
 .25الزحيلي، وهبة، العالقات الدولية يف اإلسالم: مقارنة ابلقانون الدويل احلديث، بريوت، لبنان، ص  -3
 . 14الكويت، ديسمرب حممد عمارة، حقيقة القتال يف اإلسالم، جملة اجملتمع،  -4 
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يعرف القتال أنه حرب بّي طرفّي وهو موقف تصادمي يتميز ابلعنف،  ويعرف مفهوم القتال يف و 

اإلسالم على أنه قتال املسلمّي على كل شخص أو جمموعة يعتدوا على اإلسالم وكل من يقف بوجه 

ستضعفّي الدعوة اإلسالمية ومينع وصوهلا لكافة الناس، وقتال كل من يفنت املسلمّي عن دينهم ونصرة للم

وقتال من نقض عهده مع املسلمّي وذلك من خالل استخدام السالح والقوة العسكرية بكافة أنواعها 

املتطورة على مر الزمن والعصور املختلفة، وكلمة آداب يف اصطالح فقهاء اإلسالم وغريهم ما نعرب عنه 

بادئ وقواعد إنسانية  يف أوقات اليوم ابألخالقيات، واملراد أبخالقيات احلرب تلك األخالق اليت تشكل م

وأدب القتال هو حسن التعاون والتعامل بّي املتحاربّي يف القتال ،والقتال يف اإلسالم يقوم على  ،احلرب

أسس أخالقية ترىب عليها قادة وجنود جيش املسلمّي ،أخالقيات تظهر فيهم أنفسهم ويف عالقتهم بعضهم 

غريبا على اإلسالم أن يكون له أخالق أو آداب يف احلرب  ببعض وأخرى تظهر مع من حياربوهنم ،وليس

وإن مل يعرفها أعداؤه ، ومن تلك اآلداب اليت كان حيرص الرسول عليه الصالة والسالم ومن بعده اخللفاء 

فهناك آداب ما قبل الراشدين رضي هللا عنهم عليها يف أوقات احلرب واليت تتجزأ إىل ثالثة أجزاء ، 

 تتمثل يف:واليت  (1)احلرب

، حيث كان يغلب جانب الطواعية يف املشاركة يف القتال تسهيل جتنيد اجلنود وتسيري اجلنود -1

 هلم. ويستغفر هلم وُيذن وتقبل أعذار املخلقّي عنه،

 وابلرأفة والرمحة ،أنفسهم يف التقوى بوصااي جنوده بعض خيص وسلم عليه هللا صلى كان -2

 أو احلروب كاإلحراق جرائم ارتكاب أو التخريب أو األرض يف اإلفساد عن ينهاهم وكان ابجملندين،

 املثلة.

 وسلم عليه هللا صلى فكان ،وعلوفتها راحتها على والسهر هبا والرمحة اجلهاد خبيول االهتمام -3

 الغنائم. يف هلا يسهم

                                                            
 . 36_  الصغري، محيد، أخالقيات احلروب يف السرية النبوية، اململكة املغربية، ص 1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



20 
 

 القتال خوض قبل وسلم عليه هللا صلى النيب سنة من كان  :ابلدعوة إىل اإلسالم قبل القتال البدء -4

 بّي خريهم الدعوة، معهم تنفع مل فإن وجل، عز هللا إىل ابلدعوة يبدأهم أوال أن املسلمّي، غري مع

 (1) القتال. أو اجلزية أو دفع اإلسالم، أبمور: إما ثالثة

 

 وهناك أيضا آداب ساحات املعركة أثناء القتال وتتمثل يف اآليت:

 :السالم عليه حروبه يف األخالقية القيم مظاهر من والشيوخ واألطفال:النهي عن قتل النساء  -1

 معهم وفيمن أوال، أنفسهم يف هللا بتقوى سواء، حد على جيوشه، واجملندين ألمراء املتكررة وصاايه

 حترمي :القتال يف وسلم عليه هللا صلى النيب وصااي أعظم ومن اثلثا، ويف أعداءهم اثنيا، املسلمّي من

 بعض يف مقتولة امرأة وجدت" :قال عنهما هللا رضي عمر بن هللا عبد والصبيان، فعن النساء قتل

 النساء قتل عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فنهى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مغازي

 .(2)"والصبيان

 جيوشه بعث إذا وسلم عليه هللا صلى النيب كان  عدم قتل العباد املنقطعني يف الصوامع والشيوخ: -2

 هللا، ابسم ))اغزوامؤتة:  إىل املتجه للجيش وصيته وكانت "الصوامع أصحاب تقتلوا ال" :أوصاهم

 أو وليدا تقتلوا وال متثلوا وال تغدروا وال تغلوا وال اغزوا ابهلل، كفر من قاتلوا هللا، سبيل يف

 (3).بصومعة(( منعزال وال فانيا كبريا وال امرأة،

 يقاتل مل من قتال املدنيّي عن وجل عز هللا هنى وقد قتل املدنيني ومن ألقى السالح:النهي عن  -3

 والزمىن: والشيوخ للعبادة املنقطعّي والرهبان النساء والصبيان من كان، من كائنا املسلمّي،
                                                            

 .36ينظر: الصغري، أخالقيات احلروب يف السرية النبوية، مرجع سابق، ص - 1
البخاري، حممد بن إُساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي، اجلامع الصحيح املختصر "صحيح البخاري"، تح: مصطفى ديب البغا،  -  2

، 2852رقم احلديت:  احلرب، يف النساء والسري، ابب قتل اجلهاد كتاب ،1987ه ،1407، 3بريوت، اليمامة، دار ابن كثري، ط
 .1098، 3مج

بن احلجاج أبو احلسّي القشريي، صحيح مسلم، تح: حممد فؤاد عبد الباقي، لبنان، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب،  النيسابوري، مسلم   - 3
، 3، مج1731كتاب اجلهاد والسري، ابب أتمري اإلمام األمراء على البعوث ووصية إايهم آبداب الغزو وغريها، رقم احلديث: 

 .1356ص
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 عليه هللا صلى قال ...والفالحون واألجراء اجلهاد والعسفاء عن تعوقهم اليت األمراض أصحاب

 وال متثلوا وال تغلوا وال تغدروا ال ابهلل، كفر من سبيل هللا يف تقاتلون هللا بسم ))أخرجواوسلم 

 (1) الصوامع(( أصحاب وال الولدان تقتلوا

 اإلسالم جماهدو كان فما النبوية، السرية يف جليا اخللق هذا كان  عدم اإلفساد يف األرض: -4

 أو الدواب قتل أو الطرقات ختريب أو املنازل بتدمري اإلفساد هذا كان األرض، سواء يف مفسدين

 يف والبيئة العمران على احلفاظ على احلرص أشد حيرصون اجملاهدون كان املغروسات، بل إتالف

 اإلفساد عن أصحابه وسلم عليه هللا صلى النيب هنى فقد ( 2).أعدائهم كان ببالد ولو مكان، كل

الغزو غزوان: فأما قال: )) أنه عنه هللا رضي انس بن معاذ فعن عن صاحبه، األجر ونفى الغزو يف

من ابتغى وجه هللا، وأطاع اإلمام، وأنفق الكرمية، وايسر الشريك، واجتنب الفساد، فإن نومه 

ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورايء ومسعة وعصى اإلمام، وأفسد يف األرض فإنه لن يرجع 

 (3)((ابلكفاف

 اجلرحى على اإلجهاز عن ينهى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان  اجلرحى: عدم اإلجهاز على -5

 القتال على قدرته وعدم ضعفه مع اجلريح أن إذ للرمحة، منافيا ذلك ألن واإلمتام عليهم، قتلهم :أي

 هللا صلى النيب أرشد فقد عليه، اإلجهاز أو قتله جيوز ال لذلك مبقاتل وليس مبثابة األعزل، صار قد

 جريح وال على جيهزن ال ))أالقائال:  السمح اخللق هذا إىل مكة فتح يف وسلم أصحابه عليه

 (4)آمن((. فهو اببه عليه أغلق ومن أسري، وال يقتلن مدبر، يتبعن

                                                            
ي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين، نيل األوطار، تح: عصام الدين الصبابطي، مصر، دار احلديث، املؤلف: الشوكاين، حممد بن عل - 1

م، كتاب اجلهاد والسري، ابب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاين ابلقتل، رقم احلديث: 1993ه  ، 1413، 1ط
 .291، ص 7، مج3324

 .41روب يف السرية النبوية، مرجع سابق، صينظر: الصغري، أخالقيات احل - 2
، 3276الشوكاين، نيل األوطار، مرجع سابق، كتاب اجلهاد والسري، ابب لزوم طاعة اجليش ألمريهم ما مل ُيمر مبعصية، رقم احلديث:  - 3

 269، ص 7مج
حممد هراس، بريوت، دار الفكر، كتاب فتوح األرضّي أبو ُعبيد القاسم بن سالنم بن عبد هللا اهلروي البغدادي، كتاب األموال، تح: خليل  - 4

 .82، ص 1، مج159صلحا وسننها وأحكامها، ابب فتح األرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة مجيعا، رقم احلديث: 
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 ويل عهد حفظ :عليهم هللا رضوان الصحابة سنة من كان  النهي عن قتل من أمنه املسلمون: -6

 يؤمنه من كل فكان هبم، استجار أو املشركّي، من أحدا أمنوا إدااملسلمّي  من وإخواهنم أمرهم،

وسلم:  عليه هللا صلى هللا رسول قال أمجعّي، األمة أفراد مجيع انفذ على املسلمّي، أحد أو اإلمام

 والناس واملالئكة هللا لعنة فعليه مسلما أخفر فمن أدانهم، يسعى هبا واحدة، املسلمني ذمة))

 .(1)((عدل وال صرف القيامة يوم منه يقبل ال أمجعني،

 ابلعهود، الوفاء على -وسلم عليه هللا صلى - النيب أكد الوفاء ابلعهد وعدم الغدر واخليانة: -7

  (2 )ايا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا أاْوُفوا اِبْلُعُقووتعاىل:  سبحانه هللا امتثاال ألوامر واخليانة، الغدر عن وهنى

   ُقُضوا اأْلامْياانا ب اْعدا ت اوِْكيِدهاا واقاْد جاعاْلُتُم اَّللَّا عالا ْدُُتْ واالا ت ان ْ ِفيالا ِإنَّ واأاْوُفوا ِبعاْهِد اَّللَِّ ِإذاا عااها ْيُكْم كا

 . (3)اَّللَّا ي اْعلاُم ماا ت اْفعاُلونا 

 أما آداب ما بعد االنتهاء من القتال فتتمثل يف اآليت:

 أن بعد والسيب والرقيق األسرى معاملة حبسن اإلسالم أمر األسرى والرقيق والسيب:حسن معاملة  -1

 من املقاتل وهو :األسري معاملة يف اإلحسان إىل وجل عز أرشد هللا وقد أوزارها، احلرب تضع

ماا واأاِسرياا *ِإَّنَّاا وايُْطِعُمونا الطَّعااما عالاى ُحبِ ِه ِمْسِكيناا واياِتي حيا، قائال:  املسلمون به يظفر الكفار

 معاملة حبسن حافلة النبوية السرية ، ووقائع (4)نُْطِعُمُكْم ِلواْجِه اَّللَِّ الا نُرِيُد ِمْنُكْم جازااءا واالا ُشُكوراا

 يوصي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان  :خريا ابألسرى الوصية :يلي ما ذلك ومن األسرى،

 هلم إيثارا اخلبز هلم ويقدمون التمر ُيكلون الصحابة حىت كان خريا، ابألسرى املسلمّي من اجملاهدين

                                                            
يف الدين والبدع، رقم ابب ما يكره من التعمق والتنازع يف العلم والغلو  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، - 1

 .2662، ص6، مج6870احلديث: 
 1سورة املائدة، اآلية  - 2
 .91سورة النحل، اآلية  - 3
 .9سورة اإلنسان، اآلية  - 4
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وايُْطِعُمونا الطَّعااما عالاى ُحبِ ِه ِمْسِكيناا واياِتيماا واأاِسرياا *ِإَّنَّاا   :تعاىل قوله فنزل أنفسهم، على

 . (1)انُْطِعُمُكْم ِلواْجِه اَّللَِّ الا نُرِيُد ِمْنُكْم جازااءا واالا ُشُكورا 

 أرضها، على املعركة خلفتها اليت األعداء جثث دفن بذلك واملقصود مواراة جيف قتلى األعداء: -2

 صلى رسوله ودعوة هللا لدين احملاربّي من كانوا أهنم رغم إليهم واإلحسان هبم كمال الرمحة من وهذا

 كان حياهتم، يف هبم ورحيما هدايتهم على حريصا السالم عليه النيب كان فكما عليه وسلم، هللا

 بعد وسلم عليه هللا صلى فعله ما :النبوية السرية يف ذلك مناذج ومن .موهتم بعد هبم أيضا رحيما

 إبلقاء السالم عليه أمر فقد" أعدائهم، على ابلنصر املسلمّي وجل عز هللا حيث أكرم بدر، غزوة

 لنبيكم، كنتم النيب عشرية بئس" :قائال عليها وقف مث بدر قلب من ركي األخباث يف جثث

 (2)الناس" وآواين وأخرجتموين الناس، ونصرين وخذلتموين وصدقين الناس، كذبتموين

 بعد صحابته ُيمر السالم عليه الرسول كاناحلفاظ على أموال املسلمني والنهي عن الغلول:  -3

 قبل الغنيمة من السرقة :وهو الغلول عن عليها، وينهى واحلفاظ واألموال الغنائم جبمع اجلهاد

السالم:  عليه نبيه منه حمذرا فقال الغلول يف أمر تعاىل هللا شدد وقد اإلمام، علم ودون قسمتها

 ِت ِباا غالَّ ي اْوما اْلِقيااماِة ُثَّ تُ واَّفَّ ُكلُّ ن اْفسٍّ ماا كاسا باْت واُهْم الا واماا كاانا لِنايب ٍّ أاْن ي اُغلَّ واماْن ي اْغُلْل َيْا

يُْظلاُمونا 
(3.) 

 حرية يكفل وسلم عليه هللا صلى النيب كان  عدم إكراه املغلوبني على اعتناق الدين ابلقوة: -4

يِن...قال تعاىل:  احلروب والغزوات يف عليهم انتصر ملن العقيدة  . (4)الا ِإْكرااها يف الدِ 

الكتاب والسنة؛ مما يوضح ما لقد أابن اإلسالم مكانة األخالق يف رسالته من خالل نصوص و    

ذه جاء به هذا الدين وما يدعو إليه من مكارم األخالق وينهي عن الرذائل والفواحش واملنكرات، وه

                                                            
 .9سورة اإلنسان، اآلية  -1
 .141ص ،2مج ، مؤسسة الرسالة، ، 1415ابن القيم، مشس الدين،  زاد املعاد يف هدى خري العباد،  -  2
 .161عمران، اآلية سورة آل  -3
 . 256سورة البقرة، اآلية -4
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لذلك فقد عىن  بشأن األخالق إمنا تربز أمهية ومكانة األخالق يف دين اإلسالم لعناية يف الكتاب والسنةا

يف حرهبم وسلمهم، يف شدهتم ورخائهم، وكان ذلك اخللق املسلمون ابملنهج األخالقي يف كل وقت وحّي، 

الذي هو مثرة اإلميان واالنقياد لشريعة اإلسالم من أسباب انقياد الناس طواعية للدخول يف هدا الدين 

الذي وقف الناس أمامه عاجزين، فقد بدل  النفوس، وألف بّي القلوب، فكانت فتوحهم للقلوب قبل أن 

 (.1)تكون للبالد

وقد وضع اإلسالم للحروب أذاًن ومعايري منها أن يكون رد العدوان مثل ما حدث به العدوان، 

الشَّْهُر احلْارااُم اِبلشَّْهِر احلْارااِم وااحْلُُرمااُت ﴿لذلك جاء يف القرآن الكرمي عن هذه الضوابط، فقد قال تعاىل 

ِبِْثِل ماا اْعتاداى عالاْيُكْم واات َُّقوا اَّللَّا وااْعلاُموا أانَّ اَّللَّا ماعا ِقصااٌص فاماِن اْعتاداى عالاْيُكْم فااْعتاُدوا عالاْيِه 

. حيث أن األصل يف القتال مقاتلة املقاتلّي من األعداء املعتدين وليس األطفال والشيوخ ( 2)اْلُمتَِّقنيا﴾

يفة أبو بكر وعمر للجيوش والنساء وغري املقاتلّي، حيث حتدثت وصااي الرسول عليه الصالة والسالم واخلل

والسرااي أن ال يقتلوا شيخاً أو صبياً أو امرأة أو عابداً أو راهباً يف صومعة، وأيضاً حتدثت اآلداب اإلسالمية 

 عن الرفق ابحليواانت والنبااتت ودعت إىل عدم قطع األشجار أو ذبح احليواانت إال للضرورة.

َُه اَّللَُّ تَ َعاىَل  -، 3قال الشافعي  4: )وال جيوز أن يذحبوا دابة من دواب الغنيمة ألجل الركاء-َرمحم

ُ َعَلْيهم َوَسلََّم  -أن النَّيبن »ملا ُرومَي:  (؛5والسطائح عن سهل و  .6«هنى عن ذبح احليوان إال ملأكلة -َصلَّى اَّللَّ

                                                            
شعبان  لوايت، أيب عبد الرمحن غنيم غنيم عبد هللا، إرشاد الربية إىل أخالقيات احلرب يف السرية النبوية، حبث مقدم لرابطة العامل اإلسالمي، -1

 . 13م، ص2007ه  ، 1428
 194سورة البقرة: اآلية -2
، الشافعي، أبو احلسّي حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، حتقيق: قاسم حممد النوري - 3

 .179، ص 13مج م، 2000ه ،  1421، 1دار املنهاج، جدة، ط
، ص 1ظور،  لسان العرب، مرجع سابق، مجن، أنظر: ابن مالركاء، واجلمع ركوة، وهو القدح ، أو اإلانء اليت جتمع فيه اخلمر أو املاء - 4

643. 
، ص 14العرب، مرجع سابق، مج ظور، لساننمأنظر: ابن  ،الوعاء الذي يكون فيه املاء السطائح: مجع سطيحة وهي املزادة وهو  - 5

346. 
 ،وحممد كامل قروبللي، سوراي طاألرانؤو أبو داود سليمان بن األشعث األزدي، سنن أيب داود، تح: شعيب  أبو داود السجستاين، -- 6

 .20، ص6م، مج2009 ،ه 1430، 1دمشق، دار الرسالة العاملية، ط
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اتقوا هللا يف هذه »فقال:  ببعري قد حلق ظهره ببطنه،ابن احلنظلية، قال: مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 1«البهائم املعجمة، فاركبوها صاحلة، وكلوها صاحلة

فلقد أوضح القرطيب أبنه الفئتّي املتقاتلتّي من املسلمّي، إما أن يقتتال على سبيل البغي فالواجب 

من أجل مقاتلتهما، ورمبا تكون  أن يصلح ذات بينهما، فإن مل يتحاجزا ومل يصطلحا واستمرات على طلبهما

إحدامها ذات أمهية عن األخرى، فمن اجلواب أن تقاتل فئة البغي إىل أن تكف وتتوب، ففي حال أنك 

فعلت فأصلح ما بينهم املبغي عليها ابلقسط والعدل، أما التحام القتال فيما بينهم لشبهة دخلت عليهم 

احلجة النرية والرباهّي القاطعة على مراشد احلق، فإن ركبتا منت وكالمها تعتقد أبهنا حمقة، فمن الواجب إزالة 

اللجاج ومل تعجال على شاكلة ما هدينا إليه ونصحتا به من إتباع احلق بعد وضوحه هلا فقد حلقت ابلفئتّي 

  ( 2.)الباغيتّي

البّي وأوضح مغنية أبنه يف حال اقتتلت طائفتان مسلمتان فعلى الوجوه والعقالء أن يصلحوا ذات 

ابلعدل، فإن رجعت الفئة الباغية إىل طاعة هللا وترك القتال كان خرياً، ويف حال أهنا أرادت القتال ظاملة 

 . (3)لألخرى ومعتدية عليها فقد وجب قتال الظامل ومناصرة املظلوم

وليس وأكد ابن تيمية أبنه قتال املسلمّي إىل غريهم يكون فقط يف حالة اعتداء الكافرين عليهم،     

فقط للخالف الديين وما يبىن على ذلك الرأي ال حمال أبنه األساس بعالقة املسلمّي مع غريهم، وهو 

السلم ال احلرب، فالقتال يكون ألجل احلرب، فكل من كان مسامل ومل حيارب ال يتم االعتداء عليه مهما  

مه حيفظ دمه إذا مل يكن كان سواء كتايب أو مشرك، ولكن القتال يكون من حارب اإلسالم وعند إسال

  (4)من أهل القتال مل نقتله.

                                                            
 .200، ص4، مج  2548: ثيرقم احلد، أخرجه أبو داود يف سننه، كناب أول اجلهاد، ابب ما يؤَمر به ممن القيام على الدوابنم والبهائم -1
 . 208، ص. 16القرطيب، اإلمام، اجلامع ألحكام القرآن، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، بريوت، لبنان، ج  -2
 .267، ص 6مغنيه، حممد جواد، التفسري الكاشف، الطبعة الثانية، دار العلم للماليّي، بريوت، لبنان، ج.  -3
 .381الدولية يف اإلسالم، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، ص  أبو زهرة، حممد، العالقات -4  
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وقد أكد القرضاوي أبنه مشكلة القتال يف اإلسالم احملاربة وليس الكفر، ويف حال أنه كان القتال 

ذلك ملا فرق اإلسالم ما بّي رجل وامرأة، وإنه عند كبسبب الكفر يكون أوىل الناس ابلقتال هم الرهبان و 

ة واملخالفة لذلك يتم نقله للعامل بصورة مشوهه عن اإلسالم واملسلمّي، مع أنه هدفنا نشر األفكار املتشدد

  (1)هو فتح قلوب العامل ابحملبة واألخالق وليس السيف. 

ومن املالحظ على حروب الرسول عليه الصالة والسالم  أهنا كانت تتميز ابألخالق والقيم 

أهنا حروب إنسانية ُستها األخالق الفاضلة وكانت حروب السمحة والرمحة والتسامح يف ميادين القتال و 

عادلة ليس هدفها القتل وسيب النساء وإمنا هدفها أن يعبد هؤالء املشركّي هللا عز وجل ويفردونه 

ابلوحدانية، ومتيزت أبهنا حروب غري دموية، فقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم حريصا ما أمكن على 

إليه كان حياول أن ينهيه سريعا؛ لدلك جند أن مجيع من استشهد من املسلمّي يف جتنب القتال وإذا اضطر 

احلروب النبوية أو من قتل من األعداء أن العدد قليل ويصل إىل األلف قتيل، وهده النسبة تعترب ضئيلة 

سون مليون جدا إذا ما قورنت بعدد القتلى يف احلرب العاملية الثانية واليت راح ضحيتها أكثر من أربعة ومخ

 (2)قتيل.

ونالحظ أن كثري من املستشرقّي الحظوا تلك املثالية اليت حتلى هبا الرسول صلى هللا عليه وسلم يف     

حروبه، فشهدوا هبا ومدحوا أخالق احلروب يف العهد النبوي، فيقول املؤرخ املشهور ول ديورانت: " أهنم  

للعهد منهم، وأكثر منهم رمحة للمغلوبّي، قل ما ارتكبوا كانوا رجاال أكمل من املسحيّي، فقد كانوا أحفظ 

وأيضا  (3)م".1099يف اترخيهم من الوحشية ما ارتكبه املسيحيون عندما استولوا على بيت املقدس عام 

قالت املستشرقة األملانية زيغريد هونكه: " العرب مل يفرضوا على الشعوب املغلوبة الدخول يف اإلسالم، 

ُسح هلم  -الذين القوا قبل اإلسالم أبشع أمثلة للتعصب الديين وأفظعها -رادشتية واليهودفاملسيحيون والز 

                                                            
 7م، ج.2009أتصيل ورد شبهات، هيئة آل مكتوم اخلريية، اجمللس األوريب لإلفتاء والبحث،  -القرضاوي، يوسف، الدين والسياسة - 1
 ، ص1إبراهيم، الرايض، دار السالم للنشر والتوزيع، طاملؤلف: فوري، حممد سليمان املنصور، رمحة للعاملّي، تح: ُسري عبد احلميد  - 2
 .383، ص13م، مج1975ه  ، 1935ول ديورانت، قصة احلضارة، الوالايت املتحدة،  - 3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



27 
 

مجيعا دون أي عائق مينعهم مبمارسة شعائر دينهم، وترك املسلمون هلم بيوت عبادهتم وأديرهتم وكهنتهم 

 (1)وأحبارهم دون أن ميسوهم أبدىن أذى".

، على مجعة يف القتال زمن الرسول عليه الصالة والسالم مرأيه واالذي أوضح (2)ومن بّي العلماء    

أن الرسول عليه الصالة والسالم مل يشعل انر احلرب من أجل إكراه الناس على اعتناق والذي أوضح 

اإلسالم، وإمنا اإلسالم حيافظ على احلرية الدينية، والقتال يف اإلسالم شرع لغاايت نبيلة يف الوسيلة لغاية 

فس وأتمّي حرية الدعوة هلل تعاىل، وإعطاء الفرصة للضعفاء الذين يريدون اعتناقها واملطالبة الدفاع عن الن

ابحلقوق السلبية ونصرة احلق والعدل، فإنه ال يوجد قتال إال مع املقاتلّي وال عدوان على املدنيّي، مع 

افظة على البيئة فال يتم ضرورة التأكيد أبنه تعاليم اإلسالم يف موضوع القتال حسن معاملة األسرى، واحمل

قتل احليوان من غري مصلحة وال حترق األشجار وال تلوث املياه واآلابر وال هتدم البيوت، وال يتم االعتداء 

 على أصحاب الصوامع والرهبان.

وأوضح القطان أبنه الذين يقولوا أن اإلسالم قد انتشر ابلسيف، أبهنم من املفرتين على هللا، حيث 

رض يف اإلسالم لوقف االعتداء وحلماية العقيدة ال إلكراه أحد على الدخول فيه، فقد مت أن القتال ف

توضيح طريق احلق واهلدى من طريق الغي والضالل وهذا من أكرب احلجج اليت توضح عظمة اإلسالم، 

واحرتام فيوجد نص صريح على أن مبدأه هو حرية االعتقاد، ويف هذا املبدأ يتضح تكرمي هللا إىل اإلنسان 

إرادته ومشاعره، حيث ترك أمره لنفسه وذلك مبا يتعلق حبرية االعتقاد وهي من أوىل حقوق اإلنسان، ومع 

                                                            
م، 2006ه ، 1427، 1السقار، منقذ بن حممود، التعايش مع غري املسلمّي يف اجملتمع املسلم، مكة املكرمة، رابطة العامل اإلسالمي، ط - 1

 .20ص
 .40، ص 15م، ص1،2005يف اإلسالم، هنضة مصر، القاهرة، ط علي، اجلهادمجعه،   - 2
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حرية االعتقاد للعقيدة نالحظ أبن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي ينادي أبن ال إكراه يف الدين، وذلك ما 

 (1)يوضح ألصحابه أبهنم ممنوعّي من إكراه غريهم على اعتناقه. 

اجلهاد من اجلَْهَد ابلفتح: هو ومن مرادفة القتال أيضا لفظة "اجلهاد" ويعرف اجلهاد لغة أبنه: 

  .(3)واجملاهدة: استفراع الوسع يف مدافعة العدو(2)املبالغة والغاية، وابلضم، الُوْسُع والطَّاقة.املَشقَُّة، وقيل: 

احلق والقتال مع من امتنع عن القبول هب احلنفي أبنه الدعاء إىل الدين ذوعرف اجلهاد ابمل

ابلنفس واملال. وسببه كون الكفار حراب علينا، وهو فرض كفاية )إذا قام به فريق من الناس سقط عن 

 5وهو دليل قطعي فيفيد الفرضية   4فااقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنيا.. ...الباقّي. أما الفرضية فلقوله تعاىل:

أما تعريف اجلهاد ابملذهب املالكي فهو تعب خاص، وهو مقاتلة العدو. وكان على الكفاية ألن 

املصلحة حتصل ابلبعض. قال يف الكايف: وفرض على اإلمام إغزاء طائفة إىل العدو يف كل سنة مرة خيرج 

هللا عليهم،  معهم بنفسه أو خيرج من يثق به ليدعوهم إىل اإلسالم ويرغبهم، ويكف أذاهم ويظهر دين

 6ويقاتلهم حىت يدخلوا يف اإلسالم أو يعطوا اجلزية.

ويف املذهب احلنبلي عرف اجلهاد على أنه عبارة عن قتال الكفار خاصة، وهو )من أفضل 

القرب(، مث العلم، وتقدم ترتيبه يف صالة التطوع )وهو فرض كفاية( إذا قام به من يكفى سقط عن سائر 

مسلم ذكر حر مكلف صحيح واجد من املال ما يكفيه وأهله يف غيبته ومع الناس، وال جيب إال على 

                                                            
 .209، ص 1982القطان، إبراهيم، تيسري التفسري، مطابع اجلمعية العلمية امللكية، عمان، األردن،  - 1
فريقى، لسان العرب، بريوت، دار صادر، ابن منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإل -2

 .113ص 3ه ، مج1414، 3ط
ينظر: األصفهاين، أبو القاسم احلسيين بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، تح: صفوان عدانن الداودي،  -3

 .208ه، ص 1412، 1دمشق، دار القلم، بريوت الدار الشامية، ط
 .5اآليةسورة التوبة،  - 4
مجال الدين الرومي، حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ مشس الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت،  - 5

 437ص 5جالعناية شرح اهلداية، دار الفكر، 
ضيح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب، البن احلاجب، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين اجلندي املالكي املصري،  التو   - 6

 .403ص 3ج م2008ه  ، 1429، 1حتقيق: أمحد بن عبد الكرمي جنيب، الناشر: مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، ط
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مسافة قصر ما حيمله كاحلج، وسن تشييع الغازي ال تلقيه، وغزو البحر أفضل، وتكفر الشهادة مجيع 

الذنوب سوى الدَّين وبسن بتأكد مع قيام من يكفى )إال إذا حضره( أي صف القتال عدو )أو حصره( 

لده عدو( أو احتيج إليه )أو كان النفري عاما( أبن استنفر اإلمام )ف (    هو إًذا )فرض عدو )أو( حصر )ب

عّي( حيث ال عذر، )وال يتطوع به( أي اجلهاد مدين آدمي ال وفاء له إال إبذن غرميه، وال )من أحد أبويه 

 إذن هلما. وإذا حضر حر مسلم إال إبذنه( الن بر الوالدين فرض عّي، فان كاان رقيقّي أو غري مكلفّي فال

الصف تعّي عليه حبضوره )وسن رابط( يف سبيل هللا وهو لزوم ثغر جلهاد )وأقله ساعة، ومتامه أربعون يوما( 

وان زاد فله أجره وأفضله أبشد خوف، )وهو( أي الرابط )أفضل من مقام مبكة، والصالة هبا( أي مكة 

غر، ويلزم كال من إمام ورعيته إخالص النية هلل تعاىل وكذا مسجد املدينة واألقصى )أفضل( من الصالة ابلث

يف الطاعات، )ويتفقد اإلمام جيشه( عند املسري وجواًب، ويتعاهد الرجال واخليل، )ومينع خمذال( يفسد 

الناس عند الغزو ويزهدهم يف القتال كقائل احلر أو املشقة الشديدة وحنو ذلك، )و( مينع )مرجًفا( كمن 

املسلمّي، ومينع مكاتًبا أبخباران ومعروفًا بنفاق وصبًيا وحنوه. )ويلزم اجليش طاعة( يقول: هلكت سرية 

 1اإلمام ونصح  )    ه والصرب معه(

واجلهاد يف املذهب الشافعي: بذل اجلهد يف سبيل إقامة اجملتمع اإلسالمي، وأن تكون كلمة هللا 

 2هي العليا، وأن تسود شريعة هللا العامل كله.

اهب الفقهية ملفهوم اجلهاد جند أن مفهوم اجلهاد هو أمشل وأعم، حيث ذعرض آراء املمن خالل 

أنه يتضمن اجلهاد اجتهاد املسلم يف طاعة هللا واحلرص على عدم عصيانه، وكذلك اجتهاده يف دعوة غريه 

                                                            
هللا عنه، الرايض،  يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين رضي -البعلي، أمحد بن عبد هللا بن أمحد، الروض الندي شرح كايف املبتدي  - 1

 .198املؤسسة السعيدية، ص
دار الشنْرجبي، ُمصطفى اخلمْن، الدكتور ُمصطفى الُبغا، علي الشنْرجبي، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل، دمشق،  - 2

  116،  ص8م، ج 1992ه  ،  1413، 4القلم للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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 واملنافقّي من املسلمّي لطاعة اخلالق وامتثال أوامره واجتناب معاصيه، وكذلك اجتهاده يف قتال املشركّي

 إلعالء كلمة هللا وغري ذلك.

ن القتال أو اجلهاد ال يكون يف اإلسالم إال يف سبيل هللا نذكر على سبيل املثال بعض هذه إو 

نْ ياا اِبآلِخراِة  اآلايت اليت نصت على ذلك، قال تعاىل: ِبيِل اَّللِ  الَِّذينا ياْشُرونا احلْايااةا الدُّ ف اْليُ قااِتْل يف سا

ِبيِل اَّللِ  ف ايُ ْقتاْل أاو ي اْغِلْب فاساْوفا نُ ْؤتِيِه أاْجراا عاِظيمااوامان  وفسرت هذه اآلية بثالث  (1    )يُ قااِتْل يف سا

قوله تعاىل: )فليقاتل يف سبيل هللا( اخلطاب للمؤمنّي، أي فليقاتل يف سبيل هللا )الذين  -مسائل: األوىل

قوله  -يشرون( أي يبيعون، أي يبذلون أنفسهم وأمواهلم هلل عز وجل )ابآلخرة( أي بثواب اآلخرة. الثانية

قتل أو يغلب( عطف عليه، واجملازاة )فسوف نؤتيه أجرا تعاىل: )ومن يقاتل يف سبيل هللا( شرط. )في

التسوية بّي من  اآلية يقتضيظاهر  -عظيما(. ومعىن )فيقتل( فيستشهد. )أو يغلب( يظفر فيغنم. الثالثة

 2قتل شهيدا أو انقلب غامنا.

ِبيِل اَّللِ  الا ُتكالَُّف ِإالَّ ن اْفساكا واحارِ ِض اْلُمْؤِمِننيوقال سبحانه يف آية أخرى:  ف اقااِتْل يف سا
(3)، 

رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم ابجلهاد وإن قاتل وحده ألنه قد ضمن له النصر، _هذه اآلية _ أمر هللا يف

يف خرب قط أن القتال فرض عليه دون األمة، واملعىن أنه خطاب له  وقيل: هذا ظاهر اللفظ، إال أنه مل جيىء

يف اللفظ، ويف املعىن له وألمنته أي أنت اي حممد وكل واحد من أمتك يقال له فقاتل يف سبيل هللا ال تكلف 

غري نفسك وال تلزم فعل غريك وهو استئناف مقرر ملا قبله، ألن اختصاص تكليفه بفعل نفسه من موجبات 

ُُم اجلْانَّةا وقال تعاىل:  4رته للقتال وحده.مباش ُم ِبِانَّ َلا ِإنَّ هللاا اْشَتااى ِمنا اْلُمْؤِمِننْيا أانْ ُفساُهْم واأاْموااَلا

                                                            
      74آية سورة النساء  - 1
أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي مشس الدين، اجلامع   ألحكام القرآن، تح: أمحد الربدوين  ،القرطيب -2

 .277،  ص 5م، مج 1964 ،ه 1384، 1دار الكتب املصرية، ط ،القاهرة ،وإبراهيم أطفيش، مصر
        84سورة النساء آية  -3
قدمه  ،فتُح البيان يف مقاصد القرآن ،أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا احلسيين البخاري القمنَّوجي ،القمنَّوجي -4

كتبة العصرية للطباعة والنشر ،صيدا ،بريوت ،وراجعه: خادم العلم َعبد هللا بن إبراهيم أألنصاري
َ
 .189 ، ص3 م، مج1992 ،ه 1412 ،امل
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ِبْيِل هللِا  تبّي هذه اآلية فضيلة اجلهاد والرتغيب فيه وقد ابلغ يف ذلك على وجه ال   (1 )يُ قااتُِلْونا يفْ سا

اثبته إايهم مبقابلتها ابجلنة ابلشراء، إقبوله أنفسهم وأمواهلم اليت بذلوها يف سبيله و  مزيد عليه حيث عرب عن

فذكر الشراء متثيل على طريقة االستعارة التبعية كما يف قوله: )أولئك الذين اشرتوا الضاللة ابهلدى(. مث 

هو الوسيلة يف الصفقة  جعل املبيع الذي هو العمدة واملقصد، أنفس املؤمنّي وأمواهلم وجعل الثمن الذي

ابع اجلنة من املؤمنّي أبنفسهم وأمواهلم، ليدل على أن  إن هللااجلنة، ومل جيعل األمر على العكس أبن يقال 

املقصود يف العقد هو اجلنة وما بذله املؤمنون يف مقابلتها وسيلة إليها إيذاانً بكمال العناية هبم وأبمواهلم. مث 

ابجلنة أنه مل يقل ابجلنة بل قال )أبن هلم اجلنة( مبالغة يف تقرر وصول الثمن إليهم واختصاصه هبم كأنه قيل 

الثابتة هلم املختصة هبم، وأصل الشراء بّي العباد هو إخراج الشيء عن امللك بشيء آخر مثله أو دونه أو 

انفع منه، فهؤالء اجملاهدون ابعوا أنفسهم من هللا ابجلنة اليت أعدها هللا للمؤمنّي أي أبن يكونوا من أهل 

 2اجلنة.

ُْم )واالَِّذينا قُِتُلوا يف سا  قال تعاىل:      ُْم )4ِبيِل اَّللَِّ ف الاْن ُيِضلَّ أاْعمااَلا َلا ي اْهِديِهْم واُيْصِلُح ابا ( 5( سا

ُْم  وفسرت هذه اآلية ب    "الذين قُتلوا يف سبيل هللا من املؤمنّي فلن يُ ْبطمل    (3 )وايُْدِخُلُهُم اجلْانَّةا عارَّف اهاا َلا

الدنيا إىل طاعته ومرضاته، وُيْصلح حاهلم وأمورهم وثواهبم يف هللا ثواب أعماهلم، سيوفقهم أايم حياهتم يف 

ومن مجلته الشهادة يف -الدنيا واآلخرة، ويدخلهم اجلنة، عرَّفهم هبا ونعتها هلم، ووفقهم للقيام مبا أمرهم به 

 4سبيله، مث عرَّفهم إذا دخلوا اجلنة منازهلم هبا".

ُم بُنيااٌن مَّْرُصوصٌ  إنَّ اَّللَّا ُيُِبُّ الَِّذينا  وقال تعاىل:  ِبيِلِه صافًّا كاأاَّنَّ وتفسريها    (5)يُ قااتُِلونا يف سا

إن هللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صًفا كأهنم بنيان مرتاص حمكم ال ينفذ منه العدو. ويف اآلية بيان "

                                                            
  111سورة التوبة آية  - 1
 .403 ، ص 5 مرجع سابق، مج ،فتُح البيان يف مقاصد القرآن ،القمنَّوجي -2
 .     6-4سورة حممد ، اآلية  - 3
م،  2009ه  ، 1430، 2خنبة من أساتذة التفسري، التفسري امليسر، السعودية، الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ط -4

 .507ص
 .   4الصف، اآلية سورة - 5
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ألعداء هللا، يقاتلوهنم يف فضل اجلهاد واجملاهدين؛ حملبة هللا سبحانه لعباده املؤمنّي إذا صفُّوا مواجهّي 

 1سبيله".

ويف هذه اآلايت واآلايت األخرى اليت أوجبت على املؤمنّي أن يكون القتال يف سبيل هللا مل َتعمْد 

 من يشارك منهم فيه مبنافع دنيوية وجين مكاسب مادية وإمنا جعلت هلم اجلنة يف اآلخرة ثواابً. 

ه هللا ال يكون إال يف سبيل هللا لكون كلمة هللا هي وأكدت اآلايت القرآنية أن القتال الذي فرض

))الرجل يقاتل للمغنم والرجل العليا، ومن هذه األحاديث على سبيل املثال قوله صلى هللا عليه وسلم: 

يقاتل ليذكر والرجل يقاتل لريى مكانه فمن سبيل هللا؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من قاتل 

 ( 2) لى فهو يف سبيل هللا((لتكون كلمة هللا أع

أن اجلهاد يف سبيل هللا، واإلميان ابهلل أفضل ))وقال عليه الصالة والسالم يف حديث آخر: 

، فقام رجل، فقال: اي رسول هللا، أرأيت إن قتلت يف سبيل هللا، يكفر عين خطاايي؟ فقال «األعمال

، مث «هللا وأنت صابر حمتسب مقبل غري مدبرنعم، إن قتلت يف سبيل »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

قال: أرأيت إن قتلت يف سبيل هللا أيكفر عين « كيف قلت؟»قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

نعم، وأنت صابر حمتسب مقبل غري مدبر، إال الدين، »خطاايي؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

صالة والسالم يف حديث آخر: )) جاهدوا يف سبيل هللا، فإن وقال عليه ال (3)فإن جربيل قال يل ذلك((

 (4) اجلهاد يف سبيل هللا ابب من أبواب اجلنة يُ َنجي هللاُ به من اهلمنم والغمنم ((

                                                            
 .551خنبة من أساتذة التفسري، التفسري امليسر، مرجع سابق، ص  - 1
النيسابوري، مسلم بن احلجاج أبو احلسّي القشريي، صحيح مسلم، تح: حممد فؤاد عبد الباقي، لبنان، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب،   - 2

 .1512، ص 3، مج1904كتاب اإلمارة، ابب من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا، قم احلديث: 
عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، سنن الرتمذي، تح: ابراهيم عطوة عوض، مصر، شركة مكتبة أبو عيسى الرتمذي، حممد بن  - 3

، 4، مج1712ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين، رقم احلديث:  م، أبواب اليسر، ابب1975ه ، 1395، 2مصطفى البايب احلليب، ط
 .212ص 

سد، مسند اإلمام أمحد، تح: السيد أبو املعاطي النوري، لبنان، بريوت، عامل الشيباين، أبو عبد هللا أمحد حممد بن حنبل بن هالل بن أ -4
 .314، ص5، مج23055م، رقم احلديث 1998ه ، 1419، 1الكتب، ط
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أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممدا : ))-صلى هللا عليه وسلم –وقوله 

الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم  رسول هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا

 (1)وحساهبم على هللا((.

، (2)وقوله عليه الصالة والسالم: ))إن يف اجلنة مائة درجة أعدنها هللا للمجاهدين يف سبيل هللا((

وجاء رجل إىل رسول هللا صلى عليه وسلم فقال: ))فقال الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، 

والرجل يقاتل لريى مكانه، فمن يف سبيل هللا؟ قال صلى هللا عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة هللا هي 

 واألحاديث يف هذا املعىن كثرية.  (3) العليا فهو يف سبيل هللا ((

صلى هللا عليه  -دابه يف اإلسالم أايم الرسولآفع يف هذا املقام أن نقدم صورة عن القتال و ومما ين

وهو موضوع الدراسة،  -رضي هللا عنهما -وأايم أيب بكر الصديق والفاروق عمر بن اخلطاب -وسلم

ف أولئك وصورة أخرى من القتال وآدابه عند اآلخرين ممن وقف يعادي املسلمّي أو عند طرفّي من األطرا

 اآلخرين وقفا متعادين وجرت احلرب بينهما. 

  

                                                            
البخاري، حممد بن إُساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي، اجلامع الصحيح املختصر "صحيح البخاري"، تح: مصطفى ديب البغا،  -1

كتاب األميان، ابب }فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم{ .  1987ه ،1407، 3، دار ابن كثري، طبريوت، اليمامة
 .17، ص1، مج25، رقم احلديث  5التوبة، اآلية 

قم احلديث: ابب درجات اجملاهدين يف سبيل هللا. يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي، ر  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد واليسر، -2
               .1028، ص3، مج2637

، ص 3، مج2655ابب من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا، رقم احلديث:  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد واليسر، -3
1034. 
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 املبحث الثاين: صورة عن القتال وآدابه يف اإلسالم أايم عصر الرسول وأبو بكر وعمر

 

لقد كانت الدعوة إىل هللا واإلميان به وجعل كلمة هللا هي العليا، الشعار األول الذي رفعته القيادة النبوية 

ومن بعدهم من اخللفاء  -رضي هللا عنهما -واخلالفة الراشدية أايم أيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب 

ش والكتب والرسل اليت وجهت إىل األمراء الراشدين، وسارت يف ظالل هذا الشعار السرااي والغزوات واجليو 

وامللوك وأكاسرة الفرس وأابطرة الروم، كما أن وصااي القيادة النبوية والراشدية اليت زوندت هبا اجليوش اليت 

ًا يف وجه الدعوة ومتنعها من  سارت حتمل الدعوة اإلسالمية إىل الناس وتقاتل القوى اليت كانت تقف سدن

دي هذه القوى من الشعوب، قد أابنت أخالقيات اإلسالم وأدبه يف القتال ووجه أن تصل إىل من حتت أي

 التعامل بّي الطرفّي، ومن هذه الوصااي : 

كان إذا أمنر أمريًا على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته   -صلى هللا عليه وسلم -إن الرسول 

 ويف سبيل هللا قاتلوا من كفر ابهلل اغزوا وال اغزوا ابسم هللابتقوى هللا ومن معه من املسلمّي خرياً، مث قال: ))

تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من املشركّي فادعهم إىل ثالث خصال )أو 

خالل( فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم مث ادعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 

ل من دارهم إىل دار املهاجرين وأخربهم أهنم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين عنهم مث ادعهم إىل التحو 

وعليهم ما على املهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أهنم يكونون كأعراب املسلمّي جيري عليهم 

سلمّي فإن حكم هللا الذي جيري على املؤمنّي وال يكون هلم يف الغنيمة والفيء شيء إال أن جياهدوا مع امل

هم أبوا فسلهم اجلزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن ابهلل وقاتلهم وإذا 

حاصرت أهل حصن فأرادوك أن جتعل هلم ذمة هللا وذمة نبيه فال جتعل هلم ذمة هللا وذمة نبيه ولكن اجعل 

هون من أن ختفروا ذمة هللا وذمة رسوله هلم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن ختفروا ذممكم وذمم أصحابكم أ

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهلم على حكم هللا فال تنزهلم على حكم هللا ولكن أنزهلم على 
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واملعىن الذي جاء يف هذه الوصية إن املشركّي  .(1)حكمك فإنك ال تدري أتصيب حكم هللا فيهم أم ال(( 

م وقبلوا اإلسالم فإن على اجليش اإلسالمي أن يكف عنهم ، مث اذا دعاهم اجليش املسلمّي إىل اإلسال

يطلب منهم أن يتحولوا من دارهم إىل دار املهاجرين ومعىن ذلك أن يكونوا جنودًا يف اجليش اإلسالمي 

لنشر اإلسالم وهو معىن أن يتحولوا من دار املهاجرين وأن يضعوا أنفسهم يف خدمة الدعوى اإلسالمية 

قبلوا ذلك عوملوا كمعاملة املسلمّي الذين أسلموا من قبل وصاروا من جند اإلسالم سواء واجلهاد، فإذا 

بسواء، وان قبلوا اإلسالم ومل يقبلوا أن يكونوا جنودًا يف اجليش اإلسالمي، عوملوا كأعراب املسلمّي، 

 (2)وأعراب املسلمّي ال يشاركون يف اجلهاد وال نصيب هلم يف الغنائم. 

عن قتل النساء والصبيان، حيث جاء عن انفع عن ابن  -صلى هللا عليه وسلم-وهنى الرسول 

أن امرأة وجدت يف بعض مغازي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول هللا عمر انه قال: "

  (3)صلى هللا عليه وسلم ذلك، وهنى عن قتل النساء والصبيان"

))اخرجوا بسم هللا تقاتلون يف سبيل وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال:   

  (4)هللا من كفر ابهلل، ال تغدروا، وال تغلوا، وال متثلوا، وال تقتلوا الولدان، وال أصحاب الصوامع((.

ها من اآلداب يف وقد هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيضًا عن الغدر والتمثيل ابجلثث وغري 

  (5)قوله: ))اغزوا بسم هللا يف سبيل هللا، وال تغلوا، وال تغدروا، وال متثلوا، وال تقتلوا وليدا((.

                                                            
النيسابوري، مسلم بن احلجاج أبو احلسّي القشريي، صحيح مسلم، تح: حممد فؤاد عبد الباقي، لبنان، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب،   -1

، ص 3، مج1731كتاب اجلهاد واليسر، ابب أتمري اإلمام األمراء على البعوث ووصية إايهم آبداب الغزو وغريها، رقم احلديث: 
1356 . 

 .34،35، ص،م1968خليل حممد هراس، مكتبة الكليات األزهرية،  تح:م، أبو عبيد القاسم بن سالم، األموال، ابن سال - 2
 .136،ص 4، مج1569أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب السري، ابب ما جاء يف النهي عن قتل النساء والصبيان، رقم احلديث: - 3
 .300، ص 1، مج2728أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، رقم احلديث:  - 4
 .240 ، ص4، مج18273أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، رقم احلديث:  - 5

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



36 
 

. كما جاء يف قول الصحايب أيوب  (1)وهنى الرسول صلى هللا عليه وسلم عن قتل العسفاء والوصفاء      

"ُسعت رجال منا، حيدث عن أبيه، قال: بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرية كنت فيها  حيث قال:

 (2)فنهاان أن نقتل العسفاء والوصفاء" 

وعند فتح مكة وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ابب الكعبة وخطب هبم وكان موضوع       

يدة التوحيد ال إله إال هللا وحده ال شريك له مث عفا اخلطبة يتضمن إزالة األصنام ومظاهر الشرك وإرساء عق

عن أهل مكة وقال هلم اذهبوا فأنتم طلقاء، فهذا كان من أدب القتال الذي دعا إليه اإلسالم وعمل به 

 رسول هللا وأصحابه وخلفائه من بعده.

قبل أن يكتب وأيضا يف صلح احلديبية عندما طلبت قريش من رسول هللا صلح فأمضى هلم الصلح و      

ابلوثيقة ابُسك اللهم بداًل من بسم هللا الرمحن الرحيم وكتب حممد بن عبدهللا وليس حممد رسول هللا وأيضا 

قبل أن من أتى حممداً من قريش بغري إذن وليه رده إىل قريش ومن جاء قريشًا ممن مع حممد ال يردوه عليه، 

يف العام القادم ، وقد فعل رسول هللا هذا كله جتنباً  وأيضا قبل أن يرجع وال يدخل مكة هذا العام ويعود

للقتال مع قريش وإعطائهم جمااًل ملراجعة موقفهم من اإلسالم واملسلمّي على ضوء هذه املعاملة احلسنه اليت 

 منحهم إايها رسول هللا، وهذا يعين أن القتال مل يكن غرض املسلمّي وغايتهم وإمنا غرضهم نشر اإلسالم. 

قد بعث كتبًا إىل األمراء وامللوك يف البالد اجملاورة يدعوهم فيها  -صلى هللا عليه وسلم-كان الرسول و       

إىل اإلسالم، ومما جاء يف كتابه إىل إمرباطور الروم: "أين أدعوك إىل اإلسالم، فإن أسلمت فلك ما 

 .3ّي واإلسالم أن يدخلوا فيه"للمسلمّي وعليك ما عليهم فإن مل تدخل يف اإلسالم فال حَتُْل بّي الفالح

                                                            
، 9مجع عسيف وهو األجري املستهان به، الوصفاء: مجع وصيف وهو اخلادم. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مج - 1

 .246ص
 . 413، ص 3، مج 15498ام أمحد يف مسنده، رقم احلديث: أخرجه اإلم - 2
 . 34-33ابن سالم، األموال، مرجع سابق، ص - 3
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وعندما محل املسلمون رسالة اإلسالم إىل الفرس والروم بدأوا يعرضون عليهم وخيرينوهنم بّي ثالث      

خصال اإلسالم أو اجلزية أو القتال فأيتهن أجابوا إليها قبلوا منهم، وكان املسلمون يكررون ذلك العرض 

قلها ثالثة للردن، وكان قبول العدو خيار اإلسالم من أحب األمنيات عليهم عند كل معركة ويعطوهنم أايمًا أ

أنه كان اذا بعث بعثاً قال للجند، أتلنفوا الناس  -صلى هللا عليه وسلم-إىل املسلمّي، فقد جاء عن الرسول 

َر وأتننوا هبم وال تغريوا عليهم حىت تدعوهم، فما على األرض من أهل بيت من مدر )أهل املدن( وال َوب َ 

، ولكن 1)أهل البادية( إال أن أتتوين هبم مسلمّي أحبن إيلن من أن أتتوين أببنائهم ونسائهم وتقتلوا رجاهلم

 الفرس والروم كانوا ُيبون إال القتال يهددون املسلمّي ويتوعدوهنم به، فقاتلهم املسلمون 

اهلم، بدأ ابألعذار إليهم يف كتاب عندما مل يستجب اخلليفة أبو بكر الصديق ملطالب املرتدين، امر بقت     

أمر قادة اجليوش أن يقرأه عليهم، حيث بّين فيه طبيعة الدعوة اإلسالمية اليت تؤمن دولة اخلالفة هبا والرسالة 

رسول هللا بعثه هللا للناس بشريًا ونذيراً، وأنه نصح لألمة  -صلى هللا عليه وسلم-اليت حتملها، أن حممدًا 

نه جيري عليه املوت مثلما جيري على غريه من الناس واألنبياء، وانه من كان يعبد وقضى الذي عليه، وا

حممداً فإن حممداً قد مات ومن كان يعبد هللا وحده ال شريك له، فإن هللا حين قيوم ال ميوت، وأوصاهم أن 

سالم فإمنا ذلك يهتدوا هبدي هللا وأن يعتصموا بدين هللا، وان من رجع منهم عن اإلسالم بعد أن أقرن ابإل

 اغرتاراً ابهلل جهالة أبمر هللا وإجابة للشيطان . 

واعلمهم أنه بعث اليهم اجليوش وأمرهم أن ال يقاتلوا أحدًا حىت يدعوه إىل داعية هللا وجعل األذان       

وعملوا صاحلاً  عالمة الرجوع إىل اإلسالم، فإذا أذنن املسلمون فأذنن املرتدون فاستجاب املرتدون واذننوا وأقرنوا

 -رضي هللا عنه-وادنوا ما عليهم من الفروض الشرعية قبل منهم، وكفنت اجليوش عنهم وأوصى أبو بكر 

قادة اجليوش يف كتاب اثن  بتقوى هللا يف أمرهم كله يف سنرهم وعالنيتهم وحماربة من رجع من اإلسالم بعد 

                                                            
 79ص 1بن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، جا - 1
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وا ما عليهم امسكوا عنهم، وان مل جييبوهم قاتلوهم أن يعذروا اليهم ويدعوهم إىل اإلسالم، فإن أجابوهم وأد

 . (1)وال يقبلون منهم شيئان أعطوه إال اإلسالم

ومل ينس املسلمون وصية القيادة اإلسالمية اليهم، ومل تنفكن تلك القيادة تراقب التزام اجليش مبا أوصتهم     

صلى -اإلسالمية وقادهتا على غرار وصااي الرسول به أايم القتال، وكانت وصااي القيادة إىل جيوش الدعوة 

اي وقد جاء يف إحدى هذه الوصااي اليت أوصى هبا أبو بكر اجلند السائرين إىل اجلهاد: " -هللا وعليه وسلم

أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عين: ال ختونوا، وال تَ غُلُّوا، وال تغدروا، وال متثلوا، وال تقتلوا طفاًل 

اً أو شيخاً كبرياً وال امرأة، وال تعقروا حناًل وال حترقوه، وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال تذحبوا شاة وال بقرة صغري 

وال بعريًا إال ملأكلة، وسوف مترون أبقوام قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. 

ذا أكلتم منها شيئا فاذكروا اسم اَّللن عليها. وسوف تقدمون على قوم ُيتونكم آبنية فيها ألوان الطعام فإ

وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حوهلا مثل العصائب فأخفقوهم ابلسيف خفقاً، اندفعوا 

"  (.2)ابسم اَّللن

وصااي جعلت للبشر والشجر واحلجر واحليوان والبيوت والدور والنبااتت واملزروعات حرمة ال جيوز      

 -االعتداء عليها، وعندما كان املسلمون يف اجلابية )جابية دمشق يف سوراي(، وفيهم عمر بن اخلطاب 

وا يف عمَنبمه، فخرج عمر حىت أاته رجل من أهل الذنمة خيربه أن الناس )أي اجلند( قد أسرع -رضي هللا عنه

لقي رجاًل من أصحابه حيمل ترسًا عليه عنب، فقال له عمر، وأنت أيضا، فقال: اي أمري املؤمنّي أصابتنا 

 . (3)جماعة، فانصرف عمر، فأمر لصاحب الكرم بقيمة عنبه

ية من مشكلة ومن ُسات قتال املسلمّي وأدهبم يف القتال موقف عمر بن اخلطاب بعد معركة القادس     

األرض والفالحّي فقد أعطى أهل البالد املفتوحة األمن واألمان وعقد هلم العقود وكتب هلم العهود اليت 
                                                            

 ، ص3، ج1967الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، اتريخ الرسل وامللوك، تح: حممد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار املعارف،  - 1
251-252  . 

 .227، 226، ص3الطربي، اتريخ الرسل وامللوك، مرجع سابق، ج - 2
 . 222-221ابن سالم، األموال، مرجع سابق، ص - 3
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نصت على بذل األمن واحلماية هلم وألنفسهم وأزواجهم وأمواهلم ومعابدهم وأعطوهم الوفاء مبا عاهدهم 

 ّي وذمة املؤمنّي. عليه عهد هللا وذمته وذمة رسوله وذمة اخلليفة أمري املؤمن

بعد سرد اآلايت القرآنية واليت تضمنت ذكر آداب القتال وأيضا بعد أن قدمت صور متعددة عن      

القتال وآدابه يف اإلسالم أايم الرسول صلى هللا عليه وسلم وأايم أيب بكر الصديق والفاروق عمر بن 

ء الراشدين للجيوش اخلطاب، توصلت إىل أن مجيع وصااي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ووصااي اخللفا

والسرااي والبعوث القتالية كانت كلها مستمدة من القرآن الكرمي وأعطيت شواهد كثرية على التزامهم بتلك 

قاد الرسول صلى هللا عليه وسلم بنفسه سبعاً وعشرين غزوة قاتل يف تسع منها هي  فقداآلداب اإلسالمية، 

ح مكة وحنّي والطائف وأانب صلى هللا عليه وسلم بعض بدر واخلندق وبنو قريظه وبنو املصطلق وخيرب وفت

أصحابه يف قيادة سبع وأربعّي محلة عسكرية، والتزم املسلمون بقيادة النيب عليه الصالة والسالم يف غزواهتم 

آبداب القتال املستمدة من القرآن الكرمي، فاملتأمل حلروب رسول هللا مع أعدائه سواء من املشركّي أو 

اليهود ليجد حسن خلق رسول هللا مع كل هؤالء الذين أذاقوه ويالت الظلم والبطش إال أنه  النصارى أو 

 كان يعاملهم بعكس معامالهتم له.

وهكذا كانت أخالق النيب يف حروبه وبعد حروبه، فما أروعها من أخالق تدل دالله واضحة على     

الراشدين وحتديدا أبو بكر الصديق وعمر بن صلته بربه الذي أدبه فأحسن أتديبه، وأيضا التزام اخللفاء 

 اخلطاب ابلسنة اليت سنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

وبشأن املعاهدات واالتفاقيات اليت عقدت بّي املسلمّي وأهل البالد املفتوحة كانت من أروع األمثلة     

شاملة ومستفيضة حول هذه  على أخالق اإلسالم يف القتال والفتح والتعامل مع اآلخرين. جرت دراسة

املعاهدات جاءت يف سبع  وسبعّي صفحة انتهت فيها الباحثة إىل القول: "إن عهود الصلح واجهة مشرقة 

من واجهات اترخينا، فيها تتجلنى النزعة اإلسالمية األصيلة لدى قوناد املسلمّي إىل التشريع والتقنّي، وإىل  

إىل التعنرض للحقوق والواجبات من دون إهبام بل رمبا إسراف يف كتابة العقد، وإىل إشهاد الشهود عليه، و 
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التوضيح، هذا ابإلضافة إىل السعي للتوثيق الدقيق، بل هو عمل اترخيي كبري مغرين لوجه مناطق شاسعة من 

األراضي وأقوام متعددة من البشر. وهذه العهود هي أيضا شهادة انصعة على أن املسلمّي مل يستغلوا مركز 

املطلقة الذي كانوا فيه، وظلنت النزعة اإلنسانية غالبة على عقودهم مع أهايل األراضي املفتوحة، ويف  القوة

 . (1)ذلك عظة وما بعدها عظة ألقوام أتوا بعدهم وسوف ُيتون

  

                                                            
، مؤمتر بالد الشام يف صدر اإلسالم ،  294-193مدخل إىل دراسة عهود الصلح اإلسالمية زمن الفتوح ص انظر ، وداد القاضي ، - 1

، الندوة الثانية من أعمال املؤمتر الدويل الرابع لتاريخ بالد الشام ، اجمللد  1985آذار  22-16ه  / 1405مجادى اآلخر  24-30
 ت وإحسان عباس . م ، حترير حممد عدانن البخي1987الثاين، عمان ، 
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 املبحث الثالث: صورة عن القتال وآدابه عند اآلخرين

 

أو وقع القتال بّي بعضهم البعض، فوقعات القتال أما من اجلانب اآلخر من الذين قاموا يقاتلون املسلمّي 

عند هذا اجلانب كثرية، والشواهد على ذلك عديدة، وهي شواهد تضرب جذورها يف املاضي ومتتد إىل 

األايم احلاضرة، وُسات القتال الذي مشت هذه األطراف حتت ظالهلا ال ختفى على من عاش تلك 

وسيتناول احلديث يف الصفحات التالية إجيازًا عن بعض  األحداث أو من قرأ ما كتب وما يكتب عنها،

 هذه الوقعات القتالية والدول اليت شاركت فيها.

م، وقد  1217ه /617: هجم املغول بقيادة جنكيز خان املغويل على البالد اإلسالمية سنة املغول والتتار

ساد يف األرض أن جعل كان هجومهم على البالد اإلسالمية وما أحدثوه من ختريب وسفك الدماء وف

م( يقول: 1230ه /620املؤرخ أبو احلسن علي ابن أيب اكرم امللقب بعز الدين واملعروف اببن األثري )ق 

"لقد بقيت عدة سنّي معرضًا عن ذكر هذه احلادثة استعظاما هلا كارها لذكرها، فأان أقدم رجال وُأخر 

ملسلمّي ومن ذا الذي يهون عليه ذكر ذلك فيا أخرى فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي اإلسالم وا

ليت أمي مل تلدين، واي ليتين مت قبل هذا وكنت نسيا منسنيا". مث رأى أن التوقف عن الكتابة يف هذه 

احلادثة ال ينفع ولذلك عاد يكتب عنها فقال: "أن احلادثة العظمى واملصيبة الكربى اليت عقمت األايم 

ائل إن هللا منذن خلق آدم إىل اآلن )زمن ابن األثري( مل يبتلوا مبثلها لكان صادقاً والليايل عن مثلها فلو قال ق

فإن التواريخ مل تتضمن ما يقارهبا وما ال يدانيها ... وما فعل خبتنصر ببين إسرائيل من القتل وختريب البيت 

مية اليت كل مدينة منها املقدس ابلنسبة ملا فعله املغول ال يذكر، فما خنربه املغول   من البالد اإلسال

أضعاف بيت املقدس، وما قتل خبتنصر من بين إسرائيل أقل مما قتله املغول من أهل مدينة واحدة، فهم مل 

 .  (1)يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال واألطفال وشقوا بطون احلوامل وقتلوا األجنة

                                                            
، 9ج، 2ابن األثري، أبو احلسن علي بن حممد الشيباين، "الكامل يف التاريخ"، مراجعة خنبة من العلماء، بريوت، دار الكتاب العريب، ط -1

 . 329ص
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ء الدين حممد خوارزم شاه بن عالء الدين ومما ذكر عن سبب هجومهم على بالد اإلسالم أن عال     

تكش الذي كان حيكم البالد من حد العراق إىل تركستان وبالد غزنه وبعض اهلند وسجستان وطربستان 

وجرجان وخرسان وبعض فارس أمر بقتل مجاعة من التجار األتراك من اتباع جنكيز خان املغويل كانوا 

ن مدن الوالية اليت كان حيكمها أحد والة عالء الدين حممد خوارزم جاءوا إىل ُسرقند وخبارى ونزلوا اوترار م

شاه، وأخذ أمواهلم، فلما بلغ اخلرب جنكيز خان أعلن احلرب على عالء الدين حممد خوارزم شاه ودخل 

املغول بالد املسلمّي وساروا فيها كالسحاب الذي استدبرته الريح، فمن كاشغر يف بالد تركستان إىل 

رى وغريها من املدن وراء النهر إىل بالد خرسان مث إىل الري ومهذان إىل حد العراق، مث إىل بالد ُسرقند وخبا

أذربيجان وأرانيه إىل غزنه وسجستان وكرمان، مث إىل الالن والقفجاق، كل ذلك يف سنة واحدة ونصف 

 ه .618ه  وسنة 617السنة أي خالل سنه 

لى املسلمّي، وجدت أنه كان قتااًل اتسم بصفات تكاد تكون وعند تتبع القتال الذي شنه التتار ع     

واحدة وجتري على منط واحد، فلم يكن بلد من البالد اليت قاتلوها واستولوا عليها تنجو من هنب األموال 

وسلب املمتلكات ووضع السيف يف الناس رجااًل ونساًء شيوخًا وأطفااًل واالعتداء على احلرمي، وأخذ 

 بشىت أنواع التعذيب طلبا لألموال.أصحاب األموال 

فعلى سبيل املثال: خربوا خبارى وقتلوا أهلها وأشعلوا النار يف دورها ومساجدها ومدارسها، وبلغ القتلى يف  

ُسر قند سبعّي ألفا يف املعركة، وأعطوا األمان ملن كان من الناس يف ُسر قند على أن خيرجوا مجيعهم أبهلهم 

 اهبم، فلما فعل أهل ُسرقند ذلك وضعوا السيف فيهم.وأمواهلم وأسلحتهم ودو 

وفعلوا مثل ذلك يف الري ومهذان ومدهنا وقراها، وزاد القتلى يف قزوين عن أربعّي ألفا، واستمر القتل      

يف أهل أذربيجان عدة أايم ووضعوا السيف يف أهلها والقوا النار يف البلد وأحرقوها، وصاحلوا القفجاق 

والقفجاق من نفس اجلنس، فعلوا ذلك ليتخلى القفجاق عن مساندة الالن، فلما قتلوا الالن حبجة أهنم 

مالوا على القفجاق وقتلوهم، وبلغ عدد القتلى يف مرو سبعمائة ألف قتيل، ويف خوارزم فتحوا 
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ْكر)السنداد أو احلاجز الذي حيجز املاء( الذي حيجز ماء هنر جيحون عن املدينة، فدخل ماء  هنر السنم

 جيحون خوارزم وأغرقها واهندمت األبنية ومات الناس غرقا وأصبحت املدينة خراابً. 

م 1256ه /656وعندما قصد هوالكو بن تويل خان بن جنكيز خان املغويل مدينة بغداد عام        

املستعصم  استعمل السيف يف أهلها أربعة وثالثّي يوما قتل أكثر من مليون ومثامنائة ألف مبا فيهم اخلليفة

ابهلل وأوالده وأعمامه وحلق الدمار واخلراب واحلريق الدور واملنشئات واملكتبات والكتب، واخذوا يرسلون 

من بعد ذلك رسائل التهديد والوعيد إىل ما بقى من بالد اإلسالم مث دخلوا آمد وحلب يقتلون حىت هزموا 

م، وتوقف 1258ه /658مضان عام ر  15هزمية منكرة يف املعركة عند عّي جالوت يوم اجلمعة، 

 .(1)مدنهم

وال شك أن أفعال املغول والتتار واملعارك اليت خاضوها وفرضوها على الناس يف كل بلد تستغين عن     

التعقيب عليها وبيان مستوى آداب القتال فيها، فقد بدأت أبسباب األموال والتجارات واستمرت أتخذ 

ستيالء على ممتلكات الناس، وهذا ليس مبستغرب عن قوم وثنيّي ال طابع أخذ األموال والبحث عنها واال

عقيدة صحيحة يرجعون إليها وال شريعة وال قيم صاحلة يلتزمون هبا وال حيملون رسالة إلصالح البشر 

 كان مههم الغلب وسفك الدماء وحيازة األموال بكل وجه من الوجوه.   وإمناوجلب اخلري هلم 

حلروب اليت شننها األوربيون على داير املسلمّي يف الفرتة املمتدة من سنة : وهي ااحلروب الصليبية

م، وُسيت ابحلروب الصليبية ألن الذين شاركوا فيها جعلوا على 1291ه /690م وإىل 1096ه /490

ردائهم اخلارجي صليبًا من القماش وقيل صليبًا من اخلشب على ذراعه األمين، وكان ممن شارك يف هذه 

 الدول األوربية فرنسا وإجنلرتا وإيطاليا وأملانيا والنمسا. احلروب من

                                                            
الذهيب، حممد بن  ، أنظر:352ص/344ص/340ص/339ص/335ص/333ص 9جابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق،  -1

، أنظر: اخلضري، 173، 2.ج1999، 1بن عثمان، دول اإلسالم، تح: حسن إُساعيل مروة، حممود األرانؤوط، دار صادر، طامحد 
 . 475ص-467ص 2، ج1384، 8حممد، حماضرات يف اتريخ األمم اإلسالمية، القاهرة، املكتبة التجارية الكربى. ط
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كانت النزعة الدينية والعداء لإلسالم واملسلمّي من أهم العوامل اليت بعثت هذه احلروب جعلت حترير      

بيت املقدس من يد املسلمّي رأس احلربة يف هذه احلروب، ولكن جمرايت األحداث دلنت على أن العوامل 

 ة واالجتماعية كانت عوامل أخرى ال تقلن أمهية عن العامل الديين.االقتصادي

م يف بالد البيزنطيّي )آسيا الصغرى أي بالد تركيا 1096ه /490فقد عاثت احلملة األوىل عام       

اليوم( فساداً، وسرَق املشاركون يف هذه احلملة الكنائس، واستوىل الصليبيون يف احلملة الرابعة سنة 

م على القسطنطينية وهي عاصمة اإلمرباطورية البيزنطية وهي دولة نصرانية، وهنبوا ما وقع 1204ه /600

بصرهم عليه، ومل تسلم األديرة والكنائس من عبثهم، وبعد أن فرغوا من أعمال النهب والسلب وزع زعماء 

  (1)احلملة األسالب بينهم

ولالستيالء على السواحل الشامية لتأمّي اتصاهلم البحري أبورواب، طلب قادة الصليبّي مساعدة       

املدن اإليطالية البحرية: جنوا والبندقية وبيزا، ووعدوهم مقابل مساعدهتم إبسطوهلم البحري أن يعطوهم 

. ووجدت  2مدينة يستولون عليها*ثلث الغنائم اليت يستولون عليها، وأن مينحوهم أحياء جتارية هلم يف كل 

الطبقة الدنيا من األوروبيّي ابملشاركة يف احلروب الصليبية فرصة للخالص من القيود اليت تكبلهم ومن الفاقة 

اليت يعيشوهنا. ووجدت البابوية يف هذه احلروب فرصة لزايدة نفوذها وخباصة على كنائس الشرق، وبذلك 

 (.3) كانة األوىل يف أهداف احلروب الصليبيةظهرت املصاحل االقتصادية حتتل امل

أساء الصليبيون معاملة املسلمّي يف البالد اليت استولوا عليها مثل نيقية وقونية والرها وهرقلة ومعرنة       

رسوف وقيسارية وغريها، وملا استوىل الصليبيون على بيت أفاميا و أالنعمان وقيصرية وانطاكية وسروج وعكا و 

م ارتكبوا من األفعال الوحشية أبهل بيت املقدس ما ال يتفق أبدا والغرية 1099ه /492املقدس سنة 

                                                            
 2، ص4م، ج1974، 7نهضة املصرية، القاهرة، طحسن، حسن إبراهيم، اتريخ اإلسالم السياسي، مكتبة ال -1
 . 445، ص 431، ص2013املصرية،  األجنلوالعصور الوسطى، دار  أوروابعاشور، عبدالفتاح،  - 2
، أنظر: عاشور، أورواب العصور الوسطى مرجع سابق،  244ص-243ص 4مرجع سابق، ج اإلسالم،حسن، اتريخ  إبراهيمحسن،  - 3

 .445، ص1ج
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الدينية والتعاليم اليت جاء هبا سيدان عيسى عليه السالم وادَّعو أهنم جاءوا ينتصرون هلا، فقد ورد أن عدد 

سلمّي وعلمائهم من قتلهم الصليبيون يف بيت املقدس زاد على سبيعّي ألفا، فيهم الكثري من أئمة امل

وعبنادهم وزهنادهم والغرابء الذي جاءوا إىل بيت املقدس للمجاورة والعبادة، وكذلك الرجال والنساء 

 . (1)واألوالد، ومل تسلم من أيديهم األموال واملمتلكات ابلسلب والنهب

ابع والعشرين من ولكن املسلمّي بقيادة صالح الدين ملا حنرروا بيت املقدس ودخلوها يوم اجلمعة الس    

م، رفض صالح الدين أول األمر أن يعطى الصليبّي األمان الذي طلبوه  1187ه /583رجب عام 

وذكنرهم مبا فعلوا سنة اثنّي وتسعّي وأربعمائة للهجرة من القتل والسيب ملا استولوا على بيت املقدس وجزاء 

جابة الصليبّي إىل األمان الذي طلبوه السيئة مثلها، ولكن صالح الدين استشار أصحابه فامجعوا على إ

مقابل مال يؤدونه عشرة داننري عن الرجال ومخسة داننري عن املرأة ودينارين عن الطفل، وجتاوز صالح 

الدين عن بعض األسرى وعن نساء امللوك من الروم ومن معهن من احلشم و العبيد واجلواري وعما معهن 

ئا عظيما، كما اطلق ملكة القدس واطلق ماهلا و حشمها، ومل من اجلواهر النفيسة واألموال وكانت شي

يتعنرض صالح الدين لبطريق الصليبّي الكبري الذي خرج من القدس ومعه من األموال ما ال يعلمه إال هللا  

تعاىل، ومل ُيخذ منه سوى عشرة داننري عن رأسه وسرين صالح الدين اجلميع ومعهم من حيميهم إىل مدينة 

 .( 2)صور

م 709ه /91: فتح املسلمون بالد األندلس يف الفرتة اليت امتدت ما بّي إلسبان واملسلمون يف األندلسا

م وكتبت عهود الصلح بّي املسلمّي وبّي أهل األندلس اإلسبان، وقد نصن صلح مدينة 713ه /95وحىت 

أراد ترك البلد فله ذلك،  ماردة على سبيل املثال، إن من أقام من النصارى يف البلد ال ميسن أبذى، وان من

وتركهم املسلمون ميضون و بدون أذى وأما الصلح الذي أعطاه املسلمون حلاكم مقاطعة اوريوله الدوق 

تدمري وضم سبع مدن، فنصن على أن هلم عهد هللا وذمته فال ينزع عن احلاكم تدمري ملكه، وال تنزع من 
                                                            

 .189ص 8األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، جابن  - 1
 .                185-183ص 9ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج - 2
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بون وال تسىب نساؤهم، وال يكرهون على دينهم وال أحد من النصارى أمالكهم، واهنم ال يقتلون وال يسل

. وعاش املسلمون والنصارى متجاورين وآمنّي يف البالد، وعندما احتدت مملكة اراغون (1)حترق كنائسهم

معًا وأصبحتا مملكة واحدة حتت فرديناد وايزابيال وانصبت املسلمّي العداء وجنحت يف ة ومملكة قشتال

ه  الثاين من كانون 898ربيع األول عام  2س على أثر سقوط مملكة غرانطة يف إخراج املسلمّي من األندل

 .  (2)م، أساءوا للمسلمّي إساءة ابلغة1492الثاين عام 

فقد امجع املسلمون يف مملكة غرانطة على مفاوضة العدو من أجل تسليم غرانطة بعدما يئسوا من       

وى مواصلة القتال واملقاومة، وأسفرت املفاوضات عن وصول أي عون هلم من العامل اإلسالمي وعدم جد

اشرتاط سبعة وستّي شرطًا نصنت على محاية املسلمّي وأتمينهم على انفسهم وأهليهم وأمواهلم ودورهم 

ومساجدهم وان ال حيكم عليهم إال بشريعة اإلسالم، ومن أراد منهم مغادرة البالد فال مينع من ذلك، وأما 

ارى فال جيرب على الرجوع إىل النصرانية، وأما من تنصنر من املسلمّي فيوقف أايماً من كان أسلم من النص

وينظر يف حالته من قمبل حاكم مسلم وآخر نصراين، وان يضمن للمسلمّي حقهم يف العيش واحلياة كما 

لكن ما اعتادوا على ذلك من قبل ومن غري إضرار هبم يف دينهم وعبادهتم ويف أداء شعائرهم اإلسالمية، و 

جرى هو إن شرطا من الشروط اليت أسفرت عنها املفاوضات مل يتم الوفاء به، وحىت الذين تنصنروا من 

املسلمّي وختلنوا عن دينهم من أجل البقاء يف دايرهم مل يتخلصوا من املطاردة واالضطهاد، وغري ذلك من 

اولته الكنيسة وحماكم التفتيش حىت مت وسائل القهر والكبت والعقاب وأعمال القمع واإلكراه الديين الذي ز 

التخلص من املسلمّي يف شبه اجلزيرة اإليبريية أي األندلس، بعد حكم اإلسالم هلا دام مثانية قرون كاملة 

 .  (3)فخرجوا وخرج اليهود معهم إىل بالد الغرب

                                                            
 .210صم، 1930أنظر: ابن عبد احلكم، عبد الرمحن بن عبد هللا، فتوح مصر وأخبارها، ليدن،  - 1
 . 1308-1307ص 2، ج1993اهلا، دار العلم للماليّي، مصطفى، شاكر، موسوعة دول العامل اإلسالمي ورج - 2
           . 67ص/57ص/55/56ص/54ص/45م، ص1977ه ، 1397، 1حممد حتاملة ، حمنة مسلمي األندلس، دار الشعب، ط - 3
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: تقع البوسنة واهلرسك يف املنطقة الوسطى من جنويب يوغسالفيا السابقة، وهي مسلمو البوسنة واَلرسك

احدى اجلمهورايت الست اليت كان االحتاد اليوغساليف السابق يتكون منها وهي : صربيا وكرواتيا، 

.كان العدد اإلمجايل لسكان يوغسالفيا ( 1)وسلوفينيا، ومقدونيا، واجلبل األسود، والبوسنة واهلرسك 

% منهم أي ما مقداره مخسة ماليّي، وهم أي مسلمي 24مليون يشكل مسلمو البوسنة واهلرسك  22.5

البوسنة واهلرسك ينتمون إىل قومية أوروبية من أصول سالفية شأن الصرب والكروات ويتكلمون وإايهم لغة 

   (.2)واحدة 

أما الصرب والكروات فكانوا  (3)لقان، اعتنق أهل البوسنة واهلرسك اإلسالم يف أثناء احلكم العثماين للب   

م، صار املسلمون يف 1878يدينون ابلنصرانية، وعندما أجرب العثمانيون على االنسحاب من البلقان عام 

البلقان يتعرضون للمضايقات مث حتولت إىل أعمال إابدة وهتجري حىت خلت صربيا من الوجود اإلسالمي 

 تقريبا.

م، قامت صربيا 1882م األقاليم اجملاورة هلا وتكوين مملكة صربيا سنة وملا أخذت صربيا تكرب بض     

، وعندما نصنب ملك صريب على رأس مملكة السالف عام 4هبدم حنو ثالمثائة مسجد تقريبا يف بلغراد

م قام الصرب ابلتنكيل ابملسلمّي، وتعرض املسلمون يف أعقاب احلرب العاملية األوىل يف عام 1917

م محالت إابدة وتنكيل إلجبارهم على التخلي عن اإلسالم أو اهلجرة إىل خارج 1920م وعام 1919

البالد، وأحرقوا سبعًا وعشرين قرية وقتلوا اآلالف من النساء والشيوخ واألطفال وهتجري قرابة ثالمثائة الف 

بيون والكرواتيون وحتالف الصر  5مسلم خارج بالدهم، وذحبوا قرابة ستّي الف مسلم وألقوا هبم يف هنر الفولغا

م على إهناء املسلمّي أو يتخلوا عن اإلسالم ويدخلوا يف النصرانية، وأعلن احلزب الشيوعي يف 1945سنة 
                                                            

 .39ص/12ص/11ص -2 -1م، 1995زيتون، عبد الوهاب البوسنة واهلرسك فلسطّي أخرى يف قلب أورواب، املنارة،  - 1
 .39ص/12ص/11ص -2 -1عبد الوهاب زيتون، البوسنة واهلرسك فلسطّي أخرى يف قلب أورواب، مرجع سابق،  - 2
 .86، 67، ص1997مالكوم، نويل البوسنة، ترمجة عبد العزيز توفيق جاويد، القاهرة، اهليئة املصرية العاملة للكتاب، الكويت  - 3
، ينظر: عبدالوهاب زيتون ، البوسنة واهلرسك ، ، مرجع  69م، ص1993، 1سك، طالنحوي، عدانن علي الرضا، ملحمة البوسنة واهلر  -4

 .   17سابق،  ص
 15-14عبد الوهاب زيتون، البوسنة واهلرسك فلسطّي أخرى يف قلب أورواب، مرجع سابق، ص - 5
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بلغارد إن اإلسالم ظاهرة خطرية جيب مكافحتها، وظهر عند صربيا أهنا ختطط إلقامة دولة صربية كربى 

االستيالء على أموال أهل البوسنة واهلرسك  أحادية العرق وال مكان فيها للوجود اإلسالمي، وتطمع يف

م دولة مستقلة كغريها من دول البلقانية 1992وممتلكاهتم وأراضيهم . أصبحت البوسنة واهلرسك عام 

. ومن هنا بدأت بّي الصرب وأعواهنم وبّي مسلمي  (1)وذات عضوية معرتف هبا يف هيئة األمم املتحدة

زلتها صربيا وأعواهنا مبسلمي البوسنة واهلرسك، واتفقت املصادر اليت البوسنة واهلرسك فصول جرمية كربى أن

تناولت فصول هذه اجلرمية ومراحلها املختلفة يف أغلب ما جاء عن هذه اجلرائم واملآسي اليت انزهلا الصربيون 

 وأعواهنم مبسلمي البوسنة واهلرسك يف ميادين القتال اليت عنمت املدن والقرى. 

م، طلبت صربيا من البوسنة واهلرسك إلغاء 1992الن البوسنة واهلرسك االستقالل عام فعلى اثر إع     

إعالن االستقالل، فلما رفضت البوسنة هذا طلب، شنن الصرب هجومًا واسعًا عليهم وضرب حصاراً 

يت تتقدمها اقتصادايً شاماًل وتدمرياً عسكرايً وتصفية عرقية على مرأى من العامل املتمدن وُسع دوله الكربى ال

الوالايت املتحدة وتتزعم النظام العاملي اجلديد الذي غلفته بغالف الشرعية الدولية ومحاية حقوق اإلنسان 

بينما ميارس يف ظل هذا النظام أعمال التمزيق وأتجيج النزاعات الدينية والطائفية والعرقية يف بلدان العامل 

القيام بنفسها لوحدها وبذلك تضمن الوالايت املتحدة  وحماوالت تقسيمه إىل كياانت صغرية ال تقدر على

 . (2)زعامة العامل وسيادته بال منازع

لقد شهدت مدن البوسنة واهلرسك اجملازر اليومية وأعمال اإلابدة اجلماعية والتهجري على غرار ما فعله      

ها من مدن فلسطّي، ويف صربا الصهاينة يف دير ايسّي وقبية وكفر قاسم واحلرم اإلبراهيمي يف اخلليل وغري 

                                                            
                             .         40عبدالوهاب زيتون، البوسنة واهلرسك فلسطّي اخرى يف قلب أورواب، مرجع سابق، ص - 1
،  وينظر: عبدالوهاب زيتون ، 62، ص1993الزعيب، األرقم، قضية البوسنة واهلرسك دراسة اترخيية وإنسانية، بريوت، دار النفائس،  -2

 . 37-22البوسنة واهلرسك ، ، مرجع سابق،  ص
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وشاتيال من بالد لبنان، وما فعلته بريطانيا ابملسلمّي يف اهلند وفرنسا يف اجلزائر وما يفعل اليوم يف البالد 

 .(1)العربية

ارتفعت صرخات االستعانة من أهل البوسنة واهلرسك ولكنها صرخات مل جتد من دول أورواب      

والوالايت املتحدة وهيئة األمم املتحدة بشخص أمينها بطرس غايل اكثر من قرارات متكررة كانت تصدر 

تعدى الشجب بّي فرتة وأخرى وبّي جرمية وجرمية أخرى ترتكب حبق مسلمي أهل البوسنة واهلرسك وال ت

 . (2)واإلدانة وتظل حرباً على ورق

وأما الصرب كانوا سادرين يف غينهم ال يردعهم رادع، فأقاموا مراكز االعتقال يف أرض البوسنة واهلرسك      

حيتجزون فيها مئات اآلالف من مسلمي البوسنة واهلرسك وغالبيتهم من النساء واألطفال يرتكبون فيهم 

عية وافظع أنواع التعذيب والقهر واالغتصاب الوحشي لآلالف من النساء والفتيات عمليات اإلعدام اجلما

واألطفال اليت تقشعر منها األبدان، فضال عما مت هتجريهم ممن املسلمّي الذين بلغ عددهم حسب ما 

دايرهم أعلنته اإلحصاءات الرُسية اليت أعلنت عنها الوكاالت الدولية، حنو مليونّي ومائيت ألف اخرجوا من 

. وأمر آخر من فصول اجلرمية الكربى اليت  (3)وأبيد ربع مليون من مسلمي البوسنة واهلرسك يف األفران

أنزلت أبهل البوسنة واهلرسك يف القتال الذي فرض عليهم من أهل البوسنة واهلرسك منعوا من التزود 

ا ابلقليل من السالح الذي ال يكفي ابألسلحة وتوريدها اليهم حبجة منع وصول السالح إىل املقاتلّي وتركو 

وال ينفع لدفع غائلة االعتداءات عليهم، بينما كان الصربيون ميلكون ما كان عند اجليش االحتادي 

اليوغساليف من آلة احلرب والدمار ومنها اآلالف املؤلفة من قطع السالح الثقيل، إضافة إىل ما كان ُيتيهم 

                                                            
سليمان، حامد، وزمياله، مأساة املسلمّي يف البوسنة  ، وينظر:83-82عدانن النحوي، ملحمة البوسنة واهلرسك، مرجع سابق، ص -1

 . 9، وينظر: زيتون، البوسنة واهلرسك فلسطّي أخرى يف قلب أورواب مرجع سابق، ص236م، ص1992ه ، 1413، 1واهلرسك، ط
د سليمان وزمياله، ، وينظر: حام 114م، ص2007، 1عبد احلميد ايسّي، البوسنة  واهلرسك، النااي للدراسات والنشر والتوزيع، ط -2

، ينظر: املهداوي، أشرف، قصة البوسنة دروس وعرب، ترمجة: حممد اجملدوب،  226مرجع سابق، مأساة املسلمّي يف البوسنة واهلرسك ص
، وينظر: عبدالوهاب زيتون ، البوسنة واهلرسك فلسطّي أخرى يف قلب أورواب   117و ص 114م، ص1995، 1دار الشوق للنشر، ط

 . 51، ص41ص مرجع سابق،
 .  42-41عبدالوهاب زيتون، البوسنة واهلرسك فلسطّي أخرى يف قلب أورواب، مرجع سابق،  ص 3
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ية وخباصة روسية ومن القوات التابعة إىل هيئة األمم املتحدة، من األسلحة احلربية من الدول األورب

واإلمدادات البشرية من مرتزقة روسيا وأوكرانيا واجملرمّي من نزالء السجون الذين أطلقوا لالنضمام إىل 

 .  (1)العرب يف القتال ضد البوسنة واهلرسك وغريهم

ك على يد الصربيّي ومن أعاهنم من أبشع لقد كان القتال والقتل الذي جرى يف البوسنة واهلرس    

صفحات القتال يف التاريخ، إذ مل يكن عند الصربيّي ومن أعاهنم أدىن وجود ملشاعر اإلنسانية أو حرمة 

لألرواح البشرية، أو صواًن للدماء الربيئة، وماتت األخالق الكرمية والقيم الفاضلة يف هذا القتال، وتوارت 

ت السماوية البارنة ابإلنسان وحرمت دمه وعرضه وماله وراء العصبية اجلاهلية التعاليم الدينية والرساال

وأحقادها واألطماع الدنيوية، وفقدت القارنة األوربية آدميتها، وقتلت األاننية إحساسهم، وقد أتمل الكاتب 

عية، اإلسباين خوان غويتسلو الذي عايش املوت والدمار يف البوسنة واهلرسك، ورأى القبور اجلما

واملستشفيات شبه معطلة، وعمليات القتل واإلابدة والتدمري واملذابح واجملاعة واألمراض اليت تفتك ابملدنيّي 

وال تصلهم يف أغلب األحيان املساعدات الغذائية والطبية اليت ترسل إليهم، أن قال ذلك الكاتب اإلسباين: 

ضخم حيمل تواريخ اإلعالن العاملي حلقوق  جيب أن يضم إىل الشواهد املنصوبة على القبور شاهد آخر

م، واالتفاق الودني حلقوق اإلنسان الصادر عام 1948اإلنسان الصادر من هيئة األمم املتحدة عام 

م، وإعالن مؤمتر األمن 1966م، واتفاقية احلقوق املدنية والسياسية الصادرة من األمم املتحدة عام 1950

م، وميثاق هيئة األمم املتحدة واتفاقية جنيف، وأن يضاف 1990س عام والتعاون األوريب املنعقد يف ابري

إىل الشاهد مجلة تقول: "هنا ترقد كرامة اجملموعة األوربية ومصداقية منظمة األمم املتحدة املقتولتان يف 

 . (2)سراييفو، لقد ذهبتا ضحييت جنب مفاوضيهم وزعمائهم النموذجي ووقاحتهم

                                                            
. وينظر: منصور، أمحد، حتت وابل النريان يف 49خوان غويتسلو ، دفرت سرياييفو ، النسخة العربية ، نشر الفنك، الدار البيضاء، ص -1

 . 79/150/155/159/162/163م، ص 1995، 1سراييفو، دار بن حزم، ط
 . 40خوان غوتيسيلو ، دفرت سراييفو ، النسخة العربية ، نشر الفنك ، الدار البيضاء، ص -2
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يت ارتكبها الصربيون حبق أهل البوسنة واهلرسك وذحبوهم وهجروهم واستولوا على وبعد هذه اجلرائم، ال    

% من أراضيهم، فأين حكم خيرج به من حياكم هذا القتال وأمثاله مما جيري على يد إنسان 70أكثر من 

 األايم احلاضرة إىل قتال املسلمّي وآداهبم يف حركة الفتح اإلسالمي ونشر الدعوة اإلسالمية! 

عد إيراد هذه األمثلة من أمثلة القتال الذي كان املسلمون وغري املسلمّي طريف القتال يف العصور ب   

الوسطى وما بعدها من العصور احلاضرة واملعاصرة نتناول مثالّي من أمثلة القتال الذي كان فيه غري 

يف احلرب العاملية الثانية م مث 1918-م1914املسلمّي طرفّي متقاتلّي، وتقابال يف احلرب العاملية األوىل 

 م.1945-م1941

كان املتقاتلون يف هذه احلرب فريقّي مها فريق دول الوفاق الذي كان يتألف من   األوىل: العامليةاحلرب 

م، والوالايت املتحدة 1916آب  28فرنسا وبريطانيا وصربيا وبلجيكا ورومانيا، اليت دخلت احلرب فيه 

وأما الفريق الثاين فهو فريق دول الوسط وكان يتألف  م.1916نيسان  2األمريكية اليت دخلت احلرب يف 

 هنغاراي مث دخلت بلغاراي والدولة العثمانية احلرب إىل جانبهم. -من أملانيا والنمسا

فما هي الرسالة اليت كان الفريقان حيمالهنا خلري البشرية وإسعادها واختلف الفريقان فيما بينهما حوهلا      

 ختالف إىل االحتكام للحرب؟ومحلها اال

كان للدول اليت شاركت يف هذه احلرب توجنه سياستها اخلارجية وخباصة ما يتعلق حباجات اقتصادها     

وضروراته. فبالنسبة ألملانيا، كانت األسواق اخلارجية الضرورات الالزمة القتصادها وتصدير منتجاهتا 

ملدنية والكهرابئية والكيماوية والنسيجية وغريها، كما  الصناعية اليت أخذت تتقدم يف جمال الصناعات ا

كانت أملانيا تطلب حصة تتناسب مع أمهيتها عند تقسم األراضي وعند تقسيم مناطق النفوذ يف العامل، وأن 

يكون هلا مكان حتت الشمس. وكانت إيطاليا تتجه للحصول على نقاط استناد على شواطئ البحر 

الغرب ألن البحر املتوسط هو املنفذ الوحيد هلا وتتلقى عن طريقة معظم املتوسط وخباصة يف طرابلس 

هنغاراي ترغب يف احلصول على منطقة نفوذ يف منطقة شرقي البحر املتوسط -وارداهتا، وكانت دولة النمسا
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وكان فرنسا ذات سياسة استعمارية تتجه حنو مراكش أي بالد املغرب ومعلوم عندها أن السياسة 

 بنت السياسة الصناعية. االستعمارية

م ألسباب اقتصادية 1895وكانت إنكلرتا ذات شواغل استعمارية وسياسية توسعية علنية منذ      

واسرتاتيجية تضمن هلا نقاط استناد ألسطوهلا البحري يف مجيع أحناء العامل وكانت روسيا ترغب بفتح 

، ولتمنع األسطول مضائق البوسفور والدردنيل ليتمكن أسطوهلا البحري من الدخول يف مياه البحر املتوسط

البحري اإلجنليزي من الدخول إىل البحر األسود، وهلا رغبة يف التوسع يف سيبرياي وتركستان والشرق 

 األقصى، ولكنها خرجت من احلرب بعد قيام البلشفية فيها.

إما الوالايت املتحدة وأتخر دخوهلا إىل جانب دول الوفاق، فذلك كان راجعا إىل أن الرأي العام     

األمريكي مل يكن مقتنعا أول األمر بضرورة التدخل، ولكن حرب الغواصات األملانية أساءت إىل املصاحل 

وتكدست البضائع واحلبوب  االقتصادية األمريكية، فتوقفت البواخر األمريكية عن اخلروج يف عرض البحر

واألقطان املوجهة إىل فرنسا وإنكلرتا على ارصفه املوانئ مما سبب شلال اقتصاداي اخذ ينتشر يف كل مناطق 

الوالايت املتحدة، كما أن املصارف األمريكية كانت أقرضت فرنسا وإنكلرتا مبالغ جسيمه لتستطيع شراء 

الايت املتحدة، لذا خافت هذه املصارف يف حال إخفاق فرنسا املواد األولية واملنتجات الغذائية من الو 

وإنكلرتا أن ال تستويف ديوهنا، ولذلك شجعت هذه املصارف الصحف على حتويل الرأي العام األمريكي 

حنو قبول الوالايت املتحدة دخول احلرب، وهكذا ساعدت الصف يف حتويل الرأي العام األمريكي حنو 

ىل جانب دول الوفاق محاية للمصاحل االقتصادية : ودارت احلرب حنو أربع قبول الدخول يف احلرب إ

سنوات انتصرت فيها دول الوفاق بعد قتال خسر الطرفّي فيه أكثر من مثانية ماليّي ونص املليون من 

الرجال الذين ترتاوح أعمارهم بّي العشرين واألربعّي سنة وهم الذين يسنمنون "النفوس العاملة" وكانت 

رة أملانيا على سبيل املثال أكثر من ُعشر سكاهنا هذا فضاًل مما تكبده املقاتلون من فقدان وسائل خسا

اإلنتاج وختريب األراضي الزراعية وتدمري املعامل واملصانع واملنازل وأكداس املواد األولية، ولكن املنتصرين 
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ببالد الشام والعراق ومن البالد اليت  راحوا يستولون على بالد حرة ابسم "االنتداب" وعلى حنو ما فعلوا 

 .  (1)كانت اتبعة للدولة العثمانية

ومما يؤكد توجنه املتقاتلّي يف هذه احلرب حنو األطماع املادية واملصاحل االقتصادية بصورة خاصة       

فعلوا ببالد استيالء املنتصرين على البالد وإعادة توزيعها بينهم ابسم "االنتداب"، ووضع أيديهم عليها كما 

الشام والعراق من بالد الدولة العثمانية والتحكم هبا، وابلتايل فقد أثبت املقاتلون صدق والئهم للنظرية 

القائلة، أن التوسعية الرأُسالية تؤدي حتمًا إىل احلرب وأهنم مل يكونوا أهل رسالة إنسانية فاضلة تسعى إىل 

 هداية اإلنسان إىل حياة حرة كرمية فاضلة.

: قامت أملانيا قبل هذا التاريخ بعدة حروب شنتها ضد م(1945-م1941رب العاملية الثانية )احل

م، ولكن بداية احلرب العاملية الثانية  1940م، وضد الدمنارك والنرويج وبلجيكا عام 1939بولونيا عام 

ارت بدخوهلا م بعد أن دخلها االحتاد السوفييت والوالايت املتحدة األمريكية وص1941كانت يف ربيع 

 حرابً عاملية. 

دارت احلرب العاملية الثانية بّي طرفّي كان أحدمها فريق دول احللفاء وهم فرنسا وإنكلرتا وبلجيكا     

م، واالحتاد السوفييت يف حزيران من 1941واليوانن مث دخلت الوالايت املتحدة يف كانون األول من عام 

وأما الطرف الثاين فهو فريق دول احملور، وهم دول أملانيا  م، احلرب إىل جانب دول احللفاء،1941عام 

 (.2) وإيطاليا والياابن

مل تكن هذه الدول اليت اشتبكت يف هذه احلرب حتمل رسالة تتميز فيها ابلعقيدة واحللول ملشكالت      

لعدل واحلرية الناس لبناء حياة فاضلة هلم وآمنه خلريهم وصالحهم وحتريرهم من التسلط واالستعباد إىل ا

واملساواة وإمنا ظلت هذه الدول تسري يف الطريق ذاته الذي سلكته يف احلرب العاملية األوىل، ومن املستغرب 

                                                            
-61ص/28-7م، ص1978، 2ينظر: بيري رونوفن ، اتريخ القرن العشرين، تح: نور الدين حاطوم، دار الفكر املعاصر، ط - 1

 ، ومواضيع أخرى. 125ص/107-100ص/66
 .  468وفن ، اتريخ القرن العشرين، مرجع سابق، صبيري رون - 2
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أن دولة االحتاد السوفييت اليت حتمل مبدأ االشرتاكي الشيوعي جلست مع الدول ذات املبدأ الرأُسايل 

غنائمها بعد النصر، مع أن الفكرة االشرتاكية الدميقراطي جنبًا إىل جنب يف التخطيط للحرب واقتسام 

الشيوعية والفكرة الرأُسالية الدميوقراطية ليست سواء وغري متصاحلتّي، وإمنا كان ذلك ألن املصاحل 

االقتصادية هي القدر املشرتك الذي مجع بينهم. كانت األغراض املادية االقتصادية واضحة يف هذه احلرب 

 غضاضة يف أن تبوح هبا وتكون من مطالبها.  ومعلنة، ومل تَر هذه الدول

فقد ادعت أملانيا أن سياستها هلا هدف وحيد هو أتمّي شروط احلياة اليومية لألملان يف اخلارج، وهو      

إن صحن ادعاؤها فهو مطلب اقتصادي أيضا. وكانت إيطاليا من الوجهة االقتصادية متعلقة ابخلارج 

حم واملواد الغذائية ولذلك أخذت يف ظل احلكومة الفاشية وقيادة موسوليين تضع  لتموينها ابملواد األولية والف

كل إمكاانهتا السياسية والثقافية والتعليمية واالقتصادية يف خدمة إعداد إيطاليا وهتيئتها للحرب لتحقيق 

ان يف أهدافها، ودخلت احلرب تطالب بنيس وكورسيكا وتونس. وقامت أملانيا وإيطاليا تساعدان العصي

إسبانيا من أجل احلصول على مناجم احلديد واملنغنيز والنحاس وعلى مراكز وقواعد حبرية وجوية يف جزر 

  الباليار.

وبسبب املصاحل يف احلبشة، كانت إجنلرتا تعارض السياسة اإليطالية يف احلبشة وال تريد أن ترى       

األزرق رافد هنر النيل يف مصر ألن ذلك يهدد املصاحل  إيطاليا تستويل على حبرية اتنيا اليت ينبع منها النيل

 اإلجنليزية يف مصر، وال أن تكسب إيطاليا موقعاً على شاطئ البحر األمحر.

وكانت الياابن تشكو من فرط السكان، ولذلك كانت حباجة إىل استعمار منشوراي واستثمار أراضيها      

ا رأت أن تفرض تعاواًن اقتصاداًي مع الصّي، وملا رفضت وحللن األزمة االقتصادية اليت كانت تعاين منه

م، ولذلك كانت الياابن تبحث عن انفراج 1937الصّي التعاون وقعت احلرب بّي الياابن والصّي عام 

 ألزمتها االقتصادية. 
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طراً وملا ضغطت الوالايت املتحدة على الياابن بشأن التوسع الياابين اليت رأت الوالايت املتحدة فيه خ   

على مصاحلها االقتصادية، وتوترت العالقات بينهما مث انقطعت، عزمت الياابن على احلرب ضد الوالايت 

املتحدة، وقامت بضرب ميناء بريل هاربر ابلطريان. وكانت روسيا قلقة من السياسة الياابنية التوسعية يف 

نب احللفاء ضد دول احملور يف حزيران األراضي اجملاورة هلا مث أخذت أملانيا هتددها دخلت احلرب إىل جا

 م. 1941عام 

وأما الوالايت املتحدة، فقد كانت األوساط االقتصادية األمريكية ختشى من أن أملانيا اذا فرضت     

سيطرهتا على القارة األوربية، أن تتوصل إىل وضع نظام اقتصادي اكتفائي جيعل أورواب تعيش دون أن تكون 

وقامت احلرب بّي  (1)ملتحدة، ويف هذا خطر جسيم على التجارة اخلارجية األمريكيةحباجة إىل الوالايت ا

م، واستسلمت الياابن بعد قليل عند تفجري 1945اير أالطرفّي واستمرت حىت خارت قوى أملانيا يف 

القنبلة الذرية على هريوشيما وغلبت دول احملور واحدة بعد واحدة، وإبخفاق دول احملور انتهت احلرب 

العاملية الثانية اليت شهدت استخدام كل أنواع األسلحة وحىت القنبلة الذرية وكل أنواع اخلطط القتالية، 

وفازت دول احللفاء ولكن خسائر األطراف املتقاتلة ال تعدن وال حتصى، فقد كانت احلرب العاملية الثانية 

مجايل ضحااي احلرب العاملية الثانية، فقد أكثر الصدامات العسكرية الدموية، واختلفت التقديرات النهائية إل

تراوحت التقديرات بّي عشرة ماليّي قتيل وأربعّي مليواًن وحىت أكثر من ستّي مليوانً، وأما عدد الضحااي 

املدنيّي فيرتاوح بّي أربعّي مليون واثنّي ومخسّي مليون منهم ثالثة عشر مليواًن إىل عشرين مليواًن القوا 

طائرات تلقي حبموالهتا من القنابل ليل هنار وتتخري الظالم حىت ال تكشف من قبل حتفهم حيث كانت ال

األعداء غري انظرة إىل مدنيّي وغري مدنيّي وال إىل معتدين وغري معتدين من الناس شيوخًا ونساء وأطفاال، 

ن الناس، أما من مات من األسرى يف األسر فزادوا على مخسة ماليّي، ومل تقف اخلسائر عند من قتل م

فقد كان اخلراب والدمار قد طال العمران جبميع أشكاله، ومل تتوقف احلروب ابنتهاء احلرب العاملية الثانية، 
                                                            

انظر،بيري رونوفن، اتريخ القرن العشرين، من أجل املصاحل االقتصادية للدول املشاركة احلرب العاملية الثانية، مرجع سابق،  -1
حاطوم، ، وينظر: ج.ب دروزيل،  التاريخ الدبلوماسي ، تعريب الدكتور نور الدين  475ص/474ص/454ص/448ص/393ص

 م، ص1978ه ، 1398، 2دمشق، دار الفكر، ط
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بل يشهد التاريخ احلديث من العنف والنزاعات املسلحة واحلروب الدموية ما يعترب ذلك حبقن " مرض هذا 

لثانية أبرواح املاليّي، انهيك عن النظام العاملي العصر "، إذ ذهبت احلروب التالية على احلرب العاملية ا

اجلديد الذي تسيطر الوالايت املتحدة األمريكية عليه وتتحكم من خالله هبيئة األمم املتحدة اليت بلغ 

ا تئن منه اخلالئق لوقوعها بّي مطرقة املصاحل األمريكية وسندات  التناقض يف قرارهتا بّي النظرية والتطبيق حدن

 زعامتها. 

وأما خبصوص االتفاقيات بشأن املعاملة اإلنسانية األخالقية وحظر األعمال اهلمجية مثل اإلساءة      

للحياة وسالمة اجلسد واملعاملة القاسية وحجز الرهائن واإلساءة إىل كرامة األشخاص وتنفيذ اإلعدام دون 

ضرورية فهي حرب على ورق وال حماكمة من قبل حمكمة تتصف ابلصفات القانونية والضماانت القضائية ال

 . (1)حُتْرَتم وال يُ ْلَتزم هبا

فهل ميكن ألحد بعد هذا أن يقارن بّي القتال وآدابه يف حركة الفتح اإلسالمي ونشر دعوة اإلسالم     

وبّي ما جرى يف احلربّي العامليتّي األوىل والثانية وجيري يف احلاضر؟ صحيح أن أعداد القتلى واخلراب يف 

ت فيها وهي أسلحة مل تكن أبيدي هاتّي احلربّي راجع ابلدرجة األوىل إىل أنواع األسلحة اليت استخدم

املقاتلّي املسلمّي أايم الفتوح اإلسالمية األوىل، ولكن القتل وسفك الدماء وارتكاب الوحشية يف هذا 

القتال مل يكن مردنه إىل السالح فحسب، وإمنا كان مرده أيضا إىل خلون املقاتلّي وقياداهتم العليا من الطرفّي 

 والثانية من الرقابة الذاتية اليت تشعر صاحبها ابملسؤولية أمام هللا الذي ال وجود يف احلربّي العامليتّي األوىل

 له يف نفوسهم. 

من أجل املقارنة بّي القتال وآدابه عند املسلمّي وبّي القتال وآدابه عند غري املسلمّي واحلكم على    

م وآدابه " ضرورة الزمة للوفاء بغرض القتال بينهما يف املاضي واحلاضر جاءت الدراسة " القتال يف اإلسال

 املقارنة واحلكم على اجلانبّي. 

                                                            
م، العدد الثامن والعشرون، 1982أيلول -شارل روز غبيب، احلرب األهلية، مراجعة على موسوي، حبث نشور يف جملة الفكر العريب، متوز -1

 . 268-263السنة الرابعة ص
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 .لفصل الثالث: القتال وآدابه يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلما

 .: البعثة النبوية والدعوة اإلسالمية يف املرحلة املكيةاألولاملبحث 

 

 البعثة النبوية

إن احلديث عن القتال ومشروعيته يف اإلسالم، يقتضي احلديث عن الظروف اليت شهدت والدة القتال فيها، 

ذن هلم ابلقتال أمراً ، وصار اإلاالقتدارلبعثة النبوية، وامتدت حىت بلغ املسلمون مرحلة وهي ظروف ابتدأت اب

 مناسباً وشرعياً.

ونذيراً، وكان ذلك  فاهلل عز وجل بعث سيدان حممدًا صلى هللا عليه وسلم إىل الناس كافًة بشريًا ورمحةً      

شوء حضارة تدحر الضاللة والوثنية واملادية، ولكن قريشاً إيذاانً مبيالد أمة، وقيام دولة تطيح ابلفرس والروم، ون

مل ميحضوا البعثة النبوية النصح واملواالة والتأييد ومل يدركوا خريها الذي سيكون يف األايم القادمة، وعجزوا 

لضعفهم عن تصديقها، وحسبوها خطرًا يهدد مكانتهم ويذهب بنفوذهم ويطيح بزعامتهم بني العرب، 

 وموها والتزموا جانب العداء منها.فعارضوها وقا

أما البعثة النبوية فقد استمرت ماضية يف طريقها، وكان نزول القرآن على الرسول صلى هللا عليه وسلم      

ْرقَاِن رََمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى ِللنَّاِس َوبَيَِِّناٍت ِمَن اْْلَُدى َواْلفُ  بدأ يف شهر رمضان، قال تعاىل: 

ٍم ُأَخَر يُرِيُد  ٌة ِمْن َأَّيَّ ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَ ْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمرِيضاً َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ اَّللَّ

ُوا اَّللََّ َعَلى َما َهَداكُ  َة َولُِتَكِبِّ    (1)ْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ

                                                            
 .185البقرة، اآلية   سورة - 1
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َلُة اْلَقْدِر َخْْيٌ ِمْن أَْلِف قال تعاىل:   َلُة اْلَقْدِر ۞ لَي ْ َلِة اْلَقْدِر ۞ َوَما َأْدرَاَك َما لَي ْ َشْهٍر ِإَّنَّ أَنْ َزْلَناُه يف لَي ْ

ومعلوم أن   (1) ْمٍر ۞ َساَلٌم ِهَي َحَّتَّ َمْطَلِع اْلَفْجرِ ۞ تَ نَ زَُّل اْلَماَلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها ِبِِْذِن َرّبِِّْم ِمْن ُكلِّ أَ 

 ليلة القدر من ليايل رمضان.

 الدعوة السرية:

ثر ذلك، حيمل الدعوة إىل هللا وهو مؤمن ابهلل ومصدق مبا جاء منه، إقام الرسول صلى هللا عليه وسلم على 

 ه من اخلالف واألذى الذي لقيه من الناس.وحتّمل عليه الصالة والسالم يف الدعوة إىل هللا ما حتمل

َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِِّثْ  ىلعاتقال وأخذ الرسول صلى هللا عليه وسلم يدعو إىل هللا،      
، فآمنت (2) 

ق وآمن به واتّبعه من خلق هللا، مث كانت به زوجته خدجية بنت خويلد رضي هللا عنها، وكانت أول من صدّ 

شيء فرضه هللا عزو جل من شرائع اإلسالم بعد اإلقرار ابلتوحيد والرباءة من األواثن واألصنام  الصالة أول

 .(3)وخلع األنداد 

واختلف السلف فيمن كان أول من اتبعه عليه الصالة والسالم وآمن به وصدقه على ما جاء به من      

بكر الصديق رضي هللا عنه وبني علي بن  أيب عند هللا من احلق بعد زوجته، ووقع االختالف والرتدد فيهم بني

 .(4) عنهأيب طالب رضي هللا 

وكان  مث تتابع الناس يف الدخول يف اإلسالم رجاال ونساء حىت فشا ذكر اإلسالم مبكة وحتدث به الناس    

 مره هللا عزعليه الصالة والسالم يف الدعوة إىل هللا، يدعو مسترتًا خمفيًا أمره لثالث سنني من البعثة حىت أ

                                                            
 .5-1سورة القدر، اآلية : -1
 .11سورة الضحى، اآلية  -2
 .259، ص1مرجع سابق، ج، ابن هشام، السرية النبوية -3
ابن قتيبة الدينوري، أبو حممد عبد هللا بن مسلم، "املعارف"، تح: الصاوي، دار إحياء الرتاث ، 262،ص1لنبوية، جابن هشام، السرية ا -4

 .310، ص2، الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج74-73، صم، 1970، 2العريب، بريوت، ط
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فَاْصدَْع ِبَا قال تعاىل:  (1)وجل أن يصدع مبا جاء منه، أي من هللا، وان يبادي الناس أبمره ويدعو إىل هللا

  (2)تُ ْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنَي 

 اجلهر ابلدعوة:

ب مكة مستخفني، كان أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الفرتة السرية إذا صلوا ذهبوا إىل شعا    

وظهر عليهم ذات مرة نفر من املشركني وهم يصلون، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون، ووقع بينهم قتال، 

 أهرقوضرب سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه يومئذ رجاًل من املشركني بلحي مجل فشجه، وكان أول دم 

َوأَْنِذْر َعِشْيََتَك ار عشريته األقربني قال تعاىل: . مث أُِمر الرسول صلى هللا عليه وسلم إبنذ(3) اإلسالميف 

  (4 )َمُلونَ اأْلَقْ َرِبنَي ۞ َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ۞ فَِإْن َعَصْوَك فَ ُقْل ِإّنِِّ َبِريٌء ِمَّا تَ عْ 

وقيل املروة وقد اجتمعت إليه قريش، فلما وقع ذلك، صعد الرسول صلى هللا عليه وسلم ذات يوم الصفا     

فخاطبهم وقال، فاين نذير إليكم بني يدي عذاب شديد، وأين ال أملك لكم من الدنيا منفعة وال من اآلخرة 

 .(5) مجعتناإله إال هللا، فقال عمه أبو هلب، تباً لك سائر اليوم أهلذا  نصيباً إال أن تقولوا، ال

سلم رأى إذا ابدي قومه ابلدعوة إىل هللا الواحد، سريى منهم ما يكره، صلى هللا عليه و  إن الرسولوقيل   

ولذلك صنع هلم طعاماً ودعاهم إليه، فاجتمعوا عنده وأكلوا، وملا فرغوا من الطعام، قال عليه الصالة والسالم 

ى رسول هللا . ومض(6) دعوتناإىل هللا وأنذركم عقابه، فقال أبو هلب، تبًا لك! أهلذا  أدعوكمخياطبهم، إين 

                                                            
 . 199، ص1ج م.1960 "الطبقات الكربى"، بريوت، دار صادر، منيع،ابن سعد، حممد بن  -1
 .94سورة احلجر، اآلية  - 2
 .40، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج318، ص2أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3
 .216-214سورة الشعراء، اآلية  - 4
يعقويب، اترخيه، ، ال319، ص2أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج ،200، ص1ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق، ج -5

 .27، ص2مرجع سابق، ج
، اليعقويب، اترخيه، 40ص ،2ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج ،319، ص2أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -6

 .27، ص2مرجع سابق، ج
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صلى هللا عليه وسلم يدعو إىل هللا ويتعرض إىل آهلة قريش منكرًا عليهم عبادة األصنام، فلما ذكر الرسول 

على خالفه وعداوته، إالّ من عصم هللا منهم ابإلسالم وهم  صلى هللا عليه وسلم آهلتهم وعاهبا انكروه وامجعوا

وجد من عمه أيب طالب سنداً ومحاية، إذ قام عمه أبو  قليل مستخفون، ولكن الرسول صلى هللا عليه وسلم

طالب دونه يدافع عنه، ويف ظل هذه املساندة من عمه، مضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يظهر أمر هللا 

 وال يرده عنه شيء.

فلما رأت قريش ذلك مشت إىل أيب طالب وشكت إليه ما يقوم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من     

 .(1) هذاتسفيه أحالمهم وعيب آهلتهم وأهنم ال يصربون على 

دعا أبو طالب الرسول صلى هللا عليه وسلم فجاءه عليه السالم ويف حضرته رهط قريش الذين اشتكوه إىل   

"إين أريدهم على كلمة واحدة يقولوهنا، تدين هلم هبا  عمه، وبعد حماورة أيب طالب إايه، قال عليه السالم:

"ال اله إال  وتؤدي إليهم هبا العجم اجلزية، فسألوه عليه السالم عن تلك الكلمة، فقال عليه السالم:العرب، 

هللا " تلك الكلمة اليت متثل مخ الدعوة إىل هللا واليت هبا سيجتمع املتفرقون ليكونوا أمه، وتقوى شوكتهم وتقوم 

اليت ستندحر أمامها الضالالت والظلمات  دولتهم اليت يطيحون هبا الفرس والروم، وتنشأ حضارة اإلسالم

  .(2)مستنكرينوينتشر العدل ويضمحل الظلم. ولكن وفد قريش استكثروا ذلك ورأوه من احملال، فقاموا 

مرت آواشتد األمر بني قريش وبني الرسول صلى هللا عليه وسلم  ملا رأوا كثرة املسلمني وظهور اإلميان، فت   

أصحاب الرسول عليه السالم، ووثبت كل قبيلة على من فيها من املسلمني  قريش على من يف القبائل من

يعذبوهنم ويفتنوهنم عن دينهم وحيبسوهنم، فكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع رسول هللا صلى هللا عليه 

ملك  وسلم، فلما فُعل ذلك ابملسلمني أمرهم عليه الصالة والسالم أن خيرجوا إىل احلبشة، وكان ابحلبشة

صاحل يقال له النجاشي ال يظلم أحد أبرضه، فذهب إىل هناك عامة من قهر من املسلمني مبكة خشية 

                                                            
 .43-42، ص2جع سابق، ج، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مر 202، ص1ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق، ج  -1
 .44-41، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج325-323، ص2مرجع سابق،  ج أبو جعفر الطربي، اترخيه، -2
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االفتتان، وكان عددهم سوى أبنائهم الذين خرجوا هبم صغارًا وولدوا ابحلبشة اثنني أو ثالثة ومثانني رجاًل، 

 .(1)وإحدى عشرة امرأة قرشني وسبع غرائب

يه وسلم فمكث يف مكة ومل يربح منها، ومضت قريش يشتدون على من أسلم أما الرسول صلى هللا عل  

 .ذاهم الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن دان ابإلسالمأسنوات، وقد طال شر قريش و 

 معاداة قريش الرسول صلى هللا عليه وسلم وإيذائه.

م تأذاهم أهنم قالوا إنكم فّرغّ  أما ابلنسبة للرسول صلى هللا عليه وسلم فقد تنوع أذى قريش له، وكان من    

، مث راحوا يرمونه ابلسحر (2)حممدًا من مهه، فرّدوا عليه بناته، فاشغلوه هبن، ومشوا إىل أزواجهن ليطلقوهنن

والكهانة واجلنون، واهتموه أبنه شاعر يقول القرآن، وكان عليه الصالة والسالم يطوف ابلكعبة فأخذت قريش 

ة واملباداة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، الذين يطلبون اخلصومة تغمز فيه، وكان أهل العداو 

واجلدل عدٌد من قريش غري قليل، ولكن العداوة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانت تنتهي إىل أيب جهل 

صلى هللا ، وبينما كان الرسول (3)بن هشام، وأيب هلب عم الرسول صلى هللا عليه وسلم، وعقبة بن أيب معيط

عليه وسلم ذات مرة عند الكعبة، وثبت مجاعة من قريش وأحاطوا به، وأخد أحدهم وهو عقبة بن أيب معيط 

جيمع رداء الرسول عليه السالم ولواه على عنقه وخنقه خنقًا شديداً، فقام أبو بكر من خلف عقبة ووضع 

و بكر اي قوم أتقتلون رجاًل أن يقول ريب يده على منكبه ودفعه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال أب

، ومر أبو جهل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهو جالس عند الصفا، فأذاه وشتمه وسبه، وانل (4)هللا

منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف له، ومسعت موالة لعبد هللا بن جدعان كالم أيب جهل فنقلته 

                                                            
م(، "اتريخ 897هـ/284اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر، )ت ، 207-204،ص1ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق، ج -1

 .330، ص2جم، 1960ادر، بريوت، اليعقويب"، دار ص
 .467،ص2أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2
 .201، ص1ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق، ج -3
 . 50، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج333، ص2أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -4
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نص له، فاحتمل الغضب محزة إىل أن يذهب إىل أيب قوكان محزة عائداً من  إىل عمه محزة بن عبد املطلب،

جهل وضربه ابلقوس الذي معه وشجه، وقال له محزة: أتشتمه وأان على دينه، فلما أسلم محزة عرفت قريش 

ن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد عّز، فكفوا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعض ما كانوا ينالو 

، وقال النيب صلى هللا عليه وسلم كنت بني شّر جارين، بني أيب هلب وعقبة بن أيب معيط، أن كاان (1)منه

 .(3)فيطرحاهنا على ابيب (2)ليأتيان ابلفروث

وكانت أم مجيل بنت حرب بن أمية زوجة أيب هلب عم الرسول صلى هللا عليه وسلم من حتمل الشوك      

تَ بَّْت َيَدا َأِب َْلٍَب َوَتبَّ َما  قوله تعاىل:ى هللا عليه وسلم حيث ميّر، فنزل وتطرحه على طريق الرسول صل

َواْمَرأَتُُه ََحَّاَلَة اْْلََطِب ۞ يف ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن  َأْغََن َعْنُه َمالُُه َوَما َكَسَب ۞ َسَيْصَلى ََّنرًا َذاَت َْلٍَب ۞

َمَسدٍ 
(4). 

ءت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عند الكعبة وبيدها حجر تريد أن وملا نزل فيها القرآن جا     

. وكانت قريش تسمي الرسول صلى هللا عليه (5)تضرب به فاه الرسول صلى هللا عليه وسلم ولكنها مل تتمكن

 .(6)وسلم مذممّا ال حممداً 

شتمه عالنية وكسر عينه وغمز به، وكان أمية بن خلف إذا رأى الرسول صلى هللا عليه وسلم مهزه أي       

 .(7)وملزه أي عابه سراً وآذاه

                                                            
 .49، ص2الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج األثري،، ابن 334، ص2رجع سابق، جأبو جعفر الطربي، اترخيه، م -1
 .176، ص2الفروث: هو السرجني والسرقني معرب سركني، وهو الزبل الذي يف الكرش، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مج - 2
 .201، ص1ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق، ج -3
 5-1سورة املسد،  اآلية - 4
 .382-380، ص1ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج  -5
 .382، ص1ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج - 6
 . 382، ص1ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق،ج - 7
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وقد قام بعض أدعياء املعرفة والثقافة يتّصدون للرسول صلى هللا عليه وسلم ابلرد على بعض ما جاء يف       

، الذي كان خيلف الرسول صلى هللا عليه وسلم يف جمالس الدعوة إىل هللا، ومن هؤالء النضر بن احلارث

عوة إىل هللا، وحيّدث الناس عن رستم واسفنداير وملوك فارس ويقول، وهللا ما حممد أبحسن حديثا مين، الد

َوقَاُلوا َأَساِطُْي اأْلَوَِّلنَي اْكتَ تَ بَ َها َفِهَي ُُتَْلى َعَلْيِه ُبْكَرًة وما حديثه إال أساطري األولني، فانزل هللا قوله تعاىل: 

ِإَذا : وقوله تعاىل،  1 الَِّذي يَ ْعَلُم السِّرَّ يف السََّمَواِت َواأْلَْرِض ِإنَُّه َكاَن َغُفورًا رَِحيًماَوَأِصياًل ۞ ُقْل أَنْ َزَلهُ 

َلى َعَلْيِه َآََّيتُ َنا قَاَل َأَساِطُْي اأْلَوَِّلنيَ    (2 )تُ ت ْ

الوليد بن املغرية  وتعرض النضر بن احلارث للرسول صلى هللا عليه وسلم وهو يتكلم يف املسجد حبضرة     

ِإنَُّكْم : ورجال من قريش عن اآلهلة اليت يعبدوهنا، فرد الرسول صلى هللا عليه وسلم وأفحمه بقول هللا تعاىل

 ِفيَها ا وَُكل  َوَما تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َحَصُب َجَهنََّم أَنْ ُتْم َْلَا َواِرُدوَن ۞ َلْو َكاَن َهُؤاَلِء َآِْلًَة َما َوَرُدوهَ 

    .(3) ۞ َْلُْم ِفيَها زَِفٌْي َوُهْم ِفيَها اَل َيْسَمُعونَ  َخاِلُدونَ 

 والنضر، وأنهللا بن الزبعري مبا جرى بني الرسول صلى هللا عليه وسلم  وحّدث الوليد بن املغرية عبد      

سلوا  :هللا بن الزبعري فقال عبد الرسول صلى هللا عليه وسلم مبا قاله عن اآلهلة اليت يعبدوهنا قد أفحم النضر،

حممداً أكّل ما يعبد من دون هللا يف جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد املالئكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى 

تعبد عيسى بن مرمي، فعجب الوليد ومن كان معه يف اجمللس من قول ابن الزبعري، ورأوا إنه قد احتج وخاصم، 

عليه وسلم فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم أن كل من أحّب أن يعبد من وذكر ذلك للرسول صلى هللا 

دون هللا فهو مع من عبده، أهنم إمنا يعبدون الشياطني، ومن أمرهتم بعبادته، فأنزل هللا تعاىل عليه يف ذلك 

َعُدوَن ۞  :قوله َها ُمب ْ اَل َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم يف َما ِإنَّ الَِّذيَن َسبَ َقْت َْلُْم ِمنَّا اْْلُْسََن ُأولَِئَك َعن ْ

                                                            
 ،6-5الفرقان، اآليةسورة  - 1
 15القلم، اآلية سورة  - 2
 .100- 98سورة األنبياء، اآلية  -3
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حيث أكدت اآلية الكرمية أن عيسى عليه السالم وعزيرا واألحبار والرهبان   (1)اْشتَ َهْت أَنْ ُفُسُهْم َخاِلُدونَ 

الذين مضوا على طاعة هللا هم مبعدون عن جهنم خالفا ألهل الضاللة الذين اختذوهم أرابابً وعبدوهم من 

 .(2)دون هللا

بن شريق من أشراف القوم، وممن يستمع منه، فكان يصيب من رسول هللا صلى هللا عليه  األخنسوكان     

وسلم ويعتدي على الدعوة. واندفع الوليد بن املغرية حتت طائلة احلسد للنيب صلى هللا عليه وسلم يقول:" 

بن عمري الثقفي سيد ثقيف وحنن ترك وأان كبري قريش وسيدها! ويرتك أبو مسعود عمرو أأينزل على حممد و 

َوقَاُلوا َلْواَل نُ زَِِّل َهَذا اْلُقْرءاُن َعَلى رَُجٍل ِمَن اْلَقْريَ َتنْيِ َعِظيمٍ  :قوله عظيماً القريتني! فانزل هللا تعاىل فيه
(3).  

لك وجلس عقبة بن أيب معيط إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان مصافيا أليب بن خلف، فبلغ ذ    

أبيا، فأتى أيب إىل عقبة وقال له: "بلغين إنك جالست حممدًا ومسعت منه، وجهي من وجهك حرام أن 

أكلمك أن أنت جلست إليه أو مسعته، أو مل أتته فتفل يف وجهه، ففعل ذلك عدو هللا عقبة، فانزل هللا فيه 

َتِِن اَّتََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبياًل ۞ ََّي َويْ َلََّت َويَ ْوَم يَ َعضُّ الظَّاِلُ َعَلى َيَدْيِه ي َ : قوله تعاىلويف أمية،  ُقوُل ََّي لَي ْ

ْذ ُفاَلًَّن َخِلياًل  َتِِن َِلْ َأَّتَِّ   (4 )لَي ْ

"اي حممد أنت تزعم أن  ومشى أيّب بن خلف إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم بعظم ابل قد حتطم وقال:     

 العظم بيده ونفخه، فقال عليه الصالة والسالم، نعم، أان أقول هللا يبعث هذا بعدما صار ابلياً، وفت أيب

َوَضَرَب لََنا َمَثاًل َوَنِسَي َخْلَقهُ قَاَل َمْن قوله تعاىل ٱ ذلك، يبعثه هللا وإايك ويدخلك هللا النار وانزل هللا فيه، 

وََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليٌم ۞ الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن ُُيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم ۞ ُقْل ُُيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأَها أَ 

      (5) الشََّجِر اأْلَْخَضِر ََّنرًا فَِإَذا َأنْ ُتْم ِمْنُه ُتوِقُدونَ 

                                                            
 .102 – 101ألنبياء، اآلية سورة ا -1
 .49-48، ص2جمرجع سابق، ، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 385-384، ص1ابن هشام، السرية النبوية، ج -2
 .31سورة، الزخرف، اآلية  -3
 .29 –27سورة الفرقان، اآلية  -4
 .80 – 78سورة يس،  اآلية  - 5
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وقام األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى والوليد بن املغرية وأمية بن خلف والعاص بن وائل      

أسنان يف قومهم يعرضون على الرسول صلى هللا عليه وسلم عرضا خيرجه عن طريق الدعوة السهمي وهم ذوو 

الصحيح ويعرضه المتحان خطري، وذلك أهنم دعوا الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل عبادة مشرتكة تتضمن 

 األمر ويزول ما يعبدون وما يعبد الرسول صلى هللا عليه وسلم لنصري العبادة واحدة ويصبحون مجيعا شركاء يف

، ذلك إمياان منه (1)اخلالف وتتوقف املشاحنات والعداوات، ولكن الرسول صلى هللا عليه وسلم أىب عليهم

ُقْل ََّي أَي َُّها اْلَكاِفُروَن ۞ اَل َأْعُبُد َما  قولهبصحة ما يعبد ويقينا منه بصدق ما يدعو إليه، فانزل هللا تعاىل، 

َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد ۞ َواَل َأََّن َعاِبٌد َما َعَبْدُُتْ ۞ َواَل أَنْ ُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد ۞ َلُكْم ِديُنُكْم تَ ْعُبُدوَن ۞ َواَل أَنْ ُتْم 

   . (2)َوِلَ ِدينِ 

ألواثن اأتكيدًا منه وإمياان ابختالف الطريق بينهما، وان عبادته وعبادة قريش ال يلتقيان فعبادهتم عبادة     

 بادته عبادة هللا أساس اإلميان والتوحيد، ولذلك حتطمت دعوهتم إليه على صخره إميانه.والشرك، وع

ِإنَّ َشَجَرَة  وراح أبو جهل بن هشام يسخر من شجرة الزقوم اليت ذكرها هللا يف القرآن العظيم قال تعاىل:   

قال أبو جهل، هل تدرون ما ،  (3)َكَغْلِي اْْلَِميم الزَّقُّوِم ۞ َطَعاُم اأْلَثِيِم ۞ َكاْلُمْهِل يَ ْغِلي يف اْلُبُطوِن ۞

 .(4)شجرة الزقوم اليت خيوفكم هبا حممد إهنا عجوة يثرب ابلزبد، وهللا لئن استمكّنا منها لنتزّقمنها تزّقماً 

 طلب الرسول صلى هللا عليه وسلم النصرة من أهل الطائف.

عمه أيب طالب يلتمس النصرة واملنعة له من قومه، خرج الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل الطائف بعد موت 

فجلس إىل أهل الطائف وطلب نصرهتم على اإلسالم والقيام معه على من خالفه من قومه، فقال احدهم: 

                                                            
 .50، ص1جمرجع سابق، ، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 388، ص1ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج  -1
 .6 –1سورة الكافرون، اآلية  -2
 .46-43سورة الدخان، اآلية  -3
 .388، ص1ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق،ج -4
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هو ميرط ثياب الكعبة أن كان هللا أرسلك، وقال اآلخر: ما وجد هللا أحدا يرسله غريك، وقال الثالث: وهللا 

ئن كنت رسوال من هللا كما تقول، ألنت أعظم خطرا من أن أرد عليه الكالم، ولئن ال أكلمك كلمة أبدا، ل

كنت تكذب على هللا ما ينبغي يل أن أكلمك، ومل تستجب ثقيف ملا طلب، وملا يئس منهم سأهلم أن 

موقفها يكتموا عليه رفضهم إايه لئال يبلغ ذلك قريشا فتذأر عليه وتزداد عنادا له وأذى، ولكن ثقيفا مل تكتم 

 أجلأوهمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأغرت به سفهاءها وعبيدها وراح هؤالء يسّبونه ويصيحون به حىت 

إىل حائط فجلس هناك متأملا واجته ببصره إىل هللا يقول: "اللهم إليك أشكو ضعف قويت، وقلة حيليت، وهواين 

ريب إىل من تكلين، إىل بعيد يتجهمين أو إىل  على الناس، اي ارحم الرامحني، أنت رب املستضعفني، وأنت

عدو ملكته أمري أن مل يكن بك علّي غضب فال أابيل، ولكن عافيتك هي أوسع يل، أعوذ بنور وجهك 

الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن ينزل يب غضبك أو حيل علي سخطك، 

 . (1)ك"لك العتىب حىت ترضى ال حول وال قوة إال ب

ورجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل مكة حمزوان وقريش أشد ما كانوا من خالفه وفراق دينه إال قليال     

شراف قريش فلم جيره إال مستضعفني ممن آمن به، فطلب عليه السالم يف أثناء رجوعه إىل مكة االستجارة أب

لإلسالم على املناقشات واملعارضات الكالمية  ولو اقتصرت معارضة قريش ومقاومتها ،(2)املطعم بن عدي

واالستفزازات القولية لكان األمر عاداي، ولكن قريشا جتاوزت ذلك وتعدته إىل اإلضرار املادي والبدين والنفسي 

الذي ركبته وسفهاؤها حبق الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، ولكن قريشاً مل جتن من تعدايهتا إال الشوك 

لتها ابلفشل أمام ثبات الرسول صلى هللا عليه وسلم وإميانه ابهلل وصدق الرسالة اليت يدعو إليها، وابءت حماو 

 وتكّسرت تلك احملاوالت على صخرة املوقف النبوي الصلدة قريش وتعذيب املسلمني وفتنتهم.

                                                            
ابن األثري، وينظر: ، 345ص، 2، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج62-60، ص2ج سابق، ابن هشام، السرية النبوية، مرجع -1

 .64-63، ص2الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج
 .64، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، مج347، ص2ج أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، -2
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قته هبم انلت قريش من أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم ما انلت من األذى والتعذيب الذي أحل    

هللا بن مسعود أول من جهر ابلقرآن الكرمي بعد رسول هللا صلى  كان عبدف وطاردهتم إىل ابعد ما ذهبوا إليه.

هللا عليه وسلم، فكان أييت املقام عند الكعبة يف الضحى ويقرأ القرآن بصوت مرتفع تسمعه قريش وهي يف 

 .(1)  ويلحقون األذى بهأنديتها، فكانوا يقومون إليه ويضربون وجهه ضرابً مربحاً 

كان بالل بن رابح مولدا من مولدي بعض بين مجح أسلم إسالماً بصدق وطهارة قلب، فلما أسلم اخذ       

أمية بن خلف اجلمحي إذا محيت الظهرية خيرجه إىل بطحاء مكة ويطرحه على ظهره، وأيمر ابلصخرة 

أو تكفر مبحمد وتعبد الالت والعزى، فكان  العظيمة فتوضع على صدره ويقول: "ال تزال هكذا حىت متوت

ال تتقي أبالل يقول أحد أحد، حىت مّر به أبو بكر وهو يف هذا العذاب، فقال أبو بكر ألمية بن خلف، 

هللا يف هذا املسكني، فقال أمية، أنت الذي أفسدته فأنقذه، فأعطى أبو بكر رضي هللا عنه غالما أسود ألمية 

، واعتق أبو بكر رضي هللا عنه عامر بن فهرية وأم عبيس (2)بالال عوضا عنه واعتقهكان على دين أمية، واخذ 

وزنرية والنهدية وبنتها، وأبو فكيهة وجارية لبىن مؤمل كانت تعذب بسبب إسالمها، وأم عبيس وصهيب بن 

أبو قحافة  سنان الرومي وخباب بن األرت وملا اخذ أبو بكر رضي هللا عنه يعتق هؤالء الضعاف قال له أبوه

اي بين إين أراك تعتق رقااب ضعافا، فلو انك فعلت إذ فعلت أعتقت رجاال جلدا مينعونك ويقومون دونك، 

، فنزل يف أيب بكر رضي هللا عنه (3)وجل اي أبت، إين إمنا أريد ما أريد هلل عز فقال أبو بكر رضي هللا عنه:

وقال تعاىل:  ، (4) دََّق اِبْْلُْسََن ۞ َفَسنُ َيسُِّرُه ِلْلُيْسَرىَوصَ  ۞ فََأمَّا َمن َأْعَطى َوات ََّقى قوله تعاىل 

                                                            
 . 336، ص1ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج  - 1
 .385-384، ص2ق، جابن هشام، السرية النبوية، مرجع ساب-2
 .46-45، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج341-339، ص2ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج )3)
 .٧ – ٥سورة الليل، اآلية  -4
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 ِْتَغاَء َوْجِه رَبِِّه َوَسُيَجن َّبُ َها اأْلَتْ َقى ۞ الَِّذي يُ ْؤِت َماَلُه يَ تَ زَكَّى ۞ َوَما أِلََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُُتَْزى ۞ ِإالَّ اب

 . (1)اأْلَْعَلى ۞ َوَلَسْوَف يَ ْرَضى

وكان ايسر وزوجته مسّية وابنهما عمار بن ايسر أهل بيت إسالم، وكان بنو خمزوم إذا محيت الظهرية     

أخرجوهم إىل رمضاء مكة حيث شدة حرارة الشمس، ويعذبوهنم لريدوهم عن اإلسالم وهم أيبون عليهم 

ن موعدكم اجلنة، وماتت ذلك، فكان الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول هلم وقد مّر هبم، صربا آل ايسر، فإ

مسية وايسر يف التعذيب، وأما عمار فعذبوه ومل يرتكوه حىت سب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذكر آهلتهم 

خبري، فأتى عمار الرسول صلى هللا عليه وسلم، فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم ما وراءك؟ فقال عمار، 

وذكرت آهلتهم خبري، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيف شر اي رسول هللا ما تُرِْكُت حىت نلت منك 

، وقد (2)ابإلميان، قال الرسول صلى هللا عليه وسلم، فإن عادوا فعد" جتد قلبك، قال:" أجد قليب مطمئناً 

كان املشركون يبلغون من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من العذاب ما يضربون يف ترك دينهم، إذ 

ْعذرون احدهم وجييعونه ويعطشونه حىت ما يقدر أن جيلس من شدة الضر الذي أصابه، وجييبهم من كانوا يُـ 

شدة العذاب إىل أن يقول أن الالت والعزى أهله من دون هللا، يفتدي نفسه من العذاب الذي ينزل به، أما 

لك كان أبو جهل إذا مسع من كان يسلم من رجال قريش، فكانوا يعاتبونه أو يهددونه بشرفه وجتارته، ومن ذ

خزاه، وقال له، تركت دين أبيك وهو خري منك! لُنَسّفهن ِحْلمك أابلرجل قد أسلم وله شرف ومنعة أنبه و 

"وهللا لتكسدن جتارتك، ولنهلكن  ولنفيّلن رأيك ولنضعّن شرفك. وإن كان الرجل اتجرا، قال له أبو جهل:

ومشى رجال من بين خمزوم إىل هشام بن الوليد حني  ما لك وإن كان من يسلم ضعيفا ضربه وأغرى به"،

 .(3)أسلم أخوه يريدون أن يعاتبوه

                                                            
 .17-21سورة الليل، اآلية  - 1
حممد عبد هللا بن مسلم، املعارف، تح: الصاوي، بريوت، ابن قتيبة الدينوري، أبو ، 342، ص2ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق،ج -2

 .46-45، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج112ص  م،1970، 2دار إحياء الرتاث العريب، ط
 .47،ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ،مرجع سابق، ج343-342، ص2ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق،ج - 3
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ومل َيْسَلم أبو بكر من أذى قريش أيضاً، فلما ضاقت عليه مكة وأصابه فيها األذى ورأى من تظاهر     

ه وسلم يف قريش على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ما رأى، استأذن رسول هللا صلى هللا علي

، فلما علم من أيب األحابيشاهلجرة فأذن له، فلما سار من مكة يوما أو يومني لقيه ابن الدغنه وهو سيد 

بكر أذى قريش له رده يف جواره واعلم قريشا بذلك، ولكن قريشا خافت رقّة أيب بكر وبكاءه وهو يصلي 

ذلك إىل ابن الدغنه وانتهى احلال إىل أن ويقرأ القرآن، خافت أن يفنت صبياهنم ونسائهم وضعفاءهم فشكوا 

أاب بكر رّد جوار ابن الدغنه، فلما عمد أبو بكر إىل الكعبة حثا سفيه من سفهاء قريش الرتاب على رأس 

 .(1)أيب بكر فشكا أبو بكر إىل قريش ذلك السفيه فقيل له، أنت فعلت ذلك بنفسك

 صحيفة مقاطعة املسلمني.

قد نزل ابألفراد، فإن قريشا أرادت أن تنزل عقوبة مجاعية ابملسلمني، وذلك  وإذا كان هذا األذى والعذاب

بعد أن بلغهم إكرام النجاشي ملن التجأ إليه من املسلمني، فتعاقدت فيما بينها على مقاطعة مجاعية هلم 

وال  وتوثيق هذه املقاطعة يف صحيفة علقتها يف الكعبة جاء فيها ال ينكحوا إىل بين هاشم وبين املطلب

ينكحوهم وال يبتاعوا منهم شيئا وال يبيعوهم، واستمرت املقاطعة ثالث سنني حىت أكلتها األرضة واخربهم 

، (2)الرسول صلى هللا عليه وسلم بذلك، فلما تيقنوا من صحة ذلك مسحوا للمحاصرين ابلعودة إىل منازهلم

ل اهلدااي إىل النجاشي ليسّلم هلم من جاءه والحقت قريش الذين اسلموا وهاجروا إىل احلبشة فأرسلوا وفدا حيم

  .(3)من املسلمني، ولكن النجاشي رد الوفد خائبني

 

                                                            
 .336، ص2، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج210-208، ص1ن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق، جاب -1
 .335، ص2أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2
 . 13-12، ص2ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -3
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 عرض الرسول صلى هللا عليه وسلم نفسه على قبائل العرب يف املواسم.

ا مل هتن عزمية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يثن عن الدعوة إىل هللا بعد ما انله ما انله من ثقيف، وإمن   

ظل مثابرا يدعو إىل هللا جهرا وسرا وإانء الليل وأثناء النهار وينزل الوحي عليه متتابعا أبمر هللا وهنيه ووعيد 

من انصبه العداوة واحلجج لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم على من خاََلَفه، مث اخذ رسول هللا صلى هللا عليه 

عوهم إىل اإلسالم ونصرته، فعرض اإلسالم على بين وسلم بعرض نفسه يف املواسم على قبائل العرب ويد

عامر وحمارب وفزارة وغسان ومرة وُبين حنيفة، وسليم، وعبس وبين البكاء، وكندة، وكلب، وعذره وآخرين، 

، وكان أبو هلب عبد العزى بن عبد املطلب عم الرسول صلى هللا عليه وسلم يتبعه (1)فلم يستجب منهم احد

ود القبائل ويقول اي بين فالن، أن هذا يقصد حممدا صلى هللا عليه وسلم يدعوكم وهو يعرض نفسه على وف

 .(2)إىل أن تسلخوا الالت والعزى من أعناقكم إىل ما جاء به من البدعة والضاللة فال تطيعوه وال تسمعوا له

 بيعة العقبة األوىل.

عرب يف املواسم فلقي رهطا من اخلزرج ولكن الرسول صلى هللا عليه وسلم واصل مثابرا االتصال بوفود ال   

عن العقبة أراد هللا هبم خرياً، فعرض الرسول صلى هللا عليه وسلم اإلسالم عليهم وقرأ عليهم القرآن، فصدقوه 

ذكر    وقبلوا منه ما عرض عليهم ورجعوا إىل بالدهم مؤمنني ومصدقني ، فلم تبق دار من دور املدينة إال وهبا 

، ويف العام التايل، رجع اثنا عشر رجال من األنصار عشرة (3) عليه وسلم وذكر اإلسالمرسول هللا صلى هللا

من اخلزرج واثنان من األوس وافوا املوسم، ولقوا الرسول صلى هللا عليه وسلم يف العقبة وابيعوه بيعة العقبة 

أن ال تشرك ابهلل شيئًا وال األوىل وهي بيعة النساء، ومل يكن القتال يومئذ قد فرض، ومما جاء يف البيعة، 

نسرق وال نزين وال نقتل أوالدان، وال أنيت ببهتان نفرتيه بني أيدينا وأرجلنا وال نعصيه يف معروف، وقال صلى 

                                                            
 .216، ص1ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق، ج -2
 .349، ص2، السرية النبوية، مرجع سابق،جابن هشام -2
 .73، ص2ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -1
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هللا عليه وسلم فإن وفيتم فلكم اجلنة، ومن غشي من ذلك شيئا كان أمره إىل هللا أن شاء عذبه وان شاء عفا 

 .(1)عنه

املدينة، بعث الرسول صلى هللا عليه وسلم معهم مصعب بن عمري بن هاشم بن عبد مناف وملا رجعوا إىل     

 .(2)ليقرئهم القرآن ويعلمهم اإلسالم ويفقههم يف الدين

 بيعة العقبة الثانية.

ويف العام املقبل خرج وفد من املسلمني األنصار حجاجا مع قومهم إىل مكة، واجتمعوا مع الرسول صلى    

سلم يف شعب من شعاب مكة وهم ثالثة وسبعون رجال وامرأاتن من نسائهم، فتكلم الرسول صلى هللا عليه و 

هللا عليه وسلم وتال القرآن الكرمي، ودعا إىل هللا ورغب يف اإلسالم، مث قال هلم، أابيعكم على أن متنعوين مما 

على الرسول صلى هللا عليه وسلم  متنعون منه نساءكم وأبناءكم، فرد الرباء بن معرور وهو سيد القوم وكبريهم

وقال، نعم، والذي بعثك ابحلق نبيا لنمنعك مما متنع منه نساءان، فنحن وهللا أبناء احلروب وأهل احللقة، أي 

السالح، ورثناها كابرا عن كابر، فبايعنا اي رسول هللا، وكان بني األنصار واليهود يف املدينة مواثيق سيقومون 

ئلهم، اي رسول هللا إن فعلنا ذلك، أي قطعنا املواثيق اليت بيننا وبني اليهود، مث أظهرك بقطعها، ولذلك قال قا

هللا، أترجع إىل قومك وتدعنا؟ فقال صلى هللا عليه وسلم: بل الدم الدم، واهلدم اهلدم، أي ذميت ذمتكم 

إيل منكم اثين عشر  وحرميت حرمتكم، أان منكم وانتم مين، أحارب من حاربتم، وأسامل من ساملتم، اخرجوا

 . (3)نقيبا، ليكونوا على قومهم مبا فيهم، فاخرجوا اثين عشر نقيبا تسعة من اخلزرج، وثالثة من األوس

                                                            
، أبو جعفر 219-217، ص1، ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق، ج75، ص2ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -1

 .356، ص2الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج
، أبو جعفر الطربي، 221، ص1، ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق، ج76، ص2وية، مرجع سابق، جابن هشام، السرية النب -2

 .357، ص2اترخيه، مرجع سابق، ج
 .85-84، ص2ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -3
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وقد علم القوم أن البيعة عهد وميثاق وعقد قد جتر إىل حرب األمحر واألسود من الناس وتفضي إىل     

لوا ذلك وسألوا الرسول صلى هللا عليه وسلم أن وفوا نقص يف األموال وقتل يف األشراف والرجال، ولكنهم قب

مبا ابيعوه عليه ماذا يكون هلم؟ قال النيب صلى هللا عليه وسلم:" لكم اجلنة، فقالوا، ابسط يدك، فبسط يده 

 "، وهي البيعة اليت عرفت ببيعة العقبة الثانية وهي بيعة احلرب. ( 1)فبايعوه

 لدعوة إىل هللا.القتل والنهب والسلب ليست من منهج ا

لقد بلغ عدد الذين أسلموا قبل أن يكون القتال مشروعا ومأذوان به من هللا، مقدارا ال يستهان به، فكان     

عدد الذين هاجر من املسلمني إىل احلبشة عدا النساء ثالثة ومثانني رجال، وهو عدد إذا قورن بسكان مكة 

لى قريش هنبا وسلبا وقتال وحتريقاً وحتويل مكة إىل خراب يف ذلك الزمان كان كافيا لتكوين عصاابت ترد ع

وداير للعقبان والغرابن، ولكن ذلك مل حيدث، إلن منهج الدعوة اإلسالمية ليس كمنهج الظاملني واملعتدين 

يف زماننا هذا، انه منهج وسيلته من جنس فكرته، وفكرة الدعوة اإلسالمية هي اإلميان ابهلل اخلالق الواحد 

ها الدعوة إىل هللا واإلميان به، ومحل الناس ابحلكمة واملوعظة احلسنة على اعتناق اإلميان، وكراهية ووسيلت

الكفر والفسوق والعصيان، وهداية الناس ابلقرآن إىل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وفعل الصاحل من 

وهذا ال أييت إال ابلدعوة والدعاة من  اإلعمال واجتناب اخلبيث منها، وبناء حياة صاحلة قائمة على التوحيد،

لقد ، أهل القدوة احلسنة واألخالق الفاضلة والتناغم بني األقوال واألفعال بعيدا عن أذى الناس واإلضرار هبم

حتصن املسلمون رسوال وإتباعا ابإلميان ابهلل والصرب املوعود ابلنصر الذي قطعه هللا على نفسه يف اآلايت 

بُوا َوُأوُذوا َحَّتَّ َأََتُهْم َنْصُرََّن قال تعاىل: القرآنية الكرمية،  َبْت ُرُسٌل ِمْن قَ ْبِلَك َفَصَِبُوا َعَلى َما ُكذِِّ َوَلَقْد ُكذِِّ

َل ِلَكِلَماِت اَّللَِّ َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن نَ َبِإ اْلُمْرَسِلنيَ      (2)َواَل ُمَبدِِّ

                                                            
، أبو جعفر الطربي، 221، ص1ج ، ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق،89-88، ص2م، السرية النبوية، مرجع سابق، جاابن هش -1

 .364-360، ص2اترخيه، مرجع سابق، ج
 . 34سورة األنعام، اآلية   -2
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 ُرُساًل ِإىَل قَ ْوِمِهْم َفَجاُءوُهْم اِبْلبَ يَِِّناِت فَانْ تَ َقْمَنا ِمَن الَِّذيَن َأْجَرُموا َلَقْد َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلكَ  : تعاىلوقال     

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِننيَ  نْ َيا َويَ ْوَم وقال تعاىل  ، (1 )وََكاَن َحقًّا َعَلي ْ ِإَّنَّ لَنَ ْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن َآَمُنوا يف اْْلََياِة الدُّ

 .  (2)أْلَْشَهادُ يَ ُقوُم ا

كان الرسول صلى هللا عليه وسلم قبل بيعة العقبة مل يؤذن له ابلقتال، وكان الطريق الذي يسري عليه      

وأصحابه هو الدعوة إىل هللا ابحلكمة واملوعظة احلسنة واجملادلة ابليت هي أحسن والصرب على أذى قريش 

َم اَّللَِّ لَِيْجِزَي قَ ْوًما ِبَا َكانُوا ُقْل ِللَِّذيَن َآَمنُ  واعتداءاهتم، قال تعاىل وا يَ ْغِفُروا ِللَِّذيَن اَل يَ ْرُجوَن َأَّيَّ

وقد جاء يف تفسري هذه اآلية عند ابن كثري، أن هللا طلب من املؤمنني أن يتحملوا أذى  ،(3) َيْكِسُبونَ 

 .(4)املشركني ويصربوا على أذاهم كالتأليف هلم وكان ذلك يف ابتداء اإلسالم

 َأْعَلُم ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبَِّك اِبْلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلََْسَنِة َوَجاِدْْلُْم اِبلَِِّت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهوَ قال تعاىل   

 . (5 )ِبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم اِبْلُمْهَتِدينَ 

، ولكن قريشا مل جُيِْد هذا السبيل معهم نفعا، واستمرت يف اضطهاد وكان هذا سبيل املؤمنني حقا يف مكة   

املؤمنني وتشريدهم وتعذيبهم  وفتنتهم يف دينهم، وعتت على هللا وكذبت نبيه وكانت أشد العدو على 

ُْم ظُِلُموا ُأِذَن ِللَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن بَِ قال تعاىل وجل للمؤمنني ابلقتال،  ، فجاء اإلذن من هللا عز(6)املسلمني َّنَّ

ُ َوَلْواَل َدْفُع اَّللَِّ َوِإنَّ اَّللََّ َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر ۞ الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدََّيرِِهْم ِبَغْْيِ َحقِّ ِإالَّ َأْن يَ ُقوُلوا رَب ُّ  َنا اَّللَّ

َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َومَ  ُ َساِجُد يُْذَكُر النَّاَس بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض َْلُدِِّ ِفيَها اْسُم اَّللَِّ َكِثْيًا َولَيَ ْنُصَرنَّ اَّللَّ

                                                            
 . 47سورة الروم، اآلية  - 1
 . 51سورة غافر، اآلية - 2
 . 14سورة اجلاثية، اآلية  - 3
 .190، ص4مرجع سابق، مج ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، -4
 .125سورة النحل، اآلية -5
 .84، ص4لشافعي، األم، مرجع سابق، جا -6
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َ َلَقِوي  َعزِيٌز ۞ الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم يف اأْلَْرِض َأقَاُموا الصَّاَلةَ َوَآتَ ُوا ا لزََّكاةَ َوَأَمُروا اِبْلَمْعُروِف َمْن يَ ْنُصُرهُ ِإنَّ اَّللَّ

وبذلك احل هللا القتال للمؤمنني ألهنم ظلموا، ومل يكن هلم ذنب   (1)ِر َوَّلِلَِّ َعاِقَبُة اأْلُُمورِ َوََّنَْوا َعِن اْلُمْنكَ 

يُن ُكلُُّه َّلِلَِّ  قال تعاىل، فيما بينهم وبني الناس إال أن يعبدوا هللا َنٌة َوَيُكوَن الدِِّ َوقَاتُِلوُهْم َحَّتَّ اَل َتُكوَن ِفت ْ

 .   (2)اَّللََّ ِبَا يَ ْعَمُلوَن َبِصْيٌ فَِإِن انْ تَ َهْوا فَِإنَّ 

 اْلجرة إىل املدينة.

وجل لرسوله صلى هللا عليه وسلم يف القتال، وابيعه األنصار بيعة العقبة الثانية وهي بيعة  ا أذن هللا عزمل

بقي هو احلرب، أمر عليه الصالة والسالم من معه من املسلمني يف مكة ابهلجرة إىل املدينة فخرجوا أرساال، و 

صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي هللا عنه وعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه مبكة حىت أيذن هللا 

بار وتدقق فيما خ، أما قريش، فكانت أتيت رجاالت األنصار وهم يف موسم احلج وتتنقس األ(3)له ابهلجرة

قة ما مت بني األنصار ورسول هللا صلى هللا جرى بينهم وبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وملا علمت حقي

عليه وسلم، حلقت ابألنصار وكانوا ساروا راجعني إىل بالدهم، فاعتقلت واحدا منهم قدرت عليه وساقته إىل 

مكة تعذبه، مث انفلتت قريش إىل املسلمني يف مكة فاشتدوا عليهم يفتنوهنم عن دينهم، وملا أذن هلم الرسول 

ابهلجرة إىل املدينة اخذوا يهاجرون، ومنهم من فـُّرَق بينه وبني عياله، ومنهم من ُفنِتَ صلى هللا عليه وسلم 

، وأما املستضعفون، فكانت قريش أشد ما تكون عليه، وكان صهيب بن سنان الرومي من (4)وحبس

ا بلغت، نا صعلوكا حقريا، فكثر مالك عندان وبلغت متاملستضعفني، فلما أراد اهلجرة، قال له أهل مكة أتي

، أما بشأن الرسول صلى هللا عليه (5)مث تنطلق بنفسك ومالك! وهللا ال يكون ذلك، فأعطاهم املال وهاجر

                                                            
 .41-39احلج، اآلية سورة  -1
 . 39سورة األنفال. اآلية  - 2
 .382-368، ص2ج مرجع سابق، أبو جعفر الطربي، اترخيه، 123-111، ص2ج. مرجع سابقابن هشام، السرية النبوية،  -3
-292ص مرجع سابق، ، 2، ابن هشام، السرية النبوية،ج84، ص4ج  م،1968الشافعي، حممد بن ادريس، "األم"، دار الشعب، القاهرة،  -4

295. 
 .227، ص3ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق، ج -5
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وسلم فقد أذن هللا له ابهلجرة، وكانت قريش حتذر أن خيرج الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة وجيمع 

بيد مجاعة خيتار أفرادها من قبائل  عليه السالم من هنالك حلرهبم، ولذلك اجتمعت رجاالهتم واتفقوا على قتله

مكة ليضيع دمه صلى هللا عليه وسلم يف هذه القبائل مجيعا، وهو ما اقرتحه أبو جهل بن هشام، ولكن 

الرسول صلى هللا عليه وسلم جعل علي بن أيب طالب ينام على فراشه، وخرج من بني املتآمرين عليه وهم 

، وتوجه من مكة صوب املدينة وبصحبته أبو بكر الصديق رضي هللا عنه، قال وقوف على ابب بيته فلم يروه

 َخْْيُ ِإْذ ََيُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لِيُ ْثِبُتوَك َأْو يَ ْقتُ ُلوَك َأْو ُُيْرُِجوَك َوََيُْكُروَن َوََيُْكُر اَّللَُّ َواَّللَُّ تعاىل: 

اْلَماِكرِينَ 
يف مكة ثالث ليال وأايمها حىت أدى عن الرسول صلى هللا  يفبقأما علي بن أيب طالب،  . (1)

 عليه وسلم الودائع اليت كانت عنده إىل الناس فلما فرغ منها حلق ابلرسول صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة.

ا، ملا هاجر الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة، نّظم فيها اتفاقية حلماية املدينة، وأشرك اليهود فيه   

، وبعد أن كان األنصار حبسب بيعة العقبة الثانية (2)وجعل عليهم مع املسلمني النصر على من دهم املدينة

أي بيعة احلرب، ملزمني حبماية الرسول صلى هللا عليه وسلم واملسلمني فحسب أي دفاعا عن الرسول صلى 

عمال مشرتكا بني املسلمني مجيعا  هللا عليه وسلم واملسلمني، صار القتال دفاعا وهجوما بعد معركة بدر

 .على املسلمني مجيعاً  واجباً  مهاجرين وأنصاراً، مث صار اجلهاد والقتال من بعد فرضاً 

وقد تناول بعض العلماء موضوع القتال ومشروعيته ومراحله وحاالته، وال شك أن احلديث يف موضوع     

وع ويعني يف فهم آداب القتال يف اإلسالم، وممن القتال وبيان مشروعيته ومراحله وأوضاعه يدخل يف املوض

م( يف " شرح السري 804ه/189تناول هذا املوضوع من العلماء حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين )ت

الكبري" ، قال الشيباين: قال أبو حنيفة رمحه هللا، اجلهاد واجب على املسلمني، إال أهنم يف سعة من ذلك 

                                                            
 .٣٠سورة األنفال، اآلية - 1
 .149، ص2ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج  -2
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أن األمر ابجلهاد وابلقتال نزل مرتبا، فقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم مأموراً حىت حيتاج إليهم، واحلاصل 

فَاْصدَْع ِبَا تُ ْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنييف االبتداء بتبليغ الرسالة واإلعراض عن املشركني، قال تعاىل 
(1). 

نَ ُهَما ِإالَّ اِبْْلَقِّ َوِإنَّ السَّاَعَة ََلَتَِيٌة فَاْصَفِح الصَّْفَح َوَما َخَلْقَنا السََّمَواِت َواأْلَْرَض وَ  :قال تعاىل     َما بَ ي ْ

ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبَِّك اِبْلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلََْسَنِة  مث أمر هللا ابجملادلة ابألحسن، قال تعاىل   (2  )اجْلَِميلَ 

    (3) نَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم اِبْلُمْهَتِدينَ َوَجاِدْْلُْم اِبلَِِّت ِهَي َأْحَسُن إِ 

ُهْم َوُقوُلوا َآَمنَّا اِبلَّ قال تعاىل:    ِذي َواَل ُُتَاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ اِبلَِِّت ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمن ْ

نَ       (4 )ا َوأُْنِزَل ِإلَْيُكْم َوِإَْلَُنا َوِإَْلُُكْم َواِحٌد َوََنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ أُْنِزَل ِإلَي ْ

ُْم ظُِلُموا َوِإنَّ اَّللََّ َعَلى َنْصرِِهْم    أذن هللا للمسلمني يف القتال، قال تعاىلمث     ُأِذَن ِللَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن بََِّنَّ

   (5 ) َلَقِديرٌ 

ابلقتال إن كانت البداية منهم، أي من األعداء مث أمروا ابلقتال بشرط انسالخ األشهر احلرم،  مث أمروا    

فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر اْْلُُرُم فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدُُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم كما قال تعاىل 

  ، (6)ِإْن ََتبُوا َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوَآتَ ُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ َواقْ ُعُدوا َْلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَ 

يٌع َعِليٌم   مث أمروا ابلقتال مطلقا، قال تعاىل     (7)َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َسَِ

                                                            
 .٩٤سورة احلجر، اآلية  -1
 .٨٥سورة احلجر، اآلية  -2
 .١٢٥ة سورة النحل، اآلي -3
 .46سورة العنكبوت، اآلية  -4
 .39سورة احلج، اآلية   - 5
 5سورة التوبة، اآلية - 6
  244سورة البقرة، اآلية - 7
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، وقال أبو عبدهللا حممد بن إدريس الشافعي (1)، ومطلق األمر يقتضي اللزومفاستقر األمر على هذا  

م( وملا مضت لرسول هللا مدة من هجرته انعم هللا تعاىل فيها على مجاعة إبتباعه حدثت 835ه/204)ت

قال ضا، هلم هبا مع عون هللا قوة ابلعدد مل تكن قبلها، ففرض هللا تعاىل عليهم اجلهاد بعد إذ كان إابحة ال فر 

ُ َوَلًدا ُسْبَحانَُه َبْل َلُه َما يف السََّمَواِت َواأْلَْرِض ُكل  َلُه قَانُِتونَ تعاىل     (2) َوقَاُلوا اَّتَََّذ اَّللَّ

وذكر الشافعي آايت أخرى كثرية تؤكد أن القتال صار فرضا على األحرار املسلمني من غري ذوي العذر،    

الكرمي والسنة النبوية حاالت االستثناء من فرض اجلهاد، دون أن حيرم اجلهاد وبني الشافعي بدالئل القرآن 

ن أحبوا اللحاق به واالنضمام إىل صف اجملاهدين إاالستثناء املستثنني ابلعذر الشرعي من املشاركة يف اجلهاد 

له حبال ابملشاركة ابتغاء النصرة للمجاهدين، وذلك مبعرفة اإلمام وعلمه ولكن الشافعي بنّي أن من ال يسمح 

يف اجلهاد هو من كان من أهل النفاق والتخذيل واإلرجاف والفتنة والضرر ابملسلمني، وتفريق مجاعتهم، فهو 

ًة َوَلِكْن َكرَِه اَّللَُّ اْنِبَعاثَ ُهْم قال تعاىل ،(3)على املسلمني اشد من العدو َوَلْو َأرَاُدوا اْْلُُروَج أَلََعدُّوا َلُه ُعدَّ

ُغوَنُكُم ُهْم َوِقيَل اقْ ُعُدوا َمَع اْلَقاِعِديَن ۞ َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَبااًل َوأَلَْوَضُعوا ِخاَلَلُكْم فَ ثَ بَّطَ  يَ ب ْ

ُ َعِليٌم اِبلظَّاِلِمنيَ  َنَة َوِفيُكْم ََسَّاُعوَن َْلُْم َواَّللَّ     (4)اْلِفت ْ

ملا بعث هللا نبيه وأمره بدعوة اخللق إىل دينه مل أيذن له يف قتل  م(728ه/661وقال امحد بن تيمية )ت    

ُأِذَن ِللَِّذيَن أحد على ذلك وال قتاله، حىت هاجر إىل املدينة فأذن هللا له واملسلمني ابلقتال، قال  تعاىل: 

ُْم ظُِلُموا َوِإنَّ اَّللََّ َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر ۞ الَّذِ  يَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدََّيرِِهْم ِبَغْْيِ َحقِّ ِإالَّ َأْن يَ ُقوُلوا يُ َقاتَ ُلوَن بََِّنَّ

َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجدُ  يُْذَكُر ِفيَها اْسُم  رَب َُّنا اَّللَُّ َوَلْواَل َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض َْلُدِِّ

                                                            
 .188-187، ص1، ج الشيباين، حممد بن احلسن، شرح السري الكبري إمالء حممد بن أمحد السرخسي، تح: حممد حسن حممد -1
 .  216سورة البقرة، اآلية -2
 .92-84، ص4الشافعي، كتاب األم، مرجع سابق، ، جر: ينظ -3
 .47 – ٤٦سورة التوبة، اآلية  -4
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َ َلَقِوي  َعزِيٌز ۞ الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم يف اأْلَْرِض َأقَاُموا الصَّاَلَة َوَآتَ ُوااَّللَِّ َكِثْيًا َولَيَ ْنُصَرنَّ اَّللَُّ    َمْن يَ ْنُصُرهُ ِإنَّ اَّللَّ

 .    (1 )الزََّكاَة َوَأَمُروا اِبْلَمْعُروِف َوََّنَْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوَّلِلَِّ َعاِقَبُة اأْلُُمورِ 

ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن  عليهم القتال قال تعاىل مث إنه بعد ذلك أوجب هللا    

ُ يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل  ًئا َوُهَو َشر  َلُكْم َواَّللَّ ًئا َوُهَو َخْْيٌ َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتُِبُّوا َشي ْ  . (2 )تَ ْعَلُمونَ َتْكَرُهوا َشي ْ

وعظّم أمر اجلهاد يف عامة السور املدنية واألمر ابجلهاد وذكر فضائله يف الكتاب والسنة  وأكد هللا اإلجياب    

 .(3)أكثر من أن حيصر

أذن  ويف العصر احلاضر، تناول الشيخ حممد اخلضري موضوع القتال، فقال إن السبب الذي من أجله    

ند التعدي، والثاين: الدفاع عن الدعوة إذا هللا للمؤمنني ابلقتال يرجع إىل أمرين األول: الدفاع عن النفس ع

وقف احد يف سبيلها بفتنة من آمن ابختياره أبنواع التعذيب حىت يرجع عما اختاره لنفسه دينا أو بصد من 

أراد الدخول يف اإلسالم عنه، أو مبنع الداعي من تبليغ دعوته، فالقتال مل يشرع إال دفاعا عن النفس وأتمينا 

وإنه جينح إىل سلم من سامله،  الفتنة يف طريقها وأنه مل جيئ متعداي بنهيه عن االعتداءللدعوة من أن تقف 

وقد بنّي الشيخ حممد اخلضري املواضع اليت جاء فيها موضوع القتال من القرآن الكرمي واستشهد ابآلايت 

 .(4)القرآنية الدالة على ما ذهب إليه

 غرض القتال يف اإلسالم.

عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين ومن كان معهم من الصحابة  إن عمليات القتال يف

رضوان هللا عليهم، وهم الذين فهموا اإلسالم على الوجه الذي أخذوه عن الرسول صلى هللا عليه وسلم، 

وع يف جهادهم وشاركوا أايم الرسول صلى هللا عليه وسلم يف البعوث والسرااي والغزوات، تؤكد أن القتال قد تن

                                                            
 .41- ٣٩ة يسورة احلج، اآل -1
 .216البقرة، اآلية سورة  -2
 .513-511، ص2بن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ج -3
 .96-93، ص1اخلضري، اتريخ األمم اإلسالمية، مرجع سابق، ج -4
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بني الدفاع واهلجوم، فبدر من معارك اهلجوم ومثلها خيرب وتبوك ومؤتة، وأما أحد واخلندق فهما من معارك 

الدفاع، وقد قال امحد بن تيمية أن القتال إذا كان دفعا عن الدين واحلرمة واألنفس فهو قتال لالضطرار، وإذا 

 .(1)ة تبوك فهو قتال اختيارو العدو كغز كان القتال للزايدة يف الدين وإعالئه وإلرهاب 

كما أن اآلايت القرآنية اليت جاءت يف سورة التوبة وهي من آخر ما نزل من القرآن يف اجلهاد، فال يقع     

عليها التخصيص والتقييد أو النسخ، وقد جاء األمر فيها ابلقتال عاما ومطلقا فتصلح لكل أنواع القتال 

 دفاعا وهجوما وغري ذلك.

فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر اْْلُُرُم فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدُُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم   قال تعاىل     

.   (2) َغُفوٌر رَِحيٌم َواقْ ُعُدوا َْلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَِإْن ََتبُوا َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوَآتَ ُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اَّللََّ 

َواَل َيِديُنوَن قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواَل اِبْليَ ْوِم اَْلَِخِر َواَل ُُيَرُِِّموَن َما َحرََّم اَّللَُّ َوَرُسولُُه  :قال تعاىل

َة   قال تعاىلو    (3 ) َة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ ِديَن اْْلَقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحَّتَّ يُ ْعُطوا اجلِْْزيَ  ِإنَّ ِعدَّ

َها َأْربَ َعةٌ  يُن  الشُُّهوِر ِعْنَد اَّللَِّ اثْ َنا َعَشَر َشْهًرا يف ِكَتاِب اَّللَِّ يَ ْوَم َخَلَق السََّمَواِت َواأْلَْرَض ِمن ْ ُحُرٌم َذِلَك الدِِّ

َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َمَع ُفَسُكْم َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافًَّة َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة اْلَقيُِِّم َفاَل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَن ْ 

اْلُمتَِّقنيَ 
 ََّي أَي َُّها النَِّبُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئسَ : وقال تعاىل .(4)

َ اْشََتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفَسُهْم َوَأْمَواَْلُْم بَِنَّ َْلُُم اجْلَنَّةَ يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل  وقال تعاىل:   (5) اْلَمِصْيُ  ِإنَّ اَّللَّ

ْْنِيِل َواْلُقرْ  َآِن َوَمْن َأْوََف ِبَعْهِدِه ِمَن اَّللَِّ فَاْستَ ْبِشُروا اَّللَِّ فَ يَ ْقتُ ُلوَن َويُ ْقتَ ُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا يف الت َّْورَاِة َواإْلِ

  (6 )بِبَ ْيِعُكُم الَِّذي اَبيَ ْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

                                                            
 .571، السياسة الشرعية، مرجع سابق، صابن تيمية -1
 .5سورة التوبة ، اآلية - 2
 .29سورة التوبة، اآلية - 3
 .36اآلية  التوبة: -4
  73سورة التوبة، اآلية - 5
 .111سورة التوبة، اآلية:  - 6
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ِغْلَظًة َواْعَلُموا َأنَّ  ََّي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يَ ُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكمْ وقال تعاىل:    

اَّللََّ َمَع اْلُمتَِّقنيَ 
 (1)   

))أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال  ويف احلديث النبوي، قال النيب صلى هللا عليه وسلم:     

 (2)((هللا ويؤمنوا يب ومبا جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مىن دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على هللا

وعليه فإن اآلايت القرآنية واحلديث النبوي والغزوات والسرااي والبعوث اليت جرت يف أايم الرسول    

صلى هللا عليه وسلم، والوقائع احلربية واملعارك القتالية اليت جرت يف أايم اخللفاء الراشدين لتؤكد كلها أن 

و التزامهم بقتال دفاعي ونبذ قتال اهلجوم، وأن هذه املسلمني مل يرد عندهم تصنيف القتال إىل دفاع وهجوم أ

الفرية جاءت من صناعة االستشراق واملستشرقني يف أثناء الغزو الثقايف للمسلمني، فهي ليست فكرة إسالمية، 

وال رأاي إسالميا قاله السلف، وإن استجاب ملقولتهم بعض العاملني يف هذا امليدان من أبناء املسلمني، ولقد 

ستشرقون ذلك يريدون أن يكون اجلهاد والقتال يف دائرة الدفاع ال غري، وأما محل اإلسالم إىل خارج قال امل

دار اإلسالم والقتال هناك من أجل ذلك أن لزم، فأمر حممول على االستقباح والتشنيع واالستنكار ومعاداة 

 اإلنسانية.

ديثهم عن القتال يف اإلسالم، كيف يفسر ويف ضوء الدفاع ال اهلجوم الذي يريده املستشرقون يف ح     

املستشرقون امتداد اإلسالم خارج املدينة إىل شبه جزيرة العرب كاملة ومن مث شرقا إىل بالد العراق وفارس 

 وما وراء النهر، ومشاال إىل بالد الشام، وغراب إىل مصر وبالد املغرب مث األندلس؟

نسانية وسلب حرية الشعوب وثرواهتا، فكيف يفسر املستشرقون وأما يف ضوء اخلوف من االعتداء على اإل     

وأهل الفكر دخول اجليوش األوروبية ومحالهتا العسكرية يف العصر الوسيط إىل بالد الشام ومصر وبقائهم 

فيها ردحا من الزمان؟! وكيف يفسرون استيالء الدول األوروبية يف العصور احلديثة على بالد املسلمني، وما 

                                                            
 . 123سورة التوبة، اآلية -1
، 1، مج21رقم احلديث: قولوا ال إله إال هللا حممد رسول هللا،رجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، ابب األمر بقتال الناس حىت يخأ -2

 . 52ص
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أمريكا ومن ينوب عنها أو يسري يف ركاهبا يف العصر احلاضر من األعمال العسكرية الدموية والتخريبية  تقوم به

 حبق املسلمني ومقدراهتم الفكرية وثرواهتم املادية؟!

وبعد هذا، ال بد من التأكيد على أن اجلهاد والقتال كاان ملقصود إعزاز الدين وقهر الشرك وإعالء كلمة     

، وقد جاءت اآلايت القرآنية الكرمية تؤكد هذا املعىن أبن اجلهاد والقتال ال جيوز أن (1)ون هي العلياهللا لتك

ِإنَّ الَِّذيَن قال تعاىل  ، واقرتن لفظ اجلهاد ولفظ القتال بشبه مجلة "يف سبيل هللا".هللا يكوان إال يف سبيل

قال تعاىل  ، (2 )  اَّللَِّ ُأولَِئَك يَ ْرُجوَن َرَْحََة اَّللَِّ َواَّللَُّ َغُفوٌر رَِحيمٌ َآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيلِ 

 ََحقًّا َْلُْم َمْغِفَرٌة  َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َآَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنون

الَِّذيَن َآَمُنوا يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َكَفُروا يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل الطَّاُغوِت قال تعاىل ،   (3)يٌ َوِرْزٌق َكرِ 

  (4 ) فَ َقاتُِلوا َأْولَِياَء الشَّْيطَاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيًفا

روى اجلهاد والقتال ال يقبالن من املسلم إال إذا كاان يف سبيل هللا. وأكدت األحاديث النبوية أيضاً أن        

فقال: ))رجل جياهد يف سبيل هللا مباله  أفضل؟: أي الناس وسلم فقالأن رجال أتى النيب صلى هللا عليه 

وقال صلى  ".(5) يف شعب من الشعاب يعبد هللا ربه ويدع الناس من شره (( )مؤمنقال  من؟قال مث  ونفسه(

هللا عليه وسلم، " ))إن يف اجلنة مائة درجة أعدها هللا للمجاهدين يف سبيل هللا ما بني الدرجتني كما بني 

الرمحن فوقه عرش  -أراه  -هللا فاسألوه الفردوس فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنة  سألتمالسماء واألرض فإذا 

 (6)((تفجر أهنار اجلنة ومنه

                                                            
 .188، ص1الشيباين، شرح السري الكبري، مرجع سابق، ، ابب اجلهاد، ج -1
 ٢١٨سورة البقرة، اآلية  - 2
 .74سورة األنفال، اآلية  - 3
 .76سورة النساء، اآلية  - 4
النووي، أبو زكراي حميي ، و 1503 ، ص3، مج1888اجلهاد والرابط، رقم احلديث:  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة، ابب فضل -5

، فضيلة اجلهاد والرابط، 1392، 2دار إحياء الرتاث العريب، طالدين حيىي بن شرف، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، بريوت، 
 . 33ص 13ج

، لبنان، بريوت، دار املعرفة، البخاريشرح صحيح  الباري، فتح الشافعي العسقالين، أمحد بن على بن حجر أبو الفضل العسقالينرجه خأ -6
 . 413، ص13، مج7423)قوله ابب وكان عرشه على املاء وهو رب العرش العظيم، رقم احلديث:  كتاب اجلهاد، ابب  هـ،1379
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))الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل  ى هللا عليه وسلم فقال:وجاء رجل إىل رسول هللا صل     

: من قاتل لتكون كلمة هللا أعلى فهو وسلميقاتل لريى مكانه فمن سبيل هللا؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

 (2) على النار((والسالم: ))من غربت قدماه يف سبيل هللا حّرمه هللا  الصالةوقال عليه  ( 1) (هللا(يف سبيل 

 (3) معىن )أغربْت(: أصاهبا الغبار. )سبيل هللا( طاعة هللا ومنها حضور صالة اجلمعة.

، ومعىن (4)وأحاديث أخرى كثرية تتضمن املعىن نفسه وهو أن القتال املشروع هو اجلهاد يف سبيل هللا 

له هلل، وان تكون كلمة هللا هي يف "سبيل هللا" كما فسره النيب صلى هللا عليه وسلم هو أن يكون الدين ك

العليا، وكانت الدعوة اإلسالمية منذ بدايتها حتمل هذا الفكر العقائدي التوحيدي وتدعو الناس إليه، فكانت 

تطلب منهم اإلميان ابهلل وحده ال شريك له، وان حممدا عبده ورسوله وخلع عبادة األواثن واألصنام وتعمل 

لو كلمة هللا، أما حممد صلى هللا عليه وسلم وهو صاحب الدعوة فلم على هدم سلطان الشرك ليكون الع

 يكن ذا طمع يف مال وال شرف وال ُمْلك وإمنا كان رسول هللا إىل الناس كافة بشرياً ونذيراً. 

َنةٌ َويَ   لقوله تعاىل: عن املسلمني ومن دوافع القتال دفع الفتنة     يُن َوقَاتُِلوُهْم َحَّتَّ اَل َتُكوَن ِفت ْ ُكوَن الدِِّ

5َّلِلَِّ فَِإِن انْ تَ َهْوا َفاَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ 
 يف قتال  رستمرااملؤمنني اال أمر هللا تعاىل يف هذه اآلية

املشركني املعتدين، حىت ال تكون فتنة للمسلمني عن دينهم وال شرك ابهلل، ويبقى الدين هلل وحده خالًصا ال 

ه. فإن كفُّوا عن الكفر والقتال فُكفُّوا عنهم; فالعقوبة ال تكون إال على املستمرين على كفرهم يـُْعَبد معه غري 

  6وعدواهنم.

                                                            
اقي، لبنان، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، النيسابوري، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي، صحيح مسلم، تح: حممد فؤاد عبد الب -1

 .1512، ص 3، مج1904كتاب اإلمارة، ابب من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا، قم احلديث: 
 .308، ص1، مج865اجلمعة، رقم احلديث  إىلأخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلمعة، ابب املشي  -2
 .608، ص 1ح املختصر " صحيح البخاري"، مرجع سابق، مجالبخاري، اجلامع الصحي -3
 .29، ص6العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق، كتاب اجلهاد، ج -4
 193سورة البقرة، اآلية  - 5
 30، ص1، مرجع سابق، مجالتفسري امليسر، خنبة من أساتذة التفسري  - 6
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فيه أن املسلمني مكلفون بتبليغ هذا الدين، فأمة اإلسالم مكلفة بدعوة الناس فإن تصدى  كال شوأيضا مما 

 يل إال مواجهته، قال تعاىل:هلا متصٍد، ووقف يف طريق وصوهلا إىل الناس، مل يكن هناك سب

   ِيُن َّلِلَِّ فَِإِن انْ تَ َهْوا َفاَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلم َنٌة َوَيُكوَن الدِِّ 1نيَ قَاتُِلوُهْم َحَّتَّ اَل َتُكوَن ِفت ْ
 

 ليس سفك دماء الكفار وأخذ أمواهلم؛ ولكن املقصود به أن يكون الدين هللواملقصود من القتال يف سيبله  

 ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغريه.تعاىل فيظهر دين هللا على سائر األداين، 
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 يف املرحلة املدنية.ومشروعيته وآدابه : القتال ّناملبحث الثا
 

ة عد أن أذن هللا للمسلمني ابلقتال وهاجروا إىل املدينة )يثرب سابقا( بدأت بقيام الدولة اإلسالمية فيها مرحلب

جديدة يف تبليغ الدعوة اإلسالمية ونشرها بني الناس خارج املدينة مرحلة ذات صفة جهادية وقتالية تضاف 

إىل عمل الدعوة الفكري والسياسي السابق ويف هذه املرحلة أخذت الدعوة اإلسالمية تعرض على األعداء 

ضها على األعداء أيخذ ثالثة أايم كي قبل القتال خيارات ثالثة هي، اإلسالم أو اجلزية، أو القتال، وكان عر 

، ومما جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم، أنه كان إذا أّمر أمريا (1)يراجع األعداء أنفسهم ويفكروا يف أمرهم

على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى هللا ومن معه من املسلمني خريا، مث قال له:" اغزوا ابسم هللا، 

من كفر ابهلل، اغزوا وال تـَغُّلوا وال تغدروا وال متثّلوا وال تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من يف سبيل هللا، قاتلوا 

املشركني فادعهم إىل ثالث خصال أو خالل، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكّف عنهم مث ادعهم إىل اإلسالم، 

املهاجرين، واخربهم أهنم، إن  فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار

فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فاخربهم أهنم يكونون 

كأعراب املسلمني، جيري عليهم حكم هللا الذي جيري على املؤمنني، وال يكون هلم يف الغنيمة والفيء شيء، 

"فاقبل منهم وكف عنهم، فان هم  ن هم أبوا َفَسْلهم اجلزية، فان هم أجابوك:إال أن جياهدوا مع املسلمني، فا

 ".(2)أبوا فاستعن ابهلل وقائلهم

ويف صحيح مسلم بشرح النووي زايدة على النص الذي ورد عند أيب عبيد يف كتاب األموال، إذ جاء      

وذمة نبيه، فال جتعل هلم ذمة هللا وال "وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن جتعل هلم ذمة هللا  يف الزايدة:

ذمة نبيه، ولكن اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن ختفروا ذمتكم وذمة أصحابكم، أهون من أن 

                                                            
 .36صابق، إبن سالم، األموال، مرجع س -1
 .35-34، األموال، مرجع سابق، ص إبن سالم،  -2
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ختفروا ذمة هللا وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهلم على حكم هللا، فال تنزهلم على 

 ".(1)ال تدري أتصيب حكم هللا فيهم أم ال حكم هللا، ولكن أنزهلم على حكمك، فانك

، وكان يقول:" وال تقتلوا شيخا فانيا وال (2)وهنى الرسول صلى هللا عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان    

، وجاء عنه صلى هللا (4)"، وهنى صلى هللا عليه وسلم عن قتل العسفاء والوصفاء(3)طفال صغريا وال امرأة 

كان إذا أغزى سرية قال:" انطلقوا ابسم هللا وعلى ملة رسول هللا، وال تقتلوا شيخا فانيا، عليه وسلم أيضا انه  

 :قال تعاىل".(5)وال طفال صغريا، وال امرأة، وال تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا أن هللا حيب احملسنني

 َ ْعَتُدوا ِإنَّ اَّللََّ اَل ُيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َواَل ت
ويف تفسري هذه اآلية  (6)

، أي قاتلوا يف سبيل هللا، وال تعتدوا ويدخل يف ذلك ارتكاب املناهي من املثلة (7)الكرمية، قال ابن كثري

مع وحتريق األشجار والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين ال رأي هلم وال قتال فيهم والرهبان والصوا

وقتل احليوان لغري مصلحة، على أن ال يكون الذين استثنوا من القتل من النساء والصبيان والعميان والزان 

  .(8)والشيوخ والرهبان من املشاركني يف القتال، فإذا كانوا من املشاركني عوملوا كأعداء مقاتلني

ي ألدب القتال وضوابطه من خالل األحاديث املروية وبعد هذا العرض الذي مت فيه تناول اجلانب النظر    

عن النيب صلى هللا عليه وسلم ننتقل إىل احلديث عن التنفيذ العملي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذا 

 اجلانب.

 

                                                            
 .279-278،  274-273(، ص12-11)6ممرجع سابق،شرح النووي على صحيح مسلم،  -1
سالم، األموال،  ابن، 283(، ابب التحرمي قتل النساء والصبيان يف احلرب ، ص12-11)6شرح النووي على صحيح مسلم، مرجع سابق،م -2

 .54-51مرجع سابق، ص
 .549ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص -3
 .249، ص9املستهان به، الوصفاء: مجع وصيف وهو اخلادم. أنظر: أبن منظور، لسان العرب، مج األجريالعسفاء: مجع عسيف وهو  -4
 .549ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص -5
 .190سورة البقرة، اآلية  -6
 .308-307، ص1تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، م ابن كثري، -7
 .546صمرجع سابق، ابن تيمية، السياسة الشرعية،  -8
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 الغزوات والسراَّي قبل معركة بدر:

ويوجه  (2)يقود الغزوات (1)دينةقام الرسول صلى هللا عليه وسلم على رأس اثين عشر شهراً من مقدمه إىل امل

إىل املناطق القريبة من مكة، يهدد هبا قريشا ويعقد األحالف واملعاهدات واالتفاقات للمسلمني ( 3)السرااي

مع القبائل يف تلك املناطق لتحييد هذه القبائل من الوقوف إىل جانب قريش يف املنازل القادمة مع قريش، 

والسرااي كانت تتجه إىل الطريق الذي كانت تسلكه قريش يف جتارهتا مع  ومما يالحظ أيضا أن هذه الغزوات

 نالشام، ويف هذه الغزوات والسرااي هتديد لقريش يف جتارهتا اليت كانت تشكل العمود الفقري يف حياهتا أل

 مكة منزل قريش، تقع بواد غري ذي زرع، ولذلك كانت قريش تعتمد على التجارة يف معاشها.

ه الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل ضرب قريش يف طريق جتاري اثن هو طريق التجارة مع اليمن، كما اجت     

 وهو الطريق الذي كان خيرج من مكة إىل الطائف جنواب مث يستمر حنو اليمن.

وتعّد الغزوات والسرااي التالية دليال واضحا على ذلك، فقد قاد الرسول صلى هللا عليه وسلم بنفسه غزوة     

، ومل يلق الرسول صلى هللا عليه وسلم حراب، وعقد اتفاق سلم مع بين ضمرة (4)األبواءدان، وهي غزوة و 

ورجع، مث بعث الرسول صلى هللا عليه وسلم سرية يقودها عبيدة بن احلارث بن املطلب فبلغ ماء ابحلجاز، 

  قتال.ولقي مجعا عظيما من قريش يقودهم عكرمة بن أيب جهل، ومل يقع بني اجلانبني

وبعث الرسول صلى هللا عليه وسلم سرية يقودها محزة بن عبد املطلب عم الرسول صلى هللا عليه وسلم     

 إىل سيف البحر، فلقي هناك أاب جهل يف ثالث مائة راكب من أهل مكة، وحجز بينهم ومل يقع بينهم قتال.

                                                            
 .240، ص2ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -1
بن عبد الباقي بن  الزرقاين،  أبو عبد هللا حممد أنظر: الغزوة: يطلق هذا االسم على البعث إذا قاده الرسول صلى هللا عليه وسلم بنفسه. -2

، 1طيوسف بن أمحد بن شهاب الدين بن حممد املالكي، شرح الزرقاين على املواهب اللدنية ابملنح احملمدية، دار الكتب العلمية، 
 .220، ص20م، مج1996-هـ1417

شرح الزرقاين على املواهب  الزرقاين، :ر. أنظالسرية: يطلق هذا االسم على البعث إذا أّمر الرسول صلى هللا عليه وسلم عليه رجال من أصحابه -3
 .223، ص2اللدنية ابملنح احملمدية، مرجع سابق، مج

، خليفة بن خياط، "اتريخ خليفة بن خياط"، تح: أكرم العمري، دار 251-241، ص2انظر: ابن هشام، مرجع سابق، السرية النبوية، ج -4
، اليعقويب، اترخيه، 409-403، ص2الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج ، أبو جعفر57-56م.، ص1985، 2طيبة، املدينة املنورة، ط

 .279، ص7العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق، كتاب املغازي، ج 66، ص2مرجع سابق، ج
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مث قاد  بع يريد قريشا ورجع ومل يلق كيدا.وقاد الرسول صلى هللا عليه وسلم بنفسه غزوة بواط ابلقرب من ين

 الرسول صلى هللا عليه وسلم غزوة العشرية من أرض ينبع، وسامل بين ضمرة مرة اثنية ورجع ومل يلق كيدا.

ووجه الرسول صلى هللا عليه وسلم سرية بقيادة سعد بن أيب وقاص إىل اخلرار من ارض احلجاز ورجع      

  .(1)ومل يلق كيدا

هللا بن جحش إىل "خنلة" بني مكة والطائف، وهناك  لرسول صلى هللا عليه وسلم سرية بقيادة عبدوبعث ا  

العري ومت قتل قائدها عمرو بن  عبد هللاهللا عري لقريش حتمل جتارة من جتارهتا، فاعرتض  مّرت بسرية عبد

 الشهر احلرام، وأكثروا الكالم استنكر الناس فعلة عبدهللا لوقوعها يف احلضرمي وأسر اثنني من مرافقي العري.

يف ذلك، وملا رجع عبدهللا ابلعري واألسريين إىل املدينة، أىب الرسول صلى هللا عليه وسلم أن أيخذ من ذلك 

َيْسأَلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْْلََراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه : قوله تعاىل شيئا ووقف العري واألسريين، حىت نزل 

َنُة َأْكَِبُ ِمَن ٌْي َوَصد  َعْن َسِبيِل اَّللَِّ وَُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد اْْلََراِم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكَِبُ ِعْنَد اَّللَِّ وَ َكبِ  اْلِفت ْ

ْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فَ َيُمْت اْلَقْتِل َوال يَ َزاُلوَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َحَّتَّ يَ ُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوا َوَمْن ي َ 

نْ َيا َواَلِخَرِة َوُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخالِ  ُدونَ َوُهَو َكاِفٌر فَُأوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُْلُْم يف الدُّ
 (2)  .

منني حىت يردوهم كفارا بعد مبعىن أن ما فعلته قريش وتفعله من الكفر ابهلل والصّد عن اإلميان به، وفتنة املؤ 

إمياهنم، وإخراج الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه من بلد املسجد احلرام وإصرارهم على ذلك، هلو اشد 

من القتل، فقريش عدو لإلسالم وعائق مادي يقف يف طريق الدعوة اإلسالمية فلما نزلت هذه اآلية، فرج 

سلم وأصحابه من احلرج و اخلوف، فقبض الرسول صلى هللا عليه هللا هبا عما كان ابلرسول صلى هللا عليه و 

 . (3)حد األسريين اسلم ورفض الرجوع إىل مكةأوسلم العري، وقبل أن يفادي قريشا ابألسريين، ولكن 

                                                            
، أبو جعفر الطربي، اترخيه، 27-56. خليفة، بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص244، ص2ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -1

، العسقالين، مرجع سابق،  فتح الباري، كتاب 66، ص2، اليعقويب، اترخيه، مرجع سابق، ج409-403، ص2رجع سابق، جم
 .279، ص7املغازي، ج

 .217السورة، البقرة، اآلية -2
ابن ، 414-410،ص2، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج256-252، ص2انظر ابن هشام، السرية النبويةمرحع سابق، ج -3

، ابن حجر العسقالين، فتح 69، ص2، اليعقويب، مرجع سابق، اترخيه، ج79-78، ص2األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج
 .280، ص7الباري، كتاب املغازي، ج
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 معركة بدر

، فقد مسع الرسول صلى هللا عليه وسلم إبقبال أيب سفيان من الشام يف قافلة فيها وحانت املنازلة مع قريش

أموال وجتارة لقريش، فندب الرسول صلى هللا عليه وسلم املسلمني إىل اعرتاض أيب سفيان، فلما بلغ أاب 

سفيان استنفار الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه العرتاضه، غرّي طريقه وساحل ابلقافلة اتركا بدرا 

 بيسار، وأرسل إىل قريش يستنفرهم ملنع أمواهلم.

حلماية القافلة، وابلرغم مما بلغها من جناة القافلة فإهنا أمجعت على املسري ولقاء خرجت قريش سريعا      

النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه وقتاهلم، وقد أابن أبو جهل عما تروم إليه قريش من ذلك بقوله: "وهللا 

، وتعزف علينا القيان، ال نرجع حىت نرد بدرا، فنقيم عليه ثالاث، فننحر اجلزر، ونطعم الطعام، ونسقى اخلمر

"،أنه الّصَلف واخليالء من قريش واالستهانة (1)وتسمع بنا العرب ومبسريان ومجعنا، فال يزالون يهابوننا أبدا بعدها

 ابملسلمني.

أما املسلمون، فكانت الغزوات والسرااي قبل بدر ال خيرج فيها إال املهاجرون، أما يف بدر فكانت أول       

األنصار مع املهاجرين، وذلك أن األنصار اخذوا على أنفسهم محاية الرسول صلى هللا عليه غزوة خيرج فيها 

وسلم وأصحابه ما كانوا يف املدينة مينعوهنم أي حيموهنم مما مينعون منه أبناءهم ونساءهم، ولذلك قال الرسول 

قام عمر بن اخلطاب فقال صلى هللا عليه وسلم: "أشريوا علي أيها الناس، فقام أبو بكر فقال وأحسن، مث 

وأحسن، مث قام املقداد بن عمرو، فقال: ابشر اي رسول هللا، فو هللا ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 

َنا قَاُلوا ََّي ُموَسى ِإَّنَّ َلْن َنْدُخَلَها أََبًدا َما َداُموا ِفيَها َفاْذَهْب أَْنَت َورَبَُّك فَ َقاِتاَل ِإَّنَّ َهاهُ  ملوسى قال تعاىل

ولكن والذي بعثك ابحلق لنكونن من بني يديك ومن خلفك وعن ميينك ومشالك أو يفتح ،   ََ2قَاِعُدون

 ".(3)هللا لك

                                                            
 .281، ص7، العسقالين، مرجع سابق، فتح الباري، كتاب املغازي، ج270، ص2ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -1
 .24سورة املائدة، اآلية - 2
، ابن األثري، الكامل يف 58-57، خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص434، ص2أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3

 .288-287، ص7، العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق، كتاب املغازي، ج83، ص2التاريخ، مرجع سابق، ج
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ولكن الرسول صلى هللا عليه وسلم عاد فقال، أشريوا علي أيها الناس وهو يريد األنصار، فقال له سعد      

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: اجل، فقال سعد، بن معاذ األنصاري، وهللا لكأنك تريدان اي رسول هللا، 

قد آمنا بك وصدقناك، وشهدان أن ما جئت به هو احلق، وأعطيناك على ذلك عهودان ومواثيقنا على السمع 

الذي بعثك ابحلق، لو استعرضت بنا هذا البحر  فو والطاعة، فامض اي رسول هللا ملا أردت فنحن معك،

منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوان غدا أان لصرب يف احلرب، صدق فخضته خلضناه معك، ما ختلف 

يف اللقاء، لعل هللا يريك منا ما تقّر به عينك، فسر بنا على بركة هللا. فسّر الرسول صلى هللا عليه وسلم وقال 

 .(1)ومسريوا وابشروا، إن هللا قد وعدين إحدى الطائفتني، وهللا لكأين اآلن انظر إىل مصارع الق

وبذلك صار املسلمون مهاجرين وأنصارا منذ اآلن صفا واحدا يف مواجهة أعداء الدعوة اإلسالمية دفاعا      

وهجوما، واخذ املسلمون يتخذون اإلجراءات اليت تقتضيها املنازلة مع قريش من حيث املوقع واتمني املياه 

اك وكانت الوقعة لثمان خلون من شهر رمضان هلم دون قريش، مث محيت احلرب، وبدأت املبارزة، مث االشتب

سر من أسر من أمن السنة الثانية للهجرة، وأصاب قريشا فيها ما مل يتوقعونه فقتل من قتل من صناديدهم و 

، وعددهم كما قيل سبعون قتيال (2)وأمر الرسول صلى هللا عليه وسلم بطرح قتلى قريش يف القليب، أشرافهم

أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال: "اي أهل القليب، بئس عشرية النيب كنتم  وقيل أربعة وأربعون، وقيل

لنبيكم، كذبتموين وصدقين الناس، وأخرجتموين وآواين الناس، وقاتلتموين ونصرين الناس، فهل وجدمت ما 

 ".(3)وعدكم ربكم حقا

                                                            
، العسقالين، مرجع 435، ص2، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج267-266، ص2ة، مرجع سابق، جابن هشام، السرية النبوي -1

 .84-83، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج289-282، ص7سابق، فتح الباري، كتاب املغازي، ج
 .698، ص1القليب: البئر، لسان العرب، ابن منظور، مرجع سابق، مج -2
، 457-456، ص2، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق،  372،  293-292، ص2ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -3

-301، ص7، العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق،  كتاب املغازي، ج90، ص2ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج
304. 
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بن  عبد هللاالفتح إىل املدينة  وبعد االنتهاء من معركة بدر، أرسل الرسول صلى هللا عليه وسلم ببشارة     

والنفل الذي أصيب من املشركني. ويف الطريق  األسارىرواحه وزيد بن حارثة، مث اقبل قافال إىل املدينة ومعه 

 ن من أهل املدينة مبا فتح هللا عليه.ئو قّسم النفل بني املقاتلني ولقيه املهن

يل سبعون أسريا، أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم، أما األسرى فكان عددهم أربعة وأربعون أسريا وق      

بقتل اثنني منهم مها النضر بن احلارث وعقبة بن أيب معيط كاان من اشد الناس أذى للرسول صلى هللا عليه 

 .(1)وسلم وعدواان

أما ابقي األسرى ففرقهم الرسول صلى هللا عليه وسلم بني أصحابه وأوصاهم هبم خريا، فيقول احد       

ألسرى وهو اخو مصعب بن عمري، كنت يف رهط من األنصار، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوين ا

ابخلبز وأكلوا التمر لوصية رسول هللا إايهم بنا، ما تقع يف يد رجل منهم كسرة خبز إال نفحين هبا، فاستحي 

 .(2)فارّدها على احدهم فريّدها علي ما ميسها

رضي هللا عنه على الرسول صلى هللا عليه وسلم قال: "اي رسول هللا انتزع ثنييت وأشار عمر بن اخلطاب     

سهيل بن عمرو السفليني يندلع لسانه فال يقوم عليك خطيبا يف موطن أبدا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

ق رجلني كان أمر وسلم: ال أمّثل به فيمّثل هللا يب، وان كنت نبياً، وهنى الرسول صلى هللا عليه وسلم عن حر 

 ".(3)حبرقهما مث عدل عن ذلك، وقال ال يعذب ابلنار إال هللا

، فقد أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم بقتل اثنني منهم كما مر سابقا، وقبل بفداء أكثرهم، األسارىوأما     

د املسلمني، ومن على البعض اآلخر منهم بغري فداء، وكان عمه العباس بن عبد املطلب ممن وقع أسريا بي

فطلب الرسول صلى هللا عليه وسلم منه أن يفدي نفسه ويفدي ابين أخيه وحليفه، ففعل العباس ذلك، وكان 

                                                            
 .307، ص7، كتاب املغازي، جالعسقالين، فتح الباري، مرجع سابق -1
،  461-459، ص2الطربي، اترخيه، مرجع سابق، جينظر: ،  372،  300-297، ص2ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -2

 .92، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج474
 .1098ن مج, ص2854هللا، رقم احلديث،أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد واليسر، ابب ال يعذب بعذاب  -3
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فداء األسري أربعة أالف درهم إىل ألف درهم، وكان فداء بعض األسرى الذين يكتبون أن يعلم عشرة من 

 .  (1)فمّن الرسول صلى هللا عليه وسلم عليهصبيان املدينة الكتابة، وأما من ال شيء له وال حيسن الكتابة 

ُتُموُهْم َفُشدُّوا قال تعاىل ويف مسألة األسرى،     فَِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِِّقَاِب َحَّتَّ ِإَذا َأْثَخن ْ

ُلَو اْلَوََثَق فَِإمَّا َمنًّا بَ ْعُد َوِإمَّا ِفَداًء َحَّتَّ َتَضَع اْْلَْرُب َأْوزَاَرهَ  ُهْم َوَلِكْن لِيَ ب ْ ُ اَلنْ َتَصَر ِمن ْ ا َذِلَك َوَلْو َيَشاُء اَّللَّ

    (2 )بَ ْعَضُكْم بِبَ ْعٍض َوالَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ فَ َلْن ُيِضلَّ َأْعَماَْلُمْ 

قيقة عند املسلمني وإضافة إىل املعاملة احلسنة اليت عومل هبا األسرى، فقد الحظنا يف بدر ظهور مشاعر ر      

املقاتلني ووفاء ومودة يف القرىب، ومن ذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم هنى عن قتل أيب البخرتى العاص 

بن هشام ألنه كان اكف القوم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة، وكان ال يؤذيه وال يبلغه عنه شيء 

وخاطب  .(3)بت قريش يف مقاطعة بين هاشم وبين املطلبيكرهه، وكان ممن قام يف نقض الصحيفة اليت كت

الرسول صلى هللا عليه وسلم قتلى عشريته قريش، بكالم فيه عتاب قال: "اي أهل القليب بئس عشرية النيب 

وصدقين الناس، وأخرجتموين وآواين الناس، وقاتلتموين ونصرين  لنبيكم؟ كذبتموينصلى هللا عليه وسلم كنتم 

 .(4) "الناس

هللا عليه وسلم يف فداء أيب العاص  وملا بعث أهل مكة يف فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول هللا صلى     

بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مشس مااًل وقالدة كانت أهدهتا هلا خدجية بنت خويلد زوجة الرسول صلى 

عليه وسلم القالدة رق هلا رقة شديدة  هللا عليه وسلم حني بىن عليها أبو العاص، فلما رأى الرسول صلى هللا

، إن رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها وتردوا عليها ماهلا فافعلوا، فقالوا، نعم اي رسول هللا، ابألسارىوقال للموكلني 

                                                            
، إن سالم، 465، ص2، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج316-303، ص2ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -1

 . 93، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج170األموال، مرجع سابق، ص
 .4سورة حممد، اآلية  -2
، ابن األثري، الكامل 451-450، ص2، الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج282-281، ص2السرية النبوية، مرجع سابق،ج ابن هشام، -3

 . 89، ص2يف التاريخ، مرجع سابق، ج
، ابن األثري، الكامل يف 457، ص2، الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج293-292، ص2ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -4

 .304-301، ص7، ابن حجر العسقالين،مرجع سابق،  فتح الباري، كتاب املغازي، ج90، ص2مرجع سابق،جالتاريخ، 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



92 
 

فأطلقوا أاب العاص وردوا املال إىل زينب، ورجع أبو العاص إىل مكة مشركا، وأما زينب فرتكت مكة وهاجرت 

امت عند والدها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان اإلسالم قد فرق بينها وبني أيب العاص، إىل املدينة وأق

 (1)أما أبو العاص فانتهى احلال به إىل أن اسلم

ومل ينم الرسول صلى هللا عليه وسلم ملا مسع تضّور عمه العباس يف واثقه مع األسرى احملبوسني، فقام       

اثق العباس، ولكن الرسول صلى هللا عليه وسلم أمر عمه العباس أن يدفع الفداء املوكلون ابألسرى ففكوا و 

 .(2)عن نفسه وعن ابن أخيه وحليفه، وكان العباس يعتذر أبنه كان قد اسلم، ولكنه كان خيفي إسالمه

العم  وشاور الرسول صلى هللا عليه وسلم يف أسرى قريش ببدر، فقال أبو بكر، اي نيب هللا، هؤالء بنو     

خوان، فاين أرى أن أتخذ منهم الفدية فيكون ما أخذان منهم قوة على الكفار وعسى هللا أن والعشرية واإل

يهديهم لإلسالم فيكونوا لنا عضدا، ويف رواية اثنية، كان قول أيب بكر، قومك واهلك استبقهم واستأهنم 

 .(3)وسلم إىل قول أيب بكر)أخّرهم( لعل هللا يتوب عليهم، ومال رسول هللا صلى هللا عليه 

 وقد يقول قائل أن الرسول صلى هللا عليه وسلم، مل يعرض على قريش قبل القتال اخلالل الثالث:      

"اإلسالم أو اجلزية أو القتال"، ولكن عرض الدعوة إىل هللا واإلميان به على قريش قد استغرق ثالث عشرة 

م، غري أن قريشا أبت ذلك وقاومته، فضال عن أن اجلزية مل سنة هي مقام الرسول صلى هللا عليه وسلم فيه

تكن شرعت بعد، ولو كانت شرعت فهي ال تقبل من املشركني عبدة األواثن واألصنام وإمنا اخليار هلم بني 

 .(4)اإلسالم والقتال

                                                            
، ابن األثري، الكامل 472-468، ص2، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج308، ص2ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -1

 .95-94، ص2يف التاريخ، مرجع سابق ج
 .466-463، ص2ه، مرجع سابق جالطربي، اترخي -2
وينظر: ، 322-321( ، ص12-11)6شرح النووي على صحيح مسلم، بيت األفكار الدولية، محمي الدين أبو زكراي حيي،  النووي، -3

 .325-324، ص7، العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق كتاب املغازي، ج476-474، ص2الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج
 .43،  37صمرجع سابق، موال، أبن سالم، األ -4

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



93 
 

م يفعل واختذ الرسول صلى هللا عليه وسلم يف بدر شعارا كان "اي منصور أمت"، وكان عليه السال       

ذلك، فكان شعار املسلمني يوم احد "أمت أمت"، وكان شعارهم يوم املريسيع وهي غزوة بين املصطلق "اي 

منصور أمت"، وكان شعارهم يوم حنني "اي أصحاب سورة البقرة"، وقيل كان شعارهم "مم ال ينصرون"، وأمر 

يشا أي ابلسهام، وال يسلوا عليهم السيوف الرسول صلى هللا عليه وسلم املسلمني يف معركة بدر أن ال يرموا قر 

 .(1)حىت يقرتبوا منهم ويغشوهم مبعىن أن ال يبدءوهم ابلقتال، وقد وصف ابن تيمية ذلك ابألدب احلسن

ويف معركة بدر، ميز الرسول صلى هللا عليه وسلم بني الرتتيبات العسكرية اليت يرجع فيها إىل ذوي       

ملعركة وإحراز النصر على األعداء، وبني ما هو وحي ينزل إليه من هللا، االختصاص واخلربة بقصد كسب ا

فاستشار املسلمني يف األول، ومل يسعه يف أمور الوحي إال اإلتباع، وأما خبصوص املكان األفضل لنزول 

لم املسلمني، وحيازة املاء دون قريش، وغريها من الرتتيبات العسكرية فقد استمع الرسول صلى هللا عليه وس

 .(2)ملشورة من أشار عليه واخذ هبا

كانت معركة بدر نصرا مؤزرا للمسلمني، وفرقاان بني احلق والباطل، جعلت قوة املسلمني ترقى يف أعني       

ولكن املسلمني مل يبطرهم انتصارهم يف بدر،  .(3)الناس إىل املستوى الذي أخاف قريشاً والقبائل اليت متالؤها

أو يثنيهم عن اجلهاد يف سبيل هللا، وظلت قريش ابتداء اهلدف األول يف جهاد ومل يكن ذلك ليقعسهم 

 املسلمني لعنادها وإصرارها على مقاومة الدعوة إىل هللا.

 القتال بعد معركة بدر وقبل معركة أحد.

املدينة وأضيف إىل عداوة قريش للمسلمني عداوة اليهود يف املدينة، وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم ملا قدم 

من مكة مهاجرا وادع يهود املدينة على أن ال يعينوا عليه أحدا؛ وانه أن دمهه هبا عدو نصروه، والذي كان 

                                                            
، 74،  58ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق صوينظر: ، 306، ص7العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق كتاب املغازي، ج -1

77. 
 .440، ص2الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج -2
، البالذري، 481-479، ص2ربي، اترخيه، مرجع سابق جأبو جعفر الطوينظر: ، 52-50، ص3ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق ج -3

 .17سابق، ص البلدان، مرجعفتوح 
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من يهود بين قينقاع أن الرسول صلى هللا عليه وسلم دعاهم إىل اإلسالم بعد معركة بدر، فقالوا له، ال يغرنك 

أان وهللا لئن حاربناك لتعلمن إان حنن الناس،  إنك لقيت قوما ال علم هلم ابحلرب، فأصبت منهم فرصة،

واعتدوا على امرأة مسلمة بسوقهم وعملوا على انكشاف سوءهتا، فكانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبني 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحاربوا، فانتهى أمرهم إىل إخراجهم من املدينة، وذلك يف شوال من السنة 

 .(1)الثانية للهجرة

 : )وكعبقال  اليهودي انتصار املسلمني يف بدر وقتل من قتل من قريش  األشرفوملا بلغ كعب بن       

، وخرج إىل مكة يواسي قريشا ويبكي (هللا لئن كان حممد أصاب هؤالء القوم لبطن األرض خري من ظهرها

املسلمني ويؤذيهم غري   عاد إىل املدينة يشبب بنساءمثقتالهم وحيرضهم على الرسول صلى هللا عليه وسلم 

انظر إىل ما بينهم أي اليهود وبني الرسول صلى هللا عليه وسلم من العهد وامليثاق، وإمنا جرى جمرى بين قينقاع 

يف النكث والغدر ونقض العهد وامليثاق وعدم الوفاء ابجلوار فقتله املسلمون، فخاف بقتله كل يهودي ابملدينة 

 .(2)على نفسه

ون، فقد اخذ الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد بدر مباشرة خيرج يف الغزوات ويوجه املسلمني وأما املسلم     

 يف البعوث والسرااي جهادا يف سبيل هللا إلعالء كلمته ونشر دعوته.

فقد غزا الرسول صلى هللا عليه وسلم بين سليم، مث خرج يطلب أاب سفيان يف غزوة السويق، وكان أبو      

و املدينة ومتكن من قتل رجلني من األنصار وحرق بعض خنيل املدينة، ولكن أاب سفيان فات سفيان جاء يغز 

الرسول صلى هللا عليه وسلم هاراب حنو مكة، مث غزا الرسول صلى هللا عليه وسلم غزوة ذي أمر حىت بلغ ماء 

 .(3)ابحلجاز يريد قريشا ومل يلق الرسول صلى هللا عليه وسلم يف هذه الغزوات كيدا

                                                            
البالذري، أمحد بن حيىي فتوح البلدان، تح: صالح الدين البالذري، وينظر: ، 53-50، ص3ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق ج -1

، اترخيه، ، وينظر: الطربي ،66ياط، اترخيه، مرجع سابق، صخليفة بن خوينظر: ، 17صم، 1956املنجد، مكتبة النهضة املصرية، 
 .481-479، ص2مرجع سابق،ج

وينظر: ، 491-487، ص2أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق جوينظر: ، 60-54، ص3ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق ج -2
 .340-336، ص7ابن حجر العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق كتاب املغازي، ج

 .487-482، ص2أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق جوينظر: ، 50-46، ص3ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق ج -3
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وأرسل الرسول صلى هللا عليه وسلم زيد بن حارثة أمرياً على سرية حنو ماء من مياه جند يسمى القردة      

على طريق العراق ليعرتض أاب سفيان الذي كان يسلك هذا الطريق يف جتارة لقريش، بعدما أخذت قريش 

لة دون رجاهلا الذين تركوها حتذر طريق الشام بعد معركة بدر وتسلك طريق العراق، وقد أصاب زيد القاف

 .(1)مولني

ولكن الذي مل تستطع قريش أن تنساه فهو ما أصاهبا يوم بدر على يد الرسول صلى هللا عليه سلم وأصحابه،   

ولذلك أخذت تستعد وتتجهز لغزو املسلمني يف املدينة، وأوقفت أموال القافلة اليت جنت أايم بدر على هذه 

 احلرب.

 :معركة أحد

ومن اتبعهم من بين كنانة وأهل هتامة يف ثالثة أالف رجل،  وأحابيشهاريش حبدها وجدها وحديدها خرجت ق

فلما مسع الرسول صلى هللا عليه وسلم هبم شاور  ومعهم بعض النساء التماس احلفيظة واحلث على القتال.

عليه ابخلروج فنزل على رأيهم ني يف املدينة وبني القتال خارجها، فأشار األكثرية صناملسلمني بني القتال متح

 وهو يرى أن يتحصن ابملدينة ويقاتلهم فيها.

خرج الرسول صلى هللا عليه وسلم، يف ألف من املقاتلني يوم اجلمعة ألربع عشرة ليلة خلت من شوال من   

ولكن  السنة الثالثة للهجرة ويف الطريق أخنذل عنه رأس النفاق عبدهللا بن أيب بن سلول يف ثالمثائة رجل،

الرسول صلى هللا عليه وسلم مضى مبن بقي معه ونزل هبم يف الشعب من جبل أحد يف عروة الوادي إىل 

اجلبل، وجعل ظهره وعسكره إىل احد، وأمرهم أن ال يقاتلن احد منهم حىت أيذن ابلقتال، وجعل على احد 

 ابلنبل وحيموا ظهورهم، وأمرهم مخسني رجال من الرماة عليهم عبدهللا بن جبري لينضحوا اخليل عن املسلمني

 .(2)أن ال يرتكوا منازهلم أبية حال

                                                            
، اليعقويب، 493-492، ص2جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج وينظر: أبو ،54-53، ص3ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق ج -1

 .67-66، ص2اترخيه، ج
-501، ص2أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ، جوينظر: ، 75-65، ص3: ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، جينظر -2

 .307، ص7، ابن حجر العسقالين، فتح الباري، كتاب املغازي، ج513
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وبدأت احلرب، واشتد القتال، وانزل هللا نصره على املسلمني، وحسوا قريشا ابلسيوف، وكشفوهم عن       

ر العسكر ووقعت اهلزمية فيهم، فلما وقع ذلك، ترك أكثر الرماة موقعهم ونزلوا طمعا ابلغنائم، وخّلوا ظهو 

املسلمني للخيل، فأاتهم خالد بن الوليد من اخللف ووقعت الفوضى واخللل يف صفوف املسلمني وانكشفوا 

وأصاب العدو فيهم، وأصيب الرسول صلى هللا عليه وسلم جبراحات يف وجهه وشفته وأصيبت رابعيته، وبلغ 

 .(1)من استشهد من املسلمني ما بني مخسة وستني شهيدا إىل سبعني شهيدا

وقامت هند بنت عتبة والنساء الاليت معها ميثلن ابلقتلى من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،        

ويقطعن األذان واألنوف، وبقرت هند عن كبد محزة بن عبد املطلب والكتها ومل تصغها ولفظتها، واخذ أبو 

 سفيان يضرب بزج الرمح يف شدق محزة.

 عليه وسلم محزة قد بقر بطنه عن كبده، ومّثل به وجدع انفه وأذانه، حزن وملا وجد الرسول صلى هللا       

واغتاظ وقال، لئن أظهرين هللا على قريش يف موطن من املواطن ألمثلن بثالثني رجال منهم، وقال أصحابه 

ُتْم فَ َعاِقُبوا ِبِْثِل َما تعاىل قوله مثل قوله، وملا أنزل هللا على رسوله،  ُتْم ِبِه َولَِئْن َصَِبُُْتْ َْلَُو َوِإْن َعاقَ ب ْ ُعوِقب ْ

  (2 )ُكُروَن  َخْْيٌ ِللصَّاِبرِيَن ۞ َواْصِِبْ َوَما َصِْبَُك ِإالَّ اِبَّللَِّ َواَل َُتَْزْن َعَلْيِهْم َواَل َتُك يف َضْيٍق ِمَّا َيَْ 

مقام قط ففارقه حىت أيمر املسلمني فعفا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصرب وهنى عن املثلة، وما قام يف      

، لقد كانت احد معركة بني عقيدة التوحيد وبني الشرك، ومثلها كل املعارك (3)ابلصدقة وينهاهم عن املثلة

اليت خاضها املسلمون مع األعداء، فقد جاء أبو سفيان إىل املعركة ابلالت والعزى، وملا وقع الفشل يف 

مد صلى هللا عليه وسلم قتل، عال أبو سفيان اجلبل وصرخ أبعلى صوته صفوف املسلمني وأشيع أن النيب حم

 قال، لنا العزى وال عزى لكم، فأجابه املسلمون، هللا موالان وال موىل لكم.

                                                            
خليفة وينظر: ، 508، ص2ج أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق،وينظر: ، 123، ص3ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -1

 .373-372، ص7العسقالين، مرجع سابق، فتح الباري، كتاب املغازي، جوينظر: . 68بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص
 .127-126سورة النحل، اآلية  -2
 .529-852، ص2جمرجع سابق، أبو جعفر الطربي، اترخيه، وينظر: ، 201، ص3جمرجع سابق، ابن هشام، السرية النبوية،  -3
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وقال أبو سفيان، يوم بيوم بدر واحلرب سجال، اعل هبل، اعل هبل، فأجابه املسلمون، هللا أعلى        

، واظهر املسلمون يف هذه املعركة بطوالت تشعر بصدق (1)نة وقتالكم يف النارواجل، ال سواء، قتالان يف اجل

اي قوم، إن كان  اإلميان وقراره يف نفوسهم، فلما أشيع أن النيب صلى هللا عليه وسلم قتل، قال قائل املسلمني:

ات عليه رسول حممد قد قتل، فان رب حممد مل يقتل، فماذا تصنعون ابحلياة بعده، قوموا فموتوا على ما م

 .(2)هللا صلى هللا عليه وسلم

وأصيب زوج امرأة وأخوها وأبوها مع الرسول صلى هللا عليه وسلم أبحد، ونعوا إليها، ولكنها ملا رأت        

 .(3)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قالت: كل مصيبة بعدك جلل

 القتال بعد معركة أحد.

وان خسر املسلمون هذه املعركة، فان إمياهنم ابهلل مل خيُب يف نفوسهم،  واألمثلة من املعركة كثرية، وهو     

استجاب  أحدفلما اندى الرسول صلى هللا عليه وسلم ابخلروج إىل محراء األسد يوم األحد اليوم الثاين ملعركة 

 املسلمون له سراعاً وفيهم يصدق قول الشاعر:

 ال يفخرون إذا انلوا عدوهم         وان أصيبوا فال خور وال هلع)4(

وحظر الرسول صلى هللا عليه وسلم اخلروج على من مل حيضر معه معركة احد وأقام الرسول صلى هللا        

عليه وسلم ومن معه من املسلمني حبمراء األسد على مثانية أميال من املدينة ثالث ليال يريد أن يرهب العدو 

 .(5)إىل املدينةويظهر القوة ويطرد الوهن من النفوس مث رجع 

                                                            
، 508،  527-526، ص2جمرجع سابق، أبو جعفر الطربي، اترخيه، وينظر: ، 99، ص3جمرجع سابق، ابن هشام، السرية النبوية،  -1

 .352، ص7فتح الباري، كتاب املغازي، جمرجع سابق، ابن حجر العسقالين، وينظر: 
 ، ابن حجر العسقالين،520، ص2جمرجع سابق، الطربي، اترخيه،  أبو جعفروينظر: ، 88، ص3جمرجع سابق، ابن هشام، السرية النبوية،  -2

 .373-372، ص7فتح الباري، كتاب املغازي، جمرجع سابق، 
 .533، ص2ج مرجع سابق،  أبو جعفر الطربي، اترخيه،وينظر: ، 105، ص3جمرجع سابق، ابن هشام، السرية النبوية،  -3
 .374، ص8ظور، لسان العرب، مجبن منا خور: الضعفاء، هلع: اجلازعون .أنظر: -4
، 536-534، ص2أبو جعفر الطربي، اترخيه، ، مرجع سابق، جوينظر: ، 109-107، ص3ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -5

 .74-73خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق،  ص

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



98 
 

وهكذا تتبدل األحوال ابملسلمني بني النصر والفشل وهو ضرب من ضروب االبتالء واختبار إلميان 

املؤمنني، ولكن األساس اإلمياين الصحيح يظل يف قرارة النفوس يعمل على متاسكها وثباهتا، وأتيت القيادة 

يف نفوس املؤمنني، وهذا هو ما اجتمع للمسلمني يف احلكيمة واملعاجلة النفسية القومية تبعث روحانية اإلميان 

قيادة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وحكمته وصربه وإخالصه هلل تعاىل، وإميانه الذي ال يتزعزع بنصر هللا 

وعونه على الدوام يف كل املواقف اليت جرت بينه وبني أعداء اإلسالم، وهذه هي الروح اليت تشرهبا من تشرهبا 

حد ليكونوا له أحد و من بعد أحد ومن يوم على يديه ووعاها منه من وعاها منهم من قبل أمن أصحابه 

 خلفا صاحلا و قادة مؤهلني لقيادة ركب الدعوة من بعده. 

 :يوم الرجيع

كان أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم أهل جهاد يف سبيل هللا وطاعة لرسول هللا صلى هللا عليه     

لسنة الرابعة للهجرة، قدم رهط من قبائل عضل والقادة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ففي صفر من ا

هم القرآن ويعلمهم شرائع اإلسالم وهو من صميم عمل املسلمني، و وسلم يطلبون من يفقههم يف الدين ويقرؤ 

هط ابلبعثة النبوية فبعث عليه السالم معهم ستة من أصحابه وهي البعثة اليت تعرف بغزوة الرجيع، وملا بلغ الر 

ماء بناحية احلجاز لقبيلة هذيل بني عسفان ومكة، غدروا برجال البعثة النبوية مع أهنا بعثة سليمة استدعيت 

من قبلهم لنشر اإلسالم يف قبائلهم، إذ استصرخ الرهط بين حليان من هذيل على رجال البعثة، فأحاط القوم 

ة واسر اثنني ابعهم القوم لقريش مبكة أبسريين كاان لبين هذيل مبكة، هبم، وانتهى أمر رجال البعثة إىل قتل أربع

 .(1)وأما قريش فقتلت األسريين املسلمني ابثنني هلما قتل احدمها يف بدر وقتل الثاين يف احد

                                                            
ليه وسلم، كما وقع لبعضهم ما يشبه املعجزة بعد وفاهتم، انظر: ظهر من رجال البعثة النبوية اإلميان الصادق واحلب لرسول هللا صلى هللا ع -1

 وينظر:  ،75-74خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق،  صوينظر: ، 183-178، ص3ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق،  ج
ي، مرجع سابق،  كتاب ابن حجر العسقالين، فتح البار وينظر: ، 542-538، ص2أبو جعفر الطربي، اترخيه، ، مرجع سابق، ج

 .379،  378،  309، 308، ص7املغازي، ج
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 :يوم بئر معونة

رجال  ويف السنة الرابعة للهجرة، تعرض املسلمون لغدر اثن أنكى من غدر الرجيع راح ضحيته أربعون     

من أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم، ومفاد ذلك أن أاب براء عامر بن مالك من بين عامر قدم على 

الرسول صلى هللا عليه وسلم فعرض الرسول صلى هللا عليه وسلم عليه اإلسالم، ولكن أاب براء مل يسلم ومل 

اال من الصحابة إىل أهل جند يدعوهنم يبعد عن اإلسالم وإمنا رأى أن يبعث الرسول صلى هللا عليه وسلم رج

إىل اإلسالم، ولكن الرسول صلى هللا عليه وسلم ختوف أهل جند وخشيهم على أصحابه، فتعهد أبو براء أن 

 يكون هلم جارا. 

بعث الرسول صلى هللا عليه وسلم أربعني رجال لنشر اإلسالم بدعوة أيب براء، وملا بلغت البعثة بئر         

رض بين عامر وحرّة بين سليم، أرسلت البعثة كتاب رسول صلى هللا عليه وسلم مع احدهم إىل معونة بني ا

عامر بن الطفيل، فلم يقرا عامر الكتاب وقتل حامل الكتاب إليه، واستصرخ على البعثة النبوية بين عامر، 

البعثة عصّية ورعل  فلم جيب بنو عامر ورفضوا أن خيفروا عقد أيب براء وجواره، ولذلك استصرخ عامر على

 .(1)وذكوان من قبائل بين سليم، فأجابوه وأحاطوا برجال البعثة وقتلوهم

وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم قد عقد عقدا وجوارا لرجلني من بين عامر يف الفرتة اليت تزامنت       

أمية وهو مسلم فاحتال يف  وقتل املسلمني يف بئر معونة، ويف رجوع الرجلني إىل قومهم التقى هبما عمرو بن

قتلهما أثراً لرجال البعثة الذين قتلوا يف بئر معونة، ومل يكن عمرو بن أمية يعلم شيئا عن العقد واجلوار الذي 

، وملا علم الرسول صلى هللا عليه وسلم بذلك ودامها وفاء (2)منحهما إايه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ه السالم معهما رغم ما فعله عامر بن الطفيل العامري من الغدر ابلبعثة النبوية ابلعقد واجلوار الذي ابرمه علي

وقتلهم، فالغدر ونقض العهود والعقود واملواثيق مما نص اإلسالم على حترميه، وجعل الوفاء هبا من أخالق 

 املؤمنني وآداب القتال يف اإلسالم. 

                                                            
 .385-383، ص7ابن حجر العسقالين، فتح الباري، ، مرجع سابق، كتاب املغازي، ج -1
 .196-194، ص3ابن هشام، السرية النبوية، ، مرجع سابق، ج -2
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ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِِبَّ َمْن َآَمَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم لَْيَس اْلِِبَّ َأْن تُ َولُّوا قال تعاىل        

َساِكنَي َواْبَن السَِّبيِل اَْلَِخِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِِّنَي َوَآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِِّه َذِوي اْلُقْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلمَ 

 يف اْلَبْأَساِء ائِِلنَي َويف الرِِّقَاِب َوَأقَاَم الصَّاَلَة َوَآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّاِبرِينَ َوالسَّ 

 . (1 )َوالضَّرَّاِء َوِحنَي اْلَبْأِس ُأولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمت َُّقونَ 

َلى َعَلْيُكْم   :قال تعاىلو  ََّي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأْوُفوا اِبْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكْم َّبِيَمُة اأْلَنْ َعاِم ِإالَّ َما يُ ت ْ

الَِّذيَن يُوُفوَن ِبَعْهِد اَّللَِّ َواَل  :قال تعاىل. و  (2 ) َغْْيَ ُمُِلِّي الصَّْيِد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم ِإنَّ اَّللََّ َُيُْكُم َما يُرِيدُ 

ُقُضوَن اْلِميثَاقَ  ُ ِبِه  :قال تعاىل. و   (3)يَ ن ْ ُقُضوَن َعْهَد اَّللَِّ ِمْن بَ ْعِد ِميثَاِقِه َويَ ْقَطُعوَن َما َأَمَر اَّللَّ َوالَِّذيَن يَ ن ْ

َواَل تَ ْقَربُوا َماَل  قال تعاىل. و  (4) َوَْلُْم ُسوُء الدَّارِ َأْن يُوَصَل َويُ ْفِسُدوَن يف اأْلَْرِض ُأولَِئَك َْلُُم اللَّْعَنُة 

ُه َوَأْوُفوا اِبْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل  ُلَغ َأُشدَّ قال . و  (5)اْلَيِتيِم ِإالَّ اِبلَِِّت ِهَي َأْحَسُن َحَّتَّ يَ ب ْ

.   (7 )ِإنَّ َعَذاَب َرّبِِّْم َغْْيُ َمْأُمونٍ وقال تعاىل:    (6) اُعونَ َوالَِّذيَن ُهْم أِلََماََّنِِتِْم َوَعْهِدِهْم رَ  تعاىل

 .  (8)َوِإمَّا ََّتَاَفنَّ ِمْن قَ ْوٍم ِخَيانًَة فَاْنِبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواٍء ِإنَّ اَّللََّ اَل ُيُِبُّ اْْلَائِِننيَ قال تعاىل و 

خصمهم ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى ذميت ثالثة أان ))وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

وقال النيب صلى هللا عليه  .(9) ((مث خفر، ورجل ابع ّحرًا وأكل مثنه، ورجل استأجر أجريا ومل يعطه أجره

 .( 10) إن الغادر ينصب هللا له لواء يوم القيامة فيقال أال هذه غدرة فالن((وسلم: ))

                                                            
 .177سورة البقرة، اآلية  -1
 1سورة، املائدة، اآلية   -2
 20اآلية  سورة الرعد: - 3
    25الرعد: اآلية   -4
     34سورة اإلسراء: اآلية  - 5
 8سورة املؤمنون: اآلية  - 6
 .28سورة املعارج: اآلية  - 7
 58سورة األنفال اآلية   - 8
 .29ص1الشيباين، شرح السري الكبري، مرجع سابق، كتاب السري، ابب وصااي األمراء، مج  -9

 .1359، ص 3، مج1735حترمي الغدر، رقم احلديث:  ب اجلهاد واليسر، اببه، كتاحخرجه مسلم يف صحيأ - 10
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وإمياان وبني سالم واحرتامه العهود والعقود واملواثيق اليت مساها أماانت وفرق كبري بني آداب القتال يف اإل      

ما فعلته عضل والقارة وبنو سليم ومن كان ورائهم، فهي أفعال تدل على أن اإلسالم صار حياصر الشرك يف 

لمد عقر داره لذلك قام أهل الشرك ممن خيافون على مكانتهم ومكاسبهم يتناغمون فيما بينهم يف التصدي ل

اإلسالمي بني أقوامهم، وهو عمل مل تكن قريش بغائب عنه، ولذلك كان من شأن هذه األعمال العدائية أن 

 جتعل القتال قائما ومستمرا بني املؤمنني املوحدين وبني املشركني.

وكان ملا قتل عمرو بن أمية الضمري الرجلني العامريني، ذهب الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل بين      

النضري يستعينهم يف دية العامريني، ولكن بين النضري آتمروا عليه يريدون قتله فنّجاه هللا منهم، فلما وقع الغدر 

منهم وخانوا العقد واجلوار الذي عقد بينهم وبني الرسول صلى هللا عليه وسلم، حاصرهم وأمر بقطع النخيل 

َما َقَطْعُتْم ِمْن لِيَنٍة َأْو تَ رَْكُتُموَها قَاِئَمًة َعَلى ُأُصوِْلَا  قال تعاىل والتحريق فيه فأنكروا عليه ذلك، فانزل هللا 

واضطر بنو النضري إىل طلب اجلالء من الرسول صلى هللا عليه وسلم،   . (1)فَِبِإْذِن اَّللَِّ َوِلُيْخِزَي اْلَفاِسِقنَي 

هبم الرسول صلى هللا عليه وسلم، إىل ما سألوه، محلت اإلبل إال السالح، فأجا والكف عن دمائهم وهلم ما

 .(2)وخرجوا إىل خيرب والشام

ومل تتوقف حركة اجلهاد يف سبيل هللا بعد معركة أحد، فقد غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جندا سنة      

طرف أربع للهجرة يريد غطفان، ولقي الرسول صلى هللا عليه وسلم مجعا من غطفان وخاف كل طرف ال

اآلخر وصلى الرسول صلى هللا عليه وسلم مبن معه صالة اخلوف ومل يقع قتال، وغزا الرسول صلى هللا عليه 

وسلم غزوة بدر اآلخرة أو الثانية من شهر شعبان للسنة الرابعة للهجرة للموعد الذي ضربه أبو سفيان للقاء 

ت راحبة يف سوق بدر، وغزا الرسول صلى هللا املسلمني يف بدر، ومل حيضر أبو سفيان، وأدار املسلمون جتارا

 .(3)عليه وسلم دومة اجلندل ومل يلق كيدا

                                                            
 .5اآلية سورة احلشر: -1
، 555-550، ص2جمرجع سابق،.أبو جعفر الطربي، اترخيه، وينظر: ، 205-199، ص3جمرجع سابق،. ابن هشام، السرية النبوية، -2

، 7كتاب املغازي، جمرجع سابق،.ن حجر العسقالين، فتح الباري، ابوينظر: ، 22-18البالذري، فتوح البلدان، فمرجع سابق، ص
 .379، 332، 331ص

 .393،  280، ص7كتاب املغازي، ج  مرجع سابق،. ابن حجر العسقالين، فتح الباري، وينظر:  ،67صمرجع سابق،.اليعقويب، اترخيه،  -3
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 معركة اْلندق.

مث جاءت معركة اخلندق يف شوال من سنة مخس للهجرة، وقد عزي حدوثها إىل يهود بين النضري الذين     

خذوا يتصلون بقريش وغطفان أخرجهم الرسول صلى هللا عليه وسلم من املدينة، ذلك أن يهود بين النضري ا

وحيرضوهنم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويدعوهنم إىل حربه واستئصاله واملسلمني، فوافقتهم قريش 

حابيشها يف عشرة أالف رجل وعليهم أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان أوغطفان، وخرجت قريش و 

ين مرّة يقودهم احلارث بن عوف، وبين أشجع بقبائلها من بين فزاره يقودهم عينه بن حصن الفزاري، وب

، ولعل هناك من يظن أن إجالء بين النضري هو الذي اجلب على املسلمني هذه (1)يقودهم مسعر بن رخيلة

األحزاب وعداوهتا للمسلمني، ولكن إجالء بين النضري مل يكن السبب الرئيس يف هذه الغزوة العدوانية، ومل 

صلى هللا عليه وسلم واملسلمني واإلسالم سببه إجالؤهم، فمحاولتهم قتل  يكن عداء بين النضري للرسول

الرسول صلى هللا عليه وسلم كانت قد سبقت هذا النشاط يف هتييج األحزاب ضد املسلمني، وكانت دليال 

على العداء الذي يضمرونه يف نفوسهم، وأما قريش وغطفان فعداؤهم موجود من قبل دعوة اليهود إىل حرب 

ول صلى هللا عليه وسلم ولكن اثر اليهود كان يف بعث العداء وحتويله إىل حرب فعلية ضد املسلمني الرس

 عّجل اليهود بوقوعها.

وإجالء اليهود من املدينة بعدما ابَن غدرهم وظهرت خيانتهم ونقضهم العهود واملواثيق عمل صحيح ال      

وجودهم بني املسلمني خيفون عداوهتم والرتبص هبم. شبة فيه، فوجود العدو ماثال أمام املسلمني أفضل من

اجتمعت األحزاب يف شوال من السنة اخلامسة للهجرة عند املدينة، يريدون القضاء على املسلمني،  

وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم ملا مسع بتحرك األحزاب، ضرب اخلندق على املدينة مكيدة من مكائد 

 .(2)فر آايت بينات على صدق نبوة حممد صلى هللا عليه وسلماحلرب، وقد ظهرت يف أثناء احل

                                                            
 .393، ص7كتاب املغازي، جمرجع سابق،.العسقالين، فتح الباري،  -1
 .230-228، ص3جمرجع سابق،.للوقوف على هذه البينات املعجزات، انظر، ابن هشام، السرية النبوية،  -2
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خرج الرسول صلى هللا عليه وسلم يف ثالثة أالف من املسلمني، ونزل يف مكان جعل اخلندق بينه وبني      

حابيشها أ، ولكن نشاط بين النضري وعداوهتم مل تقف عند حتريك أعداء اإلسالم من قريش و (1)مجوع األحزاب

بائلها ضد املسلمني فحسب، وإمنا جتاوزت ذلك إىل إقناع يهود بين قريظة الذين كانوا ينزلون بني وغطفان وق

ظهراين املسلمني يف املدينة، ابن ينضموا إىل األحزاب، وجنح بنو النضري يف مسعاهم، ونقض بنو قريظة العهد 

يف عضد املسلمني ألهنم نصبوا العداوة ، وكاد غدر بين قريظة يفّت (2)وامليثاق الذي عقد بينهم وبني املسلمني

 من الداخل للمسلمني.

وبذلك صار املسلمون بني عدو من الداخل هم بنو قريظة، وعدو حياصرهم من اخلارج وهم مجوع      

عليه وسلم يعمل على  هللااألحزاب، وكان ذلك بالء وزلزال شديد نزل ابملسلمني، مما جعل الرسول صلى 

الشك والفرقة واخلالف فيهم، فاتصل بقادة غطفان ومناهم ثلث مثار املدينة أن رجعوا  مكايدة العدو وإيقاع

مبن معهم عن املسلمني، وجرت املراوضة يف ذلك، مث استشار الرسول صلى هللا عليه وسلم سادة األنصار مبا 

أمراً من هللا، ولكن يراوض به قادة غطفان، فأبوا ذلك إال أن يكون أمرا من الرسول صلى هللا عليه وسلم أو 

الرسول صلى هللا عليه وسلم اخربهم أن ذلك شيء يصنعه هلم، الن العرب رمتهم عن قوس واحدة، فعندها 

 .(3)قالوا، ال وهللا ليس هلم إال السيف

وجاء نعيم بن مسعود الغطفاين إىل رسول صلى هللا عليه وسلم، ومل يكن قومه يعلمون إبسالمه، وأراد أن    

الرسول صلى هللا عليه وسلم، فوجهه الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل أن خيذل األعداء عن  يقاتل مع

دخل نعيم يف بين قريظة، ونصحهم أن أيخذوا من أشراف قريش وغطفان رهائن  املسلمني، فاحلرب خدعة.

ن وتركوهم يكونون أبيديهم ضماان هلم من انتقام حممد صلى هللا عليه وسلم منهم إذا رحلت قريش وغطفا

                                                            
 .393، ص7كتاب املغازي، جمرجع سابق،.العسقالين، فتح الباري،   -1
 .332، ص7كتاب املغازي، ج  مرجع سابق،. العسقالين، فتح الباري، -2
 .573، ص2جمرجع سابق،.أبو جعفر الطربي، اترخيه، وينظر: ، 234، ص3ج مرجع سابق،. ابن هشام، السرية النبوية، -3
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وحممدا صلى هللا عليه وسلم من غري مساندة منهم لبين قريظة، مث اتصل بقريش وغطفان وأعلمهم مبا تفكر 

به بنو قريظة ونصحهم ابالمتناع عن إعطاء بين قريظة رهائن تكون أبيدي بين قريظة وانطلت احليلة واخلديعة 

، وال شك أن (1)نفوسهم، وآتت احملاولة أكلهاعلى اجلميع، وجنح نعيم يف مسعاه، واشتعلت انر الشك يف 

 .(2)اإلسالم حيرم الغدر، ولكن جييز اخلدعة يف احلرب

وجاءت يف إثناء املواجهة بني املسلمني واألحزاب، ريح قوية كفأت القدور وطرحت األبنية يف ليال         

 أحاطت ابألحزاب إال الرحيل، شاتية ابردة شديدة الربد، مل يبق مع هذه األوضاع واألحوال السيئة اليت

فرحلت قريش وغطفان راجعني إىل بالدهم، وأما املسلمون فصاروا إىل بين قريظة وحاصروهم حىت نزلوا على 

حكم الرسول صلى هللا عليه وسلم، فأحاهلم الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل حكم سعد بن معاذ سيد 

عليهم بقتل الرجال وقسمة األموال وسىب الذراري والنساء،  األوس الذين كانوا حلفاء بين قريظة، فحكم سعد

 .(3)فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم لسعد: "لقد حكمت هبم حبكم هللا من فوق سبعة أرقعة )أي مسوات(

ومما جاء يف أخبار غزوة اخلندق أن رجال من املشركني قتل وغلب املسلمون على جسده، فأعطى     

صلى هللا عليه وسلم جبسده عشرة أالف درهم فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم: ال املشركون رسول هللا 

 .(4)حاجة لنا يف جسده وال بثمنه وخلى بينه وبينهم

لقد كانت معركة اخلندق أو األحزاب تشكل منعطفا يف اجتاه العالقات بني املسلمني واملشركني، مل يعد 

هم، وال أن تتعرض مدينة الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل غزوهم، املسلمون بعدها خيشون غزو املشركني إاي

فغزوة األحزاب كانت اكرب حشد قام به املشركون الستئصال اإلسالم واملسلمني، ولكن هذا احلشد انكسرت 

                                                            
 .581-565، ص2جمرجع سابق،.أبو جعفر الطربي، اترخيه، وينظر: ، 243-224، ص3جمرجع سابق،.ابن هشام، السرية النبوية،  -1
 .280(، ص12-11)6رب، مشرح النووي على صحيح مسلم، مرجع سابق،  كتاب اجلهاد والسري، ابب جواز اخلداع يف احل -2
 وينظر:  ،588، ص2جمرجع سابق،.أبو جعفر الطربي، اترخيه، وينظر: ، 251-250، ص3جمرجع سابق،.ابن هشام، السرية النبوية،  -3

، 7كتاب املغازي، ج  مرجع سابق،. ابن حجر العسقالين، فتح الباري،وينظر: ، 32-23البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق ص
 .415-411ص

 .265، ص3ج مرجع سابق،. ابن هشام، السرية النبوية، -4
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شوكته على حافة اخلندق، ورجع األحزاب مهزومني حمزونني، وغاب عنهم كل أمل حبشد اثن كحشرهم أايم 

خذ حشدهم يتناقص تدرجييا بعدما اخذ بعض رجاهلم، بعد أن رأوا آوى علّو أمر اإلسالم، يعلنون اخلندق، وا

 (1)إسالمهم كعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وينضمون إىل ركب الدعوة اإلسالمية

وقد عرّب الرسول صلى هللا عليه وسلم عما آل إليه أمر املشركني بعامة وأمر قريش خباصة بعد اخلندق 

"، وهو قول يدل على دقة وعي الرسول القائد وصحته بسري (2)"اآلن نغزوهم يعىن قريشا، وال يغزوننا قوله:ب

العالقات احلربية بينه وبني املشركني وأمهية معركة اخلندق يف تعديل وجهة هذه العالقات وتغيريها، إذ مل يقع 

  على رسوله صلى هللا عليه وسلم مكة.غزو من جانب قريش من بعد اخلندق للمدينة حىت فتح هللا تعاىل

 القتال بعد معركة اْلندق.

أصبحت يد املسلمني طليقة بعد معركة اخلندق، ومل يبهرهم النصر يف معركة اخلندق، وإمنا راحوا يواصلون 

الرجيع،  جهادهم يف سبيل هللا، وبدأه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بغزو بين حليان يطلبهم أبصحاب 

 .(3)دهم قد حذروا ومتنعوا يف رؤوس اجلبال، فرتكهم ومال إىل عسفان قريبا من مكة يريد أن خييف قريشاووج

وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطلب عينيه به حصن الفزاري الذي أغار يف مجع من بين غطفان    

عه، ومما يذكر أن امرأة من على لقاح لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم خارج املدينة، وهرب عينيه يف مج

املسلمني ركبت انقة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم تطلب النجاة من الغزاة الذين احتملوها مع اللقاح، وملا 

جنت، نذرت إن جنت أن تنحر الناقة، فقال هلا الرسول صلى هللا عليه وسلم: "بئس ما جزيتها أن محلك هللا 

 ".(4)َنذر يف معصية، وال فيما ال متلكني عليها وجناك هبا مث تنحرينها، ال

                                                            
 .291، ص3ج مرجع سابق، ابن هشام، السرية النبوية -1
 .591، ص2ج مرجع سابق،. مرجع سابق،. أبو جعفر الطربي، اترخيه، -2
 .595، ص2جبق،.مرجع ساأبو جعفر الطربي، اترخيه،  وينظر:  ،293-292، ص3جمرجع سابق،.ابن هشام، السرية النبوية،  -3
 .298، ص3ج مرجع سابق،. ابن هشام، السرية النبوية، -4
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 غزوة بِن املصطلق.

وبلغ الرسول صلى هللا عليه وسلم أن بين املصطلق جيمعون له، فخرج الرسول صلى هللا عليه وسلم إليهم 

ولقيهم على ماء يقال له املريسيع، فاهنزم بنو املصطلق وقتل من قتل منهم، ونفل الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ناءهم ونساءهم وأمواهلم، وقتل من املسلمني رجل خطأً على يد رجل أنصاري من رهط عبادة بن الصامت أب

 .(1)وهو يرى انه من العدو

الزواج  بنيةوقضى الرسول صلى هللا عليه وسلم مال املكاتبة والعتق عن جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار     

ىل رجل من األنصار وديعة وأمره ابالحتفاظ هبا، وجاء أبو جويرية منها، ودفعها الرسول صلى هللا عليه وسلم إ

سيد بين املصطلق إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم إببل ليفتدي هبا ابنته، وملا صح عنده نبوة حممد صلى هللا 

 عليه وسلم، اسلم وابنان له، وانس من قومه ودفع ابل الفداء للرسول صلى هللا عليه وسلم، فدفع الرسول

صلى هللا عليه وسلم إليه ابنته جويرية، مث خطبها الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل أبيها وأصدقها أربع مئة 

درهم وتزوجها، وملا شاع خرب زواج الرسول صلى هللا عليه وسلم جبويرية قال الناس، أصهار رسول هللا صلى 

ج من بين املصطلق وأصهار الرسول صلى هللا عليه هللا عليه وسلم وارسلوا ما أبيديهم من السيب بربكة هذا الزوا 

 .(2)وسلم إليهم

وقد وقع يف غزوة بين املصطلق حادثتان مؤملتان كانت األوىل: ما جرى من االقتتال على املاء بني رجلني      

 أجري لعمر بن اخلطاب، والثاين: حليف لبين اخلزرج، وصاح األول يستنجد ابملهاجرين، وصاح الثاين أحدمها

بن أيب بن سلول على لسانه، فقال، أوقد فعلوها....  عبد هللايستنجد ابألنصار، فظهر عندها ما يف نفس 

أما وهللا لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل، وبلغ كالمه الرسول صلى هللا عليه وسلم، فقال، 

                                                            
، خليفة بن 604، ص2ج مرجع سابق،. أبو جعفر الطربي، اترخيه، وينظر:  ،302، ص3جمرجع سابق،.ابن هشام، السرية النبوية،  -1

 .429-428، ص7ري، كتاب املغازي، جفتح البا مرجع سابق،. ابن حجر العسقالين، وينظر:  ،80صمرجع سابق،.خياط، اترخيه، 
، ابن 610، ص2ج مرجع سابق،. أبو جعفر الطربي، اترخيه، وينظر:  ،308-307، ص3جمرجع سابق،.ابن هشام، السرية النبوية،  -2

 .432-431، ص7حجر العسقالين، فتح الباري، كتاب املغازي، ج
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الرسول صلى هللا عليه وسلم ابلرحيل يف وقت  دعوها فإهنا منتنة أي خبيثة ومفّرقة ومن دعوى اجلاهلية، وأمر

مل يكن يرحل فيه ليشغل الناس عن احلديث الذي كان من ابن أيب بن سلول، أما عمر بن اخلطاب رضي 

هللا عنه فكان يرى أن أيمر الرسول صلى هللا عليه وسلم بقتل ابن أيب بن سلول، فقال عليه السالم، فكيف 

دا يقتل أصحابه، وملا روجع الرسول صلى هللا عليه وسلم يف سبب الرحيل اي عمر إذا حتدث الناس أن حمم

يف ساعة مل يكن يرحل يف مثلها، اخرب السائل مبا قاله ابن أيب بن سلول، فأجيب الرسول صلى هللا عليه 

اءان هللا لقد ج وسلم، اي رسول هللا، هو وهللا الذليل وأنت العزيز، وأنت خترجه إن شئت، ولكن أرفق به، فو

 .(1)هللا بك، وان قومه لينظمون له اخلرز ليتوجوه، فإنه لريى انك استلبته ُملكاً 

هللا بن عبدهللا بن أيب بن سلول ما قاله أبوه، وان الرسول صلى هللا عليه وسلم يريد أن يقتله،  وبلغ عبد       

تل أيب، فان كنت البد فاعال فمرين فجاء عبدهللا إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم وقال له، بلغين انك تريد ق

به، ولكن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال له، بل نرتفق به، وحنسن صحبته ما بقى معنا، فكان إذا احدث 

ابن أيب بن سلول احلدث قام قومه يعاتبونه ويعنفونه، فقال عليه السالم لعمر، كيف ترى اي عمر، قال عمر، 

، فهذه وأمثاهلا دروس تعلمها (2)لى هللا عليه وسلم أعظم بركة من أمريقد وهللا علمت ألمر رسول هللا ص

 الصحابة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأفعاله وراّبهم عليها ستنفعهم يف قيادهتم املقبلة

وأما احلادثة الثانية فكانت حادثة األفك اليت قال فيها أهل األفك ما قالوه عن عائشة رضي هللا عنها      

ْفِك ُعْصَبةٌ ِمْنُكْم اَل َُتَْسُبوُه  قال تعاىل اهتامها ابلفاحشة، ولكن هللا برأها من ذلك، و  ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءو اِبإْلِ

هُ  ْثِْ َوالَِّذي تَ َوىلَّ ِكِْبَُه ِمن ْ ُهْم َما اْكَتَسَب ِمَن اإْلِ َعَذاٌب َعِظيٌم  ْم َلهُ َشرًّا َلُكْم َبْل ُهَو َخْْيٌ َلُكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمن ْ

ْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِبَنْ ُفِسِهْم َخْْيًا َوقَاُلوا َهَذا ِإْفٌك ُمِبنٌي ۞ َلوْ  ۞ اَل َجاُءو َعَلْيِه َلْواَل ِإْذ َسَِ

                                                            
، 608-605، ص2جمرجع سابق،.أبو جعفر الطربي، اترخيه، نظر: وي، 305-303، ص3جمرجع سابق،.ابن هشام، السرية النبوية،  -1

 .434، ص7كتاب املغازي، جمرجع سابق،.ابن حجر العسقالين، فتح الباري، 
، 608-605، ص2أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق،جوينظر: ، 305-303، ص3جمرجع سابق، ابن هشام، السرية النبوية،  -2

 .434، ص7باري، ، مرجع سابق، كتاب املغازي، جابن حجر العسقالين، فتح ال
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ْلَكاِذبُوَن ۞ َوَلْواَل َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرَْحَُتُه يف بَِْربَ َعِة ُشَهَداَء فَِإْذ َِلْ َيَُْتوا اِبلشَُّهَداِء فَُأولَِئَك ِعْنَد اَّللَِّ ُهُم ا

نْ َيا َواَْلَِخَرِة َلَمسَُّكْم يف َما َأَفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيٌم ۞ ِإْذ تَ َلقَّْونَُه ِبَْلِسَنِتُكْم َوتَ ُقولُ  وَن بَِفْ َواِهُكْم َما الدُّ

ْعُتُموُه قُ ْلُتْم َما َيُكوُن لََنا َأْن نَ َتَكلََّم لَْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َوَُتَْسُبونَ  ُه َهيًِِّنا َوُهَو ِعْنَد اَّللَِّ َعِظيٌم ۞ َوَلْواَل ِإْذ َسَِ

ُتْم ُمْؤِمِننيَ  ُ َأْن تَ ُعوُدوا ِلِمْثِلِه أََبًدا ِإْن ُكن ْ     (1) ِّبََذا ُسْبَحاَنَك َهَذا ُّبَْتاٌن َعِظيٌم ۞ يَِعُظُكَم اَّللَّ

جيدر ذكره أن احلادثتني اللتني سبق احلديث عنهما مها مما ال ختلو اجملتمعات منها، ففي اجملتمعات ومما  

احلديثة نفاق وحسد واهتامات متبادلة ورمي ابلظن والكذب والباطل وحىت اجملتمع اإلسالمي ويف عهد رسول 

عالج الذي قدمه اإلسالم يف هاتني هللا صلى هللا عليه وسلم مل خيل من ذلك، ولكن العظة واخللق واألدب وال

 احلادثتني من طريق السنة النبوية والقرآن العظيم هو الدواء ألدواء الناس والقدوة اليت يتأسى هبا املؤمنون.

 معاهدة اْلديبية وبيعة الرضوان.

إليهم، وال شك أن النصر الذي أحرزه املسلمون يف غزوة بين املصطلق، وأصهار الرسول صلى هللا عليه وسلم 

وفشو اإلسالم فيهم، جعل كفة املسلمني يف الصراع مع قريش، تعلو عاليا، والبد أن قريشا أدركت ذلك، 

ورمبا كانت تتوقع أن يدخل حممد صلى هللا عليه وسلم وأصحابه مكة عليهم، ولكن الرسول صلى هللا عليه 

اجًا ومعتمرين إىل البيت احلرام، وسلم أراد أن يدخل مكة مبا اعتادت عليه قريش من استقبال الناس حج

 .(2)وهكذا فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم

فقد خرج الرسول صلى هللا عليه وسلم عام احلديبية يف ذي القعدة من سنة ست للهجرة يريد مكة       

البيت هللا معتمرا وال يريد حراب، واستنفر الناس معه، وساق اهلدي واحرم ابلعمرة ليعلم الناس أنه خرج زائرا 

                                                            
 17-11سورة النور، اآلية -1
، 2أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، جوينظر: ، 326، 325،  322-321، ص3ابن هشام، السرية النبوية، ، مرجع سابق، ج -2

 .441، ص7، ابن حجر العسقالين، فتح الباري، ، مرجع سابق، كتاب املغازي، ج628ص
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احلرام معظماً له، ولكن قريشا أبوا عليه أن يدخل عليهم ومن معه مكة عنوة حىت ال حتدث العرب انه دخل 

 .(1)مكة عليهم عنوة رغم أهنم علموا انه جاء زائرا للبيت وال يريد قتاال

لرسول صلى هللا واستعدت قريش لقتال املسلمني غري منفكني عن حماربة اإلسالم ومقاومته فلما علم ا    

هللا ال أزال أجاهد على الذي بعثين هللا به حىت  عليه وسلم بذلك قال عليه السالم، فما تظن قريش، فو

 .(2)يظهره هللا أو تنفرد هذه السالفة

مث اختار الرسول صلى هللا عليه وسلم عثمان بن عفان رضي هللا عنه ليبلغ زعماء قريش انه جاء زائرا       

اب، فبلغ عثمان رسالة الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل أيب سفيان وعظماء قريش، واحتبست وال يريد حر 

قريش عثمان، وأشيع عنه انه قتل، فدعا الرسول صلى هللا عليه وسلم املسلمني عندئذ إىل البيعة على املوت 

هللا عليه وسلم عزم على الرسول صلى  أنوعدم الفرار وهي البيعة املعروفة ببيعة الرضوان، وملا بلغ قريشا 

مناجزهتم، أرسلوا إليه يطلبون الصلح على أن ال يدخل هذا العام مّكة، ويدخلها يف العام املقبل، وكان 

 الصحابة ال يشكون يف فتح مكة ودخوهلا وهو ما مل حيدث.

اللهم"  أمضى الرسول صلى هللا عليه وسلم الصلح مع قريش، وقبل أن يكتب يف كتاب الصلح "ابمسك      

"، وليس "حممد رسول هللا"، ووافق عبد هللابديال عن "بسم هللا الرمحن الرحيم"، وان يكتب امسه "حممد بن 

على أن من أتى حممدا من قريش بغري إذن وليه رده الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل قريش، وان من جاء 

د حممد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن قريشا ممن مع حممد مل يردوه عليه، وان من أحب أن يدخل يف عق

يدخل يف عقد قريش وعهدهم دخل فيه، فدخلت خزاعة يف عقد حممد صلى هللا عليه وسلم ودخلت بنو 

ومت الصلح، ووضعت احلرب بني اجلانبني عشر سنني أيمن الناس فيهن ويكف بعضهم  بكر يف عقد قريش.

                                                            
، خليفة بن خياط، اترخيه،  620، ص2، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج325، ص3ابن هشام، السرية النبوية، ، مرجع سابق ج -1

 .81مرجع سابق ص
السرية النبوية، ابن هشام،  ينظر: ،وقوله عليه السالم، أو تنفرد هذه السالفة، يريد انه سيواصل اجلهاد يف سبيل هللا ونشر اإلسالم حىت املوت -2

 323، ص3مرجع سابق ج
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ا العام، ويعود يف العام املقبل فيقيم مبكة ثالاث ليس عن بعض، وأن يرجع الرسول صلى هللا عليه وسلم يف هذ

 معه من السالح إال سالح الراكب والسيوف يف إغمادها

وبينما كان الكتاب يكتب، جاء الرسول صلى هللا عليه وسلم عدد من املسلمني املستضعفني احملتجزين      

الصلح واجتنااب للغدر الذي ال جييزه  عند قريش فردهم الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل قريش وفاء بعقد

 اإلسالم.

فلما وقعت هذه األحداث ووافق الرسول صلى هللا عليه وسلم عليها، شعر عمر بن اخلطاب رضي هللا      

عنه، وهو من ميثل جانب التشدد يف احلق، أن فيما وقع كان مالينة مع قريش املشركة ال ينبغي والنبوة، وعلو 

وفاتح بذلك أاب بكر الصديق ولكن أاب بكر أمره ابلتزام أمر الرسول صلى هللا عليه  اإلسالم على الشرك،

وسلم فهو رسول هللا حقا، مث راجع عمر الرسول صلى هللا عليه وسلم يف ذلك فقال له الرسول صلى هللا 

وجل،  هللا عزعليه وسلم، أان عبدهللا، ورسوله، ولن أخالف أمره ولن يضيعين، يعين إن ما فعله هو من أمر 

الذي قد يكون حلقه من  لإلمثفكان عمر من بعد ذلك يتزيد يف الصوم والصالة والعتق طلبا للمغفرة وحطا 

 .(1)كالمه مع رسول هللا بشأن الصلح

وابلرغم من أن ظاهر الصلح مع قريش يشري إىل صفقة راحبة لقريش، فان اآلاثر اليت ترتبت على الصلح      

فاملسلمون املستضعفون الذين ردهم الرسول صلى هللا  .(2) للمسلمنيديبية كان نصرا دلت على أن صلح احل

عليه وسلم إىل قريش صاروا شوكة موجعة يف جنب قريش كما اخذ الناس يف ظالل األمن واحلرية اليت بسطتها 

وسلم إىل احلديبية  معاهدة احلديبية هلم يدخلون يف اإلسالم، وكان عدد الذين خرج هبم الرسول صلى هللا عليه

ألفا وأربعمائة رجل بينما كان عدد الذين خرج الرسول صلى هللا عليه وسلم هبم بعد صلح احلديبية بسنتني 

 وعام فتح مكة عشرة أالف رجل، وبذلك كان صلح احلديبية نصرا للمسلمني.

                                                            
ابن حجر العسقالين، فتح وينظر: ، 331، ص3ج323، ص3انظر، ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق جابن هشام، السرية النبوية،  -1

 .454-453، ص7كتاب املغازي، ج  323، ص3انظر، ابن هشام، السرية النبوية، ، مرجع سابق ج الباري،
 .441، ص7فتح الباري، مرجع سابق، كتاب املغازي، ج العسقالين، -2
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 :غزوة خيِب

ول صلى هللا عليه وسلم خيربا، وكان جلأ ويف احملرم من السنة السابعة للهجرة، وبعد صلح احلديبية، غزا الرس

إليها كثري من اليهود الذين اخرجوا من املدينة، وخباصة يهود بين النضري الذين كانوا قد حرضوا على غزو 

الرسول صلى هللا عليه وسلم يف املدينة واستئصال املسلمني، وجنحوا يف حتزيب األحزاب واستمالة بين قريظة 

اللهم رب السموات وما )) :وملا أشرف الرسول صلى هللا عليه وسلم على خيرب قال إليهم يف معركة اخلندق

رضني وما أقللن، ورب الشياطني وما اضللن، ورب الرايح وما أذرين، فاان نسألك خري هذه أظللن، ورب األ

لسالم يقول ، وكان عليه ا((القرية، وخري أهلها، وخري ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها

 .(1)ذلك لكل قرية دخلها، وكان شعار املسلمني يف خيرب، اي منصور، أمت، أمت

دانت خيرب حبصوهنا مجيعا للمسلمني، وأصاب املسلمون منها سبااي كانت صفية بنت حيي بن اخطب  

 هذه وقد بني الرسول صلى هللا عليه وسلم يف ،إحداهن، اصطفاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنفسه

الغزوة عددا من األحكام اليت تعمل وعقيدة التوحيد وغريها من األحكام الشرعية على أتكيد الشخصية 

 :اإلسالمية للفرد املسلم واجلماعة اإلسالمية وتقدم حلوال لبعض مشاكلهم يف احلياة وآداهبا، ومن ذلك

د كان التسابق إليها واخلالف حفظ أموال الغنائم وعدم االعتداء عليها وعدم بيعها قبل قسمتها، فق −

 .(2)زنافيها من أسباب ضياع النصر كما حدث يف معركة احد، وكاد يضيع يف معركة حنني مع هو 

 استرباء النساء من السيب قبل إصابتها. −

 عدم إتيان احلباىل من السبااي. −

 حترمي حلوم احلمر األهلية وحترمي أكل كل ذي انب من السباع. −

                                                            
علي بن املسعودي،  ، أنظر:82، خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق،  ص347، ص3ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق،  ج - 1

 .296، ص2جم.1964، 4احلسني، "مروج الذهب ومعادن اجلوهر"، تح : حممد حميي الدين، القاهرة، ط
 .28، ص8العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق،  كتاب املغازي، ج ر:ينظ -2
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 جواز أكل حلوم اخليل. −

عدم بيع وابتياع ترب الذهب ابلذهب العني وترب الفضة ابلورق العني وجواز ابتياع ترب الذهب ابلورق  −

 .(1)العني، وترب الفضة ابلذهب العني

وال ريب أن أحوال املسلمني املادية أخذت تتغري منذ فتح خيرب، وبدا االنفراج االقتصادي يظهر يف 

هود وقرية احلجاز وريفه، حقق املسلمون أرابحا كثرية جراء البيع أحوال املسلمني، ففي خيرب وهي بلد الي

والشراء يف املتاع والسيب الذي حصلوا عليه، وترك الرسول صلى هللا عليه وسلم ارض خيرب بعد فتحها بيد 

 أهلها اليهود يعملوهنا على شطر من مثارها وزروعها، فكان أييت املسلمني الكثري من إنتاجها سنواي مما جعل

 .(2)املهاجرين يردون إىل األنصار منائحهم اليت كان األنصار منحوهم إايها

وملا فتح املسلمون خيربا أرسل أهل فدك إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم يصاحلونه على النصف من  

 .(3)فدك، فقبل ذلك منهم وصارت خالصة للرسول صلى هللا عليه وسلم ألنه مل يوجف عليها خبيل وال ركاب

خشي أهل فدك أن يصيبهم ما أصاب أهل خيرب فبعثوا إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم يصاحلونه على قد ف

 .(4)النصف من فدك فقبل الرسول صلى هللا عليه وسلم ذلك منهم

وبينما كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يف خيرب، عاد الذين كانوا بقوا يف احلبشة من الذين هاجروا إليها 

، وبعث الرسول صلى هللا (5)فر بن أيب طالب، فّسر الرسول صلى هللا عليه وسلم برجوعهم كثرياوفيهم جع

                                                            
ابن حجر العسقالين، مرجع سابق،  فتح الباري، وينظر: ، 367-363، 346، 345، ص3ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -1

 .488-481، ص7كتاب املغازي، ج
ابن حجر وينظر:  ،43، 42، 15، 13، 10اب اهلبة وكتاب املزارعة، صانظر، ابن حجر العسقالين، مرجع سابق، فتح الباري، كت -2

السرخسي، مشس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل، وينظر: ، 495، ص7العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق، كتاب املغازي، ج
، 23، جم2000هـ 1421، 1زيع، طكتاب املبسوط، تح: خليل حمي الدين امليس، ، لبنان، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر والتو 

 .36-33، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص2كتاب املزارعة، ص
 .368، ص3ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج - 3
، البالذريوينظر: ، 85-83خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق،  صوينظر:  ،368، ص3ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -4

 .36-35فتوح البلدان، مرجع سابق، ص
 .12-2، ص4جمرجع سابق،  ابن هشام، السرية النبوية، -5

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



113 
 

عليه وسلم عدة سرااي إىل جهات خمتلفة من مشال املدينة وشرقها أتديبا ملا كان يقع من أهل تلك اجلهات 

 .(1)من اعتداءات ومقاومة لإلسالم

 :عمرة القضاء

عليه وسلم يف ذي القعدة سنة سبع للهجرة إىل مكة معتمرا عمرة القضاء، مث خرج الرسول صلى هللا       

 .(2)فأقام مبكة ثالاث، وانصرف راجعا إىل املدينة

 :معركة مؤته

ويف مجادى األوىل من سنة مثان للهجرة بعث الرسول صلى هللا عليه وسلم بعثا إىل مؤتة بقيادة زيد بن   

هللا بن رواحه، فخرجوا يف ثالثة آالف رجل حىت  ب فان أصيب فعبدحارثة فان أصيب فجعفر بن أيب طال

 نزلوا معان من ارض الشام )األردن حاليا(.

كان بعث زيد وإخوانه استمرارا للبعوث والسرااي اليت كانت ترسل إىل املناطق بني املدينة وختوم الشام   

تلقى عوان وتشجيعا من الروم والقبائل  تدعو أهل تلك املناطق إىل اإلسالم، ويبدو أن هذه القبائل كانت

العربية اليت كانت تسري يف فلك الروم، ولذلك وجه الرسول صلى هللا عليه وسلم هذا اجليش إىل حيث تلك 

القبائل العربية وأسيادها الروم ليطرق أبواهبم ويشعرهم ابلقوة اإلسالمية الناهضة وحتديها إايهم، فتقابل وإايهم 

ى البلقاء، وكان عددهم كما قيل مائة ألف من الروم، ومائة ألف من العرب من خلم بقرية مشارف من قر 

وجذام وبلقني وهبراء وبلى، وهو عدد إن صّح يتجاوز عدد املسلمني عشرات املرات، فاستشهد يف اللقاء 

دينة فجعل أهل هللا، مث اخذ الراية خالد بن الوليد واحناز ابلناس، ورجع اجليش إىل امل زيد، مث جعفر، مث عبد

املدينة حيثون عليهم الرتاب، ويقولون، اي فرّار اي فرّار فررمت يف سبيل هللا ولكن الرسول صلى هللا عليه وسلم 

  .(3)قال، ليسوا ابلفرّار، ولكنهم الكرّار إن شاء هللا

                                                            
 .644-640، ص2أبو جعفر الطربي، اترخيه، ، مرجع سابق، ج وينظر:  ،85خليفة بن خياط، اترخيه،  مرجع سابق، ص -1
أبو جعفر وينظر:  ،14-12، ص4النبوية، ، مرجع سابق، جابن هشام، السرية وينظر: ، 86خليفة بن خياط، اترخيه،  مرجع سابق، ص -2

 .499، ص7العسقالين، مرجع سابق،  فتح الباري، كتاب املغازي، جوينظر: ، 26-23، ص3الطربي، اترخيه، ج، مرجع سابق، 
و جعفر الطربي، أبوينظر: ، 30-15، ص4ابن هشام، السرية النبوية، جوينظر:  ،87-86خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -3

العسقالين، فتح الباري، ، مرجع  وينظر:  ،296، ص2املسعودي، مروج الذهب، ج وينظر:  ،42-36، ص3اترخيه، مرجع سابق، ج
 .510، ص7سابق، كتاب املغازي، ج
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 :فتح مكة

هللا عليه وسلم  وكانت بنو بكر قد دخلت يف عقد قريش وعهدهم، ودخلت خزاعة يف عهد الرسول صلى   

وعهده، فما كان من بين بكر أهنا اغتنمت اهلدنة واعتدت على خزاعة وقتلت رجال من خزاعة، وكانت 

قريش قد أمّدت بين بكر ابلسالح وقاتل رجال منها مع بين بكر ابلليل مستخفني، فلما وقع ذلك الغدر 

ابلرسول صلى هللا عليه وسلم، والنقض للميثاق والعهد من جانب قريش وبين بكر، استنجدت خزاعة 

وخرج يغزو قريشا ويف طريقه إىل مكة عمل على تعمية األخبار، فلما صح توجهه إىل مكة وكان  فأجندها

، (1)بلغها يف رمضان سنة مثان للهجرة، بعث سراايه إىل مكة وحواليها يدعون الناس إىل هللا، ومل أيمرهم بقتال

طائف، اي بين عبد الرمحن شعارا للمهاجرين، واي بين عبد هللا شعارا وكان شعارهم يوم فتح مكة وحنني وال

 . (2)للخزرج، واي بين عبيد هللا شعارا لالوس

ومل يقتل إال ما كان من أمر النفر الذين أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم بقتلهم وان وجدوا حتت        

بها القتل، ومع ذلك فان الرسول صلى هللا عليه وسلم أستار الكعبة ملا ارتكبوا من اجلرائم اليت استحقوا بسب

، مث ما كان من أمر خالد بن الوليد الذي أرسله الرسول (3)قبل شفاعة من تشفع ببعضهم وأمنهم وعفا عنهم

صلى هللا عليه وسلم حني افتتح مكة إىل بين جذمية بن عامر بن عبد مناه داعيا ومل يبعثه مقاتال فقتل منهم 

اللهم إين ابرأ )) انتهى اخلرب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رفع يديه إىل السماء، مث قال:انسا، فلما 

 .(4)، وودي الرسول صلى هللا عليه وسلم هلم الدماء وما أصيب هلم من األموال((إليك مما صنع خالد بن الوليد

                                                            
الذري، فتوح الب وينظر: ،51، 42، 39، ص4ابن هشام، السرية النبوية، جوينظر: ، 87خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -1

 .66، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، جوينظر: ، 44-41مرجع سابق، ص البلدان،
 .51، ص4ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -2
-51ص، 4نظر بشأن من أهدر دمهم وقبل الرسول صلى هللا عليه وسلم الشفاعة ببعضهم، ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق،  جأ -3

ابن حجر العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق،  وينظر: ، 60-58، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، ، مرجع سابق، جوينظر: ، 54
 .11، ص8كتاب املغازي، ج

أبو وينظر: ، 73-70، ص4ابن هشام، السرية النبوية، ، مرجع سابق، جوينظر: ، 88-87خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق،  ص-4
ابن حجر العسقالين، ، مرجع سابق، فتح الباري، كتاب املغازي، وينظر: ، 69-66، ص3الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج جعفر

 .57، ص8ج
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، فأرسل إىل خالد من يقول له، أن رسول ومر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابمرأة قتلها خالد بن الوليد    

 ". (1)هللا صلى هللا عليه وسلم ينهاك أن تقتل وليدا، أو امرأة، أو عسيفا

له إال هللا إال  :وعندما دخل الرسول صلى هللا عليه وسلم مكة، وقف قائما على ابب الكعبة مث قال      

ده، إال كل مأثرة، أو دم، أو مال يدعى وحده، ال شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وح

فهو حتت قدمي هاتني إال سدانة البيت وسقاية احلاج، إالّ وقتيل اخلطأ مثل العمد، السوط والعصا، ففيهما 

اي معشر قريش، إن هللا قد اذهب عنكم خنوة  الدية مغلظة، مائة من اإلبل، منها أربعون يف بطون أوالدها.

، الناس من آدم، وآدم خلق من تراب، مث تال الرسول صلى هللا عليه وسلم قوله اجلاهلية وتعظمها ابآلابء

َرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ ََّي أَي َُّها النَّاُس ِإَّنَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا ِإنَّ َأكْ   تعاىل

اي معشر قريش، واي أهل مكة، ما ترون إين فاعل بكم، قالوا: خريا أخ ،  (2) َعِليٌم َخِبْيٌ أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اَّللََّ 

كرمي وابن أخ كرمي، فقال عليه السالم: اذهبوا فانتم الطلقاء، مث اجتمع الناس مبكة لبيعة رسول هللا صلى هللا 

 . (3)ة الرجال ابيع النساءعليه وسلم على اإلسالم والسمع والطاعة هلل ولرسوله، وملا فرغ من بيع

وبذلك فان تسامح الرسول صلى هللا عليه وسلم وتساميه يف العفو عمن احلقوا به وأصحابه من 

العذاب والفتنة والقتل هلو مما عرف به من اخللق العظيم، مث التفت الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل األصنام، 

كان حوهلا ستون وثالمثائة نصيباّ، فجعل الرسول صلى هللا فوجد يف الكعبة محامة من عيدان فكسرها بيده، و 

عليه وسلم يطعنها بعود يف يده ويقول، جاء احلق وزهق الباطل، وكان يف الكعبة صور املالئكة، وصورة 

إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم بيدمها األزالم يستقسمان هبا، فأمر بطمسها، وأرسل عمرو بن العاص هلدم 

هلدم صنم مناه وكان لالوس واخلزرج، وأرسل خالد  األشهليكان هلذيل، وأرسل سعد بن زيد صنم سواع، و 

 .(4)بن الوليد هلدم صنم العزى وكان بيتا بنخلة يعظمه قريش وكنانة ومصر

                                                            
 .100، ص4جمرجع سابق،  ابن هشام، السرية النبوية، -1
 13سورة احلجرات، اآلية -2
 وينظر:  ،61-60، ص3الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج أبو جعفر وينظر:  ،55-54، ص4ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق،ج -3

 .18، ص8العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق، كتاب املغازي، ج وينظر:  ،47البالذري، مرجع سابق، فتوح البلدان، ص
 .16، 15، ص8فتح الباري، كتاب املغازي، جسابق،  مرجعالعسقالين، . 59، ص4ج، مرجع سابق،ابن هشام، السرية النبوية،  -4
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ومما جيدر ذكره، انه ملا فتح هللا على رسوله مكة ودخلها اغتم األنصار أن يكون الرسول صلى هللا عليه 

أن يقيم مبكة ويرتكهم، ولكن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال هلم، معاذ هللا، احمليا حمياكم  وسلم قد نوى

، وهكذا زال وجه الشرك عن مكة وحل حمله عقيدة التوحيد، واْرَتَدْت مكة برداء اإلسالم، (1)واملمات مماتكم

 وجرت يف عروقها دماؤه.

 :معركة حنني )أوطاس(

 صلى هللا عليه وسلم وما فتح هللا عليه من مكة، فامجعوا على حربه يقودهم ومسعت هوازن برسول هللا     

مالك بن عوف النصري، واجتمع معهم قبائل ثقيف ونصر وجشم وسعد بن بكر وانس من بين هالل، ونزلوا 

فلما فرغ الرسول صلى هللا عليه وسلم من فتح مكة ومتهدت أمورها واسلم عامة أهلها  وطاس.أبوادي 

هم وابيعوه وعلم مبا أمجعت هوازن على حربه، سار إليهم يف اثين عشر ألف رجل، ألفان من أهل مكة، وأطلق

فيهم حشوة من الناس مل يتمكن اإلميان من نفوسهم وفيهم شك وارتياب، وعشرة أالف كانوا مع الرسول 

سلمني، ولكنها مل تغن صلى اله عليه وسلم حني قدم إىل مكة، واالثنا عشر ألفا كثرة كانت قد أعجبت امل

 قال تعاىل:  عنهم شيئا، ففي الطريق إىل هوازن، اثرت هبم كمائن هوازن، فانشمر املسلمون مولني مدبرين

 َيف َمَواِطَن َكِثْيٍَة َويَ ْوَم ُحَننْيٍ ِإْذ َأْعَجبَ ْتُكْم َكثْ َرُتُكْم فَ َلْم تُ ْغِن َعْنُكْم ش ُ ًئا َوَضاقَ َلَقْد َنَصرَُكُم اَّللَّ ْت َعَلْيُكُم ي ْ

ُتْم ُمْدِبرِيَن ۞ ْثَّ أَنْ َزَل اَّللَُّ َسِكينَ َتُه َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤمِ  ِننَي َوأَنْ َزَل ُجُنوًدا َِلْ اأْلَْرُض ِبَا رَُحَبْت ْثَّ َولَّي ْ

 .(2) تَ َرْوَها َوَعذََّب الَِّذيَن َكَفُروا َوَذِلَك َجَزاُء اْلَكاِفرِينَ 

ما وىل املسلمون مدبرين، أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم العباس بن عبد املطلب أن يصيح، اي فل       

لألنصار، اي أهل بيعة الرضوان، اي أصحاب سورة البقرة، فرتاجع إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فئة من 

محي الوطيس"، واهنزم املشركون، "اآلن  املسلمني جتالدت واملشركني ومحي اجلالد، فقال صلى هللا عليه وسلم:

                                                            
، ابو جعفر الطربي، اترخيه، ، 59، 55، ص4سابق،ج النبوية، مرجع، ابن هشام، السرية 88خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص - 1

 .45، البالذري، فتوح البلدان، ص297، ص2، املسعودي، مروج الذهب، مرجع سابق، ج66-65، ص3مرجع سابق، ج
 .26-25سورة التوبة، اآلية - 2
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وقتل منهم خلق عظيم، والذ فل ثقيف، ومعهم مالك بن عوف قائد هوازن ابلطائف وأغلقوا عليهم أبواب 

 .(1)مدينتهم وصنعوا الصنائع استعدادا للقتال

 الطائف:

يق، وأمر أما الرسول صلى هللا عليه وسلم فمضى إىل الطائف وضرب عليها احلصار، ورماها ابملنجن     

سلم أبقطع أعناهبم، ونزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبيد من عبيد أهل الطائف فاعتقهم، وملا 

أهل الطائف تكلم نفر منهم يف أولئك العبيد، فرفض الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يردهم إليهم وقال، 

 .(2)أولئك عتقاء هللا

ع الرسول صلى هللا عليه وسلم احلصار عنها وأمر املسلمني واستعصت الطائف على املسلمني، فرف     

، (3)ابلرحيل، وسار إىل اجلعرانة ليقسم بني املسلمني غنائمهم من السيب واألموال وقد كان حبسه يف اجلعرانة

 وجعل عليه من حيفظه.

 أبنائهم ونسائهم ويف أثناء ذلك، جاء وفد هوازن وقد اسلموا يتشفعون إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم يف  

وأمواهلم، فخريهم عليه السالم بني سبيهم وبني أمواهلم، فاختاروا أبناءهم ونساءهم، فرد الرسول صلى هللا عليه 

، وأما األموال فقسمها الرسول صلى هللا عليه وسلم بني الغامنني، (4)وسلم واملسلمون معه األبناء والنساء إليهم

ثر، وكانوا أشرافا من أشراف الناس يتألفهم ويتألف هبم قومهم، وملا علم مالك وأعطى املؤلفة قلوهبم نصيبا أك

بن عوف قائد هوازن بنية الرسول صلى هللا عليه وسلم يف العفو عنه، ترك الطائف وحلق ابلرسول صلى هللا 

                                                            
، ابن هشام، السرية النبوية، ، مرجع سابق، 65، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ، ص88يفة بن خيط، اترخيه، مرجع سابق، صخل -1

، املسعودي، 81، 78، ص3، الطربي، اترخيه، ، مرجع سابق، ج63-62، ص2، اليعقويب، اترخيه، ، مرجع سابق، ج95، ص4ج
 .32-28، ص8العسقالين، فتح الباري، ، مرجع سابق، كتاب املغازي، ج، 297، ص2مروج الذهب، ، مرجع سابق، ج

، البالذري، فتوح البلدان، 89، خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص128-125، ص4ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -2
 .65، مرجع سابق، ص

 .141، 4أبن منظور، لسان العرب، مج اجلعرانة: ماء ما بني الطائف ومكة وهي إىل مكة اقرب. أنظر: -3
، ابن كثري، تفسري القرآن 87، ص3مرجع سابق،ج ، الطربي، اترخيه،133-131، ص4ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -4

 . 33، ص8كتاب املغازي، ج  . أنظر: العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق،456-455، ص2العظيم،  مرجع سابق،ج
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على من اسلم عليه وسلم واسلم، فأعطاه الرسول صلى هللا عليه وسلم مثل ما أعطى املؤلفة قلوهبم، واستعمله 

 .(1)من قومه، فكان يقاتل هبم ثقيفا وضيق عليهم

وملا أعطى الرسول صلى هللا عليه وسلم ما أعطى قريشا وقبائل العرب، ومل يعط األنصار شيئا، وجد      

األنصار يف أنفسهم، وقال قائلهم، لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قومه، وملا بلغ الرسول صلى هللا عليه 

م قوهلم طلب االجتماع هبم، فاجتمع وإايهم وحتدث إليهم يذكر ما قدموه يف سبيل هللا ونصرة اإلسالم وسل

، من الدنيا أتلفت هبا قوما (2)ونصرة رسوله، مث قال: " أوجدمت اي معشر األنصار يف أنفسكم يف لعاعة

ابلشاة والبعري، وترجعوا  ليسلموا، ووكلتكم إىل إسالمكم، أال ترضون اي معشر األنصار أن يذهب الناس

الذي نفس حممد بيده لوال اهلجرة لكنت أمرأ من األنصار،  برسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل رجالكم؟ فو

ولو سلك الناس شعباً، لسلكت شعب األنصار، اللهم أرحم األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار". 

 .(4)الوا: رضينا برسول هللا قسما وحظاحلاهم، وق (3)فبكى األنصار حىت أخضلوا

واعتمر الرسول صلى هللا عليه وسلم من اجلعرانة يف ذي القعدة من السنة الثانية للهجرة، ورجع إىل       

سنة مثان للهجرة، وترك  أياملدينة، واستعمل على مكة عتاب بن أسيد الذي حج ابملسلمني هذه السنة 

 . (5)بن جبل يفقه الناس يف الدين ويعلمهم القرآن الرسول صلى هللا عليه وسلم معاذ

وأما أهل الطائف فقد جاء وفدهم يف شهر رمضان من السنة التاسعة للهجرة يعلنون إسالمهم، 

ولكنهم طلبوا من الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يدع هلم الالت ثالث سنني ال يهدمها، فرفض الرسول 

                                                            
 وينظر:  ،89-88، ص3جمرجع سابق، الطربي، اترخيه،وينظر: ، 137-134، ص4ج مرجع سابق، السرية النبوية،ابن هشام،  -1

. 267، ص2املسعودي، مروج الذهب، مرجع سابق،ج وينظر:  ،32، ص8كتاب املغازي، جمرجع سابق، العسقالين، فتح الباري، 
 .90-89ص، مرجع سابق، خياط، اترخيه، ، خليفة بن 64-63، ص2جمرجع سابق، ، اترخيه،أنظر: اليعقويب

 .319، ص 8أنظر: ابن منظور ، لسان العرب، مج لعاعة: بقالة خضراء انعمة شبه الرسول صلى هللا عليه وسلم هبا زهرة الدنيا ونعيمها. -2
 .208، 11منظور، مج  ابنأخضلوا حلاهم: بلوها ابلدموع. أنظر: لسان العرب،  -3
، 92-91، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج وينظر:  ،143-142، ص4بوية، مرجع سابق، جابن هشام، السرية الن -4

 .45، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص54-47، ص8العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق، كتاب املغازي، ج
أبو جعفر  وينظر:  ،72دنيوري، العارف، مرجع سابق، صابن قتيبة الوينظر: ، 143، ص4ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -5

 .94، ص3الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج
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 سفيان بن حرب واملغرية بن شعبة هلدمها، وطلبوا أن يعفيهم الرسول صلى هللا عليه وسلم طلبهم وأرسل أاب

صلى هللا عليه وسلم من الصالة، فقال هلم: ال خري يف دين ال صالة فيه، مث طلبوا أن يعفيهم الرسول صلى 

يشربوا هللا عليه وسلم من كسر أواثهنم أبيديهم، فأجاهبم عليه السالم إىل ذلك، وشرط عليهم أن ال يربوا وال 

 .(1)اخلمر

 :غزوة تبوك

وبلغ الرسول صلى هللا عليه وسلم عن طريق األنباط الذين كانوا أيتون ابلزيت من الشام إىل املدينة، أن     

الروم ومتنصرة العرب قد مجعوا للمسلمني ووصلت مقدمتهم إىل البلقاء، فندب الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ّض أهل الغىن على النفقة، وقيل انه ملا متهدت أمور املشركني ودخل حو أصحابه للخروج وأمرهم ابلتهيؤ، 

قَاتُِلوا الَِّذيَن قال تعاىل الناس يف دين هللا أفواجا واستقامت جزيرة العرب أمر هللا رسوله بقتال أهل الكتاب، 

َم اَّللَُّ َوَرُسولُُه َواَل َيِديُنوَن ِديَن اْْلَقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اَل يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواَل اِبْليَ ْوِم اَْلَِخِر َواَل ُُيَرُِِّموَن َما َحرَّ 

   (2 )اْلِكَتاَب َحَّتَّ يُ ْعُطوا اجلِْْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن 

فندب الرسول صلى هللا عليه وسلم أصحابه لقتال الروم ومتنصرة العرب واخربهم بذلك، وكان الرسول        

كىّن عنها، واخرب أنه يريد غري الوجه الذي يقصد له، إال ما كان   إال عليه وسلم قلما خيرج يف غزوة صلى هللا

من غزوة تبوك لبعد املسري وشدة الزمان ووقت القيظ واحلر، وخرج يف ثالثني ألفا وقيل اقل من ذلك وقيل 

إمنا جاءه صاحب أيله، وأهل جرابء ، وملا وصل أرض تبوك مل يلق كيدا من الروم ومتنصرة العرب و (3)أكثر

، (4)دومة فصاحلوا الرسول صلى هللا عليه وسلم على اجلزية، ومل تكن اجلزية قد فرضت من قبلو  وأكيدرواذرح 

                                                            
وينظر:  ، ا66البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، صوينظر:  ،185-182، 144، ص4ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -1

-96، ص3الطربي، اترخيه، ، مرجع سابق، ج وينظر:  ،ص،8ج بن حجر العسقالين، فتح الباري، ، مرجع سابق، كتاب املغازي،
100. 

 .29سورة التوبة، اآلية -2
 .457، ص2مرجع سابق، ج ،ابن كثري، تفسري القرآن العظيم -3
، 278-272صمرجع سايق، قدامة بن جعفر، اخلراج وصناعة الكتابة، وينظر: ، 36-28صمرجع سابق، بن سالم، األموال، اانظر،  -4

قال ابن كثري، إن  .457، ص2، وانظر، ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ج75-71البالذري، فتوح البلدان، ص وينظر:
 ن اآلية نزلت يف سنة تسع للهجرة.إسورة التوبة أو براءة كانت أخر ما نزل من القرآن، و 
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وصارت كتب الرسول صلى هللا عليه وسلم جترى إىل امللوك وغريهم يدعوهم فيها إىل اإلسالم فان أبوا فاجلزية، 

مث رجع الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة ، (1)صي أمراء جيوشه وسراايهوبذلك كان عليه السالم يو 

 .(2)فوصلها يف شهر رمضان، وكانت غزوة تبوك أخر غزوات الرسول صلى هللا عليه وسلم

ومما يذكر أن نفرا من املنافقني أرادوا الفتك ابلرسول صلى هللا عليه وسلم وهو يف غزوة تبوك، وعرفهم   

ى هللا عليه وسلم، ورفض أن يبعث هبم إىل عشائرهم فيأتيه كل قوم برأس صاحبهم، وقال، اكره الرسول صل

أن تتحدث العرب بينها أن حممدا قاتل بقوم حىت إذا أظهره هللا هبم اقبل عليهم يقتلهم، واخرب الرسول صلى 

انقة الرسول صلى هللا عليه هللا عليه وسلم حذيفة بن اليمان دون غريه أبمسائهم، وكان حذيفة أيخذ خبطام 

وسلم وعمار بن ايسر يسوق، وطلب الرسول صلى هللا عليه وسلم من حذيفة أن حيتفظ أبمسائهم سرا وال 

يطلع عليها أحدا، ومما يروي عن معاوية بن أيب سفيان انه قال: "مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

أن تفسدهم، فقال أبو الدرداء: كلمة مسعها معاوية  يقول: انك إن اتبعت عورات الناس أفسدهتم أو كدت

 ". (3)من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفعه هللا تعاىل هبا

 :كتب الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل امللوك واألمراء يدعوهم إىل اإلسالم

لناس كافة فادوا عين ومما يروى عن الرسول صلى هللا عليه وسلم، انه خرج إىل أصحابه فقال، أن هللا بعثين ل

قد أمجعت املصادر اليت ف .(4)وال ختتلفوا علي، وبعث الرسل صلى هللا عليه وسلم ابلكتب إىل األمراء وامللوك

تناولت اخلرب على أن الرسالة اليت محلها الرسل إىل األمراء وامللوك كانت تدعوهم إىل اإلسالم، ولكن 

السنة اليت بعث الرسول صلى هللا عليه وسلم الرسل فيها إىل  االختالف الذي وقع يف هذه األخبار، كان يف

                                                            
 .29صسابق،  مرجعاألموال، أبن سالم،  -1
، 166، ص4نظر، ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، جأجزات على يد الرسول صلى هللا عليه وسلم، ظهر يف غزوة تبوك آايت مع -2

 .111-104، ص3، الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج199، 171، 167
دمشق، دار الرسالة وحممد كامل قروبللي، سوراي،  طاألرانؤو السجستاين، أبو داود سليمان بن األشعث األزدي، سنن أيب داود، تح: شعيب  -3

 250، ص 7، مج4888م، أول كتاب األدب، ابب يف النهي عن التجسُِّس، رقم احلديث، 2009هـ، 1430، 1العاملية، ط
، 258، ص1ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق، جوينظر: ، 255-254، ص4انظر: ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -4

 .128-127، كتاب املغازي، ص8لباري، ، مرجع سابق، جابن حجر العسقالين، فتح ا
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، وقد رد ابن حجر العسقالين وقوع االختالف (1)األمراء وامللوك للهجرة ويف اجلهات اليت بعث الرسل إليهم

يف بعضها إىل أن الكتب اليت وجه هبا الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل بعضهم جرت مرتني، مثلما حدث 

لروم الذي كتب الرسول صلى هللا عليه وسلم إليه مع دحية بن خليفة الكبلي يف سنة سبع للهجرة، مع قيصر ا

مث كتب إليه اثنية يف غزوة تبوك سنة تسع للهجرة، ومثل النجاشي الذي كتب إليه الرسول صلى هللا عليه 

 .(2)وسلم واسلم، مث كتب اثنية إىل النجاشي الذي خلفه ومل يكن مسلما

  بكر على اْلج.إمارة أِب

ويف سنة تسع للهجرة، وبعد أن رجع الرسول صلى هللا عليه وسلم من غزوة تبوك، بعث أاب بكر الصديق     

أمريا على احلج، فخرج أبو بكر يف ذي القعدة ومعه ثالمثائة من الصحابة، مث اتبعه الرسول صلى هللا عليه 

ورة براءة )التوبة(، وليؤذن يف الناس أن ال حيج مشرك وسلم بعلي بن أيب طالب ليتلو على الناس آايت من س

َوَأَذاٌن ِمَن اَّللَِّ َوَرُسوِلِه ِإىَل النَّاِس يَ ْوَم اْلَْجِّ اأْلَْكَِبِ َأنَّ  قال تعاىل مع املسلمني بعد عام تسعة للهجرة، 

ُتْم فَ ُهَو َخْْيٌ  ُتْم فَاْعَلُموا َأنَُّكْم َغْْيُ ُمْعِجِزي اَّللَِّ اَّللََّ َبِريٌء ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َوَرُسولُُه فَِإْن تُ ب ْ  َلُكْم َوِإْن تَ َولَّي ْ

َا اْلُمْشرُِكوَن َْنٌَس َفاَل يَ ْقَربُوا  قال تعاىل   ،  (3)َوَبشِِّر الَِّذيَن َكَفُروا ِبَعَذاٍب َأِليمٍ  ََّي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَّنَّ

َلًة َفَسْوَف يُ ْغِنيُكُم اَّللَُّ ِمْن َفْضِلِه ِإْن َشاَء ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم اْلَمْسِجَد اْْلََراَم بَ ْعَد عَ  اِمِهْم َهَذا َوِإْن ِخْفُتْم َعي ْ

     (4) َحِكيمٌ 

                                                            
، 262-258، ص1ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق، ج وينظر:  ،254، ص4مرجع سابق، ج انظر، ابن هشام، السرية النبوية،-1

جعفر الطربي، أبو وينظر: ، 78، ص2، اليعقويب، اترخيه، ، مرجع سابق، ج98، 79خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق،  ص
قدامة بن جعفر، اخلراج وصناعة الكتابة، تح: حممد حسني الزبيدي، دار الرشيد، بغداد،  272، 644، ص2اترخيه، ، مرجع سابق، ج

ابن األثري، الكامل  وينظر:  ،296، ص2املسعودي، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، مرجع سابق،  جوينظر: ، 281-م، ص1981
 .143، ص2ق، جيف التاريخ، ، مرجع ساب

 .129-128، ص8ابن حجر العسقالين، فتح الباري، كتاب املغازي، ج -2
 .3سورة، اآلية التوبة: -3
 . 28سورة التوبة، اآلية -4
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وكان علي بن أيب طالب أذاع على الناس يف يوم احلج:" ال يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة وقيل أنه أذاع، 

سجد احلرام بعد العام، أي عام تسعة للهجرة، مشرك وال يطوف ابلبيت ال يدخل اجلنة كافر، وال يقرب امل

 ".(1)عراين، ومن كان بينه وبني الرسول صلى هللا عليه وسلم عهد فعهده إىل مدته

 :عام الوفود

لقد كانت قريش هي الرأس اليت نصبت احلرب لإلسالم واملسلمني، وكانت العرب تربص وتلوم ابإلسالم      

ي من قريش وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وأهل البيت أمر هذا احل

احلرام، وقادة العرب ال ينكرون ذلك، فلما افتتحت مكة ودانت لإلسالم قريش ودوخها اإلسالم وعرفت 

هللا أفواجا، وأخذت  العرب انه ال طاقة هلم حبرب الرسول صلى هللا عليه وسلم وال عداوته، دخلوا يف دين

وفودهم تقدم على الرسول صلى هللا عليه وسلم تعلن إسالمها، وقد زاد عددها على الستني وفدا، فكان 

الرسول صلى هللا عليه وسلم يتلقاهم وحيسن إليهم، وكتب هلم الكتب وبذل هلم فيها عهد هللا وعهد رسوله، 

، وابنتشار (2)سنة ومعامل اإلسالم وأيخذ منهم صدقاهتموأرسل معهم من يفقهم يف الدين ويعلمهم القرآن وال

اإلسالم بني العرب ودخوهلم يف دين اإلسالم أصبحت السيادة يف حياهتم لإلسالم عقيدة وأحكاما وولت 

 الوثنية والشرك إىل غري رجعة.

 :حجة الوداع

يف السنة العاشرة للحج، وبعد أن مضت تسع سنني من مقدمه عليه الصالة والسالم مل حيج فيها، جتهز     

وأمر الناس ابجلهاز له، وخرج خلمس بقني من ذي القعدة يريد احلج، وهو ما عرف حبجة الوداع أي وداع 

الرسول صلى هللا عليه وسلم، الن وفاته وقعت بعدها بقليل، وقد أهنى الرسول صلى هللا عليه وسلم اخلطبة 

                                                            
، 72ابن قتيبة، الدنيوري، املعارف، صوينظر: ، 93، خليفة بن خياط، اترخيه، ص191-188، ص4ابن هشام، السرية النبوية، ج -1

املسعودي،  وينظر:  ،317-316، ص8ابن حجر العسقالين، فتح الباري، كتاب التفسري، جوينظر: ، 76، ص2ج اليعقويب، اترخيه،
 .298، ص2مروج الذهب، ج

، 1جمرجع سابق، ابن سعد، كتاب الطبقات الكربى، وينظر: ، 247-205، ص4جمرجع سابق، انظر، ابن هشام، السرية النبوية،  -2
 .87-83، ص8املغازي، ج كتاب،  مرجع سابق فتح الباري، العسقالين، وينظر:  ،321-291ص
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حترمي دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم كحرمة يوم احلج  فيها:املعروفة خبطبة الوداع، وكان من ابرز ما جاء 

األكرب، وأتدية األماانت إىل أصحاهبا، وحترمي الراب والنهي عنه، وإلغاء الدماء اليت سفكت يف اجلاهلية، 

ثة واالعتصام بكتاب هللا وسنة نبيه، والوصاية ابلنساء خريا، وان عدد الشهور اثنا عشر شهرا، أربعة حرم، ثال

 متوالية هي، ذو القعدة وذو احلجة وحمرم، ورجب الذي بني مجادى وشعبان.

وبعد أداء احلج، عاد الرسول صلى هللا عليه وسلم راجعاً إىل املدينة، مث ضرب بعثا إىل الشام، وأمر عليه 

 ين األولني".أسامة بن زيد بن حارثة، وأمره أن يوطئ اخليل ختوم البلقاء وارض فلسطني، وأوعي معه املهاجر 

 وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم.

ووقع املرض ابلرسول صلى هللا عليه وسلم، وكان أسامة خرج ابجليش ونزل به يف اجلوف خارج املدينة       

مث توقف بسبب مرض الرسول صلى هللا عليه وسلم، وملا اشتد الوجع ابلرسول صلى هللا عليه وسلم طلب 

سامة، مث نزلت الوفاة به صلى هللا عليه وسلم، يوم االثنني لليلتني خلتا من شهر من املسلمني إنفاذ جيش أ

 .(1)ربيع األول سنة إحدى عشرة للهجرة ودفن ليلة األربعاء

لقد انتقل الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل الرفيق األعلى بعد جهاد دام قرابة ثالث وعشرين سنة، اخذ      

ذى من عدو ظامل يتجه إىل صنم ال حيرك فيهم شفقة وال رمحة وكانوا حريصني عنه أصحابه الصرب وحتمل األ

على استئصال املسلمني واإلسالم، وعندما أذن هللا هلم ابلقتال، كان أذان ملظلومني يقاتلون ظاملني، ولكنهم 

الرغبة يف االنتقام مل يتجاوزوا يف قتاهلم خط الدفاع عن العقيدة اليت يؤمنون هبا والرسالة اليت حيملوهنا إىل 

واإلابدة، وإمنا كانت غايتهم أن يرتدع الظامل عن ظلمه ويرجع عن الضالل واالستكبار إىل الدين احلق ولذلك 

كان أعالم العدو ابإلسالم وتعريفهم به ودعائهم إليه ابحلكمة واملوعظة احلسنة وإعطائهم الفرصة التفكري فيه 

                                                            
مرجع سابق، خليفة بن خياط، اترخيه، وينظر: ، 304-298، 253-250، ص4جمرجع سابق، ابن هشام، السرية النبوية،  :نظرأ -1

-148، ص3ج ق، مرجع ساب أبو جعفر الطربي، اترخيه،وينظر: ، 72ص مرجع سابق،  ، ابن قتيبة الدنيوري، املعارف،100، 94ص
، 2جمرجع سابق، املسعودي، مروج الذهب،  وينظر: ،114-113، 109، ص2ليعقويب، اترخيه، جوينظر: ا، 199-203، 152

 .110-103، كتاب املغازي، ص8جمرجع سابق، ابن حجر العسقالين، فتح الباري، وينظر: ، 298ص
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لذلك كان قول الرسول صلى هللا عليه وسلم لبعوثه وسراايه، أتلفوا الناس فاحتة إىل قتاهلم إذا مل يستجيبوا، و 

وأتنوا هبم، وال تغريوا عليهم حىت تدعوهم، فما على األرض من أهل بيت من مدر وال وبر، إال أن أتتوين 

 .(1)هبم مسلمني أحب إيل من أن أتتوين أببنائهم ونسائهم وتقتلوا رجاهلم

اتبعها الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه أن ال يقاتلوا إال الذين يقاتلوهنم،  وقد مضت السّنة اليت     

وكل من ال والعسفاء وال يتجاوزوهنم إىل الذين ال يقاتلوهنم من األطفال والصبيان والنساء والشيوخ الفانية 

خالد بن الوليد من قتل امرأة  فقد تربأ الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل هللا مما فعل انقة له يف القتال وال مجل.

مل تكن من املقاتلني األعداء، فكيف اليوم أبولئك الذين يقتلون الصغري والكبري واألطفال والصبيان والشيخ 

 الفاين واملرأة وأطفاهلا ويهدمون البيوت واملستشفيات على من فيها.

العهود والعقود واملواثيق واجلوار، ومحل  لقد ضرب الرسول صلى هللا عليه وسلم املثل األعلى يف احرتام       

بقوة وعاقب بشدة أولئك الذين كانوا ينقضون املواثيق وخيونون العهود، ولكن الرسول صلى هللا عليه وسلم 

مل جيعل املسلمني ينامون على غدر أو خيانة من معاهد يبيت الغدر واخليانة هلم أن أحسوا بذلك أن ينبذوا 

َوِإمَّا ََّتَاَفنَّ قال تعاىل وا نقض امليثاق معهم، وان ال عهد بينهم وبني العدو الغادر، إليهم على سواء، ويعلن

 . (2 ) ِمْن قَ ْوٍم ِخَيانًَة فَاْنِبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواٍء ِإنَّ اَّللََّ اَل ُيُِبُّ اْْلَائِِننيَ 

ألدلة الكثرية الدالة على أدب القتال يف وال شك أن املتتبع ملا جاء يف الصفحات السابقة، ليجد ا           

اإلسالم، وإذا كانت تلك األمثلة مما يتعلق أبدب القتال، فان تعامل الرسول صلى هللا عليه وسلم مع األسرى 

واملن عليهم واإلحسان هبم هلو مثال آخر من أمثلة آداب القتال يف اإلسالم، انهيك عما قام الرسول صلى 

رد السيب إىل أهله يف غزوة حنني وغريها، وقد بلغ أمر األدب من القتال غايته يف ما هللا عليه وسلم به من 

                                                            
 .79، ص1جمرجع سابق، ابن تيمية، السياسة الشرعية،  -1
 .58األنفال، اآلية سورة -2
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فعله الرسول صلى هللا عليه وسلم أبهل مكة الذين انصبوه العداء ونصبوا له احلرب كل هذه السنني، وقد 

 أحرارا. صار النظر إليه يف أمرهم بعد فتح مكة، فتسامى يف املن عليهم والعفو عنهم وتركهم طلقاء

ن أدب القتال يف اإلسالم، ال يعين أن جيمع املسلمون أيديهم إىل أعناقهم ويسلموا أنفسهم إىل إ         

، وليس هلم أن يـَُوّلوا العدو األدابر وال أن يـََتَخّلوا عن محاية العقيدة اليت يؤمنون وخيانةعدوهم، فذلك جنب 

اعة وثبات ومكيدة وخدعة ومحاية اإلسالم وأهله ما استطاعوا هبا والرسالة اليت حيملوهنا، فلقاء العدو بشج

إليه سبيال هو بعد آخر عظيم من أبعاد القتال وأدبه يف اإلسالم، ومثله أن يرتفع مستوى القتال عند املسلمني 

 إىل احلدِّ الذي يبعث املهابة والرهبة يف قلوب األعداء.

ربّوا عليها، وسيخلفونه وتَ  سة الرسول صلى هللا عليه وسلم،الصحابة هذه القيم يف مدر  تعلمهذا وقد        

 إسالمية.ونقل القتال إىل البالد اليت مل يدخل أهلها يف اإلسالم ومل تصبح بعد دارا يف محل راية اجلهاد 

 األئمة أقوال ومن وسلم عليه هللا صلى النيب أقوال من تؤخذ أن جيب اإلسالم يف احلرب ثقافةف

 اإلسالم، يف احلرب وثقافة أخالق حقيقة جسدت اليت املباركة سريهم ومن مجعياً، عليهم هللا انرضو  األجالء

 تعاليم عن البعد كل  بعيد فإنه جهادية، مجاعات نفسها على تطلق اليت اإلسالمية اجلماعات به تقوم ما وأما

 ومتنشرة متفشية الفنت فإن عليه، نحيسدو  ال واقع األايم هذه يف املسلمني واقع إن ابلذكر واجلدير ،اإلسالم

 ابلنحو وهنبها األموال وإتالف األعراض، وهتك الدماء، سفك كثر  حيث اإلسالمية البالد من العديد يف

 هادفة، حروب اإلسالم يف فاحلروب. . الرببرية اهلمجية احلروب يف مثله حيدث كان  أنه به التاريخ حُيدِّثنا الذي

 للحروب السامية األهداف من فإن املسلمني، أبمن واإلخالل الدماء سفك أجل من عبثية حروابً  وليست

 والعمل العدل، وبسط الظلم، ورفع اإلسالم، إىل الدعوة هي وسلم عليه هللا صلى النيب زمان يف وقعت اليت

 الرغبات عوإشبا  واهليمنة السيطرة أهدافها من بداً أ يكن ومل والرمحة ابلسماحة اتسمت اليت هللا كلمة  نشر على

 بشاعة من اإلنرتنت صفحات وعلى التليفزيون شاشات على يوم كل  نراها اليت الرغبات تللك. املريضة

 أمجع كله  والعامل احلق اهنم العامل هبا لتخرب السادية النفوس شهوات إشباع فقط هدفها واليت تقشعر، ومهجية
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 اإلسالمية احلروب وأهداف. الرحيمة لسمحةا وقيمة بتعاليمة اإلسالم على حرب سوى يكون ال حيدث ما أن

 عن ظاهراً  ولو اإلسالم يف الدخول اخلصم إعالن فبمجرد ابلعسرية، وليست التحقق يسرية املعصومني عند

 مبثابة هي اجلزية أن علماً  احلرب، تنتهي اإلسالم الدخول يرفض ممن اجلزية دفع أو ابلشهادتني، النطق طريق

 مع وشيخوختهم، ضعفهم حال يف الكفار حقوق حلفظ تؤخذ اليت احلايل، وقتنا يف االجتماعية التأمينات

 . املسلمني على ما وعليهم للمسلمني، ما هلم فيكون وكرامتهم، وأمواهلم حياهتم حفظ ضمان

 خيالف ما وكل وسلم، عليه هللا صلى الكرمي رسولنا جسدها اليت اإلسالم يف احلروب ثقافة هي هذه

 عند احلرب لصورة العظيم التشويه من أعدائهم وبني بينهم عما فضالً  املسلمني بني آلنا جيري مما ذلك

 تعاليم عن البعد كل  بعيدة هي اليت املشينة الرببرية التصرفات هذه كل  من بريء اإلسالم فإن املسلمني،

 وجهل ابية،اإلره اجلماعات عند نفسية أمراض عن منبعثة التصرفات هذه كل  أن يف شك وال اإلسالم،

 .قصد دون من أو وتعمد بقصد إما الناصعة، اإلسالم صورة تشويه يف الرغبة أو اإلسالم، أبحكام فاضح
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 القتال وآدابه يف خالفة أيب بكر الصديقالرابع: الفصل 

 .جيش أسامة بن زيد ذوإنفااملبحث األول: أبوبكر الصديق 

 

بعد املسرية العظيمة، اليت قادها الرسول صلى هللا عليه وسلم، ومحل الدعوة اإلسالمية خالهلا إىل الناس،    

مث ابلقتال، ورعى األمة خري رعاية، وويل أمورهم  وانفح عنها ابلكالم واحلكمة واحلجة واجلدال والصرب

أفضل والية، وأرشدهم إىل دروب اخلري والسعادة يف الدنيا واآلخرة، أييت السؤال الكبري الذي جيول يف 

الذهن ويرتدد يف النفس حول من ذا الذي سيخلف الرسول صلى هللا عليه وسلم يف القيام مبا كان يقوم به، 

ه وسلم كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرتدد الوحي بينه وبني هللا، وبوفاته انقطع فمحمد صلى هللا علي

، فال وحي ملن سيخلفه ولكن األمر يهون ويسهل مبا مت على يد الرسول صلى هللا عليه وسلم، (1)الوحي

وة إىل هللا، فقد أكمل الرسول صلى هللا عليه وسلم اإلسالم، وتركه على معامل واضحة، وبني مناهج الدع

وخط طريقها يف السلم واحلرب، وسن السنن القومية والقواعد العامة الكلية يف التشريع اليت حفظها القرآن 

الكرمي والسنة النبوية، قال عمر بن اخلطاب ملا جلس على املنرب الغد من يوم تويف النيب صلى هللا عليه 

ان هللا تعاىل قد جعل بني أظهركم نورا هتتدون به ن يك حممد صلى هللا عليه وسلم قد مات، فإوسلم، " ف

 ".(2)مبا هدى هللا حممدا صلى هللا عليه وسلم

لقد قام أبو  ومع ذلك، فإن املهمة ستظل صعبة وثقيلة، فمن هلا بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟      

 بكر الصديق ينوء حبملها، فمن هو أبو بكر؟

 

 

                                                            
 .386، ص2، جابن عساكر، علي بن احلسن، اتريخ دمشق، املدينة املنورة. خمطوط، تصوير مكتبة الدار -1
مرجع  ، العسقالين، فتح الباري،210، ص3ج ، الطربي، اترخيه، مرجع سابق،311، ص4ج مرجع سابق، ابن هشام، السرية النبوية، -2

 .206، ص13ج سابق،
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 أبو بكر:

أم اخلري  هي أيب قحافة، واسم أبو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو التيمي القرشي، وأمههو عبدهللا بن    

ولد أبو بكر بعد  .(1)سلمى بنت صخر بن مالك بن عامر التيمية القرشية ابنة عم أيب قحافة والد أيب بكر

بل اهلجرة إبحدى ، وق(2)مولد النيب صلى هللا عليه وسلم بسنتني وأشهر، وقيل بعد عام الفيل بثالث سنني

 ومخسني سنة.

كان أبو بكر يعمل يف التجارة، فكان من امليسورين يف قومه، وكان من رؤساء قريش يف اجلاهلية وأهل     

مشاورهتم وحمببا فيهم لعلمه وحسن جمالسته، وكان مألفًا لقومه، وعلى علم ابألنساب، واعلم قريش 

 .(3)واملغارم واتصل به شرف اجلاهلية واإلسالموهي الدايت  األشناقأبنساهبا، وكان إليه أمر 

ومما يؤكد مكانة أيب بكر يف اجملتمع املكي، إن قريشا ملا آذته إلسالمه، واضطر إىل اهلجرة، لقيه ابن    

لتصل الرحم، وتصدق احلديث، وتكسب املعدوم، وحتمل الَكلَّ  إنكالدغنه خارج مكة، فقال له: "

 .(4)"ه ابن الدغنه إىل مكة ومنحه جواره ومحايته)الضعيف(، وتقري الضيف، ورد  

وملا بعث الرسول صلى هللا عليه وسلم، ودعا الناس إىل اإلسالم استجاب أبو بكر من غري تردد وال       

 .(5)كبوة وال تلعثم وال نظر

                                                            
 .424، ص3، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج73ابن قتيبة الدنيوري، املعارف، مرجع سابق، ص -1
 .306-304، ص2، املسعودي، مروج الذهب، مرجع سابق، ج202، 169، ص3الكربى، مرجع سابق، جابن سعد، الطبقات   -2
، وينظر: ابن 188، ص3، ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق، ج267-266، ص1ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -3

السيوطي،  ، السيوطي، اتريخ اخللفاء،310، ص3مان بن عامر، جاألثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة ترمجة أيب بكر عبد هللا بن عث
 .43-42صم، 1975، 4عبد الرمحن بن أيب بكر، اتريخ اخللفاء، تح: حممد حميي الدين عبد احلميد، القاهرة، دار هنضة مصر، ط

، وينظر: ابن سعد، الطبقات 31، السيوطي، اتريخ اخللفاء، مرجع سابق، ص13-11، ص1ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -4
  .188، ص3الكربى، مرجع سابق، ج

، أنظر: ابن األثري، جمد الدين أبو 35صمرجع سابق،  ، السيوطي، اتريخ اخللفاء،269، ص1جمرجع سابق،  ابن هشام، السرية النبوية، -5
ع األصول يف أحاديث الرسول، تح: عبد القادر السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري، جام

 .275، ص11، مج1مكتبة دار البيان، ط -مطبعة املالح  -التتمة حتقيق بشري عيون، مكتبة احللواين  -األرانؤوط 
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ل الناس وقد اختلفت األقوال يف سبقه إىل اإلسالم، وسبب االهتمام ابلسبق إىل اإلسالم، ومن كان أو     

إسالما، إن السابقني إىل اإلسالم هلم من الفضل واملكانة ما ليس للمتأخرين، وزاد االهتمام مبعرفة من كان 

أول السابقني إىل اإلسالم، ما جرى من الربط بني السبق إىل اإلسالم وبني استحقاق خالفة الرسول صلى 

س إسالما، وخباصة بني أيب بكر وعلي بن هللا عليه وسلم، ولذلك وقع االختالف حول من كان أول النا

، وقد مجع أبو حنيفة النعمان بني األقوال املتعلقة أبول الناس إسالما، فذكر أن  أاب بكر كان (1)أيب طالب

أول من اسلم من الرجال، وان علي بن أيب طالب كان أول من اسلم من الصبيان، وان خدجية بنت خويلد 

 .(2)لم كانت أول من اسلم من النساءزوجة الرسول صلى هللا عليه وس

كان أبو بكر من خيار الناس يف اجلاهلية ومن خيار الناس يف اإلسالم، ويصدق فيه قول الرسول صلى      

 .(3)هللا عليه وسلم، الناس معادن خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا

هللا، وسعد بن أيب  ثمان بن عفان وطلحة بن عبيدوقد اسلم على يد أيب بكر الزبري بن العوام، وع     

وقاص، وعبد الرمحن بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن اجلراح، وعثمان بن مظعون، وأبو سلمة بن عبد 

 .(4)األسد، واألرقم بن أيب األرقم وغريهم

أبو بكر ملن  سري برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ودخل الشك واالرتياب إىل قلوب الكثري، قالأ  وعندما 

وملبادرة أيب بكر إىل تصديق  راجعه من الكفار، لئن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك، فقد صدق.

ي  الصد يق  .(5)الرسول صلى هللا عليه وسلم فيما كان خيرب به بعامة، وتصديقه يف حادثة اإلسراء خباصة ُس 

وسلم منذ أن اسلم وحىت وفاة الرسول  واظب أبو بكر الصديق على صحبة الرسول صلى هللا عليه

صلى هللا عليه وسلم، وكان إىل جانب الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الغار يف أثناء هجرة الرسول صلى 

                                                            
 .34-33، السيوطي، اتريخ اخللفاء، مرجع سابق،  ص316-309، ص2أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1
 .34يخ اخللفاء، مرجع سابق، صالسيوطي، اتر  -2
 .525، ص6جمرجع سابق،  العسقالين، فتح الباري، -3
 .73، ابن قتيبة الدنيوري، املعارف، ص317، ص2، أبو جعفر الطربي، اترخيه، ج275-267، ص1ابن هشام، السرية النبوية، ج -4
 .170، ص3ى، ج، ابن سعد، الطبقات الكرب 34، 33، ص3ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج -5

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



130 
 

ِإَّلا تَ ْنُصُروُه فَ َقْد َنَصَرُه اَّللاُ ِإْذ َأْخَرَجُه   قال تعاىل  ، ويف ذلك(1)هللا عليه وسلم من مكة إىل املدينة

 َسِكينَ َتُه َعَلْيِه َكَفُروا ََثِنَ اثْ َنْْيِ ِإْذ ُُهَا يف اْلَغاِر ِإْذ يَ ُقوُل ِلَصاِحِبِه ََّل ََتَْزْن ِإنا اَّللاَ َمَعَنا فَأَنْ َزَل اَّللاُ   الاِذينَ 

،   2 ِهَي اْلُعْلَيا َواَّللاُ َعزِيٌز َحِكيمٌ َوأَياَدُه ِبُُنوٍد َلَْ تَ َرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة الاِذيَن َكَفُروا السُّْفَلى وََكِلَمُة اَّللِا 

 .(3)وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم أليب بكر: "أنت أخي وصاحيب يف الغار"

كان أبو بكر شجاعا له من املواقف الشجاعة واحملمودة يف العهد املكي والعهد املدين اليت دافع 

أبو بكر على عقبة بن أيب معيط بعدما لوى عقبة عن الرسول صلى هللا عليه وسلم، ففي مكة، هجم  فيها

الرداء على عنق الرسول صلى هللا عليه وسلم، يريد أن خينقه، فدفعه أبو بكر عن الرسول صلى هللا عليه 

"أتقتلون رجال أن يقول ريب هللا وقد جاءكم ابلبي نات، وشهر أبو بكر سيفه يوم بدر وقام  وسلم وقال:

لى هللا عليه وسلم من اعتداء احد من املشركني عليه يف العريش الذي أقيم يشارك يف محاية الرسول ص

جللوس الرسول صلى هللا عليه وسلم فيه، وثبت أبو بكر مع الرسول صلى هللا عليه وسلم يف احد وحنني 

 .(4)وتبوك وغريها، وشهد املشاهد كلها مع الرسول صلى هللا عليه وسلم

بعني ألف درهم، أنفقها يف سبيل اإلسالم وتقوية املسلمني وكان أبو بكر ذا مال قيل بلغ أر 

، فاعتق بالل بن رابح، واعتق من (5)وعوهنم، وحترير الذين كانوا يعذ بون يف هللا من املستضعفني والرقيق

ا ، ومل(6)اململوكني من املؤمنني واملؤمنات عامر بن فهرية، وأم عبيس وزن رية، والنهدية وابنتها، وجارية بن موئل

"اي بين، إين أراك تعتق رقااب ضعافا، فلو انك إذ فعلت ما فعلت أعتقت  راجعه أبوه يف ذلك وقال له:

وجل، فيقال أنه  رجاال جلدا مينعونك ويقومون دونك، فقال أبو بكر: اي أبت، إين إمنا أريد ما أريد هلل عز

                                                            
 .42السيوطي، اتريخ اخللفاء، ص -1
 .٤٠سورة التوبة: اآلية    - 2
 .11، ص7ابن حجر العسقالين، فتح الباري، ج -3
، 2، أبو جعفر الطربي، اترخيه، ج85، ص4، ج331، 327، 89، 88، ص3، ج279، 272، ص2ابن هشام، السرية النبوية، ج )4)

 .175-169، اإلصابة يف متييز الصحابة، القسم الرابع ص، ابن حجر العسقالين518، 448، 447ص
 .172، ص3ابن سعد، الطبقات الكربى، ج -5
، 1بن حجر، أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين الشافعي، اإلصابة يف متييز الصحابة، تح: علي حممد البجاوي، بريوت، دار اجليل، ط -1

 .172، ص4، مج، 1412
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(   1)قوله تعاىل نزل فيه 
  ۞ ُرُه لِْلُيْسَرىفََأماا َمْن َأْعَطى َوات اَقى وقال   2َوَصداَق ِِبْْلُْسََن ۞ َفَسنُ َيسِ 

ِتَغاَء َوَسُيَجن ابُ َها اأْلَتْ َقى ۞ الاِذي يُ ْؤِت َماَلُه يَ تَ زَكاى ۞ َوَما أِلََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُُتَْزى ۞ ِإَّلا ابْ  تعاىل 

َوْجِه رَبِ ِه اأْلَْعَلى ۞ َوَلَسْوَف يَ ْرَضى
3 

ا يدل على عالقة أيب بكر املتينة ابلرسول صلى هللا عليه وسلم كثري من الرواايت املنقولة عن ومم   

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: "إن امن  الناس علي   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يف أيب بكر، ومنها:

، ولكن إخوة اإلسالم يف صحبته وماله، أبو بكر، ولو كنت متخذا خليال غري ريب الختذت أاب بكر

وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم: "ما  ".(4)ومودته، ال يبقني يف املسجد ابب إال س دَّ، إال ابب أيب بكر

ألحد عندان يد إال كافأانه عليها ما خال أاب بكر، فان له عندان يدا يكافئه هللا هبا يوم القيامة، وما نفعين 

وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم: "ما احد عندي أعظم يدا من  ".(5)مال احد قط ما نفعين مال أيب بكر

 .(7)"، وهو ارحم أميت أبميت(6)أيب بكر، واساين بنفسه وماله وانكحين ابنته

كان أبو بكر من أفصح الناس واخطبهم، ومن أفصح خطباء أصحاب الرسول صلى هللا عليه      

وكان احد الصحابة الذين حفظوا القرآن كله، ومن  لكتاب هللا، وأقرأهموسلم، وكان اعلم الصحابة 

، وقد رويت (9)، ومن أهل الفقه والفتوى، وأسد  الصحابة رأاي وأكملهم عقال وأفضلهم(8)املبشرين ابجلنة

عنه مائة واثنان وأربعون حديثا وهي قليلة ابلنسبة إىل حمفوظه من الس نة وطول صحبته لرسول هللا صلى هللا 

                                                            
 .672-671، ص4، ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ج343-341، ص1ة، مرجع سابق، جابن هشام، السرية النبوي -2
 .٧ – ٥سورة الليل:  -2
 .٢١ – ١٧سورة الليل:  -3
 .16، 12، ص7ابن حجر العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق، ج -4
يوسف بن عبد هللا، االستيعاب يف معرفة األصحاب، تح: ابن عبد الرب، ، 13، ص7ابن حجر العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق، ج -5

 .966-963صم، 1960علي البجاوي، القاهرة، مكتبة هنضة مصر، 
 .40السيوطي، اتريخ اخللفاء، مرجع سابق، ص -7
 .417، ص9، ابن األثري، جامع األصول، مرجع سابق، فضائل الصحابة، ج176، ص3ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق، ج -7
، ابن األثري، 55، 50، السيوطي، اتريخ اخللفاء، مرجع سابق، ص320-319، ص3ابن األثري، أسد الغابة، يف معرفة الصحابة، ج -1

 .416-410، ص9جامع األصول من أحاديث الرسول، مرجع سابق، ج
 .43السيوطي، اتريخ اخللفاء، مرجع سابق، ص -2
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زمته إايه، ولكن قل ة روايته كانت النشغاله حبروب املرتدين داخل اجلزيرة العربية ونشر عليه وسلم ومال

اإلسالم خارج اجلزيرة العربية، وقصر مدته لتقد م وفاته من جهة، ومن جهة اثنية أن الصحابة املعاصرين له 

 .(1)مل حيتاجوا إىل النقل عنه إال ما كان ليس عندهم من األحاديث

ا جاء من األحاديث النبوية واملأثورات كان كثريا عن أيب بكر الصديق يف الثناء عليه، على أن م    

وبيان فضله وعلمه وسداد رأيه يف القول والعمل، وإخالصه لإلسالم، وانتمائه له، وجترده خلدمته، ووقف 

طة مبا جاء عقله ونفسه وماله عليه، وما ذكرانه يف هذه الصفحات كان كافيا للداللة على ذلك لإلحا

 .(2)عنه

هذا ومل يكن الغرض من تقدمي ما جاء عن أيب بكر من الشواهد الدال ة على فضائله للتعريف هبا ملن    

ال يعرفها فحسب، وإمنا أريد هبا أيضا  بيان شخصية الرجل الذي قام خيلف الرسول صلى هللا عليه وسلم، 

عليه وسلم حيملها، ويدعو الناس إىل التخل ق هبا  أهي شخصية من جنس الدعوة اليت كان الرسول صلى هللا

وااللتزام هبا؟ وهل كان اإلسالم العقل الذي كانت شخصية أيب بكر تعقل به وتعيه؟ وهل كان اإلسالم 

الرايض الذي كانت نفس أيب بكر تراتضها وهتدأ عليها؟، وهل كان اإلسالم الدين الذي أحبه أبو بكر 

اإلسالم يف كل ه وجزئه يعيه أبو بكر ويقيم عالقات خالفته مع الناس  عقال وقلبا ونفسا؟، وهل كان

مسلمني وغري مسلمني على أساسه؟، وهل كان أبو بكر على وعي اتم مبا ينفع اإلسالم وخيدم رسالته، 

 وحيفظ متامه وكماله الذي ورثوه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟

أبو بكر تلك اليت جرت عند وفاة الرسول صلى هللا  وقد تكون أوىل االختبارات اليت تعرض هلا

 عليه وسلم، وكان موقفه منها يعد  من اإلجابة على األسئلة املثارة آنفا.

                                                            
 .93-86، 42-41السيوطي، اتريخ اخللفاء، مرجع سابق، ص -3
 .108-27انظر السيوطي، اتريخ اخللفاء، مرجع سابق، ص -4
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فقد كانت وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم زلزلة أمل ت ابملسلمني، حىت كانوا كالغنم السائبة يف الليلة    

ذ ب موت الرسول صلى هللا عليه وسلم، ومنهم من أحرج فما ، فمن الصحابة من ك(1)املاطرة لفقد نبيهم

تكل م، ومنهم من اقعد ومل يتحرك، فكان عمر بن اخلطاب من كذ ب موت الرسول صلى هللا عليه وسلم، 

ضربته بسيفي هذا، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل ميت ولكن ربه إال وقال، ال يتكل م احد مبوته 

إىل موسى، فمكث عن قومه أربعني ليلة، وهللا إين ألرجو أن يعيش رسول هللا صلى  أرسل إليه كما أرسل

هللا عليه وسلم حىت يقطع أيدي رجال من املنافقني وألسنتهم يقولون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد 

 .(2)مات

ره ما وقع ملوسى من وهذا من عمر إميان قطعي بنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم كنبوة موسى، وحض       

  الغياب عن قومه أربعني ليلة، وغاب عنه ماال يريده أن يصيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو املوت.

وأما عثمان بن عفان فجعل ال يكل م أحدا واخرس من هول املصيبة، يؤخذ بيده فيجاء به ويذهب       

 قرآن عن املوت.به، وكأن التفكري توقف عنده وغاب ما كان حيفظ من ال

وأما علي بن أيب طالب، فأقعد ومل يربح الناس، وكأن قواه قد خارت، وجاء يف هذه األثناء أبو بكر       

الصديق، وكان ينزل ابلسنح من املدينة )تسمى اليوم العوايل(، ومل يكن حضر الوفاة، فدخل عند رسول هللا 

: "أبيب أنت وأمي، طبت حي ًا وميتًا والذي نفسي صلى هللا عليه وسلم، وأكب  عليه فقب له وبكى وقال

بيده، ال يذيقك هللا املوتتني أبدا، أما املوتة اليت كتبت عليك فقد م ت ها، وخرج أبو بكر ومال إليه الناس 

"أيها الناس من كان يعبد  فقال: أيها احلالف )يقصد عمر(، على رسلك، مث محد هللا وأثىن عليه، وقال:

ُْم ا قد مات، ومن كان يعبد هللا فان هللا حي ال ميوت"، وقرأ قوله تعاىل: حممدا فان حممد ِإناَك َميِ ٌت َوِإَّنا

 . 3َميِ ُتونَ 

                                                            
 .225، ص3مرجع سابق، جأبو جعفر الطربي، اترخيه،  -1
 .315، ص30ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق ج -2
 .30سورة الزمر:  -3
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ُتْم َعَلى   قال تعاىل       َوَما ُُمَماٌد ِإَّلا َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل َأفَِإْن َماَت َأْو قُِتَل انْ َقَلب ْ

ُ الشااِكرِينَ  َأْعَقاِبُكمْ  ًئا َوَسَيْجِزي اَّللا َقِلْب َعَلى َعِقبَ ْيِه فَ َلْن َيُضرا اَّللاَ َشي ْ      1 َوَمْن يَ ن ْ

فلما قرأ أبو بكر اآلية وكأن الناس مل يكونوا يعلمون أن هللا انزل هذه اآلية، حىت تالها أبو بكر، 

، فقال عمر بن اخلطاب: "وهللا ما هو إال (2) نيبكو فتلقاها الناس كلهم، فما ُسع بشر إال يتلوها ونشجوا 

، حىت ما تلتقي رجالي، فأهويت إىل األرض، وعرفت حني ُسعت أاب (3)أن ُسعت أاب بكر تالها عقرت

 ".(4)بكر تالها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قد مات

ففيه اظهر أبو بكر تقدمه يف وهذا املوقف من املواقف اليت حتسب أليب بكر الصديق يف امللم ات،        

، مما جعل األمور جتري يف جماريها (5) العظيمالعلم على غريه من الصحابة، وثباته يف مثل ذلك األمر 

 الصحيحة، ويتقدم العقل يقودها غري متأثر ابلعواطف واملشاعر اليت قد تعصف هبا عن سواء السبيل.

م، ويف نفس اليوم الذي تويف  فيه الرسول صلى هللا عليه وعلى أثر وفاة الرسول صلى هللا عليه وسل       

، ابدر األنصار (6)وسلم وهو يوم االثنني الثنيت عشرة ليلة خلت من ربيع األول سنة إحدى عشرة للهجرة

من األوس واخلزرج إىل سقيفة بين ساعده الختيار من خيلف منهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكانت 

، وكان يدفعهم إىل ذلك ما كان للخالفة يف (7)هت إىل سعد بن عبادة اخلزرجي األنصاريأنظارهم قد اجت  

اعتقادهم من أمهية هي نفس ما عليه اعتقاد املهاجرين، فاخلالفة رائسة وقيادة حتمل الكافة أي الناس على 

نيا ترجع كلها عند والدنيوية الراجعة إليها، إذ إن أحوال الد األخرويةمقتضى النظر الشرعي يف مصاحلهم 

الشارع إىل اعتبارها مبصاحل اآلخرة، فاخلالفة نيابة عن صاحب الشرع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به، 

                                                            
 .١٤٤سورة آل عمران:  -1
 377 ، ص2نظور، لسان العرب، مرجع سابق، مجنشج: غ ص ابلبكاء يف حلقه من غري انتحاب. أنظر: ابن م -3
 .591، ص 4عقرت: أي فجأة الروع ودهش ومل يقدر أن يتقدم أو يتأخر. أبن منظور، لسان العرب، مج -3
 .384-382، ص2، السرية النبوية، مرجع سابق،ج20-19، ص7انظر: ابن حجر العسقالين، مرجع سابق، فتح الباري، ج -5
 .30، ص7ج مرجع سابق، فتح الباري،ابن حجر العسقالين،  -5
 .186، ص3، ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق، ج94خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق،ص -6
 .307-306، ص4ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق،ج -2
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أو هي محل الكافة على األحكام الشرعية يف أحوال دنياهم وآخرهتم، وكان هذا احلكم ألهل الشريعة وهم 

 . (1)األنبياء ومن قام مقامهم، وهم اخللفاء

ياب اخلالفة وشاغلها حتل  الفوضى واالختالط يف األمور، وتظهر املخاوف، وتقع الفنت ويف غ

واخلالفات والتعد ي والظلم بني الناس، ولذلك سارع األنصار إىل سقيفة بين ساعده ألداء هذا الفرض 

الصديق وعمر  الشرعي وإقامة اخلالفة، وملا بلغ املهاجرين خرب اجتماع األنصار يف السقيفة، ابدر أبو بكر

بن اخلطاب مث أبو عبيدة عامر بن اجلر اح إىل حضور االجتماع، وهناك دارت مناقشات بني اجلانبني، وأدىل  

 كل فريق منهم حبجته يف طلب اخلالفة.

كانت األسباب عند األنصار يف طلب اخلالفة، أن هلم سابقة يف الدين وفضيلة يف اإلسالم، فقد         

، وجاهدوا يف سبيل هللا جهادا عز  به اإلسالم وقمع األعداء، ودانت العرب ألمر هللا آمنوا ابهلل ورسوله

 .(2) راض  طوعا وكرها، وتويف الرسول صلى هللا عليه وسلم، وهو عنهم 

واستئناسًا مبا كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يفعل، كان إذا استعمل رجال من املهاجرين قرنه        

، (3) األنصاراقرتح بعض األنصار اإلمارة املشرتكة، أمريا من املهاجرين وأمريا من  برجل من األنصار،

 اسرتضاء للمهاجرين، وضماان لقبوهلم مشاركة األنصار إايهم يف إمارة املسلمني.

مل ينكر املهاجرون ما وصف به األنصار أنفسهم، بل أثىن أبو بكر عليهم يف خطابه، وذكر ما هلم 

انتقل أبو بكر إىل بيان حجة املهاجرين يف طلب اخلالفة فقال: أن املهاجرين من قريش من الفضيلة، مث 

أول  من عبد هللا يف األرض، وآمن ابهلل ورسوله، ومل يستوحشوا لقل ة عددهم وبغض الناس هلم وخمالفتهم 

تهزاء واألذى، وشدة أذاهم هلم ومل يصد هم عن اإلميان ابهلل وتصديق رسوله ما القوه من التكذيب واالس

وهم من بعد ذلك محلة اإلسالم وقوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأوسط العرب نسبًا وداراً، والعرب 

                                                            
 .244ص  م.1984ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، "املقدمة"، الدار التونسية،  -1
 .222، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج218، ص3، اترخيه، مرجع سابق، جالطربي -4
 .219-218، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3
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، وخبصوص اإلمارة املشرتكة مل تلق من املهاجرين قبوال، (1)تبع لقريش، وهم لقريش أرضى طاعة وانقيادا

 .(2)دهتا، فسيفان يف غمد واحد ال جيتمعانفهي فكرة غري صاحلة للحفاظ على وحدة األمة وسالمة قيا

وخبصوص النسب القرشي والقرابة النبوية من حممد صلى هللا عليه وسلم، الذي جاء يف كالم أيب       

ك بوصلة النيب صلى هللا عليه وسلم،  بكر، قال ابن خلدون: "مل يكن املقصود من ذلك، االقتصار على الترب 

ك ليس من املقاصد الشرعية، وإمنا املقصود وان كانت تلك الوصلة موجودة  ك هبا حاصال، ولكن الترب  والترب 

هو اعتبار العصبية أي القوة، اليت تكون هبا احلماية واملطالبة، ويرتفع اخلالف والفرقة بوجودها لصاحب 

 .(3)اإلسالم وأهلها، وينتظم حبل األلفة فيها أمةاملنصب، فتسكن إليه املل ة، أي 

در ذكره أن األسباب اليت قد مها أبو بكر الصد يق يف خطابه إىل اجملتمعني يف السقيفة حول ومما جي     

، مل تكن حاضرة (4)اإلمارة يف قريش والنصرة والوزارة يف األنصار ومبعىن آخر "حنن األمراء وانتم الوزراء

أن تغيب تلك األسباب اليت بتمامها يف أذهان األنصار من قَ ْبِل خطاب أيب بكر إليهم، ومن املعقول جدا 

أوردها أبو بكر م ْستَ َنداً إلمارة قريش، عن أذهان األنصار يف تلك الظروف احلرجة واملفجعة، ولذلك ملا 

ذك رهم أبو بكر هبا، وذكر بعض ما روى عن الرسول صلى هللا عليه وسلم، خبصوص اإلمارة يف قريش، 

كالم أيب بكر ووافقوه ورضوا، فقام أبو بكر يرش ح   راجع بعض األنصار أنفسهم مث انقادوا مجيعا إىل

للخالفة عمر بن اخلطاب أو أاب عبيدة، ولكنهما أبيا ذلك، ومل يطب أي منهما نفسا أن يتقد م أاب بكر 

، وابيعا أاب بكر (5)صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الغار وخليفته على املسلمني يف الصالة

                                                            
، ابن األثري، الكامل يف 206-205، ص3، الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج310، ص4ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -1

 .221، ص2، مرجع سابق، جالتاريخ
 . 220، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2
 .248ابن خلدون، املقدمة، مرجع سابق، ص -3
 .220، ص3الطربي، اترخيه، ج، مرجع سابق،  -1
 م،1967 ،مؤسسة احلليب  اإلمامة والسياسة، تح: طه الزيين، القاهرة، الدنيوري، ابن قتيبة، 221، ص3الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -5

 .123، ص2، اليعقويب، التاريخ، مرجع سابق، ج16، ص1ج
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األوىل يوم االثنني يوم وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم مث ابيعوه والناس البيعة العامة  وابيعه األنصار البيعة

 .(1)يوم الثالاثء بعد بيعة السقيفة

إن ما جرى يف اجتماع السقيفة، وآلت إليه األمور ليدعو إىل اإلعجاب والتقدير ملا ات صف به         

العظيمة واخلصال احلميدة ابلرجوع إىل احلق واحلرص على  صحابة الرسول صلى هللا عليه وسلم من املناقب

وحدة املسلمني واجتماع كلمتهم وحسم املشكلة اليت تعد من أكثر املسائل تعقيداً، وحل ها يف وقت مل 

يتجاوز بعض اليوم أو ساعات منه، ومل حيتج املسلمون من بعد اجتماع السقيفة إىل فتح املسألة اثنية، 

توى إمارة مهاجرة قريش إبزاء إمارة األنصار، وكان حل ها يف اجتماع السقيفة حالًّ ومناقشتها على مس

 جذرايً وهنائياً، ومت التسليم لقريش ابخلالفة وإمارة املسلمني.

ملا بويع أبو بكر الصديق البيعة العامة ألقى خطبة يف احلاضرين من املسلمني تناول فيها املنهج الذي 

فبعد أن محد هللا وأثىن عليه، قال: أما بعد، أيها الناس، فاين قد  سوس به الناس.سيسري عليه يف احلكم وي

ت فقَوموين، الصدق أمانة، والكذب خيانة، أسأن إولَيت عليكم ولست خبريكم، فان أحسنت فأعينوين، و 

والضعيف فيكم قوَي عندي حىت أريح عليه حقه إن شاء هللا تعاىل، والقوي فيكم ضعيف عندي حىت 

ضرهبم هللا ابلذل، وال تشيع الفاحشة  إالذ منه احلق إن شاء هللا تعاىل، ال يدع قوم اجلهاد يف سبيل هللا آخ

يف قوم قط إال عَمهم هللا ابلبالء، أطيعوين ما أطعت هللا ورسوله، فإذا عصيت هللا ورسوله فال طاعة يل 

 .(2)عليكم، قوموا إىل صالتكم يرمحكم هللا

در بعض املعاين اليت مل يوردها ابن هشام يف سريته ومن ذلك، قول أيب بكر، وقد أوردت بعض املصا

 ".(3) الفجورالعجز  وأعجز"إمنا أان مَتبع وليس مببتدع، وان أكيس الكيس التقى، 

                                                            
 .127، ص2، اليعقويب، التاريخ، مرجع سابق، ج311، ص4ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -1
 . 311، ص4ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -2
، 69، السيوطي، اتريخ اخللفاء، مرجع سابق، ص224، ص3ي، اترخيه، مرجع سابق، ج.  الطرب 11ابن سالم األموال، مرجع سابق، ص -2

ه، واملقصود من: إمنا أان مَتبع وليس مببتدع، هو االلتزام ابلقرآن والسنة وعدم اخلروج عن منهج الرسول صلى هللا عليه وسلم وعدم خمالفت
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لعلكم تكلفوين ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أدرىوقول أيب بكر، إمنا أان مثلكم، واين ال 

فى حممداً صلى هللا عليه وسلم على العاملني وعصمه من اآلفات ... إال وان يل شيطاان يطيق، أن هللا اصط

 .(1) أشعاركم وأبشاركمفاجتنبوين، ال أوثر يف  أأتينيعرتيين، فإذا 

"ولئن أخذمتوين مبا كان هللا يقيم به  وقريب من ذلك أورد كتاب اإلمامة والسياسة قول أيب بكر:

وجاء برواية الشعيب، ورواية هشام بن  ".(2) كأحدكملك عندي، "وما أان إال  رسوله من الوحي ما كان ذ

عروة عن أبيه الزبري أن أاب بكر الصَديق قال يف خطبته: "ولكن نزل القرآن فأَدبنا فتأَدبنا، وسن الرسول 

 ".(3)صلى هللا عليه وسلم فعَلمنا وتعَلمنا

أفكارًا خترج من نفس مسلمة هلل ومؤمنة به، إن من يطالع ما جاء يف خطبة أيب بكر جيد معاين و 

وكان خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حقاً، وكان ما جاء فيها أن وضع موضع العمل والتطبيق صح  

أشبه، وان زي ها زي  األنبياء وهديها هدي  األخرويةأن تكون خالفة أيب بكر ابألمور النبوية واألحوال 

رأوا أخبار أيب بكر، واط لعوا على أقواله وقرنوها أبفعاله، أن أاب بكر قام ابألمر، األولياء، وقد قال الذين ق

                                                                                                                                                                              

خمافة هللا وااللتزام به، واعجز العجز الفجور، والفجور هو االنبعاث يف أكيس الكيس التقى، أي أفضل ما يكون عليه العقل هو التقوى و 
 املعاصي وارتكاهبا، وهو اضعف احلاالت اليت يكون اإلنسان عليها أو عجزها.

جه واملقصود ابلشيطان الذي أشار أبو بكر إليه هو الغضب، الن الغضب قطعة من اجلنون الذي حيمل اإلنسان على ما ال يرضاه، وخير  -1
 .224، ص3عن سبيل احلق. أنظر: أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج

واإلشارة إىل الوحي وعصمة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم من اآلفات، تعين انقطاع الوحي الذي كان يسَدد الرسول صلى هللا عليه وسلم  -2
بكر يعصمه من اخلطأ فهو مثل غريه من املسلمني، ابن قتيبة، اإلمامة يف أفعاله ويعصمه عن اخلطأ، فهذا الوحي قد توقف وال وحي أليب 

 . 22، ص1والسياسة، مرجع سابق، ج
، وما 64، ص3جم.1985ابن خلكان، أمحد بن حممد، "وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، بريوت، دار صادر،  -1

ر ومعرفته وعلمه هو القرآن الكرمي وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم، وان القرآن والسنة جاء يف كالم أيب بكر يعىن أن مصدر ثقافة أيب بك
 ،22، ص1النبوية مها املرجع يف العالقة بني أيب بكر اخلليفة وبني املسلمني. أنظر: ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، مرجع سابق، ج
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وقال وكيع، اخللفاء ثالثة، أبو بكر قاتل أهل الردة، وعمر بن عبد العزيز رَد  ،(1)أي اخلالفة، أمَت قيام

 .(2)املظامل، واملتوَكل على هللا رد  الس نة إىل الناس

اخلالفة ال على انه مهاد للراحة، وخلود إىل مالذ الدنيا ومتعها، وإمنا   لقد نظر أبو بكر إىل منصب

كان ينظر من خالل سرت رقيق إىل ما ينتظره من التبعات الثقال، واألعباء اجلسام، والعقبات الكؤود، ممَا 

جعله  جعله وهو صاحب الرأي الس ديد ال يسأل اخلالفة يف سَر وعالنية، ولكن خوفه على األمة من الفتنة

 يقبلها.

هللا ما حرصت عليها ليالً  وأمي" ففي الرواية عن عبد الرمحن بن عوف أن أاب بكر قال يف خطبته:

وال هنارًا قط، وال كنت راغبًا فيها، وال سألتها هللا يف سَر وال عالنية، ولكيَن أشفقت من الفتنة، ومايل يف 

، وهذه حال املؤمنني (3)من طاقة وال يد إال بتقوى هللااإلمارة من راحة، ولقد قَلدت أمرًا عظيمًا مايل به 

ابهلل الذين يطلبون عون هللا وأتييده وان يتداركهم هللا برمحته، وهو قول اشعر الشافعي انه ينَم عن رجل 

مؤمن حقا لذا قال: "أن الناس اضطروا بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلم جيدوا حتت أدمي السماء 

 ".(4)يب بكر فوَلوه رقاهبمخرياً من أ

وال شك أن أاب بكر الصديق كان يدرك متام اإلدراك ثقل املهمة اليت ألقيت إليه، ويعي متام الوعي 

العقبات اليت ستعرتضه، وقد امتدت املهمة أبشكاهلا والعقبات أبنواعها يف رعاية املسلمني إىل مجيع 

ية وغري ذلك من وجوه الرعاية، ولكن موضوعنا ال املستوايت من عقائدية واقتصادية واجتماعية وسياس

يتسع هلا مجيعًا وإمنا يقتصر على موضوع القتال ونشر اإلسالم وتبليغه إىل الناس، ولعل  ابرز ما واجه أبو 

بكر يف هذا اجملال، املوقف املتصل جبيش أسامة بن زيد، وحركة املرتدين ممن أراد أن مينع الزكاة وممن أَدعى 
                                                            

 .13-12، ص1الذهيب، دول اإلسالم، مرجع سابق، ج -2
ان اقتصار وكيع يف هذا املوضع على أن أاب بكر "قاتل أهل الردة"، وعدم ذكر إجنازات أيب بكر األخرى، ملا كان من إطفاء انر الردة لقد ك -2

ورفض مطالب املرتدين من أمهية عظمى على اإلسالم ومستقبله إذ لو استجاب أبو بكر ملطالب املرتدين لسار اإلسالم يف غري طريق 
 .180، ص2جيع، حممد بن خلف، أخبار القضاة،  عامل الكتب، أنظر: وك اإلسالم.

 ، 70-69، السيوطي، اتريخ اخللفاء، مرجع سابق، ص22، ص1ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، مرجع سابق، ج -3
 .66السيوطي، اتريخ اخللفاء، مرجع سابق، ص -1
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لسلطنة والرجوع عن اإلسالم، وهي أمور كانت معقودة مجيعها عند أيب بكر ابلنظرة اإلسالمية، النبوة وا

فأبو بكر بني أن يتعامل مع كل ما اثر يف وجهه حبسب املنظور اإلسالمي الذي تَشربه عن رسول هللا 

سلم، وأما أن صلى هللا عليه وسلم، وفهمه من خالل تطبيقاته اليت عاشها مع الرسول صلى هللا عليه و 

جيعل الظروف الناشئة هي املسيطرة عليه يف القرارات املتخذة لعالج املواقف املختلفة، ومبا يتهيأ للعقل 

البشري املنفصل عن النظرة اإلسالمية واملستقَل عنها يف اختاذ احللول ومعاجلة العقبات الناشئة يف تلك 

 ألحوال.الظروف ريثما تتحسن تلك الظروف على األقل وتتبدل ا

والذي نعرفه عن أيب بكر من خالل ما تقدم من أحاديث تتعلق به وإبميانه وعقيدته وأخالقه انه ال 

 يقَدم على النظرة اإلسالمية أية نظرة، وال حيتكم إاَل إليها، ولو اقتضى األمر أن جيد نفسه يقف لوحده.

يفة، ولقد عرَبت عنها عائشة أم كانت الظروف الناشئة وما احتوته من العقبات والنوازل خطرية وخم

هلاضها، أشرأَب النفاق  إبيباملؤمنني رضي هللا عنها بقوهلا: "فو هللا لو نزل ابجلبال الراسيات ما نزل 

 .(1)وارتَدت العرب

ولكن أاب بكر الذي يزن إميانه إبميان األمة، ومل يشَك يف هللا ساعة قط، مل يكن يفزعه ما كان بلغ 

"ما دخلين إشفاق )خوف( من شيء، وال  جنم من الشغب عليه والنفاق والردة، قال: من الناس، وما كان

دخلين يف الدين وحشة إىل احد بعد ليلة الغار، فاَن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني رأى إشفاقي عليه 

 ".(2)وعلى الَدين، قال يل: "هو ن عليك، فإن هللا قد قضى هلذا األمر ابلنصر والتمام

 ذ جيش أسامة إىل الشام:إنفا

كان الرسول صلى هللا عليه وسلم قد وجه أسامة بن زيد بن حارثة يف جيش إىل الشام، وأوعب يف    

اجليش املهاجرين واألنصار وأعداداً من أبناء القبائل احمليطة ابملدينة الذين كانت هلم اهلجرة يف دايرهم، وكان 

                                                            
 .102اط، اترخيه، مرجع سابق، ص، خليفة بن خي314-312، ص30ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج -1
 .317، ص30ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج -2
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بلغه مرض الرسول صلى هللا عليه وسلم  ا بلغ اجليش اجلرفعمر بن اخلطاب ممن كان يف جيش أسامة، ومل

فتوقف يف اجلرف، وحث  الرسول صلى هللا عليه وسلم يف مرضه على إنفاذ جيش أسامة، وملا تويف الرسول 

صلى هللا عليه وسلم انشمر أفراد اجليش راجعني إىل املدينة، فلما بويع أبو بكر ابخلالفة كان أول ما أمر به 

جيش أسامة، فأمر املنادي أن ينادي يف الناس بعد الغد من متوىف الرسول صلى هللا عليه وسلم،  هو إنفاذ

 أاَل يْبقنَي ابملدينة احد من جند أسامة إال خرج إىل معسكره ابجلرف

وقد جاء قرار أيب بكر يف إنفاذ جيش أسامة يف وقت كانت فيه الظروف حالكة، حيث ارتَدت 

 اَصة يف كل قبيلة، ولذلك راجع املسلمون أاب بكر، وقالوا له:العرب إما عاَمة وإما خ

ن جيش أسامة هم جند املسلمني، فال ينبغي أن تفَرق مجاعة املسلمني عنك، وأنت ترى العرب إ"

فقال أبو بكر: "والذي نفسي بيده لو ظننت أن السباع ختتطفين ألنفذت جيش   قد انتقضت بك".

 عليه وسلم إبنفاذه".أسامة كما أمر النيب صلى هللا 

وأرسل أسامة عمر بن اخلطاب إىل أيب بكر يستأذنه برجوع اجليش خوفًا على خليفة رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم أي على أيب بكر، وحرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملسلمني من أن يتخَطفهم 

بكر على اجليش من هو أقدم سنًا من املرتدون، كما طلب من كان مع أسامة من األنصار أن يويَل أبو 

 أسامة.

أما جواب أيب بكر إليهم فكان، لو خطفتين الكالب والذائب ألنفذت جيش أسامة كما أمر به 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وال أرَد قضاء قضى به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولو مل يبق يف القرى 

وثب أبو بكر واخذ بلحية عمر وقال، ثكلتك أمك اي ابن ، وخبصوص إمرة أسامة، ألنفذتهغريي 

وهكذا أعرض أبو بكر عن كل  .(1) أعزلهاخلطاب، استعمله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأتمرين يف أن 

                                                            
، ابن عساكر، اتريخ 225، ص3، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج101-100خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -1

 .226، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج3، ص3دمشق، مرجع سابق، ج
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مشورة ق َدمت إليه من الصحابة، أو من عمر بن اخلطاب، أو من أسامة بن زيد ومن كل الناس، وجعل 

 يه وسلم ووصيته يف إنفاذ جيش أسامة قبلته اليت توَجه إليها.عمل الرسول صلى هللا عل

إن احلوار الذي دار بني أيب بكر الصديق وبني الصحابة خبصوص إنفاذ جيش أسامة كان جيري 

من جانب الصحابة من وجهة نظر جعلت الواقع السياسي الذي كانت دولة املدينة تعيشه بعد وفاة 

وضاع اليت كانت متَر هبا، والتهديدات اليت كانت تتعَرض هلا، جعلت الرسول صلى هللا عليه وسلم، واأل

ذلك سبب ما أشارت به على أيب بكر الصديق من عدم إنفاذ جيش أسامة، وشعور الصحابة ابخلطر 

وميلهم إىل عدم إنفاذ جيش أسامة، وحرمان املدينة منه يف تلك الفرتة العصيبة، يرقى إىل اجتهاد مقبول، 

 صحيحة يف الظاهر. وخطة عسكرية

ولكن أاب بكر كان ينظر إىل املسألة نظرة إميانية خاصة به تتمثل يف فحواها أن حممدًا رسول هللا حقاً      

وجل قد قضى لإلسالم ابلنصر والتمام على  وفعله صحيح دائمًا وقد عصمه هللا من اآلفات، وان هللا عز

ومها يف الغار، وأعلن أبو بكر انه يف هذا اجلانب الذي  حنو ما اخربه به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يتعَلق بفعل الرسول صلى هللا عليه وسلم يف مسألة جيش أسامة وإنفاذه إمنا هو مَتبع وليس مببتدع، وال 

يعطي نفسه حق خمالفة أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم فيه، ولذلك أعرض جانباً عن كَل ما أشري به عليه 

ذ جيش أسامة، وأنفذ جيش أسامة، ودلت اآلاثر اليت ترتبت على إنفاذ جيش أسامة على يف عدم إنفا

 صحة عمل أيب بكر، وتَقدم رأيه على أراء غريه وهو من كان  يسأل عون هللا دوماً فأعانه هللا.

رجل وقيل ثالثة آالف رجل، وقد يكون العدد ثالثة آالف  ئةكان جيش أسامة كما قيل سبعما

ة، فهم عدد من كان ئىل القبول، نظراً لطبيعة املهمة، وطبيعة العدد، وبعد املسافة وأما السبعماإ أقربرجل 

 .(1) قريشيف اجليش من 

                                                            
 .152، كتاب املغازي، ص8ابن حجر العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق، ج -1
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وعندما خرج أسامة ابجليش، خرج معه أبو بكر ماشيًا يشَيعه، ورفض أبو بكر أن يركب، يريد أن 

يفعل، وحلديث الرسول صلى هللا عليه  يغرَب قدماه يف سبيل هللا كما كان الرسول صلى هللا عليه وسلم

 .(1) الناروجل ساعة من هنار فهما حرام على  وسلم، "من اغرَبت قدماه يف سبيل هللا عز

"ال ختونوا، وال تغَلوا، وال متثَلوا، وال  وقام أبو بكر يوصي أسامة وكان من وصاته إليه أنه قال:

ًة، وال تعقروا خناًل وال حترقوه، وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال تقتلوا طفاًل صغرياً، وال شيخًا كبرياً، وال امرأ

تذحبوا شاًة وال بقرًة وال بعرياً إاَل ملأكله، وال تعتدوا على الذين انقطعوا إىل العبادة يف الصوامع، وأاَل أتكلوا 

ل العصائب ما مل يذكر اسم هللا عليه، وأنكم ستلقون أقوامًا قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حوهلا مث

 ".(2)فاخفقوهم ابلسيف خفقاً، اندفعوا ابسم هللا

مث استأذن أبو بكر من أسامة أن يعينه بعمر بن اخلطاب الذي كان يف جيش أسامة فأذن له 

 أسامة به، وانطلق أسامة ابجليش حنو املكان الذي قتل فيه أبوه وأصحابه مبتدأً ببالد قضاعة. 

ة بن زيد قائد اجليش كانت صفحة مشرقة ووثيقة هامة إن وصية أيب بكر الصديق إىل أسام

يسجلها أول خليفة من خلفاء الرسول صلى هللا عليه وسلم، مل يتجاوز فيها حدود ما أمر هللا به املسلمني 

أن يلتزموا به يف قتال عدوهم، فاخليانة والغدر وعدم الوفاء ابلعهود والعقود أمر مرفوض رفضاً اتماً يف صميم 

 رآن العظيم واألحاديث النبوية الشريفة.آايت الق

لقد أوصى أبو بكر أسامة بن زيد وهناه عن االعتداء على أرواح الناس رجااًل ونساءاً وشيوخاً كباراً 

مسَنني وأطفاال صغارًا ممن ال انقة هلم وال مجل يف احلرب على املسلمني والوقوف يف طريق نشر اإلسالم 

أمواهلم وأعراضهم، وعدم االعتداء على املتعبدين الذين فرغوا أنفسهم  بني الناس، وعدم االعتداء على

للعبادة، فالنفس والروح واملال والدين واألعراض كلها حمارم يف أدب القتال يف اإلسالم ال حيَل االعتداء 
                                                            

بن كثري، أبو الفداء إُساعيل بن عمر القرشي البصري مث  ،390، ص2ابن حجر العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق، كتاب اجلمعة، ج -1
د امللك بن عبد هللا الدهيش، بريوت، لبنان، دار خضر للطباعة والنشر الدمشقي، جامع املسانيد والسَُّنن اهلادي ألقوم َسَنن، تح: عب

 .482، ص5م، مج 1998 -ه   1419، 2والتوزيع، ط
 .227، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج227-226، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، ج -2
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عليها، ليس ذلك فحسب، وإمنا عدم االعتداء على احليوان والشجر واحلجر وأشياء الثروة واحلياة 

قتصادية أيضا، وهو ما ال يقارن اليوم بوحشية االعتداء على العامل اإلسالمي وأهله وشَن حروب اإلابدة اال

 عليهم.

وعندما فصل أسامة ابجليش إىل قتال العدو، كان ال ميَر بقوم يريدون االرتداد إال قالوا، لوال أن 

ىت يلقوا الروم، وهابوا أن يهامجوا قَوة ومنعة ما خرج مثل هذا اجليش من عندهم، ولكن ندعهم ح هلؤالء

، وأَدى جيش أسامة املهمة اليت أوكلت إليه بنجاح، وعاد غامناً (1) اإلسالماملدينة وثبتت تلك األقوام على 

، وأما أبو جعفر الطربي فقال: "وكان فراغه يف (3)، وقيل ستني يوماً (2)ساملًا بعد غياب دام أربعني يوماً 

 ، وهذا يعىن أن غياب جيش أسامة كان أكثر من أربعني يوماً.(4)ومنقلبه راجعاً  أربعني يوماً سوى مقامه

 

 :القتال ومحاية املدينة يف غياب جيش أسامة

ملا تويف الرسول صلى هللا عليه وسلم، وحتدث من حتدث من أهل القبائل مبا هتيأ له من املطالب      

ن يسيطر بقبيلته وجيعلها فوق القبائل أ وبني من يريد واآلمال واألماين، وصاروا بني مرتد منكر لإلسالم،

ابدعاء النبوة اليت جعلت بزعمهم قريشًا سيدة القبائل، أمثال مسيلمة الكذاب يف اليمامة، وطليحة بن 

ة حخويلد األسدي يف جند، وبني من ال يريد أن يدفع الزكاة، وغري ذلك من التهديدات اليت ترمي إىل اإلطا

اإلسالمية، وكان أخطر األعداء أقرهبم إىل املدينة أمثال عبس وذبيان وأسد وغطفان وبين بدولة املدينة 

"إن من حولكم من  بكر، فلما كان ذلك، خطب أبو بكر ابملسلمني يف املدينة، ومما جاء يف خطابه:

هللا وعده ويويف  العرب قد منعوا شائهم وبعريهم ... إىل قوله، وهللا ال ادع أن أقاتل على أمر هللا حىت ينجز

                                                            
 .74لفاء، مرجع سابق، ص، السيوطي، اتريخ اخل316، ص30ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج -1
 ، كتاب املغازي.152، ص8، ابن حجر العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق، ج101خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -2
 .127، ص2اليعقويب، اترخيه، مرجع سابق،  ج -3
 .227، ص3الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -4
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َوَعَد اَّللاُ الاِذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم  قال تعاىل  ،(1)لنا عهده ... قضاء هللا احلق، وقوله الذي ال خلف له

َننا لَُ  ينَ ُهُم الاِذي ْم دِ َوَعِمُلوا الصااِْلَاِت لََيْسَتْخِلَفن اُهْم يف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الاِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َولَُيَمكِ 

ًئا َوَمْن َكَفَر  لَن اُهْم ِمْن بَ ْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا يَ ْعُبُدوَنِِن ََّل ُيْشرُِكوَن يب َشي ْ بَ ْعَد َذِلَك فَُأوَلِئَك اْرَتَضى َلُْم َولَيُ َبدِ 

ُهُم اْلَفاِسُقونَ 
2  

لزكاة إىل املدينة، ونزلوا أن يدفع ا ويف هذه األثناء، ويف غياب جيش أسامة، قدم وفد ممن ال يريد

على وجوه الناس، وحتَملوا هبم على أيب بكر على أن يقيموا الصالة، وعلى أن ال يؤتوا الزكاة، وقد مال 

بعض الصحابة إىل إعفائهم من أداء الزكاة أتلفًا هلم، وإمهاهلم ليكونوا أفضل فهمًا لإلسالم واستجابة 

وكان عمر بن اخلطاب ممن مال إىل هذا الرأي، واخذ يراجع أاب  .نيعإلحكامه مما جيعلهم يؤدون الزكاة طائ

بكر يف إعفائهم من أداء الزكاة هلذا العام ويفرت عن قتاهلم، وقال أليب بكر، كيف تقاتل الناس، وقد قال 

ا إال هللا، فإذا قالوها فقد عصمو  إلهرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال 

مين دماءهم وأمواهلم إال حبَقها وحساهبم على هللا، فقال أبو بكر، وهللا ألقاتَلن من فَرق بني الصالة والزكاة، 

 أو عقااًل كانوا يؤدونه إىل رسول هللا لقاتلتهم على منعها". (3) عناقاً فإن الزكاة حق املال، وهللا لو منعوين 

، وقيل أن عمر بن (4) احلقنه إ صدر أيب بكر، فعرفت هللا ما هو إال أن قد شرح هللا فقال عمر: "فو

 ".(5) الردةاخلطاب قَبل رأس أيب بكر وقال: أان فداؤك، لوال أنت هللكنا، حممد له رأيه يف قتال أهل 

هللا بن مسعود، لقد قمنا بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقامًا كدان هنلك فيه، لوال  وقال عبد        

 علينا أبيب بكر، اجتمع رأينا مجيعًا على أن ال نقاتل على بنت خماض وابن لبون ... وعزم أبو أن هللا منَ 

                                                            
 .316، ص6ج ابن كثري، البداية والنهاية، مرحع سابق، -1
 .٥٥سورة النور:  -2
 275 ، ص10العناق: األنثى من ولد املاعز. ابن منظور، لسان لعرب، مج -3
، السيوطي، اتريخ اخللفاء، 553-552، ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص101خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -4

، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع 23-22، ص1البن قتيبة الدنيوري، ج ، اإلمامة والسياسة املنسوب75-74مرجع سابق، ص
 .231، ص2سابق، ج

 .23، ص1ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، مرجع سابق، ج -5
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ورَد أبو بكر الوفد فرجعوا إىل عشائرهم واخربوهم بقلة من يف املدينة، وأطمعوهم فيها،  .(1) قتاهلمبكر على 

 نهم.ولكن ذلك مل يغب عن أيب بكر، فأخذ يعَد العَدة ملواجهة هجوم مباغت م

، فاملرتد يف اإلسالم املرتدين وحكم قتالبد من احلديث عن تعريف  الردة العن  يف احلديثوقبل اخلوض 

إىل الكفر والردة )هي قطع اإلسالم بنية( كفر )أو قول كفر أو فعل( مكفر  اإلسالملراجع عن دين هو: ا

َوَمن يَ ْرَتِدْد ِمنُكْم   :اىل يف كتابه العزيزقال هللا تع  اعتقادا()سواء( يف القول )قاله استهزاء أو عنادا أو 

نْ َيا َواآلِخَرِة َوُأْولَِئَك َأْصَحاُب الن اِر ُهْم ِفيَها َعن ِديِنِه فَ َيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأْولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُْم يف الدُّ

َخاِلُدونَ 
2   

 

 آراء العلماء يف حكم املرتد

أو نفى  -عز  وجل-رتد  عن اإلسالم هو كافر إبمجاع أهل العلم، كمن سب  هللا املرتد  عن اإلسالم امل  

أو  وجوده أو سب  النيب الكرمي أو احتقره أو استهزأ به، وال يوجد خالف بني علماء املسلمني على ذلك،

ليه حد الردة عن ترك العمل ابلدين وإقامة شعائره، فإذا ارتد  املسلم من غري إكراه. وكان ابلًغا عاقال أ قيم ع

 .أي بدل دين اإلسالم 3(.: )من بداَل ديَنُه فاقُتلوهُ اإلسالم، لقوله عليه الصالة والسالم

واتفق أهل السنة واجلماعة؛ أبن الردة ال تصح إال من عاقل؛ فأما من ال عقل له؛ كالطفل، واجملنون،   

ه؛ فال تصح ردته، وال حكم لكالمه ومن زال عقله؛ إبغماء، أو نوم، أو مرض، أو شرب دواء يباح شرب

 .4بغري خالف

                                                            
 .319، ص3، ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج113البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -1
    217سورة البقرة: - 2
 .1098ص ن مج2854ه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد واليسر، ابب ال يعذب بعذاب هللا، رقم احلديث،أخرج -3
عة، عبد هللا بن عبد احلميد األثري، مراجعة وتقدمي: عبد الرمحن بن صاحل احملمود، اإلميان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة واجلما -4

  128ص
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وأمجع علماء املسلمني على قتل املرتد  عن دين اإلسالم، وحد  الردة يف اإلسالم اثبت يف السن ة الشريفة    

)َّل َيَِلُّ دُم امرٍئ مسلٍم، يشهُد أن َّل إلَه إَّل : -صلى هللا عليه وسلم-وال جيوز إنكاره، قال رسول هللا 

: الثايِ ُب الزان . والن اُفُس ِبلن اْفِس. والتارُك لِديِنِه. املفاِرُق  وأِن  رسوُل هللِا ، إَّل إبحدى ثالثٍ هللُا ، 

  1.للجماعِة(
لدينه املفارق للجماعة( عام يف كل مرتد عن اإلسالم أبي ردة كانت فيجب قتله إن    )والتارك ويقصد ب     

تناول أيضا كل خارج عن اجلماعة ببدعة أو بغي أو غريمها وكذا مل يرجع إىل اإلسالم قال العلماء وي

 2.اخلوارج

 املرتد استتابةلقد اختلف الفقهاء حول و 

طلب املرتد  إن اإلمهالاملرتد غري واجبه كما يستحب  استتابةن أإىل  والشافعي ةفقد ذهب أبو حنيف    

   4أايم الثةثوميهل  ابةتاالست. وعند مالك جتب 3أايم ثالثةفيمهل  ذلك،

يوم  امرأةعن عروة عن عائشة قالت: ارتدت ورد  مبا املرتد ةببوجوب استتا الفقهاء القائلنيواستدل     

 .5أحد فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم أن تستتاب فإن اتبت وإال قتلت

 

 

 

                                                            
 ،2، مج1676اب القسامة واحملاربني والقصاص والدايت، ابب ما يباح به دم املسلم، رقم احلديث: أخرجه مسلم يف صحيحه، كت  -1

 1302ص
حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار إحياء الرتاث  حتقيق: مسلم،مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، صحيح  -2

 .1302ص ،3العريب، مج
 49 ، ص5م، مج1993ه ، 1414 د بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي، املبسوط، بريوت، دار املعرفة،السرخسي، حممد بن أمح -3
ه ، 1409 أبو عبد هللا املالكي، حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد هللا املالكي، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، بريوت، دار الفكر، -4

 .228 ، ص3م، مج1989
علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي، سنن الدارقطين، حتقيق: السيد عبد هللا هاشم مياين املدين بريوت، دار الدارقطين البغدادي،  -5

 .118 ، ص3، مج121م،  رقم احلديث: 1966، 1386املعرفة، 
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 الكرمي.والفكر الواردة يف القرآن  اَّلعتقادحد الردة َّل يناقض حرية 

وهذا بصريح  عليها،احلد الذي ال جيوز العدوان  إىلة يف اإلسالم مكفولة ومقدسة إن حرية العقيد

يِن َقْد تَ َبْياَ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِ  َفَمْن َيْكُفْر : كما جاء يف قوله تعاىلالنصوص القرآنية   ََّل ِإْكَراَه يف الدِ 

يٌع َعِليمِِبلطااُغوِت َويُ ْؤِمْن ِِبَّللِا فَ َقِد اْسَتْمَسَك ِِبلْ  ُ َسَِ   1ُعْرَوِة اْلُوثْ َقى ََّل اْنِفَصاَم َلَا َواَّللا

ُقْل ََي أَي َُّها  : للحرية الكاملة يف قوله عز وجل االعتقادوجاء التأكيد الصريح يف ترك مسألة 

( َوََّل 4َوََّل َأََن َعاِبٌد َما َعَبْدُُتْ )( 3( َوََّل أَنْ ُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد )2( ََّل َأْعُبُد َما تَ ْعُبُدوَن )1اْلَكاِفُروَن )

  2( 6( َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَ ِديِن )5أَنْ ُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد )

حىت ولو كان ما  يريد،وأن يتبين لنفسه من األفكار ما  يشاء،فكل فرد حر يف أن يعتقد ما   

وال يؤذي  لنفسه،ذلك طاملا أنه حيتفظ هبذه األفكار فال يستطيع أحد أن مينعه من  إحلادية،يعتقده أفكاراً 

 3الناس.هبا أحد من 

وتتعارض مع قيم  اإلسالم،أما إذا حاول نشر هذه األفكار اليت تتناقض مع معتقدات الدين 

فقتل  4معتنقيه.فإنه بذلك يكون قد اعتدي على حقوق هذا الدين وحقوق  ابلوالء،الناس اليت يدينون هلا 

وتعكري النظام العام يف الدولة  الفتنة،ولكن إلاثرته  فقط؛ين اإلسالم حينئذ ليس ألنه ارتد املرتد عن د

 اإلسالمية.

ويثري الشكوك يف نفوسهم فال يستطيع  الناس،أما إذا ارتد بينه وبني نفسه دون أن ينشر ذلك بني 

بل  ءشيسر األمة ابرتداده فاهلل وحده هو املطلع على ما ختفي الصدور. ولن خت بسوء،أحد أن يتعرض له 

                                                            
 256سورة البقرة، اآلية  -1
  سورة الكافرون -2
الزاين واملرتد ودفع الشبهات يف ضوء القرآن و السنة ودفع الشبهات، حتقيق: عماد  الشربيىن، عماد السيد حممد إُساعيل الشربيىن، عقوبتا -3

 120، ص1، مج www.offok.com، مصدر الكتاب : الشربيينالسيد حممد إُساعيل 
 .120، ص1الشربيىن، ، عقوبتا الزاين واملرتد ودفع الشبهات يف ضوء القرآن و السنة ودفع الشبهات، مرجع سابق، مج -4
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َوَمن يَ ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فَ َيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأْولَِئَك   هو الذي سيخسر دنياه وآخرته قال تعاىل:

نْ َيا َواآلِخَرِة َوُأْولَِئَك َأْصَحاُب الناِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  َحِبَطْت َأْعَماُلُْم يف الدُّ
1   

أبو بكر من أهل املدينة أن يلتزموا املبيت يف املسجد حىت يكونوا على أكمل استعداد للدفاع طلب       

عنها، مث نَظم احلرس على أنقاب املدينة، أي مداخل املدينة، وأوكل ذلك إىل علي بن أيب طالب، وطلحة 

 الرمحن بن عوف.بن عبيد هللا، والزبري بن العوام، وعبد هللا بن مسعود، وسعد بن أيب وقاص، وعبد 

وبعث أبو بكر إىل من كان حول املدينة من القبائل اليت ثبتت على اإلسالم للمشاركة يف جماهدة 

وغفار ومزينة وأشجع وجهينة وكعب،  أسلمأهل الردة، فأجابوه طائعني، وامتألت املدينة ابلرجال من قبائل 

 ومعهم اإلبل واخليل.

من الربذة والثاين ذو  األبرقملدينة، وأقامت يف مكانني احدمها كانت مجوع املرتدين قد سارت حنو ا     

القَصة، وبعثوا من هناك الوفد الذي ذهب حملاورة أيب بكر، فلما رَد أبو بكر الوفد، أغارت القبائل املرتدة 

 .(2)على املدينة مع الليل، بعد رجوع الوفد إليهم أبايم ثالث

هم ابملسلمني على اإلبل، ولكن ابل املسلمني نفرت مبا فعله املرتدون وملا علم أبو بكر بغارهتم خرج إلي     

، ولكن (3)من أخافتها ابلقرب اليت نفخوها ودفعوها يف وجوه اإلبل فنفرت اإلبل وارتَدت راجعة إىل املدينة

احد، أاب بكر هتيأ اثنية وخرج ابملسلمني إىل املرتدين، فما شعر املرتدون إال وهم واملسلمني يف صعيد و 

ووضع املسلمون السيوف فيهم، فوىل املرتدون األدابر، ونزل املسلمون يف ذي القَصة، وعَز املسلمون 

ابلنصر يف هذه الوقعة، وهبذا النصر وبقدوم أموال الصدقات أي أموال الزكاة اليت أخذت تطرق املدينة من 

لبة على املرتدين مث قدم أسامة بن زيد ِقبِل من ثبت على إسالمه، ازداد املسلمون ثبااًت واستبشارًا ابلغ

 ذلك اطمئناانً. فزادهمابجليش ظافراً 

                                                            
    217سورة البقرة: - 1
 .245، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1
 .245، ص3سابق، ج اترخيه، مرجعأبو جعفر الطربي،  -2
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، مث خرج يف (1)استخلف أبو بكر سنان الضمري على املدينة، وترك أسامة وجيشه لالستجمام والراحة   

م  أبو ، واملسلمني الذين كانوا خرجوا معه إىل ذي القصة، ومياألنقابة يف املسلمني الذين كانوا على ئتعب

برق، وهزم عبسًا وذبيان وبىن أاب بكر، بكر ابجليش إىل حيث يقيم املرتَدون، وهاجم أهل الربذة ابأل

، وأما عبس وذبيان (2)برق ومحاه خليل املسلمني، ومحى بالد الربذة لصدقات املسلمنيواستوىل على األ

 االنتصارات اجمليدة إىل املدينة.، وعاد أبو بكر بعد هذه (3)فالتحقوا جبموع طليحة بن خويلد األسدي

هذا ما قام به أبو بكر واملسلمون جتاه املرتدين القريبني من املدينة، الذين انزهلم أبو بكر مبن معه من     

املسلمني وانتصر عليهم، أما من بعدت بالده، فكان أبو بكر يبعث ابلكتب إىل الوالة املسلمني يف تلك 

وأيمر من ثبت على اإلسالم يف واليتهم على النهوض معهم إىل حرب املرتدين البالد حيَرضهم على القتال، 

عندهم، وظل أبو بكر الصديق يسري على هذا النهج حىت قدم أسامة بن زيد ابجليش وأراح وجيشه ومَجوا، 

 .(4) املرتدينفلما مَت ذلك، نزل أبو بكر يف ذي القَصة وجَند اجليوش لغزو 

ديث عن قتال املرتدين، فان بيان أسباب الردة يتصل اتصااًل وثيقًا حبركة الردة وقبل الدخول يف احل     

أسباب الردة يدعو إىل معرفة كيف كان إسالم  البحث يف إن وإسالم املرتدين، فما هي أسباب الردة؟

 املرتدين أواًل؟

إليهم، وعاملتهم فهل كان إسالمهم قد جاء من خالل اجليوش اليت غزهتم يف عقر دارهم، وأساءت      

وما هي  ابلشدة والقسوة، وأجرت دماءهم يف ساح القتال، ومحلتهم حبد  السيف كرها وجرباً على اإلسالم؟

وما  الفرتة الزمنية اليت مَرت على إسالمهم قبل الرَدة، وهل كانت كافية الستيعاهبم اإلسالم على حقيقته؟

أم  كانوا يعيشوهنا منذ السنني الغابرة، وما هي قبلة والءاهتم؟هي طبيعة هؤالء املرتدين وهواهم يف احلياة اليت  

 أن اإلسالم كان دون تطلعاهتم يف حتقيق حياة أفضل مما كانوا عليه، ولذلك نبذوه؟

                                                            
 .247، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1
 .248، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2
 .248، ص3جأبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق،  -3
 .249، ص3، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج102خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -4
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إن مطالعة أُساء الوفود اليت وفدت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تعلن إسالمها عام تسع     

، لتدل هذه املطالعة (1) الوفودالوفود، وحفظت املصادر التارخيية أُساء هذه  للهجرة وهو العام املعروف بعام

على أن الوفود اليت وفدت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تعلن إسالمها هي وفود القبائل اليت ظهرت 

رباً، وان فيها حركة الردة، وهذا دليل واضح وبرهان ساطع على أن هذه القبائل مل تدخل اإلسالم كرهًا وج

جيوش اإلسالم مل تغزها يف عقر دارها، ومل حتملها حبَد السيف على اإلسالم، وإمنا جاء إسالمها عن 

 طواعية واختياراً.

وأما الفرتة الزمنية طواًل وقصراً، فهي ليست سببًا قطعيًا يف الثبات على اإلسالم أو االرتداد عنه، وإمنا     

داء، فالذين عقلوا اإلميان واسلموا، وأانر اإلميان قلوهبم، وحَرر عقوهلم ذلك مرَده إىل اإلميان ابهلل ابت

ونفوسهم من الوثنية والشرك ومن التبعية لآلراء الفاسدة، وأعطاهم اإلميان للحياة معىًن وهدفاً مل متنحهم إايه 

سالم، وقد ذكرت جاهليتهم ومل جيدوه فيها ووجدوه يف اإلسالم، فهؤالء كان جديرًا هبم أن يثبتوا على اإل

 األخبار أن هناك من ثبت على اإلسالم من أبناء القبائل اليت ارتَدت، وحاربوا الذين ارتَدوا من قبائلهم.

ولكن األجواء اليت كانت تسيطر على القبائل مل تكن نقَية، ومل تكن ختَلصت متامًا من عوالق الوثنية،       

ية وأغراضها وأهوائها، مث ألقت وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم وإمنا كانت أجواء حمَملة ابلتقاليد اجلاهل

على املستقبل عند املرتدين غموضاً وارتباكاً مل حيسنوا فهمه فهماً صحيحاً، وهذا تفسري من راح يقدم رجاًل 

 .(2) سيفعلويؤخر رجاًل ينتظر غريه ماذا 

م وبني وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم لو  وال شك أن الفرتة الزمنية بني دخول من ارتد يف اإلسال     

كانت أطول مما كانت عليه، لكان أتثريها على القبائل املرتدة أكثر وأفضل، وألخذت هبم حنو إسالمية 

األجواء وإسالمية الثقافة والسلوك اليومي يف احلياة، ولنفذت روحانية اإلسالم إىل أعماق نفوس هؤالء 

                                                            
، ابن سعد، 125-92، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص245-205، ص4انظر: ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -1

 .342-241، ص3ربي، اترخيه، مرجع سابق، ج، الط321-291، ص1الطبقات الكربى، مرجع سابق، ج
 .261، ص3ج ،أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق -2
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سالم أخالقهم، وأصلحت ابألعمال الصاحلة نَياهتم، وطابت بشعائر اإلسالم املرتدين، وهَذبت تعاليم اإل

أعماهلم، وتفتحت بفقه اإلسالم عقوهلم، ووعت أبعاده  الفكرية ومراميه العاملية إىل املساواة بني البشر 

العرَافني والكَهان والعدالة االجتماعية يف إطار اإلميان ابهلل والتحَرر من عبادة الوثنية والشرك واالحتكام إىل 

 وغريهم من حَكام الضاللة.

وهذا التحَول من شأنه أن يضَيق اخلناق واملخارج على أدعياء النبوة وأصحاب الشعارات القبلية         

فقد وقع بنو حنيفة حتت أتثري مسيلمة الكَذاب، ووقع بنو أسد حتت أتثري طليحة بن  والنوازع الفردية.

 عنس وغريهم حتت أتثري األسود العنسي. خويلد األسدي، ووقع بنو

فالعداء لإلسالم والرَدة عنه مل تكن حركة شعبية عامة، وإمنا كانت نزعة فردية أ لبست بلبوس 

العصيبة القبلية ورفعت شعار القومية القبلية، وجعلت السيادة القرشية التحدي الذي جيب الرَد عليه 

تريد هذه النزعة الفردية أن جتعل قبيلتها فوق قبيلة قريش وفوق  واإلطاحة به، أي اإلطاحة بقريش وسيادهتا،

القبائل العربية كما فعلت قريش، وملا حققت قريش ذلك ابلنَبوة على حد زعم هذا التوَجه الفردي، مل يفت 

آايت  أصحاب النزعة الفرديَة أن يَدعوا النَبوة أيضاً، وراح أدعياء النَبوة ميخرقون على إتباعهم بكالم حسبوه

يف امللك  واألطماععلى غرار آايت القرآن نزل جربيل هبا عليهم، وملا استطاع أصحاب النزعة الفردية 

والسلطان أن يؤججوا انر العصبية القبلية يف نفوس الناس من أبناء قبائلهم قبل هؤالء الناس شعارات 

ر أي من حممد صلى هللا عليه أدعياء النبوة الن كَذاهبم أي مسيلمة وطليحة أحَب إليهم من صادق مض

 وسلم.

وال شك أن األجواء العامة اليت كانت تسيطر على هذه القبائل مل تكن أجواء إسالمية متاماً، فلو       

تيسر هلذه األجواء العامة أن تكون إسالمَية اتَمة وسارية يف حياة هذه القبائل ما قدر أدعياء النبوة 

وا بدعوة هي يف حقيقتها إنكار لرسالة حممد صلى هللا عليه وسلم، وأصحاب الشعارات القبلية أن يظهر 

وإلغاء لإلسالم وشريعته وهدم للدولة اإلسالمية، ولكن هذه القبائل يف ظل هذه األجواء اجلاهلية 
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وعصَبيتها سار اغلب أفرادها يف ركب أدعياء النَبوة وصَدقوا أهنم سيطيحون بقريش ويظفرون برائسة العرب 

 تداراً حبد السيف على عادهتم القبلية اجلاهلية اليت هدمها اإلسالم.غصبا واق

لقد كانت الردة حركة صنعها أفراد هلم تقَدم يف أقوامهم، وهلم يف أقوامهم ُسَاعون هلم، وهم أي 

هؤالء األفراد أصحاب فخر وخيالء وأصحاب أطماع وطاَلب جاه ومال وملك وسلطان، فمسيلمة 

، طلب من الرسول (1) فيهمن كبري بن حبيب وكان يقال له رمحان اليمامة لعظم قدره الكذاب واُسه مثامة ب

صلى هللا عليه وسلم ليبايع له أن جيعل الرسول صلى هللا عليه وسلم له األمر من بعده، وهو طلب يَدل 

 نبَياً.على أن مسيلمة مل يكن يؤمن بنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم، وال يؤمن ابن هللا بعث حممداً 

ولذلك رَده الرسول صلى هللا عليه وسلم، وقال له: ال وال نعمة عني، وهللا قاتلك، وقال له 

الرسول صلى هللا عليه وسلم يف جواب له على كتاب مسيلمة الذي طلب فيه مسيلمة، أن يكون نصف 

ك مناصفة، قال له ، أي املشاركة يف املل(2) اآلخراألرض ملسيلمة وقومه من بين حنيفة، ولقريش النصف 

قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِِبَّللِا َواْصِِبُوا ِإنا اأْلَْرَض َّلِلِا    :تعاىلقوله الرسول صلى هللا عليه وسلم 

     3يُورِثُ َها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتاِقْيَ 

اح ميخرق على قومه ب  آايت يَدعى أن جربيل نزل هبا واَدعى طليحة بن خويلد األسدي النَبوة، ور 

زد، وقاد احلطم وهو شريح بن ضبيعة من ارتَد عليه، وقاد لقيط بن مالك ذو التاج من ارتد من قومه من األ

وقاد األشعث بن قيس ابن امللوك كندة،  .(4)من ولد قيس بن ثعلبة، وقاد املنذر بن النعمان مرتَدة ربيعة

لعنسي قبيلة عنس ومن انضم إليها، وهكذا ابلنسبة لباقي من ارتَد قادهم زعماؤهم حتت وقاد األسود ا

شعارات جاهلية قائمة على عصَبية قبلَيه خالية من مفاهيم ومعان كرمية وقيم رفيعة سامية؛ الن األجواء 

عصبيتهم، ومل متارس العامة اليت كانوا يعيشوهنا كانت ال تزال أجواء جاهلية مل تعرف الطاعة لرئيس من غري 
                                                            

 ، كتاب املغازي.89، ص8ابن حجر العسقالين، فتح الباري مرجع سابق، ج -1
 .106-105البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -2
 .١٢٨سورة األعراف: اآلية  -3
 .115، 114، 102، 92ص مرجع سابق، البالذري، فتوح البلدان، -4
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هذه األقوام التآلف مع غريهم، ولو ألفت حياة اجلماعة املنَظمة واملؤَطرة ابلقيم السامية النبيلة، واالنسجام 

بني الفرد واجلماعة، والدولة ذات النظم والقوانني، وتقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة اليت فيها 

املتزَعمون استجابة ممن استجاب هلم، وملا قدر هؤالء األدعياء أن  صالح اجلميع أفرادا ومجاعة ملا وجد

يعانوا الردة على اإلسالم ويبيحوا إلتباعهم التحلل من فروض اإلسالم، وملا هزمت حركة الردة كان رجوع 

ن القبائل املرتدة إىل اإلسالم سريعاً، وهو مؤشر يَدل على أن وقوف القبائل إىل جانب الذين قادوها مل يك

ألسباب مبدئية وعقائدية يعارضون هبا عقيدة اإلسالم وشريعته، وإمنا كان وقوفهم إىل جانب قادهتم بداعي 

 العصبية القبلية وخنوهتا اجلاهلية ال غري.

وإىل جانب هؤالء األدعياء، هناك أفراد قادوا قومهم إىل اخلري على حنو ما جرى يف الطائف ومكة 

أن أكثرهم هَم ابلرجوع عن اإلسالم مع أن الرسول صلى هللا عليه وسلم،  وغريمها، فقد جاء عن أهل مكة

أحسن إليهم وعفا عنهم، وخافهم عَتاب بن أسيد الذي كان والياً على مكة، فما كان من سهيل بن عمرو 

اخو بين عامر بن لؤي احد أشراف قريش واملطعمني منهم إن قام يف أهل مكة خطيباً، حممد هللا وأثىن عليه 

وذكر وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإهنا مل تزد اإلسالم إال قوة، وقال: "ومن رابنا ضربنا عنقه 

 ".(1)فرتاجع الناس عما مَهوا به

مل يدخل اإلميان إىل قلب أصحاب هذا االجتاه، وظَل والؤهم  أحدمهاوهكذا نكون أمام اجتاهني، 

اجلاهلية اليت رفعوها من ال إميان عندهم وال عقيدة هتديهم إىل  إىل اجلاهلية وادرأهنا، وأَضلوا ابلشعارات

 سواء السبيل، ضالل السراب للعطشى.

واجتاه اثن أانر اإلميان قلوب أهله فخافوا الفرقة تقع يف أهلهم ودعوا إىل اجتماع الكلمة وخريها يف 

 غيضة وحياهتا الفاسدة. الدنيا واآلخرة فعصموا دماء أهلهم وصانوهم أن يرجعوا إىل اجلاهلية الب
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وأمر آخر، أن األموال من مواشي وإبل ومتعلقاهتا من املياه واملراعي كانت من أكثر العوامل سبباً 

واغتصااب  إاثرةللحروب اليت كانت تنشب بينهم قبل اإلسالم، وبعد اإلسالم عد وا الصدقات أي الزكاة 

هللا  لصديق، أم ا الصالة فأن نا سنصلي، وأما الزكاة، فوال تطيب به نفوسهم، فقد قالوا أليب بكر ا ألمواهلم

ال نغصب أموالنا، وقال قرة بن هبرية القشريي لعمرو بن العاص: اي هذا، إن العرب ال تطيب لكم نفساً 

فهو الشح  يف النفوس واجلدوبة يف  .(1)عفيتموها من أخذ أمواهلا فستسمع لكم وتطيعأ، فإن أنتم ابإلاتوة

مل تدرك بعد مرامي اإلسالم يف توظيف الزكاة يف بناء احلياة اجلديدة اليت أتخذ بعينها مصلحة  العقول اليت

 الفرد واجلماعة واحلياة ابألفضل للناس مجيعاً.

وقد أضيف إىل أسباب الردة عامل آخر، فظهور اإلسالم كان انقالاب يف احلياة العربية، بلغت  

ن يف اجلوار، وأصحاب الدايانت من يهودية ونصرانية وجموسية أصداؤه فارس والروم الذين كانوا يعيشو 

وغريهم ممن كان يسكن داخل اجلزيرة العربية، والبد أن هذه القوى كانت قد شاركت بصورة مباشرة وغري 

مباشرة يف التأليب على الدولة اإلسالمية، فقد كان نفوذ فارس والروم متغلغال يف أوساط القبائل العربية اليت  

تسكن داخل األرض الفارسية والرومية وعلى الَتخوم مع اجلزيرة العربية، وشاركت القبائل العربية  كانت

الروم يف احلرب على املسلمني كما هو معلوم وكانت البحرين تعد من مملكة الفرس، وكان الفرس هم الذين 

، ولذلك ال (2)اجلزيرة العربيةيتوَلون تعيني الوايل على البحرين، وللفرس نفوذ ابعد من البحرين يف داخل 

ميكن فهم حركة الردة اليت قادها احلطم بن ضبيعة وسجاح بنت احلارث بن سويد التغلبية مبعزل عن 

 .(3)التدخل الرومي والفارسي

وابلرغم من كل التحدايت اليت لو نزلت ابجلبال الراسيات هلاضتها، رفض أبو بكر أن يستجيب 

، ونزل يف (4)قاتلتهم ومل يسمح أن يثلم اإلسالم يف أايمه أو ينتقض وهو حيملطالب املرتدين، وعزم على م

                                                            
 . 319، ص30 مرجع سابق، ج، ابن عساكر، اتريخ دمشق، 259، ص3ج مرجع سابق، أبو جعفر الطربي، اترخيه، -1
 .118، 95ص انظر: البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، -2
 .72-70ص ،1967، 2يت، عصر اخللفاء الراشدين، القاهرة، دار املعارف مبصر، طخبيت، عبد احلميد خب   -3
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ذي القَصة على بريد من املدينة تلقاء جند، فقطع البعوث، وعقد احد عشر لواء على احد عشر جنداً، 

وأَمر أمري كل جند أن يستنفر من مَر به من املسلمني من أهل القَوة، وان يتخَلف بعض أهل القوة ملنع 

، وعنَي أبو بكر لكَل جند اجلهة اليت يَتجه إليها، وكتب عهدا من نسخة واحدة جلميع القَواد،  (1)بالدهم

كما اصدر منشورًا عامًا إىل مجيع النواحي اليت حدث فيها العصيان، وزَود القَواد ابلنصائح اإلسالمية يف 

 أدب احلرب والقتال.

 فكانت على الشكل التايل: أما ابلنسبة للجيوش واجلهات اليت عيَنت هلا

خالد بن الوليد ووجهته طليحة بن خويلد األسدي ببزاخة، فإذا فرغ منه قصد مالك بن  .1
 نويرة ابلبطاح إن أقام له.

 عكرمة بن أيب جهل ووَجهه إىل مسيلمة ابليمامة. .2
عكرمة شرحبيل بن حسنة، فإذا فرغ شرحبيل من اليمامة أمره أن يلحق  أثرووَجه يف  .3

 بقضاعة.
املهاجر بن أيب أمية ووَجهه إىل جنود األسود العنسي بصنعاء، ومعونة األبناء على قيس بن  .4

 املكشوح ومن أعانه من أهل اليمن عليهم، مث ميضي إىل كندة حبضرموت.

 حذيفة بن حمصن ووَجهه إىل أهل داب بعمان. .5
عا وكل واحد عرفجة بن هرمثة ووَجهه إىل أهل مهرة وأمر أبو بكر عرفجة وحذيفة أن جيتم .6

 منهما يف عمله على صاحبه.
 سويد بن مقرن إىل هتامة ابليمن. .7
 العالء بن احلضرمي ووَجهه إىل البحرين. .8

 طريفة بن حاجز ووَجهه إىل بين سليم ومن معهم من هوزان. .9
 خالد بن سعيد بن العاص ووجهه إىل مشارف الشام. .10
 .(2)عمرو بن العاص ووَجهه إىل قضاعة ووديعة واحلارث .11
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 ما املنشور العام الذي أصدره أبو بكر الصديق إىل النواحي اليت حدث فيها العصيان فجاء فيه:وأ

من أيب بكر خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل من بلغه كتايب هذا من  ،بسم هللا الرمحن الرحيم"

بعد اهلدى إىل الَضاللة  سالم على من اتَبع اهلدى. ومل يرجع عامة وخاصة. أقام على إسالمه أو رجع عنه:

له إال هللا وحده ال شريك له وان حممداً إإال هو. واشهد أن ال  إلهوالعمى. فاين امحد إليكم هللا الذي ال 

عبده ورسوله، نقَر مبا جاء به، ونكَفر من أيب وجناهده. )أما بعد( فان هللا تعاىل أرسل حممدًا ابحلَق من 

وداعيًا إىل هللا إبذنه وسراجًا منرياً، لينذر من كان حيًا وحيق القول على عنده، إىل خلقه بشريًا ونذيراً، 

الكافرين. فهدى هللا ابحلق من أجاب إليه، وضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إبذنه من أدبر عنه، 

ونصح حىت صار إىل اإلسالم طوعًا وكرهاً، مث توىف هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم وقد نفذ ألمر هللا، 

قال تعاىل المته، وقضى الذي عليه، وكان هللا قد بنَي له ذلك. وألهل اإلسالم، يف الكتاب الذي انزل، 

 ُْم َميِ ُتون ِإناَك َميِ ٌت َوِإَّنا
َوَما َجَعْلَنا لَِبَشٍر ِمْن قَ ْبِلَك اْْلُْلَد َأفَِإْن ِمتا فَ ُهُم    تعاىلقال و    1

2اْْلَاِلُدوَن 
   مننيوقال للمؤ:    َوَما ُُمَماٌد ِإَّلا َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل َأفَِإْن َماَت َأْو قُِتَل

ًئا َوَسَيْجِزي اَّللاُ الشا  َقِلْب َعَلى َعِقبَ ْيِه فَ َلْن َيُضرا اَّللاَ َشي ْ ُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يَ ن ْ فمن   . 3 اِكرِينَ انْ َقَلب ْ

مداً، فإن حممدًا قد مات، ومن كان يعبد هللا وحده ال شريك له، فإن هللا له ابملرصاد، حي  كان يعبد حم

وإين أوصيكم بتقوى هللا،  قي وم ال ميوت وال أتخذه سنة وال نوم، حافظ ألمره منتقم من عدوه جيزيه.

ه، وان تعتصموا بدين وحَظكم ونصيبكم من هللا، وما جاء به نبيكم صلى هللا عليه وسلم، وان هتتدوا هبدي

هللا فإن كل من مل يهده هللا ضاَل، وكل من مل يعافه مبتلي، وكل من مل يعنه هللا خمذول، فمن هداه هللا كان 

َوتَ َرى الشاْمَس ِإَذا طََلَعْت تَ َزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمِْي قال تعاىل مهتدايً، ومن أضَله هللا كان ضااًل، 

َماِل َوُهْم يف َفْجَوٍة ِمْنُه َذِلَك ِمْن َآََيِت اَّللِا َمْن يَ ْهِد اَّللاُ فَ ُهَو اْلُمْهتَ َوِإَذا َغرَ  ِد َبْت تَ ْقِرُضُهْم َذاَت الشِ 

                                                            
 .٠٣سورة الزمر:  -1
 .٣٤األنبياء:  -2
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َوَمْن ُيْضِلْل فَ َلْن ُتََِد َلُه َولِيًّا ُمْرِشًدا
، ومل يقبل منه يف الدنيا عمل حىت يقَر به، ومل يقبل منه يف اآلخرة 1

وقد بلغين رجوع من رجع منكم عن دينه بعد  عدل )أي توبة وال فدية، وقيل انفلة وال فريضة(. صرف وال

ِإْذ قُ ْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة قال تعاىل أن اقر ابإلسالم وعمل به اغرتارًا ابهلل، وجهالة أبمره، وإجابة للشيطان، 

نِ  فَ َفَسَق َعْن َأْمِر رَبِ ِه َأفَ تَ تاِخُذونَُه َوُذر ِي اَتُه َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْسُجُدوا آِلََدَم َفَسَجُدوا ِإَّلا ِإْبِليَس َكاَن ِمَن الِْ 

َا َيْدُعو قال تعاىل    2 َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس ِللظااِلِمَْي َبَدًَّل  ُذوُه َعُدوًّا ِإَّنا ِإنا الشاْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاَّتِا

، واين بعثت إليكم فالانً يف جيش من املهاجرين واألنصار والتابعني 3 ِمْن َأْصَحاِب الساِعري ِحْزبَُه لَِيُكونُوا

إبحسان، وأمرته أن ال يقاتل أحدًا وال يقتله، حىت يدعوه إىل داعية هللا، فمن استجاب له وأقَر وكَف 

ال يبقي على احد منهم قدر وعمل صاحلًا قبل منه، وأعانه عليه، ومن أىب أمرت أن يقاتله على ذلك، مث 

إال اإلسالم، فمن  أحدعليه. وان حيرقهم ابلنار ويقتلهم كل قتلة وأن يسيب النساء والذراري وال يقبل من 

آمن فهو خري له ومن تركه فلن يعجز هللا، وقد أمرت رسويل أن يقرأ كتايب يف كل جممع لكم، والداعية 

عنهم، وان مل يؤَذنوا عاجلوهم، وان أَذنوا سألوهم ما عليهم، فإن أبوا اآلذان، فإذا أذن املسلمون فأَذنوا كَفوا 

 .(4)"عاجلوهم، وان أقَروا قبل منهم، ومحلهم على ما ينبغي هلم

لقد بدأ املنشور مبقدمة بنَي فيها إىل املرتدين طبيعة الدعوة اليت تؤمن دولة اخلالفة هبا، والرسالة اليت        

دعوة تؤمن ابهلل الواحد الذي ال شريك له ومبحمد الذي بعثه هللا رسواًل إىل حترص على محايتها، وهي 

العاملني بشريًا ونذيرًا وسراجًا منرياً، وان حممدًا رسول كغريه من الرسل ميوت، وان هللا هو احلَي القَيوم الذي 

فلن يضر هللا شيئاً ال ميوت، ومن يرتَد عن اإلسالم ملوت حممد صلى هللا عليه وسلم وينقلب على عقبيه 

 وسيجزي هللا الشاكرين.
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وأما الذين دخلوا يف اإلسالم، وأضَلهم الشيطان وارَتدوا عن اإلسالم فلن يقبل منهم إال اإلسالم،       

ومن  وجعل املنشور األعذار إليهم أن يرفعوا اآلذان وقت اآلذان، والكَف عن العصيان، واإلقرار ابإلسالم.

 يف عصيانه فليس له إال السيف والنار والقتل والسيب للذراري والنساء. أحْلد بعد ذلك، ومضى

وكتب أبو بكر الصديق العهود ألمراء اجليوش، يوصيهم هبا مبا عليهم أن يعملوا به، وجاء يف هذا      

حني بسم هللا الرمحن الرحيم، هذا عهد من أيب بكر اخلليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لفالن " العهود:

بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن اإلسالم، وعهد إليه أن يتقي هللا ما استطاع يف أمره كله سَره وعالنيته، 

وأمره ابجلَد يف أمر هللا وجماهدة من توىَل عنه، ورجع عن اإلسالم إىل أماين الشيطان بعد أن يعذر إليهم 

جييبوه شن غارته عليهم حىت يقَروا له، مث ينَبئهم فيدعوهم بداعية اإلسالم، فإن أجابوه امسك عنهم، وان مل 

ابلذي عليهم والذي هلم فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذي هلم، ال ينظرهم، وال يرَد املسلمني عن قتال 

عدوهم، فمن أجاب إىل أمر هللا عَز وجل وأقَر له قبل ذلك منه وأعانه عليه ابملعروف، وإمنا يقاتل من كفر 

مبا جاء من عند هللا، فإذا أجاب الدعوة مل يكن عليه سبيل، وكان هللا حسيبه بعد فيما  ابهلل على اإلقرار

استسَر به، ومن مل جيب داعية هللا قتل وقوتل حيث كان، وحيث بلغ مراغمه، ال يقبل من احد شيئاً أعطاه 

ه قتل منهم كل قتلة إال اإلسالم، فمن أجابه وأقَر قبل منه وعَلمه، ومن أىب قاتله، فإن أظهره هللا علي

ابلسالح والنريان، مث قسم ما أفاء هللا عليه، إال اخلمس فإنه يبَلغناه، وان مينع أصحابه العجلة والفساد، وأال 

يدخل فيهم حشواً حىت يعرفهم ويعلم ما هم، ال يكونوا عيوانً، ولئال يؤيت املسلمون من قبلهم، وان يقتصد 

نزل ويتفَقدهم، وال يعجل بعضهم عن بعض، ويستوصى ابملسلمني يف ابملسلمني ويرفق هبم يف السري وامل

وهو عهد وصاايه يف غاية الوضوح والبيان، وإعذاره املرتدين مقبول متاماً  (1)"حسن الصحبة ولني القول

  .ومعقول وال تشَنج فيه

صديق رضي هللا الصحايب اجلليل أبوبكر ال قفمثل يف سرد مناقب ومواتمن خالل العرض السابق  امل     

سامة فهي داللة واضحة على مدي حرص الصحابة على تطبيق وصااي أعلى إنفاذ جيش  إصرارهكعنه  
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وقد تفردت شخصية  ،إجيايب يف حياة املسلمني أتثريالرسول صلي هللا عليه وسلم بعد وفاته؛ ملا  هلا من 

وكذلك من  ،املرتدين وحماربتهممن  هأبوبكر رضي هللا عنه ابلشجاعة والثبات ظهر ذلك جليا يف موفق

السمات الذي متيز هبا الصحايب اجلليل أبو بكر رضي هللا عنه إخالصه وحبه لرسول هللا صلى هللا عليه 

كان إىل جانب الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الغار يف أثناء هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم وسلم فقد  

حد من املشركني عليه يف أة الرسول صلى هللا عليه وسلم من اعتداء شارك يف محايوقد  ،من مكة إىل املدينة

علم أان فأمثر ذلك اإلخالص يف شخصيته فكخالصه هلل ولرسوله إوغريها من املوافق اليت جسدت  العريش

حد الصحابة الذين حفظوا القرآن كله، ومن املبشرين ابجلنة ومن أهل أقرأهم لكتاب هللا، وكان أالصحابة و 

رضي هللا عنه :  سلم على يد أيب بكر أوقد   والفتوى، وأسد  الصحابة رأاي وأكملهم عقال وأفضلهم الفقه

هللا، وسعد بن أيب وقاص، وعبد الرمحن بن عوف، وأبو  الزبري بن العوام، وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد

مما   م بن أيب األرقم وغريهمعبيدة عامر بن اجلراح، وعثمان بن مظعون، وأبو سلمة بن عبد األسد، واألرق

ل كل ما بوسعه ذىل هللا فقد بإبوبكر على تكملة مسرية الدعوة أالصحايب  إصراريعطي داللة واضحة على 

 . لرتغيب الناس على الدخول يف دين هللا
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 اْلرب على املرَتديناملبحث الثاِن: 

 رَدة بِن أسد وطليحة بن خويلد األسدي:

األمراء  وأَمر املنشور إىل البالد اليت حدث فيها العصيان، جَند اجلنود وعقد األلويةأبو بكر  أرسل بعد أن

عليها، مث أمر خالد بن الوليد بن املغرية املخزومي القرشي أن يسري جبيشه إىل قتال طليحة بن خويلد 

 .(1)األسدي ببزاخة على ماء يقال له قطن

، مث انضمت إليه قبائل عبس وذبيان (2) أسدوقفت معه بنو كان طليحة بن خويلد قد اَدعى النَبوة، و       

ة رجل من الغوث، وألف ئ، مث انضم إليه من طيء مخسما(3)بعد هزميتها على يد املسلمني يف موقعة الربذة

ة ئ، كما انضَم إليه قرة بن هبرية القشريي وعيينة بن حصن الفزاري الغطفاين يف سبعما(4)رجل من جديلة

، وكان عيينة قال لقومه، لئن نَتبع نَبياً من احلليفني )أسد وغطفان( أحَب إلينا من أن نَتبع (5)رجل من فزاره

 .(6)نَبياً من قريش، وقد مات حممد وبقي طليحة، فطابقوه على رأيه

وقد دلت األخبار اليت أوردهتا املصادر عن عيينة بن حصن انه كان من أهل النفاق، ونفعي من      

فقد شارك املسلمني يف حرب هوازن ويف حصار الطائف، وملا امتنعت الطائف على  طالب املنافع،

املسلمني، قال عيينة عن أهل الطائف أجل، وهللا جمدة كراماً، فقال له رجل من املسلمني، قاتلك هللا اي 

صلى هللا عيينة، أمتدح املشركني ابالمتناع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد جئت تنصر رسول هللا 

عليه وسلم، فقال، إين وهللا ما جئت ألقاتل ثقيفا معكم، ولكين أردت أن يفتح حممد الطائف، فأصيب 

 من ثقيف جارية اَتطئها لعَلها تلد يل رجاًل، فان ثقيفا قوم مناكري، )ذو دهاء وفطنة(.

                                                            
 .232، ص2الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج ، ابن األثري،102خليفة بن خياط، مرجع سابق، اترخيه، ص -1
 .232، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج114البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -2
 .234، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج248، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3
 .234، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق،  ج254، ص3، اترخيه، مرجع سابق، جأبو جعفر الطربي -4
 .235، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج115البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -5
 . 257، ص3جمرجع سابق،  أبو جعفر الطربي، اترخيه، -6
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، وها هو (1)هبم مائة بعريوعند تسمية غنائم حنني أعطاه الرسول صلى هللا عليه وسلم يف املؤلفة قلو       

 يرتد بعد أن مات حممد صلى هللا عليه وسلم، وينضم إىل طليحة يريد أن ينال صيداً آخر.

ة رجل إىل ثالثة ئكان جيش خالد بن الوليد يتألف من املهاجرين واألنصار، وهم بني ألفني و سبعما      

اس اخلزرجي األنصاري، وأما القيادة آالف رجل، وقد جعل أبو بكر على األنصار اثبت بن قيس بن مشَ 

 .(2)على اجلميع أنصارا ومهاجرين فكانت خلالد بن الوليد

سار خالد بن الوليد ابجليش يريد طليحة بن خويلد األسدي، وسرَح أمامه طليعة عليها عكاشة بن     

بين العجالن  أخوحمصن بن حراثن األسدي حليف بين عبد مشس بن عبد مناف، واثبت بن اقرم بن ثعلبة 

 األنصاري.

وهنا ال بد من وقفة للتعَرف على قيادة هذا اجليش، فقيادة اجليش وخصاهلا ال تنفصل أبدا عن هويَة    

 القتال وآدابه.

بني احلديبية  أسلمأما خالد بن الوليد، فهو أبو سليمان خالد بن الوليد بن املغرية املخزومي القرشي     

لصحابة، والبطل املشهور والفارس املأثور، عظيم احلزم والتدبري واليقظة، توىَل وفتح مكة، وهو من فرسان ا

 القيادة يف معركة مؤتة بعد استشهاد قادهتا الثالثة زيد بن حارثة وجعفر بن أيب طالب وعبد هللا بن رواحه.

هادهم مث قال: "مث فلما كان ذلك صعد الرسول صلى هللا عليه وسلم املنرب يف املدينة واعلم الناس استش    

اخذ الراية سيف من سيوف هللا، خالد بن الوليد وفتح هللا عليه"، وصار منذ ذلك الوقت يسمى سيف 

 .(4) جنابته، وقد شهد خالد مع النيب صلى هللا عليه وسلم عدة مشاهد ظهرت فيها (3)هللا

                                                            
 .127، ص4ة، مرجع سابق، جابن هشام، السرية النبوي -1
 . 102خليفة بن خياط، اترخيه، ص، مرجع سابق،  -2
 .101، ص7ابن حجر العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق، ج -3
 .130-126، مرجع سابق، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، ج -4
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بق خالد إىل انصية رسول هللا ومما يذكر عنه، أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ملا حلق شعر رأسه، س    

 .(1) قلنسوتهصلى هللا عليه وسلم وجعلها يف 

ومما روي عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ال تؤذوا خالدًا فانه سيف من سيوف هللا صَبه     

 ".(2) الكَفارعلى 

صلى هللا عليه وسلم  أما اثبت بن قيس بن الشَماس فهو اخو حلارث اخلزرجي األنصاري آخى الرسول     

، وكان من خطباء الصحابة املشهورين، كَلفه الرسول صلى هللا عليه وسلم ابلرد (3) ايسربينه وبني عمار بن 

 .(4)على خطيب وفد متيم، فشهد له رئيس وفد متيم، األقرع بن حابس أبنه اخطب من خطيب وفد متيم

 املدينة، وقد قاتل يف بدر حىت انقطع سيفه بيده، وأما عكاشة بن حمصن فكان من أوائل املهاجرين إىل    

فأعطاه الرسول صلى هللا عليه وسلم جذاًل من حطب فعاد سيفًا عرف ابسم "العون" ومل يزل عنده يقاتل 

، وملا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، (5)به يف املشاهد اليت شهدها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ون ألفا من أميت على صورة القمر ليلة البدر"، قال عكاشة، اي رسول هللا ادع هللا أن "يدخل اجلنة سبع

، وأما اثبت بن اقرم بن ثعلبة اخو (6)جيعلين منهم، فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم، اللهم اجعله منهم

معشر املسلمني،  بين العجالن األنصاري، فكان يف جيش مؤتة، وملا استشهد القادة الثالثة قال اثبت، اي

 .(7)اصطلحوا على رجل منكم، قالوا، أنت، قال، ما أان بفاعل، فاصطلح الناس على خالد

                                                            
 .101، ص7ابن حجر العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق، ج -1
 .101، ص7تح الباري، ج، مرجع سابق، ابن حجر العسقالين، ف -2
 .152، ص2ابن هشام، السرية النبوية، ج، مرجع سابق،  -3
 . 214، مرجع سابق، ص4ابن هشام، السرية النبوية، ج -4
 .295، 207، ص4، ج297، 295، ص3، ج290، 335، 252، 115، ص2ابن هشام، السرية النبوية، ج، مرجع سابق، -5
 .291، ص2بوية، مرجع سابق، جابن هشام، السرية الن -6
 . 21، ص4ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -7
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فهذا خالد وهؤالء الفرسان الذين خترَيهم كانوا من فرسان الصحابة الذين هلم اتريخ عسكري جميد،     

ستعان هبم يف املعارك على وجهاد صادق مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والتزام آبداب القتال، ا

 وإدارهتا. األعداء

كان ملا غلظ أمر طليحة وكثرت مجوعه، ترك من كان يقوم بشيء من أمر النيب صلى هللا عليه وسلم يف     

وكأنه  هذه القبائل، كأخذ الزكاة، ورجعوا إىل أيب بكر خيربونه مبا جرى، ولكن أاب بكر كان يستمع إليهم

 ما عليه، وهو مطمئن بعون هللا ونصره. له ال إىل يستمع إىل ما

أمر خالد بن الوليد  أبو بكر أعمال العقل واخلدعة، فبعد أن وإزاء مجوع طليحة وكثرة من انضم إليه، رأى  

أن يصمد لطليحة وعيينة بن حصن ومن معها من احلشود، ومها على بزاخة ماء من مياه بين أسد، قال 

 .(1)يرب، وذلك مكيدة ليبلغ ذلك العدو فريعبهمخلالد، سأالقيك مبن معي من حنو خ

وعندما خرج خالد بن الوليد يريد طليحة ومن معه يف البزاخة، مال خالد عن البزاخة، واظهر أنَه يريد   

مسعود  نخيرباً، مما قَعد طيئًا وبطَأهم عن طليحة، وقام عدي بن حامت الطائي مبثل ما قام به نعيم ب

ق من ختذيل اجملتمعني على حرب الرسول صلى هللا عليه وسلم، أما عدي بن حامت الغطفاين يف غزوة اخلند

 .(2) ذلكفقد أقنع الغوث مث جديلة ومها من طيء برتك طليحة واللحاق جبيش خالد، وجنح يف 

التقت طليعة خالد بن الوليد اليت كان سَرحها أمامه حببال بن طليحة بن خويلد، وقيل هو حبال 

يلد أي ابن أخي طليحة، وكان يسري يف بعث إىل طليحة فقتاله، فلما علم طليحة بذلك بن مسلمة بن خو 

 خرج طليحة ومسلمة ابنا خويلد إليهما وقتالمها، وقال طليحة يف ذلك شعراً، قال طليحة:

 فما ظنكم ابلقوم إذ تقتلوهنم          أليسوا وان مل يسلموا برجال

 فلن تذهبوا فرغاً بقتل حبالفإن تك اذواد أصنب ونسوة           

                                                            
 .254، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1
 . 255-253، ص3ج  .254، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2
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 إىل قوله:

 ذكرت أخي ملا عرفت وجوههم      وأيقنت إين اثئر حببال

 (3)عند جمال(2)اثوايً       وعكاشة الغنمي (1)عشية غادرت ابن اقرم

وأما خالد بن الوليد، فقد التقى بطليحة ومجوعه على ماء قطن، ودار قتال شديد بينهما وهزم طليحة     

جته إىل بالد الشام، واسر خالد بن الوليد عيينة بن حمصن الفزاري وقَرة بن هبرية القشريي وبعث وهرب وزو 

آمنت، ومَر يب  ، وكان قَرة بن هبرية قال أليب بكر، وهللا ما كفرت مذ(4)هبما إىل أيب بكر فحقن دماءمها

عنه أبو بكر وحقن دمه، عمرو بن العاص منصرفًا من عمان فأكرمته، فصَدقه عمرو بن العاص، فتجاوز 

وأما عيينة بن حصن، فكان غلمان املدينة ينحسونه ابجلريد ويقولون، أي عدو هللا أكفرت بعد إميانك! 

 .(5)فيقول، وهللا ما كنت آمنت ابهلل قط، فتجاوز عنه أبو بكر وحقن دمه أيضا

ان جلأ إليهم من هرب من فل وسار خالد بن الوليد إىل املرتدين من أتباع طليحة يف غمر مرزوق، وك     

 معركة قطن يف بزاخة، فهزمهم خالد بعد قتال شديد وانتصر عليهم.

وأرسل خالد بن الوليد هشام بن العاص بن وائل السهمي أخا عمرو بن العاص، وكان هشام قدمي       

قربة من ارض اإلسالم ومن مهاجرة احلبشة إىل بين عامر بن صعصعة، وكانوا وقبائل سليم وهوازن على م

                                                            
-290، ص2عة. أنظر: انظر: ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، جابن اقرم: يعين اثبت بن اقرم الذي قَدمه خالد بن الوليد يف الطلي -1

291 
، 2عكاشة: يعين عكاشة بن حمصن الذي قَدمه خالد بن الوليد يف الطليعة أيضا. أنظر: انظر: ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -2

  291-290ص
 .115، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص291-290، ص2انظر: ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -3
 .103خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -4
، ابن األثري، الكامل يف 116، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص260، 259، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -5

 .235، ص2التاريخ، مرجع سابق، ج
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واآلذان وقالوا، ندخل  املعركة يرتَبصون على من تكون الدبرة، فلما أاتهم هشام مل يقاتلوا، واظهروا اإلسالم

 ، (1)وأنفسنا فيما خرجنا منه، ونؤمن ابهلل ورسوله ونسَلم حلكمه يف أموالنا

ة خمزية أو حرب جمَلية، وجاء عن أهل بزاخة إن وفدهم قدم على أيب بكر، فخرَيهم أبو بكر بني خطَ    

فاختاروا اخلطَة املخزية، وذلك أهنم يشهدون على قتالهم أهنم يف النار، وان قتلى املسلمني يف اجلنة، وان ما 

 .(2) عليهمأصابوا من أموال املسلمني رَدوه عليهم، وما أصاب املسلمون من أمواهلم مل يرَدوه 

 ارث:رَدة بِن متيم ومالك بن نويرة وسجاح بنت اْل

كان الرسول صلى هللا عليه وسلم قد أَمر على كل بطن من بطون متيم أمريا، فجعل الزبرقان بن بدر على 

الرابب وعوف واألبناء، وجعل قيس بن عاصم على مقاعس والبطون، وجعل وكيع بن مالك على بين 

بين عمرو، وسربه مالك، وجعل مالك بن نويرة، على بين يربوع، وجعل صفوان بن صفوان على هبدى من 

 بن عمرو على خضم من بين عمرو.

فلما تويف الرسول صلى هللا عليه وسلم، عزم الزبرقان على الوفاء، وسار بصدقات قومه إىل املدينة،      

هبم، أما وسار صفوان بن صفوان بصدقات بين عمرو إىل املدينة أيضا، وظل سربة يف بين عمرو، حلدث أان

قات يف مقاعس والبطون، وأما مالك بن نويرة، فخَلى ما كان يف يده من قيس بن عاصم فقسم الصد

 .(3) أبموالكمالفرائض وقال لقومه، شأنكم 

ويف خضَم هذا االختالف يف الوالء لإلسالم والرتدد فيه تشاغلت بطون متيم بعضها ببعض، وكان من     

اثل احلنفي يف اليمامة يف حربه على أ إىل مثامة بن ثبت من بين متيم على اإلسالم يرسلون ابإلمدادات

املرتدين هناك، فلما تشاغلت متيم بعضها ببعض توَقفت اإلمدادات اليت كانت ترسل إىل مثامة وضعفت 

 قوته، حىت قدم عكرمة بن أيب جهل عليه، ولكن عكرمة مل يصنع شيئاً.
                                                            

 .116، 115، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص262، 256، ص3طربي، اترخيه، مرجع سابق، جانظر: أبو جعفر ال -1
 ، 319، ص30، ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج113البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -2
 . 118البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق،  ص -3
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حلارث الثعلبية من اجلزيرة وبينما كانت بطون متيم تشاغل بعضها بعضاً، قدمت عليهم سجاح بنت ا    

فناء أبالفراتية تقود أفناء ربيعة من بين تغلب والَنمر وإايد وبين شيبان، وكانت سجاح قد تنَبأت وجاءت 

ربيعة تريد أن تغزو أاب بكر يف املدينة، وملا وصلت سجاح بالد متيم راسلت مالك بن نويرة ودعته إىل 

يب بكر، ومحلها على إحياء من متيم كانت قد ثبتت على اإلسالم، املوادعة فأجاهبا، ولكنه كَفها عن غزو أ

وهم الَرابب، واجتمع مع سجاح، مالك بن نويرة يف بين يربوع من بين حنظله، ووكيع بن مالك يف بين 

آلت إىل النقصان بعد أن صاحل مالك بن نويرة  أمورها مالك من بين حنظله، فقوي موقف سجاح، ولكنَ 

 مهما، ومل تعد سجاح تنتظر منهما نصرة أو معونة، فسارت مبن معها حنو اليمامة.ووكيع بن مالك قو 

ويف اليمامة جرت مراسالت بني سجاح ومسيلمة الكذاب، ومَت الصلح بينهما على أن يعطيها مسيلمة   

نصف غالت اليمامة، وملا أخذت سجاح ما أخذته من هذه الغالت سارت راجعة إىل بالدها يف اجلزيرة 

ه، من 40راتية، وأقامت يف قومها هناك إىل أن نقل معاوية بن أيب سفيان بين تغلب، عام اجلماعة سنة الف

 .(1) إسالمهااجلزيرة إىل الكوفة وقيل إىل البصرة وجاءت سجاح مع قومها وحسن 

بعد  وبعد أن استربأ خالد بن الوليد أسدا وغطفان وطيئا وهوازن سار يريد مالك بن نويرة ابلبطاح     

مقام دام شهرًا يف البزاخة تعَقب خالل إقامته فيها الذين كانوا قد اعتدوا على من ثبت على إسالمه يف 

القبائل، يقتلوهنم وميثَلون هبم وحيرقوهنم، فكان خالد إذا ظفر هبم عاقبهم مبثل ما اعتدوا به على املسلمني 

 .(2)وفاقاً جزاء 

وبث  يكره إاَل ما كان من مالك بن نويرة ومن اجتمع إليه وملا وصل خالد إىل البطاح مل يلق شيئاً 

خالد السرااي يف البطاح، وأمرهم أن يدعو الناس بداعية اإلسالم، فمن مل جيبهم أتوه به، ومن امتنع قتلوه، 

أمراء اجليوش اإلسالمية قبل أن يقاتلوا املرتدين عماًل  ودعوة املرتدين بداعية اإلسالم هو الذي كان يفعله

وأقاموا  وصَية أيب بكر يف كتاب العهد إليهم، كان املسلمون إذا نزلوا منزال من منازل املرتدين، أذَنواب

                                                            
 . 275-226جع سابق، ص، مر 3أبو جعفر الطربي، اترخيه، ج -1
 .264-262، مرجع سابق، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، ج - 2
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 الصالة، فإذا أَذن املرتدون وأقاموا الصالة كَفوا عنهم، وسألوهم ما الذي نقموا، وطالبوهم أبداء الزكاة، وإذا

 أبوا، ومل يسمعوا أذاان شَنوا الغارة عليهم وقاتلوهم.

يف سريَة، فلقي ضرار مالك بن نويرة يف نفر من قومه بين يربوع فاقتتلوا،  األزوروأرسل خالد ضرار بن     

واسر ضرار مالك بن نويرة ومن معه، وأتى هبم إىل خالد بن الوليد، فأمر خالد بضرب أعناقهم وكان ضرار 

 .(1) نويرةمن توىَل قتل مالك بن 

، وقد أاثر قتل (2) طهرهاالد بن الوليد من امرأة مالك وتركها لينقضي وبعد أن مت قتل مالك، تزوج خ    

مالك وزواج خالد من امرأة مالك ضجة ال تزال موضع اخذ ورَد من قبل من يكتب يف هذا املوضوع حىت 

 أايمنا احلاضرة.

دينه وحيتَج والذين كتبوا يف هذه القضية، هم بني مدافع عن خالد بن الوليد وحمتج  له، وبني من ي     

، الذي شهد (3) األنصاريبين سلمة  أخواجلند، وهو أبو قتادة احلارث بن ربعي  أحدعليه، ولوال شهادة 

ملالك ابإلسالم، وان مالكا ومن معه وضعوا السالح، وصَلوا مع املسلمني، لكان قتل مالك ومن معه كقتل 

 غريهم ممن قتل يف احلرب على املرتدين.

ر بن اخلطاب خرب قتل مالك، كل م أاب بكر وقال، عدَو هللا، عدا على امرئ مسلم فقتله وملا بلغ عم       

مث نزا على امرأته، فاستدعى أبو بكر خالد بن الوليد فقدم خالد وأخرب أاب بكر مبا جرى، واعتذر إىل أيب 

 .(4) بكربكر فعذره أبو 

                                                            
 .279-276، ص3، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج117البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص-1
 . 278، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2
نصاري: صحايب شارك مع النفر الذين بعثهم الرسول صلى هللا عليه وسلم لقتل سالم بن أيب احلقيق أبو قتادة احلارث بن ربعي اخلزرجي األ -3

اليهودي يف خيرب، وكان من الفرسان الذين سارعوا إىل تلبية نداء الرسول صلى هللا عليه وسلم للحاق بعيينة بن حصن الفزاري ملا أغار 
لغابة واستاقها، وقتل أبو قتادة حبيب بن عيينة بن حصن الفزاري، وشارك أبو قتادة يف عيينة على لقاح الرسول صلى هللا عليه وسلم اب

، 295-287، ص3السرية اليت بعثها الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل بطن أضم. انظر: ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج
 .275، ص4ج

 .105فة بن خياط، اترخيه، ص، خلي280، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -4
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 أهنم متَسكوا بقول أيب قتادة األنصاري. ال شكَ وأما الذين دانوا خالد بن الوليد واحتَجوا عليه، ف       

وأما الذين دافعوا عن خالد، فمنهم من اعتذر مبعىن "ادفئوا أسراكم" اليت تعين بلغة القوم "اقتلوا أسراكم"، 

بن الوليد قاهلا يف ليلة شديدة الربد، يريد أن يدفء املوَكلون ابألسرى أسراهم، وفهم املوَكلون  ان خالدقيل 

 ى كالم خالد مبعىن "القتل" فقتلوهم.ابألسر 

وقيل أن خالد بن الوليد كان يراجع مالك بن نويرة، فقال مالك خلالد، ما أخال صاحبكم، يعين 

النيب صلى هللا عليه وسلم، إال وقد كان يقول كذا وكذا، فقال خالد ملالك، أو ما تقَره لك صاحباً! وأمر 

أن مالك بن نويرة قال خلالد بن الوليد أن حممدًا هو  صحَ  وإذا .(1)أصحابه خالد بضرب عنقه وأعناق

صاحب املسلمني والرسول إليهم، وليس بصاحب مالك بن نويرة وال ابلرسول إليه فإن أاب بكر لن يقول، 

 ، وإمنا سيوافق أبو بكر خالداً على ما فعل.فأخطأأتوَل خالد 

ني كما جاء يف رواية أيب قتادة، فهناك وإذا كان مالك ومن معه وضعوا السالح وصَلوا مع املسلم

من روى أن خالد بن الوليد ملا نزل ابلبعوضة مل يؤَذنوا حبَجة أن مؤَذهنم كان غائباً، فأغار خالد عليهم وقتل 

 .(2) منهمانساً 

وهناك من اعتذر عن خالد مبثل ما يفعله القادة العظماء يف احلروب كحَق هلم يف التمَتع ابمتيازات 

أن هذه نظرة ليست إسالمية  وفتوح عظام، وال شكَ  إجنازاتهم من الناس مبا أسدوه إىل أممهم من دون غري 

 .(3) هباوال يصَح االحتجاج 

أخبار بين متيم  أن أفعال مالك بن نويرة ابلغ من كلمات قد ال تكون قيلت، والشكَ  واحلقيقة أن

موقف بين متيم وبطوهنا من اإلسالم ودولة  يف البطاح كانت تصل إىل خالد بن الوليد، وكان خالد يعرف

 :اإلسالم يف املدينة، ومن ذلك

                                                            
 . 280، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1
 .117، البالذري، فتوح البلدان، ص105خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -2
 . 252صم، 2007، 6الصاليب، علي بن حممد، أبو بكر شخصيته وعصره، بريوت، دار املعرفة، ط -3
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أن مالك بن نويرة التوى ابلزكاة ومل يبعث هبا إىل املدينة، وختَلى عما كان يف يده من الفرائض  −

وقال لقومه، شأنكم أبموالكم، وقام هو ووكيع بن مالك مبوادعة سجاح بنت احلارث ومها 

طابقوا سجاح على مقاتلة الَرابب بطن من بطون متيم اليت ثبتت على رئيسا بين حنظله، و 

 اإلسالم.

ومل يؤَد بنو يربوع قوم مالك بن نويرة الزكاة ومل يرسلوها إىل املدينة، وشاغلوا بين هبدى من بين  -

 وأرسلوا بزكاة أمواهلم إىل املدينة. عمرو، ووقع الشر بينهم، وبنو هبدى ممن ثبت على اإلسالم

يؤَد بنو مالك قوم وكيع بن مالك "الزكاة"، ومل يرسلوا هبا إىل املدينة، وشاغلوا بين خضَم ومل  -

من بين عمرو، وقع الشر بينهم، وبنو خضَم ممن ثبت على اإلسالم، وأرسلوا بزكاة أمواهلم إىل 

 املدينة.

غلوا بين عوف ومل يؤَد فرع بطون قوم قيس بن عاصم "الزكاة"، ومل يرسلوا هبا إىل املدينة، وشا -

واألبناء، ووقع الشر بينهم، وكان بنو عوف واألبناء ممن ثبت على اإلسالم، وأرسلوا بزكاة 

 أمواهلم إىل املدينة.

ومل يؤَد فرع مقاعس قوم قيس بن عاصم "الزكاة"، ومل يرسلوا هبا إىل املدينة، وشاغلوا الَرابب،  -

 ، وأَدوا الزكاة، وأرسلوا هبا إىل املدينة.ووقع الشر بينهم، وكان الرابب ممن ثبت على اإلسالم

وبذلك كان بنو متيم فريقان، فريق ثبت على اإلسالم، وأَدى الزكاة، وأرسل هبا إىل املدينة، وفريق مل 

يرسل الزكاة والتوى هبا، وكان مالك بن نويرة من الفريق الذي التوى ابلزكاة ومل يرسل هبا إىل املدينة، وقال 

 والكم.لقومه، شانكم أبم
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ولكَن قيس بن عاصم عاد وندم بعد ذلك، واخرج صدقات أموال بين مقاعس والبطون، أَما 

أيت به إىل خالد بن الوليد أسري حرب، وقعت بينه وبني  مالك فلم يؤثر عنه انه اخرج زكاة بين حنظله، وإمنا

 .(1) األسدي األزورضرار بن 

مالك بن نويرة مما اعتذر به خالد بن الوليد إىل  وعليه جيوز أن تكون هذه املواقف اليت نسبت إىل

 أيب بكر الصديق، واعترب خالد بن الوليد مالك بن نويرة بسببها مرتدا، ولذلك أمر بقتله ومن معه.

بكر، ومأذون له يف أصل القتل، ولذلك عذره  أما خالد بن الوليد فصاحب والية بتفويض من أيب

 ودفع أبو بكر الَدية، ورَد السيب واملال إىل قوم مالك نويرةأبو بكر، وقال: أتَول خالد فأخطأ: 

وقد وردت األخبار عن أحداث جرت يف أايم الرسول صلى هللا عليه وسلم، قضى الرسول صلى 

هللا عليه وسلم فيها، ويكون أبو بكر يف موقفه من خالد وقضائه يف قتل مالك قد اقتدى ابلرسول صلى هللا 

 حداث:عليه وسلم ومن هذه األ

أن الرسول صلى هللا عليه وسلم بعث سريَة إىل أضم فيها أبو قتادة احلارث بن ربعي وحمَكم بن 

األشجعي، وكان ذلك قبل فتح مكة، فسَلم  جثامة فلما وصلت السريَة بطن أضم مَر هبم عامر بن األضبط

ينه وبينه واخذ قعوده أي عامر عليهم بتحية اإلسالم، ولكن حمَكم بن جثامة قام وقتل عامرا لشيء كان ب

ََي أَي َُّها الاِذيَن َآَمُنوا ِإَذا تعاىل قولهبعريه ومتاعه، واخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم مبا فعل جثامة فنزل 

تَ ُغوَن َعَرَض اْْلََياِة َضَربْ ُتْم يف َسِبيِل اَّللِا فَ تَ بَ ي اُنوا َوََّل تَ ُقوُلوا ِلَمْن أَْلَقى ِإلَْيُكُم السااَلَم َلْسَت ُمْؤِمًنا تَ ب ْ 

ُتْم ِمْن قَ ْبُل َفَمنا اَّللاُ َعَلْيُكْم فَ تَ بَ ي اُنوا ِإنا  نْ َيا َفِعْنَد اَّللِا َمَغاِِنُ َكِثريٌَة َكَذِلَك ُكن ْ اَّللاَ َكاَن ِبَا تَ ْعَمُلوَن الدُّ

2َخِبريًا
 . 

                                                            
، خليفة بن خياط، 117-114، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص275-268، ص3ه، مرجع سابق، جانظر: الطربي، اترخي - 1

 . 105-104اترخيه، مرجع سابق، ص
 .٩٤النساء: _ 2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



172 
 

ليه وسلم قضى هلم ابلَدية، وطالب عيينة بن حصن الفزاري بدم عامر، ولكن الرسول صلى هللا ع

وأما حمَكم بن جثامة فطلب من الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يستغفر له فلم يقبل الرسول صلى هللا عليه 

 .(1) ذلكوسلم أن يستغفر له، ومات حمك م بعد سبعة أايم من 

 امة ورجل منوشارك أسامة بن زيد بن حارثة يف سرية إىل احلرقة من جهينة فاهنزم القوم، وحلق أس

األنصاري عنه، وقتله أسامة، فلما  إال هللا، فكفَ  إلهاألنصار رجال من القوم فلما غشياه قال الرجل، ال 

قدموا على الرسول صلى هللا عليه وسلم، وعلم مبا فعل أسامة، قال الرسول صلى هللا عليه وسلم ألسامة، اي 

الرسول صلى هللا عليه وسلم مرات، وأسامة يقول، قاهلا اي إاَل هللا؟ وكَررها  إلهأسامة قتلته بعدما قال ال 

واإلعراض عن قبول العذر  رسول هللا متعَوذا، وكان يف تكرير الرسول صلى هللا عليه وسلم ذلك على أسامة

على قتل من  أحدزجر شديد عن اإلقدام على مثل ذلك، ولوم تعليم وإبالغ يف املوعظة حىت ال يقدم 

 تلفظ ابلتوحيد.

أسامة فكان مأذوان له يف أصل القتل، ومل يلزمه الرسول صلى هللا عليه وسلم بدية وال كفارة،  اأم

 .(2) وعذرهولعل ذلك كان قبل نزول آية الدية والكفارة، ولذلك مل يلزمه ابلَدية 

فوداهم الرسول صلى هللا عليه وسلم ولكَنه قال،  ةوقتل خالد بن الوليد يوم فتح مكة بين جذمي

 .(3) خالدم إين أبرأ إليك مما صنع الله

أن الكافر مباح الدم، وإذا قال أسلمت حرم قتله، وإذا قتله املسلم ومل يتعَمد  وجاء يف فتح الباري:

 .(4) دمهقتله ومل يكن يعرف انه مسلم، وإمنا قتله متأَوال فال يكون املسلم مبنزلته يف إابحة 

                                                            
 . 716، ص1جمرجع سابق،، ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، 275، ص4جمرجع سابق، ابن هشام، السرية النبوية، -1
 .196-192، ص12ج مرجع سابق،فتح الباري،  ابن حجر العسقالين، -2
 .67، ص3ج مرجع سابق، ، أبو جعفر الطربي، اترخيه،116ص مرجع سابق، ابن قتيبة، املعارف -3
 . 190، ص12ج مرجع سابق،ابن حجر العسقالين، فتح الباري،  -4
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 أبو بكر الصديق هبا يف موقفه من خالد بن الوليد.وعليه فان هذه الوقائع كانت سوابق اقتدى 

وأما الزواج يف احلرب كعمل تكرهه العرب يف احلرب وتعايره، فاالحتكام يف ذلك حال  وحرمة ليس إىل نظرة 

العرب وتقاليدهم، وإمنا إىل السَنة النبوية، فالرسول صلى هللا عليه وسلم أقدم يف غزوة بين املصطلق على 

وأقدم يف غزوة خيرب على الزواج من صفَية بنت حيي بن  .(1) ضراررية بنت احلارث بن أيب الزواج من جوي

 .(2)اخطب

 ردة مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة:

كان أبو بكر الصديق قد وَجه عكرمة بن أيب جهل إىل قتال مسيلمة الكذاب، ووَجه يف أثره شرحبيل بن 

ومي القرشي من اَشد الناس عداوة للرسول صلى هللا عليه وسلم حسنة، وكان عكرمة بن أيب جهل املخز 

ولإلسالم، وقد شارك مع املشركني القتال يف بدر واحد واخلندق، وكان عكرمة ممن أهدر الرسول صلى هللا 

واستأمنت له من الرسول  عليه وسلم دمه يوم فتح مكة، فهرب عكرمة إىل اليمن، ولكن زوجته أسلمت

به إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم، وأعلن  وأتتلم فأَمنه، فخرجت يف طلبه إىل اليمن صلى هللا عليه وس

وأصبح من أهل الصالح  ، وقد حسن إسالمه(3)عكرمة إسالمه وذلك بعد فتح مكة سنة مثان للهجرة

ادع نفقة  وإميانه به، ومما روي عنه انه قال للرسول صلى هللا عليه وسلم، وهللا ال  جراء اقتناعه ابإلسالم

، وأما (4)ضعفها يف سبيل هللا، وال قتاال إال قاتلت ضعفه أنفقت إال هللا، كنت أنفقتها يف الصد عن سبيل

شرحبيل بن حسنة فكان اسلم قدميا، ومن املهاجرة إىل احلبشة، وكان إىل جانب الرسول صلى هللا عليه 

 .(5)وسلم يف جهاده

                                                            
 .355-354، 307، ص3ج مرجع سابق،ابن هشام، السرية النبوية،  -1
 .355-354، 307، ص3ج مرجع سابق،ة النبوية، ابن هشام، السري  -2
 .241، 238، 237، 235، 188، 266، 264، ص3ج مرجع سابق،انظر: ابن هشام، السرية النبوية،  -3
، االستيعاب يف معرفة األصحاب،  -4  .1083، ص1ج مرجع سابق،ابن عبد الرب 
 . 8، ص4جمرجع سابق،  ابن هشام، السرية النبوية، -5
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بو بكر الصديق إىل قتال مسيلمة الكذ اب من وبذلك كان عكرمة وشرحبيل الذين وَجههما أ

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وممن يوثق إبخالصهما يف القتال يف سبيل هللا وااللتزام بوصية أيب 

 بكر وعهده يف القتال وآدابه.

ومما ذكر عن عكرمة انه تعج ل يف لقاء مسيلمة الكَذاب وقومه بين حنيفة قبل أن يلحق به 

ليذهب بفخر النصر وحظوة الظفر، فواقعهم فنكبوه، فلما بلغ أاب بكر اخلرب، كتب أبو بكر إليه،  شرحبيل

ال أرين َك وال تراين على حاهلا، ال ترجع فتوهن الناس، امِض على وجهك حىت تساند حذيفة وعرفجة 

من مررمت به واحلق  نو تستربؤ فقاتل معهما أهل عمان ومهرة، وان ش ِغال فامِض أنت، مث تسرَي ونسري  جندك 

بعمان حىت تقاتل أهل عمان وتعني حذيفة وعرفجة وكل واحد على خيله، فإذا فرغتم فامض إىل مهرة، مث 

ليكن وجهك منها إىل اليمن، حىت تالقى اهلاجر بن أيب أمَيه إىل أمية ابليمن وحضرموت، وأوطئ من بني 

 .(1)عمان واليمن من ارَتد وليبلغين بالؤك

رحبيل بن حسنة ملا بلغه أن عكرمة نكب توَقف يف الطريق ينتظر توجيهات أيب بكر وقيل أن ش

أن يسري ابجليش من  أمره إليه، وبعد أن استدعى أبو بكر خالد بن الوليد يف قضية مالك بن نويرة وعذره،

خذ أبو بكر البطاح إىل مسيلمة الكَذاب وبين حنيفة، ويف أتَزم املوقف على جبهة القتال مع بين حنيفة، ا

أبقصى درجات االستعداد لشَد قوة املسلمني هناك، واخذ ميَد خالد بن الوليد ابلرجال ليكونوا ردًء له ال 

 يؤتى من اخللف.

سار خالد بن الوليد ابجليش يريد مسيلمة الكَذاب وبين حنيفة، ويف الطريق إىل مسيلمة وجد خالد بن    

من بين حنيفة يطلبون أثراً يف بين عامر، فسأهلم خالد عما يعتقدون، جَماعة بن مرارة احلنفي يف مجع  الوليد

فقالوا منا نيَب ومنكم نيَب، فعرضهم خالد على السيف واستبقى منهم جَماعة لالسرتشاد به يف أمور مسيلمة 

                                                            
 . 244، ص2ج مرجع سابق،، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 315، 281، ص3ج مرجع سابق،الطربي، اترخيه،  أبو جعفر -1
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ى ، ومض(1) خلفهأيتوه من  أنوبين حنيفة، كما التقى خالد خبيول يف أطراف اليمامة، فدحرهم خالد خمافة 

 خالد يتقدم حنو مسيلمة.

وملا ُسع مسيلمة بدنَو خالد، عسكر يف عقرابء يف طرف اليمامة، وجعل على جمنبيت جيشه احملَكم بن    

، وكان الرَجال (2) هنشلبن  الطفيل بن سبيع الذي يقال له حمَكم اليمامة، والرَجال وقيل الرَحال بن عنفوه

وأسلم وقرأ القرآن، وبعثه الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل أهل قد هاجر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم 

الرسول صلى هللا عليه وسلم أشركه معه،  أناليمامة ليشَدد من أمر املسلمني، ولكنه شهد ملسيلمة الكَذاب 

ألف  فصَدقه بنو حنيفة وكان أعظم فتنة على بين حنيفة من مسيلمة الكذاب؛ وكان مسيلمة يف أربعني

 .(3) مقاتل

أما خالد بن الوليد فجعل على مقدمة اجليش شرحبيل بن حسنة، وعلى اجملنبتني زيد بن اخلطاب أخا    

أيب حذيفة  عمر بن اخلطاب، وأاب حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف، وكان إسالم

وكان على املهاجرين زيد بن ، (4)قدميًا مبكة ومن أوائل الذين اسلموا، وهو مَمن هاجر اهلجرتني إىل احلبشة

، (5)اخلطاب وأبو حذيفة بن عتبة، وعلى األنصار اثبت بن قيس والرباء، وعلى القبائل، على كل قبيلة رجل

وكانت راية املهاجرين مع سامل موىل أيب حذيفة، وسامل بدرَي، آخى الرسول صلى هللا عليه وسلم بينه وبني 

 .(7)ر مع اثبت بن قيس الشماس، وكانت راية األنصا(6)أيب بكر الصديق

اشتبك الطرفان يف معركة حامية الوطيس، وجال املسلمون جولة مث تراجعوا وتقَدم جند مسيلمة 

حىت دخل أانس منهم فسطاط خالد، فتذامر املسلمون بينهم وتداعوا وتفانوا، وتكَلم رجال من أصحاب 

                                                            
 .107ص مرجع سابق، ، خليفة بن خياط، اترخيه،288، ص3ج مرجع سابق،أبو جعفر الطربي، اترخيه،  -1
 . 106ص مرجع سابق،البالذري، فتوح البلدان،  -1
 .244، ص2ج مرجع سابق،، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 283-281، ص3ج ع سابق،مرج أبو الطربي، اترخيه، -3
 .347، 344، 277، ص1ج مرجع سابق، ، ابن هشام، السرية النبوية،118ص مرجع سابق،ابن قتيبة، املعارف،  -4
 .281، ص3ج مرجع سابق،أبو جعفر الطربي، اترخيه،  -5
 .119-181ص مرجع سابق،ابن قتيبة، املعارف،  -6
 . 244، ص2ج مرجع سابق، ، ابن األثري، الكامل يف التاريخ،288، ص3ج مرجع سابق، أبو جعفر الطربي، اترخيه، -7
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أو اظفر أو اقتل واصنعوا كما أصنع،  ال أتكَلمالرسول صلى هللا عليه وسلم، فقال زيد بن اخلطاب، وهللا 

هكذا عيَن حىت أريكم  وقال، اثبت بن قيس بن الشماس، بئسما عودمت أنفسكم اي معشر املسلمني!

هللا بن عمر إىل أبيه يف املدينة، قال له أبوه عمر،  اجلالد، واستشهد زيد، واستشهد اثبت، وملا رجع عبد

 أنت حي، ما جاء بك، أاَل واريت وجهك عين!أاَل هلكت قبل زيد، هلك زيد و 

أما خالد، فنادى واحممداه، ومحل ابملسلمني على بين حنيفة فانكشفوا منهزمني، واتَبعهم املسلمون 

إىل احلديقة اليت صارت تعرف ابسم "حديقة املوت" لكثرة من مات هبا من  وأجلأوهميقتلوهنم قتال ذريعا، 

ب احلديقة، ولكن املسلمني فتحوه ودخلوا عليهم وقتلوا كثريا منهم، وكان بين حنيفة، وأغلق بنو حنيفة اب

من القتلى حمَكم اليمامة، قتله عبد الرمحن بن أيب بكر، والرَحال بن عنفوه، قتله زيد بن اخلطاب، ومسيلمة 

الكَذاب، قتله وحشي ورجل من األنصار، وبلغ من قتل من بين حنيفة حنو عشرة آالف رجل، وقتل من 

ة إىل ألف شهيد، وكان القتل قد استجر  يف محلة القرآن، قتل منهم ما بني ثالثني ئاملسلمني ما بني مخسما

 .(1)إىل مخسني شهيداً 

استسلم بنو حنيفة، ونزلوا على شروط املسلمني يف الصلح والدخول يف اإلسالم، والرباءة مما كانوا 

من بين حنيفة إىل أيب بكر يعلنون البيعة أليب بكر والرجوع عليه، وأداء الزكاة، وبعث خالد بن الوليد وفداً 

 إىل اإلسالم.

لقد تفاىن املسلمون يف القتال يف هذه املعركة والذود عن اإلسالم الذي اعتنقوه وآمنوا برسالته، ومل 

نيل  يكن احدهم يضَن بنفسه أو يقيها هبالك أخيه، وإمنا كان جيود هبا إخالصا يف سبيل هللا، وشوقًا إىل

الشهادة ومرضاة هللا، وهو ضرب من ارفع األمثلة على أدب القتال، وأما بنو حنيفة، فقد وجدوا أنفسهم 

إميان صادق ينري هلم طريقهم يف احلياة، وإمنا  قد زَجوا هبا يف طريق جاهلية بال معامل من هداية أو عقيدة أو

َيف يبَشرون هبا أتباعهم ابلسيادة على الناس، ملفق ه ووحي مز  تونبوءاصاروا بعد التلويح بشعارات كاذبة 

                                                            
، 111-107ص مرجع سابق، خليفة بن خياط، اترخيه، 297، 294-292، ص3جمرجع سابق، أبو جعفر الطربي، اترخيه،  -1

 .111ص مرجع سابقالبالذري، فتوح البلدان، 
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، وهم الذين أوقعوهن يف املذَلة (1)اآلخرين صاروا ينادون غيارى على نسائهم أن ال يعقن سبااي أبيدي

 واهلوان وعجزوا عن محايتهن.

 ردة أهل عمان ومهرة:

جللندي يف عمان يدعومها كان الرسول صلى هللا عليه وسلم أرسل عمرو بن العاص إىل عَباد وجيفر ابين ا

معهما الناس، واسند الرسول صلى هللا عليه وسلم اإلمارة يف عمان إىل عمرو بن  وأسلمإىل اإلسالم فاسلما 

العاص، وبعث عليه السالم أاب زيد األنصاري الذي كان مجع القرآن يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 إىل هناك ليعَلمهم القرآن والسنن.

زد وهم األغلبية يف عمان، وتزَعمهم لقيط بن أل الرسول صلى هللا عليه وسلم ارتَدت افلما تويف

مالك ذو التاج وغلب على عمان واجلأ جيفرا وعَبادا إىل اجلبال، فبعث أبو بكر الصديق حذيفة بن حمصن 

ق وسعة افقه الغلفاين إىل عمان، وبعث عرفجة البارقي األزدي إىل مهرة، وكان من حصافة أيب بكر الصدي

ومعرفته ابلنفس البشرية، انه قال حلذيفة وعرفجة أن اَتفقا على أن جيتمعا على من بعثا إليه: أن يكون 

حذيفة أمرياَ على عرفجة يف عمان، وأن يكون عرفجة أمريَا على حذيفة يف مهرة، وذلك ملا يقع يف النفس 

 إمارة وألغى بكر جعل احدمها أمريا على األخر أاب من مشاعر احلقد والبغض والكراهية مث االختالف لو أن

أن ينتهيا إىل رأي  وقبل أن يصال عمان، حلق هبما عكرمة بن أيب جهل، وكان أبو بكر عهد إليهما األخر.

 عكرمة.

أن يقدموا عليهما يف صحار،  وملا اقرتبوا من عمان راسلوا جيفرا وعَبادا، فبعث جيفر وعَباد إليهم

مع لقيط بن مالك ابلكتابة إليهم وانضَموا إىل جيش املسلمني، كما جاء املسلمني وانفَض بعض من كان 

القيس وبين انجَية، ويف االشتباك وىَل املشركون األدابر، فركبهم املسلمون وأثخنوا فيهم،  مدد من بين عبد

سكني الناس، وأرسلوا ابخلمس إىل أيب بكر مع عرفجة، وأقام حذيفة لت وسبوا الذراري، واخذوا األموال

                                                            
 . 107ص مرجع سابق، البالذري، فتوح البلدان، 294، 288، ص3ج مرجع سابقو جعفر الطربي، اترخيه، أب -1
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وتراجع اجلميع إىل اإلسالم، ومل تزل عمان مستقيمة األمر، يؤدي أهلها صدقات أمواهلا، ويؤخذ مَمن هبا 

 .(1)من الذَمة جزية رؤوسها

القيس وراسب من  وعبد واألزدأما عكرمة فسار مبن معه إىل مهرة، وانضم إليه انس من بين انجية 

منقسمني على زعيمني، احدمها يقال له شخريت ومجعه قليل،  بين متيم، ويف مهرة وجد عكرمة الناس

أكثر، فدعا عكرمة شخريت إىل اإلسالم فاستجاب له وانضَم مبن معه إليه،  والثاين يقال له املصَبح وأتباعه

أمواال كثرية بعث عكرمة ابخلمس منها مع شخريت إىل أيب بكر الصديق،  وواقعا املصَبح وهزموه وأصابوا

 .(2)ة فأقام فيهم ودعاهم إىل اإلسالم فاستجابوا وابيعوه على اإلسالم والبيعة أليب بكروأما عكرم

، (3)أهل مهرة مجعوا مجعًا فسار إليهم عكرمة، فلم يقاتلوه وأَدوا الصدقة وأما البالذري فيذكر أن

ز عما قام به فقد يكون البالذري عين ابلذين مل يقاتلوا عكرمة مجاعة شخريت، واغفل البالذري أو جتاو 

 املصَبح وأتباعه من نصب القتال لعكرمة.

 ردة أهل البحرين:

هللا احلضرمي إىل البحرين يدعو  كان الرسول صلى هللا عليه وسلم بعث سنة مثان للهجرة العالء بن عبد

 األرض من أهل أهلها إىل اإلسالم وكتب معه كتااب إىل املنذر بن ساوى، واىل مرزابن هجر فأسلما، وأما

 اجملوس واليهود والنصارى فإهنم صاحلوا العالء على أنصاف احلب والثمر.

وملا تويف الرسول صلى هللا عليه وسلم، وتويف املنذر بن ساوى يف الشهر الذي تويف فيه الرسول 

القيس فقد فاءوا إىل  القيس، أما بنو عبد أهل البحرين من ربيعة وبين عبد صلى هللا عليه وسلم، ارتدَ 

م بكالم اجلارود بن عمرو العبدي إليهم، وكان اجلارود قد وفد على الرسول صلى هللا عليه وسلم، اإلسال

                                                            
، ابن األثري، الكامل 93-92ص مرجع سابق، البالذري، فتوح البلدان، 317-313، صمرجع سابق، 3أبو جعفر الطربي، اترخيه، ج -1

 . 253-252، ص2ج مرجع سابقيف التاريخ، 
 .317-316، ص3 مرجع سابقي، اترخيه، ج، أبو جعفر الطرب  -2
 . 93ص مرجع سابقالبالذري، فتوح البلدان،  -3
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، فلما رجع من قومه من كان (1)وكان على دين النصرانية فاسلم وحسن إسالمه، وكان صلبا على دينه

كم عن أمر فاخربوين القيس، إين سائل اي معشر عبد اسلم منهم إىل دينه األول، مجعهم اجلارود وقال هلم:

به أن علمتوه، وال جتيبوين إن مل تعلموا، قالوا، سل عما بدا لك، قال، تعلمون انه كان هلل أنبياء فيما 

مضى؟ قالوا، نعم، قال، فما فعلوا؟ قالوا، ماتوا، قال، فان حممدا صلى هللا عليه وسلم، مات كما ماتوا، 

ده ورسوله، قالوا، وحنن نشهد أن ال اله إال هللا وان حممدا عبده وأان اشهد أن ال اله إال هللا، وان حممدا عب

 .(2)ورسوله، وانك سيدان وأفضلنا، وثبتوا على إسالمهم

وأما بنو بكر بن وائل فقد مضت يف رَدهتا وقادهم احلطم بن شريح بن شرحبيل بن ضبيعة، وانَضم 

ن أهل اخلط وبذلك جتمع املشركون كلهم إىل الزَط والسياجبة م إليهم من مل يزل كافرا، كما انَضم إليهم

 .(3)احلطم

هللا احلضرمي لقتال املرتدين، وانَضم إىل العالء مثامة بن  العالء بن عبد أبو بكر الصَديق وأرسل

 .(4) متيماثل احلنفي يف مسلمة بين حنيفة، ومجوع من بين أ

ن اليمامة وإجناده فقدم خالد على أبو بكر إىل خالد بن الوليد أيمره ابلنهوض إىل العالء م وأرسل

 .(5) اخلطَ العالء وقد مَت قتل احلطم، فعاونه يف قتال مرتَدة أهل 

وتقابل اجليشان جيش املسلمني وجيش املشركني، وتراوح القتال بينهما قرابة الشهر، وُسع 

يهم املسلمون القوم سكارى، فخرج عل أناملسلمون ذات ليلة ضوضاء وجلبة يف معسكر املشركني، فبلغهم 

واقتحموا عسكرهم، ووضعوا السيوف فيهم واستولوا على ما يف عسكرهم وقتلوهم، وكان احلطم ممن قتل 

وكان أبو بكر كتب إىل خالد بن الوليد أيمره ابملسري من اليمامة إىل العالء وإجناده، فقدم خالد على العالء 

                                                            
 . 222، 221، ص4ج مرجع سابقابن هشام، السرية النبوية،  -1
 .249، ص2ج سابق ، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع302، ص3 مرجع سابق جالطربي، اترخيه،  -2
 .249، ص2ج مرجع سابق، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 304، ص3ج مرجع سابقالطربي، اترخيه،  -3
 .250، ص2ج مرجع سابق، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 306-304، ص3اترخيه، ج مرجع سابقالطربي،  -4
 . 103ص مرجع سابقالبالذري، فتوح البلدان،  -5
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، وسار العالء بعد ذلك إىل اخلَط على (1)ل مرتَدة اخلطَ وقد مت قتل احلطم قائد املرتَدين، فعاونه خالد يف قتا

الساحل مث عرب من هناك إىل دارين يف البحر حيث هرب الفال ل من املرتدين إليها وانتصر عليهم مث عاد 

جبرانه يف  إىل البحرين فجاءته كتب ربيعة ختربه أهنم قاموا أبمر هللا ورجعوا إىل اإلسالم، مث ضرب اإلسالم

وذَل الشرك وأهله، وكتب العالء بن عبدهللا احلضرمي إىل أيب بكر الصَديق  وأهله ، وعز اإلسالمالبحرين

 إليه ببشارة الفتح والنصر وهزمية املشركني وقتل احلطم بن شريح، وبعث ابألمخاس

 رَدة أهل اليمن:

مات ابذام فر ق الرسول إليه، وملا  ملا اسلم ابذام مجع الرسول صلى هللا عليه وسلم عمل اليمن وخماليفها

صلى هللا عليه وسلم عمل اليمن وخماليفها على عدد من العم ال، فجعل شهر بن ابذام على صنعاء، 

هللا بن قيس على مأرب، وخالد بن سعيد  عبد وعامر بن شهر اهلمداين على مهدان، وأاب موسى األشعري

، ويعلى بن أمية على واألشعرينلة على عك  بن العاص على ما بني جنران ورمح وزبيد، والطاهر بن أيب ها

 .(2)اجلند، وبعث الرسول صلى هللا عليه وسلم معاذ بن جبل معلما ألهل اليمن وحضرموت

وبينما كانت أمور اليمن مستتَبة، خرج األسود بن كعب العنسي واُسه عبهلة من كهف خَبان 

 عى النبوة وَُسى نفسه رمحان اليمن.واجَته حنو صنعاء، وقد اتبعه قومه من عنس وعواَم مذمج وادَ 

التقى األسود العنسي بعامل صنعاء شهربن ابذام وقتله وهزم األبناء واستوىل على صنعاء، مث غلب 

 .(3)على مفازة حضرموت إىل عمل الطائف ومن عدن إىل البحرين، وطابقت عليه اليمن

                                                            
 . 313، ص3ج مرجع سابقالطربي، اترخيه،  -1
 . 227، ص2ج مرجع سابق، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 229-228، ص3، جمرجع سابقي، اتريخ، أبو جعفر الطرب  -2
 مرجع سابق، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 125، البالذري، فتوح البلدان، ص230، ص3ج مرجع سابقأبو جعفر الطربي، اترخيه،  -3

 .228، ص2ج
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فقد خرج معاذ بن جبل وأبو موسى األشعري إىل  أما عَمال الرسول صلى هللا عليه وسلم،

حضرموت، ونزل معاذ يف السكون، ونزل أبو موسى يف الشكاسك، وأَما عمرو بن حزم وخالد بن سعيد 

 .(1)بن العاص فرجعا إىل املدينة، واحناز ابقي العمال إىل الطاهر بن أيب هالة

العنسي يرَتب أموره، فجعل عمرو بن خذ أوبعد هذا التوسع الذي أحرزته حركة األسود العنسي، 

األبناء إىل فريوز ودا  معد يكرب خليفته يف مذمج، وجعل أمر جنده إىل قيس بن عبد بغوث، وجعل أمر

 .(2)ذويه

وبينما كان معاذ بن جبل وأبو موسى األشعري ومن ثبت على اإلسالم يف حضرموت خيشون 

 عليه وسلم حتَث املسلمني على الوقوف يف مسري األسود إىل حضرموت، جاءت كتب الرسول صلى هللا

 وجه األسود العنسي.

فقد أرسل الرسول صلى هللا عليه وسلم كتااب إىل املسلمني يف حضرموت يستنهضهم جملاولة 

العنسي ومصاولته، وقام معاذ بن جبل أبمر الرسول صلى هللا عليه وسلم يف هذه املهمة، فارتفعت معنوايت 

 املسلمني.

لرسول صلى هللا عليه وسلم كتااب مع وبر بن حيَنس إىل املسلمني يف اليمن أيمرهم كما بعث ا

 .(3)ابلقيام على اإلسالم والنهوض يف احلرب والقضاء على العنسي غيلة أو مصادمة

وساءت العالقة بني األسود العنسي الذي كان متجرَبا وبني قائد جيشه قيس بن عبد يغوث، 

نفسه وخيشى أن يقتله، كما ساءت العالقة بينه وبني األبناء برائسة جشيش  الذي صار خياف األسود على

                                                            
 .228، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج230، ص3ج مرجع سابق أبو جعفر الطربي، اترخيه، -1
 .228، ص2ج مرجع سابق، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 230، ص3ج مرجع سابقأبو جعفر الطربي، اترخيه،  -2
 . 228، ص2ج مرجع سابق، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 231، ص3ج مرجع سابقأبو جعفر الطربي، اترخيه،  -3
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أوالد اجليش الفارسي الذين بعثهم كسرى إىل اليمن، وقتل  األبناء وفريوز ودا ذويه، فقد استَذل األسود

 .(1)وتزَوج زوجته غصباً وهي ابنة عم فريوز شهربن أبذان

سود وزوجة األسود على قتل األسود، ودخل فريوز وبذلك اجتمعت كلمة األبناء وقائد جيش األ

وداذويه وقيس إىل األسود وهو سكران انئم يف القصر، فقتله فريوز واحتز رأسه، مث خرجوا، وأَذن وبر بن 

حيَنس من على حصن مرتفع لصالة الفجر، مث نودي ابإلعالن عن قتل األسود، وكان ذلك يف الليلة اليت 

يه وسلم يف صبيحتها، وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم قد اخرب مبقتل األسود تويف الرسول صلى هللا عل

 العنسي وحيًا من هللا يف الليلة اليت قتل فيها األسود العنسي، وخلصت صنعاء واجلند، واعَز هللا اإلسالم

ما صار منهم، وأهله، وأمن عَمال النيب صلى هللا عليه وسلم، وتراجعوا إىل عملهم، وأما الناس فاعتذروا ع

 .(2)أشهر وكانوا حديثي عهد ابجلاهلية، وقد امتَدت فتنة األسود حنواً من أربعة

، واجتمعت مجاعات منهم على نواألشعريو وعندما تويف الرسول صلى هللا عليه وسلم ارتَدت عك  

ربهم، والتقى طريق ساحل البحر األمحر إىل اليمن، فسار إليهم الطاهر بن أيب هالة وكتب إىل أيب بكر خب

هبم وانتصر عليهم وقتل منهم عددًا كبريًا وكان ذلك فتحًا عظيماً، وجاء جواب أيب بكر إىل الطاهر بعد 

خابث ومنعوا الطريق الذي عرف إليه هؤالء األ القضاء عليهم، يطلب منه أن يعسكر يف املكان الذي أرز

 .(3)وأتمن املاَرة بهإليه،  خابث"، ويقيم فيه حىت يعود األمنابُسهم "طريق األ

أبو بكر فريوز على اليمن، وكتب إىل وجوه من وجوه اليمن  تل األسود العنسي، أَمروبعد أن ق  

ابلقيام أبمر هللا والناس ومساندة فريوز، فانتكث قيس بن عبد بغوث الذي كان يطمع يف اإلمارة على 

                                                            
 .228، ص2ج مرجع سابق، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 125ص مرجع سابقذري، فتوح البلدان، البال -1
 مرجع سابق، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 125، البالذري، فتوح البلدان، ص240، ص3ج مرجع سابقأبو جعفر الطربي، اترخيه،  -2

 .230، ص2ج
 . 321، 320ص ،3ج مرجع سابقأبو جعفر الطربي، اترخيه،  -3
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له وجه امللك على اليمن،  هم أجانب ليخلواليمن، وارَتد، وصار يدعو إىل طرد األبناء من اليمن ابعتبار 

 .(1)وراسل يف ذلك وجوه أهل اليمن فلم يستجب له منهم من كاتبه أبو بكر وإمنا استجاب له عواَمهم

وكاتب قيس يف السَر املرتدين الذين ذهبوا إىل حلج وعرفوا ابحلَجية فاستجابوا له، وبذلك اجتمع 

وداذويه وفريوز ليزيح الريبة به من  شيشج لرتدد لرؤساء األبناءواخذ قيس يظهر ا على قيس عواَم اليمن.

إليه، ودعاهم إىل طعام صنعه هلم وهو يضمر قتلهم، وجنح يف قتل داذويه، وأما جشيش  صدورهم ويطمأنوا

 .(2) وأخذهاوفريوز فافلتا من املؤامرة، وامتنع فريوز أبخواله يف خوالن، أما قيس فثار يف صنعاء 

رب قيس إىل أيب بكر، وجتَرد لقتال قيس، واستنجد ببين عقيل من بين عامر، وببين كتب فريوز خب

سار فريوز مبن اجتمع معه وانصروه إىل صنعاء ملنازلة قيس، فالتقى به دون صنعاء  ابلرجال. فأجندوهعك، 

 ارتدَ وهزمه، وصار قيس ومن معه يرتددون بني صنعاء وجنران، وانَضم إليه عمرو بن معد يكرب الذي 

 .(3)أيضا

األبناء، ووَجه  أبو بكر فقد كتب إىل الطاهر بن أيب هالة ومسروق ابلنزول إىل صنعاء وإعانة أَما

سلمة  أم أخوأمية من عنده إىل جندة فريوز وإعانته على املرتدين يف اليمن، واملهاجر هو  ن أيبب املهاجر

 زوجة الرسول صلى هللا عليه وسلم.

ن مارَا مبكة مث الطائف، وكان اجملاهدون من أهل مكة والطائف ينضمَون سار املهاجر حنو اليم

إليه، كما انَضم إليه يف طريقه جرير بن عبدهللا البجلي فيمن معه من جبيله، وعبد هللا بن ثور فيمن اجتمع 

م، كما إليه، وملا وصل إىل جنران انَضم إليه فروة بن مسيك املرادي الذي كان ومن معه ثبتوا على اإلسال

، ومل يلبث عمرو بن معد يكرب أن (4)انَضم إليه عكرمة بن أيب جهل الذي قدم من مهرة ومعه بشر كثري

فارق قيسا وسَلم نفسه إىل املهاجر بن أيب أمية على غري أمان، كما استسلم إىل املهاجر قيس بن عبد 
                                                            

 .255، ص2ج مرجع سابق، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 323، ص3ج مرجع سابقأبو جعفر الطربي، اترخيه،  -1
 .255، ص2ج مرجع سابق، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 324، ص3ج مرجع سابقأبو جعفر الطربي، اترخيه،  -2
 . 256، ص2ج مرجع سابق، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 253، ص3، جمرجع سابقأبو جعفر الطربي، اترخيه،  -3
 .256، ص2ج مرجع سابق، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 329، 328، ص3ج مرجع سابقالطربي، اترخيه،  -1
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ر سبيلهما ورَدمها إىل عشائرمها، يغوث، فأوثقهما املهاجر وبعث هبما إىل أيب بكر الصديق فخَلى أبو بك

مل يكن من املتمَردين، وعاد األمن إىل ربوع  وأما فَل املرتدين، فمنهم من قتل، ومنهم من قبلت توبته مَمن

 .(1)اليمن ورجع أهلها إىل اإلسالم

 رَدة حضرموت وكندة:

وقع اخلالف بني دافعي كان زايد بن لبيد البياضي األنصاري رجال حازما يلي حضرموت وكندة، فلَما     

الصدقات بشأن اتمني نقلها إىل مستحقيها من أبناء القبائل يف حضرموت وكندة على حنو ما قضى به 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، توىَل زايد صدقات آل كندة، ووسم قلوصا مبيسم الصدقة، فاعرتض بعض  

ذلك اعتالال منهم، ووَسطوا األشعث بن  أن أخذ قلوصا غريها، فرفض ورأى كندة عليه وطلبوا منه أين

، فقام أصحاب القلوص وأخذوها قسرا، فوقف شباب من (2)قيس عند زايد ولكن زايدا مل يستجب

حضرموت والَسكون إىل جانب زايد واسرتدوا القلوص، فثار الشَر وتواىف هبذا السبب مجعان احدمها وقف 

وم وأخذ منهم أسرى، مث خَلى زايد األسرى، فرجع إىل جانب زايد، وآخر مع خصومه، وهزم زايد اخلص

األسرى إىل قومهم يذمروهنم على القتال، واندوا مبنع الصدقة، وطابقت بنو كندة كلها على منع الصدقة 

 مورؤساءهوامجعوا على الرَدة، وقيل أهنم استجابوا لألسود العنسي، وبنو كندة هم بنو عمرو بن معاوية 

 مورؤساءهالعمَردة، وبنو احلارث بن معاوية  وص ومشرح وأبضعة ومعهم أختهمامللوك األربعة، مجد وخم

األشعث بن قيس والسمط بن األسود، وخالفهم فيما امجعوا عليه شرحبيل بن السمط وابنه، فأهنما قاما يف 

 .(3)بين معاوية وقاال، "اللهم ال منالئ قومنا على هذا"، وانضموا إىل زايد بن لبيد

                                                            
 . 330، ص3ج مرجع سابقالطربي، اترخيه،  -1
 مرجع سابق، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 122لبلدان، صفتوح ا مرجع سابق، البالذري، 332، ص3ج مرجع سابقالطربي، اترخيه،  -2

 .257، ص2ج
 . 259، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج334، ص3الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3
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لبيد مبن معه من املسلمني املرتَدين، وبدأ ببين عمرو بن معاوية، وهم عدد القوم  واقع زايد بن

، واستولوا على األموال (1)وشوكتهم، فهزموهم وقتلوا امللوك األربعة الذين كانوا رؤساء هلم وعددا كثريا منهم

مر  زايد ابلسيب والسيب، ومضى زايد هبم إىل معسكر األشعث بن قيس يف بين احلارث بن معاوية، فلما 

على معسكر األشعث اندت النساء، اي أشعث، خاالتك خاالتك، فثار األشعث يف بين احلارث واستنقذ 

السيب، ولكن األشعث خشي عاقبة ما فعل، فجمع إليه آل كندة من أبناء احلارث بن معاوية وأبناء عمرو 

تب زايد إىل أيب بكر يستمَده، بن معاوية ومن أطاعه من السكاسك وبعض من القبائل من حوهلم، فك

إبجناد زايد، وكتب إىل عكرمة بن أيب جهل أيمره ابملسري إىل  فكتب أبو بكر إىل املهاجر بن أيب أمية أيمره

 زايد يف حضرموت.

 اجتمع زايد واملهاجر على قتال األشعث بن قيس ومجوعه، ففَضا اجلمع وأوقعا مقتله فيهم، فالتجأ

مان له النجري، فحصرهم املسلمون حىت طلب األشعث من املسلمني األ األشعث ومن معه إىل حصن

ولتسعة معه ويفتحوا للمسلمني ابب حصن النجري فأجاهبم املسلمون إىل طلبهم، وفتح األشعث ابب 

 عكرمة وصل بعد فتح حصن النجري. أناحلصن فاقتحمه املسلمون وأوقعوا القتل يف املقاتلة، وقيل 

ى األشعث اسم "عرف النار" أي الغادر ملا جَره على قومه من اهلالك، وأطلقت نساء كندة عل

 .(2) دمهاألشعث فبعث به والسيب واألمخاس إىل أيب بكر، فمَن عليه أبو بكر وجتاىف عن  وأما

 رَدة سليم وهوازن وعامر وقضاعة وكلب:

البزاخة من أسد وغطفان  بعد أن انتصر خالد بن الوليد على طليحة بن خويلد األسدي ومجوعه، ابيع أهل

أبيديهم على اإلسالم، ولكن فالهلم التحقوا أبم زمل سلمى ابنة  وطيء خالد بن الوليد أليب بكر، وأعطوا

إليها الشرداء من كل جانب،  وأمرهتم حبرب خالد بن الوليد، والتجأ مالك بن حذيفة بن بدر، فذمرهتم

                                                            
 . 116خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص-2
، ابن األثري، 123-122ذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص، البال339-338، مرجع سابق، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، ج -1

 . 230-259، ص2الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج
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ا من فاَلل غطفان وأسد وطيء، فاستكثف مجعها وكل فَل من هوازن وسليم أضافة إىل من كان حلق هب

 من الذين اعتدوا ابحلرق والقتل واملثلة على أهل الثأروغلظ شأهنا، وكان خالد بن الوليد يف البزاخة يتتَبع 

أايم الردة، فلما بلغه أمر أَم زمل سلمى سار إليها وهزمها بعد قتال شديد وبعث ابلفتح إىل أيب  اإلسالم

 .(1)بكر الصديق

هللا بن عبد ايليل، على أيب بكر  وقدم رجل من بين سليم يقال له الفجاءة، وهو إايس بن عبد

الصديق وتظاهر ابإلسالم، وطلب منه السالح ليقاتل به املرتدين، ولكنه اخذ السالح وراح يستعرض 

 الشريد، فلما علم أبو أمواهلم ويقتل من يقاومه، وكان يعاونه يف ذلك جنبه بن أيب امليثاء من بين الناس أيخذ

ونشب القتال بينهما، فقتل  إليه أن يسري إليه، فسار طريفة بكر بذلك، أرسل إىل طريفة بن حاجز أيمره

أبو بكر حبرقه عقوبة على غدره وحماربة هللا  جنبة، وأسر الفجاءة، وبعث ابلفجاءة إىل أيب بكر، فأمر طريفة

 .(2) واملؤمننيورسوله 

مدار سندها على "علوان بن َداو َد البجلي" وهو رجل وضعيفة ابطلة لرواية أتضح أهنا بعد تتبع صحة ا   

قال البخاري: علوان بن داود ويقال بن  3"قال احلافظ بن حجر يف لسان امليزانكما   ،روايتهمطعون يف 

رواه “ :بقوله على هذه الرواية 4علق احلافظ نور الدين اهليثمي يف جممع الزوائد "، كماصاحل منكر احلديث

وهي رواايت ي رو ج هلا بعض  ."الطرباين وفيه علوان بن َداو َد البجلي وهو ضعيف وهذا األثر مما أ نكر عليه

 .الشيعة يف معرض التشنيع على الصحابة الكرام رضي هللا عنهم

سول : بعثنا ر قال عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه ،إن حكم عقوبة احلرق يف اإلسالم حمرمة شرعا

 -لرجلْي من قريش َساُها  -لقيتم فالَن وفالَن  )إنهللا صلى هللا عليه و سلم يف بعث وقال لنا 

                                                            
 .236، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج264، ص3الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج  -1
 . 237، ص2ريخ، مرجع سابق، ج، ابن األثري، الكامل يف التا265، ص3الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2
دائرة املعرف النظامية   :بن حجر العسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين،  لسان امليزان، حتقيق - 3

 .188، ص4م، مج1971ه  ، 1390، 2ابهلند، بريوت، لبنان، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط
، 9030ه ، رقم احلديث:  1412بن أيب بكر اهليثمي، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، بريوت، دار الفكر، اهليثمي،  نور الدين علي  - 4
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كنت أمرتكم أن َترقوا فالَن وفالَن   )إِنقال مث أتيناه نودعه حْي أردَن اْلروج فقال  ِبلنار(.فحرقوُها 

  1ِبلنار وإن النار َّل يعذب هبا إَّل هللا فإن أخذمتوُها فاقتلوُها( 

أن عليا رضي هللا عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أَن َل  :حيث قالعكرمة رواية يف و     

ولقتلتهم كما قال النيب صلى هللا   .تعذبوا بعذاب هللا( )َّل وسلم قالأحرقهم ألن النيب صلى هللا عليه 

 2 (بدل دينة فاقتلوه وسلم )منعليه 

ة ابلتحريق ابلنار استثىن منه مجهور أهل العلم التحريق ابلنار على سبيل وهذا النهي العام عن العقوب    

واستدلوا بقوله  . قصاصاابحلرق  إن يعاقبجيوز على هذا القول   غريه،فمن حرَّق  ابملثل؛واملعاقبة  القصاص،

ْم َوات اُقوا اَّللاَ َواْعَلُموا َأنا اَّللاَ َمَع َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيكُ  تعاىل:

اْلُمتاِقْيَ 
ُتم ِبِه َولَِئن َصَِبُُْتْ َلَُو َخرْيٌ لِ لصااِبرِينَ   تعاىل:وقوله .  3 ُتْم فَ َعاِقُبوا ِبِْثِل َما ُعوِقب ْ َوِإْن َعاقَ ب ْ

4  

 . 5َوَجَزاُء َسيِ َئٍة َسيِ َئٌة ِمثْ ُلَها  تعاىل:  وقوله   

دلت اآلايت مبجموعها على مشروعية املماثلة يف استيفاء القصاص، فللويل احلق يف القتل مبثل ما 

قتل به اجلاين، وألن القصاص موضوع على املماثلة واملماثلة تكون ممكنة هبذه األسباب؛ فجاز أن يستويف 

 . هبا القصاص

التحق شرحبيل بعمرو بن العاص،  وبعد مسري شرحبيل بن حسنة إىل مسيلمة الكَذاب ابليمامة،

وتعاوان يف قتال املرتدين، فكان شرحبيل يقاتل من ارتَد من كلب، وكان عمرو بن العاص يقاتل من ارتَد 

 .(6) قضاعةمن 

                                                            
 1079 ، ص3، مج2795أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد واليسر، ابب التوديع، رقم احلديث:  -1
 .1098ص ،ن مج2854اب هللا، رقم احلديث،أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد واليسر، ابب ال يعذب بعذ -2
  94سورة البقرة، اآلية  -3
  .126، اآلية سورة النحل - 4
 40الشورى، اآلية سورة  - 5
 . 244، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج305، ص3الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -6
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وبذلك مل تنقض السَنة من خالفة أيب بكر الصديق حىت عادت شبه اجلزيرة العربية تستَظل براية 

ة اإلسالمية يقودها أبو بكر الصديق إىل النصر والفتح ونشر اإلسالم إىل اإلسالم، وتنضوي حتت راية الدول

خارجها، وكانت حروب الرَدة واحلروب السابقة اليت خاضها املسلمون أايم الرسول صلى هللا عليه وسلم 

  .اإلعداد العملي لنشر اإلسالم واالستمرار يف محله إىل العامل من حوهلا

أدبه يف حروب الردة ال بَد من حماكمة أطراف القتال وهم املسلمون وإلمتام احلديث عن القتال و 

واملرتدون إىل مقارنة بينهما يتبني  من خالهلا معامل القتال وأدبه عندمها ابتداء ابهتياج القتال ونشوبه مث 

 انتهائه.

طرف لقد كان القتل يف تلك احلروب معلما مشرتكا بني الطرفني، فكالمها كان يوقع القتل يف ال

اآلخر، ولكن الدواعي إىل نشوب القتال واالخنراط فيه كان خمتلفا، ففي اجلانب اإلسالمي، كان القتال يف 

سبيل هللا دفاعا عن نبوة ودعوة عقائدية إميانية ورسالة توحيدية تدعو إىل اله واحد خالق بيده الضَر والنفع، 

أتباعها صدقها يف غري موضع ومناسبة  قع، ورأىواستندت تلك الدعوة إىل العقل، وانتزعت أدلتها من الوا

واأللوان، وعدل  وجمتمع ووحدة بني البشرية، ومساواة بني األجناس أمةوحادثة، وكانت دعوة إىل أبناء 

وإنصاف للظامل واملظلوم، وحدب الكبري على الصغري، والقوي على الضعيف، والغين عل الفقري واألب 

وأحكام تبنَي احلدود بني الفرد والفرد، وبني الفرد واجلماعة، وبني احلاكم  على الولد، والرجل على املرأة،

 األداين وامللل والَنحل، وغري ذلك مما تضمنته دعوة اإلسالم. والرعية، وبني أصحاب

أما الطرف الثاين، وهم املرتدون، فقد حاولوا أن يقَلدوا الدعوة اإلسالمية، فكانت دعوهتم ترهات 

ما اكتشف أتباعهم كذهبم وزيف ادعاءاهتم، فكانوا ينقَضون عنهم، ويف نفوسهم غَصة وخزعبالت سرعان 

االلتحاق هبم وتصديقهم، والندم على محل السالح إىل جانبهم، وقتل أنفسهم وضياع أرواحهم ودمائهم 

عند هدراً، إال من ألبس دعوته بشعار العصبَية القبلَية اليت أعطت دعوهتم أتباعهم شيئا من الوالء 

 اإلميان احلق وتتالشى. انطالقها، مث عادت تنهار أمام
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آخر، أن اجلانب اإلسالمي مل يبخل يف تقدمي النصائح إىل املرتدين، ومل يقَصر يف إبداء  وأمر

احللول خلروج املرتَدين مما توَرطوا فيه من نكث العهود مع الرسول صلى هللا عليه وسلم وبيعته على 

 اإلمياينرب على الذين نقلوهم من الشرك واالحنطاط الفكري إىل الوحدانية والسمو اإلسالم، مث إعالن احل

أرسلوا الرسل ابلكتب إىل املرتَدين احتجاجا وإعذارا، وزوَدوا جندهم اإلسالمي ابلوصااي  واإلنسانية، فقد

لرسول صلى هللا عليه واآلداب اليت تنسجم وطبيعة الدعوة اإلسالمية، وجعلوا رجوع املرتَدين إىل ما عاهدوا ا

 وسلم وابيعوه عليه، خالصا هلم ومغفرة هلم عما أذنبوا.

وهذا ال يقارن مبا ارتكب املرتدون حبَق الذين ثبتوا على اإلسالم بينهم، قمعوهم وقتلوهم 

واحرقوهم، وقتلوا السفراء إليهم على حنو ما فعل مسيلمة الكَذاب برسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

الرسول صلى هللا عليه وسلم بعث حبيب بن زيد بن عاصم بن كعب املازين اخلزرجي  ، فقد ورد أنإليه

سفريا إىل مسيلمة  أم عمارة نسيبة بنت كعب املازنية اخلزرجية األنصارية، بعثه رسوال أي وأمه األنصاري،

نعم، فقال مسيلمة، أن حممدا رسول هللا عليه وسلم، فقال حبيب،  مسيلمة، أتشهد الكَذاب، فقال له

أصَم ال اُسع وفعل مسيلمة ذلك مراراً، فقطعه مسيلمة عضواً  إين رسول هللا، فقال حبيب، أان أتشهد

 .(1)عضواً 

 إليهم بينما استقبل الرسول صلى هللا عليه وسلم الوفود اليت ارتدت أقوامهم من بعد، وأحسن

 دين يف املدينة واستمعوا إليهم ورَدوهم ساملني.وأجازهم، واستقبل أبو بكر الصديق والصحابة وفود املرت

أهنا قبلت توبة من اتب من املتمرَدين واملرتَدين ورَدهتم إىل  وقد كان من سعة أفق القيادة اإلسالمية

إىل بعضهم على حنو ما فعل أبو بكر الصَديق بتزويج األشعث بن قيس الكندي من  وأصهرتعشائرهم، 

 اببنة جماعة احلنفي. أخته، وزواج خالد بن الوليد

                                                            
د بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين، أسد الغابة يف معرفة ابن األثري ، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حمم -1

 675، ص 1، مح1طعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية،  -علي حممد معوض تح: الصحابة، 
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أمضت فيهم من مثل ما عاقبوا به من كان بينهم  وعندما عاقبت القيادة اإلسالمية املرتَدين، فإهنا

أن معامل األدب يف القتال الذي دار بني املسلمني واملرتَدين كثرية، وهي  من املسلمني قتال وحتريقا وال شكَ 

 اإلسالمية وبر ها ابلناس. من مثار األخالق

هكذا مل يهل شهر ربيع األول من العام التايل خلالفة أبوبكر الصديق رضي هللا عنه إال وقد قطع و 

ة العربية من كل رجس وأن جيمعها على كلمة ر هر اجلزيطبسياسته احلازمة يف أن يح وجن ،وابر املرتدين متاماً 

ىل إمن الشرك  ،ىل النورإلمات البلدان األخرى خمرجني الناس من الظ إىلبناؤها أالتوحيد لينطلق بعدها 

 .وليكن لنا يف مواقفه رضى هللا عنه وأرضاه األسوة احلسنة ،التوحيد
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 والبيزنطية يف بالد الشاميف العراق : القتال وآدابه يف البهة الفارسية لثاملبحث الثا

اإلسالم ومحايته ونشره  وجل، وإن اإلسالم رسالة هللا إىل عباده وان محل لقد آمن املسلمون ابهلل الواحد عز

بني الناس فرض أوجبه هللا تعاىل عليهم، ولذلك محلوه وصربوا على محله يف مكة مث يف املدينة، مث قاتلوا 

واجل نشره بني الناس، سيعربون التخوم إىل العراق  أجلهاملرتدين يف سبيل هللا ومحاية اإلسالم، ومن 

 ه هذه البسيطة املعمورة ما استطاعوا إىل ذلك سبيال.والشام، واىل حيث يكون الناس حيل ون على وج

واألابطرة  ومعلوم أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان قد أرسل ابلكتب والرسل إىل األكاسرة

ثخان يف األرض ال جييب دعوة من  يدعوهم إىل اإلسالم ولكن من يكون يف مثلهم من العدد والقوة واإل

عهم، ولكن توجيه الدعوة إليهم كانت من آداب القتال الذي حرص كان قومه ابألمس اتبعًا من أتبا

اإلسالم على االلتزام هبا، ومع أن املسلمني صاروا معذورين يف شهر احلرب عليهم بعدما وصلت إليهم 

دعوة اإلسالم، فإن املسلمني مل يضن وا أن يدعوهم مرة أخرى بدعوة اإلسالم قبل نشوب املعارك اليت كانت 

 ا بينهم وبني هؤالء املشركني. تدور رحاه

وأمر آخر، فان تدخ ل الفرس والروم يف األحداث الداخلية يف الدولة اإلسالمية، من خالل 

نفوذهم يف املناطق العربية املتامخة هلم، وحتريك سكان هذه املناطق ضد اإلسالم واملسلمني وخباصة يف أثناء 

 ب عليهم.حركة الردة، كان كافياً إلعالن املسلمني احلر 

 القتال على البهة الفارسية:

قد يظن من يطالع احلروب اليت دارت بني املسلمني والفرس مث بني املسلمني والبيزنطيني )الروم( أن انتصار 

ابإلمرباطورية الفارسية، مث اخذ بالد الشام ومصر وغريها من البالد اليت كانت  املسلمني عليهم واإلطاحة

كان بسبب االهنيار الذي كان يدب  يف   ني )الروم(، وإزالة سيطرة البيزنطيني عنهاتقع حتت سيطرة البيزنطي

 أوصال هاتني الدولتني قبل قيام احلرب بينهم وبني املسلمني.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



192 
 

كانت الدولتان قبل احلرب بينهم وبني املسلمني تشتبك يف حروب تشتعل بينهم من وقت آلخر،      

، وعلى سبيل املثال هاجم الفرس بالد بيزنطية (1) بينهم وجزر وكانت البالد اليت ختضع لنفوذهم يف مد  

م(، ودخلوا بالد الشام وبيت املقدس، واستولوا على ما يعتقده 628-591)الروم( يف عهد خسرو الثاين )

النصارى "صليب الصلبوت"، واحرقوا كنيسة القيامة، ومحلوا صليب الصلبوت معهم إىل عاصمتهم املدائن 

 م، ووصلوا إىل أسيا الصغرى.617م، مث استولوا على مصر عام 615وذلك عام 

م( متك ن من الرد  على الغزو الفارسي، وقام مبهامجة بالد فارس عام 641-610ولكن هرقل )

م، فأوقع فيهم هزمية قاسية قرب املوصل مشال العراق مما أد ى إىل عزل خسرو عن مملكة فارس، 627

وإعادة  استولوا عليها من بالد الشام ومصر وغريها من بالد بيزنطة، وانسحاب الفرس من املناطق اليت

ولذلك مل تكن الدولتان تعانيان من العجز واهلرم عند قيام  .(2)628صليب الصلبوت وذلك عام 

 الفتوحات اإلسالمية.

ية لقد كانت الدولتان من حيث القوة العسكرية وإعداد احملاربني والعدد احلربية واألسلحة القتال

كل التفوق على ما كان عند املسلمني، وال تصح  املقارنة بينهما يف هذا   ةوالثراء املادي يف حال متفوق

اجلانب، ويشهد ما لقيه املسلمون من قتال امتد  لثالثني سنة يف اجلانب الفارسي، وظل مستمراً يف اجلانب 

ة املتمثلة ابألعداد من املقاتلني والعدد الرومي، على ما كان عند الفرس والروم من مؤهالت القتال املادي

 وغري ذلك. احلربية واألسلحة

أن يلتمس الضعف يف دولة الفرس والروم فسيجده يف العقيدة اليت كانوا يتول وهنا،  ولكن من أراد

وكانت مبعث الشك واالرتياب والقلق والنزاعات الدينية وعاجزة عن بعث اهلدوء والطمأنينة يف النفوس 

 ة واليقني يف العقول، وسبباً خلمود جذوة التضحية عند مقاتليهم، وبرود حرارة الوالء يف نفوسهم.والقناع

                                                            
، 180، 179صم.1963تبة األسدي، الثعاليب، أبو منصور عبد امللك بن حممد، غرر أخبار ملوك الفرس وسريهم، طهران مكانظر:  -1

521 ،527 ،613. 
حممد مؤنس،  ، وينظر:96 ،89، ص1، ج1975عاقل، نبيه، دراسات يف اتريخ اإلمرباطورية البيزنطية، منشورات جامعة دمشق،  -2

 .18-186، ص2007،اإلمرباطورية البيزنطية، دراسات يف اتريخ األسر احلاكمة 
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 ابتداء القتال:

كان املثىن بن حارثة الشيباين يقاتل إىل جانب العالء بن احلضرمي يف احلرب على املرتدين يف البحرين عام 

هزمية الردة، قدم املثىن على أيب بكر الصديق  ه ، ويبدو ملا وضعت احلرب على املرتدين أوزارها بعد11

يطلب منه أن يؤم ره على من قبله من قومه يقاتل من يليه من أهل فارس، وهي إشارة إىل وجود الفرس، 

أبو بكر خالد بن الوليد أن يسري إىل  أبو بكر إىل طلبه، مث أمر يقاتلون إىل جانب املرتدين، فأجابه

أاب بكر مل يتخذ   بكر عزم على فتح القتال على اجلبهة الفارسية، وال شك أنأاب ، وهذا يعين أن(1)العراق

قرار احلرب على الفرس إال بعد الرجوع إىل جملس شوراه على حنو ما فعل عندما عزم على فتح القتال على 

 .(2)اجلبهة البيزنطية يف الشام

وكتب إىل عياض بن غنم أن  ومما ذكر، أن أاب بكر كتب إىل خالد أن يدخل العراق من أسفلها،

، وأي هما سبق فهو أمري على صاحبه، وطلب أبو بكر (3)يدخل العراق من أعالها، وان يستبقا إىل احلرية

أن يقفل ممن معهما، وال جيربا أحدًا على املضي معهما وال يستفتحا  منهما أن أيذان ابلقفل ملن أراد

، وطلب أبو بكر (4)أيب بكر احد من كان قد ارتد   هاد أايممبتكاره، وان ال يستعينا مبرتد  فلم يشهد اجل

منهما إذا اجتمعا يف احلرية وفض ا مساحل الفرس أن يعمال على أن ال يؤتى املسلمون من اخللف، وان يكون 

 .(5)احدمها ردءاً للمسلمني ولصاحبه يف احلرية، وان يقتحم اآلخر على املدائن دار الفرس ومستق ر عز هم

ذه اخلطة احلربية اليت بي نها أبو بكر الصديق يف كتابه خلالد وعياض وتدل على مدى وخبصوص ه

أيب بكر وصدقه وتفانيه يف خدمة اإلسالم ومتابعته حلركة الفتوحات اإلسالمية، وتطلب من خالد  إخالص
                                                            

، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 343، ص3، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج117ابق، صخليفة بن خياط، اترخيه مرجع س-1
 .261، ص3مرجع سابق، ج

 .66-65، ص2ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج -2
جلاهلية، وكان أهلها من احلرية، مدينة كانت على ثالثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف، وكانت مسكن ملوك العرب يف ا -3

ايقوت، ايقوت بن عبد  احلموي تنوخ وهم أصحاب املظال وبيوت الشعر، ومن العباد ومن األحالف دانوا الردشري ملك الفرس، أنظر:
 .331. ص2ج م.1957هللا، معجم البلدان، بريوت، دار صادر، 

 .262، ص3يف التاريخ، مرجع سابق، ج ، ابن األثري، الكامل388، 347، ص3الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -4
 .347، ص3الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -5
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أاب بكر كتب إىل  وعياضا  أن يعمدا إىل احلرية، رآها أبو جعفر الطربي أوىل ابلثقة من الرواية اليت ذكرت أن

، قال أبو جعفر الطربي، "وهذه القصة يف أمر االبل ة وفتحها (1)خالد إذا دخل العراق أن يبدأ ابالبل ة

خالف ما يعرفه أهل الس ري، وخالف ما جاءت به اآلاثر الصحاح، وإمنا كان فتح االبل ة أايم عمر رمحه 

 ."هلجرةهللا، وعلى يد عتبة بن غزوان يف سنة أربع عشرة من ا

ولكن هناك من مل يوافق أاب جعفر الطربي، ورأى أن فتح االبل ة مت  مرتني، كانت األوىل على يد خالد،     

وكانت الثانية على يد عتبة بن غزوان، إذ ال يعقل أن خالدًا ترك االبل ة وراءه تشك ل خطرًا عليه يف أثناء 

 .(2) العراقتوغل ه يف 

ليت ميلكها خالد يف ابتداء دخوله العراق جتعل التأجيل يف مثل هذا الصدام وكانت القوة العسكرية ا    

أبو جعفر الطربي من كالم أهل  العسكري الصعب مع الفرس أوىل من التعجيل به ولذلك كان ما مال إليه

  الس ري وما جاءت به اآلاثر الصحاح أكثر مطابقة للرواية اليت جعلت احلرية هدف خالد، الن فتح احلرية

كان هناية ونتيجة حققتها الوقعات العسكرية األقل صعوبة، تلك الوقعات اليت سبقت فتح احلرية وانتصر 

 خالد فيها وعقد مع أهلها املواثيق واملعاهدات.

وإضافة إىل تشو ق املثىن إىل اجلهاد وحماربة الفرس، ذكر عن مذعور بن عدي العجلي انه كتب إىل 

ه ويسأله أن يول يه قتال فارس، ومثل املثىن  ومذعور كان قطبة بن قتادة أيب بكر يعلمه حاله وحال قوم

كلهم متحف زون للجهاد وقتال   الذهلي من بكر بن وائل ومعه مجاعة من قومه، وسويد بن قطبة الذهلي

 .(3)الفرس

                                                            
، واالبلة، بلدة على شاطئ 261، ص3، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج347، ص1الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1

د من جنائن الدنيا، أنظر: ايقوت، معجم البلدان، مرجع دجلة يف زاوية اخلليج الذي يدخل إىل البصرة كان فيها مساحل الفرس، وتع
 .77، ص1سابق، مادة االبلة، ج

 .263، ص3، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق،   ج350، ص3الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1
 . 220، صم1986الطريق إىل املدائن، دار النفيس، بريوت، امحد عادل،  كمال، -3
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 تنسيق اجلهود بينهم، فجعل خالد بن الوليد أمري احلرب يف اجلبهة الفارسية، وبعثبقام أبو بكر 

إىل املثىن بن حارثة الشيباين بكتاب أيمره فيه بطاعة خالد، وطلب من مذعور بن عدي العجلي أن ينضم 

 .(1)أقام ويشخص معه إذا شخص، وجعل اجلميع حتت أمرة خالد وقيادته إىل خالد ويقيم معه إذا

تابع خالد بن الوليد ومن معه بوصاايه وتوجيهاته وي يوكان أبو بكر الصديق ال ينف ك يوص

اآلخرة على الدنيا جيتمعا لكم، وال تؤثروا  أخبارهم، ومما أوصاهم به، قوله: "واستعينوا ابهلل وات قوه، وآثروا أمر

كم ، (2)وأتخري التوبة" واإلصرار الدنيا فتسلبومها، واحذروا ما حذ ركم هللا برتك املعاصي ومعاجلة التوبة، وإاي 

 ا من أسباب النصر يف جهاد كان موقوفاً يف سبيل هللا.وهي وصااي كان أبو بكر يرى االلتزام هب

أقام خالد بن الوليد جياهد يف اجلبهة الفارسية سنة اثنيت عشرة للهجرة بكاملها، خاض خالهلا 

العديد من الوقعات واملعارك اليت زادت على العشرين، وقد حالفه النصر والظفر فيها كلها على الفرس ومن 

 عرب.وقف إىل جانبهم من ال

ت من السواد هي  صاحله أهل  "ابنقيا وابروُسا وأليس"فقد نزل خالد يف أول دخوله العراق بقراي 

هذه القرايت على جزية مقدارها ألف درهم وطيلسان بعث به خالد إىل أيب بكر الصديق مع أموال اجلزية، 

"بسم  كتااًب جاء فيه:وكان بصبهرى بن صلواب السوادي هو من ابشر الصلح مع خالد، وكتب خالد هلم  

حقن دمه إبعطاء اجلزية، وقد إذ هللا الرمحن الرحيم، من خالد البن صلواب )صلوات(، انك آمن أبمان هللا، 

أعطيت عن نفسك وعن أهل خرجك وجزيرتك ومن كان يف قريتيك، ابثقيا وابروُسا، ألف درهم فقبلتها 

 وذمة حممد صلى هللا عليه وسلم، وذمة منك، ورضى من معي من املسلمني هبا منك، ولك ذمة هللا

 خو خالد بن الوليد. أ، وشهد هشام بن الوليد وهو (3)املسلمني على ذلك"

                                                            
، 3، الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج111، ص1960ي، أبو حنيفة، األخبار الطوال، تح: عبد هللا املنعم عامر، القاهرة، الدنيور  -1

 . 112، أبو حنيفة الدنيوري، األخبار الطوال، مرجع سابق، ص296، 295، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص345ص
 .261، ص3، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق،  ج372ص ،3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2
، خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، 299، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص344، ص3الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3
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وسار خالد حىت دان من احلرية، فخرجت إليه خيول ازاذبه صاحب خيل كسرى، وهي اخليول اليت  

 .(1)حارثة الشيباين فهزمهمبني ازاذبه وبني العرب، فوجه خالد إليهم املثىن بن  كانت مساحل للفرس ما

أهل احلرية ذلك، خرج وفد من أهل احلرية يستقبلون خالد بن الوليد فيهم عبد املسيح  فلما رأى

بن عمرو بن بقيله وهاين بن قبيصة، فدعاهم خالد إىل هللا واىل عبادته واىل اإلسالم، فإن قبلوا فلهم ما 

زية، فإن أبوا فاحلرب، فقالوا له، ال حاجة لنا حبربك، للمسلمني وعليهم ما على املسلمني، وان أبوا فاجل

درهم، وقيل على تسعني  فصاحلهم على تسعني ومائة ألف درهم يؤدوهنا يف كل عام، وقيل على مئة ألف

ألف درهم، وقيل على مثانني ألف درهم، وعلى أن يكونوا عيوان للمسلمني على أهل فارس وأن ال يهدم 

 .(2)هلم بيعة وال قصرا

واىل هذا احلد من األخبار املروية عن هشام بن حممد بن السائب الكليب، وحممد بن عمر الواقدي 

، يف فتوحات خالد بن الوليد يف العراق لسنة اثنيت (3)وعلي بن حممد املدائين، وحممد بن إسحاق املطليب

اليت عرفت مبعركة ذات عشرة للهجرة، تكاد تتوقف عن ذكر فتوحات خالد وال تذكر أيضًا معركة االبل ة 

السالسل، ولكن األخبار عن بقية فتوحات خالد وتسلسل وقوعها تعتمد بعد ذلك على ما رواه سيف بن 

 عمر وكانت على النحو التايل:

 َّنر املرأة:

أرسل خالد بن الوليد املثىن بن  م.633كانت هذه احلادثة يف صفر من سنة اثنيت عشرة للهجرة/ نيسان 

إىل طماهيج صاحبة هنر املرأة، وانتهى إىل احلصن الذي تقوم فيه هذه املرأة، فصاحلته  حارثة الشيباين

                                                            
 .297رجع سابق، ص، البالذري، فتوح البلدان، م345، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1
 .297، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص345، 344، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2
 .347-343، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3
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، ومل حير ك خالد وأمراؤه الفالحني يف شيء من فتوحهم لتقد م أيب بكر إىل خالد يف الفال حني، (1)وأسلمت

 .(2)فأقر هم خالد وجعل هلم الذمة

 م:633لهجرة/ نيسان وقعة املزار أو الثِن: صفر من سنة اثنيت عشرة ل

كان جيش قارن بن قراينس قد فصل من املدائن مدداً هلرمز، ولكن هرمز كان قد قتل على يد خالد واهنزم 

  مجعه، فسار قارن حنو املزار وعسكر فيه، وجعل قارن على جمنبته قباذ وانوشجان استعداداً للقاء خالد.

فابتدر  معقل بن األعشىنب النب اش وبني قارن، سار خالد إىل قارن، ووقعت املبارزة بني خالد ومعه

معقل قارن وقتله، وقتل عاصم بن عمرو التميمي االنوشجان وقتل عدي قباذ، واهنزم جيش قباذ، ووقع 

، مع سعيد بن النعمان أخي عدي بن كعب إىل أيب بكر الصديق وبعث (3)القتل فيه، ووف د خالد وفداً 

 معهم مبا بقي من األمخاس.

 م:633، صفر من سنة اثنيت عشرة للهجرة/ أَير (4)ولةوقعة ال

مقتل قارن وهزمية جيشه يف املزار أرسل اردشري ملك الفرس، االندرزغر يف جيش حنو الوجلة،  إثرعلى      

وأرسل يف أثره هبمن جاذويه، فحشر هبمن جاذويه الناس من الدهانني وعرب الضاحية ما بني احلرية 

 انب االندرزغر يف الوجلة.وكسكر لالنضمام إىل ج

، ومضى األعاجمسار خالد بن الوليد ابملسلمني حنوهم واقتتلوا قتااًل شديدًا واهنزمت صفوف      

االندرزغر يف هزميته، ومات عطشاً، وسار خالد يف الفالحني بسريته فلم يقتلهم وسىب ذراري املقاتلة ومن 

 .(5)وتراجعوا ابوافأجاألرض إىل اجلزاء والذمة  أعاهنم، ودعا أهل

                                                            
 .118خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص-1
 .263، ص3بن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج، ا350، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2
 .263، ص3، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق،  ج350، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق،  ج -3
 .383 ، ص5الوجلة، أبرض كسكر مما يلي الرب ايقوت، معجم البلدان، مرجع سابق، ج -4
 .264، ص3، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج354، 352، ص3ه، مرجع سابق، جأبو جعفر الطربي، اترخي -5
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 م:633معركة أ ليس: صفر من اثنيت عشرة للهجرة/ أَير 

أعان نصارى بكر بن وائل الفرس يوم الوجلة، وملا قتل منهم من قتل غضب هلم نصارى قومهم وجرت    

ردشري ملك الفرس إىل هبمن جاذويه أاملكاتبات بينهم وبني الفرس لالجتماع على قتال املسلمني، فكتب 

ري ابجليش إىل حيث جيتمع الفرس ونصارى العرب يف أ ليس، فقد م هبمن جاذويه جاابن، وانضم  إىل أن يس

جاابن مساحل الفرس اليت كانت إبزاء العرب، ونصارى العرب من بين عجل وتيم الالت وضبيعة وعرب 

 الضاحية من أهل احلرية.

وأوقع املسلمون فيهم القتل ودخلوا  مل تصمد مجوع الفرس ومن معهم أمام املسلمني وول ت األدابر

معسكرهم واستولوا على ما فيه، وأرسل خالد إىل أيب بكر بفتح أ ليس وخرب الفيء والسيب واألمخاس مع 

 .(1)رجل من بين عجل يدعى جندال

 م:633، صفر من سنة اثنيت عشرة للهجرة/ أَير (2)امغيشيا

وا يف السواد فدخلها خالد وجنوده بغري قتال، وأصابوا أ ليس جلوا عنها وتفرق ملا بلغ أهل امغيشيا أخبار

 .(3)فيها من الغنيمة مقداراً كبرياً 

 م.633وفم فرات ِبذقلي: ربيع األول من سنة اثنيت عشرة للهجرة/ أواخرأَير  (4)يوم املقر  

يتهيأ حلرب كان االزاذبة مرزابن احلرية، قد بلغه انتصارات خالد، فرأى أن خالدًا لن يرتكه، ولذلك أخذ 

خالد، فقد م ابنه وأمره بسد  هنر الفرات حىت ال يستعمله خالد يف تسيري السفن فيه ومحل اجلند على 

 احلرية.السفن، وخرج االزاذبة وعسكر خارج 
                                                            

، ابن األثري، الكامل يف 297، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص358-357، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3
 .264، ص3التاريخ، مرجع سابق، ج

ا خالد بن الوليد وكانت مصرًا كاحلرية، وكان فرات ابذقلي ينتهي إليها، وكانت من مساحل أليس ايقوت، امغيشيا: موضع ابلعراق هدمه -2
 254 ص ،1معجم البلدان، مرجع سابق، ج

 .265، ص3، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق،  ج358، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3
 .175 ، ص5ي من انحية الرب ومن جهة احلرية، ايقوت، معجم البلدان، مرجع سابق، جاملقر، موضع قرب ابذقل -4
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سار خالد إىل ابن االزاذبة فالتقى به وجبنده على فم فرات ابذقلي، فقاتلهم وقتل ابن االزاذبة، 

رات وجعل املاء يسلك يف سبيله املعتاد، فلما بلغ االزاذبة مقتل ابنه وموت اردشري األهنار وفج ر الف وسد  

 وىل  هاراب من غري قتال.

 م:633فتح اْلرية، ربيع أول من سنة اثنيت عشرة للهجرة/ أَير 

سار خالد بعد ذلك، وعسكر يف موضع عسكر االزاذبة، يريد احلرية كان ابحلرية أربعة قصور، حتصن أهل 

احلرية إىل إحدى ثالث،  أن يدعو أهل ة فيها، فوك ل خالد بكل قصر منها قائدًا من قو اده، وأمرهماحلري 

اإلسالم، أو اجلزاء، أو املنابذة، وان يؤج لهم يومًا لريوا رأيهم، ولكن القوم اختاروا احلرب، ووقع القتال، 

 سلمني.فوقف القسيسون والرهبان يعارضون أهل القصور ويطلبون الصلح مع امل

تقد م الوفد املفاوض إىل خالد، فعرض خالد عليهم واحدة من ثالث، الدخول يف اإلسالم، 

املنابذة واملناجزه، ولكن هم اختاروا اجلزية  أو اجلزية، أو ويكون هلم ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني،

الد ابلفتح واهلدااي إىل أيب بكر مع وتسعني ألفاً، وأهدوا له هدااي، وبعث خ وصاحلوا خالداً على مائة ألف

اهلذيل الكاهلي، فقبل أبو بكر اهلدااي من اجلزية، وكتب إىل خالد أن حيسب هلم هدي تهم من اجلزية وكتب 

ً  خالد بينه وبني أهل احلرية كتااب جاء فيه: "بسم هللا الرمحن الرحيم، هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد عداي 

عمرو بن عبد املسيح، وإايس بن قبيصة وحريى بن أك ال، وهم نقباء أهل احلرية، وعمرًا ابين عدي ، و 

ورضي بذلك أهل احلرية وأمروهم به، عاهدهم على تسعني ومائة ألف درهم، تقبل يف كل سنة جزاء عن 

ا، أو أيديهم يف الدنيا، رهباهنم وقس يسهم، إال  من كان منهم على غري ذي يد، حبيسًا عن الدنيا، اتركًا هل

سائحًا اتركًا للدنيا، وعلى املنعة، فإن مل مينعهم فال شيء عليهم حىت مينعهم، وان غدروا بفعل أو بقول 

 .(1)"فالذم ة منهم بريئة

                                                            
 .267-265، ص3، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج364-359، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1
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وملا صاحل أهل احلرية خالد بن الوليد، قام أهل ابنقيا وابروُسا )بسما( مبصاحلة خالد وكان املتويل 

"بسم هللا الرمحن الرحيم، هذا  ا جاء يف الكتاب بني خالد وبينهم:للصلح مع خالد صلواب بن نسطوان، ومم

الكتاب من خالد بن الوليد لصلواب بن نسطوان وقومه، إين عاهدتكم على اجلزية واملنعة، على كل ذي يد، 

ابنقيا وبسما )ابروُسا( مجيعًا على عشرة أالف دينار سوى اخلرزة )خرزه كسرى، وكانت على كل رأس 

الله يف كل سنة، وانك  قد ن  ق بت على قومك، وان قعلى قدر ا على قدر قوته، واملقل   اهم(، القوي  أربعة در 

قومك قد رضوا بك، وقد قبلت ومن معي من املسلمني، ورضيت ورضي قومك، فلك الذمة واملنعة، فإن 

قاع بن عمرو، وجرير منعناكم فلنا اجلزية، وإال فال حىت مننعكم" شهد هشام بن الوليد )اخو خالد(، والقع

 .(1)بن عبدهللا احلمريي، وحنظله بن الربيع، وكتب سنة اثنيت عشرة يف صفر

إىل  أحدمهاوملا بلغ خالد بن الوليد هذا القدر من االنتصارات على الفرس وج ه إليهم بكتابني 

بسم هللا الرمحن " اخلاصة أي إىل ملوك الفرس، واثنيهما إىل مرازبة الفرس، ومما جاء يف الكتاب األول:

الرحيم، من خالد بن الوليد إىل ملوك الفرس أما بعد، فاحلمد هلل الذي حل  نظامكم، ووهن كيدكم، وفر ق  

ندعكم وأرضكم، وجنوزكم إىل غريكم، وإال    كلمتهم، ولو مل يفعل ذلك بكم كان شر اً لكم، فادخلوا يف أمران

 .(2)بو ن املوت كما حتبو ن احلياةكان ذلك وانتم كارهون على غلب، على أيدي قوم حي

"بسم هللا الرمحن الرحيم، من خالد بن الوليد إىل مرازبة فارس، أما بعد  ومما جاء يف الكتاب الثاين:

فأسلموا تسلموا، وإال فاعتقدوا مين الذمة، وأدوا اجلزية، وإال فقد جئتكم بقوم حيبو ن املوت كما حتبو ن 

 .(3)شرب اخلمر"

أبو بكر به من دخول العراق من أسفلها واستفراغ مساحل  فتح احلرية، وقام مبا أمرهوملا مت خلالد 

أن يغيث عياض بن غنم يف دومة اجلندل، وكان عياض حياصر الذين اجتمعوا  الفرس ودخول احلرية، أراد

                                                            
 .368، ص3أبو جعفر الطربي، اتريخ، مرجع سابق، ج -1
 . 370، ص3ه، مرجع سابق، جأبو جعفر الطربي، اترخي -2
 .370، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1
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استخلف خالد بن  ضده يف دومة اجلندل، وهم حياصرونه وقد اخذوا عليه الطريق فأشجوه وشجوا به.

 لوليد القعقاع بن عمرو على احلرية، وخرج يريد دومة اجلندل.ا

 :(1)األنباروقعة 

   م.633يف رجب من سنة اثنيت عشرة للهجرة/ أيلول  األنبارويف طريق خالد إىل دومة اجلندل، دخل      

أن  فتحص ن أهلها وخندقوا فحاصرهم خالد وعليهم شريزاذ، فراسل شريزاذ خالدًا وعقد الصلح معه على

 األنبارملا فرغ خالد من  .(2)خيرج شريزاذ إىل مأمنه يف جريدة خيل وليس معهم من املتاع واألموال شيء

 واستحكمت له، استخلف عليها الزبرقان بن بدر، وقصد لعني التمر.

 م:633، يف رجب من سنة اثنيت عشرة للهجرة/ أيلول (3)عْي التمر

يف مجع كبري من الفرس، ومعه عق ه بن أبيعق ه يف مجع كبري أيضاً من كان مهران بن هبرام ينزل عني التمر     

العرب من الن مر وتغلب وإايد ومن الق هم، فقدم عليهم خالد، وبدأ بعق ة ومن معه من العرب، الذي جترد 

لقتال خالد، فأخذه خالد أسرياً، واهنزم من كان معه، والتجأت فلوهلم إىل حصن عني  مبن معه دون الفرس

لتمر، أما مهران فلما بلغه اخلرب هرب يف جنده، وحاصر خالد احلصن فلما فتحوه قتل خالد املقاتلة الذين ا

وقفوا مع الفرس اجملوس وحر ضوهم على قتال املسلمني مث اخذوا على عاتقهم أن يقاتلوا املسلمني وحدهم 

 .(4)ه وعمرو بن الصعقدون الفرس ألهنم أعلم بقتال العرب؛ وقتل خالد قائدهم عق ه بن أبيعق  

أبو بكر به  أرسل خالد ابألمخاس إىل أيب بكر مع الوليد بن عقبة، فلما صار الوليد إىل أيب بكر أرسل

مدداً إىل عياض بن غنم، فلما وصل الوليد عياضا أشار على عياض أن يستنجد خبالد، فكتب عياض إىل 
                                                            

، 1األنبار: مدينة على الفرات غريب بغداد على بعد عشرة فراسخ منها وكانت تسمى أايم الفرس فريوز سابور، ايقوت، معجم البلدان، ج -1
 257 ص

 .269، ص3، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق،  ج793، 375، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق،  ج -2
 ، ص4عني التمر: بلدة قريبة من األنبار غرب الكوفة جيلب منها التمر إىل سائر البالد، وهي على طرف الربية، ايقوت، معجم البلدان، ج -3

176 
، أبو جعفر الطربي، 118ط، اترخيه، مرجع سابق، ص، خليفة بن خيا112أبو حنيفة الدنيوري، األخبار الطوال، مرجع سابق، ص -3

 .270-269، ص3، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج377، ص3اترخيه، مرجع سابق، ج
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ك رغ خالد من عني التمر، خل ف عليها عومي بن كاهل ، وملا ف(1)أريد خالد يستمد ه فرد  خالد عليه، إاي 

 .(2)األسلحي وسار يريد دومة اجلندل

 م:633دومة الندل يف رجب سنة اثنيت عشرة للهجرة/ أيلول

فلما بلغ خالد دومة اجلندل جعلها ومن فيها من اجلموع بني عسكره وعسكر عياض، وبدأ القتال فهزم 

يه منهم، واهنزمت فلوهلم والتجأت إىل احلصن، فاقتحم املسلمون خالد من بليه منهم وهزم عياض من يل

احلصن وقتلوا املقاتلة وسبوا وقتل خالد أكيدر صاحب دومة اجلندل، وكان قد ارتد، وسىب ابنة اجلودي، 

، مث رجع خالد وعياض بن غنم بعد األنبارالتميمي إىل  بن حابس األقرع وأقام خالد بدومة اجلندل ورد  

 .(3)حلريةذلك إىل ا

أبو  وملا رجع خالد وعياض إىل احلرية من دومة اجلندل كان يريد مصادمة أهل املدائن كما أمره

بكر الصديق، ولكن األخبار اليت بلغته رد ته عن ذلك فقد بلغه أن روزبه وزمهر يسريان ابجلند حنو احلصيد 

ري التغليب يعسكر يف الثين والبشر، وخنافس، وان اهلذيل بن عمران يعسكر يف املصي خ، وان ربيعة بن جب

 .(4)وكلهم غضيب ملقتل عق ه بن أيب عق ه الذي قتله خالد بن الوليد يف معركة عني التمر

لذلك خرج خالد من احلرية وعلى مقد مته األقرع بن حابس، واستخلف عليها عياض بن غنم، 

 نافس.وبعث القعقاع بن عمرو إىل حصيد، وبعث أاب ليلى بن فدكي إىل اخل

 

                                                            
 .377، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1

، 2أعمال املدينة ايقوت، معجم البلدان، جدومة اجلندل: هي يف غائط من األرض مخسة فراسخ على سبع مراحل من دمشق، وهي من  -2
 .487 مادة دومة اجلندل. ص

-270، ص3، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج385، 379-378، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3
271. 

 .271، ص3، مرجع سابق، ج، ابن األثري، الكامل يف التاريخ380، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -4
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 ه :633شعبان من سنة اثنيت عشرة للهجرة/ تشرين األول (1)اْلصيد

انزل القعقاع بن عمرو روزبه وقتله، وقتل عصمة بن عبدهللا الضيب زرمهر، وكان زرمهر جاء مدداً لروزبه من 

 .(2)اخلنافس واستخلف على اخلنافس املهبوذان.واهنزم جند روزبه وجلأ الفالل إىل اخلنافس

 م:633تشرين األول  10،شعبان من سنة اثنيت عشرة للهجرة/ (3)اْلنافس

مل يلق أبو ليلى بن فدكي يف اخلنافس كيدا، الن املهبوذان خليفة زرمهر يف اخلنافس ملا التجأ  ويف احلصيد

 .(4)إليه الفالل من احلصيد هرب ومن معه إىل املصي خ وبه اهلذيل بن عمران

 م:633عشرة للهجرة/ تشرين األول ، شعبان من سنة اثنيت (5)املصيخ

أهل احلصيد وهروب أهل اخلنافس، تواعد القعقاع بن عمرو وأبو  ا بلغ خالد بن الوليد ما أصابمل    

ليلى بن فدكي، وعروة بن اجلعد البارقي واعبد بن فدكي على أن يلتقوا ابملصي خ ويهامجوا معا ويف وقت 

عوا القتل ابملقاتلة من العرب من تغلب وغريهم والفرس، ولكن واحد اهلذيل ومن معه، ونفذ ت اخلطة وأوق

اهلذيل أفلت يف أانس قليل، وكان ممن قتل يف هذه الوقعة رجالن كاان حيمالن كتااب من أيب بكر 

 .(6)إبسالمهما، فودامها أبو بكر وقال، كذلك يلقي من ساكن أهل احلرب )أهل الشرك( يف دايرهم

 

 

                                                            
 .266 ، ص2احلصيد: موضع أبطراف العراق من جهة اجلزيرة، وبني الكوفة والشام، ايقوت، معجم البلدان، مرجع سابق ج -1
 .272-271، ص3، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج380، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2
 391 ، ص2يت تقع يف طرف العراق قرب األنبار، كان يقام فيها سوق للعرب، ايقوت، معجم البلدان، مرجع سابق جاخلنافس: األرض ال -3
 .272، ص3، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق ج380، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج -4
 144 ص ، مادة املصيخ.5معجم البلدان، مرجع سابق ج املصيخ، يقال له مصيخ الربشاء بني حوران والقلت، ايقوت،  -5
 .272، ص3، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق ج381، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج -6
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 م:633 الثِن والزميل شعبان من سنة اثنيت عشرة للهجرة/ تشرين الثاِن ويف (2)والزميل (1)الثِن

سار خالد بن الوليد بنفس اخلطة اليت اتبعها يف املصي خ، ففي الثين كان ربيعة بن جبري التغليب يف بين تغلب، 

يد اليت مر  وكان ربيعة واهلذيل بن عمران على اتفاق ومكاتبة مع روزبه وزرمهر اللذين قتال يف وقعة احلص

ذكرها، فشن  خالد الغارة على الثين من ثالث وجوه كما فعل يف املصي خ وجر دوا السيوف يف املقاتلة، 

، مث سار خالد إىل الزميل (3)وسيب، وبعث ابخلمس إىل أيب بكر الصديق مع النعمان بن عوف الشيباين

فالن يف عسكر ضخم، فبي تهم خالد  وهو البشر وفيه اهلذيل بن عمران الذي فر من املصي خ وعت اب بن

بغارة شعواء عليهم فقتل منهم مقتله عظيمة، وغنم غنائم كثرية، وبعث ابخلمس إىل أيب بكر مع الصباح بن 

 .(4)فالن املزين

 م:633يف شعبان من سنة اثنيت عشرة للهجرة/ تشرين الثاِن  (5)الر ضاب

ن الزميل )البشر( والثين، وفيها هالل بن عق ه الذي  سار خالد بعد ذلك إىل الر ضاب، وهي إىل الغرب م  

 .(6)كان يف مجع هبا، ولكن أصحابه انفض وا عنه ونزع هالل عنها، ومل يلق خالد كيداً هبا

 م:633،ذو القعدة من سنة اثنيت عشرة للهجرة/ تشرين الثاِن (7)الفراض

لبالد، وقد اجتمع هبا خالد وقواته، والشام، أي ما بني هذه ا (8)والفراض على ختوم العراق واجلزيرة

فاغتاظت الروم، واستمد وا ما يليهم من مساحل الفرس والعرب من تغلب وإايد والن مر وهم ممن أصيب على 

يد خالد يف الوقعات السابقة، وكان هنر الفرات بني جيش خالد وبني مجوع الفرس والروم والعرب، ومل يقبل 

                                                            
 .86 ، ص2الثين: علم ملوضع ابجلزيرة شرق الرصافة، ايقوت، معجم البلدان، مرجع سابق ج -1
 151 ، ص3ر عند البشر ابجلزيرة شرق الرصافة، ايقوت، معجم البلدان، مرجع سابق جالزميل: موضع يف داير بك -2
 .273، ص3، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق ج382، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج -3
 .274-273، ص3ع سابق ج، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرج383، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج -4
 50 ، ص3الرضاب: موضع الرصافة قبل أن يبين هشام الرصافة، ايقوت، معجم البلدان، مرجع سابق ج -5
 .274-273، ص3، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق ج383، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج -6
 244 ص ،4زيرة يف شرق الفرات، ايقوت، معجم البلدان، مرجع سابق جالفراض: تقع على ختوم الشام والعراق واجل -7
ة اجلزيرة: يطلق اسم اجلزيرة على املنطقة اليت تقع بني دجلة والفرات، وتشتمل على داير مصر وربيعة، وُسيت اجلزيرة ألهنا بني هنري دجل -8

 134 ، ص2مرجع سابق ، مجوالفرات، وهبا مدن جليلة وقالع وحصون، ايقوت احلموي، معجم البلدان، 
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األعداء النهر من أسفل معسكر خالد وبدأ القتال، وكان قتااًل شديداً  خالد أن يعرب النهر إليهم، فعرب

وطوياًل وانتصر املسلمون وقتلوا من العدو األلوف، وأمر خالد بعد املعركة عاصم بن عمرو أن يسري 

ابملسلمني قافاًل إىل احلرية، أما هو فأظهر أنه يف الساقة أي يف مؤخرة اجليش وجعل على الساقة شجرة بن 

ألعز، وخرج يف اخلامس والعشرين من ذي القعدة لسنة اثنيت عشرة للهجرة/ إحدى وثالثني من كانون ا

م، حاج ا سر ا ومعه عدة من أصحابه ورجع بعد أداء فريضة احلج إىل احلرية يف الثالث والعشرين 634الثاين 

ا بلغ خالد احلرية جاءه  م، ومل634من ذي احلج ة لسنة اثنيت عشرة للهجرة/ الثامن والعشرين من شباط 

أن تعود ملثل ما فعلت، وأيمره أن يسري إىل مجوع املسلمني ابلريموك،  كتاب أيب بكر الصديق يقول له إايك

مث وج ه إليه يف الكتاب بكلمات طي بة وانصحة، قال أبو بكر: فليهنئك أاب سليمان الني ة واحلظوة، فأمتم يتم  

كهللا لك، وال يدخلن ك عجب فتخسر   .(1)أن تد ل بعمل، فإن هللا له املن  وهو وىل  اجلزاء وختذل، وإاي 

أبو بكر خالد بن الوليد يف كتابه إليه أن يسري بشطر اجلند إىل الشام، وأن خيل ف املثىن بن  أمر

، وأراد خالد يف خروجه إىل الشام أن يستأثر ابلصحابة، فرفض املث ىن (2)حارثة الشيباين على الشطر الباقي

أبو بكر، فبهم يرجو النصر من هللا، وأعاضه خالد ببعض الرجال منهم فرات  إال نصف الصحابة كما أمر

بن حيان العجلي، وبشري بن اخلصاصية الذهلي، واحلارث بن حسان الذهلي، ومعبد بن أم معبد 

ميمي وملا رضي األسلمي، واحلارث بن بالل املزين، وعاصم بن عمرو الت أوىف هللا بن أيب األسلمي، وعبد

 .(3)املثىن مضى خالد يسري إىل الشام، وشي عه املثىن إىل قراقر

ويف طريق خالد من العراق إىل الشام وقع اختالف مربك بني الرواة يف حتديد مسار خالد، ومع 

عجز الباحث اليوم عن حتديد مسار خالد حتديدًا صحيحًا ال ظن  فيه، فإن خالد بن الوليد قام مبهمة 

خواهنم يف الشام ساملني، واىل إوجنده يف الوصول إىل  اإلعجاب والتقدير نظرًا للنجاح الذي أحرزهانلت 

 قصر الزمن الذي استغرقوه لقطع املسار الذي ساروا فيه.

                                                            
 . 274، ص3، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق ج407، 385-383، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج -1
 .131البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق ص -2
 .411، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج -3
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 القتال يف العراق بعد رحيل خالد إىل الشام يف خالفة أيب بكر:

م ببعض اإلجراءات العسكرية اليت اقتضتها قام املثىن بن حارثة الشيباين بعد رحيل خالد إىل الشا   

املواجهة مع العدو الفارسي، فسد  أماكن من خرج مع خالد برجال أمثاهلم يف الغناء، فجعل أخاه املعىن  بن 

، مكان ضرار بن اخلط اب، وجعل أخاه مسعود بن حارثة الشيباين مكان (1)حارثة الشيباين على الس يب

 .(2)األخرى بن عدي العجلي يف بعض األماكن، وجعل مذعور األزورضرار بن 

ويف فرتة إمارة املثىن، اختار الفرس شهربراز بن اردشري بن شهراير ملكاً، فوجه شهربراز جندًا عظيماً       

بقيادة هرمز جاذويه، فخرج املثىن ابملسلمني إىل لقائه، وجعل على جمنبيت اجليش أخويه املثىن ومسعود، 

حيث دار قتال شديد بينهما، انتصر املسلمون فيه على الفرس، واهنزم هرمز  (3)اببلفالتقى اجلمعان يف 

وانشغل الفرس مبن ميل كونه عليهم بعد موت شهربراز حىت صار امللك إىل آزر ميدخت بنت   .(4)جاذويه

 كسرى.

قف يف األخبار على املثىن من أيب بكر، فعزم على أن أييت أاب بكر ويطلعه على حقيقة املو  أبطأت

امليدان بني املسلمني والفرس، وليستأذنه لقل ة من كان معه من اجلند، يف االستعانة مبن قد ظهرت توبته 

، واستخلف املثىن يف خروجه بشري بن اخلصاصية على املسلمني، وجعل سعيد بن (5)وندمه من أهل الردة

 مر ة العجلي مكان بشري على مساحل املسلمني.

أيب بكر وجده مريضًا وهو املرض الذي توف اه هللا فيه، ولكن أاب بكر أوصى فلما وصل املثىن إىل 

عمر بن اخلطاب، الذي عقدت له اخلالفة من بعد أيب بكر، أن يندب الناس مع املثىن وال تشغله مصيبة 

 عن ذلك.

                                                            
 293 ، ص3هبرية من أرض السواد، ايقوت، معجم البلدان، مرجع سابق ج الس يب: من طسوج سورا عند قطرين -1
 ، ص.3، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج411، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج -2
 309 ص ،1ابل: انحية بني الكوفة واحللة كانت مشهورة ابخلمر والسحر، بناها الفرس، ايقوت، معجم البلدان، مرجع سابق ج -3
 .413-412، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج -4
 . 414، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج -5
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وحىت وفاة أيب بكر، وانشغال الفرس وعدم قدرهتم على إزالة املسلمني من البالد اليت سيطروا 

عليها، وقيام عمر أبمر اخلالفة، ورجوع املثىن مع أيب عبيد إىل العراق، كان مجهور جند املسلمني يقيمون يف 

احلرية ومساحلهم ابلس يب، وتصل غاراهتم إىل شاطئ دجلة، وكان هنر دجلة حجازًا بني املسلمني 

 .(1)والفرس

واليت جيوز أن تعنون ابسم خالد  ويف خامتة مرحلة اجلهاد يف العراق يف خالفة أيب بكر الصديق،

واألرواح، ولكن املذموم  بن الوليد، ميكن القول، أن ال قتال بال قتل وقتلى، وال حرب بال نقص يف األموال

 هو االعتداء على غري املقاتلة والذين ال يعينون على القتال.

ون املقاتلني إىل الذين وجل ال حيب املعتدين الذين يتجاوز  اآلايت القرآنية أن هللا عز وقد أكدت

ال يقاتلون وال يعينون على القتال، وهنى اإلسالم عن املثلة والتعذيب، وقد كان عدد غري قليل من 

أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم يف ركاب الفتح واجلهاد مع خالد بن الوليد يف هذه املرحلة منهم 

ويد بن قطبة الذهلي، وقطبة بن قتادة الذهلي املثىن بن حارثة الشيباين، ومذعور بن عدي العجلي، وس

األسدي والقعقاع بن عمرو  األزورالشيباين، وعاصم بن عمرو التميمي، وضرار بن فقرن املزين، وضرار بن 

التميمي، وجرير بن عبدهللا احلمريي، واألقرع بن حابس التميمي وضرار بن اخلطاب الفهري القرشي، 

ن بن بدر التميمي وعروة بن اجلعد البارقي، وفرات بن حيان العجلي، وعياض بن غنم الفهري، والزبرقا

وبشري بن اخلصاصية الذهلي من بكر بن وائل وعبد هللا بن أيب أوىف األسلمي من بين هوازن وغريهم كثري، 

بت وإمنا أريد مبن ذكر هنا املثال ال احلصر، فهم ممن وفد على الرسول صلى هللا عليه وسلم وابيعه واسلم وث

على اإلسالم يوم الرد ة، ومنهم من فاز بشرف الصحبة لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، ومنهم من فاز 

بشرف الصحبة لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم، واجلهاد معه ، والصحابة كما هو معلوم كانوا 

، وإذا كانوا يف مرحلة من مراحل اجلهاد (2)اجلهة اليت يلجأ إليها يف اختيار القادة واألمراء على اجليوش

                                                            
  .414، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج -1
 . 194، ص2، ج309، ص1ابن حجر العسقالين، اإلصابة يف معرفة الصحابة، مرجع سابق ج -2
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جندًا فهم يف مرحلة اتلية جندًا وقادة، وكانوا والقيادة امليدانية والقيادة العليا يف املدينة حيرصون على صون 

 اإلسالم يف القتال.  تعاليم اإلسالم يف املعارك وآداب

الشرك والكفر، وكان خالد بن الوليد  وكان قتاهلم جهاداً يف سبيل هللا إلعالء كلمة هللا ودحر كلمة

ال ميل  وال يسأم يف كل لقاء مع العدو أن يدعوهم بدعوة اإلسالم، ليكون هلم ما للمسلمني وعليهم ما 

على املسلمني، فإن أبوا فاجلزية اليت غايتها أن مته د الطريق إىل أجواء تفتح أبواب املعرفة ابإلسالم وتفضي 

قدم املسلمون إليهم من بذل املنعة واحلماية آلهل اجلزية وأتكيد ذلك ابلعهود إىل الدخول فيه، مع ما يت

اجلزية سواء كان األذى من  واملواثيق والشهود، فال جزية بال محاية، ففي اجلزية محاية ودفع األذى عن أهل

ان الفالحون املسلمني أم من غريهم، ففي اجلزية واحلماية أمن واستقرار وعطاء وتنمية واستثمار ولذلك ك

 يرجعون إىل أراضيهم ومزارعهم راضني.

وقد كان مما شهد به أهل احلرية خلالد بن الوليد ومن معه من املسلمني أهنم وصفوا خالد بن الوليد 

وهي شهادة مل حتظ هبا جيوش الكفر والعدوان ال  .(1) الصاحلنيابلعبد الصاحل، ووصفوا املسلمني بعباد هللا 

 احلاضر.يف املاضي وال يف 

أما النصر الذي أحرزه املسلمون على الفرس، فيعزى إىل هؤالء اجلند الذين آمنوا ابهلل وأخلصوا له 

يف جهادهم إلعالء كلمته على الشرك والكفر، الذين وعدهم هللا ابلنصر، وكان نصر هللا املؤمنني وعداً 

: قال تعاىل    مذكوراً 
 ُاًل ِإىَل قَ ْوِمِهْم َفَجاُءوُهْم ِِبْلبَ يِ َناِت فَانْ تَ َقْمَنا ِمَن الاِذيَن َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ُرس

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنْيَ  الاِذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدََيرِِهْم ِبَغرْيِ َحقٍ  ِإَّلا َأْن  وقال تعاىل:.  2َأْجَرُموا وََكاَن َحقًّا َعَلي ْ

ُ َوَلْوََّل  َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها يَ ُقوُلوا رَب َُّنا اَّللا  َدْفُع اَّللِا النااَس بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض َلُدِ 

                                                            
 .371، ص3رخيه، مرجع سابق جأبو جعفر الطربي، ات -1
 .47سورة الروم:  -2
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1اْسُم اَّللِا َكِثريًا َولَيَ ْنُصَرنا اَّللاُ َمْن يَ ْنُصُرُه ِإنا اَّللاَ َلَقِويٌّ َعزِيزٌ 
   و ََآَمُنوا يف ِإَنا لَنَ ْنُصُر ُرُسَلَنا َوالاِذين 

نْ َيا َويَ ْوَم يَ ُقوُم اأْلَْشَهادُ    . 2 اْْلََياِة الدُّ

أكثر بكثري مما يعزى إىل ضعف التحصينات والدفاعات القتالية يف املنطقة  وهو نصر يعزى إليهم 

نات اجلنوبية من العراق اليت عرب املسلمون منها إليهم، واليت قيل أن الفرس مل يقوموا بتقوية هذه التحصي

والدفاعات القتالية ومل يعززوها ابألعداد الكافية الالزمة منها، اطمئنااًن منهم إىل أن املنطقة اجلنوبية ال 

 . (3) عليهمجتاورها دولة قوية هتددهم، فالعرب أتباع هلم ويف فوضى وتشتت ال خطر منهم 

 القتال والفتح على البهة البيزنطية يف بالد الشام:

ال  دعوة  أايمة وبي  ت املق  دس خباص   ة مكان  ة يف اإلس  الم وعن  د املس  لمني تع  ود إىل ل  بالد الش  ام بعام  

 اإلسالمية يف مكة املكرمة مث يف املدينة املنورة.

 قال تعاىل أما مكانتها أايم الدعوة يف مكة املكرمة فتؤكدها حادثة اإلسراء اليت ورد ذكرها يف القرآن الكرمي،

َعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْْلََراِم ِإىَل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الاِذي َِبرَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِيَُه ُسْبَحاَن الاِذي َأْسَرى بِ  ُّ 

 (4) َِّمْن آََيتَِنا ِإناُه ُهَو الساِميُع اْلَبِصريُ 

يف ص الهتم وأما مكانتها أايم الدعوة يف املدينة املنورة، فيشري إليها اختاذ بيت املقدس قبلة املسلمني 

، واعتب  ار املس  جد األقص  ى اثل  ث احل  رمني ال  ذي تش  د  إلي  ه الرح  ال (5)س  تة عش  ر ش  هراً، أو س  بعة عش  ر ش  هراً 

 .(6)بعد املسجد احلرام يف مكة، واملسجد النبوي يف املدينة

                                                            
  .40سورة احلج:  -1
 .51سورة غافر:  -2
 . 336كمال، الطريق إىل املدائن، مرجع سابق، ص   -3
 1اإلسراء: اآليةسورة   -4
 .64مرجع سابق، ص، ، خليفة بن خياط، اترخيه144، سورة اإلسراء، آية 262، ص1مرجع سابق، ج ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، -5
 .70، كتاب فضل الصالة، ابب مسجد بيت املقدس، ص3ابن حجر العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق، ج -6
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كما تشري إليها تلك الغزوات والسرااي اليت وج هها الرسول صلى هللا علي ه وس لم إىل املنطق ة م ا ب ني 

م الش  ام وجنوب  ه وال  يت قاده  ا الرس  ول ص  لى هللا علي  ه وس  لم بنفس  ه أو أم   ر عليه  ا بع  ض أص  حابه، ومنه  ا خت  و 

، وس  رية ذات اط  الح من  ازل (1)س  رية عب  د ال  رمحن ب  ن ع  وف إىل دوم  ة اجلن  دل عل  ى س  بع مراح  ل م  ن دمش  ق

أم   ر الرس  ول  ، وس  رية ذات السالس  ل ال  يت(2)قض  اعة عل  ى خت  وم الش  ام ال  يت قاده  ا كع  ب ب  ن عم  ري الغف  اري

، وسرية مؤتة اليت جع ل الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم قيادهت ا (3)صلى هللا عليه وسلم عليها عمرو بن العاص

إىل جعف ر ب  ن أيب طال  ب، وم  ن بع  ده إىل زي  د ب  ن حارث ة، وم  ن بع  ده إىل عب  دهللا ب  ن رواح  ة، وكان  ت وجهته  ا 

لرس   ول ص   لى هللا علي   ه وس   لم بنفس   ه، وص   احله ، وغ   زوة تب   وك ال   يت قاده   ا ا(4)إىل البلق   اء م   ن أعم   ال دمش   ق

 .(6)، مث بعث أسامة بن زيد بن حارثة إىل ارض الشام(5)واذرح ودومة اجلندل ةإيلأصحاب 

وال ش   ك أن أاب بك   ر الص   ديق ك   ان يع   رف أه   داف ه   ذه الغ   زوات والس   رااي ومراميه   ا يف ف   تح ب   الد 

رجئ فتحها، فلما ف رغ أب و بك ر م ن قت ال أه ل الشام ونشر اإلسالم بني أهلها، ولكن أحداث الردة جعلته ي

الردة، قدم عليه املثىن بن حارثة الشيباين يس تأذنه يف احل رب عل ى الف رس وك ان وج ه ف ارس، أي احل رب عل ى 

، فلم  ا وج  د أب  و بك  ر (7)الف  رس، م  ن أك  ره الوج  وه إىل الن  اس لش  دة س  لطاهنم وش  وكتهم وع  ز هم وقه  رهم األم  م

لف رس، واف ق املث ىن عل ى طلب ه، ليكس ر ح اجز اخل وف والرهب ة م ن الف رس، وع ز ز من املثىن وقومه ج رأة عل ى ا

أبو بكر جرأهتم بتسيري خالد ومن معه من املسلمني إىل العراق، فلما اطمأن أبو بكر بعد ذلك إىل ما صار 

ع  ه م  ن أيتي  ه م  ن أخب  ار الظف  ر واالنتص  ارات املتوالي  ة عل  ى الف  رس يف الع  راق عل  ى ي  د خال  د ب  ن الولي  د وم  ن م

                                                            
 .280-279، ص4ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج -1
 . 79خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص  -2
 .274-272، ص4شام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج، ابن ه85خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -3
 .20-16، ص4، ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج87-86خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -4
 .169-159، ص4، ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج93-92خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -5
 . 291، ص4، ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج100رخيه، مرجع سابق، صخليفة بن خياط، ات -6
 .445-444، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -7
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املسلمني، واستقام أليب بكر الناس، ورجعوا بع د االف رتاق إىل اجلماع ة والوح دة، وزال ت ال ردة وأاثره ا، اظه ر 

 .(1)أبو بكر نيته يف فتح جبهة اثنية يف الشام على الروم البيزنطيني

دع  ا أب  و بك  ر الص  ديق ش  وراه م  ن الص  حابة، عم  ر ب  ن اخلط  اب، وعثم  ان ب  ن عف  ان وعل  ي ب  ن أيب 

هللا، وال  زبري ب  ن الع  وام، وس  عد ب  ن أيب وق  اص، وأاب عبي  دة  وعب  د ال  رمحن ب  ن ع  وف، وطلح  ة ب  ن عبي  د طال  ب،

ب   ن اجل   ر اح، وس   عيد ب   ن زي   د ب   ن عم   رو، ووج   وه امله   اجرين واألنص   ار م   ن أه   ل ب   در وغ   ريهم واستش   ارهم يف 

 .(2)شرة للهجرةاستنفار املسلمني إىل حرب الروم ابلشام، وكان ذلك بعد رجوعه من احلج سنة اثنيت ع

طابق اجلميع أاب بكر على غزو الروم، ولكن اآلراء بينهم اختلف ت ب ني توجي ه اجلي وش تتل و اجلي وش 

إىل الروم بال توق ف وال انقط اع وه و رأي عم ر ب ن اخلط اب ومثل ه رأي عل ي ب ن أيب طال ب، وب ني أن تبع ث 

راً، ف  ذلك انف  ع للمس  لمني وأض  ر  ابل  روم، اخلي  ول تغ  ري يف أدىن ارض ال  روم مث ترج  ع وتفع  ل ذل  ك م  راراً وتك  را

وه  و رأي عب  د ال  رمحن ب  ن ع  وف، وه  و رأي ش  بيه مب  ا يع  رف الي  وم حب  رب االس  تنزاف، ولك  ن ذل  ك أس  لوب 

 جديد ومنهج مغاير ملا عرف عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف حروبه مع األعداء.

أاب بك  ر، عن  دهم م  ن أه  ل النص  ح  أم  ا ابق  ي الص  حابة، ف  أعطوا م  وافقتهم مل  ا ي  راه أب  و بك  ر، فه  و أي

 .(3)للمسلمني واألرشدللدين، ويفعل األصلح 

كان ه ذا املوق ف الش وري مم ا ق و ى ع زم أيب بك ر عل ى غ زو ال روم البي زنطيني يف الش ام، ول ذلك راح 

يس  تنفر املس  لمني م  ن أه  ل احلج  از ومك  ة والط  ائف وال  يمن وجن  د وغ  ريهم م  ن الع  رب وي  دعوهم إىل املس  ارعة 

وحس  ن الني  ة في  ه لني  ل م  ا أع  د ه هللا م  ن الث  واب واألج  ر العظ  يم للق  ائمني هب  ذه الفريض  ة املفروض  ة وان  للجه  اد

 .(4)هللا ال يرضى من عباده القول دون العمل

                                                            
 . 70، ص2، ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق،  ج78األزدي، فتوح الشام، مرجع سابق، ص -1
 . 81زدي، فتوح الشام، مرجع سابق، ص، األ63، ص2ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج -2
، ابن حبيش، 66-65، ص2، ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج390، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3

 .149، 148، 145، 144، ص1الغزوات الظامئة، مرجع سابق، ج
 .66-65، ص2، مرجع سابق، ج، ابن عساكر، اتريخ دمشق84-82األزدي، فتوح الشام، مرجع سابق، ص -4
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وملا اجتمع أليب بكر العدد الكايف من الرجال لقتال الروم، أخ ذ جين  د اجلن ود ويعق د األلوي ة، وي ؤم ر 

كرت أكثر الرواايت أن اجليوش اليت وجهها أبو بكر إىل الش ام انته ت يف الع دد وقد ذ  األمراء على اجليوش.

، أم  ر أب و بك ر عل ى اح دها يزي د ب ن أيب س فيان ص خر ب ن ح رب األم وي القرش ي، وك ان (1)إىل أربع جي وش

 س لم ي وم الف تح، وك ان م ن فض الء الص حابة، وك انأيزيد أفضل ب ين أيب س فيان، وك ان يق ال ل ه يزي د اخل ري، و 

 .(2)الرسول صلى هللا عليه وسلم ينزل بعض من كان يفد عليه ويسلم، ينزله على يزيد بن أيب سفيان

، وش  رحبيل ب  ن حس  نة ه  و ش  رحبيل ب  ن عب  د هللا  وأم   ر أب  و بك  ر ش  رحبيل ب  ن حس  نة عل  ى ج  يش اثن 

ج الرس  ول اح  د ب  ين الغ  وث وحس  نة أم   ه وهب  ا ع  رف، وك  ان مم  ن أس  لم ق  دمياً وه  اجر إىل احلبش  ة، وعن  دما ت  زو 

ص دقها أصلى هللا عليه وسلم أم حبيبة بنت أيب س فيان وخطبه ا النجاش ي م ن خال د ب ن س عيد ب ن العاص ي 

، فك ان ش رحبيل (3)النجاشي أربع مائة دينار وبعثها مع شرحبيل بن حسنة إىل الرسول صلى هللا عليه وس لم

 .(4)من مهاجرة احلبشة ومعدودا يف وجوه قريش

ش اثل  ث أاب عبي  دة، وقي  ل أن أاب بك  ر أراد أن يعق  د أليب عبي  دة، ولك  ن أاب وأم   ر أب  و بك  ر عل  ى ج  ي

هللا  ، وأب و عبي دة ه و ع امر ب ن عب د(5)عبي دة اس تعفاه وان عم ر ب ن اخلط اب وال ه الش ام كل ه ح ني اس تخلف

ن بن اجل راح، وك ان مم ن ه اجر إىل احلبش ة، وآخ ى الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم يف املدين ة بين ه وب ني س عد ب 

مع  اذ وقي  ل بين  ه وب  ني س  امل م  وىل أيب حذيف  ة، وق  د ش  هد املش  اهد م  ع رس  ول هللا ص  لى هللا علي  ه وس  لم ويف 

معرك  ة أح  د ن  زع بثنيتي  ه نص  اًل م  ن وجن  ة الرس  ول ص  لى هللا علي  ه وس  لم فس  قطتا، فك  ان أب  و عبي  دة أث  رم وبعث  ه 

لى هللا علي   ه وس   لم إىل ال   يمن الرس   ول ص   لى هللا علي   ه وس   لم أم   رياً عل   ى بع   ض الس   رااي، وأرس   له الرس   ول ص   

ل  يعل مهم الس  ن ة واإلس  الم، وأوك  ل إلي  ه ذات م  رة أن يقض  ي ب  ني نص  ارى جن  ران فيم  ا اختلف  وا في  ه م  ن األم  ور 

                                                            
، ابن 86، األزدي، فتوح الشام، مرجع سابق، ص417، 406، 392، 391، 390، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1

 .159، 82، 74، 69، 68، ص2عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج
، 6، ج300، ص4يف متييز الصحابة، مرجع سابق، ج ، ابن حجر العسقالين، اإلصابة150ابن قتيبة، املعارف، مرجع سابق، ص -2

 . 347، ص7، ج410-409ص
 .99، ص8، ج514، ص7ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق، ج -3
 .699-698، ص2ابن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، مرجع سابق، ج -4
 . 128البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -5
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املالي  ة، وك  ان م  ن عظم  اء أص  حاب رس  ول هللا ص  لى هللا علي  ه وس  لم، وق  د ق  ال الرس  ول ص  لى هللا علي  ه وس  لم 

 ، ورش حه أبو بكر الصديق يف سقيفة بين ساعدة للخالفة.لكل أم ة أمني وأمني هذه األمة أبو عبيدة

ك   ان أب   و عبي   دة مرتف ع   اً ع   ن املناص   ب وزاه   داً يف مت   اع ال   دنيا، عظ   يم ال   ورع والتق   وى واإلخ   الص   

لإلس   الم، فف   ي معرك   ة ب   در قت   ل أابه ال   ذي ك   ان يف ص   ف املش   ركني، وأليب عبي   دة غ   ري ذل   ك م   ن الص   فات 

. وأم ر أبو بك ر عل ى (1)ادة اجليش بعد رفض منه وإصرار من أيب بكر عليهواخلصال اليت قد مته كصحايب لقي

ومما يالحظ أن أاب بك ر جع ل قي ادة اجل يش يف رج ال م ن الص حابة، وه و  .(2)اجليش الرابع عمرو بن العاص

ال      ذي رف      ض أن يس      تعني مب      ن ارت      د  يف اجله      اد وقت      ال املش      ركني؛ ومل تك      ن اإلم      ارة يف الفت      وح تس      ند إال 

 .(3)ةللصحاب

كان خروج اجليوش من املدينة إىل الشام بدأ ببداية السنة الثالثة عشرة للهجرة، وق د ج اء خروجه ا 

، وك ان أب و بك ر كل م ا (4)متتالياً، وسلكت طريق التبوكية إىل الشام، أما عمرو بن العاص فنزل بغمر الع رابت

ذه اجلي وش، فك ان ك ل ق وم م نهم يص ري م ع جاءه مدد من املسلمني إىل املدينة وج ههم إىل الشام ليلحق وا هب 

كانت الفرتة بني خروج هذه اجليوش إىل الشام وبني وفاة أيب بكر الصديق قصرية مل ت زد عل ى و  .(5)من أحب وا

بضعة أشهر، فأبو بكر توف اه هللا للنصف من مجادى اآلخرة وقيل لثمان بقني م ن مج ادى اآلخ رة م ن الس نة 

 تكون احلروب اليت دارت بني املسلمني وبني الروم البيزنطيني معدودة.، وعليه فس(6)الثالثة للهجرة

                                                            
، 108، ابن قتيبة، املعارف، مرجع سابق، ص413، 412، 411، 410، ص3الطبقات الكربى، مرجع سابق، جانظر: ابن سعد،  -1

، حممود 128، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص229، 272، 49، ص4، ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج109
 .91-68شيت خطاب، قادة فتح الشام ومصر، مرجع سابق، ص

 ن العاص، صحايب سبق التعريف به.عمرو ب -2
 . 130، ص7ابن حجر العسقالين، اإلصابة يف متييز الصحابة، مرجع سابق، ج -3
 .70، 69، ص2، ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج406، 391، 387، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -4
 .124األزدي، فتوح الشام، مرجع سابق، ص، 406، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -5
 . 420، 394، ص3، أبو جعفر الطربي، اترخيه، ج121خليفة بن خياط، اترخيه، ص -6
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، واجتمع للروم (2)، صاحل أهلها املسلمني(1)، ومؤاب ليست مدينة، وإمنا هي فسطاطوأولا مؤاب

البي  زنطيني مج  ع ابلعرب  ة فوج   ه إل  يهم يزي  د ب  ن أيب س  فيان أاب أمام  ة الب  اهلي فف  ض  ذل  ك اجلم  ع، وكان  ت ه  ذه 

ول ح  رب ابلش  ام بع  د س  رية أس  امة ب  ن زي  د ب  ن حارث  ة، واش  تبك أب  و أمام  ة م  ع مج  ع آخ  ر لل  روم يف احل  رب أ

 .(3)الداثنة أو الداثن فهزمهم وقتل بطريقهم

وعليه ا أب و عبي دة ب ن ع امر اجل راح، بص رى  وجاء خالد بن الوليد من العراق إىل الشام، ونزل على

جلمي   ع عليه   ا وحاص   روها ح   ىت ص   احلت عل   ى اجلزي   ة، وش   رحبيل ب   ن حس   نة ويزي   د ب   ن أيب س   فيان، ف   رابط ا

 .(4)أول مدينة فتحت من مدائن الشام يف خالفة أيب بكر الصديق فكانت بصرى

مث سار خالد وأبو عبيدة ويزيد وشرحبيل مدداً لعمرو بن العاص يف غ ور فلس طني، فلم ا ُس ع ال روم 

بني الرملة وبيت جربين، وكان ذلك لليلت ني  بلد وأجنادين، أجنادينالبيزنطيون بذلك، ساروا من دمشق إىل 

بقيت  ا م   ن مج   ادى األوىل م   ن الس   نة الثالث   ة عش   رة للهج  رة، قب   ل وف   اة أيب بك   ر الص   ديق، وقي   ل أن اليق   ني يف 

اجن  ادين أهن  ا كان  ت يف مج  ادى األوىل م  ن س  نة ث  الث عش  رة للهج  رة، وأن أاب بك  ر بش   ر ابلنص  ر هب  ا وه  و يف 

 .(5)آخر رمق

، وكان ت يف ذي القع دة م ن أجن ادينفك ل ال رواايت ت ذكر أهن ا كان ت بع د معرك ة  ،وقعة فح لوأما 

، وقي ل أهن ا كان ت (6)السنة الثالثة عشرة للهجرة أي بعد وفاة أيب بكر الصديق ويف خالفة عم ر ب ن اخلط اب

 .(7)يف ذي احلجة من السنة الرابعة عشرة للهجرة

                                                            
 الفسطاط، جمتمع أهل الكورة، والسرادق من األبنية، الفريوز آابدي، القاموس احمليط، مادة الفسيط.  -1
 .111، فتوح الشام، مرجع سابق،  ص، األزدي134البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -2
 .406، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3
 . 80، ص2، ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج418، 417، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -4
، ابن عساكر، اتريخ 136، مرجع سابق، ص، البالذري، فتوح البلدان418، 415، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق،  ج -5

 . 103، 100، 99، 98، ص2دمشق، مرجع سابق، ج
، 103، 102، 100، 99، 98، ص2، ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج137البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -6

114. 
 . 126خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق،  ص -7
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قوعه   ا أيض   اً، وأدىن اتري   خ لوقوعه   ا ك   ان يف ، فق   د وق   ع االخ   تالف يف زم   ن و معرك   ة الريم   وكوأم   ا 

ولكن احملف وظ يف اتري خ  .(1)مجادى اآلخرة من السنة الثالثة للهجرة، وبعد وفاة أيب بكر الصديق بعشر ليال

 .(2)معركة الريموك أهنا كانت يف رجب من سنة مخس عشرة للهجرة يف خالفة عمر بن اخلطاب

أايم أيب بك   ر كان   ت مع   دودة، ف   إن القت   ال ب   ني املس   لمني  وم   ع أن الوقع   ات احلربي   ة يف ب   الد الش   ام

وال  روم البي  زنطيني ك  ان يتص  ف أبخالقي  ات القت  ال وآداب  ه ال  يت س  ن ها الرس  ول ص  لى هللا علي  ه وس  لم، وح  رص 

أص   حابه عل   ى االلت   زام هب   ا م   ن بع   ده، ف   دعوة الع   دو إىل اإلس   الم أو اجلزي   ة وإمه   اهلم لالختي   ار مث احل   رب أن 

كان السبيل املت بع يف هذه احل روب، وك ان قب ول الع دو ال دخول يف اإلس الم أمني ة م ن أفض ل   اختاروا احلرب،

األمني  ات عن  د املس  لمني، فق  د ك  ان الرس  ول ص  لى هللا علي  ه وس  لم، إذا بع  ث بعث  اً ق  ال، أتل ف  وا الن  اس، وأتن   وا 

إال أن أتت  وين هب  م  هب  م، وال تغ  ريوا عل  يهم ح  ىت ت  دعوهم، فم  ا عل  ى األرض م  ن أه  ل بي  ت م  ن م  در وال دب  ر

 .(3)مسلمني أحب  إيل  من أن أتتوين أببنائهم ونسائهم وتقتلوا رجاهلم

وقد كانت الوصااي اليت وجهها أبو بكر الصديق إىل جيوش الفتح وقادته على غرار وص ااي الرس ول 

ل أاب بكر صلى هللا عليه وسلم، وكانت تكشف ما كانت نفسية أيب بكر عليه من اإلميان والتقوى الذي مح

عل  ى ح  ب  اخل  ري للن  اس وال  رب  هب  م والبع  د ع  ن الكراهي  ة واالنتق  ام، واجتن  اب الفس  اد يف األرض، فأوج  ب يف 

وص  اايه ص  ون أرواح الرهب  ان ال  ذين فرغ  وا أنفس  هم للعب  ادة، ودم  اء الكب  ار يف الس  ن واألوالد الص  غار والنس  اء 

هب  م في  ه، واجتن  اب ختري  ب مع  ايش الن  اس م  ن قت  ل والعس  فاء وأمث  اهلم مم  ن ال يعين  ون يف القت  ال وال يس  تعان 

احليواانت وقطع األشجار املثمرة وحرق الزروع، وجعل الدعوة إىل هللا ومتهيد الطري ق أم ام الن اس لل دخول يف 

 .(4)اإلسالم هم  اجليوش الشاغل

                                                            
 .394، ص3خيه، مرجع سابق، جأبو جعفر الطربي، اتر  -1
، البالذري، فتوح البلدان، 130، خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص441، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2

 . 142، 141، 113، 111، 110، ص2ج، ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، 162مرجع سابق، ص
 . 79، ص1ع سابق، جابن تيمية، السياسة الشرعية، مرج -3
، الشيباين، شرح السري 405، 390، ص3انظر: وصااي أيب بكر إىل جيوش الفتح وأمرائهم، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -4

، ابن عساكر، اتريخ 309، ص2، املسعودي، مروج الذهب، مرجع سابق، ج327، كتاب السري، مرجع سابق، ص1الكبري، ج
، ابن تيمية، السياسة الشرعية 76، 75، 66، ص2، ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج309، ص2دمشق، مرجع سابق، ج

 . 46-41، ص1مرجع سابق، ، ج
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 القتال وآدابه يف أايم عمر بن اخلطاباخلامس: الفصل 

 املبحث األول: القتال وآدابه يف خالفة الفاروق عمر بن اخلطاب

 نسب عمر وإسالمه وخصاله:

هو عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي، ولد بعد عام الفيل بثالث عشرة سنة، وأمه 

ومي، وكان من أشراف قريش، وكانت إليه السفارة يف اجلاهلية، فإذا وقعت حنتمة بنت هشام بن املغرية املخز 

احلرب بني قريش، أو بني قريش وغريهم بعثوه رسوال سفرياً، وإذا انفرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافراً 

سنة السادسة سلم عمر بن اخلطاب يف الأأو مفاخراً، وملا بعث الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم ابإلسالم، 

بعد أربعني رجال وإحدى عشرة امرأة وقيل غري  ،من النبوة وله سبع وعشرون سنة وقيل ست وعشرون سنة

صلون ذلك من العدد؛ وملا اسلم عمر ظهر اإلسالم مبكة، وعّز اإلسالم إبسالمه، وصار املسلمون يقدرون ي  

اإلسالم أبحب هذين الرجلني إليك، بعمر بن  يف البيت، وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم قال: "اللهم اعزّ 

، فكان أحبهما إىل هللا عمر بن اخلطاب، وقد مساه الرسول صلى هللا عليه "اخلطاب أو أبيب جهل بن هشام

 وسلم "الفاروق" ألنه اظهر اإلسالم واندى به والناس خيفونه، وفّرق هللا به بني احلق والباطل.

 اإلسالم، واحد العشرة املبشرين ابجلنة، واحد أصهار الرسول السابقني األولني إىل أحدكان عمر 

 زوّجه إايها أبوها  ،صلى هللا عليه وسلم، إذ تزوج الرسول صلى هللا عليه وسلم حفصة بنت عمر بن اخلطاب

 .(1)عمر بن اخلطاب

                                                            
، 294ن اخلطاب، ومكانته يف اجلاهلية وإسالمه ولقبه وكنيته الرسول صلى هللا عليه وسلم إليه صمن اجل ما جاء خبصوص نسب عمر ب -1

ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق،  .  4، ج375، 370، 367، ص366ص1ج مرجع سابق، انظر: ابن هشام، السرية النبوية،
،  43، فضائل الصحابة ص7فتح الباري ج ابق،، ابن حجر العسقالين، مرجع س296، 290، 272، 270، 267، 265ص 3ج

-58، 51-40، 32-24، 15ص 44،  ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج78، 77ابن قتيبة، املعارف، مرجع سابق، ص
، املسعودي، مروج 288صم(، "أخبار القضاة"، عامل الكتب، 918هـ/ 306وكيع، حممد بن خلف، )ت ، وكيع، أخبار القضاة 60

، أبو 118، 115، 114، 113، 109، 108، السيوطي، اتريخ اخللفاء، مرجع سابق، ص313، ص2مرجع سابق، جالذهب، 
 .200، 197، 195، ص4جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج
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ملدينة، ويف املدينة خذ املسلمون يهاجرون من مكة إىل املدينة هاجر عمر بن اخلطاب جماهراً إىل اأوعندما     

آخى الرسول صلى هللا عليه وسلم بني عمر وأيب بكر، وقيل بني عمر وبني عتبان بن مالك من بين اخلزرج، 

ويقال بني عمر ومعاذ بن عفراء، ويقال بني عمر وعومي بن ساعدة، وبدأت مرحلة اجلهاد والقتال يف سبيل 

معركة بدر كّناه الرسول صلى هللا عليه وسلم أبيب حفص، هللا، فشهد عمر املشاهد كلها مع رسول هللا، ويف 

ويف معركة احد، كان عمر بن اخلطاب يف النفر الذين وقفوا إىل جانب الرسول صلى هللا عليه وسلم ابلشعب 

من جبل احد يقاتلون مشركي قريش، وقاتل عمر ومن معه من الصحابة الذين علوا اجلبل من قريش حىت 

بل، وثبت عمر مع من ثبت من املسلمني حول الرسول صلى هللا عليه وسلم يف معركة من عالية اجل أهبطوهم

حنني، ومواقف عمر يف جهاده يف سبيل هللا وإعالء كلمة اإلسالم عديدة، وكان أيخذه جانب الشدة واحلزم 

بناءان وإخوتنا على ما يظّنه افتئاات على اإلسالم، فلما قال أبو حذيفة، أنقتل آابءان وأ هوادةوالقوة بال 

وعشريتنا ونرتك العباس عم النيب صلى هللا عليه وسلم، قال عمر للرسول صلى هللا عليه وسلم، دعين اي رسول 

هللا اضرب عنق أيب حذيفة ابلسيف، ووقف عمر حيامي عن الرسول صلى هللا عليه وسلم وحيميه من غدر 

بلتعة  أيب وقتله، وعندما كتب حاطب بن عمري بن وهب عندما شك عمر بنية عمري يف الغدر برسول هللا

إىل قريش خيربهم بعزم املسلمني على غزوهم، قال عمر للرسول صلى هللا عليه وسلم دعين فألضرب عنقه، 

 فان الرجل قد انفق.

وقال عمر للرسول صلى هللا عليه وسلم، اي رسول هللا، هذا أبو سفيان قد أمكن هللا منه بغري عقد 

 ألضرب عنقه.وال عهد فدعين ف

ويف صلح احلديبية، حسب عمر أن بنود معاهدة احلديبية تنتقص من مكانة املسلمني، وتعلي جانب 

الشرك واملشركني على اإلسالم واملسلمني، ولكن عمر تراجع إىل متابعة قرار الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 عمق إميان عمر وقوته وصدق إميانه الذي كان وحياً وندم عمر على ما بدر منه، وهي مواقف تشري كلها إىل
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وثباته والتزامه ابإلسالم، وصالبته يف الدين الذي التحم يف نفسه وعقله وجرى يف عروقه ال خيشى يف قول 

 .(1)أو عمل فيه لإلسالم نصر لومة الئم

وقد جاءت األحاديث النبوية يف الثناء على عمر بن اخلطاب ومنها، قوله عليه السالم: "إن هللا 

، (3)وقوله عليه السالم: "لقد كان فيما قبلكم من األمم انس حّمدثون .(2)جعل احلق على لسان عمر وقلبه"

 .(4)فإن يك يف أميت احد فانه عمر"

وهذا ما يفسر ما روي عن موافقات عمر ملا كان ينزل به القرآن، إذ ورد عن عمر انه كان يرى 

يوم بدر،  األسارىول صلى هللا عليه وسلم استشار املسلمني يف ، فقد جاء إن الرس(5)الرأي فينزل به القرآن

وقال هلم:" إن هللا قد أمكنكم منهم وإمنا هم إخوانكم ابألمس، فقال عمر اي رسول هللا كَذبوك وأخرجوك 

 فقَدمهم فأضرب أعناقهم".

"، عليهم انراً مث القهم فيه"اي رسول هللا أنت يف واد كثري احلطب، أضرم الوادي  وقال عبد هللا بن رواحة:     

قال أبو بكر الصديق:" اي رسول هللا نرى أن تعفو عنهم، وأن تقبل منهم الفداء، منهم اي رسول هللا، قومك و 

وأهلك، استبقهم واستتبهم لعَل هللا أن يتوب عليهم، ولكن الرسول صلى هللا عليه وسلم أعرض عن كالم 

َما َكاَن لَِنِبيٍّ َأْن َيُكوَن  :، فنزل قول(6)األسرى وقبل منهم الفداءعمر وكالم عبد هللا بن رواحة، وعفا عن 

نْ َيا َواَّللىُ يُرِيُد اْْلَِخَرَة َواَّللىُ َعزِيٌز َحِكي ٌم ۞ َلْوََل ِكَتاٌب َلُه َأْسَرى َحَّتى يُ ْثِخَن يف اأْلَْرِض ُترِيُدوَن َعَرَض الدُّ

َأَخْذُُتْ َعَذاٌب َعِظيٌم ۞ َفُكُلوا ِمىا َغِنْمُتْم َحاَلَلا طَيِيباا َوات ىُقوا اَّللىَ ِإنى اَّللىَ َغُفوٌر  ِمَن اَّللِى َسَبَق َلَمسىُكْم ِفيَما

                                                            
، 41، ص4، ج333، 305، 91، 90، ص3، ج318، 317، 281، 151، ص3ابن هشام، السرية النبوية، مرجع سابق، ج  -1

 .272، ص3، ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق، ج272، 206، 85، 45
 .50، فضائل الصحابة، ص7، ابن حجر العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق، ج117السيوطي، اتريخ اخللفاء، مرجع سابق، ص -2
 ،134، ص 2حّمدثون: ملهمون ابلصواب، مفهمون، ابن منظور، لسان لعرب، مج -3
 .122، فضائل الصحابة، ص7الباري، مرجع سابق، جابن حجر العسقالين، فتح   -4
 . 122السيوطي، اتريخ اخللفاء، مرجع سابق، ص -5
 .429، ص2ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، مج  - 1
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1رَِحيمٌ 
   وقد تكون النظرة اإلميانية الراسخة يف نفس عمر وعقله جتلت يف قضية أسرى بدر كما يف غريها

ه عمر وبني ما نزل يف القرآن فقد أهلمت النظرة اإلميانية الراسخة من القضااي اليت جرت فيها املوافقة بني ما رآ

عند عمر فهم املستقبل وإدراكه املتناغم مع خط البناء وسريه الذي أراد اإلسالم أن يقيم احلياة وبناءها القوَي 

الذي عليه، وهو فهم وإدراك ال يقلل من فهم أيب بكر الصديق يف العفو عن األسرى وقبول الفداء منهم 

وافقه الرسول صلى هللا عليه وسلم عليه، فأليب بكر موافقات مثل موافقات عمر، وكال الفهمان فهم أيب بكر 

وفهم عمر يف قضية أسرى بدر جائزان ومشروعان كما أشارت اآلية الكرمية، وإن كان فهم عمر أوىل للمقاربة 

مما يقتضى التشديد على قريش وإرهاهبا بقتل  بينه وبني أحداث بدر وعداوة قريش وصلفها وحماربتها اإلسالم

 أسراها.

ولكن اجلواز للفهمني وارد وحق االختيار مرتوك للرسول صلى هللا عليه وسلم، فقد سبق احلكم يف 

ُتُموهُ   األسرى يف آية سابقة من سورة حممد، ْم ِإذا َلِقيُتُم الىِذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الريِقَاِب َحَّتى ِإَذا أَْثَخن ْ

وا اْلَوََثَق فَِإمىا َمنًّا بَ ْعُد َوِإمىا ِفَداءا َحَّتى َتَضَع اْْلَْرُب َأْوزَاَرَها َذِلَك َوَلْو َيَشاُء اَّللىُ  ُهْم َوَلِكْن َفُشدُّ  ََلنْ َتَصَر ِمن ْ

ُلَو بَ ْعَضُكْم بِبَ ْعضٍّ َوالىِذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللِى فَ َلْن ُيِضلى َأْعَمالَُ  وجاء الثناء على عمر بن  ، 2 مْ لِيَ ب ْ

 .(3)اخلطاب من الصحابة أيضاَ قال علي بن أيب طالب: إذا ذكر الصاحلون فحيهال بعمر

وأفقهنا وقال عبد هللا بن مسعود:" إذا ذكر الصاحلون فحيهال بعمر، أن عمر كان أعلمنا بكتاب هللا 

 .  (5)الً ال أتخذه يف هللا لومة الئم إال عمر"وقال حذيفة:" وهللا ما اعرف رج .(4)دين هللا تعاىل" يف

                                                            
 .٦٩ – ٦٧سورة األنفال:  -1
 .4: اآلية سورة حممد- 2
 .120ص مرجع سابقالسيوطي، اتريخ اخللفاء،  -3
 .121ص مرجع سابقاخللفاء،  السيوطي، اتريخ -4
 . 120ص مرجع سابقالسيوطي، اتريخ اخللفاء،  -5
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، وأكثر الناس صياماً ويتعَلم الناس منه الورع، وكان يف قوله وفعله (1)وكان عمر وقَافا عند كتاب هللا

 معلماً من املعامل على الطريق اإلسالم.

ن هللا وقوايً آمينا، كان عمر بن اخلطاب من كبار الصحابة فضالً وعلماً وفقهاً وبياانً، شديداً يف دي

جعل هللا احلق على لسانه وقلبه، نسيج وحده، ومهااب، وكان ممن يفىت يف حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ة حديث وتسعة ئويؤخذ الفقه عنه يف أايم أيب بكر، وقد روي له عن الرسول صلى هللا عليه وسلم مخسما

 .(2)وثالثني حديثاً 

اً يلبس اخلشن وأيكل اجلاف، قال معاوية بن أيب سفيان يف أيب بكر كان عمر زاهداً ومتواضعكما  

، وهذا يشري إىل أن اخلريات (3)"أبو بكر مل يرد الدنيا ومل ترده، أما عمر فأرادته الدنيا ومل يردها": وعمر

وأقبلت واألرزاق مل تكن أقبلت أايم أيب بكر إقباهلا أايم عمر ومع ذلك فإن أاب بكر كان يعرض عن الدنيا، 

 اخلريات واألرزاق داَرة أايم عمر، ولكن عمر أعرض عنها إعراض سلفه أيب بكر.

 استخالف عمر بن اخلطاب:

كان أبو بكر الصَديق الذي عاش وعمر بن اخلطاب معًا أايم الرسول صلى هللا عليه وسلم، يشاركانه     

اندانه وشاركه عمر أايم خالفته، كان أبو بكر اجلهاد يف سبيل هللا والدعوة إىل هللا، واملشاورة ويؤازرانه ويس

الصَديق يعرف عمر حق املعرفة، ويعرفه يف صالبته وشَدته يف دين هللا، وإخالصه يف سبيل هللا وأمانته وتقواه 

وورعه وزهده يف الدنيا وإقباله على اآلخرة، وغري ذلك من اخلصال والصفات اليت كانت إذا أملت أبيب بكر 

لته يفَكر يف نقل أمانة اخلالفة يف محل اإلسالم ورعاية األمة به من عنقه إىل عنق عمر بن مصيبة املوت جع

اخلطاب، وهو ما فعله أبو بكر ملا نزل به مرض املوت، فإنه راح يشاور الصحابة يف عمر بن اخلطاب ويستمع 

 فيه. آرائهمإىل 

                                                            
 .199، سورة األعراف آية 369، ص3ج مرجع سابقابن كثري، تفسري القرآن العظيم،   -1
 .109ص مرجع سابق، السيوطي، اتريخ اخللفاء، 313، ص2ج مرجع سابق املسعودي، مروج الذهب، -2
 .120ص مرجع سابق ، السيوطي، اتريخ اخللفاء،19، ص1ج مرجع سابق الذهيب، دول اإلسالم، -3
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ابة الذين استشارهم كل واحد منهم أظهر احلوار االنفرادي الذي دار بني أيب بكر وبني أفراد الصح

على انفراد خبصوص استخالف عمر، أظهر ثقتهم بعمر وصالح عمر وصالحيته حلمل أمانة اخلالفة، وصدق 

 رأي أيب بكر يف عمر وثقته به.

فلما شاور أبو بكر عبد الرمحن بن عوف، أثىن عبد الرمحن على عمر، وقال: هو وهللا أفضل من 

غلظة، وكان رأي أيب بكر أن ذلك ألن عبد الرمحن رآين رقيقاً، ولو أفضى األمر إىل  رأيك فيه، إال أن فيه

عمر لرتك كثريًا مما هو عليه، وقد رمقته فكنت إذا غضبت على رجل أراين الرضا عنه، وإذا لنت له أراين 

 الشدة عليه.

علمي به أَن سريرته  وانفرد أبو بكر بعثمان بن عفان وسأله عن رأيه، فكان جواب عثمان، اللهم إن

خري من عالنيته، وأنه ليس فينا مثله، وشاور أبو بكر سعيد بن زيد بن عمر وأسيد بن حضري وغريمها من 

املهاجرين واألنصار كل واحد منهم على انفراد فكان رأيهم يف عمر أنه لن يلي هذا األمر أحد أقوى عليه 

وقد رأيت ما يلقى  عمر،أليب بكر، استخلفت على الناس  منه، إالَ ما كان من طلحة بن عبد هللا، فإنه قال

الناس منه وأنت معه؟ فكيف إذا خال هبم وأنت الٍق ربك فسائلك عن رعيتك؟ فقال أبو بكر، أاب هللا 

 ختوفين؟ إذا لقيت ريب فسألين قلت، استخلفت على أهلك خري أهلك.

يه كتاب استخالف عمر بن اخلطاب وبعد هذه املشاورات، دعا أبو بكر عثمان بن عفان وأملى عل

على األمة، وأمر بكتاب العهد أن يقرئ على الناس، واجتمع الناس وأشرف أبو بكر عليهم يستند على 

زوجته، وخاطب الناس فقال: أترضون مبن استخلفت عليكم، فإين ما استخلفت عليكم ذا قرابة، وإين 

يعوا، فإين مل آل هللا ورسوله ودينه ونفسي وإايكم استخلفت عليكم بعدي عمر بن اخلطاب، فامسعوا له وأط

خرياً، فإن عدل فذاك ظين به وعلمي فيه وإن بَدل فلكل امرئ ما اكتسب واخلري أردت وال يعلم الغيب إال 

َ َكِثرياا َوانْ َتَصُروا مِ  هللا، قال تعاىل: ْن بَ ْعِد َما ظُِلُموا َوَسيَ ْعَلُم ِإَلى الىِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصىاِْلَاِت َوذََكُروا اَّللى

َقِلُبونَ  َقَلبٍّ يَ ن ْ    1الىِذيَن ظََلُموا َأيى ُمن ْ

                                                            
 .٢٢٧سورة الشعراء: - 1
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مث دعا أبو بكر عمر بن اخلطاب خالياً وأوصاه ومما  وأقَر اجلميع ابستخالف عمر ورضوا به وابيعوا.

تقوى هللا وقال، اي عمر، "إين قد استخلفتك على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأوصاه ب قال له:

إن هلل حقاً ابلليل وال يقبله يف النهار، وحقاً يف النهار ال يقبله ابلليل، وإنه ال يقبل انفلة حىت تؤدي الفريضة، 

أمل ترى اي عمر، إمنا ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة إبتباعهم احلق وثقله عليهم، وإمنا خَفت 

يوم القيامة إبتباعهم الباطل، أمل تر اي عمر، إمنا نزلت آية الرضا مع آية الشَدة، وآية موازين من خَفت موازينه 

الشَدة مع آية الرضا ليكون املؤمن راغبًا راهباً، أمل تر اي عمر، إمنا ذكر هللا أهل النار أبسوأ أعماهلم، وذكر 

 ذَكر أبو بكر عمر بن اخلطاب أهل اجلَنة أبحسن أعماهلم، فإذا ذكرهتم قلت، أين عملي من أعماهلم، مث

مث رفع أبو بكر يديه مَدا وقال:" اللهم إين مل أرد إالَ صالحهم، وخفت  ابملوت الذي يعجز كل امرئ عن رَده.

الفتنة عليهم، فعملت فيهم مبا أنت أعلم به وما رجوت أن يكون لك رضا، وقد اجتهدت رأيي هلم فوليت 

رصهم على ما يرشدهم، وقد حضرين من أمرك ما حضر، فاخلفين عليهم خريهم هلم وأقواهم عليهم، واح

فيهم، فإهنم عبادك ونواصيهم بيدك أصلح هلم والهتم، واجعل عمر من خلفائك الراشدين يتبع هدى نبَيه نيَب 

 . (1)الرمحة وأصلح له أموره ورعيته

هو مثرة الروحانية وهذا احلرص الشديد من أيب بكر يف نقل األمانة منه إىل من يقدر أن حيملها 

املتمثلة بصلة أيب بكر بربه وإميانه به وطلب رضاه وطاعته بكل ما يفعل، ال يشعر هبا الذين حرموا منها أمثال 

، عندما رَدوا استخالف أيب بكر الصديق عمر بن اخلطاب إىل مؤامرة حيكت (2)هنري المنس والذين اتبعوه

خلطاب وأيب عبيدة بن اجلراح الذين كانوا ذهبوا إىل سقيفة بين بني الصحابة الثالثة أيب بكر الصديق وعمر ا

                                                            
، 430-428، ص3من أجل استخالف عمر ووصية أيب بكر لعمر ودعاء أيب بكر، انظر: أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1

،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، 157-156م، ص1979البالزري، "أنساب األشراف"، تح: إحسان عباس، بريوت، 
 .293-291، ص2ج

 عليه ألف المنس كتاابً بعنوان" الثالثة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة"، إدعى المنس فيه أن الثالثة آتمروا على اخلالفة بعد وفاة النيب صلى هللا -2
َل من عبد احلميد العبادي وحممد كرد على وعبد احلميد خبيت، انظر: وسلم، واجتمعوا على احتكار احلكم، وقد رًد على اَدعاء المنس ك

 ar.islamway.net.article 2995سيد حسني العفاين، هنري المنس املؤرخ الكذاب، املوقع طريق اإلسالم، لواء الشريعة
 م.22/4/2008
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احلديث هناك لصاحلهم بزعم هؤالء املستشرقني، ونسي هؤالء املغرضون من املستشرقني سريرة  وأدارواساعدة 

هؤالء النفر من الصحابة وطهارة قلوهبم ووضوح مسلكهم وما كانوا عليه من خلق ودين وتضحيات يف سبيل 

 ، (1)كاة نفس وترّفع عن متاع الدنيا، وهم الذين زهدوا يف الدنيا وخرجوا منها ال ميلكون قطمرياهللا وز 

ونسي هؤالء املستشرقون أن املسلمني استقبلوا خالفة أيب بكر واستخالف أيب بكر عمر ابلرضا 

عمر، وهم أي هؤالء والقبول واالرتياح النفسي التام؛ وشهد بذلك أقرب الناس من الصحابة معرفة أبيب بكر و 

الصحابة لو كان األمر تسابقًا إىل خريات اخلالفة أو تنافسًا يف الوصول إليها، وحتاسدًا يف نيل مكانتها 

وشرف القيام هبا، لكان هؤالء الصحابة من أشد املعارضني خلالفة أيب بكر واستخالف عمر، وملا كان أبو 

 ملسؤولية.بكر وعمر وأبو عبيدة أهال ملا ألقي إليهم من ا

التقى اجلميع على الصعيد اإلمياين وقبلوا من قَدمه النيب صلى هللا عليه وسلم خلالفته يف الصالة، ورضوا     

 مبن استخلفه خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للقيام أبمر املسلمني واإلسالم.

 (2)ا مثل العرب مثل مجل آنفوبعد أن بويع عمر بن اخلطاب ابخلالفة، خطب عمر يف الناس فقال، إمن   

. أي على اإلسالم (3)اتَبع قائده، فلينظر قائده حيث يقوده، وأما أان فورب الكعبة ألمحلّنكم على الطريق

 وهو طريق املسلمني يف احلياة.  

 القتال يف اجلبهة الفارسية:

صَديق يندب الناس إىل حرب قام عمر بن اخلطاب قبل صالة الفجر من الليلة اليت تويف فيها أبو بكر ال    

ا كان وجه فارس من أكره الوجوه إىل الناس وأثقلها عليهم لشَدة 
َ
فارس وهم يتتابعون على البيعة له، ومل

، مل يستجب لنداء عمر أحد خالل ثالثة أايم، مما جعل املثىن بن (4)سلطاهنم وشوكتهم وعَزهم وقهرهم األمم

                                                            
مع األموال واألمالك يورثها ملن بعده. أنظر: ابن منظور، لسان القطمري، اللفافة اليت تكون على نواة التمر، وهو تعبري يقال عمر مات ومل جي -3

 108، ص5العرب، مرجع سابق، مج
 .13، ص9اجلمل اآلنف، هو الذي أينف من أن يضرب فهو يعطي مشيه عفوا. أنظر: ابن منظور، لسان العرب، مج -1
 .293، ص2التاريخ، مرجع سابق، ج ، ابن األثري، الكمال يف433، ص3أبو جعفر الطربي: اترخيه، مرجع سابق، ج -3
 .297، ص2جمرجع سابق،  ،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ،444، ص3جمرجع سابق، أبو جعفر الطربي، اترخيه،  -3
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أمر الفرس ويعلمهم أن املسلمني غلبوا الفرس على خري أرض السواد  حارثة الشيباين يقوم ويهَون على الناس

من أرضهم، وانلوا منهم واجرتأوا عليهم، وخطبهم عمر وحَضهم على أن يسريوا يف األرض اليت وعدهم هللا 

 .(1)بوراثتها يف القرآن الكرمي، وأن هللا مظهر دينه ومعَز انصره

عمر األمرة على اجليش؛ وطلب إليه أن  هاّل يوم الرابع، فو كان أبو عبيد بن مسعود أول منتدب يف ال

يستمع إىل أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم وإن يشركهم يف األمر، وأن جيتنب العجلة والتسرَع يف 

 .(3)، وأوصاه ابجلند خرياً (2)احلرب، فاحلرب ال يصلحها إال الرجل املكيث، الذي يعرف الفرصة والكفَ 

، (4)عمر أمره ابلتعَجل يف الرجوع إىل عسكره يف العراق، فرجع وأقام يف خَفان أما املثىن، فكان

 ينتظر قدوم أيب عبيد الذي حلقه بعد شهرين من رجوعه إىل العراق ونزل مع املثىن.

أما الفرس، فقد كانت اخلالفات على امللك شغلتهم عن املسلمني طيلة غياب املثىن عن العراق، مث 

، يف استدعاء رستم بن الفر فراذ بن البندوان الذي كان على فرج خراسان، (5)رىجنحت بوران بنت كس

وطلبت إليه القيام أبمر فارس وتّوجته وصرّيته القّيم أبمر امللك وّدانت له فارس ابلسمع والطاعة وذلك بعد 

 . (6)قدوم أيب عبيد إىل العراق

، السواد أن يثوروا ابملسلمني، (7)كتب إىل دهاقني  كان أول ما قام به رستم يف احلرب على املسلمني، أن     

 .(8)وكان جاابن أول الثائرين، فاجتمع له مجع كبري سار هبم ونزل النمارق
 

                                                            
 .445، ص3جمرجع سابق، أبو جعفر الطربي، اترخيه،  -1
 .921، ص2لسان العرب، مرجع سابق، مج الرجل املكيث، الرزين الذي ال يعجل. أنظر: -2
، أبو حنيفة الدينوري، األخبار 315، ص2ج مرجع سابق، ، املسعودي، مروج الذهب،142، ص2جمرجع سابق، اليعقويب، اتريخ،  -3

 .113ص مرجع سابق، الطوال،
 379 ، ص2خَفان: موضع قرب املكان الذي أنشئت فيه الكوفة. أنظر: احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مج -4
ى، كانت بوران تقوم ابملصاحلة بني األطراف املتنازعة، وملا هاهلا التضعضع وإدابر آمر فارس، دعت رستم لوالية احلرب على بوران بنت كسر  -5

 .298، ص2املسلمني أنظر: ابن األثري الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج
 .298، ص2ع سابق، ج،  ابن األثري الكامل يف التاريخ، مرج142، ص2اليعقويب، اترخيه، مرجع سابق، ج -6
 الَدهقان: مفرد دهاقني والدهقان ابلكسر وابلضم القوي على التصرف وزعيم فالحي املعجم ورئيس اإلقليم. أنظر:  ابن منظور، لسان العرب، -7

 .164 ، ص13مج، مج
 .299-298، ص2،  ابن األثري الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج446، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -8
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 م:634ه /13: (1)معركة النمارق

نشب القتال يف النمارق بني املسلمني وعليهم أبو عبيد ومعه املثىن وبني الفرس وعليهم جاابن، فاهنزم    

سره يعرفه، فلما عرفه املسلمون أتوا آ، ومل يكن (2)ر، فافتدى نفسه وانل األمانسجاابن يف األ الفرس، ووقع

به إىل أيب عبيد وأخربوه به وأنه امللك جاابن الذي ساق احلرب على املسلمني، وأشاروا عليه بقتله، ولكن 

لعهود والوفاء ابألمان فقال، أين أاب عبيد انصاع إىل اإلسالم وأدبه يف القتال وما يقضي به من االلتزام اب

أخاف هللا أن اقتله وقد أّمنه رجل مسلم، واملسلمون يف التواد والتناصر كاجلسد، وما لزم بعضهم فقد لزمهم 

 . (3)كلهم، فقال املسلمون له، أنه امللك، فقال أبو عبيد، وإن كان، ال أغدر، وتركه

وقعات أخرى كان النصر فيها حليف املسلمني  واشتبك املسلمون بعد وقعة النمارق، مع الفرس يف

 .(4)منها وقعة السقاطية وابرومسا وزندورد وهنرجوبر والزوايب وقتال اجلالنوس وهزميته

فلما توالت اهلزائم على الفرس، فَكر رستم يف أي رجال الفرس أشَد على العرب فاختار ذا احلاجب 

 .(6)، وسرّي معه اجلالنوساألبيضب والفيلة وفيها الفيل . وزّوده مبا يلزم من أدوات احلر (5)هبمن جاذوية
 

 :(8)، واملروحة(7)م، ويقال لا وقعة قس الناطف634ه /13وقعة اجلسر 

أقبل هبمن جاذويه ومعه راية كسرى" درفش كابيان" اليت كان الفرس يتيّمنون هبا، وكانت من جلود النمر 

ونزل يف قس الناطف يف اجلانب الشرقي من هنر الفرات. أما وطوهلا أثنا عشر ذراعاً،  أذرعوعرضها مثانية 

 .(9)املسلمون فكانوا ينزلون يف املروحة على الضفة الغربية من الفرات
                                                            

 ، ص5النمارق: موضع قرب الكوفة من ارض العراق، نزله املسلمون أول ورودهم العراق. أنظر: احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق مج  -1
304 

 .124خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -2
 .299، ص2اريخ، مرجع سابق، ج،  ابن األثري الكامل يف الت449، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3
 .124اليعقويب، اترخيه، مرجع سابق، ص -4
وح ذو احلاجب هبمن جاذويه، امسه مروانشاه، ولقبه انوثروان هبمن لتربَكه به، ومسي ذو احلاجب ألنه كان يعَصب حاجبيه كربا، البالذري، فت -5

 .308البلدان، مرجع سابق، ص
 .142، ص2، اليعقويب، اترخيه، مرجع سابق، ج124ق، صخليفة بن خياط، اترخيه، مرجع ساب -6
 349 ، ص4أنظر: احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق مج  قس الناطف: موضع قريب من املكان الذي أنشئت فيه الكوفة على شاطئ. -7
 111، ص. 5املروحة: موضع على شاطئ الفرات العرايب. أنظر: احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق مج  -8
 .308البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -9
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أرسل هبمن جاذويه إىل أيب عبيد أن يعرب أبو عبيد إىل جهة الفرس أو أن يرتك هبمن جاذوية يعرب 

، وخالف بذلك الذين (1) جهة الفرس جرأة ونفياً للجنبإىل جهة املسلمني، ولكن أاب عبيد أختار العبور إىل

 .(2)أشاروا عليه بعدم العبور ملا للمسلمني يف املكان الذي ينزلونه من سهولة احلركة وامللجأ من فرّة إىل كرّة

دار القتال بني اجلانبني، وكان للفيلة أكرب األثر يف خلخلة صفوف املسلمني وتفريقهم. واستشهد 

 .(3)ألمراء الذين مَسوا خلفاء له يف القيادةأبو عبيد وا

وحاز الفرس املسلمني إىل جهة اجلسر، وقام أحد املسلمني بقطع اجلسر ليحول دون عبور املسلمني 

، مث (4)ال مما أوقع خسارة كبرية يف املسلمني بلغت قرابة أربعة اآلف شهيد بني قتيل وغريقتويضطروا إىل الق

مني حىت عقدوا اجلسر اثنية بضَم السفن بعضها إىل بعض، ومتَكنوا من العبور إىل محى املثىن ومن معه املسل

، وهرب كثري من املسلمني على وجوههم استحياء من اهلزمية، فمنهم من حلق ابلبوادي، (5)مكاهنم يف املروحة

كل مسلم، يرحم ومنهم من حلق ابملدينة، فلما بلغ ذلك عمر قال:" اللهم إن كل مسلم يف حَل مين، إان فئة  

، قال عمر ذلك اقتداء ابلرسول صلى هللا عليه وسلم عندما (6)هللا أبو عبيد لو كان أحناز إيَل لكنت له فئة"

 قال ذلك جليش مؤتة عندما خسر املعركة أمام الروم يف مؤتة دفعاً ملعىن اهلزمية يف النفوس ومواساة هلم.
 

 :(8)يوم النخيلةم، وهي يوم مهران و 635ه /14 (7)معركة البويب

آمل مصاب اجلسر املسلمني، وكانت معركة اجلسر حتَدايً كبريًا هلم. وال شك أن مستوى رَد املسلمني على 

التحدي الفارسي كان معلما من معامل األدب يف اإلسالم، فأما إن جينب املسلمون وينسحبوا من املواجهة، 

                                                            
 .316، ص2، املسعودي، مروج الذهب، مرجع سابق، ج112أبو حنيفة الدينوري، األخبار الطوال، مرجع سابق، ص -1
 .113، أبو حنيفة الدينوري، األخبار الطوال، مرجع سابق، ص308البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -2
 .113دينوري، األخبار الطوال، مرجع سابق، صأبو حنيفة ال -3
، أبو جعفر الطربي، 317-316، ص2، املسعودي، مروج الذهب، مرجع سابق، ج125خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -4

 .455، ص3اترخيه، مرجع سابق، ج
 .302، ص2مرجع سابق، ج ، ابن األثري، الكامل يف التاريخ،455، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -5
 .302، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج455، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -6
 512، ص1البويب: تصغري ابب وهو هنر ابلعراق. أنظر: احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مج -7
نخيلة: موضع قرب الكوفة على مست الشام، أنظر: احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، ، ال310البالذري: فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -8
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م هللا حبملها إىل الناس من أهل فارس وغريهم، وأما أن ويف ذلك اهلزمية والضياع لرسالة اإلسالم اليت أمره

حيسنوا الرَد ويف ذلك تعزيز هلذه الرسالة ومتكني ومهابة هلا يف النفوس، ولذلك قام عمر يستنفر املسلمني 

 .(1)للجهاد يف سبيل هللا

العرب كان جرير بن عبد هللا البجلي استأذن أاب بكر الصَديق يف استخراج من كان من جبيلة يف 

، كما أخذت إمدادات (2)ليقاتل هبم يف سبيل هللا، فلما استخلف عمر أذن جلرير يف استخراج البجليني

زد وبين الرابب وبين حنظلة وخثعم القبائل ابجملاهدين أتتى من كل صوب، فجاءت إمدادات بين كنانة واأل

 إىل العراق مددا للمثىن، وكان أبو بكر ال ، ووَجه هبم مجيعاً (3)وبين عمر وغريهم، فأَمر عمر عليها أمراء منهم

يستعني يف حربه أبحد من أهل الردة حىت مات، وأذن عمر ملن حسنت حاله من أهل الردة ابجلهاد، ولكنه 

مل يكن يؤّمر أحداً منهم إال على النفر وما دون ذلك، وكان ال يعدل أن يؤّمر الصحابة إذا وجد من جيزي 

ففي التابعني إبحسان وال يطمع من انبعث يف الردة يف الرايسة، وكانوا يف تلك عنه يف حربه، فإذ مل جيد 

 .(4)احلروب حشوه

وبذلك اجتمع مع املثىن مجع عظيم من اجلند نزل هبم املثىن يف البويب يف املوضع الذي أنشئت فيه      

 الكوفة فيما بعد.

ر الفرات، ورفض املثىن أن يعرب النهر وجاء مهران قائد الفرس ونزل بعسكره وبينه وبني املسلمني هن

 .(5)إىل مهران وترك حرية العبور ملهران، وبذلك صار املعسكران يف جهة واحدة من النهر

                                                            
 .114أبو حنيفة الدينوري، األخبار الطوال، مرجع سابق، ص -1
اعة قدامة بن جعفر، اخلراج وصن. 310، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص318، ص2املسعودي، مروج الذهب، مرجع سابق، ج -2

 .358ص م،1981الكتابة، تح: حممد حسني الزبيدي، دار الرشيد، بغداد، 
، أبو حنيفة الدينوري، 310، البالذري: فتوح البلدان، مرجع سابق، ص486-484، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3

 .114األخبار الطوال، مرجع سابق، ص
 .25، ص4، ج489، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -4
، أبو حنيفة الدينوري، األخبار 319، ص2، املسعودي، مروج الذهب، مرجع سابق، ج311البالذري: فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -5

 .114الطوال، مرجع سابق، ص
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، ورَتب فأفطرواوافت املعركة شهر رمضان، فأشار املثىن على اجلند ابإلفطار قوة هلم على عدَوهم 

 هاد.املثىن اجلند وراح يطوف بني صفوفهم حيَضهم على اجل

التحم العسكران يف معركة قاسية، انتصر املسلمون فيها، وقتل قائد الفرس مهران، واهنزم جند الفرس 

شر هزمية وشفى املسلمون صدورهم مما كان أصاهبم يوم اجلسر وانتقضت مساحل الفرس، وأخذ املسلمون 

 .(1)يغريون على أرض السواد فيما بينهم وبني رجلة وال خيافون كيداً 

كان عمر بن اخلطاب حيرص احلرص كله على أن تكون نية اجملاهدين وهدف القتال من جنس لقد   

واحد هو اإلسالم ومنهجه يف القتال خالصاً هلل وإلعالء كلمته بعيداً عن ننت اجلاهلية واالنتقام هلا، ومواقف 

مر وتغلب يف منطقة صفني، عمر يف الداللة على ذلك كثرية ومنها، أن املسلمني قاتلوا مجعا متساندين من الن

فوقعت طائفة من النمر وتغلب يف املاء غرقى فنادامها رجالن من املسلمني وقاال، تغريق بتحريق، وكان جرى 

يف أايم اجلاهلية أن النمر وتغلب احرقوا قوماً من بكر بن وائل، فخشي عمر أن يكوان قاال ذلك على وجه 

ما واستحلفهما فحلفا أهنما قاال ذلك على أنه مثل وإعزاز طلب ذحل اجلاهلية، فاستدعامها عمر وسأهل

 .(2)اإلسالم فصَدقهما عمر ورّدمها إىل معسكرمها يف العراق مع املثىن
 

 م:632ه /14 (3)فتح األبله

بعد النصر الذي أحرزه املسلمون يف البويب خشي عمر من أن أتيت اإلمدادات من األبله إىل الفرس يف 

، ولذلك عزم عمر على فتحها، وأَمر على حرهبا (4)سلمني يف منطقة احلرية وما حوهلاجبهات القتال مع امل

، وأمره أن يدعوهم إىل اإلسالم، فإن أبوا (5)عتبة بن غزوان املازين وهو من املهاجرين األولني وممن شهد بدراً 

                                                            
، 115ابق، ص، أبو حنيفة الدينوري، األخبار الطوال، مرجع س470-467، ص3، ج3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1

 .358قدامه، مرجع سابق، وصنعة الكتابة، ص
 .307، ص2،  ابن األثري الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج476، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2
 67 ، ص1األبله وتسمى ارض اهلند ألهنا البوابة واملنفذ إىل اهلند. أنظر: احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق مج -3
 .116أبو الدينوري، األخبار الطوال، مرجع سابق، ص -4
 .119ابن قتيبة الدينوري، املعارف، مرجع سابق، ص  -5
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ثار من ذكر هللا، والبعد عن فاجلزية، وإال فالسيف، وأوصاه بتقوى هللا واحلكم ابلعدل والصالة لوقتها واإلك

 ، مث أمّده عمر ابلرجال.(1)املعصية والكرب الذي يؤدي بصاحبه إىل السقوط يف جهنم

محل عتبة وجنده على حامية الفرس ومساحلهم يف األبله، فهزموهم ودخلوا املدينة وأمتوا فتحها. مث 

 .(2) ست ِميَسان  دَ فتحوا املذار ودست ميسان، وكان يسار أبو احلسن البصري من سيب 

 م:637ه /16وقيل  -م636ه /15: (3)معركة القادسية

تنصيب رجل من آل كسرى هو يزدجرد بن شهراير بن بختَلص الفرس من اخلالف والتقاتل على امللك    

، ويف ظل اجتماع الفرس على يزدجرد أظهر أهل السواد العداء للمسلمني سواء صاحل منهم 4كسرى ابرويز

 .(5)مل يصاحلهم وخرقوا العهود اليت كانت أبيديهم املسلمني ومن

فلما بلغ عمر استعدادات الفرس، وتطور املوقف، أراد أن يسري بنفسه إىل قتال الفرس، ولكن 

. استجاب عمر لرأيهم، واستشارهم (6)الصحابة أشاروا عليه أبن يقيم ويبعث جنداً، فهزمية اجلند ليس كهزميته

 .(7)إمارة اجليش اجليش فأشاروا عليه بسعد بن أيب وَقاص ذلك األسد يف براثنه فواّلهفيمن يولَيه اإلمارة على 

اجتمع عمر بسعد بن أيب وقَاص وأخذ يوصيه بكالم فيه الداللة على أخالقيات القتال وأغراضه 

اعته والضوابط اليت حتكمه يف مفهوم القيادة اإلسالمية، لقد أوصى عمر سعد بن أيب وقَاص بتقوى هللا وط

 ابلقرآن ومنعهم من ذكر اجلاهلية.  وإلزامهمواجتناب معصيته يف قتاله، والرفق ابملسلمني والَلني هلم 

                                                            
 .338، ص2،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج594-593، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1
: كورة بني َدست ِميَسان   ،195ابن قتيبة الدينوري، املعارف، مرجع سابق، ص  ،596، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2

 .455 ، ص2واسط والبصرة واألهواز وهي لألهواز أقرب. أنظر: احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق مج
ربعة أميال. أنظر: احلموي، مرجع القادسية، موضع بني اخلندق والعتيق، وبينهما وبني الكوفة مخسة عشر فرسخا، وبينها وبني العذيب أ -3

 291 ، ص4سابق، مج
 .119أبو حنيفة الدينوري، األخبار الطوال، مرجع سابق، ص -4
 .143، ص2اليعقويب، اترخيه، مرجع سابق، ج -5
جع سابق، ، اليعقويب، اترخيه، مر 482، ص3، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج313البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -6

 .359، قدامه، اخلراج وصفعة الكتابة، مرجع سابق، ص317، ص2، املسعودي، مروج الذهب، مرجع سابق، ج143، ص2ج
، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، 143، ص2، اليعقويب، اترخيه، مرجع سابق، ج131خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -7

 .483، ص3ج
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اي سعد ال يغرَنك من هللا أن قيل خال رسول هللا وصاحب رسول هللا فإن هللا  :ومما قاله عمر لسعد

بينه وبني أحد نسب، هللا رب الناس ال ميحو السيء ابلسيء، ولكن هللا ميحو السيء ابحلسن، فإن هللا ليس 

وهم عبادة، وانظر األمر الذي رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم عليه منذ بعث إىل أن فارقنا فألزمه فأنه 

 . (1)األمر

وكالم عمر إىل سعد حلقة من حلقات التعاليم اإلسالمية اليت رََب الرسول صلى هللا عليه وسلم 

األخالق واملعاملة والعالقة مع الناس، واستمرار هلذه التعاليم اليت أوجب عمر أصحابه عليها يف جمال األدب و 

 على سعد كقائد للجيش املسلم أن يلتزم هبا وحدود ال يتجاوزها.

كما تناول عمر يف وصية أخرى لسعد طريق التعامل مع األعاجم، فأوصاه ابلوفاء ابألمان وعدم 

أقل أذى من خطأ ابلغدر، ففي اخلطأ ابلوفاء بقية، ويف اخلطأ ابلغدر  الغدر حىت لو وقع اخلطأ يف الوفاء، فإنه

 . (2)اهلالك

فدين املسلمني وفاء ويف ذلك القوة والنصر، أما الغدر ففيه الوهن واهلزمية. ومل تتوقف وصااي عمر 

 لفرس.لسعد، ومل ينقطع اتصاله به يف ميدان املعركة، فكان عمر وكأنه مع سعد يباشر سري القتال مع ا

كتب عمر إىل املثىن بن حارثة الشيباين وجرير بن عبد هللا اجلبلى أن يلتحقا بسعد ويسمعا له 

ويطيعانه، أما املثىن فقد انتقضت به اجلراح اليت أصيب هبا يف معركة اجلسر وتوىف رمحه هللا قبل معركة 

 .(3)القادسية

ن منهم بضعة وسبعون بدراّيً وقيل تسعة اجتمع مع سعد يف معركة القادسية بضعة وثالثون ألفاً، كا

وتسعون بدراّيً، وثالث مائة وبضعة عشر ممن كانت له صحبة فيما بني بيعة الرضوان يف احلديبية إىل ما فوق 

                                                            
 .310، ص2،  ابن األثري الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج483، ص3اترخيه، مرجع سابق، جأبو جعفر الطربي،  -1
 .311، ص2،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج493-492، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2
 .383البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -3
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، وهذه األعداد من الصحابة وأبناءهم (1)ذلك، وثالث مائة ممن شهد فتح مكة، وسبع مائة من أبناء الصحابة

  كانت تبعث األجواء الروحانية يف نفوس املقاتلني وتوَجه جهادهم.ذات داللة على القيم اليت

أما الفرس فبلغ جيشهم أربعني ألفا، وقيل سبعون ألفا، وقيل مائة وعشرون ألفا عدا األتباع، وكان 

رستم يقودهم وإىل جانبه كبار قادة الفرس، ومعهم من آلة احلرب وأدوات القتال واخليل شيء كثري، ومن 

 .(2)الثة وثالثون فيال، وقيل سبعون فيالالفيلة ث

، وبينه وبني املسلمني هنر الفرات، وقبل نشوب القتال وَجه سعد (3)نزل رستم بعسكره يف ساابط

وفدًا إىل رستم وآخر إىل يزدجرد يعرض عليهم اإلسالم أو اجلزية أو احلرب، وإن إسالم الفرس أحَب إىل 

 .  (4)جال للرَد على ما عرضه املسلمون عليهم ثالثة أايماملسلمني من الغنائم، وأعطوا الفرس أ

، (5)رفض قادة الفرس كل ما عرضه املسلمون عليهم، وأن ليس للمسلمني عندهم إال القتل هلم أمجعني

 ولذلك صار القتال أمراً ال حميد عنه.

وا إىل جهتهم، وعندما رفض املسلمون أن جييبوا الفرس يف العبور إىل انحيتهم مسحوا للفرس أن يعرب 

 وأخذ كل جانب يعبئ جنده ويرتب صفوفه استعدادا للقتال.

أما يف اجلانب اإلسالمي، فقد خطب سعد اجلند وكان مريضاَ، وأقام من كان يبَلغ عنه الكالم إىل 

َنا َوَلَقْد كَ   اجلند ومما قاله سعد:" أَن هللا هو احلق ال شريك له يف امللك، وليس لقوله خ لف، قال تعاىل: تَ ب ْ

6يف الزىبُوِر ِمْن بَ ْعِد الذيِْكِر َأنى اأْلَْرَض َيرِثُ َها ِعَباِدَي الصىاِْلُونَ 
  . 

                                                            
 .312، ص2، املسعودي، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج490-487، ص3ه، مرجع سابق، جأبو جعفر الطربي، اترخي -1
، املسعودي، مروج الذهب، 510، ص3، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج131خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -2

 .319، ص2جع سابق، ج،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مر 321، ص2مرجع سابق، ج
 .166 ، ص4ساابط: موضع معروف ابملدائن، وقع فيه القتال بني املسلمني والفرس. أنظر: احلموي، مرجع سابق، مج -3
، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع 146-145، ص2، اليعقويب، اترخيه، مرجع سابق، ج315البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -4

 .528، ص3سابق، ج
 .121، أبو حنيفة الدينوري، األخبار الطوال، مرجع سابق، ص316-315البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -5
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وخطب أمري كل قوم من املسلمني يف أصحابه، وشارك الشعراء واخلطباء وأهل اخلربة وذوو الرأي يف 

 . (1)االستهانة يف الدنياحتريض اجلند على اجلهاد يف سبيل هللا والصرب يف اللقاء وطلب اآلخرة و 

ملسلمني، وأمر بقراءة سورة األنفال وهي سورة اجلهاد، مث كرَب سعد وكرَب أَذن سعد للصالة، وصَلى اب

 ، مث اشتبك اجلانبان يف قتال مرير.(2)املسلمون، مث بدأت املبارزة واملطاردة واملراماة

كان يوماً صعباً على املسلمني أضّرت الفيلة استمر القتال أربعة أايم ع رف اليوم األول بيوم آرمات، و 

 .(3)هبم، وتفَوق الفرس عليهم، وقتل منهم الكثري

أما اليوم الثاين، فهو يوم أغوات، وقد تدارك املسلمون يف هذا القتال ما كان من أذى الفيلة أبن 

م الذين كانوا ساروا مع البسوا اإلبل حىت بدت جمَللة مربقعة أخافوا هبا خيول الفرس كما قدم عليهم إخواهن

خالدين الوليد إىل الشام وتعززوا بقدومهم، وانقلبت كفة احلرب يف هذا اليوم لصاحل املسلمني ولكن القتلى 

 .(4)واجلرحى كانوا كثريين يف اجلانبني

وتقابل املسلمون والفرس يف اليوم الثالث وهو يوم عماس، وفيه عادت الفيلة حتدث األذى يف 

، وقد انتصف اجلانبان بعضهما من بعض يف هذا اليوم، وكان املسلمون والفرس فيه على صفوف املسلمني

السواء، وقد استمر القتال يف هذا اليوم حىت الصباح، وكالمهم كاهلرير ولذلك مسيت ليلة اهلرير وهي ليلة 

 .(5)القادسية

لى الصرب وانفرج قلب واشتبك املسلمون يف اليوم الرابع وهو يوم القادسية، وتنادى املسلمون ع

من قتل رستم، وأخذ ضرار بن اخلطاب راية كسرى،  التيميالفرس ودَبت اهلزمية فيهم، ومتّكن هالل بن عّلفه 

، وقتل زهرة بن حوية اجلالنوس وهو ملك من ملوك الفرس، وقتل القعقاع بن عمرو التميمي (6)درفش كابيان

                                                            
 .536-529، ص3جمرجع سابق، أبو جعفر الطربي، اترخيه،  -1
 .321، ص2جمرجع سابق،  املسعودي، مروج الذهب، -2
 .327-325، ص2جمرجع سابق،  ، ابن األثري، الكامل يف التاريخ،540-539، ص3جمرجع سابق، أبو جعفر الطربي، اترخيه،  -4
 .547-545، ص3جمرجع سابق،  ، أبو جعفر الطربي، الكامل يف التاريخ،132صمرجع سابق،  خليفة بن خياط، اترخيه،-4
 .334، ص2ج مرجع سابق، لتاريخ،، ابن األثري، الكامل يف ا555، ص3جمرجع سابق، أبو جعفر الطربي، اترخيه،  -5
 .335، ص2ص مرجع سابق، ، أبو جعفر الطربي، اترخيه،326، ص2جمرجع سابق، املسعودي، مروج الذهب،  -6
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، ومن ثبت من الفرس قتل، ومن (1)وية ذي احلاجببزرمجهر وهو من عظماء الفرس كما قتل هبمن جاذ

 .  (2)هرب منهم قطع هنر الفرات وسار إىل املدائن

لقد شهدت معركة القادسية بطوالت فردية قام هبا الكثري من رجاالت املسلمني أمثال، القعقاع بن 

كرب، وقيس بن عمرو التميمي، وهاشم بن عتبة بن أيب وقَاص، وعياض بن غنم الفهري وعمرو بن معد ي

 .(3)وغريهم كثري الثقفيمكشوح املرادي، وطليحة بن خويلد األسدي وأيب حمجن بن حبيب 

وقد ظهر يف معركة القادسية وغريها من املعارك إميان ابهلل وثقة بنصره وصرب وثبات يف القتال مل 

ليت أعدوها لقتل املسلمني؛ يزعزعه كثرة جند الفرس اجملوس عبدة النار وال آالت يف احلرب وأدوات القتال ا

وكانوا إذا جَن الليل عليهم دَووا ابلقرآن الكرمي كدوي النحل، وملا استشهد املؤذن إىل الصالة تشاّحوا يف 

 .  (4)جيتلدوا ابلسيوف حىت أقرع سعد بينهم فخرج سهم رجل منهم فأَذن كادوا أناألذان حىت  

ال اله إاّل هو ما اطلعنا على احد من أهل وشهد شاهد يف أهل القادسية فقال:" وهللا الذي 

القادسية أنه يريد الدنيا على اآلخرة، وكانوا يف أمانتهم وزهدهم ال يفضلهم أهل بدر، وكان مثلهم يف األمانة 

وعمرو بن معد يكرب وقيس بن املكشوح املرادي وهؤالء من الذين كانوا  األسديوالزهد طليحة بن خويلد 

 .(5)أصابتهم الردة

ب سعد إبخبار اجلند وجهادهم وبشارة الفتح إىل عمر بن اخلطاب، وأطلعه على ما وقع أبيديهم كت

من السيب والغنائم، وسأل سعد عمر بن اخلطاب كيف يعامل أهل البالد املفتوحة، فماذا فعل املسلمون 

 ابملغلوبني املهزومني؟

ومل يزده غلبه إال خرياً، أن يتم كتب عمر إىل سعد أن من متّسك بعهده مع املسلمني وأقام وكَف 

هلم عهدهم ويويف هلم، وهلم الَذمة وعليهم اجلزاء، وأن يعامل مبثل معاملتهم من اَدعى أنه حشر مكرها على 

                                                            
 .336، ص2جمرجع سابق، ، أبو جعفر الطربي، اترخيه، 322، ص2جمرجع سابق،  املسعودي، مروج الذهب، -1
 .570-563، ص3جمرجع سابق، أبو جعفر الطربي، اترخيه، ، 132صمرجع سابق،  خليفة بن خياط، اترخيه، -4
، قدامة، اخلراج وصنعة 324-322، ص2ج مرجع سابق، ، املسعودي، مروج الذهب،317ص، مرجع سابق، البالذري، فتوح البلدان -3

 .390الكتابة، مرجع سابق، ص
 .583-566، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -4
 .360، ص2،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج20-19، ص4ي، اترخيه، مرجع سابق، جأبو جعفر الطرب  -5
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قتال املسلمني ومل يقاتل املسلمني وهرب وكان صادقاً، وأّما من كان كاذاب فيعاد الصلح معهم، وأما من جال 

لرجوع على الذَمة واجلزاء، وأما من أقام واستسلم فهو بني اخليار اجلزاء أو اجلالء، فللمسلمني أن يدعوهم إىل ا

 .   (1)وأما من أقام ومل جيل وليس له عهد فلهم ما ألهل العهد، وعومل الفالحون على الذَمة واجلزاء واإلحسان

لح أهل فارس بعد رستم ومما يذكر أن أعداداً من الناس ملا رأوا هزمية الفرس وقتل رستم قالوا، ال يف

، وقبل املسلمون ذلك (2)إال من دخل يف هذا األمر منهم، وأسلموا وصوبوا الذين كانوا قد أسلموا من قبل

 منهم.

رى أن املسلمني مل يريدوا بقتاهلم إال املقاتلني الذين قاتلوهم ووقفوا عائقَا يف طريق الدعوة ذا نل

غريهم ممن يسَمون اليوم ابملدنيني فال جند هلم معاملة من البشر ترقى اإلسالمية ونشر اإلسالم بني الناس، أما 

 إىل ما عامل املسلمون به أولئك الناس.

كانت معركة القادسية معركة فاصلة يف اتريخ اإلمرباطورية الفارسية، وكان ثبات ملك الفرس وزواله 

 هون.معقوداً هبا، فلما اهنزم الفرس فيها كان ما بعدها على املسلمني أ
 

 م:637ه /16فتح املدائن 

كانت املدائن تتكون من سبع مدن مبنَية على جانيب هنر دجلة شرقه وغربه، ومنها طيسفون اليت 

تقع شرقي هنر دجلة وتشتمل على القصر األبيض ويتصل هبا إيوان كسرى، ومن املدائن هبرسري وساابط على 

ية وتفرقت مجوعهم اتَبعهم املسلمون حنو املدائن استجابة غريب هنر دجلة، فلما اهنزم الفرس يف معركة القادس

 .(3)لتوجيهات عمر بن اخلطاب إىل سعد بن أيب وقَاص

                                                            
 .586-584، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1
 567-566، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3
 .133-132خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -3
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كانت هبرسري أول مدن املدائن اليت حاصرها املسلمون لتسعة أشهر، وقيل لثمانية عشر شهراَ، وقيل 

 .(1)أن املسلمني أكلوا الرطب يف هذا احلصار مرتني

املسلمني وبني الفرس املتحصنني يف املدينة، مث وىَل الفرس هاربني إىل طيسفون،  جرت املراماة بني

 .(2)فكرَب املسلمون وقالوا، هذا أبيض كسرى وما وعد هللا ورسوله

مث عرب سعد واملسلمون دجلة إىل طيسفون عاصمة اإلمرباطورية الفارسية وانتهوا إىل القصر األبيض، 

نوا فيه، فعرض املسلمون عليهم اإلسالم أو اجلزية أو القتال، وكان سلمان وكان فيه مجع من الفرس قد حتصَ 

الفارسي إىل جانب املسلمني هو الذي كان يتوىَل عرض اإلسالم أو اجلزية أو القتال على الفرس يف هبرسري 

ع إليهم أهل واملدائن، فاستجاب من كان من الفرس يف القصر األبيض ونزلوا على اجلزاء والذَمة واملنعة وتراج

 املدائن الذين كانوا تركوا املدينة، على مثل عهدهم.

أما يزدجرد فكان ملا فتح املسلمون هبرسري هرب ومن معه إىل حلوان ومحلوا ما قدروا عليه من املتاع 

 .(3)مواألموال والنساء والذراري، وتركوا اخلزائن من الثياب واملتاع واآلنية واألطعمة واألشربة عدا البقر والغن

َوزُُروعٍّ َوَمَقامٍّ  *َكْم تَ رَُكوا ِمْن َجنىاتٍّ َوُعُيونٍّ نزل سعد القصر األبيض وهو يتلو قوله هللا تعاىل: 

4 َكَذِلَك َوَأْورَثْ َناَها قَ ْوماا َآَخرِينَ *َونَ ْعَمةٍّ َكانُوا ِفيَها فَاِكِهنَي  *َكِرميٍّ 
  وصَلى سعد يف اإليوان صالة ،

ال يفصل بينهن، وأختذ اإليوان مسجداً وأقام صالة اجلمعة يف املدائن، وكانت أول مجعة الفتح، مثاين ركعات 

 وهي إشارة إىل النصر املقرون ابالستقرار واإلقامة الدائمة. .(5)ابلعراق

                                                            
 .360، قدامة، اخلراج وصنعة الكتابة، مرجع سابق، ص322ح البلدان، مرجع سابق، صالبالذري، فتو  -1
 .8، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3
 .357، ص2،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج14-13، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، ج -4
 28 - 25الدخان:   سورة - 4
 .358، ص2،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج16-14، ص4ي، اترخيه، مرجع سابق، جأبو جعفر الطرب  -5
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ونزل املسلمون ابملدائن، ومل ينزلوا إال فيما كان للملك وألهل بيته وملن هرب مما مل يصاحل عليه، 

بستان امللك مقابر للمسلمني، ومل أيخذ سعد من أهل املدائن شيئاً إال ما كان للملك وأهل  وجعل املسلمون

 بيته وملن هرب.

والعهد واجلزاء والذَمة واملنعة ألهل هبرسري واملدائن وغريها فأهنم أعطوا  األمانومثلما أعطى املسلمون 

واملنعة، ومل يبق يف غريب دجلة إىل أرض العرب  أهل السواد ما بني هنر دجلة والفرات األمان واجلزاء والذَمة

 .(1)أحد من أهل السواد أي الفالحني وغريهم إال أمن واغتبط، مبلك اإلسالم

وأرسل سعد ببشائر النصر والفتح إىل عمر بن اخلطاب يف املدينة، وأرسل أبمخاس الغنائم إليه وهبا 

له  "إن أقواماً أدوا هذا لذوو أمانة"، فقال عمر يقول: من األموال واألمتعة والثياب واحللي واأللبسة ما جعل

 . (2)أنك عففت فعَفوا"" :علي بن أيب طالب

استمرت عجلة الفتوحات اإلسالمية تطوي بالد الفرس بلداً بلداً، ففي السنتني اللتني أقامها املسلمون         

؛ ونزل أهل هذه البالد (3)وقرقيسيا واملوصل يف املدائن متَكنوا فيها من فتح جلوالء وحلوان وتكريت وماسبذان

 .(4)بعدما هرب منهم من هرب مث رجعوا، على اجلزاء والذَمة واملنعة

م من أشد املعارك آنفة الذكر وأقساها، وقد مسيت الوقيعة ملا جتَللها 638هـ/17كانت معركة جلوالء         

ملسلمني أهل اذربيجان والباب وأهل اجلبال ، فقد اجتمع فيها على ا(5)من الشر كما مسيت فتح الفتوح

                                                            
 .355، ص2،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج5، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1
 .360، ص2يخ، مرجع سابق، ج،  ابن األثري، الكامل يف التار 23-20، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2
مج  جلوالء: من أرض السواد يف الطرق على طريق خراسان بينها وبني خانقني سبعة فراسخ. أنظر: احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، -2

 . 328 ، ص4انظر، احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مج قرقيسيا: بلد على هنر اخلابور وعندها مصب اخلابور. 156، ص 2
 .407-380انظر: البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -3
، 2،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج324، البالذري، فتوح البلدان، ص137خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -4

 .363ص
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، ونزل هبا ميَد املقاتلني الفرس ابلرجال واألموال، (1)وفارس، وكان يزدجرد الذي هرب من املدائن إىل حلوان

وخندق الفرس على أنفسهم، وأخذوا يرمون حسك احلديد يف طريق خيل املسلمني، ولكن املسلمني دخلوا 

الفرار، وهرب يزدجرد من حلوان إىل الري، وفتح املسلمون حلوان وأقاموا  عليهم خندقهم واضطروهم إىل

 .(2)هبا

ويف بطولة املسلمني يف جلوالء قال زايد بن أبيه )زايد بن أيب سفيان( أمام عمر بن اخلطاب ومجع 

 .(3)من الصحابة يف املدينة، أَن جندان ابلفعال أطلقوا لساننا

أَما الفالحون، فكتب عمر إىل سعد، أن أقَر  .حني واألرضوقد أثريت يف جلوالء مسألة الفال

الفالحني على حاهلم وأجر هلم ما أجريت للفالحني قبلهم، وأجر أمثاهلم جمراهم، ومن رجع من الفالحني 

وأَما األرض، فما كان منها لألكاسرة ومن جلَ معهم،  .(4)صاروا ذمة وعليهم اجلزاء وهلم املنعة وأ قروا يف بالدهم

 .(5)ا كان لبيوت النار وسكك الربد واآلجام ومغيض املاء فهي صوايف تعود للجند ولنظر الدولةوم

ويف فتح تكريت، وقفت مجاعات عربية من إايد وتغلب والنمر إىل جانب الفرس والروم، فدعاهم 

 قائد املسلمني املسلمون إىل أن يكونوا إىل جانبهم يف قتال العدو، فأجابوا على أن مينحوا السلم هلم، فأَب

، واشرتاط (6)إال أن يعلنوا إسالمهم أواًل، فأسلموا ووقفوا إىل جانب املسلمني ينصروهنم على الفرس والروم

املسلمني على عرب إايد وتغلب النمر أن يسلموا يعىن من جهة أن صلة القرَب بني اجلانبني دعت املسلمني 

هاد املسلمني كان جهاداً ينسجم وآداب القتال الذي أن يطمعوا يف إسالمهم، ويعين من جهة أخرى أن ج

 فرضه هللا على املسلمني إلعالء كلمة هللا ونشر دينه.

                                                            
أنظر: احلموي، معجم تني والرمان وحوهلا عيون لربيشة. حلوان: يف آخر السواد مما يلي اجلبال من بغداد، وهي مدينة عامرة مشهورة ابل -5

 290، ص2مج  البلدان، مرجع سابق،
 .370، البالذري، مرجع سابق، فتوح البلدان، ص137خليفة بن خياط، مرجع سابق، اترخيه، ص -2
 .364-363، ص2ج ،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق،30ص ،4جمرجع سابق،  أبو جعفر الطربي، اترخيه، -3
 .138، خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص38-30، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -4
-364، ص2جمرجع سابق،  ،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ،33،34، 29-24، ص4جمرجع سابق، أبو جعفر الطربي، اترخيه،  -2

366. 
 .366-364، ص2يف التاريخ، مرجع سابق، جالكامل ،  ابن األثري، 35، ص4بق، جأبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سا -6
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   م:638ه /17م، والكوفة 636ه /15بناء البصرة 

بعد االنتصارات اليت أحرزها املسلمون على الفرس ووقعت بالد واسعة حتت سيطرهتم، اجته املسلمون      

لوهنا ويقيمون فيها إقامة دائمة لتكون مراكز حضارية تتوىل مهمة التعليم والتدريس ونشر إىل بناء منازل ينز 

العلوم اإلسالمية بني الناس من علوم القرآن واحلديث والفقه والتفسري وعلوم الثقافة اإلسالمية من لغة وأدب 

اجلهاد وقتال الفرس مدينيت  وشعر واتريخ وقصص أايم، لذلك ابتىن املسلمون هلذا الغرض يف هذه املرحلة من

 البصرة والكوفة.

وأما  .(1)أما البصرة، فتعين األرض اليت حجارهتا اجلّص وفيها حجارة بيض وكانت تدعى أرض اهلند

الكوفة، فتعين األرض اليت ختتلط فيها احلصباء والطني والرمل، وكانت منزال بَراي وحبراي ألهنا تقع على مقربة 

يصلح للبعري والشاة وفيها منابت  ألهنا ممارية وهنر الفرات، واختريت لنزول العرب، من هنر الفرات بني احل

 .(2)العشب وهذا ما يصلح للعرب

بنيت البصرة سنة مخس عشرة للهجرة، وبنيت الكوفة سنة سبع عشرة للهجرة وذلك بعد فتح 

هجرة مع أن نزول املسلمني املدائن، ولكن نزول املسلمني فيهما كان يف شهر واحد من سنة سبع عشرة لل

يف البصرة ابتداء كان يف سنة مخس عشرة للهجرة ولكنه مل يستقر إال بعد ثالث نزالت نزلوها يف البصرة 

 .(3)سابقا حىت استقر نزوهلم فيها سنة سبع عشرة للهجرة الذي وافق نزول املسلمني يف الكوفة

اإلقامة يف الكوفة، فمنهم من اختار البقاء يف  يف املدائن وبني اإلقامةكان املسلمون قد خرَيوا بني 

. نزل (4)املدائن وصاروا كاملسلحة واحلماة فيها، وأكثرهم رحلوا إىل الكوفة وذلك سنة سبع عشرة للهجرة

 .(5)سعد بن أيب وقاص ابملسلمني الكوفة وخَط مسجدها وخَط الناس اخلطط فيها

                                                            
 .329-328، ص2جمرجع سابق،  املسعودي، مروج الذهب،  -1
 .43-41، ص4، ج579، ص3جمرجع سابق،  ، أبو جعفر الطربي، اترخيه،338صمرجع سابق، البالذري، فتح البلدان، -2
 .42، ص4جبق، مرجع ساأبو جعفر الطربي، اترخيه،  -3
 .368، ص2جمرجع سابق،  ،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ،40، ص4جمرجع سابق، أبو جعفر الطربي، اترخيه،  -4
 .338صمرجع سابق،  ، البالذري، فتوح البلدان،155، ص2جمرجع سابق،  اليعقويب، اترخيه، -5
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، وكانوا إذا غزوا نزعوا ذلك القصب وحزموه ووضعوه بىن املسلمون بيوهتم يف البصرة والكوفة ابلقصب

حىت يرجعوا، فإذا رجعوا أعادوا بناءه، حىت وقع احلريق يف البصرة والكوفة وكان احلريق يف الكوفة أشَد، احرتق 

فيها مثانون عريشا، فاستأذن املسلمون عمر بن اخلطاب ابلبناء ابللنب، فأذن هلم على أال يزيد أحدهم على 

وهي إشارة إىل النظرة العقائدية للمسلمني  .(1)بيات، وأن ال يتطاولوا يف البناء وأن يلتزموا ابلسَنةثالث أ

 حيال الدنيا ابعتبارها عند املؤمنني ممرا إىل اآلخرة، وحياهتم يف الدنيا وإعمارها مقضي فيه ابلنظرة األخروية.

 م:640ه /19سنة ( 2)فتح بالد اجلزيرة

ون الروم يف حرهبم على املسلمني يف الشام، فلما حتقق للمسلمني ما حتقق من كان أهل اجلزيرة ميدّ 

الفتوح يف العراق والشام، كتب عمر بن اخلطاب إىل سعد بن أيب وقاص بتوجيه اجلند إىل فتح اجلزيرة، فوجه 

وصاحلوا أهل  ،3ةونصيبني ودارا ورأس العني والرق وأرمينياسعد اجلند والقادة إىل هناك وفتحوا الرها وحرّان 

هذه البالد على اجلزية والعهد واملنعة، إال ما كان من بين تغلب، فإن الوليد بن عتبة رفض أن يقبل منهم إال 

اإلسالم لكوهنم عرابً، ولكن عمر بن اخلطاب أعلمه أن ذلك حبق عرب جزيرة العرب، وملا كان يف بين تغلب 

ق ابلروم، قبل عمر منهم أن جتري الصدقة عليهم مضاعفة جمرى عّز وامتناع وأنفة من اجلزية، وأرادوا اللحا

 .(4)اجلزية على غريهم

                                                            
 .44، ص4جمرجع سابق، أبو جعفر الطربي، اترخيه،  -1
اجلزيرة على اجلزء الشمايل من األرض اليت تقع بني دجلة والفرات مما هو بني العراق والشام. انظر، ايقوت احلموي، مرجع سابق،  يطلق اسم -1

 .134ص 2مج 
وبينها  الرها: مدينة من مدن اجلزيرة بني املوصل والشام بينها وبني مران يومان. مران: قصبة داير نصر وهي على طريق املوصل والشام والروم  -3

، أرمينيا: اسم لصقع عظيم من جهة الشمال وهي أرمينيا الصغرى 95ص، 5وبني الرها يوم. انظر، ايقوت احلموي، مرجع سابق، مج 
نصيبني: مدينة عامرة من مدن بال اجلزيرة على جادة القوافل من . 229ص، 4وأرمينيا الكربى. انظر، ايقوت احلموي، مرجع سابق، مج 

دارا: بلدة يف حلف جبل بني نصيبني وماردين. رأس العني: بلدة  107، ص5م. انظر، ايقوت احلموي، مرجع سابق، مج املوصل إىل الشا
، 3كبرية من مدن اجلزيرة بني مران ونصيبني ودينسر فيها عيون تصب مياهها يف هنر اخلابور. انظر، ايقوت احلموي، مرجع سابق، مج 

لفرات بينها وبني فرات ثالثة أايم، وهي على اجلانب الشرقي لنهر الفرات. بشأن هذه املدن، انظر، . الرقة: مدينة مشهورة على هنر ا14ص
 .59، ص3ايقوت احلموي، مرجع سابق، مج 

مرجع سابق،  ، بن سالم، األموال،216صمرجع سابق،  ، البالذري، فتوح البلدان،54، ص4جمرجع سابق،  أبو جعفر الطربي، اترخيه، -4
 .224صمرجع سابق،  اخلراج وصنعة الكتابة، ، قدامه،40ص
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وبفتح اجلزيرة، صار االتصال بني جند العراق وجند الشام ممكناً، وكان من مثرات هذا االتصال أن 

 أذربيجانجند الشام بقيادة حبيب بن مسلمة الفهري وجند العراق بقيادة حذيفة بن اليمان التقيا معاً عند 

 .  (1)هـ وتعاوان يف فتحها22عام 

 م640ه /19( 2)فتح سوق األهواز ومناذر وهنر تريي ورامهرمز والسوس وتسرت وجند يسابور

تواصلت الفتوحات اإلسالمية يف بالد الفرس، وكان من خربها أن اهلرمزان وهو من البيواتت الفارسية 

از ومتَلك عليها وصار يغري على البالد احمليطة به، فاستمد عتبة املعدودة، اهنزم يوم القادسية وصار إىل األهو 

بن غزوان أمري البصرة سعد بن أيب وقاص فأّمده سعد جبند عليهم نعيم بن مقرن ونعيم بن مسعود، ووَجه 

عتبة جنداً عليهم سلمى بن القني وحرملة بن مريطة ومها من املهاجرين مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

تقى اجلندان واهلرمزان يف القتال الذي دار بينهما فلحق املسلمون به وعسكروا حبيال سوق األهواز، وصار وال

دجيل بينهم وبني اهلرمزان، فلما رأى اهلرمزان أن ال طاقة له ابملسلمني طلب الصلح فأجابوه إىل الصلح على 

، ولكن اهلرمزان عاد (4)من سوق األهواز ومهرجان قذق ما خال هنرتريي ومناذر وما غلبوا عليه (3)األهواز

وانقلب على االتفاق ووقع خالف بينه وبني املسلمني خبصوص حدود األرضني بينه وبني املسلمني، ودفعت 

املسألة إىل التحقيق فوجدوا اهلرمزان مبطالً وعاد اهلرمزان إىل معاداة املسلمني واستنجد ابألكراد وكثف جنده، 

عتبة بن غزوان أمري البصرة ببغي اهلرمزان وظلمه وكفره، وكتب عتبة إىل عمر بن اخلطاب فكتب قادة اجلند إىل 

فأّمدهم عمر حبرقوص  بن زهري السعدي وكانت له صحبة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأّمره على 

 .(5)القتال

                                                            
مرجع  ، قدامه، اخلراج وصنعة الكتابة،159، ص2جمرجع سابق،  ، اليعقويب، اترخيه،151صمرجع سابق،  خليفة بن اخلياط، اترخيه، -1

 ، 378صسابق، 
 ، 319، ص5، مج199، ص5، مج 7، ص3،، مج28،ص1احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مج -2
هواز أو األحواز اسم للكورة الكبرية أبسرها وتشمل، سوق األهواز ورامهرمز وايذج وعسكر مكرم وتسرت وجند بسابور وسوس وسرق األ -3

 284 ، ص1وهنرتريي ومناذر. احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مج

 ،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ،464صق، مرجع ساب، البالذري، فتوح البلدان، 74، ص4جمرجع سابق، أبو جعفر الطربي، اترخيه،  -4
 .380، ص2جمرجع سابق، 

 .381، ص2جمرجع سابق،  ،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ،76، ص4جمرجع سابق،  أبو جعفر الطربي، اترخيه، -5
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املفتوحة إىل اجلزاء واملنعة  ويف القتال مع اهلرمزان اهنزم اهلرمزان إىل رامهرمز، ودعا حرقوص أهل البالد

 . (1)فأجابوه إىل ذلك

وملا نزل اهلرمزان برامهرمز ضاقت عليه ألن املسلمني حاَلل فيها، ولذلك طلب الصلح، فكتب 

حرقوص إىل عتبة وكتب عتبة إىل عمر خبصوص طلب  اهلرمزان فوافق عمر على مصاحلة اهلرمزان، فصار 

 للمسلمني، واملسلمون مينعونه ويعينونه على املخالفني له.  اهلرمزان جيىب األرض ويدفع ما عليه

وملا رأى عمر انتقاض أهل الصلح كتب إىل عتبة أن يوفد إليه وفداً من صلحاء جند أهل البصرة 

عشرة، فسأهلم عمر، أملظلمة كفر أهل الذمة؟ فأجابوه أبهنم نفروا لغري مظلمة، والناس على ما حيب؛ ومع 

على املسلمني لغدر أو بغي يكون منهم،  لكتبة يوصيه ابجتناب الظلم، وحيذره من ذذلك كتب عمر إىل ع

فإمنا أدركوا ابهلل ما أدركوا على عهد عاهدوا هللا عليه، وشدد عمر على الوفاء بعهد هللا والقيام على أمر هللا 

 .(2)ليكون هللا هلم عوانً وانصراً 

كئود يشق على من رامه، فكتب عمر إليه أن يسهل يف   وكان حرقوص نزل يف جبل األهواز، وهو جبل    

 .(3)مكان نزوله وال يشق على مسلم وال معاهد وحيّذره من أمر يكّدر دنياه ويذهب آبخرته

 .انتفاض الرمزان وأسره ونزوله على حكم عمر بن اخلطاب

هم على املسلمني، وقد كان يزدجرد بن شهراير ملك الفرس يقيم يف مرو، وكان يكتب إىل الفرس ويثري       

جنح يف إاثرة أهل فارس وأهل األهواز، وعقد للهرمزان عليهم وتعاون هؤالء وتعاقدوا وتعاهدوا وتواثقوا على 

النصرة، فلما بلغ عمر ذلك أرسل إىل سعد بن أيب وقاص أن يبعث بعثاً كثيفاً مع النعمان بن مقرن، ولينزلوا 

                                                            
 .382، ص2،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج77، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، ج -1
 .78، ص4طربي، اترخيه، جأبو جعفر ال -2
 .382، ص2جمرجع سابق،  ،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ،78، ص4جمرجع سابق،  أبو جعفر الطربي، اترخيه، -3
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، (1)ث عمر إىل املغرية شعبة الذي خلف على البصرة بعد وفاة عتبة بن غزوانإبزاء اهلرمزان حىت يتثبتوا أمره وبع

أن يبعث إىل األهواز جندا كثيفاً، وأمر عمر أن يكون أبو سربة بن أيب رهم أمريًا على أهل الكوفة وأهل 

 .    (2)البصرة مجيعاً وعلى كل من أاته فهو مدد له

مهرمز حيث يقيم اهلرمزان، ووقع بينهما قتال شديد خرج النعمان بن مقرن يف أهل الكوفة إىل را

 .(4)، فنزل النعمان يف رامهرمز(3)اهنزم فيه اهلرمزان وأخلى رامهرمز وحلق بتسرت

وجاء بعث البصرة يقودهم املغرية بن شعبة، واجتمع بعث الكوفة وبعث البصرة يف تسرت وعلى 

، (5)ان ومجوعه يف تسرت أشهرًا وفيها كانت شوكتهماجلندين أبو سربة بن أيب رهم، وحاصر املسلمون اهلرمز 

وكان معه أهل فارس واجلبال واألهواز وقد ختندقوا فاقتحم املسلمون اخلندق عليهم وأحاطوا بتسرت مث دخلوها 

مبساعدة رجل من الفرس دهّلم على مدخل املدينة لقاء أمان منحه املسلمون له وألهل بيته وحفظ ماهلم 

 .  (6)ومساكنهم

ما اهلرمزان فقد جلأ إىل قلعة املدينة وحتَصن فيها، وملا رأى أن ال جدوى من املطاولة، وضع يده بيد أ

، فشَده املسلمون واثقًا وساروا به إىل البصرة مث خرجوا منها إىل املدينة حيث (7)املسلمني على حكم عمر

حاجب مما أاثر دهشة  وجدوا عمر بن اخلطاب يف املسجد وهو متوسد برنسه وليس معه حارس وال

 .(8)اهلرمزان

                                                            
 .84، ص4ج مرجع سابق، ، أبو جعفر الطربي، اترخيه،129صمرجع سابق،  أبو حنيفة، الدينوري، األخبار الطوال، -1
 .84، ص4ججع سابق، مر  أبو جعفر الطربي، اترخيه، -2
 .29 ، ص2تسرت، مدينة كور األهواز يف إقليم فارس. احلموي، معجم البلدان، مج -3
 .130صمرجع سابق،  ، أبو حنيفة الدينوري، األخبار الطوال،140صمرجع سابق،  خليفة بن خياط، اترخيه، -4
 .385صمرجع سابق،  تابة،، قدامه، اخلراج وصنعة الك467صمرجع سابق،  البالذري، فتوح البلدان، -5
 ، أبو جعفر الطربي، اترخيه،131صمرجع سابق،  ، أبو حنيفة الدينوري، األخبار الطوال،145صمرجع سابق،  خليفة بن خياط، اترخيه، -6

 .85، ص4جمرجع سابق، 
 .132ص، مرجع سابق ، أبو حنيفة الدينوري، األخبار الطوال،147-146صمرجع سابق،  خليفة بن خياط، اترخيه، -7
 .384، ص2جمرجع سابق،  ،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ،87، ص4جمرجع سابق،  أبو جعفر الطربي، اترخيه، -8
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دار بني عمر واهلرمزان حوار كان املرتجم يتوىل الرتمجة بينهما، وكان اهلرمزان يفكر جداًي يف حيلة 

مان على دمه، فقيل أنه طلب ماء ليشرب، وقال لعمر، أين ومكر خيدع هبما عمر بن اخلطاب لينال األ

س عليك حىت تشربه، فاكفأ اهلرمزان املاء ومل يشرب، وقيل أن أخاف أن أقتل وأان اشرب، فقال عمر، ال أب

عمر طلب إىل اهلرمزان أن يتكلم حبجته عن سبب انتقاضه املتكرر، فقال اهلرمزان، كالم حَي أو كالم ميت، 

 .(1)فقال عمر، بل كالم حَي، وقيل قال له عمر، تكلم فال أبس

دع به عمر أماانً له على دمه، ولكن الرواية تذكر أن وتنتهي الرواية إىل أن اهلرمزان كان يرى فيما خ

عمر قال له، أان أؤمن قاتل جمزأة بن ثور والرباء بن مالك!. وذكرت الرواية أيضًا أن عمر قال للهرمزان، 

 ال ملسلم.إخدعتين، وهللا ال أخندع 

ر من اخلدعة ، أي ال يلزم عم(2)وذكرت الرواية أيضاً أن عمر قال: إن للمخدوع حكمه يف احلرب

واخلداع يف احلرب القائمة بني املسلمني والفرس أمان للخادع. ولعمر إزاء اهلرمزان األسري أن يقتله أو يقبل 

 ، وال حاجة هلذا التأويل يف كيفية جناة اهلرمزان من القتل.(3)الفداء منه أو ميَن عليه أو يسرتقه

ال ملسلم، وبني قوله، أان أؤمن قاتل جمزأة والرباء؛ على إوقد يفيد الربط بني قول عمر، وهللا ال أخندع      

وجود قرينة قد تعىن أن عمر بن اخلطاب كان يريد أن يعتنق اهلرمزان اإلسالم، ملا رأى عمر بنظرته الثاقبة يف 

اهلرمزان رجاَل ذا قدرات وخربات يف السياسة واإلدارة ميكن توظيفها يف خدمة اإلسالم واملسلمني يف اإلايم 

 املقبلة.

 

                                                            
األثري، الكامل يف التاريخ،  ، ابن88، ص4جمرجع سابق،  ، أبو جعفر الطربي، اترخيه،147صمرجع سابق،  خليفة بن خياط، اترخيه، -1

 .387، ص2ج
 .385، ص2جمرجع سابق،  األثري، الكامل يف التاريخ، ، ابن87، ص4جمرجع سابق،  ي، اترخيه،أبو جعفر الطرب  -2
 .197-188-157ابن بن سالم، األموال، مرجع سابق، ص  -3
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 غزو إقليم فارس:

ويف هذا الوقت من انتصارات املسلمني على الفرس يف القادسية واملدائن واألهواز وغريها، رأى العالء 

احلضرمي أن يصنع شيئاً يف األعاجم يباري فيه سعد بن أيب وقاص، فندب أهل البحرين إىل غزو إقليم فارس 

ان عمر ال أيذن ألحد ركوب البحر استناان ابلرسول صلى هللا ومحلهم يف البحر بغري أذن عمر، وك (1)وكوره

 عليه وسلم وأبيب بكر الصديق ويرى يف ذلك تغريراً ابجلند.

نزل العالء ابجلند ارض فارس، وحالت مجوع الفرس بينه وبني سفنه، ووقع القتال بني اجلانبني، 

جوع يف البحر سبياًل، وأخذ الفرس عليهم الطرق، وعندما أراد املسلمون أن يصريوا إىل البصرة مل جيدوا إىل الر 

مل يرد هللا بذلك، وكتب إليه يعزله ويتوعده،  أظنهفلما بلغ عمر ما صنع العالء اشتد غضبه عليه وقال: و 

 . (2)وأحلقه بسعد بن أيب وقاص وهو ابغض الوجوه إىل العالء

العالء، سار اجلند من البصرة إىل كتب عمر إىل عتبة بن غزوان أمري البصرة أن يندب الناس لنجدة 

حيث كان العالء يعسكر جبنده ممتنعني من الفرس، فاشتبكوا مع الفرس يف قتال اهنزمت فيه مجوع الفرس، 

 . (3)ومت تنقذ جند العالء الذين محلهم معه يف البحر إىل فارس

من األساورة، املسلمني، وأسلم يف هذا الوجه عدد كثري  (4)وبعد فتح تسرت، صاحل أهل السوس

، مث صاحل أهل جند يسابور املسلمني على اجلزاء واملنعة أبمان كتب به عبد (5)وقاتلوا الفرس مع املسلمني

من جند املسلمني ورمى به إليهم، ولكن املسلمني ترددوا يف قبول ذلك الكتاب، وكتبوا بذلك إىل عمر بن 

                                                            
إىل حبر عمان، إقليم فارس: املقصود إبقليم فارس البالد الفارسية اليت تقع على اجلانب الشرقي من اخلليج العريب ومتتد من األبلة أو البصرة  -1

،  ابن األثري، الكامل 80-79، ص4ويقابلها من اجلانب الغريب من اخلليج دول اخلليج العريب. أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج
 .377-376، ص2يف التاريخ، مرجع سابق، ج

 .388، ص2مرجع سابق، ج ،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ،80-79، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2
 .378، ص2،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج82، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3
 .246 ، ص1الوس: بلدة خبوزستان من إقليم فارس فيها قرب دانيال. أنظر، احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مج -4
 .387، ص2،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج90، ص4مرجع سابق، جأبو جعفر الطربي، اترخيه،  -5
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تكونون أوفياء حىت تفوا ما دمتم يف شك، أجيزوهم اخلطاب، فكتب عمر إليهم، أَن هللا عَظم الوفاء، فال 

 .  (1)وف وا هلم

، ومما جيدر ذكره مما يتصل أبدب القتال أن عمر بن (2)وآثر أهل قزوين اإلسالم على اجلزية وأسلموا

اخلطاب كان أخشى ما خيشاه أن يكون انتقاض أهل الذَمة وانتكاثهم العهود واملواثيق ألذى وظلم يقع عليهم 

جلند، ولذا راح يسأل الوفد الذين جاءوا ابهلرمزان إليه عما إذا كان املسلمون يفضون إىل أهل الذَمة من ا

أبذى وأمور هلا ما ينتقض أهل الذَمة ابملسلمني، ولكن الوفد قالوا العمر، ما نعلم إال وفاء وحسن ملكه، 

ملك الفرس من تذكري أهل فارس  ولكنهم ردوا انتقاضات أهل الذَمة إىل ما يقوم به يزدجرد بن شهراير

ابألحقاد وأتنيبهم ابلرضا ابملسلمني الذين غلبوهم على بالدهم، وأتليبه إايهم على الثورة ابملسلمني، ورأى 

نسياح يف بالد الفرس وإزالة يزدجرد يقطع رجاء أهل فارس ويعمل على الوفد أن السماح للمسلمني ابإل

 .(3)تثبيت الفتح اإلسالمي

 م:641ه /21وند معركة هنا

ملا أشجى أهل البصرة اهلرمزان، وتنقذوا، جند العالء احلضرمي من قبضة أهل فارس ووطئوا أهل فارس، 

كاتب أهل فارس يزدجرد وحرَكوه إىل قتال املسلمني، فكانت يزدجرد الناس ووَجه يسله يف البلدان يستجيش 

د، فأاته أهل قومس وطربستان وجرجان ودنباوند فغضب له أهل مملكته وجتليت إليه األعاجم من أقطار البال

                                                            
 .140خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -3
 .376قدامه بن جعفر، اخلراج وصنعة الكتابة، مرجع سابق، ص -4

 .94-93-89، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3
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، واجتمع للفرس على قتال املسلمني ما مل جيتمع هلم (1)والري واصبهان ومهدان واملاهني واذربيجان وهناوند

 .(2)مثله قط، قيل بلغ عدد مجعهم قرابة مائة ومخسني ألفا، أخذوا يتوافدون إىل هناوند

ب جبموع الفرس، فاستشار عمر الصحابة يف املدينة، ووَجه أخرب سعد بن أيب وقاص عمر بن اخلطا

بعثاً من املدينة فيهم ابنه عبد هللا واملهاجرون واألنصار، وكتب إىل أيب موسى األشعري أن يسري أبهل البصرة، 

وكتب إىل حذيفة بن اليمان أن يسري أبهل الكوفة، وجعل اإلمرة على البعوث مجيعاً النعمان بن مقرن وأوصاه 

ابملسلمني خرياً، وكان النعمان من خيار أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم وكان عاماًل على خراج 

 .(3)كسكر، ولكنه استعفى وآثر اجلهاد يف سبيل هللا

توَجه النعمان ابملسلمني إىل هناوند ومعه العديد من الصحابة، فلما انتهى إىل هناوند، وجد الفرس 

لمني حبسك احلديد، مث عطف النعمان بعد ذلك عليهم وعىَب كتائبه، ومَسى إذا قد ألقوا يف طريق خيل املس

 . (4)أصيب يف املعركة الذين خيلفونه يف اإلمرة على اجلند

                                                            
مدن وقرى وهي يف ذيل جبال طربستان وقصبتها دامغان وهي بني الري ونيسابور. انظر، ايقوت احلموي، قومس: كورة كبرية تشمل على  -1

. طربستان: إقليم يشمل بالداً واسعة منها دهستان وجرجان واسرتاابذ وآمل وسارية وهي بني 424، ص4معجم البلدان، مرجع سابق، مج
.جرجان: مدينة مشهورة عظيمة 14، ص4احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مجالري وقومس ومسيت طربستان مازندران. انظر، ايقوت 

. دنباوند: كورة من كور الري بينها وبني 199، ص2بني طربستان وخراسان، انظر، ايقوت احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مج
أمهات واعالم املدن بينها وبني نيسابور مائة . الري: من 475، ص2طربستان. انظر، ايقوت احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مج

، اصبهان: اسم اإلقليم أبسره، واصبهان مدينة عظيمة 116، ص3وستون فرسخا. انظر، ايقوت احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مج
ن: مدينة من أكرب ، مهدا206، ص1مشهورة ومدينتها جي مث صارت اليهودية. انظر، ايقوت احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مج

، اذربيجان: مملكه عظيمة الغالب عليها اجلبال 410، ص5مدن إقليم اجلبال. انظر، ايقوت احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مج
.، هناوند: تقع إىل 128، ص1وفيها قالع كثرية وخريات واسعة وفواكه مَجة. انظر، ايقوت احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مج

ن هنر دجلة وهي أقرب إىل املدائن وتتوسط بالد أصفهان يف اجلنوب وبالد الري يف الشرق وبالد مهدان وجلوالء وجلواء يف الشمال الشرق م
 .313، 5واملدائن يف الشمال والغرب. انظر، ايقوت احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مج

 .416، ص4ت احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مجكسكر: املنقطة اليت تقع بني الكوفة والبصرة. انظر، ايقو   -2
-371، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص156، ص2، اليعقويب، اترخيه، ج147خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -3

،  ابن 89، ص4، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج135-133، أبو حنيفة الدينوري، األخبار الطوال، مرجع سابق، ص372
 .8، ص3األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج

 .333، ص2، املسعودي، مروج الذهب، مرجع سابق، ج359ابن سالم، األموال، مرجع سابق، ص  -4
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انتظر النعمان وقت الزوال أي زوال الشمس وهو بعد الظهر وهبوب الرايح ونزول النصر استناان 

 مث كرَب وكرَب املسلمون معه، ومحلوا على العدو فهزموهم، ابلرسول صلى هللا عليه وسلم، مث صَلى ابملسلمني

ووىَل الفرس األدابر حنو هناوند، فحاصرهم املسلمون فيها وملا طال أمد احلصار عليهم نزلوا على اجلزاء 

 .(1)واملنعة

 نسياح يف بالد الفرس:َلا

الفارسية، ومل يكن بعدها للفرس مجاعة، كانت معركة هناوند من املعارك الكبرية الفاصلة يف اتريخ اإلمرباطورية 

نسياح ببالد الفرس الستكمال فتحها وإزالة الولذلك مسيت" فتح الفتوح"، وأذن عمر بن اخلطاب بعدها يف ا

 .(2)ملك يزدجرد

ويقال أن عمر استشار اهلرمزان يف مكان القوة يف تلك البالد ليعرف من أين تؤتى ومن أين تؤكل 

، فارس واذربيجان اجلناحان، واصبهان الرأس، فإن قطعت أحد اجلناحني قام اجلناح الكتف، فقال اهلرمزان

 .(3)اآلخر، فإن قطعت الرأس وقع اجلناحان فابدأ ابلرأس

تَيسر للمسلمني بعد هناوند فتح كثري من بالد الفرس، ففتحوا الدينور ومهدان وقم وقاشان وقومس 

زوين وزجنان وبالد اصبهان، ومن إقليم فارس شرياز وشبري والري وجرجان وطربستان ودستىب واملاهني وق

                                                            
، املسعودي، مروج الذهب، مرجع سابق 372، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق ص149خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق ص -1

 .116-115، ص4، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج136، أبو حنيفة الدينوري، األخبار الطوال، مرجع سابق ص332، 2ج
 .7، ص3،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق ج125-126-116، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج -2
، البالذري، فتوح البلدان، مرجع 148، خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق ص142، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج -4

 . 331، ص2، املسعودي، مروج الذهب، مرجع سابق ج372-371سابق ص
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، ونزل أهل هذه البالد على اجلزية (1)وكازرون واصطخر وفسا ودارا جبرد وكرمان وسجستان ومكران وغريها

 .(2)واملنعة، فأعطاهم املسلمون األمان على أنفسهم وأمواهلم وأوالدهم

سلمني النعمان بن مقرن، وملا بلغ عمر خرب كان من استشهد يف معركة هناوند أمري جيش امل

استشهاده بكاه وقال: إان هلل وإان إليه راجعون، وأما من مل يعرفهم من الشهداء فقال عمر: ال يضّرهم أالّ 

 .(3)يعرفهم عمر، ولكن هللا يعرفهم

إن أبوا مل يكن املسلمون يف كل حروهبم يف اجلبهة الفارسية يرتكون دعوة احملاربني إىل اإلسالم ف

فاجلزية، فإن أبوا فليس إال القتال، وإذا أبرمت العقود العهود واالتفاقيات مع أهل البالد املفتوحة سواء كانوا 

من أهل الكتاب نصارى أو يهود أو كانوا جموساً، ونزلوا على اجلزاء والذَمة، كان املسلمون يفتحون أبواب 

الذَمة يف قتال األعداء يف سنة من السنني أعفاهم املسلمون املشاركة هلم يف قتال األعداء، وإذا شارك أهل 

 .(4)من جزية تلك السنة

                                                            
 .545، ص2الدينور: من أعمال اجليل قرب قرميسني ينسب إليها خلق كثري. أنظر: ايقوت احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مج -1

. دستىب: كورة كبرية معشومة بني الري 296، ص4شان: مدينة قرب اصبهان. أنظر: ايقوت احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مجقا    
. قزوين: مدينة مشهورة بينها وبني الري سبعة وعشرون خرسنا 404، ص4ومهذان. أنظر: ايقوت احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مج

. شرياز: بلد عظيم يف وسط 342، ص4ر بفارس. أنظر: ايقوت احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق،مجداراجير قرية من كورة اصطخ
. فسا: مدينة بفارس بينها وبني 380،ص4بالد فارس وهي قصبة بالد فارس. أنظر: ايقوت احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مج

. كازرون: مدينة بفارس بني البحر وشرياز. أنظر: ايقوت 260، 4سابق، مج شرياز أربعة أايم. أنظر: ايقوت احلموي، معجم البلدان، مرجع
. اصطخر: بلدة من أقدم مدن فارس. أنظر: ايقوت احلموي، معجم البلدان، مرجع 429، ص4احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مج

غربيها ومكران من شقرقيها ومغازة  . كرمان: والية مشهورة بني فارس ومكران وسجستان وخراسان فارس من211، ص1سابق، مج
 .454، ص420خراسان من مشاهلا وحبر فارس من جنوهبا. أنظر: ايقوت احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مج

 . 190، ص3سجستان: انحية كبرية ومدينتها زرنج. أنظر: ايقوت احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مج     
،  ابن األثري، الكامل 139-137-133، ص4، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج150سابق ص خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع -2

 .14-7، ص3يف التاريخ، مرجع سابق ج
 .120-116، ص4، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج373البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق ص -3
 .156-155، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج -4
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، (1)ومن كان منهم فقرياً أعني ابلصدقة عليه من الوجوه املشروعة، ومن أسلم منهم رفعت اجلزية عنه

 . (2)ومن أسلم من الدهاقني ترك املسلمون األرض يف أيديهم وأزالوا اجلزية عن رقاهبم

دّون عمر الدواوين وفرض العطاء سنة عشرين للهجرة، فرض عمر إلشراف األعاجم من  وعندما

، مع أهنم كانوا قبل إسالمهم (3)الدهاقني يف ألفني من العطاء، وقال: أشراف أحببت أن أأتلف هبم غريهم

 أعداء للمسلمني وحرابً عليهم.

رت أرضهم عشرية كأرض املسلمني ومن أهل البالد املفتوحة من أسلم كاألساورة وأهل قزوين وصا

 .(4)سواء بسواء

كانت العهود واملواثيق ألهل الذَمة من نصارى ويهود وجموس تشتمل على األمان على أنفسهم 

وأمواهلم ومللهم وشرائعهم واجلزية على قدر طاقتهم ليس على صيب وال امرأة وال زمن ليس يف يديه شيء من 

 .(5)ليس يف يديه من الدنيا شيء، والرفق هبمالدنيا، وال متعبد منقطع للعبادة 

وعليهم قرى املسلم من جنود املسلمني يوماً وليلة من أوسط طعامهم، وإن ينصحوا للمسلمني وال 

 . (6)يغشوهم وال يعتدوا عليهم ومن فعل ذلك فالذَمة منهم بريئة

رس، وشهد عام ثالث وبعد تلك الفتوح العظام اليت حفلت هبا أايم عمر بن اخلطاب يف بالد الف

وعشرين للهجرة كثرياً منها، نسب إىل رجل فارسي جموسي وقيل نصراين من أهل هناوند أنه قال" أكل عمر 

كبدي" والقائل هو أبو لؤلؤة فريوز غالم املغرية بن شعبة الثقفي الذي قام يطعن عمر وعمر يصلى ابلناس 

                                                            
 .124-803-802ابن سالم، األموال، مرجع سابق ص  -1
 .325، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص361قدامه، اخلراج وصنعة الكتابة، مرجع سابق ص -2
 .461-459، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق ص154، ص2اليعقويب، اترخيه، مرجع سابق ج -3
 .395-394جع سابق صالبالذري، فتوح البلدان، مر  -4
 . 225، قدامه بن جعفر، اخلراج وصنعة الكتابة، مرجع سابق، ص248-219-211-59أ بن سالم، األموال، مرجع سابق ص -5
، 4، الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج323، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق ص218-217ابن بن سالم، األموال، مرجع سابق ص  -6

 .153،155،157-151ص
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ث أو أربع بقني من ذي احلجة عام ثالث وعشرين صالة الفجر، وتويف عمر شهيدًا رمحه هللا لليال ثال

 .(1)للهجرة

 مصري يزدجرد واإلمرباطورية الفارسية:

انتهى التنقل بيزدجرد بن شهراير بن كسرى ملك الفرس إىل املقام يف مرو الكربى حاضرة خراسان وهي مرو 

 الشاهجان، وبىن فيها بيت النار وصار من هناك يثري الفرس على املسلمني.

األحنف بن قيس ابجلند إىل خراسان، فافتتح هراة مث سار إىل مرو الشاهجان يريد يزدجرد،  خرج

 فخرج يزدجرد إىل مرو الروذ، ونزل األحنف مرو الشاهجان.

كتب يزدجرد، إىل خاقان ملك الرتك وإىل غوزك ملك الصغد يستمدمها. أما األحنف فسار إىل 

بلخ، وقدم أهل الكوفة وقصدوا إىل بلخ فالتقوا هناك بيزدجرد  مرو الروذ يريد يزدجرد، فرحل يزدجرد إىل

 وهزموه، فهرب إىل بالد الرتك.

مل يتسّن خلاقان وملك الصغد إجناد يزدجرد أول األمر، فلما صار يزدجرد إليهم سار خاقان ابلرتك 

األحنف بن قيس وكان  وأهل فرغانه والصغر إبعداد هائلة ومعهم يزدجرد إىل بلخ ومنها إىل مرو الروذ يريدون

 يف عشرين ألف رجل عشرة اآلف من أهل الكوفة وعشرة اآلف من أهل البصرة.   

التقى املسلمون جبموع الرتك وانتصروا عليهم، وأما يزدجرد فأراد اللحاق خباقان أو ابلصني فعارضه 

أوفياء وأهل دين وهم يلون  الذين معه وقالوا له، ارجع بنا إىل هؤالء القوم، أي املسلمني فنصاحلهم، فإهنم

بالدان، وأن عدَوا يلينا يف بالدان أحَب إلينا مملكه من عدَو يلينا يف بالده وال دين هلم وال ندري ما وفاؤهم، 

فأَب عليهم وأبوا عليه واختلفوا وتنازعوا فهزموه واستولوا على اخلزائن اليت معه، وقطع يزدجرد النهر وسار إىل 

                                                            
، أبو حنيفة الدينوري، 329، ص2، املسعودي، مروج الذهب، مرجع سابق ج193-191، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج -1

 .139األخبار الطوال، مرجع سابق ص
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 من كان مع يزدجرد من أهل فارس األحنف بن قيس واغتبطوا، وكانوا وكأهنم يف ملكهم فرغانة والرتك، وصاحل

 .(1)ويف ظالل املسلمني الذين كانوا أوىف هلم واعدل عليهم

أقام يزدجرد يف بالد الرتك زمان عمر كله، وكان يكاتب الفرس ويكاتبونه، فلما كانت خالفة عثمان 

زدجرد ونزل يف مرو، ولكن اخلالف والنزاع وقع بينه وبني من معه بن عفان انتقض أهل خراسان، وأقبل ي

وحتولت من دار  (3)، ومبقتله يف خالفة عثمان بن عفان زالت اإلمرباطورية الفارسية(2)وأهل خراسان وقتلوه

 كفر إىل دار إسالم.

سئوليته يف هناية هذا املبحث جند أن عمر بن اخلطاب كان منوذجا فريداً للحاكم الذي يستشعر م

أمام هللا وأمام األمة ويعترب أحد أكثر الرجال ورعاً وتقوى ومن أشد الصحابة حباً لإلسالم ودفاعاً عنه وعن 

أهله, ويعترب عمر من املؤسسني لإلمرباطورية اإلسالمية فهو من وضع وأسس األنظمة واللوائح اليت تنظم إدارة 

قد كانت سياسته اليد الصارمة اليت يتعامل هبا مع قادة القانون عرب حدود وأحناء الفتوحات اإلسالمية, و 

جيوشه, فمسـألته مع خالد بن الوليد كانت معاملته له كخصم يف احلق وليس ألهواء شخصيه, وأيضاً أراد 

 أن يفهم اجلنود أنه النصر من عند هللا  وليس من القائد العسكري.

 إلتزامه بوصاايمع الفرس ليدل ذلك على  ومن خالل الشواهد الكثرية اليت ذكرانها يف حرب عمر

آبداب القتال يف ساحات  االلتزامالرسول صلى هللا عليه وسلم لقادته عند توليهم قيادة اجليش والرتكيز على 

املعركة, إضافة إىل أهنم كانوا ملتزمني يف حروهبم يف اجلبهة الفارسية بدعوة احملاربني إىل اإلسالم فإن أبوا فاجلزية 

 بوا فليس هلم إال القتال.أفإن 

                                                            
 .170-167، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج -1
 .388ي، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص، البالذر 171، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج -2
 .151، ص2اليعقويب، اترخيه، مرجع سابق، ج -3
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والعهود اليت أعطيت ألهل الذَمة بعني املقارنة مع ما تتعامل  األمانوإذا نظران إىل ما جاء يف كتب 

به الدول احلاضرة حبق املغلوبني واملدنيني والضعفاء من القتل وسفك الدماء واالضطهاد واحلرمان واالنتقام 

سلمني ألهل الذَمة يفيض رمحة وشفقة ويفتح األبواب أمامهم للهداية وترويع النساء واألطفال وجدان أمان امل

واختيار الطريق القومي والعيش يف ظل احلياة الالئقة ابإلنسان، وإذا تتبعنا ما جرى يف األايم التالية على الفتوح 

والتَجار الكبار وأمثاهلم اإلسالمية وجدان قوائم العلماء واجملتهدين واملفَكرين واملفَسرين والَلغويني واملؤَرخني 

من العلماء واألئمة  أصبهانتظهر من بني الذين كانوا ابألمس أهل ذَمة، وعلى سبيل املثال: قيل أنه خرج من 

 .(1)يف كل فن ما مل خيرج من مدينة من املدن وينسب إىل الدينور مجاعة كثرية من أهل األدب واحلديث

 

 

 

 

  

                                                            
 .545، ص2. مادة الدينور، مج206، ص1ايقوت احلموي، معجم البلدان، مرجع سابق، مادة اصبهان، مج -1
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 يف بالد الشام وما جاورها لبيزنطية وآدابهالقتال على اجلبهة ااملبحث الثاين: 

استمرت حركة الفتح اإلسالمي يف بالد الشام بعد وفاة أيب بكر الصديق ماضية أايم عمر بن اخلطاب، وقد 

أبرزت األخبار قضية كانت كغريها من القضااي اليت أوالها عمر اهتمامه وهي قضية عزل خالد بن الوليد عن 

 القيادة.

الد بن الوليد عن القيادة مسألة تستدعي النظر وبيان األسباب ملا لذلك من كان عزل عمر خ

العالقة أبدب القتال، فأدب القتال ال يعىن العالقة يف القتال بني املسلمني واألعداء فحسب، وإمنا يعىن 

القيادات اإلسالمية  العالقة بني القيادة اإلسالمية العليا وقياداهتا يف ميادين القتال أيضاً، وهلذه العالقة بني

 العليا وقياداهتا يف ميادين القتال أثرها على أدب القتال بني املسلمني وأعدائهم.

وخبصوص عزل عمر خالد بن الوليد، قال أبو جعفر الطربي برواية حممد بن إسحاق: وكان أول 

لد وعزل خالد ألنه كان كتاب كتبه عمر بن اخلطاب إىل أيب عبيدة عامر بن اجلراح بتولية أيب عبيدة جند خا

، وأول ما (2)، وما كان يعمل خالد يف حربه(1)عليه ساخطًا يف خالفة أيب بكر كلها لوقعته مبالك بن نويرة

 . اتكلم به عمر هو عزل خالد، وقال عمر، ال يلي خالد يل عماًل ابد

، إن أكذب خالٌد ويتابع أبو جعفر الطربي الرواية عن ابن إسحاق فيقول، وكتب عمر إىل أيب عبيدة

نفسه فهو األمري على ما كان عليه، وإن مل يكذب نفسه فأنت األمري على ما هو عليه وانزع عمامته عن 

 رأسه وقامسه ماله.

                                                            
 لقد مت استيفاء مناقشة مسألة قتل مالك بن نويرة يف صفحات سابقة من الدراسة. -1
إىل ما نسب إىل خالد بن الوليد من تعَدايت يف احلرب منها قتله مجاعة من بين جذمية خطأ يف أثناء فتح مكة، ولذلك كان عمر هذه إشارة  -2

يقول أليب بكر، إَن يف سيف خالد رهقاً، أي عجلة وركوب الشر والظلم وغشيان احملارم، انظر، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق 
 . 78-70، ص4السرية النبوية، مرجع سابق ج ،  ابن هشام،278، ص3ج
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ولكن خالد بن الوليد مل يكّذب نفسه عمالً بنصيحة أخته، فأمر أبو عبيدة بنزع عمامة خالد وقامسه 

 .    (1)ملسلمنيماله، وأقام خالد بعد ذلك يف الشام مع ا

والرواية عن ابن إسحاق جتمع بني كتابني كتبهما عمر بن اخلطاب إىل أيب عبيدة، كان أوهلما عند 

استخالف عمر، وكان يتضمن تعيني أيب عبيّدة أمرياً عاماً على اجليش يف الشام وعزل خالد بن الوليد، وكان 

ألول أبكثر من أربع سنني وكان يتضمن فتح اثنيها قد صدر عن عمر إىل أيب عبيدة يف زمن متأخر عن ا

 .   (2)حتقيق مع خالد بشأن املال الذي أصابه يف غزوة قنسرين

، وال (3")"وعزل عمر خالدًا حني ويل وبشأن تولية أيب عبيدة وعزل خالد، قال خليفة بن خياط:

ملا استخلف عمر كتب  وقال البالذري:" يضيف خليفة على اخلرب شيئًا يتعلق بعزل عمر خالد بن الوليد.

، وال يضيف البالذري شيئاً (4)إىل خالد بعزله ووىّل أاب عبيدة أمر الشام كله، وإمرة األمراء يف احلرب والسلم"

 يتعلق بسبب عزل عمر خالد بن الوليد.

وقال أبو جعفر الطربي:" كان أول كتاب كتبه عمر حني ويل اخلالفة إىل أيب عبيدة يولّيه على جند 

، وال يضيف أبو جعفر الطربي شيئاً يتعلق بسبب عزل عمر خالد بن الوليد، ولكنه يذكر أن عمر (5)خالد"

 بن اخلطاب احلق جند خالد أبيب عبيدة.

  

                                                            
 .293، ص2،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج437، 3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1
 .293، ص2،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج67، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2
 .126اط، اترخيه، مرجع سابق، صخليفة بن خي -3
 .138البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -4
 .434، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -5

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



255 
 

 فما هي اإلمارة اليت عزل عمر خالداا عنها؟

ءوا معه من جاء خالد بن الوليد من العراق مدداً للمسلمني يف الشام، وكان خالد أمرياً على اجلند الذين جا

وبكر ملا وىّل عمرو بن العاص على فلسطني وشرحبيل بن حسنة على األردن، ويزيد بن أيب بالعراق، وكان أ

 .(1)سفيان على دمشق قال هلم:" إذا كان بكم قتال فأمريكم الذي تكونون يف عمله"

أصحابه وهم اجلند  فخالد بن الوليد مل يكن أمرياً على أحد من هؤالء القادة، وإمنا كان أمرياً على

الذين جاءوا معه من العراق، ولكن القادة كانوا إذا اجتمعوا حلرب أّمروا خالداً لبأسه وكيده وجتربته وبصريته 

 . (2)ابحلرب ومين نقيبته، فكان خالداً أمري املسلمني يف كل حرب

من العراق  ولذلك فإن عزل عمر خالد بن الوليد يتضمن عزله عن قيادة جنده الذين جاءوا معه

 هم بقيادة أيب عبيدة وعن قيادة املسلمني عامة يف كل حرب.قوإحلا

وأما توليه عمر أاب عبيدة إمرة األمراء أي أمرياً على مجيع أمراء اجليوش اإلسالمية يف الشام وأجنادهم 

كد تقدمي يف احلرب والسلم على حد سواء، وسواء كان القتال يف عمل هذا األمري أو ذاك، فالقرار جاء يؤ 

عمر أاب عبيدة على غريه من القادة يف الشام وتوليه إايه إمرة األمراء مجيعاً ملكانة أيب عبيدة عند عمر، فأبو 

عبيدة أمني األمة، واثلث الثالثة الذين قاموا حبل مشكلة اخلالفة يف سقيفة بين ساعدة ووَفقوا إىل ذلك 

دة األمة وسالمة مسريهتا يف محل الدعوة اإلسالمية إىل إبخالصهم هلل ونيتهم الصادقة إىل احلفاظ على وح

 الناس.   

                                                            
 .129البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -1
تح: عبد املنعم عامر، مؤسسة سجل  األزدي، حممد بن عبد هللا،اتريخ فتوح الشام،، 138-129البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -2

ابن حبيش، عبد الرمحن بن حممد عبد هللا، الغزوات الضامنة الكاملة والفتوح اجلامعة احلافلة، تح:  ، 218-171، صم1970العرب، 
 .237صم، 1992هـ، 1412سهيل زكار، بريوت، دار الفكر، 
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أما خالد بن الوليد فقد جاءت األخبار التالية على عزله تذكر أن خالد بن الوليد كان على مقدمة 

 أيب عبيدة يصاحبه أينما كان أبو عبيدة يتوجه إىل قتال األعداء.

يف أثناء حصار دمشق، وكان خالد بن الوليد أمري  فقد قيل أن تعيني أيب عبيدة أمريًا عامًا جاء

وبعد أن فرغ أبو عبيدة من دمشق سار  .(1)احلرب، ولكن أاب عبيدة كتم اخلرب لئال يكسر خالداً ويوهن أمره

ووّجه أبو عبيدة خالد بن الوليد إىل اجلزيرة، ومضى خالد إىل  .(2)إىل محص وقّدم أبو عبيدة خالد بن الوليد

وسار أبو عبيدة بعد محص إىل قنسرين، وجعل على مقدمته خالد بن .  (3)حها، مث افتتح آمدنصبني فافتت

وملا  .(5)وبعد أن صاحل أبو عبيدة أهل حلب، سار إىل ايلياء، وكان خالد بن الوليد على مقدمته .(4)الوليد

 .(6)مقدمته فافتتحها خالد أراد أبو عبيدة أن يتوّجه إىل بعلبك وأرض البقاع، سرّي خالد بن الوليد على

وبذلك مل ختل  ساحات القتال مع األعداء من خالد بن الوليد، ومل يكن العزل إالّ عن اإلمارة العامة 

اليت أسندها عمر بن اخلطاب إىل أيب عبيدة، وهو اجتهاد من عمر، ولكّن عمر مل حيرم املسلمني من كفاية 

ميادين القتال ومقّدما يف املواجهات مع األعداء ومل ينسحب  خالد وقدراته احلربية، وظل خالد حاضرًا يف

خالد من ساحة احلرب، وملا أخذت أخبار االنتصارات اليت كانت تتحقق على يد خالد تبلغ عمر بن 

 . (7)اخلطاب، قال عمر:" أّمر خالد نفسه، يرحم هللا أاب بكر هو كان أعلم مين ابلرجال"

                                                            
،  ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع 140-139، ص2خيه، مرجع سابق، ج، اليعقويب، اتر 138البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -1

 .111، ص2سابق، ج
،  ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع 598، ص3، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج155البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق،  -2

 .107، ص2سابق، ج
 .139خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -3
 .601، ص3، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج172لبالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، صا -4
 .135خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -5
 .139، ص2،  ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج137خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -6
 .601، ص3جأبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق،  -7
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برأي عمر أّمر نفسه بفعاله، وخري اإلمارة ما كانت ابلفعال،  وهو قول فيه ثناء على خالد الذي

وفيه ثناء على أيب بكر الذي كان برأي عمر أعلم ابلرجال منه، ولعّل عمر يشري إىل أن أاب بكر مل يقبل أن 

ي توّسع ابلشكوى ضد خالد وعذره يف أتّوله ورفض أن يغمد سيفاً سّله هللا على الكافرين، وكان أبو بكر ال 

، ملا يف ذلك من اهليبة هلم يف نظر الناس وأجلم للشكاوى (1)يقيد من عماله وال وزعته )أصحاب السلطان(

، فعمر وأبو بكر متفقان يف تقدير مكانة خالد وجهاده يف نصرة اإلسالم وإعالء كلمة هللا، ولكن (2)الكيدية

ن عمر خالل واليته يتابع أخبار عمر، وقد كانت مدة خالفته أطول بكثري من مدة خالفة أيب بكر، وكا

. فقد صّح عنده ما كان خيشاه وهو أن يبلغ تعظيم (3)اجلند يف كل امليادين وال خيفى عليه شيء يف عمله

عليه يف النصر حداً يهون معه االعتقاد ابهلل ويضعف اإلميان ابلذي يهب النصر وهو  واالتكالاجلند خالداً 

وىّل أاب عبيدة اإلمارة العامة على اجليوش يف الشام، وكان وىّل من قبل سعد هللا، ولذلك ملا عزل عمر خالداً و 

بن أيب وقاص على جند العراق وجعل املثىن بن حارثه جندايً حتت أمرّته، قال عمر يف خالد واملثىن من قبل:" 

 .(4)إين مل اعزهلما عن ريبة، ولكن الناس عّظمومها فخشيت أن يوّكلوا إليهما"

ر إىل األمصار بشأن خالد:" إين مل اعزل خالداً عن سخطة وال خيانة، ولكّن الناس فتنوا به، وكتب عم    

وجاء عن ، (5)فخفت أن يوّكلوا إليه وي بتلوا به، فأحببت أن يعلموا أن هللا هو الصانع وأالّ يكونوا يعرض فتنة"

 .(6)ينه ليس هو"عمر أنه ملا ويل قال:" ألعزلّن خالداً حىت يعلم أن هللا أمنا ينصر د

                                                            
 .225،  ابن حبيش، الغزوات، مرجع سابق، ص279-278، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1
 .76ص      م.1967، 2خبيت، عبد احلميد خبيت، عصر اخللفاء الراشدين، القاهرة، دار املعارف مبصر، ط -2
 .67، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3
 .601، ص3الطربي، اترخيه، مرجع سابق، جأبو جعفر  -4
 .225،  ابن حبيش، الغزوات، مرجع سابق، 68، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -5
 م،1972هـ/1392أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، اخلراج، القاهرة، املطبعة السلفية ، 122خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -2

 .148ص
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فالعقيدة اإلميانية عقيدة التوحيد هي اليت أهنضت العرب والناس مجيعاً، وهي اليت أعّز هللا هبا الذين آمنوا     

وشحنتهم وحرّكتهم حنو العزة، وعمر بن اخلطاب كان يؤمن إميااًن جازمًا أبن هذه العقيدة، عقيدة التوحيد 

لشرك وينتصرون عليهم، وعمر حريص على هذا السالح أن ال هي السالح الذي حيارب اجلند به أهل ا

 يتثّلم.

هـ، واألموال اليت أكتسبها خالد، وحديث الذين انتجعوا خالداً يريدون 17وجاءت حادثة قنسرين عام     

الصالت، وكان منهم األشعث بن قيس الكندي الذي وصله خالد بعشرة أالف دينار، واألعشى الذي 

، وكان عمر قد أمر خالداَ أن حيبس املال على ضعفة املهاجرين، ولكن خالداً أعطى املال أجازه خالد لشعره

لذي البأس وذي الشرف وذي اللسان، والقلوب قد هتفو ابملال إىل ما حنيه وتلتف حوهلم، وقد تكون هذه 

كان خيشاه من الصالت أضافت إىل ما خلالد يف نفوس اجلند من التعظيم عامالً آخر أيقظ يف نفس عمر ما  

الفتنة، ولذلك فتح عمر التحقيق مع خالد يف هذه القضية، وكان عمر شديداً يف حماسبة عماله، فقد حاسب 

مجاعة من عماله وشاطرهم أمواهلم منهم، سعد بن أيب وقاص، وعمرو العاص، وأاب هريرة، والنعمان بن عدي، 

، وكان من سياسة عمر أنه (1)وحقق معه، وغريهموانفع بن عمرو، ويعلى بن منيه، وحاسب املغرية بن شعبة 

ال خيتار لإلمرة على اجليش والقادة إالّ الصحابة، ولكنه كان يف الوقت نفسه يعنّي اجلندي أمرياً، مث ال يلبث 

أن يضع عليه أمريًا ويعيده جنداًي يقاتل حتت راية من كان ابألمس يقاتل حتت رايته وذلك لكي ال ترتفع 

 .(2)هّوا، ويبقى يشعر ابلتواضع ويعرف مكانه احلقيقي وإن قتاله إمنا هو هللإبنسان نفسه ز 

فتح عمر ابب التحقيق مع خالد، وأنصاع خالد ألمر عمر، وجلس للمساءلة أمام جلنة التحقيق، 

وأنفذت جلنة التحقيق أمر عمر يف خالد، مث قاسم عمر خالداً ما عند خالد من املال وأدخل عمر ما أخذ 

                                                            
 .429-428صم، 1979أنساب األشراف، تح: إحسان عباس، بريوت، ، البالذري، 157، ص2، اترخيه، مرجع سابق، جاليعقويب -3
 .684صم، 1979النّجار، عبد الوهاب النجار، اخللفاء الراشدون، بريوت، دار الكتب العلمية،  -2
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، وقعد خالد يف بيته، وفتح املسلمون يف (1)د من مال بيت مال املسلمني، وعزله عن إمارة قنسرينمن خال

غيابه ما بقي من بالد الشام، وفتحوا مصر وليبيا وغريها من البالد، وزالت إمرباطورية الفرس، ونعم املسلمون 

ون خلالد حضور فيها، وكان مما قاله ابالنتصارات والفتوحات والغلبة على املشركني والكافرين من غري أن يك

 عمر ملّا قدم خالد عليه:

 (2)صنعت فلم يصْنع كصنعك صانٌع                وما يصنع األقوام فاهلل يصنع  

فَ َلْم تَ ْقتُ ُلوُهْم َوَلِكنى اَّللىَ قَ تَ َلُهْم َوَما رََمْيَت  :وهي حكمة أخذها عمر بن اخلطاب من قول هللا تعاىل     

يٌع َعِليمٌ ِإْذ  3َرَمْيَت َوَلِكنى اَّللىَ َرَمى َوِليُ ْبِلَي اْلُمْؤِمِننَي ِمْنُه َباَلءا َحَسناا ِإنى اَّللىَ َسَِ
   وبقي خالد بن الوليد

هـ يف محص، وعندما مات خالد بكاه عمر وآل 21معزواًل ال يلي لعمر بن اخلطاب والية حىت مات عام 

رية قوم خالد بن الوليد، فقال عمر:" حّق هلن أن يبكني على أيب سليمان، عمر، وبكته حفص ونساء بين املغ

 .(4)وأظهر عمر على موت خالد جزعاً"

لقد كان عمر مثااًل فّذاً للرعاية الصحيحة واألمانة الصادقة والوالء اخلالص هلل ولرسوله، وقد أدرك 

صلى هللا عليه وسلم ومحل أمانة اإلسالم  بوعي اتم حقيقة املهمة اليت ألقيت على عاتقه خبالفة رسول هللا

واحلفاظ على وحدة األمة واالنسجام بني الراعي والرعية، فتجّرد لذلك إبخالص وأمانة ورعاية أخذت ليله 

وهناره وأذكى عيونه ونبذ يف حياته ويف العالقات بينه وبني الناس ويف رعايتهم كّل ما ميّت إىل اجلاهلية جبميع 

 حرّمها اإلسالم، وكان عمر بن اخلطاب يرى يف وحده األمة ومتاسكها والنصيحة املخلصة أشكاله وصوره اليت

بينه وبني األمة ورعايتها ابإلسالم وإجراء العدل يف سياستها  واحملبة الصادقة بني احلاكم والرعية األساس 

                                                            
، ومن أجل ما كتب يف مسألة 67، ص4ر الطربي، اترخيه، جمن أجل التفصيل يف مسألة التحقيق وحماكمة خالد بن الوليد، انظر، أبو جعف -1

، 1، ج5عزل خالد بن الوليد والعالقة بينه وبني عمر بن اخلطاب، انظر: هيكل، حممد حسني، الفاروق عمر، مصر، دار املعارف، ط
  286-273ص

 .68، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2
 .17سورةاألنفال:  - 3
 .67، ص4جمرجع سابق، ، أبو جعفر الطربي، اترخيه، 157، ص2جمرجع سابق،  ، اترخيه،اليعقويب -4
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ل وقوعه، ومن هذا املنظور املتني لعلّو اإلسالم وسيادة مبادئه، وبذلك كان يسبق إىل حسم الشر ودواعيه قب

سبقت خماوفه وقوع الشر والفتنة فعزل خالد بن الوليد، ألن الفتنة إذا وقعت كانت احلالقه اليت ال حتلق 

الشعر إمنا حتلق الدين، فيقع اخللل يف العقيدة ويهتز اإلميان يف النفوس، وخترج أفعال الناس عن جادة الشريعة، 

قاتلني والتزامهم آبداب اإلسالم يف القتال، وال تكون تعاليم اإلسالم يف هذا ويلحق األذى سلوك املسلمني امل

اجلانب مصونة وحمرتمة يف ميادين القتال إالّ إذا توّفر االنسجام بني القيادة العليا لألمة وقياداهتا يف ساحات 

 القتال.

سبق إىل دفن الفتنة خشي ولذلك كان اجتهاد عمر يف عزل خالد قد جاء من قبيل التحوط واحلذر وال    

عمر أن تقع يف األمة فتفشل األمة ويذهب رحيها، وال شك أن عمر سعى إىل ذلك خوفاً على سالمة عقيدة 

إىل عقيدة اجلند وإمياهنم، التوحيد بعامة وعقيدة التوحيد واإلميان ابهلل عند اجلند خباصة فال يتسلل اخللل 

إعالء كلمته وإمياهنم أبن النصر من عند هللا ال غري يهبه هللا ألوليائه، ويظل جهادهم خالصاً هلل ويف سبيل هللا و 

كما كان احلرص على أموال األمة واحلفاظ عليها عاماًل آخر يف حماسبة عمر عماله، وهو عمل صحيح ال 

ضرر فيه على الفرد خالد وغريه، فمصلحة الفرد منضويّة حتت جناح املصلحة العامة ومنطوية يف مصلحة 

مة، فأداء األمانة واألخذ ابلقوة واحلكم مبا أنزل هللا هو الطريق إىل الصالح يف سياسة عمر ورعايته األمة، األ

ويف عمر قال أشياخ الشام، أقام عمر عمود رسول هللا وسّنته، وأقام فريضة اجلهاد واإلمتام برسول هللا صلى 

 .(1)نظره وتدبريه يف كل ما حضر أو غابهللا عليه وسلم وأيب بكر وحفظ األموال مع أعماله رأيه و 

 مواصلة الفتح والقتال

إن مما يواجه الباحث يف جمال الفتوحات اإلسالمية يف صدر اإلسالم االختالف يف توقيت املعارك والقتال 

والفتح، وهي مشكلة عاّمة يف كل جبهات القتال، وقد جاءت إشارة عند أيب جعفر الطربي يف اترخيه، تذكر 

                                                            
 .113، ص2ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج  -1
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وقوع االختالف يف الرواايت حول توقيت الفتوح أي زمن أو اتريخ وقوعها يعود إىل قرب الفتوح أن سبب 

 .(1)يف الشام بعضها من بعض

وهي وإن كانت اإلشارة ختص االختالف بني رواايت الفتح يف الشام، فإن االختالف يف الرواايت 

االختالف يعود إىل عامل آخر هو  قوعإن و عاّم يف مجيع جبهات القتال يف صدر اإلسالم، وميكن القول 

 ةعدم تسجيل الوقائع أوالً أبول، واعتماد الرواة على احلفظ ابلصدور دون السطور يف األغلب، واحلفظ مظنّ 

 مستوى املعاجلات احلياتية اليومية. إىلالنسيان واالختالف واالختالط وخباصة يف األخبار اليت ال ترتقي 

التالية منصّبا على أبرز ما امتازت به املعارك يف هذه اجلبهة  وسيكون االهتمام يف الصفحات

 ونتائجها وآاثرها بني طريف القتال، املسلمني والروم البيزنطيني.

آخر الوقعات اليت انتصر املسلمون فيها على الروم البيزنطيني يف األايم األخرية  أجنادينكانت وقعة 

ساروا إىل فحل، وكانت اإلمارة العامة  أجناديناملسلمون من ، وبعد أن فرغ (2)من خالفة أيب بكر الصديق

 على اجليوش قد أسندها عمر بن اخلطاب إىل أيب عبيدة عامر بن اجلراح وعلى مقدمته خالد بن الوليد.

حنو فحل فجّروا املياه يف املنطقة ما بني بيسان وفحل  أجنادينملا علم الروم مبجيء املسلمني من 

نطقة اليت سيّمر املسلمون منها إليهم يف فحل، فصارت األرض وحاًل، ولقي املسلمون وما حوهلا وهي امل

بسبب الطني والوحل مشّقة وعناء، ولكن املسلمني صربوا وتيّسر هلم هزمية الروم ودخلوا فحاًل، وحلق املنهزمون 

 .(3)من الروم بدمشق وطلب أهل فحل الصلح وأداء اجلزية، فأجاهبم أبو عبيدة إىل ذلك

                                                            
األزدي، حممد بن عبد هللا، اتريخ فتوح الشام"، تح: عبد املنعم عامر، مؤسسة . 442، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1

 .179-177صم، 1970سجل العرب، 
 .103-99، ص2ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج  -2
، االزدي، فتوح الشام، 141، ص2، اليعقويب، اترخيه، مرجع سابق، ج438-435، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3

، 2، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج،  ابن عساكر137، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص234-232-200مرجع سابق، ص
 .129-128-107-105ص
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سار املسلمون بعد فحل إىل دمشق، فواقعوا الروم حول دمشق يف موقعة مرج الصفر وهزموهم ودخل 

فّلهم مدينة دمشق، وحتصّنوا وأهل دمشق يف املدينة وأغلقوا ابهبا عليهم، فحاصرهم املسلمون من مجيع 

ب توماً، وكان شرحبيل ، فكان خالد بن الوليد على الباب الشرقي، وكان عمرو بن العاص على اب(1)جهاهتا

بن حسنة على ابب الفراديس، وكان أبو عبيدة على ابب اجلابية، وكان يزيد بن أيب سفيان على الباب 

، ونزل أبو الدرداء عومير بن عامر على مسلحة برزة، وامتد احلصار على (2)الصغري الذي ي عرف بباب كيسان

ني ليلة، وقيل ستة أشهر، وقيل أن احلصار على دمشق دمشق أربعة أشهر، وقيل أربعة عشر شهراً، وقيل سبع

، وملا رأى أسقف دمشق شدة احلصار والتضييق عليهم، وعدم وصول اإلمدادات (3)امتّد حواًل كاماًل وأايماً 

إليهم من جانب هرقل تقدم إىل خالد بن الوليد، يطلب األمان وقبول اجلزية، فأجابه خالد إىل طلبه ودخل 

ودخل أبو عبيدة دمشق بقتال، ويرى البالذري أن هذه الرواية أثبت من تلك اليت تقول  خالد دمشق بصلح،

أن خالداً دخل دمشق بقتال وأن أاب عبيدة دخل دمشق بصلح، ومع أن القتال ورد ذكره يف فتح دمشق فإن 

 . (4)أاب عبيدة أمضى الصلح ألهل دمشق مجيعاً 

مان على أنفسهم وأمواهلم وكنائسهم وسور مدينتهم أعطى املسلمون يف كتاب الصلح ألهل دمشق األ

ال يهدم وال يسكن شيء من دورهم، هلم بذلك عهد هللا وذمة رسوله واخللفاء واملؤمنني، ال ي عرض هلم إاّل 

 .(5)خبري إذا أعطوا اجلزية

                                                            
 .211-204-202،  ابن حبيش، الغزوات، مرجع سابق، ص115، ص2ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج  -1
ه، ، أبو جعفر الطربي، مرجع سابق، اترخي140، ص2، اليعقويب، اترخيه، مرجع سابق، ج147البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -2

،  ابن 182-179، االزدي، فتوح الشام، مرجع سابق، ص116، ص2،  ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج438، ص3ج
 .208-202حبيش، مرجع سابق، الغزوات، ص

،  ابن عساكر، اتريخ 140، ص2، اليعقويب، اترخيه، مرجع سابق، ج441-438، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3
 . 209،  ابن حبيش، الغزوات، مرجع سابق، ص129-126-120-119-116-115، ص2مرجع سابق، جدمشق، 

-117-116-112، ص2،  ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج150-146-145البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -4
 .215-210،  ابن حبيش، الغزوات، ص194، االزدي، فتوح الشام، ص119-120-130-131

 .117، ص2،  ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج144البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -5
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وخّفف خالد اخلراج على الذين ساعدوه يف فتح دمشق. وملا فتحت دمشق، حلق بشر كثري من 

، ولذلك جاء نزول املسلمني مبنازل (1)هبرقل وهو أبنطاكية، ولذلك كثرت فضول منازهلا فنزهلا املسلمونأهلها 

يف دمشق من هذه الناحية، ومل يكن املسلمون فرضوا على أهل دمشق أن يتخّلوا هلم عن أنصاف دورهم 

 .(2)وكنائسهم كما ورد يف بعض الرواايت

وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمّر ببعلبك فطلب أهلها  سار أبو عبيدة بعد فتح دمشق إىل محص

. (3)األمان والصلح، فأّمن أبو عبيدة أهلها من روم وفرس وعرب على أنفسهم وأمواهلم وكنائسهم ودورهم

واصل أبو عبيدة سريه حنو محص، فلما تواىف املسلمون حبمص قاتلهم أهل محص، ولكن احلمصيني ملا رأوا 

هم، وبلغهم أبس املسلمني وقوهتم وظفرهم جلأوا إىل املدينة وطلبوا األمان والصلح، فأجاهبم هرقل قد هرب وترك

املسلمون إىل ذلك وصاحلوهم على مائة ألف وسبعني ألف دينار، وبذل املسلمون هلم الذمة واألمان على 

 رحائهم. أأنفسهم وأمواهلم وسور مدينتهم وكنائسهم و 

املسلمني يف القتال ووفائهم ابلوعود واحرتامهم العهود والعقود، إن  ومما جيدر ذكره داللة على أدب

املسلمني ملا بلغهم أن هرقل قد مجع اجلموع ودفع هبم حنو الريموك، رّدوا على أهل محص ما كانوا أخذوا 

ء منهم، وقالوا ألهل محص، شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أمركم، فلما رأى احلمصيون هذا الوفا

والصدق واألمانة دخلوا واليهود يف عهد مع املسلمني على الوقوف إىل جانب املسلمني ضد الروم 

 .(4)البيزنطيني

ورّد املسلمون على أهل دمشق ما كان اجتنبوا منهم، وقال هلم املسلمون: حنن على العهد الذي 

 .(5)عليه كان بيننا وبينكم وحنن معدون لكم أماانً ومتممون لكم ما كنا صاحلناكم
 

                                                            
 .146البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -1
 .155-154البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -2
،  ابن حبيش، الغزوات، مرجع سابق، 238ص، االزدي، فتوح الشام، مرجع سابق، 155البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -3

 .219-213ص
 .162صمرجع سابق،  البالذري، فتوح البلدان، -4
 .257صمرجع سابق، األزدي، فتوح الشام،  -5
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 م.636ه /15معركة الريموك: 

ثر االنتصارات والتقدم الذي أخذ املسلمون حيققونه على الروم البيزنطيني حترك هرقل ملواجهة املّد أعلى    

ومستعربة الشام من خلم وجذام وغريهم،  وأرمينيةاإلسالمي، فجمع اجلموع من الروم وأهل الشام وأهل اجلزيرة 

هلرقل قرابة مائة ألف مقاتل وقيل زهاء مائيت ألف وقيل أكثر، ووىّل هرقل عليهم رجاًل وبلغ عدد ما اجتمع 

 .  (1)من خاصته وسار مع اجلموع القساوسة والشمامسة والبطارقة والرهبان حيّضون اجلند على القتال

احد، أما املسلمون، فلما بلغهم ما مجع هرقل من اجلموع، أمجع رأيهم على أن جيتمعوا يف مكان و 

 ، وهكذا كان.(2)وأن يلقوا مجوع الروم جبمع واحد

قاد أبو عبيدة مجع املسلمني إىل لقاء الروم ومعه أمراء جيوش املسلمني يف الشام، يزيد بن أيب 

سفيان، وعمرو بن العاص، ومعاذ بن جبل، وشرحبيل بن حسنة، وخالد بن الوليد وغريهم من القادة األبطال، 

لرسول صلى هللا عليه وسلم فيهم حنو من مائة من أهل بدر معركة الفرقان بني ومعهم ألف من أصحاب ا

، وهلؤالء الصحابة وغريهم من الصاحلني الذين خاضوا القتال معاً يف هذه (3)احلق والباطل وبني اإلميان والكفر

 األعداء. املعركة، أثرهم يف التزام اجلند بتعاليم اإلسالم وأدبه يف القتال سبياًل للنصر به على

بلغ عدد املسلمني ما بني أربعة وعشرين ألفاً وست وثالثني ألفاً، وأوصلتهم بعض الرواايت إىل ست 

وأربعني ألفاً، نزل هبم أو عبيدة يف أرض واسعة املطّرد إىل جانب الريموك الذي ع رفت املعركة ابمسه وعلى 

الية الواقعة يف سوراي على احلدود السورية األردنية(، وادي الرقّاد ومرج اجلوالن إىل الغرب من أذرعات )درعا احل

                                                            
، قدامه بن جعفر، اخلراج وصناعة الكتابة، 160، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص130خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -1

، االزدي، فتوح الشام، 163-150-145-144-143، ص2،  ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج298ع سابق، صمرج
 .293-290-272-248،  ابن حبيش، الغزوات، مرجع سابق، ص287مرجع سابق، ص

 .244-238ابن حبيش، الغزوات، مرجع سابق، ص  -2
، ابن عساكر، 281، ص2، ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج397-394، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3

 .143، ص2اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج
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وهو موضع جيعل االتصال بني املسلمني يف املعركة وبني القيادة اإلسالمية يف املدينة واملدد فيها أمرًا ممكناً 

 .(1)وميسوراً 

التقى املسلمون جبيوش الروم يف أرض الريموك، وجرت االتصاالت بني اجلانبني، وعرض املسلمون 

، ولكن الروم الذين جاءوا للقضاء على املسلمني مل يعريوا ما عرضه (2)على الروم اإلسالم أو اجلزية أو القتال

 املسلمون عليهم أي اهتمام، وصار القتال ال حميد عنه.

وبعد الزوال، أي بعد صالة الظهر، قرأ املسلمون سورة اجلهاد وهي سورة األنفال، وارتفع التكبري يف 

 بدأ القتال ابملبارزة مث وقع االلتحام، وقد ظهر يف اللقاء صرب من املسلمني على القتال وصدق صفوفهم، مث

عند اللقاء وبطوالت رائعة أاثرها اإلميان يف نفوسهم والثقة بنصر هللا إايهم؛ ذلك النصر الذي أمرهم هللا أن 

يسورة، وال ننسى أثر النساء اللوايت كّن من يعّدوا له عّدته من اخلطط احلربية واألساليب القتالية واألسلحة امل

، وحيملنهم على رّد هجمات الروم اليت زحزحتهم وكشفتهم عن (3)ورائهم حيرضنهم على الصرب والقتال

شدة واحدة  أبمجعهممواضعهم غري مرة، حىت إذا محل املسلمون على الروم محلة واحدة وشّدوا عليهم 

فهم ودّب الرعب يف قلبوهم فانكشفوا وحاقت هبم اهلزمية ووقع تضعضعت مجوع الروم هلا وتقّوضت صفو 

، وأرمينيةاأللوف منهم  بني قتيل وجريح وشريد، ومن جنا منهم حلق بفلسطني وأنطاكية وحلب واجلزيرة 

 . (4)فآالواستشهد من املسلمني قرابة ثالثة 

                                                            
،  159-146-145، ص2، ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج395-394، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -2

 .281، ص2ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج
 .295األزدي، فتوح الشام، مرجع سابق، ص -2
-274-272، ابن حبيش، الغزوات، مرجع سابق، ص156-154-152-150، ص2ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ج  -3

279-283-284. 
، مرجع سابق، ، البالذري، فتوح البلدان141، ص2، اليعقويب، اترخيه، مرجع سابق، ج130خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -4

-281، ص2،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج396-394، ص3، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج160ص
284. 
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اث وخّر ساجداً وقال: "احلمد وملا ورد على عمر بن اخلطاب خرب الريموك وانتصار املسلمني كرّب ثال

هلل الذي فتح على أيب عبيدة، إذ لو مل يفتح على يد أيب عبيدة فتح الريموك لقال الناس لو كان خالد لكان 

، وهذا ما كان عمر خيشاه أن يقّر يف نفوس املسلمني أن خالداً جملبة النصر، ويف ذلك (1)الفتح على يديه"

 حول النصر من عند هللا يهبه ألوليائه أم هو بسبب خالد. طروق اخللل إىل اإلميان املسلمني

لقد كانت معركة الريموك بداية النهاية للوجود الرومي البيزنطي ونفوذهم يف بالد الشام كلها، وامتّد 

أثرها إىل مصر، وانفتحت أبواب الشام أمام املسلمني يدخلوهنا إىل مدن الشام مجيعاً، وهرب هرقل بعد أن 

 .(2)لريموك إىل أنطاكية ومنها إىل القسطنطينية ويف الدرب إليها قال:" عليك اي سوراي السالم"بلغه خرب ا

سارت حركة فتح بالد الشام بعد معركة الريموك يف اجتاهني كان األول حنو مشال الشام، وكان الثاين 

 حنو جنوب بالد الشام.

لها على ما عاهدوا املسلمني عليه ومل أما يف مشال بالد الشام، فسار أو عبيدة حنو دمشق فوجد أه

ينقضوا الصلح، فخّلف أبو عبيدة على دمشق يزيد بن أيب سفيان وسار حنو محص، فوجد أهل محص كأهل 

، فخّلف أبو عبيدة حبمص عبادة بن (4)، واستقبل أهلها املسلمني ابلتقليس(3)دمشق مل ينقضوا الصلح

منها إىل شريز مث الزرّاعة والقسطل ومعرّة محص وفامية فأذعن الصامت، وسار أبو عبيدة من محص حنو محاة و 

 .  (5)أهل هذه البالد بقبول الصلح واجلزية

                                                            
 149-148، أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص141، ص2اليعقويب، اترخيه، مرجع سابق، ج -1
، أبو جعفر الطربي، 299بن جعفر، اخلراج وصناعة الكتابة، مرجع سابق، ص، قدامه 162البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -2

 .346،  ابن عساكر، فتوح الشام، ص603، ص3اترخيه، ج
 .159-158-145، ص2جمرجع سابق،  ابن عساكر، اتريخ دمشق،  -3
 .180، ص6لسان العرب، مرجع سابق، مج’ التقليس: هو الضرب ابلّدف والغناء واستقبال الوالة عند قدومهم أبصناف اللهو، أنن منظور -4
 .162-156البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -5
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، (1)أما يزيد بن أيب سفيان الذي خّلفه أبو عبيدة على دمشق ففتح صيدا وعرقه و جبيل و بريوت

سجداً، وفتح جبله وفتح عبادة بن الصامت الذي خّلفه أبو عبيدة على محص الالذقية وبين فيها م

 .(2)وانطرطوس

سار أبو عبيدة بعد ذلك إىل قنسرين، وعلى مقدمته خالد بن الوليد، وكان خالد يالزم أاب عبيدة 

يف فتوحاته، فزحف الروم ملالقاة املسلمني، وعليهم ميناس وهو أعظم الروم بعد هرقل، ولكن املسلمني هزموا 

ى الصلح، فصاحلهم املسلمني على مثل صلح محص، ودعاهم أبو الروم وقتلوا قائدهم، ونزل أهل قنسرين عل

 .(3)عبيدة إىل اإلسالم، وكان فيهم كثري من العرب فأسلم بعضهم

وّجه أبو عبيدة بعد ذلك عياض بن غنم الفهري إىل بالد اجلزيرة، فالتقى أبيب موسى األشعري يف 

عياض ومعه أبو موسى فافتتحا حران جيش الكوفة بعد أن فتح أبو موسى الرها ومسياط صلحًا ومضى 

ونصيبني، وقيل الذي وجهه أبو عبيدة إىل اجلزيرة هو خالد بن الوليد، ولكن كتاب الصلح بني املسلمني 

، وعلى أية حال فإن خالد بن الوليد مل يعد يذكر مع أيب (4)وبني أهل مدن اجلزيرة كان ابسم عياض بن غنم

 هـ.17دث بعد أن مّت عزل خالد بن الوليد والتحقيق معه عام عبيدة بعد فتح قنسرين، ولعّل ذلك ح

وعندما سار أبو عبيدة إىل حلب كان على مقّدمته عياض بن غنم الفهري، فتحصن أهل حلب، 

مث طلبوا الصلح واألمان على أنفسهم وأمواهلم وسور مدينتهم وكنائسهم ومنازهلم فأعطوا ذلك واستثىن عليهم 

 .(5)عياض وأمضى أبو عبيدة الصلحموضع املسجد، فصاحلهم 

                                                            
 .150، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص296، ص2ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع سابق، ج  -1
 .157البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -2
 .172، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص602-601، ص3ع سابق، جأبو جعفر الطربي، اترخيه، مرج -3
 .54-53، ص4، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج139خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -4
 .174البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -5
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مث سار أبو عبيدة من حلب إىل أنطاكية، وفّض مجوع العدو الذين استعدوا لقتاله، وجلأ فّلهم إىل 

 .(1)املدينة، مث طلبوا الصلح على اجلزاء واملنعة فصاحلهم أبو عبيدة، وصاحل أهل منبج على مثل صلح أنطاكية

بن العاص فتح غزة أايم أيب بكر الصديق، مث فتح يف خالفة أما يف جنوب بالد الشام، فكان عمرو 

)القدس(،  عمر بن اخلطاب سبسطية وانبلس ولّد ويبىن وعمواس وبيت جربين وايفا ورفح وحاصر مدينة إيلياء

وقدم عليه أبو عبيدة بعد أن فتح قنسرين ونواحيها، وطلب أهل إيلياء الصلح على مثل ما صاحلت عليه 

زية واخلراج، وعلى أن يكون املتويل للعقد عمر بن اخلطاب يعطيهم ذلك بنفسه ويكتب مدن الشام من اجل

هلم األمان، فقدم عمر من املدينة ونزل اجلابية من دمشق، مث صار إىل إيلياء وأنفذ صلح أهلها وكتب هلم به 

 .(2)كتاابً، وذلك يف سنة ست عشرة للهجرة أو سنة سبع عشرة للهجرة

سنة مجيع مدن األردن وحصوهنا، ففتح بيسان وفحاًل وسوسية وأفيق وجرش وفتح شرحبيل بن ح

وبيت رأس وقدس واجلوالن وعكا وصور وصقورية، وأّمن أهل هذه املدن على أنفسهم وأمواهلم وأوالدهم 

 .(3)وكنائسهم ومنازهلم إالّ ما جلوا عنه وخّلوه، واستثىن شرحبيل يف كل منها موضعاً ملسجد املسلمني

ة تسع عشرة للهجرة، يف والية معاوية على الشام بعد امتناع دام سبع نح املسلمون قيسارية سمث فت

سنني، وقد دهّلم يهودي على طريق سري ينفذ إىل داخل املدينة فاتّبعوه وفتحوا املدينة، مث فتح املسلمون 

 .(4)عسقالن

ملسلمني، وطمع له العدو مث وقع طاعون عمواس سنة مثان عشرة للهجرة ومات فيه خلق كثري من ا

اجلراح، ومعاذ بن جبل، وشرحبيل بن حسنة،  نيف املسلمني وكان ممن مات يف هذا الوابء، أبو عبيدة عامر ب

                                                            
 .174البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -1
، قدامه بن جعفر، اخلراج 610-608، ص3، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج135اط، اترخيه، مرجع سابق، صخليفة بن خي -2

 .361-359،  ابن عساكر، فتوح الشام، مرجع سابق، ص300-299وصناعة الكتابة، مرجع سابق، ص
 .290اخلراج وصناعة الكتابة، ص ، قدامه بن جعفر، مرجع سابق،139-137البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -4
، قدامه بن جعفر، مرجع 300-290،  ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ص168البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص - 4

، خليفة بن خياط، 102، ص4، ج604، ص3، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج301سابق، اخلراج وصناعة الكتابة، ص
 .141جع سابق، صاترخيه، مر 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



269 
 

مث يزيد بن أيب سفيان وغريهم من األشراف، فلما مات يزيد وىّل عمر بن اخلطاب أخاه معاوية بن أيب سفيان 

 .(1)على الشام كلها

فإن الدعوة إىل اإلسالم والفتح مل يتوقف، ونفذت اجليوش اإلسالمية حتمل  ومع وقوع هذا الوابء

 اإلسالم إىل مصر وما حوهلا من البالد.

لقد كان مضمون الكتاب الذي وّجهه الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل هرقل إمرباطور الروم 

ما عليهم، فإن مل تدخل اإلسالم البيزنطيني:" إين أدعوك إىل اإلسالم، فإن أسلمت فلك ما للمسلمني وعليك 

فأعط اجلزية"، وأما خبصوص عامة الناس فإن كتاب الرسول صلى هللا عليه وسلم طالب هرقل الروم إن مل 

يستجب لدعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وإاّل فال حتل بني الفالحني وبني اإلسالم إن يدخلوا فيه أو 

 .(2)يعطوا اجلزية

بيزنطية كما هو يف أي جبهة كان موّجها إىل احلاجز، الذي كان يقف يف طريق فالقتال يف اجلبهة ال

الدعوة اإلسالمية، وهو الدولة الرومية البيزنطية وجيوشها اليت كانت توّجهها تلك الدولة إىل قتال املسلمني، 

إن مل يقبلوا اإلسالم، أماّ الناس ممن مل يقف إىل جانب البيزنطيني فقد عرض املسلمون عليهم اإلسالم مث اجلزية 

وكتبت هلم كتب الصلح على اجلزاء والذّمة واألمان على أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم وكنائسهم ومنازهلم، ومل 

يلحقهم بعد القتال أعمال انتقام أو سفك دماء، أو اغتصاب أعراض، أو هنب أموال، أو اعتداء على 

روا ما اختاروه من غري عسف وال ظلم، ومن بقي منهم يف ممتلكات، وخرّيوا بني البقاء وبني اجلالء، فاختا

دايرهم، نزلوا على اجلزية وكتبت هلم الكتب على الوفاء مبا جاء فيها عهد هللا وميثاقه وذمة رسوله واخللفاء 

 .(3)واملؤمنني ال يعرض هلم إالّ خبري إذا ما أعطوا اجلزية

                                                            
، خليفة بن خياط، 167-165، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص62-61، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1

،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، مرجع 312، قدامه بن جعفر، اخلراج وصناعة الكتابة، مرجع سابق، ص138اترخيه، مرجع سابق، ص
 .388-386،  ابن عساكر، اتريخ دمشق، مرجع سابق، ص392-390، ص2سابق، ج

 .32ابن سالم، األموال، مرجع سابق، ص  -2 
 .119، ص4الشافعي، األم، مرجع سابق، ج -3
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ل مدن الشام مجيعاً، وبعد أن أزال وكان ذلك حال الكتب وعهود الصلح اليت أبرمت مع أه

املسلمون سلطان الروم عن بالد الشام وسيطرهتم عليها، ترك املسلمون األرض أبيدي من كان يعملها على 

، وهي معاملة تقّبلها الفالحون، وقارنوا حاضرهم يف ظل املسلمني مباضيهم حتت حكم (1)مقدار من اخلراج

 .(2)لواليتكم وعدلكم أحب إلينا من الظلم والغشمالروم البيزنطيني فقالوا للمسلمني، 

، وكانت مقيدة بشروط كثرية (3)وأما اجلزية من أهل الذّمة، فكانت على قدر الطاقة بال محل عليهم

منها، محاية املسلمني أهل الذّمة والدفع عنهم ومنع االعتداء عليهم بظلم من مسلم وغري مسلم، وإذا عجز 

ت اجلزية عنهم، وإذا شاركوا املسلمني يف قتال العدو، سقطت اجلزية يف تلك املسلمون عن محايتهم سقط

الفرتة عّمن شارك منهم املسلمني يف قتال العدو، وإذا أسلم الذمي رفعت اجلزية عنه، فضاًل عن ال جزية 

حدهم يف ابتداء على النساء والصبيان والعسفاء)اإلجراء(، واجملانني والعاجزين عن الكسب، وكان إذا وقع أ

 . (4)األسر كان فكاكه وفداؤه يلزم بيت مال املسلمني كغريه من أسارى املسلمني سواء بسواء

وهي إجراءات تنبئ عن آداب القتال يف اإلسالم وأاثره بعد الغلبة واالنتصار على األعداء، وهي 

إلسالم من قتل وتدمري واستيالء آداب وآاثر وأحوال ال تقارن أبداً مبا يرتكبه اليوم الظلمة السفاحون يف بالد ا

على البالد وخرياهتا واعتداء على دين أهلها، ولقد حفظت األخبار الشواهد الكثرية اليت دّلت على احرتام 

املسلمني العقود والوفاء ابلعهود ومنها ما جاء عن املسلمني أهنم أعادوا إىل دمشق وأهل محص ما أخذوه 

 .(5)ك ملالقاة جيوش الروم وأخلوا املدينتني ومل يعودوا بقادرين على محايتهامنهم من مال عند ساروا إىل الريمو 

                                                            
 .236، االزدي، فتوح الشام، مرجع سابق، ص57إ بن سالم، األموال، مرجع سابق، ص -1
 .162البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -2
، البالذري، أنساب 59-56، أبو عبيد القاسم بن سالم، األموال، مرجع سابق، ص119-118، ص4شافعي، األم، مرجع سابق، جال -3

 .425األعراف القسم اخلامس، ص
 .227-188-186-51-38، إ بن سالم، األموال، مرجع سابق، ص119-118، ص4الشافعي، األم، مرجع سابق، ج -4
 .257، االزدي، فتوح الشام، مرجع سابق، ص162مرجع سابق، صالبالذري، فتوح البلدان،  -5
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وكان املسلمون يقّدمون الصلح مع أهل البالد املفتوحة على فتح العنوه وما يرتتب على العنوه من 

 آاثر كما جرى يف فتح دمشق وغريها من مدن بالد الشام.

بني اإلقامة واجلالء، وال يتعّرضون ملن أقام أو أحّب  وكان املسلمون خيرّيون أهل البالد املفتوحة 

اجلالء أبذى، وكانت اجلزية اليت أخذ املسلمون هبا أهل الذّمة حتقن دماءهم وحتّرم أمواهلم وأعراضهم وحتفظ 

منازهلم وممتلكاهتم وكنائسهم ومصاحلهم، ومل تكن اجلزية حصناً ألهل الكتاب من اليهود والنصارى فحسب 

هبا على أنفسهم  ودمائهم وأمواهلم وممتلكاهتم وأماكن عبادهتم، وإمنا سّن املسلمون بغريهم من يتحصنون 

، ويف ذلك حقن (1)الصابئة واجملوس والرببر وعبدة األواثن وعبدة النريان واحلجارة والسامرة سّنة أهل الكتاب

ا يعبدون وهذا ضرب من الشفقة لدماء الناس من غري أهل الكتاب أيضاً وحفظ ألموال هؤالء وأعراضهم وم

والرأفة والرمحة اليت أرادها اإلسالم بعباد هللا، وما كان املسلمون ليفتنوا أهل الدايانت عما هم عليه من التعبد 

 . (2)فال إكراه يف اإلسالم ولكن دعوة إىل اإلسالم ابحلكمة واملوعظة احلسنة والقدوة الصاحلة

وا شيئاً من أهل الذّمة إالّ بطيب أنفسهم، وال حيّل هلم أن أيخذوا ومل جيز اإلسالم للمسلمني أن أيخذ

شيئًا من أهل الذمة بغري مثن، وشكى رجل من أهل الذّمة إىل عمر بن اخلطاب وهو ابجلابية اعتداء بعض 

اجلند على كرم عنبه بسبب جماعة أصابتهم، فأمر عمر لصاحب الكرم بقيمة عنبه، ومل يكن للمسلمني على 

 .(3)لذّمة إالّ ما صاحلوا عليهأهل ا

وقد أجرى عمر بن اخلطاب على من عجز من أهل الذّمة عن الكسب ما يقوته من بيت املال، 

فلما مّر عمر بشيخ من أهل الذّمة يسأل على أبواب الناس، قال عمر:" ما أنصفناك، إن كّنا أخذان منك 

 .(4)بيت املال ما يصلحه" اجلزية يف شبيبتك مث ضّيفناك يف كربك، مث أجرى عليه من

                                                            
 م،1972هـ/1392أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، اخلراج، القاهرة، املطبعة السلفية،  ،96، ص4الشافعي، األم، مرجع سابق، ج -3

 .132-128ص
 .228-222-45-38-31ابن سالم، األموال، مرجع سابق، ص - 2 
 .119، ص4، الشافعي، األم، مرجع سابق، ج228-222رجع سابق، صابن سالم، األموال، م  -3
 .425، البالذري، أنساب األشراف، مرجع سابق، ص64ابن سالم، األموال، مرجع سابق، ص -4
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وامتداداً هلذه السياسة البارّة هبؤالء العجزة، واقتداء بعمر بن اخلطاب كتب عمر بن عبد العزيز إىل 

وايل البصرة:" أنظر من قبلك من أهل الذّمة قد كربت سّنه وضعفت قوته ووّلت عنه املكاسب فأجر عليه 

ًا من حق اململوك على مواله إذا كربت سّن اململوك من بيت مال املسلمني ما يصلحه"، وجعل ذلك أيض

وضعفت قوته ووّلت عنه املكاسب، فكان على موىل اململوك أن ينفق على مملوكه حىت يفّرق بينهما املوت 

 . (1)أو العتق

وابلتايل، كان  .(2)وأعفى املسلمون مساكن أهل الذّمة ودورهم من الضرائب ومل جيعلوا عليها شيئاً 

ة حرية العقيدة وأمانة الشعائر الدينية ومحاية أمواهلم ونفوسهم وأعراضهم وحرية نشاطهم يف امليدان ألهل الذمّ 

 االقتصادي واحرتام حقوقهم يف امللكية وأمام القضاء ويف أمان ضد العوز واحلاجة.
 

 عهد إيلياء أو صلح أهل بيت املقدس

طلبوا أن يصاحلهم على مثل ما صوحل عليه  ملا سأل أهل بيت املقدس)إيلياء( أاب عبيدة أن يصاحلهم

ا دخل فيه نظراؤهم، وأن يكون املتويل للعقد هلم عمر مأهل مدن الشام من أداء اجلزية واخلراج والدخول في

بن اخلطاب، فكتب أبو عبيدة إىل عمر بذلك. فسار عمر بعد مشورة الصحابة من املدينة إىل الشام فنزل 

 .(3) بيت املقدس وأمضى الصلح ألهلهااجلابية، مث سار من هناك إىل

كان صلح أهل مدن الشام على نسق واحد تضّمن األمان ألهلها على أنفسهم وأمواهلم وكنائسهم 

ودورهم وأرحائهم، وكان هلم اخليار بني البقاء وااللتحاق ابلروم، وكان األمان ملن بقي منهم وعليه اجلزية 

م الضيافة بني يوم وليلة وبني ثالثة أايم إن كان هناك شرط يتعلق واخلراج على األرض اليت يعملها، وعليه

 .(4)ابلضيافة

                                                            
 .64بن سالم، األموال، مرجع سابق، صا-1
 .103ص ابن سالم، األموال، مرجع سابق، -2
، البالذري، فتوح البلدان، مرجع 606، ص3بو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج، أ135خليفة بن خياط، اترخيه، مرجع سابق، ص -3

 . 165-164سابق، ص
، أبو 177-174-172-166-158-157-155-145-148-138-137انظر: البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص -4 

 .601-4440600-441-440-435، ص3جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج
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وقد جاء ما ورد يف كتب الصلح مع أهل مدن الشام إبجياز ال تفضيل فيه وال شروط غري ما ذكر 

يف تلك الكتب آنفا، إاّل ما زيد يف صلح أهل بيت املقدس أن ال يسكن بيت املقدس)إيلياء( معهم أحد 

 . (1)ليهودمن ا

وأما ما جاء من الشروط املنسوبة إىل عمر يف املصادر اليت جاءت اتلية يف الزمن على فتح بيت 

أاّل حيدث أهل الذمة يف مدينتهم كنيسة وال ديراً وال صومعة وال جيددوا ما خرب من  املقدس فكثرية ومنها:

و هناراً وال أيووا فيها وال يف منازهلم جاسوساً، وأالّ كنائسهم، وأالّ مينعوا املسلمني من أن ينزلوا كنائسهم ليالً أ

يضربوا بنواقيسهم قبل آذان املسلمني وال يف وقت آذاهنم، وال يظهروا الصلبان يف األمصار، وال يرفعوا أصواهتم 

يف اإلسالم،  مع مواتهم وأالّ يبيعوا مخراً وال خنزيراً وال يظهروا شركاً وال مينعوا أحداً من أقرابئهم أراد الدخول

وأالّ يتشّبه أحد منهم ابملسلمني يف لباسه وال يف مركبه وال يف هيئته، وأن جيّزوا مقادم رؤوسهم ويشّدوا الزاننري 

على أوساطهم وال يتخذوا السالح وال يتقلدوا السيوف، وأن يوقِّروا املسلمني يف جمالسهم وال يغّشوا املسلمني 

 يّدلوا على عورة للمسلمني، وأن يضيفوا من مّر هبم من املسلمني ثالثة أايم وال يشتموا مسلماً وال يضربوه وال

 .(2)وعليهم إرشاد الّضال وبناء القناطر على األهنار، وأن يوقدوا النريان للغزاة يف سبيل هللا

وعند مقارنة ما جاء يف كتاب الصلح الذي كتبه عمر بن اخلطاب ألهل بيت املقدس وبني هذه 

االختالف بينهما واضحاً، وهو ما جعل الشّك يتطرق عند البعض إىل صحة هذه الشروط، الشروط كان 

بدراسة هذا املوضوع حتت عنوان "عهد إيلياء والشروط العمرية" وفصل بني عهد  (3)وقد قام أحد الباحثني

انتهى بعد ذلك إىل أيلياء وبني الشروط العمرية اليت كانت موّجهة لنصارى الشام وبنّي أن ال عالقة بينهما، و 

تثبيت العهدة العمرية أي صلح بيت املقدس كما وردت يف اتريخ أيب جعفر الطربي، وقضى ببطالن الشروط 

 .(4)العمرية وإزاحتها

                                                            
 .609، ص3عفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، جأبو ج -1
 .119-118، ص4جمرجع سابق،  (، الشافعي، األم،139-138-128-127ص)مرجع سابق،  انظر، أبو يوسف، اخلراج، -1
 .24-21-20-18ص عصام سحنيين، عهد إيلياء والشروط العمرية. -2
 .717، 169، 84، 83، 63 ،24عصام سحنيين، عهد إيلياء والشروط العمرية، مرجع سابق، ص -3
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 وقفة مع إزاحة الشروط العمرية:

ضي هدم قّدم الباحث دراسته مبقدمة جاء فيها أن إعادة كتابة التاريخ العريب اإلسالمي كتابة علمية يقت    

املعارف اخلاطئة فيه وحذفها منه، وتثبيت املعارف الصحيحة، فاملوروث التارخيي العريب اإلسالمي بعضه 

يتعلق ابملاضي وذهب بذهاب املاضي وقيمته قيمة متحفية، واآلخر منه ال يزال أحد مكوانت اجملتمع والفاعل 

تاً، ومن هذا املنطلق اختار الباحث وثيقتني فيه، وهو الذي جيب إخضاعه إىل عملية التصحيح هدماً أو تثبي

مها عهد إيلياء أو العهدة العمرية والثانية وثيقة الشروط العمرية، فهما وإن كانتا متّتان إىل املاضي فهما خيرتقان 

احلاضر ويشّكالن رأايً ورأايً مضاداً معاصرين، ومها فيما اشتملتا عليه من موضوعات وقضااي وأتسيس أمناط 

وعالقات اجتماعية وسياسية تؤثران يف تعامل املسلمني مع غريهم من أصحاب املعتقدات األخرى، سلوك 

إىل القطع بتثبيت عهد إيلياء ويقني اإلزاحة واهلدم للشروط  (1)وأتسيسًا على ذلك فقد انتهى الباحث

 العمرية.

اخلليفة عمر بن عبد العزيز  لقد جاء ذكر كثري من الشروط اليت عرفت ابسم الشروط العمرية يف كتاب    

هـ( إىل عامل له، وال تنسب الرواية ما جاء من الشروط يف كتاب عمر بن عبد العزيز إىل عمر بن 101)ت 

 .(2)اخلطاب، وإمنا ذكرهتا كإجراءات قام هبا عمر بن عبد العزيز وطلب من عامله أن يقوم بتنفيذها جبّد وحزم

هـ( ليعمل به 193هـ( إىل اخلليفة هارون الرشيد )ت 182ويف الكتاب الذي كتبه أبو يوسف )ت 

  (4)على ذكر ما يزيد على أحد عشر شرطًا من الشروط املنسوبة برواية مكحول الشامي (3)أتى أبو يوسف

إىل أيب عبيدة وأمضاها عمر بن اخلطاب، وعندما حتدث أبو يوسف عن مسألة زّي أهل الذمة قال: "ولتكن 

                                                            
 .24-21-20-18عصام سخنني، عهد إيلياء والشروط العمرية،مرجع سابق، ص -1
 .128-127أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص -2
 .147-139-138أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص -3
ه، أ عطي مرة عشرة آالف دينار ففّرق عامتها. الذهيب، مكحول الشامي ،  أبو عبد هللا مكحول موىل بين هذيل ال أعلم ابلشام وال أفقه من -4

 .79، ص1كتاب دول اإلسالم، مرجع سابق، ج
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أمر  ، فمر عّمالك أن أيخذوا أهل الذمة هبذا الزي، هكذا كان عمر بن اخلطاب قالنسهم طويلة مضرّبة

 .(1)عماله أن أيخذوا أهل الذّمة هبذا الّزي حىت يعرف زيّهم من زّي املسلمني

لقد قّدم أبو يوسف ما قّدمه هلارون الرشيد خبصوص معاملة أهل الذّمة كشروط صلح أوصى هبا إىل 

ومن املفروض أن تصبح هذه الشروط موضع التطبيق والتنفيذ وال تغيري يف شروط  هارون الرشيد ليعمل هبا

 .(2)الصلح حبسب وصّية أيب يوسف، فالصلح انفذ على ما أنفذه عمر بن اخلطاب إىل يوم القيامة

هـ( خلليفة املسلمني منوذجاً لكتاب صلح مع أهل الذمة على اجلزية، حوى 204وقّدم الشافعي )ت 

ا ال خيتلف عن الشروط اليت نسبت إىل عمر بن اخلطاب، ومل يشر الشافعي يف أية جزئية من من الشروط م

جزئيات الشروط اليت ذكرها إىل عمر بن اخلطاب، وإمنا كان كل ما أورده الشافعي هو من صنعه، وكان 

الذمة من غري أن النموذج الذي كتبه الشافعي قد جعله مثااًل ملن أيخذ به من اخللفاء عند التعامل مع أهل 

 يذكر خليفة بعينه.

هـ( كتاابً إىل عماله يف 247وكتب اخلليفة املتوكل على هللا جعفر بن املعتصم بن هارون الرشيد )ت 

اآلفاق خبصوص النصارى وأهل الذمة مجيعاً، وقد تضّمن كتابه من الشروط ما تضمنته املصادر اليت نسبت 

تاب اخلليفة املتوكل مل يشر إطالقًا إىل عمر بن اخلطاب عند هذه الشروط إىل عمر بن اخلطاب، ولكن ك

. وعليه، فإن الشروط اليت صار أهل الذّمة يؤخذون هبا وحيملون عليها يف التعامل معهم (3)ذكر هذه الشروط

سواء ما نسبته املصادر إىل عمر بن اخلطاب أما ما مل تنسبه املصادر إليه صارت شروطاً موجودة يف معاملة 

الذمة بعديدها وأنواعها مع شيء من االختالف بينها اقتضته الظروف املستجدة والضرورات الناشئة  أهل

 فكيف نشأت تلك الشروط، ومل كانت تلك الشروط؟

                                                            
 .127أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص -1
 .147أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص -2
 .174-171، ص9أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -3
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فتحت بالد الشام يف خالفة عمر بن اخلطاب، وكتب قادة اجلند اإلسالمي ألهل مدائن الشام كتب 

بقبوهلم اجلزية واخلراج وما اشرتط عليهم من الشروط األمان على صلح أمضاها هلم عمر، وأعطي أهل الذّمة 

نفوسهم ودمائهم وأمواهلم وكنائسهم ودورهم وأرحائهم ومنحوا احلماية واملنعة، ونسب ذلك كله إىل عمر بن 

 اخلطاب خليفة املسلمني الذي مت يف خالفته فتح بالد الشام.

هـ(، وفتح مبقتله 35ل عثمان بن عفان عام )ولكن أحوال املسلمني وأوضاعهم اضطربت بعد مقت

ابب اخلالف بينهم ودخل املسلمون حرب اجلمل اليت جرت بني اخلليفة علي بن أيب طالب ومعارضيه الزبري 

هـ(، وقتل الكثري من 36عام ) بن العوام وطلحة بن عبيد هللا ومعهم عائشة أم املؤمنني زوج الرسول 

 املسلمني يف املعركة.

اجلمل دخل املسلمون يف حرب صفني اليت جرت بني اخلليفة علي بن أيب طالب وبني  وبعد حرب

هـ(، وعلى أثر التحكيم يف 37معاوية بن أيب سفيان وايل الشام املعزول من قبل علي بن أيب طالب عام )

أيب معركة صفني انشق عن علي بن أيب طالب مجاعة من جنده عرفوا ابسم اخلوارج، وملا حارهبم علي بن 

طالب وقتلهم يف معركة النهروان، خالفه كثري من أتباعه، وانقّضت عليه أطرافه، وخالفه بنوانجية بقيادة 

هـ(، وانضّم إىل اخلريت بن راشد علوج من أهل األهواز كثريون أرادوا كسر 38اخلريت بن راشد الناجي عام )

ريت بن راشد، وآخرون نصارى كانوا أسلموا اخلراج، وقوم منعوا الصدقة منهم مجاعة من بين انجية قوم اخل

فلما اختلف املسلمون بينهم قالوا، وهللا لديننا الذي خرجنا منه خري وأهدى من دين هؤالء الذي هم عليه 

 .(1)ما ينهاهم دينهم عن سفك الدماء وإخافة السبيل وأخذ األموال ورجعوا إىل دينهم

                                                            
 .125-122، ص5ج أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، -1
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سل علي بن أيب طالب جيشاً بقيادة معقل بن قيس حلرب اخلريت ومجوعه، فهزمهم معقل، وسىب فأر 

من معهم من النصارى وأقبل هبم إىل علي بن أيب طالب ليكونوا نكااًل ملن بعدهم من أهل الذمة لكي ال 

 .(1)مينعوا اجلزية، وال جيرتئوا على قتال املسلمني

ى أن أضعف عليهم الصدقة، واشرتط عليهم أن ال يّنصروا وصاحل عمر بن اخلطاب بين تغلب عل

أوالدهم، ويف غمرة األحداث واحلروب بني املسلمني وانشغال الدولة نقضوا العهد ونّصروا أوالدهم ومل جيد 

علي بن أيب طالب الوقت ملعاقبتهم فقال: "لئن تفرغت لبين تغلب ليكونن يل فيهم رأي، ألقتلن مقاتلتهم 

 .(2)يهم فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذّمة حني نّصروا أوالدهموألسبني ذرار 

هذه بعض األمثلة على احلروب بني املسلمني اليت آذت وحدهتم ومجاعتهم ودينهم، وتركت آاثراً غري 

حممودة يف النظرة إليهم سواء من أبناء املّلة أم من أهل الذّمة، وتشعبت بسببها اآلراء واألفكار وامليول 

 اهات يف اجملتمع اإلسالمي واجلماعة اإلسالمية.واالجت

أما ابلنسبة ألهل الذمة فقد استقبلوا هذه األحداث بنفوس اندفعت حنو االستهانة ابملسلمني واإلسالم 

والنيل من اإلسالم وأهله مبا ال ينبغي وال جتيزه عهود الصلح اليت أبرمت بينهم وبني املسلمني فضاًل عن منع 

 راج.اجلزية وكسر اخل

على أن احلروب الداخلية بني املسلمني مل تتوقف، فمن احلرب بني علي بن أيب طالب وخصومه، إىل    

احلرب بني يزيد بن معاوية وأهل املدينة، مث إىل احلرب بني احلسني بن علي بن أيب طالب وعبيد هللا بن زايد 

حلكم، مث بني عبد هللا بن الزبري وعبد امللك بن يف العراق، مث إىل احلرب بني عبد هللا بن الزبري ومروان بن ا

مروان الذي أخذ يطالب ابخلالفة بعد موت أبيه مروان بن احلكم الذي والّه العهد بعده، مث إىل احلرب بني 
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عبد الرمحن بن حممد بن األشعث بن قيس الكندي واحلجاج بن يوسف الثقفي، وإىل غري ذلك من احلروب 

ة وأخرى من أايم بين أمية، ومل تكن أايم بين العباس أبقّل من أايم بين أمية احتفااًل اليت كانت تشتعل بني فرت 

 ابلثورات واحلروب الداخلية.

وإذا كان لألوضاع الداخلية للمسلمني واحلروب بينهم األثر يف مواقف أهل الذمة من عهود الصلح 

ينهم وبني املسلمني واستقبال أهل الذّمة ألخبار بينهم وبني املسلمني، فإن ألوضاع الروم البيزنطيني واحلروب ب

تلك احلروب يف حال اخلسارة والنصر سواء للمسلمني أم للروم أثرها الذي ال يقل عّما توّلد من آاثر ترتبت 

 على احلروب بني علي بن أيب طالب وخصومه وعلى احلروب الداخلية األخرى.

اللكام بتوجيه من أيب عبيدة، فلم يقاتله أهلها  فقد غزا حبيب بن مسلمة الفهري اجلرجومة يف جبل

وطلبوا الصلح فصاحلهم على أن ال يؤخذوا ابجلزية، وأن يكونوا عيواًن وأعوااًن للمسلمني ومساحل يف جبل 

اللكام، وإذا شاركوا املسلمني يف قتال عدوهم هلم أسالب من يقتلون من عدو املسلمني، ولكنهم كانوا 

عندما كانوا يرون يف املسلمني القوة ويعّوجون عند ضعف املسلمني فكانوا يكاتبون الروم يستقيمون للوالة مرة 

وحيالفوهنم، فلما كانت احلرب بني عبد هللا بن الزبري وعبد امللك بن مروان، واستعداد عبد امللك للشخوص 

قواد الروم، مث صارت  إىل العراق حلرب مصعب بن الزبري، خرجت خيل الروم إىل جبل اللكام وعليها قائد من

إىل لبنان فضوت إليها مجاعة كثرية من اجلرامجة وأنباط وعبيد وأاّبق من عبيد املسلمني، فاضطر عبد امللك 

عن حماربته  النشغالهإىل أن صاحلهم على ألف دينار يف كل مجعة وصاحل إمرباطور الروم على مال يؤديه إليه 

لوا عليه، واقتدى عبد امللك مبعاوية حني شغل حبرب أهل العراق وصاحل وختّوفه أن خيرج الروم إىل الشام ويستو 

هـ ومطالبته 70الروم على مال يؤديه إليهم، ووافق ذلك خروج عمرو بن سعيد بن العاص األموي عام 

 .(1)ابخلالفة وإغالقه أبواب دمشق فازداد عبد امللك انشغاالً 
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لمة بن عبد امللك يف جيش إىل القسطنطينية عام وملا استخلف سليمان بن عبد امللك وّجه أخاه مس

هـ( وأمره أن يقيم حىت يفتحها، ولكن اجليش تعرض يف هذه الغزوة إىل نكبة قاسية، ولقي اجليش ما مل 98)

يلق جيش حىت إن كان الرجل ليخاف أن خيرج من العسكر وحده، وأكل اجلند الدواب واجللود وأصول 

يقدر سليمان أن ميّدهم، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز بعد وفاة سليمان  الشجر والورق، ونزل الشتاء ومل

، وال يبعد أن يكون التفات أويل األمر إىل (1)هـ( أرسل إىل مسلمة بن عبد امللك أيمره ابلقفول99عام )

عن  كتب الصلح بني املسلمني وأهل الذمة كان بسبب ما كان يظهر على أهل الذمة عند استقباهلم األخبار

انشغال املسلمني ابحلروب بينهم وعّما كان يصيب اجليش اإلسالمي عند غزو الروم الذين كانوا يلتقون يف 

الدين والنصارى من أهل الذّمة خباصة، وقد يكون كتاب عمر بن عبد العزيز إىل عامله أبخذ أهل الذمة مبا 

سلمني وحرّكت أهل الذّمة على حنو ما جاء يف الكتاب من الشروط يعود إىل تلك األحداث اليت حّلت ابمل

 ذكر البالذري عن تعاون اجلرامجة مع الروم، مع أن اجلرامجة أهل ذمة وعهد مع املسلمني.

ويف إحدى الغزوات اليت قادها هارون الرشيد إىل بالد الروم، عرب درب احلدث، ورّتب هناك أحد 

أصابوا من املسلمني وانصرفوا، فأمر الرشيد على القادة يف احلدث، وآخر مبرعش، فأغارت الروم على مرعش و 

أثر ذلك هبدم الكنائس يف الثغور، وكتب إىل بغداد أبخذ أهل الذمة مبدينة السالم بغداد مبخالفة هيئتهم 

، وهدم كنائس الثغور مل جير من قبل لوال أن القرينة دّلت على وجود عيون (2)هيئة املسلمني يف لباسهم وزيّهم

م يف بغداد من جهة واختاذ كنائس الثغور بؤرًا لنقل أخبار املسلمني وحتركاهتم العسكرية إىل وجواسيس للرو 

الروم من جهة أخرى، ولذلك جاء األمر هبدم كنائس الثغور، وأخذ أهل الذمة يف بغداد مبخالفة املسلمني 

راءات اإلدارية اليت اختذهتا يف هيئتهم وزيّهم وهو إجراء يعني على معرفة الغرابء يف املدينة، وهذا من اإلج

الدولة ملعاجلة ما كان يقوم أهل الذمة به من غش للمسلمني وداللة على عوراهتم، وعند مطابقة ما جاء يف 
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كتاب املتوكل خبصوص النصارى وأهل الذّمة من الشروط جندها شروطاً كانت من أجل التمييز يف املظهر 

 ولتخدم أمن اجملتمع. (1)والزّي واهليئة بني املسلمني وأهل الذّمة

وال شك أن وجود تلك املخالفات اليت كانت تقع من أهل الذّمة ويقرتفوهنا حبق اجملتمع اإلسالمي 

لتؤكد استمرار وجود الشروط الالزمة لضبط العالقة بني املسلمني وأهل الذمة وتنظيمها لتوفري األمن والسالم 

ايهنا املختلفة ليعيش هؤالء الناس مجيعًا ابنسجام يضمن للمجتمع الذي كان حيتضن األجناس البشرية أبد

سالمة اجملتمع ومنّوه وتقّدمه، وإذا أعدان النظر يف الشروط اليت مّر ذكرها، وقد تكون هالت بعض من طالعها، 

فإننا جندها ذات وظيفة اجتماعية تتمثل يف بعضها ابحلفاظ على شخصية اجملتمع اإلسالمي، فقد خرج 

تكون كلمة هللا هي العليا، واستتباعاً لذلك فإن من متام شخصية اجملتمع اإلسالمي أن جيري حكم اجملاهدون ل

اإلسالم فيه على أبنائه ومواطنيه مسلمني وذّمة، وال حكم فيه خبالف حكم اإلسالم أبداً ليكون دين اإلسالم 

، وال ابعتداء ال لرسول هللا حممد ظاهراً، فال يتعرض أحد مسلماً كان أو ذميًا مبا ال ينبغي لكتاب هللا و 

على أحد مسلماً كان أو ذميًا أبذى أو انتهاك عرض أو هنب مال وال اإلجّتار ابحملّرمات، وأما ما يعّد من 

 ممتلكات الذمي من اخلمور واخلنازير وغريها فال جيوز له أن يسّوقها على املسلمني أبي وجه من الوجوه.

ذمي يستحق املذنب العقوبة عليه، ورفع األمر إىل احلاكم املسلم عوقب ومن ارتكب ذنباً من مسلم أو 

املذنب ابلعقوبة املقدرة شرعًا على الذنب، وذلك حىت تكون أحكام اإلسالم جارية على اجلميع ودين 

 .(2)اإلسالم ظاهراً 

عدم أخذها  وحىت اجلزية اليت جاء أتكيدها ابلنص القرآين، فإن لويل األمر أن ال أيخذها إن رأى يف

، ومل يعف املسلمون من املشاركة املالية يف سّد حاجات اجملتمع، فقد فرض (3)خرياً لإلسالم وصاحل املسلمني
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على من ميلك النصاب فريضة مالية يؤديها ابسم الزكاة، فقد سئل عبد هللا بن عباس أألهل الذمة أن حيدثوا 

مصر مّصرته العرب، فليس هلم أن حيدثوا فيه بناء بيعة وال  بيعة أو  كنيسة هلم يف أمصار املسلمني؟ قال: أّما

كنيسة، وال يضربوا بناقوس وال يظهروا فيه مخراً وال يتخذوا فيه خنزيراً، وكل مصر كانت العجم مّصرته ففتحه 

، ومعلوم (1)هللا على العرب فنزلوا على حكمهم فألهل الذّمة ما يف عهدهم وعلى العرب أن يوفوا هلم بذلك

ن املصر الذي مّصرته العرب هو منزل للعرب ال يساكنهم أهل الذمة فيه. وهكذا ابلنسبة لباقي الشروط اليت أ

جاءت حبق الذّمة يف املصادر املختلفة فهي ذات وظيفة اجتماعية أيضاً ترمي إىل سالمة اجملتمع ودرء الفتنة 

هلم وأنفسهم لبنائه، وسيادة أحكام اإلسالم بني أهله، ومحايته ملقاة على عاتق الذين جاهدوا وضّحوا أبموا

 فيه، وقاموا من بعد يصونونه ابلكلمة واملال والسالح.

وعليه فال معىن اليوم هلدم الشروط العمرية وإزاحتها، وحنن ال نعيش اليوم يف اجملتمع الذي كان حيتاج 

واعتداء على حقائق التاريخ إليها، وإزالتها أذى ملا حيب البعض أن يطلق عليه اسم الرتاث اإلسالمي، 

 اإلسالمي، وعلى الفقه اإلسالمي ومسائله.
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 جاورهاالقتال وآدابه يف فتح مصر وما  املبحث الثالث:

حفظت كتب التاريخ أن الغازي إذا فتح مصر توّجه منها إىل بالد الشام، وإذا فتح بالد الشام سار منها إىل 

ومان والفرس وغريهم، وما ذاك إاّل ألن املنعة والقوة ال تتم مصر، وهو احلال الذي جرى مع اهلكسوس والر 

للفاتح إاّل ابجتماع البلدين يف قبضته وحتت سيطرته، فمصر بوابة الشام، والشام بوابة مصر، وكّل منهما 

 يطّل على اآلخر.

إىل ذلك أما املسلمون، فكانوا محلة رسالة يؤدوهنا إىل الناس يف مجيع أرجاء املعمورة ما استطاعوا 

سبياًل، فكانت فتوحاهتم متوالية ومتسلسلة كحّبات العقد، فال يشيحون عن بلد لفقره وال خيتارون آخر 

اليت جاء فيها: إذا افتتحتم مصر  لغناه. ويف فتح مصر بدأ احلديث عن الفتح بذكر وصية الرسول 

، ورّدت األخبار الذّمة وصلة الرحم والنسب فاستوصوا ابلقبط خرياً فإن هلم ذمة ورمحاً وقيل أيضاً، نسباً وصهراً 

إىل أن أّم إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم هاجر كانت من قبط  والصهر اليت جاءت يف وصية الرسول 

 .(1)مصر

صاهرهم بزواجه من مارية اليت أهداها إليه  قبط مصر، فإن حممدًا  ومبثل ما صاهر إبراهيم 

هـ، وهي أم إبراهيم بن النيب حممد 6سكندرية عام املقوقس عظيم القبط صاحب اإل
(2). 

وال شك أن مصاهرة الّنبيني عليهما أفضل الصالة والسالم إىل أقباط مصر، كان له األثر يف العالقة 

بني املسلمني وبني األقباط دون الروم البيزنطيني ذلك احلاجز العسكري الذي وقف يصّد اإلسالم وحيارب 

هبم خريًا بسبب ذلك األصهار والرحم، أن  قبط فكان ملا جاء يف وصية الرسول حممد املسلمني، أما ال

شاب العالقة بني املسلمني وبينهم مودة ظهرت مبا كان األقباط يقّدمونه من العون للمسلمني وتوفري املؤن 
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ني الفسطاط إىل هلم، والعلوفة خليوهلم، وإقامة اإلنزال والضيافة واألسواق وإصالح الطرق واجلسور ما ب

 .(1)اإلسكندرية وصاروا للمسلمني أعواانً على ما أراد املسلمون من قتال الروم

أما بعد الفتح، فقد منح عمرو بن العاص بتوجيه من عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني أهل مصر احلرية 

كان الروم البيزنطيون قد الدينية، وأبقى أرضهم مل تقسم بني الفاحتني املسلمني، ومل يرهقهم ابلضرائب اليت  

، وروي بعد ذلك، أن اخلليفة معاوية بن أيب سفيان أعفى قرية مارية أم إبراهيم من أداء (2)أرهقوهم هبا

 .(3)اجلزية

 فتح مصر:

، ومبادرة (4)ملا فرغ عمر بن اخلطاب من فتح الشام كتب إىل عمرو بن العاص أن يسري يف جنده إىل مصر  

 (5)في أن يكون عمرو بن العاص قد حتدث إىل عمر بن اخلطاب عن أمهية فتح مصرعمر إىل فتح مصر ال تن

، ففتح مصر اليت تعّد امتداداً (6)هـ18عندما زار عمر الشام يف زايرته الرابعة هلا بعد توقف وابء الطاعون عام 

ملها الدولة اإلسالمية للشام، خطوة اتلية على فتح الشام، والفتح لنشر اإلسالم بني الناس هي الرسالة اليت حت

إىل الناس، ومل يكن ذلك ليغيب عن رئيس الدولة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، فلما فرغ املسلمون من فتح 

الشام أو كاد، رأى عمر أن الوقت قد حان لفتح مصر، فكتب إىل عمرو بن العاص الذي كان متحمساً 

وأما اختيار عمر بن اخلطاب عمرو بن العاص  لفتح مصر أن يسري على رأس اجليش إىل مصر ليفتحها،

لقيادة اجليش، فإن عمراً فضاًل عن محاسته لفتح مصر وإميانه أبن فتح مصر قوة للمسلمني وعون هلم، فهو 

، ومن أهل الفتيا واالجتهاد يف أمور اإلسالم ومن رواة احلديث وذوي الرأي، من أصحاب رسول هللا 
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 .104، ص4أبو جعفر الطربي، اتريخ، مرجع سابق، ج -4
 .230-329، ص1ع سابق، جابن حبيش، الغزوات، مرج  -5
 .96، ص4أبو جعفر الطربي، اتريخ، مرجع سابق، ج -6
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يلة وأشدهم ذكاء، ولعمرو معرفة أبحوال مصر وأخبارها وطرقها ومعاانة وكان من أوسع قادة املسلمني ح

أهلها من املمارسات الظاملة اليت كان الروم ميارسوهنا عليهم يف الّدين وفرض الضرائب الثقيلة عليهم، وقد 

عرف عمرو ذلك من خالل تردده ابلتجارة على الشام ومصر، كما كان عمر بن اخلطاب يثق بعمرو بن 

ص وقيادته العسكرية ودهائه ورأيه السديد يف اختاذ اخلطط احلربية اليت كان ينتزع النصر هبا على األعداء، العا

 .(1)وأيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب نفسه وقد عرفته ساحات القتال منذ أايم الرسول 

ف م على رأس جيش قوامه ثالثة آال640هـ/19سار عمرو ابجليش من فلسطني صوب مصر سنة 

، وعلى مثال اجليوش اليت توجهت إىل اجلبهة الفارسية واجلبهة (2)رجل، وقيل أربعة آالف رجل ومخسمائةرجل 

، البيزنطية وضمت األعداد الكثرية من الصحابة، ضم اجليش الذي فتح مصر كثرياً من صحابة رسول هللا 

األسدي القرشي، وخارجة بن حذافة  وكان ممن شارك من الصحابة يف فتح مصر، الزبري بن العوام بن خويلد

يوم بدر،  العدوي القرشي، وعبادة بن الصامت اخلزرجي األنصاري، واملقداد بن األسود فارس رسول هللا 

وهم الذين قال عمر فيهم، أن كل واحد منهم يعدل أبلف رجل، وكان من الصحابة الذين شاركوا يف فتح 

بيعة العقبة الثانية، ومنهم  ديبية، ومنهم من ابيع الرسول حتت الشجرة يوم احل مصر من ابيع الرسول 

 .(3)من شهد بدراً، وغريهم

ومعلوم أن للصحابة مكانتهم يف اإلسالم عقيدة وعماًل والتزامًا أبحكامه يف تصرفاهتم وعالقاهتم مع 

وكان أمراء اجليوش  الناس يف السلم واحلرب، كما كانوا عامل ضبط بني اجلند يف أفعاهلم والتزامهم بدينهم،

                                                            
، ابن حنبل، أمحد بن حممد الشيباين، املسند، بريوت، املكتب 254، 249، 248انظر، ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق، ص -1

، ابن عبد الرب، االستيعاب يف 117، ص4ابق ج، ابن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، مرجع س205-202، ص4اإلسالمي، ج
، حممود شيت خطاب، قادة فتح الشام 127، عبد احلميد خبيت، اخللفاء الراشدين، ص1188، ص3معرفة األصحاب، مرجع سابق ج

 .160، 159، 146ومصر، ص
الصحابة الذين بلغ عددهم حيث ضمت هذه الصفحات جريدة أمساء  319-248انظر، ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق ص -2

 أكثر من سبع وستني صحابياً عن من مل يّتفق على صحبته فلم يذكر امسه.
 .332، ص1،  ابن حبيش، الغزوات، مرجع سابق ج97-92، وانظر أيضاً ص250البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق ص -3
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وقادهتم يتيمنون ابلصحابة يف احلروب فكانوا عند لقاء العدو يقّدموهنم وجيعلوهنم يف صدور الناس، فبهم 

، وكانت مشاركة هؤالء الصحابة بعدًا من أبعاد أدب القتال يف اإلسالم حيث (1)ينصرهم هللا على عدوهم

واألعداء يف احلرب والسلم وااللتزام بقواعد اإلسالم يف  كان هبم يستعان يف ضبط العالقة بني جند املسلمني

 القتال وآدابه واحلرص على أن يكون قتااًل خالصاً هلل.

أن عمر بن اخلطاب  (2)وخبصوص دخول عمرو بن العاص ابجليش إىل مصر، جاء يف بعض الرواايت

عمرو، إين مستخري هللا يف مسريك، بعد أن أذن لعمرو ابملسري إىل فتح مصر عاد فرتدد بداعي السالمة، وقال ل

وسيأتيك كتايب سريعاً إن شاء هللا، وإن أدركك كتايب آمرك فيه ابالنصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيئاً 

 .(3)ت دخلتها قبل أن أيتيك كتايب فامض لوجهك واستعن ابهلل واستنصرهنمن أرض مصر فانصرف، وإن أ

إىل ضعف الثقة هبا، إذ مل يعرف عن القيادة اإلسالمية مثل  ولكن التناقض واخللل يف الرواية يدعو

هذا الرتدد، وإمنا كانت حتزم أمرها من خالل املشاورة، فهي ليست ابلقيادة الفردية املستبدة، وال بد أن عمر 

بن اخلطاب كعادته، حبث املسألة مع شوراه، فلما حظيت املسألة مبوافقة أهل الشورى طلب إىل عمرو بن 

ابملسري إىل فتح مصر، ولذلك ما الذي جعل عمر بن اخلطاب يعود ويرتدد؟ قيل أن عثمان بن عفان  العاص

وصف عمرو بن العاص لعمر بن اخلطاب أبن فيه جرأة وإقدام وحب لإلمارة وخيشى أن يعّرض عمرو 

ورى عمر املسلمني للهلكة، ولذلك ندم عمر على اإلذن لعمرو ابملسري، ولكن عثمان بن عفان كان من ش

بن اخلطاب، وكان مبقدور عثمان أن يقول ما نسب إليه يف جملس الشورى، وأما عمر فلم يكن أيخذ مثل 

هذا القرار مبفرده مستقاًل عن رجال شوراه وال بد أن اإلذن لعمرو ابملسري إىل فتح مصر كان مبوافقة أهل 

 حتتاج لريى عمر بن اخلطاب مثرة شورى عمر بن اخلطاب، وأما التعلل ابالستخارة، فإن االستخارة ال

                                                            
 .359، ص1وات، مرجع سابق ج،  ابن حبيش، الغز 111، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق ج -1
 .58-57انظر ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق ص -2
 .330-329، ص1، ابن حبيش، الغزوات، مرجع سابق ج56انظر ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق ص -3
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استخارته وقتاً طوياًل يقطع عمرو بن العاص فيه الطريق من فلسطني إىل مصر، فقطع هذه املسافة يف ذلك 

الزمان حيتاج إىل أايم كثرية، واالستخارة ميكن إجراؤها يف ليلة واحدة. وال داعي لالنتظار الذي يفهم من 

بيل دخوهلا، هذا وقد تبّنت القيادة اإلسالمية أايم أيب بكر الصديق وعمر الرواية حىت يدخل عمرو مصر أو ق

بن اخلطاب اهلجوم على اإلمرباطوريتني الفارسية والرومانية البيزنطية ومل تقع يف مثل الرتدد الذي حكته الرواية، 

العزم على فتح مصر  واهلجوم على اإلمرباطوريتني املذكورتني أكثر خطورة من القرار بفتح مصر، فضالً عن أن

جاء بعد اهلزائم اليت أحلقها املسلمون ابلروم البيزنطيني يف الشام وختليص الشام من احلكم البيزنطي ابلكامل 

 تقريباً.

مث ما الذي يزحيه التوقيت من األخطار أن تسّلم عمرو كتاب عمر بعد أن يدخل عمرو أرض مصر؟ 

 ة على ذلك؟وما هي السالمة املرتقبة والنتائج املرتتب

لذلك فاألرجح أن مثل هذه الرواية اليت غلب عليها التشويق القصصي هي من صنيعة الرواة الذين 

مييلون إىل ذلك اللون يف إيراد األخبار، وأما قرار فتح مصر فلم يكن إال من خالل خطة مدروسة ورؤية 

 ا.واضحة دعت إىل توجيه اجليش اإلسالمي حنو مصر ونشر اإلسالم بني أهله

سلك عمرو بن العاص ابجليش الطريق الذي سلكه غزاة مصر وهو طريق الصحراء الشرقية مساحاًل 

للبحر األبيض املتوسط حىت وصل إىل العريش حيث أدركه عيد األضحى عيد النحر وفتحها من غري مقاومة، 

كانت مفتاح مصر من الشمال مث سار بعد ذلك إىل الفرماء )بلوزيوم ابليواننية( وتقع شرقي بورسعيد احلالية، و 

الشرقي ففتحها بعد قتال شديد استمر حنوًا من شهر، وقيل أن أسقفًا للقبط يف اإلسكندرية ملا بلغه قدوم 

املسلمني إىل مصر كتب إىل القبط يعلمهم أن ملك الروم قد انقطع وأيمرهم بتلّقي املسلمني، فيقال أن القبط 

، وهذه اإلشارة داللة على أن القبط مل يسؤهم قدوم املسلمني (1)أعواانً  كانوا للمسلمني  ءالذين كانوا ابلفرما

                                                            
 .332-331، ص1،  ابن حبيش، الغزوات، مرجع سابق، ج111، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج -1
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إىل بلبيس، وتقع بلبيس إىل الشمال  ءإليهم بل رمبا استبشروا ابملسلمني خرياً. مث سار عمرو ابجلند بعد الفرما

م، 640هـ/19نة الشرقي من القاهرة احلالية، ويف الطريق إىل بلبيس فتح املسلمون القواصر مث فتحوا بلبيس س

بعد حصار استمر ملدة شهر وقتال خسر فيه املسلمون عددًا قلياًل من اجلند وخسر الروم عدداً كبريًا بني 

 وبفتح بلبيس انفتح الطريق إىل حصن ابب اليون. .(1)قتيل وأسري

ا أم سار املسلمون حنو ابب إليون، وفتحوا يف طريقهم إليه عددًا من املواضع بقتال يسري حىت بلغو 

د َنني اليت كانت تقع مشال حصن ابب اليون، وأم دنني هي تندونياس ابليواننية ومسيت فيما بعد )املقس( 

عسكر  (3)، ويف أم دنني وعني مشس )هليوبولس( وهي املطرية اليوم(2)وموضعها حاليًا حديقة األزبكية

 املسلمون وأحاطوا حبصن ابب اليون.

 فتح ابب حصن اليون:

ليون مقاومة شديدة أبداها جيش الروم وحامية احلصن الذين بلغ عددهم ا ون عند حصن اببواجه املسلم

قرابة مخس وعشرين ألف رجل، ولذلك كتب عمرو بن العاص إىل عمر بن اخلطاب يستمّده، وحىت قدوم 

أربعة آالف ، فلما جاء املدد الذي بلغ (4)املدد اجته عمرو مبن معه من اجلند إىل الفيوم ينتظر وصول املدد

، قوي هبم املسلمون وأعادوا اهلجوم (5)رجل وقيل مثانية آالف وقيل أثنا عشرًا ألفًا يقودهم الزبري بن العوام

على حصن ابب اليون واحلّوا عليه وجّدوا يف احلصار والقتال فلما رأى املقوقس )قريس( جّد املسلمني يف 

ه أن يرسل إليه رجااًل من عنده للمفاوضة، فأرسل احلصار والقتال، أرسل إىل عمرو بن العاص يطلب من

عمرو عشرة نفر عليهم عبادة بن الصامت الذي أمره عمرو أن ال جييب املقوقس إىل شيء سوى إحدى 

                                                            
، اخلضري، "إمتام الوفاء يف سرية اخللفاء، تح: عبد املنعم العاين، بريوت، دار 59-58ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق، ص  -1

 .106-104م، ص1983هـ/1402الكتب العلمية، 
 .130خبيت، اخللفاء الراشدون، مرجع سابق، ص -2
 .106ابق، صاخلضري، إمتام الوفاء يف سرية اخللفاء، مرجع س -3
 ،25، أمحد عبد الرزاق، اتريخ وآاثر مصر اإلسالمية، مرجع سابق، ص132خبيت، اخللفاء الراشدون، مرجع سابق، ص -4
 .251البالذري، فتوح مصر، مرجع سابق، ص -5
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اخلصال الثالث اإلسالم أو اجلزية أو القتال، وكان املسلمون يعرضون هذه اخلصال يف كل موضع التقوا به 

وفد عند املقوقس عرض عليهم أموااًل يدفعها إليهم وإىل قادهتم وخليفتهم مع جند الروم، وعندما حضر ال

عمر بن اخلطاب لقاء انسحاهبم من مصر ورجوعهم عنها، ولكن الوفد أبوا عليه إال االستجابة إىل واحدة 

 .(1)من اخلصال الثالث اليت عرضوها عليه

مع اجلاثليق رئيس النصارى ومعه  جرى يف حصار ابب اليون، أن عمرو بن العاص حتدث إن مماوقيل 

أمران ابألعذار إىل الناس فنحن ندعوكم إىل اإلسالم فمن أجابنا فمثلنا،  األسقف فقال، أن رسولنا حممد 

ان مفتتحوكم وأوصاان بكم حفظاً إ ومن مل جيبنا عرضنا عليه اجلزية، وبذلنا له املنعة، وقد أعلمنا رسول هللا 

ان إىل ذلك فلكم ذمة إىل ذمة وأن أمريان )يعين عمر بن اخلطاب( قال، استوصوا لرمحنا فيكم، وإن أجبتمو 

 . (2)أوصاان ابلقبطيني خرياً ألن هلم رمحاً وذمة ابلقبطّيني خرياً، وأن رسول هللا 

وقد ظهر من االتصاالت واملفاوضات اليت جرت بني املقوقس وعمرو بن العاص أن املقوقس هّم أن 

اص إىل قبول اجلزية لوال أن من كان معه أبوا عليه ذلك وأنشبوا القتال، فقاتلهم املسلمون جييب عمرو بن الع

عند ذلك واشتد القتال واحلصار الذي امتّد إىل سبعة أشهر، مث مل يلبث الزبري بن العوام أن نصب سلماً على 

رّب املسلمون من خارج احلصن وصعد عليه وتبعه بعض املسلمني وعال صوهتم ابلتكبري من على السور، وك

السور ونزل الذين صعدوا السور إىل داخل احلصن، وفتحوا ابب احلصن ودخل املسلمون إىل داخل احلصن 

فاحتني فطلب املقوقس الصلح وقبل اجلزاء، فأجابه عمرو إىل ذلك، وكان مما جاء يف الصلح فرض جزية على 

س فيهم الشيخ الفاين وال الصغري الذي مل يبلغ احللم القبط مقدارها ديناران على كل نفس ممن بلغ احللم لي

وال النساء، وللمسلمني عليهم النزل ضيافة ثالثة أايم، وللقبط أرضهم وأمواهلم وكنائسهم ال يعرض هلم يف 

 .(3)شيء منها

                                                            
 .338-334، ص1،  ابن حبيش، الغزوات، مرجع سابق، ج67ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق، ص  -1
 .355، ص1،  ابن حبيش، الغزوات، مرجع سابق، ج107، ص4ر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، جأبو جعف (2)
،  ابن حبيش، الغزوات، 109، ص4، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج87، 70ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق، ص  (3)

 .334-333، ص1مرجع سابق، ج
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فعل، وملا كتب املقوقس إىل إمرباطور الروم يعلمه ابلصلح، كتب اإلمرباطور إليه يقّبح رأيه ويرّد عليه ما 

وأعلمه إن كان القبط كرهوا القتال وأحّبوا أداء اجلزية، وقبول الذل واختاروا املسلمني علينا، فإن عندك مبصر 

من الروم ما يكفي ملناهضة املسلمني وقتاهلم، وكتب اإلمرباطور إىل الروم مبصر حيّضهم على القتال حىت املوت 

 .(1)أو النصر

بط واعتزازه ابلروم كان مبثابة فك االرتباط بني الروم والقبط، وال شك أن موقف اإلمرباطور من الق

فقد أعلم املقوقس عمرو بن العاص أنه والقبط متممون للمسلمني ما عاهدوهم وصاحلوهم عليه، وأخذ القبط 

من بعد صلح ابب اليون مع املسلمني يقيمون للمسلمني اإلنزال والضيافة واألسواق واجلسور وإصالح الطرق 

 .(2) الفسطاط واإلسكندرية وصاروا للمسلمني أعواانً على ما أرادوا من قتال الرومما بني

  فتح اإلسكندرية:

، وهبا اشتهر، (3)ق.م( 323 – 356كانت اإلسكندرية من املدن اليت بناها اإلسكندر الكبري املقدوين )

ن مكاهنا متطرفًا من مصر، فإن وكانت العاصمة الرمسية للروم البيزنطيني يف أثناء سيطرهتم على مصر، ولكو 

 .(4)مدينة اليونة هي اليت كانت متّثل قلب مصر وعاصمتها احلقيقية

وعندما فتح املسلمون اإلسكندرية وجدوها متتلئ ابملباين والقباب واملساّلت والقصور واملدارس واملعابد 

الت واألجناس املتعددة من البشر والكنائس واألديرة واملكتبات اخلاصة والعامة واحلمامات واملالهي والبقا

                                                            
 ، 1،  ابن حبيش، الغزوات، ج71سابق، صابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع   (1)
 .343-342، ص1،  ابن حبيش، الغزوات، مرجع سابق، ج73-71ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق، ص  (2)
ق.م(، هو ابن فيلفوس اليوانين، وقيل ابن بيليوس اليوانين من مقدونية بلدة من بالد  323 –ق.م  356اإلسكندر الكبري املقدوين ) (3)

وانن، وكان رجاًل ذو حزم وقوة ومكر، غزا بالد الفرس واستوىل عليها، مث سار إىل اهلند ومن بعدها إىل الصني والتبت وأحرز النصر يف الي
محلته على هذه البالد ويف أثناء رجوعه مات يف شهرزور عن ثالثة وثالثني سنة وقيل عن ست وثالثني سنة، وكان قيامه ابحلكم قبل والدة 

 .579-572، ص1بثلثمائة سنة وثالث سنني، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج مرمي عيسى بن 
 .25أمحد عبد الرزاق، اتريخ وآاثر مصر اإلسالمية، مرجع سابق، ص (4)
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رومًا ويوانانً ويهوداً وقبطًا وغرابء من مجيع البالد، وفيها املرآة العظيمة اليت كانت تعكس أشعة الشمس يف 

 .(1)النهار وأضواء النريان يف الليل هلداية السفن

صلح بينهم وبني اجتهت أنظار املسلمني إىل فتح اإلسكندرية بعدما فتحوا حصن ابب اليون، وجرى ال

 .(2)املقوقس، ذلك الصلح الذي عرف بصلح اليونة أو صلح الفسطاط

وعندما عزم عمرو بن العاص على فتح اإلسكندرية أخذ يوّجه القادة إىل النواحي املختلفة من أرض 

 فوّجه الصحايب عبد هللا بن حذافة القرشي مصر حىت ال يؤتى من خلفه يف أثناء مسريه إىل اإلسكندرية.

وبعث  .(3)السهمي إىل عني مشس، فغلب على أرضها وصاحل قراها على مثل صلح الفسطاط )اليونة(

الصحايب خارجة بن حذافة العدوي إىل الفّيوم واالمشونني وأمخيم والبشرودان وقرى الصعيد فغلب على أرضها 

 .(4)وصاحل أهل قراها على مثل صلح الفسطاط

ي إىل تنيس ودمياط وتونة ودمرية وشطا ودقهلة وبنا وأرسل الصحايب عمري بن وهب احلجمكما 

وسرّي الصحايب عقبة بن عامر اجلهين وقيل وردان  .(5)وبوصري وفتحها وصاحل أهال على مثل صلح الفسطاط

 .(6)موىل عمرو بن العاص إىل أسفل مصر ففتح البالد وصاحل أهلها على مثل صلح الفسطاط

                                                            
،  ابن حبيش، 338-326، ص2، ج40، ص1، بتلر، فتح العرب ملصر، ج83-82ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق، ص  (1)

 .30، ص1ات، مرجع سابق، جالغزو 
ذا كانت املدينة اليت نزهلا املسلمون عند فتح حصن ابب اليون تسمى "اليون أو اليونة"، ومساها املسلمون الفسطاط، ألن املسلمني قالوا، ه (2)

ملسلمني وبني فسطاط القوم وجممعهم، وقيل أن عمرو بن العاص ضرب فيها فسطاطًا فسميت به "الفسطاط"، وملا وقع الصلح بني ا
 .249املقوقس، صار الصلح يعرف بصلح أو معاهدة اليونة أو بصلح أو معاهدة الفسطاط، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص

، 238م، ص1964خطّاب، حممود شيت، قادة فتح العراق واجلزيرة، القاهرة دار القلم، القاهرة،  254البالذري، فتوح البلدان، ص (3)
246 ،250. 

 .250، 246، 238، حممود شيت خطاب، قادة فتح الشام ومصر، مرجع سابق، ص254البالذري، فتوح البلدان، ص (4)
 .250، 246، 238، حممود شيت خطاب، قادة فتح الشام ومصر، مرجع سابق، ص254البالذري، فتوح البلدان، ص (5)
 .250، 246، 238شام ومصر، مرجع سابق، ص، حممود شيت خطاب، قادة فتح ال254البالذري، فتوح البلدان، ص (6)
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قه إىل اإلسكندرية ونزوله عليها، وملا علم الروم بعزم عمرو على وهبذه الفتوح أمن عمرو بن العاص طري

م( خيشى ضياع اإلسكندرية 641-م610فتح اإلسكندرية أخذوا يستعدون لقتاله، وكان هرقل ملك الروم )

وانقطاع ملك الروم وهالكهم فمصر على جانب كبري من األمهية لإلمرباطورية الرومانية ابعتبارها مزرعة النيل 

، وليس للروم كنائس أعظم من كنائس اإلسكندرية ولذلك (1)كانت متد القسطنطينية ابلقمح واخلريات  اليت

 أخذ يتجهز للخروج إىل اإلسكندرية.

تقّدم عمرو حنو اإلسكندرية، فوجد الروم قد استعّدوا للقتال، وأغلقوا اإلسكندرية وآذنوه ابحلرب إال 

القتال بني املسلمني والروم واشتد واضطر عمرو أن يصلي ابملسلمني  . ودار(2)أن القبط كانوا حيبون املوادعة

يف بعض األوقات صالة اخلوف، وقيل أن احلصار على اإلسكندرية امتد إىل تسعة شهور، وأبطأ الفتح على 

 املسلمني ملا كان أييت الروم يف اإلسكندرية من اإلمدادات يف البحر عدة وعتاداً ومؤانً، فلما كان ذلك كتب

عمر بن اخلطاب إىل عمرو بن العاص يقول له، "أنكم تقاتلون منذ سنني، وما ذاك إال ملا أحدثتم وأحببتم 

من الدنيا، وطلب عمر إىل عمرو أن جيعل الصحابة يف صدر الناس فبهم ينصر هللا املسلمني، وأن خيطب 

أن حيملوا على العدو محلة واحدة الناس وحيّضهم على اجلهاد ويرّغبهم يف الصرب وصدق النّية يف القتال، و 

كصدمة رجل واحد، وأن يكون ذلك يوم اجلمعة عند الزوال، وأن يضّج الناس إىل هللا ويسألونه النصر على 

العدو، فإهنا ساعة تنزل فيها الرمحة وتستجاب الدعوة، فصاّف عمرو الروم جبند املسلمني وقاتلهم وظفر هبم 

 .(3)قع فيهم القتل واألسر طلبوا الصلح فأجاهبم عمرو إىل ذلكأحسن الظفر، فلما اهنزم الروم وو 

 

 

                                                            
 .6، ص1م، ج1996هـ، 1416، 2بتلر، فتح العرب ملصر، القاهرة، مكتبة مدبويل، ط (1)
 .259البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص (2)
 .111ص، 4، أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج80، 79، 74، 72ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق، ص  (3)
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 صلح اإلسكندرية:

عرف الصلح الذي جرى بني املسلمني والروم عند فتح اإلسكندرية بصلح اإلسكندرية، وما جاء من   

الشروط يف هذا الصلح، أن يدفع أهل عقد الصلح من أهل مصر اجلزية للمسلمني، وأن ال يتعّرض املسلمون 

للكنائس ابألذى، وأن يتوقف القتال بني اجلانبني طيلة اهلدنة اليت مدهتا أحد عشر شهراً وتنتهي يف الثامن 

م، وللجند الرومي أن يرحلوا حبراً أو براً أبمتعتهم وأمواهلم إىل مأمنهم، 642والعشرين من شهر سبتمرب سنة 

يقدم الروم رهائن يكونون يف أيدي املسلمني  وأن ال يعود الروم إىل احتالل مصر، وال السعي لرّدها، وأن

 .(1)لضمان تنفيذ بنود الصلح، وأما اليهود فلهم إابحة اإلقامة يف اإلسكندرية

ولكن الروم مل يفوا بشروط الصلح وحاولوا احتالل اإلسكندرية يف عهد اإلمرباطور قسطنطني الثاين 

بن عفان، ولكن املسلمني هزموهم وقتلوا م( سنة مخس وعشرين للهجرة من خالفة عثمان 668 –م 641)

منهم مقتلة كبرية بقيادة عمرو بن العاص الذي أعاده عثمان بن عفان والياً على مصر بعدما كان عثمان قد 

 .(2)عزله عنها، وفتح املسلمون اإلسكندرية فتحاً اثنياً 

ر املتأخرة تذكر أن ويف سياق احلديث عن فتح اإلسكندرية ال بد من تناول مسألة وردت يف املصاد

 عمرو بن العاص بعد الرجوع إىل عمر بن اخلطاب أمر حبرق مكتبة اإلسكندرية.

واخلرب الذي ورد ألول مرة عن هذه املسألة جاء عند موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي 

 تاله ، مث(3)1200هـ/597م( الذي قيل أنه كتب كتابه عام 1231هـ/629املعروف اببن اللّباد )ت 

م( وذكر القصة يف كتابه "أخبار العلماء أبخبار 1324هـ/646القفطي أبو احلسن علي بن يوسف )

                                                            
 .278-277، ص1بتلر، فتح العرب ملصر، مرجع سابق، ج (1)
 .80ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق، ص  (2)
 .349، ص2بتلر، فتح العرب ملصر، مرجع سابق، ج (3)
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، مث تالها غريفوريوس أبو الفرج بن هارون امللطي املعروف اببن العربي (1)احلكماء"، كما ذكرها البغدادي

يف النصف الثاين من القرن  م(، وذكر القصة يف كتابه "خمتصر اتريخ الدول" الذي كتبه1286هـ/685)ت 

، مث تالهم أبو الفداء عماد الدين إمساعيل بن (2)الثالث عشر امليالدي ولكنه مل يذكر املورد الذي نقل عنه

مث تالهم تقي الدين بن أيب العباس  .م( الذي ذكر القصة نقاًل عن ابن العربي1331هـ/732علي )ت 

 إىل القصة إشارة عابرة يف كتابه اخلطط.م( وأشار 1441هـ/845أمحد بن علي املقريزي )

جرومي )يوحنا أو حيىي النحوي(، أما مضمون القصة فهو أن رجاًل من أهل اإلسكندرية امسه حنا األ

سكندرايني وأسقفاً يف كنيسة اإلسكندرية، ويعتقد مذهب النصارى اليعاقبة مث وكان من العلماء واملناطقة اإل

ثليث ملا قرأ كتب احلكمة، فجاء حنا إىل عمرو بن العاص وكان أثريًا عند رجع عما يعتقده النصارى يف الت

عمرو وله عنده حظوة، وطلب من عمرو ما يف حواصل )خزائن( الروم من كتب احلكمة )الفلسفة( املوجودة 

ن يف اخلزائن امللوكية، فكتب عمرو بذلك إىل عمر بن اخلطاب فأجابه عمر، "وأما الكتب اليت ذكرهتا فإن كا

فيها ما يوافق كتاب هللا ففي كتاب هللا عنه غىن، وإن كان فيها ما خيالف كتاب هللا فال حاجة إليها فتقّدم 

إبعدامها، ففّرقها عمرو بن العاص على محّامات اإلسكندرية وأحرقها يف مواقدها واستنفذ ذلك منذ ستة 

 .(3)أشهر

ضة من وجهة النظرة الشرعية وخباصة ومسألة القصة ليست مسألة كتب حكمة أي كتب فلسفة مرفو 

يف عصر الصحابة األوائل على األقل حكم عليها ابإلحراق، فكتب احلكمة وكتب علوم األوائل أي العلوم 

القدمية مل تدخل بعد عامل اإلسالم ومل ترتجم إىل العربية يف هذا الوقت املبكر من اتريخ اإلسالم، وإمنا ظهر 

الفتح اإلسالمي مصر وذلك عندما أخذت علوم األوائل ترتجم إىل العربية  املوقف منها يف وقت متأخر عن

                                                            
بنان، دار الكتب القفطي، مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف، إخبار العلماء أبخبار احلكماء، تح: إبراهيم مشس الدين، بريوت، ل -1

 .233-323م، ص2005هـ، 1426، 1العلمية، ط
 .349، ص2بتلر، فتح العرب ملصر، مرجع سابق، ج -2
 .233-232القفطي، أخبار العلماء أبخبار احلكماء، مرجع سابق، ص -3
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وتدخل اجملتمع اإلسالمي يف أواخر العصر األموي بقدر ضئيل جدًا وازداد يف أايم اخللفاء العباسيني، فقد 

م ذكر القفطي، أن عبد السالم بن عبد القادر اجليلي املدعو ابلركن وهو من بيت تصوف وتعبد، قرأ علو 

األوائل وأجادها وكان له تقدم يف الدولة الناصرية دولة اخلليفة الناصر الدين هللا أمحد بن املستضيء أبمر هللا 

هـ(، فوشي به أبنه معطل ويرجع يف كتبه إىل أقوال أهل الفلسفة فأمر اخلليفة الناصر لدين 622-هـ575)

ابً وتذم وحترق وتلعن الفالسفة ويذكر عبد السالم هللا إبخراج كتبه وإحراقها، فكانت الكتب خترج كتاابً كتا

. ولو نسب احلريق إىل تلك األايم اليت ذكرها القفطي وألف عبد اللطيف البغدادي كتابة فيها لكانت (1)بشرٍّ 

القصة أكثر قبوالً هذا إن كان هناك مكتبة وكتب يف مكتبة اإلسكندرية، والذي لفت األنظار إىل هذه القصة 

ع تصغي إليها، أهنا كانت خالّبة املظهر وصيغت أبسلوب قوي معتاد ومألوف يف الرد على ما وجعل األمسا 

هو خمالف للقرآن أواًل، ونسبتها اثنيًا إىل عمر بن اخلطاب الذي يقتدى مبواقفه وحيتذى هبا يف مثل هذه 

ن العاص حّقاً حبرق مكتبة املسائل من مسائل البدع اليت حارهبا علماء اإلسالم، فاملسألة إذن هل أمر عمرو ب

اإلسكندرية اليت حتوي كتب احلكمة اليت مل يكن للمسلمني الفاحتني أنسة هبا وال معرفة بلغتها، هذا إن كان 

 هناك كتب ومكتبة يف اإلسكندرية عند فتح املسلمني مصر؟

عدم صحة  تناول بعض الباحثني مسألة حرق مكتبة اإلسكندرية املنسوب إىل عمرو بن العاص وأثبتوا

هذا االدعاء، وبطالن هذه القصة، ومما استند إليه الباحثون يف رد هذا اإلدعاء وعدم صحته كثري من األدلة 

 :(2)منها

 أن قصة إحراق املسلمني املكتبة مل يظهر إال بعد نيف ومخسمائة عام من فتح اإلسكندرية. -1

يت ضاعت يف احلريق الذي أحدثه أن اخلرب قد يشري إىل واحدة من مكتبتني مها مكتبة املتحف ال -2

وأما  يوليوس قيصر، أو أهنا ضاعت يف وقت ال يقّل عن أربعمائة عام قبل الفتح اإلسالمي مصر.

                                                            
 .154القفطي، أخبار العلماء أبخبار احلكماء، مرجع سابق، ص -1
 .370-349سابق، ص انظر، بتلر، فتح العرب ملصر، مرجع (2)
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م، وأما أن تكون 391الثانية وهي مكتبة السريابيوم، فأما أن تكون نقلت من املعبد قبل عام 

 ونصف.هلكت أو تفرقت كتبها وضاعت قبل الفتح اإلسالمي مصر بقرنني 

أن الرجل الذي ينسب إليه طلب كتب احلكمة من عمرو بن العاص وهو حنا االجروحي أو حيىي  -3

 النحوي مات قبل فتح املسلمني مصر بزمن طويل.

 يرد عند كّتاب القرنني اخلامس والسادس امليالديني وأوائل القرن السابع امليالدي شيء عن مل -4

 املكتبة وحرقها.

سفة يف زمن استعالء املسيحية وقبيل الفتح اإلسالمي مصر من كانت كتب احلكمة أي الفل -5

احملظورات اليت ال يقدم الناس عليها إاّل سرّا، وتفرق أصحاب هذه العلوم بسبب ذلك إىل خارج 

اإلسكندرية، وال يعقل أن الدولة احتفظت أو اعتنت حبفظ هذه الكتب، وقد ذكر الذين زاروا 

 مس امليالدي أن رفوف املكتبة كانت خالية من الكتب.اإلسكندرية يف أوائل القرن اخلا

كان هناك متسع من الوقت أمام الروم لينقلوا هذه الكتب معهم يف أثناء رجوعهم ورحيلهم إن  -6

 كان هناك كتب يف املكتبة.

 مْل حترق الكتب يف موضعها، وماذا بشأن املخطوط منها على الرق الذي ال يصلح للوقود، ملَ  -7

 قي منها لوقود أربعة آالف محام ملدة ستة شهور.وكيف يكفي ما ب
 

كذب( ما فيها مرية )شك(، وأهنا من أقاصيص اخلرافة وليس هلا أساس يف فرية )وابلتايل فإن القصة 

 .(1)التاريخ

 

 

                                                            
 .370بتلر، فتح العرب ملصر، مرجع سابق، ص (1)
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 حركة الفتح يف بالد املغرب:

ملنطقة املمتدة سار عمرو بن العاص بعد فتح مصر من اإلسكندرية حنو الغرب، وكان اسم املغرب يطلق على ا

من مصر إىل احمليط األطلسي، ومن البحر املتوسط مشاالً إىل حدود السودان جنوابً، وكان يطلق على سكان 

هذه املنطقة اسم الرببر للرطانة اليت عرفوا هبا يف لغتهم، وأما داينتهم فكانت اجملوسية ويدينون بدين من غلب 

 .(1)على بالدهم من األمم

ابجلند من اإلسكندرية حنو الغرب حىت بلغ برقة، وهي صقع كبري يشتمل على  سار عمرو بن العاص

، وهي كلمة رومية (2)مدن وقرى بني اإلسكندرية وإفريقية )تسمى اليوم تونس(، وكانت برقة تسمى انطالبس

 .(3)تعين ابلعربية مخس مدن، وعاصمة برقة اليوم "بين غازي"، ومن أشهر مدهنا بعد بين غازي "درنة"

 .(4)فتح عمرو بن العاص برقة، ومل حياربه أهلها، وصاحلوا على اجلزية، وكانوا يؤدون اجلزية إذا جاء وقتها

وأرسل عمرو بن العاص بعد فتح برقة سريّة بقيادة عقبة بن انفع الفهري إىل زويلة ففتحها وأصبح ما بني 

 رطأة إىل بالد وّدان ففتحها.، كما أرسل عمرو وهو حياصر طرابلس بسربن أ(5)زويلة وبرقة سلماً 

، ويف طريقه إليها فتح سرت يف اجلنوب الشرقي من طرابلس، (6)أما عمرو بن العاص فسار إىل طرابلس

وهي غري سرت املعروفة اآلن، كما فتح لبدة وتقع شرقي طرابلس، ووجدها املسلمون خرااًب مهّدمة وحوهلا 

 قر فلم يكن هلم مع املسلمني الفاحتني شأن.خليط قليل من الرببر والروم وكانوا يف ضعف وف

                                                            
 .15الطاهر أمحد الزاوي الطرابلسي، اتريخ الفتح العريب يف ليبيا، ص (1)
 .365، ص1ابن حبيش، الغزوات، مرجع سابق، ج  (2)
 .32ليبيا، مرجع سابق، ص ، الطاهر، الزاوي، اتريخ الفتح العريب يف13، ص1بتلر، فتح العرب ملصر، مرجع سابق، ج (3)
 .365، ابن حبيش، الغزوات، مرجع سابق، ص171-170ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق، ص  (4)
 .171ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق، ص  (5)
عّرب املسلمون كلمة تريبوليتانوس  كانت طرابلس تسمى تريبوليتانوس، وتعين ابلعربية إقليم املدن الثالث وهي لبده وطرابلس وصرباته، وقد (6)

إىل طرابلس، ولكثرة استعمال اطرابلس تركت اهلمزة وصارت تلفظ طرابلس، وعندما استوىل اإليطاليون يف العصر احلاضر على طرابلس وبرقة 
البحر املتوسط وحدود وفزان والواحات التابعة أطلقوا اسم ليبيا على هذه البالد وأصبحت حدودها ما بني حدود مصر وتونس وما بني 

خ السودان بقصد القضاء على األمساء العربية اليت كانت تطلق على هذه املقاطعات الثالث طرابلس وبرقة وفزان، انظر، الطاهر الزاوي، اتري
 .59، 13الفتح العريب يف ليبيا، مرجع سابق، ص
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واصل عمرو بن العاص سريه ابجلند إىل طرابلس، وكانت يف زمن الفتح اإلسالمي اتبعة لدولة الروم 

ابلقسطنطينية، وبسبب مناعة سور طرابلس الذي كان حييط هبا من جهة الشرق والغرب واجلنوب، وحييط 

املسلمني هلا قرابة شهر، مث اقتحموها ودخلوها، فلما دخلوها أّمنوا البحر هبا من جهة الشمال استمّر حصار 

 .(1)من كان فيها من الناس وكفلوا هلم أمواهلم ومنعوا التعدي على أعراضهم ومعابدهم وأنفسهم

سار املسلمون بعد فتح طرابلس إىل صرباتة وهي إىل الغرب من طرابلس وفتحوها، مث فتحوا زّواغة إىل 

، ومن بعد صرباته سار املسلمون إىل شروس وكان أهلها من (2)تة اليت مساها املسلمون صربةالغرب من صربا

 النصارى وفتحوها، وأرسل عمرو بن العاص بسر بن أيب أرطاه إىل جنوب البالد وفتح وّدان.

أصبح عمرو بن العاص هبذه الفتوح قريبًا من أفريقية وهي تونس اليوم، ولقّلة من كان مع عمرو من 

جلند كتب إىل عمر بن اخلطاب يستأذنه يف دخول أفريقية، ولكن عمر بن اخلطاب مل يوافق عمرو بن العاص ا

على دخول أفريقية يف هذه املرحلة على األقل ومنع من االنسياح ابجلند يف هذه البالد الواسعة نظراً لقلة من 

 .(3)مع عمرو من اجلند وحرصاً على سالمتهم

غزا املسلمون بالد النوبة، نوبة مصر، ولكن احلملة مل توّفق يف هذا الوجه،  أما يف جنوب مصر، فقد

 .(4)وعاد اجليش ابجلراحات

ومما ساعد على سهولة الفتح يف هذه البالد من بالد املغرب، ما كان يصل أهلها من األخبار عن 

كام واملساواة بني الناس املسلمني أهنم أهل شجاعة وغلبة على العدو، مع ما عرف عنهم من العدل يف األح

يف احلقوق واحرتام الدايانت وأهلها وعدم التعدي على أمالك الناس وصيانة أمواهلم ومحاية أعراضهم، مع ما 

                                                            
، ابن حبيش، الغزوات، 51فتح العريب يف ليبيا، مرجع سابق، ص، الطاهر الزاوي، اتريخ ال152خليفة بن خياط، اتريخ، مرجع سابق، ص (1)

 .365، ص1مرجع سابق، ج
 .366ابن حبيش، الغزوات، مرجع سابق، ص  (2)
 .173-172ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق، ص  (3)
 .111، ص4أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج (4)
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عند أهل هذه البالد من رغبة يف التخلص من حكم الروم الظلمة الذين اختذوهم عبيداً يزرعون األرض وينعم 

 .(1)الروم خبرياهتا دون أهلها

ع عوامل سهولة الفتح ويلحق أبدب القتال وآاثره من املنجزات، أن الفتح اإلسالمي نقل مصر وما يتب

من حالة إىل حالة أفضل، فقد أعطى الفتح اإلسالمي أهل مصر الذّمة واألمان على أنفسهم ودمائهم 

 وذمته وذمة ونسائهم وذراريهم وممتلكاهتم وكنائسهم ودفع االعتداء عنهم ومحايتهم وهلم على ذلك عهد هللا

وذمة اخلليفة أمري املؤمنني وذمة املؤمنني، وقد دلت األحداث اليت أعقبت عهود الصلح على  رسوله 

 احرتام املسلمني والتزامهم ملا جاء يف هذه العهود واملواثيق.

وعندما وقفت بعض البلدان مثل بلهيب وسلطيس ومصيل تظاهر الروم ضد املسلمني عوملت سباايهم 

ة حسنة حيث خرّيهم املسلمون بني اإلسالم وبني داينتهم اليت كانوا عليها، فمن اختار اإلسالم منهم معامل

كان له ما للمسلمني وعليه ما عليهم، ومن اختار دينه خّلي بينه وبني قريته وصرّي ذّمة يدفع اجلزية، هذا 

 .(2)ّمةوكان من وجوه اإلحسان أيضاً أن جعل عمر بن اخلطاب أهل مصر مجيعاً ذ

وحصلت مصر ابلفتح اإلسالمي على استقالهلا وانفصاهلا عن دولة القسطنطينية، وختّلص أهل مصر 

 (3)هبذا االستقالل من شرور اخلالفات الدينية اليت كانت انرها تستعر بني الطوائف الدينية املمثلة ابمللكانية

ر نيابة عن دولة القسطنطينية، وبني اليت كانت دولة القسطنطينية تساندها ويسندها املقوقس حاكم مص

                                                            
 .31يف ليبيا، مرجع سابق، ص الطاهر الزاوي، اتريخ الفتح العريب (1)
، أبو جعفر الطربي، اترخيه، 253، البالذري، فتوح البلدان، مرجع سابق، ص86-83ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق، ص  (2)

،  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 361-360، 352، ص1،  ابن حبيش، الغزوات، مرجع سابق، ج111-109، ص4مرجع سابق، ج
 .397، ص2بق، جمرجع سا

وهم  امللكانية: طائفة النصارى اليت تقول أن للمسيح طبيعينت متميزتني مها الطبيعة الالهوتية والطبيعة الناسوتية، ومعظم الروم ملكانيون،    (3)
ي حممد، دار الكتب الشهرستاين،  حممد عبد الكرمي، امللل والنحل، تح: أمحد فهم -أتباع ملكا الذي ظهر على يديه هذا املذهب، انظر، 

 .222، ص1م، ج1992هــ، 1413، 2العلمية، ط
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، ومل (2)اليت كانت مذهب أقباط مصر وهم عامة أهل مصر وكان أتباعها يتعّرضون للظلم والقهر (1)اليعقوبية

تكن حماولة هرقل يف التقريب بني امللكانية واليعقوبية اببتداع فهم جديد لطبيعة املسيح وللمسيحية ليوقف 

 .(3)لطوائف الدينية النصرانيةالنزاع ويزيل العداء بني ا

أّما وقد حتررت مصر، فلم تعد الدولة وهي دولة اإلسالم تساند مذهبًا على مذهب وال طائفة على 

طائفة، مما جعل اهلدوء واحلوار خييم على اجلميع، وكان ما جاء به اإلسالم قد لفت الطوائف املسيحية عما 

ّكر هبذا الدين اجلديد وحتّول الكثري منهم عن قناعة إىل اعتناقه اعتادوا عليه من النزاعات الدينية إىل التف

 واالطمئنان بروحانيته نفساً وعقاًل.

وقد كان من الدالئل على االستبشار ابلفتح اإلسالمي خرياً، أن أسقف اليعاقبة بنيامني أنبأ أساقفته 

نني مث يرفع ذلك عنهم، ولذلك أمرهم مجيعًا أن البالد سيحّل هبا وابٌل وأهنم سيلقون عسفاً وظلماً لعشر س

، وابحلساب جند السنوات العشرة أهنا كانت السنوات اليت أعقبها الفتح (4)ابهلجرة إىل اجلبال والصحارى

 صر.ملاإلسالمي 

وأما يف اجلانب املايل، فقد كان فساد احلكم الروماين قد أثقل كاهل املصريني، ومل يكن لذلك احلكم 

األموال من الناس، وقيل أن ما جباه املقوقس حاكم مصر ابسم القسطنطينية من من غرض سوى ابتزاز 

األموال قبل جباية عمرو بن العاص بسنة بلغ عشرين مليون دينار، وأما جباية عمرو بعد ذلك بسنة فبلغت 

ضيلة ذلك ، ومهما يكن من أمر اجلزية واخلراج الذي سّنه املسلمون يف مصر، فإن ف(5)اثنيت عشر مليون دينار

                                                            
، 1ج اليعقوبية، طائفة النصارى اليت تقول أن املسيح هو هللا، وأن هللا واإلنسان احتدا يف طبيعة واحدة، انظر، الشهرستاين، امللل والنحل،   (1)

 .125، أمحد أمني، فجر اإلسالم، مرجع سابق، ص225ص
 .159، 155، 149، 42، ص1عرب ملصر، مرجع سابق، جبتلر، فتح ال (2)
 .159، 55، ص1بتلر، فتح العرب ملصر، مرجع سابق، ج (3)
 .221، 156، ص1بتلر، فتح العرب ملصر، مرجع سابق، ج (4)
 .161ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق، ص  (5)
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، فقد جاء عن معاوية بن أيب سفيان أنه كتب إىل وردان (1)كانت ببساطته وثبات مقداره وحمدودية قصده

موىل عمرو بن العاص وهو يتوىل اخلراج مصر أن يزيد اخلراج على الناس، فرفض وردان متمسكاً أبن هلم يف 

الذي أمر عمر بن اخلطاب حبفره من  ، وال شك أن فتح خليج أمري املؤمنني(2)عهده أن ال يزاد عليهم

 .(3)الفسطاط إىل البحر األمحر قد ساهم يف إنعاش احلركة التجارية

كما ترك املسلمون اإلدارة بيد رجاهلا، واكتفوا يف تسيري األمور ابملراقبة واإلشراف العام، ومل يتدخلوا 

 .(4)إالّ حني كان التدخل ضرورايً 

بني املسلمني والرببر يف حركة الفتح اليت قادها عمرو بن العاص وأما ما جاء يف بعض عهود الصلح 

، فقد تناول هذه املسألة بعض الباحثني، وذهب إىل القول أبن أهل كورسيكا (5)عن بيع أبنائهم يف اجلزية

، ومعلوم أن جتارة الرقيق كانت (6)كانوا يبيعون أبناءهم ليستطيعوا أن يدفعوا الضرائب للحكومة البيزنطية

 ائجة يف تلك األزمان، وكان بيع األوالد من املصادر اليت كانت متّد هذه التجارة ابلرقيق.ر 

وعليه، فقد كان بيع األوالد أمرًا عاداًي عند الرببر، وكان سهاًل أن يشرتطوه على أنفسهم لعمرو بن 

إىل دفع ما عليهم من  العاص، والذي كان يهّم املسلمني أن تؤّدي اجلزية، وألهل الصلح أن يتوصلوا بطرقهم

، أما املسلمون فلم يعرف عنهم يف عهود الصلح اليت أبرمت يف أايم عمر بن اخلطاب بني املسلمني (7)اجلزية

وبني الفرس يف طول اإلمرباطورية الفارسية وعرضها أهنم اشرتطوا يف اجلزية مثل ما جاء يف عهود الصلح مع 

                                                            
 .293، ص1بتلر، فتح العرب ملصر، مرجع سابق، ج (1)
 .255حلكم، فتوح مصر، مرجع سابق، صابن عبد ا  (2)
 .164ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق   ص  (3)
 .144خبيت، عصر اخللفاء الراشدين، ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق ص (4)
توح مصر، مرجع سابق ، اليعقويب، اترخيه، ابن عبد احلكم، ف144خليفة بن خياط، اترخيه، ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق ص (5)

، ابن حبيش، الغزوات، ابن عبد احلكم، 170، ابن عبد احلكم، فتوح مصر، ابن عبد احلكم، فتوح مصر، مرجع سابق ص156، ص2ج
 .365فتوح مصر، مرجع سابق ص

 .31الطاهر الزاوي، اتريخ الفتح العريب يف ليبيا، مرجع سابق، ص (6)
 .31يف ليبيا، مرجع سابق، ص الطاهر الزاوي، اتريخ الفتح العريب (7)
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لح اليت أبرمها املسلمون مع أهل بالد الشام واجلزيرة ومصر، وإمنا الرببر، كما مل يعرف مثل ذلك يف عهود الص

 اقتصر اخلرب على فتوحات املغرب ال غري.

وابلتايل، فال غضاضة يف أن أيخذ املسلمون رقيقاً يف اجلزية، فقد يفتح ذلك ابابً أمام الرقيق للتحول 

 ري من حياهتم األوىل بكل أبعادها املختلفة.من الشرك إىل اإلميان وحلوهلم منزاًل أفضل من منزهلم، وحياة خ

الرببر، كما مل يعرف مثل ذلك يف عهود الصلح اليت أبرمها املسلمون مع أهل بالد الشام واجلزيرة 

 ومصر، وإمنا اقتصر اخلرب على فتوحات املغرب ال غري.

اإلسالم وتبليغ ويف هناية هذا الفصل جند أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه واصل املسرية يف نشر 

الدعوة، واستعان يف محل مسؤولية القيادة وتبعاهتا ابلرجال من ذوي الكفاايت من الصحابة ومن أهل اخلربة 

والدراية واجلدارة يف تصريف األمور، ففتحت يف أايم عمر الفتوح العظام، وكان عمر يف نفسه وأهله قدوة 

قليل من املأكل واملشرب وامللبس، وأخذ نفسه مبحاسبة لغريه، فكّلف نفسه ما ال يطاق، واكتفى ابلقليل ال

عماله ومل جيعل للمحاابة والعاطفة واحملسوبية والقرابة والصداقة سبياًل عليه يف إدارة الدولة وإقامة العدل 

والنصفة وإجراء أحكام هللا، كما اعتىن ابجلند وصرف هلم العطاء ولعياهلم، وحرص أن تكون نياهتم يف أفعاهلم 

 قواهلم خالصة هلل، ويف سبيل هللا وإعالء كلمة هللا.وأ

لقد حارب عمر كل ما ميّت من السلوك والعادات والتقاليد واألعراف إىل اجلاهلية وأخالقها مما مل 

يقرّه اإلسالم، واهنض من أجل ذلك الرقباء وشّدد الرقابة يف احلرب والسلم على الناس حىت يظّل اجتاه احلياة 

اإلسالم وعقيدة التوحيد فال تتفرق ابملسلمني الّسبل، ولكن عمر أطلق يف الوقت ذاته حرية واحداً أساسه 

 احلوار واحملاسبة وقولة احلق للناس، يف إطار تعزيز سلطان اإلسالم وإضفاء ردائه على اجلميع.

للبالد مل يدّع وأما ما انل أهل البالد املفتوحة فشيء كثري، ففي جمال االستثمار ورفع الطاقة اإلنتاجية 

املسلمون احرتاف املهن واالبتكار فيها، وإمنا جعلت اإلدارة اإلسالمية األرض بيد أهل البالد املفتوحة وأوكلت 
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أمور الزراعة والصناعة وابقي املهن واحلرف إىل أصحاهبا، فأهل الصناعة يف صناعتهم، وأهل الزراعة يف 

مران يف عمراهنم، أما املسلمون فقد محوا هؤالء مجيعًا من أي زراعتهم. وأهل التجارة يف جتارهتم، وأهل الع

اعتداء قد يقع عليهم سواء من اعتداء بعضهم على بعض أم من اعتداء غريهم عليهم، أم من اعتداء األقوايء 

على الضعفاء، وجعلوا اإلسالم وأحكامه املرجع الذي حيكم اجلميع يف أعماهلم والعالقات بينهم، فما كان 

ك مباحاً رعوه وما كان حمّرماً أوقفوه، وبذل املسلمون يف هذا اجلانب املال إلصالح ما يصلح إبصالحه من ذل

 صالح مشروعاهتم.

ولقي أهل البالد املفتوحة من املسلمني آذااًن صاغية لشكواهم، واستجابة ملطالبهم، وصارت بذلك 

ة والبيزنطية اليت كانت تسومهم العذاب ومتّد أوضاعهم بعاّمة أفضل مما كانت عليه يف ظل احلكومات الفارسي

إليهم يد النهب والسلب، وكان ما يؤديه أهل البالد املفتوحة من األموال مضبوطًا بنصوص املعاهدات اليت 

 أبرمت بينهم وبني املسلمني، وكانت تتصف ابلبساطة واحملدودية وأقل مما كانوا يدفعونه للحكام السابقني.

ود املسلمني يف البالد املفتوحة أهنم أهل دعوة إميانية ورسالة إهلية عقائدية وأهم ما يوصف به وج

توحيدية وهداية تعمل على تصحيح مفاهيم الناس حيال الكون واإلنسان واحلياة وأهنا مجيعها خملوقة هلل 

يس ألحد الواحد، وهو الذي يستحق أن يتوجه اجلميع إليه أبعماهلم، وسعادة الناس مقرونة بنيل رضاه، فل

 من اخللق استحقاق التقديس واإلجالل والتعظيم على أحد.

وعرف املسلمون بدفء العالقات االجتماعية، وكانت الروابط األسرية من أظهر معامل هذا الدفء 

االجتماعي، وال بد أن أهل البالد املفتوحة أتثروا هبذا اخللق االجتماعي الذي كان ظاهرًا بني املسلمني، 

الرابطة األسرية من املظاهر الغالبة يف جمتمع البالد املفتوحة، ويف ظل هذا الرتابط األسري  ولذلك أصبحت

والدفء االجتماعي ارتفع مستوى الفضيلة وشاعت القيم الرفيعة الفاضلة، وارتفعت سويّة األخالق احلسنة 

 وصارت مكانة اإلنسان واحرتامه وصون دمه وعرضه وماله ودينه أعلى وأجّل.
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املعاهدات واالتفاقيات اليت أبرمت بني املسلمني وأهل البالد املفتوحة املرجع ألهل البالد  وكانت

املفتوحة يف إنكار ما قد يقع عليهم من سوء إدارّي، أو فساد وال، وكان االحتكام يف ذلك والشكوى تبلغ 

املسلمني وإرفاقهم هبم، أعلى املراجع املسؤولة يف الدولة، وقد جرى ذلك، واطمأن هؤالء الناس إىل عدل 

وكان ذلك من أوكد العوامل يف حتّول من حتول من أهل البالد املفتوحة إىل اإلسالم ودان بدين املسلمني 

وتكلم بلغتهم، فنبغ منهم العلماء واملفكرون واللغويون والفقهاء واحملّدثون واملفسرون واملؤرخون وأمثاهلم من 

 قافته ولغته.العلماء يف جمال اإلسالم وعلومه وث

وال شك أن هذه األمور مجيعاً شاهد على أدب اإلسالم وأدب قتاله وأدب أهله الذين سعوا يف ظالله 

 وجاهدوا لنصرته خملصني له أتقياء وأهل أدب يف التعامل مع اآلخرين.

مثلة وبشأن املعاهدات واالتفاقيات اليت عقدت بني املسلمني وأهل البالد املفتوحة، وكانت من أروع األ

على أخالق اإلسالم يف القتال والفتح والتعامل مع اآلخرين، جرت دراسة شاملة ومستفيضة حول هذه 

فيها الباحثة إىل القول "فإن عهود الصلح واجهة مشرقة  انتهتاملعاهدات جاءت يف سبع وسبعني صفحة 

لمني إىل التشريع والتقنني، وإىل من واجهات اترخينا، فيما تتجّلى النزعة اإلسالمية األصيلة لدى قّواد املس

كتابة العقد، وإىل إشهاد الشهود عليه، وإىل التعرض للحقوق والواجبات من دون إهبام بل رمبا إسراف يف 

التوضيح، هذا ابإلضافة إىل السعي للتوثيق الدقيق، ... بل هو عمل اترخيي كبري مغرّي لوجه مناطق شاسعة 

 شر.من األراضي وأقوام متعددة من الب

وهذه العهود هي أيضاً شهادة انصعة على أن املسلمني مل يستغلوا مركز القوة املطلقة الذي كانوا فيه، 

وظلت النزعة اإلنسانية غالبة على عقودهم مع أهايل األراضي املفتوحة، ويف ذلك عظة ما بعدها عظة ألقوام 

 .(1)أتوا بعدهم وسوف أيتون

                                                            
-24، مؤمتر بالد الشام يف صدر اإلسالم، 249-193انظر، وداد القاضي، مدخل إىل دراسة عهود الصلح اإلسالمية زمن الفتوح، ص (1)

الثاين، عمان، ، الندوة الثانية من أعمال املؤمتر الدويل الرابع لتاريخ بالد الشام، اجمللد 1985آذار  22-16هـ/1405مجادى اآلخرة  30
 ، حترير حممد عدانن البخيت وإحسان عباس.1983
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 عدواانً  وال مهجية حرابً  ليست اإلسالم يف احلربسالم نرى أن وبعد احلديث عن آداب القتال يف اإل

 احلرب إىل يدعو وال الدماء سفك بحي ال مساوي كدين  فاإلسالم وفضيلة، خلق كل  من داً جمر  ً قتاال وال سافراً 

 قاذإن ورسالة والرأفة الرمحة رسالة هو بل البشرية، إابدة إىل وال لقاخل إهالك إىل يهدف وال احلرب أجل من

 .واستثناء ضرورة فيه واحلرب واألمان، واألمن لمالس نشر ورسالة والعدوان والبغي الظلم من وختليصها البشرية

 ال وأن يا،العل هي هللا كلمة  تكون أبن رضهوغ السامية همتهوم العاملية رسالته بطبيعة اإلسالم لكن

 قد األرض، بقاع كل  يف والرخاء والعدل مانواأل األمن يعم وأن األرض، بقاع سائر يف وحده هللا إال ديعب

 لسطوهتا، وذهاابً  ملصاحلها ضياعاً  فيه ترى ألهنا وذلك ،املستكربة النفعية األنظمة بعض رسالته طريق يف تقف

 طريق عن إال ديةاحملم الرسالة نور لنشر الطريق تفسح حىت إلزاحتها أسلوب وأ وسيلة هناك تكون فال

 كمح حتت ابلدخول غرٍ م عرض وبعد والدعوة، والبالغ اإلنذار وسائل كل  استنفاد بعد طبعاً  وذلك احلرب،

 م كره مبدأ من ولكن اختيارا ال وطبعاً  احلرب تكون وأكثر ذلك كل  فبعد دين، من عليه هم ما على اإلسالم

 .بطل ال أخاك

 عملت البداية فيف ودخوهلا، احلروب عن النهي دجمر  من أكثر إىل اإلسالمية الشريعة ذهبت وقد هذا

حاربني املدنيني من اجلميع دماء قنحل احلرب وقوع ملنع بلالس بكافة األخذ على
 
 فأوصت ،(اجلانبني من) وامل

 اجلانبني، بني العالقات سنوح رماتاحل صون إىل يتؤد دامت ما خالفونامل يعرضها اليت الشروط كل  بقبول

 عام يف ريشق مع بنفسه موسل عليه هللا ىصل الرسول عهاوق اليت عاهدةامل تلك املسلك هذا أمثلة ومن

 .الوثنيني مع حىت وأمانة ةبدق تنفيذها املسلمني على وأوجبت احلديبية،

 حرب تعرفه مل ما واآلداب والضوابط القيود من هلا يضعالشارع  جعل ضرورة احلرب دخول أن كما

 إال يقتل فال العدو، إزاحة وهو اهلدف قحيق ما درق على إال القتال يف له غرض من ليس حبيث التاريخ، يف

 وال بسوء له ضيتعر  فال اربةاحمل منه ريتصو  ومل املسلمني لقتال ينتصب مل نم أما ،له وقام لذلك انتصب نم
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 اخلطاب بن عمر اخلليفة املعىن هذا دأك ولقد األشكال، من بشكل القتال يف شاركةم له تكون أن إال ليقت

 إن: )قائالً  حاجلرا  بن بيدةع أاب مكانه ووىّل  األعداء، جيش من قتاله كثرة  رأى عندما يدالول بن خلالد بعزله

 (.لرهقا خالد سيف

 فالشريعة السالح، ألقى نم قاتلةم عدم وكذلك اتليق ال نم قاتلةم عن اإلسالم هنى وقد هكذا

 عتدينامل لكل القتال أعمال وجيهت حتب مل إهنا بل قاتلني،امل وغري قاتلنيامل بني بوضوح قتفر  قد اإلسالمية

 الذين والشيوخ والنساء األطفال قتل متحر  كما  ، فقط منهم اربنياحمل إىل إال أعماله توجيه بعدم دتهقي وإمنا

 مت الذين أو السالح محل على القادر قاتلللم إال القتال أعمال هتوج فال القتال، أعمال يف يسامهون ال

 لذلك طبيعتهم همتؤهل مل أو للقتال إعدادهم يتم مل الذين املدنيني األشخاص أما فقط، ضالغر  هلذا إعدادهم

 أن أيضا جند كما  القتال، عن مبنأى يكونون فإهنم طنياملخط أو ريناملدب من يكن مل أو لضعفهم ضالغر 

 دمع وأوجب بل واملساملني، والشيوخ لدانوالو  النساء من فنياملستضع كل  على احلماية أوجب قد اإلسالم

 ىصل دحمم هللا رسول ةلسن اعااتب وذلك والتشريد، والفتك القتل من ومحايتهم هاهتموأم األطفال بني قةالتفر 

 (.لاملقات غرييقاتل  أال) هامؤدا قاعدة يف لةواملتمث موسل عليه هللا

 جيب ةعد عملية وقواعد ضوابط وِضعت فقد اإلسالمية، الدولة على احلرب فرضت عندما ولكن

 بيتها يف ةاملرأ قتل عن فنهى البحت، الدفاعي املوقف يقتضيه ما إبنصاف دوحتد أهواهلا، من فلتخف اباعهات

 محاية وذلك اه،يتعد وال احلرب ميدان يف احلرب اإلسالم حصر فقد مزرعته، يف حوالفال معبده يف والراهب

 اَّللىَ  ِإنى   ۚتَ ْعَتُدوا َوََل  يُ َقاتُِلوَنُكمْ  الىِذينَ  اَّللىِ  يلِ َسبِ  يف  َوقَاتُِلوا): تعاىل هللا قال حيث ساملني،امل املدنيني جلميع

  1(اْلُمْعَتِدينَ  ُيُِبُّ  ََل 

                                                            
 .190سورة البقرة، آية  - 1
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 واألبقار هالشيا عقر وعدم عامر كل  ختريب وعدم والنخل مرةاملث األشجار قطع عن اإلسالم وهنى 

: تعاىل هللا قال حيث ستعالء،اال وحروب والتدمري التخريب حروب أنكر قد فاإلسالم الصوامع، هدم وعدم

ارُ  تِْلكَ )  حّرم كما .1(ِلْلُمتىِقنيَ  َواْلَعاِقَبةُ   َۚفَساداا  َوََل  اأْلَْرضِ  يف  ُعُلوياا  يُرِيُدونَ  ََل  ِللىِذينَ  ََنَْعُلَها اْْلِخَرةُ  الدى

 ُتُِلُّوا ََل  آَمُنوا الىِذينَ  أَي َُّها ايَ : )تعاىل هللا قال حيث ،األدبية لإلساءات واالنتقام التشفي حروب اإلسالم

تَ ُغونَ  اْْلََرامَ  اْلبَ ْيتَ  آمِينيَ  َوََل  اْلَقاَلِئدَ  َوََل  اْلَْديَ  َوََل  اْْلََرامَ  الشىْهرَ  َوََل  اَّللىِ  َشَعاِئرَ    َۚوِرْضَوانا  رىّبِيِمْ  مِين َفْضالا  يَ ب ْ

وُكمْ  َأن قَ ْومٍّ  َشَنآنُ  َمنىُكمْ ََيْرِ  َوََل   ۚفَاْصطَاُدوا َحَلْلُتمْ  َوِإَذا  َوتَ َعاَونُوا  ۘتَ ْعَتُدوا َأن اْْلََرامِ  اْلَمْسِجدِ  َعنِ  َصدُّ

ثِْ  َعَلى تَ َعاَونُوا َوََل   َۖوالت ىْقَوى   اْلرِبيِ  َعَلى  .2(اْلِعَقابِ  َشِديدُ  اَّللىَ  ِإنى   ۖاَّللىَ  َوات ىُقوا  َۚواْلُعْدَوانِ  اإْلِ

 يتجاوز ال أبن وذلك العامل، هذا يف اإلنسانية لألخّوة تأرس اإلسالمية الشريعة إن مبادئ نقول وأخرياً 

 روايوف وأن إنسانية معاملة كانوا  أايً  خصومهم يعاملوا وأن العسكرية الضرورة حةاملسل زاعاتالن أثناء املسلمون

 .املدنيني حلماية الالزمة احلماية هلم

 

                                                            
 83 يةاآلسورة القصص،   1
 2سورة املائدة، آية  - 2
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 الفصل السادس: نتائج البحث وتوصياته

 خامتة:

القتال وآدابه مسألة من مسائل اإلسالم وقضية من قضاايه يرجع الفصل فيها إىل شريعة اإلسالم وأحكامه يعد 

 قرآاًن وسّنة يف خصائصها واآلاثر املرتتبة عليها، فعندما نزل القرآن ابإلذن للمسلمني يف حياة الرسول 

ابملدينة ابستخدام القوة املادية يف الرّد على اعتداءات قريش بدأ القتال ضد قريش اليت وقفت حتارب الدعوة 

 اإلسالمية وتعتدي على اتباعها قتاًل وتعذيباً وغري ذلك من صنوف األذى والعدوان.

السرااي،  ه وسلمصلى هللا علي لويف سبيل الدعوة اإلسالمية وإعالء كلمة هللا على الشرك، قاد الرسو 

وغزا أعداء اإلسالم يف عقر دارهم، وعندما هامجت أحزاب الشرك دار اإلسالم ابملدينة إلطفاء نور اإلسالم 

 والقضاء على املسلمني مل يرتدد املسلمون يف التصدي هلم ودحر أحزاهبم وهزميتهم.

م إىل اإلسالم مثلما كان يف كل مرة يقف وأهل العدوان وجهاً لوجه ليرتك دعوهت ومل يكن الرسول 

قد دعاهم من قبل ذلك إليه، فاإلميان ابهلل الواحد الذي ال شريك له هو غرض القتال وغايته وهو حبد ذاته 

أدب اإلسالم يف القتال، فرفع راية التوحيد والدعوة إىل رسالة السماء والقتال حتت هذه الراية أدب ال مرية 

مل يكن مقبواًل لنصرة الدعوة اإلسالمية ومحايتها وإعالء كلمتها أمام )ال شك فيه(. وكان إذا نشب القتال 

دعاة الشرك غري الصرب على القتال والشجاعة واالستبسال يف اللقاء والنية الصادقة واإلخالص هلل يف القتال، 

األدب من  وهي خصال استوجبها اإلميان ابهلل ومحل رسالة التوحيد والتأدب معها، وقد حتّلى اجملاهدون هبذا

آداب القتال وارتفعت بثباهتم راية اإلسالم عاليا، وأخزى هللا بفعاهلم أهل الشرك واملشركني، ليكون موقفهم 

هذا أدابً يتأدب به أهل الرساالت ويقتدى به الدعاة إىل اإلصالح والتغيري، فاجلنب والفرار والتوّّل عند الزحف 

 د املشركون فيه شفاء لشركهم.مظّنة شك ابلرسالة اليت حيملها أتباعها وجي
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وكان املسلمون ال يستعجلون إىل قتال العدو، وكانوا جيعلون القتال اثلث االختيارات وآخرها، ويعطون 

العدو وقتًا كافيًا للتفكري والرّد على دعوة املسلمني إاّيهم، وكان إذا استجاب العدو إىل الصلح استحبه 

ي املسلمني إىل احلوار والصلح والسالم وقبول العدو دعوة اإلسالم وحقن املسلمون وأقبلوا عليه راضني، فهم أ

 الدماء أقرب منهم بكثري إىل مبادرة العدو ابلقتال.

وقد كان اهتمام املسلمني أبسرى احلرب والعناية هبم قد سبقت يف الربرّ ابألسرى تلك القوانني اليت 

ورق وال ينال األسرى منها غري املوت غالباً ومما يكون  ُسّنْت حلماية األسرى، وكانت يف األغلب حرباً على

 املوت أكثر بررّاً هبم.

أما يف اجلانب اإلسالمي فقد كان املسلمون يعاجلون مسألة األسرى من غري إبطاء وال تنكيل، فاملّن 

ا هو أجلى عليهم، وقبول الفداء منهم، واسرتقاقهم، وإنزال العقوبة فيهم كلها خيارات لفكاك األسرى وفق م

وأصلح وأنفع خلري الدعوة اإلسالمية وهو مظهر آخر من مظاهر أدب القتال يف اإلسالم، وكانت بدر 

 واحلديبية وفتح مكة وهوزان وغريها من الشواهد على ذلك.

ومن مظاهر األدب يف القتال وضوح السياسة اليت كان املسلمون يتبّنوهنا يف القتال يف هذا اجلانب 

لم تكن سياسة القتال املقرونة ابلدعوة إىل اإلسالم أمراً سراّيً أو خافياً على الناس، بل كانت مع األعداء، ف

 واضحة كل الوضوح ويعرفها القاصي والداين.

وكان االلتزام ابلعهود واملواثيق اليت تربم بني املسلمني واخلصوم ميثل ركنًا أساسيًا من أركان سياسة 

د جاءت اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية تنّص على الوفاء ابلعهود واملواثيق اإلسالم يف القتال وآدابه، وق

 وحتّرم اإلخالل فيها.

حىت كانت هذه السياسة يف القتال واآلاثر املرتتبة عليها معروفة ومعلومة لدى  ومل تنته أايم الرسول 

 ووعوها مشاهدة وتنفيذاً وتطبيقاً.نظرايً وعملياً، حفظوها قرآانً وشاركوا يف تنفيذها  أصحاب الرسول 
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دراسة اترخيية  القتال يف اإلسالم"آداب  موضوعوهذا ما مت توضيحه يف هذه الدراسة اليت تناولت 

 أخلص أبرز ما جاء فيه:"  هـ23-1صدر اإلسالم  حتليلية يف عصر

 يداً للدراسة، وفيه وضحت خطة البحت مع بيان عناصرها. هجعلت الفصل األول مت

 فيه إىل عدد من النتائج: وتوصلت القتال وآدابه يف الشريعة اإلسالمية، مفهومفتناول  أما الفصل الثاين

بينت الدراسة تعدد آراء العلماء حول مفهوم لفظة القتال فمنهم من اقتصره على قتال الكفار،  -1

شاماًل لألعمال ومنهم أطلقه على قتال الكفار وغريه كجهاد النفس وغريها. ومنهم من جعله 

 الصاحلة اليت جيتهد املسلم هبا للوصول إىل مرضاة هللا.

َفَمِن  وضحت الدراسة أن األصل يف القتال هو مقاتلة املقاتلني املعتدين، مصداقاً لقوله تعاىل: -2

 َ َ َمَع اْلُمتَِّقيَ اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َوات َُّقوا اَّللَّ  َواْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ

بِه   . 194سورة البقرة، اآلية  َ الَ ُيُِ َوقَاتُِلواْ يف َسِبيِل اَّللِه الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َوالَ تَ ْعَتُدواْ ِإنَّ اَّلله

عدوانية أو ومن ذلك يتبني أن احلرب يف اإلسالم ليست  .190اآلية البقرة، سورة  اْلُمْعَتِدينَ 

  مهجية.

ووصااي اخللفاء الراشدين يف  –صلى هللا عليه وسلم  -الدراسة أن مجيع وصااي الرسول  أظهرت -3

عصر أبوبكر وعمر رضي هللا عنهما للجيوش والسرااي والبعوث القتالية كانت مستمدة من القرآن 

الكرمي، وتلك الوصااي جعلت للبشر واحلجر والبيوت والنبااتت واملزروعات حرمة ال جيوز االعتداء 

 يف القتال ووجه التعامل بني الطرفني. عليها، فقد أابنت تلك الوصااي أخالقيات اإلسالم وآدابه

  تبني أن مفهوم آداب القتال يف اإلسالم يشمل عدة جوانب تتثمل يف اآليت:   -4

 املربمة قبل القتال. احرتام للعقود واملواثيق −

 للكفار قبل بدء احلرب وهي: اإلسالم، اجلزية، والقتال. تعرض املسلمني ثالثة خيارا −
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 .بني املتحاربني يف القتالالتناول والتعامل حسن  −

 عدم قتل النساء واألطفال والشيوخ أثناء القتال. −

 أثناء احلرب وبعدها. احلفاظ على احليواانت والنبااتت −

 بعد انتهاء احلرب. حسن معاملة األسرى −

، وتوصلت فيه إىل يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم هقتال وآدابالفتحدث عن أما الفصل الثالث 

 التالية:النتائج 

القتال اإلسالمية املستمد من القرآن الكرمي  آداب -صلى هللا عليه وسلم -جسد منهج الرسول  -1

 حيث شكل هذ التجسيد قواعداً سار عليها الصحابة رضوان هللا عليهم. يف غزواته،

صلى هللا عليه  -الدراسة أن الشعار األول الذي رفعته القيادة النبوية يف عهد الرسول وضحت -2

 هو الدعوة إىل هللا واإلميان به وجعل كلمة هللا هي العليا.  -وسلم

كان هدفها الدعوة إىل   -صلى هللا عليه وسلم –احلروب اليت وقعت يف زمن الرسول مجيع  -3

ومحاية املسلمني من الفتنة يف الدين، والعمل على نشر كلمة  اإلسالم ورفع الظلم وبسط العدل

على  ءهللا الـيت اتسمت ابلسماحة والرمحة ومل يكن أبدا من أهدافها السيطرة واهليمنة واالستيال

 األموال األراضي. 

وأوضحت فيه مدى التزام الصحابة  القتال وآدابه يف خالفة أيب بكر الصديق، الرابعالفصل كما تناول    

  بصفات اإلسالم وآدابه يف القتال، وخرجت ابلنتائج اآلتية:

بينت الدراسة إن أبوبكر رضي هللا عنه كان يتعامل مع كل ما واجهه من عقبات وصعاب  -1

حسب املنظور اإلسالمي الذي تشربه عن رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم، ال حيتكم إال به 
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وجد نفسه يقف لوحده ودليلنا على ذلك موقفه من إنفاذ جيش أسامة إىل الشام  حىت ولو

 وقتال املرتدين.

أكدت الدراسة أن شخصية أبوبكر الصديق هي شخصية من جنس الدعوة اليت كان الرسول  -2

_ صلى هللا عليه وسلم_ حيملها، وكانت هناك دالالت كافية لتوليه اخلالفة بعد وفاة الرسول 

لسالم، فقد كان أفصح الناس وأخطبهم وكان من أعلم الصحابة وأقرأهم لكتاب هللا ومن عليه ا

املبشرين ابجلنة ومن أهل الفقه والتقوى، وقد أظهر أبوبكر تقدمه يف العلم على غريه من الصحابة 

 وثباته يف أصعب املواقف اليت تعرض هلا املسلمون أال وهي وفاة الرسول عليه الصالة والسالم. 

للراحة،  مسعىنه أإىل منصب اخلالفة على مل ينظر أبو بكر رضي هللا عنه وضحت الدراسة أن  -3

عها، ممَا جعله وهو صاحب الرأي الّسديد ال يسأل اخلالفة يف سر اوخلود إىل مالذ الدنيا ومت

 وعالنية، ولكن خوفه على األمة من الفتنة جعله يقبلها.

بينت الدراسة مناقب الفاروق عمر بن اخلطاب ومواقفه الشريفة اليت أعطت صورة  اخلامسالفصل  ويف

 إىل النتائج التالية: فتوصلت مثالية عن آداب القتال يف الشريعة اإلسالمية

وضحت الدراسة استمرار عمر بن اخلطاب املسرية يف نشر اإلسالم وتبليغ الدعوة اإلسالمية،  -1

م، واستعان يف محل مسؤولية القيادة وتبعاهتا ابلرجال من ذوي ففتحت يف عهده الفتوح العظا

 الكفاءات من الصحابة ومن أهل اخلربة والدراية يف تصريف األمور.

الدراسة إىل أن عمر بن اخلطاب حارب كل ما ميت من السلوك والعادات إىل اجلاهلية  توصلت -2

لسلم على الناس حىت يظل اجتاه احلياة وأخالقها مما يقره اإلسالم، وشدد الرقابة يف احلرب وا

 واحدا، أساسه اإلسالم وعقيدة التوحيد، فال تتفرق ابملسلمني السبل.
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الدراسة أن عمر بن اخلطاب أطلق حرية احلوار واحملاسبة وقول احلق للناس يف إطار تعزيز  بينت -3

 سلطان اإلسالم وإضفاء ردائه على اجلميع.

اخلطاب أراد أن يكون وجود املسلمني يف البالد املفتوحة كأهل  الدراسة أن عمر بن أكدت -4

دعوة إميانية ورسالة إهلية عقائدية توحيدية وهداية تعمل على تصحيح مفاهيم الناس حيال 

الكون واإلنسان واحلياة، وإهنا مجيعا خملوقة هلل الواحد وهو الذي يستحق أن يتوجه اجلميع إليه 

 ونة بنيل رضاه.أبعماهلم وسعادة الناس مقر 
 

 نتائج الدراسة:

هذا ما يسَّره هللا تبارك وتعاىل ّل يف مجع املعلومات اخلاصة هبذا املوضوع، ولقد بذلت وسعي يف ملّ شتات 

إلظهــارها ابلشكل املالئم هلا، وال أزعم أن ما كتبته  أبحداث اترخيية هامةمواضيع هذه الدراسة، وربطها 

ٌر أخطئ وأصيب، ودّونُت كل ما اطمأن إليه قليب وأوصلتين إليه وسائلي وإمكانيايت صواابً كله، بل إمنا أان بش

 أمهها: عامة للدراسة، وقدرايت، فتوصلت بذلك إىل عّدة نتائج

من خالل توضيح الصورة السمحة احلقيقية لإلسالم وتسليط الضوء على آدب القتال اإلسالمي  -1

يتبني أبن احلركات اليت تدعي يف قتاهلا اإلسالم واليت ظهرت يف عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم، 

الحقا يف جمتمعاتنا العربية أفعاهلا ال متت لإلسالم بصلة وهو بريء منها، فهي بعيده كل البعد عن 

 تعاليم اإلسالم.

أكدت الدراسة أن القتال يف اإلسالم يقوم على أسس أخالقية ترىب عليها قادة وجنود جيوش  -2

ني فيما بينهم توضح سلوكيات وعالقات بعضهم ببعض، وأخرى تظهر مع أعدائهم، املسلم

 واألصل يف القتال هو مقاتلة املعتدين.
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-أظهرت الدراسة إن املعاهدات واالتفاقيات اليت عقدت بني املسلمني يف عهدي أاب بكر وعمر  -3

أخالق اإلسالم يف القتال عنها، وأهل البالد املفتوحة كانت من أروع األمثلة على -رضي هللا 

 والفتح والتعامل مع اآلخرين.

بينت الدراسة من خالل حتليل صورة القتال وآدابه يف عصر الرسول عليه الصالة والسالم وأبو بكر -4

وعمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما، وعلى صورة القتال وآدابه عند اآلخرين، أن القتال يف اإلسالم 

كلمة هللا، أما عند اآلخرين فكانت العوامل االقتصادية واالجتماعية فرض لغرض واحد وهو إعالء  

 إضافة للنزعة الدينية والعداء لإلسالم واملسلمني عوامل أساسية لتلك احلروب.

كشفت الدراسة أن فرتة اخلالفة الراشدة متثل أنقى الفرتات يف اتريخ الدعوة اإلسالمية إخالصاً   -5

وتطبيقه، واليت أرسى الرسول _ صلى هللا عليه وسلم_ منهجه وقواعده وانسجاماً بني نظرية القتال 

 وسار عليه أصحابه من بعده، مبا فيهم أاب بكر وعمر رضي هللا عنهما.

 

 الدراسة:توصيات 

  من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فإن الباحثة توصي ابآليت:

تقوم مؤسسات الدولة بدور كبري وفعال من خالل اسرتاتيجية واضحة املعامل تعمل على تفسري وفهم  أن أوال:

الصحيح إىل ما يدعوا له ديننا اإلسالمي احلنيف من قيم وتعاليم سامية يف كل اجلوانب مبا يف ذلك آداب 

 ل:القتال واحرتام املعاهدات واملواثيق املربمة بني مجيع األطراف وذلك من خال

أن تقوم كل من دار اإلفتاء ووزارة األوقاف ومراكز األحباث بوضع برانمج عام يستهدف الرتكيز -1

على إقامة دراسات وأحباث من قبل أصحاب التخصصات اليت هتتم هبذا اجلانب حتت إشرافها 

 وتنظيمها.
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عليمية السائدة اآلن يف أن تعمل وزارات الرتبية والتعليم على إعادة النظر يف املناهج الرتبوية والت-2

الدول اإلسالمية تبني وتوضح مساحة ورقي وآداب اإلسالم يف كل املعامالت بني البشر مبا فيها 

 مواضع اجلهاد والقتال واألسر واحلفاظ على املواثيق والعهود.

مواجهة  علىميتلكون مهارات معينة تتطلبها طبيعة املهمة يف القدرة  أشخاص: العمل على أتهيل وإعداد اثنيا

 التحدايت وردود األفعال املتوقعة والغري متوقعة والرد عليها وذلك من خالل:

زانية سنوية لتكون قادرة على أداء مهامها على أكمل يتقدمي الدعم املاّل ملراكز التأهيل والتدريب مب-1

 وجه.

يف املسامهة يف هذا الدور حىت تكون هناك مشاركة  االخنراطإشراك مؤسسات اجملتمع املدين يف -2

أهلية والشعور ابملسؤولية اجلماعية جتاه القضااي الشائكة واخلطرية مثل اعتناق األفكار املتشددة 

 واملتطرفة اليت هتدد قيم اجملتمع اإلسالمي.

سلمني لالهتمام بنشر ثقافة يف التشاور والتباحث بني امل ىمن تطبيق مبدأ الشور  االستفادةالعمل على  اثلثا:

احلرب يف اإلسالم املأخوذة من أقوال الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم وصحابته أبوبكر الصديق وعمر بن 

 اخلطاب وأقوال األئمة األجالء رضوان هللا عليهم وذلك عن طريق:

ق بقضااي ومهوم املسلمني والتباحث والتشاور بني املسلمني فيما يتعل املتبادلة للتعرفالزايرات  إقامة-1

وخاصة كيفية التعامل مع قضااي التطرف والتشدد والغلو يف فهم وتفسري اإلسالم الذي أصبح 

 يؤرق اإلسالم واملسلمني قبل غريهم.

واملصادقة عليها من  واعتمادهاالعمل على سن قوانني مشرتكة وموحدة من قبل العامل اإلسالمي -2

قبل الربملاانت العربية واإلسالمية تعمل على حتديد بعض املفاهيم املتعلقة ابجلهاد والقتال واإلرهاب 
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حىت ال يتم تقدمي مفاهيم غامضة أو خمالفة للشريعة اإلسالمية وقد تستغل لتشويه وطعن وحماربة 

 اإلسالم واملسلمني. 

متكاملة تراعي فيها املتلقي مبختلف مستوايته وانتماءاته حىت  إشراك وسائل اإلعالم يف وضع خطة-3

هو خمالف وضار لإلسالم واملسلمني  يتسىن هلا القيام بدورها وبكل فاعلية وجناح للتصدي لكل ما

 ولإلنسانية كافة.
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 املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي

اجلزري، عز  د الكرمي بن عبد الواحد الشيباينابن األثري، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عب

عادل أمحد عبد املوجود، دار  -علي حممد معوض  تح:، أسد الغابة يف معرفة الصحابةالدين، 

 .1طالكتب العلمية، 

 ، مراجعة خنبة من العلماء، بريوت، دار الكتاب العريب.الكامل يف التاريخ

ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري، 

التتمة حتقيق بشري عيون،  -، تح: عبد القادر األرانؤوط سولجامع األصول يف أحاديث الر 

 .دار البيان املالح، مكتبةمطبعة  ،مكتبة احللواين

 .، مؤسسة الرسالة1415، املعاد يف هدى خري العباد زادالدين، ابن القيم، مشس 

عبد احلميد، مصر، . تح: علي حسن العبوديةابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلراين الدمشقي، 

 م.1999ه، 1419، 3األمساعيلية، دار األصالة، ط

التوضيح يف شرح املختصر ابن احلاجب، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين اجلندي املالكي املصري، 

، حتقيق: أمحد بن عبد الكرمي جنيب، الناشر: مركز جنيبويه للمخطوطات الفرعي البن احلاجب

 . م2008 هـ،1429، 1وخدمة الرتاث، ط

، تح: سهيل الغزوات الضامنة الكاملة والفتوح اجلامعة احلافلةابن حبيش، عبد الرمحن بن حممد عبد هللا، 

 م.1992هـ، 1412زكار، بريوت، دار الفكر، 
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، تح: علي حممد اإلصابة يف متييز الصحابةبن حجر، أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين الشافعي، ا

 .172، ص4، مج، 1412، 1دار اجليل، طالبجاوي، بريوت، 

  .ه1379، دار املعرفة، بريوت، فتح الباري شرح صحيح البخاري

، مسند اإلمام أمحدونسخة أخرى:  ، بريوت، املكتب اإلسالمي.املسندابن حنبل، أمحد بن حممد الشيباين، 

 م.1998هـ، 1419، 1تح: السيد أبو املعاطي النوري، لبنان، بريوت، عامل الكتب، ط

  م.1984، الدار التونسية، املقدمةابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، 

، تح: إحسان عباس، بريوت، دار صادر، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان، أمحد بن حممد، 

 م.1985

  م.1960، بريوت، دار صادر، الطبقات الكربى منيع،ابن سعد، حممد بن 

 .م1968خليل حممد هراس، مكتبة الكليات االزهرية،  ح:ت، األموالعبيد القاسم بن سالم،  بن سالم، أبوا

، تح: علي البجاوي، القاهرة، مكتبة االستيعاب يف معرفة األصحابابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا، 

 .م1960هنضة مصر، 

 م.1930، ليدن، فتوح مصر وأخبارهاابن عبد احلكم، عبد الرمحن بن عبد هللا، 

، حققه أحكام اجلهاد وفضائلهبن عبد السالم السلمي، عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي، ا

 .م1986، 1406، 1وعلق عليه: نزيه كمال محاد، جدة، مكتبة دار الوفاء للنشر والتوزيع، ط

 .الدار، املدينة املنورة. خمطوط، تصوير مكتبة اتريخ دمشقابن عساكر، علي بن احلسن، 
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، تح: الصاوي، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، املعارفابن قتيبة الدينوري، أبو حممد عبد هللا بن مسلم، 

 م.1970، 2ط

جامع املسانيد والسَُّنن اهلادي ألقوم بن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري مث الدمشقي، ا

، بريوت، لبنان، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، ، تح: عبد امللك بن عبد هللا الدهيشَسَنن

 .2ط

لسان ، يابن منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريق

 هـ.1414، 3، بريوت، دار صادر، طالعرب

، تح: إحسان رافأنساب األش، البالزري، 430-428، ص3أبو جعفر الطربي، اترخيه، مرجع سابق، ج

 م.1979عباس، بريوت، 

 ، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر.العالقات الدولية يف االسالمأبو زهرة، حممد، 

، منح اجلليل شرح خمتصر خليلأبو عبد هللا املالكي، حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد هللا املالكي، 

  .م1989هـ، 1409بريوت، دار الفكر،

عطوة  -، تح: ابراهيم سنن الرتمذيأبو عيسى الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، 

 م.1975هـ، 1395، 2عوض، مصر، شركة مكتبة مصطفى البايب احلليب، ط

 م.1972هـ/1392، القاهرة، املطبعة السلفية، اخلراجأبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، 

  .م1970، تح: عبد املنعم عامر، مؤسسة سجل العرب، اتريخ فتوح الشام األزدي، حممد بن عبد هللا،
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، تح: املفردات يف غريب القرآناألصفهاين، أبو القاسم احلسيين بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاين، 

 ه.1412، 1صفوان عدانن الداودي، دمشق، دار القلم، بريوت الدار الشامية، ط

  .م1967، 2املصرية، طاهرة مكتبة النهضة ، القفجر اإلسالمأمني، أمحد، 

 .م1996هـ، 1416، 2، القاهرة، مكتبة مدبويل، طفتح العرب ملصربتلر، 

 اجلامع الصحيح املختصر "صحيح البخاري"،بخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي، ال

 . 1987هـ،1407، 3تح: مصطفى ديب البغا، بريوت، اليمامة، دار ابن كثري، ط

 .1967، 2، القاهرة، دار املعارف مبصر، طعصر اخللفاء الراشدينخبيت، عبد احلميد خبيت، 

يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل  -الروض الندي شرح كايف املبتدي  البعلي، أمحد بن عبد هللا بن أمحد،

 .، الرايض، املؤسسة السعيديةهللا عنهالشيباين رضي 

 م.1956، تح: صالح الدين املنجد، مكتبة النهضة املصرية، فتوح البلدان ،البالذري، أمحد بن حيىي

 م.1979، تح: إحسان عباس، بريوت، أنساب األشرافالبالذري، 

 م.1978 ،2ط ،دار الفكر املعاصر ،تح: نور الدين حاطوم ،اتريخ القرن العشرينبيري رونوفن، 

، طهران مكتبة األسدي، غرر أخبار ملوك الفرس وسريهمالثعاليب، أبو منصور عبد امللك بن حممد، 

 م.1963

 ،هـ1398 ،2ط ،دار الفكر ،دمشق ،، تعريب الدكتور نور الدين حاطومالتاريخ الدبلوماسي ،ج.ب دروزيل

 م.1978
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مجال الدين الرومي، حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ مشس الدين ابن الشيخ 

 .، دار الفكرالعناية شرح اهلدايةمجال الدين الرومي البابريت، 

 م.1،2005، هنضة مصر، القاهرة، طاجلهاد يف االسالممجعه، علي، 

 م.1974، 7، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، طاتريخ اإلسالم السياسيحسن، حسن إبراهيم، 

  م.1957، بريوت، دار صادر، معجم البلداناحلموي، ايقوت بن عبد هللا، 

، تح: عبد املنعم العاين، بريوت، دار الكتب العلمية، إمتام الوفاء يف سرية اخللفاءاخلضري، 

 م1983هـ/1402

 .1384، 8، القاهرة، املكتبة التجارية الكربى. طحماضرات يف اتريخ األمم اإلسالميةحممد،  اخلضري،

 م.1985، 2، تح: أكرم العمري، دار طيبة، املدينة املنورة، طاتريخ خليفة بن خياطخليفة بن خياط، 

 الدار البيضاء. ،نشر الفنك ،النسخة العربية ،دفرت سراييفو ،خوان غوتيسيلو

، حتقيق: السيد عبد هللا سنن الدارقطينالبغدادي، علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي،  الدارقطين

 .م1966، 1386هاشم مياين املدين بريوت، دار املعرفة، 

 م.1967 احلليب،، تح، طه الزيين، القاهرة مؤسسة اإلمامة والسياسةالدنيوري، ابن قتيبة، 

، 1، دمشق، سرواي، دار الفكر، طأساسياته وممارسته العلمية: البحث العلميدويدري، رجاء وحيد، 

 م.2000هـ، 1420
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، تح: حسن إمساعيل مروة، حممود األرانؤوط، دار صادر، دول اإلسالمالذهيب، حممد بن امحد بن عثمان، 

 .1999، 1ط

 .1936، 2، مصر، دار املعارف، طاتريخ الفتح العريب يف ليبياالطاهر أمحد، ، الزاوي

حتقيق: عبد اجلليل عبده  ،معاين القرآن وإعرابهج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، الزجا 

 .م 1988هـ،  1408، 1شليب، بريوت، عامل الكتب، ط

 ، بريوت، لبنان.العالقات الدولية يف االسالم: مقارنة ابلقانون الدويل احلديثالزحيلي، وهبة، 

 شرح املالكي،الزرقاين، أبو عبد هللا حممد بن عبد الباقي بن يوسف بن أمحد بن شهاب الدين بن حممد 

 م.1996-هـ1417 ،1ط ، دار الكتب العلمية،الزرقاين على املواهب اللدنية ابملنح احملمدية

، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني :األعالمالزركلي، خري الدبن، 

 .15لبنان، بريوت، دار العلم للماليني، ط

  .، بريوت، دار النفائسقضية البوسنة واهلرسك دراسة اترخيية وإنسانية األرقم،الزعيب، 

 م.1995املنارة، ، البوسنة واهلرسك فلسطني أخرى يف قلب أوراب ،الوهاب عبد زيتون،

، تح: شعيب األرانؤوط وحممد كامل سنن أيب داودالسجستاين، أبو داود سليمان بن األشعث األزدي، 

 م.2009هـ، 1430، 1قروبللي، سوراي، دمشق، دار الرسالة العاملية، ط

 هـ،1414، بريوت، دار املعرفة،املبسوطالسرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي، 

 .م1993
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 ،رابطة العامل اإلسالمي ،مكة املكرمة ،التعايش مع غري املسلمني يف اجملتمع املسلم ،منقذ بن حممود ،السقار

 م.2006 ،هـ1427 ،1ط

 م.1992 ،هـ1413 ،1ط ،مأساة املسلمني يف البوسنة واهلرسك وزمياله، ،حامد ،سليمان

 طريق اإلسالم، لواء الشريعة ، املوقعهنري المنس املؤرخ الكذابسيد حسني العفاين، 

ar.islamway.net.article 2995 22/4/2008.م 

السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، اتريخ اخللفاء، تح: حممد حميي الدين عبد  ،اتريخ اخللفاءالسيوطي، 

 م.1975، 4احلميد، القاهرة، دار هنضة مصر، ط

أيلول -متوز العريب،حبث نشور يف جملة الفكر  موسوي،، مراجعة على احلرب األهلية غبيب،شارل روز 

 م ، العدد الثامن والعشرون، السنة الرابعة .1982

 م.1968، دار الشعب، القاهرة، األمالشافعي، حممد بن ادريس، 

الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الّشْرجبي، ُمصطفى اخِلْن، الدكتور ُمصطفى الُبغا، علي الّشْرجبي، 

  .م1992 هـ، 1413، 4، دمشق، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، طالشافعي

عقوبتا الزاين واملرتد ودفع الشبهات يف ضوء القرآن والسنة الشربيىن، عماد السيد حممد إمساعيل الشربيىن، 

 الكتاب:، حتقيق: عماد السيد حممد إمساعيل الشربيىن، مصدر ودفع الشبهات

www.offok.com . 

، تح: خليل حمي الدين امليس، لبنان، بريوت، دار كتاب املبسوطمشس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل، 

 م.2000هـ 1421، 1الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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 ،هــ1413 ،2ط ،دار الكتب العلمية ،تح: أمحد فهمي حممد ،امللل والنحل ،الشهرستاين، حممد عبد الكرمي

 م.1992

، تح: عصام الدين الصبابطي، نيل األوطارحممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين،  الشوكاين،

 م.1993هــ، 1413، 1مصر، دار احلديث، ط

 حسن.، تح: حممد شرح السري الكبري إمالء حممد بن أمحد السرخسيالشيباين، حممد بن احلسن، 

 اململكة املغربية. ،أخالقيات احلروب يف السرية النبوية ،محيد ،الصغري

 م.2007، 6، بريوت، دار املعرفة، طأبو بكر شخصيته وعصرهالصاليب، علي بن حممد، 

، تح: حممد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار اتريخ الرسل وامللوكالطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، 

 املعارف.

 .2013دار االجنلو املصرية، ،الوسطىالعصور  يفأورواب الفتاح،  عاشور، عبد

 .1975، منشورات جامعة دمشق، دراسات يف اتريخ اإلمرباطورية البيزنطيةعاقل، نبيه، 

 م.2007 ،1ط ،النااي للدراسات والنشر والتوزيع ،البوسنة واهلرسك ايسني،احلميد  عبد

 م.1993 ،1ط ،ملحمة البوسنة واهلرسك، الرضا عدانن علي ،لنحويا

اإلميان حقيقته، خوارمه، عبد هللا بن عبد احلميد األثري، مراجعة وتقدمي: عبد الرمحن بن صاحل احملمود، 

  .نواقضه عند أهل السنة واجلماعة
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ه، 1429، 1، العراق، بغداد، دار دجلة، طمقدمة يف البحث العلميالعزاوي، رحيم يونس كرو، 

 م.2008

  بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي أمحدالعسقالين، 

، 1، الرايض، مكتبة الرشد، طمعوقات اجلهاد يف العصر احلاضر حتلياًل وتقومياً العقال، عبد هللا بن فريح، 

 م.2002هـ، 1423

الغيتاىب احلنفى، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن، 

 .م 2000هـ ، 1420، 1بريوت، دار الكتب العلمية، ط، لبنان، البناية شرح اهلداية

دار السالم للنشر  ،الرايض ،تح: مسري عبد احلميد إبراهيم ،رمحة للعاملني ،حممد سليمان املنصور ،فوري

 .1ط ،والتوزيع

 م.1981الرشيد، بغداد، ، تح: حممد حسني الزبيدي، دار اخلراج وصناعة الكتابةقدامة بن جعفر، 

اجمللس األوريب لألفتاء  ،هيئية آل مكتوم اخلريية أتصيل ورد شبهات، -الدين والسياسة ،القرضاوي، يوسف

 م.2009 ،والبحث

، القاهرة، مكتبة دراسة مقارنه ألحكامه وفلسفته يف ضوء القرآن والسنة: فقه اجلهادالقرضاوي، يوسف، 

 .2010، 3وهبة، ط

 ، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، بريوت، لبنان.نآألحكام القر  اجلامعاالمام، القرطيب، 

 .1982 ،، مطابع اجلمعية العلمية امللكية، عمان، األردنتيسري التفسريالقطان، إبراهيم، 
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 ، تح: إبراهيم مشس الدين،إخبار العلماء أبخبار احلكماءلقفطي، مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف، ا

 م.2005هـ، 1426، 1بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط

 .1982بريوت، دار الكتاب العريب،  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،الكاساين، عالء الدين، 
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