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محمد  النبيين،  خاتم  على  وال�شالم  وال�شالة  العالمين،  رب  الحمدهلل 
وعلى اآله الطيبين الطاهرين. 

الفت�حات الإ�شالمية اأو )فت�ح امل�شلمني( اأو ما عرّب عنه البع�ص بـ )الفت�حات 
العربية( عن�ان ُيطلق على جمم�عة احلروب التي خا�شها امل�شلم�ن بعد وفاة 
ك  ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« �شد الفر�ص والروم والرببر والق�ط))) والتُّ
اأكرث من قرنني من  واأوروبا، وا�شتمّرت  واأفريقيا  اآ�شيا  وغريهم �شمن قارات 
بل  والعبا�شية،  الأم�ية  والدولتني  الرا�شدة(  )اخلالفة  عهد  خالل  الزمان 
يف  اأي�شًا  العثمانية  الدولة  خا�شتها  التي  احلروب  البع�ص-  -بح�شب  وت�شمل 

اأوروبا وت��ّشعت فيها وامتّدت. 

•• دوافع البحث:
قد يت�شاءل البع�ص عن الداعي لطرح مثل هذا امل��ش�ع التاريخي الذي قد 

يثري بع�ص احل�شا�شيات عند ال�شيعة وال�شنة على حد ال�ش�اء.

امليالدي  ال�شاد�ص  القرن  بدايات  ال�شع�ب اجلرمانية وحكم�ا يف  Visigoths من  الق�ط   .1
غالبية �شبه اجلزيرة الأيبريية، اأي اأ�شبانيا والربتغال.

بقـلم املؤلف
املقّدمة
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فمن جهة �شي�شتمل هذا البحث على تعداد و�شرح اإجنازات �شخمة مّتت يف 
العهد الرا�شدي ثم يف عهد اخلالفتني الأم�ية والعبا�شية، ونعلم امل�قف ال�شيعي 
من م�شاألة احُلكم واخلالفة واحلديث عن مدى �شرعية اخلالفة واإجنازاتها 
ال�شالم«،  »عليه  لعلي  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  ب��شية  العتقاد  �ش�ء  يف 
وما جرى بعد وفاة النبي يف هذا الإطار، وعليه فاإّن اأّي حديث عن اإجنازات 
اخللفاء -دون علي- ُيعترب اإ�شفاًء لل�شرعنة على احُلكم، ومتجيدًا لإجنازاتها، 

وه� ما ل يتالءم مع م�قف امل�الة لعلي واأهل بيته »عليهم ال�شالم«.

الإ�شالمية  الفت�حات  م�شروعية  يف  املناق�شة  جمّرد  فاإّن  اأخرى،  جهة  ومن 
ميّثل -بالن�شبة لأهل ال�شّنة- فتحًا مللفٍّ من امللّفات ال�شائكة واحل�شا�شة مذهبيًا 
اأمرًا غري مقب�ل، ون�عًا من )التحّر�ص(  البع�ص  ِقَبل  ُيعدُّ ِمن  وتاريخيًا، وقد 

املذهبي الذي ل يع�د بكثري فائدة على امل�شلمني، اإْن مل يُعد عليهم بال�شرر.

وقد ت�شّح هذه املالحظات اأو تلك فيما ل� كان الغر�ص ه� الإثارة اأو التحّر�ص 
الدوافع  ولكن  امل��ش�عية،  عن  البعيد  البحث  اأو  الت�شقيط،  اأو  التمجيد  اأو 
قد  التي  البْدوية  الت�ش�رات  الُبعد عن هذه  كّل  بعيد  اأي�شًا-  البحث  -وم�شار 

تتبادر اإىل الأذهان.

اأن نتعّ�د على فتح امللّفات املختلفة ب�شكل علمي ِحريف، مبا  ومن ال�شروري 
فيها تلك التي حتمل الطابع املذهبي، وحتى الديني، مهما كانت ح�شا�شيتها، 
لأّن ف�شاء املعرفة الي�م ف�شاء مفت�ح للجميع، وما عادت املعل�مة حكرًا على 
ذوو  اإل  يرتادها  ل  التي  املكتبات  داخل  حمب��شة  اأو  املتخ�ش�شة،  النخبة 
الهتمام بال�شئ�ن التاريخية اأو الدينية، بل هي متاحة للجميع، ومل تُعد هناك 

املقدمة
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يف عامل الإنتنت والت�ا�شل الجتماعي )حمّرمات( بحثية. ولذا فمن الأجدر 
اأن ُتعَر�ص هذه امل��ش�عات بكل �شفافية من خالل اأدّلتها وم�شادرها، لتف�يت 

الفر�شة على َمن قد يطرَحها ب�شكل غري علمي، اأو ملاآرب غري علمية.

كما اأنني ل�شت يف وارد تلميع �ش�رة اأحد اأو الإ�شاءة اإىل اأحد، بل الغر�ص ه� 
عر�ص ومناق�شة ونقد ما ه� م�ج�د يف امل�شادر يف حماولة لتك�ين روؤية -ول� 
ال��شط  يف  ُتعاَلج  اأن  يندر  والتي  الإ�شالمية  الفت�حات  م�شاألة  عن  اإجمالية- 
ال�شيعي اإل ب�شكل �شريع وخمت�شر جدًا، مع وفرة ما ُعر�ص يف ال��شط ال�شّني، 
مع حماولة ا�شتك�شاف م�قف اأهل البيت »عليهم ال�شالم« من الفت�حات وعن 
م�شاركة اأو عدم م�شاركِة اأحٍد منهم فيها، وعن الأ�شباب الكامنة وراء م�شاركة 
العديد من الأ�شماء البارزة من �شيعة علي »عليه ال�شالم« فيها، وغري ذلك من 

الأ�شئلة ذات الطابع )املذهبي( اخلا�ص التي �شاأعر�شها بالتدريج.

وقد راعيت يف اأثناء الإعداد اأن تك�ن املادة ثرية باملعل�مات، وخمت�شرة يف 
التفا�شيل ما اأمكن اإىل ذلك �شبياًل، واإل �شاأك�ن قد خرجت من الغاية الرئي�شة 
باخت�شار  الق�ل  ميكن  وعليه،  لكثريين.  مماًل  الكتاب  يك�ن  ولرمبا  للبحث، 

جدًا اأن الدوافع الكامنة وراء هذا البحث تتلّخ�ص يف النقاط التالية:

•• الدافع األول:
بع�ص  و�شق�ط  الإ�شالم  انت�شار  يف  الكربى  اأهميتها  احلروب  لهذه 
الغربية،  الق�ط  ومملكة  الفر�ص،  امرباط�رية  مثل  واملمالك  المرباط�ريات 
وفقدان امرباط�رية روما البيزنطية لقدر كبري ومهم من الأرا�شي التي كانت 

املقدمة
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اإىل  امل�شلمني  وو�ش�ل  والأنا�ش�ل،  اأفريقيا  و�شمال  ال�شام  يف  �شلطانها  حتت 
تخ�م ال�شني والهند وبالد ال�شقالبة))) والفرجنة)))، وما ا�شتتبع ذلك من 
ثّم  وِمن  العربية،  اللغة  ومبعّية  كبري  ب�شكل  الن�احي  تلك  يف  الإ�شالم  انت�شار 
ظه�ر احل�شارة الإ�شالمية يف تلك الن�احي وتاأثريها وتفاعلها مع �شائر الأمم 
واحل�شارات وتاأّثرها بها اأي�شًا، كل ذلك يجعل من البحث والتحقيق يف هذا 

امل��ش�ع اأمرًا مهمًا وح�شا�شًا يف نف�ص ال�قت.

•• الدافع الثاين:
ملدر�شة اأهل البيت »عليهم ال�شالم« م�قف من الفت�حات الإ�شالمية ل يت�افق 
مع الطرح التقليدي لها، واملتلّخ�ص يف التمجيد والثناء على ط�ل اخلط، بل 
برزت يف الآونة الأخرية بع�ص الأ�ش�ات يف ال��شط )ال�شّني( اأي�شًا والتي باتت 
تتناول هذا امل��ش�ع ب�شيء من النقد والتحقيق، وهي حالة اإيجابية قد ت�ؤّدي 
اإىل و�شع بع�ص الأم�ر يف ن�شابها ال�شحيح، اأو على الأقل التعامل مع الأحداث 
اأو  الرا�شدي(  )العهد  يف  الإ�شالمية  الدولة  مت�ّص  التي  تلك  -ول�  التاريخية 

1. ال�شقالبة )ال�شالف( ت�شمية اأطلقها العرب على عدد من ال�شع�ب املتحدرة من اأ�ش�ل 
�شتى، كانت تنزل ن�احي كبرية من اأوروبا، وتعترب الي�م اأكرب جمم�عة عرقية لغ�ية يف اأوروبا. 
البيالرو�شيني  ال�شرقيني )معظمهم من  ال�شالف  اإىل  ال�قت احلايل  ال�شالفي�ن يف  ُي�شنف 
والرو�ص والرو�شينني والأوكرانيني( وال�شالف الغربيني )ب�شكل رئي�شي الت�شيك، والكا�ش�بيني، 
)ب�شكل  اجلن�بيني  وال�شالف  وال�شل�فاك(،  وال�شيالنيني،  والب�لنديني،  وامل�رافيني، 
وال�شرب  وامل�نتينيغريني،  والغ�راين،  واملقدونيني،  والكروات،  والبلغار،  الب��شناق،  رئي�شي 

وال�شل�فينيني(
2. الإفرجن اأو الفرجنة اأو الفرن�شي�ص هم جمم�عة قبائل جرمانية غربية احتدت و�شّكلت يف 

نهايات القرن الثامن امليالدي امرباط�رية يف ن�احي من اأملانيا وفرن�شا احلاليتني.

املقدمة
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�شحابة ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«- بعيدًا عن املغالة والته�يل، ف�شاًل عن 
الدولة الأم�ية وما بعدها من حك�مات، مع احلفاظ على قراءة تلك الأحداث 
يف �ش�رتها العامة ويف تفا�شيلها �شمن ال�شياقات الطبيعية واملنطقية، ووفق 
الظروف املحيطة بها، حالها يف ذلك حال اأي حدث تاريخي يتم التحقيق فيه 

بعيدًا عن احل�شا�شيات املذهبية اأو الق�مية اأو غريها.

•• الدافع الثالث:
اإ�شافة اإىل نقد الفت�حات الإ�شالمية والتحقيق فيها يف ال��شط الإ�شالمي، 
جند اأّن امل�شت�شرقني اأي�شًا قد طرق�ا هذا الباب، وقّدم�ا قراءاتهم اخلا�شة 
بذلك وفق مناهجهم يف الدرا�شات التاريخية، ويف بع�ص الأحيان بدوافع دينية 
اأو حتى )ا�شتعمارية( دفعت بهم بعيدًا عن احليادية التي تتطلّبها  اأو عرقية 

مثل هذه الأبحاث.

كما اأّن م�جة الإحلاد اجلديد، وما ا�شتتبعها من التعّر�ص والإ�شاءة والنقد 
العنيف للكثري من الق�شايا املرتبطة بالإ�شالم، ومن �شمنها الفت�حات الإ�شالمية 
وما ُيعَرف بعن�ان )انت�شار الإ�شالم بال�شيف(، ياأتي كمرّبر اآخر ودافع اإ�شايف 

ع اأب�اب هذا امل��ش�ع على م�شراعيه. لأن ُت�شرَّ

•• الدافع الرابع:
اإعادة درا�شة وتقدمي هذا الأحداث املف�شلية يف تاريخ الإ�شالم من الناحية 
ال�شرعية والتاريخية على �ش�ء القراآن الكرمي باعتباره املرجع الأول والن�ص 
ال�حيد الذي حافظ على ع�شمته من الزيادة والنق�شان والتحريف والتبديل 

املقدمة
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والتغيري والتزييف، واهتداًء بالت�جيه النب�ي الذي �شدر عنه يف الأيام الأخرية 
من حياته واملروي باألفاظ فيها �شيء من الختالف، ومن بينها اللفظ التايل 
اأنه قال »�شلى اهلل عليه واآله«: )كاأيّن قد ُدعيت فاأَجبت، اإين قد تركت فيكم 
الثقلني، اأحُدهما اأكرب من الآخر، كتاَب اهلل وعتتي اأهل بيتي، فانظروا كيف 

تخلف�ين فيهما، فاإنهما لن يفتقا حّتى يردا علّي احل��ص())). 
واأخبار  اأحاديث  ِمن  بَلغنا  ما  تقييم  يف  املعيار  ه�  الكرمي  القراآن  ولك�ن 
البيت  اأهل  اأئمة  اأحد من  اأو عن  واآله«  ُرويت عن ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه 
»عليهم ال�شالم« للتاأّكد من احتمالية �شدورها فعاًل عن اأحدهم، امتثاًل لأمر 

النبي »�شلى اهلل عليه واآله«، ويدّل على ذلك روايات عديدة.
عن ه�شام بن احلكم وغريه، عن اأبي عبد اهلل »عليه ال�شالم« قال: )خطب 
النبي »�شلى اهلل عليه واآله« مبنى فقال: اأيها النا�ص ما جاءكم عني ي�افُق كتاَب 

اهلل فاأنا قلُته، وما جاءكم يخالف كتاَب اهلل فلم اأقْله(. 
اهلل  ر�ش�ل  قال  قال:  ال�شالم«  »عليهم  اهلل  عبد  اأبي  عن  ال�شك�ين،  عن 
فما  ن�رًا،  وعلى كل �ش�اب  )اإن على كل حق حقيقة،  واآله«:  عليه  »�شلى اهلل 

وافق كتاب اهلل فخذوه، وما خالف كتاب اهلل فدع�ه(.
ال�شالم«  »عليه  اهلل  عبد  اأبا  )�شاألت  قال:  يعف�ر...  اأبي  بن  اهلل  عبد  عن 
اإذا  قال:  به؟  تثق  ل  من  ومنهم  به  نثق  من  يرويه  احلديث  اختالف  عن 
اهلل  ر�ش�ل  ق�ل  من  اأو  اهلل  كتاب  من  �شاهدًا  له  ف�جدمت  حديث  عليكم  ورد 

»�شلى اهلل عليه واآله«، واإل فالذي جاءكم به اأوىل به(.

1. الن�شائي: �شنن، ح 8148.

املقدمة
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عن اأي�ب بن احلر قال: )�شمعت اأبا عبد اهلل »عليهم ال�شالم« يق�ل: كل �شئ 
مردود اإىل الكتاب وال�شنة، وكل حديث ل ي�افق كتاب اهلل فه� زخرف())).

اأي اأّننا اإذا اأردنا اأن نقّيم ما بلَغنا من روايات عن الأئمة »عليهم ال�شالم«، 
فاإن الطريق لذلك -اأو فقل من طرق ذلك- اأن نعر�شه اأّوًل على القراآن الكرمي، 

ثم نعر�شه على ما ثبت من �شّنة ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«.

وقد روي ما ي�شبه ذلك يف م�شادر اأهل ال�شّنة، ومن ذلك ما عن ر�ش�ل اهلل 
ي فاعِر�ش�ُه على كتاِب اهلِل فما  »�شلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: )ما جاَءُكم عنِّ

وافَقُه فاأَنا قلُتُه، وما خالَفُه فَلم اأقلُه())).

على  اخل�ارج  اأو  الزنادقة  روايات  من  هذه  اأن  بع�شهم  ق�ل  اإىل  ُيلتَفت  ول 
اعتبار اأننا ماأم�رون بطاعة النبي »�شلى اهلل عليه واآله« كطاعتنا هلل »تعاىل«، 
لأننا ل�شنا يف معر�ص رّد كالم ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« والعياذ باهلل، 
بل التحقيق يف ما بلغنا وما روي لنا اأنه كالمه »�شلى اهلل عليه واآله«، وعندما 
نبحث يف مدى �شحة هذه الن�شبة، نلجاأ اإىل القراآن الكرمي لرنى مدى الت�افق 
اأو التعار�ص اأو الختالف بينهما، ك��شيلة من و�شائل التحقق متامًا كما يدر�ص 
املحّقق�ن اأ�شانيد الروايات وم�شادرها يف حماولة للتاأكد من �شحتها و�شدورها 

عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله«.

بهذا  ال�شندية  الناحية  من  والأخبار  الروايات  درا�شة  لهم  ُيبيح  الذي  فما 
الغر�ص، ومينع عر�شها على القراآن الكرمي لنف�ص الغاية؟

1. كل الأحاديث ال�شابقة جتدها يف الكايف للكليني، ج1، �ص 69.
2.  ال�شافعي: الأم، ج1، �ص98.
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وخال�شة الق�ل اأننا ل نتكلم عّما �شدر حتمًا عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله«، 
ولرمبا  م��ش�ع،  املروي  هذا  فلرمبا  بينهما،  فرق  وهناك  عنه،  روي  عّما  بل 

ناق�ص، ولرمبا اأ�شيف عليه... اإلخ.

كما اأّنه قد يك�ن للعقل وللعل�م الطبيعية الثابتة والأكيدة دوٌر اأي�شًا يف التقييم. 
وميكن اأن ي�شتدل على ذلك مبا جاء مثاًل عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« اأنه 
قال: )ما جاءكم عني من حديث م�افق للحق فاأنا قلته، وما اأتاكم عني من 

حديث ل ي�افق احلق فلم اأقله، ولن اأق�ل اإل احلق())). 
وميكن اأن ي�شتدل على ذلك اأي�شًا مبا روي عن علي »عليه ال�شالم« اأنه قال: 
اإذا �شمعتم�ه عقل رعاية ل عقل رواية، فاإن رواة العلم كثري،  )اعقل�ا اخلرب 

ورعاته قليل())).  وهذه الكلمة حتتمل معنيني:

الأول، اأن ل نقت�شر على رواية الن�ص فقط دون �شعي للتدّبر فيه وال�شتفادة 
منه. والثاين: اأن ل نقبل كل ما يبغلنا من الأخبار، بل لبد من التفكري والتدّبر 
فيه وعر�شه على املعايري املختلفة يف حماولة لك�شف مدى �شحة �شدوره عن 

م�شدره.

•• الدافع اخلامس:
واأخريًا، فاإّن تناويل حلروب وغزوات النبي »�شلى اهلل عليه واآله« خالل م�ا�شم 
املر�شلني حممد(  ل�شيد  الع�شكرية  )ال�شرية  كتاب  عنه  �شدر  والذي  ما�شية، 
بالإ�شافة اإىل البحث اخلا�ص بحروب الردة، وم�ؤلَّف )ال�شرية الع�شكرية لأمري 

1. ال�شدوق: معاين الأخبار، �ص 390، ح 30.
2. الر�شي: نهج البالغة، احلكمة 98.
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بالبحث  الإ�شالمية  للفت�حات  التعّر�ص  اأي�شًا  مّني  ا�شتدعى  علي(  امل�ؤمنني 
باعتبارها حلقة من حلقات الأحداث الع�شكرية التي عا�شها امل�شلم�ن يف العهد 

الإ�شالمي الأول.

•• موضوعات البحث:
وخالل هذا البحث �شاأتناول امل��ش�ع من زوايا عدة من بينها:

وحتريف،  تزوير  من  فيها  وقع  وما  الفت�حات  روايات  م�شادر  درا�شة   
واملقارنة فيما بينها

 درا�شة قراآنية تاريخية ح�ل اأ�شالة احلرب اأم ال�شلم وامل�قف من اجلهاد 
البتدائي، وحماولة حتديد دوافع الفت�حات على �ش�ء ذلك

 م�قف اأمري امل�ؤمنني من فت�حات العهد الرا�شدي

 م�شاركة احل�شنني يف الفت�حات

 م�قف الأئمة من بعد احل�شني جتاه فت�حات العهدين الأم�ي والعبا�شي

 بعث اأ�شامة اإىل ن�احي الأردن على عهد ر�ش�ل اهلل فاأبي بكر

 اأو�شاع دولتي الروم والفر�ص يف العهد القريب من زمن الفت�حات

 نظرة اإجمالية ملجريات اأحداث الفت�حات وم�شاراتها ونتائجها

 قراءة يف اأ�شباب النت�شار يف الفت�حات ونقد اآراء بع�ص امل�شت�شرقني يف 
هذا الإطار

املقدمة
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جمه�ر  على  حما�شرات  �شل�شلة  يف  امل��ش�ع  طرح  بعد  الكتاب  هذا  وياأتي 
م�شجد �شيد ها�شم بهبهاين خالل م��شم �شهر رم�شان 1442 هـ، ومت تق�شيمه 
على ع�شرين جل�شة، ويف الكتاب اإ�شافات اأخرى لإ�شباع امل��ش�ع وتقدمي بع�ص 

التفا�شيل التي ي�شعب طرحها خالل العر�ص املبا�شر.

فرج  مرت�شى  الدكت�ر  ال�شيخ  �شماحة  من  كاًل  اأ�شكر  اأن  هنا  يف�تني  ول 
و�شماحة ال�شيخ الدكت�ر ح�شن البل��شي حيث زّوداين ببع�ص امل�شادر املفيدة 

مببادرة منهما. اأ�شاأل اهلل »عز وجل« اأن يتقبل هذا العمل باأح�شن القب�ل.

                                                                        علي ح�شن غل�م علي

                                                                 الك�يت - 1442 هـ / 2021م

املقدمة
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بعد وفاة النبي »�شلى اهلل عليه واآله« يف �شهر ربيع الثاين من �شنة 11هـ/632م 
اأ�شامة بن زيد بن حارثة نح� م�ؤتة )يف الأردن(، وهي التي  مت اإطالق حملة 
جّهزها ر�ش�ل اهلل فتعّطلت لأ�شباب �شنذكرها لحقًا. وبعد �شنتني تقريبًا، ومن 
املحتمل يف �شهر �شفر 13هـ/ اإبريل 634م انطلقت احلمالت يف اجتاه ال�شام، 

كما انطلقت بعدها -اأو مب�ازاتها- حمالت يف اجتاه العراق.

اأما يف ال�شام فقد كانت الق�ات مق�ّشمة اإىل ثالثة اأق�شام، ت�ّجهت كلٌّ منها يف 
اجتاه، فل�شطني والأردن ودم�شق، وحتت كل ل�اء قرابة 8 اآلف مقاتل. وووقعت 
�ش�رية  جن�ب  ُب�شرى  يف  ثم  عربة،  وادي  يف  فل�شطني  جن�ب  يف  معركة  اأّول 
و�شرعان ما ت�شالح اأهلها مع امل�شلمني، ثم منطقة )ح�ران( املمتدة من جن�ب 
دم�شق اإىل �شمال الأردن، ثم كانت وقعة )اأجنادين(، و�شهدها من الروم زهاء 
مائة األف، وانت�شر فيها امل�شلم�ن على قّلة عددهم، وهرب على اإثرها هرقل 

امرباط�ر الروم من حم�ص اإىل اأنطاكية. 

بعد ذلك وقعت عدة م�اجهات يف ال�شام، ومنها )مرج ال�شفر(، ثم ُفتحت 
واأعقبتها  14هـ/635م،  �شنة  من  رجب  �شهر  يف  لح  و�شُ ح�شار  بعد  دم�شق 
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حم�ص التي ا�شت�شلم اأهلها و�شاحل�ا امل�شلمني، ثم كان فتح الالذقية بعد قتال 
لح، واأعقب ذلك بع�ص املدن ال�شاحلية.  ي�شري و�شُ

يف رجب 15هـ/اأغ�شط�ص 636م جمع هرقل ق�ة كبرية من الروم واأهل ال�شام 
واأهل اجلزيرة )�شمال العراق( واأرمينية، و�شّكل جي�شًا ِق�امه مائتا األف مقاتل، 
األفًا،  ووقعت امل�اجهة مع امل�شلمني الذين بلغ عدد مقاتليهم ما بني 24- 36 
قرب نهر )الريم�ك( يف الأردن، وا�شتمّرت لعّدة اأيام وكانت املعركة الفا�شلة 
بني امل�شلمني والروم، وترّتب على هذا الن�شر العظيم اأن ا�شتقّر امل�شلم�ن يف 
بالد ال�شام، وا�شتكمل�ا فتح مدنه. ويف �شنة 19هـ/640م كانت كل بالد ال�شام 

تقريبًا حتت ن�ٍع ما من احلكم الإ�شالمي.

العراق  و�شمال  الإفريقي  ال�شمال  اإىل  الفتح  م�شرية  امل�شلم�ن  وا�شل  ثم 
على  م�ّزعة  مناطق  اأهايل  م�شاحلة  متت  حيث  )اجلزيرة(،  تركيا  وجن�ب 

ال�شمال ال�ش�ري والعراقي وجن�ب تركيا، ثم فتحت ن�احي من اأرمينيا.

ي�شالح  اأن  )املق�ق�ص/كريو�ص(  الروماين  حاكمها  اأراد  فقد  م�شر،  اأما 
امل�شلمني ابتداًء، اإل اأن هرقل عار�شه وعزله، وا�شتطاع امل�شلم�ن اأن يفتح�ها 

تدريجيًا بعد م�اجهات قليلة مع الروم واتفاقيات �شلح.

ثم ت�ّجه امل�شلم�ن ناحية ليبيا فت�ن�ص، فُفتحت ما بني م�اجهات مع الروم 
وم�شاحلات، ثم امتّد الت��ّشع يف العهد الأم�ي لحقًا باجتاه املغرب والأندل�ص، 

وجمم�عة من جزر البحر الأبي�ص املت��شط.

اأما يف العراق، فقد بداأت حركة الفت�ح على عهد اخلليفة اأبي بكر ومب�شاعدة 
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جي�ص  وتنّقل  يحكم�نها،  كان�ا  الذين  للفر�ص  املعادية  العربية  القبائل  بع�ص 
امل�شلمني من اجلن�ب باجتاه و�شط العراق، وتراوحت الأحداث بني امل�اجهات 
الع�شكرية وامل�شاحلة دون قتال، حتى بلغ امل�شلم�ن احلرية، و�شاحل�ا اأهلها، 
وهكذا تكرر امل�شهد يف عدة ن�احي، ثم وقع القتال يف مدينة )ت�شت( حيث كان 

الن�شر حليف  امل�شلمني.

وت�الت الفت�حات بالق�ة اأحيانًا وبال�شلح اأحيانًا اأخرى، حتى اأر�شل الفر�ص 
القائد )ُر�شتم( ومعه اأربعة اآلف مقاتل، ف�قعت معركة )ُق�صُّ الناطف( اأو )ي�م 
امل�شلم�ن،  فيها  وُهزم  �شنة 13 هـ/ن�فمرب634م  �شهر رم�شان  اآخر  اجل�شر( 
الطرفان من  ت�اجه  تقريبًا حيث  �شنة  ملدة  العراق  الفت�ح يف  فت�قفت حركة 
جديد ولكن يف القاد�شية جن�ب احلرية، وكان الن�شر للم�شلمني فيها، وكانت 

�شربة قا�شمة للفر�ص يف العراق. 

متدد امل�شلم�ن �شماًل، ثم انتقلت امل�اجهة بعد �شن�ات اإىل داخل الأرا�شي 
اأ�شقطت دولة ال�شا�شانيني يف معركة  الإيرانية، وكانت ال�شربة النهائية التي 
خاللها  من  التي  الب�ابة  وكانت  الفت�ح(،  )َفْتح  �ُشّميت  التي  )نهاوند( 
واأفغان�شتان  واآذربايجان  احلالية،  بحدودها  اإيران  من  كثرية  مناطق  ُفتحت 
خالل  متعاقبة  �شن�ات  مدى  على  وذلك  وغريها،  والباك�شتان  وتركمن�شتان 

)العهد الرا�شدي(. 
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َعنى امل�ؤّرخ�ن امل�شلم�ن يف القرن الثاين الهجري عناية كبرية بتدوين ال�شرية 
النب�ية واملغازي على عهد ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«. ويف الن�شف الثاين 
من هذا القرن اأي�شًا �شارت اأخبار الفت�حات الإ�شالمية من بني تلك الأحداث 

�شت لها كتب بعينها، وكان اأبرز َمن دّونها: التي ُخ�شِّ

 اأب� حذيفة اإ�شحاق بن ب�شر )ت206هـ( الذي اأّلف يف فت�ح بيت املقد�ص.

وفت�ح  ال�شام  فت�ح  يف  اأّلف  الذي  )ت207هـ(  ال�اقدي  عمر  بن  حممد   
والإ�شكندرية،  وَمنف يف م�شر،  اإفريقية،  فت�ح  كتب يف  اإليه  وُن�شبت  العراق، 

واجلزيرة، وغريها. 

 اأب� عبيدة معمر بن املثنى )ت قبل210هـ(، وله فت�ح اأرمينية، واأيام العرب. 

 علي بن حممد املدائني )ت قبل 225هـ( الذي اأّلف يف الفت�ح عددًا كبريًا 
من الكتب، كفت�ح ال�شام، والعراق، والب�شرة، وخرا�شان، و�شج�شتان، وفار�ص، 
والري،  وم�شر،  وطرب�شتان،  وعمان،  وكابل،  وكرمان،  واأرمينية،  والأبلة، 
واجلزيرة، والأه�از، والبحرين، وبرقة، ومكران، واحلرية.. واأفرد لكل بلد كتابًا، 
ومن ال�ا�شح اأن بع�شها يرتبط باأخبار الرّدة ل الفت�حات باملعنى ال�شطالحي. 

2
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 عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبد احلكم  )ت257هـ( الذي اأّلف يف فت�ح 
م�شر واملغرب.

ح�ل  اأيدينا  بني  املت�ّفرة  امل�شادر  اأقدم  على  نعتمد  اأن  هنا  املنطقي  ومن 
الفت�حات، لأنها �شتك�ن الأقرب عهدًا بالأحداث، وبالتايل الأقرب اأخذًا عّمن 
روى عن �شه�د العيان، اإذ �شيك�ن الفا�شل بينهما اأحيانًا راويني اأو ثالثة فقط.

املتعّلقة  الأحداث  تفا�شيل  من  اأعر�شه  فيما  الأّول-  املقام  -يف  و�شاأعتمد 
بحركة الفت�حات على ما جاء يف كتاب )فت�ح البلدان( لأحمد بن يحيى بن 
جابر املعروف بالبالذري، والذي ن�شاأ يف بغداد واأخذ عن علمائها يف الن�شف 
الأول من القرن الثالث الهجري، وح�شر حلقاتهم يف احلديث والأدب وال�شري. 
وكان اأكرث من اأخذ عنهم، احل�شني بن علي الأ�ش�د )254ه ( والقا�شم بن �شالم 
)224ه ( وعلي بن حممد املدائني )225ه ( وحممد بن �شعد كاتب ال�اقدي 
اأنه  يبدو  وكذلك  الفار�شية،  باللغة  معرفته  امل�شادر  َذكرت  وقد  )230ه (، 
اأحاط ب�شيء من ثقافة الروم. وبعد اأن اأخذ طرفًا كبريًا من علم اأهل العراق 
ت�ّجه اإىل ال�شام، واأخذ عن بع�ص علمائه. وقد كان لأ�شاتذته وثقافته ورحالته 
وترّدده على ق�ش�ر اخللفاء اأثر يف اإنتاجه وفى ن�ع هذا الإنتاج، فقد ا�شتفاد 
عن طريق )ابن �شعد( جميع روايات ال�اقدي يف الفت�ح، وله عدة كتب فيها، 
وا�شتفاد من املدائني نف�شه رواياته يف كتبه الكثرية يف الفت�ح والبلدان، واأخذ 
عن طريق حفيد امل�ؤّرخ وعامل الأن�شاب ه�شام بن حممد بن ال�شائب املعروف 
للبلدان،  م�ؤّرخًا  البالذري  جند  ولذا  الأن�شاب،  يف  جّده  رواه  ما  الكلبي  بابن 
ون�ّشابة، وهذه الجتاهات هي التي ظهرت بعُد يف كتبه. وثمة تاأثري اآخر ملعرفته 
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الفار�شية ه� نقله اآثار الفر�ص اإىل العربية، حتى نعته ابن الندمي باأنه كان اأحد 
النقلة اإىل الل�شان العربي. هذه الثقافة احل�شارية اأّهلته اأن يك�ن عاملًا م�ؤلفًا 
واأن يك�ن ندميًا للخلفاء، واأن ياأخذ عنه كثريون. عا�شر عهد املاأم�ن العبا�شي 
وبداأ  واملعتز،  وامل�شتعني  كاملت�كل  العبا�شيني  اخللفاء  بع�ص  وجال�ص  بعد،  فما 
جمده بالزوال، منذ ت�يف الأخري، فانعزل وجفا الق�ش�ر. ومات يف اآخر خالفة 
املعتمد �شنة 279 ه  على الأرجح، وقد جتاوز الثمانني من عمره. من م�شّنفاته 
�شاحب  امل�شع�دي  احل�شني  بن  علي  امل�ؤرخ  فيه  قال  الذي  البلدان(  )فت�ح 
اأح�شَن منه(، وه� امل�شدر الذي  )مروج الذهب(: )ل نعلم يف فت�ح البلدان 
�شاأميل اإليه يف عر�ص اأخبار الفت�حات كما ذكرُت من قبُل، وذلك لأّنه يروي 
وقد  م�شم�نها،  يف  تخالفت  واإن  �شبقه  مرجع  من  اأكرث  عن  الفت�حات  اأخبار 
اأح�شى الدكت�ر �شالح الدين املنجد))) نا�شر كتاب فت�ح البلدان يف ن�شخته 

قة واملنّقحة  م�شادر روايات البالذري ف�جدها كالتايل: املحقَّ

 احل�شني بن الأ�ش�د الك�يف نزيل بغداد

 القا�شم بن �شالم

بلقب  لُعرف  اأهل دم�شق،  وكاتب من  باحث  املنجد )ت1431هـ 2010 م(  الدين  1. �شالح 
وخم�شني  مائة  م�ؤلفاته  عدد  بلغ  العربية(.  املخط�طات  )اأب�  اأو  املخط�طات(  )�شندباد 
كتابًا، ما بني ن�ش��ص تراثية حمّققة، اأو م�ؤلفات وكتب يف القان�ن الدويل، والدبل�ما�شية يف 
الاإ�شالم، والتاريخ، والأدب واللغة، وعلم اخلط والآثار القدمية التاريخية، وال�شيا�شة العربية 
واله�لندية،  والإجِنليزية،  الفرن�شية،  اإىل  م�ؤلفاته  بع�ص  ُترجمت  وقد  واملعاجم،  املعا�شرة، 
يف  ُن�شرت  املقالت  من  مئات  وله  والتكّية.  والفار�شية،  والإِيطالية،  والأملانية،  والإِ�شبانية، 
املجالت وال�شحف العربية والأوروبية. من م�شنفاته )املنتقى من درا�شات امل�شت�شرقني(. 

وقد اأخذت تعريف البالذري عنه، بت�شّرف.
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 حممد بن �شعد كاتب ال�اقدي

 علي بن حممد املدائني

 عمرو بن حممد الناقد

 العبا�ص بن ه�شام الكلبي

فًا  اأما ما �ش�اهم فقد اأخذ عنهم اأخبارًا قليلة. وقال املنجد: )ول نعرف م�ؤلِّ
يف الفت�ح بعد اأحمد بن يحيى، فه�، كما قيل، خامتة م�ؤّرخي الفتح. واإذا عِلمنا 
اأن كتب ال�اقدي مل تثبت �شحة الكثري منها، واأن كتب املدائني مل ت�شل اإلينا، 
راأينا اأن كتاب البالذري هذا ه� اأهم م�شدر من امل�شادر التاريخية، واأكرثها 
نق�ًل  البلدان  معجم  يف  ياق�ت  منه  َنقل  وقد  العربية....  الفت�ح  عن  �شّحة 

كثرية، واعتمد عليه وجعله من م�شادره())).

هذا من جهة، ومن جهة اأخرى، فاإّن البالذري ُيعّد الأقل اعتمادًا على روايات 
الفت�حات  روايات  يف  كثريًا  اأف�شد  الذي  اع  ال��شّ التميمي(  عمر  بن  )�شيف 
ر�ش�ل  وفاة  بعد  الإ�شالمي  التاريخ  اأحداث  وغرّي جمرى  الإ�شالمية وغريها، 
الإ�شالمي  قيادات اجلي�ص  اأ�شماء  �ش�اء من حيث حتديد  ب�شكل جذري،  اهلل 
واأعدائه، اأو تفا�شيل الأحداث واأزمنتها، اأو ما ترّتب على تلك الفت�حات من 
نتائج ومعطيات، وغري ذلك من الأم�ر التي �شاأ�شرب عليها بع�ص الأمثلة، كما 

�شتت�شح معنا لحقًا عند عر�ص بع�ص اأخبار وتفا�شيل الفت�حات. 

وقد تناوْلُت هذه ال�شخ�شية والآثار التدمريية لكتبه، وذلك يف بحثي وكتابي 

1. البالذري: فت�ح البلدان، ج 1، �ص 21، مقدمة النا�شر .
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والإ�شارة  التذكري  باب  من  وذلك  جمددًا  عنه  و�شاأحتّدث  الرّدة(،  )حروب 
اإىل ما اأحدثه يف اأخبار الفت�حات والتزوير الكبري الذي طالها، ول �شيما واأّن 
الكثري مما ُيطرح الي�م من قبل امل�شلمني وامل�شت�شرقني ح�ل الفت�حات مبنيٌّ 

على مروياته. 

وقد متّكن �شيف من خالل رواياته من اأن ي�شّخم بع�ص الأحداث ويهّ�ل يف 
والأماكن  ال�شخ�شيات  اأعدادًا كبرية من  يختلق  اأن  وا�شتطاع  كما  تفا�شيلها، 
والرّدة(  الكبري  )الفت�ح  كتاب  �شّنف  فقد  ذلك،  وغري  واحلروب  اجلغرافية 
فاأخذ عنه امل�ؤّرخ�ن امل��ش�عّي�ن من قبيل اأبي جعفر الطربي )ت310هـ(، وابن 
ع�شاكر )ت571هـ( والذهبي )ت748هـ(، وانت�شرت تلك الأ�شاطري والروايات 
فني، من  املخَتَلقة واملحّرفة من خالل م�شنفاتهم امل��ش�عّية اإىل �شائر امل�شنِّ
)732هـ(.  الفداء  واأبي  )ت774هـ(  كثري  وابن  )ت630هـ(  الأثري  ابن  قبيل 
كما وانتقلت اإىل امل�شت�شرقني الذين تلّقف بع�شهم رواياته حيث وجدوا فيها 

غايتهم مبا يخدم الت�ش�رات التي يقّدم�نها عن الإ�شالم. 

•• تعريف وتقييم:
بن  واأُ�شّيد ه� عمرو  الطربي،  الأُ�شّيدي كما يف  التميمي  ه� �شيف بن عمر 

متيم. قال�ا عن �شيف: 

 يحيى بن معني )ت 233 هـ( ويعّد من اأهم علماء اجلرح والتعديل عند اأهل 
ال�شنة: )َفْل�ٌص خري منه(.

هـ(:  )ت275  زمانه  يف  احلديث  اأئمة  من  ويعد  ال�شنن  �شاحب  داود  اأب�   
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)لي�ص ب�شي ء، كّذاب(. 

اأئمة احلديث يف زمانه:  ال�شنن، ويعد من  �شائي )ت303 هـ( �شاحب  النَّ  
)�شعيف(. 

علم  يف  الخت�شا�ص  اأهل  اأ�شهر  اأحد  هـ(  )ت385  الدارقطني  احلافظ   
الرجال عند اأهل ال�شنة: )متوك احلديث(. 

احلاكم الني�شاب�ري )ت405هـ( اأحد اأئمة احلديث و�شاحب امل�شتدرك على 
ال�شحيحني: )اتُِّهم بالزندقة، وه� يف الرواية �شاقط())). 

والزنديق كلمة فار�شية الأ�شل، وقد �َشّمى الفر�ص كل من اأتى يف �شريعتهم 
اأي املنحرف من  بـ »زندي«  التاأويل  اإىل  اأو عدل  �شيئًا خمالفًا لكتابهم املنزل 
الكلمة  العرب هذه  اأخذت  ثم  للتنزيل،  الـمـخـالـف  التاأويل  اإىل  الكتاب  ظاهر 
ماين  لأتباع  وقيل  للمان�ية،  ا�شمًا  عندهم  و�شارت  »زنديق«  وقالت  وعّربتها 
امل�ل�د يف عام 216 م  بن فتك(  اإىل )ماين  تن�شب  ديانة  واملان�ية  »زنادقة«. 
يف بابل. وهي عقيدة باطنية ثن�ية، اأي تق�م على معتقد اأن العامل مرّكب من 
عن  ومتحّ�رة  متفّرعة  وهي  الظلمة،  والآخر  الن�ر  اأحدهما  قدميني  اأ�شلني 

الزراد�شتية التي ظهرت قبل ذلك بقرون.

ولـعّل اأقدم ن�ص ر�شمي اإ�شالمي يف تعريف الزندقة هي و�شية اخلليفة املهدي 
م اإليه زنديق  لبنه م��شى )الهادي( ويّل عهده من بعده حني قال له، وقد ُقدِّ

ميزان  والذهبي:  �ص100.  والكذابني،  ال�شعفاء  اأ�شماء  تاريخ  �شاهني:  ابن  انظر   .1
العتدال،ج2، �ص255. و�شعد: منهج الإمام اأبي عبدالرحمن الن�شائي يف اجلرح والتعديل، 

�ص2188، الع�شقالين: تهذيب التهذيب، ترجمة برقم 517.
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فا�شتتابه فاأبى اأن يت�ب، ف�شرب عنقه واأمر ب�شلبه: )يا بنّي، اإذا �شار الأمر 
اإىل  النا�ص  تدع�  فاإنها  ماين-  اأ�شحاب  -يعني  الع�شابة  لهذه  فتجّرد  اإليك 
ظاهٍر ح�َشن كاجتناب الف�اح�ص والزهد يف الدنيا والعمل لالآخرة، ثم تخرجها 
من هذا اإىل حترمي اللح�م وم�ّص املاء الطه�ر، وترك قتل اله�ام حتّرجًا ثم 
تخرجها اإىل عبادة اثنني اأحدهما الن�ر والآخر الظلمة، ثم تبيح بعد هذا نكاح 
لينقذوهم  الطرق  من  الأطفال  و�شرقة  بالب�ل  والغت�شال  والبنات،  الأخ�ات 
من �شالل الظلمة اإىل هداية الن�ر، فارفع فيها اخل�شب))) وجّرد ال�شيف فيها، 
وتقّرب باأمرها اإىل اهلل، فاإين راأيت جدي العبا�ص »ر�شي اهلل عنه« يف املنام 

قلدين �شيفني لقتل اأ�شحاب الإثنني)))())). 
الإمام  مع  ح�ارات  ولهم  العبا�شيني،  اأيام  وجاهروا  الزنادقة  ن�شط  وقد 
ل�شان  على  احلديث  و�شع  اأن�شطتهم  بني  من  وكان  ال�شالم«.  »عليه  ال�شادق 
النبي »�شلى اهلل عليه واآله« و�ش�اه، والد�ّص يف امل�ؤّلفات واأمثال ذلك من طرق 

التزوير بهدف ت�ش�يه الإ�شالم، واإف�شاد اأم�ر امل�شلمني. 
وجند مثاًل اأن الزنديق عبد الكرمي بن اأبي الع�جاء الذي قتله اأحد الأمراء 
اآلف  اأربعة  للقتل: )لقد و�شعت فيكم  ُقّدم  العبا�شيني يف الب�شرة، قال حني 

حديث، اأحّرم فيها احلالل، واأحّلل فيها احلرام())). 
اإف�شاد  ق�شدوا  الـزنـادقة  اأن  )امل��ش�عات(  كـتـابـه  يف  اجل�زي  ابن  ونقل 

1. كنابة عن لل�شلب.
2. اأي القائل�ن باإلهني.

3. ابن الأثري: الكامل يف التاريخ، ج 6 ، �ص 105.
4. ابن حجر: ل�شان امليزان، ج 4 ، �ص 51.
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ال�شريعة واإيقاع ال�شك فيها يف قل�ب العباد والتالعب بالّدين، وروى عن املهدي 
اأربعمائة حديث،  اأنه و�شع  الزنادقة  اأنه قال: )اأقرَّ عندي رجل من  العبا�شي 

فهي جت�ل يف اأيدي النا�ص())). 
وتذكر بع�ص امل�شادر اأن بع�ص الزنادقة كان�ا ي�شتغّل�ن فر�شة تغافل الأ�شتاذ 
عن كتابه، فيد�ّش�ن فيه ما لي�ص من حديثه، فريويه ذلك الأ�شتاذ ظنًا مـنه اأنه 
من حديثه!! وهذا يذّكرنا باأ�شل�ب املغرية بن �شعيد الذي كان يد�ّص يف كتب 

اأ�شحاب اأئمة اأهل البيت »عليهم ال�شالم«.

ففي )رجال الك�شي( عن اليقطيني، عن ي�ن�ص بن عبد الرحمن: )اأّن بع�ص 
اأ�شحابنا �شاأله واأنا حا�شر فقال له: يا اأبا حممد، ما اأ�شّدك يف احلديث واأكرث 
اإنكارك ملا يرويه اأ�شحابنا، فما الذي يحملك على رّد الأحاديث؟ فقال: حدثني 
ال�شالم« يق�ل: ل تقبل�ا علينا  اأبا عبد اهلل »عليه  اأنه �شمع  ه�شام بن احلكم 
حديثًا اإل ما وافق القراآن وال�شنة اأو جتدون معه �شاهدًا من اأحاديثنا املتقّدمة، 
فاإّن املغرية بن �شعيد »لعنه اهلل« د�ّص يف كتب اأ�شحاب اأبي اأحاديث مل ُيحّدث 
بها اأبي، فاتق�ا اهلل ول تقبل�ا علينا ما خالف ق�ل ربنا »»تعاىل«« و�شنة نبينا 
حممد »�شلى اهلل عليه واآله«، فاإّنا اإذا حّدثنا قلنا: قال اهلل »عّز وجل«، وقال 
بها  ف�جدت  العراق  وافيُت  ي�ن�ص:  قال  واآله«.  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل 
قطعة))) من اأ�شحاب اأبي جعفر »عليه ال�شالم« ووجدت اأ�شحاب اأبي عبد اهلل 
عَلى  بعُد  فعر�شتها  كتبهم  واأخذت  منهم  ف�شمعت  مت�افرين،  ال�شالم«  »عليه 

1. ابن اجل�زي: امل��ش�عات، ج 1، �ص 21 .
2. اأي جمم�عة قليلة منهم.
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من  يك�ن  اأن  كثرية  اأحاديث  منها  فاأنكر  ال�شالم«  »عليه  الر�شا  احل�شن  اأبي 
اأحاديث اأبي عبد اهلل »عليه ال�شالم«، وقال يل: اإن اأبا اخلطاب كذب على اأبي 
عبد اهلل »عليه ال�شالم«، لعن اهلل اأبا اخلطاب، وكذلك اأ�شحاب اأبي اخلطاب 
»عليه  اهلل  عبد  اأبي  اأ�شحاب  كتب  يف  هذا  ي�منا  اإىل  الأحاديث  هذه  يد�ّش�ن 
مب�افقة  حّدْثنا  حتّدثنا،  اإْن  فاإّنا  القراآن،  خالف  علينا  تقبل�ا  فال  ال�شالم«، 
ث، ول نق�ل: قال فالن  اإّنا عن اهلل وعن ر�ش�له ُنحدِّ القراآن وم�افقة ال�شنة، 
وفالن فيتناق�ص كالُمنا، اإّن كالَم اآخِرنا مثل كالم اأّولنا، وكالم اأّولنا م�شداق 
اأنت  اأتاكم َمن ُيحّدثكم بخالف ذلك فرّدوه عليه وق�ل�ا:  لكالم اآخرنا، واإذا 
اأعلم و ما جئت به، فاإّن مع كل ق�ل مّنا حقيقة وعليه ن�ر، فما ل حقيقة معه ول 

ن�ر عليه فذلك ق�ل ال�شيطان())). 

اأبا عبد  اأنه �شمع  اأي�شًا عن ي�ن�ص، عن ه�شام بن احلكم  ويف رجال الك�شي 
اأبي  على  الكذب  يتعمد  �شعيد  بن  املغرية  )كان  يق�ل:  ال�شالم«  »عليه  اهلل 
»عليه ال�شالم« وياأخذ كتب اأ�شحابه، و كان اأ�شحاُبه امل�شتتون باأ�شحاب اأبي 
ياأخذون الكتب من اأ�شحاب اأبي فيدفع�نها اإىل املغرية، فكان يد�ّص فيها الكفر 
والزندقة وي�شندها اإىل اأبي »عليه ال�شالم«، ثم يدفعها اإىل اأ�شحابه فياأمرهم 
اأن يبث�ها يف ال�شيعة. فكّل ما كان يف كتب اأ�شحاب اأبي »عليه ال�شالم« ِمن الغلّ� 
فذاك مما د�ّشه املغرية بن �شعيد يف كتبهم())). هكذا ا�شتغل الزنادقة لتدمري 

ما اأرادوا تدمريه يف الثقافة الإ�شالمية.

1. املجل�شي: بحار الأن�ار، ج 2، �ص 250-249.
2. املجل�شي: بحار الأن�ار، ج 2، �ص250.
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ننتقل الآن لتقدمي بع�ص النماذج من روايات �شيف بن عمر التميمي فيما له 
عالقة بخ�ش��ص الفت�حات الإ�شالمية ونحاول تقييمها باملقارنة مبا رواه غريه 

ح�ل نف�ص الأحداث.

•• ذات السالسل:
قد يتفاجاأ املرء اأنَّ وقعًة م�شه�رة ك�قعة ذات ال�شال�شل مل يكن لها وج�د يف 

التاريخ - بال�ش�رة املعروفة- بل هي من خمتلقات �شيف بن عمر!  
وقد رّكز فيها �شيف على نقطة خطرية ما زالت تاأثرياتها حا�شرة يف الت�شّ�ر 
العام، وتتمّثل يف انت�شار الإ�شالم عن طريق ال�شيف واحلروب الدم�ية الرهيبة 
التي ل تقّل اأبدًا عن تلك التي جرت على يد املغ�ل والقادة الع�شكريني ال�شّفاكني 

الذي ل ميّل�ن من اإراقة الدماء وحتقيق النتائج امليدانية باأي ثمن وو�شيلة. 

فالق�شة -بح�شب نقل الطربي لها عن �شيف - جاءت كالتايل: )عن �شيف، 
عبي، قال: كتب خالد اإىل هرمز قبل خروجه مع اآزاذبه  عن املجالد، عن ال�شُّ
فاأ�شلم  اأما بعد،  الثغر ي�مئذ،  باليمامة، وهرمز �شاحب  الذين  الزياذبة  اأبي 
اإل  تل�من  فال  واإل  باجلزية  واأقرر  الذّمة،  وق�مك  لنف�شك  اعتقد  اأو  ت�شلم، 

نف�شك، فقد جئتك بق�م يحّب�ن امل�ت كما حتب�ن احلياة(.

َقِدم كتاب خالد على هرمز َكتب باخلرب  اأكمل �شيف روايته قائاًل: )ملّا  ثم 
اإىل �شريي بن ك�شرى، واإىل اأرد�شري بن �شريي، وجَمع جم�عه، ثم تعّجل اإىل 
الك�اظم))) يف �شرعان اأ�شحابه)))، ليتلقي خالدًا.... واقتن�ا يف ال�شال�شل، 

1. وهي منطقة كاظمة التي تقع حاليًا �شمال دولة الك�يت.
2. اأي اأ�شرعهم.
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كم! فال تفعل�ا، فاإّن هذا طائر  فقال َمن مل يَر ذلك ملن راآه: قّيدمت اأنف�َشكم لعدوِّ
اأتى  اأنكم تريدون الهرب. فلّما  اأنتم فحّدث�نا  اأّما  �ش�ء))). فاأجاب�هم وقال�ا: 
اخلرب خالدًا باأّن هرمز يف احلفري، اأمال النا�ص اإىل كاظمة، وبلغ هرمز ذلك 
فبادره اإىل كاظمة فنزلها وه� ح�شري، وكان ِمن اأ�ش�اأ اأمراء ذلك الفرج ِج�ارًا 
للعرب، فكّل العرب عليه ُمغيظ، وقد كان�ا �شرب�ه مثاًل يف اخُلبث حتى قال�ا: 
يف  واقتن�ا  واأ�شحابه  هرمز  وتعّبى  هرمز)))!  من  واأكفر  هرمز!  من  اأخبث 
ال�شال�شل واملاء يف اأيديهم)))، وَقِدم خالد عليهم فنزل على غري ماء، فقال�ا 
له يف ذلك، فاأَمر مناديه فنادى: األ انزل�ا وحّط�ا اأثقالكم ثم جالدوهم على 

املاء، فلعمري لي�شريّن املاء لأ�شرب الفريقني واأكرَم اجُلندين))). 
اإليهم حتى لقاهم  فُحّطت الأثقال واخليل وق�ف، وتقّدم الرجل ثم زحف 
فاقتتل�ا، واأر�شل اهلل �شحابًة فاأغزرت ما وراء �شّف امل�شلمني فقّ�اهم بها))) 

وما ارتفع النهار ويف الغائط))) مقتن( اأي اأنه مت قتل كل اأفراد اجلي�ص.
بخالد،  ليغدروا  بالغد  اأ�شحاّبه  هرمز  )واأر�شل  ل�شيف:  اأخرى  رواية  ويف 

1. اأي �ش�ؤم.
2. هذا املثل من اختاع �شيف ول اأ�شل له.

3. اأي كانت مياه ال�شرب يف الآبار ونح�ها حتت �شيطرتهم.
ة عن حادثة وقعت جلي�ص الإمام علي حني اجته اإىل �شّفني  4. يبدو اأن �شيفًا اأخذ هذه الق�شّ
ف�جد اأن ق�ات معاوية قد �شيطرت على النهر ومنعت ق�اته من اأن ت�شتقي منه، فغلبهم عليه، 

و�شمح للجميع بال�شتفادة منه.
5. يبدو اأن �شيفًا اأخذ هذه اجلزئية حماكاة ملا جرى يف غزوة بدر الكربى، قال اهلل »»تعاىل««: 
َرُكم ِبِه َوُيْذِهَب َعنُكْم ِرْجَز  ُيَطهِّ َماِء َماًء لِّ َن ال�شَّ ُل َعَلْيُكم مِّ ْنُه َوُيَنزِّ يُكُم النَُّعا�َص اأََمَنًة مِّ ﴿اإِْذ ُيَغ�شِّ

َت ِبِه اْلأَْقَداَم﴾. ِبَط َعَلى ُقُل�ِبُكْم َوُيَثبِّ ْيَطاِن َوِلرَيْ ال�شَّ
6. الغائط: الأر�ص ال�ا�شعة. 
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ف�اط�ؤوه على ذلك ثم خرج هرمز فنادى: رجل ورجل))) اأين خالد؟ وقد عهد 
اإىل فر�شانه عهده فلما نزل خالد نزل هرمز ودعاه اإىل النزال، فنزل خالد 
اإليه فالتقيا فاختلفا �شربتني واحت�شنه خالدًا، وحَملت حامية هرمز  فم�شى 
وغدرت، فا�شتلَحم�ا خالدًا، فما �شغله ذلك عن قتله. وحمل القعقاع بن عمرو 
اأهل فار�ص  وا�شتلحم حماة هرمز فاأنام�هم واإذا خالد ميا�شعهم))) وانهزم 
ال�شال�شل،  وفيها  الّرثاث)))  خالد  وجمع  الليل!  اإىل  اأكتافهم  امل�شلم�ن  وركب 

فكانت وقر بعري، األف رطل، ف�ُشّميت ذا ال�شال�شل())). 
ثم ي�شتطرد �شيف يف خرب اآخر يروي فيه فتح الب�شرة والأُُبّلة)))، وه� ميناء 

1. اأي اأنه يطلب املبارزة الفردية.
ربه بال�شيف اأو ال�ش�ط . َع فالنًا : �شَ 2. َم�شَ

3. اأي الثياب اخلِلقة.
4. الطربي: تاريخ الأمم واملل�ك، ج2، �ص310-309.

الطربي  قال  العراق،  جن�ب  العربي  اخلليج  على  ال�اقع  البحري  امليناء  )الأُبّلة(  كانت   .5
ب�شاأنها: )كانت مرفاأ ال�شفن من ال�شني وما دونها(. وقال ياق�ت احلم�ي يف )معجم البلدان(: 
)بلدة على �شاطئ دجلة الب�شرة العظمى يف زاوية اخلليج الذي يدخل اإىل مدينة الب�شرة، 
وهي اأقدم من الب�شرة... وكانت الأبلة حينئذ مدينة فيها م�شالح( اأي ق�ات ع�شكرية )من 
قبل ك�شرى، وقائد. وكان خالد بن �شف�ان يق�ل: ما راأيت اأر�شًا مثل الأبلة م�شافة، ول اأغذى 
نطفة، ول اأوطاأ مطية، ول اأربح لتاجر، ول اأخفى لعائذ. وقال الأ�شمعي: جنان الدنيا ثالث: 
غ�طة دم�شق، ونهر بلخ، ونهر الأبلة. وح�ش��ص( الب�شاتني املتن�عة اخل�شرة )الدنيا خم�شة: 
الأبلة، و�شرياف، وعمان، واأردبيل، وهيت(. و�شفها حممد بن عبد املنعم احِلمريي )ت900 
هـ/1495م( يف كتابه )الرو�ص املعطار يف خرب الأقطار(: )وهي �شغرية املقدار ح�شنة الديار 
وا�شعة العمارة مت�شلة الب�شاتني عامرة بالنا�ص امليا�شري وهم يف خ�شب من العي�ص ورفاهية. 
وهي يف ق�ل حممد بن �شريين القرية التي مر بها م��شى واخل�شر »عليه ال�شالم« فا�شتطعما 
اأهلها فاأب�ا اأن ي�شيف�هما، قال�ا: وهم اأبخل اأهل قرية واأبعدها من ال�شخاء(. وهي تعّد الي�م 

�شمن مدينة الب�شرة بحدودها احلالية.
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التي  الهائلة  الغنائم  وكمية  بفيل،  ال�شتعانة  وكيف متت  الب�شرة،  قريب من 
ح�شل عليها امل�شلم�ن وغري ذلك))). 

القتال ملنعهم من  اأثناء  بال�شال�شل  املقاتلني  النظر عن م�شاألة ربط  وبغ�ّص 
كان  مهما  به  يق�م  اأن  ع�شكري  قائد  لأي  ميكن  ل  الذي  الأمر  وه�  الهروب، 
احتمال  ف�شاًل عن  ومناوراتهم،  تامة حلركتهم  اإعاقة  من  ذلك  ملا يف  غبيًا، 
اإ�شقاط بع�شهم البع�ص وحتّ�لهم اإىل فرائ�ص �شهلة بيد اخل�ش�م، تبقى م�شاألة 
قتلهم من قبل جي�ص امل�شلمني واإبادتهم عن بكرة اأبيهم، وبح�شب تعبري �شيف: 
)وما ارتفع النهار ويف الغائط مقتن... وركب امل�شلم�ن اأكتافهم اإىل الليل( 

اأمرًا حمتماًل يف �شاحات املعارك. 

اإل اأن الن�ش��ص الأخرى التي مل تاأت عن طريق �شيف حتكي احلدث ب�ش�رة 
1. الطربي: تاريخ الأمم واملل�ك، ج2، �ص309.

موقع الأبلّة
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مرب�ط  اأ�شري  على  ُتبقي  ل  التي  ال�ح�شية  هذه  فيها  جند  ول  متامًا،  مغايرة 
بال�شال�شل على قيد احلياة. الأمر الذي يدفعنا اإىل ال�شك يف ن�ايا �شيف من 
لت�ش�يه �ش�رة  دفعته  التي  زندقته  لها  الدافع  يك�ن  قد  والتي  الغريبة،  روايته 
وحروب  بال�شيف  انت�شر  قد  فعاًل  الإ�شالم  كان  ل�  وكما  والفت�حات،  الإ�شالم 

الإبادة اجلماعية وال�ح�شية! 

بني  مّتت  التي  امل�اجهة  تلك  عن  الرواة  �شائر  قال  ماذا  فلنالحظ  والآن، 
امل�شلمني والفر�ص والتي حتّدث عنها �شيف بهذه ال�ش�رة.

اأعدى  اأحٌد  يكن  بن لم: مل  بن حارثة  اأو�ص  بن  البيهقي: )قال خرمي  روى 
للعرب من هرمز، فلما فرغنا من م�شيلمة واأ�شحابه، اأقبل اإىل ناحية الب�شرة، 
فلقينا هرمز بكاظمة يف جمع عظيم، فربز خالد بن ال�ليد ودعا اإىل الرباز، 
فربز له هرمز فقتله خالد »ر�شي اهلل عنه«، وكتب بذلك اإىل اأبي بكر ال�شديق 

»ر�شي اهلل عنه«، فنفله �شلَبه())). 

الطف(  طريق  على  �ِشْرنا  )ثم  اخلرب:  تتمة  للطرباين  الكبري  املعجم  ويف 
ال�شاطيء اأو ما اأ�شرف على ريف العراق )حتى دخلنا احلرية...())). 

اختالقاته،  من  واأنها  الروايات  بتلك  �شيف  تفّرد  اإىل  الطربي  تنّبه  وقد 
فقال بعد الروايات ال�شابقة عن ذات ال�شال�شل وفتح الب�شرة والأُُبلة: )وهذه 
اأهل ال�شري وخالف ما جاءت  اأمر الأُُبلَّة وفتحها خالف ما يعرفه  الق�شة يف 
به الآثار ال�شحاح، واإمنا كان فتح الأُبلة اأيام عمر »رحمه اهلل« وعلى يد عتبة 

1. البيهقي: ال�شنن الكربى، ح12570.
2. الطرباين: املعجم الكبري، ج4، �ص214.
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اأورد الطربي الأخبار  اأربع ع�شرة من الهجرة())). ثمَّ  بن غزوان))) يف �شنة 
املروية يف فتح الأبّلة - الَّتي وعد بها - �شمن اأخبار العام الرابع ع�شر، ولي�ص 
ا رواه �شيف يف ذلك. وبالتايل، فاإّن معركة كاظمة  يف ما اأورده هناك �شي ء ممَّ
الأُبلة  فتح  ي�شتتبعها  �شيف، كما مل  روايات  املنق�لة يف  ال�ش�رة  بهذه  تكن  مل 

والب�شرة. 

•• صورة معكوسة:
اأحداث  اأن الرواة غري �شيف رووا يف  وال�اقع -كما �شيتبنّي معنا تدريجيًا- 
الفت�حات يف العراق وغريها تفا�شيل ت�ؤّكد على اأّن اأهل مناطق عديدة من تلك 
بامل�اجهة  اأو  اجلزية  ودفع  بال�شلح،  ي�شتقبل�نهم  كان�ا  امل�شلم�ن  دخلها  التي 

الب�شيطة التي �شرعان ما تنتهي ويت�ّزع بعدها املقاتل�ن. 

نعم، وقعت بع�ص امل�اجهات واحلروب العنيفة واملعدودة يف نف�ص ال�قت مع 
اجلي�ص ال�شا�شاين. ولناأخذ بع�ص ال�ش�اهد، ونرجيء بع�شها الآخر للعر�ص يف 

ف�ش�ل لحقة.

1. عتبة بن غزوان بن جابر بن ُوهيب املازين )ت 17 هـ( �شحابي بدري، كان حليفًا لبني 
ن�فل بن عبد مناف يف اجلاهلية. اأ�شلم قدميًا، وقيل كان �شابع �شبعة اأ�شلم�ا يف بداية البعثة. 
هاجر اإىل احلب�شة اأّوًل، ثم اإىل املدينة، و�شارك مع النبي »�شلى اهلل عليه واآله« يف غزواته 
كلها، وكان فيها من الرماة املهرة، ثم �شارك يف فتح العراق، وه� الذي اختّط الب�شرة، وكان 
ال�لية،  ي�شتعفي من  املن�رة  املدينة  اإىل  �شار  ثم  اأ�شهر،  �شتة  الب�شرة  اأّول ولتها. ق�شى يف 
فرف�ص ُعمر، ورّده اإىل وليته، فمات يف الطريق �شنة 17 هـ، وعمره ي�مها 57 �شنة، ودفن 

بالقرب من املدينة املن�رة.
2. الطربي: تاريخ الأمم واملل�ك، ج2، �ص310.
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كينيدي()))  )هي�  املعا�شر  الربيطاين  امل�شت�شرق  ذكره  ما  ال�ش�اهد  من   .1
يف كتابه )الفت�ح العربية الكربى( يف معر�ص رّده على امل�شّككني يف الروايات 
باأنها قد تك�ن من و�شع خيال  التي تتحدث عن بع�ص الفت�حات،  الإ�شالمية 
اأهايل  بع�ص  بني  تعاون  وج�د  على  تدّل  التي  تلك  ل�شيما  الرواة،  اأو  امل�ؤلفني 
املدن املفت�حة وبني امل�شلمني، قال: )فاحل�لية ال�ش�ريانية اخل�ز�شتانية مثاًل، 
كتبها  روايات  كالهما   ،Sebeos �شيبي��ص  كتبه  الذي  الأرمني  التاريخ  اأو 
م�شيحي�ن يف غ�ش�ن قرن بعد تلك احل�ادث التي يتحدث�ن عنها، وهما اأق�شر 
العام  الإطار  ت�ؤكدان  ولكنهما  العربية،  الروايات  عن  تف�شياًل  واأقل  كثريًا 

للتاريخ العربي، بل اإنهما يف بع�ص الأحيان ت�ؤكدان التفا�شيل. 
�شقطت  الّتح�شني  )ُت�ْشت( جيدة  مدينة  اأن  العربية  امل�شادر  تق�ل  فمثاًل، 
باأيدي امل�شلمني ب�شبب خيانة بع�ص ال�شكان، الذين بّين�ا للم�شلمني كيف يدخل�ن 
عرب قن�ات املاء املغّطاة. ومثل هذا العن�شر غالبًا ما كان يتم ا�شتبعاده على 
اأ�شا�ص اأنه عبارة عن �شياغة بالغية ول قيمة له، اأننا جند روايات مماثلة عن 

فت�ح مدن وح�ش�ن اأخرى. 
�ش�رياين  م�شدر  وهي  املحلية  خ�ز�شتان  م�ؤرخة  فاإّن  احلالة،  هذه  يف  اأما 
م�شيحي ل عالقة له األبّتة بالتاث الإ�شالمي، حتكي لنا الق�شة نف�شها ب�شكل 
م�شتقل، مما ي�حي ب�شدة اأن املدينة �شقطت فعاًل بالطريقة التي ورد وقفها. 
ومغزى هذا اأنه ميكن العتماد على امل�شادر التي تتحدث عن فتح ت�شت بدرجة 
1. هي� كينيدي  Hugh Nigel Kennedy  )ولد 1947م( م�شت�شرق وم�ؤرخ بريطاين، ويعمل 
 The Prophet and the Age of the :يف مدر�شة الدرا�شات ال�شرقية اللندية. من م�ؤلفاته

.Caliphates
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اأكرب مما كنا نظن، ورمبا ي�شدق هذا على املناطق الأخرى اأي�شًا())). 
2. واأ�شاف يف مكان اآخر ح�ل العالقة بني اأهل قم وامل�شلمني: )ويف بع�ص 
قم  مدينة  ويف  املحليني،  ال�شكان  من  التحيب  يلق�ن  العرب  كان  الأحيان، 
العظمى يف  املزارات  من  واحدة  ب��شفها  بعد  فيما  ا�شتهرت  التي  ال�شغرية، 
قرية  واأعطاهم  العرب،  بامل�شت�طنني  يزدانفر  املحلي  احلاكم  رّحب  اإيران، 
الزراعة،  يبداأوا  لكي  والبذور  واحلي�انات  بالأرا�شي  وزّودهم  ل�شكناهم، 
وكان �شبب هذا الكرم اأن اأهل قم كان�ا يعان�ن من اإغارات الديلم القادمني 
بالدفاع عن  العرب  يق�م  اأن  ياأمل يف  يزدانفر  وكان  ال�شمال،  من اجلبال يف 
اأولئك  بها  يق�م  التي  والنهب  ال�شلب  اأعمال  �شد  بينها  �شكن�ا  التي  اجلماعة 

املغريون())). 

3. ويذكر يف م��شع ثالث ح�ل فتح اأذربايجان: )ومّرة اأخرى، لقي العرب 
اأ�شفندياذ  كان  الإيرانية،  النخبة  من  مهم  �شخ�ص  تعاون  بف�شل  امل�شاعدة 
-اأخ� ر�شتم الذي كان قد ت�ىّل قيادة اجلي��ص الفار�شية يف هزميتها الكارثية 
بالقاد�شية- ه� ذلك ال�شخ�ص. ورمبا كانت العائلة قد جاءت من هذه املنطقة، 
وقاد اأ�شفندياذ جي��ص اأذربيجان ووافق على اأن يك�ن و�شيطًا بني القائد العربي 
وال�شكان املحليني.... ومرة اأخرى كانت الدبل�ما�شية هي التي �شمنت جناح 

جي��ص امل�شلمني())). 

1. كينيدي: الفت�ح العربية الكربى، �ص 44-42.
2. كينيدي: الفت�ح العربية الكربى، �ص 253.
3. كينيدي: الفت�ح العربية الكربى، �ص 257.
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4. وح�ل فتح مدينة دربند التي ي�شميها العرب )باب الأب�اب( ال�اقعة حاليًا 
يف داغ�شتان �شمن الحتاد الرو�شي: )كان قائد احلامية ال�شا�شانية رجاًل ُيدعى 
»�شهرَبراز«))) وكان واعيًا متامًا لأ�ش�له الر�شتقراطية، ومن ال�ا�شح اأنه مل 
يكن يتعاطف مع اأهل الق�قاز والأرمن الذين كان�ا يحيط�ن به، ولأنه كان يعرف 
اأن احلكم ال�شا�شاين قد انهار يف الأماكن الأخرى، فقد �شعى اإىل الرتباط مع 
القادة العرب، ودخل يف �شل�شلة من املفاو�شات مت التفاق فيها على اإعفائه ه� 
ورجاله من دفع اجلزية، يف مقابل اخلدمة الع�شكرية يف جي�ص احلدود. وبهذه 
الطريقة مل تتم هزمية العنا�شر الباقية من اجلي�ص ال�شا�شاين، واإمنا دخل�ا 
يف �شف�ف جي��ص الإ�شالم. ول �شك اأن بع�شهم �شرعان ما اعتنق�ا الإ�شالم... 
وقيل اإنه مّت اتخاذ ترتيبات مماثلة مع ال�شكان امل�شيحيني يف مرتفعات اأرمينية 

وت�غلت اجلي��ص العربية حتى تبلي�شي يف ج�رجيا())). 

5. ويف كتاب )الكتفا مبا ت�شمنه من مغازي ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« 
والثالثة اخللفا( للكالعي البلن�شي رواية عن �شاهد عيان من جي�ص الروم اأ�شلم 
لحقًا واأخرب عن بع�ص م�شاهداته، ومن بينها م�قف بع�ص العرب يف ال�شام 
الروم  من  رجل  )عن  كالتايل:  والرواية  )الفاحتني/الغزاة(،  امل�شلمني  من 
يدعى جرجة، كان قد اأ�شلم فح�شن اإ�شالمه، قال: كنت فى ذلك اجلي�ص الذي 
اإل اهلل،  اأنطاكية مع باهان، فاأقبلنا ونحن ل ُيح�شي عدُدنا  بعث قي�شر من 
اأر�ص قّن�شرين،  اأوائل العرب من  اأن لنا غالبًا من النا�ص، فاأخرجنا  ول نرى 

1. وتعني يف الفار�شية خنزير اململكة اأو خنزير الإمرباط�رية )َكراز ك�ش�ر- َكراز امپرات�رى( 
وُيطلق للثناء والدللة على البط�لة، كما اأنه من رم�ز الآلهة القدمية.

2. كينيدي: الفت�ح العربية الكربى، �ص 258.
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مدينة دربند وبعض المدن القريبة منها

موقع قنسرين وشيزر
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ثم اأقبلنا فى اآثارهم حتى اأخرجناهم من حم�ص، ثم اأقبلنا فى اآثارهم حتى 
اأخرجناهم من دم�شق. قال: وحلق بنا كل من كان على ديننا من الن�شارى، 
حتى اإن كان الراهب لينزل عن �ش�معته وقد كان فيها دهرًا ط�ياًل من دهره، 
اإلينا ليقاتل معنا غ�شبًا لدينه وحماماة عليه، وكان َمن كان  فيتكها وينزل 
�شنف  فاأما  اأ�شناف،  ثالثة  قي�شر  طاعة  على  كان  مّمن  بال�شام  العرب  ِمن 
وكانت  ن�شارى،  فكان�ا  واأما �شنف  وكان�ا معهم،  العرب)))  دين  فكان�ا على 
لهم فى الن�شرانية نية)))، فكان�ا معنا، واأما �شنف فكان�ا ن�شارى لي�ص لهم 
اأن نن�شر  اأهل ديننا ونكره  اأن نقاتل  فى الن�شرانية تلك النية، فقال�ا: نكره 
العجم))) على ق�منا، واأقبلت الروم تتبع اأهل الإ�شالم وقد كان�ا هائبني لهم 
مرع�بني منهم، ولكّنهم( اأي امل�شلمني )ملا راأوهم قد خّل�ا لهم البالد وترك�ا 
يجتمع قط  الذي مل  مع عددهم  عليهم  جّراأهم ذلك  افتتح�ا،  كان�ا  ما  لهم 

لأحد من قبلهم())).
بع�شهم  ت�ظيف  على  يدّل  ما  الريم�ك  معركة  ح�ل  امل�شدر  نف�ص  ويف   .6
نزل�ا  الذي  الروم منزلهم  وملا نزل  ابن قرط:  امل�شلمني: )قال  خلدمة جي�ص 
فيه، د�ش�شنا اإليهم رجاًل من اأهل البلد كان�ا ن�شارى قد اأ�شلم�ا، فاأمرناهم 
يفعل�ن  فكان�ا  باأخبارهم،  وياأت�نا  اإ�شالمهم  فيكتم�ا  ع�شكرهم  يدخل�ا  اأن 

ذلك())). 
1. اأي الإ�شالم.

2. اأي اعتقاد را�شخ.
3. غري العرب، واملراد هنا خ�ش��ص الروم.

4. الكالعي: الكتفا، ج2، �ص 261-260.
5. الكالعي: الكتفا، ج2، �ص 261.
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7. ويف وقعة )ِفْحل( التي قيل اأنها جرت يف م��شع بني طربية وبي�شان، ومع 
تكالب الروم على امل�شلمني وقفت خلم وجذام وغ�شان وعاملة والقني وقبائل من 
ق�شاعة فدخل�ا مع امل�شلمني، فَكرُث عددهم، وروى ابن ع�شاكر يف تتمة و�شف 
م�ن ِرجاًل  الأحداث اأنه: )اأخذ اأهل البلد من الن�شارى يرا�شل�ن امل�شلمني فُيقدِّ
وي�ؤّخرون اأخرى( اأما �شبب ترّددهم يف ن�شرة امل�شلمني قد بّين�ه )ويق�ل�ن: يا 
مع�شر امل�شلمني، اأنتم اأحّب اإلينا من الروم، واإن كان�ا على ديننا، اأنتم اأوفى لنا 

واأراأف بنا واأكف عن ظلمنا من الروم، ولكنهم قد غلب�نا على منازلنا())) .

8. وروى ابن اآدم يف كتابه )اخلراج( اأنه َقِدم زعماء قبائل العرب بال�ش�اد، 
اإّنا ق�م من  امل�ؤمنني،  اأمري  الرفيل على اخلليفة عمر فقال�ا: )يا  ابن  وفيهم 
اأهل ال�ش�اد وكان اأهل فار�ص قد ظهروا واأ�شّروا بنا، ففعل�ا وفعل�ا حتى ذكروا 

1. ابن ع�شاكر : تاريخ مدينة دم�شق، ج 41، �ص 130.

ية وبيسان موقع طبر
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كم عن �شيء  الن�شاء، فلما �شمعنا بكم فرحنا بكم واأعجبنا ذلك، فلم ُنِرد كفَّ
غري  من  ك�نهم  ت�شتّق�نا(  اأن  تريدون  اأنكم  فبلغنا  عنا،  اأخرجتم�هم  حتى 
�شئتم  واإن  فالإ�شالم،  �شئتم  اإن  فالآن  »ر�شي اهلل عنه«  امل�شلمني )فقال عمر 

فاجلزية( فاختاروا اجلزية))). 
)بطريرك/بطريق()))  اأن  اإىل  التاريخية  امل�شادر  من  عدد  واأ�شارت   .9
دون  بذلك  وحال  للم�شلمني،  املدينة  ح�شن  فتح  )ماروثا(  وا�شمه  تكريت 
هروب احلامية الرومية، لتقع بقب�شة امل�شلمني نتيجة عدائه للبيزنطيني الذين 
كان�ا ميار�ش�ن ال�شطهاد بحقِّ من يخالف�نهم يف املذهب. فقد كان املذهب 
اليعق�بي املن�ف�شتي))) قد انت�شر اإىل اجلن�ب وال�شرق من جبل �شنجار حتى 

�شمال تكريت التي تت�شل بهذه املناطق))). 
حروب  يف  العربية  القبائل  بع�ص  وّظف�ا  قد  ال�شا�شاني�ن  كان  واإذا   .10
النبي  بعد  من  اخلالفة  فاإّن  الفتية،  الإ�شالم  دولة  على  والتمّرد  الرّدة 
»�شلى اهلل عليه واآله« عملت على ت�ظيف البع�ص الآخر منهم �شد ال�شا�شانيني، 

ل�شيما واأن حالة التمّرد عليهم يف العراق كانت قد بداأت قبل هذا التاريخ. 
)الدولة  الإ�شالمية(:  الفت�حات  )دوافع  كتابه  يف  اجلب�ري  عدي  د.  يق�ل 

1. ابن اآدم: اخلراج، �ص34-33.
2. مرتبة دينية م�شيحية.

3. املذهب اليعق�بي ن�شبة اإىل الأب ال�ش�ري يعق�ب الربادعي الذي قام بالدع�ة له ون�شره، 
يرتدى  كان  لأنه  الربادعي  لقب  عليه  اأطلق  )الأرث�ذك�ص(.  ال�شرقية  الكنائ�ص  مذهب  وه� 
مالب�ص املت�شّ�لني فى فتة ا�شطهاد امل�شيحيني القائلني بالطبيعة ال�احدة للم�شيح راف�شني 

بذلك قرارات جممع خلقدونيا �شنة 451م.
4. اجلب�ري: دوافع الفت�حات الإ�شالمية، �ص219.
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العربية الإ�شالمية يف تلك الأثناء كانت عازمة على م�ا�شلة �شيا�شة الر�ش�ل 
»�شلى اهلل عليه واآله« يف الفتح وحتقيق اأهداف الإ�شالم الكربى يف النت�شار 
اإىل  الهادفة  القبائل  تلك  اأبناء  ن�شاطات  مع  تزامنت  والتي  الأر�ص،  وحترير 
طرد املحتل -كما ه� حال القبائل العراقية- اإذ عملت اخلالفة على ا�شتثمار 
لهم  ت�شجيعها  خالل  من  الأوىل  لأهدافها  خدمًة  الظروف  تلك  كل  وت�ظيف 
وتخ�يلها بع�شهم بالإغارة وم�اجهة املحتّلني بالق�ة، ل�شيما واأن منهم َمن كان 

على الإ�شالم())). 
وعندما �شنق�م بالطالع على بع�ص التفا�شيل التاريخية ح�ل عالقة الروم 
اأن نتفّهم ردود فعل  البيزنطيني باأهل ال�شام وم�شر واأرمينية وغريها، ميكن 
اأهايل تلك البالد �شّدهم ل�شيما بلحاظ ك�نهم حمتّلني لأر�شهم منذ قرون، 
وكان الختالف املذهبي �شببًا يف ا�شطهاد الأهايل ب�شّدة وباأب�شع ال�ش�ر، عالوة 
على فر�ص ال�شرائب الباهظة والإجبار على امل�شاركة يف احلروب وما اإىل ذلك 

من اأم�ر دفعتهم اإىل اتخاذ م�قف العداء مع البيزنطيني والنحياز للم�شلمني.

•• اختالق األماكن:
فار�ص،  بالد  فت�حات  �شمن  من  وهي  الهرمزان،  حرب  عن  حديثه  �شمن 
اختلق �شيف م�قعًا بالقرب من الأه�از ا�شمه )ُدُل�ث(، ونقل عنه ا�شم امل�قع 
كل من الطربي يف تاريخه وياق�ت احلم�ي يف معجم البلدان. وحينما نراجع 
تاأخذ من �شيف، فاإنها ل تذكر ذلك املكان نهائيًا،  التي مل  امل�شادر الأخرى 

وذلك من قبيل امل�شنفات التالية: 

1. اجلب�ري: دوافع الفت�حات الإ�شالمية، �ص 227.
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 �شفة جزيرة العرب: احل�شن بن اأحمد املعروف بابن احلائك )ت334هـ(. 
 فت�ح البلدان: اأحمد بن يحيى البالذري )ت279هـ(. 

 الآثار الباقية عن القرون اخلالية: حممد بن اأحمد البريوين )440هـ(. 
 معجم ما ا�شتعجم: عبداهلل بن عبدالعزيز البكري ال�زير )478هـ(. 

 تق�مي البلدان: اإ�شماعيل �شاحب حماه )ت432هـ(. 
ُيدعى  الَقْي�ص  عبد  من  رجل  عن  �شيف  قال  )ُدل�ث:  احلم�ي:  ياق�ت  قال 
حارًا، قال: قدمت على َهِرم بن َحّيان اأّيام حرب الهرمزان بن�احي الأه�از  �شُ
ُة التمر )وذكر خربًا.  ر( اجُللَّة: ُقفَّ وه� فيما بني ُدُل�ث وُدَجيل))) بجالل من مَتْ

و�شماها يف م��شع اآخر ُدُلث())). 

قال:  طاوو�ص،  ا�شمه  فار�ص  ببالد  م��شع  وج�د  احلم�ي  عنه  نقل  وهكذا 
)طاوو�ص: م��شع بن�احي بحر فار�ص عن �شيف كان العالء احل�شرمي اأر�شل 
اإليه جي�شًا يف البحر من غري اإذن عمر ف�شخط عليه وعزله...())). واأخذ عنه 

الطربي  اأي�شًا يف تاريخه. 

قال:  الُقرُدوَدة،  ا�شمه  العرب  بجزيرة  م��شع  وج�د  احلم�ي  عنه  نقل  كما 
بن  اأو�ص  بن  ثمامة  اإليه  اأر�شل  ب�شمرياء،  ونزل  طليحة  تنباأ  ملا  )الُقْرُدوَدة: 
بالقردودة  اأمر فنحن  اأن معي من جديلة خم�شمائة فاإن دهمكم  لم الطائي 

1. عرف العرب نهر كارون با�شم دجيل الأح�از، واإمنا �شم�ه بدجيل للتمييز بينه وبني دجلة 
العراق، وهذا النهر مير مبدينة الأه�از فيق�شمها اإىل منطقتني.

2. احلم�ي: معجم البلدان، ج2، �ص460.

3. احلم�ي: معجم البلدان، ج3، �ص143.
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مل())). واأخذ عنه الطربي اأي�شًا يف تاريخه �شمن حديثه  والأن�ُشر، ُدَوْين الرَّ
عن رّدة غطفان. 

وقد ذكر ال�شيد مرت�شى الع�شكري -الذي كان له دور كبري يف ك�شف حقيقة 
ما فعله �شيف بن عمر يف اأخبار الرّدة والفت�حات وما بعد ذلك- 13 م��شعًا 
خمتلقًا من قبل �شيف بن عمر، وقال: )هذه اإىل كثري غريها ي�ردها احلم�ي 
يف معجم البلدان اعتمادًا على ق�ش�ص �شيف، بينما ل جند لها ذكرًا يف الكتب 

البلدانية الأخرى())). 

•• اختالق الشخصيات:
كتاب )خم�ش�ن ومائة �شحابي خمتَلق( اأّلفه ال�شيد مرت�شى الع�شكري بعد 
كتابه )عبداهلل بن �شباأ( الذي �شّلط فيه ال�ش�ء على دور �شيف بن عمر، وعلى 
�شه لذكر اأ�شماء وبع�ص اأح�ال  اإثر اكت�شافه م�شاألة اختالق ال�شخ�شيات، وخ�شّ
ال�شخ�شيات ال�همية التي اختلقها �شيف بن عمر التميمي وبلغت اأكرث من 150 

�شخ�شية، ومن بينهم الأ�شماء التالية:

الق�شم الأول - �شحابة من متيم

1 ـ القعقاع بن عمرو بن مالك التميمي من �شيعة الإمام علي .

2 ـ عا�شم بن عمرو بن مالك التميمي .

3 ـ الأ�ش�د بن قطبة بن مالك التميمي .

1. احلم�ي: معجم البلدان، ج4، �ص322.
2. الع�شكري: عبداهلل بن �شباأ، ج1، �ص305.
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4 ـ اأب� مفزر التميمي .
5 ـ نافع بن الأ�ش�د بن قطبة بن مالك التميمي من �شيعة الإمام علي .

6 ـ عفيف بن املنذر التميمي .
7 ـ زياد بن حنظلة التميمي من �شيعة الإمام علي .

8 ـ حرملة بن مريطة التميمي .
9 ـ حرملة بن �شلمى التميمي .

10 ـ الربيع بن مطر بن ثلج التميمي .
11 ـ ربعي بن الأفكل التميمي .
12 ـ اأط بن اأبي اأط التميمي .

13 ـ �شعري بن خفاف التميمي .
14 ـ ع�ف بن العالء اجل�شمي التميمي .

15 ـ اأو�ص بن جذمية التميمي .
16 ـ �شهل بن منجاب التميمي .

17 ـ وكيع بن مالك التميمي .
18 ـ ح�شني بن نيار احلنظلي التميمي .

19 ـ احلارث بن اأبي هالة التميمي ربيب ر�ش�ل اهلل.
20 ـ الزبري بن اأبي هالة التميمي ربيب ر�ش�ل اهلل .
21 ـ طاهر بن اأبي هالة التميمي ربيب ر�ش�ل اهلل .
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22 ـ زر بن عبداهلل الفقيمي التميمي .
23 ـ الأ�ش�د بن ربيعة التميمي .

وبعد اأن قّدم ال�شيد الع�شكري درا�شته ح�ل كل هذه ال�شخ�شيات قال: )بهذا 
ننتهي من درا�شة ثالثة وع�شرين �شحابيًا ممن اختلقهم �شيف بن عمر من 
متيم وه� اآخر اجلزء الأول مـن هـذا الـكـتاب، ون�شاأل اهلل »تعاىل« اأن ي�فقنا 
بها  ينفع  واأن  للر�ش�ل،  �شحابة  من  اختلقهم  عمن  درا�شاتنا  بقية  لإ�شدار 
ُيكمل  مل  اهلل«  »رحمه  ولكنه  الكرمي())).  ل�جهه  خال�شة  ويجعلها  امل�ؤمنني، 

هذه الدرا�شة وت�ّقف عند هذا احلد.

•• القعقاع بن عمرو التميمي:
عمرو  بن  )القعقاع  املختَلق  ال�شحابي  ح�ل  ذكره  مما  خمت�شرًا  ولنطالع 

التميمي( لرتباط �شخ�شيته و�شريته املزع�مة بالفت�حات الإ�شالمية. 
القعقاع،  ذكر  ورد  ال�شهرية  الـكتب  عـ�شـرات  )فـي  الع�شكري:  ال�شيد  قال 
وترجمته يف عداد ال�شحابة ورواة احلديث عن الر�ش�ل »�شلى اهلل عليه واآله«، 
واأّول مـن وجـدنـاه يفرد له ترجمة - ممن بقي م�ؤلَّفه يف متناول اأيدينا - اأب� 
التميمي،  عمرو  بن  عا�شم  اأخ�  »ه�  بتجمته:  قال  ال�شتيعـاب)))،  فـي  عمر 
وكان لهما البالء اجلميل واملقام املحم�د يف القاد�شية«. وتـاله ابـن عـ�شاكر يف 
م��ش�عته الكربى تاريخ مدينة دم�شق... هكذا و�شفـ�ا القعقاع بن عمـرو منـذ 
النجدة  بـرجل  و�شف�ه  الهجـري حتى ع�شـرنا احلا�شر، حيث  الثاين  القـرن 

1. الع�شكري: خم�ش�ن ومائة �شحابي خمتلق ج2، �ص266.
2. اأي يف كتاب )ال�شتيعاب يف معرفة الأ�شحاب ( لبن عبد الرب القرطبي.
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الإ�شالمي،  الفتح  قادة  ذكـر  �شمـن  وهمذان  وُحلـ�ان،  خانقني،  بفاحت  ونعت�ه 
روى،  اأنه  �شيف  عن  ع�شاكر  وابن  الـطربي  اأخرج  هذا؟...  القعقاع  هـ�  فمن 

وقال: كان القعقاع من اأ�شحاب النبي. وقال ابن حجر: اأن�شد �شيف للقعقاع:
لعــــيار راكـــبا  املقـــانب  يهـــدي  تهامة برق  الربق  �شهــدت  ولقد 
الأحـــــــرار ل�شّنـــة  وال�شــــــابقني  يف جند �شيف اهلل �شيف حممد

.... روى ابـن حـجر بتجمته من الإ�شابة عن �شيف ب�شنده اإىل القعقاع قال: 
»قال يل ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«: ما اأعددَت للجهاد؟ قلت: طاعَة اهلل 
وطاعَة ر�ش�له واخليَل، قال: تلك الغاية«.... روى اأيـ�شًا ابن حجر يف الإ�شابة))) 
عن �شيف عن عمرو بن متام عن اأبيه عن القعقاع بن عمرو، قال: �شهدت وفاة 
الظهر جاء رجل حتى قام يف  واآله«، فلما �شّلينا  ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه 
ابن  يعني   - �شعدًا  ي�ّل�ا  اأن  اأجمع�ا  قد  الأن�شار  اأن  هم  بع�شَ فاأخرب  امل�شجد، 
عبادة - ويـتـركـ�ا عـهد ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« فا�شت�ح�ص املهاجرون 
اإىل  الروايات بحيث مييل من خاللها  اأن يختلق  �شيف  من ذلك( ومن عادة 
وقال:  ال�شكن  ابن  اأخرجها  حجر:  ابن  قال  )ثم  ي�اليها  وَمن  احلاكمة  الفئة 
القعقاع  بتجمة  الرواية  هذه  الرازي)))  واأخرج  �شعيف«.  عمر  بن  »�شيف 
خمت�شرًا وقال: »�شيف متوك، فبطل احلديث، واإمنا ذكرناه للمعرفة«())). 

ثم قام ال�شيد الع�شكري بدرا�شة اأ�شانيد تلك الأخبار التي نقلها امل�شّنف�ن 
عن �شيف ح�ل القعقاع فكانت املفاجاأة، قال: )بحثنا عن ه�ؤلء الرواة يف كتب 

1. اأي يف كتاب )الإ�شابة يف متييز ال�شحابة ( لبن حجر الع�شقالين.
2. الع�شكري: خم�ش�ن ومائة �شحابي خمتلق ج1، �ص 129- 130.
3. اأي احلافظ ابن اأبي حامت الرازي يف كتابه )اجلرح والتعديل(.
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اأحاديث  لهم ذكرًا يف غري  وملا مل جند  والأدب،  والأن�شاب  والتاريخ  احلديث 
�شيف، جاز لنا اأن نعتربهم من خمتلقات �شيف من الرواة()))! 

اأ�شانيد  عنه  لرواياته  جعل  بل  القعقاع،  باختالق  يكتف  مل  �شيفًا  اأّن  اأي 
ل�شخ�شيات خمتلقة اأي�شًا! 

ثم جاء ال�شيد الع�شكري ببع�ص روايات �شيف عن م�شاركة القعقاع يف حروب 
فـي  )وروى  قال:  العراق،  يف  )اأُلي�ص)))(  فتح  خرب  ومنها  والفت�حات،  الرّدة 
خـبـر اأُلي�ص اأن ن�شارى العرب وعرب ال�شاحية غ�شب�ا ملن ُقتل منهم، فكاتب�ا 
الـفـر�ص، فجاء اإليهم القائد الفار�شي جابان بجي�شه واجتمع�ا باألي�ص، واقتتل�ا 
انت�شر  اإن  املدد من ملكهم، فاآىل خالد -  ت�قعهم  َكَلُبهم  قتاًل �شديدًا، وزاد 
عليهم - األ ُيبقي منهم اأحدًا يقدر عليه، واأن ُيجـرَي نـهـَرهـم بـدمائهم، فلما 
فانت�شر  جانب،  كل  من  بجلبهم  واأمر  الأ�شرى،  قتل  عن  َمنع  عليهم  انت�شر 
اأف�اجًا،  بهم  اخلي�ل  فاأقبلت  اأُلي�ص،  ج�انب  من  الأ�شرى  يجلب  اجلي�ص 
م�شتاأ�شرين ُي�شاق�ن، ووّكـل بـهـم رجاًل ي�شرب�ن اأعناقهم يف النهر، ففعل ذلك 
ومقدار  النهرين،  اإىل  انته�ا  الغد حتى  وبعد  الغد  وطلب�هم  وليلة،  ي�مًا  بهم 
ذلك من كل ج�انب األي�ص، ف�شرب اأعناقهم وقال له القعقاع واأ�شباٌه له: ل� اأنك 
قتلت اأهل الأر�ص مل جتر دماوؤهم، اإن الدماء ل تزيد على اأن ترقرق))) منذ 

1. الع�شكري: خم�ش�ن ومائة �شحابي خمتلق ج1، �ص 132.
ب�زن  اأُلَّي�ص  وغريه:  حمم�د  قال  ُفَلْي�ص....  ب�زن  م�شغر  )اأُلي�ص:  احلم�ي:  ياق�ت  قال   .2
يت. امل��شع الذي كانت فيه ال�اقعة بني امل�شلمني والفر�ص، يف اأّول اأر�ص العراق من ناحية  �ُشكَّ

البادية ويف كتاب الفت�ح األي�ص قرية من قرى الأنبار(.
3. ترقرق: جتري جريًا �شهاًل.
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ترّب  املاء  عليها  فاأر�ِشل  الدماء،  ن�شف  الأر�ص عن  ونهيت  ال�شيالن  نهيت عن 
ميينك. وقد كان �شدَّ املاَء عن النهر، فاأعاده فجرى دمًا عبيطًا، ف�شّمي نهر 
الدم لذلك ال�شاأن اإىل الي�م.... كانت على النهر اأرحاء فطحنت باملاء -وه� 
اأحمر- ق�َت الع�شكر ثمانية ع�شر األفًا اأو يزيدون ثالثة اأيام.... وبلغت قتالهم 

�شبعني األفًا())).

ثم قال يف معر�ص املقارنة بني روايات بع�ص امل�ؤّرخني الذين ذكروا اأن خالد 
بن ال�ليد �شالح اأهل األي�ص ومل يقع بينه وبينهم قتال، وبني روايات �شيف التي 
حتكي وق�ع قتال كبري وقتل لالأ�شرى و�شبغ للنهر بدمائهم لثالثة اأيام: )يف اأُّلي�ص 
ذكروا اأن خالدًا �شاحلهم على اأن يك�ن�ا اأدلء وعي�نًا للم�شلمني على الفر�ص، 
و�شيف يذكر مـعركة هائلة وق�ش�ة وفظاظة، فهل كان الدافع ل�شيف ذكر بط�لت 
مل�شر فح�شب، اأم اأّن له مع هذا دافعًا اآخر، وه� بيان اأن الإ�شالم انت�شر بحّد 
ال�شيف واإراقة الدماء ل مب�شاعدة ال�شع�ب على حكامهم كما كان ال�اقع؟())). 

وذكر ال�شيد الع�شكري بعد ذلك ح�شيلة روايات �شيف من ال��شع ح�ل األي�ص 
فجاءت كالتايل:

1. قائد للفر�ص ا�شمه قارن بن قريان�ص

الـكـتـب  فـي  يتجمان  )ال�جلة(،  ا�شمه  واآخر  )الثني(  ا�شمه  مكان   .2
الـبلدانية.

3. اأربعة رواة للحديث: املهلب بن عقبة الأ�شدي، اأب� عثمان يزيد بن اأ�شيد 

1. الع�شكري: خم�ش�ن ومائة �شحابي خمتلق ج1، �ص 144-143.
2. الع�شكري: خم�ش�ن ومائة �شحابي خمتلق ج1، �ص 146.
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الغ�شاين، زياد بن �شرج�ص الأحمري، عبدالرحمن بن �شياه الأحمري، ي�شاف�ن 
اإىل رواة احلديث .

4. َرَجز ي�شاف اإىل تراثنا الأدبي التاريخي.
5. قتل بطل فار�شي يـعدل باألف، واتكاء خالد عليه وتغديه يف �شاحة احلرب 

مما ُيعجب حمّبي الأ�شاطري والراغبني يف تكثري مناقب ال�شلف ال�شالح.
6. قتل عام ا�شتمر اأياما وليايل ممن ُيجَلب�ن من الأرا�شـي القريبة والبعيدة.

7. طحن الأرحية ثالثة اأيام ق�ت ثمانية ع�شر األفًا اأو يزيدون بـاملاءالأحمر 
من الدم.

األف  ومائة  اأُلي�ص،  يف  األفًا  و�شبع�ن  الثني،  معركة  يف  قتيل  األف  ثالث�ن   .8
غريهم من غرق.

ي�شرب  خالد  لبقي  ول�لهم  واأ�شباهه،  القعقاع  متيم،  لبطل  مكرمة   .9
الأعناق على حّد زعم �شيف اإىل مـا �شاء اهلل، وهذا ما ُيعجب به اأعداء الإ�شالم 
الذين يرغب�ن اأن ي�شمع�ا كرثة القتلى يف الفت�ح الإ�شالمية. كل هذا من بركة 

اأحاديث �شيف))).

•• معركة القادسية:
بن  �شيف  وقد �شّخم  الفت�حات،  اأثناء عر�ص  القاد�شية  �شتمّر معنا معركة 

عمر اأحداثها حتى اأن الطربي روى عنه اأخبار ثالثة اأيام ممّيزة فيها، وهي:

1. ي�م اأرماث حيث كان الن�شر فيه حليف الفر�ص

1. الع�شكري: خم�ش�ن ومائة �شحابي خمتلق ج1، �ص 149.



مصادر أخبار الفتوحات6464

2. ي�م اأغ�اث والن�شر فيه حليف امل�شلمني بف�شل القعقاع

3. ي�م ِعما�ص

ْرف اخلليفة جي�شًا نح� العراق للم�شاندة ويف مقّدمته القعقاع  وفيه ِذكر �شَ
النا�ص  على  فقِدم  وتعّجل،  وط�ى  القعقاع  )فاجنذب  �شيف:  قال  عمرو،  بن 
األف،  وهم  اأع�شارًا،  يتقطع�ا  اأن  اأ�شحابه  اإىل  عهد  وقد  اأغ�اث  ي�م  �شبيحة 
فكلما بلغ ع�شرة مدى الب�شر �شّرح�ا يف اآثارهم ع�شرة، فقِدم القعقاع اأ�شحابه 
يف ع�شرة، فاأتى النا�ص ف�شّلم عليهم وب�ّشرهم باجلن�د.... فتقدم ثم نادى: َمن 
يبارز؟ فقال�ا فيه بق�ل اأبي بكر: ل ُيهَزم جي�ص فيهم مثل هذا. و�شكن�ا اإليه. 
فخرج اإليه ذو احلاجب، فقال له القعقاع: َمن اأنت؟ قال: اأنا بهمن جاذويه. 
فنادى: يا لثاأرات اأبي عبيد!))) و�َشليط واأ�شحاِب ي�م اجل�شر! فاجتلدا فقتله 
القعقاع، وجعلت خيُله َتِرُد ِقطعًا وما زالت َتِرُد اإىل الليل وتن�شط النا�ص، وكاأن 
وِلِلحاِق  ا�شتقبل�ا قتالهم بقتل احلاجبي)))،  بالأم�ص م�شيبة، وكاأمنا  مل يكن 
الِقَطع، وانك�شرت الأعاجم لذلك. ونادى القعقاع اأي�شًا: من يبارز؟ فخرج اإليه 
اأحدهما البريزان والآخر البندوان، فان�شّم اإىل القعقاع احلارث بن  رجالن 
ظبيان بن احلارث اأخ� بني تيم الالت فبارز القعقاُع البريزاَن ف�شربه فاأذرى 
فر�شان  وت�ردهم  راأ�شه،  فاأذرى  ف�شربه  البندوان  ظبيان  ابن  وبارز  راأ�شه، 
فاإمنا  بال�شي�ف  با�شروهم  امل�شلمني  يا معا�شر  يق�ل:  القعقاع  امل�شلمني وجعل 
ُيح�شد بها النا�ص. فت�ا�شى النا�ص وت�شايع�ا اإليهم فاجتلدوا بها حتى امل�شاء... 

1. والد املختار الثقفي، لأنه قاتله .
2. اأي بهمن جاذويه ذو احلاجب.
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وحمل بن� عّم القعقاع ي�مئذ ع�شرة ع�شرة من الرّجالة على اإبل قد األب�ش�ها 
فهي جمّللة مربقعة، واأطافت بهم خي�لهم يحم�هم، واأمرهم اأن يحمل�ا على 
خيلهم بني ال�شّفني يت�شّبه�ن بالفيلة، ففعل�ا بهم ي�م اأغ�اث كما فعلت فار�ص 
ي�م اأرماث، فجعلت تلك الإبل ل ت�شمد لقليل ول لكثري اإل نفرت بهم خيلهم، 

وركبتهم خي�ل امل�شلمني())).

ي�مئذ ثالثني حملة،  القعقاع  اأي�شًا ق�له: )فحمل  �شيف  وروى الطربي عن 
كلما طلعت قطعة حمل حملة واأ�شاب فيها وجعل يرجتز ويق�ل:

اأزعجهم عمدًا بها اإزعاجا        اأطعن طعنًا �شائبًا ثّجاجا

اأرج� به من جنة اأف�اجا())).
كثرية عن  تفا�شيل  وفيه  َعما�ص،  ي�م  �شيف جمريات  الطربي عن  روى  ثم 
واأن  الطرفني،  على  �شديدًا  ي�مًا  كان  واأنه  النت�شار،  القعقاع يف حتقيق  دور 
القعقاع وعا�شم  اأمر  الكتائب،  تتفرق بني  الفيلة  راأى  ملا  اأبي وقا�ص  �شعد بن 
ابني عمرو اأن يكفياه الفيل الأبي�ص، وكانت بقية الفيلة تالفة، فاأخذا رحمني 
عيني  يف  رحميهما  و�شـعـا  حـتـى  جند  من  معهما  فيمن  فدّبا  لّينني،  اأ�شّمني 
الفيل الأبي�ص، ففقاأ عينيه، فاأدىل م�شفره، ف�شربه القعقاع ب�شيفه، فقطعه، 

ووقع جلنبه، ثم اأن�شد القعقاع �شعرًا حما�شيًا يف ذلك. 
واأعقب الطربي بذلك خرب )ليلة الهرير( وبط�لت القعقاع فيها واأ�شعاره، 
اأ�شبح�ا، والنا�ص مل يغم�ش�ا  الليلة حتى ال�شباح، ولـما  فقامت احلرب تلك 

1. الع�شكري: خم�ش�ن ومائة �شحابي خمتلق ج1، �ص186-183.
2. الطربي: تاريخ الأمم واملل�ك، ج 3 ، �ص 55.
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ليلتهم كلها، حّثهم القعقاع على م�ا�شلة القتال وال�شرب، وهّبت ريح عا�شف 
وقلعت طيارٌة ر�شتَم عن �شريره، وانتهى القعقاع ومن معه اإليه، فقتل�ه، وانت�شر 
يتبع�ا  اأن  واآخرين من اجلي�ص  القعقاع  �شعد  واأمر  امل�شرك�ن،  وفر  امل�شلم�ن، 
اأثـر الفاّرين، فاتبع�هم حتى انته�ا اىل الردم وقد بثق�ه))) ليمنع�ا امل�شلمني 
من عب�ره، ف�شرب بكري بن عبداهلل فر�شه وقال لها: )ثبي اأطالل( فتجّمعت 
خلف  وذهب�ا  خلفه  الباق�ن  فاقتحم  ووثبت!!  البقرة(  و�ش�رة  )وثبًا  وقالت: 

الفارين، وقتل�ا من وجدوا منهم حتى انته�ا اإىل النجف ثم رجع�ا))). 
بكري  فـر�ص  »اأطـالل«  نـطـق  اأ�شـطـ�رة  )اإّن  معّلقًا:  الع�شكري  ال�شيد  قال 
واأوردهـا  انت�شارًا عجيبًا،  انت�شرت  تثب،  اأن  البقرة  َق�َشمها )ب�ش�رة  وميينها( 
الكلبي...(  ابن  الـعـلـماء يف كتبهم بت�شّرف، ومل يذكروا م�شدرهم، ومنهم 
فقال  ذراعًا،  اأربع�ن  ي�مئذ  القاد�شية  نهر  عر�ص  اأن  )ويقال:  قال:  الذي 
الأعاجم: هذا اأمر من ال�شماء!())). ثّم عّدد ال�شيد الع�شكري اأ�شماء َمن نقل 

الأ�شط�رة هذه عن الطربي عن �شيف.
اأقحمه  اأ�شاطري �شيف ح�ل القعقاع التميمي عند هذا احلد، حيث  مل تنته 
اأنه �شحابي �شهد  يف فت�حات اأخرى، لتك�ن ح�شيلة �شريته ال�همية باأكملها 
ال�شقيفة واأخرب عنها، و�شهد حروب الرّدة وقاد فيها حملة باأمر اخلليفة اأبي 
بكر، ثم كان مددًا لفت�حات العراق وال�شام، واأخريًا وله اخلليفة عثمان على 

احلرب يف الك�فة عام )34 - 35هـ(. 

1. بثق�ه: خرب�ه حتى ينبثق ويتفجر منه املاء.
2. الطربي: تاريخ الأمم واملل�ك، ج 3 ، �ص 73-55.

3. الع�شكري: خم�ش�ن ومائة �شحابي خمتلق ج1، �ص 190-189.
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واأقحمه �شيف يف اأخبار الفنت على عهد اخلليفة عثمان حتى مقتله، ثم على 
الإمام  واأر�شله  للم�شلمني!  النا�شح  فكان  ال�شالم«  »عليه  امل�ؤمنني  اأمري  عهد 
ليدع� طلحة والزبري واأم امل�ؤمنني لالألفة واجلماعة فنجح يف ال�شفارة، واأ�شرف 
الق�م عـلى ال�شلح، غري اأن ال�شبئيني اأف�شدوا اأمر ال�شلح، واأن�شب�ا القتال لياًل 
دون ر�شا الطرفني، فا�شتك الـقعقاع مع الإمام يف املعركة ثم تقدم اإىل جمل 
اأم امل�ؤمنني واأمر به فُعقر، وندمت اأم امل�ؤمنني، وندم الإمام من امل�شاركة يف 

تلك ال�اقعة، ومتّنيا م�تهما ع�شرين عامًا قبل ذلك.

واأمـَره الإمام اأن يجلد من خّطاأ اأم امل�ؤمنني مائة جلدة، وذكر �شيف ما يدّل 
على ح�ش�ر القعقاع �شفني بعد ذلك، واأن معاوية نقله بعدعام اجلماعة من 

الك�فة اإىل اإيليا بفل�شطني.

هذا من�ذج خمت�شر من مناذج ما قام به �شيف بن عمر التميمي يف تزوير 
التاريخ، وال��شع والختالق والد�ص والتحريف، وما زالت رواياته هي الروايات 
لة يف قراءة التاريخ الإ�شالمي، لأنها بكل ب�شاطة تتناغم مع ما ي�شتهي  املف�شّ
البع�ص �شماعه ح�لها. وما قام به �شيف كان دافعه الزندقة وحماربة الإ�شالم 

بطريقة خبيثة وماكرة.

•• أسباب انتشار أخبار سيف:
الطربي  قبل  واختيارها من  ب�شكل غريب،  �شيف  اأخبار  انت�شار  اأ�شباب  اأما 
ما  على  وتف�شيلها  العلمية  امل��ش�عات  على  وتاأثريها  الي�م  هذا  اإىل  و�ش�اه 

�ش�اها من روايات امل�ؤرخني فهي كالتايل:
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1. و�شع �شيف تلك الأخبار كما رغب املعجب�ن بها اأن يك�ن التاريخ ل كما 
بها من  املعجبني  اأن  اأمثلة ذلك  ال�اقع، ومن  اأر�ص  كان فعاًل قد ح�شل على 
امل�شلمني وجدوا ما رغب�ا يف اأن ي�شمع�ه عن اأمراء امل�شلمني بظه�رهم اأحيانًا 
ة، واأحيانًا ثالثة باأخبار خمتلقة ممزوجة  بطبائع مالئكّية، واأحيانًا ببط�لت فذَّ
َرْماًل،  البحار  هناء جلي�شهم ماء، وماء  الدَّ بكرامات ومعاجز، كانقالب رمل 
وتكليم البقر اإّياهم واإخبارهم مبكانها، وق�َشم الَفَر�ص ب�ش�رة البقرة وقفزها 

م�شافة 20 متًا. 

وال�اقع اأن الإن�شان عم�مًا ينزع اإىل الغيبيات، وهذه من فطرته التي و�شعها 
الغيب  اأي  والآخرة وغري ذلك،  باهلل ومالئكته  ي�ؤمن  فيه كي  »عز وجل«  اهلل 
�ش�ابط  ي�شع  ومل  الإن�شان  عند  الأم�ر  زمام  فلتت  ما  متى  ولكن  احلقيقي، 
واقع،  اإىل  واخلرافة  وحقيقة،  غيب  اإىل  ال�هم  يحّ�ل  اأن  قابل  فاإنه  لذلك 
والأ�شط�رة اإىل تاريخ... حتى غري املتدّينني جتدهم ينزع�ن اإىل ذلك ولكن 
ب�ش�رة اأخرى، حيث ُيقبل�ن على التنجيم وال�شحر وال�شع�ذة والكهانة وقراءة 
الطالع بالفنجان والكف واأمثال ذلك، واإل ما الذي يجعل م�ؤلَّفًا ق�ش�شيًا من 
الكتب مبيعًا يف  اأكرث  اأحد  ب�تر( يك�ن  ال�شاحر )هاري  �شل�شلة ق�ش�ص  قبيل 

العامل وب�شتى اللغات؟

اأن ن�شّدق مبا قام عليه الدليل وكان علمًا، واأما  اإىل �شرورة  نّبه اهلل  ولذا 
الظن فال يغني ول يفيد، وهذه �شابطة رئي�شة يف هذا الباب: { ُقْل َهْل ِمن 
َفَأنَّٰى  ُيِعيُدُه  ُثمَّ  اْلَخْلَق  َيْبَدُأ   ُ اللَّ ُقِل  ُيِعيُدُه  ُثمَّ  اْلَخْلَق  َيْبَدُأ  مَّن  ُشَرَكاِئُكم 
ِلْلَحقِّ  َيْهِدي   ُ اللَّ ُقِل  اْلَحقِّ  ِإَلى  َيْهِدي  مَّن  ُشَرَكاِئُكم  ِمن  َهْل  ُقْل  ُتْؤَفُكوَن، 
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ي ِإالَّ َأن ُيْهَدٰى َفَما َلُكْم َكْيَف  َأَفَمن َيْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأن ُيتََّبَع َأمَّن الَّ َيِهدِّ
 َ نَّ اَل ُيْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا ِإنَّ اللَّ َتْحُكُموَن، َوَما َيتَِّبُع َأْكَثُرُهْم ِإالَّ َظنًّا ِإنَّ الظَّ

َعِليٌم ِبَما َيْفَعُلوَن}))).

العبا�ص  واآل  اأمية  اآل  من  احلكام  قبل  من  ارُتكبت  التي  اجلرائم  تربير   .2
حلروب  العام  الطابع  عن  بعيدة  �شاذة  بذلك  ت�شبح  فال  خ�ش�مهم،  �شد 
ترّب�ا  الذين  اهلل  ر�ش�ل  �شحابة  وفيهم  الأول،  الإ�شالمي  العهد  يف  امل�شلمني 
على يديه وخربوا اأ�شل�به يف احلرب وكيفية التعامل مع اخل�ش�م والأعداء. ول 
يخفى على القاريء احل�شيف اأن التاريخ -وحمط نظرنا التاريخ الإ�شالمي- 
هذه  خلت  ملاذا  واإل  لعطاياهم،  اأو  اإليهم  وتقّربًا  تزّلفًا  اأو  احلكام  باأمر  ُكتب 
امل�ؤلفات التاريخية -تقريبًا- من �شرية اأبناء املجتمعات وحياتهم وق�شاياهم 
واإجنازاتهم  احلكام  م�اليد  على  التكيز  وان�شّب  وم�شاكلهم،  وهم�مهم 
ومتى تزوج�ا ومن ولدوا ومتى مات�ا ومن خَلفهم والق�شايا الرئي�شة املرتبطة 
بالدولة واحلروب والتفاقيات وما �شاكل ذلك؟ فغابت عنا ال�ش�رة احلقيقية 
مع  وتفاعلهم  الب�شرية  العالقات  وطبيعة  اآنذاك  الإ�شالمية  املجتمعات  ل�اقع 
بيئاتهم الثقافية والعلمية والجتماعية والقت�شادية والدينية اإل ما ا�شتطعنا 
جمعه كمفردات مبعرثة نكّ�ن من خاللها �ش�رة ناق�شة وم�شّ�هة عن ال�اقع 

الجتماعي والقت�شاي واملعي�شي يف تلك احلقب املديدة.

3. اختيار امل�شت�شرقني لرواياته وتف�شيلها على ما �ش�اها )وتبعهم على ذلك 
املتاأثرون بهم( لأنهم تتنا�شب مع ما رغب�ا يف اأن ي�شمع�ه عن جي��ص امل�شلمني 

1.  ي�ن�ص: 36-34.
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الأولني، من اإ�شراف يف القتل، حتى اأّن عدد القتلى كان ين�ف على املائة األف 
يف غالب حروبهم، بالإ�شافة اإىل َق�ْش�ة يف احلرب، كرواية اأن خالدًا بقي ثالثة 
عليه  عرث  ومن  احلرب  اأ�شرى  اأعناق  ي�شرب  حروبه  بع�ص  يف  بلياليها  اأيام 
من الرعايا امل�شاملني، اإىل غري ذلك مما يدلُّ على اأن جي��ص امل�شلمني كانت 
اإبادة  حروب  كانت  حروبهم  واأن  املت�ح�شني،  من  واأ�شرابه  ه�لك�   كجي��ص 
امل�شلمني خارج احلرمني - مكة  اأن جميع  للب�شرية. كما ووجدوا فيها  واإفناء 
اأُرجع�ا اإىل الإ�شالم بحّد  واملدينة - قد ارتّدوا عن دينهم بعد النبي، واأنهم 

ال�شيف، اإذًا فال�شالم قد انت�شر بحدِّ ال�شيف وحده.

من  باإطار  مفتياته  تزيني  يف  �شيف  ا�شتعمله  الذي  املاكر  الأ�شل�ب   .4
كثري  اأّثر على  الأمر  واخللفاء من وحي خيالته. هذا  ال�شحابة  مناقب  ن�شر 
حيث  فهم  وغريهم،  وال�شحفيني  وامل�ؤلفني  وامل�ؤرخني  والباحثني  العلماء  من 
وترويجها مع علمهم  ن�شرها  و�شعهم يف  فبذل�ا  بعاطفتهم،  قراأوها �شدق�ها 

اأحيانًا بكذبها. 

ال�ليد،  اأورد مفتياته حتت �شعار مناقب خالد بن  العراق مثاًل  ففي فت�ح 
فقد و�شع على ل�شان اأبي بكر اأّنه قال بعد معركة اأُلي�ص وهدم مدينة اأمغي�شيا: 
اأ�شدكم على الأ�شد فغلبه على  اأتاه- عدا  )يا مع�شر قري�ص -يخربهم بالذي 

خراذيله))) اأعجزت الن�شاء اأن ين�شاأ مثل خالد())).

ف�شيلة   - الأح�ال  كثري  يف   - فيها  وجدوا  ملا  قلياًل،  فيها  متعن�ا  اأنهم  ول� 

1. اخلراذيل: قطع اللحم.
2. الطربي: تاريخ الأمم واملل�ك، ج 2، �ص 563.
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لل�شحابي، بل فيها مذّمة لهم وت�ش�يه ل�ش�رتهم. فَجْلب خالد ع�شرات الأل�ف 
لي�شت  بق�شمه  برًا  بدمائهم  نهرهم  ليجري  النهر  على  وذبحهم  الب�شر  من 

ف�شيلة له. وهدمه مدينة اأمغي�شيا لي�ص ف�شيلة.

واأمثالهم  الدواع�ص  اأفعال  تف�شري  ورطة  يف  امل�شلمني  جند  الي�م  نحن  وها 
ما  الإجرامية على  اأفعالهم  التعبري ومربرات  �شّح  اإن  يق�م )فقههم(  الذين 
للمعامل  وتخريب  لالآثار  وتفجري  وذبح  واإبادة  قتل  من  الأخبار،  تلك  يف  ورد 
احل�شارية يف املدن واأمثال ذلك، وكلما حاول�ا اإيجاد خمرج من ذلك، ووجه�ا 
باأخبار �شيف واأمثاله ممن زّيف�ا التاريخ على اأّن ما جاءوا به بط�لت، وال�اقع 

اأنها جرائم... فبطلت حماولتهم.

اإّن اإحدى ال�شبل اجلذرية ملعاجلة الأمر ه� حتكيم مرجعية القراآن يف حتديد 
امل�قف ال�شرعي نظريًا من ق�شية احلروب ومتى ُت�شن وملاذا ُت�شن ومتى ت�َقف 
وماذا يتّتب عليها من اأحكام. وال�شبيل الأخرى تتمّثل يف الع�دة اإىل التاريخ 
قبل  من  واملزاج  العاطفة  عن  بعيدًا  وحيادية  فاح�شة  علمية  بنظرة  لقراءته 

ال�شنة وال�شيعة معًا.

واأنا اأعلم اأن من بني و�شطنا ال�شيعي من ينزعج من الدع�ة للت�شحيح هذه 
على اعتبار اأنها ترّبر اأفعال وتلّمع �ش�رة من يعتربونهم م�شئ�لني عّما جرى بعد 

وفاة ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« ب�شاأن احلكم وما اإىل ذلك.

وم�شم�ن  الإ�شالم،  �ش�رة  املحك،  على  الإ�شالم  اأن  ندرك  اأن  علينا  ولكن 
الإ�شالم، وعلينا اأن نتعلم من علي »عليه ال�شالم« الذي قال: )لقد علمتم اأين 
اأحق النا�ص بها من غريي، وواهلل لأ�شلمن ما �شلمت اأم�ر امل�شلمني، ومل يكن 
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فيها ج�ر اإل علّي خا�شة؛ التما�شا لأجر ذلك وف�شله، وزهدا فيما تناف�شتم�ه 
من زخرفه وزبرجه())).

وق�له: )اأما بعد فاإن اهلل »�شبحانه« بعث حممدًا »�شلى اهلل عليه واآله« نذيرًا 
امل�شلم�ن  تنازع  »عليه  ال�شالم«  م�شى  فلما  املر�شلني،  على  ومهيمنًا  للعاملني 
الأمر من بعده، ف�اهلل ما كان يلقى يف روعي ول يخطر ببايل اأن العرب تزعج 
هذا الأمر من بعده »�شلى اهلل عليه واآله« عن اأهل بيته، ول اأنهم منّح�ه عني 
من بعده، فما راعني))) اإل انثيال النا�ص على فالن))) يبايع�نه، فاأم�شكت يدي 
حتى راأيت راجعة النا�ص قد رجعت عن ال�شالم يدع�ن اإىل حمق دين حممد 
»�شلى اهلل عليه واآله«، فخ�شيت اإن مل اأن�شر ال�شالم واأهله اأن اأرى فيه ثلمًا 
اأو هدمًاَ تك�ن امل�شيبة به علي اأعظم من ف�ت وليتكم التي اإمنا هي متاع اأيام 
قالئل يزول منها ما كان كما يزول ال�شراب، اأو كما يتق�شع ال�شحاب، فنه�شت 

يف تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق، واطماأن الدين وتنهنه())).
ما  �شي�شيبنا  ومتحي�شه  التاريخ  قراءة  اإعادة  على  ن�شجع  مل  اإن  اإننا  بل 
وبالتايل  الفت�حات،  تلك  �شارك�ا يف  لأن عددًا كبريًا ممن  الآخرين،  ي�شيب 
ال�شالم«  اأخبار �شيف، كان�ا من كبار �شيعة علي »عليه  تلك اجلرائم بح�شب 

كعمار واملقداد ومالك الأ�شت وع�شرات غريهم.
بامل�ش�رة  �شارك  اإذ  فيها  �شيك�ن مت�رطًا  بنف�شه  ال�شالم«  »عليه  عليًا  اإن  بل 

1.  الر�شي: نهج البالغة، الكلمة 74.
2.  راَعني: اأفزعني.

3.  انِثيال النا�ص: ان�شبابهم.
4.  الر�شي: نهج البالغة، الكتاب 72.
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الإيجابية، وبال�شماح ل�شيعته بامل�شاركة، وبتتيب الآثار املختلفة على الفت�حات 
كما �شياأتي معنا.

•• مشكلة روايات الطربي:
الباحثني يف  )الفت�حات( عند  اأخبار  اأهّم م�شادر  الطربي من  تاريخ  ُيعّد 
روايات  على  اعتمد  قد  ولكنه  الإطالق،  على  الأهّم  يكن  مل  اإن  املجال،  هذا 
�شيف بن عمر التميمي ب�شكل رئي�ص، وجاءت روايات غريه كروايات هام�شية 
العام الذي ر�شمته روايات �شيف. ولأبنّي حجم  غري م�ؤّثرة تقريبًا يف امل�شهد 
الكارثة املعل�ماتية فيما له عالقة بـ )الفت�حات( و)حرب اجلمل( مما انتقل 
من روايات �شيف املختَلقة اإىل امل��ش�عات التاريخية، فقد قمت بنف�شي بعملية 
اإح�شاء ب�شيطة من خالل )تاريخ الأمم واملل�ك( للطربي ح�ل ما جاء يف هذا 
الكتاب. فقد قام الطربي بتق�شيم ف�ش�له بح�شب ال�شن�ات، فيذكر يف كّل �شنة 
اأحداثها، وعندما ناأتي مثاًل اإىل اأحداث ال�شنة 14 من الهجرة النب�ية ال�شريفة 
اأحداث )معركة القاد�شية( وهي من املعارك املف�شلية يف  والتي تتّكز فيها 
اأنه  تاريخ الفت�حات الإ�شالمية، وما له عالقة بها من قبُل ومن بعُد، �شنجد 
م لنا تفا�شيل هذا احلدث التاريخي من خالل 165 رواية عن �شيف، يف  ُيقدِّ
تقريبًا من جممل   %86،4 ن�شبته  ما  اأن  اأي  فقط عن غريه.  رواية   26 مقابل 
الروايات يف هذا الف�شل كانت من ن�شيب روايات �شيف!! كما اأننا ل� جمعنا 
كل املرويات عن غريه من حيث عدد ال�شفحات التي ا�شتع�بتها فلن تتجاوز 
اأي ما  تقريبًا،  لت�شت�عب 54 �شفحة  �شيف  روايات  امتدت  بينما  7 �شفحات، 

ن�شبته 11.5% من ال�شفحات يف مقابل 88.5% منها لروايات �شيف.
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ويف ف�شل اأحداث ال�شنة 15 للهجرة، والتي تتّكز ح�ل بع�ص فت�حات ال�شام، 
جند اأن عدد روايات �شيف هي 37 رواية يف مقابل 3 روايات عن غريه! اأي ما 
ن�شبته 92.5% من الروايات يف هذا الف�شل عن �شيف بن عمر، و7.7% لغريه!! 
ما  اأي  �شيف،  لروايات  تقريبًا  منها  ال�شفحات 14 �شفحة، 12  وجممل عدد 

ن�شبته %85.7.

العراق  يف  )املدائن(  بفتح  وترتبط  للهجرة،   16 ال�شنة  اأحداث  ف�شل  ويف 
وبع�ص مدن غرب و�شمال العراق مثل )جل�لء( و)تكريت( و)امل��شل( جند 
اأن عدد مرويات �شيف ح�ل هذه الفت�حات هي 78 رواية، ولي�ص فيه اأية رواية 
عن غريه!!! نعم هناك 7 روايات يف اآخر الف�شل، ولكنها ترتبط بتعيني ال�شنة 
الهجرية وعن احلج واأم�ر اإدارية متفّرقة ول عالقة لها بالفت�حات. اأي اأن ما 
ن�شبته 100% من روايات هذا الف�شل ح�ل بع�ص فت�حات غرب و�شمال العراق 

كانت من ن�شيب روايات �شيف!!

وعلى هذا فِق�ص... فكم ه� ُمزّور هذا التاريخ الذي قّدمه �شيف ومّرره عرب 
م�شنفات امل�ؤرخني الكبار ؟!!

وقد اعترب الدكت�ر �شعد بن عبدالرحمن العبي�شي يف مقال له بعن�ان )قراءة 
يف تاريخ الطربي عن معركة القاد�شية وفتح املدائن( اأّن تاريخ الطربي ُيعدُّ من 
امل�شادر التاريخية الأ�شلية يف اأخبار الفت�حات الإ�شالمية يف العراق يف الع�شر 
مادًة  ن  ودوَّ اأ�شبابها،  وعلَّل  اأحداثها،  د  وَر�شَ اأخباَرها،  ع  تتبَّ فقد  الرا�شدي، 
علميًة غزيرًة عنها ذات قيمة تاريخية، قلَّما َيِجُد الباحُث مثلها يف غزارتها، 
�شاعها يف م�شدر تاريخي اآخر. وقد اعتمد الطربيُّ على م�شادر  و�شم�لها، واتِّ



7575 مصادر أخبار الفتوحات

تاريخية اأ�شلية �شاعْت اأ�ش�لها، واإنَّ َمن مُيعن النظر يف الن�ش��ص ال�اردة يف 
تاريخ الطربي عن معركة القاد�شية، وفتح املدائن يالحظ اأنَّ مرويات �َشْيف 
بن عمر يف الفت�ح ُتعدُّ من اأهمِّ امل�شادر الأ�شلية، التي اعتمد عليها الطربيُّ 

يف اإيراده لأخبار الفت�حات الإ�شالمية يف جبهة العراق.

نها الطربيُّ يف تاريخه عن معركة  وقد بلغت مرويات �شيف بن عمر التي دوَّ
القاد�شية، وفتح املدائن، ومعركة جل�لء، مائتني واإحدى وع�شرين رواية.

معركة  عن  الطربي  تاريخ  يف  ال�اردة  التاريخية  للن�ش��ص  �شار  هنا  وِمن 
ة تاريخيَّة، وذكر الأ�شباب، ومن بينها: القاد�شية، وفْتح املدائن قيمٌة علميَّ

ة امل�شلمني، وعامِلًا من علمائهم، عا�ص يف زمن  1- ك�ن الطربي اإمامًا من اأئمَّ
م من تاريخ الإ�شالم )القرن الثالث الهجري(. متقدِّ

نات التاريخية لتاريخ الإ�شالم واأو�شِعها،  2- ك�ن تاريخ الطربي من اأقدم املدوَّ
ا جعله اأو�شَع امل�شادر التاريخية لع�شر اخلالفة الرا�شدة،  واأكرثها �شم�ًل، ممَّ
وخا�شة يف جانب احلياة ال�شيا�شية، والن�شاط الدع�ي والع�شكري حلركة الفتح 

الإ�شالمي.
لع على م�شادَر اأ�شليٍة يف الفت�حات الإ�شالمية، اتَّ�شمت  3- ك�ن الطربي اطَّ
ة، وعن معركة القاد�شية،  بغزارة مادتها العلمية عن فت�حات العراق ب�ش�رة عامَّ
ة، وقد ُفِقد كثرٌي من اأ�ش�ل تلك امل�شادر، فَحِفظ  وفتح املدائن ب�ش�رة خا�شَّ
الطربيُّ يف تاريخه كثريًا من مادتها العلمية، ل �شيَّما كتاب )الفت�ح( ل�شيف 
ابن عمر، الذي ُيعدُّ من امل�شادر الأ�شلية التي اعتمد عليها الطربي يف اأخبار 

الفت�حات الإ�شالمية يف جبهة العراق.
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ر مادته العلمية بالأ�شانيد غالبًا، وهذه ميزٌة ازداَن بها  4- اأنَّ الطربي �شدَّ
تاريُخه، لكن مادته التاريخية ب�ش�رة عامة، حتتاج درا�شُتها اإىل م�ازيَن نقديٍة 

وا�شحة.

خي امل�شلمني اعتمدوا على تاريخه، واإنَّ  5- اأنَّ َمن جاء بعد الطربي من م�ؤرِّ
نعيم  لأبي  النب�ة(  و)دلئل  )املنتظم(،  اجل�زي  ابن  تاريخ  يف  متاأنية  نظرة 
و)البداية  للذهبي،  الإ�شالم(  و)تاريخ  الأثري،  لبن  و)الكامل(  الأ�شبهاين، 

د ذلك. والنهاية( لبن كثري، ت�ؤكِّ

ثّم عّرج الباحث للتعريف ب�شيف بن عمر التميمي، �شاحب امل�شدر الأكرب 
لروايات الفت�حات، فقال: )فقد بلغْت مرويات �شيف بن عمر التي وردْت يف 
تاريخ الطربي مائتني و�شتًّا و�شتِّني رواية، وقد ُذِكر ا�شم �شيف بن عمر يف اأكرث 
ة يف ح�ادث �شنة ع�ْشٍر  ل مرَّ من 300 م��شع من تاريخ الطربي، وورد ا�شمه لأوَّ
للهجرة، وورد ا�شُمه لآِخِر مرة يف ح�ادث �شنة �شتٍّ وثالثني للهجرة، ومل يذكر 

الطربي روايًة له بعد ذلك(.

دة يف  واأ�شاف ح�ل ت�ثيقه: )واإذا كان رجاُل احلديث و�شع�ا �شروطًا م�شدَّ
الأحكام  وَتعلُّق  النب�ي،  احلديث  اأهمية  اإىل  يرجع  ذلك  فاإنَّ  احلديث،  َقب�ل 
املح�ر  ه�  والإ�شناد  َقب�له،  قبل  َنْقده  يف  د  الت�شدُّ من  بدَّ  فال  به،  ال�شرعية 
ثني مل يقبل�ا روايَة �شيف بن  الأ�شا�ص الذي يدور ح�َله النقد؛ لذا فاإنَّ املحدِّ
ثني، بل رَمْ�ه  عمر واأمثاله يف احلديث، فلم يحَظ �شيف بت�ثيق اأحد من املحدِّ
بال�شعف؛ لكنَّ عددًا من رجال احلديث الذين مل َيحَظ �شيف بت�ثيقهم فلم 
يقبل�ا روايته يف احلديث، َقِبل�ا روايَته يف الأخبار، فاأْوَرُدوا عددًا من مروياته 
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َفه الذهبي بق�له: »كان  دة، فقد و�شَ يف الأخبار يف كتبهم، ونعت�ه بنع�ت جيِّ
اأخباريًّا عارًفا«(. 

امل�شدر  ويك�ن  التاريخ  يف  عنه  ي�ؤَخذ  فكيف  القاتلة،  املفارقة  وهنا  تعليق: 
الأول والأ�شا�ص لأخبار الفت�حات وه� �شعيف يف نف�شه؟! األ ُيخاف من تاأثري 

)�شعفه( هنا اأي�شًا؟ اأم ُتقَبل مروّياته هنا لأنها كما نحّب لها اأن تك�ن؟
نع�د لكالم الباحث ولنالحظ ماذا قال بعد ذلك:

)اأما ابن حجر، فقد َنَعت �شيف بن عمر بق�له: »�شعيف يف احلديث، ُعمدة 
يف التاريخ«، وقال: »اأفح�َص ابُن حبَّان))) الق�َل فيه حني اتهمه بالزندقة، ورواية 
امل��ش�عات عن الأثبات«())). فالرجل َين�شب اإىل الثقات ما مل يق�ل�ه.. اأي اأنه 

اع! بكل ب�شاطة كّذاب و�شَ
وقد تنّبه امل�شت�شرق )كارل بروكلمان())) اإىل الدور الذي قام به �شيف بن 
قبيلته  متجيد  اإىل  للفت�ح  تاريخه  يف  ه  َهمَّ َرف  �شَ اأنه  معتربًا  التميمي  عمر 
متيم، واأنه كان م�لعًا باخَل��ص يف املح�ّشنات اخليالية، واأنَّ الطربي بالعتماد 
خني الذين جاءوا من بعده واعتمدوه يف  عليه من دون �ش�اه تقريبًا، اأ�شلَّ امل�ؤرِّ

تاأليفهم))). 
1. وه� من اأهم رجال اجلرح والتعديل عند اأهل ال�شّنة.

2. https://www.alukah.net/culture/0/31550/#ixzz6iPLkDujg
3. كارل بروكلمان Carl Brockelmann  )ت1956م( م�شت�شرق اأملاين. كلفه ن�لدكه بالقيام 
بدرا�شة عن العالقة بني كتاب )الكامل يف التاريخ( لبن الأثري، وكتاب )اأخبار الأمم واملل�ك( 
للطربي،  ومن اأ�شهر م�ؤلفاته )تاريخ ال�شع�ب الإ�شالمية( و)تاريخ الأدب العربي( وفيه ر�شد 

فها ومكان وج�دها. ملا كتب يف اللغة العربية يف العل�م املختلفة من خمط�طات وو�شْ
4. بروكلمان: تاريخ ال�شع�ب الإ�شالمية؛  �ص: 195.
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واعتف الطربي نف�شه -كما مّر بنا من قبل- باأّن روايات �شيف خالف ما 
ه� ال�شحيح. قال: )وهذه الق�شة يف اأْمر الأُبلَّة وفْتحها خالف ما يعرفه اأهل 
عمر  اأيام  الأبّلة  فتح  كان  واإمنا  ال�شحاح  الآثار  به  جاءت  ما  وخالف  ال�شري 
»ر�شي اهلل عنه« وعلى يد عتبة بن غزوان يف �شنة اأربعة ع�شرة من الهجرة، 

و�شنذكر اأمَرها وق�شة فتحها اإذا انتهينا اإىل ذلك اإن �شاء اهلل())). 
وعلى الرغم من هذا العتاف، اإل اأننا جند اأن عمدة روايات الطربي ح�ل 
فت�حات العراق وغريها منق�لة عن �شيف بن عمر! ملاذا؟ اجل�اب فيما قّدمناه 
من كالم ال�شيد الع�شكري ح�ل �شبب انت�شار اأخبار �شيف على �شائر الروايات.

•• جتربة بروانه بور شريعيت:
حتى  وم�شتمرة،  م�ؤثرة  واأ�شاطريه  عمر  بن  �شيف  اختالقات  اآثار  زالت  ما 
وبعن�ان  دكت�راة،  ر�شالة  الأ�شل  يف  وه�  م�ؤخرًا،  �شدر  كتاب  يف  جند  اأننا 
)ا�شمحالل المرباط�رية ال�شا�شانية و�شق�طها: التحالف ال�شا�شاين الفرثي 
والفتح العربي لإيران( للباحثة الأمريكية اإيرانية الأ�شل بروانه ب�ر �شريعتي، 
اأّن امل�ؤلفة قد وقعت يف الفخ الذي ن�شبه  اأني�ص عبداخلالق حمم�د،  وترجمة 
�شيف للم�ؤرخني والباحثني، بحيث و�شلت اإىل نتيجة مفادها اأن حروب الرّدة 
كانت على عهد النبي »�شلى اهلل عليه واآله«! واأّن حركة الفت�حات بداأت على 
عهده اأي�شًا، وولذا فاإّن بع�ص املعارك كتلك التي وقعت يف كاظمة وُعّرفت من 

ِقَبل �شيف بعن�ان )ذات ال�شال�شل( قد وقعت قبل خالفة اأبي بكر!
من  و�شخ�شيات  ملل�ك  اأ�شماء  ِذكر  يتمّثل يف  هنا  �شيف  ن�شبه  الذي  والفخ 

1. الطربي: تاريخ الأمم واملل�ك، ج2، �ص310.
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الفر�ص �شارك�ا يف احلروب مع امل�شلمني الفاحتني وما كان�ا يف م�شهد الأحداث 
ل�  اأننا بقينا على ت�ش�راتنا التقليدية باأن الأحداث جرت ما بعد وفاة ر�ش�ل 
اهلل... وال�شبب ب�شيط جدًا، فهذه ال�شخ�شيات كانت قد ماتت قبل وفاته »�شلى 
بالباحثة  دفع  الأمر  الأحداث؟ هذا  م�شاركة يف  تك�ن  واآله«، فكيف  عليه  اهلل 
الأمريكية اإىل اّدعاء اأّن الأحداث وقعت على عهد النبي ل بعد وفاته... والذي 

�شّ�غ لها هذا: روايات �شيف بن عمر التميمي!!
ت�شّ�رها:  بح�شب  الإ�شكال  م�طن  ت�شتعر�ص  وهي  كتابها  مقدمة  يف  قالت 
)الذي ت��شلنا اإليه من خالل درا�شة نقدية لروايات كتب الفت�ح عند مقابلتها 
بقراءة نقدية لكتاب َخداي نامه)))، ه� اأن الفتح العربي املبكر للعراق مل يحدث 
كما كان ُيعتقد �شابقًا بني عامي 632و634م، اأي خالل احلرب الطاحنة بني 
البهل�يني والفر�ص))) حتديدًا، اإذ مل يتمكن الطرفان املنهمكان يف �شراعهما 
العرب  بجي��ص  م�ّحدة  هزمية  اإحلاق  من  العر�ص،  اإىل  مر�شحيهما  لدعم 
الغازية، ف�شاًل عن اأّن ما اأعقبه من فتح له�شبة اإيران مل ينجح اإل ب�شبب تخّلي 
البي�تات الفرثية يف »ك��شت خرا�شان« -جهة ال�شرق- »وك��شت اأدوربادجان« 
ت�شجيل  فيها  ال�شا�شانيني، ومت  اأيام  على  تاريخي �شدر  اأهم عمل  يعد  املل�ك،  كتاب  اأي   .1
اأ�شماء مل�ك ال�شاللت الفار�شية واأحداث الع�ش�ر املختلفة، خمتلطة مع الأ�شط�رة، والأ�شل 
مفق�د، ولكن كانت قد متت ترجمة الكتاب اإىل العربية بعناوين مثل �شري املل�ك اأو �شري مل�ك 
الفر�ص وغريها فُحفظت من خالل ذلك. وه� بالإ�شافة اإىل كتب اأخرى اأ�شل لكل ما يف الكتب 

العربية من تاريخ الفر�ص واأ�شاطريهم، فاأخبار ال�شا�شانيني يف الطربي مثاًل ماأخ�ذة منها.
الأ�شكان(،  )البارثيني/  الفرثيني  �شاللة  هي  ال�شا�شانيني  قبل  احلاكمة  ال�شاللة  كانت   .2
وبقيت هذه ال�شاللة ق�ية وم�شيطرة على ن�اح عديدة من الدولة ال�شا�شانية وكمل�ك حمليني 
اإن �شّح التعبري، وكان امللك ال�شا�شاين ملك املل�ك )�شاهن�شاه(، ثم دخلت اأخريًا يف �شراع مع 

ال�شا�شانيني، وحتالف بع�ص الفرثيني مع امل�شلمني الفاحتني اأحيانًا �شد ال�شا�شانيني.
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-جهة ال�شمال- عن اآخر ملك �شا�شاين، يزدجرد الثالث، ووقف دعمها امللكية 
ال�شلطة  اأبقت  املقابل  يف  التي  العربية  اجلي��ص  مع  �شالم  وعقد  ال�شا�شنية، 

الفعلية ملعظم تلك البي�تات قائمة على اأرا�شيها(. 
واأ�شافت الباحثة: )باملقابل، فاإن اإعادة تق�مي ح�ادث تاريخ العراق املبكر 
ت�شل�شل  على  ل  خطرة،  م�شامني  له  و632م   628 عامي  بني  ما  اإىل  و�ش�ًل 
ال�شحراء  عرب  ال�ليد  بن  خلالد  ال�شهري  والزحف  ال�شام  فتح  يف  احل�ادث 
فح�شب، بل على جمم�عة من احل�ادث املهمة يف تاريخ �شدر الإ�شالم اأي�شًا. 
فكيف  نزعم،  كما  و632م،   628 عامي  بني  ح�شل  قد  العراق  فتح  كان  فاإذا 
�شنفهم دور النبي حممد ومكان وج�ده يف بداية فتح العراق ا�شتنادًا اإىل هذا 
الطرح احلديث، فكيف �شي�ؤثر ذلك يف فهمنا التقليدي لتاريخ �شدر الإ�شالم؟ 
وماذا عن نظرتنا التقليدية اإىل دور اأبي بكر وعمر ب��شفهما خليفتني يف هذه 

املرحلة من التاريخ الإ�شالمي؟ فاإذا كان حممد حيًا، ماذا عن الرّدة؟( 
بح�شب  تخميني-  ا�شتنتاج  اإىل  وت�شاوؤلتها  بحثها  خالل  من  خُل�شت  ثم 
تعبريها- فكان كالتايل: )لعل لإعادة بناء مفه�م فتح العراق م�شامني ث�رية 
على فهمنا لتاريخ �شدر الإ�شالم، و�شنعر�ص ج�ابًا تخمينيًا ممكنًا واحدًا عن 

تلك الأ�شئلة احلي�ية هنا())). 

قالت:  النتيجة  هذه  اإىل  و�ش�لها  يف  عمر  بن  �شيف  روايات  دور  وح�ل 
بن  �شيف  روايات  اإىل  م�شتندة  الطربي،  روايات  ول�شيما  الفت�ح،  )وروايات 
عمر اأ�شا�شًا، غري اأن جميع روايات الفت�ح التي تتناول هذه املرحلة من تاريخ 

1.  ب�ر �شريعتي: ا�شمحالل المرباط�رية ال�شا�شانية و�شق�طها، �ص 30-29.
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م  يقدِّ فبينما  الزمني.  ت�شل�شلها  وهي  األ  خطرة،  اإ�شكالية  على  تنط�ي  اإيران 
�شيف بن عمر وامل�شادر التي تقتفيه معل�مات مهمة عن هذه املرحلة من تاريخ 
ل يف الفتح املبكر للعراق الذي  اإيران »628-632م«، فاإنها يف ال�قت نف�شه تف�شّ
يع�د تاريخه اإىل عام 12-13هـ/634م، حتت قيادة خالد بن ال�ليد واملثنى بن 
حارثة املفت�شة، وبينما تعتف الدرا�شات احلالية بالطبيعة الإ�شكالية لهذا 
بناء م�شار تفا�شيل  اإعادة  اأي�شًا ب�شع�بة  الزمني، ويعتف اجلميع  الت�شل�شل 
هذه املرحلة الأولية من فتح اإيران، فاإن الت�شل�شل الزمني الأ�شا�ص لهذه املرحلة 
من الفتح العربي لبالد ما بني النهرين قد ُقِبل عام 12-13هـ/633-634م. 
املنعطف احلا�شم من  لهذا  حًا  منقَّ زمنيًا  ت�شل�شاًل  الدرا�شة احلالية  م  و�شتقدِّ

تاريخ ال�شرق الأ�ش�ط، اأي الفتح العربي املبكر للعراق())).

ثم حتّدثت الباحثة عن م�شكلة الت�فيق بني الت�اريخ الهجرية وامليالدية فيما 
يخ�ص الأحداث، قالت: )جرى تفنيد م�شكلة ت�فيق رواية �شيف بن عمر عن  
اإيران خالل هذه املرحلة مع رواياته للفتح املبكر للعراق تفنيدًا اأعمق بحقيقة 
الهجري.  التق�مي  اإىل  م�شتند  الروايات  تلك  يف  املعتمد  احل�يل  الأ�شل�ب  اأن 
د الذي ُبني على اأ�شا�ص هجرة النبي حممد  و�شرنى اأن الت�شل�شل الزمني امل�حَّ
خ يف عام 622م- قد اأُدخل اأول مرة يف  من مكة اإىل املدينة -الذي عادة ما ي�ؤرَّ
زمن ُعمر يف عام 16هـ/637م، وُيذَكر عاما 17 و 18 اأي�شًا، وي�شري ن�ث))) اإىل 

1.  ب�ر �شريعتي: ا�شمحالل المرباط�رية ال�شا�شانية و�شق�طها، �ص 256-255.
التاريخ  يف  تخ�ش�ص  اأملاين،  م�شت�شرق  )ت1999م(   Albrecht Noth ن�ث  األربي�شت   .2
يف  لالإ�شالم  الدينية  واحلروب  لالإ�شالم،  املبكر  التاريخ  ح�ل  م�ؤلفات  عدة  له  الإ�شالمي، 

الع�ش�ر ال��شطى، وغري ذلك.
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اأنه حتى بعد عق�د من اإدخال عَمر هذه الطريقة يف حتديد التاريخ، فاخللط 
الذي �شاد والطريقة العتباطية التي ُفر�شت بها الت�اريخ الهجرية يف اأوقات 
متاأخرة قد اأفرز تناق�شات وا�شحة وحادة وغري قابلة للحل، ل ت�شمل حتديد 
الإ�شالمي  الت��ّشع  تاريخ  يف  املركزية  احل�ادث  ترتيب  بل  فح�شب،  الت�اريخ 

اأي�شًا())). 

وح�ل تربير وج�د مثل هذا اخللل تق�ل: )ومن امل�ؤكد اأن هذا ال��شع مفه�م 
متامًا نظرًا اإىل اأن العرب يف ع�ش�ر �شدر الإ�شالم كان�ا يف الأعم الأغلب غري 
َبت اإذًا رواية �شيف  معتادين على اأي نظام ر�شمي للت�شل�شل الزمني، فكيف ُرتِّ
عن  بروايته  التتيب  هذا  عالقة  ن�ع  وما  للعراق؟  املبكر  الفتح  عن  عمر  بن 
بت الفت�ح املبكرة  الظروف ال�شائدة يف اإيران خالل املدة بني 628-632م؟ ُرتِّ
اأ�شا�ص الت�اريخ  لالأرا�شي الإيرانية يف العراق يف روايات �شيف بن عمر على 
د رواية �شيف بن عمر  الهجرية وعه�د مل�ك وملكات �شا�شانيني معّينني، وحتدِّ
تلك الفت�ح خالل خالفتي اأبي بكر )632-634م( وُعَمر )634-644م( وخالل 
الفتة بني عامي 12 و 13 هـ/633 و634م حتديدًا، اأي بعد وفاة النبي يف عام 
كتابه  ق�شمًا مهمًا من  الطربي يخ�ش�ص  اأن  اإىل  وي�شري بالنك�شب)))  632م. 
اللتني جرى فيهما فتح الهالل اخل�شيب ح�شرا�ص، والأكرث  ال�شنتني  لتينك 

1.  ب�ر �شريعتي: ا�شمحالل المرباط�رية ال�شا�شانية و�شق�طها، �ص 259-258.
�شياتل  يف   1949 )م�اليد     Khalid Yahya Blankinship بالنكن�شيب  يحيى  خالد   .2
اعتنق  اأو�شطية،  وال�شرق  الإ�شالمية  الدرا�شات  يف  متخ�ش�ص  اأمريكي  م�ؤرخ  وا�شنطن(، 
الإ�شالم عام 1973م. يف عام 1988م ح�شل على الدكت�راه يف التاريخ من جامعة وا�شنطن. 

.The End of the Jihad State له عدة م�ؤلفات من بينها
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من ذلك اأن امل�شاحة املخ�ش�شة لفتح العراق يف هذا الق�شم من كتاب الطربي 
عف ما ه� خم�ش�ص لفتح ال�شام())) وما ذاك اإل لأن الأعم الأغلب من تلك  �شِ
الروايات هي عن �شيف بن عمر، وهي من وحي خيالته، حيث اأ�شهب يف ذكر 

تفا�شيل اأ�شط�رية لغر�ص يف نف�شه.

التاريخ  على  الإ�شالمية  التاريخ  كتب  اعتماد  اإىل  ذلك  بعد  وت�شريالكاتبة 
الهجري، والإ�شكالية التي �شببها ذلك على م�شت�ى التتيب الزمني لالأحداث، 
قالت: )تبّنت التحريات عن هذه املرحلة املبكرة من فتح العراق هذا التاريخ 
مثاًل،  الطربي  ترتيب  فعلى غرار  �شاملة حتى ذلك احلني،  ب�ش�رة  الهجري 
م املجلد املتجم لهذا الق�شم من الطربي بهذه الكيفية، ويخربنا الطربي  ُنظِّ
الثان�ية قد  اأن معظم امل�شادر  من طريق �شيف بن عمر وغريه من امل�شادر 
اّتبعت الت�شل�شل الزمني لروايات الفت�ح - الذي يت�شمن معارك املذار ووجَلة 
بن عمر  �شيف  ي�ؤّرخ  اجِل�شر.  واأخريًا معركة  والنمارق  والِفرا�ص  التمر  وعني 
بعام  الأخريتني  واملعركتني  12هـ/633م،  بعام  الأوىل  الأربع  املعارك  ت�اريخ 
13هـ/634م. وقد اأ�شرنا اإىل اأخطاء تلك امل�شادر. غري اأن الت�شل�شل الزمني 
من  خمتلفة  جمم�عة  اإىل  اإ�شافة  ياأتي  الروايات  تلك  يف  ال�ارد  الهجري 
ال�شا�شانيني  وامللكات  املل�ك  ُحكم  ُمدد  وهي  األ  الزمني،  الت�شل�شل  م�ؤ�شرات 
اخلطرية  وامل�شكلة  تلك.  الفتح  روايات  �شرد  �شياق  يف  ال�اردين  املتعددين 
الزمنني  الت�شل�شلني  هذين  اأن  هي  الروايات  تلك  جتاور  نتيجة  ت�اجهنا  التي 
غري متطابقني، ولذلك تكاد كل معركة ين�شبها �شيف بن عمر اإىل عامي 12 و 

1. ب�ر �شريعتي: ا�شمحالل المرباط�رية ال�شا�شانية و�شق�طها، �ص 259.
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13هـ/633-634م اأن تك�ن مرتبطة ارتباطًا منهجيًا بعهٍد حمدد لأحد املل�ك 
628-630م،  الثالث  واأرد�شري  628م،  ُقباذ  �شريويه  ال�شا�شانيني،  امللكات  اأو 
و�شهرَبراز 630م، وبراندخت 630-632م، واآزرميدخت 630-631م، وفّروخ 
تطابق  632م،  عام  يف  الثالث  يزدجرد  حكم  ببداية  وانتهاًء  631م،  هرمز 
الأع�ام 8-11 للهجرة. وعلى اأ�شا�ص هذا الت�شل�شل الزمني البديل، فاإّن هذا 
اأن تلك املعارك قد جرت بني عامي 628و632م  يعني حقيقًة قاطعًة مفادها 
حني كانت امللكية منغم�شة يف �شراع ف�شائلي يق�ده اأ�شرافها، ولي�ص كما كان 

ُيعتَقد دائمًا بني عامي 633و 634م ا�شتنادًا اإىل التق�مي الهجري())).

لالأخبار  زة  املييِّ ال�شاكنة  الأبعاد  )وبخالف  بق�لها:  روؤيتها  الباحثة  وت�ؤّكد 
واأحيانًا  زمانية  حركًة  عمر  بن  �شيف  رواية  لنا  ر  ت�فِّ -الأحاديث-  الفردية 
اأ�شا�ص هذا البديل والت�شل�شل الزمني امل�شتند اإىل ال�شا�شانيني،  مكانية. على 
البيزنطية-ال�شا�شانية  احلرب  بعد  حدثت  الغزوات  اأو  املعارك  تلك  فاإن 
مبا�شرة، وخالل املرحلة التي كانت فيها كلتا الإمرباط�ريتني تتفاو�ص ب�شاأن 
معاهدة �شلح، وحتاول تطبيق بن�دها. ولعل هذا -مثاًل- يف�ّشر لنا التعاون بني 
الِفرا�ص  ي�شميها �شيف بن عمر معركة  التي  املعركة  والفر�ص يف  البيزنطيني 
التي ي�ؤرخها بعام 12 هـ/633م... فل� تتبعنا الت�اريخ ال�شا�شانية ف�شرنى اأن 
وُقِبل  املعركة مل حتدث يف عام 12 هـ/633م مثلما ذكر �شيف بن عمر  تلك 
تقليديًا، بل بعد عزل اأرد�شري الثالث ويف اإطار الزمن الذي كان البيزنطي�ن 
اأي يف نح� عام 9هـ/630م، وهي  اإىل ت�يّل �شهرَبراز ال�شلطة،  ي�شريون فيها 

1. ب�ر �شريعتي: ا�شمحالل المرباط�رية ال�شا�شانية و�شق�طها، �ص 261-260.
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املرحلة التي كان فيها التعاون البيزنطي-ال�شا�شاين ي�شهد تقدمًا ملم��شًا())).

واأيام  �شيف  روايات  يف  ال�اردة  ال�شخ�شيات  على  الباحثة  اعتمدت  وحيث 
حكمها بالتاريخ امليالدي، لذا فقد رّجحت هذا الت�شّ�ر على الت�شّ�ر التاريخي 
اأن  م��ش�عية  منهجية  )تثبت  قالت:  الهجري،  باحل�شاب  الأحداث  لزمن 
م�ؤ�شرات الت�شل�شل الزمني ال�شا�شانية التي وردت لدى �شيف بن عمر ُدر�شت 
ب�ش�رة اأكرث جدية من ت�اريخه الهجرية، ولي�شت ثمة اأ�شباب م�شروعة لتجاهل 
امل�ؤ�شرات ال�شا�شانية. وف�ق ذلك كله، فالت�شل�شل الزمني حلكم مل�ك وملكات 
اأن  مع  مّني-  دليل  عنهم  لدينا  -ممن  املرحلة  هذه  خالل  مهّمني  �شا�شانيني 
الإ�شكالت ل تزال تكتنفه، ثابٌت ب�شكل اأف�شل بكثري ن�شبيًا من التق�مي الهجري 
د الذي فر�ص الأثر الرجعي على تلك الروايات. ولذلك، لدينا  املبكر غري امل�ؤكَّ
هنا خمطط مت�شل�شل زمنيًا م�شتقل ن�شتطيع اأن نقي�ص ت�اريخنا عليه. ولذلك،  
ينبغي اأّل يك�ن هناك �شبب لرف�ص م�ؤ�شرات الت�شل�شل الزمني البديلة ل�شيف بن 
عمر التي حت�شر تلك احلروب خالل املدة بني 628 و 632م... ولأن معل�ماته 
كانت  للعراق  املبكر  للفتح  روايته  �شياق  يف  ال�شا�شانية  الداخلية  ال�شئ�ن  عن 
اأن تينك املجم�عتني من املعل�مات مرتبطتان  ق�ية، �شنخرج بنتيجة مفادها 
ر جمم�عة  بع�شهما ببع�ص ترابطًا بالغ التنظيم، حتى اإن جمم�عة ح�ادث تف�شِّ
ح�ادث اأخرى عند بع�ص النقاط املف�شلية. ويف الذاكرة التاريخية للم�شاركني 
والرواية الأوائل لتلك احل�ادث، كانت تلك الفت�ح املبكرة مرتبطة ارتباطًا ق�يًا 
للغاية بالظروف ال�شائدة يف اإيران وبحكم مل�ك وملكات �شا�شانيني حمددين 

1. ب�ر �شريعتي: ا�شمحالل المرباط�رية ال�شا�شانية و�شق�طها، �ص 262.



مصادر أخبار الفتوحات8686

حكم�ا خالل هذه املرحلة، حتى اأنهم اأكدوا تلك الروابط تاأكيدًا حتميًا. ولذلك 
�شن�شتنتج اأن تلك املرحلة - ل الت�اريخ الهجرية التي افت�شها �شيف بن عمر 
اإيراين  ربطًا حمكمًا بحكم عاهل  يربطها  التي  اأفرزت احل�ادث  التي  - هي 

ما())). 

وهنا عقدة امل��ش�ع التي كّررتها الباحثة عدة مرات: الربط بني اأ�شماء املل�ك 
وال�شخ�شيات التي اأقحمها زورًا �شيف بن عمر يف رواياته للفت�حات، وبني زمن 
اأخذ عن �شيف يف  وق�ع الأحداث، وقد اختارت التم�شك بروايات �شيف ومن 
م�شامينها واأ�شماء ال�شخ�شيات ال�اردة فيها، وقّدمتها على التحديد الزمني 

الهجري لها يف تلك الروايات اأو يف امل�شادر التي نقلتها كتاريخ الطربي.

ول� اأنها تخّلت عن روايات �شيف بن عمر باملرة، ورجعت اإىل روايات غريه، ملا 
وجدت لتلك ال�شخ�شيات ح�ش�رًا فيها، بل وملا وجدت لبع�ص املعارك املزع�مة 
اإل من وحي خيالت �شيف  اأبدًا، لأنها مل تكن  وتفا�شيلها و�شخ�شياتها ذكرًا 
وحده، وملا ذهبت اإىل ما ذهبت اإليه من اّدعاء اأن بداية الفت�حات كانت على 

عهد النبي ل بعد وفاته.

ومن الأمثلة التي قّدمتها الباحثة لتاأثري رواية �شيف بن عمر على التتيب 
اأن:  الأُبّلّة)))، حيث  فتح  ما جاء بخ�ش��ص  روؤيتها  بح�شب  لالأحداث  الزمني 
)القادة الفر�ص املذك�رين يف �شياق هذه احلملة هم كلٌّ من جابان -وه� �شيغة 

1. ب�ر �شريعتي: ا�شمحالل المرباط�رية ال�شا�شانية و�شق�طها، �ص 264-263.
2. مّر معنا �شابقًا كيف زّيف �شيف اأخبار فتح الأبلة وجعلها بعد ذات ال�شال�شل، بينما يذكر 

الطربي اأن الرواية ال�شحيحة اأن ذلك مت على عهد اخلليفة عمر على يد عتبة بن غزوان!
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وقائد  احلرية  ومرزبان  اأُلي�ص  وحاكم  ال��شيطة-  الفار�شية  َكاوان  من  معّربة 
�شالح الفر�شان الفار�شي اآزادَبه والقائد هرمز، ولعّل هذا قائد ب�ابة الهند، 
مع اأنه افُت�ص اأن ظه�ره كان تلفيقًا من �شيف بن عمر( وه� بالفعل تلفيق من 
قبله )وخالل م�شار احلرب، كتب خالد بن ال�ليد اإىل هرمز يخريه بني اعتناق 
�شمن  ُت�شّمى-  كما   - الغزوات  تلك  ُذكرت  وقد  اجلزيرة،  دفع  اأو  الإ�شالم 
هزمية  بعد  بكر  اأبي  من  بت�جيه  كانت  اإنها  وقيل  12هـ/633م،  عام  ح�ادث 
م م�ؤ�شرًا زمنيًا مهمًا  م�شيلمة. غري اأن ما يهم درا�شاتنا اأن �شيف بن عمر قدَّ
اأر�شل الأنباء اإىل �شريويه  اآخر، فعندما ت�شّلم هرمز ر�شالة خالد بن ال�ليد، 
�شريويه  من  كل  حكم  حني  يف  ق�اته....  عّباأ  ثم  الثالث،  اأرد�شري  واإىل  قباذ 
اأي على عهد حياة  قباذ واأرد�شري الثالث بني عامي 7و9 هـ/628و630م())) 
ر�ش�ل اهلل، على على عهد خالفة اأبي بكر! هكذا جاء تاأثري اإقحام �شيف لهذين 

امللكني يف الأحداث لتقع الباحثة يف فّخه بعد ثالثة ع�شر قرنًا من الزمان!

ت�شيف الباحثة: )ميكن اأن نالحظ ب�شه�لة اأن معل�مات �شيف بن عمر عن 
ال�شخ�شيات ال�شا�شانية املهمة امل�شاركة يف معركة الأُبّلة ُتبنيِّ املنطق الداخلي 
املعق�ل جدًا حني ُتدر�ص مبعزل عن بقية املعل�مات عن القادة وال�شخ�شيات 
روايات  اأن  �شمنيًا  تعتف  وكاأنها  الهجري(  التاأريخ  نهمل  وحني  العربية، 
ح الأخذ بجزئية واحدة، وهي  �شيف تت�شمن تناق�شًا داخليًا بينًا، ولكنها ترجِّ
ال�شخ�شيات التي اأقحمها �شيف يف رواياته فقط )اإذ يق�ل �شيف بن عمر اأن 
هرمز حني نّظم جي�شه منح قيادة جناحني اإىل الأخ�ين قباذ واأن��شجان، وهما 

1. ب�ر �شريعتي: ا�شمحالل المرباط�رية ال�شا�شانية و�شق�طها، �ص 291-290.
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من اأ�شل �شا�شاين، اإذ ينت�شبان اإىل امللكني ال�شا�شانيني �شريويه قباذ واأرد�شري 
تلك  فمن هي  ُج�شن�شماه.  ابن  اأنه  على  اأن��شجان  ذلك، ط�بق  وف�ق  الثالث. 
ال�شخ�شيات؟ هل ن�شتطيع اأن نقيم اأي عالقة بينها وبني ُحكم �شريويه قباذ اأو 
اأرد�شري الثالث؟( وتق�م هنا بتطبيق ال�شخ�شية الأوىل على وزير امللكني قباذ 
-بح�شب  اأي�شًا  لتفت�ص  ُج�َشْن�ص-  اآذر  -ماه  وا�شمه  الثالث  واأرد�شري  الثاين 
رواية �شيف- اأنه �شارك يف معركة الأبّلة، معتربة اأن هذا منطقي جدًا! وتق�ل 
تك�ن  اأن  لبّد  البديل،  الزمني  الت�شل�شل  اإىل  فا�شتنادًا  )ولذلك،  ذلك:  بعد 
وني�شان/اأبريل  628م  اأيل�ل/�شبتمرب  بني  ما  وقت  وقعت يف  قد  الأبّلة  معركة 
630م، اأي يف الفتة ما بني عامي 7هـ و9هـ( اأي على عهد ر�ش�ل اهلل ل اأبي 
بكر )لكن ملا كانت بع�ص الروايات ل تزال تذكر �شريويه قباذ، فالبد من اأن 

ن�شتنتج اأن تلك املعركة رمبا وقعت يف وقت ما من عام 7هـ/628م())).

الفتح  )بداأ  التالية:  النتائج  اإىل  كتابها  نهايات  يف  الباحثة  ت�شل  وهكذا 
اأن  اأي�شًا  اأثبتنا  وقد  للهجرة،  ال�شابعة  ال�شنة  من  ما  وقت  يف  للعراق  املبكر 
معركة اجل�شر التي ي�ؤّرخها �شيف بن عمر بعام 13هـ قد وقعت يف نهاية ولية 
املُْلك يف حزيران/ي�ني�  الثالث  اأي قبالأن يت�ىل يزدجرد  الثانية،  ب�رانُدخت 
632م مبا�شرة، حني اأّدى التحّزب بني البهل�يني والفر�ص اإىل منع الإيرانيني من 
متابعة انت�شاراتهم، ويف التق�مي الهجري، ي�افق هذا عام 11هـ. وا�شتنادًا اإىل 
هذين الدليلني الزمنيني، فقد امتدَّ الفتح العربي املبكر للعراق على مدة تبلغ 
نح� اأربع �شن�ات، من اأيل�ل / �شبتمرب 628م اإىل حزيران / ي�ني� 632م، وهي 

1. ب�ر �شريعتي: ا�شمحالل المرباط�رية ال�شا�شانية و�شق�طها، �ص 293-292.
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احل�ادث التي ت�شغطها روايات الفت�ح بالفتة 12-13هـ/633-634م، خالل 
خالفة اأبي بكر. وهذه هي املالحظة الأهم التي ميكن اأن نخرج بها ا�شتنادًا 

اإىل حتليلنا، والتي �شيك�ن لها م�شامني ث�رية على تاريخ �شدر الإ�شالم())).
عمر  بن  �شيف  بالزندقة  املتهم  اأ�شاطري  خلقتها  ث�رية  م�شامني  نعم،  اأي 

التميمي ل غري، فيا لها من ث�رة حتقيقية ! 
بع�ص  يف  الباحثة  ت�ّرطت  قّدمُتها،  التي  املالحظات  كل  اإىل  وبالإ�شافة 
تفا�شيل روايات �شيف بن عمر نف�شها حيث يرد فيها ِذكر الأوامر ال�شادرة من 
اخلليفتني اأبي بكر وعمر يف تلك الفت�حات وما له عالقة بالقرارات املتخَذة 
وال�لة  القادة  تعيني  اأو  الإعفاء  اأو  اأو اخلراج  اإقرار اجلزية  ِمن  اإثرها،  على 
تفا�شيل  من  ذلك  وغري  املختلفة  الأطراف  وبني  بينهما  الدائرة  واملرا�شالت 
قراءة  اعتربته  الذي  التحليل  تقدميها  معر�ص  تنا�شتها يف  اأو  عنها  ت  اأغَم�شَ
ث�رية جديدة، كما ول جند يف البني اأي اأثر للنبي ل على م�شت�ى القيادة ول 
اتخاذ القرار ول تق�شيم املغامن ول تعيني القادة الع�شكريني ول ال�لة ول غري 
ذلك من �شئ�ن احلاكم اأو رئي�ص الدولة، فهل تعترب كل ذلك منطقيًا ومعق�ًل 

جدًا اأي�شًا؟!
ولذا طرحت هي الت�شاوؤل التايل: )ولكن اإذا كان النبي حيًا حقًا خالل بع�ص 
عام  يف  املعروف  وفاته  تاريخ  يفت�ص  كما  الأقل،  على  العراق  فتح  �شن�ات 

632م، فبماذا نف�شر غيابه عن روايات الفت�ح كلها؟(.
لقد كان احلّل الأّول اأمام هذه املع�شلة اأن تق�ل: )ولأن معظم الطرق امل�حدة 

1. ب�ر �شريعتي: ا�شمحالل المرباط�رية ال�شا�شانية و�شق�طها، �ص 415-414.
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اإ�شالمية  طرقًا  كانت  املبكرة  الإ�شالمية  الروايات  يف  امل��ش�ع  مقاربة  يف 
اأ�شيفت اإىل الروايات باأثر رجعي على نح� ما كانت احلال يف م�شاألة التتيب 
اأو  الرواية  رواة  اأن  نفت�ص  اأن  لنا  فهل  للرواية،  واخلليفي  احل�يل  الهجري 
مهّذبيها الأوائل اأو املتاأخرين كان�ا يحذف�ن ا�شمه ب�شكل ممنهج من روايات 
الفت�ح؟( وه� احلل الذي ل ي�شاعد عليه املنطق والعقل، خا�شة واأن نف�ص �شيف 
مل يذكر النبي يف تفا�شيل اأ�شاطريه، لذا جلاأت لفتا�ص اأ�شخف من ال�شابق 
حيث قالت: )اأو ب�شكل اآخر، هل اإنه مل يكن( النبي )مهمًا مبا يكفي لُيدخله 
الرواة اأو النا�شخ�ن يف تلك الروايات؟( يا �شبحان اهلل! اإن مل يكن دور النبي 
مهمًا يف قيادة وت�جيه هذه اجلي��ص واملعارك وما يتّتب على امل�اجهات مع 
امرباط�رية ال�شا�شانيني، بحيث تغافل امل�ؤرخ�ن ِذكره يف تفا�شيلها، فدور من 

ه� املهم واحلي�ي؟
واأمام �شذاجة الإجابتني اللتني قدمتهما وقفت الباحثة م�قف احلائر لتق�ل: 
بالنبي  وعالقته  خالفته  ومدة  احلروب  تلك  يف  بكر  لأبي  الدقيق  الّدور  )اإّن 

�ش�ف تبقى اأ�شئلة �شائكة للمزيد من البحث())).

ومع هذا كله، فقد اعتربت الباحثة اأن من اآثار هذه القراءة الث�رية اإعادة 
الدوافع  ويف  بل  فح�شب،  الزمني  م�قعها  يف  ل  اأي�شًا،  الرّدة  حروب  قراءة 
والتاأثريات، قالت: )لكن اإذا كان النبي حيًا خالل الفتح املبكر للعراق، فكيف 
ميكن اأن نفهم طبيعة الردة؟ ملا كان الفتح املبكر للعراق قد حدث بني عامي 
628و632م، بينما كان النبي حيًا فر�شًا، وملدة �شنتني على الأقل مل يكن فيهما 

1. ب�ر �شريعتي: ا�شمحالل المرباط�رية ال�شا�شانية و�شق�طها، �ص 416-415.
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اأب�بكر خليفة، فاإّن حروب الرّدة �شتكت�شب معنى خمتلفًا جدًا، لأنها يف هذه 
احلالة مل حتدث كما كنا نعتقد �شابقًا بعد وفاة النبي، بل خالل حياته، ولرمبا 
�شيعني ذلك باملقابل اأن امل�شم�ن الإ�شالمي للردة كان ب�شيطًا جدًا، وبخالف 
ما كنا نعتقد �شابقًا( متبّنيةً بذلك راأي الباحث )مايكل ليكر( الذي قال: )يف 
حالت كثرية كانت الردة ت�شمية خاطئة... لأن قبائل واأمم كثرية مل يكن لها 
ر�شمية  اتفاقات  تعقد  ل  اأو  لتعقد  الإ�شالمية  بالدولة  كان  ن�ع  اأي  من  عالقة 
معها... وكانت قبائل اأخرى بب�شاطة تتبع زعماء تظاهروا باأنهم اأنبياء، وكانت 
ت�ؤكد يف ال�قت نف�شه ا�شتعدادها مل�ا�شلة تطبيق الإ�شالم( اأي اأن النبي �شن 
عليهم احلرب على البع�ص ل�شمهم اإىل الدولة وعلى البع�ص الآخر لأن قادتهم 

اّدع�ا النب�ة ل لأنهم متّردوا على الدولة. 

وت�شيف الباحثة نتيجة اأخرى على �ش�ء ذلك: )هدف العرب يف بدء فت�حهم 
بل  عقيدتهم،  ن�شر  اإىل  خالله  من  �شع�ا  الذي  الغزو  يكن  مل  الأغلب-  -يف 
العتاف -بعد اأن خارت ق�ى ال�شا�شانيني والبيزنطيني ط�ال ثالثة عق�د من 
احلروب وبعد اأن اأ�شعف ال�شراع بني الف�شائل الفار�شية/البهل�ية ال�شا�شانيني 
وبعد حركة الق�ات املربكة و�ش�ء ت�زيعها يف اأنحاء املنطقة كافة- اأن ال�قت قد 
ت�فرها  التي  والرثوات  التجارية  امل�اقع  اإىل  ال��ش�ل  يف  هدفهم  ملتابعة  حان 
تاريخ  ب�شاأن  املقلقة  الأ�شئلة  من  الكثري  حتليلنا  من  تنطلق  وقد  امل�اقع.  تلك 
�شدر الإ�شالم... ورمبا نك�ن قد فتحنا بتحليلنا اأي�شًا �شندوق باندورا)))، من 

1. �شندوق باندورا يف امليث�ل�جيا الإغريقية، ه� �شندوق ُحمل ب�ا�شطة باندورا ويت�شمن كل 
�شرور الب�شرية من ج�شع، وغرور، وافتاء، وكذب وح�شد، ووهن، ووقاحة ورجاء. والعبارة 

ت�شري اإىل م�شدر املتاعب التي ل نهاية لها النا�شئة عن �ش�ء تقدير واحد وب�شيط.
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دون ق�شد())). و�شاأرّد يف الف�شل الأخري من الكتاب على مزاعم امل�شت�شرقني 
كانت  امل�شلمني  الفاحتني  ومنطلقات  دوافع  باأّن  اّدعائهم  يف  بهم  واملتاأثرين 

مادية بحتة.

اإّن كل ما �شبق من اآثار مدّمرة يف قراءة التاريخ جاء ب�شبب عبث �شيف بن 
املزيد  ال�قت  الباحث�ن مبرور  ي�شهد  الروايات واختالقاته... ولرمبا  عمر يف 

واملزيد من الآثار املدّمرة لأ�شاطريه.

•• تقييم فتوح البلدان:
اأّن كل ما جاء  يعني  وتقييمها ل  اآنفًا بخ�ش��ص روايات الطربي  ما ذكرته 
م�شكلة  اأي�شًا  ت�اجهنا  اإذ  بالكامل،  �شحيح  للبالذري  البلدان(  )فت�ح  يف 
الت�شارب الكبري بني الروايات الدائرة ح�ل حدث معنّي، فلرمّبا وجدنا حدثًا 
واحدًا واأربعة روايات خمتلفة التفا�شيل وال�شخ�شيات، بل وحتى زمن ال�ق�ع! 
وال�شبب يف ذلك اأن امل�شادر التي اأخذ عنها البالذري متعددة، وهي بدورها 
الت�شارب  �شاء! وهذا  كما  يقّدم احلدث  وكلٌّ منهم  رواة خمتلفني،  تنقل عن 
يف الروايات واإن بدا طبيعيًا يف ظل الرغبة الب�شرية يف ن�شبة النت�شارات اإىل 
�شخ�شية اأو قبيلة تنتمي اإليها -كما كان يفعل �شيف مثاًل يف ن�شبة اأحداث وِذكر 
�شخ�شيات وبط�لت لقبيلته بني متيم- اإل اأن امل�شاألة تتجاوز ذلك اإىل ت�شارب 
يف ت�اريخ الأحداث وتفا�شيلها، واإىل درجة الختالف بني الق�ل ب�ق�ع معركة 
بني الطرفني وبني الق�ل باأن الطرف املغزّو ا�شت�شلم دون قتال... وغري ذلك. 

1. ب�ر �شريعتي: ا�شمحالل المرباط�رية ال�شا�شانية و�شق�طها، �ص 417-416.
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فعلى �شبيل املثال قال البالذري: )قال�ا: ..... فكتب اإىل النعمان بن عمرو 
بن مقرن املزين، وكان مع ال�شائب بن الأقرع الثقفي، بت�ليته اجلي�ص، وقال: 
اإن اأ�شبت فالأمري حذيفة بن اليمان، فاإن اأ�شيب فجرير بن عبد اهلل البجلي، 
فاإن اأ�شيب فاملغرية ابن �شعبة، فاإن اأ�شيب فالأ�شعث بن قي�ص. عن اأبي خمنف 
.... وكان فتح نهاوند يف �شنة ت�شع ع�شرة ي�م الأربعاء، ويقال يف �شنة ع�شرين. 
�شنة  نهاوند  وقعة  كانت  قال:  وحممد  احل�شن  عن  قال....  الرفاعي  وحدثنا 
اإحدى وع�شرين... قال�ا: وّجه املغرية بن �شعبة.... جرير بن عبد اهلل البجلي 
اإىل همذان وذلك يف �شنة ثالث وع�شرين، فقاتله اأهلها وُدفع دونها..... وقال 
اأن  بع�شهم  روى  وقد  وع�شرين....  اأربع  �شنة  نهاوند يف  فتح جرير  ال�اقدي: 
املغرية بن �شعبة �شار اإىل همذان وعلى مقدمته جرير، فافتتحها... اأن املغرية 
بن �شعبة قدم الك�فة واليًا من قبل عمر ابن اخلطاب، ومعه كتاب اإىل حذيفة 
�شديدًا  قتاًل  امل�شلمني  فقاتل�ا   ... اإليه  فاأنفذه  اأذربيجان.  ب�لية  اليمان  بن 
اأيامًا، ثم اإن املرزبان �شالح حذيفة عن جميع اأهل اأذربيجان... وروى ال�اقدي 
�شنة 22، حتى  الك�فة يف  اأذربيجان من  �شعبة غزا  بن  املغرية  اأن  اإ�شناده  يف 
اأبي  الكلبي، عن  ابن  وروى  عليها اخلراج.  وو�شع  ففتحها عن�ة،  اإليها  انتهى 
فغزاها  كفروا  اإنهم  ثم  ففتحها.   20 �شنة  اأذربيجان  غزا  املغرية  اأن  خمنف 

الأ�شعث بن قي�ص الكندي())).

ول  املختلفة،  الفت�حات  ح�ل  الروايات  بني  للت�شارب  من�ذج  جمّرد  هذا 
ل�  بالك  فما  الت�شارب،  هذا  مثل  وفيه  اإل  الفت�حات  اأحداث  من  يكاد حدث 

1.  البالذري: فت�ح البلدان ، ج 2 ، �ص 371- 402.
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اأ�شفنا اإليها روايات �شيف بن عمر التميمي الذي اختلق ال�شخ�شيات والأماكن 
وتفا�شيل الأحداث؟ 

اأن  دون  اأخرى،  على  رواية  بتجيح  الأحيان  بع�ص  يف  البالذري  قام  نعم، 
تّت�شح لنا اأ�شباب هذا التجيح ومعيارية تقييم تلك املرويات والتفا�شل فيما 
بينها، ولذا تبقى امل�شاألة غام�شة ونعيد علمها اإىل �شاحبها، ولعل ال�شبب اأنه 

ي�ّثق بع�ص امل�شادر اأكرث من غريها.
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أصالة احلرب أم السلم؟

كي نقراأ م�شاألة الفت�حات من وجهة نظر �شرعية منطلقة من مرجعية القراآن 
اأو�شح دوافعها بجانب املعطيات وال�ش�اهد التاريخية،  د ب�شكل  الكرمي، ونحدِّ
لبد من مناق�شة م�شاألة اأ�شالة احلرب اأم ال�شلم... اأي هل الأ�شا�ص يف التعامل 
مع غري امل�ؤمنني بر�شالة حممد »�شلى اهلل عليه واآله« ه� احلرب اأم ال�شلم؟ 
هل احلرب حالة ا�شتثنائية تفر�شها الظروف اأم حالة اأ�شيلة بغ�ص النظر عن 

الظروف؟ 

ت��شيح هذه امل�شاألة �شيبنّي لنا امل�قف من م�شاألة )اجلهاد البتدائي(، وهل 
القتال و�شّن  اإىل  املبادرة  الدليل على �شحة وم�شروعية  اأن نرّبر وجند  ميكن 
احلرب على الآخرين من اأجل الدع�ة اإىل الإ�شالم وفتح الآفاق اأمام اإي�شال 

كلمة اهلل للنا�ص؟

من املعل�م اأن القراآن الكرمي قد ا�شتمل على اآيات تدع� اإىل العف� وال�شفح 
بامل�اثيق والعه�د  الإكراه واللتزام  العدوان وعدم  ال�شلم وعدم  اإىل  واجلن�ح 
والعق�د وما اإىل ذلك، كما ا�شتمل على اآيات تدع� اإىل احلرب والقتال والغلظة 

وال�شّدة يف التعامل مع )الكافرين(، �ش�اء من امل�شركني اأو اأهل الكتاب.

3
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•• دعوى النسخ يف القرآن:
ن�ع  وق�ع  املختلفة  املذاهب  من  امل�شلمني  وعلماء  املف�شرين  لبع�ص  بدا  وقد 
من التعار�ص بني هذه الآيات ال�شريفة، وارتاأوا اأّن احلّل يكمن يف مق�لة وق�ع 
اأّن بع�ص الآيات امل�شتملة على حكم �شرعي معنيَّ قد َن�شخت  الن�شخ فيها، اأي 
اآيات اأخرى �شملت حكمًا خمتلفًا يف حال اأنه يخ�ّص ذات امل��ش�ع.. فاملتعلَّق 

واحد، واحلكم متباين.

ووقع الختيار على اعتبار اآيات الدع�ة اإىل القتال نا�شخة ولغية لالأحكام 
ولالآيات الداعية اإىل ال�شلم وال�شفح والعف� والتجاوز عن اإ�شاءات الآخرين، 
وعليه فاإن احلكم الذي يلزم امل�ؤمنني بالر�شالة املحمدية العمل به بعد نزول 
ح وي�شرعن  الآيات النا�شخة ه� القتال مع الآخر املختلف دينيًا، وهذا ما ُي�شحِّ
كل الفت�حات الإ�شالمية التي وقعت بعد رحيل ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، 

مادام اأن الطرف الآخر لي�ص من امل�ؤمنني بهذه الر�شالة.

فما مدى �شحة دع�ى الن�شخ هذه؟ واإىل اأّي مدى ميكن اللتزام بتداعياتها؟

د له، اأو  الن�شخ يعني رفع ُحكم ثابت يف ال�شريعة بارتفاع اأمده وزمانه املحدَّ
رفع ت�شريع �شابق -كان يقت�شي ح�شب ظاهره الدوام- بت�شريع لحق، بحيث ل 
نًا، اأو بدللة دليل  ميكن اجتماعهما معًا، اإما ذاتًا بحيث كان التنايف بينهما بيِّ

خا�ص، كما ل� كان يف البني ن�صٌّ �شريح. 

ول �شّك يف وق�ع �شيء من الن�شخ �شمن ت�شريعات الر�شالة املحمدية، وكذلك 
يف  جاء  ما  لبع�ص  املحمدية  الر�شالة  يف  الت�شريعات  لبع�ص  الن�شخ  وق�ع  يف 



9999 أصالة احلرب أم السلم؟

ر�شالت �شماوية �شابقة. من اأمثلة ذلك:

 ن�شخ احلكم اخلا�ص بالِقبلة، فم�ؤّدى احلكم الأول ه� َجْعل قبلة امل�ؤمنني 
بالر�شالة املحّمدية نح� امل�شجد الأق�شى، وه� حكم مل َيِرد ت�شريعه يف القراآن 
ابتداًء، بل اأُ�شري اإليه �شمن اآيات احلكم اجلديد للقبلة، وعندما نزلت الآيات 
يف العهد املدين -والروايات ت�شري اإىل ال�شَنة الثانية من الهجرة- ُن�شخ احلكم 
و�شار امل�شجد احلرام ه� قبلة امل�شلمني يف �شالتهم ويف ذبائحهم ومدافنهم 

و�شائر اأحكامهم املرتبطة بالقبلة.

 ِ َفَهاء ِمَن النَّاِس َما َوالَُّهْم َعن ِقْبَلِتِهُم الَِّتي َكاُنوْا َعَلْيَها ُقل للِّ {َسَيُقوُل السُّ
ًة  ْسَتِقيٍم، َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َيْهِدي َمن َيَشاء ِإَلى ِصَراٍط مُّ
َوَما َجَعْلَنا  َعَلْيُكْم َشِهيًدا  ُسوُل  َوَيُكوَن الرَّ لَِّتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس  َوَسًطا 
ن َينَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه  ُسوَل ِممَّ اْلِقْبَلَة الَِّتي ُكنَت َعَلْيَها ِإالَّ ِلَنْعَلَم َمن َيتَِّبُع الرَّ
َوِإن َكاَنْت َلَكِبيَرًة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى الُل َوَما َكاَن الُل ِلُيِضيَع ِإيَماَنُكْم ِإنَّ 
َماء َفَلُنَولَِّينََّك ِقْبَلًة  الَل ِبالنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِّحيٌم، َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السَّ
َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجوَهُكْم 
َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َلَيْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهْم َوَما الُل ِبَغاِفٍل 
ا َتِبُعوْا ِقْبَلَتَك َوَما َأنَت  ا َيْعَمُلوَن، َوَلِئْن َأَتْيَت الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِبُكلِّ آَيٍة مَّ َعمَّ
َبْعَت َأْهَواءُهم مِّن َبْعِد َما  ِبَتاِبٍع ِقْبَلَتُهْم َوَما َبْعُضُهم ِبَتاِبٍع ِقْبَلَة َبْعٍض َوَلِئِن اتَّ

اِلِميَن}))). َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ِإنََّك ِإَذًا لَِّمَن الظَّ

ومن اأمثلة ذلك املحتملة:

1. البقرة : 145-142.
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 ن�شخ ُحكم ال�شالة يف اأوقات غري م�ّزعة على الي�م بال�شكل الذي نعهده 
الي�م، ولرمبا كان ُحكمًا من �ُشنن النبي »�شلى اهلل عليه واآله«، باحُلكم ال�ارد 
ْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْيِل َوُقْرآَن اْلَفْجِر  الَة ِلُدُلوِك الشَّ يف الآية التالية: {َأِقِم الصَّ

ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا}))).

 ن�شخ ُحكم ال�شالة من دون و�ش�ء ول ُغ�شل، ولرمبا بالكتفاء بطهارة البدن 
ُقْمُتْم  ِإَذا  آَمُنوْا  الَِّذيَن  َأيَُّها  ال��ش�ء: {َيا  باآية  الطهارة،  ينايف  والثياب مّما 
ِبُرُؤوِسُكْم  َواْمَسُحوْا  اْلَمَراِفِق  ِإَلى  َوَأْيِدَيُكْم  ُوُجوَهُكْم  َفاْغِسُلوْا  الِة  الصَّ ِإَلى 
هَُّروْا َوِإن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر  َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْيِن َوِإن ُكنُتْم ُجُنًبا َفاطَّ
ُموْا  َفَلْم َتِجُدوْا َماء َفَتَيمَّ َأْو الَمْسُتُم النَِّساء  َن اْلَغاِئِط  َأْو َجاَء َأَحٌد مِّنُكم مِّ
ْنُه َما ُيِريُد الُل ِلَيْجَعَل َعَلْيُكم  َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّ

ْن َحَرٍج َوَلِكن ُيِريُد ِلُيَطهَِّرُكْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن}))).  مِّ

اأما اإذا قلنا ب�شحة الرواية التالية، فلن تك�ن اآية ال��ش�ء نا�شخة بل ُمثبتة 
للحكم �شمن الن�ص القراآين، ففي ق�ش�ص الأنبياء: )ذكر علي بن اإبراهيم وه� 
من اأجل رواة اأ�شحابنا اأن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« ملا اأتى له �شبع وثالث�ن �شنة 
كان يرى يف ن�مه كاأّن اآتيًا اأتاه فيق�ل: يا ر�ش�ل اهلل، وكان بني اجلبال يرعى غنمًا 
فنظر اإىل �شخ�ص يق�ل له: يا ر�ش�ل اهلل، فقال له: من اأنت؟ قال: اأنا جربئيل، 
اأر�شلني اهلل اإليك ليتخذك ر�ش�ًل، وكان ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« يكتم 
ذلك، فاأنزل جربئيل مباء من ال�شماء، فقال: يا حممد فت��شاأ، فعلمه جربئيل 

1. الإ�شراء:78.
2. املائدة : 6.
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ال��ش�ء على ال�جه واليدين من املرفق وم�شح الراأ�ص والرجلني اإىل الكعبني، 
وعلمه الرك�ع وال�شج�د، فدخل عليٌّ اإىل ر�ش�ل اهلل »�شل�ات اهلل عليهما« وه� 
ي�شلي - هذا ملا مت له »�شلى اهلل عليه واآله« اأربع�ن �شنة - فلما نظر اإليه ي�شلي 
قال: يا اأبا القا�شم ما هذا؟ قال: هذه ال�شالة التي اأمرين اهلل بها، فدعاه اإىل 
الإ�شالم فاأ�شلم، و�شلى معه، واأ�شلمت خديجة، فكان ل ي�شلي اإل ر�ش�ل اهلل 
ال�شالم« خلفه،  ال�شالم« وخديجة »عليها  واآله«، وعلي »عليه  »�شلى اهلل عليه 
فلما اأتى لذلك اأيام دخل اأب� طالب اإىل منزل ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« 
ومعه جعفر، فنظر اإىل ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« وعلي بجنبه ي�شليان، 
فقال جلعفر: يا جعفر �شل جناح ابن عمك، ف�قف جعفر بن اأبي طالب من 
اأ�ش�اق  بع�ص  اإىل  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  ثم خرج  الآخر،  اجلانب 
العرب فراأى زيدًا فا�شتاه خلديجة ووجده غالمًا كّي�شًا، فلّما تزوجها وهبته 
اأي�شًا، فكان ي�شلي  اأ�شلم زيد  له، فلما ُنّبئ ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« 

خلف ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« علي وجعفر وزيد وخديجة())).

كتاب  م�شكلة  الأنبياء(  و)اأب�  التاريخ(  عمق  )يف  كتاَبّي  يف  بّينت  اأنني  اإل 
ق�ش�ص الأنبياء وعدم التمكن من العتماد على رواياته.

وهكذا جند يف ال�شرية النب�ية لبن ه�شام ما يدل على تعليم جربيل النبي 
الذي  امل�شدر  ول  ث  املحدِّ من  نعلم  ل  ولكن  املكي،  العهد  يف  وذلك  ال��ش�ء 
اعتمده: )قال ابن اإ�شحاق: وحدثني بع�ص اأهل العلم اأن ال�شالة حني افت�شت 
على ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه و�شلم« اأتاه جربيل وه� باأعلى مكة، فهمز له 

1. املجل�شي: بحار الأن�ار، ج 18، �ص 184.
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ال�شالم«،  ال�ادي، فانفجرت منه عني، فت��شاأ جربيل »عليه  ناحية  بعقبه يف 
ور�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه و�شلم« ينظر اإليه، لرييه كيف الطه�ر لل�شالة، ثم 
ت��شاأ ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه و�شلم« كما راأى جربيل ت��شاأ، ثم قام به جربيل 
ان�شرف  ثم  ب�شالته،  و�شلم«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  و�شلى  به،  ف�شلى 
و�شلم«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  فجاء  و�شلم«...  عليه  اهلل  »�شلى  جربيل 
اأراه جربيل، فت��شاأت  لل�شالة كما  الطه�ر  لها لرييها كيف  خديجة، فت��شاأ 
اهلل  ر�ش�ل  بها  �شلى  ثم  وال�شالم«،  ال�شالة  »عليه  اهلل  ر�ش�ل  لها  ت��شاأ  كما 

»عليه ال�شالة وال�شالم« كما �شلى به جربيل ف�شلت ب�شالته())).

اهلل  ر�ش�ل  مع  التناجي  قبل  بالت�شّدق  اخلا�ص  احلكم  ن�شخ   
الكرمي، كما  القراآن  الأول يف  ت�شريع احلكم  ورد  وقد  واآله«،  »�شلى اهلل عليه 
ُموا َبْيَن  ُسوَل َفَقدِّ جاء ن�شخه فيه اأي�شًا: {َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َناَجْيُتُم الرَّ
َفِإنَّ الَل َغُفوٌر  َتِجُدوا  َفِإن لَّْم  َوَأْطَهُر  َذِلَك َخْيٌر لَُّكْم  َنْجَواُكْم َصَدَقًة  َيَدْي 
ُموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقاٍت َفِإْذ َلْم َتْفَعُلوا َوَتاَب  رَِّحيٌم، َأَأْشَفْقُتْم َأن ُتَقدِّ
َكاَة َوَأِطيُعوا الَل َوَرُسوَلُه َوالُل َخِبيٌر  الَة َوآُتوا الزَّ الُل َعَلْيُكْم َفَأِقيُموا الصَّ

ِبَما َتْعَمُلوَن}))).

الآية  يف  املذك�ر  ال�شدقة  حلكم  نا�شخة  )الآية  الطباطبائي:  العالمة  قال 
وامل�ؤمنني  واآله«  النبي »�شلى اهلل عليه  و فيه عتاب �شديد ل�شحابة  ال�شابقة، 
حيث اإنهم ترك�ا مناجاته »�شلى اهلل عليه واآله« خ�فًا من بذل املال بال�شدقة، 

1. ابن ه�شام: ال�شرية النب�ية، ج1، �ص 244.
2. املجادلة 13-12.
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اإل علي »عليه ال�شالم« فاإّنه ناجاه ع�شر جن�ات، كلما  اأحٌد منهم  ُيناِجه  فلم 
ناجاه قّدم بني يدي جن�اه �شدقة، ثم نزلت الآية ون�شخت احلكم())). 

وروى الطربي عن جماهد اأنه قال: )ُنُه�ا عن مناجاة النبّي »�شلى اهلل عليه واآله« 
حتى يت�شّدق�ا، فلم يناجه اإل علّي بن اأبي طالب »ر�شي اهلل عنه«، قّدم دينارًا 

خ�شة يف ذلك())).  فت�شّدق به، ثم اأُنزلت الرُّ
وروى عن جماهد اأي�شًا عن علي »عليه ال�شالم« اأنه قال: )اآية من كتاب اهلل 
اأحد بعدي، كان عندي دينار ف�شرفته  َيعمل بها  اأحد قبلي، ول  َيعمل بها  مل 
ت�شدْقُت  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  النبّي  اإىل  جئت  اإذا  فكنت  دراهم،  بع�شرة 
بدرهم، فُن�شخت، فلم يعمل بها اأحد قبلي {يا أيُّها الَِّذيَن آَمُنوا إَذا ناَجْيُتُم 

ُسوَل َفَقّدُموا َبيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقة}))).  الرَّ
وروى عن قتادة اأنه قال: )�شاأل النا�ص ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« حتى 
اإىل  له احلاجة  الرجل تك�ن  الآية. وكان  بامل�شاألة، ف�عظهم اهلل بهذه  اأحف�ه 
نبّي اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، فال ي�شتطيع اأن يق�شيها حتى يقّدم بني يديه 
�شدقة، فا�شتد ذلك عليهم، فاأنزل اهلل »عز وجل« الرخ�شة بعد ذلك {فإْن َلْم 

َتِجُدوا فإنَّ الَل َغُفوٌر َرِحيٌم}())). 
وروى القرطبي يف تف�شريه )اجلامع لأحكام القراآن( عن عبداهلل بن عمر 
منهن  واحدة  يل  كانت  ل�  ثالثة  عنه«  اهلل  »ر�شي  لعلّي  كانت  )لقد  قال:  اأنه 

1. الطباطبائي: امليزان، ج 19، �ص 189.
2. الطربي: جامع البيان، ج12 ، �ص20.
3. الطربي: جامع البيان، ج12 ، �ص20.
4. الطربي: جامع البيان، ج12 ، �ص20.
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الراية ي�م خيرب،  واإعطاوؤه  عم: تزويجه فاطمة،  النَّ ُحُمر  اإيّل من  اأحّب  كانت 
واآية النج�ى())). 

�ْشخ يف الأحكام ال�اردة يف القراآن  اإل اأنه مّتت املبالغة ب�شكل كبري يف وج�د النَّ
الكرمي، كما مت ت��شعة دائرة الن�شخ بحيث مل يقت�شر على ن�شخ احُلكم ال�ارد يف 
الآية، بل �شمل ن�شخ تالوة الآية اأي�شًا، مبعنى لزوم حم�ها من القراآن الكرمي، 
والأغرب اأنه قيل ب�ق�ع ن�شخ التالوة اأحيانًا مع بقاء احُلكم، كما قال البع�ص 
بن�شخ احلكم ال�ارد يف القراآن باأخبار الآحاد! ولناأخذ بع�ص الأمثلة على ذلك.

اأُلِّفت منذ ع�شر الأئمة »عليهم ال�شالم« كتٌب خا�شة اأو �شاملة للحديث عن 
ف� )عل�م القراآن( باعتبارها من اأب�ابها، ومن  النا�شخ واملن�ش�خ، وتناولها م�شنِّ
بينهم جالل الدين ال�شي�طي )ت910هـ( يف كتابه )الإتقان يف عل�م القراآن( 
اأن  واعترب  واملن�ش�خة،  النا�شخة  الآيات  مئات  وج�د  دع�ى  يرت�ِص  مل  والذي 
الن�شخ، ثم قال: )فقد  اأو اخلطاأ يف دع�ى  التخ�شي�ص  الكثري منها من باب 
خرج من الآيات التي اأوردها املُكرِثون اجلمُّ الغفري.... وبقي مما ي�شلح لذلك 
املن�ش�خة  الأحكام  اأنها من  لديه  ت�شّح  التي  امل�ارد  ثم ذكر  ي�شري())).  عدد 

فبلغت الع�شرين ل اأكرث، ونظم فيها اأبيات لطيفة، ويف مبتدئها))):

ــــُر واأْدَخُل�ا ِفيــِه اآيًا َلْي�َص َتْنَح�شِ ا�ُص يف امَلْن�ُش�ِخ ِمْن َعَدِد َقْد اأْكرَثَ الَنّ
اُق والُكَبـــــُر َرَها احُلَذّ ِع�ْشِريَن َحَرّ َلَها َمـِزيـَد  ل  اآٍي  ـِريَر  حَتْ وَهاَك 

1. القرطبي: اجلامع لأحكام القراآن ، ج 9، �ص 221.
2. ال�شي�طي: الإتقان يف عل�م القراآن، ج1، �ص 653.
3. ال�شي�طي: الإتقان يف عل�م القراآن، ج1، �ص 654.
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ثم اأ�شار يف الأبيات الالحقة بالتف�شيل اإىل امل�ارد الع�شرين التي يرى �شّحة 
ك�نها من�ش�خة. 

وحتى هذا العدد الذي ذكره ال�شي�طي كثري، وله تخريجات من قبيل التقييد 
كتابه  يف  اجلابري)))  عابد  حممد  ذكر  وقد  ذلك.  غري  اأو  التخ�شي�ص  اأو 
عي ك�نه من املن�شخ�ات، ول  )فهم القراآن الكرمي( رقمًا كبريًا ملجم�ع ما ادُّ
اأعلم م�شدره الدقيق لذلك واإن ن�شبه اإىل ال�شي�طي اأي�شًا، قال: )وقد تتّبع 
اأن  اإىل  وانتهى  اآية،   500 من  اأكرث  وه�  من�ش�خ  اإنه  عنه  قال�ا  ما  ال�شي�طي 
عدد املن�ش�خ ه� 21 اآية فقط( وال�شحيح 20 كما مّر معنا )وجاء بعُد، من 
الن�شخ  ح�شر  فبع�شهم  ال�شي�طي،  لئحة  راجع  من  واملعا�شرين،  املحَدثني 
نف�شها ل  الآيات اخلم�ص  تلك  اأن  اآخرون  اأثبت  بينما  اآيات فقط،  يف  خم�ص 

فيها())). ن�شخ 
اأما من�ذج ما قيل اأنه من ن�شخ التالوة واحُلكم معًا فقد ذكره ال�شيخ حممد 
عبد العظيم الزرقاين على �شبيل املثال يف كتابه )مناهل العرفان(، قال: )ن�شخ 
احلكم والتالوة جميعًا، فقد اأجمع عليه القائل�ن بالن�شخ من امل�شلمني( وهذا 
عى غري �شحيح اإذ ل اإجماع يف البني والزرقاين �شيناق�ص نف�شه يف ذلك بعد  املدَّ
قليل )ويدّل على وق�عه �شمعًا: ما ورد عن عائ�شة »ر�شي اهلل عنها« اأنها قالت: 
من، ثم ُن�شخن بخم�ص  »كان فيما اأُنزل من القراآن ع�شر ر�شعات معل�مات يحرِّ

يف  الدولة  دكت�راه  على  حا�شل  مغربي،  مفكر  )ت2010م(  اجلابري  عابد  حممد  د.   .1
الذي متت  العربي(  العقل  اأبرزها )نقد  املعا�شر،  الفكر  وله 30 م�ؤلفًا يف ق�شايا  الفل�شفة، 

ترجمته اإىل عدة لغات اأوروبية و�شرقية. 
2. اجلابري: فهم القراآن الكرمي، الق�شم الثالث، �ص 99.
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معل�مات، وت�يف ر�ش�ل اهلل وهنَّ فيما يقراأ من القراآن«. وه� حديث �شحيح 
»رواه م�شلم )1452(«، واإذا كان م�ق�فًا على عائ�شة »ر�شي اهلل عنها«( اأي مل 
تروه عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« فه� بالتايل لي�ص من ال�شّنة )فاإّن له حكم 
املرف�ع( اأي ما رواه �شحابي دون ن�شبته �شراحًة للنبي، ولكنه مع هذا ُيعّد ِمن 
كالم النبي و�شّنته )لأّن مثله ل ُيقال بالراأي، بل ل بد فيه من ت�قيف( اأي اأنها 
من« لي�ص  اأخذته عن النبي )واأنت خبري باأن جملة »ع�شر ر�شعات معل�مات ُيحرِّ
باقيًا،  احلكم  من  تفيده  مبا  العمل  ولي�ص  ُتتلى،  حتى  امل�شحف  يف  وج�د  لها 
ثبت ج�ازه؛  وق�عه  ثبت  واإذا  واحلكم جميعًا،  التالوة  ن�شخ  وق�ع  يثبت  واإذن 
اأول دليل على اجل�از، وبطل مذهب املانعني جل�ازه �شرعًا  كاأبي  لأن ال�ق�ع 

م�شلم))) واأ�شرابه())). 

وذكر الزرقاين اأي�شًا من�ذج ن�شخ التالوة مع بقاء احلكم، قال: )فيدل على 
وق�عه ما �شحت روايته عن عمر بن اخلطاب، واأبّي بن كعب اأنهما قال: »كان 
فيما اأُنزل من القراآن: ال�شيخ وال�شيخة اإذا زنيا فارجم�ها األبتة«، واأنت تعلم 
اأن هذه الآية مل َيُعد لها وج�د بني دّفتي امل�شحف، ول على األ�شنة القّراء، مع 

اأن حكمها باٍق على اإحكامه مل ين�شخ())). 

واعُترب املثالن الأخريان دليلني على وق�ع ن�شخ تالوة الآية بال�شّنة ول� مل يكن 
ْنَها  احلديث مت�اترًا ! وبالطبع فاإن اآية: {َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِسَها َنْأِت ِبَخْيٍر مِّ

1. اأب� م�شلم الأ�شفهاين كان من املعتزلة.. وبذا ل يك�ن هناك اإجماع بني امل�شلمني على وج�د 
ن�شخ التالوة واحُلكم مع وج�د َمن منع ذلك كاأبي م�شلم.

2. الزرقاين: مناهل العرفان، ج2 ، �ص 154- 155.

3. الزرقاين: مناهل العرفان، ج2 ، �ص 154- 155.
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َأْو ِمْثِلَها َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ الَل َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر}))) ُذكرت كدليل من الأدلة 
القراآنية التي تبنّي وق�ع الن�شخ يف كتاب اهلل على م�شت�ى احلكم، وعلى م�شت�ى 
ْلَنا آَيًة َمَكاَن آَيٍة َوالُل  التالوة اأي�شًا، وي�ؤيَّد ذلك بق�له »عز وجل«: {َوِإَذا َبدَّ

ُل َقاُلوا ِإنََّما َأْنَت ُمْفَتٍر َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُموَن}))). َأْعَلُم ِبَما ُيَنزِّ
قال ابن كثري يف تف�شريه: )قال ابن اأبي طلحة ، عن ابن عبا�ص : {َما َننَسْخ 
ِمْن آَيٍة} ما نبّدل من اآية. وقال ابن جريج ، عن جماهد: {َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة} 
اأي : ما منُح من اآية. وقال ابن اأبي جنيح ، عن جماهد: {َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة} 
ما  آَيٍة}  ِمْن  َننَسْخ  {َما  جرير:  ابن  وقال  حكَمها.  ل  ونبدِّ ها  خطَّ ُنثبت  قال: 
اأن يح�ل احلالل حرامًا  ونغرّيه، وذلك  فنبّدله  اإىل غريه  اآية  ينقل من حكم 
واحلرام حالل واملباح حمظ�رًا، واملحظ�ر مباحًا. ول يك�ن ذلك اإل يف الأمر 
والنهي واحلظر والإطالق واملنع والإباحة. فاأما الأخبار فال يك�ن فيها نا�شخ 
اإىل  اأخرى  ن�شخة  من  نقله  وه�  الكتاب،  ن�شخ  من  الن�شخ  واأ�شل  من�ش�خ.  ول 
غريها، فكذلك معنى ن�شخ احلكم اإىل غريه، اإمنا ه� حت�يله ونقل عبادة اإىل 
ها، اإذ هي يف كلتا حالتيها من�ش�خة... وقال  غريها. و�ش�اء ن�شخ حكمها اأو خطِّ
ابن اأبي حامت: حدثنا اأبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا حممد بن الزبري احلراين، 
عن احلجاج يعني اجلزري عن عكرمة، عن ابن عبا�ص، قال: كان مما ينزل 
فاأنزل اهلل  بالنهار،  وين�شاه  بالليل  ال�حي  و�شلم«  »�شلى اهلل عليه  النبي  على 

ْنَها َأْو ِمْثِلَها}())). »عز وجل«: {َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِسَها َنْأِت ِبَخْيٍر مِّ

1. البقرة: 106.
2. النحل: 101.

3. ابن كثري: تف�شري القراآن العظيم، ج1، �ص 155-154.
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اإل اأّن اعتبار الآية من الأدلة على وق�ع الن�شخ يف كتاب اهلل عم�مًا، اأو ن�شخ 
التالوة على وجه التحديد ي�اَجه باآراء معار�شة، حيث ُذكرت عدة احتمالت 

لبيان املراد من الآية ال�شريفة، وهي كالتايل:

الآية  تالوة  ن�شيان  لي�ص  ُننِسَها}  املراد من {َأْو  لأّن  ن�شخ احلكم فقط،   .1
بحيث ي�ؤّدي اإىل ن�شخها، بل من الإن�شاء، اأي التاأجيل يف اإنزال الآية وما فيها 
َأْو} نن�شاأها،   من حكم اإىل وقت لحق: )قال اأب� العالية: {َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة 
ن�ؤخرها عندنا. وقال ابن اأبي حامت: اأخربنا عبيد اهلل بن اإ�شماعيل البغدادي 
اأخربنا خلف اأخربنا اخلفاف عن اإ�شماعيل يعني ابن اأ�شلم عن حبيب بن اأبي 
ثابت عن �شعيد بن جبري عن ابن عبا�ص قال: خطبنا عمر »ر�شي اهلل عنه« 
فقال: يق�ل اهلل »عز وجل«: {َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو} نن�شاأها، اأي ن�ؤخرها())).

2. ن�شخ احلكم فقط، لأن )الن�شيان وارد هنا على �شبيل الكناية يف ما يريد 
اهلل اأن يزيله من الت�شريع ب�شكل غري مبا�شر، يف مقابل ما يريد اإزالته ب�شكل 
اه،  مبا�شر، وه� اإبالغ النبّي بذلك عن طريق ال�حي، ولهذا فاإنَّ اإن�شاء اهلل اإيَّ
لي�ص فيه حمذور حتى على راأي من يرى ع�شمة النبّي عن ال�شه� والن�شيان، 
العامة  واحلياة  ال�شريعة  نطاق  يف  تدخل  التي  امل�ارد  يف  ذلك  يعتقد  لأنه 
الطبيعية، ل يف ما يدخل يف نطاق الإرادة الإلهية التي تتدّخل يف ن�شخ احلكم 
بهذه الطريقة، مما يعّد جزًء من حركة الر�شالة وطريقتها يف اإبالغ ال�شريعة 

�شلبًا اأو اإيجابًا())).

1. ابن كثري: تف�شري القراآن العظيم، ج1، �ص 155.
2. ف�شل اهلل: من وحي القراآن، ج1، �ص 384 .
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3. ن�شخ ما جاء من اأحكام يف ال�شرائع ال�شابقة واإن�شائها وتبديلها، ولرمبا 
قبلهم-  من  امل�شركني  -ولرمبا  الكتاب  اأهل  �شبهة  على  الرّد  ب�شدد  القراآن 
القائلني با�شتحالة الن�شخ يف الت�شريعات الإلهية، لأّن تبديل الأحكام واإلغائها 
ع احلكيم العليم، بل ه� من ت�شّرفات الإن�شان الذي ل ميلك  ل ينا�شب امل�شرِّ
اهلل  »�شلى  حممد  ياأتي  فكيف  وقراراته...  اآراوؤه  فتتبّدل  بالأم�ر  كاماًل  علمًا 
عليه واآله« بت�شريعات خمالفة ملا يف الت�راة مثاًل، واملفت�ص اأن امل�شدر واحد؟ 

ولرمبا اإىل هذا ت�شري الآية بق�لها: {َقاُلوا ِإنََّما َأْنَت ُمْفَتٍر}.

د على اأن هذا ل ينايف �شيئًا من �شفات اهلل »عز وجل«، بل  فجاء القراآن  لي�ؤكِّ
اإن تبّدل اأح�ال النا�ص وتطّ�ر احلياة والظروف الجتماعية وغريها ت�شتدعي 
مثل هذا الن�شخ والتبديل الذي ياأتي بحكمة اإلهية كما اأن الت�شريع ال�شابق كان 
وفق حكمة اإلهية، واأن كل الت�شريعات الإلهية تت�شمن حكمة وفائدة، ولذا قال: 

ْنَها َأْو ِمْثِلَها}.  {َنْأِت ِبَخْيٍر مِّ

هذا  يف  )اآية(  كلة  من  فاملراد  الت�شريعية،  بالأحكام  لها  عالقة  ل  الآية   .3
امل��ش�ع، ه� الآية التك�ينية مما يدخل يف عداد الظ�اهر الك�نية. قال »تعاىل«: 
وَن َعَلْيَها َوُهْم َعْنَها ُمْعِرُضوَن})))  َماَواِت َواأْلَْرِض َيُمرُّ ْن آَيٍة ِفي السَّ {َوَكَأيِّن مِّ
النج�ُم  وكذلك  اآية  والنهار  اآية  ال�شم�ص  آَيَتْيِن}))).  َهاَر  َوالنَّ اللَّْيَل  {َوَجَعْلَنا 
والربُق والرعُد واجلباُل وال�شجُر وخلق الدواب وِخلقة الإن�شان، فكل هذه اآيات. 
وعلى  الآية...  لقدرة اهلل يف ختام  اأوفق مبا جاء من ذكر  التاأويل  ومثل هذا 

1. ي��شف: 105.

2. الإ�شراء: 12.
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�ش�ء هذا، يك�ن مدل�ل الآية ه� اأنَّ اهلل قادر على اأن يزيل الآيات التي يخلقها، 
وياأتي بخري منها اأو مثلها يف الك�ن، وبذلك تك�ن بعيدة عن جّ� الن�شخ مبعناه 
امل�شطلح، ولكن كلمة »ُنن�شها« قد ل تتنا�شب كثريًا مع هذا التف�شري اإلَّ ببع�ص 

ال�ج�ه البعيدة))).

هذا  يف  )اآية(  كلة  من  فاملراد  الت�شريعية،  بالأحكام  لها  عالقة  ل  الآية   .4
امل��ش�ع، ه� ما ُي�شطلح عليه عن�ان )املعاجز الإلهية( التي ير�شل بها الأنبياء. 
ِذِه  وهذا يف كتاب اهلل يف ع�شرات امل�ا�شع، ومنها ق�له »تعاىل«: {َوَيا َقْوِم هَٰ
ق�له  و  وَها})))،  َتَمسُّ َواَل  الِل  َأْرِض  ِفي  َتْأُكْل  َفَذُروَها  آَيًة  َلُكْم  الِل  َناَقُة 
»تعاىل« على ل�شان عي�شى : {َوَرُسواًل ِإَلٰى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنِّي َقْد ِجْئُتُكم ِبآَيٍة 
ْيِر َفَأنُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطْيًرا ِبِإْذِن  يِن َكَهْيَئِة الطَّ َن الطِّ مِّن رَّبُِّكْم َأنِّي َأْخُلُق َلُكم مِّ
الِل َوُأْبِرُئ اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتٰى ِبِإْذِن الِل َوُأَنبُِّئُكم ِبَما َتْأُكُلوَن 

ْؤِمِنين}))). ِلَك َلَيًة لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّ ِخُروَن ِفي ُبُيوِتُكْم ِإنَّ ِفي ذَٰ َوَما َتدَّ

فاإذا اأّيد اهلل نبيًا من الأنبياء باآية )معجزة(، ثم اأنزل اأخرى خمتلفة ن�عًا 
ون�شي  ذلك  على  ط�يل  زمن  مّر  واإذا  ون�شخ،  تبديل  هذا  فاإّن  اآخر،  نبي  على 

النا�ص تلك الآية فهذا اإن�شاء لها.

اأوفق مبا جاء من ذكر لقدرة اهلل يف ختام الآية. وعلى  التاأويل   ومثل هذا 
�ش�ء هذا، يك�ن مدل�ل الآية ه� اأنَّ اهلل قادر على اأن يزيل الآيات ُير�شل بها 

1. ف�شل اهلل: من وحي القراآن، ج1، �ص 382.
2. ه�د: 64.

3. اآل عمران: 49.
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ر�ش�له وياأتي بخري منها اأو مثلها على يد الر�شل؛ وبذلك تك�ن بعيدة عن جّ� 
الن�شخ مبعناه امل�شطلح))).

ولل�شيد اخل�ئي يف كتابه )البيان يف تف�شري القراآن( بحث ح�ل الن�شخ، ذكر 
فيه اأن ن�شخ احلكم الثابت يف القراآن ميكن اأن يك�ن على اأق�شام، وهي كالتايل:
1. ن�شخه بال�شّنة املت�اترة، اأو بالإجماع القطعي الكا�شف عن �شدور الن�شخ 

عن املع�ش�م »عليه ال�شالم«.
واعترب ال�شيد اخل�ئي اأن ل اإ�شكال يف هذا الق�شم عقاًل ونقاًل، فاإن ثبت يف 
م�رد فه� املتَّبع، واإل فال ُيلَتزم بالن�شخ. ثم اأّكد ال�شيد اخل�ئي على اأن الن�شخ 

ل يثبت بخرب ال�احد.
ولبد اأن نلتفت هنا اإىل عدم وج�د اأي خرب مت�اتر َن�َشخ اأي حكم قراآين، وما 
ذكره ال�شيد اخل�ئي جمّرد افتا�ص، بل اإّن راأيي اأن هذا الق�شم غري �شحيح 
عقاًل ونقاًل حتى على م�شت�ى الفتا�ص، فالقراآن ه� الثقل الأكرب، وه� املرجع 
ح الروايات كما جاء يف عدة روايات مّرت  الأول واملعيار الذي من خالله ن�شحِّ
بنا، فكيف ُيجَعل ُعر�شة لن�شخ بع�ص اأحكامه بكالم النبي »�شلى اهلل عليه واآله« 
اأو الإمام »عليه ال�شالم«؟ األ ُي�شِقط هذا اعتبارية كتاب اهلل ومعيارّيته وك�نه 

القيِّم على ما �ش�اه؟
نة لرفعه. ومّثل ال�شيد  2. ن�شُخه باآية اأخرى ناظرة اإىل احلكم املن�ش�خ، ومبيِّ
الق�شم  اأن هذا  واعترب  قبل.  التي مّرت معنا من  النج�ى  باآية  لذلك  اخل�ئي 

اأي�شًا ل اإ�شكال فيه.

1. ف�شل اهلل: من وحي القراآن، ج1، �ص 382.
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نة لرفعه، واإمنا  3. ن�شخه باآية اأخرى غري ناظرة اإىل احلكم ال�شابق، ول مبيِّ
ُيلتزم بالن�شخ ملجرد التنايف بينهما، فُيلَتزم باأن الآية املتاأخرة نا�شخة حلكم 

مة. الآية املتقدِّ
لأنه  القراآن  يف  واقع  غري  الن�شخ  من  الق�شم  هذا  اأن  اخل�ئي  ال�شيد  وذكر 
�شيتعار�ص مع ق�له »عز وجل«: {َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر 
َكِثيًرا})))، فاهلل »عز وجل« يخربنا فيها وب�شكل  اْخِتاَلًفا  ِفيِه  َلَوَجُدوا  الِل 
الن�شخ  الثالث من  الق�شم  بينما لزم  القراآن،  للتعار�ص يف  وق�ع  اأن ل  وا�شح 

خالف ذلك.
ول� كان ثّمة تعار�ص اأو تناق�ص بني الآيات من هذا القبيل، لحتّج امل�شرك�ن 
واملعادون من اأهل الكتاب واملنافق�ن على النبي، اإذ كيف يك�ن القراآن كتابًا من 
عند اهلل والتناق�ص قائٌم بني اآياته واأحكامه، وبع�شه يعار�ص بع�شًا، فمثل ذلك 
ل يك�ن اإل بفعل الب�شر، حيث اأن الإن�شان ين�شى ويغفل وتتغري اأفكاره وقناعاته، 
اأما اهلل »عز وجل« فال يقع منه ذلك. ول� كان التعار�ص والتناق�ص قائمًا يف 
َوَلْو  اْلُقْرآَن  َيَتَدبَُّروَن  املتحّدي: {َأَفاَل  بل�شان  لهم  وقال  ملا حتّداهم  القراآن، 

َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الِل َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلًفا َكِثيًرا}.

واعترب ال�شيد اخل�ئي اأن كثريًا من املف�شرين ت�ّهم�ا وق�ع التنايف بني كثري 
مة، بينما احلقيقة اأن الآية  من الآيات، ولذا اّدع�ا اأن املتاأّخرة نا�شخة للمتقدِّ
رة  مة مطَلقة، واملتاأخِّ �شة لها، اأو اأن الآية املتقدِّ رة خم�شِّ ة واملتاأخِّ مة عامَّ املتقدِّ
ِباْلَعْيِن  َواْلَعْيَن  ِبالنَّْفِس  النَّْفَس  َأنَّ  ِفيَها  َعَلْيِهْم  مثاله: {َوَكَتْبَنا  لها،  دة  ُمقيِّ

1.  الن�شاء:82.
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َواْلُجُروَح ِقَصاٌص})))، حيث  نِّ  ِبالسِّ نَّ  َوالسِّ ِباأْلُُذِن  َواأْلُُذَن  ِباأْلَنِف  َواأْلَنَف 
قيل اأنها من�ش�خة بق�له »تعاىل«: {َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص 
ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواأْلُنَثٰى ِباأْلُنَثى}))) اأي اأنه اّدع�ا اأن 
احلكم يف البدء كان باإنزال حكم الق�شا�ص بقتل القاتل بغ�ص النظر عن اأي 
خ�ش��شية، ثم ُن�شخ احلكم باأنه اإذا كان القاتل حرًا واملقت�ل عبدًا، فاإّن القاتل 

ل ُيقتل به، بل يدفع ديته. 
وال�اقع اأن الآية الثانية مل تن�شخ الأوىل، بل بّينت تقييد احلكم املطلق فيها، 
وه� ما جنده مثياًل له يف امل�اد واملذكرات التف�شريية للد�شاتري مثاًل، حيث ل 
نة لها ب�شكل تف�شيلي. واعترب  ُيقال اأنها لغية للمادة الد�شت�رية، بل اإنها مبيِّ
ال�شيد اخل�ئي اأن من�شاأ هذا اخللط عندهم بني الن�شخ والتقييد اأو التخ�شي�ص 
اأو غري ذلك ه� قلة التدبُّر، اأو الت�شامح يف اإطالق لفظ الن�شخ، بحيث اأنهم مل 
يق�شدوا الن�شخ باملعنى )ال�شطالحي(، اأي املعنى العلمي اخلا�ص، بل مبعناه 

)اللغ�ي( الذي ي�شمل مثل هذه احلالت))).
اأ�شيف اإىل ذلك وق�عهم يف خطاأ ت�شّ�ر وحدة امل��ش�ع، بينما م��ش�ع  بل 

الآية الأوىل �شيء، والثانية �شيء اآخر. 
على  اّدعي  بل  الن�شخ،  من  اعُتربت  عديدة  اأمثلة  اخل�ئي  ال�شيد  قّدم  وقد 
الن�شخ  الدليل على بطالن دع�ى  ياأبه بذلك - وقّدم  بع�شها بالإجماع - ومل 

فيها لعتبارات خمتلفة.
1. املائدة:45.

2. البقرة:178.
3. اخل�ئي: البيان يف تف�شري القراآن، �ص287-285.
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َفَثمَّ  ُتَولُّوا  َفَأْيَنَما  َواْلَمْغِرُب  اْلَمْشِرُق  ق�له »عز وجل«: {َولِلِ  مثال )1(:  
َوْجُه الِل ِإنَّ الَل َواِسٌع َعِليٌم}))).

وعطاء،  واحل�شن،  العالية،  واأب�  عبا�ص،  ابن  منهم  جماعة  اإىل  ُن�شب  فقد 
يف  واخُتلف  من�ش�خة،  الآية  اأن  اأ�شلم  بن  وزيد  وال�شّدي،  وقتادة،  وعكرمة، 
َشْطَرُه}  ُوُجوَهُكْم  َفَولُّوا  ُكنُتْم  َما  {َوَحْيُث  وجل«:  »عز  ق�له  بني  نا�شخها، 
اْلَحَراِم  اْلَمْسِجِد  َشْطَر  َوْجَهَك  َفَولِّ  َخَرْجَت  َحْيُث  {َوِمْن  ق�له:  يف  ال�اردة 
ِإالَّ  ٌة  ُحجَّ َعَلْيُكْم  ِللنَّاِس  َيُكوَن  ِلَئالَّ  َشْطَرُه  ُوُجوَهُكْم  َفَولُّوا  ُكنُتْم  َما  َوَحْيُث 
َوَلَعلَُّكْم  َعَلْيُكْم  ِنْعَمِتي  َوأِلُِتمَّ  َواْخَشْوِني  َتْخَشْوُهْم  َفاَل  ِمْنُهْم  َظَلُموا  الَِّذيَن 
اْلَحَراِم} �شمن الآية  اْلَمْسِجِد  َوْجَهَك َشْطَر  َتْهَتُدوَن})))... اأو ق�له: {َفَولِّ 

ال�شابقة.

اأن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« وجميع امل�شلمني  وقد ذكروا يف وجه الن�شخ 
كان�ا خمرّيين يف ال�شالة اإىل اأية جهة �شاءوا، واإن كان ر�ش�ل اهلل قد اختار 
من اجلهات جهة بيت املقد�ص، فُن�شخ ذلك بالأمر بالت�ّجه اإىل خ�ش��ص بيت 

اهلل احلرام.

الن�شخ وت�جيهه بق�له: )ول يخفى ما يف  اّدعاء  ال�شيد اخل�ئي ببطالن  رّد 
هذا الق�ل من ال�هن وال�شق�ط، فاإن ق�له »تعاىل«: {َوَما َجَعْلَنا اْلِقْبَلَة الَِّتي 
ن َينَقِلُب َعَلٰى َعِقَبْيِه}))) �شريح يف  ُسوَل ِممَّ ُكنَت َعَلْيَها ِإالَّ ِلَنْعَلَم َمن َيتَِّبُع الرَّ

1.  البقرة: 115.

2.  البقرة: 150.

3.  البقرة: 143.
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اأن ت�ّجَهه اإىل بيت املقد�ص كان باأمر من اهلل »تعاىل« مل�شلحة كانت تقت�شي 
ذلك، ومل يكن لختيار النبي »�شلى اهلل عليه واآله« يف ذلك دخل اأ�شاًل(.

واأ�شاف ال�شيد اخل�ئي: )وال�شحيح اأن يقال يف الآية الكرمية اإنها داّلة على 
فاأينما  مكان،  به  يحيط  ل  فاإّنه  »تعاىل«،  باهلل  خا�شة  جهة  اخت�شا�ص  عدم 
َه الإن�شان يف �شالته ودعائه وجميع عباداته فقد ت�جه اإىل اهلل »تعاىل«(. ت�جَّ

وبعد اأن بنّي اأوجه بطالن دع�ى الن�شخ قال: )وعلى ذلك فدع�ى الن�شخ يف 
الآية باطلة جزمًا())).

 مثال )2(: ق�له »عز وجل«: {ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإن َتَرَك 
ا َعَلى اْلُمتَِّقيَن}))). َخْيًرا اْلَوِصيَُّة ِلْلَواِلَدْيِن َواأْلَْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحقًّ

اآية  يف  جاء  ما  ك�نه  بني  النا�شخ  يف  واختلف�ا  من�ش�خة،  الآية  اأن  قيل  فقد 
َكِر ِمْثُل َحظِّ  َأْواَلِدُكْم ِللذَّ امل�اريث، اأي ق�له »عز وجل«: {ُيوِصيُكُم الُل ِفي 
َواِحَدًة  َكاَنْت  َوِإن  َتَرَك  َما  ُثُلَثا  َفَلُهنَّ  اْثَنَتْيِن  َفْوَق  ِنَساًء  ُكنَّ  َفِإن  اأْلُنَثَيْيِن 
َوَلٌد  َلُه  َكاَن  ِإن  َتَرَك  ا  ِممَّ ُدُس  السُّ ْنُهَما  مِّ َواِحٍد  ِلُكلِّ  َوأِلََبَوْيِه  النِّْصُف  َفَلَها 
ِه  َفِلُمِّ ِإْخَوٌة  َلُه  َكاَن  َفِإن  الثُُّلُث  ِه  َفِلُمِّ َأَبَواُه  َوَوِرَثُه  َوَلٌد  لَُّه  َيُكن  لَّْم  َفِإن 
ُدُس ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي ِبَها َأْو َدْيٍن آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم اَل َتْدُروَن َأيُُّهْم  السُّ
َعِليًما َحِكيًما})))، اأو حديث  َكاَن  ِإنَّ الَل  َفِريَضًة مَِّن الِل  َنْفًعا  َلُكْم  َأْقَرُب 
ذكره ال�شافِعّى  قال: )اأخربنا ابن عيينة عن �شليمان الأح�ل عن جماهد اأنَّ 

1. اخل�ئي: البيان يف تف�شري القراآن، �ص292-291.
2.  البقرة:180.

3.  ال�شافعي: الأم، ج4، �ص 27.
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ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه و�شلم« قال: ل و�شية ل�ارث()))، اأو الإجماع، بينما 
قال ال�شيد اخل�ئي: )واحلق: اأن الآية لي�شت من�ش�خة()))، و�شرع يف بيان اأدلة 

بطالن دع�ى الن�شخ.
وطاوو�ص  وقتادة  احل�شن  من  كل  الق�ل  هذا  اإىل  اخل�ئي  ال�شيد  �شبق  وقد 

والعالء بن يزيد وم�شلم بن ي�شار والعتائقي.
مثال )3(: ق�له »عز وجل«: {َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر 
َغْيِرُكْم  ِمْن  آَخَراِن  َأْو  مِّنُكْم  َعْدٍل  َذَوا  اْثَناِن  اْلَوِصيَِّة  ِحيَن  اْلَمْوُت  َأَحَدُكُم 
َبْعِد  ِمن  َتْحِبُسوَنُهَما  اْلَمْوِت  َفَأَصاَبْتُكم مُِّصيَبُة  اأْلَْرِض  ِفي  َضَرْبُتْم  َأنُتْم  ِإْن 
اَلِة َفُيْقِسَماِن ِبالِل ِإِن اْرَتْبُتْم اَل َنْشَتِري ِبِه َثَمًنا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبٰى َواَل  الصَّ

َنْكُتُم َشَهاَدَة الِل ِإنَّا ِإًذا لَِّمَن اْلِثِميَن}))).
قيل اأن ق�له: {َأْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم} من�ش�خ بق�له: {َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل 
مِّنُكْم} ال�اردة يف ق�له: {َفِإَذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنَّ 
ِلُكْم ُيوَعُظ ِبِه َمن  ِ ذَٰ َهاَدَة لِلَّ ِبَمْعُروٍف َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل مِّنُكْم َوَأِقيُموا الشَّ

َ َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا}))). ِ َواْلَيْوِم اْلِخِر َوَمن َيتَِّق اللَّ َكاَن ُيْؤِمُن ِباللَّ
قال ال�شيد اخل�ئي : )ذهبت ال�شيعة الإمامية اإىل اأن الآية حمكمة، فتج�ز 
�شهادة اأهل الكتاب على امل�شلمني يف ال�شفر اإذا كانت ال�شهادة على ال��شية، 
وابن  قي�ص،  بن  اهلل  عبد  منهم:  والتابعني،  ال�شحابة  من  جمع  ذهب  واإليه 

1.  الن�شاء:11.
2. اخل�ئي: البيان يف تف�شري القراآن، �ص 299-298.

3.  املائدة:106.
4.  الطالق:2.
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بن  وحممد  وعبيدة،  جبري،  بن  و�شعيد  امل�شيب  بن  و�شعيد  و�شريح،  عبا�ص، 
�شفيان  الفقهاء:  من  به  وقال  وال�شّدي  يعمر،  بن  ويحيى  وال�شعبي،  �شريين، 
الث�ري ومال اإليه اأب� عبيد لكرثة من قال به... والتحقيق بطالن الق�ل بالن�شخ 

يف الآية املباركة( ثم ذكر اأدّلته على ذلك))).
ْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َوِصيًَّة  مثال )4(:  ق�له »عز وجل«: {َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّ
َتاًعا ِإَلى اْلَحْوِل َغْيَر ِإْخَراٍج َفِإْن َخَرْجَن َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفي َما  َْزَواِجِهم مَّ ألِّ

ْعُروٍف َوالُل َعِزيٌز َحِكيٌم}))). َفَعْلَن ِفَي َأنُفِسِهنَّ ِمن مَّ

ِمنُكْم  ْوَن  ُيَتَوفَّ {َوالَِّذيَن  وجل«:  »عز  ق�له  يف  جاء  مبا  من�ش�خة  اأنها  قيل 
َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا َفِإَذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل 
ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َفَعْلَن ِفي َأنُفِسِهنَّ ِباْلَمْعُروِف})))، وكذلك بق�له »عز وجل«: 
ا َتَرْكُتْم ِإن لَّْم َيُكن لَُّكْم َوَلٌد َفِإن َكاَن َلُكْم َوَلٌد َفَلُهنَّ الثُُّمُن  ُبُع ِممَّ {َوَلُهنَّ الرُّ
الإجماع  وج�د   - وال�شيعة  ال�شنة  - عند  الن�شخ  وي�ؤكد هذا  َتَرْكُتم})))،  ا  ِممَّ
والروايات. ومل ي�افق ال�شيد اخل�ئي على اّدعاء الن�شخ هنا اأي�شًا، واعترب اأن 

الروايات القائلة بن�شخها �شعيفة، ول وجه للق�ل بالن�شخ.

وقد ذكر ال�شيخ )حممد هادي معرفة( يف لقاء معه اأجرته جملة ن�ش��ص 
ح الأمر اأكرث،  معا�شرة حتت عن�ان )الإبداع والآراء اجلديدة( معل�مات ت��شّ
واإن خالف يف راأيه ال�شيد اخل�ئي يف جزئية �شعف الروايات، حيث اعترب ال�شيخ 

1. اخل�ئي: البيان يف تف�شري القراآن، �ص 343.
2. البقرة: 240.
3.  البقرة:234.
4.  الن�شاء: 12.
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معرفة باأن معنى الن�شخ يف تلك الروايات لي�ص املعنى الذي نتحدث عنه، اأي 
رفع احلكم. 

قال: )اإن ما ورد يف الروايات من النا�شخ واملن�ش�خ اإمنا يراد به التخ�شي�ص 
والتقييد، حيث يجب على الفقيه اأن يحمل عليها الآيات املطلقة. لي�ص هناك 
{َواْلُمَطلََّقاُت  »تعاىل«:  ق�له  قبيل:  من  ومفع�لها،  جدوائّيتها  فقدت  قد  اآية 
ولكنها  مطَلقٌة،  فهي   ،)228 )البقرة:  ُقُروٍء}  َثاَلَثَة  ِبَأنُفِسِهنَّ  َيَتَربَّْصَن 
تخت�ّص باملطلَّقات رجعيًا. من هنا عليك اأن تاأتي باآيٍة فاقدة للفائدة والتاأثري. 

تق�ل:  التي  الآية  له  نذكر  كنا  ال�شيد اخل�ئي  اأ�شتاذنا  نناق�ص  كنا  وعندما 
ْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواجًا َوِصيًَّةِ أَلْزَواِجِهْم َمَتاعًا ِإَلى اْلَحْوِل  {َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّ
َغْيَر ِإْخَراٍج})البقرة: 240(، التي �شاعد اإجماع الفقهاء على اإثبات ن�شخها 
من خالل جمم�عة من الآيات. وهذا يعني عدم وج�د دليل ق�ّي على اأنها قد 
الن�شاء  ب�شاأن  الآية قد نزلت  اإن هذه  الفقهاء يق�ل�ن:  اإن  اأخرى.  باآيٍة  ُن�شخت 
ر  . لقد كانت عّدة ال�فاة يف ع�شر اجلاهلية تقدَّ الالئي ُيت�ّفى عنهنَّ اأزواجهنَّ
ب�شنة كاملة، يطلق عليها حاليًا م�شطلح احلداد، مبعنى اأن على املراأة املت�ّفى 
عنها زوجها اأن ل ت�شع احللّي ول ت�شارك يف الأعرا�ص ملّدة �شنٍة كاملة. ول يزال 
هذا التقليد قائمًا بني العرب. كان الفقهاء يق�ل�ن: اإن هذه الآية ت�شري اإىل حداد 
د  ُبُع} )الن�شاء: 12(، حيث حتدِّ اجلاهلية، ثّم ُن�شخت بق�له »تعاىل«: {َوَلُهنَّ الرُّ

مقدار املرياث لها، ومّدة العّدة بـ {َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا} )البقرة: 234(.

اآيات العّدة واملرياث ل تتنافى مع هذه الآية؛  اإن  كان ال�شيد اخل�ئي يق�ل: 
اإذ اإن �شرط الن�شخ اأن يك�ن هناك تهافٌت وتناٍف بني النا�شخ واملن�ش�خ. بل اإن 
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ال�شبب الرئي�ص ملخالفة ال�شيد اخل�ئي للن�شخ ه� اأن القراآن بنف�شه ينفي وج�د 
الختالف بني اآياته، وعليه كان يق�ل: كيف تريدون ال��ش�ل اإىل وج�د الن�شخ 

من خالل اإثبات وج�د هذا الختالف؟!
قلُت ل�شماحته: كيف يك�ن ال�شاأن بالروايتني امل�ج�دتني يف تف�شري العيا�شي، 

والتي ترى الآية مرتبطًة باحلداد؟
فقال �شماحته: ل �شند لهما. 

تق�ل  ماذا  له:  قلُت  ثّم  د.  جيِّ تف�شرٌي  العّيا�شي  تف�شري  اإن  احلال:  وبطبيعة 
ني  ب�شاأن اإجماع الفقهاء، حيث مل يذهب فقيٌه ط�ال تاريخ الفقه اإىل الق�ل بحقَّ

للمراأة؟
فقال �شماحته: اأنا اأق�ل بذلك، واأق�ل با�شتحباب عدم اإخراج املراأة املت�ّفى 

عنها زوجها من البيت ل�شنٍة كاملة. وهذا ل يتنافى مع دفع مرياثها لها.
وقد ذكر �شماحته �شاهدًا، وقال: ل� اأن الآية كانت مرتبطًة باحلداد والعّدة ملا 
قالت: {َفِإْن َخَرْجَن}. وعليه يّت�شح اأن هذا التكليف اإمنا كان من باب الرفق، 

دون التكليف والإلزام.
ترتبط  الآية  اأن  اإىل  لنا  ت��شَّ اأدّق  ب�شكٍل  لحقًا  امل�شاألة  يف  فّكرنا  اأن  وبعد 
م بهم ال�شّن، حيث يندر اأن  دًا بعد اأن يتقدَّ بالأ�شخا�ص الذين يتزوَّج�ن جمدَّ
 . يك�ن لهذه الن�شاء اأولد؛ اإذ ل� كان لهنَّ اأولد مل يكن لأحٍد حقٌّ يف اإخراجهنَّ
ذلك  اأرْدَن  اإذا  اإّل  البيت  من  الن�شاء  هذه  اإخراج  بعدم  ت��شي  الآية  هذه  اإن 
اأن احلقَّ كان مع  الآية وا�شحًا جّدًا، وعلمنا  اأ�شبح مفه�م  . وهكذا  باأنف�شهنَّ

�شماحة الأ�شتاذ())).
1. http://nosos.net/اإلبداع-واآلراء-الجديدة
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ومن هنا يتبني اأن ما ذكره ال�شيد  مري حممدي زرندي من اأن ال�شيد اخل�ئي 
كان يرى �شحة ن�شخ الآية غري �شحيح. قال زرندي: ) ولعل ثب�ته وو�ش�حه( اأي 
الن�شخ )ه� امل�جب لعدم ذكر الإمام اخل�ئي لهذه الآية يف جملة املن�ش�خات، 
وق�ع  معرفة  يف  كان  التي  الآيات  نذكر  نحن  البحث:  اأول  يف  قال  لأنه  وذلك 

الن�شخ فيه وعدم وق�عه غم��ص يف اجلملة())).

ل  اخل�ئي  ال�شيد  لأن  لها  ذكره  وعدم  الكرمي،  الباحث  من  ا�شتباه  وهذا 
يعتربها من املن�ش�خات، وامل�رد ال�حيد الذي اعتربه من�ش�خًا ه� اآية النج�ى، 

وكالم ال�شيخ معرفة يبني ملاذا مل يذكر ال�شيد اخل�ئي هذا امل�رد.

الآية  قبل  ال�ش�رة  اآيات  ترتيب  يف  جاءت  قد  النا�شخة  الآية  اأن  والطريف 
املن�ش�خة، لأن النا�شخة برقم 234، واملن�ش�خة 240 من نف�ص ال�ش�رة.

وممن كان قد قال بعدم ن�شخها الإمام ال�شافعي على ما يف تف�شري اجلاللني، 
وقال ال�شي�طي فيه: ال�شكنى ثابتة عند ال�شافعي ومل تن�شخ))).

ببع�ص  الظن  ُنح�شن  مل  ول�  ورّدها،  الن�شخ  اأمثلة  من  القدر  بهذا  نكتفي 
املف�شرين وغريهم ممن و�ّشع�ا دائرة الن�شخ، فقد نق�ل باأّن من املحتمل اأي�شًا 
اأن يك�ن وراء ذلك بع�ص الدوافع ال�شيا�شية، من قبيل تربير �شل�كيات بع�ص 
احلّكام يف الت��شع يف �شن احلروب وا�شطهاد فئات من املجتمع وغري ذلك، 

وامل�شلحية، من قبيل اّدعاء العلم والتمّيز على الأقران. 
بع�ص  �شرعنة  يف  وت�ظيفها  القتال  اآيات  ح�ل  البحث  من  فيه  نحن  وما 

1. زرندي: بح�ث يف تاريخ القراآن وعل�مه، �ص 215.
2. https://www.hodaalquran.com/rbook.php?id=3256&mn=1
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عي اأن ع�شرات الآيات الداعية  الفت�حات الإ�شالمية ه� من هذا الباب، حيث ادُّ
اإىل:

 عدم العدوان على الآخرين
الطرف  من  احلا�شل  العتداء  على  فعل  كرّدة  ياأتي  اأن  لبد  القتال  واأن   

الآخر
 واحلث على الدع�ة باحُل�شنى

 واجلن�ح اإىل ال�شلم وال�شلح والعف�
اأو  اأنها )مطلقة(،  تاأمر بالقتال، وال�اقع  باآيات  اآيات واأحكام من�ش�خة  هي 

دة ! ولناأخذ الأمثلة التالية: اآيات نزلت يف ظرف خا�ص وُتعاِلج م�شاألة حمدَّ
ْن  ارًا َحَسًدا مِّ وَنُكم مِّن َبْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفَّ ْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيُردُّ {َودَّ َكِثيٌر مِّ
ِعنِد َأنُفِسِهم مِّن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهُم اْلَحقُّ َفاْعُفوْا َواْصَفُحوْا َحتَّى َيْأِتَي الُل 

ِبَأْمِرِه ِإنَّ الَل َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر}))).
ِميُع اْلَعِليُم}))).  ْل َعَلى الِل ِإنَُّه ُهَو السَّ ْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوكَّ {َوِإن َجَنُحوْا ِللسَّ

ْفَح اْلَجِميَل}))). اَعَة لِتَيٌة َفاْصَفِح الصَّ {َوِإنَّ السَّ

{َفاْصَفْح َعْنُهْم َوُقْل َسالٌم َفَسْوَف َيْعَلُموَن})))، واأمثالها هي اآيات من�ش�خة 
اْلُحُرُم  اأَلْشُهُر  انَسَلَخ  »تعاىل«: {َفِإَذا  اأي ق�له  ال�شيف،  اآية  باآية واحدة، هي 

1.  البقرة : 109.
2. الأنفال: 61.
3. احلجر: 85.

4. الزخرف: 89.
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َفاْقُتُلوْا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوْا َلُهْم ُكلَّ 
َكاَة َفَخلُّوْا َسِبيَلُهْم ِإنَّ الَل َغُفوٌر  الَة َوآَتُوْا الزَّ َمْرَصٍد َفِإن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصَّ

رَِّحيٌم})))!!

وهكذا قال�ا باأن ق�له »تعاىل«: {َواَل ُتَقاِتُلوُهْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى 
من�ش�خ  اْلَكاِفِريَن})))  َجَزاء  َكَذِلَك  َفاْقُتُلوُهْم  َقاَتُلوُكْم  َفِإن  ِفيِه  ُيَقاِتُلوُكْم 

بق�له »تعاىل«: {َفاْقُتُلوْا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم}))). 

ِمَن  ْشُد  الرُّ َبيََّن  تَّ َقد  يِن  الدِّ ِفي  ِإْكَراَه  باأن ق�له »تعاىل«: {اَل  وهكذا قال�ا 
َواْلُمَناِفِقيَن  اَر  اْلُكفَّ َجاِهِد  النَِّبيُّ  َأيَُّها  »تعاىل«: {َيا  بق�له  من�ش�خ   ((({ اْلَغيِّ

َواْغُلْظ َعَلْيِهْم}))). 

وهكذا قال�ا باأن ق�له »تعاىل«: {ِإالَّ الَِّذيَن َيِصُلوَن ِإَلَى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهم 
يَثاٌق َأْو َجاُؤوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم َأن ُيَقاِتُلوُكْم َأْو ُيَقاِتُلوْا َقْوَمُهْم َوَلْو َشاء  مِّ
ِإَلْيُكُم  َوَأْلَقْوا  ُيَقاِتُلوُكْم  َفَلْم  اْعَتَزُلوُكْم  َفِإِن  َفَلَقاَتُلوُكْم  َعَلْيُكْم  َلَسلََّطُهْم  الُل 
َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبياًل}))) من�ش�خ بق�له »تعاىل«: {َبَراَءٌة  َلَم َفَما َجَعَل الُل  السَّ

َن اْلُمْشِرِكيَن}))).  َن الِل َوَرُسوِلِه ِإَلى الَِّذيَن َعاَهدتُّم مِّ مِّ

1. الت�بة: 5.
2. البقرة: 191.

3. الت�بة: 36.
4. البقرة: 256.

5. الت�بة: 72.
6. الن�شاء : 90.

7. الت�بة : 1.
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كتابه  يف  ت224هـ(   - البغدادي  الهروي  �شاّلم  بن  )القا�شم  ن�شب  وقد 
لبن  وال�شنن(  الفرائ�ص  من  فيه  وما  العزيز  القراآن  يف  واملن�ش�خ  )النا�شخ 

عبا�ص اأن الآيات التالية:
{لَّْسَت َعَلْيِهم ِبُمَصْيِطٍر}))). 
{َوَما َأنَت َعَلْيِهم ِبَجبَّاٍر}))).

{َفاْعُف َعْنُهْم}))). 
{ُقل لِّلَِّذيَن آَمُنوا َيْغِفُروا ِللَِّذيَن ال َيْرُجون َأيَّاَم الِل}))). 

من�ش�خة كلها بق�له »تعاىل«: {َفاْقُتُلوْا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم})))، 
َواَل  الِخِر  ِباْلَيْوِم  َواَل  ِبالِل  ُيْؤِمُنوَن  اَل  الَِّذيَن  {َقاِتُلوْا  »تعاىل«:  وبق�له 
َم الُل َوَرُسوُلُه َواَل َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب  ُموَن َما َحرَّ ُيَحرِّ

َحتَّى ُيْعُطوْا اْلِجْزَيَة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن}))). 
واعترب )هبة اهلل بن �شالمة - ت410هـ( يف كتابه )النا�شخ واملن�ش�خ( اأن: 
)كل ما يف القراآن من مثل: {َفَأْعِرْض َعْنُهْم}( وهي خم�شة اآيات))) )و {َتَولَّ 
َعْنُهْم})))( وهي ل عالقة لها بامل�شاألة نهائيًا لأنها خطاب من النبي �شليمان 

1. الغا�شية 22.
2.  ق: 45.

3. املائدة : 13.
4. اجلاثية: 14.

5. الت�بة: 5.
6. الت�بة 29.

7. الن�شاء: 61 - الن�شاء: 81 - الأنعام: 68 - ال�شجدة:30 - النجم: 29.
8. النمل:28.
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بل  ال�شيف(.  اآية  فنا�شخه  ذلك  �شاكل  وما  َسِبيَلُهْم})))  )و {َفَخلُّوْا  للهدهد 
اّدعى اأن اآية ال�شيف نا�شخة حتى لق�له »تعاىل«: {َوُقوُلوْا ِللنَّاِس ُحْسًنا})))!

اأما القا�شي حممد بن عبد اهلل املعافري املعروف بابن العربي )ت543هـ( 
َفاْقُتُلوْا  اْلُحُرُم  اأَلْشُهُر  انَسَلَخ  ){َفِإَذا  وهي:  ال�شيف،  اآية  اأن  اّدعى)))  فقد 
اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم}))) ُن�شخ بها مائة واأربعة ع�شر م��شعًا يف اثنتني 
وخم�شني �ش�رة، ثم ن�شخ اهلل »عز وجل« بع�َص ُحكم اآية ال�شيف بق�له »تعاىل«: 
َن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكالَم الِل ُثمَّ َأْبِلْغُه  {َوِإْن َأَحٌد مِّ
َوَأَقاُموْا  َتاُبوْا  »تعاىل«: {َفِإن  بق�له  اآخرها  عم�َمها يف  اأي�شًا  ون�شخ  َمْأَمَنُه} 

َكاَة َفَخلُّوْا َسِبيَلُهْم})))( اأي اأن اآخر الآية ن�شخ اأّولها!!! الَة َوآَتُوْا الزَّ الصَّ
ماآل الدعاءات ال�شابقة وغريها لي�ص اإل الدع�ة اإىل العنف امل�شتمر مع الآخر 
عليهم  العدوان  ه�  منهم  امل�قف  والأ�شا�ص يف  الأ�شل  ويجعل  دينيًا،  املختلف 
الأر�ص  اأو  احُلرم،  الأ�شهر  يف  ول�  ذلك،  اأمكن  ما  عليهم  والق�شاء  وقتالهم 
للقيم  م�قع  ول  لهم،  ُحرمة  ل  اإذ  معهم،  امل�اثيق  نق�ص  اإمكانية  مع  احلرام، 
املعادين  املحاربني  من  يك�ن�ا  مل  واإن  والحتام  وال�شفح  كالعف�  الأخالقية 

لالإ�شالم اأو اأّمته.
تن�شخ  بحيث  الكرمي  القراآن  يف  الن�شخ  وج�د  اّدعاء  اأن  الكالم،  وخال�شة 

1. الت�بة: 5.
2. البقرة: 83.

3. ابن العربي: نا�شخ القراآن العزيز ومن�ش�خه، ج1، �ص 22.
4. الت�بة: 5.
5. الت�بة: 6.
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نة  ال�شابق فيها، ول مبيِّ اإىل احلكم  ناظرة  تك�ن  اأن  اأخرى من دون  اآية  الآية 
بع�ص  ذلك  وعلى  الكرمي،  اهلل  كتاب  يف  له  وج�د  ول  باطل،  اّدعاء  لرفعه، 
اأعالم اأهل ال�شّنة كاأبي م�شلم الأ�شفهاين املعتزيل )ت322هـ(، وحممد عبده 
كال�شيد  ال�شيعة  اأعالم  وبع�ص  )ت1416هـ(،  الغزايل  وحممد  )ت1323هـ(، 
اأبي القا�شم اخل�ئي )ت1412هـ( وال�شيد مرت�شى الع�شكري )ت1428هـ(. بل 
اأّي م�رد  وقد �شمعت من ال�شيد مرت�شى الع�شكري مبا�شرة ق�له بعدم وج�د 

لن�شخ اآية لآية اأخرى يف القراآن الكرمي، �ش�ى اآية النج�ى فقط. 

مع العلم باأّن اآيات تغيري الِقبلة لي�شت من هذا الباب، لأنه مل تِرد من قبُل 
اآية بلزوم ا�شتقبال امل�شجد الأق�شى اأ�شاًل، بل كان حكمًا من �شمن �شنن النبي 
»�شلى اهلل عليه واآله«. وعليه اأي�شًا فاإّن مق�لة اأن اآيات العف� وال�شفح واجلن�ح 
اإىل ال�شلم وعدم العدوان واأمثالها من�ش�خة باآيات القتال مق�لة باطلة ول تق�م 
على اأ�شا�ص �شحيح، واحُلكم خمتلف باختالف امل�ارد والظروف، ولي�ص الأ�شل 

يف امل�قف من الآخر الديني ه� القتال واحلرب والعداء.

•• مشروعية اجلهاد االبتدائي:
بعد اأن عرفنا اأن اآيات العف� وال�شلم وال�شفح وحفظ امل�اثيق والعه�د والعق�د 
القائمة مع الآخر الديني باقية على حالها ولي�شت من�ش�خة، واأن احلرب والقتال 
تفر�شه بع�ص الظروف من قبيل وق�ع العتداء الع�شكري من الطرف الآخر، 
اأو اخليانة باإعانة الأعداء املحاربني على م�شت�ى املعل�مات وك�شف الأ�شرار، اأو 
نق�ص امل�اثيق، واأمثال ذلك، يربز ال�ش�ؤال التايل: ما مدى م�شروعية ما ُيعرف 
بعن�ان )اجلهاد البتدائي(؟ اأي البدء بقتال الآخر الديني ول� مل ي�شدر عنه 
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اأي ن�ع من العدوان اأو اخليانة وما اأ�شبه ذلك، بحيث يك�ن الختالف يف الدين 
رًا لقتاله.. ل �شّيما ونحن نبحث يف الفت�حات الإ�شالمية التي  يف حدِّ ذاته مربِّ

يبدو بنظرة اأّولية اأنها من هذا الن�ع من القتال و)اجلهاد(.

ول� قلنا بعدم م�شروعية هذا الن�ع من اجلهاد والقتال، ف�شيلزمنا اأن نبحث 
ر اآخر لت�شحيح الفت�حات الإ�شالمية و�شرعنتها، من قبيل اأنها جاءت  عن مربِّ
رّدًا على عدوان �شابق، واإل �شار لزامًا اأن نق�ل باأنها كانت حروبًا غري �شرعية 
وخمالفة للحكم الإلهي، وخلّطاأنا م�قف بع�ص كبار �شيعة علي »عليه ال�شالم« 
قياداتها،  من  هم  بع�شُ وكان  بل  فيها،  �شارك�ا  مّمن  والتابعني  ال�شحابة  من 
هم ولًة على اأرا�ٍص ومدٍن ُفتحت �شمن اأحداثها، اأو بحثنا لهم  كما �شار بع�شُ
عن ُعذر، اأو لرمّبا جلاأنا اإىل تكذيب تلك الأخبار واعتربناها من امل��ش�عات، 
كما كان لزامًا علينا اأن نبحث عن ُعذر لعلي »عليه ال�شالم« ل�شك�ته عن هذا 
)العدوان(، والبحث عن �شبب عدم وج�د ن�صٍّ مرويٍّ عنه باخل�ش��ص تعري�شًا 
بها، اأو منعًا ل�شيعته من امل�شاركة فيها، بل وتعاونه مع اخلالفة ب�شاأنها، وترتيبه 
معنا  �شياأتي  واأمثال ذلك مما  الغنائم  ال�شتفادة من  قبيل  عليها، من  الآثار 

بع�ص تف�شيالته.

•• تعريف اجلهاد االبتدائي:
بهدف  باحلرب  للكافرين  امل�شلمني  ابتداء  البتدائي(  )اجلهاد  من  يراد 
م�شلمني  جلعلهم  اأي  للم�شلمني،  الت�شليم  اأو  الإ�شالم  اإىل  الدع�ة  ه�  واحد، 
اأو  اأي�شًا عن�ان )جهاد الدع�ة(  اأو خا�شعني للم�شلمني. ومن هنا ُيطلق عليه 

ر النف��ص من الكفر.  )جهاد التحرير( لأنه ُيحرِّ
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وعند التمّكن منهم من خالل هذا اجلهاد، فاإْن كان الكفار م�شركني اأو مطلق 
غري اأهل الكتاب، كامللحدين، ُو�شع�ا اأمام خيارين: 

 القتل 

 اأو الإ�شالم 

واإْن كان�ا من اأهل الكتاب ُو�شع�ا اأمام خيارات ثالثة: 

 اإما اأن ُي�شلم�ا

 واإما اأن يخ�شع�ا وي�شِبح�ا من اأهل الذّمة فيدفع�ن اجلزية

 واإما اأن ُيقَتل�ا.

وكلمات بع�ص الفقهاء ت�شري اإىل اأن )اجلهاد البتدائي( ه� املراد الأ�شلي 
الفقهاء -واإىل عهد  ُيعربَّ عنه يف كلمات  من )اجلهاد( يف الإ�شالم، بل كان 
الدفاعي(  )اجلهاد  اأن  يبنّي  مبا  )اجلهاد(،  املطلق  العن�ان  بهذا  قريب- 
ُملَحق به ولي�ص ه� الأ�شل. قال ال�شيخ حممد ح�شن النجفي )ت1266هـ( يف 
م��ش�عته الفقهية )ج�اهر الكالم(: )ل ريب يف اأّن الأ�شلّي منه: قتاُل الكفار 

ابتداًء على الإ�شالم... وُيلَحق به قتال من َدهم امل�شلمنَي منهم())). 

فقهاء  متاأّخري  وبع�ص  ال�شنة  اأهل  فقهاء  م�شه�ر  اأن  اإىل ذلك  اأ�شفنا  واإذا 
الإمامية كال�شيد اخل�ئي )ت1412هـ( وال�شيخ املنتظري )ت1431هـ( وال�شيد 
ف�شل اهلل )ت1431هـ( يق�ل�ن باأن وج�ب )اجلهاد البتدائي( غري م�شروط 
الق�ل  ذلك  للزم  مّرة،  عام  كّل  با�شتاطه  وقيل  بل  )املع�ش�م(،  بح�ش�ر 

1. النجفي: ج�اهر الكالم يف �شرح �شرائع الإ�شالم، ج 21، �ص 4.
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ْلم يحتاج اإىل عن�ان  باأ�شالة احلرب يف الإ�شالم �شد غري امل�شلمني، واأن ال�شِّ
ة وما اأ�شبه ذلك، ولن يك�ن -بالتايل- اأمُر �شرعنة  طاريء ه� املعاهدة اأو الذمَّ
لالأحكام  الطبيعي  ال�شياق  �شمن  �شيك�ن  بل  بع�شري،  الإ�شالمية  الفت�حات 

الإ�شالمية اخلا�شة بالعالقة مع الآخر الديني.

الذي  البتدائي  اجلهاد  مفه�م  اأن  هنا  نالحظ  اأن  ال�شروري  ومن  هذا، 
بع�ص  قبل  من  والت��ّشع  التغرّي  من  �شيء  عليه  طراأ  قد  البداية  يف  قّدمناه 
الفقهاء واملفّكرين املتاأّخرين، واإن �شئت فقل اأن �شيئًا من التط�ير قد حلقه، 
اأو لرمّبا )اإعادة( �شياغة ملفه�مه مبا يتناغم مع تطّ�ر املفاهيم وامل�شطلحات 
من  وذلك  بخ�ش��شه،  املثارة  الإ�شكالت  بع�ص  لردِّ  اأو  املعا�شرة،  والق�شايا 
قبيل ق�لهم اأن اجلهاد البتدائي ه� اجلهاد حال منع الدولة الكافرة من ن�شر 
الإ�شالم فيها، فيك�ن جهادًا لتحقيق احلرية اأو دفاعًا عن حق�ق الإن�شان يف 
اأو  اأو حتريرًا لالإن�شان من عب�دية غري اهلل،  الت�حيد،  اأو دفاعًا عن  املعتقد، 
ممار�شة لالأبّ�ة امل�شِفقة على النا�ص لهدايتهم... وه� بالتايل ن�ع من )التدّخل 

الإن�شاين( بح�شب ُعرف الدرا�شات القان�نية الدولية.

ثم اإّن م�شروعية )اجلهاد البتدائي( بل ووج�به اأي�شًا من الأم�ر �شبه املفروغ 
منها يف الفقه الإ�شالمي، ول�ل وج�د بع�ص الآراء املخالفة لذلك لقيل اأنهما 
من امل�شّلمات الفقهية، حتى اأّن الفقهاء مل يبذل�ا جهدًا كبريًا ومرّكزًا للربهنة 
عليه، وكاأّنهم اّتفق�ا على اأن الن�ش��ص عندما حتّدثت عن اجلهاد والقتال اإمنا 

ق�شدت هذا الن�ع منه))).

1. حب اهلل: ق�اعد فقه العالقة مع الآخر الديني، �ص228-227.
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الكفار  غزو  )اأّما  ال�شنة:  اأهل  علماء  من  وه�  )ت1250هـ(  ال�ش�كاين  قال 
فه�  القتل  اأو  اجلزية  ت�شليم  اأو  الإ�شالم  على  وحْملهم  الكفر  اأهل  ومناجزة 

معل�م من ال�شرورة الدينية، ولأجله بعَث اهلل ر�شَله())).

ولل�شيد ال�شهيد حممد باقر ال�شدر )ت1400هـ( ت�جيهًا مل�شروعية اجلهاد 
البتدائي مقارنًة باحلروب التي تخ��شها بع�ص الق�ى العظمى يف هذا الزمان 
يف  وهي  �شابه،  وما  التخّلف  اأو  الدكتات�رية  من  املجتمعات  تخلي�ص  بدع�ى 
ال�اقع تق�م بفعل ا�شتعماري يخدم م�شاحلها ومبا يت�افق مع اأيدي�ل�جياتها، 
وقد جاء كالمه يف معر�ص اإجابته العف�ية على �ش�ؤال ُطرح عليه يف جل�شة من 

اجلل�شات، وكان ال�ش�ؤال كالتايل:

�شّيدي، ما ه� الفارق بني الإ�شالم وال�شتعمار يف فتحهما للبالد اُلخرى ؟ مع 
العلم اأّن دع�ى الإ�شالم باأ ّنه يفتح هذه البالد لن�شر الدين الإ�شالمي، ودع�ى 

ال�شتعمار اأ ّنه يفتح هذه البالد للت�شاعد بها فكرّيًا وح�شارّيًا واقت�شادّيًا. 

وجاء ج�اب ال�شيد ال�شدر على ق�شمني، على م�شت�ى النظرية وعلى م�شت�ى 
التطبيق، و�شاأكتفي بعر�ص الق�شم الأول من الإجابة فقط.

قال )مع بع�ص الخت�شار(: ..... احلديث عن الفارق على م�شت�ى النظرّية 
القائمة  الغربّية  واحل�شارة  بالقّ�ة،  الت��ّشع  �شرعّية  يّدعي  وه�  الإ�شالم  بني 
النظري  الفارق  يلي:  كما  يك�ن  بالقّ�ة،  الت��ّشع  �شرعّية  تّدعي  وهي  الي�م 
التي يق�م عليها  الفكرّية  القاعدة  ال�اقع مرتبط بطبيعة  بني امل�قفني ه� يف 

الإ�شالم، والقاعدة الفكرّية التي تق�م على اأ�شا�شها احل�شارة الغربّية.
1. ال�ش�كاين: ال�شيل اجلرار املتفق على حدائق الأزهار، ج4، �ص488.
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ال�شع�ب  على  بالقّ�ة  وُا�شيطر  واأت��ّشع  اأفتح  اأنا  تق�ل:  الغربّية  احل�شارة 
املتخّلفة يف �شبيل اأن اأن�شر العلم واأن ُاو�ّشع من اآفاق املعرفة يف هذه ال�شع�ب 
وُا�شّعدها اإىل م�شت�ى القرن الع�شرين اأو التا�شع ع�شر اأو الثامن ع�شر. هكذا 
اأن�شر  اأن  �شبيل  و�شلطاين يف  �شيادتي  نطاق  اأو�ّشع  اأنا  يق�ل:  والإ�شالم  تق�ل. 

كلمة ل اإله اإّل اهلل.

اأّما احل�شارة  الفكرّية،  الإ�شالم حينما يق�ل هذا فه� من�شجم مع قاعدته 
الغربّية حينما تق�ل هذا فهي متناق�شة مع قاعدتها الفكرّية.

الإ�شالم  راأي  يعرّب عن ر�شالة )من وجهة  الإ�شالم  لأّن  الإ�شالم يق�ل هـذا 
طبعًا نتكّلم كما اأّننا نتكّلم هناك من وجهة نظر احل�شارة الغربّية(.

الإ�شالم من وجهة راأيه وت�شّ�ره مل�قفه، يعرّب عن ر�شالة، وهذه الر�شالة لي�شت 
نابعة من اإن�شان معنّي، اأو كيان اإن�شاين معنّي، واإمّنا هي نازلة من ال�شماء، من 
اهلل »تعاىل«، فهذه الر�شالة بطبيعة انت�شابها اإىل اهلل »تعاىل« باإمكانها نظرّيًا 

اأن تّدعي القيم�مة على احلياة الب�شرّية.

، مبقدار ما  باهلَلّ الإميان  القيم�مة طبعًا �شعبة مبقدار �شع�بة  تبقى فكرة 
اإن�شان،  على  �شع�بة  هذا  يف  كان  اإذا   . باهلَلّ ي�ؤمن  اأن  الإن�شان  على  ي�شعب 
فمن  ال�شعب عليه اأن ي�ؤمن بقيم�مة ر�شالة نا�شئة من اهلَلّ »�شبحانه وتعاىل«، 
ولكّن هذه الفكرة كمتّمم طبيعي لفكرة اهلَلّ »تعاىل«، اأي: اإذا كّنا قد فر�شنا 
اأ ّنها ر�شالة من اهلَلّ »تعاىل«، ففكرة القيم�مة متّممة  يف الر�شالة الإ�شالمّية 
لفكرة اهلَلّ بالذات ؛ لأّن اهلَلّ »تبارك وتعاىل« التعبري العملي عنه ه� القيم�مة، 
اإّنها  فقيم�مة اهلَلّ على الإن�شان هذه م�شتبطنة يف فكرة اهلَلّ بالذات ، وحيث 



131131 أصالة احلرب أم السلم؟

هي  بالذات  اهلَلّ  فكرة  تفت�ص  ر�شالة  فاأّي  بالذات  اهلَلّ  فكرة  يف  م�شتبطنة 
تفت�ص قيم�مة اهلَلّ اأي�شًا باعتبارها م�شتبطنة فيها.

فالإ�شالم يعرّب عن ر�شالة، هذه الر�شالة تّدعي اأّن هناك خالقًا مدّبرًا قّيمًا، 
واأّن هذه الر�شالة هي مظهر قيم�مة اهلَلّ تعاىل على الإن�شان، وهذا الإن�شان 
تنفيذ،  اأداة  اإّل  الر�شالة  هذه  منطق  بح�شب  لي�ص  الر�شالة  هذه  يحمل  الذي 
ويف هذه اللحظة التي تقت�شي هذه الر�شالة اأن يحملها �شخ�ص اآخر غري هذا، 
يح�شل  اأن  بّد  فال  يده  على  الإ�شالم  يف  دخل  اآخر  �شخ�ص  مع  يتبادل  اأن  اأو 
تبادل املراكز يف حمل هذه الر�شالة. فالقيم�مة هنا يف ال�اقع لي�شت قيم�مة 
اإن�شان على اإن�شان، واإمّنا هي قيم�مة الر�شالة النازلة من ال�شماء، هي: قيم�مة 
اهلَلّ »تعاىل«. والإن�شان ه� اأداة لتنفيذ هذه القيم�مة، ه� مظهر لتنفيذ هذه 
اإن  جديدًا،  اآخر  مظهرًا  دائمًا  ت�شطنع  اأن  الر�شالة  هذه  وباإمكان  القيم�مة، 
بهذا  ي�ؤمن�ا  اأن  امل�شلمني  غري  من  نت�ّقع  ل  ونحن  ذلك.  م�شلحتها  اقت�شت 
نبنّي  اأن  نريد  يعني:  الإ�شالمّية.  النظر  ن�شرح وجهة  اأن  نريد  لكّننا  الت�شّ�ر. 
ان�شجام الإ�شالم مع قاعدته الفكرّية حينما اّتخذ م�قفه من ال�شع�ب الأخرى.

النقا�ص مع القاعدة الفكرّية معق�ل، وهنا باب النقا�ص مفت�ح، هل اأّن فكرة 
اإّن فكرة القيم�مة �شحيحة؟ هذا نقا�ص مفت�ح  اهلَلّ �شحيحة اأو خاطئة؟ هل 
على م�شراعيه، ولكّننا ل�شنا الآن ب�شدد ذلك، واإمّنا ب�شدد �شرح وجهة نظر 

الإ�شالم يف امل�شكلة املطروحة.

ب�شّحتها،  ي�ؤمن  التي  الفكرّية  قاعدته  مع  من�شجٌم  م�قفه  بح�شب  الإ�شالم 
وهذه  الفكرّية،  القاعدة  بهذه  م�ؤمن  ه�  ناق�شتها،  اأو  ب�شّحتها  اآمنَت  �ش�اء 
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القاعدة الفكرّية ترّبر تربيرًا كاماًل لهذا امل�قف؛ لأّن القيم�مة تك�ن قيم�مة 
، واإرادة اهلَلّ قّيمة على الإن�شان؛ لأّن قيم�مة  الر�شالة، والر�شالة متّثل اإرادة اهلَلّ

اهلَلّ م�شتبطنة يف فكرة اهلَلّ بالذات.

واأّما اأّية ح�شارة ُاخرى تنبع من واقع الإن�شان، فهذه احل�شارة مهما كانت 
متفّ�قة مرحلّيًا على �شعب معنّي اأو على اأ�شخا�ص معّينني. هذا التفّ�ق املرحلي 
ل يرّبر القيم�مة بالقّ�ة  اأي: ل يرّبر انتزاع اإرادة هذا الإن�شان وال�شيطرة عليه 
احل�شارة  هذه  القّيم،  هذا  نظر  وجهة  اأّن  �شحيح  تط�يره،  �شبيل  يف  بالقّ�ة 
املتفّ�قة تنظر اإليها على اأ ّنها الأ�شّح والأكمل. ولكّن هذه وجهة نظر حمّددة 
يف حدود التجربة التي عا�شتها هذه احل�شارة، يف حدود اأبعاد الزمان واملكان 
التي  وال�شيا�شّية  القت�شادّية  وال�شروط  امل��ش�عّية  وال�شروط  واملالب�شات 

متّخ�شت عنها وجهة النظر هذه.

اأن  دون  تركتيه  اإذا  املتخّلف  ال�شعب  ذاك  اإّن  احل�شارة  اأّيتها  لك  قال  من 
ت�شيطري عليه بالقّ�ة، اإذا تركتيه واأعفيتيه من �شلطانك بالقّ�ة، وبداأ يتحّرك 
ذاتّيًا وين�شاأ ذاتّيًا، وبداأ يتح�ّشن ذاتّيًا ويتحّرك وين�شط ذاتّيًا، ويقع يف حماولت 
لن  �ش�ف  اإّنه  لِك  قال  مّرة.. من  ويقف  مّرة  ي�شقط  ذاتّيًا،  وال�ش�اب  اخلطاأ 

يك�شف حقيقة ح�شارّية اأكرب من احلقيقة التي اكت�شفتيها؟

خالل �ش�طك الجتماعي، اأنِت اكت�شفِت حقيقة خالل تاريخ معنّي، و�شمن 
اأّما اأّن هذه احلقيقة متّثل احلقيقة املطلقة؟ طبعًا ل ت�جد  مالب�شات معّينة، 

هناك ح�شارة ب�شرّية تّدعي هذا.

فمن قال لهذه احل�شارة اأّن �شعبًا اآخر ل� اعتمد على طاقاته الذاتّية، ل� اأّنه 
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للطفل:  يقال  كما  مر�ش�م  بخّط  بالقّ�ة وحتديدها  مرا�شيم  فر�ص  من  اأعفي 
لن  �ش�ف  اإّنه  قال  من  هذا،  من  ال�شعب  هذا  اأعفي  ل�  اخلّط،  هذا  يف  ام�ِص 
يك�شف جانبًا اأكرب من هذه احلقيقة؟ احلقيقة لي�شت ملك �شعب دون �شعب اأو 

عقل دون عقل.

ال�شع�ب. حينئٍذ  كّل  بني  والت�شاند  بالتفاعل  تك�ّشفت ج�انبها  قد  واحلقيقة 
اأنت فر�شت م�شبقًا اأّن احلقيقة املطلقة هذه، بينما اأنت نظرّيًا ل ميكنك اأن 
تّدعي اأّن احلقيقة املطلقة هذه، ومع هذا طلبت بالقّ�ة من ال�شع�ب املختلفة 
يف العامل باأن تنهج نف�ص اخلّط واأن ت�شري نف�ص الطريق. بينما ل� ف�شح املجال 
لكّل �شعب اأن ميار�ص جتربته الذاتّية وتفاَعَل يف التجارب الذاتّية �شمن زمٍن 
و�شروط خمتلفة م��ش�عّية ومع مالب�شات خمتلفة اقت�شادّيًا و�شيا�شّيًا وفكرّيًا 
اأن  مّما  اأكرب  بدرجة  ككّل  الب�شرّية  التجربة  ُترى  اأن  بالإمكان  كان  وروحّيًا، 

تعر�ص نتائج جتربة معّينة ل�شعب معنّي على كّل �شع�ب الأ�شرة الب�شرّية.

زاويتي  من  احلقيقة  اكت�شفت  ّنني  باأ  تق�ل  ح�شارة  اأّن  املنطقي  غري  فمن 
زاويتي  من  اكت�شفتها  التي  احلقيقة  هذه  لكّن  ومالب�شات،  �شروط  و�شمن 
و�شروطي ومالب�شاتي  اأريد اأن اأفر�شها على �شع�ب العامل. بينما هذه ال�شع�ب 
بالإمكان اأن تك�شف حقيقة من ج�انب وزوايا ُاخرى ، وقد تك�ن هذه الك�ش�ف 
الأخرى يف التجربة التاريخّية للب�شر، قد تك�ن نافعة يف �شبيل ت�شعيد احلياة 
م�قفهم،  يف  العقلي  التناق�ص  التناق�ص،  من  ن�ع  هنا  فيبقى  ككّل  الإن�شانّية 
�شحيح اأّن هناك احتماًل اآخر، وه� اأّنه بالإمكان اأّن هذا ال�شعب الآخر ل� ترك 

ف�ش�ف ي�شيع و�ش�ف ي�شتمّر يف ال�شياع، ولكّن هذا جمّرد احتمال.
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طبعًا الحتمال م�ج�د، ولكّن الحتمال الآخر ه� الأق�ى؛ لأّنه ه� الذي ي�شاعد 
عليه التاريخ. والذي ينظر اإىل تاريخ �شع�ب العامل، واإىل حركة التاريخ يرى 
باأّن احلقيقة لن تنك�شف من قبل �شعب واحد، ومل تكن احلقيقة يف وقت من 
الأوقات حمتكرة ل�شعب واحد، اأو مكت�شفة من ِقبل �شعب واحد، جميع �شع�ب 
العامل تقريبًا �شاهمت يف احلقيقة التاريخّية ككّل، كّل �شعب خالل ح�شارته 
وكّ�ن  اأعطى جانبًا من احلقيقة،  التاريخ  م�شرح  على  ودخ�له  وج�ده  وخالل 

جزءًا من التاريخ الذي ه� الأ�شا�ص حلياة الإن�شان الي�م.

فال�شي ء الأقرب احتماًل �ش�ف يك�ن مانعًا عن فر�ص القيم�مة ل�شعب على 
�شعب بالقّ�ة. ول� جّمدنا امل�اهب والعطايا والطاقات اخلام امل�ج�دة يف هذه 
ال�شع�ب وفر�شنا عليهم بالقّ�ة اأن يعمل�ا عملنا، ويعي�ش�ا اقت�شادّيًا و�شيا�شّيًا 

كما نعي�ص �شيا�شّيًا واقت�شادّيًا، فاإّننا �ش�ف جنّمد حركة هذه ال�شع�ب.

اأن تكت�شف هذه ال�شع�ب اأخطاءنا، وبالتايل ن�شبح متخّلفني  وكذلك ميكن 
عنها ح�شارّيًا، فهل نقبل قيم�مة هذه ال�شع�ب بالقّ�ة؟

للح�شارة  بالن�شبة  تك�ن  ل  الغربّية  للح�شارة  ذكرناها  التي  امل�ؤاخذة   ....
الإ�شالمّية  الغربّية واحل�شارة  الفارق النظري بني احل�شارة  الإ�شالمّية؛ لأّن 
كبري جّدًا، وال�شتعمار مهما يحمل من �شعارات، كاأن يق�ل اأحمل العلم واأحمل 
احلقيقة اإىل ال�شع�ب املتخّلفة، فاإّنه يف ال�اقع يحمل وجهة نظره عن احلقيقة 
ويفر�شها على الآخرين، وهذا خطاأ كبري وفادح بالن�شبة للح�شارة الب�شرّية. 

هذا على امل�شت�ى النظري))).

1. ال�شدر: املدر�شة الإ�شالمية، �ص 193.
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•• أدّلة اجلهاد االبتدائي:
ومن  قراآنية  بن�ش��ص  البتدائي  اجلهاد  ووج�ب  م�شروعية  على  وا�شُتدل 

ال�شنة ال�شريفة، ومن بينها ما يلي:

َم  ُموَن َما َحرَّ 1. {َقاِتُلوْا الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِبالِل َواَل ِباْلَيْوِم الِخِر َواَل ُيَحرِّ
ُيْعُطوْا  َحتَّى  اْلِكَتاَب  ُأوُتوْا  الَِّذيَن  ِمَن  اْلَحقِّ  ِديَن  َيِديُنوَن  َواَل  َوَرُسوُلُه  الُل 
اْلِجْزَيَة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن}))). فالآية ل�شانها ل�شان الت�شديد، وهي تاأمر 
بقتال هذه الفئة -بغ�ّص النظر عن املراد بها حتديدًا- وتبنّي اأن ل ت�ّقف عن 
اجلزية  واأعط�ا  للم�شلمني  وخ�شع�ا  ا�شت�شلم�ا  اإذا  اإل  معهم  والقتال  احلرب 
من  كان�ا  اأ  �ش�اء  معهم،  احلرب  ت�ا�شلت  واإل  الآية،  يف  املذك�رة  بال�ش�رة 

املعتدين �شلفًا على امل�شلمني اأم مل يك�ن�ا.

ولأن الآية مطلقة، لذا فقد ا�شتدّل بع�ص الفقهاء بها على ج�از قتل ال�شعفاء 
وال�شي�خ منهم والعجزة حتى ل� مل يكن لهم راأي ومل ُيقاِتل�ا امل�شلمني! بل اإّن 
بع�شهم احتمل اأن الآية ُتر�ِشد اإىل اأن اإيقاف احلرِب معهم والكفِّ عن قتلهم 
لي�ص اإلزاميًا فيما ل� ا�شت�شلم�ا وا�شتعّدوا لتقدمي اجلزية عن يٍد وهم �شاغرون، 

بل ميكن ال�شتمرار فيها اإىل اإفنائهم )))!

َوَجدتُُّموُهْم  َحْيُث  اْلُمْشِرِكيَن  َفاْقُتُلوْا  اْلُحُرُم  اأَلْشُهُر  انَسَلَخ  {َفِإَذا   .2
الَة  الصَّ َوَأَقاُموْا  َتاُبوْا  َفِإن  َمْرَصٍد  ُكلَّ  َلُهْم  َواْقُعُدوْا  َواْحُصُروُهْم  َوُخُذوُهْم 

1. الت�بة : 29.
2. املنتظري : درا�شات يف ولية الفقيه، ج3، �ص 366-367 ، املرديني: اجل�هر النقي، ج9، 

�ص 184.
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َكاَة َفَخلُّوْا َسِبيَلُهْم ِإنَّ الَل َغُفوٌر رَِّحيٌم}))). وهذه الآية �شريحة يف  َوآَتُوْا الزَّ
اأن امل�شركني ُيقاَتل�ن وب�شّدة حتى تتحقق منهم الت�بة، بحيث تنعك�ص من خالل 

اإقامتهم لل�شالة واإتيانهم الزكاة... ومبعنى اآخر التزامهم بالإ�شالم. 

ُيقاَتل�ن وُيعتَقل�ن  ُي�شلم�ا فال ُيتك�ن بل  اإن مل  اأنهم  اأي�شًا  ونفهم من الآية 
د لهم حيثما وّل�ا. ولإطالق الآية، فاإن ما �شبق ه� حكمهم، �ش�اء اأقاَتل�ا  وُيت�شَّ

من قبُل اأم ُيقاِتل�ا.

ِفيُكْم  َوْلَيِجُدوْا  اِر  اْلُكفَّ َن  مِّ َيُلوَنُكم  الَِّذيَن  َقاِتُلوْا  آَمُنوْا  الَِّذيَن  َأيَُّها  3. {َيا 
هنا  احلرب  اأن  يف  �شريحة  الآية  اْلُمتَِّقيَن}))).  َمَع  الَل  َأنَّ  َواْعَلُموْا  ِغْلَظًة 
لي�شت لرّد عدوان اأو اإعالن احلرب من قبل امل�شركني على امل�ؤمنني، بل لفتح 
البالد، الأقرب فالأقرب بدليل ق�له »عز وجل«: {الَِّذيَن َيُلوَنُكم} ولذا -بح�شب 
القرطبي- بداأ النبي »�شلى اهلل عليه واآله« بالعرب يف اجلزيرة العربية، فلما 

ا�شتقامت له الأم�ر، بداأ بالروم والفر�ص، وهكذا))).

ب�شاأن  الكرمي  القراآن  يف  نزل  ما  اأواخر  من  الآيات  هذه  اأن  هنا  واملالحظ 
يف  النازلة  الت�بة  �ش�رة  يف  فكالهما  وامل�شركني،  الكتاب  اأهل  وقتال  اجلهاد 
ال�شنة التا�شعة للهجرة، اأي قبل وفاة النبي »�شلى اهلل عليه واآله« ب�شنة وعدة 
يُن ُكلُُّه لِلَّ َفِإِن انَتَهْوا َفِإنَّ  اأ�شهر. {َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّ
اأن املراد من الفتنة ه� ال�شرك بح�شب  َبِصيٌر}))). فحيث  َيْعَمُلوَن  ِبَما  الَل 

1. الت�بة: 5.
2. الت�بة: 123.

3. القرطبي: اجلامع لأحكام القراآن، ج2، �ص350.
4. الأنفال: 39.
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بع�ص املف�شرين والفقهاء، لذا فالآية تدّل على وج�ب القتال كي يزول ال�شرك، 
بالعدوان  مرتبطًا  لي�ص  قتالهم  اأّن  اأي  امل�شركني،  بزوال  اإل  ال�شرك  يزول  ول 
ال�شادر عنهم، بل بلحاظ �شرِكهم، اإذ لبد من زوال ال�شرك ومتكني الت�حيد 

يف الأر�ص.

•• ضرورة القراءة الشمولية:
وهناك مالحظات عديدة ميكن ت�شجيلها على ال�شتدلل بالآيات ال�شابقة، 
وحيث اأن هذا خارج عن هدف البحث لذا ف�شاأكتفي بالإ�شارة اإىل اأنه ل ي�شح 
اأن نقراأ اآيات اجلهاد ب�شكل جمّزء، كل اآية على حدة، ولعل اأو�شح مثال على 
اأنها ت�شتمل على  ذلك الآيات ال�اردة يف �ش�رة الت�بة، فاإّن َمن يتل�ها �شيجد 
اأحداثًا  تعالج  واأنها  خا�شة،  ظروف  وقع  على  تاأتي  واأنها  ا�شتثناءات،  عدة 
خالل  من  عليها  احُلكم  ميكن  ل  لأحداث  وتراكمات  تداخالت  فيها  ووقائع 
مقطع تاريخي جزئي ومنف�شل عّما �شبقه. ولذا لبد يف درا�شة اآيات اجلهاد 
من قراءتها ككل ل�شتخال�ص الت�ّجه العام للقراآن الكرمي ح�ل اأ�شالة احلرب 
اأو ال�شلم مع الآخر الديني، ل�شّيما بلحاظ وج�د جمم�عة معتدٍّ بها من الآيات 
هي متعّلقة باجلهاد الدفاعي ورّد العدوان فكيف لنا اأن نحكم باأن الإطالقات 
�َشت لعدم العدوان وعدم  يف �شائر الآيات غري ناظرة اإىل ما �شبقها من اآيات اأ�شَّ
العدوان  عن  املانعة  الآيات  اإن  بل  امل�شركني؟  مع  حتى  احلرب  باإعالن  البدء 
دة ل�شائر الآيات، خ�ش��شًا وقد نفينا من قبل اّدعاء الن�شخ التي  حاكمة ومقيِّ

رون للتم�ّشك بالإطالق وم�شروعية اجلهاد البتدائي. جلاأ اإليها فقهاء ومف�شِّ
ْن  مِّ َوَأْخِرُجوُهم  َثِقْفُتُموُهْم  َحْيُث  »تعاىل«: {َواْقُتُلوُهْم  ق�له  نقراأ  فعندما 
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َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َواَل ُتَقاِتُلوُهْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم 
اْلَكاِفِريَن})))  َجَزاء  َكَذِلَك  َفاْقُتُلوُهْم  َقاَتُلوُكْم  َفِإن  ِفيِه  ُيَقاِتُلوُكْم  َحتَّى 
مع  ومت�افقًا  البتدائي معق�ًل  بل وج�ب اجلهاد  اّدعاء م�شروعية  لنا  �شيبدو 
اأن القتال يك�ن  هذه الدع�ة العنيفة للقتل ف�شاًل عن القتال، والفرق بينهما 
من طرفني، بينما القتل قد يتم من طرف واحد، اأي املبادرة من قبل امل�شلمني 
لقتل امل�شركني واإن مل يكن ذلك يف اأج�اء احلرب... كل هذا اإذا قراأنا الآية 
ل�حدها، بينما ل� رجعنا خط�ة واحدة فقط، وهي الآية التي �شبقتها مبا�شرة 
م لنا ال�شابطة احلاكمة يف التعامل مع امل�شركني، وهي: {َوَقاِتُلوْا  �شنجدها تقدِّ
ِفي َسِبيِل الِل الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوْا ِإنَّ الَل اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن}))) 
فهل هناك اأو�شح من هذا التعبري يف رف�ص البدء باإعالن احلرب عليهم ومنع 

العتداء واأنه اأمر ل ُيحّبه اهلل ول يريده واأنه منهي عنه؟ 
وهل ي�شح اأن يك�ن )العدوان( اأمرًا غري حمب�ب هلل يف بدايات العهد املدين، 

ثم ي�شبح حمب�بًا له يف نهايات ذلك العهد.

بعد  يك�ن  اإمنا  امل�شركني  قتال  اأن  الت��شيح  اإىل مزيد من  الأمر  هل يحتاج 
الَِّذيَن  الِل  َسِبيِل  ِفي  اأن بداأ امل�شرك�ن بالقتال بعد ق�له »تعاىل«: {َوَقاِتُلوْا 
ُيَقاِتُلوَنُكْم}، علمًا باأن هذه القاعدة تاأ�ش�شت يف بدايات عهد ما بعد الهجرة 
بلحاظ اأن الآية من �ش�رة البقرة، وهي من اأوائل ال�ش�ر املدنية، وعليها مت تاأ�شي�ص 
واآله«،  عليه  اهلل  »�شلى  الأكرم  النبي  وفاة  حتى  امل�شلمني  عند  القتال  عقيدة 
ذلك  خالف  ُيطرح  وما  القاعدة،  لهذه  خا�شعة  كانت  وغزواته  حروبه  وكل 

1. البقرة: 191.

2. البقرة: 190.
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غري �شحيح، حيث مل يعتِد النبي »�شلى اهلل عليه واآله« على اأحد، مبا يف ذلك 
قري�ص، ومل تكن حروبه اإل دفاعية، اأو رّدًا لعدوان �شابق، �ش�اء اأ كان عدوانًا 
بقتال، اأو بخيانة، اأو بنق�ص للم�اثيق، اأو بال�شعي للقتل والغتيال والتحري�ص 
على القتل والتهجري بالعنف وامل�ؤامرات وال�شجن واحل�شار والتعذيب واأمثال 
ذلك، وه� ما مار�شته قري�ص يف العهد املكي، كما �شدر بع�شه عن اليه�د ممن 

قاتلهم النبي، وعن بع�ص الأعراب والغ�شا�شنة والروم وغريهم.

وهذا ما ُيفهم من م�شم�ن اآية القتل نف�شها اإذ تذكر التهجري وال�شعي لرّد 
امل�ؤمنني عن دينهم بالعنف وغري ذلك، وه� ما تفيده كلمة )الفتنة( ال�اردة 
ْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة  فيها: {َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهم مِّ
اللتزام  و�شرورة  العتداء  عدم  على  التاأكيد  جند  كما  اْلَقْتِل}  ِمَن  َأَشدُّ 
بالت�شريعات الإلهية اخلا�شة بالقتال على الرغم من امل�شاعر ال�شلبية ال�شديدة 
التهديد  مع  العمرة،  منا�شك  اأداء  من  امل�ؤمنني  منع  ب�شبب  امل�شركني  جتاه 
َواَل  الِل  َشَعاِئَر  ُتِحلُّوْا  اَل  آَمُنوْا  الَِّذيَن  َأيَُّها  يخالف ذلك: {َيا  ملن  وال�عيد 
ْهَر اْلَحَراَم َواَل اْلَهْدَي َواَل اْلَقالِئَد َوال آمِّيَن اْلَبْيَت اْلَحَراَم َيْبَتُغوَن َفْضاًل  الشَّ
وُكْم  مِّن رَّبِِّهْم َوِرْضَواًنا َوِإَذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوْا َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َأن َصدُّ
َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َأن َتْعَتُدوْا َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلَبرِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى 

ُقوْا الَل ِإنَّ الَل َشِديُد اْلِعَقاِب}))). اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ

بل اإننا جند يف الآية الالحقة لآية الأمر بالقتل يف �ش�رة البقرة اأّن امل�اجهة 
العنيفة بالقتال والقتل ت�شتمر ما مل ينته�ا ويت�ّقف�ا عن تلك املمار�شات: {َفِإِن 

1. املائدة:2.
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انَتَهْوا َفِإنَّ الَل َغُفوٌر رَِّحيٌم}))). ثم تع�د الآيات لتقّدم تربير القتال جمددًا 
يحافظ  وكي  الدين،  من  باإخراجهم  امل�ؤمنني  فتنة  عن  امل�شركني  لردع  باأنه 
 {ِ لِلَّ يُن  الدِّ َوَيُكوَن  ِفْتَنٌة  َتُكوَن  اَل  َحتَّى  دينهم: {َوَقاِتُلوُهْم  امل�ؤمن�ن على 
امل�قف  ف�شيك�ن  وارتدع�ا  ذلك  عن  ت�ّقف�ا  اإذا  امل�شركني  اأن  جمّددًا  وُتكّرر 

اِلِميَن}))). منهم خمتلفًا: {َفِإِن انَتَهْوا َفاَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّ
ذلك  يك�ن  واأن  والقتل،  باحلرب  والبدء  العتداء  منع  لت�ؤّكد  الآيات  وتع�د 
َواْلُحُرَماُت  اْلَحَراِم  ْهِر  ِبالشَّ اْلَحَراُم  ْهُر  {الشَّ فقط:  باملثل  باملقابلة  حمك�مًا 
َعَلْيُكْم})))،  اْعَتَدى  َما  ِبِمْثِل  َعَلْيِه  َفاْعَتُدوْا  َعَلْيُكْم  اْعَتَدى  َفَمِن  ِقَصاٌص 
وعلى امل�ؤمنني اللتزام بذلك انطالقًا من التزامهم بالتق�ى وخمافة خمالفة 
الذي  ه�  بذلك  التزامهم  اأن  ُيدِرك�ا  اأن  وعليهم  الإلهية،  والن�اهي  الأوامر 
ُقوْا  �شيك�ن مدعاًة ل�شعفهم وف�شلهم: {َواتَّ اأنه  الإلهي، ل  بالن�شر  �شيمّدهم 

الَل َواْعَلُموْا َأنَّ الَل َمَع اْلُمتَِّقيَن}.
نعم، ميكن الق�ل اأّن ا�شتمرار امل�شركني من قري�ص وغريها يف نق�ص امل�اثيق 
والتاآمر وانتهاز الفر�ص لالنق�شا�ص على النبي وعلى امل�ؤمنني وحتالفهم مع 
بعد  وما  مكة  فتح  يف  عنهم  العف�  من  الرغم  على  وخارجها  املدينة  منافقي 
خالل  من  باملال  قل�بهم  لتاأليف  ال�شعي  من  الرغم  وعلى  اأحداث،  من  ذلك 
اإ�شراكهم مع امل�شلمني يف غزوة ُحنني والطائف وتف�شيل قياداتهم يف الغنيمة 
احلربية، كّل ذلك قد غرّي امل�قف منهم، بحيث جاء الأمر الإلهي بال�شتمرار 

1. البقرة: 192.

2. البقرة: 193.

3. البقرة: 194.
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يف قتالهم اإىل اأن ُي�شلم�ا اأو ُيق�شى عليهم بعد اإعطائهم الفر�شة لأربعة اأ�شهر 
وبعد ان�شالخ الأ�شهر احُلُرم، مع ا�شتثناء الفئات التي مل تنق�ص امل�اثيق، وه� 
م  وتقدِّ ال�شتثناءات  تت�شّمن  مت�شل�شلة  عديدة  اآيات  يف  الت�بة  �ش�رة  بّينته  ما 

رات القا�شية لإ�شدار هذه الأوامر احلا�شمة. املربِّ
َحْيُث  اْلُمْشِرِكيَن  َفاْقُتُلوْا  اْلُحُرُم  اأَلْشُهُر  انَسَلَخ  {َفِإَذا  وجل«:  »عز  قال 
َوَجدتُُّموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوْا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا 
َيُكوُن  َكْيَف  رَِّحيٌم...  َغُفوٌر  الَل  ِإنَّ  َسِبيَلُهْم  َفَخلُّوْا  َكاَة  الزَّ َوآَتُوْا  الَة  الصَّ
اْلَمْسِجِد  ِعنَد  ْم  َعاَهدتُّ الَِّذيَن  ِإالَّ  َرُسوِلِه  َوِعنَد  الِل  ِعنَد  َعْهٌد  ِلْلُمْشِرِكيَن 
اْلَحَراِم َفَما اْسَتَقاُموْا َلُكْم َفاْسَتِقيُموْا َلُهْم ِإنَّ الَل ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن، َكْيَف َوِإن 
ًة ُيْرُضوَنُكم ِبَأْفَواِهِهْم َوَتْأَبى ُقُلوُبُهْم  َيْظَهُروا َعَلْيُكْم اَل َيْرُقُبوْا ِفيُكْم ِإالًّ َواَل ِذمَّ
ًة َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْعَتُدوَن،  َوَأْكَثُرُهْم َفاِسُقوَن... اَل َيْرُقُبوَن ِفي ُمْؤِمٍن ِإالًّ َواَل ِذمَّ
ُل الَياِت  يِن َوُنَفصِّ َكاَة َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّ الَة َوآَتُوْا الزَّ َفِإن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصَّ
ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن، َوِإن نََّكُثوْا َأْيَماَنُهم مِّن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوْا ِفي ِديِنُكْم َفَقاِتُلوْا 
َة اْلُكْفِر ِإنَُّهْم اَل َأْيَماَن َلُهْم َلَعلَُّهْم َينَتُهوَن، َأاَل ُتَقاِتُلوَن َقْوًما نََّكُثوْا َأْيَماَنُهْم  َأِئمَّ
َأن  َأَحقُّ  َفالُل  َأَتْخَشْوَنُهْم  ٍة  َمرَّ َل  َأوَّ َبَدُؤوُكْم  َوُهم  ُسوِل  الرَّ ِبِإْخَراِج  وْا  َوَهمُّ

ْؤِمِنيَن....())) اإلخ الآيات. َتْخَشْوُه ِإن ُكنُتم مُّ

•• دوافع الفتوحات:
كل ما �شبق ي�ؤّكد اأن م�قف القراآن الكرمي من القتال ه� امل�قف الدفاعي، 
واأّن الأ�شل ه� ال�شلم والالحرب والدع�ة باحُل�شنى وبالكلمة الطيبة وباحلّجة 

1. الت�بة: 13-5.
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الغري،  على  العدوان  حُلرمة  بالقتال  بدء  ل  واأْن  اأح�شن،  هي  بالتي  واجلدال 
ول� كان الغري من امل�شركني ف�شاًل عن اأهل الكتاب، ومن خالل ذلك نقراأ كل 
ال�شرايا والغزوات التي جرت يف العهد املدين، مبا يف ذلك غزوة بدر التي قال 
بع�ُص امل�شت�شرقني والطاعنني يف الإ�شالم باأنها كانت ب�شبب ممار�شة امل�شلمني 
لقطع الطريق والعتداء على الق�افل التجارية لقري�ص، وال�اقع اأنها كانت رّدًا 
على عدوان قري�ص نف�شها وحلفائها خالل العهد املكي والذي انتهى با�شطرار 
امل�شلمني اإىل الهجرة هربًا من ال�شطهاد وم�ؤامرات القتل والغتيال وم�شادرة 
الأم�ال وحرية املعتَقد بالُعنف والقهر، وما لق�ه من �شن�ف التعذيب واحل�شار 

والتج�يع وما اإىل ذلك. 
بل اإن القراآن الكرمي �شريح يف اأن امل�شركني هم الذين بداأوا امل�ؤمنني بالقتال:

{ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلُموا َوِإنَّ الَل َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر})))، 
ُيِحبُّ  اَل  الَل  ِإنَّ  َتْعَتُدوْا  َواَل  ُيَقاِتُلوَنُكْم  الَِّذيَن  الِل  َسِبيِل  ِفي  {َوَقاِتُلوْا 

اْلُمْعَتِديَن}))).

َل  ُسوِل َوُهم َبَدُؤوُكْم َأوَّ وْا ِبِإْخَراِج الرَّ {َأاَل ُتَقاِتُلوَن َقْوًما نََّكُثوْا َأْيَماَنُهْم َوَهمُّ
ْؤِمِنيَن}))). ٍة َأَتْخَشْوَنُهْم َفالُل َأَحقُّ َأن َتْخَشْوُه ِإن ُكنُتم مُّ َمرَّ

وهكذا فاإن انطالقة حركة الفت�حات الإ�شالمية التي جرت بعد وفاة النبي 
»�شلى اهلل عليه واآله« كانت ا�شتمرارًا مل�اجهة العدوان وامل�ؤامرات والتحالفات 

1. احلج: 39.
2. البقرة: 190.
3. الت�بة : 13 .
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ال�شيطانية التي قامت على يد الروم وحلفائهم، والفر�ص وحلفائهم، وجمع من 
اليه�د والن�شارى وامل�شركني يف اجلزيرة العربية، 

النبي  العربية بعد وفاة  التي �شهدتها اجلزيرة  التمّرد  وكانت بع�ص حالت 
»�شلى اهلل عليه واآله« والتي ُعرفت بعن�ان )الرّدة( جزًء منها وبتحري�ص من 

الفر�ص والروم كما �شتمّر بنا ال�ش�اهد على ذلك.

كل ذلك ا�شتدعى اأن تنطلق جي��ص امل�شلمني لردع تلك امل�ؤمرات والق�شاء عليها 
وعلى َمن هم وراءها، ل �شّيما بلحاظ �شدور اأمر النبي »�شلى اهلل عليه واآله« 
وه� يف اأيامه الأخرية ب�شرورة اإنفاذ جي�ص اأ�شامة بن زيد، ل لإخالء ال�شاحة 
كما  واآله«،  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  ت�يف  ل�  فيما  فح�شب  ال�شالم«  »عليه  لعلي 
يت�شّ�ر البع�ص، بل لأن هذه النطالقة الع�شكرية ال�شخمة كانت �شرورية لرّد 

عدوان الروم وحلفائهم.

جرت  التي  الإ�شالمية  الفت�حات  مب�شروعية  الق�ل  ميكننا  اآخر،  ومبعنى 
البتدائي(  )اجلهاد  مب�شروعية  للق�ل  احلاجة  دون  الرا�شدي(،  )العهد  يف 
والربهنة عليه، ودون احلاجة للج�ء لالأ�شل�ب امللت�ي باّدعاء ن�شخ اآيات العف� 
وال�شفح وال�شلم وعدم العدوان، ويف نف�ص ال�قت، لن نك�ن يف م�قف الدفاع 
اأمام هجمات امللحدين وامل�شت�شرقني وغريهم ممن يطعن�ن يف تلك احلروب 

بذريعة اأن و�شيلة ن�شر الإ�شالم كانت بال�شيف.
و�شيتبنّي معنا عند عر�ص اأحداث )الفت�حات( وتفا�شيلها وما �شاأذكره ح�ل 
اأ�شباب الإقبال على الإ�شالم من قبل الأمم )املفت�حة/املغزّوة( اأّن اأهل تلك 
الن�احي التي طالتها احلروب مل ُيجرَبوا على الدخ�ل يف الإ�شالم، ومن اأ�شلم 
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بال�شيف حقيقة،  الإ�شالم  انت�شار  كان  ول�  منه،  اختيار  اأ�شلم عن  فقد  منهم 
لكان اأوىل النا�ص بالتحّ�ل اإىل الإ�شالم هم اأهل تلك الن�احي املفت�حة.

كبار  من  جمع  مل�شاركة  تفّهمنا  ي�شتتبعها  )الفت�حات(  م�شروعية  اأن  كما 
)�شيعة علي( فيها، ويف ت�شّلم بع�ص املهام القيادية الع�شكرية والإدارية، حتى 
القائل:  العا�ص  بن  �شعيد  الك�فة  وايل  على  يرّد  الأ�شت  مالكًا  اأنَّ  جند  اأننا 
اأفاءه  الذي  ال�ش�اد  اأّن  )اأتزعم  بق�له:  قري�ص(  ب�شتان  ال�ش�اد)))  هذا  )اإمّنا 
اهلل علينا باأ�شيافنا ب�شتاٌن لك ولق�مك؟()))، ويف تفّهم م�قف اأمري امل�ؤمنني 
»عليه ال�شالم« وعدم ورود اأية كلمات عنه ول عن احل�شنني »عليهما ال�شالم« 
يف ذم هذه )الفت�حات( اأو نقدها، بل �شنجد من علي »عليه ال�شالم« النُّ�شح 

وامل�ش�رة، بالإ�شافة اإىل ترتيب الأثر عليها.

والأخ�شر  والزرع،  النخل  كرثة  ب�شبب  العراق،  جن�ب  على  ُيطلق  عن�ان  ال�ش�اد  اأر�ص   .1
الغامق ي�شمى عندهم اأ�ش�د.

2. ابن الأثري: الكامل يف التاريخ، ج 2 ، �ص 2 .
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موقف األئمة من الفتوحات

الفت�حات  عن  احلديث  عند  ال�شيعي  ال��شط  بها  يهتم  التي  الق�شايا  من 
امل�ؤمنني  اأمري  الإمام  عا�شره  الذي  الرا�شدي  العهد  ويف  عم�مًا،  الإ�شالمية 
وراأيهم فيها، ومدى  الأئمة  ال�شالم« خ�ش��شًا، هي م�شاألة م�قف  علي »عليه 
وطبيعة تفاعلهم معها، الأمر الذي �شي�ؤّثر -�شئنا اأم اأبينا- على نظرتنا ح�ل 
مدى م�شروعية هذه الفت�حات وتفاعلنا الإيجابي عند احلديث عنها. ولنبداأ 
ج  ُنعرِّ َثّم  ومن  منها،  ال�شالم«  »عليه  امل�ؤمنني  اأمري  م�قف  ا�شتعرا�ص  يف  اأّوًل 
ونت�ّقف  بع�شها،  يف  ال�شالم«  »عليهما  واحل�شني  احل�شن  م�شاركة  دع�ى  على 
الأئمة  وم�اقف  ت�شريحات  ح�ل  ال�اردة  الروايات  ا�شتعرا�ص  يف  اأخريًا 

»عليهم ال�شالم« من بعد احل�شني واملتعّلقة بها.

•• موقف اإلمام علي من الفتوحات:
وقعت الفت�حات الإ�شالمية يف )العهد الرا�شدي( على مراأى وم�شمع الإمام 
انتقاد  يبلغنا  ومل  ال�شالم«،  »عليهما  واحل�شني  واحل�شن  ال�شالم«  »عليه  علي 
يف  وقعت  التي  لتلك  خالفًا  القّ�ات،  وت�شيري  احلروب  هذه  نح�  منهم  ه  م�جَّ
م�اقف  ال�شالم«  »عليه  الأئمة  بع�ص  اأبدى  حيث  والعبا�شي  الأم�ي  العهدين 

4
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تت�شّمن  التي  الن�ش��ص  بع�ص  اأيدينا  وبني  بل  معنا.  �شياأتي  كما  منها  �شلبية 
كلمات امل�ش�رة والن�شيحة ال�شادرة عن علي »عليه ال�شالم« للخليفة عمر بن 
اخلطاب بهذا اخل�ش��ص، ومن املحتمل -كما �شندر�ص لحقًا- اأن احل�شنني 
من  علمائنا  بع�ص  تبّنى  وقد  الفت�حات،  بع�ص  يف  �شاركا  ال�شالم«  »عليهما 
الباحثني يف التاريخ و�شرية الأئمة »عليهم ال�شالم« هذا الق�ل، وجند اأن عددًا 
ملح�ظًا من املح�ش�بني على اأمري امل�ؤمنني »عليه ال�شالم« ومن �شيعته املقّربني 
قد �شارك�ا يف بع�ص تلك الفت�حات مبراأى وم�شمع من الإمام نف�شه، وبع�شهم 
الأئمة  قبل  من  عليها  الأثر  ترتيب  اإىل  اإ�شافة  فيها،  القيادة  م�قع  يف  كان 

واأ�شحابهم، و�شاأذكر جمم�عة من ال�ش�اهد على ذلك.

تلك )الفت�حات( من  واإيجابية  �شبق على م�شروعية  ُي�شتَدل مبا  اأن  وميكن 
حيث املبداأ بغ�ص النظر عن بع�ص الأحداث التف�شيلية التي قد ل تت�افق مع 
ذلك، وهذا اأمر طبيعي ل يخد�ص يف اأ�شل امل�شروعية، وقد عاب القراآن الكرمي 
على بع�ص امل�شلمني بع�ص امل�اقف التي ل تتناغم مع امل�قف ال�شرعي يف اأثناء 
احلرب كق�له »تعاىل«: {َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل الِل َفَتَبيَُّنوا 
ْنَيا  اَلَم َلْسَت ُمْؤِمًنا َتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ َواَل َتُقوُلوا ِلَمْن َأْلَقٰى ِإَلْيُكُم السَّ
ِلَك ُكنُتم مِّن َقْبُل َفَمنَّ الُل َعَلْيُكْم َفَتَبيَُّنوا ِإنَّ الَل  َفِعنَد الِل َمَغاِنُم َكِثيَرٌة َكذَٰ
َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيًرا})))، وكما رف�ص النبي »�شلى اهلل عليه واآله« وترباأ من 
ت�شرف خالد بن ال�ليد مع بني جذمية كما �شياأتي معنا يف نهاية هذا الف�شل.

فيبقى اإذًا اأن فت�حات )العهد الرا�شدي( كانت مت�افقة مع ال�شريعة، وتخدم 

1. الن�شاء:94.
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الإ�شالم، ويف الجتاه ال�شحيح، واأنها ا�شتدامة حلركة النبي يف اجتاه م�اجهة 
واأرادوا  كيدهم-  يف  -وا�شتمّروا  الفتّية  الإ�شالم  دولة  كادوا  الذين  الأعداء 
الق�شاء عليها بامل�ؤامرات واملكائد وحتريك بع�ص الأطراف وت�شجيعها وعقد 

التحالفات ال�شيطانية، بل وبامل�اجهات املبا�شرة اأحيانًا.

بل اعترب البع�ص -كما ذكرت يف الف�شل ال�شابق ول�شُت م�ؤيدًا لق�لهم- اأن 
هذه الفت�حات كانت �شرورية لفتح املجال اأمام ال�شع�ب غري امل�شلمة يف العراق 
وال�شام واأفريقيا وفار�ص وخرا�شان وغريها لال�شتماع اإىل كالم اهلل وهدايتهم 
القائمني  اأن  اإذ  الفت�حات،  ل�ل  ليتم  كان  ما  وهذا  عليهم،  احلّجة  اإقامة  اأو 
على تلك الأمم كان�ا من اأ�شّد اأعداء الإ�شالم، فمن املنطقي -بح�شبهم- اأن 
اهلل  ر�ش�ل  دع�ة  ن�شر  ا�شتكمال  يف  اأماًل  البتدائي  باجلهاد  امل�شلم�ن  يق�م 
ال�شابق هذه  الف�شل  ناق�شت يف  النا�ص كافة. وقد  اإىل  واآله«  »�شلى اهلل عليه 
بن�شر دين اهلل،  الفت�حات  قراآين- ح�ل عالقة  اجلزئية -فقهيًا من منطلق 
ومدى م�شروعية ا�شتعمال ال�شيف والق�ة يف الدع�ة، وح�ل اجلهاد البتدائي 
الغاية  دامت  ما  ذلك  دون  من  اأو  الإمام،  اأو  النبي  راية  حتت  �ش�اء  عم�مًا، 

خُمِل�شة ل�جه اهلل »تعاىل«.

•• اإلمام علي ُيخرب عن دوره يف الفتوحات:
الرواية الأوىل التي مُيكن ال�شتدلل بها على امل�قف والتفاعل الإيجابي من 
قبل الإمام علي »عليه ال�شالم« ب�شاأن الفت�حات يف العهد الرا�شدي اأو بع�شه، 
رواية ط�يلة جدًا رواها ال�شيخ ال�شدوق يف كتابه )اخل�شال(، وهي يف �ش�رة 
بعد  الك�فة  اليه�د يف  كبري  وبني  ال�شالم«  »عليه  امل�ؤمنني  اأمري  بني  دار  ح�ار 
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عهد  يف  جرت  قد  وق�عها-  �شحة  فر�ص  -على  يعني  وهذا  النهروان،  حرب 
ُحكمه وخالفته.

فقد روى ال�شيخ ال�شدوق بال�شند عن جابر اجلعفي، عن اأبي جعفر -الباقر 
ال�شالم«  »عليه  طالب  اأبي  بن  علي  اليه�د  راأ�ص  )اأتى  قال:  ال�شالم«-  »عليه 
عند من�شرفه عن وقعة النهروان وه� جال�ص يف م�شجد الك�فة فقال: يا اأمري 
اأو و�شي نبي قال:  اإل نبي  اأ�شياء ل يعلمها  اأ�شاألك عن  اأن  اأريد  امل�ؤمنني، اإين 
قال  اأن  اإىل  يجيب  والإمام  ي�شاأل  وبداأ  اليه�د.....(  اأخا  يا  لك  بدا  عّما  �شل 
»عليه ال�شالم«: )فاإّن القائم بعد �شاحبه( اأي اخلليفة عمر بعد اخلليفة اأبي 
يف  ويناظرين  اأمري،  عن  فُي�شِدرها  الأم�ر،  م�ارد  يف  ي�شاورين  )كان  بكر 
يناظره  اأ�شحابي-  يعلمه  -ول  اأحدًا  اأعلم  ل  راأيي،  عن  فُيم�شيها  غ�ام�شها 
يف ذلك غريي، ول يطمع يف الأمر بعده �ش�اي( وكاأّن الإمام يق�ل اأّن اعتماد 
رًا على اأنه �شيق�م بالإعالن  اخلليفة عمر عليه وحده دون �شائر النا�ص كان م�ؤ�شِّ
عن خالفته من بعده مبا�شرة )فلما اأن اأتته منّيُته على فجاأة بال مر�ص كان 
ا�شتجعت  قد  اأين  اأ�شك  مل  بدنه،  من  �شحٍة  يف  اأم�شاه،  كان  اأمٍر  ول  قبله، 
حقي يف عافية باملنزلة التي كنت اأطلبها، والعاقبة التي كنت األتم�شها، واإن اهلل 
�شياأتي بذلك على اأح�شن ما رج�ت، واأف�شل ما اأّملت، وكان ِمن ِفعله اأْن ختم 
اأنا �شاد�شهم، ومل ي�شت�ين ب�احد منهم)))، ول َذكر يل  باأن �شّمى ق�مًا  اأمَره 
حاًل يف وراثة الر�ش�ل ول قرابة ول �شهر ول ن�شب، ول ل�احد منهم مثل �شابقة 
من �ش�ابقي ول اأثر من اآثاري، و�شرّيها �ش�رى بيننا، و�شرّي ابنه فيها حاكمًا 

1. ال�شدوق: اخل�شال، �ص 375-365..
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علينا واأمره اأن ي�شرب اأعناق النفر ال�شتة الذين �شري المر فيهم اإن مل ينفذوا 
اأمره، وكفى بال�شرب على هذا -يا اأخا اليه�د- �شربًا....())). 

فالرواية -اإن �شّحت وهي باملنا�شبة �شعيفة ال�شند- تدّل على كمال امل�ش�رة 
واأّن  ال�شالم«،  »عليه  علي  الإمام  وبني  عمر  اخلليفة  بني  الأم�ر  مهّمات  يف 
التن�شيق كان قائمًا بينهما، ول�شك اأّن منها م�شاألة الفت�حات، فقد كانت من 
وامتداد  وكرثتها  ل�شعتها  اأول�ّياتها،  راأ�ص  وعلى  اآنذاك  احلكم  م�شاغل  اأهّم 

اآثارها املختلفة على الأمة الإ�شالمية.

هناك  حلاظات،  بعدة  ال�شند  ناحية  من  �شعفها  اإىل  بالإ�شافة  ولكن 
اإ�شكالت كثرية على التفا�شيل العديدة املذك�رة فيها على ل�شان الإمام علي 
»عليه ال�شالم«، مع ت�شاوؤل م�شروع ح�ل مدى احلكمة يف اأن يقّدم الإمام لرجل 
ق�شايا  امللّفات احل�شا�شة ح�ل  وفتح  التفا�شيل اخلطرية  اليه�د كل هذه  من 
احُلكم واخلالفات بني امل�شلمني وغري ذلك، ول� كان طمعًا يف اإ�شالمه ودفعه 

نح� الت�شّيع له على �شبيل املثال. 

الإيجابي  امل�قف  للتدليل على  الرواية  بهذه  نتم�ّشك  اأن  ن�شتطيع  ل  من هنا 
من قبل الإمام »عليه ال�شالم« جتاه الفت�حات، وننتقل اإىل روايات اأخرى لعلها 

ت�شعفنا يف هذا الباب. 

عمر  اخلليفة  من  ا�شت�شارة  يت�شّمنان  وم�قفان  ان  ن�شّ البالغة  نهج  ففي 
جتاوبًا  ال�شالم«  »عليه  امل�ؤمنني  اأمري  من  وجند  املعارك،  بع�ص  بخ�ش��ص 

اأ�شح،  اأن هذه الكلمة غري �شحيحة، ويف كتاب الخت�شا�ص )ومل ي�شاوين( ولعلها  1. يبدو 
وذلك بلحاظ جعل الإمام اآخر القائمة.
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اإيجابيًا معها، ومل يّدخر الن�شيحة يف ت�جيه اخلليفة لّتخاذ امل�قف ال�شحيح 
الذي يع�د على الإ�شالم باخلري، وفيه ثناء على جي�ص امل�شلمني اأي�شًا، واأّن اهلل 

معهم وي�شّددهم ويخذل اأعداءهم.

•• املوقف األول:
اأما امل�قف الأّول فيخ�ّص رغبة اخلليفة عمر بن اخلطاب يف اخلروج بنف�شه 
لقتال الفر�ص يف معركة )نهاوند( والتي ُتعترب من املعارك الفا�شلة يف حركة 

الفت�حات الإ�شالمية �شمن حدود الدولة ال�شا�شانية. 

على  اّتفق�ا  واإن  املعركة،  هذه  وق�ع  �شنة  حتديد  يف  امل�ؤّرخ�ن  اختلف  وقد 
اأنها كانت يف خالفة عمر بن اخلطاب، قرب بلدة نهاوند يف اإيران، وقد اأِرت 
الفت�حات، ويف هذه  اأخبار  اإىل الختالف يف حتديد ذلك يف ف�شل م�شادر 

يران حيث جرت المعركة موقع بلدة نهاوند في إ
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على  مقرن)))  بن  النعمان  بقيادة  كبريًا  انت�شارًا  امل�شلم�ن  انت�شر  املعركة 
بن  جرير  وقادها  املعركة  يف  ا�شت�شهد  النعمان  اأن  اإل  ال�شا�شانيني،  الفر�ص 
عبداهلل البجلي من بعده بح�شب التتيب املحدد للقيادة من قبل. وبانت�شار 
امل�شلمني فيها، انتهى -عمليًا- حكم الدولة ال�شا�شانية يف اإيران، بعد اأن دام 
ال�شا�شانية  للدولة  اأنف�شهم حكامًا  اعتربوا  َمن  وج�د  ا�شتمر  واإن  عامًا،   416
من بعد ذلك كما �شياأتي معنا يف الف�شل اخلا�ص بتقييم اأو�شاع دولة الفر�ص، 

ولكن مقّ�مات الدولة انهارت على الأر�ص.

 144 اأو   146 رقم  حتت  جاء  امل�قف  هذا  �شمن  امل�ؤمنني  اأمري  كالم  ون�ّص 
-على اختالف الن�شخ- من ق�شم اخلطب والكلمات من نهج البالغة: )ومن 
لقتال  ال�شخ��ص  بن اخلطاب يف  ا�شت�شاره عمر  وقد  ال�شالم«  »عليه  له  كالم 
وه�  قّلة.  ول  بكرثِة  ول خذلُنه  ن�شُره  يكن  الأمر مل  اإّن هذا  بنف�شه:  الفر�ص 
اأعّده واأمّده، حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث  دين اهلل الذي اأظهره، وجنده الذي 
طلع. ونحن على م�ع�د من اهلل. واهلل منجز وعده ونا�شر جنده. ومكان القّيم 
بالأمر))) مكان النظام ِمن اخلرز)))، فاإن انقطع النظام تفّرق وذهب، ثم مل 

ومعه  ق�مه  مع  النبي  على  قدم  مزينة.  قبيلة  اأمري  �شحابي،  املزين،  مقرن  بن  النعمان   .1
ِلبيت  ي�شِبق  اإِذ مل  امل�شلمني فرح�ا بهذا اخلرب،  اأنه  اإ�شالمهم جميعًا، ويروى  الهدايا معلنًا 
ِمن بي�ت العرب اأن اأ�شلم منه اأحد َع�َشَر اأخًا من اأٍب واحد ومعهم اأربعمائة فار�ص. �شارك يف 
بع�ص حروب النبي، وحمل ل�اء مزينة يف فتح مكة. عّينه اخلليفة عمر واليًا على مدينة ك�شكر 

يف العراق.
2. املق�ش�د به هنا: اخلليفة.

3. النظام: ال�شلك ينظم فيه اخلرز .
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يجتمع بحذافريه اأبدًا. والعرب الي�م))) واإن كان�ا قلياًل، فهم كثريون بالإ�شالم، 
حى بالعرب، واأ�شِلهم دوَنك ناَر  وعزيزون بالجتماع. فكن ُقطبًا، وا�شتِدر الرَّ
ِمن  العرب)))  عليك  ت  انتَق�شَ الأر�ص،  هذه  ِمن  �شخ�شت  اإن  فاإنك  احلرب، 
مما  اإليك  اأهّم  الع�رات  ِمن  وراءك  تَدُع  ما  يك�ن  حتى  واأقطارها،  اأطرافها 
فاإذا  العرب،  اأ�شل  يق�ل�ا هذا  اإليك غدًا  اإن ينظروا  الأعاجم  اإّن  بني يديك. 
ِلَكَلبهم))) عليك، وطمعهم فيك. فاأما  اأ�شدَّ  قطعتم�ه ا�شتحتم، فيك�ن ذلك 
اأكرُه  ه�  »�شبحانه«  اهلل  فاإنَّ  امل�شلمني،  قتال  اإىل  الق�م  م�شري  من  ذكرَت  ما 
مل�شريهم منك، وه� اأقدُر على تغيري ما يكره. واأما ما ذكرَت من عددهم فاإّنا 

مل نكن نقاتل فيما م�شى بالكرثة، واإمنا كّنا نقاتل بالن�شر واملع�نة())). 

ال�شالم«،  »عليه  و�شّح �شدورها عنه  لالإمام  ن�شبتها  مّتت  اإن  الرواية  وهذه 
ف�شتك�ن لها دللة ق�ية على تاأييد الإمام علي للفت�حات، وذلك بلحاظ ما يلي:

1. تقدمي امل�ش�رة الإيجابية للخليفة.
2. عدم انتقاد الفت�حات، ول املطالبة ب�قفها.

3. ن�شبة الكراهية هلل بخ�ش��ص م�شري الأعداء، بق�له: )فاإنَّ اهلل »�شبحانه« 
ه� اأكرُه مل�شريهم منك، وه� اأقدُر على تغيري ما يكره(.

4. عبارة )نقاتل( ال�اردة يف اآخرها، مبا يدّل على اأّن الإمام »عليه ال�شالم« 
كان يعتربها ممّثلًة لت�ّجهه وم�قفه. 

1. وهم ي�شّكل�ن اآنذاك ق�ام وعماد وغالبية اأفراد اجلي�ص الإ�شالمي.
2. من املنافقني وغري امل�شلمني واملرتّدين واأ�شحاب الأطماع واملتحالفني مع الأعداء.

3. كلبهم: تكالبهم وجتّمعهم وت�شافرهم.
4. الر�شي: نهج البالغة، اخلطبة 146.
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•• رواية ابن أعثم:
الكالم ال�شابق املروي يف نهج البالغة مذك�ٌر اأي�شًا يف م�شادر اأخرى، مع بع�ص 
اختالف، وتقدمي وتاأخري يف العبارات، ومن بينها ما جاء يف كتاب )الفت�ح( 
لبن اأعثم الك�يف، وفيه تف�شيل �شبب امل�ش�رة، وما جرى بعدها. واخلرب فيه 
اأن جماميع كبرية من الُفر�ص اّتفق�ا: )فتعاقدوا على اأمرهم وتعاهدوا وعزم�ا 
اأهل الك�فة، فاجتمع�ا اإىل اأمريهم عمار بن  على جهاد امل�شلمني، وبلغ ذلك 
اأيها الأمري! هل بلغك ما كان من جم�ع ه�ؤلء الأعاجم باأر�ص  يا�شر فقال�ا: 
نهاوند؟ قال عمار: قد بلغني ذلك، فهات�ا ما عندكم من الراأي. فقال�ا: الراأي 
يف ذلك اأن نكتب اإىل اأمري امل�ؤمنني))) وُنعلمه بذلك قبل اأن ي�شري عدوُّنا اإىل ما 

قبلنا، قال عمار: اأفعل ذلك اإن �شاء اهلل »تعاىل«(.

وكتب عّمار ر�شالَته للخليفة عمر وكانت كالتايل: )ب�شم اهلل الرحمن الرحيم، 
اأما بعد، فاإّن  لعبد اهلل عمر اأمري امل�ؤمنني من عمار بن يا�شر، �شالم عليك! 
النا�شر  ه�  اأوليائه  على  املنعم  اأعدائه  من  املنتقم  والنقمات  ال�شط�ات  ذا 
لأهل طاعته على اأهل الإنكار واجلح�د من اأهل عداوته، ومما حدث يا اأمري 
امل�ؤمنني اأن اأهل الري و�شمنان و�شاوه وهمذان ونهاوند واأ�شفهان وقم وقا�شان 
وراوند وا�شفندهان))) وفار�ص وكرمان و�ش�احي اأذربيجان قد اجتمع�ا باأر�ص 
نهاوند يف خم�شني ومائة األف من فار�ص وراجل من الكفار)))، وقد كان�ا اأّمروا 

1. اأي اخلليفة عمر.
2. يف معجم البلدان لياق�ت احلم�ي اأن ا�شفيذبان، من قرى اأ�شبهان.

3. لحظ هنا وفيما �شياأتي اأي�شًا اأن الأ�شل�ب اأ�شبه بالأ�شل�ب الق�ش�شي من الأ�شل�ب ال�اقعي، 
مما ي�شري اإىل وج�د تالعب بالن�ص مبا يخدم الهدف الق�ش�شي للراوي، واهلل اأعلم.
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عليهم اأربعة من مل�ك الأعاجم، منهم ذو احلاجب خرزاد بن هرمز، و�شنفاد 
تعاهدوا  قد  واأنهم  ا�شفنديار،  بن  و�شروميان  فريوز  بن  وخهانيل  ح�شروا  بن 
وتعاقدوا وحتالف�ا وتكاتب�ا وت�ا�ش�ا وت�اثق�ا على اأنهم ُيخرج�ننا من اأر�شنا 
وياأت�نكم من بعدنا، وهم جمع عتيد، وباأ�ص �شديد، ودواب فره، و�شالح �شاك، 
َمن  كلَّ  قتل�ا  قد  اأنهم  امل�ؤمنني  اأمري  يا  اأخربك  فاإين  اأيديهم،  ف�ق  اهلل  ويد 
كان مّنا يف مدنهم، وقد تقارب�ا مما كّنا فتحناه من اأر�شهم، وقد عزم�ا اأن 
يق�شدوا املدائن وي�شريوا منها اإىل الك�فة، وقد -واهلل- هاَلنا ذلك وما اأتانا 
الذي  ليك�ن ه�  امل�ؤمنني  اأمري  اإىل  الكتاب  وكتبُت هذا  اأمرهم وخربهم،  من 
ح�شبنا  وه�  وق�ته،  بح�ل  ال�شانع  امل�فق  واهلل  يدّلنا،  الأم�ر  وعلى  ير�شدنا، 

ونعم ال�كيل، فراأي اأمري امل�ؤمنني اأ�شعده اهلل فيما كتبته وال�شالم. 

قال: فلما ورد الكتاب على عمر بن اخلطاب »ر�شي اهلل عنه« وقراأه وفهم 
ما فيه، وقعت عليه الرعدة والنف�شة حتى �شمع امل�شلم�ن اأطيط اأ�شرا�شه، ثم 
اأين املهاجرون والأن�شار؟  قام عن م��شعه حتى دخل امل�شجد وجعل ينادي: 
النا�ص  اإليه  فاأقبل  قال:  اهلل.  اأعانكم  واأعين�ين  اهلل  رحمكم  فاجتِمع�ا  األ، 
من كل جانب، حتى اإذا علم اأن النا�ص قد اجتمع�ا وتكامل�ا يف امل�شجد وثب 
واإنه لريعد  قائمًا،  فا�شت�ى عليه  واآله«  »�شلى اهلل عليه  ر�ش�ل اهلل  اإىل منرب 
واأثنى عليه و�شلى على  الُفر�ص، فحمد اهلل »عز وجل«  �شّدة غ�شبه على  من 
النا�ص! هذا ي�م غم وحزن،  اأيها  واآله« ثم قال:  نبيه حممد »�شلى اهلل عليه 
فا�شتمع�ا ما ورَد علّي من العراق، فقال�ا: وما ذاك يا اأمري امل�ؤمنني؟ فقال: اإّن 
الُفر�ص اأمم خمتلفة اأ�شماوؤها ومل�كها واأه�اوؤها، وقد نفخهم ال�شيطان نفخة، 
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فتحّزب�ا علينا وقتل�ا َمن يف اأر�شهم من رجالنا، وهذا كتاب عمار بن يا�شر من 
الك�فة يخربين باأنهم قد اجتمع�ا باأر�ص نهاوند يف خم�شني ومائة األف، وقد 
�شّرب�ا ع�شكرهم اإىل ُحل�ان))) وخانقني وجل�لء، ولي�شت لهم هّمة اإل املدائن 
والك�فة، ولئن و�شل�ا اإىل ذلك فاإنها بلية على الإ�شالم وثلمة ل ُت�شّد اأبدًا، وهذا 
ي�م له ما بعده من الأيام، فاهلل اهلل يا مع�شر امل�شلمني! اأ�شريوا علّي رحمكم 
اإل مب�ش�رة منكم،  اأقدم عليه  اأن ل  اأحّب  اأيّن  راأيًا، غري  راأيت  فاإين قد  اهلل، 

لأّنكم �شركائي يف املحب�ب واملكروه(. 
1. ُحل�ان، مدينة تاريخية كانت تقع يف اإيران احلالية، وعلى اأنقا�شها اأقيمت مدينة )�شرپل 

ذهاب( ال�اقعة يف حمافظة كرمن�شاه، ولي�شت حل�ان امل�شرية. 
وخانقني، مدينة تقع �شمن حمافظة دياىل يف العراق بالقرب من احلدود مع اإيران.

وجل�لء، مدينة عراقية تابعة لق�شاء خانقني �شمن حمافظة دياىل، كانت ت�شمى )َك�ل لله( 
باللغتني الكردية والفار�شية وتعني ال�رود احلمراء اأو )�شقائق النعمان(.

مواقع كل من حُلوان وخانقين وجلولاء



موقف األئمة من الفتوحات158158

ثم  الع�ام،  بن  الزبري  ثم  عبيداهلل،  بن  طلحة  قاله  ما  اأعثم  ابن  وذكر 
عبدالرحمن بن ع�ف، وقد طلب�ا منه اأن يعمل براأيه، واأنهم جميب�ه اإىل ما 
يق�ل. ثم حتّدث عثمان بن عفان، واقتح على عمر اأن يخرج اإليهم بنف�شه، 
فلم ُيعجبه ذلك وقال: )وكيف اأ�شري اأنا بنف�شي اإىل عدّوي ولي�ص باملدينة خيل 
ول رجل؟ فاإمنا هم متفّرق�ن يف جميع الأم�شار، فقال عثمان: �شدقَت يا اأمري 
امل�ؤمنني! ولكّني اأرى اأن تكتب اإىل اأهل ال�شام فُيقبل�ا عليك من �شامهم، واإىل 
اأهل اليمن فُيقبل�ا اإليك ِمن مينهم، ثم ت�شري باأهل احلرمني مكة واملدينة اإىل 
ك  اأهل امل�شرين الب�شرة والك�فة، فتك�ن يف جمع كثري وجي�ص كبري، فَتلقى عدوَّ
اأي�شًا راأي لي�ص ياأخذ  باحلّد واحلديد واخليل واجلن�د. قال فقال عمر: هذا 
بالقلب، اأريد غري هذا الراأي، قال: ف�شكت النا�ص والتفت عمر »ر�شي اهلل عنه« 
اأ�شار  ب�شيء كما  ت�شري  اأبا احل�شن! مل ل  يا  اإىل علي »ر�شي اهلل عنه« فقال: 

غريك؟())). 

•• مشورة اإلمام علي:
يا  علي:  فقال  )قال:  كالتايل:  الإمام  كالم  بذكر  روايته  اأعثم  ابن  اأكمل 
حممدًا  نبيه  بعث  وتعاىل«  »تبارك  اهلل  اأن  علمت  قد  اإنك  امل�ؤمنني!  اأمري 
»�شلى اهلل عليه واآله« ولي�ص معه ثان، ول له يف الأر�ص من نا�شر، ول له من 
ه مانع، ثم لطف »تبارك وتعاىل« بح�له وقّ�ته وَط�له فجعل له اأع�انًا اأعّز  عدوِّ
اأمره، وق�شم بهم كّل جبار عنيد و�شيطان  و�شّيد بهم  اأزره،  و�شّد  بهم دينه، 
به  دام  ما  الأعداء  على  والظه�ر  الفت�ح  من  ونا�شريه  م�ازريه  واأرى  مريد، 

1. ابن اأعثم: الفت�ح، ج2، �ص293-290.
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�شرورهم، وقّرت به اأعينهم، وقد تكّفل اهلل »تبارك وتعاىل« لأهل هذا الدين 
الذي  ه�  قليل�ن  وهم  نبّيهم  مع  ن�شرهم  والذي  والإعزاز،  والظَفر  بالّن�شر 
واأميُنهم  راأيًا  اأ�شحاِبك  اأف�شُل  فاإّنك  وبعُد  كثريون،  هم  اإذ  الي�م  ين�شُرهم 
نقيبة، وقد حملك اهلل »عز وجل« اأمَر رعّيتك، فه� الذي ي�ّفقك لل�ش�اب ودين 
احلق ليظهره على الدين كله ول� كره امل�شرك�ن، فاأب�ِشر بن�شر اهلل »عز وجل« 
راأيُت  فقد  وبعُد  امليعاد،  يخلف  ل  فاإّنه  ربك  ثقة من  على  وكن  وعَدك،  الذي 
ق�مًا اأ�شاروا عليك مب�ش�رة بعد م�ش�رة، فلم تقبل ذلك منهم ومل ياأخذ بقلبك 
�شيء مما اأ�شاروا به عليك، لأّن كّل م�شري اإمنا ُي�شري مبا يدركه عقله، واأُعلُمك 
يا اأمري امل�ؤمنني اإْن كتبت اإىل ال�شام اأن يقبل�ا اإليك من �شامهم مل تاأمن ِمن اأن 
ياأتي هرقل يف جميع الن�شرانية فَيغري على بالدهم، ويهدم م�شاجَدهم ويقتل 
رجالهم وياأخذ اأم�اَلهم وي�شبي ن�شاءهم وذريتهم، واإن كتبت اإىل اأهل اليمن 
واأم�الهم  ون�شائهم  ديارهم  على  اأي�شًا  احلب�شة  اأغارت  مينهم  من  ُيقبل�ا  اأن 
واأولدهم، واإن �ِشرت بنف�شك مع اأهل مكة واملدينة اإىل اأهل الب�شرة والك�فة 
ك، انتق�شت عليك الأر�ص من اأقطارها واأطرافها،  د عدوِّ ثم ق�شدَت بهم ق�شْ
حتى اإنك تريد باأن يك�ن من خلَّْفَته وراءك اأهم اإليك مما تريد اأن تق�شده، 
ول يك�ن للم�شلمني كانفة تكنفهم، ول كهف يلج�ؤون اإليه، ولي�ص بعدك مرجع 
اأنت الغاية واملفزع وامللجاأ، فاأقم باملدينة ول تربحها، فاإنه  اإذ كنت  ول م�ئل 
ك واأرعَب لقل�بهم، فاإّنك متى غزوت الأعاجم بنف�شك يق�ل  اأهيب لك يف عدوِّ
بع�شهم لبع�ص: اإن ملك العرب قد غزانا بنف�شه لقّلة اأتباعه واأن�شاره، فيك�ن 
ذلك اأ�شّد ِلَكَلبهم عليك وعلى امل�شلمني، فاأِقم مبكانك الذي اأنت فيه وابعث من 
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يكفيك هذا الأمر وال�شالم. قال: فقال عمر »ر�شي اهلل عنه«: يا اأبا احل�شن، 
فما احليلة يف ذلك وقد اجتمعت الأعاجم عن بكرة اأبيها بنهاوند يف خم�شني 

ومائة األف يريدون ا�شتئ�شال امل�شلمني؟(.

عرفته  قد  جمّربًا  رجاًل  اإليهم  تبعث  اأن  )احليلة  كالتايل:  الإمام  فاأجابه 
بالباأ�ص وال�شّدة، فاإنك اأب�شر بجندك واأعرف برجالك، وا�شتعن باهلل وت�ّكل 
عليه وا�شتن�شره للم�شلمني، فاإن ا�شتن�شاره لهم خرٌي من فئة عظيمة متّدهم 
بها، فاإْن اأظفر اهلل امل�شلمني فذلك الذي حتّب وتريد، واإن يكن الأخرى، واأع�ذ 
باهلل من ذلك اأن تك�ن ردءًا للم�شلمني وكهفًا يلج�ؤون اإليه وفئة ينحازون اإليها. 
اأهل  يك�ن  اأن  اأحببُت  ولكّني  اأبا احل�شن،  يا  قلت  ما  ِنعم  له عمر:  فقال  قال: 
الب�شرة واأهل الك�فة هم الذين يت�ّل�ن حرب ه�ؤلء الأعاجم، فاإّنهم قد ذاق�ا 

حربهم وجّرب�هم ومار�ش�هم يف غري م�طن(.

ثم ذكر ابن اأعثم رّد الإمام: )قال: فقال له علي »ر�شي اهلل عنه«: اإن اأحببت 
ذلك فاكتب اإىل اأهل الب�شرة اأن يفتق�ا على ثالث فرق: فرقة تقيم يف ديارهم 
فيك�ن�ا حر�شًا لهم يدفع�ن عن حرميهم، والفرقة الثانية يقيم�ن يف امل�شاجد 
اأهل  من  اجلزية  وياأخذون  ال�شالة  يعطل  لكيال  وال�شالة  بالأذان  يعمرونها 
اأهل  من  اإخ�انهم  اإىل  ي�شريون  الثالثة  والفرقة  عليك،  ينتق�ش�ا  لكيال  العهد 
الك�فة، وي�شنع اأهل الك�فة اأي�شًا ك�شنع اأهل الب�شرة، ثم يجتمع�ن وي�شريون 
اإىل عدوهم فاإّن اهلل »عز وجل« نا�شرهم عليهم ومظفرهم بهم، فثق باهلل ول 
تياأ�ص من روح اهلل اإنه ل يياأ�ص من روح اهلل اإل الق�م الكافرون. قال: فلما �شمع 
ويحكم!  وقال:  النا�ص  على  اأقبل  وم�ش�رته  وجهه«  اهلل  »كّرم  علي  مقالة  عمر 
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عجزمت كلُّكم عن اآخركم اأن تق�ل�ا كما قال اأب� احل�شن، واهلل! لقد كان راأيه 
راأيي الذي راأيته يف نف�شي، ثم اأقبل عليه عمر بن اخلطاب »ر�شي اهلل عنه« 
فقال: يا اأبا احل�شن، فاأ�ِشر علّي الآن برجل ترت�شيه ويرت�شيه امل�شلم�ن اأجعله 
اأمريًا واأ�شتكفيه من ه�ؤلء الفر�ص، فقال علي »ر�شي اهلل عنه«: قد اأ�شبته، قال 
امل�شلمني:  النعمان بن مقرن املزين، فقال عمر وجميع  عمر: ومن ه�؟ قال: 

اأ�شبت يا اأبا احل�شن! وما لها ِمن �ش�اه())).

ا�ص قد طالت هذه احلادثة من خالل  ومن غري امل�شتبعد اأن تك�ن يد الق�شّ
اإ�شافة بع�ص -ولرمبا الكثري- من التفا�شيل والتعابري املزّوقة ال�اردة فيها، 
دون اأن يعني ذلك اأن اخلرب من اأ�شله باطل، واأّن ما فيه من الراأي ال�شادر 
عن علي »عليه ال�شالم« مكذوب حتمًا، فه� غري بعيد عنه »عليه ال�شالم« وه� 
احلري�ص على الإ�شالم واأهله والقائل: )فخ�شيت اإن مل اأن�شر ال�شالم واأهله 
اأن اأرى فيه ثلمًا اأو هدمًا تك�ن امل�شيبة به علّي اأعظم من ف�ت وليتكم التي 
اإمنا هي متاع اأيام قالئل، يزول منها ما كان كما يزول ال�شراب، اأو كما يتق�ّشع 
دارج  اأمر  الكالمية  والتزويقات  الإ�شافات  هذه  مثل  ووج�د  ال�شحاب()))، 
اإىل فح�ص  بالطبع  يحتاج  امل�قف  اأ�شل  تاأكيد  ولكن  الق�شا�شني،  اأ�شل�ب  يف 
اأكرث للم�شادر ومقارنة ن�ش��شها والتحقيق فيها كي ن�شدر حكمًا  ومراجعة 

نهائيًا يف امل��ش�ع.

رواية  من  دللة  اأق�ى  �شتك�ن  فاإنها  م�شامينها،  بكل  الرواية  �شّحت  ول� 

1. ابن اأعثم: الفت�ح، ج2، �ص295-293.
2. الر�شي: نهج البالغة، الكتاب 62.
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ال�شريف الر�شي يف نهج البالغة، وذلك بلحاظ التفا�شيل الكثرية التي ذكرها 
الإمام مبا يعك�ص م�قفه الق�ي تاأييدًا للفت�حات.

وللطربي )ت310هـ( رواية اأخرى عن هذا امل�شهد، وهي قريبة من م�شم�ن 
الط�ال(  )الأخبار  يف  وكذلك  )ت314هـ(،  اأعثم  لبن  الفت�ح  يف  جاء  ما 
للدين�ري )ت282هـ(، وحيث اأّن ابن اأعثم والدين�ري ل يذكران م�شادرهما 
ورواة اأخبارهما، فمن املحتمل احّتاد م�شدرهما مع م�شدر رواية الطربي، اأو 
التقاوؤهم جميعًا يف م�شدر واحد يف نهاية �شل�شلة �شند الرواية، وهي بح�شب 

اع �شيف بن عمر ال�شّبي التميمي))). الطربي عن ال��شّ

اع فقط،  فهل م�شدر اخلرب -وبالتايل كلمة اأمري امل�ؤمنني- ه� �شيف ال��شّ

1. الطربي: تاريخ الأمم واملل�ك، ج 2، �ص524 - الدين�ري: الأخبار الط�ال، �ص134.

موقع مدينة قومس )دامغان( وهمدان وغيرها
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مبا يجعلنا ن�شتبعد �شدور ما جاء عن الإمام »عليه ال�شالم« يف نهج البالغة، 
ويف الفت�ح لبن اأعثم، ويف الطربي، ملا نعرفه من اأ�شل�ب �شيف يف خلط الأوراق 
والد�ص وال��شع والتحريف، مبا يعني اأننا �شنخ�شر الدليل الثاين اأي�شًا الدال 

على امل�قف الإيجابي من الإمام علي جتاه الفت�حات؟

ُي�شبه  ما  ورد  فقد  كذلك،  لي�ص  الأمر  اأن  يل  يبدو  والتحقيق،  البحث  بعد 
وجاء  )ت460هـ(،  املفيد  لل�شيخ  )الإر�شاد(  كتاب  يف  اخلرب  هذا  م�شم�ن 
الراأي،  و�ش�اب  الق�شاء  معنى  يف  ال�شالم  عليه  عنه  جاء  )ومما  كالتايل: 
واإر�شاد الق�م اإىل م�شاحلهم وتدارك ما كاد يف�شد بهم، ل�ل تنبيهه على وجه 
الراأي فيه، ما حدث به �شبابة بن �ش�ار( املت�فى �شنة 206هـ وكان ممدوحًا يف 
نف�شه )عن اأبي بكر الُهذيل( املت�فى �شنة 159هـ، وهذا يجعلنا نق�ل اأن م�شدر 
الرواية لي�ص �شيف بن عمر، فه� معا�شر ل�شبابة، ومتاأّخر عن اأبي بكر الهذيل، 
ولكن يبقى اأن الهذيل مل ُيخربنا عّمن اأخذ اخلرب لأنه: )قال: �شمعت رجاًل من 
علمائنا يق�ل�ن: تكاتبت الأعاجم من اأهل همذان واأهل الري واأهل اأ�شفهان 
وق�م�ص ونهاوند، واأر�شل بع�شهم اإىل بع�ص: اأن ملك العرب الذي جاء بدينهم 
واأخرج كتابهم قد هلك -يعن�ن النبي »�شلى اهلل عليه واآله«- واأنه ملكهم من 
بعده رجل ملكًا ي�شريًا ثم هلك -يعن�ن اأبا بكر- وقام بعدة اآخر قد طال عمره 
حتى تناولكم يف بالدكم واأغزاكم جن�ده -يعن�ن عمر بن اخلطاب- واأنه غري 
منته عنكم حتى تخرج�ا من يف بالدكم من جن�ده، وتخرج�ا اإليه فتغزوه يف 
عر�شناه  مبا  ال�شبيه  اخلرب  اإلخ  عليه.(  وتعاهدوا  هذا  على  فتعاقدوا  بالده، 
عمر:  )فقال  اآخره:  ويف  ال�شالم«  »عليه  علي  الإمام  كالم  ويت�شّمن  قبل  من 
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حب اأن اأُتابع عليه. وجعل يكّرر ق�ل اأمري امل�ؤمنني  اأجل هذا الراأي، وقد كنُت اأُ
»عليه ال�شالم« وين�ِشقه، اإِعجابًا به واختيارًا له(. 

ثم عّلق ال�شيخ املفيد قائاًل: )فانظروا - اأّيدكم اهلل - اإىل هذا امل�قف الذي 
ُينبئ بف�شل الراأي اإِذ تنازعه اأول� الألباب والعلم، وتاأّمل�ا الت�فيَق الذي قرن 
يف  اإِليه  الق�م  وفزع  كّلها،  الأح�ال  يف  ال�شالم«  »عليه  امل�ؤمنني  اأمري  به  اهلل 

ل من الأم�ر())). املُْع�شِ

اآخر  م�شدرًا  الظاهر-  -بح�شب  علي  الإمام  ولكلمة  للخرب  اأن  يعني  وهذا 
غري �شيف التميمي، وعند الرج�ع اإىل كتاب )م�شادر نهج البالغة واأ�شانيده( 
لل�شيد عبدالزهراء اخلطيب، جنده ُيرجعنا اإىل )الفت�ح( لبن اأعثم، والأخبار 
وهي  املفيد، فح�شب،  لل�شيخ  الإر�شاد  ثم  الطربي،  وتاريخ  للدين�ري،  الط�ال 

امل�شادر التي اأ�شرنا اإليها �شلفًا))).

وهكذا عندما نع�د اإىل كتاب )متام نهج البالغة( لل�شيد �شادق امل��ش�ي)))، 
فاإنه يحيلنا بالن�شبة اإىل املقطع اخلا�ص مب�ش�رة علي لعمر بعدم اخلروج اإىل 
بن  اأحمد بن حممد  الأمم(  اإىل )جتارب  بالإ�شافة  ال�شابقة،  امل�شادر  نف�ص 
يعق�ب م�شك�يه الرازي )ت420هـ( مر�شاًل بال �شند، و)مناقب اآل اأبي طالب( 
لبن �شهرا�ش�ب )ت588هـ( نقاًل عن تاريخ الطربي، و)الكامل يف التاريخ( 
لبن الأثري )ت630هـ( والرواية مر�شلة، وه� ياأخذ عن امل�شادر الأقدم عهدًا 

1. املفيد: الإر�شاد، ج1، �ص210-209.
2. اخلطيب: م�شادر نهج البالغة واأ�شانيده، ج2، �ص328-325.

3. امل��ش�ي: متام نهج البالغة، ج5 ، �ص 306-304.
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لهادي  البالغة(  نهج  و)م�شتدرك  اأعثم،  لبن  والفت�ح  الطربي  كتاريخ  منه 
كا�شف الغطاء )ت1348هـ(.

اإىل هنا، ما زاّل من ال�شعب احُلكم ب�شّحة �شدور هذه الكلمة عن الإمام 
»عليه ال�شالم«، ولكن الكلمات التالية لبن اأبي احلديد معّلقًا عليها يف �شرحه 
لنهج البالغة يجعلنا نّتجه اأكرث نح� الت�شديق ب�شدورها اإجماًل، قال: )واعلم 
اأن هذا الكالم قد اخُتلف يف احلال التي قاله فيها لعمر، فقيل: قاله له يف غزاة 
القاد�شية، وقيل يف غزاة نهاوند. واإىل هذا الق�ل الأخري ذهب حممد بن جرير 
كتاب  املدائني))) يف  الأول ذهب  الق�ل  واإىل  الكبري«)))  »التاريخ  الطربي يف 

»الفت�ح«())). 
وهذا يعني اأن للخرب وكلمة الإمام يف كتاب املدائني م�شدرًا اآخر خمتلف من 
حيث امل�شم�ن وال�شند، لأن رواية �شيف يف كتابه تق�ل اأن الأمر جرى يف اأج�اء 
معركة نهاوند، بينما ذكر املدائني اأن الأمر جرى يف اأج�اء معركة القاد�شية 
التي وقعت �شنة 14هـ، اأي قبل معركة نهاوند ب�شن�ات، وهذا يعني وج�د ثالثة 
اأبي طالب  بن  الإمام علي  اإىل  الكلمات  تن�شب هذه  الأقل  طرق خمتلفة على 
�شدور  ب�شّحة  الق�ل  نح�  اجتاهًا  نزداد  يجعلنا  الذي  الأمر  ال�شالم«،  »عليه 

الكلمة على نح� الإجمال، بغ�ّص النظر عن ظروف �شدورها وتاريخ ذلك.
1. اأي تاريخ الأمم واملل�ك واملعروف با�شم تاريخ الطربي.

من  اأ�شله  املدائني )ت225هـ(،  �شيف  اأَِبي  ْبن  اهلَلّ  َعْبد  ْبن  د  َمّ حُمَ ْبن  علي  اأب� احل�شن   .2
الب�شرة، �شكن املدائن فُن�شب اإليها، وقد ولد يف اأوائل الع�شر العبا�شي �شنة 135هـ، كان اأحد 
املتكلمني، ولكنه ا�شتهر بالأدب والتاريخ. قال الذهبي: »العالمة احلافظ ال�شادق ... وكان 
قًا فيما ينقله، عايل الإ�شناد«. عجبًا يف معرفة ال�شري واملغازي والأن�شاب واأيام العرب، م�شدَّ

3. ابن اأبي احلديد: �شرح نهج البالغة، ج 9 ،�ص 97-96.



موقف األئمة من الفتوحات166166

وجاء يف تاريخ خليفة بن خياط )ت240هـ( جزء ب�شيط من اخلرب، ولي�ص 
فيه اأن عليًا اأ�شار على اخلليفة عمر بن اخلطاب بعدم اخلروج، بل اأ�شار عليه 

بكيفية جتهيز اجلي�ص، ولي�ص يف ال�شند �شيف بن عمر. 
ون�ص اخلرب اأنه يف: )�شنة اإحدى وع�شرين فيها وقعة نهاوند حدثنا الأن�شاري 
قال: نا))) النها�ص بن فهم عن القا�شم بن ع�ف عن اأبيه عن رجل عن ال�شائب 
لهم  لهم مبثله قط، زحف  للم�شلمني زحف مل يزحف  قال: زحف  الأقرع  بن 
اأهل ماه واأهل اأ�شبهان واأهل همذان واأهل الري واأهل ق�م�ص واأهل اأذربيجان 
واأهل نهاوند، فبلغ عمر اخلرب ف�شاور امل�شلمني فاختلف�ا، ثم قال علي: يا اأمري 
اأهل الك�فة فلي�شر ثلثاهم، وتدع ثلثهم فيحفظ ذراريهم،  اإىل  امل�ؤمنني ابعث 
يا  ا�شتعمل عليهم؟ فقال�ا:  َمن  اأ�شريوا علّي  الب�شرة. فقال:  اأهل  اإىل  وتبعث 
اأمري امل�ؤمنني اأنت اأف�شلنا راأيًا واأعلمنا باأهلك، فقال: لأ�شتعملن عليهم رجاًل 
يك�ن لأول اأ�شّنة يلقاها، يا �شائب، اذهب بكتابي هذا اإىل النعمان بن مقرن، 
فلي�شر بثلثي اأهل الك�فة وليبعث اإىل اأهل الب�شرة، واأنت على ما اأ�شاب�ا من 
غنيمة، ول ترفع اإيّل باطاًل، ول حتب�ص عن اأحد حظًا ه� له، فاإن ُقتل النعمان 

فحذيفة فاإن قتل حذيفة فجرير، فاإن قتل ذلك اجلي�ص فال اأراك())).
هذا  اأن  اإىل  البالغة()))  نهج  )متام  يف  امل��ش�ي  �شادق  ال�شيد  اأ�شار  وقد 
ال�شابقة  امل�شادر  اإىل  بالإ�شافة  وهي  كتب،  عدة  يف  مروي  ال�شغري  املقطع 
كلها: كتاب )الأم�ال( للقا�شم بن �شالم الهروي )ت 224 هـ( ب�شند م�شتك 

1. نا: اخت�شار حدثنا.
2. ابن خياط: التاريخ، ج 1، �ص 105-104.

3. امل��ش�ي: متام نهج البالغة، ج5 ، �ص 307.
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ولي�ص فيه �شيف بن عمر، وكتاب  رواية خليفة بن خياط،  �شند  بع�شه مع  يف 
)الأم�ال( حلميد بن خملد الأزدي املعروف بابن زجن�يه )ت251هـ(، ب�شند 
م�شتك يف بع�شه مع �شند رواية خليفة بن خياط، ولي�ص فيه �شيف بن عمر، 
وكتاب )طبقات املحّدثني باإ�شبهان( لعبد اهلل بن حممد الأن�شاري املعروف 
يف  جاء  ما  مع  بع�شه  يف  ي�شتك  ب�شند  )ت369هـ(  الأ�شبهاين  ال�شيخ  باأبي 
تاريخ خليفة بن خياط، ولي�ص فيه �شيف بن عمر، ويف كتاب )ال�شتيعاب يف 
معرفة الأ�شحاب( لبن عبدالرب )ت463هـ( بال �شند،  و)تهذيب الكمال يف 
اأ�شماء الرجال( لي��شف بن عبدالرحمن البّزي )ت 742هـ(، بال �شند،  ويف 
كتاب )البداية والنهاية( لبن كثري الدم�شقي )ت774هـ( بال �شند، وخلّ� هذا 
املقطع من اإ�شارة الإمام علي للخليفة عمر بعدم اخلروج بنف�شه ل يفيد بحثنا 
ح�ل هذه النقطة بالتحديد، ولذا يبقى كتابا املدائني والإر�شاد هما الكتابان 
اللذان ميكن العتماد عليهما يف الق�ل ب�ج�د م�شدر للخرب خمتلف عن رواية 
اأن ال�شيخ املفيد نف�شه قد اأخذ عن املدائني،  �شيف بن عمر، بل من املحتمل 

فيّتحد امل�شدر يف نهاية املطاف. 

•• مفاجأة رواييت البالذري واملسعودي:
جتعلنا  مفاجاأة  �شنجد  للبالذري  البلدان(  )فت�ح  اإىل  الرج�ع  عند  ولكن 
امل�شنِّف  جاء  اإذ  ال�شكل،  بهذا  �شدورها  ل�شالح  امل�شاألة  ح�شم  عن  نت�قف 
برواية ُتبنيِّ اأن م�قف الإمام كان عك�ص ذلك كّله، واإن اتفق مع رواية املدائني 

يف اأنها الأمر جرى يف اأج�اء معركة القاد�شية. 

فقد قال البالذري يف اأحداث ي�م القاد�شية: )قال�ا: كتب امل�شلم�ن اإىل عمر 
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فار�ص،  اأهل  من  لهم  جتّمع  َمن  كرثة  ُيعلم�نه  عنه«  اهلل  »ر�شي  اخلطاب  بن 
وي�شاأل�نه املَدد، فاأراد اأن يغزو بنف�شه وع�شكر لذلك، فاأ�شار عليه العبا�ص بن 
واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  اأ�شحاب  م�شايخ  من  وجماعة  املطلب  عبد 
باملقام وت�جيه اجلي��ص والبع�ث ففعل ذلك، واأ�شار عليه علي بن اأبى طالب 
بامل�شري، فقال له: اإنى قد عزمت على املقام، وعر�ص على علي »ر�شي اهلل عنه« 
ال�شخ��ص، فاأباه، فاأراد عمر ت�جيه �شعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى، 

ثم بدا له))) ف�ّجه �شعد بن اأبى وقا�ص()))! 
اأّن الأمر جرى يف  واتَّفق امل�شع�دي يف كتابه )مروج الذهب( مع البالذري 
اأج�اء معركة القاد�شية، واأّن راأي علي »عليه ال�شالم« متّثل يف خروج اخلليفة 
مع  ع�شكر  قد  عمر  واأّن  املدينة،  يف  البقاء  ل  بنف�شه،  املعركة  وقيادته  عمر 
ال�شالم«  »عليه  عليًا  ا�شت�شار  واأنه  هناك،  اإىل  اإر�شالها  اأراد  التي  املدد  قّ�ات 
وه� يف املع�شكر، قال: )ملا ُقتل اأب� عبيد الثقفي باجل�شر �شق ذلك على عمرو 
بالتاأّهب  واأمرهم  اجلهاد،  على  وحّثهم  النا�ص  عمر  فَخَطَب  امل�شلمني،  وعلى 
رار))) وه� يريد ال�شخ��ص، وقد ا�شتعمل على  لأر�ص العراق، وع�شكر عمر ب�شِ
مقّدمته طلحة بن عبيد اهلل، وعلى ميمنته الزبري بن الع�ام، وعلى مي�شرته 

عبد الرحمن بن ع�ف، ودعا النا�ص، فا�شت�شارهم فاأ�شاروا عليه بامل�شري.
ثم قال لعلي: ما ترى يا اأبا احل�شن، اأ�شري اأم اأَبَعث؟ قال: �ِشر بنف�شك فاإنه 
م�شيخة  ِجلَّة من  العبا�ص يف  فدعا  له. فخرج من عنده،  واأرهب  للعدّو  اأْهيَب 

1. بدا له: اأي غرّي راأيه.
2. البالذري: فت�ح البلدان، �ص251.

3. م��شع على ثالثة اأميال من املدينة على طريق العراق، اأي قرابة 5 كم.
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قري�ص و�شاورهم، فقال�ا: اأقم وابعث غريك ليك�ن للم�شلمني اإن انهزم�ا فئة، 
وخرج�ا، فدخل اإليه عبد الرحمن بن ع�ف، فا�شت�شاره، فقال عبد الرحمن: 
اإن انهزم جي�شك فلي�ص ذلك كهزميتك،  اأقم وابعث؛ فاإّنه  ُفِديت باأبي واأمي، 
واإنك اإن ُتْهَزم اأو ُتْقَتل يكفر امل�شلم�ن ول ي�شهدوا اأن ل اإلَه اإل اهلل اأبدًا، قال: 
اأبي وقا�ص..())). وهذه الرواية يف  اأبعث؟ قال: قلت: �شعد بن  اأ�شر َعَليَّ َمن 
مروج الذهب وفت�ح البلدان تن�شف كّل امل�شهد ال�شابق، وهي واإن اتفقت مع رواية 
املدائني اأن الأمر يخ�ّص معركة القاد�شية، ولكنها تذكر اأن عليًا »عليه ال�شالم« 

ق؟ �شّجع اخلليفة على ال�شخ��ص بنف�شه.. فاأّي الروايتني ن�شدِّ

وعلى كل حال، �ش�اء اأ�شّدقنا هذه الرواية اأو التي يف نهج البالغة، �شتك�ن 
النتيجة واحدة، وهي اأن عليًا »عليه ال�شالم« جتاَوب مع ا�شت�شارة اخلليفة عمر، 
واأبدى ن�شيحته يف هذا املجال، ومل ينتقد اأ�شل الفت�حات، ول هذه املعركة، بل 
قّدم راأيه مبا يتحقق من خالله انت�شار جي�ص امل�شلمني على الفر�ص، وهذا ه� 

ما يهّمنا من الأمر برّمته.

•• املوقف الثاين:
ثم اإّن يف نهج البالغة كلمة اأخرى من�ش�بة لالإمام »عليه ال�شالم« اأي�شًا قالها 
للخليفة عمر، وهي �شبيهة من حيث امل�شم�ن بالكلمة ال�شابقة التي اأ�شار فيها 
عليه بالبقاء وعدم اخلروج خ�فًا من قتله وترك الفراغ يف املدينة، وارتدادات 
ذلك على امل�شهد ككل، واإطماع الأعداء يف الإغارة على املدينة.. اإل اأّن املق�لة 

الثانية يف نهج البالغة تخ�ّص فت�ح ال�شام، ل العراق وفار�ص.

1. امل�شع�دي: مروج الذهب، ج1، �ص294.
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ففي اخلطبة برقم 134 اأو 132 -بح�شب اختالف الن�شخ- من نهج البالغة 
بعن�ان )ومن كالم له »عليه ال�شالم« وقد �شاوره عمر بن اخلطاب يف اخلروج 
اإىل غزو الروم(: )وقد ت�كل اهلل لأهل هذا الدين باإعزاز احل�زة و�شت الع�رة 
والذي ن�شرهم وُهم قليل ل ينت�شرون، وَمَنَعهم وُهم قليل ل مَيتنع�ن، حيٌّ ل 
مي�ت. اإنك متى ت�شر اإىل هذا العدو بنف�شك َفَتْلَقُهم َفُتْنَكْب، ل تكن للم�شلمني 
اإليهم  فابعث  اإليه،  يرجع�ن  مرِجع  بعدك  لي�ص  بالدهم،  اأق�شى  دون  كاِنفٌة 
رجاًل حِمَربًا)))، واأحفز معه اأهل البالء والن�شيحة، فاإن اأظهر اهلُل فذاك ما 

حُتب، واإن تكن الأخرى كنَت ِرداًء للنا�ص وَمثابة للم�شلمني())).

اأّن ما  وقد ذكر ال�شيد عبدالزهراء اخلطيب يف بيان م�شادر نهج البالغة 
ل اإليه من م�شادر هذه الكلمة، اأو جزء منها، عبارة عن:  ت��شّ

1. كتاب )النهاية يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري )ت606هـ(.

2. كتاب )الأم�ال( لأبي عبيد القا�شم بن �شاّلم الهروي.

ومبراجعتي للكتاب الأول مل اأجد فيه �ش�ى هذه العبارة فقط: )ومنه حديث 
علي: ل تكن للم�شلمني كانفة( دون ذكر للم�شدر اأو ال�شند اأو املنا�شبة.

ويف امل�شدر الثاين فيما له عالقة ب�قعة نهاوند: )زحف للم�شلمني زحف مل 
يزحف لهم مثله، فجاء اخلرب اإىل ُعمر، فجمع امل�شلمني فحمد اهلل واأثنى عليه 
غ))) بنا الأم�ر فال ندري باأّيها ناأخذ،  ثم قال: تكّلم�ا واأوجزوا ول تطنب�ا، فتَف�شَّ

1. حمربًا: �شاحب حرب. ويف ن�شخة )جمّربًا(.
2. الر�شي: نهج البالغة، اخلطب�ة 134.

3. تف�ّشغ الأمر: انت�شر و�شاع وت�شّعب.
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ثم اأخربهم به. ثم قام طلحة فتكلم ثم قام الزبري فتكلم، ثم قام عثمان فذكر 
اإمنا  الق�م  اإن  امل�ؤمنني  اأمري  يا  فقال:  علي  قام  ثم  ط�يل.  حديث  يف  كالمه 
اأن تكتب اإىل  اأرى  اأنكروا، واإين  اأ�شّد تغيريًا ملا  جاءوا بعبادة الأوثان واإّن اهلل 
اأهل الك�فة في�شري ثلثاهم ويبقى ثلث يف ذراريهم وحفظ جزيتهم وتبعث اإىل 
اأهل الب�شرة في�روا ببعث، فقال: اأ�شريوا علي من اأ�شتعمل عليهم؟ فقال�ا: يا 
اأمري امل�ؤمنني اأنت اأف�شل منا راأيًا واأعلمنا باأهلك فقال: ل�شتعملن عليهم رجاًل 
يك�ن لأول اأ�شنة يلقاها، اذهب بكتابي هذا يا �شائب بن الأقرع اإىل النعمان بن 

مقرن..())). 

وكما ه� وا�شح، فاإّنه لي�ص يف هذا الن�ص اإ�شارة من الإمام للخليفة عمر بعدم 
اخلروج، كما اأنه مرتبط بفت�حات فار�ص ل ال�شام، ويبدو اأّن الأمر قد اختلط 
على ال�شيد اخلطيب، ولذا عّد ال�شيد �شادق امل��ش�ي هذا املرجع �شمن مراجع 
اإليه ما جاء يف كتاب الأم�ال لبن زجن�يه،  امل�قف الأول ل الثاين، وي�شاف 

وكذلك اأ�شيف عليهما كتاب )كنز العمال( للمتقي الهندي )ت975هـ(. 

هذا، وقد اأ�شار ال�شيد اخلطيب اإىل تعليق ابن اأبي احلديد على الرواية والذي 
ا�شتنتج من خالله ال�شيد وج�د م�شادر اأخرى للكلمة غري نهج البالغة))).

قال ابن اأبي احلديد: )واعلم اأن هذه الغزاة هي غزاة فل�شطني، التي فتح 
فيها بيت املقد�ص، وقد ذكرها اأب� جعفر حممد بن جرير الطربي يف التاريخ، 
وقال: اإن عليًا »عليه ال�شالم« ه� كان امل�شتخَلف على املدينة ملا �شخ�ص عمر 

1. الهروي: الأم�ال، �ص 266.
2. اخلطيب: م�شادر نهج البالغة واأ�شانيده، ج2، �ص302.



موقف األئمة من الفتوحات172172

اإىل ال�شام، واإن عليًا »عليه ال�شالم« قال له: ل تخرج بنف�شك، اإنك تريد عدوًا 
كَلبًا، فقال عمر....())) اإلخ اخلرب. 

وم�شدر اخلرب جمّددًا ه� الطربي ف�شيف، ولي�ص يف روايته اإل هذه العبارة 
على  امل�شادر،  تعّدد  على  يدّل  ما  اأبي احلديد  ابن  اأجد يف كالم  ومل  اأعاله، 

خالف كالم ال�شيد اخلطيب ! 

ل  كما اأنني بحثت كثريًا عن م�شدر لكل الكلمة غري نهج البالغة، فلم اأت��شّ
نهج  )متام  يف  امل��ش�ي  �شادق  ال�شيد  اإليها  اأرجع  التي  وامل�شادر  �شيء،  اإىل 
البالغة( لبع�ص هذا الن�ص عبارة عن كتاب الفت�ح لبن اأعثم، وكتاب )النهاية 
يف غريب احلديث والأثر( لبن الأثري فقط ل غري، مع مالحظة اأّن يف فت�ح 
ابن اأعثم روايتني مر�شلتني، اإحداهما تخ�ّص احلرب مع الُفر�ص -والتي ذكرتها 
�شمن امل�قف الأول- وفيها ي�شري الإمام على عمر بعدم اخلروج، بينما الرواية 
الثانية التي تخ�ّص احلرب مع الروم وفتح القد�ص فاإن فيها اإ�شارة الإمام علي 
على اخلليفة عمر باخلروج بنف�شه، اأي بخالف ما جاء يف نهج البالغة متامًا. 

•• رواية معاِرضة:
على  اخلليفَة  الإماُم  ي�شّجع  وفيها  اأعثم  لبن  )الفت�ح(  كتاب  يف  والرواية 
ح�ل  اجلراح  بن  عبيدة  اأبي  ر�شالة  ِذكر  بعد  جاءت  الروم،  لقتال  ال�شخ��ص 
امل�ؤمنني  اأمري  يا  اأخربك  ال�شام: )فاإيّن  الفت�حات يف  اأحداث  اإليه  ما و�شلت 
وحللت  بهم  نزلت  حتى  امل�شلمني  من  جماعة  يف  اإيلياء  اأهل  اإىل  �شرت  اأيّن 

1. ابن اأبي احلديد: �شرح نهج البالغة، ج 8 ،�ص 298.
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فلم  وطاولناهم  لهم،  ل  عليهم  كانت  كثرية  وقائع  واقعناهم  ثم  ب�شاحتهم، 
�شعفًا  اإل  بذلك  »تعاىل«  اهلل  يزدهم  ومل  فرجًا،  اإيانا  مطاولتهم  يف  يجدوا 
ونق�شًا وذًل وه�ًل، فلما طال بهم ذلك وا�شتد عليهم احل�شار �شاأل�ا ال�شلح 
وطلب�ا الأمان على اأن يقدم عليهم اأمري امل�ؤمنني فيك�ن ه� امل�ث�ق به عندهم 
والكاتب لهم كتابا باأمانهم، ثم اإّنا خ�شينا اأن يقدم اأمري امل�ؤمنني فيغدروا بعد 
ذلك ويرجع�ا، فاأخذنا عليهم العه�د وامل�اثيق والأميان املغّلظة اأنهم ل يغدرون 
ول ينكث�ن، واأنهم ي�ؤّدون اجلزية ويدخل�ن فيما دخل فيه اأهل الذمة، فاأقّروا 
اأن تقدم علينا فافعل، فاإّن يف قدومك  لنا بذلك، فاإن راأيت يا اأمري امل�ؤمنني 
من الأجر والث�اب ما ل يخفى عليك، اآتاك اهلل ر�شدك وي�شر اأمرك، وال�شالم 

عليك ورحمة اهلل وبركاته(.

ثم  عثمان،  وكالم  ال�شحابة،  لبع�ص  اخلليفة  م�شاورة  اأعثم  ابن  يذكر  ثم 
كالم الإمام علي »عليه ال�شالم« كالتايل: )فقال عمر: هل عند اأحد منكم غري 
هذا الراأي؟ فقال علي بن اأبي طالب »عليه ال�شالم«: نعم عندي من الراأي، اإّن 
غار، ونزولهم على حكمك  الق�م قد �شاأل�ك املنزلة التي لهم فيها الذّل وال�شَّ
العظيم يف كل ظماأ وخمم�شة،  للم�شلمني، ولك يف ذلك الأجر  عز لك وفتح 
ويف قطع كل واد وبقعة حتى تقدم على اأ�شحابك وجندك، فاإذا قدمت عليهم 
كان الأمر والعافية وال�شلح والفتح اإن �شاء اهلل، واأخرى فاإين ل�شت اآمن الروم 
اإن هم اأي�ش�ا من ق�لك ال�شلح وقدومك عليهم اأن يتم�شك�ا بح�شنهم ويلتئم 
اإليهم اإخ�انهم من اأهل دينهم فت�شتد �ش�كتهم ويدخل على امل�شلمني من ذلك 
اأن  امل�شلمني  ولعل  واجل�ع،  اجلهد  وي�شيبهم  وحربهم  اأمرهم  ويط�ل  البالء 
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يقتب�ا من احل�شن فري�شق�نهم بالن�شاب اأو يقذف�نهم باحلجارة، فاإن اأ�شيب 
بع�ص امل�شلمني متنيت اأن تك�ن قد افتديت قتل رجل م�شلم من امل�شلمني بكل 

م�شرك اإىل منقطع التاب، فهذا ما عندي وال�شالم. 

النظر يف  اأح�شنت  اأبا عمرو! فقد  يا  اأنت  اأما  »ر�شي اهلل عنه«:  فقال عمر 
مكيدة العدو، واأما اأنت يا اأبا احل�شن! فقد اأح�شنت النظر لأهل ال�شالم، واأنا 

�شائر اإىل ال�شام اإن �شاء اهلل ول ق�ة اإل باهلل())). 

ما  837هـ(  )ت  احلم�ي  حجة  لبن  الأوراق(  )ثمرات  كتاب  يف  ووجدُت   
»ر�شي  الإمام عمر  اإىل  اأب� عبيدة  واأنه: )كتب  اأي�شًا،  اأعثم  ابن  رواية  ي�افق 
اإىل  الكتاب  و�شل  فلما  م�شروق،  بن  مي�شرة  يد  على  باخلرب  ُيعلمه  عنه«  اهلل 
ترون رحمكم اهلل  ما  وقال:  امل�شلمني  على  وقراأه  فرح  عنه«  »ر�شي اهلل  عمر 
اأّول من تكلم عثمان بن عفان »ر�شي اهلل  الأمة؟ فكان  اأمني  اإلينا  فيما كتب 
اأقمت  اأنت  فاإْن  الروم،  اأذّل  قد  اهلل  اإن  امل�ؤمنني،  اأمري  يا  فقال:  عنه«  تعاىل 
ومل ت�شر اإليهم علم�ا اأنك باأمرهم م�شتخف فال يثبت�ن اإل ي�شريًا. فلما �شمع 
عمر ذلك من عثمان جزاه خريًا وقال: هل عند اأحدهم منك راأي غري هذا؟ 
واأنا  الراأي،  اأبي طالب »كرم اهلل وجهه«: نعم عندي غري هذا  فقال علي بن 
اأبديه اإليك رحمك اهلل. فقال له عمر: وما ه� اأبا احل�شن؟ قال: اإن الق�م قد 
�شاأل�ك، ويف �ش�ؤالهم ذّل، وه� على امل�شلمني فتح، وقد اأ�شابهم َجهد عظيم من 
الربد والقتال وط�ل املقام، واإن �شرت اإليهم فتح اهلل على يديك هذه املدينة، 
اآي�ش�ا منك  اإذا  اإنهم  اآمن منهم  العظيم، ول�شت  الأجر  وكان لك يف م�شريك 

1. ابن اأعثم: الفت�ح، ج 1، �ص 225-223.
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وال�ش�اب  ال�شرر،  بذلك  للم�شلمني  فيح�شل  املدد من طاغيتهم،  ياأتيهم  اأن 
النظر يف  اأح�شن عثمان  اإليهم. ففرح عمر مب�ش�رة علي وقال: لقد  اأن ت�شري 
املكيدة للعدو، وعليٌّ اأح�شن النظر للم�شلمني، جزاهما اهلل خريًا، ول�شت اآخذ 
اإن عمر  ثم  الطلعة.  امل�ش�رة ميم�ن  اإل حمم�د  اإل مب�ش�رة علّي، فما عرفناه 
اأمر النا�ص اأن ياأخذوا الأهبة للم�شري معه، وا�شتخلف على املدينة علي بن اأبي 

طالب، وخرج من املدينة())).
ولذا فقد اأخطاأ ال�شيد �شادق امل��ش�ي بالإحالة اإىل كتاب الفت�ح لبن اأعثم، 
كما اأن اإحالة ال�شيد اخلطيب اإىل كتاب )النهاية( غري مفيدة لأنه مل يذكر اإل 
اإحالته  ولي�ص فيها دللة على �شيء، وكذلك  عبارة ق�شرية فقط من اخلرب، 

لكتاب )الأم�ال( للهروي، لأّن احلادثة تخ�ّص فت�حات فار�ص ل ال�شام.
وعليه فاإّن الن�ص الثاين يف نهج البالغة اأ�شعف من الأول من حيث امل�شادر، 
ي ابن اأعثم وابن حجة، وعليه، ي�شعب ت�شحيح �شدور اإ�شارة  وُمعاَر�ص بن�شّ
من الإمام للخليفة بالبقاء �شمن اأحداث فتح بالد ال�شام. ولكْن ما يهّمنا هنا 
اأو باأخرى- وعلى فر�ص �شحة حدوث امل�ش�رة قد  اأّن الإمام -ب�ش�رة  اأي�شًا، 
تفاعل مع اخلليفة يف خ�ش��ص هذا الأمر، �ش�اء قلنا باأّنه �شّجعه على اخلروج 
اأو ثّبطه عن ذلك، وهذا املقدار ه� املهّم بالن�شبة اإلينا يف حتديد م�قف الإمام 

»عليه ال�شالم« من الفت�حات.

•• رواية ابن أيب احلديد:
روى ابن اأبي احلديد كلمة اأخرى لالإمام علي »عليه ال�شالم« ُيفَهم منها انعدام 

1. احلم�ي: ثمرات الأوراق، �ص 1، ج 96.
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الدور املبا�شر لالإمام يف الفت�حات على عهد َمن �شبق�ه، مبا ُيعاِر�ص الروايات 
الأخرى، وفيها كالم قا�شي جدًا. ولكّن الإمام -يف نف�ص ال�قت- ين�شب الف�شل 
اإىل اهلل »عز وجل« يف جناحها والنت�شارات املتحّققة من خاللها، مما يعني 

-ل� �شّحت الرواية- اأنه كان ينظر اإليها نظرة اإيجابية.

قال ابن اأبي احلديد: )قال له قائل: يا اأمري امل�ؤمنني، اأراأيت ل� كان ر�ش�ل 
اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« ترك ولدًا ذكرًا قد بلغ احللم، واآن�ص منه الر�شد، 
اأكانت العرب ت�شلم اإليه اأمرها؟ قال: ل، بل كانت تقتله اإن مل يفعل ما فعْلُت)))، 
ول�ل اأن قري�شًا جعلت ا�شمه))) ذريعة اإىل الريا�شة، و�شّلمًا اإىل العز والإمرة، 
قارُحها  وعاد  حافرتها)))  يف  ولرتّدت  واحدًا،  ي�مًا  م�ته  بعد  اهلل  َعَبدت  ملا 
َجَذعًا))) وبازلها بكًرا))) ثم فتح اهلل عليها الفت�ح، فاأْثرت بعد الفاقة، ومتّ�لت 
بعد اجَلهد واملخم�شة، فَح�ُشن يف عي�نها من الإ�شالم ما كان �شمجًا، وثبت يف 
قل�ب كثري منها من الّدين ما كان م�شطربًا، وقالت: ل�ل اأنه حّق ملا كان كذا، 
اآراء ولتها وُح�شن تدبري الأمراء القائمني بها)))،  ثم ن�شبت تلك الفت�ح اإىل 

1. امل�شاملة والبيعة، كما هي دللة كلمته التي مّرت معنا منا قبل: )وواهلل لأ�شلمن ما �شلمت 
اأم�ر امل�شلمني ومل يكن فيها ج�ر اإل علّي خا�شة(.

2. ا�شم النبي ا�شتغالًل لنت�شابه اإليها.
3. حافرتها: اأي اخِللقة الأوىل، اأي �شابق عهدها وه� ال�شرك.

ته.  نَة اخلام�شَة من عمره، وقد نبت نابه اإىل جانب َرباعيَّ 4. القارح من ذي احلافر: ما اأمتَّ ال�شَّ
واجلذع ما ا�شتكمل عامني ودخل يف العام الثالث، كناية عن التقهقر .

عن  كناية  الفتّي،  والِبكر:  التا�شعة،  يف  ودخل  عمره  من  الثامنة  اأمت  اإذا  البعري  البازل:   .5
التقهقر .

6. وكاأنه »عليه ال�شالم« ُيعّر�ص بهم لن�شيانهم الدور الإلهي حيث قال قبل ذلك )ثم فتح اهلل 
عليها الفت�ح( ون�شب�ا الف�شل لل�لة والقادة امليدانيني.
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ِذكُره،  َخُمل  مّمن  نحن  فكّنا  اآخرين،  وخم�ل  ق�م  نباهة  النا�ص  عند  فتاأّكد 
وَخَبْت ناُره، وانقطع �ش�ُته و�شيُته، حتى اأكل الدهر علينا و�شرب)))، وم�شت 
ال�شن�ن والأحقاب مبا فيها، ومات كثري ممن َيعِرف، ون�شاأ كثري ممن ل يعرف. 

وما ع�شى اأن يك�ن ال�لد ل� كان؟!))) 

اإن ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« مل يقّربني مبا تعلم�نه من الُقْرب للن�شب 
فعلت،  ما  يفعل  كان  ولد  له  كان  ل�  َفَتاه  اأ  والن�شيحة،  للجهاد  بل  واللُّحمة، 
وكذلك مل يكن َيْقُرب ما َقُرْبُت، ثم مل يكن عند قري�ص والعرب �شببًا للحظ�ة 

واملنزلة، بل للحرمان واجلف�ة))). 

اللهم اإنك تعلم اأين مل اأُِرد الإمرة، ول علّ� املُلك والريا�شة، واإمنا اأردُت القيام 
ع الأم�ر يف م�ا�شعها، وت�فري احلق�ق على  بحدودك، والأداء ل�شرعك، وو�شْ

اأهلها، وامل�شي على منهاج نبيك، واإر�شاد ال�شال اإىل اأن�ار هدايتك())). 

•• كراهية اخلروج بنفسه:
جاء يف رواية مروج الذهب للم�شع�دي التي مّرت بنا من قبل ما يبنّي امتناع 
وهي  الُفر�ص،  م�اجهة  الإ�شالمي يف  لقيادة اجلي�ص  علي عن اخلروج  الإمام 
املعركة التي �شُتعرف بالقاد�شية، فبعد اإ�شارة الإمام علي على عمر باخلروج 

1. لأن اهتمام النا�ص ان�شّب على َمن حقق النت�شارات يف احلروب وجلب الغنائم، وعليٌّ 
لي�ص منهم.

2. اأي ل� كان للنبي ولد هل كان �شيبلغ ما بلغته ملجّرد اأنه ابنه؟
احلرمان   ه�  منه  قري�ص  م�قف  لكان  م�قفي  عن  خمتلفًا  ال�لد  م�قف  كان  ل�  حتى  اأي   .3

واجلف�ة كما ه� م�قفهم مّني.
4. ابن اأبي احلديد: �شرح نهج البالغة، ج 20 ، �ص 298.
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بنف�شه للعراق، وا�شتقرار راأي عمر على عدم اخلروج والبحث عن قائد يق�م 
بهذا الدور، جند احل�ار التايل: )... فقال عثمان: اأِقم يا اأمري امل�ؤمنني وابعث 
باجلي��ص، فاإنه ل اآمن اإن اأتى عليك اآٍت اأن ترجع العرب عن الإ�شالم، ولكن 
باحلرب  جتربة  له  رجاًل  واأبعث  بع�ص،  على  بع�شها  وداركها  اجلي��ص  ابعث 
وكلمه  فالِقه  اأبي طالب، قال:  بن  بها، قال عمر: ومن ه�؟ قال: علي  ر  وَب�شَ
فذاكره  عليًا  فلقي  عثمان  فخرج  ل،  اأو  اإليه  م�شرعًا  تراه  فهل  ذلك،  وذاكره 
له عمر:  اإىل عمر فاأخربه، فقال  فاأبى عليٌّ ذلك وكرهه، فعاد عثمان  ذلك، 
ومن ترى؟ قال: �شعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: قال: لي�ص ب�شاحب ذلك، 
قال عثمان: طلحة بن عبيد اهلل، قال له عمر: اأين اأنت من رجل �شجاع �شروب 
بال�شيف رام بالنبل، ولكني اأخ�شى اأن ل يك�ن له معرفة بتدبري احلرب؟ قال: 

ومن ه� يا اأمري امل�ؤمنني؟ قال: �شعد بن اأبي وقا�ص.... ())).

بالطبع، فاإّن هذا ل يعني -اإن �شّحت الرواية- اأن الإمام »عليه ال�شالم« كان 
ل يرى م�شروعية الفت�حات بنحٍ� جممل وبغ�ّص النظر عن بع�ص التفا�شيل، 
كيف وقد اعتربها يف نف�ص الروايات ال�شابقة اأنها جنحت يف حتقيق اأهدافها 
بتاأييد من اهلل، وقد تفاعل يف امل�ش�رة اإيجابيًا مبّينًا ما يحّقق امل�شلحة العاّمة، 

دات على اأنه كان يرى م�شروعيتها. وغري ذلك من الدلئل وامل�ؤيِّ

الك�ن  يف  رغبته  لعدم  يك�ن  فقد  املعارك،  اأهم  لإحدى  قيادته  عدم  واأّما 
اأّن  اأي  باحُلكم منه،  الأحق  اأنه  فيه  يرى  الذي  ال�قت  اإمرة اخلليفة يف  حتت 
خالل  من  ق  ُيحقِّ ما  مبقدار  اخلالفة  مع  يتفاعل  كان  ال�شالم«  »عليه  الإمام 

1. امل�شع�دي: مروج الذهب، ج1، �ص 294.
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خراسان في حدودها القديمة
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ذلك امل�شلحة العاّمة، اأما مع وج�د بديل ي�ؤّدي املطل�ب - كقيادة اجلي�ص مثاًل 
- فلم تكن هناك �شرورة لأْن يق�م بذلك بنف�شه. ولرمبا كان يرى اأن دوره يف 
اأوىل  والق�شائية  وال�شرعية  والإدارية  الع�شكرية  القرارات  يف  اخلليفة  ت�جيه 

واأهم من قيادة معركة حربية يف اأر�ص بعيدة.

•• استخالص املوقف:
بعد عر�ص ومناق�شة الروايات ال�اردة ح�ل تفاعل الإمام علي »عليه ال�شالم« 
اأم مل  الروايات  الرا�شدي، و�ش�اء �شّحت تلك  العهد  الفت�حات يف  مع م�شاألة 
واأهميتها، ل� مل  الفت�حات  اأن م��ش�عًا بخط�رة  الق�ل  اأنه ميكننا  اإل  ت�شح، 
يكن مر�شيًا عنه ِمن قبله »عليه ال�شالم« ل�جدناه ينتقده اأو ي�شري اإليه ب�ش�رة 
بعدهما  من  والأئمة  واحل�شني  احل�شن  اإىل  بالن�شبة  الأمر  وهكذا  �شلبية، 

»عليه ال�شالم«، 

من  �شبقه  َمن  مل�شلك  عديدة  انتقادات  علي  الإمام  عن  رويت  اأنه  �شيما  ل 
اخللفاء يف ق�شايا خمتلفة، ول جند م�شاألة الفت�حات من بينها، بل اإن جمعًا 
من ال�شيعة اعتن�ا بجمع روايات واأخبار واأحداث ح�ل ق�شايا خمتلفة ينتقدون 
من خاللها اخللفاء، ول جند من بينها ما له عالقة بالفت�حات، وه� ما ي�شري 

اأن الأمر - يف نف�شه - كان مقب�ًل عندهم.

ثم اإن ال�شك�ت مُيّثل اإم�شاًء وُي�شفي �شرعّية... واأما اّدعاء �شك�ته عن ذلك 
تقّيًة فيخالف ما ه� معروف عن جراأته يف ق�ل احلق، ومل تكن تاأخذه يف اهلل 

ل�مة لئم.
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•• اإلمام احلسني وابنة يزدجرد:
ال�شالم«  »عليه  الأئمة  اأّن  ن�شع يف احل�شبان  اأن  �شبق، علينا  اإىل ما  اإ�شافًة 
�شبايا  بع�ص  اأخذ  ذلك  ومن  باإيجابية،  احلروب  تلك  نتائج  مع  تعامل�ا  قد 
الفت�حات. فبح�شب الروايات عند ال�شنة وال�شيعة فاإّن اأّم الإمام زين العابدين 
»عليه ال�شالم« منهن، واأنها كانت ابنة ك�شرى، واإْن وقع اخلالف يف ق�شتها، 
ال�شّنة وال�شيعة  الكتابات ال�شادرة م�ؤّخرًا عن  ويف ا�شمها، بل و�شّككت بع�ص 
يف امل�شاألة ككل، ل�شيما واأن عددًا من امل�ؤرخني ذكروا لها اأ�شماء اأخرى، ومل 
ين�شب�ها لك�شرى، وقيل اأنها كانت اأَمة من ال�شند وغري ذلك، وقد اأح�شى اأحد 

الباحثني الأ�شماء املحتملة لها فبلغت اأحد ع�شر ا�شمًا !
ك�شرى،  ابنة  كانت  اأنها  ذكرت  التي  الروايات  بع�ص  يلي  فيما  ولن�شتعر�ص 
بغ�ّص النظر عن ا�شمه وا�شمها، مع مالحظة اأن الروايات تختلف يف زمن وق�ع 

احلادثة وتفا�شيلها املختلفة كما �شيتبنّي معنا:
 قال الزخم�شري )ت538 هـ( يف كتابه )ربيع الأبرار(: )اإن قري�شًا مل تكن 
ترغب يف اأمهات الأولد حتى ولدن ثالثًا هم خري اأهل زمانهم: علي بن احل�شني، 
والقا�شم بن حممد))) و�شامل بن عبد اهلل)))، وذلك اأن عمر »ر�شي اهلل عنه« 
له  فقال  بيعهن،  فاأراد  �شبّيات،  بن ك�شرى)))  �شهريار  بن  يزدجرد  بنات  اأُتي 
علي: اإّن بنات املل�ك ل ُيَبْعن، ولكن قّ�م�هن، فاأعطاه اأثمانهن، فق�ّشمهن بني 

1. حممد بن اأبي بكر، واأمه اأ�شماء بنت عمي�ص.
2. عبداهلل بن عمر بن اخلطاب، واأمه زينب بنت مظع�ن اأخت عثمان بن مظع�ن.

اأن��شروان، وه�  الثالث )631-651( ا�شمه يزدجرد بن �شهريار بن برويز بن  3. يزدجرد 
اآخر مل�ك الدولة ال�شا�شانية، وحفيد امللك )ك�شرى الثاين( املعا�شر لعهد النبي.
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ف�لدن  بن عمر،  ال�شديق، وعبد اهلل  بكر  اأبي  بن  بن علي، وحممد  احل�شني 
الثالثة())).

كان�ا  اأنهم  اأي  الأولد(  اأمهات  ترغب يف  تكن  قري�شًا مل  )اإن  ق�له:  ومعنى 
ال�لد من  ل�ن  ال�لد( نظرة دونية، ويف�شّ اإىل م�اليد الإماء )اأمهات  ينظرون 
احلّرة على ال�د من الأمة، وهذا الأمر عاد من جديد على يد الأم�يني، فعن 
عبد الأعلى بن عبد اهلل ال�شامي قال: )ملا قدم زيد بن علي اإىل ال�شام كان 
ح�شن اخللق حل� الل�شان، فبلغ ذلك ه�شام بن عبد امللك، فا�شتّد عليه، ف�شكا 
ذلك اإىل م�ىل له فقال له: ائذن للنا�ص اإذنًا عامًا واحجب زيدًا، ثم ائذن له 
يف اآخر النا�ص، فاإذا دخل عليك ف�شلَّم فال ترّد عليه، ول تاأمره باجلل��ص، فاإذا 
راأى اأهل ال�شام هذا �شقط من اأعينهم. ففعل. فاأذن للنا�ص اإذنًا عامًا وحجب 
زيدًا واأذن له يف اآخر النا�ص، فدخل فقال: ال�شالم عليك يا اأمري امل�ؤمنني. فلم 
يرد عليه. فقال: ال�شالم عليك يا اأح�ل. اإذ مل تر نف�شك اأهاًل لهذا ال�شم( اأي 
للقب اأمري امل�ؤمنني على اعتبار اأن الأح�ل كان لقبه الآخر الدارج بني النا�ص 
)فقال له ه�شام: اأنت الطامع يف اخلالفة واأمك اأّمة؟ فقال: اإن لكالمك ج�ابًا. 
فاإن �شئت اأجبت. قال: وما ج�ابك؟ قال: ل� كان يف اأم ال�لد تق�شري ملا بعث 
اهلل اإ�شماعيل نبيًا واأمه هاجر، فاخلالفة اأعظم اأم النب�ة؟ فاأفحم ه�شام. ملا 
خرج قال جلل�شائه: اأنتم القائل�ن اإن رجالت بني ها�شم هلكت؟ واهلل ما هلك 

ق�م هذا منهم...())).
 ويف كتاب )عي�ن اأخبار الر�شا( لل�شيخ ال�شدوق اأن الأمر كان يف خالفة 

1. الزخم�شري: ربيع الأبرار ، ج3 ، �ص 350.
2. ابن ع�شاكر: تاريخ مدينة دم�شق، ج19، �ص 471-470.
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عثمان بن عفان: )عن �شهل بن القا�شم الن��شجاين)))، قال: قال يل الر�شا 
عبد  اإن  قال:  الأمري؟  اأيها  ه�  وما  قلت:  ن�شب.  وبينكم  بيننا  اإن  بخرا�شان: 
ليزدجرد بن �شهريار  ابنتني  اأ�شاب  ملا فتح خرا�شان  اهلل بن عامر بن كريز 
للح�شن  اإحداهما  ف�هب  عفان،  بن  عثمان  اإىل  بهما  فبعث  الأعاجم،  ملك 
والأخرى للح�شني »عليه ال�شالم«، فماتتا عندهما نف�شاوين، ف�شاحبة احل�شني 
»عليه ال�شالم« نف�شت بعلي بن احل�شني »عليه ال�شالم«، فكفل عليًا بع�ُص اأمهات 
النا�ص  وكان  م�لته،  اأنها  علم  ثم  غريها،  اأمًا  يعرف  ل  وه�  فن�شاأ  اأبيه،  ولد 

ي�شّم�نها اأّمه())).
اأن الأمر مت على عهد اخلليفة عثمان ل عمر، واأن عدد  هذه الرواية تذكر 
البنات اثنتان ولي�ص ثالثة، واأن اخلليفة اأهداهما للح�شنني، ومل ي�شتخل�شهما 
الإمام علي بتق�ميهما ودفع قيمتهما لبيت املال، كما ل ارتباط ملحمد بن اأبي 

بكر وعبداهلل بن عمر بالق�شية.

ولكن هل ُيعقل اأنها اأهديت ملحمد بن اأبي بكر -كما جاء يف رواية الزخم�شري- 
ُولد �شنة 10 هـ، وت�يف عمر �شنة  اأنه  اأبعد تقدير، حيث  وعمره 13 �شنة على 
23 هـ؟ نعم، بح�شب الرواية التالية لل�شيخ املفيد، �شيك�ن ذلك مقب�ًل، حيث 
بكر حينذاك  اأبي  بن  وُعمر حممد  الإمام علي،  مّت على عهد  الأمر  اأن  يذكر 
خم�ص وع�شرون �شنة على اأقل تقدير. وه� الأوفق اأي�شًا بلحاظ اأن ابنها الإمام 
زين العابدين »عليه ال�شالم« قد ُولد �شنة 38 هـ، اأي يف اأيام ُحكم الإمام علي 

1. ن�شبة اإىل مدينة ن��شجان يف اأوزبك�شتان .
2. ال�شدوق: عي�ن اأخبار الر�شا، ج 2، �ص182.
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تقدير،  اأبعد  هـ على  �شنة 23  للح�شني  ُتهدى  اأن  البعيد  ال�شالم«، فمن  »عليه 
ول تلد له عليًا زين العابدين اإل بعد خم�ص ع�شرة �شنة، واإن كان ذلك ممكنًا، 

ولكنه خالف ال��شع الطبيعي.

 ففي )الإر�شاد( للمفيد يف حديثه عن الإمام زين العابدين اأن الأمر مّت يف 
زمن خالفة الإمام علي: )واأمه �شاه زنان بنت يزدجرد بن �شهريار بن ك�شرى، 
ويقال اإن ا�شمها �شهربان�، وكان اأمري امل�ؤمنني »عليه ال�شالم« وىّل ُحريث بن 
ابنه  فنحل  �شهريار،  بن  يزدجرد  بنتي  اإليه  فبعث  ال�شرق،  من  جانبًا  جابر 
احل�شني »عليه ال�شالم« �شاه زنان منهما، فاأولدها زين العابدين »عليه ال�شالم« 

ونَحل الأخرى حممد بن اأبي بكر، ف�لدت له القا�شم())).

قد يق�ل قائل اأنه مع فر�ص حدوث ذلك يف زمن الإمام علي »عليه ال�شالم«، 
الفت�حات يف  م�شروعية  اأدّلة  من  دلياًل  اعتبار هذا احلدث  ن�شتطيع  ل  فاإّننا 
�شّح  ل�  ولكن  ال�شالم«...  »عليه  علي  الإمام  حُلكم  ال�شابق  الرا�شدي  العهد 

ذلك، األي�ص ما ُبني على باطل فه� باطل؟ 

اأي ل� كانت الفت�حات ال�شابقة يف بالد الفر�ص واحلروب القائمة معهم غري 
م�شروعة، فاإن ما تبع ذلك يف عهد الإمام علي من م�اجهات ونتائج �شتك�ن 

باطلة اأي�شًا وغري م�شروعة، ومن بينها هذا ال�شبي والتزويج وما اإىل ذلك.

•• أم حبيب الصهباء:
كما اأن البالذري يف فت�حه يذكر اخلرب التايل �شمن حركة خالد بن ال�ليد 

1. املفيد: الإر�شاد، �ص 269 .
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ْيح  من العراق اإىل ال�شام: )وبلغ خالدًا اأن جمعًا لبني تغلب بن وائل))) باملُ�شَ
واحَل�شيد))) مرتّدين، عليهم ربيعة بن بجري. فاأتاهم، فقاتل�ه فهزمهم و�شبى 
وغنم، وبعث بال�شبي اإىل اأبى بكر. فكانت منهم اأم حبيب ال�شهباء بنت حبيب 

بن بجري، وهي اأم عمر بن علي بن اأبي طالب())). 

ال�شالم« نتيجة هذه املعركة، حيث قبل  وهذا يعني قب�ل الإمام علي »عليه 
ال�شبي، واأولد ال�شهباء ابَنه عمر الأطرف يف �شهر جمادى الأوىل من عام 13 

هـ يف املدينة املن�رة ت�اأمًا مع رقية الكربى.
�شّماه  فُعمر  عمر،  اأيام  يف  )وم�لده  النبالء:  اأعالم  �شري  يف  الذهبي  قال 

با�شمه، ونحله غالمًا ا�شمه م�رق())).  
عبد  بن  عي�شى  )حدثنا  بعمر:  الت�شمية  �شبب  يف  النمريي  �شبة  ابن  وروى 
اأبيه،  عن  اأبي،  حدثني  قال،  طالب  اأبي  بن  علي  بن  عمر  بن  حممد  بن  اهلل 
عمر  قام  ي�م  غالم  يل  ُولد  قال:  عنه«  اهلل  »ر�شي  طالب  اأبي  بن  علي  عن 
»ر�شي اهلل عنه«، فغدوت عليه فقلت له: ُولد يل غالم هذه الليلة، فقال: مّمن؟ 
قلت: من التغلبية، قال: فهب يل ا�شمه، قلت: نعم، قال: فقد �شّميته با�شمي 
ونحلته غالمي م�ركًا -قال، وكان ن�بيًا- قال: فاأعتقه عمر بن علي بعد ذلك، 

فُ�ْلُده الي�م م�اليه())).  

1. وكان�ا من الن�شارى القاطنني يف ن�اٍح من العراق واملتعا�شدين مع الفر�ص �شد امل�شلمني.
2. م��شع يف اأطراف العراق من جهة اجلزيرة.

3. البالذري: فت�ح البلدان، ج1، �ص 113.
4. الذهبي : �شري اأعالم النبالء ، ج 4 ، �ص134.

5. ابن �شبة النمريي: تاريخ املدينة، ج 2 ، �ص 755 .
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•• فتوحات عهد اإلمام علي:
على  الأثر  علي  الإمام  وترتيب  ال�شابقة،  الن�ش��ص  كل  اإىل  بالإ�شافة 
الفت�حات، جنده »عليه ال�شالم« زمن خالفته ير�شل قّ�اتًا -وقد يك�ن اأحيانًا 
باأم�ّص احلاجة اإليها حيث اأن خ�ش�َمه �شغل�ه بثالثة حروب داخلية- اإىل املناطق 
التي كانت ت�شهد حركة فت�حات، وذلك بح�شب الظروف التي كانت ت�شتدعي 
ذلك. ول� كان الأمر يف نف�شه غرَي م�شروٍع ابتداًء ملا قام باإر�شالها، فما ُبني على 

باطل فه� باطل، وهذا الأمر برّمته مما َيخفى على كثري من النا�ص.
اأخته  ابن  فاأر�شل  اآ�شيا،  يف  مناطق  ال�شالم«  »عليه  ولته  وحارب  فتح  فقد 
جعدة بن هبرية املخزومي لإكمال فتح خرا�شان))) كما �شياأتي معنا، واأر�شل 
َمن مل يرغب يف حرب معاوية اإىل ثغ�ر الري والقفقاز)))، واأر�شل جي�شًا من 

البحرين لفتح مناطق يف الهند. 
قال اليعق�بي يف تاريخه: )وملا فرغ من حرب اأ�شحاب اجلمل، وّجه جعدة بن 

هبرية بن اأبي وهب املخزومي اإىل خرا�شان())). 
وقال الطربي يف اأحداث �شنة 37 للهجرة: )وفى هذه ال�شنة بعث عليٌّ جعدَة 
بن هبرية فيما قيل اإىل خرا�شان. ِذكُر اخلرب عن ذلك ذكر علي بن حممد قال 
اأخربنا عبد اهلل بن ميم�ن عن عمرو بن �شجرية عن جابر عن ال�شعبي قال: 

1. خرا�شان الكربى اإقليم قدمي كان ي�شمل اإيران واأفغان�شتان وبع�ص مناطق اآ�شيا ال��شطى 
من قبيل تركمن�شتان واأوزبك�شتان.

2. الق�قاز منطقة تقع عند حدود اأوروبا واآ�شيا، وهي م�طن جبال الق�قاز بني البحر الأ�ش�د 
وبحر قزوين. وت�جد فيها اآذربايجان واأرمينيا وج�رجيا واأجزاء من جن�ب رو�شيا.

3. اليعق�بي: تاريخ اليعق�بي، ج2، �ص 183. 
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خرا�شان،  اإىل  املخزومي  هبرية  بن  َجعدة  �شفني  من  رجع  ما  بعد  علي  بعث 
فانتهى اإىل اأبر�شهر))) وقد كفروا وامتنع�ا، فقدم على علي، فبعث خليد بن 
قرة الريب�عي فحا�شر اأهل ني�شاب�ر حتى �شاحل�ه و�شاحله اأهل مرو، واأ�شاب 
عليهما  فعر�ص  علي  اإىل  بهما  فبعث  باأمان،  نزلتا  املل�ك  اأبناء  من  جاريتني 
جنا ابنيك، فاأبى، فقال له بع�ص الدهاقني:  الإ�شالم واأن يزّوجهما، قالتا: زوِّ
ادفعهما اإيّل، فاإنه كرامة تكرمني بها، فدفعهما اإليه، فكانتا عنده يفر�ص لهما 

الديباج ويطعمهما يف اآنية الذهب، ثم رجعتا اإىل خرا�شان())).

ويتبادر اإىل الذهن �ش�ؤال، هل هما املذك�رتان يف خرب ال�شيخ املفيد اأن الإمام 
وهب اإحداهما للح�شني والأخرى ملحمد بن اأبي بكر، لي�شدق كالم امل�شككني 
يف ك�ن اأم الإمام زين العابدين هي ابنة امللك ال�شا�شاين، واأنها رواية و�شعها 
التاريخ  الأكا�شرة حية يف م�شرية  اإبقاء ذرية  الفر�ص تع�شبًا ورغبة يف  بع�ص 
واآله«، ل�شيما بلحاظ ما كان  ول� من خالل ن�شل ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه 
الأمر  النا�ص؟  عم�م  قل�ب  يف  منزلة  من  العابدين  وزين  احل�شني  لالإمامني 

يحتاج اإىل وقفة، ولكن هذا خارج عن بحثنا.

وجاء يف تاريخ خليفة بن خياط الَع�شَفري )ت240هـ( يف ح�ادث �شنة 36: 
)وفيها ندب احلارث بن مّرة العبدي النا�ص اإىل غزو الهند، فجاوز ُمكران)))  

1. اأبر�شهر قيل ه� ال�شم القدمي ملدينة ني�شاب�ر ولعل الأ�شح اأنه ا�شم املنطقة )الك�رة( التي 
كانت تقع فيها ني�شاب�ر.

2. الطربي: تاريخ الأمم واملل�ك، ج  4 ، �ص 46. 
3. بل��ش�شتان.
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مواقع مكران وكويتا وكراتشي وغيرها

مواقع مدن عدة في خراسان وغيرها
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اإىل بالد َقندابيل))) ووغل يف جبال القيقان)))())).

وروى البالذري يف )فت�ح البلدان(: )فلما كان اآخر �شنة ثمان وثالثني، واأّول 
اإىل  ت�ّجه  اأبي طالب »ر�شي اهلل عنه«،  ت�شع وثالثني يف خالفة علي بن  �شنة 
ذلك الثغر احلارث بن مّرة العبدي متطّ�عًا باإذن علي، فظفر واأ�شاب مغنمًا 

و�شبيًا، وق�ّشم يف ي�م واحد األَف راأ�ص())).  

اإىل  ال�شالم«  »عليه  عليًا  )فاأجاب  مزاحم:  بن  لن�شر  )�شفني(  كتاب  ويف 
ال�شري واجلهادي))) جلُّ النا�ص، اإل اأن اأ�شحاب عبد اهلل بن م�شع�د اأت�ه، وفيهم 
عبيدة ال�شلماين))) واأ�شحابه، فقال�ا له: اإنا نخرج معكم ول ننزل ع�شكركم، 
ونع�شكر على حدٍة حتى ننظر يف اأمركم واأمر اأهل ال�شام، فمن راأيناه اأراد ما 

ل يحل له، اأو بدا منه بغي كّنا عليه. 

مل  َمن  بال�شّنة.  والعلم  الدين  يف  الفقه  ه�  هذا  واأهاًل،  مرحبًا  علي:  فقال 
ير�ص بهذا فه� جائر خائن. واأتاه اآخرون من اأ�شحاب عبد اهلل بن م�شع�د، 
فيهم ربيع بن خثيم، وهم ي�مئذ اأربع مائة رجل فقال�ا: يا اأمري امل�ؤمنني، اإنا 

1. مدينة يف ال�شند، وال�شند يف جن�ب باك�شتان حيث تقع كرات�شي وحيدر اآباد.
2. حيث مدينة )ك�يتا( عا�شمة اإقليم بل��ش�شتان الباك�شتانية بالقرب من احلدود الأفغانية.

3. ابن خياط : التاريخ، �ص 143، 
4. البالذري: فت�ح البلدان ، ج 3 ، �ص 531 .

5. لقتال معاوية .
اأ�شلم عبيدة يف  6. عبيدة بن عمرو ال�شلماين املرادي الك�يف اأحد فقهاء التابعني بالك�فة. 
عام فتح مكة باأر�ص اليمن ول �شحبة له، واأخذ عن علي بن اأبي طالب وابن م�شع�د وغريهما، 
وبرع يف الفقه وكان ثبتًا يف احلديث. روى عنه اإبراهيم بن يزيد النخعي وال�شعبي وحممد 

بن �شريين. ومن خالل هذا امل�قف ميكن الق�ل اأن الرجل مل يكن من امل�الني لالإمام علي.
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�شككنا يف هذا القتال على معرفتنا بف�شلك، ول غناء بنا ول بك ول امل�شلمني 
هه  نا بع�ص الثغ�ر))) نك�ن به، ثم نقاتل عن اأهله. ف�جَّ عّمن يقاتل العدو، ف�لِّ

علي على ثغر الري، فكان اأول ل�اء عقده بالك�فة ل�اء ربيع بن خثيم())).
اأن  التنبيه على  ال�شروري  اأّن من  اأجد  ال�ش�اهد  وقبل ال�شتمرار يف عر�ص 
تكرار ا�شم ال�شحابي عبداهلل بن م�شع�د يف الرواية ال�شابقة على اعتبار اأنه 
عدد  منها  تخّرج  قراآنية،  مدر�شة  فيها  اأ�ّش�ص  وقد  الك�فة،  اأهل  مقريء  كان 
كبري ممن ا�شتقّر فيها من اأهل اليمن والعراق والبحرين ومناطق اأخرى من 
املدر�شة  هذه  ومنهج  لأ�شل�ب  كان  فقد  ولالأ�شف  وغريها،  العربية  اجلزيرة 
يف التعامل مع القراآن الكرمي حفظًا دون وعي ملفاهيمه ودون الرج�ع اإىل ما 
اأو�شى به ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« بالتم�ّشك بالثقلني ِمن بعده، ولي�ص 
بثقل واحد فقط وه� القراآن الكرمي، الأثر ال�شلبي يف ظه�ر اأمثال ال�شلماين 

وربيع ثم اخل�ارج من بعد ذلك.
اهلل  عبد  بن  خثيم  بن  الربيع  يزيد  اأب�  املدر�شة  بهذه  املتاأّثرين  بني  ومن 
كبار تالميذ  وُيعد من  تابعي،  ث�ر بن عبد مناة،   بني  الث�ري،من  بن م�هبه 
ال�شحابي عبد اهلل بن م�شع�د بعد انتقاله اإىل الك�فة. له �شريح كبري يف مدينة 
م�شهد الإيرانية، وُيعرف با�شم خ�اجه ربيع. كان ُيعّد اأحد الزّهاد امل�شه�رين 
يف زمانه، وم�قف املذك�ر يف الرواية ال�شابقة م�قف �شلبي، فه� خذلن لإمام 
زمانه، مهما قيل يف ذلك من تربيرات. ويبدو اأن املقام ا�شتقّر به حيث مات 

1. اأي املناطق احلدودية امل�اجهة للدول وللجي�ب املعادية للدولة الإ�شالمية واملناطق التي 
تتعر�ص للهجمات ِمن ِقَبِلها.

2. ن�شر بن مزاحم: �شّفني، �ص 115. 
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وُدفن لحقًا. ويف بع�ص امل�شادر اأّنه كان يجتنب ذكر يزيد ب�ش�ء حينما بلغه 
مقتل الإمام احل�شني، وقال: )اإىل اهلل اإيابهم وعلى اهلل ح�شابهم())).  

تب�شرة  كتابة  يف  علمائنا  اأكابر  من  احل�شني  الداعي  بن  املرت�شى  ال�شيد 
الع�ام يف املجلد الأول منه امل�شمى )نزهة الكرام وب�شتان الع�ام( بالفار�شية 
فعّد من الذين تخّلف�ا عن بيعة اأمري امل�ؤمنني ع اأو مل يبايع�ه اأ�شاًل من التابعني 

ثالثة اأحدهم الربيع بن خثيم. 

وقال ال�شيد حم�شن الأمني معّلقًا على م�قفه الربيع واأ�شحابه: )ول يخفي 
اأن يف ت�شكيك اأ�شحاب ابن م�شع�د يف اأن معاوية باغ واأن عليًا مبغيٌّ عليه قّلة 
اإلخ  الدين  الفقه يف  ال�شالم« لهم هذا ه�  فقه منهم، فيك�ن ق�ل علي »عليه 
يراد به جمرد ا�شت�شالحهم ودفع غائلتهم، واإل فالفقه يقت�شي خالفه، ومل 
يخالف اأمري امل�ؤمنني »عليه ال�شالم« ال�اقع يف ق�له: هذا ه� الفقه، ت�ريًة، اأي 
اأن م�شم�نه ه� الفقه ل� �شادف حمّله، كما اأّن �شّك الربيع واأ�شحابه يف قتال 
معاوية جم�د منهم وق�ش�ر معرفة، فاأر�شلهم اإىل الري تخّل�شًا مما ميكن اأن 
يحدث منهم من غائلة وف�شاد يف ع�شكره، واإل فه� اأح�ج اإىل قتالهم معه من 

اإر�شالهم حلفظ الثغ�ر())).

الأعمال  تغّرنك  الن�ري: )ل  املريزا ح�شني  الأمني عن  ال�شيد حم�شن  ونقل 
والتن�ّشك يف ط�ل  وزهرتها  الدنيا  والإعرا�ص عن  العادية  والعبادات  البدنية 
بن خثيم  الربيع  فاإّن  ال�شحيح،  العتقاد  اإىل  تنظر  اأن  دون  الليايل وظلمتها 

1. اخل�ئي: معجم رجال احلديث، ج8، �ص175. 
2. الأمني: اأعيان ال�شيعة، ج 6، �ص 455.
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اأ�شحاب اأمري امل�ؤمنني »عليه ال�شالم« بلغ  وه� من الزهاد الثمانية وكان من 
يف الزهد والعبادة غاية مل يبلغها اأحد، فقد ُروي اأنه مل يتكلم ب�شيء من اأم�ر 
الدنيا ع�شرين �شنة، فقال ي�مًا لبع�ص اأ�شحابه: هل لكم م�شجد يف قريتكم؟ 
فقال: نعم، اأب�ك حّي اأم ل؟ ثم ندم على كالمه وخاطب نف�شه قائاًل: يا ربيع، 
اأب�  ُقتل  اأن  اإىل  الدنيا  اأم�ر  من  ب�شيء  بعُد  يتكلم  مل  ثم  �شحيفَتك.  دَت  �ش�َّ
عبداهلل احل�شني بن علي فقال له رجل: ُقتل ابن ر�ش�ل اهلل! فلم يتكلم ب�شيء، 
ثم جاءه ناع اآخر واأخربه بذلك، فلم يقل �شيئًا، فلما اأخربه الثالث، بكى وقال: 
اللهم فاطر ال�شماوات والأر�ص عامل الغيب وال�شهادة اأنت حتكم بني عبادك 

فيما كان�ا فيه يختلف�ن())).

من  تكّلمه  )عدم  قائاًل:  الن�ري  املريزا  كالم  على  الأمني  ال�شيد  عّلق  ثم 

1. الأمني: اأعيان ال�شيعة، ج 6، �ص 455.

الديلم حيث تقع مدينة رشت في محافظة جيلان الإيرانية
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وج�د  عن  اأ�شحابه  بع�ص  �ش�ؤاله  على  وندمه  �شنة  ع�شرين  الدنيا  اأم�ر 
احل�شني  اإليه  نعي  حني  ب�شيء  تكلمه  وعدم  اأبيه  وحياة  قريتهم  يف  م�شجد 
»عليه ال�شالم« مرتني وبكاوؤه يف الثالثة وقراءته الآية دليل وا�شح على جم�ده 
املتناهي، فالتقّي ال�رع َمن يزن كالمه ول يتكّلم مبا ُي�شخط اهلل، ل َمن يتك 
الكالم كله، فامل�ؤمن ل بّد له من الكالم يف املباح ول� لأجل تدبري معا�شه. وقد 
كان النبي »�شلى اهلل عليه واآله« واأمري امل�ؤمنني »عليه ال�شالم« وباقي الأئمة 
»عليهم ال�شالم« وال�شلحاء يتكلم�ن يف اأم�ر الدنيا وميزح�ن، وقد ورد ذّم من 
تخلى عن الدنيا وتفّرغ للعبادة وَهَجر النا�ص من النبي »�شلى اهلل عليه واآله« 
َي ُعدّي نف�ِشه. ول �شك اأن الكالم خري  ومن اأمري امل�ؤمنني »عليه ال�شالم«، و�ُشمِّ
من ال�شك�ت اإذا �شلم الكالم من الآفة، فاملهم بذل اجلهد يف �شالمته منها ل 
اإىل ترك  الكالم  ي�ش�قه ترك  الآفة، فقد  الكالم خ�فًا من عرو�ص  اأن يتك 

واجب اأو م�شتحب اأو فعل حمرم فيقع فيما فّر منه())). 
نع�د من جديد اإىل رواية ن�شر بن مزاحم ح�ل اإر�شال الإمام لبع�ص القّ�ات 
نح� الثغ�ر وغريها، حيث ذكر اأن عليًا بعث اآخرين اإىل ثغر الديلم لأنهم مل 
ي�افق�ه على اخلروج لقتال معاوية: )عن ليث بن �شليم قال: دعا عليٌّ باهلة))) 
فقال: يا مع�شر باهلة، اأ�شهد اهلل اأنكم تبغ�ش�ين واأبغ�شكم، فخذوا عطاءكم 

واخرج�ا اإىل الديلم. وكان�ا قد كره�ا اأن يخرج�ا معه اإىل �شفني())).
ما �شبق َيرّد �شبهة اأي�شًا ُتثار ومفادها اأن عليًا »عليه ال�شالم« اأوقف الفت�حات، 

1. الأمني: اأعيان ال�شيعة، ج 6، �ص 455.
ر. 2. قبيلة عربية من ُم�شَ

3. ن�شر بن مزاحم: �شّفني، �ص 116-115.
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معاوية  اإن  بل  دقيق،  غري  كالم  وه�  ي�قفها،  مل  �شفيان  اأبي  بن  معاوية  واأن 
الإمام  م�قف  خالف  على  ال�شالم«،  »عليه  علي  مع  �شراعه  فتة  يف  اأوقفها 
يف تلك الفتة. قال ابن الأعثم يف الفت�ح: )فنادى عليٌّ يف النا�ص فجمعهم، 
ثم خطبهم خطبة بليغة وقال: اأيها النا�ص: اإن معاوية بن اأبي �شفيان قد وادع 
ملك الروم، و�شار اإىل �شفني يف اأهل ال�شام عازمًا على حربكم، فاإن غلبتم�هم 

ا�شتعان�ا عليكم بالروم())). 
وقال امل�شع�دي يف )مروج الذهب(: )وامتنع امل�شلم�ن عن الغزو يف البحر 
والرب ل�شغلهم باحلروب)))، وقد كان معاوية �شالح ملك الروم على مال يحمله 

اإليه ل�شغله بعلي »عليه ال�شالم«())). 
ثم هل كان الإمام ه� الراغب يف خ��ص احلروب مع خ�ش�مه وُم�شعلها كي 
يتحّمل م�شئ�لية اإيقاف حركة الفت�حات الإ�شالمية اأم اأن الق�م كان�ا بني ناكث 

وقا�شط ومارق؟
 عن اأبي �شعيد التميمّي، عن علّي »عليه ال�شالم« قال: )َعِهَد اإيّل ر�ش�ل اهلل 
»�شلى اهلل عليه واآله« اأن اأقاتل الناكثني والقا�شطني واملارقني، فقيل له: يا اأمري 
اخل�ارج،  واملارق�ن  اجلمل،  اأ�شحاب  الّناكث�ن  قال:  الّناكث�ن؟  َمن  امل�ؤمنني، 

والقا�شط�ن اأهل ال�ّشام())). 
ويف �شرح نهج البالغة لبن اأبي احلديد اأن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« مل 

1. ابن اأعثم: الفت�ح، ج2 ، �ص 539.
2. اأي احلروب الداخلية فيما بينهم.

3. امل�شع�دي: مروج الذهب ، ج 2 ، �ص 377.
4. اخل�ازمي: املناقب، �ص 6.
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يذكر العناوين الثالثة بل هي من م�شاديق ما اأمر به عليًا، واخلرب كالتايل: 
اأ كان ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«  )قال احل�شن ابُنه: يا اأمري امل�ؤمنني، 
م اإليك يف اأْمر ه�ؤلء ب�شي ؟ فقال: ل، ولكن ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«  تقدَّ

اأمرين بكل حق، ومن احلق اأن اأقاتل الناكثني والقا�شطني واملارقني())). 

•• فرضية ثانية:
م�قف  اأن  مفادها  بنتيجة  �شبق  ما  جممل  من  نخرج  اأن  ميكننا  هنا،  اإىل 
الإمام علي »عليه ال�شالم« من الفت�حات كان -اإجماًل- م�قفًا اإيجابيًا، ويقابل 
هذا الراأي ق�ل اآخر يذهب اإىل �شلبية م�قفه »عليه ال�شالم« منها بدليل عدم 
م�شاركته فيها، ولأّن م�قفه الإيجابي -ل� افت�شناه- �شيعني اإ�شفاء امل�شروعية 

على احُلكم القائم.
ولكن براأيي اأّن م�اقف الإمام »عليه ال�شالم« كما �شّجلنا ذلك من قبل كان 
ي�ّظفها مل�شلحة الإ�شالم، ول� على ح�شاب حق�قه وم�شلحته ال�شخ�شية، واأنه 
كان يتنازل وي�شرب ويتجاوز خدمًة لل�شالح العام، كما ل ميكننا جتاوز الأخبار 
الآثار على تلك  الإيجابي ب�ش�ر خمتلفة وترتيبه  الداّلة على تفاعله  املختلفة 
نهاية  يف  اأبابكر  بايع  قد  ال�شالم«  »عليه  الإمام  اإن  ثم  ونتائجها.  الفت�حات 
اإ�شفاء  قناة  يغمز من  اأن  اأحد  اأراد  ول�  بن اخلطاب،  بايع عمر  ثم  املطاف، 

امل�شروعية، ف�شت�اجهه هذه احلقيقة التاريخية ذات الدللة الأو�شح.

•• فرضية ثالثة:
من  ال�شالم«  »عليه  علي  الإمام  م�قف  ح�ل  املتعار�شني  الق�لني  مقابل  يف 

1. ابن اأبي احلديد: �شرح نهج البالغة، ج6، �ص 130.



موقف األئمة من الفتوحات196196

العهد  يف  الفت�حات  يف  الف�شل  اأن  اإىل  يذهب  ثالث  ق�ل  هناك  الفت�حات، 
الرا�شدي يجب اأن ُين�َشب لعلي »عليه ال�شالم« ل للخلفاء الذين �شبق�ه، معتربين 
الفت�حات  ن�شب�ا  اأنهم  ال�شالم«  »عليه  امل�ؤمنني  لأمري  قري�ص  ِمن ظالمات  اأن 
من  الفر�شان  و�شيعته  تالميذه  ودور  دوره  واأخف�ا  وعثمان،  وعمر  بكر  لأبي 
القادة امليدانيني الذين قامت الفت�حات على قيادتهم وجه�دهم وبط�لتهم، 
من قبيل عمار بن يا�شر، وها�شم املرقال، ومالك الأ�شت، وحذيفة بن اليمان، 

وغريهم كثري. 
والت�شّ�ر الذي يقّدمه اأ�شحاب هذه املق�لة يتلّخ�ص يف اأّن امل�شلمني انهزم�ا 
الفر�ص  اأّن  اإىل عمر  واأر�شل حذيفة  العراق،  فتح  اأوائل  معركة اجل�شر يف  يف 
جمع�ا مئة وخم�شني األف جندي وهم قا�شدون اإىل املدينة فخاف عمر، فنه�ص 
 ، حدٍّ اإىل  الفت�حات  اإدارة  يف  يده  عمر  فاأطلق  وطماأنه،  ال�شالم«  »عليه  علي 
لكّن  النت�شارات،  وحّقق  الأخطار  اأزال  حتى  وي�ّجههم،  القادة  ُير�شل  فاأخذ 

قري�شًا كانت تن�شب الفت�ح اإىل عمر وعثمان واملقربني اإليهم! 

مع  فا�شلة  ملعركة  مقاتل  األف  مائة  من  اأكرث  جمعت  ملا  الروم  فاإّن  واأي�شًا، 
للم�شلمني  الن�شر  حّقق�ا  الذين  الفر�شان  القادة  كان  ال�شام،  يف  امل�شلمني 
عليهم -والكالم لأ�شحاب هذا الراأي- هم اأ�شحاب الإمام علي »عليه ال�شالم« 

و�شيعته مثل خالد بن �شعيد، ومالك الأ�شت، وها�شم املرقال.. اإلخ. 

اأبي  ابن  ذكرها  التي  علي  الإمام  مبق�لة  الراأي  هذا  اأ�شحاب  وا�شت�شهد 
احلديد -وذكرتها م�شبقًا - والتي �ُشئل فيها الإمام هل كانت الأم�ر �شتختلف 
عّما هي عليه فيما ل� كان للنبي »�شلى اهلل عليه واآله« َولد، معتربين اأن اإجابة 
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الإمام تت�شّمن اإ�شارة اإىل دوره املن�شّي يف الفت�حات، واملن�ش�ب اإىل الغري. 

كقادة  وغريهم  ال�شحابة  من  ال�شالم«  »عليه  علي  �شيعة  م�شاركة  اأن  كما 
اآخر  دليل  الرا�شدي  العهد  خالل  املختلفة  الفت�حات  جي��ص  �شمن  ومقاتلني 
جند  حيث  ال�شالم«،  »عليه  علي  اإمرة  حتت  كانت  الفت�حات  هذه  اأن  على 
بن  وخالد  يا�شر،  بن  وعمار  الفار�شي،  و�شلمان  اليمان،  بن  حذيفة  بينهم: 
اأبان وعمرو، وها�شم بن اأبي وقا�ص الأم�ي  �شعيد بن العا�ص الأم�ي واأخ�يه 
وعبادة  الأ�شلمي،  وبريدة  وعتبة.  اهلل  عبد  واأولده، خا�شة  باملرقال  املعروف 
بن ال�شامت، واأبا اأي�ب الأن�شاري، وعثمان بن حنيف واإخ�ته، وعبد الرحمن 
القادة  من  وعددًا  واإخ�ته،  الأ�شت  احلارث  بن  ومالك  الأن�شاري،  �شهل  بن 
قي�ص،  بن  والأحنف  واإخ�ته،  العبدي  �ش�حان  بن  و�شع�شعة  معه،  النخعيني 
وحجر بن عدي الكندي، وعمرو بن احلمق اخلزاعي، واأبي الهيثم بن التيهان، 
وجعدة بن هبرية، والنعمان بن مقرن، وبديل بن ورقاء اخلزاعي، وجرير بن 
عبداهلل البجلي، وحممد بن اأبي حذيفة الأن�شاري، واأبي رافع واأولده، واملقداد 
بن عمرو، وواثلة بن الأ�شقع الكناين، والرباء بن عازب، وعبداهلل بن خليفة 
البجلي، وعدي بن حامت الطائي، واأبا عبيد بن م�شع�د الثقفي، واأبا الدرداء، 
وجارية بن قدامة ال�شعدي، واأبا الأ�ش�د الدوؤيل، وحممد بن اأبي بكر، واملهاجر 

بن خالد بن ال�ليد، وغريهم. 

اإن هذه الأ�شماء الالمعة من �شيعة علي »عليه ال�شالم« ما كانت لتخرج ل�ل 
اأن هذه الفت�حات كانت حتت اإمرة علي »عليه ال�شالم« وقيادته))).

1. العاملي: ج�اهر التاريخ ، ج1، �ص248.
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•• الترجيح بني الراء:
براأيي اأن القراءة العلمية لروايات الفت�حات الإ�شالمية مبعّية �شائر الروايات 
اخلا�شة بذلك العهد، وجمعها مع ما جاء يف كتب ال�شيعة من روايات، �شتق�دنا 
العهد  فت�حات  جتاه  اإيجابيًا  كان  ال�شالم«  »عليه  علي  م�قف  باأن  الق�ل  اإىل 
امل�قف  واّدعاء  الفت�حات  تلك  م�شروعية  بعدم  الق�ل  واأّن  اإجماًل،  الرا�شدي 

ال�شلبي جتاهها بعيد عن ال�ش�اب، ول ت�شاعد عليه املعطيات التاريخية.

باأّن  اأ�شحاب الق�ل الثالث  اإليه  بالطبع فاإّن هذا ل يعني ت�شحيح ما ذهب 
عليًا »عليه ال�شالم« كان ه� القائد واملحّرك احلقيقي لها، بلحاظ ما ذكروه 
ال�ش�اهد  اأمام نقد ع�شرات  اأدّلة، ول ت�شمد  اإىل ك�نها  من م�ؤّيدات ل ترقى 

التي تخالفها، وهي ل تعدو اأن تك�ن مبالغة يف قراءة امل�قف لعدة اأ�شباب:

وه�  ذلك،  على  تدّل  ل  قبلهم  ِمن  به  امل�شت�شَهد  للن�ص  املتاأّنية  القراءة   .1
حتميل للن�ص ما ل يحتمل.

التاريخ  كتب  ال�اردة يف  التاريخية  التفا�شيل  لكل  التحليل خمالف  هذا   .2
واحلديث، وي�شعب جتاوز كل ذلك يف مقابل حتليل مبني على رواية اأو روايتني 

حتتمالن تف�شريًا خمتلفًا.

3. ل� كان القائد الفعلي ه� علي »عليه ال�شالم« ل�جدنا يف كلماته اأو كلمات 
اأولده ما يدّل على ف�شله يف هذا الباب، اأو على ُظالمته بن�شبة ما مّت لغريه، 
اأُجنز على م�شت�ى الفت�حات يف ذلك العهد كان �شيئًا عظيمًا باملقايي�ص  فما 

الع�شكرية والدع�ية والجتماعية والقت�شادية وغريها.
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•• مشاركة احلسنني يف بعض الفتوحات:
ننتقل الآن لبحث مق�لة ا�شتاك احل�شنني »عليهما ال�شالم« يف بع�ص تلك 
اأدّلة  الرا�شدي... فما مدى �شحة هذه املق�لة، وما هي  العهد  الفت�حات، يف 
القائلني بها؟ فلن�شتعر�ص اأّوًل بع�ص الكلمات ال�اردة بهذا ال�شاأن من امل�ؤلفني 

املعا�شرين، ثم نتناول الأدلة التي مت�ّشك�ا بها بالعر�ص والتحليل.

احل�شن(:  الإمام  )حياة  كتابه  يف  القر�شي)))  �شريف  باقر  ال�شيخ  قال 
ال�شباب  �شرخ  يف  وه�  عثمان  عهد  يف  ال�شالم«  »عليه  احل�شن  )ن�شتقبل 
وعنف�انه فقد كان عمره ينيف على ع�شرين عامًا، وه� دور ي�شمح ل�شاحبه اأن 
يخ��ص معتك احلياة، واأن يعطي راأيًا يف الناحية الجتماعية، فدخل الإمام 
»عليه ال�شالم« يف دوره هذا - على ما قيل -))) ميدان اجلهاد »واجلهاد باب 
الفاحتة اىل  األ�يتهم  اإىل املجاهدين حيث اجّتهت  اأب�اب اجلنة« فان�شّم  من 
احتالل افريقية �شنة �شت وع�شرين من الهجرة، وتذّكر املجاهدون يف حفيد 
الر�ش�ل »�شلى اهلل عليه واآله« �شخ�شية جده، فاأبل�ا بالًء ح�شنًا حتى فتح اهلل 
ال�شالم«  »عليه  احل�شن  اجّته  اأوزارها  احلرب  و�شعت  ما  وبعد  اأيديهم،  على 
اإىل  مفعم  وقلبه  حليفه،  والن�شر  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  جده  عا�شمة  اإىل 
اهلل  فتح  وبربكته  اإليها،  ال�شالم«  »عليه  احل�شن  فان�شم  طرب�شتان،  احتالل 

1. ال�شيخ باقر بن �شريف بن مهدي بن نا�شر القر�شي )ت1433 هـ(. عامل دين �شيعي وم�ؤرخ 
�شل�شلة  بينها  من  كثرية  م�ؤلفات  له  العامة(.  احل�شن  الإمام  )مكتبة  م�ؤ�ش�ص  وه�  عراقي، 
حياة الر�ش�ل الأعظم »�شلى اهلل عليه واآله« والأئمة »عليه ال�شالم« وفاطمة الزهراء »عليه 

ال�شالم«، و)العمل وحق�ق العامل يف الإ�شالم( الذي ترجم اإىل اثنتي ع�شر لغة.
2. يف تعبريه هذا دللة على عدم تاأكيده للرواية .
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وخدمة  العامة  امل�شلحة  �شبيل  ففي  عليها،  ال�شالم  ل�اء  ورّف  اأيديهم،  على 
الدين اللذين هما ف�ق �شائر العتبارات دخل المام احل�شن »عليه ال�شالم« 
يف ميدان اجلهاد والكفاح، واألقى ال�شتار على ما يكّنه يف نف�شه من ال�شتياء 
على �شياع حق اأبيه، وه� در�ص رائع يجب اأن ت�شتفيد منه الأحزاب ال�شيا�شية 
اأمام �شالح البالد  ُتلغى  اأن  اأن عنعنات احلزبية يجب  القائمة يف البالد من 

واملجتمع())). 

)�شرية  كتابه  يف  قال  الذي  احل�شني)))  معروف  ها�شم  ال�شيد  فعل  وهكذا 
اجته�ا  الذين  امل�شلمني  جن�ِد  اإىل  احل�شُن  م  )وان�شّ ع�شر(:  الإثني  الأئمة 
اإىل اأفريقيا بقيادة عبد اهلل بن نافٍع واأخيه عقبة يف جي�ٍص بلَغ تعداُده ع�شرة 
اآلِف جماهٍد -كما يف العرب لبن خلدون- وتطّلع امل�شلم�ن اإىل الن�شِر والفتح 
ناجحًة  الغزوُة  وكانِت  معهم،  يجاهُد  وحبيبه  الر�ش�ِل  ب�ج�ِد حفيِد  متفائلني 
ه، وقلُبه  وم�فقًة - كما َي�شُفها امل�ؤرخ�ن - وعاد احل�شن منها اإىل مدينة جدِّ
مفعٌم بال�شروِر، وعالمُة الرتياِح باديٌة على وجِهه الكرمِي لنت�شاِر الإ�شالم يف 
اإن �شعيَد َبن العا�ص غزا  تلك البقعِة من الأر�ص... ويف تاريخ الأُمم واملل�ك 
ف�شاحل�هم  جرجاَن  اإىل  واحل�شنُي  احل�شُن  ومعه  �شعيٌد  وم�شى  خرا�شان... 
�شديدًا،  قتاًل  اأهُلها  فقاَتلهم  البحر  على  طمي�شة  هاَجم  ثم  األٍف،  مئتي  على 
و�شلى امل�شلم�ن �شالَة اخل�ِف، واأخريًا انت�شر امل�شلم�ن يف تلك املناطِق، كما 

1. القر�شي: حياة الإمام احل�شن، ج1، �ص202-201.
2. ال�شيد ها�شم بن ال�شيد معروف احل�شني، )ت1984م( عامل دين وباحث وم�ؤرخ لبناين. 
له م�ؤلفات كثرية تت�شم بالنظرة البحثية احلديثة، والبعيدة عن التع�شب. من اأ�شهر م�ؤلفاته 

)�شرية امل�شطفى( و )�شرية الأئمة الثني ع�شر(.
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ن�صَّ على ذلك ابُن خلدون.... وت�ؤُكد اأكرُث الرواياِت اأن احل�شَن واحل�شنَي قد 
تلك  �شرِي  بارٌز يف  لهما دوٌر  الإ�شالمية، وكان  الفت�حاِت  ا�شتكا يف كثرٍي من 
املعارِك التي كانت تدوُر رحاها بني امل�شلمني وغريهم، ولي�ص بغريٍب على عليِّ 
دوا كلَّ طاقاِتهم واإمكاناِتهم يف �شبيل ن�شر الإ�شالم  بِن اأبي طالٍب وبنيه اأن يجنِّ

واإعالء كلمته())).

•• قراءة أّولية حتليلية:
علي  امل�ؤمنني  اأمري  م�قف  �شبق  مما  ا�شتنتجنا  اأن  وبعد  املبداأ،  حيث  من 
كبار  وم�شاركة  عليها،  الأثر  وترتيب  الفت�حات،  من  الإيجابي  ال�شالم«  »عليه 
ن�ؤّيد القائلني مب�شاركة  اأن  ال�شخ�شيات والقادة من �شيعته فيها، ل مانع من 
الإمامني احل�شن واحل�شني »عليه ال�شالم« يف بع�ص حركة الفت�حات، فهما من 
جهة بحاجة اإىل ممار�شة عملية للقتال واكت�شاب اخلربة يف هذا املجال، واأّي 
جمال -ميدانيًا- اأف�شل من حركة الفت�حات التي كان ي�اجه فيها امل�شلم�ن 
ي�اجه�ن  كان�ا  كما  وا�شعة،  ع�شكرية  خربات  ذات  نظامية  جي��شًا  -اأحيانًا- 
تكتياتهم  ي�شتعلم�ن  نظاميني  غري  ومقاتلني  �شعبية  مقاومًة  اأخرى  اأحيانًا 

اخلا�شة مل�اجهة جي��ص امل�شلمني �شمن اإمكاناتهم املحدودة.
بثقافاته  اخلارجي  العامل  على  لالّطالع  لهما  ذهبية  فر�شة  متّثل  اأنها  كما 
والجتماعية اخلا�شة  والثقافية  الإميانية  الأج�اء  بعيدًا عن  واأديانه  وعاداته 
الأمم  تلك  اّطالعًا على  �شيك�شبهما  املن�رة، وه� ما  املدينة  املحيطة بهما يف 
عن قرب، ول �شك باأن هذا الن�ع من املعرفة ذو اأثر اأعمق من املعرفة النظرية.

1. احل�شني: �شرية الأئمة الثني ع�شر، �ص537-535.
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ول نن�شى اأي�شًا الأثر الروحي العملي الذي تتكه امل�شاركة يف ميادين اجلهاد 
على مدى ط�يل، والذكريات املفعمة بالتحّديات الروحية والأخالقية بالإ�شافة 
تكّ�ن  اأثر كبري على  البدنية، وهي مبجم�عها ذات  بالق�ى  املرتبطة  تلك  اإىل 
ال�شخ�شية و�شقلها بح�شب الطبيعة الب�شرية، بغ�ّص النظر عن م�شاألة الإمامة 

املع�ش�مة.

ولكن هذه الفر�شيات حتتاج اإىل ما يدعمها من خالل الن�ش��ص الروائية 
املبث�ثة يف كتب التاريخ بعيدًا عن التحليل القائم على الحتمالت، فهل تنه�ص 
ح�شم  ب�شكل  للق�ل  خالله  من  ُيطماأن  مبا  ذلك  على  للدللة  الن�ش��ص  هذه 

مب�شاركتهما »عليه ال�شالم« يف حركة الفت�حات، اأو واحدة منها على الأقل؟

واأود التنبيه هنا اإىل اأن عددًا من الكّتاب واخلطباء ال�شيعة املعا�شرين قد 
انربوا لتفنيد هذه املق�لة، ومن بينهم ال�شيخ عبدالأمري الظاملي الذي �شّنف 
والفت�حات  ال�شالم«  »عليه  احل�شن  )الإمام  بعن�ان  اخل�ش��ص  بهذا  ر�شالة 
ال�شيعة  كتب  من  الأق�ال  بع�ص  وا�شتعر�ص  امل�شاألة  هذه  �شّمنها  الإ�شالمية( 

وال�شنة، ورّد على الأدّلة املقّدمة التي اعتمد عليها القائل�ن بذلك.

•• فتح أفريقيا:
ابن  رواية  واأولها  امل�شاركة،  هذه  ذكرت  التي  الروايات  بدًء  ولن�شتعر�ص 
اأبي  اإن عبد اهلل بن  اأحداث �شنة 26هـ/646م، حيث قال: )ثم  خلدون ح�ل 
�شرح كان اأمره عثمان بغزو اإفريقية �شنة خم�ص وع�شرين وقال له: اإْن فتح اهلل 
عليك فلك ُخم�ص اخُلم�ص من الغنائم، واأّمر عقبة بن نافع بن عبد القي�ص على 
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جند، وعبد اهلل بن نافع بن احلرث على اآخر، و�شّرحهما فخرج�ا اإىل اإفريقية 
يف ع�شرة اآلف و�شاحلهم اأهلها على مال ي�ؤّدونه ومل يقدروا على الت�غل فيها 
اأبي �شرح ا�شتاأذن عثمان يف ذلك وا�شتمّده  اإن عبد اهلل بن  اأهلها، ثم  لكرثة 
وفيهم  املدينة  من  الع�شاكر  فجّهز  به،  فاأ�شاروا  ال�شحابة  عثمان  فا�شت�شار 
جماعة من ال�شحابة منهم ابن عبا�ص وابن عمر وابن عمرو بن العا�شي وابن 
جعفر واحل�شن واحل�شني وابن الزبري، و�شاروا مع عبد اهلل بن اأبي �شرح �شنة 
�شت وع�شرين، ولقيهم عقبة بن نافع فيمن معه من امل�شلمني بربقة، ثم �شاروا 
اإىل طرابل�ص، فنهب�ا الروم عندها، ثم �شاروا اإىل اإفريقية وبّث�ا ال�شرايا يف كل 

ناحية... ())).

وحيث اأن ابن خلدون )ت808هـ( ل يذكر م�شادر اأخباره و�شندها وه� الذي 
من  اخلرب  تقييم  علينا  ميتنع  لذا  الأحداث،  عن  جدًا  متاأخر  وقت  يف  عا�ص 
هذا املنحى، ويبقى لدينا املنحى الآخر وه� التقييم من حيث امل�شم�ن، والذي 

ُيالحظ عليه:

1. معار�شته لروايات اأخرى ذكرها امل�ؤرخ�ن ح�ل نف�ص احلادثة ومل يذكروا 
كانا فعاًل �شمن  ول�  للق�ات،  ال�شالم«  »عليه  ان�شمام احل�شن واحل�شني  فيها 
هذه احلملة لأ�شري اإىل ذلك، لأنهما -على الأقل- عَلمان بارزان، وحل�شا�شية 
م��ش�ع م�شاركتهما بلحاظ م�قف الإمام علي »عليه ال�شالم« من م�شاألة احلكم، 
مما يجعل ان�شمامهما للجي�ص -اإْن �شح- اأمرًا لفتًا و�شيحر�ص امل�ؤرخ�ن على 

ذكره، وه� ما مل يفعل�ه بخالف ابن خلدون.

1. ابن خلدون: العرب ودي�ان املبتداأ واخلرب، ج 2، �ص 129-128.
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2. كانت لعبداهلل بن �شعد بن اأبي �شرح �شمعة �شيئة من حيث اأنه ارتّد عن 
مكة،  اإىل  وهرب  رّدته  بعد  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  اإىل  واأ�شاء  الإ�شالم 
و�شدرت منه م�اقف معادية ومنها ما روي اأنه كان ي�شعى للتالعب يف الن�ص 
القراآين على اعتبار اأنه اأحد من اعتمد عليهم النبي »�شلى اهلل عليه واآله« يف 
اأمر النبي بقتله ول� كان متعلقًا باأ�شتار الكعبة، ثم �شكت  كتابة القراآن، ولذا 

عنه عندما ت��ّشط لديه اأخ�ه بالر�شاعة عثمان بن عفان يف حادثة معروفة.
اأنه  مع  �شك�ته  عن  احلا�شرين  بع�ص  ت�شاءل  النبي،  �شكت  عندما  وحتى 
»�شلى اهلل عليه واآله« اأمر بقتله، فبنّي لهم النبي اأنهم �شمع�ا منه الأمر بقتله 
من قبل، وكان ُيفت�ص بهم القيام بذلك وعدم انتظار اأمر اآخر، وملا قيل له اأنه 
كان باإمكانه اأن يغمز بذلك، بنّي لهم اأن هذا الت�شرف ل ينا�شب مقام النب�ة. 
راأيه  يغرّي  واآله« عندما �شكت عنه مل  النبي »�شلى اهلل عليه  اأن  وهذا يك�شف 
فيه. ولذا ي�شعب قب�ل رواية م�شاركة احل�شنني »عليه ال�شالم« يف ق�ة ع�شكرية 

بقيادته، ويك�ن اأمريًا عليهما.

•• فتح طربستان:
الرواية الأخرى رواية الطربي يف تاريخه يف بداية اأحداث �شنة 30 هـ/650م، 
حيث قال: )حّدثني عمر بن �شبة، قال: حدثني علي بن حممد عن علي بن 
جماهد عن حن�ص))) بن مالك قال: غزا �شعيد بن العا�ص))) من الك�فة �شنة 

1. ويف طبعة اأخرى حب�ص ويبدو اأن الأوىل اأ�شّح .
2. �شعيد بن العا�ص بن �شعيد بن العا�ص بن اأمية )ت59 هـ(، ويل الك�فة يف عهد عثمان بن 
عفان ما يقارب من خم�ص �شنني، وكان معاوية يقّدمه من بني رجالت قري�ص، ووله املدينة 

املن�رة �شنة 42 هـ لأكرث من مرة مناوبة مع مروان بن احلكم.
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ثالثني يريد خرا�شان، ومعه حذيفة بن اليمان ونا�ص من اأ�شحاب ر�ش�ل اهلل 
»�شلى اهلل عليه واآله« ومعه احل�شن واحل�شني وعبد اهلل بن عبا�ص وعبد اهلل بن 

عمر وعبد اهلل بن عمرو بن العا�ص وعبد اهلل بن الزبري....())). 
رواية  روى  اأن  بعد  الطربي  اأّن  هنا،  ت�شجيلها  ميكن  التي  الأوىل  املالحظة 
اأخرى عاد لريوي رواية ابن �شبة وفيها: )حدثنا علي بن حممد قال اأخربين 
علي بن جماهد عن حن�ص بن مالك التغلبي قال غزا �شعيد �شنة ثالثني فاأتى 
جرجان وطرب�شتان معه عبد اهلل بن العبا�ص وعبد اهلل بن عمر وابن الزبري 

وعبد اهلل بن عمرو بن العا�ص، فحدثني علج كان يخدمهم...())). 

ولي�ص فيها ِذكر للح�شن ول للح�شني »عليه ال�شالم« مع اأنها من نف�ص امل�شدر 
ال�شند، وذكر فها ابن عمر وابن عبا�ص وابن عمرو وابن الزبري وابن  ونف�ص 

العا�ص، ول ِذكر للح�شن واحل�شني. 

املالحظة الثانية هي اأن الرواية الأوىل تذكر خروج �شعيد بن العا�ص الأم�ي 
اإل  اإليها  انتقال  ال�شالم«  »عليه  واحل�شني  احل�شن  اأن  ُيعهد  ومل  الك�فة،  من 
عندما خرج علي »عليه ال�شالم« اإىل العراق بعد خالفته وا�شتقراره يف الك�فة.

التغلبي( ل وج�د له يف كتب  اأن الراوي )حن�ص بن مالك  الثالثة  املالحظة 
الرجال، حتى ل� ا�شتبدلنا الن�ن بالباء لي�شبح )حب�ص(.

نعم، هناك �شخ�شية بهذا ال�شم ذكرها مثاًل )علي بن حممد بن املطهر 
العدوي املعروف بال�شم�شاطي )ت377هـ( يف كتابه )الأن�ار وحما�شن الأ�شعار(، 

1. الطربي: تاريخ الأمم واملل�ك، ج 3 ، �ص 323.

2. الطربي: تاريخ الأمم واملل�ك، ج 3 ، �ص 324.
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وحن�ص املذك�ر هنا عا�ص قبل البعثة النب�ية بكثري. فقد ذكر ال�شم�شاطي �شمن 
الثاين(  الُكالب  العرب امل�شه�رة وُتعرف بعن�ان )ي�م  اإحدى معارك  اأحداث 
يف  كان  اجلاهلي  ال�شاعر  التغلبي  مالك  بن  حن�ص  اأن  ق.هـ،   57 �شنة  وجرت 
زيارة للملك �شرحبيل بن احلارث الكندي: )وابنه معبد بن حن�ص قائم على 
راأ�شه، بيده ق��ص له عربية، فرفع معبد ق��شه ف�شرب بها هامة امللك فطرّيها 

عن راأ�شه، و�شقط امللك مغ�شيًا عليه...())). 

اإل اأن املعروف اأن �شرحبيل امللك كان على عهد )ي�م الُكالب الأول( والتي 
ل ُيعرف تاريخها بالتحديد، وهي ما بني 130 ق.هـ اإىل 80 ق.هـ ، واأن الذي 
قتل هذا امللك ه� )اأب� حن�ص( وا�شمه )ع�شم بن النعمان بن مالك التغلبي(. 
كان  واإن  اجلاهلي.  العهد  يف  يعي�ص  كان  فالرجل  ذاك،  اأم  هذا  اأ�شّح  و�ش�اء 

ت�شابهًا يف الأ�شماء، فاأين ترجمة املتاأخر منهما يف كتب الرجال؟

اأو احل�شني »عليه ال�شالم«  اأنه مل يرد على ل�شان احل�شن  املالحظة الرابعة 
اأي ِذكر مل�شاركتهما يف هذه الغزوة، ل من قريب ول من بعيد، ومل ينقال عنها 
د ملنكري هذه  اأّي م�شهد، وهذا الأمر واإن مل يكن دلياًل يف حّد ذاته، ولكنه م�ؤيِّ

الرواية.

املالحظة اخلام�شة التي �شّجلها البع�ص هنا، اأّن َمن �شبق الطربي من امل�ؤّرخني 
كاليعق�بي وحممد بن �شعد، اأو من عا�شره كابن اأعثم يف فت�حه وامل�شع�دي يف 
مروجه مل يذكروا احل�شن واحل�شني »عليه ال�شالم« فيمن �شارك يف هذا الفتح. 
وَمن ذكر ذلك من امل�ؤّرخني كابن خلدون اإمنا نقل اخلرب عن الطربي. فقد 

1. ال�شم�شاطي : الأن�ار وحما�شن الأ�شعار، ج1، �ص37. 
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كرر ابن خلدون يف تاريخه مثاًل ما ذكره الطربي، بعبارة م�شابهة لها، قال: 
اأحٌد قبله، وقد  ال�شنة غزا �شعيد بن العا�ص طرب�شتان ومل يغزها  )ويف هذه 
م اأن الأ�شبهبذ))) �شاَلَح �ش�يد بن مقرن عنها اأيام عمر على مال، فغزاها  تقدَّ
�شعيد يف هذه ال�شنة ومعه نا�ص من اأ�شحاب ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« 
منهم احل�شن واحل�شني وابن عبا�ص وابن عمر وابن عمرو وابن الزبري وحذيفة 

بن اليمان يف غريهم...())).
ولكن احلّق اأن ابن كثري الدم�شقي )ت774هـ( يف )البداية والنهاية( روى 
نف�ص اخلرب ولكن عن علي بن حممد املدائني )ت225هـ( اأي اأنه مت�فى قبل 
قال  )ت310هـ(.  الطربي  ت�يف  حيث  عق�د  ثمانية  من  باأكرث  الطربي  وفاة 
فيه احل�شن  العا�ص ركب يف جي�ص  بن  �شعيد  اأن  املدائني:  ابن كثري: )فذكر 
ال�شحابة،  من  خلق  يف  اليمان،  بن  وحذيفة  الأربعة)))  والعبادلة  واحل�شني، 
ف�شار بهم، فمّر على بلدان �شّتى ي�شاحل�نه على اأم�ال جزيلة، حتى انتهى اإىل 

بلد معاملة جرجان، فقاتل�ه حتى احتاج�ا اإىل �شالة اخل�ف...())).
رواية  مع  ت�شابهها  بلحاظ  ل�شيما  الرواية  م�شدر  يف  كثري  ابن  اأخطاأ  فهل 
حن�ص بن مالك التي اأخذها الطربي عن طريق ابن �شبة؟ ل ن�شتطيع اأن جنزم 
بذلك ل�شيما واأن كتاب الفت�ح للمدائني مفق�د. وعليه فال ن�شتطيع الق�ل اأن 
1. الأ�شبهبذ كلمة فار�شية معّربة، و )ا�شپهبد( بالفار�شية تعني: قائد الع�شكر. وه� مركب 
اإحدى  على حاكم  ُيطلق  اللقب  هذا  وكان  �شاحب،  اأي  )ُبد(،  ومن  ع�شكر،  اأي  )�ِشَپْه(  من 

ال�ليات )املمالك( املك�نة لالإمرباط�رية ال�شا�شانية.
2. ابن خلدون: العرب ودي�ان املبتداأ واخلرب، ج 2، �ص 135.

3. اأي: عبداهلل بن العبا�ص وابن عمر وابن عمرو بن العا�ص وابن الزبري.
4. ابن كثري: البداية والنهاية، ج7، �ص 147.
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اأحدًا من امل�ؤرخني قبل الطربي مل يذكر م�شاركة احل�شنني »عليه ال�شالم« يف 
هذه الغزوة.

هذا، وقد �شاق بع�ص الباحثني ما اعتربوه )اأدّلة( اأخرى على نفي م�شاركتهما 
»عليه ال�شالم« يف الفت�حات، وهي براأيي لي�شت بذلك الق�ة والإحكام، وهي يف 
اأكتفي مبا مت  ولذا  امل�شم�ن.  دقيق من حيث  وبع�شها غري  جمملها حتليلية، 

عر�شه هنا.

•• الرأي يف املسألة:
تلك  من  واأق�ى  اأكرث  للخربين  املعاِر�شة  الأدّلة  اأن  لنا  يتبني  �شبق  مما 
دة لهما، واإن كنُت -من حيث املبداأ- ل اأرى باأ�شًا يف الق�ل مب�شاركتهما  امل�ؤيِّ
م�شت�ى  على  اإيجابي  مردود  من  ذلك  يف  ملا  الفت�حات،  يف  ال�شالم«  »عليه 

التجربة ال�شخ�شية، ولكن الفر�ص �شيء والإثبات �شيء اآخر.

•• موقف األئمة ِمن بعد احلسني:
ال�شالم«  »عليه  البيت  اأهل  اأئمة  م�اقف  من  روي  فيما  لنبحث  الآن  ننتقل 
عالقة  له  فيما  بكربالء،  ال�شالم«  »عليه  احل�شني  الإمام  ا�شت�شهاد  بعد  من 
بالفت�حات واملرابطة واحلروب الدفاعية واأمثال ذلك، ومب�شاركتهم باأنف�شهم 

وم�شاركة �شيعتهم فيها، وذلك يف خ�ش��ص العهدين الأم�ي والعبا�شي.

من  م�شّجلة  �شلبية  م�اقف  عّدة  تعك�ص  دللتها  غالبية  يف  الروايات  وهذه 
غري  -ب�شكل  تدّل  وهي  ال�شلبي،  امل�قف  خلفيات  بيان  يف  بة  وم�شبَّ ِقَبلهم، 
مبا�شر- على الفارق بني تلك الفت�حات التي وقعت يف العهد الرا�شدي وبني 
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دوافعها  ابتعدت يف  والعبا�شي، حيث  الأم�ي  العهدين  التي جرت يف  الأخرى 
واأحداثها عن الكثري من املبادئ الإ�شالمية كما �شيتبنّي معنا.

•• اإلمام زين العابدين:
يف )الكايف( للكليني بال�شند: )عن �شماعة، عن اأبي عبد اهلل »عليه ال�شالم« 
ال�شالم« يف طريق مكة،  »عليه  بن احل�شني  الب�شري))) علي  عّباد  لقى  قال: 
فقال له: يا علي بن احل�شني تركَت اجلهاد و�شع�بَته، واأقبلَت على احلج ولينه، 
َوَأْمَواَلُهم  َأنُفَسُهْم  اْلُمْؤِمِنيَن  ِمَن  اْشَتَرى  الَل  {ِإنَّ  يق�ل:  وجل«  »عز  اهلل  اإن 
احل�شني  بن  علي  فقال  الآية.  الِل})))  َسِبيِل  ِفي  ُيَقاِتُلوَن  اْلَجنََّة  َلُهُم  ِبَأنَّ 
فقال  الآية))).  اْلَعاِبُدوَن}  {التَّاِئُبوَن  فقال:  الآية،  اأمِتَّ  عليه«:  اهلل  »�شل�ات 
علي بن احل�شني »عليه ال�شالم«: اإذا راأينا ه�ؤلء الذين هذه �شفتهم، فاجلهاد 

معهم اأف�شل من احلج())).
يف  ال�شالم«  »عليه  العابدين  زين  الإمام  عن  املروي  الثغ�ر(  )دعاء  ويعترب 
لأهل  ال�شالم«   »عليه  دعائه  من  )وكان  عن�ان  حتت  ال�شجادية  ال�شحيفة 

الثغ�ر( وثيقة ذات طابع روحي يبنّي من خاللها الإمام متييزه ما بني:
1. الدور الذي يق�م به املدافع�ن عن حدود الدولة الإ�شالمية �شد هجمات 

الأعداء، ويخ��ش�ن امل�اجهات الع�شكرية �شد عدوان الأمم الأخرى.

1. لعله عباد بن كثري الثقفي عا�ص يف مكة وكان �شعيفًا متهمًا بال��شع متوك احلديث .
2. الت�بة: 111.

َعِن  اُه�َن  َوالنَّ ِبامْلَْعُروِف  اْلآِمُروَن  اِجُدوَن  ال�شَّ اِكُع�َن  الرَّ اِئُح�َن  ال�شَّ اِمُدوَن  {احْلَ وتتمتها:   .3
ِر امْلُ�ؤِْمِننَي} الت�بة: 112. ُدوِد اهلِل َوَب�شِّ اِفُظ�َن حِلُ امْلُنَكِر َواحْلَ

4. الكليني: الكايف، ج5، �ص 22.
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2. امل�قف املتعّلق بخ��ص احلروب الت��شعية التي انطلق فيها الأم�ّي�ن دون 
التزام باملعايري ال�شرعية املطل�بة كتلك التي اأ�شار اإليها يف الرواية ال�شابقة.

املادية  الق�شايا  عن  منطلقاتهم  تتنّزه  الذين  املخل�ش�ن  املجاهدون   .3
ويتطلع�ن خلدمة الدين وامللتزم�ن باأحكام ال�شريعة املتعّلقة باحلرب وما اإىل 

ذلك.

4. امل�شاهم�ن يف اإي�اء املجاهدين واأهلهم، وامل�شاهمة يف حتقيق حياة كرمية 
لهم.

ْن ُثُغ�َر امْلُ�ْشِلِمنَي  ٍد َو اآِلِه، َو َح�شِّ مَّ لِّ َعَلى حُمَ والدعاء جاء كالتايل: )اللُهمَّ �شَ
َعَلى  لِّ  �شَ اللُهمَّ  ِجَدِتَك.  ِمْن  َعَطاَياُهْم  َواأَ�ْشِبْغ  ِتَك،  ِبُق�َّ ُحَماَتَها  ْد  َواأَيِّ ِتَك،  ِبِعزَّ
َواْمَنْع  َحْ�َزَتُهْم،  َواْحُر�ْص  اأَ�ْشِلَحَتُهْم،  َوا�ْشَحْذ  َتُهْم،  ِعدَّ  ْ َوَكرثِّ اآِلِه،  َو  ٍد  مَّ حُمَ
ِبِكَفاَيِة  ْد  َوَتَ�حَّ ِهْم،  ِمرَيِ َبنْيَ  َوَواِتْر  اأَْمَرُهْم،  ْر  َوَدبِّ َجْمَعُهْم،  ْف  َواأَلِّ َحْ�َمَتُهْم، 
اللُهمَّ  امْلَْكِر.  يِف  َلُهْم  َواْلُطْف   ، رْبِ ِبال�شَّ َواأَِعْنُهْم  ِر،  ِبالنَّ�شْ ْدُهْم  َواْع�شُ ُم�ؤَِنِهْم، 
ْرُهْم  ْفُهْم َما َيْجَهُل�َن، َوَعلِّْمُهْم َما َل َيْعَلُم�َن، َو َب�شِّ ٍد َو اآِلِه، َوَعرِّ مَّ لِّ َعَلى حُمَ �شَ
ٍد َواآِلِه، َو اأَْن�ِشِهْم ِعْنَد ِلَقاِئِهُم اْلَعُدوَّ ِذْكَر  مَّ لِّ َعَلى حُمَ ُروَن. اللُهمَّ �شَ َما َل ُيْب�شِ
اْجَعِل  َو  اْلَفُت�ِن،  امْلَاِل  َخَطَراِت  ُقُل�ِبِهْم  َعْن  اْمُح  َو  اْلَغُروِر،  اَعِة  دَّ اخْلَ ُدْنَياُهُم 
َم�َشاِكِن  ِمْن  ِفيَها  اأَْعَدْدَت  َما  اِرِهْم  ِلأَْب�شَ ِمْنَها  ْح  َل�ِّ َو  اأَْعُيِنِهْم،  َب  ُن�شْ َة  نَّ اجْلَ
اْلأَ�ْشِرَبِة  ِباأَْنَ�اِع  ِرَدِة  امْلُطَّ َواْلأَْنَهاِر  �َشاِن  احْلِ �ِر  َواحْلُ اْلَكَراَمِة  َوَمَناِزِل  ْلِد  اخْلُ
َث  َمِر َحتَّى َل َيُهمَّ اأََحٌد ِمْنُهْم ِباْلإِْدَباِر، َو َل ُيَحدِّ ُن�ِف الثَّ َيِة ِب�شُ َواْلأَ�ْشَجاِر امْلَُتَدلِّ
اأَْظَفاَرُهْم،  َعْنُهْم  َواْقِلْم  ُهْم،  َعُدوَّ ِبَذِلَك  اْفُلْل  اللُهمَّ  ِبِفَراٍر.  ِقْرِنِه  َعْن  َنْف�َشُه 
َبنْيَ  َو  َبْيَنُهْم  َباِعْد  َو  اأَْفِئَدِتِهْم،  َوَثاِئَق  اْخَلْع  َو  اأَ�ْشِلَحِتِهْم،  َبنْيَ  َو  َبْيَنُهْم  ْق  َفرِّ َو 
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امْلََدَد،  َعْنُهُم  اْقَطْع  َو  َوْجِهِهْم،  َعْن  ْلُهْم  لِّ �شَ َو  �ُشُبِلِهْم،  يِف  ُهْم  ْ َوَحريِّ اأَْزِوَدِتِهْم، 
اْلَب�ْشِط،  َعِن  ْيِدَيُهْم  اأَ َواْقِب�ْص  ْعَب،  الرُّ اأَْفِئَدَتُهُم  َواْماَلأْ  اْلَعَدَد،  ِمْنُهُم  َواْنُق�ْص 
ْل ِبِهْم َمْن َوَراَءُهْم،  ْد ِبِهْم َمْن َخْلَفُهْم َو َنكِّ َواْخِزْم اأَْل�ِشَنَتُهْم َعِن النُّْطِق، َو �َشرِّ
اَلَب  �ْص اأَ�شْ ْم اأَْرَحاَم ِن�َشاِئِهْم، َوَيبِّ َواْقَطْع ِبِخْزِيِهْم اأَْطَماَع َمْن َبْعَدُهْم. اللُهمَّ َعقِّ
َوَل  َقْطٍر،  يِف  ِل�َشَماِئِهْم  َتاأَْذْن  َل  اأَْنَعاِمِهْم،  َو  ِهْم  َدَوابِّ َن�ْشَل  َواْقَطْع  ِرَجاِلِهْم، 
ْن ِبِه ِدَياَرُهْم،  اَل اأَْهِل اْلإِ�ْشاَلِم، َوَح�شِّ ِهْم يِف َنَباٍت. اللُهمَّ َو َق�ِّ ِبَذِلَك حِمَ ِلأَْر�شِ
اَرَبِتِهْم ِلِعَباَدِتَك، َو َعْن ُمَناَبَذِتِهْم ِلْلَخْلَ�ِة  ْغُهْم َعْن حُمَ ْر ِبِه اأَْمَ�اَلُهْم، َوَفرِّ َو َثمِّ
َر ِلأََحٍد ِمْنُهْم َجْبَهٌة ُدوَنَك.  َك، َو َل ُتَعفَّ ِبَك، َحتَّى َل ُيْعَبَد يِف ِبَقاِع اْلأَْر�ِص َغرْيُ
اللُهمَّ اْغُز ِبُكلِّ َناِحَيٍة ِمَن امْلُ�ْشِلِمنَي َعَلى َمْن ِباإَِزاِئِهْم ِمَن امْلُ�ْشِرِكنَي، َواأَْمِدْدُهْم 
يِف  َقْتاًل  اِب  َ التُّ ُمْنَقَطِع  اإِىَل  َيْك�ِشُف�ُهْم  َحتَّى  ُمْرِدِفنَي،  ِعْنِدَك  ِمْن  اَلِئَكٍة  مِبَ
لَّ اأَْنَت َوْحَدَك َل �َشِريَك  ْنَت اهلُل الَِّذي َل اإَِلَه اإِ َك اأَ وا ِباأَنَّ َك َواأَ�ْشرًا، اأَْو ُيِقرُّ اأَْر�شِ
ِك  ْ وِم َوالتُّ َلَك. اللُهمَّ َواْعُمْم ِبَذِلَك اأَْعَداَءَك يِف اأَْقَطاِر اْلِباَلِد ِمَن اْلِهْنِد َو الرُّ
ْرِك،  َيامِلَِة َو�َشاِئِر اأُمَمِ ال�شِّ َقاِلَبِة َو الدَّ جْنِ َو ال�شَّ َب�ِص َو النُّ�َبِة َو الزَّ َزِر َو احْلَ َواخْلَ
َواأَ�ْشَرْفَت  ْعِرَفِتَك،  مِبَ ْيَتُهْم  اأَْح�شَ َقْد  َو  َفاُتُهْم،  �شِ َو  اأَ�ْشَماوؤُُهْم  َتْخَفى  ِذيَن  الَّ
َعَلْيِهْم ِبُقْدَرِتَك. اللُهمَّ ا�ْشَغِل امْلُ�ْشِرِكنَي ِبامْلُ�ْشِرِكنَي َعْن َتَناُوِل اأَْطَراِف امْلُ�ْشِلِمنَي، 
ْطُهْم ِباْلُفْرَقِة َعِن اِلْحِت�َشاِد َعَلْيِهْم. اللُهمَّ  ِهْم، َوَثبِّ �شِ ْق�صِ َعْن َتَنقُّ َوُخْذُهْم ِبالنَّ
اِلْحِتَياِل،  َعِن  ُقُل�َبُهْم  ْذِهْل  َواأَ ِة،  اْلُق�َّ ِمَن  ْبَداَنُهْم  َواأَ َمَنِة،  اْلأَ ِمَن  ُقُل�َبُهْم  اأَْخِل 
َواْبَعْث  اْلأَْبَطاِل،  ُمَقاَرَعِة  َعْن  ْنُهْم  َوَجبِّ َجاِل،  الرِّ ُمَناَزَلِة  َعْن  اأَْرَكاَنُهْم  َواأَْوِهْن 
�ِشَك َكِفْعِلَك َيْ�َم َبْدٍر، َتْقَطُع ِبِه َداِبَرُهْم  َعَلْيِهْم ُجْندًا ِمْن َماَلِئَكِتَك ِبَباأْ�ٍص ِمْن َباأْ
َو  ِباْلَ�َباِء،  ِمَياَهُهْم  اْمُزْج  َو  َعَدَدُهْم. اللُهمَّ  ِبِه  ُق  ُتَفرِّ َو  ِبِه �َشْ�َكَتُهْم،  ُد  �شُ َو حَتْ
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�ُش�ِف، َو اأَِلحَّ َعَلْيَها ِباْلُقُذوِف، َو اْفَرْعَها  ْدَواِء، َو اْرِم ِباَلَدُهْم ِباخْلُ اأَْطِعَمَتُهْم ِباْلأَ
�َنَها  ُح�شُ َواْمَنْع  َعْنُهْم،  َواأَْبَعِدَها  َك  اأَْر�شِ اأََح�صِّ  يِف  ُهْم  ِمرَيَ َواْجَعْل  ِبامْلُُح�ِل، 
ِمْن  َغَزاُهْم  َغاٍز  ا  َ اأَميُّ َو  اللُهمَّ  اْلأَِليِم.  ْقِم  ال�شُّ َو  امْلُِقيِم  �ِع  ِباجْلُ ْبُهْم  اأَ�شِ ِمْنُهْم، 
ْعَلى َو ِحْزُبَك  ِتَك ِلَيُك�َن ِديُنَك اْلأَ اِهٍد َجاَهَدُهْم ِمْن اأَْتَباِع �ُشنَّ اأَْهِل ِملَِّتَك، اأَْو جُمَ
 ْ ُه ِبالنُّْجِح، َو َتَخريَّ ْئ َلُه اْلأَْمَر، َو َتَ�لَّ ِه اْلُي�ْشَر، َو َهيِّ َك اْلأَْوَفى َفَلقِّ اْلأَْقَ�ى َو َحظُّ
�َشاِط،  ْعُه ِبالنَّ َو َمتِّ َفَقِة،  اأَ�ْشِبْغ َعَلْيِه يِف النَّ َو  ْهَر،  َلُه الظَّ َحاَب، َو ا�ْشَتْقِ�  َلُه اْلأَ�شْ
ْن�ِشِه ِذْكَر اْلأَْهِل َواْلَ�َلِد.  ْ�ِق، َو اأَِجْرُه ِمْن َغمِّ اْلَ�ْح�َشِة، َو اأَ َواأَْطِف َعْنُه َحَراَرَة ال�شَّ
ْب،  اَلَمَة، َو اأَْعِفِه ِمَن اجْلُ ِحْبُه ال�شَّ ُه ِباْلَعاِفَيِة، َواأَ�شْ ِة، َو َتَ�لَّ يَّ َو اأُْثْر َلُه ُح�ْشَن النِّ
 ، نَنَ ال�شُّ َو  رَيَ  ال�شِّ َعلِّْمُه  َو  َرِة،  ِبالنُّ�شْ ْدُه  اأَيِّ َو  َة،  دَّ ال�شِّ اْرُزْقُه  َو  ْراأََة،  اجْلُ اأَْلِهْمُه  َو 
ِفْكَرُه  اْجَعْل  َو  ْمَعِة،  ال�شُّ ِمَن  ُه  َخلِّ�شْ َو  َياَء،  الرِّ َعْنُه  اْعِزْل  َو  ْكِم،  احْلُ ْدُه يِف  َو�َشدِّ
يِف  ْلُهْم  َفَقلِّ ُه  َوَعُدوَّ َك  َعُدوَّ افَّ  َذا �شَ َفاإِ َلَك.   َو  ِفيَك   ، اإَِقاَمَتُه  َو  َظْعَنُه  َو  َوِذْكَرُه 
ْن َخَتْمَت َلُه  َنُهْم يِف َقْلِبه، َو اأَِدْل َلُه ِمْنُهْم ، َو َل ُتِدْلُهْم ِمْنُه، َفاإِ ْر �َشاأْ غِّ َعْيِنه، َو�شَ
َك ِباْلَقْتِل، َو َبْعَد اأَْن َيْجَهَد  َهاَدِة َفَبْعَد اأَْن َيْجَتاَح َعُدوَّ ْيَت َلُه ِبال�شَّ َعاَدِة، َو َق�شَ ِبال�شَّ
َك ُمْدِبِريَن.  َ َعُدوُّ ِبِهُم اْلأَ�ْشُر، َو َبْعَد اأَْن َتاأَْمَن اأَْطَراُف امْلُ�ْشِلِمنَي، َو َبْعَد اأَْن ُيَ�يلِّ
َد َخاِلِفيِه يِف َغْيَبِتِه،  ا ُم�ْشِلٍم َخَلَف َغاِزيًا اأَْو ُمَراِبطًا يِف َداِرِه، اأَْو َتَعهَّ َ اللُهمَّ َو اأَميُّ
اأَْتَبَعُه يِف  اأَْو  ِجَهاٍد،  َعَلى  �َشَحَذُه  ْو  اأَ ِبِعَتاٍد،  ُه  اأََمدَّ اأَْو  َماِلِه،  ِمْن  ِبَطاِئَفٍة  اأََعاَنُه  اأَْو 
ْجِرِه َوْزنًا ِبَ�ْزٍن َو ِمْثاًل  َوْجِهِه َدْعَ�ًة، اأَْو َرَعى َلُه ِمْن َوَراِئِه ُحْرَمًة، َفاآِجْر َلُه ِمْثَل اأَ
َم َو �ُشُروَر َما اأََتى  ُل ِبِه َنْفَع َما َقدَّ رًا َيَتَعجَّ ُه ِمْن ِفْعِلِه ِعَ��شًا َحا�شِ �شْ ْثٍل، َو َع�ِّ مِبِ
ِمْن  َلُه  اأَْعَدْدَت  َو  ِلَك،  َف�شْ ِمْن  َلُه  اأَْجَرْيَت  َما  اإِىَل  اْلَ�ْقُت  ِبِه  َيْنَتِهَي  اأَْن  اإِىَل  ِبِه، 
ْرِك  ُب اأَْهِل ال�شِّ زُّ ُه اأَْمُر اْلإِ�ْشاَلِم، َو اأَْحَزَنُه حَتَ ا ُم�ْشِلٍم اأََهمَّ َ َكَراَمِتَك. اللُهمَّ َو اأَميُّ
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َرُه  ْت ِبِه َفاَقٌة، اأَْو اأَخَّ ْبَطاأَ ْعٌف، اأَْو اأَ َعَلْيِهْم َفَنَ�ى َغْزوًا، اأَْو َهمَّ ِبِجَهاٍد َفَقَعَد ِبِه �شَ
َراَدِتِه َماِنٌع َفاْكُتِب ا�ْشَمُه يِف اْلَعاِبِديَن، َو اأَْوِجْب  َعْنُه َحاِدٌث، اأَْو َعَر�َص َلُه ُدوَن اإِ
لِّ َعَلى  نَي. اللُهمَّ �شَ احِلِ َهَداِء َو ال�شَّ َلُه َثَ�اَب امْلَُجاِهِديَن، َو اْجَعْلُه يِف ِنَظاِم ال�شُّ
ُم�ْشِرَفًة  َلَ�اِت،  ال�شَّ َعَلى  َعاِلَيًة  اَلًة  �شَ ٍد،  مَّ حُمَ اآِل  َو  َر�ُش�ِلَك  َو  َعْبِدَك  ٍد  مَّ حُمَ
ى ِمْن  َيْنَقِطُع َعَدُدَها َكاأَمَتِّ َما َم�شَ اأََمُدَها، َو َل  َيْنَتِهي  اَلًة َل  اِت، �شَ َفْ�َق التَِّحيَّ
مِلَا  اُل  اْلَفعَّ امْلُِعيُد  امْلُْبِدُئ  ِميُد  احْلَ اُن  امْلَنَّ َك  نَّ اإِ ْوِلَياِئَك،  اأَ ِمْن  اأََحٍد  َعَلى  َلَ�اِتَك  �شَ

ُتِريُد())).

و�شدور هذا الدعاء يف حّد ذاته من اإمام من اأئمة اأهل البيت »عليهم ال�شالم« 
وعلى الرغم مما تعّر�ش�ا له من م�شايقات واإرهاب وعدوان من بع�ص احلّكام، 
عالية  بروحية  بامل�ؤمن  الإن�شان  حتّلي  �شرورة  على  الكبري  الدر�ص  مبثابة  ه� 
بحيث يجعل م�اقفه مبنية على ح�شابات امل�شلحة العامة ول� كان ذلك على 
ح�شابه ال�شخ�شي، واأن ُيبعد تاأثري املزاج واحل�شابات ال�شخ�شّية عن عالقاته 
واأو�شاعه، واأن يختار يف م�اقفه ما ه� ر�شًى هلل وم�شلحة الّدين واأهله، مهما 
الإ�شالم  يك�ن  فعندما  والت�شحيات.  والعقبات  والّتنازلت  التحّديات  كانت 
وامل�شلم�ن يف خطر، فال بّد من التكاتف والت�شامن والت�حد وتنا�شي الأحقاد 
والفعل.  بالكلمة وامل�قف  ال�ق�ف وراء احلّق ون�شرته  واخلالفات، ولبد من 
هذه هي الأخالق الر�شالّية والإميان الرفيع باهلل والإخال�ص منقطع النظري له 
اإذ يندفع الإمام للدعاء بن�شرة املرابطني بالكلمة والّدعاء النابع من اإح�شا�شه 

بامل�ش�ؤولّية حيال حماية الإ�شالم، ومن قلب مل�ؤه املحّبة والعطف والرحمة.

1. ال�شحيفة ال�شجادية: الدعاء 27 .
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•• اإلمام حممد الباقر:
�شاأق�ّشم الرواية التالية اإىل مقاطع للتعليق عليها، لأهمية تلك التعليقات يف 
ت��شيح ال�ش�رة اأكرث. ففي )الكايف( للكليني بال�شند: )عن احل�شن بن حمب�ب، 
عن بع�ص اأ�شحابه))) قال: كتب اأب� جعفر »عليه ال�شالم« يف ر�شالة اإىل بع�ص 
له اهلل »عز وجل« على  الذي ف�شّ ع اجلهاد  يِّ وِمن ذلك ما �شُ اأمية:  بني  خلفاء 

ل عامله على العّمال، تف�شياًل يف الدرجات واملغفرة والرحمة(.  الأعمال، وف�شّ

التعليق: مثل ق�له »تعاىل«: {الَّ َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َغْيُر ُأوِلي 
َل الُل اْلُمَجاِهِديَن  َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل الِل ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم َفضَّ الضَّ
َل الُل  ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكالًّ َوَعَد الُل اْلُحْسَنى َوَفضَّ
ْنُه َوَمْغِفَرًة َوَرْحَمًة َوَكاَن  اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعِظيًما، َدَرَجاٍت مِّ

الُل َغُفوًرا رَِّحيًما}))). 

امل�ؤمنني  من  اهلل  ا�شتى  وبه  الدين،  عن  ُيدفع  وبه  الدين،  به  ظهر  )لأنه 
اأنف�شهم واأم�الهم باجلنة بيعًا مفلحًا منجحًا(. 

التعليق: قال »تعاىل«: {ِإنَّ الَل اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم ِبَأنَّ 
ِفي  ا  َحقًّ َعَلْيِه  َوْعًدا  َوُيْقَتُلوَن  َفَيْقُتُلوَن  الِل  َسِبيِل  ِفي  ُيَقاِتُلوَن  اْلَجنََّة  َلُهُم 
التَّْوَراِة َواإِلنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن الِل َفاْسَتْبِشُروْا ِبَبْيِعُكُم الَِّذي 

َباَيْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم}))).

1. لعل عدم ذكر ا�شمه خ�فًا من ال�شلطة حل�شا�شية م�شم�ن الر�شالة .
2. الن�شاء: 96-95.

3. الت�بة: 111.
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)ا�شتط عليهم فيه حفظ احلدود(.

فيحركة  اهلل  حدود  ُيراع�ا  مل  الذين  بالأم�يني  تعري�ص  هذا  التعليق: 
الفت�حات واأحكامها. وجاء الإمام بعد ذلك ببع�ص الأمثلة على جتاوز حدود 

اهلل وت�شريعاته.

)واأّول ذلك الدعاء اإىل طاعة اهلل »عز وجل« من طاعة العباد، واإىل عبادة 
اهلل من عبادة العباد، واإىل ولية اهلل من ولية العباد، فمن ُدعي اإىل اجلزية 

فاأبى))) ُقتل و�ُشبي اأهله، ولي�ص الدعاء من طاعة عبٍد اإىل طاعة عبٍد مثله(. 

التعليق: وهذا تعري�ص اآخر بالأم�يني الذين كان�ا ير�شل�ن اجلي��ص مل�شاحلهم 
الدني�ية حيث كان�ا ي�شّن�ن احلروب من اأجل ب�شط �شلطتهم واحل�ش�ل على 
املزيد من الرثوات ل يف �شبيل اهلل، ول لتخلي�ص امل�شت�شعفني من نري ال�شلطات 
الباه�شة  ال�شرائب  عليهم  وتفر�ص  وتظلمهم  حتكمهم  كانت  التي  اجلائرة 
التي كانت جُتهدهم وُتبقيهم يف حالة حاجة وفقر وانقياد لأ�شحاب املطامع 

الدني�ية من املرابني والإقطاعيني واأمثالهم.

)وَمن اأقّر باجلزية مل ُيتعدَّ عليه، ومل ُتخَفر ذمُته، وُكّلف دون طاقته، وكان 
الفيئ للم�شلمني عامة غري خا�شة، واإن كان قتال و�شبي �ِشرَي يف ذلك ب�شريته، 
وُعمل يف ذلك ب�شّنته من الدين. ثم ُكلِّف))) الأعمى والأعرج الذين ل يجدون 
ما ُينفق�ن على اجلهاد بعد عذر اهلل «عز وجل« اإياهم، وُيكلَّف الذين يطيق�ن 
ما ل يطيق�ن. واإمنا كان�ا اأهل م�شر يقاِتل�ن َمن يليه، َيعدل بينهم يف البع�ث(.

1. ف�شار حماربًا.
2. من قبل الدولة الأم�ية وعلى خالف حكم اهلل.
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خالل  من  القت�شادية  اأو�شاعهم  لتعديل  لهم  ُفر�شة  تك�ن  بحيث  التعليق: 
دون  البع�ص  يكّلف�ن  الأم�ي�ن  كان  بينما  فيها،  ي�شارك�ن  التي  غنائم احلرب 

البع�ص ول ي�شاوون بني امل�شلمني يف ذلك.
وم�شتاأَجٌر  اهلل،  بيع  بعد  م�ؤجتر  اأجرٌي  رجلني،  النا�ص  عاد  حتى  كله  )ذلك 
ّيع، وافتقر النا�ص. فمن اأع�ج  �شاحُبه غارم وبعد عذر اهلل، وذهب احلج ف�شُ
ج هذا؟ ومن اأق�م ممن اأقام هذا، فرّد اجلهاد على العباد وزاد اجلهاد  ممن ع�َّ

على العباد، اإن ذلك خطاأ عظيم())).

•• اإلمام جعفر الصادق:
يف )علل ال�شرائع( لل�شدوق بال�شند: )عن اأبي ب�شري، عن اأبي عبداهلل، عن 
اآبائه »عليه ال�شالم« قال: قال اأمري امل�ؤمنني »عليه ال�شالم«: ل يخرج امل�شلم 
يف اجلهاد مع من ل ُي�ؤَمن على احلكم، ول ُينِفذ يف الفيء اأمَر اهلل »عّز وجّل«، 
فاإنه اإن مات يف ذلك املكان كان معينًا لعدّونا يف حب�ص حّقنا والإ�شاطة بدمائنا 
وميتته ميتة جاهلية())). ول يخفى الدور الذي مار�شته ال�شلطة العبا�شية على 
ومالحقتهم  و�شيعتهم  علي  اآل  قتل  يف  ال�شالم«  »عليه  ال�شادق  الإمام  عهد 
والت�شييق عليهم وغري ذلك مما ه� م�شّطر يف كتب التاريخ، وقد امتالأ كتاب 

)مقاتل الطالبيني( لالأ�شفهاين على �شبيل املثال مب�ارد من هذا القبيل. 
وامل�شاهمة يف حب�ص  بالأعداء  عنهم  ال�شالم«  »عليه  الإمام  تعبري  فاإّن  ولذا 
حقهم »عليه ال�شالم« وامل�شاركة يف �شفك دمائهم مبا ي�ؤدي اإىل اأن تك�ن ميتة 

1. الكليني : الكايف ، ج 5 ، �ص 3 .
2. ال�شدوق: علل ال�شرائع، �ص 464 .
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امل�شارك يف حروبهم ميتة جاهلية اأمٌر منطقي ومفه�م. كما اأن هذه الرواية 
على  الئتمان  ه� عدم  تلك احلروب  امل�شاركة يف  م�انع  اأن من  ب��ش�ح  تبنّي 
وعدم  الدماء،  �شفك  قبيل  من  بذلك،  املرتبطة  ال�شرعية  الأحكام  تنفيذهم 
واجلزية  قتال،  يقع  مل  ل�  فيما  الفيء  مع  التعامل  وكيفية  بامل�اثيق،  اللتزام 

واخلراج وال�شبي وغري ذلك من الأحكام ال�شرعية.
اأب�  قال يل  قال:  بن عمرو  امللك  بال�شند: )عن عبد  للكليني  ويف )الكايف( 
عبد اهلل »عليه ال�شالم«: يا عبد امللك، مايل ل اأراك تخرج اإىل هذه امل�ا�شع 
التي يخرج اإليها اأهل بالدك؟ قال: قلت: واأين؟ قال: جدة وعبادان وامل�شي�شة 
وقزوين، فقلت: انتظارًا لأمركم والقتداء بكم، فقال: اإي واهلل، ل� كان خريًا 
اإليه))) قال: قلت: له: فاإن الزيدية يق�ل�ن لي�ص بيننا وبني جعفر  ما �شبق�نا 
اأراه؟! بلى واهلل اإين لأراه، ولكني  اأنا ل  اأنه ل يرى اجلهاد، فقال:  اإل  خالف 

اأكره اأن اأدع علمي اإىل جهلهم())).

القائمة  اأج�اء احلروب  يعلم ما يدور يف  ال�شالم« كان  الإمام »عليه  اأّن  اأي 
ابتداًء  الأخالقية،  واملبادئ  ال�شرعية  بال�ش�ابط  فيها  ُيلَتَزم  ل  حيث  اآنذاك، 
ملجرد  اأو  احلّكام  مل�شالح  بل  اإميانية،  لدوافع  ل  تنطلق  ولأنها  وا�شتدامًة، 
باأ�شل اجلهاد،  اقتناعه  لعدم  فاإنه يعزف عنها، ل  ولذا  �شاكل،  الغنيمة، وما 
علمه  يدع  لأن  ا�شتعداد  على  لي�ص  فاإنه  يفقه�ن،  ل  يتهم�نه  الذين  كان  واإذا 

باحلقيقة ويعمل وفق جهلهم.

1. اأي ل� كان خريًا خلرج الإمام بنف�شه ملثل هذه امل�ا�شع للقتال اأو احلماية .
2. الكليني : الكايف ، ج 5 ، �ص 19 .
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ويف )التهذيب( للط��شي بال�شند: )عن حممد بن عبد اهلل ال�شمندري قال: 
الأب�اب-)))  باب  -يعنى  بالباب  اأك�ن  اإين  ال�شالم«  »عليه  عبداهلل  لأبي  قلت 
خرجت  اإن  اأراأيتك  يل:  فقال  قال:  معهم؟  فاأخرج  ال�شالح)))  فينادون 
اهلل  ر�ش�ل  جعله  ما  العقد  من  له  وجعلت  الأمان،  فاأعطيته  رجاًل  فاأ�َشرت 
واهلل  ل  قلت:  قال:  به؟)))  لك  يف�ن  اأكان  للم�شركني،  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى 
جعلت فداك، ما كان�ا يف�ن يل به، قال: فال تخرج، قال: ثم قال يل: اأما اإّن 

هناك ال�شيف())). 

ل  دني�ية،  مل�شالح  اجلغرايف  والت��شع  والغنائم  القتال  اإل  يريدون  ل  فهم 
الدع�ة اإىل اهلل )�شبحانه( والفتح من اأجل هداية النا�ص، لذا �شيقتل�ن هذا 

م لالأ�شري. الأ�شري بال مبالة منهم للحكم ال�شرعي وال�عد املقدَّ

•• اإلمام علي الرضا:
احل�شن  اأبا  �شاأل  قال:  ي�ن�ص  )عن  بال�شند:  للط��شي  )التهذيب(  يف 
»عليه ال�شالم« رجٌل واأنا حا�شر، فقال له: ُجعلت فداك اإن رجاًل من م�اليك 
بلغه اأن رجاًل ُيعطي �شيفًا وق��شًا يف �شبيل اهلل، فاأتاه فاأخذهما منه، ثم لقيه 
قال:  برّدهما؟  واأمروه  يج�ز،  ل  ه�ؤلء)))  مع  ال�شبيل  اأّن  فاأخربوه  اأ�شحابه 

1. املراد الب�ابة الرئي�شة ل�ش�ر ومدخل املدينة .
2. اأي يدع�ن اإىل احلرب .

3. اأي هل �شيفي قادة احلرب وامل�شئ�ل�ن عليك بهذا الأمان املنعقد وفق �شنة النبي »�شلى اهلل 
عليه واآله«؟ ومبعنى اآخر هل هم من امللتزمني باأحكام اهلل و�شنة نبيه يف احلرب؟ 

4. الط��شي: التهذيب، ج6 ، �ص 135.
5. اأي العبا�شيني يف حروبهم .
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فليفعل))). قال: قد طلب الرجل فلم يجده وقيل له: قد ق�شى الرجل))) قال: 
فلريابط ول ُيقاتل. قال: مثل قزوين وع�شقالن والديلم وما اأ�شبه هذه الثغ�ر؟ 
فقال: نعم، قال: فاإْن جاء العدو اإىل امل��شع الذي ه� فيه مرابط، كيف ي�شنع؟ 
قال: يقاتل عن بي�شة الإ�شالم))). قال: يجاهد؟))) قال ل، اإّل اأن يخاف على 
ذراري))) امل�شلمني. قلت: اأراأيتك ل� اأن الروم دخل�ا على امل�شلمني مل ينبغ))) 
الإ�شالم  بي�شة  على  خاف  واإن  يقاتل)))،  ول  يرابط  قال:  مينع�هم؟  اأن  لهم 
الإ�شالم  درو�ص)))  يف  لأن  لل�شلطان،  ل  لنف�شه  قتاله  فيك�ن  قاَتل،  وامل�شلمني 

درو�ص ِذْكرِ حممد »�شلى اهلل عليه واآله«())).

•• اإلمام حممد اجلواد:
يف )التهذيب( للط��شي بال�شند: )عن علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني 
ها�شم اإىل اأبي جعفر الثاين »عليه ال�شالم« اإين كنت نذرت نذرًا منذ �شنني اأن 
اأخرج اإىل �شاحل من �ش�احل البحر اإىل ناحيتنا مما يرابط فيه املتطّ�عة نح� 
مرابطتهم بجّدة وغريها من �ش�احل البحر، اأفتى جعلت فداك اأنه يلزمني 

1. اأي فلرُيجعهما للرجل. 
2. اأي مات.

3. ويف رواية ال�شدوق يف العلل بعدها: )ل عن ه�ؤلء(.
4. اأي هل يبادر بالغزو ؟

5. ويف ن�شخة: كلمة )دار( بدل كلمة )ذراري(.
6. ويف ن�شخة: كلمة )ي�شع( بدل كلمة )ينبغ(.

7. اأي فيما ل� كان �شيقاتل من اأجل العبا�شيني .
8. اأي : اندرا�ص .

9. الط��شي: التهذيب، ج 6، �ص 125، وال�شدوق: علل ال�شرائع، �ص 603.
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ال�فاء به، اأو ل يلزمني، اأو اأفتدي اخلروج اإىل ذلك ب�شئ من اأب�اب الرب لأ�شري 
اإليه اإن �شاء اهلل؟ فكتب اإليه بخّطه، وقراأُته: اإن كان �شمع منك نذرك اأحد من 
املخالفني فال�فاء به اإن كنت تخاف �َشْنَعته( اأي ل من باب ال�فاء بالنذر الذي 
مل ينعقد �شرعًا، لأن متعلق النذر يجب اأن يك�ن راجحًا، بل حفاظًا على النف�ص 
اأو لعدم هتك حرمته و�شمعته كمتدّين يلتزم بنذره )واإل فا�شرف ما ن�يت من 

ذلك يف اأب�اب الرِب، وفقنا اهلل واإياك ملا يحب وير�شى())).

•• النتيجة:
يف  مراجعتها  ميكن  البني  يف  اأخرى  روايات  وهناك  �شبق،  ما  جمم�ع  من 
ال�شيعة(  )و�شائل  م��ش�عة  من  )اجلهاد(  كتاب  من  ع�شر  اخلام�ص  اجلزء 
البيت  اأهل  لأئمة  -اإجماًل-  ال�شلبي  امل�قف  ب��ش�ح  يتبنّي  العاملي،  للحر 
»عليهم ال�شالم« ابتداء من الإمام علي بن احل�شني زين العابدين »عليه ال�شالم« 

من )الفت�حات( يف العهدين الأم�ي والعبا�شي، وال�شبب يف ذلك:

عن  بعيدة  بحتة،  دني�ية  م�شالح  من  واملنطلقة  املخل�شة  غري  الدوافع   .1
غايات اجلهاد يف �شبيل اهلل »عز وجل«، وعلى راأ�شها الدع�ة اإىل دين اهلل.

البيت  اأهل  اأئمة  ا�شطهاد  على  تعمل  كانت  التي  الظاملة  الدولة  تق�ية   .2
»عليه ال�شالم« و�شيعتهم وغريهم.

وال�شلح  اجلهاد  م�شائل  يخ�ّص  فيما  ال�شريعة  باأحكام  اللتزام  عدم   .3
بهذه  اللتزام  كان  بينما  ذلك.  اإىل  وما  والغنائم  وال�شبي  والأ�ْشر  واملعاهدة 

1. الط��شي: التهذيب، ج 6، �ص 135.
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بينها  ومن  عديدة،  �ش�اهد  ذلك  وعلى  كبريًا،  الرا�شدي  العهد  يف  الأحكام 
ال�ش�اهد التالية:

)قال�ا:  القاد�شية:  معركة  اأعقاب  يف  البلدان  فت�ح  يف  البالذري  روى   .1
نر�شى  ابن  وب�شطام  والنهرين،  الفالليج  دهقان  ب�شبهرى  بن  جميل  فاأ�شلم 
دهقان بابل وخطرنية، والرفيل دهقان العال، وفريوز دهقان نهر امللك وك�ثى، 
وغريهم من الدهاقني، فلم يعر�ص لهم عمر بن اخلطاب، ومل ُيخرج الأر�ص 

من اأيديهم واأزال اجلزية عن رقابهم())).

2. اخلرب التايل يف تاريخ اليعق�بي يبنّي اأن عليًا »عليه ال�شالم« كان يتدّخل 
يف هذه امل�شائل وي�ّجه اخلليفة عمر نح� القرار الأ�ش�ب، قال: )و�شاور عمر 
اأ�شحاب ر�ش�ل اهلل يف �ش�اد الك�فة، فقال له بع�شهم: تق�شمها بيننا، ف�شاور 
يف  تقّرها  ولكن  �شيء،  بعدنا  يجئ  ملن  يكن  مل  الي�م  ق�شمتها  اإْن  فقال:  عليًا 

اأيديهم يعمل�نها، فتك�ن لنا وملن بعدنا. فقال: وّفقك اهلل! هذا الراأي())).

واأّكد ابن حجر يف �شرحه ل�شحيح البخاري هذا امل�شم�ن حيث قال: )روى 
اأب� عبيد يف كتاب الأم�ال من طريق ابن اإ�شحاق، عن حارثة بن م�شرب، عن 
عمر اأنه اأراد اأن يق�شم ال�ش�اد، ف�شاور يف ذلك فقال له علي: دعهم يك�ن�ا مادة 

للم�شلمني فتكهم())).

3. ومن هنا ندرك اأن ما رواه البالذري ح�ل قرار اخلليفة عمر كان مب�ش�رة 

1. البالذري: فت�ح البلدان، ج 2 ، �ص 325.
2. اليعق�بي: تاريخ اليعق�بي، ج2، �ص 151.

3. ابن حجر : فتح الباري �شرح �شحيح البخاري، ج6، �ص157 .
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بن  عمر  كتب  قال:  حبيب  اأبي  بن  يزيد  )عن  قال:  علي،  الإمام  من  وت�جيه 
اخلطاب اإىل �شعد بن اأبي وقا�ص حني فتح ال�ش�اد: اأما بعد، فقد بلغني كتابك 
تذكر اأن النا�ص �شاأل�ك اأن تق�شم بينهم ما اأفاء اهلل عليهم. فاإذا اأتاك كتابي 
فانظر ما اأجلب عليه اأهل الع�شكر بخيلهم وركابهم، من مال اأو كراع فاق�شمه 
بينهم بعد اخلم�ص، واترك الأر�ص والأنهار لعّمالها، ليك�ن ذلك يف اأعطيات 
امل�شلمني، فاإّنك اإْن ق�شمتها بني من ح�شر مل يكن ملن يبقى بعدهم �شيء())).

4. وقد حاول الأم�ي عبدامللك بن مروان خالل فتة حكمه تغيري هذا احُلكم 
لال�شتئثار باأر�ص ال�ش�اد، ولكّنه ُنهي عن ذلك فامتنع، فقد روى البالذري عن 
)�شليمان بن ي�شار قال: اأقّر عمر بن اخلطاب ال�ش�اد مَلن يف اأ�شالب الرجال 
واأرحام الن�شاء، وجعلهم ذّمة ت�ؤخذ منهم اجلزية وِمن اأر�شهم اخلراج، وهم 
ذّمة ل رّق عليهم))) قال �شليمان: وكان ال�ليد بن عبد امللك اأراد اأن يجعل اأهل 
اأي  )))، فاأخربته مبا كان من عمر يف ذلك ف�رعه اهلل عنه()))  ال�ش�اد فيئًا 

غرّي راأيه وتراجع عن قراره. 

5. روى البالذري عن اإمام املالكية عن الإمام جعفر ال�شادق »عليه ال�شالم« 
عن اأبيه الباقر »عليه ال�شالم« ما يدل على اأن القرارات ال�شرعية التي كانت 
اخلليفة  اّتخذ  حيث  بامل�ش�رة،  مّتت  اإمنا  املفت�حة  املناطق  بخ�ش��ص  ُتّتخذ 

1. البالذري: فت�ح البلدان، ج 2 ، �ص 325.
2. ما دام�ا غري م�شلمني .

3. وهي الأم�ال ال�ا�شلة من املحاربني بغري قتال ول اإيجاف خيل ول ركاب، بحيث يك�ن كّله 
له، كحاكم .

4. البالذري: فت�ح البلدان، ج 2 ، �ص 327.
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عمر جمل�شًا بهذا اخل�ش��ص، والرواية كالتايل: )حدثنا مالك، عن جعفر بن 
اأبيه قال: كان للمهاجرين جمل�ص يف امل�شجد. فكان عمر يجل�ص  حممد، عن 
اأدرى  ي�مًا: ما  الآفاق. فقال  اأمر  اإليه من  ينتهى  معهم فيه ويحّدثهم عن ما 
اأ�شنع باملج��ص؟ ف�ثب عبد الرحمن بن ع�ف فقال: ا�شهد على ر�ش�ل  كيف 

اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: �ُشّن�ا بهم �شّنة اأهل الكتاب())).

6. وكان امل�شئ�ل�ن عن تنفيذ القرارات املرتبطة بنتائج الفت�حات ُيراجع�ن 
ال�شابقة  الروايات  يف  جاء  ما  ومبالحظة  النهائية،  امل�افقة  لأخذ  اخلليفة 
ن�شتنتج اأن القرارات كانت مُت�شى بعد امل�ش�رة. روى البالذري )عن اأبي جملز 
لحق بن حميد اأن عمر بن اخلطاب بعث عمار بن يا�شر على �شالة اأهل الك�فة 
وجي��شهم، وعبد اهلل بن م�شع�د على ق�شائهم وبيتمالهم، وعثمان بن حنيف 
على م�شاحة الأر�ص. وفر�ص لهم كل ي�م �شاة بينهم، �شطُرها و�ش�اقُطها))) 
لعّمار، وال�شطر الآخر بني هذين. فم�شح عثمان بن حنيف الأر�ص، فجعل على 
جريب النخل ع�شرة دراهم، وعلى جريب الَكْرم ع�شرة دراهم، وعلى جريب 
ال�شعري  جريب  وعلى  دراهم،  اأربعة  الرُب  جريب  وعلى  دراهم،  �شتة  الق�شب 

درهمني. وكتب بذلك اإىل عمر »رحمه اهلل« فاأجازه())). 

وبعث  دجلة،  وراء  ما  على  اليمان  بن  حذيفة  بعث  اأنه  اأخرى  رواية  ويف 
ال�شحابي عثمان بن حنيف الأن�شاري على ما دون دجلة.

1. البالذري: فت�ح البلدان، ج 2 ، �ص 327.
2. اأي: اأح�شاوؤها .

3. البالذري: فت�ح البلدان، ج 2 ، �ص 330.
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وعلى كل حال، فاإّن ال�ش�اهد يف هذا الباب عديدة وم�شادرها كثرية، وهذه 
واحدة من الفروقات الرئي�شة بني فت�حات العهد الرا�شدي والعهدين الأم�ي 

والعبا�شي، وه� ما نّبه عليه الأئمة »عليه ال�شالم« كما مّر معنا.

ال�شالح  حمل  ا�شتدعى  ل�  والعبا�شي  الأم�ي  العهدين  يف  الأمر  اأن  على 
للدفاع عن الإ�شالم واحلفاظ عليه وعلى املقد�شات، ومثله الدفاع عن الأنف�ص 
اأن يك�ن دافع املقاتل  والأعرا�ص والأم�ال، ف�شيك�ن احُلكم خمتلفًا، �شريطة 
واحدة من هذه العناوين، ل اإعانة الظامل ودولته، وه� ما تبنّي معنا �شابقًا من 

خالل بع�ص ما روي عنهم »عليه ال�شالم«.

وخال�شة الق�ل اأن م�قف اأهل البيت »عليه ال�شالم« من )الفت�حات( التي تلت 
العهد الرا�شدي كان �شلبيًا، حيث �شاعت فيها تدريجيًا املنطلقات املخل�شة، 
واملعايري ال�شليمة للتعامل مع م�شاألة احلرب وال�شلم، ومع نتائج احلروب وغري 
ذلك، ولذا مل ي�شارك�ا فيها، كما �شدر عنهم النهي عن م�شاركة �شيعتهم فيها 

مع بيان الأ�شباب وتربير امل�قف من قبلهم »عليه ال�شالم«، 

الرا�شدي  العهد  ال�شالم« يف فت�حات  الإمام علي »عليه  بينما �شارك �شيعة 
الأر�ص  باإدارة  مرتبطة  عديدة  مهام  يف  تعيينهم  ومت  وم�شمع،  منه  مبراأى 
والأم�ال وغري ذلك من ال�شئ�ن الدينية وال�شيا�شية والقت�شادية، فكان �شلمان 
يا�شر  بن  وعمار  مدفنه،  وفيها  املدائن  على  واليًا  املثال  �شبيل  على  الفار�شي 

واليًا على الك�فة.. اإلخ.

ويجب اأن ننتبه اإىل اأن ح�ش�ر �شيعة علي »عليه ال�شالم« يف هذه الفت�حات 
يف الُبعد الع�شكري والإداري والدع�ي كان يف حّد ذاته �شروريًا ملراقبة وتق�مي 
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الفت�حات، وذلك  الع�شكريني امل�شاركني يف  اأو  القادة  و�شبط �شل�كيات بع�ص 
لتن�شجم مع الت�شريعات والت�جيهات واملعايري التي تفر�شها ال�شريعة والأخالق 
ل�شيما  كارثية،  تك�ن  قد  التي  الأخطاء  بع�ص  ال�ق�ع يف  من  وخ�فًا  الق�مية، 
بلحاظ م�شاركة عدد كبري من حديثي العهد بالإ�شالم من اأبناء القبائل العربية 
وغريهم �شمن اجلي��ص الإ�شالمية، وتفاديًا ملثِل ما جرى من قبُل على يد خالد 
بن ال�ليد من خمالفات على عهد ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اأثناء قيادته 
لإحدى ال�شرايا، حيث قتل من بني جذمية َمن قتل دون وجه حق، وترّباأ ر�ش�ل 

اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« من فعلته، ودفع الفدية لذوي القتلى. 

ففي �شحيح البخاري عن عبداهلل بن عمر اأنه: )بعث النبي »�شلى اهلل عليه 
و�شلم« خالد بن ال�ليد اإىل بني جذمية فدعاهم اإىل الإ�شالم فلم ُيح�شن�ا اأن 
يق�ل�ا اأ�شلمنا، فجعل�ا يق�ل�ن: �شباأنا �شباأنا. فجعل خالد يقتل منهم وياأ�شر، 
ودفع اإىل كلِّ رجل منا اأ�شريه، حتى اإذا كان ي�م اأَمر خالد اأن يقتل كلُّ رجل مّنا 
اأ�شريه. حتى  اأ�شحابي  اأ�شريي، ول يقتل رجل من  اأقتل  اأ�شرَيه فقلت: واهلل ل 
قدمنا على النبي »�شلى اهلل عليه و�شلم« فذكرناه، فرفع النبي »�شلى اهلل عليه 

و�شلم« يده فقال: اللهم اإين اأبراأ اإليك مما �شنع خالد مرتني())).

قال ابن حجر الع�شقالين يف )فتح الباري �شرح �شحيح البخاري( معّلقًا على 
اخلرب ال�شابق اأن بني ُجذمية ه�ؤلء هم بني جذمية بن عامر بن عبد مناة بن 
كنانة، وقال: )وهذا البعث كان عقب فتح مكة يف �ش�ال قبل اخلروج اإىل حنني 
عند جميع اأهل املغازي وكان�ا باأ�شفل مكة من ناحية يلملم قال بن �شعد بعث 

1. البخاري: اجلامع ال�شحيح، ح 7189.
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اإليهم خالد بن ال�ليد يف ثالثمائة وخم�شني من  النبي »�شلى اهلل عليه واآله« 
املهاجرين والأن�شار داعيًا اإىل الإ�شالم، ل مقاتاًل(.

اأرادوا  اأنهم  فهم  اأنه  على  يدّل  راوي احلديث  ابن عمر  قال: )هذا من  ثم 
الإ�شالم حقيقة، وي�ؤّيد فهمه اأن قري�شًا كان�ا يق�ل�ن لكل من اأ�شلم �شباأ، حتى 

ا�شتهرت هذه اللفظة، و�شاروا يطلق�نها يف مقام الذم(.

�شيدًا من  كان  الذي  اأَثال احلنفي  بن  ُثمامة  بق�شة  ابن حجر  ا�شت�شهد  ثم 
�شادات اأهل اليمامة، وقد روي اأنه اأُ�شر، فقال له النبي »�شلى اهلل عليه واآله«: 
�شاكر،  على  متنن  مَتنُن  واإن  دم،  ذا  تقتل  تقتل  اإن  قال:  ثمامة؟  يا  عندك  ما 
واإن ُترد املال ُتعَط ما �شئت، قال: فغدا عليه ي�ما فقال له مثل ذلك، فاأبدى 
رغبته يف الإ�شالم، فاأمره النبي »�شلى اهلل عليه واآله« اأن يغت�شل، ففعل وت�شّهد 
ال�شهادتني، وقال: يا ر�ش�ل اهلل، اإنَّ َخيلك اأخذتني واأنا اأريد العمرة، فُمر من 
ي�شريين اإىل الطريق. فاأمر من ي�شريه، فخرج حتى اإذا قدم مكة فلما �شمع به 
اآبائك؟  دين  وتركت  �شباأت-  -اأو  �شب�ت  ثمامة،  يا  فقال�ا:  جاوؤوه  امل�شرك�ن 
اإليكم من  اأق�شمت برب هذه البينة ل ي�شل  اإل اأين  قال: ل اأدري ما تق�ل�ن، 
مرية  وكانت  اآخركم.  من  حممدًا  تّتبع�ا  حتى  به  تنتفع�ن  مما  �شئ  اليمامة 
قري�ص ومنافعهم من اليمامة، ثم خرج فحب�ص عنهم ما كان ياأتيهم منها من 
مريتهم ومنافعهم فلما اأ�شّر بهم كتب�ا اإىل ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« 
اأّن عهَدنا بك واأنت تاأمرب�شلة الرحم وحت�ّص عليها، واإن ثمامة قد قطع عّنا 
مريتنا واأ�شّر بنا، فاإْن راأيَت اأن تكتب اإليه اأن يخّلي بيننا وبني مريتنا فافعل. 

فكتب اإليه ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اأن خّل بني ق�مي وبني مريتهم. 
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وكان ُثمامة حني اأ�شلم قال: يا ر�ش�ل اهلل، واهلل لقد قدمت عليك وما على 
الأر�ص وجه اأبغ�ص اإيّل من وجهك، ول دين اأبغ�ص اإيّل من دينك، ول بلد اأبغ�ص 
اإيل من بلدك، وما اأ�شبح على الأر�ص وجه اأحب اإيّل من وجهك، ول دين اأحب 

اإيّل من دينك ول بلد اأحب اإيل من بلدك.

وقال حممد بن اإ�شحاق: ارتّد اأهل اليمامة عن الإ�شالم غري ثمامة بن اأثال 
ومن اتبعه من ق�مه، فكان مقيمًا باليمامة ينهاهم عن اَتباع م�شيلمة وت�شديقه 
ويق�ل: اإياكم واأمرًا مظلمًا ل ن�ر فيه، واإنه ل�شقاء كتبه اهلل »عز وجل« على من 
اأخذ به منكم، وبالء على من مل ياأخذ به منكم، يا بني حنيفة. فلما ع�ش�ه 
وراأى اأنهم قد اأ�شفق�ا على اّتباع م�شيلمة عزم على مفارقتهم، ثم مّد امل�شلمني 

باملقاتلني �شد ق�مه))). 

اللفظة  هذه  ا�شتهرت  )فلما  ُثمامة:  بق�شة  ال�شت�شهاد  بعد  حجر  ابن  قال 
بينهم يف م��شع اأ�شلمت ا�شتعملها ه�ؤلء. واأما خالد فحمل هذه اللفظة على 
ظاهرها، لأن �شباأنا اأي خرجنا من دين اإىل دين. ومل يكتف خالد بذلك حتى 
ي�شرح�ا بالإ�شالم. وقال اخلطابي: ُيحتمل اأن يك�ن خالد نقم عليهم العدول 
عن لفظ الإ�شالم، لأنه فهم عنهم اأن ذلك وقع منهم على �شبيل الأنفة، ومل 
خالد:  لهم  فقال  الباقر:  رواية  ويف  متاأّوًل....  فقتلهم  الدين،  اإىل  ينقادوا 
�شع�اال�شالح، فاإّن النا�ص قد اأ�شلم�ا. ف��شع�ا ال�شالح، فاأمر بهم، فُكّتف�ا، ثم 
عَر�شهم على ال�شيف))) .... وعند اأبي �شعد: فلما كان ال�شَحر، نادى خالد: َمن 

1. ابن عبد الرب : ال�شتيعاب ، ج 1 ، �ص 214.
2. اأي قتلهم.
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كان معه اأ�شري فلي�شرب عنقه..... وزاد الباقر يف روايته: ثم دعا ر�ش�ل اهلل 
»�شلى اهلل عليه واآله« عليًا فقال: اخرج اإىل ه�ؤلء الق�م واجعل اأمَر اجلاهلية 

حتت قدميك، فخرج حتى جاءهم ومعه مال، فلم يبق لهم اأحٌد اإل وداه(.

ل�شت  )اإيّن  قال:  الذي  املقت�لني  اأحد  ق�شة  ذلك  بعذ  حجر  ابن  واأ�شاف 
منهم))) اإيّن ع�شقت امراأة منهم، فدع�ين اأنظر اإليها نظرة... ف�شرب�ا عنقه، 
فجاءت املراأة ف�قعت عليه ف�شهقت �شهقة اأو �شهقتني ثم ماتت، فذكروا ذلك 

للنبي »�شلى اهلل عليه واآله« فقال: اأما كان فيكم رجل رحيم؟())).

وهذا يعني وج�د �شابقة من خالد بن ال�ليد، وثّناها مع مالك بن ن�يرة على 
عهد اخلليفة اأبي بكر، وه� يف حركة الفت�حات يف العراق وال�شام قائد عام، 
تخالف  قد  التي  وت�شّرفاته  قراراته  ويقّ�م  يراقب  َمن  اإىل  بحاجة  كان  لذا 
امل�قف ال�شرعي، وه� ما يجعل من وج�د اأ�شحاب علي »عليه ال�شالم« من اأهل 

ال�شالح والدراية بالأحكام �شروريًا �شمن حركة الفت�حات هذه. 

1. اأي مل يكن من بني جذمية .
2. ابن حجر: فتح الباري �شرح �شحيح البخاري، ج9، �ص 49.
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َبعث أسامة

اأن نرجع  الرا�شدي، لبد  العهد  الإ�شالمية يف  الفت�حات  اأخبار  قبل عر�ص 
اإىل ما قبل وفاة ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« بقليل. 

فقد جّهز النبي »�شلى اهلل عليه واآله« قبيل وفاته جي�شًا من اأ�شحابه ا�شتتمامًا 
ملا بداأ به ِمن قبُل �شمن �شعيه مل�اجهة حتّركات الروم وحلفائها، وحتر�شاتهم 
املختلفة، والتي كانت ت�شتهدف الق�شاء على دولة الإ�شالم الفتّية، حيث وّجه اإىل 
ن�احي الأردن يف ال�شنة ال�شابعة من الهجرة ق�ة ع�شكرية بقيادة جعفر بن اأبي 
طالب اأو زيد بن حارثة -على اختالف الروايات- وانتهت امل�اجهة )غزوة م�ؤتة(

با�شت�شهاد القادة الثالث املتعاقبني، جعفر وزيد وابن رواحة، وع�دة اجلي�ص اإىل 
املدينة، وه� ما دفع بالنبي للخروج بنف�شه بعد �شنتني، وذلك يف غزوة تب�ك. 

حلفاء  مبادرة  ب�شبب  وذلك  الغزوة،  هذه  يف  م�اجهة  تقع  مل  اأنه  اإل 
النبي  وا�شتفاد  العربية،  للجزيرة  ال�شمالية  احلدود  من  لالن�شحاب  الروم 
ومعاهدات  حتالفات  لإقامة  اجلديد  ال��شع  هذا  من  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى 
مع بع�ص املدن واملل�ك الذين كان�ا ينت�شرون جن�ب الأردن و�شمال اجلزيرة 
العربية كما تبنّي لنا ذلك يف اأثناء �شرح اأحداث غزوة تب�ك، وُعر�ص يف كتاب 

)ال�شرية الع�شكرية ل�شيد املر�شلني حممد »�شلى اهلل عليه واآله«(.

5
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وكما ه� ُمثبت يف كتب ال�شرية والتاريخ واحلديث، فاإّن ر�ش�ل اهلل مل يغادر 
اأ�شامة بن زيد بن  اأَمر بتهيئة قّ�ة ع�شكرية كبرية بقيادة  اإل وقد  هذه الدنيا 
حارثة، لتّتجه نح� البلقاء، وهذا ال�شم ُيطلق حاليًا على حمافظة واقعة �شمال 
اإىل  تقع  وهي  م�ؤتة،  اإىل  يذهب  اأن  اأخرى  رواية  ويف  الأردن،  عا�شمة  عّمان 
اجلن�ب من حمافظة البلقاء، وذلك ا�شتكماًل للم�اجهات ال�شابقة مع الروم 

وحلفائها من الغ�شا�شنة وغرِيهم.

فعلى حدود بالد ال�شام، كان البيزنطي�ن قد اأقام�ا �شاللة حاكمة ق�ية يعرفها 
الإداري  )فيالرخ(  لقب  الغ�شا�شنة  زعماء  ومنح�ا  الغ�شا�شنة،  با�شم  التاريخ 
الي�ناين، وكان يتم دفع اإتاوات مالية لهم لكي يحتفظ�ا بالعالقات ال�دّية مع 
والدبل�ما�شية  الأم�ال  دفع  املزج بني  العربية. ومن خالل  �شبه اجلزيرة  بدو 
ال�شحراوية،  احلدود  على  الغ�شا�شنة  حافظ  والتحالفات،  القربى  وعالقات 

وعمل�ا باعتبارهم منطقة فا�شلة بني احلك�مة البيزنطية والبدو. 

اإىل امل�شيحية ولكنهم كان�ا على مذهب الطبيعة ال�احدة  اأنهم حتّ�ل�ا  كما 
)امل�ن�فيزيتي( الذي كانت الق�شطنطينية تعتربه مذهبًا مبتَدعًا )هرطقة(. 
وقد عا�ص زعماء الغ�شا�شنة اأ�شل�ب حياة �شبه بدوي، ففي الربيع عندما تك�ن 
اأطراف ال�شحراء قد اكت�شت بالل�ن الأخ�شر احلي، مع من� الع�شب اجلديد، 
كان�ا ي�شرب�ن خيامهم يف اجلابية مبرتفعات اجل�لن، وكان زعماء القبائل 

يفدون لزيارتهم ولإ�شداء الحتام اإليهم، ولتلّقي عطاياهم املالية. 

ويف اأوقات اأخرى قد يعقدون حمكمة يف الر�شافة �شمايل بادية ال�شام. بالقرب 
الذي  �شركي�ص(  �شريجي��ص/القّدي�ص  )�شان  للمحارب  الكبري  ال�شريح  من 
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ال�شهداء  الأرث�ذك�شية من  الكنائ�ص  الكاث�ليكية وبع�ص  الكني�شة  ُيعّد من قبل 
الثالث  القرن  يف  عا�ص  رومانيًا  ع�شكريًا  �شابطًا  الأ�شل  يف  وكان  القدي�شني، 
امليالدي، واعتنق امل�شيحية �شرًا يف فتة ال�شطهادات الرومانية للم�شيحيني، 
حتت  مات  اأن  اإىل  �شمد  ولكنه  ب�شّدة،  ب  وُعذِّ اأمُره،  اكُت�شف  عندما  فاعُتقل 
وطاأة التعذيب.  ومل يكن الغ�شا�شنة ي�شتقرون يف البلدة الرومانية، ولكنهم بن�ا 
قاعة حجرية على ُبعد ح�ايل مياًل �شماًل، وكان�ا ي�شرب�ن خيامهم ح�ل هذه 

القاعة، وكان العرب يفدون لزيارة ال�شريح وزيارة الفيالرخ الغ�شاين.

•• مناذج من التحرشات واالعتداءات:
يجري  كان  ما  امل�شلمني  بحق  امل�ّجهة  والعتداءات  التحّر�شات  اأمثلة  من 
-مثاًل- يف دومة اجلندل -ال�اقعة �شمال اجلزيرة العربية عند مدينة �شكاكا 
احلالية وبالقرب من نقطة عرعر احلدودية بني ال�شع�دية والأردن- وبالقرب 

البلقاء ومؤتة ومدن أخرى في الأردن وفلسطين
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منها، حيث كان يقطنها فرع من قبيلة بني كلب، وحتّ�لت اإىل مركز من مراكز 
تها للدولة  التحّر�ص والعتداء، ولعلَّ وراء ذلك العداء بع�ص الدوافع؛ منها تبعيَّ
ة اأهل تلك املنطقة يدين�ن بالن�شرانية.  البيزنطيَّة ولًء وديانًة؛ فقد كان عامَّ

وتذكر كتب ال�شرية اأنه جاءت اإىل ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« الأخبار 
بها،  ميّر  ما  وتنهب  هناك،  الطريَق  تقطع  اجلندل  دومة  ح�َل  القبائل  باأنَّ 
اهلل  ر�ش�ل  فا�شتعمل  املدينة،  تهاجم  اأن  ُتريد  كبريًا  جمعًا  ح�شدت  قد  واأنها 
»�شلى اهلل عليه واآله« على املدينة �شباع بن عرفطة الغفاري، وخرج يف األٍف من 
امل�شلمني خلم�ص ليال بقني من ربيع الأول من ال�شنة اخلام�شة من الهجرة،  ففّر 
اأهل دومة اجلندل يف كل وجه، فلّما نزل امل�شلم�ن ب�شاحتهم مل يجدوا اأحدًا، 
واأقام ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اأيامًا، وبّث ال�شرايا يف اجتاهات متعّددة، 
العدائي  امل�قف  ا�شتمّر  وحيث  املدينة،  اإىل  رجع  ثم  اأحدًا،  منهم  ُي�شب  فلم 
عبَدالرحمن  الالحقة،  ال�شنة  يف  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  اأر�شل  قائمًا، 
ة اإىل ُدومة اجلندل؛ ليدع�هم اإىل الإ�شالم، واأو�شاه  بن ع�ف على راأ�ص �شريَّ
قائاًل: )اغز با�شم اهلل ويف �شبيل اهلل، فقاِتل َمن كفر باهلل، ل تُغّل ول َتغدر ول 
اأ�شلم ملُكهم الأ�شبغ بن عمرو  اأيام،  َتقتل وليدًا())). وبعد ح�شار دام ثالثة 
الكلبي مع َخْلٍق كثري من ق�مه، وبقيت طائفة منهم على الن�شرانيَّة مع الر�شا 
ج عبد الرحمن بن ع�ف متا�شر ابنة امللك، اإما ب��شية من  باجلزية، كما تزوَّ
النبي، لتك�ن هذه امل�شاهرة �شمانًا لبقاء حالة ال�شلم بني الطرفني، اأو بطلب 

من ابن ع�ف نف�شه على اختالف الروايات. 

1. ال�اقدي: املغازي، ج1، �ص223.
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•• االعتداء على مبعوث النيب:
وي�شاف اإىل ما �شبق، فاإن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« بعد اأن اأّمن املنطقة 
املنطقة  على  عالوة  املكرمة،  مكة  اإىل  املن�رة  املدينة  من  املمتدة  اجلن�بية 
املل�ك  من  عدد  مرا�شلة  اإىل  عَمد  يجاورها،  وما  خيرب  حيث  اإىل  ال�شمالية 

والأمراء لدع�تهم اإىل الإ�شالم، ومن بينها ر�شائل باجتاه ال�شام.

عن عمر بن احلكم، قال: )بعث ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« احلارث 
بن عمري الأزدي اإىل ملك ُب�شرى بكتابه، فلما نزل م�ؤتة عر�ص له �ُشرحبيل 
بن عمرو الغ�شاين، فقال: اأين تريد؟ قال: ال�شام، قال: لعلك ِمن ر�شل حممد؟ 
قال: نعم، اأنا ر�ش�ل ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، فاأمر به فاأوثق رباطًا، ثم 
مه، ف�شرب عنقه �شربًا، ومل ُيقتل لر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« ر�ش�ل  قدَّ

موقع دومة الجندل وتُعّد حاليا إحدى محافظات منطقة الجوف
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غريه، وبلغ ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اخلرب، فا�شتّد عليه())). 

انت�شار  من  الروم  تخّ�ف  ُتظِهر  اأخرى  جرمية  اجلرمية  هذه  اإىل  وي�شاف 
الإ�شالم يف ال�شام، حيث اأقدم�ا على اإعدام اأحد امل�شئ�لني العرب املعّينني من 
قبلهم، وا�شمه )فروة اجُلذامي(، فقد نقل ابن كثري عن ابن اإ�شحاق: )وبعث 
فروة بن عمرو النافرة اجلذامي ثم النفاثي اإىل ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« 
ر�ش�ًل باإ�شالمه، واأهدى له بغلة بي�شاء، وكان فروة عاماًل للروم على َمن يليهم 
من العرب وكان منزله معان وما ح�لها من اأر�ص ال�شام، فلما بلغ الروم ذلك 
ملا  اأنهم  هري  الزُّ وزعم  عندهم....  فحب�ش�ه  اأخذوه  حتى  طلب�ه  اإ�شالمه  من 

قّدم�ه ليقتل�ه قال:

                بّلغ �ُشراة امل�شلمني باأنني     �ِشلم لربي اأعظمي ومقامي

قال: ثم �شرب�ا عنقه و�شلب�ه على ذلك املاء، رحمه اهلل، ور�شي عنه واأر�شاه، 
وجعل اجلنة مث�اه())). 

مبجيء خرب مقتل احلارث الأزدي، اأعلن ر�ش�ل اهلل النفري للخروج للقتال، 
فالأمر مبثابة اإعالن حرب من الطرف الآخر، ولبد من الرّد على هذه الإ�شاءة 
التي قد يتجراأ من خاللها العدو لالإقبال على املزيد من �ش�ر العدوان املحتملة، 
ولرمبا ت�شل اإىل حد التفكري يف غزو احلجاز اأو بع�ص املناطق اخلا�شعة لنف�ذ 
متاخمة  غدت  حيث  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  بقيادة  الإ�شالم  دولة 

حلدود دولة الروم ومناطق نف�ذ و�شيطرة الغ�شا�شنة.
1. ابن �شعد: الطبقات الكربى، ج 4، �ص 343.
2. ابن كثري: البداية والنهاية، ج5، �ص 101 .
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اأن النبّي بعد �شماعه  وقد روى امل�ؤرخ�ن، ومنهم ال�اقدي يف )املغازي())) 
فاأ�شرع  قتله،  وَمن  احلارث  مبقتل  واأخربهم  النا�ص  )ندب  احلارث:  مبقتل 
)الطبقات  يف  �شعد  ابن  واأ�شاف  باجُلرف)))(.  فع�شكروا  وخرج�ا  النا�ص 

الكربى(: )فكان ذلك �شبب خروجهم اإىل غزوة م�ؤتة())).

•• املماطلة يف اخلروج:
وبعد غزوتي م�ؤتة وتب�ك، وقبيل وفاته »�شلى اهلل عليه واآله« باأيام، اأمر النبي 

1. ال�اقدي: املغازي، ج1، �ص 307.
2. اجُلرف، م��شع يقع يف �شمال غرب املدينة املن�رة، ويبعد عن امل�شجد النب�ي 9 كم تقريبًا 
باخلط امل�شتقيم، ميّر به وادي العقيق، وه� الآن حي من اأحياء املدينة، كانت اأر�شًا منب�شطة 

فيها جمم�عة من الب�شاتني فيها بع�ص الآبار. 
3. ابن �شعد: الطبقات الكربى، ج 4، �ص 343.

معان في الأردن
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بن  زيد  بن  اأ�شامة  بقيادة  كبرية  ع�شكرية  ق�ة  باإنفاذ  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى 
حارثة ال�شهيد مب�ؤتة، للت�ّجه نح� التخ�م ال�شمالية للجزيرة العربية، ومن َثّم 
ذ كما اأراد، حيث ماطل  اإىل ال�شام، اإل اأّن اأْمر النبي »�شلى اهلل عليه واآله« مل ُينفَّ
عدد ملح�ظ وبينهم اأ�شماء بارزة مّمن �شملهم الأمر يف اخلروج اأكرث من مّرة 
واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  خرج  حتى  الروايات،  ذلك  اإىل  ت�شري  كما 
بنف�شه وه� يف مر�ص امل�ت لي�ؤّكد عليهم �شرورة اخلروج وتنفيذ الأمر، وه� 
الأعلم مب�شلحة الأّمة، واأّن خروجهم ل يتعار�ص مع مر�شه الذي قد ي�ؤّدي اإىل 
اأمري اجلي�ص  والتلّك�ؤ من جديد، حتى ِمن قبل  التّدد  وفاته... ومع هذا وقع 
الذي تكّرر منه اخلروج اإىل املع�شكر، ثم الع�دة اإىل املدينة املن�رة من جديد، 
وا�شتمّر  اجلي�ص،  واإنفاذ  باخلروج  الآخرين  وياأمر  النبي  ياأمره  مرة  كّل  ويف 
اأ�شامة وَمن معه  واآله«، فعاد  النبي »�شلى اهلل عليه  اأن ت�يف  اإىل  الأمر هكذا 
اإىل املدينة، ومل يخرج�ا مّرة اأخرى اإل يف بداية �شهر ربيع الآخر، اأي بعد وفاة 
النبي »�شلى اهلل عليه واآله« ب�شهر تقريبًا، وبعد اأن متّرد بع�ص اأهل اجلزيرة 

العربية اأو ارتّدوا.

وحينئذ، مل يخرج اأب�بكر مع اأ�شامة ول عمر، واإن كانا �شمن جي�شه على عهد 
ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، اأما اأب�بكر فقد اأ�شبح احلاكم، بينما لعدم 

خروج عمر ق�شة �شتاأتي معنا لحقًا. 

و�شاأ�شتعر�ص فيما يلي اأحداث بعث اأ�شامة �شمن عدة روايات ومن م�شادر 
الذي حّرفها وتالعب  التميمي  اأقارن معها ق�شة �شيف بن عمر  خمتلفة، ثم 

باأحداثها وتفا�شيلها كما �شاء. 
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اأ�شامة بن زيد اإىل  جاء يف ال�شرية النب�ية لبن ه�شام وحتت عن�ان )بعث 
اإ�شحاق: ثم  اأر�ص فل�شطني( وذلك بعد احلديث عن حجة ال�داع: )قال ابن 
قفل ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، فاأقام باملدينة بقية ذي احلجة واملحرم 
بن  زيد  بن  اأ�شامة  عليهم  ر  واأمَّ ال�شام،  اإىل  بْعثًا  النا�ص  على  و�شرب  و�شفر، 
حارثة م�له، واأمره اأن ي�طيء اخليل تخ�م البلقاء والداروم من اأر�ص فل�شطني، 

فتجّهز النا�ص، واأوعب مع اأ�شامة بن زيد املهاجرون الأّول�ن())).

ق�م  مدن  اإحدى  )داروما  احلم�ي))):  لياق�ت  البلدان  معجم  يف  جاء  وقد 
كالتايل:  الداروم  ذكر  ثم  بعد هذه(  املذك�رة  الداروم  ولعلها  بفل�شطني  ل�ط 
)الداروم قلعة بعد غزة للقا�شد اإىل م�شر ال�اقف فيها يرى البحر اإل اأن بينها 

1. ابن ه�شام: ال�شرية النب�ية، ج2، �ص 606.
2. احلم�ي: معجم البلدان، ج2، �ص 424.

موقع الجُرف من المدينة المنورة
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اأن املق�شد ه� البلقاء حيث املحافظة  وبني البحر مقدار فر�شخ(، فاإذا قلنا 
ل�ط  النبي  ق�م  م�قع  من  القريبة  لأنها  داروما،  ه�  املراد  ف�شيك�ن  الي�م، 
»عليه ال�شالم« كما بّينت ذلك يف كتابي )اأب� الأنبياء(، واإن كان املق�شد م�ؤتة، 

فـداروم ال�اقعة بعد غزة باجتاه م�شر هي املق�ش�دة. 

ثم عاد ابن ه�شام بعد ِذكر جملة من الغزوات والبع�ث فقال حتت عن�ان: 
)بعث اأ�شامة بن زيد اإىل اأر�ص فل�شطني، وه� اآخر البع�ث(: )قال ابن اإ�شحاق: 
اأ�شامة بن زيد بن حارثة اإىل ال�شام،  وبعث ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« 
فتجّهز  فل�شطني،  اأر�ص  من  والداروم،  البلقاء  تخ�م  اخليل  ي�طئ  اأن  واأمره 
اأ�شامة املهاجرون الأّول�ن. قال ابن ه�شام: وه� اآخر بعث  النا�ص، واأوعب مع 

بعثه ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«())).

ول يخفى ما يف ق�له: )واأوعب مع اأ�شامة املهاجرون الأّول�ن( من دللة على 
تدبري نب�ي يت�افق مع ما ُيذكر من اأن ذلك جاء منه لإخالء اجلّ� لالإمام علي 
»عليه ال�شالم« يف املدينة املنّ�رة بعد وفاته، كي ت�شتقيم له الأم�ر دون مناف�شه 
له من املهاجرين الأّولني ممن قد يك�ن لهم طم�ح يف اأن ي�شتلم�ا زمام الأم�ر 

يف تلك املرحلة احل�شا�شة واملف�شلّية.

ولعّل هذا بحّد ذاته يبنّي لنا �شّدة ح�شا�شّية النبي »�شلى اهلل عليه واآله« يف 
ت�جيهاته واأْمره املتكرر باإنفاذ جي�ص اأ�شامة وعدم انتظار ما �شي�شري اإليه اأْمر 
اأّيامه الأخرية »�شلى اهلل عليه واآله«، وعدم ا�شتجابة  اأمّل به يف  املر�ص الذي 

البع�ص لتلك الت�جيهات والأوامر، واملماطلة اإىل اأن ت�يف ر�ش�ل اهلل.

1. ابن ه�شام: ال�شرية النب�ية، ج2، �ص 642-641.
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اهلل  ر�ش�ل  �شك�ى  )ابتداء  عن�ان  حتت  ذلك  بعد  ه�شام  ابن  ذكر  ثم 
على  النا�ص  فبينا  اإ�شحاق:  ابن  )قال  ال�شك�ى(:  بدء  واآله«،  عليه  اهلل  »�شلى 
ذلك، ابتديء ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« ب�شك�اه الذي قب�شه اهلل فيه، 
اأول �شهر  اأو يف  اأراد به من كرامته ورحمته، يف ليال بقني من �شفر،  اإىل ما 
ربيع الأول، فكان اأّول ما ابتديء به من ذلك، فيما ُذكر يل، اأنه خرج اإىل بقيع 
الغرقد، من ج�ف الليل، فا�شتغفر لهم، ثم رجع اإىل اأهله، فلما اأ�شبح ابُتديء 

ب�جعه من ي�مه ذلك. 

قال ابن اإ�شحاق: وحدثني عبد اهلل بن عمر، عن عبيد بن جبري، م�ىل احلكم 
بن اأبي العا�ص، عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص، عن اأبي م�يهبة)))، م�ىل 
ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« قال: بعثني ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« 
هذا  لأهل  اأ�شتغفر  اأن  اأُمرت  قد  اإين  م�يهبة،  اأبا  يا  فقال:  الليل،  ج�ف  من 
ال�شالم  قال:  اأظهرهم،  بني  فلما وقف  فانطلقت معه،  فانطلق معي،  البقيع، 
فيه،  النا�ص  اأ�شبح  فيه مما  اأ�شبحتم  ما  لكم  ليهنيء  املقابر،  اأهل  يا  عليكم 
لها، الآخرة �شرٌّ ِمن الأوىل، ثم  اأقبلت الفنت كِقَطع الليل املظلم، يتبُع اآخُرها اأوَّ
اأوتيت مفاتيح خزائن الدنيا واخللد  اأبا م�يهبة، اإين قد  اأقبل علّي، فقال: يا 
ت بني ذلك وبني لقاء ربي واجلنة. قال: فقلت: باأبي اأنت  فيها، ثم اجلنة، فُخريِّ
واأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا واخللد فيها، ثم اجلنة. قال: ل واهلل يا اأبا 

يق�د  النبي  وكان على عهد  اأعتقه،  ثم  واآله«  »�شلى اهلل عليه  النبي  ا�شتاه  اأب� م�يهبة،   .1
بعري اأم امل�ؤمنني عائ�شة، وو�شفته باأنه كان رجاًل �شاحلًا. وقال البالذري اأنه كان ِمْن ُمَ�لَّدي 
ُمَزينة، و�شهد غزوه املَُري�شيع. وكانت قبيلة مزينة تتخذ منازلها قريبًا من املدينة على الطريق 

املمتدة بينها وبني مكة املكرمة. 
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م�يهبة، لقد اختت لقاء ربي واجلنة. ثم ا�شتغفر لأهل البقيع، ثم ان�شرف، 
فبداأ بر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« وجُعه الذي قب�شه اهلل فيه())). 

ثم حتدث ابن ه�شام عن انتقال النبي »�شلى اهلل عليه واآله« لبيت اأم امل�ؤمنني 
عاد  ثم  اأزواجه،  واأح�ال  اأ�شماء  وتناول يف عدة �شفحات  عائ�شة يف مر�شه، 
لتتمة و�شف الأحداث، فقال حتت عن�ان )متري�ص ر�ش�ل اهلل يف بيت عائ�شة. 
عن  عتبة،  بن  يعق�ب  حّدثني  اإ�شحاق:  ابن  )قال  عائ�شة(:  بيت  اإىل  جميئه 
بن عتبة، عن عائ�شة  بن عبد اهلل  الزهري، عن عبيد اهلل  م�شلم  بن  حممد 
زوج النبي »�شلى اهلل عليه واآله« قالت: فخرج ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« 
مي�شي بني رجلني من اأهله: اأحدهما الف�شل بن العبا�ص، ورجل اآخر، عا�شبًا 
راأ�شه، تخّط قدماه، حّتى دخل بيتي. قال عبيد اهلل، فحدثت هذا احلديث عبد 
اهلل بن العبا�ص، فقال: هل تدري من الرجل الآخر؟ قال: قلت: ل؟ قال: علي 

بن اأبي طالب())).

ر�ش�ل  ُغمر)))  )ثم  عليه(:  املاء  و�شّب  املر�ص  )�شّدة  عن�ان  حتت  قال  ثم 
اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« وا�شتد به وجُعه، فقال: اأهريق�ا علّي �شبَع ِقَرٍب ِمن 
ٍب)))  اآباٍر �شتى، حتى اأخرج اإىل النا�ص فاأعهد اإليهم. قالت: فاأقعدناه يف خم�شَ
حلف�شة بنت عمر، ثم �شببنا عليه املاء حتى طفق يق�ل: ح�شُبكم ح�شُبكم())).

1. ابن ه�شام: ال�شرية النب�ية، ج2، �ص 642.

2. ابن ه�شام: ال�شرية النب�ية، ج2، �ص 649.
3. ا�شتّد به املر�ص والأمل .

4. الإِّجانة ُتغ�َشل فيها الثياب .
5. ابن ه�شام: ال�شرية النب�ية، ج2، �ص 649.
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ثم انتقل لحقًا لعن�ان )اأْمر الر�ش�ل باإنفاذ بعث اأ�شامة( فقال: )وقال ابن 
اإ�شحاق: وحّدثني حممد بن جعفر بن الزبري، عن عروة بن الزبري وغريه من 
العلماء، اأن ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« ا�شتبطاأ النا�ص يف بعث اأ�شامة بن 
زيد، وه� يف وجعه، فخرج عا�شبًا راأ�شه حتى جل�ص على املنرب، وقد كان النا�ص 
ر ُغالمًا حَدثًا على ِجلَِّة املهاجرين والأن�شار( دللة  قال�ا يف اإمرة اأ�شامة: اأمَّ
هذه الكلمات تتناغم مع خماوف النبي التي عرّب عنها من قبل وه� يف بقيع 
الغرقد حيث قال: »ليهنيء لكم ما اأ�شبحتم فيه مما اأ�شبح النا�ص فيه، اأقبلت 
لها، الآخرة �شرٌّ ِمن الأوىل« )فحمد اهلل  الفنت كِقَطع الليل املظلم، يتبُع اآخُرها اأوَّ
واأثنى عليه مبا ه� له اأهل، ثم قال: اأيها النا�ص، اأنفذوا َبعث اأ�شامة، فلعمري لئن 
قلتم يف اإمارته لقد قلتم يف اإمارة اأبيه من قبله، واإنه خلليق لالإمارة، واإن كان 
اأب�ه خلليقًا لها. قال: ثم نزل ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، وانكم�ص النا�ص 
وجُعه، فخرج  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  بر�ش�ل   ((( وا�شتعزَّ  َجهازهم)))  يف 
اأ�شامة، وخرج جي�ُشه معه حتى نزل�ا اجُلْرف، ِمن املدينة على فر�شخ))) ف�شرب 
اإليه النا�ص، وثُقل ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، فاأقام  به َع�شكَره، وتتاّم 
اأ�شامة والنا�ص لينظروا ما اهلُل قا�ٍص يف ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«())). 

ابن  الظروف ذكر  تلك  النبي ومعاجلته يف  اأح�ال  بع�ص  وبعد احلديث عن 
ه�شام حتت عن�ان: )دعاء الر�ش�ل لأ�شامة بالإ�شارة( قائاًل: )قال ابن اإ�شحاق: 

1. اأي اأ�شرع�ا فيه.
2. اأي ا�شتّد.

3. قرابة 5.5 كم.
4. ابن ه�شام: ال�شرية النب�ية، ج2، �ص 650.
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وحّدثني �شعيد بن عبيد بن ال�شباق، عن حممد بن اأ�شامة، عن اأبيه اأ�شامة بن 
زيد، قال: ملا ثقل ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« هبْطُت وهبط النا�ص معي اإىل 
املدينة، فدخلُت على ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، وقد اأ�شَمَت فال يتكلم، 

فجعل يرفع يده اإىل ال�شماء ثم ي�شعها علّي، فاأعرف اأنه يدع� يل())).
ومل  الإثنني،  ي�م  يف  ذلك،  بعد  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  ت�يف  ثم 
يف  يك�ن  اأن  به  ُيفَت�ص  كان  مّمن  اإّن  بل  البلقاء،  باجتاه  اجلي�ص  يتحّرك 
املع�شكر يف اجُلرف قد تخّلف عنه. قال الطربي يف تاريخه))): )ت�يف ر�ش�ل 

نح، وعمر حا�شر( اأي يف املدينة.  اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« واأب� بكر يف ال�شُّ
ْنح م��شع بحيِّ الع�ايل، جن�ب �شرق املدينة املن�رة على ُبعد 3 كم من  وال�شُّ
امل�شجد النب�ي ال�شريف تقريبًا، فاإذا اأ�شفنا 9 كم اإىل ال�شمال حيث اجُلرف 
فهذا يعني اأن اخلليفة اأبابكر كان على بعد 12 كم من حيث يجب اأن يك�ن مع 

�شائر املقاتلني.
بن  اأ�شامة  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  بعث  )باب  البخاري  �شحيح  ويف 
النبي  ا�شتعمل  اأبيه))):  عن  �شامل،  )عن  فيه(:  ت�يف  الذي  مر�شه  يف  زيد 
»�شلى اهلل عليه و�شلم« اأ�شامة، فقال�ا فيه. فقال النبي »�شلى اهلل عليه و�شلم«: 
حجر  ابن  وعّلق  اإيل())).  النا�ص  اأحب  واإنه  اأ�شامة،  يف  قلتم  اأنكم  بلغني  قد 
)اإمنا  بق�له:  ال�شابق  البخاري( على احلديث  �شرح �شحيح  الباري  يف )فتح 

1. ابن ه�شام: ال�شرية النب�ية، ج2، �ص 652.
2. الطربي: تاريخ الأمم واملل�ك، ج2، �ص 232.

3. اأي عبداهلل بن عمر بن اخلطاب.
4. البخاري: �شحيح البخاري، ح4468.
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قبل  ال�شبت  ي�م  اأ�شامة  جتهيز  كان  اأنه  جاء  ملا  التجمة  هذه  امل�شنف  اأّخر 
م�ت النبي »�شلى اهلل عليه واآله« بي�مني، وكان ابتداء ذلك قبل مر�ص النبي 
اأ�شامة  اآخر �شفر، ودعا  الروم يف  النا�ص لغزو  واآله«، فندب  »�شلى اهلل عليه 
فقال: �ِشر اإىل م��شع مقتل اأبيك، فاأوطئهم اخليل، فقد وّليتك هذا اجلي�ص، 
فاإْن  اخلرب)))  ت�شبق  امل�شري  واأ�شِرع  عليهم)))  وحّرق  اأُبنى  على  �شباحًا  واأِغر 
واآله«  بر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه  اللْبث فيهم. فبداأ  فاأقلَّ  ظفرك اهلل بهم، 
وجُعه يف الي�م الثالث، فعقد لأ�شامة ل�اًء بيده، فاأخذه اأ�شامة فدفعه اإىل بريدة، 
وع�شكر باجُلرف، وكان ممن انُتِدب مع اأ�شامة كبار املهاجرين والأن�شار، منهم 

1. ل يتنا�شب هذا حتمًا مع تعاليم النبي »�شلى اهلل عليه واآله« .
2. اأي فلتكن ع�دتك بحيث اأنك ت�شل قبل اأن ي�شل مبع�ثك بخرب الغزوة، وه�  تعبري كنائي 

عن �شرعة الع�دة خ�فًا من حلاق جي�ص الروم بهم.

موقع السنح مقارنةً بالجُرف من المدينة المنورة
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اأب� بكر وعمر واأب� عبيدة و�شعد))) و�شعيد))) وقتادة بن النعمان))) و�شلمة بن 
اأ�شلم)))، فتكّلم يف ذلك ق�ٌم، منهم عيا�ص بن اأبي ربيعة املخزومي)))، فرّد عليه 
عمر، واأخرب النبي »�شلى اهلل عليه واآله«، فخطب مبا ُذكر يف هذا احلديث، 
ثم ا�شتّد بر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« وجُعه، فقال: اأنفذوا بعث اأ�شامة. 
فجّهزه اأب� بكر بعد اأن ا�شُتخلف، ف�شار ع�شرين ليلة اإىل اجلهة التي اأُمر بها 
وقتل قاتل اأبيه، ورجع باجلي�ص �شاملًا، وقد غنم�ا. ....... وعند ال�اقدي اأي�شًا 
اأن عّدة ذلك اجلي�ص كانت ثالثة اآلف، فيهم �شبعمائة من قري�ص، وفيه عن 

اأبي هريرة كانت عّدة اجلي�ص �شبعمائة())).

1. �شعد بن اأبي وقا�ص.
2. �َشِعيد بن َزيد القر�شي العدوي )ت51 هـ( من ال�شابقني الأولني اإىل الإ�شالم، كان اأب�ه زيد 
من الأحناف يف اجلاهلية؛ وه� ابن عم عمر بن اخلطاب، واأخته عاتكة بنت زيد زوجة عمر، 

وزوجته فاطمة بنت اخلطاب هي اأخت عمر.
3. قتادة بن النعمان الأو�شي )ت23 هـ( ه� اأخ� اأبي �شعيد اخلدري لأمه. بايع بيعة العقبة 
الثانية، و�شهد معه امل�شاهد كلها، وكان فيها من الرماة، وي�م فتح مكة، كانت راية بني ظفر 

الأو�شيني معه.
الأو�ص )ت14 هـ(، �شهد مع  اأ�شلم بن حري�ص من بني حارثة بن احلارث من  4. �شلمة بن 

النبي امل�شاهد كلها. �شارك يف الفتح الإ�شالمي للعراق، وا�شت�شهد يف معركة اجل�شر.
5. عيا�ص بن اأبي ربيعة املخزومي، ه� اأخ� اأبي جهل لأمه، اأ�شلم قدميًا، هاجر اإىل احلب�شة  
كما هاجر اإىل املدينة مع عمر بن اخلطاب. وروي اأنه خرج اأب� جهل واحلارث بن ه�شام اإىل 
عيا�ص بن اأبي ربيعة وكان ابن عمهما واأخاهما لأمهما حتى قدما علينا املدينة ور�ش�ل اهلل 
مبكة، فكّلماه وقال: اإن اأمك قد نَذرت اأن ل مي�ص راأ�شها م�شط حتى تراك، ول ت�شتظل من 
�شم�ص حتى تراك. فرّق لها، فخرج معهما، فلما ا�شت�وا بالأر�ص عدوا عليه فاأوثقاه وربطاه ثم 
ي منهم ال�ليد  دخال به مكة. ويف رواية اأن النبي قنت �شهرًا يدع� للم�شت�شعفني مبّكة، وي�شمِّ

بن ال�ليد، و�شلمة بن ه�شام، وعيَّا�ص بن اأبي ربيعة. ثّم اأفلت عّيا�ص بعد ذلك فقدم املدينة.
6. ابن حجر: فتح الباري، ج8، �ص152.
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جهة  من  بال�شام  )م��شع  )اأُبنى(:  عن�ان  حتت  البلدان  معجم  يف  جاء 
البلقاء، جاء ذكره يف ق�ل النبي »�شلى اهلل عليه واآله« لأ�شامة ابن زيد حيث 
اأُبنى قرية  اأبنى. ويف كتاب ن�شر:  الغارة على  و�شّن  ال�شام  اإىل  بامل�شري  اأمره 
املّيت  البحر  �شمال  يكن  مل  اأ�شامة  جي�ص  مق�شد  فاإّن  هذا  وعلى  مب�ؤتة())). 

وعّمان حيث حمافظة البلقاء حاليًا، بل اإىل اجلن�ب من ذلك.
قال حممد بن �شعد يف م��ش�عته )الطبقات الكربى( ح�ل بعث اأ�شامة: )قال�ا 
اإحدى ع�شرة من مهاجر  �شنة  ليال بقني من �شفر  لأربع  الثنني  ي�م  ملا كان 
ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اأمر ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« النا�ص 
بالتهي�ؤ لغزو الروم، فلما كان من الغد دعا اأ�شامة بن زيد فقال: �ِشر اإىل م��شع 
مقتل اأبيك فاأوطئهم اخليل، فقد وّليتك هذا اجلي�ص، فاأِغر �شباحًا على اأهل 
اأُبنى، وحّرق عليهم، واأ�شِرع ال�شري ت�شبق الأخبار، فاإْن ظفرك اهلل فاأقِلل اللبث 
فيهم، وخذ معك الأدّلء وقّدم العي�ن والطالئع اأماَمك. فلما كان ي�م الأربعاء 
ع، فلما اأ�شبح ي�م اخلمي�ص  دِّ ُبديء بر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« فُحّم و�شُ
عقد لأ�شامة ل�اًء بيده))) ثم قال: اغُز ب�شم اهلل يف �شبيل اهلل فقاِتل َمن كَفر 
باهلل. فخرج بل�ائه معق�دًا، فدفعه اإىل بريدة بن احل�شيب الأ�شلمي، وع�شكر 
باجُلرف، فلم يبق اأحٌد من وج�ه املهاجرين الأّولني والأن�شار اإل انُتدب يف تلك 
الغزوة، فيهم اأب� بكر ال�شديق وعمر بن اخلطاب واأب� عبيدة بن اجلراح و�شعد 
بن اأبي وقا�ص و�شعيد بن زيد وقتادة بن النعمان و�شلمة بن اأ�شلم بن حري�ص، 
فتكّلم ق�م وقال�ا: ي�شتعمل هذا الغالم على املهاجرين الأّولني؟ فغ�شب ر�ش�ل 

1. احلم�ي: معجم البلدان، ج1، �ص 79.
2. بح�شب ابن حجر كان ذلك ي�م ال�شبت .
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ب على راأ�شه ع�شابة  اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« غ�شبًا �شديدًا، فخرج وقد ع�شّ
وعليه قطيفة، ف�شعد املنرب فحمد اهلل واأثنى عليه ثم قال: اأما بعد اأيها النا�ص، 
فما مقالة بلغتني عن بع�شكم يف تاأمريي اأ�شامة؟ ولئن طعنتم يف اإمارتي اأ�شامة 
لقد طعنتم يف اإمارتي اأباه من قبله، واأمي اهلل اإن كان لالإمارة خلليقًا، واإّن ابَنه 
مَلِخيالن لكل  واإنهما  اإيّل،  النا�ص  اأحبِّ  مَلِن  واإن كان  ِمن بعده خلليق لالإمارة، 
خري))) وا�شت��ش�ا به خريًا، فاإّنه من خياركم. ثم نزل فدخل بيته وذلك ي�م 
ال�شبت لع�شر خل�ن من ربيع الأول. وجاء امل�شلم�ن الذين يخرج�ن مع اأ�شامة 
ي�ّدع�ن ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اإىل املع�شكر باجُلرف، وثقل ر�ش�ل 

اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« فجعل يق�ل: اأنفذوا َبعث اأ�شامة.
فلّما كان ي�ُم الأحد، ا�شتّد بر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« وجعه فدخل 
اأ�شامة من مع�شكره والنبي مغم�ر))) وه� الي�م الذي لّدوه فيه، فطاأطاأ اأ�شامة 
فقّبله ور�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« ل يتكّلم، فجعل يرفع يديه اإىل ال�شماء 

ثم ي�شعهما على اأ�شامة. قال: فعرفت اأنه يدع� يل. 

اهلل  ر�ش�ل  واأ�شبح  الإثنني  ي�م  دخل  ثم  مع�شكره  اإىل  اأ�شامة  ورجع 
على  اغُد  له:  فقال  وبركاته،  عليه  اهلل  �شل�ات  مفيقًا  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى 
اأ�شامة وخرج اإىل مع�شكره))) فاأمر النا�ص بالرحيل، فبينا  بركة اهلل، ف�ّدعه 
ه اأّم اأمين قد جاءه يق�ل: اإن ر�ش�ل اهلل مي�ت.  ه� يريد الرك�ب اإذا ر�ش�ل اأمِّ

م اخلري فيهما. 1. اأي: ُيت��شَّ
2. اأي: ُمغمى عليه.

3. هنا ي�جد تهافت بني هذه العبارة وبني �شابقتها التي تدّل على اأن اأ�شامة رجع اإىل املع�شكر 
يف الي�م ال�شابق، فما الذي عاد به من جديد اإىل النبي؟ 
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فاأقبل واأقبل معه عمر واأب� عبيدة فانته�ا اإىل ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« 
وير�شاها« حني زاغت  و�شلم �شالًة يحبها  وه� مي�ت فت�يف »�شلى اهلل عليه 
ودخل  الأول)))  ربيع  �شهر  من  خلت  ليلة  ع�شرة  لثنتي  الإثنني  ي�م  ال�شم�ص 
امل�شلم�ن الذين ع�شكروا باجُلرف اإىل املدينة، ودخل بريدة بن احل�شيب بل�اء 
اأ�شامة معق�دًا حتى اأتى به باب ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« فغرزه عنده. 

فلما ب�يع لأبي بكر اأمر بريدة بن احل�شيب بالل�اء اإىل بيت اأ�شامة ليم�شي 
اأب�  ُكّلم  العرب  ارتّدت  فلّما  الأّول،  مع�شكرهم  اإىل  بريدة  به  فم�شى  ل�جهه، 
بكر يف حب�ص اأ�شامة فاأَبى، وَكّلم اأب� بكر اأ�شامَة يف ُعمر اأن ياأذن له يف التخّلف 
ففعل، فلما كان هالل �شهر ربيع الآخر �شنة اإحدى ع�شرة، خرج اأ�شامة ف�شار 
من�ش�ُر  يا  �شعارهم:  وكان  الغارة،  عليهم  ف�شّن  ليلة،  ع�شرين  اأُبنى  اأهل  اإىل 
بالنار،  ط�ائفها  يف  ق  وحرَّ عليه،  َقَدر  َمن  و�شبى  له،  اأ�شرَف  َمن  فَقتَل  اأِمت. 
واأجال  الدخاخني،  اأعا�شري من  ونخَلهم، ف�شارت  منازَلهم وحروَثهم  وحّرق 
الغنائم.  من  اأ�شاب�ا  ما  تعبئة  ذلك يف  ي�مهم  واأقام�ا  اخليل يف عر�شاتهم، 
وكان اأ�شامة على فر�ص اأبيه �ُشبحة، وقتل قاتل اأبيه يف الغارة، واأ�شهم للفر�ص 

�شهمني، ول�شاحبه �شهمًا، واأخذ لنف�شه مثل ذلك. 

فلما اأم�شى اأمر النا�ص بالرحيل، ثم اأغّذ ال�شري ف�ردوا وادي القرى يف ت�شع 
ليال، ثم بعث ب�شريًا اإىل املدينة يخرب ب�شالمتهم. ثم ق�شد بعُد يف ال�شري))) 
يف  بكر  اأب�  وخرج  اأَحد،  امل�شلمني  من  اأ�شيب  وما  �شتًا،  املدينة  اإىل  ف�شار 

1. وهذا ُيخالف روايات اأخرى تذكر اأن ال�فاة كانت يف نهاية �شهر �شفر .
2. اأي: ببطيء .
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اأبيه  فر�ص  على  ودخل  ب�شالمتهم،  �شرورًا  يتلّق�نهم  املدينة  واأهل  املهاجرين 
�ُشبحة، والل�اء اأمامه، يحمله بريدة بن احل�شيب،  حتى انتهى اإىل امل�شجد، 
فدخل ف�شّلى ركعتني، ثم ان�شرف اإىل بيته. وبلغ هرقل وه� بحم�ص ما �شنع 
اأ�شامة، فبعث رابطة( ق�ة حرا�شة ثابتة )يك�ن�ن بالبلقاء، فلم تزل هناك حتى 

َقدمت البع�ث اإىل ال�شام يف خالفة اأبي بكر وعمر())).

ق  ول ن�شتطيع اأن نقبل ق�له: )فَقتَل َمن اأ�شرَف له، و�شبى َمن َقَدر عليه، وحرَّ
اأعا�شري  ف�شارت  ونخَلهم،  وحروَثهم  منازَلهم  وحّرق  بالنار،  ط�ائفها  يف 
تعبئة  يف  ذلك  ي�مهم  واأقام�ا  عر�شاتهم،  يف  اخليل  واأجال  الدخاخني،  من 
النبي  تتنا�شب مع و�شايا  ال�ح�شية ل  ال�ش�رة  الغنائم( فهذه  اأ�شاب�ا من  ما 

»�شلى اهلل عليه واآله« حني كان ُير�شل املقاتلني يف الأنحاء املختلفة.

عن علي »عليه ال�شالم« اأنه قال: )كان نبي اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اإذا بعث 
جي�شًا من امل�شلمني اإىل امل�شركني قال: انطلق�ا با�شم اهلل تقاتل�ن يف �شبيل اهلل 
من كفر باهلل، ل تغدروا ول متثل�ا ول تغل�ا، ول تقتل�ا وليدًا طفاًل ول امراأة ول 
�شيخًا كبريًا، ول تغ�رن عينًا ول تعقرن �شجرة اإل �شجرًا مينعكم قتاًل، اأو يحجز 
تغل�ا())).  ول  تغدروا  ول  بهيمة،  ول  باآدمي  ول متّثل�ا  امل�شركني،  وبني  بينكم 
ويف هذا املعنى، يف كتاب ال�شنن الكربى وغريه، روايات عديدة يع�شد بع�شها 
تعليمات  تنفيذ  اأ�شامة  من  وطلب  بذلك،  بكر  اأب�  اخلليفة  التزم  وقد  بع�شًا، 
النبي »�شلى اهلل عليه واآله« ومل يزد عليها �شيئًا: )وقال ال�اقدي: فقال: انفذ يا 

1. ابن �شعد : الطبقات الكربى ، ج 2 ، �ص 189.
2. البيهقي: ال�شنن الكربى، ج 9، �ص 91-90.
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اأبا حممد رحمك اهلل، واعمل مبا كان ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه و�شلم« اأمرك 
به. ومل ي��شه ب�شيء())).

كما اأن اأبا بكر حني وّدع بع�ص املقاتلني يف اإحدى الفت�حات اأو�شاهم مبا ي�شبه 
بتق�ى  اأو�شيكم  فقال:  اجلي��ص  يف  )فقام  املقاتلني:  النبيُّ  به  ي��شي  كان  ما 
اهلل، ل تع�ش�ا، ول تغل�ا، ول جتتن�ا، ول تهدم�ا بيعة، ول تعرق�ا نخاًل، ول 
حترق�ا زرعًا، ول حت�شروا بهيمة، ول تقطع�ا �شجرة مثمرة، ول تقتل�ا �شيخًا 

كبريًا، ول �شبيًا �شغريًا..())).
ل�شان  على  وو�شع  الق�شة،  بهذه  بن عمر  �شيف  تالعب  فقد  العم�م،  وعلى 
تاريخ  يف  جاء  كما  مفادها  رواية  احلدث  ي�شهد  مل  الذي  الب�شري  احل�شن 
الطربي ما يلي: )عن احل�شن بن اأبي احل�شن الب�شري قال �شرب ر�ش�ل اهلل 
»�شلى اهلل عليه و�شلم« قبل وفاته بعثًا على اأهل املدينة وَمن ح�لهم وفيهم عمر 
بن اخلطاب، واأّمر عليهم اأ�شامة بن زيد، فلم يجاوز اآخُرهم اخلندق))) حتى 
ُقب�ص ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه و�شلم«، ف�قف اأ�شامة بالنا�ص ثم قال لعمر: 
معي  فاإّن  بالنا�ص،  اأرجع  اأن  يل  ياأذن  فا�شتاأذنه  اهلل  ر�ش�ل  خليفة  اإىل  ارجع 
وج�َه النا�ص وحدهم، ول اآمن على خليفة ر�ش�ل اهلل وِثقِل ر�ش�ل اهلل واأثقاِل 
امل�شلمني))) اأن يتخّطفهم امل�شرك�ن))) وقالت الأن�شار: فاإْن اأبى اإل اأن من�شي 

1. البالذري: اأن�شاب الأ�شراف، ج 1، �ص 475.
2. ابن منظ�ر: خمت�شر تاريخ دم�شق، ج8، �ص37.

3. اخلندق ل يبعد عن امل�شجد النب�ي اإل 5.5 كم تقريبًا .
4. اأي: اأهلهم وذراريهم.

قبل  ُعلم ذلك  اأو  النبي مبا�شرة،  وفاة  بعد  تلقائية  اأبابكر قد �شار خليفة ب�ش�رة  وكاأّن   .5
وق�عه، ول وج�د لل�شقيفة واأحداثها .
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فاأبلغه عّنا، واطلب اإليه اأن ي�يّل اأمَرنا رجاًل اأقدم �شنًا ِمن اأ�شامة. فخرج عمر 
باأمر اأ�شامة، واأتى اأبا بكر فاأخربه مبا قال اأ�شامة، فقال اأب� بكر: ل� خطفتني 
الكالب والذئاب مَل اأَرّد ق�شاًء ق�شى به ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«. قال: 
فاإّن الأن�شار اأّمروين اأن اأبلغك واأنهم يطلب�ن اإليك اأن ت�يل اأمَرهم رجاًل اأقدم 
�شنًا من اأ�شامة. ف�ثب اأب� بكر وكان جال�شًا فاأخذ بلحية عمر فقال له: ثكلتك 
و�شلم«  عليه  »�شلى اهلل  ر�ش�ل اهلل  ا�شتعمَله  ابن اخلطاب،  يا  وعدمتك  ك  اأمُّ
وتاأمرين اأن اأنزعه؟ فخرج عمر اإىل النا�ص فقال�ا له: ما �شنعت؟ فقال: ام�ش�ا 
ثكلتكم اأّمهاتكم، ما لقيت يف �شببكم من خليفة ر�ش�ل اهلل. ثم خرج اأب� بكر 
حتى اأتاهم فاأ�شخ�شهم و�شّيعهم وه� ما�ص واأ�شامة راكب، وعبد الرحمن بن 

ع�ف يق�د داّبَة اأبي بكر())).
ومفاد رواية �شيف امل��ش�عة اأنه مل يكن هناك ت�ش�يف ول مماطلة من ِقبل 
املع�شكرين يف اجُلرف، واأن اأ�شامة ما اأن بلغه نباأ وفاة النبي حتى وقف واأر�شل 
اإىل خليفة ر�ش�ل اهلل ي�شتاأذنه الرج�ع، كاأّن خالفة اأبي بكر للنبي كانت معل�مة 

منذ ع�شر ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« ! 

اأ�شامة  قيادة  يف  يرغب�ا  مل  من  هم  الأن�شار  خ�ش��ص  اأن  ذكر  واأنه  كما 
للجي�ص، وطلب�ا تبديله بغريه، بينما �شائر الروايات ل ت�شري اإليهم، بل اإن ِذكر 
املخزومي يف اإحداها ي�شري اإىل اأن الطاعنني فيه من قري�ص بح�شب الظاهر، 
هذا  )ي�شتعمل  قال�ا:  اأنهم  وغريه  �شعد  ابن  رواية  ما جاء يف  بلحاظ  ل�شيما 
الغالم على املهاجرين الأّولني؟!( ول� كان�ا من الأن�شار لقال�ا مثاًل: )ي�شتعمل 

1. الطربي : تاريخ الأمم واملل�ك،  ج 2 ، �ص 462- 463.
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هذا الغالم على من اآوى ون�شر؟!(. ونحن نعلم اأّن �شيف بن عمر كان ي�شعى 
ُينا�شب  ما  يروي  واأن  الأحداث،  يقلب  اأن  امل��ش�عة  رواياته  خالل  من  دائمًا 
ال�شلبية  العالقة  وهي  الأن�شار،  من  خ�ش�مهم  ويخالف  القر�شيني  الأم�يني 
التي انعك�شت ب�ش�ر خمتلفة خالل تاريخ حكم الأم�يني، ومن ذلك ما يعك�شه 

اخلرب التايل.

فقد روى الزبري بن بكار يف كتابه اأخبار امل�فقيات عن عبدالرحمن بن يزيد 
قال: )َقِدم علينا �شليمان بن عبد امللك حاّجًا �شنة اثنتني وثمانني، وه� ويل 
عهد، فمرَّ باملدينة، فدخل عليه النا�ص، ف�شلم�ا عليه، وركب اإىل م�شاهد النبي 
باأحد، ومعه  ا�شحابه  اأ�شيب  فيها، وحيث  التي �شلى  و�شلم«  »�شلى اهلل عليه 
اأبي اأحمد، فاأت�ا  اأبان بن عثمان، وعمرو بن عثمان واأب� بكر بن عبداهلل بن 
ي�شاألهم،  ذلك  وكل  واأحد،  اإبراهيم،  اأم  وَم�شَربة  الف�شيخ،  وم�شجد  قباء،  به 
ويخربونه عما كان، ثم اأمر اأبان بن عثمان اأن يكتب له �شري النبي »�شلى اهلل 
عليه و�شلم« ومغازيه، فقال اأبان: هي عندي ، قد اأخذتها م�شححة ممن اأثق 
فلما   ، رٍقّ يف  فكتب�ها  الكتاب،  من  ع�شرة  اإىل  فيها  واألقى  بن�شخها  فاأمر  به، 
�شارت اإليه نظر فاإذا فيها ذكر الأن�شار يف العقبتني، وذكر الأن�شار يف بدر، 
فقال: ماكنت اأرى له�ؤلء الق�م هذا الف�شل، فاإما اأن يك�ن اأهل بيتي غم�ش�ا 
عليهم، واإما اأن يك�ن�ا لي�ص هكذا، فقال اأبان بن عثمان: اأيها الأمري، ل مينعنا 
ما �شنع�ا بال�شهيد املظل�م من خذلنه، اإن الق�ل باحلق: هم على ما و�شفنا 
لأمري  اأذكره  حتى  ذاك  ان�شخ  اأن  اإىل  حاجتي  ما  قال:  هذا،  كتابنا  يف  لك 
امل�ؤمنني، لعله يخالفه، فاأمر بذلك الكتاب فُحرق، وقال: اأ�شاأل اأمري امل�ؤمنني 



َبعث أسامة254254

اإذا رجعت، فاإن ي�افقه فما اأي�شر ن�شخه، فرجع �شليمان بن عبدامللك فاأخرب 
بكتاب  تقدم  اأن  وما حاجتك  فقال عبدامللك:  اأبان،  ق�ل  كان من  بالذي  اأباه 
ف اأهل ال�شام اأم�رًا ل نريد اأن يعرف�ها، قال �شليمان:  لي�ص لنا فيه ف�شل، ُتعِرّ
فلذلك يا اأمري امل�ؤمنني اأمرُت بتخريق ما كنت ن�شخته حتى ا�شتطلع راأي اأمري 
امل�ؤمنني. ف�ش�َّب راأيه، وكان عبدامللك يثقل عليه ذلك، ثم اإن �شليمان جل�ص 
مع قبي�شة بن ذوؤيب، فاأخربه خرب اأبان بن عثمان، وما ن�شخ من تلك الكتب، 
وما خالف اأمري امل�ؤمنني فيها... فقال �شليمان: يا اأبا اإ�شحاق، األ تخربين عن 
هذا البغ�ص من اأمري امل�ؤمنني واأهل بيته لهذا احلي من الأن�شار وحرمانهم 
اإياهم مل كان؟ فقال: يا ابن اأخي اأّول َمن اأحدث ذلك معاوية بن اأبي �شفيان، 
اأب�ك، فقال: عالم ذلك؟ قال: ف�اهلل ما  اأب� عبدامللك، ثم اأحدثه  ثم اأحدثه 
اإل لأعلمه واأعرفه؛ فقال: لأنهم قتل�ا ق�مًا من ق�مهم، وما كان من  اأريد به 

خذلنهم عثمان »ر�شي اهلل عنه« فحقدوه عليهم، وحنق�ه وت�ارث�ه....())).

1. عط�ان: رواية ال�شاميني املغازي وال�شر يف القرنني الأول والثاين الهجريني، �ص 25-13.
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أوضاع دولة الروم

اإىل  اأ�شامة والذي ا�شتغرق 40 ليلة تقريبًا، من بداية ربيع الثاين  بعد َبعث 
وقعت  التي  الّردة(  )حروب  يف  امل�شلم�ن  ان�شغل  هـ،   11 �شنة  الأوىل  جمادى 
ال�ش�رة  تخطئة  على  التاأكيد  مع  العربية،  اجلزيرة  داخل  متفرقة  اأنحاء  يف 
الته�يلية وامل�شّخمة لهذه احلروب والتي جاءت بتاأثري مبا�شر من روايات �شيف 

بن عمر كما بّينت يف كتابي )حروب الردة.. احلقيقة والأ�شاطري(.

الفتة  هذه  خالل  وقعت  التي  والرّدة  التمّرد  حالت  بع�ص  اأن  يف  �شك  ول 
�ش�اهد  ذلك  وعلى  والروم،  فار�ص  العظميني،  القّ�تني  من  بتحري�ص  جاءت 
�شتمّر معنا تدريجيًا، وه� داأب الق�ى العظمى كما نعي�شه يف هذه الأيام، حيث 
وتدفع  �شاأَنهم،  تخاف  َمن  اأو  خ�ش�مها،  م�اجهة  يف  املبا�شر  الت�ّرط  تتجّنب 
بحلفائها اأو َمن تربطهم معها م�شالح جتارية اأو اأمنية اأو �شيا�شية اأو ع�شكرية، 
)ملا  اأنه:  البلن�شي  الكالعي  ذكر  وقد  عنها.  بالنيابة  الدور  بهذا  يق�م�ا  لكي 
ارتّدت العرب بعد وفاة ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« قال �شاحب املدائن))) 

َمن يكفيني اأمَر العرب، فقد مات �شاحُبهم، وهم الآن يختلف�ن بينهم())). 

1. اأي : احلاكم الفار�شي ال�شا�شاين .
2. الكالعي: الكتفا، �ص 148.
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ت�شعمائة رجل  املنذر))) ومعه  النعمان بن  اأبناء  اأحد  اأر�شل  اأنه  اأي�شًا  وذكر 
من بكر بن وائل، فقاتلهم العالء احل�شرمي واأ�شحابه، كما ا�شُتمّد مرزبان))) 
والزط  بالأ�شاورة  فاأمّده  القطيف-  منطقة  �شمن  حاليًا  -ال�اقعة  اخلط 

وال�شبابجة. 

من  بالقرب  العراق  جن�ب  من  ن�اح  يف  اأُ�شكن�ا  العجم  من  ق�م  والأ�شاورة 
ووال�ا بني متيم. والزط من  تاأ�شي�شها  الب�شرة بعد  ا�شتقروا يف  الب�شرة ثم 
وقد  بالغجر،  ُيعرف�ن  الذين  وهم  اجلت،  لهم  وُيقال  بباك�شتان  ال�شند  قبائل 
ُجلب�ا من قبل الُفر�ص اإىل ن�احي من فار�ص والعراق و�شرق اجلزيرة العربية. 
اأما ال�شبابجة فق�م من ال�شند اأُ�شكن�ا اأي�شًا يف ن�اح من جن�ب العراق بالقرب 
لل�شجن  حر�شًا  وعمل�ا  تاأ�شي�شها،  بعد  الب�شرة  يف  ا�شتقروا  ثم  الب�شرة  من 

ولأداء بع�ص مهام الأمن الداخلي. 

اأو�ص بن حارثة بن لم: مل يكن اأحد اأعدى  وروى البيهقي: )قال خرمي بن 
للعرب من هرمز، فلما فرغنا من م�شيلمة واأ�شحابه، اأقبل اإىل ناحية الب�شرة، 

فلقينا هرمز بكاظمة يف جمع عظيم...())). 

1. النعمان بن املنذر بن املنذر بن امرئ القي�ص اللخمي، امللقب باأبي قاب��ص )582-609 م( 
كان م�شيحيًا ن�شط�ريًا، وكانت اأمه يه�دية من خيرب. ت�شلم مقاليد احلكم بعد اأبيه، وه� من 

اأ�شهر مل�ك املناذرة قبل الإ�شالم.
2. مرزبان كلمة فار�شية الأ�شل مكّ�نة من ق�شمني: مرز اأي احلدود، وبان: اأي حار�ص، وه� 
من�شب كان ُيطلق يف الدولة ال�شا�شانية على اأمراء املناطق التابعة لها اأو حتت حمايتها خارج 

نطاق الدولة اأو يف املناطق احلدودية.
3. البيهقي: ال�شنن الكربى، ح 12570.
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الفتّية  الإ�شالمية  الدولة  ُت�شغال  اأن  الدولتان  هاتان  اأرادت  فقد  ولذا 
يتحقق  ولرمبا  وت�شعفاها  والدينية  وال�شيا�شية  الأمنية  الداخلية  ب�شئ�نها 
لهما الق�شاء عليها من خالل ذلك، ل�شيما بعد اأن و�شلتهما من قبُل ر�شائل 
اإىل  يحالفهما  ومن  وقي�شر  ك�شرى  تدع�  التي  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي 
املت�شارع  النم�  �شاهدتا هذا  واأّنهما  الإ�شالم، وه� ما يجرح كربياءهما، كما 
للدولة جغرافيًا داخل حدود �شبه اجلزيرة العربية وباأقل اخل�شائر، ويف فتة 
ت�ظيفها  مّت  التي  والع�شكرية  املادية  الإمكانات  اإىل  بالن�شبة  قيا�شية  زمنية 
عظيمًا  �شيئًا  اجلراأة  من  امتلكت  الفتّية  الدولة  هذه  اإن  بل  ذلك.  لتحقيق 
اأنها ُتر�شل ق�اتها الع�شكرية قليلة العدد اإىل داخل حدود امرباط�رية  بحيث 
الروم البيزنطية -غزوة م�ؤتة- لتّد اعتبارها ولتفر�ص هيبتها ولتك�شر �ش�كة 
وجربوت جي�ص الروم وحلفائه، ومل يرّدها عن مق�شدها الهزمية واخل�شارة 
التي حلقت بها يف اأوىل تلك امل�اجهات يف م�ؤتة، ليع�د قائدها -النبي- فيق�د 
بنف�شه ق�ة ع�شكرية اأكرب، ويفر�ص وميّدد �شلطانه وحتالفاته ومعاهداته على 
ط�ل احلدود ال�شمالية جلزيرة العرب، بل ويف التخ�م اجلن�بية لإمرباط�رية 

الروم. 

البيزنطية  الروم  امرباط�رية  فيها  حتاول  التي  الأوىل  املرة  هذه  تكن  ومل 
اإ�شعاف الدولة الإ�شالمية اأو اإ�شقاطها، فقد حتالفت ِمن قبل مع م�شركي قري�ص 
ومع يه�د اجلزيرة العربية ومع بع�ص املنافقني والقبائل العربية، وا�شطهدت 
بع�ص َمن دخل يف الإ�شالم ممن طالتهم يدها، ولكّن حماولتها يف حتقيق تلك 
الغايات باءت بالف�شل، وجاءت على عك�ص ما ت�شتهي، والآن حيث ت�يف ر�ش�ل 
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�شربتها من خالل  لت�جيه  ت�شّ�رها-  -بح�شب  الذهبية  الفر�شة  اهلل جاءت 
اأياديها يف اجلزيرة العربية.

كل هذا ا�شتدعى امل�اجهة والقتال رّدًا على العدوان، لتت�اىل �شل�شلة امل�اجهات 
التي اأّدت اإىل �شق�ط دولة الفر�ص وان�شحاب الروم من اأرا�شي ال�شام وغريها. 

كما اأن جانبًا من هذه احلروب كانت رّدًا على حالت من نق�ص ال�شلح القائم 
بني امل�شلمني وبني الأطراف الأخرى، وذلك من قبيل ما رواه قدامة بن جعفر 
يف كتابه )اخلراج و�شناعة الكتابة( من اأن مرزبان )مرو(، وا�شمه )ماه�يه( 
قِدم على اأمري امل�ؤمنني علي »عليه ال�شالم« ملا ا�شُتخلف وه� يف الك�فة )فكتب 
انتق�شت  ثم  اجلزية،  ي�ؤّدوا  اأن  والده�شالرية)))  والأ�شاورة  الدهاقني  اإىل  له 
خرا�شان، فلم تزل منتق�شة حتى ُقتل »ر�ش�ان اهلل عليه«())). وبقيت تنتق�ص 

من حني اإىل اآخر خالل العهد الأم�ي اأي�شًا. 

وجدت  وطرب�شتان  واأذربيجان  فار�ص  من  اأنحاء  يف  الأقاليم  بع�ص  اأن  كما 
علي  الإمام  ُحكم  اأعقبت  التي  الأحداث  وجمريات  عثمان  اخلليفة  مقتل  يف 
م�شروعية  لنا  يبنّي  وهذا  والع�شيان.  النتقا�ص  يف  الفر�شة  ال�شالم«  »عليه 
الفت�حات الإ�شالمية من حيث املبداأ وبغ�ص النظر عن التفا�شيل ومدى �شم�لية 
يف  املختلفة  الدول  �شد  امل�شلم�ن  خا�شها  التي  احلروب  لكل  امل�شروعية  هذه 
العهد الالحق للعهد الرا�شدي، والتمّدد فيها بعن�ان الفت�حات، وبغ�ص النظر 
عن بع�ص املمار�شات املخالفة التي كانت تقع اأحيانًا، فمثل هذه املخالفات ل 

1. الده�شالرية، ويف الفار�شية )ده�شالران( وه� لقب ُيطلق على مالك الأرا�شي الزراعية.
2. البغدادي: اخلراج و�شناعة الكتابة، �ص 404.
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تدفعنا اإىل احلكم بعدم م�شروعية الفت�حات ككل، وكل هذا ياأتي دون احلاجة 
للربهنة على م�شروعية )اجلهاد البتدائي( وه� ما مل جند عليه دلياًل ق�يًا 
اإليه كما تبنّي من قبل، بل الدليل فيه قائم  من القراآن الكرمي ميكن الرك�ن 

على خالفه، واإن قال به فقهاء وباحث�ن اإ�شالمي�ن.
الفتة  تلك  اأن هذه المرباط�رية مل تكن يف  ناأخذ بعني العتبار  اأن  ولبد 
الفر�ص،  مع  احلروب  اأنهكتها  فقد  عق�د،  قبل  عليها  كانت  التي  الق�ة  بتلك 
فاإّن  ولذا  العديدة،  والأمنية  القت�شادية  وامل�شكالت  الداخلية،  وال�شراعات 
الدخ�ل بنف�شها يف م�اجهة مع الدولة الإ�شالمية قد يزيد من معاناتها، وقد 
من  يثاأرون  �شربة  ي�ّجه�ا  كي  -الفر�ص-  التقليديني  خل�ش�مها  ثغرة  يفتح 
خاللها خل�شارتهم الأخرية التي اأ�شارت اإليها �ش�رة الروم حيث قال »تعاىل«: 
وُم، ِفي َأْدَنى اأَلْرِض َوُهم مِّن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَن، ِفي ِبْضِع  {الم، ُغِلَبِت الرُّ
ِسِنيَن لِلِ اأَلْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن، ِبَنْصِر الِل َينُصُر 
َأْكَثَر  َوَلِكنَّ  َوْعَدُه  الُل  ُيْخِلُف  الِل ال  َوْعَد  ِحيُم،  الرَّ اْلَعِزيُز  َوُهَو  َيَشاء  َمن 

النَّاِس ال َيْعَلُموَن}))). 

•• حدود دولة الروم:
غربية  اإىل  الروم  امرباط�رية  انق�شام  بداأ  امليالدي،  الرابع  القرن  يف 
المرباط�ر  قام  حني  الغربية  الرومانية  الإمرباط�رية  انهارت  ثم  و�شرقية، 
الروماين ال�شرقي)زين�ن( والذي يّتخذ من الق�شطنطينية عا�شمة له باإلغائها 
ر�شميًا يف 480 م، ليك�ن املق�ش�د بعد ذلك من الروم خ�ش��ص المرباط�رية 

1. الروم:6-1.
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يف  الق�شطنطينية  �شقطت  عندما  نهائيًا  انهارت  والتي  البيزنطية،  ال�شرقية 
اأيدي العثمانيني بقيادة ال�شلطان حممد الثاين عام 1453.

البيزنطية  الإمرباط�رية  وليات  من  وفل�شطني  ال�شام  بالد  اأرا�شي  وكانت 
كان  النبي،  ت�يف  حيث  �شنة11هـ/632م  ويف  الق�شطنطينية،  حتكمها  التي 
البيزنطي�ن يحكم�ن اأي�شًا الكثري من اأرا�شي البلقان وجن�ب اإيطاليا و�شقلية 
البيزنطي�ن  بعدهم  وِمن  البدء،  يف  الغربي�ن  الروم  وكان  اأفريقيا،  و�شمال 
من  ون�اح  تقريبًا  ال�شام  )عم�م  املت��شط  �شرق  ال�اقعة  الأرا�شي  يحكم�ن 

جن�ب تركيا( على مدى �شتمائة �شنة دومنا انقطاع. 

خ�شم  يف  و�شقطت  الغرب  يف  الرومانية  الإمرباط�رية  انهارت  وعندما 
الغنية  ال�ليات  ازدهار  ا�شتمر  امليالدي،  اخلام�ص  القرن  خالل  الف��شى 
ال�شلطات  وا�شتمّرت  املت��شط،  للبحر  واجلن�بية  ال�شرقية  ال�ش�اطيء  على 
المرباط�رية يف الق�شطنطينية يف جمع ال�شرائب والحتفاظ بجي�ص نظامي 
و�شارت  الغرب  يف  املدن  ا�شمحّلت  وبينما  ال�ليات.  ليحكم�ا  حكام  واإر�شال 
قرى، كانت مدن بالد ال�شام ل تزال تتجّمل ب�ش�ارع م�شتقيمة وا�شعة والأ�ش�اق 
واحلمامات والكنائ�ص. ويف كلٍّ ِمن املدينة والّريف، كان امل�شهد يف بالد ال�شام 
حمك�مًا بتاث األف �شنة من ُحكم النخب التي تتحّدث الي�نانية والتي ت�شّربت 
اأية حال،  التعليم والثقافة امل�شت�ردة. وبحل�ل القرن ال�شاد�ص امليالدي، على 
وال�شحراء،  اجلبال  ويف  والريف،  املدن  يف  الأغلبية  ديانة  امل�شيحية  كانت 
وكانت هناك جماعات يه�دية لها ح�ش�رها ال�ا�شح، ل�شّيما يف فل�شطني، كما 

بقيت اأقاليم وبع�ص املناطق على ال�ثنية. 
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ية الروم سنة 600 م حدود امبراطور

•• الدين واملذهب:
مهمًا  اأمرًا  وكان هذا  المرباط�رية احلاكمة،  ديانة  امل�شيحية  كانت  كذلك 
ال�شاد�ص  القرن  يف  امل�شتحيل  من  كان  اأنه  ولبد  املجتمع،  ب�شكل  يتعّلق  فيما 
لأي فرد غري م�شيحي اأن يت�ىّل من�شبًا حك�ميًا مهمًا، بيد اأن م�شيحيي بالد 
ال�شاد�ص برزت  القرن  اأثناء  اإطالقًا. ففي  يك�ن�ا جماعة متجان�شة  ال�شام مل 
النقطة  وكانت  الن�شارى،  من  املختلفة  املجم�عات  بني  عميقة  اختالفات 
كاماًل  ب�شرًا  امل�شيح  كان  هل  وجت�شده:  امل�شيح  األ�هية  امل��ش�ع  يف  الأ�شا�شية 
اإن�شانيته  واأن  فقط،  واحدة  اإلهية  طبيعة  له  كانت  اأم  معًا،  اآن  يف  تامًا  واإلهًا 
اأثار  على الأر�ص تبدو فح�شب مثل طبيعتنا الب�شرية؟ هذا النقا�ص الاله�تي 
اأو�شع يف املجتمع. وعلى العم�م  ع�اطف وغ�شبًا هائاًل لأنه عك�ص انق�شامات 
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كانت النخب احل�شرية الناطقة بالي�نانية ت�ؤمن اأن امل�شيح اإله تام واإن�شان تام، 
اأي اأن�شار الطبيعتني Diophysits لأنه ي�ؤمن�ن بطبيعتني لل�شيد امل�شيح، كما 
الذي ُعقد �شنة  اإىل جممع خلقيدونية  ن�شبة  ا�شم اخللقيدونيني  ُيطلق عليهم 
451م حيث مّت تبّني هذا املذهب للمرة الأوىل، على حني كانت القرى املتحدثة 
بالآرامية واأديرة الريف وم�شارب خيام امل�شيحيني العرب ت�ؤمن باأن امل�شيح له 

 .Monophysites طبيعة واحدة اإلهية، وُيطلق عليهم امل�ن�فيزيت

معظم  اأن  فيبدو  الأقاليم،  بني  مذهبية  اختالفات  هناك  كانت  كذلك 
امل�شيحيني يف فل�شطني كان�ا من اأتباع مذهب الطبيعتني، على حني يحتمل اأنه 

كان هناك ت�ازن بني اجلماعتني يف �شمال ال�شام. 

اعتربت  فقد  الطبيعتني،  ملذهب  الإمرباط�رية  ال�شلطات  بت  تع�شّ وحيث 
ب�ح�شية  وا�شطهدوهم  وهراطقة،  ال�احدة خمالفني  الطبيعة  اأن�شار مذهب 
ال�شكان  من  ومهّمة  كبرية  ن�شبة  اأّن  هذا  معنى  وكان  متقّطعة،  فتات  على 
امل�شيحيني يف بالد ال�شام كان�ا م�شتبَعدين عن وظائف احلك�مة المرباط�رية 
من  ال�شام  اأهل  دفع  ما  وه�  والتمييز،  ال�شطهاد  �ش�ر  من  ك�ش�رة  اأي�شًا 
امل�شلمني يف كثري من  للتعاطف مع  امل�شطهد-  للمذهب  امل�شيحيني -املنتمني 
م�شاهد الفت�حات، ومّرت معنا �ش�اهد عديدة على ذلك و�شتمّر معنا م�شاهد 

اأخرى، وبع�شها من م�شادر �شريانية معا�شرة.

ومن اأمثلة ذلك ما كتبه )مار ميخائيل ال�شرياين الكبري/العظيم(، بطريرك 
يف  الأرث�ذك�شية  ال�شريانية  الكني�شة  بطاركة  اأهم  واأحد  اليعق�بي  اأنطاكية 
ا�شتهر   .)1199  -  1166( بني  الفتة  يف  قادها  والذي  ال��شطى،  الع�ش�ر 
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ن  خا�شة بكتابه يف التاريخ والذي ُيعّد اأو�شع �شجل تاريخي باللغة ال�شريانية مدوَّ
ن باللغة ال�شريانية يذكر  يف القرن الثاين ع�شر امليالدي. يف هذا الكتاب املدوَّ
ممار�شات البيزنطيني التع�شفية جتاه ن�شارى ال�شام اليعاقبة ب�شبب اخلالف 
املذهبي، اإىل درجة اعَترب فيها اأن امل�شلمني جاءوا عقابًا ورحمة يف اآن واحد !

اأنحاء اململكة  قال ما ترجمته اإىل العربية: )فغ�شب هرقل وكتب اىل كافة 
يق�ل: كل َمن ل يقبل جممع خلقدونية))) ُيقطع اأنفه واآذانه وينهب بيته. وا�شتمّر 
هذا ال�شطهاد مدة غري ي�شرية، فقبل العديد من الرهبان املجمع. وظهر غ�ص 
وهكذا  اجلن�بّية.  واملناطق  واحلم�شّيني  واملنبجّيني)))  مارون  جماعة  رهبان 
َقِبل معظمهم املجمع واغت�شب�ا الكنائ�ص والأديرة، ومل ي�شمح هرقل لأحد من 
الأرث�ذك�ص بزيارته، ومل يقبل �شك�اهم ب�شدد اغت�شاب كنائ�شهم. واإن اهلل 
كما  املُلك  ُيغرّي  الذى  وه�  �شيء،  كل  على  �شلطان  له  وحده  الذي  النقمة  اإله 
الذين  الروم  خيانة  راأى  اإذ  ال�شعفاء)))  عليه  ُيقيم  ي�شاء،  ملن  ويعطيه  ي�شاء 
كان�ا ينهب�ن كنائ�شنا واأديرتنا كلما ا�شتّد �شاعدهم يف احلكم، ويقا�ش�ننا بال 
رحمة، جاء من اجلن�ب باأبناء ا�شماعيل)))، لكي يك�ن لنا اخلال�ص من اأيدي 
الروم ب�ا�شطتهم. اأما الكنائ�ص التي كنا قد فقدناها باغت�شاب اخللقدونيني 
اإياها، فبقيت بيدهم، لأن العرب لدى دخ�لهم املدينة اأبق�ا لكل الط�ائف ما 

1. وه� الجتماع الذي اأ�شرت اإليه قبل قليل ومت فيه اختيار مذهب ن�شراين واحد واعتبار 
�شائر املذاهب باطلة ومبتدعة ومرف��شة .

2. ن�شبة اإىل مدينة منبج يف ال�شمال ال�ش�ري.
3. يق�شد بهم امل�شلم�ن يف بدايات ظه�رهم .

4. اأي العرب امل�شلم�ن .
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بح�زتها من الكنائ�ص، وقد فقدنا كني�شة الّرها وكني�شة حّران، غري اأن فائدتنا 
وبط�شهم  �شّرهم  ومن  الروم  ُخبث  من  حتّررنا  اأننا  حيث  ي�شرية،  تكن  مل 

وحقدهم املرير علينا، ومَتّتعنا بالطماأنينة())).

اليه�د  اإجبار جميع  ب�ج�ب  الفتة  اأوامر يف هذه  اأنه �شدرت  اأي�شًا   وذكر 
الرمتا�شي  الغ�شل  من  ن�ع  وه�  امل�شيحي،  التعميد  على  مملكته  يف  الذين 
رت بذلك جماميع  تطهريًا للج�شد والروح واإعالنًا للدخ�ل يف امل�شيحية. فتن�شّ
الروم. وملّا �شّيق عليهم اخلناق،  اليه�د )وهرب ق�شم منهم من مناطق  من 

روا())).  هرب�ا اإىل فار�ص يف حني اأن كثريين منهم اقتبل�ا املعم�دية وتن�شّ

1. مار ميخائيل: تاريخ مار ميخائيل ال�شرياين الكبري،  ج2، �ص146.
2. مار ميخائيل: تاريخ مار ميخائيل ال�شرياين الكبري،  ج3، �ص 306.

بعض المدن الوارد ذكرها في النص السابق
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واأ�شاف امل�ؤّرخ ال�شرياين اأن هرقل اأطلق العنان جلي�شه، فنهب و�شلب القرى 
واملدن وكاأمّنا هي منطقة الأعداء، فاغت�شب�ا ونهب�ا كل ما وجدوه.

لالأحداث،  معا�شر  بالتايل  فه�  667م،  �شنة  ت�يف  اآخر  �شاهد  اأيدينا  وبني 
وه� )املار جربيل( مقّدم دير يف )قرطمني( التي تقع يف جبال جن�ب �شرق 
تركيا بالقرب من �شه�ل اجلزيرة، وكانت قرطمني معقل اأولئك الذين رف�ش�ا 
امل�شيحية البيزنطية، فقد اعترب مار جربيل يف �شمن كالمه اأن قدوم احلكم 
مار  ل  يلي: )ف�شّ ما  كاتب �شريته  اإذ حكى  ولي�ص مب�شيبة،  الإ�شالمي فر�شة 
الع�ن  لهم  قّدم  ولهذا  البيزنطيني،  ا�شطهادات  على  العرب  قدوم  جربيل 
و�شاعدهم، وذهب فيما بعد اإىل اجلزيرة للقاء اأمريهم الذي ا�شتقبله بكثري 
مر�ش�مًا  اأعطاه  وقد  ل�شاحلهم،  فعله  ما  ب�شبب  كثريًا  وكّرمه  الفرح  من 
كاّفة  املر�ش�م منح  التي طلبها، ويف هذا  النقاط  لكل  باأوامر  يده  وّقعه بخّط 
كنائ�شهم،  يف  وطق��شهم  عبادتهم  ممار�شة  حرية  ال�شريان  الأورث�ذوك�ص 
الكنائ�ص  وبناء  اجلنازات  وم�اكب  املهرجان،  واحتفالت  »ال�شمانتا«))) 
ثّبت  وبينما  والرهبان،  وال�شمام�شة  الق�شاو�شة  اجلزية  من  واأعفى  والأديرة، 
قيمة اجلزية بالن�شبة للنا�ص الآخرين عند اأربعة دراهم »وه� مبلغ مت�ا�شع«، 
كما اأنه اأ�شدر تعليماته اإىل العرب »ال�ثنيني«))) !! باأن يهتم�ا كثريًا باحلفاظ 

على اأرواح الأورث�ذك�ص ال�شريان())). 
امل�شيحيني  اأّن  على  م�ؤ�ّشر  اأنه  معتربًا  الكالم  هذا  على  كينيدي  هي�  وعّلق 

1. اأي الل�ح اخل�شبي الذي ُيدّق عليه يف الكنائ�ص ال�شرقية جلمع النا�ص اإىل ال�شالة.
2. حيث ل يعتف باأن الإ�شالم دين ت�حيدي.
3. كينيدي: الفت�ح العربية الكربى، �ص481.
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َمن  عك�ص  على  فعاًل،  الإ�شالمي  الفتح  �شاعدوا  قد  ال�شريان  الأورث�ذك�ص 
و�شفهم باأنهم مراقب�ن ل ح�ل لهم ول قّ�ة، وغري مرتبطني باأي جانب، واإن 

كان من غري املمكن معرفة مدى �شي�ع هذا امل�قف.
وهكذا ندرك اأن �ش�ر الق�ش�ة وال�شتغالل والعنف والدمار التي مار�شها كٌلّ 
من الفر�ص والبيزنطيني �شد ال�شّكان الأ�شليني كما اأّكدتها الرواية ال�شريانية، 
اأن  درجة  اإىل  البيزنطي،  ال�شطهاد  وطاأة  من  خمّل�شني  امل�شلمني  جعلت 
الرواية ال�شريانية املعا�شرة لالأحداث ذكرت اأنهم اأطلق�ا على اخلليفة عمر 
اأحد  اأنه  حني  يف  لغتهم،  بح�شب  املخّل�ص  اأي  )فاروق�(  لقب  اخلطاب  بن 
عن  النظر  بغ�ّص  هم  يخ�شّ لقبًا  ب��شفه  معه  وتعامل�ا  امل�شيح،  ال�شيد  األقاب 
ال�شريانية  )الرواية  كتاب  وبح�شب  امل�شلمني.  لدى  املعروف  )الفاروق(  لقب 
فاإّنه  الأول عي�ا�ص(  والبطريرك )زكا  لتي�شري خلف،  الإ�شالمية(  للفت�حات 
الفت�حات  عن  تتحدث  التي  ال�شريانية  الن�ش��ص  منت  يف  عبارات  وردت  قد 
البيزنطيني  حكم  من  خل�شنا  الذي  اهلل  )ن�شكر  تق�ل  املبكرة  الإ�شالمية 
الروايات  واأن  العادلني())).  امل�شلمني  العرب  حكم  حتت  وجعلنا  الظاملني 

ال�شريانية اأ�شارت بكرثة اإىل عدالة امل�شلمني ورحمتهم.

تكامل  وامل�شيحية:  )الإ�شالم  بعن�ان  مقاله  البطريرك عي�ا�ص يف  واأ�شاف 
تاريخي يف بناء احل�شارة العربية( واملن�ش�ر يف جريدة النهار اللبنانية بتاريخ 
)2005/6/12( اأنه )مل تنته ا�شطهادات اململكة البيزنطية للكني�شة ال�شريانية 
اإل بظه�ر الإ�شالم حيث خرجت م�جة من الذين دان�ا به من اجلزيرة العربية 

1. http://aramean-dem.org/Arabic/ArDO/3/32.htm
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من  الأول  الن�شف  يف  والفر�ص  البيزنطيني  حكم  من  امل�شرق  بالد  وحّررت 
القرن ال�شابع للميالد، وكانت ع�امل عديدة نف�شية ودينية واجتماعية وق�مية 
مت�افرة لدى ال�شريان �شكان البالد الأ�شليني ل�شتقبال اولئك العرب امل�شلمني 
الذين جاوؤوا لتحرير البالد من نري احلكم البيزنطي الظامل، ورّحب ال�شريان 
واأن  للبالد، خا�شة  وا�شتقبل�هم كمحررين  الفاحتني  امل�شلمني  العرب  بقدوم 
معظم القبائل العربية يف العراق و�ش�ريا كانت -دينًا- م�شيحية على مذهب 
ال�شريان، واأّيدت هذه القبائل العرب امل�شلمني الذين ميّت�ن اإليها ب�شلة الدم 
اإىل اجلي�ص العربي امل�شلم  اأغلبها  واللغة والتاث واحل�شارة، لذلك ان�شّمت 
حتت اإمرة املثّنى بن حارثة ال�شيباين »ت 635« وخا�شة قبائل بني تغلب وعقيل 
اإىل جنب مع  العراق وغربه، فحاربت جنبًا  ال�شاربة يف �شمال  وتن�خ وربيعة 
العرب امل�شلمني، ومت الق�شاء اأّوًل على الدولة الفار�شية �شنة 651م حينما فر 
»يزدجرد« اآخر مل�كهم اإىل ما وراء حدود بالده.... وبعد اأن �شارك امل�شيحي�ن 
وحّرروا  دينهم،  على  املحافظة  مع  احلرب،  يف  العرب  امل�شلمني  اإخ�تهم 
اجلديدة.  الدولة  اأركان  ت�طيد  يف  اأي�شًا  �شارك�هم  امل�شتعمرين،  من  البالد 
ما  الذهبي«  ال�شريان  »ع�شر  كتابه  يف  طرازي«  دي  فيليب  »الفيك�نت  قال 
 -  632« الرا�شدين  اخللفاء  عند  والحتام  بالثقة  ال�شريان  »احتظى  ياأتي: 
661م« واخللفاء الأم�يني »662 - 746م« والعبا�شيني »750 - 1258م« واأّول 
من نال القربى لديهم حني الفتح العربي ه� من�ش�ر بن ي�حنا ال�شرياين الذي 

اأ�شبح وزيرًا للمالية يف عهد اخللفاء الرا�شدين())).

1. http://aramean-dem.org/Arabic/ArDO/3/32.htm
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وروى ال�اقدي يف )فت�ح ال�شام( م�شهدًا اآخر يعّزز ذات ال�ش�رة ال�شابقة، ولكن 
هذه املرة يف مدينة حماة، وقائد اجلي�ص اأب�عبيد بن اجلراح، قال: )و�شار اإىل 
حماة، فخرج اأهلها اإليه ومعهم الإجنيل وقد رفعه الرهبان على اأكّفهم والق�ش�ص 
اأمام الق�م يطلب�ن منه ال�شلح والذمام، فلما راآهم اأب� عبيدة »ر�شي اهلل عنه« 
لحكم  وقف وقال لهم: ما الذي تريدون؟ فقال�ا: اأيها الأمري، نريد اأن نك�ن يف �شُ
اأب� عبيدة، وكتب لهم  ال�اقدي: ف�شاحلهم  اإلينا. قال  اأحب  وذمامكم، فاأنتم 
كتاب ال�شلح والذمام، وخّلف رجاًل من امل�ؤمنني، و�شار حتى نزل اإىل �شيزر، 
ما  فقال�ا  للطاغية هرقل خربًا؟  �شمعتم  اأ  لهم:  وقال  فا�شتقبل�ه ف�شاحلهم، 
�شمعنا له خربًا، غري اأنه ات�شل بنا اخلرب اأن »بطريق قّن�شرين«))) قد كتب اإىل 
امللك هرقل ي�شتنجد عليكم، وقد بعث بجبلة بن الأيهم الغ�شاين من بني غ�شان 
والعرب املنت�شرة ومعه »بطريق عم�رية«))) يف ع�شرة اآلف فار�ص، وقد نزل�ا 

على ج�شر احلديد، فكن منهم على حذر اأيها الأمري())). 

•• األوضاع السياسية:
)ق�شة  م��ش�عته  يف  دي�رانت()))  )ِول  الأمريكي  للم�ؤّرخ  التايل  والكالم 
احل�شارة( مهم جدًا لبيان حجم امل�شاكل والظروف الع�شيبة التي كانت متّر 

1. تقع قن�شرين جن�ب غرب مدينة حلب ال�ش�رية .
2. عم�رية مدينة تاريخية تقع جن�ب غرب مدينة اأنقرة بتكيا .

3. ال�اقدي : فت�ح ال�شام ، ج 1 ، �ص 118.
وكاتب  وم�ؤرخ  فيل�ش�ف  William James Durant  )ت1981م(  دي�رانت  ويليام جيم�ص   .4
اأمريكي. من اأ�شهر م�ؤلفاته م��ش�عة )ق�شة احل�شارة( والذي �شاركته زوجته اأريل دي�رانت 

يف تاأليفه، و�شدر باللغة العربية متجمًا يف 42 جملدًا، وتناول احل�شارات عرب التاريخ.
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بالروم يف القرن الأخري قبل بعثة النبي الأكرم »�شلى اهلل عليه واآله« �شيا�شيًا 
واأمنيًا وع�شكريًا واقت�شاديًا، وفيه عر�ٌص لتعاقب الأباطرة الروم والنقالبات 

ال�اقعة على بع�شهم واجلرائم التي كانت ُترَتكب بحّق اأ�شِرهم، وغري ذلك. 
قال )دي�رانت(: )اإذا حّ�لنا الآن نظرنا من اجلانب ال�شرقي للنزاع الدائم 
بني ال�شرق والغرب، �شعرنا من ف�رنا بالعطف على دولة عظيمة تنتابها حمنتان 
يف وقت واحد: متّزقها النق�شامات يف الداخل، ويهاجمها الأعداء من جميع 
الدان�ب)))  نهر  يعربون  وال�شقالبة  الآفار)))  كان  فقد  اخلارج.  يف  اجلهات 
وي�شت�ل�ن على اأرا�شي المرباط�رية وبلدانها، وكان الفر�ص ي�شتعّدون لجتياح 
اآ�شية الغربية؛ وخ�شر الق�ط الغربي�ن اأ�شبانيا، وا�شت�ىل اللمبارد))) بعد ثالث 
يف  الطاع�ن  وف�شا   .»568« اإيطاليا  ن�شف  على  ج�شتنيان)))  م�ت  من  �شنني 
جميع اأنحاء الإمرباط�رية يف عام 542 ، وعاد اإليها مرة اأخرى يف عام 566؛ 
و�شائل  والفقر،  والهمجية،  احلروب،  وَعّطلت  569؛  عام  يف  املجاعة  وعّمتها 
الت�شال، ووقفت يف �شبيل التجارة، وق�شت على الآداب والفن�ن. وكان خلفاء 
يكن يف  واجهتهم مل  التي  امل�شاكل  ولكن  وكفاية،  ق�ة  اأويل  اأباطرة  ج�شتنيان 
1. اآفار اأو اأَواْر: �شعب ق�قازي يعي�ص الغالبية العظمى منهم )85% من العدد الإجمايل( يف 
وطنهم التاريخي داغ�شتان. يطلق الأوار على اأنف�شهم )َمَعاُرَلْل( والذي يتجم من الأوارية 

كـ�شكان اجلبال اأو اجلبلي�ن.
الع�ا�شم  . يلقب بنهر  الأوروبي  اأنهار الأحتاد  اأط�ل  ُط�َنة ه� ثاين  َنْهر  اأو  اُن�ب  الَدّ 2. نهر 
لك�نه مير يف فيينا وبراتي�شالفا وب�داب�شت وبلغراد، والنهر يعرب اأو يحاذي 10 دول اأوروبية.

3. الأَنَكرُبدة اأو الل�مباردي�ن : قبيلة جرمانية من من�شاأ اإ�شكندنايف حكمت اإيطاليا بني عامي 
.774-568

4. الإمرباط�ر ج�شتينيان الأول )فالفب��ص بتو�ص �شاباتي��ص ي��شتيان��ص( كان اإمرباط�رًا 
رومانيًا �شرقيًا )بيزنطيًا(، حكم منذ اأغ�شط�ص عام 527 حتى وفاته يف ن�فمرب 565.
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و�شع اأحد اأن يتغلب عليها اإل رجال من طراز نابلي�ن يتل� بع�شهم بع�شًا مدى 
قرن كامل دون انقطاع. وقاتل »ج�شتنني الثاين: 565 - 578« الفر�ص ال�شاعني 
الت��ّشع قتال الأبطال؛ ومل تكد الآلهة ت�شن على »تيبريي��ص الثاين« بكّل  اإىل 
وهاجم  ق�شري.  عادل  حكم  بعد  اخت�شرته  ولكنها  الف�شائل،  من  لديها  ما 
اإل قلياًل  »م�ريق«)))  الآفاَر الغزاة ب�شجاعة ومهارة، ولكنه مل يلق من الأمة 
اخلدمة  من  فرارًا  الأديرة  يدخل�ن  اأبنائها  من  اآلف  كان  فقد  التاأييد،  من 
الع�شكرية؛ وملا اأن نهى امل�ريق الأديرة عن قب�ل اأع�شاء جدد فيها اإل بعد زوال 
اخلطر عن الدولة نادى الرهبان ب�شق�طه. وتزّعم »ف�قا�ص« الذي عّمر مائة 
عام ث�رة قام بها اجلي�ص والعاّمة على الأ�شراف واحلك�مة »602«، وذبح اأبناء 
»م�ريق« اخلم�شة اأمام عينيه؛ واأبى الإمرباط�ر ال�شيخ على مربية اأ�شغر اأبنائه 
اأن ُتنجيه من القتل باأن ت�شتبدل ابنها هي به؛ فلما ُقطع راأ�ُشه ُعلِّقت الروؤو�ص 
ال�شتة لتتمتع بها اأعني ال�شعب، واأُلقيت جثثهم يف البحر. وُذبحت الإمرباط�رة 
»ق�شطنطينة«))) وبناُتها الثالث، وكثري من الأ�شراف، وكان مقتلهم م�شح�بًا 
لت  ف�ُشمِّ حماكمة،  بغري  اأو  حماكمة  بعد  التعذيب،  من  ب�شروب  العادة  يف 
اأعيُنهم، واقُتلعت األ�شنُتهم من اأف�اههم، وُبِتت اأطراُفهم، وارُتكبت الفظائع 

التي تكّررت فيما بعد اأثناء الث�رة الفرن�شية())).

•• انقالب كسرى الثاين:
وقد كان المرباط�ر م�ري�ص قبل اغتياله بب�شع �شن�ات قد اأعطى حق اللج�ء 

1. ويلفظ اأي�شًا: م�ري�ص .
2. زوجة م�ريق.

3. دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج14، �ص154-152.
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للملك ال�شاب الن�شيط خ�شرو )ك�شرى( الثاين عندما اأزيح عن عر�شه يف بالد 
فار�ص، اإل اأن خ�شرو الثاين بعد ع�دته املجّددة اإىل بالده، ا�شتغّل فر�شة قتل 
المرباط�ر م�ري�ص الذي اأح�شن اإليه وما ا�شتتبع قتله من ا�شطرابات، ف�شّن 

هج�مًا مدمرًا على الإمرباط�رية البيزنطية.
العا�شمة  اأ�شراف  فا�شتغاث  ف�قا�ص،  العج�ز  ه�  اآنذاك  المرباط�ر  كان 
الإمرباط�رية  لينقذ  ودع�ه  الي�ناين،  اأفريقية  امرباط�ر  بهرقل  البيزنطية 
)هرقل  ابنه  اإليهم  واأر�شل  �شنه،  بكرب  حمتجًا  اعتذر  لكنه  اأمالكهم،  وينجي 

الأ�شغر(.

َخلع هرقل الأ�شغر المرباط�ر ف�قا�ص، وعر�ص جثَته املبت�رة الأطراف على 
املحّطمة.  الدولة  تنظيم  ُيعيد  وبداأ  610م،  �شنة  اإمرباط�رًا  به  ون�دي  املالأ، 

وق�شى هرقل ع�شر �شنني يعمل على:

اإحياء روح ال�شعب املعن�ية

وبناء ق�ة اجلي�ص من جديد

وتنظيم م�ارد اخلزنة

ونقل اجلي�ص البيزنطي كّله اإىل اآ�شيا

وم�شاحلة الغ�شا�شنة ليعين�هم يف م�اجهة الُفر�ص

اأبناء  كما عمل على تقدمي الأرا�شي للمزارعني هبًة �شريطة اأن ي�ؤدي اأكرب 
الأ�شرة اخلدمة الع�شكرية.

يف هذه الأثناء كان الفر�ص قد اأحرزوا عددًا من النت�شارات املدوّية.
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القد�ص يف  ال�شام، و�شقطت  الفار�شية بالد  �شنة 611م غزت اجلي��ص  ففي 
اأيديهم �شنة 614م، وه� ما اأ�شارت اإليه اآية �ش�رة الروم، قال »تعاىل«: {الم، 
وُم، ِفي َأْدَنى اأْلَْرِض})))، وا�شت�ىل الُفر�ص على مقد�شات م�شيحية  ُغِلَبِت الرُّ
كال�شليب املقد�ص، وه� املّدعى اأّن �شلب امل�شيح مّت عليه، وعلى احلربة املقد�شة، 
وهي املدعى اأنها ا�شفنجة ُغم�شت يف خل اأو نبيذ حام�ص وُقّدمت للم�شيح لي�شرب 
منها خالل ال�شلب، كما اأحرق�ا عددًا من الكنائ�ص بينها كني�شة القيامة، وكان 
ذلك كّله اأمرًا كارثيًا بالن�شبة للبيزنطيني ل�شيما بلحاظ متثيلهم للعامل امل�شيحي 
مًا مهمًا للحفاظ  وال�شراع الديني مع الفر�ص الزراد�شتيني وفقدانهم بذلك مق�ِّ
على م�شداقيتهم الدينية وعلى حّقانية الدين امل�شيحي، كما اأحرق�ا عددًا من 
الكنائ�ص، بينها كني�شة القيامة )كني�شة القرب املقد�ص( التي داخل اأ�ش�ار البلدة 
القدمية يف القد�ص، وبنيت ف�ق مكان ال�شخرة التي يعتقد الن�شارى اأن امل�شيح 
�شلب عليها. وتعترب اأقد�ص الكنائ�ص امل�شيحية والأكرث اأهمية يف العامل امل�شيحي 
وحتت�ي اأي�شًا - وفق املعتقدات امل�شيحية - على املكان الذي ُدفن فيه امل�شيح 

وا�شمه القرب املقد�ص، ومنه قام اإىل احلياة.

كان ذلك كّله اأمرًا كارثيًا بالن�شبة للبيزنطيني ل�شيما بلحاظ متثيلهم للعامل 
مًا  مق�ِّ بذلك  وفقدانهم  الزراد�شتيني،  الفر�ص  مع  الديني  وال�شراع  امل�شيحي 

مهمًا للحفاظ على م�شداقيتهم الدينية وعلى حّقانية الدين امل�شيحي .

ويف �شنة 615م و�شل الفر�ص اإىل �ش�احل الب�شف�ر قبالة الق�شطنطينية نف�شها 
حيث و�شل�ا خلقيدون، ومل ينقذ عا�شمة الدولة واأوربا اإّل الأ�شط�ل البيزنطي. 

1. الروم:3-1.



275275 أوضاع دولة الروم

ويف �شنة 619م ا�شت�ل�ا على ال�شكندرية ووقعت م�شر كلها يف اأيديهم! 

مب�ازاة هج�م الفر�ص على البيزنطيني، كان الآفار قد ا�شت�ل�ا على جميع 
اأن يلق�ا  اإل قلياًل منها، دون  الأرا�شي الزراعية ال�اقعة خلف الق�شطنطينية 

مقاومة، وقب�ش�ا على اآلف من الي�نان واتخذوهم اأرّقاء.

وكانت نتيجة خ�شارة الأرا�شي اخل�شبة ال�اقعة خلف الق�شطنطينية م�شافة 
اإىل خ�شارة م�شر اأن انقطعت واردات احلب�ب على املدينة، واأُرغمت احلك�مة 

على قطع اإعانات الغذاء عن النا�ص �شنة )618(.

الي�نانية  الكني�شة  ثروة  يقر�شه  اأن  البطريق )�شرجي��ص(  طلب هرقل من 
بفائدة،  تك�ن  اأن  على  ف�افق  القد�ص،  بها  ي�شتعيد  مقد�شة  حربًا  بها  ليمّ�ل 

وت�شالح هرقل مع الآفار، ثم زحف لقتال الفر�ص.

اأبحر  عندما  2هـ  �شنة  624م/رم�شان  �شنة  مار�ص  يف  ينح�شر  املد  بداأ  ثم 
المرباط�ر هرقل اإىل البحر الأ�ش�د وبداأ غزو اأرمينيا واأذربيجان، وعندئذ مت 
اللتفاف ح�ل الفر�ص واأجربوا على الن�شحاب بجي�شهم من الأنا�ش�ل مل�اجهة 

المرباط�ر الذي كان يهاجم اآنذاك من ال�شمال. 

عدة  ك�شرى  فيها  َهزم  �شن�ات،  �شت  الفر�ص  على  احلرب  هرقل  وا�شل 
مرات، ويف �شنة )626(؛ حا�شر جي�ص من الفر�ص وجحافل من الآفار والبلغار 
وال�شقالبة مدينة الق�شطنطينية يف اأثناء غياب هرقل، ف�شرّي هرقل جي�شًا هزم 
الفر�ص يف خلقيدون، ومّزقت حاميُة العا�شمة وعاّمُتها - بتحري�ٍص البطريق - 

جحافَل املهاجمني.
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حدود دولة الروم بعد خسارة مصر وأنحاء من أوروبا 626م

المعارك بين الروم والفرس 611-624م
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ويف �شنة 627م / 5 هـ زحف عرب �شمال غرب اإيران قبل اأن ينزل اإىل �شه�ل 
�شمال العراق ويهزم اجلي�ص الفار�شي يف نين�ى يف 12 دي�شمرب 627م/25رجب 
ال�شا�شانية على  اأعظم كارثة ع�شكرية عانت منها الإمرباط�رية  6هـ، وكانت 
الإطالق، وكان ك�شرى قد تراجع اإىل العا�شمة، اأي املدائن/طي�شف�ن)))، تاركًا 

ق�شره يف )د�شتجرد( اإىل الغرب من )قم( لكي ينهبها البيزنطي�ن.
من  عليه  ا�شت�ىل  قد  ك�شرى  كان  ما  كلَّ  ورّدت  ال�شلح،  فار�ص  طلبت 
الإمرباط�رية البيزنطية، وعاد هرقل ظافرًا اإىل الق�شطنطينية بعد اأن غاب 

عنها �شبع �شنني.
وهذا ما اأ�شارت اإليه �ش�رة الروم املكية من اأن الروم �شَتغلب الفر�ص يف ب�شع 
�شنني، وه� ما حتقق خالل العهد املدين بعد �شت �شنني من الهجرة النب�ية: 
وُم، ِفي َأْدَنى اأْلَْرِض َوُهم مِّن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَن، ِفي ِبْضِع  {الم، ُغِلَبِت الرُّ
ِسِنيَن لِلِ اأْلَْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن، ِبَنْصِر الِل َينُصُر 

ِحيُم}))). َمن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز الرَّ
ر بعدة تف�شريات: واأما �شبب فرح امل�ؤمنني ي�مذاك فقد ُف�شِّ

اأن  ُيحب�ن  امل�شلم�ن  )كان  قال:  عبا�ص،  ابن  عن  ُجَبري،  بن  �شعيد  عن   .1
لأنهم  اأهل فار�ص؛  يغلب  اأن  امل�شرك�ن يحب�ن  الكتاب، وكان  اأهل  الروُم  تغلب 
اأهل اأوثان، قال: فذكروا ذلك لأبي بكر، فذكره اأب� بكر للنبّي »�شلى اهلل عليه 

با�شم )�شلمان باك( حيث مدفن  الي�م  ُتعرف  التي  1. متّثل طي�شف�ن جزًء من )املدائن( 
واليها ال�شحابي �شلمان الفار�شي. كانت عا�شمة دولة الفر�ص على مدار 600 �شنة تقريبًا، 

اإىل �شق�ط دولتهم على يد امل�شلمني.
2. الروم:5-1.
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اأب� بكر للم�شركني، قال:  ُهْم �َشُيْهَزُم�َن، قال: فذكر ذلك  اإنَّ اأََما  و�شلم« فقال: 
فقال�ا: اأفنجعل بيننا وبينكم اأجال فاإن غلب�ا كان لك كذا وكذا، واإن غلبنا كان 
لنا كذا وكذا، وقال: فجعل�ا بينهم وبينه اأجاًل خم�ص �شنني، قال: فم�شت فلم 
ُيغَلب�ا، قال: فذكر ذلك اأب� بكر للنبّي »�شلى اهلل عليه و�شلم«، فقال له: اأََفال 

ع ما دون الع�شر، قال: َفَغَلَب الروم())). َجَعْلَتُه ُدوَن الَع�ْشِر، قال �شعيد: والب�شْ
2. فرح امل�ؤمنني �شيك�ن ب�شبب حتّقق الإخبار امل�شتقبلي ال�ارد يف الآية من 
حيث النت�شار ومن حيث التحديد الزمني )يف ب�شع �شنني(، مبا ي�ؤّكد �شماوية 
القراآن الكرمي، واأنه اإخبار من عند اهلل »عز وجل« وحّقانية ر�ش�له »�شلى اهلل 

عليه واآله« كمبع�ث من عند اهلل.

3. ي�م يغلب الروم فار�ص يفرح امل�ؤمن�ن باهلل ور�ش�له بن�شر اهلل اإياهم على 
1. الطربي: جامع البيان، ج6، �ص 72.

حملات هرقل 624-628م
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امل�شركني، وه� ُن�شرة امل�ؤمنني على امل�شركني ببدر))). حيث تزاَمن احلدثان، 
�شيقع،  حدث  عن  حُمَمل  اإخبار  ه�  بل  الروم،  لن�شر  يكن  مل  امل�ؤمنني  ففرح 

و�شيفرح لأجله امل�ؤمن�ن، وحتقق ذلك بن�شرهم يف بدر الكربى �شنة 2هـ.

وعلى العم�م، وعلى وقع الهزمية النكراء، بداأ ك�شرى الثاين يبحث عن كب�ص 
اإعدام  قّرر  اأنه كان قد  ويبدو  الهائل يف حظ�ظه،  يل�مه على النقالب  فداء 
)�شهرَبراز( اأهم قادته الع�شكريني، ولكن قبل اأن يتمكن من الت�شّرف حدث 
ابنه  واعتلى  628م/6هـ،  �شنة  ب�اكري  يف  الثاين  ك�شرى  اغتيال  ومت  انقالب، 

العر�ص حتت لقب قباذ الثاين. 

ويف احلال بداأ قباذ التفاو�ص مع هرقل على اأن يتم اإطالق �شراح الأ�شرى 
وتع�د احلدود اإىل ما كانت عليه قبل احلرب، ورمبا كان ميكن اأن ت�شري الأم�ر 
على ما يرام ل� مل ميت امللك اجلديد يف اأثناء ال�شنة نف�شها، ب�شبب ال�باء على 
اأرد�شري الثالث، ولكن القائد �شهربراز رف�ص  ما يرّجح، وخّلفه ابنه القا�شر 

قب�ل هذا وا�شت�ىل على العر�ص يف ي�ني� �شنة 629م/�شفر8هـ .

وكانت هذه املرة الأوىل يف مدى اأربعة قرون التي يحاول فيها رجل مل يكن 
من اأبناء الأ�شرة ال�شا�شانية اجلل��ص على العر�ص، وكانت هناك مقاومة كبرية 
لهذا الأمر، وبعد �شهرين بال�شبط مت اغتياله ه� اأي�شًا.. اأو اإعدامه، ومت تعيني 
ابن قا�شر لك�شرى الثاين فُقتل، وانتقل العر�ص اإىل ابنة ك�شرى الثاين )ب�ران/
ب�راندخت(، ولكنها ما لبثت بعد اأقل من �شنتني اأن ُعزلت، ثم تلى ذلك تتابع 
على العر�ص حلّكام من ذوي العمر الق�شري، حتى اعتلى العر�ص يف نهاية الأمر 

1. الطربي: جامع البيان، ج6، �ص 72.
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يزدجرد الثالث، حفيد ك�شرى الثاين، وذلك يف �شنة 632م/11هـ لي�شتمر يف 
احلكم 19 �شنة.

تاأثري هذه املكائد كان حا�شمًا، فقد مت تخريب الإمرباط�رية ال�شا�شانية على 
يد البيزنطيني كما مت تدمري اأية فكرة عن اأنها ل ُتقهر، وي�حي الدليل الأثري 
جراء  من  مهج�رًا  بات  العراق  من  الأغنى  اجلزء  يف  ال�شتقرار  اأماكن  باأن 
احلرب. وف�شاًل عن ذلك، فاإن البيت ال�شا�شاين الذي كان الدعامة الأ�شا�شية 

للدولة قد متّزق ب�شبب التنازع والغتيالت واحلروب. 

•• االحتكاك باملسلمني:
وبعد عام واحد فقط من النت�شار الكبري للروم على الفر�ص، بداأ الحتكاك 
بينهم وبني امل�شلمني على عهد ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« �شنة 7هـ/629م.
البيزنطية تعاين حينئذ الأمّرين من حروبها �شد فار�ص،  وكانت دولة الروم 
املا�شية، عالوة  ال�شفحات  ا�شتعر�شناه خالل  اإليه من قبل مما  اأ�شارنا  وما 
يف  والآراميني  م�شر  اأقباط  عند  تق�ى  اأخذت  التي  النف�شالية  النزعة  على 
اآ�شيا ال�شغرى، مما هّدد كيان الدولة ووحدتها  �ش�ريا والأرمن عند اأطراف 

تهديدًا خطريًا.

وهذا ما قد يف�ّشر اأكرث رّدة الفعل غري املنطقية التي قام بها الروم وحلفاوؤهم 
ذلك  بّينا  كما  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  ور�شالة  الإ�شالمية  الدع�ة  �شد 
بالأم�ص، اإذ يبدو اأن خ�َفهم ال�شديد من انفتاح جبهة اأخرى داخلية يف ال�شام 
�شتكّلفهم الكثري، فارتاأوا اأن يجازف�ا باّتخاذ اإجراءات عنيفة رغبًة يف �شّد هذا 
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امللف ب�شكل حا�شم وحازم. ومهما يكن من اأمر، فاإّن رّدة الفعل اخلاطئة التي 
قام بها البيزنطي�ن وحلفاوؤهم كّلفتهم ما كان�ا يخاف�نه، فقد جاءتهم م�جة 
واآله«،  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  وفاة  عقب  كا�شح  ب�شكل  الإ�شالمية  الفت�حات 
باجتاه  اأخرى  اإيفاد جماميع  مع  وبالتزامن  قتالية،  عّدة جماميع  �شكل  وعلى 
العراق حيث عا�شمة الدولة ال�شا�شانية الفار�شية، وذلك يف �شنة 13هـ/634م.

وقد حاول هرقل -قي�شر الروم- اإر�شال ق�ة بقيادة اأخيه )تي�دور( لإنقاذ 
امل�قف يف الأردن وفل�شطني، ولكّن امل�شلمني اأنزل�ا بهم هزمية مذّلة و�شاحقة 
كما �شن�شرح ذلك لحقًا، لتّت�شع دائرة الفت�حات يف ال�شام وعلى ح�شاب الدولة 
البيزنطية، لت�شقط دم�شق وحم�ص، وعندئذ ثار هرقل وح�شد ع�شرات الآلف 

من رجاله، ولكن قّ�اته ُهزمت من جديد عند نهر الريم�ك يف الأردن. 

كتب د. �شعيد عبدالفتاح عا�ش�ر))) يف )تاريخ اأوروبا يف الع�ش�ر ال��شطى(: 
اأنه  اإل  ال�شام،  جبهة  يف   (((  636  ،635 �شنتي  اأم�شى  قد  هرقل  كان  )واإذا 
اأيديهم  يف  تقع  املقد�ص  بيت  فتك  العرب  مقاومة  �شع�بة  اأيقن  ما  �شرعان 
�شمال  لإنقاذ  يائ�شة  حماولة  هرقل  المرباط�ر  بذل  وقد   ...(((  »638-637«
ال�شام والعراق من اأيدي امل�شلمني، فاأر�شل بع�ص جي��شه لهذا الغر�ص، ولكنها 
تاريخ  اأكرث من ع�شرين كتابًا يف  له  واأكادميي،  الفتاح عا�ش�ر م�ؤرخ م�شري  1. �شعيد عبد 
اأوروبا الع�ش�ر ال��شطى والتاريخ العربي الإ�شالمي )ت2009م(. تراأ�ص عا�ش�ر وعمل اأ�شتاذا 
جامعة  مثل  العربية  باجلامعات  التاريخ  اأق�شام  يف  عق�د  لعدة  ال��شطى  الع�ش�ر  لكر�شي 
القاهرة، وجامعة بريوت العربية، وجامعة الك�يت وجامعة بغداد وجامعة اجلزائر وجامعة 

ال�شلطان قاب��ص وجامعة كمربدج وغريها.
2. اأي : 14-15هـ .
3. اأي :  16-17هـ .
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واملعاقل  املدن  �شقطت  وبذلك  الن�شحاب،  اإىل  وا�شطرت  بالهزمية،  ُمنيت 
وميافارقني  والرها  ماردين  مثل  وال�شام  العراق  �شمال  يف  امل�ج�دة  املهمة 
الدولة  فقدت   (((  640 �شنة  قي�شرية  على  العرب  وبا�شتيالء   (((»639-638«
و�شمال  م�شر  دور  جاء  وبذلك  طر�ش��ص،  جن�بي  معاقلها  اآخر  البيزنطية 
اأفريقية، ذلك اأن العرب فتح�ا م�شر �شنة 641 ))) اأي قبل اأن ينته�ا من فتح 
فار�ص. ويعترب فتح م�شر بالذات مثاًل وا�شحًا على ِعظم اخل�شارة التي ُمنَيت 
بها امل�شيحية، كما ُيّتخذ دلياًل ق�يًا على مدى �شعف المرباط�رية البيزنطية 

وانحاللها ال�شيا�شي())).
1. اأي :  17 - 18 هـ .

2. اأي :  19 هـ .

3. اأي :  20 هـ .
4. عا�ش�ر: تاريخ اأوروبا يف الع�ش�ر ال��شطى، �ص 108-95 .

بعض المدن الوارد ذكرها في النص السابق
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بالطبع نحن ل ن�افق على و�شف ما حدث باأنه خ�شارة للم�شيحية، فالإ�شالم 
ال�شماوية، بل خ�شارة  الر�شالت  اأو غريها من  امل�شيحية  ي�م �شد  مل يكن يف 
وجمتمعاتها  هي  تدين  وكانت  الدني�ية،  م�شاحلها  لها  �شيا�شية  لكيانات 
بامل�شيحية، فه� لي�ص ب�شراع اإ�شالمي م�شيحي كي يتّم ت�ش�يره بهذه ال�ش�رة.

ًقا  ُمَصدِّ ْلَنا  َنزَّ ِبَما  آِمُنوْا  اْلِكَتاَب  ُأوُتوْا  الَِّذيَن  َأيَُّها  {َيا  »تعاىل«:  اهلل  قال 
ًقا لَِّما َبْيَن  لَِّما َمَعُكم}))). وقال »تعاىل«: {َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ
ِبالِل  آَمنَّا  َعَلْيِه}))). وقال اهلل »تعاىل«: {ُقوُلوْا  َوُمَهْيِمًنا  اْلِكَتاِب  ِمَن  َيَدْيِه 
َوَما ُأنِزَل ِإَلْيَنا َوَما ُأنِزَل ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأَلْسَباِط 
ْنُهْم  ُق َبْيَن َأَحٍد مِّ َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوِتَي النَِّبيُّوَن ِمن رَّبِِّهْم اَل ُنَفرِّ

َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن}))). 

ل لهرقل يف مرحلة ما اأن يت�ىّل قيادة اجلي�ص البيزنطي بنف�شه �شد  وقد ُخيِّ
امل�شلمني، ولكنه �شرعان ما اكت�شف اأنه مل يعد يق�ى على مثل هذا اجلهد بعد 

اأن جاوز اخلم�شني من عمره واأخذ املر�ص يدّب يف ج�شده.

وللم�ؤرخ )دي�رانت( و�شف معرّب ملا اآلت اإليه اأو�شاع هرقل �شاحب البط�لت 
العظيمة �شد الفر�ص، قال: )ومل يكن هرقل خليقًا مب�شريه الذي جّلله العار 
يف �شن ال�شيخ�خة. فبينما ه� يبذل ما بقي لديه من ن�شاط يف اإ�شالح �شئ�ن 
ال�شام  بالد  على  العرب  قبائل  ت  انق�شّ اإذ  ق�اه،  املر�ص  هّد  اأن  بعد  الإدارة 

1. الن�شاء:47.
2. املائدة: 48.

3. البقرة:136.
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املقد�ص  بيت  على  وا�شت�لت  الق�ى،  منه�ك  ي�نانيًا  جي�شًا  وهزمت   (((»634«
»638«))) ثم ا�شت�لت على م�شر بينما كان المرباط�ر يعاين �شكرات امل�ت 
الأخرى  على  اخلراب  كلتاهما  جّرت  قد  وبيزنطية  فار�ص  وكانت   (((»641«

بحروبها الع�ان())). 

م�جة  خّفت  22هـ/643م،  �شنة  ليبيا  يف  )برقة(  امل�شلم�ن  فتح  اأن  وبعد 
الفت�حات ب�شبب ال�شطرابات ال�شيا�شية والأمنية واحلروب التي ن�شبت داخل 
الدولة الإ�شالمية على عهد الإمام علي »عليه ال�شالم«، ومهادنة معاوية للروم 

1. اأي : 13 هـ .

2. اأي : 17 هـ .

3. اأي : 20 هـ .
4. دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج14، �ص155-152.

قرطاج وبرقة
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مبقابل مادي كبري، لتنتهي الأحداث الداخلية لحقًا بقيام اخلالفة الأم�ية يف 
اإر�شال اجلي��ص للمزيد  دم�شق �شنة 40هـ/660م، ومن َثم ا�شتاأنف الأم�ي�ن 
من الفت�حات. وبداأوا يت�ّغل�ن غربًا باجتاه ولية اأفريقية )ت�ن�ص( حيث اأ�ش�ص 

عقبة بن نافع مدينة القريوان لتخلف قرطاجة حا�شرًة للبالد.

وقد كتب د. �شعيد عا�ش�ر معّلقًا على ذلك بق�له: )وكانت حروب امل�شلمني 
اجلي��ص  بق�ة  هناك  ي�شطدم�ا  مل  لأنهم  و�شاقة،  ط�يلة  اأفريقية  �شمال  يف 
البيزنطية فح�شب، بل كان عليهم اأي�شًا اأن يتغّلب�ا على مقاومة الرببر املعروفني 
بقّ�ة امِلرا�ص. ومهما يكن من اأمر، فاإّن قرطاجة �شقطت اأخريًا يف يد ح�شان 
بن النعمان �شنة 697 ))) واإن كان نف�ذ اخلالفة الإ�شالمية مل ي�شتقر متامًا يف 

�شمال اأفريقية قبل �شنة 708 ))) بف�شل جه�د م��شى بن ن�شري())). 

1. اأي : 78 هـ .

2. اأي : 89 هـ .
3. عا�ش�ر: تاريخ اأوروبا يف الع�ش�ر ال��شطى، �ص 108-95.
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أوضاع دولة الُفرس

البيزنطية،  الروم  لدولة  الداخلية  الأو�شاع  ال�شابق  الف�شل  يف  ا�شتعر�شت 
وكيف كانت هذه الأو�شاع من الع�امل امل�شاعدة على انت�شار امل�شلمني عليها 
وب�شكل �شريع مع فارق م�ازين الق�ى بني الطرفني ل�شالح الروم وبن�شبة كبرية 

جدًا قد ت�شل اإىل ع�شرة اأ�شعاف يف بع�ص الأحيان! 

وما ذكرناه بخ�ش��ص الروم ينطبق على الأو�شاع الداخلية للدولة ال�شا�شانية 
الفار�شية التي خرجت م�ؤّخرًا منهزمة على يد الروم اأنف�شهم!

يف كتابه )تاريخ اأوروبا يف الع�ش�ر ال��شطى( كتب الدكت�ر �شعيد عبدالفتاح 
واحلروب  بالنزاع  �شاغل  �شغل  يف  الفر�ص  )كان  قائاًل:  ذلك  ح�ل  عا�ش�ر 
العربية  �شبه اجلزيرة  كان يجري يف  الهتمام مبا  بينهم عن  فيما  امل�شتمرة 
من م�لد الر�ش�ل حممد عليه ال�شالة وال�شالم �شنة 570 وهجرته اإىل املدينة 
�شنة 622، ثم ما تبع ذلك من اإنهاء حالة الف��شى والتفّكك ال�شيا�شي والنزاع 
القبلي التي عا�ص عليها عرب ال�شمال قرونًا ط�يلة. وبعبارة اأخرى، فاإن انت�شار 
ر�شالة خامت النبيني اأّدت اإىل جعل العرب اأّمة واحدة يخ�شع�ن حلك�مة واحدة 
ويدين�ن بدين واحد �شعاره ل اإله اإل اهلل حممد ر�ش�ل اهلل. على اأن الر�شالة 
املحمدية مل يق�شد بها العرب وحدهم، لأن اهلل اأر�شل حممدًا �شاهدًا ومب�ّشرًا 

7



أوضاع دولة الُفرس290290

ونذيرًا، ليهدي النا�ص كاّفة اإىل دين احلق، ومن َثّم غدت مهمة الر�ش�ل بعد 
ديانته  لعتناق  املجاورة  الأمم  يدع�  اأن  العرب  بالد  الإ�شالم يف  ن�شر  مّت  اأن 
مل�ك  اإىل  النبي  اأوفدهم  الذين  الر�شل  بع�ص  اأن  ويبدو  بر�شالته.  والإميان 
يعّد  النبي  جعل  مما  امتهانًا،  بل  اإعرا�شًا  �شادف�ا  وحكامها  املجاورة  الدول 
العّدة للغزو واجلهاد، واإن كانت م�جة الفت�ح العربية مل ت�شتّد وتّت�شع اإل بعد 

وفاة النبي نف�شه �شنة 632())). 

واأختلف مع الدكت�ر عا�ش�ر يف هذه اجلزئية، حيث كان اإعالن احلرب من 
قبل النبي »�شلى اهلل عليه واآله« �شّدهم -كما بّينت من قبُل- نتيجة املمار�شات 
الفر�ص،  دولة  اإىل  بالإ�شافة  الروم،  دولة  بها  قامت  التي  وامل�ؤامرات  العنيفة 
والتحري�ص من خالل بع�ص القبائل العربية، ل بغر�ص الدع�ة وكرّدة فعل على 

عدم تعاملهما اجلاد مع ر�شائله. 

فتح  للحديث عن  عا�ش�ر  �شعيد  د.  انتقل  ال�شام،  فت�حات  وبعد حديثه عن 
اأقل  الفر�ص  على  العرب  انت�شارات  تكن  )ومل  فقال:  فار�ص  وبالد  العراق 
العرب قد  ))) كان  الروم، ففي �شنة 637  انت�شاراتهم على  واأثرًا من  �شرعة 
الفر�ص  انت�شارًا عظيمًا على  العرب  اأحرز   ((( �شنة 641  العراق، ويف  فتح�ا 
ِد مقاومة  عند نهاوند، مما فتح اأمامهم الطريق اإىل قلب بالد فار�ص. ومل جُتْ
الفر�ص العنيفة يف وجه العرب الذين مّت لهم الق�شاء على يزدجرد الثالث اآخر 

1. عا�ش�ر: تاريخ اأوروبا يف الع�ش�ر ال��شطى، �ص 95.
2. اأي : 16 هـ .
3. اأي : 20 هـ .
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مل�ك بني �شا�شان �شنة 652 ))) وبذلك اختفت املَلكية الفار�شية من ال�ج�د، 
ومت للعرب فتح فار�ص())).

الروم- كان  اأن فتح بالد فار�ص -كما  والتاريخ  وال�شرية  ويف كتب احلديث 
م�شامع  على  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  اأطلقها  التي  الب�شارات  �شمن  من 
اأ�شحابه، �ش�اء يف اأج�اء بع�ص احلروب ال�شعبة التي كان�ا يخ��ش�نها وهم 
يف قّلة من حيث العدد و�شعف يف العّدة وتكاثر عليهم من الأعداء، اأو يف غريها 
تلك  اإمكانية حتقق  يتعّجب�ن من  ال�شحابة  بع�ص  املنا�شبات، بحيث كان  من 

الب�شارات.
وقد روي عن ال�شحابي َعدي بن حامت الطائّي اأنه قال: )بينا اأنا عند النبي 
»�شلى اهلل عليه و�شلم« اإذ اأتاه رجل ف�شكا اإليه الفاقة، ثم اأتاه اآخر ف�شكا اإليه 
اأنبئت  وقد  اأرها،  مل  قلت:  احلرية؟  راأيت  هل  عدي،  يا  فقال:  ال�شبيل،  قطع 
عنها. قال: فاإْن طالت بك حياة لتيّن الظعينة ترحتل من احلرية حتى تط�ف 
بالكعبة ل تخاف اأحدًا اإل اهلل. قلت فيما بيني وبني نف�شي: فاأين دّعار طيئ 
قلت:  ك�شرى.  كن�ز  لتفتحن  بك حياة  ولئن طالت  البالد؟!  �شّعروا  قد  الذين 
ك�شرى بن هرمز؟!! قال: ك�شرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لتيّن الرجل 
اأو ف�شة يطلب َمن يقبله منه فال يجد اأحدًا يقبله  ُيخرج ملء كّفه من ذهب 
منه.... قال عدي: فراأيت الظعينة ترحتل من احلرية حتى تط�ف بالكعبة ل 

تخاف اإل اهلل، وكنت فيمن افتتح كن�ز ك�شرى بن هرمز...())).

1. اأي : 31 هـ .
2. عا�ش�ر: تاريخ اأوروبا يف الع�ش�ر ال��شطى، �ص 97 .

3. البخاري: �شحيح البخاري، ح3400.
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وحيث كان املجتمع يف بالد فار�ص وما حتت اأيديها من اأر�ص العراق -عند 
اأن  جند  فاإننا  لذا  وانحطاط،  تده�ٍر  حالة  يف  الإ�شالمَيّة-  الُفت�حات  بداية 
امل�شلمني )الفاحتني/الُغزاة( احُت�شن�ا -يف عّدة منا�شبات- باأذرع مفت�حة من 
قبل اأهايل تلك البالد، ل�شّيما واأن اأهل العراق وجدوا اأن امل�شلمني العرب اأقرب 
اأذاق�هم الأمّرين، و�شّخروهم مل�شاحلهم،  اإليهم من الُفر�ص املحتّلني الذين 
ولأّن اأهل فار�ص وجدوا اأن امل�شلمني ما جاءوا ليق�ش�ا على ح�شارتهم، بل مّت 

ا�شتيعابها يف النظام الإ�شالمي اجلديد. 

ومن هنا اأقدم الُفر�ص على اعتناق الإ�شالم تدريجيًا، وا�شتبدل�ا اأبجدَيّتهم 
ب�ا،  بالأبجدَيّة العربَيّة بعد اأن ا�شتقَرّ احُلكم الإ�شالمي يف ِبالدهم، واإْن مل يتعَرّ
الق�مَيّة  به�َيّتهم  الحتفاظ  ل�ا  ف�شَّ بل  وم�شر،  ام  وال�َشّ العراق  اأهل  عك�ص 
الإ�شالمَيّة  بالثقافة  الفار�شَيّة  الثقافة  امتزجت  لحق،  وقٍت  ويف  ة،  اخلا�شَّ
اأغلب  ب�شكٍل وا�شح على  انعك�شت  مُمَيّزة  ثقافٌة جديدٌة  العربية ونتجت عنها 

اأنحاء امل�شرق. 

•• الوضع االجتماعي والديين:
كانت الن�شبة الغالبة من �شكان الإمرباط�رية البيزنطية يدين�ن بامل�شيحية، 

على حني كانت ديانة المرباط�رية ال�شا�شانية هي الزراد�شتية.

كانت  �شكانًا،  واأكرثها  المرباط�رية  اأجزاء  اأغنى  كان  الذي  والعراق 
باأ�ص  ل  عدد  وج�د  مع  امل�شيحيني،  من  �شّكانه  واأغلب  منت�شرة  فيه  امل�شيحية 
به من اليه�د اأي�شًا، وكان معظم امل�شيحيني من الن�شاطرة، اأي اأتباع الكني�شة 
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ال�شريانية ال�شرقية، الذين كانت ال�شلطات البيزنطية تعتربهم من الهراطقة، 
وت�شطهدهم، وهذا الأمر كان ُيريح الفر�ص على اعتبار اأنهم ي�شمن�ن بذلك 
اإّن حلفاءهم من املناذرة  عدم ولء ن�شارى العراق لالأعداء البيزنطيني، بل 
الكني�شة  لدعم  بال�شا�شانيني  يدفع  كان  ما  وه�  ن�شارى،  بدورهم  كان�ا 
الن�شط�رية وال�شماح لها بالتمدد وبتك�ين مركز ديني وعلمي مهم يف العراق.

والن�شط�رية ن�شبة اإىل بطريرك الق�شطنطينية )ن�شط�ر: 386م - 451 م(  ، 
الذي عار�ص تعليم جممع اأف�ش�ص �شنة 431م ح�ل له�ت اأم�مة العذراء مرمي، 
ل دع�تها بـ )اأم امل�شيح(، ف�شدر قرار  وا�شتنكر تلقيبها بعن�ان )اأم اهلل( وف�شّ
تكّ�ن  وبذا  �شنة 436م.  الأردن  البتاء يف  اإىل  نفيه  باأنه مهرِطق، ومت  كن�شي 
املذهب الن�شط�ري وتتبعه كني�شة امل�شرق، وقد ُت�شّمى كني�شة فار�ص اأو الكني�شة 

الن�شط�رية. 

تبّنى الُفر�ص ال�شا�شاني�ن ن�شر ودعم املذهب الن�شط�ري بني م�شيحيي البالد 
الأورث�ذك�شية  الكني�شة  اأتباع  بالبيزنطيني  نكايًة  ل�شلطانهم، وذلك  اخلا�شعة 
فازداد انت�شارها ثم و�شلت لحقًا الهند ون�احي ال�شني. وقد و�شلت الن�شط�رية 
اأكرب  حينئذ  كانت  حيث  ع�شر،  والرابع  ال�شاد�ص  القرنني  بني  امتدادها  اأوج 
كني�شة انت�شارًا جغرافيًا ممتدة من م�شر اإىل البحر الأ�شفر �شرقًا. وحُت�شب 

عليها الي�م بع�ص الكنائ�ص ال�شرقية.

وميكن اعتبار العامل الديني من الع�امل امل�ؤّثرة التي اأّدت اإىل انهيار دولة 
الُفر�ص ال�شا�شانية لحقًا، فقد اَتّخذ الُفر�ص ال�شا�شانّي�ن، ُمنُذ بداية عهدهم، 
املج��شَيّة )الزراد�شتَيّة( دينًا ر�شميًا، كما تبّن�ا اأحيانًا )املان�َيّة( التي حتّدثنا 
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هذه  لإحدى  الأكا�شرة  ت�شجيع  وكان  )املزدكَيّة()))،  وكذلك  قبل،  من  عنها 
الديانات يدفع ُمعتنقيها اإىل ا�شطهاد خُمالفيهم، بحيث و�شع بالدهم يف جٍ� 

م�شح�ٍن بالنزاعات )املقّد�شة(.

اأن  الإ�شالم()))  )تاريخ  كتابه  يف  ح�شن  اإبراهيم  ح�شن  الدكت�ر  ويذكر 
ا�شتبداد ال�شا�شانيني باحُلكم يف اأواخر عهدهم دفع الأهايل يف بالدهم اإىل 
اأن يكره�هم وينظروا اإليهم نظرة ال�شخط وال�شتياء، وبذلك اأعر�ش�ا عنهم، 
املل�ك ديانة زراد�شت -وكانت من  بينهم حني �شّجع  واّت�شعت م�شافة اخُلْلف 
قبُل بغي�شة لدى الأهلني- واأف�شح�ا املجال لكهنتها حتى اأ�شبح لهم �شيء من 
ال�شلطة يف الدولة ومنح�هم نف�ذًا عظيمًا يف جمال�ص املُلك، فاّدع�ا اأن لهم 
ن�شيبًا كبريًا يف �شيا�شة الدولة، واأخذوا ي�شطهدون اجلماعات الدينية املخالفة 
من يه�د وم�شيحيني و�شابئة وب�ذيني ومان�يني، و�شاعدت هذه الأ�شباب على 

�شعف الدولة الفار�شية وانحاللها.

•• الوضع االقتصادي:
من  ياأتي  الفار�شية  امللكية  فخامة  عليه  قامت  الذي  خل  الدَّ معظم  كان 
الأرا�شي الزراعية يف العراق، يزرعها عدد كبري من الفالحني الذين كان�ا يف 
ظلِّ ظروف ت�شبه حياة العبيد، وكانت هناك هّ�ة �شا�شعة اجتماعية واقت�شادية 

بني الأر�شتقراطية والنا�ص الذين كان�ا َيفلح�ن الأر�ص.

1. امَلْزَدكّية - كاملان�ية - عقيدة َثَن�ية، بل هي منبثقة ومتحّ�رة عن املان�ية، م�ؤ�ش�شها الزعيم 
الديني الفار�شي )َمْزَدك( املت�فى نح� 528 م.

2. ح�شن: تاريخ الإ�شالم، ج1، �ص216.
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وكانت الطبقات العليا معفّية من �شريبة الأفراد، بينما كان التجار والفالح�ن 
جمرَبين على دفعها للملك ال�شا�شاين. كانت الأر�شتقراطية يف العراق تتحدث 
تلتقي مع  ال�شكان كان�ا يتحّدث�ن الأرامية -وهي لغة  الفار�شية، ولكن معظم 
الذين  واملزارعني  الفالحني  هم  الآرامي�ن  كان  فقد  اأ�ش�لهما-  يف  العربية 

جعل�ا الأر�ص على هذا القدر من الإنتاجية.

•• الوضع العسكري:
اأما اجلي�ص فكان يف معظمه من الفر�ص والأرمن الذين كان لهم تراث حربي 
وثالثة  األف  بني  ما  اأعدادها  تراوحت  التي  الع�شكرية  بِفَرقهم  وجاءوا  ق�ي، 

اآلف رجل لالن�شمام اإىل اجلي�ص المرباط�ري يف م�اجهة امل�شلمني. 

وتذكر اإحدى امل�شادر الأرمنية املعا�شرة لتلك الفتة من غري امل�شلمني اأن 
عدد اجلي�ص الفار�شي الذي و�شع حتت يد القائد )ر�شتم(، و�شل اإىل ح�ايل 

ثمانني األف رجل، وه� ما يت�افق مع الرواية الإ�شالمية.

•• الوضع السياسي:
كانت  اإذ  )ال�شاهن�شاه(،  املل�ك  ملك  باعتباره  يحكم  ال�شا�شاين  امللك  كان 
المرباط�رية الفار�شية ت�شم عددًا من الإقطاعات اأو ال�ليات الكبرية ال�اقعة 
حتت حكم عدد من العائالت الر�شتقراطية العريقة وال�شهرية وعلى راأ�شها 
الأ�شر الأ�شكانية )الفرثية/الپارثية( التي كانت حتكم قبل ال�شا�شانييني لأكرث 
من اأربعة قرون وذلك من )247 ق.م - 224 ب.م(، فكان روؤو�ص وحكام تلك 
الإقطاعات ال�شخمة مل�كًا، وامللك ال�شا�شاين ملك املل�ك، يف و�شع ي�شبه ما 
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عليه حكام ال�ليات الأمريكية يف مقابل رئي�ص ال�ليات املتحدة الأمريكية.

وكانت المرباط�رية ال�شا�شانية ت�شّم اإيران احلديثة كلها، والعراق ومعظم 
اأفغان�شتان وتركمن�شتان، وكانت طي�شف�ن/املدائن هي العا�شمة الر�شمية، واإن 
مل يت�اجد فيها ال�شاهن�شاه ط�ال ال�قت، بل كان يتنّقل يف امل�ا�شم املختلفة بني 

بع�ص املدن والأرياف املختارة يف حدود مملكته.

ال�شاد�ص قبل امليالد، وتخّلل ذلك  القرن  العراق منذ  الُفر�ُص يحكم�ن  كان 
ُحكم الإ�شكندر املقدوين لفتة حمدودة خالل القرن الرابع قبل امليالد، ومل 
ُيحَكم العراق من قبل اأبنائه منذ ذلك ال�قت اإىل الفتح الإ�شالمي وما بعده، 
كما كان الُفر�ص والعرُب متجاورين يف �شمال �شبه اجلزيرة العربَيّة طيلة مئات 
ال�شنني، بل �شيطر الُفر�ص على �شرق �شبه اجلزيرة العربية، وكان لهم ُحكٌم 
وُنف�ٌذ يف اليمن يف العهد القريب لبعثة النبي »�شلى اهلل عليه واآله«. وعندما 
راع على ال�ُشلطة يف اأواخر عهد الدولة الأ�شكانَيّة يف  ّ ن�شب يف بالد فار�ص ال�شِ
القرن الثالث للميالد، هاجرت بع�ص القبائل العربية التن�خية من )البحرين 
يف حدودها القدمية( اإىل احلرية والأنبار، فاأ�ّش�ش�ا مملكتهم  يف ظل الُنف�ذ 
الفار�شّي الأ�شكاين، وهي الأ�شرة التي �شبقت ال�شا�شانيني يف احلكم. واّتخذوا 
من احلرية عا�شمة لهم. وق�شد البدو املدينة لبتياع حاجاتهم، ومل يلبث�ا اأن 

ان املدينة اأخالطًا من قبائل العرب. اأقام�ا فيها، فاأ�شحى �ُشَكّ

ويف مطلع القرن الرابع امليالدي، تكررت الهجرة العربية اإىل العراق ثانية، 
وكان ذلك اأبان تخلخل الأو�شاع ال�شيا�شية والأمنية يف الدولة ال�شا�شانية. 

اأنه بالإ�شافة اإىل بكر بن وائل،  اأب� من�ش�ر الثعالبي )ت429هـ(  وقد ذكر 
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حدود دولة الفرس سنة 600 م

مدن ال�حيرة والأنبار والمدائن وموقعها من بغداد العاصمة الفعلية للعراق
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�شار جمع عظيم من بالد اإياد -الذين كان�ا يف الأ�شا�ص يف ِتهامة وانتقل�ا اإىل 
ن�اح من البحرين- وناحية عبد القي�ص والبحرين وهجر وكاظمة وغريها اإىل 
اأطراف العراق واأ�شياف فار�ص، فغلب�ا اأهلها على اأرا�شيهم وم�ا�شيهم. واأما 
التن�خّي�ن، فاإنهم راأو يف �شعف وانهيار الأ�شكانيني الفر�شة للتمدد جغرافيًا 
يف و�شط وجن�ب العراق، فكان لهم ذلك، ثم ملّا قامت الإمرباط�رَيّة ال�شا�شانَيّة 
حتالف�ا معها. ثم اأ�شبح املُلك بيد اللخميني، وهم فرع من التن�خيني، وكان 
مللكهم امروؤ القي�ص بن عمرو الدور يف ات�شاع مملكتهم بحيث و�شلت اإىل ح�ران 

غربًا، وفيها قربه، واإىل جنران جن�بًا.

املري�ص  البن  وه�  َك�ر(  )بهرام  بـ  القي�ص  امروؤ  بن  النعمان  اعتنى  وحني 
القرن  يف  خ�شي�شًا  )اخل�رنق(  ق�شر  له  وبنى  ال�شا�شاين،  لالمرباط�ر 
بتعيينه ملكًا  ال�شا�شاين  ِقَبل المرباط�ر  الُنعمان من  الرابع، ك�يفء  امليالدي 
على العرب. وبهذا الق�شر ترتبط ق�شة املهند�ص العبقري �شنّمار، الذي ما اأن 
انتهى من بنائه ب�شكل هند�شي فذ، حتى ج�زي بقتله، اإذ اأمر احلاكم باإلقائه 
من الأعلى... والروايات خمتلفة يف ال�شبب وراء ذلك القرار الغريب. وعلى كل 

حال اأ�شبحت الق�شة م�شربًا للمثل فيقال )جزاء �شنّمار(.

َك�ر( حَتّى  الُنعمان بعد ذلك على دعم وُم�شاعدة )بهرام  املُنذر بن  وعمل 
ة  �ُشَدّ اإق�شاءه عن  اأهل مملكته  بع�ص  اأن حاول  بعد  فار�ص،  اإىل عر�ص  ي�شل 
احُلكم ِلُن�ش�ئه يف بالد العرب وتخُلّقه باأخالقهم وعاداتهم وتقاليدهم، مبا يف 
م  ت يف ُنف��ص عرب احلرية، فقَدّ ذلك التقاليد امل�شيحَيّة التي دخلت وا�شتقَرّ
وبذلك  عر�شه،  ا�شتجاع  من  نتُه  مَكّ َك�ر(  )بهرام  اإىل  ًة  ع�شكرَيّ ًة  قَ�ّ املُنذر 
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ا�شايّن. ارتفعت مكانته يف البالط ال�َشّ

اأي�شًا على تق�ية م�اقعهم  وحيث كانت احلب�شة حليفًة للروم، عمل الُفر�ص 
يف اليمن جن�ب اجلزيرة العربية، وذلك بهدف ُمقاومة الُنف�ذ البيزنطي يف 
ع اأ�شعد اأب� كرب( وُيعرف  تلك املنطقة، والتقت هذه الإرادة مع اإرادة امللك )ُتبَّ
يف كتب التاث العربية با�شم اأ�شعد الكامل )378-430 م( اأحد مل�ك مملكة 
حمري اليمنية واأط�لهم عمرًا، والذي �شاق بن�شر امل�شيحية على يد خ�ش�مه 
غريها،  اأو  يرثب  من  يه�دًا  بدوره  فجلب  احلب�شيني،  وحلفائهم  البيزنطيني 
ففعل�ا،  بخ�ش�مه  نكايًة  بالإجبار،  الدين  هذا  اعتناق  اإىل  اليمنيني  ودعا 
�شة لالآلهة ال�ثنَيّة. ودخل الُفر�ص على  وهدم�ا العديد من الهياكل واملعابد املُكَرّ
اخلط ملّد نف�ذهم يف تلك املنطقة، فتحالف�ا مع املذاهب الن�شرانَيّة املُناه�شة 
للبيزنطيني مثل الن�شط�رَيّة، وحتالف�ا مع اليه�د ودعم�هم حَتّى حتّكم�ا باليمن 

موقع نجران وحوران بالنسبة إلى ال�حيرة عاصمة المناذرة
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ة  احِلمريَيّ اململكة  اأجهزة  على  قب�ش�ا  حيث  امليالدّي،  اخلام�ص  القرن  طيلة 
ة حَتّى امللكَيّة نف�شها، فكان جميع  ًة املالَيّة، و�شيطروا على املراكز املُهَمّ وبخا�شَّ
ُمل�ك ِحمري ُمنُذ عهد اأ�شعد اأب� كرب يف بداية القرن اخلام�ص امليالدي حَتّى 

عهد )مرثد اإلن: 495م( ُمتهّ�دين با�شتثناء )عبد كالل بن ُمثّ�ب(.

ا�ص  وعادت اليمن لحقًا اإىل اأح�شان البيزنطيني وامل�شيحية، حتى جاء )ذو نَ�ّ
ُي��ُشف اأ�شاأر احِلمريي( فاعتنق اليه�دَيّة، وحتالف مع الفر�ص من جديد، ونّكل 
وكعادة  القراآن.  يف  ال�اردة  الأخدود  ق�شة  �شاحب  اأنه  واملروي  بالن�شارى. 
الالعبني الكبار، قام الفر�ص لحقًا بالت�شالح مع البيزنطيني، وكان من بني 
الأثمان التي قّدمها الفر�ص اأن تخّل�ا عن اليمن ل�شاحلهم، ولكنهم عادوا اإليها 

لحقًا لتقع حتت نف�ذهم حتى زوال ذلك يف بدايات العهد الإ�شالمي.

اللخمّي�ن  املناذرة  قّدمها  التي  اخلدمات  من  الرغم  وعلى  العراق،  يف  اأما 
لل�شا�شانيني على مدى عق�د مبحاربة اأبناء عم�متهم الغ�شا�شنة حلفاء الروم 
وت��شعة نف�ذ الُفر�ص يف ال�شام، اإل اأن الأو�شاع مل تدم كذلك، حيث تده�رت 
العالقات بني الطرفني، واألقى ك�شرى القب�ص على امللك الُنعمان وحب�شه حَتّى 
مات �شنة 600م. وب�فاة الُنعمان وتعيني ك�شرى لرجل من طيء ملكًا مكانه، 
ق�يًا،  حليفًا  ال�شا�شاني�ن  وخ�شر  احلرية،  يف  املناذرة  اللخميني  ُحكم  انتهى 
على  الغارات  ي�ُشّن�ن  البدو  واأخذ  اأعدائهم،  اأمام  الغربية  فانك�شفت جبهتهم 
العراق، و�شاعدهم على ذلك ال�شطراب الداخلّي  اأطراف الإمرباط�رَيّة يف 

راع على ال�ُشلطة وانهماك ك�شرى باحلرب مع البيزنطيني. بفعل ال�شِ

با�شم  ُعرفت  كبرية  ُم�اجهٍة  يف  والُفر�ص  العرب  ا�شتبك  اأن  لبث  وما 
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)معركة ذي قار( اأو )ي�م ذي قار(، يف بدايات القرن ال�شابع امليالدي، ومن 
النبي  فيها  ُبعث  التي  ال�شنة  وهي  التحديد،  وجه  على  )609م(  يف  املحتمل 
»�شلى اهلل عليه واآله«، وانهزم الُفر�ص يف تلك املعركة، ومل تعد الأو�شاع اإىل 

�شابق عهدها يف املنطقة بعد ذلك.

•• تعاقب األكاسرة:
ثم اإّن ال�شعف بداأ يُدُبّ يف فار�ص بعد اغتيال ك�شرى الثاين �شنة 6هـ/628م 
ام وم�شر، واعتلى العر�ص ابنه امللّقب قباذ  عقب هزميته على يد الروم يف ال�َشّ
حكمًا  احلاكمة  ال�شاللت  من  لف�شائل  جماعية  مب�ؤامرة  ذلك  ومت  الثاين، 
وخ هرمز( و ابناه  حمليًا ومن ذوي النف�ذ وهم من الفرثيني، ومن بينهم )فرُّ
وكان  )فرازتريوت�ص(.  الأرمن  ومن  و)�َشهرَبراز(،  )فّرخزاد(،  و  )ر�شتم( 
اجلي�ص الفار�شي اأ�شاًل قد انق�شم بعد الهزمية على يد الروم اإىل ثالثة جي��ص 
بقيادة  الحتالل  وجي�ص  هرمز(،  وخ  )فرُّ بقيادة  اأذربايجان  جي�ص  م�شتقلة: 
بقيادة  وامل�شرق  فار�ص  جي�ص  اأي�شًا  �شمي  الذي  نيمروز  وجي�ص  )�شهرَبراز(، 

)ِمهر هرمز())).
مع  القتال  من  �شنة  ثالثني  اأنهى  قد  وكان  مات،  اأن  الثاين  قباذ  يلبث  ومل 
البيزنطيني من خالل ت�قيع معاهدة ال�شلح التي ُعقدت نتيجة تفاهم مّت بني 
وابنيه  وخ هرمز  فرُّ وبتعاون من قبل  �شهرَبراز وبني هرقل،  الع�شكري  القائد 
ال�شا�شاين  انتقل من احلاكم  القرار احلا�شم قد  اأمر  وكاأن  ر�شتم وفّرخزاد، 

اإىل القيادات والبي�تات الفرثية الق�ية.

1.  ب�ر �شريعتي: ا�شمحالل المرباط�رية ال�شا�شانية و�شق�طها، �ص 267.



أوضاع دولة الُفرس302302

ومب�ت قباذ الثاين وقع الختالف بني البي�تات الفرثية الق�ية وانق�شم م�قف 
اجلي��ص الثالثة، حيث اأّيد جي�شان منهما اإي�شال ال�لد القا�شر لقباذ الثاين 

)اأرد�شري الثالث(.
ك�شرى  اأخت  زوج  ال�قت  نف�ص  يف  وه�  املهراين  )�شهرَبراز(  القائد  ولكن   
الثاين، متّرد على القرار ورف�ص قب�له وتذّرع باأن عظماء الفر�ص مل ي�شاوروه 

يف متليك اأرد�شري الثالث.
�شتة  من  م�ؤلفة  كبرية  ع�شكرية  ق�ة  بت�جيه  ذلك  اإثر  على  �شهرَبراز  قام 
العا�شمة  يف  لي�شتقروا  البيزنطية  احلدود  على  من  �شحبهم  مت  مقاتل  اآلف 
ثرواتهم  و�شادر  القادة  من  عدد  باأ�شر  وقام  عليها،  فا�شت�ىل  ال�شا�شانية، 
ا�شت�ىل على  العمر �شبع �شن�ات، وبذا  البالغ من  امللك  اأعدم  واأعدمهم، كما 
العر�ص يف �شنة 630م، ليك�ن احلاكم من الفرثيني من جديد بعد اأن كان�ا على 
مدى اأربعة قرون من ال�شا�شانيني. ومما ُيذَكر يف هذا الإطار، اأن هرقل �شبق 

اأن �شّجع �شهرَبراز على الث�رة ووعده بق�ات اإ�شناد عند احلاجة! 
وعلى العم�م، ثار بع�ص الأُمراء وال�شخ�شيات الراف�شة لهذا النقالب، ومن 
وخ هرمز، وقتل�ا �شهرَبراز، وقيل اأنه اغتيل بال�شم، اإذ تق�ل اإحدى  بينهم فرُّ
رب عليه بطُنه، وبلغ من �شّدة ذلك  الروايات اأنه )ملّا جل�ص على �شرير امللك �شَ
عليه اأّنه مل يقدر على اإتيان اخلالء، فدعا بالّط�شت، ف��شع اأمام ذلك ال�شرير، 

ومّد يف وجهه ما �شته، فترّبز يف الّط�شت())).
 ومت على اإثر ذلك تن�شيب )ك�شرى الثالث( ابن اأخ ك�شرى الثاين وه� طفل 

1. ابن م�شك�يه: جتارب الأمم وتعاقب الهمم، ج1، �ص 250.
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�شغري، ُثَمّ ُقتل فخلفته )ب�ران/ب�راندخت( ابنة ك�شرى الثاين، واأمها مرمي ابنة 
م�ري�ص قي�شر الروم، ودام ُحكُمها �شنة واأربعة اأ�شهر، وقامت بدورها بتعيني 
وخ هرمز يف من�شب وزير اأول للبالط، ويبدو اأنها كانت جمربة على ذلك  فرُّ
وخ هرمز  من واقع ما لهذا القائد من ق�ة ونف�ذ. وتذكر بع�ص امل�شادر اأن فرُّ
اأر�شل اإىل امللكة ب�راندخت ر�شالة طالبًا يدها للزواج، ف�افقت، اإل اأن م�افقتها 

- بح�شب البع�ص- كانت جمّرد حيلة لكي تتخل�ص منه لحقًا، وهذا ما حتقق.
وتذكر بع�ص امل�شادر اأن القائد فّروخ  هرمز ذاته قد ن�شب نف�شه ملكًا يف 
م�ازاة ُحكم �شهرَبراز وما بعد، ولعله تقّدم للزواج من امللكة كن�ع من التحالف 

وجعلته امللكة وزيرًا لها، ثم قتلته وتخّل�شت منه. 

واأعقبها على املُلك ابن عّمتها وا�شمه )�شاب�ر �شهروراز(، ثم جاء يف نف�ص 
ال�شنة 630م اأحد اأحفاد )اأن��شريوان ال�شا�شاين( وا�شمه )َك�شتا�شب( وُيعرف 

بلقب بريوز الثاين فحكم ملدة ق�شرية.

ثم جاء دور )اآزرميدخت( ابنة ك�شرى الثاين فانقلبت على بريوز الثاين يف 
نف�ص ال�شنة اأي�شًا، ولكن مل يُدم ُحكمها �ش�ى ب�شعة اأ�شهر حيث انقلب عليها 
وخ هرمز كان قد عر�ص على هذه امللكة الزواج  )ك�شرى الرابع(. وقيل اأن فرُّ
ل على اأختها امللكة ال�شابقة ب�راندخت، واأن الثانية هي التي قتلته �شنة 631م، 

واأن ر�شتم ابن القتيل انتقم لأبيه فقتل هذه امللكة لحقًا.

وعادت  ملكًا،  نف�شه  معلنًا  ال�شاد�ص(  )هرمز  الأثناء  هذه  يف  وظهر  كما 
)ب�ران/ب�راندخت( جمددًا يف �شنة 631م لتحكم، ويف ال�شنة الالحقة ُوجدت 

ميتة يف فرا�شها !! 
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وجاء من بعدها )يزدجرد الثالث( حفيد ك�شرى الثاين وحكم مدة 19 �شنة 
خالل فتة الفت�حات املمتدة يف اإيران واأفغان�شتان وتركمن�شتان. 

اإَلّ يف  بهم  ُمعتفًا  يكن  الأكا�شرة مل  بع�ص ه�ؤلء  اأن  اإىل  التنبيه  ولبد من 
بع�ص اأجزاء البالد التي اّدع�ا ُحكمها ووق�عها حتت �شلطانهم. ويف واقع الأمر 
مل يكن ال�شاه الأخري �ش�ى ُدمية �ش�رَيّة بيد القائد الع�شكري )ُر�شتم(، الذي 
اأ�شحى احلاكم الفعلّي لالإمرباط�رَيّة املُتداعية، وتفّككت اململكة بحيث ا�شتقَلّ 

ُكّل قائد ووايل ب�ليته اأو اإقطاعيته. 

ُه  ة اإىل الدولة، لكَنّ وقد حاول ُر�شتم جاهدًا اأن يعمل على اإعادة الُلحمة والقَ�ّ
َوجد نف�شُه عاجزًا عن وقف زحف املُ�شلمني اجلارف، ل�شيما مع حتالف مملكة 

احلرية مع امل�شلمني، لتنتهي بذلك الدولة ال�شا�شانية.

املل�ك  اأحفاد  من  اأربعة  املُلك  اّدعى  الإ�شالمي  العهد  خالل  املنفى  ويف 
ال�شا�شانيني وذلك يف فتات متقّطعة امتدت قرابة قرنني من الزمان. 

وهكذا جند اأنه -ومنذ مقتل ك�شرى الثاين على عهد النبي- تعاقب اثنا ع�شر 
حاكمًا من ال�شا�شانيني وغريهم على كر�شي ُملك بالد فار�ص، وذلك يف غ�ش�ن 

اأربع �شن�ات، اأي من ما بني �شنة 628-632م !!

كل الع�امل ال�شابقة اأّدت يف نهاية املطاف اإىل اأن تتمّكن قّ�ات امل�شلمني من 
ت�جيه �شربات �شريعة ومتتالية لالمرباط�رية ال�شا�شانية يف العراق بدًء، ثم 
لُت�شقطها وُتنهي ُحكم ال�شا�شانيني يف غ�ش�ن �شن�ات قالئل، مع التاأكيد على 
اأن ذلك ل يعني عدم وج�د مقّ�مات اإيجابية يف اجلي�ص الإ�شالمي ذاته مّكنته 
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من حتقيق تلك النتائج، وذلك من قبيل التم�ّشك بالدين والرغبة يف ال�شهادة 
والت�شامح والبتعاد عن الروح التدمريية التي يّت�شف بها الغزاة عادة، وغري 

ذلك مما �شنعر�ص له لحقًا يف ف�شل قادم باإذن اهلل »تعاىل«.

تمثال لرستم فرخزاد
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وصف إجمالي للفتوحات
8
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وصف إمجايل للفتوحات

فاإذا عددنا  بكر،  اأبي  الإ�شالمية على عهد اخلليفة  الفت�حات  بداأت حركة 
منها َبعَث اأ�شامة بن زيد، ف�شتك�ن هذه احلركة قد بداأت يف ال�شهر الثاين بعد 
-بح�شب  باجلي�ص  انطلق  اأ�شامة  لأن  واآله«،  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  وفاة 
اإحدى الروايات التاريخية وكما مّر معنا من قبل- يف �شهر ربيع الثاين من �شنة 
11 هـ/632م، ودخل يف عمق الأرا�شي الأردنية حتى بلغ م�ؤتة حيث ا�شُت�شهد 
اأب�ه زيد وذلك على عهد ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« قبل 4 �شن�ات من 

ذلك.

واأما اإذا اأخرجنا هذه احلملة الع�شكرية من ح�شاباتنا، باعتبار اأنه مل يكن 
الأر�ص،  على  )فتح/ت��ّشع/�شيطرة(  اأيَّ  عنها-  ينتج  ومل  منها -كما  الهدف 
بل كانت جمّرد حملة ت�ّغل يف ال�شام ومن َثّم الرج�ع اإىل املدينة املنّ�رة كما 
�شياأتي تف�شيله يف حمّله، لذا فاإّن تاأريخ بداية حركة الفت�حات �شتك�ن ُبعيد 

انتهاء حروب الرّدة، وذلك �شنة 12هـ/633م.

الرّدة،  وحروب  اأ�شامة،  بعث  بني  ما  التفكيك  ال�شعب  من  اأّن  براأيي  بل 
وانطالقة الفت�حات الإ�شالمية، لأّن جانبًا من دوافع التمّرد ال�شيا�شي والإداري 

والرّدة الدينية التي �شهدتها اجلزيرة العربية جاءت:

8
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1. بتحري�ص ِمن دولتي الفر�ص والروم.

الأطراف  بع�ص  وبني  بينهما  قائمة  كانت  التي  التحالفات  نتيجة  اأو   .2
)العربية( يف اجلزيرة.

3. اأو لفقدان �شيء من �شلطانهما فيها.

فدولة الفر�ص مثاًل كانت حتكم )البحرين( بحدودها القدمية التي ت�شمل 
ال�شاحل الغربي للخليج العربي وال�شمال ال�شرقي للجزيرة العربية امتدادًا اإىل 
الإح�شاء، كما كانت اليمن واقعة حتت نف�ذها، وقد ت�افد اأهل هذه املناطق 
على ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« يف ال�شنتني التا�شعة والعا�شرة من الهجرة 
لإعالن الدخ�ل يف الإ�شالم اأو يف معاهدات �شيا�شية واأمنية وجتارية مع الدولة 
ومتّردًا  لكربيائهم،  م�جعة  �شربة  الفر�ص  اعتربه  ما  وه�  الفتية،  الإ�شالمية 
ل ُيغتَفر من ِقَبل حلفائهم، وتهديدًا م�شتقبليًا لأمِنهم و�شلطاِنهم. فهل ميكن 
واحلال هذه اأن نت�شّ�ر بقاء الفر�ص يف حالة من النتظار والتّقب و)ال�شلبية( 
نتيجة  على  اأي�شًا  ر  ت�ؤثِّ قد  التي  املنطقة  يف  ال�شريعة  التطّ�رات  هذه  جتاه 
�شراعها مع امرباط�رية الروم البيزنطية، وهي عدّوتها التقليدية، وخ�شمها 
العنيد الذي تغّلب عليها م�ؤّخرًا؟ فهل ميكن للُفر�ص تقّبل املزيد من اخل�شائر 
لنف�ذهم و�شلطانهم على الأر�ص، خا�شة مع نظرتهم ال�شتكبارية جتاه العرب 
ر�شالة  جتاه  الثاين  ك�شرى  ت�شّرف  يعك�شه  ما  وه�  يحتقرونهم،  كان�ا  الذين 

النبي »�شلى اهلل عليه واآله« اإليه.

فك�شرى/خ�شرو الثاين واملعروف اأي�شًا با�شم )برويز(، كان يحكم من �شنة 
591م، اأي قبل 30 �شنة من الهجرة النب�ية، وا�شتمر ُحكمه اإىل �شنة 628م / 
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6هـ ، وه� يرى نف�شه امرباط�رًا قد قهر البيزنطيني من قبل، واإن ُهِزم لحقًا، 
اآ�شيا، بل امتّد حكمه اإىل م�شر حني  وميتد ُملكه ال�ا�شع مناطق �شا�شعة من 

انت�شر على البيزنطيني.

اإىل ك�شرى  واآله« كتب  النبي »�شلى اهلل عليه  اأن  وقد روت م�شادر متعددة 
الثاين برويز: )ب�شم اهلل الرحمن الرحيم. من حممد ر�ش�ل اهلل اإىل ك�شرى 
عظيم فار�ص، �شالم على من اتبع الهدي، واآمن باهلل ور�ش�له، و�شهد اأن ل اإله 
اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأن حممدًا عبده ور�ش�له، واأدع�ك بدعاية اهلل، 
على  الق�ل  وُيحّق  حيًا  كان  َمن  لينذر  كافة،  النا�ص  اإىل  اهلل  ر�ش�ل  اأنا  فاإين 

الكافرين، فاأ�شلم ت�شلم، فاإْن اأبيَت فاإّن اإثم املج��ص عليك())). 

هذا  حلمل  اختار  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  اأن  اأي�شًا  الروايات  وتذكر 
الكتاب عبد اهلل بن حذافة ال�شهمي، فدفعه ال�شهمي اإىل )عظيم( البحرين 
الذي كان ميّثل امرباط�رية الفر�ص يف �شمال �شرق اجلزيرة العربية، وتذكر 
الروايات اأن ك�شرى مّزق الر�شالة، واختلفت اأّن ذلك كان قبل اأو بعد قراءتها 
عليه، واأنه -على رواية اأنها ُقرئت عليه- قال وه� يف غطر�شته: )عبد حقري 
من رعّيتي يكتب ا�شمه قبلي؟(. وملا بلغ ذلك ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« 

قال: )مّزق اهلل ُملكه(.

اإىل عامله على  واآله«، فقد كتب ك�شرى  »�شلى اهلل عليه  قال  كان كما  وقد 
اليمن، )باذان ابن �شا�شان َجرون(، الذي ُيعترب اآخر حاكم فار�شي يف اليمن، 
وكان قد ُعنِيّ حاكمًا على عدن و�شنعاء و�ش�احيها وعلى ق�شم من جن�ب �شبه 

1. املباركف�ري : الرحيق املخت�م ، ج1، �ص316.
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الذي  الرجل  هذا  اإىل  )ابعث  اأن��شروان:  ك�شرى  من  باأمر  العربّية  اجلزيرة 
باحلجاز رجلني من عندك َجِلَدْين فلياأتياين به())). 

فاختار باذان رجلني مّمن عنده، وبعثهما بكتاب اإىل ر�ش�ل اهلل ياأمره فيه 
اأن ين�شرف معهما اإىل ك�شرى، فلما قدما املدينة، وقابال النبي قال اأحدهما: 
اإليك من  باأن يبعث  ياأمره  اإىل امللك باذان  )اإن �شاهن�شاه))) ك�شرى قد كتب 
ياأتيه بك، وبعثني اإليك لتنطلق معي، وقال ق�ًل ت�ّعده فيه(. فاأمرهما النبي 
اأن يالقياه غدًا. ويف ذلك ال�قت كانت قد قامت ث�رة  »�شلى اهلل عليه واآله« 
كبرية �شد ك�شرى من داخل بيته بعد اأن لقت جن�ُده هزمية منكرة اأمام جن�د 
قي�شر الروم هرقل، فقد قام �شريويه بن ك�شرى على اأبيه فقتله، واأخذ املُلَك 
اأن ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« علم اخلرب من  لنف�شه، وتذكر الروايات 
اإنا قد  اأخربهما بذلك. فقال: )هل تدري ما تق�ل؟  ال�حي، فلما غدوا عليه 
نقمنا عليك ما ه� اأي�شر، اأ فنكتب هذا عنك، ونخربه امللك؟ قال: نعم، اأخرباه 
ذلك عني، وق�ل له: اإّن ديني و�شلطاين �شيبلغ ما بلغ ك�شرى! وينتهي اإىل منتهي 
اخلف واحلافر)))، وق�ل له: اإْن اأ�شلمَت اأعطيُتك ما حتت يدك، ومّلكتك على 

ق�مك ِمن الأبناء(. 
والأبناء هي ت�شمية تطلق على العنا�شر اليمنية ذات الأ�شل الفار�شي التي 
حملة  يف  امليالدي،  ال�شاد�ص  القرن  من  الأول  الن�شف  يف  اليمن  اإىل  قدمت 
لنجدة �شيف بن ذي يزن يف حربه �شد  )اأن� �شروان(  اأر�شلها ك�شرى فار�ص 

1. الطربي : تاريخ الأمم واملل�ك، ج 2 ، �ص 296 .
2. اأي : ملك املل�ك.

3. اأي اإىل حيث ميكن لالإبل واخلي�ل اأن ت�شل.
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ال�ج�د احلب�شي. �شم�ا بالأبناء لأنهم مكث�ا يف اليمن وخلف�ا فيها، واأخالفهم 
يت�اجدون الي�م يف بني ُح�شي�ص ال�اقعة �شرقي �شنعاء وفيها قريتان من�ش�بتان 

اإليهم هما: قريتا )الفر�ص( و)الأبناء(، ويف خ�لن و�شنحان.
ِمنطقة فيها ذهب وف�شة كان  اأحَدهما  اأعطى  النبيَّ  اأن  الروايات  ثم تذكر 
واأخرباه  باذان  على  قدما  حتى  عنده  من  فخرجا  املل�ك،  بع�ص  له  اأهداها 
يق�ل،  كما  نبيًا  الرجَل  لأرى  واإين  مِلك،  بكالم  ما هذا  )واهلل  فقال:  اخلرب، 
ولننظر ما قد قال، فلئن كان ما قد قال حقًا، ما فيه كالم اأنه نبي مر�شل، واإن 

مل يكن ف�شرنى فيه راأينا(.
)اأما  كتابه:  �شريويه يف  له  وقال  لأبيه،  �شريويه  بقتل  كتاب  قليل جاء  وبعد 
بعد، فاإين قد قتلت ك�شرى، ومل اأقتله اإل غ�شبًا لفار�ص، مِلَا كان ا�شتحّل ِمن قتل 
اأ�شرافهم، فاإذا جاءك كتابي هذا فخذ يل الطاعة ممن ِقَبلك، وانظر الرجل 

الذي كان ك�شرى كتب اإليه فيه، فال تهجه حتى ياأتيك اأمري فيه(.
فاأ�شلم  اإىل باذان قال: )اإّن هذا الرجل لر�ش�ل،  انتهى كتاب �شريويه  فلما 

واأ�شلمت الأبناء من فار�ص من كان منهم باليمن())). 
وقد مّر بنا يف الف�شل ال�شابق كيف تعاقب اثنا ع�شر ملكًا على ُحكم بالد فار�ص 
يف غ�ش�ن اأربع �شن�ات ويف ج�ٍّ حمم�م من ال�شراعات وامل�ؤامرات والهزائم يف 

م�اجهة امل�شلمني، مبا ميّثل خري م�شداق لدعائه »�شلى اهلل عليه واآله«.
حلفائهم  طريق  عن  -ول�  الُفر�ص  يتحّرك  اأن  املنطقي  من  فاإّن  بالطبع، 
على  الإ�شالمية  الدولة  متّدد  مل�اجهة  العراق-  يف  اأو  العربية  اجلزيرة  يف 

1. املجل�شي : بحار الأن�ار ، ج 20 ، �ص 391 .
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وفاة  بعد  والرّدة  التمّرد  حالت  بع�ص  خالل  من  انعك�ص  ما  وه�  ح�شابهم، 
�شربة  لت�جيه  ال�شانحة  الفر�شة  باعتبارها  واآله«،  عليه  اهلل  »�شلى  النبي 
للدولة الفتّية التي فقدت للتّ� م�ؤ�ش�شها وحاكمها وراعياها الروحي. وقد مّرت 
ال�ش�اهد على  بنا  �ش�اهد على ذلك، كما مرت  �شابقة عّدة  بنا يف حما�شرة 
اجلزيرة  باجتاه  العراق  من  العربية  الأطراف  اإحدى  حّرك�ا  ال�شا�شانيني  اأن 
اأي�شًا والذي نتجت عنه امل�اجهة يف كاظمة  اأحد قادتهم  العربية كما حتّرك 

والتي �شّخمها �شيف بن عمر واأ�شماها ذات ال�شال�شل.
الرّدة  امتداد معاجلة  الرا�شدي( ويف  بامل�شلمني يف )العهد  الأمر دفع  هذا 
وليعمل�ا  بل  �شاعني،  ال�شاع  العدّو  لهذا  يكيل�ا  كي  والعدوان  التمّرد  وحالت 
على الق�شاء عليه، وميّهدوا الطريق لتحرير النا�ص يف العراق وبالد فار�ص وما 
ال�شا�شانيني عم�مًا من �شلطتهم اجلائرة واملتهالكة،  الفر�ص  كان حتت نف�ذ 
وه� ما يعك�شه اإقبال اأهايل تلك البالد على )الفاحتني( يف كثري من الأحايني 
اأو  بال�شلح  فيها  الفت�حات  م�شاهد  لُتخَتتم  ي�شري،  قتال  بعد  اأو  قتال،  دون 
الأرا�شي  املزيد من  لفتح  امل�شلمني  التعاون مع  اأو حّتى  الإ�شالم  الإقبال على 
وتخلي�شها من ُحكم ال�شا�شانيني، وقد مّرت بنا و�شتاأتي معنا �ش�اهد عديدة 
مع  الع�شكرية  واملعارك  امل�اجهات  وق�ع  عدم  ذلك  يعني  اأن  دون  ذلك،  على 

ال�شلطة احلاكمة ومع بع�ص الن�احي من بالد فار�ص والعراق. 

بالطبع، فاإّن هذه القراءة هي القراءة ال�شليمة ملجريات الأحداث بعيدًا عن 
خمتلف  اآخر  منحى  اإىل  اأخذها  الذي  التميمي  عمر  بن  �شيف  ورايات  تاأثري 
مئات  فيها  راح  امل�شلمني  يد  على  رهيبة  وجمازر  حروب  وق�ع  واّدعى  متامًا، 
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الآلف من النا�ص من الع�شكريني واملدنيني، وهي لي�شت اإل اأكاذيب اكت�شفها 
منذ البداية م�ؤّرخ�ن من قبيل الطربي، اإل اأنهم ولالأ�شف اأقحم�ها يف كتبهم 
خمالفة  باأنها  ت�شريحهم  مع  الفت�حات،  لأخبار  الرئي�شة  املادة  هي  و�شارت 

لالأخبار ال�شحيحة يف هذا الباب!!

يف  الإ�شالمية  الفت�حات  حركة  انطالقة  ملجريات  التحليلية  القراءة  هذه 
يف  انطالقتها  اإىل  بالإ�شافة  الرا�شدي،  العهد  يف  الُفر�ص  امرباط�رية  اجتاه 
ال�شام ال�اقعة حتت حكم امرباط�رية الروم �شمن ال�شياق الطبيعي لل�شراع 
من  اأكرث  يف  وتبل�ر  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  عهد  على  ن�شب  الذي 
وفاته  قبيل  اأمر  ذلك حيث  بعد  وامتّد  فتب�ك،  م�ؤتة  بينه غزوة  ومن  م�شهد، 
باإنفاذ )جي�ص اأ�شامة(، وه� ال�شراع الذي ت�شّببت فيه الروم وحلفاوؤها -كما 
بع�ص  وعلى  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  مبع�ث  على  باعتدائهم  بنا-  مّر 
امل�شلمني مّمن كان�ا يعي�ش�ن يف مناطق نف�ذهم، لنع�د ون�ؤّكد على اأن حركة 
الفت�حات الإ�شالمية بداأت من منطلق الدفاع عن كيان الإ�شالم، ل من منطلق 
ما ُيطلق عليه عن�ان )اجلهاد البتدائي(، اأي البدء بالهج�م الع�شكري على 

غري امل�شلمني.

•• مليء الفراغ السياسي:
ال�شيا�شي كما حاول بع�ص  الفراغ  تاأِت ملليء  الفت�حات مل  اأّن  اأي�شًا  وبراأيي 
ر من خاللها احلروب التي �شّنها امل�شلم�ن على غريهم، حيث  الباحثني اأن ُيربِّ
هم  كان�ا  امل�شلمني  اأن  بت�شّ�ر  )العدوان(  تهمة  من  تخّل�شًا  ذلك  افت�ش�ا 

املبادرين يف القتال.
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فقد اجّته بع�ص الباحثني اإىل هذه الفر�شية بذريعة اأّن ملء الفراغ ال�شيا�شي 
اأمر مقب�ل يف عامل ال�شيا�شة ال�اقعية، متامًا كما قامت تركيا بذلك مثاًل يف 
�شمال �ش�رية قبل �شنتني، حيث اأن وج�د ال�شطرابات ال�شيا�شية والأمنية يف 
دولة جماورة قد ي�ؤّدي اإىل جّر املنطقة ككل اإىل اأت�ن فنت وحروب و�شراعات 
النزوح  حركة  جراء  واقت�شادية  اجتماعية  م�شاكل  واإىل  داخلية،  اأو  بينية 
الق�شرية هربًا من الأو�شاع يف تلكاملجتمعات التي تعاين من الفراغ ال�شيا�شي، 
ومن هنا يحّق للدولة اجلارة مثاًل، اأو لقّ�ة ُعظمى، ترى يف نف�شها القدرة اأن 
تق�م مبليء ذلك الفراغ باأح�شن وجه، وتقليل خماطر ال��شع ال�شلبي القائم، 

وجتنيب اجلميع ويالته وتبعاته اخلطرية على اأكرث من �شعيد.

الفتح/  )التدّخل/الغزو/  وم�شروعية مثل هذا  افت�شنا جدًل مقب�لية  ول� 
الحتالل( وعدم دخ�له �شمن النهي ال�شادر يف القراآن الكرمي بعدم العدوان 
واللتزام باحلرب الدفاعية فقط، فاإنه ميكن ت�شحيح هذه الفر�شية وقب�لها، 
ولكنني بّينت -من خالل ال�شرح والتحليل املتقدم- اأننا يف غنى عنها، كما اأّن 
عدم دخ�ل )ملء الفراغ ال�شيا�شي( حتت عن�ان )العدوان( اأمٌر م�شك�ك فيه 

وبحاجة اإىل اإعادة نظر. 

ال�شم  هذا  عن  النظر  بغ�ّص  الإ�شالمية  الفت�حات  اأن  الق�ل  وخال�شة 
يف  جاءت  الدفاعية،  منطلقاتها  بخالف  ي�حي  قد  والذي  بها،  الت�شق  الذي 
وامل�ؤامرات  للعدوان  تعّر�شت  طاملا  التي  دولتهم  عن  امل�شلمني  دفاع  اإطار 
والد�شائ�ص والتحالفات ال�شيطانية التي ا�شتهدفت اإ�شقاَطها، منذ عهد النبي 
»�شلى اهلل عليه واآله«، �ش�اء من قبل امل�شركني اأو اليه�د اأو ن�شارى الأعراب اأو 
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الروم اأو الفر�ص اأو حلفائهما اأو غريهم. وعلى ما �شبق، ميكن اأن ن�ؤّقت لبداية 
حركة الفت�حات الإ�شالمية �شمن �شيناري�هات خمتلفة، وهي كالتايل:

 َبعث اأ�شامة بن زيد يف ربيع الثاين11هـ اأي بعد �شهر تقريبًا من وفاة النبي.
 حروب الردة، يف نهايات جمادى الأوىل اأو بدايات جمادى الآخرة 11 هـ.

 بعد انتهاء حروب الردة، يف �شفر من �شنة 13 هـ.

ول� اأخذنا بالق�ل الثالث، ف�شتك�ن بداية حركة الفت�حات يف العراق بح�شب 
اأن انتهى من  امل�ؤّرخ البالذري بعد  اأن  اع( �شيف بن عمر، بينما جند  )ال��شّ
ا�شتعرا�ص )حروب الرّدة( بداأ بِذكر )فت�ح ال�شام( وقال: )قال�ا: ملا فرغ اأب� 
بكر »ر�شي اهلل عنه« ِمن اأمر اأهل الرّدة، راأى ت�جيه اجلي��ص اإىل ال�شام. فكتب 
ي�شتنفرهم  واحلجاز،  بنجد  العرب  وجميع  واليمن،  والطائف  مكة  اأهل  اإىل 
للجهاد ويرّغبهم فيه وفى غنائم الروم. ف�شارع النا�ص اإليه ِمن بني حمت�شب 

وطامع، واأت�ا املدينة من كل اأوب. فعقد ثالثة األ�ية لثالثة رجال())).

وه�ؤلء القادة هم كالتايل:

1. خالد بن �شعيد بن العا�شي بن اأمية
2. �شرحبيل بن ح�شنة 

3. عمرو بن العا�ص بن وائل ال�شهمي

�شفر  مل�شتهّل  اخلمي�ص  ي�م  الأل�ية  هذه  َعْقده  )وكان  البالذري:  واأ�شاف 
�شنة ثالث ع�شرة، وذلك بعد مقام اجلي��ص مع�شكرين باجُلرف، املحرم كله، 

1. البالذري: فت�ح البلدان ،  ج 1 ، �ص 128.
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اأبا عبيدة اأن يعقد له  اأراد  اأب� بكر  واأب� عبيدة بن اجلراح ي�شلي بهم. وكان 
فا�شتعفاه من ذلك. وقد روى ق�م اأنه عقد له( قال بذلك �شيف بن عمر )ولي�ص 

ذلك بثبت، ولكّن ُعمر وّله ال�شام كله حني ا�شُتخلف())). 

•• َعزل خالد بن سعيد األموي:
بن  حممد  عن  وغريهما  والبالذري  الطربي  ذكره  حَدٌث  ي�شت�قفنا  وهنا 
اإ�شحاق وعمر بن �شّبة يتعّلق بعزل القائد خالد بن �شعيد الأم�ي بعد تعيينه 
وذلك بطلب من عمر بن اخلطاب، وهي احلادثة التي وجد فيها �شيف بن عمر 

مادة د�شمة لل��شع والتزوير. 

فلنتعّرف بدًء على �شاحب الق�شية ثم ننتقل لعر�ص امل�شاألة. ه� ال�شحابي 
خالد بن �شعيد بن العا�ص بن اأمية بن عبد �شم�ص بن عبد مناف بن ق�شي، 
اأو  ثالثًا  فكان  بكر،  اأبي  بعد  اأ�شلم  اإنه  يقال:  قدميًا،  اأ�شلم  القر�شي.  الأم�ي 
رابعًا، وقيل: كان خام�شًا. وقال �شمرة بن ربيعة: )كان اإ�شالم خالد مع اإ�شالم 
اأبي بكر(. وقالت اأم خالد بنت خالد بن �شعيد بن العا�ص: )كان اأبي خام�شًا 
يف الإ�شالم. قلت: َمن تقّدمه؟ قالت: علي بن اأبي طالب، واأب� بكر، وزيد بن 
امل�شلمني-  على  �شديدًا  اأب�ه -وكان  وقا�ص())). طرده  اأبي  بن  و�شعد  حارثة، 
حني اأ�شلم، وهاجر ه� واأخ�ه عمرو اإىل احلب�شة، وعادا منها مع جعفر بن اأبي 
طالب �شنة 7هـ، و�شهد فتح مكة، وحنينًا، والطائف، وتب�ك، وبعثه ر�ش�ل اهلل 
النبي وه� عليها. وملا رجع بعد  اأو بع�شها، فت�يف  اليمن  عاماًل على �شدقات 

1. البالذري: فت�ح البلدان ،  ج 1 ، �ص 128.
2.ابن الأثري : اأ�شد الغابة ، ج 2 ، �ص 82 .
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بايعه ه�  اأبابكر،  الإماُم  بايع  لعلي، فلما  اأبابكر وانت�شر  يبايع  النبي مل  وفاة 
اأي�شًا. ا�شت�شهد يف ال�شام �شمن حركة الفت�حات.

والآن، فلنت�ّقف قلياًل عند روايات غري �شيف، ثم نقارنها بروايته. قال البالذري: 
)وملا عقد اأب� بكر خلالد بن �شعيد، َكِره عمر ذلك. فكّلم اأبا بكر يف عزله، وقال: 
ب. فعزله اأب� بكر ووّجه اأبا اأروى  اإنه رجل فخ�ر يحمل اأمره على املغالبة والتع�شّ
الدو�شي لأخذ ل�ائه، فلقيه بذى املروة))) فاأخذ الل�اء منه، وورد به على اأبى بكر، 
فدفعه اأب� بكر »ر�شي اهلل عنه« اإىل يزيد بن اأبي �شفيان. ف�شار به ومعاوية اأخ�ه 

يحمله بني يديه... و�شار خالد بن �شعيد حمت�شبًا يف جي�ص �شرحبيل())).
وقال الطربي: )وكان �شبب عزل اأبى بكر خالَد بن �شعيد فيما ُذكر، ما حّدثنا 
ابن حميد قال حدثنا �شلمة عن ابن اإ�شحاق عن عبد اهلل بن اأبي بكر اأن خالدًا 
و�شلم«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  وفاة  بعد  اليمن  من  قدم  حني  �شعيد  بن 
تّرب�ص ببيعته �شهرين، يق�ل قد اأّمرين ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه و�شلم« ثم 
عفان  بن  وعثمان  طالب  اأبي  بن  علي  لقي  وقد  اهلل،  قب�شه  حتى  يعزلني  مل 
فقال: يا بنى عبد مناف، لقد طبتم نف�شًا عن اأمِركم يليه غرُيكم، فاأما اأب� بكر 
فلم يحفلها عليه، واأّما عمر فا�شطغنها عليه( من ال�شغينة )ثم بعث اأب� بكر 
اجلن�د اإىل ال�شام، وكان اأّول َمن ا�شتعمل على ُربع منها خالد بن �شعيد، فاأخذ 
عمر يق�ل: اأت�ؤّمره وقد �شنع ما �شنع، وقال ما قال؟ فلم يزل باأبي بكر حتى 

عزله، واأّمر يزيد بن اأبي �شفيان())).

1. 180 كم �شمال املدينة املن�رة اإىل الغرب من خيرب.
2. البالذري: فت�ح البلدان ،  ج 1 ، �ص 129-128.
3. الطربي : تاريخ الأمم واملل�ك، ج 2 ، �ص 586 .
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فها يف  اأما �شيف بن عمر التميمي فقد تالعب يف الق�شة حيثما ا�شتهى، ووظَّ
عدة اجتاهات تتنا�شب وزندقته من جهة، من خالل اإ�شافة بع�ص التفا�شيل 
متريرها  حماولة  ثم  وم�شبباتها،  امل�اقف  خلفيات  يف  للتالعب  املخَتعة 
بال�شرب على وتر النت�شار لفئة معينة من قري�ص كما ه� ديدنه، قال �شيف 
النبي  كما يف تاريخ الطربي: )كان خالد بن �شعيد بن العا�شي باليمن زمن 
»�شلى اهلل عليه واآله« وت�يف النبي »�شلى اهلل عليه واآله« وه� بها، وَقِدَم بعد 
وفاته ب�شهر، وعليه ُجّبة ديباج، فلقي عمر بن اخلطاب وعلي بن اأبي طالب، 
يلب�ُص احلرير وه� يف رجالنا يف  اأ  ق�ا عليه جبَته،  َمزِّ يليه:  ف�شاح عمر مبن 
املعه�دة  احلرب  ثياب  �شمن  للرجال  احلرير  لب�ص  ا�شُتثني  مهج�ر؟(  ال�شلم 
ق�ا جبته، فقال خالد: يا اأبا احل�شن! يا بنى عبد مناف!  يف ذلك الزمان )فمزَّ
كم�قف  ل  لنف�شه  انتقام  نتيجة  كان  املعار�ص  م�قفه  وكاأّن  عليها؟(  اأُغلبتم 
عهده  مبا  والتزامه  ال�شالم«  »عليه  امل�ؤمنني  لأمري  ولئه  من  انطالقًا  مبدئي 
عن ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« بخ�ش��شه )فقال علي »عليه ال�شالم«: 
اأمغالبة ترى اأم خالفة؟ قال: ل يغاِلب على هذا الأمر اأْوىل منكم يا بنى عبد 
فيما  يخ��ص  كاذب  يزال  ل  واهلل  فاك.  اهلل  ف�صَّ  خلالد:  عمر  وقال  مناف. 
قلت ثم ل ي�شر اإل نف�شه. فاأبلغ عمر اأبا بكر مقالته، فلما عقد اأب� بكر الأل�ية 
اإنه ملخذول واإنه  اأهل الردة عقد له فيمن عقد، فنهاه عنه عمر وقال:  لقتال 
ل�شعيف التوية، ولقد كذب كذبة ل يفارق الأر�ص مدل بها وخائ�ص فيها، فال 
ر به. فلم يحتمل اأب� بكر عليه، وجعله ِردًء بتيماء، اأطاع عمر يف بع�ص  ُي�شتن�شَ

اأمره، وع�شاه يف بع�ص())).
1. الطربي : تاريخ الأمم واملل�ك، ج 2 ، �ص 586 .
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ثم روى �شيف رواية اأخرى اّدعى فيها وق�ع معركة بني خالد بن �شعيد وبني 
الروم يف تيماء، واأنها كانت ال�شبب يف اندفاع اخلليفة اأبي بكر لفتح ال�شام.

•• حركة قوات املسلمني:
نع�د من جديد اإىل رواية البالذري ح�ل فتح ال�شام، حيث حتّدث عن حركة 
القّ�ات باجتاهات ثالثة، وحتت كل ل�اء -يف بداية الأمر- ثالثة اآلف مقاتل، 
اإل اأّن عدد املقاتلني ازداد لحقًا على دفعتني من خالل اإر�شال املدد تدريجيًا، 
فقد بلغ عدد املقاتلني حتت كل ل�اء �شبعة اآلف، ثم ازداد العدد فبلغ ثمانية 

اآلف. وهكذا حتّرك:

1. عمرو بن العا�ص باجتاه فل�شطني
2. �شرحبيل باجتاه الأردن

3. يزيد بن اأبي �شفيان باجتاه دم�شق

)وقعة  با�شم  وُتعرف  فل�شطني،  جن�ب  يف  الروم  مع  م�اجهة  اأول  وكانت 
العربة( ن�شبة اإىل م�قع امل�اجهة. قال البالذري، وكاأّنه ُيعّر�ص برواية �شيف 
لفتح  الندفاع  يف  ال�شبب  هي  فكانت  تيماء  يف  معركة  وق�ع  فيها  اّدعى  التي 
ال�شام: )وحّدثني اأب� حف�ص ال�شامي، عن م�شايخ من اأهل ال�شام قال�ا: كانت 
اأول وقائع امل�شلمني وقعة العربة، ومل يقاتل�ا قبل ذلك مذ ف�شل�ا من احلجاز. 
ومل ميّروا ب�شئ من الأر�ص فيما بني احلجاز وم��شع هذه ال�قعة اإل غلب�ا عليه 

بغري حرب و�شار يف اأيديهم())).

1. البالذري: فت�ح البلدان ، ج 1 ، �ص 130.
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موقع تيماء بالنسبة إلى المدينة المنورة وبعض مدن الشام والجزيرة العربية

موقع معركة العربة جنوب شرق فلسطين



323323 وصف إمجايل للفتوحات

وهكذا ت�الت فت�حات ال�شام بعد ذلك يف اأكرث من اجتاه، فخالد بن ال�ليد 
-الذي جاء كمدد من جهة العراق- و�شل اإىل دم�شق بعد اأن هجم على عدة 
البالذري:  قال  وم�شاحلة،  قتال  بني  ما  امل�اجهات  وتراوحت  وقرى،  مدن 
)قال�ا: ونزل خالد بالباب ال�شرقي من دم�شق، ويقال بل نزل بباب اجلابية، 
ف�عده  العهد.  احفظ يل هذا  فقال:  وخدمة  نزل  دم�شق  اأ�شقف  اإليه  فاأخرج 

بذلك. ثم �شار خالد حتى انتهى اإىل امل�شلمني وهم بقناة ب�شرى())).

ُي�ؤَمن�ا على دمائهم  اأن  اأهلها �شاحل�ا على  ُب�شرى، ثم )اإن  ووقع قتال يف 
اأر�ص  جميع  امل�شلم�ن  وافتتح  اجلزية...  ي�ؤّدوا  اأن  على  واأولدهم  واأم�الهم 
ك�رة ح�ران( متتد هذه املنطقة من جن�ب دم�شق اإىل �شمال الأردن )وغلب�ا 
من  كثيفة  امل�شلمني  من  جماعة  يف  اجلراح  بن  عبيدة  اأب�  وت�جه  عليها... 
العدو،  جمع  وبها  البلقاء  اأر�ص  من  ماآب  فاأتى  اإليه،  ّم�ا  �شُ الأمراء  اأ�شحاب 

لح ب�شرى())). فافتتحها �شلحًا على مثل �شُ

ثم كانت وقعة )اأجنادين( يف 18 جمادى الأوىل �شنة 13هـ/ 20 ي�لي� 634م، 
فقاتلهم  بحم�ص،  مقيم  ي�مئذ  وهرقل  األف،  مائة  زهاء  الروم  من  و�شهدها 
امل�شلم�ن قتاًل �شديدًا. قال البالذري: )ثم اإن اهلل هزم اأعداءه ومّزقهم كل 
ممزق، وُقتل منهم خلق كثري... قال�ا: وملا انتهى خرب هذه ال�قعة اإىل هرقل 

نخب قلبه و�شقط يف يده وملئ رعبًا، فهرب من حم�ص اإىل اأنطاكية())).

1. البالذري: فت�ح البلدان ، ج 1 ، �ص 133 .

2. البالذري: فت�ح البلدان ، ج 1 ، �ص 134 .
3. البالذري: فت�ح البلدان ، ج 1 ، �ص 136-135 .
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موقع بُصرى ودمشق

موقع أجنادين وحمص وأنطاكية
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وبعد هذه امل�اجهة، ت�يف اخلليفة اأب�بكر، وت�الت امل�اجهات بني الطرفني يف 
م�اقع خمتلفة من ال�شام على عهد اخلليفة عمر، ومن بينها )مرج ال�شفر(، 
واأعقبتها  لح يف �شهر رجب من �شنة 14هـ،  ُفتحت دم�شق بعد ح�شار و�شُ ثم 
حم�ص التي ا�شت�شلم اأهلها و�شاحل�ا امل�شلمني، ثم كان فتح الالذقية بعد قتال 

لح، واأعقب ذلك بع�ص املدن ال�شاحلية. ي�شري و�شُ

•• معركة الريموك احلامسة:
على وقع النت�شارات التي حّققها امل�شلم�ن يف ال�شام، مل يهداأ لهرقل بال، 
العراق(  )�شمال  اجلزيرة  واأهل  ال�شام  واأهل  الروم  من  كبرية  ق�ة  فجمع 
واأرمينية، و�شّكل جي�شًا ِق�امه مائتا األف مقاتل، ووقعت امل�اجهة مع امل�شلمني 
الذين بلغ عدد مقاتليهم 24 األفًا اأو 36 األفًا، قرب نهر الريم�ك بالأردن، وذلك 

يف رجب من �شنة 15هـ/اأغ�شط�ص 636م. 

وتعترب معركة الريم�ك التي ا�شتمّرت لعّدة اأيام املعركة الفا�شلة بني امل�شلمني 
وبني الروم يف )فت�حات العهد الرا�شدي( وروي اأنه ُقتل من جي�ص الروم قرابة 
ومقاتليهم،  قادتهم  من  بارزة  اأ�شماء  اأي�شًا  امل�شلم�ن  وخ�شر  األفًا،  ال�شبعني 
وروي اأنه ا�شطرت بع�ص ن�شاء امل�شلمني للم�شاركة يف امل�اجهات، وذهبت ي�م 
الريم�ك عني الأ�شعث بن قي�ص �شّيد ِكندة، وعني ها�شم بن عتبة بن اأبي وقا�ص 
املرقال بطل بني ُزهرة، وعني قي�ص بن مك�ش�ح املرادي �شّيد مذحج)))، وعني 

املغرية بن �شعبة، وفيها �ُشتت عني مالك فُلّقب بعدها بالأ�شت. 

1. البالذري: فت�ح البلدان ، ج 1 ، �ص 160 .
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ية موقع نهر اليرموك وقيسار

ال�شام،  بالد  يف  امل�شلم�ن  ا�شتقّر  اأن  العظيم  الن�شر  هذا  على  ترّتب  ولكن 
وا�شتكمل�ا فتح مدنه.

�شنة  ويف  ال�شام،  على  احلمالت  بدء  من  �شن�ات)))  �شت(  )اأو  ثمان  وبعد 
19هـ/640م على وجه التحديد، كانت بالد ال�شام كلها حتت ن�ع ما من احلكم 
الإ�شالمي، با�شتثناء مدينة )قي�شارية( ال�شاحلية الفل�شطينية والتي تقع جن�ب 

حيفا بقرابة 37كم على ما روي. 

م�شرية  ال�شام-  يف  البيزنطيني  اأمر  من  النتهاء  -بعد  امل�شلم�ن  وا�شل  ثم 
الفتح اإىل م�شر فال�شمال الإفريقي و�شمال العراق وجن�ب تركيا )اجلزيرة(.

ففي �شنة 18هـ ا�شتلم عّيا�ص بن غنم قيادة اجلي�ص بدًل عن اأبي عبيدة بن 
اجلراح الذي مات بالطاع�ن، فاأتاه اأمر اخلليفة عمر بالت�ّجه لفتح اجلزيرة، 

1. تبعًا لختالف تقدير زمن بدء الفت�حات هل ه� مع بعث اأ�شامة اأم بعد ذلك ب�شنتني.
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و�شنجار  وميافارقني  ون�شيبني  وقرقي�شيا  وحّران  والّرها  الرّقة  اأهل  ف�شالح 
وغريها. وتعاقب قادة اآخرون على قيادة هذه الق�ة الع�شكرية وُفتحت )عني 
مثل  الفرات  نهر  على  ال�اقعة  احل�ش�ن  �شارت  ثم  اأهُلها،  و�ش�لح  ال�ردة( 
عهد  ويف  امل�شلمني.  مع  ال�شلح  يف  وَتدخل  جمه�د،  باأدنى  تت�شاقط  )هيت( 

اخلليفة عثمان، ُفتحت بع�ص ن�احي اأرمينيا.

•• فتح مصر:
اأن  قبل-  من  البيزنطية  المرباط�رية  اأو�شاع  عر�ص  -خالل  ذكرت 
الفر�ص  بيد  حمدودة  وملدة  امليالدي  ال�شابع  القرن  بدايات  يف  وقعت  م�شر 
ال�شا�شانيني، وبرز يف هذه الفتة بطريرك قبطي ا�شمه )بنيامني( واأ�شبح يف 
�شنة 623م/1هـ بابا الإ�شكندرية وُعرف با�شم بنيامني الأول، ولكن مع ع�دة 
البيزنطيني لحتالل م�شر، قام هرقل بالعمل على ت�حيد الكني�شة يف م�شر 

حتت �شلطته وا�شطهاد املخالفني ملذهبه يف الن�شرانية. 

فقام بتعيني )كريو�ص( Cyrus القادم من بالد الق�قاز والذي حتّدث عنه 
من  لي�شبح  الق�قاز،  كلمة  من  معّربة  ولعلها  )املق�ق�ص(،  بعن�ان  امل�شلم�ن 
املدين  واحلاكم  جهة،  ِمن  الإ�شكندرية  كني�شة  بطريرك  التعيني  هذا  خالل 
على م�شر ونائب المرباط�ر فيها من جهة ثانية، اأي اأنه جمع بني الرئا�شتني 
ولكن  امل�شادر،  بع�ص  بح�شب  631م/9هـ،  �شنة  يف  وذلك  واملدنية،  الدينية 
النبي  ، لأن ر�شالة  اأن ذلك مّت على الأكرث يف �شنة 628م/6هـ  الأ�شح عندي 
والدة  القبطية  مارية  ال�شيدة  وقدوم  للمق�ق�ص  حينها  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى 

اإبراهيم كانت يف هذه ال�شنة. 
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أسماء المدن المذكورة في فتوحات الشام والجزيرة

أرمينيا - ميافارقين - الرقة
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الأقباط  وواجه  م�شر،  �شعيد  اإىل  بنيامني  البابا  هرب  حال،  كل  وعلى 
ا�شطهادًا �شديدًا حتت حكم كريو�ص، فمّما ُيروى مثاًل اأن اأخًا للبابا بنيامني 
وا�شمه )مينا( مّت تعذيبه بالنار بحيث )�شقط �شحمه من جانبيه على الأر�ص، 
ُيعر�ص  وكان  بالرمال،  مليئة  غرارة  يف  و�شعه  مت  وبعدها  اأ�شنانه،  ُخلعت  ثم 
اأي  خلقيدونية(  جممع  قرارات  َقِبل  ما  اإذا  حياته  مرحلةاإنقاذ  كل  يف  عليه 
تغيري مذهبه امل�شيحي )وكان يرف�ص يف كل مرحلة، واأخريًا اأخذوه م�شافة �شبع 
ا�شتمّرت  قد  ال�شطهادات  اأن  وقيل  واأغرق�ه...  البحر،  اإىل  بالق��ص  رميات 
والعداوة  مناخ من اخل�ف  تك�شف عن  الروايات  �شن�ات....  على مدى ع�شر 
العميقة املتمكنة جتاه ال�شلطات المرباط�رية، وكان كثري من القبط يظن�ن 

اأن اأي �شيء �شيك�ن اأف�شل من ذلك())).

حركة  امتّدت  الطرفني،  بني  والعداوة  النق�شام  �شديدة  الأج�اء  هذه  يف 
الفت�حات الإ�شالمية يف ال�شام، وحاول كريو�ص اأن ي�شتبق الأحداث من خالل 
بني  زواج  وعقد حتالف  بل  وتقدمي اجلزية،  امل�شلمني  مع  �شلح  معاهدة  عقد 
اخلطاب  بن  عمر  واخلليفة  الأمريات(  اإحدى  )اأو  المرباط�ر  ابنة  اإيدو�شيا 
)وقيل عمرو بن العا�ص(. اإل اأن المرباط�ر هرقل نف�شه كان راف�شًا لكل ذلك 
ونفيه  بعزل كريو�ص  اأو 640م/19هـ  �شنة 639م/18هـ  وقام  املعاهدة،  واألغى 

اإىل جزيرة قرب�ص وا�شتبداله بحاكم اآخر ا�شمه تي�دور.

انتهاء  بعد  العا�ص  بن  اأن عمرو  امل�ؤّرخني  من  عّدة  البالذري عن  نقل  وقد 
معركة الريم�ك، ت�ّجه اإىل م�شر �شنة 19هـ/640م ليفتحها من تلقاء نف�شه 

1. كينيدي: الفت�ح العربية الكربى، �ص210-209.
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مواقع بعض المدن المصرية

ومن دون ال�شتئذان من اخلليفة عمر، ومعه 3500 مقاتل، قال: )فغ�شب عمر 
لذلك، وكتب اإليه ي�ّبخه ويعنفه على افتياته عليه براأيه، واأمره بالرج�ع اإىل 
اأتى  اإن وافاه كتابه دون م�شر. ف�رد الكتاب عليه وه� بالعري�ص. ثم  م��شعه 
للقتال. فحاربهم فهزمهم وح�ى ع�شكرهم،  م�شتعّدون  ق�م  وبها  الَفَرماء))) 
وم�شى قدمًا اإىل الف�شطاط))) فنزل جنان الريحان وقد خندق اأهل الف�شطاط. 
وكان ا�شم املدينة الي�نة ف�شّماها امل�شلم�ن ف�شطاطًا لأنهم قال�ا: هذا ف�شطاط 
الق�م وجممعهم. وق�م يق�ل�ن اإن َعمرًا �شرب بها ف�شطاطًا ف�شميت بذلك.... 
ومل يلبث عمرو بن العا�ص وه� حما�شر اأهل الف�شطاط اأن ورد عليه الزبري بن 

الع�ام بن خ�يلد يف ع�شرة اآلف، ويقال يف اثني ع�شر األفًا())).
1. كانت تقع �شرق مدينة ب�ر�شعيد على ُبعد 30 كم تقريبًا، وُعرفت يف الت�راة با�شم )�شني(.

2. وهي التي ُيطلق عليها الي�م )م�شر القدمية( وهي حاليًا جزء من القاهرة .
3. البالذري : فت�ح البلدان ، ج 1 ، �ص 135 - 136.
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ويف رواية اأنه مت فتح احل�شن بالق�ة، بينما يف رواية اأخرى اأن اأهَلها �شاحل�ا 
امل�شلمني بعد ح�شارهم لها. وعلى الروايتني فقد التزم اأهل الف�شطاط بدفع 
اجلزية وخراج الأر�ص، و�ُشمح ملن بها من الروم باملغادرة اإن �شاءوا. وقاتلت 
بع�ص قرى م�شر، و�ُشبي بع�ص اأهلها، واأر�شل�ا اإىل املدينة، فاأرجعهم اخلليفة 

عمر اإىل بلدهم على اأن يك�ن�ا من اأهل الذّمة، ويدفع�ا اجلزية.

ويبدو اأن بع�ص الأقباط - على الأقل - راأوا يف و�ش�ل امل�شلمني فر�شة لالإطاحة 
باأعدائهم البيزنطيني، ف�شاعدوهم يف ذلك بطريقة اأو باأخرى: )حينما و�شل 
العرب كتب بنيامني اإىل اأتباعه يق�ل اأن احلكم البيزنطي قد انتهى، واأمَرهم 
بالذهاب ملقابلة عمرو بن العا�ص، ونتيجًة لهذا كان قبط الَفَرما اأع�انًا ن�شطاء 

لعمرو يف اأثناء احل�شار())). 

بالأقباط،  )كريو�ص(  فعله  ما  النقي��شي(  )ي�حنا  القبطي  الراهب  وذكر 
معتربًا اأّن امل�شلمني قد �شاعدتهم ال�شطهادات التي جرت يف عهد المرباط�ر 
خطايا  واأن  للرومان،  معادين  املحليني  الأهايل  جعلت  اأنها  حيث  من  هرقل 
اأن  للعرب  �شمح  »الرب  اأن  يف  ال�شبب  كانت  املذهبي  بهم  بتع�شّ البيزنطيني 
يفتح�ا م�شر«: )لأنه مل تكن لديه رحمة باأولئك الذين كان�ا قد تعامل�ا بخيانة 

�شّده، ولكّنه �شّلمهم اإىل اأيدي الإ�شماعيليني())) اأي العرب. 

امل�شلمني،  مع  وتعاونهم  الأقباط  امل�شريني  بع�ص  اإ�شالم  اإىل  اأّدى هذا  وقد 
يعتربهم غري متح�شرين-  والذي  للم�شلمني  -الكاره  النقي��شي  حيث حتّدث 

1. كينيدي: الفت�ح العربية الكربى، �ص213.
2. John of Nikiu, Chronicle, P182.
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عن: )امل�شريني الذين كان�ا قد »ارتّدوا« عن الديانة امل�شيحية واعتنق�ا ديانة 
»ال�ح�ص«())).

لدى  باإرادتهم  يعمل�ن  كان�ا  الذين  املحّليني  امل�ّظفني  عن  وحتّدث  كما 
واأرمينيا  وال�شام  العراق  من  عّدة  ن�اح  يف  املتكرر  ال�شيناري�  وه�  امل�شلمني، 
معنا-  -و�شتمّر  مّرت  وقد  وغريها،  الإ�شكندرية،  فتح  يف  �شياأتي  كما  وم�شر 
اأمثلة عديدة على ذلك، وكاأّن البيزنطيني -من خالل �شيا�شاتهم التع�شفية يف 
هذا  ويف  باأيديهم،  قب�َرهم  حفروا  قد  املذهبي-  الآخر  وا�شطهاد  ال�شرائب 
در�ص بليغ لكل احلكام عرب الزمن، ولكن هل من معترب؟ {َأَوَلْم َيِسيُروا ِفي 

اأْلَْرِض َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم}))).

ومن املنا�شب اأن اأذكر هنا الرواية التالية التي ذكرها البالذري يف فت�حه 
معاوية  كّلم  نف�شه  -اأو احل�شني-  بن احل�شني  علي  )اأن  ال�شعبي:  بال�شند عن 
يف جزية اأهل قريِة اأمِّ اإبراهيم ابن ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« مب�شر، 

ف��شعها عنهم. وكان النبي »�شلى اهلل عليه واآله« ي��شي بالقبط خريًا(.

والأقرب اأْن يك�ن هذا -اإن �شّح- بطلب من الإمام احل�شني »عليه ال�شالم« 
ا�شت�شهاد  قبل  مات  معاوية  لأّن  ال�شالم«،  »عليه  العابدين  زين  علي  ابنه  ل 
بعث  احل�شني  ولعل  الطلب،  هذا  مبثل  اأباه  البُن  يتجاوز  فكيف  احل�شني، 
منه  ال�فاء  قّمة  من  وهذا  بذلك)))،  الق�لن  في�شّح  املهمة،  هذه  يف  ابنه 

1. John of Nikiu, Chronicle, P182.
2. الروم: 9.

3. البالذري : فت�ح البلدان ، ج 1 ، �ص 257.
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»عليه ال�شالم« جتاه جده ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« وزوجه مارية.
وعن ابٍن لكعب بن مالك اأن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« قال: )اإذا افتتحتم 
اأم  الليث: كانت  ًة وَرِحمًا. وقال  م�شر فا�شت��ش�ا بالقبط خريًا، فاإّن لهم ذمَّ

اإ�شماعيل منهم())).
ويف �شهر �ش�ال من �شنة 20هـ/�شبتمرب641م اأعيد كريو�ص )املق�ق�ص( اإىل 
من منفاه يف قرب�ص اإىل الإ�شكندرية كممثل عن المرباط�ر يف امل�شاحلة مع 
اأنه مل  مبّينًا  الذهب كجزية،  مًا  مقدِّ الف�شطاط  اإىل  بنف�شه  فت�ّجه  امل�شلمني، 
يكن امل�شئ�ل عن نق�ص املعاهدة وعدم دفع اجلزية يف املرة ال�شابقة، )وت��شل 
اإىل امل�شلمني بل�شان ف�شيح لكي يقبل�ا الذهب الذي قّدمه لهم، ولكن عمرو 
بن العا�ص اأجابه: الآن وقد ملكنا البالد، لن نتخّلى عنها. و�شعر كريو�ص اأنه ل 
ميلك بدياًل �ش�ى القب�ل بالأمر ال�اقع، ومت يف النهاية التفاق على ال�شلح ي�م 
28ن�فمرب641م ))) وتعنّي على اأهل الإ�شكندرية اأن يدفع�ا اجلزية وكان على 
اجلي�ص البيزنطي اأن يغادر املدينة مبمتلكاته وخزائنه ويع�د اإىل الق�شطنطينية 
عن طريق البحر، وتقررت هدنة ملدة اأحد ع�شر �شهرًالتنفيذ هذه التتيبات، 
رهائن  مديًن  وخم�شني  مبائة  يحتفظ�ا  اأن  للم�شلمني  كان  نف�شه،  ال�قت  ويف 
لكي ي�شمن�ا تطبيق �شروط التفاقية، وعاد كريو�ص بعد ذلك اإىل الإ�شكندرية 
المرباط�ر())).  ُيبلغ  ولكي  تي�دور،  الع�شكري  القائد  لدى  اتفاقيته  لت�ش�يق 

وبح�شب امل�شادر الإ�شالمية فاإنه مل يقع بني اأهل ال�شكندرية �شبي.

1. البالذري : فت�ح البلدان ، ج 1 ، �ص 257.
2.  18ذواحلجة20هـ .

3. كينيدي: الفت�ح العربية الكربى، �ص  227.
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وَيذكر الباحث املعا�شر هي� كينيدي يف كتابه )الفت�ح العربية الكربى( اأنه:

)ووفقًا للتاث امل�شري، لقيت احلملة م�شاعدة كبرية يف هذه املرحلة من 
جانب الأقباط الذين ذهب�ا مع اجلي�ص، وقد اأ�شلح�ا لهم الطرق، واأقام�ا لهم 
اجل�ش�ر والأ�ش�اق، و�شار لهم القبط اأع�انًا على ما اأرادوا من قتال الروم())).

وتذكر بع�ص امل�شادر القبطية اأن اأحد ال�شخ�شيات النبيلة من الإ�شكندرية 
اإعالَن  ير�شل  اأن  العا�ص  بن  عمرو  اأقنع   Sanutius )�شان�تي��ص(  وا�شمه 
و�شل  وعندما  الإ�شكندرية،  اإىل  للع�دة  ويدع�ه  بنيامني  الهارب  للبابا  اأماٍن 
عمرو  عامله  م�شر،  �شعيد  يف  الختفاء  من  عامًا  ع�شر  ثالثة  بعد  البابا 

بتقدير واحتام. 

جديد،  من  القبطية  الكني�شة  راأ�ص  ليك�ن  البابا  بع�دة  تعليماته  اأ�شدر  ثم 
مذهب  اإىل  غرّيوامذهبهم  الذين  الأقباط  اأولئك  م�شاحلة  يف  وال�شروع 
البيزنطيني اأثناء حكم كريو�ص، وفيهم عدد من الأ�شاقفة، كما اأمر باإعادة بناء 
رت على اأيدي الروم. ويذكر )�شاوير�ص(  اأديرة وادي النطرون التي كانت قد ُدمِّ
Sawirus يف كتابه حياة بنيامني Life of Benjamin  يف التعبري عن مدى 

فرحة الأقباط بهذه النتائج املتتبة على الأحداث ال�شابقة ما ترجمته: )لقد 
مَنت الأعمال الطيبة لالأورث�ذوك�ص))) وتزايدت وفرح ال�شعب بها مثل �شغار 

العج�ل عندما ُتفك قي�ُدها وتنطلق لكي تتغذى على لب اأمها())).

1. كينيدي: الفت�ح العربية الكربى، �ص  221.
2. الأقباط .

3. Sawirus: Life of Benjamin, P 500.
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•• فتح ما بعد مصر:
لحقًا  امل�شلم�ن  �شّماها  التي  )اأنطاُبُل�ص(  اإىل  العا�ص  بن  عمرو  ت�ّجه  ثم 
اأهلها. وعلى عهد  بنغازي، و�شالح  با�شم  الي�م  وُتعرف  ليبيا،  با�شم برقة يف 
اخلليفة عثمان، ت�ّجه امل�شلم�ن اإىل )اأطرابل�ص( �شنة 22هـ/643م ووقع قتال 
ثم ُفتحت، ثم ت�ّجه�ا لحقًا اإىل )اأفريقية( وفيها مدينة )قرطاج( بالقرب 
املغرب  اأق�شى  الأم�ي  العهد  بلغ�ا يف  اأن  اإىل  الت�ن�شية، وهكذا  العا�شمة  من 
العربي والأندل�ص و�شقلية وروِد�ص وغريها من جزائر البحر الأبي�ص املت��شط.

•• فتوحات العراق وفارس:
يف  الغرب  اإىل  يليها  وما  ال�شام  فت�حات  ذكر  يف  اأ�شت�شل  اأن  ا�شطررت 
اأنه -على الأرجح-  اأحداثها، على الرغم من  اأفريقيا حتى ل ينقطع ت�شل�شل 
ُبعيد اإر�شال الق�ات اإىل ال�شام، اأو بالتزامن مع ذلك، بداأت حركة الفت�حات 

يف العراق ثم يف بالد فار�ص، وذلك على عهد اخلليفة اأبي بكر.

ففي روايات البالذري ح�ل فتح العراق اأن اخلليفة اأبا بكر �شمع باأّن )املثنى 
بن حارثة ال�شيباين( َيغري على )ال�ش�اد(، اأي جن�ب العراق والذي كان حتت 
َمن  قائدًا على  يعّينه  اأن  ال�شيباين  عليه  فا�شتدعاه، وعر�ص  الفر�ص،  �شلطان 

اأ�شلم من ق�مه، ليقاتل بهم الفر�ص، فتّم له ذلك.

وكتب )مذع�ر بن عدي العجلي( اإىل اخلليفة يطلب منه تعيينه قائدًا على 
ق�مه ليقاتل بهم الُفر�ص، فتّم له ذلك على اأن ين�شّم مع املثّنى ال�شيباين ليك�نا 

حتت اإمرة خالد بن ال�ليد.
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وتنّقل جي�ص امل�شلمني من اجلن�ب باجتاه و�شط العراق، وتراوحت الأحداث 
بني امل�اجهات الع�شكرية وامل�شاحلة دون قتال، حتى بلغ احلرية وهي عا�شمة 

املناذرة وتقع جن�ب الك�فة والنجف بعدة كيل�متات، ف�شالح اأهلها.

اأهل  اإىل  البجلي  اهلل  عبد  بن  جرير  خالد  بعث  )ثم  البالذري:  قال 
وعر�ص  القتال،  من  اإليه  فاعتذر  �شل�با،  بن  َب�شبهَرى  اإليه  فخرج  بانقيا))) 
بكر  اأبى  اإىل  ووّجه   ... وطيل�شان  درهم  األف  على  جرير  ف�شاحله  ال�شلح. 
بالطيل�شان مع مال احلرية وبالألف درهم. ف�هب الطيل�شان للح�شني بن علي 
اأو  و�شاح،  اأو  �شال،  ْيل�شان:  الطَّ اأن  اللغ�ية  املعاجم  »ر�شي اهلل عنه«())). ويف 
ك�شاء اأخ�شر ي�شعه بع�ص العلماء وامل�شايخ على الكتف، وِمن �شْتم الَعرب: ياْبَن 

1. وهي حاليًا جزء من النجف .
2. البالذري : فت�ح البلدان ، ج 1 ، �ص 300.

يقي وجزائر البحر الأبيض المتوسط بعض مدن الشمال الأفر
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الطيَل�َشاِن، يريدون: يا عجمّي. وتعترب )الغتة( و)ال�شماغ( وما ي�شعه اأحيانًا 
اأحبار اليه�د على روؤو�شهم اأي�شًا من الطيل�شان.

ثم ت�ّجهت ق�ة ع�شكرية اإىل الأنبار )ال�شقالوية(، وكان بها خمازن الغذاء 
للفر�ص، وكلمة )اأنبار( بالفار�شية تعني )خمزن(، وانتهى احل�شار بال�شلح، 
الأمر  ذلك  بعد  �شدر  تكريت.  اإىل  امل�شلم�ن  وو�شل  مناطق،  عدة  ُفتحت  ثم 

خلالد بالت�ّجه اإىل ال�شام كما ذكرنا من قبل، وبقي املثّنى يف العراق. 

والد  الثقفي(  عبيد  )اأبي  تعيني  مت  اخلطاب،  بن  عمر  اخلليفة  عهد  وعلى 
)املختار( قائدًا للجي��ص يف العراق:  )فاأقبل اأب� عبيد ل ميّر بق�م من العرب 
اإل رّغبهم يف اجلهاد والغنيمة، ف�شحبه خلق. فلّما �شار بالُعَذْيب))) بلغه اأن 

»جابان« الأعجمي بُت�شت يف جمع كثري. فلقيه فهزم جمعه واأ�شر منهم())).

وت�الت الفت�حات بالق�ة اأحيانًا وبال�شلح اأحيانًا اأخرى، حتى اأر�شل الفر�ص 
وُيعّد  الأ�شكانيني/الفرثيني-  من  هرمز-وكان  فّروخ  ابن  فّرخزاد)))  ُر�شَتم 
ال�شا�شانيني،  مع  املتحالفة  الأر�شتقراطية  الطبقة  ومن  الكبار  القادة  اأحد 
مقاتل،  اآلف  ع�شرة  اإمرته  وحتت  جاذويه)))  لبهمن  القيادة  اأوكل  وبدوره 
�شنة  رم�شان  �شهر  اآخر  اجل�شر(  )ي�م  اأو  الناطف(  )ُق�صُّ  معركة  ف�قعت 

13هـ/ن�فمرب634م.

1. ت�شغري ّعْذب.
2. البالذري : فت�ح البلدان ، ج 1 ، �ص 307.

3. فّرخ بالفار�شية تعني املبارك وامليم�ن، وزاد / زاده تعني: ابن، فاملعنى ابن املبارك.
4. جاذويه بالنطق العربي، وجادويه عند الفر�ص.
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•• يوم اجلسر:
ُتعد هذه املعركة حدثًا م�ؤملًا بالن�شبة اإىل امل�شلمني، حيث ُهزم�ا فيها على يد 
قّ�ات ال�شا�شانيني، بعد �شل�شلة من النت�شارات املتتالية على اجلبهات املختلفة 
يف العراق وال�شام. فقد روى البالذري: )قال�ا: بعث الفر�ص اإىل العرب حني 
بلغها اجتماعها ذا احلاجب مردان�شاه، وكان اأن��شروان لّقبه بهمن لتربكه به، 
كربًا))).  عينيه  عن  لريفعهما  حاجبيه  ب  يع�شّ كان  لأنه  احلاجب  ذا  و�ُشّمي 

)چهارابرو/  بلقب  ُعرف  مردان�شاه  اأن  )دهخدا(  الفار�شي  اللغ�ي  القام��ص  يف  جاء   .1
چارابرو( والتي ل� ترجمنهاها حرفيا فاإنها تعني ذو الأربعة ح�اجب. واأن املراد بذلك ك�ن 
�ش�اربه خفيفة فاحتة الل�ن )خ�شراء( كالتي تنبت يف بدايات البل�غ بحيث ت�شبه احل�اجب ل 
ال�ش�ارب الغليظة املليئة بال�شعر، اأو غري مت�شلة يف ال��شط، فكاأن لديه اأربعة ح�اجب اثنتان 

ف�ق العني واثنتان ف�ق ال�شفتني.

بعض مدن العراق
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ويقال اإن ا�شمه ر�شتم))) فاأمر اأب� عبيد))) باجل�شر فعقد، واأعانه على عقده 
اأهل بانقيا. ويقال اإن ذلك اجل�شر كان قدميًا لأهل احلرية يعربون عليه اإىل 
�شياعهم، فاأ�شلحه اأب� عبيد، وذلك اأنه كان معتاًل مقط�عًا. ثم عرب اأب� عبيد 
وامل�شلم�ن من املروحة على اجل�شر)))، فلق�ا ذا احلاجب وه� يف اأربعة اآلف 
مدّجج)))، ومعه فيل، ويقال عدة فيلة، واقتتل�ا قتال ً�شديدًا، وكرثت اجلراحات 
وف�شت يف امل�شلمني..... و�شاأل اأب� عبيد: اأين مقتل هذه الدابة؟ فقيل: خرط�مه. 
1. وهذا خطاأ من القائل، فاإّن ر�شتم بعث خل��ص هذه املعركة القائد »بهمن جاذويه« امللّقب 

عند العرب بذي احلاجب، ولي�ص ه� ر�شتم ذاته .
2. والد املختار الثقفي .

3. املروحة هنا اإما مبعنى اجتاه العئدين على اجل�شر اأو مبعنى املفازة اأو الأر�ص اأو امل��شع 
الذي تختقه الريح.

اأن عدد املقاتلني يف جي�ص  اأقل بكثري مما ذكرته م�شادر اأخرى حيث تذكر  4. هذا الرقم 
ال�شا�شانيني بلغ ع�شرة اآلف .

موقع بانقيا بالنسبة إلى ال�حيرة واللكوفة
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فحمل ف�شرب خرط�م الفيل، وحمل عليه اأب� حمجن بن حبيب الثقفي ف�شرب 
رجله فعّلقها، وحمل امل�شرك�ن، فُقتل اأب� عبيد رحمه اهلل. ويقال اإن الفيل برك 
عليه فمات حتته. فاأخذ الل�اء اأخ�ه فُقتل. فاأخذه ابنه جرب فُقتل. ثم اإن املثنى 
بن حارثة اأخذه �شاعة وان�شرف بالنا�ص())). ووقعت بامل�شلمني هزمية دفعت 

اخلليفة عمر للت�قف عن اإ�شدار الأوامر باملزيد من الفت�حات يف العراق.

قال البالذري: )مكث عمر بن اخلطاب »ر�شي اهلل عنه« �شنة ل يذكر العراق 
اإىل  النا�ص  ندب  عنه«  اهلل  »ر�شي  عمر  اإن  ثم  و�شليط....  عبيد  اأبى  مل�شاب 
العراق فجعل�ا يتحام�نه ويتثاقل�ن عنه، حتى هّم اأن يغزو بنف�شه())) وناق�شت 

هذه الق�شية عند درا�شة م�قف الإمام علي »عليه ال�شالم« من الفت�حات.

•• يوما القادسية وجلوالء:
وهكذا بداأت ال�شتعدادات مل�اجهة جديدة وكربى، حيث بداأ الفر�ص با�شتجماع 
قّ�تهم من جديد، وكتب امل�شلم�ن اإىل اخلليفة ُيعِلم�نه كرثة َمن جتّمع لهم من 
وقّرر  ذلك  عن  عدل  ثم  بنف�شه،  يغزو  اأن  فاأراد  املدد،  وي�شاأل�نه  فار�ص  اأهل 
البقاء، ووّجه �شعد بن اأبي وقا�ص قائدًا للحملة. وكان من بني ال�شتعدادات اأن 
)َقِدم عليه خلق من الأزد يريدون غزو ال�شام فدعاهم اإىل العراق، ورّغبهم 
يف غنائم اآل ك�شرى، فرّدوا الختيار اإليه فاأمرهم بال�شخ��ص. وقدم جرير بن 
عبد اهلل من ال�شراة))) يف بجيلة، ف�شاأل اأن ياأتي العراق على اأن ُيعطى وق�ُمه 

1. البالذري : فت�ح البلدان ، ج 1 ، �ص 308.

2. البالذري : فت�ح البلدان ، ج 1 ، �ص 310.
3. يف اليمن .
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موقع العذيب بالنسبة إلى مدن عراقية أخرى

ُربع ما غلب�ا عليه. فاأجابه عمر اإىل ذلك، ف�شار نح� العراق())).
حتى  اأ�شهر  ثالثة  بالثعلبية)))  فاأقام  العراق  اإىل  وقا�ص  اأبي  بن  �شعد  �شار 
تالحق به النا�ص. ثم َقِدم الُعذيب يف �شنة خم�ص ع�شرة. وكان املثنى بن حارثة 
والقاد�شية  والعذيب،  القاد�شية  بني  العدّو  يحارب  باأن  عليه  فاأ�شار  مري�شًا، 
منطقة تبعد 50 كم تقريبًا عن الك�فة جن�بًا، ثم ا�شتّد وجعه فُحمل اإىل ق�مه 

فمات فيهم.
وم�شت عدة اأ�شهر حتى بداأت امل�اجهة بني الطرفني، وذلك يف �شنة 15 اأو 
16هـ/636 اأو 637م، وكان تعداد الفر�ص 120 األفًا ويقابلهم ع�شرة اآلف من 
امل�شلمني تقريبًا، وقال امل�ؤرخ الأرمني �شيبي��ص اأن اجلي�ص ال�شا�شاين ت�شّكل من  

1. البالذري : فت�ح البلدان ، ج 1 ، �ص 310.
2. تقع الثعلبية �شمال �شرق حائل يف الأرا�شي ال�شع�دية. 
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موقع مدينة جلولاء في العراق

موقع مدينة حُلوان في العراق
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اأرمني مدججني بال�شالح  األف رجل م�شّلح، من بينهم ثالثة اآلف مقاتل   80
وحتت قيادة القائد الأرمني )م��شيل ماميك�َنني ابن دافيد(، كما ان�شّم حاكم 
)�شاه�نيك( الأمري )غريغ�ر( اإىل اجلي�ص ال�شا�شاين وحتته األف مقاتل. اأما 
بها من حم�ص خيالته  ولعله جاء  اأخرى،  �شرايا  اأ�شاف  فقد  بن عمر  �شيف 
واأ�شاطريه التي ل تنتهي. وعلى اأي حال، فقد كان الن�شر الكبري حليف امل�شلمني، 
وُقتل القائد ر�شتم يف املعركة. وتذكر الباحثة ب�ر �شريعتي اأنه )رمبا كان اأحد 
اأهم اأ�شباب هزمية ال�شا�شانيني يف معركة القاد�شية، اإ�شافة اإىل ال�شتنزاف 
العام للقدرات الب�شرية والع�شكرية بعد �شن�ات من احلروب مع البيزنطيني، 
ب ال�شائدة بني اأهل  ه� الطاع�ن الذي اأهلك اململكة، وحالة عدم الثقة والتحزُّ
اأي�شًا خالل  البي�تات، ومقتل جميع الأ�شراف البارزين، ومقتل القائد ر�شتم 
ال�شيا�شي  الكيان  اإ�شعاف  يف  التحّزب  دور  العرب  �شّخ�ص  اأن  وبعد  احلرب. 
اأف�شل  اأن  اأي�شًا  اأدرك�ا  قادتها)))-  ح�ل  اجلي��ص  جتمعت  -حيث  ال�شا�شاين 
ا�شتاتيجية تتمثل يف ا�شتهداف اأولئك القادة حتديدًا، فل�لهم لتفّتت حتالف 
لة  املف�شّ الروايات  ر  تف�شِّ ال�شتاتيجية  ولعل هذه  وتفّرَقت جي��ُشهم.  الفر�ص 
ل اأ�ْشر اأولئك القادة وهزميتهم ومقتلهم اأي�شًا())).   ملعركة القاد�شية التي ته�ِّ
وهزم�هم،  امل�شلم�ن  فتبعهم  املدائن،  عا�شمتهم  نح�  الفر�ص  انهزم  ثم 
الُفر�ص يزدجرد قد جمع عددًا كبريًا  اأن ك�شرى  اأيامًا ثم بلغهم  ومكث�ا فيها 
من املقاتلني يف جل�لء، ف�شّرح �شعد بن اأبي وقا�ص اإليهم ابَن اأخيه ها�شَم بن 

يد  على  هزميته  بعد  جي��ص  ثالثة  اإىل  انق�شم  الفار�شي  اجلي�ص  اأن  قبل  من  ذكرت   .1
البيزنطيني، وانحاز كل جي�ص اإىل قائده املنتمي اإىل اأ�شرة خمتلفة.

2.  ب�ر �شريعتي: ا�شمحالل المرباط�رية ال�شا�شانية و�شق�طها، �ص 348.



وصف إمجايل للفتوحات344344

الفر�ص  ف�جدوا  األفًا،  ع�شر  اثنا  ومعه  باملرقال،  امللّقب  وقا�ص،  اأبي  بن  عتبة 
ن�ا وخندق�ا وجعل�ا عيالهم وثقلهم بخانقني، وتعاهدوا اأن ل يفّروا،  قد حت�شّ
اأن  ينبغي  امل�شلم�ن:  فقال  واجلبال.  ُحل�ان  من  عليهم  تقدم  الأمداد  وجعلت 

نعاجلهم قبل اأن تكرث اأمدادهم. 

بن معدي كرب على  امليمنة، وعمرو  الكندي على  بن عدي  فلق�هم وحجر 
اخليل، وطليحة بن خ�يلد على الرجال، وعلى جي�ص ال�شا�شانيني ي�مئذ ُخّرزاد 
اأخ� ر�شتم فّرخزاد))). فاقتتل�ا قتاًل �شديدًا مل يقتتل�ا مثله رميًا بالنبل وطعنًا 

فت، وجتالدوا بال�شي�ف حتى انثنت.  بالرماح، حتى تق�شّ

هاربني،  وّل�ا  الذين  الفر�ص  فهزم�ا  واحدة  حملة  حمل�ا  امل�شلمني  اإن  ثم 
وا�شتمر امل�شلم�ن يف تقّدمهم يف الأنحاء املختلفة، حتى مل يبَق من قرى ومدن 

دجلة ناحية، اإل غلب عليها امل�شلم�ن و�شارت يف اأيديهم.

•• يوم اجلراثيم:
تاأثري  ل�شدة  ال�ا�شحة  النماذج  قبل- من  ِمن  قلت  القاد�شية -كما  ومعركة 
�شيف بن عمر على قراءة اأحداث الفت�حات التي عاث فيها ف�شادًا بّينًا، كما اأنه 
اأقحم معركة من وحي خيالته اأ�شماها )ي�م اجلراثيم(، واجُلرُث�مة: التاُب 
املجتِمع ح�َل اأ�ش�ل ال�شجر، واّدعى وق�عها �شنة 16 هـ َيذكر فيها عب�ر جي�ص 

امل�شلمني دجلة اإىل مدائن ك�شرى.

حدثت  التي  اخلارقة  الأحداث  �شيف  و�شف  الأ�شط�رية،  املعركة  هذه  ويف 

1. خّرزاد، اأو خ�ّره زاد، وتعني ابن الطيب اأو ابن احل�َشن.
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بقيادة ال�شخ�شية ال�همية عا�شم بن عمرو التميمي، حيث عرب امل�شلم�ن نهر 
دجلة الذي كان متالطمًا يف ذلك الي�م راكبني خي�لهم: )وما زال فر�ص ي�شت�ي 
قائمًا اإذا اأعيى، ُين�َشز له َتْلَعة))) في�شتيح عليها كاأنه على الأر�ص! فلم يكن 
باملدائن اأمر اأعجب من ذلك، وذلك ي�م املاء، وكان ُيدعى ي�م اجلراثيم())). 

ويف الرواية الأخرى: )كان ي�م رك�ب دجلة ُيدعى ي�م اجلراثيم ل َيعيى اأحد 
اإل اأُن�شِزت له جرث�مة ُيريح عليها())). 

ويف الرواية الثالثة: )خ�شنا دجلة وهي تطفح، فلما كنا يف اأكرثها ماء))) مل 
يزل فار�ٌص واقفًا ما يبلغ املاُء حزاَمه!())). 

وه�  البلدان  معجم  يف  احلم�ي  ياق�ت  بها  جاء  فقد  الأخرى  الرواية  اأما 
يتحدث عن مت�شري الك�فة، قال: )قال اأب� عبيدة معمر بن املثنى: ملا فرغ �شعد 
بن اأبي وقا�ص من وقعة ر�شتم بالقاد�شية، و�شّمن اأرباب القرى ما عليهم، َبعث 
الدهاقني)))   وكان  راأَيه،  فيهم  عمر  يرى  حتى  ي�شّمهم)))  ومل  اأح�شاهم  َمن 
لهم  واأقام�ا  لهم  واأهدوا  فار�ص،  ع�رات  على  ودّل�هم  امل�شلمني  )نا�شح�ا 
اإىل يزدجرد.... فلم يجد معابر فدّل�ه  الأ�ش�اق. ثم ت�ّجه �شعد نح� املدائن 

1. اأي : اأر�ص مرتفعة .
2. الطربي: تاريخ الأمم واملل�ك، ج3، �ص122.

3. الطربي: تاريخ الأمم واملل�ك، ج3، �ص123-122.
4. اأعمق نقطة.

5. الطربي: تاريخ الأمم واملل�ك، ج3، �ص123.
6. من الأ�شرى .

7. ماأخ�ذ من كلمة دهَكان الفار�شية وكانت تطلق على الإقطاعيني وماّلك الأرا�شي الريفية 
من الُفر�ص، واملراد هنا زعيم فالحي العجم.
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على خما�شة))) عند قرية ال�شيادين اأ�شفل املدائن، فاأخا�ش�ها اخليل حتى 
بالقرب من  اإ�شطخر())) وهي مدينة كانت تقع  اإىل  عربوا، وهرب يزدجرد 
اإعجازية  ب�ش�رة  تظهر  جراثيم  اإىل  املخا�شات  �شيف  حّ�ل  هكذا  �شرياز. 
لتحقق الن�شر للم�شلمني، ول�شك اأن احت�اء رواياته مثل هذه ال�ش�ر اخليالية 
اأ�شد طلبًا وتقّباًل من تلك التي تخل� منها، وكان ذلك من اأ�شباب جناحه يف 

مترير اأكاذيبه واأ�شاطريه.

•• فتح هناوند:
ن يزدجرد يف ُحل�ان، فت�ّجه اإليها ها�شم املرقال  بعد معركة جل�لء، حت�شّ
اأهل  مع  امل�شاحلة  وجَرت  اأ�شفهان،  اإىل  يزدجرد  فهرب  19هـ/640م  �شنة 
)دامغان(  وق�م�ص  وهمذان  واإ�شبهان  الري  واأهل  الفر�ص  وتكاتبت  ُحل�ان، 
وغريها بالتجمع لت�شكيل جي�ص بقيادة يزدجرد وذلك يف �شنة 20هـ/641م، 
فاأّمر عليهم مردان�شاه ذا احلاجب، وكانت عّدتهم ما بني �شّتني اإىل مائة األف.
يخربه  اخلطاب  بن  عمر  اإىل  يا�شر  بن  عمار  اآنذاك  الك�فة  وايل  فكتب 
القتال  يف  بنف�شه  اخلليفة  م�شاركة  �شرورة  ح�ل  م�شاورات  وجَرت  بخربهم، 
من عدمها، وانتهت ببقائه يف املدينة، كما مّر معنا عند بحث م�قف الإمام 
اأن امل�شاألة ارتبطت مبعركة  علي »عليه ال�شالم« من الفت�حات، ومن املحتمل 

القاد�شية ل نهاوند كما ذكرت يف حمّله. 
الفت�ح(  �ُشّميت )فتح  التي  املعركة  لهذه  واحلا�شمة  الأهم  النتيجة  اأن  على 

ا�ص م�شاًة اأو ُركباًنا . 1.  امَلخا�ص: مكان �شحل املاء يخ��شه النَّ
2. احلم�ي: معجم البلدان، ج4، �ص491.
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يرانية المرتبطة ب�حبر فتح نهاوند بعض المدن الإ

-بالإ�شافة اإىل انت�شار امل�شلمني- اأنها اأعلنت نهاية دولة الُفر�ص ال�شا�شانيني، 
حيث مل تقم لهم بعذ ذلك قائمة، وكانت الب�ابة التي من خاللها ُفتحت مناطق 
كثرية من بالد اإيران من قبيل ا�شطخر )كانت تقع بالقرب من �شرياز(، وقم 
وكا�شان والري وق�م�ص وقزوين وزجنان واأ�شفهان ون�احي اأخرى اإىل ال�شرق 
وذلك  وغريها،  وال�شند،  وكابل  و�شج�شتان  واآذربايجان  كخرا�شان  وال�شمال 

على مدى �شن�ات متعاقبة. 
الفت�حات  بلغتها  التي  املديات  ت��شح  التي  اخلرائط  بع�ص  يلي  وفيما 

الإ�شالمية يف العه�د املختلفة.

•• متصري البصرة:
كانت )الأُبّلة( هي امليناء البحري ال�اقع على اخلليج العربي جن�ب العراق، 
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وكانت مرفاأ ال�شفن من ال�شني وما دونها. �شار عتبة بن غزوان اإليها، ففتحها 
بعد قتال وقع خارجها، وذلك يف �شنة 13 هـ، وو�شفه الطربي نقاًل عن عمر بن 
�شبة  ب�شنده عن ال�شعبي كالتايل: )قدم عتبة بن غزوان الب�شرة يف ثلثمائة، 
فلما راأى منبت الق�شب و�شمع نقيق ال�شفادع قال اإن اأمري امل�ؤمنني اأمرين اأن 
العجم)))  اأر�ص  من  الريف  اأر�ص  واأدنى  العرب  اأر�ص  من  الرب  اأق�شى  اأنزل 
فهذا حيث واجب علينا فيه طاعة اإمامنا. فنزل اخُلَريبة))) وبالأبّلة خم�شمائة 
من الأ�شاورة يحم�نها وكانت مرفاأ ال�شفن من ال�شني وما دونها، ف�شار عتبة 
فنزل دون الإجانة))) فاأقام نح�ًا من �شهر، ثم خرج اإليه اأهل الأبلة فناه�شهم 
عتبة .... ثم التق�ا فما اقتتل�ا مقدار جزر جزور وق�شمها حتى منحهم اهلل 
اأكتافهم ووّل�ا منهزمني حتى دخل�ا املدينة، ورجع عتبة اإىل ع�شكره فاأقام�ا 
اأيامًا، واألقى اهلل يف قل�بهم الرعب فخرج�ا عن املدينة وحمل�ا ما خّف لهم 

وعربوا اإىل الفرات، وخّل�ا املدينة، فدخلها امل�شلم�ن())).
ثم اأر�شل غزوان ر�شالة اإىل اخلليفة عمر يخربه فيها �شرورة تاأ�شي�ص م��شع 
خا�ص باملقاتلني امل�شلمني، واقتح عليه : )اأر�شًا كثرية الق�شبة يف طرف الرب 
اإىل الريف، ودونها مناقع ماء فيها ق�شباء... فبن�ا م�شاكن بالق�شب. وبنى 
عتبة م�شجدًا من ق�شب وذلك يف �شنة 14. فيقال اإنه ت�ىل اختطاط امل�شجد 
بيده. ويقال اختطه حمجر بن الأدرع البهزي من �شليم. ويقال اختطه نافع بن 
1. اأي هي املنطقة الفا�شلة بني منطقة برية ي�شكنها عرب البادية واأخرى زراعية ريفية واقعة 

حتت حكم الفر�ص .
2. ا�شم م�قع.

3. ا�شم نهر.
4. الطربي: تاريخ الأمم واملل�ك، ج3، �ص93..
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احلارث بن كلدة حني خط داره. ويقال بل اختطه الأ�ش�د بن �شريع التميمي... 
وبنى عتبة دار الإمارة دون امل�شجد... وفيها ال�شجن والدي�ان())).

وهذا مثال من اأمثلة الت�شارب يف الروايات. والطريف اأن هذه الأبنية كانت 
م�ؤقتة، بح�شب احلاجة، يتم تركيبها متى �شاءوا ال�شكنى يف املنطقة، وُتفّكك 
وحزم�ه  الق�شب  ذلك  نزع�ا  غزوا  اإذا  )فكان�ا  وهكذا:  غادروها،  ما  متى 
احلال  تزل  فلم  بناءه.  اأعادوا  رجع�ا  فاإذا  الغزو.  من  يرجع�ا  حتى  وو�شع�ه 
كذلك. ثم اإن النا�ص اختّط�ا، وبن� املنازل. وبنى اأب� م��شى الأ�شعري امل�شجد 

ودار الإمارة بلب وطني، و�شقفها بالع�شب، وزاد يف امل�شجد())).
وهكذا تاأ�ش�شت مدينة الب�شرة التي اأ�شبح لها �شاأن كبري بعد ذلك، وكانت 

واحدة من هم احل�ا�شر الإ�شالمية تاأثريًا يف تاريخها.

•• متصري الكوفة:
بعد هذه الأحداث والنت�شارات، كتب اخلليفة عمر اإىل �شعد بن اأبي وقا�ص 
ياأمره اأن يتخذ للم�شلمني دار هجرة، تك�ن م�طنًا للق�ات الع�شكرية واأهاليهم. 
فاأتى الأنبار واأراد اأن يتخذها منزًل، فكرث على النا�ص الذباب، ثم انتقل اإىل 
املنازل،  النا�ص  واأقطع  فاختّطها  )�ش�ر�شتان(،  له  يقال  وكان  الك�فة،  م�قع 

واأنزل القبائل منازلهم، وبنى م�شجدها وذلك يف �شنة 17هـ/648م.
اأّوًل،  م�شجدها  م��شع  بتحديد  اأرا�شيها  وت�زيع  املدينة  تخطيط  بداأ  وقد 
فاأمر رجال ًفغال ب�شهم ِقبل مهّب القبلة فاأعلم على م�قعه، ثم غال ب�شهم اآخر 

1. البالذري: فت�ح البلدان، ج2، �ص 425.

2. البالذري: فت�ح البلدان، ج2، �ص 426.
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قبل مهّب ال�شمال واأعلم على م�قعه، ثم غال ب�شهم قبل مهب اجلن�ب واأعلم 
فاأعلم على م�قعه. ثم و�شع  ال�شبا)))  على م�قعه، ثم غال ب�شهم قبل مهّب 
م�شجدها ودار اإمارتها حيث كان يقف الرامي وما ح�له، واأ�شهم لنزار واأهل 
اليمن ب�شهمني على اأنه َمن خرج ب�شهمه اأّول فله اجلانب الأي�شر، وه� خريهما. 
فخرج �شهم اأهل اليمن ف�شارت خططهم يف اجلانب ال�شرقي، و�شارت خطط 
نزار يف اجلانب الغربي من وراء تلك العالمات. وترك ما دونها فناء للم�شجد 

ودار الإمارة.

ا�شتقّر �شعد بن اأبي وقا�ص يف الك�فة وكان واليها، اإل اأنه ما لبثت اأن تعاقبت 
النا�ص،  بني  وم�شاواته  عدله  ويف  �شالته،  طريقة  يف  واتُِّهم  عليه،  ال�شكاوى 
فعزله اخلليفة، وعنّي عمار بن يا�شر مكانه، ومل يبق اإل �شنة وت�شعة اأ�شهر حتى 
ُعزل بعد اأن اتُِّهم بال�شعف وعدم العلم بال�شيا�شة، فقال عمر: )َمن عذيري 
من اأهل الك�فة؟! اإن ا�شتعملت عليهم الق�ي فجروه، واإن وّليت عليهم ال�شعيف 
حّقروه(. ثم ا�شتدعى املغرية بن �شعبة فقال: )اإْن وّليتك الك�فة اأتع�د اإىل �شئ 

مما قرفت به؟ فقال: ل())). 

وكان املغرية قد اتُّهم بالزنا يف الب�شرة وه� واليها، و�شاهد ذلك اأربعة من 
بعزله  واكتفى  احلد،  عليه  ُيِقم  مل  ا�شتدعاه  اأن  بعد  اخلليفة  ولكّن  امل�شلمني، 
وتعيني اأبي م��شى الأ�شعري مكانه، والق�شية م�شه�رة. وهكذا ت�ىّل املغرية بن 
�شعبة الك�فة، فلم يزل عليها حتى ت�يف عمر. ثم اإن عثمان بن عفان ولها �شعدًا، 

1. ال�شبا: ريح مهّبها من م�شرق ال�شم�ص اإذا ا�شت�ى الليل والنهار. 
2. البالذري: فت�ح البلدان، ج2، �ص 343.
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ثم عزله ووىل ال�ليد بن عقبة بن اأبي معيط، ثم عزل ال�ليد بعد �شكاوى اأهل 
الك�فة ملا ظهر من �شربه اخلمر وغري ذلك، ووىّل �شعيد بن العا�ص بن �شعيد 
بن العا�ص بن اأمية، ثم ا�شتقّر بها الإمام علي بعد حرب الب�شرة، واّتخذها 
عا�شمًة له، ويف م�شجدها تلّقى �شربة ابن ملجم، فا�شت�شهد على اإثرها، ودفن 

بالقرب منها حيث م��شع مرقده الي�م. 
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ية الساسانية الفتوحات ضمن حدود الامبراطور

ً مديات توّسع حدود الدولة الإسلامية في 130 سنة تقريبا
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ية سنة 133هل / 750م حدود الدولة الأمو

الدولة العباسية في أقصى اتساعها
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امتداد الدول الإسلامية في بعض العصور - باللون الغامق

امتداد العالم الإسلام اليوم
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أسباب االنتصار

الفار�شية  وال�شا�شانية  البيزنطية  المرباط�ريتني  اأو�شاع  عر�ص  طّيات  يف 
والعر�ص الإجمايل للفت�حات، تبنّي لنا ب�شكل وا�شح ال�شبب الأول وراء حتقيق 
وال�شخمة  واحلا�شمة  ال�شريعة  النت�شارات  الرا�شدي  العهد  خالل  امل�شلمني 
عدد  اإىل  بالقيا�ص  واأي�شًا  ا�شتغرقتها،  التي  الزمنية  الفتة  اإىل  بالقيا�ص 

املقاتلني والإمكانات الع�شكرية املت�ّفرة لديهم باملقارنة مع خ�ش�مهم.

والأمني  والقت�شادي  ال�شيا�شي  وتهالكهما  المرباط�ريتني  �شعف  كان  اإذ 
مت  ما  يف  الكبري  الدور  يناها،  تق�شّ عديدة  لع�امل  والجتماعي  والع�شكري 
د.  قال  ومن هنا  ال�حيد،  ال�شبب  لي�ص  اأن هذا  اإل  امل�شلمني.  يد  اإجنازه على 
العرب جتا�شروا على  اأن  الغزوات ه�  اأمر  العجيب يف  �شعيد عا�ش�ر: )ولي�ص 
مهاجمة الفر�ص والروم، وهما اأكرب امرباط�ريتني عرفهما عندد م�شتهل القرن 
ال�شابع، واإمنا العجيب ه� اأن العرب غزوا فار�ص يف ال�قت نف�شه الذي غزوا 

دولة الروم، واأحرزوا انت�شاراتهم ال�شخمة على الدولتني يف وقت واحد())).

ول ميكن تف�شري ذلك ب�شبب �شعف اخل�شم فقط، واإل كانت الأم�ر ت�شري 
بالتدريج، ولي�ص -كما عرفنا- دفعة واحدة وب�شكل متزامن، ومن هنا اأ�شاف 

1. عا�ش�ر: تاريخ اأوروبا يف الع�ش�ر ال��شطى، �ص 105.

9
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د. عا�ش�ر قائاًل: )وال�اقع اأن اأ�شباب حركة الفت�ح العربية وال�شرعة الفائقة 
التي مّتت بها هذه احلركة والنجاح ال�شريع الذي اأحرزته كانت من امل��ش�عات 

التي ا�شتحّلت جزًء كبريًا من تفكري امل�ؤّرخني املحدثني())). 

)الإ�شالم يف  كتابه  غابرييلي يف  فران�شي�شك�  الإيطايل  امل�شت�شرق  اأّكد  وقد 
اإىل  اأّدى  الإ�شالم الذي  الداخلي يف  املت��ّشط( على وج�د املقّ�م  البحر  عامل 
حتقيق النتائج الباهرة ويف اأق�شر مّدة وباأقّل عدد حيث قال: )ُولد الإ�شالم 
ما  �شرعان  ولكنه  وتخّلفًا،  بدائية  القدمي  العامل  مناطق  اأكرث  من  منطقة  يف 
جتاوز حدوده وتط�ر من ظاهرة حملية وعامل داخلي يف حياة الأمة العربية 
اإىل عقيدة ك�نية وق�ة عاملية، وذلك يف عملية ل يزال امل�ؤرخ�ن يختلف�ن ح�لها 
لهذه  الغام�شة  الديناميكية  الذين يدر�ش�ن  لأولئك  بالن�شبة  اإنها  الي�م.  حتى 
اأي حتديد جغرايف  اإعطاوؤها  ُتعّد �شرقية ول غربية، كما ل مُيكن  العملية، ل 
ومن  اجلديدة،  العقيدة  من  ت�شع  التي  العجيبة  الق�ة  فقط  اإنها  ثقايف.  اأو 
ْت يف كل اجتاه، واأنتجت ح�شارة  اأقامتها هذه العقيدة، والتي مَنَ الدولة التي 
م�ّحدة اإىل حد يدع� اإىل الّده�شة، وذلك رغم الختالف ال�شديد بني البيئات 

وامل�شت�يات الثقافية التي ازدهرت عليها())).

القارة  �شمال  حتّ�ل  فقد  وال�شام،  وفار�ص  العراق  على  الأمر  يقت�شر  ول 
الديانة  ومن  الإ�شالمية،  احل�شارة  اإىل  الالتينية  احل�شارة  من  الأفريقية 
عنادًا  اأظهروا  طاملا  الذين  الرببر  حتى  الإ�شالمية،  الديانة  اإىل  امل�شيحية 

1. عا�ش�ر: تاريخ اأوروبا يف الع�ش�ر ال��شطى، �ص 109.
2. غابرييلي، الإ�شالم يف عامل البحر املت��شط، ج1، �ص 85.
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ومقاومة جتاه ح�شارة الروم، اندجم�ا يف تيار احل�شارة اجلديدة واأ�شبح�ا 
اأوروبا  فيها  �شيطرت  التي  ال�شنة  �شبعمائة  مّرت  وبذلك  متحّم�شني،  م�شلمني 
النا�ص  اأقبل  فقد  يكن،  مل  ذلك  من  �شيئًا  وكاأّن  الأفريقية  القارة  �شمال  على 
ما  اإل  امل�شيحية،  عن  بدًل  حرة-  واإرادة  اختيار  عن   - الإ�شالم  على  هناك 
ا�شُتثني، وا�شتبدلت احلياة ذات الطابع الروماين بالنمط الإ�شالمي، واملدن 

تركها الرومان ليع�دوا اأدراَجهم اإىل اأوربا. 

الرومانية  الإمرباط�رية  على  الهائل  اجلرماين  الزحف  مع  ذلك  قارّنا  ول� 
النا�ص مل  اأن  باأيديهم يف فتة ما، ل�جدنا  اأوروبا  ن�احي  الكثري من  و�شق�ط 
ما  خالف  على  حياتهم،  واأ�شل�ب  وعاداتهم  اجلرمان  معتقدات  على  ُيقِبل�ا 
جزر  بفتح  لحقًا  حتقق  وما  بل  اأفريقيا،  على  الإ�شالمي  الزحف  بعد  جرى 

البحر الأبي�ص املت��شط والأندل�ص وغريها من ن�احي اأوروبا.

وهنا جند اأنف�شنا اأمام ظاهرة جديرة باهتمام امل�شتغل بالتاريخ، فامل�شلم�ن 
الذين اقتحم�ا العامل الروماين يف القرن ال�شابع واأوائل الثامن كان�ا اأقّل عددًا 
بكثري من اجلرمان الذين تدّفق�ا على قلب ذلك العامَل من قبل، ومع ذلك فاإّن 
احل�شارة الرومانية والكني�شة امل�شيحية تغّلبت يف النهاية على ه�ؤلء اجلرمان 
امل�شلم�ن  عليها  �شيطر  التي  اجلهات  يف  الغلبة  كانت  حني  يف  وا�شت�عبتهم، 

وا�شتقّروا فيها ل�شالح ح�شارتهم ودينهم ولغتهم. 

ه�  واحد،  تاريخي  تف�شري  �ش�ى  لها  لي�ص  والهاّمة  الفريدة  الظاهرة  هذه 
اأن اجلرمان مل يكن لديهم ما ي�اجه�ن به كني�شة العامل الروماين، يف حني 
ظهر امل�شلم�ن مزّودين بعقيدة وح�شارة وقيم ومباديء واأخالقيات ومفاهيم 
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وت�شريعات اأّدت اإىل متا�شكهم، وحالت دون ذوبانهم يف املجتمع اجلديد. 

هذا ه� العامل الثاين املهم الذي حّقق النجاح الباهر للم�شلمني يف امتدادهم 
املناطق،  هذه  من  الكثري  يف  وحكمهم  بقائهم  وا�شتمرار  ال�شريع،  اجلغرايف 
ال�شمات  وبع�ص  العربية،  واللغة  الإ�شالم،  بتبّني  ح�شاريًا  فيها  وتاأثريهم 
يف  ال�شخمة  الث�رة  هذه  ُيحدث�ا  واأن  الأ�شماء،  قبيل  من  الأخرى  احل�شارية 

تاريخ العامل. 

يق�ل الربوفي�ش�ر الفرن�شي اإدوارد بّروي))): )واجنلى غبار الفتح و�شل�شلة 
وعن  اأ�شطع،  ول  ح�شارة  وعن  اأو�شع،  ول  جديدة  اإمرباط�رية  عن  ال�شالح 
ل عليها الغرب يف تط�ره ال�شاعد ورقّيه البناء، بعد اأن نفخ  مدنّية ول اأروع، ع�َّ
الإ�شالم يف ق�شم م�ات من التاث الإن�شاين القدمي روحًا جديدة عادت معه 

اإليه احلياة، فنب�ص و�شّع و�شرى())). 

على اأن ح�شارات تلك ال�شع�ب اأّثرت اأي�شًا يف امل�شلمني العرب )الفاحتني/
الغزاة( ووجدت لديهم من املرونة والنفتاح ما جعل عملية التمازج والتخالط 

وال�فاق الجتماعي �شريع التحّقق والر�ش�خ.

وهذا من الع�امل امل�شاعدة مِلا حتّقق من خالل حركة الفت�حات الإ�شالمية.

يف  متخ�ش�ص  واأكادميي.  فرن�شي  م�ؤرخ  )ت1974م(   Édouard Perroy بّروي  اإدوارد   .1
تاريخ اإجنلتا يف القرنني الرابع ع�شر واخلام�ص ع�شر، وه� اأ�شتاذ تاريخ الع�ش�ر ال��شطى، 
)تاريخ  كتابة م��ش�عة  �شاهم يف  العايل.  للتعليم  ال��شطى  القرون  م�ؤرخي  وم�ؤ�ش�ص جمعية 

احل�شارات العام - القرون ال��شطى(.
2. بروي: القرون ال��شطى، �شمن )تاريخ احل�شارات العام( باإ�شراف: م�ري�ص كروزيه، ج3، 

�ص109.
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-اآنذاك-  امل�شلمني  امتالك  ه�  هنا،  اإ�شافته  ميكن  الذي  الآخر  والعامل 
عقيدة خا�شة يف اجلهاد يف �شبيل اهلل، وهي عقيدة ميتزج فيها الإميان باهلل 
ب�شرورة الت�شحية يف �شبيله، والعتقاد ب�ج�د عامل اآخر ميّثل احلياة احلقيقية 
التي من اأجلها ُخلق الإن�شان، فاإذا ما قّدم الت�شحيات من خالل امل�شاركة يف 
حركة اجلهاد الع�شكرية، على م�شت�ى النف�ص اأو املال اأو ال�لد اأو غري ذلك، فاإّن 
هذا لن يع�د عليه بالأثر الدني�ي الإيجابي فح�شب، بل و�شيجد اأثره العظيم يف 

احلياة الأخرى الأبدية يف ر�ش�ان اهلل »تعاىل«. 

بل اإن م�شاركته بالنف�ص اإن انتهت بقتله يف �شاحة املعركة، فاإّن هذا ميّثل قّمة 
ال�شعادة بالن�شبة اإليه، لأنه م�ع�د من قبل اهلل بامتيازات عظيمة ل ينالها �ش�ى 
َمن قّدمها، ومن بينها �شمان احلياة الربزخية ال�شعيدة والتي �شُيحرم منها 
عاّمة النا�ص، عالوة على احلياة الأخروية التي ي�شاركه فيها امل�ؤمن�ن، وميتاز 
فيها على كثري منهم باملرتبة وعظيم املث�بة من اهلل »عّز وجل«: {َواَل َتْحَسَبنَّ 
َفِرِحيَن  ُيْرَزُقوَن،  َربِِّهْم  ِعنَد  َأْحَياء  َبْل  َأْمَواًتا  الِل  َسِبيِل  ِفي  ُقِتُلوْا  الَِّذيَن 
ْن َخْلِفِهْم َأالَّ  ِبَما آَتاُهُم الُل ِمن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن ِبالَِّذيَن َلْم َيْلَحُقوْا ِبِهم مِّ
َن الِل َوَفْضٍل َوَأنَّ الَل اَل  َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن، َيْسَتْبِشُروَن ِبِنْعَمٍة مِّ
ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنيَن})))، وكاأّنهم ك�فئ�ا مقابل تخّليهم عن احلياة مبكافاأة 

من نف�ص جن�ص العمل، وه� البقاء اأحياء ُيرزق�ن خالل فتة الربزخ.

�شبيل  يف  ُيقتل  ملن  الأخروية  المتيازات  على  الكرمي  القراآن  اأّكد  وهكذا 
َواْلُمَجاِهُدوَن  َرِر  الضَّ ُأوِلي  َغْيُر  اْلُمْؤِمِنيَن  ِمَن  اْلَقاِعُدوَن  َيْسَتِوي  {الَّ  اهلل: 

1. اآل عمران:171-169.



أسباب االنتصار362362

َل الُل اْلُمَجاِهِديَن ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم  ِفي َسِبيِل الِل ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم َفضَّ
َل الُل اْلُمَجاِهِديَن َعَلى  َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكالًّ َوَعَد الُل اْلُحْسَنى َوَفضَّ
َغُفوًرا  الُل  َوَكاَن  َوَرْحَمًة  َوَمْغِفَرًة  ْنُه  مِّ َدَرَجاٍت  َعِظيًما،  َأْجًرا  اْلَقاِعِديَن 

رَِّحيًما}))).
َلُهُم  ِبَأنَّ  َوَأْمَواَلُهْم  َأْنُفَسُهْم  اْلُمْؤِمِنيَن  ِمَن  اْشَتَرى   َ اللَّ »تعاىل«: {ِإنَّ  وقال 
ا ِفي التَّْوَراِة  ِ َفيْقُتُلوَن َويْقَتُلوَن َوْعًدا َعَليِه َحقًّ اْلَجنََّة يَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اللَّ
ِ َفاْسَتْبِشُروا ِبَبيِعُكُم الَِّذي َبايْعُتْم  َواإْلِْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اللَّ

ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم}))).

•• تفسري غييب:
وهناك حتليل ذو ُبعدين، ُبعد مرتبط )بالغزاة/الفاحتني( وُبعد )باملغزّوين( 
ال�اقعة  فنك  بلدة  اإىل  ن�شبًة  الفنكي،  ابن  ي�حنا  ال�شرياين  الراهب  طرحه 
على نهر دجلة �شمال جزيرة ابن عمر )جزيرة ب�طان( ال�اقعة جن�ب �شرق 
تركيا حاليًا على حدودها مع �ش�رية، وعا�ص يف نهاية القرن ال�شابع امليالدي/

وله  لالأحداث،  معا�شرًا  كان  اأي  الهجري،  الأول  القرن  من  الأخري  الن�شف 
ل فيه تاريخ العامل منذ بدء اخللق حتى الأيام  كتاب )النقاط البارزة( ويف�شّ
التي عا�شرها. ومل ُيطبع هذا الكتاب حتى الآن، وه� م�ج�د كمخط�طة تتاألف 

من خم�شة ع�شر جزًء. ُيغّطي اجلزء اخلام�ص ع�شر الفت�حات الإ�شالمية.
ويبدو من كتابات ي�حنا هذا اأنه على الرغم من نظرته للم�شلمني على اأنهم 

1. الن�شاء:95.
2. الت�بة:111.
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غري متمّدنني بلحاظ طبيعتهم البدوية، اإل اأنه يرى اأن حتقيق هذا القدر الهائل 
من النت�شارات على اأعظم امرباط�ريتني، ومن خالل قّ�ات ل متتلك اإل �شيئًا 
ب�شيطًا من التنظيم الع�شكري، لأمر مثري لالهتمام يكاد ي�شبه املعجزة، واأن 
هذه النت�شارات مل يكن لها اأن تتحّقق دون املع�نة والإ�شناد الإلهي، واأن يف 

هذا تاأديب للم�شيحيني ملا ارتكب�ه من ذن�ب وظلم وف�شاد. 
قال يف كتابه: )ل يجب اأن نتحدث عن اأولد هاجر))) وكاأننا نتحدث عن اأمر 
ماأل�ف، ولكن كحملة لر�شالة اإلهية، فهم يحمل�ن تعاليم اإلهية ملعاملة الأديرة 
على  و�شيطروا  الرب  باأمر  ه�ؤلء  جاء  عندما  ب�شرف.  وامل�شيحيني  امل�شيحية 
لأعدائهم،  مهينة  بطريقة  واإمنا  قتال  اأو  بحرب  عليها  ي�شيطروا  اململكتني مل 
فالرب و�شع الن�شر بني اأيديهم بهذا ال�شكل، ورمبا ي�شح الق�ل اأن رجاًل منهم 

1. ُيطلق هذا العن�ان على العرب باعتبارهم من ن�شل  النبي اإ�شماعيل، واأمه ال�شيدة هاجر.

يرة ابن عمر موقع جز
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ل  عراة  لرجال  ميكن  كيف  اآلف.  ع�شرة  يقابل�ن  منهم  ورجلني  األفًا،  يقابل 
يرتدون الدروع اأن ينت�شروا بهذا ال�شكل دون املع�نة الإلهية. لقد ناداهم الرب 

من نهايات العامل لكي يق�ش�ا على املمالك الآثمة())).

باعتباره  العرب  قدوم  يف  نفكر  األ  )ينبغي  ق�له:  اآخر  ن�ص  يف  عنه  وُنقل 
الرب،  يناديهم  اأن  فقبل  ال�شماوية،  الأعمال  من  ه� عمل  واإمنا  عاديًا،  �شيئًا 
كان قد اأعّد �شلفًا لإبقاء امل�شيحيني مكّرمني، والآن عندما جاء ه�ؤلء النا�ص 
اأو  باحلرب  لي�ص  والفر�ص  الروم  اململكتني  وا�شت�ل�ا على كل من  الرب،  باأمر 
باأّية معركة واإمنا باأ�شل�ب عب�دي، متامًا مثل جمرة قد ا�شتخرجت من النار، 
بني  الن�شر  الرب  و�شع  الب�شرية،  ال��شائل  اأو  احلرب  اأ�شلحة  ي�شتخدم�ن  ل 
الفنكي  ابن  وارتياح مثل  وقب�ل  يعني ر�شا  فاإّن هذا ل  بالطبع،  اأيديهم())). 
الذات،  جلد  اأن�اع  من  ن�ع  ه�  بل  بلدانهم،  اإىل  امل�شلمني  ودخ�ل  للفت�حات 
وحماولة تف�شري ال�شدمة بك�ن غري امل�ؤمنني بامل�شيح )الكفار بح�شب اعتقاده( 

قد انت�شروا على امل�ؤمنني به. 

واإذا كان العهد الرا�شدي قد تعامل مع ال�شع�ب التي مّت فتح اأرا�شيها كال�شعب 
غلبة  حيث  من  �ش�اء  وح�شارته،  الإ�شالم  اإىل  جذبتهم  بطريقة  امل�شري 
الأم�يني  اأّن  اإل  املفرو�شة عليهم،  ال�شريبة  ن�شبة  اأو من حيث  الت�شامح،  روح 
بال�شرائب  �شعبها  كاهل  فاأثقل�ا  م�شر،  جتاه  �شيا�شتهم  غرّيوا  والعبا�شيني 
املرهقة، وكان لرغبتهم يف املزيد من الفت�حات يف اأفريقيا انطالقًا من م�شر 
1. Empire and Elites after the Muslim Conquest: The Transformation of 
Northern Mesopotamiaو By Chase F. Robinson, P 29.

2. كينيدي: الفت�حات العربية الكربى، �ص 479.
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الدور يف حتميل ال�شعب امل�شري ِثقل الدعم املايل لها، وُت�شري بع�ص الروايات 
اإىل اأّن الأم�يني اأجربوا احلرفيني الن�شارى على امل�شاركة يف �شنع ال�ُشفن على 
ال�اقع  والظلم  املفرو�شة  املالية  والأعباء  ال�شغ�طات  اأّدت  وقد  املثال.  �شبيل 
امل�شيحيني منهم ح�شة يف  لالأقباط  وكان  اأحيانًا،  الث�رة  اإىل  امل�شريني  على 
اأو الب�شرود )الب�شم�ريني( يف �شمال الدلتا،  ذلك، وتعترب ث�رة اأهل الب�شم�ر 
والذين كان�ا يعمل�ن يف اإنتاج ورق الربدي اأ�شهر ث�رة للم�شيحيني على احُلكم 
الإ�شالمي يف م�شر، حيث قام�ا بطرد عمال الدولة العبا�شية يف عهد املاأم�ن، 
املاأم�ن  اخلليفة  ا�شطر  وقد  اجلزية.  دفع  ورف�ش�ا  الع�شيان  راية  ورفع�ا 
دي�ن��شي��ص بطرك  البطرك  اإىل م�شر  معه  اأن ي�شحب  �شنة 216هـ/832م 
اإنطاكية وا�شتعان به وببطرك الأقباط الأنبا ي��شاب، لإخماد ث�رة الب�شم�ريني 
و�شرّي اإليهم قائده الأف�شني ملحاربتهم، ثم �شار اإليهم بنف�شه وقّ�اته وق�شى على 

حركتهم يف ال�شنة الهجرية الالحقة، وت�يف بعد ذلك ب�شنة.

•• تفسري اقتصادي:
وقد حاول بع�ص الباحثني امل�شت�شرقني تف�شري هذه الق�ة على اأ�ش�ص اقت�شادية 
بحتة، فامل�شت�شرق )كارل هيرن�ص بيكر())) حاول اأن يثبت اأن حركة الفت�حات 
حلقة  هي  واإمنا  تبدو-  -كما  مفاجئة  تكن  مل  ال�شابع  القرن  يف  الإ�شالمية 
اإىل خروج كثري  واأّدت  بعدة قرون،  قبل ذلك  بداأت  �شل�شلة ط�يلة  اأخرية من 

اأملاين  م�شت�شرق  -1933م(   1876(   Carl Heinrich Becker بيكر  هيرن�ص  كارل   .1
عدة  له   .1899 عام  يف  الدكت�راه  ونال  و�شرقية،  غربية  جامعات  عدة  يف  و�شيا�شي.در�ص 

م�ؤلفات، بع�شها مرتبط بالإ�شالم.
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الأح�ال  لتقّلب  نتيجًة  العربية  �شبه اجلزيرة  قلب  ال�شامية من  الهجرات  من 
القت�شادية فيها، وما اأ�شاب البالد نتيجة لذلك من �شعف وتده�ر. 

ه�  اقت�شادية  لأزمات  العربية  اجلزيرة  �شبه  تعّر�ص  فاإن  اأخرى،  وبعبارة 
الذي دفع �شع�بها اإىل الهجرة، ول فرق يف ذلك بني الهجرات ال�شابقة التي 
قام بها الأرامي�ن والكنعاني�ن، اأو الهجرات الالحقة التي قام العرب بها قبل 

ظه�ر الإ�شالم. 

اأن  وهكذا فعل امل�شت�شرق الأمريكي املعا�شر )برنارد ل�ي�ص())) حيث اعترب 
بالد العرب �شهدت يف قدمي الزمان خ�شبًا عظيمًا اأعقبه جفاف م�شتمر، مما 
اأّدى اإىل زحف ال�شحراء على ح�شاب الأرا�شي اخل�شراء، حتى اأخذ �شكان هذه 
البالد يخرج�ن منها على هيئة هجرات بعد اأن �شاقت �شبل العي�ص يف وج�ههم، 
واأن الدافع وراء الفت�حات الإ�شالمية كان البحث عن اأرا�ٍص ذات خ�ش�بة وثروات 

تعّ��شهم عن جدب ال�شحراء و�شّحة امل�ارد القت�شادية يف اجلزيرة العربية.

وا�شح  باأ�شل�ب  �شبق  عّما  بالتعبري  اأرن�لد()))  )ت�ما�ص  امل�شت�شرق  وقام 

1. برنارد ل�ي�ص Bernard Lewis )1916-2018( م�شت�شرق بريطاين-اأمريكي، تخ�ش�ص 
ا�شتعانت به الإدارة الأمريكية على عهد  يف تاريخ الإ�شالم والتفاعل بني الإ�شالم والغرب. 
الرئي�ص الأمريكي الأ�شبق )ج�رج دبلي� ب��ص( للح�ش�ل على ا�شت�شارته يف جمال التعامل مع 

العامل الإ�شالمي.
2. ت�ما�ص وولكر اآرن�لد Thomas Walker Arnold  )1864- 1930م( م�شت�شرق بريطاين، 
تعلم العربية وانتقل للعمل باحثًا يف جامعة عليكرة الإ�شالمية يف الهند حيث اأم�شى هناك 
ع�شر �شن�ات األف خاللها كتابه امل�شه�ر )الدع�ة اإىل الإ�شالم(، ثم عمل اأ�شتاذًا للفل�شفة يف 
جامعة له�ر، وكان ع�ش� هيئة حترير دائرة املعارف الإ�شالمية التي �شدرت يف ليدن به�لندا 

يف طبعتها الأوىل. عمل اأ�شتاذًا زائرًا يف اجلامعة امل�شرية عام 1930. 
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و�شريح اإذ قال: )اإّن حركة الت��ّشع العربي كانت هجرة جماعة ن�شيطة دفعها 
اأكرث خ�شبًا  اأن تهجر �شحاريها املجدبة وجتتاح بالدًا  اإىل  اجل�ع واحلرمان 

كانت ُملكًا جلريان اأ�شعد منهم حظًا(.

•• مالحظات على ما سبق:
املق�لت ال�شابقة واأمثالها -واإن �شدقت بالن�شبة اإىل جماميع مّمن �شارك�ا 
ثم  املرتّدين  �شمن  كان  وبع�شهم  وغريهم  الأعراب  من  الفت�حات  يف حركة 
عادوا اإىل الإ�شالم ب�شيا�شة الع�شا واجلزرة- اإل اأن اعتبار العامل القت�شادي 
اأو الأ�شا�ص وراء حركة الفت�حات يعترب جمانبًا  ال�شابق ه� املحّرك احلقيقي 
اأثر العامل الديني والرغبة ال�شادقة يف اجلهاد وخدمة  لل�ش�اب، لأنه يغفل 
الدين والدفاع عنه وال�شت�شهاد يف �شبيل اهلل، وه� ما ُتثبته ال�قائع التاريخية 
حلركة جي��ص امل�شلمني يف الدور الأول من اأدوار حركة الفت�حات، وتدّل عليه 
على  فيه  والذوبان  تنّ�عها،  على  الأمم  قبل  من  الإ�شالم  على  الإقبال  حالة 
احل�شارة  من�  يف  بفاعلية  وامل�شاهمة  والعبادي،  وال�شل�كي  الثقايف  امل�شت�ى 

الإ�شالمية على كافة الأ�شعدة.
فاللغة العربية -على �شبيل املثال- لي�شت باللغة ال�شهلة القليلة التعقيد حتى 
يقال اأن �شه�لتها اأّدت اإىل �شرعة انت�شارها من املحيط الأطل�شي حتى اخلليج 
العربي، ومع ذلك فقد جنحت يف اأن تب�شط �شياَدتها على جميع البالد التي 
فتحها امل�شلم�ن وحكم�ها زمنًا ط�ياًل، با�شتثناء فار�ص التي تاأّخرت يف ذلك، 

ور�شخت له لحقًا، واإن اأخذت نظام حروفه مبكرًا بعد الفتح.
هذه  يف  العربية  اللغة  انت�شار  ظاهرة  تف�شري  الباحث�ن  ي�شتطع  مل  لذلك 
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�ش�ء  يف  اإل  العريقة  احل�شارية  الأ�ش�ل  وذات  ال�ا�شعة  اجلغرافية  امل�شاحة 
انت�شار العقيدة الإ�شالمية نف�شها وما تطّلبته هذه العقيدة من معرفة بق�اعد 

اللغة العربية لأداء فرو�ص الدين.

وهذا ما اأ�شار اإليه )هي� كينيدي( يف كتابه )الفت�ح العربية الكربى(، واإْن 
كان كالمه ح�ل الأثر اللغ�ي للفت�حات مل ي�شمل اإيران التي تاأّخرت يف هذا 
فر�شت  هذا  مع  العربية  اللغة  ولكن  الأثناء،  يف  �شيذكرها  لأ�شباب  املجال 
قال:  فقد  �شيبنّي،  كما  حمّددة  اأطر  يف  ول�  البدايات  منذ  اإيران  يف  نف�شها 
ثقافيًا  مرياثًا  اإيران  يف  وتناثرها  بطبيعتها  الإ�شالمية  الفت�ح  خّلفت  )وقد 
اإىل  اأي�شًا  الإ�شالمية  الفت�ح  اأّدت  وم�شر  والعراق  ال�شام  بالد  ففي  مهمًا، 
انت�شار اللغة العربية �ش�اء باعتبارها و�شيطًا للثقافة الراقية، اأو لغة احلياة 
الزمان  من  قرنني  فعلى مدى  اإيران.  يحدث هذا يف  ومل  الدارجة،  الي�مية 
لغة  العربية  املناطق، كانت  اأط�ل من ذلك يف بع�ص  الفتح، وعلى مدى  بعد 
الإدارة حلك�مة اخلالفة، كما كانت لغة اخلطاب الديني والفل�شفي، ولكنها 

مل تكن لغة احلياة الي�مية.

ا�شتقاللها عن حكم اخلالفة  الإيرانية  ال�شاللت احلاكمة  اأّكدت  وعندما 
كانت  الهجريني،  والرابع  امليالديني/الثالث  والعا�شر  التا�شع  القرنني  يف 
اجلديدة  الفار�شية  وكانت  بالطهم.  يف  امل�شتخدمة  اللغة  هي  الفار�شية 
من  ا�شتعارتها  التي  الكلمات  من  الكثري  على  واحت�ت  عربية  بحروف  ُتكتب 
ب�شكل  فار�شية  كانت  الأ�شا�شية  واملفردات  النح�ية  الق�اعد  ولكن  العربية، 
ويجدر  ال�شامية.  العربية  اللغة  تتناق�ص مع  لغة هندو-اأوروبية  وا�شح، وهي 
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يكن  فلم  م�شر،  يف  ال��شع  عن  خمتلف  امل�قف  هذا  اأن  كيف  نتاأّمل  اأن  بنا 
الثاين  القرن  وبحل�ل  العربية،  اللغة  يتحدث  600م  �شنة  م�شر  يف  اأحد 
يتحدث�ن  كان اجلميع  تقدير  اأق�شى  على  الهجري  امليالدي/ال�شاد�ص  ع�شر 
للثقافة العربية.  العربية. ويف الع�ش�ر احلديثة تعترب م�شر املركز الرئي�ص 
ويف اإيران �شنة 600م مل يكن هناك من يتحدث العربية، ويف القرن الثاين 
ب��شفها  العربية  ر�شخت  لقد  العربية.  يتحدث�ن  يزال�ن  ل  كان�ا  ع�شر/6هـ 
لغة لأمناط بعينها من اخلطاب الفكري، بحيث ت�شابهت كثريًا مع الالتينية 
بلدًا عربيًا  اإيران  ُتعّد  الع�ش�ر احلديثة ل  ال��شطى. ويف  الع�ش�ر  اأوروبا  يف 

بالتاأكيد())).

اعترب  اإذ  اأرن�لد(  )ت�ما�ص  امل�شت�شرق  مق�لة  ت�شّح  اأن  ميكن  ل  هنا  ومن 
اأن احلما�شة الدينية وب�اعث العقيدة مل تكن قد ت�شّربت اإل قلياًل يف نف��ص 
-بح�شب  هرقل  المرباط�ر  اأر�شل  وقد  كيف  الإ�شالمية،  اجلي��ص  اأبطال 
امل�شلمني،  �شّد  عن  لعجزه  الروم  حّكام  اأحد  ي�ّبخ  الغربية-  امل�شادر  بع�ص 
فرّد عليه قائاًل: )اإنهم اأقّل عددًا، ولكن عربيًا واحدًا يعادل مائة من رجالنا، 
الب�شيط  بالك�شاء  ويكتف�ن  الدنيا  لذات  من  �شيء  يف  يطمع�ن  ل  اأنهم  ذلك 
اأف�شل  لأنه  ال�شت�شهاد  يف  يرغب�ن  الذي  ال�قت  يف  هذا  الب�شيط،  والغذاء 
ونخ�شى  احلياة  باأهداب  نحن  نتعّلق  حني  يف  اجلنة،  اإىل  ي��شلهم  طريق 

امل�ت، يا �شيدي المرباط�ر!())).

1. كينيدي: الفت�حات العرربية الكربى، �ص 280-279.
2. عا�ش�ر: تاريخ اأوروبا يف الع�ش�ر ال��شطى، �ص 110.
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•• االنتشار بالعنف واإلرهاب:
الفت�حات  يف  حتّققت  التي  النت�شارات  يف�ّشر  اأن  اأي�شًا  البع�ص  حاول 
الهائل،  الُعنف والإرهاب والتخ�يف والتحريق والتدمري  اإىل عامل  باإرجاعها 
واأن الإ�شالم اإمنا انت�شر بال�شيف، يف �ش�رة م�شابهة ملا فعله املغ�ل من بعد، واأن 
اأو خ�فًا قّدم خدمة كبرية للغزاة  اأهايل بع�ص املناطق املفت�حة طمعًا  خيانة 

امل�شلمني وي�ّشر لهم مهّمتهم )املت�ّح�شة(.

امل�شري  النقي��شي/النيقاوي(  )ي�حنا  ال�ش�رة  بهذه  امل�شاألة  قارب  وممن 
القرن  الدلتا يف  �شرق  )نيق��ص( يف جن�ب  نقي��ص  )اأبر�شية( مدينة  اأ�شقف 
فتح  اأحداث  من  قريب  زمن  يف  عا�ص  وقد  الهجري،  امليالدي/الأول  ال�شابع 
م�شر، واأّلف كتابًا حمل عن�ان )تاريخ م�شر والعامل القدمي( وُيعّد اأول م�ؤلَّف 

ُكتب من قبل امل�شريني ح�ل الفتح الإ�شالمي مل�شر. 

يف هذا الكتاب، يّتهم الأ�شقف ي�حنا )امل�شلمني ذوي العرق الهمجي( ب�شتى 
ثي�دو�شي��ص  الروماين  القائد  بحق  وقعت  التي  املذبحة  من  بدًء  التهامات، 
ارُتكبت  التي  املجازر  ثم  اأهلها،  كل  وذبح  )بهن�شا(  باحتالل  مرورًا  وجن�ده، 
حيث حّل )الإ�شماعيلي�ن/امل�شلم�ن( يف م�شر، وما تبع ذلك يف الفي�م حني 
فّر منها القائد الروماين )دومنتان��ص( وبدء تعاون بع�ص امل�شريني مع العرب 
الرومان  القادة  بالظه�ر، حيث يجّرد  العا�ص  اأعمال عمرو بن  الغزاة، وتبداأ 
من ممتلكاتهم بعد اعتقالهم، وي�شاعف ال�شرائب على الفالحني، وياأمرهم 
دفع  العا�ص  بن  عمرو  مار�شه  الذي  العنف  اأن  كما  بالعلف،  خي�له  بتزويد 
نة، تاركني اأم�الهم وقطعانهم  امل�شريني اإىل الهروب جهة ال�شكندرية املح�شّ
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اإميانهم  ترك�ا  الذين  امل�شريني  اأن  ي�حنا  الأ�شقف  وي�شيف  للم�شلمني.  نهبًا 
واّتبع�ا اإميان هذا )املخل�ق الكريه( -يق�شد عْمرًا والإ�شالم- قام�ا مب�شاعدة 
امل�شلمني ذوي العرق الهمجي -بح�شب تعبريه- واأعان�هم على ال�شتيالء على 

كل اأم�ال امل�شيحيني الهاربني، معلنني اأّن خدم امل�شيح هم اأعداء اهلل)))! 

اأخرى  �شهادات  مع  تتعار�ص  النقي��شي  الأ�شقف  رواية  اأن  ال�ا�شح  من 
الإ�شالم  على  امل�شريني  اإقبال  تف�ّشر  اأن  ميكنها  ول  م�شرية،  وغري  م�شرية 
كبقية ال�شع�ب التي اأقبلت عليه واندجمت ب�شرعة يف ح�شارته وتفاعلت معها، 

وكذلك فيما له عالقة بالُبعد اللغ�ي.

•• مقوالت أخرى:
من بني الّدعاءات التي �شيقت لبيان دوافع الفت�حات الإ�شالمية يف العهد 
النبي  ر�شالة  بعد  تبل�ر  قد  العربي  الق�مي  ال�شع�ر  اأن  ملّخ�شه  ما  الرا�شدي 
العربي »�شلى اهلل عليه واآله« بقّ�ة وو�ش�ح، واأ�شبح لدى عرب اجلزيرة العربية 
حكم  حتت  وم�شر  وال�شام  العراق  يف  عم�متهم  اأبناء  جمع  يف  عارمة  رغبة 

واحد، وحترير اأرا�شيهم ال�شا�شعة من �شلطان الغزاة الفر�ص والروم.

وهناك من عّد الظروف التي اأعقبت وفاة النبي »�شلى اهلل عليه واآله« بانت�شار 
حالت الرّدة والتمّرد يف اجلزيرة العربية الباعث الأ�شا�ص حلركة الفت�حات، 
اإذ ارتاأت اخلالفة �شرورة التخّل�ص م�شتقباًل من هكذا )م�شاغبات( بت�جيه 
هذه )الطاقات احلربية( نح� اأطراف تعي�ص خارج اجلزيرة العربية، لتتخّل�ص 
1. https://www.sasapost.com/islamic-conquests-as-seen-by-the-defeat-
ed/
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من احتمالت الفنت امل�شتقبلية من جهة، ولت�ّظف هذه الطاقات الكامنة لدى 
لتحقق  اأخرى،  بالد  نح�  والغنائم  وال�شلب  الغزو  يف  العربية  اجلزيرة  عرب 
من خالل ذلك اأي�شًا ع�ائد مالية �شخمة لها، ولتفكك ق�ة وترابط اأبناء هذه 
القبائل ومراكز الق�ى املنت�شرة يف اجلزيرة العربية وتبعرثها يف العراق وبالد 
قد  فتك�ن  الأنحاء،  الأفريقي وغري ذلك من  وال�شمال  وم�شر  وال�شام  فار�ص 

�شربت اأكرث من ع�شف�ر بحجر واحد.

�شيا�شية  مبناورة  تك�ن  ما  اأ�شبه  فلهاوزن)))-  امل�شت�شرق  -بح�شب  فامل�شاألة 
قامت بها اخلالفة ا�شتهدفت من ورائها اإ�شدال �شتار ن�شيان املا�شي وما فيه 
اأنها  اأو  الردة،  ب�شبب  بينهم  فيما  ال�شراع  عن  الناجتة  امل�ؤملة  الذكريات  من 

و�شيلة لراأب ال�شدع احلا�شل ب�شببها))). 

اهلل  ر�ش�ل  عهد  منذ  وت�شل�شلها  الأحداث  طبيعة  يف  ندقق  عندما  ولكننا 
والتمّرد  الرّدة  واأحداث  اأ�شامة،  بعث  على  والإ�شرار  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى 
بعد وفاة النبي »�شلى اهلل عليه واآله« وتدخالت وحتر�شات الفر�ص والروم من 
خالل حلفائهما، كل ذلك ُيبعد مثل هذه الحتمالت التي تغا�شت عن كل تلك 
املعطيات التاريخية واأرادت اأن تف�ّشر الفت�حات وفق روؤيتها الق�مية اأو املادية 
اأو بتف�شريات ل تعدو اأن تك�ن حماولت حتليلية ل تنه�ص على اأ�شا�ص من الأدّلة 

ال�ا�شحة والدامغة.

1. ي�لي��ص ڤلهاوزن Julius Wellhausen )ت1918( باحث ت�راتي وم�شت�شرق اأملاين، األف 
تاأثريًا  العربية  التاريخية  الكتابة  اأّثر على  الذي  العربية و�شق�طها«  »اململكة  ال�شهري  الكتاب 

كبريًا يف م�شائل عدة من بينها التف�شري الق�مي لل�شراع بني العرب والعجم.
2. فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية من ظه�ر الإ�شالم اإىل نهاية الدولة الأم�ية، �ص 23.
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•• كلمات منصفة:
وما  الأحداث  قراأوا  ممن  املن�شفني  امل�شت�شرقني  بع�ص  كلمات  البني  ويف 

وراءها ب�شكل علمي بعيدًا عن اأي ن�ع من النحياز والتع�شب. 

احلما�شة  اأن  اأكد  اإذ  بريين()))  )هرني  البلجيكي  امل�شت�شرق  اأن�شف  فقد 
الفت�حات �شمن  اإىل جناح امل�شلمني يف حركة  اأّدت  التي  الدينية وحَدها هي 
الفت�حات، معتربًا اأن الفارق كبري بني اجلرمان اأو املغ�ل الذين غادروا بالَدهم 
ومعهم ن�شاوؤهم واأطفالهم وعبيُدهم وم�ا�شيهم بغية ال�شلب والنهب واحل�ش�ل 
وبني  رغيدًا،  عي�شًا  لهم  يكفل  ما  عليهم من خرياتها  تدّر  اأر�ص جديدة  على 
امل�شلمني الذين خرج�ا يف اأوائل القرن ال�شابع ينادون باأن ل اإله اإل اهلل حممد 
ر�ش�ل اهلل، دون اأن ي�شطحب�ا معهم �ش�ى �شي�فهم وخي�لهم. حقيقة اأّن حركة 
الفتح الإ�شالمي اأعقبتها حركة اأخرى للهجرة وال�شتقرار يف ال�ليات العربية 

اجلديدة التي مّت فتُحها.

قرنني  بنح�  الأوىل  انتهت  اأن  بعد  اإل  تبداأ  مل  الأخرية  احلركة  هذه  ولكّن 
من الزمان، تغرّيت فيهما اأو�شاع البالد املفت�حة واأ�شبحت جزًء من ال�طن 

الإ�شالمي الكبري))).

وجاء يف كتاب )التاريخ الكامل للعامل( مل�ؤلفيه )جان كل�د بارو وغي�م بيغ�(: 

البلجيكيني. طرح  امل�ؤرخني  رائد  كان   )1935-1862(  Henri Pirenne بريين  1. هرني 
ع�امــل  اأو  عنا�شر  ثالثة  بفعل  املظلمة  ال��شطى  الع�ش�ر  مرحلة  دخلت  اأوروبا  اأن  فكرة 

تاريخيــة: امل�شيحيــة والإقطــاع وظهــ�ر الإ�شالم. من م�ؤلفاته كتاب )حممد و�شارملان(.
2. Pierenn: A Hist. of Europe, P. 47.
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)مل يكن برابرة ال�شمال))) ميار�ش�ن اإل ديانات �شعيفة. واإن كان�ا قد �شاهم�ا 
ي�شريوا  اأن  يف  تتمثل  كانت  ال�حيدة  فكرتهم  فاإّن  الإمرباط�رية،  انتحار  يف 
رومًا... اأما العرب فكان لهم دين ق�ي.. مل يك�ن�ا يريدون اأن ي�شريوا رومًا، 
الفر�شان  كان  اأدوم....  عملهم  كان  فقد  اإذن  جديد.  عامل  �شنع  اأرادوا  اإمنا 
اأنهم مل يك�ن�ا يجلب�ن معهم الف��شى  اأنهم ل ُيقهرون، كما  امل�شلم�ن يبدون 

واإمنا نظامًا جديدًا())).

املتحققة  لالنت�شارات  تف�شريه  قّدمت  -الذي  )بيكر(  امل�شت�شرق  اأن  كما 
ب�ش�رة اقت�شادية- قد رّد �شمنًا على بع�ص التهامات التي جاءت عن طريق 
انت�شار  اإىل  نظرت  ال��شطى  الع�ش�ر  اأوروبا  اأن  قال  اإذ  امل�شت�شرقني،  بع�ص 
واآملها  اأفزعها  قد  الكني�شة  وكاأّن  الدينية،  الكن�شية  النظر  الإ�شالم من وجهة 
�شياع بالد مثل ال�شام وم�شر و�شمال العراق ترتبط جميعها باأ�ش�ل امل�شيحية 
اإل  يتم  مل  اأنه  على  البالد  هذه  يف  الإ�شالم  انت�شار  تف�ّشر  فراحت  ون�شاأتها، 
بحّد ال�شيف وذكر اأي�شًا اأن ال�ثائق املعا�شرة كلها تثبت اأن العرب مل يفر�ش�ا 
ديَنهم على اأهايل البالد املفت�حة واإمنا فر�ش�ا �شيطرتهم ال�شيا�شية ل غري. 
ف�شيطرة العرب ال�شيا�شية هي التي انت�شرت بق�ة ال�شالح، اأما الإ�شالم نف�شه 
اأهايل البالد املفت�حة، بدليل ما  فقد وجد �شبيله اإىل قل�ب ن�شبة كبرية من 
اأجمعت عليه ال�ثائق من ت�شامح العرب املطلق مع امل�شيحيني واليه�د �ش�اء، 

وه� ت�شامح مل يحظ�ا به يف ظّل حّكامهم ال�شابقني))).

1. كاجلرمانيني .
2. بارو وبيغ�: التاريخ الكامل للعامل، �ص94-91.

3. عا�ش�ر: تاريخ اأوروبا يف الع�ش�ر ال��شطى، �ص 115.
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انبهاره  احل�شارة(  )ق�شة  م��ش�عته  يف  دي�رانت(  )ِول  اأبدى  جانبه  ومن 
مبا حتقق على يد امل�شلمني يف بع�ص البالد التي فتح�ها يف ال�شمال الأفريقي 
ويف اآ�شيا، معيدين اإليها اأجمادها التاريخية، وحمّققني فيها الأمن وال�شتقرار 
والرخاء بعد اأن فقدوا ذلك كله حتت �شلطة الروم املحتلني، اأو بفعل �شالطني 

اأ�شاع�ا بلدانهم يف ف��شى ال�شراعات الداخلية والف�شاد وال�شتبداد.

قال: )ا�شتعادت م�شر حتت حكم امل�شلمني جمَدها الفرع�ين؛ كما ا�شتعادت 
وازدهرت  منظمة؛  حك�مة  من  لهما  كان  ما  العرب  بزعامة  اك�ص  ومرَّ ت�ن�ص 
فقد  العرب  عهد  يف  اإ�شبانيا  اأما  حني،  اإىل  وفا�ص  وبالرم�  القريوان  مدائن 
الهند  اإىل الذروة يف تاريخ احل�شارة؛ وملا حكم املغ�ل امل�شلم�ن بالد  و�شلت 

يَّاغ())).  فيما بعد �شادوا كما ي�شيد اجلبابرة، واأبدع�ا كما يبدع ال�شُ

امل�شلمني  عند  الت�شامح  ُبعد  على  ل�ب�ن)))  غ��شتاف  امل�شت�شرق  اأّكد  وهكذا 
)الغزاة/الفاحتني(   بني  الجتماعي  التمازج  عملية  من  �شّرع  مّما  الفاحتني 
يف  وم�شاهمة  م�شلمة  اأمم  اإىل  وحتّ�لها  )املفت�حة/املغزّوة(  املجتمعات  وبني 
احل�شارة الإ�شالمية، مقارنًا بني تاأثري احتالل الفر�ص وغريهم مل�شر، والتاأثري 
الإ�شالمي عليها، قال: )ما جهله امل�ؤرخ�ن اأّن حلم العرب الفاحتني وت�شاحمهم 
من  كثري  اعتناق  �شه�لة  ويف  فت�حهم،  ات�شاع  يف  ال�شريعة  الأ�شباب  من  كان 
الأمم لدينهم ونظمهم ولغتهم، التي ر�شخت وقاومت جميع الغارات، وبقيت 

1. ول دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج13، �ص 261.
اأوروبا  Gustave Le Bon )ت1931( طبيب وم�ؤرخ فرن�شي. عمل يف  2. غ��شتاف ل�ب�ن 
واآ�شيا و�شمال اأفريقيا. كتب يف علم الآثار وعلم النرثوب�ل�جيا وعني باحل�شارة ال�شرقية. من 

اأ�شهر م�ؤلفاته: ح�شارة العرب، واليه�د يف تاريخ احل�شارات الأوىل.
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ال�ا�شح  من  ونعد  العامل،  م�شرح  عن  العرب  �شلطان  ت�اري  بعد  حتى  قائمة 
اأن  والرومان  والإغريق  الفر�ص  ق فاحت�ها من  ي�فَّ التي مل  اأمر م�شر  خا�شة 
يقلب�ا احل�شارة الفرع�نية القدمية فيها واأن يقيم�ا ح�شارتهم مقامها())). 

وقد نّبه ابن الفنكي الذي ذكرته من قبل اإىل الت�شامح الديني لدى امل�شلمني 
�ش�ى  �شخ�ص  كل  من  يطلب�ا  )مل  فقال:  )الغزاة/الفاحتني/املحررين( 

اجلزية، مما ي�شمح له بالبقاء يف اأي دين ي�شاء())). 

على  كنم�ذج  الأ�شت  ملالك  ال�شالم«  »عليه  علي  الإمام  عهد  هنا  ون�شتذكر 
الت�شامح مع الآخر الديني من قبل وايل م�شر، والن�ص ككل جدير بالعر�ص 
اإدارة احلكم يف بلد مل مير عليه  ال�شالم« يف  والدرا�شة لفهم �شيا�شته »عليه 
وقت ط�يل على فتح، وميتاز بتعدد الديانات، ولكن اأكتفي مبقاطع منه: )هذا 
ما اأمر به عبد اهلل علٌي اأمرُي امل�ؤمننَي مالَك بن احلارث الأ�شت يف عهده اإليه 
اأهلها، وعمارة  حني وله م�شر: جباية خراجها، وجهاد عدوها، وا�شت�شالح 
بالدها.... فليكن اأحب الذخائر اإليك ذخرية العمل ال�شالح.... واأ�شعر قلبك 
الرحمة للرعية واملحبة لهم واللطف بهم، ول تك�نن عليهم �شبعًا �شاريًا تغتنم 
يفرط  اخللق  يف  لك  نظري  واإما  الدين  يف  لك  اأخ  اإما  �شنفان  فاإنهم  اأكلهم، 
منهم الزلل، وتعر�ص لهم العلل، وي�ؤتى على اأيديهم يف العمد واخلطاأ فاأعطهم 
من عف�ك و�شفحك مثل الذي حتب اأن يعطيك اهلل من عف�ه و�شفحه، فاإنك 
ف�قهم، ووايل الأمر عليك ف�قك، واهلل ف�ق من ولك. وقد ا�شتكفاك اأمرهم 

1. ل�ب�ن: ح�شارة العرب، �ص605.
2. Hoyland, In God’s Path ,P178 .
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وابتالك بهم. ول تن�شب نف�شك حلرب اهلل فاإنه ل يدي لك بنقمته، ول غنى 
بك عن عف�ه ورحمته. 

ول تندمن على عف�، ول تبجحن بعق�بة، ول ت�شرعن اإىل بادرة وجدت منها 
مندوحة، ول تق�لن اإين م�ؤمر اآمر فاأطاع...... واإذا اأحدث لك ما اأنت فيه من 
�شلطانك اأبهة اأو خميلة فانظر اإىل عظم ملك اهلل ف�قك وقدرته منك على ما 
ل تقدر عليه من نف�شك، فاإن ذلك يطامن اإليك من طماحك، ويكف عنك من 
اإياك وم�شاماة اهلل يف عظمته  اإليك مبا عزب عنك من عقلك  غربك، ويفئ 
والت�شبه به يف جربوته، فاإن اهلل يذل كل جبار ويهني كل خمتال اأن�شف اهلل 
واأن�شف النا�ص من نف�شك ومن خا�شة اأهلك ومن لك فيه ه�ى من رعيتك، 
اإل تفعل تظلم، ومن ظلم عباد اهلل كان اهلل خ�شمه دون عباده، ومن  فاإنك 
خا�شمه اهلل اأدح�ص حجته وكان هلل حربًا حتى ينزع ويت�ب. ولي�ص �شئ اأدعى 
اإىل تغيري نعمة اهلل وتعجيل نقمته من اإقامة على ظلم، فاإن اهلل �شميع دع�ة 

امل�شطهدين وه� للظاملني باملر�شاد.

وليكن اأحب الأم�ر اإليك اأو�شطها يف احلق، واأعمها يف العدل واأجمعها لر�شى 
الرعية، فاإن �شخط العامة يجحف بر�شى اخلا�شة، واإن �شخط اخلا�شة يغتفر 
مع ر�شى العامة.... ثم الطبقة ال�شفلى من اأهل احلاجة وامل�شكنة الذين يحق 
رفدهم ومع�نتهم... ثم تفقد من اأم�رهم ما يتفقده ال�الدان من ولدهما ... 
واإن اأف�شل قرة عني ال�لة ا�شتقامة العدل يف البالد، وظه�ر م�دة الرعية... واإن 
عقدت بينك وبني عدوك عقدة اأو األب�شته منك ذمة فُحْط عهدك بال�فاء، وارع 
ذمتك بالأمانة، واجعل نف�شك جنة دون ما اأعطيت، فاإنه لي�ص من فرائ�ص اهلل 
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�شئ النا�ص اأ�شد عليه اجتماعًا مع تفرق اأه�ائهم وت�شتت اآرائهم، من تعظيم 
ال�فاء بالعه�د. وقد لزم ذلك امل�شرك�ن فيما بينهم دون امل�شلمني، ملا ا�شت�بل�ا 
من ع�اقب الغدر ! فال تغدرن بذمتك، ول تخي�شن بعهدك، ول تختلن عدوك، 
فاإنه ل يجتئ على اهلل اإل جاهل �شقي. وقد جعل اهلل عهده وذمته اأمنًا اأف�شاه 

بني العباد برحمته، وحرميًا ي�شكن�ن اإىل منعته وي�شتفي�ش�ن اإىل ج�اره. 
اإياك والدماء و�شفكها بغري حلها،  اإدغال ول مدال�شة ول خداع فيه...  فال 
فاإنه لي�ص �شئ اأدعى لنقمة ول اأعظم لتبعة ول اأحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة، 

من �شفك الدماء بغري حقها())).
•• حماولة التفاف:

امل�شلمني  لدى  الت�شامح  روحّية  ف�ّشروا  امل�شت�شرقني  بع�ص  اأن  امل�ؤ�شف  ومن 
اأن  الفاحتني وعدم فر�ص الدين على الأمم الأخرى تف�شريًا ماديًا، معتربين 
اأهل تلك  اأمر  غاية امل�شلمني من ذلك هي املال والرثاء، ولذا ما كان يهّمهم 
البالد، وليبق�ا على اأديانهم ما دام اأنهم يدفع�ن اجلزية، فل� اأنهم اأ�شلم�ا ملا 

كان�ا �شُيلَزم�ن باجلزية بعد ذلك. 
وال�اقع اأن امل�شلمني مل يك�ن�ا مثل غريهم من العنا�شر العدوانية من جرمان 
والذين ل تقتن  الرومانية  ان�شاب�ا داخل المرباط�رية  الذين  وغري جرمان 
اأ�شماوؤهم يف التاريخ غالبًا اإل بالهدم والتخريب. ويف ال�قت الذي ن�شمع مبا 
اأقاليم  لكثري من  �شامل  والق�ط من تخريب  وال�ندال  اله�ن  اإغارات  اأحدثته 
مراكز  اإىل  تتحّ�ل  فيها  وا�شتقروا  امل�شلم�ن  فتحها  التي  بالبالد  اإذا  اأوروبا، 

1. الر�شي: نهج البالغة، الكتاب 53.
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العامل  اأنحاء  خمتلف  من  واملعرفة  العلم  طالب  يق�شدها  كربى،  ح�شارية 
املعروف للتزّود وال�شتنارة. وح�شبنا اأن ن�ازن  بني اأح�ال بع�ص البالد الأوربية 
مثل اأ�شبانيا و�شقلية، قبل فتح امل�شلمني لها واأح�الها بعد ا�شتقرارهم بها، اإذ 
وتقّدم  فكري  ن�شاط  اإىل  وخراب  وانحالل  وتاأّخر  َجهل  من  اأو�شاعها  تبّدلت 

اقت�شادي وعمران �شامل وازدياد مّطرد يف ال�شّكان والأم�ال.
�شبه  من  خرج�ا  عندما  العرب  اأن  )حقيقة  عا�ش�ر:  �شعيد  الدكت�ر  يق�ل 
اجلزيرة العربية يف القرن ال�شابع ليق�م�ا بحركتهم الت��شعية الكربى مل يكن 
لديهم تراث ح�شاري �شامل مبعنى الكلمة، ولكن العرب كان لديهم ما ه� اأهّم 
من ذلك وه� القدرة على ا�شتيعاب ح�شارات الآخرين وت�شّرب اأ�ش�لها. وبف�شل 
وثقافات يف  ب�شرعة ما وجدوه من درا�شات  يت�شّرب�ا  اأن  العرب  ا�شتطاع  هذا 
غرب اآ�شيا و�شمال اأفريقية، وهي الدرا�شات الي�نانية التي ترجمها الأرامي�ن 

والكنعاني�ن اإىل لغاتهم ال�شامّية حتى جاء العرب لينقل�ها اإىل العربية())).

 In  God’s  )ويذكر الربوفي�ش�ر املعا�شر )ه�يالند( يف كتابه )يف �شبيل اهلل
ولذوي  حديثًا  الإ�شالم  يف  للداخلني  ُقّدمت  -التي  الدرا�شية  املنح  اأن   Path

املكانة الجتماعية املتدّنية- كانت و�شيلتهم كي يحّقق�ا من خاللها الحتام 
اأحد علماء احلديث من  البغدادي ق�ل  واملكانة؛ ونقل ه�يالند عن اخلطيب 
غري العرب اأنه ل�ل ما تعّلم�ه من احلديث لكان�ا على قدم امل�شاواة مع بائعي 
اخل�شار. واأ�شاف اأن هذه املنح الدرا�شية كانت مفت�حة لكل من لديه ال�قت 
وامليل والقدرة على متابعتها، وقد ا�شتفاد العديد من املتحّ�لني اإىل الإ�شالم 

1. عا�ش�ر: تاريخ اأوروبا يف الع�ش�ر ال��شطى، �ص 116.
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من هذه الفر�شة وكّر�ش�ا اأنف�شهم لتط�ير روؤية جديدة للعامل))). 

والأدباء  واملف�ّشرين  واملحّدثني  الفقهاء  من  عدد  اأ�شماء  ه�يالند  و�شرد 
من  اأ�شري  )ت150هـ/767م(  �شليمان  بن  مقاتل  فاملف�ّشر  العرب،  غري  من 
الن�بة،  من  اأ�شري  ابن  )ت128هـ/746م(  حبيب  اأبي  بن  يزيد  والفقيه  بلخ، 
يف  التمر  عني  من  اأ�شري  حفيد  )ت150هـ/767م(  ا�شحق  بن  حممد  وامل�ؤّرخ 
الأ�شري  حفيد  )ت150ه/767م(  جريج  ابن  احلديث  كتب  وم�شّنف  العراق، 
كاُبل  من  اأ�شري  حفيد  )ت150هـ/767م(  حنيفة  اأب�  والإمام  الأنا�ش�ل،  من 
النا�ص  اأعلم  من  كان  باأنه  يقال  الذي  بالراوية  املعروف  وحّماد  باأفغان�شتان، 
باأيام العرب، واأخبارها، واأ�شعارها، واأن�شابها، ولغاتها )ت155هـ/772م( ابن 

اأ�شري من الديلم. 

عن  هرى  الزُّ �شهاب  ابن  ي�شاأل  اأن  اإىل  مروان  بن  عبدامللك  هذا  دفع  وقد 
يف  كما  املختلفة  الإ�شالمية  الأم�شار  يف  املنت�شرين  امل�شلمني  فقهاء  اأ�ش�ل 
الكربى(،  كتاب )حياة احلي�ان  الدمريي وغريه يف  رواه  الذي  التايل  اخلرب 
قال: )قال ابن ال�شالح، يف رحلته: روينا عن الزهري، اأنه قال: قدمت على 
قال:  مكة،  من  قلت:  ُزْهري؟  يا  َقِدْمَت  اأين  من  فقال:  مروان  بن  امللك  عبد 
فمن خلفت بها ي�ش�د اأهلها. قال: قلت: عطاء بن اأبي رباح. قال: فمن العرب 
اأم من امل�ايل؟ قلت: من امل�ايل. قال: فبم �شادهم؟ قلت: بالديانة والرواية. 
فقال: اإن اأهل الديانة والرواية ينبغي اأن ي�ش�دوا النا�ص. قال: فمن ي�ش�د اأهل 
امل�ايل؟ قلت: من  اأم من  العرب  اليمن؟ قلت: طاو�ص بن كي�شان، قال: فمن 

1. Hoyland, In God’s Path ,P182.
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امل�ايل. قال: فبم �شادهم؟ قلت: مبا �شادهم به عطاء. قال: من كان كذلك 
ينبغي اأن ي�ش�د النا�ص. قال: فمن ي�ش�د اأهل م�شر؟ قلت: يزيد بن اأبي حبيب، 
قال: فمن العرب اأم من امل�ايل؟ قلت: من امل�ايل. فقال: كما قال يف الأولني. 
ثم قال: فمن ي�ش�د اأهل ال�شام؟ قلت: مكح�ل الدم�شقي، قال: فمن العرب اأم 
امراأة من هذيل. فقال كما  اأعتقته  ن�بي،  امل�ايل عبد  امل�ايل؟ قلت: من  من 
اأهل اجلزيرة؟ قلت: ميم�ن بن مهران. قال: فمن  ي�ش�د  قال، ثم قال: فمن 
العرب اأم من امل�ايل. فقال كما قاله، ثم قال: فمن ي�ش�د اأهل خرا�شان؟ قلت: 
ال�شحاك بن مزاحم، قال: فمن العرب اأم من امل�ايل؟ قلت: من امل�ايل. فقال 
احل�شن،  اأبي  بن  احل�شن  قلت:  الب�شرة؟  اأهل  ي�ش�د  فمن  قال:  ثم  قال،  كما 
الإجابات  كانت  هنا  اإىل  امل�ايل(  من  قلت:  امل�ايل؟  من  اأم  العرب  من  قال: 
�شادمة جدًا بالن�شبة اإىل عبدامللك، لأن من املعل�م اأن الأم�يني كان�ا �شديدين 
يف م�شاألة الق�مية، ولذا كان اأمله الأخري يف الك�فة. )قال: ويلك! فمن ي�ش�د 
اأهل الك�فة؟ قلت: اإبراهيم النخعي، قال: من العرب اأم من امل�ايل؟ قلت: من 
العرب، قال: ويلك يا زهري، فّرجت عني( وكاأنه تنّف�ص ال�شعداء وجاءه الفرج 
ب�ج�د فقيه عربي يف البني )واهلل لت�ش�دن امل�ايل على العرب، حتى ُيخَطب 
لها على املنابر، واإن العرب حتتها!( اأما الزهري فقد بنّي القاعدة يف امل�شاألة، 
والقاعدة ل عالقة لها بالق�مية، بل هي بكل ب�شاطة تتلّخ�ص يف الآتي: َمن جدَّ 
وَجد)قال: قلت: يا اأمري امل�ؤمنني، اإمنا ه� اأمر اهلل ودينه، فمن حفظه �شاد، 

ومن �شّيعه �شقط())). 

1. الدمريي: حياة احلي�ان الكربى، ج1، �ص456.
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يف  يفّرق�ا  مل  اأنهم  الكثريين-  -ب�شهادة  للم�شلمني  ُيح�َشب  مّما  اأّن  كما 
فقد  ولذا  كذلك،  يكن  مل  وَمن  دينهم  على  كان  َمن  بني  احل�شاري  ن�شاطهم 
�شمح�ا للم�شيحيني واليه�د وغريهم بالتتلمذ عليهم وال�شتفادة منهم، فاأقبل 
امل�شلمني  وال�شام وغريها على درا�شة معارف  الأندل�ص و�شقلية  الأوربي�ن يف 

وترجمتها، مما �شاعد على نه�شة اأوروبا يف الع�ش�ر ال��شطى.
ُي�شاف اإىل ذلك و�ش�ح الُبعد الدع�ي يف حركة الفت�حات الأوىل، ويف ذلك 
بلد  فتح  اإىل  ي�شع�ا  اأن  قبل  العرب  )كان  ل�ب�ن:  غ��شتاف  امل�شت�شرق  يق�ل 

ُير�شل�ن ر�شاًل حاملني اإليه �شروطًا لل�فاق())).
جهدًا  بذل�ا  ملا  فح�شب،  الغنائم  وراء  و�شعيًا  بحتًا  ماديًا  غر�شهم  كان  ول� 
للدع�ة اإىل الإ�شالم مبا يجعلهم خايل ال�فا�ص من الغنائم اأو على الأقل من 
وعرة  ن�احي  اإىل  الإ�شالم  اإي�شال  على  اأ�شّروا  وملا  الأر�ص،  وخراج  اجلزية 
وفقرية، ولكتف�ا مبا كان اأمره ي�شريًا وما كان عائده املادي كبريًا، ولذا جند 
اإليهم الأحنف  الأحنف بن قي�ص ملا: )حلق بع�ص العدو باجل�زجان))) ف�ّجه 
الأقرع بن حاب�ص التميمي يف خيل، واأو�شى ق�مه بني متيم بق�له: يا بني متيم، 
اأم�ركم، وابداأوا بجهاد بط�نكم وفروجكم ي�شلح لكم  حتاب�ا وتباذل�ا تعدل 

دينكم، ول تغل�ا ي�شلم لكم جهادكم())).
والأحنف �شخر بن قي�ص التميمي )ت72هـ(، كان من اأ�شحاب اأمري امل�ؤمنني 
و�شهد  يره،  ومل  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  ع�شر  واأدرك  ال�شالم«  »عليه 

1. ل�ب�ن: ح�شارة العرب، �ص134.
2. اإحدى حمافظات اأفغان�شتان حاليًا وتقع يف �شمالها .

3. الأمني: اأعيان ال�شيعة، ج7، �ص 384.
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�شفني مع علي »عليه ال�شالم« اأمريًا، وكان �شيد اأهل الب�شرة، نحيل اجل�شم 
دميمًا ق�شريًا، �شغري الراأ�ص، خفيف ال�شعر عند العار�شني. قال له عمر بن 
اخلطاب: )ويحك يا اأحنف، ملا راأيتك ازدريتك، فلما نطقت قلت لعله منافق 

�شنع الل�شان، فلما اختربتك حمدتك. ثم قال: هذا واهلل ال�شيد())). 
)كنا  قال:  وقد  احللم،  املثل يف  به  ُي�شرب  �شار  حليمًا حتى  الأحنف  وكان 
نختلف اإىل قي�ص بن عا�شم نتعلم منه احللم كما نختلف اإىل العلماء فنتعلم 
منهم العلم())). وقال احل�شن الب�شري: )ما راأيت �شريف ق�م كان اأف�شل من 

الأحنف())). 
اأن ل ي�شالح  اأ�شّر على  اآخر ذكره البالذري، وذلك حني  ولالأحنف م�قف 
بالقرب من مدينة )مرو/  ال�اقعة  الروذ(  اأحٍد من احل�ش�ن يف )مرو  اأهَل 
مرو ال�شاهجان( يف تركمن�شتان، على الرغم مما قّدم�ه له من اأم�ال مقابل 
ال�شلح، حتى يدخل نفٌر من جند امل�شلمني احل�شَن في�ؤّذن ويقيم ال�شالة فيه، 

معلنًا و�ش�ل الإ�شالم وتنفيذ امل�شلمني الأمر الإلهي باإبالغ الدع�ة.
ويذكر د. عدي اجلب�ري يف كتابه )دوافع الفت�حات الإ�شالمية( اأن املق�ق�ص 
عر�ص على امل�شلمني املال مقابل الن�شحاب، فرف�ش�ا عار�شني عليهم الإ�شالم 

اأو الدخ�ل يف ال�شلح اأو القتال))). 

اهلل  يف  اجلهاد  وهّمتنا  رغبتنا  )اإمّنا  للمق�ق�ص:  ال�شامت  بن  عبادة  وقال 

1. املزي: تهذيب الكمال ، ج 2، �ص 286.
2. الأمني: اأعيان ال�شيعة، ج7، �ص 383.

3. الذهبي: تاريخ الإ�شالم ، ج 5، �ص 350.
4. اجلب�ري: دوافع الفت�حات الإ�شالمية يف الع�شرين الرا�شدي والأم�ي، �ص81.
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واّتباع ر�ش�انه، ولي�ص غزونا عدّونا ممن حارب اهلل لرغبٍة يف الدنيا ول حاجة 
لال�شتكثار منها.... لأنَّ غاية اأحدنا من الدنيا اأكلٌة ياأكلها ي�شّد بها ج�عته لليله 

ونهاِره، و�شملًة يلتحفها())). 

قائاًل:  الُفر�ص  قتال  قبل  اأ�شحابه  ي��شي  وقا�ص  اأبي  بن  �شعد  جند  وهكذا 
)انظروا ما قد عزم عليه))) فلعله اأن يجيب اإىل دين الإ�شالم فُنكفى حرَبه())).

على  )فا�شربوا  قائاًل:  جنده  يخاطب  )خ�ز�شتان(  فت�حات  يف  وجنده 
اجلهاد.... واإياكم والرك�ن اإىل الدنيا، فاإنها دار الفتنة، و�شجن امل�ؤمن، فال 

كم، فاإّن ما عند اهلل خري لالأبرار())). يك�ن �شيء اأحّب اإليكم من لقاء ربِّ

•• شهادة أرمنية:
الأ�شقف وامل�ؤرخ الأرمني )�شيبي��ص( الذي كتب يف ح�ايل 675م/55هـ ، فه� 
بالتايل قريب عهد جدًا باأحداث نهايات دولة الفر�ص ال�شا�شانية، ُين�شب اإليه 
كتاب )تاريخ هرقل(، وفيه تدوين لالأحداث منذ نهاية القرن اخلام�ص حتى 
عام 661م، يكت�شب كتابه اأهمية لأنه من امل�شادر التاريخية -غري الإ�شالمية- 
النادرة -ولرمبا ال�حيدة- التي ُكتبت يف القرن نف�شه الذي ظهر فيه الإ�شالم، 
وامتّدت فيه الفت�حات الإ�شالمية اإىل بالد ال�شام واأرمينيا وفار�ص، وما زالت 
م�ج�دة. كما اأن امل�شادر الإ�شالمية التي تناولت حركة الفت�حات قد جاءت 

1. ابن عبداحلكم: فت�ح م�شر واأخبارها، �ص66.
2. اأي ر�شتم فرخزاد قائد اجلي�ص الفار�شي .

3. ال�اقدي: فت�ح الإ�شالم، �ص 41.

4. ال�اقدي: فت�ح الإ�شالم، �ص 71.
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وجهة  -مثاًل-  )ثي�فان�ص(  البيزنطي  امل�ؤرخ  كتب  بينما  ذلك،  عن  متاأّخرة 
النظر البيزنطية يف نهاية القرن الثامن وب�اكري القرن التا�شع امليالديني.

اأما اآراء الإيرانيني يف الفت�ح الإ�شالمية فقد �شاعت -بح�شب الباحث هي� 
ومل  للم�شيحية،  جرى  مما  اأكرب  ب�شكل  اختفت  قد  الزراد�شتية  لأن  كينيدي- 
باللغة  واحدة  ق�شيدة  ولدينا  القدمية،  امل�ؤلفات  لتحفظ  اأديرة  هناك  تكن 
الهجري،  امليالدي/الثالث  التا�شع  القرن  اإىل  تاريخها  الفهل�ية، ورمبا يرجع 
وفيها ن�شتطيع اأن نرى �شيئًا من م�اقف م�ؤّيدي الديانة القدمية يف وقٍت كان 

فيه اعتناق الإ�شالم ي�شري �شريًا حثيثًا وكانت بي�ت النار ُتغَلق))). 

بداأ �شيبي��ص يف تدوين اأحداث كتابه )تاريخ هرقل( منذ عام 675م/55هـ 
عرب  وكذلك  اإلينا،  بالن�شبة  املفق�دة  الأرمنية  امل�شادر  بع�ص  على  اعتمادًا 
امل�شلم�ن  قام  الذين  الأرمن  الأ�شرى  اأف�اه  بنف�شه من  التي جمعها  املعل�مات 

باإطالق �شراحهم فيما بعد. 

بداأ �شيبي��ص منذ الف�شل الثالثني من كتابه وحتى نهايته يف احلديث عن 
وهكذا  العرب.  جزيرة  يف  وانت�شارها  املحمدية،  الدع�ة  ظه�ر  منذ  الإ�شالم 
تتّبع �شيبي��ص انت�شار الإ�شالم، وامتداد الفت�حات الإ�شالمية اىل بالد ال�شام 
وبالد فار�ص. اإذ ذكر انت�شار امل�شلمني على الروم يف م�قعة اأجنادين 13هـ/ 
634م، ثم ر�شد �شيبي��ص ر�شالة من اخلليفة عمر بن اخلطاب اإىل امرباط�ر 
باجتياح جي��ص  التهديد  مع  ال�شام،  ق�اته عن بالد  منه رحيل  تطلب  الروم، 
واأجاب،  ذلك  رف�ص  البيزنطي  المرباط�ر  اأن  غري  الروم.  لبالد  امل�شلمني 

1. كينيدي: الفت�ح العربية الكربى، �ص 488.
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بح�شب رواية �شيبي��ص: ».... هذه الأرا�شي ملك لنا، اأما اأرا�شي امل�شلمني فتقع 
يف �شبه جزيرة العرب... ع�دوا اىل بالدكم«. 

وكذلك  اأ�ش�ر�شتان،  �شماها  التي  ال�شام  بالد  لفت�ح  ذكره  �شيبي��ص  تابع 
636م،  15هـ/  الريم�ك  م�قعة  يف  امل�شلمني  انت�شار  عن  فتحّدث  �شامب، 
بعد ذلك  امل�شلمني  ال�شغرى، وه� ما �شجع  اآ�شيا  اإىل  وان�شحاب ق�ات هرقل 
يفته  ومل  فار�ص،  وبالد  الفراتية  اجلزيرة  حيث  �شرقًا  جي��شهم  اإر�شال  على 
بلغ  جي�شًا  وح�شدهم  امل�شلمني  ملالقاة  الفار�شية  ال�شتعدادات  ر�شد  اأي�شًا 
ثمانني األف مقاتل حتت قيادة ُر�شَتم، كما ذكر النت�شار الإ�شالمي احلا�شم 
يف القاد�شية 15هـ/ 636م. واأ�شار اأي�شًا اإىل اأن كل ذلك �شّجع امل�شلمني على 

ت�شيري اجلي��ص نح� فتح فل�شطني و�شرّيهم لفتح م�شر. 

اأرمينيا  الإ�شالمية يف بالده  الفت�حات  بعد ذلك اجّته �شيبي��ص اىل و�شف 
التي كانت مق�ّشمة بني الإمرباط�رية البيزنطية وال�شا�شانية، فذكر اأن اجلي�ص 
�شّكانها  قام  التي  الأرمن،  عا�شمة  دوين  اإىل  ال��ش�ل  من  متّكن  الإ�شالمي 
من  متّكن�ا  عدة  لأيام  املدينة  حا�شروا  الذين  امل�شلمني  اأن  غري  بتح�شينها، 
قب�شة  يف  الأرمينية  العا�شمة  �شقطت  وهكذا  اخلام�ص،  الي�م  يف  اقتحامها 
امل�شلمني 19هـ/ 640م، و�شقط اآلف من الأرمن اأ�شرى فبلغ عددهم -بح�شب 
�شرده  يف  بع�شهم  على  اعتمد  اأ�شري،  األف  وثالثني  خم�شًا  �شيبي��ص-  رواية 

لأحداث تلك الفتة. 

كما تابع �شيبي��ص بعد ذلك ذكره لنت�شارات امل�شلمني عرب اجتياحهم ملدن 
ومدينة  -ج�رجيا-  الكرج  وبالد  الطاجيك  وبالد  ويرفان  واأوردورو  اأردزاب 
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نخ�ش�ان. كما ذكر جناح امل�شلمني يف فر�ص معاهدة على المرباط�ر البيزنطي 
يتعّهد فيها بدفع اجلزية، وكذلك امل�افقة على تر�شيم احلدود بني امل�شلمني 
وامل�شلمني،  الأرمن  بني  ال�شالم  معاهدة  باإيراد  �شيبي��ص  وقام  والبيزنطيني. 
والتي مبقت�شاها �شمح امل�شلم�ن باحلرية الدينية الكاملة لل�شكان الأرمن اأتباع 
مار�شته  الذي  الدائم  ال�شغط  من  الأرمن  جنا  وهكذا  امل�ن�فيزي،  املذهب 

كني�شة الق�شطنطينية الرث�ذك�شية عليهم ط�ال تاريخهم.

من  اجلزية  جمع  عدم  اأي�شًا  ت�شّمنت  املعاهدة  هذه  اأن  �شيبي��ص  ذكر  كما 
الأرمن ملدة ثالث �شن�ات، يدفع�ن بعدها اجلزية التي يق�م�ن هم بتحديدها. 

األف  لهم بحّق الحتفاظ بجي�ص مكّ�ن من خم�شة ع�شر  كما مت العتاف 
دفاعية،  اأي حرب  امل�شلمني يف  اىل  ين�شّم�ا  اأن  �شريطة  بالدهم،  فار�ص يف 
البيزنطي،  المرباط�ر  اأرا�شيهم من  اإىل هج�م على  امل�شلمني  تعّر�ص  عند 
حال  يف  الأرمينية  الأرا�شي  عن  بالدفاع  بدورهم  امل�شلممن  يق�م  اأن  على 
تعر�شها للهجمات البيزنطية. وذكر �شيبي��ص رف�ص ال�شكان الأرمن نداءات 
اأم�ال  دفع  مقابل  يف  معه،  التحالف  اىل  بالع�دة  البيزنطي  المرباط�ر 
من  الكثري  ليحتل  بجي�شه  زحف  الأرمني،  الرف�ص  هذا  واإزاء  لهم.  باهظة 
بالتب�شري مبذهب الطبيعتني  الق�شطنطينية  املدن الأرمينية، ولي�عز لكني�شة 
للم�شيح بني ال�شكان الأرمن. غري اأن امل�شلمني قدم�ا يف العام التايل 35هـ/ 
اإىل  ومطاردته  البيزنطي،  اجلي�ص  بطرد  وقام�ا  الأرمن،  بالد  اإىل  655م 

طرابزون))).

1. https://www.kachaf.com/wiki.php?n=5ed93f8567717625af0eeda1
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•• شهادة صينية:
اإىل  واأِخذ  امل�شلمني،  بيد  اأ�شريًا  وقع  ال�شني  من  لرجل  ب�شهادة  هنا  واأختم 
مل  واإن  وامل�شلم�ن  762م/144هـ.  �شنة  دياره  اإىل  بالع�دة  له  و�ُشمح  الك�فة، 
اأّدت  التي  احلملة  يف  ال�شينيني  من  عددًا  اأ�شروا  اأنهم  اإل  ال�شني،  يفتح�ا 
�شنة  ال�شيني  واجلي�ص  امل�شلم  اجلي�ص  بني  )تال�ص(  اأو  )تراز(  معركة  اإىل 
اأ�شريًا وُنقل اإىل الك�فة. قال  751م/133هـ، ويف هذه املعركة وقع )ت� هان( 
نظر  كيف  وثقافة خمتلفة  بيئة  قادم من  �شخ�ص  فيها  يبنّي  التي  �شهادته  يف 
اإىل تعاليم الإ�شالم وح�شارة امل�شلمني احلديثة وانعكا�شاتها على �شل�ك النا�ص 
اآمن�ا  التي  واملباديء  بالقيم  اللتزام  اإىل  ونظرتهم  الظلم  وعن م�قفهم من 
بها، بالإ�شافة اإىل اآثار حالة الرفاهية والنعيم التي يعي�شها امل�شلم�ن يف ظل 
الك�فة)))  ا�شمها  )العا�شمة  العبا�شي:  العهد  بدايات  يف  القت�شادي  الرخاء 
وا�شم امللك العربي م�مني))) وجميع الرجال والن�شاء يّت�شم�ن بال��شامة وط�ل 
القامة، كما اأن مالب�َشهم لمعة نظيفة، و�شل�كهم مهّذب، وعندما تخرج املراأة 
اإىل العلن تغّطي وجهها بغ�ص النظر عن مكانتها الجتماعية، �ش�اء كانت راقية 
اأم مت�ا�شعة. وي�ؤدون ال�شالة خم�ص مرات ي�ميًا. وياأكل�ن اللحم وي�ش�م�ن 

ويعتربون ذبح احلي�انات اأمرًا �شليمًا. 
من  خناجر  بها  ويعّلق�ن  اأو�شاطهم  ح�ل  الف�شة  من  اأحزمة  يلب�ش�ن  وهم 
النا�ص  يت�شاجر  وعندما  امل��شيقى،  �شرب اخلمر، ومينع�ن  ويحّرم�ن  الف�شة 
1. كان اأب� جعفر املن�ش�ر قد اتخذ من احلرية القريبة من الك�فة عا�شمة له قبل تاأ�شي�ص 

بغداد عا�شمة للعبا�شيني �شنة 145هـ، اأي بعد �شنة من ع�دة هذا الأ�شري اإىل بالده .
2. يق�شد اأمري امل�ؤمنني .
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ت�َشع  احتفالت)))  قاعة  هناك  اأن  كما  ال�شربات.  يتبادل�ن  ل  بينهم،  فيما 
ويرتقي  لل�شالة)))  امللك  يخرج  اأيام  �شبعة  وكل  النا�ص،  من  الآلف  ع�شرات 
منربًا عاليًا لُيلقي خطبة على اجلْمع املحت�شد عن ال�شريعة. فيق�ل: »احلياة 
ولي�ص  خطاأ.  والزنا  �شهاًل،  لي�ص  ال�شتقامة  وطريق  للغاية،  �شعبة  الإن�شانية 
بالكلمات،  النا�ص  غ�ص  اأ�شكال  اأتفه  النهب.  اأو  ال�شرقة  من  اأكرب  ذنب  هناك 
ن املرُء نف�َشه بجلب اخلطر على غريه، وخداع الفقري، وقهر امل�شكني،  واأن ي�ؤمِّ
العدو  اقتل  اجلنة.  �شيدخل�ن  الإ�شالم  �شد  املعارك  يف  ُقتل�ا  الذين  وجميع 

و�ش�ف تنال ال�شعادة التي تف�ق ال��شف«. 
لقد حتّ�لت الأر�ص باأ�شرها، ويتبع النا�ص عقيدة الإ�شالم مثل ما يتبع نهٌر 
دومنا  ب�شيط  �شكل  امل�تى  وُيدفن  فقط.  لنّي  باأ�شل�ب  القان�ن  ويطبق  جمراه، 
ب�ابة  داخل  يف  اأو  كبرية  مدينة  اأ�ش�ار  داخل  النا�ص  كان  و�ش�اء  اإ�شراف. 
قرية، فاإنهم ل يحتاج�ن اإىل �شيء مما تنتجه الأر�ص، اإذ اأن بالدهم حم�ر 
العامل، حيث الب�شائع ال�افرة كثرية ورخي�شة، حيث اأقم�شة الق�شب املطّرزة 
الفاخرة، والالآيلء والنق�د متالأ احل�انيت، على حني متالأ اجِلمال واخلي�ل 
واحلمري والبغال ال�ش�ارع والأزّقة. وهم يقطع�ن ال�شّكر))) لبناء الأك�اخ التي 
باأواين  الأعيان  تك�ن هناك عطلة يح�شر  ال�شينية، وحينما  ت�شبه احلمالت 
من زجاج واأواين من النحا�ص تف�ق احل�شر. ول يختلف الأرز الأبي�ص والدقيق 
الأبي�ص عنه يف ال�شني. ومن �شمن ف�اكههم اخل�خ والتم�ر التي زرع نخيلها 

1. يق�شد م�شجد الك�فة .
2. اأي �شالة اجلمعة .

3. اأي الق�شب.



أسباب االنتصار390390

جدًا،  �شهي  وطعمه  وم�شتدير  احلجم  كبري  عندهم  واللفت  �شنة.  األف  من 
ولكّن خ�شرواتهم الأخرى ت�شبه اخل�شروات يف البالد الأخرى. وحبات العنب 
عندهم كبرية مثل بي�ص الدجاج. واأكرث الزي�ت قيمة لديهم ن�عان، اأحدهما 
الأن�ال  ال�شيني�ن  ال�شّناع  عمل  وقد  املر.  ا�شمه  والثاين  اليا�شمني،  ي�شّمى 
الأوىل لن�شج خي�ط احلرير، وكان�ا اأّول من عمل يف �شياغة الذهب والف�شة 

وكان�ا اأّول الر�ّشامني())). 

1. كينيدي: تاريخ الفت�ح الكربى، �ص494-493.
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املصادر العربية
م�شادر الكتاب

القراآن الكرمي
الكتاب املقد�ص

الإتقان يف عل�م القراآن: جالل الدين ال�شي�طي
الأخبار الط�ال: اأحمد بن داود الدين�ري

الإر�شاد: حممد بن حممد املفيد
ال�شتيعاب يف معرفة الأ�شحاب: ي��شف بن عبد اهلل النمري القرطبي

اأ�شد الغابة يف معرفة ال�شحابة: علي بن حممد اجلزري
الإ�شالم يف عامل البحر املت��شط: فران�شي�شك� غابرييلي

ا�شمحالل المرباط�رية ال�شا�شانية و�شق�طها: بروانه ب�ر �شريعتي
اأعيان ال�شيعة: حم�شن الأمني

الكتفا مبا ت�شمنه من مغازي ر�ش�ل اهلل والثالثة اخللفا: �شليمان بن م��شى الكالعي
الأم: حممد بن اإدري�ص ال�شافعي

الأم�ال: القا�شم بن �شاّلم الهروي
الأن�ار وحما�شن الأ�شعار: علي بن حممد ال�شم�شاطي 

بحار الأن�ار: حممد باقر املجل�شي
البداية والنهاية: اإ�شماعيل بن عمر الدم�شقي
البيان يف تف�شري القراآن: اأب� القا�شم اخل�ئي

تاريخ اأ�شماء ال�شعفاء والكذابني: عمر بن اأحمد البغدادي
تاريخ الإ�شالم : حممد بن اأحمد الذهبي
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تاريخ الإ�شالم: ح�شن اإبراهيم ح�شن
تاريخ الأمم واملل�ك: حممد بن جرير الطربي
تاريخ احل�شارات العام: م�ري�ص كروزيه

تاريخ الدولة العربية: ي�لي��ص فلهاوزن
التاريخ الكامل للعامل: بارو وبيغ�

تاريخ املدينة: عمر بن �شبة النمريي
تاريخ اليعق�بي: اأحمد بن اإ�شحق اليعق�بي

تاريخ اأوروبا يف الع�ش�ر ال��شطى: �شعيد عبدالفتاح عا�ش�ر
تاريخ مار ميخائيل ال�شرياين الكبري: مار ميخائيل

تاريخ مدينة دم�شق: علي بن احل�شن بن ع�شاكر الدم�شقي
التاريخ: جعفر بن خياط

تف�شري القراآن العظيم: اإ�شماعيل بن عمر بن كثري
متام نهج البالغة: �شادق امل��ش�ي

تهذيب الأحكام يف �شرح املقنعة: حممد بن احل�شن الط��شي
تهذيب التهذيب: اأحمد بن علي بن حممد الكناين الع�شقالين

تهذيب الكمال: ي��شف بن عبد الرحمن املزي
ثمرات الأوراق: اأب� بكر بن علي بن عبد اهلل بن حجة احلم�ي

جامع البيان يف تاأويل القراآن: حممد بن جرير الطربي
اجلامع لأحكام القراآن: حممد بن اأحمد الأن�شاري القرطبي

اجلامع امل�شند ال�شحيح املخت�شر: حممد بن اإ�شماعيل البخاري
ج�اهر التاريخ: علي الك�راين العاملي

ج�اهر الكالم يف �شرح �شرائع الإ�شالم: حممد ح�شن النجفي
ح�شارة العرب: غ��شتاف ل�ب�ن

حياة الإمام احل�شن: باقر �شريف القر�شي
حياة احلي�ان الكربى: حممد بن م��شى بن عي�شى الدمريي

اخلراج و�شناعة الكتابة: قدامة بن جعفر البغدادي
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اخلراج: يحيى بن اآدم القر�شي
اخل�شال: حممد بن علي ال�شدوق

خم�ش�ن ومائة �شحابي خمتلق: مرت�شى الع�شكري
درا�شات يف ولية الفقيه: ح�شني علي املنتظري 

دوافع الفت�حات الإ�شالمية يف الع�شرين الرا�شدي والأم�ي: عدي �شامل اجلب�ري
ربيع الأبرار ون�ش��ص الأخيار: حمم�د بن عمر الزخم�شري

الرحيق املخت�م: �شفي الرحمن املباركف�ري 
رواية ال�شاميني املغازي وال�شر يف القرنني الأول والثاين الهجريني: ح�شني عط�ان

ال�شنن ال�شغرى: اأحمد بن �شعيب الن�شائي
ال�شنن الكربى: اأحمد بن احل�شني البيهقي

�شري اأعلم النبالء: حممد بن اأحمد بن عثمان الذهبي 
�شرية الأئمة الثني ع�شر: ها�شم معروف احل�شني

ال�شرية النب�ية: عبد امللك بن ه�شام بن اأي�ب احلمريي املعافري
ال�شيل اجلرار املتفق على حدائق الأزهار:  حممد بن علي ال�ش�كاين

�شرح نهج البالغة: عبد احلميد بن اأبي احلديد املعتزيل
�شّفني: ن�شر بن مزاحم املنقري

الطبقات الكربى: حممد بن �شعد الب�شري الزهري
عبداهلل بن �شباأ واأ�شاطري اأخرى: مرت�شى الع�شكري

العرب ودي�ان املبتداأ واخلرب: عبد الرحمن بن خلدون
علل ال�شرائع: حممد بن علي ال�شدوق

عي�ن اأخبار الر�شا: حممد بن علي ال�شدوق
فتح الباري �شرح �شحيح البخاري: اأحمد بن علي بن حجر الع�شقالين

فت�ح الإ�شالم: حممد بن عمر ال�اقدي
فت�ح البلدان: اأحمد بن يحيى البالذري

فت�ح ال�شام: حممد بن عمر ال�اقدي 
الفت�ح العربية الكربى: هي� كينيدي
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فت�ح م�شر واأخبارها: عبد الرحمن بن عبد احلكم
الفت�ح: اأحمد بن اأعثم الك�يف 

فهم القراآن الكرمي: حممد عابد اجلابري
ق�شة احل�شارة: ول دي�رانت

ق�اعد فقه العالقة مع الآخر الديني: حيدر حب اهلل
الكايف: حممد بن يعق�ب الكليني

الكامل يف التاريخ: علي بن اأبي الكرم حممد بن الأثري اجلزري
كنز العمال يف �شنن الأق�ال والأفعال: علي املتقي الهندي

ل�شان امليزان: اأحمد بن علي بن حممد الكناين الع�شقالين
خمت�شر تاريخ دم�شق: حممد بن مكرم بن منظ�ر الأفريقي

املدر�شة الإ�شالمية: حممد باقر ال�شدر
مروج الذهب ومعادن اجل�هر: علي بن احل�شني امل�شع�دي

م�شادر نهج البالغة واأ�شانيده: عبدالزهراء اخلطيب
معاين الأخبار: حممد بن علي ال�شدوق

معجم البلدان: ياق�ت احلم�ي
املعجم الكبري: �شليمان بن اأحمد الطرباين

املغازي: حممد بن عمر ال�اقدي
املناقب: امل�فق بن اأحمد اخل�ازمي

ْرقاين مناهل العرفان يف عل�م القراآن: حممد عبد العظيم الُزّ
منهج الإمام اأبي عبدالرحمن الن�شائي يف اجلرح والتعديل: قا�شم علي �شعد

امل��ش�عات: عبد الرحمن بن علي بن اجل�زي
ميزان العتدال: حممد بن اأحمد بن عثمان الذهبي
امليزان يف تف�شري القراآن: حممد ح�شني الطباطبائي
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